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  עירוב תבשילין
  עירוב הימים או עירוב המעשים

  דברי הראשונים שהעירוב מאחד את הימים

לשבת וכו', ועושה תבשיל מערב שבת וסומך עליו. והוא הנקרא  ט"ט שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחילה מיו"יוא) 

  ס 'עירובי תבשילין'."בש

 בריש פרקין)הריטב"א , ובית מועד שער ד' א'א "ל בתקנת העירוב פירשו הראשונים (רשב"ובתוכן החידוש שחידשו חז

שקראו עירוב מפני שהוא כמערב "ויש עוד לפרש וז''ל  א"הריטב שהעירוב מאחד את הימים לעשותם כיום אחד, וכמש''כ

  כאילו מה שמכין לשבת הוא ליו"ט". -יו"ט ושבת לעשותם כיום אחד וקדושה אחת לענין בישול 

ט, אלא המתיר זה השינוי שהתחדש בעיצומו "נמצא לדבריהם שכח המתיר על ידי התקנה אינו עצם התבשיל המוכן מערב יו

מים משני ימים נפרדים ליום אחד מאוחד, ומעתה כל עושה בו מלאכה הרי הוא כעושה דרת הישהעירוב שינה את הגשל יום, 

  גם כאשר הוא עושה מיום לחבירו. - מתחילת היום לסופו 

  הלכות רבות המלמדות שהימים לא מאוחדים

מתיר  אמנם כנגד מידה זו יש לעיין מכמה וכמה הלכות המלמדות שהעירוב אינו מועיל לאחד את הימים, אלא הוא רק

  תיקוני 'מעשים'.

ט וסומך עליו לשבת בית שמאי אומרים שני תבשילין ובית הלל "ועושה תבשיל מערב יו"ב) "ו ע"א. אמרו במשנה (ט

מ דהיינו טעמא שצריך שני תבשילין, אחד לצלי ואחד לקדרה וחמין. ואם "ש פירש בעה". ובשיטת ב"אומרים תבשיל אחד

מ "המתיר אינו אחדות הימים, שאם היום הוא אחד הרי הוא אחד לכל הפעולות, אלא שמ ש"צריך מעשה מתיר לכל פעולה, ש

  שהעירוב הוא מתיר על המעשה, ולכך צריך כח מתיר 'מעשה צלי' וכח מתיר 'מעשה קדרה וחמין'.

ומבשלין על ר' ליעזר אומר אופין על האפוי  ,כתיב את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו"פ) "אמרו בירושלמי (רב. 

מ"ט  ,מה טעמא דר' ליעזר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו .ר' יהושע אומר אופין ומבשלין על המבושל ,המבושל

ה אמר, ובספר "ב ד"ז ע"ת (תוס' י". [ונחלקו הראשונים הלכה כמאן. ור"דר' יהושע את אשר תאפו ואת אשר תבשלו בשלו

א שאפוי מתיר אפיה "פ) פסקו כר"מ (ר"ף בסוגיא) והבעה"ד (השגות על הרי"א) והראב"ש פרק ב' י"הישר. והובא ברא

. וכך החמירו ישראל להלכה כמו שפסק ן במלחמות)"ג. (אמנם בהא פקפק הרמב"ומבושל מתיר בישול. והביאו שכן פסק בה

  ].ו"ב סק"ז ב' ובמ"ע תקכ"בשו

שהרי אם העירוב מאחד את הימים כיצד המערב בפת נמצאת שיטת רבי אליעזר מפורשת שהעירוב אינו מאחד את הימים, 

פ אם הימים התאחדו יותר לו הכל, ואם הימים נפרדים אף אפיה תעמוד באיסורה, ומה פלגינן "לחוד הותרה לו אפיה לחוד, מנ

  מ שהעירוב מתיר את עצמם של מעשים ולא על ידי אחדות הימים."שייך בה, וכי יש יום תבשיל ויש יום אפיה. ש

ו) שאם בעת הנחת העירוב הזכיר מקצת "ח עירובי תבשילין סקט"את דברי דרך החיים (סידור דה )ג"ק ס"ב (ס"ביא מג. ה

מותר באותן  ולבשולי ולא אמר לאטמוני ולאדלוקי שרגא, ימלאכות ומקצת לא הזכיר, כגון שאמר בדין יהא שרא לנא לאפוי

  שהזכיר, ובאותן שלא הזכיר אסור (חוץ מהדלקת הנר).
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גם בדבריו אנו מוצאים את הפלגינן בכח המתיר שבעירוב, שעירוב יכול להתיר להלכה פעולה אחת ולא אחרת, ואם כח 

  א."א והריטב"מ שהוא מתיר על המעשים לחוד ולא כדברי הרשב"העירוב הוא לאחד את הימים, מה פלגינן שייך ביה, אלא ש

ב), מדובר "(שזו היא הדוגמא שהביא במויי ולא אמר לבשולי פובדבריו יש להוסיף וליתן על לב, דמערב זה שאמר לא

האחרונים  ,פת לבדירב בעז) שאם "ב (לעיל מינה סק"שהחפצא שעליה הוא עירב היה תבשיל ולא פת, שהרי כבר הכריע מ

ו הדבר כ מיירי באדם שעירב על תבשיל ואמר בפיו שיועיל ל", ואדעיקר העירוב נתקן מתבשיל ,הסכימו דלא מהני אף לפת

  להתיר לו לאפות, ואנו אומרים שמעשה זה אינו מתיר לו אלא פת ולא תבשיל.

והמעיין ימצא תימה, שהרי במלאכות שבת האפיה והבישול אחד הוא, אלא שבתיקוני גברא הם תיקונים שונים, ומעתה אם 

 כל האב מלאכה, וכיצד צמצמוהחפצא מתיר את החפצא יתיר רק את הבישול, ואם ההיתר הוא על 'המלאכה' יתיר הוא את 

  .אחר שהחפצא המתיר הוא 'תבשיל' והמלאכה כוללת בישול ואפיה כאחד ה ותו לאדבריו שיהיה התבשיל מתיר רק אפי

אם שהמאירי (בית הבחירה בר"פ)  עלה כתבוב) שאם התחיל בעיסתו ונאכל עירובו, הרי זה גומר. "ז ע"ד. אמר אביי (י

  יגמור עליו כל תיקוני אפיה, ואם התחיל 'בישול' ואבד עירובו, יגמור עליו כל תיקוני תבשיל.התחיל 'אפיה' ואבד עירובו, 

והלכה זו לבד ממה שאנו רואים בה את חילוק ההיתר בין האפיה לבישול, יש בה פלא בעצם מינה וביה. שהרי יסוד כל 

ל של 'אחדות הימים', שדבר זה הוא מובן הסברא שחידש רב "אביי שאם 'התחיל' 'גומר', מורה ליסוד הראשונים הנההיתר של 

 העירוב דגם כאשר אב - הונא, דכיון שהתחיל, ונקבעה אחדות הימים בהנהגת תיקוני האכילה, שוב עומדים הימים כמאוחדים 

  .גדר עירוב) - (וכאשר הארכנו בסימן 

הימים, מה שייך למימר שאם התחיל אפיה גומר ומעתה נמצא חידוש המאירי קשה בעצם, שאם יסוד כל ההיתר הוא אחדות 

  כל אפיה ואם התחיל בישול גומר כל תבשיל, וכי יום אפיה אחד ויום תבשיל אחר הוא.

לשיטת הראשונים שפת מתירה פת ותבשיל מתיר תבשיל, שאר מלאכות כיצד  ,ר"ועוב) "ו ע"פ ט"רבינו פרץ (תור הקשהה. 

  יה ובישול שהם 'מלאכות חמורות', שאר מלאכות דקיילי יש לעשות בלא עירוב.עבדינן. ותירץ דכיון שהעירוב התיר אפ

ט צריכים פת לצורך פת "כ מ"פ. אם העירוב הוא 'לאחד את הימים', א"ודבריו חתומים, ונפרש את התימה בדרך ממנ

מ שנו כאן, הרי כל "קלבותבשיל לצורך תבשיל, ואם עירוב הוא הזמנת המעשים, כיצד יועיל החמור להתיר את הקל, וכי דין 

  ע היא, ומה יתיר את הקל בזה שהזמין לעצמו את החמור."בפנ חפצאמלאכה 

וגוף הדבר שאמר שאפיה ובישול הם מלאכות 'חמורות', ושאר מלאכות 'קיילי' הוא גם דבר חתום, במה היא 

לעומת שאר  'חמורותמלאכות 'חומרתן של מלאכות אלו יותר מהטוחן והלש ושאר מלאכות שבת עד שנכנה אותם 

  .'מלאכות קלות'מלאכות שהם 

בדין יהא שרי לן לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא ולמיעבד כל צרכנא ב) שהמערב אומר '"ז י"ו. כתב הטור (תקכ

אם לא הזכיר כל זה אלא אמר ז) ש"י שמ"ט סוס"ב הלכות יו"ח(ז "ח) מדברי האו"סק(והביא עלה בדרכי משה  '.מי"ט לשבת

  א."ז סקי"א (סעיף כ'). ועיין מה שהאריך בט"וכן פסק ברמ .לא עשה ולא כלום ,בסתם בדין יהא שרא לנא למיעבד כל צרכנא

והלכה זו אף היא נעלמת, וכי מה חסר באמירת 'לכל צרכנא' עד שהיא אינה ולא כלום, והרי אמירה זו כוללת הכל, ואיזו 

אמרו עמה פרט אחד או שניים שרק על ידי זה נפתחו שערי היתר לכלול את כל הכלל על ידי הפרט הגורר את תוספת יש במה ש

  הכלל.
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זו נעלמת בתרתי. חדא מה חסר העירוב באמירת היתר כללי לחוד. ותו מה היא הוראה זו ששער העירוב  הונמצאת הלכ

  מתחיל בפרטים, והפרטים הם אלו שגוררים את הכלל.

הים. א. אם כח העירוב הוא לאחד את הימים, כיצד יתכן שהימים יהיו מאוחדים לפת ולא לתבשיל וכדו', וכפי נמצאנו תמ

. לרבי אליעזר 2ה וחמין. רש תבשיל אחד מתיר צלי, ותבשיל אחד מתיר קד"לב. 1שאנו מוצאים בהלכות רבות, ואלו הן. 

. הזכיר בנוסח העירוב רק אפיה, הותר רק באפיה. [ובהלכה זו גם יש להעיר 3בירושלמי פת מתיר אפיה, ותבשיל מתיר תבשיל. 

התחיל בהיתר גומר, פירש המאירי שאם התחיל באפיה גומר כל אפיה, ואם . 4שנמצא 'תבשיל' מתיר רק אפיה ולא בישול]. 

מר כל בישול. ב. במה פת ותבשיל חמירי יותר משאר מלאכות. ג. מה היא מידה זו שאם הותר החמור נגרר התחיל בבישול גו

פ שכל אחד איסור מלאכה לעצמו. ד. מה חסר באמירת 'כל צרכנא' לחוד בלי לפרט את הבישול "אף הקל להיות ניתר עמו, אע

  והאפיה.

  החדות הזמנים מאחדת הנהגת גברא

תחילת רוב התהיות שאנו תוהים בהם באו מחמת ההנחה המוקדמת שאחדות הימים המתחדשת על ידי ב) המתבונן יראה כי 

עיצומו של יום', שהעירוב חיבר את עצמותם של ימים שהדין יראה 'העירוב בהנהגת 'קדושה אחת' של שני הימים היא אחדות 

את הזמנים בין ה זו עלתה השאלה כיצד יתכן לחלק גדר עירוב). שמהנח -אותם כיחידת יום אחת, (ופירושו מבואר יפה בסימן 

  המעשים השונים שלענין מעשה אחד הימים מאוחדים ולענין מעשה אחר הימים נפרדים.

זמן, שדבר זה  לאך המתבונן במושג של אחדות הזמנים הנוהגת בסוגיא יבין כי אחדות הימים אינה באה לאחד את עצמו ש

שהאדם מתייחס  ,ת האחדות האמורה היא שהנהגת גברא בימים היא הנהגת זמן אחדאלא מיד אינו בשליטתו של אדם כלל,

וכל העושה  ,וממילא כל פעולה בתוך הזמן המאוחד היא מלאכה בתוך הזמן לצורך הזמן ,לימים הסמוכים כיחידת זמן אחת

  קאי בכלל ההיתר.ושפיר  ,בתוך הזמן לצורך אותה יחידת זמן מעשיו מוגדרים 'מלאכת הנאה' ולא מלאכת עבודה

שהגברא נוהג בימים הסמוכים כיחידת זמן  ,אלא אחדות הנהגות הזמן ,וכאשר אחדות הזמנים אינה אחדות מציאות הזמן

דאם המידה היא הנהגת גברא  ,למעשה כבר נפתח לנו שער גדול להבין שהדבר יכול להיות נתון לשינוי בין מעשה מעתה ,אחת

הם ואילו כלפי תבשיל הימים  ,אפשר להבין שכלפי אפיה יהיו הנהגותיו ששני הימים הם יחידת זמן מאוחדת ,במרחבי הזמן

שכלפי מערכת חייו לתיקוני אפיה הוא רואה את מרחב הזמן כיחידת זמן של שני ימים שצריכים לדאוג  ,יחידות זמן נפרדות

יבאו לו לזמנו הוא  יוםשתיקוני התבשיל של כל  ,יחידות זמןואילו כלפי תבשיל הוא רואה בזמן שתי  ,להם בבת אחת כאחת

  .הכוללת שני ימים ולא כהזמנה אחת ליחידת זמן אחד

ולקושטא הדבר כבר מפורש בעיקר דברי הריטב''א הנ''ל, שהזכיר להדיא שיו''ט ושבת נעשו כיום אחד וקדושה אחת 'לענין 

  מסוים. ופירושו כנ''ל. בישול', ש''מ שיש מושג של 'יום אחד' רק לענין פרט

  ביאור חילוקי ההלכות

 ,ש שני תבשילין משמשים שני מתירים"הא דלבא. ומעתה ברורים כל חילוקי המידות הנזכרות בין הפעולות השונות. ג) 

כן הדין וג. וכן החילוק בין הפת שהתיר פת ובין התבשיל שהתיר תבשיל. ב. שכל אחד קובע אחדות הנהגת זמן לענין אחר. 

  הזכרת היתר אפיה תתיר רק אפיה ולא בישול.ש

 ,גם זה עלה מאותו היסוד ,ואם התחיל בישול גומר כל בישול ,ומה שאמר המאירי שאם התחיל אפיה גומר כל אפיהד. 
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שכיון שקבע האדם את תחילת הנהגתו  שהרי כבר הזכרנו בשאלה שכל מידת ההלכה של רב הונא נובעת מיסוד אחדות הזמנים

 ,עומדים תולדות מעשיו ומקיימים את הנהגתו גם כאשר העירוב שהוא היה המוקד להנהגתו כבר נאכל ,מניםבאחדות הז

אלא על פרטי הנהגת הזמן אנו מבינים שקיום אפיה ממשיך ומעתה כאשר זכינו להשכיל שהאחדות אינה על עצמו של זמן 

לאחדות הזמן לענין בישול ממשיך לקיים את אחדות כ קיום הנהגתו "משא ,להעמיד את אחדות הזמן לענין רק הנהגת אפיה

  הזמן רק לענין בישול תו לא.

ותמהנו מה חמור הבישול יותר מכל המלאכות. דכאשר אנו  ,פ שפת ותבשיל חמירי"ומינה נוסיף להבין במה שאמר בתורה. 

חמור וקל הנזכר בדבריו אינו אנו מבינים שהמושג  ,מבינים שכל מהלך העירוב בא להנהיג את הגברא בהנהגת אחדות הזמן

העמדת צרכי אדם זה הבישול בדהדבר הראשון במעלה  ,אלא הוא חמור וקל בהנהגות חיי אדם ,ט'"מדבר מחומרת 'מלאכת יו

  .שהם החותם המעמיד את צרכי הקיום ,והאפיה

הרי זה גורר  ,למות צרכיודאם נקבעו הנהגותיו לאחדות הזמן על תיקוני ש ,ומעתה היא גם סברתו על החמור הגורר את הקל

  והותר הכל. ,עמו את רושם אחדות הזמן לכל פרטי תיקוני מלאכת אכילתו

גם זה יהיה  ,ומה שהוספנו לתמוה על החיסרון שראו הראשונים באמירת 'לכל צרכנא' לחוד בלי להזכיר איזו מלאכה פרטית

  מאותו הטעם.

בזה כל שלא נקבעה הנהגה על איזה פרט  ,הנהגת גברא בזמן דכאשר אחדות הזמן אינה אחדות עצמו של זמן אלא אחדות

שאמירה כוללת היא אמירה ערטילאית שאינה תפוסה וקשורה  ,יש בכך חיסרון בקביעות אחדות הנהגתו ,מפרטי הנהגתו

ורק כאשר יש עמה קביעות פרטית על  ,הנולד על ידה הוא רושם גרוע ומועט אחדות הנהגה ולכך רושם ,קע המציאותרלק

  רק בזה מתחילה הנהגת אחדות הזמן. ,אחדות הנהגה מסוימת

יכול להוסיף ולצרף עמה הוראת הנהגה  ולכך רק כאשר הקדים אדם וקבע הנהגה פרטית לאחד את הזמן למעשה מסוים

שוב יש תוכן גם לאמירה  ,דכיון שכבר קיימת תחילת הוראת אחדות הקבועה בבחינת למטה מעשרה טפחים ,'לכל צרכנא'

  שהיא כמרחיבה את ההנהגה הפרטית לצרף לה הנהגת אחדות זמן באופן כללי. ,הכוללת


