קהל עדת ישורון
ירושלים
שעור מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת במדבר ס"ט:
בדי עירוב תבשילי
א[ בהא דאברה אבינו קיי עירוב תבשילי
איתא בגמ' )יומא כח :(:קיי אברה אבינו אפי' עירובי תבשילי ,שנאמר "עקב אשר שמע
אברה בקולי וישמור וכו' ותורותי" ,אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה) ,וגרסת ר"ח
דברי תורה ודברי סופרי( ,ע"כ.
והקשו המפרשי מדוע כשבאו חז"ל ללמדנו שקיי אברה אפי' מצוות דרבנ נקטו דוקא
עירובי תבשילי.
ובמהרש"א בחידושי אגדות כתב ,וז"ל :ובספר יוחסי כתב בזה סוד וכו' ,שהוא אברה חידש
העול ,שנאמר הרימותי ידי וכו' ,וכבר ידוע כי טע עירוב משו זכור את יו השבת מאחר
שבא להשכיחו כדי שיברור מנה יפה ג לשבת וכו' ,עכ"ל.
וביאור דבריו ,דבגמ' )ריש פ"ב דביצה( נאמרו ב' טעמי לתקנת עירוב תבשילי :א[ משו
כבוד השבת ,שלא יאכל האד הכל ביו"ט ויברור מנה יפה א" לשבת .ב[ כדי שלא יבואו לבשל
א" מיו"ט לחול .ובספר יוחסי ביאר את דברי הגמ' ביומא ע"פ הטע הראשו ,שתקנת העירוב
משו זכרו שבת ,ושבת הלא באה להעיד על חידוש הבריאה ,ולכ דוקא אברה אבינו שלימד
דעת ואמונה לכל העול הוא זה הראשו אשר תיק את זכרו שבת ע"י עירוב תבשילי.
ובעי יעקב )בעיו יעקב( ש ,כתב ביישוב הדברי )מדוע הזכירו חז"ל ש שאברה אבינו
קיי עירוב תבשילי יותר משאר מצוות דרבנ( ,דהלא הטע דמדאורייתא מותר לבשל מיו"ט
לשבת הוא )אליבא דרבה בפסחי מו (:משו "הואיל ואי מקלעי אורחי חזי ליה" ,דלכ
מדאורייתא מקרי הבישול לצור #יו"ט ,ומדאורייתא שרי א" לצור #חול ורק מדרבנ אסור ,וא"
לצור #שבת לא התירו אלא ע"י עירוב .ולכ קס"ד דאצל אברה אבינו ,שבביתו היו מצויי
אורחי ביותר ,אי זה רק "הואיל דאי מקלעי אורחי" ,אלא כל תבשיל שנעשה היה בו צד גדול
שבאמת ינת בו ביו לאורחי ,וממילא היה מקו לומר שלא היה לו צור #כלל לעירוב
תבשילי )יעויי כעי זה בר" ביצה י :מדפי הרי"" ,ד"ה אמר רב חסדא ,ואכ"מ( ,וקמ"ל
שאעפ"כ עשה אברה אבינו עירוב תבשילי.
ואמנ בעיקר הדבר יש לדו א היה מותר לאברה אבינו לבשל לצור #נכרי ביו"ט ,הלא
דרשינ "לכ ולא לנכרי" ,ויש לפלפל בגדר ישראל ובני נח קוד מת תורה) ,יעויי רמב"
סו" פרשת אמור( ,ועיי.
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ירושלים
ב[ מתי העירוב יכול להתיר בישול מיו"ט לשבת
והנה פשוט שהעירוב מתיר איסור דרבנ ,אבל מדאורייתא מותר לבשל מיו"ט לשבת א" בלא
עירוב.
ובטע הדבר שמותר לבשל מיו"ט לשבת מדאורייתא ,מצינו בפסחי )ד" מו (:מחלוקת בי
רבה לרב חסדא ,דלרבה הטע משו "הואיל ואי מקלעי אורחי חזי ליה") ,ולשיטתו א"
האופה מיו"ט לחול אינו לוקה( ,ולרב חסדא מדאורייתא צרכי שבת נעשי ביו"ט) ,משא"כ
האופה לחול לוקה ,ובטע הדבר שצרכי שבת נעשי ביו"ט כתב ש רש"י דקדושה אחת ה,
ויעו"ש בתוס' ,ואכ"מ(.
ונפ"מ בי הטעמי באופה באופ שיגמר בישולו )על כל פני כמאכל ב דרוסאי( סמו#
לחשיכה ,דג א יבואו אורחי לא יוכלו לאכלו בו ביו ,דלרבה אסור מדאורייתא לאפות,
ולר"ח שרי.
ולהלכה ,נחלקו הראשוני הא נקטי כרבה או כר"ח ,ויש מ הראשוני הסוברי דא" א
משו בישול שרי כר"ח ,מ"מ משו איסור "הכנה" )ע' ביצה ב (:אסור לבשל מיו"ט לשבת
באופ שלא יהיה ראוי המאכל לבו ביו ,וכמו שהארי #בכל זה הביאור הלכה )ריש סימ
תקכ"ז(.
ויעויי במשנה ברורה ש שכתב דיזהר להקדי הכנת המאכלי לשבת בכדי שיגמר מלאכתו
בעוד היו גדול ,ובשעת הדחק אפשר שיש להקל בזה.
והנה דברי המשנה ברורה הינ באופ שהדבר יתבשל ביו"ט ,אול לא יהיה ראוי ליומו ,ויש
לדו באופ שמניח סמו #לחשיכה וכל הבישול יעשה בשבת הא יש צד לאסרו מדאורייתא.
והנה משו איסור הכנה פשיטא דבכה"ג אי לאסור ,דהכנה דאורייתא הינה שלא יתוק דבר
מיו"ט לשבת )ואפי' הכנה דממילא ,כגו ביצה שנולדה בשבת אחר יו"ט דאסורה מדאורייתא
משו דכל ביצה דמתילדה האידנא מאתמול גמרה לה ,וכמו שאמרו בביצה ש( ,אול כל שאי
התיקו נעשה ביו"ט אי כא איסור דאורייתא) ,ולגבי איסורי דרבנ הלא סמכינ על עירוב
תבשילי( ,ואל לעני איסור מלאכה באנו בזה למחלוקת האחרוני בדי המניח תבשיל על
האש בשבת סמו #לחשיכה באופ שיתבשל בחול ,הא נאסר מדאורייתא ,ונחלקו בדבר האבני
נזר והחלקת יואב.
ואמנ ממש"כ כל האחרוני כא שיזהר לגמור בישוליו מבעוד היו גדול ,ולא כתבו דאדרבה
יכי סמו #לחשיכה נראה לכאורה שנקטו להחמיר בזה ,דהעיקר תלוי א המעשה נעשה בשבת,
ולא בעינ שג התוצאה תיעשה בשבת ,וכמו שמצינו ג במלאכת זורע ,וביותר משמע כ
מדברי הביאור הלכה )בסימ רנ"ו( ,וכמו שהעיד כבר הגר"א נבנצל בהערות "ביצחק יקרא"
בעניינינו )בסימ תקכ"ז(.
עוד יש לדו במניח קדירה על האש באופ שחלק מהמאכל יגמר בעוד היו גדול וחלקו לא,
כגו ירקות ובשר ,הא שרי מדאורייתא לעשות כ וממילא מועיל לזה עירוב התבשילי ,או
שאסור לעשות כ מדאורייתא.
ולכאורה אי בזה חשש איסור דאורייתא ,דהלא ריבוי בשיעורי הותר ביו"ט ,וכמו שאמרו
)בביצה יז" (.ממלאה אשה קדירה בשר ואע"פ שאי צריכה אלא לחתיכה אחת" ,וג כא הלא
הותר הבישול עבור החתיכה שתהיה ראויה מבעוד יו.
אול כמדומה שהדבר תלוי במה שד הגר"א וסרמ זצ"ל בקוב $שיעורי )ריש פרק ב' דביצה(,
בגדר ההיתר של ריבוי בשיעורי ,הא יסוד ההיתר הוא משו דכל חתיכה ראויה לו ועל כל
חתיכה אפשר לומר שהיא נעשית לצור #יו"ט ,או דיסוד ההיתר הוא דמאחר שהכל נעשה
בפעולה אחת ,ופעולה זו הינה צור #יו"ט ,שוב לא איכפת ל שנעשי כא עוד תוצאות שאינ
צור #היו ,יעוש"ה.
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קהל עדת ישורון
ירושלים
וממילא בנידו דיד ,א יסוד ההיתר של "ריבוי בשיעורי" הוא משו ד"כל חדא וחדא חזי
ליה" בעינ שכל המאכל יהיה ראוי מבעוד יו ,משא"כ לצד השני לא בעינ לכ ,#שהרי סו" כל
סו" הפעולה הינה צור #יו"ט.
והנה בשו"ת אגרות משה כתב ,שהמוציא סיגריה ביו"ט על מנת לעשנה ,יכול להוציא את כל
החפיסה משו ריבוי בשיעורי .ובספר שמירת שבת כהלכתה )פי"ט הערה י"ד( ,למד מזה
דהוא הדי דהנצר #למפתח ביו"ט יכול להוציא את כל הצרור.
ובשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ה סימ ל"ה( תמה על דבריו ,דבשלמא בסיגריות כל חדא וחדא
חזי ליה ,משא"כ כא שרק מפתח אחד נצר #לו ,שוב אי אפשר להתיר משו ריבוי בשיעורי,
יעוש"ה.
ולאמור ,כמדומה דג נידו זה תלוי בב' הצדדי שכתב הקוב $שיעורי ,ודוק.
ובספר מחנה ישראל )דיני פרק ז'( כתב החפ $חיי לצדד להקל ,לחייל שלוקחי אותו בשבת
לצבא ומוכרח משו פיקוח נפש לקחת עמו חפצי ,שיכניס באותו תיק את התפילי שלו
וכדומה.
ולכאורה יסוד היתרו הוא שסמ #בשעת הדחק על הסוברי דבשבת איסור ריבוי בשיעורי אסור
רק מדרבנ )וע"ע במשנה ברורה סימ שי"ח ס"ק י"ג( ,וס"ל דבכה"ג לא גזרו חכמי לאסור
ריבוי בשיעורי.
אמנ כל זה שיי #רק א נימא דבריבוי בשיעורי לא בעינ "כל חדא וחדא חזי ליה" ,אול
לדברי האגרות משה הנ"ל ,כיו שאי התפילי מועילי לפיקוח נפש לא היה מקו להתיר
לקחת ,ומוכח לכאורה שסבר החפ $חיי להקל בזה ,וכמש"כ בספר שמירת שבת כהלכתה
וכנ"ל.
והנה כבר העירו ,דא ננקוט להחמיר בכל הנ"ל ,יצא שהרגילי לאכול את תו #העצמות
שבחמי ,יאסר לה להעמיד את החמי ביו"ט הסמו #לשבת ,כיו שבישול העצמות יגמר רק
בשבת ,אול נהגו להקל בזה ,וכנראה שסמכו על צדדי ההיתר הנ"ל )דיתכ דא" בשבת א
הבישול נגמר לאחר שבת אי בזה איסור דאורייתא ,וג דיש לומר דיש בזה היתר דריבוי
בשיעורי(.
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ג[ כמה הלכות למעשה בדי עירוב תבשילי
א( יניח תבשיל הראוי ללפת בו הפת לפחות בגודל כזית ,ופת לכתחילה לפחות בגודל כביצה.
ב( מי שאי בדעתו לאפות ביו"ט אי צרי #להניח פת לעירוב ,וא" מי שבדעתו לאפות – בדיעבד
א לא הניח פת מותר לו לאפות.
ג( א הניח רק פת ולא תבשיל ,אסור לו לאפות ולבשל.
ד( לכתחילה יקח פת שלימה ,ולא יניח את המאכל עליה באופ שתימאס.
ה( ראוי שבכל סעודות שבת יצר" את הפת ללח משנה ,ובסעודה שלישית יבצענה) .והנוהגי
לבצוע את ב' הלחמי כשיטת הרשב"א והגר"א ,לכאורה יקחוה לליל שבת(.
ו( מצוה מ המובחר לבשל את התבשיל במיוחד לצור #העירוב ,אול אי זה לעיכובא.
ז( יש להניח את העירוב דוקא בערב יו"ט ולא קוד לכ) .ולעני ליל ערב יו"ט נחלקו בדבר
אחרוני זמנינו(.
ח( יש לבר" #על מצות עירוב" ולומר הנוסח "בדי יהא שרא" וכו' ,וא לא אמר י"א שלא יצא,
אול הברכה אינה מעכבת.
ט( אי צרי #כל אד לזכות העירוב לכל אנשי העיר ,ודי שגדול העיר יעשה כ.
י( מי שאיננו מזכר את העירוב לאחרי לא יאמר "לנו ולכל ישראל" וכו'.
יא( אי לסמו #לכתחילה על עירובו של גדול העיר ,אלא א כ ביקש ממנו קוד שעשה &
שיעשה א" עבורו.
יב( מי ששכח ולא עירב יכול לסמו #על עירובו של גדול העיר ,ודוקא בפע הראשונה ששכח.
)כ כתב במשנה ברורה ,ויש מ האחרוני שצידדו להקל בזה על כל פני כשב' הפעמי לא היו
רצופי,ע' ערו #השולח וכ" החיי(.
יג( מי שאי בדעתו לעשות מלאכות מיו"ט לשבת ,אי צרי #לערב ,אול א בדעתו לטרוח
מיו"ט לשבת כגו לסדר הבית ,נחלקו האחרוני א צרי #עירוב תבשילי) .ע' משנה ברורה
סימ ש"ב ס"ק י"ז ,וע"ע סימ תרס"ז בשער הציו ס"ק ז(.
יד( עירובו של בעל הבית מועיל לכל אנשי ביתו ,ולעני זוגות הבאי להתארח אצל הוריה יש
להסתפק א זקוקי לעירוב )ע' סימ תקכ"ז סעי" כ' בביאור הלכה ד"ה מי ,ודוק( ,ומ הראוי
שיבקשו מהוריה שיכוונו בעירוב ג עבור ויזכו לה העירוב.
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