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דהיכא שחללה למטה מעשרה, שוב אין עליו    הביאור הואובביאור הדבר, לכאו' כפשוטו    -אף למטה חללה עשרה  )א

(או"ח רצ"ה,    אבני נזרשם פתח בכלל, ועכ"פ לפי האמוראים דמפרשי דטעם קורה הוא משום פתח, א"ש. אולם ע' ב 

לל עשרה, כל זמן שיש מראש המשקוף עד הקרקע עשרה. וביאר, חג), שנקט דבצורת הפתח מהני אפי' אם אין בי"

דאין החסרון של פחות מעשרה דבטל ממנה שם פתח, אלא דצריך שיהי' קורה ע"ג מבוי, ואי"ז חשיב ע"ג כותלי  

חלל י'.  מבוי אם אינם גבוהים עשרה, אבל בצורת הפתח שפיר מהני אפי' אם אין כאן

דמדקאמר ר"נ הכא קטנות והכא גדולות, ע"כ היינו משום   רש"יכ'    -אמת סוכה ואמת מבוי באמה בת חמשה, וכו'  )ב

דס"ל דלעולם אזלי' לחומרא, דאי לאו משום דאזלי' לחומרא, מהכ"ת לו לומר דהני גדולות והני קטנות, הרי לא תנא  

מסתפק, ולכן אזל לחומרא, אלא דסבר דכיון דסתמו  , דאין הכוונה דרגאון יעקבבהו שום שיעור. וביאר ה "נ הי' 

  תוס' שבת הדבר דאזלי' לחומרא, כ' ה  ובטעםהתנאים בזה, מסתמא הי' כוונתם ליזיל לחומרא בכל דבר.             

כיון  מ"מ  מספק,  לקולא  אזלי'  כלל  בדרך  דבדרבנן  ואף  בהשיעור,  מסתפקים  שהיו  משום  שהוא  נ'),  (שס"ג, 

  אגרות משה צמם נסתפקו בזה, א"כ מקרי ספק דחסרון ידיעה, ולא מקילין בזה, וכ' שהרבה יש כזה. ובדהראשונים ע

ערוך (יו"ד א', סוס"י ק"ז) כ' שאין החומרא מדין ספק, אלא דמודדין לחומרא משום שלא יבא לטעות ולהקל. וע' ב
, שכ' שאין ספק כלל, אלא שניהם הוי הלמ"מ,  משך סוגיין(או"ח שס"ג, ל"ד) בענין אמות שוחקות ועצבות דב  השלחן

דהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, וודאי כל אדם צריך למדוד בשלו וכפי הרגלו, וכשהאדם בא למדוד מקום שיכולתו 

לטלטל, מסתמא ימדוד לו מרווחות. אבל  לילך, מודד שם בריוח לטובתו, ולכן ד' אמות שנתן התורה לכל אדם שיכול  

במבוי, שהוא הילוך הרבים, וא"א להעמיד על מדת יחיד, אז אמרו חכמים שיש למדוד לחומרא, דודאי יש אנשים  

בסוכה, וכלאים, וכו',   בשביל אלו. וכן  נחמיר לאלו  בשביל האחרים, אלא אדרבה,  מדתן, וא"א להקל לאלו  שזהו 

גם לענין אמות    הערוך השלחן  לדון אם שייך לומר דברי  (ויש  הולכים באלו לחומראדינים השייכים להרבה בנ"א,  

.)בות, או דסברא זה שייך רק לענין אמות שוחקות ועצשל ה' וו'

, למה לא נקט גם ולרחבו, דקתני במתני' והרחב מעשר אמות  רעק"אהק'    -למאי הלכתא, לגובהו ולפרצת מבוי  )ג

פירצה, משום  משום דאז הוי  רחבו י' הוא  יעור  שימעט, ואין לדחוק ולומר דפרצת מבוי היינו לרחבו י', דהביאור ב

משמע דלא קאי אהא דמתני', והניח בקו'.דקיי"ל בהאי פירקא דפרצת מבוי יותר מי' פסול, ו  רש"ידכ' 

עצבות   )ד והללו  שוחקות  ב  -הללו  מרווחות    שו"עע'  לענין  דמחמירין  דמה  דס"ל  דמבואר  כ"ו),  שס"ג,  (או"ח 

(שכ"ה, ב', ד"ה על כן) שכ' בשם   מנחת חינוךומצומצמות, היינו לענין טפחים ג"כ, ולא רק לענין אמות. אולם ע' ב

דגמ' כאן הוא לענין אמות, אבל לענין טפחים לעולם היינו דחוקות ולא שוחקות, בין    איזה פוסקים דס"ל דכל הכלל

לקולא ובין לחומרא.

, דנראה דר' נחמן כל אמות ממש קאמר,  רשב"אכ' ה  -כל אמות באמה בת ששה, אלא הללו שוחקות והללו עצבות   )ה

רא, א"א להשוות כל המדות, דהויא לה דלאביי דמחלק ביניהם כ"כ שזו בת חמשה וזו בת ששה, זו לחומרא וזו לחומ

חומרא דאתי' במקצת דיניהם לקולא, ולפיכך הוצרך לומר רוב אמות קאמר, אבל לרבא, שכל אמות בנות ששה, ואין 

ביניהם אלא בין שוחק לעצב, לא חלקו בכל מין ומין בין מקצתו לרובו, אלא השוו מדותיהם לגמרי, והלכו בהם אחר  

דכ' דגם  בעל המאור  על דברי רבא כל אותן קושיות שהקשו על דברי אביי. אבל הביא מה  הרוב, והיינו דלא הקשו

ל דתלוי בטעם הא דמחמירין, דאם מחמירין מספק, לכאו'  [ולכאו' י"בזה כוונת רבא הוא באמת לרוב, דרק ברוב אמרי' שחוקות או עצבות 

, אז שפיר י"ל כשי' הרשב"א בזה,  ערוך השלחן, או אולי גם על דרך האגרות משהאין שייך לומר דאזלי' בתר רוב, והשוו מדותיהן, אבל אם אמרי' שהי' חומרא בעלמא, כה

דהשוו מדותיהם, וצ"ע בזה].
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אתא לפרושי מילתא דת"ק,   ג, דרשב" רש"יפ  -א"ל רבא, רשב"ג הא אתא לאשמעינן אמת כלאים לא יצמצם   )א

שנתקשה   ריטב"אוע' בולומר דבאמת כלאים הוא דאמרי' דלא יצמצם, משא"כ באמת סוכה ואמת מבוי דיש לצמצם.  

לפי"ז מהו הלשון "ובלבד" שאמר רשב"ג, ע"ש מש"כ בזה. 

שני דברים שאין  , ורשב"ג ה"ק, כל אמות שאמרו בכלאים, יש בהן  גאון יעקבפי' ה  -למעוטי אמה יסוד ואמה סובב   )ב

כן בשאר אמות, דהיינו שהן באמה בת ששה ולא מצומצמות. ובשאר אמות, יש מהן שאפי' ששה אין בהן, כמו אמה  

יסוד ואמה סובב, ויש מהן שהן בנות ששה והן מצומצמות, כגון אמת סוכה ומבוי. 

תו היתה ו'. וגובה הסובב הי' באמות  , דגובה עליית היסוד הי' ה' טפחים, אבל כניסרש"יפ  -חיק האמה, זה יסוד, וכו'  )ג

(בית הבחירה ב',    רמב"םה'. אולם ע' בבת ו' טפחים, וכניסתו היתה ה', וקרנות לא שנא גובהן לא שנא רחבן הי'  נוב

היסוד עלייתו וכניסתו הי' ה' טפחים, הסובב עלה ה' אמות של ו' טפחים ונכנס ה'    -ז' וח') שיש לו שי' אחרת בזה

רש"י), והקרנות היו גבוהים ה' טפחים, אבל רבוע של הקרן הי' אמה של ו' טפחים. טפחים (ובזה סובר כ

כגון כזית דם, חלב, פיגול, וכו', ולא נקט רש"י אלא איסורין, ולא שאר שיעורים. וכן בסוכה  ,  רש"יפ  -שיעורין  )ד

ם שאינם שייכים  , הא יש כמה וכמה שיעוריבסוכה שם  מהר"ץ חיות. והק' הכ' רש"י שיעורין של איסורין  ,(ה:)

ושתי כסף דקרבן חגיגה ועולת ראי',   ,כלל לאיסורים, והם ג"כ נלמדים מההלמ"מ, כמו שיעורי בן ובת, ומעה כסף

', דהוכרח רש"י לפרש כן מכח קו' הגמ', דהגמ' הק' דהא שיעורים מכתב כתיבי, וזה ע"כ קאי רק על שיעורים תיוכו'. ו

בל חזר ותמה על הגמ' עצמה, איך הק' שיעורים מכתב כתיבי, הא יש כמה  אלו של איסורים, ולכן ביאר רש"י כן. א

  הא דעדיין ק' למה נקט רש"י איסורים,  באמת  כתיבי, גריס, עדשה, טפח, אמה, וכו', והניח בצע"ג. ו  אלשיעורים ש

גמ' שם שיעורין של עונשין, והק'  א דאי' ב, על ה )פ.(יומא  ב  רש"שגם שיעורי מצוות הם, וע'    שיעורים אלו גופייהו

ש"ש הא הם ג"כ שיעורין של מצוות, ותי' דכיון דחצי שיעור אסור מה"ת, א"כ כוונת הגמ' לומר דזהו רק לעונשין, הר

 ,(או"ח של"ג) כ' לתרץ  שו"ת בית שערים. ובאבל לא לאיסורין, דאין להם שיעור, אבל אי"ז יישוב לרש"י כאן

דבאמת שיערו חז"ל דסתם אכילה הוא אכילת כזית, וא"כ אי"צ הלמ"מ לשיעורי מצוות, ורק באיסורין, דהחמיר  

ר"ש לומר דחייב בכל שהוא, כיון דאחשבי', דאין שייך במצוות אלא באיסורים, וא"כ רק באיסורים צריך הלמ"מ  

. לאפוקי מהך סברא דר"ש

ויש לעי' בגדר הדבר, האם הבגדים טמאים מדין טומאת    -ילת פרסהוא טמא מיד והן טהורין עד שישהה בכדי אכ  )ה

בגדים, כמו שמצינו בכמה מקומות דמי שלובש בגדים יקבלו טומאה מכיון שהוא לובשם, או האם טמאים הם מחמת  

 כ , א"הם טמאים מחמת שהוא לובשם, ולכן חלוקים הם ממלבושים שאינו לובשם, דטמאים מידש  כיון  עצמם. ולכאו'

על הרמב"םחי' ר' חי. וע' במוטמאים עלכאו' שהם טמאים מחמת דין טומאת בגדים ש מבואר   (טומאת    ים הלוי 

צרעת) דכ' להוכיח דאין דינם לקבל טומאה משום דין טומאת בגדים, אלא מחמת עצמם, ומה דטומאתם תלויה במה  

שנכנסים עם האדם הלובשם, זהו רק לענין הדין ביאה, דע"י ששהה האדם שם בהבית המנוגע חשיבי הכלים ג"כ 

עצמם. והוכיח כן מהא דתנן בנגעים דהיכא דהי' עומד בחוץ ונכנס   כבאין לאהל המנוגע, אבל טומאתם באמת מחמת

טמאים עד שישהה בכדי אכילת פרס. דהיינו, דאף דהאדם עצמו אינו טמא,   ן טבעותיודחכמים אומרים דאי  ,ידו בפנים
לין  תוס' בחודכ' דמ  גליונות חזו"אע"כ משום דטמאים מחמת עצמם, ולא מחמת האדם. אולם ע' בומ"מ כליו טמאים,  

(עא:) מבואר דכבוס בגדים כאן הוא כמו כבוס בכל התורה כולה, ומה דהכניס ידיו דרק טבעותיו טמאים הגם שהוא 

גילתה תורה  ש (קע"ז, כ') דכ' לחדש דמאי דאמרי' דמה    מנחת חינוךב  וע"עטהור, כ' תוס' דזהו רק דין דרבנן.      

ונים שאין נוגעים בגופו, דאינם טמאים בעצמם משום כלים  דוקא בבגדיו העלי  ו דבגדיו שלבוש אינם מיטמאין מיד, זה

 אבי עזרי הנכנסים לבית המנוגע, וכן אינם טמאים מחמת דאדם מטמא כלים בחיבורן, כיון שלא נגע בהם בגופו. וע'  

מה   א"כ  בששהה,  רק  נטמאו  בגופו לא  נוגעים  הכלים שאינם  דאם  על המנ"ח,  דכ' לתמוה  ו)  ט"ז,  צרעת  (טומאת 
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ב  בהם, הרי הנגיעה לבד לא מטמא, דהכלים אינם מיטמאים מולד הטומאה. עוד הק', דאי'  תוסיף  נוגע  זה שהאדם 

 להדיא בתו"כ דגם הבגד שהוא לובש אינו טמא עד שישהה בכדא"פ, והניח בצ"ע. 

 

(שי"ג, ד'), הא אין כל טבעי אנשים שוים, יש ממהר באכילתו    מנחת חינוךהעיר ה  -עד שישהה בכדי אכילת פרס   )ו

ויש מאחר, וא"כ, יש לעי', האם משערין בכל א' וא' כפי טבעו, או דלמא משערינן הכל באדם בינוני, ואין חילוק בין  

כדי אכילת    [ויש לע' אם שייך ספיקו כאן בכלל, שהרי הוא מסתפק לענין צירוף אכילה, ובזה שייך טפי ספק זה, דאולי מצטרפין כל מה שהוא אוכל בשיעוראנשים כלל  

וכ' שכן מסתבר, דמשערינן באדם בינוני, אלא  לו, משא"כ כאן, שאין זה אלא שיעור בעלמא, אבל אינו אוכל כלל, אולי פשוט דהכל שיעור א'].  פרס ש
,  סתימת הפוסקיםשם (אות ה'), כ' ליישב    ובהמשך            דהק' על הפוסקים שלא מבארין השיעור כמה הוא, וצ"ע.

ע"פ מה שמבואר בסוגיין דזמן אכילת חיטין שונה מזמן אכילת שעורים, ולכאו' לענין המאכל, הכל תלוי במאכל זה, 

ומה דיכול לאכול מאכל אחר במהירות טפי או להיפוך, אי"ז נוגע כלל למאכל זו. ולכן לא הי' שייך לכתוב שיעור  

(חלק ו', סי' ט"ז) שנקט דשיעור א' יש לכל    שו"ת חת"סאולם ע' ב  לו שיעור בפנ"ע.לזה, דבאמת כל מאכל יש  

 .ע"ש ודלא כדברי המנ"ח,  המאכלים,

 

פת שעורין  )ז בסוכה הק' ה  -פת חיטין ולא  (ו.), למה הי' צריך לומר "ולא פת שעורין", הא ודאי, אם פת    רש"ש 

שעורין, אבל לא כוסמין, דלא תימא דדוקא חטים ממש    חיטין הוא, אינו שעורין. וביאר דבא לומר שאינו ממעט אלא

  קאמר ולמעוטי אפי' כוסמין, אלא י"ל דאפי' כוסמין קאמר, דכוסמין הוי ממין חטין, וי"ל דגם שיעור שהייתן שוין.
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, ובה שיערו כל אוכל אדם לענין הוצאת שבת. , דגרוגרת הוא תאנה יבשהרש"יפ  -וגרת להוצאת שבת רתאנה כג  )א

, דאף דבתורה לא כתי' יבשה, מ"מ י"ל דכך הלמ"מ, לפרש דמשערינן ביבשה ולא בלחה. א"נ, י"ל  שפת אמתוכ' ה

 ולא בשאר, י"ל  אנהתיבשה רק ב   ט. ומה דנקדסתם השיעור הוא בקטנה ביותר ע"י יבישות, דתפסת מועט תפסת

זית, דכתי' זית שמן, דמשמע ששמנו אגור בתוכו, א"כ אינה יבשה, וכן בכותבת כתי' דבש, להודיע בו דבלחה   נידשא

י, ורימונים אפשר שאין דרכן להתייבש.מייר 

סגי בזה לטבול שם  תדלכאו' ( , למה לא סגי בג' אמות עגוליןרש"שהק' ה -וכמה הן, אמה על אמה ברום ג' אמות  )ב

ויהי' סגי בזה בל' סאין, והניח בקו'. ,אדם)

מזה, דס"ל לרש"י דבבשרו אפי' מיעוט שאינו מקפיד    תוס', רוב שערו. ודייק  רש"יפ   -רובו ומקפיד עליו חוצץ  )ג

קהלות חולק על רש"י וס"ל דבין בגופו ובין בשערו תלוי ברובו המקפיד. וע' ב תו"יחוצץ, וע"ש מה שהק' עליו, וב
דכיון דבדרך כלל אנשים מקפידין רש"י, כ'    תשיטובביאור    .ה') מש"כ ליישב קו' תוס' על רש"יסי'  (  בסוכהיעקב  

"כ בדרך כלל הוי מיעוט המקפיד, א"כ החמירו גם במי שאינו מקפיד, דבטלה דעתו אצל כל אדם. עוד  על בשרם, וא
בבשר הוי מיעוט המקפיד חוצץ מן התורה (ע"ש לביאורו), וממילא מדרבנן גם מיעוט  כ' לבאר דאולי ס"ל דבאמת  

כ' שאין כוונת רש"י לומר כן, אלא    ריטב"אכל זה בהבנת תוס' ברש"י, אבל ה  אולם         שאינו מקפיד חוצץ.

, רמב"ם, ודלא כדעת הגאונים, ואין משערין בגוף ושער יחד, וכדעת הלאשמעינן דבשערו לבד משערין ברוב ומיעוט

דס"ל דמשערין השער והגוף ביחד. 

סה, אז אפי'  (מקואות ב'), שכ' דמבואר דאם כל גופו מכו   חי' הגרי"ז על הרמב"םע' ב  -רובו ומקפיד עליו חוצץ  )ד
. וביאר דהיינו משום שאי"ז מדין חציצה, אלא שהוא  קפידי' מו אמרי' דצריך שיה, דרק ברובאם אינו מקפיד חוצץ

(הנ"ל)   גאוניםחסר כל הדין ביאת מים, דאי"ז נחשב ביאת מים כלל אם מכוסה כל גופו. ועפ"ז ביאר למה ס"ל לה

ן נפרד משאר הגוף,  דמשערין השער בנפרד מן הגוף לענין רוב, דכיון התורה מרבה שער לביאת מים, היינו באופ

וא"כ, כיון דתרי גופין   ואם הי' כל השער מכוסה, יהי' חסר דין ביאת מים של השער לגמרי, ויהי' פסול דאורייתא.

הן לענין המעשה ביאת מים, והביאת מים על הגוף אינו נחשב ביאת מים על השער כלל, א"כ ממילא צריכין להחשיב  

רוב ומיעוט. וכ' דהעם השער לחודי' ועם הגוף לחודי' לעני ס"ל דכיון דריבה הכתוב דין טבילה לשער,   רמב"םן 

דהשער נחשב כמו הגוף לענין טבילה, וא"כ שפיר הוי חשבון א' לענין רוב ומיעוט.  ואהביאור ה

(הנדפס מחדש, הוספות אות ד'), הא עכשיו דמדרבנן חוצץ,    קובץ הערותהק' ב  -ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ  )ה

מק מהא"כ שוב  חוצץ מן התורה אלא היכא    גר"חפיד עליו, וא"כ תיהוי חציצה מדאורייתא. והביא  ליישב, דאינו 

דמקפיד על כל הרוב, והכא אינו מקפיד אלא על חלק מן הרוב, שהרי אם נסיר מגופו קצת מהרוב, לא ישאר אלא  

כיון שאין ההקפדה אלא מחמת פסול  מיעוט שאינו מקפיד, דשרי גם מדרבנן. ור' אלחנן תי' דאולי אי"ז חשיב מקפיד,  

בב"מ (ל.) דהיכא דמה שאינו    תוס' הרא"שהטבילה, והביא דוגמא לזה מדין ניחותא דעבודה בפרה אדומה, דס"ל לה

י"ל דה"ה כאן, כיון דבעצם אינו מקפיד, מה שהקפיד   , וא"כ  .ניח"ל הוא גופא משום פסול הפרה, זה נחשב ניח"ל

משום הדין אינו הקפדה (אבל העיר דמבואר שם שיש ראשונים שלא ס"ל לתי' זו). 

מהכא הגזירה, הא בעינן טבילת כולו במים,    ולכאו' יש להעיר, דל  -וליגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד, וכו'  )ו

(יו"ד צ"ה,    חזון אישוא"כ למה טבילתו כשר היכא שחוצץ מיעוט שאינו מקפיד, הרי מיעוטו לא הי' במים. ותי' ה 

ג'), דמיעוט אינו חשוב להבדיל בין גופו ובין המים, וכיון שכולו בתוך המים, ורובו נוגע במים, החשיבתו התורה  

מן התורה אינו חוצץ, וצ"ע].רובו שאינו מקפיד, ד אולם לכאו' עדיין ק' [ טבילה
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(א.) פי' באו"א, דבא למעטו ע"י הוספת קורה תחת לקורתו,    רי"ף, כמה יגביה הקרקע. אבל ה רש"יפ  - עטכמה ממ  )ז

דמה שלא ניח"ל להרי"ף בפרש"י, היינו משום דדרך עפר ליפחת, ע"י דריסת    ר' יהונתןכדי למעטו מכ' אמות. וביאר  

  .בנ"א וכדו', ולכן לא סגי להגביה הקרקע, אלא צריך להוסיף קורה דוקא



O R A Y S A  D A I L Y  M A R E I  M E K O M O Sפתגמי אורייתא
מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה

. ה עירובין   -מראי מקומות 

,  רש"יפ  -לא, דכ"ע קסברי מותר להשתמש תחת הקורה, ובהא קא מיפלגי, מר סבר קורה משום היכר, וכו'  )א

מ"ד ד' קסבר דקורה משום מחיצה, דאמרי' חודה החיצון יורד וסותם, ואמרו רבנן דבטפי מעשרים לא אמרי' דיורד  

(ד: ד"ה לימא),    גאון יעקבמקום שהוא פחות מד', ואי"ז מחיצה. ופי' הוסותם, ואם אין ד', נמצא שהוי מחיצה על  
דמעיקרא ס"ד דלמ"ד קורה משום מחיצה, אפי' טפי מעשרים נמי אמרי' דיורד וסותם, ומה דלא מהני גבוה מכ', היינו 

' דדין זה  הכירא לעומד תחת הקורה סגי. אבל עכשיו חידש הגמב, ו(ואין היכר למעלה מכ')  משום דהכירא ג"כ בעי 

בעינן מקום ד', דמחיצה על   מעשרים אינו יורד וסותם, ולכן  מעשרים, דיותר  גופא דיורד וסותם הוא דוקא פחות 

פחות ממקום ד' אינו מחיצה, ולא משום היכר כלל.

, הא אמרי' לקמן למ"ד דמותר להשתמש תחת הקורה, דההיכר הוא  גאון יעקבהק' ה  -מר סבר קורה משום היכר  )ב

לבני רה"ר, ולא לעומד תחת הקורה, וא"כ, מה שייך לומר שיש להם היכר במה שהם משתמשין תחת הקורה, הרי 

למבוי,   ונכנסין  מרה"ר  דעיילי  היינו  רה"ר,  לבני  הוא  דההיכר  דאמרי'  דמה  ותי'  רה"ר.  לבני  הוא  ההיכר  וההיכר 

מחודו החיצון, אבל אה"נ, ההיכר הוא רק כשנכנס.  מתחיל

 רי"ף בהבנת הרשב"א  (שבת י"ז, ט"ז) על מש"כ ה   מגיד משנהמכאן הק' ה  -היכר של מטה כהיכר של מעלה  )ג

ד  רמב"םוה דף  בסוף  לעיל  (שהבאנו  הקורה :בסוגיין  תחת  אחרת  קורה  נתינת  ע"י  אמות  הכ'  שממעט  דמיירי   ,(

היכר של מטה כהיכר של מעלה (וע"ש עוד קו' עליהם). וכ' המ"מ דאי"ז כוונתם,    העליונה, דא"כ מה שייך לומר 

, וא"כ א"ש סוגיין כפשוטו. רש"יפאלא דמיירי שהניח קורה על הקרקע תחת הקורה העליונה, ובדומה ל

ואביי  כאן, דמה דכאן ס"ל לר' יוסף דבעי ד' טפחים    רש"יבפי' דברי    ריטב"אכ' ה  -הי' פחות מעשרה טפחים, וכו'  )ד
ס"ל דבעי ד' אמות, ואף דלעיל אמרו טפח וד' טפחים, היינו משום דלעיל איכא מבוי ואיכא דפנות, אלא שאנו באין 

למעטן, ולכן בהיכר כל דהו סגי, אבל הכא, שאין לזו גובה מבוי ולא גובה דפנות, והשתא משוינן לי' מבוי ודפנות  

שדייק מדברי    גאון יעקבין מבוי. ובהגהות המהדיר הביא מהבחקק זה, צריך לעשות בו משך ראוי כשיעור אורך ד

הריטב"א דאם הדפנות היו גבוהים י' טפחים, אלא שהניח קורה למטה מי' טפחים, אז באמת סגי בהיכר טפח או ד'  

(בעבודת הקודש, א', אות ג') כ', דמי שהניח את הקורה למטה מעשרה טפחים אינה מתרת,    רשב"אטפחים. אבל ה

, וא"כ מבואר דס"ל דהחסרון  טפחים  ולא פחות מעשרה  אמות  יהא חלל תחתיה יתר מעשריםלא  ריך ששהקורה צ

(שס"ג, סעי'  אבן העוזרוע' בהוא מחמת הקורה גופא, אף שיש מחיצות גבוהין עשרה, ומ"מ צריך ד' טפחים או ד' אמות.  

לו מחיצות י', וכיון שאין לו מחיצות י', נמצא דגם    כ"ו), שהק' דאפי' אם חוקקין להשלים מקום ד', הא לכאו' שאר המבוי אסור, משום שאין

המקום שחוקקין בה פרוץ במלואו למקום האיסור (שאין לה מחיצות בינה לרה"ר). וכ' דעכצ"ל דמיירי שחוץ למבוי היו המחיצות י' טפחים,  

יצות עשרה, ולכן הקורה לא מהני בה, אך בתוך המבוי הי' קרקעו של המבוי גבוה יותר מרה"ר, באופן שעי"ז בתוך המבוי לא הי' לה מח

 ולכן צריך לחקוק בה, אבל כלפי הרה"ר היו שם מחיצות עשרה. 

  הרי השיעור הוא ד' טפחים,    יך יהי'שהק' דא  ריטב"אע'    -משכו בכמה, ר' יוסף אמר בד', אביי אמר בד' אמות  )ה

הא ודאי בעינן שיהי' רוחב המבוי ג"כ ד' טפחים, וא"כ נמצא דאין ארכו יותר מרחבו, וקיי"ל שלא ניתר ע"י לחי או  

הוי  "כ נמצא דשפיר  , ואקורה אא"כ ארכו יותר על רחבו. ותי' דשאר המבוי, אע"פ שהוא נמוך, נכנס הוא בשיעורו

יך להיות הרחב לכה"פ ד' טפחים, וכ' דאע"פ דהמבוי ריוח  , שג"כ כ' דע"כ צרגאון יעקב. וע' ברחבויותר על    ארכו

טובא, ולא מטי החקק לדופן, מ"מ מהני החקק לעשותו מבוי, משום דהוי חורי מבוי, וכמו דקיי"ל דחורי רה"י כרה"י,  

יך  (סי' ד') כ' דצר  רא"שכן י"ל דחורי מבוי כמבוי. אמנם זהו דעת הריטב"א, דאי"צ אלא משכו ד' ברוחב ד', אבל ה 

, דצריך  רמב"םשהביא שי' ג' מה  הגה"הלהיות ד' ע"פ כל רוחב המבוי כדי להשלימה לעשרה טפחים. וע"ש עוד ב

שם שכ' שהוא ט"ס, אלא צ"ל ד' אמות על ד' טפחים.  קרבן נתנאללהיות ד' אמות על ד' אמות, וע' ב
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, הו"ל לבוד ואין כאן פירצה. , משום דאי פחות משלשהרש"יפ  -ואם לאו, פחות משלשה מתיר, שלשה אינו מתיר  )ו

אבל אם יש ג', ואין שם פס ד', אז כיון דבני מבוי מקצרין דרכן דרך אותה פירצה, חיישינן דלמא שבקי פתחא רבה,  

חזון  ועיילי ונפקי בההיא פירצה, ובטיל לי' פתחא, וממילא בטלה קורה דידי', ושוב אין קורה לאותה מבוי. והק' ה
אחרת   חתה מהני לבוד, הא מה שזה אוסרת אינו מדין פירצה, אלא משום דעכשיו שבקי לפ(או"ח ס"ה, ע"ד), מ  איש

ומשתמשין בפתח זו, ומה לי שיש דין לבוד שאומרת שאין כאן פירצה. וע"ש בתירוצו, דמשמע דס"ל דמה דהפתח  

אף אם בפועל    מאבד שם פתח מינה, זה שייך רק היכא דהפירצה שייך בה שם פתח, אבל אם הפירצה נחשב כגדור, 

לקמן (י:) מה שתמה על פרש"י בזה, רשב"א  ב  וע"עמשתמשים בה, אי"ז מאבד שם פתח מהעיקר פתח, ע"ש.       
בפתח אחר, הא אפי' בפתח פחותה מד' לא שייך זה, דלא מכנסי עצמן   לדאם טעמא משום דשביק איניש פתח זה ועיי

' אם נשתייר שם פס ד' יש לחוש  . ועוד הק', א"כ אפי, וא"כ למה ג' אינו מתירלפתח דחוקה כ"כ, כ"ש אם הוא ג'

 להכי (וע' מש"כ רש"י בזה). 

 

, סכ"ס הא נדון משום מבוי קאמר, ואי  רשב"אהק' ה  -ור' יוסף, לאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ד' אמות, וכו'  )ז

משך מבוי ד' טפחים, מאי קאמר ד' אמות נדון משום מבוי, הול"ל דאינו נדון משום לחי, או דנדון משום כותל. ותי'  

בדוחק דר' יוסף מודה דסתם מבואות אין אדם עושה אותם על הרוב בפחות מד' אמות, אלא שהוא חולק לענין הדין,  

וס"ל דאפי' ד' טפחים נדון כמבוי, אבל לחי משום היכר הוא, והלכך, עד ד' אמות עדיין נראה לבנ"א שהוא לחי ולא  

  מבוי. 
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: ה עירובין   -מראי מקומות 

דזהו רק היכא דלא הי' מכוין להעמידו לשם לחי, אבל אם הי' כוונתו להעמידו    רש"יכ'    -ד' אמות, נידון משום מבוי  )א

בעבודת הקודש דס"ל דאפי אם מכוין    רשב"אמה  גאון יעקבלשם לחי, אז אפי' אם הוא ד' אמות הוי לחי. והביא ה

מעמידו, והק'   על רש"י, א"כ מהו קו' הגמ' לקמן אותו לחי היכןהגאו"י  הק'  ולשם לחי לא מהני, ונדון משום מבוי.  
הגמ' דאם מעמידו אצלו דאוסופי הוא דקא מוסיף לי', הרי אם מיירי דמעמידו לשם לחי, א"כ אפי' אם הוא ד' אמות  

כשר, ומה לי דהוסיף עליו. ותי' דכיון דאידך לאו לשם לחי הוקבע, האי משהו לא מנכרא, ומימר אמרי לא עביד לחי  

כלל, וכולי' כותל לאו לשם לחי הוא.

דמיירי במבוי שהוא רחב טפי מח', דאם הוא ח', א"כ ניתר משום עומד מרובה על   תוס'כ'  -אותו לחי היכן מעמידו  )ב

דאפי' בבן ח' קאמר, ואליבא דר' הונא שהוא מרי' דהאי מימרא קא בעי לה, והוא לית לי'    רשב"אהפרוץ. אבל כ' ה

מיירי שאלת ולכן אפי' בבן ח'    פרוץ כעומד דינו כפרוץ,דס"ל  משום ד  שיהי' ניתר משום עומד מרובה על הפרוץ,

הגמ'. 

ויש להעיר, למה צריך לק"ו, לימא במבוי גופא    -אבל במבוי ז' ניתר בעומד מרובה על הפרוץ, וק"ו מחצר, וכו'  )ג
חזון  שיש סברא דכיון דעומד מרובה על הפרוץ, הרי מחיצה מעלייתא הוא, וא"כ איך יהי' גרוע מלחי או קורה. וכ' ה

נו חכמים ברוח רביעית הוא באופן שהוא גדור ויש לו פתח, והלכך, אע"ג (עירובין א', א') דה"א דהתקנה שתק  איש

ליתסר   דאכתי  וה"א  הפרצה,  את  מעלה  מרובה  דעומד  ידענו  לא  אכתי  פתח,  לשם  הפרצה  את  מעלה  וקורה  דלחי 

ותי'  דג"כ עמד על קו' זו,    גר"ח(סטנסילס, סוף פ"ב דבכורות), שהביא מה  חי' הגרי"זמדרבנן מדין תקנת לחי. וע' ב

אלא דבמבוי בענין   רבנן,דבאמת לא חסר כלל במחיצות, אף מד  דבמבוי לית להו משום חסרון מחיצה,דמוכח מזה  

מבוי סתום לענין היתר טלטול, וילפינן מק"ו מחצר דבעומד מרובה מהני ליחשב כמבוי סתום.

, ומה חצר שאינה ניתרת בלחי או קורה אם נפרץ כותל שעל פני רשות הרבים רש"יפ   -וק"ו מחצר, ומה חצר, וכו'  )ד

פני והק' ה  על  וכו'.  אמתכולו,  נמי  שפת  העומד  מרובה על  אם פרוץ  במלואו, הא  פרוץ  שהי'  דוקא  למה פרש"י   ,

' מחיצות שאין  שיש ב וכגון  מיתסר. ותי' דאולי ס"ל לרש"י דכל שבכל ג' מחיצות ביחד יש עומד מרובה על הפרוץ,

, והניח  , מ"מ כשר, ולכן פי' דמיירי שפרוץ במלואועומדמרובה על ה  פרוץאז אפי' אם בג' יש    בהם שום פירצה,

בצ"ע.

, דבתורת פס ד' לא מהני, ואע"ג דמבוי משתריא בפס מק"ו  רש"יכ'    -ניתר בעומד מרובה על הפרוץאינו דין ש  )ה

כי היכי דלא מהני בתורת לחי כיון דלא מכוין לשם לחי, ה"ה  ומחצר, מ"מ לא מהני, משום דלא הניח שם לשם פס,  

(ל"ה) דנפק"מ   ת רעק"א"שו וכ' ב  כ' דאין סברא ללמוד דפס מהני במבוי מדין חצר.תוס'  דלא מהני בתורת פס. אבל  

בלחי העומד מאליו ולא סמך עליו מבעו"י ורחב ד', דלפי רש"י מהני מדין פס, לפי מש"כ רעק"א שם דפס העומד 

מאליו מהני, אבל לתוס' דס"ל דלא מהני במבוי היתר פס, אז כיון דלחי העומד מאליו לא מהני מדין לחי, לא מהני 

ג"כ מדין פס. 

(או"ח ס"ה, י') שהק' דאכתי תק' לן דהא    חזון אישע' ב  -ברי' דר' יהושע מבוי נמי פרצתו בעשרקסבר ר' הונא    )ו
רבים פרצתו בד', ולכאו' בחצר הדין הוא דלעולם פרצתו בעשר, וא"כ עדיין יש  לקמן אמרי' דבמבוי היכא דבקעי בה  

דפרצתו בד' היכא דבקעי בה רבים. עוד    פירכא, שאין ללמוד ק"ו מבוי מחצר. וכ' להוכיח דבאמת גם במבוי הדין הוא

כ' דבחצר לא שייך כ"כ בקיעת רבים, וא"כ לעולם בחצר אפי' בבקיעת רבים דינו בי' (אבל מ"מ לא הוי פירכא, דהא 

 לא שייך בקיעת רבים במבוי). 
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