בס"ד

עירובין סח) :ש 12מסוף הצרות( עד סט) :המשנה(
ביאורי מושגים
שבת  -הגמרא מביאה את דברי רב הונא המקנים מעמד מיוחד למצות השבת .רב הונא קבע שהמחלל את
השבת בפהרסיא נחשב מומר לכל התורה כולה .מעמד מעין זה קיים רק בעובד ע"ז.
הסיבה לחומרה הרבה נעוצה בכך שהשבת מסמלת את הייחודיות של קדושת השביעי .קדושת השביעי היא
קדושה המקדשת את הטבע ולא קדושה המתנתקת ממנו .המחלל את השבת מורד במעשה בראשית משום
שהוא מגלה בכך שאינו מאמין שניתן לקדש את העולם הגשמי שברא הבורא.

ציטוט מהמשנה

סתירה מר"מ שבמשנה לר"מ
שבמשנה הבאה:

מעשה דרשב"ג

ר"מ :אם אחרי שביטל
את רשותו הוציא למבוי
)בשוגג או במזיד( -
הופקע הביטול

חזר מהביטול -
ר' מאיר :כשהשתמשו
כבר במבוי  -החזרה לא
מועילה.

סתירה מר"י לר"י
במשנה משמע שביטול צדוקי
מועיל ובברייתא משמע שלא:

ר' יהודה :החזרה מועילה
בכל מקרה.

ר"י :ביטול של צדוקי
לא מועיל

תירוצים לסתירה
רב יוסף :יש לגרוס במשנה הבאה להיפך) ,שגם
אם הוציא לא הפקיע את הביטול(.

אביי :במשנתנו מדובר במקרה שכבר החזיקו
במבוי  -ואז הוצאה לא משנה,
במשנה הבאה מדובר לפני שהחזיקו
במבוי  -ואז הוצאה מבטלת.

תירוצים לסתירה
תירוץ א' :יש להסביר אחרת את המשנה  -גם
ר"י שבמשנה סובר שביטול צדוקי לא מועיל.
תירוץ ב':
במשנה מדובר בצדוקי שמחלל שבת בצינעא,
בברייתא מדובר בצדוקי שמחלל שבת בציבור.

מ
סיכום הדעות
צדוקי:
ר"מ :יכול לבטל רשות,
ר"י )של התירוץ השני( :מחלל בציבור  -לא יכול לבטל,
בצינעא  -יכול לבטל.
ביטל ואחר כך הוציא למבוי:
ר"מ )לפי תירוץ רב יוסף( :לא הפקיע את הביטול.
ר"מ )לפי תירוץ אביי( :אם השתמשו בחצר  -לא הפקיע.
לא השתמשו בחצר  -הפקיע.
ר"י )של התירוץ הראשון( :הפקיע את הביטול.

מו

קושיה -

קביעתו של רב הונא:
מחלל שבת בפהרסיא
לא יכול לבטל את
רשותו!

דחיות לקושיה:

בברייתא נקבע:

החשוד על עבירה אחת:
ר' מאיר :חשוד על כל התורה כולה.
חכמים :חשוד רק על עבירה זו.

אם ר"ה סובר כר"מ  -כל עובר עבירה לא יוכל לבטל.
ואם ר"ה סובר כחכמים  -מדוע מחלל שבת לא יכול לבטל?

רב נחמן בר"י :זהו דין ייחודי לגבי
ביטול רשות בשבת,
רב אשי :יש דין מיוחד שמחלל
שבת בפהרסיא הריהו כעובד ע"ז
השקולה כנגד כל התורה כולה.

חיזוק לשיטת רב אשי :מצאנו ברייתא שמתירה לקבל קרבנות ממומרים
לעבירה אחת ,ואוסרת לקבל קרבנות ממומרים לשבת ולע"ז.
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