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    מדיני עירוב תבשילי�מדיני עירוב תבשילי�מדיני עירוב תבשילי�מדיני עירוב תבשילי�

    
ל "אול� חכמינו ז, מ� התורה מותר לבשל ולעשות כל מלאכה המותרת מיו� טוב לשבת  .א

דהיינו שהתחיל . ('עירוב תבשילי�'אלא א� כ� עשה  1תיקנו שאסור לאד� לעשות כ�
 ).ביו� טוב אינו אלא ממשי� את ההכנותו, בהכנות קוד� היו� טוב

יש אומרי� שלא הותר מ� התורה להכי� מיו� טוב לשבת אלא באופ� שיוכל ליהנות   .ב
, 2אול� א� מבשל למשל סמו� לחשיכה הדבר אסור מ� התורה, מהמלאכה ביו� טוב עצמו

 .4א� לא בשעת הדחק, שצרי� לחוש לדיעה זו ולבשל מבעוד יו� 3וכתבו הפוסקי�

חלה או ( 6ונהגו להניח ג� פת, )5'כזית'שגודלו לפחות (ניח לצור� העירוב תבשיל יש לה  .ג
 ). 7'כביצה'מצה שגודלה לפחות 

 .8ורבי� נהגו לקחת ביצה, כתבו בפוסקי� שיקח חתיכת בשר או דג חשובה  .ד

ומצוה מ� המובחר לבשל בערב , 9את העירוב יש להניח לכתחילה בערב יו� טוב ולא קוד�  .ה
אול� מעיקר הדי� אי� צרי� לבשל במיוחד עבור . (10ל מיוחד לצור� העירוביו� טוב תבשי

 ).העירוב

. 11התבשיל שמניחי� אותו לצור� העירוב צרי� להיות מדברי� שמלפתי� בה� את הפת  .ו
ולא , כגו� ביצה או חתיכת בשר או דג וכדומה, דהיינו תבשיל שנאכל לפעמי� ע� פת(

 ). בתפוחי אדמה דייסא וכדומה

 .ואומר את הנוסח של בהדי� עירובא', ו על מצות עירוב"אקב'את העירוב מבר�  כשמניח  .ז

 . 12בשעת הברכה והאמירת הנוסח יש לאחוז את העירוב בידו  .ח

ולדעת . ('שבזה העירוב יותר לו לבשל וכו, מי שלא מבי� את הנוסח יאמר בלשו� שמבי�  .ט
ואסור לו לעשות הרבה פוסקי� כל שלא אמר את הנוסח והבינו לא יצא ידי המצוה 

 ).מלאכה

                                                
1

ב "ב מ"ש' עיין סי, צ עירוב"א שא"י' ואולם כל שאינו עושה מלאכה ורק טרחא בעלמא עבור שבת כסידור הבית וכדו 

 .  'ק ז"צ ס"ז בשעה"תרס' ע סי"וע, ומשמע שכך נטה להכריע להלכה, ז"ק י"ס
2

הואיל דאי מיקלעי ליה אורחים "הוא משום ) ולא לחוש לאיסור מלאכה והכנה(ל דעיקר ההיתר מן התורה לבשל "דס 

  .התיר איסור תורהואין בכח העירוב ל, ת לבשל"מה סורליהנות שוב אין הואיל ואוכל שאינם יכולים , "חזי ליה
3

  .ל"ב ובה"א במשנ"ז ס"תקכ' עיין סי 
4

ז יגמרו הקהל "כדי שעי, ולכן נהגו בעבר בהרבה מקומות להקדים את תפילת ערבית של שבת ולהתפלל מבעוד יום 

  .את הכנותיהם מוקדם
5

  .ח"וכדעת הצל, בשיל בגודל כביצהויש המהדרים להניח אף ת 
6

' לכאו, ט"ובזמננו שאין אופין ביו, ת הסובר שאסור לאפות ללא עירוב בפת"מה שנהגו בכך הוא כדי לצאת את דעת ר 

 .ב"וצ, אולם כבר נהוג עלמא בכך, אצ לזה
7

 .'שם סעיף ג 
8

ובזמנינו ששומרים את העירוב , בטעם המנהג כתב בערוך השלחן שהביצה היא דבר שאינו מתקלקל עד השבת 

  .אין טעם לכך' ובמקרר לכא
9

  .ד"ק מ"שם ס 
10
  .ה לכתחילה"ד ד"ה עדשים ושם סעיף י"ל ד"בה' ש סעיף ו"עיי 
11
  .ד"שם ס 
12
  .ויש שכתבו שהוא לעיכובא, ב"ע שם סי"עיין בשו 
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לומר רק מי ) מעיקר הדי�(אי� צרי� " ולכל ישראל הדרי� בעיר הזאת"את סיו� הנוסח    .י
אול� נהגו שלא לחלק ( כגו� גדול העיר, לשאר בני העיר) י אחר"ע(שמזכה את העירוב 

 .)וכול� אומרי� את נוסח זה

או , ו לעשות עירובמצוה על גדול העיר לזכות העירוב עבור שאר בני העיר ששכח   .יא
, אול� אסור לאד� להימנע מלעשות עירוב על סמ� עירובו של גדול העיר, שעירוב� נאבד

 .13ל היתה שכל אחד יעשה עירוב לעצמו"שתקנת חז

י אשתו או אחד "יזכה ע, וא� אי אפשר. (י אחר"אלא ע, י משהו ממשפחתו"א לזכות ע"א  .יב
 ). 14מבניו או מבנותיו שהינ� בני מצוות

כ יטלנו ויבר� ויאמר את הנוסח "ואח, את העירוב לאחרי� יזכה קוד� את העירוב המזכה  .יג
 . 15ל"הנ

א� ברור לו שאכ� בעיר זו [מי ששכח לעשות עירוב יכול לסמו� על עירובו של גדול העיר   .יד
אול� א� שכח פעמיי� ברציפות , ]זיכה אד� אחד לפחות את עירובו לשאר בני העיר

 . 16על עירובו של גדול העיר אינו יכול לסמו�, לעשות כ�

שהרי יצטר� , א. מי שאי� בדעתו לבשל כלל מיו� טוב לשבת יעשה עירוב תבשילי�  .טו
 .17להדליק נרות ולהעמיד את המאכלי� על האש

ועדי. שיבקש מבעל , מי שמתארח אצל חבירו לימי החג והשבת יעשה עירוב בלא ברכה  .טז
 . 18ויזכה לו את העירוב, הבית יעשה עירוב ג� עבורו

אול� אי� לעשות בשו� אופ� , )ה לשבת"דר' ב(' העירוב מתיר רק לעשות מלאכה מיו� ו  .יז
אול� מותר לבשל בקדירה אחת כמות , ולא עבור השבת' לא עבור יו� ו' מלאכה ביו� ה

 .גדולה ג� עבור יו� אחר כל שאינו מוסי. בטרחא עבור היו� ההוא

, הסעודות' משו� חיבוב מצוה יש לקחת את פת העירוב בשבת לצירו. ללח� משנה לג  .יח
כדעת , הלחמי� בכל סעודה' אמנ� הנוהג לבצוע את ב[ .19ובסעודה שלישית לבצעה

  .]20נראה שיקחה לסעודת הלילה, א"א והגר"הרשב

  

                                                
13
  .'שם סעיף ז 
14
  .'ש סעיף י"עיי 
15
  .ב"שם סי 
16
 . ש כתב להקל בזה בזמנינו"אמנם בערוה, ב"ק כ"ב ס"שם מ 
17

א "דהלא י, אמנם יש לדון אם יברך, העמיד מאכלים על האש יעשה עירוב בשביל הדלקת הנרותואם אין בדעתו ל 

ל דכל שמכין לעצמו את האפשרות לעשות מלאכות "ואמנם י, ]ט"ש סי"עיי[שבשביל הדחקת נרות אין צורך בעירוב 
התחדש מצב שיצטרך לעשות ובפרט שתמיד יכול ל, ]מ שטרנבוך"ועיין מועדים וזמנים להגר[חשיב מצוה ויכול לברך 

  .ודוק, שיכול לברך' כ נראה לכאו"וע, משהו עבור שבת
כל שאילו ימלך הישראל יוכל , שאף השוחט לבהמה או גוי )ט"י' ד סי"יו(כ בתבואות שור "עוד יש להוסיף בזה מש[

  .]ה בעניננו"ופשיטא דלדידיה ה, לאכלו מברך על השחיטה
טעם העירוב האם הוא כדי שלא יאמרו שאף לחול אופים או כדי שיברור מנה יפה וראיתי שכתבו לתלות את נידון זה ב

ל "דגם לטעם זה גדר הדברים הוא שחז, ד יש לדון בזה"ולענ, שלטעם השני יש לעשות עירוב גם אם לא יבשל, לשבת
  .ודוק, ע"ואינו תקנה בפ, אסרו מלאכות בלא עירוב

18
  .ה מי"ל ד"כ בה"ש ס"עיי 
19
  .א"ק י"שם ס 
20
  .דזריזים מקדימים למצוות 


