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,  דבכל צורת הפתח יש לחי ומשו� � דתיפוק ליה משו� לחילומר דאי� , )ה איפכא"בד(' כתבו התוס 1

 דלחי מהני א� ,ומדויק מדבריה�. כגו� במבוי מפולש או רחב מעשר �ג שלא מהני לחי "ל דמיירי בכה"די
  ).ה ש� וא�"ו בד"ד סעי� כ"סימ� שס(בבית מאיר ' אמנ� ע. למבוי הגבוה מעשרי� אמה

בתחילה לומר ' וצידדה הגמ. ל במשנתנו שג� א� יש לו צורת הפתח ברחב מעשר צרי! למעט"אכ� רב ס 2
� לא מועלת צורת  שאליבא דרב ג,שכתב) 'ב אות א"סימ� קי(א "חזו' ועי. ודחתה, ל כרב"יוחנ� ס' שג� ר

 ).בות כא�ובחלק שאלות ותש(יוס� דעת ' וע, הפתח למעלה מעשרי�
אכ� . מ כא� אמר זאת בש� רבו"מ, ל לעיל דצורת הפתח מ� הצד מועילה ג� לעני� שבת"והג� שאמר ר 3

ג� יש להעמיד כ� , יוחנ� ביותר מעשר' שלפי מה דאוקימנא לקמ� את דברי ר, )ה הכא"בד(' כתבו התוס
ולא . ל"מהצד וכהנ' אבל בעשר מהני אפי, דמה שלא מהני הוא משו� שהוא ביותר מעשר, ל"דברי ראת 
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