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עירובין סד) .ש (10עד סה) :ש(3
ביאורי מושגים
הפרת נדרים  -התורה נתנה כח לחכמים להתיר נדר .דין זה נלמד מהפסוק 'לא יחל'  -הוא אינו מחל ,אבל אחרים מחלים .נדרו
של האדם תלוי באישור בי"ד .אם בי"ד לא מאשר את הנדר הוא מתבטל .נכון הוא שבי"ד לא צריך לאשר כל נדר אבל אם נדר
מגיע אל בי"ד ,בי"ד יכול להחליט שהנדר לא תקף.
ישנם שני סוגי הפרה .1 :חרטה  -האדם מתחרט על הנדר .2 ,פתח  -ישנו מידע משמעותי שהאדם לא ידע בזמן הנדר ואם היה
יודע לא היה נודר .כולם מסכימים שפתח מועיל והחכמים נחלקו האם גם חרטה מועילה.

שתייה ושיכרות
לשיכור אסור להורות
שמואל :אדם ששתה ¼ לוג יין  -נחשב כבר כשיכור.
.3
רב נחמן :כשאני שותה כמות כזו דעתי צלולה יותר.
תפילה:
שתוי )אדם המסוגל לדבר לפני מלך( :אל יתפלל ,ואם התפלל
תפילתו כשרה.

קביעות כלליות
 .1מותר לחלוק על קביעות הלכתיות או לא להבין
אותן אבל אסור לתת להן ציונים.
 .2אדם שזכה בסכום כספי משמעותי יתרום חלק
מהסכום לצרכים רוחניים וכך זכייתו תשתמר.
 .3היום הוא זמן המסוגל יותר לעיון והעמקה .הלילה
נועד לחזרה על הלימוד ולשינה.
 .4כשאדם לומד ,אפילו הפרעה קטנה ביותר מוציאה
אותו מהריכוז ,ולכן יש לייעד זמן מרוכז ללימוד.

שיכור )אדם שאינו מסוגל לדבר לפני מלך( :אל יתפלל ,ואם
התפלל תפילתו תפילתו תועבה.
הלכות שנלמדו מר' גמליאל
כיצד מעבירים שיכרות
עד רביעית :הליכה של מיל ,רכיבה על סוס למשך  3מילין
ושינה כלשהי  -מעבירים את השפעת היין.
מעל רביעית :צריך לחכות שתפוג השפעת היין )אם ילך או
יישן השיכרות רק תעמיק(.

אחריות שיכור למעשיו

 .1הרואה לחם  -חובה עליו להרימו )ואם הלחם שלם
יש חשש שכשפוהו ולכן לא ירימו(.
 .2ר"ג :יש להפר נדרים בישיבה )כיוון שכדי להתיר יש
צורך למצוא פתח(.

דעת תנאית אחרת :מותר להפר נדרים גם בעמידה
)כיוון שכדי להתיר אין צורך למצוא פתח(.

 .3מעמד לחם שנמצא בדרך  -נקבע על פי רוב הולכי
הדרכים.

שיכור רגיל  -אחראי לחלוטין למעשיו.
 .4חמץ של גוי שעבר עליו הפסח  -מותר בהנאה.
שיכור כלוט  -נחשב שוטה )ואחראי רק על כך שהביא את עצמו
למצב כזה(.

שתייה מגלה סוד
 .1מתוך שתיה ניתן לראות את הצד היפה בחבר ולסלוח לו
על שפגע בנו )וזוהי גם דרכו של הבורא שרואה את הצד היפה
שבנו ומעביר על מידותיו(
 .2כשאדם שתוי ניתן לגלות את טבעו האמיתי )וכן גם בכיסו
ובכעסו(

תפקיד השתייה
 .1לסייע לאנשים מדוכאים לצאת מדכאונם.
 .2לתת שכר לרשעים בעולם הזה.
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תפילה
שתוי שנמנע מלהתפלל  -מגינים עליו מצרות.
ראב"ע :כיוון שיש לנו צרות רבות אנו מוגדרים
כשיכורים ולכן גם אם אין אנו מכוונים בתפילה
ניתן ללמד על כך זכות.
רב :מי שדעתו לא מכוונת עליו  -שלא יתפלל.
ר"א :מי שחוזר מהדרך  -שלא יתפלל  3ימים.
ר' חנינא  -ביום שכעס לא התפלל.
אביו של שמואל  -לא היה מתפלל  3ימים אחרי
שחזר מהדרך.
שמואל  -לא היה מתפלל בבית עם ריח שכר.
רב פפא  -לא היה מתפלל בקרבת דגים שמיטגנים.
שמואל  -ביום.
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