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עירובי ד לח.
יו טוב הסמו לשבת לפניה או לאחריה ,הא נחשב קדושה אחת או כשתי קדושות,
ומה הדי לגבי עירוב?
הא יכול לערב
הא יכול לערב
כמה
קדושות ה? היו לכא ומחר לכא? בבת אחת לב' הימי?
2
1
אינו יכול
יכול
שני קדושות
לר' אליעזר
3
אינו יכול
אינו יכול
ספק
לחכמי ור' יהודה
יכול
אינו יכול
לרשב"ג ור' ישמעאל )בהו"א( קדושה אחת
עירובי ד לח:

הא יש איסור הכנה בעירוב ,ומה הנפ"מ?

הא יש איסור הכנה בעירוב?
יש איסור הכנה ! דסו היו קונה עירוב
לר' אליעזר
5
לחכמי אי& איסור הכנה ! דתחילת היו קונה עירוב

ומה הנפ"מ?
דלא יכול לערב מיו"ט לשבת
6
דיכול לערב ביו"ט לשבת לאותו צד
4

 1וכ הביא שיטה זו רבי ,אמנ מבואר בגמ' דא שהביא אותה הוא לא סבר לה .עוד מבואר בגמ' שזו ג
שיטת הד' זקני )לפי המסקנא דעבדינ איפו( ,והד' זקני ה :רב שמעו ב גמליאל ,ר' ישמעאל בר'
יוחנ ב ברוקה ,ור' אלעזר בר' שמעו  ,ור' יוסי בר' יהודה סתימתאה .ואיכא דאמרי במקו ר' יוסי בר'
יהודה ! ר' אלעזר ב שמוע.
 2אכ דוקא באופ זה שעושה שני עירובי בעיו"ט שקוד השבת )דהיינו ביו חמישי( ,אול לכתחילה
לא יכול לערב ביו ששי על שבת ומשו איסור הכנה] .וכתבו התוס' )בד"ה משו הכנה( דהוא איסור
דאורייתא ,ועירוב תבשילי גרידא לא מהני להתיר ,אלא מכח סברת "הואיל דמקלעי ליה אורחי ",
דהיינו שמה שמכי לשבת הוא באמת ראוי ג לצור יו"ט עצמו ! מהני להכי מיו"ט לשבת .וריצב"א
מפרש ,שאי איסור הכנה באפיה ובישול ,דהוא רק תיקו המאכל ,משא"כ קניית עירוב וביצה שנולדה
שהוא דבר חדש שלא היה קוד בעול ! שבזה שיי הכנה[.
 3חכמי מסתפקי הא יש לה די קדושה אחת או שתי קדושות ,ולכ נוקטי בכל אופ לחומרא,
כלומר ,א רוצה לערב בראשו למזרח ובשני למערב ,אינו יכול לעשות כ  ,דשמא הוא קדושה אחת וא"כ
קנה עירובו כבר לצד אחד ,וכמו שאי אפשר באמצע היו לשנות את עירובו כ לא יכול מיו"ט לשבת.
ומצד שני ,א הניח עירוב ביו ראשו ונאכל ,אינו יכול לסמו עליו ליו השני ,דשמא ה ב' קדושות
וצרי שיהיה לו עירוב בשעת ביה"ש שביו השני .ומחמירי עליו ביו השני ,שדינו כחמר גמל מחמת
הספק הזה ,דאי אפשר לקנות לו בודאי שביתה במקו עירובו וג אי אפשר לומר שהוא כבני עירו,
)וכמבואר בתוס' בד"ה אמרו(.
 4כלומר באופ שלא ש עירוב קוד יו"ט בשביל השבת ,ורוצה עתה לעשות עירוב ביו"ט בשביל השבת.
והנה במשנה מבואר ,שצרי לתת את ב' העירובי מחמת זה ביו חמישי כל אחד במקומו ,דהיינו שא
רצה ביו"ט ללכת למזרח ובשבת למערב ,צרי לעשות את כל העירובי מעיו"ט .אלא שכיו שיש די
דבעינ סעודה הראויה מבעו"י ,צרי שיוכל ביו"ט עצמו להגיע לב' העירובי  ,ולפי"ז אינו יכול להרחיק
כל עירוב מעירו רק אל אמה ,שאז א שביו"ט קנה שביתה בעירובו במזרח ,יכול הוא ללכת למקו
העירוב שבמערב ,כיו שאינו רחוק אלא אלפי אמה )והעיר עצמה נחשבת רק כד' אמות(.
 5וא"כ א שית את העירוב ביו"ט ,מ"מ אינו קונה את השביתה בשעת הנחתו אלא רק בסו בי
השמשות שהוא תחילת השבת ,ונמצא ששבת מכינה לעצמה.
 6ר"ל ,א עשה עירוב למזרח ביו חמישי שהוא עיו"ט ורוצה ג בשבת ללכת למזרח ,שהדי הוא שצרי
לערב שוב ! ומשו דמספקא ליה לרבנ הא שבת ויו"ט ה קדושה אחת או שני קדושות ,עכ"פ אי זה
נקרא הכנה מה שית שוב עירוב ,ומשו ששבת מכינה לעצמה.

