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ּ ֶפ ֶרק ִׁש ְב ָעה ָע ׂ ָשר
מבוי ופסים

מבוי סתום ומבוי מפולש

לׁשה ּכְ ָתלִ ים הּוא ַהּנִ ְק ָרא ָ'מבֹוי ָסתּום'.
א   ָמבֹוי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְׁש ָ
ּומבֹוי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְׁשנֵ י ּכְ ָתלִ ים ִּבלְ ַבד ,זֶ ה ּכְ נֶ גֶ ד זֶ ה ,וְ ָהעָ ם נִ כְ נָ ִסין
ָ
יֹוצ ִאין ְּב ֶׁשּכְ נֶ גְ ָּדּה – הּוא ַהּנִ ְק ָרא ָ'מבֹוי ְמפֻ ּלָ ׁש'.
רּוח זֹו וְ ְ
ְּב ַ
רּוח ְרבִ יעִ ית
עֹוׂשה לֹו ְּב ַ
ב   ֵה ַיאְך ַמ ִּת ִירין ָמבֹוי ַה ָּסתּום? ֶ
קֹורה
אֹותּה ָ
קֹורה ,וְ ַדּיֹו ,וְ ֵת ָח ֵׁשב ָ
עֹוׂשה עָ לָ יו ָ
לֶ ִחי ֶא ָחד אֹו ֶ
רּוח ְר ִביעִ ית ,וְ יֵ עָ ֶׂשה ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד,
אֹו אֹותֹו לֶ ִחי ּכְ ִאּלּו ָס ַתם ַ
ּתֹורה – ְּב ָׁשלׁש ְמ ִחּצֹות
וְ יִ ְהיֶ ה ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ְּבכֻ ּלֹו; ֶׁש ִּדין ָ
רּוח ָה ְר ִביעִ ית,
ּומ ִּד ְב ֵרי סֹופְ ִרים ִהיא ָה ַ
ִּבלְ ַבד ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטלִ ,
קֹורה.
ּולְ פִ יכָ ְך ַּדי לָ ּה ְּבלֶ ִחי אֹו ָ
צּורת ּפֶ ַתח ִמּכָ אן,
עֹוׂשה לֹו ַ
ג  וְ ֵה ַיאְך ַמ ִּת ִירין ָמבֹוי ְמפֻ ּלָ ׁש? ֶ
ּתֹורתֹו ּכַ ְּמפֻ ּלָ ׁש.
ּומבֹוי עָ קֹם – ָ
קֹורה ִמּכָ אןָ .
וְ לֶ ִחי אֹו ָ
איורים מבארים
לסוגי מבואות
שבהלכות א‑ג

מבוי סתום
עם לחי.

מבוי סתום
עם קורה.

מבוי מפולש עם קורה בצד
אחד וצורת פתח בצד שני.
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פרק יז – הקדמה :פרק זה עוסק
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
גבולותיה של רשות ההיתר ,שניתן
להשלימו בבירור בדעתו של אדם.
ראה לחי שבאמצע מבוי ,פסי ביראות
שריבועם ניכר ,ואכסדרה שפי תקרה
יורד וסותם אותה.
א   ָמבֹוי – המבוא או הסמטה הם מעבר
כמין רחוב צר וקצר הפתוח לרשות
הרבים ופתחי בתים וחצרות פונים
יֹוצ ִאין ְּב ֶׁשּכְ נֶ גְ ָּדּה – שהסמטה
אליו .וְ ְ
פתוחה משני צדדיה לרחובות ,שהם
רשות הרביםְ .מפֻ ּלָ ׁש – פתוח מצד לצד.
ב   ַמ ִּת ִירין – לטלטל במבוי הסתום
ולהחשיבו כרשות היחידָ .מבֹוי ַה ָּסתּום
– נחשב ככרמלית (לעיל יד,ד) .לֶ ִחי –
לוח עץ או עמוד העומד בצד הכניסה
קֹורה – המונחת אופקית על
למבויָ .
ּתֹורה – זו כרמלית
פתח המבויֶׁ .ש ִּדין ָ
ּומ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים – מדרבנן.
(לעיל יד,ד)ִ .
ּומבֹוי
צּורת ּפֶ ַתח – לעיל טז,יטָ .
ג   ַ
עָ קֹם – ראה איור.

מבוי מפולש עם
לחי בצד אחד וצורת
פתח בצד שני.

מבוי עקום הנחשב
כמפולש ,ללא כל
היתר לטלטל בתוכו.

