בס"ד

עירובין מו) .ש (5עד מז) :ש(8
ביאורי מושגים
עונה  -אישה הרואה דם טמאה מאותו רגע ואילך לעניין היתר לבעלה .חכמים תיקנו שהטהרות שבהן נגעה ב 24השעות
לפני שראתה דם ייטמאו.
תלמידי ר' עקיבא  -אחרי שמתו  24אלף תלמידיו של ר' עקיבא הלך ר"ע לדרום ושם לימד  5תלמידים :ר' אלעזר בן שמוע,
ר' יהודה ,ר' יוסי ,ר' מאיר ,ור' שמעון.
חמשת התלמידים הללו העמידו את כל התורה שבעל פה שאותה אנו לומדים) .סתם משנה  -רבי מאיר ,סתם ספרא  -רבי
יהודה ,סתם ספרי  -רבי שמעון( .הגמרא דנה במחלוקת שבין ארבעה מהתלמידים הללו לבין עצמם .התלמיד החמישי ,ר'
אלעזר בן שמוע ,שהיה מעשרת הרוגי מלכות ,לא מוזכר כאן.

ציטוט מהמשנה
אדם שנרדם בדרך בערב שבת:
ר' יוחנן בן נורי :קנה שביתה ויש לו  2000אמה לכל כיוון.
חכמים :לא קנה שביתה.

ר' יהושע בן לוי:
 .1הלכה כר' יוחנן בן נורי.
 .2בעירובין הלכה כדברי המיקל.

אם ריב"ל היה אומר רק את קביעה מס' ) 1שהלכה כריב"נ( ולא את קביעה מס' ) 2שהלכה כמיקל(:
היינו חושבים שהלכה כריב"נ גם כשהוא מחמיר) .קמ"ל שהלכה כריב"נ רק כשהוא מיקל(

אם ריב"ל היה אומר רק את קביעה מס' ) 2שהלכה כמיקל( ולא את קביעה מס' ) 1שהלכה כריב"נ(:
סתמא דגמרא :היינו חושבים שהלכה כמיקל רק ביחיד מול יחיד) .אבל ביחיד מול רבים הלכה כרבים(.
רב פפא :היינו חושבים שהלכה כמיקל רק בעירובי חצרות )אבל לא בעירובי תחומין(.
רב אשי :היינו חושבים שהלכה כמיקל רק בשאריות עירוב )אבל לא בעירוב המונח לראשונה(.

ראיות לכך שאין מקילים
ביחיד כנגד רבים:
 .1בעונה המטמאת )שהיא
דין דרבנן  -עיין ביאור
מושגים(  -מעיקר הדין
רבי לא היה מקל כר"א
נגד חכמים.
 .2כשר' יוחנן ושמואל
הקלו באבלות כיחיד נגד
רבים הם הבהירו שזהו
דין חריג באבלות.

כללי הפסיקה במחלוקת שבין תלמידי ר' עקיבא:
ר' יוסי מול ר' יהודה ,או ר' מאיר או ר' שמעון :הלכה כר' יוסי.
ר' יהודה מול ר' מאיר או ר' שמעון :הלכה כר' יהודה.
ר' מאיר מול ר' שמעון :ספק.

כל אחד זקוק לרב
ומורה המתאים
לו.
לכן מותר לכהן
לצאת לחו"ל כדי
לשמוע תורה מרב
המתאים לו  -גם
כשיש רב אחר
בארץ ישראל.

הערות על הכללים הללו:
א .האמוראים נחלקו האם כללים אלו תקפים גם לפסיקה ציבורית )ר' אסי( ,או רק לפסיקה
ליחיד )רחב"א( ,או שאולי הם רק הכוונה כללית )ריב"ח(.
ב .רב לא קיבל את הכללים הללו.
ג .ר' יוחנן )לפי הבנת הרי"ף והרא"ש( חידש שכללים אלו תקפים גם בברייתות ולא רק במשניות.
ד .גזרותיו של ר"מ :שמואל :הלכה כר' מאיר.
ר' יוחנן :הלכה ככללים הרגילים.
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