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  2עירובי תבשילין # 
  א. ירושלמי וראשונים על הסבר הדין

  > א,נח< ח, א ירושלמי חלה

  ".  טוב  ביום  ונעשית"
 5 קדירה אשה ממלאה. והתני.  טוב יום למוצאי טוב מיום עושין אין. דתני.  אלעזר  בן  שמעון'  דר'  מתני

. אחד כוס אלא ממנו שותה שאינו פ'אע חמין קומקום. אחת חתיכה אלא ממנה אוכל שאינו פ'אע בשר
 אשה היא ממלאה'. אומ  אלעזר  בן  שמעון'  ר].  1תני}ד[{.  צורכה אלא אופה אינה אותה לאופות אבל
  .  מלא שהתנור בשעה יפה שהפת מפני פת התנור את

  > א,סא< א, בירושלמי ביצה 

 10  '.  כול"  שבת  ערב  להיות  שחל  טוב  יום"

 על ומבשלין האפוי על אופין'. או  ליעזר'  ר".  בשלו  תבשלו  אשר  ואת  אפו  תאפו  אשר  את'  "כת
  .  ושל?ב?המ על ומבשלין אופין'. או  יהושע'  ר.  המבושל

  ".  בשלו  תבשלו  אשר  ואת  אפו  תאפו  אשר  את.  "ליעזר'  דר'  טע  מה
  ''.  בשלו תבשלו אשר ואת תאפו אשר את. ''יהושע'  דר'  טע  מה
 15 עומדין. השבת ניתנה באלוש'. דאמ  כמאן  ברם.  השבת ניתנה במרה'. דאמ  כמאן  אתיא.  ליעזר'  ר'  אמ

  .  באלוש ומזהירין באלוש
  .  מתירין תבשילין ועירובי. אסור הוא תורה דבר. חמי  איתא

 אופה הוא אף.  כן את' או אם. לשבת טוב מיום ומבשלין אופין שיהו> ב,סא<  היה בדין. אבהו'  ר'  אמ
  .  לחול טוב מיום ומבשל
 20  .  לשבת טוב מיום ומבשלין אופין ואין. לשבת טוב מיום המיטות את מציעין. חמי  איתא

 או ויאפו. לשבת שבת מלילי המיטות את מציעין שכן. לשבת טוב מיום מציעין ולמה. אילא'  ר'  אמ
  .  לשבת שבת מלילי) טוב מיום( ומבשלין אופין אין. לשבת טוב מיום יבשלו

  .  יערים שלא ובלבד'. אמ  בא  בר  חייה'  דר  בריה  כהנא'  ר
  .  טוב יום למוצאי טוב מיום עושין אין#. תני.  אלעזר  בן  שמעון'  דר'  מתנית

 25 שלחמין קומקום. אחת חתיכה אלא ממנו אוכל שאינו פ'אע בשר] 2קדירה[ אשה היא ממלאה. תני  והא

  .  צורכה אלא אופה אינה פת אבל. אחד כוס אלא ממנו שותה שאינו פ'אע
.  מלא שהתנור בשעה יפה שהפת מפני פת התנור את אשה היא ממלאה'. או  אלעזר  בן  שמעון'  ר.  תני

  .  אלעזר  בן  שמעון'  דר  כהדא  חונה  רב  דרש
  .  לעובדא  סברין  ואינון  להלכה  להון  דרש  הוה.  אלעזר  בן  שמעון'  דר  כהדא  לטיבראי  יוחנן'  ר  דרש
 30  ולא.  להון  ודרש  חזר.  להלכה  להון  ודרש.  ליה  ושאלון  אתון.  להון  דרש  לעובדא.  מימר  דבעי  אית

  .  אלעזר  בן  שמעון'  דר  כהדא  אבהו'  ר  הורי.  זבדי  בר  אבא'  ר'  אמ.  לעובדא  אין  להלכה  אין  ידעין
 לעשות מותרין שעירבו אחרים. עירב שלא הרי. עירב שלא מי ועל עלי'. לומ צריך. יוחנן'  ר  בשם  חייה'  ר

  .  משלו לו עושין נמצאו כן  לא  די.  משלו להן במזכה. זעורה'  ר  בשם  זריקן'  ר.  משלו לו
  שמואל.  חמין לו מחמם. 'אמ  חונה  רב.  דגה לו צולה. 'או  יצחק'  ר.  אחרים לו עירבו ולא עירב לא

 35  .  הנר את לו מדליק. 'אמ

  .  הנר את לו ומדליק] 1מים)[ן..י(של חבית לו ממלא. חייה'  ר  תני
 לו למלאות לו והתיר חלפתא בן יוסי' ר לפני מעשה ובא. תורה לתלמוד בנו את שהדיר באחד מעשה
  .  הנר את לו ולהדליק שלמים חבית

  .  לביתו עלה רבה חייה' ר
 40  .  מערבה  אנשינן.  ליה  אמרין

  . איתמל  מן  טלופחין  הכא  אית.  לון'  אמ
  .  אין.  ליה  אמרין

  .  אחד מין' אפי. אמרה  הדא
  .  תרדין  בהון  הוה  אית
 45  .  כזית בהן שאין פ'אע. אמרה  הדא

  .  שיעורה  בהון  הוה  אית
  .  להתנות צריך אינו. אמרה  הדא

  .  הגדול חייה' לר לו היה תניי. חסדא  רב'  אמ
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 הדגה על. נחלקו מה על. תבשילין שני שהן הלל ובית שמי בית מודין. אלעזר  בן  שמעון'  ר'  אמ.  תני
 50  .  תבשילין שני'. אומ  הלל  ובית.  אחד תבשיל'. אומ שמי שבית. עליה שיש הביצה ועל

 מינין שני שבישל או. הדג תחת קפלוט שחיתך או. המליח גבי על ביצה] רפר()[פי שאם מודין הכל
  .  התלמיד כדברי' והל. תבשילין שני שהן. בקדירה

  .  מכזית פחות אין. אני' או'. אמ!  רב!

  .  עירב שלא מי ועל עלי'. אמ  יוחנן'  דר.  יוחנן'  ר  על  פליגא  הדא  לית
 55  .  שיעור לו אין וסופו תחילתו עירוב. יוחנן'  לר  מסייעא'  מתנית

'  וחכמ}.  מאיר'  {ר  דברי.  בתחומין ולא בחצירות לא מערבין אין. שבת בערב להיות שחל טוב יום
. לו מותר שהוא דבר לו מתיר את שכן. בחצירות מערבין. בתחומין מערבין ואין בחצירות מערבין. 'אומ
  .  לו אסור שהוא דבר לו מתיר את שכן. בתחומין מערבין ואין
  .  מיחוש  אנן  צריכין.  מחלף  תנייא  והן  הואיל. לעזר'  ר'  אמ.  ומחלף  תני  תניי  אית

. אמר  דאת  הדא.  יודן'  ר'  אמ.  איתמל  מן  מערב  טבאות  דעבד  מאן.  זעורה'  ר  בשם  ירמיה'  ר 60 

  .  מותר תבשילין עירובי לו עשה אם אבל. תבשילין עירובי לו עשה בשלא
  .  המחיצות את מתירין תבשילין ועירובי. בעי  בון'  ביר  יוסה'  ר

   א פרק עירובין הלכות ם"רמב

  א הלכה
 65 בכל לטלטל מותרין כולן שיהיו הוא תורה דין לעצמו בבית מהם אחד כל הרבה שכנים בה שיש חצר

 הדין וכן, בכולה לטלטל ומותר אחת היחיד רשות החצר שכל מפני לבתים ומהחצר לחצר ומבתים החצר
 לחצרות וממבוי למבוי ומחצרות בכולו לטלטל מותרים המבוי בני כל שיהיו קורה או לחי לו שיש במבוי

 דלתות לה שיש טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת שהיא במדינה הדין וכן, הוא היחיד רשות המבוי שכל
  . תורה דין הוא זה, היא היחיד רשות שכולה בלילה וננעלות

 70  ב הלכה

 השכנים כל שיערבו עד בדיורין חלוקה בה שיש היחיד ברשות לטלטל לשכנים אסור סופרים מדברי אבל
  . הוא דינו ובית שלמה תקנת זה ודבר, המדינה ואחד מבוי ואחד חצר אחד, שבת מערב כולן

  ג הלכה
 אבל, כולן שיערבו עד לאהל מאהל מטלטלין אין מחיצה שהקיפוהו מחנה או סוכות או אהלים יושבי וכן

 75 מעורבין כולן שהן לפי עירוב בלא לאהל מאהל מוציאין אלא לערב צריכין אין מחיצה שהקיפוה שיירה

  . להן קבועין אהלים אותן ואין
  ד הלכה

 לרחובות החצרות מן להוציא שמותר כשם ויאמרו העם יטעו שלא כדי, זה דבר שלמה תיקן מה ומפני
, למדינה השדה מן ולהכניס לשדה המדינה מן להוציא מותר כך לחצרות מהם ולהכניס ושוקיה המדינה
 80 הן בלבד שהחצרות ויאמרו וכמדברות כשדות הן הרי לכל רשות והן הואיל והרחובות שהשוקים ויחשבו

  . הרבים לרשות היחיד מרשות ולהכניס להוציא ושמותר מלאכה ההוצאה שאין וידמו היחיד רשות
  ה הלכה
 מקום ממנה וישאר לעצמו רשות בה ואחד אחד כל ויאחז בדיורין שתחלק היחיד רשות שכל תיקן לפיכך

 רשות הוא כאילו בו שוה כולן שיד המקום אותו שנחשוב, לבתים חצר כגון בו שוה כולן ויד כולן ברשות
, היחיד רשות בלבד שהוא לעצמו וחלקו השכנים מן אחד כל שאחז ומקום מקום כל ונחשוב, לרבים 85 

 היחיד מרשות מוציאין שאין כמו, בו שוה כולם שיד לרשות לעצמו שחלק מרשות להוציא אסור ויהיה

 רשות שהכל פי על אף כולן שיערבו עד בלבד לעצמו שחלק ברשות אחד כל ישתמש אלא הרבים לרשות
  . היחיד
  ו הלכה

 90 מעורבין שכולנו כלומר, שבת מערב אותו שמניחין אחד במאכל שיתערבו הוא, הזה העירוב הוא ומה

 שנשאר זה במקום שוה כולנו שיד כשם אלא מחבירו רשות חולק ממנו אחד כל ואין לכולנו אחד ואוכל
 לא הזה ובמעשה, אחת רשות כולנו אנו והרי לעצמו אחד כל שאחז מקום בכל שוה כולנו יד כך לכולנו

  . הרבים לרשות היחיד מרשות ולהכניס להוציא שמותר ולדמות לטעות יבאו
  ז הלכה

 95 כל או זה עם זה מבוי אנשי ושעושין, חצירות עירובי הנקרא הוא זה עם זה החצר בני שעושים העירוב

  .שתוף הנקרא הוא המדינה בני
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   ב עמוד יד דף פסחים מסכת הקטן המאור

 קסבר דרבה טעמיה' בגמ ומפרש לוקה אמר חסדא ורב לוקה אינו אמר רבה לחול ט"מיו האופה איתמר
 דלכתחלה הוא מודה מלקות לענין רבה דפליג גב על אף מיהו הואיל אמרינן לא סבר ח"ור הואיל אמרינן

 100 פליגא ברייתא הות ואי לחול ט"מיו ו"ק לשבת ט"מיו אופין אין בהדיא תניא ובברייתא לאפות לו אין

 איסורא דליכא סבר דקא מלקות לענין אלא רבה פליג דלא ודאי אלא מיניה לה מותבינן הוה דרבה עליה
 רבנן דאצרכוה אלא לשבת ט"מיו כגון לכתחלה אפילו ג"בכה רבה שרי הוי הדחק שעת ובכל דאורייתא

 וכטעמיה ט"ליו יפה ומנה לשבת יפה מנה שיברור כדי דאמר ט"י במסכת כטעמיה תבשילין עירובי

 ... להשכיחו בא שאתה מאחר זכרהו לקדשו השבת יום את זכור דכתיב אקרא דאסמכיה דשמואל
 105 והכי טוב יום במסכת תבשילין בעירוב כטעמיה בתרא דהוא אשי רב מדקאי חסדא דרב נמי ומכרעא

   .דהכא חסדא דרב כטעמיה אתיא והא' וכו אופין אין שיאמרו כדי אמר אשי רב התם גרסינן

   א סימן ב פרק ביצה מסכת ש"אר

 יפה מנה שיברור כדי טוב יום בערב דוקא לערב צריך דלרבא הטעמים שני אלו בין מינה דנפקא ויראה
 יכול בשבת בחמישי להיות שחל סוכות של טוב ויום טוב יום ערב קודם' אפי לערב יכול אשי ולרב לשבת
 110  :הבאה ולשבת זו לשבת אחד עירוב טוב יום ערב לערב

  ב. שני תבשילין

   נ שאילתא בשלח פרשת אחאי דרב שאילתות

 טוב יום מערב תבשילין עירוב אחית אי לשבת טוב מיום למיפא דבעי שבת בערב להיות שחל טוב ויום
 עושה צד זה באי אסור טוב יום מערב תבשילין עירובי אחית לא ואי לשבת טוב מיום לאפות מותר

 115  אסור לחודיה פת אבל ופת תבשיל אלא שנו לא אביי ואמר לשבת עליו וסומך טוב יום מערב תבשיל

   רטו עמוד טוב יום הלכות - טז סימן גדולות הלכות ספר

  .כדמבשלין כוורא או ביעתא או בישרא בגויה ומתנח, טבא יומא ממעלי ריפתא חדא שקלין, עבדין והיכי

   שצב סימן) החידושים חלק( ת"לר הישר ספר

 פרק' דפסקי ג"דאע גדולות בהלכות פוסק וכן ותבשיל פת שצריך תבשילין עירובי' לר' נר. למעלה עוד
 120 לבשל מילי הני] אחד[ תבשיל אלא מצריכי דלא הילל דבית אליבא] דידן) [קמא( כתנא הלכתא טוב יום

 במסכת' אמרי נמי חמין גבי. הפסח את ויבשלו' כדכת איתנהו בישול בכלל הני דכל חמין ולהחם ולצלות
 אלו גבי ז"בע מוכיח והכי. בישול מיקרי לא פת אפיית אבל. בישולם זהו] הפשירם) [הכשירם( שבת

 וגבי. דבר עשר משמונה דפת בגמרא' ואמרי והשלקות הפת התם דקחשיב אסורין גוים של דברים

 ומשני'. כת אור מידי)ו( פריך ומסקנא' וכו בכסף אוכל קרא אמר מילי הני מנא התם' אמרי שלקות
 125 ליה הוה גוים בישולי ומבושל צלי הוצרכנו אמאי פריך ולא אור' כת מדלא ומדפריך'. וכו מדרבנן אלא

 בכלל ליתה אפייה כרחין על אלא. הפת על גזרו אמאי אסירי מדאורייתא דשלקות הכי אי למיפרך
 אם אלא מבשלין ואין בפת עירב כן אם אלא אופין אין אומר שמאי בית אומר חנניה והדתניא. בישול

 עירב'] או[ הלל ובית יום מבעוד] טמונין[ חמין היו כן אם אלא החמין את טומנין ואין בתבשיל עירב כן
 מודה בפת בעירב אבל חמין הטמנת גבי אלא לאיפלוגי אתו לא הלל בית)ו. (צורכו כל בו עושה בתבשיל

 130 מהכא לה מייתי] ותנא) [חנניה' ור( פירקין בריש' אמרי ועוד'. כדפרישי בישול בכלל ליתה אפייה דהא

 מיכן המבושל על אלא מבשלין ואין האפוי על אלא אופין אין אלעזר' ר' אמ מיכן' וכו אפו תאפו אשר את
 ובית שמאי דבית פלוגתייהו ועיקר. דפליג מאן ליכא ובהא. התורה מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו

 תבשיל סברי הלל ובית לערב צריך בישול כל דכעין סברי שמאי בית] בהכי) [בהני( חנניה' דר אליבא הלל

. דידן לתנא בין חנניה' לר בין האפוי על אלא אופין דאין מודו עלמא דכולי בפת אבל תבשילין כל על אחד
 135 מבישול שבת גבי לה] וילפינן במשכן[ הויא לא פת' אפי הא. שרגא לאדלוקי מערבינן היכי] ל"וק) [ל"וקמ(

 גבי אבל מיניה ילפינן לבישול דדמי וכיון בישול שום בעינן דלא טעמא] היינו התם למימר איכא. [סממין
  .בישול שום בעינן עירוב

   א עמוד ח דף ביצה מסכת הקטן המאור

 בין' א תבשיל אומרים ה"וב ולחמין לקדירה ואחד לצלי אחד תבשילין שני אומרים שמאי בית דתנן הא
 140 דברי לאפות אבל לעירוב כשר והכל קדרה בכלל הכל ומבושל ושלוק וצלי לחמין ובין לקדירה בין לצלי

 רבי פסק וכן היא קבועה והלכה אפו תאפו אשר מאת לה דמייתי כתנא האפוי על אלא אופין אין הכל
 ש"דר טעמיה מסתבר כן ף"הרי דברי שאין פי על אף ותבשיל בפת לערב ל"ז הלכות בעל קיירא שמעון

' דמתני תנא בו החמיר שלא מה בלבד בחמין אלא החמיר לא שמאי דבית אליבא וחנניא הלכות בעל
 וחמין וקדרה צלי צרכו כל בו ועושה אחד תבשילין עירוב אדם מניח דאמרי הלל ובית שמאי דבית אליבא
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 145 תאפו אשר את כדכתיב דפליג מאן ליכא בפת עירב כן אם אלא אופין באין אבל לבישול דומה זה כל כי

 לא פת אבל תבשיל אלא שאנו לא אביי דאמר והא התורה מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו מכאן אפו
 יוצא שאינו לומר צריך ואין דתבשיל דומיא דמילפת מידי' דבעי תבשיל משום בפת יוצא שאינו לומר

  .נפש חיי עיקר שהוא פת משום בתבשיל

   א עמוד ח דף ביצה מסכת ד"לראב שם כתוב

 150 צריך ש"לב לדבריו כן דאם, מפסיד אלא אינו כן פי על ואף הוא אחרים בשל מתגאה זה: אברהם אמר

 לשני ועולין הם אחד ענין שעליו וביצה דג דהא, הכי אמרי לא ואינהו מבושל ואחד צלי אחד שיהא
  .עליו לסמוך שראוי ניכר הדבר שיהא אלא שמאי לבית הטעם שאין, הבל הכל אבל. תבשילין

 אלא כתב לא] והרב, [ובתבשיל בפת לערב והרב הלכות בעל כדברי נוהגין אנו כך באמת: אברהם אמר
 אביי מדאמר, צריך שאינו נראה ויותר. לא אם פת צריך אם מחוור אין הגמרא ומן, שהיא כמות הגמרא

 155 איכא מאי הכי תימא לא דאי. מהני לא לאפות אפילו דמשמע לא פת אבל תבשיל אלא שנו לא] א טז דף[

. מהני לא לפת אפילו דפת לאו אלא, לתבשיל מהני לא ופת לפת מהני לא תבשיל הלא, לפת תבשיל בין
, יהושע ורבי אליעזר דרבי היא פלוגתא] א"ה ב"פ[ ובירושלמי .לו צורך מה מידי מהני דלא כיון מעתה

 בעל שתפס אלא. יהושע' כר הלכה יהושע' ור אליעזר' ור המבושל על ומבשלין אופין אומר יהושע דרבי
 תבשיל דאיכא כיון יהושע לרבי מיהו. בגמרא יהושע' ר דברי הביאו שלא בשביל אליעזר רבי דברי הלכות

 160 כדכתיב ובתבשיל בפת לערב צריך ולבשל לאפות דצריך היכא בודאי ל"וי. בהדיה פת בעינן לא אחד

 עירב שאם] א טז דף[ אביי אמר זה ועל. לחודיה בתבשיל ליה סגי לאפות צריך דאינו היכא אבל, קרא
 אם מודה הרב אבל, מילפתי לא נמי ודייסא ופת, בעינן דמלפת דתבשיל, עירוב אינו תבשיל במקום בפת

  ].ותבשיל[ פת שצריך ולבשל לאפות צריך

  א עמוד ח דף ביצה מסכת' ה מלחמת

 165 דהא צרכו כל בו ועושה אחד תבשיל אדם עושה ה"ב אמרי הכי דאי רקדא אקבא דמר גמלא הכותב אמר

 כל דעושה הלל בית להו וקאמרי ערוב מיני שלשה ומצריכין והטמנה ובשול באפייה ש"ב איירו מדקא
 כדברי שאם ל"ז חננאל רבינו פירשה וכן ולהטמין לבשל בין לאפות בין משמע ודאי אחד בתבשיל צרכו
 לחנניא ליה למה נמי ועוד ומטמין ומבשל אחד תבשיל עושה אומרים ה"וב למימר להו הוה המאור בעל

 תבשילין בשני איירו לא במתניתא ש"ב דהא ועוד בפת עירב כן אם אלא אופין אין ש"דב אליבא למימר
 170 כרחך על' א תבשיל עושה להו דקאמרי ה"ב שכן וכיון בתבשיל עירב כ"אא מבשלין ואין קאמרי אלא

 והטמנה ובשול אפייה דהיינו צרכו כל בו עושה נמי' דקאמרי והיינו אתו ש"ב דבעי וחמין פת לאפוקי
 לומר א"א לא פת אבל תבשיל אלא שאנו לא לעיל דאמר דאביי ומילתא הוא ברור ודבר ש"ב' דקאמרי

 אין דאמרי ליה שמעינן נמי ומדחנניא אליעזר מדרבי דהא שפירשו כמו תבשיל משום בפת יוצא שאינו
 לפרש אפשר ובודאי הפת על) אלא( מבשלין אין אלמא התבשיל על אלא מבשלין ואין הפת על אלא אופין
 175 מה אבל התבשיל על אלא מבשלין אין אלמא התבשיל על אלא מבשלין ואין לבדו הפת על אופין שאין

 המבושל על אלא מבשלין ואין האפוי על אלא אופין אין דאמר אליעזר דרבי משום אי הזאת ולצרה לנו
 מתלמידי שפירושו הוא שמותי אליעזר' ר תלמודא בכולי כדאמרינן ל"ס וכותיהו הוה ש"מדב איהו הא

 שני במשנתינו שמאי בית שאמרו ופירש בא ולפיכך המסכתא בזו בירושלמי שמפורש כמו שמאי בית
 אחד תבשיל ששניהם פי על ואף המבושלין כנגד ואחד הצלי כנגד אחד לבשל אלא אמרו לא תבשילין

 180 שהוא פת צריך לאפות הא תבשילין לשני זכר אלא תקנו שלא הבשול במיני הוא קל עליהם ומבשל צולה

 לבית הא הטמנה הוסיף וחנניא שבסעודה מינין' ג כנגד בעירוב דברים' ג ש"לב ונמצאו ממש כמותו אפוי
 מיפלג נמי אליעזר' ור ש"דב אליבא דחנניא לומר נכון יותר דעתי ולפי צרכו לכל אחד תבשיל ה"ד הלל

 שהוא שנפרש ובין תבשילין' ב סתמא קתני מתניתין דהא ש"לב במתניתין דתנא תבשילין אשני פליגי
 כלל אחד בתבשיל עירוב שמאי לבית להו לית מ"מ קתני בלבד דלבשל לומר שתדחוק בין ולבשל לאפות

 185 מבשלין אין קתני חנניא ואלו בשול כנגד ואחד וצלי אפייה כנגד אחד לעולם תקנו תבשילין שני אלא

 לבית אחד בתבשיל אפילו אלמא תבשילין בשני עירב כן אם אלא קתני ולא בתבשיל עירב כ"א אלא
 יהא שלא בדין וכן תבשילין שני היינו בשול משום ובתבשיל אפייה משום בפת דעירב דכיון' סגי הלל

 לא היכי לדבריהם' דמתני תנא עצמך על ותמה ממש אפוי שהוא הפת מן יותר שוה לצלי זכר תבשיל
 דעירוב תנויין ולכולי לבשול דקתני היכי כי לאפייה תקנתא למתני ליה הוה לא וכי פת עירוב קתני

 190 וקאמר' דמתני עלה איירי ואביי לשבת ט"מיו אופין אין שיאמרו כדי קמחו יקנה מאי ואפה עבר אמרינן

 בתבשיל ה"ולב תבשילין בשני ש"לב קתני דעירוב תקנתא כולה' דמתני תנא ודאי אלא בעיסתו התחיל
 לשבת ט"מיו בתחלה יבשל לא בשול אלא' מתני בכולה קתני דלא והיינו לשבת עליו וסומך כדקתני אחד

 תבשיל ט"ליו ובתבשיל) לשבת( בפת מערבין בתוספתא דתניא מצאנו וכבר היא בכלל נמי ואפייה' וכו
 ומבשל אופה ט"מעיו תבשיל העושה ט"מעיו חמין עליו שנתן קוליס אפילו שלוק' אפי צלי אפילו שאמרו
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 195 לאפות תבשיל לעשות חצר בני ורשאין יום מבעוד לאכלן ורשאי החמין את עליו ומטמין לשבת עליו

 כתיב בירושלמי כן מצינו ושוב בלבד אחד תבשיל אלא פת ה"ב בעו דלא מפורש לך הא בשבת עליו ולבשל
' ר המבושל על ומבשלין האפוי על אופין אומר אליעזר' ר בשלו תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר את

 מפורש כן מצינו לא ל"ז הלכות בעל שמעון' ר על שאמרו ומה המבושל על ומבשלין אופין אומר יהושע
 בישרא בגוה ומתנח טבא יומא ממעלי ריפתא חדא שקלין עבדין והיכי כתב שכך הוא ואמת בהלכותיו

 200 ומבשלין אופין שאין וכשם אחר במקום כתב וכך ראיה מזה לנו אין אבל מבשלין כד כוורא או ביעתא או

 יותר וזו' וכו דתניא בתבשיל עירב כן אם אלא לשבת טוב מיום ומבשלין אופין אין כך לחבירו ט"מיו
 שהראיתיך כמו ל"ז הגדול רבינו כדברי האמת אמרה לא ואם אמרה אם אבל רבינו לדעת שמסכים ראיה

  :מפורש

   שמג סימן טוב יום הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 205 תבשילין שני צ"שא אחר תבשיל לגבי' דוק דידן כתנא' הלכ' דפסקי והא ותבשיל פת דצריך ת"ר פסק

 דליכא א"כדר המבושל על אלא מבשלין ואין האפוי על אלא אופין דאין מודו ה"דב מיהו ה"דב אליבא
 אין' בפ כדחזינן אפייה בכלל אינה ובישול בישול בכלל אינה אפייה כי דמילתא וטעמא דפליג מאן

) פסקו( ואילו נשתנו שלא כל אף נשתנו שלא מים מה המקרא מן' אסורי ם"עכו של דשלקות מעמידין
 אחד לתבשיל עירובו אדם מניח א"בה דתניא והא בישול בכלל אפיה אין כ"א נאסר דבר ח"בי פיתן

. דלא מודו ה"ב' אפי לאפות אבל קאי והטמנה בישול על אלא אופין אאין קאי לא צורכו כל בו ועושה 210 

 צורכו כל ועושה אחד עירוב אדם מניח א"ובה פירש ח"בפר אבל. ותבשיל פת דצריך ג"בה פוסק וכן
 את לאפות] אפילו) [אבל( ליה סגי אחד שבתבשיל לומר ורוצה החמין את ומטמין ומבשל אופה כלומר

] מילפתא דלא משום אי[ דשכיח משום אי לא פת אבל תבשיל אלא ש"ל אביי דאמר דבריו ונראין. הפת

 האמת הוא כך הלא לאפייה אי מתוקמא במאי והשתא בפת' דמערבי א"הו טעמא האי לאו אי אבל
 215 אין טעמי הני ובלאו בישול בכלל אינה אפייה והלא לתבשיל ואי אפייה לצורך בפת' מערבי ת"ר לדברי

 ל"זצ אשר' בר יצחק' רבי וגם לאפייה ולא לבישול לא כלל בפת מערבין דאין מ"ש אלא בפת מערבין
 שעם התבשיל על' סמכי דעיקר' ופי בפת לערב דאין בשמעתין בהדיא' דשמעי בפת לערב נהגו למה תמה
 אלא מניחין אנו אין והפת צורכו כל בו ועושה אחד בתבשיל עירובו אדם מניח דאמרי ה"כדב הפת

 תבשילין עירובי העושה הילכך האפוי על אלא אופין אין דאמר א"ר דברי לקיים כדי בעלמא לחומרא
 220 פת עשה ואם עליו סומך גרידא צלי או גרידא תבשיל עשה ואם וצלי פת או ותבשיל פת יעשה לכתחילה

 נמי אשי ורב ורבא כלל בפת מערבין דאין כדאביי יכול אינו לאפות' דאפי ונראה. כלום עשה לא גרידא
 ולמר שבת כבוד בעבור למר לסימנא א"כ תבשילין עירובי ניתקנו דלא סברי דתרוייהו א"לדר להו דלית

 לא פת אבל והכירא סימנא איכא דהא סגי גרידא בצלי או גרידא בתבשיל הלכך טוב יום כבוד בעבור
  :דשכיח משום אי מילפתא דלא משום אי כדאביי

 225   ב סימן המכריע ספר

 כתנא הלכה המורה כתב. הלל דבית ואליבא דידן כתנא הלכה רבא אמר' ב ז"י דף טוב יום' בפ גרסינן
 בלא דפת יהודא ר"ב יצחק' ר הרב השיב וכך אחד בתבשיל מתירין הלל ובית דקתני דמתניתין דידן

 ותבשיל בפת נוהג מורי אבל. ה"דב ואליבא דידן כתנא דהלכה סגי פת בלא בתבשיל אבל. סגי לא תבשיל
 ל"זצוק יעקב ולרבינו. האפוי על אלא אופין דאין כחנניה עצמן על שהחמירו גדולות בהלכות הוא וכן

 230 ט"בי' דפסקי ג"דאע גדולות בהלכות פוסק וכך ותבשיל פת צריך תבשילין שערובי לי נראה כתוב ראיתי

 דכל חמין ולהחם ולצלות לבשל מילי הני תבשיל אלא מצרכי דלא הלל דבית ואליבא קמא כתנא הלכתא
 בישולן זהו הפשירן שבת במסכת נמי אמרינן חמין גבי הפסח את ויבשלו כדכתיב הם בישול בכלל הני

 של דברים אלו גבי ז"בע מוכח והכי בישול' ל ביה שייך לא הפת אפיית אבל בישול לשון בהו שייך אלמא
 כל בו עושה אחד בתבשיל עירב ביה דאמרי והא עד' וכו ושלקות פת התם חשיב דקא אסורין ם"עכו

 235 בישול בכלל ליתא אפייה דהא מודה בפת לערב אבל חמין הטמנת גבי אלא לאפלוגי אתו לא צורכו

 אין אלעזר ר"א מכאן אפו תאפו אשר את מהכא לה מייתי ותנא פירקין בריש אמרינן ועוד. כדפרישית
 התורה מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו מכאן. המבושל על אלא מבשלין ואין האפוי על אלא אופין

 בישול כל דכעין סברי ש"ב בהכי חנניא' דר אליבא ה"וב ש"דב פלוגתייהו ועיקר. דפליגי מאן ליכא והכא
 על אלא אופין דאין מודו עלמא כולי בפת אבל התבשילין כל על אחד תבשיל סברי ה"וב לערב צריך

 240 אחמין אלא ה"ב פליגי דלא איתא דאם חדא דבריו לי נראין ואינן. דידן לתנא בין חנניא' לר בין האפוי

 משמע צורכו כל דתני השתא תבשיל בין חמין בין למיתני ליה הוה צורכו כל בו ועושה תני אמאי בלחוד
 לחודיה תבשיל אלמא לא פת אבל תבשיל אלא שנו לא אביי אמר לעיל דאמרן ותו. פליגי נמי אפת דאף

 מיירי דהא אמרת ואי. מהניא לא לחודה דפת ודאי פשיטא בעינן תרווייהו דאי ותבשיל פת ולא בעינן
 דבתבשיל מינה לדיוקי איכא אכתי סגי לחודיה בתבשיל הילכך לבד לבשל אלא לאפות צריך שאינו כגון



  ד"תשע אלול, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות
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 245 למימר אביי דאיצטרך היינו נמי פת פטר לחודיה דתבשיל בשלמא אמרת דאי פת משתרייא לחודיה

 נמי דמערב עד פת פטר לא נמי דתבשיל אמרת אי אלא תבשיל פטר לא פת אבל פת פטר תבשיל דוקא
 פטר לא נמי תבשיל דהא פטרה דלא ודאי' פשיט תבשיל פטרה לא דפת למימר אביי איצטריך מאי בפת

 הכל פטר בתבשיל דעירב היכא כל מ"ש לאו אלא תבשיל פטרה דפת למימר אדעתין תיסק והיכי פת
 על אלא אופין אין אלעזר' ר דאמר ומאי. תבשיל ולא לחודה פת אלא פטר לא בפת עירב ואם פת ואפילו

 250 מבעוד מוכן לו שיש לבשל רוצה ואינו לאפות שרוצה כגון אלא בתבשיל דעירב היכא אמר לא האפוי

 לא פת דאפיית גב על ואף .הלל כבית מידי צריך לא בתבשיל דעירב היכא אבל ודי בפת שמערב יום
 תאפו אשר את כתיב גרסינן ובירושלמי. לה פטר והילכך מינה עדיף תבשיל מקום מכל תבשיל מיקרייא

 אופין אומר יהושע' ר המבושל על ומבשלין האפוי על אופין אומר אליעזר רבי בשלו תבשלו אשר ואת אפו
 טעמא ומאי. בשלו תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר את אליעזר' דר טעמא מאי המבושל על ומבשלין

' ור היא יהושע' ור אליעזר' דר דפלוגתא מצאנו הרי. תבשלו אשר כאת אפו תאפו אשר את יהושע' דר 255 

 ר"א מכאן בהלכתין דאייתינן ומאי הלל כבית סבר יהושע' ור דחנניה אליבא שמאי כבית סבר אליעזר
 בירושלמי כדמפרש יהושע' דר פלוגתיה בר והוא גרסינן אליעזר' ר' וכו האפוי על אלא אופין אין אלעזר

 כמותו הלכה ואין הוא שמותי אליעזר' ור יהושע' כר הלכה יהושע' ור אליעזר' ר דפליגי היכא דכל ן"וקיל
 .מקום בשום


