
  ששכח ולא הניח עירובי תבשיליןמי  – ז"ביצה י

  כד הלכה א פרק טוב יום הלכות ם"רמב

 טוב ביום מוקצה שהיה דבר לפיכך אחד כיום ואינן הן קדושות שתי גליות של אלו טובים ימים שני

, בשני תאכל בראשון שנולדה ביצה כיצד. מותר זה הרי לשני אותו הכין אם בראשון שנולד או ראשון

 5 מותר וכן, בשני יאכל בראשון שנעקר לקרקע המחובר דבר, בשני יאכלו בראשון שניצודו ועוף חיה

 של טובים ימים בשני אמורים דברים במה. חולי שם שאין פי על ואף שני טוב ביום העין את לכחול

 הדברים אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן אחת קדושה השנה ראש של טובים ימים שני אבל גליות

  אב, בלבד המת לענין אלא

  .בזה כיוצא כל וכן בשני אסורה השנה ראש של בראשון שנולדה ביצה ל

 10   ו פרק טוב יום הלכות ם"רמב

  יא הלכה

 יום ערב שהוא רביעי מיום תבשילין עירובי עושה שבת וערב בחמישי להיות שחלו טובים ימים שני

 היום אם ואומר חמישי ביום תבשילין עירובי מניח כיצד, ומתנה בראשון מניחו הניח ולא שכח, טוב

 טוב יום ולמחר חול היום ואם כלום צריך ואיני לשבת ואופה אבשל למחר חול ולמחר טוב יום

 15  . לשבת טוב מיום למחר ולבשל לאפות לי יותר זה בעירוב

  יב הלכה

 על תרומה זו תהיה חול היום אם אומר ראשון טוב ביום טבל של כלכלות שתי לפניו היו בו כיוצא

 היום אם ואומר חוזר בשני ולמחר, ומניחה שם עליה וקורא, כלום בדברי אין קדש היום ואם זו

 שקרא כדרך ומניחה שם עליה וקורא זו על תרומה זו תהיה חול היום ואם כלום בדברי אין קדש

 20  . השנייה את ואוכל תרומה שם עליה שקרא זו את ומניח, בראשון עליה

  יג הלכה

 שכח אם השנה ראש של טובים ימים בשני אבל גליות של טובים ימים בשני אמורים דברים במה

 שעירב למי קמחו מקנה או עליו עירבו אם אחרים על סומך אלא מניח אינו שוב רביעי ביום הניח ולא

 מפריש אינו שוב רביעי מיום תרומה הפריש ולא שכח אם וכן, לשבת ולבשל לאפות אסור יהיה או

 25  . שבת מוצאי עד

  יד הלכה

 בני והיו הראיה פי על מקדשין ישראל ארץ של דין בית שהיו בזמן היו שאמרנו האלו הדברים כל

, ישראל ארץ בני בו שקדשו יום יודעין היו שלא לפי הספק מן להסתלק כדי ימים שני עושין הגליות

 הספק מן להסתלק שני טוב יום אין עליו ומקדשין החשבון על סומכין ישראל ארץ שבני היום אבל

 30  . בלבד מנהג אלא

  טו הלכה

 ולא חצרות עירובי ולא תבשילין עירובי לא הזה בזמן ומתנה אדם מערב שאין אומר אני ולפיכך

 ולפיכך/ ד"הראב השגת+/. בלבד טוב יום מערב הכל אלא תנאי על הטבל מעשר ואינו מבואות שתופי

 הגאונים ראינו לא טעם כעין בדבריו שיש פי על אף א"א. הזה בזמן ומתנה אדם מערב שאין אומר אני

 35 הם חסרים ואלול ואייר אדר שהרי הוא גמור חול עתה השני שהרי הוא שכן וכל זה בדבר שחלקו הראשונים

 של בדברי אין חול והיום קדש אתמול אם בשני יאמר ואם להם הסמוכין חדשים ראשי אחד יום אלא ואינן



 בשני אלא נגמר אינו שהמעשה), [מאתמול( לומר שיכול שכן כל זו על תרומה זו תהיה והיום כלום אתמול

  .+ ]כלום יעשה לא בראשון ודבורו

   ח פרק עירובין הלכות ם"רמב

 40  ה הלכה

 לערב לו יש גליות של טובים ימים שני או מלאחריה בין מלפניה בין לשבת סמוך להיות שחל טוב יום

 ליום השניה שברוח העירוב ועל הראשון ליום שירצה מהן זה אי על וסומך רוחות לשתי עירובין שני

 העיר כבני יהיה השני וביום ימים משני לאחד עליו וסומך אחת לרוח אחד עירוב מערב או, השני

 גליות של טובים ימים בשני אמורים דברים במה, רוח לכל אמה אלפים לו ויש עירוב עשה לא וכאילו

 45  אחת לרוח אלא הימים לשני מערב ואינו אחד כיום הן הרי השנה ראש של טובים ימים בשני אבל

  יד הלכה

 תחומין עירובי ולא חצירות עירובי לא טוב ביום עירוב עושה אינו שבת בערב להיות שחל טוב יום

 וערב בחמישי גליות של טובים ימים שני חלו ואם, טוב יום ערב שהוא חמישי ביום הוא מערב אלא

 עירובי מערב זה הרי עירב ולא שכח ואם, חצירות ועירובי תחומין עירובי רביעי מיום מערב שבת

 50  . תחומין עירובי לא אבל ומתנה שבת ובערב בחמישי חצירות

  טו הלכה

 חוזר ולמחר, עירוב זה הרי לאו ואם כלום בדברי אין טוב יום היום אם בחמישי אומר מתנה כיצד

 טוב יום היה אמש ואם כלום היום בדברי ואין מאמש עירבתי כבר טוב יום היום אם ואומר ומערב

 ראש של טובים ימים בשני אבל גליות של טובים ימים בשני אמורים דברים במה, עירוב זה הרי

 55  .טוב יום מערב אלא להן מערב ואינו אחד כיום הן הרי השנה

   ה פרק החודש קידוש הלכות ם"רמב

  ה הלכה

 בכל שיהיו הדין מן היה, זה חשבון על קובעין ישראל ארץ של דין ובית סנהדרין שם שאין הזה בזמן

, ישראל ארץ בני כמו לארץ שבחוצה הרחוקות המקומות אפילו בלבד אחד טוב יום עושין המקומות

 60  . שבידיהם אבותיהם במנהג שיזהרו היא חכמים תקנת אבל, וקובעין סומכין אחד חשבון על שהכל

  ו הלכה

 ואפילו ימים שני יעשו, יוצאין השלוחין כשהיו אליו מגיעין תשרי שלוחי היו שלא מקום כל לפיכך

 הזה בזמן ישראל ארץ ובני, הראייה על קובעין ישראל ארץ שבני בזמן עושין שהיו כמו הזה בזמן

 הזה בזמן בגליות עושין שאנו שני טוב יום נמצא, ימים שני עשו לא שמעולם כמנהגן אחד יום עושין

 65  . זה דבר שתקנו סופרים מדברי

   א עמוד ט דף ביצה מסכת ף"הרי על ן"הר

 השתא דאנן טוב יום' מהל י"בפ ל"ז ם"הרמב כתב. ומתנה לחברו ט"מיו תבשילין עירובי אדם מניח

 מסתברא ליה דאמר דרבא מחוורין דבריו ואין לאתנויי מצינן לא דירחא בקביעא דבקיאינן כיון

 אלא להו עבדינן לא דהשתא דכיון בדין וכן דירחא בקביעא דבקי גב על ואף דאמר הוא דלדידיה

 70 הוו דאינהו וכיון מינייהו טפי: לאחמורי לן לית בידיכם אבותיכם במנהג הזהרו מתם דשלחו משום

  ל"ז ד"הראב עליו השיג וכבר מתנינן נמי אנן מתנו מצו

  יא הלכה ו פרק טוב יום הלכות הלוי חיים' ר חידושי

 ערב שהוא רביעי מיום תבשילין עירובי עושה שבת וערב בחמישי להיות שחלו טובים ימים שני] יא[

 ביום טבל של כלכלות שתי לפניו היו בו כיוצא', וכו ומתנה בראשון מניחו הניח ולא שכח, טוב יום



 75 מקדשין י"א של ד"ב שהיו בזמן היו שאמרנו האלו הדברים כל ל"ז שם ד"ובהי', וכו אומר ראשון

 י"א שבני היום אבל' וכו הספק מן להסתלק כדי ימים שני עושין הגליות בני והיו הראיה פי על

 אני ולפיכך, בלבד מנהג אלא הספק מן להסתלק שני טוב יום אין עליו ומקדשין החשבון על סומכין

 מערב הכל אלא תנאי על הטבל מעשר ואינו' וכו עירובי לא הזה בזמן ומתנה אדם מערב שאין אומר

  .ל"עכ בלבד טוב יום

 80 בזה מותרת בזה נולדה אמר רב גליות של טובים ימים שני] ב"ע' [ד דף בביצה דאיתא מהא וקשה

 ספיקא משום שני ט"דיו משום דרב טעמא' בגמ שם ומפורש, בזה אסורה בזה נולדה אמר אסי ורב

 שפסק טוב יום' מהל א"בפ ם"ברמב ועיין, הוא חול מינייהו חד נפשך דממה מותרת הביצה כ"וע הוא

 משום תנאי מועיל אין דעתה הכא שפסק למה סותר וזה, בזה מותרת בזה דנולדה כרב להדיא

, טוב יום בודאי הימים שני והויין מנהג משום אלא הוא ספיקא משום לאו שני טוב יום דהשתא

 85 לה הסמוכה בשבת שאסורה טוב ביום נולדה כדין בזה אסורה בזה נולדה להיות צריך הרי כ"וא

  .שם מ"הלח זאת הקשה וכבר, ודאי טוב יום הויין הימים דשני כיון

 שינהגו עשאום לא גליות של טובים ימים שני דין דעיקר נ"אה דבאמת, ם"הרמב בדעת לומר והנראה

 ידעינן הרי דעכשיו גב על ואף, ספיקא בתורת שניהם שינהגו ורק, ודאי בתורת כאחת שניהם

 אבותינו ומנהג היתה כך מעיקרא התקנה דעיקר כיון, כספיקא רק דינם מ"מ, דירחא בקביעותא

 90 רק דדינו דאמרינן הוא עליה, גליות של שני טוב יום דין על אלא שייך לא זה כל הרי אכן, בידינו

 יום של זמנו דזהו בודאי וידעינן ספיקא ליכא דהשתא כיון הרי, הראשון טוב יום כ"משא, כספיקא

 דין סרך שום בו ואין ודאי בתורת טוב יום הוא דהרי ודאי הרי כ"א, תורה של ט"היו והוא טוב

 ט"ליו לדונו באנו דאם, חלוק דינו עכשיו גליות של טוב יום דדין נמצא הא כ"וא. ופשוט, כלל ספיקא

 להצטרף לדונו באנו אם אבל, טוב יום ודאי חשוב הוא דהרי פשוט בזה, בדינו עצמו בפני הראשון

, כספק רק הוא הרי השני עם צירופו לענין הראשון וגם, מיקרי ספק חד דכל דינא הדר בזה השני עם 95 

 משני רק נעשה האיסור נולד דבדין, בזה מותרת בזה נולדה מדין התנאה דין חלוק שפיר ז"ולפ

 שניהם ומכח, טוב ביום אסור טוב ביום דנולד מה, דנולד איסורא עיקר הוא כן דהלא, ביחד הימים

 רק, השני ליום הראשון ביום שנולד מה לאסור לדון באין וכשאנו, איסורא דקאתי הוא דוקא יחד

 ביחד הימים לשני לצרפינהו אנו וצריכין, לאסרו באין שאנו הוא כאחת שניהם של טוב יום דין מכח

 100 חד כל דבזה כיון כ"וע, לזה מזה דנולד איסורא לאשוויי טוב יום ודאי יחד תרווייהו למיחשבינהו

 חול מינייהו חד דאם גב על אף, התנאה לענין כ"משא, בזה מותרת בזה נולדה כ"ע חשוב כספיקא

 משום או, תבשילין העירובי משום או, לשבת השני מיום ולבשל לאפות מותר נפשך ממה כ"א הוא

 נפרדים דינים שני באמת הרי אבל, הטבל מן תרומה להרים יוכל נפשך ממה וכן, הוא חול השני דהרי

, ביחד הימים משני הנעשה דין כאן ואין, עצמו בפני יום כל על עצמו בפני ליה דיינינן חד וכל, הם

 105 נפרדים דינים שני הויין דינם דבעיקר מכיון אבל, בזה זה שניהם שתלויין מילתא איתרמי דכך ורק

 ולא עירוב לא בו ואין טוב יום ודאי הוא דהראשון דינא הדר שוב כ"ע, עצמו בפני יום כל על שחל

 ממילא מצטרף אינו דהראשון כיון התנאה זה על מהני ולא, גוונא בשום תרומה של שם קריאת

  .דבר לכל טוב יום דהוא תקנתו בדין הוא שני ט"דהיו

, ספיקא משום רק הוא שני טוב יום עתה דגם ם"הרמב דעת דגם נימא אם אלא, יתכן לא זה כל והנה

 110 ם"הרמב דדעת ל"י הרי אבל, הראשון טוב יום של ודאי דין משום רק הוא התנאה מהניא דלא והא

, ספיקא משום הוא דתקנתו גב על ואף, התנאה מהניא לא כ"ג בעצמו שני טוב יום משום דגם היא

 משום הוא זה דכל לקלקולו הדבר יחזור שמא גזירה ומשום בידינו אבותינו דמנהג' הגמ וכדקאמר

 דלית ממילא כ"א, ספק במנהג שינהגו דין ורק ספיקא ליתא מיהא דהשתא כיון מ"מ אבל, ספיקא



 ספק שיש מקום על רק הוא התנאה חלות וכל, כלל ההתנאה דליחול מה על דליתא התנאה ביה

 115 שייכא דלא כודאי דהוי ממילא ספיקא משום ביה שינהגו ודאי בתורת הוא שדינו דכל וגם, באמת

 צריכינן ולא, ם"הרמב לדעת התנאה מהניא לא בעצמו שני טוב יום דין משום גם ז"ולפ, התנאה ביה

 השני דגם כיון, בשני מותרת בראשון נולדה דאמאי קצת ע"צ אכתי כ"וא, ראשון של ודאי לדין כלל

 ראינו לא ל"וז שכתב שם ד"בראב עיין אכן. הכנה ביה דאסור ספיקא של שני טוב יום דהוא ודאי

 בדברי אין חול והיום קדש אתמול אם בשני יאמר ואם' וכו זה בדבר שחלקו הראשונים הגאונים

 120 שם עוד משנה ובמגיד, מאתמול לומר שיכול שכן כל זו על תרומה זו תהיה והיום כלום אתמול של

 מתוך דמבואר הרי, ד"הראב ל"עכ כלום יעשה לא בראשון ודיבורו בשני אלא נגמר אינו שהמעשה

, הראשון טוב יום דין משום הוא התנאה מהניא דלא דהא ם"הרמב דעת דמפרש ד"הראב דברי

  .שכתבנו כמו דברינו היטב ומיושב

 אבותינו דמנהג דהא ג"דאע דנראה ומשום, גווני בכל מתישבים ם"הרמב בדעת דדברינו נראה אכן

 125 דין צד גם בו יש ספק בתורת כדמעיקרא נהיגתו דדין ואמרינן, ספיקא לאשוויי מועיל אינו בידינו

, ביחד שניהם על טוב יום דין חלה דלא מיהא דהא תקנתו עיקר בתר אזלינן מ"מ אכתי אבל, ודאי

 לא אבל, ט"היו שהוא בשעתו אחד כל על ואמרינן, עצמו בפני ודאי טוב יום בדין נידון אחד וכל

 דאיסורו דבהכנה שכתבנו כמו הכנה מדין התנאה דין חלוק שפיר ז"ולפ, טוב יום של ימים שני שיהיו

 זאת שייך לא כ"ע שלאחריו ובשבת טוב ביום אסור טוב ביום שנולדה דמה ביחד הימים משני הוא

 130 כל על דדיינינן התנאה בדין כ"משא, ביחד שניהם על טוב יום דין בהם דאין גליות של טוב יום בשני

 דין ולית דירחא בקביעותא דידעינן כיון התנאה שייך דלא ם"הרמב דפסק הוא בזה עצמו בפני יום

  .שנתבאר וכמו גליות של ט"בהיו ספק

   א עמוד יז דף ביצה מסכת ח"צל

 טובים בימים זו סוגיא י"שפירש מה'. וכו ש"וע חמישי ט"י שני וחלו' וכו לחבירו ט"מי ה"ד י"רש

 135 סמוכים שאינם טובים ימים בשני כלל שייכי לא תבשילין דעירובי משום הוא לשבת הסמוכים

 אמוראי ומחלוקת לשבת סמוכים שאינם ט"י בשני לפרש יכול היה תחומין בעירובי ואמנם, לשבת

 תבשילין עירובי אגב ולכאורה. מחר לצורך ראשון ט"בי לערב יכול אם ט"י מערב עירב לא אם

 עלה זה, לשבת סמוכים שאינם לחבירו ט"מי ד"והה לשבת בסמוכים תחומין עירובי גם י"פירש

 י"רש נקט בדוקא תחומין בעירובי דגם ד"נלע בזה שעיינתי אחר אבל. ריהטא לפום במחשבתי

 140 ולא בבבלי לא מפורש מצאתי לא לשבת סמוכים שאינם גליות של ט"י בשני אבל, לשבת בסמוכים

 ע"והש ש"והרא ם"והרמב ף"הרי המפורסמים הראשונים בפוסקים ולא בתוספתא ולא בירושלמי

 והיה מעירו לזוז בדעתו היה לא כי, כלל ט"י מערב ערב שלא עירוב תחלת אפילו לערב אסור שיהיה

 פשוט הדבר ולדעתי. שני יום לצורך עירוב להניח ראשון ביום ונמלך במקומו שביתתו להיות דעתו

 אליעזר' דר, לחכמים טעמים כמה בזה יש לשבת ט"מי מתחלה מערבין שאין מה דהרי, להיתר

 145 שם כמפורש הכנה משום הטעם א"ולר היא אחת דקדושה משום הטעם א"ע ח"ל דף בעירובין

 לא הללו טעמים ושני, הכנה משום התם השיב א"ור היא אחת קדושה לייא הא אמרו דחכמים

 כדמסקינן הן קדושות דשני ל"קיי הרי קדושה לענין דאי, גליות של ט"י בשני לחבירו ט"מי שייכי

 דהרי לחבירו טוב מיום שייך לא כ"ג הכנה ומשום, תלת בהני דרב כוותיה דהלכתא ב"ע' ה דף לעיל

 לעיל[ בזה מותרת בזה שנולדה תוכיח וביצה, לחבירו טוב מיום מכין שייך ולא הוא חול מינייהו חד
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