
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ˙·˘· ˙Â„ÂÚÒ ˘Ï˘ ÏÎ‡˘ ‰Ê ÏÚ ¯Î˘ ÔÓÁ� ·¯ ˘˜È· ÚÂ„Ó  
‰Ê· ·ÈÂÁÓ „Á‡ ÏÎ È¯‰?  

Ô˙˘¯Ù· ה''כז ''ט‰Ï ÌÂÈ‰ ˙·˘ ÈÎ ÌÂÈ‰ Â‰ÏÎ‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ  ' ÌÂÈ‰
‰„˘· Â‡ˆÓ˙ ‡Ï.  

  

Ó‚·' ילפינן מכאן שיש חיוב לאכול שלש סעודות  'מ ב''שבת קיז ע
  .פעמים היום' מדכתוב ג, בשבת

  

‰ Â˜ÏÁ�ÌÈ˜ÒÂÙ האם זה חיוב דאורייתא או רק חיוב דרבנן 
  .והפסוק הוא אסמכתא בעלמא

  

ÌÈ„¯Á‰ ˙Ú„ סעודות הויא '  סבירא ליה שחיוב ג'ד אות ג''פרק י
ח ''וכן כתב הלבוש אור, ב''ז ע''שבת קיי ''וכותב דכן משמע מרש, דאורייתא

  א''סימן רצ
  

È¯‰Ó‰ Ï·‡''Ï כתב דחיוב גא''ימן רצח ס''ד מובא באליה רבה אור''סימן צ  '
ס "ת דג"ו ציין לספר הישר לר"א ס"רצ' ם בסי"ת למהרש"ובדע, סעודות הויא דרבנן

   . דרבנןבשבת מ
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:אמר רב נחמן תיתי  ב''ח ע''שבת קי'  על הא דאיתא בגמ
קשה מה הרבותא של רב נחמן , לי דקיימית שלש סעודות בשבת

הרי יש חיוב לקיים , נאשאמר שקיים דבר שחייב לעשותו מדי
 'א חלק ז"ת הרשב"שווכן ב, ב''ע' בכורות ב' כך מקשה התוס, שלש סעודות בשבת

 סימן ח''ת כתב סופר אור"שווכן ב, ב''ח ע''א בספרו פתח עינים שבת קי''וכן החידנ ''סימן ש
  .ט''ל
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 תיתי לי 'בגמלא היו נזהרים משלש סעודות מדאמר  פעם .‡

כך תירץ ,  לא היו נזהרים בהןםסעודות משמע שכול' יימית גדק

  .' עמוד ב'תוספות בכורות בב
„ÈÁ‰ Ï·‡''�‰ ıÂ¯˙ ‰Á„ ÌÈ�ÈÚ Á˙Ù Â¯ÙÒ· ‡''Ïל הדבר '' וז

קשה דבדבר שהוא חיוב מן הדין לומר שלא היו נזהרים 
  .כולם

י ''פ שיטת הפוסקים דסעודה שלישית אפשר לקיים ע'' ע.·
קפיד מאוד על כל הסעודות שיהא בפת פירות ורב נחמן ה

  ב''ח ע''א בספרו פתח עינים שבת קי''כך תירץ החיד, וזה הרבותא

 מצוות דתלוי באכילה קשה לקיים לשם שמים כיון שיש בזה .‚
' ולזה אמר רב נחמן אני קיימתי מצות ג, גם הנאה גופני

 ח''ת כתב סופר אור"שוכך תירץ ב, סעודות לשם מצוה ולא לשם תאוה
  ט ''סימן ל

 ב''ח סימן תע''וכן כתב הב, ז''סימן רספ מה דכתב בספר חסידים '' ע.„
 דהמתפלל ערבית שבת 'ק א''ז ס''סימן רסמובא במגן אברהם 

מ צריך שיאכל כזית בלילה ''מ, מבעוד יום ומקדש וסועד
וכן , 'ק ו''א ס''סימן רצז '' וכן הטז''סימן רסוהרב עולת שבת , ממש

,  תמהו עליו דתוספת שבת דאוריתא ליה שאינו צריךסבירא' התוס
ע מקדש מבעוד יום וכתיב זכור ''ויש לחזק דבריו דהרי לכ

ואפילו דכתיב יום השבת מקדש דתוספת , את יום השבת
כ אפשר דמדינא מקדש וסועד מבעוד יום ''וא, שבת דאוריתא

אמנם , יצא ידי חובתו סעודת שבת דתוספת שבת דאוריתא
תורת חסידות היה נזהר לאכול כזית והותר רבי נחמן מ

סעודת בשבת ' בלילה ממש והיינו דקאמר תיתי לי דקיימית ג
דייקא דגם סעודה ראשונה השתדלתי לקיים בשבת עצמו 
בעצומו של יום ולא רציתי להפטר בסעודה מבעוד יום 

  . ב''ח ע''א בספרו פתח עינים שבת קי''כך תירץ החיד, תוספת שבת

 מובא במגן אברהם הלכות פסחדאיתא בזוהר בפרשת אמור פ מה '' ע.‰
 דבערב פסח שחל להיות בשבת היה מקיים רבי 'ק ב''ד ס''סימן תמ

ועל זה אמר רב , שמעון מצות סעודה שלישית בדברי תורה
, ולא בדברי תורה, נחמן שהוא קיים כל פעם באכילה ממש

מ ''ד ע''ה לסימן י''ות בהגוכעין זה כתב הגאון מקוטנא בספר חסדי אב, מעדני אשר
  .ב''מ

¯˘‡ È�„ÚÓ: נראה לציין סיפור נפלא המובא בספר פרדס 
 שהגאון רבי יושע בער סאלאוויטשק ב''מ רע''פרשת אמור עיוסף 

ל פעם אחד היה באכסניא בשבת ולא היה לחם ''מבריסק זצ
משנה ושאל לו אחד הא אפשר לצאת סעודה שלישית בדברי 

היות שאחד מן השומעים יסתור דברי ותירץ שיכול ל, תורה
ת דברי יציב "שוועיין ב, ואשאר בלא תורה ובלא שלש סעודות

  .ליקוטים והשמטות סימן קכו
Â.פ שהיה שומר " אעא"חידושי הריטבפ מה שאיתא שם ב'' ע

האחרות היה זהיר בזו לעשותה ככל דקדוקיה וחוקותיה 
צוה אחת שכן כל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מ, לגמרי
  .מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ, מה כהלכתהילקי
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‚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ' ˙·˘· ˙Â„ÂÚÒ  

˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎÎ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע , סעודות בשבת הויא מצוה'  כיון שאכילת ג

סעודות ' אין מברכים אשר קדשנו במצוותיו וצונו על אכילת ג

סעודות הויא חיוב ' טת הפוסקים דגולא מבעיא לשי, בשבת

סעודות לא הויא ' אלא אפילו לשיטות דג, תורה בודאי קשה

כך , מ מדוע אין מברכים כמו בכל מצות דרבנן''מ, אלא מדרבנן

וכן בשדה חמד בחלק אסיפת דינים מערכת ', ד אות א''סימן רע' מקשה בפתח הדביר חלק ג

  .ז''אות ט' ברכות סימן א
  

ˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÌÈ:  

, ג''וברוקח סימן רפ, ד''ו ע''סדר ליל הפסח מפ מה שכתב באבודרהם '' ע.‡

 È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ ‡˘¯, 'ק ב''ג ס''ובחק יעקב סימן תע', ק ח''ב ס''באליה רבה סימן תעו

 בטעם שאין כוסות' ו פרשת בא עוד תרוצים מדוע אין מברכים על ד''תשס

' צונו לשתות דכוסות אשר קדשנו במצוותיו ו'  דמברכים על

אין מברכים רק על מצוה שעושים בלא ד משום, כוסות

ל דאם ''דקימ, כ הכא דחייבים לשתות בהפסק''משא, הפסק

ל אתי ''לפי הנ,  לכך אין מברכים,שתאן בבת אחת לא יצא

שאין  מצוה שזה כיון סעודות 'ג על שפיר מדוע אין מברכים

  .'ד אות א'' סימן רע'כך מקשה בפתח הדביר חלק ג, מקיימים בבת אחת

„ÓÁ ‰„˘· Ï·‡ בפאת השדה מערכת ברכות סימן ג'  Ì˘· ‡È·‰

 ÌÈ�Â¯Á‡א''בעל הגהות כור לזהב על חדושי הריטב ‰Ê ÏÚ ‰Ó˙˘  דאין

, דארבע כוסות הם מצוה אחת בהפסק, הדמיון עולה יפה

לא יברך על כל  ולמה מצוות הם' כ סעודות שבת ג''משא

עיין בספר מעדני אשר פרשת וארא אריכות  מעדני אשר, סעודה בפני עצמה

  .גדולה אם מצות ארבע כוסות האם מצוה אחת או ארבע מצוות

לא תיקנו ברכה אלא על דבר שניכר ממעשיו שעושה זה  .·

כיון שצוני לעשות , מחמת המצוה אשר צונו הבורא יתברך

דבר זה לשם מצוה זו כגון שצונו לאכול מצה או מרור אשר 

ת היה יכול לאכול כל מה שירצה להשביע ''יבלתי צוואת הש

בזה , את נפשו והוא יתברך צונו לאכול בדוקא מצה או מרור

מה שאין כן , שייך שפיר לברך אשר קדשנו במצוותיו וצונו

הא גם בלתי צוואת הבורא היה אוכל כן , ט''סעודת שבת ויו

כי הטביע הטבע כי כל אדם יתאוה תאוה לנפשו לאכול כדי 

ין ניכר באכילתו שאוכל מחמת צוואת הבורא כיון וא, שבעה

שלא נצטווה על שום דבר מיוחד שיהא ניכר מתוך מעשיו 

שעושה מחמת הצווי דהא בכל יום הוא אוכל לכן לא ראו 

כך תירץ בשדה חמד בפאת , לתקן בזה ברכת אשר קדשנו במצוותיו

  .'השדה מערכת ברכות סימן ג

משום שלפעמים ,  מברכיםאין,  שיש למצוה זמן קבועפ''עא .‚

או אדם שאינו רגיל , כגון אם היה שבע, אינו חייב בהן כלל

 לכן ,לאכול כי אם פעם אחת ביום ותורה אחת לכל ישראל

  .אין מברכים

,  אפשר כיון שיש חשש גדול שאינו יעשה את זה לשם שמים.„

כ אפשר דאינו מצוה כלל בכהאי גוונא לכן אין מברכים על ''א

כיון שיש חשש גדול שלא יכוין לשם , סעודות'  גמצות אכילת

  .ח''ת גנזי יוסף סימן ל''ועיין בשו', סימן ס' ת פרי השדה חלק ב''כך תירץ בשו, שמים

  
  

˙·˘· ˙Â�Ú˙‰Ï ÌÈ¯˙ÂÓ ÌÈ�ÈÈ„ Ì‡‰?  

· ‰�‰Â˘"˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ ה "סנהדרין ל' העיר בהא דאיתא בגמ ח''סימן קנ

ע לפי " צל,השבת ולקטליה בשבתא אין רציחה דוחה את א"ע

אין רשאים לטעום ,  סנהדרין שהרגו הנפשא"ג סוע"סהגמרא לקמן 

,  אומרת הגמרא מהאי טעמאב"ד ע"יובמועד קטן , כל אותו היום

ז "משום דימנעו עי, שאין רשאים לדון דיני נפשות בחול המועד

אמאי לא , ט"חששו עבור שמחת יו ל"ואם חז, ט"משמחת יו

 יכולים לדונו בשבת דיני נפשות ט אין"ל פה שמה"אמרו רז

, ד כל יום שבת זה"ז יצטרכו להתענות הבי"משום דעי, לקטלו

  .'א' ח סעי"רפ' ח סי"כמפורש יוצא באואשר אסורא הוא 

˙·˘· ÌÂˆÏ ‡�È·¯„ ‰È¯· ¯ÓÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

˙·˘· ÏÂÎ‡Ï ·ÂÈÁ ˘È È¯‰ ?  

Ó‚· ‡˙È‡' מר בריה דרבינא כולה שתא הוה 'ח עמוד ב''פסחים ס 

 ,לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכיפורי, יתיב בתעניתא

,  ימי משתה ושמחה כתיב"פוריא " יום שניתנה בו תורה"עצרת"

דתני חייא בר רב מדפתי ועניתם את " מעלי יומא דכיפורי"

 וכי בתשעה מתענין והלא בעשירי ,נפשתיכם בתשעה לחדש

ה עליו  מעל, אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשעה בו,מתענין

  .הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי
  

 ‰�‰Â˘·"·˘˙ ˙"ı בפסחים '   הגמ כתב דמפשטותח"רצ' ג סי"ח

 לו ואפי,משמע דמר בריה דרבינא כל שתא ציים בר מהני יומא

  . בשבת דאי לאו הוה אמרינן בפירוש ובר משבתא
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך היה מותר למר בריה דרבינא לצום בשבת הרי 

וכן , ב''ח ע''כך מקשה המאירי פסחים ס, סעודות בשבת' כול גיש חיוב לא

   .ב'' סימן רס'א חלק ד"ת הרשב"שוב
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

מר בריה דרבינא היה דרכו לקבל עליו תעניות בכולל  .‡

 והתענית חל בכולל אף לשבתות וימים ,בשבועה או בנדר

ל שאם קבל "טובים כמו שביארנו בשלישי של שבועות ר

ו בנדר או בשבועה תענית לכל ימי השנה או החדש או עלי

השבוע מתענה אף בשבתות ואם קבל עליו לכל שני וחמישי 

ואירע בו יום טוב מתענה בו ואף עצרת ופורים ותשיעי של 

תשרי בכלל זה אלא שהוא היה פורטם לרוב חיבת השמחה 

  'מ ב''ח ע''מאירי פסחים סכך תירץ ה ,שבהם

ולכן היה , ם דמותר להתענות אף בשבת מיירי בתענית חלו.·

כ בימים שפירט לא היה רוצה לצום ''משא, צם בשבת על זה

ב "רס' ד סי"א בתשובותיו בח"ף וכן הרשב"הריכך כתב שם , אף תענית חלום

  . מפרשי דתענית חלום קאמר

ÒÂ˙·Â ' ˙ÂÎ¯·נמי הקשה איך בשאר ימים טובים היה ב''ט ע''מ 

  .ותירץ נמי דהיה תענית חלוםט ''צם הרי אסור לצום ביו

‰‚‰·ÂÂ˘¯‰Ó ˙"Ì ל במנהגים '' הביא דבמהריב'' עח"פסחים ס

ט חמיר משבת דאין להתענות בו ''ץ דיו''י כ''הביא בשם מוהר

תענית חלום דברגלים כתוב שמחה ואין שמחה אלא בבשר 

עיין בספר מעדני , כ בשבת כתוב רק עונג וזה עונג דיליה''ויין משא

  .  ח שארכתי בשיטת הפוסקים בענין האם יש חיוב שמחה בשבת'' תשסאשר פרשת בא

חייב אדם  ' הלכה ט'הלכות שבת פרק ל ם''פ מה שכתב הרמב'' ע.‚

לאכול שלש סעודות בשבת אחת ערבית ואחת שחרית ואחת 

ואם היה חולה מרוב האכילה או שהיה מתענה תמיד , במנחה

יון דהתענה כל ל אתי שפיר דכ''לפי הנ, פטור משלש סעודות

א "י קנ"ב סוס"לב חיים חכך תירץ ב, השנה היה מותר להתענות בשבת

  .ח"רפ' ב סי"ח ח"יפה ללב אווכן ב

דבשבת , הכונה לבר משבת,  יש ראשונים שכתבו דכולה שתא.„

  .סעודות בשבת' באמת לא התענה משום חיוב אכילת ג

Â�·˙Î˘ ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ÈÙÏÂ:ו '' נגיטין'  יש לתרץ הא דאיתא בגמ

דלכאורה דבר זר הוא , שנין' צדוק יתיב בתעניתא מ' רד ב''ע

שנין כלל הצורך ' צדוק שלא ירגיש בתוך מ' דאיך יתכן לפני ר

סעודות בשבת מה שהוא חיוב גמור ' לאכול בשבת ולקיים ג

עיין גרש ירחים גיטין שם , מצד הדין ולכמה פוסקים הוא דאורייתא

יר כיון דהתענה כל השנה מותר ל אתי שפ''ולפי הנ, נתקשה בזה

ויש שתרצו דכיון שהתענה על חרבן , לו או שנשבע בכולל

כדנפסק ולא גרע ממתענה לשם תשובה דמותר , הבית מותר

   .ז'' סימן ל'ת ציץ אליעזר חלק ו"שוכך כתב ב ',ק ג''ח ס''ח סימן רפ''אור



 ˙Â¯� ˙˜Ï„‰Ï ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ È�‰Ó ÍÈ‡  

 ÏÈ‡Â‰ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï È¯‰ÌÈÁ¯Â‡Ï ÈÊÁÂ?  

 Ô˙˘¯Ù·Ë'' ÊÂ‚Â ÂÙ‡ ÂÙ‡˙ ¯˘‡ ˙‡'.  
  

Ó‚· '‰ˆÈ·הא ,סמכו חכמים לעירוב תבשילין מן התורה ב''ו ע'' ט 

את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו , אליעזר' כיצד דאמר ר

ט שחל להיות בערב שבת שאין אופין אלא על "בשלו ללמד על יו

ט '' לבשל מיושמי שרוצה, האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל

  .לשבת צריך יהא לו עירוב
  

ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ È�‰Ó„ ‡‰ ‰�‰עיין ביאור  ב''ו ע''פסחים מ'  מבואר בגמ

ל הואיל ומקלעי אורחים '' זה רק משום דקימז''הלכה ריש סימן תקכ

ועל זה מהני הערוב לסלק , כ ליכא איסורא דאוריתא''וחזי ליה א

הני העירוב תבשילין אבל בלא הואיל לא מ, את האיסור דרבנן

ויש שיטה בראשונים שעירוב מהני בחלא הואיל , כיון דיש איסור דאוריתא

  .ז''ט עיין אריכות ביאור הלכה ריש סימן תקכ''ד דצרכי שבת נעשים ביו''ל כמ''דקימ
  

ÂÈÓ ¯� ˙˜Ï„‰· ‰�‰''· ˘È ˙·˘Ï Ë '˘· ˙ÂÚÈ„''Ú ק ''ז ס''סימן תקכ

תר להדליק נר של שבת  שיטה הראשונה דמי שלא עירב מוט''י

  . וכן הלכה, ויש אוסרים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:י עירוב "דשריא עדהא '  לפי מה דמבואר בגמ

כ היאך מועיל להדלקת הנר "א, תבשילין הוא משום הואיל

דביום לא חזיא לאורחים דשרגא בטיהרא מאי , שלצורך הלילה

ח ''ת אבני נזר אור'' בשווכן, ה מדליקין''א בד''ב ע''ט ביצה כ''כך מקשה בשמחת יו ,אהני

  .ו''ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן רכ"שווכן ב, ז''סימן שצ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

לכן מותר , אפשר דחזי לצורכו אם יצטרך לילך במקום אפל .‡

ה ''א בד''ב ע''ט ביצה כ''כך תירץ בשמחת יו, ט לשבת''להדליק נר מיו

  .מדליקין

 עד עת החמה שמשקיה תרי"א ד"ה ע"שבת ל' ת בתוס"לשיטת ר .·

וכבר חשוך בבית באותו עת דזמן , כ זמן ארבעה מילין"צאה

, ב בפסק"ו ע"פ בפסחים מ"ר' ועיין תוס, ועדיין דין יום עליו, הדלקה

 הא ירוב תבשיליןכ למה צריך ע" אך אח"ובערוך השולחן שם סעיף כ

רי ת דב"שוב כך תירץ, ט לעצמו שלא יהיה בחושך"הוי גם צורך יו

  . ובהיותי'ה ח"ו ד''יציב חלק אורח חיים סימן רכ

  

 ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚÏ Í¯ˆ� Â�È‡˘ ÈÓ ÏÎ‰ ¯·Î Ï˘È·˘  

‰ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Â˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ Ì‡‰Ê ÏÚ Í¯·ÏÂ ?  

· ‰�‰Â˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ אם כבר הכין כתב  ' סימן כ'אורח חיים חלק ה

, וגם שיש לו נר דלוק, כל מה שצריך לאפות ולבשל לצורך שבת

  .ה לעשות עירוב תבשיליןליכא מצו
  

Â‰È‡¯ ‡È·Ó: שכתב דמי א"ז סק"סימן תקכ ן אברהםבמג מהא דאיתא 

ת יעבור "ואם ילך לביתו להניח ע, ת"נ ולא הניח ע"שהוא בבהכ

דיוכל להקנות קמחו , ת"יתפלל מנחה ולא יניח ע, זמן המנחה

הרי יש לחייבו לילך ,  ואם הוא חיוב מצווה בכל אופן,לאחרים

אלא משמע דרק כשצריך . ת מצד המצווה"עשות עלביתו ול

. ולא כשאינו צריך, ת"לבשל לצורך השבת איכא חיוב מצוות ע

אם יש , א דאף בצריך לבשל לצורך השבת נמי"ולכן מחדש המג

אבל . אינו צריך לחזור לביתו, לו עצה להקנות קמחו לאחרים

אם יכין הכל , ט איך שיעשה"מ לאחד שישאל מתחלה בערב יו"מ

או , אם יש לו גם נרות דלוקין, ת"ט ולא יצטרך לעשות ע"מעיו

צריך וודאי , ט ערב שבת לצורך שבת"ת ויבשל ביו"שיעשה ע

כדי שלא יצא מזה , ת"לומר לו שיותר טוב שיצטרך לעשות ע

  .קלקול
  

Â·˙Î ÌÈ�Â¯Á‡‰ Ï·‡ שיש מצוה להניח עירוב ולברך אף שיודע 

מ כיון דהויא משום כבוד ''מ, שאינו הולך לבשל וגם לא ידליק נר

כך כתב בספר , שבת כדי לזכור את השבת צריך להניח עירוב ולברך

 ושאלתי כמה ,ז''מובא בפסקי תשובות סימן תקכ, ג''סימן קכ' מועדים וזמנים חלק ז

  .ם ונחלקו הלכה למעשה מה צריך לעשות"מוצי

ÂÈÏ ÚÒ�Â Â˙È·· ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰˘ ÈÓ'' Â·¯Ï Ë  

˘ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ÂÏÈ·˘· Ï˘·Ï Ì?  

¯Â˜ÁÏ ˘Èט לעיר '' מי שהניח עירוב תבשילין בביתו ונוסע ביו

ט בערב שבת או דילמא ''אחרת האם מותר לבשל שם כשחל יו

  .אסור
  

˙Ó‡ ˙Ù˘· ‰�‰מכריז רבי  'מ ב''ז ע''ביצה ט ' על הא דאיתא בגמ

יעקב בר אידי מי שלא הניח ערובי תבשילין יבא ויסמוך על שלי 

, רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי עד תחום שבתועד כמה אמר 

ÊÂ ·˙Î''Ï י דאין דעת המניח על אנשים שאינם " רשרשופי

 אלא לאותם שהן , הטעם דלא מהנישר להיות אפה והי,בתחומו

ירוב ז מי שהניח ע"ט ולפ"בתוך התחום כיון דיכולין לבוא ביו

ן י לא משמע כ"רש'  כתוך התחום אבל מפיה חשיב לדידיתחומין

י " אך יש לדייק מדברי רשש"מ ע"בשם הה' ז סעיף ח"תקכ' א סי"כ ברמ"וכ

דאפשר דלא ' ן כ" אבל הר,דאם פירש שמניח גם עליהם מהני

מהני דאינו בדין שיערב אחד על כל העולם משמע מדבריו דאי 

לא הניחו עירוב ' מהני אפי' לכל העולם ממש הי' הוי מהני אפי

מ "י לבוא עתה מ"בכך שהוא אתחומין וכן נראה מסברא דמה 

 דלא מצינו ,כ הלך לו"ט ואח"ת בעיו"הוי כהניח הוא בעצמו ע

 אסור לבשל במקום אחר כשאין עירוב תבשילין שלו השיהי

ע כתבו דדוקא למי "ק וכן בשו"א בעבוה"במקום זה אבל הרשב

מהני ' שהוא רשאי לבוא לכאן שהניח עירוב תחומין לדידי

ז במי "ע לפ"ה לא מהני וצ"ל בלאבמפרש שמניח בעבורם אב

שהניח עירוב תבשילין והלך למקום אחר מה דינו וגם תמוה 

דעת המניח על מי שהניח עירובי תחומין ' לדבריהם למה לא יהי

כ לעולם דעת "כיון דהכל תלוי אי יכול לבוא לאכול העירוב א

המניח על מי שיוכל לצאת בו אלא ודאי משמע דמצד קירוב 

' הי' ן אפי"תו אלא על תחום שבת ולדברי הרהמקום אין דע

דעתו על טפי נמי לא מהני אבל שלא יועיל על מי שאינו יכול 

  .ע לדינא"ת אין לנו וצ"אם הניח בעצמו ע' לאכול אפי
  

·ÂÂ˘" ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙בענין מי שעירב נמי נשאל  ב'' סימן קכ'חלק ח

, ובט האם מועיל לו העיר"עירובי תבשילין ונסע לעיר אחרת ליו

דאף אם התנה שיועיל עירובו '  שכ'ק ט"ז ס" תקכמןסיא "והעיר ממג

, מ אינו מועיל לו אם לא שהניח עירובי תחומין"גם לאחר מ

ב נסתפק "ז ע"ועיין בשפת אמת ביצה ט, ד"ה בנ"ולכאורה ה

  . בזה
  

‰Ê ¯·„ ˙·Â˘˙·Âב "ז ע"ביצה ט'  אומר דהספק בזה בלשון הגמ

י "רש' וכ, עד תחום שבת'  גמדסומכים על גדול העיר וקאמר

ומוכח , דעת מניח עליהם' דלהעומדים חוץ לתחום שבת לא הי

, דעת מניח עליהם מועיל אפילו לחוץ לתחום' להדיא דאם הי

וכן , ואין חסרון במה שאין יכול במציאות לבא אל התבשיל

, ן שם כאשר הרגיש בשפת אמת"מוכח להדיא להקל בלשון הר

דעתו עליו אפשר דלא ' תחום אפילו הין דטפי מה"הר' דהרי כ

ן רק "הרי דדחה הר, מהני שאינו בדין שיערב אחד לכל העולם

אבל לא דחה בפשיטות דהא יש ריעותא שלא , מפני טעם זה

  . יכול לבא אל התבשיל
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: פסק בשבט הלוי דיש להחמיר לכתחילה שלא 

 בדיעבד אבל, לבשל אם לא הניח עירוב תבשילין במקום שנמצא

אף אם לא הניח עירוב תבשילין במקום שנמצא כיון שיש , מהני

  .פוסקים שמתירים



  
  

åéåðîì àìà ìëàð åðéà çñô ïáø÷ éøä çñôéå éúé êéøöã ìë øãñä ìéìá çñôá ïðéøîà êéà  

 äãâää øãñá øãñä ìéìá ïðéøîàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî åìëà éã àéðò àîçì àä
 àòøàá àðúäáàçñôéå éúéé êéøöã ìë ìåëéå éúéé ïéôëã ìë íéøöîã , ìë ïðéøîà êéà úåù÷äì ùéã
çñôéå éúé êéøöã ,åéðîì àìà ìëàð åðéà çñô ïáø÷ éøä ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

õøúì äàøð ,ò''ñåúä úèéù ô 'øäå''ì íéøãð ï''å íéùðã åòà çñôî ìåëàì íéìåëé íéðè÷'' íðéàù ô
éò éåàø åðéàù éîì àìå éåðîì àäéù éòá úåðîäì éåàøù éî ÷øã íéåðî''à ù'' ìëã äðåëäã øîåì ùé ë

íéðè÷ íéùðà àåä äðåëä çñôéå éúé êéøöã.  
  

èéìù øãìëéå óñåé áøä'' àíéìùåøé  

ãéçäã ïééöì ùé''éøä é÷åîðî àéáî àá úùøô ãåã éðô åøôñá à''ã , úðî ìò åèçùù øîåì ùéù áúëù
éåðîë áùçé êéøöù éîù ïë ,äøéøá éðéãá íù óéñåî àåäå .  

  

äøä''èéìù ïøèù ìàøùé ìàåîù â'' à÷øá éðá  

éìöà ãåòñéå éìò øåáòéù åðééä òñôéå åîë äðååëäã áúë äùî ãâéå çñô ìù äãâäáã ïééöì ùé , éôì
ðä''øéôù éúà ì .  
  

àøä ùãåçä øîåì øåñéà ùé íàäéæòåìä êéøàúá ïåù  

 àëéì àîìéã åà ïåùàøä éæòåìä êéøàú éôì ïåùàøä ùãåçì àåø÷ì øåñéà ùé íàä íúø÷çù äî
øåñéà ,äæá íéðåùàøä ú÷åìçî íúàáäå.  

  

äøä''èéìù ìôà ïåéö ïá éáø â'' àçî ãåãùàá òéôùî''ïåéö çîùî ñ   

èéìù ïé÷ñéìô á÷òé áøä'' àíéìùåøé  

ïéá àáåè ÷ìçì ùéã øéòäì äàøðáîøäã ïåãéð ''éæòåìä êéøàúì ï ,äåúäù íéùãç äðä éë" éøééà ÷
ùãåç ìëá úùãçúîä àéäù äðáìä éùãç åðééä ,æç åøîàù åîëå" äæä ùãåçä ì– äðáì åì äàøä 

äùåãéçá ,áîøä úòã éôì äæáå"äðùä éùãçì ïåùàøë ïñéð úåðîì äøåú äãéô÷ä ï , òé÷ôäì àáå
äîåãëå éøùú ,á ïéà éæòåìä êéøàú ìáàììë íéùãç ä , úåîé å÷ìçù àîìòá úå÷ìçúä àìà äðéàå

éì äîçä"íé÷ìç á ,ìàùåî íù àìà åðéà íéùãç íäì íéàøå÷ù äîå , ïîæá ììë íðéà éøäù
ììë úåùãçúä íåù íäá ïéàå çøéä úåùãçúä , ïôåà äæéàá íúåðîì øåñàì éúéú àëéäî äæáå

äöøðù ,ä ùãåçä àäé éî äøåú äãéô÷ä äðùä éùãçì ÷ø éøäù íëì àåä ïåùàø áåúëä ïåùìëå ïåùàø
äðùä éùãçì ,ïåùàøä àäé éî ììë äøåú äãéô÷ä àì íéðéðî øàùá ìáà , øåñéà íåù ïéàù åîëå

åãëå úåòåáùì ïéðî úåùòì 'äöøðù ïëéäî íúåðîì ìéçúäìå ,é ïë" íéùãç íðéàù åìà äðù é÷ìç á
åãå äöøðù ïëéäî íúåðîì øåñéà íäá åðéöî àì íöòá"÷.  

  

äøä''èéìù íéåáâðéô ìà÷æçé éáø â''à  

åùáã ïééöì ùé''â ÷ìç øîåà òéáé ú 'øåé''è ïîéñ ã 'äæ ïéðòá äìåãâ úåëéøàá ïã.  
  

äãåòñ íå÷îá ùåãé÷ àì äæ éøä øãñä ìéìá íéùåòù ùåãé÷ä éðäî êéà  

çñô ìéìá íéùåòù ùåãé÷ä éðäî êéà íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî ,îé÷ éøä'' ìøåà''òø ïîéñ ç''â 

äãåòñ íå÷îá ùåãé÷ ïðéòáã ,à''ùåãé÷ä øçà ïîæ äáøä íé÷éñôîù øãñä ìéìá ë ,à'' éðäî êéà ë

ùåãé÷ä, íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù æàø ïøäà éáø ïåàâä'' àçîå íéìåç øå÷éá íéìåçä úéá áø''ìàåîù úøàôú ñ  

åî éôî éúòîùù äî ïééöì ùé'''öæ ÷éöéååàìàñ áåã óñåé éáø ïåàâä ø''àø ìíéìùåøé ÷ñéøá úáéùé ù ,
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