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  .נו ד� יומא
  ?:)]לעיל נה(ה הלוקח "תוד[? מה ההבדל בי הלוקח יי מבי הכותי� לבי הלוקח מע� האר�

  
  
  הלוקח מע
 האר�  הלוקח מבי� הכותי

  נידו" כדמאי דספק מעושר  נידו" כודאי אינו מעושר  .א
  אי" צרי$ להפריש תרומה גדולה  צרי$ להפריש תרומה גדולה  .ב
  א� קרא ש� מבעוד יו� מפריש בשבת  י אי" מפריש בשבת"קרא ש� מבעו' אפי  .ג
  חלקי� של מעשר ראשו"' שותה ג� הט  1ר"חלקי� של מעש' לא יכול לשתות הט  .ד
  קובע לו מקו� בצפונו או בדרומו  2גבי מעשר שני אינו קובע לו מקו�  .ה
  ש"מחלל את המעשר שני בביה  3ש" בביהאינו מחלל את המעשר שני  .ו

  
  :יומא ד� נו

  ?הא
 מועיל קניית עירוב באופני
 דלהל�
  

   
  בכבר בא חכ
  4או למזרח או למערב

  בבא חכ
 לכא� ולכא� 
  ואמר לאיזה שארצה אל� 

  מועיל  מועיל  דיש ברירהד "למ
  אינו מועיל  מועיל   דאי� ברירה יהודה ' לאיו בש
 ר

  
  

                                                           
מ שאסור "או לר, זרי�וא� שמעשר ראשו" מותר ל, מה שהוא מעשר ראשו" אינו יכול לשתותו 1

והיינו , מ זה דוקא היכא שיכול להפריש עליו את התרומת מעשר שבו"מ, לזרי� ומותר ללוי�
כותי� אול� גבי הלוקח מבי" ה. בשבת' מפרישו אפישדוקא בדמאי שכשקרא עליו ש� מאתמול 

הרי שהמעשר ראשו" אסור , שחשוב ודאי ואי אפשר לו להפריש את התרומת מעשר בשבת
 .וא� ישתה אותו יתברר ששתה טבלי� למפרע, בשתיה

וקביעת , שאז אי" מעשרי� את הודאי רק את הדמאי, דכיו" שמיירי בערב שבת בי" השמשות 2
 .מקו� הוא כהפרשה

היינו " מיהל"או שגורסי� . שמתחיל לשתות מידנה לפי פירוש זה הכוו, ומה שכתוב מיחל 3
כפשוטו שמחלל את המעשר שני " מיחל"י שפירש "וזה דלא כפירש. שמערב את היי" במי� ושותה

 .על המעות
דכבר בשעת קניית העירוב היה ברור הדבר איזה עירוב קונה , באופ" זה אי" כא" נידו" של ברירה 4

וחסר רק בגילוי , ורק הוא לא ידע איזה עירוב קנה,  במערב דהיינו העירוב שנת" במזרח או+לו 
שתלה בדעת החכ� לאיזה צד , ג שלא בא עדיי" החכ�"דדוקא בכה. [ ולא בדי" ברירה+מילתא 

 +אבל א� כבר הוברר רק שהוא אינו יודע , בזה שיי$ ברירה +דלא הוברר עדיי" עד למחר , שיבוא
 ].לתאאי" זה די" של ברירה והוא רק גילוי מי


