חבל נחלתו

סימן יח

מצטער פטור מן הסוכה
פתיחה

דין מצטער בסוכה הוא דין מיוחד
שלא פגשנוהו במצוות אחרות .בשבת או
באיסורים מצאנו דין פיקו"נ המתיר
איסורים מסוימים ,וחולי שיש בו ואין בו
סכנה .אבל צער כפטור ממצוה לא
מצאנו .וצריך לעיין בדין זה.

=) iwa meyn dkeqa `zlika `pbnlזבובים(.
`pbnl `c` xa `g` iaxl dil `xy `ax
`zyibxbc `gxq meyn `zllhnn xa

)=רש "י :קרקע לבנה שהיו טחין בה קרקעית

הסוכה ובעלת ריח רע לחלק מן האנשים  .(1רבא
לטעמיה דאמר רבא :מצטער פטור מן הסוכה- .

והא אנן תנן :חולין ומשמשיהם פטורים מן

הסוכה .חולה – אין ,מצטער – לא! – אמרי:

א .מהו מצטער

חולה  -הוא ומשמשיו פטורים ,מצטער – הוא

הגמרא בסוכה )כה ע"ב( מביאה
שמצטער פטור מן הסוכה .ובאר רש "י
שהצער הואdng oebk ,ezxrvn dkeqdy" :
`."oda jkiqy mixaca dgxiq e` dpiv e
ודוקא צער שמחמת הישיבה בסוכה אבל
צער של אבלות שאינו מחמת ישיבת
הסוכה אינו פוטרו מן הישיבה בסוכה
וצריך לישב את דעתו ולא להצטער .כמו "כ
עולה מן הסוגיא שם שחתן פטור מחופה
בסוכה משום שאינו יכול להתייחד עם
כלתו בשבעת ימי המשתה.
בעמוד הבא אומרת הגמרא:opax epz" :
,dpkq ea yiy dleg `l ± exn`y dleg
`yg elit` ,dpkq ea oi`y dleg elit` `l
oerny oax xn` .ey`xa yg elit`e ,eipira
,ixqiwa ipira izyg zg` mrt :l`ilnb oa
iynyne ip` oyil iaixa iqei iax xizde
`lcxa `g` axl `xy ax .dkeql ueg

מתבאר כי מידת הצער הפוטרת אינה
גדולה ואפילו במיחוש כלשהו אדם נפטר
מן הסוכה.
הצער ועל כן הפטור אינו צריך להיות
שווה בכל אדם בדף כט )ע"א( על המשנה
)כח ע"ב(zeptl xzen izni`n ,minyb ecxi" :
  ."dtwnd gxqzynמביאה הגמראiia`" :`zllhna sqei axc dinw aizi `w ded
) `zeaiv iziin `w `wif aypרש"יoinqw" :
edl xn` .("lk`nd lr xiyn did ,jkq ly
dil xn` ± .`kdn ip`n il ept :sqei ax
`xn` ± !dtwnd gxqzyn opz `de :iia
ink ± i`zrc `pip`c oeik ,icicl :dil
."il inc dtwnd gxqzy
עולה מן המעשה שכל צער ,אף שהוא
פרטי לאותו אדם ,המפריע לו מלקיים
מצות סוכה פוטרו מן המצוה ,ואפילו
שלגבי אחרים הוא דבר של מה בכך.
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פטור ,משמשיו לא ".

מאירי" :והוא צער כח האדמה שהיו טחים בה את הכותלים וי "מ בה ריח עצים שהיו קרויים כן
ויש שואלים בה והאיך מסככין בה והלא אמרו כיון דסני ריחיהו וכו' פירושו שלא היה ריח
שנמאס אצל הכל אלא שהוא היה מואס בו ".

מצטער פטור מן הסוכה
`ed xrv mewny `hiyt 'ixeq`d ziaae
k"`e ,zg` dry 'it` my zeidl utg epi`e
l"fg edeaiig `ly `ed xehty `hiyt
mewna da zayle dkeq my zeyrl
on xeht xrhvn `ax xn`cke xrhvny
h"ix 'iq gwexd 'qa yxetn `ed oke dkeqd
my dkeq el zeyrl xingdl oi`e y"eri
heicd 'wp edyre xacd on xehtd lkc
'xc `dn i"nbd 'a h"lxz 'iq `"nxa 'i`ck
dkxac `hiyt dyery dkxae 'yexia oyin
dkeq zeyrl aiign `lc (` )כיוןied dlhal
y"nke dkeqa ayil epeve xn`i ji`e oicdn
."h"i w"q h"lxz 'iq f"hd
 שכן הישיבה בסוכה,ודבריו תמוהים
אינה מצערתו אלא הרי זה צער אחר
.כאבלות ומדוע יפטר ממצות סוכה וצ "ע

 טעם הפטור.ב

ikled" :תוספות )סוכה כו ע"א( כתבו
 )=שפטורים מן הסוכה ביוםmeia mikxc
oirk eayzn `wtp df lk ± (וחייבים בלילה
rpnp epi` eziaa mc`y myky execz
on lirl exhtc xrhvn oke jxcl z`vln
mc` oi`c execz oirk eayzn epiid dkeqd
 וטעם זה הוא."xrhvny mewna xc
הפוטר את האדם מלדור במקום שהסוכה
או הדברים המתרחשים בסוכה או
.סביבתה מפריעים לו לגור בה
טעם זה הוא טעם קובע בישיבת
 שהישיבה בה היא כעין דירה,הסוכה
 ואינו צריך לעשות יותר ממה,בביתו
שהיה עושה בביתו הן מצד טירחא והן
 כיון שטעם זה עקרוני.מצדדים אחרים
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zedbda aezke" :וכן הב "י )סי' תרלט( כתב
jk minybd iptn oiptny myk ( )שםixy`
inlyexi miyezid iptne 2 axyd iptn oiptn
."()שם
כתב בהגהות מיימוניות )הל' סוכה ולולב
lk oi`y d`xp xehd azke]..." :([ ]א,פ"ו ה"ב
`l` xhtie ip` xrhvn xnel leki mc`
:[k"r ,ea xrhvdl mc` ipa jxcy xaca
."( )סי' תרמ ס"דr"eya t"ke
הט "ז )סי' תרמ ס"ק ו( באר את פסיקת
השו"ע מול המעשה ברב יוסף שבגלל
xaca `l`" :איסתניסותו יצא מן הסוכה
oyid 'ta epivnc `de ± .'ek mc` ipa jxcy
i"r minqw e`ae dkeqa ayei 'id sqei axc
l"`e dkeqd on i`pn il ept xn`e gexd
el aiyd dtwnd gxqzyn opz `d iia`
dtwnd gxqzy ink i`zrc `pip`c `p`
lkc l"i ,cigid zrc xza opilf`c ixd inc
ixwn edcic iable dfa oiey zrcd ipip`
."mc` lk lv` ozrc dlha xnel oi`e miax
ולכן בהחלט אפשרי שאדם אחד יחשב
כמצטער והשני יוכל לשבת ולצאת י "ח
באותה סוכה אבל צריך שהצער יהיה צער
אמיתי ולא צער המצער רק איש זה בגלל
.קפדנותו המיוחדת
:בשו "ת פעולת צדיק )ח"ב סי' קצז( נשאל
lekie zekeqa mixeq`d ziaa didy ina"
el zeyrl aiig m` dkeq my el zeyrl
."my dkeq
dxic dn execz oirk eayz l"iw" :וענה
xrhvn epi`y mewna mc`d dze` dyer
dzeyrl aiiegn oi` dkeq jk my ayil
my ezxic reawl utgy mewna `l`

.כן עולה אף מבבלי )עבודה זרה ג( שישראל פטור מישיבה בסוכה משום מצטער בגלל החום
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חבל נחלתו
zervn ,dkeql olrn ± mi`p milk el eid
liihne dzeye lke` ,dkeql olrn ± ze`p
 גדר: פירוש הברייתא."dkeqa opyne ,dkeqa
ישיבת הסוכה היא כעין דירת הבית ולכן
מוטל עליו החיוב לדור שם ולעשות שם
 אם בביתו אינו עושה מעשים.כבביתו
 ולכן.מסוימים אף בסוכתו פטור מהם
הגמרא מסיקה שלימוד בעיון שלומד בבית
מדרש ולא בביתו אינו צריך לעשות
 ולכן שומרי גנות שהטורח של.בסוכתו
הבאת כלי תשמישו גדול פטורים
 משום שטירחא כזו לא,מהישיבה בסוכה
.היו טורחים אף בבית
`dinz" :אף הריטב "א דן בשיטת רבא
oirk eayz `axl dil zil ike `zlin
iklede xrhvne dlegc `nrh `de execz
opiyxc inp onwle ,`ed ikd meyn mikxc
zray lk exn` o`kn execz oirk eayz
ikid eze ,raw ezkeq dyer mc` minid
ike oenn cqtd yyg meyn dkeqn dil xht
l"ie ,jka devnd on xhtp mc` yi
`l` ,execz oirk eayz meyn ediieexzc
`ly elit` dil xhtc ith dil yixc iia`c
ezxic zeyrl ekxc oi`y oeik cqtd mewna
opiyxc `l i`d ilekc dil `xiaq `axe ,my
`l` dkeq zeyrl `ly execz oirk eayz
yiyk la` ,ezia my reawl ekxcy mewna
`ciqte `xrv dil zi`e xaca cqtd el
,execz oirk eayz meyn dil opixht `da
oirk eayz `zkec lka opiyxcc i`ne
ol `wtp eayzc `pyiln e`l execz
eayz aizke execz aizk `lcn daxc`c
zpekn ok oicnl ep`y `l` ,`kti` rnyn
zray eayz zekeqa dxez dxn`y devnd
,mkizaa miayei mziidy enk xnelk mini
xziinc l`xyia gxf`d aizkcn inp i`

כ"כ צריך להבין דעת אמוראים שאינם
.משתמשים בו
zepb ixney" :(נאמר בסוכה )כו ע"א
- ,dlila oiae meia oia oixeht ± miqcxte
.xn` iia` ± !eazile mzd dkeq icarile
d`xew dvxt :xn` `ax .execz oirk eayz
`wc ediipia `ki` ± ?ediipia i`n .apbl
."ixitc `ixk xhpn
oirk eayz iia` uxize" :ומבאר המאירי
ezxic raew dfy xg`ny xnelk execz
dyri m` dxwnl eizexit gipdl `ly myl
ezhn my `iadl jixv `ed s` myl dkeq
oirk eayz dxn` dxezdy eyinyz ilke
ezkeqa ezhn `iadl jixvy xnelk execz
dyri m`e eziaa `ed el`k eyinyz ilke
ixde ,mzeptl mewn el oi` minyb ecxie ok
dxzi dgxhd zxezn exwirn dyxenk `ed
`axe .mzeptl myl mewn el oi`y eieptay
xnelk ,apbl d`xew dvxit meyn dvxiz
edewiwfd `l myl dreaw ezxicy xg`n
ca`l mewn da ozep `diy dkeqa ayil
miapbd dkeq my dyer m` ixde ely z`
."xg` mewnn miapebe dkeza `edy mixikn
ונראה שה'מורשה' של המאירי מצד
'תשבו כעין תדורו' ולכן קשה מדוע רבא
 וכי לא סבירא ליה לרבא,נותן טעם אחר
!?טעם זה
d`xew dvxt" :(כתבו תוספות )כו ע"א
dyxc `axl dil zilc meyn e`l ± apbl
onwl `id `ziixac ,execz oirk eayzc
 היינו אף רבא אינו חולק."(: )דף כחoiwxita
 וכן כתבו.על הטעם של תשבו כעין תדורו
.בדף כח ע "ב
eayz :opax epzc" :וכוונת תוס' לברייתא
minid zray lk :exn` o`kn .execz oirk
?cvik .i`xr eziae raw ezkeq mc` dyer
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."z`vl leki eiptay liyazd
 שכן הלא הגמרא,בדברי הטור חידוש
לומדת שאם ירדו גשמים פטור ממצות
סוכה משום 'כעין תדורו' וא"כ מה לי
.לילה ראשון ומה לי שאר ימים
inkg" :המאירי )סוכה מו ע"א( כתב כטור
`wec xrhvnd z` epxhty lky eazk lipel
li`ed dpey`xd dlil la` ,minid x`ya
aiig mlerl dvnk daegl eraw aezkde
`ed xeht `edy xrhvn mrhc xacl di`xe
dlil iab opixn`e execz oirk eayz mrhn
`l ira i` lik` ira i` dxic dn dpey`xd
inp oey`xd dlil ikd i` iywne ,lik`
daeg eraw aezkd oey`xd dlil ipyne
bgc xyr dyngn xyr dyng ixnbc
oic ea oi` oey`xd dlil `nl` zevnd
."mixeegn mixacde execz oirk eayz
oyid wxta azk o"xde" :באר הבית יוסף
x`yac ab lr s`e ...( ד"ה מתני' ר"א:)יב
elk`l i`yxe `ed i`xr zifk bgd zeni
oeik oey`xd dlila ikd elit` dkeql ueg
e`yr dkeqa elk`l daeg eraw aezkdy
opixnb ikdlc mixne` mixg`e raw zlik`
zevnd bgn bg ly oey`xd aeh mei ilil
lek`l aiig minyb ecxi elit`y xnel
inei x`ya xhtinc ab lr s` dkeqa
."l"kr
 כיון שלומדים חובת אכילת כזית,היינו
,פת בסוכה בלילה הראשון בג"ש מפסח
.חייב בכך אף שהוא מצטער
`"ayxd ixack `ly dfe" :מוסיף הב "י
oi`y l"pc ( )ח"ד סי' עחdaeyza azky
cr minyb eilr ecxi xy`e xrhvnd
elit` dkeqa lek`l aiig dtwnd gxqzy
,opixn` execz oirk eayzc oey`xd dlila
dkeqa lek`l dxezd daiig `l mlerle
129

―

סימן יח

."onw xninl opirack ikdl
עולה מדבריו שיש מחלוקת בגדר
הפטור של 'תשבו כעין תדורו' ולרבא רק
במקום צער והפסד פטור מקיום מצות
, אבל טירחא יתירה אינה פוטרת,סוכה
ולכן רבא הוצרך לטעם אחר המתחשב
בהפסד הממוני שלגביו קיים הפטור של
 וקרוב לדבריו כתב.''תשבו כעין תדורו
הפני יהושע )סוכה כו ע "א ד"ה בתוספות בד "ה
.(פירצה
:(וכן כתב בקצרה בספר יראים )סי' תכא
zepb ixneye mikxc ikled ['` e"k] `ipz"
dlila meia dkeqd on oixeht meia miqcxte
oixeht dlilae meia dlila dkeqd on oixeht
oirk eayzc `nrhe dlila oiae meia oia
zeyrl libx mc`y mipipr lke opira execz
ezkeqn z`vl i`yx ezxicn z`vle
xn` mzd eazile dkeq ecarile opikxte
dxic oirk 'it opira execz oirk eayz iia`
xn` `ax ,dcya dxic zeyrl jxc oi`e
dxic zeyrl jxc oi`e apbl `xew dvxt
."zcqtn dxicdy mewna

 לילה ראשון של סוכות.ג

davw oi`" :(כתב הטור )או"ח סי' תרלט
lk`i dvxi m` `l` dkeq ly zecerql
`l` devnd oi`y lk`i `l dvxi `l m`e
ililn ueg dkeql ueg lk`i `ly lk`iyk
m` s`e da lek`l daeg `edy oey`xd h"i
edine ,mybd epxvri `l minyb ecxi
xeriyc b"r` `vi obc zifk da lk`yn
lil ip`y dviaka `ed dkeq `la dlik`
ira `l elit`e ith daeg `edy oey`x
,dl dveg elke`l xeq` zifk `l` lkinl
did ,dkeq zaeg ici inp ea `vei jkld
lwlwzny k"k ecxi m` minyb ecxie lke`

חבל נחלתו
lke mybd zngn xrhvn `edy s`c" :(לה
`"nxdl dil `xiaq ,dkeqn xeht xrhvn
dpey`x dlilac oixaeqc miwqetd zrck
e"h opixnbc oeikc mnrhe aiig xrhvn s`
lka mzd dn opixnb ixnbl zevnd bgn e"h
cer yic rce .ok zekeqa s` aiig ipeeb
dey dxfbc edl `xiaqc mipey`xd ilecbn
dlil oia wlgl oi`e `iz` ikdl e`l ef
dnk erixkd k"re mini x`yl dpey`xd
dkeqa lek`l aiiegnc s`c mipexg`
jxai `l dkeqa ayil zkxa wtq zngn
ie`xc eazk cer ,lwdl zekxa wtqc
mybd xeari ot dlild zevg cr oizndl
ayil zkxa jxaie dkeql qpki xeari m`c
yie ,r"ekl r"nd dfa `veie lk`ie dkeqa
lk oizndl i`ck oi`c eazky mipexg`n
milecbd a"a zlik` mr oizni m`c jk
xzei h"ei zgny zripn jl oi` miphwde
`l micbn ixte x"`a oke [z"ry] dfn
mizy e` dryk wx zevg xeriy exikfd
enk dkeqa yeciw f` dyri ewqt `l m`e
."`"nxd azky
ובשו "ת שבות יעקב )ח"ג סי' נא( חייב
משמשי החולה אע"פ שפטורים מסוכה
 כפי,לקיים מצות סוכה בלילה ראשון
.שמצטער אינו פטור מכך

 פטור כללי מסוכה או פטור פרטי.ד
מפעולות שמצטער בהן
שאלה שעולה לגבי מצטער האם
פעולות מצוה אחרות שאינו מצטער בהן
יכול לקיים בסוכה שפטור בה מצד
.מצטער
:(כתב רבינו ירוחם )תואו"ח נ"ח ח"ב
oiaiig eiynyne dkeqd on xeht xrhvn"
xypd iptn e` miaeaf iptn xrhvny oebke

`zi` m`c eziaa dyer mc`y jxck `l`
seqae `xnba ikd exnil `lc xyt` `le
ep`e di`xd eilr aiigny ine azk eixac
ea lkd y"ne :edepi`x `le deprny `l
c"a`xd mya ( )הל' ברכות נה ע"דf"t oniqa
dfe azky dil `xiaq `"ayxdkc rnyn
ly oey`x lila dkeqa lk` `ly in :epeyl
onf jxal jixv xgnl minybd iptn bg
 )תרומתolxqi` x"d iazkae :k"r dkeq myl
( )סמ "גewqtc aezk q"w oniq (הדשן פו "כ
(.[ )סי' צג הגהות סמ "ק אות סח נזw"nq]
dkeqa lek`l daeg oey`xd dlila ixiy`e
oipra 'it t"x zetqezae minyb ecxi elit`
lk`e jlnpe minyb ecxic `kid lkc xg`
dkeqa zifk lke`e xfegc ewqte eziaa
rexf xe`e ([ )עשין מג קכ ע"גb"nqae] ()ובסמ"ק
dlilac edl `xiaq `lc rnyn ()ח"ב סי' שא
."minyb ecxia aiig oey`xd
עולה שזו מחלוקת ראשונים גדולה אם
לומדים מגז "ש ליום ראשון של פסח
שחובת האכילה בסוכה בלילה ראשון היא
 או שאין,ככל מצוה ורק אונס פוטר בה
לומדים לגבי זה ולכן קיים הגדר הקבוע
.של תשבו כעין תדורו
ep` s`e" :(וכתב המאירי )סוכה כו ע"א
dkeqa eply zehn ozil `ly lwdl mibdep
dievn `idy dpvd zpkq iptn my akyle
milelr mdy oke elld zefegna zelila
ep` ixde onf eze`a daxd minyba
."`xwirn miyxenk
:(וכך פסק הרמ"א )או"ח סי' תרלט ס"ה
ly zelil e` mini x`ya `weec df lke"
lek`l jixv dpey`xd dlil la` ,zekeq
 )טור ור "ןoicxei minyb m` s` dkeqa zifk
."(והרא"ש
והעיר עליו המשנה ברורה )סי' תרלט ס "ק
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.אחרת רשאי

 בונה סוכתו במקום צער.ה

צריך לדון מה דינו של הבונה סוכתו
 האם,מלכתחילה במקום שהוא מצטער
יתחייב לשבת בה על אף צערו או
.שביטל את המצוה בידים
meyn" :(כתב הרא "ש )סוכה פ"ב סי' יב
i`c `ipqk`a ixiine `zyibxbc `gxiq
xaca dlgzn dkeq dyr j`id eziaa
xrhvn meyn xhtie da oyil xrhvn didy
cxei xhndyke ziqteb `id [`zyibxb] p"`
 נראה שהוא מבקר את."gixqn `ed eilr
אבל אינו, היוצר לעצמו מצב פטור ממצוה
.כותב מה דינו
:(כתב בתרומת הדשן )סי' צב
,dpiyl dkeqa mewnd el xvy in :dl`y"
eteb heyita oyil leki epi`y df oipra
"?e`l e` xrhvn b"dk ixwin ,eilbxe
dkeqn dpiya xhtin `lc d`xi :daeyz"
dfl dii`x `iadl d`xpe .df xrhvn iptn
'f `ed zegtl dkeq xeriyc l"iwc `dn
'b od mc` ipa mzq ly eteb xeriye .migth
in 't `zi`ck ,migth g"i `edy zen`
 )שבת צב ע "א ד"הripvnd 'tae .ede`ivedy
,'in dlrnl `yn `ivend iab (אישתכח
ey`x `la mc` ly etebc 'qezd egiked
.i"yxtn mzd rnyn oke ,migth g"i ied
ied ,oeqkl`a 'f lr 'f aeygzyk 'it` k"`e
oia opirae ,yneg zegt migth 'i dil
eaexe ey`x iedlc dpiya oiae dlik`a
'in ith ied mc` ly eaexe ey`xe ,dkeqa
exriy j`ide ,lirlc oeayg itl migth
da oyil lkei `ly dkeq xeriy minkg
,dlik`l diie`x iedc b"r`e .eaexe ey`xa
dkeqc ,oyid 't ikcxna m"`x azk `d
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jk oegxq iptn e` xicz dkeqd on ltepy
d"qe .dpiyn oia dlik`n oia dkeqa heyt
,aiig dlik`n la` dpiyn `wec azk
."miwqetd aex enikqd oke xwr oey`xe
:והבית יוסף )או"ח סי' תרמ( הביא
( )הל' סוכה אות לבmiig zegx`a aezk"
 )הגהות סמ"ק סי' צג עמ' נו אותt"xd mya
lek`l la` oyiln `wec xehtc xrhvn (מח
`g` axl ixy `ax (. )כוopixn`cn `l
xn`w `le iwa meyn dkeql ueg ipbinl
`l` dpi` dlik`c meyn epiid `nye lkinl
dlik`n elit` xehtc azk y"xde dry itl
."l"kr miwqetd aex zrc oke
edfi`" :בשו "ע )סי' תרמ ס"ד( פסק
iptn dkeqa oyil leki epi`y df ,xrhvn
`veike miyerxtde miaeafd iptn e` ,gexd
."gixd iptn e` ,mda
gexd iptn" :(והעיר המגן אברהם )ס"ק ה
aex mya i"a] dlik`n s` xeht olkae ."[miwqetd
:ונראה להבין שיטת פוסקים זאת כך
אדם זה פטור מישיבה בסוכה זו כיון
שלגביו אין זה יכול לשמש כבית ולכן
צערו בפעולת מצוה מסוימת קובעת את
 ואם יוכל.יחסו הכולל לאותה סוכה
לשבת ולאכול בסוכה אחרת נראה שחייב
.לעשות זאת
לא מבואר מה יהיה הדין אם מצטער
 האם יחשב,בשינה ורוצה לאכול בה
כפטור וכהדיוט )עי' להלן פ"ו( או כמקיים
 ונראה מסברא שאינו כהדיוט שהרי.מצוה
לגבי פעולה זו מתקיים 'תשבו כעין
 ומדוע שצערו בשינה יקרא שם,'תדורו
פטור לכל פעולותיו בסוכה זו?! ומה
שכתבו רוב הראשונים לפטור הוא מעיקר
הדין אבל אם רוצה לצאת י"ח פעולה

חבל נחלתו
oebk ,my oell od my lek`l od my xicz
mewna e` oegxiqe ztepih mewna `ly
zaeg ici elit` f`c .miapbe mihqil zpkq
oell leki oi`c xg`n `vi `l dkeq zlik`
zeklda 'niina d"bda m"`x t"ke .my
."dkeq
הרמ "א )סי' תרמ ס"ד( הביא את דברי
dlgzn d`yr m`e" :היראים להלכה
e` diizya e` dlik`a xrhvny mewna
mdn cg` zeyrl el `"`y e` ,dpiya
miapb e` mihqln `xiiznc zngn dkeqa
,llk dkeq dze`a `vei epi` ,dkeqa `edyk
`ied `lc ,mda xrhvn `ly mixaca 'it`
eikxv lk my zeyrl lkeiy dxic oirk
."()מרדכי פרק הישן
 שכן דין,דברי היראים הללו קשים
'מצטער' אינו פסול בסוכה אלא פטור
באדם שלגביו לא נשלמו התנאים לקיום
 ולכן לא מובן מדוע סוכה,מצוה בסוכה זו
 יש שהבינו.זו תהא לגביו סוכה פסולה
שכוונתו לומר שבניית סוכה צריכה להיות
 אבל אם,דוקא לכל פעולות המצוה בה
מלכתחילה בונה סוכה שלא יוכל לקיים
.בה שינה הרי הסוכה פסולה
y"n" :(כתב בשו "ת חכם צבי )סי' צד
dlgza dkeq dyr m`c oyid 't ikcxna
g"i `vi `l dpiya xrhvdl ie`xd mewna
eayzc llk l"p epi` dlik`a elit` llk
dfi`a i`w dkeqd ote` lr e`l execz oirk
daiyid ote` lr `l` diieyr didz oipr
oirk `dzc xn`w f"re `dz oipr dfi`a
zg`d zekeq 'a dyer m`c p"d`e dxic
ly dze`y s` dpiyl diipyde dlik`l
ici da witp n"n dpiyl die`x dpi` dlik`
axd zgked dl `cf` ikdae ,dlik` zaeg
heyita oyil leki epi`y inc a"v 'iq c"dz

dlik`l die`xy 'it` dpiyl die`x dpi`y
k"r` .llk g"i da `vei epi` ,diizyle
eteb ztitka oyil minrtl `ed digxe`
."ikda xrhvn ixwin `le ,eixai`e
נראה מדברי תרוה "ד שאדם הבונה
 צער,סוכה כאשר הוא יודע שיצטער בה
.זה אינו פוטרו מישיבת הסוכה
המרדכי )סוכה פרק הישן רמז תשמ( מביא
xfril` epiax azk" :את דעת היראים וז "ל
el yiy 'it ( )סי' תכאmi`xi xtqa uinn
dxic oirkc lvpi ez`vae dkeqd on xrv
mzxica cenrl mc` ipa jxc oi`e opira
minyb ecxi opzck xrvl xeriye xrva
iwa epi`y ine ,'ek zeptil el yi izni`n
xrhvn `ed m` eal ozi xeriyd dfa
did ezian `vei did df xrvay oipr eze`a
ezkeq dyry `wece .ezkeqn z`vl i`yx
oyile zezyle lek`l ie`xd mewna dlgzn
d`yr la` jk xg` xrvd el clepe da
e` ezlik`a xrhvdl ie`xd mewna dlgzn
miapbn `xiy oebk dpiya e` eziizya
`l` da xhtin `lc `irain `l mihqlne
dpiya `l` dizye dlik`a dpkq oi` elit`
oirk `dc dlik`a elit` llk g"i `vi `l
lk da zeyrl leki oi`y oeik opira dxic
xrv `la dpiye dizye dlik` eikxv
dixervlc oeik dkeq `ied `l dlgzn
 וכן הביא בהגהות אשרי )על הרא "ש."`niiw
.(לעיל
מתבאר מדבריו שאם בונה את הסוכה
כאשר הוא יודע שאינו יכול לקיים בסוכה
זו את כל פעולות המצוה כגון שירא לישן
 אף באכילתו באותה,שם מחמת לסטים
.סוכה אינו יוצא י"ח
 הל' סוכות,וכן פסק אף מהרי "ל )מנהגים
zeidl lkeiy mewna dkeqd dyrie" :(אות ד
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`eax e` sl` k"g`e cg`k `eax e` sl`
zevn xwiry oeik dpiy oiprl la` xg`
ipyl `"` ezy`e yi` `id dkeql dpiy
i`e zg` dkeqa oyil mdizeype miyp`
dnk `l` '` dkeq dpi` dvign wqtda
zevn s` l"pd ikcxnd zxaq itle zekeq
`id `zlin e`l e"` ,e`vi `l dlik`
."l"pd da witp `din `ifgc i`nle
וראיתי בשו"ת שמן רקח )ח"ג סי' כד( וכן
בשו"ת הר הכרמל )סי' טו( שדחו את דעת
החכ"צ וסברו ש'תשבו כעין תדורו' מדבר
על דרך הבניה ולכן סוכה שנבנתה
מלכתחילה שלא יוכלו לישון בה מחמת
.צער פסולה
ואפשר להוסיף לדבריהם את דברי
:הגר"א בביאורו לרמ "א שפסק כיראים
zwfgn dpi`y enk .'ek ied `lc 'ek m`e"
oivede dxyrn dzegte epgleye eaexe ey`x
mixk lawl dleki dpi`e dxyr jezl oicxei
 וכל סוגי הסוכות."oda `veike zezqke
.שמנה הגר"א הן סוכות פסולות לכו "ע
ואחר בקשת המחילה לא זכיתי לרדת
 הרי ודאי ש'תשבו כעין.לעומק דעתם
תדורו' מדבר באופן הישיבה ולא בסוכה
 ולדוגמא אם רב יוסף היה בונה,עצמה
סוכה בידיעה שיפלו ציבותא והוא
 לא היה יוצא בסוכה זו גם,איסתניס
 אע"פ שלכך לא מפריעים,בשינה
 ואילו אחרים ודאי יוצאים בה,הציבותא
בכל פעולותיהם מכיון שהם אינם
 וכן סוכת שותפים שאחד.איסתניסים
!?איסתניס וכי הסוכה פסולה אף לשני
וכי חולה או משמשיו שבנו סוכה לא
יכולים לצאת בה י "ח בזמן שאינם נצרכים
.לשימוש החולה
לכן נראה לע"ד שלפי דעת היראים
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da oyil aiige xrhvn ied `lc eilbxe eici
migth 'f `edy dkeq xeriyn dl gkenwe
denz xacd zn`ae l"pd ikcxnd ixacne
dfn lecb xrv jl oi`c giken yegde ce`n
dkeq zeyrl el oi` dlgzklc i`ceae
on xehte xrhvn didiy ick df oipra
e` dyrp xake h"eia `ed m` la` dkeqd
l"p dlecb xzei zxg` dkeql mewn el oi`y
zxez ceakn dlignd zywa xg` c"rl
dkeqa oyile xrhvdl aiig epi`c l"f axd
llke dpyd lk ekxck eilbxe eici heyit ila
oeike execz oirk eayz exn` lecb
s` df ote`a oyi mc` oi` i`ce ezxicay
cere ote`d dfa da oyil aiig epi` dkeqa
ied `edy lk minyb 'it` dpiyac exn`
`id l"pd ikcxndn di`xde ,xehtl xrv
dkeq l"iwc oeik `axc` di`x dkixv `teb
ezkeq dyry `aiwr 'xke opira i`xr zxic
my 'ievn gexdy s` dpitqd y`xa
oi` `nzqne dxwr zn`ay enk dzxwere
lk my dievn gexdy oeik my oyil jxc
efk dxica oyi mc` oi`e xwril dgepe dry
s`c n"y my lek`l ick r"x d`yr d"t`e
dlik` g"i da `vei da oyil die`x dpi`y
i` opaxe iaxc ediizbelt xwirc c"rlpde
`ed migth 'fa ibq e` zen` 'c opira
die`x dkeqd `dzy opira i` ef `xaqa
ogky`ck zen` 'c opira ikdle inp dpiyl
dpiyac meyn `nrhc x"dxa `"c oiprl
dlik`l die`xa ibq e` `xeriy i`d opira
eaexe ey`x ick migth 'fa ibq ikdl
lk opixn` oyidae opaxk l"iwe epglye
'` dkeqa oi`vei l`xyi lky cnln gxf`d
eayiy l`xyi lkl '` dkeq rnync i"yxit
dlik`ac s`c wtq oi`e df xg` df da
elk`iy epiidc df xg` df lek`l oiie`x

חבל נחלתו
חכמים קנסו אותו על שעשה טצדקי
להיפטר מהמצוה ,אבל ודאי שאחרים
יוצאים י "ח בסוכה זו .ואף הוא אם לא
עשה זאת כדי להיפטר מן המצוה נראה לי
שיוצא בה י"ח בפעולות אחרות .והראיה
שהרמ "א עצמו פסק )סי' תרלט ס"ב(:dbd" :
oi`y ,dpiya eiykr lwdl oibdepy dne
`"i ,zevna oiwcwcnd wx dkeqa mipyi
mixwd zenewna oyil xrv yic ,dpv meyn
)מרדכי פ' הישן(; dkeq zevnc meyn d`xp ile
`lk xc `edy jxck ezy`e yi` ,eziae yi
,ezy` mr oyil lkei `ly mewnae ,dpyd
xingdl aehe ;xeht ,zcgein dkeq el oi`y
lk xc `edy enk ezy` mr my zeidle
."zcgein dkeq el zeidl xyt` m` ,dpyd
ונמצא לפי דברי הרמ "א עצמו שהוא
בונה סוכה שיודע שלא יישן בה בגלל
צערו ,אם בגלל צינה ואם בגלל שאין
אשתו עמו ,וא"כ כיצד יוצא בה באכילה.
והרי לפי דבריו עפ "י היראים לכאורה לא
יכול לצאת בה י"ח? – הא קמן שאין זה
גדר חדש ב'תשבו כעין תדורו' הפוסל את
הסוכה אלא קנס שקנסוהו כאשר עושה
פעולות לשם ביטול המצוה מעליו ,אבל
אחרים יוצאים בסוכה זו י"ח ואף אותו
לא קנסו אלא כאשר הוא מתכוין לשם
פטור ,אבל אם הוא אנוס – לא חייבוהו
ביותר מכך.
וכן נראה מדברי שו "ת הרמ "א )סי' כט(
שדוקא לגבי הבונה את הסוכה פסלו אם
בנאה במקום שמתיירא לישון מפני
הגנבים.
הבאנו לעיל את תשובת תרוה"ד ופסקה
הרמ "א להלכה )סי' תרמ ס"ד(lkei `ly in" :
eici heyita el xvy zngn dkeqa oyil
my oyil aiige ,xrhvn ixwn `l ,eilbxe
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צ"ב(".
והט "ז השיג עליו שודאי זהו צער גדול
לישן מכווץ בתוך הסוכה של ז' על ז'
טפחים .ולכן אם בנאה אדעתא דהכי –
אינו יוצא י "ח אכילה לפי דעת היראים
ואם זה מצב שנוצר אחר עשיית הסוכה
פטור משינה משום מצטער .ונראה לע"ד
שזו כוונת תרוה "ד והרמ "א ,שכיון שבנה
סוכה קטנה בידיעה שיצטרך לישון בה
חייבוהו לישון בה כאשר הוא מצטער כדי
שלא יבטל מצות סוכה .ואל"כ אף אינו
יוצא בה י "ח אכילה לפי דינו של היראים,
והכל מחיוב חכמים בתורת קנס.

ו .מקיים המצוה אע"פ שמצטער

לגבי מצטער שפטור ממצות סוכה
ובכ"ז מתאמץ לקיימה עולה השאלה
האם מקיים מצוה בכך.
וכתב הגהות מיימוניות )הל' סוכה פ"ו
ה"ג אות ג(lk ipxeaq dgny 'x azk" :
lawn epi` `vei epi`e dkeqd on xehty
inlyexia `zi`ck `ed heicd `l` xky
,heicd `xwp edyere xacd on xehty lky
 ."k"rוהו"ד בהג "א )פ"ב סי' יב(.
וכ "פ הרמ "א )או"ח סי' תרלט ס"ז(lke " :
epi` ,myn `vei epi`e dkeqd on xehtd
) zeheicd `l` epi`e xky eilr lawnהגה"מ
פ"ו(".
והט "ז )סי' תרלט ס"ק יט( כתבdfa e"w" :
jlile minyb oicxeiyk xingdl dvexy inl
k"g`e dkeqa ayile `ivend jxale dkeql
."heyt dfe dlhal dkxa dedc ziaa lek`l
ובביאור הלכה )סי' תרלט ד "ה וכל הפטור(
בארllkd df ± 'eke dkeqd on xehtd lke" :
enk xeqi` cv ea yiy mewna `wec `ed
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n"dega elit`e h"ei lelig iedc xrhvna
i`yx xrhvn epi` m` la` ecakl aiig
ilca envr lr xingdy b"x enk xingdl
mya z"t] dkeql melrd xn`e min ly
."[g"v 'iq l`eny zler
ובד "ה הדיוטות כתב בביאור הלכה:
"l"p awri ixeka xtqa azke a"na oiir
zeheicd dyrn `l` epi`y opixn`c dnc
zra xehtyk `wec df xky lawn epi`e
hxtae dnecke xrhvny oebk daiyid
eipt lr qek zkityk mdy oeik minyba
`ede ezecara dvex epi`y el d`xd eaxy
.ux` jxc df oi`y ecarl eax sekl dvex
`dkeql xefgl dgxh meyn xehty in la
rvn`a e` dlila minyb ewqta oebk
yi dfl exiag zkeql jleda e` ezcerq
min dzeyn rxb `lc eilr xky leaw
xehty s` gaeyn df ixd opixn`c dkeqa
daiyi zryay df y"ke l"pke oicd on
`l dlgzkly wx ie`xk dkeq zevn miiwn
zdbd mb okle myl jlil aiiegn did
dkeqd on xehtd lk wx azk `l ipeniin
xeht ezaiyi zray rnync `vei epi`e
."l"kr
עולה מן הדברים כי מצטער שמתאמץ
לקיים את המצוה אינו יוצא י"ח המצוה
וברכותיו לבטלה .ונראה לי לחלוק במעט
על סברא זו ,שכן צער הוא דבר אישי ויש
מצבים שאדם מתאמץ לדור בביתו אף
שהוא מצטער .ואפילו אחרים בצער זה
היו יוצאים בביתם ולכן זה צער הפוטר
משום 'כעין תדורו' ,בכ "ז יש שאדם
מתאמץ לשהות בביתו על אף צערו לצורך
חשוב ,וה"ה למצות ישיבת סוכה צער
שהוא אישי והוא מתאמץ ומקיים את
המצוה אינו נחשב להדיוט ורק צער כללי

כגון ירידת גשמים עד סריחת המקפה הוא
בגדר מצטער שאם עושה בכל זאת נחשב
להדיוט.
ומצאתי במאירי )כו ע"א( שכתב`l`" :
zelila mibdep eid epizeaxe epizea`y
my mipyiy mipey`xd miniae mipey`xd
=) devn aeag jxc mdicbaa `rniwעל אף
הצינה(izeaxae izea`a izi`x minrt dnke ,
eidy daxd minyba s` dpey`xd dlily
milke`e mdiy`xa cal ly raek oipzep
 ."mylואמנם המאירי לשיטתו שאף
מצטער חייב בסוכה בלילה ראשון ,אמנם
במקום שיורדים גשמים והמקפה נסרחת
מה טעם להיכנס לסוכה ולאכול בה ,או
לישון בה כאשר קר מאד והרי בכך פטור
אף בלילה הראשון! אלא מכאן שלא כל
מצטער ועושה מיד נחשב להדיוט.
וכן בדף כח )ע"ב( כתב המאיריinkgle" :
zlik` lek`l `ad s`y izi`x `peaxp
aiig dkeqa dlk`l envr lr xingne i`xr
jxal i`yxy `l` il d`xp df oi`e ,jxal
`dkxady oky lke envr lr xingny xg
."`id daiyid lr
נראה על כן שמצטער ומחמיר על עצמו
לישב בסוכה לא בכל מקרה יחשב כהדיוט
וברכותיו לא תהיינה לבטלה.

ז .חיוב להתקנת מזגן בסוכה

נשאלתי ,האם אדם שבגלל החום
בסוכה יוצא ממנה לנוח ולישון בביתו בו
יש לו מזגן לצינון החדרים ,יתחייב
לעשות כן בסוכה .ונראה שכיון שהסוכה
היא דירת עראי לא יתחייב להתקין מזגן
לשבעה ימים ,וגדר 'תשבו כעין תדורו'
אינו מחייבו להתקין מזגן בסוכה ועל כן
הוא מצטער ופטור .וראיה לכך שהרי
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חבל נחלתו
באירופה כמעט ולא ישנו בסוכה מחמת
הצינה )כמובא לעיל( ואעפ "כ לא חייבוהו
להכניס תנור לסוכה לשם חימום וישיבה
בו .מפני שתנור )לפחות בזמנם( לא היה
מטלטל ולא חייבוהו לבנות תנור בסוכה

לשבעה ימים .וה"ה לגבי מזגן בימינו
בארץ ישראל .אמנם מאורר שהוא דבר
המטלטל ויכול להכניסו בקלות נראה
שמן הראוי להכניס לסוכה כדי שלא
יפטר ממנה מחמת החום.

סימן יט

חיוב אשה רווקה בנר חנוכה
שאלה

מה דין רווקות שיש להן דירה שלא
עם הוריהן לגבי הדלקת נר חנוכה ,האם
יכולות לסמוך על כך שמדליקים בבית
הוריהן?

תשובה
א .בשנים האחרונות נפוץ המצב של
המשתכרות למחייתן
בנות פנויות
ומתגוררות שלא בבית הוריהן ,אלא
בדירה פרטית עם בנות נוספות ,האם הן
חייבות בנר חנוכה כדין אכסנאי או שהן
פטורות לגמרי מהמצוה?
ב .במסכת שבת )כג ע"א(i`ce dy`" :
miyp :iel oa ryedi iax xn`c ,dwilcn
.qpd eze`a eid od s`y ,dkepg xpa zeaiig
`.dkepg xpa aiig i`pqk` :zyy ax xn
`ax ia `pied ik yixn :`xif iax xn
xza .`fitye` icda ihixta `ptzzyn
`l i`ce `zyd :`pin` `zzi` iaiqpc
."i`zia eba ilr iwilcn `wc ,`pkixv
עולה מן הדברים שחובת נר איש וביתו
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שהיא עיקר מצות הדלקת נר חנוכה )שבת

כא ע"ב( כוללת אף נשים .לא צויין אם הן
חייבות בפני עצמן כאשר אין להן שייכות
משפחתית .לפני כן מבואר בש"ס שחש"ו
אינם יכולים לקיים את המצוה משום
שהדלקה עושה מצוה ומיד אח"כ הודגש
שנשים חייבות וא"כ יכולות להוציא את
'הבית' במצוה ,וכשבעליהן אינם יכולים
להדליק ,כדוגמת ר' זירא ,הרי הם
מוציאים את הבית ואף אותו ידי חובה.
ג .לכאורה ניתן לומר שחובת נר חנוכה
אינה חובת הבית ,אלא חובה פרטית של
כל אדם כשאר מצוות והאיש מוציא את
אנשי ביתו ידי חובתם .אולם יותר נראה
מלשון הש"ס והראשונים שמצות נר
חנוכה היא מצוה 'ביתית  .1מצות הנר איש
וביתו וכן חיוב פרסומי ניסא הוא בפתח
הבית .ומתברר שחז "ל קבעו את אופי
המצוה שכל אחד יקיימה בביתו
ובמשפחתו ,והשאלה היא מה הדין כאשר
אין את השיוך הביתי.
במסכת שבת )כג ע"א(:xn` dinxi axe" :
ax xn` .jxal jixv dkepg ly xp d`exd

לא נכנס למחלוקת האם המדובר במצות בית בן ארבע קירות או משפחה וכד' עי' בספרי חבל
נחלתו ח "ג סי' כ.

