
 

 

 

 

 

 שני ימים טובים של ראש השנה ושל גלויות 

: עירובי , מערב אדם שני עירובין, ואומר1אומר: ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר רבי יהודה: משנה )ל"ט א'(
בראשון למזרח ובשני למערב. בראשון למערב ובשני למזרח. עירובי בראשון ובשני כבני עירי. עירובי בשני 

 . נפרדות( כשתי קדושותשני ימי ראש השנה תקנום  רבי יהודה)שסובר ובראשון כבני עירי 

 .הם( קדושה אחת)שסוברים ולא הודו לו חכמים 

, ואוכלה )של ראש השנה(ראשון  יום טובב )של טבל(: מתנה אדם על הכלכלה בי יהודהרועוד אמר ( משנה:)המשך 
 . )ששני ימי ראש השנה, אחד קודש ואחד חול(, תיָאכל בשני )של ראש השנה(. וכן ביצה שנולדה בראשון 2בשני

 . )דסברי תרוייהו קדושה אחת היא, ואין מגביהים בהם תרומה(ולא הודו לו חכמים 

 היא. רבי יוסימאן לא הודו לו?  ()ומבאר

 אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל. אמר ליה: תני מר מידי בקדושות?  )ל"ט ב'(

 .)שעושים מספק, ששתי קדושות הם(מודה רבי יוסי בשני ימים טובים של גליות  תנינא:אמר ליה: 

 שיטות הראשונים

הן. וכן פסק רבי יוסי, ששני ימי ראש השנה קדושה אחת כ הפוסקים: פסקו כל שני ימי ראש השנה קדושה אחת
 .3השו"ע

שאפילו בשני ימים טובים של ראש השנה, אע"פ שהן , ראב"ד: דעת ה קדושה אחת, האם גם לקולאשני ימי ראש השנ
דושה אחת, אבל לקולא לא דלחומרא אמרינן שהן ק .הא העירוב קיים בליל שני ובמקומוקדושה אחת, צריך שי

 .4השו"עשהם כיום אחד גם לקולא. וכן פסק  א"ורשב הרמב"ם. ודעת ןאמרינ

 פי ארץ ישראל מקדשין על בית דין שלשאין שבזמן הזה,  הרמב"ם: דעת מתנה אדם על הכלכלה ביום טוב ראשון וכו'
 ד, אין מערב אדםלהסתלק מן הספק אלא מנהג בלבלבני הגלויות אין יום טוב שני ו אלא סומכים על החשבון,הראיה, 
 5.לקו בדבר זהישח הראשונים הגאוניםלא ראינו כתב ש והראב"ד. אלא הכל מערב יום טוב בלבדומתנה, 

                                                

יה שני ימים, והוא צריך לילך בראשון לצד הגדול אלול מעובר, של שלושים יום, וראש השנה יה בגולה קמיירי, שמא יעשו בית דין . 1
 אחד, ובשני לצד אחר. רש"י.

אין בדברי כלום, דאין מגביהין תרומה ביום טוב, דשבות דרבנן היא,  -דש ותהא זו תרומה על אלו, ואם היום ק -ואומר: אם היום חול  . 2
 ודש ואתמול חול,ל תרומה על אלו, ואם היום קתהא זו שאמרתי אתמו ודש והיום חול,במסכת ביצה; ולמחר אומר: אם אתמול ק

 כבר היא תרומה מאתמול, ואוכל כלכלה המתוקנת, ומשייר התרומה. רש"י.

 רי"ף )י א בדפיו(. רא"ש )סי' ח(. רמב"ם )הל' עירובין ח,ח(.  –או"ח תטז,א. מקורות  . 3

" ביצה, י"ז א', סוגיית אין אופין ביום טוב נתיבי הלכהוראה עוד בהרחבה, ב"תטז,ב. משנ"ב )ס"ק יא(. וראה מג"א )ס"ק א(.  או"ח . 4
 .(ק ה,יח, עמ' רע"עבוה)א "רשברובין ח,ח(. ם וראב"ד )הל' עירמב" –לחברו, הדין בראש השנה. מקורות 

 ,שהרי אדר ואייר ואלול חסרים הם ואינן אלא יום אחד ראשי חדשים הסמוכין להם ,ואשהרי השני עתה חול גמור ה ,וכל שכן הוא . 5
כל שכן שיכול לומר  ',אין בדברי של אתמול כלום והיום תהיה זו תרומה על זו ,דש והיום חולואם אתמול ק'ואם יאמר בשני 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אלול כח
 ל"ט| דף:  ג| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

  שולחן ערוך

 (תחומין, סימן תטז עירוביאו"ח, הלכות )

ל א.  ֶׁ י יֹום טֹוב ש  נֵּ ְ יָה, אֹו ש  ֲחרֶׁ אַׁ ין ִמּלְ יָה ּבֵּ ָפנֶׁ ין ִמּלְ ת, ּבֵּ ּבָ ַׁ ָחל ִלְהיֹות ָסמּוְך ְלש  ֶׁ רּוִבין  יֹום טֹוב ש  י עֵּ נֵּ ְ ב ש  ש  לֹו ְלָערֵּ ֻלּיֹות, יֵּ ּגָ
י רּוחֹותלִ  ּתֵּ ְ ָבִרים ֲאמּוִרים? . ..ש  ה ּדְ ּמֶׁ ןּבַׁ י הֵּ ָנה, ֲהרֵּ ָ ּ ש  ל רֹאש  הַׁ ֶׁ י ָיִמים טֹוִבים ש  נֵּ ְ ש  ֻלּיֹות ֲאָבל ּבִ ל ּגָ ֶׁ י ָיִמים טֹוִבים ש  נֵּ ְ ש   ּבִ

י ָימִ  נֵּ ְ ב ִלש  ינֹו ְמָערֵּ ָחד ְואֵּ יֹום אֶׁ א לְ ּכְ ּלָ תים אֶׁ חַׁ  ...רּוחַׁ אַׁ
ת  ב.  חַׁ ָחד ְלרּוחַׁ אַׁ רּוב אֶׁ הּוא עֵּ ֶׁ י ש  ל ּפִ ף עַׁ ת ְויֹום טֹוב, אַׁ ּבָ ַׁ ֻלּיֹות אֹו ְלש  ל ּגָ ֶׁ י ָיִמים טֹוִבים ש  נֵּ ְ ב ִלש  ְמָערֵּ ִמים, ָצִריְך הַׁ ּיָ י הַׁ נֵּ ְ ִלש 

ֹון ּוְבלֵּ  ִיל ָהִראש  ּלַׁ ְמקֹומֹו ָמצּוי ּבַׁ רּוב ּבִ ה ָהעֵּ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ יןש  ל ּבֵּ ֹות. יל ב' ּכָ ָמש  ְ ּ ש   .. הַׁ

 דבר שניצוד או נלקט או הובא מחוץ לתחום על ידי גוי

ביום טוב ראשון של גליות, ואשתחיט  )על ידי גויים(דאתא לבי ריש גלותא, דאתציד  )צבי(ההוא בר טביא  )ל"ט ב'(
, הרי המתנו בכדי )ממה נפשך: אם אתמול חול, הרי מותר. ואם אתמול קודשביום טוב שני. רב נחמן ורב חסדא אכלו 

 רב ששת לא אכל. .שיעשו(

)שבכזה מקרה, פשוט היה גם לרב ששת ששתי רב אשי: לדידי אמר לי אמימר, ההוא בר טביא לאו איתצודי איתציד אמר 

)מחוץ לתחום ואסור לו בהנאה ביום , אלא מחוץ לתחום אתא. מאן דאכל סבר הבא בשביל ישראל זה קדושות הם, ומותר(

 רבנן אתי. ש גלותא, אדעתא דכולהו. ומאן דלא אכל, סבר כל דאתי לבי רי)בו ביום(לישראל אחר , מותר טוב(

. שרא )יבישה(. נפק רבא חזיא דכמישא )ביום טוב על ידי גוי מחוץ לתחום(דאתי למחוזא  )לפת( ההוא ליפתא )מ' א'(
, הבא בשביל 6חוץ לתחום אתיא. אמר הא ודאי מאתמול נעקרה. מאי אמרת, מ)ביום טוב(רבא למיזבן מיניה 

ישראל זה, מותר לאכול לישראל אחר. וכל שכן האי, דאדעתא דנכרים אתא. כיון דחזא דקא מפשי ומייתי להו 
 , אסר להו.)מרבים הנכרים ומביאים. אמר אלו ודאי על דעת ישראל הביאו(

שרא  )במוצאי יום טוב(שני. לאורתא  טוב אסא ביום )גויים(דגזו להו  )ישראלים קושרי כילות לחתנים(הנהו בני גננא 
 רבא. אמר להו: בעינן בכדי שיעשו.להו רבינא לאורוחי ביה לאלתר. אזלו, שיילוה ל

 שיטות הראשונים 

יום טוב שני, לאחר שיעור כדי  בלילשמותר  הפוסקים, ורוב רש"י: דעת דבר הניצוד או נלקט ביום טוב ראשון, מתי מותר
. 7י ימים טובים של גלויות דשתי קדושות הן. וטעם בכדי שיעשו, שלא יהנה ממלאכת יום טובשיעשו; דקיימא לן בשנ

 יום טוב שני בכדי שיעשו. וטעם כדי שיעשו, משום  מוצאי, דצריך להמתין עד בה"ג, רבינו יצחק הלוי, רבינו תם ור"י ודעת

                                                                                                                                                                         
במגיד משנה גרס רק כפי הסוגריים המרובעים. ד. . ראב")מאתמול(, ]שהמעשה אינו נגמר אלא בשני ודבורו בראשון לא יעשה כלום[

 . טו(-רמב"ם וראב"ד )שביתת יו"ט ו,יד –מקורות  ואילו מגדול עוז ציטט רק הסוגריים העגולים.

: לא שמעתי טעם מקובל בדבר, דאי משום )ביצה, כ"ה א', ד"ה חוץ לתחום(הטעם שהבא מחוץ לתחום אסור, כתב רש"י  בביאור . 6
ותר לישראל אחר, ואי משום שנעשה בו איסור בשבילו, אם כן לישראל אחר נמי אסור, דנכרי שהדליק את הנר מוקצה, אמאי מ

: אם בשביל ישראל אסור, ולא חלקו בינו לחברו, ויש לומר: דגבי איסור תחומין דרבנן, לא אחמור כולי )שבת קכ"ב א'(בשבת תנן 
 " על מסכת ביצה, כ"ה א'.נתיבי הלכהב" ירצה ה',. ויתבאר בהרחבה, אם האי, ודיין אם אסרוהו על זה

ודוקא בדבר הנעשה בשביל ישראל צריך להמתין בכדי שיעשו. אבל בפירות הנושרין או שעשה הנכרי בשביל עצמו אין צריך בכדי  . 7
 .)עירובין ל"ט ב', ד"ה אי משכחת(. תוספות )קנ"א א'(שיעשו, כדאמר בשבת בפ' שואל 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אלול כח
 ל"ט| דף:  ג| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 

 

הפוסקים,  כרש"י ורובפסק  9והשו"ע. 8ובשמא יאמר ישראל לנכרי לעשות ביום טוב כדי שיאכל לאלתר במוצאי יום ט
 .11, ושכן נוהגין10בה"גבשם ויש מחמירין כתב כדעת  הרמ"א ואילו

, אין צריך להמתין כשיעור שילך ויצוד ויביא, ויתלוש )שלא יהנה ממלאכת יום טוב( רש"י: לפי טעמו של שיעור כדי שיעשו
)שמא יאמר לנכרי  הבה"גא יהנה ממלאכת יום טוב. לפי טעם ויביא, אלא שיעור תלישה לבד, שהוא ברגע אחד קטן, דאז ל

. וכן רבינו חננאל והריטב"אהיה צריך להמתין במוצאי יום טוב שני כשיעור שילך ויתלוש ויביא. וכן כתבו  לעשות ביום טוב(
 .12השו"עפסק 

הלכך דבר , 13רב ששת, שהלכה כהתוספות, המרדכי והר"ן: דעת כל דאתי לבי ריש גלותא אדעתא דכולהו רבנן אתי
שהלכה כרב  הריטב"א. ודעת דאדעתא דכולהו קאתי ,הבא מחוץ לתחום בשביל ישראל אסור לכל בני ביתו לאכול

 וסיעתם. כהתוספותפסק  14והשו"ענחמן ורב חסדא. 

ב, שדבר הבא מחוץ לתחום בשביל ישראל, מותר לו בה"ג ור"יבשם  תוספות: כתבו מחוץ לתחום אתא רֶׁ ין מיד, וא ָלעֶׁ
 . 16השו"ע, שצריך להמתין בכדי שיעשו. וכן פסק ר"ןו ,רי"ף, התרומה, סמ"ג, רשב"א. ודעת 15צריך להמתין בכדי שיעשו

                                                

מיירי באיתציד מאליו על  )דלעיל( . וההיא בר טביא)קנ"א א'(א בדבר הנעשה בשביל ישראל, כדמשמע בפרק שואל וזה אין שייך אל . 8
 .ידי שהיו מצודות פרוסות מערב יום טוב ולא נכרי שהביא דורון לישראל הוה

, בעל המאור ביצה כ"ד ב', ד"ה ולערב( )הובאו ברש"ירבינו גרשום מאור הגולה, ורבינו קלונימוס  - סיעה א' -מקורות תקטו,א.  או"ח . 9
, ריטב"א. המאירי, רבינו ירוחם, הרשב"א והרי"ו בשם )בחידושיו לעירובין, מ' א'(, ריא"ז, רשב"א )ביצה שם(והרמב"ן במלחמות 

ת הרי"ף כן, הביא סייעתא לרש"י מירושלמי. ורי"ו כתב שגם דע )בתוספות עירובין דף מ' א', ד"ה אי משכחת(הראב"ד. וגם הריצב"א 
)המגיד משנה, הל' יו"ט א,כד, כתב שדעתו כרש"י, והגהות מיימוניות, הל' יו"ט ב,י, . ובדעת הרמב"ם צ"ב )או"ח תקטו,א(כמובא בב"י 

)הו"ד ברש"י, עירובין ל"ט ב', ד"ה פסק; ביצה כ"ד ב', בה"ג  - סיעה ב'. וראה בכל זה בביה"ל, ד"ה ויש מחמירין(. כתב שדעתו כבה"ג
)הו"ד בריטב"א, ור"י  )הו"ד ברא"ש, ביצה ג,ב(, רבינו תם כ"ד ב', ד"ה ולערב בשמו( )כן כתב רש"י, ביצה. רבינו יצחק הלוי ולערב( ד"ה

 .עירובין ל"ט ב', ד"ה ההוא; ר"ן עירובין מ' א', ד"ה ולעניין(

אותו ישראל שהובא בשבילו, אבל לשאר ישראל לדעה זו, דלדידהו אינו אסור כל יום שני אלא ל גם כןאכן יש אומרים דיש קולא  . 10
)הם הרא"ש ורבנו ירוחם בהלכות יום טוב בנתיב ד' חלק ד. אמנם מותר מיד בערב יום ראשון ואין צריך להמתין אף בכדי שיעשו 

 . ראה בשער הציון מה שנשאר בצ"ע בדבריהם(

ובכי האי גוונא, דאז נוהגין להקל לאחרים שלא הובא בשבילן.  לשונו: ונוהגין להחמיר אם אינו צורך יום טוב לצורך אורחים וזה . 11
במקום שיש עוד צדדים להתיר נראה כתב שהיות שרוב הראשונים פסקו כדעת רש"י, על כן  )ד"ה ויש מחמירין(עכ"ל. ובביה"ל 

 , עיי"ש. לכאורה דיש לסמוך להקל כשיטת רש"י

)מ' רבינו חננאל  -מקורות דכולי האי לא החמירו חכמים.  )אפילו לדעת בה"ג( ושמא יש לומראו"ח תקטו,א. אמנם תוספות כתבו:  . 12
 .)ל"ט ב', ד"ה כדי(ריטב"א  .)ל"ט ב', ד"ה אי משכחת(תוספות . א', ד"ה והא אסא, והו"ד בריטב"א(

חן בכמה דוכתי בעי רב דקיימא לן כרב ששת כלפי רב נחמן באיסורי. וכלפי רב חסדא נמי הלכתא כוותיה, שהיה גדול ממנו כדאשכ . 13
נמי אמר רב חסדא ורב ששת כי הוו פגעו אהדדי רב חסדא מירתע שפוותיה ממתניתיה  )לקמן ס"ז א'(ובפרק הדר  .חסדא מרב ששת

דהכל  ,סיני עדיף ,סיני ועוקר הרים )י"ד א'(ואמר בסוף הוריות  .ורב ששת מירתע כוליה גופיה מפלפוליה דרב חסדא ,דרב ששת
 .)ד"ה כל(; ר"ן )סי' תצא(; מרדכי )מ' א', ד"ה אדעתא(התוספות  -חיטיא. מקורות  צריכין למרי

 או"ח תקטו,ה. . 14

ולערב אסורים בכדי שיעשו אאם יש במינו במחובר, ולא קאמר נמי על הבא מחוץ לתחום,  )ביצה כ"ד ב'(אין צדין פרק מדקאמר ב . 15
, כעין שהקילו לענין )דלא החמירו אלא בדבר שנעשה בו מלאכה(ם הקילו משמע דאין צריך בו בכדי שיעשו. וטעמא, משום דבתחו

 הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר.

)הו"ד בתמים דעים . רי"ף )עירובין, ל"ט ב', ד"ה אי, בשם בה"ג; ביצה כ"ד ב', ד"ה ולערב, בשם ר"י(תוספות  -או"ח תקטו,ה. מקורות  . 16
, ד"ה ביצה י"ג ב' דפי רי"ף); ר"ן )שו"ת ח"א סי' לט(; רשב"א )לאוין סה(; סמ"ג הל' שבת, סי' רנא()פר התרומה ; סלהראב"ד, סי' קכב(

 .ופירות(

 ת”בעזהשי

 פ”תש אלול כח
 ל"ט| דף:  ג| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

  שולחן ערוך

 (או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקטו)

ֻחָסר צֵּ  א.  ּמְ ֶׁ ר אֹו ש  ְמֻחּבָ ינֹו ּבִ ש  ִמּמִ יֹום טֹוב, ִאם יֵּ ל ּבְ ָראֵּ ִביא ּדֹורֹון ְלִיש ְ הֵּ ֶׁ ִבילֹו גֹוי ש  ְ ש  ּלֹא הּוָבא ּבִ ֶׁ ף ְלִמי ש  יָדה, ָאסּור אַׁ
ּיֹום,  ן ְלִפיו ּוְלָעסֹו ָאסּור ְלָבְלעֹו, ְלָאְכלֹו ּבֹו ּבַׁ ר ְוָנתַׁ ֲאִפּלּו ָעבַׁ ָנה בפ")רוַׁ ְ ש  ּמִ רּוש  הַׁ פֵּ ְתרּומֹות(; "ש ּבְ ב, ב ּדִ רֶׁ ְלְטָלן, ָאסּור. ְוָלעֶׁ ֲאִפּלּו ְלטַׁ וַׁ

ֲעש   ּיַׁ ֶׁ י ש  ְכדֵּ ִרים ּבִ כְ ֻמּתָ ִני ּבִ ֵּ יל יֹום טֹוב ש  לֵּ ד ּבְ ר ִמּיָ ר ֻמּתָ ֹון ֻמּתָ יֹום ִראש  ֻלּיֹות, ִאם הּוָבא ּבְ ל ּגָ ֶׁ י ָיִמים טֹוִבים ש  נֵּ ְ י ּו. ּוִבש  דֵּ
ּו.  ֲעש  ּיַׁ ֶׁ ִני,  הגה:ש  ֵּ י יֹום טֹוב ש  ד מֹוָצאֵּ ְחִמיִרין ְלָאְסרֹו עַׁ ש  מַׁ ם רְויֵּ ֵּ ש  ְך ְונֹוֲהִגיג(, "ּוְסמַׁ  ש"א"ח ְור)טּור ּבְ ְך יֹום טֹוב ְלצֹרֶׁ ינֹו ְלצֹרֶׁ ְחִמיר ִאם אֵּ ן ְלהַׁ

ִביָלן,  ְ ש  ּלֹא הּוָבא ּבִ ֶׁ ִרים ש  ֲאחֵּ ל לַׁ ָאז נֹוֲהִגין ְלָהקֵּ ְוָנא, ּדְ אי ּגַׁ ן ִסיָמן עאֹוְרִחים ּוִבְכהַׁ ֶׁ ש  ּדֶׁ ת הַׁ רּומַׁ ִני, ָצִריְך ח(. ")ּתְ ֵּ יֹום טֹוב ש  ן ִאם הּוָבא ּבְ ְוכֵּ
י יֹום מֹוָצאֵּ ין ּבְ ְמּתִ ָפנָ  ְלהַׁ ין ִמּלְ ת, ּבֵּ ּבָ ַׁ ָסמּוְך ְלש  יֹום טֹוב הַׁ ָנה אֹו ּבְ ָ ּ ש  ל רֹאש  הַׁ ֶׁ י ָיִמים ש  נֵּ ְ ש  ּו; ֲאָבל ּבִ ֲעש  ּיַׁ ֶׁ י ש  ְכדֵּ ין טֹוב ּבִ יו ּבֵּ

עוּ  ִ ּו, ְוש  ֲעש  ּיַׁ ֶׁ י ש  ְכדֵּ ת ּבִ ּבָ ַׁ י יֹום טֹוב ְוש  ד מֹוָצאֵּ ין עַׁ ְמּתִ ֹון ָצִריְך ְלהַׁ ִראש  ֲחָריו, ִאם הּוָבא ּבְ אַׁ ְך ִמּלְ לֵּ ּיֵּ ֶׁ י ש  דֵּ ְינּו ּכְ ּו הַׁ ֲעש  ּיַׁ ֶׁ י ש  דֵּ ר ּכְ
יָּ  גֹויהָ  ֶׁ י ש  דֵּ עּוָרן ּכְ ִ יָכן ֱהִביָאן, ש  הֵּ ק לֹו מֵּ ּפֵּ ֲחזֹר ְלָכאן; ְוִאם ִנְסּתַׁ ָלאָכה ְויַׁ ּמְ ט ְוִיְגמֹר הַׁ ּקֵּ ּלִ ֶׁ קֹום ש  ּמָ חּום. לַׁ ּתְ  בֹואּו ִמחּוץ לַׁ

ן הָ  ב.  ָ ָלש  ְצמוֹ  גֹויֲאִפּלּו ּתְ ף ְלִמי אֹו ָצָדן ְלעַׁ ְלְטלֹו, אַׁ ּיֹום ּוְלטַׁ ְצמֹו, ָאסּור ְלָאְכלֹו ּבֹו ּבַׁ עַׁ ְצמֹו, אֹו ִנּצֹוד מֵּ עַׁ ל ִמן ָהִאיָלן מֵּ , אֹו ָנפַׁ
ִבילֹו.  ְ ש  הּוְבאּו ּבִ ֶׁ ף ְלִמי ש  י יֹום טֹוב אַׁ מֹוָצאֵּ ד ּבְ ִרין ִמּיָ ב, ֻמּתָ רֶׁ ִבילֹו; ֲאָבל ָלעֶׁ ְ ש  ּלֹא הּוְבאּו ּבִ ֶׁ  ש 

ין  ה.  אֵּ ֶׁ ָבר ש  חּום, ָאסוּ ּדָ ּתְ אּו ִמחּוץ לַׁ ּכֹל; ְוִאם ּבָ ר לַׁ חּום ֻמּתָ ּתְ א ִמּתֹוְך הַׁ יָדה, ִאם ּבָ ר צֵּ ינֹו ְמֻחסַׁ ר ְואֵּ ְמֻחּבָ ִמינֹו ּבִ ר ְלָאְכָלן ּבְ
תֹוְך ָהִעי ּמֹות אֹו ּבְ תֹוְך ד' אַׁ ְלְטָלן ּבְ ר ְלטַׁ יתֹו, ֲאָבל ֻמּתָ י ּבֵּ נֵּ ִבילֹו ּוְלָכל ּבְ ְ ש  הּוְבאּו ּבִ ֶׁ דּועַׁ ְלִמי ש  ּיָ ֶׁ ת חֹוָמה אֹו ִמְבָצר ש  פֶׁ ר ֻמּקֶׁ

ב  רֶׁ ף ְלָאְכָלם. ְוָלעֶׁ ִרים אַׁ ִרים ֻמּתָ ֲאחֵּ יָרה; וַׁ ּדִ ף לַׁ ֻהּקַׁ ֶׁ ֹון ש  ּו. יֹום טֹוב ִראש  ֲעש  ּיַׁ ֶׁ י ש  ְכדֵּ ִבילֹו, ּבִ ְ ש  הּוְבאּו ּבִ ֶׁ ין ִמי ש  ְמּתִ  הגה:ָצִריְך ְלהַׁ

ּנֹוהֲ  ֶׁ ְך ֲאִפּלּו ְלִדיָדן ש  ר ּכָ חַׁ ִרין אַׁ ר. ּוֻמּתָ אֵּ ְתּבָ ּנִ ֶׁ מֹו ש  ָבִרים, ּכְ ָאר ּדְ ְ ש  ְחִמיר ּבִ  ִגין ְלהַׁ

 הזכרת ראש חודש בתפילת ראש השנה 

, אומר: "החליצנו העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה ר' דוסא בן הרכינס אומר: (1) משנה: )ל"ט א'(
 (2)א אומר: "אם היום אם אמש". ה' אלהינו את יום ראש החדש הזה אם היום אם למחר". ולמחר הו (17)זרזנו

 .)שסוברים שני ימי ראש השנה קדושה אחת, ואין להתנות(ולא הודו לו חכמים 

כיון דחלוקין במוספין  ?18אמר רבה: כי הוינן בי רב הונא איבעיא לן, מהו להזכיר של ראש חודש בראש השנה
)"את יום הזכרון רון אחד עולה לכאן ולכאן או דילמא זכ ;אמרינן )שמקריבים מוספי ראש חודש ומוספי ראש השנה(

 .(19הזה", ששניהם קרויים זכרון

   20מאי הוה עלה? זכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן. )ומסיק(ושקיל וטרי,  )מ' ב'(

                                                

ים"  . 17 ִ ץ ֻחש  ָחלֵּ  . רש"י. )במדבר לב,יז(והחליצנו כמו "נֵּ

נה, וחכמים ומבארת הגמרא שממשנתנו, האומרת שלר' דוסא העובר לפני התיבה מזכיר של ראש חודש בתפילת ראש השנה ומת . 18
 לא הודו לו, אין להביא ראיה, שמא לא הודו לא לעשות תנאי אם היום אם אמש, אבל להזכיר של ראש חודש, מודים שצריך. 

ְע  )במדבר י,י(גם כתוב  שכן ראש השנה קרוי זכרון תרועה, ובראש חודש . 19 ם ּוְתקַׁ יכֶׁ ֵּ י ָחְדש  ֵּ ם ּוְבָראש  יכֶׁ ם ּוְבמֹוֲעדֵּ ְתכֶׁ ְמחַׁ ם "ּוְביֹום ש ִ ּתֶׁ
ם  יכֶׁ ְלמֵּ ַׁ י ש  ל ִזְבחֵּ ם ְועַׁ יכֶׁ ל עֹלֹתֵּ ֲחצְֹצרֹת עַׁ רֹוןּבַׁ ם ְלִזּכָ ם".  ְוָהיּו ָלכֶׁ יכֶׁ ם ֲאִני ה' ֱאלֹהֵּ יכֶׁ י ֱאלֹהֵּ  ִלְפנֵּ

" על מסכת ביצה, פרק שני, י"ז א', כפי נתיבי הלכהב" תתבאר, אם ירצה ה',שבת שחל להיות בראש חודש או בחולו של מועד,  סוגית . 20
 ברי"ף וברא"ש.  שהובאה שם

 ת”בעזהשי

 פ”תש אלול כח
 ל"ט| דף:  ג| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

ה". פירש להזכיר בתפילה "את יום ראש החודש הזה, ואת יום הזכרון הזרש"י : מהו להזכיר של ראש חודש בראש השנה
, פירשו שספק הגמרא כשאומר ואת מוספי יום הזכרון נעשה והעיטור, רבינו שמואל בן רבינו יצחק הלויבשם וראב"ן 

ונקריב, אם צריך להזכיר "את מוסף יום ראש החודש". ואת פסוקי המוספים של ראש חודש ודאי מזכיר בקריאת 
 .כרש"יפסק  21השו"עופסוקי המוספים. 

  שולחן ערוך

 (לכות ראש השנה, סימן תקפבאו"ח, ה)

.  ו.  ש  יר רֹאש  חֹדֶׁ ְזּכִ ינֹו מַׁ ה, ְואֵּ ּזֶׁ רֹון הַׁ ּכָ ּזִ ת יֹום הַׁ ן ָלנּו אֶׁ ּתֶׁ ּתִ ה: וַׁ ִפּלָ ּתְ ר ּבַׁ  אֹומֵּ

 

                                                

)עשרת הדיברות, הלכות שופר, דף ; ספר העיטור )עירובין מ' א', ד"ה מהו(. ראב"ן )מ' א', ד"ה אמרינן(רש"י  -תקפב,ו. מקורות  או"ח . 21
 .קד עמוד ב(

 ת”בעזהשי

 פ”תש אלול כח
 ל"ט| דף:  ג| פרק:  עירוביןמסכת: 


