
  הטמנת חמין והדלקת הנר מיום טוב לשבת

   ו הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 תבשילין עירובי לו עשה אם אבל תבשילין עירובי לו עשה בשלא דתימר הדא אמר חונה רב בר אבא

  : מהן לשתות דרכו אין חמין ממנו לוכל דרכו תבשיל חמין בין ומה תבשיל בין מה מותר

 5 פרקים של שאינה במנורה אבל פרקים של במנורה אמר דאת הדא: ט"בי המנורה את זוקפין ואין

 גרמיה שמיט וחד חד כל והוה קומיהון מנרתא נפלת יתיבין הוון יוסי' דר תלמידוי כהדא בדא לא

' ר צורכו אלא אופה אינו הוא אף מייגעו שאת מתוך: רקיקין אלא גריצות פיתן אופין אין: וערק

 מ בראשית[ הדא מן לה שמעין ורבנן הזה הגדול האף חרי מה] כג כט דברים[ הדא מן לה שמע אחא

  :ראשי על חורי סלי שלשה והנה] טז

 10   ו הלכה ב פרק ביצה מסכת משה פני

 לאפות לו מתירין ת"ע הניח שלא דמי ג"ע דאף ש"ב קסברי בהא. ת"ע לו עשה בשלא דתימר הדא' גמ

 וטעמא התירו לא חמין לו לטמון מ"מ' א בהלכה לעיל כדאמרינן אחת קדירה ולבשל אחת פת

 לטעום יכול היום גם כלומר ממנו לאכול דרכו שהתבשיל תבשיל ובין חמין בין מה לקמיה כדמפרש

 דשבת דאדעתא מילתא ומוכחא היום מהם לשתות דרכו אין כשמטמין חמין אבל ממנו ולאכול

 15  :תבשילין עירובי הניח לא והרי קעביד

 עירובי הניח בשלא חמין בין ומה תבשיל בין ומה מותר ש"לב אף. תבשילין עירובי לו עשה אם אבל

  :כדפרישית' וכו דרכו תבשיל תבשילין

   ו הלכה ב פרק ביצה מסכת העדה קרבן

 דכדי ה"ב וסברי ת"ע עשה בשלא חמין בהטמנת הלל ובית שמאי בית דפליגי הא. דתימר הדא' גמ

 20  :רבנן ליה שרו חייו

  :אוסרין ובחמין להטמין מתירין ש"ב אף דבתבשיל דמשמע. לחמין תבשיל בין מה

  :קעביד דלשבת מילתא מוכחא ולא ט"לי כעושה ל"וה ש"בע. ממנו לאכול דרכו תבשיל ומשני

  ג הלכה ב פרק) ליברמן) (טוב יום( ביצה מסכת תוספתא

 לו למלות מותר עירב ולא ששכח עצמו הוא לו לעשות מותרין שעירבו ואחרים עירב ולא ששכח הרי

 25  הנר את לו ולהדליק מים של חבית

   א הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 אמר שמואל חמין לו מחמם אמר חונה רב דגה לו צולה אומר יצחק' ר אחרים לו עירבו ולא עירב לא

 את שהדיר באחד מעשה הנר את לו ומדליק מים של חבית לו ממלא חייה' ר תני הנר את לו מדליק

 את לו ולהדליק מים של חבית לו למלאות לו והתיר חלפתא בן יוסי רבי לפני מעשה ובא ת"לת בנו

 30  הנר

   שמז סימן טוב יום הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 על ץ"באקבו ואומר כזית ותבשיל כביצה פת נוטל הוא כך תבשילין עירובי כתוב שלפני בירושלמי

 לשבת ט"ומיו לחבריה טבא מיומא ולבשולי לאפויי לנא שרא יהא בדין ואומר ומתנה עירוב מצות

 יום מוצאי עד העירוב שמור שיהא ובלבד האחרון טוב יום מוצאי עד זה עירוב על שסומכין ולמי

 35 זה עירוב לומר צריך נ"ריב בשם חייא' ר האחרון ט"בעיו לערב צריך שאבד או אכלו האחרון בטו

 בין לאחד בין כזית ל"קיי ואנן כביצה פת נוטל דאמר בהא דידן אגמרא ופליג. עירב שלא מי ועל עלי

 שרא יהא בדין בו שכתוב מה אבל כביצה בעי עירוב בתחילת אבל עירוב בסוף מ"הנ ושמא למאה



 אדם עושה תנן דהא הוא ס"וט הוא דשיבוש אני כמדומה לחבריה טבא מיומא ולבשולי לאפויי נאל

 שיאמרו כדי אמר נמי אשי ורב תנן לא אחר ט"ליו עליו וסומך אבל לשבת עליו וסומך ט"מעיו תבשיל

 40 כדי תבשילין עירובי איתקין דלהכי קאמר לא הא אבל לחול ט"מיו ו"וק ט"ליו ט"מיו אופין אין

 נמי א"ולר ת"עירו איתקון לא ט"ליו ט"דמיו' משו לחול ט"מיו ו"ק ט"ליו ט"מיו אופין אין שיאמרו

 מיומא כלל ל"וא הוא ס"דט ב"נ הילכך לשבת ט"מיו דוקא המקרא מן תבשילין לעירובי להו דיליף

' שכתו מה אבל. עירוב י"ע לחבריה ט"מיו להתיר שיבואו חורבה לידי ביה דאתי לחבריה טבא

 א"ר דברי לקיים כדי ותבשיל פת ליקח יש שלכתחילה מידי ולא קשה לא ותבשיל פת לוקחש

 45 תימהון קצת האחרון ט"בעיו גם דמהני ראשון ט"בעיו שעשה שעירוב שכתוב מה אבל לעיל' כדפריש

 מעתה באין הן הכירא משום תבשילין דעירובי להו סבירא תרוייהו אשי ורב ורבא דהואיל הוא

 שהניח ת"ע על וסומך ירושלמי על נסמוך בדיעבד מיהו. ת"ע להניח ט"עיו בכל טרךשיצ הוא סברא

 לן שרי יהא בדין בו וכתוב. קיים שהעירוב זמן כל האחרון ט"בעיו אפילו ראשון טוב יום בערב

 ולאדלוקי לאטמוני אבל משמע ולבשולי לאפויי השנים אלו א"כ לומר צ"שא משמע ולבשולי לאפויי

 50 פת לו אופין תבשילין עירובי הניח שלא מי דאמר הונא דרב אהא וסמכו לשבתא אטב מיומא שרגא

 דמשמע קטן דג לו צולין אף אמרו יצחק' ר משום הנר את לו ומדליקין אחת קדירה לו וטומנין אחת

 צריך אם ליה מספקא ל"זצ אשר' בר יצחק' רבי אבל תבשילין עירובי בלא לעשותן אין אילו דכל

 ז"ה תבשילין עירובי הניח שלא מי דתניא לומר צריך דאין לעיל משמע דהכי שרגא ולאדלוקי לומר

 אין א"בש אומר חנניא נמי ותניא קתני לא הנר את ידליק לא אבל יטמין ולא יבשל ולא יאפה לא

 55 חמין לו היו כ"אא החמין את טומנין ואין בתבשיל עירב כ"אא מבשלין ואין בפת עירב כ"אא אופין

 רב דקאמר הא וגם ט"מעיו דלוק נר לו היה כ"אא הנר את מדליקין אין קתני ולא ט"מעיו טמונין

 כדאמר אחד נר לו ומדליקין קאמר דלא ליה נקט עירוב דמשום נראה אין הנר את לו ומדליקין הונא

 ליה דאיבעי משום הונא רב הזכיר הם בלא לו א"שא הדברים כל אלא אחת וקדירה אחד פת

 דאוכל מילי א"כ תבשילין עירובי צריך שאין בעיניו ונראה אדם של חייו דיכ שהן מילי לאודועיה

 60 י"מרה לאפוקי ולימא להזכיר צריך היה נמי הוצאה כ"שא והטמנה ובישול אפייה כגון בלבד נפש

 בתשובותיו עשה שלמה' שרבי ששמע וכתב הנר מהדלקת הוצאה ש"דמ י"לרה ה"ומר ה"לר

 נמי צריך שרגא ולאדלוקי לומר הצריכו י"ורש והגאונים הואיל הלכך שרגא ולאדלוקי לומר שצריך

 ולאטמוני ולבשולי לאפויי לן שרי יהא בדין ל"צ הלכך י"לרה ה"ומר ה"לר י"מרה לאפוקי לומר

 בדין בסתם כך אמר אלא זה כל הזכיר לא ואם י"לרה ה"ומר ה"לר י"מרה ולהוציא שרגא ולאדלוקי

 65  :כלום בדבריו ואין כלום מרא לא צורכנו כל לעשות לן שרא יהא

   רצז סימן י"רש ת"שו

 והנה, בשבת בששי ט"י שאר או, בשבת בחמישי להיות שחלו' טובי יומי שאר או פסח על: י"רש פסק

 דג או ובשר שלם פת לוקח: עושה הוא וכיצד. ובתבשיל בפת עירב כ"אא לשבת ט"מי להכין אסור

 או הגדולים ביתו מבני אחד י"ע העיר בני לכל ומזכה] מבושל דג או בשר עליו ומניח[ עליו מבושל

 70 ולבשולי לאפויי] לן[ שרי יהא בדין] ואומר[ עירוב מצות על ו"אקב ה"אמ י"בא ומברך, אשתו

 לו ומייחד. הזאת בעיר הדרים ישראל ולכל לנו לשבת ט"מי ולאטמוני ולאתקוני שרגא ולאדלוקי

  .עירוב של הככר יבצע ובלילה, מקום

   א עמוד מז דף שבת מסכת י"רש

, מלאכה גומרי לכל אב - בפטיש מכה משום וחייב, כלי עושה ונמצא, וגמרו תחלתו הוא - חטאת חייב

 75  .בכלים בנין דאין - בנין משום ולא



   ב עמוד עד דף שבת מסכת י"רש

  ,בכלים בנין דאין, בכוורת ולא בתנור ולא בחבית לא לחיוביה ליכא בונה ומשום

   ב עמוד קב דף שבת מסכת בבלי תלמוד

. בפטיש מכה משום: אמר ושמואל, בונה משום: אמר רב? מיחייב מאי משום מסתת. והמסתת

 80 עייל. בפטיש מכה משום: אמר ושמואל, בונה משום: אמר רב, תרנגולים של בלול נקב העושה

  .בפטיש מכה משום: אמר ושמואל, בונה משום: אמר רב, דמרא בקופינא שופתא

   ב עמוד קב דף שבת מסכת תוספות

 י"אור בכלים בנין אין ל"דקי גב על ואף - בונה משום חייב אמר רב בקופינא שופתא דעייל מאן האי

 בקרקע כמו בכלים מיחייב גמור בנין אבל חוליות של במנורה או תריסין בתי בהחזרת דווקא דהיינו

 85 מנורה קני ומחזיר חטאת חייב תקע אם טרסיים של מטה גבי.) מז דף לעיל( כירה פ"בס' כדאמרי

 לא דבכלי ואומנות חיזוק שאין במקום אלא לקרקע כלים בין חילוק ואין עגולה וקרן חטאת חייב

  בנין חשיב ובקרקע בנין חשיב

   ב עמוד קב דף שבת מסכת ן"הרמב חידושי

 בכלים בנין אין') א ב"כ( ביצה' במס' אמרי והא ל"ז לרבוותא להו קשיא. בונה משום חייב אמר רב

 90 של מנורה כגון שנתפרק בכלי מ"ה בכלים בנין אין' אמרי דכי לתרץ לנו ויש, בכלים סתירה ואין

 בכלים בנין נקרא זה ואין מזה גדול בנין לך אין מתחלתו כלי מתקן או כלי עושה הכא אבל חליות

 עליה מיחייב בחזרתו אומן שצריך כלי שכל זו דעת לפי ואפשר, מיקרי כלי עושה אבל כלי אינו שהרי

 בטל להחזירו יכול ההדיוט ואין שנתפרק משעה שהרי מתחלתו כלי כעושה ל"דהו בונה משום

 גזירה לטלטלה' אפי לה ואסרינן חוליות של במנורה') א ו"מ( כירה' בפ' דגזרי והיינו, כלי מתורת

 95  בשבת בתחלה כלי עושה ונמצא ויחזירנה לגמרי ותתפרק תפול שמא משום

   ב עמוד קב דף שבת מסכת א"הרשב חידושי

 כמאן דאזלא הלכה שאינה לומר ההלכות מן שהשמיטה לפי ל"ז אלפסי הרב דעת כן נראה אין אבל

  , כתבתיה) שם( ובמקומה, בכלים בנין יש דאמר

 ולפי, בכלים בנין יש רב קסבר הוא דכלי גב על ואף בונה משום אמר רב כתב ל"ז גאון האיי ורבינו

 100 ומפרשינן, המנורה את לזקוף כלומר, מתירין הלל בית) שם עיין' ב א"כ ביצה( התם דתנן הא זה

 הלל בית דאפילו קסבר אלא הכין לרב ליה לית, פליגי בכלים בנין אין או בכלים בנין דביש בגמרא

 בלחוד זקיפתה להו מיחזי דלא משום היינו המנורה זקיפת דשרו והא בכלים בנין יש להו סבירא

 לטלטל שאסר במה') א ו"מ לעיל( יוחנן לרבי ליה סבירא נמי והכין, כלל נתפרקה שלא כיון כבנין

 מוחלפת דתריסין מתניתין גבי דביצה קמא בפרק התם דקאמר נמי והיינו, בשבת המנורה את

 105  .בכלים בנין דאין משום הלל דבית טעמא מפרשינן בכלים בנין אין לן דקיימא אנן אבל, השיטה

   א עמוד לז דף שבת מסכת הקטן המאור

 כך ואנן בכלים בנין אין תלמודא בכולי וסוגיין בונה משום אמר רב דמרא בקופינא שופתא עייל

 בענין שהוזכרו ומגדל תיבה שידה כגון זה גבי על זה כלים בשני מ"ה בכלים בנין אין' אמרי כי קבלנו

 ביום המנורה זקיפת וכן ושלישים שניים תחתיים לעשותם אדם בני שדרך הכלים כל בפרק הזה

 110 ועושין קטנות' ב שמחברין שפעמים חוליות של במנורה טוב יום' בפ טוב יום' במס דאוקימנא טוב

 שמואל עליה פליג לא כ"וע בונה משום חייב דאמר כרב בנין יש ה"ד אחד בכלי אבל גדולה אחת מהן

 בדרך רובו או כולו בעשיית אבל מועט דבר שהוא דקופינא בשופתא אלא בכך בנין דרך שאין ואמר

 דחלתא א"וי דחביתא חטאות ושבע בנין משום בה יש ה"ד בזה כיוצא או נסר ג"ע נסר שישים בנין



 דבעו ואית בונה משום תותיה ומעיילי מינייהו חדא מפיק סברא הדין ליה דאית למאן להו דמנינן

 115 בנין יש ד"למ אבל בכלים בנין אין ד"כמ אזלא טוב יום' במס דאמרינן וההיא אינון פלוגתא למימר

 של מנורה משום גזרינן סברי ש"דב חוליות כגון חדקי בה דאית במנורה לההיא לה מוקים בכלים

 דאית במנורה דאסר יוחנן' ור הוא טוב יום צורך דמנורה כיון טוב ביום גזרינן לא סברי ה"וב חוליות

 החמיר לפיכך בכלים בנין יש ד"כמ לה סבר כירה' בפ' כדאי בשבת לטלטלה חוליות כעין חדקי בה

 דהוא כרבא ל"דקי וכיון ורבא דאביי פלוגתא היא הכלים כל' ובפ חדקי בה דאית בקטנה' אפי בה

 120 חש לא לפיכך מנרתא וטלטל חנינא' בר יוסי' דר לאתריה איקלע] גלילאה) [הגלילי( יוסי' ור בתרא

 הצורך כל מספיק זה טעם ואין כירה' בפ במנורה לקיש וריש יוחנן' דר פלוגתא לכתוב ף"הרי לה

 ביה דאית גדולה וכן בשבת לטלטלה אסור קטנה בין גדולה בין דחוליות כיון ל"ז ף"הרי דברי לתקן

  .זה דבר ולפרש לכתוב לו היה חדקי

   לז סימן א חלק דבר משיב ת"שו

) ח"הל ו"בפ( לשיטתו ל"ז ם"דהרמב בפשיטות לומר לנו דיש מתחלה נקדים ם"הרמב דעת וליישב 125 

) ז"תקכ' בסי( י"הב הוכיח ומזה, ל"ז ף"הרי וכן, שרגא ולאדלוקי תבשילין עירוב בנוסח דגייז

) ט"י בסעיף ל"הנ בסימן( ע"בשו ראשונה בדעה הכי ופסק תבשילין עירוב בעינן לא נרות דלהדלקת

 בלא בקש זה דחה) ח"י ק"בס( שם א"והמ שבת של נר להדליק מותר תבשילין עירוב עירב שלא דמי

 צורך בלא ואפילו דהדלקה מתוך ל"דס אזלי לשיטתייהו ל"ז דרבותינו בעליל ונראה, סברא שום

 130 ף"והרי ם"הרמב דעת דכן) ב"סק ח"תקי' בסי( א"הגר כ"וכמש) יב דף( בביצה ל"ז י"רש כדעת כלל

 עירוב בלא דאף ם"הרמב פסק שפיר ולהכי ש"ע ומותר מתוך אמרינן כלל צורך בלא דאף ל"ז

 דמי') ב כא דף( בביצה הונא דרב מהא קשה יותר כ"א אבל, לשבת ט"מיו להדליק מותר תבשילין

 גם תבשילין עירוב דבעינן דמבואר דוקא אחד נר לו ומדליקין', כו תבשילין עירוב הניח שלא

  : ומדליקין ה"ד' בתוס ש"וע להדלקה

 135 בריש( א"המג הכריח הרי ת"ע י"ע לשבת ט"מיו נרות מדליקין האיך לכאורה אנכי תמה איברא

 מקלעי אי הואיל מטעם אלא הותר ולא מדאורייתא אסור לשבת ט"מיו ולבשולי דלאפויי) ל"הנ' סי

 ט"ליו ראוי שיהיה משום ת"וכ שרי אמאי כ"וא ,כ"אאל ובנרות י"מבע לאורחים ובדחזי אורחים

 ט"מיו להדליק מותר ה"דמש מכבין אין ה"ד') א ב"כ/ ביצה' (/התוס כ"וכמש היום כשינטה עצמו

 שרי בביתו אפילו לחשיכה סמוך הוא ואם ל"וז) ד"סקי ד"תקי' בסי( א"המ פסק וכן ש"ע לחבירו

 140 מדרב וקשה, נמי עירב לא אם אפילו כ"דא ליתא הא, ל"עכ שעה באותה לו הוא דצריך להדליק

 לפי נרות הרבה לא אבל, תשמיש צורך כפי שתים או אחד נר אלא' התוס התירו דלא ל"וצ הונא

 עירוב צריך אינו דלהדלקה ם"הרמב לדעת גדולה ראיה לכאורה ומזה, ת"ע צריך ז"וע, שבת כבוד

 כ"א אבל, ולבשולי לאפויי אלא דהואיל לסברא הוצרכנו ולא, מתוך אמרינן הדלקה דלגבי תבשילין

 לסברא שוות מלאכות דכל' התוס שיטת ליישב וגם, הונא דרב הא ליישב לדוכתה קושיתנו הדרא

 145  : דמתוך

 צורך בלא אמרינן דמתוך י"רש דלשיטת ג"ה ה"ד) ב"י/ ביצה' (/התוס כ"מש תחלה נבאר זה וליישב

 לטעמייהו ולכאורה, ש"ע לחול ט"מיו באופה, דהואיל לטעמא בפסחים רבה איצטריך מאי, כלל

 נמי הוי לשבת ט"מיו דאופין דהא שם מבואר הא, ניחא מי, קצת טוב יום צורך דמצרכינן ל"דס

 ט"מיו אופין האיך הואיל אמרינן לא דאמרת לדידך חסדא לרב רבה שם דמקשה ואילה מטעם

 150 ד"בסה' התוס שם כ"כמש צורך מקרי מצוה צורך הא דהואיל לטעמיה איצטריך ומאי' כו לשבת

 כ"וא, לשבת ולהותיר טוב יום אכילת לפני ולבשל לאפות שיכולין מצוה זה דאין ל"ונ, בביצה



 כיון עירוב בעינן מ"ומ, מצוה וצורך, מתוך משום שרי ג"בכה א"דא תנרו דהדלקת ניחא ממילא

 לשבת ט"מיו דאופין דהטעם הואיל ליה דלית חסדא דלרב וכמו מצוה דליכא משום אסור דלחול

 הוצרכו מ"ומכ, מדאורייתא ה"בד י"כפירש' א קדושה מטעם טוב ביום נעשין שבת דצרכי משום

 155 הואיל שייך דלא דאף, נרות הדלקת לענין לרבה נ"ה לחול ט"מיו כ"כמ דמותר יאמרו שלא כדי ת"ע

 ל"נ הטעם ומזה[ לחול ט"מיו גם דמותר יאמרו דלא משום ת"ע והוצרכו מתוך מטעם מותר מ"מ

 יום בעוד לאכול ראוי שיהיה א"שא באופן לערב סמוך לשבת ט"מיו להטמין ישראל המון שנהגו

 שבת לענג דמנהגנו דכיון פשוט הטעם אבל אז שייך לא דהואיל טעמא הא פלא וזה. לאורחים

 אלא דהואיל לסברא הוצרכנו ולא עירוב י"ע מתוך מטעם לבשל מותר אחר בענין א"וא ביום בחמין

 160 להכין באפשר וזאת למחר צונן אוכלין והיו מטמינים היו שלא' הגמ בימי או, ק"ש ליל לסעודת

 קצת בצורך אלא מתוך אמרינן דלא' התוס תלשיט ז"וכ] מצוה בזה דליכא שבארנו כמו יום מבעוד

 קושית קשה ובישול באפויי מתוך נימא אי כ"ע, קצת צורך בעינן דלא ל"ז ם"הרמב לשיטת אבל

 לעיל כ"כמש אלא נרות מדליקין האיך דהואיל סברא איצטריך ואי, הואיל איצטריך מאי' התוס

 בעינן ולא דמתוך טעמא איתא לקהולהד דהואיל לטעמא ואיצטריך, כלל מתוך א"ל ובישול דבאפיה

 165 הדבר מבואר ועתה] אסור לערב סמוך להטמין כ"וא[ מצוה צורך בלא שרי לחול דאפילו כלל ת"ע

 ובעינן דמתוך לסברא שוות מלאכות דכל להדלקה ת"ע מדאיצטריך' התוס כשיטת סובר הונא דרב

 ל"ז ם"הרמב על לדוכתה קושיא הדרא אבל, שבארנו כמו ךמתו משום שרי א"דא והיכא קצת צורך

 בהדלקה קצת צורך הצריך שלא במה ושנית, המלאכות בכל מתוך א"דל הפסק על חדא דברים בשני

 בדבר אלא מתוך אמרינן דלא') א ז דף( שם דכתובות מהא ל"ז רבינו על אחת' קו נוסף ועוד, והוצאה

 170 הביא הראיה וזו האמי קצת צורך דבעינן' התוס כשיטת מבואר בהדיא ולכאורה, נפש לכל השוה

  : ש"ע) ב"סק ח"תקי' בסי( ל"ז א"הגר

 


