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דף כ.

י"א 1שמחצלת אם היא עשויה מעשה עבות וקליעה אפילו קטנה מסככין בה
לפי שאינה ראויה לשכיבה ,ויש 2שאינם מחלקים שכל שבשעת הדחק
ראויה לשכיבה הרי היא מקבלת פסולה לסיכוך .אבל אם באמת אינה
ראויה כלל לשכיבה לכו"ע אפילו קטנה מסככין בה.3

דף כ:

גם מחצלאות שנעשים לשמושים אחרים כגון לכרוך בהן סחורה הרי הם
ככלי קיבול ואין מסככין בהם ,4ואפילו ישנים שנקרעו ,דינם כבלאי כלים
שנזכרו שפסולים לסיכוך.5

 1דעת הראב"ד מובא בערוך השולחן אורח חיים סימן תרכט סעיף יא
 2דעת הרמב"ם ש אינו מחלק בדבר וזהו גם דעת הטור שכתב לא שנא ארוגה שהיא חלקה וראויה לשכיבה
לא שנא עשויה מעשה שרשרות שאינה חלקה ו אינה ראויה כל כך לשכיבה אם היא קטנה סתמא עומדת
לשכיבה וכו' עכ"ל.
 3ערוך השלחן שם
 4ואף ע ל גב דעתה הם פשוטים וכשכורכים בהם סחורה עושים אותם ככלי קיבול מ"מ סוף סוף נעשו לקבלה.
 5ערוך השולחן שם סעיף יג  -יד
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צריך לישב 6תחת אויר הסכך ,שלא יהא אהל אחר מפסיק בינו לסכך ,כדי
שיהיה יושב בצל סוכה ,ולא בצל אהל.
אינו נקרא אהל אלא דבר שהוא גבוה עשרה טפחים מן הארץ ,7ואז אף על
פי שאין לו דפנות אסור לישב תחתיו.
לפיכך הישן תחת המטה בסוכה אם היא גבוהה עשרה טפחים  80 -ס"מ
 מן הארץ עד תחתית המטה ,9לא יצא ידי חובתו שאינו ישן בצל הסוכהאלא בצל אוהל .10ואפילו דפנות המטה קצרים מאוד שאין להם אפילו רוחב,
טפח מ"מ שם אוהל עליה .11אולם זה אינו מצוי כלל אלא במיטת קומותיים.

8

 6שו"ע ונו"כ תרכז א
 7ואף על גב דהוה אהל לכמה דברים אף בפחות מעשרה כשהוא רחבה טפח כמו לטומאה וכיוצא בזה וסתם
מטה רחבה טפח ויותר מ"מ אין זה אהל גמור לבטולי לאהל דסוכה אא"כ היא גבוה עשרה דכן מפורש בש"ס
ואף על פי שבירושלמי משמע להדיא דאף באינה גבוה עשרה מ"מ בש"ס שלנו אינו כן .ערוך השולחן אורח
חיים סימן תרכז סעיף א
 8להחמיר כדעת הגר"ח נאה.
 9הא לאו הכי ,אף על גב דהמטה בכללה גבוה י' טפחים כשר לצאת שם ידי חובתו כמש"כ בפרי מגדים
ובכורי יעקב ,ונראה שטעמם מהא דקיימא לן בסימן שמ"ה ,בית שאין תוכו עשרה וקרויו משלימו לעשרה,
תוכו הוא רק כרמלית .שער הציון שם ס"ק ג
 10רש"י ור"ן בשם הרז"ה .ועיין בב"ח שכתב דלהרי"ף והרא"ש דהטעם הוא משום דדומה לסוכה תחת סוכה
הוא מן התורה ,ולטעם הרז"ה הוא מדרבנן ,והפרי מגדים מפקפק דאפשר דגם לרי"ף ורא"ש הוא רק מדרבנן.
שער הציון שם ס"ק א
 11מ"ב שם ג
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