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  .ומתנה, לחבירו טוב מיו� תבשילי עירובי אד� מניח
  

  ?הא� די� זה נוהג א� בזמננו
  

áîø"í )åé"è å/ãé-åè(  
  

 מ� להסתלק כדי ימי� שני עושי� הגליות בני והיו הראיה פי על מקדשי� ישראל אר� של די� בית שהיו בזמ� היו שאמרנו האלו הדברי� כל
 שני טוב יו� אי� עליו ומקדשי� החשבו� על סומכי� ישראל אר� שבני היו� אבל, ישראל אר� בני בו שקדשו יו� יודעי� היו שלא לפי הספק

  .בלבד מנהג אלא הספק מ� להסתלק
 על הטבל מעשר ואינו מבואות שתופי ולא חצרות עירובי ולא תבשילי� עירובי לא הזה בזמ� ומתנה אד� מערב שאי� אומר אני ולפיכ#
  .בלבד בטו יו� מערב הכל אלא תנאי

  

úâùä áàøä"ã  
  

 זה בדבר שחלקו הראשוני� הגאוני� ראינו לא טע� כעי� בדבריו שיש פ"אע א"א .הזה בזמ� ומתנה אד� מערב שאי� אומר אני ולפיכ�
 וא� לה� הסמוכי� חדשי� ראשי אחד יו� אלא ואינ� ה� חסרי� ואלול ואייר אדר שהרי הוא גמור חול עתה השני שהרי הוא שכ� וכל

 שהמעשה[, )מאתמול( לומר שיכול שכ� כל זו על תרומה זו תהיה והיו� כלו� אתמול של בדברי אי� חול והיו� קדש אתמול א� בשני יאמר
  ].כלו� יעשה לא בראשו� ודבורו בשני אלא נגמר אינו

  

  ) שחל ביו� חמישי(ט ראשו� "הא� נית� לבשל ביו
  ?עבור שבת בהתבסס על עירוב תבשילי�

  

àøä"ù )åù"ú ,ëìì âë ïîéñ ç(   
  

 אינו שני ט"וי עיקר ראשו� יו� דודאי, שעירב פ"אע השבת לצור# הראשו� ביו� לשחוט אי�, וששי חמישי להיות שחלו טובי� ימי� שני
  ? קדש ודאי שהוא, בראשו� ישחוט למה, כחול שהוא, בשני לשחוט לו שאפשר וכיו�. שמדא גזרת משו� אלא

  

 øåèéòä)úøùò úåøáéãä úåëìä åé"è óã æî÷ ãåîò á(  
  

. עירוב י"ע התירו קרובה דשבות דשבתא לשבתא דחמשא ביומא למיפא מצי לא ירובי תבשילי�ע ואנח שבתא ומעלי חמשי ט"יו איקלע ואי
  .לשבת ט"מיו אופי� ואי� היא ט"יו ושמא. התירו לא רחוקה שבות

  

åù" ò)åà" çæë÷ú, âé(  
  

  . לשבת שו�רא ט"מי לבשל יכול אינו עירוב שהניח פ"אע
  

âî"à )úæë÷ ñ"÷ âé(   
  

 שבות התירו' קרוב דשבות ועוד בראשו� לעשות אסור בשני לעשות כשיכול ולכ� מדאורייתא חול ודאי הוי שני ט"די  לבשל יכול אינו
  .דשבת ו"ספט' כדאי התירו לא' רחוק

 בשעת לכ# דעתו' שהי ובלבד' א ביו� לבשל או לאפות דשרי איד� ביו� כגו� לאפות יוכל שלא אונס שני ביו� לו' שיהי יודע דא� ל"ונ
 דאסור' ו ביו� לאפות יכול שאינו אונס ויש חול הוא' ו וביו�' ה ביו� ט"י א� ודאי דהא אסור שני לטע� אבל ,ראשו� לטע� וזה עירוב
  .ע"וצ ג"כה נ"ה עירוב י"ע לשבת' ה ביו� לאפות

  

  

  
  

  ?מדרבנ� אסור מדאורייתא או – ריבוי בשיעורי� בשבת
  

áùø"à )ïéìåç åè ò"á(   
  

 חתיכה ש� ירבה האש על הקדרה שיניח אחר שמא גזרה ל"ז הרב רבינו' פי, בשבילו ירבה שמא גזרה לבריא אסור בשבת לחולה המבשל
 על ותהא שית� קוד� בקדרה חתיכות ירבה שמא לפרש אי� אבל, בכ# סקילה איסור לידי שיבא לפי כ# יעשה שמא גזרינ� ה"ומש בשבילו
 אשה ממלאה) 'א ז"י ביצה( כדתניא ג"בכה לכתחלה מותר ט"בי שהרי לבד דרבנ� אלא דאורייתא איסורא כא� לית הכי עביד דאפילו האש
 אלא אופה אינו לאפות אבל אחד לקיתו� אלא צ"שא פ"אע מי� של חבית נחתו� ממלא אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פ"אע בשר קדרה
  ...שצרי# מה
 שצרי# מה כל לבשל לו מותר היו� שלצור# דכיו� ל"י, בשבת שגזרו כדר# ט"בי גזרינ� לא אמאי ז"בזא להרבות אסור נמי ט"דבי ו�כי ת"וא
  ...זו אחר בזו ירבה שמא למגזר ליכא לו

 הבריא לבשבי להרבות התירו לא בשבת, אחד לקיתו� אלא צ"שא פ"אע מי� חבית למלאות ט"בי שהתירו פ"אע ל"ז יצחק רבינו ובש�
  ...דשבת חומרא משו� לחולה שמבשל פ"אע

  

ø" ï) äöéá ,ò è"éøä éôãá á"ó(  
  

לפיכ# נראה ... ל דרבויי בשיעורא בשבת לא מיתסר אלא מדרבנ� ותמהני עליה�"מכלל דסבירא ליה ז... ל מוסי� עוד ואומר"ז א"והרשב... 
ט לרבויי שיעורא בשבת שהשבת דחויה היא "רבויי בשיעורא ביו א דמיהכי ל' לי ברור דודאי רבויי שעורא בשבת מדאורייתא מיתסר ואפי

' ט שאוכל נפש הותר בה דאפי"אצל החולה ולא הותרה ולפיכ# כל שהעיקר מלאכה אסור א� תוספתו כמוהו ומיתסר מדאורייתא אבל יו
ה לה� לחכמי� שכיו� שאמרה תורה א# ט שרי כל שהוא מרבה על העיקר ובלבד שיהא בטורח אחד תוספתו כמוהו ועוד שנרא"אפשר מעיו

אשר יאכל לכל נפש לא הוצרכה לשקול ולדקדק שלא יבשל אלא המצטר# אליו בלבד ומשו� הכי רבויי בשיעורא כל היכא דלא מפיש 
  .הבטרחא שרי אבל בשבת שהעיקר אסור א� תוספתו כמוהו מדאורייתא ולא נית� לידחות אצל חול


