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  .פח �ד נדרי�

  ?סומא שהרג בשוגג כיצד לומדי� את דינו

  

  הלימוד השני  הלימוד הראשו�  

 2 למעט סומא� "ְ�לֹא ְרא�ת"  1 מרבה הכל ג� סומא�ער י"  אינו גולה�יהודה ' לר

 4 לרבות סומא� "ְ�לֹא ְרא�ת" 3 צרי� דעת ולמעט סומא�" ִ�ְבִלי ַדַעת"   גולה�מאיר ' לר

  

  ?הא� מועיל באופני� דלהל�, 5ורוצה לתת לבתו מעות, ו הנאה ממנוהמדיר את חתנ

  

�אי� לבעל� רשות בה� : "אמר  
 "ומה שאת נושאת ונותנת בפי�

  ,"אי� לבעל� רשות בה� ":אמר
  "מה שתרצי עשי ":או אמר

  7לא מועיל  6מועיל  מאיר'  אליבא דר�לרב 

  9מועיל  מועיל  8 כרבנ��לשמואל 

  

                                                           

ודרשינ* לרבות כל , " ַלְחטֹב ֵעִצי�ַבַ�ַערַוֲאֶ%ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעה� ) "ה:דברי� יט(כתיב , וכ� הלימוד 1
 .והרי שמקרא קמא יש לנו לרבות סומא, מי שיכול להכנס ביער

ואפשר לפרש , "מֹת ַוַ-2ֵל ָעָליו ַוָ-ְ�לֹא ְרא�תא� ְבָכל ֶאֶב* ֲאֶ%ר ָימ�ת ָ�+ ) "כג:במדבר לה(כתיב  2
שהוא סומא ואינו יכול לראות '  דהיינו שאפי�" ְ�לֹא ְרא�ת"או שהכוונה , תיבות אלו בשני אופני�

כ על כרח� שפירוש "וא. סומאהתרבה א� אז יהיה קשה דהרי כבר מיער , בכל אופ* חייב גלות
 �  ורק עתה לא ראה  שמיירי דוקא במי שרואה בכל מקו�,* להיפ�נבא לאשמועי" ְ�לֹא ְרא�ת"

  .אבל מי שא� פע� לא רואה פטור מגלות, הוא חייב גלות
 � משמע שמיירי באד� שהוא יכול לדעת , "ֲאֶ%ר ַיֶ=ה ֶאת ֵרֵעה� ִ�ְבִלי ַדַעת" )ד:דברי� יט(כתיב  3

  . שהוא א� פע� אינו בר ידיעה,כ בא למעט סומא"וא, דעת עשה בלאהפע� רק 
דא� בא למעט סומא כבר אנחנו יודעי� , ל"ות שבא לרבות סומא וכנעל כרחנו לפרש כהמשמע 4

  .למעט סומא" ִ�ְבִלי ַדַעת"מ
נות* לה מזונות אי* צרי� אביה משו� שא� , "מעות"* שבדוקא הזכירה המשנה "כתב הר 5

 .משו� שאי* הבעל זוכה בה*, לומר כלו�להתנות ו
בלחוד לא מועיל " אי* לבעל� רשות בה*"אבל א� אמר ,  אלו יחדלשונות'  א� אמר באודוק 6

הלשונות ' אבל כשאומר ב". יד אשה כיד בעלה"ל ד"דס) דהוא תנא דמתניתי*(מאיר ' אליבא דר
 ובאותה שעה אי* הבעל יכול �כיו* שאי* האשה זוכה בה* בעצמ* עד שהיא נותנה לפיה , הללו

  .לכ* מהני, לזכות בה*
מה שאת נושאת ונותנת "ודוקא באופ* שאומר לה , קונה ממנה בעלה �דכיו* שה� קנוי� לה  7

� .רק אז מהני, שאז בשעה שהיא קונה כבר לא יכול הבעל לזכות בה�" בפי
דהג� שהלכה ,  כשמואל,*"דפסק הנגיד רבינו שמואל בש� רב עמר� גאו* וכ* הרמב, *"כתב הר 8

ועוד סוגיא , מאיר' דברי רב ה� כרהכא שאני דדברי שמואל ה� כרבנ* ואילו , כרב באיסורי
ד "אול� רבינו ת� והראב. בלחוד" על מנת שאי* לבעל� רשות בה*"דעלמא היא דסגי לומר לאשה 

  .ש" ע,� נקט בדר� שלישית"והרמב. פסקו כרב משו� דהלכתא כרב באיסורי
מר לה או שא" מה שתרצי עשי"בי* א� אמר לה לכ* ו, "יד אשה כיד בעלה"דלרבנ* לא אמרינ*  9
 .מועיל" אי* לבעל� רשות בה* בלחוד"
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  :עירובי� ד� פח

  ?י האנשי� דלהל�"הא� יכול לזכות את החבית של יי� לכל בני המבוי ע, ת שיתו� מבואותלעשו

  

 , עבדו ושפחתו העבריי�  
  בנו ובתו הגדולי�

  ,בנו ובתו הקטני�  אשתו
  עבדו ושפחתו הכנעניי�

  אינו מזכה  1מזכה  מזכה  לרבא

 מזכה:  זויש לה בית בחצר  מזכה לרב אשי
  2 אינו מזכה:אי� לה

  האינו מזכ

  

                                                           

, מודה הוא לעני* שיתו�" אי* יד לאשה בלא בעלה"ל ד"מאיר דס' אליבא דר' ל לרבא דאפי"ס 1
 דדוקא כשנת* לה אחר מתנה . ומזכה זוכה, כיו* דנפיק מיד בעלה� לזכות לאחרי�דהוא דכיו* 

יד הבעל אי* אז ודאי ש, רשותו דרכהאבל כשבעלה נות* לאחר ורוצה להוציא מ, בעלה זוכה בזה
. אכ* הקשה רבינא דיש משנה מפורשת דאומרת שבשאשתו לא מהני. כידה ונחשב שיצא מרשותו

 .מ תירוצו של רבא נדחה"מ, דהמשניות קשות אהדדי, והג� שאי* זו קושיא מיוחדת לרבא
די* "וסה והוא כתב לה וכגו* שנפלה לה בירושה בעודה אר, דוקא א� יש לה בית באותו מבוי', פי 2

� כדי �מגו דזכיא לנפשה :  בזה אמרינ*,  דמהני שלא יזכה בבית ההוא�" ודברי� אי* לי בנכסי
אבל א� אי* לה . י דהיינו לכל בני המבו�זכיא נמי לאחריני , חצר בטלטולהבית שלה שבלהתיר 

 .נ דלא מהני לזכות" אה,ל" שאי* את המגו הנ�בית באותו מבוי 


