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מיקום הסוכה

א סוכה שאולה – כשרה, אך יש לבקש רשות מבעל הקרקע, כמו כן אין להיכנס לסוכה של חברו ללא נטילת רשות 	.
אך רבינו כתב שלכתחילה כשבעל הבית נמצא בסוכה לא יכנס אלא אם יש לו רשות, בגלל שאולי בעה"ב יקפיד 
עליו כשהוא יראה אותו בהרגלי האכילה שלו. אבל כשבעל הבית אינו בסוכה יכול להיכנס ללא רשות שנוח לו 

לאדם שתיעשה מצווה בממונו כשאין לו חסרון כיס )סימן תרלז משנ"ב סק"ט ובשו"ע הרב ס"ט(.

א הקמת סוכה פרטית בחצר משותפת – מי שמקים סוכה במקום שלא מפריע לשאר השכנים אינו צריך לקבל 	.
רשות, אך אם זה מעבר או שעלול להיגרם נזק או טרדה לשכנים צריך ליטול רשות מהם. בנידון זה אין לומר 
נוח לו לאדם וכו' ]משום שרק באקראי בעלמא אומרים זאת אבל כשמשתמש בקביעות בממונו לא אומרים 

ברשות[  )שו"ע הרב שם ס"י(.

א בניית סוכה כשמפריע לשכן כגון סתימת חלונו והשכן מוחה – אין לבנות סוכה במקום המפריע לשכן ללכת 	.
שם או שזה סותם את החלון בביתו, ואם עבר ובנה ללא רשות אין לו לברך 'לישב בסוכה' על סוכה זו. ואם 
הסוכה כבר נבנית שם במשך כמה שנים והשכן לא מחה, אין לו יותר טענה וניתן לבנות שוב את הסוכה שם, 

אך יש לבנותה בסמיכות לחג ולפרקה מיד בצאת החג בכדי למזער את הנזק לשכן.

א םהקמת סוכה ברשות הרבי – הרמ"א כתב שלא יעשה את הסוכה בקרקע של רבים, משום איסור גזילה, ובדיי	.
עבד יצא. כמו כל סוכה גזולה משום שקרקע אינה נגזלת )באחרונים מובא כמה טעמים להקל(, אך אין לברך בסוכה 

זו את ברכת 'לישב בסוכה' )תרלז ס"ב, רבינו סי"א ובביה"ל ד"ה וכן(.

לבקש  יש  שכנים  ישנם  בהם  ובמקומות  בצפת(,  נהוג  )כך  מהעירייה  אישור  לקבל  יש  ציבורי  במקום  למעשה: 
אישור מהם או מוועד הבית כדי לא להיכנס לחשש גזל וכו'.

א מי שאין לו מקום לבנות בביתו אלא רק ברשות הרבים – לדעת הגרשז"א )הליכות שלמה סוכות פ"ז סי"א( אם 	.
ראשי העיר נתנו רשות, יכול לבנות שם את הסוכה אך עליו להזהר שלא להפריע לשכנים. יש שפסקו שבארץ 

שכולם חייבים מותר לבנות ברשות הרבים אם אינו פוגע בעוברים אף אם מצמצם את מקום המעבר.

א אין לבנות )ובשו"ת רבבות אפרים ח"א סימן תכד סק"ב 	. שאסור לבנות משום תקנות חרום ממשלתיות -  במקום 
הביא סברה שעדיין המקום שלו למרות איסור החוק ולכן מותר(.

למעשה: יש צורך לבקש רשות מהעיריה.

א בניית סוכה תחת חוטי חשמל, כביסה וכדומה – הבונה סוכתו תחת:	.

חבלי כביסה שאין בין החבלים שיעור של ג טפחים )דהיינו שהם עומדים במרחק של פחות מ24 ס"מ בין חוט לחוט( 
בזמן שאין כביסה תלויה שם, נחלקו הפוסקים האם הסוכה נפסלת מצד דין לבוד )דהיינו שמחשיבים את החוטים 
כמחוברים ואת הסכך שבאמצע כחוט עבה ואז אסור לשבת שם ולעיתים קרובות זה יכול אף לפסול את הסוכה(. להלכה נהגו 

להקל מכמה טעמים, והמחמיר תבוא עליו הברכה.

יחבלי כביסה שיש על החבלים בגד פרוס או שתלויים בחבלים בגדים הצמודים זה לזה, הסוכה נפסלת. אם הכ
ביסה שעל החבלים מתנועעת ברוח, אין הסוכה נפסלת. עוד כתבו הפוסקים שאי אפשר לכפות על אדם להסיר 

את חבלי הכביסה.

סורג הבולט מעל הסוכה – הדין כמו בחוטי כביסה ללא הכביסה.

חוטי חשמל - אינם פוסלים את הסוכה. )דעת הב"ח ובמשנ"ב תרכו סקי"ז ופסק הגרשז"א נועם כרך כ שו"ת מנ"י ח"ח 
ס"ט ועוד ודו"ק בשו"ע רבינו סתרכ"ו,ג(.

הדפנות

א כל חומר כשר לשמש כדופן לסוכה גם אם הוא פסול לסכך אך עליו להיות יציב שלא יזוז  ממקומו או 'יקבל 	.
בטן' ברוח מצויה )שו"ע תרל ס"א(.  

א הדפנות צריכות להיות סמוכות לקרקע תוך ג טפחים )24 ס"מ(. 	.



א גובה הדפנות עשרה טפחים )כ - 82 ס"מ( לפחות.	.

אין לעשות דופן מבד שקשור בקצוות, משום שאינו עמיד ברוח. אך אם עושה מחיצה מקנים, ברזלים וכדומה 		.א
מותר כי הדופן קיימת גם ללא הבד.

מחיצה זו צריכה להיות מלמטה – תוך ג' טפחים מהקרקע – עד לגובה של כ-82 ס"מ כאשר בין קנה לקנה יש 		.א
פחות מג' טפחים )24 ס"מ( ואז דינו כלבוד ונחשב כמחיצה שלמה וכדופן כשרה.

א וכל זה בג' דפנות אך דופן הד' יכולה להיות מבד בלבד משום שאינה מעיקר הדין )וראה לקמן(.		.

כמה דפנות צריכה הסוכה ?

א מעיקר הדין בדפנות שלימות מספיק ג' דפנות , והד' תשאר פתוחה. למעשה גם הג' אינה חייבת להיות מושלמת 		.
אלא מספיק רוחב טפח )בסוכת 'לבוד' פוסק המג"א שצריך 4 דפנות מן הדין(.

מצווה מן המובחר לעשות ג' דפנות גמורות )על מנת להימנע משאלות. משנ"ב תרל סקכ"ח(.   		.א

מה כשר לסכך ?

הסכך צריך להיות מדבר הגדל בקרקע ולא ממיני מתכות, פלסטיק וכדומה.		.א

א גם סכך העשוי מעץ אך ראוי לקבל טומאה אין לסכך בו, לכן אסור לסכך בסולם עץ, משטח עץ לתעשייה, מדף 		.
שולחן וכדומה. 

נתערבו כלים – שברי כלים פסולים, נסרים כשרים ופסולים שנתערבו אם הכשרים הם  הרוב, הפסולים בטלים 		.א
ומותרים לשימוש. לכן נסרים מעץ סנדביץ', סיבית וכדומה אין להשתמש בהם לסיכוך 

שנשתנה צורתו – סכך שמקורו הוא מגידולי קרקע אלא שנשתנה צורתו, כגון חבלים של פשתן. לדעת 		.א דבר 
וכן פסק אדמו"ר הזקן )בס"ה(, לכן ישנה עדיפות לא לסכך בחוטי פישתן מעובדים  הרמב"ם פסול מדרבנן 
הנמכרים בחנויות – ראה להלן )ניתן לשים על הסכך לייסט גדול נוסף להחזקת הסכך ולחברו באזיקון לליסט 

התחתון כך שהלייסט הגדול הינו המעמיד והאיזקון אינו אלא לרוח שאינה מצויה(.

א סכך צבוע התירו דלא נקרא נשתנה צורתו )שו"ת האלף לך שלמה ושו"ת מחזה אברהם ח"א סימן קלד(.	.

א י כל מה שפסול סיכוך אין להחזיק איתו את הסכך, לכן יש לשים לייסטים מעץ על המתכת של סוכת ברז		.
לים וכדומה. במידה וכבר שם את הסכך, אין צורך להוסיף לייסטים והסוכה כשירה לכתחילה – ראה הפרטים 

בזה לקמן. 

 נסרים של עץ ברוחב 4 טפחים )32 ס"מ( – אין להשתמש בהם להחזקת הסכך )אף אם מסובב אותו( משום 		.א
גזרת תקרה שלא יטעה שמותר לשבת תחת תקרת הבית. אדמו"ר הזקן כתב שנהגו שלא לסכך בנסרים גם 

פחות מ4 טפחים, ובשעת הדחק כשר )שם תרכט,כ"ט-לג(.

למעשה: בדורנו רבו המשתמשים בנסרים שעוביים פחות מ 4 טפחים כי אין נהוג כלל לעשות בהם תקרת בית, 
וכן אין זה מעכב את ירידת הגשמים )ישנם פרגולות שונות ובמידת הצורך יש לשאול רב(.

נסרים שהיו רחבים יותר מ 4 טפחים ונפסלו לשם סכך, לאחר שנחתכו הרי הם כשרים )שו"ת אבני נזר או"ח סימן 		.א
תעג אות ו(.

סכך גזול – אין לסכך בו. לכן יש לברר אצל מי קונים בפרט כשמדובר על קטן או להבדיל גוי שאין הסכך גזול 		.א
וכן אין לקצוץ משטח ציבורי כגון יערות של קרן קיימת ללא רשות.

סוגי הסכך המצויים

א מותר לסכך בענפי אילן וקני סוף ללא כל חשש.		.

עפ"י הקבלה יש ענין לסכך דווקא בענפי אילן וכן אילן בגימטריה סוכה )כה"ח תרכט סק"א(.		.א

נסרים צרים – למעשה כנ"ל לא נהגו לסכך בהם, אך בדורנו נהגו רבים.		.א



א מחצלת – נעשתה לשכיבה פסולה, מקום שרובם עשויים לשכיבה המחצלת פסולה גם אם עשאה לסיכוך 		.
משום מראית עין. מקום שאין מנהג תלוי בדעת העושה.

למעשה: הקונים סכך מחצלת עליהם לקנות עם הכשר מהודר )סתרכ"ט,ו משנ"ב סקי"ז(.

איסור קדימת סיכוך לדפנות
א יש להניח את הסכך אחרי העמדת הדפנות )הטעם הוא משום תעשה ולא מן העשוי( ובדיעבד יש מקלים.		.

למעשה: יש להרים את הסכך לגובה ולהוריד.

א יש להניח את הסכך לשם צל ולא למטרה אחרת כגון צניעות וכו', ואם היה לו כוונה לשניהם פסולה )שו"ע רבינו 	.
תרכו ס"א(.

על מה מותר להניח את הסכך ?
על ברזל - כתב אדמו"ר הזקן )סתרכ"ט סי"א(: "וה"ה שאין מחזיקין ואין מעמידין את הסכך לכתחילה בכל דבר 		.א

שראוי לקבל טומאה ... שמא יסכך בהם". 

יולכן אין להניח הסכך ע"ג קורות ברזל, צינורות ברזל, וכד'. וכן אין לסכך ע"ג מסגרת מתכת של מרפסת סגו
רה ]שו"ת מנח"י ח"ד סימן מ"ה[, אלא יש להניח קורות עץ ע"ג הברזל כיון שאז אין כאן מעמיד אלא מעמיד של 

המעמיד ומותר ]וראה מש"כ במקראי קודש סוכות ח"א סימן כ"א[.

'על אבנים, קיר בטון, וכד - על קיר אבנים לא חוששים לגזרה שמא יסכך בהם שהכל יודעים שאין לסכך באי		.א
בנים, וכן בקיר או קורת בטון וכדומה )שם סי"ג(.

במה מותר להחזיק את הסכך ?
אין לקשור בחוט ניילון אע"פ שאינם מקבלים טומאה מ"מ אינם גידולי קרקע, וה"ה בחוט פלסטיק וכד' חוט 		.א

פשתן לא טווי מותר. אבל כל זה כאשר הסכך אינו יכול להחזיק ללא קשירה זו אבל אם הקשירה באה רק 
לחיזוק בעלמא מותר, כי לא זה מה שמעמיד את הסכך. במסמרים אין לחבר את הסכך מפני שנעשה כדירת 

קבע )עי' בשו"ת אבני ישפה או"ח קכ,א וראה פסקי תשובות תרכ"ט הע' 62(.

ניתן לקשור בעלי לולב, חוטי קש שאינם מעובדים וכדומה.

האם מותר ליהודי לקצוץ ד' מינים בשדה של גוי ברשותו
גוי שיש ברשותו שדה ונותן ליהודי רשות לקצוץ שם סכך או לקחת משם ד' מינים אין לקצוץ, אלא יש לתת 		.א

לגוי ולאחמ"כ לקנות ממנו, משום שהגוי חשוד שמא גזל את הקרקע וקרקע אינה נגזלת אלא היא שייכת כל 
זמן לנגזל, אבל לאחר שנעשה שינוי רשות בזה שקצץ ומכר לאחר הרי זה נהפך לרשות הלוקח, לכן אם היהודי 
קצץ זה עדיין גזול אך אם הגוי קצץ ועשה שינוי רשות ומכר ליהודי אחר כשר )רבינו תרלז סי"ב ובסימן תרמט ס"ח(.

שאלות הלכתיות
שאלה: האם מותר לי לבנות סוכה בחצר הבניין ללא רשות הדיירים או שלא?. 1

תשובה: חצר משותפת – מותר אף ללא רשות השכנים ואין בכוחם להתנגד משום שזה דרך השימוש בחצר 
משותפת, ורק אם טוען חברו שרוצה להקים באותו מקום את סוכתו, טענתו טענה. כמו כן אם זה מעבר או 

שעלול להיגרם נזק לשכנים צריך ליטול רשות מהם.

שאלה: מהו דין 'דופן עקומה'? האם הוא עוזר לי במידה וקצה הגג שלי בולט לתוך הסוכה?. 2

תשובה: כשיש סכך פסול בצד הסוכה )כגון גג של מרפסת או גגון וכד'( הסיכוך הזה אינו פוסל אלא אם הוא 
באורך 4 אמות – 2 מטר, אבל אם הוא פחות משיעור זה הסוכה כשרה, משום דופן עקומה, כלומר שאנו 

רואים כאילו הכותל נעקם ויחשב הסכך הפסול כגוף הכותל, דין דופן עקומה הינו הלכה למשה מסיני.

במידה ואין גג בין הדופן לסכך אלא אוויר בלבד, אין אומרים דופן עקומה )שו"ע סתרל"ב,א-ב(.



         ב"ה

רוצה לוודא הסוכה 
שלך כשירה ומהודרת?

מיוחד מטעם ועד אברכי אנ"ש

ובפיקוח המד"א הרב ביסטריצקי

בדיקת הסוכה על ידי בודק הלכתי מומחה!
להזמנת בודק עד הסוכה שלחו שם, וכתובת למספר

058-4877028
 הבדיקה כרוכה בעלות של 20 ש"ח.

)מחוץ לשכונת חב"ד יש להוסיף עלות מוניות(

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 


