בס"ד

סוכה טז) .משנה( עד טז) :סוף העמוד(
ביאורים
בור שבין שתי חצרות :מהתורה מותר לטלטל מרשות היחיד אחת לשניה .חכמים גזרו לאסור טלטול מרשות היחיד של אדם פלוני
לרשות היחיד של אדם אחר .אדם הרוצה בכל זאת לטלטל מבית לבית חייב לעשות לפני השבת עירוב חצרות .עירוב זה מגדיר את
כל החצר כיחידה המשותפת לכולם.
בור שבין שתי חצרות הפתרון הטוב ביותר הוא שהחצרות יערבו ביניהם וישתתפו ביחד .אם הדבר בלתי אפשרי ניתן לעשות כותל
שיפריד את בור לשני חלקים חלק אחד השייך לחצר זו וחלק אחר השייך לחצר אחרת.

אלו שסוברים שהמחיצה
לא יורדת נחלקו היכן
בדיוק יש לבנות את
הכותל.

משנה
דופן חלקי
כשלא מגיע לסכך  -כשר אם:

המשנה בעירובין

גובה הדופן  10טפחים) .המחיצה 'עולה' עד לסכך(

בור שבין חצרות  -וכותל מעליו
האם הכותל 'יורד' ומפריד בתוך הבור?
חכמים :לא) .המחיצה לא יורדת למטה(
ר' יהודה :כן) .המחיצה יורדת עד למטה(

כשאינו מגיע לקרקע  -כשר אם:
ת"ק :המרחק לקרקע פחות מ 3טפחים )מדין 'לבוד'(
ר' יוסי :גובה הדופן  10טפחים) .המחיצה 'יורדת' עד לקרקע(

ר' יוחנן:
ר' יהודה ור' יוסי סוברים אותו דבר )מחיצה יורדת למטה ' -מחיצה תלויה מתרת'(.
דחיית הגמרא:
ר' יהודה סובר כך רק בדרבנן )עירוב חצרות( ולא בדאורייתא )סוכה(.
ר' יוסי סובר כך רק במצות עשה )סוכה( ולא באיסור סקילה )שבת(.
שבציפורי )מקומו של ר' יוסי(

וזה
הסתמכו בשבת על מחיצה תלויה  -היה
ע"פ ר' ישמעאל בר"י )ולא ע"פ ר' יוסי(.

יעמידנה באמצע הגובה )במרחק של פחות מ3
טפחים לכל כיוון(.

שימוש בדין לבוד:
רב חסדא:
דופן בגובה  4טפחים ומשהו יכולה לשמש כדופן בסוכה שגבוהה  10טפחים.
ברייתא:
דופן בגובה  7טפחים ומשהו יכולה לשמש כדופן בסוכה שגבוהה יותר מ 10טפחים.
רבי אמי:
דופן ברוחב  4טפחים ומשהו יכולה לשמש כדופן בסוכה.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

החידוש:
ניתן להשתמש פעמיים בדין לבוד בו-זמנית.

יעמידנה בפחות מ 3טפחים לסכך) ,ומותרת
לר' יוסי מדין מחיצה תלויה(
או ב 3טפחים סמוך לקרקע )ומותרת לכולם(

יעמידנה בפחות מ 3טפחים סמוך לדופן.
החידוש:
הרוחב המינימלי של סוכה הוא  7טפחים.
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