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˘ÏÂÙÓ ÈÂ·Ó ז ע"א "והכא לחומרא"]-ו ע"ב "ההוא מבוי"[עא רדלרשות הרבים שבנה  

ומזכירה מבוי בנהרדעא שהוטלו עליו שתי חומרות    ,מבוי שמפולש לרשות הרביםאת דין   ממשיכה לברר הגמרא 

ניתן להחמיר    האםכדי הגמרא דנה  ך  תו   ת ולא די בלחי או קורה), לשים דל(שיחשב כמפולש ולא סתום, ולתקנו יש  

  .או במשמעות של הפסיקה רב הפוסקשתי חומרות שמנוגדות זו לזו ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אנשים בלא  ושישים ריבואאמה  16רוחב ה רה"ר ב(עיר שיש ב ֵּכיַצד ְמָעְרִבין 

ְוֶלִחי ְוקֹוָרה   עֹוֶׂשה צּוַרת ַהֶּפַתח ִמָּכאן  ?ֶּדֶר! ְרׁשּות ָהַרִּבים )חומה
עֹוֶׂשה ֶּדֶלת ִמָּכאן ְוֶלִחי   : ְמִריםאוֹ  ֵּבית ִהֵּלל ...אֹוֵמר ֲחַנְנָיה. ִמָּכאן 

  .ְוקֹוָרה ִמָּכאן 

, צריך להציב לחי  (מבוי בצורת ר שפתוח משתי צדדיו לרשות הרבים  ָמבֹוי ָעקֹום

(במקום שבו המבוי   ּתֹוָרתֹו ִּכְמפּוָּלׁש : ָאַמר ַרב ,)בכל פתח לרשות הרבים

לרשות   כפתח לגמרי מתעקם נחשב כפתח לרשות הרבים, כיוון שהוא מפולש 
חשבת כמחיצה לסגור את שני  שנ  צורת הפתח  בעקמומיותוהרבים, ולכן יש לשים  

  ּתֹוָרתֹו ְּכָסתּום   : ָאַמר  ּוְׁשמּוֵאל  )המבואות ולהחשיבם כסגורים משלוש רוחות
, כיוון שרק בפתח ממש לרשות  וורך להתיר(בעקמומיותו נחשב כסתום, ואין צ

  .)וצורת הפתח נועד רק למבוי שמפולש לרשות הרבים מצד לצד  הרבים צריך היכר

ת ח' שהיה מפולש  במבוי בנהרדעא בצור
בשביל  ו חכמיםלרשות הרבים, פסק

  :  לתקנו
.  . להעמיד לחי או קורה בשני הפתחיםא

ב. להעמיד דלתות בשני מקומות  
  .]1[העקמומיות

למעשה פסקו כרב שמבוי הפתוח לרשות  
, ופסקו (ויש לתקנו)הרבים נחשב כמפולש  

כשמואל שלתקן מבוי יש להעמיד דווקא  
ולא די   שיטת חנניה,בית הלל ב(כפסיקת דלת 

  .בלחי או קורה)

(דלת : הלכה כחנניה שמואל. (צורת הפתח ולחי): הלכה כתנא קמא רב

  .ולחי או קורה. כדעת בית הלל)
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דינו מבוי זה כרב שחכמים אם פסקו 
כמפולש, מדוע לא פסקו כרב שהלכה  

  בצורת הפתח כתנא קמא בברייתא ודי 
. ואם פסקו כשמואל  (ואין צורך בדלת)

שסבר שהלכה כחנניה להצריך דלת  
בעקמומיות והרי שמואל פסק שמבוי 
מפולש נחשב כסתום! אלא בהכרח 
פסקו כרב שסובר שדינו כמפולש. וקשה  

של   אגם את חומרחכמים החמירו  כיצד
  שמואל?של    אגם את החומררב ו

 àúééøá  

  

  , עֹוֶׂשה    –  ְוָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי   .ְלעֹוָלם ֲהָלָכה ְּכֵבית ִהֵּלל
  , ָרָׁשע   –ִמּקּוֵּלי ֵּבית ַׁשַּמאי ּוִמּקּוֵּלי ֵּבית ִהֵּלל    ,עֹוֶׂשה  –ְּכִדְבֵרי ֵּבית ִהֵּלל  

ַהְּכִסיל  "ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר    –  ֵמחּוְמֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵמחּוְמֵרי ֵּבית ִהֵּלל
ִאי ְּכֵבית    ,יהֹון ּוְכחּוְמֵריהֹון ְּכקּוּלֵ   –  ֶאָּלא ִאי ְּכֵבית ַׁשַּמאי   ".ְּבֹחֶׁש! הֹוֵל!

להחמיר   ה(יש לבחור שיטת פסיקה ועל פי. ְּכקּוֵּליהֹון ּוְכחּוְמֵריהֹון  –ִהֵּלל 

  ולהקל, ולא לבחור בכל פעם שיטת פסיקה אחרת) 

עצמה קשה, בתחילה נאמר "הלכה כבית הלל" ולאחר מכן    הברייתא
  נפסק שאפשר ללכת כשיטת בית שמאי?! 

- ת הברייתא שפסקה שהלכה כבית הלל נאמרה לאחר שבתא. תחיל
וקבעה שהלכה כבית הלל. המשך   (יג ע"ב)יצאה מהשמים קול 

הברייתא נאמר לפני שיצאה בת קול ואז היה ניתן לבחור כאיזו 
  ק.שיטה לפסו

קול, תחילתה כדעת חכמים  - ב. הברייתא נאמרה לאחר שיצאה בת
המשכה    .וק כבית הללקול וסמכו על אמירתה לפס- שמשגיחים בבת

(ב"מ שטוען שפסיקת ההלכה "לא בשמים היא" כדעת רבי יהושע 

   קול.  - ולכן אין כל משמעות לבת  נט ע"ב)

  ג. הברייתא סוברת שנפסקה הלכה כבית הלל, והובאה מחלוקת 
, ללמדנו שבכל  בהלכה בית שמאי ובית הלל כדוגמא למחלוקת

פיו לפסוק, בין מחלוקת תנאים או אמוראים יש לבחור צד ועל 
  לקולא ובין לחומרא.  

חכמים פסקו את דבריהם רק כשיטת רב,  
(כדברי תנא   די היה בצורת הפתח ובאמת

מר בשם רב:  רב הונא או, קמא בברייתא)
אין  , אך א הלכה כתנא קממעיקר הדין 

מורין כן הלכה למעשה, לכן יש להחמיר  
  כדעת חנניה.

 : הלכהגורס אחרת בשם רבא רב אד

סביר את  הוא ין, איך  ומורין כ  (כתנא קמא)
רדעא?  פסיקת חכמים במבוי שבנה

וכחומרא  היא כחומרא של רב  ם תפסיק(לשיטתו 

  .של שמואל)
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 רשות הרבים

 2מבוי  1מבוי 

 3מבוי 
 דלת דלת

 לחי קורה

בצורת ח' שחולק לשלושה מבואות נפרדים (שלכל  מבוי בנהרדעא
מבוי יש שתי חצרות) בעלי שלוש רוחות סגורים באמצעות דלת 

1. 

עה " משמע שנגיִיְטָמא... אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם ... ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגעכתוב בתורה "(
נגיעה רק לכן , וכטמא מת באוהל תלאדם מטמא שהיא שייכת  רם שניכבעצ

ַהִּׁשְדָרה   )באוהל טמאיםם של מת משידרה שלעמוד או ב שלמה בגולגולת
  , )מגע ומשא, אלא רק בבטומאת אוהל ים מא(לא מט ְוַהּגּוְלּגֹוֶלת ֶׁשָחְסרּו 
(אך אם חסרה   ְׁשֵּתי חּוְליֹות  : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים  ?ְוַכָּמה ֶחְסרֹון ַּבִּׁשְדָרה

  : ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ,)באוהל רק חוליא אחת מהשידרה עדיין היא מטמאת
(מקדח   ]3[ִּכְמDא ַמְקֵּדחַ   : ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים  ,ּוַבּגּוְלּגֹוֶלת  .]2[חּוְלָיא ַאַחת

ּוֵבית    ורות לח ע"א))ע (בכסלכמטבע    ,מטבע קטןשיעור  עושה חור בשל רופאים ש
מבטל את  אפילו חור יותר קטן ( ְּכֵדי ֶׁשִּיָּנֵטל ִמן ַהַחי ְוָימּות  : ִהֵּלל אֹוְמִרים

  . ) ם חיאד שהורג חור דיו שיהיה בגודללת, ומהגולג טומאת אוהל

â,á úåìäà  

בה שניק של מת גולגולתבית שמאי: 
 –מקדח של רופאים חור בקוטר ב

 אוהלבטומאת  מטמאהאינה 

3. 2. 

 חוליות 33מ אחת הניטל בית הלל:
בטומאת  המטמא אינה – השידרה

 אוהל

. ְוֵכן ְלִעְנַין ְטֵריָפה) (מחלוקת בית שמאי ובית הלל בטומאת אדםאל: רב יהודה בשם שמו
מדין  לאכילה  פסולההיא  תוך שנה גרמו לה למותילקים שהמה חאם נחסר מהב(
הגדרת נחלקו בכך  – כשם שנחלקו ב"ש וב"ה בטומאת אוהל באדם . פה"טרי"

יסרון של שתי  שמאי רק בחלבית בבהמה, . בחסרון שידרה טריפה של בהמה
 לתובחסרון חוליה אחת. בחסרון גולג חוליות הבהמה טריפה ולבית הלל כבר 

להגדירה כטריפה, ולבית כדי  גודל של מטבע סלעבלבית שמאי צריך חור בהמה, 
  . )בפחות מכךאף הלל 

ìàåîù  

כשתי  לא ניתן להחמיר בי: זרב שי 
במקום ששתי החומרות   השיטות

סותרות זו את זו, כמחלוקת ב"ש וב"ה  
 .ל באדם וטריפה בבהמהבטומאת אוה

(במעט יותר  מב"ש  מקלים ב"ה טומאהב

  נתונים ם אות בואוהל)  מתבטל דין טומאת
(במעט יותר   מב"ש מיריםמחב"ה טריפה ב

, אבל במקום ששתי  )טריפהכ נפסלתהמה הב
(כחומרת   זוהשיטות אינן סותרות זו את 

  להחמיר.ניתן    –  בוי)רב ושמואל במ

ַּבֲחִמָּׁשה  :ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי.  ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט
  .למניין הפירות)(בט"ו בשבט מתחילה שנה חדשה  ָעָׂשר ּבוֹ 
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אתרוג  י עקיבא ליקט משרשיא: רברב 
  שית בט בשנה השלי בא' בש  (שנחשב כאילן)

מעשר  ב, ועישר אותו גם (לשנות השמיטה)
  ) שמאיכדעת בית  ,שלוש (החשיב אותו כבן עני 

,  שנתיים(והחשיב אותו כבן  וגם במעשר שני 

  .)שבט יגדל בשנהבהלל שרק בט"ו כדעת בית 

ומרות  החמיר גם בחמשמע שניתן ל
ני קיבא ש(שעישר רבי ע ושסותרות זו את ז

יהיה   יאותו פרמשמע שניתן להחמיר ש  ,עישורים

  ?   )ן שלושגם בן שנתיים וגם ב

4.  

ניקב  וא נחסרה חוליה התשידרחיה שפרה הלל: בית 
  פהריט דיןנפסלת לאכילה מ –תה במעט גולגל

כשתי החומרות,  א החמיר רבי עקיבא ל
הוא אלא ביקש לעשות כבית הלל, אך 

סוברים שהשנה  ר האם הם לא זכ 
שת בא' בשבט או בט"ו בשבט, לכן  מתחד 

ה  שסותרים ז  ג שני עישוריםונההחמיר ל
ניתן לברר או  את זה, אך במקום ש 
חומרות  כשתי  ההלכה ברורה אין לנהוג

    שסותרות זו את זו.


