עירוב תבשילין
שנה זו בחו"ל צריכים עירוב תבשילין לימים הראשונים של פסח ,ומבואר בשו"ע או"ח )תקכ"ז ס"ז( שמצוה על רב העיר לערב
על כל בני עירו כדי שיסמוך עליו מי ששכח וכו' ,וצריך לזכות )הפת והתבשיל( לכל בני העיר ע"י אחרים ,ולכתחילה אין לזכות
ע"י בניו הקטנים או אפילו גדולים הסמוכים על שלחן אביהם ,וגם לא ע"י אשתו )עי' שו"ע או"ח סי' שס"ו ס"י( ,שלכתחילה
יש לחוש לדברי שניהם היכא דאפשר )עי"ש( ,ובדיעבד סומכים על דברי המיקל בערוב )רמ"א שמה( ,דהיינו )משנ"ב ס"ק
ס"ט( גדול הסומך על שלחן אביו וכן ע"י אשתו .ושעה"ד כדיעבד דמי.
ועי' מג"א )לסי' תקכ"ז( שהי' מנהג עירו לקבל שבת במוקדם )תיכף לאחר פלג המנחה( ביו"ט שחל להיות בע"ש )מטעם
הואיל( ,ע"ש .ואף דיש לפקפק דמאי שייך לומר הואיל ומקלעי ליה אורחים במצב שאנו נמצאים בו ,והלא התוס' שמה
בפסחים )בסוגיא דהואיל( כתבו דרק שייך לומר הואיל וכו' אם הוא מילתא דשכיחא ,ואצלנו זה מילתא דלא שכיחא לגמרי
שיבואו אורחים ,אכן עי"ש במהר"ם חלאווה שיישב קושיית התוס' בדרך אחרת באופן שלא תלוי במילתא דשכיחא) ,ועי'
מש"כ בזה בס' ארץ הצבי סי' ט'(.

It is incumbent on the Rabbi of a community to establish an eruv tavshilin on behalf of his constituents,
to provide for those who inadvertently fail to do so. This process includes having a third party acquire
the components of the eruv tavshilin on behalf of the members of the community. Ideally, this third
party should not be a member of the Rabbi’s immediate family. In a pressing situation such as this year
where people are social distancing, the Rabbi may have his wife or children (over the age of bar/bas
mitzvah) acquire the eruv on behalf of the community.

עירובי חצרות
בכל עיירה שיש בה עירוב ,נוסף על המחיצות וצוה"פ ,בעינן קופסת המצות ,ומבואר בגמ' ערובין )לב (:ובשו"ע או"ח )ת"ט
ס"ד( דבעינן שיוכלו המשתתפים להגיע להמצות ולאוכלם בביה"ש מבלי לעבור על אי' דאורייתא ,וכאן בנוא יארק ,שכל בתי
כנסיות סגורים ,א"א לשום אחד מהמשתתפים להגיע אליהם ולאוכלם .ועי' תשו' הר צבי )או"ח ח"ב סי' ט"ז( שבשנת תש"ז
הי' עוצר בירושלי' )מטעם הבריטים( בזמן ביה"ש ,ולא הי' באפשרותם להגיע לקופסת המצות ולאוכלם ,עיי"ש היטב .אך כל
זה לא שייך אצלנו ,דבודאי אפשר לקבל את המפתחות וליכנס לביהכ"נ על כמה דקות.

An eruv chatzeros is an integral aspect of making an eruv for the community. The purpose of the jointly
owned food is to indicate that it is as though everyone who owns a share of the food is living in one area.
Usually, the shared food is a box of matzah that is kept in the shul. Perhaps, during these times where
the shuls are closed, we cannot say that the matzah is a shared communal food since it is inaccessible.
However, this is incorrect because, theoretically, one could take a key and open the shul for a few minutes
and get the matzah.

צבי שכטר
ז' ניסן תש"פ
For further halachic inquiries please email ravschachter@gmail.com

