
559 ספר זמנים      הלכות שבת      פרק יז   

עוסק  זה  פרק  הקדמה:   – פרק יז 
בהכשרת מקומות להיות רשות היחיד: 
מבוא, פסי הבאר, האכסדרה. ואף על פי 
שמן התורה המקומות האלו מוגדרים 
כרשות היחיד, ביקשו חכמים לתת בהם 
היכר, שהרי הם משמשים את הרבים. 
ההיכר אינו מחיצה גמורה אלא סימון 
שניתן  ההיתר,  רשות  של  גבולותיה 
אדם.  של  בדעתו  בבירור  להשלימו 
ראה לחי שבאמצע מבוי, פסי ביראות 
תקרה  שפי  ואכסדרה  ניכר,  שריבועם 

יורד וסותם אותה.

א  ָמבֹוי – המבוא או הסמטה הם מעבר 
לרשות  הפתוח  וקצר  צר  רחוב  כמין 
פונים  וחצרות  בתים  ופתחי  הרבים 
ְּבֶׁשְּכֶנְגָּדּה – שהסמטה  ְויֹוְצִאין  אליו. 
שהם  לרחובות,  צדדיה  משני  פתוחה 
רשות הרבים. ְמֻפָּלׁש – פתוח מצד לצד.

הסתום  במבוי  לטלטל   – ב  ַמִּתיִרין 
ולהחשיבו כרשות היחיד. ָמבֹוי ַהָּסתּום 
 – ֶלִחי  )לעיל יד,ד(.  ככרמלית  נחשב   –
לוח עץ או עמוד העומד בצד הכניסה 
על  אופקית  המונחת   – קֹוָרה  למבוי. 
פתח המבוי. ֶׁשִּדין ּתֹוָרה – זו כרמלית 

)לעיל יד,ד(. ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים – מדרבנן.

ּוָמבֹוי  לעיל טז,יט.   – ֶּפַתח  ג  צּוַרת 
ָעקֹם – ראה איור. 

ר ְבָעה ָעׂשָ ֶרק ׁשִ ּפֶ יז 
מבוי ופסים

מבוי סתום ומבוי מפולש

א  ָמבֹוי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשלָׁשה ְּכָתִלים הּוא ַהִּנְקָרא 'ָמבֹוי ָסתּום'. 
ּוָמבֹוי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵני ְּכָתִלים ִּבְלַבד, ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזה, ְוָהָעם ִנְכָנִסין 

ְּברּוַח זֹו ְויֹוְצִאין ְּבֶׁשְּכֶנְגָּדּה – הּוא ַהִּנְקָרא 'ָמבֹוי ְמֻפָּלׁש'.

ְרִביִעית  ְּברּוַח  לֹו  עֹוֶׂשה  ַהָּסתּום?  ָמבֹוי  ַמִּתיִרין  ב  ֵהיַאְך 
קֹוָרה  אֹוָתּה  ְוֵתָחֵׁשב  ְוַדּיֹו,  קֹוָרה,  ָעָליו  עֹוֶׂשה  אֹו  ֶאָחד  ֶלִחי 
אֹו אֹותֹו ֶלִחי ְּכִאּלּו ָסַתם רּוַח ְרִביִעית, ְוֵיָעֶׂשה ְרׁשּות ַהָּיִחיד, 
ְמִחּצֹות  ְּבָׁשלׁש   – ּתֹוָרה  ֶׁשִּדין  ְּבֻכּלֹו;  ְלַטְלֵטל  ֻמָּתר  ְוִיְהֶיה 
ָהְרִביִעית,  ָהרּוַח  ִהיא  סֹוְפִרים  ּוִמִּדְבֵרי  ְלַטְלֵטל,  ֻמָּתר  ִּבְלַבד 

ּוְלִפיָכְך ַּדי ָלּה ְּבֶלִחי אֹו קֹוָרה.

ג  ְוֵהיַאְך ַמִּתיִרין ָמבֹוי ְמֻפָּלׁש? עֹוֶׂשה לֹו צּוַרת ֶּפַתח ִמָּכאן, 
ְוֶלִחי אֹו קֹוָרה ִמָּכאן. ּוָמבֹוי ָעקֹם – ּתֹוָרתֹו ַּכְּמֻפָּלׁש.

מבוי מפולש עם קורה בצד 
אחד וצורת פתח בצד שני.

 מבוי סתום
עם קורה.

 מבוי סתום
עם לחי.

מבוי מפולש עם 
לחי בצד אחד וצורת 

פתח בצד שני.

מבוי עקום הנחשב 
כמפולש, ללא כל 

היתר לטלטל בתוכו.

 איורים מבארים 
לסוגי מבואות 
שבהלכות א‑ג


