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 תוכן
 1.... זה הכלל כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב 

העושה סוכתו בראש הספינה ... אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה לא כלום  
היא יכולה לעמוד בשאינה מצויה דיבשה ... דכשרה ... דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה 

 1.............................................................................................................................. . כשרהדים ..

עשאה לבהמה דופן לסוכה ... מכשיר ... בפיל קשור  ... דעביד ליה בהוצא ודפנא.  ...  
 2............................................................................................................ דמתיחה באשלי מלעיל

 

 כג. דף

 

ומקצת  ,קרקעית סוכתו ומקצת דפנותיה על ראש האילן 1העושה מקצת
אם היא  ,וסיכך על גבי הדפנות ,קרקעיתה ומקצת דפנותיה על דבר אחר

ינטל האילן תשאר היא עומדת על הדבר אחר ולא שאם  בצורהעשויה 
, אך 2אם אינו שעון על האילןמותר לעלות לה בשבת ויו"ט בסולם  ,תפול

אין עולין לה בשבת  ללא האילן הסוכה תיפולדרך האילן ואם לא ייכנס 
נמצא כשנכנס לתוכה משתמש בצדדי  ,דכיון שסמיכתה על האילן ,ויו"ט

 ב:נתבאר לעיל דף כהאילן כמו ש

 

                                                 
 שו"ע ונו"כ או"ח תרכח ג 1
 מ"ב שם גכ 2
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אם אינה יכולה  ,או בראש הספינה משאית בראש עגלה 3העושה סוכתו

ושב בה אפילו בשעה שאין שם רוח והי ,לעמוד ברוח מצויה דיבשה פסולה
 .לפי שאינה דירה כלל ,כלל לא יצא ידי חובתו

הסוכה במקום מוקף חומות שאין מגיע לשם כלל רוח מצויה  בנה אתאם  גם
אינה בכלל דירת שמשום  , אם לא היתה עומד ברוח מצויה.4מ"מ פסולה

ינו ארעי, ואף אם דפנות הסוכה עשויים לעמוד ברוח מצויה אבל הסכך א
  .עומד ברוח מצויה ג"כ פסול

אף על פי שאינה יכולה לעמוד  ,אבל אם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה
והיושב בה אפילו  .כשרהאו ברוח מציוה בעת נסיעה,  ,ברוח מצויה דים

 .שהספינה מהלכת יוצא ידי חובתו שהמשאית או העגלה נוסעת או בשעה
שהסוכה אינה צריכה להיות דירת קבע שתהא ראויה לימים הרבה אלא 

 .דירת עראי

מורידים שחונים בכל מקום סוכה שעשויה ממסגרת מתכת עם סכך קבוע עליה מעל קורות עץ ו

 .5אין לה קרקעית . למרות שכשהיא על הרכבהסוכה ומניחים אותה על הקרקע ג"כ כשירהאת 
  

 

צריך לקשרו שם שלא יברח. וצריך  6הרוצה לעשות בעל חי דופן לסוכה
 שיהיה גובהו עשרה טפחים גם כשרובץ כגון פיל, גמל, וכדומה.

, צריך למלאות בין רגליו 7ואם גבהו עשרה טפחים רק כשעומד על רגליו
לסתום החלל שבין הקרקע לגופו, וכן צריך לקשרו בחבלים לדבר מה  כדי

 , שישאר גבהו עשרה טפחים.8שיחזיקנו שלא ירבץ, או יפול, או שאם ימות

                                                 
 שו"ע ונו"כ שם ב 3
 מ"ב תרל מח 4
 מקראי קודש סוכות ח"א סי' א 5
 שו"ע ונו"כ תרל יא  6
 מ"ב בכל הסעיף שם 7
ענין הלכה, כיון דהמאור וספר יראים פסקו כמ"ד דלא חיישינן למיתה, ולפמש"כ בחידושי )כד. גמרא ד"ה ל 8

למיתה( גם דעת הרמב"ם כן, א"כ מותר לעשות דופן אפילו בבהמה שאינה גבוה כ"כ שתהי'  ור"י לא חייש
גבוה עשרה כשתמות. וכן משמע ג"כ מסתימת לשון הפוסקים שלא חלקו בכך. אבל עכ"פ בעינן שיקשור 
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אם לא  אפילו בדיעבד פסולה בעל חיראשי הקנים של הסכך על ראש רק לסמוך  9רוצהאם כן ו

. סופו לילך מכאן ויפול הסכךחי  הבעלשהרי  ,לפי שאין לה קבע ,10קשר את הבעל חי כנזכר
הכשירו  ומה שהכשירו ולכתחילה בלא"ה אין מעמידים את הסכך על מה שאינו ראוי לסיכוך,

אלא אם סיכך על גבי מחיצות שעל גבי הגמל שהסוכה מטלטלת עם  , אינוסוכה בראש הגמל

 .הגמל

 

                                                 
אותה משום שמא תברח, ושתהא מתוחה למעלה בחבלים משום שמא תרבץ. והבהמה צריכה להיות גבוה 

ם הסכך גבוה הרבה. אבל אם אינו רק גבוה עשרה, אפילו אינה גבוה רק ז"ט ועוד ועומדת בפחות עשרה א
 . בכורי יעקב שם ל וכדעת המג"אמג' לסכך, כשרה

 שו"ע הרב תרכח ח 9
 שהרי במג"א ס"ק ידדימה להא דסעי' יא וא"כ בקשר הרי יש לה קבע. 10


