
 

 

 

 

 

 ל עגלה וספינהעסוכה 

ואינה קבועה, כיוון )אע"פ שהסוכה מיטלטלת העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה, כשרה  :משנה )כ"ב ב'(

 , ועולין לה ביום טוב.שדי בדירת עראי(

 .רבי עקיבא היא ?)המכשירה סוכה בראש הספינה(מני מתניתין  )ומבאר( )כ"ג א'(

עקיבא: מכשיר. מעשה ברבן רבי . ו)וחולק על משנתנו(רבן גמליאל: פוסל  ,הספינה העושה סוכתו בראש :דתניא
גמליאל ור"ע שהיו באין בספינה, עמד ר"ע ועשה סוכה בראש הספינה. למחר, נשבה רוח ועקרתה. אמר לו רבן 

 גמליאל: עקיבא, היכן סוכתך. 

כדירה עראית אינה  אפילו)ששה, לא כלום היא אמר אביי: דכולי עלמא היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיב

 לא פליגי דכשרה.  ולי עלמאלה לעמוד בשאינה מצויה דיבשה, כ. יכונחשבת(

כי פליגי בדיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, ואינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים. רבן גמליאל סבר סוכה 
ום היא. ר"ע סבר סוכה דירת עראי בעינן דירת קבע בעינן, וכיון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים לא כל

 וכיון דיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה כשרה.

 הראשוניםטות שי

לה אינה יכואף שד ,כרבי עקיבא, ראשוניםושאר , ש"ורא ,ם"רמב, רבינו חננאלו פסק :סוכתו בראש הספינההעושה 
פסק וכן דסוכה דירת עראי בעינן.  ,כשרהסגי בהכי ו יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, םאלעמוד ברוח מצויה דים, 

 1.ע"השו

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרכח(

ה, ּפְּ  ב.  ׁשָ ַיּבָ צּוָיה ּדְּ רּוַח מְּ כֹוָלה ַלֲעמֹד ּבְּ ִפיָנה, ִאם ֵאיָנּה יְּ רֹאׁש ַהסְּ רֹאׁש ָהֲעָגָלה אֹו ּבְּ תֹו ּבְּ ה ֻסּכָ כֹוָלה  סּוָלהא ֲאָבל ִאםָהעֹוש ֶׂ יְּ
ָים, צּוָיה ּדְּ רּוַח מְּ כֹוָלה ַלֲעמֹד ּבְּ ה, ֲאִפּלּו ִאם ֵאיָנּה יְּ ׁשָ ַיּבָ צּוָיה ּדְּ רּוַח מְּ ָרה.  ַלֲעמֹד ּבְּ ׁשֵ  ּכְּ

                                                
ועל כן יכולים הסוחרים לעשות סוכה בעגלות שלהם, ובלבד שיהא בתוכה גובה י' טפחים, ורוחב ז' טפחים, בלא תרכח,ב. ח "או . 1

על ש וכהסכשרות ולגבי כשרה.  ,לכת על היםילו בשעה שהואפה על ספינה, סוכש (ק יד"ס) עוד וכתב .(יק "ס)ב "שנמ הגלגלים.
חלק  (גק "ס)כורי יעקב' יבוב'פינה דאורחיה בכך. סי ושאנה. כשירשאינה  (דק "אשל אברהם ס)ג ", כתב הפמבעת הליכתה העגלה

 .(דסי' )ש "רא. (ו-הל' סוכה ד,ה)ם "רמב :תרומקו. עליו
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 על דבר שאסור להשתמש בו ביום טובסוכה 

)שאסור להשתמש באילן ובע"ח "ט ובראש האילן או על גבי גמל, כשרה ואין עולין לה בי:( משנה)המשך  )כ"ב ב'(

 . בשבת ויו"ט, שמא יתלוש ענף(

 כשרה, ואין עולין לה ,שתיים בידי אדם ואחת באילן (אפילו)שתיים באילן ואחת בידי אדם או :( משנה)המשך 
 . ם טובואחת באילן כשרה ועולין לה ביו שלוש בידי אדם )אבל(. ם טובביו

 . ט"ון לה ביני עצמה, כשרה ועוליזה הכלל: כל שיינטל האילן ויכולה לעמוד בפ )כ"ג א'(

 רבי מאיר ,: העושה סוכתו על גבי בהמהדתניא רבי מאיר היא, ?מני מתניתין על גבי גמל כשרה(במשנה,  )שנינו
 מכשיר. ורבי יהודה פוסל. 

ַעת ָיִמים", סוכה הראויה לשבעה, שמה  2קראדרבי יהודה? אמר  אי טעמאמ )ומבאר( בְּ ָך ׁשִ ה לְּ ֲעש ֶׂ ּכֹת ּתַ "ַחג ַהּסֻ
  3.שאינה ראויה לשבעה, לא שמה סוכה סוכה. סוכה

 , ורבנן הוא דגזרו בה. , הא נמי מדאורייתא מחזא חזיא)יתרץ(ורבי מאיר 

יהודה מכשיר. שהיה רבי מאיר אומר כל דבר שיש רבי . ומאיר פוסלרבי  ,עשאה לבהמה דופן לסוכה :תנו רבנן
ולא גולל לקבר. משום רבי , ולא פסין לביראות ,ולא לחי למבוי ,ושין אותו לא דופן לסוכהבו רוח חיים, אין ע

 יוסי הגלילי אמרו: אף אין כותבין עליו גיטי נשים.

 ?טעמא דרבי מאירמאי 

 אינה מחיצה.  ,אחא בר יעקב: קסבר רבי מאיר כל מחיצה שעומדת ברוח "ראלא א( ושקיל וטרי ומסיק) (ד א'"כ)

 אינה מחיצה.  ,כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם איכא דאמרי, אמר רב אחא בר יעקב: קסבר רבי מאיר

הרי עומדת  ,מר מחיצה עומדת ברוח אינה מחיצהוקמה בנוד תפוח. למאן דאאיכא בינייהו דא מאי בינייהו?
 הרי עשויה בידי אדם. ,למאן דאמר אינה עשויה בידי אדם .ברוח

 שיטות הראשונים

ץ "ריפסק כן ו העושה סוכתו על גבי בהמתו, פסולה.הלכה כרבי יהודה, שש הרוקחדעת  :סוכתו על גבי בהמהושה הע
 6.ע"השופסק וכן  5שהלכה כרבי מאיר, וכשרה., ודוע םוחירו ינרבו ,ם"הרמבודעת  4.רבנן קשישיבשם  גיאת

                                                
 דברים טז,יג.  . 2
 י."רש. נמצאת שאינה ראויה ליום ראשון ',אין עולין לה'והשתא דגזור רבנן  . 3
 ביור בי מאירלומר דר, יהודה פליג עליה בידלהכי גלי תלמודא דר תין,משמע דליתא למתני ,היא בי מאירמני ר תיןדמדאמרינן מתני . 4

 ן."ר תין.והלכך ליתא למתני ,יהודה בילכה כריהודה ה
 ן.". ריןומיהו סמכינן אכללין דסתם במתניתין ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם מתנית ,לגלויי פלוגתא אתא ,מני תיןדכי אמרינן מתני . 5

מח ב )כל הכלים  רקהיא גם פלוגתת הרי"ף בפ ,ודע שפלוגתת הגאונים שהביא הרי"ץ בזה :אתץ גי"בהערות 'יצחק ירנן' על רי תבכו
 . (אסי' תקפ)עיין בזה בספר יד מלאכי  .מגדולי הפוסקים דלא כרב צמח וכמהמה ושם פסקו כ .עם רב צמח גאון (, עיי"שבדפיו
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. הפוסקיםוכן פסקו כל  (ו ב'"בין מ)עירוהלכה כרבי יהודה ו .רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר :עשאה לבהמה דופן לסוכה
 7.ע"השופסק וכן 

לן פירשו, שהאי ותוספות, שסמך קרקעית הסוכה רובה באילן. ופירש ורבינו ירוחם י"רש :באילן ואחת בידי אדםשתיים 
סתם  ע"והשוזירה שמא יניח חפצו על הסכך. גבה ביום טוב, ייכנס ואם  ,על האילן ךנסמ הסוכה סכךודפנות לסוכה, 

 8דבריו.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרכח(

רֹאׁש  ג.  ָמל אֹו ּבְּ רֹאׁש ַהּגָ ָאּה ּבְּ ֵאין ֲעש ָ ָרה, וְּ ׁשֵ ָדָבר ַאֵחר, ִאם עֹולִ  ָהִאיָלן, ּכְּ ָצָתּה ּבְּ ָצָתּה ַעל ָהִאיָלן ּוִמקְּ יֹום טֹובא ִמקְּ ין ָלּה ּבְּ
ִאם ָלאו, ֵאין יֹום טֹובא וְּ ּפֹול, עֹוִלין ָלּה ּבְּ לֹא ּתִ ת וְּ דֶׂ ֵאר ִהיא עֹומֶׂ ָ ׁשּ ֵטל ָהִאיָלן ּתִ ִאם ִיּנָ ָין ׁשֶׂ ִענְּ יֹום טֹוב הּוא ּבְּ  .עֹוִלין ָלּה ּבְּ

 תרל( )או"ח, הלכות סוכה, סימן

ם יא.  ׁשֹר ׁשָ קְּ ּיִ ים, ׁשֶׂ ֲעֵלי ַחּיִ ה ִמּבַ ִחּצָ ים מְּ ן.  עֹוש ִ ֵהָמה ַלּדֹפֶׂ  ּבְּ

 

                                                                                                                                                                         
ה ", דף"יא א ברי)ן "ר .(ד בראשונים"ה עשאה בראשא הו", דהל' סוכה)ץ גיאת "רי. (הל' סוכות סי' ריט)רוקח  :תרכח,ג. מקורות ח"או . 6

 .(א"וחוה נתיב ח, ח תולדות אדם)ירוחם רבינו  .(ואין עולין
 לעיל.קורות וראה מ. (סי' ד)ש "אר :. מקורותל,יאתר ח"או . 7
ים הראשונים שהיו ואפשר דדוקא בימ והוסיף,. ש", עייאת שני הטעמים (א"בעקבות המג)נקט  (יזק "ס)ב "המשנו כח,ג.תר ח"או . 8

כה אף בשבת תר לעלות לתואין חוששין לכך ומו ,אבל עכשיו שאין רגילין בכך ארגילין להשתמש בסכך להניח ולתלות שם חפציהם
ץ נעואם  .שאין מעמידין את הסכך לכתחלה אלא בדבר הראוי לסיכוך ,לכתחלה אין לסמוך את הסכך על האילןמכל מקום ו .ויו"ט

ת ותוספ. (ד ב', פירש כתוספות"םא ובמסכת שבת, קנשתיה "ד)י "רש :מקורות  .שרי אף לכתחלה, קונדסין באילן וסמך הסכך עליהן
 . (א"נתיב ח, ח)וחם יררבינו . (ה שתים"ב ב', ד"כ)

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב כא
 כ"ג| דף:  ב| פרק:  סוכהמסכת: 


