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עירובי ד נא.
כיצד הוא הלימוד "מקו ממקו ,ומקו מניסה ,וניסה מניסה ,וניסה מגבול ,וגבול מגבול,
וגבול מחו ,וחו מחו" ,שתחו שבת הוא אלפי אמה?
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מה הדי בנגעי בתי ,כשבא הכה וראה נגע בבית בשיעור מסוי? ]רש"י[.
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ְמ ַצוֶה לנתו> את הבית

 1כל די זה מפורש בתורה להדיא )ויקרא יד:לזמה( ,ומכא ילפינ בגז"ש "זו היא ביאה זו היא שיבה",
דכמו שכשפשה הנגע בסו שבוע ראשו הדי שחול וקוצה וטח ומסגירו לשבוע שני ,כ! כשעמד הנגע
בסו שבוע ראשו ופשה בסו שבוע ב' ,ג"כ חול וקוצה וטח ומסגירו לעוד שבוע )שבוע ג'( ,וזה המקרה
הבא.
 2המקרה הזה והמקרה הבא ה $הנזכרי $בתורת כהני $שהביא רש"י] ,ובאור! ראה ברש"י )ויקרא
יד:מד( ,שהביא את כל הלשו שבתורת כהני .[$והכלל הוא ,דאי נתיצה אלא אחר שחל וקצה וטח ונת
שבוע וחזר הנגע] .ובחזר ,נותצי $ג $בלא פשה[ .ולכ! א $עמד בעינו בסו שבוע ראשו  מסגירו ,דאי
צרי! לחלו האבני $וכו' כיו שלא פשה .ובשבוע שני א $נטהר הנגע ,קול את מקומו .וא $לא נטהר ,בי
פשה ובי לא  הדי הוא שחול את האבני $וקוצה וטח ונות עוד שבוע .ועתה א $נרפא  טהור ,וא$
חזר הנגע ,בי פשה ובי לא ,נות את הבית .וזהו שאמרה המשנה שנגעי בתי $ה $בשלש שבועות.
 3וא שלא כתוב די זה בפירוש ,ילפינ ליה בגזירה שוה הנ"ל.
 4ג $די זה לא נזכר בפירוש בתורה ,וע' בתורת כהני) $מצורע פרשה ז'( דהוה ס"ד לטהר במקרה זה,
אלא דילפינ מקרא ד"כי נרפא הנגע" ,אינו טהור אלא בנרפא הנגע ,ונגע זה לא נרפא עדיי .ולכ! ילפינ
לדי זה בבמה מצינו ,מדכתיב גבי פשיו )ויקרא יד:מד( "ובא הכה" ,וכתיב גבי עמד הנגע )ש $פסוק
מ"ח( "וא $בא יבֹא הכה"  דכמו שבפשיו הדי שחול וקוצה וטח ונות לו עוד שבוע ג' ,כ! ג $בעמד
בעיניו ולא נרפא ,ג"כ חול וקוצה וטח ונות לו עוד שבוע.

הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו  ,ירושלי 91430
טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004

עירובי ד נא:

הא אפשר לאד לערב ברגליו בלא פת באופני דלהל?

האומר
"שביתתי במקומי"
האומר
"שביתתי במקו פלוני"
1

לר' מאיר * דאי לנו אלא עני
2
לרב נחמ :דוקא עני
3
לרב חסדא :בי Bעני ובי Bעשיר
דוקא עני

לר' יהודה * דאחד עני ואחד עשיר
בי Bעני ובי Bעשיר
לרב נחמ :דוקא עני
לרב חסדא :בי Bעני ובי Bעשיר
4

מי מהתנאי אמר את הסברות דלהל?
לרב נחמ
לרב חסדא

זו היא שאמרו העני מערב ברגליו
ר' מאיר  Aדס"ל עיקר עירוב בפת
5
לגבי "שביתתי במקומי"
ר' מאיר  Aדמודה דעיקר עירוב בפת
6
לגבי "שביתתי במקו פלוני"

לא אמרו מערבי בפת אלא להקל על העשיר
ר' יהודה  Aדס"ל דעיקר עירוב רגל
דברי הכל  Aדלכו"ע עיקר עירוב רגל

 1פי' ,דאו שהיה בדר! ורואה שהוא סמו! לחשיכה ועומד במקומו ואומר "שביתתי במקומי" ,או שבע"ש
יוצא ליד התחו ,$ועומד ש $ואומר "שביתתי במקומי" ,שבב' אופני $אלה הוא נמצא עתה במקו$
שרוצה לקנות שביתה .לאפוקי במי שנמצא כא ,ואומר "שביתתי בעיקרו של איל פלוני" הרחוק ממנו
)אמנ $נמצא תו! אלפי $אמה( ,שבזה הוא חידוש יותר שיקנה שביתה.
 2דס"ל אליבא דר"מ דעיקר עירוב בפת ולכ דוקא ההול! בדר! שאי לו פת שחשוב עני הקילו עליו ,אבל
עשיר דהיינו היושב בביתו שיש לו פת  ויכול לערב בפת ,לא התירו לו ללכת ברגליו לערב.
 3דס"ל דמה שאמר ר"מ דוקא עני ,היינו על הקולא שהקילו שיכול לערב כשאינו במקומו ,אבל ג $ר"מ
מודה שעיקר עירוב ברגל ולא אמרו לערב בפת אלא להקל על העשיר שלא יצטר! לערב ברגליו ,ולכ א$
אמר שביתתי במקומי ודאי מהני בלא פת.
 4דא שר' יהודה סובר שעיקר עירוב ברגל ,מ"מ מודה הוא שאת הקולא שאפשר לאד $לערב במקו$
שלא נמצא ש ,$זה הקילו חכמי $דוקא בעני  דהיינו הבא בדר! ,אבל לא לעשיר  היינו מי שיושב
בביתו.
 5דס"ל שאפי' מי שאינו מכיר איל או ע או שאינו בקי בהלכה שאינו מערב במקו $אחר ,אלא אומר
"שביתתי במקומי"  ג"כ הוא קולא דוקא בעני אבל בעשיר לא.
 6פי' ,דאמר זאת על מי שבא בדר! ורוצה לקנות שביתה במקו $פלוני ,שבזה א שעיקר עירוב ברגל ,מ"מ
את הקולא שלקנות שביתה שלא במקומו ,היא נאמרה דוקא גבי עני  דהיינו המהל! בדר! ,ולא לגבי
עשיר היושב בביתו ,שהוא לא יכול לקנות שביתה במקו $אחר ע"י אמירה) .אבל א $יצא העשיר לערב
ברגליו ,ג $ר"מ מודה שמהני  כי עיקר עירוב ברגל(.

