
  

  

  
  
  

  

  
    .לכוון שלא לצאת בעירוב בעל הבית  ה.. בים המתארחים בבית הוריהם ד. . על מי מוטלת המצוה  ג.. עבור כמה ימים טוביםב. . עירוב תבשילין א.

  . אין בידו להגיע למקום העירובח.  . אבד העירובז.  . בי בית שאים אוכלים בביתם (מאושפזים בבה"ח וכדו') ו.
 . היושב מחוץ לתחום (אלץ ללכת לבה"ח מחוץ לתחום וכדו')  י.. עירוב למי שמחוץ לתחום (מאושפז בבית חולים מחוץ לעיר וכדו')ט. 

  א. עירוב תבשילין 
 וסומך עליו לשבת. יו"טאבל עושה תבשיל מערב  ,לשבת יו"טשחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מ יו"ט (טו:) בביצהתן 

מתוך שמערב זוכר את השבת, ואיו   ופרש"י. ט"ר מה יפה לשבת ומה יפה ליואמר רבא כדי שיברו מאי טעמא  בגמ'ואמרו 
התחיל  "כאא ופרש"י לשבת ק"ו מיו"ט לחול. "טאין אופין מיורב אשי אמר  .ט, ובורר מה לזה ומה לזה"מכלה את הכל ליו

  ., ע"ככגומר והולך, אבל אתחולי לאאיו אלא שי, "מבעו
  ב. עבור כמה ימים טובים 

כדי שיברור מה יפה לשבת ולרב אשי יכול    יו"טטעמים דלרבא צריך לערב דוקא בעמ בין אלו שי ה"דפ  )פ"ב סי' א(רא"ש  הוכת'  
, ע"כ. וביאר  לשבת זו ולשבת הבאה  'עירוב א  "טיו"ט של סוכות שחל להיות  בשבת יכול לערב עיוע"כ ב, ויו"טקודם ע  'לערב אפי

לכל ימים טובים שבשה   'מיו"ט א  'אפיוע"כ מועיל לערב מיו"ט לחברו, ובאמת  הלכה כרב אשי  הרא"ש דס"ל לד  )סי' תקכז(  ב"יה
ומיהו אי מערב במעושן שהוא עשוי להתקיים  ,הרא"ש כן הייו מפי שאין דרך תבשיל להתקיים כ"כ 'יכול לערב ומה שלא כת

  .אליבא דרב אשי שמא יש לערב סמוך ליו"ט ףשכת' דא (סי' ט כב ע"ג)  בו הכלשהביא דברי  בב"י, ע"כ. ועיי"ש מועילזמן הרבה 
השו"ע כוות משמע ש (ס"ק יג) בט"זו ., אבל בדיעבד יכול לסמוך עליועירוב כזה לכתחלה לא יסמוך עלדפסק  (שם סע' יד) בשו"עו
ע השו"דלעולם קיי"ל כרב אשי ו 'כת בית מאיר הר ומ"מאה, "שההאולם  .וע"כ קט להתיר רק בדיעבד רבא שיטתש לוחשל

 י" בכס. וכן מבואר  (אות סו)השעה"צ  באיסור דרבן. והביאם רא"שובדיעבד סומכין על ה  בו  הכלכצריך להחמיר  'הכריע דלכת
שכת' דרבא ס"ל ג"כ טעמא   השאג"אהביא בשם  (ת' ח"ב סי' י)    ובשואל ומשיבדלא קיי"ל כרבא אלא כר"א.  ו)    (ס"ק  בשער"תהובא  

  . המחצה"ש דר"א אלא שרבא בא להוסיף ופ"מ בזה אם לערב קודם עיו"ט. ועי' להלן מש"כ בשם
  על מי מוטלת המצוה . ג

לערב, ומצוה על כל גדול העיר לערב על כל בי עירו, כדי שיסמוך    'על כל א  מצוהד  (שם)הש"ס ביצה  ע"פ    )ח  -  (שם סע' זהשו"ע    'וכת
  ., ע"כאבל מי שאפשר לערב ולא עירב, אלא שרוצה לסמוך על עירובו של גדול העיר, איו יוצא בו ,סאמי שעליו 

לזכות ע"י אשתו דאיהו מי בעי לזכות כדי לבשל  דיכול בתוס' בעירובי תבשילין כתוב דעירובין פ"ז סי' ט) ו סי' ו שם( רא"שב 'יעויו
ולי ראה דאיו יכול לזכות על ידה דכשהוא מערב ע"ת איו מזכה לאשתו   ,)יה זכיה מי לאחריילפש  ה"ט לשבת (וכיון דזכיומי

צרות כשאין לה בית לזכות אין מזכין על ידה מידי דהוי אעירובי ח  "צוביו אלא כשהוא מערב כולם מותרים בלא זיכוי וכיון דא
  .  ע)  אות( כה"חהו  (ס"ק ו) המ"ב ן פסקו. וכ(אות יח) הגר"זוכ"כ  ,)ביצה פ"ב סי' י(המהרש"ל וכן הביא  כ.ע" ,באותו חצר

  . בנים המתארחים בבית הוריהם ד
  עירוב.בלזכות כים צרישאו  ,בעה"ב של עירוביוצאים ע"  המתארחים בבית הוריהםשואים וכדו' בים ויש לדון האם 

 קולאוי"ל ד  ,ומשפחותיהם  ביו השואים  אף  "חיד  מוציאמערב ו  ה"בהמהג פשוט שבעש  'שכת(סי' ז)    מבוטשאטשבא"א  ומציו  
ביצה כדי שיזכור לברור מה  ב. ולפי הטעם שאמרו אף בכה"ג 'הקילו חז"ל בעירוב זה שיהיה די גם לכתחילה תמיד בעירוב א

סגי, ושם שייך מהדרין   'בר א "בל בשהתקה היתה איש וכ רות חוכה, הרי זה כעין הכא לזכרון טוב, ולא עדיף מ"קיפה לשב
   , ע"כ., וצלע"עכו' 'בזה דלא שייך פרסומי יסא אין כון להרבות בעירובין ובברכות כשהם סמוכים על שלחן א כ"אשמ

ל צריך עירוב לעצמו מזכין עשמי דס"ל דרק  (שם)דלהרא"ש וכת'  ,לעין משרתו העברייצא להסתפק  ד"ה מי)שם ( בה"לשהאלא 
צריכין עירוב לעצמן ואין טפלים לו אם לא שתן   ו'לכאעבדו ושפחתו העברים יוכל לזכות לאחרים ממילא    י"ל דע"י יקהרי    ידו

משמע דכיון שהם אוכלים תבשיליו ממילא גרר העירוב שהכין  ובא להלן  מה  "שהצולהמחהעירוב לידם או שזיכה להן ע"י אחר  
  משמע שוטה להחמיר. (אות יב) ובעשה"צ  ., ע"כזו וצ"ע "י גם עלייהו ואפשר שגם הרא"ש מודה לסבראומבע
בהגהות על מציו  זה ןעי(וכ ספק דרבן לקולא הוי ,אלא ספק "לאין דברי הבהשכיון  '. ולכאו"דל מספקו של הבה"ל ופ"מ
באדער עמ'    -  ע"ת (קוטרס הל'  בעל האג"מ  ו  שהמהג להקל. וכן קט  כת'"א  אשה, בפרט  )הר"ש מבובור"ק  בשם  סוף אות ב)   שם(  הב"ח

(ובדרך מציו   חייבים בעירובדרק אוכלים וחוזרים לדירתם בלילה לפע"ד ועיי"ש שמ"מ אם  (ח"ז סי' עד) משה הלכותוה לד)
הגר"ק  ו  )קוטרס הל' ע"ת שם(הגריש"א זצ"ל  ודעת    .)הדלקת רות שבת   לעין  )בלויא הל' הדלק"(  בחובת הדר. ועי'  לעין אכסאי ב"ח

יו אע"פ בגדול הסמוך על שלחן אן בו( בעה"בכדי לצאת מהספק עליהם להשתתף בעירוב של ד  (חוט שי יו"ט פכ"א ס"ק ח) זצ"ל
  .)למשרתת שאיה טפלת ומהטפל לאביו, ואיו ד , (ס"ק לד) במ"בכמבואר  "יעשיתכן שמועיל לזכות 

  . לכוון שלא לצאת בעירוב בעל הבית ה
שאחר   . ובגוואכגון בדון ה"לופ"מ במקום שרוצה לצאת מספק    ,ולערב בעצמוכוון שלא לצאת  ל  יכול"ב  עהטפל לבביש לדון  ו

שעשה דכ"ז בעירוב    י"לאלא ד.  א דגדול העיר שמערב עבור אחריםהמזכה לאחרים ודאי יכולים לכוון שלא לצאת ע"י כדמוכח ב
   לכוון שלא לצאת. מועילהוא מבי הבית הטפלים לבעה"ב צ"ע אם  םאחרים אבל אע"י 

 אע"פ שיוצא בהדלקתאכסאי שהוא שוי ד )סי' קא( התרוה"ד כתב וכדלהלן. ולכאורה יש לתלות דבר זה במח' התרוה"ד והב"י
 י"הבאולם  , ע"כ.כה לבטלהבברכה חוץ לביתו ולא הוי ברמ"מ אם רוצה מדליק בעצמו אשתו וא"צ להדליק  רות חוכה של

משא"כ לדעת הב"י  ,פקיע עצמו ולקיים המצוה בפ"עה. ומבואר דאף מי שסמוך על שלחו יכול לז"דאין לסמוך עכת'    )סי' תרעז(
ה"ל ד"ח היה  מבוטשאטשבא"א הסברא שכת' לפי בפרט ווי"ל דה"ה ב"ד דלכתחלה יש להזהר מזה  .דלדעתו לא מועיל

  עדיף למעט.שאדרבה תקה לפרסם הס משא"כ הכא י"ל 
אם בפירוש יאמר שאיו רוצה לצאת בעירובו של  אף  רוביקודם שבעה"ב היח הע שאףשכת' (ת' סי' ח אות ג)  מח"ש ב שו"ר

שהמהג שטפל לבעה"ב  אחריםהבא להתארח אצל מסתבר שומ"מ  ., ע"כ"צבעה"ב הרי זה שלא כדין, ואפשר דהוי ברכה שא
ביתו וטפל לבעה"ב   ראף אם כבר עק. ועה"ביכול לכוון שלא לצאת בעירוב של בו ביתו איו חשב כבי ביתו  מעדיין לא עקר  אם  

  .]שאם הבן עשה קודם שאביו עירב י"ל דמהי ושאר בצ"ע (שם) זצ"להגר"ק  דעתו[ .מערב בעה"בל דמהי שיערב לפי שהי"
          בבה"ח וכדו') ים(מאושפז בביתם . בני בית שאינם אוכלים  ו
מאושפז ש בן בית כגון ,בעצמם בביתם אם צריכין לערב ביו"טמצאים  םאלא שאי ול שלחעבי ביתו הסמוכים  יל"ע לעיןו

  ."בשל בעהע"ת ב יוצאבבית חולים או בבית החלמה אם 
פ שמעלה לה מזוות צריכה עירוב כיון שאיה אוכלת "אם אין אשתו אוכלת עמו אעש יש"שהבשם (ס"ק יא)  המ"אכתב 

 ,איה יוצאת בעירוב בעלהכיון שאיה אוכלת מתבשילי בעלה  ,שמעלה לה מזוות דאע"פ )שם(המחצה"ש וביאר  מתבשילו.
ואיל שהתחיל לבשל לצורך שבת  כ"א ע"י ה ,לצורך שבת ט"יהיה ראה שלא הותר לבשל ביוששיש לערב כדי ר"א דוג"כ מטעם 

שהע"ת שהוח הוי לגבי האשה שהתחיל'  ,שאוכלת לעצמה ואיה אוכלת מתבשילי בעלה "ט. ואיך שייך לומר לגבי אשהומעי
אבל ודאי שאר בי בית   ,הא היא איה רשאי' לאכול מן העירוב תבשילין ,לבשל לצורך שבת מעי"ט דהייו העירוב תבשילין

"מ יכולים לסמוך על ע"ת דהא עכ"פ ג שלפעמים מבשלין תבשיל א' משלהם ולא משל בע"ה מ"האוכלים על שלחן בעל הבית אע
  יכולים לאכול מן הע"ת דהא אוכלים משל בעה"ב וא"כ לגביהו שפיר הוי ע"ת כהתחלה לבשל לצורך שבת מעי"ט, ע"כ.

  משלו  יםכיון שבד"כ אוכלבעה"ב  בעירוב תבשילין של  יד"ח    יםיוצא  ,וכדו'  ית החלמהבלפי"ז בי בית המצאים בבית חולים, בו
  .  העירוביכולים לאכול מ אםכבי ביתו  יחשיב

  

  

  

  

  

בעקבות המצב שוצר כעת שא"א להתפלל במקום 
אחד סגור, תעוררה שאלה בכה"ג שמארגים מין  

ית האבל לצורך תפילות בזמן השבעה, ואין סביב ב
מתפללים בתוך ביתו אלא מצטרפים ע"י ראייתם זה 
את זה [כמבואר בשו"ע או"ח סי' "ה סי"ד. ואכ"מ]. 

 האם יפלו על פיהם או לאו.
וופלים  -הלכות פילת אפים)  -(סי' קל"א  הטורכתב  -א 

  בבית אבל ואין ופלין בבית החתן. 
כתב דהעולם הגו שלא ליפול על (שם)  הב"יאולם 

(עמ'  בשבלי הלקטפיהם גם בבית האבל, וכמו שכתב 

בבית האבל אין ופלים על פיהם משום  - כ"ח)
דאתקיש לחג דכתיב והפכתי חגיכם לאבל, הלכך אין 

  אומרים וידויים ותחוים בבית האבל. 
הגו שלא  -(שם ס"ד)  בשו"עוכדבריו בב"י כתב לדיא 

ל על פיהם לא בבית האבל ולא בבית החתן, ולא ליפו
  בבית הכסת ביום המילה ולא כשיש שם חתן. 

דהוא על (קל"א ס"ד)  בלבושוטעם וסף למהג איתא 
מת שלא להגביר כח הדין ח"ו, וכטעם דאין פילת 
  אפים בלילה, כי האבל כבר מידת הדין מתוחה כגדו. 

א הטעם הזכר הביא בריש  (ס"ק ט')שם    בט"זוהה    -ב  
בב"י משמיה דשבלי הלקט. והדר כתב ד"ל לחלק 
דפילת אפים לא יאמרו אפי' האחרים כלל הן בבית 
האבל והן לאחר שיצאו, דכבר מוכח בריש הסי' 
דצריך לומר תיכף אחר תפילת י"ח, אבל שאר תחון 
כגון והוא רחום ודאי האחרים המתפללים יאמרוהו 

   בביתם אחר שיצאו מבית האבל.
אולם בס"ק י' הביא הטעם הזכר בלבוש דאין  
אומרים פילת אפים בבית האבל שלא לעורר שם 
מידת הדין, וכתב דלפי"ז לאחר שיצאו משם חייבים, 
אך סיים דלפי מה שכתוב בס"א דאין לדבר בין תפילה 
לתחון א"כ הוא הדין לעין והוא רחום האמר בין  

מו אין  י"ח לתחון, דכיון דא"א לאומרו במקו
[והייו שחזר בו ממ"ש בס"ק ט' וכמ"ש  אומרים אותו אח"כ 

  במשב"ז ובלבושי שרד שם].  
דכתב (הל' שיאת כפים כלל ל"ב סל"ג)  בחיי אדםויעויין 

דוהגין שאפי' והוא רחום אין אומרים אח"כ בביתו. 
וציין לדברי הט"ז בס"ק י'. ע"כ. וכן ראה דעת 

  . (סי' כ"ב ס"ה) הקיצור שו"ע
הביא הטעם המבואר (סי' קל"א ס"ק כ')  אך במש"ב

ואפילו אחר שיצא מביתו א"צ  -בלבוש, והדר כתב 
לומר, דתחון מקומו מיד אחר תפילת שמוה עשרה, 
אבל והוא רחום יאמר אח"כ בביתו. ויש מקילין בזה.  

(דיי פילת אפים   דרך החייםדאף דדעת    (ס"ק ט"ו)  בשה"צ[וביאר  

דאחר שיבואו הציבור לביתם יאמרו פילת אפים, ס"ז) 
(ס"ק ועל דברי היש מקילין ציין  בפילת אפים שומעין להקל.

ומבואר דס"ל עיקר ט"ז בס"ק י' שחזר מס"ק ט'].  -ט"ז) 
  דוהוא רחום יאמר אח"כ בביתו. 

דכתב (סי' קל"א סקי"ב)  במאמר מרדכיויעויין 
שו"ע והב"י ראה דכיון דאדחי  דמסתימות לשון ה

אדחי ושוב אין אומרים תחון אחר שיצאו מבית 
האבל, וכן המהג פשוט. ע"כ. וסתם ולא חילק בין 
חלקי התחון. וכן מהג בי ספרד דאין הציבור אומר  

 בכה"ח כלל תחון אחר שבאים לביתם. וכמבואר 
  סי' קל"א ס"ק ס"ח).   -(לגר"ח סופר דצ"ל 

  - שיירי כה"ג סי' קל"א הגהות ב"י ס"ק ט"ו)   הכה"גכתב  -ג 
שאלתי כיון דחתן ואבל מחד טעמא אין ופלין על 
פיהם בבתיהם (ר"ל לטעם שבלי הלקט דטעמא דחתן 

אין לבכה" משום דאתקיש לחג), למה בבא חתן 
ופלין על פיהם. לבכה"  ופלין על פיהם ובבא האבל  

יש שיוי  והשבתי דאיברא דאיתקש אבל לחג, מ"מ
בייהם בטעם הדבר, כי הטעם בחתן מפי שהוא שרוי  
בשמחה וכיון שהוא מלך אזלין בתריה הקהל, אבל 
טעם האבל שלא להגביר מידת הדין, כמ"ש למעלה 
בשם הלבוש, ולכן כשהאבל בבית התפילה עבדין  
עיקר משאר הקהל, דכיון דשאר הקהל אים אבלים 

  אין כאן בית מיחוש.
הלבוש   'דביאר דמשום חילוק זה כת(ס"ק ט')    בא"ר  'ועי

  עוד טעם להא דאין אומרים תחון בבית האבל.
שכתב "הגו שלא  המחברוההיא דיא מדוייק בלשון 

ליפול על פיהם לא בבית האבל ולא בבית החתן, ולא 
בבית הכסת ביום המילה ולא כשיש חתן". דמשמע 

  ן. דכשיש אבל בבית הכסת כן אומרים תחו
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  נאבד העירוב. ז  
וכן  .סומך עליו לשבת כזיתואם שייר ממו  ,או שאבד לא יבשל עליו בתחלה העירוב אכל (טו:) ביצהב ואם העירוב אבד שיו

   .יי"ש, עהפת אין בכך כלום אם אבדאבל  ,התבשיל  שאבד הייוד(ס"ק מו)   המ"ב. וכת' (סע' טו)הטשו"ע פסקו 
, ופ"מ במקום היכרוע"כ אין כאן    ע היכן מקומוו יודימשום שאאו    ,י כי אין בידו לאוכלואבד לא מהבהאם הטעם ש  לעייןויש  

  .אבד עול והמפתחמוח במקום כגון שוכלו וולארוב מצא אלא שא"א להגיע אליו ישידוע היכן הע
להוציא  "אתו במגדל ועל בפיו ואבד המפתח קודם שחשכה, אם אשאם  )סי' שצדס( שו"עהוהה לעין עירוב תחומין פסק 

(ס"ק ט ושעה"צ   ב"מה. וביאר כלוא לא"שהרי אמלאכה גמורה בין השמשות, הרי זה כמי שאבד ואיו עירוב עשה  כ"אהעירוב א

שצ"ג סעיף  'גופא מבואר בסי בבה"שדאלו  ,דבתחלת ביה"ש כבר היה אבוד ממו קודם זמן ביה"שדקודם חשיכה הייו  אות ז)
  לא מהי. דאבד המפתח בלא מהי ה"ה דהעירוב  אבד ש שבמקוםומבואר   ., ע"כדאם אכל הוי עירוב 'ג

  ,הוי כאבדד ולא יאכלו שבתבישול לצורך ה עד אחר ישאר קייםשהעירוב  שצריך שהדין הואירוב תבשילין בעין ע מעתה י"ל
דוקא שאבד ממקום שהיחו ואיו יודע היכן  ש (ס"ק ח)  [ועיי"ש    לא מהי.כאבד ו  הוי  המקום שהוא מצא  אם אבד מפתחשה"ה  
מהיא    אם סברא  עייןויש ל.  דכראבל אם הוא מוח במקומו אלא שהוא שכח באיזה מקום היחו הוי עירוב דעביד הוא דמ   ,הוא

כיון דעביד דמדכר לא חשיב אבד ואם אח"כ באמת לא ו דבעין שיהיה קיים בבה"ש בלבד  ע"חשאי י"ל דבעירוב תבשילין כי 
זכר כיון דבה"ש היה מקום שיזכר חשיב ראוי (וכסברא זו מוכח במ"ב ס"ק י"א) משא"כ ב"ד שבעין שיהיה קיים עד אחר 

  ההכות לשבת].
  אין בידו להגיע למקום העירוב . ח

כגון מחמת חולי או שמאושפז בבית חולים   ,גורם חיצוי  תמי שעירבו עבורו אין בידו להגיע לעירוב מחמבגווא ש  מעתה יש לדון
  האם יוצאים ע"י עירוב בעה"ב כי אין בידם להגיע לעירוב.   וכדו'

לא י"ל דב"ד  ,ולא משום שאיו יודע היכן מקומו ולכאלאין בידו י כלא מהי העירוב אבד אם שלפי המבואר לעיל לכאורה ו
 משא"כ כי לא ידוע היכן המפתח אבוד מכל העולם הוא התםד אבד המפתח דשאי מהי כי אין בידו לאכלו, אולם יש לחלק

אם הוא תוך התחום ולא חילקו אם הוא שסתמו דהכל תלוי ב  דלהלן  וכן משמע מהפוסקים.  להגיע אליו  ואין ביד   הואשרק    ב"ד
לא יכול לבא אל כי  לתחום    ץואף לדעת המהרש"ל דלהלן דלא מהי אם הוא חו,  שיוכל להגיע למקום העירוב  ו חולה כדיא בריא  

הכא שהוא גרר אחר המערב אלא שאין בידו להגיע אליו   לעין להגרר אחרי המערב משא"כ מייריהתם כי  ש לחלקי ,התבשיל
וק"ו לדעת הסוברים להלן דאף אם הוא חוץ לתחום מהי עירוב דגדול העיר אע"פ שאין בידו להגיע  ,אריה דרביע עליה מחמת

   .שםשכתב ולכאורה תלוי הדבר בחילוקים   השבט הלויועי' להלן בשם  .למקום העירוב
  (מאושפז בבית חולים מחוץ לעיר וכדו'). עירוב למי שמחוץ לתחום  ט

וכן   .ומועיל אף שלא מדעת מי שהיחו בשבילו העיר מערב לבי עירו שלא יכלו לערב בעצמם גדולשמבואר ש :)טז( בביצה ועי'
 חוץ לעומדיםכי  ופרש"י שבת. תחום עדהעיר,  גדולמועיל עירוב של  כמה  עדדאמרו  )טו:(ועי' עוד שם  .(שם סע' ח) טשו"עב הובא
 מהי. לתחום חוץ העומדים אותם על אף מערב שהוא להדיא פירש שאם מדבריו ור' .עליהם מיח של דעתו היתה לא לתחום
  עירובי בהיחו מיירי מחוץ לעירוב, ורש"ילמי שלא מועיל  י"רשדלקט  )שם( ח"הבאולם  .(שם) הב"יו )שם( המהרש"ל וכ"כ

, אבל אם הם מחוץ לתחום ולא ערבו בפירוש  עליו  דעתו  כ"אא,  התחום  תוך  שמצא  מי  על  רק  דעתו  אין  הסתם  דמן  אלא,  תחומין
   .כלל לעצמן לא מהי

אבל טפי מהכי אפשר דאפי' במפרש ובמתה לא מהי    ,דמסתמא דעתו על כל המצאים בתחומו  פירש)  ועד  ה"ד  ברי"ף  :ח(   ן"הר  אבל
 ויכול תחומין עירובי עירב 'אפיכת' ד )רסה' סי ג"ח  ת"שו ו, ב' סי ד"ש  מועד בית ק"עבה ( א"הרשבו .שאיו בדין שיערב אחד על כל העולם

 אצלו לבוא שיכול מי על 'אפי פירש אם ולפיכך תחומו תוך שהן אותן על אלא הסתם מן דעתו תן שלא עליו סומך איו לבוא
  ראיה. אלו לדברים ואין 'התוס דעת זהעליו ש 'כת) ז"ה  ו" פ( המגיד הרבו .כ"ע ,עליו סומכין הם אף תחומין עירובי י"ע

, לא מהי ליה עירוב של גדול היער מי שלא יכול לבא בתחומו מאחר שלא יכול לבא אל התבשילדשפסק  )שם( מהרש"לב ועי'
על מי שהוא   'אפי היכא דפירש להדיא,  אולם  תמא לא היה דעת המיח עליו.  דמס  לא מהי  יכול לבא בתחומו ע"י עירוב אם    ואפי'

  ., ע"כחוץ לתחומו, ויכול לבא ג"כ בתחומו, בודאי מצי מזכה
אף אם עירב עירוב   והרשב"א דעת הר"ןו איו תוך התחום מהי. 'כל שדעתו עליו אפיש לפי הבת הב"י דעת רש"ידמעתה יוצא 

  לא מהי. אא"כ כוון עליו, אבל אם הם מחוץ לתחוםתחומים לא מהי 
והוסיף לפרט אלא מיח בכלל על כל בי העיר וכל מי שהוא בתחום העיר יוצא בו.    "צכשמערב על אחרים אכת' ד(סע' ח)  שו"ע  וה

.  היח עירוב תחומין ויכול לבא לכאן, אא"כ התה עליו המיח בהדיא  'אבל מי שהוא חוץ לתחום איו יוצא בו, אפי  (שם)הרמ"א  
על הרמ"א שכותב   במגיהעי' ו. [(ס"ק כ)  המ"ב. וכן פסק היח עירוב תחומיןדהייו אם  )שם( מהרש"לבשם  (ס"ק ט)  המ"א 'וכת

כת' שכוות הרמ"א  ובביאור הגר"אולפי"ז ראה דכוותו שלהלכה קיי"ל כהרשב"א.  ,שמקור דברי הרמ"א הם הרב המגיד
  ].דלא כהב"ח רוב תחומיןלפסוק כרש"י, ולפי"ז משמע כהפשטות ברש"י דמיירי אפי' שלא עירב עי

כי סוף סוף זכה בעירוב וחשיב כהתחיל    בוא לעירובשאיו יכול למחמת  אין חסרון במי שמערבים עבורו  (לפי הב"י)    ש"ילרש  צאוי
מהמהרש"ל  ומשמע. עירובל בואתרתי בעין שיהיה דעת המערב עליו ויכול לאם איו תוך התחום, המלאכה. אולם לרשב"א 

דהתבשיל   איך אמרו ,"טו"ט לשבת אא"כ התחיל מעיוכדי שיאמרו אין אופין מי "תתן טעם לעשר"א ל מציוכי לזה הטעם ש
  בדעת המהרש"ל. (שם) ש "המחצה. וכ"כ רוביעהלבא לאכול לו הא א"א  ,שהיח המערב הוא התחלה לבישול של שבת

  (נאלץ ללכת לבה"ח מחוץ לתחום וכדו')היושב מחוץ לתחום י. 
לדעת הרשב"א   אם מהי ליה העירוב שעירב  ביו"טיצא חוץ לתחום אחר החת העירוב כגון שיצא לבית חולים  ש   במי  לדוןועוד יש  
דס"ל שהטעם דבעין שיכול  המהרש"לובאמת אף לפי . או שעתה מחמת שהוא מחוץ לעירוב דמי לאבד דלא מהי ,ודעימיה

קט דבכה"ג חשיב   )כה סי' ז"חי ( שהצי"אכיון שהעירוב היה ראוי וחשיב התחיל במלאכה לכבוד שבת. שו"ר  לאכלו י"ל דמהי
  "אשפ והוכת' שאם חזר לתוך התחום הוי כמצא העירוב דמהי.  )שלחן שלמה שם ס"ק יא(שז"א זצ"ל הגראבד לא מהי. וכן פסק 

   .שאר בצ"ע לדיא (ביצה טז:)
  בדין  חסרון דזה ל"די, ל"מהרשהו א"הרשב לדון דומה ד" דאיןוכת' , ל"ה א"השפ דברי הביא )קכב' סי ח"ח ( הלוי טהשב אולם
, אחרת לעיר הלך כ"דאח אלא, כהלכה עצמו על כבר שמיח במי אבל, התבשיל אל לבא יכול שאיו למי לזכות יכול דאיו הזכי
 ידע מעיקרא דאם אלא .כהלכה ל"חז תקת תקיים תבשילין  עירובי החת בשעתמצא ש ט"מעיו לבשל בעצמו התחילש כיון
 ספק דהרשב"א הוי להו לית ן"רה ו י"רש דלדעת וכיון, שם א"השפ' תשכ ד"ע להסתפק קצת יש, לבא יכול ולא כאן היהי שלא

כי לדעת הב"ח אף דעת רש"י  בזה להחמיר יש לכתחילה אבל, דיעבדב פ"עכ להקל וטה הלב כ"ע, דרבן במידי פלוגתא
דאם היח עירוב ואלץ לצאת מחוץ לתחום מחמת לידה וכדו'  אשרי האיש מועדים פ"ו אות י) ( הגריש"א זצ"לודעת  .כהרשב"א, ע"כ

רוב  ייטלו עמהם העירוב ואף שבהמצאם בעיר אחרת אין להם גישה אל העירוב, מ"מ יוכלו בשעת הדוחק לסמוך על הע אל
יחו בעיר מגוריהם, ע"כשה.  

  
סומך על  ,עירבאס ולא ואם  , עירוב תבשילין אלא אם עירב, שחל בערב שבת, אין מכיים בו כל מאכל לצורך שבתיו"ט  א'
לאחר  'ג .העירובזכה להם ולא צריך שי ,אליו םהם טפליכי  ל הביתבעשל  יוצאים בעירובבית הבי ' ב. עירוב של גדול העירה

  רוב יקודם שבעה"ב היח הע אמר אף אםו ,רוב לעצמו ולברך עליויהעירוב אין אחד מבי הבית יכול להיח ע הבית לשהיח בע
יש אומרים  ,חמיו או המתארח אצל אביובן אורח כגון  'ד .איו מערב בעצמוולא מועיל שאיו רוצה לצאת בעירובו של בעה"ב 

להשתתף  וצאת מהספק עליהרוצה לו. כדעה הראשוה והמהגשצריך לערב.  "אשטפל לבעל הבית ואיו צריך לערב לעצמו וי
 הדעותלכל ומ"מ בעירוב קודם החתו, ובעל הבית ייח את העירוב ויברך עליו.  ההו ויזכהבעירוב של בעל הבית על ידי שיגבי

 ,בבית חולים, בבית החלמה וכדו'שלא מצאים בביתם אלא בי בית  ' ה לערב.רק אוכלים וחוזרים לדירתם בלילה חייבים אם 
 תלהגיע לעירוב מחמ  םאין ביד  אם  אף  והדין כן  .תוך התחום (או שעשו עירוב תחומים) יוצאים יד"ח בעירוב תבשילין של בעה"ב

    .ביתורוב שהיח ביעל הע  לסמוך יכול ,לצאת מחוץ לתחום מחמת לידה וכדו' ביו"ט אם היח עירוב ואלץ 'ו .חולי וכדו'
 
  

  
  

  בימי השבוע (א) זכירת השבת
  

שבת  "זכור את יום ה -  המצוה לזכור את יום השבת
לקדשו... וכן פתרוו, תו לב לזכור תמיד את יום 
 השבת, שאם זדמן לך חפץ יפה, תהא מזמיו לשבת". 

  (רש"י שמות כ, ח) 
"ועל דרך הפשט אמרו, שהיא מצוה שזכור תמיד   -

בכל יום את השבת שלא שכחהו ולא יתחלף לו 
בשאר הימים, כי בזכרו אותו תמיד יזכור מעשה 
בראשית בכל עת, וודה בכל עת שיש לעולם בורא, 
והוא צוה אותו באות הזה כמו שאמר "כי אות היא  

  (רמב"ן)  ". ל-ביי ובייכם" וזה עיקר גדול באמות הא

"ובמכילתא רבי   -  הזכרת השבת במין ימי השבוע
יצחק אומר, לא תהא מוה כדרך שהאחרים מוים, 
אלא תהא מוה לשם שבת. ופירושה, שהגוים מוין 
ימי השבוע לשם הימים עצמן, יקראו לכל יום שם 
בפי עצמו, או על שמות המשרתים, כוצרים, או 

אל מוים כל הימים  שמות אחרים שיקראו להם, וישר
לשם שבת, אחד בשבת, שי בשבת, כי זו מן המצוה 
שצטויו בו לזכרו תמיד בכל יום. וזה פשוטו של 
מקרא... ואומר אי שזהו מדרשו של שמאי הזקן 
(במכילתא דרשב"י) שפירש מצות זכור עד שלא תבא, 

  ) שם(רמב"ן  כלומר שלא שכחהו בשום פים".
  

 בודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת "ע

כתב  (הל' שבת דף ס"ט ע"א ס"ק ל"ג)  באורחות חייםאולם 
דאין אומרים תחון בבית החופה ובבית האבל וכן  

 ."ן בבהככשיש חתן או אבל או או  
דמדיוק לשון מרן (סי' קל"א ס"ק י"א)  ר" במאמ 'ויעוי

אומרים תחון, ושכ"כ לבכה" משמע דכשבא האבל 
, אך אין הם והגים כן, אלא כשבא בשיירי כה"ג

בשי וחמישי אין הקהל ופלין על  לבהכ"האבל 
שהוא מהג כון דמאחר דאיתקיש אבל  'פיהם. ור

  ח. עכ"ד."לחתן אין לחלק בייהם. וכ"כ באור
אין  לבכה" דכשבא האבל (ס"ק כ')  המש"בודעת 

  הציבור גרר אחריו, אבל האבל עצמו לא יאמר תחון. 
מערכת הו"ו אות ד')   -(אסיפת דיים  בשדי חמד ויעויין 

דהמהג במקומו היה שאין הציבור גררין אחר  
האבל, וכמדומה שכן המהג פשוט בירושלים עיה"ק. 

  (סי' י'). וע"ש מש"כ משמיה דספר יאודה יעלה 

(שולחן שלמה  כתבו  דהגרש"ז אויערבאך זצ"לומשמיה 

דאם האבל עצמו  הי"ח)פי"א ס"י בשם ספר חמו עמי פי"ח 
  עובר לפי התיבה אין אומרים תחון בבית הכסת.

סי'   -(לגר"י משה חזן זצ"ל  כרך של רומיומציו בספר  -ד 

דהביא דברי השיירי כה"ג, וכתב דיש לדחות   י"א)
דיוק דברי שבלי הלקט דגבי אבל קט בית האבל 
ולגבי חתן כתב שבא לבית הכסת, די"ל דאורחא 

 קט משום דאין דרך להתפלל בקביעות דמילתא
בבית החתן, משא"כ לעין בית האבל דהדרך להתפלל 
בקביעות בבית האבל. ומש"ה תמה על מרן דדייק 
בלשוו לגבי אבל לכתוב בית האבל, ואילו לגבי חתן 
הזכיר בית החתן או שבא החתן לבהכ". ושם הביא  

לבכה"  אם בא האבל באקראי ש היד אהרוןדברי 
אחר דברי כה"ג גרירן וכפשט לשון מרן, אבל ודאי 

אם בא האבל עם החברה של מחמי אבלים או מגישי 
מחה דכולם גרירי בתר האבל, ודאי דיא שלא לומר 

  תחון. דבכה"ג יצאו מידי טעמו של הכה"ג. ע"ש.
 ווה שלום ומציו עוד לגר"ב אליהו חזן זצ"ל בספרו 

הג בעירו שכשבא האבל דכתב דהמ(הל' פילת אפים ס"ז)  
 "חה וערבית ודאי אומרים  לבכהומתפללים שם מ

פילת אפים, אבל בליל הז' שהגו לעשות דרוש בבית  
הכסת ובאים שם האבלים, ורוב הבאים להתפלל שם 
הם באים לכבוד האבלים, ובפרט בכה"ג שמתפללים 
בבית הכסת שאין דרך להתפלל בו מחה וערבית, "ל 

(סס"י תקפ"ד)   להרשב"ש 'על פיהם. ועידאין ופלים 

בתשלום האבלות לבכה" שביום שיוצא האבל 
מהגם שלא ליפול ע"פ בבהכ". וראה הטעם לפי 
שבאים בי אדם לכבודו. וציין מי לדברי הכרך של 
רומי דדון מיה ואוקי באתרין. וכיוצ"ב כתב בספרו  

  ע"ש. ,(ח"ג קוטרס הליקוטים או"ח אות כ"ג) תעלומות לב
הה מדברי האחרוים הזכרים עולה דהא דאין  -ה 

ופלים על פיהם בבית האבל איו דין בבית האבל 
גופא, אלא דכל היכא דגררין אחר האבל אין ופלים 
על פיהם, וא"כ בידון דידן אם כל המיין תארגן  
לצורך האבל ראה שלא יפלו על פיהם, אע"ג דאין 

, ולעין אמירת "והוא מתפללים בבית האבל ממש
  רחום" איש בביתו תלוי במח' האחרוים ה"ל.

תארגן לצורך האבל ראה המין ש - העולה לדיא
דאין אומרים בו פילת אפיים אע"פ דאין מתפללים 

  בבית האבל עצמו.
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