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עירובי ד צט.

הא יכול לעמוד אד ברה"י ולטלטל חפ ברה"ר תו ד' אמות,
או לעמוד ברה"ר ולטלטל חפ ברה"י?

לסת דמתניתי
לר' מאיר

בחפצי הצריכי לו
בסת חפצי
1
אסור
מותר
אסור גזירה שמא יביא אצלו

היה אוכל דבילה ) 2תאנה( בידי מסואבות ) סת ידי שאינ נטולות( ,ונגע בתו פיו,
מה הדי לר"מ ור' יוסי? ]תוד"ה הוא ,רבי[.
לר' מאיר
לר' יוסי

לגירסא שלפנינו וגירסת ר"ח
טמא
טהור

לגירסא שהביאו התוס'
טהור
טמא

מה הדי בהנ"ל אליבא דר' יהודה?
בלא היפ

3

בהיפ

בכיח
ברוק רגיל
4
לר' יהודה דמשנתנו :הדבילה טמאה
לר' יוחנ :כהמחלוקת ברוק
6
5
]להו"א דר"ל :הדבילה טמאה [
לר' יהודה בכלי :הדבילה טהורה
הדבילה טמאה

אד העומד ברה"י הא מותר לו להוציא פיו וראשו לרשות אחרת ולאחוז כלי ולשתות?
לאביי
לרבא

כשמוציא ראשו לרה"ר
אסור
אסור

כשמוציא ראשו לכרמלית
אסור
מותר דלא גוזרי גזירה לגזירה

 1הכי אמר רב יוס בסו העמוד ,שמודי רבנ בחפצי הצריכי לו ,ולכ ג לרבנ אסור לאד לעמוד
ברה"י ולשתות ברה"ר ולהיפ ,דחיישינ שמא יביא את כלי השתיה עמו.
 2רש"י מפרש שהיתה של תרומה ,וכיו שסת ידי שלא נטל ה שניות  לכ פוסלות את התרומה.
ואילו התוס' )בד"ה היה( מפרשי שמיירי ג בחולי ,דהיות שנגעו סת ידי ברוק שבפיו  שהוא
משקה ,הרי הרוק נעשה תחילה )ראשו לטומאה( ,ופוסל את החולי להיות שני.
 3פי' ,שרק נמצא הרוק בחלל פיו ,אבל לא היפ בו בלשונו כדי להוציאו לחו" ,וכ באוכל מיירי באופ
שלא היפ בלשונו ברוק ובמאכל ,שבאופ זה אי הרוק עדיי נחשב משקה.
 4ולר"ל בהו"א ג למשנתנו טהור ,כמבואר בהערות בסמו.
 5כ אמר ר' יהודה בפירוש במשנה בכלי ,ולפי ר' יוחנ החלי בזה ר' יהודה את שיטתו מאשר אמר
אצלנו ,כי אצלנו סובר ר' יהודה שכיו שנתאס הרוק בפיו אסור ללכת כ ד' אמות ברה"ר ,חזינ שג
בלא היפ חשוב דבר בפני עצמו ,וכ לעני טומאה חשוב משקי לטמא.
 6ר"ל סבר להעמיד את משנתנו שמיירי בכיח שרק באופ זה מחייב ר' יהודה א הל עמו ד' אמות
ברה"ר  ג בלא היפ ,אבל ברוק אה"נ מודה ר' יהודה שפטור .וא"כ מובנת שיטתו בכלי שאמר
שהדבילה טהורה ,דמיירי ברוק .אלא שלפ"ז אה"נ א היה לו כיח בפיו בשעה שאכל את הדבילה והכניס
ידו ,יהיה טמא.
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עירובי ד צט:
הא מותר לשתות יי מ הגת בלא מעשר  $ומשו שהוא שתיית עראי?
1

לר' מאיר
לר' אלעזר בר' צדוק
לחכמי
2

כשמוזג היי במי חמי
מותר
אסור
אסור

כשמוזג היי במי צונני
מותר
אסור
מותר

הא מותר לאד העומד ברה"ר לקלוט מי או לצר פיו או כלי למזחילה או צינור שעל בית?
במזחילה
5
בצינור

3

לקלוט
4
מותר
מותר

לצר כלי
אסור
יש בפי הצינור רוחב ד' :אסור
אי בו רוחב ד' :מותר

בור ברה"ר שיש לו חוליא כדלהל ,הא מותר למלא ממנו מי בחלו שעל גביו?
כשיש בחוליא גובה י'
כשמצטר הבור והחוליא לי'

בסמו הבור לבית
ממלאי ממנו
7
ממלאי ממנו

במופלג הבור מהבית ד' טפחי
6
ממלאי ממנו
אי( ממלאי ממנו

 1דשתיה על הגת כל זמ שלא עקרו מש להוציאו מחו" לגת היא שתיית עראי ,וזה דוקא כששותה
מהגת ,אול אחר שנמש היי לבור שש הוא מתכנס בו ,הוי גמר מלאכתו למעשר ואסור.
 2ובאופ שמכניס ראשו ורובו תו הגת ,שאז נחשבת שתייתו כשתיית עראי ,אבל בלא זה אסור.
 3מזחילה היא כמי חצי צינור המותק בשיפוע צמוד לאחד מדופני הבית ,ואליו שופכי כל המרזבי
הקטני הנמצאי בכמה מקומות בגג ,ודר המזחילה להיות תו ג' טפחי אל הגג ,ולכ דינה כהגג
שהוא רה"י ,א שהיא נמצאת בתו י' טפחי מרה"ר .ועתה א מצר כלי אל פי המזחילה ,הרי הוא
כמוציא מרה"י לרה"ר ואסור ,אול א כבר יצאו המי מ המזחילה ,מותר לו לקולט.
 4מבואר ברש"י ותוס' דבי למעלה מי' ובי למטה מי' מותר.
 5דר פי הצינור להיות מופלג מ הגג יותר מג' טפחי ,דיורד ללמטה .אכ א יש בפי הצינור ד' טפחי
הוא חשוב ככרמלית ,והוא מוציא מכרמלית לרה"ר.
 6ואליבא דרב הונא זה החידוש שבאה המשנה לאשמועינ ,שכיו שיש חוליא עשרה ,הרי כשמוציא את
המי מרה"י ומעלה אות על החוליא שהיא ג"כ רה"י ומש לבית  אינו עובר דר רה"ר כלל ,אול א
אי חוליא עשרה הרי שעובר דר רה"ר ואסור.
 7ואליבא דר' יוחנ זה החידוש שבאה המשנה לאשמועינ ,שבור וחוליתו מצטרפי לעשרה טפחי
להחשב רה"י.

