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 ËÂÚÈÓ ·ÁÂ¯ÈÂ·Ó ÍÂÓ� ¯˘ÚÓ‰ ÌÈÁÙË ]הוי מבוי"-"פחות"היה  אע" ה["  

רקע קוק בקנמוך מכך יש לחמבוי  במבוי הינו עשרה טפחים,  של    הגובה המיזערי ביותרשואר  מב"ב)  (ג ע  בברייתא

 והקורה אינגובה כשרות ו היו דפנות המבויש )ם אמהה מעשריהגבוהמבוי קורת (בניגוד לדין הקודם עשרה טפחים ( להשלים ל

 .)ד"ה "רב יוסף" . רש"יראויהגובה ב םאינהקורה גם גובה גובה הדפנות וגם כראוי, בדיננו 

(אם הקורה במבוי בגובה המבוי  קורת  בגובה    היתלו  עקהחקיקה בקרעומק  ברור ש

    ?ורוחב, אך הגמרא דנה בשאלה מהו  )חיםטפ 2יהיה  קהחקיה עומק – יםטפח 8

 רבעפסק א אבייו ארבעה טפחיםפסק  רב יוסףמוראים בתשובה, ו האנחלק

,  המחלוקת ביניהםו שורש הסברים שונים מה שלושההגמרא מביאה . אמות

כנובעים  והשניים האחרונים    בנושא אחר, וראים  וקת אמ חלהראשון כנובע ממ

  . הכחהו האת רב יוסף  ודחיית  או אמוראימקור תנאי פירוש אביי של מ

  

  

רוחב  –רב יוסף   אמות רוחב ארבע – אביי  ורהמק – שורש המחלוקת
  יםטפח ארבעה

(סמוך   ְּכַלֵּפי ֹראׁשוֹ אורך המבוי) צד (בֹו ָמבֹוי ֶׁשִּנְפַרץ ִמִּציּד

ִאם ֵיׁש    : ַרִּבי ַאֵּמי ְוַרִּבי ַאִּסי ִאיְּתַמר ִמְּׁשֵמיּה ּדְ ,  לכניסה למבוי)
  –ָעה ַאְרּבָ ) (כותל או פס עץַּפס פתח המבוי לפירצה) (בין ָׁשם 

עד  הפס של ארבעה טפחיםאמות, ( ַמִּתיר ְּבִפיְרָצה ַעד ֶעֶׂשר

בפתח קורה ואז ה ימבושיעור לכ "השלם" את החלק מגדיר הפירצה
  אפשר  נוסף שהפירצה נחשבת כ"פתח" . ואפילוהמבויכל מתירה את 

ארבעה מ פחות(הפס  ְוִאם ָלאו .]1[)מספר פתחים שלמבוי יהיה

  טלטול( ַמִּתיר – )פחים(ט ִמְּׁש>ָׁשהֹות ָּפח הפירצה]אם [ טפחים) 

ֵאינֹו   –ְׁש>ָׁשה  ,)בת כסתומה, שהפירצה נחשמדין לבוד במבוי
וי דרך הפירצה, מעתה בני המב  יכולים לעבור(כיוון שבני אדם    ַמִּתיר

 ראשיה פתחרה בקו, והיחשב כפתח המבוית אהיו הפירצהיצאו דרך 

  .]2[)וי" כלל להחשיב את המבוי כ"מב המבוי אינה מועילהשל 

סובר כרבי אמי ורבי אסי ששיעור  אינו 
, אלא שיעורו  םוי הינו ארבע טפחי המב

  . ארבע אמות

הינו   רבי אסי רבי אמי ודינם של  דחייה:  
ולכן די  ונפסל)  (מבוי שהיה כשר בסוף מבוי 

  נו אבל בדינ ,שירולהכ ארבעה טפחיםב
 בגובה םהמבוי אינקירות ( תחילת מבוי זה 

ה המבוי חים ולכן מעולם לא הישל עשרה טפ

  ולכן יש צורך שר)  קתו הוא הוככשר ורק בחקי
  בארבע אמות.   לכתחילהמ

סובר כרבי אמי ורבי 
וי אסי ששיעור המב

  ם טפחי  ההינו ארבע
כותל או הפס  כשיעור ה(

גדירו את החלק  עץ שה

  .השלם כמבוי)

ֵאין ָמבֹוי ִניָּתר ְּבֶלִחי ְוקֹוָרה ַעד ֶׁשְּיהּו ָּבִּתים ַוֲחֵצרֹות  
שתי  לפחות  לתוכו  פתוח  שיהיה  מבוי צריך    להכשיר(  ְּפתּוִחין ְלתֹוכוֹ 

  .תים)שני בחצר לפחות ל לכו חצרות

ֵאיֶזהּו   אבותינו)(מסורת מאבותינו ומנהג מְנִקיִטיַנן  : ַרב ַנְחָמן 
חק בין כותלי  (המר ֹּכל ֶׁשאְׇרּכוֹ  ?ָמבֹוי ֶׁשִּניָּתר ְּבֶלִחי ְוקֹוָרה

.  לכותל שממול מבוי בין הכניסה ל המרחק(ָיֵתר ַעל רְׇחּבֹו  המבוי)

כללים אחרים   ועלישחלים  כ"חצר" כ"מבוי" אלא וין דינאאחרת 

  ."ל)(כדין הנ  ָבִּתים ַוֲחֵצרֹות ְּפתּוִחין ְלתֹוכוֹ ּו  )טלטול ולהתיר ב

גודל מבוי יהיה ארבעה  לא ייתכן ש
יב חי בעצמו פתח ההרי גודל טפחים, 
מבלי   בעה טפחיםארלפחות להיות 

המבוי  , לכן חייב להיות ]3[מזוזות הפתח
שני פתחים   ,, לפחות יכיל ש( אמות ארבע

  .ארבעה טפחים ומשהו כל אחד) בגודל של

ה טפחים מיד שרוחב המבוי ארבעאם נע
  ישנם שני פתחים לשתי חצרות   אורכובו
, לא ייתכן זה  – ]4[)טפחים לפחות תשעה(

אורך  חובה שש נחמן  לאור דברי רב
    .מרוחבויותר    יהיה  מבוי ה

של    בגודל  וימבייתכן  
על   ארבעה טפחים

  ארבעה טפחים, 
תחי  י פנשכאשר 

    פתוחים  תהחצרו
  ,  "ן זוויתקר"ב

  באלכסון  נפתחים
  .]5[למבוי 

ֶלִחי ַהּבֹוֵלט ִמּדֹוְפנֹו ֶׁשל ָמבֹוי   : ַרב הּוָנאָחָמא ָאַמר    ָרֵמי ַּבר
ָּפחֹות   ה "לחי")לל צורתבגנה שמכונה תוספת בנייה לחיזוק המב(

  תרת (למרות שאינו נבנה לשם ה  ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות ִניּדֹון ִמּׁשּום ֶלִחי 

  .  ְוֵאינֹו ָצִריG ֶלִחי ַאֵחר ְלַהִּתירוֹ המבוי דינו כלחי) 

  א וה(כיוון ש ַאְרַּבע ַאּמֹות ִניּדֹון ִמּׁשּום ָמבֹוי ) אורךבנייה ב קיר(

ְוָצִריG ֶלִחי ַאֵחר   )כלחי ולא  מבוי  כדופן  נחשב ארבע אמות
  .]6[ְלַהִּתירוֹ 

  באורך ח מדברי רב הונא שקיר כומ
ופחות   ,ארבע אמות נידון כדופן מבוי

 מבוידופן ש  ברור, מכך מכך נחשב כלחי 
  אורך ארבע אמות.להיות ב  תחייב

בנייה כדי שתוספת 
,  לחי"" לא תיחשב כ

כה להיות  היא צרי 
שונה מאוד מ"לחי"  

ע אמות היא ועד ארב
נחשבת כ"לחי". אבל  
מבוי די לו בארבעה  

  טפחים.

 אמות 10מ יותר

 10גובה 
 טפחים

 4חוקק 
 טפחים
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חשב נ  - 10על  4

  מבוישיעור כ

 "פירצה
בצידו" 
 10פחות מ

אמות. 
 תנחשב

 כ"פתח"

 4 תלכו
 טפחים

מתבטל דין "פתח" 
 וקורה לא מועילה

"פירצה 
בצידו" בין 

"א. 10"ט ל3
נהפך ל"פתח" 

של החדש 
 המבוי

 3פס 
 טפחים

 1חצר 

 2חצר 

 4על  4מבוי 
 טפחים

פתח פחות 
 טפחים 4מ

 2חצר  1חצר 

 םטפחי 4מבוי ברוחב 

 4פתח 
 טפחים

 4פתח 
 טפחים

 תוספת בנייה ארוכה
 תאמות נחשב 4מ

 כדופן המבוי

לחי להתיר את 
 המבוי

5. 6. 

4. 

1. 2. 

3. 

 1חצר 

 2חצר 

 4על  4מבוי 
 טפחים

 4פתח 
 םטפחי

3 
1 

ע"פ פירוש רש"י, ותמה התוס' שאין הפתח 
 טפחים 3.16טפחים אלא  4באלכסון רחב 


