
 

 

 

 

 

 הולכי דרכים

, וחייבין בלילה. הולכי דרכים בלילה, פטורין מן רכים ביום, פטורין מן הסוכה ביוםהולכי ד: נו רבנןת )כ"ו א'(
הסוכה בלילה, וחייבין ביום. הולכי דרכים ביום ובלילה, פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. הולכין לדבר 

 1וה, פטורין בין ביום ובין בלילה.מצ

)על כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא, הוו גנו ארקתא דסורא 

 , ופטורין.)שבאנו לשמוע הדרשה, ולהקביל פני ריש גלותא(. אמרי: אנן שלוחי מצוה אנן שפת הנהר(

עיר בלילה, פטורין מן הסוכה שומרי העיר ביום, פטורין מן הסוכה ביום, וחייבין בלילה. שומרי ה: נו רבנןת
בלילה וחייבין ביום. שומרי העיר בין ביום ובין בלילה, פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. שומרי גנות 

 , פטורין בין ביום ובין בלילה.)אין זזים משם(ופרדסים 

 וליעבדי סוכה התם וליתבו?  )ומקשה(

בּו", ְׁ ש    3.כעין תדורו 2אביי אמר: "ּתֵּ

  4מר: פירצה קוראה לגנב.רבא א

)כרי של פירות שהוא תמיד לפניו ויכול לשומרן ואין כאן פרצה מאי בינייהו? איכא בינייהו דקא מנטר כריא דפירי 

 .קוראה לגנב(

 שיטות הראשונים

בּו", רש"יפירש פטורין מן הסוכה ביום, : הולכי דרכים ביום ְׁ ש  ּכֹּת ּתֵּ ּסֻּ שכל השנה אינו  כעין ישיבת ביתו. כשם ,דכתיב "ּבַּ
ועוד  5.תוספותוכעין זה כתבו  .נמנע מלכת בדרך בסחורה, כך כל ימות החג שאינו יום טוב לא הצריכו הכתוב להימנע

 , שאם הם בדרך, או במקום שאינו יישוב, פטורים אף אורחות חיים, שכשלנים בלילה ביישוב, חייבין בלילה. וביאר כתבו

 

                                                
 .פטורין מן המצוה ,ודואגים במחשבת המצוה ובתיקוניהדים וביום, ומשום דטרשאין הולכין אלא  ע"פא . 1
 כג,מב.  , פר' אמור,ויקרא . 2
טותיו וכלי תשמישו ומצעותיו. וזה אינו יכול יהזקיקתו תורה להניח דירתו ולדור כאן בסוכה עם מ ,כדרך שהוא דר כל השנה בביתו . 3

 . רש"י.להביאן שם מפני הטורח
והא  ?!וכי לית ליה לרבא תשבו כעין תדורו ,תמיהא מילתא .כה יגנבו מן הפירות ויבא לו הפסדואם ישב בסו רוש,פייטב"א, תב הרכ . 4

ל שבעת הימים אדם עושה ולקמן נמי דרשינן תשבו כעין תדורו מכאן אמרו כ !מצטער והולכי דרכים משום הכי הואטעמא דחולה ו
תשבו 'דתרווייהו משום ?!  ותירץ, וכי יש אדם נפטר מן המצוה בכך ,משום חשש הפסד ממוןהיכי פטר ליה מסוכה  ,ותו !סוכתו קבע
ורבא סבירא ליה  .כיון שאין דרכו לעשות דירתו שם ,דפטר ליה אפילו שלא במקום הפסד ,אלא דאביי דריש ליה טפי, 'כעין תדורו

אבל כשיש לו הפסד בדבר ואית , שדרכו לקבוע שם ביתו ה אלא במקוםשלא לעשות סוכ 'תשבו כעין תדורו'דכולי האי לא דרשינן 
 '.תשבו כעין תדורו'בהא פטרינן ליה משום  ,ליה צערא ופסידא

וכן מצטער דפטרו  .שכשם שאדם בביתו אינו נמנע מלצאת לדרך ,כל זה נפקא מתשבו כעין תדורו ,הולכי דרכים ביוםזה לשונם:  . 5
 . דאין אדם דר במקום שמצטער, ותדור היינו מתשבו כעין ,לעיל מן הסוכה

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב כד
 וכ"| דף:  ב| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 7.רמ"אה, וכן פסק הר"ןוכן כתב  6בלילה.

שהולכי דרכים לדבר הרשות חייבים , שיש שכתבוהמאירי, : כתב בנותההאם חייבים לשחייבים בסוכה, הולכי דרכים 
לדבר הרשות אין חיוב לעשות סוכה, אלא רק אם אף , שעצמו המאיריודעת  8.להיבשעת חנייתם אף לעשות סוכה מתח

 9יש סוכה במקום חנייתם.

כרבא, שטעם הפטור משום פרצה קוראת לגנב,  הפוסקיםפסקו : בין ביום ובין בלילהשומרי גנות ופרדסים, פטורין 
, יהודים שכירים לתקן יין בסוכות ושוהים שם, דמיא לכריא ראבי"הבשם  המרדכיוכששומר כריא דפירי, חייב. וכתב 

 10.הרמ"אדפירי, דחייבין בסוכה. וכן פסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרמ(

ָלה.  ז.  יְׁ ּלַּ ין ּבַּ ם ּובֵּ ּיוֹּ ין ּבַּ ה, ּבֵּ ּכָ סֻּ טּוִרים ִמן הַּ ָוה ּפְׁ י ִמצְׁ לּוחֵּ ְׁ יל סי' ל''ח)ש  עֵּ ן לְׁ ּיֵּ עַּ   (וְׁ
טוּ  ח.  ָלה, ּפְׁ יְׁ ּלַּ ָרִכים ּבַּ י ּדְׁ כֵּ לְׁ ָלה; הוֹּ יְׁ ּלַּ ִבים ּבַּ ּיָ חַּ ם, וְׁ ּיוֹּ ה ּבַּ ּכָ סֻּ טּוִרים ִמן הַּ ם, ּפְׁ ּיוֹּ ָרִכים ּבַּ י ּדְׁ כֵּ לְׁ ָלה, וְׁ הוֹּ יְׁ ּלַּ ם. ִרים ּבַּ ּיוֹּ ִבים ּבַּ ּיָ  הגה:חַּ

בוּ  ְׁ ּלֹּא ָיש  ֶׁ ף ש  ם, אַּ ּכָ רְׁ דַּ ךְׁ לְׁ ילֵּ לּו לֵּ ה יּוכְׁ ּכָ ִאים סֻּ צְׁ יָנם מוֹּ ה, ֲאָבל ִאם אֵּ ּכָ צֹּא סֻּ לּו ִלמְׁ ּיּוכְׁ ֶׁ ש  ָקא ּכְׁ וְׁ דַּ ָנה  וְׁ ָ ּ ש  ת הַּ מוֹּ ָאר יְׁ ְׁ ש  ָלה, ּכִ יְׁ לֹּא לַּ ם וְׁ ּה לֹּא יוֹּ ּבָ
יתוֹּ  ּום ּבֵּ ּ ּכוֹּ ִמש  רְׁ יחַּ ּדַּ ּנִ ינוֹּ מַּ אֵּ ֶׁ ן(; )ש  ֵּ ש  ּיָ ק הַּ רֶׁ ''ן ּפֶׁ ִכים רַּ לְׁ הוֹּ הַּ יָרה. וְׁ ם ּדִ ָ ת לוֹּ ש  ֲעׂשוֹּ ין לַּ אֵּ ָלה, ּדְׁ יְׁ ּלַּ ף ּבַּ טּור אַּ ם, ּפָ ּיוֹּ ק ּבַּ ךְׁ רַּ לֵּ ינוֹּ הוֹּ אֵּ ֶׁ י ש  ל ּפִ ף עַּ אַּ וְׁ

ּוב ָמן ָלש  צְׁ ל עַּ ִמירּו עַּ חְׁ ָפִרים, יַּ ּכְׁ ָתן הַּ אוֹּ ה ּבְׁ ּכָ ם סֻּ ין ָלהֶׁ אֵּ ם, וְׁ יהֶׁ תֵּ בוֹּ ּבֹּעַּ חוֹּ ָפִרים ִלתְׁ ּכְׁ ש   לַּ יֵּ ב ּדְׁ ל ּגַּ ף עַּ אַּ ה, וְׁ ּכָ ּסֻּ ֱאכֹּל ּבַּ ָלה לֶׁ יְׁ ָכל לַּ ם ּבְׁ יהֶׁ ָבּתֵּ לְׁ
ָרָכה.  בֹּא ָעָליו ּבְׁ ִמיר ּתָ חְׁ ּמַּ ם הַּ ל ָמקוֹּ ל ִמּכָ ָהקֵּ ים(. לְׁ ּיִ ת חַּ חוֹּ ם ָארְׁ ֵּ ש  ף ּבְׁ סֵּ ית יוֹּ  )ּבֵּ

י ָהִעיר ט.  רֵּ מְׁ וֹּ י ש  רֵּ מְׁ וֹּ ָלה; ש  יְׁ ּלַּ ִבים ּבַּ ּיָ חַּ ם וְׁ ּיוֹּ טּוִרים ּבַּ ם, ּפְׁ ּיוֹּ ם.  ּבַּ ּיוֹּ ִבים ּבַּ ּיָ חַּ ָלה וְׁ יְׁ ּלַּ טּוִרים ּבַּ ָלה, ּפְׁ יְׁ ּלַּ  ָהִעיר ּבַּ
ּגַּ  י.  ע הַּ דַּ ה יֵּ ּכָ ר סֻּ מֵּ וֹּ ּ ש  ה הַּ ֲעׂשֶׁ ִאם יַּ ֶׁ ָלה, ש  יְׁ ּלַּ ין ּבַּ ם ּובֵּ ּיוֹּ ין ּבַּ טּוִרים ּבֵּ ִסים, ּפְׁ ּדֵּ רְׁ ת ּופַּ ּנוֹּ י ּגִ רֵּ מְׁ וֹּ ם ָקבּועַּ ש  ר ָמקוֹּ מֵּ וֹּ ּ ש  ש  לַּ ּיֵּ ֶׁ ב ש  ּנָ

נֹּב מִ  ִיגְׁ ָיבֹּא וְׁ ֲעשׂ וְׁ ב לַּ ּיָ ָחד, חַּ ם אֶׁ קוֹּ ּה ִמּמָ ּלָ מֹּר ּכֻּ ְׁ ל ִלש  כוֹּ ּיָ ֶׁ בּוָאה, ש  ל ּתְׁ ֶׁ ִרי ש  ר ּכֶׁ מֵּ וֹּ ִפיָכךְׁ ִאם ָהָיה ש  ר; לְׁ חֵּ ם אַּ קוֹּ ה ּמָ ּכָ ת סֻּ וֹּ
 . רוֹּ מְׁ וֹּ ּ ש  ֶׁ ם ש  קוֹּ ּמָ ין הגה:ּבַּ ׂשִ ָהעוֹּ ל  וְׁ צֶׁ ִין אֵּ ִיים יַּ ּגוֹּ לָ הַּ יְׁ ּלַּ ין ּבַּ ם ּבֵּ ּיוֹּ ין ּבַּ טּוִרים ּבֵּ ת, ּפְׁ ּכוֹּ סֻּ עּו ּבְׁ ּלֹּא ִיּגְׁ ֶׁ מֹּר ש  ְׁ ִריִכים ִלש  צְׁ ִיים ה, ּדִ ּגוֹּ )הג''מ פ''ז הַּ

 ;) ָכל ּבוֹּ ''ק וְׁ מַּ ם סְׁ ֵּ ש  ִבין.ּבְׁ ּיָ ּמּור, חַּ ִ ִריִכים ש  ין צְׁ אֵּ ֶׁ ָין ש  ִענְׁ ִאם הּוא ּבְׁ  וְׁ

 

 

                                                
 .אין צריך למנוע מפני זה ,פירוש שאם יש לו ללכת בדרך ויודע שיצטרך לאכול קודם שימצא סוכה . 6
 .הל' סוכה אות לג(או"ח תרמ,ח. מקורות: תוספות )כ"ו א', ד"ה הולכי דרכים; וד"ה וחייבין(. אורחות חיים ) . 7
 . מאירי.טול אצל המצוה בכךיכל שאין ב ,כן האף לדבר מצו ,שאם בסוכה מצויה . 8
השו"ע שבביאור דין , כתב הביה"ל )תרמ,ח, ד"ה הולכי(, ולעניין הלכהולשיטה זו, לדבר מצוה פטורים מסוכה, אף במזומנת להם.  . 9

ה שם, כדי לאכול : דעת הלבוש, שמה שאמרו 'חייבין בלילה', היינו כשבא ללון במקום יישוב, מחוייב לחפש סוכנחלקו האחרונים
שכן משמע מביאור הגר"א, דמה  בביה"ל וכתבולישן. ואם הוא משום יישוב של גויים, שאין שם סוכה, פטור מלעשות שם סוכה. 

)וכאמור, כן דעת המאירי(. ודעת המג"א,  סוכה. ושכן ביאר רבינו מנוח את דברי הרמב"םשאמרו 'חייבין בלילה', היינו כשמוצא שם 
 אף של גויים, מחוייב לבנות שם סוכה. והכריע במשנ"ב ובביה"ל כדעת הלבוש.  שכשבא ליישוב,

 רמב"ם )הל' סוכה ו,ד(. רא"ש )סי' יא(. או"ח תרמ,י. מקורות: מרדכי )סי'' תשמ(.  . 10

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב כד
 וכ"| דף:  ב| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 חולה ומצטער

 ן מן הסוכה.פטורי ןומשמשיה ןחולי (:משנההמשך ) א'( ה)כ"

חש בעיניו,  אפילוחולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה. חולה שאמרו, לא : תנו רבנן )כ"ו א'(
לישן אני ומשמשי חוץ  11יוסי בריבירבי ואפילו חש בראשו. אמר רשב"ג: פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי, והתיר 

 לסוכה. 

 . )יתושים(משום בקי  ,בסוכה 12אשרא לרב אחא ברדלא למגנא בכילתרב 

)קרקע לבנה שהיו טחים בה דא למגנא בר ממטללתא, משום סירחא דגרגישתא רבא שרא ליה לרבי אחא בר א

 . קרקעית הסוכה(

 רבא לטעמיה, דאמר רבא: מצטער פטור מן הסוכה.

 חולין ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. חולה אין, מצטער לא! : תנןוהא אנן  )ומקשה(

 א.  אמרי: חולה, הוא ומשמשיו פטורים. מצטער, הוא פטור משמשיו ל

 שיטות הראשונים

 והשו"ע. אינם פטורים אלא בעת שצריך להםמשמשי חולים  בארחות חייםכתוב : החולין ומשמשיהם פטורים מן הסוכ
  13הביא דבריו בשם יש מי שאומר.

דכעין דירה  ., שיש לו צער מן הסוכה ובצאתו ינצלרבי אליעזר ממיץבשם  המרדכי: ביאר פטור מן הסוכההצטער גדר מ
  14.אהרמ". וכן פסק ן דרך בני אדם לעמוד בדירתם בצערואי, ןבעינ

ושמא משום דאכילה  15.לא ,אבל לאכול ;מצטער דפטור דוקא מלישן ,רבינו פרץ בכת: פטור גם מאכילההאם מצטער 
וכן דעת רוב  ,כתב דפטור אפילו מאכילה שרבינו שלמה, וכתב (הר"ם)בשם  אורחות חייםהביאו ו .אינה אלא לפי שעה

 16.השו"ע. וכן פסק הפוסקים

ודוקא שעשה סוכתו מתחלה במקום הראוי לאכול , רא"מבשם  המרדכי: כתב עשה סוכתו במקום הראוי להצטער
אבל עשאו מתחילה במקום הראוי להצטער, אינו יוצא אף בדברים שאינו . ונולד לו הצער אחר כך ,ת ולישן בהולשתו

  18.הרמ"אהשו"ע וו וכן פסק 17מצטער בהם.

                                                
 א. רש"י.יוסי בן חלפתרבי יוסי החכם, חריף שבדורו, והוא  . 11
 . רש"י.חוץ לסוכה בוהה עשרה, והוי כאילוואף על פי שיש לה גג וג . 12
 דיש להקל גם בשעה שאין צריך לו. או"ח תרמ,ג. וכתב המשנ"ב )ס"ק יא(, ואם הוא חולה שיש בו סכנה, נראה . 13
 יראים )סי' תכא(. קורות: מרדכי )סי' תשמ(. מאו"ח תרמ,ד.  . 14
 כל.ולא קאמר למי ,וץ לסוכה משום בקי( רבא שרי לרב אחא למיגני ח"ו א'מדאמרינן )כ . 15
 רא"ש )סי' יב(. . רבינו פרץ )הגהות סמ"ק, מצוה צג, ס"ק מח(. הל' סוכה אות לב(ח"א, חיים ) ארחותקורות: מאו"ח תרמ,ד.  . 16
כלל  די חובתולא יצא י ,ו אין סכנה באכילה ושתיה אלא בשינהאלא אפיל ,לא מיבעיא דלא מיפטר בה ,כגון שירא מגנבים ומלסטים . 17

 ,לא הויא סוכה ,להיכיון שאין יכול לעשות בה כל צרכיו אכילה ושתיה ושינה בלא צער מתח ,דהא כעין דירה בעינן ;אפילו באכילה
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מי שצר לו בסוכה לישן בענין זה שאינו יכול לישן , בתרומת הדשןכתב : יםיינו יכול לישן בסוכה בפישוט ידיים ורגלא
דאורחיה הוא לפעמים לישן בכפיפת גופו  ,נראה דלא מיפטר משינה בסוכה מפני מצטער זה ,בפישוט ידיו ורגליו

 19.הרמ"אוכן פסק  .ואיבריו

הדעת נוטה דשרי  ,ויש לו נר בביתו ,ת כבו לו הנרותאם בליל שבת בחג הסוכו, הדשן בתרומת: כתב תוכבו הנרות בסוכ
. ואפילו כשיש לחבירו נר בסוכתו, פטור מלאכול שם, אם יש בכך טורח לצאת מן הסוכה כדי לאכול בביתו במקום הנר

 20.הרמ"אוכן פסק  גדול.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרמ(

א ֲאִפּלּו חָ  ג.  ּלָ ָנה, אֶׁ ּכָ ש  ּבוֹּ סַּ ּיֵּ ֶׁ ה ש  לֶׁ לֹּא חוֹּ ה; וְׁ ּכָ סֻּ טּוִרים ִמן הַּ ן ּפְׁ יהֶׁ ֵּ ש  ּמְׁ ַּ ש  ִלים ּומְׁ , חוֹּ וֹּ רֹּאש  (ש  ּבְׁ ש  ִמי  )אוֹּ יֵּ יָניו; וְׁ עֵּ ָחש  ּבְׁ
ם  ה ָצִריךְׁ ָלהֶׁ לֶׁ חוֹּ הַּ ֶׁ ָעה ש  ָ ש  א ּבְׁ ּלָ טּוִרים אֶׁ ים ּפְׁ ִ ש  ּמְׁ ַּ ש  מְׁ ין הַּ אֵּ ֶׁ ר ש  מֵּ אוֹּ ֶׁ ה)ש  ּכָ סֻּ ב ּבְׁ ּיָ ם חַּ יז ּדָ ּקִ ּמַּ ֶׁ ִר''י פ'  (ּוִמי ש  ֵּ ת ֲאש  הוֹּ ּגָ הַּ ר ָזרּועַּ וְׁ )אוֹּ

ן(.  ֵּ ש  ּיָ  הַּ
טּור מִ  ד.  ר ּפָ עֵּ טַּ יו ִמצְׁ ָ ש  ּמְׁ ַּ ש  לֹּא מְׁ ה, הּוא וְׁ ּכָ סֻּ ם)ן הַּ ָ ֱאכֹּל ש  ב לֶׁ ּיָ ר חַּ עֵּ טַּ ָנה ֲאִפּלּו ִמצְׁ וֹּ ָלה ִראש  יְׁ ּלַּ ִית  (ֲאָבל ּבַּ ּזַּ (; ּכַּ ל ּבוֹּ ר, )ּכָ עֵּ טַּ הּו ִמצְׁ יזֶׁ אֵּ

יּ  כַּ ים וְׁ ִ ש  עוֹּ רְׁ ּפַּ הַּ בּוִבים וְׁ ּזְׁ י הַּ נֵּ , אוֹּ ִמּפְׁ י ָהרּוחַּ נֵּ ה ִמּפְׁ ּכָ סֻּ ן ּבַּ ַּ ל ִליש  ינוֹּ ָיכוֹּ אֵּ ֶׁ ה ש  יזֶׁ נֵּ ם, אוֹּ ִמּפְׁ הֶׁ א ּבָ צֵּ א לוֹּ  וֹּ ּבָ ֶׁ ָקא ש  וְׁ דַּ ; וְׁ יחַּ ָהרֵּ
יחַּ אוֹּ ָהר ם ָהרֵּ קוֹּ מְׁ ה ּבִ ִחּלָ ּתְׁ כַּ תוֹּ לְׁ ּכָ ת סֻּ ֲעׂשוֹּ ין לוֹּ לַּ ה, ֲאָבל אֵּ ּכָ סֻּ ם הַּ ָ ה ש  ָעׂשָ ֶׁ ר ש  חַּ ה, אַּ רֶׁ ִמקְׁ ר ּבְׁ עַּ ּצַּ ר הַּ עֵּ טַּ ר: ִמצְׁ מַּ לוֹּ ּוחַּ וְׁ

 ֲאִני. 

ָמק הגה: ה ּבְׁ ִחּלָ ָאּה ִמּתְׁ ִאם ֲעׂשָ ֲחמַּ וְׁ ה מֵּ ּכָ ּסֻּ ם ּבַּ הֶׁ ָחד מֵּ ת אֶׁ ֲעׂשוֹּ ר לוֹּ לַּ ָ ש  פְׁ ִאי אֶׁ ֶׁ ָנה, אוֹּ ש  ֵּ ש  ה אוֹּ ּבְׁ ִתּיָ ְׁ ש  ֲאִכיָלה אוֹּ ּבִ ר ּבַּ עֵּ טַּ צְׁ ּמִ ֶׁ ם ש  א וֹּ ָירֵּ ִמתְׁ ת ּדְׁ
ּלֹּ  ֶׁ ָבִרים ש  דְׁ ָלל, ֲאִפּלּו ּבִ ה ּכְׁ ּכָ ָתּה סֻּ אוֹּ א ּבְׁ צֵּ ינוֹּ יוֹּ ה, אֵּ ּכָ ּסֻּ הּוא ּבַּ ֶׁ ש  ִבים ּכְׁ ּנָ ִטים אוֹּ ּגַּ סְׁ ם ִמּלִ ָ ת ש  ֲעׂשוֹּ ל לַּ ּיּוכַּ ֶׁ יָרה ש  ין ּדִ עֵּ ָיא ּכְׁ וְׁ לֹּא הַּ ם, ּדְׁ הֶׁ ר ּבָ עֵּ טַּ א ִמצְׁ

ָרָכיו  ל צְׁ ן(. ּכָ ֵּ ש  ּיָ ק הַּ רֶׁ י ּפֶׁ כַּ ּדְׁ  )ָמרְׁ
מְׁ  ֱאכֹּל ּבִ י לֶׁ דֵּ ה ּכְׁ ּכָ ּסֻּ את ִמן הַּ ר ָלצֵּ ּתָ , מֻּ יתוֹּ בֵּ ר ּבְׁ ש  לוֹּ נֵּ יֵּ ת, וְׁ ּבָ ַּ ש  ה, ּבְׁ ּכָ ּסֻּ ת ּבַּ רוֹּ ּנֵּ בּו לוֹּ הַּ ּכָ ֶׁ ם נֵּ ִמי ש  ם קוֹּ ָ ש  ש  ּיֵּ ֶׁ רוֹּ ש  ת ֲחבֵּ ּכַּ סֻּ ךְׁ לְׁ ילֵּ ינוֹּ ָצִריךְׁ לֵּ אֵּ ר, וְׁ

ָבר  ּדָ ל ּבַּ דוֹּ ח ּגָ ש  טֹּרַּ ר, ִאם יֵּ ָסָקיו סי' קנ''ח(; נֵּ ד, ֲאָבל )ת''ה סי' צ''ג ּופְׁ ּצַּ ד ִמן הַּ גֶׁ רֹּס ָסִדין אוֹּ ּבֶׁ ר ִלפְׁ ּתָ ה, מֻּ ּכָ ּסֻּ ת ּבַּ רוֹּ ּנֵּ ת הַּ ּבוֹּ כַּ א רּוחַּ לְׁ ִאם ּבָ וְׁ
ָכךְׁ  ּסְׁ ת הַּ חַּ (.  לֹּא ּתַּ ר ָזרּועַּ  )אוֹּ

 ַּ ב ִליש  ּיָ חַּ ר, וְׁ עֵּ טַּ י ִמצְׁ רֵּ ָליו, לֹּא ִמקְׁ גְׁ רַּ ּוט ָיָדיו וְׁ ּ ִפש  ר לוֹּ ּבְׁ ּצַּ ֶׁ ת ש  ֲחמַּ ה מֵּ ּכָ ּסֻּ ן ּבַּ ַּ ל ִליש  ּלֹּא יּוכַּ ֶׁ ָליו ִמי ש  גְׁ רַּ ּפֹּף ָיָדיו וְׁ ָצִריךְׁ ִלכְׁ ב ּדְׁ ל ּגַּ ף עַּ ם אַּ ָ )ת''ה ן ש 
טַּ ִסיָמן צ''ב(,  ר: ִמצְׁ מַּ ל ָאָדם לוֹּ לֹּא יּוכַּ ר ּבוֹּ וְׁ עֵּ טַּ ִהצְׁ י ָאָדם לְׁ נֵּ ךְׁ ּבְׁ רֶׁ ּדֶׁ ֶׁ ָדָבר ש  א ּבְׁ ּלָ ר ֲאִני, אֶׁ מוֹּ ִמן )טּור(; עֵּ צְׁ ל עַּ צֵּ א ִאם ִיּנָ ּלָ טּור אֶׁ ר ּפָ עֵּ טַּ צְׁ ּמִ ין הַּ אֵּ וְׁ

ר.  עֵּ טַּ ִמצְׁ ב ּדְׁ ל ּגַּ ף עַּ ה אַּ ּכָ סֻּ ב ּבְׁ ֵּ ב ִליש  ּיָ י חַּ ָלאו ָהכֵּ ר, ֲאָבל ּבְׁ עַּ ּצַּ ן(. הַּ ֵּ ש  ּיָ ק הַּ רֶׁ י ּפֶׁ כַּ ּדְׁ  )ָמרְׁ
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 . מרדכי. כיון דלצעוריה קיימא

 (. יראים )סי' תכאו"ח תרמ,ד. מקורות: מרדכי )סי' תשמ(. א . 18
 ו"ח תרמ,ד. מקורות: תרומת הדשן )שו"ת סי' צב(. א . 19
 קורות: תרומת הדשן )שו"ת, סי' צג; פסקים סי' קנח(. מאו"ח תרמ,ד.  . 20
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  שינה חוץ לסוכה

  21.אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה (:המשנ) '(אה )כ"

  ?וכמה אכילת עראי )ומברר( )כ"ו א'(

 אמר רב יוסף: תרתי או תלת ביעי.

 !עכי, והוה ליה סעודת קבאיניש בהלאמר ליה אביי: והא זימנין סגיאין סגי ליה 

 22.ביי: כדטעים בר בי רב ועייל לכלהאלא אמר א

 אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה, ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה.  :רבנןנו ת

 ? אי חוץ לסוכה()אין ישנים ער טעמאאי מ

 אמר רב אשי: גזרה שמא ירדם.

, ליחוש )שמא יפיח בהם(ישן אדם שינת עראי בתפילין, אבל לא שינת קבע  :דתניאאמר ליה אביי: אלא הא 
 שמא ירדם? 

 . )אומר לחברו: אם אירדם, העירני(אמר רב יוסף בריה דרב עילאי: במוסר שינתו לאחרים 

 ! )שמא אף הוא ישכב ויישן(בא צריך מתקיף ליה רב משרשיא: ערביך, ער

 . )שודאי לא יירדם(אלא אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן: במניח ראשו בין ברכיו עסקינן 

 23.רבא אמר: אין קבע לשינה

 שיטות הראשונים

במניח ראשו שינתו לאחרים, או כשמוסר שלפיו,  המאיריכתב ופי רב אשי, אסור שמא יירדם. ל :עראי חוץ לסוכה שינת
, ם"הרמבסתם ן וכ הביאו רק דברי רבא. ש"ף ורא"הרי .אין קבע לשינהמשום ש ,אסורלעולם  ולפי רבאבין ברכיו, מותר. 

, דאין ישינין שינת ץ גיאת"ריכתב ו .ז"ריאפסק וכן  שפסק כרבא. גהות מיימוניותהביאר ו שאין ישנים עראי חוץ לסוכה.
  25.יוברד תםס ע"שווה 24.עראי חוץ לסוכה, וכמה שינת עראי, כדי הילוך מאה אמה

                                                
 להלן.  , בעזרת ה',ההלכה לגבי אכילת עראי תתבארת פסיק . 21
 י."רש. כשהולכין לבית המדרש ודואג שמא ימשכו השמועות וטועם מלא פיו ושותה. והיינו כביצה ,בבוקר . 22
לפי שאין קבע לשינה, ואין בה חילוק בין קבע  ,וכה היינו טעמא דאסור שינת עראיוס .ם לא חיישינן, הלכך, בתפילין שרילשמא ירד . 23

וגבי תפילין . הלכך זו היא שינתו ,אלא מנמנם מעט ודיו בכך ם שאינולעראי לענין סוכה, שאין אדם קובע עצמו לשינה, שפעמי
 רש"י. . ניים פורתא לא אתי לידי הפחהב ,משום איסור שינהדטעמא שמא יפיח בהם, ולאו 

 מאהעורא דיוש ,דלענין סוכה אין עראי לשינה כלל ,שכנראה מדברי כל הפוסקים פסקינן כרבא !זה צע"גירנן', ת 'יצחק הערובוכתב  . 24
 .אי קיי"ל הכי (דבסי' מ)וגם בזה מפלפל הב"י  !אמה לגבי תפילין אתמר

א דרבא להשתקע בשינה, גם כן אסור לתירוצדאי לא אתי , דובין ברכיו מניח ראשו, ואפילו (ה אפילו"ד)ל "בביהב כתו תרלט,ב.ח "או . 25
 .אף עראי לא הוי ,הא בציר מהכי ;שהוא שיעור הילוך ק' אמה ,(' תפיליןהל) דועיין סימן מ, (ק יא"ס)ב "כתב המשנעוד  בתרא.דהוא 



 

 

 

 

 

 

העולם על אכן סומכין  .ן חוץ לסוכהשאסור ליש (ו א'")כמסקינן בשמעתין  יהמרדככתב  :מחוץ לסוכה בעת צינהשינה 
 26.א"רמהכתב וכן . סכנה או כמצטער שפטור מן הסוכה והוי כחולה שאין בו ,דבר זה שיראים מן הצינה

 ערוךשולחן 

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלט(

ִנים חּוץ לַּ  ב.  ֵּ ש  ין יְׁ אֵּ ָלה, וְׁ יְׁ ּלַּ ין ּבַּ ם ּבֵּ ּיוֹּ ין ּבַּ ָעה, ּבֵּ בְׁ ִ ל ש  ה ּכָ ּכָ סֻּ ִנים ּבַּ ֵּ ִתים ִויש  וֹּ ש  ִלים וְׁ כְׁ איאוֹּ ת ֲערַּ נַּ ְׁ ה ֲאִפּלּו ש  ּכָ ה  הגה: ...סֻּ ּומַּ

וּ  ּ ִרים ִמש  מְׁ ש  אוֹּ ת, יֵּ וֹּ ִמצְׁ ִקין ּבְׁ ּדְׁ קְׁ דַּ מְׁ ק הַּ ה רַּ ּכָ ּסֻּ ִנים ּבַּ ֵּ ש  ין יְׁ אֵּ ֶׁ ָנה, ש  ֵּ ש  ו ּבְׁ ָ ש  כְׁ ל עַּ ָהקֵּ ֲהִגין לְׁ ּנוֹּ ֶׁ ּ ִרים ש  ּקָ ת הַּ מוֹּ קוֹּ מְׁ ן ּבִ ַּ ר ִליש  עַּ ש  צַּ יֵּ ה, ּדְׁ י ם ִצּנָ כַּ ּדְׁ )ָמרְׁ
ן(;  ֵּ ש  ּיָ ם פ' הַּ ָמקוֹּ ָנה, ּובְׁ ָ ּ ש  ל הַּ ר ּכָ הּוא ּדָ ֶׁ ךְׁ ש  רֶׁ דֶׁ ּתוֹּ ּכְׁ ְׁ ִאש  , ִאיש  וְׁ יתוֹּ ה ִאיש  ּובֵּ ּכָ ת סֻּ וַּ ִמצְׁ ּום ּדְׁ ּ ה ִמש  אֶׁ ִלי ִנרְׁ ין לוֹּ וְׁ אֵּ ֶׁ , ש  ּתוֹּ ְׁ ן ִעם ִאש  ַּ ל ִליש  ּלֹּא יּוכַּ ֶׁ  ש 

ר לִ  ָ ש  פְׁ ָנה, ִאם אֶׁ ָ ּ ש  ל הַּ ר ּכָ הּוא ּדָ ֶׁ מוֹּ ש  ּתוֹּ ּכְׁ ְׁ ם ִעם ִאש  ָ ת ש  יוֹּ ִלהְׁ ִמיר וְׁ חְׁ הַּ ב לְׁ טוֹּ טּור; וְׁ ת, ּפָ דֶׁ חֶׁ יֻּ ה מְׁ ּכָ ת. סֻּ דֶׁ חֶׁ יֻּ ה מְׁ ּכָ ת לוֹּ סֻּ יוֹּ  הְׁ

  שינה בתפילין

 ישן אדם בתפילין שינת עראי, אבל לא שינת קבע.  :חדאתני  '(א)כ"ו 

 בין עראי. בין קבע  :אידךותניא 

 לא קבע ולא עראי. :אידךותניא 

)עראי מותר, וקבע . הא דמנחי ברישיה )לא קבע ולא עראי, שמא יפלו מידו(לא קשיא, הא דנקיט להו בידיה  )ומבאר(

 . )הניחם אצל מראשותיו בין קבע בין עראי, דלא ניתנה תורה למלאכי השרת(. הא דפריס סודרא עלויה אסור שמא יפיח(

 וכמה שינת עראי?  )ומברר(

 כדי הילוך מאה אמה. : רמי בר יחזקאלתני 

, אוחז ברצועה ואינו אוחז )צריך לסלקן מראשו בעוד הקרי עליו(הישן בתפילין ורואה קרי  :נמי הכיתניא  )כ"ו ב'(
 . דברי רבי יעקב. וחכמים אומרים: ישן אדם בתפילין שינת עראי,)בדפוס מושבם, שהם התפילין עצמם(בקציצה 

 כדי הילוך מאה אמה. ?ה שינת עראיאבל לא שינת קבע. וכמ

  .יותר משינת הסוס )מפני ביטול תורה(אמר רב: אסור לאדם לישן ביום 

וד כדסוסיא, אמר אביי: שנתיה דמר כדרב, ודרב כדרבי, ודרבי כדדוד, ודדשיתין נשמי.  ?וכמה שינת הסוס
 ודסוסיא שיתין נשמי.

 

 

                                                                                                                                                                         
וכן משמע מדברי רי"ץ גיאות בהלכותיו, תב, ג, כצ, אות כ"עהובש) י האי גוונאלענין סוכה כ ןהדיוא אפשר דהוג, "הפמ בשםכתב ו

ז "ריא. (סי' יד)ש "רא. (ק י"ס)ת גהות מיימוניו. ה(ו,וסוכה הל' )ם "רמב :תמקורו. (ב מה שנשאר שם המבואר בצריך עיוןובזה מיוש
 . (עראי אוכלין ושותיןה "ד וכה,הל' ס) ץ גיאת"רי. (הלכה ג, סעי' ט)

ויישן שם  ,ישתדל לו מקום שיוכל לישן שם בלא צער ,אך החרד אל דבר יי' תב,וכ בהרחבה. (ק ג"ס) דרכי משה ראהו .לט,בו"ח תרא . 26
 . (סי' תשמא)רדכי ממקורות:  .קיליםמהמנהג כ בביאור "מש ש"ועיי. וכן נוהגין המדקדקים .ת יי' בשמחהויעבוד א



 

 

 

 

 

. בלילה, )לפי שביום אין דרכו לשמש עם אשתו, ולא לישן קבע(הנכנס לישן ביום, רצה חולץ, רצה מניח : נו רבנןת
, לעולם בחורים(), ואינו מניח. דברי רבי נתן. רבי יוסי אומר: הילדים לשינת עראי, שמא יימלך ויישן קבע( ואפיל)חולץ 

 ואינן מניחין, מפני שרגילין בטומאה.  ביום( אפילו)חולצין 

 27!?סי בעל קרי אסור להניח תפיליןיו לימא קסבר רבי

  28אמר אביי: בילדים ונשותיהן עמהן עסקינן, שמא יבואו לידי הרגל דבר.

טתו בתפילין, אינו אוחז לא ברצועה ולא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם, מפני שהידים ישכח ושמש מ: נו רבנןת
 .)ושמא נגעו במקום הטינופת(עסקניות הן 

 שיטות הראשונים

ם לא חיישינן, הלכך, בתפילין לשמא ירד, י"רשוביאר בגמרא לעיל אמר רבא, אין קבע לשינה.  :עראי בתפיליןשינת 
, הא י"רשוביאר  .בניים פורתא לא אתי לידי הפחה ,יפיח בהם, ולאו משום איסור שינהוגבי תפילין דטעמא שמא . ישר

ודעת  29.ש"ראו ה"הרזדעת וכן דפריס סודרא עלויה. דתני בין עראי בין קבע, ב אוהדתני עראי מותר, בדמנחי ברישיה. 
כתב שאסור אפילו שינת עראי בתפילין,  ם"והרמב 30שאין ישנים בהם כלל כשהן בראשו, וכל שכן כשהן בידו. ד"הראב

  31.ע"השופסק וכן ר, ולא היתה עמו אשה. דאלא אם הניח עליהן סו

 ערוךן חשול

 (ח, הלכות תפילין, סימן מד"או)

יהָ  א.  ִניחַּ ָעלֶׁ א ִאם הֵּ ּלָ אי, אֶׁ ת ֲערַּ נַּ ְׁ ם ֲאִפּלּו ש  הֶׁ ן ּבָ ַּ , ָאסּור ִליש  עוֹּ רוֹּ זְׁ וֹּ אוֹּ ּבִ רֹּאש  ין ּבְׁ ִפּלִ ּתְׁ ֶׁ ן ש  מַּ ל זְׁ ָתה ִעּמוֹּ  ּכָ לֹּא ָהיְׁ ר וְׁ סּודַּ
 ֵּ ה, ָיש  ָ ּ ת ִאש  נַּ ְׁ ם ש  הֶׁ ָידוֹּ ן ּבָ רּוִכין ּבְׁ ין ּכְׁ ִפּלִ ן. ָהיּו ּתְׁ ֵּ ָיש  ב וְׁ ֵּ ש  הּוא יוֹּ יו וְׁ ּכָ רְׁ ין ּבִ וֹּ ּבֵּ ִניחַּ רֹּאש  ה, מֵּ ׂשֶׁ ד הּוא עוֹּ יצַּ כֵּ אי, וְׁ ר  ֲערַּ ּתָ מֻּ

 ַּ ָידוֹּ ָאסּור ִליש  רּוִכים ּבְׁ יָנם ּכְׁ אֵּ ָידוֹּ וְׁ ֲחָזן ּבְׁ ִאם אוֹּ ע, וְׁ בַּ ת קֶׁ נַּ ְׁ ם ֲאִפּלּו ש  הֶׁ ן ּבָ ַּ ת ִליש  נַּ ְׁ ם ֲאִפּלּו ש  הֶׁ אין ּבָ ֲחָזן  הגה: .ֲערַּ אוֹּ ֶׁ ש  ָקא ּכְׁ וְׁ דַּ וְׁ

ָין  ָכל ִענְׁ ָקן ּבְׁ ּתְׁ רְׁ נַּ ָקן, ֲאָבל ּבְׁ ּתְׁ רְׁ לֹּא נַּ י ּבְׁ רֵּ ָ ם ָהִעּטּור(ש  ֵּ ש  ף ּבְׁ סֵּ ית יוֹּ  .)ּבֵּ
 

 

                                                
  י."שר .('ב ז"נימוקו עמו )גיטין ס דקיימא לןומיבעי לן למיעבד כוותיה, שהלכה כמותו ברוב מקומות,  . 27
  י."שר. אסור לבזותן, לנהוג בהו קלות ראשוהא ודאי  . 28
 ,תו לאחריםדאוקמיה במוסר שנ ,הך אוקימתא דקמאי, דלית ליה רבא דהוא בתרא סמכינן דעל ,להניח ראשו בין ברכיו צריךין וא . 29

שעה שמתנמנם והלא אסור להסיח דעתו מהם וב ,היאך שינת עראי מותר ם תאמר,ואש, "תב הראוכ ה."רז. ובמניח ראשו בין ברכיו
 ,הוידודאי היסח הדעת לא  .משה ז"ל מצאנו תירוץ לדבר זה נויונה ז"ל מתוך דברי רבי בינווהיה אומר ר !נמצא שמסיח דעתו מהם

אף על פי שעוסק במלאכתו ואומנתו ואין דעתו עליהן  ,אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו ;אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק
 ,אין כאן היסח הדעת ,דאי לא תימא הכי איך יוכל אדם להניח תפילין כל היום. וכן נמי כשנתנמנם .אין זה נקרא היסח הדעת ,ממש

 ות ראש. כי הוא שוכח הבלי העולם ואין כאן קל
לין במניח ראשו בין ברכיו, אלא ידרבא דאמר אין קבע לשינה לא בא לסתור דברי רבי יוחנן שהעמיד ברייתא דתפ ,עוד אני אומר . 30

לין אלא יאין לנו בתפ ,לפי שהעראי הוא קבע מפני שמספיק לו לשעה. מעתה ,שבא לומר דבסוכה אפילו מניח ראשו בין ברכיו אסור
וכתב  ,וכתב האוסרת הכל ,כ מניח ראשו בין ברכיו. ולפיכך לא כתב הרב ברייתא האמצעיתא"א ,הם לא קבע ולא עראישלא ישן ב
 ד."ראבהיתר לכל. 

 .(ברכות, ג,כח)ש "רא. (טז-הל' תפילין ד,טו)ם "רמב. (כתוב שם)ד "ראב. (ף"יב א ברי)ה "רז :מקורות ח מד,א."או . 31



 

 

 

 

 

 

 
 (ח, הלכות תפילין, סימן מ"או)

ּטֹּל  ו.  ּיִ ֶׁ ד ש  צּוָעה, עַּ רְׁ לֹּא ּבָ ים וְׁ ּתִ ּבָ ֱאחֹּז לֹּא ּבַּ ין, לֹּא יֶׁ ִפּלִ תְׁ תוֹּ ּבִ ש  ִמּטָ ּמֵּ ִ ש  ח וְׁ כַּ ָ ָק ש  סְׁ ִים עַּ דַּ ּיָ הַּ ֶׁ י ש  נֵּ עּו ָיָדיו, ִמּפְׁ א ָנגְׁ ּמָ ֶׁ ש  ן, וְׁ ת הֵּ ִנּיוֹּ
ת. ּנֹּפֶׁ ּטִ ם הַּ קוֹּ מְׁ  ּבִ

ָתם   ז. ִסיר אוֹּ צּוָעה ּומֵּ רְׁ ֱאחֹּז ּבָ א יֶׁ ּלָ ים, אֶׁ ּתִ ּבָ ֱאחֹּז ּבַּ ִרי, לֹּא יֶׁ ָרָאה קֶׁ ם וְׁ הֶׁ ן ּבָ ַּ ִיּטֹּל ָיָדיו)ָיש  ָעָליו וְׁ ִרי מֵּ ּקֶׁ ח הַּ ּנַּ קַּ ּיְׁ ֶׁ ד ש  ף( (עַּ סֵּ ית יוֹּ  .)ּבֵּ
 (ברכות, סימן רלאח, הלכות "או)

ת  א.  נַּ ְׁ לֹּא ש  מֹּד ּבְׁ ר לוֹּ ִללְׁ ָ ש  פְׁ ןִאם ִאי אֶׁ ַּ ִים, ִייש  ֳהרַּ ּצָ ַּ  ...הַּ ָאסּור ִליש  ֶׁ ּה, ש  ֲאִריךְׁ ּבָ ּלֹּא יַּ ֶׁ ד ש  בַּ הּוא ּוִבלְׁ ֶׁ סּוס ש  ת הַּ נַּ ְׁ ּ ר ִמש  תֵּ ם יוֹּ ּיוֹּ ן ּבַּ
ת ה' יִ  דַּ ֲעבוֹּ ֲחִזיק ּגּופוֹּ לַּ הַּ א לְׁ ּלָ , אֶׁ ת ּגּופוֹּ ֲהָנאַּ ָנתוֹּ לַּ ּוָ א ּכַּ הֵּ ט לֹּא ּתְׁ עַּ ּמְׁ ה הַּ זֶׁ ף ּבְׁ אַּ י, וְׁ מֵּ ְׁ ין ִנש  ּתִ ִ ךְׁ ש  רַּ ּבָ  ... תְׁ

 (ד, סימן נהגת אדם בבוקרהח, הלכות "או)

ִוד ָהָיהטז.  ִמין  ּדָ ְׁ ין ִנש  ּתִ ִ ן ש  ַּ ּלֹּא ִליש  ֶׁ ָהר ש  ים נְׁ ִנזְׁ ִ ּ ש  ִ רּוש  ש  ת()ּפֵּ ימוֹּ ִ ם ִמיָתה: , ש  עַּ עֹּם טַּ ּלֹּא ִיטְׁ ֶׁ י ש  דֵּ ָמע  הגה:ּכְׁ ְׁ ש  ן מַּ ֵּ ש  ּיָ ָמָרא פ' הַּ ּגְׁ ּובַּ

ָהר  ם ָהָיה ִנזְׁ ּיוֹּ ָקא ּבַּ וְׁ דַּ ף(ּדְׁ סֵּ ית יוֹּ בֵּ ן ּבְׁ ּיֵּ עַּ מוֹּ וְׁ צְׁ י עַּ רֵּ בְׁ  . )ּדִ

 


