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  'מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה'גדר 
  

  מרחק תנודת המחיצה ברוח שפוסלה
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ובטל ליה מחיצה ההיא , טפחי� זה מזה' נראה דהיינו דוקא שהרוח מפזר את הענפי� באופ� שה� מתרחקי� ג
. עראי שאינה יכולה לעמוד ברוחדהוי מחיצה , הלכ  פסול א� בשעה שה� נחי� ושקטי� ומחיצת� שלימה, שעתא

אבל בכל שעתא היא מחיצה , אלא שמתנודדת מעט לכא� ולכא�, אבל אי המחיצה חזקה שאי� הרוח יכול לפזרה
  .נראה דשפיר הוי מחיצה העומדת ברוח, מעליתא

  

  
  

 äëøá ÷îò)öðøîåô äéøà áøä'÷é ,îò 'çò-èò(  
  

יתר דברי הראשוני� כא� משמע דא� רק המחיצה מתנודדת ה ומ"סוכה ה' ד מה"� בחיבורו פ"אכ� מדברי הרמב...
עיקר די� זה דכל ... ברוח א� שאינה באה לידי ביטול מחיצה אלא שהולכת ובאה ברוח שוב לא חשיבא מחיצה

מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה אינו נלמד מסברא מטע� שהרוח מפילה ומביאה לידי 
הוא די� שיעור בחוזק המחיצה והוא בכלל ההלכתא דשיעורי� ומחיצי� הנאמר למשה ביטול מחיצה אלא עיקרו 

ז שפיר מוב� מה דבעינ� שהרוח "ולפ ...מסיני דשיעור חוזק המחיצה הוא שתהא יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה
מחיצה אלא בלא ביטול מחיצה כיו� דאי� זה מטע� ביטול ' לא יהא מנידה כלל שלא תהא הולכת ובאה ברוח אפי

  .משו� די� שיעור בחוזק המחיצה וכ  נאמר השיעור דבעינ� שלא תהא הרוח מצויה דיבשה מנידה כלל
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, "והא אינה יכולה לעמוד ברוח מצוייה"גבי העושה סוכתו מאילנות דמקשינ� :) כד(וכ� משמע קצת מהגמרא ...
כ "רק ע, טפחי�' וקשה הא ג� באילנות גופא הרבה אינ� מנידי� ברוח מצויה ג, ש"א ודפנא עומוקמינ� לה בהוצ

  ... ל המחיצה פסולה לסוכה"נראה לכאורה שאפילו בפחות משיעור הנ
כ נראה שא� קשר כפי הצור  למעלה ולמטה א� "ע... כ בכל רוח מצויה נע קצת"לא בעינ� שלא ינוע משהו דע

ולכ� בסדי� א� קשר כראוי א� , ומחיצה דסוכה בעינ� כדר  מחיצה, שנע קצת לא איכפת ל� שזהו הדר  במחיצה זו
כ לפי דברינו השיעור "וא .ורק א� מתנענע יותר מהראוי למחיצה נתבטלה, שנע קצת לא איכפת ל� שזהו כדרכה

  .והיינו לאחר שקושר טוב ובחוזק, יותר מכדרכה דמחיצה נע לבטלה היא
  

  
  
  

  הבית/כאשר המחיצות לא נעות בעקבות קיר החצר
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 )טז( תהא שלא עד אות� וחיזק אות� שקשר או, חזקי� היו א�; לה דפנות והאילנות, האילנות בי� סוכתו העושה
 זו הרי, אות� וקשר, הרוח אות� תניד שלא כדי ובקש בתב� האוירי� בי� ומילא, תמיד אות� מנידה מצויה הרוח
     .כשרה
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  .מחיצה אינה ' רוח ש� שאי� בבית עומדת' אפי –' מצוי הרוח )טז(
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ב סימ� נ שיורה פני� להכשיר סוכה שדפנותיה עשויות מסדיני� דקי� שהיתה הרוח מזיזה אות� "ט ח"ועיי� בהלק
  .שהיתה נתונה בחצר מוק� מחיצות גבוהותאלא 
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ז ודאי דאפילו א� זו המחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה עומדת במקו� שהוא "ולפ] המש
 דבריו שלעיל[
שהרוח מפילה  כ לא מהני ולא חשיבא מחיצה כיו� דאי� זה מטע�"מוק� מחיצות אחרות ואי� הרוח מגיע אליה ג

  .אלא משו� די� שיעור בחוזק המחיצה והרי חסר השיעור בעצמותה
  


