בס"ד

עירובין צה) .תחילת הפרק( עד צו) :ש 7מסוף הצרות(
ביאורי מושגים
התנאים נחלקו בסוגייתנו האם נשים יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמא .כיום נוהגות הנשים לקיים מצוות עשה שהזמן
גרמן אם רצונן בכך.
הראשונים נחלקו האם נשים המקיימות מצוות עשה שהזמן גרמן יכולות לברך על כך )התוס' אצלנו דן בכך באריכות( .להלכה נחלקו
בכך הספרדים והאשכנזים .האשכנזיות נוהגות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא ,בעוד שהספרדיות נוהגות לא לברך.

משנה
המוצא תפילין בשדה
המוצא תפילין ישנות:
ת"ק :מכניס כל פעם זוג אחד.
ר"ג :מכניס כל פעם שני זוגות.
המוצא תפילין חדשות:
לא יכניסם.

טעמו של ת"ק:
א .מותר להוציא תפילין כתכשיט  -כמו שבחול יוצאים רק בזוג אחד כך גם עכשיו.
ב .שבת זמן תפילין  -מותר ללבוש זוג אחד למצוה .זוג נוסף יהיה בגדר בל תוסיף.
טעמו של ר"ג
מוציאים את התפילין כתכשיט  -יש מקום בראש וביד לשני זוגות תפילין.

המוצא חבילות של תפילין:
שומר עליהם עד צאת השבת ,ואז
מכניסם יחד.

אפשרות א' :שבת לאו זמן תפילין.

המוצא תפילין בשעת סכנה:
מכסן ומביאן בחושך בהסתר.

אפשרות ב' :איסור בל תוסיף קיים רק כשמתכוון להוסיף ,אם לא מתכוון אין בכך
בל תוסיף.

העברה מיד ליד

מדוע לר"ג אין בעיה של בל תוסיף:

אפשרות ג' :כיוון שבשביל לקיים מצוה יש צורך להתכוון ואם לא מתכוון אין כאן
קיום של מצוה ואם אין קיום של מצוה וודאי שאין כאן 'בל תוסיף'.

ר"ש :עדיף להעביר תפילין )וכן
תינוק( מיד ליד עד שמגיעים לעיר.

ר' יהודה :מותר להעביר חבית
מיד ליד אפילו מחוץ לתחום.
חכמים :אסור להוציאה מחוץ
לתחומה.

זמן הנחת תפילין
שיטת ר' יוסי הגלילי :תפילין הם חוקה ולכן החיוב הוא רק בימות החול )ולא בלילה ולא בשבתות וימים טובים(.

שיטת ר' עקיבא :תפילין הם אות ולכן חייבים בו תמיד )גם בלילה(  -מלבד בשבת ויו"ט שבהם יש כבר אות.
שיטת ר' יהודה ור' מאיר :תפילין הם אות וחייבם בו תמיד  -בימים ובלילות בימות החול ,בשבתות ,וביו"ט.

מקום הנחת התפילין
חיוב נשים במצות עשה שהזמן גרמן

ביד :השריר שבזרוע )הקיבורת(.

ר' יוסי ור' שמעון :נשים המעוניינות בכך יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן.
ר' יהודה ור' מאיר :נשים לא יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמא.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

בראש :בין המקום שהשערות צומחות
ועד מקום שבו הראש של התינוק רך
)זוהי שיטת הרא"ש  -רש"י מבין שהמקום
הוא המקום שבו הראש של התינוק רך(.
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