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  .צז ד� עירובי�
  ?מה הוא הביאור תפילי� ישנות או חדשות

  
  חדשות   ישנות  

 מיירי באיכא רצועות �לרבא 
  1אבל אינ� קשורות

   �ניכר שהקשר שהיה 
  הוא קשר של תפילי  

  , לא ניכר א� היה בה� קשר
  או א� היה בה� קשר תפילי 

 �לאבוה דשמואל בר רב יצחק 
  יש רצועותכשמיירי 

  2שאי  הרצועות קשורות  רותוהרצועות קשו

  
  ?כמה תפילי� צרי� לבדוק, 3הקונה תפילי� ממי שאינו מומחה

  
  5בלקח כמה צבתי�  4בלוקח תפילי� בודדות  

   של יד או להיפ)חדשל ראש וא'  ב,'בודק ג   דבתלת הוי חזקה�ג "לרשב
  של ידאחד של ראש ואחד , 'בבודק    דבתרי הוי חזקה�לרבי 

  צרי) לבדוק 
  כל צבת וצבת

  
  ?כיצד ינהג, המוצא תפילי� בעת הסכנה כדלהל�

  
  יכס� ויל� לו: לתנא קמא  

  
  יוליכ� פחות 

  אמות' פחות מד
  ק "לל  לא ינהג  6 דאי  לחוש שיבזו��כ) ינהג    משנתנו� בסכנת לסטי� ישראל

  ינהג   שלא יבזו��לא ינהג    ברייתא� �"לסטי� עכובסכנת   י"ברש
  ב "לל  לא ינהג   שלא יהרג�כ) ינהג    משנתנו� �" שגזרו עכובסכנת שמד

  ינהג   שלא יבזו��לא ינהג   1 ברייתא� �"עכובסכנת לסטי�   י"ברש
                                                           

יהודה ' מ ור"דהנה נחלקו ר, ז ביאר רבא דמחלוקת� הא� אד� טורח לעשות קמיע כעי� תפילי�"לפ 1
ל שאי� אד� טורח "ומשו� שס, מ מכניס ג� חדשות"דלר, הא� מכניס ג� תפילי� חדשות או רק ישנות

ל שאד� טורח לעשות קמיע כעי� "יהודה ס' ואילו ר. ועותלא נות� בו רצ' ואפי, לעשות קמיע כעי� תפילי�
ורק בישנות שניכר שהקשר שהיה הוא , וכיו� שכ� בחדשות יש לחוש לקמיע, תפילי� ונות� בקמיע רצועות

מותר לכ� , דזה ודאי לא עושה בקמיע, ד"ובשל יד כמי� יו, ת"בשל ראש כמי� דלהיינו  ד,קשר של תפילי�
  .להכניס�

אלא נחלקו הא� מותר , יהודה היא א� אד� טורח או לא טורח' מ ור"ראיה שמחלוקת רז אי� "ולפ 2
וכדאמר רב , ל שלא יכול לעשות קשר עניבה"יהודה ס' דר, לעשות בתפילי� קשר של עניבה כדי להכניס�

יהודה שלעשות עניבה בשבת הוא איסור ' ל לר"או כדאמר אביי שס, חסדא שקשר עניבה פסול בתפילי�
ל שיכול לעשות קשר של עניבה "מ ס"ואילו ר, ומטע� זה הוא לא יכול להכניס� בחדשות, יתאדאורי

  .ולכ� לשיטתו לא שאני ליה בי� חדשות לישנות, ולהכניס�
א� רוצה ' דלכתחילה אי� לקחת אלא מ� המומחה אפי, דמיירי הכא בדיעבד, )ד הלוקח"ב(' ביארו התוס 3

  .לבודק�
 .דיש לתלות שכול� נעשו אצל אד� אחד 4
 .ע צרי  לבדוק מכל צבת וצבת"ולכ� לכו, ממישהו אחר) חבילה!(הדר  היא לקנות כל צבת  5
הרי כיו� שאי� חשש של ביזוי תפילי� , ש שנותנ� לחברו וחברו לחברו"אי  אמר ר' ז מקשה הגמ"ולפ 6

סורי מחסרא דח' ומתרצת הגמ. ה אנשי�ש כל כ  באיסורי שבת לעשות כ� בכל כ  הרב"אי  מזלזל ר
מוליכ� פחות  !� "אבל בסכנת לסטי� עכו,  ואז מכס�! ק מיירי בסכנת לסטי� ישראל " דת:והכי קתני

  .שעדי# שיתנ� לחברו וחברו לחברוג "שבכהל "ש חולק וס"ואילו ר, אמות' פחות מד
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  :עירובי� ד� צז
  ,יהודה מה מותר ומה אסור להעביר מחו# לתחו� בשבת' אליבא דר, לאמוראי� דלהל�

  ?2וי שית� לחברו וחברו לחבר"ע
  

  ?מה אסור  ?מה מותר  
  טלטול החבית  מי�טלטול ה  3ללוי
  ����  המי� והחביתטלטול   4לרבא

  שלא בשיירא הכל אסור  טלטול המי� והחבית בשיירא   5לרב יוס�
  שקנו המי� והחבית שביתה'  אפי:בשיירא  לאביי

  שקנתה'  מי� שלא קנו שביתה וחבית אפי:לא בשיירא
   במי� :לא בשיירא

   שקנו שביתה)וחבית(
  �����  טלטול המי� והחבית  6לרב אשי

  
  ,  ונתגלגל חלק אחד מהמגילה ללמטה כדלהל�)י"רה(בראש הגג היה קורא בספר העשוי כמגילה 

  ?מה הדי�, 7והחלק האחר אחוז בידו
  

  ר"נח על קרקע רה  ר"תו� מלא מחט לרה  8ר"לרה' תו� י  
 אסור להחזירו אצלו  מותר להחזירו אצלו  לתנא קמא

  ירו אצלו להחזאסור  מותר להחזירו אצלו  יהודה' לר
  מותר להחזירו אצלו  שמעו�' לר

  

                                                                                                                                                                                                   
הספיק להכניס את כול� עד שאי� יכול ל, ומיירי באופ� של הסיפא של המשנה שמצא צבתי� רבי� 1

אכ� עתה לא יכול לעשות כ� דמפחד מלסטי� . שהדי� במשנה ששומר עליה� עד חשיכה ומביא�, השקיעה
תנו מיירי נ כיו� שמש,'ועל זה מקשה הגמ. לכ� הדי� הוא שיכול להביא� בבת אחת, � שלא יהרגוהו"עכו

. אוושא מילתא טפי ויבואו להורגוהא , ש למוסר� לחברו וחברו לחברו"אי  מייע$ ר, בסכנת שמד
אבל בסכנת לסטי� ,  ואז מכס�! ק מיירי בסכנת שמד " דת: דחסורי מחסרא והכי קתני,'ומתרצת הגמ

 .עדי# שיתנ� לחברו וחברו לחברוג "בכהל ש"ש חולק וס"ואילו ר, אמות' מוליכ� פחות פחות מד !� "עכו
אמרו לו , חו$ לתחו�' ו וחברו לחברו אפירבי יהודה אומר נות� אד� חבית לחבר: במשנה איתא 2
הרי ודאי שג� הוא , יהודה' להבי� סברת ר' ומתקשה הגמ. כ"ע, לא תהל  זו יותר מרגלי בעליה) חכמי�(

 .בכמה אופני�' ומעמידה הגמ, ואסור להוציא� ממקו� שביתת�, ל דכלי� קנו שביתה"ס
ולכ� ראוב� מטלטל את , י� אי� בה� ממשיהודה לטעמו שסובר שמ' ור, מיירי במערה מחבית לחבית 3

ושמעו� מטלטל אותה עד סו# תחומו , וש� מערה לחבית של שמעו�, המי� בחבית שלו עד סו# תחומו
ולגבי המי� א# שיצאו לא איכפת לי דאינ� , דנמצא שלא יצאו החביות מתחומ�. ומערה אותה לחבית לוי

אבל , בר שהמי� בטלי� ה� רק כשנבלעו בעיסהיהודה סו' דכל מה שמצאנו שר' ודוחה הגמ. חשובי�
  .בקדרה' יהודה שאינ� בטלי� אפי' ל לר"אדרבה ס, כשה� ניכרי�

, מ היא בטלה למי�"מ, ולכ  א# שהחבית קנתה שביתה, במי� שנתמלאו היו� מהנהר ולא קנו שביתה 4
  .ולכ� מותר לטלטל את החבית אגב המי�

 .ל ההיתר הזה נאמר רק בשייראל שכ"אלא שס, ג"ג� רב יוס# מעמיד בכה 5
וחכמי� שחולקי� עליו , ל דחפצי הפקר לא קוני� שביתה"יהודה ס' ור, מיירי בחבית ומי� של הפקר 6

  .ל דחפצי הפקר כ� קוני� שביתה"יוחנ� ב� נורי דס' ה� ר
בות ונחלקו באופני� דלהל� הא� גזרו ש, אלא רק איסור דרבנ�, וכיו� שכ� אי� כא� איסור דאורייתא 7

 .שמא יבוא להביא ג� בנפל לגמרי מידו או לא גזרו משו� בזיו� כתבי הקודש
 . יהודה' ק ור"ש במסקנא שלא נחלקו ת"וע. בכותל משופע.) לקמ� ד# צח(' ומוקי לה בגמ 8


