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  .הד�  עירובי�
  , אמה או למטה מעשר טפחי�' קורה הנמצאת בגובה כ

 �  ?כשר יהיה המבויכדי שבמש� כמה צרי� להגביה הקרקע או להנמי
  

  1במש� כמה ינמי�  במש� כמה יגביה  
  2 ומשהוארבעה טפחי�  טפח  לרב יוס�

  ארבע אמות  ארבעה טפחי�  לאביי
  

  :עירובי� ד� ה
  ?מה דינו, להל� במבואות ד3לחי של ארבע אמות

  
  מה הדי�  

  5 להתירו4צרי# לחי אחר  במבוי רחב תשע אמות
   בעינ% לחי אחר להתירו:לרב הונא  שמונה אמותרחב במבוי 

  6 לא בעינ% לחי אחר להתירו:לרב אשי
   דניתר בדי% עומד מרובה על הפרו'&אי% צרי# לחי אחר   שבעה אמותרחב במבוי 

  

                                                           
דכשהקורה מעל , ע יש להחמיר יותר מאשר לגבי הגבהה הוא"הטע� שלגבי הנמכת הקרקע לכו 1
, טפחי� לאביי' וכיו% שהגביה את הקרקע טפח לרב יוס� או ד, אמה יש מחיצות מבוי ראויות' כ

טפחי� שעליה� ' כ גבי דפנות מבוי הפחותות מי"משא. אמה' הרי שיש היכר שיש כא% פחות מכ
 רולכ% צרי# לחפו, א% מחיצות כשרות של מבויג� א� נעשה היכר עדיי% אי% כ, נמצאת הקורה

שג� אביי מודה שא� ' ומבואר בגמ. [אמות' טפחי� ולאביי בד' לרב יוס� בד, במש# הכשר למבוי
  ].טפחי�' דלא נפסל המבוי א� נשאר פס ד, כ נפר'"כבר היה מבוי ואח

 .דבעינ% עוד משהו, )ה ואי"בד(' כ% כתבו התוס 2
 .יד נידו% משו� לחיאכ% פחות מארבע אמות תמ 3
, דדוקא כשלא עשה אותו לש� לחי במיוחד אלא שכ# היה, )ה פחות"בד(' י והתוס"ומבואר ברש 4

 דמה שריבה בסתימתו אינו סיבה לחסר &בפחות מכ% מהני ' אבל א� עשה אותו לש� לחי אפי
כיו% שהעמידו לש� , י משו� היכרד דלח"ולמ, ד"דהלא לחי מהני משו� מחיצה לחד מ, מדי% לחי
ל כאביי "משו� דקיי, שלא העמידו לש� לחי' ומה שמהני אפי. אמות יש קול' ביותר מד' לחי אפי

ואביי , כא% הוא אליבא דרב הונא, ת שפוסק כרבא שאינו כשר"לר' ואפי. דלחי העומד מאליו כשר
 .הלא דקדק דינו מדברי רב הונא

יוסיפנו על אותו הלחי באופ% שיש היכר ' או אפי,  השני של המבויואותו לחי או שיעמידנו בצד 5
  .כגו% שיעשה אותו גבוה יותר או נמו# יותר או דק יותר או עבה יותר, שהוא לחי אחר

וע� פרו' מרובה הרי שהלחי ,  מדי% עומד מרובה על הפרו'רא� עומד מרובה נית, דממה נפש# 6
הוי ספק דבריה� , אמות' ומה תאמר שאולי הוא בדיוק ד, אמות ושפיר נידו% משו� לחי' פחות מד

דכיו% שאי אפשר , )ה וספק"בד(' כתבו התוס, ל דבידי אד� אפשר לצמצ�"והג� דקיי. להקל
  .י טורח גדול לא הטריחו אותו לצמצ� ולבדוק בספק דבריה�"לצמצ� אלא ע


