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 ,שלום ללומד

 

בקובץ זה מצויות שאלות ממבחני הרבנות הראשית בהלכות פסח ויום טוב הנמצאות באתר הרבנות הראשית. 

 סביר במבחני הרבנות. למענה ,לענ"ד ,המינימום הנדרש ומצתות והןקצרות ומתהתשובות 

הופיעה  מסומנת בהדגשהנשאלה יותר מפעם אחת במבחנים, ושאלה ש תחת השאלה קו תחתוןשאלה שמסומנת עם 

שאלות ה שהוספתי תוך כדי לימוד.  והערות פעמים במבחנים במהלך השנים. בנוסף ישנן מעט הרחבותלפחות שלוש 

 אתר הרבנות הראשית.תוך ונלקחו מ, ו(ו"עד למבחן שהתקיים באב התשע) מבחני הרבנותתוך מ ינםבקובץ ה

 

והוסמך  למד בישיבת כרם ביבנהזצ"ל. אמו"ר  הודהסיכום זה נערך לע"נ אבי מורי הרב שמואל דב בן אברהם י

לימד תורה עשרות שנים בתפקידיו השונים ברבנות לרבנות ע"י הרבנים הראשיים הרב עובדיה והרב גורן זצ"ל. 

ופרשיות השבוע בעיר  הלכהגמרא העביר שיעורים רבים ב .הצבאית ובתפקידו האחרון כראש מדור הלכה בצה"ל

 .בו שימש כרב בית הכנסת למעלה מחצי יובל שניםכנסת תפארה  ביתוב ,פתח תקוה בכלל

 

 avroom18@gmail.com אשמח לקבל תיקונים והוספות למייל 

 ישיבת בית אל. ,רוזנברגיהודה אברהם 
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 שואלין בהלכות הפסח

 בדיקת חמץ

 תכט
 האם מה שנאמר "שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום" נאמר בכל המועדים? (1

משה תיקן להם לישראל שיהיו  במגילה לב.וסח קודם הפסח שלושים יום. תניא שואלין ודורשין בהל' הפ פסחים ו.

 ודורשים בעניינו של יום הלכות פסח בפסח עצרת בעצרת חג בחג. שואלים

 .יום קודם להתחיל ללמוד 30שצריך  ה"ה בשאר יו"ט -רש"י .1

 ' החג קודם.יום מי שבא לשאול בהל 30ם לחגים החיוב ללמוד הוא רק בחג עצמו. אך קוד -ר"ן .2

לא לפני החג, משא"כ בשאר חיוב שלושים יום בפסח שיש בו הלכות מרובות שלא ניתן לקיימם א -ב"י .3

 המועדים שמספיק ללמוד כמה ימים לפני.

 שואלין בהל' פסח קודם לפסח שלושים יום. -שו"ע

דים ועוה"ה גם לשאר המ יום קודם, 30ן, אך למעשה רוב הראשונים סוברים שצריך לדרוש "ע משמע כר: מהשו"מ"ב

 סיון. )ע"פ דיוק בגמ'( רק בשבועות מספיק מר"ח -גר"איום.  30צריך ללמוד שאף בהם 

 האם יוצאים ידי חובה בפלפול או בדרוש בענייני הפסח? (2

, )ס"ק ב(. ובשו"ע הרב )ס' ג'( כתב שכיום ח"ידאבל אם יהיה הדרשה רק בפלפול או דרוש בעלמא אין יוצאין מ"ב: 

 ה מענינו של יום.דרוש באגדרב למותר ללפיכך , בעצמו שהכל כתוב בספרי ההלכה, מוטל על כל אחד ואחד ללמוד

 האם חיוב זה קיים גם בליל הסדר? הבא ראיה לדבריך. (3

דווקא בהלכה, אמנם בשער הציון )ה( כותב שיש מקילים על  משמע שעיקר התקנה במס' מגילה היא לדרושכן, וכך 

 לעסוק אדם חייבובס' תפא פסק השו"ע ש סמך קריאת התורה בעניינו של יום. אך העיקר שצריך הלכות ממש.

. שינה שתחטפנו עד, לאבותינו הוא ברוך הקדוש שעשה ובנפלאות בניסים ולספר, מצרים וביציאת הפסח בהלכות

 אך לכאו' דין זה נובע מחיוב אחר של סיפור יציאת מצרים.

 סעיף ב -תלב

 האם יש חיוב להניח פתיתי חמץ ברשותו לפני שבודק את החמץ, ומדוע? (1

ם שימצאם הבודק כדי שלא יהא ברכתו לבטלה )מהר"י ברין(, ומיהו אם לא נוהגים להניח פתיתי חמץ במקו -רמ"א

שדעתו על  הניח(. והט"ז כתבשסבור שאין ל -בער אם נמצא)דעת הכלבונתן לא עכב דדעת כל אדם עם הברכה ל

 ניח שמא לא ימצאנו. אך בחוק יעקב כתב שאין לבטל מנהגן של ישראל.השריפה של מחר, ולכן טוב יותר שלא י

 אם יכול למנות שליח שיבדוק את חמצו, ומי יברך על בדיקת חמץ?ה (2

השו"ע פסק כרא"ש שאם בעה"ב אינו יכול לבדוק בכל המקומות מעמיד את בני הבית והם שומעים את ברכתו 

ק כלל ומצוה לאחר לבדוק, ומתפזרים לבדיקה במקומות שונים. והמ"ב בסק"י הוסיף, שאם בעל הבית אינו בוד

 דהוי כשלוחו גם לעניין הברכה. ,רךמב אותו אחר

 סעיף ו' - תלג

 האם מותר לאוכלו: –האם חייב לבער את החמץ, ומה הדין אם מצא חמץ במקומות הנ"ל לאחר הפסח  (1

 חצר הפתוחה לכיפת השמיים. (א

 בית שיש בו תרנגולים. (ב

מפני שהעורבין מצוין שם. א. פסחים ח. ת"ר רפת בקר ולולין אין צריכים בדיקה, אמר רבא חצר אינה צריכה בדיקה 

השו"ע פוסק כרמב"ם שאמצעה של חצר אינה צריכה בדיקה )ריו"ח אומר שאפ' חורי צדדי החצר אינם צריכים 

או רק בליל  יום, 30בתוך  בדיקה(. והני מילי בספק חמץ, אבל ודאי חמץ לא. ויש מח' אחרונים האם ודאי חמץ זהו
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ודאי חמץ בבדיקה  בספק אך חייבמבדיקה פטור חצר שלו או של שותפים ות שונות: בי"ד. בנוסף יש לחלק בין חצר

 יכול אף להשליך שם את חמצו.אך במקום שהוא הפקר לרבים  לזרוק שם חמץ ע"מ לבער.אין ולכן 

ב. אין צריך בדיקה, אך צריך לחפש במקומות שאליהם אין גישה לתרנגולים. והמג"א שאם אכלו סמוך לפסח בבית 

 י וצריך בדיקה כדין.הוי כחמץ ודא

 הדין בחמץ שנמצא לאחר הפסח הוא שכל מקום שהיה פטור מבדיקה מותר לאכלו )לקמן תמ"ד(.

 סעיף י

 כיצד ינהג גבאי בית הכנסת בנושאים הבאים: (2

 בדיקת חמץ, ברכה על הבדיקה, וביטול החמץ הנמצא בשטח בית הכנסת?

 חמץ, והאם מברכים על בדיקה זו? בתי כנסיות ובתי מדרשות, האם חייבים בבדיקת וביטול (3

 בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה מפני שהתינוקות מכניסים בהם חמץ )ירושלמי(.  -שו"ע

אין לברך שכן אין אדם שעובר עליה בבל יראה(, אבל אין צריך לבטל  -ויכולים לברך על בדיקה זו )ערוה"ש  -מ"ב

 ר חמץ שאינו שלהם.אחר הבדיקה לפי שאינם יכולים לבטל ולהפקי

שכן יש החמה ואת הבדיקה צריך לכתח' לעשות כתיקנה בליל י"ד לאור הנר. ואם לא בדק בלילה יכול לבדוק לאור 

 בבתי הכנסת חלונות מרובים.

 סעיף ד - תלד

האם יכול למנות שליח שיבטל את חמצו, ומהו נוסח הביטול? באר הדין כיצד תנהג אשה שבעלה אינו בבית  (1

 טול חמץ.לענין בי

למרות  -אדם יכול למנות שליח לבטל חמצו וכשמבטל השליח יאמר "חמצו של פלוני יהא בטל". מ"במינוי שליח: 

שביטול הוא מדין הפקר ואין שליח יכול להפקיר, לעניין חמץ יש להקל שהרי החמץ בשעה שעובר עליו בבל יראה 

לעניין שיעבור עליו וגילוי דעת לכך מספיק. והב"ח ו ברשותו תאינו שלו שהרי אסור בהנאה. אלא שהתורה העמיד

 החמיר בכך, ובשעת הדחק יש להקל.

, יבטל במקום שנמצא. אך אם אין דרכו לעשות זאת מוטל על האשה לבטל את חמץ בעלה אף איש שאינו בביתו

בעלי..". שבעלה לא צווה אליה לעשות כן דמסתמא כמו שנתן לה רשות דמי. ותאמר "כל חמירא דאיכא ברשות 

 ותאמר את הביטול בלשון שמבינה.

 סעיף ג- תלו

ישראל שהיה דר בבית השייך לנכרי, והלה פינה את הדירה על מנת שלא לשוב אליה. באלו תנאים חל עליו  (1

 חיוב בדיקה בטרם פנויה?

 י"הא בית ערלב צריך אינו, אחרת לעיר הולך או, זו בעיר אחר בבית ונכנס יום שלשים תוך י"א מבית היוצא ישראל

 שאומר מי יש, בבית בפסח יכנס ולא בשיירה יוצא או מפרש הוא אם אבל. אחר בית באותו ביעור מצות יקיים שהרי

 כדי ממנו יוצא שהוא י"הא בית לבער וצריך, יום' ל תוך שהוא כיון הביעור חובת עליו שחל )טור בשם האבי עזרי(

 יום ולא יוכל לקיים מצוה זאת במקום אחר( 30חובה לבער בתוך מכיוון שמוטלת עליו  -)מ"ב,ביעור מצות לקיים

מ"ב, ונראה דאם נכנס בו הנכרי יש  .י"הא בו כשנכנס צריך שאינו א"וי;  בפסח לבית יכנס י"שהא פי על אף  -רמ"א

להקל. פניני הלכה, ומכאן יש ללמוד שלא טוב למכור את כל הבית לגוי ע"מ להפטר מבדיקת חמץ. ולמעשה כדי 

 לצאת ידי כולם יש להשכיר את כל הבית לגוי חוץ מחדר אחד ובו יקיימו את מצוות הבדיקה.

 האם חל חיוב בדיקה בחדר שבדעתו למכרו לגוי עם החמץ שבתוכו?  (2

 ישראל ברשות והם נמכרו לא החדריםשלעת עתה  מאחר לבדקן שצריך אדם והחיי חיים המקור ברורה: דעת משנה

 עולם בנין בתשובת אמנםעדיין. ב"בעה ברשות הוא המפתח וגם הנכרי בהם החזיק לא עדיין נמכרו אם ואפילו

 שמוצא מחמץ גרע ולא וביעור תשביתו מקיים ם"לעכו למחר שמוכר עצמו דבזה בדיקה צ"דא ודעתו חולק' כ סימן
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 לאלו משייר הוא בביתו בדיקה שמקיים בעת בזה ואף הכל לבער מחויב ואינו למחר למאכלו שמשייר הבדיקה אחר

 חדרים בשאר בדיקה מצות כשמקיים להקל דעתו א"קל סימן סופר חתם בתשובת וכן ם"לעכו למחר למוכרו החדרים

 שמוכר המכירה בעת שיבאר ליזהר שצריך אך ש"עי המנהג פשוט וכן להקל דמסתברא כתב אברהם אשל בספר וכן

 לו שמוכר בסתמא לו יאמר ולא( ובסדקין בחורין הנמצא החמץ גם בזה לכלול כדי) בו הנמצא החמץ וכל החדר לו

 .טפי עדיף שפיר ג"י ביום המוכר המקילין ביד למחות דאין אף מ"ומ[ תשובה פתחי] בו הנמצא והשכר ש"והיי החדר

 תלז
 , או חולה המאושפז בבית חולים, האם חייב בבדיקת חמץ?שוכר חדר במלוןהמתארח בבית חברו,  (1

 התחלת שהוא ד"י ליל בתחלת בידו המפתח שהוא מי ד"בי לחבירו בית פסק שהמשכירבגמ' בתחילת פסחים )ד.( נ

לבדוק. דעת הר"ן שהוא גם צריך להיות הבעלים של הבית. ורק אז מחויב השוכר לבדוק  מוטל עליו הבדיקה חיוב זמן

 וכך פסק השו"ע. אמנם דעת התוס' שהכל תלוי במסירת המפתח.

ואינו מקבל מפתח לחדרו בליל יד' אין חובה עליו לבדוק, הוא הדין באדם  ליםבבית חולפיכך כאשר אדם הנמצא 

המתארח בבית חבירו, אבל על כל פנים יבדוק את חדרו וארונו ללא ברכה. אמנם אם רק מקבל מפתח אך אינו 

ומקבל שמתארח אצל חבירו הבעלים בשום אופן באנו למח' הנ"ל. המ"ב כתב שיש שהחמירו לפי שתי הדעות ובמקרה 

מחויבים בבדיקה. ניתן שאחד מן הצדדים ימנה את רעהו להיות שליח עבורו וכך מפתח גם המארח וגם המתארח 

 . ח"יידשניהם 

אדם המגיע למלון בליל י"ד  כיון שלאנשי המלון אין אישור להיכנס לחדרו ללא הסכמתו, הוא מחויב לבדוק לכל 

 הדעות בברכה.

ביום י"ד אין מוטל עליו חיוב לבדוק, אלא עליו לברר ולשאול אם בדקו, ואם  אמנם, כאשר האדם מגיע לחדרו רק

 .ק בברכהופסק"ת, אך אם נאמר לו שלא בדקו את חדרו יבד הוא לא מקבל תשובה חזקתו בדוק ומבטלו בליבו ודיו.

 סעיף ג - תלט

תיתים. פרט תשעה, ומה הדין כשהניח עשרה ומצא אחד עשרה פ מה הדין כשהניח עשרה פתיתים ומצא (1

 הדין לפני שביטל ולאחר שביטל חמצו.

 שני ומעשר חולין מאתים ומצא מנה )של מעשר שני( הניח דתניא ורבנן דרבי פלוגתא עשר ומצא תשע ניחה -יוסף בית

 .(כך אחר הובאו ואלו ניטל שהמנה. חולין הכל י"רש פירש) חולין הכל אומרים וחכמים ,רבי דברי בזה זה מעורבין

 אחר איש הנמצאות והעשר חולדות גיררום שמא הבית כל לבדוק וצריך כאן אינם שהניח התשע לרבנן נמי ץחמ וגבי

 וחכמים רבי דברי מוטל ומנה מונח מנה מנה ומצא מאתים הניח דתניא סיפא היינו תשע ומצא עשר הניח .כאן הביאן

 :כחכמים דהלכה וידוע (הראשונים מן אחד כאן שאין כולן אחר לחזר צריך דלרבנן ,י"רש) חולין הכל אומרים

וכך פסק השולחן ערוך שצריך לבדוק אחר כל הציבורים שהניח בין כשהניח תשעה ובין עשרה. דעת הטור שאף אם 

 ביטל קודם הוא מחויב לבדוק את הכל. אך הרז"ה מיקל והעיקר כדעת הטור.

 הככרות בשכל דמיירי( הניח ה"ד) ונים:תוס' מוסיף שכאשר הניח עשרה ומצא תשעה יש לחלק בין שני מקרים ש

 קשורים כשאינם אבל קשורים בכיסים מחלוקת:( י) דביצה קמא דבפרק ורבנן דרבי דפלוגתא דומיא בזה זה קשורים

 בזה. )ויש שהסבירו את דבריו אף כשמצא יותר ממה שהניח ואכמ"ל( זה מעורבין ומעשר חולין הכל דברי

ר הניח עשרה קשורים וכעת מצא תשעה מפוזרים ובמקרה זה ניתן להניח שמי כל' לדעת תוס' יש להחמיר רק כאש

שלקח בהתחלה לקח את כל הציבור יחד וכעת יש כאן תשעה חדשים. אך כאשר מראש הכל היה מפוזר יש להקל 

 ולבדוק רק אחר האחד שנעלם מעינינו. 

. אך למעשה נראה שאין להקל אלא השו"ע מביא את דברי התוס' בשם יש אומרים, והמ"ב כותב שקיי"ל כותיה

 כאשר בטל או שיש שהות לבטל ואז האיסור הוא רק מדרבנן.

 ב. )קשור גם לתמג סעיף ב?( -סעיפים א - תמ
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 נכרי שהפקיד חמצו אצל ישראל: (1

 האם חייב לבערו? פרט. (א

להפסיד אם הגיע זמן ביעור החמץ והנכרי אינו כאן כדי שיחזיר לו את החמץ, מה יעשה היהודי כדי לא  (ב

 את החמץ וכדי לא לעבור על החזקת חמץ.

נכרי מופקד אצל ישראל ולא ביערו ולא החזירו לנכרי ועבר עליו הפסח האם מותר לאכול,  היה חמץ של (ג

 ליהנות, או להחזיר את החמץ הנ"ל לגוי המפקיד, ומדוע?

 שלך רישא אמרת והא( יט יב מותש) ימצא לא לומר תלמוד הגוים מן פקדונות ויקבל יטמין יכול מר אמר:( פסחים)ה

 אחריות עליה קביל דלא הא אחריות עליה דקביל הא קשיא לא גבוה ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי

 ובעיתו קאי ברשותייכו מיגנב או מיתבד דאילו כיון מבתייכו חילא דבני חמירא בעירו מחוזא לבני רבא להו כדאמר

 :ואסור דמי כדידכו לשלומי

סובר שגם אם הוא שומר חנם  בה"גסובר שרק כאשר הוא התחייב בגניבה ואבידה כשומר שכר חייב לבערו.  ר"י

סובר שאפ' אם אינו חייב באחריותו אלא שהגוי אלם וכופהו לשלם אם יאבד  רמב"םשחייב בפשיעה חייב לבערו. 

 בני מחוזא אלא שהיו אלימים.חייב לבערו. הרמב"ם למד זאת שבני חילא לא מן הדין היו יוכלים לתבוע את 

 בסתם את דעת ר"י שחייב לבער בשומר שכר וי"א אפ' שומר חינם וי"א אפ' באלם ויש חולקים.  השו"ע פסק

 המ"ב כתב שהעיקר כדעה הראשונה שדווקא אם קיבל עליו כשומר שכר. אבל לכתחילה יש לחוש אפ' בגוי אלם.

 באחרונים דעות יש שלו בחמץ כמו ומכירה ביטול בזה מהני ואם "ב:, לש' המאם הגיע זמן הביעור והנכרי אינו כאן

 תקנה יש א"בסק א"מ דעת ולפי בדבר מקילין מהם והרבה שלו החמץ גוף שאין כיון מהני דלא ל"ס מהם דהרבה

 גניבה של אחריות עליו יקבל ם"והעכו ם"לעכו בו מונח שהחמץ הבית שימכור או אחר ם"עכו ביד ויפקידו שיחזור

 :החמץ מכירת וגם הבית מכירת דהיינו שניהם שיעשה והנכון בידהוא

 של חמץ כמו ובהנאה באכילה דאסור פוסקים הרבה דעת הפסח עליו ועבר ביערו ולא עבר ואם אם עבר עליו הפסח:

 שנהנה במה לן איכפת ולא החמץ לו להחזיר רשאי הפסח אחר הנכרי אותו בא אם מ"ומכ הפסח עליו שעבר ישראל

 הפסח עליו שעבר חמץ באיסור ישראל ויכשל לישראל וימכרנו ם"העכו שיחזור לחוש דיש ובמקום חובו. שפורע מזה

  לו. להחזיר דאסור ל"י

 סעיף ד

מדעתו של נפקד / הניח את החמץ ברשות המקבל שלא  –ישראל שהפקיד חמץ אצל נכרי או אצל ישראל  (2

 מדרבנן?מדעתו, האם חייב המפקיד לבער את חמצו מהתורה או 

 שכתבו הגאונים מן יש אחריות הנפקד עליו וקיבל הגוי אצל או חבירו ישראל אצל חמצו שהפקיד יוסף: ישראל בית

 ש(."גוי,)וכ"כ הרא אצל הפקיד לענין ן"הרמב בשם ן"הר כתב כן. עליו עובר אינו אחריות הנפקד עליו שקיבל כיון

 אני שומע גבולך בכל( ז יג שם) שנאמר לפי נאמר למה( יט יב שמות) בבתיכם במכילתא מדתניא ראיה שהביאו וכתבו

 שלו שהוא הגוי ברשות ישראל של חמצו יצא ברשותך גבולך אף ברשותך ביתך מה בבתיכם לומר תלמוד כפשוטו

 יונה שרבינו( שם) ש"הרא וכתב ביעור צריך מדרבנן אבל מדאורייתא מילי הני מיהו( שם) ן"הר וכתב: ברשותו ואינו

 קיבל שהנפקד פי על דאף הוא פשוט דדבר לי ונראה התורה מן לבערו וחייב הוא המפקיד ברשות דלעולם אומר היה

 ביתו ביה קרינן ממונו לשמירת ביתו הנפקד שהשאילו וכיון הוא הבעלים של הממון עיקר מקום מכל אחריות עליו

 חמצו. על לישראל שהלוה בגוי איירי דמכילתא וההיא

 המפקיד עובר עליו מדאור'.אף שפסק  שולחן ערוך

הבה"ל כתב שטעם הרא"ש הוא מכיון שהשאיל לו הנפקד מקום, אזי גם בית הנפקד הוא בכלל 'בתיכם' של המפקיד 

ולכן חייב מדאו'. הגר"ז דייק מכך שאם המפקיד לא קיבל מקום מהנפקד, לא עובר המפקיד על דאו' מכיון שהחמץ 

 דברי סופרים צריך לבערו.לא מונח בביתו ולא ברשותו אלא שמ
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 תערובת חמץ ומצוות תשביתו
 סעיף א -תמב

 תבשיל שבושל בחול המועד בכלי חמץ, מה דין התבשיל? (1

צריך לבערו בחול המועד מלפני הפסח היה כאן נטבנ"ט דהיתרא ואינו חייב לבערו. אבל כשבושל בפסח  אם בושל

כל' החמץ בתחילה נבלע בהיתר בכלי, אך כאשר הוא  .אם החמץ התבשל בתוך מעת לעת שכן הוי נטבנ"ט דאיסורא

בישל בפסח עצמו כבר היה איסור ולכן צריך לבערו. אמנם אם הבישול היה בחול המועד אזי כבר עבר על התבשיל 

 מעת לעת וטעמו נפגם, אלא שכתב הרמ"א )תמז, י( שבאיסור חמץ החמירו אף בזה כמו שהחמירו אף ב'משהו'.

 סעי, ד, ט, י

האם הוא מותר בשימוש )כגון השימוש בסבון לסוגיו, ותמרוקים( ובאכילה  –נפסל מאכילת כלב חמץ ש (2

 )כגון לצורך תרופה לחולה שאין בו סכנה וכדומה(?

 שיש בהם תערובת חמץ? קוסמטיקההאם מותר להשתמש במוצרי  (3

 האם מותר להשתמש במשחת שיניים או מי פה שיש בהם תערובת חמץ? (4

 יחת תרופות ומשחות שיש בהם חמץ, ותערובת חמץ בפסח.סכם בקצרה דיני לק (5

בתוספתא )ג,ב( הקילור והאספלנית והרטייה שנתן לתוכן קמח אין צריך לבער מפני שמסריחין. הריף והטור הביאו 

זאת להלכה וכ"כ השו"ע, שמותר לקיימן בפסח שהרי נפסד צורת החמץ. דין זה הוא שונה מהפת עצמה שנפסלה 

כאשר נפסלה מאכילת כלב, אך אצלנו  שיש תערובת חמץ בלבד, מכיוון שנשחתה הצורה החיצונית שאינה חמץ רק 

 וגם אין ראוי לאכילה מותר לקיימו.

 אדם מאכל ואינו חמץ בו שנתערב אמנם דין זה הוא לעניין ביעור בלבד, אך הרמב"ם והשו"ע בסעיף ד' כתב: דבר

 ואף, הפסח אחר עד לאכלו אסור לקיימו שמותר פי על אף, בו וכיוצא ה"התריאק כגון, אדם כל  מאכל שאינו או כלל

 דיש  יתבאר בהגה' ד סעיף ז"תמ סימן ולקמן :הגה. לאכלו זה אסור הרי, שהוא כל אלא החמץ מן בו שאין פ"ע

ל וכ"פ השו"ע גם לגבי פת שנתעפשה ואינה ראוייה למאכ . לן קיימא והכי, הפסח קודם נתבטל אם ומתירים חולקים

 כלב. )אך דעת המאור והר"ן מותר לאכלה(.

בטעם האיסור כותב המ"ב שהואיל ואכלו אחשבה. אמנם בס"ק מ"ג כותב שאם נפל חמץ שלא ראוי למאכל ממילא 

 אין לאסור לאכלו שכן הוא כעפרא בעלמא ולא החשיבו.-

המ"ב כותב שהדבר מפליא  הרמ"א הביא את דעת המקלים שלא אומרים חוזר וניעור בדבר שנתבטל קודם הפסח. אך

 שכן המנהג להקל הוא רק בלח בלח.

מותר להרבה אחרונים לאכול ואפ' כשנתערב בפסח  ,דם שנתערבוהמ"ב בס"ק יט כותב שאם היה החמץ נוקשה ק

 עצמו.

הצד להקל הוא שכאשר התרופה מרה א"א לומר שהוא החשיבה מפני שלא המאכל חשוב בעיניו אלא  -תרופות

בד, ובמיוחד שאינה מאכל חולים כמו התריאקה אלא בליעה בלבד. ועוד שבדרך כלל החמץ הינו התרופה שבה בל

חמץ נוקשה שפעולת החמצו נקטעה ואיסורו מדברי חכמים בלבד ומותר בתערובת. וכ"פ החזו"א והאג"מ בתרופות 

 יקם ברשותו(. מרות אך בסירופ או בגלולות מציצה שטעם התרופה חשוב החמירו )ובשש"כ כתב שאסור להחז

ה. ואין חילוק בין אכילה לבליעה שכך זה יבבה עבורה מאוד והדבר מגדירו כאחשהצד להחמיר הוא שאכילתו חשו

 דרך אכילת התרופה. ואסור מדברי חכמים לקחתה.

בציץ אליעזר ועוד כתבו שלמרות שמעיקר הדין מותר, נהגו ישראל קדושים להחמיר אפ' בתרופות מרות. )פניני הלכה 

 ח, ז(

נחלקו הראשונים האם הכלל שסיכה כשתייה נאמר רק לגבי יו"כ ושמן תרומה או שנאמר  - קוסמטיקה וסבונים

לגבי כל האיסורים מדרבנן. והרבה אחרונים החמירו בשומן חזיר כאשר הדבר נעשה להנאה בלבד, ולהקל כאשר 
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למרות שמאידך אינו חמץ כלל אם נפסל נועד לריפוי. ובפסח רבים נהגו להחמיר שיש צד שתמיד אסור בהנאה, 

 לאכילה לפני פסח.

רבו הדעות בדין זה, אך למעשה נראה שיש להחמיר דווקא בדברים שיש בהם טעם כגון משחת שיינים. ובפסק"ת 

כותב להקל במי פה כמו בדיו )סע' י( הואיל ופולטו לגמרי. בקרם שנספג בגוף יש מחמירים , ובסבון ושמפו שאינו 

 צד גדול יותר להקל ובחומרי ניקוי אין להחמיר כלל. נספג יש 

 ב-סעיף א - תמג

ממתי חמץ אסור באכילה ובהנאה, מהתורה ומדרבנן, ועד מתי אפשר למכור חמץ כדי שלא ייאסר בהנאה  (1

 אחר הפסח לכתחילה ובדיעבד?

עון אומר חמץ לפני זמנו ולאחר חמץ בין לפני זמנו ובין לאחר זמנו עובר עליו בלאו דברי ר' יהודה. ר' שמפסחים כח. 

זמנו אינו עובר עליו בלא כלום. הלאו לשיטת ר' יהודה הוא 'לא תאכל עליו חמץ'. הרמב"ם והרא"ש וכך משמע בשו"ע 

 אינו עובר עליו בבל יראה ובבל ימצאמשש שעות ולמעלה עד כניסת החג, ש ,פסקו שהלכה כר' יהודה. והעיקר להלכה

 . ית על מצוות תשביתואך עובר בכל רגע שלא משב

ובמשנה בפ"א: רבי מאיר אומר אוכלים כל חמש ושורפין בתחילת שש. ר' יהודה אומר אוכלים כל ארבע, תולין )אינו 

אוכל אך מותר בהנאה, למכרו לגוי או להאכילו לבהמתו( כל חמש ושורפין בתחילת שש. וגזרו חכמים שתי שעות 

רבי יהודה וכן פסק שו"ע. לכתח' צריך למכרו עד סוף השעה החמישית ואם משום יום המעונן. ובגמ' אמר רב הלכה כ

בדרך כלל שעות בגמרא הם שעות זמניות אך דעת התה"ד ששעות אלו הם שעות לא מכרו צריך לבערו בזמן איסורו. 

מ"ב:  קבועות ושוות כמו שעות בימינו, אך העיקר להלכה הוא כדעת הרמב"ם ששעות אלו הם שעות זמניות.

 בשעה"ד יכול למכור עד שעה קודם חצות אליבא דתרה"ד.ו

מותר מפני שחמץ אינו תופס דמיו. אך אסור לעשות אמנם אם מכר את החמץ בזמן איסורו וקיבל תמורתו דבר אחר 

אותו  וזאת וכן פסק השו"ע. אמנם המ"ב פוסק שאפ' בדיעבד אסור לבעל העבירה  עצמו להנות מן הדמים לפני שקנס

 אך אם כבר קנה דבר אחר )חליפי חליפין( או שעבר זמן רב מותר. האיסור שעשה אא"כ הוי הפסד מרובה.חכמים על 

 סעיפים א, ב, ה, - תמד

מתי בודקין את החמץ, במה סועד סעודות שבת ומתי, ומתי מבער ומבטל את  –ערב פסח שחל בשבת: פרט  (1

 החמץ?

 לפני השבת, ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורותד שחל להיות בשבת, מבערים את הכל 'פסחים יג. ת"ר י

ומשיירין מן הטהורות מזון שתי סעודות כדי לאכול עד ארבע שעות דברי ר' אלעזר איש ברתותא. אמרו לא זזו משם 

רבי אלעזר איש ברתותא. נחלקו הראשונים האם נפסק להלכה כמותו לענין חולין בלבד או גם כעו הלכה בעד שק

יל. דעת הרי"ף שרק לעניין תרומה אך חולין אין צריך לבער כלל קודם לשבת. אך דעת הרמב"ם והשו"ע לענין חמץ רג

ואת הבדיקה עושים בליל י'ג וכן מבערים בערב שבת קודם חצות כדי שלא שצריך לבער הכל חוץ ממזון שתי סעודות. 

 יטעו בשאר שנים.

דך גם מצה אסורה בזמן זה. נאמרו שלש אפשריות לפתרון סעודה שלישית: לא ניתן לקיימה בלחם לאחר חצות, ומאי

אף אין לאכלה מכיון שהמנהג לא לאכול זאת בפסח, , אך הרמ"א כותב שבמצה עשירהלכך. רבנו תם ושו"ע לקיימה 

י סעודות ואותם שתי שביעות יאכל בשת לשתי שביעותיראים וגר"א כוונת המשנה לשתי סעודות היינו לאחר חצות. 

 ימה לפני ארבע שעות. ויכול לקי

 , אפילו תבשיל,סעודה שלישית לאו דווקא בפת אלא גם בכל מאכל ח"ידרא"ש בניגוד לתוס' כותב שניתן לצאת 

. הרמ"א כותב שבערב פסח יעשה בבשר ודגים בפירותורש"י מוסיף שיוכל לקיימה  בבשר ודגיםמחמשת מיני דגן אף 

 עדיף בשר ודגים. -או פירות. מ"ב
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ת לאחר הסעודות יוכל לתנם לגוי על מנת שלא לצאת ממנו לרה"ר, ואם אינו מוצא גוי יכול להשליכו אם נשאר פ

. ואף אם לא נשאר ואז שורפן לבית הכסא קודם שעה חמישית. אך לאחריה מבטלו וכופה עליו כלי עד מוצאי יו"ט

 חמץ צריך לבטל בסוף שעה חמישית כדרך שנוהג בכל שנה.

 סעיף ז

 וכבר הגיע זמן ביעור חמץ. כיצד ינהג? –מילה, קבורת המת, או הצלת ממון לפניו מצוות  (2

 מדאו' בביטול בעלמא סגי, אלא שחכמים הצריכו ביעור ובמקום ביטול מצווה אוקמוה אדאו'. -ב"י

 ששי ונזכר, חמיו בבית אירוסין סעודת לאכול או בנו את למול כגון, מצוה לדבר עשר ארבעה ביום ההולך ערוך שולחן

 . בלבו יבטלנו, לאו ואם; ויבער יחזור, למצותו ולחזור ולבער לביתו לחזור יכול אם, בביתו חמץ לו

 אפ' יחזור ולא בלבו יבטלנו (, וצ"עהצלת ממוןל אף )בה" אנס מיד/  מפולת/  דליקה / הנהר מן להציל הולך היה אם

 מבטלו מכאן פחות, כביצה עד, חוזר הוא כמה עד ;)מ"ב גם כשיצא לרבו( מיד יחזור, עצמו לצורך יצא ואם. שהות יש

 .ודיו בלבו

ר משום שאינו יכול לבטל ומשום עאם לא ביטל עד תחילת שעה שישית והולך לדבר מצוה, על כורחו יחזור לב -מג"א

עשה דתשביתו חמורא יותר. וכן עדיף לחזור אם יכול כאשר הולך להציל. אך רבים חלקו עליו ביוצא להציל שלא 

 ה את ההצלה. ולענין מת מצוה גם המג"א מודה שילך לקברו ואח"כ יבער.ידח

 סעיף א' - תמה

 האם מקיימים ביעור חמץ בהשלכתו לאסלת השירותים? (1

פסחים כא. משנה. ר' יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא בשרפה. וחכמים אומרים )אף( מפררו וזורה לרוח או מטיל 

א כתב על פי רש"י שהמנהג לשרוף את החמץ. הרמבם פסק כחכמים ונחלקו "מלים. דעת רש"י הלכה כר' יהודה, והר

וכך משמע מל' השו"ע בדבריו האם שריפה עדיפה וחכמים מתירים גם לפררו וכו' כגירסא 'אף'. או שעדיף לפרר.  

 שפסק כחכמים.

ק בין סוגי הים, ובגמרא הסתפקו האם גם כשמשליכו לים צריך לפורר או רק כשזורה לרוח? דעת רבה שיש לחל

כיח אוניות צריך לפורר אך במקום שלא כגון בים המלח לא צריך. דעת רב יוסף שיש לחלק בין חיטים שבמקום שש

ללחם. לרש"י לחם לא צריך פירור כי המים יקלקלוהו אך חיטים צריכים. ולרמב"ם חיטי לא צריך כי המים מפזרים 

 ותו. צריך פירור שאין המים מחתכין א לחם אך ,אותם

 ן משליכו. ולפיכך כל מקום שיש אנשים מצויים צריך לפררו.יככרבה שיש לחלק לה דעת הרא"ש הלכה

כתב שיש מחמירים גם כרש"י ורא"ש  -רמב"ם הלכה כרב יוסף, וכן פסק השו"ע שאם החמץ קשה צריך לפררו. מ"ב

אחרונים שאומרים שכיום בית הכסא אך יש מה אך מ"מ אם משליכו לבית הכסא הרי הוא כמבוער ואין צריך לפררו.

 נקי, ואפשר שהחמץ יזרם בעודו שלם ויצא החוצה ולכן יש לפוררו לפני כן.

 סעיף ב'.

חמץ ששרפו לשם ביעור חמץ, והגחלים אינם ראויים למאכל כלב, האם מותר לבשל בהם תבשיל בפסח,  (2

 לכתחילה ובדיעבד?

 נת להסיק בהם את תבשילו? )לכתחילה ובדיעבד(חמץ ששרפו, האם מותר להניח את הפחמים בתנור על מ (3

 ונפסל מאכילת כלב מותר להנות ממנו ולבשל בו תבשיל לפסח.  שרף את החמץ קודם זמן ביעורוכאשר 

שם, כל שעה שמותר ישנם מספר כללים המתירים או אוסרים שימוש בגחלים אלו:  שרפו לאחר זמן איסורוכאשר 

ולא יסיק בו תנור וכיריים. וכר לנכרי ומותר בהנאתו. עבר זמנו אסור בהנאתו לאכול מאכיל לבהמה חיה ועופות ומ

ת. והמסקנה כשמואל שיש להחמיר. אך אם בישל בפעצים  בעצי איסור הנאה נחלקו האם יש שבחאפה פת ובגמ', 

ף בגחלים אמנם כל זאת באיסור ערלה, אך באיסור חמץ הפת אסורה אעל גבי גחלים בלבד, לדברי הכל הפת מותרת. 

ולא  ים נקברהמכיון שיש ספק איזה גחלים מותרות לוחשות או עוממות, ובמיוחד שחמץ הוא לדעת חכמים בדין של 

 לכן אסור בהנאה.  הנשרפים
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מותר. אך גם בדין זה דעת הר"ן שאם האיסור ניכר וי איסור והיתר יחד קיי"ל דזה וזה גורם "אמנם אם נאפה ע

ן אסור בחמץ לפי שאיסורו במשהו וכן הלכה. אמנם הבה"ל כותב שבשעת הדחק ניתן אסור. ויש אומרים שבכל אופ

ש"ך שאם התנור היה חם מחמץ ולא היה בו גחלים אסורות ממש ניתן לומר זה וזה גורם שו"ע והלסמוך על דעת ה

  לקולא. ור' מנוח אומר שמותר אפ' על גבי גחלת ממש אך אין לסמוך על חידושו.

 סעיף ג'

 ר להשליך חמץ למקום שהעורבים והעופות מצויים שם על מנת שיאכלוהו?האם מות (4

 שלא, איסורו זמן אחר מצאו ואם; שם מצויים שהעורבים במקום להשליכו יכול איסורו זמן קודם :ערוך שולחן

  .יבערנו אלא  שם יניחנו לא הפקר שהמקום פי על אף, העורבים אכלוהו

סק השו"ע שחייב לבער? וחילקו שההיתר הוא דווקא כשמשליכו ברחוב שהוא האחרונים הקשו שהרי בסימן תלג, ו פ

 ו לאחר זמן איסורו אם ביטל כנדרש אינו חייב לבערו.ולמעשה גם אם מוצא -מ"במקום הפקר ולא בחצרו. 

 סעיף א' - תמו

 מצא חמץ ביו"ט או בחוה"מ, האם יבערו ביו"ט והאם יברך על הביעור? (4

מר רב, המוצא חמץ בביתו ביו"ט כופה עליו את הכלי. )שמא ישכח ויאכלנו(. נחלקו אמר רב יהודה אפסחים ו. 

הראשונים האם מיירי כשביטל, אך אם לא ביטל צריך לשורפו ומתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה גם שלא לצורך 

ורפו. המ"ב כתב או אפ' כשלא ביטל יוכל לכפות כלי בלבד. השו"ע סתם כרמב"ם שבכל אופן ביו"ט כופה כלי ולא ש

השו"ע פוסק כדעה הסוברת שיו"ט שני היא הוא כחול המועד , יו"ט שניבמקום שנהגו לשרוף אין לבטל מנהגם. 

 ביטל יכפה כלי ואם לא ביטל יטלטל וישליך לים. םויכול לשרוף. המ"ב הכריע שביו"ט שני א

רק במועד בודק צריך לברך. והמ"ב  לענין ברכה בסימן תלה התבאר שעל הבדיקה שלאחר הפסח לא יברך, אך אם

כותב שאם כבר בדק ובטל כדינו קדם פסח ומצא חמץ בפסח יש דעות בין האחרונים האם הברכה הראשונה חלה גם 

 לעכשיו וספק ברכות להקל.

 סעיף ד'

 מצא עוגה בביתו בפסח, ואין ביכולתו לזהות אם היא חמץ, האם מותר לאכלה? (5

 פסח?מה הדין בספק חמץ שעבר עליו ה (6

  חמץ או מצה, מותר אפילו באכילה דאזלינן בתר בתרא.מצא בביתו בפסח פת ואינו יודע אם היא  אם

פסחים ז. אמר רבה בר רב הונא אמר רב, הפת שעיפשה כיון שרבתה מצה מותרת. כל' שרבו ימי המצה, דהיינו וב

 שכבר עברו כמה ימים מתחילת פסח ואזלינן בתר בתרא.

אכלה בפסח. ואם הוא מעופש שיכול להתעפש כך מתחילת הפסח מותר לאכלה, אך אם היא רבה התיר אף ל -טור

 וכן פסק השו"ע. מעופשת הרבה אסור לאכלה לפי שהוי ודאי חמץ.

שאיסורו  קבזמן זה הוא רק מדרבנן תולין להקל, אך בספ מיירי לאחר הפסח וכיון שאיסור חמץכל הסוגיא  -ר' חננאל

 .להר"ח אסור 5וב מותר כשעיפשה לכו"ע 6שאלה בה"ל ולכן ביבכרת אסור. וכן פוסק ה

בדין ספק חמץ שעבר עליו הפסח, כתב המג"א בסימן תמ'ט ס"ק ב שלדעת הב"ח חמץ שנמצא אחר הפסח ולא ידעינן 

אם הוא של עכו"ם או של ישראל שאסור באכילה ומותר בהנאה. וכתב המג"א שאם אפשר לתלות שנעשה החמץ 

 במקום שרוב ישראל מצויים שרי. ועיי"ש בנושאי הכלים בביאור מחלוקתם.  לאחר הפסח אפ' 

 סעיף א' - תמז

 לכתחילה ובדיעבד. –באר הדין במקרים הבאים, מתי חמץ אוסר במשהו, מתי בטל בששים ומתי בטל ברוב  (1

 חמץ שהתערב בתוך חג הפסח. .1

הלכה בין באכילה כן וכ"פ רוב הראשונים ו אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו ובין בשא"מ במשהו.פסחים ל. 

חמץ דכרת החמירו. אמנם  -לא בדלי אינשי. טעם נוסף לרא"ש -דישל"מ. רא"ש -ובין בהנאה. בטעם הדבר. לרמב"ם
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דעת השאליתות רז"ה ור"ת שחמץ אוסר בשישים בלבד. השו"ע פסק במשהו. ובמ"ב כתב שכאשר יש עוד צדדים 

מקום הפסד גדול מאוד ניתן לסמוך על הדעות שסוברות שיכול למכור לנכרי חוץ וב להקל סומכים על השאילתות.

  מדמי איסור שבו.

 חמץ שהתערב ביום י"ד אחר חצות עד הלילה. .2

פי טעם הרא"ש לעיל, אין להחמיר כי אין כרת. אך לטעם הרמב"ם שחמץ בזמנו במשהו. אך מה זמנו? לרבא אמר 

ש, והמ"ב ". השו"ע מיקל כראבמשהו -דבמזי, בשישים -אם נתערב בשוגגדהוי דשיל"מ יש להחמיר. דעת ריו"ח ש

 כתב כדעת ריו"ח.

 נטל"פ של חמץ שהתערב ביום י"ד אחר חצות עד הלילה, ומה הדין נטל"פ שהתערב בתוך חג הפסח. .3

לגר אשר בשעריך ר"ש אומר נטל"ש אסור נטל"פ מותר. טעמו  מהפס' "לא תאכלו כל נבילה  נטל"פ קודם פסח,

רמ"א בסעיף ב' כתב שלכו"ע  .לגר כגון נטל"פ מותר אינו ראויוש ,תתננה ואכלה" כל הראוי לגר קרוי נבילה ואסור

  קודם הלילה נטל"פ מותר.

משא"כ  ,דעת התוס' והשו"ע שאף מה שאסרו בפסח במשהו זה משום שיש שם איסור על החמץ ,נטל"פ בפסח

, יש םים והרמ"א שכיון שאסרו במשהו למרות שאין בכך נתינת טעבנטל"פ שאינו איסור ולכן מותר. אך דעת הירא

 גם לאסור נטל"פ שהתערב בפסח. ובמקום שאין מנהג המיקל למכור לגוי לא הפסיד.

 האם מותר ליהנות מריח הפת, ושאר מיני מאפה השייכים לנכרי? (2

תח' אסור. נחלקו הראשונים האם בדין ריחא בשאר איסורים נחלקו לוי ורב, והלכה כלוי שריחא לאו מילתא אבל לכ

או שהואיל ואין בליעה בריח אין להחמיר. הרמ"א אצלנו הביא את שתי  שמילתא באיסור משהו כמו חמץ אמרינן

 הדעות. 

דעת המ"א שבתנור קטן אין להתיר. ודעת המ"ב שבמקום הפסד מרובה או שעה"ד יש להקל בדיעבד בכל גוונא. כל 

מריח חמץ של נכרי, איתא בבה"ל בריש תמג מח' האם נכלל הדבר  ריחא. אך הנאהין בליעת איסור ע"י זאת לענ

כותב שאם עובר שם קר להחמיר לאור חומרת חמץ ושלא בדלי אינישי. ובפסק"ת יעי והבאיסור הנאה מחמץ של גו

 שרי. תליהנו מתכוןשם ולא 

בפניך לאסור או להתיר?  האם מותר לשתות בפסח מים המגיעים מהכינרת? באר מה הם הצדדים העומדים (3

 ומהי מסקנת ההלכה?

השו"ע שבתוך פסח גם צונן מפליט במשהו. י "לענין בליעה בצונן דעת הטור שאינו מפליט כלל אך דעת הב -, יבזסת

שם כתב את דעת המקלים בסתם ואת החומרא בשם יש מי שאומר.  דעת הרמ"א להחמיר אך כאשר יש עוד ספק 

המ"ב כתב שניתן לסמוך עליו בשע"ד. לענין שתית מי כנרת נאמרו מס' טעמים להקל. אין מתיר. הט"ז פסק לקולא, ו

משהו במים מחוברים, איסור משהו רק במקום שעלול לבא לידי נתינת טעם, אין איסור כבוש במקום שיש זרימת 

 .שם מים. וע"ע בפסק"ת

 סעיף ה'

 בהם, האם מותר לאכלם בפסח ומדוע? בשר יבש, או גבינה, או דגים שנמלחו קודם הפסח ולא נזהרו (4

ד שסתם כלים אינם בני יומן ים להפליט, ועווהטעם לכך הוא שאין מליחה לכל -מ"בהשו"ע פוסק שמותר לאכלם. 

ונטל"פ קודם הפסח מותר. ולכן מותר גם אם נכבשו מעל"ע. אמנם אם היה מונח בכלי של חמץ בציר שנעשה ע"י 

מועט כדי שיתן על גבי האור וירתיח. ויש מתירים גם בציר אם לא היה מעל"ע המלח י"א שאסור אפ' בשיעור זמן 

 במקום הפסד אפשר להקל.

"פ חוזר ונעור בפסח הואיל ולא נזהרו לבדוק את המלח מחמץ רהרמ"א שיש להחמיר שאף אם התבטל בע תאך דע

 קודםאת הבשר שלש פעמים בשעת מליחתו. וכך המנהג במדינות אלו להחמיר לכתח' שלא לאכלם אלא אם הדיחו 

כותב שבדיעבד אין  נם דבר שאין הדרך להדיחו לפני אכילתו אסור שמא ישכח. אך הרמ"אמאהפסח נוהגין לאכלו. 
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וכיון שאיסור משהו  להחמיר אם בשלם ולא הדיחם וא"א להמתין לאכלם לאחר הפסח אזי יכול לאכלם בפסח.

 לא מחזיקנן איסורא. ,מדרבנן

 פעמים בזה אחר זה מייד, האם מותר לאכלו לדעת הרמ"א? בשר יבש שהודח ג' (5

בה"ל בחידושי  המ"ב כותב שהמנהג לשרות את הבשר בנהר,  או בכלי פסח צוננת ע"י מים מחולפים שלש פעמים.

ומהגר"א ומשאר האחרונים משמע שדי בג' פעמים ביום אחד. ובדיעבד רע"א כתב שצריך להדיחו בג' ימים נפרדים. 

 עה של שרייה ואזי מותר לאכלו.סגי בחצי ש

התיך שמן לפני הפסח בכלי שאינו כשר לפסח ואמר לנו כעת שברי לו שלא היה הכלי בן יומו, ולא היו פירורים  (6

 מעורבין בשומן או בכלי, מתי יהיה אסור אפילו בדיעבד, מתי יהיה מותר ומ"ה לעשות כן לכתחילה ומדוע?

. והחשש הוא שמא נתערב בו פירורי חמץ דור מעיקר הדין ואפ' בדיעבהרמ"א כותב שבשומן מהותך בכלי חמץ אס

והוי בעין בתוך השומן. ואומר המ"ב שאפ' טוען ברי לי שלא היה הכלי ב"י ושלא היה פירור חמץ אסור. מכיון 

 לשם פסח מותר אפ' בכלי שאינו ב"י ובתנאי שיעבירו תח'שמילתא דלא רמיא עליה לאו אדעתיא. אך אם בשלו מלכ

 ובמקום הפסד מרובה אומר האליה רבה שניתן להיקל ויש חולקים. לכלי פסח. ולכתח' אין להתיך בכלי חמץ כלל.

 סעיף י"א

 חמץ שעבר עליו הפסח ונתערב בהיתר מין במינו, ומין בשאינו מינו, מה דין התערובת. (7

שר"ש קנס חמץ שעבר עליו הפסח  בזמנו.. במשהו. שלא בזמנו בין במינו בין בשאינו מינו מותר. ולמרותאמר רבא 

 ונחלקו הראשונים האם מותר לבטל לכתח', והמ"ב מכריע כרא"ש שרק בשוגג שרי.בתערובת לא קנסו. 

מבאר המ"ב שהכלל בזה שחמץ שעבר עליו בבל יראה מהתורה ושהה אותו אסור, אך אם השהה  -נתערב קודם הפסח

ים אזי מותר. דהיינו מין במינו ברוב ובשאינו מינו אם יש כזית אותו בשיעור שהוא בטל מן התורה ואסור מדברי חכמ

 איסור בשישים. וגם אז ההיתר הוא רק בהנאה ולא באכילה כי טעם חמץ טועם.

 כל גווני יש להתיר ברוב והרמ"א סומך על דבריובנחלקו הראשונים כאשר התערב לאחר הפסח, דעת הר"ן ש

 קודם שנתערב  חמץ בין וז"ל: ר יש שישים מותר. וכן פסק השו"ע.. אך דעת הטור שרק כאשכשמשליך את הנאתו

 בטל, הפסח לאחר ונתערב החמץ על הפסח שעבר בין, הפסח כל עליו ועבר בפסח שנתערב בין, הפסח עליו ועבר פסח

 (. א"פ מיימוני הגהות( )המלח לים האיסור הנאת בהשלכת ליה סגי מששים ובפחות'. )בס

 וקא כאשר נתערב לח, אך ביבש ביבש גם לשו"ע סגי ברוב.המ"ב מבאר שכל זאת דו

 תמח
 מכר חמץ לגוי, האם דמיו נאסרים בהנאה במקרים הבאים: (1

  שלא מכרו את החמץ. –למי שבעצמו מכר את החמץ. לאחרים  .1

אם מכר את החמץ לפני השעה השישית הרי זה מותר בהנאה, ואם לא מכר את החמץ אחר הפסח אסור בהנאה. 

 באה יפורט החילוק בזמן המכירה.ובשאלה ה

 מכר את החמץ בתחילת השעה השישית בערב פסח, אחר השעה השישית, ואחר הפסח. .2

הבה"ל בתחילת הסימן שם כותב שאין איסור דאו' של בל יראה וימצא עד כניסת הפסח וניתן להקל במצבים  תמג

 מסוימים.

הבה"ל אומר שכל זה אם  י שחמץ אינו תופס דמיו.מותר מפנ אחר שש שעות,ג: אם קנו שום דבר בחמץ שו"ע תמג

ר לו לקחת מכיון שאסור בהנאה מחמץ ועצם הקבלה היא הנאה. וכבר קיבל את הכסף  אבל אם לא קיבל עדיין אס

אמנם בדיעבד מותר ומוסיף המ"ב לשו"ע מותר גם למי שמכר בעצמו להנות מהדמים, אך יש שחלקו עליו והתירו 

המוכר עצמו הואיל ועבר על איסור דאו' אסור להנות מכך ויש להחמיר. אך אם כבר קנה רק לאחרים להנות אבל 

 המוכר דבר נוסף מותר דהוי גידולי גידולין.

שהאיסור רק מדרבנן יהיה גם לו מותר  שבתוך השעה השישיתונראה לי למרות שלא מצאתי זאת מפורש בפוסקים, 

 להנות.
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אפילו אם הניחו שוגג או אנוס, אמנם  ים על שעבר על בל יראה ובל ימצאלפי שקנסוהו חכמ אסור בהנאה אחר הפסח

 .)תמח,ג(במ"ב שם מקל באונס גמור שלא קנסוהו חכמים ומותר בהנאה 

 ם בהנאה?זרע דגן שהחמיץ, האם גידוליו מותרי .3

 .במ"ב תמג ס"ק יז, מביא בכך מח' הפוסקים האם גידולין הוי כחליפין ושרי או שגרע מחליפין ואסור

  האם מותר לקנות חמץ עבור גוי במעותיו של הגוי בפסח? .4

מותר לומר לעבד הילך דינר זה וקנה ואכול אע"פ שיודע שיקנה חמץ. והרמ"א שם מוסיף על פי הריב"ש  :, ושו"ע תנ

ד שאין ווע ,שאסור לקנות חמץ לאינו יהודי בפסח אפ' במעותיו של אינו יהודי. וטעם הדבר הוא שמא יבוא לאכלו

 שראל נעשה שליח לגוי, א"כ נמצא שהישראל קונהו ועובר משום בל יראה.י

 סעיף ה'

 חמץ שעבר עליו הפסח בשוגג או באונס, האם נאסר באכילה ובהנאה במקרים הבאים: (2

 כשביטל וגם בדק את חמצו. .1

 כשביטל את חמצו אך לא בדק. .2

 כשבדק אך לא ביטל את חמצו. .3

 כשהפקיר חמצו. .4

דיין בביתו מהו ר' יוחנן אסר כיון שחושש להערמה ור"ל מתיר ואינו חושש להערמה. דעת בירושלמי הפקיר חמצו וע

 הרא"ש שאסור בין לאכילה ובין להנאה, ודעת העיטור שאסור רק באכילה.

: השו"ע סתם שאסור כאשר ביטל או הפקיר בלבד. אמנם אם היה בדרך ולא יכל לחזור ולבדוק נחלקו האחרונים 2-4

בחמצו לאחר הפסח ורובם אוסרים. ומכריע המ"ב שבהפס"מ יכול למכרו לעכום או להחליפו והדין אם יכול לזכות 

 קל יותר כאשר החמץ לא היה איתו.

בדק מחמירים לאסרו בהנאה. אך כאשר גם בדק וגם ביטל כנדרש ואח"כ מצא יש רק כאשר האדם  -: מ"ב1,3

  ין לאסור והבפס"מ יש לסמוך עליהם.מהאחרונים שמקלים שמאי הוי ליה למעבד, ועכ"פ בהנאה א

מפעל מזון שנגנב ממנו בערב פסח כמות גדולה של חמץ, ולאחר הפסח נמצאה הסחורה הגנובה, האם מותר  (3

 לאכול חמץ זה?

בבה"ל בריש הסימן כותב שאם נגזל חמץ צידד הנוב"י להתיר, ורבים חלקו עליו. אך אם גוי גזל את החמץ ישנם 

 ם זאת.פוסקים נוספים המתירי

 סעיף ו'

 האם מותר להאכיל לכלב של הפקר מחמץ שלו, או מחמץ דהפקר בפסח ואחר הפסח? (4

יל חמצו אפ' לכלב של הפקר. וכן פסק השו"ע שאסור לבהמת אחרים או הפקר. טעם הדבר, , אסור להאכבירושלמי

 ומרא דחמץ החמירו.נחשבת הדבר להנאתו שהרי נעשה רצונו. הגר"א סובר שמשום חלבהמה למג"א  כאשר נותן 

ון שנהנה יובמ"ב שה"ה אפ' במוצא חמץ שאינו שלו, מכ מ"ב, וכתבו האחרונים שה"ה בחמץ שעבר עליו הפסח. 

 הפקר אפשר שזוכה בו ברגע שמגביהו.מכך. וגם חמץ של גוי אסור בהנאה. ואם זה חמץ 

 סעיף ז'

 בהמת נכרי האוכלת חמץ, האם מותר לשתות מחלבה בפסח? (5

ותה פסולת שעורים אגודה, אסור ליתן בהמתו לאינו יהודי להאכילה בימי הפסח, אם הוא יודע שמאכיל אפ ה"שו"ע ע

 שנהנה מחמץ שמפטם את בהמתו. ובשרה לא נאסר בכך.  והוא חמץ. והטעם לכך הוא

 החלב רלהתי ג"הפמ ודעת בזה אחרונים נחלקו  נכרי של היא אפילו חמץ שאוכלת בהמה של חלב ולענין ,לג ק"ס "במ

ובפסק"ת  :המותרים מדברים וערבית שחרית אוכלת אם ביום בו אפילו מקילין ויש חמץ שאכלה ע"מעל אחר שחלבו
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כותב שבהמת יהודי האוכלת חמץ יש מקום לבעל נפש להחמיר. ומוסיף שהיום המנהג להחמיר, וכך יש חלב מהדרין 

 כיום.

 , תנ סעיף גתמט

 ות למצרכי מזון, כיצד יתנהג בפסח עם החמץ.ישראל וגוי שיש להם סופרמרקט בשותפ (1

הנהו מוריקאי )גננים שותפים שזורעים יחד כורכום( דעכו"ם נקיט בשבתא וישראל בחד בשבתא  סב., בעבודה זרה

אתו לקמיה דרבא שרא להו, איתביה רבינא לרבא ישראל ועכו"ם שקבילו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לעכו"ם 

ל ואם התנו מתחילה מותר. ואם באו בחשבון לא יאמר הישראל טול אתה שבתות ואני טול חלקך בשבת ואני בחו

אטול כנגדם דשכר שבת הוא נוטל. איכסיף רבא, לבסוף איגלאי מילתא דהתנו מעיקרא. מגמ' זאת למדים שמותר 

 לחלק רווחים רק אם התנו מתחילה.

ת חמץ בריבית בכל שבוע. ובדיעבד מתירים גם ע מצריך לסכם מראש כאשר ישראל מקבל מגוי ככרו"בסעיף ב' השו

קודם  חייבים להתנות מראשלכו"ע אם לא התנו לפני. אך בסעיף ג' מדובר שישראל וגוי שותפים ממש בתנור ולפיכך 

, הט"ז ע"פ רש"י מצריך שיתנו מראש 'טול אתה את של פסח ואני אטל אחר כך' . השו"ע מצריך תנאי בלבדהפסח

. והמ"ב ולא אמר שיקבל סכום כנגד הכיכרות -, או שמקבל סך על השבועשבתנור ים כנגד הפתשהישראל רק לוקח דמ

 ם ויקבל ממנו דמים עבור הפסח עוד מלפני הפסח."כותב שיש להחמיר שימכור מראש את התנור לעכו

 , סעיף זתנ

 האם מותר להשכיר לגוי כלי שיבשל בו חמץ? או להשכיר לו רכב להוביל בו חמץ? נמק (2

 על מנת לחמם בהם מים לרחיצה, או לכביסה? –מותר להשתמש בכלי החמץ בפסח  האם (3

טור ושו"ע, אסור להשכיר כלים בפסח לגוי כדי שיבשל בו חמץ מפני שרוצה בקיומו. )של החמץ, שאם ישפך החמץ 

ור להוליך (. ולשיטתם מותר להשכיר לגוי חמ, ובכ"ש שריבשעה שהכלי ע"ג האש יבקע הכלי ונמצא שנהנה מן החמץ

בו חמץ כי אינו רוצה דווקא בהולכת החמץ. אך דעת האגור ע"פ הירושלמי שאסור מכיון שהוא נהנה מאיסורי הנאה 

לצורך  הפסח לפנימבסתמא, או כאשר השכירו ואף לדעת המחמירים יש להתיר כאשר השכירו  לכתח' וכ"פ הגר"א.

 כולל פסח. הובלת החמץ

מין בכלי חמץ ולרחוץ בהם וכן שאר צרכי הנאה בכלי חמץ. אכן דעת הטור הרמ"א מוסיף שיש מתירים להחם ח

אכילה צריך לכתח' להצניעו גזרה בהנאה. הכרעת המ"ב שכלי שדרך להשתמש בו גם ל להחמיר לפי שכלי חמץ אסור

  וכלי המיוחד לכביסה ורחיצה מותר להשתמש בו כרמ"א. אך בדרך עראי שרי. שמא ישתמש בו לאכילה

 ליםהגעלת כ
 , כאסעיף א' - תנא

האם ובאלו תנאים מותר להשהות בביתו כלי חרס שבלעו מחמץ, והאם מותר לבשל בהם לכתחילה לאחר  (1

 הפסח? נמק.

ושמואל אמר לא ישברו אלא משהי להו לאחר הפסח ועביד בהו בין  פסחים ל. אמר רב קדירות חרס בפסח ישברו,

מץ לאחר זמנו אינו אוסר תערובתו כלל.  והוסיף הרא"ש שצריך במינו ובין בשאינו מינו, דס"ל כר' שמעון שח

"ע שצריך לנקותם ולהצניעם כדי שלא יבוא להשתמש בהם וטוב לסגרן בחדר ולהצניע המפתח. וכן פסק הש

ולהצניעם. ולאחר הפסח מותר לפי שכל האיסור בחמץ שלאחר הפסח מדרבנן ולא גזרו על חמץ שבלוע בכלי לפיכך 

 מותר לכתח'.

 לי חרס שהיה בו חמץ כבוש או מלוח, האם ובאלה תנאים ניתן להכשירו לפסח?כ (2

 האם ניתן להכשיר וכיצד, חביות של חרס שהיה בהם שיכר שעורים? (3

נפסק שאין  סעיף ילכאו' הדין הוא שלא ניתן להכשיר כלי חרס אלא שיש לדון מה נאסר במליחת חמץ בכלי. ולקמן ב

, אמנם שם סיבת ההיתר היא שמא לא היה חמץ בעת המליחה. כאשר ודאי שהיה חובה להגעיל סל שמולחים בו בשר
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והמ"ב שם כותב שבדיעבד אם מלחו פעם נוספת אין לאסור שכן  חמץ קיי"ל שמליח הרי הוא כרותח ונבלע האיסור.

דין  אין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלי. אך אם מבשל בכלי נראה שיש לאסור אף בדיעבד, אלא"כ נסמוך על

 נטל"פ וכדומה.

בגמרא בע"ז לג: כלי חרס מצופים כיון שאנו רואים שהם מזיעים הרי הם בולעים ואסורים. כיון שהתורה  סעיף כא,

העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם. מקשה הגמרא והרי אמימר התיר? ותירצה שע"י צונן מותר אבל 

סגי בהדחה במים והרמ"א כתב  -כאשר נכבש חמץ בכלי החרס? דעת הא"זבחמין אסור. ונחלקו הראשונים מה הדין 

 בליבון בלבד. -בהגעלה או בעירוי ג' ימים וכ"פ השו"ע. רב האי גאון -שבדיעבד ניתן לסמוך על דבריו. ר' יואל

ונחלקו הפוסקים האם לאחר שהגעיל את כלי החרס יכול להשתמש בהם אף בחמין, או שההגעלה לא הפליטה הכל 

 לא ש"יי בו שהיו דכליםואסור בב"י. ומוסיף המ"ב שאת העירוי אין חובה לעשות בג' ימים רצופים. והוסיף המ"ב, 

 הריח שנסתלק עד אפר עם במים היטב אותן בישל אם אכן .וטעמו ריחו כ"אח גם בו דנשאר ההגעלה כלל להם מהני

 בכל ולבדוק היטב לנקר לתוכו ידו להכניס כולוי לגמרי פתוחים שהם לכלים ודוקא. כ"אח להגעילו מותר לגמרי

 .ממשות שום בו נדבק יהיה שלא הסדקים

 כלי חרס שהשתמשו בהם רק בתור כלי שני, האם מותר להשתמש בהם בפסח, לכתחילה ובדיעבד. (4

וב אפ' כאשר יס"ב כיון שאין דפנותיו חמים אינו מבשל. מאידך בחולין ח: כת -בשבת מ: כלי שני אינו מבשל, תוס'

 על הבשר בעודו חם, משמע שגם חום חלש של בשר חי מבליע אע"פ שאינו כלי ראשון.  לבח  שלא יתן 

אע"פ שכלי שני לא מבשל מ"מ מבליע ומפליט כ"ק. י"א ברשב"א שאינו מבשל ולא מבליע ומפליט  -רמב"ן ורשב"א

יש ספק ודעת מג"א לקולא וחוק ולכן גם אצלנו  כלל. נחלקו הפוסקים מהי דעת השו"ע, האם לכתח' אוסר או לא

קדירות לפיכך . אך הרמ"א פוסק שכלי שני אינו מבליע ומפליט אך מ"מ בפסח מחמירים גם בכלי שני, יעקב לחומרא

להגעילם לפי שהיסקם מבפנים ויש חשש שיחוס עליהם, )אלא"כ בכבשן(, א"א להשתמש בהם בפסח.  של חרס שא"א

 "מ ומניעת שמחת יו"ט אם אינם ב"י.בד אם השתמש אפשר להקל בהפסיעאך בד

 חמץ שנתערב במשהו בפסח, האם יש צורך להכשיר את הכלים לאחר הפסח? (5

יפשוף היטב ומותר להשהותן ואז כבר אינם בני ה"ה אפילו אם נשתמש בהם חמץ תוך הפסח די בדיעבד בש –מ"ב 

 יומן ולא שייך למגזר אטו בני יומן דאז הרי הכל מותר.

 סעיף ג

 שר סכינים?כיצד הכ (6

בפסחים ל: אמר ליה רבינא לרב אשי, הני סכינא בפסחא היכי עבדינן להו. א"ל לדידי חדתא קעבדינן. א"ל תינח מר 

דאפשר ליה, דלא אפשר ליה מאי? א"ל אנא כעין חדתא קאמינא קתייהו בטינא ופרזלייהו בנורא )מצפה את הקת 

די ואידי )הקת והלהב( ברותחין ובכלי ראשון. ובע"ז נאמר . והלכתא איומלבנה( והדר מעיילנא לקתייהו ברותחין

 שסכין ושפוד מלבנן באור.

 וסגי בהגעלה. 'היתרא בלע'כגון נבילה צריך ליבון, אך חמץ וקודשים שעבר זמנן  בלע' איסורא' -ראב"ד ור"ת

בסכינים מקלים להגעיל ץ שמו עליו. ולכן שיפוד צריך ליבון, אמנם ' הואיל וחמאיסורא בלע'גם חמץ נקרא  -רמב"ן

יירי בכלי שאינו בן יומו. וכך פסק השו"ע שאיסורא הואיל ואזלינן בתר רוב תשמישו שאינו על האור וניתן להקל כי מ

 . אמנם, אם יש גומות בסכין ניתן להכשירו על ידי ליבון בלבד.בלע ואעפ"כ סגי בהגעלה בלבד

 סעיף ד'

 ה.כיצד מכשירים חצובה שמעמידים עליה הקדיר (7

ע"ה:, דברים שנשתמש בהם על ידי האור כגון השפודים והאסכלאות מלבנן ומטבילן והן טהורים. עד כמה  זבע"

שיש  המרדכימלבנן? עד שתשיר קליפתן. ובירו' עד שיהיו ניצוצות מנתזין ממנו. וחד שיעורא הוא. וכ"כ השו"ע. וכתב 

טת היתרא בלע מועיל ליבון קל כדין הגעלה. ילרף. ולפניחו עליו קש ישליבון נוסף "ליבון קל" שמלבנו עד שאם י
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והמ"ב מכריע הרמ"א הביא את דעתו אך פסק שהואיל ואנו סוברים שחמץ הוא איסורא יש ללבן בליבון חמור. 

 בהפס"מ כאשר אינו בן יומו ניתן לסמוך על ליבון קל.

אינה יוצאת דרך הקדירות ועוד שגם אם  אמנם לגבי חצובה אומר המ"ב שמלכתח' צריך רק ליבון קל, כיון שהבליעה

 נשפך הרי הוא נשרף ובדיעבד אפ' אם לא ליבן כלל מותר. 

מאידך לגבי חצובה בימינו דעת האג"מ שדינה גם בליבון קל, ויש שכתבו שדי בעירוי רותחים או בכיסוי נייר כסף. ו

האש דינה בליבון חמור ולמעשה צריך  מונחת כולה תחת הואיל ויש לחצובה מסגרת גדולה שאינהדעת הרב וואזנר ש

 פסק"ת שם. לקנות חדשה.

 סעיף ה'

 כיצד הכשר כפות? (8

וכתבו ע"ז ע"ה:, כלים שנשתמש בהם ע"י חמין כגון היורות הקומקומסין ומחמי חמין, מגעילן ומטבילן והן טהורים. 

גון כף שמגיסין בה בקדירה כהראשונים והשו"ע שכשם שהשתמשו בכלי במהלך השנה כן צריך להגעילו. בכלי ראשון 

למרות שבשבת כן נחשב ככלי  . וזאתהגעלה צריכה להיות בתוך הכלי ולא לאחר שהורד מהאש, ראשוןשהיא כלי 

אלא לאכול  את כף שאף פעם אין משתמשים בה בכלי ראשון,ראשון גם לאחר הורדתו מהאש ואכמ"ל. ומכאן שאם ז

 י שני. ועיין בשאלה הבאה לענין רב ומיעוט תשמיש.כלממתוך כלי שני דינה לא יהיה חמור יותר 

 סעיף ו'

 איך מכשירים כלי הגשה ממתכת ופעמים שמחממים את המאכל שבכלי הנ"ל על גבי האש? (9

חוששים למיעוט תשמיש שכן כך היתה בליעת האיסור ולכן בשאלה זאת יהיה צורך  -ה ורמ"א"דעת תוס' ראבי

ט תשמיש סגי בליבון קל, לפי שניתן לסמוך על המרדכי המתיר ליבון קל מר שבמיעובליבון חמור. אלא שהמ"ב או

 בהכשר לפסח.

שמיירי אזלינן בתר רוב תשמיש ולכן קערות שרוב תשמישן בעירוי מערה ודיו. והטעם לכך  -ף רמב"ם ושו"ע"דעת רי

 וחכמים שהחמירו הקלו ללכת אחר רב תשמיש. באינו בן יומו ומדאו' שרי

 סעיף י"א

 כשר מחבת המיועדת לטיגון?כיצד ה (10

  מחבת שמטגנים בה בשר בשומן, האם צריכה ליבון או הגעלה ומדוע? (11

 מחבת או תבנית אפייה לעוגות, והייתה הקפדה למשוח בשמן את התבנית לפני כל אפיה. (12

וי רבינו יואל  והרשב"א, מחבת צריכה ליבון דפעמים שמטגנים בה ונתייבש השמן ונאפה מה שבתוכה ללא שמן וה

כתנור. דעת ראבי"ה )בנו של ר' יואל( והרא"ש, דסגי למחבת בהגעלה ומביאים לכך ראיות מתוספתא טיגון מדיחן 

ברותחים. ואף שלעיתים נשרף השמן, לא חוששים לזה דאם כן נחשוש שגם נשרף המרק בקדירה, ועוד שיש לחלוחית 

מ"א שלכתח' בעי ליבון אך סגי בליבון קל. הטעם משקה אע"פ שהוא יבש. וכן פסק השו"ע שסגי בהגעלה. אך דעת הר

לליבון קל הוא שיש מח' כיצד נחשב טיגון, וכן מח' נוספת האם חמץ בכלל היתרא או איסורא ולכן סומכים על 

 המרדכי. ובדיעבד סגי בהגעלה. 

די האור. ( כותב המ"ב שדינו כשמן למרות שיש חולקים ומחמירים שנחשב שתשמישו על י10לענין שומן )שאלה 

ומוסיף המ"ב שאפשר להקל דווקא שמטגנים בשמן ממש, אך  בתבניות אפייה שמורחים מעט שמן או ( 11)שאלה 

 חייבת ליבון חמור ולמעשה חמאה צריך ליבון מדינא, כל' ליבון חמור. פסק"ת, מחבת טפלון שמטגנים בה ללא שמן

 לא ניתן להכשירה. 

 י"ד-סעיף י"ב

  הכשירום והשתמשו בהם בפסח, מה דין המאכל? ידות וכיסויי הכלים שלא (13
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בכלי מתכת מדין חם הטעם לכך הוא, מרדכי ושו"ע, כשם שצריך להגעיל את הכלים כן צריך להגעיל את ידותיהם. 

 מקצתו חם כולו, ובכלי עץ חיישינן שמא קיבל הידית חמץ ע"י כלי ראשון, או שנתז עליו חמץ לכן בעי הגעלה.

במתכת והסיבה לכך שגיעלם ואפ' ע"י עירוי בלבד, ובדיעבד אין צורך להגעילם. רמ"א, לכתח' ידעת האיסור והיתר ו

כמו שבלע כך גם נכשר בדין חם מקצתו חם כולו, ובכלי עץ לא מחזיקינן איסורא. מ"ב, וכל זה בסתמא אך אם ידוע 

  שנשתמש בידות בחמץ יש לאסור אף בדיעבד.  

יסוי של ברזל שמכסים בו הקדירה צריך הגעלה כיון שמזיע בכל שעה מחום בסעיף יד כתב שוע על פי הטור, כ

הקדירה. והוסיף המ"ב ע"פ המרדכי, שאם אפו על גבי הכיסוי בצק חייב ליבון. ומוסיף השו"ע, שאם נתנוהו בפסח 

קל לה על הקדרה בלא הגעלה כל התבשיל אסור שזיעת הכיסוי מתערבת בתבשיל. אמנם אם מייד סילק שרי, וכן יש

 .אם עשה זאת בערב פסח לאחר שש שעות שאיסור בטל בשישים וכן כשאינו בן יומו מותר

 סעיף כ'

 איך מכשירים שיש ושולחן אכילה לפסח? (14

טור, השולחנות והתיבות שמצניעין בהם אוכל יכשירם ע"י עירוי מכלי ראשון לפי שלפעמים נשפך מרק מהקדירה 

 וכ"פ שו"ע. לתוכן.

פעמים מניחים עליהם פשטידא רותחת, ולכן צריך להכשירם ע"י אבן מלובן וישפוך הני עירוי שכן לי וייל, לא מ"מהר

עליהם מים רותחים. והמ"ב הביא את דעתו וכתב שבדיעבד סגי בעירוי. עיין בפסק"ת שמביא שכיום אין צורך להגעיל 

יש עוט דמיעוט, ולכן די בכיסוי. ואת השולחנות כיון שאין מניחים עליהם אוכל חם וגם אם קרה שהניחו הוי מי

אין  במקום שתמיד יש מפהשכתבו שהכיסוי צריך להיות קבוע ולא לשים מפה שאותה מחליפים. ובכה"ח כתב ש

   .צריכים הכשר אלא ניקוי היטב ומפה לפסח

 . לעניין שיש, סגי בעירוי רותחים מכלי ראשון, ונהגו לכסותו אחר כך וכל הכיסויים כשרים וטובים לכך

 עיף כ"ג.ס

 יצד הכשר כלי חרס המצופים בהיתוך זכוכית?כ (15

יין בגמרא בשאלה לעיל. וכן פסק השו"ע שדינם ככלי חרס וגרוע מכלי זכוכית. וה"ה אם ציפה את החרס בעופרת ע

. ולכן אם תשמישה בחם אין לה תקנה, ואם תשמישה בצונן ניתנת בהגעלה או עירוי ויש חולקים )פסק"ת( ,או בדיל

עיל. הרמ"א בשם מהרי"ל כתב שאין להשתמש בכלי פסח אלו אפ' כשהם חדשים לפי שלעיתים מערבבים בציפוי כדל

 סובין. ובמקום שאין מנהג אין להחמיר.

 סעיף כ"ו

 האם כלי זכוכית טעונים הגעלה, ומה דין כלי דורלקס, פיירקס וכלי אדמה? (16

 כלי זכוכית שהשתמש בהם בחמין. (17

ו בכלי חרס ושלשה בכלי זכוכית. כלי חרס בולע ומפליט ומשמר מה שבתוכו משא"כ באדר"נ שלשה דברים נאמר

אפילו שמשמר בתוכם או שמשתמש  בזכוכית. דעת הראבי"ה והשו"ע שכלי זכוכית אינם בולעים כלל ודינם בשטיפה

 .בהם חמין

ניחים בהם לעיתים פת אך דעת המרדכי והרמ"א שכלי זכוכית הוי ככלי חרס ואפ' משתמש בו צונן אסור כיון שמ

י עירוי ג' ימים. ובדיעבד אם לא הכשירם "ם ען לו כלים אחרים יכשירומשהים אותו והוי ככבוש. המ"ב כותב שאם אי

 בצונן שרי ובחמין אסור. ובהפס"מ מותר בנטל"פ.

יך הגעלה יש שכתבו שאף למחבר צר .דורלקס ופיירקס הינם כלים החסינים נגד אש ואפשר לבשל איתם על גבי האש

 והרמ"א גם יקל בהם. ויש שכתבו שאין לחלק בינם לזכוכית. ועיין בפסק"ת לגבי פלסטיק שיש אוסרים ויש מתירים.

בס"ק יח שדינם קל יותר מחרס ומהני הגעלה, אך דעת במשנ"ב מובא  כגון העשוי ממלט או אזבסט כלי אדמה

  .)פסק"ת יב( החזו"א שהינם גרועים אף מכלי חרס

 ה' סעיף תנב
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 האם אפשר להכשיר כלים לפסח במים שהוחמו באמצעות דוד שמש? (1

 , ובמי פירות?בחמי טבריההאם מותר להגעיל כלים  (2

האם ניתן להגעיל בשאר משקים מלבד מים, במים שהתלכלכו מפליטת הכלים שהוגעלו בהם והאם לדעתך  (3

 מותר למהול את  מי ההגעלה באקונומיקה?

לדות האור  כגון חמי טבריא, דוד שמש, שכן 'כבולעו כך פולטו' ויל בדבר שאינו תהאורחות חיים כותב שאסור להגע

ולטו כך. וכן פסקו השו"ע והרמ"א. מים שהתבשלו ע"י כח החשמל מותר דהוי מה בולעו ע"י תולדת האור אף פ

 כתולדת האור.

נם מפליטים. אך דעת וכתב הרמב"ן שאין מגעילים אלא במים, לפי שמים מפליטין את הבלוע ושאר משקים אי

הרשב"א שכל משקה מפליט. הרמ"א פוסק כאורחות חיים שלכתח' יגעיל במים בלבד ובדיעבד יצא בשאר משקים. 

כותב שמותר להוסיף חומר פוגם, וניתן  53עוד אומר המ"ב שלכתח' אין להוסיף אפר למי ההגעלה. בפסק"ת הערה 

הרב אלישיב, שחומרי ניקוי מיימים כגון אקונומיקה שאינה  לסמוך על המקילים בשאר משקים. וכותב שם עוד בשם

 מעבה את המים אף למ"ב ולאחרונים מותר לכתח' ולא דמי לאפר ולויג שאסרום לפי שהם מעבים את המים.

ר להגעיל באותם וסטה נשתנה צורת המים ונעשו כציר אעוד אומר הרמ"א שאם מגעיל הרבה כלים עד שמרוב הפלי

 שאפ' בדיעבד לא מועיל במים אלו הדומים לציר. המים. מ"ב ואפשר

 סעיף ו'

הבא שתי פתרונות, איך מכשירים כלי גדול שאי אפשר להגעילו כולו בתוך כלי אחר, והאם הפתרונות  (4

 מועילים לכלי חמץ שבישלו בו על גבי האש?

יחו. ושבחו רבא דכבולעו מסופר על דוד שהיה אצל מר עוקבא ועשה לו שפה לפיו בבצק ומלא מים והרת עו:,  בע"ז

כך פולטו. ריו"ח  כאשר עושים שפה לכלי, הרתיחה מתמדת על השפה ומהני לפלוט את כל הניצוצות שנבלעו במשך 

  ובפסח עושה שפה  מטיט ולא מבצק. השנה.

הרא"ש כתב שניתן להכשיר גם באמצעות אבן רותחת או לפיד אש ומשליכו לתוך הקערה בעודה רותחת ומתוך כך 

שלא סגי בהכי שכן הניצוצות בשם יש מי שכתב תחו המים יותר ויעלו לשפת הכלי ויכשירוהו. אך דעת ריו"ח יר

 מועטות ואינם מפליטות את הניצוצות של כל השנה. השו"ע כתב את שתי האפשרויות להלכה.

 .עילו משני צידיווכל זה בכלי שמשתמש בו ברותחין אבל כלי שתשמישו מבחוץ כגון מצקת וכדומה צריך להג -מ"ב

 סעיף ז'

 מדוע הצריכו לשטוף את הכלי במים קרים לאחר הגעלתו, והאם הוא לעיכובא? (5

 בזבחים צו: נאמר שכלי של קודשים מגעילו ברותחין ושוטפו בצונן. ובגמ' שם נאמר שזו חומרא יתירה לענין קדשים.

 רתוחין שעליו שיש בהם פליטת חמץ. םרש"י, רמב"ם: בהגעלת חמץ  צריך לשטוף, כדי שלא יחזור ויבלע ממי

תוס': אין חובה בכך, שכן דווקא בקדשים נאמר דין זה ולא בתרומה וכיו"ב. אך העולם נוהגים לעשות כן. וכתב 

פסק"ת, וכשמלבנים כלי בליבון חמור אין צריך לשוטפו אח"כ  השו"ע כך נוהגים לעשות. מ"ב ובדיעבד אין לחוש.

י"א שצריך לשטוף בצוננים לפי שמסביר הפמ"ג שליבון קל רק פולט את האיסור כמו  בצוננים. אך לאחר ליבון קל

 בהגעלה.

 אפיית מצות
 סעיף א' - תנג 

לכתחילה ובדיעבד. ומה דינו של חולה 'צליאק' שאינו יכול לאכול 'גלוטן'  –באילו מינים ניתן לאפות מצות  (1

 שמופק מחיטה?

בפסח, בחיטים בשעורים בכוסמין בשיפון ובשיבולת שועל... דאמר  ח"דיבמשנה בפסחים אלו דברים שאדם יוצא בהן 

קרא 'לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות'. דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם יד'ח במצה, 
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ל יצאו אלו ,אורז ודוחן, שאינם באים לידי חימוץ אלא לידי סירחון. וכן פסק השו"ע. והרמ"א כתב בשם המהרי"

שמשום הידור מצוה יש לקחת לכתחילה מחיטים. ואם אין לו חיטים יקח את החביב לו תחילה, וי"א לפי הסדר 

 שבמשנה.

צריך להמנע מכך משום שבשו"ע אין לנו ש ()מנח"י ויש שכתבו ם יכינו מצות משאר המינים.בפסק"ת כתב שלחולי

שאינם יכולים לאכול יה החמצה, אך לחולי צליאק הלכות ברורות כיצד להכין מצות ממינים אחרים באופן שלא תה

 כיון שהם דומים לחטה יותר ממינים אחרים., וטוב להכין מכוסמין .יש להכין ממינים אחריםאפ' מעט חיטה, 

לדעות שאסור לאכול קטניות בפסח, מהו הטעם בזה, מה הדין תבשיל שנפלו לתוכו קטניות, והאם מותר  (2

 ?ליהנות מהשימוש בקטניות בפסח

 כיון שניתן להכין מהם עיסה, אתי לאחלופי בשאר עיסות. או שמיני התבשיל שלהם דומים. -סמ"ק

 לפעמים תבואה מעורבת בהם וא"א לבררו יפה. -הגמ"י

לפי שיש חיטים שבשנים שאינם כתיקונם נראה כקטניות לכן החמירו בזה. הרמ"א כתב שהמנהג  -רבינו מנוח

 . והאיסור באכילה בלבד ולא בהנאההיתר תבשיללרוב אין אוסר בדיעבד אם נפל  באשכנז להחמיר, ואין לשנות. אך

 . ובשעה"ד שרי.לפי שזה גזירה בלבד

 סעיף ד'

 האם במצת מצוה חובת השימור מהתורה או מדרבנן? (3

תורה נאמר 'ושמרתם את המצות' ולמדו חז"ל שמצות מצוה צריכות שימור מחמץ. נחלקו הראשונים מאמתי יש ב

 לשמרם?

בפסחים מ. אמר רבא מצוה ללתות, דהיינו לרחוץ את גרעיני החטה במים, שנאמר 'ושמרתם את המצות'. משמע 

שצריך לשמרם עוד לפני הלישה, כי בשעת לישה פשוט שצריך לשמרם. הגמ' מנסה להוכיח שמשעת לישה לא סגי, 

נחלקו  התבואה יהפכו לשם מצוה. אך דוחה את הראיה. אך רבא לא חזר בו ואמר לקוצרים שכאשר הם הופכים את

הראשונים כיצד לפסוק, וכן בשו"ע: החיטים שעושים בהם מצת מצווה טוב לשמרן שלא יפלו עליהם מים משעת 

קצירה )רי"ף(, ולפחות משעת טחינה )רא"ש(. ובשעה"ד מותר ליקח קמח מן השוק )כשאילתות, ששמירה משעת 

 לישה(.

. רואים 'כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ, התכוון לשם מצה של מצוה –רש"י על הגמ' דלעיל כתב 'ושמרתם 

מדבריו וממקומות נוספים שיש שני דינים בשימור, הראשון והעקרי הוא שלא יחמיץ, והשני שיהא שמור לשם מצוה. 

 נחלקו הפוסקים האם השימור מדאו' או מדרבנן. והכרעת הבה"ל בסימן תס' ששימור משעת קצירה הוא מדרבנן

 ומשעת לישה מדאו'.

 סעיף ד' - תנד

האם יוצא ידי חובה במצה גזולה ]פרט הדין כשגזלה הוא, ובין שקיבלה מהגזלן[ במצה שאולה, במצה  (1

 במצה של בעל הבית.  ח"ידשהוציאו אותה מרשות היחיד לרה"ר, והאם אורח יוצא 

 פרט הדין בכל הנ"ל, האם מברך על אכילה מצה.

 בליל הפסח, האם יצא ידי חובתו? נמק.גזל מצה או מרור ואכלם  (2

במצות של מעשר שני. הטעם לכך הוא שיש גזירה שוה 'לחם'  ח"ידבפסחים לח. אומר ר' מאיר שאדם אינו יוצא 

משלכם, ה"נ במצה בענין משלכם. ומגמרא זו משמע שאף בדיעבד לא יצא  – 'לחם', מה חלה כתיב בה עריסותיכם

ומוסיף שם שאם גזל חיטים או קמח ועשאו מצה יוצא שקנאה בשינוי . מצה גזולה לענין ע"מצת מצוה וכ"כ שו ח"יד

. ובבה"ל מדייק מהריטב"א שיש שגזלה ונתנה לאחרודמים בלבד חייב לו. ומוסיף המ"ב שגם שינוי רשות קונה כגון 

אם אכל מצה קר כדעת השו"ע בדיעבד יכל גזל מצה מתקיים שינוי מעשה על ידי אכילת המצה, ואף שהעבלומר ש

גזולה לא יברך אחר כך כשאוכל מצה רגילה. ומוסיף המ"ב שאף שיש מקלים לברך על מצה שהיה בה שינוי כדלעיל, 

 ויש מקלים כאשר היה גם יאוש בעלים. אין לברך דמחמת גזל אתי לידיה.
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ייב להחזיר ורק ח שהרי שאלה ע"מ לאכלה ולא ע"מ להחזירה ולכן היא שלו ממש ח"ייד בשאולהוכתב המ"ב ש

שאין צורך כי כך בליל הסדר, וי"א  מבעלי הבית שאצלם אוכליםובפסק"ת כותב שיש המצריכים לעשות קנין  .דמים

  נראה מכוונת בעה"ב שיאכלו ואף עושים שינוי מעשה על ידי אכילתם. ומסיים שטוב שיתנו סכום מסוים לבעה"ב.

ט שהרי הותרה הוצאה לצורך לכו"ע. ואף בשבת יש להקל נראה שאין בעיה כלל ביו" שהוצאה מרשות לרשותבמצה 

  .בה"ל ריש סימן שיח(עיין שכן לא נעשה מעשה בגוף הדבר )ומותר אפ' לו בו ביום  ,כאשר הדבר נעשה בשוגג

מביא הבה"ל מח'. מהרי"ו סובר שיצא, והפר"ח סובר שכיון שאתקש מצה למרור לא יצא. והדבר תלוי  לענין מרור

צוה הבאה בעבירה בדרבנן. ומסיים הבה"ל שאם אוכל מרור נוסף שבבעלותו לא יברך כי אפשר שיצא במ ח"יידהאם 

 כבר בגזול.

 סעיף א' - תנה

 מהו זמן שאיבת המים במים שלנו? (1

דרשה רב מתנה בפפוניא למחרת אייתו כו"ע חצבייהו ויהבו  פסחים מב. א"ר יהודה אשה לא תלוש אלא במים שלנו.

 ליה..

 יבה היא המחממת, ובכל זמן שבו שואבים מים למצות יש להמתין לינת לילה על מנת שיצטננו.שהשא -רי"ף

המים במעיינות חמים מכיון שהשאיבה היא בימות ניסן שאז החמה מהלכת בשיפולי רקיע. ויש להמתין י"ב  -רש"י

 שעות.

ריך לשאוב לפני תחילת החמה מהלכת בלילה תחת הקרקע והמעיינות מתחממים בלילה מהחמה. לכן צ -יראים

הלילה, דהיינו בין השמשות ואז מותרים מייד. ונחלקו הפוסקים האם לדעתו כאשר שאב מים ביום או בלילה המים 

 .(וב"י )ב"ח , או שדי להמתין לילה)הרא"ם( אסורים לעולם

ל הדעות וגם על פי וכך יוצא לכ ,השו"ע פסק שמותר לשאבן ביום או בביה"ש ובלבד שימתין עד שיעבור עליהם לילה

לפי שחשש  'סמוך לבין השמשות' הרמ"א  הרמ"א הגיה על דברי השו"ע שכתב ששואב מבע"י, וכתבהבנתו ביראים. 

 . ובביה"ל הוסיף שבמקום דוחק יכול לשאוב ביום.ע"פ המחמירים לשיטת היראים

 סעיף ג'

 עבר ולש את המצה במים 'שלא לנו' מה דין המצה? (2

 היא לעיכובא?האם לישה במים שלנו 

, ולא במים הגרופים מן המולייר. אבעיא להו עברה ולשה א אשה לא תלוש בחמה, ולא בחמי חמהבגמ' שם, דרש רב

הספק  -מהו? מר זוטרא אמר מותר, רב אשי אמר אסור וקיי"ל כותיה. נחלקו הראשונים על מה הספק בגמ'? רש"י

 -לוהו קאי, ויש להחמיר במים שלא לנו אפ' בדיעבד. ריו"חאכ -רק על מים חמים, אך מים שלנו לא לעיכובא. רי"ף

 יש לחלק בין שוגג שמותר בדיעבד, לבין מזיד שאסור אפ' בדיעבד, והמחמיר תע"ב. 

 עות, והרמ"א כתב להקל אף שלא בשעת הדחק כריו"ח.השו"ע כתב את שלשת הד

בבצקות של נכרי כשלא ניכר בהם  והראייה שמותר להשתמש אפ' ,שהאיסור רק למצת מצווה -ץ גיאת"דעת הרי

 סימני חימוץ.

והוסיף המ"ב שאף וכתב הב"י שכן הלכה.  האיסור לכל המצות מכיון שטעם הדבר הוא מחשש חימוץ. -רא"ש

 א התיר בדיעבד מים שלא לנו, אין להשתמש בהם למצת מצווה."שהרמ

 סעיף ד'

 וש בהם את המצות?מים רגילים או מים חמים שנתערבו ב'מים שלנו', האם מותר לל (3

הסמ"ג כתב שמים שלא לנו שנתערבו עם מים שלנו מותרים כיון שנתבטלו קודם לישה ונחשב הדבר כלישה במים 

שלנו. אך אם נתערבו לאחר הלישה אסורים שהרי לש במים שלא לנו. דעת השו"ע שהביטול צריך להיות חד בתרי. 

  ואה שלא יספיק לו המים רשאי להוסיף אף לכתחילה.והוסיף שאם ר והמ"ב הביא את דעת המג"א שסגי ברוב.
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טננו, יש מחמירים שאין ההיתר אלא בפושרין ויש מתירים עד שנצשלנו  שנתערבו במים צוננים מים חמים -בה"ל

ובמקום הפסד או מניעת שמחה מותר. מים שלנו שהתחממו והצטננו מעצמם לגמרי כתב המ"ב שרק בשעה"ד יכול 

אמנם וכך היה מנהג הרצי"ה, ה ביאר שהעיקר שיכולים לקחת מי ברז ולהשהותם לינת לילה ובפניני הלכלסמוך. 

  בפסק"ת כתב שיש אוסרים.

 ו' -ה' סעיף 

 מצה שנילושה עם מעט מלח או פלפלין, האם המצה מותרת באכילה? (4

יא הא דעבדיה מאכל קמח ומלח( והתניא ותיקא אסור? לא קש בישולפסחים לט: אמרי דבי רב שילא ותיקא שרי )

במישחא ומילחא )ושמן ומלח מותר דהוי כמי פירות( והא דעבדיה במיא ומלחא )ואסור שהמלח מחמיץ(. וקיי"ל 

 שמליח הרי הוא כרותח.

 נחלקו הראשונים מה הדין בעיסה של מים ומלח הנאפית ולא מתבשלת,

 תב הרמ"א שאסור בדיעבד.המלח מוסיף חום ומחמיץ והוי לש בפושרין וחשיב אוכל חמץ. וכן כ -מרדכי

 מליח אסור רק כאשר נמלח הרבה ואינו נאכל מחמת מלחו, אך כשנמלח מעט אופה מיד ומותר. -ראב"ד

ר"ן ורשב"א מותר לאפות שכן ותיקא נאסרה רק בבישול, ואף שמליח הרי כרותח זה לעניין הבלעה והפלטה בלבד. 

 אך נוהגים שלא לעשות כן וכן פסק השו"ע.

 תיבל מצה בקצח, בשומשומין, ובכל מיני תבלין כשרה, מצה היא אלא שנקראת מצה מתובלת.  במנחות כג:

 מצווה.מצת אך לא ל ,כשרהשיש לה דין מצה עשירה  -רמב"ם

 .שכשרה למצווה כיון שתבלין אינו מחמיץ -רא"ש 

 וההיתר בבריתא הוא להוסיף תבלין אחרי שאפאה. ,תבלין מחמיץ -ראב"ד

בה תבלין כשרה, אך לכתח' יש לחוש לראב"ד. הרמ"א הוסיף שפלפלין אוסרים אפ' בדיעבד  השו"ע כתב שאם שם

 אם נפלו לעסה, וה"ה סיד. ונחלקו לעניין זנגביל צפורן וכרכום.

 סעיף א' - תנו

מהו שיעור העיסה שהותר ללוש פעם אחת, לצורך אפיית המצות? ועל מה סמכו בעלי המאפיות ללוש עיסה  (1

 שהוזכר?גדולה מהשיעור 

בפסחים מח. וכמה שיעור עיסה? קבא מלגונאה לפסחא וכן לחלה. ובגמ' נאמר ששיעור זה הוא מ'ג וחומש ביצה 

קילו. ואם לש בשיעור גדול מכך מותר לדעת  1.2-1.67בינונית, וזוהי מידת הקמח המותרת. שיעור זה הוא בין 

 הרא"ש, ודעת הב"י שמותר אף שלש במזיד, ויש חולקים על כך.

סה עד שיכניסוה לתנור, יהובא במרדכי שכל דין זה דוקא בזמנם שהיו תנוריהם קטנים, וחששו שמא ימתינו עם הע

רבה. וכתב המ"ב שעל כך סומכים העולם להקל האבל בזמננו שהתנורים גדולים אין לחוש לזה ואפילו עדיף ללוש 

 ויר"ש יחמיר.

 סעיף ג'

כדי  –בשיל, כמות של קמח לצורך לישת עיסה. כמות קמח האם מותר למדוד ביו"ט כמות של תבלין לת (2

לדעת האם העיסה חייבת בחלה. והאם לדעתך מותר למדוד כזית מצה או רביעית יין לצורך קיום מצוה 

 בליל פסח?

 בביצה כט. אמר רב מודדת אשה קמח ביו"ט ונותנת לתוך עסתה כדי שתיטול בעין יפה. ושמואל אמר אסור.  ואכמ"ל. 

שאין מודדין קמח כדי ללוש אלא יקח באומד  והרמב"ם פסקו שאסור למדוד ביו"ט וכן פסק השו"ע בתקוף "הרי

וכן מותרת כל  מותר. וכן אם צריך קמח בשיעור מדויק לבישולתבלין כגון ב, אך אם יש צורך במידה מדויקת הדעת

מידת חיוב  . אך אסור למדודיעית ייןולכן מותר למדוד כזית או רב כמו שהותר הדבר בשבת ש"ו ,ז מדידה של מצוה

 חלה, אלא יקח באומד.
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אמנם לצורך פסח שאין לשין יותר מעשרון כתב השו"ע שמותר למדוד )כר"ן שיש בכך צורך מצווה( ויש אוסרים )כדין 

 חלה(.

 האיסור הוא רק בכלי מדידה, אבל מותר לשער באמצעות כוסות )פסק"ת תקו(.

 ב-, סעיפים אתנז

 חלה מהמצות, ואם שכח להפריש חלה ונכנס יום טוב, כיצד ינהג? מתי מפרישים (1

פסחים מח: אמר רב יוסף, הני נשי דידן נוהגות לאפות כמות קטנה של שלשת רבעי קב בפעם אחת כדי שלא תחמיץ 

העיסה. אמר ליה אביי, מאי דעתיך לחומרא, חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מפקע ליה מחלה? אמר ליה דעבדן 

 אליעזר דתנן הרודה לסל הסל מצרפן לחלה. כר'

 לכן, בה שימעט ומוטב, חימוץ חשש משום בה להרבות שלא העיסה בשיעור לדקדק שצריך מפניוכך לשון השו"ע: 

 אפשר אי ואם. כשיעור בה היה שלא בהם יש דשמא ,בזו זו שישיקו חלה הפרשת בשעת יחד העיסות לקרב טוב

 וזהו; לחלה מצרפם והסל בסל המצות כל שיתן, מיד אפייה אחר יפרישנה, מהירותה מפני עיסה בעודה חלה להפריש

 לקח ואם. צריך לא סל צירוף ואפילו כך אחר יפריש, להפריש ושכח חלה שיעור בו היה ואם :הגה. נכון היותר הדרך

 כ"ג ממנו ויקח אחרת עיסה ילוש או ואחד אחד מכל חלה ליקח צריך, ונתערבו, לקח לא וממקצת, העיסות ממקצת

 .האחרות על ממנה נוטל, בחלה שחייבת אחת מצה מכיר ואם. שנתערבו אותן על

ה בטומאה ביום טוב, ר' אליעזר אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה. בן בתירה לחובפסחים שם מו. כיצד מפרישין 

מפרישתה ומניחתה עד הערב אומר תטיל לצונן. ר' יהושע אומר לא זה חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה ובל ימצא אלא 

 ובגמ' נאמרו דעות שונות האם הלכה כר"א או כבן בתירא וכן נחלקו הראשונים. ה החמיצה.יצואם החמ

. לאפותה רשאי אינו שם לה יקרא שאם, שתאפה עד לחלה שם יקרא לא, פסח של טוב ביום עיסה הלשך: ערו שולחן

: הגה. מלהחמיץ וימנענה לצונן יטילנה, שם לה וקרא שכח םוא. ט"בי לשרפה רשאי ואינו תחמיץ, כך יניחנה ואם

 שאין אומרים ויש(. טור) בשבילו החלה לאפות מותרים, לקריו שטבל גדול או, קרי ראה שלא קטן כהן יש ואם

 .החלה מן עצמו לפטור כדי, מכשיעור פחות ללוש טוב ביום לו דמותר אומרים יש. כהן לשום הזה בזמן חלה מאכילין

 סעיף א' - תנט

 האם מותר ללוש בצק למצות ביום המעונן? פרט. (1

ריו"ח, אך מותר ללוש בצל וכתב את העיסה(.  מחמם דרש רבא, אשה לא תלוש בחמה )לפי שחום השמשפסחים מב. 

תחת הרקיע. וביומא כח: א"ר פפא יומא דעיבא כולה שמשא למאי נפק"מ? לכדרבא דאמר אשה לא תלוש בחמה 

ולכן אסור ללוש אפילו במקום צל, א שיש להחמיר ביום המעונן יותר מיום שיש בו שמש רגיל ולא בחמי חמה. יוצ

דר שאינו גלוי לאור שכן טבע החמה להגביר חומה בכל מקום ביום מעונן. וכן פסק השו"ע אך מותר ללוש בתוך ח

 וילון. בה"ל ויש להחמיר גם ביום שאינו מעונן לגמרי. השמש או כאשר שם

 סעיף ב'

 בצק למצות הפסח והניח את הבצק בלא עסק, כמה זמן צריך לעבור כדי שיעשה הבצק חמץ? לש (2

בצק שהחמיץ עד שראו בו סדקים, או שלא ראו בו סדקים אולם הכסיפו פניו, מה דינם לאכילה, מה דינם  (3

מצא  להנאה ומה הדין אם לש שני בצקים באותו אופן ובאותו זמן ומצא סימני חימוץ באחד מהם ובשני לא

 סימני חימוץ.

בפסחים מב: ת"ר כל זמן שעוסקות בבצק אינו בא לידי חימוץ. ובמשנה בצק החרש )שאין ניכר אם החמיץ( אם יש 

שונים כמה מהו? כדי שילך אדם ממגדל נוניא לטבריא וכמה? מיל. ונחלקו הראובמגרא, אסור.  –כיוצא בו שהחמיץ 

תי הוא ארבעים מיל, ונחלקו ממ שוות שעות  12ביום של בינוני  ע שמהלך אדםודמיל, כאשר י הוא שיעור הילוך

ומיל יוצא מיל(  40)זה שיעור מעלות השחר ועד צאה"כ חישוב היום הוא תה"ד שסופרים שעות אלו. ושו"ע פוסק כ
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ה סובר שחישוב היום הוא מהזריחובהפסד מרובה ניתן לסמוך על הגר"א ש(. 18= 720/40. 720דקות=  60*12דק )  18

 וחצי דקות. 22הוא מיל לשיטתו ועד לשקיעה, ו

אמנם דעת הרא"ש ששיעור מיל הוא דווקא כאשר לא נתעסקו בבצק, אבל אם כבר נתעסקו עימו, כיון שמתחמם 

עסקים בו אינו מחמיץ בפחות משיעור מיל. והשו"ע פסק מחמת הידיים מיד מחמיץ.  ודעת הרמב"ם שגם כאשר מת

 ין הכוונה מיד אלא לתוך זמן מועט.לחומרא ומ"ב כתב שאולי א

 בה רואין אין אפילו השנית גם שהחמיצה בידוע, האחת והחמיצה כאחת עיסות בשתי התחילו ואם: ערוך שולחן

 הולך ואחד הנה הולך אחד אלא בזה זה הסדקים נתערבו לא אפילו, סדקים בה שיש עד החמיצה ואם. חימוץ סימני

 שעמדו כאדם פניו( ללובן מראיתו נשתנה' פי) הכסיפו אלא סדק בו אין ואם. כרת חייב והאוכלו גמור חמץ הוי, הנה

 אך אסור גם בהנאה ככל חמץ נוקשה שאסור בהנאה בפסח. .פטור האוכלו, שערותיו

 סעיף א' - תס

טחינה, שפיכת מים לקמח, לישה, אפיה וניקור של מצת מצוה, האם ניתן לעשותן על ידי נוכרי, חש"ו  (1

 ואשה?

ם לח. אמר רבה 'ושמרתם את המצות' מכאן דבעינן מצה המשתמרת לשם מצה. ובגמ' נאמר שרבא אמר לאותם פסחי

שמהפכים את התבואה שיהפכו לשם מצוה , אלמא קסבר ששימור מעיקרו ועד סופו בעינן. נחלקו הפוסקים ומסקנת 

 הבה"ל ששימור משעת קצירה הוא מדרבנן והשימור משעת לישה הוא מדאו'.

א"ר הונא בצקות של נכרי אדם ממלא כרסו מהם ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה, דבעינן שימור. דעת רב  -נכרי

האי גאון שאין יוצאים בבצק של גויים משום שלא עמד ישראל על גביו, אך אם עמד ועשה שימור כתיקונו יוצאים 

גוי עושה לדעת עצמו. השו"ע החמיר: אין מפני שה ח"ייד. ודעת רשב"א שאפ' אם ישראל עומד על גביו לא ח"ידבה 

לשין ולא אופין ע"י אינו יהודי.  ובמ"ב הביא את דעת רב האי וכתב שיש לסמוך על המקלים כשא"א בעניין אחר 

 וטוב שהישראל יסייע להם.

ביהם. השאילתות כתב על פי הגמ' דלעיל שאין עושין המצות ע"י חש"ו ונכרי. ונחלקו האם מועיל עמידה על ג -חש"ו

 בגיטין כשרים לכתוב כשגדול עומד על גביהם, אך לענין שחיטה אסורים בכך?

בחרש וקטן מהני עמידתו אם מזהיר אותם לעשות לשמה, ואם עומד סתם לא מועיל. ור' יונה התיר גם בשוטה  -תוס

 כיון שכל מצוה שמהני בה שליח מהני גם גדול שעומד על גביו.

קטן שעושה לשמה מהני וגט שנכתב לשם מצוה שרי, אך שחיטה ומצה לא ניכר כל שיש הוכחה במעשה ה -רשב"א

וקטן הינו  מעשייתם שנעשים לשם מצוה ואסור. וכך סתם השו"ע להחמיר.  ומ"ב הביא את דעת המתירים כדלעיל.

 .(20פחות מי'ג, ואם הוא בן י'ג אך לא הביא שתי שערות נחלקו האחרונים )פסק"ת הערה 

והשו"ע כתב שהרא"ש היה משתדל במצת מצווה ועומד על עשייתה ומזרז העוסקים  יני המצה.כשרה לכל דאשה 

 בה. ובמ"ב הביא את החק יעקב שכתב שאין להאמין לנשים בענין לישה ואפיה שטועות בהלכה.

כל מה שהחמרנו שלא מועיל כשעומד על גביו זה מלישה ואילך, אך טחינה שרי בעומד על גביו. והב"ח  -טחינה

 החמיר. והעיקר שמותר אך המחמיר כב"ח הרי זה משובח.

 נתינת קמח למים הרי היא בכלל לישה, לפי חלק מהדעות בהל' שבת ולכן יש להחמיר. -שפיכת מים לקמח

טוב לכתח' שיעשו על ידי גדולים, ויש שמקלים כיון שגם גדולים עומדים על גביו וע"י זה יהיו הרבה עוזרים  -ניקור

 . למהר בעשייתן

 ז-סעיפים ו

 ?)פשטידה(האם מותר לערב ביצים או בשר עם הקמח, ולאפותם עם המצה  (2

אורחות חיים ושו"ע, אין להקל במה שהחמירו הקדמונים שלא לעשות פנדיש או פלאונדיש )גבינה או בשר(. והטעם 

ם מים ממהרים מתערבים עשלכך לפי שבשעת האפיה יוצא לחלוח המעכב את האפייה, או כיון שהם מי פירות וכ

 להחמיץ. ואפ' בדיעבד אסור. 
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עוד באורחות חיים ובשו'ע, אין ליתן ביצים שלמים במצה שתאפה עמהם. והטעם כנ"ל ובדיעבד נחלקו והעיקר 

 שאסור. 

 סעיף א' - תסא

 האם ניתן להכשיר, וכיצד מכשירים לפסח תנור אפיה, תנור מיקרוגל? (1

 כדי כשיסיקוהו ליזהר צריך חמץ בו שאופים תנור סק השו"ע ע"פ ר' יונה:עו: כבולעו כך פולטו, ולכן פ בעבודה זרה

 גחלים ידי על פולט כך גחלים ידי על שבולע דכמו, בלהבה לו די ואין, כולו פני על הגחלים שילכו, מצה בו לאפות

, פסח לצורך רולהתי כיון כ"אא מספיק אינו הפסח קודם פעמים כמה הסיקוהו אם הילכך; ממנו נתזין נצוצות ושיהו

 יצטרכו שלא כדי חדש קרקע בו להטיל נוהגים ויש. לכך כיון שלא זמן כל כולו פני על הגחלים הלכו לא שמא כי

 הכל לעשות ולא האפייה לצורך ולהסיק לחזור הוא וישר טוב, היסק ידי על וכשמכשירו: הגה. הוא יפה ומנהג; היסק

 . אחד בהיסק

סות בנייר מתין מעת לעת ולנקותם ולהפעילם על חום מירבי לשעה ויש שהצריכו לכובתנורים כיום יש שכתבו שדי לה

לא להכשירם כי לעיתים נופל אוכל חמץ ונבלע בדפנות ואינו ניתר אלא ע"י ליבון חמור. אלומניום ויש שפוסקים ש

ויש שחששו  ם,עד שירתחו ויעלו אדי ואף במיקורגל יש שהקלו )הרב עובדיה( לשים מים עם חומר פוגם ולחממם

 )סידור פסח כהלכתו(. פסק"ת תנא. לנקיון לא יסודי או לפליטת החמץ על הדפנות ואסרו

 סעיף ה'

 יה?בה בעת האפמצה שנתקפלה בתנור, מה דינה, ומה דין המצות שנגעו  (2

מצה שנכפלה באפייתה חיישינן שמא לא היה חום התנור במקום הדיבוק והחמיצה, לכן אם הוא בתוך  ,בתרה"ד

ואם נאפתה קודם הפסח נאסר מקום דיבוקה. אך שאר מצות שבתוך התנור מותרות ואומר  בכל שהואפסח נאסרה ה

המ"ב שהם מותרות גם אם נגעו במקום הכפל ורק צריך להסיר כדי נטילה, כמו בחמץ שנגע במצה. )והמהרש"ל 

 מחמיר ואוסר הכל(. 

שלדעת השו"ע נאסרת רק כדי נטילה. והטעם צה אחרת , שונה ממצה שהחמיצה ונגעה במדין זה שכל המצה נאסרת

 שמחמירים במצה שנתקפלה הוא כיון שהמצה היא מגוף אחד חיישינן שמא עבר החמץ בכולה. 

 דין זה הוא חומרא ולכן אם יש ספק בעצם הכפל יטול רק מקום הכפל. -מ"ב

 .סעיף א , תסותסב

 האם מחמיצים? –, זיעה רוק, ַחלב, מי רגליים ,דם, טל מי פירות, דבש, מלח, (1

קיי"ל כרבא שמי פירות אינם מחמיצים, אלא שנחלקו אם אינם מחמיצים כלל או שאין מתחייבים כרת  -מי פירות

בלבד. בפסחים לה. אמר ר"ל שעיסה שנילושה ביין שמן ודבש אין חייבים על חימוצה כרת דהוי כמי פירות שאינם 

 ם יין שמן ודבש, משמע שמותר.וב שר"ע עשה מצה לחכמים עדך שם כתמחמיצים. משמע שרק אין כרת. מאי

מצווה דהוי מצה עשירה. למצת השו"ע פסק כרא"ש שמי פירות בלא מים אינם מחמיצים ומותר לאכלה בפסח אך לא 

, ועוד כתבו שיש וקשה להיזהר בכך אך הרמ"א פסק להחמיר כרש"י שאסור ללוש מי פירות כיון שממהרים להחמיץ

 ב עם מים.לחוש לעירו

 אינו מחמיץ ואפילו אם נתרככה ונתבקעה החטה מותר ובלבד שלא נתערב בהם מים. וחומץ דבש ויין -שו"ע -דבש

מים, אך מלח מחפירת הקרקע י"א מ והיינו במלח של ים שמקורו -מיץ. מ"במלח הרי הוא כמים ומח -שו"ע -מלח

 דהוי כמי פירות.

 גבי מכתו מפני שהן מחמיצות שהרוק מחמיץ. וכן רוק בהמה מחמיץ. לא ילעוס אדם חטים ויתן על  -שו"ע -רוק

מסקנת  מחמיץ. ובמי רגלי בהמה הביא המ"ב מח' ולא הכריע. והיוצא מפי הטבעת טל, מי רגלים מי פה וחוטם

 וזיעת אדם אינו מחמיץ. ,לבחַ  ,. ודםאינו מחמיץש הבה"ל

 .מה(מלח, טל, רוק, מי רגלי אדם )מח' בבה -מחמיץ :למסקנה

 מי פירות )רמ"א מחמיר(, דבש, דם, חלב, זיעה. -לא מחמיץ   
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 , סעיף דתסו

שק קמח שנרטב על ידי מים, האם יש תקנה לקמח, באר הדין כשהקמח רטוב, אחר שנתייבש הקמח, וכיצד  (1

 ינהג במקרה שהקמח נרטב ביום טוב?

)ואפילו  שבשק הקמח כל שיריק עד בשק חלחהמלו המקום כל בידו יאחוז, השק נתלחלח או, קמח על מים נפלו -"עשו

 ; בפסח ורטוב, ונכון  לכתחילה לרקד אחר כך את כל הקמח הנשאר(

, מלוחלח שהוא זמן כל ודווקא. מותר והשאר הקמח ירקד, )כשהתערב או שנתלחלח הרבה( כן לעשות אפשר אי ואם

 וישמרנו ירקדנו אלא, בפסח לאכלו סורוא השאר עם ומתערב דמיפרך, ריקוד מהני לא הלחלוחית נתייבש אם אבל

 . )כיון שאוסר במשהו( להשהותו אסור ,בפסח נתייבש ואם; הפסח אחר עד

 ה-סעיפים א - תסז

 חיטין שנקצרו/לא נקצרו, שנפל עליהם מים, האם הם כשרים למצת מצוה? (1

 חיטים או שעורים שנשפכו עליהם מים, או שהם נשרו במים, האם הם מותרים לפסח? פרט. (2

 חיטים שנשרו במים, האם מותר למכור אותם לגוי לפני פסח, ומדוע? (3

פסחים מ: ההיא ארבא דטבעא בחישתא )והיו עליה חיטים( שרא רבא לזבוניה לגויים. והקשו עליו  חיטים שנקצרו

ליה והרי אסור למכור בגד עם כלאיים לגוי שמא ימכרו לישראל? הדר אמר נזבינינהו קבא קבא לישראל כי היכי דניכ

 קמי פסחא.

השו"ע פסק כרמב"ם שההיתר למכור מעט הוא לגוי, אך לישראל מותר למכור גם כמות גדולה בתנאי שאומר לו 

ומשמע שכשם שאסור לאכלו כך  שהוי ספק חמץ ואסור לקיימו ודין זה בין אם דגן טבע בנהר או שנפל על הדגן מים.

 לישראל מותר למכור כמות קטנה בלבד, ואין הלכה כמותם.ודעת הרי"ף והרא"ש שגם לגוי וגם  גם אסור לקיימו.

, שכל סע' ה' בפסחים לג. כתוב שחיטים יכולות להחמיץ גם במחובר. וכתב הרשב"א והשו"ע לא נקצרוחיטים ש

 שנתייבש לגמרי ואינו צריך ליניקה נחשב כאילו מונח בכד ואם ירדו עליו גשמים מרובים מחמיץ.

לותתין שעורים בפסח ואם לתת נתבקעו אסורות לא נתבקעו מותרות. א"ר חסדא אמר  פסחים מ., ת"ר אין שעורים

מר עוקבא לא נתבקעו ממש אלא כל שאילו מניחן ע"פ חבית והן נתבקעות מאליהם. ושמואל אמר נתבקעו ממש. 

 נתבקעו ואילו בחיטים לעיל נאסרו אף ללא ביקוע?שנחלקו הראשונים מדוע כאן נאסרו השעורים רק כ

שיש סדק נאסרות משא"כ בטביעה ויש לחלק בין לתיתה לטביעה. דלתיתה נחשבת עסק ולכן רק כ -' אפרים ושו"ער

 אך אם חיטה התבשלה יש להקל כבלתיתה אם לא נתבקעה )סעיף ט'(. .במהירותת באות לידי חימוץ שהחיטים נחו

ה"ל כתב שבהפסד יכול נתבקע. ובשמותרת עד ש ,זליפה מועטת כבלתיתהיש לחלק בין שרייה מרובה ל -מרדכי

 לסמוך על כך ולהקל גם כאשר הייתה זליפה מועטת בלבד.

שדינם  יש לחלק בין חיטים לשעורים. שבחיטים כיון שיש בהם סדק נחשבות כמאן דנתבקעו משא"כ בשעורים -רא"ה

 . ואין הלכה כמותו.קל יותר ורק כאשר נתבקעו נאסרות

 סעיף ג

  סירות האם מותר לאוכלם בפסח או שמא יש לחוש שמא הם נשרו במים ומדוע?חיטים שבאו בספינות או ב (4

 .מחזקינן לא אאיסור אחזוקי, מראיהן נשתנה ולא וקשות יבשות הם אם, בספינה שבאו חטיםשו"ע ע"פ בה"ג: 

 ערב פסח
 תסח
 פרט מלאכות האסורות והמותרות בערב פסח.שאלה כללית:  (1

 פילו בחינם אין לישראל לספר חבירו, כיון שהם מלאכות תמיד אסור.אסור לעשות מלאכה מחצות וא -מרדכי

 ווקא שעושה ע"מ להשתכר, אבל מתקן הוא את כליו ליו"ט וכותב ספר דרך לימודו.אסור לעשות מלאכה ד -ראבי"ה
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ובמלאכה שאינה גמורה שעושה  ,במלאכה גמורה כמו תספורת אסור אפ' בחינם הראשונים אינם חולקים. -ב"י

. ב. )וע"ע בשעה"צ שמתיר מלאכת הדיוט בדרך ארעי בשכר( ו בחינם שרי. יוצא שיש שני תנאים. א. בחינםכדרכ

 שאינה מלאכה גמורה )תיקון כליו, כתיבה דרך לימוד, גיהוץ לחג(. 

 . בנוסף התירו מלאכות שיש בהם טירחה למנוע הפסד כמו להושיב תרנגולת על ביצים, לסלק זבל

  לים מבית האומן כל היום אע"פ שאינם לצורך המועד.וכן התירו להוליך כ

 צרכי רבים או צרכי מצווה מותרים, וכן מותר לעני שאין לו ממה לאכול בפסח לעבוד כדרכו.

 סעיף א'

 מהם טעמי איסור עשיית מלאכה בערב פסח, והנפק"מ? (2

 וזמן הקרבת הפסח מחצות.לפי שיום שאדם מקריב קרבן נחשב הוא לו כיו"ט, ואסור בעשיית מלאכה  -ירושלמי

 כדי שלא יהיה טרוד במלאכה וישכח לבער את חמצו.  -רש"י, רמב"ן

לטעם רש"י האיסור נוהג גם היום, אך אפשר שגם לטעם של הירושלמי אף שבטל הטעם לא בטלה התקנה. וכ"פ 

 השו"ע.

פסח בשבת. ביה"ל ואין לטעם הירושלמי אין להחמיר בערב שבת כאשר פסח יוצא במוצ"ש, מכיון שזמן הקרבת ה

 .שלמילהחמיר כי בדין זה כי רוה"פ פסקו כירו

 האם רשאי אדם לומר לגוי לעשות מלאכה עבורו בערב פסח אחר חצות היום? (3

 כמו שאסור לעשות מלאכות ע"י גוי בחול המועד, כך אסור בערב פסח.  -מרדכי

 מו כרש"י שטרוד בהכנות וע"י הגוי אינו טרוד.לעשות מלאכה ע"י גוי ואינו דומה לחוה"מ, ונראה שטע מותר -רוקח

 השו"ע הביא את שתי הדעות ונראה שמקל כי"א בתרא, והרמ"א כתב שהמנהג להקל.

 ה-עיפים אס

 האם כל היום הוא בכלל האיסור? פרט. (4

. בפסחים נ. מקום שנהגו לעשות מלאכה בע"פ עד חצות עושין, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין. וכך פסק השו"ע

והרמ"א כתב שאנו נוהגים כמקום שלא עושין בו מלאכה. ובמ"ב כתב שתלוי כ"א במנהג מקומו. ואכמ"ל באדם 

 ההולך ממקום למקום.

במשנה בהמשך מובאת מח': ר' מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם י"ד גומרה בי"ד אבל לא יתחיל  ,בנוסף לכך

רים ג' אומנויות עושין מלאכה בע"פ עד חצות החייטים, הספרים בה בתחילה בי"ד אע"פ שיכול לגמרה. חכמים אומ

 והכובסין. ובגמ' נאמר שההיתר לגמור את המלאכה הוא דווקא לצורך המועד.

להתחיל רק ג' מלאכות ר"מ מיירי במקום שנהגו לעשות מלאכה קודם חצות, ואפ"ה מותר  -דעת הרמב"ם והשו"ע

 להתחיל ג' מלאכות אלו בלבד.. וחכמים מתירים לסיים מלאכותפילו לעשות, אסור אלא נהגו שבמקום שאלו. אך 

 והלכה כחכמים.

ר"מ וחכמים מיירי במקום שנהגו שלא לעשות, אך במקום שנהגו לעשות מותר להתחיל ולגמור בין  -ראב"ד ורמ"א

 לצורך המועד ובין שלא לצרוך המועד.

 סעיף א -תע

 ר נפל, וקטן, חייבים בתענית בכורים?האם כהנים, לויים, אשה בכורה, מי שנולד אח (1

במסכת סופרים, אין מתענין עד שיעבור ניסן אלא הבכורות שמתענין בערב פסח והצנועין בשביל המצה כדי שיכנסו 

י שגם בכור מאם צריך בה בתאוה. וכתב הטור, שהטעם שנהגו לצום הוא מפני שניצלו ממכת בכורות. ודעת האבי עזר

 צריכים להתענות. וביוסף דעת כתב שלוי פטור.  כהנים ולוייםוגם  -בהם. מ"בגם כה מהשהיתה  להתענות, לפי

דעת האגודה וכתב השו"ע בשם יש מי שאומר, שחייבת להתענות וראייתו מהמדרש שבתיה בת פרעה  -אשה בכורה

נה התורה קדושה נקבות נענשו. והוסיף הרמ"א שאין המנהג כן, לפי שלא נתנענשה כי הצילה את פרעה, אך שאר ה לא

 לבכורות.
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צריך להתענות דהוי בכור לנחלה, ודווקא בנפל ודאי. אבל מי שנולד אחרי בן ט' שמת אינו  מי שנולד אחרי נפל

 מתענה.

האם מתענה תחת בנה כשעדיין קטן )והמהרי"ל מתיר, וניתן לסמוך  ,כשהאב בכור -כתב הרמ"א ע"פ מהר"ש קטן

 אב בכור הוא מתענה בעד בנו עד שיגדל.ב(, ואם אין המ" –עליו כשמצטערת 

 סעיף ב'

 ערב פסח שחל בשבת, האם ומתי יתענו הבכורות? (2

הבכורות יתענו ביום חמישי שלפני שבת, דאין קובעין אותו ביום שישי מפני  -תרומת הדשן י"א קמא בשו"ע ורמ"א

ה נדחה מאחר שתענית זו היא רק אין להתענות כלל, הואיל ונדח -כבוד השבת. האגור בשם אביו וי"א בתרא בשו"ע

 מנהג.

 מה אסור לאכול בערב פסח, וממתי?שאלה כללית:  -תעא

פסחים צט: ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. ובגמ' הסתפקו האם מיירי במנחה קטנה או גדולה 

ל פת משעה עשירית. אך וסמוך הכוונה חצי שעה קודם ולכן לא יאכ ,ולא נפשט הספק. ופסק הריף והשו"ע לקולא

' סוכה בהלדעת הר"ן שאף דהוי דרבנן יש להחמיר לפי שחביבה מצווה בשעתה ולכן לא יאכל מחצות היום. הרמ"א 

 כתב כר"ן אך כאן לא הגיה ויש שהסבירו שהטעם הוא שבכל מקרה לרמ"א אסור לאכול מצה עשירה משעה רביעית. 

, ירקות או פירות מעט אוכל אבל, לתיאבון מצה שיאכל כדי, ולמעלה עשירית משעה פת לאכול אסור וכך לש' השו"ע:

 שעה וקודם -ב סעיף..(.אסור הכל באכילתו מזיק מעט אוכל שאפילו איסטניס הוא ואם, )מהם כריסו ימלא לא אבל

 . ועייןעשר ארבעה יום כל לאכול אסורים, בלילה בה שיוצאין מצה אבל: הגה. עשירה מצה לאכול מותר עשירית

 בשאלה הבאה.

 ב'-סעיף א'

אפויה/מבושלת, חזרת בערב  –האם מותר לשתות יין, לאכול מצה שנתפוררה, ונילושה ביין, מצה עשירה  (1

 פסח?

בברכות לה: חמרא סעיד )משביע(, וחמרא מי סעיד והא רבא שתי חמרא כל מעלי יומא דפיסחא כי היכי דנגרר  -יין

שאף יין הרבה מותר כי הוא גורר ומשביע  -א סעיד. דעת המהר"ם חלוואהללביה וניכול מצה טפי? טובא גריר, פורת

מעט. אך דעת תוס' ושו"ע שיש שני דינים שונים , כאשר שותה מעט הוא שבע ולכן אסור לשתות מעט יין בע"פ, אך 

פי אם שותה הרבה הוא גורר המאכל ומותר, וכן פסק השו"ע. ובבה"ל הביא את דעת המקלים ופסק שהכל תלוי ל

 טבע אותו אדם ולפי מה שמרגיש.

על המשנה שאומרת שסמוך למנחה לא יאכל, שואלים התוס' מה המשנה מחדשת ואוסרת? הרי חמץ  -מצה עשירה

? אלא מיירי במצה עשירה אפ' לאחר שעה עשירית בע"פ, ופירות נפסק שמותר וגם מצה אסור לאכול ,ודאי שאסור

היה נוהג ר"ת וכ"פ השו"ע. אך למעשה דעת הרמ"א לעיל שאסור ללוש  שמותר לאכלה עד שעה עשירית בלבד. וכן

 במי פירות. 

נילושה כתב שלמצת מצווה ופשוט שאסור. וגם כ ח"יידאם אינה נילושה אדם  -מצה שנתפוררה ונילושה ביין ושמן

לאכול  הרמ"א שאינה נקראת מצה עשירה ואסור לאכלה בע"פ כיון שלא נתבטל ממנה שם מצה, אף שאין כדאי

 ממנה למצת מצווה.

כתב המ"ב שכל האיסור במצה שנתפוררה הוא כאשר לא נתבשלה, אבל אם בשלה כמו שעושים קניידלך  -מבושלת

 ובמצה מטוגנת מסתפק שעה"צ. או מצה מבושלת בכלי ראשון מותר לאכל קודם שעה עשירית שכן היא אינה מצה.

 ואין למנהג זה טעם. -"פ כדי לאכול מרור לתאבון. מ"בכתב הרמ"א שיש נוהגין שלא לאכול חזרת בע -חזרת

 כתב הרמ"א ויש מחמירין עוד שלא לאכול פירות כדי לאכול חרוסת לתאבון, ואין לחוש למנהג ההוא. -פירות

 סעיף ג'

 אם התחיל לאכול מצה עשירה האם חייב להפסיק? ומדוע? (2
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דם המנחה, והיה אוכל עד שתחשך מפסיק סעודתו פסחים ק. תניא מפסיקין לשבתות )אם התחיל סעודתו בהיתר קו

ובגמ' דעת ריו"ח שהלכה כר' יהודה בע"פ וכר' יוסי בערב שבת)וכ"פ קין. ימיד( דברי ר' יהודה. ר' יוסי אומר אין מפס

 רשב"ם(. אך דעת שמואל שאין הלכה כמותם אלא פורס מפה ומקדש.

ם התחיל לאכול בזמן היתר יכול לאכול עד בין השמשות הלכה כשמואל, ולכן א -דעת רי"ף רא"ש ושו"ע בסי' רע"ו

ואז ממתין עד שיהיה לילה ופורס מפה ומקדש. וכתב המ"ב שלפי מנהג הרמ"א אין נוהגים לאכול מצה עשירה כלל 

 ולא שייך דין זה להלכה. 

 ליל הסדר
 סעיף ג'  -תעב

 )אב תשע"ו( גידם ביד ימין כיצד יסב? ?איטר יד ימינו כיצד יסב (1

י"ל כרמב"ם הסובר שפרקדן הוא מי ששוכב על עורפו או על פניו. וכ"פ קח. פרקדן לא שמיה הסיבה. וקיים פסח

 השו"ע. ובגמרא שם: הסיבת ימין לא שמיה הסבה, ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לוושט ויבא לידי סכנה.

קדן. לשיטתו איטר יסב לצד ימין, הסיבת ימין לא שמיה הסבה כי צריך לאכול בימינו. וסכנה היא כשאוכל פר -רש"י

 ויאכל בידו החזקה היא יד שמאל ואין בכך סכנה.

החשש סכנה מוסב על הסיבת ימין. וגם אטר יסב על שמאלו לפי שאם יסב על ימינו יקדים  -דעת רשב"ם בשם רבותיו

 בדיעבד אם הסבצד שמאל מחשש סכנה. הקנה. הרמ"א פסק שאין חילוק בין אטר לאחר, וכולם צריכים להסב על 

ן שדין זה לא קשור להלכות פסח אלא לסכנה. פר"ח: לא יצא כי לא הסב כתקנת ופמ"ג, מ"ב: יצא מכיו -על ימין

 הבה"ל דן בדין גידם לאור הסברות הללו ונשאר בצ"ע שכן אפשר שלא נח להסב בשמאל כי באיזה יד יאכל. חכמים.

 סעיף ז'

 האם מצוות הסבה היא לעיכובא? עיכובא?האם חובת הסבה בשתיית ארבע כוסות היא ל (2

 אכל בלא הסיבה, פרט הדין לכתחילה ובדיעבד באכילת מצה, באפיקומן, ובשתיית ארבע כוסות. (3

משמע שהסבה  יצא, מיסב אין לא מיסב לא. מכאןאמר ריב"ל השמש שאכל כזית מצה כשהוא מיסב  -מצה וכוסות

 מעכבת.

ויש שאמרו שלשיטתו  א"כ האידנא לא הוי דרך חרות ויושב כדרכו ודיו. כיון שבזמן הזה אין דרך להסב -הראבי"ה 

 מדינא אין להסב שכן אין דרך חירות בכך.

 הסבה מעכבת בכל האכילות ובכל ארבע הכוסות, ואם לא היסב יחזור ויסב.  -רא"ש

כוסות ראשונות שיחזור אם לא היסב באכילות המצה יחזור ויאכל ויסב, אך לענין ארבע כוסות יש לחלק בין  –מרדכי 

ובאחרונות יש איסור של מוסיף  ,והטעם לכך בגמ' נאמר שרק שתי כוסות מעכבותובשתי כוסות אחרונות לא יחזור. 

 על הכוסות לכן לא יחזור לשתותם וכדאי הראבי"ה לסמוך עליו לענין זה.

מרדכי. המג"א כתב שמנהגנו ש. הרמ"א הביא את דעת הראבי"ה המקל בהכל ופסק כ"שו"ע סתם להחמיר כדעת הרא

לכן גם עליהם לא יחזור. ובבה"ל פסק כרמ"א ושיכוון קודם ברכה ראשונה לחזור  ,לא לשתות בין הכוסות הראשונות

 .ולשתות

 אותו כזית מצה שיוצא בו צריך להסב. ונחלקו הראשונים האם דין זה גם באפיקומן. הרמב"םבירושלמי,  -אפיקומן

תוס' רא"ש ושו"ע פסקו שיש להסב. בדיעבד אם לא הסב: כתב המ"ב שלא יחזור ויסב אם סובר שאין חיוב הסיבה. 

 קשה עליו האכילה. ודעת הגר"א שכיון שחיוב האכילה הוא זכר למקדש צריך לחזור גם היום כמו הדין בזמן ביהמ"ק.  

 סעיף ח'

 שתה ארבע כוסות שלא כסדר, באר הדין לכתחילה ובדיעבד. (4

 באר מהו שלא כסדר? –א כסדר לא יצא" לכתב מרן השולחן ערוך: "אם שתאן זה אחר זה ש (5
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 ?ח"יידהאם  (ואמר זאת על סדר ההגדה)שתה את ארבע פעמים מכוס אחת גדולה והיה רביעית בכל שתיה  (6

 )אב תשעו(

 פסחים קח: שתאן בבת אחת, ידי יין יצא ידי ארבע כוסות לא יצא. מהו בבת אחת?

 תן את כל הארבע כוסות לכוס גדולה אחת. אך אם יש ארבע כוסות נפרדות יצא.שנ -רש"י

היינו ששתאן שלא כסדר ההגדה וקיים רק כוס אחת. וצריך לשתות עוד שלש כוסות כסדר. וכ"פ השו"ע:  -רא"ש, ר"ן

ברציפות  4ו 3וגם אם שתה כוס  -. מ"בח"א יידצריך לשתות ד' כוסות על הסדר, ואם שתאן זה אחר זה שלא כסדר ל

אם לא שתה ברציפות מותר. וסדר  -ך לא שתה כסדר ההגדה. ב"יו הפוסקים אם הפסיק בין הכוסות א. נחלקח"יידל

סדר ההגדה מעכב. בבה"ל הביא את שתי הדעות ולא הכריע.  -ההגדה אינו מעכב אלא שלא יהיה ברציפות.  פר"ח

 ויש שאמרו שישתה ללא ברכה.

ות בכוס אחת ושתאן לא יצא, ובפמ"ג מצדד שאפ' הפסיק בנתיים ואמר הגדה נמי לא ואם שפך את כל הכוס -מ"ב

 יצא דארבע כוסות בעינן. ובבה"ל נשאר בצ"ע על דינו של הפמ"ג.

 סעיף י'

 מי שהיין גורם לו שאינו יכול לתפקד, האם חייב בשתיית ארבע כוסות? (7

 בשתיית ד' כוסות? נמק.מי שהיין מזיקו עד שנופל למשכב, האם חייב לדחוק את עצמו  (8

נדרים מט: א"ר יהודה בן אלעאי איני שותה יין כל השנה אלא בקדוש והבדלה ובארבע כוסות של פסח, וחוגרני צדעי 

קושר פדחתי מפני הכאב ראש(. וכן איתא בירו'. וכתב הרשב"א והשו"ע מי שאינו שותה יין )מן הפסח ועד עצרת. 

 צמו ולשתות לקיים מצות ארבע כוסות. מפני שמזיקו או שונאו צריך לדחוק ע

אך כתב המ"ב שמי שיודע בעצמו שיפול למשכב משתיית היין פטור מלשתות )אך כמובן שצריך לקחת מיץ ענבים או 

 שכר מדינה למצוה(. ובפסק"ת הביא דעות הסוברות שצריך לשתות גם אם יפול למשכב כל עוד אין בכך חשש סכנה.

 סעיף י"ג

 לקת הנר, מה עדיף?ארבע כוסות או הד (9

שו"ע שעני שיש לו פסחים צט: תנן ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי. דעת המרדכי וכן פסק ה

 -"כ אינו מקבל מן התמחוי, בשביל ארבע כוסות מקבל מהתמחוי והגבאים מחויבים ליתן לו. מ"בשתי סעודות שבד

 . ונר ביתו עדיף מארבע כוסות משום שלום בית

 סעיף א' -תעה

פרט מהם מספר הכזיתות מצה שיש לאכול בליל הפסח, האם אכילתן הן לעכובא, והאם יש חיוב לבלוע כל  (1

  כזית וכזית בבת אחת?

 )אב תשע"ו( על  איזה מצות מברך המוציא לחם מן הארץ? (2

שהאכילה להיכר אין דכיון  -רמב"ם צריך לאכול כזית, דאין חשיבות לאכילה פחותה מכזית. רא"ש ושו"ע -כרפס

 צריך כזית ומברך לפניו אך לא מברך לאחריו. והגר"א היה אוכל כזית ולא ברך לאחריו.

 ברכות לט: א"ר פפא הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך השלימה ובוצע. מ"ט? 'לחם עוני'.  -מצה

ונים האם מברך המוציא על על אכילת המצה מברכים בתחילה 'המוציא לחם' ואח"כ 'על אכילת מצה'. נחלקו הראש

חצויה. כמו כן נחלקו הראשונים האם את ברכת 'אכילת מצה' מברך -שתי המצות השלימות או על המצה הפרוסה

בתחילה את שלשת המצות ויברך המוציא, ויניח השלישית להשמט  על הפרוסה או השלימה. השו"ע פסק שיאחז

יאכל כזית מכל אחת ואחת וטעמו דכיון שיש בזה פלוגתא ואח"כ מידו ויברך על הפרוסה עם העליונה על אכילת מצה. 

 . וכתב הבה"ל שאכילת שתי כזיתות היא לכתחילה אך בדיעבד בכזית אחד סגילכן יאכל מהעליונה וגם מהפרוסה

ובס"ק ט כתב המ"ב שצריך להכניס את שתי הזיתים לפיו, ואחרי שטחנם בשיניו יבלע כזית אחד  .בצירוף משתיהם

 את השאר. ובפסק"ת כתב שיאכל באופן רגיל ויקפיד לאכול את שתי הזיתים בכדי אכילת פרס.ואח"כ 
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שו"ע, ואחר כך יקח כזית מרור. מ"ב, ואפ' אכל קלח שלם עם העלין כברייתה לא יצא כל שאין בו כזית.  -מרור

  חשב זכר.ובשה"צ כתב שהתורה ציוותה לאוכל מרור זכר ל'וימררו את חייהם' ובפחות מכזית אין נ

שו"ע, ואחר כך נוטל מצה שלישית ובוצע ממנה וכורכה עם המרור.. מ"ב, וטעם כריכה זו כדי לצאת דעת הלל  -כורך

פסק"ת וגם בכורך  דסבירא ליה דקרא ד'על מצות ומרורים יאכלהו' בהדי הדדי משמע. וצריך כזית מצה וכזית מרור.

קלים גם בפחות מכזית, ויכול לאכול כזית אחד מהמצה והמרור יש לכתח' לאכול שתי הזיתים בב"א ולאדם חלוש מי

 יחדיו.

דעת רש"י שבאכילת אפיקומן מקיימים את מצות אכילת מצה בליל פסח, אך דעת הרא"ש שאפיקומן  -אפיקומן

היא זכר לפסח שהיה נאכל על השובע בלבד. השו"ע )תע'ז( פסק שהוא זכר לפסח וצריך לאכול כזית. ובמ"ב כתב 

כרש"י. והמהרי"ל  הנאכלת עם הפסח ילה יקח שני זיתים. הב"ח סובר שאחד זכר לפסח ואחד זכר למצהשלכתח

  כיון שחביבה מצות אפיקומן. כתב שאוכלים שני כזיתות

 ח מדאורייתא."ובכזית אחד יייד לסיכום, לכתח' בענין לאכול חמש כזית מצה, ובדיעבד שלש כזית.

 סעיף ג'

 מצה יצא, מרור לא.סה, האם יצא ידי חובה? בלע מצה או מרור ללא לעי (3

 , האם יצא ידי חובה?והקיאםאכל מצה, מרור, ושתה ד' כוסות,  (4

 מצה יצא. בלע מצה ומרור כאחד, האם יצא ידי חובה? (5

)דבעינן טעם  פסחים קטו: אמר רבא בלע מצה יצא )שהרי אכילה היא, אך לכתח' בעינן ללעוס(, בלע מרור לא יצא

ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא. )והמרור לא מבטל  )כאחד( מר 'וימררו את חייהם'(. בלע מצה ומרורמרור וליכא שנא

במצה מבושלת לפי שנתבטל טעם מצה,  ח"יידוכן פסק השו"ע. ובמ"ב בס' תסא נפסק שאין  למצה כיון שאינו לועס(.

 ושרי בדיעבד.כיון שהמצה לא איבדה את הטעם אלא רק הוא לא הרגישה בפיו  ח"יידאך כאן 

ואין ללמוד מכאן שצריך להיות במצה 'הנאת מעיו' שהרי להלכה העיקר הוא הנאת גרון. לפיכך המקיא  -פסק"ת

 ולא יברך עליהם. ח"ייד. ולכן גם מי שניזון דרך זונדה אינו ח"ייד

. ואם כרך מצה דין נוסף המובא בסעיף זה 'אם כרכם בסיב ובלעו אף ידי מצה לא יצא לפי שאין דרך אכילה בכך'

 משום שהוי דרך אכילה. ח"יידבדבר מאכל המ"ב פוסק כר"ן ש

 סעיף ד'

 כשידע או לא ידע שהלילה פסח, האם יצא ידי חובה? –אכל מצה או מרור ללא כוונה, או שאכלם בעל כרחו  (6

חזרת מצוה )מצוות לא צריכות כוונה(. ור' יוסי אומר אע"פ שטיבל ב בפסחים קיד: תניא אכלן בלא מתכוון יצא

 כי לא נתכוון(.  ח"יידלהביא לפניו )מצוות צריכות כוונה, ולא 

בראש השנה כח. שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצא ואמר רב אשי שכפאוהו פרסיים אמר רבא זאת 

 כוונה(.אומרת התוקע לשיר יצא )לכא' מצוות לא צריכות כוונה(. רבי זירא אמר לשמעיה איכוין ותקע לי )צריכות 

 באכילת מצה בכפייה: ח"יידנחלקו הראשונים האם  ות צריכות כוונה כדעת ר' זירא, אךדעת רוב הראשונים שמצו

ן "מצוות צריכות כוונה וכדעת ר' זירא אך מאידך פסק כשמואל שכפהו פרסיים יצא. וביאר הר -רמב"ם ושו"ע

שר הוא יודע שהיום פסח ושחייב באכילת מצה, אבל שבמצה הדין שונה כיון שיש הנאה באכילה לכן חשיב ככוונה כא

 כיון שלא ידע שעושה מצווה. ח"יידאם לא נתכוון כלל כגון שחשב היום חול או שאוכל חמץ לא 

לא קיי"ל כאבוה דשמואל לפי שהלכה כ' יוסי ובכל מקרה צריך כוונה בעצם אכילת  -תוס', וכ"פ פר"ח והביאו המ"ב

 המצה.

כיון שהוא מדרבנן א"צ כוונה, וכתב הבה"ל שאין להקל כדבריו וגם בדרבנן צריך כוונה. וגם חק יעקב סובר ש -מרור

 ל'חק יעקב' אין להקל ביו"ט שני שהוא מדרבנן באכילת מצה, ע"מ שלא יזלזלו במצה.

 , סעיף א'תעז
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 מהו סוף זמן אכילת כזית ראשון )של המצה(, או כזית של האפיקומן בליל פסח? (1

את הבשר בלילה הזה' ר' אלעזר בן עזריה אומר נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן 'ועברתי בארץ  ברכות ט. 'ואכלו

מצרים בלילה הזה' מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות. א"ל ר"ע והלא כבר נאמר 'בחפזון' עד שעת חפזון )עמוד 

אכל מצה בזמן הזה אחר חצות  השחר( א"כ מה ת"ל בלילה הזה, שאינו נאכל ביום למחרתו. ובפסחים קכ: אמר רבא

 לראב"ע לא יצא. 

אך דעת תוס' ורשב"א שהלכה  הרמב"ם פוסק שהלכה כר"ע לפי שהלכה כר"ע מחבירו, וזמן מצה הוא כל הלילה.

 כראב"ע כיון שסתמו כמותו שלש פעמים בגמרא.

ייג לאכלה עד חצות כדי נכון להחמיר ולאכלה עד חצות. אף שלא הכריעו כמי הלכה דאף לר"ע יש ס -הרא"ש והשו"ע

וכ"ש שיהא זהיר לעניין  -מ"בויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות.  -רמ"אלהרחיק את האדם מן העבירה. 

הזית הראשון שעליו מברך 'על אכילת מצה' ואם אחר ספק אם יצא ויאכל בלא לברך. וגם מרור שהוא מדרבנן יזהר 

  לאכלו לפני חצות  ואם אחר יאכל בלא ברכה.

 תפג
 מי שיש לו רק כוס אחת, שתי כוסות או שלוש כוסות יין, כיצד ינהג בליל הסדר? (1

הלכות שבת קי"ל שמי שאין לו יין מקדש על הפת. השו"ע פוסק כרי"ף שמי שאין לו יין כלל מברך בתחילה המוציא ב

המרור  ובסוף מברך על כרפס אוכל אח"כ ,צה ואוכלובוצע ומניח ידו עליו עד שגומר הקידוש ומברך על אכילת מ

אומר המ"ב שיקדש בה לפי שיש סוברים שאין  אם יש לו כוס אחתואח"כ כורך מצה ומרור ללא ברכה על המצה. 

יעשה כסדר  -שלשיקדש, וכוס שניה לברה"מ התדירה וכן טעונה כוס.  -שתי כוסותבקידוש פת בליל הסדר.  ח"ייד

 )שלשת הראשונים( דאין מעבירין על המצות.

 תפה
 מה דין אדם שנשבע שלא יאכל מצה? .א

 מה דינו כאשר אמר שבועה שלא אוכל מצה זו? .ב

 )שאלה זאת נשאלה כשאלה אחת באב תשע"ו( מה דינו כאשר אמר שבועה שלא אוכל מצה בליל פסח? .ג

בירושלמי שבועות, אמר שבועה שלא אוכל מצה סתם, אסור לאכול מצה בליל פסח, )וביאר הר"ן שכיון שנשבע 

השבועה חלה מתוך שחלה על כל השנה(. אמר שבועה שלא אוכל מצה בליל הסדר לוקה ואוכל מצה בליל פסח בכולל, 

 )וכיון שאין כאן כולל אין שבועה חלה לבטל את המצווה(.  והעתיקו זאת להלכה הרי"ף והרא"ש.

מביא את דעת המור וכ"פ השוע. ומ"ב כתב שאף ששבועתו חלה כשנשבע בכולל, מצוה להתיר את שבועותו. ובבה"ל 

וקציעה שכתב שאם יאמר 'שלא אוכל מצה זו' אסור אפילו אין לו מצה אחרת ויתירו לו את שבועותו, כדין אדם 

 הנשבע שלא לאכול מצה כלל.

 ספירת העומר
 סעיף א' -תצג

האם מותר לישא אישה מפסח ועד ל"ג בעומר למי שעוד לא נשא אישה, למי שלא קיים פרייה ורבייה ולמי  (1

 מחזיר גרושתו ומדוע?ש

יבמות סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע מגבת ועד אניטפרס וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו 

כבוד זה בזה. ושם כולם מתו מפסח ועד עצרת. וכתב הטור ושו"ע שנוהגים בכל המקומות שלא לישא אשה שלא 

 אין נמי מי שקפץ וכנס אין עונשים אותו. להרבות בשמחה אבל לארס ולקדש שפיר דמי, ונישו

 כיון שהוא מנהג לכן בזמן שיש סיבה כגון שלא קיים פריה ורביה או שאין לו מי שישמשנו מותר לישא. –פר"ח 

 אין חילוק בזה ובכל מצב אסור. אמנם להחזיר גרושתו מותר שאינו כל כך שמחה.  -ב"ח ומ"ב

 סעיף ג'

 ר, פרט ונמק.האם מותר להסתפר בראש חודש איי (2
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שבמדרש נאמר שמתו 'מפסח ועד פרוס העצרת' ופרוס היינו חצי החודש. וכשתסיר ט'ו ממ'ט נשארו ל'ד  יכתב הב"

וצריך להמתין לג ימים שלמים ומגלחים ביום ל'ד בבוקר כי מקצת היום ככולו. ודעת הרמ"א שפסקו ביום ל'ג ימים 

הם מתו בימים שאומרים בהם תחנון,  שלמים אך לא ברצף אלא בבוקר. אך דעת התוס' שתלמידי ר"ע מתו ל'ג ימים

( ובנוסף התירו גם להתגלח בל'ג בעומר 16ר"ח סיון = -1שבתות  -6ר"ח אייר, – 2פסח,  7שהם לג ימים עד עצרת )

. וכתב הרמ"א שמי שנוהג 'שבו הסמיך ר"ע תלמידיו. השו"ע כתב 'יש נוהגים להסתפר בר"ח אייר וטעות היא בידם

וס' לא יסתפר מל'ג בעומר ואילך ויכול להסתפר בר"ח אייר. אך מי שנוהג כב"י ושו'ע ומסתפר מלאחר ל'ג בעומר כת

 לא יסתפר בר"ח ולא יאחז החבל בשני ראשיו.

 סעיף ד'

 האם נשים עושות מלאכה בימים שבין פסח לעצרת ומדוע? )שתי סיבות( ומה הדין באנשים. (3

מפסח ועד עצרת משקיעת החמה ועד שחרית, משום שתלמידי ר"ע נפטרו סמוך  כתב הטור, מנהג שלא לעשות מלאכה

לשקיעה ונקברו לאחר השקיעה והיו העם בטלים ממלאכה על כן גזרו שלא לעשות שמחה בינתיים. ועוד טעם לפי 

ב שאנו סופרים העומר וכתוב שבע שבתות דהיינו שבזמן הספירה צריך לשבות. וכתב השו"ע שנהגו הנשים, והמ"

 כתב שה"ה לאנשים.

נפק"מ, לאחר שספר לטעם הראשון צריך לשבות, ולשני אין צריך. והוסיף בשעה"צ שאף לטעם הראשון אין להחמיר 

 אלא משקיעת החמה 'כדי קבורה'. ובפרט לאחר ל"ג בעומר שלטעם הראשון אין להחמיר כלל.
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 יום טוב
 סעיף א' - תצה

כלל, ואפשר לעשותה מעיו"ט, האם ובאיזה אופן מותר לעשותו ביו"ט?  מלאכת אוכל נפש שאין מפיג טעמו (1

 באלו תנאים מותר להכין אוכל נפש ביו"ט?  והאם הוא לכתחילה?

 האם מותר לבשל איטריות ביום טוב, נמק ופרט. (2

רי הסובר שמכשי ,ובגמרא שם נאמר שהמשנה אינה כר' יהודה מגילה ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד.

ובביצה לז. שמשנתנו כדעת ב"ש, אך לדעת ב"ה מותר  אוכל נפש שא"א לעשותן מערב יו"ט מותר לעשותן ביו"ט.

ביו"ט להוציא ולהעביר שמתוך שהותרה הוצאה והבערה לצורך אוכל נפש הותרה גם שלא לצורך, ובלבד שיהיה בהם 

 וכן פסק השו"ע. צורך קצת.

ות שיש חילוק בין דברים שאפשר לעשותן מערב יו"ט לדברים שא"א. בשבת עצמו מצאנו בגמר בדין הכנת אוכל נפש

התניא ממתקין אותו בגחלת? לא קשיא כאן בגחלת ות"ר אין מסננין את החרדל ואין ממתקין אותו בגחלת.  קלד:

ושואלת הגמ' מדוע אסור בגחלת של עץ ומאי שנא מבשרא אגומרי שצולין על אף  של מתכת וכאן בגחלת של עץ.

אפשר מאתמול הואיל ולא משתנה טעמו.  וכן חרדל ש האש? התם לא אפשר, הכא אפשר. וביאר רש"י שמכבה את

בביצה יד. בית הלל אומרים שתבלין נדוכין כדרכן במדוך של אבן, והמלח במדוך של עץ. והביאור לכך הוא שמלח 

 טחנו מבע"י.אין מפיג טעמו כתבלין ולכן צריך ל

עצמו אין חילוק ומותר להכין בכל מצב. אלא שחז"ל החמירו לענין חרדל וגבינה, וכן אוכל נפש  -ר"ן, שו"ע .1

 במלח מפני שדרך לעשותו לימים רבים. ונחלקו האחרונים האם מותר ע"י שינוי והמ"ב מתיר.

כשם שיש חילוק במכשירים, כך יש חילוק באוכ"נ עצמו. ואם היה אפשר לעשות  -א"ז, מהרי"ל, רמ"א .2

 לעשות מדרבנן אפ' ע"י שינוי. למעט מלח שהותר ע"י שינוי מפני שהוא נצרך לכל מאכל. מאתמול, אסור

כמו הא"ז שיש חילוק באוכ"נ , אך אם היה אפשר לעשות ולא עשה מעיו"ט יכול לעשות  -סמ"ג רמ"א בדיעבד .3

שינוי. וכתב המ"ב שאם לא עשה מעיו"ט מחמת אונס יכול לעשות ביו"ט גם ללא  ע"י שינוי ביו"ט עצמו.

והשינוי אינו צריך להיות גדול מפני שכל מגמתו להזכיר שהוא יו"ט שלא יבוא לעשות מלאכות האסורות 

  ממש )לבוש(.

איטריות וכדומה שהכנתם מעיו"ט משביחה אותם אוסר  ,למעשה כמעט כל האוכלים מפיגים טעמם, אך בלפתן

 מן מרובה.הרמ"א, והשו"ע יתיר לעשותם מלכתח' שכן אין דרך לעשותם לז

 סעיף ב'

 אלו מלאכות אוכל נפש אסור לעשותן ביו"ט, והאם איסורן מהתורה? (3

 קצירה, טחינה, בצירה וצידה לצורך אוכל נפש, האם אסורים ביום טוב מהתורה או מדרבנן, ומדוע? (4

 ביצה כג: אין צדין דגים מן הביברים ביו"ט. משמע שצידה אסורה אפ' לצורך יו"ט.

לרב יוסף מהו לגבן? א"ל אסור. מ"ש מלישה? התם לא אפשר הכא אפשר. משמע שמלאכת בונה שבת קלד. א"ל אביי 

 נאסרה. 

דהיינו קוצר שאסורה  .ביצה ב: פירות הנושרים אסורים. פירש"י שגזירה שמא יעלה ויתלוש, דהוה איסורא דאו'

 ביו"ט.

אותם מלאכות שהם משימור ואילך הם ירושלמי א,י. 'אך אשר יאכל לכל נפש' וסמיך ליה 'ושמרתם את המצות'. 

 מותרות דהיינו מלישה ואילך, אבל שאר מלאכות שמקודם לכך אסורות.

לא כל מלאכת אוכ"נ הותרה שהרי מיעט הכתוב 'אך אשר יאכל' ונאסרו קוצר צד וכו' לפי  -רשב"א, גר"א .1

שדרך לעשותן  שדרך לתקן מהם לימים הרבה ומלאכות אלו אסורות מדאו' אבל מלאכות מלישה ואילך

 לאותו יום מותרות.
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מהתורה כל מלאכת אוכ"נ מותרת אלא שחכמים אסרו מלאכות מסוימות ואפ'  -רמב"ם, רא"ש ר"ן, שו"ע .2

מלאכות הנעשות לימים רבים.  -ר"ן תי אסרו חכמים:ע"י שינוי אסורות ודברי הירו' הם אסמכתא בעלמא. מ

בכל היו"ט וימנע  מלאכות שאדם עלול לעסוק בהם אסרו -רמב"םמלאכות הדומות לעובדין דחול.  -רא"ש

 משמחת יו"ט. 

  ובהמשך יתבאר בהרחבה פרטי הדינים. מ"ב הביא את שתי הדעות.ה

 סעיף ג'

 האם מותר להוליך משא על גבי בהמה? (5

פרתו יוצאת ברצועה שבין קרניה ומקדרין את הבהמה ביו"ט ביצה כג: שלשה דברים ראב"ע מתיר וחכמים אוסרים. 

ע"ג דעביד חבורה( ושחוקים את הפלפלים ברחיים שלהם. וחכמים אוסרים. נח' הראשונים האם דין יו"ט מוסב )א

 גם על הרישא:

יו"ט קאי רק על המקרה השני, אך ביו"ט אין איסור שביתת בהמתו דאינם בכלל ל'ט אבות  -רש"י,ר"ן .1

 מלאכה.

 שביתת בהמתו. יו"ט דקתני מוסב גם על הרישא, ולכן יש ביו"ט איסור -טור .2

 אין מוציאן משא על גבי בהמה שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. ונחלקו כמי סובר. -רמב"ם .3

השו"ע כתב 'אין מוציאין משא על גבי הבהמה ביו"ט'. על פי הב"י משמע שפסק כרמב"ם וסובר שיש בכך איסור דאו' 

לכן צריך לומר שהאיסור כאן הוא רק עובדין כטור. אך הרמ"א פסק בסימן רמ'ו שאין איסור שביתת בהמה ביו"ט, ו

 דחול.

 סעיף ד'

 במה שונה דין מוקצה ביו"ט משבת? (6

בהלכות שבת נפסקה הלכה כר' שמעון שאין מוקצה אלא היכא שדחאו בידיים, חוץ ממוקצה מחמת איסור.  באיסור 

נים מה הדין ביו"ט לאור נפסק כר' יהודה המחמיר וסובר שכל דבר שהקצה מדעתו הרי זה מוקצה. ונחלקו הראשו

 מס' סוגיות?

אכל ובה"א לא תאכל. ובגמ' רב נחמן מעמיד דין זה בתרנגולת  בריש ביצה נאמר במשנה ביצה שנולדה ביו"ט בש"א ת 

העומדת לגדל ביצים שהיא מוקצית, ומאן דאסר מוקצה אסר גם נולד, ודעת ב"ה המחמירים כר' יהודה. ומקשה 

ן שב"ה סוברים כר"ש?  ומתרץ שלענין שבת דסתם לן תנא כר"ש )מחתכין את הנבילה( הגמ' והרי בשבת אמר רב נחמ

משמע שדעת רב  מוקי לב"ה כר"ש. אך לענין יו"ט דסתם לן תנא כר"י )אין מבקעין עצים ביו"ט( מוקי לב"ה כר"י.

 נחמן שיש מוקצה ביו"ט!

 דלקמן.אוד שנשבר אסור להסיקו ביו"ט. ורבו הדעות בדין זה כ ובביצה לג.

ר' יוחנן אמר הלכה כר"ש. ומי אמר ריו"ח הכי והאמר ריו"ח הלכה כסתם משנה ותנן אין מבקעין עצים  שבת קנו.

מן הקורות ומן הקורה שנשברה ביו"ט? ריו"ח מעמיד משנה זאת כר' יוסי בן יהודה. והגמ' לא מחלקת בין יו"ט 

 לשבת, משמע שאין מוקצה ביו"ט!

יו"ט בין לענין מוקצה ובין לנולד כבשבת קנו, ואין הלכה כסוגיות בביצה שהם הלכה כר"ש ב -רש"י, סמ"ג .1

 דעת יחיד. 

הלכה כרב נחמן שיש לחלק בין שבת ליו"ט. ולמרות הקושי משבת קנו הביא הרי"ף  -רי"ף, רמב"ם, שו"ע .2

חמור משום שאינו  ביו"ט יבואו לזלזללא שכדי ראיות רבות לכך שמחמירים כר' יהודה ביו"ט. והטעם 

 כשבת.

והראיה מ'אוד  .אסוררגיל צה דנולד שחמור יותר ממוקצה וקמ אך הלכה כר' שמעון, -בה"ג, ר"ח, רמ"א .3

 נפק"מ בין השו"ע לרמ"א במוקצה מחמת מיאוס או במוקצה העומד לסחורה שהרמ"א יתיר. שנשבר'.
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 תצז
 סעיף א', ה

 האם איסור צידת דגים ביו"ט הוא מהתורה או מדרבנן? (1

 .)התייחס לדין צידה וגם לדין הכנה(לצוד דגים במצודה/ביד מתוך בריכת דגים או מתוך כלי ביו"ט  האם מותר (2

ביצה כג: אין צדין דגים מן הביברים ביו"ט אבל צדין חיה ועוף מן הביברים. רשב"ג אומר לא כל הביבירים שוין, זה 

רבה בר רב הונא אמר רב, הסוכר אמת  ושם בגמ' אמר הכלל כל המחוסר צידה אסור ושאינו מחוסר צידה מותר.

 המים מעיו"ט ולמחר השכים ומצא בה דגים מותרים.

 רשב"ג התיר לצוד דגים גם מביבר קטן והראיה מדברי רב. -רמב"ם .1

רשב"ג חלק על ת"ק רק לעניין חיה ועוף, אך לצוד דגים אסור גם מן הביברים משום  -ראב"ד, רשב"א, שו"ע .2

ם להשמט ולכן אינם נחשבים כניצודים. אך דעת רב שמתיר לצוד דגים מאמת שהם מכוסים מן העין ויכולי

יה של מוקצה וסכר את האמה מעיו"ט אין בעבאמה צרה מאוד ואינם יכולים להשמט. והואיל  יהמים אייר

 הואיל והכינו.

יש מחמירין המ"ב בס"ק י"ד, כתב ששיעור רוחב האמה לא יעלה על ו' טפחים אפ' שארוכה הרבה. ואף באופן זה 

שלא לצודן במצודה כדרך חול אלא ביד. ויש אומרים שיש צידה דווקא בביבר שמחובר לקרקע שהוא מקום חיותם, 

אך כאשר הם מונחים בכלי לא שייך צידה ואפ' במצודה שרי. ואם הם בכלי ניתן להיקל אף ביותר מרוחב ו' טפחים 

מים לזמן רב הם מוקצים ואם הזמינם בפה צ"ע ומסקנת כאשר צד ביד )קולא אחת בלבד(. ואם שם דגים בתיבה ב

 הפמ"ג שסגי בהכי.

 סעיף ב'

 האם מותר להאכיל בהמה וחיה ביו"ט? (3

 ביצה כג: אין צדין דגים מן הביברים ביו"ט ואין נותנין לפניהם מזונות. ומדוע לא נותנים להם מזונות?

 ות שניצודות ועומדות יהיה אסור.דכיון שהם מוקצים לא שרי למטרח עלייהו. וגם אם הבהמ -רש"י .1

 אין נותנים לפני הדגים מזונות שמא יבוא לצודם. אך אם ניצוד ועומד שרי. -תוס' .2

הרמב"ם הזכיר את שני הטעמים הנ"ל וכתב: 'דגים ועופות שהם מוקצה וכו' אין נותנים לפניהם מזונות שמא יבוא 

הכריע והמאמר מרדכי מה עיקר הטעם לרמב"ם. המ"ב  ליקח מהם', והשו"ע אף הוא העתיק את לשונו. נחלקו הב"י

שהעיקר כדעת הב"י שביאר שהרמב"ם פוסק כתוס' ולכן בחיות שניצודות מותר, וכן נוהגים העולם. והוסיף המ"ב 

שגם את החיות שאסור ליתן לפניהם מזונות, ניתן להניח בריחוק קצת מהם והם באים ואוכלים, שכיון שעושה היכר 

 מהם. לא יבוא לקחת

 סעיף ג'

 מה הדין בספק צידה? (4

 פרש מצודה מערב יו"ט, וביו"ט ראה בעלי חיים שניצודו בהם, האם מותר לשחטם ביו"ט? (5

שספק  ביצה כד: משנה, מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מעיו"ט לא יטול מהם ביו"ט אלא"כ ידוע שנצודו מעיו"ט.

ק מוקצה ונולד משום שהוי דשיל"מ ועוד שכמה פעמים ראו ן אסור. וכן פסק השו"ע. וכתב ה"ה שמחמירים בספוכמ

חכמים להחמיר גם בספק דרבנן. נפק"מ בין הטעמים שאם עד מוצ"ש יתקלקלו הדגים ולא הוי דשיל"מ. וכתב 

 שעה"צ שהעקר כטעם השני ואסור, ואם חושש שיפסד לגמרי אפשר שיש להקל כטעם הראשון.

א ומצאן מקולקלין מעיו"ט בידוע שמעיו"ט ניצדו ומותרים. ופרש"י שכאשר אומר ב ר' שמעון בן אלעזרובביצה שם, 

 חיה נתפסת המצודה מתפרקת ואפ' אם לא ראה את החיה ממש במיו"ט מותר כיון שידע שנתפסה חיה. וכ"פ השו"ע. 

 ד-סעיפים ג

 באר הדין במקרים הבאים, ביו"ט ראשון וביו"ט שני: (6
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 מוכן. ספק ספק נולד. ספק מוקצה. ספק צידה. (א

מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מעיו"ט לא יטול מהם ביו"ט  אלא"כ יודע שנצודו מעיו'ט . =)שייך לתצז, ג(ספק צידה 

דע שכל דין מוקצה ונולד בכלל זה, מפני שהוא דשיל"מ ושכמה פעמים ראו חכמים  -. וכן הלכה שספק אסור. ה"ה

קים דלאו דוקא ספק צידה אלא הוא הדין כל ספק מוקצה והסכימו הפוס -. מ"ב ס"ק ח'חמיר גם בספק דרבנןלה

 וכל שכן ספק נולד דמחמרינן בהו כשל תורה.

והמ"ב פוסק שהואיל ויש סוברים שדין  ו"ט שני שרי לדעת השו"ע דהוי ס"ס, ספק אם ניצוד וספק מדין יו"ט שני.ביו

 יו"ט שני אינו מדין ספק, יש להחמיר אם לא במקום הפסד.

יא את דעת הרשב"א שמחלק בין צידה לשאר דברים. וכתב שספק מוקצה ונולד הם מדרבנן ולקולא אמנם הב"י הב

 משא"כ בצידה דדאו' ולחומרא. והב"י חולק על דבריו.

 סעיף י"ז

בהמה שמוכנה לשחיטה ביו"ט ונמצאה טריפה אחר שנשחטה, האם מותר לטלטלה והאם מותר למוכרה  (7

 .לנוכרי ביו"ט כדי שלא תסריח ותיפסד

היתה היא עומדת לאכילה או כש אא"כסתם בהמה  , השו"ע פסק כר' יהודה שיש לו מוקצה א"כ אסור לטלטלמוקצה

 . אך לאחר שנטרפה יאסור מדין מוקצה כי לא לכך היתה ראויה. מסוכנת מבע"י

יים. דעת הרמ"א שפסק כר"ש נחלקו הפוסקים. דעת המ"א שמותר לטלטלה כיון שראויה לכלבים ולא דחאה בידב

אך דעת הגר"ז שאסורה מדין נולד שמעיקרא היתה ראויה לאדם ועכשיו ראויה לכלבים. והמ"ב הביא את שתי 

הדעות והוסיף שדעת המהרש"ל שהיום מותר לטלטל מפני שכל הטעם שאסרו היה משום שטריפות לא מצויות, אבל 

 טל לא יבואו לשחוט וימנעו משמחת יו"טריאה, אם לא נתיר לטלהדיני בכיום שטריפות מצויות, כי אנו מחמירים 

 .ע פסק ש"אסור לטלטלההשו"ויש חולקים על היתר זה. 

. ואם אינו "אבל מותר למכרה לגוי כדרך שהתירו מכירה לישראל, שלא ישקול ולא יזכיר סכום דמים... מכירה לגוי

לא היה לו פנאי למכור מלפני וכל ההיתר דווקא ששחט ביו"ט או סמוך ליו"ט כש -מאמינו יקח ממנו משכון. מ"ב

 יו"ט.

 סעיף א תצח

 האם מותר לבדוק סכין ביום טוב כדי לשחוט? (1

חולין יז: א"ר חסדא מנין לבדיקת סכין מן התורה? שנאמר 'ושחטתם בזה ואכלתם'. ומבארת הגמ' שהכוונה שצריך 

להראות סכין לחכם ביו"ט?  להראות את הסכין לחכם לפני שחיטה מצד כבודו של חכם. וביצה כח: אבעיא להו מהו

 רבנן אסרי וכן הלכה. נחלקו הראשונים מדוע אסור להראות לחכם?

 משום עובדין דחול, ודווקא לטבח אך לסתם אדם מותר. -רש"י .1

 אסור להראות סכינו לחכם. דםאסור שמא יראה לחכם חוץ לתחום, לפיכך לכל א -רי"ף, רא"ש .2

 , ואפ' בדיעבד יהיה אסור כדין בכור.אסור כראיית בכור משום שנראה כמתקן -רז"ה .3

אסור שמא תמצא הסכין פגומה ויאמר החכם לשוחט שאסור לשחוט בה וילך השוחט  -רמב"ם, שו"ע, רמ"א .4

לעם הארץ להראות סכינו אבל ת"ח מותר דלא חיישינן שמא יבוא  . ולפי"ז אסור רקויחדדנה במשחזת

ור גם כיום, שכל שוחט בודק לעצמו, לבדוק את הרמ"א כתב שע"פ טעמו של הרמב"ם אס להשחיז סכינו.

 הסכין ומיהו בשעה"ד יסמוך על שאר השיטות ויכול לבדקו ביו"ט.

ושם בגמ', רב יוסף אמר ת"ח רואה סכין לעצמו ומשאילה לאחרים. הראשונים הסבירו דין זה על פי דרכם, והרמב"ם 

פר"ח שאפ' לכתח' יכול החכם לראות את סכינו וכתב ה ביאר שאין חשש שת"ח ישחיז את סכינו וכן פסק השו"ע.

ולהשאילה. והמג"א הסתפק האם שוחט שהוא ת"ח יכול לבדוק לעצמו, או שחוששים שמא יחשוב שהוא ת"ח למרות 

 שאינו.
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 תקב
 סעיף א

האם איסור הבערה ביו"ט הוא מן התורה? ומה הם טעמי האיסור? עבר והבעיר האם מותר לו להינות  (1

 מהאש?

 בשל באש שהולידו אותה ביו"ט מעצים וכדו'?האם מותר ל (2

 האם מותר להוליד אש מן העצים וכדו' במקרה שלא היה באפשרותו להכין אש לפני יו"ט? (3

ביצה לג. אין מוציאין את האור, לא מן העצים, ולא מן האבנים, ולא מן העפר, ולא מן הרעפים ולא מן המים. מ"ט? 

 משום שמוליד ביום טוב. 

 ור מדרבנן שמוליד דבר חדש וקרוב הוא לעושה מלאכה חדשה. רש"י פירש שאס .1

רמב"ם כתב שהטעם משום שהיה אפשר להמציא אותה מבעוד יום. והקשו הרי בגמ' נאמר משום מוליד? וביאר  .2

 הוי בכלל מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן מבעוד יום ואיסורו משום מוליד. אשהט"ז שלהוציא 

 שמותר בדיעבד דהוי דרבנן.רה"פ והמ"ב וסר כיון שסובר שאיסורו מדאו'. אך דעת , הט"ז אהוציא אשאם בדיעבד 

,שאם לא היה יכול להמציא אש ט"ז, שיכול היה להדליק אש מעיו"טיש שדקדקו )ברכי יוסף( מטעמו של ה -פסק"ת

הפוסקים  מעיו"ט כגון שהיה אנוס או כשהכין וכבה לו שמותר להמציא אש חדשה ביו"ט. אבל למעשה סתימת כל

לאסור זאת אף לשיטת הרמב"ם כי לא כל מכשירי או"נ שא"א לעשותם מעיו"ט הותרו ביו"ט, והוצאת אש היא 

אמנם בשעה"ד שאין לו מהיכן  מלאכה גמורה שממציא דבר יש מאין והוא כתיקון כלי גמור שאסרו אף לצורך אוכ"נ.

 גדול לצורך תינוק או חולה.להשיג אש דלוקה אפשר להקל ע"י נכרי או קטן או ע"י ישראל 

 תקג
האם מותר לבשל מיו"ט ראשון של ר"ה ליום השני, ובמה זה תלוי? ובאיזה אופן התירו לבשל ביו"ט אחד  (1

 לחבירו בלא פקפוק?

האם מותר לבשל קדירה מלאה בשר מיום טוב לצורך מחר, אם הוא שבת, או יום טוב, או יום חול, כשאינו  (2

 ונמק.צריך אלא לחתיכה אחת. פרט 

הותיר  -ביצה טו: יו"ט  שחל להיות ערב שבת, לא יבשל בתחילה מיו"ט לשבת אבל מבשל הוא ליו"ט, ואם הותיר 

לשבת. וכן בפסחים מו: האופה מיו"ט לחול, רב חסדא אמר לוקה )לא תעשה מלאכה ולית לו הואיל(, רבה אמר אינו 

שם 'אין אופין מיו"ט לחבירו'. וכתב מ"ב שה"ה גם בדבר לוקה )דאמרינן הואיל ומקלעי ליה אורחים חזי ליה(. וכן 

 שאינו מלאכה אלא טירחא כגון הדחת קערות וכדומה.

ביצה ד: איתמר שני ימים טובים של ר"ה, רב ושמואל דאמרי תרוויהו נולדה בזה אסורה בזה. הטעם ראש השנה: 

יות, מותרת בזה. נחלקו הראשונים האם לכך הוא שהואיל והם קדושה אחת. משא"כ כשהיום טוב השני הוא של גלו

 אומרים סברא זאת גם להקל?

אם הניח עירובי תחומין בליל ראשון של ר"ה, ונאבד או נאכל לאחר ביה"ש, מועיל העירוב גם ליום  -רמב"ם .1

  השני מפני שר"ה קדושה אחת היא.

 להקל.אין יכול לסמוך על העירוב ואע"ג דקדושה אחת הן, היינו להחמיר ולא  -ראב"ד .2

כותב במפורש לדין הכנת אוכל. אסור לשחוט מיו"ט לחבירו דשמא השני חול הוא ואף בר"ה הדין  -הגמ"י, שו"ע .3

 .חמיר ולא להקלכן ואע"ג דקדושה אחת הן היינו ל

הגר"א כתב שלדעת הרמב"ם יהיה מותר להכין ביום הראשון של ר"ה לצורך השני, כי  מח' בדעת הרמב"ם:-בה"ל 

אחת להקל. אך דעת המג"א שגם לרמב"ם אסור שכן דווקא בעירובי תחומין ניתן לומר ממ"נ שאם  אמרינן קדושה

 השני חול מותר, ואם הוא קודש הרי זה קדושה אחת. אך בבישול אם היום השני הוא חול נמצא שמכין מיו"ט לחול.

 ואין לומר ממ"נ להקל.
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ת אמרו ממלאה אשה כל הקדרה בבשר אע"פ שאינה ביצה יז. ת"ר אין אופין מיו"ט לחבירו, באמ -חתיכה אחת

ההיתר הוא כיון שעושה את הפעולה בחד טירחא לפי שממלאה את הקדירה  -צריכה אלא לחתיכה אחת. רש"י

מניחה על האש. אך דעת הרשב"א שמותר כיון שריבוי בשר משביח את התבשיל ולכן מותר לתת בתחילה ורק אח"כ 

. המ"ב כתב את שני הטעמים להקל, דהיינו שמותר בטירחא אחת גם אם לא גם לאחר שהקדירה עומדת על האש

 משביח, ואם משביח יכול להוסיף ולהרבות בפעולות. 

בביצה יז: מי שהניח עירובי תבשילין הרי זה אופה וכו'... אכלו, מבשל הוא ליו"ט ואם הותיר  -ודוקא קודם אכילה

תוס' רגילים העולם להערים, שצולים התרנגולת ביו"ט ואוכלים  הותיר לשבת ובלבד שלא יערים ואם הערים אסור.

 מעט מן התרנגולת, ומיהו רבנו שמואל היה אומר שדווקא קודם אכילה מותר אבל אחר אכילה לא. וכן פסק השו"ע.

קודם או לבשל חתיכות רבות ורק  יכול לצלותאחת והב"ח כתב שמותר רק כאשר באמת צריך לאכול חתיכה  -מ"ב

ה, אך דעת המג"א שמותר הערמה שאינה ניכרת וזאת כאשר עושה לפני הסעודה ואף טועם ממנה מעט, ואין סעודל

  למחות ביד המקלים כמג"א.

 תקד
 סעיף א

 מלאכת טחינה ביו"ט, האם אסורה מהתורה או מדרבנן? (1

 האם מותר לדוך תבלין או מלח ביו"ט? (2

רבנן והשו"ע הכריע שמדרבנן.  ואף לסוברים שאסור מדאו' לעיל בסימן תצה מח' ראשונים האם אסורה מדאו' או מד

התירו טחינת תבלינים הואיל ומסרן הכתוב לחכמים והם לא אסרו אלא בדבר שדרכו לימים רבים, אך טחינה 

 תבלינים שהדרך לכתוש בה ליומא מותר. 

לין נדוכין כדרכן במדוך של במשנה ביצה יד. בש"א תבלין נדוכין במדוך של עץ והמלח בפך ובעץ הפרור. ובה"א תב

אבן והמלח במדוך של עץ. לכו"ע מלח צריך שינוי, מ"ט? רב הונא ורב חסדא, חד אמר כל הקדירות כולן צריכות מלח 

ואין כל הקדירות צריכות תבלין, וחד אמר כל התבלין מפיגין טעמם ומלח אינה מפיגה טעמה. מאי בנייהו? דידע מאי 

קא )כרכום שאינו מפיג טעמו(. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל הנידוכין נדוכין כדרכן קדירה בעי לבשל, א"נ במורי

ואפילו מלח )ס"ל שמח' ב"ש וב"ה היא רק לגבי מלח והלכה כב"ה(. א"ל רב כי דייכת אצלי ודוך. רב ששת שמע קול 

 בוכנא אמר האי לאו מגוויה דבתאי הוא.

)הטיה אך לא  ין, נדוכין כדרכן. אלא שבמלח צריך שינוי מעטהלכה כשמואל שכל הנידוכ -רי"ף, רמב"ם, ושו"ע .1

דעת הב"י שאין צריך שינוי כי מפיג טעמו קצת,  -, כרב ורב ששת. ונחלקו מה הדין לענין מוריקאמדוך של עץ(

 והמ"א סובר שצריך שינוי כבמלח.

דהיינו שתבלינים שידע  ב"ה במשנה שצריך שינוי ויש להחמיר כשני הטעמים, הלכה כדעת -תוס', רז"ה, רמ"א .2

ואם  -תבלינים שאינם מפיגים טעמם. רעק"אאלא ע"י שינוי וה"ה במעיו"ט שישתמש בהם אסור לטחנם ביו"ט 

 .לטעותהמון עם לא ידע מאתמול או שמפיג טעם לגמרי מותר. ודעת הט"ז שיש להחמיר בכל גוונא כיון שעלולים 

ן את הפלפלין )או תבלינים( בריחים שלהם משום דהוי כעובדין שאין שוחקי ע"פ המשנה בביצה, עוד מוסיף השו"ע

דחול אלא דך אותם במדוכה ככל התבלין. והעיקר האיסור משום עובדין דחול ולכן אסור לטחון קפה ברחיים שלו 

 ויש להסתפק במטחנה קטנה.

 תקה
 לאכילה, האם ובאיזה אופן ניתן לחולבה ביו"ט? תבהמה שאינה עומד (1

חייב משום מפרק. וכתב רש"י דמפרק הוא תולדה דדש ואע"פ שאין דישה אלא בגידולי קרקע בהמה בשבת צה: חולב 

חשיבא כגידולי קרקע. ושם קמד: אמר רב יהודה אמר שמואל סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדירה אבל לא 

הקערה. וכן פסק הרי"ף לתוך הקערה. אמר רב חסדא מדברי רבינו נלמד חולב אדם עז לתוך הקדירה אבל לא לתוך 
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רק ביו"ט או גם ההיתר של רב חסדא בחליבה, נאמר  והשו"ע בהל' שבת בדין אשכול ענבים. נחלקו הראשונים האם

 בשבת.

ההיתר הוא דווקא ביו"ט אבל בשבת אסור. הטעם שבהמה אינה ראויה בשבת אע"פ  -רי"ף, רמב"ם, שו"ע .1

ה אסורה נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת ואסור, אבל ביו"ט שהחלב נכנס לאוכל וחשיב כאוכל מ"מ כיון שהבהמ

לשו"ע יהיה אסור לחלוב בהמה  פיכךכיון שהבהמה עומדת לאכילה אין עליה שם פסולת ואין כאן דש ומותר. ל

 שאינה עומדת לאכילה.

שיב החלב ח איסור שחיטה אינו מוקצה. מהחלב שלה נסתלקרב חסדא איירי גם בשבת, וכיון ש -רמב"ן, רז"ה .2

ולכן כשניתן באוכל חשיב כאוכל מאוכל ומותר. ולפי דבריו מותר גם בבהמה  ,כאוכל גם כשנמצא בבהמה

 העומדת לחליבה.

המ"ב הביא את דעת המיקלים, וכתב שבמקום מניעת שמחת יו"ט שאין לו מה יאכל יש לסמוך להקל לחלוב לתוך 

 .מבהמה העומדת לאכילה אוכל

מבהמת ישראל העומדת לאכילה או מבהמת  ים האם מותר להנות מחלב שחלבו נכריהרמ"א הביא מח' ראשונ נכרי:

וכתב נהגו להחמיר  .ודעת האשרי להחמיר ,. דעת הרשב"א להקל וכן כתב הב"יהגוי אפ' שעומדת לוולדות או לחליבה

 . אך ביו"ט שני מותר כמותו

נהגו לאסור רק קדירה ריקנית.  והמ"ב כתב שקא בחולב לונחלקו האחרונים האם מח' היא בחולב לתוך אוכל או דוו

במקרה שהגוי חולב לתוך קדירה ריקנית אבל אם חולב לתוך אוכל יש להקל. וכתב שש"כ בפרק כז שהדרך הטובה 

 היא ע"י נכרי או ע"י מכונה. ביותר לחליבה

 תקו
 סעיף א'

כדי  –סה. כמות קמח האם מותר למדוד ביו"ט כמות של תבלין לתבשיל, כמות של קמח לצורך לישת עי (1

לדעת האם העיסה חייבת בחלה. והאם לדעתך מותר למדוד כזית מצה או רביעית יין לצורך קיום מצוה 

 עיין תנו, ג. בליל פסח?

 סעיף ב'

 האם מותר לברור קמח ביום טוב, והאם מותר להסיר ביד זבוב או פסולת שנפלו לקמח ביום טוב. (2

 ללישה ונאסרה ביום טוב באופן הרגיל הנעשה ביום חול.הרקדה היא מלאכה הקודמת  ברירת קמח:

עא, שונין )חוזרים ומרקידים( קמח ביום טוב. אמר להו רב דביצה כט: דרש רבא בר רב הונא זוטי אפיתחא דנהר

בנהרדעא )שכולם מנפים  הדרןנחמן פוקו ואמרו ליה לאבא שקילא טיבותיך ושדי אחיזרא, פוק חזי כמה מהולתא 

 בנהרדעא(.

 לא גורסים 'הדרן' וממילא מתירים אף לנפות בתחילה ע"י שינוי.  -שב"םר .1

גורסים הדרן והיינו שמדובר בניפוי שני אך ניפוי ראשון אסור בכל מקרה וכל ההיתר הוא דווקא  -תוס' ושו"ע .2

בשינוי כמו שעשתה אשתו של רב אשי בת רמי בר חמא. וכתב תוס' שניתן לסמוך על הרשב"ם להתיר הרקדה 

 חילה ע"י שינוי וזאת כאשר ההרקדה נעשית ע"י שפחה גויה, והיתר זה כתבו הרמ"א.בת

 כתב האור לציון שמותר לנפות בשינוי קטן קמח המצוי בזמננו, שהרי הקמח כבר מנופה. 

שונין ושוין שאם  י פפייס ורבי יהודה בן בתירא אמרובגמ' שם, ת"ר אין שונין קמח ביו"ט משום רב הסרת פסולת:

לתוכן צרור או קיסם ששונין. תני תנא קמיה דרבינא אין שונין קמח ביו"ט אבל נפל צרור או קיסם בורר בידו.  נפל

א"ל כ"ש דאסור דהוה ליה כבורר. הדין הראשון הוא לשנות, וכבר התבאר שמותר לשנות. והדין הנוסף הוא כיצד 

 ניתן להסיר את הקיסם. 

 א מתיר זאת ורק אמר שלשיטת אותו תלמיד יהיה אסור. הכרעת הרשב"א שמותר אפ' בידו וגם רבינ .1
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 הראב"ד מחמיר כמו הדין הראשון בגמ' שמותר רק לשנות בהרקדה אך לא לברור ביד. .2

להרקיד בשנית כדעת הראב"ד, אך הרמ"א הביא גם את דעת המתירים. המ"ב רק  השו"ע פסק שאם נפל צרור מותר

 הסיר ביד זבוב מקמח וכדומה וצריך לקחת מן המשקה גם כן עמהם. כתב שנכון להחמיר כשו"ע ולכן יהיה אסור ל

אמנם הדבר צ"ע שהרי נפסק שמותר לברור לצורך סעודת יו"ט ולכן מותר לברור קיטניות ביו"ט. ובשולחן ערוך הרב 

כה כתב שהמחמירים אוסרים דווקא בקמח שכן הדרך לברור בו לימים רבים, אך בשאר דברים מותר. וע"ע בפניני הל

 .6מועדים פרק ד הערה 

 סעיף ג'

 האם מותר להפריש חלה מעיסה ביו"ט? (3

אין מגביהין תרו"מ והנ"מ פירות שטבולים מאתמול אבל פירות שטבולים ביו"ט כגון עיסה שנילושה ביו"ט  :,ביצה לו

נכון  -י הלכה. פנינמותר. אמנם כיום הואיל ואנו טמאים אין להביאה לכהן אלא צריך להניחה עד הערב ואז לשרפה

שו ממנה שאז אסור להפריש . ובשו"ע דן כאשר העיסה נילושה לפני יום טוב ולא הפרילעוטפה בנייר ולהניחה בפח

 .או ללוש ולצרף את העיסה הישנה בחלת חו"ל ל מעט ולשייר למחראלא לאכו

 , יא(ח)יחד עם תצסעיף ו' 

ראל לאפות את העיסה או לשחוט את ישראל וגוי שיש להם עיסה או בהמה בשותפות, האם מותר ליש (4

 הבהמה ביו"ט?

 ביום לשחטה מותר - ישראל של וחציה נכרי של חציה בהמה: חסדא רב אמר: א עמוד כא דף ביצה מסכתבגמרא ב

 דהא, טוב ביום לאפותה אסור - ישראל של וחציה נכרי של חציה, עיסה, שחיטה בלא בשר לכזית אפשר דאי, טוב

רש"י מבאר שהשוחט בהמה עושה את הפעולה עבור ישראל, מה שאין כן בעיסה שיכול  .הבליש למפלגה ליה אפשר

 :שחיטת בהמה להפריד ואין היתר להכין את הפת גם עבור הגוי.

הרא"ש פוסק שאף אם יש לישראל ולגוי שתי בהמות בשותפות, מותר לשחוט אחת מהם מכיון שא"א לחלוק  .1

  לפי שאינם שוות במדויק.

 אם הם שוות אותו סכום צריכים לחלוק את הבהמות, והישראל ישחט רק בהמה אחת ליו"ט.הכלבו פוסק ש .2

אינן שוות לגמרי, ואף אם הם שוות אין לנו  פעמים רבות הן"ש אין צורך בחלוקה, כיון שדעת הראלהב"י ביאר ש

שהישראל רוצה לחייב את הישראל לשחוט עכשיו בהמה שלמה ובכך לגרום לישראל לאיבוד ממון לחינם. אפשר 

השו"ע בסימן תצח, יא: בהמה חציה של אינו יהודי  וכ"פ דווקא חצי בהמה לאכילה ואין לו מה לעשות עם היתר.

 וחציה של ישראל יכולים לשחטה ביום טוב, ואפילו יש להם שתים יכול לשחוט שתיהן.

צונו לאכול בהמה שלמה לצורך יום המ"ב כותב שעל פי הבית יוסף, לעולם אינו מחויב לחלוק את בהמותיו, אף אם ר

טוב ולא יהיה הפסד אם יבטל את השותפות יכול לשחוט את שתיהן. עוד הוא מוסיף שגם כאשר הם שוות בקומה 

, שאם יתרצה הגוי לתת לו אמנם דעת המג"א ובדמיהן, שאפשר שנח לו בבשר של אחת הבהמות אין צורך לחלוק. 

לא כהט"ז שמחמיר וסובר שתמיד כאשר דכותב שהעיקר בשער הציון  את הבהמה הטובה והשמינה עליו לחלוק.

 שניהם שוות עליו לחלוק.

לעיל ראינו בגמ' שיש צורך לחלק את עיסת הגוי והישראל. התוס' במקום שואלים מדוע א"א לאפות  :עיסה

כך מותר לאפות  את העיסה כולה יחד, והרי קיי"ל )סי' תקז, ו( שהפת נאפית טוב יותר כאשר התנור מלא ומשום

ביו"ט אף יותר מהנצרך לסעודות החג? ומתרץ שכל ההיתר הוא כאשר ניתן לאכול מכל פת שאופה המבוסס על סברת 

השוע תקו, ו: היה לו קמח או עיסה בשותפות אם אינו  וכ"פ הואיל, משא"כ כאשר חלק מן הפת היא פת עכו"ם.

 המ"ב מוסיף שאף אסור ללוש את עיסה זאת. שלו. יהודי, אסור לאפותה ביום טוב אלא יחלקנה ויאפה את

 תקט
 ב-סעיפים א

 האם מותר להשחיז סכין? (1
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 האם מותר ליישר רשת שהתעקמה לצורך צלייה ביום טוב? (2

 האם מותר לעשות כלי, או לתקן כלי ביו"ט לצורך אוכל נפש? (3

מכשירי אוכל נפש. מ"ט דת"ק? ביצה כח: תניא אין בין יו"ט לשבת אלא אוכ"נ בלבד, ר' יהודה מתיר אף  הקדמה:

אמר קרא 'הוא לבדו יעשה לכם' הוא ולא מכשיריו. ור"י? אמר קרא 'לכם' לכל צרכיכם. ות"ק הא כתיב 'לכם'? 'לכם' 

ולא לנכרי. ור"י נמי הוא כתיב 'הוא'? אמר לך כתיב 'הוא' וכתיב 'לכם', כאן במכשירין שאפשר לעשותן מעיו"ט וכאן 

 מעיו"ט. ובגמ' מצאנו סוגיות חלוקות האם הלכה כחכמים או כר"י.במכשירין שא"א לעשותן 

 .כחכמיםביצה כב. רבה אמר שאסור לכבות את הדליקה בי"ט וביאר שטעמו לפי שסובר  .א

כר' ים. ואם א"א לאפות אא"כ גורפו מותר. ושם רב חסדא אמר הלכה יירביצה כח: אין גורפין תנור וכ .ב

 .יהודה

ף, אחד סכין שנפגמה ואחד שיפוד שנרצם ואחד גריפת תנור ביו"ט באנו דרש רב חסדא ואיתימא רב יוס .ג

למח' ר"י ורבנן. אמר רב נחמיה.. הוא קאמינא קמיה דרבא והוה קמעבר לסכינא אפומא דדיקולא ואמרי 

ליה לחדדה קעביד מר או להעביר שמנוניתא? ואמר לי להעביר שמנוניתא וחזיתי לדעתיה דלחדדה קעביד 

 הלכה כר' יהודה ואין מורין כן.ין מורין כן. מגמ' זאת נראה שוקסבר הלכה וא

 נחלקו הראשונים כיצד ליישב את הגמרות:

וכ"פ הלכה כר"י ואין מורין כן. ולכן בענין הדליקה פסקו כרבנן לציבור אך להלכה כר"י.  -תוס', רא"ש .א

 הרמ"א

ירו לפי מה שהוא קרוב לאוכ"נ. הלכה כר"י מדאו', אלא שחכמים לא רצו להתיר הכל והת -רמב"ן, רשב"א .ב

גריפת התנור שמיוחד לאוכ"נ כר"י, סכין כיון שמצויה לכל לא רצו להתיר לרבים כר"י, כיבוי בקעת ונר מפני 

 תשמיש אסרו חכמים לגמרי כיון שאינם אוכ"נ.

הלכה שמותר מכשירין שלא היה אפשר לעשותן מעיו"ט, ומאידך פסק שאין לכבות בקעת. ה"ה  -רמב"ם .ג

הרמב"ן שיש לחלק ע"פ הקירבה לב שדעתו כחכמים ואכמ"ל. אך הב"י ביאר את דברי הרמב"ם בדומה כת

 וכתב הבה"ל שלשו"ע רק לענין סכין אין מורין, אך בשאר דברים מורין. וכ"פ השו"ע.לאוכ"נ. 

ד גריפת ביצה כח: דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף אחד סכין שנפגמה ואחד שיפוד שנרצם ואח: שיפוד שנתעקם

תנור וכיריים ביו"ט באנו למח' ר"י ורבנן. ושם אמר רב יהודה אמר שמואל שפוד שנרצף אסור לתקנו ביו"ט. פשיטא? 

 לא צריכא דאע"ג דמפשיט בידיה.

 ובביצה לד. אין מתקנין את השפוד ואין מחדדין אותו.

רצף היינו שנתעקם מעט ויכול שיפוד שנרצם היינו שנשבר ראשו והלכה כר"י, ושפוד שנ -דעת הרא"ש ורשב"א

)הרז"ה והר"ן  להשתמש בו ולכן גם לר"י אסור כי זאת טירחא שלא לצורך. והגמ' בביצה לד. כחכמים ואינה להלכה.

 פירשו הפוך(

שפוד שנרצף אין מתקנים אותו. ולא הזכיר דין שיפוד שנרצם. ה"ה כתב שדעתו כחכמים כנ"ל, אך הגר"א  -רמב"ם

 הרשב"א. ביאר שדעתו כרא"ש ו

 א פסק וביאר את דעת השו"ערמ", וכתב המ"ב שלטעמו בכל גווני אסור משום תיקון מנא. אך ההשו"ע פסק כרמב"ם

ב כתב שיש לחוש לר"ן "אמנם המ כדעת הרא"ש שמותר אם נרצם ואינו יכול להשתמש בו אך אין מורין לרבים.

כול לשאול מאחרים לכו"ע אסור. ולכן למעשה לדעת שמפרש הפוך את נרצם ונרצף ולכן יש להחמיר בכל אופן, ואם י

 המ"ב אין לתקן רשת שהתעקמה, אמנם לדעת הגר"א יהיה מותר לתקן אם התעקמה לגמרי ולא ניתן להשתמש בה.

ביצה כח. אין משחיזין את הסכין ביו"ט, אבל משיאה על גבי חברתה. ובגמ' לא שנו אלא במשחזת של השחזת סכין: 

ר. ולעיל אות ג' הובאה הגמ' שאין מורין כן. ועוד שם בגמ' אמר רב יוסף סכין שעמדה מותר אבן אבל של עץ מות

 .לחדדה ביו"ט, והני מילי דפסקא אגב דוחקא )שיכול לחתוך בדוחק מותר(
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דעת הרא"ש שבמשחזת של עץ מותר לכתח'. אך דעת הר"ן שבאבן אסור ובעץ אין מורין כן וכן פסק השו"ע: אין 

סכין במשחזת שלה, אבל מחדדה ע"ג העץ או חרס או אבן. ואין מורין דבר זה לרבים כדי שלא יבא משחיזין את ה

לחדדה במשחזת. בד"א כשיכולה לחתוך בדוחק או שנפגמה. אבל אם אינה יכולה לחתוך כלל, אין משחיזין אותה 

 אפילו על העץ שמא יבא להשחיזה במשחזת.

 סעיף ה

 יו"ט? פרט.האם מותר ללבן או להגעיל כלים ב (4

השו"ע ביו"ד קכ'א כתב שמחבת שמטגנים בה לענין פסח ובשר וחלב סגי בהגעלה ולענין שאר איסורים צריכה  ליבון:

וזה עיקר הדין בפסח ובבשר סגי בהגעלה, ליבון. וביאר הש"ך שבאיסורא בלע צריך ליבון חמור, אך לענין היתרא בלע 

נו נראה כמתקן אלא כמחמם לאפייה, אך ליבון חמור אסור כיון שנראה בחלב. ביו"ט מותר לעשות ליבון קל כיון שאי

 כמתקן כלי. 

וכ"פ השו"ע: מותר ללבן ביו"ט כלי ברזל שאפו בו פלאדו"ן של גבינה ואחר הליבון יאפו בו פשטידה של בשר )מרדכי(. 

ליבון הראשון היה רק שאם ימתין עד שיצטנן הכלי נמצא שה -והוא שכשיתלבן יתנו אותו על המאכל מיד )הגמ"י

להכשיר את הכלי ונראה כמתקן(. אבל אם הוא בלוע מנבילה )וצריך ליבון חמור( וכיוצא בה אסור ללבנו אפילו 

 לאפות בו דבר היתר.

כגון שנטרף מנבילה ביו"ט. דעת הא"ר שכיון שהאיסור משום תיקון כלי אסור, אך  לא היה יכול להכשירו מעיו"ט:

 ם מכשירין אך במקרה זה מותר כר"י ולרמ"א אין מורין כן. המ"ב הביא את שתי הדעות.דעת המג"א שאסור משו

 כתב הרמ"א שמותר ללבנו ולצלות בו יו"ט. מ"ב כי מעיקר הדין אינו צריך ליבון.שפוד שצלו בו בשר שאינו מלוח: 

תיקון כלי, ודעת  פ המרדכי: וה"ה שאסור להגעיל כלי ביו"ט. דעת הא"ר שהטעם משום"כתב הרמ"א עהגעלה: 

 המ"א משום מכשירין ונפק"מ אם לא יכל לעשותן מעיו"ט. וכתב המ"ב שרבים מקלים ואין להורות כך לרבים. 

 סעיף ו

 האם לדעתך מותר לשבור מנעול של דלת וכיו"ב ]מלאכת סותר[ לצורך אוכל נפש? (5

כול לעשותן מבע"י. וכ"כ השו"ע. לפיכך כתב הרא"ש, אין נוקבין נקב חדש ביו"ט בחבית משום דהוי מכשירי אוכ"נ שי

לענין  אם לא היה יכול לעשות מבע"י הוי מכשירין שא"א לעשותן מבע"י לרמ"א אין מורין כן ולשו"ע שרי ומורין.

בחבית. אם לא היה יכול לעשות זאת מעיו"ט הרי זה בכלל מכשירין שמותר ואין מורין כן כדין עשיית נקב מנעול, 

  ., דרשוהרב קרליץ

אמנם יש לעיין האם הותרה מלאכת בונה וסותר או שההיתר הוא דווקא בכגון נקב שהוי מתקן מנא והפמ"ג 

בהקדמתו להלכות יו"ט א, יב  כותב בשם המגיד משנה שלא הותרה, אך הפמ"ג כותב שהעיקר שמותר ככל דין 

 מכשירין. 

 סעיף ז

 טבילת אדם וכלים ביו"ט. (6

האם מותר להטביל כלי חדש בשבת. והשו"ע כתב את דעותיהם והוסיף שירא נחלקו הרי"ף והרא"ש  :טבילת כלים

שמים יתן את הכלי במתנה לגוי ויחזור וישאילנו וכך אינו צריך טבילה. והרמ"א הוסיף שאם הוא כלי קיבול ימלא 

 מים מן המקוה ועלתה לו טבילה. השו"ע כתב שדין טבילת כלי חדש הוא כמו בשבת.

יה יכול להטבילו מעיו"ט יכול להטבילו כדין מכשירין ואין מורין. ואם הוא כלי זכוכית מצדד המ"ב הוסיף שאם לא ה

 הפמ"ג שיכול אף להורות לאחרים אם לא היה ניתן להטבילו מעיו"ט.

ת. והטעם שאדם אינו נראה בחל להיות יו"ט לאחר השבת, בה"א מטבילין כלים מלפני השבת ואדם בש :טבילת אדם

 ר. וכן פסק השו"ע בס' תקיא 'אדם מותר לטבול בי"ט מטומאתו'.כמתקן אלא כמיק

 מהי הדרך המותרת? –לנקות את הפמוט מהשעווה שנותרה בו  (7
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ביצה ח. אמר רב יהודה אמר רב, לא שנו אלא שהוסק מעיו"ט, אבל הוסק ביו"ט אסור )שאפר כירה מוקצה דנולד(. 

כדי לבשל פשטידא והרי האפר מוקצה? ותירץ שמותר והקשה תוס' וא"ת היאך אנו מסלקין אפר הכירה ביו"ט 

לטלטל מוקצה ביו"ט בשביל אוכל נפש ושמחת יו"ט. וכ"פ הרמ"א.  והוסיף המ"ב שדוקא לטלטל מוקצה מותר אבל 

ולפיכך יהיה מותר להסירו לצורך הדלקה נוספת באופן  לאכל או ליהנות מדבר המוקצה גופא כגון להסיק בו אסור.

 .הרגיל והנוח לו

 ועיין בפסק"ת תקא, שלכתחילה יוציא את השאריות ע"ג פח האשפה כדי שיפלו ישירות לפח כיון שהם מוקצה.

 תקי
 סעיף א

  האם מותר למלול מלילות ביד, באמצעות כלי ובאיזה כלי? (1

תא ביצה יב: אושפיזכניה דרבא בר רב חנן הוה ליה איסורייתא דחרדלא, א"ל מהו לפרוכי ביו"ט? לא הוה בידיה א

לקמיה דרבא א"ל מוללין מלילות ומפרכין קטניות ביו"ט. אתיביה אביי... המולל מלילות מעיו"ט, למחר מנפח על 

יד על יד ואוכל אפ' בקנון ותמחוי אבל לא בנפה ולא בכברה. מעיו"ט אין ביו"ט לא? אפ' תימא ביו"ט איידי דתנא 

 רישא..

 י שינוי בלבד, בראשי אצבעותיו, ובשבת אפ' בשינוי אסור.רש"י, רז"ה, והביאם המ"ב: ביו"ט מותר למלול ע" .א

רי"ף, רמב"ם, רא"ש, שו"ע: ביו"ט מותר למלול כדרכו ולא צריך שינוי ומותר גם בקנון ותמחוי מפני שאינם  .ב

 מיוחדים לברירה אבל אסור בנפה וכברה משום שנראה שעושה למחר ואילו בשבת צריך שינוי.

 סעיף ב'

 ושאר קטניות ביו"ט, כאשר בורר פסולת מתוך האוכל, לצורך סעודה הבאה? האם מותר לברור אורז (2

 האם מותר לברור פסולת מאוכל? (3

 ובית, ואוכל אוכל בורר: אומרים שמאי בית, טוב ביום קטניות הבורר דנה בברירה ביו"ט:: יד ביצה משנה במסכתה

 .בכברה ולא בנפה ולא בטבלא לא אבל, ובתמחוי בקנון בחיקו, כדרכו בורר: אומרים הלל

 כשהאוכל - אמורים דברים במה: גמליאל רבן אמר, תניא ובגמרא הובא סייג להיתר של בית הלל לברור את הפסולת:

 על מרובה פסולת. הפסולת את ומניח האוכל את נוטל הכל דברי - האוכל על מרובה פסולת אבל, הפסולת על מרובה

 .בשיעורא וזוטר בטרחא שדנפי, צריכא לא -? דשרי מאן איכא מי האוכל

ולכן ביו"ט הותרה ברירה בקנון ותמחוי בלבד ולא בנפה  אסור. ביו"ט ,הרשב"א כתב שכל שבשבת חייב חטאת

 ן שבשבת חייב על כך חטאת ורק לאלתר מותר.ווכברה. לדעתו גם ביו"ט יהיה אסור לברור לזמן מרובה מכיו

 מן מרובה כמו שבישול ביו"ט מותר לזמן מרובה.אך הרב המגיד חולק על דבריו, ומתיר לברור אף לז

השו"ע פסק כדעת ב"ה על פי הסברו של ר"ג, והתיר לברור פסולת מאוכל.  וכאשר יש רוב פסולת,   פסיקת ההלכה:

 מותר לברור את האוכל. סייג נוסף שהשו"ע מביאו להלכה, שכאשר יש טורח רב בברירת הפסולת בורר אוכל בלבד.

 י דברי הרב המגיד, שניתן לברור כדרכו ביו"ט לצורך אכילה בו ביום ולאו דווקא לאלתר. הרמ"א הוסיף על פ

המ"ב ביאר ע"פ דברי המג"א שלמרות שבשבת ההיתר הוא רק בברירה לאלתר, ביו"ט כיון שזה לצורך אוכל נפש, 

 הברירה דינה כבישול ואפיה שאין בה הגבלת זמן.

לאלתר בלבד, שכן בדבר שבשבת חייב חטאת ביו"ט אסור מדרבנן. הט"ז  אך דעת הט"ז שההיתר ביו"ט הוא בברירה

מנמק עוד את הטעם לאסור שכן היה ניתן לברור מבעוד יום. אמנם הבה"ל משיב לטענתו, שמכיוון שהשו"ע אוסר 

 לברור בנפה ובכברה כבר יש כאן שינוי המתיר מלאכת אוכל נפש שהיה ניתן לעשותה מבע"י.

רבים  הבינו בדעת השו"ע, שכתב שברוב פסולת בורר אוכל, שאסור לברור את הפסולת  -כאשר הפסולת מרובה

כשהיא מרובה, אפילו כאשר האוכל דק ולהוציא את הפסולת הוי מיעוט בטרחה. מכיוון שהפסולת המרובה מקבלת 

מעטים בטרחה דין מוקצה ואינה נגררת אחר מיעוט האוכל המותר )שועה"ר, שש"כ(. ויש שחלקו ופסקו שלעולם מ

 )קצשו"ע צח,ז(.
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מותר לברור אורז וכדומה ביו"ט כאשר בורר פסולת מתוך אוכל גם לצורך הסעודה הבאה.   על כן התשובה לשאלה:

כל זאת כאשר יש רוב אוכל בתערובת, וכן כשהטרחה בברירת הפסולת מועטת מברירת האוכל. אך אם אפ' אחד 

אמנם מסקנת הבה"ל שעל אף שהמיקל יש לו על מי לסמוך,  . מהתנאים אינו מתקיים בורר את האוכל בלבד

לכתחילה נכון להחמיר כדעת הט"ז, כשהיה אפשר לברור במע"י, וע"כ יברור דווקא את האוכל מתוך הפסולת שזה 

 שינוי מדרך חול. וכן נוהגים העולם.

 'גסעיף 

 האם מותר לסנן אטריות ביום טוב במסננת המיוחדת לכך? (4

א אין מסננין את החרדל במסננת שלו. שבת קלז: משנה נותנין לתלויה ביו"ט. הקשו הראשונים שבת קלד. בריית

 מדוע אסור לסנן חרדל אך מותר לסנן יין?

 .חרדל היה יכול לסננו מבעו"י ולא היה מתקלקל לכן אסור לסננו ביו"ט, משא"כ ביין :תוס' .א

 סינון שמרים מותר ואין הדרך בכך.ר"ן: סינון חרדל אסור כי הדרך לעשותו לימים מרובים, אך  .ב

השו"ע סתם 'אין מסננין את החרדל במסננת שלו'. לאור שיטתו בתצ'ה שאוכ"נ מותר גם אם היה יכול לעשותו 

מאתמול, י"ל שסבירא ליה כר"ן ולכן תמיד אסור לסנן חרדל. אך לרמ"א אפשר לומר שהטעם לאיסור הוא משום 

 א היה יכול לעשותו מעיו"ט, יכול לסננו ביו"ט.ולכן אם ל שהיה יכול להכינו מעיו"ט.

פסק"ת: מכאן נלמד להתיר לסנן איטריות לאחר בישולם במסננת המיוחדת לכך, כיון שא"א מעיו"ט שהרי בישל 

את האיטריות ביו"ט, וכמו כן מותר לסנן דייסות שיש בהם גושים. שכל הדברים האלו גם הפסולת ראוי לאכילה 

 לכך הואיל ואין זה בורר ממש. ומותר גם בכלי המיוחד

 סעיף ה'

 האם מותר ליהודי/לגוי בשליחות יהודי, להכין גבינה וחמאה ביו"ט? (5

. א"ל מאי שנא מלישה? א"ל התם )וחיובו מדין בונה או לישה( שבת קלד. א"ל אביי לרב יוסף, מהו לגבן? א"ל אסור

ונפק"מ במקרה שלא יכל לעשותה מבעוד יום  ל.כתוס' לעיל, ור"ן לשיטתו כדלעילא אפשר הכא אפשר. דעת רש"י 

ולכן יהיה מותר  הרמ"א כרש"יאך שיטת  'אין עושין גבינה ביו"ט'  לרש"י מותר לר"ן אסור. השו"ע פסק כהר"ן

הרמ"א הוסיף 'ואין מעמידין חלב בי"ט וה"ה דאין עושין  והמ"ב הכריע שע"י שינוי יש להקל. כשלא יכל מעיו"ט.

ממש שהדרך לעשותם לימים רבים ומשמע שהם  האיסור בכך הוא משום בוררוכתב המ"ב ש. חמאה מן החלב בי"ט

 . חמורים מדין גבינה

ע"י גוי, משום דהוי שבות דשבות במקום מצוה. ודעת הגר"ז  חמאה הט"ז כתב שלצורך שמחת יו"ט מותר לעשות

 שאסור ככל האיסורים, והמ"ב כתב להקל במקום צורך גדול.

 י-סעיפים ח

 ם מותר להוביל ארגז של בקבוקי היין דרך רה"ר ביו"ט?הא (6

, אבל מביא הוא על כתפיו או )עובדין דחול( ביצה כט: משנה המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה

מחוץ לעיר, תוס' בתוך הבית והטור והרמ"א  -נחלקו הראשונים מהו ממקום למקום שבו צריך שינוי. רש"י לפניו.

כן כאשר מוביל ברה"ר ו ,חצר לבית מותר מפני שאינו מקום רבים אך מחוץ לחצר צריך לעשות שינויפסקו שמ

כבשאלה. ועוד שם בגמ' אתקין רבא במחוזא דדרו בדוחקא לידרו ברגלא )הנושאים בכתף ישאו בקלשון( וכו'.. ואם 

 א"א )לעשות שינוי( שרי. 

ורך, לא ישא משאות גדולות כדרך שהוא עושה בחול אלא אע"פ שהותרה הוצאה בי"ט אפ' שלא לצ וכ"פ השו"ע:

)=ארגז  ת לתוכו ארבעה או חמשה כדיםתצריך לשנות. כיצד? המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה ל

אבל מזוית לזוית  או  -אלא יביאם על כתפו או לפניו אחד אחד דמוכח שלצורך י"ט הביאם. רמ"א של בקבוקי יין(

ית באותו חצר שרי בכל ענין. וכן משאות שדרכן לישא אותם במוט ישא אותן על גבו מאחוריו וכו' ואם א"א מבית לב
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כגון שזימן הרבה אורחים וצריך למהר ולהביא לפניהם עושה כדרכו. בד"א בנושא על האדם אבל על גבי בהמה לא 

 יביא כלל.

 תקיא
 סעיף א

ות של הסקה מרכזית ]שפועלת מעיו"ט[ במטרה לחמם את האם מותר בימות החורף לפתוח את ברזי הצינור (1

 הבית, למרות שעל ידי כך יתחממו המים הקרים שבצינורות.

 האם מותר לעשות מדורה ביום טוב על מנת להתחמם נגדה? מה הדין על ידי גוי? (2

 כא: משנה, עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה. ומדוע מותר והרי אין זה אוכל נפש?  בביצה

 וך שהותרה הבערה לצורך אוכל נפש הותרה נמי שלא לצורך ובלבד שיהיה שווה לכל נפש.מת -ר"ן .א

 התורה התירה כל דבר שהוא הנאת הגוף ולכן גם מדורה מותר כיון שהגוף מתחמם ממנה. -רשב"א .ב

ם ביצה כב: משנה, רבן גמליאל מתיר להניח מוגמר ביו"ט  וחכמים אוסרים. ובמ' בכתובות התבאר שחכמים אוסרי

 דכתיב 'אך אשר יאכל לכל נפש', דבר השווה לכל נפש ומוגמר הוא למפונקים בלבד.

המהרי"ל כותב שבזמן שאין הקור גדול אסור לחמם את בית החורף כיון שאין דרך בנ"א להקפיד כ"ע ואינו שווה 

ור, לא מחלקים לכל נפש, אך גם למהרי"ל יהיה מותר ע"י גוי. אך דעת הרמ"א שבמלאכת הבערה לצורך חימום מק

 אם הקור גדול או קטן ונחשב הבערה זו כמלאכה מותרת, ולכן מותר לחמם בכל גוונא.

כיון שמותר לעשות מדורה להתחמם כנגדה לכן מותר לפתוח את הברזים של הסקה מרכזית הפועלת מעיו"ט  שש"כ:

 והמנהג להקל גם כאשר מזג האויר אינו קר במיוחד.

 סעיף ב'

 ביום טוב לצורך רחיצה, או לצורך הדחת כלים? האם מותר לחמם מים (3

 האם מותר לחמם ביום טוב  מים, כדי לרחוץ רגליו ומדוע? (4

 האם מותר לרחוץ כל גופו כאחד במים שחוממו בערב יום טוב? (5

ש"א לא יחם אדם חמין לרגליו, אא"כ ראויים לשתיה )שהתירו רק לצורך אוכ"נ ולא לרחיצה(. וב"ה מתירים. ב

ה בשבת לח: על הטמנת אנשי טבריה אמרו להם חכמים אם ביו"ט כחמין שהוחמו ביו"ט אסורים ומאידך במשנ

ברחיצה ומותרים בשתיה. יוצא שאין לחמם מים לרחיצה? כתבו הראשונים שיש לחלק בין רחיצת כל גופו שאסורה 

 ביו"ט לבין רחיצת פניו ידיו ורגליו המותרת ביו"ט.

 פו אסורה מדרבנן משום שגזרינן יו"ט אטו שבת.רחיצת כל גו -רי"ף, רמב"ם, שו"ע .א

רחיצת כל גופו אסורה מדאו' משום שאינה הנאה השווה לכל נפש, אלא רק למפונקים  -תוס', רא"ש, רמ"א .ב

 ולכן אסורה מהתורה. וכיום יש המתירים משום דהוי שווה לכל נפש ורה"פ מחמירים )ע' שש"כ יד,ז(.

במים שהוחמו מעיו"ט או דוד שמש או שעון שבת. לתוס' אסור ולרמב"ם לא  נפ"מ האם מותר לרחוץ ביו"ט כל גופו

וגם לרמ"א שמחמיר מותר לרחוץ אבר אבר במים חמים, וכן לרחוץ תינוק שרגיל לכך. וכתב  גוזרים גזירה לגזירה.

 רמב"ם ושו"ע אלא שנוהגין להחמיר ואין לשנות המנהג.כהא"ר שרה"פ פוסקים 

 מותר אבל: הגה). אחת בבת רוחצו אינו אפילו ,גופו כל לא אבל וידי לרחוץ מים ט"בי חםלה מותרוכך לש' השו"ע: 

 אבל, יהודי אינו ידי על אפילו לצרכו לחמם אסור אבל(, ב"פ מרדכי) ט"בי ישראל ידי על שהוחמו במים תינוק לרחוץ

 מותר, ט"מעי שהוחמו מיםב אבל -שו"ע .(ובשביל להרבות מותר אז, )את הכלים( להדיח או לבשל להם כשצריך

 טור) נוהגין וכן, ענין בכל אוסרים ויש :הגה. אסור במרחץ אבל ,למרחץ חוץ דוקא מיהו; כאחד אפילו גופו כל לרחוץ

 (.ש"והרא

 סעיף ד'

 , ולדעת המתירין ממה צריך להיזהר כשמעשן ביום טוב.האם מותר לעשן ביו"ט (6
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ומניחין את המוגמר ביו"ט וחכמים אוסרים. לפי שגימור אינו  ביצה כב: אף הוא אמר )ר"ג( שלשה דברים להקל..

שווה לכל נפש אלא למפונקים או למי שריחו רע וכתיב 'אך אשר יאכל לכל נפש'. ולמסקנת הגמ' מותר לעשון בפירות 

 וגם על גבי גחלת מידי דהוה איבשרא אגומרי. 

 פש ולכן מותר אף שיש כיבוי הבערה והולדת ריח.רש"י פירש שרבא התיר לעשן פירות כיון שהוא דבר השווה לכל נ

ויש כבר גחלים בוערות. השו"ע כתב שאסור לעשות  יםגמורוהבערה אך הרי"ף כתב  שמותר כיון שאין כאן כיבוי 

מוגמר בין להריח בין לגמר את הבית או הכלים, אך מותר לעשות מוגמר לפירות. ולא פירש אם מותר להבעיר או לא 

 .ונראה שדעתו להקל שהבערה מותרת שתי הדעות והמ"ב הביא את

הבה"ל הביא את הקרבן נתנאל האוסר שאינו שווה לכל נפש ועוד שיכול לבוא לידי כיבוי. ודעת הברכ"י סיגריות: 

שמותר לפי הרבה רגילים ויזהר מכיבוי. וכיום דעת הגרש"ז ועוד שהואיל והתברר שהדבר מזיק לבריאות אינו שוה 

 נשים נמנעים ממנו, ובחזו"ע כתב להקל הואיל והעישון נפוץ גם כיום.לכל נפש לפי שא

 תקיב
 סעיף א

 האם מותר לבשל או להזמין נוכרי, נוכרי שהוא עובד שלו, או יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ביום טוב? (1

בשל גוי מכובד שנקלע למקום יישוב יהודים ביו"ט, האם מותר לתת לו מתבשיל שכבר מוכן, והאם מותר ל (2

 ולהרבות גם עבורו?

 האם מותר לבשל ביו"ט עבור עובד זר שדר בביתו? (3

 האם מותר להזמין לסעודת יום טוב או להרבות בקדירה עבור: (4

 גוי, מומר לחלל שבת, קראי, בעל חי, או עבדו ושפחתו? נמק.

ע אני אפילו נפש בגמרא בביצה כא: "אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם". ממשמע שנאמר לכל נפש שומ

ושם, אמר רבי יהושע בן לוי מזמנין את הגוי בשבת  בהמה.. תלמוד לומר 'לכם', לכם ולא לכותים, לכם ולא לכלבים.

 ואין מזמנין את הגוי ביום טוב גזירה שמא ירבה בשבילו. 

שלא היה מבשל בה רא"ש, ר"ן: שלא נאסר להזמין כל גוי, אלא רק גוי נכבד שחיישינן שיבוא לבשל בקדירה לבדה, 

אם לא בשביל הגוי. אבל אם נשלח שליח גוי לישראל או עבדים ושפחות שאינו חפץ ביקרם מותר להאכילם ביום 

 טוב.

בביצה כא: מרימר ומר זוטרא כי הוה מקלע להו נכרי ביו"ט אמרו ליה: אי ניחא לך במאי דטריחא לן מוטב ואי לא 

 טירחה יתירה אדעתא דידך לא טרחינן.

ם: הסיבה שלא חוששים שמא ירבה בשבילו היא כיון שלא הזמינו ולכן אפ' באדם חשוב מותר. אמירתם של "רמב

 האמוראים היתה רק לפייס את דעתו אך אין לכך נפק"מ הלכתית.

רשב"א: הסיבה שלא חוששים שמא ירבה, כיון שאמרו לגוי במפורש שלא יטרחו עבורו, אך אם לא אמרו לו אסור 

 זמינוהו.ואפילו כשלא ה

השו"ע בס' תקיב ,א פסק על פי דברי הרא"ש שנאסר רק להזמין גוי נכבד, ועל פי הרמב"ם שאין צורך  פסיקת הלכה:

 לומר לגוי חשוב הבא מאליו שאין טורחים עבורו. וכך הם דבריו:

 אבל ,לביתו: הגה}, להזמינו ודוקא; בשבילו ירבה שמא להזמינו אסור לפיכך, טוב ביום כותים לצורך מבשלים אין

 מאליו שבא)אפ' אדם חשוב(  כותי וכן, לו שנשתלח שליח וכן, ושפחתו עבדו אבל; {שרי ,כותי י"ע לביתו לו לשלוח

 .בשבילו ירבה שמא חיישינן ולא עמו להאכילו מותר, דווקא שבא אחר שהכין סעודתו( -)מ"ב

ו, וסיים שהט"ז פסק שאם הגוי בא מאליו, המשנה ברורה, הביא את דעת הרשב"א שחייבים לומר שלא טורחים עבור

 אם מפציר הישראל בגוי שיאכל אסור ואם אינו מפציר בו מותר.
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מלבד הגזירה מדרבנן שמא ירבה בשבילו, קיים איסור נוסף דאו' לבשל לגויים דכתיב  ריבוי בשיעורים בשביל הגוי:

ריבוי הוא בחד הדלקמן. הרא"ש כתב שכאשר י ביו"ט, כ'לכם'. אך נפסק שישנה אפשרות אף להכין אוכל עבור הגו

 עבור עבדו ושפחתו אך עבור גוי הבא מאליו אסור. וכך פוסק הרמ"א: טרחא מותר לטרוח

)שמא  אסור ענין בכל, כותים לשאר אבל , לעצמו בה שמבשל קדירה באותה ושפחתו עבדו בשביל להרבות ומותר

, אפייה קודם אחד לכותי ייחד לא, אחד פת לו לתת וצריך כותי של בתנור האופה וישראל. יבשל לגוי בקדירה נפרדת(

 .אחד כ"אח לו ויתן סתם יאפה אלא, כותי של אופה דאז

דין נוסף שעולה באחרונים לאור סעיף ג', הוא האם יכול לבשל בקדירה נוספת כאשר יכול לפייסן באוכל שכבר קיים 

 שההיתרלבים שיכול לפייסן בנבילה. אבל המ"ב מוסיף אצלו, בשער הציון כג פוסק שדין זה מתקיים דווקא בכ

כאשר אופה פת ויש טירחא בכל פת ופת אסור להוסיף , אך ובבישול בלבד להרבות בקדירה אחת זה דווקא בחד טרחא

ולאפות פת נוספת אלא רק אם יכול לפייסן במשהו אחר, ונמצא שכל הפת ראוי לישראל ואז מותר לתת גם לעבדו 

 ו.ושפחתו מפת ז

 בדין קראים כותב המ"ב שיש אוסרים לבשל עבורם כדין גויים, ויש מתירים לפי שמנהג אבותיהם בידם.

לעניין מחללי שבת המ"ב פוסק שדינם כגויים, אך החזו"א כותב שדינם כיום כתינוקות שנשבו. עובד זר הסברא 

יץ, 'דרשו' ועי"ש לענין בית מלון שדינו כעבד ושפחה שמותר להרבות עבורו באותה קדירה בלבד )וכ"כ הרב קרל

 שמוזמנים לשם גם גויים, שניתן להיקל לבשל ע"י גויים עבור גויים אחרים(.

 סעיף ב'

גוי שביקש מישראל לאפות לו עיסה, והגוי אינו מקפיד שהישראלי יתן מהפת לתינוק, האם מותר לו לאפותה  (5

 בשבילו?

ו עלייהו קימחא דבני חילא )יהודים שהטיל עליהם המלך לאפות בעו מיניה מרב הונא, הני בני באגא דרמביצה כא. 

פת לאנשי חילו( מהו לאפותה ביו"ט? אמר להו חזינא,אי יהבי ליה ריפתא לינוקא ולא קפדי כל חדא וחדא חזי לינוקא 

ירבה  ופליגא דריב"ל דאמר מזמנין את הנכרי בשבת ואין מזמנין את הנכרי ביו"ט גזירה שמא ושרי, ואי לאו אסור.

 בשבילו.

 דעת הרי"ף הרא"ש והטור שדברי ריב"ל חולקים על רב הונא ולכן לא נפסק ההיתר דבני חילא.

דעת הרמב"ם שאין סתירה בין הדברים אלא המח' מוסבת על ענין אחר, ולהלכה גם ריב"ל מתיר כרב הונא כיון שאם 

בשביל ישראל ולכן מותר אבל ריב"ל מדבר  לא היו אופין את כל הפת לגויים לא יכלו לתת לישראל ונמצא שטורח

 שטורח רק עבור הגוי ולכן אסור. 

וכ"כ השו"ע: בני החיל של כותים שנתנו קמח שלהם לישראל לאפות להם פת, אם אינם מקפידים כשישראל נותן 

כגון אמנם כתב המ"ב בשם הט"ז שאין לסמוך על קולא זו דנתינת פת אחת אלא ב ממנו לתינוק מותר לאפות להם.

 זה שהוא שעת הדחק.

 סעיף ג'

 האם מותר לבשל, להוציא מרשות לרשות או לטלטל אוכל עבור בעלי חיים שמזונותיהם עליו? (6

ביצה כא. 'אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם', לכל נפש אפ' נפש בהמה? ת"ל 'לכם' ולא לכלבים  בישול:

מה במשמע א"כ מה ת"ל לכם? לכם ולא לעכו"ם.. מרבה אני את דברי ר' יוסי הגלילי. ר' עקיבא אומר אפ' נפש בה

הכלבים שמזונתן עליך ומוציא אני את העכו"ם שאין מזונתן עליך. ובמסכת חלה )א,ח(: עיסת הכלבים בזמן 

שהרועים אוכלים ממנה נאפית ביו"ט, אין הרועים אוכלים ממנה אינה נאפית ביו"ט. ממשנה זאת נראה שהלכה כר' 

לי וכ"פ הרי"ף הרמב"ם הרא"ש והשו"ע וזאת למרות שבד"כ ק"ל שהלכה כר"ע מחבירו. אמנם הרז"ה יוסי הגלי

 דקדק מהגמרא שהלכה כר"ע, אך לא נפסק כמותו.

. הגמ' שואלת מדוע מותר לאפות את עיסת מסוים בכךמצינו היתר  לבעלי חיים, בישולכללי באיסור ההאמנם למרות 

ה, היה צריך לחלק ולאפות רק את הכמות הנדרשת עבור הרועים עצמם? הואיל ממנ אוכליםהכלבים כאשר הרועים 
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ואפשר לפייסן בנבילה. ובירושלמי מתרץ כיון שזה משביח את התבשיל. לאור דברי הגמ' כתב הדרכי משה שניתן 

עת הב"י יכול לפייסן בנבילה נחשב כאילו כל הבישול הוא עבור ישראל בלבד. אך דון שלרבות גם בקדירה אחרת כי

 שההיתר הוא דווקא בקדירה אחת והסכים עמו המג"א.

וכך לש' השו"ע: אסור לבשל ולאפות לצורך כלבים... הגה: ומותר להרבות בשביל הכלבים באותה קדירה שמבשל 

בים אם היה רוצה )הגר"א גרס 'יש לו' ור"ל שכיון שיש לו דבר אחר שיוכל ליתן לכל )וי"ג יש( בה לעצמו אפילו אין

 (.יכול לרבות רק באותה קדירה, אך אם אין לו יכול גם בקדירה אחרת לו

 אף שקיי"ל שמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה שלא לצורך, פסק הרמ"א שאסור להוציא עבורם. : הוצאה

 לתוס' ההיתר ב'הוצאה שלא לצורך' הוא דווקא כאשר יש צורך קצת, אבל אם אין בה כלל צורך אסור מדאו'. 

 ותר מהתורה אפ' שלא לצורך כלל, אך כתב הב"י שמדרבנן אסור כשאין צורך. לרמב"ם מ

הר"ן כתב שאפילו אם אין צורך מותר מדרבנן, אך אפשר שכאשר עושה זאת לצורך בהמה גרע מאשר לא לצורך 

 )שעה"צ(.

רחא בעלמא כתב השו"ע שמותר לטלטל מזונות וליתן עבורם. הטעם שמותר לטרוח עבורם כיון שזה רק טי טלטול:

 וכלבים או בהמות שבבעלותו מזונתן עליו ולצורך כך התירו טירחה.

 תקיג
 סעיף ג'

 ביצה שנולדה ביו"ט, שנתערבה במזיד/בשוגג בתבשיל, האם מותר ליהנות מהתבשיל? (1

 שיש לו מתירין אפ' באלף לא בטיל, אך ישנם שתי קולות מרכזיות בדין זה הבאות לידי ביטוי בסעיף שלנו. בר ד

הטבל אוסר כ"ש במינו, ושלא במינו בנ"ט. וטבל הוא דשיל"מ ולמדנו שאוסר רק במינו בכ"ש.  -מסכת חלהב .א

שבאינו מינו האיסור נקרא ע"ש ההיתר ולכן נחשב כדבר שאין לו מתירים  הסיבה לכך היאהש"ך כתב ש

 משא"כ במין במינו.

הטעם בטל בשישים. שש. ודעת הטור כאשר הוסר האיסור ונשאר רק טעמו, דעת הר"ן שאף טעמו אוסר בכ" .ב

 השו"ע ביו"ד פסק להחמיר, והרמ"א פסק להקל, וכתב המ"ב שבמקום מניעת שמחת יו"ט יש להקל.

וכך לשון השו"ע: ביצה שנולדה ביו"ט שנתבשלה בשוגג עם בשר ותבשיל, אם יש שישים כנגדו הכל מותר חוץ מן 

צים כולם אסורות דהוי מין במינו(. כל דין זה בשוגג אך אם היה הביצה )דהוי מין בשאינו מינו, אך אם נתערבה בבי

 במזיד לא מהני הביטול אפ' באיסורי דרבנן. 

דין נוסף בהל' דשיל"מ הוא שדבר הבא ליתן טעם או מראה אינו בטל ונחשב כמין במינו. והדבר נלמד מביצה לז. 

יהן. ובגמ' דהוי דשלי"מ ואכמ"ל. וכך פסק האשה ששאלה מחברתה תבלין ומין ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שת

הרמ"א מחמיר ואוסר אפ' -השו"ע: אבל אם לבנו בו התבשיל וכיוצא בזה מדי לחזותא וטעמא עביד לא בטיל. מ"ב 

 שנעשה לטעמא בלבד.

 סעיף ז'

 מה דינה של ביצה שנמצאה בתרנגולת שנשחטה ביו"ט? (2

בהם משום דהוא גמורות, מותר לאכלן ביו"ט. ולא גזרו יצה ב: השוחט את התרנגולת ביו"ט ומצא בה ביצים בב

 מילתא דלא שכיחא. 

נחלקו הראשונים. דעת ר' אפרים אסור כדעת רבה כאשר נמצאו הביצים ביו"ט שלאחר השבת שהוא איסור דאו' 

דהוי ספק דאו'. ודעת הרא"ש, הר"ן והשו"ע שמותר לאכלם גם ביו"ט שלאחר השבת. משום שאנו מחשיבים את 

שכל שעדיין לא נולדה אינה יכולה להיות אפרוח  ועודיצים כחלק מגופה של התרנגולת והם עדיין לא נגמרו בגופה, הב

 ויש חוסר בהכנתה, ועוד שטעמה משתבח כשהיא יוצאת ואין ההכנה מסתיימת ולכן מותר.

 תקיד
 סעיף א'
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 פרט באלו אופנים התירו לכבות דליקה ביום טוב. (1

 כדי שיהיה לו היכן לאכול ביו"ט?ות שריפה האם מותר לכב (2

 לצורך אוכל נפש. –האם מותר לכבות אש כדי שלא תישרף הקדירה ביו"ט  (3

 האם מותר להנמיך ביום את הלהבה בכיריים של גז? (4

 גרם כיבוי ביו"ט האם הותרה לגמרי או רק במקום פסידא? (5

וד ממון מאי? א"ל אסור. איתיביה אין כב. בעא מיניה אביי מרבא, מהו לכבות את הדליקה ביו"ט, משום איב בביצה

יהודה כי קאמינא ' מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדירה מותר? א"ל ההיא ר

 נחלקו הראשונים מהו ההיתר בבריתא וממילא מתי הותר לכבות דליקה ביו"ט: לרבנן.

מצא בביתו ואפ"ה לרבנן אסור לכבות את המקרה בבריתא הוא שהאדם נ: רש"י, רי"ף, רמב"ם ושו"ע .א

הדליקה. ומכיון שהגמ' העמידה את הדין כר"י משמע שאין הלכה כמותו. ואף שהלכה כר"י במכשירין שלא 

היה ניתן לעשותן מעיו"ט הכא אסור לפי שלא התירו כל מכשירים אלא דוקא אותם שהם קרובים לתיקון 

ואפילו אם רואה ביתו שנשרף אם אין שם סכנת נפשות.  האוכל. וכ"פ השו"ע: אסור לכבות דלקה ביו"ט

 .טתותעשן הבית או הקדרה או כדי לשמש מואין מכבין הבקעת ואפילו כדי שלא י

רשב"א, רא"ש, מרדכי ורמ"א: הברייתא עוסקת כאשר האדם לא נמצא בבית זה ורוצה לכבות לצורך ממון,  .ב

יל או לישב בבית הוי כצורך אוכ"נ וכשם שהותר אבל אם רוצה לכבות לצורך יו"ט כגון שצריך את התבש

 לבשל ביו"ט כך הותר לכבות ליו"ט. 

כתב שש"כ שמותר להנמיך את הלהבה של גז ביו"ט אם חושש שהקדירה תקדיח ותשרף, אמנם זה דווקא אם יש לו 

הבה אף אם . והאג"מ התיר להנמיך את הלאש אחת אבל אם יש לו להבה נוספת קטנה ממנה עדיף להדליק מלכבות

עוד כתב הפסק"ת שאין ההיתר אלא כאשר התבשיל יחרך ולא יהיה ראוי כ"כ לאכילה. . יכול להדליק חדשה

 ובכיריים חשמליות אסור בכל גווני כיון שגורם לכיבוי של חוט מלובן.

 המסתפק מן הנר )נוטל שמן מן הנר( חייב משום מכבה. משמע שגרם כיבוי אסור. בבריתא : גרם כיבוי

ור'  שבת קכ. עושין מחיצה בכל הכלים כדי שהאש לא תתפשט בין מלאים בין ריקנים כדי שלא תעבור הדליקה.וב

יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים שאינם יכולים לקבל את האורוהם מתבקעים ומכבים את הדליקה. המח' 

 היא האם גרם כיבוי מותר והלכה כחכמים וקשה מהברייתא בביצה?

אם נוגע  ךע: גרם כיבוי מותר אם אינו נוגע בדבר הדולק. לכן מותר להניח כלים לפני הדליקה ארא"ש ושו" .א

בנר עצמו כגון המסתפק מן השמן אינו גרם אלא כיבוי ממש מפני שהשמן והפתילה גורמים את ההדלקה 

ף ואין והממעט אחד מהם נחשב ככיבוי. אמנם קודם ההדלקה יכול לתת דבר סביב הנר המונע ממנו להשר

 זה כיבוי.

גרם כיבוי מותר ביו"ט ומותר למהר כיבויה אבל אסור להסתפק מן הנר לפי שבשעה שמסתפק תוס' ורמ"א:  .ב

וכתב הרמ"א שנר של שעווה יחתכו באור ולא בסכין דהוי תיקון  ממנו עי"ז כהה אורו מעט ונראה כמכבה.

 מנא. 

סד: דעת המ"א שהותר רק במקום פסידא, אך ונחלקו האחרונים האם הותר גרם כיבוי גם שלא במקום הפ

 בשעה"צ כתב שלרמ"א מותר בכל גוונא. מיהו נכון להחמיר כדעת הרא"ש.

התבשיל להניח על האש קומקום מלא במים,  הכנת פניני הלכה )ה,ה( מסכם דין זה וכותב שמותר לאחר סיוםבו

תור הגז. ויש להקפיד להנות מן המים הללו. לבשל את המים עד שהם יגלשו ויכבו את האש ולאחר מכן לסגור את כפ

והעיקר שמותר. וביביע אומר ג,ל שכותב שיש להתיר באופן זה גם לשו"ע  ויש שאסרו להשתמש בגרמא כדרך קבע

 כיוון שהסיר אינו נוגע באש וכן אין זה כגחלים של עץ שהם עיקר האיסור עיי"ש.

 סעיף ב
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 להדביק נר בפמוט, מהי הדרך המותרת? (6

גן אברהם: אסור לחמם נר של שעוה ולדבקו בכותל או במנורה גזרה שמא ימרח, דהיינו שישפשפנו להחליקו כתב המ

 על פני שטח הכתל והוא תולדה דממחק.

הפסקי תשובות מביא בשם שו"ת באר משה )ס' קס"ח( שמותר לתחוב את הנר בכח לתוך נקב הפמוט, אף שע"י זה 

ולו, מ"מ כיון שהוא ממחק כלאחר יד ודרך שינוי ולצורך מצוה לכן יש משתפשף הנר ומתאים את עצמו לבית קיב

 להתירו ביו"ט. 

אמנם השש"כ )פי"ג ס' מ"ב( כתב שאסור להצר את קצה הנר ע"מ להתאימו לבית קיבולו מכיוון שיש בכך מלאכת 

כיון שזה כלאח"י מחתך, ואף ע"י תחיבה בכח לפמוט יש מקום לאסור מטעם זה )ובהערה כתב בשם הגרש"ז שיתכן ש

 ודרך שימוש אין זה בכלל מחתך, ואפשר שיש להקל(. 

 סעיף ה'

 האם מותר להדליק נר נשמה לכבוד אבותיו ביום טוב? (7

ירושלמי )ביצה ה, ב( מהו להדליק נר של בטלה ביו"ט )כשמדליקו לכבוד, להראות עושרו, אבל אם מדליק לבטלה 

 . אמר רבי נחום בעי קמיה דרבי יוחנן לא תאסור ולא תשרי.ממש פשיטא שאסור(? רבי יוסי אסר ורבנן שרו

דעת הראב"ד שאסור כדמשמע בירושלמי וכן פסק השו"ע. אך דעת הרמב"ם שמותר להדליקו כיון שבבבלי נפסק 

שמתוך שהותרה שלא לצורך הותרה נמי לצורך, וכתב המ"א בשם מהרש"ל שנהגו לסמוך על הרמב"ם. אך הבה"ל 

כשו"ע. אמנם השו"ע פסק כרא"ש שנר של מצוה מותר להדליק כגון נר של בית הכנסת ומותר כותב שיש להחמיר 

הבה"ל כתב שנר נשמה יכול להדליקו ביו"ט בשעה"ד, ויותר טוב שידליקו בבית  להדליקו גם ביו"ט שני אחר מנחה.

  הכנסת וכך יצא מחשש בטלה, או שלפחות ידלקו בחדר שבו אוכל דמוסיף אורה בחדר.

 ותקט
באר הדין האם מותר לישראל ליהנות/לאכול ממעשה איסור של נוכרי שעשה עבור עצמו, או שעשה עבור  (1

 ישראל במקרים הבאים:

אם אין מאותו המין במחובר, תוך התחום מותר חוץ לתחום אסור.   =כשהנוכרי עבר על איסור מלאכה. (א

סע' ה' שאם הובא מחוץ לתחום אסור וכן נפסק ב והבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר.

לאכלן למי שהובאו בשבילו ולכל בני ביתו ואחרים מותרים אף לאכלם ולערב צריך להמתין מי שהובאו 

 בשבילו בכדי שיעשו.  

= נכרי שהביא דורון לישראל ביו"ט אם יש באותו המין במחובר אסור כשהנוכרי עבר על איסור מוקצה. (ב

והרמ"א שלא יהנה ממלאכת יו"ט. ר"ת שמא יאמר לגוי.  -שו)וה"ה כשצד(. רש"יולערב נמי אוסרין בכדי שיע

 מחמיר כמותו ולכן אסור גם ביו"ט שני.

אך אם ליקט או צד הגוי עבור עצמו "ההוא ליפתא דאתא למחוזא נפק רבא חזא דכמישא שרא רבא למיזבן 

תר מייד במצו"ח וכך נראה גם מיניה, אמר הא דואי מאתמול נעקרה" אך אם נעקרה היום אסור, אך מו

 בדעת רש"י.

= ספק אם נלקטו או ניצודו ספק האם הנוכרי עשה איסור ביו"ט. וכן ספק אם הנוכרי עשה בשביל ישראל. (ג

עשה בשביל ישראל "נכרי שהביא חלילין, לא יספוד בהם ישראל אלא אם אסור מדרבא. כאשר יש ספק אם 

שמואל לקולא. רי"ף שמואל  ינן שמא חוץ לחומה לנו. רש"יכן באו ממקום קרוב. גמ': אמר שמואל חייש

 וה, או ביו"ט שני.קל במקום מצכדי שיעשו. ואפשר להלחומרא וכן סתם השו"ע ולכן יש להחמיר בספק ב

 באר הדין במקרים הבאים, ביו"ט ראשון וביו"ט שני: (2

וי גר בעיר ויש פירות שכאלו משנה דחלילין. לחומרא, אלא"כ הג .)תקטו, סעיף ז( ספק אם בא מחוץ לתחום (ב

 א כי מחמירים אליבא דר"ת רק בדאו'."וביוט שני מותר, אפ' לרמ צויים בעיר.מ
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ר. אסור כדרבא לעיל אלא אם ניכר שאינן מהיום מות .)תקטו, א( ספק אם נלקט מהמחובר ביום טוב (ג

קט ביומו, אבל לופר"ח הכריע שבליקוט יש להחמיר כי הדרך ל. מותר דהוי ס"סמח' אם ט שני "וביו

 קל.בספק צידה אפשר לה

 תקטז
 לשלוח לחבירו ביו"ט דרך רשות הרבים את הדברים הבאים:האם מותר  (1

 =  )סעיף א( תבואה או בהמה חיה ועוף? (א

בין שחוטים,  )לשו"ע דווקא עומדת לאכילה( ובית הלל אומרים משלחין בהמה חיה ועוף בין חייםבמשנה בביצה א,ט: 

ים וסלתות וקיטניות אבל לא תבואה )כיון שאסור לטחון נמצא שאינה ראויה כלל(. ור"ש מתיר ומשלחים יינות שמנ

 .שאסור בתבואה ע"ש ושו"ם רא"רמבופסקו בתבואה. 

 =  )סעיף ג( בגד שיש בו שעטנז? (ב

 משלחים כלים בין תפורין ובין שאינם תפורין ואע"פ שיש בהם כלאיים )ובגמ' מבואר שמייריבמשנה בביצה א,י: 

בקשים דכיון שאינם מחממים מותר לישב עליהם( והם לצורך המועד. )ואפ' תפילין שרי כי הם מתוקנים ויש מכך 

 הנאה בחול משא"כ בתבואה(

 =  )סעיף ג( תכשיטים העשויים מזהב או כסף? (ג

יירי שאין בירושלמי כתוב שאין משלחין תכשיטי זהב ביו"ט ונסתפקו לעניין כסף. י"א משום שאינם מלבוש, וי"א שמ

רגילים להשתמש במועד. אך דעת הריטב"א שמותר הואיל וראויים למלבוש. המ"ב מביא את הדעות ונראה שדעתו 

 כריטב"א.

 סעיף א: תקיח

כתוב את שיטות הראשונים בדין 'מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך', והאם מותר  (1

  להוציא עבור נכרי או בהמה ביו"ט?

בית שמאי אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא ס"ת לרשות הרבים, וב"ה א,ה:  במשנה בביצה

 מתירין. וב"ה סוברים מתוך. 

ובבה"ל  כל הוצאה מותרת ואפ' שלא לצורך כלל אלא שבהוצאת אבנים גזרו מדרבנן -ע"ף רמב"ם שו"י רי"רש .א

 . גם לנכרים וגם לבהמה מבאר שכלים שאינם לצורך כלל אסורים אף למחבר ולכן אוסר

מצוה אבל בשביל הפסד ממון  בית הלל התירו רק דברים שהם לצורך אוכל נפש או לצורך -רא"ש, מהרש"ל .ב

 אסור.

עבור נכרי התירו כל צורך אבל בדבר שאין בו צורך כלל אסור מדאו'. מ"ב נכון להחמיר כמהרש"ל.  -תוס, רמ"א .ג

 .אסור

חתם לבית הכנסת? או להחזירם לביתו בסיום התפילה? מה הדין סידורי תפילה ומחזורים האם מותר לק (2

  כשהוא אינו צריך להם עוד ביום טוב אך מתיירא שיגנבו?

   מה הדין במחזורים שמונחים מבעוד יום מבית הכנסת ואינו צריך להם ביום טוב?

שהיו מונחים  סידורים אך אם מתיירא מגניבה.דהתירו סופן משום תחילתן מותר לקחת, ולהחזיר בסיום התפילה 

  ם כמהרש"ל.יראין צריך להם עוד נכון להחמיר שלא להחזמכבר בבית הכנסת ו

  האם מותר לשחק בכדור ברשות הרבים ביו"ט? (3

הרמ"א פסק כתוס' שהתיר כל צורך ובכלל זה כל צורך קטן שרי וכדור זה כמו טיול ושמחת יום טוב. המהרש"ל כתב 

 ע הוי מוקצה."אבל לגדולים אינו צורך אלא קלות ראש. המ"ב הוסיף שלשו שהיתר זה הוא רק עבור קטנים,

 סעיף ב'

 בישול והוצאה לצורך נכרי ובהמה ביום טוב, האם איסורם מהתורה או מדרבנן? (4
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 באלו מקרים מותר לעשות מלאכת איסור לצורך נוכרי ובהמה ביו"ט? (5

חזיר משכון לגוי אלם על ידי גוי אחר ביום האם מותר להוציא ביום טוב אוכל לגוי, ומדוע? ומה הדין לה (6

  טוב, ומדוע?

 האם מותר להוציא בשביל נכרי ובעלי חיים? (7

ט. והדבר קשה שהרי הוא מתיר בסע' א' כל הוצאה לצורך? "השולחן ערוך פסק שאסור להוציא שום דבר עבור גוי ביו

מש'לא  רו שמלאכה עבור הנכרי גרע טפיכאשר אינו לצורך כלל. ויש שאממדרבנן יש שאמרו שגם למחבר יש איסור 

ולא לנכרי, ולא לבהמה. ועיין בסימן תקיב א, ג. שהשו"ע  יעטה 'לכם'ואפשר שזה איסור דאו' כי התורה מ לצורך'

 כותב שאסור לבשל עבור גויים ובהמות, והרמא מוסיף שאין להוציא עבור בהמות.

( דשבות סומכים על הפוס' שאין כיום רה"ר) רמליתכ להחזיר משכון לגוי אלם כתב הרמ"א שמותר דהוי שבות

 במקום צורך.

 סעיף ג'

 מש במקומם לצורך הכנת אוכל ביו"ט?האם מותר לטלטל אבנים כדי להשת (8

 האם מותר לטלטל ארנק שבו מונח מפתח לארגז של אוכל? (9

 האם מותר לפצח אגוזים באמצעות אבן ביו"ט? (10

פר כירה אינו מוקצה( אלא שהוסק מעיו"ט, אבל הוסק ביו"ט אסור. אמר רב יהודה אמר רב: לא שנו )שאביצה ח., 

הקשו תוס': וא"ת כיצד אנו מסלקין את אפר הכירה ביו"ט? מותר לטלטל מוקצה ביו"ט בשביל אוכל נפש ושמחת 

(. וכתב החיי אדם שמותר 8) ובס' תקט. ולכן מותר לטלטל אבנים כאשר נצרך למקומו א אצלנו"יו"ט. וכ"כ רמ

אמנם אסור לאכול או להנות  תיבת מעות ע"מ להוציא משם מפתח ואף מותר להחזירו אם חושש מגניבה. לטלטל

ן אסור לקחת אבן לפצח בה לכמגוף המוקצה ולכן אסור להסיק עצים שנשרו ביו"ט )תקז, ב(. וכתב הפסק"ת ש

 .אגוזים. אמנם במוקצה מחמת חסרון כיס מותר להשתמש לצורך אוכ"נ )תצ'ט, ס"ק יט(

 סעיף ד'

 האם מותר לטלטל סולם ביו"ט? פרט באיזה סוג סולם. (11

וב"ה מתירים.  ,תנן בית שמאי אומרים אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלוןביצה ט. 

 אפילו ברה"ר.  לטלטל סולם של שובך ומסקנת הגמ' ע"פ רוב הראשונים שמותר

ובך אבל סולם של עליה לדברי הכל אסור. ומאידך בעירובין נפסק שסולם בסולם של שובגמ' אמר רבי יהודה בד"א 

יש  -צורי שהוא סולם גדול מותר בטלטול? ר"ת בעירובין זה לא גדול כמו סולם של עלייה. רבנו אברהם מבורגייל

תירו י ואילו בשבת שאין חשש שיאמרו שעושה מלאכתו וה"ביו"ט אסור סולם גדול גם ברהלחלק בין שבת ליו"ט, 

השו"ע סתם וכתב שאסור לטלטל סולם של עלייה. ובמ"ב הביא את המח' דלעיל והכריע שלעניין סולם . יברה"

 רה"י ולא ברה"ר. בשרי  , שאינו גדול כשל עליה,שבבית

 )מח' אם מדין מוקצה/גזירה(.  מותר לטלטל סולם של שובך אפ' ברה"ר, אבל סולם של עלייה אסור בטלטול -"עוש

 סעיף ו'

 בהמה שמתה ביו"ט, האם מותר לטלטלה כדי להאכילה לכלבו ביו"ט? (12

ת ר' טרפון עליה ועל החלה שנטמאת ונכנס לא יזיזנה ממקומה, ומעשה ושאלו אבהמה שמתה ביצה כז:  במשנה

אבל בהמת חולין מותר להזיזה  דוקא בבהמת קודשים, לבית המדרש ושאל, ואמרו לו לא יזיזם ממקומם. ובגמ'

אם לא הייתה יר לתת את הנבילה לפני הכלבים ורק לר' יהודה שר' שמעון מתנאמר בבריתא שם אידך מממקומה. 

היתה מסוכנת מערב  וא מתיר כאשרכאן הו ,כר' יהודה במוקצהע"פ הרי"ף פוסק  השו"ענבילה מערב שבת אסורה. 

 .עתו עליהלחתכה לכלבים כיון שד יום טוב
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אף בבהמה  לשיטתם האם יהיה מותרהראשונים נחלקו אך , פוסק כותיהא שהרמ"כן במסוכנת ו ש יתירר"פשוט ש

שכיון שאין אדם מצפה שבהמתו תמות אם , או כיון שאין מוקצה ולא דחאה בידיים כמו בגרוגרות וצימוקים בריאה

 .המ"ב מביא שתי דעות בעניין על פי תירוצים שונים שנאמרו בגמ' אסור? אין דעתו עליה כלל לא הייתה מסוכנת

 סעיף א: תקכב

 סומא או זקן, האם מותרים לצאת במקל לרה"ר? (1

אין הסומא יוצא במקלו ולא הרועה בתרמילו )דהוי דרך חול ואיכא זילותא דיו"ט( וכן ר' יוסי  ביצה כה: משנה,

י שמדובר בקטע שיוכל לילך ללא מקל אלא שלוקח מקל כדי לתקן וליישר אוסר לקטע לצאת בקב שלו. ופירש ר"

תיו, אבל מי שנתקווצו שוקיו שאינו יכול לילך ללא מקל יכול ליקח מקל. שכיון שאינו יכול לילך ללא מקל פסיעו

 חשיב כמנעל.

ומי שנתכוצו גידי שוקיו יכול לצאת  אין הסומא יוצא במקלו ולא הרועה בתרמילו. הגה ודין חיגר כמו בשבת. -שו"ע

 במקל.

 כרמלית אך מבית לחצר בכל אופן מותר.או  "ב מבאר שהדיון הוא על יציאה לרה"רהמ

 סעיף ד'

 האם מותר להוליך בהמה באמצעות מקל ביו"ט? (2

יגין את הבהמה במקל ביום טוב. ובגמ' משום דמחזי כמאן דאזיל לחינגא )מכירה(. ר"ן ואפילו כשאין האין מנ -משנה

 אין מנהיגין בהמה במקל. -על מוקצה כגון שהזמין את המקל מאתמול. שו"בעיה ש

 סעיף ג: תקכג

 האם מותר ליילד בהמה ביו"ט? (1

אין מילדין בהמה ביו"ט אבל מסעדין אותה, שאוחז בוולד שלא יפול בארץ ונופח לו בחוטמו ונותן לו דד לתוך  -משנה

 וכ"פ הראשונים והשו"ע. פיו.

 תקכו
 ד-סעיפים א

ע"י  –ור לעשות לצורך המת באר בקצרה מה מותר, ומה אסוה"כ. שני ימי יו"ט. שני ימי ר"ה: מת בשבת. י (1

 .)פרט האם הותר לבנות קבר, לחמם מים לטהרה, לטלטל, להוציאו לרה"ר ומחוץ לתחום(ישראל וע"י נוכרי 

 ט ראשון, יתעסקו בו עממים, ביו'ט שני יתעסקו בו ישראל. "אמר רבא מת ביו

ע'ג דלא אשתהי נמי לא משהינן אמר מר זוטרא לא אמרן אלא דאשתהי אבל לא אשתהי משהינן ליה. רב אשי אמר א

 ליה מ'ט יו'ט שני לגבי מת כחול שויוה רבנן.

נחלקו הראשונים האם מר זוטרא בא להחמיר ביוט ראשון כאשר אין הכרח לקבור, או רק לגבי יו"ט שני. עכ"פ 

 השו'ע פוסק להקל שבכל אופן קוברים ביוט ראשון.

 מח' נוספת היא האם הותרו מלאכות דרבנן לישראל. 

, ואפ' מלאכות דרבנן דעת הרמב"ן שהואיל וכתוב "יתעסקו" משמע שכל העסק חייב להיות ע'י גויים בלבד .א

 אוסר ע'י ישראל כיון שסופו שיתעסקו בו עממים. 

 י ישראל משום כבודו של מת. "י גויים אבל מלאכות דרבנן יעשו ע"דעת הרא"ש שרק מלאכות דאו' יעשו ע .ב

. אבל לטלטלו שלא לצורך הקבורה ע"י ישראל ו מים לטהרו, ולהוציאו ולשומו בקברהשו'ע מיקל להלבישו, לחמם ל

 )סע' ו'(. הגר"א נוטה להחמיר כרמב"ן ואף המ"ב מכריע כן לכתח'. ממש אסור, וכן להוציאו מחוץ לתחום

 סעיף ב'

יחוהו ליום מת ביום טוב ראשון וניתן לשומרו בקירור שלא יסריח האם יקברוהו על ידי עממין או שמא ינ (2

 טוב שני?
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מת ביו"ט ראשון האם מותר להשהותו ליו"ט שני על מנת לקוברו על ידי ישראל לכתחילה ובדיעבד? פרט  (3

 הדין באדם רגיל ובת"ח.

בגמרא בביצה ו. אמר רבא מת ביו"ט ראשון יתעסקו בו עממים, ביו"ט שני יתעסקו בו ישראל. נחלקו  מקור הדין:

 מת מיו"ט ראשון ליו"ט שני כדי שיתעסקו בו ישראל.הראשונים, האם מותר להלין 

דעת הראב"ד שמותר להלין ליום טוב שני. נחלקו הפוסקים בטעם דבריו. י"א שמשום כבוד המת מוטב שיתעסקו בו 

 שיטתו יהיה מותר להלין ת"ח.לישראל. וי"א שטעמו דווקא באדם גדול שאין זה לפי כבודו שיתעסקו בו גויים. ו

קים, דעת המאירי שמוטב שיקברהו ע'י גויים הואיל וסחיים שאסור להלינו. בטעם דבריו נחלקו הפ דעת האורחותו

והוא שבות שאין בו מעשה, לעומת עשיית ישראל שהיא שבות בידיים. או משום שנראה שמכיון מלאכתו במועד. אך 

 דעת העולת שבת שטעם האיסור הוא משום הלנת המת.

חות חיים וכך לשונו: מת ביו"ט ראשון אסור להלינו עד יו"ט שני כדי שיתעסקו בו השו"ע פסק כאור פסיקת הלכה:

 ומשמע דאפ' ת"ח שכבודו ביותר להקבר ע"י ישראל לא משהינן. -ישראל. מ"ב

 הואיל וישנה מח' בטעם האורחות חיים, ישנם מס' נפ"מ בין הטעמים. 

 אירי אסור לעולת שבת מותר.במקום שאין איסור להלין את המת כגון שמחכים לקרוביו, למ .1

במקרה ועבר איסור והלינו עד יו"ט שני, לדעת המאירי יש לקונסו שאסרו לקברו ביו"ט שני, ולעולת שבת  .2

 מותר.

הגר"א פסק כעולת שבת ולכן בשני המקרים יפסוק לקולא. אך המשנ"ב פסק כמאירי, אבל בדיעבד אם עבר והלינו 

  אין לקונסו ומותר לקברו ע"י ישראל.

בפסק"ת מעיר, שבכמה קהילות בזמננו נוהגים לכתח' להשהות את הנפטרים ליו"ט שני ולעשות את עניני הקבורה 

ע"פ ר"ת שיש לחוש שהגויים חשוב לציין שהרמ"א בסעיף ד' פוסק  ע"י יהודים, ואף בנפטרים אלו שאינם בגדר ת"ח.

המנהג באשכנז הוא שהקבורה נעשית  ביום השני גםיפרשו את קבורת המת כחילול יו"ט וישעבדו את היהודים ולכן 

אך המנהג בירושלים ובכל א"י כדעת השו"ע  שמתעסקים  -ע"י גויים ורק אם א"א עושים על ידי ישראל. פסק"ת

 ישראלים בכל ענייני המת והקבורה.

 ז-סעיפים ו

כב על גבי בהמה מי שמת ביו"ט שני האם המלוים, האבלים, או הקברנים יכולים לצאת חוץ לתחום או לר (4

 על מנת ללוותו?

ת את המת ביו"ט ראשון בתוך התחום )לויה אינה כ"כ צורך כמו הוצאה וכתב הרמב"ן, מותר ללו חוץ לתחום:

וטלטול המת שהותר(, וביו"ט שני מותר אפ' חוץ לתחום. והסתפק הרמב"ן אם נתיר למלווים אף לחזור למקומם. 

למת אחר. וה"ה כתב להקל בספק דרבנן זה וכ"פ השו"ע.  ולכן לצאת  אך את הכלים מותר להחזיר  שמא יצטרכו

 לכולם מותר. 

. במשנה בר"ה כב. מי שראה את החודש ואינו יכול לילך מולכין אותו על החמור ואפילו במטה :רכיבה על בהמה

אין להקל רק  וכתב הרמב"ן שכשם שלא התירו רכיבה על חמור אלא רק אם א"א כך גם בלווית המת אפ' ביו"ט שני

. והעיקר שההיתר לקברנים בלבד אך לקברנים אם א"א מותר לרכב ,אם א"א. וכ"פ השו"ע שלמלווים ולאבלים אסור

המ"א כתב שטעם לאיסור הוא לא משום שבות כדברי הט"ז, אלא  משום זלזול ביו"ט ולכן אין להקל רק במקום 

גשר החיים, כך גם דין ברכב כיום מרו שמחללים יו"ט. וכתב המ"ב שלא ירכבו בעיר מפני האומות שיאצער גדול. 

 ועדיף ע"י נהג גוי ויסעו רק הצריכים לקבורה. 

 תקכז
 סעיף א'

 עשיית מלאכת אוכל נפש ביו"ט לצורך שבת, האם איסורה מהתורה, או מדרבנן, ומה הנפק"מ בזה? (1
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חת הן, וחכמים ט כיון שקדושה אאסור לבשל מיו'ט לשבת. דעת רב חסדא שמהתורה מותר לעשות צרכי שבת ביו'

כיוון שיש  בת, אלא שאם בישל אינו חייב' אסור לבשל אף לשואאסרו שמא יבשל מיו"ט לחול. אך דעת רבא שמד

 מדאו'.  סברת 'הואיל ומקלעי ליה אורחים חזי ליה', ואפ' אם לא יבואו אינו חייב

 ש"הלכה כרבא ולכן אסור לבשל סמוך לביה -ב"אט סמוך לבין השמשות. דעת תוס', רשנפק"מ האם מותר לבשל ביו"

. דעת הרמב'ם והרז'ה שהלכה כרב חסדא ומותר. ביה'ל כותב שלכתח' חוששים כי א"א לומר הואיל ויבואו אוחרים

 ט שני.וך על הפוסקים כרב חסדא וכ"ש ביו"ד יסמ"לרבא, אך בשעה

 ו-סעיפים ב, ד

 במה מערבין לכתחילה ובדיעבד? (2

 וא חי ובישלו, האם ניתן לסמוך עליו לערוב תבשילין?דבר שנאכל כמו שה (3

  ביצה טו: ועושה תבשיל מעיו"ט וסומך עליו לשבת בה"א תבשיל אחד. ובגמ' תניא 'את אשר תאפו אפו ואת אשר

תבשלו בשלו' מכאן אמר ר"א אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל. אביי אמר לא שנו אלא 

 ,ומח' האם פת לבד מועילה לפת .דיעבד אף בתבשיל לבדבפת ותבשיל, . להלכה לכתח' צריך אבל פת לא ,תבשיל

 והעיקר שלא מועיל.

 ומשום פ הירושלמי לפת בכביצה. "כזית ואפ' בדיעבד מעכב בין בתחילתו ובין בסופו. והרמ"א מחמיר לכתח' ע

 חתיכה של בשר או דגים.הדור מצווה יקח לחם שלם ו

 ו את הפת לאפוקי דייסא ואפ' בדיעבד מעכב.דבר הראוי ללפת ב 

  התבשיל יכול להיות: צלי, שלוק, כבוש, מעושן, דגים קטנים שהדיחן במים והדחתן הוא בישולן לאכילה )קולייס

האיספנין(, וכן פירות מבושלים )כל הנאכל חי ובישלו יד'ח(. מח' בפוסקים לגבי מאכל שנמלח היטב, והמ"ב 

 .ומותר ,אך אם נכבשו בציר דינם ככבוש מלוחים מחמיר בכך, לדוג' דגים

  ביצה טז. עדשים שבשולי הקדירה סומך עליהם משום עירובי תבשילין והוא שיש בהם כזית וכן שמנונית שע"ג

 וכ"פ השו"ע. אבל לכתח' יקח תבשיל רגיל לעירוב. )י"א ביזוי מצוה( הסכין. וכתב הב"י שדין זה בדיעבד

 סעיף ז

 לסמוך על עירובו של רב העיר?באלו תנאים ניתן  (4

מי שיכל ולא הניח פושע. ובגמ' שם, היה לו להניח עירובי תבשילין, אבל  : 'ושלחו מנות לאין נכון לו' למיביצה טו

שמואל ורב אמי היה מערבים עובר בני עירם. והגמ' מספרת על ההוא סמיא ששנה אחרי שנה לא עשה עירוב ואמר 

 למא שרי לדידך אסור'. מדוע?לו שמואל "פושע את, לכולי ע

 גדול העיר יכול להוציא רק מי שלא יכול היה לעשות עירוב כגון טרוד או שכח. רא"ש:

 שמואל לא כיון להוציא את הפושעים, אבל אם גדול העיר מכוון יכול להוציאם. , רשב"א:ירש"

 ט."בדיעבד אפשר לסמוך על המקילים משום שמחת יו ע: כרא"ש. מ"ב,שו"

 יב-ח סעיפים

 שילין שעושה רב העיר לבני עירו.בתפרט סדר עירוב  (5

  אינו צריך לפרט אלא מניח בכלל על כל בני העיר. )אבוה דשמואל מערב אכולא נהרדעה( ורק מי שהוא בתחום

 ה? עד תחום שבת. ר"ן דאינו בדין שיערב אחד על כל העולם.(ועד כמהעיר יוצא בו. )

 ט"ביו, אבל דעת מי שהניחו בשבילו לא בעינן בשעת הנחה רק שיודיעוהו דעת מניח בעינן שיכון להוציא האחר 

קודם שיתחיל לבשל לצורך השבת. )מכריז רבי יעקב בר אידי כל מי שלא הניח ערובי תבשילין יבוא ויסמוך על 

 אם דרך גדול העיר להניח סומכים עליו מסתמא(. -שלי. ר"ן
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  וכל מי שמזכים על ידו בערובי שבת מזכין על ידו בערובי המערב לאחרים צריך לזכות להם על ידי אחרים

 תבשילין. כגון חבירו או עבד ישראל ובנו גדול שאינו סמוך על שולחנו ומח' באשתו ובבנו גדול הסמוך על שולחנו

 ובדיעבד מקילים. או בקטן שאינו סמוך.

 ות ערוב ואומר "בדין יהא שרא לן צריך הזוכה להגביה את העירוב טפח, וחוזר ונטלו מיד הזוכה ומברך על מצ

לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא )וי"א גם לאפוקי, אך בדיעבד אם לא הזכיר הדלקה והוצאה אין 

להחמיר שנכלל בלמעבד כל צרכנא( ולמעבד כל צרכנא מיום טוב לשבת לנו ולפלוני ולפלוני" או לכל בני העיר 

 ך לאמרם בלשון שמבין(הזאת. )ואם אינו מבין מילים אלו צרי

 סעיף י"ג

יום טוב ראשון בחו"ל שחל ביום חמישי, האם בשעת הדחק יועיל עירובו בכדי להתיר לו לבשל מיום ה'  (6

 לשבת?

במשנה בביצה )טו:( נפסק שיום טוב שחל להיות בערב שבת לא יבשל בתחילה לצורך שבת אך יכול להניח עירוב ועל 

פסק שאע"פ שהניח עירוב אינו יכול להכין ביו"ט הראשון שיוצא ביום חמישי,  ידו לבשל לשבת. הרא"ש בתשובותיו

 שני טעמים מרכזיים נאמרו לאיסור זה:בת. כך פסק גם בעל העיטור והשו"ע. עבור הש

רא"ש: מכיוון שיכול לבשל ביום שישי שהוא יו"ט שני, ובפרט בזמננו שיו"ט שני הוא כחול מדאו', למה  .א

 יבשל ביו"ט ראשון?  

מכיוון שחז"ל כלל לא תיקנו ערוב אלא ביום הסמוך  ו אפרים: אסור לבשל ביו"ט הראשוןר"ן בשם רבינ .ב

 לשבת.

לאור הטעם השני, דעת רוב הפוסקים וכ"פ המ"ב שאף אם יודע שיהיה לו אונס ביו"ט שני ולכן רוצה להקדים ולבשל 

 עבד אם עבר או שגג יש להתיר.אך בדיכעת או שרוצה להשביח את המאכל, אסור. וכן עיקר להלכה. 

אמנם דעת הרדב"ז על פי דיוק בדברי הרא"ש, שאם הבישול ביו"ט הראשון יגרום לכך שהתבשיל יהיה משובח יותר 

עבור השבת מאשר אם יבשלו ביו"ט השני, יהיה מותר לבשל ביו"ט הראשון. אך השערי תשובה כותב שאין להתיר 

שער הציון דוחה את דבריו לאור הטעם הנוסף שהובא בב"י שלא תיקנו ערוב ב אלא"כ יאכל מהם ביו"ט הראשון. וכן

 אלא ביו"ט הסמוך.

אסור לבשל ביו"ט ראשון בחו"ל כשחל ביום חמישי עבור השבת אף בשעת הדחק. אמנם  על כן התשובה לשאלה:

אך אין הלכה דעת הרדב"ז שמותר לבשל במאכלים שהכנתם המוקדמת ביום חמישי דווקא תועיל לשבח המאכל, 

 כמותו.

 סעיף י"ד

)כגון שעשה בפסח יכול ערוב תבשילין שעשה ביום טוב אחד ונותר בעינו, האם יכול לסמוך עליו ליו"ט אחר  (7

 לסמוך עליו לשבועות, או מסוכות לשמיני עצרת.(

היינו כבוד הוא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו"ט,  ירוב תבשיליןרבא סבור שטעם הנחת עבגמרא בביצה 

 שבת. דעת רב אשי כדי שיאמרו אין אופין מיו"ט לשבת ק"ו ליום חול. דהיינו כבוד יום טוב.

 לרבא צריך לערב דווקא בערב יו"ט ורב אשי אפשר אפ' קודם לכן.שכתב הרא"ש דנפ"מ בין הטעמים היא 

ח' יש להחמיר תב הב"י והשו"ע שלכתר אין יכול לערב, אך לאותו יו"ט כגון מסוכות לשמ"ע יכול. כח  ט א"ליו -מרדכי

 ה"ל הסתפק האם צריך כזית עבור כל יו"ט, ולעניין יו"ט של סוכות סגי בכזית אחד.יבובדיעבד יש להקל. וב

 י"ח-סעיף ט"ו

 אבד עירובו, האם מותר לו לבשל או לאפות ביו"ט. (8

 .נאכל העירוב או שאבד קודם שבישל לשבת, אינו יכול לבשל אלא"כ יש כזית 

 ל או נאבד לאחר שהכין את צרכי השבת, יכול לאכלם.נאכ 
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  ,אף שאר  -גומר. שטמ"ק)עד שלא סיים לאפותה(  אמר אביי נקטינן התחיל בעיסתו ונאכל עירובובגמרא בביצה

 אותה עיסה בלבד.  ופסק השו"ע לחומרא. -תבשילין. ראב"ד

 היתר אפ' נתכוין בו לצורך יום טוב יכול אפה ולא בישל או בישל ולא אפה, ונאכל העירוב או אבד. מה שנעשה ב

 הוא להניחו לשבת ולבשל מכאן ואילך ליום טוב.

 סעיף י"ט

 האם אמירת "לאדלוקי שרגא" מעכבת?  מי שלא עירב האם מותר לו להדליק נר של שבת? (9

ר. משמע ביצה כא: אמר רב הונא מי שלא הניח ע"ת אופין לו פת אחת ומבשלין לו קדירה אחת ומדליקין לו את הנ

 שמותר להדליק נר אחד בלבד, אבל בסתמא ללא עירוב אין להדליק נר לשבת. וכ"פ ראש ור"ן.

בירושלמי מובא נוסח העירוב "בהדין יהא שרי לן לאפויי ולבשולי" ללא הזכרת הנר. ודעת הרי"ף והרמב"ם שהעירוב 

 מתיר רק צרכי סעודה אך הדלקת הנר בכל אופן מותרת.

עירב מותר להדליק נר של שבת ויש אוסרים. משנ"ב לכתח' להחמיר ואם לא עשה עירוב יקנה  השו"ע פסק שמי שלא

 לאחרים או שידליק נר אחד בלבד.

 בכל אופן, אם אמר את הנוסח המלא ללא הדלקת הנר והוצאה לכו"ע אין להחמיר דנכללים ב'למעבד כל צרכנא'.

 כא'– סעיף כ'

 יכולים לבשל עבורו?מי שלא הניח ערוב תבשילין, האם אחרים  (10

אבעיא להו מי שלא הניח ע"ת הוא נאסר וקמחו נאסר או דילמא הוא נאסר ואין קמחו נאסר. למנפ"מ לאקנויי קמחו 

לאחרים. והגמ' פושטת שצריך להקנות לאחרים ש"מ הוא נאסר וקמחו נאסר. דעת הטור והשו"ע דהאדם אסור אף 

 איסור שטעם האיסור הוא שיש או .שאין העולם יודע שעירב, יןמראית ע משום בקמח של אחרים אם לא עשה עירוב

 וכ"פ שו"ע. על האדם בעצמו.

 מהי תקנתו של מי שלא עירב עירובי תבשילין. (11

 .מי שלא ערב יכול לתת את קמחו לאחרים שערבו והם יבשלו עבורו 

 נר אחד )דעת רב  ואם אין שם אחרים שערבו י"א שמותר לאפות בצמצום פת אחת ולבשל קדרה אחת ולהדליק

 הונא שחולק על רבא.  וכ"פ הרשב"א והרא"ש(

 לשבת.  ביצה טו: יו"ט שחל להיות ע"ש לא יבשל בתחילה מיו"ט לשבת, אבל מבשל הוא ליו"ט ואם הותיר הותיר

אם הוא קודם לסעודת יו"ט יכול לבשל הרבה קדירות וגם  -אסור להערים אפ' קודם סעודה. ריו"ח, שו"ע -רש"י

 ר השאר לשבת שכיון שנמצא קודם סעודת יו"ט שרי.ישבת ובלבד שיאכל מכל מין ומין ויותלצורך ה

שהערמה זאת אסורה  שחשב בעת הבישול שרי, ודעת הב"מ אם חשב לאכול ואח"כ לא אכל. דעת הט"ז שכיון

 וכן דעת המ"ב.

 ברמ"א סעיף כ

 השבת? או לצורך  המתענה ביו"ט הסמוך לשבת, האם מותר לו לבשל לאחרים לצורך היום, (12

מי שאסור לו לאכול איזה מאכל מחמת חולי, כגון חולה סוכרת שאסור לו לאכול מאכל מתוק, האם מותר  (13

 לו לבשל ביום טוב מאכל מתוק לצורך אחרים?

דעת המהר"י וייל שאדם המתענה ביו"ט אסור לו לבשל לאחרים, משום שדבר האסור לו לעשות לעצמו אוסר לו 

 עוד שכיון שאינו מקיים חציו לכם צריך לקיים כולו לה'. וכ"פ רמ"א.לעשות לאחרים. ו

 דעת הב"מ שמותר לו לבשל לאחרים כיון שאחרים נהנים מכך חשיב כצורך יו"ט. 

 , אך לא יבשל לאחרים עבור יו"ט. יסמוך על הב"מלשבת המ"ב הכריע שבמקום שאין אחרים שיכולים לבשל עבורו 

ניות וכדומה בשביעי של פסח שחל ביום ו', אך חולה סכרת וכדומה יטאן בהכנת קבפסק"ת כתב צדדים לכאן ולכ

 פשיטא ששרי שהרי אין הוא הוציא את עצמו מאכילת אוכ"נ וגם אין את הטעם שלא קיים חציו לכם.
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 סעיף כ"ב

 נזכר ביו"ט ראשון שלא עירב, מהי תקנתו בשני יו"ט של גלויות ובראש השנה? (14

ניח אדם ע"ת מיו"ט לחבירו ומתנה, ובגמ' דווקא בשני ימים טובים של גלויות אבל בראש אמר רבא מבגמרא בביצה 

שדין זה מתקיים גם כיום שאנו בקיאים ונוהגים שני ימים מצד המנהג. )דלא  -השנה לא. דעת הרא"ש, ר"ן ושו"ע

 .כהרמב"ם(

 תקכח
 סעיף א

 ר?האם צריך להניח עירובי חצירות על מנת להתיר לטלטל מבית לחצ (1

 עיין בסימן תקי"ח שם נתבאר שלשו"ע אין צורך ולרמ"א צריך ע"מ להתיר לטלטל דברים שאין בהם צורך יו"ט.

מקור מחלוקתם היא בסתירה בין סוגיות. שבביצה טז: יו"ט שחל להיות בערב שבת, רבי אומר מערבים עירובי 

בי תחומין האוסרים גם ביו"ט וא"א לעשותם )עירוחצרות אבל לא עירובי תחומין מפני שאתה אוסרו בדבר האסור לו 

 אה שאין עירוב ביו"ט. , מסוגיא זו נר)עירובי חצרות המותרים ביו"ט( ואין אתה אוסרו בדבר המותר לוביום זה( 

את הקטן, לולב וס"ת. ואמרינן בגמ' שלשיטת ב"ה אומרים מתוך שהותרה  יב: ב"ה אומרים מוציאין ואילו בביצה

לא לצורך. אבל משמע שמותר דווקא דברים שיש בהם צורך יו"ט. וכן דעת רשב"א ר"ן ורמ"א. לצורך הותרה נמי ש

 אך השו"ע פסק כרמב"ם ורי"ף שהעיקר כסוגיא בטז: וכן דעת השו"ע.


