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עירובי ד יט.

הא הרשעי מצדיקי עליה את הדי בעול הבא?
פושעי ישראל
1
מצדיקי
מצדיקי

לריש לקיש
לרב כהנא

פושעי אומות העול
2
אינ מצדיקי
3
מצדיקי

עירובי ד יט:
מה צדדי הספק בדר תיקו הפרצה בי הדיומדי ביותר מעשר אליבא דר' מאיר,
או יותר מי"ג אמה ושליש אליבא דר' יהודה?
לר'
מאיר
לר'
יהודה

להארי בדיומדי
דסו סו אי #כא #פירצת עשר אמות

להוסי פשוטי
דכ #הזכיר ר"מ במשנה שיוסי בפשוטי& #
ומשו שיש בהוספת הפשוטי #היכר
דאולי יש כא #חסרו #דאתי אוירא
דהאי גיסא וכו'

דלא הזכיר ר"י במשנה שיוסי בפשוטי& #
ומשו שיש בהארכת הדיומדי #היכר

היה אחד מ הדיומדי אב כדלהל ,הא מהני?
לר' שמעו ב אלעזר
ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנ ב ברוקה

אב מרובעת
4
מהני
מהני

אב עגולה
5
לא מהני
מהני

מה פשוט לאביי דהוי דיומד ובמה מבעיא ליה?

ללישנא קמא
לאיכא דאמרי

חיצת הקני "
קנה קנה פחות מג'
6
מבעי ליה
פשיטא דמהני דהוא בצורת דיומד

גורדיתא דקני "
שמחוברי למטה ולמעלה פרודי
זה הוא די #הברייתא דמהני
מבעי ליה כיו #שאי #לה צורת דיומד

 1כ אמרו ר' ירמיה ב אלעזר ור' יהושע ב לוי שהפושעי מצדיקי עליה את הדי בעול הבא.
 2הכי דריש ר"ל ,לקרא )ישעיה סו:כד( "ויצאו וראו בפגרי האנשי הפושעי בי" וגו' ,מזה שנאמר
הפושעי בלשו הווה ש"מ שה עדיי ממשיכי לפשוע ,והיינו מה דאמר ר"ל עוד ש"רשעי אינ עושי
תשובה אפי' על פתחו של גיהנ" והעמידה הגמ' את דבריו אלה בפושעי אומות העול.
 3רב כהנא הקשה על ר"ל שאי לדייק מהפסוק שאמר "הפושעי בי" שהכוונה שפושעי והולכי
בלשו הווה ,כי לשו זו שייכת ג על לשו עבר ,וא"כ י"ל שדברי ר' ירמיה ור' אלעזר שהרשעי מצדיקי
עליה את הדי נאמרו על כלל הפושעי בי מישראל ובי מאומות העול.
 4ובאופ שא יחלקנה יהיה בה אמה לכא ואמה לכא.
 5דלא אמרינ תרי רואי ,כלומר דלא אומרי ג רואי כל שאילו תחקק יש בה אמה על אמה ,ושג
רואי כל שא תחלק יש בה אמה לכא ואמה לכא ,אלא רק חד רואי.
 6הא אמרינ שהקולא בדיומדי שמהני אפי' בפרו! מרובה ,היא דוקא במחיצה טובה ,ולא שע"י לבוד.

