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  עירוב תבשילין
  ביסוד המתיר

  ט מדאורייתא ומדרבנן"מלאכה משבת ליו

אבל מבשל הוא  ,בתחלה מיום טוב לשבתיום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל "ב) "ו ע"אמרו במשנה (ביצה טא) 

אמר שמואל  ילי,מני הא מנ. ובגמרא אמרו "ט וסומך עליו לשבת"ועושה תבשיל מערב יו ,ליום טוב ואם הותיר הותיר לשבת

מאי טעמא אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה  .זכרהו מאחר שבא להשכיחו ,דאמר קרא זכור את יום השבת לקדשו

ערובי י שתקנת ". ופירש רשרב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת קל וחומר מיום טוב לחול .יפה ליום טוב

ובה רבא אמר  והנידון בשמואל הוא האם יש אסמכתא מקרא, ורבא ורב אשי דנו מה סיבת התקנה.דרבנן היא תבשילין 

ר שזו תקנה לכבוד יום טוב, שיזכור אדם שאסור שיהיה מאכל מכובד לשבת. ואילו רב אשי אמ - שהיא תקנה לכבוד שבת 

  ט לצורך חול."לעשות מלאכה ביו

ומדוע  ,האם בשלוט, אמנם מה היה קודם התקנה לא אמרו "והנה כאן שנו לנו מה התקנה המתירה לבשל משבת ליו

יבה שמבשלין דלרבה הסב), והיא פלוגתא דרבה ורב חסדא. דאמרו שם "ו ע". ודבר זה מפורש בגמרא פסחים (מבשלו

ט המאכל ראוי "מבשל לא עבר איסור תורה כיון שאם באו אורחים ביובר תורה שווה היא לחול, שבשניהם הלשבת ד ט"מיו

ט. ואילו רב חסדא אמר שהעושה לצורך חול לוקה, ומה "להם, נמצא שלא עשה זה מלאכתו לצורך יום אחר אלא לצורך יו

  ט."משום שדבר תורה צרכי שבת נעשים ביו שאין איסור תורה לעשות מלאכה לצורך שבת

ל שעל אף שהדבר "ט, באה תקנת חז"ואחר שדבר תורה אין איסור או מטעם 'הואיל' או משום שצרכי שבת נעשים ביו

אלא אם עשה עירוב תבשילין. וכלפי חידוש זה שחידשו  ישתמש אדם בהיתר מלאכה זהמ גזרו שלא "מותר דבר תורה, מ

ל "כ תיקן עירוב תבשילין באו דברי הגמרא לבאר מה הסיבה שלא השאירו חז"ט לשבת אא"מלאכה מיול שאין היתר "חז

ט או גזירה לכבוד השבת, או גזירה "ת, ואמרו דה"י ע"את ההיתר כמו שהוא דבר תורה, וצמצמו וגזרו לעשות מלאכה רק ע

  ט."מחשש חילול יו

  היתר מלאכה במי שאין לו עירוב תבשילין

צרכי שבת, ועתה נבא לעיין בחידוש מידת ההיתר על ידי העירוב,  - ובביאור ההיתר דבר תורה כבר עמדנו יפה בסימן ב) 

ז המלאכה מותרת על אף הגזירה "שעי –ואיזה שינוי חל במלאכה על ידי העירוב מה היא מידת המלאכה לולי העירוב, 

  עמוד בסוד הגדר נעיין בכמה הלכות בגמרא ובראשונים.ול .ל לא לעשות מלאכה על ידי 'הואיל'"הכללית שגזרו חז

מי שלא הניח עירובי תבשילין אופין לו פת אחת ומבשלין לו קדרה " דאמר רב הונאב) הא "א ע"(ביצה כ הביאו בגמרא

והעמידה הגמרא את המשנה כוותיה, (ורבא פירש  ,"משום רבי יצחק אמרו אף צולין לו דג קטן ,ומדליקין לו את הנר אחת

ם השמיטו "ף והרמב"ובשיטת ההלכה נחלקו הראשונים, הרי את המשנה באופן אחר), ואף הביאו ברייתא דתניא כוותיה.

  ז כ'."ע תקכ"ן הביאו זאת להלכה. וכן נפסק בשו"ש והר"מ הרא"זאת, ואילו בעה

מסברא דנפשיה, ולא כחידוש העולה מהכרח המשנה או מדברי  והלכה זו עולה בדברי הגמרא כחידוש רב הונא

דלטעמיה  - ה הוא "ר ,ג דרב הונא מוקי לה למתני' הכי"ואע") דכתב כ''א ע''ב(מאירי חידושי' הב'הברייתא. וכן מפורש 
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פ מתחילת "ת היא תקנה מוקדמת לכה"וכיון שרב הונא הוא בסוף תקופת האמוראים, ואילו תקנת ע וכו'. "קא אזיל

ח דקרא דספר עזרא להביא מנות "ב) פירש ר"ו ע"ובגמרא (ט ת,"ה בעושה ע"ש וב"תקופת התנאים דהעמידו את דברי ב

ג שדן האם זה כבר מתקנת - ב ה".....(ועיין בספר ידי אליהו תיקון כ למי שאין לו מדבר על מי שלא הניח עירוב תבשילין.

ל בתקנתם "ה מנפשיה שויתרו חז"לא חידש רכל אחד מבין שכ "אוא)..... "ד ובעירובין כ"שלמה הנזכרת בגמרא שבת י

ועתה אין לו מה יאכל, אלא ודאי ראה זאת בתבנית התקנה ובנין עניינה. ושפיר יש לעיין בה טובא  - למי שלא קיים אותה 

למי שאין לו עירוב  היכן ובמה ראה זאת רב הונא ביסוד התקנה שמשם למד ולימד שתקנה זו מוגבלת ומוותרת לחצאין

  1לסמוך עליו.

ל ביסוד החיוב לעירוב תבשילין, שהוא תיקון הנעשה לכבוד "ולכאורה היה מקום להעמיד את שיטתו כסברת רבא הנ

השבת, ובזה באה סברתו לומר לך דכיון שכל יסוד התקנה היא הדאגה לכבוד שבת, סברא היא שלא תיקנו להפסידו לגמרי 

דאג לכבודה, אלא המעיטו לו מכבודה והעמידו לו מעט מזון. [ומה 'שהמעיטו' לו מכבוד שבת זו, אם לא  - את כבוד השבת 

  ן בעיקר שיטת רבא שאין לו תקנה כלל]."א והר"א הריטב"כ הרשב"זה בשביל שיכבד יפה שבתות הרבה, וכמש

בא להפרישו ממלאכת  ת"אך נראה שזה אינו מספיק מכמה. חדא דהא עיקר שיטת ההלכה דטעמא דרב אשי עיקר, דע

. י"כ עיקר ההלכה כרב הונא דאם לא עירב עושה לו צרכו בצמצום. ותו הראו המפרשים שיטה (עיין פנ"ט לחול, ואעפ"יו

) שגם רבא אית ליה טעמא דרב אשי שעירוב לצורך מפרשים עודבו ב),"א (ק"ת בנין שלמה מה שהקשה על השאג"ע שו"וע

שמונח בה וויתור זה  - ע מה יסוד התקנה לשיטתו "ה עולה יפה על כל הצדדים, ועדיין יל"כ ודאי יסוד דינא דר"ט בא. א"יו

  למי שלא קיימה.

אחד שהדיר את בנו לת"ת ובא מעשה לפני רבי יוסי בן חלפתא והתיר לו מוהנה בירושלמי הביאו סייעתא לרב הונא 

ח "ן דעת המדיר כמו שפירשו הראשונים בנדרים (ל. ושם יסוד ההלכה באומדלמלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר

ב, דבשלמא בנדרים המחליט הוא דעת בני אדם ממה הם רוצים להדיר ומה דעתם כוללת בדרך "ב). אך הדמיון עצמו צ"ע

  מה ענין זה אצל זה עד שנשווה זה לזה. ,ל לתיקון הדת והעמדת גדרי סייג"ות חזרכלל. אבל כאשר אנו נמצאים במשפטי גז

ל גזירה וריחמו בה בדין על מי שלא עשה את "ל שגזרו חז"והפלא היותר גדול הוא עיקר חידוש מטבע זה בגזירות חז

ולא שמענו צד לרחם  ל הם רבות, ובאות לתחום את מעשה האדם על מאורעות הרבה,". שהרי גזירות חזבדין המוטל עליו

י שלא בישל באור להתיר לו לבשל בחמה, ומה התייחדה גזירה ש להתיר לו נתינה בתחילה, או על מ"על מי שלא הטמין מע

לא עירב פשע וט לשבת בלי עירוב תבשילין שאנו מוצאים בה רחמים בדין לחוס ולוותר למי ש"זו שלא להתיר מלאכה ביו

  ט על אף הגזירה הכללית. והוא פלא גדול."שיהיה רשאי לספק (מעט) צרכיו לשבת על ידי מלאכת יו

  ו גומרהתחיל בעיסת

ובאמצע  ,ב) אמר אביי נקטינן התחיל בעיסתו גומר. והיינו מי שהתחיל מלאכה בהיתר עירוב"ז ע"ג) אמרו בגמרא (י

                         
ראה זאת בדברי המשנה ומשם למד את הדין. עדיין אין זה תירוץ, אלא רק העתקת  וגם אם לא נקבל את דברי המאירי, ונאמר שרב הונא 1

ל שריחמו בדין וויתרו למי "ה והפלא) בהרחבה היכן מצאנו תקנת חז"כ להלן (ד"הקושיא למקום אחר, דעיקר הקושיא המונח בדברים היא כמש
  .בהשפשע 
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  יכול להמשיך בתיקון מלאכתו. ,מלאכתו אבד או נאכל עירובו

תחיל בהונחלקו בה הראשונים והאחרונים מה נקרא 'התחיל' מלאכתו. וכמה השיעור שהוא יכול 'לגמור' מלאכתו. 

ד סגי בכל "א ,משתמש בכח העירוב בשלמותעל ידי עשיית מלאכה הוא נקרא מלאכתו נחלקו האם צריך 'מלאכה' שרק 

התחיל לחתוך ראשי ב דסגינ) "ז סק"ב (תקכ"וכגון מה שהביא המ ,ואפילו אין בו 'מלאכה' - תיקוני מאכל לצורך שבת 

  2.לחודלפתות 

כיון שהתחיל להתעסק ד "א ,ההיתר דוקא באותה עיסה ואותו תבשיל שהתחיל בוובהיתר 'לגמור' מלאכתו נחלקו האם 

ילו אותם שלא התחיל בהם עד שאבד פא - יכול להשלים את כל תיקוני מאכליו לשבת  ,באחד מתיקוני שבת מכח העירוב

ם התחיל תבשיל גומר וא ,(והמאירי בבית הבחירה כתב שאם התחיל אפיה גומר כל ענייני אפיה .ואפילו 'הטמנה' ,העירוב

  ).עירוב ימים או מעשים בע''ה - . ונעמוד בדבריו בסימן כל ענייני תבשילין

  שאם התחיל כאשר העירוב קיים גומר. מסברת התקנה למדנוד ,אלא מסברא לחוד ,ללא מקור נשניתגם היא הלכה זו 

ה והאמר) שכאשר אמרו בגמרא 'נקטינן' הכוונה היא "א ד"י בעירובין (ה' ע"רשואם תדחה שזו עולה מיסוד דברי 

אלא גילה שכך היא  ,לא בא אביי לומר מילתא בסברא דיליה על פי יסוד התקנהו ,'מסורת מאבותינו מנהג מרבותינו'

  'מסורת' התקנה.

ה שהרי כמו שאנו רואים במחלוקות הראשונים מ ,ועיל אלא להעביר את חובת העיון לזמן יותר מוקדםזה לא י

אנו מבינים שהם לא ראו בדבר דפוס של תקנה כמילתא בלא  ,ועד כמה השיעור שיכול לגמור ,נקרא 'התחיל'

הם מידות הדין שעל פי מראה כל אחד בהבנת הסברא לימד לדעת מה  ,תא דסבראלאלא ראו בה מי ,טעמא

ף ולפרוט ינויה. ועל זה יש להוסכיצד היא ב ,ויש לעיין יפה בתחילת בנין התקנה ,ותחומיו הן בתחילתו והן בסופו

  מה הם צדדי הנידון מה נקרא 'התחיל' ומה נקרא 'יכול לגמור'.

שבין אם  ,ז נמצא את הדין קשה הרבה יותר"אדרבה עפ ,ואם נבא לתלות את ההלכה בתיקון החשש שבסיבת הגזירה

אם  ,שלא עושים מלאכה לצורך חולט שיזכור "הסיבה לדאוג לכבוד שבת שישייר מנה יפה ובין אם הסיבה לדאוג ליו

 כ מדוע כאשר עלה זכרונו"א ,ט ומזכירו"כ החפצא קיים ביו"ט לחוד לא מועיל אא"ל שמעשה העירוב מעיו"הכריעו חז

ולהשלים את המלאכה  ,והרי יכול לחתוך ראשי לפתות לתיקון מאכלי שבת בשחרית ,בתחילת עשייתו כבר התבטל החשש

איזה תועלת ומעלה יש לתיקון עילת הגזירה במה שבשעת חיתוך היה  ,רובו שחרית אחר החיתוךואם נאכל עי ,בין הערביים

אחר  דפוס התקנה שתועיל אם נאכל העירובלעיין יפה מה  ויש ,כ כח המתיר עומד מפני גדר התקנה"עירוב בעולם. אע

  תחילת מלאכה.

  'קמחו נאסר' איסור חפצא

שלא הניח עירובי תבשילין הוא נאסר וקמחו א) האם מי "ז ע"ט בגמרא (י"דשוהלכה נוספת שיש לעיין בה היא הא ד) 

  .הוא נאסר ואין קמחו נאסרד "א ,נאסר

                         
 .ולא אמרו דוקא בחותך 'דק דק' שיש בו משום טוחן 2
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באיסור זה, והרי עושה המלאכה אינו בכלל הגזירה, שכבר תיקן היתר לעצמו שלא יכשל בעשיית ויש להבין מה הסברא 

שבעל הממון לא תיקן לעצמו היכר אם לא הוא עושה המלאכה ואף אינו נמצא במקום  ל"ט לחול, ומה איכפ"מלאכה מיו

  המלאכה, ואיזה איסור חפצא נתפס בדבר המונע בו עשיית מלאכה על ידי כל אדם.

  שיטת הירושלמי שכל מערב 'צריך' לערב לכל מי שלא עירב

ריך' צ'דר"ש בן אלעזר ר' חייא בשם רבי יוחנן  הורי רבי אבהו כהדא") שאמרו א"י' עעוד יש להבין בשיטת ירושלמי (

נמצא בזה שיטה מחודשת שבכלל תקנת העירוב על היחיד כלולה חובה על כל מערב לדאוג  "עלי ועל מי שלא עירב ומרל

. ותימה . (ודוחק לפרש שדברו כאן רק על מי שרוצה לערב לאחרים)לכך שיתקיימו כל ישראל כאשר יש להם תיקון עירוב

  כיצד זה עומד בבנין התקנה.תא היא, מדוע תיקנו זאת. ומיל מה

  בלי עירוב תבשילין אכהמל מסגרת האיסור לעשות

ויש היתר  ,למשמש ביסודה. אנו יודעים כי יש איסור מלאכה למי שלא עירבו עוד יש לנו להקדים עיוןלהבין בהלכה ) ה

תולדה. האם תחילת הדין הוא הוראת האיסור על מלאכה עיין איזה חלק הוא האב ואיזה חלק למלאכה למי שעירב. ויש 

ד להיפך תחילת ההוראה היא החובה "ואחר זה בא החידוש שאפשר להנצל מהאיסור על ידי עירוב. א ,ט לצורך שבת"ביו

 ,מחמת שהוא חסר תקנת עירוב נולד איסור מלאכה על מי שלא עירב ורק כתולדה מכך ,לעשות מלאכה על ידי תקנת עירוב

  ה גופא איסורו שהוא עושה מלאכה ללא עירוב.וז

ל בפסחים. דלדברי רבה האיסור לעשות מלאכה למי "ח הנ"במחלוקת רבה ורחקירה זו תלויה דלפו''ר וכל מתבונן יראה 

שלעולם חידשו חכמים לאסור לעשות מלאכה  ,ט בשאר ימים"ש ובין ביו"ט בע"שלא עירב הוא איסור כללי הנוהג בין ביו

 ,כ ודאי שהאיסור הוא המוקדם"וא ,)ן בחידושי פסחים"כ הר"(וכמש ,ולא להשתמש בהיתר של 'הואיל' לצורך יום אחר

  .היתר ולתוך איסור זה וכלפיו בא העירוב לעקור את האיסור ולחדש כנגדו

כ בזה כל האיסור מלאכה למי שלא עירב "א ,לצורך שבת ט"ח שהתירה תורה היתר מסוים לעשות מלאכה ביו"אמנם לר

ומזה  ,ונמצא יסוד הדין לשיטתו 'חובת העירוב' ,ל לערב"נגזר ומתחדש מכך שאדם זה לא קיים את אותה תקנה שתיקנו חז

  (אמנם עיין בעה''מ ומלחמות ד' על הסוגיא בפסחים שם). השתלשל ונולד איסור מלאכה למי שלא עירב.

ח אין "והעירוב הוא כח 'מתיר'. ואילו לר ,איסור מלאכה עצמי למי שלא עירבמדרבנן ולה בידינו כי לרבה יש ועל פי זה ע

  3אלא כל האיסור נולד מהחיוב עירוב שלא התקיים. ,איסור עצמי

 ,ט לשאר ימים"ומעתה יש לעיין לשיטת רבא מה הכח שיש בעירוב להפקיע את האיסור הכללי שאסרו רבנן להכין מיו

פ "ט ליום אחר עד שזה אסור וזה מותר. ואע"מה הנקודה שהעירוב הצליח לשנות במעשה שבזה הוא שונה מכל מכין מיו

שכנגד  ,מ כל משכיל מבין כי הלכה בגדר שנו כאן"והם חזרו ואמרו היתר פרטי. מ ,והם אמרו איסור כולל ,שתקנה היא

  לל האיסור. ויש להבין בה.כולכך פלט מ ,המלאכה משפט התקנה לאסור בא המעשה המתיר ושינה את גדר מעשה

                         
ריש פרקין) הוסיף חידוש שגם אם ננקוט שלרבה יש איסור דאורייתא לעשות מלאכה לצורך חול, והכלל של 'הואיל' מהני -א ("ם בריטבאמנ 3

כ לא היה מועיל עירוב. אך לא ביאר באמת מה החילוק. "דאל - מ העושה לצורך שבת הוא אינו אסור אלא מדרבנן "רק לבטל ממנו מלקות. מ
  .ועיין בספר אבני המקום ביצה סימן קע''ג סק''ד
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ויש עוד לפרש שקראו עירוב "ל ") כתב וזב"ו ע"א (ט"ובשתי נוסחאות שנו בה. הריטב ,וכבר השתדלו בה הראשונים

. "ט"כאילו מה שמכין לשבת הוא ליו - ט ושבת לעשותם כיום אחד וקדושה אחת לענין בישול "ני שהוא כמערב יופמ

  א (בית מועד שער ד' א')."תב הרשבובדומה ממש כ

'וכאילו'  ,ט"ט עם תחילת התבשיל שעשה מערב יו"שמערב גמר התבשיל שעושה ביו"ל "וז ,ד כתב מצד אחר"פסקי הרי

  ."ט דמי"ועשה הכל מערב יו

עם השבת הנולד מכח העירוב. וכיון שהתאחדו הימים ליום  ט"א תוכן המתיר הוא איחוד היו"א והריטב"נמצא דלהרשב

ד תוכן ההיתר קבוע מצד "שהרי שניהם יום אחד. ואילו לדעת הרי - ט עושה לעצמו כך הוא עושה לשבת "כשם שיו ,אחד

ט המכין "לא כערב יואט המכין לשבת "יוכט לשבת אינה "ומעתה הכנת יו ,ט"ט כערב יו"במה שהוא עושה את היו ,אחר

  לשבת.

א "א והריטב". בשיטת הרשבעדיין עומדים כסוד ה' ליראיו הדבריםאלא שגם אחר דברי הראשונים כל אחד רואה כי 

ט והשבת שיהיו חטיבה אחת כיום אחד "ט לצורך שבת מועילה 'לאחד' את היו"תימה. א. כיצד הזמנת תבשיל מערב יו

  ובמה יפה כוחה לאחד. ,איזה משמעות מאחדת קיימת בפעולה זו ,(מדרבנן)

ואם נאכל בטלה אחדות  ,ב. עוד צריך לבאר מדוע כח ההזמנה מועיל לאחד את הימים רק כל זמן שהתבשיל בעולם

ונמצא בקידוש  ,והרי בכניסת היום כבר קבע העירוב את הימים לחטיבה אחת מאוחדת ,הימים וחזרו ונפרדו באמצע היום

  נאכל העירוב או אבד פקע ההיתר. אם מדועו ,היום שהתקדש עליו יום גדול וארוך

ט מפני "חסדא שמדאורייתא צרכי שבת נעשים ביו ב) דטעמא דרב"ו ע"י בפסחים (מ"פ שיטת רש"ג. ויותר יש להפליא ע

מה  ,ט והשבת 'קדושה אחת'"ט קדושה אחת היא. ומעתה פלא כיון שגם קודם העירוב היתה הגדרת היו"שבת ויודבר שס

ל שלא יבשלו מזה "מ גזרו עליהם חז"הרי הם כבר היו קדושה אחת ומ ,העירוב העושה אותם 'קדושה אחת' יועיל ומה יוסיף

ז שב והתעורר היתר מכח "ואיזה פרט נוסף והתחדש בכך שהעירוב הוא זה שעשאם קדושה אחת שעי ,ת"לזה ללא ע

  'קדושה אחת' זו המתחדשת על ידי העירוב.

ט "בערב יו איזה מובן יש למעשה הזמנה המיחד ,יש להבין את הפשט הפשוט ברעיון המחודש בדבריו ד"ובשיטת הרי

והרי  ,ט"ט לצורך שבת שהם 'כאילו' נעשים מערב יו"שזה דבר הגורר את כל המלאכות ששוב יעשו ביו ,תבשיל לצורך שבת

איזה היתר זה 'כאילו' עשה מלאכה  ,ירתמדוע הוא מ 'כאילו'וגם אם יש כאן  .ומדוע יש כאן 'כאילו' ,ט היא"מ מלאכת יו"מ

  בחול.

וכאשר נאכל או  ,עוד יהיה לנו להוסיף בביאור שיבאר מדוע אותו 'כאילו' קיים רק כל עוד שהתבשיל קיים בשיטה זוואף 

מנפלאות חי ט. והדברים נראים "וכבר אינם 'כאילו' ממשיכים את הכנת ערב יו ,כל המעשיםאבד שוב פרח אותו כאילו מ

  צ."כ לא השתדלו בהם כדה"ואעפ ,עולמים

מה סברת ההלכה שמי שלא עירב עושה לעצמו כדי חייו. ב. היכן מונחת הלכה זו ביסוד תקנת  נמצאנו תמהים. א.

גם אם בטל עירובו. ד. מה האיסור חפצא שחל על הממון  - העירוב. ג. מה סברת ההלכה שאם התחיל לתקן מאכלו גומר 

ציא וכיצד עירוב תבשילין מתיר ומ ,חו נאסר'. ה. לרבא שיש איסור כללי מדרבנן להשתמש בהיתר של 'הואיל'שאמרו 'קמ
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ז. מדוע אחדות  שבת 'קדושה אחת'.הט ו"ט לצורך שבת מועיל להגדיר את היו"מהגזירה. ו. כיצד הזמנת תבשיל מערב יו

ט "ט דבר תורה מפני שיו"ח שצרכי שבת נעשים ביו"רי בדעת "לפירוש רשהימים קיימת רק כל עוד שהעירוב קיים. ח. 

ט. מה מידת ההיתר  .גם בלי העירוב והרי הם קדושה אחת ,מה הוסיף העירוב בכך שעשאם קדושה אחת ,ושבת קדושה אחת

 ,ט. י. גם כאשר נבין שישנה מידה של 'כאילו'"ט 'כאילו' נעשו בערב יו"ד שעל ידי העירוב כל מלאכות יו"לדעת פסקי הרי

  ט."ט מתיר לעשות 'מעשה בפועל' ביו"צריך לבאר מדוע 'כאילו' נעשה מערב יו

  ביאור המושג שבת ויו"ט 'קדושה אחת'

והיא  ,ס של 'קדושה אחת' לכמה ימים"(קדושה אחת) בעיקר חידוש הש - ) להבין בהלכה נזכיר מה שלמדנו בסימן ו

ל "י הנ"דברי רשכן ו א) לענין ביצה שנולדה."ט (ביצה ד' ע"שוו ,)ח"אים לענין קנין עירוב בעירובין (עירובין לשיטת תנ

דמידה זו נראית חתומה הרבה כיצד ימים נפרדים שקדושתם באה מסיבות שונות והגדרות חלוקות ראויים  ח."בטעמא דר

מלאכה להתאחד לזמן אחד הנידון כחטיבה אחת דוגמת 'יום אחד' גדול לענין הקדושה. וכאן נביא מה שביארנו לענין 

  ל."והרוצה להשכיל בשאר מקומות יעיין בסימן הנ ,ח כי הוא היותר נוגע ויותר מועיל לנו"ט לשבת בדברי ר"מיו

ט זה האם המעשה מגדר 'מלאכת עבודה' או "בין האסור והמותר במלאכת יו עלה בידינו ביסוד ההלכה דכאשר החילוק

בודה' או 'הנאה' זה האם הדבר נעשה לצורך ההווה או לצורך אחד מהפרטים השותפים להכרעה האם זו 'ע ,'מלאכת הנאה'

ההווה להנאות  שעצם הדאגה בזמן ,שגם מלאכת הנאה כאשר היא נעשית לצורך זמן עתיד יש בה בחינת עבודה ,העתיד

  העתיד היא גופה בחינת 'עבודה' בהווה.

אלא  ,נקבעת על פי חליפת ימי בראשיתה' ומה נקרא 'עתיד' אינה מוכרחת להיות והמידה להחליט מה נקרא 'הוו

ודוגמת מה עו כחטיבה אחת של יחידת זמן אחד. [מסויים היא גם ראוייה לקוב הנהגה בחטיבת זמן אחד באופןכרעת ה

  .])קדושה אחת –בסימן שזו היא יחידת זמן לענין שלמים. (עיין מה שהרחבנו  - ל נאכלים לשני ימים ולילה אחד "שקק

שהשביתה  ,י"לשיטת רש המושג 'קדושה אחת' לענין היתר מלאכה מיום ליוםח בהבנת "ר ומכאן בא מה שחידש

הנראית כחטיבת  מ רציפותה נותנת רושם של שביתת גברא ארוכה"מ ,על אף שהיא מחוייבת מכמה זמנים נפרדים - הרצופה 

 ,הווה ולא כתיקוני זמן עתיד וממילא כל תיקוני מלאכת הנאה לפרנסת הזמן נתפסים כתיקוני זמן ,מאוחדתשביתה אחת 

ולכך הוא  ,ונמצא כל עסק מלאכה לצורך הזמן המורחב עומד בתמימות הגדרת 'מלאכת הנאה' ואין בו צד 'מלאכת עבודה'

  מותר.

  כח העירוב כמצרף ומוסיף ברושם אחדות הזמנים

הוא מעשה גברא המאחד את הזמן כולו ומחזק את קביעותו כחטיבה אחת של  ועל פי הקדמה זו נבין שעירוב תבשילין) ז

 ,ה היה קיים ברושם של זמן אחד מאוחד"י זמן זה בלא"כ רש"פ שכמש"ובזה הוא מחזק את עילת ההיתר. ואע ,זמן אחד

הזמנים וממילא שבזה התעצם רושם אחדות  ,היא בתוספת האיחוד המתווספת על ידו העירוב וכמו שהקשינו. נבין דמעלת

  שהיא תמימות מלאכת הנאה. - גדל ריחוקו מרושם 'עבודת העתיד' והתחזקה קביעותו 'כמלאכת הווה' 

שהזמנה זו  ,בערב היום הראשון - מאכל היום השני חדשת על ידי העירוב היא בהזמנת ונקודת חיזוק אחדות הזמנים המת

כ כבר מערב תחילת הזמן זה "וע - אחד הם  ומחרתייםמחר ברא בהנהגת גמ "ש ,מורה כי כבר היום הוא זמן הכנת מחרתיים
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קודש אחת שמתכוננים  תוכל הנכלל בדאגה העתידה בזמן חול המוקדם לזמן קודש הוא חטיב ,זמן דאגת הזמן העתיד לבא

  לה בחול.

וקדושה אחת ט ושבת לעשותם כיום אחד "הוא כמערב יוא שהעירוב "א והריטב"ודברים אלו הם הדברים שאמרו הרשב

וממילא חיזק את חיבור שני  ,דהעירוב הוסיף בהנהגת אחדות הימים ,ט"כאילו מה שמכין לשבת הוא ליו - לענין בישול 

וממילא רושם עבודת  ,רציפות השביתהלוד אמיתי יחשאלימות רושם האחדות הנולדת מהמעשה גברא מוסיפה א ,הימים

ועומדת  ,היא הכנה להנאת עכשיו - ד שכל הכנה בו לצורך אותו זמן רחב ונעשה הזמן כולו זמן אח ,העתיד הוסיף להתרחק

  .שנעשה הדבר יותר מלאכת הווה ופחות מלאכת עתיד ,בכלל ההיתר באופן יותר ניכר ומרחיק חשש

ערב העבירה לט ל"מלאכת יושהמתיר שבעירוב הוא עקירת ד שבאו מהצד השני "ועל פי זה נראה להבין שגם דברי הרי

  השני. המטבע מהצד  עלאלא שהוא מביט  ,גם הוא בא מאותו מטבע ,ידי 'כאילו'על  ט"יו

ש הקדימה יום "ט והשבת לזמן אחד באשר הכנת השבת האמורה להעשות בע"ט לשבת ריתך את היו"שמעשה הכנת עיו

 ,שלפני שבתם וש הוא הי"ט והשבת לזמן אחד שהרי ע"ש איחד את היו"ט לע"ובזה שהפך את עיו ,ט"אחד ונעשית בעיו

ט. ומעכשיו כל "מכאן ולהלן התחיל הזמן האחד המאחד שבת ויוז נקבע הרושם המחליט ש"ואם הוא הקדים יום אחד עי

דבזה  ,מעשה הכנה לשבת מתפרש כהכנה לזמן המאוחד כיון שהוא ממשיך וגומר את ההכנה הראשונה שאיחדה את הזמנים

ט ושבת "נות שבת מוגדרות המשך אותה הכנה ראשונה שראתה ביובמה שכל הכ ,ט"ממשיך רושם איחוד הזמן בערב יו

  חטיבה אחת של זמן אחד.

א ראו את אחדות הזמן כדבר המתקיים מחמת "א והריטב"אלא שהרשב ,נמצאו דברי הראשונים באים מאותה משפחה

ראה צורך להמשיך ולשמר את המעשה הראשון כמעשה מאחד  ד"שה המאחד שבהכנה המוקדמת. ואילו הריעמציאות המ

ט לשבת כגמר תחילת הכנת ערב "ולכן הוסיף וצירף את רושם הכנת יו ,ט לשבת הבאה בהמשך"שלא נסתר על ידי הכנת יו

  ט לשבת."תירת האחדות הנולדת מהכנת יוסובזה ביטל את  ,ט"יו

  ה העירוב קיים בזמן עשיית המלאכהט ובין החובה שיהי"הצירוף בין חובת העירוב ערב יו

. ט"הזמנת העירוב מערב יו . א.ה הצירוף של שני החלקיםמכבר יש לנו מספיק להבין  ,וכאשר באנו למידת היסוד) ח

 ,ט לזמן אחד"ט חיבר ואיחד את השבת עם היו"כל זמן ההכנה. שהאמנם יחוד העירוב בערב יו - ט "המשך קיומו ביו ב.

ולכך דוקא כאשר הם עומדים וקיימים  .בדבר זה עצמו שמאכלי המחר כבר 'עומדים' היום - אבל 'במה' הם חפצא אחת 

ושוב נופלת המלאכה  ,אבל אם אבד או נאכל כבר נפרדה החבילה והתמעט רושם האיחוד בין הימים ,האחדות קיימת

  4שיש בה בחינת מכין מזמן אחד לזמן אחר.מאחר בבחינת 'עבודה' 

                         
ט. פירושו דלולי חשש זה היה מספיק איחוד "ומה שאליבא דרבא אמרו בגמרא דלולי החשש שמא יפשע היה מועיל לערב בעצמו של יו 4

וזה לא רק פותר את  -ט "ט ליום אחד כבר באמצע הזמן. אמנם מחמת החשש שמא יפשע הצריכו לערב בערב יו"גרוע המצרף את השבת עם היו
ש מבונברג "שזה לאחד את הזמנים. [אך לדברי הר -החשש פשיעה, אלא אף מוסיף אלימות באחדות הזמן, ונמצאת התקנה עדיפא בעיקר היסוד 

 פ, נראה שלא חל שינוי בבנין התקנה, אלא השינוי הוא רק על זמן הנחת העירוב]."שהביא המרדכי בר
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  ובפרטים ,ביסוד ,סברת 'התחיל' במלאכתו פועל

) ומעתה נשכיל נפלא בסברת ההלכה של 'התחיל' מלאכתו גומר. דנבין שכל המתחיל את מלאכת המחר בזמן שהעירוב ט

ונקבעו תיקוני  ,הרי הוא מתחבר בכך להוראת העירוב הראשונה הרואה את שני הימים כחטיבה אחת של זמן אחד ,קיים

וממילא נתפסו כמלאכת הנאה ולא כמלאכת עבודה. ולכך גומר מלאכתו גם  ,לאכות הנאת הזמן הרחב המאוחדהמלאכות כמ

  ומלאכת הנאה לא אסרה תורה. ,דהעירוב קבע את תיקון האכילה שפתח בו כתיקון מלאכת הנאה ,כשנאכל עירובו

האם כבר מתחילת  ,לקדושה אחתט איזה שלב במלאכה כבר קובע את התוצר כתוצר השייך ליום המאוחד "ובזה שו

תיקון החפצא הוא נתפס ברושם יחוד זה לעמוד לצורך היום הרחב בעל הקדושה האחד הארוכה. או דוקא המתחיל בפעולה 

  שיש בה 'מלאכה'. וסברא לכאן וסברא לכאן.

העירוב שעוד באו שאם התחיל  ,וכלפי זה גם בא הנידון האם התירו רק להשלים לתקן את אותו מאכל מסוים שהתחיל בו

  צרכי שבת. קיים משלים הוא את כל

ד כל מאכל "הוקבעה רק ככח מאכל העירוב המאחד את הימים בהזמנתו. אדנחלקו האם אחדות הימים כקדושה אחת 

 וממילא גם כאשר נאכל העירוב עדיין קיים המאכל שהוכן ,המצטרף ונעשה לצורך שבת אף הוא כמצטרף לעירוב ומרחיבו

 ,ואף הם מאחדים את הימים ,נספחיו קיימים ,ממילא אפילו שהעיקר אבד ,וכיון שהוא בא כמרחיב את העירוב ,מכוחו

נ כבר פרח "ז אם נאכל העירוב, ומה שהתחילו להכין על ידו אף הוא נאכל. איה"[ועפ ועדיין היתר העירוב עומד וקיים.

  עירובו כולו ושוב אין לו היתר].

  נא למי שאין לו כדי חייסברת ההיתר רב הו

. ואחר כל מה שזכינו נשוב לראשונה ונבין את משפט הסברא בדינא דרב הונא שמי שלא עירב התירו לו כדי חייו )י

 ,ה שכלפי תיקון כדי חייו"באה סברת ר ,דכאשר מידת ההיתר היא אחדות הזמנים לזמן אחד של תיקון מלאכה לעצמו

  לו כדי חייו קודם לכן. ןכ הכי"אא - ש "שזמני תיקוני כדי חייו דשבת לעולם היא בע ,ש"לעולם השבת היא זמן אחד עם ע

 ,לאחד את הזמניםהוא כוחו של עירוב הרי ש ,גם בלי העירוב - כלפי הכנה זו יש קיום לתוכן העירוב ד ומעתה נמצא

היא מלאכת הנאה ואינה מלאכת וממילא כל מלאכת כדי חייו  ,וכלפי כדי חייו הזמנים מאוחדים ועומדים גם ללא עירוב

  5ולכך היא מותרת. בינו נא. ,עבודה

                         
ה ש גדול, כיון שהדברים מונחים על מושכל מוקדם שאפשר לאחד את הזמנים לענין מעשה אחד ולא לענין מעשלכאורה יש בדברים חידו 5

הימים הם זמנים נפרדים, ורק לענין הפרט המסוים בשיעור המסוים של המאכל הנצרך לכדי חייו כלפיו  -לה כיאחר, שהרי לדבריו לכל מלאכת א
  חד.הימים עומדים כחפצא אחת של יחידת זמן א

אך באמת כאשר נתבונן בכללות הסוגיא נראה שאין זה חידוש המתחדש בשיטת ר"ה, אלא כל המידה של 'קדושה אחת' לעומת 'שתי 
קדושות' משתמשת בפלגינן זה שלענין הנהגה אחת הזמנים מאוחדים ולענין הנהגה אחרת הזמנים נפרדים. דכבר בתחילת ההלכה חזינן לה, 

) שיטת ראשונים דסבר -חלקו תנאים אם יו"ט ושבת קדושה אחת, ואילו לענין מלאכת יו"ט לצורך שבת הבאנו בסימן (שהרי לענין קנין שביתה נ
ר"ח שכו"ע יודו שהוא זמן אחד. וכזאת אנו מוצאים גם בפרטי בנין העירוב, שהרי מצאנו בשיטת ראשונים שיש לך מערב לפת ולא לתבשיל, או 

  ימים זמן אחד הם או שתני זמנים. ע"כ שייך בה פלגינן. ע"כ אין זה חידוש מיוחד בשיטת ר"ה.לתבשיל ולא לפת. וגם בזו נשאל ה

  .-ה בסימן "נעמוד בע ,הרחבת ביאורובו ,של 'זמן אחד' לענין פרט מסוים בלבד ולא לשאר פרטיםגוף החידוש בו
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  סברת ההלכה שיש בקמחו איסור חפצא

וסברת ההלכה שחל איסור חפצא על הממון גם היא תתיישב יפה, דכיון שהכרעת האיסור וההיתר נקבע על פי הנהגת 

ים בתחומי גבולות זמן הבעלים. דכשם שלענין אחדות הזמנים, בזה בא נידון ההלכה האם תחומי זמני ממונו של אדם עומד

קנין שביתה אנו רואים את מקום הרכוש במקום האדם, כך לעניני תחומי זמן הרכוש יש מקום להבין שהתחומים קצובים על 

פי תחומי זמנו של בעלים, ואם אצלו הימים מאוחדים אף אצל ממונו כל המעשים יתפרשו כמעשים של אותו הזמן, ואם 

 –מנים חלוקים, אף המעשים הנעשים בממונו יתפרשו כחלוקים וממילא יוגדרו נעשים מזמן ראשון לצורך זמן שני אצלו הז

  והיא היא 'מלאכת עבודה'.

  שכל מערב 'צריך' לערב לכל מי שלא עירבביאור סברת הירושלמי 

דיסוד המשפט הוא בחיסרון כל מי שלא עירב, אף היא תעלה יפה.  וסברת הירושלמי שכל מערב 'צריך' לערב עבור

כאשר הזמן נתון בסתירת הנהגות מ "פ שהמערב עצמו איחד את הזמנים לזמן אחד, מ"שכאשר יש כאלו שלא עירבו, אע

ישראל, שיש כאלו שנוהגים בו כזמנים נפרדים, זה עצמו סתירה מסוימת לאחדות הזמן גם אצל מי שאיחד את הזמנים, וחסר 

  אותו מערב.בשלמות אחדות הזמן גם אצל 

כל ישראל, וכך  ת חיתום אחדות הזמן לזמן מאוחד אצללכך אמרו 'צריך' לערב לכולם, דבזה משלים כל מערב א

  ת."הושלמה מידת הנהגת ההיתר כעושה מלאכה באותו יום לצורך אותו יום וככל משנ


