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  .לבד�  עירובי�
  ?"חזקה שליח עושה שליחותו"הא� אמרינ� 

  
  1ד"במילי דאורייתא כשיש ב  במילי דאורייתא  במילי דרבנ�  

  אמרינ�  לא אמרינ�  אמרינ�  לרב נחמ�
  אמרינ�  אמרינ�  אמרינ�  לרב ששת

  
  ?האומר לחברו ללקט תאני� מתאנתו בלשונות דלהל� מה הדי�

  
  בקבעכשבא לאוכל�   כשבא לאוכל� עראי  

  2מעשר� כמעשר ודאי  אוכל� בלא מעשר  צא ולקט ל� תאני� מתאנתי
  3מעשר� כמעשר דמאי  אוכל� בלא מעשר  מלא ל� כלכלה זו מתאנתי

  
  , שמעשר� דמאי כשבא לאכול מה� קבע�ל שאמר לחברו מלא ל� כלכלה זו מתאנתי "המקרה הנ

  ?מה הדי� בנות� ומקבל כדלהל�
  

  �  )סיפא( לע� האר� ושמע חבר אחר 5כשנות� חבר  )אריש (4 לחברכשנות� ע� האר
  חבר ודאי מעשר�ה ד'דמאי ' אי� צרי$ לעשר אפי  לרבי
  ג"לרשב

   'מעשר דמאי 
   'צרי$ לעשר אות� ודאי   דע� האר( אינו חושש ללפני עור

  חבר אינו חשוד לעשר� שלא מ� המוק�הד
  

                                                           
וכ� לעני� קיני יולדות וזבות שיכולות . ד מתעצלי� מלהקריבו מהר"כגו� בעני� העומר שאי� ב 1

ד של כהני� עומדי� מש� עד שיכלו כל המעות "דאי� ב,  הכהני� לאכל קדשי� לערבלסמו$ על
  .של הקיני� שבשופר ויקריבו את כול�

דאי� . ואי� את הקולות שיש בדמאי, וכל דיני הפרשה,  צרי$ להוציא ג� תרומה גדולה,כלומר 2
ולא יכול לעשר , כיו� שלא יודע כמה ליקט, כא� ספק שמא עישר אות� בעל הבית ממקו� אחר

� .עליה
דכיו� , לענימעשר עני וכ� לא , המעשר ראשו� ללויולא צרי$ לתת , דמעשר� והמעשרות שלו 3

, שיודע המלקט כמה ליקט יש להסתפק שמא חשש בעל התאני� שהמלקט יסמו$ עליו שיעשר�
�  .ולכ� הוא מעשר עליה� ממקו� אחר לפוטר

דהרי ע� , המקבל לא ישמע לנו לעשר דמאי, ר( חברודא� נות� לע� הא, ג"על כרח$ שמיירי בכה 4
ובכל אופ� קאמר רבי ברישא . כ ודאי שהמקבל חבר הוא"וא, האר( חברו נאמ� עליו יותר מאיתנו

 .הרי שמיירי שהנות� ע� האר( והמקבל חבר, א בע� האר("בד
משו� שמוטב דהרי אמר רבי בסיפא להדיא שנראי� דבריו מדברי אביו , ג"על כרח$ שמיירי בכה 5

�הרי שמיירי בנות� חבר , שיחשדו חברי� לתרו� שלא מ� המוק� ואל יאכילו לעמי האר( טבלי
לכ� צרי$ ,  דהרי לא ישמע'רק שודאי שאי� אנו פוסקי� את הדי� לע� האר( , למקבל ע� האר(

 או לא להפריש ,והנידו� על אותו החבר הא� צרי$ להפריש� ודאי. להעמיד שחבר אחר שומעו
עדי� לחבר לעשות איסור קל ולהפריש שלא מ� המוק� כדי שלא יכשיל ד ,$שלרבי אי� צרי, בכלל

ג עדי� לחבר שלא יעבור איסור "ואילו לרשב, )ומימלא ג� החבר מותר לאכול (את חברו ע� האר(
 .ז ע� האר( איסור חמור לאכול טבל"קל להפריש שלא מ� המוק� א� שיעבור עי



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  :עירובי� ד� לב
  ].ה ולא"תוד[? הא� אומרי� לאד� חטא בשביל שיזכה חבר�

  
  היכא שחברו אנוס  היכא שחברו מכשיל עצמו  היכא שהוא גור� להכשיל  

  אמרינ�  לא אמרינ�  אמרינ�  אליבא דרבי
  '''''  לא אמרינ�  לא אמרינ�  ג"אליבא דרשב

  
  ,3ונתכוו� לשבות בעיקר האיל�, 2אמות'  הנוטה מחו� לד1ר"הנות� עירובו באיל� הנמצא ברה

  ?י�באופני� דלהל� מה הד
  

  טפחי�' פחות מג  'טפחי� עד י' מג  טפחי�' למעלה מי  
  5עירובו עירוב  4אי� עירובו עירוב  אליבא דרבי
  עירובו עירוב  6אי� עירובו עירוב  אי� עירובו עירוב  אליבא דרבנ�

  
  
  

                                                           
בי� א� נתכוו� לשבות באיל� ובי� א� , י חשיב שהוא ועירובו במקו� אחד"יל� הנמצא ברהאכ� א 1

כיו� שלא , ואליבא דרבי בכל מקו� שנת� את העירוב באיל� עירובו עירוב. נתכוו� לשבות למטה
  .טפחי� לאר(' ואליבא דרבנ� רק א� נתנו בתו$ ג, ש"גזרו על שבות של להשתמש באיל� בביה

ר אמרינ� גבי עיר כמא� "ברה'  שא� האיל� נמצא תו$ העיר או תו$ עיבור העיר אפי'מבואר בגמ 2
ולעני� זה ,  כלומר עיר המוקפת מחיצות נחשבת כאילו היא ועיבורה מלאי� עפר'דמליא דמיא 

. כ הוא ועירובו במקו� אחד"וא, )ר"אמנ� לכל שאר דיני� חשוב הכל רה (י"חשוב הכל כרה
 חשובי� כרשות , שה� רשותו'אמות של האד� ' חו( לעיבור העיר תו$ דשג� , עוד' ומבואר בגמ

כ על כרח$ שכל נידו� הסוגיא הוא רק "וא. כ הוא ועירובו במקו� אחד"וג, היחיד וכמא� דמליא
אמות וש� ה� '  שהיה איל� שהיו לו ענפי� שהיו נוטי� מחו( לעיקרו יותר מד,באופ� מיוחד

  .טפחי�' מזדקפי� ועולי� יותר מי
 .דא� נתכוו� לשבות על האיל� הוא ועירובו במקו� אחד 3
לרבי שלא גזר (י שיעלה באיל� למעלה מעשרה "וא� שלכאורה יש לו אפשרות ללכת אל עירובו ע 4

דהרי כל האיל� למעלה מעשרה והוי , ומש� יל$ למקו� עירובו ויביאו, )ש"השתמשות באיל� בביה
ולכ$ א� היה מביא , אמות' פי� על הנו� היוצא מחו( לדדמיירי שהיו רבי� מכת, זה אינו. י"רה

 טל דמושי"וקיי, ר"הרי עובר באויר רה, את עירובו למעלה מעשרה דר$ אוירה של נטייה זו
' וע.  ואינו עירובש"בביה' אפיולכ� לא יכול להביאו .  חייב'ר "י אחרת דר$ אויר רה"י לרה"מרה

  .פירוש אחר) ה והא"בד(' בתוס
' כת ממקומו עד מקו� העירוב ולהביא את העירוב למקו� שביתתו פחות פחות מדדיכול לל 5

 .אמות
 .דהוי כארעא סמיכתא שיכול להביאו אצלו מהני' ורק בפחות מג, ש"דלרבנ� גזרו שבות ג� בביה 6


