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  .יד�  עירובי�
  ?מה דינו, 1לחי המוש� ע� דופנו של מבוי

  
  אמות' כשמוש� פחות מד  אמות' כשמוש� יותר מד  

  3מועיל  2אינו מועיל  ד נראה מבחו� ושוה מבפני� מהני"למ
  אינו מועיל  ד דלא מהני"למ

  
  ?באיזה שיעור רוחב נפסל המבוי

  
  לדחיית רב יוס�  לסברת רב אחי  

  מעשר אמותביותר   אליבא דחכמי�
  5נשאר בספק  4ג אמה ושליש"עד י  יהודה' אליבא דר

  
  :עירובי� ד� י

  ?6הא� ובמה נחלקו רב דימי ורבי� בדי� עור העסלא
  

 אצבעיי� מכא�  לרב דימי   
  י� באמצעי� מכא� ואצבעיואצבעי

אצבע ומחצה מכא� ואצבע   לרבי� 
  ומחצה מכא� ואצבע באמצע

  א דרב דימי "להו
  7 לא נחלקו 

  )  זרת&(באצבעות קטנות יירי מ
  שיש מה� שש בטפח

  ) גודלי�&(באצבעות גדולות מיירי 
   שיש מה� ארבע בטפח

    לאביי 
  8נחלקו

רוחות ' עומד מרובה על הפרו* מב
  מצטר� 

רוחות ' עומד מרובה על הפרו* מב
  אינו מצטר�

למסקנא דרב דימי 
   נחלקו 

  פרו* כעומד אינו מצטר�  פרו* כעומד מצטר�
  

                                                           
 .ר"כהוספה על הכותל לצד רה, שהעמיד את הלחי בסו
 כותל המבוי 1
 .וצרי� עוד לחי להתירו, דכיו� שארו� כל כ� יצא מש� לחי ויש לו תורת מבוי 2
 .ד דבי� לחיי� אסור"וכמ, ל לרמי בר אבא בש� רב הונא דאסור להשתמש כנגד הלחי"וס 3
4 �ג "יהודה ביותר מי'  מרובה על העומד לא התרנו לרולמד זאת מדי� פסי ביראות שא
 שהתרנו בה� פרו

  .ג אמה ושליש"ש במבוי שאי� בו היתר בפרו� מרובה על העומד שלא נתיר יותר מי"כ, אמה ושליש
, דיתכ� שכיו� שהקלת קולא אחת לא מקילי� יתר, רב יוס
 דחה את ראית רב אחי מדי� פסי ביראות 5

דפסי , ל לאיד� גיסא"ועוד י. ג אמה ושליש"שמא נתיר יותר מי, אבל כא� במבוי שיש עומד מרובה
, ה אמר אביי"בתוד: ד
 ב(לעיל ' וע. אבל במבוי לא נקל כלל,  נקל עוד קולא ביראות שהקלנו קולא אחת 

 .ה שפתחו עשרי�יהוד' ל לר" שאולי ס,)א ש�"ובריטב
ודינו שבאופני� מסוימי� שיתבארו להל� מצטר
 , הוא עור העשוי לבית הכסא של שרי�, עור העסלא 6

 שא� מאהיל העור הזה על כזית מ� המת ,חלל הנקב שבו לשני הרצועות שמ� הצד להיות כשיעור טפח
 . הוא מעביר את הטומאה

  ).אכ� נחלקו מהו גודל החור(,  שיעור טפח ולשניה� הוא,לא נחלקוה� אמר רב דימי לאביי ש 7
רוחות מצטרפות ' כלומר הא� ב, רצה אביי לפרש שה� נחלקו בדי� עומד מרובה על הפרו� משתי רוחות 8

, ולכ� הג� שהנקב הוא אצבעיי�, דלשיטת רב דימי מצטר
. להיות עומד מרובה על הפרו� או לא
ואילו לרבי� דוקא באופ� שכבר . ולהחשב כעומדמצטרפי� האצבעיי� מכא� ומכא� להיות רבי� עליו 

 . עומדי�'באבל לא מצטרפי� , אז הוי עומד מרובה, באחד מהעומדי� יש אצבע וחצי ובנקב יש רק אצבע


