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Introduction to  יום טוב –פרק שני  
As we learned in the פרק א, cooking is only permitted on יום טוב for that day itself – we may not prepare for the next day, even if it 

is שבת. The challenge of הכנה for שבת when it follows יום טוב is addressed in this chapter – as well as the  solution of עירוב תבשילין  

7.2.1 

15b (תחילת הפרק)   16b (לדידך אסור) 

  ז ,כ שמות: ְלַקְּדׁשוֹ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ָזכֹור )1

  כג ,טז שמות: ַהֹּבֶקר ַעד ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ַהִּניחּו ָהֹעֵדף ָּכל ְוֵאת ַּבֵּׁשלּו ְּתַבְּׁשלּו ֲאֶׁשר ְוֵאת ֵאפּו ֹּתאפּו ֲאֶׁשר ֵאת ... )2

  י, ח נחמיה: ָמֻעְּזֶכם ִהיא ה' תֶחְדוַ  ִּכי ֵּתָעֵצבּו ְוַאל ַלֲאֹדֵנינּו ַהּיֹום ָקדֹוׁש ִּכי לוֹ  ָנכֹון ְלֵאין ָמנֹות ְוִׁשְלחּו ַמְמַתִּקים ּוְׁשתּו ַמְׁשַמִּנים ִאְכלּו ְלכּו ... )3

  ח ,טז דברים: ְמָלאָכה ַתֲעֶׂשה �א ֱא�ֶהי� ה'לַ  ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַמּצֹות ֹּתאַכל ָיִמים ֵׁשֶׁשת )4

  לה ,כט במדבר: ַתֲעׂשּו �א ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם ִּתְהֶיה ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום )5

  ד ,צג תהלים: ה' ַּבָּמרֹום ַאִּדיר ָים ִמְׁשְּבֵרי ַאִּדיִרים ַרִּבים םַמיִ  ִמֹּקלֹות )6

 ה-ד ,פא תהלים: ַיֲעֹקב ֵלא�ֵהי ִמְׁשָּפט הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ֹחק ִּכי :ַחֵּגנּו ְליֹום ַּבֵּכֶסה ׁשֹוָפר ַבֹחֶדׁש ִּתְקעּו )7

  כב ,מז בראשית: ַאְדָמָתם ֶאת ָמְכרּו �א ֵּכן ַעל ַּפְרֹעה ָלֶהם ָנַתן ֲאֶׁשר ֻחָּקם ֶאת ְוָאְכלּו ַּפְרֹעה ֵמֵאת ַלֹּכֲהִנים ֹחק ִּכי ... )8

  ח ,ל משלי: ֻחִּקי ֶלֶחם ַהְטִריֵפִני ... )9

  כ ,סח תהלים: ֶסָלה ְיׁשּוָעֵתנּו ָהֵאל ָלנּו ַיֲעָמס יֹום יֹום ָֹני-ֲאד ָּברּו� )10

  כט, לד שמות: ִאּתוֹ  ְּבַדְּברוֹ  ָּפָניו עֹור ָקַרן ִּכי ָיַדע �א ּוֹמֶׁשה ָהָהר ִמן ְּבִרְדּתוֹ  ֹמֶׁשה ְּבַיד ָהֵעֻדת ֻלֹחת ּוְׁשֵני ִסיַני ֵמַהר ֹמֶׁשה ְּבֶרֶדת ַוְיִהי )11

  יג, לא שמות: ְמַקִּדְׁשֶכם ה' ֲאִני יּכִ  ָלַדַעת ְלֹדֹרֵתיֶכם ּוֵביֵניֶכם ֵּביִני ִהוא אֹות ִּכי ִּתְׁשֹמרּו ַׁשְּבֹתַתי ֶאת ַא� ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ְוַאָּתה )12

 יז, לא שמות: ַוִּיָּנַפׁש ָׁשַבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ְיֹקָוק ָעָׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת ִּכי ְלֹעָלם ִהוא אֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוֵבין ֵּביִני )13

 

I. 'משנה א: basic principle of ט לשבתאיסור הכנה מיו"  and “fix” of עירוב תבשילין 

a. Prohibited: to begin cooking on יו"ט for שבת, but permissible to leave over 

b. Permitted: to cook on עיו"ט for שבת and then “build on that” to cook for שבת on (עירוב תבשילין) יו"ט 

i. ב"ש: must have 2 cooked items – but a fish with an egg on it count as 2 

ii. ב"ה: only need 1 cooked item 

c. As long as:  any bit of the עירוב is left, permitted to continue cooking on יו"ט   

II. Sources for עירוב תבשילין 

a. שמואל: v1 (remember שבת from something which threatens to make it forgotten) 

b. רב אשי: so that people will draw a ק"ו and not prepare מיו"ט לחול 

c. ר"א: v2 – you may only cook to add to that which is cooked  

III. Story with ר"א who derided those who left the ביה"מ to celebrate יו"ט 

a. Maintains: that שמחת יו"ט is כולו לה' או כולו לכם (as per vv4-5) 

i. ר' יהושע: disagrees and reconciles – חציו לה' וחציו לכם 

IV. Interpretation of נחמיה ח:י (v. 3) 

a.  נכון לולאין : (someone who doesn’t have with what to celebrate) someone who didn’t leave an עירוב תבשילין  

i. Or: Someone who didn’t have the opportunity to leave an רוב תבשיליןעי  

1. However: someone who has the opportunity and doesn’t – is a sinner 

b.  חדוות ה' היא מעוזכםכי  קידוש היום promises to pay back for money borrowed to make ה' (s rejoicing is your strength’ה') :

i. Tangent: income set from ר"ה except for expenditures for ת ויו"טשב  – the more spent, the more allotted 

1. Per: vv7-9 

2. Custom of שמאי: would always “eat לכבוד שבת” (but הלל “preferred” v10) 

ii. Tangent:  informing someone about a gift you are giving him 

1. Contradiction: v11 indicates not to inform; v12 directs to inform 

2. Reconciliation: if it is a gift that will become apparent (פני משה), no need 

a. יתירהשמה נ : on שבת inferred from v13 – ויי אבדה נפש::וינפש 

V. Makeup of עירוב תבשילין 

a. Cannot be: bread, either because it is too common or it’s not put on bread (לפתן) 

b. Must be: כזית but may be leftovers 

VI. י תבשיליןדעת בעירוב  (others may use one person’s עירוב) 

a. No need: for דעת of beneficiaries  - can include everyone within תחום שבת 

i. Beneficiaries: only if they forgot, not if they disregarded the מצוה 


