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(: דופן פחותה מעשרה טפחים וחקק 1דיני דפנות )סוגיה ה: 
 להשלימה לעשרה טפחים

* * 

 ערק

מכשירה דופן עקומה ודופן שנוצרה על ידי דין לבוד. סוגייתנו עוסקת בדיני דפנות והיא 
בדין דופן עקומה ולבוד לא נעסוק כעת, כיוון שהסוגיות בהמשך הפרק מרחיבות בדינים 
אלו. נעסוק בדין חקק להשלים דופן לעשרה, תוך כדי התמקדות בהשוואה בין דופן סוכה 

 לבין מחיצה בשבת.

 מקורות

 ה ובנה בה איצטבא... משלשה טפחים אין אי לא לא"ד: "היתה גבוהה מעשרים אמ-ד. א.

 שבת ז: "גופא אמר רב בית שאין תוכו י'... וחורי רה"י כרה"י דמו"  ב.
 ]הסבר דינו של רב ברש"י בעמוד א' ד"ה וקירויו משלימו, על גגו, אלא בד'[

 תוס' שבת ד"ה ואם, ותוספות ישנים שם ג.
 שבת גבי בית שאין תוכו עשרה..."תוס' סוכה ד: סוד"ה פחות, "וא"ת בפ"ק ד

 ר"ן א: באלפס ד"ה פחות
 טו-רמב"ם הל' סוכה פ"ד הל' יד ד.
 ז, י ומשנה ברורה ]בעיקר: סקכ"ט[-שו"ע סי' תרלג סע' ה ה.

 הסבר הסוגיה

היתה פחותה מעשרה טפחים וחקק בה כדי להשלימה לעשרה אם יש משפת חקק 
  ד:[-]גמ' ד.  .שרהחים פסולה פחות משלשה טפחים כולכותל ג' טפ

 
הגמ' שואלת מדוע בדין איצטבא מכשירים דופן יותר מעשרים אמה המרוחקת פחות מד' 
אמות מסכך כשר, ובדין חקק, מכשירים רק כשהדופן סמוכה פחות משלשה טפחים לחקק? 
עונה הגמ' שלדופן מעל עשרים אמה יש "שם דופן", וחסרונה בסוגיה שהיא מרוחקת 

די "דופן עקומה", המחברת את הדופן לסכך. מהסכך הכשר. חסרון זה ניתן לתקון על י
לדופן פחות מעשרה טפחים אין "שם דופן", וכדי להעניק לה "שם דופן", צריכים לאחד 

 אותה עם החקק, איחוד זה נעשה רק על ידי דין לבוד, בפחות משלשה טפחים. 

 

ם סותרת את סוגייתנו. בסוגייתנו מפורש שמצרפי ]ז:[הראשונים מקשים שהגמ' בשבת 
חקק לדופן פחות מעשרה, רק אם אין ביניהם שלשה טפחים. הגמ' בשבת אומרת: "בית 
שאין תוכו עשרה וקרויו משלימו לעשרה על גגו מותר לטלטל בכולו, בתוכו אין מטלטלין 
בו אלא בד' אמות. אמר אביי ואם חקק בו ד' על ד' והשלימו לעשרה מותר לטלטל בכולו". 

חלל עשרה טפחים, אבל גובהו עם הגג עשרה טפחים, כך הגמ' אומרת שבית שאין בו 



שמחיצתו החיצונית עשרה טפחים, אינו רשות היחיד ואין לטלטל בתוכו אלא אם חוקק בו 
חקק של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. מגמ' זו משמע שאין צורך שהחקק יהיה צמוד 

 לקירות הבית.

בת לבין דין סוכה, או על ידי חילוק בין ניתן לתרץ סתירה זו או על ידי חילוק בין דין ש
]תוס' סוכה ד"ה פחות המציאות שבסוגייתנו לבין המציאות שבמסכת שבת. רוב הראשונים 

ושבת ד"ה ואם, רשב"א שבת ד"ה ואם חקק, ריטב"א ד"ה היתה פחותה מעשרה טפחים, ר"ן א: באלפס ד"ה 

 ישנים הולכים בדרך השניה. ת ז:[]שבהולכים בדרך הראשונה, תוס'  פחות, רא"ש שבת סי' יא[

רוב הראשונים מפרשים שבדין סוכה יש הלכה של דופן, ובדין שבת יש הלכה של 
מחיצה, שתי ההלכות הללו דומות זו לזו, אבל אינן זהות. יסוד דין מחיצה בשבת, שיהיה 
דבר החוצץ בין רשות היחיד לבין הרשות שסביבו. יסוד דין דופן בסוכה, יצירת מבנה 

מכיל בתוכו דפנות וסכך. מחיצות שבת אינן חלק מהרשות, אלא רק מבדילות בינה לשטח ה
שמסביב, ודפנות סוכה הן חלק מהרשות. לפיכך, הקירות החיצוניים של הבית שגובהם 
עשרה טפחים, מבדילים בין השטח שבחקק לבין העולם מסביב, ומגדירים שטח זה כרשות 

דפנות סוכה הן חלק ממבנה הסוכה, וכשהן מרוחקות היחיד, למרות שהם מרוחקים ממנו. 
]דין מחיצה בשבת מובא בראשונים בשני ניסוחים. מהחלל, אינן יכולות להצטרף עמו לרשות אחת 

)חי' הר"ן שבת ד"ה יש ראשונים האומרים, כפי שנאמר כאן, שהקיר החיצוני משמש מחיצה לרשות. יש ראשונים 

, שניתן לצרף את הקיר הפנימי לחקק. בסוכה שיש הלכה של דופן, הדופן האומרים (161אם חקק. ועיין הערה 

חייבת להיות שלמה, בשבת שאין הלכה של דופן, אלא רק הלכה של מחיצה החוצצת בין הרשות, ניתן לצרף 

 . שני חלקי מחיצות למחיצה[

התוס' ישנים מתרץ ששבת זהה לסוכה, ובשניהם צריכים מחיצה שלמה של עשרה 
הבדל בין הגמ' בשבת לבין הגמ' בסוכה, שבגמ' בשבת מדובר, שיש קיר חיצוני טפחים. ה

כרשות  ]אם יש בו חלל של עשרה טפחים[בגובה עשרה טפחים, המגדיר את כל השטח שבתוכו 
היחיד, ואילו בגמ' בסוכה מדובר, שאין קיר חיצוני בגובה עשרה טפחים, ולכן צריך לחבר 

 את החקק לקיר הפנימי.

הראשונים בסוכה אף אם יש קיר חיצוני של עשרה טפחים, הסוכה פסולה,  לדעת רוב
שהקיר החיצוני אינו סמוך לסכך, ולדעת תוס' ישנים אם יש קיר חיצוני של עשרה טפחים 
הסוכה כשרה. נראה להסביר, שהראשונים אינם חולקים בהלכה של דופן סמוכה לסכך, 

כיצד לראות את הסכך שמחוץ לחקק. רוב . מחלוקתם ]יז.[שהרי הלכה זו מפורשת בגמ' 
הראשונים סוברים שסכך זה אינו מסכך על חלל עשרה טפחים, ולכן הוא פסול, וממילא 
הדפנות אינן סמוכות לסכך. תוס' ישנים סובר, שפסול סכך פחות מעשרה אינו פסול בסכך 

צוניות אלא פסול ברשות שאינה ראויה לדירה. לפיכך סובר תוס' ישנים, שהדפנות החי
מחוברות לסכך, והן יוצרות רשות אחת של סוכה מקיר לקיר. בסוכה שבתוך החקק יש 
עשרה טפחים, והיא ראויה לדירה, הסוכה שמחוץ לחקק, אינה ראויה לדירה, ולכן היא 
סוכה פסולה, אבל כיוון שיש לה שם סוכה, היא אינה מפרידה בין הדפנות לבין הסכך 

 שמעל החקק.

 סיכום
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 התחדשו שתי הלכות בגדרי דופן סוכה: בסוגייתנו
א. דופן מעל עשרים אמה ודופן פחות מעשרה טפחים פסולות לסוכה, אבל יש הבדל 
מהותי ביניהן. דופן מעל עשרים אמה היא דופן גמורה, ופסולה רק מפני שהיא תוחמת 

 רשות הפסולה לסוכה. דופן פחות מעשרה טפחים אינה דופן, והיא פסול בחפצא.

יצות שבת ולדפנות סוכה יש הרבה דינים זהים, אבל יש ביניהן הבדל מהותי ב. למח
אחד. בשבת זקוקים למחיצה החוצצת בין רשות היחיד לסביבתה בלבד, ואילו בסוכה 
זקוקים לדופן המהוה חלק ממשי בסוכה. לפיכך מחיצה הרחוקה מהרשות היא מחיצה 

 כשרה בשבת, ופסולה בסוכה.

 הלכה

פוסק את דין סוגייתנו, ואינו מתייחס למחלוקת הראשונים במקרה  סע' ט[]סי' תרלג השו"ע 
 שיש קיר חיצוני הגבוה עשרה טפחים.
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