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  .סה ד� עירובי�
  ?או יכול לבקש מאחר שיקיצו, הא� צרי� לחכות עד שיתעורר מעצמו כדי להתפלל, השותה יי�

  
  ?מה הדי�  ?מה המימרא  

  2צרי& להתעורר מעצמו  1כל המפיק מג" בשעת גאוה  חנינא' ללישנא קמא דר
  4י אחריכול להתעורר על יד  3כל שאינו מפיק מג" בשעת גאוה  חנינא' יוחנ� בדעת ר' לר

  
  :עירובי� ד� סה

  ?מה דינ� לתנאי� דלהל�, וישראל אחר בחיצונה, ישראל ונכרי  הדרי� בפנימית
  

  לישראל הדר בחיצונה  לישראל הדר בפנימית  
  5אסור   דהנכרי אוסר עליו)אסור   מאיר' אליבא דר

  6 מותר:לרבנ�   דאי" הנכרי אוסר עליו)מותר   אליעזר ב� יעקב' אליבא דר
  7 אסור:עקיבא' לר

  

                                                           
סוגרי" , )שבתפלה" מג" אברה�"מלשו" (כל המעביר מעצמו את התפלה שנקראת מג" ', פי 1

חנינא ' רולמד , "7ֲַאָוה ֲאִפיֵקי ָמִג3ִי� ָסג1ר ח0ָת� ָצר") ז:איוב מא(שנאמר , צרות בעדווחותמי" 
וא מעביר תפלת ז פירוש הפסוק שבזמ" גאוה שהוא שיכור ה"ולפ, שלשו" אפיק הוא לשו" מעביר

  . ממנוצרותוחותמי� הסוגרי� מ" השמי� אז , מג"
 ) יעיר אותוש ואומר לו שכשיגיע זמ" תפלה ,ולא כמעשה רב ששת שהיה מוסר את שנתו לשמשו 2

ולכ" דרש את קרא , חנינא לא מהני' ואליבא דלישנא קמא דר. א� שלא התעורר מ" היי" מעצמו
 .כי יש לו להעביר לגמרי את התפלה ממנו עד שיקו� מעצמו מיינו,  מלשו" מעביר"ִפיֵקיֲא"
 דהיינו שאינו מתפלל כשהוא שיכור אז חותמי� צרות )פ כל מי שאינו מגלה מג" בשעת גאוה "וה 3

וכל אחד , הא� הוא לשו" העברה או לשו" גילוי" אפיק"ומחלוקת� היא בפירוש תיבת . בעדו
 .יטתומביא פסוק לדרוש כש

אבל לא דרש , הושאי" לו לגלות תפלה בשעת גא,  מלשו" גילוי"ִפיֵקיֲא"ולכ" דרש את הפסוק  4
 .וכיו" שכ" סגי א� יש" מעט וא� שלא התעורר מעצמו, שצרי& להעביר את התפלה לגמרי

 .ע"דנחשב הישראל הפנימי רגל האסורה במקומה שאוסרת ג� שלא במקומה בי" לרבנ" ובי" לר 5
כ הוי רגל המותרת במקומה שאינה אוסרת "וא, מותרהוא  י ישראל בפנימית"א דראבדאליב 6

  .במקו� אחר
  . ל דא� רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה"דס 7


