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Â·Ó‰·Á¯Ï ı¯Ù�˘ È ¯Ï ˙˘ÏÂÙÓ˘¯"‰ ]ידי הרחבה אסורצמע"א " ח-"ומסיים בה" אע" ז["  

סרטיא רשות הרבים ממש כיש הבדל בין מבוי מפולש ל(ש דין בעניין מבוי המפולש לרשות הרבים לאחר שרב יוסף אמר 

צידו  לרשות הרבים ומ  מצד אחד מפולש יהודה בדין מבוי ש  בהוא הוסיף דין בשם ר  ,)בקעהכרמלית כמפולש לל  פלטיאו

מפולשת  ש )חיצותהיא מוקפת בארבע מודינה כרשות היחיד כיוון ש ה בשימושאינ(חצר מאוחרי הבתים שנפרץ לרחבה השני 

  את המבוי  , והסיבה שאסרשמואלנו בשם רבו את די אמר רב יהודה ש מסכים עם אביי ב יוסףר .ביםלרשות הר

שלא עירבו  ,סיבה אחרת מפניאת המבוי שרב אסר רב ששת  דברי נקבעשלאחר אך  מפולש.נחשב כשמכיוון 

  . ורב יהודה שמואל למחלוקת בין רב ה סברבה אבייו רב יוסף של ההוו"א מה הייתה  רררכת לבנצ  גמרא, האותו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

ִאם ָהָיה :  רב יהודהבשם    רב יוסף
מצידו ו  ם(שפרוץ לרשות הרביָמבֹוי 

 ̄¿Á«·«‰לִ  )מסתיים אל( ָּכֶלה) השני
פת בארבעה (רשות היחיד שמוק

צידו ( ֵאין ָצִרי" ְּכלּום – מחיצות)

לכן . מבוי סתוםנחשב כ הפתוח לרחבה
תח הפונה בפקורה   או  צורך בלחי  רק  שי

כדי להכשיר את   ות הרביםלרש

  .]1[)המבוי

äãåäé áø   רבי יהודה  זאת אמר רחך, על כשאמרת בשם רב יהודה הלכה: לרב יוסף אביי  
  "מבוי שנפרץ לרחבה" בדין רב דברי קשה מ –למלא כן שא , רבו שמואלבשם 

" שאסר את  נפרץ לחצרמבוי ש"בדין  עצמו דברי רבעל  מבוי,שהתיר את ה
הפתוח  נאסר המבוי מדוע המבוי, ולכאורה מה ההבדל בין בשני הדינים?! 

משני  ישירות  לרשות הרבים וממילא גם המבוי מפולש    פתוחים  רחבהה(בשניהם החצר/  ?לחצר 

סתירה  כמו כן לשיטת רב יהודה המבוי סתום ולרב המבוי מפולש.  אלא. לרשות הרביםצדדיו 
בחצר יהיה אסור "חצר" מכיוון שלשיטתו  באת דינו דווקא ב"רחבה" ולא  אמר  נוספת, רב יהודה  

 בני החצר הולכים במבוי,ו  ביניהםהמבוי ובני החצר    בני  לא עשו שיתופי מבואותשמכיוון    ,המבוי
  שהולכים   אנשים   חצרבאין  כי    צורך לבצע שיתופי מבואות אין    – ירים  שאין בה דיב"רחבה"    אבל

  , מותרת שיתופי מבואות עדיין החצר    הרב למרות שלא נעש  לשיטתאך    . תרהמבוי מו ולכן    מבויב
משני הדינים הללו ו   ,לחצרלעומת המבוי שכולו פתוח    (גיפוף)  כיוון שבחצר ישנן מחיצות לעצמן

ָמבֹוי :  רבבשם    רב ירמיה בר אבא    .ודה פסק כשמואל ולא כרבח שרב יה, לכן מוכ)סתירה בדברי רבעולה 
(שמלפני  Á«̂≈¯ֶׁשִּנְפַרץ ִּבְמלֹואֹו לֶ 

(לרשות   ְוִנְפְרָצה ָחֵצר ְּכֶנְגּדוֹ ם) תיהב

 פחות מעשר אמות נחשב הרבים

רחבה (שהיא  ָחֵצר מּוֶּתֶרת    –  )"פתח"כ

מהמבוי ויש לה גיפופים לכן נחשבת  

ּוָמבֹוי בעה רוחותיה) כסתומה מאר
(המבוי פתח משני צדדיו לרשות   ָאסּור

 דרך החצרבמבוי  רבים הולכים  הרבים, ש

  .]2[)לרשות הרבים

øäãåäé á  

ממעשה שאירע  ך את דינו, איני יודע מהיכן למד רב יהודה א: אביי ל רב יוסף
מבוי יך את בני הורב יהודה לא הצר  ,בכפר של רועים שהיה מבוי שפרוץ לרחבה

רב יהודה סובר לעשות דבר מלבד לחי או קורה בפתח לרשות הרבים. משמע ש 
י משמע שלשיטת רב  , ולאור קשיית אביוםשמבוי הפרוץ לרחבה נחשב כסת

שמואל, ולא  את הדין מקיבל  ב יהודה  שרעמיד  נחשב המבוי כפרוץ, לכן יש לה
  קשה משיטת רב על רב. 

המבוי  בני  האם    ,והיסוד שעליו מושתתים דברי שלמדתי מרב    י': לרב יוסף בר אבא]: [ג  לרב שמואל בר אבא  רב ששתאמר  
ותר לטלטל לרחבה, בדין השני לא מלכן  –בדין הראשון נעשה שיתוף  צר.רחבה/ החה בני   חד עםי  מבואות ביצעו שיתוף

קטנה  (כדין חצר  שאסורה עליו  רשותחצר שהיא לפתוח לגמרי  המבוי כיוון ש ,המבוי נאסר מכוח החצרלכן  –עשה שיתוף נ

והחצר לא   )כפתח רק הקטנה נחשב לגביה תפריצשהגדולה לא נאסרה כיוון ש שהקטנה נאסרה כיוון שהיא נפרצה כולה, בעוד ,לגדולהנפרצה ש
מתוך ההעמדה (.  לרחבהפתוח  מבוי פתוח לחצר או    בין   אין הבדל  ולמעשה,  .שאין בה אנשים ולא צריכה שיתוף  יוון מכ  האסרנ

והוא השתרבב בטעות מפני  , בנידון רבת פסיקאופן לקשור א כלל ללרשות הרבים מבוי מפולש  אם זהוהא לעיל שהובכל הדיון החדשה ברור ש
בפחות נפרצה רבים מהלכים בחצר היא לא נאסרה כיוון שבותא, ללמדנו שאפילו נאמר כרהדבר רק אך . "נפרצה חצר כנגדו" מקרההלשון וזכר בהש

  ). לשיטת רב מבוי המפולש לרשות הרבים דרך רשות היחיד נחשב כמבוי סתום , . ולמעשהמעשר אמות ונחשבת כפתח 

רב אסר  לשיטתם    ?ורבי יהודה)(  שמואללרב    חלוקת בין הסבר המבלפני העמדת רב ששת בדברי רב, מה סברו אביי ורב יוסף  
(ואם המבוי לא היה פרוץ היה המבוי   עשה עירובנ  שלאולא משום    נגדו")אמר "נפרצה החצר כ(כפי ש  את המבוי משום "מבוי מפולש" 

מבוי מותר משום  השרב יהודה  פסקהאופנים, ש רב יהודה בשני שמואל ו והוא חולק על  .)עם החצר מותר אף שלא עשו עירוב
ר כיוון  סוהיה אבה אנשים)  הולכים (שבחצר  אם היה דן  ך, ארחבה שאין בה אנשים והתיר דווקא ב ,"שנחשב כ"מבוי סתום

  .עם המבוי וב  עירבחייבת  שהיא  
נחלקו כשלא נעשה  ? ומה  )העירובה, למרות בגלל הפרצ מפולש או סתום נחשב המבוי כ האם  (והדיוןכשנעשה עירוב  אם כך מה נחלקו  

  ? במבוי) ול את הטלטאו לא אוסרים  האם בני החצר אוסרים  (והדיוןעירוב  

  . ם"מבחוץ ושווה מבפני בדין "נראה נחלקו  –שלא עירבו המחלוקת ב
נחשב פתח  לדידו  כתלי המבוי לכן  רואה את  בחצר    מבוי "מחוץ" ל   העומד
אך העומד "מבפנים"   ,]3[(שמותר כל עוד לא רחב מעשר אמות)כ"פתח" המבוי 

הדבר   לשמואל .]4[גמרי פרוץ ל"שווה" ולמבוי רואה את פתח המבוי כ
מועיל רק כלפי החצר והמבוי אסור, ולרב הדבר מועיל לחצר ולמבוי  

  להחשיבו כ"פתח". 
לא סובר כרב יוסף  ורב  ,כרב יוסףשמואל סובר  –בו המחלוקת בשעיר

(שהעומד במבוי רואה משני צדדיו    בוי מפולשכמ  מבוי שכלה לרחבה נחשבאף  ו

    .)הרבים רשויותבין שתי והרחבה  דרך המבוי  אנשים הולכיםאף את רשות הרבים, ו 

מסייג את דינו של רב יהודה רב יוסף 
במבוי שממשיך  דובר מברחבה, 

מכיוון  , מההרחבה עצ לתוך בחומה
חומה אינה  שהשהעומד במבוי רואה 

לא יבואו מגיעה עד רשות הרבים 
לכן הותר   להתיר מבוי מפולש

, אך במבוי שממשיך עם חומת  ]5[המבוי 
  הרחבה כחומה אחת) (ונראה המבוי ו  הרחבה

  .]6[המבוי כמפולש ואסור  נראה

ø áóñåé  
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 רשות הרבים

 רשות הרבים

 רחבה

 מבוי

 לחי

שפתוח מצידו האחד לרשות הרבים ומצידו השני  מבויהודה בשם רב: רב י
ף שהיא (א חורי הבתים, כיוון שהרחבה נחשבת כסתומהלרחבה שמא

 לושת רוחותיוכסתום משהמבוי נחשב אף הוא  פתוחה לרשות הרבים)

 חצר
 חצר

 רחבה

 מבוי
 חצר

 חצר

 רשות הרבים

 רשות הרבים

 עילמולא  – לחי

 לחצרשפתוח מצידו האחד לרשות הרבים ומצידו השני  מבוירב: 
 נחשבת כסתומהרחבה מהמבוי היא  שהחצרהבתים, כיוון  שמלפני

  חצר)דרך ה( ביםכפתוח לרשות הרהמבוי נחשב  , מאידךומותרת

 ףגיפו ףגיפו

1.  2.  

במבוי רואה את המבוי פרוץ  העומד –"שווה מבפנים" 
 במלואו לרשות הרבים

 לחי

 מבוי

 חצר

4. 

רואה את (בחצר) מבוי מחוץ ל העומד –" בחוץמ נראה"
 פתח החצר נחשב כ"פתח"ולכן לדידו  מחיצות המבוי

מחיצות 
 תושנרא

 חצר

 לחי

 מבוי

3. 

המבוי חומות  –בה חכלה מבוי לאמצע הר
  ממשיכות לתוך הרחבה 

  רחבה

  מבוי

5.  

  חצר  חצר

  רחבה

  מבוי

 ההמבוי ממשיכ חומת –בה חהר דיצילכלה מבוי 
  כמפולש לרה"רהמבוי , ונראה הרחבה כללאורך 

6.  


