בס"ד

עירובין צו) :ש 6מסוף הצרות( עד צז) :המשנה(
ביאורי מושגים
חזקה  -התנאים נחלקו מתי אוסף של מקרים הופך להיות תופעה .רבי סבר שאחרי שני מקרים אנו מתייחסים למקרים
כתופעה ואילו רשב"ג סבר שרק אחרי שלוש פעמים אנו מתייחסים למקרים כתופעה.

ציטוט מהמשנה
המוצא תפילין
חדשות:
לא יכניסם.

מדוע אין להכניס תפילין חדשות:

מצאנו דעה תנאית הסוברת ש:
מצא תפילין מוכנות או חוטי תכלת שזורים וחתוכים -
חזקה שהוכנו לצורך מצוה )ציצית או תפילין(.

אפשרות ב':
מדובר כשהן לא קשורות.

לפי אפשרות א'  -דעה זו חולקת על המשנה.
לפי אפשרות ב'  -דעה זו משתלבת עם המשנה.

אפשרות א':
אנו חוששים שאלו קמיעות.

מדוע לא ניתן לקשור את התפילין בקשר עניבה וכך ללובשם:
רב חסדא :כיוון שלא יוצאים ידי חובה בקשר של עניבה.
אביי :כיוון שר' יהודה מחייב בשבת גם על קשירת עניבה.

הקונה תפילין ממקור לא ידוע
מאדם אחד  -צריך לבדוק  3תפילין ,מתוכם לפחות אחד של ראש ואחד של יד) .לפי רבי מספיק לבדוק (2
מכמה אנשים או כמה חבילות מאותו מקור  -יש לבדוק  3דוגמיות מכל מקור וחבילה) .לפי רבי מספיק (2

ציטוט מהמשנה
המוצא חבילות של תפילין:
שומר עליהם עד צאת השבת ,ואז מכניסם יחד.
המוצא תפילין בשעת סכנה:
מכסן ומביאן בחושך בהסתר.

ציטוט מהמשנה
ר"ש :עדיף להעביר תפילין )וכן תינוק(

מיד ליד עד שמגיעים לעיר.

התנאים נחלקו האם
חזקה זה בפעמיים או
בשלוש פעמים.
רבי שסבר שפעמיים
יוצרות חזקה  -הסתפק
ב 2בדיקות.

אם יספיק להכניס את כל התפילין )זוג אחר זוג( עד צאת שבת  -יכניס.
אם לא יספיק  -יחכה עד למוצאי שבת.
ואם מפחד להשאר לבד מחשש לליסטים  -יוליכם בבת אחת כל פעם
פחות מ 4אמות.
המשנה מתייחסת לשעת שמד שבה אם יראוהו ליד תפילין יהרגוהו.

טעם מח' ר"ש וחכמים:
ר"ש :עדיף להעביר מיד ליד כדי שלא יוליך בטעות יותר מ 4אמות.
חכמים :עדיף להוליך כל פעם פחות מ 4אמות כדי למנוע את פרסום האירוע.
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ציטוט מהמשנה
ר' יהודה :מותר להעביר חבית מיד ליד אפילו מחוץ לתחום.
חכמים :אסור להוציאה מחוץ לתחומה.

מדוע ר' יהודה מתיר להוציא את החבית מחוץ לתחום
רבא :מדובר כשהמים לא קנו שביתה והחבית קנתה שביתה .החבית מתבטלת למים.
לכן מותר להעבירה אגב המים מחוץ לתחום.
רב יוסף :מדובר בשיירה שיש בה מצוקת מים ,ולכן התירו במקרה זה במיוחד.
רב אשי :מדובר כשגם המים וגם החבית לא קנו שביתה.
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יש ברייתא מפורשת לפיה ר' יהודה
מתיר דווקא בשיירה.
לאור ברייתא זו קבע אביי שיש
לאמץ גם את הסבר רבא וגם את
הסבר רב יוסף.
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