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  מסוכה הנאהאיסור גזולה ו דיני סוכה

 

 גזולה הסוכ

דם אשר ישב בסוכה של חברו מבלי לבקש ממנו רשות, אזי מאחר והקרקע אינה נגזלת א .1
בשימוש אדם אחר אלא נשארת בבעלותו של בעליה, לכן היא אינה נחשבת כגזולה ולכן הוא 

 רשע, על עצם השימוש ללא רשות, אבל יצא ידי חובת סוכה.

 סוכה של חברו הבנויה על גבי עגלה, הרי זו סוכה גזולה ולכן לא יצא ידי חובה.אולם, אם גזל  .2

גם בשימוש של סוכה על גבי קרקע, אם זו סוכה שאינה מחוברת לקרקע כגון סוכות שבונים  .3
 בימינו, הרי זו סוכה גזולה ולא יוצא בה ידי חובה.

תכן כי מאחר והוא נחשב שימוש ללא רשות, סוכה על גבי רכב נעול שלא ניתן להזיזו, יי .4
 כמחובר לקרקע משום כובדו קובעו, ניתן לומר שיצא ידי חובת סוכה.

 

 איסור הנאה מסוכה

תמש גם שדושת הסוכה חלה חל גם על דפנות הסוכה ולא רק על הסכך, ולכן אסור להק .5
 בדפנות )הלכות סוכה, פרק ו' הלכה טז'(.

מאחר ובין השמשות של יום השמיני אדם עשוי להזדקק  ,הסוכה אסורה גם ביום השמיני .6
איתקצאי בין השמשות איתקצאי לכולי יומא, בעוד דגו יולכן מריך לאכול( )כגן שצלסוכה 

 רוג מותר ביום השמיני מאחר וסיים את המצווה לאחר נטילתו ביום השביעי.תשא

שתמש בעצי אדם אשר ייעד מראש את הסוכה למספר ימים כגון שלושה ימים, מותר לה .7
 הסוכה החל מהיום הרביעי.

 מותר לאדם לפרק את סוכתו אם הוא חס עליה באם הוא לא ישתמש בה בשאר ימי החג. .8

אדם אשר השתמש בסוכת גויים )כגון שביקש רשות במהלך ימי החג(, מאחר והוא אינו  .9
 הבעלים, לכן רק בשעת השימוש במצווה אסור להשתמש בסוכה לצרכים אחרים.

אותו סוף , אם ייעד אותה לאותו יום, הרי היא אסורה עד ית במהלך ימי החגסוכה שנבנ .10
 היום.

 אם ייעד אותה עד לתום חג הסכות, הרי היא אסורה בשימוש עד תום חג הסוכות. .11

דלתות רכב, הרי שנסיעה ברכב לאחר  2או ששם מחצלת בין  שם מחצלת בין רכבים לכן, אם .12
ן על כלומר אסור להישע ,ות ששימשו כדופןמכן מותרת כל שלא משתמש שימוש ישיר בדלת

 אבל עצם הנסיעה ברכב לא מהווה שימוש אסור. הדלתות או לשים בהם דבר מסוים,


