עירובין דף יט
תנו רבנן :כמה ראשה ורובה של פרה  -שתי אמות .וכמה עוביה של פרה  -אמה ושני שלישי אמה,
רבי יהודה
רבי מאיר
בברייתא
כשלש עשרה אמה וכארבע עשרה אמה
שהן כעשר
במשנה

וביניהן כמלא שתי רבקות של שלש
שלש בקר10.02=1.67*6 ,

אמר רב פפא:
בבור שמונה
1 1
8

1 1

של ארבע

13.36 =1.67*8

בבור שתים עשרה
1 1

1 1

12

14
10
דכולי עלמא לא פליגי דלא בעינן דכולי עלמא לא פליגי דבעינן
פשוטין
פשוטין

משמונה עד שתים עשרה
1 1
1 1
8-12
10-13.33
לרבי יהודה
לרבי מאיר
לא בעינן
בעינן פשוטין
פשוטין

 6שאלות ששאל אביי את רבה:
 .1בעא מיניה אביי מרבה :האריך בדיומדין כשיעור פשוטין ,לרבי מאיר מהו?
תשובה :אמר ליה :תניתוה ,ובלבד שירבה בפסין .מאי לאו דמאריך בדיומדין?
דחיית התשובה :לא ,דמפיש ועביד פשוטין.
קושי על הדחייה :אי הכי האי ובלבד שירבה בפסין? עד שירבה פסין מיבעי ליה!
תירוץ :תני :עד שירבה פסין.
איכא דאמרי )קריאת אחרת של תשובה זו ודיון בין רבה לאביי(
תשובה :אמר ליה :תניתוה ,ובלבד שירבה בפסין ,מאי לאו דמפיש ועביד פשוטין?
דחייה :לא ,דמאריך בדיומדין.
חיזוק לדחייה :הכי נמי מסתברא ,מדקתני ובלבד שירבה בפסין  -שמע מינה.
 .2בעא מיניה אביי מרבה :יותר משלש עשרה אמה ושליש לרבי יהודה מהו? פשוטין עביד או
בדיומדין מאריך?
תשובה :אמר ליה :תניתוה ,כמה הן מקורבין  -כדי ראשה ורובה של פרה ,וכמה מרוחקין  -אפילו כור

ואפילו כוריים ,רבי יהודה אומר :בית סאתים  -מותר ,יותר מבית סאתים  -אסור .אמרו לו לרבי יהודה :אי
אתה מודה בדיר וסהר ומוקצה וחצר אפילו בת חמשת כורים ואפילו בת עשרה כורים שמותר?
אמר להן :זו מחיצה ,ואלו פסין .ואם איתא  -זו מחיצה וזו מחיצה מיבעי ליה:
דחייה :הכי קאמר :זו תורת מחיצה עליה ,ופרצותיה בעשר ,ואלו תורת פסין עליהן  -ופרצותיהן
בשלש עשרה אמה ושליש.

 .3בעא מיניה אביי מרבה :תל המתלקט עשרה מתוך ארבע נידון משום דיומד ,או אינו נידון משום
דיומד?
תשובה :אמר ליה :תניתוה ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :היתה שם אבן מרובעת רואין ,כל שאילו תחלק

ויש בה אמה לכאן ואמה לכאן  -נידון משום דיומד ,ואם לאו  -אינו נידון משום דיומד .רבי ישמעאל בנו
של רבי יוחנן בן ברוקה אומר :היתה שם אבן עגולה רואין כל שאילו תחקק ותחלק ,ויש בה אמה לכאן
ואמה לכאן  -נידון משום דיומד ,ואם לאו  -אינו נידון משום דיומד.

במאי קא מיפלגי? מר סבר :חד רואין אמרינן ,תרי רואין  -לא אמרינן .ומר סבר :אפילו תרי רואין נמי
אמרינן.

