מפעל משנה תורה
לכל ידידנו ומוקירינו ,חג שמח!

ספר משנה תורה מקיף את החזון של העם היהודי לפרטי
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תפיצו את הביאור הלאה ותתנדבו לסייע בכל דבר שתראו
לנכון להאצת הביאור ולהפצתו לכל נפש חפצה.
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שיעור הסוכה

ט ָפחִים וְֹלא יָתֵר
א שִׁעוּר ַה ֻסּכָּה :גָּ ְבהָהּ  -אֵין פָּחוּת ֵמ ֲעשָָׂרה ְ
ט ָפחִים עַל
עַל ֶעשְִׂרים ַאמָּה; וְָר ְחבָּהּ  -אֵין פָּחוּת ִמשִּׁ ְבעָה ְ
ט ָפחִים ,וְיֵשׁ לוֹ לְהוֹסִיף בְָּר ְחבָּהּ ֲאפִלּוּ כַּמָּה מִילִין.
שִׁ ְבעָה ְ
ָהיְתָה פְּחוּתָה ֵמ ֲעשָָׂרה אוֹ ִמשִּׁ ְבעָה עַל שִׁ ְבעָה אוֹ גְּבוֹהָה עַל
ֶעשְִׂרים ַאמָּה כָּל שֶׁהוּא  -הֲֵרי זוֹ פְּסוּלָה.
ב ֻסכָּה שֶׁאֵין לָהּ שָׁלשׁ דְּ פָנוֹת  -פְּסוּלָה .הָיוּ לָהּ שְׁתֵּי דְּ פָנוֹת
גְּמוּרוֹת ז ֶה ְבּצַד ז ֶה כְּמִין גַּ"ם  -עוֹשֶׂה ֹדּ ֶפן שֶׁיֵּשׁ בְָּרחְבּוֹ יָתֵר
עַל ֶטפַח ,וּ ַמ ֲעמִידוֹ ְבּפָחוּת ִמשְּׁלשָׁה סָמוּ לְ ֶאחָד ִמשְׁתֵּי
איור מבאר להלכה ב -
דופן הטפח וצורת הפתח.
הסוכה כשרה .צורת
הפתח שייכת לכל הסוכה
)"וצריך לעשות לה" -
לסוכה .וכן דייק הרא"ם
בשו"ת מים עמוקים סי' ד;
וראה י'( ,ויש שדייקו

שצורת פתח צריכה
להיות בדופן השלישית
)ר' מנוח(.

אַמּה  -כעשרה מטרים,
א( ֶט ַפח  -כ 8-ס"מ )ראה נספח מידות ומשקלות(ֶ .ע ְשׂ ִרים ָ
כיוון שהאמה שישה טפחים .אמרה תורה' :כל שבעת הימים צא מדירת קבע
ושב בדירת עראי' ,ולמעלה מעשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא
דירת קבע )בבלי ,סוכה ב,א(ִ .מ ִשּׁ ְב ָעה ְט ָפ ִחים ַעל ִשׁ ְב ָעה ְט ָפ ִחים -השיעור המזערי
של סוכה המחזקת ראשו ורובו ושולחנו של אדם ,שקיבלו חכמים ששיעור
ישיבתו של אדם שישה טפחים על שישה טפחים ושולחן מזערי הוא טפחִ .מיל -
אלפיים אמה ,כקילומטר .ב( ְדּ ָפנוֹת ְגּמוּרוֹת  -שיש בכל דופן שבעה טפחים .גַּם -
לשׁה  -זהו
האות גמא  Γביוונית ,הדומה לאות רי"ש בכתב העבריְ .בּ ָפחוּת ִמ ְשּׁ ָ
דין לבוד' ]=מחובר[" ,שכל פחות משלושה ]טפחים[ הריהו כדבוק" )להלן הלכה
יד( ,משום שרווח של שלושה טפחים בגדרות צאן אינו מאפשר יציאתם של גדיים
מן הדיר והוא נחשב כצמוד .בהלכה זו דופן טפח במרחק לבוד יוצרת דופן של
ארבעה טפחים ,שהוא שיעור קטן של מקום )הנקבע על פי המקום המזערי
שהאדם יכול לעמוד בו .ראה איור.
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הַדְּ פָנוֹת ,וְדַ יּוֹ .וְצִָרי לַעֲשׂוֹת לָהּ צוַּרת ֶפּתַחִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁאֵין לָהּ
שָׁלשׁ דְּ פָנוֹת גְּמוּרוֹת .וּכְבָר ֵבּאְַרנוּ ְבּ ִהלְכוֹת שַׁבָּת )טז,יט( שֶׁצּוַּרת
ֶפּתַח ָהאֲמוָּרה ְבּכָל מָקוֹם ֲ -אפִלּוּ ָקנ ֶה ִמכָּאן וְ ָקנ ֶה ִמכָּאן ,וְ ָקנ ֶה
עַל גַּבֵּיהֶן אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ ַמגִּי ַע לָהֶן.
ג הָיוּ לָהּ שְׁתֵּי דְּ פָנוֹת ז ֶה כְּנֶג ֶד ז ֶה וּבֵינ ֵיהֶן ְמ ֻפלָּשׁ  -עוֹשֶׂה ֹדּ ֶפן
ט ָפחִים וּ ַמשֶּׁהוּ ,וּ ַמ ֲעמִידוֹ ְבּפָחוּת ִמשְּׁלשָׁה
שֶׁיֵּשׁ בְָּרחְבּוֹ אְַר ָבּעָה ְ
סָמוּ לְ ַאחַת ִמשְׁתֵּי הַדְּ פָנוֹת ,וּכְשֵָׁרה; וְצִָרי לַעֲשׂוֹת לָהּ צוַּרת
ֶפּתַחָ .קנ ִים הַיּוֹ ְצאִים ִמ ְסּכַַ ה ֻסּכָּה לִ ְפנ ֵי ַה ֻסּכָּה ,וְ ֹד ֶפן ַאחַת
נ ִ ְמשֶׁכֶת ִע ָמּהֶן  -הֲֵרי הֵן כַּ ֻסּכָּה.
איורים מבארים להלכה ג
 מימין :סוכה כשרה -דופן רחבה יותר מארבעה
טפחים מונחת סמוך
)פחות משלושה טפחים(
הדפנות
מן
לאחת
המפולשות .למטה :ד ֶֹפן
אַחת ִנ ְמ ֶשׁ ֶכת ִע ָמּ ֶהן -
ַ
הסכך התלוי רק על דופן
אחת היוצאת מן הסוכה
נחשב חלק מן הסוכה.

ד דְּ פָנוֹת שֶׁהָיוּ דְּ בוּקוֹת ְבּגַג ַה ֻסּכָּה ,וְֹלא הָיוּ ַמגִּיעוֹת לָ ָאֶרץ:
אִם גְּבוֹהוֹת מִן ָהאֶָרץ שְׁלשָׁה ְ
ט ָפחִים  -פְּסוּלָה; פָּחוּת ִמכָּאן -
כְּשֵָׁרה .הָיוּ הַדְּ פָנוֹת דְּ בוּקוֹת ָבּאֶָרץ ,וְֹלא הָיוּ ַמגִּיעוֹת לַ ְסּכָ:
ט ָפחִים ,אַף עַל פִּי שֶׁהֵן ְרחוֹקִין מִן ַהגַּג כַּמָּה
אִם גְּבוֹהוֹת ֲעשָָׂרה ְ
אַמּוֹת  -כְּשֵָׁרה ,וּ ִבלְבַד שֶׁיִּהְיוּ הַדְּ פָנוֹת ְמכֻוָּנוֹת תַּחַת שְׂפַת ַהגַּג.
הְִרחִיק אֶת ַהגַּג מִן ה ַֹדּ ֶפן שְׁלשָׁה ְט ָפחִים  -פְּסוּלָה; פָּחוּת ִמכָּאן

ֻלּשׁ  -פתוח לרווחה ,ויש מעבר בין
ג( ְכּ ֶנגֶד  -מול ,שהן מקבילות זו לזוְ .מפ ָ
עוֹשׂה דּ ֶֹפן וכו'  -כדי שמדין לבוד יהא דופן של שבעה טפחים שהוא
הדפנותֶ .
שיעור סוכה קטנה )לעיל הלכה א( .הדין שונה מזה שבהלכה הקודמת ,הקובעת
שדי בטפח ומשהו ,משום שכאן הדפנות מובדלות זו מזו .ראה איורָ .ק ִנים
יּוֹצ ִאים ִמ ְסּ ַכ ְך ַה ֻסּ ָכּה  -בסוכה כשרה שיש לה שלוש דפנות גמורות ,והדופן
ַה ְ
שבפתח הסוכה ארוכה מזו המקבילה לה .ראה איור .ד( ְמ ֻכוָּנוֹת ַתּ ַחת ְשׂ ַפת ַהגָּג -
ושפת הגג כאילו יורדת וסותמת את החלל )ראה שבת טז,ז(ִ .ה ְר ִחיק ֶאת ַהגַּג ִמן
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 כְּשֵָׁרה .תָּלָה ְמ ִחצָּה שֶׁגָּ ְבהָהּ אְַר ָבּעָה וּ ַמשֶּׁהוּ ָבּ ֶא ְמצַעְ ,בּפָחוּתִמשְּׁלשָׁה סָמוּ לָאֶָרץ וּ ְבפָחוּת ִמשְּׁלשָׁה סָמוּ לַגַּג  -הֲֵרי זוֹ
כְּשֵָׁרה.
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איורים מבארים להלכה ז .כל הסוכות באיורים משורטטים באופן כללי ,וכדי
שסוכה תהיה כשרה  -חלל הסוכה צריך להכיל שיעור סוכה 10x7x7:טפחים )ק'(.
ָס ַמ ְך רֹאשׁ דּ ֶֹפן ַה ֻסּ ָכּה ַלכּ ֶֹתל -
ְכּ ִמין ְצ ִריף  -הסוכה פסולה.
הסוכה פסולה.

סוכות שונות

ה הָעוֹשֶׂה ֻסכָּתוֹ בֵּין ָהאִילָנוֹת וְ ָהאִילָנוֹת דְּ פָנוֹת  -אִם הָיוּ
ֲחזָקִים אוֹ שֶׁ ָקּשַׁר אוֹתָם וְ ִחזּ ֵק אוֹתָם עַד שֶֹּׁלא תִּ ְהיֶה הָרוּ ַח
ַהמְּצוּיָה ְמנ ִידָ ה אוֹתָם תָּמִיד ,וּ ִמלֵּא בֵּין ָה ֲאמִיִרים ְבּתֶבֶן וּ ְבקַשׁ
כְּדֵ י שֶֹּׁלא תָּנ ִיד אוֹתָם הָרוּ ַח ,וְ ָקשַׁר אוֹתָם ,הֲֵרי זוֹ כְּשֵָׁרה; שֶׁכָּל
ְמ ִחצָּה שֶׁאֵינ ָהּ יְכוֹלָה לַ ֲעמֹד בְּרוּ ַח מְצוּיָה שֶׁלַּיַּ ָבּשָׁה  -אֵינ ָהּ
ְמ ִחצָּה.
ו הָעוֹשֶׂה ֻסכָּתוֹ ְבּ ֹראשׁ ָה ֲעגָלָה אוֹ ְבּ ֹראשׁ ַה ְסּפִינ ָה  -כְּשֵָׁרה,
וְעוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב; ְבּ ֹראשׁ ָהאִילָן אוֹ עַל גַּבֵּי ַהגָּמָל  -כְּשֵָׁרה,
וְאֵין עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב ,לְפִי שֶׁאָסוּר לַעֲלוֹת ָבּאִילָן אוֹ ַעל גַּבֵּי
ְבּ ֵהמָה .הָיוּ ִמ ְק ָצת הַדְּ פָנוֹת עֲשׂוּיוֹת בִּידֵ י אָדָ ם וּ ִמ ְק ָצתָן אִילָנוֹת
מד בַּדְּ פָנוֹת
 רוֹאִין :כָּל שֶׁאִלּוּ נ ִ ְטּלוּ ָהאִילָנוֹת הִיא יְכוֹלָה לַ ֲע ֹשֶׁבִּידֵ י אָדָ ם  -עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב.

ָהיָה ָלהּ גַּג ֲא ִפלּוּ ֶט ַפח  -הסוכה כשרה.

מוּך ַלכּ ֶֹתל ִמן
יהּ ַהדּ ֶֹפן ַה ָסּ ְ
ִה ְג ִבּ ַ
ַה ַקּ ְר ַקע ֶט ַפח  -הסוכה כשרה.

ז ֻסכָּה שֶׁאֵין לָהּ גַּג  -פְּסוּלָה .כֵּיצַד? כְּגוֹן שֶׁהָיוּ ָראשֵׁי הַדְּ פָנוֹת
דְּ בוּקוֹת ז ֶה ָבּז ֶה כְּמִין צְִריף ,אוֹ שֶׁ ָסּמַ רֹאשׁ ֹדּ ֶפן ַה ֻסּכָּה לַכֹּתֶל.
וְאִם ָהיָה לָהּ גַּגֲ ,אפִלּוּ ֶטפַח ,אוֹ שֶׁ ִהגְבִּי ַהּ הַדֹּ ֶפן ַהסָּמוּ לַכֹּתֶל
טפַח  -הֲֵרי זוֹ כְּשֵָׁרהֻ .סכָּה ֲעגֻלָּה  -אִם יֵשׁ ְבּ ֶה ֵקּפָהּ
מִן ַהקְַּרקַע ֶ
ט ָפחִים עַל שִׁ ְבעָה ְ
כְּדֵ י לְַר ֵבּ ַע בָּהּ שִׁ ְבעָה ְ
ט ָפחִים ,אַף עַל פִּי
שֶׁאֵין לָהּ זָוִית ,הֲֵרי זוֹ כְּשֵָׁרה.
ֻלּה כשרה.
משמאלֻ :ס ָכּה ֲעג ָ

 7טפחים

 7טפחים

לשׁה ְט ָפ ִחים רווח בין הסכך לדופן שבקצה
ַהדּ ֶֹפן  -כך שבגג הסוכה יש לפחות ְשׁ ָ
הגגָ .תּ ָלה ְמ ִח ָצּה  -בסוכה שגובהה עשרה טפחים ,והמרחק בין הדופן התלויה
לקרקע ולתקרת הסוכה פחות משלושה טפחים .במרחק זה נחשבת המחיצה
ירים  -צמרות ,ראשי
כצמודה הן לאדמה והן לתקרה )'דין לבוד'( .ה( ָה ֲא ִמ ִ
ַבּי
ילן " -גזרה שמא יתלוש" )שבת כא,ו( .אוֹ ַעל גּ ֵ
האילנות .ו( אָסוּר ַלעֲלוֹת ָבּ ִא ָ
ְבּ ֵה ָמה " -גזרה שמא יחתוך זמורה להנהיגה" )שם כא,ט( .בדינים אלו ,שבת ויום
טוב שווים )שביתת יו"ט א,יז(ָ .היוּ ִמ ְק ָצת ַה ְדּ ָפנוֹת  -של סוכה המונחת על גבי
ילנוֹת  -בשבת וביום טוב "אין משתמשין במחובר לקרקע
וּמ ְק ָצ ָתן ִא ָ
הקרקעִ .
כלל ,גזרה שמא יתלוש" )שבת כא,ו( .ובהלכה הקודמת  -הסוכה כשרה ,אך לא
עוֹלין  -כאן פירושו נכנסים )ק'( .ז( ְצ ִריף  -מבנה שכתליו משופעים
ליום טובִ .
בצורת משולש .ראה איורים השייכים להלכה זו בעמוד הבאְ .בּ ֶה ֵקּ ָפהּ ְכּ ֵדי ְל ַר ֵבּ ַע
וכו'  -להכניס בה ריבוע של שבעה טפחים על שבעה טפחים ,כלומר שהיקפה
כשלושים טפחים.
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ח ִסכֵּ עַל גַּבֵּי ַאכְסַדְ ָרה שֶׁיֵּשׁ לָהּ ַפּצִּימִין  -בֵּין שֶׁהָיוּ נ ְִראִין
ִמ ִבּ ְפנ ִים וְאֵין נ ְִראִין ִמבַּחוּץ ,בֵּין שֶׁהָיוּ נ ְִראִין ִמבַּחוּץ וְאֵין נ ְִראִין
ִמ ִבּ ְפנ ִים ,כְּשֵָׁרה .ט ֹלא הָיוּ לָהּ ַפּצִּימִין  -פְּסוּלָהִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהִיא
ֻסכָּה ָהעֲשׂוּיָה כְּמָבוֹי ,שֶׁהֲֵרי אֵין לָהּ ֶאלָּא שְׁנ ֵי צִדֵּ י ָה ַאכְסַדְ ָרה,
וְ ֶא ְמ ָצעִי ָה ַאכְסַדְ ָרה אֵין בּוֹ ֹכּתֶל ,וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ אֵין בּוֹ ַפּצִּימִין.
ימין
אַכ ַס ְד ָרה ֶשׁיֵּשׁ ָלהּ ַפּ ִצּ ִ
איורים מבארים להלכה ח ְ -
וְאין ִנ ְר ִאין ִמ ַבּחוּץ
ִנ ְר ִאין ִמ ִבּ ְפ ִנים ֵ
נִ ְר ִאין ִמ ַבּחוּץ וְ ֵאין נִ ְר ִאין ִמ ִבּ ְפנִ ים -
)מסומנים באות פ( נראים לעומד
הפצימין נראים לעומד בחוץ ואינם
בפנים ואינם נראים לעומד בחוץ.
נראים לעומד בפנים.
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שׁב אוֹתָן
מִתּוֹ שֶׁלֶּחִי ז ֶה וּ ַפ ִסּין אֵלּוּ ְמחִצּוֹת לְ ִענְיַן שַׁבָּת ,נ ַ ֲח ֹ
כִּ ְמחִצּוֹת לְ ִענְיַן ֻסכָּה.
יא נָעַץ אְַר ָבּעָה ֻקנ ְדָּ סִין עַל אְַרבַּע זָוִיּוֹת ַהגּ ַג וְ ִסכֵּ עַל גַּבָּן -
הוֹאִיל וְ ַהסִּכּוּ עַל שְׂפַת ַהגַּג ,כְּשֵָׁרה ,וְרוֹאִין אֶת ַה ְמּחִצּוֹת
ַהתַּחְתּוֹנוֹת כְּאִלּוּ הֵן עוֹלוֹת לְ ַמ ְעלָה עַל שְׂפַת ַהסִּכּוּ.
איורים מבארים להלכה י-יאָ :מבוֹי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶל ִחי  -באיור ניתן לראות מכלול
של בתים ,חצרות ומבוי )=מבוא( שיש לו שני כתלים ,הנקרא מבוי מפולש.
המבוי הוא מעבר כמין רחוב צר וקצר הפתוח לרשות הרבים ,ובכתליו פתחי
בתים וחצרות .החצרות משותפות לבתים אחדים .הפתח בפתחו האחד של
המבוי והלחי בפתחו השני מאפשרים להוציא מן החצרות למבוי ומן המבוי
לחצרות.

אכסדרה
פ

סוכה

פ

י ִסכֵּ עַל גַּבֵּי מָבוֹי שֶׁיֵּשׁ לוֹ לֶחִי אוֹ עַל גַּבֵּי ְבּאֵר שֶׁיֵּשׁ לָהּ
ַפּסִּין  -הֲֵרי זוֹ ֻסכָּה כְּשֵָׁרה לְאוֹתָהּ שַׁבָּת שֶׁבְּתוֶֹ החָג ִבּלְבַד;
אַכ ַס ְד ָרה  -רחבה מקורה לפני הבית ופתוחה לרחבת החצר )פה"מ :מעשרות ג,ו;
ח( ְ
סוכה א,י; אהלות יא,ב( ,כמבנה מקורה בעל שלוש דפנות )מזוזה ו,ג( .כאן מדובר
בהמשך אכסדרה שאינה מקורה ,והאדם מסכך בין שני הכתלים המקבילים
ימין  -עמודים בולטים בפתח האכסדרה כמין
כשיש במקום הכותל האמצעי ַפּ ִצּ ִ
מזוזות ,הנחשבים כסותמים את הכותל .ראה איור .נִ ְר ִאין ִמ ִבּ ְפ ִנים וכו'  -מתוך
האכסדרה ,ראה באיור ,ורק העומד מבפנים רואה בליטה בדופן הסוכה .ט( ָמבוֹי
 מבוא .הבתים בימי קדם היו בנויים בתוך חצרות שהיו פתוחות לתוך מבוי,מעין רחוב צר ששימש כמבוא מן החצרות אל הרחוב ,כלומר לרשות הרבים.
ראה איור מבוי מפולש .וְ ֶשׁ ְכּנ ְֶגדּוֹ  -מולו .י( ָמבוֹי וכו'  -כדי להתיר טלטול בשבת
מן המבוי אל החצרות ולהפך ,תיקנו חכמים לתת בפתח המבוי לשם היכר
ֶל ִחי  -לוח או עמוד שגובהו לפחות עשרה טפחים סמוך לפתח המבוי ,ודינו בשבת
כמחיצה ,משום שהוא סימן המראה שהמבוי סגור ודינו כרשות היחיד )ראה
איור בעמוד הקודם( .הלכה זו עוסקת בשימוש בלחי כדופן לסוכהְ .בּ ֵאר  -דין
הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים חל גם על בארות מים ,שאסור לדלות מים
מן הבאר )רשות היחיד( אל מחוץ לבאר )רשות הרבים( .לבארות כאלו בארץ–
ישראל  ,השייכות לרבים ,תיקנו חכמים היתר מיוחד לדלות מהן מים

ְבּ ֵאר ֶשׁ ֵיּשׁ ָלהּ ַפּ ִסּין  -באר מים מוקפת
בעמודי זוויות )=פסים( המאפשרים לדלות
מן הבאר אל מחוצה לה בשטח התחום על
ידי הזוויות הללו.

אַר ָבּ ָעה
ְ
ָעץ
הלכה יא  -נ ַ
אַר ַבּע זָוִיּוֹת ַהגַּג
ֻק ְנ ָדּ ִסין ַעל ְ
ַבּן
וְס ֵכּ ְך ַעל גּ ָ
ִ

בשבת  :מסביב לבאר מקימים ַפּ ִסּין  -עמודים שיש להם זוויות ,ולכן הם
נחשבים כמחיצה לעניין שבת ויום טוב )שבת יז,כז( .ראה איור .יא( ֻקנְ ָדּ ִסין -
קורות )או ענפים דקים ,ראה פה"מ עירובין ג,ג(ַ .הגַּג  -השטוח שמעל לביתַ .ה ְמּ ִחצּוֹת
ַה ַתּ ְחתּוֹנוֹת  -כותלי הבית ,כאילו הן נמשכות עד הסכך.
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יב ֻסכָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ ְפּתָחִים הְַרבֵּה וְיֵשׁ ִבּכְתָלֶי ָה חַלּוֹנוֹת הְַרבֵּה -
הֲֵרי זוֹ כְּשֵָׁרה ,וְאַף עַל פִּי שֶׁפָּרוּץ מְֻרבֶּה עַל הָעוֹמֵד; וּ ִבלְבַד
שֶֹּׁלא יִ ְהיֶה שָׁם ֶפּתַח יָתֵר עַל ֶעשֶׂרֲ .אבָל אִם ָהיָה בָּהּ ֶפּתַח יָתֵר
עַל ֶעשֶׂר  -אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ צוַּרת ֶפּתַח ,צִָרי שֶֹּׁלא יִ ְהיֶה
ַהפָּרוּץ מְֻרבֶּה עַל הָעוֹמֵד.
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ֶהכְשֵׁר ֻסכָּה  -פְּסוּלָה ,שֶׁאֵין אֵלּוּ ְמחִצּוֹת ַהנִּכָּרוֹת ,וְנ ִ ְמצָא עַל
גַּב ָהעַמּוּד ְסכָ כָּשֵׁר בְֹּלא דְּ פָנוֹת.
איורים מבארים להלכה יד
ָבּנָה ִא ְצ ַט ָבּה ְכּ ֶנגֶד דּ ֶֹפן ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ַעל
ֻלּהּ.
ְפּנֵי כּ ָ

ָבּנָה ִא ְצ ַט ָבּה ִמן ַה ַצּד.

סוכה גבוהה

יג ֻסכָּה שֶׁ ֲאוִיָרהּ גָּבוֹ ַהּ ֵמ ֶעשְִׂרים ַאמָּה ,וּ ִמ ֲעטָהּ ְבּכִָרים וּכְסָתוֹת
טּלָםִ .מ ֲעטָהּ ְבּתֶבֶן וּ ִבטְּלוֹ  -הֲֵרי ז ֶה
 אֵינוֹ מִעוּט ,וַ ֲאפִלּוּ ִבּ ְמִעוּט ,וְאֵין צִָרי לוֹמַר ָעפָר וּ ִבטְּלוֹ; ֲאבָל ְבּ ָעפָר ְסתָם  -אֵינוֹ
מִעוּטָ .היְתָה גְּבוֹהָה ֵמ ֶעשְִׂרים ,וְהוּצִין יוְֹרדִ ין לְתוֶֹ עשְִׂרים -
אִם ָהיְתָה ִצלָּתָן מְֻרבָּה ֵמ ַח ָמּתָן ,יֵ ָחשְׁבוּ כְּגַג ָעבֶה וּכְשֵָׁרה.

טבָּה בָּהּ כְּנֶגֶד דֹּ ֶפן ָה ֶא ְמ ָצעִית עַל ְפּנ ֵי כֻּלָּהּ  -אִם
יד ָבּנ ָה ִא ְצ ַ
יֵשׁ ָבּ ִא ְצ ַ
טבָּה מִן ַהצַּד:
ט ָבּה שִׁעוּר רֹ ַחב ַה ֻסּכָּה ,כְּשֵָׁרהָ .בּנ ָה ִא ְצ ַ
אִם יֵשׁ ִמשְּׂ ַפת ִא ְצ ַטבָּה וְל ַֹכּתֶל אְַרבַּע אַמּוֹת  -פְּסוּלָה; פָּחוּת
טבָּה ְבּ ֶא ְמ ָצעָהּ :אִם יֵשׁ ִמשְּׂפַת
ֵמאְַרבַּע אַמּוֹת  -כְּשֵָׁרהָ .בּנ ָה ִא ְצ ַ
ִא ְצ ַטבָּה וְלַכֹּתֶל אְַרבַּע אַמּוֹת לְכָל רוּ ַח  -פְּסוּלָה; פָּחוּת ֵמאְַרבַּע
טבָּה ,וַהֲֵרי מִן
אַמּוֹת  -כְּשֵָׁרה ,וּכְ ִאלּוּ ַה ְמּחִצּוֹת נוֹגְעוֹת ָבּ ִא ְצ ַ
ָה ִא ְצ ַטבָּה עַד ַהסִּכּוּ פָּחוּת ֵמ ֶעשְִׂריםָ .בּנ ָה בָּהּ עַמּוּד וְיֵשׁ בּוֹ

ָבּנָה ִא ְצ ַט ָבּה ְבּ ֶא ְמ ָצ ָעהּ.

ָבּנָה ָבּהּ ַעמּוּד.

עוֹמד  -השטח בדפנות הפתוח גדול מן השטח הסגורֶ .פּ ַתח
ֻבּה ַעל ָה ֵ
יב( ָפּרוּץ ְמר ֶ
שׂר  -אמות" ,עשר אמות ]=כחמישה מטרים[ הרי היא כפתח" )שבת
ָתר ַעל ֶע ֶ
יֵ
צוּרת ֶפּ ַתח  -ראה לעיל איור הלכה ב.
טז,טז( .פתח גדול מעשר אמות נחשב פרצהַ .

ֲטהּ  -מיעט מגובה הסוכה על ידי שהגביה את קרקעיתהָ .כּ ִרים  -כריות.
וּמע ָ
י ג( ִ
ְכּ ָסתוֹת  -שמניחים אותן מאחורי הגב כדי להישען עליהן )פה"מ כלאים ט,ב(ֵ .אינוֹ
ִמעוּט  -אין זה ממעט מגובה הסוכה ,לפי שעתיד ליטלם משם בימי החג מחשש
ַא ִפלּוּ ִבּ ְטּ ָלם  -ואפילו ביטלם משימוש ,כגון כשאמר בפירוש שאינו
הפסד ממון .ו ֲ
עתיד לפנותם ,אינו מיעוט ,שהרי אין דרך בני אדם לבטל כרים וכסתות ולהניחם
וּב ְטּלוֹ  -וכדי שייחשב מיעוט וחלק מן
ֲטהּ ְבּ ֶת ֶבן ִ
על גבי עפר ולהשחיתםִ .מע ָ
קרקעית הסוכה חייב לבטלו" ,מפני שסתם תבן דעתו לפנותו" )טומאת מת כד,ה(.
ְבּ ָע ָפר ְס ָתם  -ערמת עפר שהונחה סתם בלי להגדיר את מטרתה ,ולא החליט
הוּצין  -ענפים מדולדלים .יד( הלכה זו
שיפנה אותה בעתידִ .
לבטלה ,ולכן ייתכן ַ
עוסקת בסוכה בעלת שלוש דפנות שגובהה עולה על עשרים אמה ,שכדי להפחית
מגובהה ,בנה בתוכהִ .א ְצ ַט ָבּ ה  -מבנה קטן לישב עליו .הלכה זו עוסקת
ֻלּהּ  -לאורך כל
בהכשרת שטח האצטבה כסוכהְ .כּ ֶנגֶד דּ ֶֹפן ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ַעל ְפּנֵי כּ ָ
הדופן האמצעית ,עד שמגיע לשתי הדפנות הצדדיות ,ויש ברחבה שבעה טפחים.
ראה איור בעמוד הבאִ .א ְצ ַט ָבּה ִמן ַה ַצּד  -לאורך הדופן הצדדית ,שכדי שתהיינה
לה שלוש דפנות כשרות ,צריך שתהא הדופן הצדדית שבדופן ממול במרחק עד
ארבע אמות ,כדי שתוכל להיחשב "דופן עקומה" )ראה ה,יד( .ראה איורְ .כּ ֵשׁ ָרה -
הסוכה תחת סכך האצטבה בלבד )כס"מ(ָ .בּנָה ָבּהּ ַעמּוּד  -בא למעט מגובה

טו ָהיְתָה פְּחוּתָה ֵמ ֲעשָָׂרה ,וְ ָחקַק בָּהּ לְ ַהשְׁלִימָהּ לַ ֲעשָָׂרה :אִם
ט ָפחִים  -פְּסוּלָה; פָּחוּת ִמכָּאן
יֵשׁ ִמשְּׂפַת ֲחקָק וְלַכֹּתֶל שְׁלשָׁה ְ
הסוכה בעמוד ברוחב שבעה טפחים על שבעה טפחים ) "הכשר סוכה"( שישמש
סוּלה  -אין לראות את דפנות העמוד כאילו הן מחיצות העולות
כבסיס הסוכהְ .פּ ָ
עד למעלה ,כבסוכה הכשרה הנזכרת בהלכה יאַ .ע ל גַּב ָה ַע מּוּד  -מעל העמוד.
ֲשׂ ָרה  -טפחים בגובההְ .ו ָח ַקק  -חפר בקרקע הסוכה,
חוּתה ֵמע ָ
ראה איור .טו( ְפּ ָ
כך שדפנות החפירה מחוברים לדפנות הסוכה ומשלימים את הדפנות לגובה
עשרה טפחים .ראה איור.

הלכות שופר וסוכה ולולב ,פרק ד
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 כְּשֵָׁרה ,שֶׁכָּל פָּחוּת ִמשְּׁלשָׁה הֲֵרי הוּא כְּדָ בוּק ,כְּמוֹ שֶׁ ֵבּאְַרנוְּבּ ִהלְכוֹת שַׁבָּת )טז,יז(.
ֲשׂ ָרה .רוחב החקק הוא
ימהּ ַלע ָ
איור מבאר להלכה טו ָ -ח ַקק ָבּהּ ְל ַה ְשׁ ִל ָ
כשיעור סוכה קטנה.

חומרי הדפנות

טז דָּ ְפנ ֵי ֻסכָּה כְּשִֵׁרים מִן ה ַֹכּל ,שֶׁאֵין אָנוּ צְִריכִין ֶאלָּא ְמ ִחצָּה
ִמכָּל מָקוֹם ,וַ ֲאפִלּוּ ִמ ַבּ ֲעלֵי ַחיִּים .וְעוֹשֶׂה אָדָ ם אֶת ֲחבֵרוֹ דֹּ ֶפן
בְּיוֹם טוֹב כְּדֵ י שֶׁיֹּאכַל וְיִשְׁתֶּה וְיִישַׁן ְבּ ֻסכָּה כְּשֵָׁרה שֶׁ ֲחבֵרוֹ ֹדּ ֶפן
לָהּ; וְהוּא שֶׁיַּ ֲעשֶׂה אוֹתוֹ שֶֹּׁלא לְדַ עַת ז ֶה שֶׁנּ ַ ֲעשָׂה ֹדּ ֶפןֲ .אבָל אִם
ָעשָׂהוּ לְדַ עַת  -אָסוּר בְּיוֹם טוֹב ,וּ ֻמתָּר ִבּשְׁאָר יְמֵי ֶהחָג .וְכֵן
עוֹשֶׂה ְבּכֵלִים דֹּ ֶפן ְרבִיעִית בְּיוֹם טוֹב; ֲאבָל דֹּ ֶפן שְׁלִישִׁית ֹ -לא
יַ ֲעשֶׂה אוֹתָהּ ְבּכֵלִים בְּיוֹם טוֹב ,לְפִי שֶׁהוּא ַמכְשִׁיר ַה ֻסּכָּה ,וְאֵין
א ֶהל עֲַראי בְּיוֹם טוֹב.
עוֹשִׂין ֹ

ֲלי ַח ִיּים  -בעלי חיים יכולים
ַא ִפלּוּ ִמ ַבּע ֵ
טז( ָדּ ְפ ֵני ֻס ָכּה  -ואף מעמידי הסכך )ק'( .ו ֲ
לשמש מחיצה רק אם אינם ניידים ,כלומר כשהם קשורים )שבת טז,כא(ֶ .שׁלֹּא
ְל ַד ַעת  -שלא ידע שהעמידוהו שם לשם מחיצה .אָסוּר ְבּיוֹם טוֹב  -שהרי הוא
יעית -
עושה מחיצה ועובר על איסור בונה מדברי חכמים )שבת כב,כז( .דּ ֶֹפן ְר ִב ִ
שהרי "מותר להוסיף אוהל עראי בשבת" )שבת כב,כז( ,שהדופן הרביעית אינה
ֲראי  -אוהל שאינו קבוע.
מכשירה את הסוכה .א ֶֹהל ע ַ

