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 ""לבניינה של הלכה
 רה"ימו"ר מפי  שבת בישיבהסיכום הלכות שבת שנאמרו ב

 דיני עירוב תבשילין

 

בשבתות אלו של זמן אלול אנו עוסקים 
בהלכות הטמנה, אולם כיוון שהשנה שני 
ימי ראש השנה צמודים לשבת קודש נשנה 
מן הסדר הרגיל ונעסוק בדיני עירוב 

 תבשילין. 

ניין אפיה מיום דנה בע 1הגמרא בפסחים
מלקות  רב חסדא חייביםטוב לחול. לדעת 

על אפיה זו )משום 'לא תעשה כל מלאכה'( 
 שאוליואילו לדעת רבה אינו לוקה כיוון 

יתברר יום טוב ומהלך אורחים ב יבואו 
הייתה ליום טוב עצמו המאכל שהכנת 

יוצא  )סברא זו נקראת סברת 'הואיל'(.
להכין  שלדעת רב חסדא ישנו איסור תורה

ולדעת רבה הדבר אסור  לחוליום טוב מ
  .משום סברת 'הואיל' מדרבנן

כיצד מועילה הנחת עירוב  הגמרא דנה
שלרב עונה הגמרא   ?רב חסדאתבשילין לה

חסדא אין איסור תורה באפיה מיום טוב 
אטו אפיה מיום  מדרבנן לשבת והדבר אסור

תפקיד העירוב הוא בגדר היכר  .טוב לחול
יבשלו מיום טוב לחול. לדעת שלא יטעו ו

רבה עירוב תבשילין מועיל על יסוד סברת 
 הואיל'.'

שעירוב תבשילין  2כתב המשנה ברורה
מועיל אף לסוברים שאסור מדאורייתא 

רינן סברת כיוון דאמ להכין מיום טוב לשבת
, ולכן אסרו להכין מיום טוב לשבת 'הואיל'

רק מדרבנן, ועל ידי עירוב התבשילין נחשב 
מערב יום טוב  התחיל להכיןילו כבר כא
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את  לשבת וביום טוב עצמו רק מסיים
פסק זה הוא אליבא דשיטת רבה  .ההכנה

 .3וכך פוסקים ראשונים רבים

וב תבשילין נהגו להניח פת לצורך עיר
בכדי לאפות, תבשיל )ביצה(  -פת ותבשיל.

די בתבשיל בלבד  מעיקר הדיןבכדי לבשל. 
ות. במקרה שלא רק לאפאם כוונתו היא אף 

אולם  מתכווין לאפות סגי בתבשיל לבד.
מכל מקום המנהג הוא להניח גם פת וגם 

 תבשיל.

 יש בזה שתי נפקא מינות חשובות:

שלחלק מהפוסקים מדובר באיסור כיוון 
סברת 'הואיל'  סמך תורה, והתירו רק על

"להקדים  , לכן ישבצירוף עירוב תבשילין
מלאכתו בכדי שיגמר הכנת מאכליו לשבת 

 יש שהות שאםוכך  4..."בעוד היום גדול
יש להקפיד , ויוכל לכבדם יבואו אורחים

יהיו מוכנים מבעוד יום לפחות  שהתבשילים
כך ראוי לנהוג לכתחילה  כמאכל בן דרוסאי.

ולסמוך על  ניתן להקל בשעת הדחק אולם
הסובר שאיסור  הפוסקים כדעת רב חסדא

היכר הכנה מיום טוב לשבת הוא רק מדין 
ולכן אין צורך שהמאכל יהיה ראוי לאכילה 
מבעוד יום. בוודאי שקל יותר להקל כאשר 

 .5מדובר ביום טוב שני שחל בערב שבת

שני של ראש השנה יש מקום  לגבי יום
להתלבט שמא הוא חמור יותר משאר יום 
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 לבניינה של הלכה
 

 ב

שני ימי ראש טוב שני, שהרי יש אומרים ש
'קדושה  -דושים בקדושה אחתקהשנה 

אמנם אנו משתדלים למצוא פרי  .אריכתא'
חדש ליום טוב השני בכדי לברך עליו 

 7, אך מכל מקום פסק השלחן ערוך6שהחיינו
שאם אין לו פרי חדש יברך שהחיינו בכל 
מקרה, ולכן אולי דינו של יום שני של ראש 

חמור יותר מסתם  שחל בערב שבת השנה
 יום טוב שני, ויש לעיין. 

מינא נוספת הינה בעניין אכילת נפקא 
כפי שלמדנו, עירוב התבשילין העירוב. 

פעולת הבישול לקראת  תחילתמהווה את 
שאם העירוב נאכל  להלכה נפסקאף ושבת 

שבת אי אפשר להמשיך ולבשל על קודם 
המשנה ברורה  כתב  .8סמך עירוב זה
של העירוב  בפתלהשתמש שלכתחילה יש 

עליו בסעודה  'לחם משנה' ואף לבצוע בתור
ונעשתה בו מצווה אחת  הואילשלישית 

 לענ"ד נראה .9יעשה בו גם מצווה אחרת
להשתדל  יש שיש סיבה נוספת שבעטיה

טעם . בשבת עצמה התבשילאף את  לאכולו
היוותה שהנחת העירוב  שכיוון הדבר הוא

, את תחילת פעולת הבישול לקראת שבת
 עצמה ממילא אכילת מאכלי העירוב בשבת

הונחו מאכלים אלו על כך ש תעיד
  מלכתחילה לצורך שבת.

שאלה נוספת שיש לדון בה היא בנוגע 
להכנות לשבת שאינן בגדר צרכי סעודה. 
למדנו שמטרת העירוב היא לאפשר לנו 
לבשל ולאפות לשבת, אך מה בנוגע 
לשטיפת כלים, לקיפול הטלית ולשאר 
מלאכות ההכנה לשבת שאינן דווקא הכנת 

 אוכל?
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שהיתר עירוב תבשילין  וכתבומירו יש שהח
נאמר דווקא ביחס לצרכי סעודה, וכך נראה 

. אולם פוסקים רבים 10שנקט במשנה ברורה
מתירים ואומרים שעירוב תבשילין מתיר 
להכין לשבת את כל המלאכות המותרות 
לעשות ביום טוב עצמו ולא רק צרכי 

 .סעודה

ביחס לשטיפת כלים, עריכת השולחן וכדו' 
לה יותר ואף למחמירים הדבר השאלה ק

אפשר לראות פעולות אלו מותר כיוון ש
פעולות שאינן . אולם בצרכי סעודהכ

, כגון קיפול הטלית מיום קשורות לסעודה
טוב לשבת על סמך העירוב, הדבר תלוי 

 מחמיר  , המשנה ברורהבמחלוקת שהזכרנו
 קלים יש על מי לסמוך.למו בזה

עירוב  דבר נוסף שיש להדגיש הוא שהיתר
ביום טוב הסמוך תבשילין הוא דווקא 

בהכנה בראש השנה מדובר  ,לכן. לשבת
, השני של ראש השנה ביוםהנעשית 

תיר לבשל מיום טוב הראשון והעירוב לא מ
  של ראש השנה לשבת.
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לצורך  צרכי סעודהאינו מתיר אלא לתקן  תבשילין
 מחר.


