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  .לאד�  עירובי�
  ,1 על קבר יחידיכה� טהור מערב בתרומה טהורהיהודה ורבנ� הא� ' במה נחלקו ר

  ?ע אסור לקנות בית באיסורי הנאה"הא אליבא דכו
  

   �אליבא דרבא   
  דמצות לאו ליהנות ניתנו

   �אליבא דרב יוס� 
  דאי� מערבי� אלא לדבר מצוה

  2רוצה שישתמר ש� העירוב  המערבי# ג� שלא לדבר מצו  דאי� מערבי� �לרבנ� 
  אחר שקנה העירוב לא צרי% שישתמר  אי# מערבי# אלא לדבר מצוה   דמערבי��יהודה ' לר

  
  ].ה בפשוטי"תוד[? מה די� פשוטי כלי ע� לעני� קבלת טומאה

  
  בחזו למדרסות  בלא חזו למדרסות  

  טמאי� מדאורייתא  טהורי� לגמרי  כלי ע� שאינ� רחבי�
   טהורי� לגמרי:א"לרשב  של נחתומי�כלי ע� רחבי� כד� 

  3 טמאי� מדרבנ#:י"לר
  טמאי� מדאורייתא

  
  ].ה בפשוטי"תוד[? טבלא מע� מה די� טומאתה

  
 ד מסגרתו ברגליו היתה"למ 4ד מסגרתו למעלה היתה"למ 

 6טמאה מדאורייתא 5ספק דאורייתא או דרבנ# בטבלא המתהפכת
 נ#טמאה מדרב טמאה מדרבנ# 7בטבלא שאינה מתהפכת

  
                                                           

וכ� אינו עובר על הגזירה שגזרו על הקבר (ה ומגדל ע יכול להכנס בשידה תיב"דהנה על קבר יחידי לכו 1
� י שידה תיבה ומגדל "בית הקברות עלהכנס לג� אליבא דרבנ� דלא מועיל ו, אמות' שתופס סביביו ד 

וליטול את , )ה היכי" תוד�, מ הכא שהוא רק הרחקה ודאי מהני"מ, ומשו� דאהל זרוק לאו שמיה אהל
ח "כ יש לטמאו מגזירת י"דאל(, י חוד� שאי� פותח טפח"מביא� עובאופ� ש, י פשוטי כלי ע "העירוב ע

' והעמידה הגמ). אד� הנושא� בעובי המרדע הלעשגזרו שכל המטלטלי� מביאי� את הטומאה  � דבר 
כ "בפת שנילושה במי פירות שג' או אפי, שאינה מקבלת טומאה מ� הקבר, בתרומת פירות שלא הוכשרה

� .לא מכשירי
ולכ� אסור , כ נמצא שנהנה מ� הקבר שלא במקו� מצוה"וא, ואחר שקנה העירוב כבר אי� בזה מצוה 2

� .לערב ש
3 �בזה גזרו חכמי� שמקבלי� טומאה , שה� דומי� לכלי קיבול, דכיו� שראוי� להניח עליה� חפצי

  .שגזרו בה� טומאה, או משו� שה� שימושי אד� ומשמשי� שימושי אד�. מדרבנ�
ד שהיתה למעלה על טבלת " דלמ, השולח�מסגרת �הזר  היכ� היה :)ד# צו(נה נחלקו במנחות דה', פי4 

ומה שיש , ד מסגרתו למטה היתה אי� לו בית קיבול"ולמ. כ הוי השולח� כלי ע� בית קיבול"א, השולח�
  . לדו� בו הוא רק משו� טבלא המתהפכת וכדלקמ�

ורק יש להסתפק שאולי טבלא המתהפכת ,  בית קיבולד הזה יש לו לשולח�"דלמ, דאי� ראיה מהשולח�5 
 היות שהיא עדיפא משאר פשוטי כלי ע  וראויה להשתמש משני צדדי� היא טמאה ,)שאי� לה בית קיבול(

  .ת"ג� מה
וכיו� שמסגרתו ברגליו היתה אי� לו בית , מכלל שהוא טמא, "שולח� הטהור" דבשולח� שבמקדש כתיב 6

  .לא המתהפכתכ שטמא משו� טב"וע, קיבול
רשא זו היא רק דד' כתבו התוסו,  כלי ע כלד,  והיא בכלל הפשוטי כלי ע  שנתרבו בדרשא דספרי7

  .ולכ� אי� טומאתה רק מדרבנ�, אסמכתא
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  :עירובי� ד� לא
  ?הא� צרי# להפריש תרומה גדולה, קד� הלוי ליטול מעשר שני לפני שעשו תרומה גדולה

  
  כשכבר נעשה כרי  כשלא נעשה עדיי� כרי  

  2חייב  1פטור  ל"אבהו בש� ר' לר
  פטור  א דרב פפא"להו

  

  ? ביד אחר תחומי� שלוהא� מועיל לשלוח את עירוב
  

  , כשאמר לאחר לקבל  
  ורואה שהוליכוועומד 

  , כשלא אמר לאחר לקבל
  או שלא עמד וראה שהוליכו

   חזקה שליח עושה שליחותו'עירובו עירוב   כשאמר לב� דעת המודה בעירוב
למי שאינו , ו"כשאמר לחש

  נת� על פיל וקו�, מודה בעירוב
  אי# עירובו עירוב  עירובו עירוב

  

                                                           
 מעשר מ# '"  ַמֲעֵ:ר ִמ# ַה4ֲַעֵ:ר'הַוֲהֵרמֶֹת� ִמ24ֶ/ 1ְר/ַמת ) "כו:במדבר יח(דרשינ# מדכתיב  1

כיו# שהוא כבר הגיע לשלב ', פי. רומה גדולה ותרומת מעשר מ# המעשרולא ת, המעשר אמרתי ל%
 . שצרי% להפריש ממנו מעשר מ# המעשר אי# מפרישי� ממנו כבר תרומה גדולה'של מעשר 

מ# המעשר צרי% להרי� תרומה '  ומשמע שאפי'" ִמ>ֹל ַמ1ְנֵֹתיֶכ� 1ִָרימ/) "כט:במדבר יח(דכתיב  2
 שכבר ') אידג#'(ועל כרח% שהפסוק המחייב מיירי שעשה כרי , סותרי�ולכאורה הפסוקי� . גדולה

 . ולא חל עליו חיוב'והפסוק הפוטר מיירי בשלא עשה עדיי# כרי . נתחייב במעשר


