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, כעשרה מטרים-  ֶעְׂשִרים ַאָּמה. )ומשקלותראה נספח מידות ( מ" ס8- כ-  ֶטַפח) א
כל שבעת הימים צא מדירת קבע': אמרה תורה. כיוון שהאמה שישה טפחים

דירתו דירת עראי אלאולמעלה מעשרים אמה אין אדם עושה ', ושב בדירת עראי
 השיעור המזערי-ִמִּׁשְבָעה ְטָפִחים ַעל ִׁשְבָעה ְטָפִחים .)א,סוכה ב, בבלי( דירת קבע

שקיבלו חכמים ששיעור, ורובו ושולחנו של אדםשל סוכה המחזקת ראשו 
- ִמיל. ישיבתו של אדם שישה טפחים על שישה טפחים ושולחן מזערי הוא טפח

- ַּגם.  שיש בכל דופן שבעה טפחים-  ְּדָפנֹות ְּגמּורֹות )ב .כקילומטר, אלפיים אמה
 זהו-  הִמְּׁשלָׁש  תְּבָפחּו. ש בכתב העברי"הדומה לאות רי,  ביווניתΓהאות גמא 
הלכהלהלן (" הריהו כדבוק] טפחים[שכל פחות משלושה ", ]מחובר[=' דין לבוד

 יציאתם של גדייםמשום שרווח של שלושה טפחים בגדרות צאן אינו מאפשר, )יד
בהלכה זו דופן טפח במרחק לבוד יוצרת דופן של. מן הדיר והוא נחשב כצמוד

הנקבע על פי המקום המזערי(שהוא שיעור קטן של מקום , ארבעה טפחים
  . אה איור ר.שהאדם יכול לעמוד בו

  

 -איור מבאר להלכה ב  
. הפתחדופן הטפח וצורת 

 צורת .סוכה כשרהה
הפתח שייכת לכל הסוכה 

 -" וצריך לעשות לה("
 ם"ייק הראוכן ד. לסוכה

; ד' ת מים עמוקים  סי"בשו
ויש שדייקו , )'וראה י

שצורת פתח צריכה 
להיות בדופן השלישית 

  .)מנוח' ר(

ֶרק ְרִביִעי   ּפֶ
  שיעור הסוכה

ֹלא יָתֵר ת ֵמֲעׂשָרה ְטפִָחים וְ  ֵאין ָּפחּו-ּגְָבָהּה : ׁשִעּור ַהֻּסּכָהא 
ת ִמּׁשְִבָעה ְטָפִחים ַעל  ֵאין ָּפחּו-וְָרְחָּבּה ; ַעל ֶעׂשִרים ַאָּמה

. וְיֵׁש לֹו לְהֹוִסיף ְּבָרְחָּבּה ֲאִפּלּו ּכַָּמה ִמילִין, ׁשְִבָעה ְטָפִחים
 אֹו ּגְבֹוָהה ַעל ה אֹו ִמּׁשְִבָעה ַעל ׁשְִבָעהָהיְתָה ְּפחּותָה ֵמֲעׂשָר

  . ֲהֵרי זֹו ְּפסּולָה- ּכָל ׁשֶהּוא ֶעׂשְִרים ַאָּמה

ָהיּו לָּה ׁשְּתֵי ְּדָפנֹות .  ְּפסּולָה-ֻסּכָה ׁשֵֶאין לָּה ׁשָלׁש ְּדָפנֹות ב 
ן ׁשֶּיֵׁש ְּבָרְחּבֹו יָתֵר פֶ ֹ עֹוׂשֶה ּד-ם "ּגְמּורֹות זֶה ְּבַצד זֶה ּכְִמין ּגַ 

י ִמׁשְּתֵ לְֶאָחד ה ָסמּות ִמּׁשְלׁשָּוַמֲעִמידֹו ְּבָפחּו, ַעל ֶטַפח

 הסוכה
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ויש מעבר בין,  פתוח לרווחה- ְמֻפָּלׁש . שהן מקבילות זו לזו, מול- ְּכֶנֶגד )ג
 כדי שמדין לבוד יהא דופן של שבעה טפחים שהוא- '  וכועֹוֶׂשה ּדֶֹפן .הדפנות

הקובעת, הדין שונה מזה שבהלכה הקודמת. )הלכה אלעיל (שיעור סוכה קטנה 
ָקִנים. ראה איור. משום שכאן הדפנות מובדלות זו מזו, שדי בטפח ומשהו

והדופן, לה שלוש דפנות גמורות בסוכה כשרה שיש -  ַהּיֹוְצִאים ִמְּסַכְך ַהֻּסָּכה
- ְמֻכָּונֹות ַּתַחת ְׂשַפת ַהָּגג) ד. ראה איור. שבפתח הסוכה ארוכה מזו המקבילה לה

ִהְרִחיק ֶאת ַהַּגג ִמן .)ז, טזראה שבת(ושפת הגג כאילו יורדת וסותמת את החלל 

ִמְּפנֵי ׁשֵֶאין לָּה , וְָצִרי לֲַעׂשֹות לָּה צּוַרת ֶּפתַח. וְַדּיֹו, ַהְּדָפנֹות
 ׁשֶּצּוַרת )יט,טז( ּוכְָבר ֵּבַאְרנּו ְּבִהלְכֹות ׁשַָּבת. ׁשָלׁש ְּדָפנֹות ּגְמּורֹות

 וְָקנֶה ,ִמּכָאן ֲאִפּלּו ָקנֶה ִמּכָאן וְָקנֶה - ָהֲאמּוָרה ְּבכָל ָמקֹום ֶּפתַח
  .ַעל ּגֵַּביֶהן ַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאינֹו ַמּגִיַע לֶָהן

ן פֶ ֹ עֹוׂשֶה ּד-ָהיּו לָּה ׁשְּתֵי ְּדָפנֹות זֶה ּכְנֶגֶד זֶה ּוֵבינֵיֶהן ְמֻפּלָׁש ג 
ה ת ִמּׁשְלׁשָּוַמֲעִמידֹו ְּבָפחּו, ׁשֶּיֵׁש ְּבָרְחּבֹו ַאְרָּבָעה ְטָפִחים ּוַמּׁשֶהּו

 וְָצִרי לֲַעׂשֹות לָּה צּוַרת ;ּוכְׁשָרה, י ַהְּדָפנֹותִמׁשְּתֵ ַאַחת ָסמּו לְ
ן ַאַחת פֶ ֹדוְ, ָקנִים ַהּיֹוְצִאים ִמְּסכַ ַהֻּסּכָה לְִפנֵי ַהֻּסּכָה. ֶּפתַח

  . ֲהֵרי ֵהן ּכַֻּסּכָה-נְִמׁשֶכֶת ִעָּמֶהן 

: ֶרץוֹלא ָהיּו ַמּגִיעֹות לָאָ , ְּדָפנֹות ׁשֶָהיּו ְּדבּוקֹות ְּבגַג ַהֻּסּכָהד 
 -ן את ִמּכָ ָּפחּו;  ְּפסּולָה-ה ְטָפִחים ִאם ּגְבֹוהֹות ִמן ָהָאֶרץ ׁשְלׁשָ

: וְֹלא ָהיּו ַמּגִיעֹות לְַּסכָ, ָהיּו ַהְּדָפנֹות ְּדבּוקֹות ָּבָאֶרץ. ּכְׁשָרה
ַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶהן ְרחֹוִקין ִמן ַהּגַג ּכַָּמה , ִאם ּגְבֹוהֹות ֲעׂשָרה ְטָפִחים

. ג ְמכֻּוָנֹות ּתַַחת ׂשְַפת ַהּגַ ּוִבלְַבד ׁשֶּיְִהיּו ַהְּדָפנֹות,  ּכְׁשָרה- ַאּמֹות
ן את ִמּכָָּפחּו;  ְּפסּולָה-ה ְטָפִחים ן ׁשְלׁשָ פֶ ִֹהְרִחיק ֶאת ַהּגַג ִמן ַהּד

  איורים מבארים להלכה ג
 - סוכה כשרה :  מימין- 

ותר מארבעה דופן רחבה י
טפחים מונחת סמוך 

) פחות משלושה טפחים(
לאחת מן הדפנות 

דֶֹפן : למטה. המפולשות
 - ַאַחת ִנְמֶׁשֶכת ִעָּמֶהן 

הסכך התלוי רק על דופן 
אחת היוצאת מן הסוכה 

 .נחשב חלק מן הסוכה
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פן שבקצה רווח בין הסכך לדוְטָפִחים הְׁשלָׁש  לפחות כך שבגג הסוכה יש - ַהּדֶֹפן
והמרחק בין הדופן התלויה, טפחים בסוכה שגובהה עשרה -  ָּתָלה ְמִחָּצה .הגג

במרחק זה נחשבת המחיצה. לקרקע ולתקרת הסוכה פחות משלושה טפחים
ראשי,  צמרות-  ָהֲאִמיִרים) ה). 'דין לבוד'(כצמודה הן לאדמה והן לתקרה 

אֹו ַעל ַּגֵּבי .)ו,שבת כא(" שמא יתלוש גזרה" -  ָאסּור ַלֲעלֹות ָּבִאיָלן) ו. האילנות
 שבת ויום,אלובדינים  .)ט,שם כא("  שמא יחתוך זמורה להנהיגהגזרה "-  ְּבֵהָמה

 של סוכה המונחת על גבי- ַהְּדָפנֹות תִמְקצָ ָהיּו  .)יז,ט א"שביתת יו(טוב שווים 
ר לקרקעאין משתמשין במחוב" בשבת וביום טוב - ּוִמְקָצָתן ִאיָלנֹות  .הקרקע

אך לא,  הסוכה כשרה-  ובהלכה הקודמת .)ו,שבת כא(" גזרה שמא יתלוש, כלל
 מבנה שכתליו משופעים-  ְצִריף) ז. )'ק( כאן פירושו נכנסים - עֹוִלין .ליום טוב

ְּכֵדי ְלַרֵּבעַ  ְּבֶהֵּקָפּה .ראה איורים השייכים להלכה זו בעמוד הבא. משולשבצורת 
כלומר שהיקפה, של שבעה טפחים על שבעה טפחים להכניס בה ריבוע - 'וכו

  . כשלושים טפחים

ת ְּבָפחּו,  ַאְרָּבָעה ּוַמּׁשֶהּו ָּבֶאְמַצעָהּהבְ ּתָלָה ְמִחָּצה ׁשֶּגָ .  ּכְׁשָרה-
 ֲהֵרי זֹו -ג ה ָסמּו לַּגַ ת ִמּׁשְלׁשָ ה ָסמּו לָָאֶרץ ּוְבָפחּוׁשָ ִמּׁשְל
  .ּכְׁשָרה
  סוכות שונות

 ִאם ָהיּו - ָהעֹוׂשֶה ֻסּכָתֹו ֵּבין ָהִאילָנֹות וְָהִאילָנֹות ְּדָפנֹותה 
א ּתְִהיֶה ָהרּוַח ֹּלֲחזִָקים אֹו ׁשֶָּקׁשַר אֹותָם וְִחּזֵק אֹותָם ַעד ׁשֶ 

ּוִמּלֵא ֵּבין ָהֲאִמיִרים ְּבתֶֶבן ּוְבַקׁש ,  ְמנִיָדה אֹותָם ּתִָמידַהְּמצּויָה
 ׁשֶּכָל ; ֲהֵרי זֹו ּכְׁשָרה, וְָקׁשַר אֹותָם,א ּתָנִיד אֹותָם ָהרּוחַ ֹּלּכְֵדי ׁשֶ 

 ֵאינָּה - ְּברּוַח ְמצּויָה ׁשֶּלַּיַָּבׁשָה ֹדמְמִחָּצה ׁשֵֶאינָּה יְכֹולָה לַעֲ 
  .ְמִחָּצה

,  ּכְׁשָרה-ׁש ַהְּסִפינָה אֹרׁש ָהֲעגָלָה אֹו ּבְ אֹרה ֻסּכָתֹו ּבְ ָהעֹוׂשֶו 
,  ּכְׁשֵָרה-ׁש ָהִאילָן אֹו ַעל ּגֵַּבי ַהּגָָמל ֹאר ּבְ ;וְעֹולִין לָּה ְּביֹום טֹוב

ל ּגֵַּבי לְִפי ׁשֶָאסּור לֲַעלֹות ָּבִאילָן אֹו עַ , וְֵאין עֹולִין לָּה ְּביֹום טֹוב
ת ַהְּדָפנֹות ֲעׂשּויֹות ִּביֵדי ָאָדם ּוִמְקָצתָן ִאילָנֹות ִמְקצָ ָהיּו . ְּבֵהָמה

ִ :  רֹוִאין-  ַּבְּדָפנֹות דֹמלּו ָהִאילָנֹות ִהיא יְכֹולָה לַעֲ ּטְ ּכָל ׁשִֶאּלּו נ
  . עֹולִין לָּה ְּביֹום טֹוב-ׁשִֶּביֵדי ָאָדם 

ָהיּו ָראׁשֵי ַהְּדָפנֹות ּכְגֹון ׁשֶ ? ּכֵיצַד. ְּפסּולָה -ֻסּכָה ׁשֵֶאין לָּה ּגַג ז 
. לתֶֹן ַהֻּסּכָה לַּכפֶ ֹׁש ּדֹאר אֹו ׁשֶָּסַמ ,ְּדבּוקֹות זֶה ָּבזֶה ּכְִמין ְצִריף

ל תֶֹן ַהָּסמּו לַּכפֶ ֹאֹו ׁשִֶהגְִּביַּה ַהּד, ֲאִפּלּו ֶטַפח, וְִאם ָהיָה לָּה ּגַג
 ִאם יֵׁש ְּבֶהֵּקָפּה - הֻסּכָה ֲעגֻּלָ.  ֲהֵרי זֹו ּכְׁשָרה-ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח 

ַאף ַעל ִּפי , ּכְֵדי לַרֵּבַע ָּבּה ׁשְִבָעה ְטָפִחים ַעל ׁשְִבָעה ְטָפִחים
   . ֲהֵרי זֹו ּכְׁשָרה,ׁשֵֶאין לָּה זָוִית
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וכדי , הסוכות באיורים משורטטים באופן כלליכל  .איורים מבארים להלכה ז
  .)'ק( טפחים 7x7x10:יעור סוכהשכיל  להךחלל הסוכה צרי - שסוכה תהיה כשרה 

 - ָסַמְך רֹאׁש ּדֶֹפן ַהֻּסָּכה ַלּכֶֹתל  . הסוכה פסולה-   ְּכִמין ְצִריף
  .הסוכה פסולה

  

ִהְגִּביַּה ַהּדֶֹפן ַהָּסמּוְך ַלּכֶֹתל ִמן   .  הסוכה כשרה- ָהָיה ָלּה ַּגג ֲאִפּלּו ֶטַפח
  . הסוכה כשרה- ַהַּקְרַקע ֶטַפח

  

  
  .  כשרהֻסָּכה ֲעֻגָּלה :משמאל

7
םיחפט

םיחפט7
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;ו,מעשרות ג: מ"פה(רחבה מקורה לפני הבית ופתוחה לרחבת החצר  -  ַאְכַסְדָרה) ח
 כאן מדובר.)ג,מזוזה ו(כמבנה מקורה בעל שלוש דפנות , )ב,אהלות יא; י,סוכה א

ם המקביליםוהאדם מסכך בין שני הכתלי, אכסדרה שאינה מקורההמשך ב
כמיןעמודים בולטים בפתח האכסדרה  - ַּפִּציִמיןכשיש במקום הכותל האמצעי 

 מתוך-'  וכוִנְרִאין ִמִּבְפִנים.  ראה איור.הנחשבים כסותמים את הכותל, מזוזות
ָמבֹוי)  ט.ורק העומד מבפנים רואה בליטה בדופן הסוכה, ראה באיור, האכסדרה

,בנויים בתוך חצרות שהיו פתוחות לתוך מבוים היו דהבתים בימי ק.  מבוא- 
.כלומר לרשות הרבים, מעין רחוב צר ששימש כמבוא מן החצרות אל הרחוב

 כדי להתיר טלטול בשבת-  ' וכוָמבֹוי) י.  מולו- ֹוְוֶׁשְּכֶנְגּד. ראה איור מבוי מפולש
תיקנו חכמים לתת בפתח המבוי לשם היכר, מן המבוי אל החצרות ולהפך

ודינו בשבת,  לוח או עמוד שגובהו לפחות עשרה טפחים סמוך לפתח המבוי-  ֶלִחי
ראה(משום שהוא סימן המראה שהמבוי סגור ודינו כרשות היחיד , כמחיצה

 דין- ְּבֵאר . הלכה זו עוסקת בשימוש בלחי כדופן לסוכה). בעמוד הקודם איור
ר לדלות מיםשאסו, הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים חל גם על בארות מים

–לבארות כאלו בארץ). רשות הרבים(אל מחוץ לבאר ) רשות היחיד(מן הבאר 
תיקנו חכמים היתר מיוחד לדלות מהן מים, השייכות לרבים, ישראל

 ֵּבין ׁשֶָהיּו נְרִאין - ִסּכֵ ַעל ּגֵַּבי ַאכְַסְדָרה ׁשֶּיֵׁש לָּה ַּפִּציִמיןח 
  ֵּבין ׁשֶָהיּו נְרִאין ִמַּבחּוץ וְֵאין נְרִאין,ִמִּבְפנִים וְֵאין נְרִאין ִמַּבחּוץ

ִמְּפנֵי ׁשִֶהיא ,  ְּפסּולָה-ֹלא ָהיּו לָּה ּפִַּציִמין   ט. ּכְׁשָרה,ִמִּבְפנִים
 ,ׁשֲֶהֵרי ֵאין לָּה ֶאּלָא ׁשְנֵי ִצֵּדי ָהַאכְַסְדָרה, ֻסּכָה ָהֲעׂשּויָה ּכְָמבֹוי

  .ֹו ֵאין ּבֹו ַּפִּציִמיןוְׁשֶּכְנֶגְּד, לתֶֹוְֶאְמָצִעי ָהַאכְַסְדָרה ֵאין ּבֹו ּכ

ִסּכֵ ַעל ּגֵַּבי ָמבֹוי ׁשֶּיֵׁש לֹו לִֶחי אֹו ַעל ּגֵַּבי ְּבֵאר ׁשֶּיֵׁש לָּה י 
 ; ֲהֵרי זֹו ֻסּכָה ּכְׁשֵָרה לְאֹותָּה ׁשַָּבת ׁשְֶּבתֹו ֶהָחג ִּבלְַבד-ַּפִּסין 

  ַּפִּציִמיןַאְכַסְדָרה ֶׁשֵּיׁש ָלּה  -איורים מבארים להלכה ח 

 -  ִנְרִאין ִמַּבחּוץ ְוֵאין ִנְרִאין ִמִּבְפִנים
נראים לעומד בחוץ ואינם הפצימין 

  . נראים לעומד בפנים

 ִנְרִאין ִמִּבְפִנים ְוֵאין ִנְרִאין ִמַּבחּוץ
נראים לעומד ) מסומנים באות פ(

  . בפנים ואינם נראים לעומד בחוץ

הרדסכא

הכוס
פפ
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 ולכן הם, עמודים שיש להם זוויות- ַּפִּסין מסביב לבאר מקימים :בשבת
- ֻקְנָּדִסין) יא. רראה איו .)כז,שבת יז (נחשבים כמחיצה לעניין שבת ויום טוב

ַהְּמִחּצֹות . השטוח שמעל לבית-  ַהַּגג .)ג,מ עירובין ג"ראה פה ,או ענפים דקים(קורות 
  .  כאילו הן נמשכות עד הסכך,תלי הביתוכ - ַהַּתְחּתֹונֹות

מכלול   באיור ניתן לראות- ָמבֹוי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶלִחי  :יא- ים מבארים להלכה יאיור
. הנקרא מבוי מפולש, שיש לו שני כתלים) מבוא(=חצרות ומבוי , של בתים

ובכתליו פתחי , המבוי הוא מעבר כמין רחוב צר וקצר הפתוח לרשות הרבים
הפתח בפתחו האחד של  .החצרות משותפות לבתים אחדים. בתים וחצרות

המבוי והלחי בפתחו השני מאפשרים להוציא מן החצרות למבוי ומן המבוי 
 .לחצרות

 
 באר מים מוקפת - ׁש ָלּה ַּפִּסין ְּבֵאר ֶׁשּיֵ 

המאפשרים לדלות ) פסים(=בעמודי זוויות 
מן הבאר אל מחוצה לה בשטח התחום על 

 .ידי הזוויות הללו

ָנַעץ ַאְרָּבָעה  -א הלכה י
ֻקְנָּדִסין ַעל ַאְרַּבע ָזִוּיֹות ַהַּגג 

 ְוִסֵּכְך ַעל ַּגָּבן

 

 אֹותָן בֹׁשנַחֲ , ין ֵאּלּו ְמִחּצֹות לְִענְיַן ׁשַָּבתִמּתֹו ׁשֶּלִֶחי זֶה ּוַפּסִ 
  .ּכְִמִחּצֹות לְִענְיַן ֻסּכָה

 - נַָעץ ַאְרָּבָעה ֻקנְָּדִסין ַעל ַאְרַּבע זָוִּיֹות ַהּגַג וְִסּכֵ ַעל ּגַָּבןיא 
ַהְּמִחּצֹות  ֶאת וְרֹוִאין ,ּכְׁשָרה ,גַהּגַ  ׂשְַפת ַעל וְַהִּסּכּו הֹוִאיל

  .ּתְַחּתֹונֹות ּכְִאּלּו ֵהן עֹולֹות לְַמְעלָה ַעל ׂשְַפת ַהִּסּכּוהַ 
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ֶּפַתח . השטח בדפנות הפתוח גדול מן השטח הסגור-  ָּפרּוץ ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד) בי
שבת(" הרי היא כפתח] כחמישה מטרים [=עשר אמות",  אמות-  רָיֵתר ַעל ֶעֶׂש 

. ראה לעיל איור הלכה ב-  צּוַרת ֶּפַתח. פתח גדול מעשר אמות נחשב פרצה. )טז,טז
. כריות-  ָּכִרים.  מיעט מגובה הסוכה על ידי שהגביה את קרקעיתה- ּוִמֲעָטּה) גי

ֵאינֹו. )ב,מ כלאים ט"פה(עליהן  שמניחים אותן מאחורי הגב כדי להישען -  ְּכָסתֹות
לפי שעתיד ליטלם משם בימי החג מחשש,  אין זה ממעט מגובה הסוכה- ִמעּוט

כגון כשאמר בפירוש שאינו,  ואפילו ביטלם משימוש-   ַוֲאִפּלּו ִּבְּטָלם.הפסד ממון
שהרי אין דרך בני אדם לבטל כרים וכסתות ולהניחם, אינו מיעוט, עתיד לפנותם

וכדי שייחשב מיעוט וחלק מן -  ִמֲעָטּה ְּבֶתֶבן ּוִבְּטלֹו .עפר ולהשחיתםעל גבי 
.)ה,טומאת מת כד(" מפני שסתם תבן דעתו לפנותו", קרקעית הסוכה חייב לבטלו

ולא החליט,  ערמת עפר שהונחה סתם בלי להגדיר את מטרתה- ְּבָעָפר ְסָתם
הלכה זו) די. ענפים מדולדלים -   הּוִצין.ה בעתידנה אותכן שיפַ ולכן יית, לבטלה

שכדי להפחית, עוסקת בסוכה בעלת שלוש דפנות שגובהה עולה על עשרים אמה
הלכה זו עוסקת.  לישב עליומבנה קטן -  ִאְצַטָּבה. בנה בתוכה, מגובהה
 לאורך כל-  ְּכֶנֶגד ּדֶֹפן ָהֶאְמָצִעית ַעל ְּפֵני ֻּכָּלּה. שטח האצטבה כסוכהתבהכשר

.טפחיםויש ברחבה שבעה , עד שמגיע לשתי הדפנות הצדדיות, יתהדופן האמצע
שכדי שתהיינה,  לאורך הדופן הצדדית- ִאְצַטָּבה ִמן ַהַּצד.  בעמוד הבאראה איור

צריך שתהא הדופן הצדדית שבדופן ממול במרחק עד, לה שלוש דפנות כשרות
-   ְּכֵׁשָרה.יורראה א. )יד,ראה ה(" דופן עקומה"כדי שתוכל להיחשב , ארבע אמות

 מגובה בא למעט-  ַעּמּודָּבָנה ָּבּה . )מ"כס(הסוכה תחת סכך האצטבה בלבד 

 -ֻסּכָה ׁשֶּיֵׁש לָּה ְּפתִָחים ַהְרֵּבה וְיֵׁש ִּבכְתָלֶיָה ַחּלֹונֹות ַהְרֵּבה יב 
 ּוִבלְַבד ;וְַאף ַעל ִּפי ׁשֶָּפרּוץ ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד, ֲהֵרי זֹו ּכְׁשָרה

 ֶּפתַח יָתֵר ָּבּהֲאָבל ִאם ָהיָה .  ֶּפתַח יָתֵר ַעל ֶעׂשֶרא יְִהיֶה ׁשָםֹּלׁשֶ
א יְִהיֶה ֹּל ָצִרי ׁשֶ , ַאף ַעל ִּפי ׁשֶּיֵׁש לֹו צּוַרת ֶּפתַח- ַעל ֶעׂשֶר

  .ַהָּפרּוץ ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד
   סוכה גבוהה

ם ּוכְָסתֹות  ּוִמֲעָטּה ְּבכִרי,ֻסּכָה ׁשֲֶאוִיָרּה ּגָבֹוַּה ֵמֶעׂשִרים ַאָּמהיג 
 ֲהֵרי זֶה -ִמֲעָטּה ְּבתֶֶבן ּוִבְּטלֹו . וֲַאִפּלּו ִּבְּטלָם,  ֵאינֹו ִמעּוט-

 ֵאינֹו -ֲאָבל ְּבָעָפר ְסתָם ; וְֵאין ָצִרי לֹוַמר ָעָפר ּוִבְּטלֹו, ִמעּוט
 -  וְהּוִצין יֹוְרִדין לְתֹו ֶעׂשִרים,ָהיְתָה ּגְבֹוָהה ֵמֶעׂשִרים. ִמעּוט
  .יֵָחׁשְבּו ּכְגַג ָעֶבה ּוכְׁשָרה, יְתָה ִצּלָתָן ְמֻרָּבה ֵמַחָּמתָןִאם הָ 

 ִאם - ן ָהֶאְמָצִעית ַעל ְּפנֵי ּכֻּלָּהפֶ ָֹּבנָה ִאְצַטָּבה ָּבּה ּכְנֶגֶד ּדיד 
 :ָּבנָה ִאְצַטָּבה ִמן ַהַּצד.  ּכְׁשָרה,ב ַהֻּסּכָהחַ ֹר ׁשִעּור היֵׁש ָּבִאְצַטּבָ 

ת ָּפחּו;  ְּפסּולָה- ל ַאְרַּבע ַאּמֹותתֶֹת ִאְצַטָּבה וְלַּכִאם יֵׁש ִמּׂשְפַ 
 ִאם יֵׁש ִמּׂשְַפת :ָּבנָה ִאְצַטָּבה ְּבֶאְמָצָעּה.  ּכְׁשָרה- ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות
ת ֵמַאְרַּבע ָּפחּו;  ְּפסּולָה- ל ַאְרַּבע ַאּמֹות לְכָל רּוחַ תִֶֹאְצַטָּבה וְלַּכ

וֲַהֵרי ִמן , ּלּו ַהְּמִחּצֹות נֹוגְעֹות ָּבִאְצַטָּבהּוכְאִ ,  ּכְׁשֵָרה- ַאּמֹות
ָּבנָה ָּבּה ַעּמּוד וְיֵׁש ּבֹו . ת ֵמֶעׂשִריםָהִאְצַטָּבה ַעד ַהִּסּכּו ָּפחּו
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שישמש") הכשר סוכה( "הסוכה בעמוד ברוחב שבעה טפחים על שבעה טפחים 
 אין לראות את דפנות העמוד כאילו הן מחיצות העולות- ְּפסּוָלה .כבסיס הסוכה

. מעל העמוד-  ַּגב ָהַעּמּוד ַעל. הלכה יאכבסוכה הכשרה הנזכרת ב, עד למעלה
,חפר בקרקע הסוכה -  ְוָחַקק.  טפחים בגובהה- ְּפחּוָתה ֵמֲעָׂשָרה) טו. ראה איור

כך שדפנות החפירה מחוברים לדפנות הסוכה ומשלימים את הדפנות לגובה
  . ראה איור. עשרה טפחים

וְנְִמָצא ַעל , ׁשֵֶאין ֵאּלּו ְמִחּצֹות ַהּנִּכָרֹות,  ְּפסּולָה-ֶהכְׁשֵר ֻסּכָה 
  . ְּדָפנֹותּגַב ָהַעּמּוד ְסכָ ּכָׁשֵר ְּבֹלא

  

 ִאם :לִיָמּה לֲַעׂשָרהוְָחַקק ָּבּה לְַהׁשְ , ָהיְתָה ְּפחּותָה ֵמֲעׂשָרהטו 
 ןאת ִמּכָָּפחּו;  ְּפסּולָה- ה ְטָפִחיםל ׁשְלׁשָ תֶֹיֵׁש ִמּׂשְַפת ֲחָקק וְלַּכ

  איורים מבארים להלכה יד

ָּבָנה ִאְצַטָּבה ְּכֶנֶגד ּדֶֹפן ָהֶאְמָצִעית ַעל 
 .ְּפֵני ֻּכָּלּה

 .ָּבָנה ִאְצַטָּבה ִמן ַהַּצד

  .ָּבָנה ָּבּה ַעּמּוד  .ָּבָנה ִאְצַטָּבה ְּבֶאְמָצָעּה



  פרק ד, הלכות שופר וסוכה ולולב
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יכולים בעלי חיים - ּו ִמַּבֲעֵלי ַחִּייםַוֲאִפּל .)'ק( ואף מעמידי הסכך -  י ֻסָּכהָּדְפנֵ ) טז
ֶׁשּלֹא .)כא,שבת טז(כשהם קשורים כלומר ,  רק אם אינם ניידיםלשמש מחיצה

שהרי הוא -  ָאסּור ְּביֹום טֹוב . שלא ידע שהעמידוהו שם לשם מחיצה- ְלַדַעת
- ּדֶֹפן ְרִביִעית. )כז,שבת כב(מדברי חכמים  איסור בונה עלעושה מחיצה ועובר 

 הרביעית אינהשהדופן, )כז,שבת כב(" מותר להוסיף אוהל עראי בשבת"שהרי 
 .  אוהל שאינו קבוע- אֶֹהל ֲעַראי .מכשירה את הסוכה

ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו , ה ֲהֵרי הּוא ּכְָדבּוקת ִמּׁשְלׁשָׁשֶּכָל ָּפחּו,  ּכְׁשָרה-
  .)יז,טז( ְּבִהלְכֹות ׁשַָּבת

רוחב החקק הוא . ִליָמּה ַלֲעָׂשָרהָחַקק ָּבּה ְלַהְׁש  -  איור מבאר להלכה טו
  .כשיעור סוכה קטנה

 
  

  
  חומרי הדפנות

ׁשֵֶאין ָאנּו ְצִריכִין ֶאּלָא ְמִחָּצה , לָֹּדְפנֵי ֻסּכָה ּכְׁשִרים ִמן ַהּכז ט
ן פֶ ֹוְעֹוׂשֶה ָאָדם ֶאת ֲחֵברֹו ּד. וֲַאִפּלּו ִמַּבֲעלֵי ַחּיִים, ִמּכָל ָמקֹום

ן פֶ ֹכַל וְיִׁשְּתֶה וְיִיׁשַן ְּבֻסּכָה ּכְׁשָרה ׁשֲֶחֵברֹו ּדֹאׁשֶּיְּביֹום טֹוב ּכְֵדי 
 ֲאָבל ִאם .ןפֶ ֹא לְַדַעת זֶה ׁשֶּנֲַעׂשָה ּדֹּל וְהּוא ׁשֶּיֲַעׂשֶה אֹותֹו ׁשֶ;לָּה

וְכֵן .  ּוֻמּתָר ִּבׁשְָאר יְֵמי ֶהָחג, ָאסּור ְּביֹום טֹוב-ָעׂשָהּו לְַדַעת 
 ֹלא -ן ׁשְלִיׁשִית פֶ ֲֹאָבל ּד; ן ְרִביִעית ְּביֹום טֹובפֶ ֹעֹוׂשֶה ְּבכֵלִים ּד

וְֵאין , לְִפי ׁשֶהּוא ַמכְׁשִיר ַהֻּסּכָה, יֲַעׂשֶה אֹותָּה ְּבכֵלִים ְּביֹום טֹוב
  .ל ֲעַראי ְּביֹום טֹובהֶ ֹאעֹוׂשִין 

 




