עירובין דף ל

בשר צלי:
 רבה אמר :כדי לאכול בו
 ורב יוסף אמר :כדי לאכול הימנו.
מקור לדברי רב יוסף :אמר רב יוסף :מנא אמינא לה  -דהני פרסאי אכלי טבהקי בלא נהמא
קושי :אמר ליה אביי :ופרסאי הוו רובא דעלמא?
והתנן :בגדי עניים לעניים ,בגדי עשירים לעשירים ,אבל בגדי עשירים לעניים  -לא.
הצעה לתרץ :וכי תימא :הכא לחומרא והכא לחומרא.
קושי על תירוץ זו :והתניא :רבי שמעון בן אלעזר אומר :מערבין לחולה ולזקן כדי
מזונו ,ולרעבתן בסעודה בינונית של כל אדם .קשיא!

קושי על דברי רשב"א בברייתא :ומי אמר רבי שמעון בן אלעזר הכי? והתניא ,רבי
שמעון בן אלעזר אומר :עוג מלך הבשן פיתחו כמלואו!
תירוץ :ואביי :התם היכי ליעביד  -הדומי נהדמיה] ,ונפקיה[?

עוד שאלה על ברייתא זו :איבעיא להו :פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן אלעזר ,או לא?
תשובה :תא שמע ,דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :עוג מלך הבשן פיתחו בארבעה.
דחייה :התם דאיכא פתחים קטנים טובא ,ואיכא חד דהוי ארבעה .דודאי כי קא
מרוח  -בההוא קא מרוח.
אמר רב חייא בר רב אשי אמר רב :מערבין בבשר חי.
אמר רב שימי בר חייא :מערבין בביצים חיות.
וכמה! אמר רב נחמן בר יצחק) :אחת(.
סיני אמר שתים.
הנודר מן המזון מותר במים כו'.
קביעה :מלח ומים הוא דלא איקרי מזון ,הא כל מילי איקרי מזון.
קושי :לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל ,דרב ושמואל דאמרי תרוייהו :אין מברכין בורא
מיני מזונות אלא על חמשת המינין בלבד.
תמיהה על השאלה :ולא אותביניה חדא זימנא?
תשובה לתמיהה :לימא תיהוי תיובתייהו נמי מהא!
תירוץ :אמר רב הונא :באומר כל הזן עלי ,מים ומלח הוא דלא זייני ,הא כל מילי  -זייני.
קושי :והאמר רבה בר בר חנה :כי הוה אזילנא בתריה דרבי יוחנן למיכל פירי
דגינוסר ...ואמר :שבועתא דלא טעים לי זיונא!
תירוץ :אימא מזונא.
קביעה :אמר רב הונא אמר רב :שבועה שלא אוכל ככר זו  -מערבין לו בה ,ככר זו עלי  -אין מערבין לו בה.
קושי :מיתיבי :הנודר מן הככר  -מערבין לו בה .מאי לאו דאמר עלי?
תירוץ :לא ,דאמר זו .הכי נמי מסתברא ,דקתני סיפא :אימתי  -בזמן שאמר שבועה שלא
אטעמנה.
קושי :אבל אמר עלי מאי? הכי נמי דאין מערבין לו בה  -אי הכי ,אדתני ככר זו הקדש
 אין מערבין לו בה לפי שאין מערבין בהקדשות .ליפלוג וליתני בדידה :במה דבריםאמורים  -דאמר זו אבל אמר עלי  -אין מערבין לו בה.
תירוץ :אמר לך רב הונא :אלא מאי כל היכא דאמר עלי מערבין? קשיא רישא!
הסבר חדש לברייתא :חסורי מיחסרא והכי קתני :הנודר מן הככר  -מערבין לו בה ,ואפילו
אמר עלי  -נעשה כאומר שבועה שלא אטעמנה.
קושי :מכל מקום קשיא לרב הונא!
תירוץ :הוא דאמר כרבי אליעזר .דתניא ,רבי אליעזר אומר :שבועה שלא אוכל ככר
זו  -מערבין לו בה ,ככר זו עלי  -אין מערבין לו בה.

הנודר מן הככר  -מערבין לו בה
אימתי  -בזמן שאמר שבועה שלא אטעמנה
ככר זו הקדש  -אין מערבין לו בה לפי שאין מערבין בהקדשות

