ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת עירובי

דפי עזר ללימוד ד היומי

Friday, Kislev 8
62b ( )אמרי ליה אביי64a ()ולקיטו להחמיר

 ל, משלי כא:' אֵ י חָ כְ מָ ה וְ אֵ י ְבנָה וְ אֵ י עֵ צָ ה לְ ֶנגֶד ה.1
 עַ ל,זְ "ֵ חַ וְ עָ ְרכ עֵ ִצי+ִ ַהֲ רֹ הַ &ֹהֵ  אֵ ( עַ ל ה%  וְ נ ְָתנ "ְ נֵי.2
 ו, איוב לב:,ֵֶ ִעי אֶ ְתכ0 ירא מֵ חַ ֹת
ָ  עַ ל &ֵ זָחַ לְ ִי וָ ִא,י(י
ִ (ְִ  י, ֶ ַ וְ א,ֹאמַ ר צָ עִ יר אֲ נִי לְ י ִָמי. ַַעַ  אֱ לִ יהא בֶ  "ַ ַרכְ אֵ ל הַ "זִ י ו. ַ ו.3
 כד, לב, דברי: חֲ מַ ת זֹחֲ לֵי עָ פָ ר, ִ ע, ָ" ַח4(ַ ֲירי וְ ֶ( "ְ הֵ מוֹת א
ִ  וְ ֶקטֶ ב ְמ ִר3(ֶ  מֵ י ֶר2 ְמזֵי ָרעָ ב לְ ח.4
 יא, קיט, תהלי:9ָא אֶ חֱ טָ א ל8  ַ לְ מַ ע7 "ְ לִ "ִ י צָ פַ נְ ִי ִא ְמ ָר ֶת.5
 י, מ, תהלי:ָ א אֶ כְ לָא ה' אַ ָה י ָָד ְע8  "ִ ַ; ְר ִי צֶ דֶ ק "ְ ָקהָ ל ָרב ִה<ֵה ְ=פָ ַתי.6
 כו, שמואל ב כ: ִָא ִרי הָ יָה כֹהֵ  לְ ָדוִ ד. ַירא ה
ָ  ִע,ַ וְ ג.7
 א, שמו"ב כא...,( ָ(נִי8(ָ  וַ י ְִהי ָרעָ ב "ִ ימֵ י ָדוִ ד.8
 כא, במדבר לא:ת הַ ו ָֹרה אֲ ֶ(ר ִצָ ה ה' אֶ ת מֹ ֶ(הCַ 2לְ חָ מָ ה ֹזאת ח+ִַ  ל,ָ בָ א הַ "ָ ִאיB ַנְ(ֵ י ה% ֹאמֶ ר אֶ לְ עָ זָר הַ &ֹהֵ  אֶ ל. ַ ו.9
 כא, במדבר כז:...' לִ פְ נֵי ה,ארי
ִ ַָ ט הE(ְ ל ל ֹו "ְ ִמ%(ָ ְ וְ לִ פְ נֵי אֶ לְ עָ זָר הַ &ֹהֵ  יַעֲ מֹ ד ו.10
 כח, במדבר יא:, ֵֹאמַ ר אֲ דֹנִ י מֹ ֶ(ה &ְ לָא. ַ ָריו ו2 עַ "ִ  נ ְמ ָ( ֵרת מֹ ֶ(ה ִמ"ְ ח2(ַֹעַ  יְהו. ַ ו.11
 כז, א ז, דברי הימי: עַ "ְ נ ֹו2(ֹ נוֹ "ְ נ ֹו יְהו.12
 יג, יהושע ה: לְ צָ ֵרינ,ֹאמֶ ר ל ֹו הֲ לָנ אַ ָה ִא. ַ עַ אֵ לָיו ו2(ֹ יְהו9ֶל.ֵ ַ ֹו וְ חַ ְר" ֹו ְ(לפָ ה "ְ יָד ֹו ו0 ְ ְַרא וְ ִה<ֵה ִאי( עֹמֵ ד לְ נֶג. ִַ;א עֵ ינָיו ו
ָ . ַ עַ "ִ ִיריח ֹו ו2(ֹ וַ י ְִהי "ִ ְהיוֹת יְהו.13
 יד, יהושע ה: ֹו0 ְֹאמֶ ר ל ֹו מָ ה אֲ דֹנִ י ְמ ַד"ֵ ר אֶ ל עַ ב. ִַ( ָח ו
ְ . ַרצָ ה ו%
ְ ָ נָיוE  עַ אֶ ל2(ֹֹ ל יְהוEִ. ַאתי ו
ִ ָא &ִ י אֲ נִי ַ=ר ְצבָ א ה' עַ ָה ב8 ֹאמֶ ר. ַ ו.14
 יג, יהושע ח: הָ עֵ מֶ ק9ֹ ְילָה הַ הא "ְ תו4ַ ַ" ַ ע2(ֹ יְהו9ֶל.ֵ ַ ל ִָעיר ו,ָ.פוֹ ל ִָעיר וְ אֶ ת עֲ קֵ ב ֹו ִמBְ ַ חֲ נֶה אֲ ֶ(ר ִמ+ ַ אֶ ת &ָל ה, ָָ=ימ הָ ע
ִ . ַ ו.15
 ט, מיכה ב:,ָע ָללֶיהָ ִ ְקח הֲ ָד ִרי לְ ע ֹול
ֹ גֶיהָ מֵ עַ ל2י ְג ְָר( ִמ"ֵ ית ַעֲ נ+ִ ַ נְ(ֵ י ע.16
 ז, ויקרא א:( ֵהָ א

I. Prohibition and consequences of ruling in the presence of the mentor ()מורה הלכה בפני רבו
a. Even: straightforward question, independent of reasoning, is included in the איסור
b. Range: Outside of the mentor’s presence it is permissible if the student is also a colleague ()תלמיד חבר
c. אפרושי מאיסורא: In any case of preventing a violation of the law it is permissible (v. 1)
d. רבא: consequences of ruling during the life of a full mentor:
i. In his presence:prohibited and חייב מיתה
1. Proof: from death of ( בני אהרv. 2) and student of ר' אליעזר
ii. Elsewhere: prohibited but not חייב מיתה
e. Moral implicadtions: of הוראה בפני רבו
i. ר' יוחנ: Should be bitten by a snake (vv. 3-4)
ii. ר' חנינא: Is called a sinner
1. And:  דודwas careful about this (v. 5)
a) Challenge:  דודtaught publicly (v. 6)
b) Resolution: if his teacher ( )עירא היאיריwas alive, he would restrain; afterwards – taught publicly
i. Tangent: giving all one’s  מתנותto 1 ( כהas per v. 7) leads to famine (v. 8)
iii. ר' אליעזר: Loses his august position ( – אלעזר הכהvv. 9-10)
iv. ר' לוי: Dies childless ( – יהושעv. 11-12)
1. Note: this is at odds with ’ר' אבא בר פפאs explanation for ’יהושעs punishment –
a) Reason: he interfered with  פו"רof  ישראל, עfor one night (vv. 13-15)
i. Tangent: it is forbidden tot violate the intimacy of a married couple (v. 16) even during ימי נידות
II.  אבייand ’רבאs solutions to creating an  עירובwith a resistant ," עכוneighbor (who won’t rent his space to them)
a. אביי: all the , ישראליnullify their ownership to 1; then it is 1  ישראלand  דירת גויdoesn’t interfere (per )ראב"י
i. Challenge ()רבא: then there won’t be an  עירובin this מבוי
1. Defense: let them be מערב
2. Block ()רבא: then people will think that a  גויmay be included in עירוב
a) Defense: they can announce that he is not a “player”
b) Block: does this announcement help with children?
b. רבא: 1  ישראלshould borrow some room in the ’גויs courtyard, becoming his hired hand ( )שכירוor harvester ()לקיטו
i. Then: per שמואל, he can participate in the  עירובas proxy for the גוי
ii. 3רב יוס: We only apply  שכירו ולקיטוfor a leniency; we don’t need them all to participate together
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