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  .נח ד� עירובי�
   ?דברי דלהל�או קושרי במה מודדי

  
  ? או קושריבמה מודדי�  

  )סיב יחידי שגודל על הדקל ( בחבל אפסקימא:לרב אסי  תחו שבתמדידת 
   בחבל של פשת&:לתני רב יוס�

  ) מודדי� בקנה'היות שה� קטני� (בקנה המדה   מדידת שערי משכ� יחזקאל
  )1חבל העשוי מקנה סו�(ל המגג בחב  הפרה קוד שחיטתהקשירת 

  י חבל העשוי מערבה קלפוה"ברש' א' לפי(בחבל של נצרי�   קשירת בגדי הסוטה
  )י חבל העשוי מסיבי דקל"ברש' ב' לפי                     

  
  ? מה יעשהגיאהמודד 

  
  מודד רק את הקרקעית  2מקדר  'יבליעו בחבל נ  
  5כשחוט המשקולת יורד כנגדו  4בגיא מעוק�  3אמה' כשהגיא פחות מנ  גיא 

  
  ?המודד כותל מה יעשה

  
  אומדו בליבו בלי למדוד  'מבליעו בחבל נ  

  7זקו� דלא ניחא תשמישתיה  6בניחא תשמישתיה  כותל גדר והר
  

                                                           
דהג
 ששו
 חבל , )ה בחבל"בד(' וכתבו התוס. דמעשה פרה עושי
 בדברי
 שאינ
 ראוי
 לקבל טומאה 1

לכ� , יקבלו טומאה 
ויטֵוה
 חבל א
 יארג
 מ סיבי שאר דברי
 שעושי
 מ"מ, אינו ראוי לקבל טומאה

 .משו
 מעלה דפרה לא משתמשי
 בה

מחמת שיפוע (וחברו הנמו� ממנו , והמודד הגבוה נות� את החבל כנגד רגליו, אמות' לוקח חבל של ד', פי 2
 .נות� את החבל כנגד לבו) ההר

 שלא יצא מתחומי שבת במקו
 ויכול ללכת לימי� הגיא או לשמאלו באופ�, אמה' וא
 הגיא יותר מנ 3
והטע
 שאסרו לו . (דתו במקו
 שמסתיי
 הגיאיוחוזר למ, וצופה היכ� נגמר הגיא, מודד ש
, ההוא

דת התחומי� הגיע עד יויאמר מ, משו
 שיש לחוש שמא יראנו אד
 ש
, למדוד במקו
 שיוצא מהתחומי�
 ).כא�

וכיו� שכ� לא הקילו להבליעו אלא הצריכו , שהיה גיא נוח להלו�) א: י"פירושי
 פירש בזה רש' וב 4
בצד מערב הול� ומתעק
 ) שלא יכול להבליעו(אמה ' באופ� שהיה הגיא יותר מנ) ב. למדוד אותו בקידור

  .שאינו יכול ללכת למקו
 אחר למדוד כנגדו, לצפו�
אמות שירד לתו� ' שא
 ית� חוט המשקולת בקנה ד, אמות' פחות מדדהיינו באופ� שהיה שיפוע הגיא  5

אול
 א
 המשקולת . אז יורד למטה ומודד רק את קרקעית הגיא, לא תנק# המשקולת על המדרו�, הגיא
 .בזה אמרו שמקדרי� א
 לא יכול להבליע, אמות'  דהשיפוע יותר מד$ תנק# על המדרו� 

6 
וכגו� בגדר שנפלה שעשית עתה גל אבני
 , אמות'  מתו� דשהיה הכותל מתלקט לגובה עשרה טפחי
והוא כאילו שהיה נוקב את הכותל , י שימתח חבל מעל עמודי
"אז צרי� להבליעו ע, שאפשר ללכת עליו

 .כדי למודדו
שמיירי באופ� שאינו זקו# , )ה אי�"בד(' אכ� כתבו התוס. והיינו שמחשב כמה עובי הכותל ע
 שיפועיו 7

וקולא . רק את עובי הכותל, ג אי� מחשב את השיפוע"דבכה, אי� חוט המשקולת נוקפת עליויותר מדאי ש
צרי� לטרוח , אול
 גבי גיא מעוק
 א# שאי אפשר להבליעו, זו נאמרה דוקא גבי כותל שטורח לעלות עליו

 .ולמודדו בקידור
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  :עירובי� ד� נח
  ?ק דרב יוס�" לל,הא יכול להבליעו או צרי  לקדר) 'נורחב פחות (גיא שהיה עמוק כדלהל� 

  
  יותר מאלפי אמה  אלפי אמהד ע  אמה' פחות מק  

  מקדר  מקדר  מבליע  ק"לת
  מקדר  מבליע  מבליע  ולאחרי

  
  ?ב דרב יוס�"או צרי� לקדר לל, הא� יכול להבליעו) 'ורחב פחות נ(גיא שהיה עמוק כדלהל� 

  ].ה איכא"תוד[
  

  באי� חוט המשקולת יורד כנגדו  
  עד אלפי אמה  אמה' מקפחות   

  בחוט המשקולת יורד כנגדו
  יותר מאלפי אמה' אפי

  1מקדר  מבליע  ק "לת
  מבליע  לאחרי

  מודד 
  2מדידה יפה

  
  ?]ה אבל"תוד[י " לשיטת רשמה יעשה) ה כותל"וה(המודד הר 

  
  במתלקט   

  טפחי ' י
  אמות' מתו  ה

  במתלקט 
  טפחי ' י

  אמות' מתו  ד
  כשזקו� יותר
מהשיעור 

  ל"הנ
אי� חוט 

  המשקולת 
  א"נוטה יותר מד

  מודד בלי שיפוע  אומדו בלבד  מבליע או מקדר  מודדו ע� מדרונו   3רבאק ד"לל
  מודד בלי שיפוע  אומדו בלבד  מבליע או מקדר  לרב הונא ברבא

  

                                                           
  . לקדרבזה החמירו חכמי� שצרי-, דכיו& שקצת ראוי הוא להילו- דאינו זקו� לגמרי 1
אלא יורד למטה ומודדו מדידה , דלמסקנא דהכא ג� אינו מבליע, )ה איכא"בד(' כתבו התוס 2

ולא ,יותר מאלפי� אמה יכול למדוד רק את תחתית הגיא' וחידוש שאפי. כדאמר לעיל, יפה
  .אמות' מתחשב במדרו& כלל כיו& שהוא זקו� כל כ- שאי& חוט המשקולת מנק� עליו תו- ד

' במתלקט י) א, דנמצא לדעה זו ארבעה חילוקי דיני� בכותל ובהר, )ה אבל"בד ('כתבו התוס 3
כשזקו� ) ג.  מקדר או מבליע'אמות ' מתו- ד' במתלקט י) ב.  מודדו ע� מדרונו'אמות ' מתו- ה

כשזקופי� לגמרי שאי& חוט ) ד. ל אינו צרי- למדוד כלל אלא אומד�"יותר מהשיעור הנ
  .אומד רק את עובי הכותל בלי השיפוע כלל, אמות' מדהמשקולת נוטה עליה� יותר 


