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החול-לצוקמ"ביולמרוחאמרוישחכמיםאלא)ג"תק'בסיש"כמ(ממנולאכולביום
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כלשארלעשותלבשלשלא"חכמיםתיקתכ"אעפתקעןבמיש"כמהשבתלצרך
המחכןאםאלא,גדהיםבעיאפלושלאחרישבתלצרךמ"בסנפשאוכלמלאכות
עירוב

תבשיליי
אצלושמור1ההבשילויהיהיטמןמערבאהדתבשילשינשלדהיינו

:'שבתצרכיכלועשהשתיקןלאחרעדיאכלנוולאיאבדנושלא

שיאמרו]'מ"יובכבודלהרבותכדי'א"1הידברחכמיםתיקנודבריםשניומפניב
לבשלהתחילכןאםאלאנ'מ"ביובתחלהלבשלאמורהשבתלכבודאםמההבריות

מערבשהתחילמהוהולךכגומראלאאינוט"ביושמבשלדמהמ"יומערבאחדתבשיל הםט"יומערנלנשלהתשלאפילו'"השללצורךט"1'נלנשלשאמור1ד1מרקלי'ט"1.

בשבלמ"יומערבאחדתבשיללבשלמקיקושאתהי"שעשבתהבכבודלהרבותכדי
מנהובוררמ"יומערבהשבתצרכיכלעלנוכרהואשלאחריוהשבתמעודותצרכיתיקון
."ימ"ליוהכלאתמכלהואינויןמ"ליויפהומנהלשבתיפה
עירובלהניחמותראלאממשמ"יובערבהעירובלהניחצריךאיןהראשוןמעםולפי

לומותריהא1השבעירוב]עליוולהתנות"מ"יוקודםשבועותכמהאפילותבשילין
ראוי."]קייםהעירובשיהארקשלאחריולשבתעלינוהבאמ"ביוולאפותלבשל

מעושןבבשראלאבתבשילעירבשלאכגוןמ"יועדבהנחתונתקלקלשלא]לאכילהי
בערבשיהיוהרבהמוכיםלימיםאחדעירובלהניחמיתרכן.נ]רביםימיםשמתקיים
מוציםימיםבכלולאפותלבשללימותריהא1השבעירובבפירושעליומתנהאםשבתזז

וראויקייםהעירובשיהיהרקשלאחריההשבתלצורךשבתבערבשיהיו11שנהשל
.ט"1'1ירטבכללאכילה

אםשהריממשךמ"יובערבתבשיליןעירובלהניחצריךשביארנו'הבמעםלפיאבל
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איןכ"אעפשיתבארייכמותנאיעללערבשיוכלבשבתבחמישישצלגליותשלראשון
."ןהעירובעיקרשהואבתבשילעירבשכברכיוןולערביילחזורצריך
מיוםלאפותאפילולואמורעירבלאואםולערבלחזורצריךבלבדבפתעירבאםאבל
:שיתבארתכמוכללעירובזהשאיןלשבתימוב
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-

.ד"מק "בלה

.שםו"ט.ב"מע"שו,רוב'ועמידיה' ,כאמשףלו

.מקירא"מ,ה'"מב"פש"2"לז "רכדעתלת

.אמרה"ד(ב,')ן"ר.אמרה"דב,ץ'בתים' .ר"מבלקמןגםוראה..הגאוניםמקצתגבשם"הפיומ"מ

.ג"מקם'וקנעמריה,מקידשבתלת,עלט

,כדמעיףפ ,ג"רםכדלעילמא

"םל'לעגםוראה,ב"'םע"ושיסיר.ח"חי"מם"ימבכ1ב םשמו

,דיר'בםה"ד,(ן'ל'תבשרוב'בע)ח"' מסקנח"םל'כדלעדוג

-

.ג"וש, "פ.ם"רמב.(ב,ט).ריףכ1ד

,ב"'םע"ושימיר,ח"הי מיה"'ראב.('ילאדלוק)ן'ימרלץה"דא,בב'תוסנוה

מיט"ו''הלזרועאיר.נהםשכן,(450ן))תשמה מב"פש"רא,שבה

ז"םלקמןוראה.שםע"ושימור,.מ" .(אלימלאכיתשמפרמיםהטעם)
י"פמ"מ,ב."מיסדשערהיקשכעמדתא"הרשנב11 מיר,ג"כהבשם,ה"ה

2הה,)ז"םלקמןוראה.שםע"ושי צרכנאכללמענררקאמרואם,המלאכיתלשארמועיל

מעוצת'צרכ.רק)ג"םמטיתקד'סילעיל,(מיעילנו.אלבד .(כרולמעברולתקנא)מידיריראה,(שבת

.שםע"ישוטור,שםם"ירמבף"רינט הבשיל.ריב.ע'הלל"מהרינוח

,ב".םא"רמ.(קצב'ע)ן' ,מקיאא"קייראה

אחרוזלקונמרםציונים
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מ"מסמלאכהעשיתהיתרששרםמבובשבתשבתבערבמ"ידלואםן
"ליראשי

מ

מבעלשאדםלפילרבירותןמ"ומעלשבתמ"ממצרכנאכלולמעבדשיאמרשם
ואםנלנדשנתלכבודמנשלשהואסמהותר,נשנתשחלמ"1,לכבודם.ר.ת.ן.ל.תנש
היתריםהתבשיליןבישולהיתרבנהנכלליהאלאבלבדלשבתמ"מיורקיאמרלא

:)שנימ"יולכבודשמבשל

שאינופיעלאףשלודייםבעלישאראובהמתולשבתמזבמיוםלשרומבדעתוואםז
לשרומאמורהשורםהיהתבשיליןעירובמנירהיהלאשאםכיוןבעצמושורם

שיאמרתבשיליןעירובבהנדתהשרימההיתריפרסהואשגםמזבלפיכך").לצרב
שלפנימוביוםערבבכלכןשיאמרמובלרביםהקבועוהשורמ'וכוולבשולי])ולמישרם
.לשבתמובמיוםלשרומלויביאושמאהשבת
ומותרכללמעכבה~איןבשבילוששורםמיולאהשורםלאכןאמרלאאםמקוםומכל

ולבשולישאמרבמהנכללהבשרומלירתהעורוהפשמהשרימהשהיתרלפינ)לולשרומ
האפיהשקודםהמלאכותכלוכןהבישולבהיתרנכלליםהבישולשקודםהמלאכותשכל

מרשותוהכנסההרביםלרשותהירידמרשותהוצאהוהיתרי)האפייהבהיתרנכללים
כלולמעבדשאומרבמהנכלליםנפשאוכלמלאכותכלשארוכןהירידלרשותהרבים
האכילהמלאכותכלשלעיקרשהןלפיוהבישולהאפייהרקלפרסהצריכוולא")צרכנא

לאמורראוייותרהיהתבשיליןעירובמנירהיהלאשאםלפיהנרוהדלקתוההממנה
ניכרעשייתןשבשעתלפיהמלאכותכלמשארלשבתמ"מיוהנרוהדלקתההממנה
וכן"מררלצורךאלאביוםלבודמיןלהממיןהאדםדרךשאיןמ"יולצורךשלאשעושה

אחריןקינטרם

שכתבמהלפיהואשכןובודאי,חובהישהואץצתמשמע'כובלשוןיאמרנולנ"מהריבשם

שאמרפ"אעבפירושהמלאכותהזכירלאראם,אי"המגעמווהסכים,זרועןאורבשם"א"רמ

כ"א,המלאכותכללויותרוזהשבעירובלהתנותשצריךלפי,כלוםאמרלאצרכנאכללמעבד
מכל,תבשיליןעירובשזהיודעשהואאף,כלוםזהשאיןפשיטאסחשהוא,מהיודעשאינוזה

לפיאבל."שויןולבופיושאיןכיוןתנאיזהואין,עליהםשמתנההמלאכותעניןיודעאינומץום

ישכןאם,מעכבתאינהשהברכהכמוכללמעכבתאינהזודאמירה'ל"ורשזן"הטשכתבומד
סוףש"בראכמבואר,המלותפירושמביןשאינופ"אעחובתוידייוצאאדםשבברכהכמולומר
עירובעושהשהואיודעשהואכיון,זובאמירההדיןהוא,]'ד"הראבבשם"'דברכותץמאפרץ

:ל"במהריע"וצ.ט"ביושבתצרכילעשותלומותרשיהאכדיתבשילין

.א.פקכפלא.מנבבהנהגתהרבא.'ריטלמ'הבשםתיטמה"פה.'ראבמט סק1.ט.נאותפיוטימוטות

.כקשואא"מ.א.'סקסוף,.ט.טצדה.די"נגגהונאלאונידוי.1.' ,שםא"מ,שםח"בגד,זהכמה

,שםה"בראהגה,שםז"כנ מ,א,כבבעהראהנד,ח"מככדלקמןנא

-

.מקרא

ן.אררלקונטרסם.נ..צ
.סיחתלי'.סל.לעוטדאהח.(צב,'ע)ן.ל.תבש.ב.ד.ע,הלג גללהידאה.הפיסקיסגללידאהד

.סעוילקמן'גביעה.ח,סקי.סקסט.וסי .חסיסייב,פיא,.,לקמןוטדאה..סעומן,יל'האיעה.נ,סה
.סיבפה,'סיילעיל'האיעה.יי'סייא.ב,,ס א"פש,,'הלמ"בנהיבא.א"היפיחבדנית,הלינ.שמוסיסייירט'הל1

.ודעה"דה"ה,ג"סקכז



תקכזמזביוםהלכותקעת

לפיכך"שבתליללצורךשבתבערבאלאיוםמבעודנרלהדליקהאדםבנידרךאין
נכלליםשהןהמלאכותכלמשאריותראלומלאכותלפרסצריךתבשיליןעירובכשמניח

.")צרכנאכללמענדנו
וההממנהוהבישולהאפייהשהןאלומלאכותמארבעאחתפרסולאשכחאועברואם

לעשותהלואמורבפירושהזכירהשלאהמלאכהשאותהן)אומריםישהנרוהדלקת
שלאכמימלאכהלאותההואוהריבשבילואחראדםולאבעצמוהואלאלשבתמ"מיו

שאמרפ"אעהללומלאכותמארבעאחתשוםהזכירלאואםתבשיליןעירובכללהניח
הניחשלאכמי(בהם)זרינומלאכות(הארבע)בכלאמורהואהריצרכנאכלולמעבד
.ןכללתבשיליןעירוב
למצוהאלא'כושרייהאבדיןולזמרלפרמהצריכושלאואומרים1העל"חולקיןןישאבל

עירוםלשםמיוחדתבשילשעשהאלאכלוםאמרלאאפילובדיעבדאבלהמובחרמן

עליוולברךתבשיליןעירובבולעשותוהפרישוכברשנתבשלתבשילשנמלאותבשילין
תבשיליןעירובשםעליוהריכלוםעליואמרולאעליובירךולאהזידאושכחכ"ואח

.]לשבתןמ"מיוהמלאכותכללעשותעליולסמוךומותר
לאחריםותבשילוקמחולהקנותוצריךהראשונהכמברא1הבכללהצמירישהלכהולענין
שחלראשוןמ"ביונזכראםבתנאיכהלכתותבשיליןעירובויניחיחזוראונ"שיתבארכמו

שםואיןשבתערבעדנזכרשלאכגוןהדחקבשעתאבלי"שיתבארכמובחמישילהיות
בערבנזכרואםהאחרונהמבראעל1הבכללסמוךישותבשילוקמחולהםשיקנהאחרים

-יבקעליובירךלאעדייןואםהעירובאתבידווימוליחזורמ"יולילכנימתקודםמ"יו
%כעליואמרשלאאלאעליובירךכברואםכהלכתו'כושרייהאבדיןויאמר""עליו
כהלכתו'כושרייהאבדיןעליויאמרמהמלאכותאחתודלגשאמראו'כושרייהאבדין
מצוהעודכאןואיןכשרעירובהניחכברהאחרונהלמבראשהריעליויברךלאאבל

:להקלברכותומפק,ןעליהשיברך

גדולהיוםבעודמ"ביושבתצרכיכללעשותלהתיראלאמועילתבשיליןעירובאיןח
אוכליםהיוהיוםאכלושלאאורחיםלומזדמניםהיושאםביוםשהותשישדהיינו

ביוםשהותאיןאםאבלמ"ביושעשהממלאכתוהשמשותביןקודםביוםבוונהנים
""ג"תק'בסיש"כמ"11מלאכהבעשייתהתורהמןאיסורכאןישהריממלאכתוליהנות
הכלשאיןולפין"תורהשלאימורלהתירכלוםמועילחכמיםשתקנותבשיליןעירובואין

שבתשלערביתלהתפללשמקדימיןשבתבערבמ"יוכשחלנהגולפיכך11בהלכהבקיאין
:שבתלשלערביתתפלתקודםשבתצרכיכללגמורלמהר1רי1יןהןשהכליוםמבעוד

,כאף.מעסיד.ו"מטתןד"מלעליראה,שםז"מגז ס,שםז"מנח

,ב"מקא"קיראהה" .מקרחו"טראהפיז,שםז"ת,ן'ק'ומרלה"דא,כב'תוסנט

,רבהה"רב,מזם'פמח.יהררהה"דא,צהשבת'תימפיז.כ"מא"רמ.במומי,שם'סימ"י.הלזרועאורסו א,ס

/'הס2"רא"מ,תרמהרבץביצה.מרדכק"מא"קוגםוראה.מקרחז"מ.ח."מיםב"פש"2" ,א"מל.לעגםוראה,ב"מח,ס,בק"ימא

,שםא"מט,סח"'םסוףשמי"םלעילגםיראה,מקיזז"מ,שםש"2"סיב מטרמחמילעילגםיראה,שםא"מע,הצירות.עירובן.לענ

ם."
,א"מער'.

,כהמעץסיג



קעמתקכזמזביוםהלכות

]מל"יומערבלהניחוצריךאלא"עצמולמ"ביותבשיליןעירובמערביושאיןפ"אעמ

לפילנלילהמפקשהואפ"אעמ"יולילשלהשמשותבביןלערבמותרמקוםמכל
כשעדייןאמוריםדבריםנמההואיוםעדייןלנמרן,ת1ל1אנ1להקלעים.מ1פר.דברשמפק

מ"יוקדושתעליהםהצבוררובקבלולאעדייןוגם"למ"יושלערביתתפלתהתפלללא
שבתקבלתהואברכושאמירתמ"יושלערביתתפלתשלברכואמרולאשעדייןדהיינו

רובאחרנגררהואהריברכוהצבוררובאמרוכבראםאבל,לא"רמ'בסיש"כממ"ויו
ואיןעצמומ"ביוכמותבשיליןעירובילערבואמורמט"יוקדושתעליוגםוחלהצבור
"ירטשלערניתתסלתשהתפללכגןט"1.1.עלנל.קנעצמוהואשאםלנמר.נרץ

:לערבלושאמורברכולןעדייןאמרולאשהצבורפ"אע

המנחהתפלתהתפלללאן"וערלחשכהממוךמ"יובערבהכנמתבביתשהואמיי
זמןיעבורתבשיליןעירובלהניחלביתוילךואםתבשיליןעירובהניחלאשעדיןומכר
]לאחריםקמחולהקנותאפשרשהריתבשיליןעירוביניחואלמנחהיתפללהמנחהתפלת

:"שיתבארןכמו

ודגיםבשרכגון]הפתןבוללפתהראויבתבשילאלאתבשיליןעירובמערביןאיןיא
מערביןאיןאבלהפתתבהןללפתאדםבנישררךלפתןממינינ]בהןוכיוצאוביצים

במקוםאפילוהפתבהןללפתאדםבנירובדרךשאיןמדבריםבהןוכיוצא"]בריפות
דבריםואפילו,]אדםבנירובאצלדעתןשבמלהלפיבהןמערביןאיןהפתבהןשמלפתין

ללפתרגיליםאיןההואמקוםשאנשימקוםישאםבהןללפתאדםבניהרבהשדרך
איןבהןמלפתיןשאיןמקומותשישמבושליםפירותשאראומבושליםתפוחיםכגוןבהם

עירבשלאכמיה~הריבהןעירבשכברבדיעבדואפילומקומותיבאותןבהןמערבין
:"כללן

צליהואאפילואלאממשמבושלשיהיהצריךאיןתבשיליןעירובשלזהתבשיל:יב
אלאחיהואאפילו"מעושןןאפילו(מדאייותרמבושלפירושן)שלוקסאפילו

,בצירןאו"חזקןבחומץיישנכבשאומשקימהבשאראובמיםלעתמעת]שנכבשי
שבתוכההתבשילעםוהצירהחומץנותניםהיושאםבכדיאלאבתוכהשההלאאפילו

,א"מלגז'סילעילראהפד ר)שםם"ועב,(מא.ד)שםגמראפה

מדרוראה.פות' .שםע"ושימור,(ה"הא"פהנהמןברכת

שםוגמראממשמעותדעתםבמלה)ב"מקא"מפד .(בנהמאנהמא.דאבל.ממשא.בכלא)

,מקידא"מפז לאה"דשםראיראהפח

,שני .ה"סע"ושוסיר,ב,מזבריתאפט

מ,שלוקה"דשם'"רשצ

-

.י"מק בשםשםמ"מ,ד"הו"טם"רמבצא

,מיהלבושהירושלמי .שםע"שו,שםם"רמב,שםבריתאצב

,ג"ושז"מבתמו"םלעילוראה.ג"מקא"מצג "רשצד

_שםא"מ.כבישה"דשם' מא"מצח

מ"מכתעג'.םיכרלעל.ח"מקכמיתכה" .ושה

.נ"ישט"מכתכה'.מל'וכדלע,ג"מקא"מצו

מטי'"בהובא.שא"מרוקח.(.אשלרב)ב,מיגמראעא הם

". ,ב"מכדלעילעב

.א"מא"רמ,רצרמזשבתמרדכיעג לע,א"מסיףלבושראהעד

רמא"מ.א"סמוצד"מל' .ב"מ

א"מ.ו'ד'תלמומקצתה'שמררבניבשם,שם'מררכעה ,א"מק

,נ"ישג"מעו

חדותיראה.ב"משצג"מ.מפזרמגימישםכדוללעי .א,נאהושע'

.שםשצגמילעילגםראהעת לעגםראהעט

.ו"מטרמג"מל' ,א"מקא"מפ

.כחמעדפא .ד"םישוםמור,א,מזגמראפב

.נ"הי"פם"רמבפג



תקכזמזביוםהלכותקפ

"ןה"ק'סיד"ביוש"כמכמבושלההואהרילהרתיחמתחילהתבשילהיההאורגביעל
שהואפ"אעכהלכתונכבשלאאםאבללכתחלהבומערביןלאכילהיןראויהואואם
אלאנהםמערביםאיןמלזדיםקמניםדגיםכגל.מלסמדמת,דא.כישהנאכל.מלא
.שנתבארדרךועל",כהלכתןנכבשואו,נתבשלוכןאם
ביותררךשבשרן(נ"א"מונינשקורין)]"האימפניןקולייתהנקראקמניםדגיםמיןאבל

הדיחןאם",בישולבלאחייםלאכלןראוייםהםכןידיועלי,חמיןבמיםאותןומדיחין
לאכילהמוכשריםהן11הדחהי"שעלפיבהןלערבמותרלכןקודםאו,,מ"יובערב

:ממשהכמבושלין

שאכלןן,קדירהבשולישנשארועדשיםאלא",תבשילשוםמ"יובערבלואיןאםיג
וכן"'"הפתבוללפתשדרךבמקוםבהןלערבמותר'"כ1יתבהםישאםמ"יוקודם

נ'"הצליאתבושחותכין]'"במכיןהנדבקשמנוניתאותואלאתבשילשוםלואיןאם
איןאחרתבשיללוישאםאבליי,כ1יתבוישאםבוומערבהמכיןמעלגוררו1ההרי

,ן"המכיןגבימעלשגררבשמנוניתולאקדרהבשולישנשארובעדשיםלכתחלהלערב
:ולערבלחזורצריךאיןעירבואםמצוהבןביזוימפני
כלעללערבלוישהעירגדולכלמקוםמכלבביתורןלערבב"חאדםשכלפ"אעיוד

פנאילויהיהולא]"מרודשיהיהאולערבכןמהןאחדישכחשאםכדי"'"עירובני
ונאבדשעירבמיאו"]"לערביודעשאינוהארץעםשהואמיאומ"יובערבלערב
בעדשמערבעירובועללסמוךיוכלואלוכלשבתצרכישתיקןקודםמ"ביו]],עירובו

.העירבניכל
כיוןעירבולאשכח'הדברעלחרדשאינועצלותוומחמתלערבפנאילושהיהמיאבל
יוצאאינו.נ],פושע1ההרילשכוחלוגרמהעצלותואלא11בשכחהאנוםהיהשלא

שאםלזמרצריךאין.)]"בעירובולהוציאובפרסותלושנתכויןפ"אעהגדולשלבעירובו

כשהצירשמגי)מ"מכתבה'סיל'לעיראה.שםא"מצו צרשהאיכלכאןכ"משא,ח.להרתל.מתה

ית.להך' ,נ"הנ,(מטן

.א"משםע"שווראה,ליריתהגיעלאר"בשועזהמשןצח ,ב"מקך"ש

_שםא"מצט .שםא"וסמור,א"מוע,מזגמראק

.שםא"מקא מלעילה"יכ.קילוים)ב,מזבריתאקנ

.(א"'םח.ש" .שםע"שי.שםש"ומב
ג

~

.חיץה"דא,לסשבת'"רשג "רשגלד

.ים.קילה"דשםביצה' .יקוליםה"רב,קמהישבתשםי"רשראהקח

.שםבריתאקו .(מלאכתןגמרא.הזושהרחתן)ושםשםשבתבריתאעז

.א"'םח'ש"מל'וברלע,שםע"שו,שםם"רמב "נקח

,ה"מקא"מ,ח"םב"פש"יש.לי'ואמ.ה"מהע' סיר.'שבשילה"דשם'"ירשא"מוע,מזברייתאקט

,י"מע"ושי(שנשארי)
,שםע"ושושמזמורבריתאקי ,שםא"מקיא

,שםע"ושיטיר.שםגמראקיב ,נ"הו"טם"רמםקיג

,שםע"ושיטיר.שםגמראקיד

,ו"מקז"מ,שםל"ורש."בקטג שלקטו

וראה.עירובה"ד(א,רמי)מ"עעניניקצתה" לי'יאפה"דה"ב,(מציההקורזהשאין)שםץ'מ

.(המיבחרמןמצוהזה.שאין) סיר.(נ.ח)ב'.םב"פש"ראקיז
.(מציה)ז"םע"ה2י ,ג"וש,פושע.נקראמניחשאית'שמ,.בממךיכדלקמן

,(ה'מבךאכולא'כונהררעאאכלא)ב,מזגמראקיח לקמןיראה,(מצוה)שםושריעמור.ג'סי.שםש"רא

הזאתגר'נעהרריםשראל.ולכלכרן.בדשיאמר)י"ממ מי.

שראל.שכל)כ"יםרג'הע.אנשלכל.לכיתוך'שצר).ז" לכל.לנאם.אומרהבלשענשיו)גק"מקנא.(בזהזהם.ערב

,(יצאתבשי'.כן.ברואימרבנכהאחרשכל)מרור,(אראל" ,שםע"ישומור.שםש"ראקיט

ש"רא,(אבדהאחרמהזר)ה'השלאה"רב,מז'"רשקב ,ז"םילבוטמור,שם

.ז"םא"רמ.שבה"ממ"ו'הלזרועאירבכא שועכב

רג,כב)נס"מ.כלב,תרפו"מא"חא"הרשנת" .שםשיק,היראה'נעלבשם

'בכששכח)ב,מז,(ה.הנכשלא)ב,סונמציאקנג פעמ

עצליהומחמתכשמנבח)1"סנ'1ש"ש'.(מ' מר"ז'לקמןוראה.י"מקא"מ.('כי
הק"מסיףא"קוב" .(נושעשהיאחזקהם'פעמ'בשרה2לכח)

ברעת,מ"מקז"מ,ש"הראבדעת,מצוהה"ד'"בקפד המיר

,ע"והשי



קפאתקכזמזביוםרכות

להוציאושנתכויןאררארםעלאוך],העירגדולשלעירובועלשממראלא%כשכרלא
לאפריםיצוהאו(נ)בעצמולערבטייבארםשכלכלל1הבעירוביוצאשאינובעירובו

.,],כמותואדםשלששלוחו,],משלומתונתוךערנו.ש
עללסמוךמותראלאבעצמולערבצריךשאיןמבורוהיה11הלכהיורעאינוהואואם

מיון1הח]"עירוכעללממוךמותר1ההריעירובניכלבערשמערבהעירגרולשלעירובו

למרשלאאו11הלכהממנוונתעלמהרכםתלמידהואאםאבלבמעותואנוםשהיה

:ן"1רוןעולהתלמודששגגתן],הגרולשלבעירובויוצאואינופושע1ההרימעולםאותה
אחריןקינמרם

שמניחתבשיליןעירובעללברךלאדםמותראםלהסתפץישזהבדיןנ'הנה.'כוצוה'או(ב)
לפימברךאינולאחריםהצירותעירובידהמערבכתבו"שט'בסיא"המנכי,משלהםלאחרים

שםעייןהקמחגביתי"עמאליהנעשיתהמצוהשהרימעשהשוםעושהשאינושלנומנהג
אינהדהאמירהזיי"והטלנן"רששכתבומהלפיתבשיליןבעירובהדיןהואב"וא,י'כ"בסץ

אםכןואם,ש"ען'ם"ברמבמשמעוכן,ש"ע"'מ"והגי'ג"בסמבהדיאכתבווכן,כללמעכבת

לואיןביתומאנשיאינואםעליולברךלאחרומצוהתבשיליןלעירובדברהפרישהביתבעל

.מעשהשוםעושהשאינוכיוןלברך
המצוהנעשיתוכבר"]לעשייתהעוברלברךשצריךפ"ואע.]לברךיכולבעצמוהביתבעלאבל
עירובגבישייךלאהצירותעירוביגבי]]ו"שס'בסיא"דמגותירוץ.ו"וטל"לרשהפרשתוידיעל

שרייהאבדיןעליולומרהיהשבדעתוכיוןלומרישמץוםמכל.ץניהשוםכאןראיןתבשילין
ואלולבדתבמחשבהץדושהא,שהניתרומההפרשתגביכמו,שיאמרעדהמצוהנגמרהלא'כו

נ"פבתוספתאכדאיתאשםלהשיקראעדקדושהאינהשםלהלקרותהפרשהבשעתבדעתוהיה
מעכבאינו'כובדיןעליולודרשכחאםשהרי,לגמדיאהדדידמילאמץוםומכל.י]דתדומות

עוברנץרא'כובדיןלומרהמובחרמןדמצוהכיוןלומרישנמיאי.ז"וטל"רששכתבוכמו
.י]א"תרנ'סייוסףובביתדסוכהג"פן]ן"ור]]ש"בראעייןלולבנטילתגביכדמצינו,לעשייתו

יכולדאחרפשיטאכ"א,מעכבתדהאמירהיא"ומנן]א"ורמ"]זרועאורשכתבומהלפיאבל
כיון,לברךיכולעלמאלכוליביתומבניהואואם.בדיבורוהמצוהעיץרעושההואשהרי,לברך

:"וי"שס'סיא"במנעיין.ד~בעירובשייךשתא

.ח"מקא"מ,במיפושםש"2"קנח.שםע"ושיתיר,שםש"ראקבה מפרהביתשבעל,בק"סא"קוראהרכו
,שםא"מ,שםש"ש'קנטימצוהמשלוש' .עללכרךיכילאםשמפק)ולנרך'כובריןיומרח'לשל

.שםישו.ג"מר"פאבותנזל,(י ,ב,מאקדושיןקט

אעריקלקינטרםם.ינ.צ
א"המוכקושיית,ג"ושג"ממו'סיכדלעילבא ,(חצרותעירובילענין)שם(ולעיל)

קנהלאהשבתנכנסהשלאעודשכל)שםולעילבב .(לעשייתהעובר.נקראזהולכן,העירוב
ח"סיתנו'סיוכדלעיל,ו"סמשלא,סיד"יוע"שובג ,נ"ש,(כמוסגר)

,שםלעילוראה.בהלכהכד סיכה

.לג' .ומומסקינןה"ח(ב,כ)בו
.ג"מקא"קורסג'סילעילגםוראה,וכשיטולה"דבז .בסופושמו'סיט"יוהלכת
,כסעיףכס סקכל

א"קולעילגםוראה.ז"סדלעיל'הא.דעה.ג" .א.ק"ס
,כ"סקרישלא

.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותיג להםשיזכהשהעיקרשםומסיים)ח"סישםולעיליד

מהמועילשלאכאןכ"משא.ויברךהעירוב .(משלומשמערברק,לושמרמה
,חי"יוסע"פסו סקטז

לעילגסוראה,1"סדלעיל'הסדעה.ח"וסקי1" ,אק"סא"קו

צריךאיןהדיןשמעיקר.ב,כז)עהת"לראהיז ב"העו.1"סלעילוראה.(והדלקההטמנהלהזכיר

.50'עתתה ,(ל"הנג"סמשמביא)חאותו"פית

הטמנהלהזכירהצריךשלא)ה"הו"פראהיט .(והדלקה
ששייךשמי)חצרותבעירובישםלעילה"וככ ,(לברךיכולזה.לעירוב



תקכזמזביוםהלכותקפב

שרייהאבדיןאומראלאבשמו"אחדםכללפרםצריךאיןהעירכלעלכשמערבמן

הואאםלעירחוץשהואמיואפלו]הנאתםבעירהדריםישראלולכללנו'כולנא
ה~נעירונויוצאהעירבנינכללהואהריט"1,נלעירלנאשיכולמיןע,התדיםנתיך
שהואתחומיןעירובישהניחפ"אעהעירלתחוםחוץשהואמיאבליי,שנתבארדרךעל
היהלאהמתםמןלתחוםחוץדרשהואכיוןמקוםמכל"ן"מ"ביוהעירלתוךלבאיכול
.שבתךאותןעלאלאדעתונותןאינוהמתםשמןלפיבעירובולהוציאוהמערבבדעתכלל

בדיעבדאפילובויוצאאינוןן,בעירובולהוציאועליוהמערבדעתשאיןמיוכל",תחומו
חרזהדרה~שגםרוש,נפהמערבהתנהאםאבל"המערניתשלהיאהעירינשהרי
הריבעירוביוצאיהאלתחום

~
הניחאם(ת"למעלהשנתבארדרךועל)בוטןיוצאה

:"ת,תחומיןעירובי

להםלהודיעצריךאיןאחריםעללערברוצההואאםהעירגדולשאינומיאפילוכזז
לאדםונכיןלהםהואכות~ה~עירובשהריעליהםלערברוצהשהוא]ת"מ"יובערב

הלהואין("שבתויתיצרכישיתקןקודםמ"ביולהםלהודיעצריךאבל)ת,מדעתושלא
עליסמוךואלתבשיליןעירובעליושהניחובבירורשידעעדשבתבצרכילהתחילרשאי
הגדולה~שדרךלוידועכןאםאלא"העיריתבניכלעלהניחבודאילזמרהעירגדול

:,עירוניתבניכלעללהניח

ביןדיבכויתאלאבשבילםהתבשילבשיעורלהוסיףצריךאיןלאחריםגםכשמערביז
שאיןה~בעירובונכותחלקיהיהשלכולםצריךמקוםומכלתן"לאלפיםביןלאחד
אדםשיגביהדהיינו"ת,העירובאתלהםלשותצריךלפיכךבשלואלאלאדםמערבין
ממפחפחותהשבהגבהה)),עליומונחשהיההמקוםמןמפחיתןגובההעירובאתאחר

אחריןקינמרם

לנאאומריםשהכלכיוןלסמוךמותרדעכשיוכתבליז"רשבשם)זי"הט.]כוייהלהואין(ג)

"כדחוייאחרי"ען.מזכראינןמשוםג"כק"ססוףא"בתזהעלחלץוכבר,'כוישראלולכל

,ח"מע"ושיסירקלא "פם"רמבקלט

הנומהה"יכ.ב"'םע"ושיטור,ח"חי .במתיר

.שםע"ושימיר,שםגמראעלג סלףקלך

'י בעבירתא"רשביבשם,'התוםבשם,ז"הו"חמ"מקלה
א"רמ.רמה"מג"חת"ומשו,במיבשערהקדש .ח"מ

,ח"םענוש.ישםשםא"רשבקלו .ט"סושיקמור,שםגמראללז

,ם'יצענמ"מראהקלח .ח"םא"רמ,ושםשםא"רשבקלט

,ומעץג1מ קמא

ש"מקא"מ,'"םב"פש"ש'

.ט"מע"ה2ימיר,ב,טזגמראקשב םכדלעילקעג

.ג"ושי"ממשמי" .שםע"ושימיר,י"םב"בש"אעתד

.'"מקז"מ,.מיב"פש"ש'ק131ה ,מ"סא"רמ,הונארבאכרה"ד(ב,ח)ן"רקמו

ש"מ" _שם

.ג"מע"ושימיר,ב,מזגמראקמו בלריבאף)א,פן.ריב.בעשמיאלקטת
טית.ליס'תבש'

,'"םע"ושי ה"ד(ב,ח)ן"ר,(מביאות'תיפ'בש)ב,עטן'רוב'עולננט

,נ"ושב"'םשמי"מל'יכדלע,א"'םע"שו,ומאן .ריר'בםה"יכ

עללוהו'הנאםלו'ואפ:שםל'לעיראה.מקרבא"מקנ

.מפחדו'ה'גב'שך'צרר'באיה'ותליהמיגבהתדי'

אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

.י'סיב,פלד.ט,...,.מ"נואב-זהא"י,לנלליתלב .נוא,נלימולה..,,סלג
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"

. (ונקב_נובושעווג,1,

יהיהשהואכלומר],העיראנשיכלבשביל1הבעירובוכהלויאמר(",כלוםקמהאעו
ושותחלקלהםישוהריבהגבההאותוקנו.נ)"העירונהגביהובעצמםהןוכאלושלוחם

.נו
שלוהואהעירובשהריעצמוהגבהתי"עהעירובלהםלנכותיכולהמערבאיןלפיכך

אחריםואיןי)"שהיהכמושלוהואהעירובעדייןהריבולנכותבידומגביהווכשהוא
.עבהגבההלנכותיכולים
]"הכנעניםושפחתועבדוי"עלנכותיכולאינוכךעצמוי"עלנכותיכולשאינווכשם
שהן",הקמניםובתובנוי"עולא",משלהםאוכליםאלאשלחנועלממוכיםאינןאפילו
מאלואחדידיעלויכהואםממשפןשלחנועלממוכיםשאינןפיעלאף"),משלואוכלין

.ממשכידוישידןמפניבדיעבדאפילוכלוםמועילאין
אוכליםשאינןהקמניםובתובנוידיועל"ן,משלושאוכליןהגדוליםובתובנוידיעלאבל

ממעםידיהםעללנכותשיכולאומריםישנ",משלואוכלתשהיאאשתוי"וע]משלוה

שנתבארממעםאלומכלאחדידיעללנכותיכולשאינואומריםוישו"שמ'בסישנתבאר
י"עניכהשכברי",בדיעבדאבלאלומכלאחדידיעללנכותאיןלכתחלהלפיכךשם
המקיליןדבריעללסמוךישעודלנכותאפשרשאימ"יולילנכנסוכבראלומכלאחד

."אלוטמכלאחדידיעללכתחלהלנכותיכולידועללנכותאחראדםלואיןאםוכן
ביןממששלחנועל.ממךהואאפילומשלושאוכלאחראבלואשתוובתובבנו1הוכל

ידיהןעללנכותיכולהעבריםושפחתועבדוכגוןבשכרשאוכלביןבחנםשאוכל
אשהנשויהואאםהגדולבנוואפילו"ן"ו"שמ'במיש"כמןן"קמניםהןאפילו,ן"לכתחלה

:ל"שםשנתבארכמוממשסןשלחנועלממוךשהואפ"אעלכתחלהידועללנכותיכול
מעימתואוכליןשאינןהעיראנשיכלדהיינולאחריםאלאהעירובאתלנכותצריךאיןיה

והןלהםלנכותצריךאיןומתבשלומעימתוהאוכליםביתובניאבלומתבשילו
לפי"הניתשנעלשלעירותי"עלשנתכ"מיוששאוכלמלאכתכללעשותמותרים

אוכליםשאיןפ"אע)מאכליואוכליםשהןכיוןאחריוונגרריםהביתלבעלמפליםשהן
ויוצאיםאצלותפליןהןהרישלוהואאוכליןשהןשהתבשילכיוןמקוםמכלאחדמתבשיל

שתעניאף)שםל'רלן'האלרעהוקל'מ1ןשזהקמא .נ.ים,(לאביהםשמציאתםהכמים
שמציאתם)שםל'רלעהילרעהרקל'מ1ןשזהקטב ,נ.ים,(לעצמם
.נ.1ש,שםל'רלן'האלרעהרקל'מ1ןשזהנ,ק2 .בקסד

בפלשםל'לן.'.פשםא.רמ.נקמןש.שה.ד' .הפיף

.נ.'פפוףשםלעילנםראהקטה .פ1פב.פש.ראקטו
'1. .(ר,כב)1מ"פכלנוז,ק2

ם'הפמ1כאף)ר.'1פ('האלרעה,ם'קמנאפילו)נ..פקמח הללקמןנתבארהמעם,.('רנלרעה,כלהנדיל

.מ.פהפקר אשרהנהות.(שז'ן)רפב'.פק.פמלסט

1.פיישן' פכלנר,ה.פ

לעל.'.פשפו"סא.ימ.(א,לו)לג" .ר.'פשם
.ר'פלץקע פב.פש.יאקעא

.'.פלנגש.'"פב.פש.ש'.1"

לאומפה)רעות'בב.פקצה"פמ.ה1ראהקנא מפה

'ת1פ)נמפה'פנהכל'לרברן'ר1ב'1בן,(ם'

.(צריךה.רב,עםן'ר1ב'י 'אג:(יירכבשעושהאהדנכל)כבפרי.א..פלבושקנב
.זהיירכביל1לפמ1ךכות"שרוצה'מלכלמכה כרלעקנז

.ם'1נ'1צמ.מיראה.נ.יששםל' וראה.שםלעילה.נ.צריךה.רב,עםעישן'.רשקנד

לעל.'.פשפו"פן.יש1מור.ב,יםן'רכ'ימשנהקנה פשם

.נ.' .'ר'ילולאש.שה.רשפו"פ'.בקנו

.שםל.לע.שםע.1ש1מי.שםמשנהקנו מ1ןאיןשאזקנח

שפו"פל'1לן,דלקמןהרעות'לבל' .נ.'פ
שלעמן)אשתו'.ועה.רשםסיומן'ת1פראהקנט רמשלהנהעלכפמ1כהמציאתה

שםלעיל.(א" שבקמן)ה.'פלקמן.(לנעלהאתה'נננז1נ1תלהטמילה.כ)

.ם.ת.1צמ.מ.('כ1לנפשיה'רנש1אשייםאין .שםמשנהקט
.שםע.1ש1מ1י



תקכזמזביוםהלכותקפד

הביתבעלאלאהביתבעלשלמתבשיליןאוכלאינוהביתמבניאחדאםאבל(בעירובו
שבשעתדכיון)לולבשללאחרשמצוהאולעצמוומבשלאופהוהואובשרקמחלונותן

הקמחגמורהבמתנההניתהנעללונתןכנר,שהרשלוהואל'התנשכנרהאכילה
.]ל,עצמובפניעירובוצריךהביתלבעלמפל.אינ1ההרי(והבשר
פ"אע.לנ"קמןאינואםבנוהואאפילוהעירובאתידועללנכותהביתהבעליכוללפיכך

בפניאוכלשוהכיוןמקוםמכללי,אביומשלהאוכלגדולבנוי"עלנכותאיןשלכתחלה
עדייןאםלעצמו1הבעירובלנכותהואצריךכ"אעצמובפניתבשיליןערובוצריךעצמו
נותןהואאםוכןלאחריםאףבונוכהלעצמו.בשנוכהומתוךתבשיליןערובהניחלא

ללותיכולשלומתבשיליןאוכלתואינהלעצמהומבשלתאופההיא.ובשרקמחלאשתו
לשותצריכהשהיאמתוךלעצמהעירובצריכהשהיאכיוןלאחריםידהעלהעירובאת
:"ל"אחריםבשבילאףלנכותלולהעצמהבשבילבו

מצותעלמברךכ"ואחבתחלההעירובאתלהםמיכהלאחריםגםשהמערבנוהגיןיפז
בתכלה'כויהאבדיןולזמרלברךירצהואם,כוסלשרייהאבדיןואומרעירוב

:ט"בידוהרשותכ"אחהעירובולזכות

ישראלולכללנאלשבתאמ"מיו'כויהאבדיןשיאמרצריךעירובנילכלעיצבוהמכהכ
איןכךאומרהואאםאףעירובולהםמכהאינואםאבל"ל"ה1אתבעירהדרים

לכלעירובולזכותלוישהעירגדולדבל]"נתבארוכברלן"כלוםלהםמועלתוואמירה

שאינוהארץעםשאראו"],לערביודעותשאינןבעיראלמנותישאםובפרםעירובני
:נ]"ב1ה1הערביםישראלשכלמעוןלהצילםעירםבניעלחובההואשאו]],לערביודע

תבשיליןערובמערביןשבתובערבבשבתבחמישילהיותשחלומוכיםימיםשניכא
ונזכרמ"יובערבעירבולא,],שכחאו"],עברואםי],מ"יוערבשהוארביעימיום

תבשילכןכזיתבידולוקחכיצד"]"בתנאיביוםבותבשיליןערובמנירן]"ראשוןמ"ביו
שנאפהביןהיוםשנאפהבין""פתוכביצהמאתמולשנתבשלביןן"היוםשנתבשלבין

-ומבק(]ן,למעלהשנתבארכמובלבדבתבשילדיפתלושאיןאוובדיעבד)מאתמול
הואלמחרמ"יהואהיוםאםואומרעירובמצותעלוצונובמצותיו.קדשנאשרינ,עליו
לאפויילןשרייהא1הבעירובמ"יוולמחרבולהואהיוםואםכלללערבצריךואיניחול

:כוסייולבשולי

,בזהאף'רפנהצרות'ו1ב'לן'רמרלא)שםש.ש.קצב כ1לן

.(1.פשן"פל' .(הכל'לרבר'מהנלאשבזה)1.'פל'כרלןקעו

.שםל'כרלןקיד ייכן.לענ)ב,פהם.נרר(אשרנקעה
לאנבזה.הצרה' המבזארממים,נ.'פ,שפ"סכרלעל,כןל.קי

.א.'פקא.מ.(ן'ל'ט'תב'ר1ב'ילענן)שםש.ט".(שם פ;.1ש1מורקעו

הזוכהר"מונמל)ר1ר'בפה.נ.ב.' .('מבך1הנזכה

.כ.פקפוףשפו"פא.מקעו כקעח

.נ.יש1.פמל.לן~ .פקרנפוףא.מקיט
.ךף'פןקפ פקפוףא.מקפא

.א.' .שםל'כרלןקפנ

קם"פל'1כרלע.ב.פק,בזן'פנהרר.א,לסשב1י1תקפו .נ.1ש1.פ
.א.פל'1כרלן.נ.'פקפוףא.מ.א.'ה1.פם.רמבקפד לןראהקפה

.ר.'פל' .שםם.רמבקפו

.ב.פכן.יט1מור.מ1במרםה.רא,,'.רשקפו .שםן.יט1מור.שםרבאקפח

.נ.פכרלעלקפט 'הלהעשורבילביטםמורקצ

'הארעה.(ב,קמו)מ.1' פב.פש.ש'.שםן.בש1

ר.הוכתבה.רה.ב.ר'" .1.פקכא.מ.ם'אפר
.נ.פל'כרלעקצא .נ.פפוףקצנ
הנרגלהכנפת.(בצה'למפף.'הרוגהרת)ם.תמ'רךקצו .ה.פקכא.מ.מ.הנה
.שםן.1ש1מור.שםם.רמב.שם'.רשקצד
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"- י(ונקב.ושובושעווג,1,

ראששלמוביםימיםבשתאבלגליתעלמוכיםימיםבשםאסורםדבריםבמהנ2ב
מפקכאןשאיןלפי"בתנאיםלערבלואפשראיראשוןביוםשנוכרפ"אעהשנה

:צי,ר"ת'נמישיתבארכמו,ן,ארוךאחדכרםוהן,נודאקדושיםהןם.מ.ה.ששנחול

נפשאוכלמלאכותשארלעשותאולאפותאמורגליותשלמוביםימיםבשניאפילוכ:כ
שהנירביןביוםבותבשיליןעירובשהנירבין"השבתםלצורךראשוןמוםביום

אונםלויארע(י)שנימ"שביועירובהנצתבשעתלוידועהיהאםואפילוין,מ"יומערב
שעירבבשעהבדעתווהיהאידםיוםשהואכגוןהשבתלכבודבולאפותיוכלולא

שבעירוב
~

יכלוםמועילאיןכ"אעפהשבתלצורךראשוןמ"ביולאפותלומותריהאה

יוםשאיןלוהממוךלשבתמובמיוםולבשללאפותאלאמתיראינותבשיליןשערובלפי
אבלוניניהםמפסיקצול

~
רולשהואשנימ"יוהריקדשהואאםראשוןמ"ביושאופהה

שלארריוהשבתלצורךבשבתבארדלהיותשצלמ"ביוכאופהה~והריביניהםמפמיק

:לוהמועילתבשיליןעירובאיןשבודאי

~ישבתצרכישתיקןקודם"ישנאבדאומקצתושנאכלתבשיליןעירובשלתבשילכך

)יכויתמהתבשילנשתיירכןאםאלאלשבתמובמיוםמלאכהשוםלעשותלואמור
.יילאכילההראוישלם
עמישימ"יודלואפילו"יכלוםבכךאיןתבשיליןעירובשלהפתנאבדאונאכלאםאבל

:התבשיליהואהעירובשעיקר,בתנאיילערבצריךאיןראשוןמ"ביוונוכרובששי

כלשתיקןלאררעדאצלושמוריםוהתבשל"הפתישיהיוצריךלכתרלהאבלכה
להמתיןהמובררמןמצוהמקוםומכלהדיןמעיקריןלאכלםרשאישאןשבתצרכי
אם'יעליולבצועכדיהשבתמעורותמשלשארדעדתבשיליןעירובשלהפתמלאכול

אחריןקינמרם

יש"שי"הראשלטעמודלפימשום,ע"בצזההניחאיי"המגהנהין.'כואונםלוארע'(ר)
הירושלמיןבשמ"משנהומגיד"העיטורידלמעלכיון,זהעללסמוךראיןופשיטא.להתיר

והלכה,א"המנשכתבכמוגווניבכלאסורהמפרשיםבשם"תירוחםורבינואפריםהרבבשםן"ור
:מקוםבכלכרבים

(נשארש.שה.רה.הברפת'לנ)מור.ב,סונמרארז.ב.פכן.1ש1מור.א,1גמראקצה .ישקצו
.שםן.1ש1.א.פקכ1.מ.ב.פכלבש.אמר'מה.רשם' .ב.פל'לןנםנראה.נ.1שר.פשפה"פל'כרלןרד.נף'פןקצו

.ר.פקיא.מ.ה'"פב.פש.ש'רהמ.1''הלר"הע.'היושלמבשם(ב.יע,מ)ן.רקצח כרלןר1ת.ש1.תרפה'.פא.הא.רישבת.ש1.(ב,קנו)

.שםא.מ.שםש..ש'.א.פכל' .ה'.פכנכללש.היא
.נ.פל'כרלערז.נ..פן.1ש1מ1י .שםש'ש.רח.(א,לנ)נ.המרינהםיבנו.הין1.פמ'מקצט

.1.פמן.1ש1מ1י.ב,1.בייצוארט.ר.פקא.ק1ויאה.(מפתפק)נ.ק.פא.מר .ב,מ1משנהרא
"פלעילנםניאה.ב.פ1ן,,קשבת.ב.פק,לסביכרתרי.1.פמן.1ש1מ1י לינן)נ.פיענ.שםן.1ש1מ1י.אכלרה.רשם'.ישרב

.(הצינת'י1ב'י
אחרוןלקונטרסציונים

.(העיטורבעלדברישהביא)ב"היו"פמ.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותלו סקי,ל

נשםאפריסהדבבשט(נ"רע,ט)ץ"ור:ל"אוצמא.ג" סבגכללת"בשולת

,תופהסרא"הרשסת"בשוגםהובא)הירושלמית"מרחולשניט"שיו)ח" :(ליבאשלמנינוובירושלמי.רנד'וסיטז"סש"ובריב.(בשנילעשותוויכול

.התירו.לארחוקהשבותרחוקהדשבותהטעםשכתם,(ב,קמו)ט"יו'הללט .(א,לג)ג"חר"נמב,התירו..לא



תקכזמזביוםהלכותקפו

ויש]'יאחרתמצוהבולעשותראויאחתמצוהבושנעשהדברשכל"'ישלםככרהוא
הרבהמצותבולעשותכדישבתשלשלישיתמעודהעדעליולבצועשלאייננוהגין

שמניהין
~

ובמעודהשנתשלשמהובמעודההראשונהבמעודהמשנהללהמהככרה
:עליובוצעיןשלישית

עירובונאכללישתולגמורשהמפיקוקורםלשבתמ"מיועימתוללוששהתחילמיכך

בהיתרבהשהתחיל,וין~עימהשלוהאפייההלישהי'לגמורילומותרשנאבדאו
עירובושנאבדאחרלשבתמזבמיוםאחרתעימהללושלואמוראבלקייםעירובובעוד
מוגמיוםנפשאוכלמלאכותשארלעשותלהתחיל.אלנשל.לשאמירליסרך.צרן.יא

,יןקייםעירובובעוד.תבשילבתיקונילהתעמקהתחילאםוכןעירובושנאבדאחרלשבת
הקדרהלהעמידהמפיקשלאפ"אעהתבשיליםמתיקוניבזהוכיוצאהלפתותשחתךכגון
אמוראבלבהיתרבושהתחילה~תבשיללבשללומותר,עירובויישנאבדעדהאשאצל
.צרןואיןקייםעירובובעודבתיקונםלהתעמקהתחילשלאאחריםתבשיליםלבשללו

לשנתנ.ממרםנפשאיכלמלאכיתשארלעשיתלהתחילאיללישלישאמירלימר
:"'ילמעלהשנתבארכמוהעירבנילכלעירובושמוכהמיבעירשישלוידועכןאםאלא

שחלמ"ישלשחריתמעודתצרכישתיקןקודםעירובושנאבדאו%כעירבשלאמיבז
שיודעפ"אעמ"יולצורך]קדירותיהרבהן'לבשלילומותרשבתבערבלהיות

בשתיאחדתבשילמיןיהיהשלאוהואלשבתמהםיותיר."]יכולםיאכללאשבודאי
תבשלמכלימעים.]]לחבירוידומהשאינוארדתבשילמיןואחתארתבכלאלאקדירות
כלש"כמינ7עצמימ"ביייתבישיל

~
.(לכיסןהשייכותההלכותכלשםעחן)גינ7"תק'.נמה

לשבתלהניחהנמלךכ"ואחבלבדמ"יולצורךאחתקדירהרקבישללאאםואפילו
מ"ביוממנהימעוםלאשאםך]עצמוימ"ביוממנהלמעוםצריךד"ליואחרתולבשל
עבראםמקוםומכל)תבשיליןעירובבלאלשבתמובמיוםהיהלמפרעשבישולונמצא
שחריתמעודתקודםקדירותמיניהרבהבישלאפילומ"ביוממנהמעםולאשכחאו

מאומהמעםולאשכראועברכ"ואחעצמור"ביוואחתאחתמכללמעוםבדעתווהיה
כלשםעיין,]גי"תק'בסיש"כמ,]בהיתריהיהשבישולוכיוןבשבתלאכלםמותר

לעניןלכאןהשייכותההלכות
~

.(ה
פתלהניחלומותרמ"יולצורךאפהאושבישללאחרעדעירובונאבדלאאםאבל

מותרשהיהבשעהשנעשהכיוןמ"ביומאומה,ממגלמעוםצריךואין"]לשבתיה,ותבשיל
:ן]מי"י-לצוקאחרתבשיללוויכשלאחרפתלוויאפהלשבתמובמיוםולבשללאפותלו

.ב"מרעד"מכרלעילריא .שםלעיל.שםשבת,שםברכיתריב

ז"מ.שםש"2".(קצב'ע)ן'ל'תבש'עירובהלל"'מהרריג יראה,מקאוא"מ,ד"מע
.9-183'עץ'חמש"ללי _בג"מא"חבשםוביאוריםם'חירוש

.מפזע"ישמור,ב,קאביליד טמר)שםע"שו.בזהמסתפקיבמיג"כש"הרארטו

ישא.ץ'מיענוש.(התבשילאיתיכרעימהאותה הפיור"הראבמשהמעות,יהמיב"מ

.התחילה"רח"נ.ה" .שםע"ושומור.שםש"א,שםם"ימברמז

.ז"מקמא"מריו מעץריח

,ד'

.א"שכא"סהגרעתיר,ב,מימשנהריש "ברב

א"נ,א"פע"שו,דהיהש"ומה"ר"הם2"ר' _א"שבאכ

מדצרכש

"
.ו"םתקג'.םל .ב"מקכץ'מרכב

,שםע"שו,(נ,לג)ג"חר"נריחם'רבנירכג .ושה,י"מרפד

,ג"ושר"מסוףתקג'סיל'כדלערכה .כ"מקץ'מרנו

.יאף.מעגנז .ח"מע"שו,ה"הפיוד"ראברכת

.שםע"שו.שםמ"מקנט



קפזתקכזמזביוםהלכות

מלאכותכלולעשותולבשללאפותלושאמורכשםעירובושנאבדאועירבשלאמיכח
.בתךאפילויןלאחריםלעשותלואמורכרעצמולצוררלשבתמובמיוםנפשאוכל

שאמורדברוכלהולכיוסאצלושנתיוםהריתנשיליןעירובהניהשלאדכים"יןכיתם
מיוםלהכיןאולעשותלואמור]יןג"תק'בסיש"כמלחולמובמיוםלהכיןאולעשות

יינלאחריםביןלעצמוביןלשבתמוב

לשבתמובמיוםלהכיןאולעשותהןאמוריםשעירבופ"אעאחריםכךאמורשהואוכשם
.צרןשהואוהתבשיליןלאפותיייצריךשהואשהקמחאלאתקנהלוואיןעירבשלאלוה

לשנתמוגמיוםלהמןצריךשהיאדברכליצן'קין,להדלצריךשהיאוהגרית"יןלנישל
כלומכיןהנרותאתומדליקומבשלאופהוהואשעירבאחרלאדםגמורה,"במתנהיתן

.לתךייןבמשיכהכגון"יןגמורבקניןהמתנהאתשיקנהוהואעירבשלאלוהשבתצרכי
:"הנותןושלביתובתוךאפילומפחיתבהגבההאוביתו

אוונרותיוותבשילוקמחו]לויתלהקנותשיוכלשעירבאחראדםשםאיןשםכס
כללהכיןיתיחכמיםלוהתירו'יתלולהקנותרוצהואינושעירבאדםשישאפילו

אחתפת"יתלושיאפהדהיינו"ישבתכבודמשום,יתחייוכדי"יתבצמצוםשבתצרכי
אוכלשאינובחדראבל"~אצלוישיאכלאתדיןמיתןלווידליקאחתקדרהלוויבשל
יוםמבעודהחדרלתוךלילךלומותראבלהשבתלצורךנרשםלהדליקלואמורשם

בשבאיןשםדולקשיהיהשםויניחנודולקנרעמוויוליךדבראינהלחפשלחשכהממוך
ביתשלוםמפניהשבתלצורךלהדליקוחכמיםלושהתירובביתוהדולקאחדנרמלבד
:נריםנלאת,נשליםאיןלה.אכנלאיאשלי"בחשיכהייאכלשלא

לשבתמובמיוםנפשאוכלמלאכותלעשותמתירתבשיליןעירוביראין"~ינתבארכברל
לבולוראויהוהיאהואל11מלאכהבעשייתאיסורכאןאיןהתורהשמןמשוםאלא

נדרומחמתשמתענהמילפיכךהיוםעדייןאכלושלאאורחיםלומזדמניםהיואםביום
שלושתיהאכילהלצורךמלאכהשוםלעשותלושאמורכיוןשבתבערבשחל"ימ"ביו

לומועילתבשיליןעירוביאין""ה"תצ'בסיש"כמביוםבווישתויאכלואפילו"יאחרים
מועלאלאשבתשלושתיהאכילה-לצוקמ"ביומלאכהלעשותבעצמולומותרשיהא

,כ"מ.ע"ישוטור.א,יזבריתארל ,שםע"ישוסררלא

.גף'מערלב "ברלג

.כ"מלביש.שרשעםרבהש"ומה"ד' ,שםע"ישוטור.שםתא"בררלד

,שםע"ישוטור.ט"הפיום"רמברלה

.ט"מכולקמן,"מלעיללנמדראהרלי ,אבעיאה"ד(ב,ט)ן"ררלז

ב"מרמא"מלעילראה.מצוהלצורךבשבתשמוהררלח וצמ"מ_ושת

_ם'ינ' ,ט".מקא"מ,ובשםה"די"ב.שםן"ררלט

.מנץל'לעראהרע ע"ישוסיר,ב,פדב"בראהרכ1א

.ב"מקצו"ממ"חי .ג"מק.שםע"ממ

"מב"פראש.ג"מדשערהקדשבעבירתא"רשברטב טיר.טז
.כ"מסוףע"ושי .כ"מקא"מ.ן.אואםש"ומה"די"ב,שםא"רשברנוג

,טיר.ב"מרס,כאמצהרעד (מועטדבר)טדרעה
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,א"מרמג" לעלוראה.א"מכא"רמ.מהמנבירגמ"מהרבשםתירריב

.ו"מטסיףד'תק.'מי לעיאהרנג
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תקכמ-תקכזטוביוםהלכותקפח
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ננפתללישמציהיכן"מ"ר'.נמש"כמשבתנערבכמימ"יי
,

לכנורט"יינערבתי יו
.ש"ע"בי"רמבמיש"כמשבתלכבודשבתבערבכמו'מ"
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