
 

 עבודת המועדים 
 עבודת יום הכיפורים

 

 הכיפורים יום זה, בהם אחד ולא יוצרו ימים"
 לפני גדולה שמחה שהיתה לפי, לישראל

 .לישראל רבה באהבה שנתנו ה"הקב
 שהיו ודם בשר למלך, דומה הדבר למה משל

 ומשליכין הזבלים את מוציאין ביתו ובני עבדיו
 יוצא וכשהמלך ,המלך בית פתח כנגד אותן

. גדולה שמחה שמח הוא הזבלים את ורואה

 באהבה ה"הקב שנתנו הכיפורים יום נדמה לכך
 .ובשמחה רבה
 מוחל שהוא בשעה אלא בלבד זו ולא

 אלא בלבבו מתעצב אין ישראל של לעוונותיהן

, רבא אליהו דבי תנא...". )גדולה שמחה שמח
 '( א פרק

 
 הכיפורים יום ומעלת רוממות

 גודל את אנו רואים כבר אלו מדרשה בדברי
 ה"הקב י"ע לנו שניתן, הכיפורים יום מעלת

 אלא בלבד זו ולא, רבה ובשמחה באהבה
 מחילת בעצם גדולה שמחה שמח ה"שהקב

 גדולה ישנה סגולה של טהרה ועוד. עוונותינו
, זה ביום להשיג שאפשר ה"בהקב ודבקות

 ישראל אשריכם עקיבא ר"א' "בגמ וכמבואר

, אתכם מטהר ומי מיטהרים אתם ימ לפני
 בדברים היטב והמתבונן". שבשמים אביכם

 זכות על עצומה וחדוה שמחה יתמלא אלו
 להגיע בשנה אחת בחלקנו שנפלה זו גדולה

 .זה וטהור גדול ליום
 שהרי, בדברים בזה להאריך צורך שאין ובאמת

 קדושת את מרגיש שאינו מישראל אדם לך אין
 שכתב מה וכעין, השנה ימות מכל יותר זה יום

 כ"יוה יראת בענין( כיפור) יועץ בפלא
 בימים מתעוררים כולם ישראל ואשריהם"

 משמים' ה כי, הכפורים ביום ובפרט האדירים
 הדין פחד בלבם ונותן אדם בני על השקיף

 בחמלת רק... תשובה והתעוררות והנורא הגדול
 להם פניו יאר, קרובו עם, ישראל עמו את' ה

, והפחד היראה באור האלה אדיריםה בימים

 לאדם ימשך האלה הימים של שפעתם ומזיו
 ישראל בית אחינו שאצל וכידוע". השנה לכל

 מרגישים הם אף - המצוות מקיום הרחוקים
 שהטהרה ומשום, זה ליום והקשר השייכות את

 של הכנתו לפי מקום ומכל, כולם אצל מורגשת
 יוםה הארת את יקבל כך לבו טהרת ולפי אדם

 .וקדושתו
 

 כ"יוה של לוידוי הכנה
, הוידוי היא התשובה ממצות עיקרי חלק כידוע
. וידויים עשרה ומתוודים אנו עומדים כ"וביוה

. זו מצוה בקיום מעשית נקודה להדגיש ויש

" חטא על" וכן" אשמנו" של הוידוי בסדר הנה
 ידועים, שני מצד אבל.  רבים חטאים מוזכרים

 על ישוב הפחות כלשל סלנטר י"הגר דברי

 שיכול מהחטא חלק על והיינו' קלה בחינה'
 קטנה קבלה לקבל המקור ומכאן בו לעמוד
 הוידויים ולכל לנו מה כ"וא, בה לעמוד שיוכל

 . הארוכים

 ממצות' פטור' כאן שאין לדעת צריך אבל
 שעדיין ופשוט, אחרים דברים כלפי התשובה
 על כללי באופן לשוב להשתדל אנו מחוייבים

 אנו המעשית הקבלה שכלפי אלא, החטאים כל

 והעובד, בו לעמוד שבכחנו אחד דבר מקבלים
 יוכל - לתשובתו קיום שיהיה באופן עצמו על

 פנים כל על נוספת. קבלה שנה מידי עליו לקבל
 נעשה איננו הכללי לוידוי שההכנה ודאי -

 .לכך הנדרש הזמן את לקבוע וצריך אחד ברגע
 

 זה שביום" ושוב רצוא" בחינת

 שבו יום, ונשגב גדול יום הוא הכיפורים יום
 בפנים הובא וכבר, השרת למלאכי אנו דומים
 וסופו השתדלות תחילתו" של בחינה בו שיש
 אנו מתרוממים אחד מצד דהיינו". מתנה

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 איזה מצטער פטור מן הסוכה
 . כשהליכה לסוכה יש בה צער ה.. צער שאינו מחמת הסוכה ד.. המצטער שלא מחמת הסוכהג. . בלילה הראשון ב.. מצטער פטור מן הסוכה א.

 .מצטער כיו להמנע מפטורלבנות סוכה שיש בה כל צר ח. .רוצה להחמיר על עצמו ז.. צער שאין דרכם של אנשים להצטער ממנו ו.
 מצטער פטור מן הסוכהא. 

)שם כו. ד"ה הולכי דרכים(  'בתוסועיין . משמשיו חייבים, חולה הוא ומשמשיו פטוריםו מצטער פטור מן הסוכה )כו.( בסוכהאמרו חז"ל 

בשם )פ"ב סי' יב(  ר"יבהגהות אששכתבו דהיינו טעמא דמצטער פטור, דכעין תדורו בעינן, ואין אדם דר במקום שמצטער. וכ"כ 
 והריטב"א. ])סי' תרמ ס"ק יג( המ"בוכן הסכימו האחרונים דמצטער פטור מן הסוכה משום דכעין תדורו בעינן. וכן פסק הרא"ם. 

כתב בשם הרמב"ן דמהאזרח ילפינן שלא יתחייב בסוכה אלא מי שהוא כאזרח רענן, פרט להולכי דרכים )סוכה כח: ד"ה ויש לשאול( 
רות ומצטער וכיוצא בהן, וכל מאי דאמרינן בכל דוכתא תשבו כעין תדורו, מהכא נפקא לן, דהאי קרא גלי לן דמאי ושומרי פי

 דכתיב תשבו אינה ישיבה כל דהוא אלא ישיבה כעין דירה, כענין וישב יעקב בארץ מגורי אביו ואחרים בכתוב, עכ"ל[. 
 הראשוןבלילה . ב

 , וחייבליכא פטור מצטער דדעתם דבלילה הראשון ,)סי' תרלט( טורוב)סי' עא(  כל בוב, ה מתני' ר"א(יב: ברי"ף ד" סוכה) ר"ןבוהנה מצינו 
וכמו שהתם התורה קבע חובה גם  ,ילפינן ט"ו ט"ו ממצה, דער מחמת גשמים וכדו')י"א כזית וי"א כביצה( אף אם מצט לאכול פת

 לא נאמר דין זה. ןשבלילה הראשו וכה כו. ד"ה חכמי()סבמאירי הכא הוא כן. ואע"פ דבעינן תשבו כעין תדורו כתב 
ט"ו ט"ו מחג המצות, לאו  נןוהא דילפיאף בלילה הראשון אם יורדים גשמים פטור מן הסוכה ד )ח"ד סי' עח(הרשב"א אולם דעת 

ל בלילה אלא דהיכא דלא מצטער, חייב לאכו ,דמצטער פטור הוא ,אפי' במקום צער לאכול בסוכה כ"פלמימרא שיהא חייב ע
)ח"א סי' מז ד"ה  ובבנין שלמה )סי' תרלט ס"ק כב( גר"אהבביאור  ,)סי' תרמ ס"ק כד( בבכורי יעקב, ע"כ. ]ועי' הראשון, ותו לא מיחייב

 .[וולענין אם ירדו גשמים(
הר"ן דמצטער להחמיר כ )שם(הרמ"א . אולם דעת מן הסוכה פטור דאף בלילה הראשון מצטער )סי' תרלט סע' ג(השו"ע ולמעשה דעת 

בודאי מן הנכון שיאכל יותר מכביצה לצאת גם דעת  דמ"מ )ס"ק כב( המ"ב. והוסיף בלילה הראשון לא נפטר מאכילת כזית פת
 ., ע"כדהיינו יותר מכביצה ,בעינן שיאכל שיעור המחייב לאכול בסוכה כל שבעה צות עשההסוברים דלצאת ידי מ

 המצטער שלא מחמת הסוכה . ג
גורמת לו צער  עצמהומבואר דדוקא כשהסוכה  .שהסוכה מצערתו"סוכה שם כתב דמצטער פטור היינו " "סבש רש"יוהנה 

 ובצאתו ממנה לא יצטער פטור מלשבת בתוכה. 
דכעין דירה בעינן ואין דרך  ,דמצטער פטור פירוש שיש לו צער מן הסוכה ובצאתו ינצל הרא"םבשם  'כת )סי' תשמ( המרדכיוכן 

ומי שאינו בקי בזה השיעור יתן לבו אם  ,כו'וושיעור לצער כדתנן ירדו גשמים מאימתי יש לו לפנות  ,תן בצערלעמוד בדיר "אבנ
 הוא מצטער באותו ענין שבצער זה היה יוצא מביתו הוא רשאי לצאת, ע"כ. 

אבל חייב ומר רב, אמר רבי אבא בר זבדא א )שם(הקשה על דברי המרדכי מדגרסינן בפ' הישן )סוף שרש קעח(  המהרי"קאולם 
משום דאיבעא ליתובי  ,קמ"ל דחייב ,מהו דתימא הואיל ואומר רבא מצטער פטור מן הסוכה הא נמי מצטער הוא ,פשיטא ,בסוכה
תפק"ל דבצאתו מן הסוכה לא יחשך כאבו ולא ינצל מן הצער,  ,ולפי דברי הרא"ם מאי אריא משום דאבעי ליתובי דעתיה .דעתיה

ואדרבה סברא הוא בהפך, עכ"ל. ולפי דבריו משמע דס"ל דכל  ,שישיבת הסוכה תרבה עליו צער אבלודדוחק גדול הוא לומר 
עי' בריטב"א  מחמת הסוכה פטור מן הסוכה )פרט לאבל דבעי ליתובי דעתא כי בידו להתנחם בסוכה, ן הצערמצטער אפילו אי

יכיר במצות ישיבת סוכה שיראה ובעינן ד [אליבא דדעה זו] (יס"ק א"א תרמ  )סי' מ"גהפ(, והיינו טעמא כמ"ש (סד"ה וה"מ: סוכה כה)
אפשר דס"ל ד( א"א שם תרמ )סי' בפמ"גוכתב  ,(סד"ה וה"מ: סוכה כה) ריטב"אב בדברי ואם מצטער פטור הוא. ]ועי' נפלאות ה'
 .[' מחמת דבר אחר אינו רואה בנפלאותיוי" ואם מצטער אפכיר נפלאות ה'מרואה ו"בעינן כי , כהמהרי"ק

יותר  הדהאבל הוא מצטער בסוכ וה אמינאדהשכתב  )סי' ז( רא"שהעל פי  ,)ס"ק י( והמ"א )סי' תרמ אות ב( הב"חאולם כבר דחו דבריו 
 .קמ"ל ,' כדי להיות טרוד בצערויית דאבל חפץ להיות מתבודד ויושב במקום צער ואפבמב

דהסוכה מביאה וכגון  ,מפני צער ]א'[ מצטער פטורשל  רי גווניתמה על דברי הרא"ש וע"כ מסיק דיש ת)סי' תרמ ס"ק ח(  הט"זאבל 
 ,דבא לאדם צער מצד אחר ,מחמת טירדא ]ב'[בזה אמרינן שאינו פטור אא"כ יש לו מקום שיוכל להינצל. ד לו צער כשיושב בה,

זכור ענין יכול להתכוין ל דזה אינו ,אפי"ה פטור מצד טירדאד ,סוכהבכגון חולה או שאר צער הגוף שאין לו ניחותא טפי בבית מ
דאיבעי ליה ליתובי דעתיה  ,)פרט לאבל דאינו פטור דאין זה מקרי טירדא כלל נהועיקר מצות סוכה הוא לזכור עני ,סוכהה

 ולהתחייב במצות הש"י(.
בסוכה  דאין לקרוא מצטער במצטער בבית כמו ,מחמת טירדא ליכא פטורהא ד ,תמה על הט"ז)סי' תרמ ס"ק יח(  הבכור"יאולם 

מצטער לא פטור רק דאע"כ  ,יהיה מצטער פטור מכל המצות ות צריכות כוונהמצ )ר"ה כט:( "דמשום דאין יכול לכוון, דא"כ למ
מצות סוכה, טעם הרי א"צ בכל עת לזכור  ,ולא שייך זה באם גם בביתו לא ינצל מהצער, ואי משום כוונה ,משום תשבו כעין תדורו

 זכור שמקיים מצות הש"י בישיבה זו, ע"כ. ורגע א' ודאי יש לו פנאי ל
בליל שבת בחג הסוכות כבו לו הנרות, ויש לו נר בביתו, שרי לצאת מן הסוכה לאכול שנקט כהרא"ם דאם )סי' צג(  ה"דרותב ועי'

י שצר לו המקום מד)סי' צב(  בתרוה"ד]מאידך עי'  .הנ"ל הב"ח והמ"א . וכן נקטו(דע' סי' תרמ ס) הרמ"א . וכן פסקבביתו במקום הנר
אורחיה הוא לפעמים לישן בכפיפת משום ד ,מיקרי כה"ג מצטערלא בסוכה לשינה, בענין זה שאינו יכול לישן בפישוט גופו ורגליו, 

)ח"ב כלל  והחיי"א שהקשה ע"ז. (ה ק"ס) בט"ז"ש ייוע .(דע' סי' תרמ ס) רמ"אבהובא ו ., ע"כגופו ואיבריו, ולא מיקרי מצטער בהכי
 שכתב שאין טעם לדברי הט"ז[.ד"ה ועפ"ז(  לב 'ג סי"ח) דברי מלכיאלב ועי' כתב דהכל לפי מה שהוא האדם. יח(קמז אות 

לא יצטער עוד, אבל מחמת צער של טרדא שבין בסוכה ובין כשע"י יציאתו מהסוכה ולפי"ז יוצא דאינו פטור מן הסוכה אלא 
 בביתו טרוד יהיה אינו מפטר מהסוכה. 

 מת הסוכהצער שאינו מח. ד
אבל בגוונא שבביתו לא יהיה לו צער  ,הפוסקים הנ"ל דצער דטרדא אינו פוטר דוקא כשאף בביתו יהיה טרודמדברי  עוד ומבואר

 בכלל מצטער דפטור מן הסוכה. ומשמע אפילו בטירדא שאינה מחמת הסוכה גופא, אלא אפי' טרדא מחמת דבר אחר.
לחולה לכל  יםלהיות משמש יםמושכר םכיון שה ,מסוכה לגמרי יםפטורמשמשי חולה ד שכתב (נא 'סירג "ח) שבות יעקבבוכן מצינו 

 םעליו תמיד לכך ה םשדעת ,בצער החולה יםמצטער רי הםסוכה הלאכול ב כואם ילו ,צרכיו ולהשגיח עליו לעשות פעולתו שלמה
דמשמשי החולה פטורים מפני  )סי' תרמ ס"ק ז( בהמ"]ואע"פ דדעת  .)סי' תרמ ס"ק ב( השערי תשובה, ע"כ. וכן פסק מן הסוכה יםפטור

 במשנת יעב"ץאף בלילה הראשון שאף מצטער חייב בסוכה. ועי'  ן המצוה. היינו כי בא לפטור אותםדהעוסק במצוה פטור מ
 [.)או"ח סי' סה אות ד(

בן חו"ל הדר ומתארח אצל דב עמ' פז:( )ח" ספר אות היא לעולםבשם  )ח"ו אסיפת דינים מע' סוכה סי' א אות י( בשד"חוכעין זה מצינו 
 האור לציוןפטור מן הסוכה. וכן נקטו , מלישב לבד והוא מצטער ,שהמשפחה כולה אוכלת בשמיני עצרת בבית ,משפחה מבני א"י

 .)ח"ה סי' קמו אות ג( והבצל החכמה )ח"ג פכ"ג אות יא(
ו משום דיש לחלק דשאני הכא דכך היא גוף מצות סוכה שאדם שחלק ע"ז, היינ)יו"ט שני כהלכתו פ"ב הגה מט( הגרשז"א זצ"ל ואף 

וע"כ היכן )ריש הל' סוכה(  רוצה לשבת בפנים בביתו ולא נעים לו לשבת בחוץ ואעפ"כ יוצא מביתו לקיים מצות סוכה, וכמ"ש הטור
בר אחר וע"י יציאתו שביציאה גופא איכא משום צער אין פטור מצטער. משא"כ היכן שבישיבה גופא איכא צער אפילו מחמת ד

 מחוץ לסוכה לא יהיה לו צער, דפטור מן הסוכה.
ולפי"ז בגוונא שהאשה דואגת מאיזה טעם וסיבה כשבעלה נמצא בסוכה )לפי הנוהגים להחמיר לישון בסוכה אפילו ללא האשה, 

)חוט שני סוכות פי"ב  הגרנ"ק שליט"א(, ובעלה מצטער מחמת זה, פטור הוא מהסוכה. וכן פסק )שם( ובמ"ב )סי' תרלט סע' א( ברמ"אעי' 

הגריש"א  שאם הוא עצמו מצטער בצערה ואינו רגוע, פטור מן הסוכה, ורק אם הוא עצמו רגוע חייב בסוכה. ]אולם דעתס"ק ד( 
 . שאין בעלה פטור מלישון בסוכה לפי שאינו מצטער מחמת הסוכה, ע"כ. וצ"ע[ )חשוקי חמד סוכה כה. עמ' קנ( זצ"ל

 לסוכה יש בה צער כשהליכה. ה
, אין אומרים חברו לא יהיה לו צער )וכגון שאין בסוכתו נר להאיר ובסוכת חברו יש( בסוכתשנקט דאפי' אם )סי' צג(  ה"דרותב ועי'

דאין מפנין  כן מצינומשום דאין ערב לאדם אלא בשלו. ו ,לזה לך הבא סעודתך לסוכת חבירך ואכול שם, דהא נמי חשיב צער
אלא שראייה מחצר חבירו לחצר שלו מפנין, אפילו מן היפה לכיעור, משום דאין יפה לאדם אלא בשלו.  אבל חצר,במועד מחצר ל

סי' תרמ ) הרמ"א קוכן פס ., ע"כאם אפשר לו בלי טורח גמור לבא לסוכת חבירו ולאכול שם אין לו להקל זו אינה מוכרחת, ועל כן

חשיב מצטער ופטור מן מחמת טרחא גדולה שאם ההליכה לסוכה גורמת צער  ומבואר מכל זה פטור. טורח גדולאם יש ד (דע' ס
היה ישן וירדו גשמים בלילה ונכנס לתוך הבית, ופסקו הגשמים, אין מטריחין שפסק ש )סי' תרלט סע' ז(בשו"ע  הסוכה. וכן מצינו

אבל אם דוקא כששכב כבר י בשם המ"א דשכתב על דבר)ס"ק מ( במ"ב  עד שיעור משנתו. ועי'הלילה,  ואותו לחזור לסוכה כל אות
ובספר בגדי ישע וכן במאמר מרדכי מסתפקים בזה אחרי שכבר היה לו טרחא להכניס הכרים  ,עדיין לא שכב יחזור לסוכה

 .)שם אות עז( בשער הציון , ע"כ. ועי' עודוכסתות לתוך הבית אפשר שלא הטריחו לחזור ולהעלותם
 בעמוד הבא[ ]המשך
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 ומאידך, מהשגתנו למעלה שהם גבוהות לדרגות
 ומה וסגולתו היום ממעלת זה שכל לזכור עלינו

 לעשות מוטל עלינו אבל. לנו עושה ה"שהקב
 פעמים כי, כעת מעמנו דורש' שה מה את

 את שוכחים גבוהות בדרגות כשעוסקים
 בחינה בזה ויש. והפשוטה הבסיסית העבודה

 עוסקים בהשתדלותנו אנו", ושוב רצוא" של
 מעלים ושוב, בדרגתנו עלינו שמוטל במה

 .השגתנו שמעל למה אותנו
 שור העלי דברי את להביא המקום כאן ויש

 ישראל ר"בהג המעשה כלפי( ער' עמ א"ח)
 כיון נדרי כל לתפילת הגיע שלא ל"זצ סלנטר
, בוכה שהשאירוהו תינוק עריסת יד על שעמד

 ע"נ ישראל של רבן כי ספק אין" בזה וכתב
 חייב אדם כל כי, למעשה הלכה בזה הורה

 העליונה שההשגחה במקום עבודתו לעבוד
 ההיא האם של תהעבוד ולכן, אותו העמידה

 עזבה האם וכאשר, בנה על לשמור - היתה
 - נ"בביהכ" נדרי כל" להתפלל כדי מקומה את
 עוד ולא, בעבירה הבאה מצוה אלא זאת אין

' ה ועבודת החיים קדושת מבטלת היא אלא

 מצויה'" ה עבודת" כי לחשוב, עליה המוטלת
 בעבודת מקומה, הוא ונהפוך, נ"בביהכ דוקא

 לה הזקוק בנה יד לע דוקא הוא' ה
 !".ולשמירתה

 בין, הכיפורים יום הארות לכל שנזכה רצון ויהי
 טהרה, וכפרה סליחה מחילה, ה"בהקב בדבקות
 טובה לשנה ונחתם, עלינו המושפעים וקדושה

 .ומבורכת
 

 הכיפורים יום למחרת
 במשך ההצלחה כל"כתב הגר"ש וולבה זצ"ל: 

 להמשיך שנצליח בזה תלויה ברוחניות השנה
. מסויימות בבחינות השנה כל תוך כ"יוה את
 יום" חודש כל באמת קבעו ה"ע רבותינו הרי

 הסבא. גדול כיפור ליום זכר", קטן כיפור

 מיוחדת קבלה לתלמידיו קבע מקלם קדישא
 קביעות לקבוע או מסויים מעשה לעשות

 לכוון כלומר כ"יו המשך דעת על מסויימת
 אותו בלימוד או מעשה אותו בעשיית תמיד

 וישית ...כ"יוה קבלת דעת על יהיה שזה סדר
 לעצמו להחיות כיצד בנפשו עצות אחד כל

 בזה ותהיה, השנה כל למשך כיפור יום בחינת

' עמ, הרצון ימי מאמרי". )ה"בע גדולה הצלחה
 (קו
 

 לחג ההכנה בימי מאד להזהר עוד עלינו

 שהשגנו ההשגות את ו"ח לאבד שלא, הסוכות
 שהעיר מי היה וכבר, ברושע הקדושים בימים
 בעת ובפרט, אלו בימים זהירות משנה שצריך
 מושפע להיות שלא, המינים' ד בקניית העיסוק

 שהובא מה לזכור ויש. הרחוב מאוירת
 בשם פו' עמ) הסוכות חג בעניני בקונטרס

 הנוראים הימים דאחרי( "במברגר צ"הגרב
 בחזית העומד חייל כמו להרגיש האדם צריך

 חשש ויש, בידו אקדח עם מהמלח באמצע
 זה וחייל, רגע בכל האוייב של חדשה מהתקפה

 אם לראות צד לכל רגע בכל מביט הריהו

 גם ולכן... להורגו שיוכל כדי, מתקרב האוייב
, ר"היצה את לנצח נ"בימי שזכינו אחרי אנו

 לקום העומד ערמומי אוייב מאותו להזהר עלינו
 תקרבלה לו לתת ולא, ורגע רגע בכל עלינו

 כ"יוה הארת את להמשיך' ה ויעזרנו". אלינו
 .השנה ימות לכל
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 נתרם בעילום שם 
 

 להצלחת התורם 
 ומשפחתו

  טער ממנוצצער שאין דרכם של אנשים לה. ו
מ"מ לא יוכל אדם לומר מצטער אני אלא בדבר שדרך בני אדם להצטער  ,שכתב דאע"פ דמצטער פטור )סי' תרמ סע' ד( ברמ"אועי' 

אמרינן בטלה דעתו אצל כל אדם. אא"כ הוא מאניני הדעת וכל אניני הדעת  ,דאף שהוא מצטער )שם ס"ק כח(המ"ב בו, ע"כ. וביאר 
 ון פ' לענין גדרי "בטלה דעתו".מצטערים בזה. ועי' בגלי

 . רוצה להחמיר על עצמוז
שכל  )סוכה פ"ב סי' יב( וההגהות אשר"י )פ"ו אות ג( ההגהות מיימוניותואפילו אם רוצה להחמיר ולהצטער לקיים מצות סוכה, כתבו 

שמשמע מדבריו שאם רוצה ב( )סוכה פ"ו ה" כהרבינו מנוחהפטור מן הסוכה ואינו יוצא אין מקבל שכר והדיוט הוא, ע"כ. ודלא 
דבכה"ג איכא צד איסור משום  )סי' תרלט ד"ה וכל( הביאור הלכה. )וכתב )סי' תרלט סע' ז( הרמ"אלהחמיר על עצמו רשאי. וכן פסק 

 .)שם ס"ק מה( המ"בשנמצא מצטער ביו"ט(. וכמו כן במקום דאיכא צער אינו רשאי לברך דהרי אינו מקיים מצות סוכה, וכ"כ 
וכגון  ,לא נפטר )ומברך על ישיבת הסוכה(, אם זה אינו מקפיד בכך דמ"מ צער התלוי בגופו )כלל קמז אות יא( "אייהחתב אלא דכ

לבית חבריהם לאכול שם, ואינו דומה לירדו גשמים או  םלכיוא ה"שהרי כמה בנ ללכת לסוכת חבירו אם רוצה יכול להחמיר ע"ע,
)סי'  הלכה ביאורבו )סי' תרמ ס"ק כב ושעה"צ שם( מ"בב, ע"כ. וכן פסק כולם מצטערים בזה תלוי בו וגם מצטער מחמת חולי, דזה אינו

 .תרלט סע' ז ד"ה הדיוטות(
 (או קר שלא יהיה לו חםע"מ מזגן  התקנת)ער טכל צרכיו להמנע מפטור מצ לבנות סוכה שיש בה. ח

 ק יג()סי' תרמ ס" כור"יבהוכמ"ש  ,אולם בעת בנייתה ליכא פטור מצטער ,והנה פטור מצטער לא נאמר אלא בשעת הישיבה בסוכה
שכבר יש לו סוכה ועתה מפני סעודה א' יטלטל כליו לשם בזה  ןדדוקא היכ ,שפטור מצטער בסוכה לא נאמר על עשיית הסוכה

אע"כ  ,ם יפטר מסוכה דהא יש טרחא בעשייתהדאל"כ כל אד ,פטור משום מצטער, אבל לעשות סוכה אינו פטור משום מצטער
 [. )או"ח ח"ו סי' מג( באג"מ]ועי' דלא מקרי מצטער אלא כשמצטער בעת ישיבתה. 

אחר שעשה שם הסוכה, אבל אין לו לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח שכתב דפטור מצטער הוא ( סי' תרמ סע' ד)בשו"ע יעויין ו
 במ"בועי'  פחד מגנבים וכדו'.שם ראוי שלא יהיה במקום דיש לבנות הסוכה כתב  )שם( הרמ"א. וכן או הרוח ולומר: מצטער אני

]ונמצא לפי הרמ"א שאין איסור לבנות ומבואר דצריך לבנות סוכה ראויה לקיים בה המצוה כדבעי.  .שעה"צ אות מא()סי' תרמ ס"ק כו ו
סוכה במקום שידוע לו שלא יוכל לישון בה מחמת טעם צדדי. ושאני מבנית סוכה במקום שיש זבובים וכדומה דשאני התם דלא 

רי הבנין )דבר מצוי ילכל די תכה ראויה היא לכל דבר. ולפי"ז אלו שיש להם סוכה כלליחשיב סוכה ראויה משא"כ הכא שהסו
בחו"ל( ןידוע לו שמחמת שאנשים נשארים עד שעות מאוחרות לא יהא בידו לישון שם שהרי מצטער הוא לישון באופן זה אינו 

 ה אלא שמ"מ ראוי לעשות כן[.בנות סוכה אחרת הראויה לו אף לשינחייב ל
כדי להבטיח שלא יהיה פטור משום פטור מצטער מחמת חום  וכדו', כגון מזגן ,מכשירים ןיש לדון האם איכא חיוב להתקיאלא ד

  או קור וכדו'.
צריך להמציא לו מקום לבנות לו סוכה ואז  ,מי שאין לו מקום בחצירו לבנות לו סוכהש שכתב )רסי' תרמ(בהגהות חת"ס ומצינו 

ומבואר דיש חיוב (. תרמ ס"ק כד 'סי) המ"ב, ע"כ. וכן פסק ה רגילים לפנות מבית לבית ואז שם ביתוכדרך שגם כל השנ ,שם ביתו
ונראה דכ"ז לענין חיפוש מקום ראוי לבניית הסוכה  .םלמצוא מקום ראוי לסוכה כי כן דרכו של אדם לחפש מקום ראוי לדירת

אולם מסתבר דאינו מחויב להתקין מזגן וכדו' בסוכה כדי  כי ודאי דרכם של אנשים לחפש מקום ראוי אף לכמה ימים. ,וכדו'
 כי אין דרכם של אנשים להשקיע טרחא מרובה ולהוציא הוצאות מרובות לצורך דירת ארעי של מספר ימים.  ,למנוע חום וקור

טוב להחמיר תב דוכ ,במקום שלא יוכל לישן עם אשתו שאין לו סוכה מיוחדת, פטורשפסק ד )סי' תרלט סע' ב(מהרמ"א וכן מוכח 
)ואף  .. ומשמע דאינו מחויב לבנות סוכה מיוחדתולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת

סי' תרמ ) פרמ"גב ועי'] החלקים עליו אינם חולקים אלא הפטור מחמת אשתו אבל לענין חיוב בניית סוכה מיוחדת לא פליגי עליו(.
 , ע"כ[. מ"מ מצות סוכה א"צ רק כפי דרך בנ"א לפזר על דירה ,צריך לפזר חומש כדקיי"ל בסי' תרנ"ו "עדאף דבכל מ (טו ק"א"א ס

דאם אפשר לתקן )שם סס"ק כח(  בכורי יעקבהבשם  )סי' תרלט ס"ק לא(במ"ב  שמצינו וכמו ,אלא שדבר שכפוף בטרחא קצת יש לטרוח
ועי'  .ואינו פטור ע"י כך מסוכה ,צריך לתקן ,ניחם על קערה שמים חמים בתוכהכגון שי ,בלא טורח גדול שלא יקרשו המאכלים

 ,שאם לו טורח רב להביא ספרים ללמוד בסוכה אינו חייב ללמוד שם אא"כ יש לו מקום להניחם כל ימי החג )סי' תרלט ס"ק יג(במ"א 
 בביאור הלכהכתב  ,ה במקומות הקריםכסתות לסוככרים ווכן לגבי הבאת  .)סי' תרלט מ"ז ס"ק יג( בפמ"ג ועי' .)ס"ק כט( במ"בהובא ו

מקראי וב )ח"ו סי' קטו( במשנה הלכותועי'  שאם יש לו מקום להניחם בסוכה כל ימי החג מחויב להביאם.)סי' תרמ על סע' ד ד"ה מפני( 
 .()סוכות ח"א סי' לה קדש

 -מסקנא דדינא-
 ,מפני השרב כגון שמצטער מפני הגשמים,ינצל מהצער.  הסוכהאתו מבצהוא צער ש, פטור מן הסוכההמצטער  א'העולה לדינא, 

אע"פ ב'  בעלה מצטער מחמת זה פטור הוא מהסוכה.אם  ,אשה דואגת כשבעלה נמצא בסוכההוכמו כן אם  .יתושיםאו מפני 
ר. אלא דבגוונא י פטור מצטעג שהסוכה תהיה ראויה שלא יבוא לידמ"מ בשעת בניית הסוכה יש לדאו ,שמצטער פטור מן הסוכה

 מזגן בסוכה שלא יצטער מפני החום וכדו'(. להתקין כגון )שהדבר כפוף בטירחא מרובה אינו חייב בזה 

 

 "קוישיקלעך"ה על ידיהלולב  מנע מלאגודיהאם יש לה
 "קוישיקלעך"בשימוש ד.  .קשר גמורג.  .צורת קשירת האגד ב.. חובת איגוד הלולב א.

 חובת איגוד הלולבא. 
לדעת רבנן אינו ו .אינו ייד"חלדעת רבי יהודה צריך אגד ואם לאו  ,אם לולב צריך אגדה)לג.(  סוכהש"ס ב רבי יהודה ורבנן נחלקו

)רסי' תרנא(  הטשו"עופסקו  ."אלי ואנוהו"אגד מצוה לאגדו משום זה  "צדאפילו לרבנן דאמרי אשם אמרינן ד אאל צריך אגד.
 כרבנן.

 צורת קשירת האגדב. 
 דתניא ,שני קשרים זה על זהבצריך שיאגדנו ש )יראים השלם סי' תכב( רא"מ בשם סי' תשמח(שם ) המרדכימשהביא  )רסי' תרנא(י בב"ועי' 
ואין אסור אלא שני קשרים  ,הא בחול יש לאגדו אגד הנאסר בשבת ויום טוב ,הותר אגדו ביום טוב אוגדו כאגודה של ירק וכו')לג:( 

אנן נהגינן לקשור פעם אחת ושוב מתעגל וכורכו סביב ומתוך כך מהודק יפה כאילו קשרו שכתב  ו()סי' תרס וראבי"ה .זה על זה
זה אלי זה "דיש בזה משום  דבעינן בלולב קשר גמורשפירש )שם ד"ה ופליג לעיה(  ברש"יועי' . , ע"כבשני ראשי האגד שתי פעמים

 ."ואנוהו
ואם לא אגדו מבעוד יום, או שהותר  .ו ב' קשרים זה על זה, משום נוימצוה לאגדם בקשר גמור, דהיינפסק ד )שם( בשו"ע כןו

 , ע"כ. בקשר גמור, אלא אוגדו בעניבה ,"טואגודו, אי אפשר לאגדו בי
 קשר גמור ג. 

 ,שאיכא הידור בחפצא של הקשר גופאהאם הוא מפני  ,ד הלולבגאמרו חז"ל דבעינן קשר גמור לצורך הידור של אד בהאויש לדון 
 .האגד מהודק יותר וזה בכלל הידורדצאה של הקשר דהיינו בתו או

ע"כ וכתב דאין ואנוהו אלא מה שהתורה מיפה עלינו ולא מה שאנו ממציאים יפויים והדורים,  )סוכה לו. ד"ה במינו( החת"ס והנה
עלי לולב יפה ומהודר עיקר ואנוהו לאגדו במינו ממש לעשותו ב' קשרים זה על זה, ולא כמו שנוהגים לעשות כמין טבעות של 

ומכניסים בו ההדסים והערבות, שזה אינו ואנוהו שאמרה תורה, אלא קשר על גבי קשר, אך אח"כ יכול ליפותו משום חבוב מצוה 
משום חבוב מצוה, ה"נ אחר שאגדוהו למטה במינו שזהו ואנוהו  )כבכורים פ"ג מ"ג(כמו שציפו שלמי בכורים בזהב  ,ביפויים אחרים

בגוף הקשר איכא הידור וזה הקשר שאמרו זרו ואגדו בגימוניות של זהב משום חבוב מצוה, עכ"ל. ומבואר דס"ל דשל תורה, ח
 .דהיינו שאסור לקשרו בשבת ויו"טחז"ל 

בו משום שהביא הוכחה שאף בנוי הסמוי מן העין בשעת קיום המצוה שייך ( ובהקדמה )ח"א או"ח סי' ג חלקת יואבהוכן מוכח מדברי 
 והרי החציצה הוא רק במקום שאחזו בידו, ,דכל לנאותו אינו חוצץ )לז.(סוכה  דאמרו עליה בש"ס מאיגוד הלולב ,צוההידור מ

  ומבואר דהאגד גופא הוא נוי מצד עצמו.  ., ע"כדאף שמכוסה בשעת מצוה מ"מ מקרי לנאותו כיון דתמיד הוא מגולה מוכחו
רק  ,דאטו האגד נוי מצד עצמו ,נכוןדאין זה  ל זההשיב ע ג וסי' תצב אות ד(-' תלג אות בחלקת יואב ובאבנ"ז סיהקדמה ל) בעל האבנ"זאולם 

 ,באמת ענין ואנוהו דלולב אינו משום נוי במראה כלל כי, הוא וזה אף שלא במקום אחיזת ידו ,מצד שהמינים מתחברים בעצמם
ומה נוי יש בקשר יותר מבעניבה או כאגודה  ,עת הראב"דדחובה לאגדו בקשר גמור משום ואנוהו וכן דכתב  (שם)סוכה ותדע דרש"י 

 חי') הגרי"ז כ. וכ"כ"יותר, ע חדהוי הידור מצוה אם הם אוזה גופא מצוה לכתחילה לקיחה א' ביד א' ד הוא אך הענין ,של ירק
 . (והובא במועדים וזמנים ח"ב סי' קיטמנחות כז. ד"ה והנר' בזה  הגרי"ז

שגמגם על מנהג העולם שנהוגים שלא  )או"ח סי' תכד( הבית דודשהביא דברי )דף יב טור ג ד"ה ואנוכי(  בשו"ת אגורה באהלך הוא ןכו
ודאי  ,וכי גזרת היא ב' קשרים ,לקשר בלולב רק עושין כמין בית יד, ובשו"ת הנ"ל כתב על דבריו דלדידן דלא צריך אגד אלא לנוי

פי לכאן ולכאן משא"כ בעניבה דכיון דיוכל להתירו בא' מידיו ופתח דהיינו טעמא דב' קשרים איכא נוי ומהדק יפה ולא משל
 ,וא"כ בנד"ד דמכניסים הג' מינים תוך הארוג הזה ויבא מהודק היטב הדק ויש לו נוי הרבה ,הקשר ע"י משמוש היד וליכא נוי

א אלא דבר דמהדק יפה לשם דוקלאו  לנוי אגד וןלש ומ"ש הש"ס ,ו קשור בהרבה קשרים זה בזהכאיל וה ליהוה ,למה לא יכשר
  ., ע"כנוי
 "(קוישיקלעךשימוש באיגוד שהשלש מינים אינן נתחבים בבית קיבול אחד )"ד. 

הג' מינים תוך  . וע"כ מהני להכניסדלא בעינן קשר גמור אלא כל שהג' מינים אדוקים היטב סגי מהאגורה באהלךוהנה מבואר 
ף כשאין ג' המינים נתחבים בארוג אחד אלא תוקע הלולב בבית קיבול א' ושאר אי"ל דהיטב. ולפי דבריו  יםמהודק כשהםהארוג 

 בערוה"ש. וכן מבואר )סי' תרמז א"א ס"ק א( בפמ"ג כ"כו. לאגד אחד( אם כולם הדוקים היטב)המינים בבית קיבול אחר נמי מהני 
  .אות ז(סי' תרנא )

דוקא קשר גמור ולא כה"ג שאין  צריךא"כ  ,שר הנאסר בשבת בעינןשהרי קיי"ל דק ,תמה ע"ז ס"ק ח() א"סי' תרנב שהבכור"יאלא 
ולכן למטה מאותן טבעות שתוחבין בכל או"א את הג' מינים בנפרד, סמוך לסוף המינים יאגוד כל ג' המינים ביחד  ,נאסר בשבת

ר דס"ל כדעת החת"ס ומבוא .ל להוציא ולהכניס ההדס והערבה מבלי התרת הקשר, ע"כבאופן שלא יוכ בקשר ע"ג קשר וכדו'
להכניס ולהוציא  שעל ידו א"אהנ"ל דלא מהני אלא קשר גמור. וכן מבואר בדבריו בסימן תרנ"ד ס"ק ד' שכתב דבעינן קשר גמור 

 .םאת הג' מיני
' סותר דברי עצמו שהרי בסימן תרנ"ד ס"ק ה המ"ב' אגור באהלך. אלא דהעירוני דלכאוהכ )סי' תרנא ס"ק ח( מ"בהפסק  מיהו כבר

ס"ל להמ"ב דלעולם בעינן שלא יוכלו להכניס ולהוציא וכדעת י"ל דהבכור"י דבעינן קשר שא"א להוציא ולהכניס. וכפסק 
 .סגיאלא דלא בעינן לזה דוקא קשר גמור אלא כל שמהדק את הג' מינים היטב  ,הבכור"י

הגריש"א יד כדי לצאת אליבא דכו"ע. וכן דעת  הנכון לקושרם ביחד ואח"כ לתוחבן בביתששכתב  )שם אות יא( כה"חב ועכ"פ יעויין
שהנוהגים ליטול המינים אגודים ב"קוישקל" יוסיפו  )ארבעת המינים למהדרין עמ' קנד( והגרנ"ק שליט"א )אשרי האיש פל"ב אות טו( זצ"ל

 עוד חיבור של שני קשרים זה על גב זה כדי לקיים מצות איגוד כהלכה.
 -מסקנא דדינא-

אם שכח מ"מ . וום הידור מצוה יש לקשור את הג' מינים בקשר האסור בשבת ויו"ט )כגון קשר ע"ג קשר וכדו'מש ,לדינא עולהה
 יטב שא"א להכניסם ולהוציאם בקלות,לתחוב אותם בבית יד כשהם מהודקים ה נמי (. ומהנילקשור לפני יו"ט יעשה רק עניבה

 .ומ"מ ראוי לקשור את האיגוד בקשר א' גמור .וכן המנהג


