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הרה"ג ר' אהרן יואל סורשר שליט"א

 דף ג' ע"ב
 בענין קורה למעלה מכ'

 הברייתא משפת קורה ולמטה וכן והנה הרי"ף העתיק מניח את הקורה משפת כ' ולמטה אימא למעלה.
מבואר ברבינו יהונתן שם, והק' בזה כל האחרונים ורובן נטו שהוא ט"ס ברי"ף וצ"ל למעלה עיין שם בהגליון על 
הרי"ף ועיין בקרבן נתנאל אות ו' ובגאון יעקב ובתוספות שבת שס"ג, אבל הדרכי משה שס"ג אות ז' כתב חידוש 

היה בתחלה למעלה מכא ובא למעטו יניח הקורה  נפלא וז"ל ונראה מדברי הרי"ף ורבינו יהונתן ריש עירובין דאם
אבל אם אינו גבוה למעלה מכ' רק הקורה א"צ למעטו בשביל זה עכ"ל. ועיין קרב"נ שהק'  ,שיהא ג"כ מכלל העשרים

ון כיצד היה עושה א"כ מהו קושיית הגמ' ממניח את הקורה משפת כ' ולמטה דלמא מיירי שהיה כבר למעלה ותי' דלש
כמה  דף ד' ע"ב. ולדידי צ"ע גדול מגמ' לקמן וכן תי' השיח השדה והביא מקור לזה מן הירושלמי, משמע לכתחילה

 .להגמ' דממעט רק כמה דצריך ודו"ק ממעט כמה דצריך ולהדרכי משה מה פשיטא ליה
 בענין קורה למטה מי'

והראשונים הק' מה למעלה חללו כ' אף למטה חללו י'. ולא ביאר הגמ' למה יש פסול של קורה למטה מי'. 
למה לא תנן במתני' פסול קורה למטה מי' ותי' הרשב"א והריטב"א דכבר תנן כן במס' סוכה ובלמעלה מכ' הק' הגמ' 
למה לי דתנן בתרוויהו, והרבנו יהונתן תי' דכבר תנן לקמן גבי לחי שהוא י' טפחים וה"ה קורה, ומשמעות כולם דטעם 

מו סוכה או לחי, וכן מבואר ברש"י בהרי"ף וכן במס' סוכה דף כ"ב ע"ב. הפסול הוא משום מחיצה צריך להיות י' כ
ולכאו' תמוה למ"ד לחי משום היכרא הא לא בעי מחיצה. ואולי יש ליישב דבחי' מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם הלכות 

עית ויעשה עירובין פרק א' דייק הרמב"ם הלכות שבת פרק י"ז דכתב דיחשב אותו לחי או הקורה כאילו סתם רוח רבי
רה"י, והק' המפרשים הא שיטת הרמב"ם הוא דקורה משום הכיר וגם שיטת הרמב"ם הוא דמבוי שהכשירו בקורה 
הזורק לתוכו פטור א"כ לא הוי סתום ולא הוי רשות היחיד. וביאר הגרי"ז דאף דקורה משום היכר מ"מ ההיתר של 

ולפי זה יתכן דאף אם קורה משום היכר מ"מ צריך מבוי הוא דמדברנן הוי רשות היחיד ונחשב כסתום עיין שם, 
שיהיה י' טפחים משום מחיצה. אבל עדיין צ"ע דלכאו' הכוונה הוא דכל שיש תיקוני מבוי ממילא נחשב המבוי סתום 
אף אם אין הקורה גבוה י'. ועוד צ"ע דלפי זה למה צריך להיות הקורה למעלה מי' ולמה אינו יכול הקורה עצמה 

 להצטרף לי'.
והרש"י כאן ביאר דלמטה מי' אין זה מבוי, וצ"ע בכוונתו דהמבוי באמת הוא יותר גבוה רק הקורה הוא למטה 
מי'. ובגאון יעקב ביאר דהפתח צריך להיות י' וכן איתא באור זרוע. ובביאור דברי רש"י נראה דיסוד הדבר הוא 

י, וכשהקורה למטה מי' להחשב הקורה דהקורה נחשב להתקרה של המבוי ולכן צריך להיות הקורה על גבי מבו
להיות על גב המבוי צריך לומר שהמבוי עולה רק עד פחות מי' וזה לא הוי מבוי, וכן משמע מדברי הגר"ז בשו"ע סי' 

 שס"ג.
 בענין אמה בת ה' טפחים

אמת סוכה ומבוי באמה בת חמשה טפחים וכו' עיין כל הסוגיא. ונמצא דלאביי יש ב' אמות אמה בת ה' 
ים ואמה בת ו' טפחים וצריך להחמיר כשניהם, ולרבא יש אמה א' בת ו' טפחים וצריך להחמיר להיות עצבות טפח

 ושוחקות. וצ"ב לאביי הא האמה הוא אבר בהאדם וממ"נ אם הוא בת ה' טפחים או ו' טפחים.
דדין האמה ויש בזה ב' מהלכים. הגמ' מס' כתובות דף ה' ע"ה איתא דהאצבע הגדול הוא האמה דהיינו שמו

מהמרפק עד אצבע הגדול. והרש"ש שם כתב דזהו אמה בת ו' טפחים, ואמה בת ה' טפחים הוא עד סוף פסת היד. 
אבל לפי זה האמה הוא כמו פוט ומחצה וקצת יותר כמו שיעור של הגרא"ח נאה, ואינו מתאים עם שיעור של החזון 

אמת האמה מהמרפק עד האצבע הוא אמה בת ה' איש. והקהלות יעקב ספר שיעורים של תורה פרק ו' הביא דב
טפחים ובאמה בת ו' טפחים הביא מספר משנת חכמים בספרו אדרת אליהו דהוא מהבית השחי עד סוף היד אבל 
זהו קרוב לב' פוט ומחצה ויותר נכון כמו מה שביאר בחי' מהרי"ץ בספרו בית שאול דהוא מבית השחי עד פרק כף 

ר דאמה בת ו' טפחים הוא אמה מהמרפק עד האצבע ומוסיף עוד טפח, וכתב שזהו היד. והקהלות יעקב עצמו סב
פשטיה דקרא דיחזקאל שהובא כאן דף ד' ע"א ואלו מדות המזבח באמתו אמה וטפח ופי' רש"י הכוונה אמה בת ה' 

 טפחים שכל אמה הרגיל הוא אמה וטפח מאותן אמות.
ם הוא ג' אמות אם זהו עם הראש או מלבד הראש, והנה נחלקו הראשונים אם הא דאיתא בש"ס דגוף האד

דהתוס' מס' שבת דף צ"ב ע"א וכן במס' יומא דף ל"א ובעוד מקומות סבר דהוא מלבד הראש, וברשב"ם ורמב"ן 
ורשב"א וריטב"א בב"ב דף ק' ע"ב סוברים דהוא עם הראש, ובמנחת ברוך ביאר דלתוס' האמה הוא בערך פוט וחצי 

ם הוא בערך ב' פוט כהחזון איש. ויתכן דהראשונים נחלקו אם האמה מהמרפק עד האצבע כגרא"ח נאה ולהראשוני
 הוא אמה בת ו' טפחים כהרש"ש או אמה בת ה' טפחים כהחזון איש.



עיוני אורייתא D A I LY  I Y U N I M  F R O M  H A R A V  A H A R O N  S O R S C H E R  S H L I T ” A

עיונים על העמוד מאת

הרה"ג ר' אהרן יואל סורשר שליט"א

 דף ה' ע"א
 הערות במחלוקת רב יוסף ואביי במבוי יותר מכ' שבא למעטו

ופי' רש"י משום חודו החיצון יורד וסותם, ופי' זו הוי מאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה. 
, וכתב התוס' דרש"י דייק מהסוגיא דהשתא היה ס"ל לקמן דף ח' ע"בה משום מחיצה כדמבואר אליבא דמ"ד קור

דלכו"ע קורה משום מחיצה, וכתב המהרש"א דאף למ"ד משום מחיצה אכתי יכול לומר דהפסול למעלה מכ'  להגמ'
 ד"ה ארבע אמות. דף ה' ע"ב בעינן היכר קצת וכמבואר בתוס' הוא משום היכר דעכ"פ

וכתב עוד התוס' דאף דסברי דקורה משום מחיצה מ"מ לא בעי ד' כיון דהוי דופן אלא שבא למעטו. אבל 
תי' הגמ' דלכו"ע מותר להשתמש תחת הקורה ומ"ד ד' סבר קורה משום מחיצה אז ס"ל להש"ס דלמ"ד מחיצה ב

, דרש"י מבאר סברת המחלוקת במתק לשונוב באמת צריך ד', וצ"ב במאי פליגי הס"ד והמסקנא. וכתב הגאון יעק
ור עשרים משום היכר הוא הרי רש"י ד"ה מאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה פי' והלכך כיון דשיעד

הס"ד ס"ל דאף למ"ד קורה משום מחיצה הטעם שלמעלה יש היכר לעומד על אותו טפח שנגבה תחת הקורה, דהיינו ל
מכ' פסול הוא משום דאין כאן היכר, ולכן לא בעינן מיעוט של ד' דיש לנו מחיצה גמורה אלא שחסר היכר ובטפח סגי, 

ו רבנן דבטפי מכ' לא אמרינן יורד וסותם", דאין הטעם משום היכר אלא משום משא"כ בהתירוץ כתב רש"י "ואמר
[והבאנו לעיל דבר הריטב"א דף פ"ז דלא אמרינן פי דבאמת יש חסרון בהסתימה והמחיצה כל שהוא למעלה מכ', 

 וא"כ בעינן ד' דאין מחיצה אלא לד' וכדכתב רש"י.תקרה יורד וסתום ביותר מכ'] 
א דאין אומרים יורד וסותם טפי מכ' אינו משום דאינו יורד יותר מכ' דא"כ כל שיש היכר ולבאר יותר קצת דה

תחת לקורה הא יכול לירד ואין חסרון של אין מחיצה אלא לד' משום דאחר שירד הוי מחיצה לכל המבוי, אלא החסרון 
ינו נראה כמחיצה מחמת גובהו, הוא דהדין מחיצה של יורד וסותם הוא משום דרואין אותו כמו מחיצה, ולמעלה מכ' א

 ולכן כדי להיות מחיצות צריך ליראות כמחיצה כשיעור הגדרת מחיצה שהוא ד' טפחים, כן נראה פשוט.
ועיין רשב"א וריטב"א וחי' הר"ן שהביאו הראב"ד  ומאן דאמר ד' טפחים קסבר אסור להשתמש תחת הקורה.

דלא הוי בכלל המבוי סגי לה בטפח, ומ"ד ד' סבר מותר  דגרס להיפך דלמ"ד טפח אסור להשתמש תחת הקורה דכיון
 להשתמש תחת הקורה דכיון שהוא בכלל המבוי בעינן שתהא ראוי להשתמש בו כעין מבוי.

והק' הגאון יעקב דלמ"ד קורה משום היכר הא דמותר להשתמש תחת  ואיב"א דכו"ע קורה משום היכר וכו'.
בואר לקמן ח: והובא בתוס', וא"כ מה מועין המיעוט תחת הקורה הא הקורה הוא משום דההיכר הוא לבני רה"ר כמ

אכתי אין היכר לבני רה"ר דלהם הוי יותר מכ'. ותי' ע"פ דיוק ברש"י ד"ה לא דכו"ע "והרי יש כאן היכר בכניסתן 
 כשמשתמשין תחת הקורה, דהיינו שיש היכר לבני רה"ר מיד כשהם נכנסין מהרה"ר להמבוי, (ולעיל למ"ד קורה

משום מחיצה פי' רש"י "הרי יש היכר לעומד על אותו טפח" ולא פי' בכניסתו, דלמ"ד משום מחיצה ההיכר הוא לבני 
ובזה מיושב הא דלמ"ד לא אמרינן היכר של מעלה כהיכר של מטה צריך ד' טפחים וקשה  המבוי ולא לבני רה"ר).

דכיון דסבר קורה משום היכר ומותר להשתמש תחת הקורה א"כ ס"ל היכירא לבר ומה מועיל ד' טפחים תוך המבוי, 
 ובזה מיושב דכיון דההיכר הוא לבני רה"ר בכניסתם מועיל להם כשנכנסים לתוך המבוי.

בר לא אמרינן היכר של מעלה כהיכר של מטה. וביאר הגאון יעקב דאף דהיכר של מעלה טפח מ"מ ומר ס
אותו טפח ניכר לכל המבוי, ואם הוא ניכר רק לטפח א' אין זה היכר עד שיהא ניכר למקום חשוב. והביא הירושלמי 

של מטה כהיכר של מעלה או לא דכתב דמ"ד טפח כדי קורה ומ"ד ד' כדי מקום, וכתב הגאון יעקב שזהו הפי' היכר 
 אמרינן היכר של מעלה כהיכר של מטה.



עיוני אורייתא D A I LY  I Y U N I M  F R O M  H A R A V  A H A R O N  S O R S C H E R  S H L I T ” A

עיונים על העמוד מאת

הרה"ג ר' אהרן יואל סורשר שליט"א

 
 
 

 בסוגיית הגמ' בהיה פחות מי' טפחים וחקק בה להשלימה לי'
ז"ל רש"י ד"ה רב יוסף דבעי לעיל טפח בעי ונחלקו הראשונים בביאור הגמ', ד היה פחות מי' טפחים וכו'. 

מא סגי, הכא דהשתא הוא דמשוי ליה דופן בין לרב יוסף ארבעה, דהתם דאיתיה לדופן ולמעוטי קאמת בהיכא בעל
בין לאביי בעינן דליתחזי האי דופן לשיעור הכשר אורך מבוי שלם וכו' עכ"ל. ולשון זה משמע דכל המבוי הוא למעלה 
מי' רק מקום הקורה הוא למטה מי', ואעפ"כ מיחשב שאין לה דופן בפתחו וצריך ליתחזי דופן כשיעור הכשר מבוי 

מטה מי' שמיירי במבוי רגיל רק שהניח את הקורה ל )שער א' אות ג'הרשב"א בעבודת הקדש (, וכן מבואר בשלם
אבל הריטב"א הביא הרש"י בשינוי לשון וז"ל דהכא אין לזו גובה מבוי ולא גובה דפנות והשתא משוינן מבוי  .טפחים

מיירי דכל כותלי המבוי הם פחותים  ע דהגמ'מבוי. ומהריטב"א משמודפנות בחקק זה צריך לעשות בו כשיעור אורך 
 ס"ק פ"ח). סי' שס"ג מי' וכן נקטו האחרונים (האבן העוזר והבית מאיר והגאון יעקב והגר"ז ומ"ב

והק' האחרונים דאם כל המבוי הוא פחות מי' מה מהני שיחקוק שיעור של ד' אמות הא מ"מ שאר המבוי אין  
דמיירי שקרקע המבוי הוי  נ"ט)אות הובא במ"ב שם בשעה"צ שס"ג סעיף כ"ו  סי'לה מחיצות כלל, תי' האבן העוזר (

גבוה מקרקע רה"ר, ולכן אף שמחיצות המבוי אינם י' מ"מ יש כאן גידוד וקיי"ל גידוד ה' ומחיצה ה' מצטרפים, אבל 
"ע הרב כתב דמחיצות כל זה הוא רק לעשותו רה"י אבל למיהוי מבוי אז בעינן שהמחיצוה יהיו ניכרות תוך המבוי. והשו

המבוי אינם י' אבל מחיצות הבתים והחצירות שסביבות המבוי הוי י' והוי רה"י על ידן ומ"מ אינו ניתר בלחי וקורה 
 משום דאין לה מחיצות מבוי וכן הוא בפסקי הרי"ד.

גבי בית שגבוה י' ואין תוכו  שבת מס' כתב דזה תלוי במח' ראשונים ט"ו) סעיף שמ"ה, ס' אבל הבית מאיר ( 
י' וחקק בו להשלימו לי' דאיתא שם דנעשה כל הבית רה"י משום חורי רה"י, דרוב ראשונים כתבו לחלק בין שבת 
לסוכה דרק סוכה בעי שהחקק יהיה תוך ג' אבל שבת לא בעינן זה כלל, והרא"ש והתו"י כתבו דהא דלא בעינן שיהא 

יות הוי י', ולכן לפי תוס' ושאר הראשונים מהני החקק אף בלא מחיצות החיצונות תוך ג' הוא משום דמחיצות החיצונ
ובדעת האבן העוזר דלא ס"ל כן אולי דס"ל כהרא"ש דאם אין המחיצות כל המבוי רה"י מדין חורי רה"י.  ונעשה

מבוי הוי אבל מלשונו משמע דאף אם המחיצות מצטרפות מ"מ אסור משום דשאר החיצונות גבוהים י' לא מהני, 
פרוץ במלואו להרה"ר או הכרמלית שחוץ למבוי והחקק הוא פרוץ במלואו לשאר המבוי, וצ"ל דלא דמי לבית או משום 
דרק בבית נחשב חורי רה"י אבל במבוי א"א להחשיב כל המבוי חורי של החקק, או דאף בחורי רה"י יש חסרון של 

 .משום המחיצותית שאני דאינו פרוץ פרוץ במלואו למקום האסור לו וב
וכתב הגאון יעקב דלדעת הריטב"א אם מחיצות המבוי י' ורק הקורה נמוך א"צ ד' אמות אלא סגי בטפח לרב  

יוסף וד' טפחים לאביי וכמו למעלה מכ', אבל כתב דיתכן דהכא לכו"ע צריך ד' טפחים דכיון דלא הוי י' זה הוי חסרון 
ל להרשב"א אף אם מחיצות המבוי י' והקורה נמוך מי' צריך ד' בעצם שיעור הפתח, אבל מ"מ בד' טפחים סגי. אב

וכוונתו להקשות דלמה יהיה גרוע פחות מי' מלמעלה מכ', וחזינן דאף אם יש חסרון מחיצה  אמות וכתב דצ"ע למה.
בלמעלה מכ' מ"מ בד' טפחים סגי דהוי שיעור מחיצה, ולכאו' יש ליישב דאף אם למעלה מכ' הוי חסרון מחיצה מ"מ 

משא"כ למטה מי' אין זה מחיצה כלל ולכן בעינן השיעור לכל שיעור מבוי ויש דחסר תנאי המחיצה, זהו חסרון צדדי 
להעמיס זה בכוונת רש"י, אבל לכאו' קשה דבאמת פסקינן דקורה משום היכר ולא בעינן מחיצה ברוח רביעית כלל 

סתם רוח רביעית" ניחא דאף דקורה משום היכר ובשלמא להרמב"ם דכתב "ותחשב  אותו לחי או אותו קורה כאילו 
, אבל להרשב"א דכתב דבעינן היכר בעלמא וכן רש"י ג' ע"בשום דנחשב מחיצה וכדכתבנו לעיל מ"מ היתרו הוא מ

 , וצ"ע.כן א"כ מה צריך מחיצה כלל לעיל משמע
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 דף ה' ע"ב
 בענין לחי הבולט מתוך דופנו של מבוי ד' אמות

רש"י ד"ה ד' אמות וכו' ואע"ג דאילו עבדיה לשם לחי הוי כשר דמשום דריבה מסתימתו לא גרע מלחי משהו 
הכא כיון דלאו להכי איקבע אנן במחשבה לא מצינן לאפוקיה מתורת כותל ולשוייה לחי וכו', וכן פי' תוס' ד"ה ארבע 

נדון משום מבוי דכהועמד לשם לחי יש לו קול ואיכא היכרא, וכן דעת הריטב"א ועוד ראשונים, והחי' הר"ן הביא אמות 
דאחרים פי' דאף בהוקבע לשם לחי לא מהני, וכן משמע בעבודת הקדש להרשב"א דלא הזכיר שום תנאי וסתם דד' 

מך עליו מאתמול לא מהני, והב"י הבין דכוונתו אמות אינו לחי וכן דייק הגאון יעקב בדבריו. והטור כתב דאף אם ס
אף אם הוקבע לשום לחי והק' עליו דלמה לא פסק כרש"י ותוס', ותמה הב"ח דאדרבה דלא כתב דהוקבע לשום לחי 
לא מהני רק אם היה בולט וסמך עליו מאתמול וזהו ממש כרש"י דבמחשבה לא מצי לאפוקי מתורת לחי, וכתב 

רק מחשבה לא מהני אבל דיבור מהני, אבל הב"ח חלק עליו וכתב דדעת הטור כרש"י דכנראה דעת הב"י דלרש"י 
וכן כתב הדרכי משה שם, והגאון יעקב כתב דאף הב"י חזר בה דבשולחן ערוך כתב דאף סמך עליו מאתמול לא 

ה אז ניתר מהני כהטור. והרמב"ם לא הביא כלל הדין דד' אמות אינו נדון משום לחי רק כתב דאם הלחי עומד מרוב
משום עומד מרובה ואם הוא פרוץ מרובה או פרוץ כעומד אז ניתר משום לחי, ועיין מגיד משנה שביאר דהרמב"ם 

 סובר דרב אשי חולק על רב הונא וכל שהוא פרוץ מרובה יכול להיות לחי.
מ' דאי והגאון יעקב הק' דלרש"י ותוס' דס"ל דאם הועמד לשם לחי מהני אף ביותר מד' א"כ מה קשה להג

מוקי לה בהדי לחי אוספי הוא דקא מוסיף עלה הא ההוספה הוא לשם לחי, ותי' דכל שעיקר הלחי אינו לשם לחי ונדון 
 משום כותל משום דהוי יותר מד' אמות אף תוספתו כמוהו ולא הוי לחי.
 בפסי חצר יותר מד' אמות

הפרוץ וק"ו מחצר. וכתב רש"י ד"ה לא אמרן אלא במבוי שמונה אבל במבוי שבעה ניתרת בעומד מרובה על 
אינו דין וז"ל ומיהו במבוי שמונה אע"ג דבהאי קל וחומר נמי מצי למישרייה דהא יותר מד' טפחים הוי האי פס וחצר 
משתרייא בפס ד', כיון דלאו לשום לחי הוקבע שם ולא לשם תיקון פס הקבע שם כי היכי דיצא מתורת לחי יצא 

ואמרינן זהו פתחו ולא נעשה בו תיקון להתירו עכ"ל. ויש ב' פי' בדבריו, התוס' ויותר  מתורת פס ולא מינכרא מילתא
מפורש בתוס' רבנו פרץ סבר דדעת רש"י דבאמת לא מהני גבי חצר ג"כ, דיצא מתורת פס היינו דאף בחצר לא מהני, 

לף מק"ו דכל מה שמהני וחלקו עליו דרק מבוי בעי היכר קצת ולא חצר, אבל פי' דאף דמהני בחצר מ"מ א"א למי
בחצר מהני במבוי, דבחצר בעי מחיצה ולכן כל שסותמו טפי מהני טפי, אבל מבוי דאקילו בה דלא בעי מחיצה ולכן 
בעי דוקא לחי משום היכר. אבל הריטב"א וכן הגאון יעקב פי' דברי רש"י ג"כ דמהני בחצר, וכוונת רש"י כי היכי דיצא 

דאף דהוי פס המהני בחצר מ"מ כי היכי דלא מהני במבוי משום לחי ה"נ לא מהני  מתורת לחי יצא מתורת פס הכוונה
 במבוי משום פס דלא מינכרא מילתא, ולשיטתם דעת רש"י הוא כתוס'.

 בדין עומד מרובה במבוי שנלמד מק"ו מחצר
, ובאבן וק"ו מחצר ומה חצר שאינו ניתר בלחי וקורה וכו'. וצ"ב למה צריך ק"ו הא עומד מרובה מהני מ"מ

העוזר ובמרומי שדה משמע דס"ד כיון דאקילו בה בלחי וקורה צריך דוקא לחי וקורה, ונראה לי הביאור דבאמת לא 
תקנו מחיצה לצד רביעי ולא בעי מחיצה כלל כדכתבתי לעיל דף ב' ע"א אלא היכר שלא לאיחלופי ברשות הרבים, 

 ולכן צריך ק"ו דגם עומד מרובה הוי תקון מבוי.
ריך מה לחצר שכן פרצתו בעשר תאמר במבוי שפרצתו בד', ותי' רב הונא בריה דר' יהושע סבר והגמ' פ

דמבוי נמי פרצתו בעשר, ומשמע דלרב הונא באמת לא מהני עומד מרובה, וכן כתב הריטב"א. אבל הגאון יעקב 
(הר"מ שהובא ברא"ש)  והקרן אורה והחזון איש נקט דבודאי מהני גם לרב הונא, וכתבו דאטו להפוסקים כרב הונא

לית להו דעומד מרובה מהני, ומוכח דמהני מסברא, רק רב הונא בריה דר' יהושע לשיטתו נקט דמהני מק"ו. והביאו 
ראי' מתוס' ד"ה דמטפי ליה דכתב דבמבוי שמנה לא בעיןן דמטפי ליה או דמיבצר ליה דניתר משום עומד מרובה, 

נא דלית ליה עומד מרובה, אבל מדלא תי' תוס' כן משמע דאף לרב הונא והריטב"א תי' דאזלינן כאן אליבא דרב הו
 מהני עומד מרובה דבאמת לא בעי ק"ו לזה.

ובכתבי הגרי"ז מס' בכורות וגם בחזון איש כתב טעם אחר למה בעי ק"ו, דהתקנה של לחי וקורה הוא דבעי 
ה סתימה אלא דמהני בלא סתימה ולכן בעי מבוי סתום לגמרי וע"י לחי וקורה נחשב סתום, אבל עומד מרובה אין ז

ק"ו. והגרי"ז כתב דזה הטעם דמבוי פרצתו בד' דאף דהוי עומד מרובה מ"מ אין זה סתימה ולכן אסור דבעי מבוי 
 סתום.
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ובגמ' איתא דרב אשי אמר אפי' תימא במבוי שמנה ממ"נ אי עומד נפיש נתיר בעומד מרובה אי פריץ נפיש 
דשויה תרוויהו כי הדדי הוי ספק דרבנן וספק דרבנן לקולא. והתוס' ד"ה ספק דבריהם נדון משום לחי מה אמרת 

להקל הק' הא קיי"ל פרוץ כעומד מותר ותי' דר' הונא בריה דר' יהושע סבר דבענין עומד מרובה, ולפי זה לדידן אף 
משום עומד מרובה ואי  בפרוץ כעומד הו"ל להתיר משום פרוץ כעומד. וברמב"ם איתא דכל דהוי עומד מרובה נדון

הוי פרוץ מרובה או שוה נדון משום לחי. והגרי"ז שם הביא הגר"ח שהק' הא הרמב"ם פסק דפרוץ כעומד מותר וא"כ 
למה כתב דפרוץ כעומד הוי לחי הא הוי פרוץ כעומד ואין צריך לחי, ויש בזה נפק"מ להלכה דלחי בעי סמך עליו 

ח דמבוי לא סגי במחיצה אלא בעי סתימה, ופרוץ כעומד אף אם מהני מ"מ מאתמול ופרוץ כעמוד לא בעי. ותי' הגר"
אינו נחשב שהפרוץ סתום, משא"כ עומד מרובה דנחשב סתימה גמורה (ויסוד זה כתב איתא בגאון יעקב וברש"ש 

ו צריך לקמן דף י' ע"ב), ולכן עומד מרובה מהני במבוי משום סתימה ופרוץ כעומד לא מהני. והעיר הגרי"ז דאחר הק"
להיות דגם פרוץ כעומד מהני. [ולכאו' היסוד דבעי במבוי סתימה אינו יכול ליישב ב' ההערות, הן הא דצריך הגמ' ק"ו 
הן הא דצריך הרמב"ם עומד מרובה, דאם עומד מרובה הוי סתימה ולכן הצריך הרמב"ם עומד מרובה א"כ לא צריך 

ק"ו לעומד מרובה משום דבמבוי בעי סתימה א"כ משמע  ק"ו משום עומד מרובה דהוי סתימה מסברא, ואם צריך
דעומד מרובה לא הוי סתימה, ואולי הגר"ח פי' הרמב"ם דלא ס"ל כהק"ו מאיזה טעם אבל ס"ל להתיר עומד מרובה 

 מסברא].
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