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  .כזד�  עירובי�
  ?הא� דברי� דלהל� שלא נגעו בבשר הזב נטמאי� מהזב באופני� דלהל�

  
   שאר דברי�  1והמרכב,  והאד�,משכב ומושב  

  נטמאי�                                 2 שהזב מרי� אותו�" כל שנישא על גבי הזב"
  3י�הורט  נטמאי�                שהוא מרי� את הזב�" כל שהזב נישא עליו"

  
  ?לדיני� דלהל�, מה די� מי� ומלח המעורבי� שהוסי� לתוכ� שמ�

  
  לקחת אות� בכס� מעשר  לערב בה�  

  6נקני� בכס� מעשר  5מערבי� בה�  יצחק' ולר, 4מתני אמעשרלמא� ד
  אינ� נקני� בכס� מעשר  מערבי� בה�  למא� דמתני אעירוב

  
  :ערובי� ד� כז

  ?הא� ניקח בכס� מעשר דברי� דלהל�
  

  דגי� עצמ�  ציר דגי�  
  נקני� בכס� מעשר  יהודה ב� גדיש' לר

  נקני� בכס� מעשר  אינ� נקני� בכס� מעשר  7אליעזר' לר
      אינ� נקני� בכס� מעשר  8התנאי� דלקמ�

                                                           
  .דהיינו כעי� מקל שבולט מ� האוכ� שתופס בו כשיושב על האוכ� ורוכב, והיינו התפוס של האוכ� 1
מסתפקי� בזה הא� יהיה ) ה כל"בד(' אכ� התוס". עליונו של זב"משו� י פירש שהטומאה היא "רש 2

כ נראה " וא�" תחתיו הזב המכל אשר יהי"דהרי עליונו של זב נלמד מקרא , טמא בכל דברמטע� זה מ
שאינו מטמא אלא במשכב , א שפשיטא ליה"ריטב' וע. (אלא בדבר שראוי להיות משכב ומושבשלא יטמא 

 שנגרר ,ולא רק את מקצתו(שמסיט הזב את כל החפ   �  דא� נפרש שמיירי בהיסט ',וכתבו התוס). ומושב
  .שודאי שקאי על כל דבר, ניחא טפי, )כדי� עליונו של זב �חלקו על האר  

שאינו מטמא ) אב�(ת שהוא טהור רק מטומאה חמורה "דאמר ר, )ה כל שהזב"בד(' אכ� כתבו התוס 3
חולקי� וסוברי� שאינו ' אכ� התוס. לטמא אוכלי� ומשקי�) ראשו�� (אד� וכלי� אבל טמא טומאה קלה 

 .מטמא ג� טומאה קלה
 .שר וחד אעירובוחד מתני לה אמע, יוסי בר חנינא אמרו את המימרא דלהל�' אלעזר ור' ר 4
ג שאי� " דמיירי בכה,ותירצו.  דתיפוק ליה משו� השמ� שאפשר לערב בו,)ה אבל"בד(' והקשו התוס 5

  .ל שמצטר�"וקמ, סעודות רק בצירו� המי� והמלח' בשמ� לבדו מזו� ב
ותיר  אביי שמיירי שקנה , דתיפוק ליה משו� השמ� שאפשר לקחת אותו בכס� מעשר' והקשתה הגמ 6

  . ביותר מדמיו כדי להבליע בדמי השמ� את מחיר המי� והמלחאת השמ�
ְוָנַתָ,ה ַהֶ/ֶס� ְ$כֹל ֲאֶ)ר ְ,+ֶ*ה ַנְפְ)ָ& ַ$ָ$ָקר " דרשי את הפסוק ,א"יהודה ובי� ר' דבי� ר' מבואר בגמ 7

שריבה את הכל ומיעט הוא  שהדי� ,ט וריבויבריבוי ומיעו �" *ַב5ֹא� *ַב4ִַי� *ַב3ֵָכר *ְבכֹל ֲאֶ)ר ִ,ְ)0ְלָ& ַנְפֶ)ָ&
דמי� ומלח לשיטתו  (,אליעזר מיעט ציר דגי�' יהודה המיעוט הוא מי� ומלח ואילו לר' לר, דבר אחד

  ).א" ריטב� אינ� צריכי� מיעוט כיו� שאינ� אוכל
דגי� נבראו ובעינ� כעי� הפרט שיהיה ולד ולדות האר  ואילו ה, ל בכלל ופרט וכלל"את הפסוק הנדדרשי  8

 שאינ� �  ממעט דגי�,ג� למא� דבעי פרי מפרי וגידולי קרקע.) בד� כח(ולפי המסקנא לקמ� . [מ� המי�
  ].גידולי קרקעחשובי� 


