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עירוב תחומין ביום טוב שחל להיות סמוך לשבת
(ל"ח א') משנה )1( :רבי אליעזר אומר :יום טוב הסמוך לשבת בין (שחל) מלפניה (ביום שישי) ,ובין מלאחריה (שחל

ביום ראשון ,ורוצה ללכת ביום טוב לצד אחד ,ובשבת לצד אחר) ,מערב אדם שני עירובין ,ואומר :עירובי בראשון למזרח
ובשני למערב ,1בראשון למערב ובשני למזרח ,עירובי בראשון ובשני כבני עירי ,עירובי בשני ובראשון כבני עירי
(שיום טוב ושבת הסמוכים שתי קדושות הן ,ולכל יום שביתה נפרדת).2
( )2וחכמים אומרים( :שבת ויום טוב הסמוכים ,קדושה אחת הם וכיום אחד ארוך .ולכן) או מערב לרוח אחת (לשני

הימים) ,או אינו מערב כל עיקר .או מערב לשני ימים (לרוח אחת) ,או אינו מערב כל עיקר.
(המשך משנה ):כיצד יעשה? מוליכו בראשון ומחשיך עליו ,ונוטלו 3ובא לו .בשני (מחזירו לפני חשיכה ,ואז) מחשיך
עליו ואוכלו ובא לו ,ונמצא משתכר בהליכתו ומשתכר בעירובו (גם קנה העירוב וגם אוכלו) .נאכל בראשון  -עירובו
לראשון ואין עירובו לשני.
אמר להם רבי אליעזר( :אם כן) מודים אתם לי שהן שתי קדושות.
(ומבאר בגמרא) ורבנן ספוקי מספקא להו (אם שבת ויום טוב נחשבים קדושה אחת או שתיים) ,והכא לחומרא והכא
לחומרא.
תניא (בתוספתא) :אמרו לו לרבי אליעזר :אי אתה מודה שאין מערבין בתחילה מיום טוב לשבת (שאם לא עירב

לפני כניסת יום טוב ,והוצרך לצאת בשבת ,אין יכול לערב מיום טוב לשבת)?! אמר להן :אבל (אמת) .הא לאיי קדושה
אחת היא! ורבי אליעזר ,התם משום הכנה (שאסור להכין מיום טוב לשבת .אבל במשנה ,הניח העירוב לפני היום
הראשון).
(ל"ח ב') אמר רב :הלכה כד' זקנים ,ואליבא דרבי אליעזר דאמר שתי קדושות הן.
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(ל"ט א') אמר רב יהודה( :יום טוב שחל בערב שבת) עירב ברגליו ביום ראשון ,מערב ברגליו בשני (ואינו יכול להסתמך

על עירובו בראשון) .עירב בפת ביום ראשון ,מערב בפת ביום שני .אמר שמואל :ובאותה פת.
.1

.2

.3

.4

עירובי של מזרח יקנה לי היום לצורך מחר ,ועירובי של מערב יקנה לי בבין השמשות דלמחר ,לצורך יום שני .דקסבר ר' אליעזר שבת
ויום טוב לאו כחד יומא אריכא נינהו ,אלא שתי קדושות ,ולכל חד יומא אית ליה חדא שביתה ,ובכל חדא מיקניא ליה שביתה לאיזה
צד שירצה ,ובין השמשות דקמא לדידיה הוא דקני ,ולא ליום שני .רש"י.
ומבארת הגמרא (ל"ח ב') שאינו מניח עירוב אחד בסוף אלפיים אמה לצד אחד ,ועירוב נוסף בסוף אלפיים אמה בצד השני (שאז
בסוף היום הראשון אינו יכול לצאת אל מקום העירוב שהניח ליום השני ,ואנן הרי בעינן סעודה הראויה מבעוד יום) ,אלא מניח אלף
אמה לכל צד ,ונמצא שאין בין שני העירובין יותר מאלפיים אמה ,מלבד מידת העיר (שנחשבת כד' אמות).
כתב הריטב"א (ל"ח א' ,ד"ה נוטלו) :פירוש ,בשלא היה מקום המשתמר; אבל אם הוא מקום המשתמר ,אינו צריך ליטלו ,אלא מניחו
שם ואומר בזה תהא שביתתי למחר וליום שני ,וקונה בו עירוב היום למחר ,ולמחר בבין השמשות קונה בו ליום שני .ורבותא
אשמעינן תנא שאפילו נוטלו היום יכול להחזירו שם למחר וקונה לו עירוב ולא הוי כמכין מיום טוב לשבת .והביאו המשנ"ב (תטז,ב,
ס"ק יג).
הדין שבשבת ויום טוב הסמוכים ,ביצה שנולדה בזה אסורה בזה ,שמבארת כאן הגמרא שהוא מדין הכנה ,שחול מכין לשבת ויו"ט,
ואין יום טוב מכין לשבת ,ולהיפך ,יתבאר ,אם ירצה ה' ,ב"נתיבי הלכה" על מסכת ביצה ,ד' א'.
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(ומקשה) הא קא מכין מיום טוב לשבת.
(ומתרץ) מי סברת דאזיל ואמר מידי?! דאזיל ושתיק ויתיב.
(המשך מימרת רב יהודה) עירב בפת בראשון (ונאכל) ,מערב ברגליו בשני (כי ברגליו אינו צריך לְ ַד ֵּבר .משא"כ פת חדשה

צריך לקרוא עליה שם עירוב ,ואסור משום הכנה) .עירב ברגליו בראשון ,אין מערב בפת בשני ,שאין מערבין בתחלה
בפת( 5מיום טוב לשבת ,משום הכנה).
(אזיל ושתיק ויתיב) ומקשה מדתניא :לא יהלך אדם (בשבת) לסוף שדהו לידע מה היא צריכה (לאחר השבת) ,כיוצא
בו לא יטייל אדם על פתח מדינה כדי שיכנס למרחץ!6
(ודחי) התם מוכחא מילתא .הכא לאו מוכחא מילתא היא; אי צורבא מרבנן הוא אמרינן שמעתא משכתיה ,ואי
עם הארץ הוא אמרינן חמרא אירכס ליה.
שיטות הראשונים
מוליכו בראשון ומחשיך וכו' בשני מחשיך עליו ואוכלו וכו' :דעת הריטב"א שדוקא כשהתנה היום מן החול לקנות בו
שביתה למחר בבין השמשות ליום השני ,מהני .7ושאר הראשונים לא הזכירו תנאי זה.
עירב ברגליו ביום ראשון ,מערב ברגליו בשני :דעת רשב"א ומאירי ,שאף לרוח אחרת יכול לערב ברגליו ליום שני
שלא יאמר כלום ,רק שישב עד שתחשך) .8ודעת הריטב"א דאם עירב ברגליו בראשון ,אינו יכול לערב בשני לרוח אחרת .וכל
שכן שאם לא עירב בראשון לא בפת ולא ברגליו ,שאינו יכול לערב בשני ,אפילו ברגליו .9והרמב"ם כתב " ֵּע ֵּרב ְב ַרגְ לָ יו
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רש"י (ד"ה שאין) פירש :שאין מערבין בתחילה בפת  -מיום טוב לשבת משום הכנה ,דקרי ליה השתא שם עירוב .ורבינו חננאל בן
שמואל כתב בשם הרמב"ם :כדי שלא יקנה מקום לעירוב כתחילה בשבת או יום טוב ,אלא אם כן קנה מערב יום טוב מקום לעירובו
בפת ,הוא שיכול לחזור ולערב בפת פעם שניה לחיזוק (ובחידושי המאירי צירף שני הפירושים וכתב :כללו של דבר ,לא מצינו עירוב
פת ושום אוכל בשני ,משום דהויא הכנה ומיקניא ביתא .וכעין זה כתב בבית הבחירה) .ורבינו חננאל בן שמואל כתב ,דהואיל ועיקר
עירובי תחומין ברגל ,ועירב בראשון ברגל ,אינו יכול לחזור ולגרע כוח העירוב מן הראשון ולעשות פת במקומו ביום שני.
להיות מזומן להיכנס כשתחשך .הרי שאע"פ שרק הולך ולא אמר כלום ,אסור .וגבי עירוב ,אם היה אסור משום הכנה ,בשתיקה גם
היה נאסר.
דהשתא כי מהדר ליה התם למחר לצורך יום שני ,לקבעיה הדר ובהנחה גרידא קונה בשתיקה ואינו צריך לומר כלום; הא אלו לא
הניחו היום שם בתנאי ובא ליתנו שם למחר לקנות שביתה לשני היה צריך אמירה ,ואף על גב דבתחלת היום קונה עירוב ושבת
מכינה לעצמה מכל מקום הוה ליה כמכין מיום טוב לשבת ואסור .ריטב"א (ל"ח א' ,ד"ה נוטלו).
וכתב המאירי" ,שאפילו לא עירב מאתמול כלל ,יכול הוא לערב ברגליו מתחלה מיום טוב לשבת .שמערב ברגליו אינו צריך דיבור,
ומכיון שהחשיך לשם קנה לו שביתה ממילא ...ואין כאן הכנה מצדו מיום טוב לשבת ,והכנה דממילא יש כאן ,שתחלת היום קונה
עירוב ונמצא שבת מכינה לעצמה".
דמכיון שמתחילה היה אסור במקום זה לילך מחוץ לתחום ,נראה כמכין (וראה הערה להלן ,בשם ריב"א) .ובשער הציון (אות ט)
הוסיף שאסור גם משום קניית שביתה בשבת .והמשנ"ב (תטז,ב ,ס"ק טז) סתם כהריטב"א בזה .ובשער הציון (אות ח) כתב שאכן
מהרשב"א לכאורה לא משמע כן .וכוונתו ,שהרשב"א סובר שכשעירב ביום הראשון לרוח אחת ,מותר לערב ביום השני לרוח אחרת,
ולכאורה הוא הדין שמתיר לערב ברגליו אף בגוונא שלא עירב כלל ביום הראשון ,וכפי שאכן כתב בחיי אדם (כלל עז סעיף לב),
דלדעת הרשב"א אף בלא עירב כלל מותר ,דמאי שנא .מקורות  -רשב"א (עבוה"ק ,בית נתיבות ,ה,יח) .ריטב"א (ל"ח ב' ,ד"ה אמר ליה
מי סברת).
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ָב ִרא ׁשוֹן  -צָ ִר ְ
יח ׁ ֵּשב
יך לְ ָע ֵּרב ְב ַרגְ לָ יו ַב ׁ ֵּשנִ י (ואינו יכול לערב בפת ,שאין מערבין בפת תחילה) ,וְ הוא ׁ ֶׁש ֵּילֵּ ְך וְ יַ ֲעמֹד ְבאוֹ תוֹ ָמקוֹם וִ ַ
ְבלִ בוֹ ׁ ֶׁשי ְִקנֶׁ ה ׁ ָשם ׁ ְשבִ ָיתה .10והשו"ע 11העתיק לשונו.
המערב ברגליו ובפת ,בתחילת העירוב ,אי סגי בשתיקה :אמרינן עירב ברגליו ביום ראשון ,מערב ברגליו בשני ,וכגון
דאזיל ושתיק ויתיב .וכתב הריטב"א דסוגיין מוכחא דאפילו במערב לכתחילה ברגליו ,בשתיקה סגי ליה .12משא"כ
בפת ,בעי אמירה בתחילת עירוב.
עירב בפת בראשון :כתב הרמב"םֵּ " ,ע ֵּרב ַב ַפת ָב ִר ׁ
אשוֹןִ :אם ָרצָ ה לְ ָע ֵּרב ְב ַרגְ לָ יו ַב ׁ ֵּשנִ י ֲ -ה ֵּרי זֶׁ ה ֵּערוב; וְ ִאם ָרצָ ה לְ ָע ֵּרב ַב ַפת
13
 צָ ִר ְאוֹתה ַה ַפת ַעצְ ָמה ׁ ֶׁש ֵּע ֵּרב ָבה ָב ִר ׁ
אשוֹ ן (משום הכנה)" .וכן פסק השו"ע .
יך לְ ָע ֵּרב ְב ָ
דין תחומין ועירובי חצרות ביום הכיפורים ויו"ט :כתב הרמב"םְ " ,כ ׁ ֵּשם ׁ ֶׁש ָאסור לָ צֵּ את חוץ לַ ְתחום ַב ׁ ַש ָבתָ ,כ ְך ָאסור ְביוֹם
טוֹ ב ובְ יוֹ ם ַה ִכפו ִרים; וכְ ׁ ֵּשם ׁ ֶׁש ַהמוֹ צִ יא ֵּמ ְר ׁשות לִ ְר ׁשות ַב ׁ ַש ָבת ַח ָיבָ ,כ ְך ַהמוֹ צִ יא ְביוֹם ַה ִכפו ִרים ַח ָיבֲ .א ָבל ְביוֹ ם טוֹ ב תמ ָתר
לְ הוֹ צִ יא ֵּמ ְר ׁשות לִ ְר ׁשות .לְ ִפיכָ ְך ְמ ָע ְרבִ ין ֵּערו ֵּבי ֲחצֵּ רוֹת ו ִמ ׁ ְש ַת ְתפִ ין ַב ְמבוֹ אוֹת לְ יוֹ ם ַה ִכפו ִריםַ ,כ ׁ ַש ָבת; ו ְמ ָע ְרבִ ין ֵּערובֵּ י
ְתחו ִמין לְ יוֹ ם ַה ִכפו ִרים ולְ י ִָמים טוֹ בִ יםְ ,כ ֶׁד ֶׁר ְך ׁ ֶׁש ְמ ָע ְרבִ ין לַ ׁ ַש ָבת ".וכן פסק השו"ע.14
יום כפורים הסמוך לשבת :כתב הרמב"ם "יוֹ ם ַה ִכפו ִרים ׁ ֶׁש ָחל לִ ְהיוֹ ת ֶׁע ֶׁרב ׁ ַש ָבת אוֹ לְ ַא ַחר ׁ ַש ָבת ִבזְ ַמן ׁ ֶׁש ְמ ַק ְד ׁ ִשין ַעל
ָה ְר ִא ָיה ָ -יֵּר ֶׁאה לִ י ׁ ֶׁש ֵּהן ְכיוֹם ֶׁא ָחד ,ו ְק תד ׁ ָשה ַא ַחת ֵּהן" .אמנם בזמן הזה שמקדשין על פי החשבון לעולם לא יחול יום
הכפורים סמוך לשבת.15

 .10ולא יאמר כלום ,מפני שאסור לעשות שום הכנה מיו"ט לשבת או משבת ליו"ט ,אפילו בדיבור .לשון השו"ע (תטז,ב) .וכתב המשנ"ב
(ס"ק יח) שאם עבר ואמר ,אפילו הכי קונה שביתה.
 .11או"ח תטז,ב .וכתב המשנ"ב (ס"ק יז)' ,באותו מקום' ,אבל לרוח אחרת אינו יכול לערב ברגליו ביום שני .דכיון שמקום זה היה אתמול
אסור לילך ,נראה כמכין עתה מיו"ט לשבת .ויש אומרים דאף ברוח אחרת יכול לערב ברגליו ליום שני ,ואך שיזהר שלא יאמר כלום
רק שישב עד שתחשך ,וכדלקמיה .וכתב בשעה"צ (אות יא) ,דנראה דיש לחוש להחמיר ,מאחר שהריטב"א סתם לאסור (וכן כתב
הרשב"א בחידושיו .אף שבעבוה"ק ,שדבריו שם עיקר להלכה לגבי חידושיו ,היקל) ,וגם לשון הטור והשו"ע שכתב 'באותו מקום'
נראה שהם סוברים לאסור ,וכן מצדד בבית מאיר להחמיר .מקורות  -רמב"ם (הל' עירובין ח,ט) .רשב"א (עבוה"ק ה,יח ,עמ' רסז).
מאירי (ל"ח ב' ,ד"ה כבר ביארנו) .ריטב"א (ל"ח א' ,ד"ה מתני' רבי אליעזר).
 .12והקשה הריטב"א (ל"ח ב' ,ד"ה אמר ליה מי סברת) אם כן דאפילו המערב בתחלה ברגליו בשתיקה סגי ,למה לא התיר רב יהודה
לערב לכתחלה בשני ואפילו שלא עירב כלל בראשון לא בפת ולא ברגליו! ותירץ בשם הריב"א דלא אמרינן דמערב בשתיקה ברגליו,
אלא היכא דאיכא גלויי דעתא שהוא רוצה לקנות שם שביתה ,כגון שזה עירב שם בראשון וגלי דעתיה דניחא ליה ביה גם ביום
השני; אבל בשלא עירב שם כלל מערב יום טוב ,דילמא לא ניחא ליה להפסיד אלפים אמה שיש לו לצד אחר וכיון שכן בעי אמירה.
 .13או"ח תטז,ב .וכתב המגיד משנה (הל' עירובין ח,ט) בשם הרשב"א שאם עירב בפת חדשה אינו עירוב .וכן כתב המשנ"ב (ס"ק כ)
שאפילו בדיעבד לא מהני (וכן כשעירב בפעם ראשונה ברגל ,לא מהני לערב בשניה בפת ,אפילו בדיעבד) .מקורות  -רמב"ם (הל'
עירובין ח,ט) .רשב"א (עבוה"ק ה,יח).
 .14או"ח תטז,ד-ה .כתב המגיד משנה ,דין התחומין שהן שוין ביום הכפורים ובימים טובים כשבת ,מוסכם פ' בכל מערבין (ל' ב') .ודין
עירובי חצרות שהוא נוהג ביוה"כ מחלוקת ,אבל פסק ההלכה ,שכשם שעירוב והוצאה לשבת כך עירוב והוצאה ליוה"כ .ונזכר זה
בהרבה מקומות ,ומסקנא בכריתות פרק אמרו לו (י"ד א') .וביו"ט ,משמע פרקא קמא דיו"ט (י"ב א') דבית הלל סבירא להו דאין
עירוב והוצאה ליו"ט .וכן מסקנת הרי"ף .והרשב"א חלוק בזה .ויתבאר ,אם ירצה ה' ,ב"נתיבי הלכה" ביצה ,י"ב א' .מקורות – רמב"ם
(הל' עירובין ח,ד).
 .15כמבואר בהל' קידוש החודש (ז,א) .וכתב רעק"א (או"ח סי' תרכד) דמשמע להדיא מדברי הרמב"ם דאפילו לקולא אמרינן דיוה"כ
ושבת קדושה אחת הם ,דמשמע דקאי גם כן על הלכה ט' ,דשבת ויום טוב צריך העירוב להיות במקומו ,ובזה אין צריך להיות העירוב
מצוי במקומו בליל שני ,דקדושה אחת היא .מקורות  -רמב"ם (הל' עירובין ח,י).

בעזהשי”ת

כז אלול תש”פ
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות עירובי תחומין ,סימן תטז)

א.

ב.

ג.

ד.
ה.

יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶׁש ָחל לִ ְהיוֹ ת ָסמו ְך לְ ׁ ַש ָבתֵּ ,בין ִמ ְל ָפנֶׁ ָיה ֵּבין ִמ ְל ַא ֲח ֶׁר ָיה ,אוֹ ׁ ְשנֵּ י יוֹ ם ט ֹוב ׁ ֶׁשל ָגלת יוֹ תֵּ ,י ׁש לוֹ לְ ָע ֵּרב ׁ ְשנֵּ י ֵּערובִ ין
סוֹמ ְך ַעל ֵּאיזֶׁ ה ֵּמ ֶׁהם ׁ ֶׁשי ְִרצֶׁ ה לַ יוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹן ,וְ ַעל ָה ֵּערוב ׁ ֶׁש ָברו ַח ַה ׁ ְשנִ יָה לַ יוֹ ם ַה ׁ ֵּשנִ י; אוֹ ְמ ָע ֵּרב ֵּערוב ֶׁא ָחד
לִ ׁ ְש ֵּתי רוחוֹ ת ,וְ ֵּ
סוֹמ ְך ָעלָ יו לְ ֶׁא ָחד ִמ ׁ ְשנֵּ י ַהי ִָמים ,ו ַביוֹ ם ַה ׁ ֵּשנִ י י ְִה ֶׁיה ִכבְ נֵּ י ָה ִעיר וכְ ִאלו ל ֹא ָע ָשה ֵּערוב וְ י ֵּׁש לוֹ ַאלְ ַפיִם ַא ָמה
לְ רו ַח ַא ַחת וְ ֵּ
אוֹמרֵּ :ערוב לְ ׁ ַש ָבת זוֹ ֲאבָ ל ל ֹא לְ ׁ ַש ָבת ַא ֶׁח ֶׁרת ,לְ ׁ ַש ָבת ַא ֶׁח ֶׁרת ֲאבָ ל ל ֹא לְ ׁ ַש ָבת זוֹ,
לְ כָ ל רו ַח ...וְ כֵּ ן ַמ ְתנֶׁ ה ָא ָדם ַעל ֵּערובוֹ וְ ֵּ
לְ ׁ ַש ָבתוֹ ת וְ ל ֹא לְ יָ ִמים ט ֹובִ ים ,לְ יוֹ ם טוֹ ב וְ ל ֹא לְ ׁ ַש ָבתוֹת.
ַה ְמ ָע ֵּרב לִ ׁ ְשנֵּ י יָ ִמים טוֹ בִ ים ׁ ֶׁשל ָגלת יוֹ ת אוֹ לְ ׁ ַש ָבת וְ יוֹ ם טוֹ בַ ,אף ַעל ִפי ׁ ֶׁשהוא ֵּערוב ֶׁא ָחד לְ רו ַח ַא ַחת לִ ׁ ְשנֵּ י ַה ָי ִמים ,צָ ִריךְ
ׁ ֶׁשי ְִהיֶׁ ה ָה ֵּערוב ִב ְמקוֹ מוֹ ָמצוי ַב ַליִל ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ובְ לֵּ יל ב' ָכל ֵּבין ַה ׁ ְש ָמ ׁשוֹת.
ְ
נוֹטלוֹ ְביָ דוֹ ובָ א לוִֹ ,אם ָה ָיה לֵּ יל יוֹם טוֹ ב,
עוֹשה? מוֹ לִ יכוֹ ְב ֶׁע ֶׁרב יוֹ ם טוֹ ב אוֹ ְב ֶׁע ֶׁרב ׁ ַש ָבת ו ַמ ְח ׁ ִשיך ָעלָ יו וְ ְ
ֵּכיצַ ד הוא ֶׁ
ולְ ָמ ָחר מ ֹולִ יכוֹ לְ אוֹתוֹ ָמקוֹם ו ַמ ִניחוֹ ׁ ָשם ַעד ׁ ֶׁש ֶׁת ְח ׁ ַש ְך ,וְ אוֹ כְ לוֹ ִאם ָהיָ ה לֵּ יל ׁ ַש ָבת ,אוֹ ְמבִ יאוֹ ִאם ָהיָ ה לֵּ יל יוֹם טוֹ ב;
אשוֹ ן ָקנָ ה ָה ֵּערוב לִ ׁ ְשנֵּ י יָ ִמים .נֶׁ ֱאכַ ל ָה ֵּערוב ָב ִר ׁ
ֹאמר ִמ ֵּליל ִר ׁ
אשוֹן,
ִמ ְפנֵּ י ׁ ֶׁש ֵּהן ׁ ְש ֵּתי ְק תד ׁשוֹ ת ,וְ ֵּאינָ ם ְכיוֹ ם ֶׁא ָחד ְכ ֵּדי ׁ ֶׁשנ ַ
ָקנָ ה ָה ֵּערוב לָ ִר ׁ
אשוֹן וְ ֵּאינוֹ ֵּערוב לַ ׁ ֵּשנִ י.
אשוֹ ן ,צָ ִר ְ
ֵּע ֵּרב ְב ַרגְ לָ יו ָב ִר ׁ
יך לְ ָע ֵּרב ְב ַרגְ לָ יו ַב ׁ ֵּשנִ י וְ הוא ׁ ֶׁשיֵּלֵּ ְך וְ יַ ֲעמֹד ְבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם וְ י ֲַח ׁשֹב ְבלִ בוֹ ׁ ֶׁשי ְִקנֶׁ ה ׁ ָשם ׁ ְשבִ ָיתה וְ ל ֹא
ֹאמר ְכלוםִ ,מ ְפנֵּ י ׁ ֶׁש ָאסור לַ ֲעשוֹ ת ׁשום ֲהכָ נָ ה ִמיוֹ ם טוֹ ב לְ ׁ ַש ָבת אוֹ ִמ ׁ ַש ָבת לְ יוֹ ם טוֹ ב ֲא ִפלו ְב ִדבור .וְ כָ ל ׁ ֶׁש ֵּכן ׁ ֶׁש ֵּאינוֹ יָ כוֹל
י ַ
אשוֹ ןִ ,מ ְפנֵּ י ׁ ֶׁש ָה ָיה צָ ִר ְ
לְ ָע ֵּרב ְב ַפת ׁ ֶׁשל ֹא ֵּע ְרבו בוֹ ְכ ָבר ַביוֹ ם ָה ִר ׁ
יך לִ ְקרוֹ ת ָעלָ יו ׁ ֵּשם ֵּערוב וְ נִ ְמצָ א ֵּמכִ ין.
אשוֹ ן ְב ַמ ֲאכָ לִ ,אם ָרצָ ה לְ ָע ֵּרב ְב ַרגְ לָ יו ַב ׁ ֵּשנִ יֲ ,ה ֵּרי זֶׁ ה ֵּערוב .וְ ִאם ָרצָ ה לְ ָע ֵּרב ַב ַפת ,צָ ִר ְ
ֵּע ֵּרב ָב ִר ׁ
יך לְ ָע ֵּרב ְבאו ָֹתה ַה ַפת
ְ
ַעצְ ָמה ׁ ֶׁש ֵּע ֵּרב ָבה ָב ִר ׁ
אשוֹ ןֶׁ ׁ ,ש ֵּאין צָ ִריך לו ַֹמר ְכלום ׁ ֶׁש ְכבָ ר ָק ָרא ׁ ֵּשם ֵּערוב וְ ִאם ֵּכן ֵּאינוֹ ֵּמכִ ין ְכלום.
זֶׁ ה ׁ ֶׁש ָא ַמ ְרנו ׁ ֶׁשי ֵּׁש לוֹ לְ ָע ֵּרב ב' ֵּעירובִ ין ִב ׁ ְש ֵּתי רוחוֹ ת לִ ׁ ְשנֵּ י ַהי ִָמים ,הוא ׁ ֶׁשי ְִהיֶׁ ה ֶׁאפְ ׁ ָשר לוֹ לְ ַה ִג ַיע לְ כָ ל ֶׁא ָחד ִמ ׁ ְשנֵּ י
אשוֹ ןֲ ,אבָ ל ִאם ִאי ֶׁא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִג ַיע לָ ֵּערוב ׁ ֶׁשל יוֹ ם ַה ׁ ֵּשנִ י ַביוֹ ם ָה ִר ׁ
ָה ֵּערובִ ים ַביוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ןֵּ ,אין ֵּערוב ַה ׁ ֵּשנִ י ֵּערוב; ׁ ֶׁש ָה ֵּערוב
ִמצְ וָ תוֹ ׁ ֶׁשי ְִה ֶׁיה ִב ְס תע ָדה ָה ְראויָ ה ִמ ְבעוֹד יוֹ ם ,וְ זֶׁ ה הו ִֹאיל וְ ֵּאינוֹ יָ כוֹל לְ ַה ִג ַיע לְ זֶׁ ה ָה ֵּערוב ַביוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹן ֲה ֵּרי זֶׁ ה ֵּאינָ ה ְראויָה
ִמ ְבעוֹ ד יוֹ ם.
ְ
יח ֵּערובוֹ ְב ִרחוק ַא ָמה ַאלְ ַפיִם ִמ ֵּביתוֹ לְ רו ַח ִמזְ ָרח וְ ָס ַמך ָעלָ יו לְ יוֹם ִר ׁ
יח ֵּערוב ׁ ֵּשנִ י ְב ִרחוק
אשוֹ ן ,וְ ִה ִנ ַ
ֵּכיצַ ד? ֲה ֵּרי ׁ ֶׁש ִה ִנ ַ
ַא ָמה ַא ַחת אוֹ ֵּמ ָאה אוֹ ֶׁאלֶׁ ף ְברו ַח ַמ ֲע ָרב וְ ָס ַמ ְך ָעלָ יו לְ יוֹ ם ׁ ֵּשנִ יֵּ ,אין זֶׁ ה ַה ׁ ֵּשנִ י ֵּערוב ׁ ֶׁש ֲה ֵּרי ַביוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹן ֵּאין זֶׁ ה ֵּערוב
ַה ׁ ֵּשנִ י ָראוי לוֹ ִמ ְבעוֹ ד יוֹ ם ,לְ ִפי ׁ ֶׁש ֵּאינוֹ יָכוֹל לְ ַה ִג ַיע ֵּאלָ יו ׁ ֶׁש ֲה ֵּרי ל ֹא נִ ׁ ְש ַאר לוֹ ְברו ַח ַמ ֲע ָרב ְכלום.
יח ֵּערובוֹ ְב ִרחוק ֶׁאלֶׁ ף וְ ת"ק ִמ ֵּביתוֹ ְברו ַח ִמזְ ָרח וְ ָס ַמ ְך ָעלָ יו לְ יוֹ ם ִר ׁ
יח ֵּערוב ׁ ֵּשנִ י ָרחוֹק ִמ ֵּבית ֹו
אשוֹ ן ,וְ ִה ִנ ַ
ֲא ָבל ִאם ִה ִנ ַ
לְ רו ַח ַמ ֲע ָרב ְבתוֹ ְך ת"ק ַא ָמה וְ ָס ַמ ְך ָעלָ יו לַ יוֹ ם ַה ׁ ֵּשנִ יֲ ,ה ֵּרי זֶׁ ה ֵּערובֶׁ ׁ ,ש ֲה ֵּרי ֶׁא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶׁשי ִַג ַיע לוֹ ְביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן.
יוֹ ם ַה ִכפו ִרים ֲה ֵּרי הוא ְכ ׁ ַש ָבתֵּ ,בין לְ ִענְ יַן ֵּערובֵּ י ֲחצֵּ רוֹת ֵּבין לְ ִענְ יַ ן ֵּערו ֵּבי ְתחו ִמין.
יוֹ ם טוֹ ב נ ֹו ֵּהג בוֹ ֵּערובֵּ י ְתחו ִמין ֲא ָבל ל ֹא ֵּערו ֵּבי ֲחצֵּ רוֹ ת.

(או"ח ,הלכות שבת ,סימן שו)

אִ .מ ְמצֹא ֶׁח ְפצְ ָך (י ׁ ְַש ְעיָה נח ,יג)ֲ :ח ָפצֶׁ ָ
עוֹשה ׁשום ְמלָ אכָ הְ ,כגוֹןֶׁ ׁ :ש ְמ ַעיֵּן נְ כָ ָסיו לִ ְראוֹת ַמה
יך ֲאסו ִרים; ֲא ִפלו ְב ָדבָ ר ׁ ֶׁש ֵּאינוֹ ֶׁ
ָצ ִר ְ
יך לְ ָמ ָחר ,אוֹ לֵּ ילֵּ ְך לְ ֶׁפ ַתח ַה ְמ ִדינָ ה ְכ ֵּדי ׁ ֶׁשי ְַמ ֵּהר לָ צֵּ את ַב ַליְלָ ה לַ ֶׁמ ְר ָחץ...

