
 

 

 

 

 

 מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה  

 דפנות לה, כשרה.  )משמשות(האילנות העושה סוכתו בין האילנות, ו: משנה)כ"ד ב'( 

 אינה מחיצה.  1אמר רב אחא בר יעקב: כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה,

 העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה, כשרה, והא קאזיל ואתי! : תנן )ומקשה(

 .)אילנות זקנים ועבים(הכא במאי עסקינן בקשין  )ומתרץ(

 ? , ופעמים שאף הנוף מן הדופן(ך ובאשהול)והאיכא נופו  )ומקשה(

 . הרוח( יניענו)אורג הנוף כמין מחיצה שלא דעביד ליה בהוצא ודפנא  )ומתרץ(

 אי הכי מאי למימרא?  )ומקשה(

 מהו דתימא ניגזר דילמא אתי לאשתמושי באילן, קמ"ל.  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

 הטור. וכתב 2השו"ע ן כתבשרוח מצויה לא תזיזם. וכ שצריך לקשרם בחוזק הרמב"םכתב  :סוכה מאילנות ומחיצות
שמא יתנתקו ואז תהיה מחיצה שלא יכולה לעמוד  ,שאין נכון לעשות כל מחיצות מיריעות בלא קנים פרץ בינורבשם 

 3.השו"ע תבכן טוב שיארגם בקנים פחות מג'. וכ ,והרוצה לעשות בסדינין .ברוח מצויה

 שולחן ערוך

 כות סוכה, סימן תרל()או"ח, הל

ק אֹוָתם י.  ר אֹוָתם ְוִחּזֵּ ַׁ ש  ּקָ ֶׂ ָפנֹות ָלּה; ִאם ָהיּו ֲחָזִקים, אֹו ש  ין ָהִאיָלנֹות, ְוָהִאיָלנֹות ּדְ תֹו ּבֵּ ה ֻסּכָ א ָהעֹוש ֶׂ הֵּ ּלֹא ּתְ ֶׂ ד ש  ָהרּוחַׁ  עַׁ
ין ָהֲאִמיִרים  א ּבֵּ ִמיד, ּוִמּלֵּ רּוש  ָהֲעָנפִ ְמצּוָיה ְמִניָדה אֹוָתם ּתָ ר אֹוָתם,  ים()ּפֵּ ַׁ , ְוָקש  ִניד אֹוָתם ָהרּוחַׁ ּלֹא ּתָ ֶׂ י ש  דֵּ ש  ּכְ ן ּוְבקַׁ בֶׂ תֶׂ ּבְ

י  ל ּפִ ף עַׁ לֹא ָקִנים, אַׁ ן ּבְ ּתָ ְ ש  ל ּפִ ֶׂ ִחּצֹות ִמיִריעֹות ש  ּמְ ל הַׁ ֹות ּכָ ֲעש  ין ָנכֹון לַׁ ן אֵּ ל ּכֵּ ָרה; עַׁ ֵּ ש  י זֹו ּכְ טֹוב, ִזְמִנין ֲהרֵּ ָרן ּבְ ָ ש  ּקְ ֶׂ ש 
י ְוָלאו אַׁ  קֵּ ִמְנּתְ ְסִדיִנים, טוֹ ּדְ ֹות ּבִ ֲעש  ה לַׁ י רּוחַׁ ְמצּוָיה; ְוָהרֹוצֶׂ ְפנֵּ ֲעמֹד ּבִ יָנּה ְיכֹוָלה לַׁ אֵּ ֶׂ ה ש  יּה ְמִחּצָ י לֵּ יּה ְוָהוֵּ ְעּתֵּ רֹג ּדַׁ אר ּיֶׂ ֶׂ ב ש 

ה.  ָ לֹש  ְ ּ ָפחֹות ִמש  ִחּצֹות ָקִנים ּבְ ּמְ  ּבַׁ

                                                
 . רש"י.שהרוח מוליכה ומביאה . 1
שאם  ,שאם כך אסור לעלות לה ביו"ט. עוד כתב )ס"ק מז( ,כתב המשנ"ב )ס"ק מו( שמיירי שלא סמך הסוכה על האילןאו"ח תרל,י.  . 2

שאם הרוח מנידה אותם  ,כתב )ס"ק מח(עוד . ועל ידי זה שוב אין הולך ובא ברוחה, דשכשר קצת בתוספותרוב הדופן חזק משמע 
 ,שאין שם רוח כלל עומדת בבית ואפילואינה נחשבת מחיצה  הולך המחיצה ובא, חהרו רק שעל ידי לגמרי, םאף שאין בה כוח להפיל

את הענפים באופן שהם מתרחקים ג' דהיינו דווקא שהרוח מפזר  ,(]יג[ אות זעז עירובין הל' ח, "או) כתב א"חזוהו .לא חשיבה מחיצה
 נחים ושקטים ומחיצתם שלימה.  םאף בשעה שה לל ליה מחיצה ההיא שעתא, הלכך פסוטפחים זה מזה, ובט

אבל  .יכול לעשות מיריעות ,ש מחיצות שצריך לעשות בסוכהודעת הט"ז דמחיצה אחת מן שלהמשנ"ב )ס"ק נ( כתב או"ח תרל,י.  . 3
אבל מחיצה  ' טפחים.שיארוג במחיצות של קנים פחות מגאם לא  ,דאף מחיצה אחת אין לעשות מסדינים ,מכמה אחרונים משמע

 .(הל' סוכה ד,ה)ם "רמב :תקורומ. כיון דמדינא סגי בג' ,שות מיריעותלכו"ע יכול לע ,רביעית

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב כב
 כ"ד| דף:  ב| פרק:  סוכהמסכת: 


