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 הקדמה
ונו במהלך י הדברים שנדת עיקראפיס ולהד יו"ט וחול המועדאודה לה' יתברך על אשר זיכני ללמוד הלכות 

 כמותי.ודרים לי ולשהיו מסירים הלימוד. ובאמת אין בכוונת חוברת זו לחדש הלכות וכד', אלא שהדב

, עם דברי קריים בסוגיאים העיאשונהשתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ', לאחר מכן את דברי הר

וגיא ואת דברי שיים באותה סים המעידונ. וכן את הנמ"בט"ז ו מג"אמרן הבית יוסף והשו"ע, והחונים עליו, 

עיקר בכפיפה אחת,  ות תחתהעד פוסקי זמנינו, השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל

, ועוד רבים גרש"ז אוירבךיין, הינשטפסקיו של הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל. הרה"ג מרדכי אליהו, הגר"מ פ

נו בדברי רבותי ם מקוםא להמפוסקי דורינו. כשהתחדשו במהלך הלימוד סברות וחידושים אשר נמצ

בפסיקה  אינם מעוגניםברים שד תיהראשונים והאחרונים הוספתי את הדברים בגוף הסיכום, אך לא הוספ

 ההלכתית ואשר אין בהם עזר ללימוד הסוגיא הלכה למעשה. 

ים בלא י הראשונרבמשא ומתן בד מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי הגמ',

שה לכה למעתוך הפסיקה הנינו מבזמ אריכות, הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה, הבאת הדיונים ההלכתיים

רבים מספרי בדות השונות. הגי העומנ והנימוקים ההלכתיים שהובאו בשו"תים ובספרי ההלכה. והבאת פוסקי

ריך מעט ולא ם. העדפי להאול שבההגד הקיצורים אין יכולת ללומד להבין את טעמי ההלכות, ומכאן החסרון

השאירה ל הלכה ולא לשה עומקון בלחסוך מהלומד את ההבנה העמוקה שבכל הלכה והלכה, ובכך לזכות לל

 'חסרת טעם'.

ויה כל רצונה ומאחי', שה שתכאן המקום להביע תודה עמוקה והכרת הטוב לאישתי היקרה הודיה חי

ראות את לנזכה שלה הוא'. ש - שלכםושאשקוד על דלתות התורה. עוזרת ותומכת, וודאי שעליה נאמר 'שלי 

 כל זרעינו הולכים בדרך הישר, באהבה ושמחה.

ומה כדי שאוכל ני מאממולא חוסכים  דים,י היקרים על שדואגים לי במסירות עד אין קץ, ותומכים ומעודלהור

הקב"ה  יה רואה אור.הפר לא סיהם להמשיך ולגדול בתורה, הם אלו שדחפו אותי להדפיס ספר זה, ובלעד

  ימלא כל משאלות ליבם לטובה ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם.

מכל כל  עזור לנו בכללעושים עשו ולחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי', שהודאה מיוחדת 

תם ועמלם תמיד, מצוות, כשאיפורה ובם התבטוב עין ובהרחבת הלב. יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקי

 ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.

בפרט לעומד בוק חברים. ותוך דירה מ, וממנה הכח להגות בתוברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכה ללמוד

 בתנו הק'. יץ תורה בישיך להרבהמשיבראשה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א יבורך מפי עליון, ויזכה ל
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סינון לשמרת ית מ. תלד. סינון החרדל במסננת. גברירה ע"י שרייה במים. 

תיכות רבה חהות. מליחת . תיקון הירקז-ו. עשיית גבינה ביו"ט. השמרים. 

. דרך איאות. נשיאת המש . הקלה בדרךי. כיצד נושא משאות. ט-חצנון יחד. 

 הבאת עצים.

 146 .......................................................... הבערה וחימום מים ביו"ט -סימן תקי"א 

. חימום בש'. נפ . מדורה להתחמם כנגדה. פרטי דינים ב'דבר השווה לכלא

ים תה במטהרלמים לרחיצה. רחיצה במים שהוחמו מעיו"ט. טבילת אישה 

ה ביו"ט. . טבילג. חמים ביום טוב. דרגת חום המים. רחיצת קטן במים חמים

 . עשיית מוגמר. הולדת ריח. עישון סגריות.ד

 155 ............................................................ בישול לצורך גויים ביו"ט -סימן תקי"ב 

הו מחלל מו"מ. תים . זימון גוי ביו"ט. דין קראים, מומרים ושאינם שומרא

ת . אפיבים. יבוריצות שבת ב'פרהסיא' וגידרו. בישול לגויים וחילונים במקומ

 אוכל לבעלי חיים. . הכנת וטלטולגפת לחיל הגויים. 

 162 ................................................................... ביצה שנולדה ביו"ט -סימן תקי"ג 

. גרבה'. דהכנה 'ל בביצה. . ביצה שנולדה ביו"ט ונתערבה. נגיעה וטלטוב-א

. דין היצה. ג הב. כפיית כלי ע"דביצה שנולדה ביו"ט ונתבשלה בתבשיל. 

. השוחט זוי. מהג . לקיחת ביצהוביצה בשני יו"ט או שבת הסמוכים זל"ז. 

 .. אפרוח שנולד ביו"ט ובשבתחתרנגולת ומצא בה ביצים. 

 170 ......................................................................... כיבוי ביום טוב -סימן תקי"ד 

. כיבוי הבקעת. הנמכת להבת הגז ביו"ט או הדלקת אש אחרת. אהקדמה. 

כיבוי שלא יתעשן הבית. כיבוי לצורך תשמיש המיטה. 'מתוך' במלאכת 

. גרמא ביום טוב. ג. דיני הפתילה והשמן. בכיבוי. כיבוי הנר לצורך שינה. 

חשוב כגרמא?. הוזזת מחוגי שעון שבת ולחיצה על מתג.  -קיצור זמן פעולה 

הוצאת השקע מהתקע. כיבוי גז ע"י גלישת מים. סגירת ברז הגז של מיכל 

. חיתוך הפתילה להדלקה חוזרת. דהגז. כיבוי גז באמצעות חסימת החיישן. 

חשמל כבוי. הדלקה . הדלקת אש שלא לצורך. הדלקת נרות יו"ט כשהה

. נתינת נר ע"ג אילן. וותיקון הפתילות אחר המנחה. נר נשמה לכבוד הנפטר. 



 

. חיתוך ח. עשיית בית קיבול בחרס. הפרדת גביעי אשל המחוברים זה לזה. ז

. יא. הסרת הפחם מראש הנר. י. גדילת והבהוב הפתילה. טהפתילה לשנים. 

לאחר ההדלקה. שעת הדלקת ברכה על הדלקת נרות יו"ט. ברכה לפני או 

 נרות יו"ט. ברכת שהחיינו בעת הדלקת הנרות.

 190 ........................................... דין דברים הבאים ביו"ט מחוץ לתחום -סימן תקט"ו 

ני ימים שגוי. היא . גוי שהביא דורון לישראל ביו"ט. טלטול הדורון שהבא

בכדי ישי. שיעור 'ש-ישיטובים של גלויות. דין זימן אורחים. שני י"ט בימי חמ

. דיום. ודו הו ניצא. ספק אם נלקטו ג. תלש הגוי או צד לעצמו. בשיעשו'. 

יר ע. דין ו ם.. דבר שהובא מחוץ לתחוההיתר אכילה בשבת לאחר יו"ט. 

תלוי אם  תחום,לוץ . ספק בא מחזשרובה גויים. עשה לצורכו ולצורך ישראל. 

ישראל  .טם. מוכי. שני י"ט של ר"ה ודין שבת וי"ט הסחיש פירות בעיר. 

 ששיגר דורון ע"י גוי.

 203 .............................................. איזה דברים מותר לשלוח ביום טוב -סימן תקט"ז 

שים רת אנשו . עשייתב. שילוח בהמה חיה ועוף, יינות שמנים וכו'. א

 . שליחת כלים ובגדים.גכששולח. 

 206 ................................. אופן ההיתר לקחת מיני מאכל מהחנווני ביו"ט -סימן תקי"ז 

 ר או מחוסרמחוב ינו. תן לי ביצים ואגוזים במניין. לקיחת דבר מגוי שבמא

. הטלת י כלילא ל. מג. ישראל שאמר לגוי שיקנה לו יונים למחר. בצידה. 

 .. מדידת שעורים ליתן לבהמתודגורלות. 

 212 ............................................ דיני הוצאה מרשות לרשות ביום טוב -סימן תקי"ח 

ו שאר תוש איגת . סוגיית 'מתוך'. באיזה מלאכות אומרים 'מתוך'. הריא

ל נפש. י אוכשירבע"ח הגורמים צער. הוצאה שלא לצורך כלל. 'מתוך' במכ

 .ד. דו. טלטול שיפג . הוצאה ושליחות עבור הגוי.בדינים נוספים ב'מתוך'. 

?. הגרף ל את. גרף של רעי. גדר המאיסות. כיצד יטלטהטלטול סולם. 

 .זט. יו"ב. בהמה שמתה והחזרת גרף. כשלא צריך להשתמש בהם עוד. 

נטילה  סכך.. נטילת עצים הסמוכים לסוכה ומהחלקיחת תבן מהאוצר. 

 נפחת.ית ש. נטילת פירות מבטמהסמוך כשנתכוין לעבות את הכותל. 

 229 ................................................. דיני בנין, תוקע ותיקון כלי ביו"ט -סימן תקי"ט 

. העמדת מנורת חוליות וחפצים ב. סילוק והחזרת תריסי חנויות ביו"ט. א

העשויים מחלקים. כלים ששימושן בתקיעה ודין הברגה. דינים נוספים 



 

. תיקון כלי באוכלי ד. התרת והפקעת חותמות שבכלים ובקרקע. גבהברגה. 

 . קמטים בבגדי הנשים.הבהמה. 

 235 ........................................................................ דיני כיבוד הבית -סימן תק"כ 

 לטאטא הבית. הדחת הבית.

 237 ........................................ דין שלשול פירות ביו"ט ממקום למקום -סימן תקכ"א 

 .גי הדלף. ם מפנלבני. כיסוי פירות, כדים וב. משילין פירות דרך ארובה. א

 נתינת כלי תחת הדלף.

 239 .............................................. דברים האסורים בטלטול ביום טוב -סימן תקכ"ב 

. ג. הכתף ועל . יציאה בכסאב. יציאת הסומא במקל והרועה בתרמילו. א

 קל.. הנהגת בהמה במדהליכה עם מקל למי שנתכווצו גידיו. 

 241 ................................................. דינים הנוהגים בבהמות ביום טוב -סימן תקכ"ג 

יילוד בהמה  .ג. גירוד הבהמה במגרדת. ב. מסירים זבובים מהבהמה. א

 . זילוף מי השליה על הולד.דביו"ט. 

 243 ................................................... כמה דברים האסורים ביום טוב -סימן תקכ"ד 

וד ביום . ריקמיםה. עליה באילן ביום טוב. רכיבה ע"ג בהמה. לשוט ע"פ א

וב. שאר יום טה בטוב. ריקוד לצורך מצווה. מחיאת כף. הפרשת תרו"מ וחל

 . גירושין בשכיב מרע.בדברי רשות האסורים ביום טוב. 

 249 ..................................................................דין הלואה ביום טוב -סימן תקכ"ה 

 . גביית גבאי צדקה.ב הלואת יו"ט ניתנה ליתבע. א.

 250 ............................................................................ דין מת ביו"ט -סימן תקכ"ו 

יתעסקו ששני  יו"ט. הלנת המת לב. מת המוטל לקברו ביו"ט ראשון ושני. א

ת ות במתעסקה. ד. התעסקות במת ע"י גויים בשבת ויו"כ. גבו ישראל. 

היתר הקבר. ג הביו"ט שני. הוצאת המת לעיר אחרת. בנית כיפה ועפר ע"

. חזרה ו שני. יו"ט. נטילת שכר על חפירת הקבר בהלצורך קבורה בו ביום. 

ר אדם לקבו ציאהי. ח. רכיבה ע"ג בהמה ללויה. זמלוית המת מחוץ לתחום. 

נפלים מערלה הסרת . הי. דין תינוק שמת תוך ל' יום. טשלא ניתן לקבורה. 

 יו"ט.בבורה . מתי שעת הקיב. קריעה על המת ביו"ט שני. יאביו"ט. 

 



 

 261 ................................................................... דיני עירוב תבשילין -סימן תקכ"ז 

ו"ט ימ איסור בישול .א'הואיל ומיקלעי ליה אורחים'. ביאור עניין העירוב. 

יח ע"ת. לא הנשכר לשבת והיתרו. הנחת עירוב בספק חשיכה. יצא מביתו ונז

. דעירוב. ר העו. שיג. עירוב בפת ותבשיל. בבישול ביום טוב סמוך לחשיכה. 

בשירי  . ע"תווב. . מאכלים שונים הראויים לעירהתבשיל הראוי ללפת פת. 

על בני  כללי אופןב. מערב ח. עירוב גדול העיר על השוכח. זמאכל ותבשיל. 

ם. רובו לאחריות עיל לזכ. ע"י מי יכוי. דעת מניח ומי שהניחו עבורו. טעירו. 

אשון ו"ט רל מי. בישויגרוב. . נוסח העייב. הגבהת העירוב מהקרקע. יא

. יחד. ו נאבא. נאכל זי –טו. הניח עירוב שיועיל גם ליו"ט אחר. ידלשבת. 

הנחת עירוב  בשל.. ע"ת למי שאינו מיטאפה או בישל חלק ונאבד העירוב. 

ורו או של עבבלהאם יכולים  -. לא הניח עירוב כבשביל הדלקת נרות בלבד. 

אכות ר המלזכיהוא לאחרים. עיצה למי שלא הניח עירוב תבשילין. לא ה

כר קודם . נזאכן. בפירוש. המתענה ביום טוב. דין אורחים בעירוב תבשילי

. עבר כד–גכרב. . נזכר ביו"ט ראשון שלא עיכבסעודת שחרית שלא עירב. 

 ובישל במזיד או הערים.

 286 ...................................................... דיני עירובי חצרות ביום טוב -סימן תקכ"ח 

אינן אוכל שכנות המו. . עירוב ביו"ט עצב. עירובי חצרות ושיתופי מבואות. א

 מיו"ט לשבת.

 289 ................................................................. דיני שמחת יום טוב -סימן תקכ"ט  

 הנחיוב לחם מש . חציו לה' וחציו לכם. חיוב אכילת בשר ושתיית יין.א

ב. עשיית ום טובי ביו"ט. השוכח יעלה ויבוא בברכת המזון. מספר הסעודות

ט. כבוד ד יו"כבומלאכה בערב יו"ט. אכילת סעודה בערב יו"ט. אפית פת ל

ניו. וב אשתו מחתש. כיצד ביו"ט בלבוש נאה. מאחרין לבוא וממהרין לצאת. 

רגל בזמן ליה לות ע. זהירות מהוללות ברגלים. מצד. שמחה של עבודת ה'. ג

 הזה. הקבלת פני רבו ברגל. טבילה בערבי רגלים בזה"ז.

 300 ....................................................... איסור עשיית מלאכה בחוה"מ -סימן תק"ל 

ה"מ חובלאכה ר מהצעת הסוגיא. גדר איסור מלאכה בחול המועד. טעם איסו

 .וה"מ. כבוד חול המועדלימוד תורה בח -

 

 



 

 307 ............................................................. דיני גילוח בחול המועד -סימן תקל"א 

וח מנינו. גילקן בזוח ז. איסור גילוח במועד. גילב. מצוה לגלח בערב יו"ט. א

. המותרים ד ועד.. היה אנוס ולא יכל לגלח קודם המגבמועד לכבוד שבת. 

לא שנודר וה לגלח במועד. היוצא מבית השביה ומבית האסורים. מנודה

. וה. עיסתפרו בצינ -. המותרים להסתפר הלהתגלח. הבא ממדינת הים. 

הממיר דתו  רגל.. אבל שחל שביעי שלו בערב הזגילוח קטן בחול המועד. 

 . נטילת השפה בחול המועד.חוחזר בתשובה. 

 319 ................................................... נטילת צפרנים ורפואה בחוה"מ -סימן תקל"ב 

ה בחול רפוא. ב. והנטילת ציפורניים לטבילת מצ. נטילת צפרנים בחוה"מ. א

 .המועד

 322 .................................................... מלאכות המותרות בחול המועד -סימן תקל"ג 

ת נקיה פש לו . י. טחינת קמח, קציצת עצים והכנת שכר. הערמה לכתחילהא

היה לו ישלא  יוןורוצה לאפות פת קיבר. רוצה לבשל לצורך אחר המועד מכ

. עקירת בצוה. ת מזמן לאחר מכן. בישול בחוה"מ עבור שבת אסרו חג וסעוד

 יםדת דג. ציד. לקיטת פירות שנתבשלו קצת. גפשתן, כשות ושומשמין. 

ליבה ות. חחנויו. מלאכה לצורך המועד ע"י אומנים. מאפיות הוכבישתן. 

 בחול המועד

 329 ................................................................... כיבוס בחול המועד –סימן תקל"ד 

ת. בגדי מגבו –ים . איסור כיבוס בחוה"מ, והמותרים לכבס. מטפחות הידיא

שתן. פרטי גדי פס ביבו. כבהקטנים. כיבוס בפהרסיא. תליית בגדים לייבוש. 

. כיבוס ם כתםעגד בדינים בעניין כיבוס בחוה"מ. שריית בגד במים. ניקוי 

מבית  כלים באתה. גבמכונת כביסה. הוספת בגדים למכונה כשמכבס בהיתר. 

 האומן.

 339 ................................................. שלא לפנות מחצר לחצר בחוה"מ -סימן תקל"ה 

 .. העברת דירה. ג. פינוי זבליםב. פינוי מחצר לחצר. א

 342 ......................................................... עשיית צרכי בהמה בחוה"מ –סימן תקל"ו 

. ג ס.ק הסוסרו. לב. תיקון צרכי רכיבה. תיקון מכונית בחול המועד. א

 ם.ביצי. הושבת תרנגולת על הדהרבעת הבהמה. הקזת דם לבהמה. 

 



 

 347 .................................................................... מלאכת דבר האבד –סימן תקל"ז 

 –אבד' דבר ה''. הקדמה. גדר 'דבר האבד'. טעם היתר העבודה ב'דבר האבד

טירחה.  כנגד פסדדווקא ממון? ספק דבר האבד. 'הפסד' ו'מניעת רווח'. ה

בעל  שלם. ודששינוי במלאכת דבר האבד. מעסיק המשלם לעובדיו עבור ח

בית  .אן. יפינות המשלם שכירות ומיסים על חנותו. 'דבר האבד' בעקח

. גיצים. י ועצת נו. השקיה בבית השלחין, גינובהשלחין שהתחיל להשקותה. 

מעיו"ט.  ו מיםמלאנהרות המושכים מים מן האגמים. הפסיקות והבריכות שנת

. הד. המוע צורךל. השקיית ירקות דבריכה שנטפה מים משדה בית השלחין. 

טנה רחה ק. טיז. תיקון אמת המים שנתקלקלה. ועשיית חריצים לגפנים. 

. ישדה. הומות ית ג. השוויט. פתיחת מקום למים לצוד הדגים. חעבור רווח. 

 זיהום וסיכת . התלעה,יב. קציצת ענפי האילן. יאליקוט עצים מהשדה. 

. טזדה. שרת הקצי .טו. הכנסת צאן לזיבול. יד. צידת עכברים. יגהאילנות. 

 בצירה ע"י גוי. מידת חסידות במלאכת דבר האבד.

 367 ..................................................... דוגמאות למלאכת דבר האבד –סימן תקל"ח 

ת ממונו . הסעגים. . הכנסת פירותיו מפני גנבב. היתר מלאכת דבר האבד. א

 ו שלאחורת. הפיכת סה. חיפוי התאנים מפני הגשמים. דמעיר לעיר. 

 .. המכוין מלאכתו במועדותתקלקל. 

 372 ......................................................... דיני הסחורה בחול המועד –סימן תקל"ט 

במועד.  חובו יעת. תבב. קניית ומכירת סחורה. תביעת חובו בלא טירחה. א

ווח ר. ה. הפסד. מכירת סחורה מפני הד. תביעת דמי פרקמטיא מחברו. ג

חורות. סקונה הגר תנו מצוי. 'יום השוק'. הזדמנות במועד לקנות חפץ. שאי

וה את . המלזאה. . טירחה אחר מציועבודה עבור רווח גדול מאוד. מחתך. 

. מכירת י מועד.זול בב. קניית יין ט. אנס שפרע יין בחובו. חחברו על חפץ. 

 .יב אחרון. יו"ט צורך. מוכרי פירות, כסות וכלים. קניה ליאתבלין וירקות. 

. הלוואה יד ת.ריבי. הלוואה לגוי ביגקניית בתים, אבנים, עבדים ובהמה. 

 במקום קבוע.

 386 ...................................................... דיני בנין וסתירה בחול המועד -סימן תק"מ 

. איסור בנית בנין וכותל. בניין גמור לצורך המועד. בניית סולם. בניית גדר א

. ליטול גבשושית בעבור מה התירו בניית גדר. מעקה לגג. לכל הגינה. ב

. בניית אבוס ו–ה. תיקון הדלת וכליו. ד. סתימת סדקים שבגג. גשבבית. 



 

. תיקון הרחיים ואמת ח. בניית תנור וכיריים. זלבהמה ואצטבא לישון עליה. 

 המים. חידוד הסכין.

 393 ............................................................ אריגה בחול המועדדיני  –סימן תקמ"א 

. תיקוני גיטות. . סירוג המבשמל. ח –. עשיית מצודות דגים. תיקון פתילות א

. הים. צוח נעל. תיקון נעלים ומלבושים. צחדיהוץ. קיפול טלית. ג –הבגד 

 תפירת הדיוט ואומן.

 399 .................................................... עשיית מלאכה לאחרים בחינם –סימן תקמ"ב 

 פועל. ב. נטילת שכר על מלאכה דבר האבד. בשכר –מלאכות המותרות . א

 .שאין לו מה יאכל

 403 ........................................................ מלאכה ע"י גוי בחול המועד –סימן תקמ"ג 

 יומלאכה ע"י ג . מלאכה בקבלנות במחובר.ב. המותר והאסור ע"י גוי. א

 נתינת מלאכה .גבמקום הפסד. שכחו להתנות עם הגויים לשבות בחוה"מ. 

 לגוי שיעשה לאחר המועד.

 407 ............................................................ צרכי רבים בחול המועד –סימן תקמ"ד 

. ב. תת ות"הכנס מלאכות בית. תיקון מרחץ ואמבטיה. גדר 'צרכי רבים'. א

 תיקון בורות ומעיינות של הרבים

 412 ........................................................... דיני כתיבה בחול המועד –סימן תקמ"ה 

צורך להגהה ובה . כתיב. איסור כתיבה והגהה. הגהה וסיום כתיבת ס"ת. א

ומזוזות  פיליןתבת . כתיגהציבור. יש ס"ת כשר, אך יש צורך בס"ת נוספים. 

. כתיבת ה ותיו.יציאו. כתיבת חשבונותיו דבשבילו ולאחרים. טוויית ציצית. 

כתיבת  לדים.לי גיטין שטרות ועוד. כתיבת אגרות שלום. כתיבה וציורים

. ח ינוי.שע"י  תיבה. כז. שטרי חוב. ומשיט"א. כתיבה והדפסה במחשב ועוד. 

 צורת הדינים .יושי תורה בחוה"מ. . כתיבת חידטכתיבת תשובה במועד. 

 . קבילה עבור חובותיו.יאבזמן הבית. 

 427 ................................................ דיני אירוסין ונשואין בחול המועד -סימן תקמ"ו 

ת יחדיו. ' כלות ב. נשיאת נשים במועד. נישואין במועד ללא סעודה. חופא

רגל. ה בנישואין בער .ג. להחזיר גרושתו במועד. באירוסין במועד. 'תנאים'. 

. הסכת. יום מסד. . ברית מילה ופדיון הבן ברגל. חנוכת בית בחול המועד

 תכשיטי אישה במועד. 'צרכי הגוף'.



 

 434 ................................................... דין מי שמת לו מת בחול המועד -סימן תקמ"ז 

. ג ל המת.עיפוח וט . עינויבמנינו. . הנחת המיטה ברחוב. הספד על ת"ח בזא

. החג. לשים . שמועה בתוך שלודאיסור הספד שלושים יום קודם החג. 

הבראה  .חף. ת כת. חליצז. קריעה. ואזכרת השנה בשלושים יום לפני החג. 

ת . חפיריאת. . עשיית צרכי המי. הבראה על חכם שמת. טבחול המועד. 

חנוכה  , ר"חחוה"מבועשב. צדוק הדין . השלכת עפר יבכוכים ובנית קברות. 

 ופורים.

 444 ........................................................... דיני אבלות בחול המועד –סימן תקמ"ח 

. הקובר ג שני. יו"טמ. מניין השבעה ב. הקובר את מתו ברגל. שמיני עצרת. א

ראשון  ביום ילין. אבלות שבצינעה במועד. הנחת תפדאת מתו ביו"ט שני. 

אחרים  ת ע"ינעשי . ניחום ברגל. מלאכתוו. אנינות במועד. השל האבלות. 

אבלות  . נהגזם. ודינו לאחר הרגל. פתיחת חנות כשארע אבל לאחד השותפי

בלות ארגל. ם הקודם הרגל. עליה לקבר בתום השבעה. לא נהג אבלות קוד

 וא . יום שביעיח וד תורה ודברים שבצינעא לאבל ברגל.שלושים ברגל. לימ

. טסח. פרב שמיני בערב הרגל. חל שביעי בשבת ערב הרגל. אבלות בע

רחיצה  רגל.ה. כיבוס בתוך השבעה ערב יתספורת ברגל שאחר שלושים. 

שים השלו יין. מניאבתוך השבעה ערב הרגל. מת בע"ש שהיא ערב הרגל. 

 . נהגטו–ידבל. ו עצרת. הסבת אאבלות קודם פסח א. נהג יג–יבבר"ה ויו"כ. 

רובה ועה ק. שמיח–יז. מת ערב חג סוכות. טזאבלות קודם ר"ה או יו"כ. 

 רגל.האחר . שמועה לכ. שמע שמועה קרובה בשבת. יטשנעשית רחוקה. 

 462 ..................................................................... שאלות ותשובות ממבחני הרה"ר

 





 1 ________________________________________________ גדרי מלאכת אוכל נפש -הקדמה 

 אלו מלאכות אסורות ביום טוב -סימן תצ"ה 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

  גדרי מלאכת אוכל נפש -הקדמה 

. ב מותרת ביו"ט.ובשבת  סורהא. מלאכת אוכל נפש אמהתורה ישנם שלושה הבדלים בין יום טוב לשבת: 

לאכות. בשבת לוק מי. חגמלקות.  -עונשו של מחלל שבת בסקילה, ועונשו של עושה מלאכה ביו"ט 

 מלאכות הרבה העושה ו"טהעושה מלאכות הרבה בהעלם אחד חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה, ובי

 בהעלם אחד לוקה פעם אחת בלבד.

את שורש  י להביןכד ."בלבד פשנ וכלא אלא לשבת טוב יום בין אין" )לו:(ובביצה  )ז:(שנינו במגילה 

 האיסור עלינו ללמוד את הפסוקים בתורה מהם הגמ' לומדת עקרון זה.

 :)שמות יב, טז(התורה מלמדת אותנו בפרשת בא 

ם ַאְך ָכה ֹלא ֵיָעֶשה ָבהֶ ֶיה ָלֶכם ָכל ְמָלאקֶֹדׁש ִיהְ  ְקָראי ִמ "ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהְשִביִע 

  ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶשה ָלֶכם"

 יכול לבהמה, אפילו - נפש טוב. לכל יום מערב לעשותן שאפשר מכשיריו ולא הוא - לבדו : הוארש"יופ

 מיםי בכל כתוב לכךו -' ווג נפש לכל יאכל אשר אךפירש:  רשב"םלכם. ו לומר תלמוד לנכרים? אף

 םאמנ. לאכהמ כל כתיב ריםהכיפו ויום בשבת אבל, נפש אוכל למעוטי תעשו לא עבודה מלאכת טובים

 ולא לכם, יםלכות לאו לכם בלא. כהלכה איננו זה גםכתב דו הביא את לשון רש"י וחלק עליו, רמב"ןה

 .(כא. ביצה' עי) לבהמה

 :ח(-)ויקרא כג, אובפרשת אמור מובא עוד 

קָֹוק ֲאֶׁשר ִתְקְראּו אָֹתם יְ ָת ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ל ְוָאַמְר ְשָראֵ י יִ "ַוְיַדֵבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹר: ַּדֵבר ֶאל ְבנֵ 

ׁש ָכל ת ַׁשָבתֹון ִמְקָרא קֶֹד ֹום ַהְשִביִעי ַׁשבַ אָכה ּוַבּיה ְמלָ ֶש ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶלה ֵהם מֹוֲעָדי: ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵתָע 

קֶֹדׁש ֲאֶׁשר ִתְקְראּו  ֵדי ְיקָֹוק ִמְקָרֵאיֶלה מֹוֲע אֵ יֶכם: בֵֹת ֹלא ַתֲעשּו ַׁשָבת ִהוא ַליקָֹוק ְבכֹל מֹוְׁש  ְמָלאָכה

ָשר יֹום ָוק: ּוַבֲחִמָשה ָע ְרָבִים ֶפַסח ַליקֹ ֵבין ָהַע חֶֹדׁשלַ ר אָֹתם ְבמֹוֲעָדם: ַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְבַאְרָבָעה ָעָש 

ָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָכל ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְק אֵכלּו: בַ ת תֹּצֹוַלחֶֹדׁש ַהֶזה ַחג ַהַמּצֹות ַליקָֹוק ִׁשְבַעת ָיִמים ַמ 

ָכל ְמֶלאֶכת י ִמְקָרא קֶֹדׁש ַבּיֹום ַהְשִביִע  ַעת ָיִמיםק ִׁשבְ קֹוָ ֹלא ַתֲעשּו: ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה ַלי ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה

 ֲעבָֹדה ֹלא ַתֲעשּו"

, שלהן בבטלה כיס חסרון שיש, וצורך עבודה לכם החשובות מלאכות אפילו - עבדה מלאכת: רש"יופי

. 'וכו עבודה במלאכת אסור יהא מועד של חולו אף יכול דקתני, כהנים מתורת הבנתי כך. האבד דבר כגון

סובר, שאין סיבה שהכתוב יזכיר מלאכת דבר האבד ושאר המלאכות ילמדו מק"ו, דא"כ  רמב"ןה אמנם

מובא שאין לכך רמז  )חגיגה יח.( גם בשבת היה לו לכתוב כך. וכן משום דא"כ חוה"מ רמוז בתורה, ובגמ'

בתורה. ולשון 'עבודה' כולל את כל המלאכות והשימושים, ואין כוונתו בשום מקום לדבר האבד. לכן 
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 היא נפש באוכל שהיא ומלאכה, נפש אוכל לצורך הכוונה לכל מלאכה שאינה", עבודה מלאכת"פירש ש

 . עבודה מלאכת לא הנאה מלאכת

ל כת עבודה? כיא מלאהיזו : "א)עבוה"ק בית מועד א, א( רשב"אכהגדרת הרמב"ן למלאכת עבודה, כתב ה

 )א, א(גיד והמ מצוה רחצ() חינוךהכ צ"ב". וכ"שאין בה צורך אוכל נפש כחורש, וזורע, ובונה, ואורג וכיו

 כתב שמלאכת עבודה הכוונה למלאכה לרווח. רס"גבדעת הרמב"ם. גם 

יינו כל כת עבדים, הה למלאכוונשפירש, שה )פ"א ה"ה( מגידפירוש נוסף ל'מלאכת עבודה' מצאנו בדברי ה

 מלאכה שאין דרך בני אדם לעשות בעצמם אלא לשכור אחרים לעשותן. 

 להבין ןוד לעיל: ניתהלימ קורותמשעמד על ההבדל בין שני  )ביצה פ"ה סוגיא כב(יתי בספר 'תורת אמך' רא

 רמקוצ יאורת היא" עבדה מלאכת"ו", נפש לכל יאכל אשר אך"נפש מ אוכל מלאכת גדרי את שלומדים

, "עבדה תמלאכ"מ למדיםנ נפש אוכל מלאכת שגדרי להבין ניתן. נפש כל למאכל של שאינה למלאכה

מדים נל נפש לאוכ מלאכת ישגדר להבין ניתן". הנאה מלאכת" מהי מגדיר" נפש לכל אשר יאכל אך"ו

 . אחר דין מלמד אחד וכל, המקורות משני

 הוצאהמ וחוץ, נפש לאוכ ממלאכת חוץ, טוב ביום אסורה בשבת האסורה מלאכה כל: שו"עכתב ה

 ...והבערה

ת ת שהדרך לעשומלאכוהשכל  עמד על החילוק בין המלאכות המותרות והאסורות, וכתב )אות ט( גר"זה

טרח יהיו מותרין, יו שאם שחכמים חשש אסרום. משום -הרבה ביחד ביום אחד לצורך אכילת ימים הרבה 

ן ין דרך לעשותכות שאמלאההאדם גם לצורך חול ולא יהיה לו פנאי להתעסק בשמחת יו"ט, אבל כל 

לצורך ימים 2עשות הרבה וגם הדרך ל1ד לצורך ימים רבים מותר. ומדבריו עולה שצריך שגם הרבה ביח

ורות בצמצום ות האסלאכרבים, אחרת המלאכה מותרת. עוד נראה לבאר שגם אם יעשה את אחת מהמ

 הדבר יהא אסור, משום שדרך המלאכה מגדירה את ייעודה.

 דעות הראשונים בדין מלאכת אוכל נפש ביו"ט 

 שיטות:יקרי הת עאנעסוק בהרחבה בדברי הראשונים הנ"ל, אך למבט כללי נציג כאן  להלן

ל נפש, אך ורך אוכר לעשות ביו"ט כל מלאכה לצסובר שמהתורה מות ה(-)פ"א הל' ד רמב"םה .א

 אדם יחינ מאש ירהחכמים אסרו לעשות ביו"ט מלאכות שאפשר לעשותן מערב יו"ט "גז

 אותן יתבעשי הולך ולוטוב כ יום ונמצא טוב ליום טוב יום מערב לעשותן שאפשר מלאכות

 צדין( יןא ה"ד: כג) רש"יגם  ."לאכול ולשתות פנאי לו יהיה ולא טוב יום משמחת וימנע מלאכות

, אך לדעתו עיו"טמותן מחלק בין מלאכות שאפשר לעשותן מעיו"ט ובין מלאכות שא"א לעש

 שותן מעיו"ט.שר לעה אפזהו חילוק מהתורה, שהתורה לא התירה לעשות ביו"ט מלאכות שהי

ג"כ סובר שמהתורה מותר לעשות ביו"ט כל מלאכה לצורך אוכל נפש, אך באשר  )ג, א( רא"שה .ב

 לבצור רגיל שאדם לפי וטחינה קצירה ובצירה על דגזור הוא רבנן"כתב לגדרי האיסור מדרבנן 

 אלו כל אסרו לכן כאחד ענביו ולדרוך הרבה ביחד ולטחון כאחד שדהו ולקצור כאחד כרמו

 אסרו אלא, טוב יום מערב לעשות דברים שניתן אסרו לא חכמים". דחול לעובדא דדמי

 ן"רמבגם ה .דחול לעובדא דומה שעשייתןכיוון , רבים לימים לעשותן שרגילים מלאכות
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סוברים כהרא"ש, אך לדעתם מלאכות  א("פ א שער מועד )בית א"רשבוה באלפס(: יג )מלחמות

 הנעשות לימים רבים אסורות מהתורה ולא מדרבנן.

 ואה. התורההאסורות מ פשנ אוכל מלאכות שיש מפרש גזרה( ה"ד. ג' )בתוס מקינון נתנאל רבינו .ג

 את מרתםוש" לבין" שנפ לכל יאכל אשר" בין מהסמיכות הלומד )פ"א ה"י(ירושלמי  מביא

 אה לפרש,נר. טוב יוםב מותרות ואילך מחימוץ( שימור )הצריכה מלישה מלאכות שרק", המצות

משום שאינן  כנה',ה דהשהמלאכות הנעשות קודם הלישה אינן חשובות ל'הכנה' אלא ל'הכנ

, כן כמו .ונאסר ואל לאכותומ, האוכל להכנת הגלם ריחומ מכינות את האוכל אלא מייצרות את

כ"ד ו .טוב ביום לעשותה רואסו, הגלם חומרי את מייצרת צידה אבל, האוכל את מכינה שחיטה

 .)ריש פ"ג( יש"שה

 מכשירי אוכל נפש 

 )כח:(שנינו בביצה 

 גריפת תנור , ואחדנרצםש"דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף: אחד סכין שנפגמה, ואחד שפוד 

אוכל נפש  וב לשבת אלאן יום טת רבי יהודה ורבנן. דתניא: אין ביבאנו למחלוק -וכירים ביום טוב 

ה וא לבדו יעשהר קרא א? אממתיר אף מכשירי אוכל נפש. מאי טעמא דתנא קמ רבי יהודהבלבד, 

תיב כ אותנא קמא, ה לכל צרכיכם. -לכם  -. ורבי יהודה: אמר קרא לכם ולא מכשיריו -הוא לכם, 

 ב הוא,אמר לך: כתי -א כתיב הוא! הואידך נמי,  - ולא לנכרים. -א לכם אמר לך: ההו -לכם! 

 יבמכשירין שא -, כאן פשר לעשותן מערב יום טובבמכשירין שא -וכתיב לכם. ולא קשיא: כאן 

 תן מערב יום טוב"אפשר לעשו

כמים חיו"ט. בפועל תרים בפש מושרב חסדא פסק הלכה כר' יהודה שגם מכשירי אוכל נ )כח.(עוד מצאנו 

 הורו כר' יהודה בתורת 'הלכה ואין מורין כן'. 

 מגידהחכמים, וכ"כ לכה כשה שמח( )הל' יו"ט סימן אור זרוענחלקו הראשונים כיצד לפסוק להלכה. דעת ה

, הל' יו"ט עמ' ימן טזס) בה"גכ"כ  הודה,רבים סוברים שהלכה כר' י מנגדבדעת הרי"ף והרמב"ם.  ()פ"ד, ד, ו, ט

אם גם נים חלוקה ההראשו יעה זו שלסועוד.  )לאוין, עה( סמ"ג, )סימן שד( יראים, )שו"ת סימן רנה( מהר"ם, רי(

נאריך  יד()סימן תקמן יא. לקרהסמורים הלכה כר' יהודה, או שאין להורות כן לרבים ולא להקל בזה בפ

 יותר בדברי האחרונים כיצד נפסקה ההלכה.

, רא"ש שם(), ר"ן לא בירר( ר הכותבה אמ)יא: ד"נחלקו הדעות: לרז"ה הלכה כר' יהודה, ולרמב"ן  רי"ףבדעת ה

מגיד כתב ההבאנו לעיל, ש. כפי ורךועוד הרי"ף פוסק כר' יהודה, אך לא בכל המקרים והכל לפי הצ )ג, י(

ה לכה כר' יהודמב"ם ההר שהלכה כחכמים. אמנם מנגד, רוב המפרשים סוברים שלדעת רמב"םבדעת ה

 "ג סס" כא(פ), יש"ש ט( ,ד)הכס"מ וכ"כ  ואין מורין כן, חוץ ממקרים נחוצים כגריפת תנור. וכן מסקנת הב"י,

 ועוד. 

 שלא פשנ וכלא מכשירי וכן ...חוץ, טוב ביום אסורה בשבת האסורה מלאכה כלכר' יהודה:  שו"עכתב ה

 . מאתמול לעשותם אפשר היה
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 השעה. לא הספיק לוט או של ביו"ש'לא היה אפשר' היינו נתקלק )ד"ה הלכה(כתב עפ"ד רש"י  )סק"ג( מ"בה

, שהרי גדר 'דחויה'בט הוא ם ביו"שההיתר לתקנ )או"ח סימן פה(חתם סופר מכשירי אוכל נפש, כתב הלענין 

י' תקי הסביר הגר"ז סשפש ממש וכל נא)בשונה מהכנת חילקו חכמים בזה אם היה אפשר לעשותו מעיו"ט או לא 

 .קונ"א סק"ב שהוא בגדר הותרה(

חן שלמה )שול וירבךאגרש"ז ב הכן מבעוד יום, כת ולתלוש פרי מהעץ ביום טוב כשלא היה יכול לעשות

מותר  ל עומד לפניום המאכרק אששאינו בכלל היתר זה של מכשירי אוכל נפש ואסור, כיון  סק"ב אות ב(

 פניו.מוכן לל כלעשות מלאכה כדי להכשירו לאכילה, משא"כ פרי מחובר שאינו נחשב כל

 מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב 

גם שסובר  פי הרי"ף(יג: בד חמת ה')מל רמב"ןהראשונים מה דין מאכלים שאפשר להכינם מעיו"ט: הנחלקו 

"ט. תם ביוומותר לבשל א -ט מאכלים שאם יבשלו אותם מעיו"ט יהיו טובים כמו שמבשלים אותם ביו"

 . )ג, א( רא"שוה )שבת צה., ביצה כג:( רשב"אוכ"ד ה

שהותם ו מעיו"ט ולהלצוד שאפשר שאין צדין ביום טוב הוא משום פירש שהטעם )כג: ד"ה אין( רש"י, מנגד

ו"ט לכן הותרה ביבשר, והיח במים ויהיו טובים כמו שנצודו היום, בשונה משחיטה שיש לחשוש שיסר

סובר שלדעת  ד"ה אין צדין ני שלמההמגי)עצמו. ונחלקו האחרונים בדעתו האם האיסור מדאורייתא או מדרבנן 

יסור מן "ן סוברים שהאנ"י והרפ' א, לעשותן מעיו"ט ולא יתקלקלו אסורים מדרבנן, היש"ש פ"ג סי רש"י דברים שיכול

 . התורה(

 זרוע אור, לאוין עה() סמ"גהעת עם זאת ישנה מחלוקת ראשונים האם האיסור מדאורייתא או מדרבנן, לד

תא. דאוריימ ועוד האיסור (קלד:שבת ) ריטב"א, )דש( יראיםלדעת ה אךועוד האיסור מדרבנן.  )הל' פסח רמח(

רבנן, ר"ח אסור מדות, לפנחלקו הדע (ח-)א, ה רמב"םשכ"ד רוב הראשונים. בדעת ה )אות ה(וכתב בשעה"צ 

 הרמב"ם מתיר.  )אות ג(ולמאמ"ר 

 ושאינ כל עצמו נפש וכלבא לואפי מחמירין ויש: כתב רמ"אהשו"ע לא הזכיר את דעות המחמירים, אך ה

 ךצור בו ישו טוב יום מערב ועשא לא אם מיהו; (ל"ומהרי ז"א) טוב יום מערב עשאו אם, כלל טעם מפיג

 .(ן"ור ק"סמ) שינוי י"ע לעשותו מותר, ט"י

מבוא  שש"כסק"ח,  מ"ב)נחלקו האחרונים כיצד לנהוג הלכה למעשה. פוסקי אשכנז מחמירים כדעת הרמ"א 

ועוד.  )עוד יוסף חי, במדבר ד( בא"ח, )אות ב( יוסף ברכי, א()אות  חדש פרי, ו(-)הגב"י דשכנה"ג . וכ"פ פ"ג אות יב(

פסק שאוכל נפש שאינו מפיג טעם כלל, נכון להחמיר  )עמ' ח. הליכו"ע ח"ב עמ' ה( חזון עובדיהגם ב

, ולכן עוגה שאפשר )ותלה הדבר במח' האם מלאכת אוכל נפש הותרה ביו"ט או דחויה(לכתחילה לעשותו מעיו"ט 

לאפותה מעיו"ט, וכן בישול פירות יבשים, ועשיית ריבה, נכון להכינם מעיו"ט, ואם לא עשאם מבעו"י, 

 יעקבאע"פ שמן הדין מותר לעשותם ביו"ט, אם אפשר לעשותם ביו"ט ע"י שינוי נכון שישנה בהם. הרה"ג 

"ט, ואם אפשר להחמיר לבשלם מעיו"ט פסק שמותר לבשל ריבה ביו )בעיתה אחישנה עמ' שיג(זצ"ל  יוסף

 דוד ביתהתיר כל מלאכת אוכל נפש ביו"ט. וכ"פ בשו"ת  )דק"צ ע"ב( קודש במקראי מהרח"א, מנגדתע"ב. 

)ד"ה והבאור הלכה  )או"ח סי' שלז(. וכ"כ בשו"ת האלף לך שלמה )ב, כד( צדיק פעולתובשו"ת  )או"ח סימן רפו(

 )ח"ג פי"ט אות א( לציון אור. וכ"פ בשו"ת בפעם אחת לימים רבים( )אם אין הדרך לעשותובדעת מרן  וכן(



 5 _____________________________________________ מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב

 בערב נעשה היה אם כלל טעמו פג היה שלא ואפילושלספרדים מותר לכתחילה להכין מאכלים ביו"ט 

 . שכן מורה סתימת דברי מרן.החג

כתב  "ג(קס) מגן אברהםה נחלקו האחרונים האם מותר לכתחילה להמתין עד יו"ט ולעשות בשינוי,

 שות מלפני כןפשר לעשא שמותר, ומ"מ הביא מהמהרי"ל שישנם מלאכות שאסור לעשות ביו"ט כיון

. גם יר(נראה דיש להת י שינויט שע")כדיכת שקדים להוציא מהן חלב, משום דדמי קצת לסחיטת פירות. וכתב המ"ב סק"

אות ) ערוה"ש"פ הלה. וכלכתחי "טועוד כתבו שמותר להמתין עד יו )אות ח( רבה אליה, )פה, ז( חיי אדםה

 שאם אין לו ק"י()ס במ"כתב השפקפקו בהיתר זה. אלא  )ד"ה מיהו( באור הלכהוהבגדי ישע ה אמנם. לו(

ן מקום הע' שכאשר איבהוסיף , ויב( )מבוא פ"ג אותשש"כ שהות קודם יו"ט בודאי יש לסמוך על זה. וכ"כ ה

 א שינוי.במקרר בעיו"ט יש להקל להכין ביו"ט עצמו גם לל

 יוןכ מקום מכל לעשותה נאיפ לו היה ולא טרוד שהיה או עשאה ולא שכח אפילו" )אות ה(גר"ז כתב ה

חיי וכ"כ ה ".החול מדרך יתהבעשי קצת משנה כן אם אלא טוב ביום לעשותה אסור בדבר אנוס היה שלא

 .)מבוא ג, יב( שש"כו )פ, א(אדם 

בעו"י הוצאת הכנה מיש בשבמקרה ש גרש"ז אוירבךבשם ה )פ"ב הע' ו. שולחן שלמה אות ד(כתב השש"כ 

תיה, שאין קבע לש גם לפיום, כסף, כגון להחם מים מבעו"י ולהשאירם ע"ג האש, ועוד שהמים מתחסרי

התבשיל  בעיו"ט צורת ט אצלווחלמשום כל אלה מותר להחם אף ביו"ט ואף בלא שינוי. וכן אם לא היה מ

דבר הט יהיה כרוך מעיו" עשוהויכתב דה"ה אם  ד()אות  פסקי תשובותאו המין, ג"כ מותר בלא שינוי. ב

רובה, מק ע"י טירחא רהשיגם לול בטירחא מיוחדת, כגון שאין לו הכלים הנצרכים או האוכל הנצרך, ויכ

 וביו"ט יהיה הדבר אצלו בהישג יד. 

 ולחןת ע"ג השוששאם רגיל לע שישנה קצת באופן העשייה, )פה, ז( חיי אדםלגבי צורת השינוי, כתב ה

אכתו'. נה במקצת במלא שיש'והו כתב )ב, ב( שש"כ. וה)אות ח( שער הציוןיעשה ע"ג בגד וכיוצ"ב. וכ"כ ב

פגע בהכנת יי שלא וא כדהסביר שמה שהצריכו לשנות מעט ולא הרבה, ה )פ"ג סק"נ(קרבן נתנאל ה

שינוי  אן כשארוי כת השינמטר שאין )סי' תקד אות א( לבושהמאכל, דאל"כ יפגום בכבוד יו"ט. ומבואר ב

ר נוסף "ט, וזהו הסבהוא יום ששעושים כדי להוריד את רמת האיסור לדרבנן, אלא עניינו להזכיר לאד

 מדוע די בשינוי מועט.

גדר טוב אינה ב ש ביוםכל נפכתב שמלאכת או )סימן תקי קונ"א סק"ב( גר"זנקודה נוספת שיש להעיר, ה

לא היא בגדר אלאכה, מור ספיק טובה לדחות איס'דחויה' שהרי מצות האכילה ביו"ט אינה סיבה מ

אשון, רין תה בכלי שר להכשאפ ס"א( )לקט הל' יו"ט לרי"א דינר פ"י אלישיב גרי"ש'הותרה'. מטעם זה פסק ה

 גם אם לא ישתנה טעמו אם יכינו אותו בכלי שני.

ט ר לבשל ביו"ותשמ ק"ב(ספ"ב  )חוט שני יו"ט גר"נ קרליץגם בזמנינו שיש מקררים ומקפיאים, דעת ה

ו של תבשיל ח כטעמשובלכתחילה, כיון שטעמו של תבשיל שהוציאוהו מהמקרר וחיממוהו אינו מ

 אם טעמו אינו שונה כלל, מ"מ סובר שגם (37)הל' המועדים פ"ב הע'  אלישיב גרי"ששהתבשל באותו יום. וה

מותר תב מטעם זה שכעוד . דברמותר לבשלו ביו"ט שכיון שבטבעו הוא מפיג טעמו, לא חילקו חכמים ב

 ניין.ביו"ט בכל ע ו לבשלתיראף לבשל תבשילים ביו"ט לצורך ליל יו"ט, כיון שלא חילקו חכמים וה
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 אמירה לגוי ביום טוב 

י סור לומר לגושותו אלע "דמאחר דאסרינן שבות ביו"ט שמעינן שכל מה שאסור לישראל ב"יכתב ה

 .)בהקדמה( מגן אברהםלעשותו כמו בשבת". וכ"כ ה

אמירה  . וכשם שבשבתם טובג ביוכתב שכל שבות מדברי סופרים הנוהג בשבת, נוה )עמ' א( חזון עובדיהב

 . ו בשבתכמ לגוי שבות, כך ה"ה ביו"ט. אבל שבות דשבות במקום מצוה מותר ביו"ט

נסתפק האם  "א ריש הסימן(א' תק"ג סי) פרי מגדיםולעניין אמירה לגוי בדבר שאיסורו משום הכנה וטירחה, ה

סור ע"י נה וטירחה אשום הכמו רק מבואר שגם בדבר שיש ב )סי' רנב ס"ק יד( מגן אברהםאסור ע"י גוי, וב

י' שיג ס"ק ס)וע"ע במ"ב  י גוי.שות ע"חולק, וס"ל שבכה"ג אין איסור לע )שם ס"ק יב( האליה רבה אולםגוי. 

 .נו(

 סעיף ב':

 מלאכות אוכל נפש שאסרום חכמים 

ון ום חכמים, כגת שאסרלאכומשאע"פ שמלאכת אוכל נפש הותרה ביו"ט, ישנם  )פ"ב סימן א(כתב הרא"ש 

ר פירש . ובטעם הדבורה(ורה מהתדה אס)דלא כרש"י כג: ד"ה אין צדין שציקצירה, טחינה, בצירה, סחיטה וצידה 

ו ותרכות אלו יאם מלאם שלפי שאדם רגיל לעשות מלאכות אלו בכמויות גדולות, וחששו חכמי ר"י

זהו טעם שביאר  "ח(ה –"ה ה)פ"א  רמב"םביו"ט, יבוא האדם להרבות בהם וימנע משמחת החג. גם ה

 עלמא נינהו.בסמכתא ו, אך אמביא מקור מהפסוקים לאיסורים אל (י"ה א"פ ביצה) האיסור. ובירושלמי

לאכות אלו שמשום מהאיסור  סובר שמלאכות אלו אסורות מדרבנן בלבד, וטעם (אין ה"ד: יב) ן"רה גם

עשותן שאין הדרך ל ויימותמס נעשות לימים הרבה, ובכל מלאכה הלכו אחר רובה אע"פ שיש בה פעולות

בשחיקת ינה ליומה. וקיטה אהל לימים הרבה. כגון, לקיטת פירות הנפסדים אסורה מכיון שעיקר מלאכת

 מה שונה משארליו יתנעשהפלפלים לא הלכו אחר רובה של טחינה והתירוה, וזאת מכיון שהשחיקה 

 לבד. בדרבנן ם הוא מאובעיקר תוקף האיסור פקפק הר"ן  בריחיים. וזו במדוך השחיקות, שזו

הרבה  פעמים נתפסיםיון שלכ שמ"מ טוב"יולענין צידה, אף שאין הדרך לצוד הרבה בפעם אחת, כתבו ה

דין ביום צדרך כלל אין ביון שמכ ביאר שצידה אסורה ר"ןדגים במצודה, דומה הדבר ל'עובדין דחול'. וה

 שרוצים לאכול אלא יום קודם לכן, שהרי אין בטחון שיצליחו לצוד.

 .םחכמי סרוםא נפש אוכל תמלאכ שהם פי על אף, וצידה וסחיטה ובצירה וטחינה קצירה :שו"עכתב ה

ל תמה ע )סק"ב( ט"זם הא. גפסק כדעת הפוסקים שמלאכות אלו אסורות מדאוריית )פ"ג סימן א( יש"שה

ביאר ות מהתורה. וו אסוראל הרא"ש מדוע תלה דברי הירושלמי באסמתכא, ונראה שג"כ סובר שמלאכות

אילך. ישה ואפיה וגון מלכזה,  שלדעתם לא התירה התורה אלא מה שהוא דרך לאכול ליום )ס"ק יג( מ"בה

 נקט שאיסורם מדרבנן. )עמ' יד( חזון עובדיהב

העלה שאסור לסחוט תפוזים ביו"ט.  ות עולם ח"ד עמ' ק. הליכו"ע ח"ב עמ' ט()ח, לו. הליכ אומר יביעבשו"ת 

 )ח"ד סימן צז אות ע(. וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים )שש"כ פ"ה אות א. שולחן שלמה אות ד( גרש"ז אוירבךוכ"ד ה

 )שמש ומגן ח"ב גר"ש משאש, המנגד, ושלכן דין המסחטה הוא מוקצה כדין כשמל"א. גרי"ש אלישיבבשם ה
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. ובשו"ת )צח, ז(התיר לסחוט ביו"ט כדי לשתות מיץ פירות טרי. וכ"כ בשערים מצויינים בהלכה  סימן ל(

 התיר בשעת הדחק. )ב, פה( יואב חלקת

גים בדברים שמפי אפילו סרואובאשר לחילוק בין טחינה שמותרת ע"י שינוי ולצורך יו"ט, ובסחיטה 

 ירבךגרש"ז אובשם ה למה שם(שולחן ש)פ"ה הע' א. טעמם, ואפילו ע"י שינוי לא התירו לסחוט. כתב השש"כ 

ביו"ט  תירו בהםכן היו, ולשינבשטחינה דומה יותר לבורר, משום שבעצם אכילת האדם הוא בורר וטוחן 

 שינוי מאוכל ועושה חדשמלבו ביום, משא"כ בסוחט בפיו שאינו נעשה משקה. וכן אפשר שבסחיטה 

ה בידי חז"ל מ ר נמסרהדבולמשקה ומוליד דבר חדש, משא"כ בטוחן שרק מפריד ואינו מחדש כלום. 

 להתיר ומה לאסור.

 סעיף ג':

 שביתת בהמה 

: ג, ב(כ)שמות נאמר אות, שמש לגבי שבת נצטווינו שלא לעשות מלאכה ע"י בהמה ושלא להוליך על גבה

אלוקיך,  ביעי שבת לה'יום הש: "וב()שמות כ, י"וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך". וכן נאמר 

 סקים:פוחלקו הנ"ט לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך". אך לגבי יו

לל 'לא סורה בכמלאכה' הרי א' שנקרא ומחמר, מכיון בהמה שי"א ששביתת (ד"ע יז נח' סי) בו כלה כתב

יצד אפשר תמה כ ב"יהתעשה כל מלאכה'. וי"א שמותר, שרק בשבת שפרט לך בה הכתוב אסורה. 

ך . אינה מכללםאבהמה  יתתלהתיר, הרי יו"ט מוקש לשבת לכל הדברים חוץ מדברים מסויימים, ושב

ת, ת איסורה בשבתורה אהנה סייג שמכיון ששביתת בהמה אינה בכלל ל"ט אבות מלאכה, יתכן שכשציי

 הוא דוקא בשבת ולא ביו"ט. אך דחה הבנה זו.

 עושה ואשה כדרך יעשה לאש בהמה גבי על משא מוציאין דאין כתבו .(כז שם) ג"סמו )ה, ב( ם"רמבה

את  כתב (ז' יס ג"ש ועדמ בית ק"עבה) א"רשבה עיקר. כל חיים בבעלי משתמשין שאין לפי כתב מגידבחול. וה

 הטעמים. שני

 (מן רמו ס"ק יט"ק יד. סי)ס "במ, ל"מהרש, גר"אוכ"ד ה. טוב ביום הבהמה על משא מוציאין אין :שו"עכתב ה

גרש"ז ת ה. וכ"נ דעעמ' ו() דיהובחזון עועוד. לדעתם יו"ט הוקש לשבת גם לעניין שביתת בהמתו. וכ"פ ב

 .)שש"כ תיקונים ומילואים עמ' מו סכ"ז( אוירבך

. דשחי פרכ"ד ה". וטוב יוםב בהמתו שביתת על מצווה אדם אין ט"בי אבלכתב " )רמו, ג(רמ"א ה אולם

 ך יו"ט.ם לצורכלילדעתם מותר להשכיר את בהמתו לגוי ביו"ט, וכן מותר להוליך ע"ג מא

 ת שביתת בהמהין מצול, שאשהאיסור הוא משום עובדין דחו )סק"ג( ט"זוה )סק"ה( מגן אברהםכתבו ה

 ביו"ט, כמ"ש הרמ"א.

תמה, וכי לאדם עצמו יהיה מותר להוציא  )פכ"ז הע' יז ולו. תיקונים ומילואים עמ' מו סכ"ז( גרש"ז אוירבךה

מרשות לרשות, וע"י הבהמה יהיה אסור? לכן כתב שמסתבר לומר שכיון שהרמ"א סובר שאין אדם 

על שביתת בהמתו ביו"ט, יש להקל בהוצאת משא ע"ג בהמה בכרמלית שהוא רק מדרבנן, ובאופן  מצווה

 שאין בו משום עובדין דחול.
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 סעיף ד':

  איסור מוקצה 

 )ב.(שנינו בביצה 

: אגמרלא תאכל.  ומרים:לל אה: ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים: תאכל, ובית משנה"

ודלית  ת ליה נולד,קצה אייה מובתרנגולת העומדת לגדל ביצים, ודאית ל...אמר רב נחמן: לעולם 

מן הכי? י אמר רב נחדה. ומיהו ליה מוקצה לית ליה נולד, בית שמאי כרבי שמעון ובית הלל כרבי

ת רים: מסלק אלל אומהבית ווהתנן: בית שמאי אומרים: מגביהין מעל השלחן עצמות וקליפין, 

רבי כ, ובית הלל יהודה כרבי רב נחמן: אנו אין לנו אלא בית שמאיהטבלא כולה ומנערה. ואמר 

ין לפני ין את הדלוען: מחתכחמן: גבי שבת, דסתם לן תנא כרבי שמעון, דתנאמר לך רב נ -שמעון! 

לן  ום טוב דסתםיבל גבי אית הלל כרבי שמעון. מוקים לה לב -הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים 

קים לה יום טוב, מובנשברה שורה ן מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקתנא כרבי יהודה, דתנן: אי

 סתם לן כרביא בשבת דרבי, מאי שנ -תמיה למתניתין מכדי, מאן ס -לבית הלל כרבי יהודה. 

 -ה בתי לזלזולי אא ולא חמיראמרי: שבת ד -שמעון, ומאי שנא ביום טוב דסתם לן כרבי יהודה? 

 ר"ודה דמחמיהי סתם לן כרבי -ם טוב דקיל ואתי לזלזולי ביה סתם לן כרבי שמעון דמיקל, יו

 ,פ"א הי"ז() רמב"םכ"פ הודה. ובי יהפסק דבשבת נקטינן כרבי שמעון, וביו"ט נקטינן כר )ביצה כב.( רי"ףה

ין, חולק ר"יו תר"ו לכתא(. ד"ה וה)לג רש"יש )פ"ה סי' יד(הרא"ש כתב  אבלועוד.  )ב: ד"ה ונפלוגי( רשב"א

מן ט, ורק רב נחת ליו"ן שבשלא מצאנו מי שמחלק בי רא"שהלכה כר"ש גם ביו"ט. והוסיף הולדעתם 

 נדחק לפרש חילוק זה.

 לד הלכה כר'בל בנואיו"ט, הסובר שהלכה כר"ש במוקצה ב )הל' יום טוב לה ע"ג( בה"גנוספת של  דעה

ור צה מחמת איסד ומוקנולכר"ש, ורק ב -כתב שכל דבר הראוי לאדם דעתו עליו  )מ:(ר"ח יהודה. גם 

 . "ג()ח"ב הל' יום טוב קלז ע עיטורוכיוצ"ב הלכה כר' יהודה. וכ"כ בעל ה

 מתירין ויש :כתב רמ"אוה .ואסרוהו טוב ביום בו החמירו בשבת שמותר י"אעפ, מוקצה :שו"עכתב ה

 בעלי שאינו קצהמו וכל. בשבת אפילו, לדבריהם, אסור נולד אבל; (פוסקים בשם טור) ט"בי אפילו מוקצה

. (ג"ח ד"נ ירוחם רבינו) שירשום צריך ןואי, נוטל אני מכאן: כשיאמר סגי, ועצים פירות של אוצר כגון, חיים

 דיני לכ י"ש ימןס לעיל ועיין. (וב כל) גליות של טובים ימים' בב לשני ראשון טוב מיום להכין ומותר

 .מוקצה

 מגן אברהם. וביאר הפרי חדשפסק כרמ"א, ולדעתו נולד אסור. וכ"ד ה )פ"ד סימן ג. פ"ה סימן יז ויט(יש"ש ה

שלדעת הרמ"א גם הנוהגים היתר במוקצה, אין להם להתיר נולד, ולכן אין לטלטל עצמות  )סק"ז(

פסק  )עמ' כו. הליכו"ע ח"ב עמ' י( חזון עובדיהועוד. גם ב )ס"ק יז( מ"ב ,אליה רבהשנתפרקו ביו"ט. וכ"פ ה

שאע"פ שבשבת מותר לטלטל קליפות שראויים למאכל בהמה ועוף, ביו"ט אסור לטלטלן. ולכן כתב 

שלא יניחם בצלחת ריקה, שהוא כמבטל כלי מהיכנו, אלא יניח תחילה איזה פרי או פרוסת לחם בתוך 

. וכ"כ ריט החמיר( )וע"ע בחזו"ע שבת ח"ג עמ' ריג שהיקל ובעמ'הצלחת, ואח"כ יתן לתוכה הקליפות או העצמות 



 9 _________________________________________________________ יום טוב שחל בשבת

הקשה על פסק זה, הרי מותר  (8)פ"ו הע' . בפניני הלכה )בעיתה אחישנה עמ' שכ(זצ"ל  יוסף יעקבהרה"ג 

לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש, הרי שאם יצטרך את הצלחת יהיה רשאי להסיר ממנה את העצמות, 

 ונמצא שלא ביטל כלי מהיכנו.

 איסור מוקצהבם נקל שש שאשחמורה בעיני ההמון, ואין ח ביאר, שבשבת הקלו משום )ס"ק טו( מ"בה

ל נפש, ואם נק ך אוכלצוריבואו להקל בשאר איסורים, אך ביו"ט הרי הרבה מלאכות מותרים לו ל

סור יצתה וכו', אולת לברנגבמוקצה יבואו להקל גם בשאר איסורים. ולפ"ז בהמה העומדת לחלבה ות

 לדעת מרן. ביו"ט סור"ט. ודבר שהוא נולד פשוט שאלשוחטן ביו"ט עד שיכין אותם לכך מעיו

, למחר וטלנ כאן עדו מכאן רויאמ שירשום צריך ע"לכ דפירות דחזו ולא חזו )סק"י( מגן אברהםכתב ה

העיר  (ה ואין"ד) באור הלכהה שיש לחשוש שמא ישאיר הרעים ויטול הטובים ויטלטל דבר שאינו ראוי.

ות עכ"פ בגרוגר החמירלשיש  ב(כ)ס"ק  מ"בדלא משמע כן מכמה מקורות ופוסקים. ולעניין הלכה פסק ה

 ם.המקלי ברתוצימוקים שהעלן לגג, ובפירות שמכניסם לאוצר אפשר שיש לסמוך על ס

יין ע יסורו מדרבנן,חדש וא א דבר)שנראה כבורנחלקו הדעות האם לצורך אוכל נפש הותר איסור 'מוליד' 

ש נולד, ולכן יווליד מאסרו  מתבאר שגם לצורך אוכל נפש )ו, לג( מהרש"ם. בשו"ת באריכות בסימן ש"כ(

ם ביו"ט סר להקפיא מיא, ולכן (א, נה) משרים דובבלהקפיד לא להמיס שומן ע"י טיגונו וכו', וכ"כ בשו"ת 

חלקת יעקב  ט, וכ"כ בשו"תכך ביו"במיר "צ להח)אולם גם לעניין שבת רבים הם המתירים עשיית דברים אלו, ולכן נראה שא

יו"ט בלטגן בשומן  שמותר סובר ט( )שש"כ פי"ב הע' כט. שולחן שלמה אות גרש"ז אוירבך, המנגד. ח"א סי' צח(

אסרו  סעי' א( )סי' תק"בש מצאת אוה ' ד()סי' תקי"א סעיואין חוששים למוליד ונולד, ורק הולדת ריח בבגדים 

 ועוד. )ב, כב( למשה תפילהדבר חדש. וכ"כ בשו"ת משום שנראה כעושה 

 יום טוב שחל בשבת 

 בריו"ט? בשו"ת כבת או כש כאשר יו"ט חל בשבת נחלקו הפוסקים כיצד להכריע, האם לנהוג במוקצה

ות , שבשאר שבתלרבים תמוה פסק שדינו כשבת, שאם יחמירו יראה הדבר )א, ל. בא"ח במדבר יא( פעלים

. ל-ז)עמ' כ ובדיהע חזון, כא, ח() שש"כ, )אות לז( כה"חגם יו"ט מחמירים. וכ"פ  מקלים ובשבת זו שהיא

 שבת זוב. וטעמם שלו( ' תנד,)הערות ביצה ב:, קובץ מבקשי תורה עמ גרי"ש אלישיבה, הליכו"ע ח"ב עמ' י(

 יעקב"ג והרה "ז אות מו(אמ"ר פימ) גר"מ אליהומחמירים ככל דיני השבת, ואין חשש שיבואו להקל. וכ"פ ה

או האנשים אם ירר, כיון שהחמי )סימן שלב( שלמה לך האלףבשו"ת  אמנם. )בעיתה אחישנה עמ' שכ( יוסף

שבת  )פ"ב מהל' חאור שמ. השביו"ט שחל בשבת מותר משום השבת, יבואו לזלזל באיסור מוקצה בשבת

תמהו שיש לחוש שי ב(כא הע' "כ פכ)שש" גרש"ז אוירבךכתב שיש להחמיר בזה משום לא פלוג, וכ"ד ה ה"ט(

 הבריות שבשאר יו"ט אסור, וכשחל בשבת מותר.
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 דיני יום טוב שני של גלויות -סימן תצ"ו 
 ובו ג' סעיפים

  1השתלשלות נוהג שני ימים טובים -הקדמה  

מחזור הלבנה, ואורך חזור המ"פ כל חגי ישראל תלויים בתאריך החודש, ומכיון שהתאריך העברי נקבע ע

סרים חישנם חודשים ויום,  ושיםמעט יותר מעשרים ותשעה וחצי ימים, ישנם חודשים מלאים בני שלהוא 

 בני עשרים ותשעה יום.

ך ל כך, ועל סמעיעידו וין המצווה היא, שאנשים שראו את הירח החדש לאחר המולד יבואו לבית הד

 צורת הלבנה משה אתאה לשהקב"ה הר )ר"ה כב.(עדותם יקדשו בית הדין את החודש. ופירשו חכמים 

 .עד משה רבנו פי אישמיש אבחידושה, ואמר שעדות זו תהיה מסורה 'לכם' היינו לדיינים שנסמכו 

דש תי נתקדש החומהודיע לרץ לאחר שבית דין קידשו את החודש, יצאו שלוחים מיוחדים לכל רחבי הא

 ץ לארץ, ולכןחג לחוהני ומתי זמני המועדים. אמנם מפאת המרחק לא הספיקו השלוחים להגיע לפ

ותו אקומות קיימו בכל המשכך בהנהיגו הנביאים שיקיימו כל חג יומיים מחמת הספק. ר"ה יוצא דופן 

ביום  יו באים עדיםהים אם ושליומיים, שהרי לא היו יודעים מתי בית דין יקדש את החודש. ורק ביר

 ד בלבד.הראשון ובית הדין הספיק לקדש את החודש, היו נוהגים יום אח

חילה היו עם, בתים מהמתארת שבימי בית המקדש השני היו בגלות רב )כב:(המשנה בראש השנה 

 היה מקדש את ת הדיןבי מעבירים את הידיעה על קידוש החודש ע"י לפידים גדולים של אש, שאם

ם אים שגם בהריהיו רוד שהחודש היו עולים להר המשחה והיו מדליקים משואות גדולות של אש, ע

אחר לש החודש. אך ל קידועעה הבאים עד בבל היו מדליקים משואות, וזה היה הסימן שקיבלו את הידי

אות גם ו משיאים משולכן הי, וזמן רצו הכותים לשבש ולהטעות את בני הגולה משום שכפרו בבית הדין

 ם.יחילה ע"י שלני הגולב כשלא היה החודש מקודש, ולכן ביטלו את מנהג המשואות והיו מודיעים

 יו"כ ושבת( הליכה את ר"ה,מזמן ה רידים)שמוומאז בכל מקום ששלוחי בית הדין היו מגיעים לפני חג הסוכות 

 . גים שני ימיםיו נוההיע היו עושים יום טוב אחד, ובכל מקום ששלוחי בית דין לא הספיקו להג

מנים שראל, חוץ מזץ יאר כמיגם לאחר חורבן בית המקדש השני נותרה הסמכות לקידוש החודש בידי ח

בהם  חודש במקומותהים את קדשבהם הדבר לא היה אפשרי ואז היו יוצאים חכמי א"י שנסמכו בא"י, ומ

 לא היו גזירות. 

אמנם כשגזירות הרומאים הלכו וגברו, הגיע הלל למסקנה שלא ניתן להמשיך עם הנוהג של סמיכת 

נו וחישבו את החודשים והשנים וקידשו אותם עד חכמים וקידוש החודש ע"י בית דין, ולכן עמדו בית די

לבריאת העולם התחיל העם היהודי למנות את החודשים לפי הלוח  4119סוף כל הדורות. וכך משנת 

העברי שהתקין הלל הנשיא. אלא שאז התעוררה שאלה, הרי עתה אין חשש שיטעו בני הגולה, שהרי 

פשר לנהוג בחו"ל רק יום אחד יו"ט כבני ארץ כולם יודעים מראש אימתי יחולו המועדים, ושמא א

                                                   
 עיין פניני הלכה מועדים תחילת פרק ט, ומשם בארה. 1
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שיש להמשיך במנהג שמא תגזור המלכות גזירה וישתבשו  )ביצה ד:(ישראל. אולם אמרו חכמים 

 החשבונות ויבואו לכלל טעות. 

 ישראל ץאר של יןד ובית ןסנהדרי שם שאין הזה בזמן" )פ"ה מהל' קידוש החודש ה"ה( רמב"םוכך כתב ה

 תהמקומו לואפי בלבד אחד בטו יום עושין המקומות בכל שיהיו הדין מן היה, זה חשבון על קובעין

 כמיםח תקנת לאב, וקובעין ןסומכי אחד חשבון על שהכל, ישראל ארץ בני כמו לארץ שבחוצה הרחוקות

וץ מהטעם של שח ד, ב( אונים יו"ט)אוצר הגביאר רב האי גאון ו ."שבידיהם אבותיהם במנהג שיזהרו היא

רי אינם ת דבריהם, שהאלבטל  כולגזירות המלכות, הטעם הוא שהנביאים תקנו כך תמיד, ואין בית דין י

 תם.כול לבטל תקנימניין וב יודעים את כל טעמי התקנה, וכן משום שרק בית דין הגדול מהם בחכמה

 היכן נוהגים יו"ט שני 

 יב(-לכה טהם ש) רמב"םלדעת ה ת':ום טוב שני של גלויונחלקו הראשונים באלו מקומות חייבים לנהוג 'י

אר חד בלבד, ובשאג יום נהובכל מקום שהשליחים היו מגיעים עד יו"ט ראשון של סוכות ממשיכים ל

א היו ומות בא"י שללו במקאפיהמקומות נוהגים שני ימים טובים. ואין הדבר תלוי בא"י או חו"ל, ו

 יעב"ץ שאילת, ב, רטז() הלוןצ"ט מהרייבים לנהוג שני ימים. וכ"פ השלוחים מגיעים מכל סיבה שהיא, חי

יעו ופקים אם הגות המסבמקומ והוסיפו שגם .ט(-)סק"ח יוסף ברכי, )ח"א סימן קסח ד"ה ובדקתי וד"ה עודהו(

כתב שגם לדעת  (ד-לב סק"אסי' ק)"א שולחי בית דין, צריכים לנהוג שני ימים כרוב אנשי העולם. אך החזו

פסח ח"ב )ראי קודש ספר מקכ בהרמב"ם יש להקל במקומות המסופקים בא"י ולנהוג יום אחד בלבד, וכ"

בטל שמאז שנת מג.( ח. סוכהר"ה י) ריטב"א, דעת המנגד. )ח"ג פכ"ג תשובה יב(ובשו"ת אור לציון  סימן נח(

ומיים ובא"י בחו"ל נהגו ירוב ש "פוא עקידוש החודש ע"י בית דין, הכל תלוי בגבולות ארץ ישראל, וכך ה

 ר"חוכ"ד  הגו ב' ימים.מיד ינל תיום אחד, ובית דינו של הלל תקנו שבא"י תמיד ינהגו יום אחד ובחו"

 ציץ"ת וד. וכתב בשווע ימן ב(סח"ו ) עבדי ישכיל, )או"ח קלב, ב( חזו"אוראשונים נוספים. כשיטה זו פסקו ה

 ב כא"י לעניין זה.שעד נהר פרת חשו )ג, כג( אליעזר

)שם  אחזו"ד, כתב החד בלבם אובטעם הדבר שבכל ארץ ישראל סומכים למעשה ע"ד הריטב"א ונוהגים יו

 עושה מלאכות לא היהוו"א משום שבדיני דרבנן הולכים אחר המיקל. אכן לעצמו החמיר החז סק"ב(

 דאורייתא ביו"ט שני של גלויות.

ולי בבל לא כבשוהו עמקום שבילו שאפ )ספר א"י סימן ז אות ה(ו"א חזוגבולות א"י לענין יו"ט שני, דעת ה

אים סי' ד אות ני כהלכתו מלושיו"ט ) בגרי"ש אלישיאלא רק עולי מצרים, אין עושים בו אלא יום אחד, וכ"ד ה

 .)שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן מד( אוירבך גרש"זוכן צידד ה ד(

 דין אילת לגבי יו"ט שני 

ררה שאלה, שאולי אינה מגבולות א"י, שלפי חלק מהמפרשים נחל מצרים הוא נחל לגבי העיר אילת נתעו

כתב שכיון שאת  )ספר א"י סימן ז אות ד( טיקוצ'ינסקי גרי"מעריש, אילת היא דרומית לחלקו העיקרי. ה

תירגם רס"ג 'עקבה', מוכח שעקבה הסמוכה לאילת נכבשה ע"י  )במדבר לד, ד(המילים 'מעלה עקרבים' 

 יצחק היכל, שו"ת )מקראי קודש פסח ב, נח( גרצ"פ פרנקצרים, ודינה כא"י לענין יו"ט שני, וכ"פ העולי מ
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, ובפרט בימינו שרובם של התושבים )ג, כג( אליעזר ציץ, שו"ת )ח, מז( עוזיאל משפטי, שו"ת )או"ח סימן נה(

 באילת באו מארץ ישראל.

ילת שדין אחזו"א הבשם  כתב ק קס(תרומות, ציון ההלכה ס")דרך אמונה ח"ב פ"א מהל' , הגר"ח קנייבסקי מנגד

כתו פי"ח הע' יו"ט שני כהל) ישיבי"ש אלגר. וכ"פ ה)ח"ג פכ"ג תשובה יב( לציון אורכחו"ל בוודאות. וכ"פ בשו"ת 

ק גרשז"א הסתפהם שגם שיאו מכיון שהדבר ספק אין להקל שם בעשיית מלאכות ובחמץ בפסח. והב יא(

ני, גם והגים יו"ט שת לא נאילור לציון שהנוסע מא"י לאילת, אם האנשים הגרים בבזה. אמנם כתב הא

 .הוא א"צ לנהוג אלא יום אחד, משום שאין במנהגו שינוי ממנהג המקום

 סעיף א':

 דיני יום טוב שני 

 )נב.(שנינו בפסחים 

כא אי יוסף... תיה רב, שמ"רב נתן בר אסיא אזל מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת

ן על שני וייהו: מנדיאמרי תרי: נשמתיה מר, דרב ושמואל דאמר ליה אבי -דאמרי, נגדיה רב יוסף. 

בא ליה רבנן הוא, דט, הכא צורבא מדאיניש דעלמא -י מילי אמר ליה: הנ -ימים טובים של גליות! 

 עבדי"

 למי דיןמנ והיו בשני אסור וןבראש שאסור מה כל, מספק טובים ימים שני שעושין בגליות: שו"עכתב ה

 . אותו לקיןמ היו אלא לנדותו מחמירין היו לא, דרבנן צורבא הוא ואם; בו שמזלזל

בר דאותו, אבל  מנדים ל המצוהביאר שכל דבר שעיקרו מדברי חכמים ועוקר לכ (ואיכא ה"ד: יז שם) ן"רה

. ה, מכין אותומהתור קרושעיקר איסורו מהתורה משמתים אותו. ואם עשה מלאכה דרבנן בדבר שעי

 יןמנד אין חכם תהוראו פ"ע שהע ואםהוסיף שאם עשה מלאכה ע"י גוי מנדים אותו.  )סק"א( מגן אברהםה

 .(ה"כ ט"קמ ג סימן"ח ט"מבי) בשוגג ה"וה (ל' סי א"ח משפט צדק)

א"כ אן אין מנדים ט ראשוביו"שביאר ע"פ האחרונים שיו"ט שני חמור בזה מיו"ט ראשון,  )סק"ב( מ"בה

דבר, שני. וטעם ה ביו"ט א"כעבר על איסור דאו', אבל על שבות דרבנן מלקים אותו מכת מרדות. מש

שא"כ מקר את כולו, ילו עוכא ן כשעבר על דבר מסויים הרי הואמשום שיו"ט שני עיקרו מדרבנן, ולכ

אשון ליו"ט ק בין יו"ט רל חילוכל ביו"ט ראשון אינו עוקרו כשעובר על איסור דרבנן. ויש סוברים שאין

 י החכמים אם להקל או להחמיר עליו.שני. והרשות נתונה ביד

 סעיף ב':

 ההבדל והדומה בין יו"ט ראשון לשני 

  .(כב) ביצהשנינו ב

לא מבעיא לי,  -"בעא מיניה רב אשי מאמימר: מהו לכחול את העין ביום טוב? היכא דאיכא סכנה 

אמר ליה: אסור. אמימר  -סוף אוכלא, ופצוחי עינא, מאי?  -דאפילו בשבת שרי. כי קמבעיא לי 

יה שרי למכחל עינא מנכרי בשבתא. איכא דאמרי: אמימר גופיה כחל עינא מנכרי בשבתא. אמר ל
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דאמר עולא בריה דרב עילאי: כל צרכי חולה עושין על ידי נכרי  -רב אשי לאמימר, מאי דעתיך 

היכא דלא  -אומר לנכרי ועושה. הני מילי  -בשבת, ואמר רב המנונא: כל דבר שאין בו סכנה 

אמר ליה: איכא רב זביד דקאי  -קא מסייע בהדיה, דקא עמיץ ופתח!  -מסייע בהדיה, אבל מר 

 ושניי ליה: מסייע אין בו ממש. אמימר שרא למכחל עינא ביום טוב שני של ראש השנה...."  כותך,

שה י"ל כמ"ד קדושום דקמן, טעמו של אמימר הוא משום דס"ל כמ"ד שתי קדושות הן. אך אין הלכה כ

 ו"ט שני שלחול בישמותר לכ שלמדנו מדברי אמימר (כ' סי) ש"ראוה :(יא) ף"ריהאחת הן. ומ"מ כתבו 

 שהנאת לפים עטהוביאר המגיד  .חולי שם שאין פ"אע, והוא (ד")פ"א מהל' יו"ט הכ רמב"םגלויות. וכ"כ ה

  .היא הגוף

 .ותגלי של שניט ל ביו""י ישראלמד שכל צרכי חולה שאין בו סכנה מותר לעשות ע (אמימר ה"ד שם) ן"רה

ות יר מכך גם אבין להתאבל בלבד, אאך סייג דאפשר שהוא רק בכחילת העין שעצם המלאכה היא שבות 

"ן שמותר למד הר . עוד(כ' עמ שעוועל' מהדו האדם תורת) ן"הרמבשכ"ד  )פ"א הכ"ד( מגידמלאכות. וכתב ה

ולק ע"ז, ח טורהכתב הב"י ש לםאו .ממון איבוד משום הדליקה לכבות ומותר ,אחר דבר מפני הנר לכבות

 קים.אר הפוס, וכ"ד שבלבד העין את ולכחול מת לענין אלא לשני ראשון בין חילוק שאיןשהרי כתב 

 בו שאין וליח שאר או :רמ"א); העין את לכחול וכן, מת לענין אלא לשני ראשון בין חילוק אין :שו"עכתב ה

 חוץ, לישרא י"ע אפילו מותר בשני, סכנה בו אין אם גוי ידי על אלא בראשון שאסור פי על ואף (ן"ר סכנה.

 דומיא דרבנן ותשב ודוקא: מ"ארוהוסיף ה. הן אריכתא אחת קדושה ימים דשני השנה ראש של שני ט"מיו

 .(והמגיד ן"ר) שני ט"בי אפילו לעשותו לישראל אסור מלאכה אב אבל, עינא דמכחל

 רהםמגן אבבד. והבות בלוא שהעיר דמש"כ הרמ"א 'או שאר חולי וכו'' הכוונה בדבר שה )סק"א( ט"זה

 ו"ט.בי ביאר שהרמ"א בא להורות שאפילו לאוסרים לכחול בשבת, מתירים )סק"ג(

זמנינו אב, משום שבחוש וכל כל מיצידד להתיר לקיחת תרופות ביו"ט שני, ע )סימן שצד( נזר אבניבשו"ת 

תי ו כתבניתם בבם נגמרכולכשאין מצוי כלל שיכשלו בעוון 'שחיקת סממנים' ע"י התרופות, שרובם 

)ספר  קלוגר גר"שה . וכ"פרה'החרושת, אם נאסור לקחתם משום שחיקת סממנים הוי כעין 'גזירה לגזי

 .ז אות ה()ח"ח סימן טו פט" אליעזר ציץועוד. וכ"פ בשו"ת  ח פ"ו(החיים סימן שכ"

 ברית מילה ביו"ט שני של גלויות בספק מתי נולד 

 :)א, טו( רמב"םכתב ה

ני ימים וב שני. ובשטת יום חה א"וכל מי שאינו דוחה את השבת אינו דוחה את יום טוב ראשון ודו

 את השני" טובים של ראש השנה אינו דוחה לא את הראשון ולא

גון שנימול כדחות, ה לילמדנו עד כמה יכולה המיל )קלז.(טעמו של הרמב"ם משום שבמשנה בשבת 

דווקא  המשנה הזכירהיהם. ואחרללביה"ש ולאחר מכן היה יו"ט או שני י"ט של ר"ה, כך שהמילה נדחית 

 ו. תוא משמע שדוחה -לאחר שני י"ט של ר"ה ולא הזכירה י"ט שני של גלויות שיותר מצוי 
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ה לא כבר עבר זמנמילה ש, אבל בהתירו לדחות י"ט שני שדוקא גבי מתכתב  )כלל כו סימן ה( רא"שה אולם

 ה י"ט שני שלהזכיר לא התירו לדחות בשבילה י"ט שני. ודחה את הראיה לדעת הרמב"ם, שהמשנה

 גלויות כיון שנשנתה בא"י.

ני של אפילו יו"ט שפק, ו"ט מסיינו דוחה אפילו פסק להלכה שנולד בביה"ש א )יו"ד רסו, ח( שו"עמרן ה

 גלויות. 

 "ב"ג, כלבו ורע"ד הסמת, וככתב שלדעתו העיקר כרמב"ם שדוחה יו"ט שני של גלויו )סק"ח( ש"ךה אך

ינם אר המקרים שאו כל שסיעתשפירש ששני י"ט של ר"ה קדושה אחת הן. ולדעת הרמב"ם ו )שבת יט, ה(

 דוחים שבת דוחים את יו"ט שני של גלויות. 

א דווקא ם והרא"ש היהרמב" לוקתשמח )מהדו"ק או"ח סימן ל. הובא בפת"ש ז. ובשע"ת כאן( נודע ביהודהועיין ב

ות בימי י"ט של גלוי לו שניכן חביה"ש ובשבוע שלאחר מאם המילה ודאי שלא בזמנה, כגון שנולד בע"ש 

לכו"ע  ספק תשיעי, ק שמיניהוא ספ )אפילו של ר"ה(ני, שבכה"ג נימול לי"ב. אבל אם יו"ט שני ש -ראשון 

ינו חשוב כדבר )ואוא חול ט שני הנו, ואת"ל אינו זמנו שמא יו"שמא היום זמ -מלים בו. משום ספק ספיקא 

זמנה מילה שלא ב "ע שרקת השועפ"ד כך יש לומר גם בדע. נו בטל, כיון שחוזר לאיסורו(שיש לו מתירין שאי

 אינה דוחה יו"ט שני של גלויות. 

ילה שום שמצות המ"ה. מא של רמסכים לדברי הנוב"י לגבי שאר יו"ט שני אך ל )ב, רנ( חתם סופרגם ה

, ימן קסא()ח"ז ס הלוי שבט"ת שובכ"פ בזמנה היא ספק דאורייתא, ואינה נדחית משום ספק מנהג דרבנן. ו

 .עמ' קנג()חזו"ע "כ ב. וכ)יו"ט שני כהלכתו פ"א הע' קא(גרי"ש אלישיב וה גרש"ז אוירבךוכ"ד ה

וכ"פ  י של גלויות.ו"ט שנו יומילה שודאי אינה בזמנה כתב הנוב"י שהלכה כשו"ע שאינה דוחה אפיל

הלכה  -י האחרונים ו מעינם נעלממקום שדברי הראשוני. והש"ך לא ראה תשובה זו, וכל )ג, רפד( תשב"ץה

 .)עמ' קנג( חזון עובדיהכראשונים. וכ"פ ב

 מילת יוצא דופן ביו"ט שני של גלויות 

יו"ט בלמולם והשו"ע  שיש להקל בשאר ספקות שלא כדעת )יו"ד ח"ח סי' כג אות ט( אומר יביעכתב בשו"ת 

ינוק תש להקל למול לפ"ז יות, שני של גלויות מכח ספק ספיקא, שמא אינו יו"ט ושמא מילתו דוחה שב

 הנהגותוובות שתוכ"פ בשו"ת  בת.הנולד בניתוח קיסרי בזמנו ביו"ט שני של גלויות שחל שמיני שלו בש

נו שמיני, רק איבמולו לותו יו מר' חיים מבריסק שיוצא דופן ודאי מצוהביא סימוכין לדבר )א, תקצד(

כ"נ דעת יו"ט שני. ו ו דוחהילתבפרשת דחיית השבת, ואינו נימול בשבת רק מספק, ולכן דינו עדיף ומ

 בטשבשו"ת  אולם. (הע' קא תו פ"א)יו"ט שני כהלכגרי"ש אלישיב וה גרש"ז אוירבך, ה)יג, סב( ציץ אליעזרה

ן לין אותו מדילכן מויום, הכתב להחמיר, משום שבמקרה שנולד בביה"ש הספק הוא בעצם  , רכ()ח הלוי

וא בכלל א ביסוד אם הופן הוא דספק דאורייתא דוחה איסור יו"ט שני שהוא מדרבנן. אבל בספיקא דיוצ

ת סימן י)ספר הבר יןיינשטיפמ גר"ההיתר למול בשבת, ואנו פוסקים שאיסור סקילה דשבת בחזקתו. גם ה

 סובר שלמעשה אין למולו ביו"ט שני. רסו אות מב(
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 סעיף ג':

 בן ארץ ישראל שיצא לחו"ל 

חת אבין מציאות  משתניםם הנקדים ונאמר שבסוגיא של דיני יו"ט שני של גלויות ישנם פרטים רבי

עיקרי  לע בעז"ה נעמוד לחברתה, אין ביכולתנו במסגרת סיכום זה לעמוד על כל פרטי הפרטים.

ת כל כתו' המבאר אני כהלשוב הדברים, הרוצה להרחיב יעיין בספרי האחרונים. ובעיקר בספר 'יום ט

 פרטי הדינים.

 )קי.(שנינו בחולין 

נהו כפורי, אפקידיומא  מעלי"רמי בר תמרי, דהוא רמי בר דיקולי מפומבדיתא, איקלע לסורא ב

ר ליה: רב חסדא, אמקמיה ד, אייתוה לקטינהו אכלינהונ -כולי עלמא לכחלינהו שדינהו, אזל איהו 

ו נותנין עלי לית לךויה: לאמאי תעביד הכי? אמר ליה: מאתרא דרב יהודה אנא, דאכיל. אמר 

 נהו"אכלתי תחוםלחומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם? אמר ליה: חוץ 

 הלחוצ באוש ישראל ארץ ניב: שו"עוכ"פ ה (ה"ס טובים ימים ושאר פסחים ערבי בדיני) חיים ארחותב כתב

, ישובלי הגיע אשל זמן וכל; לחזור דעתו אפילו, ביישוב שני טוב ביום מלאכה לעשות אסורים, לארץ

 דעתו ןואי, ישובלי הגיע אם בלא. כמותן להיות הוקבע לא שעדיין לפי, מותר, לחזור דעתו אין אפילו

 שהלך קוםמ חומרי עליו נותנין ןאי לתחום חוץ וכל. ביישוב בין במדבר בין ואסור כמותן נעשה, לחזור

 .לשם

א תר מכיון שהומור יוחל גלויות ששדין יו"ט שני  )פסחים יז.( המאורבעל הביא בשם  )סק"ד( אברהם המגן

ים נב. ד"ה )פסח וספותתברי הת דאמנהג גדול שפשט בכל הגולה כולה, ולכן אין לפרוץ בו גדר. והוסיף 

 בצינעא אסור אפילוכתב ש "ד()סק מגן אברהםהגם שמלאכה אסור משום שא"א לעשות בצינעה.  ביישוב(

המ"ב שאם  מ"מ כתב. ו)סק"ט( במ", )אות ד(ערוה"ש , )סק"ג( יוסף ברכי, חדש פרילעשות מלאכה. וכ"פ ה

 עשה מלאכה אין מנדין אותו.

לכן ל גלויות, ושני ש א ביו"טכתב שמותר לעשות מלאכה בצינע )סימן כו( רוכל אבקתמרן בשו"ת  אולם

יסור מלאכה אשטעם  ביאר ()סק"ב ט"זתפילה שהיא בצינעה פשוט שמתפלל כהמקום שיצא משם. גם ה

. וכ"כ עאבצינ אכהמל עושה אם היתר יש כ"וא ,המחלוקת מפניביו"ט שני לבן א"י שיצא לחו"ל הוא 

  .)ביצה פ"א סימן ח( יש"שה

בשו"ת  צינעה. וכ"כבטלטלו לוקצה כתב שיש לסמוך ע"ד המקלים לעניין איסור מ )עמ' קיב( ון עובדיהחזב

ז אוירבך "שגרדעת ה אולם , מכיון שיש דעות הסוברים שגם מלאכה גמורה מותר.)ז, סה( הלוי שבט

מועילה שא"כ הוא דבר שני, א שאסור לטלטל מוקצה ביו"ט (ג-)יו"ט שני כהלכתו פט"ז הע' בגרי"ש אלישיב וה

 לו הכנה מעיו"ט, כיון שלא ניכר שלא הכינו.

 העולה לארץ לשהייה או ביקור 

שבני חו"ל העולים לא"י אפילו דרך עראי, צריכים להתנהג כאחד מבני א"י,  )סימן קסז(חכם צבי דעת ה

 במלאכה לואפיו ,ת"וס וברכות ילות', ודאי בתפשלא שייך בזה 'נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם
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. מכיון שאם היו קובעים דירתם בא"י היו אסורים לנהוג יומיים. והכלל של נותנים עליו חומרי מותרים

)עיר . והגרי"מ טיקוצ'ינסקי )אות יא( גר"זהמקום שיצא משם, הוא רק כאשר מנהג זה ימשיך לתמיד. וכ"כ ה

כתב בשם הגר"ש סלאנט שדעתו נוטה לדעת החכם צבי, אלא שפסק לשואליו  הקודש והמקדש ח"ג עמ' רסא(

 שינהגו הכל לחומרא.

 א היה איסורלעצמה  רי בא"יפקפק בדבריו, שה )סימן קסח( יעב"ץ שאילתבנו של החכ"צ בשו"ת  אולם

וכ"כ ה. די למנוע תקלכים כך והגלהוסיף עוד יום אם היו עושים כן למנוע קלקול, וה"ה לבני חו"ל שנ

 ועוד. )ס"ק יג( מ"בוה )אות ז( ברכי יוסף, הגינת ורדיםה

ם ארץ, שאין להבלמוד יעו להעיד שרבני א"י הורו לתלמידים שהג )א, נה(בשו"ת חיים שאל  חיד"אה

 (10הע'  יני הלכה פ"טובא בפנמ)הורה  גר"מ אליהולנהוג יו"ט שני מכיון שהיה סיכוי כלשהו שיעלו. ה

חזון . גם ב(333כד, עמ'  תחומין) רןגו הרבלבחורים שעלו לתקופת לימודים בארץ, שינהגו כבני א"י. וכ"כ 

ש לו זור לחו"ל יעתו לח"פ שדכתב שבחור העולה לארץ ואינו סומך ע"ד הוריו, אע )עמ' קלט( עובדיה

יו סומכת על אב ום דעתאבל לעשות יו"ט אחד בלבד, שיש לקוות שימצא אישה ויקבע דירתו בא"י. א

ו"ל והוא ריו לחזור לחקול הולוע ואמו, יעשה שני ימים טובים. אך אם אומרים לו שע"פ ההלכה א"צ לשמ

ל, נהוג כבן חו"ליו לשע ב, קא() משה אגרות, כתב בשו"ת מנגדמשתכנע, א"צ לנהוג שני ימים טובים. 

ח"ד סימן ד ) יצחק מנחתת כ בשו"כ"ל. ומכיון שלא נעקר מבית הוריו, יתכן מאוד שיחזור לגור עמהן בחו"

 . אות מט(

 דין העוקר ודעתו לחזור 

 מקוםמ ובניו ואשת עם ודירת שעוקר דמי )ח"ד סימן אלף קמה( רדב"זהבשם  )סק"ה(המגן אברהם  כתב

 חזורל דעתו ןשאי כמי מקומול לחזור דעתו היה עקירתו שבשעת פי על אף ולהרויח וליתן לישא למקום

 לשם ךשהל קוםמ באותו רווחתמ פרנסתו שמוצא כל ביתיה לאינשי דעקרינהו כיון דמילתא דסתמא ,דמי

אין כתבו, שמי ש ה. עודבריו להלכדועוד הביאו  )ס"ק יג( מ"ב, )סימן תסח( פר"ח, כנה"גגם ה .משם זז אינו

 .זורדעתו לחזור, אע"פ שאשתו נשארה במקומה הראשון, חשוב כאין דעתו לח

כוי ו אדם אין סית אותוכניושאם לפי ת )או"ח סימו תצו(פקודת אלעזר ו )סימן רלד( שלמי ציבורכתבו ה

 "י. ן אשישאר בחו"ל, גם הרדב"ז יודה שלמרות שיצא עם בני משפחתו דינו כב

סיעה עם ר והמדד של נות יותקל ומצינו מחלוקת גדולה בפוסקים כיצד לנהוג בדין זה כיום, שהנסיעות

רי ן הקובע, שהוא הזמששנה ה כתב )או"ח תכד, כח( נזר אבניכמו בעבר. בשו"ת בני משפחתו אינו נכון 

ו למרות שדעת . ולכןמיסיםשלאחר שנה אדם נחשב כבן המקום וחייב בכל תשלומי ה )ב"ב ז:(מצינו 

 מצליח שאי, שו"ת ט, ל() ליעזרא ציץ, (ה)אות  השולחן ערוךלחזור, כיון שירד לשנה דינו כבן חו"ל. וכ"ד ה

דית, סוכנות היהואנשי הלשובתו . ובחזו"ע ת)עמ' קכא. יחוה דעת ח"ג סימן לה( עובדיה חזון, ו"ח סימן מ()א

ים זמן זה כקבועבשובים , חוהעלה בסברא דכיון שאינם יכולים להפר את החוזה שנחתם עם המוסדות

שרק אם  "ד(סמן תסח )סי רי חדשהפ בחו"ל, ולכן כשיורדים לשנה חשיב כבני חו"ל. וזאת ע"פ הבנה בדברי

ות. יורדים לשליחשא"כ במי, יורד לברוח ממגיפה לא חשיב כבן חו"ל, שבתום המגיפה מיד חוזר לא"

 .)בעיתה אחישנה עמ' שלו( יוסף יעקבוכ"כ הרה"ג 
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 ת לחזור נחשבוודאומתכנן בכתב שרק לאחר מספר שנים, גם מי ש )ד, פג( הלכות משנה, בשו"ת מנגד

 ש אלישיבגרי". וכ"ד הלחזור עתולאחד מבני המקום. אבל כל זמן שיש זמן מוגבל לחזרתו לא"י, נחשב ד

כך  כתב )ג, עד( שהמ גרותא. בשו"ת )ח"ג פכ"ג תשובה ה( לציון אור. וכ"פ בשו"ת )יו"ט שני כהלכתו עמ' קסב(

ת התחבורה נעשימדינה ויון שהיום שיש מטוסים ממדינה לשנתיים, דמכ -סע לא"י לשנה לשואל הנו

 הלכה פניניראיתי בוושכת. ממ בקלות, אין יציאה עם בני משפחתו מורה על עקירה למקום אחר לתקופה

אם  ל. אךהוג כבן חו"ליו לנעשנה משפסק שהיוצא למטרה שאין לה זמן קצוב, אם הוא יותר  )יו"ט פ"ט ה"ז(

ית, או נוכית או עסקחות חישליליוצא למטרה ברורה שיש לה זמן קצוב, דינו כבן א"י, ולפיכך היוצא 

נים ש 4ו"ל, אך אם מתכנן לצאת לחדנים דינו כבן  4לצורכי לימודים וכד', כל זמן שמתכנן לחזור תוך 

 ויותר עליו לנהוג כבן חו"ל.

ו שנים ורצונ שך כמהשתו למשמי שעלה לא"י עם א כז()יו"ט שני כהלכתו פ"ה הע'  גרש"ז אוירבךדעת ה

ים בדעת , ואינם תלוילחו"ל זורלהשתקע בארץ, אך אין לו ודאות שימצא פרנסה, מכיון שאין רצונם לח

עמ' ) בדיהוחזון עב אולם בי.צהוריהם אלא רק בדעת עצמם, דינם כבני א"י, בפרט בהצטרף דעת החכם 

ם טובים שות שני ימיייב לעחו"ל, פרנסה ראויה לו, ואם לאו ישוב לחכתב שאם הוא מסופק אם ימצא  קל(

 כמנהג חו"ל, שכל זמן שלא עקר דעתו מישיבת חו"ל, דינו כבן חו"ל.

 'הגדרת מקום 'ישוב ישראל 

וב גיע למקום ישק אם הלא ראשלא כל היוצא לחו"ל חייב לנהוג יו"ט שני,  )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

ה לא שייך ים איסור, וזהנוהג עירישראל. שהרי כשדעתו לחזור, אין חיובו אלא מפני המחלוקת עם בני ה

 .)מחצה"ש(בישוב גויים 

ם שסור לעשות שא (הע' כא שם) שז"ארגוה גריש"אואף במקום ישוב ישראל שאינן שומרים תו"מ, דעת ה

ם חכמי ומ"מ לא חילק ני,שמלאכה, שאע"פ שלא יבואו לידי מחלוקת כשיראו שעושים מלאכה ביו"ט 

שוב חויש לחוש שי תשובה,ר בבדבר ואסרו בכל אופן. והוסיף הגרשז"א שיתכן שאחד מבני העיר יחזו

 שמותר לו לעשות מלאכה ביו"ט שני.

גריש"א הת השנה, דעת אר ימובש מגיעים אליו יהודים גם ומקום נופש בחו"ל שלא דרים בו יהודים, אך

לאכה שם לעשות מ לנפוש י שבאשמקום זה נחשב כמקום ישוב של ישראל, ואסור לבן א" )שם( גרשז"אוה

באים שני בני חו"ל אכה בפמל ביו"ט שני. אך אם אין באים לשם יהודים במשך השנה, מותר לעשות שם

"ל יודעים ז"א, שבני חוף הגרשוסיזה נחשב כמקום ישוב של ישראל. וה לשם לנפוש בחג, כיון שאין מקום

חלוקת, כיון מה חשש בז שכשם שהם אינם קבועים שם, כך גם שאר האנשים אינם קבועים שם, אין

 שיתלו שבאו מא"י. 

 שבטולגבי מקומות קברי צדיקים בחו"ל שנאספים שם ביו"ט אנשים רבים, ואף מבני א"י, כתב בשו"ת 

שאסור לבני א"י הנמצאים שם לעשות מלאכות ביו"ט שני, אף שאין שם ישוב  )ח"ט סימן קכד אות א( הלוי

שגרים בו יהודים, כיון שמחמת ריבוי האנשים הנמצאים שם, יתפרסם בחו"ל שאין נוהגים שם דיני יו"ט 

"ט שני, יש חשש שני, ויהיה בכך זלזול ביו"ט. ועוד, דמכיון שנמצאים שם גם בני חו"ל המחוייבים ביו

למחלוקת וזלזול ביו"ט כשיראו את בני א"י עושים מלאכה. אך לגבי הנחת תפילין כתב, שיתפללו תפילת 
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חול בציבור עם תפילין, ואינו דומה לעשיית מלאכה שאסורה עליהם, מכיון שאין שום ריוח במה שימנעו 

דרות של אנשים רבים מהתפילה להתפלל בציבור תפילת חול, שמ"מ יעדרו מתפילת יו"ט, והרי גם הע

 נחשבת כהתנהגות בפרהסיא שלא כבני חו"ל.

 דיני התפילה לבן א"י היוצא לחו"ל 

שי וולובשים מלב מקומן,רה כשבן א"י שבא לחו"ל מתפללים שמונה עש )ח"ד סימן אלף קמה( רדב"זכתב ה

ים סקים שמתפלל"פ הפועכתב  ()ס"ק יג מ"ביו"ט, וכשחל יו"ט ערב שבת מבשל בלא עירוב תבשילין. ה

צא משם, ומרי מקום שיחעליו  ניםבלחש ביו"ט שני, וכן להניח תפילין בצינעה, כיון שדעתו לחזור נות

 אבל ילבשו מלבושי יו"ט כיון שהוא דבר של פרהסיא.

ניין נפרד מעשות לן להם שאי )ב, עח( צבי הראם יש עשרה מבני א"י הנמצאים בחו"ל, כתב בשו"ת 

מפני  ג לעצמם, הואניין חם מל תפילת חול, ואע"פ שהמנהג בא"י שביו"ט שני בני חו"ל עושיולהתפל

 גרש"ז, הא( ח"ג פכ"א תשובה) יוןלצ אורשהדבר נעשה ברשות רבני א"י, אך בחו"ל לא נהגו כך. וכ"פ בשו"ת 

ו"ט שני , והוסיף שאם יקטו(עמ' ) דיהעוב חזוןב. וכ"כ )יו"ט שני כהלכתו ג, הערה עו( אלישיב גרי"שוה אוירבך

 בל ישמע קולולבנחת  פללחל בשבת, רשאים לארגן מניין להתפלל תפילות שבת בציבור, והש"צ ית

 החוצה.

 ביבמהר"ם בן חת , לדעה( ת אות)שע"ולעניין כהן שבא לבית הכנסת באיסור חג, כשהם מתפללים מוסף 

חזון ב איסור. וכ"פ ין בכךאם בות באותו יויעלה לדוכן, הואיל והוא יכול לברך את הציבור פעמים ר

 כתב כ"ג תשובה ב(ח"ג פ) לציון ראו. ובשו"ת )בעיתה אחישנה עמ' שלו( יוסף יעקבוהרה"ג  )עמ' קיז( עובדיה

ו מתפלל איל והוא אינלה, הושלא יע )או"ח א, יג( גינת ורדיםדעת ה אךשאם הוא לבד יכול לעלות ולברך. 

כתב  )אות ה( ערוה"שהת השם. כתב שיעלה עם הכהנים ויבליע א סימן קכט() משפט אורחמוסף. ובשו"ת 

 כה.בר שלא יעלה לדוכן, ואם הוכרח לעלות לא יברך, אלא יאמר 'יברכך' בלא

ו"ל. ואם חשתתף עם בני יך להנו צרשאם יש לו דירה לעצמו, אי )קג, ד( חיי אדםלעניין ליל הסדר, כתב ה

הם לא יענה אחריאצווה, המ הוא מתארח אצל בני חו"ל, ישתתף עמהם בסדר, אבל לא יאמר את ברכות

כול ד, אם הוא ידר נפרחן לו כתבו שגם כשאי )יו"ט שני כהלכתו ג, הערה פד( גריש"אוה גרשז"אאמן. וה

ספרד שלא  הג בניכתב שמנ )ח"ג פכ"ג תשובה א( לציון אורף כך. ובשו"ת להשתמט מלשבת עמהם עדי

ל, אך עשה הסדר כלי"ע לא ה בפנכתב שאם יש לו דיר )עמ' קטז( חזון עובדיהישתתף עמהם בליל הסדר. ב

א. רך דרשה בעלמרים כדמצ אם מתארח צריך להשתתף בסדר ליל פסח, באמירת ההגדה ובסיפור יציאת

 מו שום ברכה, אלא ישמע ויענה אמן. אבל לא יברך בעצ

כשהוא  יני עצרת, גםה בשמב בסוכשבן חו"ל יש )ח"ג פכ"ג תשובה יא( אור לציוןלעניין סוכה, כתב בשו"ת 

גרי"מ ב ה, כתמנגד. מח( ב, הע' הלכתו)יו"ט שני כגר"ש וואזנר וה גרי"ש אלישיבאורח אצל בן א"י. וכ"ד ה

ך צרת, ויש בכמיני ער את שישב בסוכה, משום שהדבר נראה כסותשלא  )לוח ארץ ישראל(טיקוצ'ינסקי 

 חזון. וכ"פ בד()ט, נ יצחק תמנחו )א, יט, א( שלמה מנחתקצת זלזול במנהג ארץ ישראל. וכ"כ בשו"ת 

 .)עמ' קנ( עובדיה
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י הכוס במוצא דיל עלריך להבכתב שבן א"י הנמצא בחו"ל צ )הל' שבת( הקמח לקטר' משה חאגיז בספר 

קדש על יכוס, ובעה"ב א על ההו יו"ט ראשון, ואם נמצא עם בעה"ב תושב חו"ל ויש רק כוס אחת, יבדיל

 רחאו, ובשו"ת ת לו()או חכה"כ"פ כתב שיבדיל בצינעה, ו )הל' א"י סימן ב סט"ו( השולחן פאתהפת. ובספר 

לה ולא על ל בתפיכתב שיבדי )ג, עב( משה אגרות. בשו"ת )עמ' קכח( זון עובדיהחוב )סימן קכט( טפמש

 עשות בחו"ל.לי א"י סור לבנאכתב שכל דבר של פרהסיא  )סי' קסח דף ע"ג( יעב"ץ שאילתה אולםהכוס. 

 טלה. לב ולדעתו לא שייך כלל לעשות הבדלה, מכיון שאסור במלאכה חשיב לברכה

 בחו"ל שאר איסורים לבן א"י הנמצא 

ם ר מדרבנן משור הדב"ט אסושאע"פ שביו )ד, קד( משה אגרותולעניין הדלקת אור החשמל, כתב בשו"ת 

צינעא, ה זו נחשבת לשהדלק יוןכמוליד, מ"מ יתכן שמותר לבן א"י השוהה בחו"ל להדליקו ביו"ט שני, 

יו"ט )ביאר הגרמ"פ ושבת.  עוןשמכיון שהרואה מבחוץ אינו חושב שהדליקו את האור, אלא שהופעל ע"י 

"פ ו"ט שני. וכסרה ביא נאשמלאכה שלעולם לא יתפרסם שנעשתה, יתכן שכלל ל שני כהלכתו שם הע' ה(

שאר מלאכות  כדין נאסרה שהדלקת אור )שם( גרש"ז אוירבך, דעת המאידך. )עמ' קיב( חזון עובדיהב

 דרבנן, ובפרט שיש דעות ביו"ט שאיסור מוליד מדאורייתא.

אבא  גרב"צוה לישיבא רי"שגה ה מא"י לחו"ל שהמטוס אמור לנחות בחו"ל ביו"ט שני, דעתלעלות לטיס

שוב לתחום של י א מחוץל נמצשאין להתיר אא"כ נמל התעופה בחו" )יו"ט שני כהלכתו פ"ג הע' כח( שאול

יכנס נחיתה אין להלאחר הש"צ ישראל, וכן אין נמצאים שם יהודים העובדים בו בקביעות. ודעת הגרב

טוס לותר לבן א"י תכן שמשי כז( )שם הע' גרש"ז אוירבך, דעת המאידךלמקום הישוב עד צאת יו"ט שני. 

תלו שהם ייון שהרואים ראל, כיש ו"ט שני, וגם אם נמל התעופה נמצא בתחום ישובלחו"ל גם אם נוחת בי

וא מקום ה שנמל התעופה סברתו, לענ"ד)ונבני א"י, ואין חשש שיחשבו שהם בני חו"ל המזלזלים ביו"ט שני 

 .ועיקר( בע כלללמקום ק נו חשוב, ואישההגדרה שלו היא מקום ביניים, והרואה שם אנשים יודע שהם נעים ממקום למקום

 אמירה לבן א"י שיעשה מלאכה עבור בן חו"ל 

 ארץב שנמצא ל"חו ןלב תראם מוהיו"ט שני של גלויות,  ןמביא מחלוקת נוספת בדי )אות ד(ברכי יוסף ה

ערך ב מהריק"ש) .מלאכות לו השיעש ישראל ארץ מבן לבקש (לעצמו גלויות של שני ט"יו לשמור שחייב) ישראל

 נוומצי. ש("ע , לד.ז יצחק תמנחכ"כ בשו"ת לאיסור, ו והסכימו דבריו דחו מלכו י"מהרו פראג'י י"מהר אולםלחם ס"ב התיר. 

  .נח( 'עמ, טז סימן ,אשר )מעדני להקל העולם ושמנהג, הדין מעיקר לאסור נטייה בפוסקים

 שני כהלכתו פי"ד הע' ב()שולחן שלמה רסג, יז. ושו"ת מנחת שלמה א, יט, ג. יו"ט  גרש"ז אוירבךלמעשה, כתב ה

מנהג, ובצירוף שיטת החכם צבי שכל אדם המגיע , כיון שכיום יו"ט שני אינו אלא שנוהגים להקל בזה

כדין  מלאכות לבני חו"ל ביו"ט שני שלהם. המקום בזה, יש להקל שבן א"י יעשה לא"י יכול לנהוג כמנהג

שלא קיבל שבת שיעשה עבורו מלאכה.  שמותר לאדם שקיבל שבת לומר לאדם )שו"ע רסג, יז(המבואר 

)פל"א גם השש"כ  והוסיף, דמכיון שיכול בן חו"ל להחליט שעולה לא"י, וא"כ בידו לעשות בעצמו בהיתר.

הביא דבריו, אך בגוף ההלכה למעלה פסק שאין לבן חו"ל לבקש מבן א"י שיעשה לו מלאכה, וגם  הע' פ*(

כתב שהוא מסופק  )ד, קז( משה אגרותובשו"ת  בקשתו.לבן א"י אין לעשות מלאכה לבן חו"ל גם ללא 

בזה, כיון שיתכן שלא נאסרה ביו"ט שני אלא אמירה לגוי, מפני שהוא דבר המצוי וגזרו בו חכמים איסור, 



 דיני יום טוב שני של גלויות -סימן תצ"ו  __________________________________________ 20

כתב שאין איסור  )קובץ תשובות ח"א סימן נד( גרי"ש אלישיבמשא"כ אמירה לישראל הוא דבר שאינו מצוי. ה

אכה עבורו, ובלבד שיהא לצורך מצוה, אך בדבר חול אסור משום 'ממצוא לומר לבן א"י שיעשה מל

 התיר כל אמירה לבן א"י שיעשה לו מלאכה. )עמ' קלח. ושו"ת יביע אומר ח"ט סי' מט( חזון עובדיהחפצך'. וב

 .)סימן רסג אות קכג(הלכה ברורה וכ"פ ב

 ריבוי בתבשיל עבור בן א"י 

לחו"ל  בן א"י שיצא ל עבורתבשיכתב שמותר לבן חו"ל להרבות ב ב( )סימן קלט. הובא בשע"תמהרי"ט צהלון 

היו  א האורח מא"ייה נמצא הלע"מ לחזור. ומותר אפילו להכין שני קדירות ושני מינים, אע"פ שאם 

מה כורח בלבד יש בשל לאלגם ומכינים רק תבשיל אחד, שהרי יש עונג יו"ט במה שאוכלים ומתענגים. 

צוה ג"כ סרו חג שיש ממ או אוה"חא בביתם הרי מזונותיו עליו, וגם עבורו הוא צדדי היתר, מכיון שהו

ל כר שעשו בשביהיה ניילא שלענג בבשר. ומ"מ טוב להכין בקדירה גדולה או לאכול עמו מקדירתו, 

ה )מט עיאש י"מהר שםבכתב  "ה אם()הל' יו"ט סימן א אות א ד חגיגה ובשלמי מותר. א"א אםהאורח בלבד. ו

 .מ' קכח(ן עובדיה ע)ט, מח. וחזו אומר יביע. וכ"פ בשו"ת בפשיטות להתיר ד"ה דין( יהודה

 ברית מילה בא"י ע"י מוהל שנוהג יו"ט שני של גלויות 

 תבכ ,הלמו והוא בטו יום היום שעושה ל"ומח אורח שם הוהי ביו"ט שני י"בא שאירע בזמנה מילה לענין

 רשאי ורחהא אין ,חול םאצל שהוא עירה מתושבי מוהלים שיש דכל )או"ח סימן ה( בכסף נחפה פרבס

הזמינו אסור לשום שאם נמ, דמותר ל"וס חולק )לקוטים שבסוף ספר שבט יהודה( יהודה מטהה אך. למול

שלמי לה בזמנה. ובבו מי מולללמולו, יראה לעיני כל כאילו דין יו"ט שני חמור יותר משבת שמותר 

 שיהיה מנומ מבקשיםכש וקאיו"ט אסור, וגם כשאין עשרה מותר דשכשיש עשרה שנוהגים  כתב חגיגה

ז גרש"ה .וללמ לו שיתנו םמאחרי לבקש אסור ודאי הוא אבל ,עצמו למנוע לו אין , ואזהמוהל הוא

ל ביו"ט די שלא לזלזכא"י,  הל בןסובר שאין עדיפות למול ע"י המו )יו"ט שני כהלכתו פי"ב הע' ד( אוירבך

ה הלכה יו"ט, ונפסקחויה בדרה או , והוא ע"פ המחלוקת אם מילה הות)עמ' קנד( בדיהעו חזוןשני. וכ"פ ב

 שהותרה.

 הנהגת בן חו"ל הנמצא בא"י ביו"ט שני 

ילות ם מניין לתפו לעצמץ יקיימכתב שהסכימו רבני א"י שהבאים לבקר באר )סימן כו( רוכל אבקתבשו"ת 

ש ליזהר יוהגים איסור מקום נהני חג ביו"ט שני, וממילא אין בכך פגיעה במנהג בני א"י. שרק בדבר שב

, ות לח(א) כה"חוכ"כ  שש זה.חין אלשנות כדי שלא יבואו ללמוד מהאורחים המקלים, אבל לעניין תפילות 

שבא"י  ו פ"ב הע' יג(י כהלכתיו"ט שנ)ועוד. וביאר הגרב"צ אבא שאול  )ח"ה סימן לז אות ו( משה אגרותשו"ת 

 צמם.לע הדבר מפורסם שנמצאים בה בני חו"ל, ולכן אין כל חשש בעריכת מניין
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 ובו י"ז סעיפים

 סעיף א':

 יסוד איסור צידת דגים 

 הלל ובית יום מבעוד דושיצו כדי אאל ודגים ועופות חיה מצודות פורשין אין": )א, ו(שנינו במשנה בשבת 

דת יצכך חייב על  עופות,וות . מפשט הלשון ודברי הראשונים עולה שכשם שחייב על צידת חי"מתירין

 דגים.

ש אחד קוצר. פירו ב משוםתו חייאומר שהצד דגים וכל דבר שמבדיל אותו מחיו )שבת ז, ב(ירושלמי ה אך

ת ת צד רק בצידלמלאכ קוקיםאיסור צד בשבת, כיון שבמשכן היו זכלל לדברי הירושלמי אומר שאין 

שניה  בשבת. אפשרותאכות שמל החלזון, והוא לא היה במשכן ולכן אין למנות את מלאכת צד בתוך ט"ל

לדעת חיוב כזה, ו ים איןך בדגשלדעת הירושלמי יש מלאכת צד, א )מוסה"ש מלאכת צד(וך מנחת חינמביא ה

 הבבלי חייבים אף על צידת דגים, וקי"ל הכי. 

ביאר שעל צידת דגים מהביברים ביו"ט חייב משום קוצר רק באופן שצד  )ביצה ג, ב(ים של שלמה ה

אינו חייב משום  ואף אם הוא מחוסר צידה מהביבר ששם הדג אוכל מעפר הארץ ושם הוא מקום גידולו,

צד. אך אם הוא נמצא בתוך ארגז במים אפילו שצריך להשתמש במצודה כדי לתופסו אין שום חיוב על 

מעשה זה ומותר לעשותו ביו"ט. לפי ביאור דבריו אין מח' בין הבבלי לירושלמי, ואף הבבלי שחייב 

תמה עליו, שהרי הירושלמי עוסק בעוקר  )סק"ו(מגן אברהם ה אולם .רבצידת דגים אסר זאת משום קוצ

 דג מספל, וחייב משום שגורם לו שימות. ופשוט שיש בדגים צידה.

 צידת דגים במקומות מסויימים 

 )כג:(שנינו בביצה 

ועוף מן  האבל צדין חי זונות,מיהם : אין צדין דגים מן הביברים ביום טוב, ואין נותנין לפנמשנה"

הכלל: כל  ין שוין. זההביבר א כללהביברין ונותנין לפניהם מזונות. רבן שמעון בן גמליאל אומר: 

 ותר"מ -סור, ושאינו מחוסר צידה א -המחוסר צידה 

 -ום טוב ותרו לצורך יהן, וה חיטה ואפייה ובשול מאבות מלאכותאף על גב דש -אין צדין דגים  :רש"יופ

 -ח, אבל צידה ם ויסרישרא, פן יתחמבחייש למכמר  -טוב, דשחיטה טעמא משום דאי אפשר מערב יום 

 בריכות הן, דגים של - יםביבר. להואפשר לצודו מבעוד יום, ויניחנו במצודתו במים, ולא ימות ולמחר יט

  .שם לותומגד דותויול, הבר יותח לתוכן וכונסין, סביב גדר מוקפין קרפיפות חיה של ביברין, מים של

 לפי, צידה יםמחוסר אינםש במקום אפילו: כתב רמ"אוה. הביברים מן דגים צדין אין :שו"עכתב ה

 .(ב"פ המגיד) ואילך אילך נשמטים והדגים הרבה רחב שהביבר

חזון דייק, שאם המים צלולים שרואים הדגים, מותר אם אין מחוסרים צידה. וכ"כ ב )סק"א( מגן אברהםה

כתב שמשמע מלשון השו"ע שפסק כרשב"א והראב"ד משום שכתב  )סק"ב(ט"ז ה אולם. )עמ' כג( עובדיה
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בדגים לאיסור ולא כלל חיה ועוף עמהם. ולכן הרמ"א היה צריך לכתוב 'לפי שהן מוקצין כיון שהם 

שלדעתו גם אם אינם מחוסרים צידה  )ס"א( גר"זמכוסים', והלשון שכתב הרמ"א אינה מיושבת. וכתב ה

, משום איסור מוקצה. אך הפמ"ג כתב שבמים צלולים מודה הט"ז אסור לצודן אפילו במים צלולים

 למג"א שמותר. 

 סעיף ב':

 האכלת דגים ועופות המוקצים 

 )כג:(שנינו בביצה 

ועוף מן  האבל צדין חי זונות,מיהם : אין צדין דגים מן הביברים ביום טוב, ואין נותנין לפנמשנה"

 הביברין ונותנין לפניהם מזונות"

 ,וקרקע םעשבי רשיש אוכלין שהן מזונות בלא להם דאפשר משום מזונות הדגים לפני נותנין אין רש"יופי

 משום נותמזו פניהםל נותנין דאין דטעמא י"רש פירש :(קו) בשבתד כתב (יג.) ן"רוה .הקטן את אוכל וגדול

 תקנה עושין איןש לפי" (ז"ה ג"י קפר) בירושלמי מוכח וכן ,עלייהו למיטרח שרי לא הם דמוקצין דכיון

זונות כיון להם מ תר לתת". אמנם אם מדובר על חיות שנמצאות ברשותו מוהמוכן מן שאינו לדבר

 לפני הנבלה ואת הבהמה נילפ עיןהדלו את )כך הסביר את הגמ' בשבת קכו: שמחתכיןשמאתמול היתה דעתו עליהם 

 תוספותה. פניהם מזונותתנים לנו, , וגם דגים וחיה ועוף שאינם מחוסרים צידה, כגון בביתר קטןהכלבים(

  .יצודם שמא גזירה מזונות הדגים לפני נותנין דאין כתבו (ואין ה"ד)

ם מוקצה . ב. כיון שהמזונותהלא א"כ ישנם ג' טעמים לאיסור נתינת מזונות לפני הדגים: א. יכולים ב

 אסור לטרוח בשבילם. ג. שמא יצודם.

 ואין טוב םביו ותםא משקין יןא מוקצה שהן וחיה ועופות דגיםמוזכר " (ז")פ"ב מהל' יו"ט הי ם"רמבגם ב

 הואש מפני ובט ביום בו תמשלהש או לאכלו שאסור וכל ,מהם ליקח יבוא שמא מזונות לפניהם נותנין

תמה, כיון  יב"ה ר.כל מותהרב המגיד העיר שבבהמה טמאה ועופות טמאים ה ".לטלטלו אסור מוקצה

שב"ג ובר שהלכה כרירץ שסות שהמשנה מחלקת בין דגים לחיה ועוף, כיצד לא כתב הרמב"ם חילוק זה?

פניהם אין נותנים ליו"ט ובהם מולפיו דין דגים וחיה ועוף שווה, שכל שאינם מחוסרים צידה לוקחים 

 מזונות.

 יןמחוסר שאין כל' כתב ףועו חיה וגבי ',מזונות לפניהם נותנין ואין הביברין מן דגים צדין איןסתם ' טורה

 שם) ד"ראבהפ"ד ע. אם: כמה אופניהב"י כתב להסביר דבריו ב '.מזונות לפניהם וליתן לצודן מותר צידה

בל דגים וף, אק על חיה ועהסוברים שרשב"ג אמר דבריו ר (ט' סי א"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבוה (ז"ה

לכן הטור ום לניצודים. חשובי ינםאאסורים בכל ביבר, אפילו הוא קטן. והטעם, מפני שהן מכוסים מהעין 

. גונות. תן לפניהם מזותר לי, ומ. אפשר שסובר כדעת הרמב"ם שדגים שוים לחיה ועוףבסתם בדין דגים. 

 דעת רש"י.הם, וכקח מאסור לתת לפני הדגים מזונות, גם כשמותר לינ"ל שסובר הטור שתמיד 

אין לצוד דגים  )פ"ב מהל' יו"ט ה"ז(רמב"ם הראשונים נחלקו מה הדין בצידת דגים מביברים קטנים, לדעת ה

 הכי חלק ע"ד וכתב "ואפילוראב"ד ה אולםמביברים גדולים משום איסור מוקצה, ומשמע שקטנים מותר. 
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 יש ק"ת לדעת כי סבור ם"הרמב, משנה מגידה העין". לדעת מן מכוסין שהם מפני והטעם צדים אין דגים

 .זה במקום דגים לצוד אסור, קטן בביבר ועוף חיה לצוד שמותר למרות - ועוף לחיה דגים בין חילוק

וסה הסביר את מח' הרמב"ם והראב"ד, האם דג בביבר קטן חשוב כניצוד ועומד, או כיון שמכ בית יוסףה

 מהעין א"א להגדירו כניצוד.

 ותניםנ ואין בטו ביום תןאו משקים אין, מוקצה שהם וחיה ועופות דגיםע"פ הרמב"ם:  שו"עכתב ה

 אסור, קצהמו שהוא מפני וב להשתמש או לאכלו שאסור מה וכל. מהם ליקח יבא שמא מזונות לפניהם

 .לטלטלו

שו"ע דמדתלה עתיק הרמב"ם שהפרשו בדעת ה )סק"ב( מאמר מרדכיו גר"א, )סק"ד( אליה רבה, )ס"ב( ב"חה

תן להשקותן ולי ה אסורוקצמהדבר במוקצה משמע דה"ה בהמה, אפילו לא שייך בהם צידה, כיון שהם 

מרן כדעת  סתם ס"ז()ן כתב שלקמ פרי חדשה אולםלפניהם מזונות שמא יבוא לאכול מהן ביו"ט. 

באור ב. וק"ד(ס) מ"בוכ"כ ה קר.העולם וכן הוא העי הפוסקים שהדבר תלוי בצידה, והוסיף שכן נוהגים

ברא וסיף שאין ס"ז. והעלקים כתב דצ"ע אם יש להחמיר בזה, שהרי רוב הפוסקים חו )ד"ה דגים( הלכה

ו ולא לחשוש יה עלינותלומר שחכמים אסרו לפרנס בהמה שלהם ביו"ט כשעומדת לחליבה אף דמזו

לכל היותר  ה שהואוקצמלשחטה ויעבור על איסור  לצעב"ח, וכל זה משום חשש שמא ישכח ויבוא

 מדרבנן. ולכן הסיק שאין להחמיר במקום שאין צידה.

ה שראוי לאכיל מע שמהיל מששמדברי המגיד לע )סק"ב( מגן אברהםהבעניין האכלת חיות טמאות, כתב 

ת בדע חב"כ"כ הותר. ומין אסור להאכילן גזירה שמא יבוא לאוכלן, ורק בבהמה טמאה ועופות טמא

שש שמא יצוד אין ח טמאה כתב שלדעת הרמב"ם בבהמה )סימן תצ"ח(הרמב"ם. אך העיר המג"א שהב"י 

ל סור ליתן, אבאם ממש ניהאותם, ולכן גם אם היא מוקצה מותר להשקותה. וסיים שלכו"ע דוקא לפ

כתב ומהם.  א ליקחלא יבוווכר דמכיון שעושה היכר, ז )סק"ה( מ"בברחוק מהם קצת מותר ליתן. וכ"כ ה

א ש לו היכר ולעי"ז יהיתר זה הוא גם כשהחשש משום צידה, שש ב(-)שולחן שלמה סק"ה גרש"ז אוירבךה

 יבוא לידי איסור צידה.

 סעיף ג':

 ספק צידה 

 )כד.(שנינו בביצה 

לא יטול מהן ביום טוב, אלא אם כן יודע  -. מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום טוב משנה"

יום טוב. ומעשה בנכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל, ואמר: מותרין הן, אלא שאין  שנצודו מערב

אסור, ורבן  -חסורי מחסרא והכי קתני: ספק מוכן  -. מעשה לסתור? גמרארצוני לקבל הימנו. 

גמליאל מתיר. אמר רב יהודה אמר שמואל: אין הלכה כרבן גמליאל. רבי שמעון בן אלעזר אומר: 

בידוע שמערב יום טוב נצודו, ומותרין. בא ומצאן מקולקלין  -קלין מערב יום טוב בא ומצאן מקול

 -בידוע שביום טוב נצודו, ואסורין... הכי קאמר: בא ומצאן מקולקלין מערב יום טוב  -ביום טוב 
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נעשה כמי שנצודו ביום טוב ואסורין. אמר רב  -בידוע שמערב יום טוב נצודו ומותרין, הא ספיקא 

 מר שמואל: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר"יהודה א

 ראשוב נופלת יהוכשח, מיל חצי או ילמ באורך והן, פרוסים שהיו למקום - טוב יום מערב בא: רש"יופ

, שנתקע קוםממ נתק השני ראשוו, כולן מתקלקלות המצודות - לצאת ומתנתקת שמתפרקת מתוך, אחד

 .האחר בראש חיה שיש לו הוא וסימן

 .שלא יטול מהם ביו"ט משום שהם ספק מוכן '(מתני ה"ד. יג) ן"רה ופירש

 ביצה) מתירין ול שיש דבר שהוא מפני והטעם ,זה בכלל ונולד מוקצה דין שכלכתב  (ו"פ"ב ה) מגידה הרב

 נולדוה המוקצהש שכיון ואמר קחיל (ה"ש ריש שם) א"רשבהאך  .זה בדבר להחמיר חכמים שרצו או (נ"וש: ג

ר. אך המ"מ ות מותאר ספיקשורק בספק הקרוב לשל תורה אסור אבל  ,להקל בספיקן הולכין מדבריהם

 ?!האסור היא מהל טוב יום מערב או טוב ביום נולדה אםתמה עליו, שא"כ גם ספק ביצה 

 ולמחר ובט יום ערבמ פרושות יושה ועופות דגים חיה מצודות כגון; אסור צידה ספק אפילו :שו"עכתב ה

 וםי מבערב מקולקלות צודותהמ מצא ואם. יום מבעוד שניצודו ידוע כן אם אלא אסורים, בהם מוציא

 .ניצודו טוב יום שמערב בידוע, טוב

ר ולא, כאן אסובנן לקא דרהסביר ע"פ המ"מ, שאע"פ שבדר"כ אנו אומרים ספיק )סק"ג( מגן אברהםה

כתב שכאן  סק"ג()"ז טה משום דבר שיש לו מתירין, או משום שרצו חכמים להחמיר בדבר זה. גם

 מחמירים משום שהוא דבר שיש לו מתירין, ובס"ס מותר.

ד עגים כשימתין לו הדיתקלקהביא נ"מ בין שני הטעמים שכתב המג"א, במקרה ש )אות י( שער הציוןב

ר, אך ימתין עד למחשלומר  ייךאחר יו"ט, לפי הסברא הראשונה א"א לומר שיש לו מתירין משום שלא ש

 טעם הראשון.ך על הסמואין להקל. וסיים שבמקום שיפסד לגמרי אפשר שיש ל לפי הסברא השניה

 בעינן לאד )סק"ח( "במכתב הא. ושבערב מותרים אפילו ודאי ניצודו היום ממיל )סק"ג(מגן אברהם כתב ה

 ה"ה אאל צידה ספק דוקא לאוד הפוסקים והסכימו .ממילא רק אדם בידי ניצוד דלא כיון ,שעושה בכדי

 .תורה כשל בהו דמחמרינן נולד ספק ש"וכ וקצהמ ספק כל

 סעיף ד':

 ספק מוכן ביו"ט שני 

 .ווןמכ יתרוה שאין ואמר ,ניש טוב ביום מוכן ספק התיר (קכ סימן בריש דעים בתמים מובא) דלוניל ש"ראה

 אפילו בדבר להתיר קא שאפשרכתב שודאי כך יש להורות, משום שהוא ספק ספי '(גמ ה"ד שם) ן"רה אבל

 איכיון שמלא מחמירים  , ולכןינושיש לו מתירים, משום שאנו לא עושים יו"ט שני אלא משום מנהג אבות

 .ספיקות בשני אלא שני טוב ביום מוכן ספק לפניך שיבוא אפשר

 .פרי חדשד הוכ" .ספיקא ספק דהוי משום שני טוב ביום מותר מוכן ספק :שו"עכתב ה

הקשה על עיקר הדין הנ"ל, שהרי גוי שהביא דורון אם יש במינו במחובר,  )סק"ד( מגן אברהםה אולם

אע"פ שלא ידעינן דנתלש היום אסור אפילו ביו"ט שני, וכן גוי מסיח לפי תומו שהביצים נולדו אתמול 
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פסק להחמיר ביו"ט שני  )ביצה פ"ג סימן ז( יש"שמותר, ומשמע שאם הגוי אינו אומר כלום אסור מספק. וה

 מ"בוכ"כ ה שיש להחמיר כסברא זו אם לא במקום הפסד גדול. )כלל פח ס"ו( חיי אדםבספק. וכתב האפילו 

 .)ס"ק יא(

 סור. אערובת "י תעדוקא כששני הספקות בגופו, אבל בספק ספיקא  )סק"ד(מגן אברהם כתב ה

ה"ה מי, וריכתא דיומא אכמים העיר, שביום טוב שני של ראש השנה אסור, דשני י )סק"ד( מגן אברהםה

אין ואסורה בזה,  דה בזהנולוביו"ט שני הסמוך לשבת. וטעם הדבר משום שיו"ט ושבת קדושה אחת הן 

 כאן אלא ספק אחד.

 סעיף ה':

 סכר אמת המים מעיו"ט 

  .(כה)שנינו בביצה 

 -ים ומצא בה דג השכים למחר"אמר רבה בר רב הונא אמר רב: הסוכר אמת המים מערב יום טוב ו

 מון"ריכה זצינה רב חסדא: מדברי רבינו נלמוד: חיה שקננה בפרדס א מותרין. אמר

 דסוכר האמ כלל דגים יברימב צדין שאין שסוברין א"והרשב ד"הראב על הקשה (ז"ה ב"פ) מגידה הרב

ל המקום א"צ פי גודלם אם גשדין הביברים שונה, מכיון שהם רחבים הרבה  ב"י. ותירץ ההמים אמת

 מתא אבל ,נצודיםכ וביםא חש, ולכן לולכאן לכאןים מהעין הרי הם נשמטים מצודה, מכיון שהם מכוס

אם הם שהתקשה,  ()סק"א ט"זה אמנם. כנצודים ל"ה הילכך להשמט יכולין אינם רחבה שאינה מתוך המים

מת ם מוקצה, ומחוא משוהור מכוסים מהעין מה מועיל שאמת המים אינה רחבה? לכן ביאר שטעם האיס

מעשה  ם צריך לעשותי שהאדודאוכיסוי העין הוי מוקצה. ולכן כשסכר את המים ודאי אין כאן מוקצה. 

ם אותם עיו"ט ונותנימגים ד חיםבעיו"ט או קודם לכן ולהוציא ממוקצה. ולדעתו יש היתר גמור אם לוק

אם  א מצודה, ואףומר הבן אלתוך תיבה גדולה נקובה במים. עוד כתב, שההגדרה להיתר היא כל שאי

ין איוציאנו משם ו עד שיד ישמט קצת מידו ואין לו מקום לברוח מותר, ואפילו מושיט כמה פעמים

 קפידא בזה.

שובים תוכה חהדגים שב ן שאינה רחבהארוכה מאוד, כיו המים אמתשאפילו  המגיד הרב עוד כתב

 ס"ל הכי. א"והרשב ד"הראב לדעתלניצודים. ונראה שגם 

 דהוה ובט ביום םדגי ממנה יקחל מותר, טוב יום מערב וביציאה בכניסה המים אמת סכר אם :שו"עכתב ה

 .(א"פ גידהמ) שמטלה יכולים ואינן צרה היא המים שאמת מאחר: רמ"א. וביאר הועומדין ניצודין ליה

שדוקא ליקח כולן מותר, אבל אסור לברור. אך העיר  )שם סימן יא( יש"שעפ"ד ה )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

ביאר עפ"ד, שאם בשעה שסכר חשב  )ס"ק יג( מ"בשיתכן ודומה לאווזים ותרנגולים שבבית שא"צ זימון. ה

שאפשר שיצטרך ביו"ט לכל הדגים שימצא באמה, א"כ הרי הוכנו כל הדגים ולכן יכול לברור הגדולים 

המשובחים ולהחזיר השאר למים, אבל אם בשעה שסתם את אמת המים היה יודע שבודאי לא יצטרך 

הקטן הוברר שלא הוכן, וא"כ טלטלם שלא ביו"ט רק איזה דגים, א"כ הרי לא הוכנו כולם וכשבורר ומניח 

 לצורך, ולכן צריך ליקח מה שעולה בידו.
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כתב  פא(קהל' יו"ט עמ' ) י"למהרכתב שכל שהוא רחב יותר מששה טפחים אסור ליקח ממנו ביו"ט. ו ב"חה

אם  יו"ט, ולכןליטול מהן ב י אסורכל שאם יכול לתפסן בידים אין בהם צידה, ואם אינו יכול לצודן רק ע"י

ק תופסם בידו רליכול  אם שלשיטתם )סק"ו( מגן אברהםנתונים בבאר הרי הם מחוסרים צידה. וכתב ה

האחרונים  כיון שנחלקוסיף דמ, והו()ס"ק יד מ"בשאינו רוצה לירד לתוך המים ונוטלם בכלי מותר. וכ"כ ה

רחבה  ל ביד אפילווקל ליטלה מה דין תיבה שאינה מחוברת לקרקע, האם יש צידה בדגים שבה, לכן יש

 הרבה יותר משישה טפחים.

כתב ל אלא ביד, וים בחוך שעושכתבו שגם באופן המותר לא יטול במצודה כדר )ס"א( גר"זוה חדש פריה

 שיש לחוש לסברא זו לכתחילה. )ס"ק יד( מ"בה

 סעיף ו':

 צידת אווזים ותרנגולים העומדים לאכילה 

 )כה.(שנינו בביצה 

 -קן הומצא לפני  וך הקןנן בתאלעזר: מודים בית שמאי ובית הלל על שהזמי"אמר רבי שמעון בן 

בל אין ובבירה. ו בטפיחיוני עליה, וצפרים שקננוביוני שובך  -שאסורין. במה דברים אמורים 

 ן צריכין זמון"מותרין, ואי -אווזים ותרנגולים, ויוני הרדסיאות 

 ת אדם.ן ברשותר מפני שהזו, וביארו שטעם ההיהביאו ברייתא  (טו' פ"א סי) ש"ראוה .(ה) ף"ריה

ודן. ר מהתורה לצה, אסות צידביארו ששאר חיות הנמצאות בחצר והן מחוסרו )כד. ד"ה ותניא( תוספותה

בד הוי דה מדרבנן בלאם הציום, והוכיח זאת מהסברו שאין להאכיל את החיות גזירה שמא יבוא לצוד מה

והעיר  ולכים בחצר,לים ההים ותרנגוד מכאן שאסור לצוד ביו"ט אווזלמ (א' סי ג"פ) ש"ראה גזירה לגזירה.

 שהעולם אינם נזהרים מזה.

, מרקא מותרו פטור תרנגוליןו דאווזין דפטור כתב :(קמג' ה מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) עיטורה בעל אמנם

סימן שט"ז ד)דומיא ודן אסר לצא נלוסיים דאפשר שאפילו לתוס' מותר משום שבאים לכלוב ומזונותן עליך 

 . סי"ב דחיה ועוף שברשותו מותר לצודן(

ור ויניח. לא יברוחילה ליטול, שירא שמים יתן עיניו מת (תשלב' סי) ה"ראבי בשם (ו אות) הגה"מ כתבו

 .חיטהלש אוייםר שהם דעשיו מה אלא שאין להתיר ליקח אבוהב י"מהרשחשו חכמים לטירחא. וכ"ד 

בל ן מעיו"ט, אלהזמי ביצים צריך שרק בתרנגולת העומדת לגדל כתב (יד' פ"א סיביצה ) י"אשיר הגהות אבל

 אויים לאכילהכולם רשצה תרנגולת העומדת לאכילה אין לחוש אם מטלטל, ויכול לברור איזו שיר

 ".יםמוכנ אלו הרי שבבית ויונים ותרנגולין אווזין" (ה")פ"ב מהל' יו"ט ה ם"רמבהומותרים בטלטול. וכ"ד 

 צריכים יןוא צודןל מותר, ילהלאכ העומדים, שבחצר או שבבית ויונים ותרנגולים אווזים: שו"עכתב ה

 .זימון

כתב בדעת השו"ע שכל העופות שהן בני תרבות מותר לצודן אפילו צ"ל הבא מצודה  )סק"ז( מגן אברהםה

 ערוך השולחןכ הונצודנו, וה"ה אם נמצאות חוץ לחצר, דכל שהן בני תרבות אין בהן איסור צידה. וכ"
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כתב דכיון שהרא"ש כתב 'בחצר' אין להתיר אלא  )סימן ח ד"ה וכל(משאת בנימין ה אך. )ס"ק יז( מ"בוה )סי"א(

 בחצר דוקא.

ן ין צריך לאכלבל כשאאוב. טשהיתר הצידה הוא דוקא לצורך שמחת יום  )סק"ח( מגן אברהםעוד כתב ה

 ט"זכ"כ האני נוטל. ו ה וזהאמר זכתב שיר"ש יברור מעיו"ט וי )פ"ג בכותרת סימן ג(יש"ש אסור לצודן. וה

 .)סק"ה(

ו ודן, דסתמייהותר לצ, מוש"א שאם קנה עופות ולא חשב כלל לאיזה דבר יעמידם פרי חדשכתבו ה

 .)ס"ק טז( מ"בלאכילה קיימי. וכ"כ ה

 אסור ,בבער כלובול אב ואינו תבבי הורגל לא ועדיין מחדש שקנה עוף )מג"א ח, מ"ב יז( האחרונים כתבו

 ותרמ הקורה לע יושבין שהןכ דבלילה כתב חיי אדםוב. צר במקום נכנסו כ"אא בבית הם אפילו לצודן

 .התופסן מיד נשמטין ואינן אז רותומתעו דעיניהם לצודן

ם, י הלול השוניבמשק מצויותשאין ליקח לשחיטה מהתרנגולות המטילות ה )עמ' כ( עובדיה חזוןכתב ה

 .)ח"ז יו"ד ס"ס ט( עבדי ישכילאא"כ הזמינם מעיו"ט. וכ"פ בשו"ת 

 סעיף ז':

  צידת שאר חיה ועוף 

 )כג:(שנינו בביצה 

כל  ומר: לאמליאל אג ןרבן שמעון ב : אבל צדין חיה ועוף מן הביברין ונותנין לפניהם מזונות.משנה

נהו: רמיו: גמראמותר.  -ה ו מחוסר צידאסור, ושאינ -הביברין שוין. זה הכלל: כל המחוסר צידה 

חיה אחיה,  זונות. קשיאפניהם מלם ביום טוב, ואין נותנין אין צדין מה -ביברין של חיה ושל עופות 

ות. לת מרנה מקבן, שאיסקינעקשיא עופות אעופות!... אמר רבה בר רב הונא: הכא בצפור דרור 

 רבהיכי דמי בי - בביבר גדול. -השתא דאתית להכי, חיה אחיה נמי לא קשיא: הא בביבר קטן, הא 

ביבר קטן,  -חיא שה בחד למטי קטן היכי דמי ביבר גדול? אמר רב אשי: כל היכא דרהיט אבתרה ו

י נמי: אקטן.  ביבר אידךוביבר גדול,  -י נמי: כל היכא דאיכא עוקצי עוקצי אביבר גדול.  -ואידך 

ידה אמר וסר צח. היכי דמי מביבר גדול.. -אידך ביבר קטן, ו -כל היכא דנפלי טולא דכתלי אהדדי 

 שמואל כל שאומרים הבא מצודה ונצודנו"

 מצינו בגמ' כמה הגדרות למקום שניצוד:

ו חה עליחת כשהוא שואהכוונה שבפעם  )ביצה כד.(רש"י שיחייא: לדעת  בחדא ליה מטא אם .א

 בריצה גיעושמ כלהוא "ש ר"חהרשב"א הביא את פירוש  אךלתופסו אינו יכול להישמט ממנו, 

וס את י לתפהתאמץ כדלבנתיים", היינו כל מקום שהאדם לא צריך  לפוש צריך ואינו אחת

 הבע"ח.



 דיני הכנה ביום טוב -ימן תצ"ז ס ________________________________________________ 28

א דם ואדם, אלל כל איצה שברשאינו תלוי  )חוט שני ח"א עמ' קכ(גר"נ קרליץ ושיעור זה ביאר ה

אך ש תחבולות היך לחפצרי בריצה של אדם בנוני בגופו וכוחותיו היודע לתפוס בע"ח. ואינו

 לתופסו, אלא בפעולה אחת בלי תחבולות משיגו.

הרי רה בעייתי, שלכאו ר זהאם המקום אינו רחב כ"כ, עד שהכתלים 'נופלים' זה על זה: שיעו .ב

ירש זע"ז, לכן פ יפלו''תלים מקום יהיה רחב הכהאדם יכול לבנות כותל גבוה מאוד כך שגם אם 

 רבע אמות.ובה אתל בגפירש שמדובר על כוריטב"א ' שמדובר על גובה כותל ידוע, והתוס

 ן, אע"פ שהואום קטב כמקף אם המקום צר בשיעור שהכתלים נוגעים זב"ז חשוכתב שאריא"ז ה

 מקום ארוך וצר ואינו מגיע במרוצה אחת. 

הבע"ח חשוב  ליהם,מט אאם יש עוקצי, דהיינו פינות במקום שהבע"ח נמצא שם ויכול להיש .ג

אדם הל של טה בפועבשלי אלא כאינו ניצוד אף במקום קטן: היינו, אין העיקר רק בגודל המקום

 .על הבע"ח

 תוספותך אלעיל", ד גדול רדביב שיעורא "והיינו רש"י: וכתב )ביצה כד.(הבא מצודה ונצודנו  .ד

מקום בצאים לא די שנמ בעופות", שהרי בהם מיירי והכא וחיה בבהמה מיירי כתבו "דלעיל

א מצודה' ור 'הבביאוב .)וכן משמע מדברי הרשב"א(מתוחם אלא צריכים להיות בשליטת האדם 

 ו נכלל הגדרתגדרה זשבה "ד()יג. ד"ה גמ' ה ר"ןפירש"י שצריך לבקש תחבולות לתפסו. וכתב ה

 תפס.היות נוחה לייכה לה צרהמקום והמין, שהמקום צריך להיות כזה שא"צ בו מצודה, וגם החי

 צודהמ הבא יםשאומר כל ?צידה מחוסר דמי היכיכתבו רק ' )ב, ז( רמב"םוה (א' סי) ש"ראה, ף"ריה

 .כלל אשי ודרב דרבה אוקימתא הזכירו ולא '.ונצודנו

 וליתן לצודן וראס, ונצודנו מצודה הבא לומר שצריך, צידה שמחוסרים ועוף חיה כל שאר: שו"עכתב ה

 .זונותמ לפניהם וליתן לצודם מותר, צידה מחוסרים שאין וכל; מזונות לפניהם

כלל  ורה לא שייךבל במקרה, אסייג שכל האמור הוא דוקא בביבר שאינו מקו )ד"ה וכל( שאת בנימיןמה

שאין  תמה, הרי כל ט()סק" רהםמגן אבה אמנםצידה בעופות אפילו בגדול הרבה, אלא רק בציפור דרור. 

ילוק חפוסקים שאין מכל ה שמעמיכול לתופסו בשחיה אחת אפילו במקורה אסור בחיה, וכ"ש בעוף! וכן 

 לשאינו מקורה. אלא העיקר הוא האם חשוב כניצוד.בין מקורה 

 צריך לאא אחת צהברי ופסולת םיכולי שאין דכלע"פ המבואר לעיל סימן שט"ז,  )ס"ק יט( מ"בכתב ה

 שאפשר חוקד במקום היה אפילו ובעוף. דמי ונצודנו מצודה הבא ל"שצ כמי שיגיענו קודם להנפש

 .לצודו אסור שם דרך לברוח שיכול פתוח הגג או החלון אם ,אחת בשחיה לתופסו

 ליתן התירו סדהפ דבמקום )עבוה"ק בית מועד ש"א סימן ט( רשב"אהכתב בשם  )ד"ה אסור( הלכה באורה

 .יברחו שלא בשביל פרנסה להם עושין דבורים כגון מזונות לפניהם
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 סעיף ח':

 חיות שילדו בפרדס 

 )כה.(שנינו בביצה 

 - מצא בה דגיםשכים והלמחר הסוכר אמת המים מערב יום טוב ו"אמר רבה בר רב הונא אמר רב: 

אמרי, מון. איכא דריכה זצינה מותרין. אמר רב חסדא: מדברי רבינו נלמוד: חיה שקננה בפרדס א

אמר רב  -מון... ריכה זנה צאמר רבה בר רב הונא: מדברי רבינו נלמוד: חיה שקננה בפרדס אי

אלא אמר  -א בעיא! צידה מעליות -מה בזמון סגי לה? א -אמה. ב -נחמן: לא קשיא; הא בה, הא 

 וכה"מסבגנה שאינה  -לעיר, הא  בגנה הסמוכה -רב נחמן בר יצחק: אידי ואידי בדידה, הא 

 דהא, זמון יךצר ואינו לצודו וקל, לברוח יכול שאינו, יוצא הולד ואין, המשתמר מקום - בפרדס: רש"יופי

 .לויהע ודעתיה בה דעי - לעיר סמוכהב .מוכנים להו קרי - לצאת יןיכול ואין סתומה שהיא מפני הכא

 ביאר שכשאינה סמוכה מסיח דעתו ממנה. )יד. ד"ה הסוכר( ר"ןוה

יהם, תמול דעתו עלידה מאם צטעם היתר צידת חיות בפרדס הסמוך לעיר פשוט, דמכיון שאינם מחוסרי

כתב וח דעתו מהם. לא הסי, שאם זימן מותרוחשוב כאילו זימנם. אבל בפרדס שאינו סמוך לעיר דוקא 

 לכ קרפף ואיזה' .(לא) ן מהגמ'אמה ושירים, וביאר הב"י שלמד כ 70הטור ששיעור 'סמוך' הוא שיעור 

 .ושירים אמה שבעים תוך שהוא כל דהיינו ופירשו 'לעיר סמוך שהוא

 בלא ותריםמ, צידה םצריכי שאין םקטני הם ועדיין, עפרים בו וילדו בפרדס שקננו וצבי איל: שו"עכתב ה

 לה ועילמ אין וןזימ אפילו, םוהא. עלויה דדעתיה אמה שבעים בתוך לעיר הסמוך בפרדס ודוקא; זימון

 .צידה שמחוסרת כיון

תר ילו רחוקה מוידע אפן כשכתב דמשמע מדברי רש"י שהטעם משום שלא ידע, ולכ )סק"י(מגן אברהם ה

 יהאלהביא בשם  ג(אות מ)יון בשער הצ אמנםשטוב להחמיר ברחוקה אפילו כשידע.  וא"צ הזמנה. וסיים

אם לא ידע פשוט שהו, וועוד שכונת רש"י כשאר הפוסקים משום דאסח דעתיה מניי )ס"ק טו( רבה

"נ מהם כלל. וכ לא ידען שבהולדות, אסורים אפילו במקום קרוב, שלא שייך 'לא אסח דעתיה' כיו

 מותר. ם זימןשאם אינו סמוך, דווקא א )ס"ק כד( מ"ב. וכ"כ ה"ג()סי ערוך השולחןמה

 סעיף ט':

 בטפיחים שקננו וצפרים ועלייה שובך יוני 

סורים שובך אינם א שיוני , משמעגבי זימן שחורים ומצא לבנים )י:(שמהמשנה  )פ"א סימן טו(רא"ש כתב ה

 וצפרים לייהע ויוני ךשוב יוני דהצ תניא .(כד) הקשה, שבגמ' (אין ה"תוד: ט) יוסף ר"האלא בלא זימון. ו

 כ"כו נם פורחים.ום שאידן מש! ותירץ שכשהם גדולים חייב, ובקטנים מותר לצוחייב בטפיחים שקננו

  .(ה"תרנ ס"ס) מרדכיה

 ,מדדין שהם אלא לפרוח יכולין שאינםכתב שכל דיני הזימון הם דוקא ביוני שובך  (ה"פ"ב ה) מגידה הרב

' סי ה"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבהוכ"ד  .בהם מועיל זימון ואין ,לצודן אסור צידה ומחוסרין מפריחין אבל
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 שובך יוני שאין לפי ,גווני בכל בזימוןלהתיר  (ג"ע קמג' ה מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) עיטורה דעת אולם. (ג

 .)ב, ה( רמב"םוכתב המגיד שכ"נ מה .מעליא צידה צריכין

, (תהעופו בהם לקנן בכותלים םהבנויי חרס ליכ' פי), בטפיחים שקננו וצפרים עלייה ויוני שובך יוני: שו"עכתב ה

, לצודן ותרמ פריחיםמ שאינם קטניםב אבל, בגדולים מילי והני. להם מועיל זימון אין לפיכך; לצודן אסור

 .צריכים זימון אבל

ן אינן תן עליך ולכמזונו שאין כתב שיש שני טעמים מדוע אסור לצודן, או משום )ס"ק יא( מגן אברהםה

שני לן. ויש לחוש ח לתפסנין חשובים למזומן, או משום שעשויים להישמט ולברוח מפני בני אדם, וא

 הטעמים.

מ כתב שמהמ" ב(ס"ק י) מגן אברהםה אבלוץ לתחום. ח -כתב שהכוונה 'מפריחים'  )פ"א סימן כח( ש"ישה

 הסביר בדברי וכך .עטמ יןמפריח אווהר"ן עולה שדוקא במדדין מותר שאינו מדדה יותר מנ' אמה, 

 כלד כט( )ס"קמ"ב ה . וכ"כדשחפרי הרא"ש. ולכן אם פורחים בכה"ג שצריך מצודה לצודן אסור. וכ"כ ה

 מותר. מצודה הבא לומר צ"שא עד לתופסו שבקל

בית מה ליונים שבינו דו, ואביאר שגם בכלובן אסור לצודן, כיון שיכולים לצאת משם )סט"ז( גר"זה

ביד. וכ"כ  ם עצמם ליתפסמניחי ינםשניזונים בבית ובאים תדיר לאכול וכניצודין דמי. וגם יוני שובך א

 .)ס"ק כח( מ"בה

 סעיף י':

 כיצד מזמן 

 )י.(שנינו בביצה 

ואומר  ים: עומדרמובית הלל או אם כן נענע מבעוד יום,: בית שמאי אומרים: לא יטול אלא משנה"

וטל מכאן אני נ ? לימאנוטל : ובית הלל, למה ליה למימר זה וזה אניגמראזה וזה אני נוטל. 

וקא  טלטל ושביק,ביק, מל ושלמחר!... רבא אמר: לעולם למפרע, והכא היינו טעמא: דלמא מטלט

ב יום רהני מילי מע -סגיא!  ואומר זה וזה אני נוטל הא אמרת בעומדו -מטלטל מידי דלא חזי ליה. 

ידי , וקמטלטל משמנים ושיםטוב, אבל ביום טוב אסור, דזימנין דמשתכחי שמנים כחושים, וכח

 ום טוב"ינועי משמחת תי לאמ, ואדלא חזי ליה. אי נמי זימנין דמשתכחי כלהו כחושים, ושביק להו

נו , דמאחר שאיי נוטלוזה אנ דמשום החששות המוזכרות בגמ' צריך שיאמר מעיו"ט זה (שם) ן"רה כתב

 טלטלל אתי אול חושיםכ שיהו בין שמנים שיהו ביןמקפיד למשמש בהם כבר נמלך עליהן בדעתו 

ך ועלייה ינן יוני שוב, דאמרן לאהוא דווקא במדדין, אבל במפריחי . וכל האמור שמועיל זימוןולמישבק

 .(א"סוע לד ד"ח ד"נ) ירוחם רבינו כ"וכחייב. 

 אני מכאן: באומר בלא. לנענעם ריךצ ואין, למחר נוטל אני וזה זה: אומר, הזימון הוא כיצד: שו"עכתב ה

 .סגי לא, למחר נוטל
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. עוד )ס"ק לא( "במכ"כ הוגי. סכתב דלאו דוקא כשבורר בפיו, אלא ה"ה בשמסכים בלבבו  )סי"ח( גר"זה

 חרת.מחר באיף לבדעתו או יטבע עיניו בטביעת עין גמור, שלא יחלכתבו שצריך שיסמן 

ו אם שמנים א לבקרן ן הדרךסובר שכל האמור הוא דוקא ביונים שאי )י: ד"ה אי נמי( מקובצת שיטהה

ה"ה דכתב  ד"ה אבל() הלכה אורבה אמנםכחושים הם, משא"כ בתרנגולת שהוא מבקרן תדיר ויודע מה הן. 

 ם, כגון תרנגולת העומדת לגדל ביצים. בכל מוקצה דבעלי חיי

 סעיף יא':

 זימן יותר משצריך 

 לא יותר יןהזמ ואם ,צריך שהוא מה לפי אלא להזמין יכול אדם אין (יד' ביצה פ"א סי) י"אשיר הגהותב כתוב

 וזה הז שיאמר עד ילמוע ינואזוג, לכתב שאם זימן כל השובך ואינו צריך אלא  ירוחם רבנו. גם הכנה הוי

 נוטל למחרו השובך לכ מזמין כולןל שיצטרך אפשר ואם ,(זימנין ה"ד. י פרץ רבינו) תוספותה. וכ"כ נוטל אני

 .שצריך מה כל

 אפשר הוא ואם :רמ"אהוסיף הו. מועיל אינו, לזוג אלא צריך ואינו, השובך כל זימן אם: שו"עכתב ה

 .(י"אשר והגה' ירוחם בינור) שצריך מה נוטל ולמחר השובך כל להזמין יכול, השובך כל שיצטרך

ים! ותירץ ים שבמהדג הקשה, מאי שנא מהסוכר אמת המים דמותר שחשוב כמכין כל )סק"ז( ט"זה

ד דג נוסף מים, אלא יצולחזירו א ילשבדגים אין חשש זה, דבודאי גם אם הדג לא יהיה מספיק טוב עבורו, 

ור מהן כפי ור לברים, ואסלקחת את כל הדגכתב שגם במים אסור  )( יש"שה אמנםויאכל את כולם. 

 ייטב שלא מה םלמי זירויח הבריר בלא הכל יקחהצורך שמא שביק וכו', וכתב הט"ז דאפשר שכוונתו ש

 , דאל"ה אין בזה הסבר.לו

תר, את השמן ביו ר למחרברולביאר דמה שהזמין את כל השובך הוא לגריעותא, שודאי כוונתו  גר"אה

 שהרי הזמין יותר משצריך. ויש חשש של טלטול מוקצה.

 סעיף יב':

 'זימן שניים ומצא שלושה וכו 

 )י:(שנינו בביצה 

מצא וה אסורים. שלש -שה א של: זמן שחורים ומצא לבנים, לבנים ומצא שחורים, שנים ומצמשנה"

ם. ריהרי אלו מות -אין שם אלא הם  אסורין, ואם -ך הקן ומצא לפני הקן מותרים. בתו -שנים 

חורים השכים ומצא שחורים ולבנים, וכגון שזמן ש -א במאי עסקינן אמר רבה: הכ -: פשיטא! גמרא

קא  פוך,הואתהפוכי את נהו,בנים, ולבנים במקום שחורים. מהו דתימא: הני אינהו ניבמקום ל

גון שים אמה, וכתוך חמבקן  משמע לן: הנך אזדו לעלמא, והני אחריני נינהו... לעולם דאיכא

 -יה הדר חזי לקנמדדה ודיכא הדקיימא בקרן זוית. מהו דתימא: אדדויי אדדו, קא משמע לן: כל 

 לא מדדה" -מדדה, ואי לא 
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חרים , ואם אינם אזימנם לא בגמ' מובא הטעם דשנים ומצא שלושה אסורים, דממ"נ אם הם אחרים הרי

ין להתיר שא (זימן' ימתנ ה"ד. ה) ן"רוה (איכא ה"ד שם) תוספותה וכתבו הרי יש אחד נוסף שמעורב בהם.

 לףבא אפילו תיריןמ לו ישש רדב משום שאחד בטל בשנים, דבע"ח חשובים ואינם בטלים, וכן משום דכל

 .(נ"וש: ג ביצה) בטיל לא

 הגהותב ביארומותר. זהותם ומכירן, דאם מכירן פשוט שיכול ל שדווקא כאשר אין ירוחם רבינו כתב

 אתהפיכו דאיו אחד קןב אבל כים,שבשוב קינין כדרך במחיצה כגון שיש קינים המובדלים (טו' סי) י"אשיר

 ומותרים.

 שחורים ומצא צהבמחי מובדליםה בקינים ולבנים שחורים זימן או, שלשה ומצא שנים זימן: שו"עכתב ה

 .מכירן כ"אא אסורין, שחורים במקום ולבנים לבנים במקום

בר שיש לו דשהוא  משום כתב שלפי טעמם של התוס' והר"ן שאין להם היתר )ס"ק יד(מגן אברהם ה

ש חשש נוסף י. אולם בגמ' (קי ס"ז סימן )עיין יו"דרים מתירין, א"כ אם נאכל אחד מהן או נפל לים כולן מות

"ק ס) מ"בוכ"כ ה ש לכך.חשולשמא כולם פרחו ואלו שכאן באו מבחוץ, אלא שצ"ל שלמסקנת הגמ' אין 

 בשם האחרונים. לו(

, מותר או רקשו שלישיה גם ומצא מותרין או קשורים בהניחן זה דכלועוד  )סכ"ד( גר"ז, החדש פריכתבו ה

נו , ואשניםה לאסור אין ושרמק אינו שלישי אצלן מצא רק שהניחן כמו ומצאן קשורין הניחן אם אבל

ן לגבי זימ "ה זמן()ד כההל באורן ב. ועיי)ס"ק לו( מ"בוכ"כ ה. מעלמא דאתי הוא מקושר שאינו זהאומרים ש

 שנים מקושרים ואח"כ מצא שלושה מקושרים, שנחלקו בכך הפוסקים.

 לפרוח םיכולי יםשהיונ או אמה חמשים בתוך שובכים שיש מייריבשם האחרונים ד )ס"ק לט( מ"בכתב ה

 .אתי דמעלמא משנאמר איתהפך דאיתהפוכי לומר לנו מוטב ה"דאל ,קצת

 סעיף יג':

 זימן שלושה ומצא שנים 

 )י:(שנינו בביצה 

ב אשי: ר עלמא. אמראזל ל ייהו"שלשה ומצא שנים מותרין. מאי טעמא? הני אינהו נינהו, וחד מנ

 הכא בגוזלות מקושרים וכיסים מקושרים עסקינן..."

תמה מדוע הפוסקים לא הביאו את דברי רב אשי להלכה. וביאר דאפשר שסוברים שרב אשי לא  ב"יה

אמר כן אלא למ"ד שמחלוקת רבי ורבנן בהניח מאתים מעשר שני ומצא מנה, שלדעת רבי 'מנה מונח 

א דווקא בכיס אחד, אבל בשני כיסים דברי הכל מנה מונח ומנה ומנה מוטל' ולחכמים הכל חולין. הי

, ולכן לא )פ"ו מהל' מע"ש ה"ג(מוטל. והפוסקים סוברים שהלכה כמ"ד בשני כיסים מחלוקת, וכ"כ הרמב"ם 

ג"כ לא  טורהיו צריכים להעמיד את הגמ' במקושרים, ומשום כך לא הביאו את דברי רב אשי. אמנם ה

דהא דהניח עשר ומצא תשע צריך  )סימן תל"ט(ין, אע"פ שלגבי בדיקת חמץ כתב כתב האי אפילו במקושר

לבדוק אחר כולן, הוא דוקא בשקשורין יחד, אבל אם אינן קשורים א"צ לבדוק, והיינו למ"ד בכיס אחד 

 מחלוקת. וכתב הב"י דאפשר ש'מותרים' היינו גם אם הניחם מקושרים.
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, ביחד שריםוקמ היו ואפילו :ע"פ הב"י רמ"אוהוסיף ה .יםמותר, שנים ומצא שלשה זימן :שו"עכתב ה

 ועוד הסכימו לדבריו.גר"ז , פרי חדשגם ה מהדדי. מנתחי

כן ני כיסים, ולשחד או אכיס סובר שלטור אין הכרעה כדברי מי ההלכה במחלוקת ד )סק"ט(ט"ז ה אמנם

א צה להכריע שמרור לא איסלא כתב להיתר במקושרים, שמא נטלו כולם והני אחרינא נינהו. וגם ל

א. ן הכריע לקולק דרבנספ מועילה סברת 'לדדות' להיתר גם במקושרים. ובהלכות בדיקת חמץ שהוא

 .ב"חכה שאין להתיר כאן במקושרים. וכ"פ הולכן הסיק להל

ר מטעם ם, מותשירתשלדעת הב"י והרמ"א ה"ה אם מצא גם השנים שמותרים מקפרי חדש כתב ה

 דאמרינן שדרך בע"ח להתפרק זמ"ז, והשלישי אזל לעלמא.

 סעיף יד':

 הקן לפני ומצא הקן בתוך זימן 

 )יא.(שנינו בביצה 

לימא  :גמראים רהרי אלו מות -אין שם אלא הם  אסורין, ואם -: בתוך הקן ומצא לפני הקן משנה"

רבא  דף.אמר אביי: ב -. בהלך אחר הרו -מסייע ליה לרבי חנינא, דאמר רבי חנינא: רוב וקרוב 

א עליונה, ומצזמן ב ולא אמר: בשני קנין זו למעלה מזו עסקינן. ולא מבעיא זמן בתחתונה

ב בובי אשתרבונך אשתררינן: הנך אזלו לעלמא, והדאסירן, דאמ -א מצא בעליונה בתחתונה ול

הנך  -צא בתחתונה מה ולא ליונונחות. אלא אפילו זמן בעליונה ולא זמן בתחתונה, ובא ומצא בע

 ו"נמי אסירי, דאמרינן: הנך אזלו לעלמא, והנך סרוכי סריך וסליק

לו ימר: הנך אזיכא למאחין, דמי? אילימא במפור"ואם אין שם אלא הן הרי אלו מותרין. היכי 

אי דליכא ו, אדדויי אדדו -מה ים אלעלמא והני אחריני נינהו! אלא במדדין. אי דאיכא קן בתוך חמש

ר תאין מדדה יו -מדדה ין, דאמר מר עוקבא בר חמא: כל הפשיטא דמותר -קן בתוך חמשים אמה 

הו דתימא: מזוית.  ה, וכגון דקיימא בקרןעולם דאיכא קן בתוך חמשים אמל -מחמשים אמה! 

 לא מדדה" - אמדדה, ואי ל -אדדויי אדדו, קא משמע לן: כל היכא דמדדה והדר חזי לקניה 

 שםו וקן קן לכ של למחיצה חוץ ולטב העלייה דף מן מעט להיות שובכין כל דרך -הקן  לפני "ירשופי

 לו אותןא אמרינן דלא הכא כי. הרוב אחר הלך :לקן וחוזרים כרצונם שם ונוחים לאויר יוצאים היונים

 הלך ךהילכ נהוני קרוב כולהוד. בדף: אתו מעלמא אמרינן אלא הקן ללפני קרוב שהוא הקן בתוך שזימן

 שתיהןוב מזו להלמע זו קינין בשני אלא לאשמועינן איצטריך לא הא. אמר רבא: תרתי דאיכא הרוב אחר

 זימן שלא באותוו לפניו אלא ימןשז הקן בתוך מצא לא ולמחר שבזו את זימן ולא שבזו את וזימן גוזלות

 במקומן אןמצ שלא מאחר לאא דעלמא יוני חשש משום ולא אסירי הילכך לתוכו ולא לפניו לא מצא לא

 יצאו ומתוכ לא המוכן ןהק לפני שמצא אלו שמא לחוש יש כלום מצא לא המוקצה האחר שבקן ועוד

  המוקצה. מתוך אלא

 דאפשר ב"יכלל. וביאר ה זה דבר הזכירו לא פוסקים שאר כל אבל רבא. דברי (ח"ד שם) הביא ירוחם רבינו

ורבא לא נאמרו אלא לדחות, ולכן לא צריך להעמיד בשני קינין זו למעלה  אביי דדברי משום שטעמם,
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לא חיישינן  מזו, ויש לומר שאפילו זימן בתחתונה ולא בעליונה מותר. דכיון שאותן שזימן מצאם במקומן

חלק עליו בתוקף, דאם מצאן במקומן לכו"ע מותר, ואם שלא במקומן אין מי  )סק"י( ט"זה אמנםכלל. 

 שמתיר.

  יטוהו.השמ ש"ראוה ף"ריה אבלהביאה.  (ו"פ"ב ה) ם"רמבלגבי הפיסקה השניה, ה

 והני. םימותר אלו הרי ,אחר קן יהםסביבות אין ואם. אסורים, הקן לפני ומצא הקן בתוך זימן :שו"עכתב ה

 שאינו תזוי בקרן הוא אם, אמה' נ בתוך אחר קן יש ואפילו; אסורים, מפריחין הם אם אבל, במדדין מילי

 לא קניהל חזיה דרה ולא דמדדה אהיכ דכל משום, מדדין אלא מפריחין שאינם כיון, זה מקן לראותו יכול

 .(ז"מותרים. א, הקן פתח על ומצא הקן תוך הזמין : ואםרמ"א). מדדה

משום  )ס"ק מג( במ""כ הה. וכשהוא בתוך חמישים אמ )ס"ק טז( מגן אברהםבפירוש 'סביבותיהם' כתב ה

 שדרכם לדדות עד שיעור זה.

ין י אין בהם דח כראולפרו כתב ע"פ האחרונים שמדובר שמפריחים קצת, שאם יכולים )ס"ק מה( מ"בה

 ה. שים אמחמימזימון כלל שהרי אסורים בצידה. ואפ"ה חיישינן שיפרחו אפילו לחוץ 

 סעיף טו':

  גוי שהביא דורון בני יונה 

 נראה ירבע לו ישש משובכו קטנים יונה בני טוב ביום לישראל דורון שהביא גוי (מז' סי ד"ח) א"רשבה כתב

 מותרין תחוםל מחוץ דאפילו ,מחוברב במינן שאין כפירות ליה דהוו צידה צריכין שאין כיון ,הם דמותרין

 אבל אם הביא בשבילו אסור. .בשבילו באו שלא למי

 כיםיצר שאין כיון ,בעיר לו ישש משובכות קטנים יונה בני ט"בי לישראל דורון שהביא יגו :שו"עכתב ה

 .מותרים, צידה

 סעיף טז':

 השוחט ביו"ט יבדוק לאחר שיפשיט 

 תהשרצצ או השנפל מפני .(לד הביצ) בדיקה שצריכה בהמה דין גבי (א"ע לא ד"ח"ב נ) ירוחם רבינוכתב 

 בה רחשט ונמצא רפהט ותמצא שחיטה אחר שיבדקוה חיישינן ולא טוב ביום אותה שוחטין בהמה

 כליו ולא טלטלהל ויאסר תטרף שמא עורה שיפשיט עדשלא יבדקנה  כתב ,לצורך שלא ושחטה

 רשותה הבדיקה קודם טההשחי אחר הבהמה להפשיט ירצה אםש כתב :(כ נח' סי) בו כלוה .להפשיטה

 טוב יום שמחתמ ימנע שלא כדי להערמה קרוב. ואע"פ שזה עומדת היתר בחזקת שמשנשחטה לפי ,בידו

  .זה התירו

 רשאי האי לא טריפה צאתמ שאם, שיפשיט עד יבדוק שלא לו טוב, ט"בי בהמה השוחט :שו"עכתב ה

 .להפשיטה

 מ"רהמא, היא כשרה םא הוראה למורה שנשאל עד להפשיט מותר אם, טרפה ספק בה נולד כבר אם

 .בזה מפקפק מאמר מרדכיה אך, שמותר ח"במה הוכיח
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, ולא אסור כן גם שבות םמשו אלא אסור שאינו בדרך להפשיט אפילוש פרי חדשוה רבה אליהכתבו ה

 ."נ()סק מ"בכ ה. וכ"קהבדי דםקו להפשיט יכול שהרי התירו שמא ימנע ולא ישחט ויתבטל משמחת יו"ט,

 סעיף יז':

 טלטול הבשר כשנמצאת טריפה 

 ,אסור טוב םביו ודהיה רביכ במוקצה שפוסק )כב.( רי"ףכתב הטור שאם נמצאת הבהמה טריפה, לדעת ה

 . שרי שמעון כרבי שפוסק ר"תול

, ראלליש כירהמ שהתירו רךכד יגול למכרה מותר אבל; לטלטלה אסור, טריפה נמצאת אם :שו"עכתב ה

 .משכון ממנו יקח, מאמינו אינו ואם. דמים סכום יזכיר ולא ישקול שלא

אבל  (ה"תצ סימן) טוב יוםב אסור דמוקצה שו"עה לשיטת הוא האיסור כלש )ס"ק יט( מגן אברהםהכתב 

ויה יתה ראה, שבתחילה לדנו הוי שנטרפה דבהמה סובר גר"זוה כאן מותר. גם ,שרי דמוקצה לרמ"א

 ד.ר בנולחמימלאכילת אדם וכעת עומדת לאכילת כלבים, וא"כ גם לרמ"א אסור, שהרי 

נע של כך לא ימשום דבמלתן, ביאר דמה שלא מתירים מחמה לצל סופן משום תחי )ס"ק יט(מגן אברהם ה

א כיח טריפות לששלא  משוםדביאר  )פ"ג סימן יז( יש"שוט, שהרי יכול לשוחטו לכתחילה בצל. והמלשח

ותר מטריפת הריאה ירים במחמימנע בשל כך, ולכן גם למכור לגוי אסור, אבל כיום ששכיח טריפות ש

 . טריפות בהו כיחש דלא עןלהצני אסור ותרנוגלים באווזים אלאלהצניע, דאל"כ ימנע ולא ישחוט. 

 וישחט לא ןכ לא דאם וי,גל האחוריים למכור מותר ,מנקר שאין םבמקוש ק ס"א("ת' )סי לבושה כתב

 גויל למכור וראס יסריח לאש ט"י אחר עד לשמרו יש אםכתב ש )ס"ק יט( מגן אברהם. והט"ויב בהמות

 מכורל אפשר יהה שלא ט"לי וךסמ נשחטה , אא"כאסור ענין בכל ט"מעי נשחטה ואם ,אחוריים או טריפה

 הביא דבריהם להלכה. )ס"ק נב( מ"ב. הט"י קודם

 אם שם הניחהל אפשר שיהא במקום יבדקנה טוב ביום בהמה הבודק )הובא בביה"ל ד"ה אסור( ז"גרה כתב

 בדבר ראההו המורה חכם וכן אחר למקום זה ממקום טרפה כשתמצא לטלטלה שאסור לפי ,טרפה תהיה

 יהא יאסורש אחר כי לו חדהמיו במקום מקודם שיניחוהו עד יורה לא יאסור אם לטלטלו אסור שיהא

א יפות, ואם לות בטרו הספיקשהתירו משום שראו שנתרב )ד"ה אסור(וכתב הבאור הלכה  .לטלטלו אסור

את  נאסור לטלטל ן שאםשמכיו כתב )מהדו"ת ח"ג סי' לג( ומשיב שואליתירו ימנעו משמחת יו"ט. ובשו"ת 

לטלטלה  י' לכן התירושל רע גרףהטריפה עד מוצאי יו"ט הרי תסריח ביו"ט ויהיה מותר לטלטלה מדין '

 מיד.
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 דיני שחיטה ביום טוב -סימן תצ"ח 
 ובו כ' סעיפים

 סעיף א':

 להראות סכין לחכם ביו"ט 

 )כח:(שנינו בביצה 

רי. ורב י, ורבנן אסזנא שררב ביביום טוב? רב מרי בריה ד"איבעיא להו: מהו להראות סכין לחכם 

 יוסף אמר: תלמיד חכם רואה לעצמו, ומשאילה לאחרים"

 הטבחים על :(יז חולין) מיםחכ שהטילו לבדוק טוב ביום לחכם סכין הטבח - להראות מהו י"רשופי

 דחול כעובדא מיחזי ימ טוב ביום כן לעשות ומהו בהמה שום שישחוט קודם לחכם סכין להראות

 ק"עבה) א"רשבה. מילתא אוושא דלא שלו סכין בביתו - לעצמו .באיטליז למכור שדעתו מילתא דאוושא

 .י"רש לטעם הסכים (ג' סי ב"ש מועד בית

 העשוי חטב דוקא משמעד י"רשרי למד מדב (יב' סי י"אשיר שנז. הובא בהגהות' סי טוב יום' הל ב"ח) זרוע אורה

 בשר ורלמכ כרוצה אהשנר מילתא דאוושא ,טוב ביום סכינו להראות אסור באיטליז בשר למכור

צאנו ונים מאשבשאר הר אולם .לחכם סכינו להראות מותר אדם כל לשאר אבל .אסור זה ודבר ,באיטליז

ו שום שאנמשטעם האיסור  (ד"סוע לו יו"ט' הל) ג"בה בשם כתב :(טו) ף"הרי. אכמה טעמים לאיסור: 

 ןשלהראות סכי (.יד המאור בעל) ה"רזה בשם כתב (מהו ה"ד שם) ן"הר. בחוששים שמא יצא חוץ לתחום. 

כבודו  רים הוא מפניבל לאחאק, לחכם הוא כעין ראיית מומי בכור, ולעצמו מותר דאינו אלא לברר הספ

ר א תיקון גמושות הוא שנתינת ר, ונמצחכם( של כבודו מפני אלא לחכם סכין )חולין י: "לא אמרו להראותשל חכם 

 פגומה תהיה מאש לחכם כיןס להראות שאסרו הטעםכתב ש (ט"ה )פ"ד מהל' יו"ט ם"רמבה. גבעשיית כלי. 

  .במשחזת ויחדדנה וילך פגימתה משום בה לשחוט אסור לו ויאמר

כור חול, ואוושא מילתא שדעתו למד. עובדין אמצאנו כמה טעמים מדוע אסור להראות סכין לחכם:  לסיכום

 .)רמב"ם(. שמא יחדדנה ד. )רז"ה(כלי  ן. תיקוג. )בה"ג(. שמא יצא חוץ לתחום ב. )רש"י(

: לו רויאמ גומהפ תהיה שמא, בו לשחוט ראוי הוא אם לראות ט"בי לחכם סכין מראין אין :שו"עכתב ה

 להשאילו יכול, לעצמו סכין שראה וחכם. במשחזת ויחדדנה וילך, פגימתה מפני בה לשחוט אסור

 בדוקי ט"בי וטלשח הרוצה לכ, בעצמו סכין רואה שוחט שכל הזה בזמן ועכשיו: כתב רמ"אוה. לאחרים

 והוא ,ט"מעי דקוב לא אם מיהו; (שחיטה והגהות ל"ומהרי ע"ד) ישחיזנו שמא, טוב ביום ולא ט"מעי סכינו

 .(ישנים שחיטת) ט"בי לבדקו יכול, הדחק שעת

לא ישחיזנו. יזהר שדע להשמותר לחכם להראות לחכם אחר, שימ"מ הביא בשם ה )סק"א(מגן אברהם ה

, ק"ד(ס) מ"בוכ"כ ה השחזה.לשש והיינו שאין איסור בעצם העניין להראות את הסכין, אלא הכל הוא מח

 ם,אילה לאחרידי להשכצמו שאפילו לכתחילה יכול החכם לראות סכינו של ע חדש פריוהוסיף בשם ה

 שאין כאן חשש שמא ישחיזנה.
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חיזהו, ר שלא ישהזהרי ידע להי תמה על הרמ"א, מדוע ס"ל שאין בזמנינו דין ת"ח. )סק"ב( מגן אברהםה

רב  דמ"מ אם הוא מגדים פריהובכמה מקומות מצאנו שיש דין ת"ח גם בזמן הזה. ונשאר בצ"ע. וכתב 

 וגדול הדור, בודק לעצמו ושוחט או משאילה לאחרים. 

גום פכם שמא ימצא ו"ט לחבי כתב דמשמע שטבח שהכין לעצמו סכין קודם יו"ט, אסור להראותו רעק"א

לעניין על כבודו. ו למחול שאירוישחיזנו. אך תמה, שמדינא מותר לאכול הבשר בלא ראיית חכם, שהרי 

אין בו י שוחזק לודאיון שמ, כטריפות אנו מחזיקים את הסכין ככשרה, וא"כ לא שייך שמא ימצא פגום

 ו"ט.אות בילהר כתב בשמו שגם אם בדק מעיו"ט ונמצאת יפה, אסור )סק"א( מ"בפגימה. ה

ין היא "ה שראיית סכחוץ מהרז) כתב שבדיעבד אם הראה לחכם ביו"ט ונמצאת יפה, מותר לשחוט בה ב"חה

 ."ג(סק) מ"ב. וכ"פ הכראיית מומי בכור, שדינו שאם עבר וראה מומי בכור אסור לשוחטו(

ק את ואך מותר לבד ו"ט,בשם האחרונים שרק הבדיקה הראשונה נאסרה בי )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

יר א תועיל להכשלהשחזה י ההסכין לאחר ששחט, שלא שייך בו שמא ישחיזנה אם ימצאנה פגומה, שהר

"ד עפ )אות ו( וןער הצישוסיף בנסתפק בזה. וה )ס"א( לבושה אך. )סק"ז( מ"באת מה ששחט כבר. וכ"כ ה

ל שיוכל דיקה זו בשבייון בבם כהדרכ"מ שלאחר בדיקה זו יוכל עוד לשחוט בסכין זו ממילא, ואפילו א

 לאחר מכן לשחוט בו.

י להשחיז תר לומר לגודול מוורך גשאם נפגמה הסכין ביו"ט, במקום דוחק וצ )עמ' כא( חזון עובדיהכתב ב

 את הסכין במשחזת להעביר פגימתה.

 סעיף ב':

  הבהמה והסכין לשוחטהולכת 

 )יא.(שנינו בביצה 

לל הסכין, ובית ול טבח ה אצ"בית שמאי אומרים: אין מוליכין טבח וסכין אצל בהמה, ולא בהמ

ה, י בהמה כחוששבק הא, דאמר: נאתי לאמלוכי -אומרים: מוליכין זה אצל זה... בשלמא בהמה 

 ומייתינא בהמה אחריתי דשמינה מינה"

ותר מיכן מאתמול, להול ע"ג דאפשרשאפילו דרך רשות הרבים מותר להוליכן, וא (ינןגרס ה"ד. ה) ן"רה כתב

פש דין שבאוכל נין. והשירמשום דהוצאה באוכל נפש חשובה כתיקון האוכל נפש עצמו, ולא רק כמכ

 לבד.ירין במכשאפילו אפשר לעשות מעיו"ט מותר, שהחילוק בין אפשר ללא אפשר הוא ב

; כתפו על וליכולה שצריך טןק גדי ואפילו, לשחוט טבח אצל והבהמה סכין להוליך יכול :שו"עכתב ה

 .(י"ב) בהמהה אצל הסכין יךלהול יכול שהטבח ה"וה: רמ"א. מאתמול להוליכם אפשר שהיה פי על ואף

לי מחמירים כו צאה לאור הו, באיס)סימן תצה(שאפילו לדעת המחמירים לעיל  )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

 בה השיהי לבדוב, לצורך אשל נמי הותרה לצורך הוצאה שהותרה מתוך, אמרינן הוצאה דלענין האי.

 .)שער הציון י( קצת היום צורך
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 םהחתאחרונים: חלקו הנו' בביאור דברי הר"ן 'דהוצאה באוכל נפש חשובה כתיקון האוכל נפש עצמ

ל מכשירי אוכ עה, גםה גרושכיון שמלאכת הוצאה היא מלאכ יש"שביאר בשם ה )או"ח סימן קמז( סופר

הביא ל חתם סופרר הכן התילט. דינם כאוכל נפש עצמו, ומותר לעשותם אף אם היה יכול לעשותם מעיו"

או"ח סימן ) נזר ינבאאמנם בשו"ת  כלים לצורך סעודת מצוה אפילו דרך רה"ר כשלא הכין לו מספיק כלים.

ת שכשמשחיז א ן ביאר? לכוצאת הסכין אינה דומה להשחזת הסכין שאסורההקשה מדוע ה תו ס"ק יב(

ה ל הבהמה שתהיקרבה אמוא ההסכין התיקון נעשה בגוף הסכין ולא באוכל, אבל כשמוציא סכין הרי 

מאורי ) רש"ז אוירבךגלא שהאה. מוכנה לשחיטה, ונמצא שהתיקון שנעשה בתיקון הסכין הוא תיקון בבהמ

הסכין  ע השחזתודמשאם כדבריו  פקפק ע"ד האבנ"ז, ח, יב. הובא במנחת שלמה ביצה יא, א( האש פ"א אותיות ז,

א ה לי אם ממצירה, ומכש לא תחשב כתיקון הבהמה, שע"י ההשחזה הרי הוא מקרב את הבהמה לסכין

עשותו בסמוך לגילות רין את הסכין ע"י השחזה או הוצאה מרשות לרשות. לכן ביאר, שכל דבר שא

ך כן לשעת הצורהיה מוי שיהמאכל וכחלק מתהליך הכנת המאכל, אלא מכינים אותו מכבר כדלתיקון 

אוכל עצמו. המלאכת ב כנחשב מלאכת מכשירין, אך דבר שהדרך לעשותו סמוך לתיקון האוכל חשו

 דה. סעולוזוהי כוונת הר"ן כיון שהדרך להוציא את המאכל ממקום למקום סמוך 

 סעיף ג':

 ות חוץ לתחוםשחיטת בהמות הנמצא 

 )מ.(שנינו בביצה 

 : למה ליגמרא ייתות.ת הב: אין משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ושוחטין אמשנה"

, והדר לשחוט ש בהמתוורחיה קא משמע לן, דלשקי אינמילתא אגב א -למימר משקין ושוחטין? 

סח, פבכל שיוצאות  -ריות מדב משום סרכא דמשכא. תנו רבנן: אלו הן מדבריות ואלו הן בייתות?

, ובאות ת חוץ לתחוםועורוכל שיוצאות  -ורועות באפר, ונכנסות ברביעה ראשונה. ואלו הן בייתות 

ועות רוכל שיוצאות  בריות:ן מדולנות בתוך התחום. רבי אומר: אלו ואלו בייתות הן, אלא אלו ה

? והא לרבי מוקצה ית ליהי אומ באפר, ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים.

בי ראין מוקצה ל מר לו:אהו? בעא מיניה רבי שמעון בר רבי מרבי: פצעילי תמרה לרבי שמעון מ

יבעית קין דמי. ואות וצמו: הני נמי כגרוגראיבעית אימא -שמעון אלא גרוגרות וצמוקין בלבד. 

מר ן קאנלדבריהם דרב ימא:אאימא: לדבריו דרבי שמעון קאמר, וליה לא סבירא ליה. ואיבעית 

ת בפסח ונכנסו ת היכא דיוצאות ורועותאודו לי מיה -לא לדידכו אאין מוקצה,  -להו: לדידי 

 ברביעה ראשונה דבייתות הן. ואמרו ליה רבנן: לא, מדבריות הן"

י היא חצר לדוג' הרמצאת בשנ הגמ' דנה בשחיטת בהמות שאינן נמצאות בסביבת האדם. היינו כל בהמה

נן יאואלו בהמות  שחיטה,לות מוכנה לצורכי האדם ולשימושו. נחלקו בגמ' אלו בהמות חשובות כמוכנ

 חשובות כמוכנות מפני שמקומן הוא רחוק מהעיר.

 לייבשן להעלותן בידים אותם דחה והוא לאכילה היו ראויים מתחלה וצמוקים שגרוגרות י"רש ופירש

ויש שאוכלים מהם כך. ואיבע"א מדבריות  בידים אותם דחה לא אלו אבל שייבשו, עד ראויים אינם ושוב

  בידים. מאצלו אותם שאינן נכנסות כלל לישוב חשובות לגרוגרות וצימוקים משום שמקצה
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 בהמות" (ב"ל' יו"ט ה)פ"ב מה ם"ברמה כ"וכ דברייתא. קמא תנא וכדפריש מתניתין פסק כסתם .(כב) ף"ריה

 ביום אותן ושוחטין מהן ולוקחין מוכנין אלו הרי התחום בתוך ולנות ובאות לתחום חוץ ורועות שיוצאות

 ואין צהמוק שהן ימפנ טוב ביום ןאות שוחטין אין טוב ביום באו אם לתחום חוץ ולנות שרועות אבל, טוב

 הביא דברי הרי"ף. )פ"ה סימן יד( רא"שגם ה ."עליהם העיר אנשי דעת

ות גוי לא ל בבהמישראל, אב משום מוקצה הוא רק בבהמותשאיסור בהמות  (ולענין ה"ד. כב) ן"רה כתב

ל בשביל ישרא אם באו הכן. אך ריךצ הגוי דאין (ב"ה ג"פ ביצה, ז"ה א"פ שבת) בירושלמי שייך מוקצה, אמרינן

 יש לחוש.

ם ות מותרות אמדברי לכן בהמותומוקצה דרבנן,  (ד. הובא ברא"ש פ"ה סימן יד"ע לז טוב יום' הל) בה"גלדעת 

י בה"ג, הביא את דבר ()שם שרא"באו שלא לצורכו. שהלכה כר' שמעון במוקצה אפילו ביו"ט ראשון. ההו

 ליה יתל נמי במדבריות טוב, ביום אפילו כר"ש שאין לו מוקצה ולכן נראה שמסכים שמי שסובר שהלכה

  .(ב"ע לב ב"ח ד"נ) ירוחם ינורב כ"וכ ג,"בה הביא דברי (א"ע כח עה הל' יו"ט לאוין) ג"סמגם ה. מוקצה

ישנות באחת מהלש אסור, כיון וןשמע לרבי דאף כתב (ג"ע קמ' ג מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) עיטורה בעל אולם

 חומרא.לנן בגמ' כתוב שר"ש מודה לאיסור, דכגרוגרות וצימוקים דמו, ולכן אזלי

 ולוקחין מוכנות ואל הרי, וםהתח בתוך ולנות ובאות לתחום חוץ ורועות שיוצאות בהמות :שו"עכתב ה

 מפני ט"יב אותן טיןשוח אין ט"בי באו אם, לתחום חוץ והלנות הרועות אבל; טוב ביום אותן ושוחטין מהן

, מוקצה משום בהו לית יגו של בלא, ישראל בבהמות מילי והני. עליהן העיר אנשי דעת ואין מוקצין שהן

 ששם מקום' פי) ליןבמקו בהמה הביאש יגו לפיכך. אסור שאז ישראל בשביל באו כ"אא, הכן צריך יגוה דאין

, לישרא ורךלצ באו אפילו מותרות, ספק ואם. אסורות, לתחום חוץ שלנות ידוע אם, (הבהמות שוחטים

, ותרמ, יםיגו שרובה בעיר םסת אפילו או, יגוה לצורך הביאום ואם. להקל בספיקו הולכים שהמוקצה

 .מביא הרוב לצורך המביא שכל

הם כלל בבין שב עלילא חדמובא שבהמות שלנות תוך התחום, גם אם הגיעו לאחר הלילה, בתוספתא 

 .(ס"ק יג) מ"בהשמשות מותר, שחשובות לבהמות ביתיות וא"צ לחשוב עליהם. וכ"כ ה

ם אאפילו  שחוטל מותר ה(מן תצ")לעיל סישלדעת המקלים לעניין מוקצה ביו"ט  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

פוסק כבעל שכיון מ"ע אסור, דלכו )פ"ה סימן יז( יש"שדעת ה אולם. בשבילו הביאו לא אם באו ביו"ט,

 ליבשן לגג לםשהע קיםוצמו וגרותכגר להו הוי ,הקיץ ימי כל העיר לתחוםהעיטור, ומכיון שאין נכנסות 

 .שיתייבשו עד מנייהו דעתייהו אסח אסוחי ע"דלכו

לא  , אךעו לא מועיל(דע שהגייאם לא )שדן מה הדין בבהמות שבאו מעיו"ט וידע מכך  )ד"ה אם( באור הלכהה

תוך מע שאם באה בה"ג משת בזימנם בפירוש מהערב. ותלה הדבר במח' ראשונים, בה"ג ומאירי, שלדע

דע אע"ג שלא שאם י וכחהתחום מעיו"ט לא משכחת שיהיה עליה שם מדברית אא"כ לא ידע בה, ומ

ן הן מהערב הרי א זימנלאם שם היא כמוכנה, כשאר בהמות שבביתו. אך מהמאירי עולה הביאה מן הסת

 מוקצה. ונשאר בצ"ע לדינא.
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 סעיף ד':

 בהמות הידועות חוץ לתחום ונמצאו בעיר 

 ריםסופ דברימ המוקצהש (ב' סי ה"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה בשם (כט אות טוב יום' הל) חיים ארחותכתב ה

 חוץ נותשל ידוע אם ישראל ורךלצ באו אפילו במקולין בהמה שהביא גוי לפיכך ,להקל בספיקו והולכין

 תרמו גוים שרובה בעיר תםס אפילו או הגוים לצורך הביאום ואם מותרות ספק ואם ,אסורות לתחום

 . מביא הרוב לצורך המביא שכל

: אומר אני ,שני יוםב בעיר ונמצאו לתחום חוץ ללון הידועות בהמות :שו"עעוד כתב הרשב"א וכ"פ ה

 לתוך ןהכניס רבמבע שחזקה, רבבוק השחוטות שכן וכל. ומותרות, לנו לחומה וחוץ הכניסן מבערב שמא

 .התחום

דעת ות פסק מרן כה מקומבכמ ועוד תמהו על פסק השו"ע גבי גוי שהביא בהמה, הרי גר"א, פרי חדשה

ישב ניסה לי סק"ד() ברהםאמגן פסק להקל? ה )ולעיל סעיף ג(הפוסקים להחמיר בספק תחומין, וכיצד כאן 

מטעם ספק וו ביו"ט שני ותר. אג משצ"ל בגוי השרוי עמו בעיר ובהמות מצויות לו תוך התחום, ורק בכה"

 ספיקא.

 סעיף ה':

 שחיטת עגל שנולד ביו"ט 

 אמו. גבא ומוכן הואיל, מותר - טוב ביום שנולד עגל )ו:(שנינו בביצה 

ית ליה מאן דאדל ולדות לשאם עומדת לג לאכילה מותר, העומדת שדוקא בבהמה (ז' סי) ש"ראה כתב

רים כן, דל אפרוח אומולה לגיכ מוקצה אסור. ואין לומר טעם דהכנה, משום שדוקא בביצים שע"י הלידה

 יין אכילה.ה, לענמעיבאבל בבהמה אין שום שינוי אם העגל נולד או אם נשחט את אמו ונמצא 

כי השיו, הא לאו לו חד כלוה שמותר לאוכלו ביום הלידה הוא דוקא אם יודע ש, דמרא"שעוד כתב ה

תמה,  "יבה אולםרקע. ע"ג ק ריסאסור עד ליל שמיני. וגם צריך שיצא מכלל ספק ריסוק אברים ע"י שיפ

 ד"נ) רוחםי רבינו? גם אברים סוקהרי אין ריסוק אברים בבית הרחם ומדוע שיהא צריך להוציאו מחשש רי

 ו.ש בדבריתמה על הרא"ש, והעלה שבודאי א"צ להפריס. וודאי ט"ס י (א"ע דל ד"ח

יו"ט או בגל זה ותר לשחוט עמשבדין השאלה האם  הספרים, גירסת ולקיים ליישב כתב חביב ןב י"מהר

מאליו מחשש  ת יוצאלע שיש לחכות למחר, הכריע הרא"ש שיש לצאת מכל חשש, מכיון שלאחר מעת

 ודהתלמ קו בעליפה נחלטרידבר שיש לו מתירין'. אך בשאלה האם להחשיבו כריסוק אברים דומה ל'

  במציאות, האם חשיב למיעוט שכיח.

 לו ושכל גויהב ליה דקים אוהו; לאכילה עומדת האם אם לשחטו מותר, ט"בי שנולד עגל :שו"עכתב ה

 ונמצא פנימייםה באיברים אריעות בו יראה אשמ' דחיישי, (ש"והרא טור) קרקע גבי על שהפריס כן גם ובעינן :רמ"א) .חדשיו

 .והטור( ש"הרא מדברי לי נראה כך, לצורך שלא ט"בי שחט
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לכלבים  כלבים. ומוכןכבר ל כנתבגמ' מובא שאפילו האם טריפה, מ"מ אינה מוקצה ביו"ט, שהרי היא מו

שום דבביה"ש ולד ומוקצה, מנהוי ל דט, י")ובפרי מגדים מובא שאם היתה ספק טריפה בביה"ש וילדה ביו"הוי מוכן לאדם 

ות ינו סתם טריפשבזמנ ח(סק") מגן אברהםכתב ה אולם. לא הוי קאי לכלבים ולא לאדם מספק טריפה עד שילדה(

)פ"א  ש"ישבק בזה. וין לחלשא משמע גר"זוה רבה אליהאין עומדות לכלבים, א"כ ולד טריפה אסור. ומה

 ,ועודלד. ין איסור נואבבע"ח ת, ותירץ דקי"ל כר"ש שמתיר בכל עניין אפילו עומדת לגדל ולדו סימן יח(

 הלאכיל אויר היה לידתו דםקו אף שהרי כלל בגופו שינוי עשתה לא שהלידה נולד משום לאסרו איןש

 .שנולד אחר כמו

צא ממכיון שאם י שים,ושין חביאר שחוששים לריסוק אברים ביו"ט אע"פ שבחול א )סק"י( מגן אברהםה

 איןו להפריס צ"אש סק"ב() ט"זוה )פ"א סימן יח( רש"לדעת ה אולםטריפה נמצא ששחט ביו"ט שלא לצורך. 

 .שיוחד בכלו בקיאין אנו איןד זה בכל מ"נ אין לדידן )ס"ק לב( מ"בכתב ה אך .חששות הני לכל לחוש

 בתבש או טוב יוםב שנולד עגל םשוחטי איןכיום קי"ל שאיננו בקיאים לדעת האם כלו לו חדשיו, ולכן 

שלו  ו, וחל שמיניו חדשילודא שכל . ואם צריך להמתין ז' ימים כדיהוא נפל שמא שמיני יום קודם ט"עיו

 ינישמ יום כשחל ה"וה ,ותהשמש בין דאתקצאידאסור מכיון  )משב"ז סק"ב( פרי מגדיםביו"ט ראשון, כתב ה

 יגיע ודאיוב ילדן מעליא ולד לדותהו דרוב כיון ,בזה מתיר )סק"ח( יעקב ישועות בספר אבל .'ב טוב ביום

 ביתכתב בספר  לאכותי,מ. ובימינו שכל הבהמות מתעברות רק באופן מוקצה חשיב לא היתר לכלל

ר אלא בזמן ה תתעבהבהמשכיון שאין אפשרות ש )ס"ס בית מרדכי להגר"מ שטיין גאב"ד הזורעים( מרדכי

 שיו.י כלו לו חודם אימתיאישנעשתה הפעולה לשם כך ויש ע"ז רישום מסודר, שוב יש לדון שאנו בק

 נודע למפרע ללידה שמיניהביאר שאע"פ שכשהגיע היום  )מנחת שלמה ביצה ו. עמ' עה( גרש"ז אוירבךה

פסק כבר מע"ש, ש שיבשו שבתברות וצימוקים שנודע לו שכבר מעיו"ט לא היה נפל, אינו דומה לגרוג

ון ידיעה לכן חשיב חסרוצבם, מה מ שמותרים הם, כיון שגו"צ אילו רק היה בודק היה יודע )שי, ד(השו"ע 

 ,מאידךוקצה. הוא מ לכךבלבד. משא"כ בבהמה הזמן הוא הגורם, ונמצא שהמציאות אינה ברורה ו

עתו ם לא הסיח דשלעול ה מטעםביאר, שגו"צ שיבשו מע"ש אינם מוקצ )הערות ביצה כו:(גרי"ש אלישיב ה

ו"ט יש ט, כיון שבעיל ביו"חלו מהם לגמרי, שהרי ידע שעתידים להתייבש, משא"כ עגל שהיום השמיני ש

 ספק שמא היה נפל ולעולם יהיה אסור, נמצא שמסיח דעתו ממנו לגמרי.

 נולד בשבת הסמוכה ליו"ט 

ח"ב הל' יו"ט ) ורעיטבעל ה ולםאשלאחריו משום הכנה,  טוב ביום שאסור אפרים ר"ה כתב בשבת נולד אם

הסכים  פ"ב שם() ידמגם הרב הג. העגל בלידת הכנה שייך דלא ש"ראה כ"כתב שמותר. וכ מחלוקת א' קלח.(

 סכיםה ולזה ,לחולה מותר ביומו ואפילו שלאחריו, טוב ביום לשחטו בשבת כשנולד המתירים לדברי

  .(ד' סי ה"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה

 ברור הדבר ובט ביום שנולד לעג אבל כ"אח וכתב והמתירים האוסרים הביא סברת (ראשון דבור. ב) ן"רה

 לשבת. הותר לאוממי הכין לעצמו ט"שיו נמצא טוב ביום ושרי דהואיל בשבת מותר שהוא

 .בזה מותר בזה נולד, לזה זה סמוכים ט"וי שבת היו ואם :שו"עכתב ה
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 שרי עצמו שבתב לואפיד בזה ההכנ שייך דלא הביא הסבר נוסף בשם הר"ן והמ"מ, )ס"ק יא( מגן אברהםה

 .הכין לעצמו שבת כ"וא לחולה לשוחטו

 סעיף ו':

 שחיטת בהמה מסוכנת 

 )כה.(שנינו בביצה 

קיבא צלי. רבי ע ה כזיתממנ : בהמה מסוכנת לא ישחוט, אלא אם כן יש שהות ביום לאכולמשנה"

 אומר: אפילו כזית חי מבית טביחתה"

 . ממונו פסדה משום בדיקה בלא טביחתה מבית כזית לאכול התירוש (ד' סי) ש"ראה כתב

 הי"ב( פ"א מהל' יו"ט) ב"םרממה . וכך למדממנה כזית יאכלמהרא"ש שאין היתר לשחוט אא"כ  ב"יודייק ה

 ליצ כזית נהממ לאכול שיכול יודע כן אם אלא טוב ביום אותה ישחוט לא מסוכנת בהמה לו שהיתה מי"

נו אוכל שאע"פ שאי כתב מגידה הרב אבל. "בחול שיאכל מה טוב ביום ישחוט שלא כדי יום מבעוד

שכן מוכח ואכול, לכך שהיה יכול בכתב דסגי  '(מתני ה"ד. יד) ן"רהגם  .בכך לו התירו הפסד דמשום ,רמות

 .)מו.(מהגמ' בפסחים 

 לאכלו בלבו שגמר וןכי ,כזית כלא שלא דלמאן דלית ליה הואיל, אע"פ כתב (ד"ע לד ב"ח ד"נ) ירוחם רבינו

 שוםמ בדיקה אבל כזית אכולל והתירו .צריך אינו בלבו גמר אפילו ,הואיל ליה דאית ולמאן מספיק.

 כמאן פסקו (ו' סי) ש"אוהר .(טו) ף"שהרי ו. וכתב הב"י שכך פשט הסוגיא בפסחים. ומכיוןממונ הפסד

הות ביום שכך שיש , ודי בצריך נואי בלבו גמר אפילו, כן פסק )פ"א הט"ו( ם"הרמב וגם ,הואיל ליה דאית

 לאכול כזית.

 של ונןממ הפסד משום המסוכנת אלא הסעודה אחר לשחוט התירו שלא (תרפא' סי א"ח) א"רשבה כתב

 .כזית ממנה אכלי אם אפילו ישראל של בהמתן ואפילו ,אסור הבריאה הבהמה אבל ,ישראל

 יש כ"א אלא הלשחט אסור, הל צריך ואין כבר אכל והוא, תמות שמא שירא מסוכנת בהמה :שו"עכתב ה

 שהות שוכשי (טור). (תחילה ולבודקה לנתחה שהות אין ואפילו), י"מבע צלי כזית ממנה לאכול כדי ביום שהות

 מ"ארוה. רשב"א(ה)ר"ן בשם  עמו ומביאו אחד אבר ממנו שייר כן אם אלא עורה נוטל אינו, ושחטה, ביום

 אין פרק אלפסי הותהג) להורות וירא וכן, טוב יום לצורך שחטה כ"א אלא, כלל להפשיטה דאין א"וי: כתב

 .(צדין

)ס"ק  "במנה מותר. הוכל ממאאינו  פסקו כמ"מ וסיעתו שאפילו )ס"ק יג( מגן אברהםוה )פ"ג סימן יב( יש"שה

 יהל מזדמני והי דאלו ,טוב םביו לשחטה התורה מן איסור אין לאכול שהות שיש זה דבאופןביאר  לד(

 זו חיטהש כ"א ,להם רתמת השחיטה היתה זו מבהמה לאכול עתה ורוצים עדיין אכלו שלא אורחים

 אלא תורהה מן איסור וז בשחיטה אין אורחים נזדמנו שלא לכן אע"פו ,נפש אוכל מלאכת נקראת

 הבבהמ כ"אמש ,דבריהם מיםחכ העמידו לא הפסד ובמקום ,טוב יום צורך בה שאין כל אסרוה שחכמים

 .גופא טוב ביום לה צריך כ"אא לשחטה אין בריאה
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. ב"חתוח. וכ"ד השט וניחר הפפסק כנגד הרמ"א, ולדעתו צריך שיהא שהות לאכול ממנה א )שם( יש"שה

 גסה המהבב אבל להקל שי סירכא בהו שכיח דלא וטלאים בגדיים דדוקא כתב יעקב ישועות ובספר

 .ולבודקה להפשיטה כדי שהות כ"ג שיהיה בעינן

ם אורייתא משויסור דאפשטה ביאר את טעם המתירים להפשיט, דמכיון שאין בה )ס"ק יד(מגן אברהם ה

ת ם שהעיקר כדעאחרוניהבו הואיל ומקלעי אורחים, התירו רבנן משום הפסד שלא יסריח הבשר. וכת

"א, אליה )מגליזהר  ילה ישכתחהפסד ממונו שלא יסריח הבשר. ורק ל מרן השו"ע שהתירו בהפשטה משום

 ,זיתכ א"כ אכולל א"וא לערב סמוך שחט אם אבל ,הרבה שהות בשיש ז"דכ פרי מגדיםה וכתב .רבה ועוד(

 שהות איןד אחר אורחים ליה מזדמני דאי הסברא בזה דליתא הואיל התורה מן העור להפשיט אסור

 .יותר לאכול

 סעיף ז':

 השוחט בהמה בשדה 

 )כה.(שנינו בביצה 

 ברים"ים א: שחטה בשדה לא יביאנה במוט ובמוטה, אבל מביא בידו אברמשנה"

 ן"רה תבוכ. טוב ביום ומזלזל אמילת דאוושא משום אדם בני בשני ובמוטה במוט יביאנה לא י"רש ופירש

תירו רק נחלקו האם החול. ודין דדאע"ג שמרבה בהליכתו, כיון שאם יביא במוט ובמוטה נראה כעוב (שם)

 מביאה ובט יום לצורך הששחט בריאה אבל ,טוב יום בשביל לגמרי נשחטה שלא קול שישבמסוכנת, 

 בשם גידהמ הרב וכתב ,(ה"פ"ה ה) ם"רמבה, וכ"ד לבריאה דה"ה וא .אפשר אם שישנה ובלבד ,במוט אפילו

 .להורות ראוי שכזה (ב' סי ב"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה

 דובי ביאנהי אלא, בחול השעוש כדרך במוטה או במוט יביאנה לא, בשדה בהמה שחט אם :שו"עכתב ה

 .איברים איברים

 .ג(ס"ק מ) מ"בהעיר, שמדסתם השו"ע משמע שאפילו הבהמה בריאה. וכ"כ ה )סק"ו( ט"זה

כתב  ות מה()א ןשער הציוב אך וט.הוכיח מהר"ן, שאפילו ע"י שינוי אין כדאי להביא ע"י מ פרי מגדיםה

 ברים.ם אשבבריאה ע"י נשיאת המוט בשינוי יש להקל, ובפרט כשא"א להביא אברי

רחים, הר להביא לאוריך למשצ שאם אינו יכול לשנות ע"י הולכת אברים אברים, כגון אור זרועכתב ה

 .)ס"ק מה( מ"במותר להביא ע"י מוט ומוטה. וכ"כ ה

 סעיף ח':

 עוף שנדרס מותר לשוחטו ביו"ט לפני שעברו כ"ד שעות 

 )לד.(שנינו בביצה 

 -"תנן התם דרסה, או שטרפה בכותל, או שרצצתה בהמה, ומפרכסת ושהתה מעת לעת ושחטה 

כשרה. אמר רבי אלעזר בר ינאי משום רבי אלעזר בן אנטיגנוס: צריכה בדיקה. בעא מיניה רבי 
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ירמיה מרבי זירא: מהו לשחטה ביום טוב? מי מחזקינן רעותא ביום טוב, או לא? אמר ליה: תנינא, 

ן את הרעפים לצלות בהן. והוינן בה: מאי קא עביד? ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי אין מלבני

אמר ליה: אנן מפני שצריך לחסמן  -יוחנן: הכא ברעפים חדשים עסקינן, מפני שצריך לבדקן. 

 מתנינן לה"

 ןשכ המגיד הרב כתבו .(ד"פ"ב ה) ם"רמבה , וכ"פלקולאהכריע  (טו' סי) רא"שבעיית הגמ' לא נפשטה. ה

"פ שגם , ואעיתאדאורי ספק "ל, דהולחומרא נקט (גרסינן ה"ד. יט) ן"רה אבל .(שם ק"עבה) א"רשבה הוכיח

 בעל בשם :(יט נח' סי) בו כלה כ"כבשאר בהמות אנו בודקים, שם סומכים על רוב בהמות שאינן טרפות. ו

 דמקום (סדש' סי טוב יום' הל ב"ח) זרוע אור בשם (טו' סי) "אהגהעפ"ד המחמירים כתב  .(בביצה שם) השלמהה

  .טוב ביום בהמה לשחוט אסור הכשרות כמו מצויות שהטרפות

 אחר הובדיק עתל מעת הייהש צריך ולכן איבריו שנתרסקו לחוש ויש ברגלים שנדרס עוף :שו"עכתב ה

 .תאריעו ביה ילידדאת ג"ע אף, טריפה ימצא שמא חיישינן ולא, ט"בי לשחטו מותר, שחיטה

פ"ד סימן ) יש"שד האר עפ"ת. וביביאר שאנו סומכים על חזקה דכשרות ברוב הבהמו )ס"ק טז( אברהםמגן ה

גם האור )חוט ביו"ט סור לשאיות שבעגל שנולד מחמירים, כיון דקי"ל כהגה"א שבמקום שהטרפות מצו יט(

 חוש לזה.לאוי שר (סק"ח) ט"ז. וכתב הזרוע, רא"ה, ר"ן ועוד סוברים שבמקום שיש ריעותא אין שוחטים(

מגן הריפות. וכתב טשכיח  שלא, שכיום אין נוהגים לשחוט שום בהמה ביו"ט, אפילו כיש"שעוד כתב ה

 מן סד()סי אריה גתשא"ת ם שוהביא בש )אות י(שבמקום שצריך יש להקל, וה"ה במסוכנת. השע"ת  אברהם

רת רפו מחמת חומלה שנטכא שרק כאשר אין רוב טריפות מותר לשחוט כיון שמתוך מקצת הטריפות יש

ת כמו הטרפות מצויושות או ריפדמ"ש המג"א הוא רק בכה"ג, אבל ברובן ט שע"תאחרונים. ולפ"ז למד ה

כלל פט ) חיי אדםה ת דבריאביא . וה)ס"ק מט( מ"בהכשרות אלא שהם טריפות מן הדין, אין להקל. וכ"כ ה

 מצאת שמא כ"כ טריפות כיחיש דלא היכא לואפי ,טוב ביום בהמה שום לשחוט שלא המנהג ה"בלאד ס"ו(

ה"ז , ובפרט בזמן ל(ח"א סי ז. יביע אומרט)עמ'  חזון עובדיה. וכ"פ בטוב ביום לשחוט נוהגין עוף אבל ,טרפה

 ם הילקחו.רי כיור טשכל האיטליזים משתמשים במקררים חשמליים, והבשר שנשחט מעיו"ט נשא

קיאים בשאין אנו  , ה(יו"ד נח)"א שלפ"ד הרמ ' ג השוחט ס"א()סי שולחן עצי שיטיםכתב ע"פ ה )ס"ק מז(המ"ב 

 ביו"ד. מך ע"דשס בבדיקת כל האברים, דין זה לא שייך, ומה שהרמ"א לא העיר הוא משום

 

 

 

 סעיף ט':

 ראיית מומי בכור ביו"ט 

 )כה:(שנינו בביצה 
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, ואם יעלה וישחוט -ם בו מו ם יש: בכור שנפל לבור, רבי יהודה אומר: ירד מומחה ויראה, אמשנה"

: מראגוכן. מאין זה מן ה -בי שמעון אומר: כל שאין מומו ניכר מבעוד יום לא ישחוט. ר -לאו 

וב, ורבי ומין ביום טואין מר: רבמאי קא מפלגי? אי נימא ברואין מומין קמפלגי, דרבי יהודה סב

ן זה מן ון אומר: איבי שמערוב, מעון סבר: אין רואין מומין ביום טוב... נולד בו מום ביום טש

 המוכן ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן"

מים הוא מפני מוכתב ש "ג(פ"ב ה) רמב"ם. האנחלקו הראשונים מהו הטעם שאסור לראות מומים ביו"ט: 

ו אף "ט, ולכן אסרם מעיוליהעדין מוקצה, שהרי לא היתה דעתו שנולדו ביו"ט שאין שוחטים עליהם מ

 .לו ראוי נושאי מה לפעמים לטלטל שיבוא מפני :מגיד. בבנולד מעיו"ט כל שלא ראהו החכם מהערב. 

 י כמתקן. : מיחזור(תני' בכ)יד. ד"ה מ ר"ן. גשאם תמצא הבהמה שאינה ראויה א"א שלא יטלטלנה. 

כור רואה את הב מי היהשרבי א כז.()"ל כר"ש, והוכיחו כן מהגמ' דקיי (ו' סי) ש"ראוה .(יד) ף"ריה כתבו

חכם ון שבראיית הדמכי (כורב' תנימ ה"ד שם) ר"ןמעיו"ט, וביו"ט רק היה שואל כיצד ארע המום. וביאר ה

שהכל  ה משנה, משוםאין ז ו"טמכריע האם יש בו מום או לא, הראייה חשובה למתקן. אך מה שמתיר בי

 ך ראייתו בעיו"ט. על סמ

 , ולכן אסורדן דיןכב כמתקן או , שחשיט"בי מומין רואין איןדר"ש ס"ל ש (בכור' מתני ה"ד שם) ן"רה כתב

 ה"ד שם)כתב  עוד .ת המוםראה א, וכן משום שאין ידוע אם ימצא חכם שיחכם ביקרומשום מוקצה אפילו 

 .יהל בקרינןמ לא כתחלהל אבל ,לכתחלה ושוחטו בוקרשדוקא בדיעבד אם עבר וביקרו מ (גב על ואף

 איסור זקתח לו היתה שלא ילפ מוכן שזה הטעם (ד"ה פ"ב) מגידה כתב ,עמו ומומו שנולד בכור גביל

עמידו ה. ובגמ' בטו יום מערב דנול משום אותו מבקרין אין ולכתחלה אמו אגב מוכן שהיה ועוד ,מעולם

. וכ"כ יה מוקצה כללשלא ה מצאשמדובר כשהדיינים ישבו במקום הלידה, וראו את מומו מיד כשנולד ונ

ו פילו לא ישבשמע שאמפוסקים דנמצא שלא היה לו חזקת איסור מעולם. אבל משאר ה (ושוין ה"ד) י"רש

דלא  שבת, ומכיון ה לחציקצומשם, אם עבר וראהו מותר, משום שהעמדת הגמ' היא רק אליבא דמ"ד יש 

 קי"ל הכי, שוב א"צ להעמדה זו.

 ראוי שאינו נימפ להעלותו כולי אינו שהרי במקומו פרנסה לו עושה לבור שנפל בכור (שם) ם"רמבה כתב

 חה לירד לבורר למומיו"ט, אסובדמכיון דקי"ל אין רואין מומין  מגידה הרב וכתב .טוב ביום לשחיטה

 .להעלותו כדי מום בו יש אם לראות

; מום בו שי אם ט"יב לראותו כולי חכם אין, מום בלא לשוחטו יכול שאינו, הזה בזמן בכור :שו"עכתב ה

 על חטנש, ראהוו ועבר במומו ולדנ אם אבל. לשחטו יכול אינו, מום בו שיש ומצא וראהו עבר אם ואפילו

 בו נפל אם ט"בי עליו חקורל יכול, עליו לישחט שראוי מום שהוא וראה, ט"מעי המום ראה ואם. פיו

 אלא, וחטולש ראוי אינו דהא תולהעלו אסור, לבור בכור נפל ואם: כתב רמ"אוה. ומתירו, מאיליו המום

 .(ב"פ ם"רמב) במקומו פרנסה לו עושה

 תורה כלימוד יהו למעשה לאחרים להורות לא בדינו ולעיין בכור לראותש )פ"ג ס"ס טו( יש"שכתב ה

 ועוד. )ס"ק נא(מ"ב . וכ"כ האסור ולא בעלמא
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 ה אותה החכם,ם לא ראאיו"ט אין לשוחטה ביו"ט ביאר, שאפילו בהמה שהוממה מע נד(-)ס"ק נב מ"בה

מומו,  םעולגבי נולד  אסור. דעתמכיון שלא ידע אם ימצא החכם מום הסיח דעתו ממנו, ולכו"ע בהיסח ה

היה ראוי שוקצה, מיה הון שבביה"ש לא כשהחכם ראה אותו והתירו אין לאסור משום מוקצה מכי

 ביו"ט, וכפי לעשות ותרמלאכילה אגב אמו. עוד כתב לגבי ראייה מעיו"ט, שאת הדרישה וחקירה 

 שהבאנו לעיל שהכל מסתמך על ראייתו בעיו"ט.

 כיון שבביה"שבת, ומשחצי לשאם נולד תם והומם ביום טוב, מותר שהרי אין מוקצה פרי חדש כתב ה

 אבל( )ד"ה הכלה באורה אולם היה ראוי אגב אמו אע"ג דכשנולד נאסר, מ"מ הרי חזר ונראה כשהומם.

לכן לא ושאינו מצוי  וא דברי ההביא את דברי המאירי שכשנולד תם נדחה לגמרי, וכשיחזור ויהיה ראו

 עולה על דעתו, נמצא שהסיח דעתו ממנו ומוקצה הוא. וכ"נ מסקנתו.

 סעיף י':

 אותו ואת בנו שנפלו לבור 

 )לז.(שנינו בביצה 

שוחטו. ת לשוחטו, ועל מנ ראשוןאת האומר: מעלה  אליעזר"תניא: אותו ואת בנו שנפלו לבור, רבי 

ון על מנת ת הראשאעלה מאומר:  יהושעוהשני עושה לו פרנסה במקומו, כדי שלא ימות. רבי 

 זה שוחט" - הזה שוחט, רצ -לשוחטו ואינו שוחטו, וחוזר ומערים ומעלה השני. רצה 

 הפסד ממונו. וםר משהיתלדעת הרמב"ם טעם היתר הערמה, משום צער בעלי חיים. ולרשב"א טעם ה

כתב  דמגיהרב ה אולם. הםמשמע שחייבים לשחוט את אחד מו ,יהושע כרבי (ד"פ"ב ה) ם"רמבה ופסק

 ק"עבה) א"רשבה כ"וכ .מותר הםמ אחד שוחט אינו דאפילו נראה (ג"ה ג"פ פסחים, ד"ה ג"פ ביצה) בירושלמיד

ב שגם אם כת כז.()מאירי . גם החובה. ומשמע שאינו מהם אחד ולשחוט להחמיר שראוי (ב' סי ב"ש מועד בית

ה שוחט רצה ז רצה זה'גמ' שאף את ה )ביצה פ"ג ה"ג( חזון יחזקאללא ישחוט אחד מהם מותר. וכתב ה

ו, ניכרת הערמת "פ שאזאע שוחט' אפשר להסביר לשיטתם, שהכוונה שיכול לשחוט אפילו את הראשון

 אך מעיקר הדין אינו חייב לשחוט כלל.

 מעריםו וזרחו שוחטו ואינו ,לשוחטו מ"ע הראשון את מעלה, לבור שנפלו בנו ואת אותו :שו"עכתב ה

 .שוחט זה רצה, שוחט זה רצה, השני את ומעלה

 שאינו פע"א ותןלהעל רותמתו ואת בנו, או שאינן בהמות נפלו אםש משמעלמד ד )סק"כ( מגן אברהםה

ס"ק ) מ"בינא. הצ"ע לדך נשאר בס"ט, א ה, וכן מפורש ברמ"אלשחיט כולן ותשראוי כיון ,מהם חדא שוחט

 פסק כך להלכה ע"פ כמה אחרונים. נז(

 סעיף יא':

 שחיטת בהמה חציה של גוי חציה של ישראל 

 )כא.(שנינו בביצה 
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דאי אפשר  ם טוב,יובמותר לשחטה  -"אמר רב חסדא: בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל 

הא ום טוב, דיב אסור לאפותה -ציה של ישראל לכזית בשר בלא שחיטה, עיסה, חציה של נכרי וח

 אפשר ליה למפלגה בלישה"

, ם שא"א לחלקןן משואת שתיה דאפילו יש להם שתי בהמות בשותפות, מותר לשחוט (יג' סי) ש"ראה כתב

שמע וט שתיהן. ומול לשחבדמיהן יכ שאם אינן שוות כתב (ג"ע יח נח' סי) בו כלהשהרי אינן שוות בדיוק. ו

 שאם הן שוות אינו יכול לשחטה, אלא חולקים מחיים. 

רי שה ,וקטנה מנהש וזו שהוכחו גדולה שזו כגוןשאע"פ ששוות בדמיהן, אם אינן שוות לגמרי  ב"יכתב ה

נים. וכ"כ בכל העניי נום, הייסת אחד מהם יכול לסרב לקחת לדוג' את הכחושה, ולכן הרא"ש סתם 'שוות'

 . )פ"ב סימן כא( יש"שה

 חת מהן גם אםשוחט אל בדאפשר שכל דברי הרא"ש הם דווקא כששוחט את שתיהן, אב ב"יוהוסיף ה

ד את שבונו, שיפסיחכל על הוט שוות לגמרי מותר, שא"א לכזית בשר בלא שחיטה. והוא אינו רוצה לשח

יתו כך תועלת שפביש לו שאע"פ  הוכיח מהגמ' שאסור לאפות פת הגוי )ס"ק י*(ט"ז ה אולםהבשר הנותר. 

מועיל שה"ה הכא, מה וגוי.  של נאפית יותר טוב, משום שיכול לחלק את העיסה ולא יוכל לאכול מפיתו

מה הכנת תו, שאינו דוו ראיידח ועוד אליה רבהה אךלו שלא יפסיד חציה, אינו מתיר לו לשחוט הבהמה. 

וכ"פ  רחה אחת היא.טה שטישחי, רדידה, אפיה ועוד ואין לו בה אלא חציה, משא"כ בפת שטורח בלישה

 .)ס"ק סא( מ"בה

, שתים להם יש וואפיל; טוב ביום לשחטה יכולים, ישראל של וחציה יגו של חציה, בהמה :שו"עכתב ה

 .שתיהן לשחוט יכול

סור אלה והטובה, ה הגדוהבהמ לולמד מדברי הב"י והיש"ש שאם הגוי רוצה ליתן  )ס"ק כא( מגן אברהםה

ות וות בין בהמלם להש"א לעולמד שגם בכה"ג מותר, משום שא )ס"ק כא( אליה רבהה אךלשחוט השניה. 

שר רוצה לקבל מבשישראל ה ללגמרי, וממילא תמיד תמצא מעלה בזו שאין בזו, ותמיד יהיה פתחון פ

בל מתנות. וצה לקנו רכתב שאפשר להקל משום שהישראל יכול לומר שאי )סק"ק( כה"חהשניה. וה

 .וי את הטריפהרה והגהכש כתב שמא יצא זה כשרה וזה טריפה ויטול הוא את )סק"ל( שולחן גבוהוה

כאן שמחמת מהוכיח חטה, ושאסור לשו )או"ח סימן כא( יעקב שבאם הבהמה כולה של גוי, כתב בשו"ת 

 ילואיםמ אבנימנה, והמיהנה  אליכרי' אסור לעשות מלאכה בשל גוי גם אם הישראיסור של 'לכם ולא לנו

 ולםאורך ישראל. לו לצאפי כתב שאסור לעשות מלאכה ביו"ט בתבשיל או בהמה של גוי )שו"ת סימן ב(

ל שלכם ולא משתוב 'מדרשת הככתב שמותר, שהרי חז"ל לא אמרו ב )או"ח סימן כט( ביהודה נודעבשו"ת 

וי או של דבר הוא של גק אם הילומשמע שהאיסור הוא רק לא לעשות בשביל נוכרי, ולכן אין חנוכרי', ו

 א"הרשב ת"בשו כחמו כןשל בזה, כתב שהעיקר לדינא להק )ח"א סימן ל אות יח( אומר יביעישראל. ובשו"ת 

 .צרים(ב במהיותו רבה זו, ב)כמופיע בתשואך הוסיף שיתכן וימשכו מכך כמה איסורים  .(תרפא' סי)
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 סעיף יב':

 תלישת הצמר לעשות מקום לסכין 

 )כד:(שנינו בבכורות 

ולש כן ומיכן ותפיץ מיקועושה מקום ב -: רבי יוסי בן המשולם אומר: השוחט את הבכור משנה"

טעמא  ום טוב מהו?גדו ביא: כנ: בעו מיניה מרב הונגמראאת השער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. 

דבר  קרדהוה ליה עו -ור וב אסטמשום דקסבר תולש לאו היינו גוזז וביום דרבי יוסי בן המשולם 

דהוה  -רי ינו טעמא דשז, והיגוז מגידולו, או דלמא: בעלמא סבר רבי יוסי בן המשולם תולש היינו

ש לאו היינו מותר. ותול ום טובו ביליה דבר שאין מתכוין, וביו"ט דבר שאין מתכוין מותר?... כנגד

חייב  -ל: תולש אמר ר"ואות, חייב שלש חט -: התולש את הכנף והקוטמו והמורטו גוזז? והתניא

אמר  יינו אורחיה.מחק! שאני כנף דהחייב משום מ -חתך, ממרט חייב משום מ -משום גוזז, קוטם 

 רב אשי אמר ריש לקיש: לא שנו אלא ביד, אבל בכלי אסור"

 בהמה השוחטותר: "מל צמר ה, אבום דהיינו אורחילמד מגמ' זו שדווקא כנף אסור מש )פ"ג ה"ג( ם"רמבה

 בךמסו שם רישא אלא מקומומ יזיזנו שלא ובלבד, בידו הסכין למקום צמר לתלוש לו מותר טוב ביום

 לא לפי ההו"אאאינה  עליו ". וביאר הב"י שלדעת הרמב"ם הראיה שהביאו החולקיםהצואר צמר בשאר

 בגמ'.

 ב הב"י שכ"נ. וכתמן ה()סי ש"ארה . וכ"דלתולשו מתכוין אינו כ"אאאסר לתלוש צמר ביו"ט,  ר"י אמנם

  ש.נתל נתלש םוא ואילך אילך ומושכו מפנהו אלא לתלוש מתכוין מהגמ' וכפרש"י שאין

 : בידו.ארמ") הומפנ אלא, כיןלס מקום לעשות הצמר לתלוש רשאי אינו, ט"בי בהמה השוחט :שו"עכתב ה

  .נתלש נתלש ואם, ואילך אילך ומושכו (י"ב

יר לתלוש "ם שמתהרמב תמה על הרמ"א, הרי הב"י לא כתב זאת אלא לדעת )ס"ק כג( מגן אברהםה

 בד משום דהואיער בלהש לכתחילה משום דהוי עוקר כלאחר יד, אבל בשו"ע פסק שמותר לפנות את

סיק פבמסרק דהוא  לפנות סוראינו מתכוין, וא"כ אפילו בכלי מותר! וכתב דאפשר שכוונת הרמ"א שא

קו ן הביא שנחלאחר מכא. ולכתב שהאחרונים יישבו את קושיות המג" )ד"ה בידו( באור הלכהרישא. ה

 הראשונים האם תולש ע"י כלי מקרי דרך גזיזה. 

הרי שוש לכתחילה, ר לתלשמות פסק השו"ע )שח, ג(הקשה, מדוע ביו"ד  )בכורות פ"ג אות ח( דברי חמודותה

מגן תב הלק השו"ע? וכדוע חיא"כ מבכור שוים, ולא התירו אלא לפנות, ושיו"ט ו )שם סימן ה(כתב הרא"ש 

סור אזז, וביו"ט ינו גואו הידי"ל שדעת השו"ע דבבכור מותר לכתחילה לתלוש, דתולש ל )שם( אברהם

 דהו"ל עוקר דבר מגידולו.

 בךמסו צמר ההי ואם. הצואר צמר שאר עם מסובך שם ישאר אלא ממקומו יזיזנו לא )ס"ק סה( מ"בכתב ה

פרי , כתב ההלז ט"מעיו פשרובא היה ולא ה("בהג ח, ח"כ ד")יו כך לשחוט ואין לפנותו א"שא הצואר על

 .טוב ביום כן לעשות דשרי ל"יד )א"א ס"ק כג( מגדים
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כו וף משום שדרעות של ו נוצששער עיזים דינו כמ שער המלךבשם ה )יו"ד סימן שח(כתב הפתחי תשובה 

 ןלעני רחלים מרלצ זיםע ערשבתלישה, ולא מקרי כלאחר יד. ולכן תמה על הפוסקים שלא חילקו בין 

 ער ונוצה שתידשי וגה(נז. ד"ה כ)שבת הביא דבריו, וכתב שלפ"ד התוספות  )ד"ה לא( באור הלכהה .בכור

ינו כצמר דעיזים  וא"כ שיער. בגדים עושים שממנו העזים שעל דקה הדבר הוא דנוצהדברים שונים הם, 

 יסורא בזה ישו גבה שעל דקה השער הצואר מן למרוט שלא מאוד ליזהר יש עז כששוחטבהמה. וסיים, ד

  .לדידיה דאורייתא

 סעיף יג':

 2תולש נוצות 

  (:)עד בשבתשנינו 

קיש: שמעון בן ל מר רביאאות. חייב שלש חט -"תנו רבנן: התולש את הכנף, והקוטמו, והמורטו  

 מחק"מ, קוטם חייב משום מחתך, ממרט חייב משום תולש חייב משום גוזז

לישתו. י חייב על תחמעוף  א תולשמפורש, שדווק )סימן סג( אור זרועוה יראיםעל הרי"ף ובדברי הרש"י ב

 שיש, (ןליברמ דורתבמה' ח פרק ילתתח)' ט בפרק תוספתאמה והוכיחו, עליהם חלקו וניםהראש מן רבים אך

שהופשט  )עורשלח ה מן אפילו, העופות ומן, החיה מן, הבהמה מן הגוזז" שמובא שם:, המת מן אף גוזז

  ".חייב זה הרי ...מבהמה מתה(

ולכן  דבר מגידולו עקירת היא קוצרבסוגייתנו כתב שהאיסור ישנו אף בתולש מן המת, שמלאכת רמב"ן ה

לכן ולקים מהבהמה תיכת חחוא חיובה יהיה רק בחיּות הבהמה, אבל כשעוסקים באיסור גוזז האיסור ה

ך היא דרך כשהרי  ידושייך גם לאחר מיתה. עוד כתב, שבתולש כנף מהעוף חייב אף כשתולש ב

דרך רק כתב דכיון שה (ו ק"ס זגוז) טל ליאגהמלאכה, אבל התולש בידו מבהמה וחיה אינו חייב מהתורה. ה

שהדרך היא  לחייבו כיון וף איןהע לתלוש מהעוף ולא לגזוז, אין לחייב כלל על גזיזה מעוף, ואף בחיות

 מן בין שיער וא צמר זגוזה" שכתב תחילה )ט, ז(רמב"ם לתלוש רק לאחר מיתה, וביסס דבריו ע"פ ה

 התולש"הזכיר  ב" ורק לאחר מכןחיי שלהן השלח מן אפילו המת מן בין החי מן בין החיה מן בין הבהמה

 וכן ההלכה, ף בראשתולש מהעוהלא לחינם השמיט הרמב"ם את דין  ".גוזז תולדת זה הרי העוף מן כנף

 ורק תהתליש על קר לחייב ויש, וףע כנף גזיזת על לחייב אין, ולדעתו, המת מן בין החי מן בין הכלל את

 .מחיים לתלוש רךד אין כי מיתה לאחר

 מריטת הנוצות כדי לעשות מקום לסכין 

 כדי טוב ביום העוף מצואר נוצה לתלוש שמותר כתב .(יח ג"פ בכורות' הל, הא ה"ד: עד שבת' חי) ן"רמבה

)שעתידה ליתלש שאין חילוק בין תלישה מחיים לאחר מיתה, וניתנה יו"ט לידחות אל מלאכה זו  לשחוט,

, גם מחיים מותר. והסביר את הגמ' בבכורות, שאם לא היה סופו של יו"ט לידחות אצל משום אוכל נפש(

מלאכה זו, היה אסור, אבל כיון שסופו לידחות, אע"ג דהוא אורחיה, מה לי מחיים מה לי לאחר מיתה. 

                                                   
 הסוגיא ערוכה לפני הלומד.מתוך סיכום הלכות שבת סימן ש"מ, הובא למען תהיה  2
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ת ר. שב"ד. ביצה ד) ן"רה וגם קי"ל כר"ש דמשאצל"ג פטור עליה, ומשום שמחת יו"ט מותר לכתחילה. וכתב

 נהגו. שכן (ומדאמרינן ה"ד: לב

טעמו ע"פ ו ."טוב ביום תולש צאונמ דרכו שהוא מפני ימרוט לא בעוף אבלכתב " )פ"ג ה"ג( ם"רמבה אמנם

 ן,"הרמב דברי סתר (ה' יסשם  בכורות) ש"ראהגמ' לעיל שאסרה תלישת נוצות משום דהיינו אורחיה. ה

 תר כמו שמותרצה, מוהנו וא"א לאכול בלי לתלוששדווקא לאחר שחיטה כיון שכבר הותרה לאכול, 

 בשות כעת. והרסור לעם אלצלות ולבשל, אך לפני השחיטה כל מכשירי אוכל נפש שיכל לעשות קוד

חזקת חייה בבוסיף שהבהמה וה. לדבריהם לאסור, והסכים (שם) א"רשבוה יונה ר"ה שדעת כתב המגיד

כרח ין האאבל תלישה ש חיטה,לא דבר ההכרח כגון שולכן אין דוחה יו"ט א )חולין ט.(איסור עומדת 

 לעשותה קודם שחיטה אינה דוחה עד שתהיה אוכל גמור.

 .ןלסכי מקום לעשות כדי הנוצה את ימרוט לא העוף את השוחט: שו"עכתב ה

 מפני ,וטלמר טיםהשוח יועכש נהגו מ"מדאע"פ שמרן סתם להחמיר,  )כלל פט סימן ג( חיי אדםכתב ה

 קר מריטה לאב לשחוט אפשר אם בודאי מ"ומ .ן"הרמב דעת על וסומכין זה בלא לשחוט א"שא שאומרים

 .עמ' כב() ובדיהחזון ע, ובל()סימן כד סק" צדק זבחי, )ס"ק סח( מ"ב. וכ"פ הלהחמיר יש בידו שיפנה

 ראפש אי אםאך  החמיר,צריך ל העלה שמעיקר הדין )ח"ד סימן מד. ח"ח סימן לט אות ז( אומר יביעובשו"ת 

' סי) איש חזוןה עתד וכןהם. הראשונים שהתירו לסמוך עלי הם כדאים נוצה תלישת בלי לשחוט לשוחט

 (קלג

 סעיף יד':

 הכנת עפר לכיסוי הדם 

 )ב. ז: י.(שנינו בביצה 

ל סה, ובית הלקר ויכור בד: השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים: יחפמשנה"]ב.[ 

 שיחפור בדקר - אם שחטשדים, כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום. ומואומרים: לא ישחוט אלא אם 

וץ מבעוד ש לו דקר נעהוא שיה: וויכסה, שאפר כירה מוכן הוא. ]ז:[ אמר רבי זריקא אמר רב יהוד

ומא! ג והא קא עביד -בר אשי אמר רב: בעפר תיחוח.  אמר רב חייא -כתישה!  והא קא עביד -יום. 

אמר  י.[]פטור עליה.  -רה מא בשבת ואינו צריך אלא לעפאבא: החופר גוכדרבי אבא, דאמר רבי  -

 רבי יוחנן: מוחלפת השיטה"

  ות.לכס שרי כבר דשחט יכאה טוב ביום פטור, דבשבת דכיון '(גמ ה"ד. ד) ן"רוה (ט' סי) רא"שכתבו ה

 תוספותה אולםריסין. לוק התסי פירש ש'מוחלפת השיטה' אינו שייך לההיא דהשוחט, אלא רק לגבי רש"י

 ת ב"ה יחפורכ שלדעוצא א"הקשו, ולדעתם גם לגבי השוחט אמרינן מוחלפת השיטה, וי (אמר ה"ד: ט)

ך מירים בזה. אב"ה מחבו שמדוע הצריכו הכנה לכך, וביאר שטעו בכך שחש ר"תבדקר ויכסה. ותמה 

 רכו דקישגם ב"ש הצר "כ,ככתב שגם אם נאמר ש'מוחלפת השיטה' מוסב על השוחט, א"א להקל  ב"יה

 הכנה. משום נעוץ
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ועפר  לו דקר נעוץ בר וישט כסובר שלא ישחוט אא"כ יש לו עפר מוכן מאתמול. ואם שח רי"ף, המנגד

 לאלטל, אפר שיכל לט פר אועה לו כתב שאם שחט ולא הי )ב, יח. ג, א( רמב"םתיחוח יכול לכסות בו. גם ה

 .לערב עד דמם יכסה

ת וא מפני מלאכיסור ההא התקשה, דמשמע מהגמ' שאם אין לו דקר נעוץ ולא עפר מוכן, טעם ב"יה

! וביאר הרי הוא חופרעוץ, שר נחפירה. וקשה, דא"כ גם אם הזמינו יהא אסור לכסות בו אם אין לו דק

ו נראה עוץ, שאז אינו דקר נכמים לא רצו להתיר ביו"ט אא"כ יש לחפטור, ומ"מ  -פרה דמכיון שא"צ לע

. חופר משום אין חוחתי פרעולה שבע .(ח) י"רשכחופר גומא. אבל בשהזמינו לא גזרו כלל. אולם מ

עפר, אבל  קופתו יס מלאשמדובר במכנ (בעפר ה"ד) והקשה עליו, ולאחר מכן הסביר עפ"ד התוספות

 וח שסביבותיו הוא קשה ויש בו משום גומא.העפר תיח

 וכ"כ .מוכן אינוב לכסות יכול ,מוכן עפר לו ואין כבר בשם מורו שאם שחט (א"ע כו עה לאוין) ג"סמ כתב

דחה  יש"שה . אולםות בדיעבדכתב שנראה טעמם שסומכים על ר"ת לפח ב"יה .(קסז' עמ קצד' סי) ק"סמה

 חיזק את דברי הב"י, ע"ש באריכות. )ס"ק יב( ט"זדברי הב"י. וה

 אם, חטוש עבר אםו; יום מבעוד ןמוכ עפר לו יש כן אם אלא, ט"בי ועוף חיה אדם ישחוט לא :שו"עכתב ה

: רמ"א); בו מכסהו, תיחוח עפרב יום מבעוד נעוץ (הקרקע את בו שחופרין ברזל של יתד כעין' פי) דקר לו יש

 .(י"בשרי. , דקירות לכמה צריך היה ואפילו

 פרהע וטלנש שמיד והיינו ,גומא עושה שאינו הרבה תיחוח עפר לו יש דאם )שם סימן כא( ש"ישה כתב

אחד  ת איסור, שמותר לעשוי"מבע נעוץ דקר לו אין לואפי שחט אם בו לכסות מותר ו,תחתי עפר נופל

 ים.בשם האחרונ עד( )ס"ק מ"בהוכ"כ  בשביל הכיסוי, ורק כאשר הוא אינו מוכן וגם עושה גומא אסור.

 בעפר יתנוו ממנו קצת וליט ,הרבה דם שם ויש קשה קרקע ג"ע שחט אםכתב ש )ס"ק כה( מגן אברהםה

 לאכהמ והוי ,תבבי גומות הוודקמש ט"בי לגוררו דאסור ל"נ קצת הדם נתייבש אם אבל .ויכסהו תיחוח

 מ"בכ ה. וכ"חיטש ולא מימלך אדילמ נןחיישי ולא למטה עפר ליתן מותר מוכן דבעפר ופשוט .דאורייתא

 .)סק"ע(

אין  ה, לכן לדעתול חפירד שההיתר בדקר נעוץ הוא משום שאם נועצו ביום טוב יש בו צ ב"חלדעת ה

 ."ק עה()ס מ"במה . וכ"נפוסקיםהשאין כן דעת  )ס"ק כו(מגן אברהם כתב ה אולםהיתר אלא לדקירה אחת. 

פר יכול לקחת עוטוב,  ת יוםשבשעת הדחק יש לסמוך על הסמ"ג כדי לא לבטל שמח )ס"ק יב( ט"זכתב ה

 "ט.ק מעיוהוסמן הבא בידו אפילו אינו מוכן כלל לכסות בו אם אין לו אפר כירה ש

 

 סעיף טו':

 כיסוי באפר כירה שהוסק מעיו"ט 

 )ב. ח.(שנינו בביצה 
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ירה כאמר: ואפר ק יאמר רבה: הכ -ה? : ... שאפר כירה מוכן הוא. אפר כירה מאן דכר שמימשנה"

 -ק ביום טוב בל הוסאוב, טמוכן הוא. אמר רב יהודה אמר רב: לא שנו אלא שהוסק מערב יום 

 ותר"מ -אסור. ואם ראוי לצלות בו ביצה 

 למימר ליכאד -וב ט ביום הוסק אבל .מילי לכל עילויה דעתיה מאתמול -טוב  יום מערב שהוסק "ירשופי

 להסק מוכנים יוה עצים בעודן אתמולד -מותר  ביצה בו לצלות ראוי ואם אסור. מאתמול עילויה דעתיה

 על ליה חומנ נמי ליה שקיל יצהב לצליית ביה להפוכי דחזי ואיידי זה בתשמישו ועודנו ולצלות ולבשל

  הדם.

ה בנולד ם שמודש אסור, משושאם הוסק ביו"ט גם לדעת ר" (י' סי) ש"ראוה (אמר ה"ד) תוספותה כתבו

 שהוא מעשה חדש, שמתחילה היה עצים וכעת אפר. 

 ולא ,טוב ביום שהוסק רהכי באפר לכסות מותר שחט שאם משולם ר"ה בשם :(כ נח' סי) בו כלה כתב

 והכי טפי, דיףע ודאי ץנעו דקר ול היה אם אבל ויכסה, כוונתו שלא יחפור בדקר ב"יבדקר. לדעת ה יכסה

שמע יכסה, ומו בדקר יחפור לוא טוב ביום שהוסק מאפר שיטול מוטב שחט אם )א, ג( ירושלמיב אמרינן

 .והטור (י' סי) ש"הרא ימדבר עדיף. וכ"נ נעוץ דקר לו יש אם אבל קאמר, נעוץ שכשאין לו דקר

 שראוי חם הוא כ"אא, אסור, ט"בי הוסק אם אבל. בו לכסות מותר, ט"מעי שהוסק כירה אפר: שו"עכתב ה

 טפי דיףע : ומיהו"ארמ). ביצה בו תלצלו ראוי שאינו פי על אף בו לכסות מותר, שחט ואם. ביצה בו לצלות

 .(וטור ש"הרא בשם י"לו. ב יש אם, תיחוח בעפר נעוץ בדקר לכסות

, ב בשל אתמולם נתערל היושכתב שאם הסיק עצים ע"ג אפר של אתמול, והאפר  )ס"ק כח( מגן אברהםה

 מ"מק בשישים, רמתבטל ולח בבענין שמעולם לא היה ניכר, בטל ברוב. ואע"ג דקמח בקמח חשוב ללח 

 .ז(ע)ס"ק  מ"בוכ"פ ה .ברוב דבטל ל"נ מדבריהם איסורו דעיקר כיון כאן

ן מגה אולםרה, אפר כיר בהרמ"א הביא את הבנת הב"י ברא"ש ובטור שעדיף לכסות בדקר נעוץ מאש

דקר נעוץ, כסות ברה מלסובר שגם הרא"ש והטור סוברים שמוטב לכסות באפר כי )ס"ק לא( אברהם

 . והוסיף שאףך יו"טצורלשבדקר נעוץ עושה איסור כאשר עושה גומא, אבל במוקצה מותר לטלטלו 

 ט"זה ,דמנגועוד.  דשח פריה כ"כוסובר כדעה זו,  ב"חשלמי שהביא הב"י יש סיוע להבנה זו. גם המהירו

 .אלא מדרבנן ו אסוראינ החזיק בהבנת הב"י, משום שחופר בדקר הוא אב מלאכה, ונולד )ס"ק טז(

 טלטול גחלים 

תמה דכי מאמר מרה אמנםב". יום טוב לטלטלן אסור עוממות דגחלים ל"ונ" )ס"ק כט( מגן אברהםכתב ה

כתב  נתיב חייםם החם? ג אפרמעליו, הלא גחלים עוממות עדיין חמים ואפשר לבשל בהן, ומדוע גרעו 

אלא  ת' לאו דווקא'עוממושב שכתב ליי )ד"ה שראוי( באור הלכהשע"כ נפלה ט"ס וצ"ל שמותר לטלטלן. ה

ין דש, שהרי עדיחמעשה  זה כונתו גחלים שנכבו. ואף על העמדה זו תמה, שגם בנצטננו לגמרי אין

קהילות יעקב השכ"כ  ביאעומדים לתשמישן הראשון, שכשם שמסיקים בעצים ה"ה בגחלים לצלי. וה

 .שגחלים גדולים שראויים להבעיר אותם, מותר לטלטלן כמו עצים להסקה
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 יז': -סעיפים טז' 

 כיסוי בעפר שהביא לצורך גינתו 

 )ח.(שנינו בביצה 

 א קופתו עפראדם מל ו. אמר רב יהודה: מכניסבמותר לכסות  -רבתו "הכניס עפר לגנתו ולחו

 ן זוית"לו קר ייחדשועושה בה כל צרכו. דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה: והוא 

, וב לכסות מותר - בהן לשוטחן, ורבתוח לצורך או, גנתו לצורך אחד במקום הרבה - עפר הכניס "ירשופי

 אחד וםבמק ונותנו, תםבס - פרע קופתו מלא אדם מכניס .צרכיו לכל עלויה דעתיה צבור שהוא זמן דכל

 ולא - 'כו לה שיחד והוא .טראדזו איידי הבית קרקע לגבי לה בטלה אמרינן ולא, צרכיו כל בה ועושה

 ישהכת ולא החפיר לא חוסרמ שאינו, קאמר תיחוח ובעפר, לה בעי קא דלצרכיו מילתא דמוכחא, שטחה

 .הכנה אלא

 לגנתו עפר הכניס (ב"ס ב"ש מועד בית ק"עבוה) א"רשבה בשם (מו אות טוב יום' הל) חיים בארחות כתוב

 מכסין טושח עבר םוא טוב ביום הלכתחל עליו סומכין ואין נעוץ כדקר זה הרי .גגו בו לכסות ולחורבתו

 .בו

, בו כסותל מותר, אחד במקום סכנו והוא, גינתו לצורך לביתו הרבה עפר הכניס :)סעיף טז( שו"עכתב ה

 שמאחר, לא ,גינתו לצורך פהקו מלא הכניס אם אבל; שיצטרך מה לכל עליו דעתו צבור שהוא זמן שכל

 .בטל, מועט שהוא

, אבל וא קרקע עולםשום שהמעם ביאר שבסעיף י"ד מובא שאם אין דקר נעוץ שייך בו חפירה, והט ב"יה

כתב  "ק לב()ס אברהם ןמגה ולםא. ת ולכן לא שייך כלל חפירהכאן הביא עפר ממקום אחר ונתנו בקרן זוי

עפר לל, דמיירי בא קשה כקר הוא רק משום הכנה, לשהטעם שצריך ד כו(-)ס"ק כהשלפי מה שביאר לעיל 

 ט"זב הירוץ נוסף כתתת בו. כסותיחוח כ"כ שאינו עושה גומא. הלא"ה אסור לעשות בו דבר אחר חוץ מל

ין בו אמשם למעלה  א נוטלשהו שמדובר בכה"ג שהעפר תיחוח מונח על הארץ כמו הר, ולכן כל )ס"ק יח(

ר, שם חשיב לחופמנוטל  הואששייכות חפירה, משא"כ אם הקרקע שווה גם אם הוא עפר תיחוח מ"מ כל 

 כיון שנשאר גומא תחתיו. 

דווקא  טחה שם, ולכןנתו לשיג ביאר ש'לצורך גינתו' היינו שדעתו היתה בפירוש לצורך מאמר מרדכיה

הכניס בסעיף י"ז ש ית. אךזו אם הוא הרבה עפר, אבל אם רק מילא קופתו אסור, ואפילו הניחם בקרן

א אם שדווק בכת גר"זה אך ית.לבית סתם, אפילו אם רק יש לו מלא קופתו מותר, אם ייחד לו קרן זו

לא אפ שלא הכניס ר, אע"חצבית או להכניס לגינתו ממש, בטל לגבי קרקע הגינה. משא"כ במכניסו ל

 מלא קופה וייחד לו מקום אינו בטל.

 אךשאפילו לכתחילה יכול לשחוט על דעת עפר זה, וכ"נ מהשו"ע.  )ס"ק יז( ט"זו )שם( יש"ש, ב"חכתבו ה

פסק שיש להחמיר כדעת התוספות שלא התירו אלא לענין כיסוי שהוא צורך מצוה, אבל  )ס"ק פד( מ"בה

ם לא, וגם לכיסוי הוא רק בדיעבד אבל לא לשחוט לכתחילה ע"ד זה, שהרי אין כאן הכנה לשאר תשמישי

. ואם התנה במפורש על עפר זה שחפץ לעשות בו )בשונה מסעיף י"ז(גמורה כיון שעיקרו בא לצורך גינתו 



 ביום טוב דיני שחיטה -סימן תצ"ח  ______________________________________________ 54

ש שיכול לכתחילה לשחוט על סמך שיכסה בו. וגם אם לא התנה בפירו )ס"ק קמא( כה"חכל צרכיו, כתב 

אבל יש מניעת שמחת יום טוב אם לא ישחוט, יש לסמוך על המתירים לשחוט אפילו לכתחילה ולכסות 

 בו. 

 עשיית גומא בעפר תלוש 

 ע שבחול ועפרדמשמ לב( )ס"ק אברהם המגןשבפירות וקמח אין משום גומא. ולמד  )ד"ה מיהו( ר"ןכתב ה

 וא ,הקשה החול לתוך והשע רנ ט"בי ביןתוחשייך גומא אם הוא קשה אפילו תלוש מהקרקע, ולכן מה ש

פר אא"כ הוא יצה בעבין להטמין . עוד כתב הר"ן, שאגומא דעושה עבדי שפיר לאו ממנו אותו כשנוטלין

  תחוח כ"כ שכשנותן הביצה ע"ג עפר, נכנסת מאליה בתוכה.

 ?ט"מ ,יאןלהוצ וראס ארץב התחובים עמודיםמובא ש )קיג.(התקשה, הרי בשבת  )שם( מגן אברהםה אך

דה רצה הגמ' שבשותי ת.פת וצנונו! כמו שמותר להוציא להוין ממילא גומות ת,גומו דעביד משום אילימא

 ,גומא השעוש יפ על ףא תחובה דבר להוציא מותרלא יבוא להשוות גומות, אבל בבית ישווה. ומשמע ש

 .)ס"ק צא( מ"בוכ"כ ה .גומא שעושה החול לתוך הנר לתחוב אסור אבל

  מכניס אדם מלא קופתו עפר לבית 

 סעיף ח"ש מןסי ל"וע), צרכו כל וב ועושה, בסתם, לבית עפר קופתו מלא אדם מכניס :)סעיף יז( שו"עכתב ה

 ילתאמ מוכחא חושט שלא דכיון, תזוי קרן לו שייחד והוא; הבית קרקע אגב בטל שהוא אמרינן ולא, (ח"ל

 .בו לכסות מותר, תיחוח עפר הוא ואם. ליה בעי דלצרכו

 שיודע דאיו צפור דדם ,צואה וב לכסות אסור ,צפור דם בו לכסות הכניסושאם  )פ"א סימן כג(יש"ש כתב ה

, ס"ק לג() הםראב מגןהוכ"כ  .המאוס במקום צרכיו התינוק היעש אם ספק הוי הוצוא ,שישחטו מאתמול

 זה.בהקל גם לפסק  )הל' כיסוי הדם סימן שצא( אור זרועה אולם. )ס"ק פז( מ"בו חדש פרי

 סעיף יח':

 שחיטת כוי וכיסוי דמו 

 )פג:(שנינו בחולין 

ת אין מכסין א -שחטו  ט, ואםבי" : כסוי הדם נוהג בכוי מפני שהוא ספק, ואין שוחטין אותומשנה"

 דמו"

 איתא: )ח:(ובביצה 

בר חמא  "אמרי במערבא: פליגי בה רבי יוסי בר חמא ורבי זירא, ואמרי לה: רבא בריה דרב יוסף

ורבי זירא. חד אמר: כוי הרי הוא כצואה, וחד אמר: כוי אינו כצואה. תסתיים דרבא הוא דאמר כוי 

 -מותר לכסות בו דם צפור, דם צפור  -הרי הוא כצואה, דאמר רבא: הכניס עפר לכסות בו צואה 

גזירה  - אסור לכסות בו צואה, תסתיים. רמי בריה דרב ייבא אמר: כוי היינו טעמא דלא מכסינן

שחט  -בחול אמרי: לנקר חצרו הוא צריך.  -אי הכי, אפילו בחול נמי!  -משום התרת חלבו. 
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אמרי ליה  -באשפה מאי איכא למימר? בא לימלך מאי איכא למימר? אלא: בחול אי נמי מספקא 

 מי אמרי ליה רבנן זיל טרח וכסי?" -רבנן: זיל טרח וכסי. ביום טוב, אי מספקא 

יה, שאם הוא מין ח ומר שהואלפירשו שהרואה שמכסים את דם הכוי יבוא  (יא' סי) ש"ראהו .(ד) ף"ריה

. יה מותר()שחלב חלבו ר את חהתיספק לא היו מורים חכמים לטרוח לכסות את דמו מספק ביו"ט. ויבוא ל

יף והוס היתר לחלבו. ללמוד בואאבל במוצאי יו"ט מכסה את דמו, ואע"ג שמכסה את דמו ביום חול לא י

רינן צות עשה לא שיבטל מוקע הרא"ש, שאע"פ שיכול לכסות במוצאי יו"ט, מכיון שיש חשש שיבלע בקר

 ליה.

 אפילו דמו את מכסין ןאי, שחטו ואם .ט"בי אותו שוחטין אין, (וצביה מתיש שנולדה בריה' פי) כוי :שו"עכתב ה

 ויבא ,ט"בי מוד לכסות מטריחין והי לא כן לא דאם הוא חיה ודאי: יאמר שהרואה מפני, מוכן עפר לו יש

 אבל, ונאג וכהאי תזוי בקרן טוששח ודוקא: כתב רמ"אוה. יכסנו, ניכר רשומו אם, ולערב. חלבו להתיר

, רעי של כגרף ליה דהוי, מוכן עפר לו יש אם לכסות יכול בהמה דם אפילו, החצר באמצע שחטו אם

 .(דביצה קמא פרק אלפסי הגהות) בחצר כליו יתלכלכו שלא לכסות וצריך

ש שחשגם בזה יש  ו הדם.קבל בהוסיף, דמהאי טעמא אסור ליתן עפר מעט בכלי ל )ס"ק לד(מגן אברהם ה

 .ולערב( לכה ד"ההאור )בשיאמרו מדהתירו ליתן עפר ש"מ דודאי חיה הוא ונתנו לשם כיסוי 

ס"ק ) גן אברהםמעיר ה, הלגבי דברי הרמ"א שכששוחט באמצע החצר מותר לכסות משום גרף של רעי

ר שאם א צריך, אפשצרו הוקר חדכ"ש כוי מותר, ואע"פ שבגמ' משמע שביו"ט עצמו אין אומרים לנ לה(

. ום התרת חלבוסור משי אבאמת מתכוין לנקר חצרו מותר אף ביו"ט, אבל כשמתכוין למצוות כיסו

 לכסות מותר וכלי נוףילט וששדח חצירו לניקור מכויןהביא דבריו וכתב, דכש )ד"ה אפלו( באור הלכהה

 מצוה לשם רק אהו כונתו עיקרו טינוף בשביל חושש היה דלא היכא כ"משא ,כיסוי מצות לשם גם ולכוין

אך  .וילכיס רק כונתו שאין דעיו עצמו דהוא כיון ,עושה הוא חצירו דלנקות יאמרו םהרואיש אף אסור

 לא דאם ,ונהכ ריכותצ דמצות הכלל לפי המצוה בידים יבטל הריכתב שלדעתו אין לכסות כוי בכה"ג, ש

 .לכסות לערב ניכר רשומו שישאר אפשר הלא כלל מכסה היה

ר מת אין איסוום שבאפק משהסביר שלא תלה את האיסור בטירחה ביו"ט לדבר שהוא ס )ס"ק יט( ט"זה

 סור. ה בזה ולכן אאה יטעהרוטירחא בספק משום שרשאי לטרוח כדי לצאת ידי ספק חיוב מצוה, אלא ש

 

 

 סעיף יט':

 דמם ונתערב וחיה בהמה שחט 

  :(ח) שנינו בביצה

אסור  -"תני רבי זירא: לא כוי בלבד אמרו, אלא אפילו שחט בהמה חיה ועוף ונתערבו דמן זה בזה 

לכסותו ביום טוב. אמר רבי יוסי בר יאסיניאה: לא שנו אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת, אבל 
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, מהו דתימא: נגזר דקירה אחת אטו שתי דקירות -פשיטא!  -מותר.  -יכול לכסותו בדקירה אחת 

 קא משמע לן"

 לבש נמי רחט דקא משום סיןמכ אין ה"אפ כיסוי דטעון חד דאיכא' וכו שחט אפילו אלא י"רש ופירש

 בהמה.

 לו ההי ואם, בלער עד אותו היכס לא דמם ונתערב טוב ביום ועוף חיה בהמה שחט" )ג, ב( ם"רמבהכתב 

"ג שיש דאע שוםמביאר טעמו,  ב"י". היכסהו זה הרי אחת בדקירה הכל לכסות ויכול אפר או מוכן עפר

 ואם בהמה. שלב נמי דטרח וםמש אסור לכסותו אחת מדקירה יותר שצריך כל כירה, ואפר לו עפר מוכן

  חת.א בדקירה אפילו ולכסות אסור תיחוח בעפר נעוץ דקר לו שיש פי על אף מוכן עפר לו אין

 רק ןמוכ עפר ול אין אפילו רמות כבר ששחט כיון אחת בדקירה לכסותו יכול אם נראהכתב  טורה אולם

ר הב"י . וביאותדקיר בהרבה פילווא לכסותו יכול מוכן עפר לו יש ואם תיחוח ועפר נעוץ דקר לו שיהיה

 הוא, ויכיס בר דלאו המהב דם לצורך טוב ביום עפר שמטלטל טעמו, שטעם האיסור לכסות הוא מפני

 רות.דקי בכמה אפילו המכס מוכן עפר לו היה אם אבל מוכן עפר לו כשאין דוקא היינו כן ואם

 ירהבדק כסותול יכול אם, רהכי אפר או מוכן עפר לו ויש, דמם ונתערב וחיה בהמה שחט :שו"עכתב ה

 .יכסנו לא, לאו ואם; יכסנו, הבהמה דם בשביל להרבות צריך שאינו אחת

הרי לא טרח אחת ש דקירהפסק כדעת הטור שבדקר נעוץ בעפר תיחוח מותר ב )ס"ק לז( מגן אברהםה

שב בבר מן התורה עקור דליא יותר בשביל הבהמה, דלא כב"י. והוא משום שדי במה שאסרו חכמים בהד

 .)ס"ק קד( מ"בו חדש פרי, ב"חואל תעשה. וכ"פ 

 םמי בהמה םד היה שאם כדי עד המרוב החיה דם היהשמדובר כש בשם הפוסקים )ס"ק קב( מ"בכתב ה

 . בכיסוי חייב בחול בזה החיה דם אדמומית ניכר היה

א ה אחת. שמא לבדקיר פילושאם לא יספיק לו דקירה אחת, לא יכסה כלל א )פ"א ס"ס כג( יש"שדעת ה

איסור כתב ש ס"ק כא() ט"זה ולםא. ב"חיכסה דם המחוייב בכיסוי ונמצא טורח ביו"ט שלא לצורך וכ"כ ה

 דמים ביחד לארבו ה"כ כשנתעוא ,הדם כל לכסות צ"אש )יו"ד כח, טו(ו מוכרח כלל, שהרי קי"ל זה אינ

 חיה בשוחט וגםו, ת מקצתכסושייך לומר שיש מקום בו אין כל הדמים מעורבים, ולכן ודאי מועיל ל

 לכסות שרדאפ מה כל ודאי ,'א נעוץ דקר רק לו היה ולא הדם כל לכסות די אחת בדקירה ואין לבדה

 .זה בתערובות הוא כן נ"ה ,לכסות צריך פ"עכ חתא בדקירה

 החיה מיד בשביל לנוט שהיה חתא דקירה דאפילוועוד,  )ס"ק קה( מ"ב )ס"ק לח( אברהם מגן, יש"שכתבו ה

 שדם כדי דע כ"כ מרובים הבהמ דם שמכסה דבמקום אפשר כן אם בהמה בדם דמעורב דכיון ,אסור נמי

 הבהמה דם בשביל טרח כ"וא מלכסות מקום אותו ופטור מים היה הבהמה דם אם ניכר היה לא החיה

 .ואסור בכיסוי חייב שאינו

 סעיף כ':

 שחט ציפור מעיו"ט ולא כיסה דמו 

 .ט"בי יכסנו לא, דמו כיסה ולא טוב יום מערב צפור שחט :שו"ע, וכ"פ הרבה בשם )ח:( שנינו בביצה
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 ימנעומ ,ט"עיומ לו אפשר דהיה ןכיו למטרח ליה שרי לא נמי מוכן עפר לו יש אפילו )ס"ק קו( מ"בכתב ה

 ומןרש יהיה םוא לערב עד תיןוימ. באכילה הבשר שרי ליה מכסה לא דאפילו כאן ליכא טוב יום משמחת

 .שיכסנו כדי לשמרו כלי עליו לכפות ויש יכסנו ניכר
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 דין מליחה ומליגה ביו"ט -סימן תצ"ט 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

  הפשטה מיוחדת -מרגילין' 'אין 

 ".הלי חזי דלא טירחא טרח דקא - טוב ביום מרגילין אין: ר"ת" )לג.(שנינו בבכורות 

 וכרילמ או חיםלנפ מפוח ממנו תלעשו שלם העור כל הרגלים דרך להפשיטו - מרגילין אין י"רש ופירש

ת העור פשיט אב שהוא להכת טורגם ה .שלימים המפשיטין כבשים בעורות אותו שנותנין ושמן דבש

 שלם כדי לעשות ממנו נוד.

 כל ציאהמו זה להמרגי הוא יצדכ, טוב ביום ירגיל לא הבהמה את המפשיטכתב " (ו"פ"ג ה) ם"רמבה אולם

 ורךצ בו ואין גדול טורח זה טבהפש שטורח מפני, יקרע ולא שלם העור כל שיוציא כדי אחת מרגל הבשר

כל שמותר, אע"פ  גל אחתמר הבין מדבריו שכל שאינו מפשיט באופן שמוציא כל הבשר ב"י". הלמועד

ה כשהוא לפניו, ואדרבותחו מה פעור הגוף שלם מלפניו ומאחריו, שהרי אין בדבר טורח יותר מאילו הי

 שלם יותר נח להפשטה. 

 כדי חדא מרגל רבש כל ציאהמו זה, מרגיל הוא כיצד, ט"בי מרגילין אין ע"פ הרמב"ם: שו"עכתב ה

 .דלמוע צורך בו ןואי גדול טורח זה בהפשט שטורח מפני, יקרע ולא שלם העור כל שיוציא

ילו הב"ח הוסיף שאפ)לם שעור הכתבו שיש להחמיר גם כפירש"י שלא להפשיט  )סק"א( מגן אברהםוה ב"חה

רמ"א תמה על ה סק"א() ט"ז. והרה(יתיאם מפשיט דרך הפה עד זנבו, ולא דרך הרגלים, ג"כ אסור, שעכ"פ היא טירחה 

 . )שכתב כרש"י(מדוע לא הביא דברי הטור 

 עד אחדה מרגל ךשחות ינודהי ,הרגלים שתי דרך העור מפשיט אםש ב"יכתב עפ"ד ה פרי חדשה אמנם

 "כ.כירחה מרובה טמותר, שאינה  ,שלם העור מפשיט ז"ועי האחרונים רגלים שני בין השני

מו ככן מלשחוט,  ע מחמתא ימנכתב שידעו חז"ל שגם אם לא יתירו לו להרגיל ל )ס"א( ערוך השולחןה

 .)להלן ס"ג, דריסת העור(שמצאנו בהלכות אחרות 

 סעיף ב':

 מליגת גדי 

 ."...באור אותן הבהביןומ הרגלים ואת הראש את]ברותחין[  מולגין: רבנן תנו" )לג.(שנינו בביצה 

 ששי מפני - ועור אכולל כדי ולגולמ רצה ואם ,גדי למלוג אסורש טז( )הובא ברא"ש ביצה פ"ד סימן ג"בה כתב

 ילהוא גדי לש גופו כל מלוגל שאסור (מולגין ה"ד. )לד כתבו תוספותה גםמותר.  בהפשט יותר טורח בו

  .טפי לעשות הקלה בהפשטה ויכול

 למלוג התירו שלא שהורו גאונים ישש (ג' סי ב"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה בשם (ז"פ"ג ה) המגיד הרב כתב

 אלא עושין שאין לפי ,בהמה של עורה לאכול שמתכוין , אע"פבלבד ורגלים ראש אלא הבהמה כל
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 ויש .חול כמעשה יותר שנראה ,ועוד .הכלים את לגמר שאסרו כדרך זה לעשות ואסרו ,ביותר המפונקים

  .בהווה שדיברו אלא בלבד ורגלים ראש אמרו שלא שהורו

 .העור לאכול מולגו כ"אא גדי למלוג אסור :שו"עכתב ה

א י' הנכונה היבל הגאטור, שהב"י כתב דבריו ע"פ גי' משובשת ב )פ"ג סימן כד( יש"שוה ב"חכתבו ה

 ט"זוה )סק"ב( רהםמגן אבכ השאפילו רוצה לאכול העור אסור למלוג. וכן משמע מכמה ראשונים. וכ"

 שנכון להחמיר לכתחילה.  )סק"ג( מ"ב. וכתב ה)סק"ב(

תב ועוד. וכ )סק"ג( מ"בה. וכ"כ להפשיטה א"דא הכול למלוג מותר דתרנגולת ק"סמ בשם ח"בה כתב

שר ותר טירחה מאבכך י ם שיששא"צ למרוט ממנו את הנוצות במקום מליגה, משו )ס"ג( ערוך השולחןה

 במליגה.

 סעיף ג':

  טלטול העור לדריסה ומליחה 

 )יא.(שנינו בביצה 

יש עמו  , אלא אם כןגביהנולא י: בית שמאי אומרים: אין נותנין את העור לפני הדורסן, ומשנה"

ושוין  . תנא:ושאסור לטלטל -שר ב: תנא: ושוין שאם קצב עליו גמראכזית בשר. ובית הלל מתירין. 

 -ן! נת פשיטא, לצלי -לא.  -רה שמולחין עליו בשר לצלי. אמר אביי: לא שנו אלא לצלי, אבל לקד

 הא קא משמע לן: דאפילו לצלי כעין קדרה אסור"

 אסור. ושל קדירה מליחתל קרוב שלו צלי שמולח אדם קדירה, כעין לצלי (אבל ה"ד: ה) ן"רה ופירש

 ף"ריה . וכ"כלוכו את שימלח דע מעט וכאן מעט כאן למולחו להערים מותרש (ו"ה א"פ) ירושלמיומובא ב

 .)פ"ג ה"ד( ם"והרמב ,(טז' סי) ש"הרא ,:(ה)

ורץ גדר. אך אינו פש, משום שי"א שרק לצורבא מרבנן מותר להערים (תרנו' ביצה פ"א סי) מרדכיה כתב

 זו דיא דהערמהכתב בה :(בל ד"נ ב")ח ירוחם רבינוהעיר שמסתימת הפוסקים משמע שאין מחלקים בזה. ו

 אדם. לכל מותרת

 .(מט) תבש במסכת ואילו טוב, יום שמחתשכאן משמע שאסור לטלטל עור אם לא בשביל  ש"ראה הקשה

 והכא ו,עלייה אלמיזג שפיר זידח דיבשים (טומנין ה"תוד. מט שבת) ת"ר בשם ותירץ שמותר בטלטול. משמע

  .(אין' נימת ה"ד. ה) ן"רה כ"וכ מדוחק. אלא בהם להשתמש ראויין שאינם בלחים

 ןשאי פי על אף ,הרגלים סתדרי במקום וליתנה עורה להגביה מותר, ט"בי שנשחטה בהמה :שו"עכתב ה

 עטמ כאן לוחלמ להערים ותרומ. לצלי שמולחים כדרך קלה מליחה עליו למלוח ומותר. כלל בשר עליו

 דינן וףע של ותונוצ: כתב רמ"אהו. אסור, טוב יום מערב נשחטה אם אבל. כולו את שימלא עד, מעט וכאן

 .בעור כמו, להצניען כדי לטלטלן דמותר בעור כמו

הקשה, הרי בגמ' מובא שטעם  )סק"ג( אברהם מגןה אולםפירש ש'להגביה' היינו ליתנה ע"ג יתידות.  ב"חה

ההיתר ליתנם במקום דריסת הרגלים הוא משום שאומרים האנשים שנתנם שם כדי שישבו עליהם, אבל 
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, )סק"ה( מ"בכ הע"ג כלונסאות מוכח שעושה לצורך העור ואסור! ולדעתו 'יגביהנו' הכוונה לטלטלו. וכ"

 .כ"ג למימלחה אתי לצורכה שיטוח לו נתיר אםש

 משמחת מנעט, וירו לא ישחו, שאם לא יתילטלטלו מותר לצל מחמה שאפילו )פ"א סימן לא( ש"ישה כתב

בשם  סק"ד() מ"בה וכ"כ .סק"ג() מגן אברהם. הביאו הלטלטלו אסור העור יפסיד שלא יודע אם אבל, ט"י

 האחרונים.

 פרי מגדיםה . וכתבם לשו"עועוד מסכימי מאיר בית, רעק"א אבלמחמיר בטלטול הנוצות.  פרי חדשה

 נו נולד.ה, ואיבמש שנוצה של אווז גם אם נשחטה ביו"ט מותר לטלטלה, מכיון שראוי להשת

 נשחטה מערב יו"ט 

 )יא:(שנינו בביצה 

מהו  -! רסן... תנינאהדוני ר לפ"ואמר עולא: שלשה דברים התירו סופן משום תחלתן, ואלו הן: עו

מע לן: נמי, קא מש ום טוברב ידתימא: טעמייהו דבית הלל משום דחזי למזגא עלייהו, ואפילו מע

 א"ל -ום טוב אין, דערב י -התירו סופן משום תחלתן; דיום טוב 

 ע מלשחוטלו אינו נמנ יתירו לא ביאר שאם שחט מעיו"ט אין לגזור משום תחילה. או משום שגם אם ב"יה

, לא הופשטה ביו"טועיו"ט מטה מעיו"ט, שהרי יכול לשחוט ולמלוח מעיו"ט. ונראה מהטור שגם אם נשח

 הנרא )פ"ג ה"ד( ם"רמבמה אבל .(יא' סי א"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבוכ"ד ה .(יז' סי) רא"שהתירו וכ"נ מדברי ה

  .(רסינןג ה"ד. ה) ן"רוה י"רש עתד התירו. וכ"נ טוב יום מערב שנשחטה פי על אף טוב ביום שהופשט דכל

 .אסור, טוב יום מערב נשחטה אם אבל :שו"עכתב ה

כתב יו"ט אסור. ופשטה בם הואהביא דברי הרא"ש וסיעתו שאם נשחטה בעיו"ט, גם  )סק"ה( מגן אברהםה

 סק"י() מ"ב. גם הר בצ"ענשאודאפשר שאם שחטה סמוך לחשיכה ולא היה זמן להפשיטה מעיו"ט, מותר. 

א ל ושכ"ד המג"סק להק, פפסק להלכה שאם נשחטה מעיו"ט אין היתר כלל, אך אם לא היה לו שהות

 לקמן.

 ואם .שוכחל מזיד ןבי לחלק איןד ,ט"בי למלחו אסור ,ט"מעי למלחו שכח לואפיש )סימן ע"ג( ל"מהרי כתב

בספר ו. חול ויה אתנינ גביל קמא דיומא אפשר חשיב אם ע"צד מגן אברהםכתב ה ,ראשון ט"בי נשחטה

 מצדד להקל. ישע בגדי

 סעיף ד':

 מליחת החלבים 

 )יא.(שנינו בביצה 

וח על גבי ו: שוטחן ברשע אמריהו "תנו רבנן: אין מולחין את החלבים ואין מהפכין בהן. משום רבי

 ושע"י יהבאין הלכה כר תנה:יתדות. אמר רב מתנה: הלכה כרבי יהושע. איכא דאמרי, אמר רב מ

 כילה.לא וייםרא ינםשא מפני פסק כן, וביאר הטעם (ג, ה) רמב"םקים כת"ק, גם הופסקו הפוס
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ך באויר, בתו הן בשרה למלוח עלינסתפק, מה הדין אם רצ (ואני ה"ד. יא) א"כתב שהרשב (אין ה"ד: ה) ן"רה

 ים אלא בשבילל החלבשביבידו באופן שאינו נוגע בהם. שיש המתירים מכיון שאין הוכחה שעושה 

 ם אסור, משוםהחלבי ע"גשהבשר, ויש אוסרים מכך שלא התיר למלוח אלא ע"ג העור בלבד, ומשמע 

 שדי להם במליחה מועטת. 

 פי על אף ,יתדות גבי על לשטחן אפילו, בהם מהפכים ולא החלבים את מולחין אין :שו"עכתב ה

 .באויר עליהם בשר למלוח אסור וכן; טוב ביום שנשחטה

ן, ובין ר במקום דורסנת העור נתיביארו ע"פ הגמ' את החילוק בין הית )סק"ד( ט"זוה )סק"ח(מגן אברהם ה

אם וקון החלבים, ין לתיתכואיסור מליחת החלבים. שבחלבים מכיון שאינם ראויים לאכילה מוכח שמ

 עלייהו. דחזו למיזגא מר אמרמי יתירו לשטוח יבואו להתיר גם למלוח, ויש בכך משום עיבוד. אבל עור

 "ג ביו"ט.מלוח עור לדאפשר שבזה"ז שאין הדרך למלוח ע"ג עור, אס )סק"י( מגן אברהםכתב ה

 טלטול החלבים והעור 

יים צה משום שראונן מוקם אישמותר לטלטל החלבים, שה )פ"א סימן טז ד"ה ואפילו(הגהות אשר"י כתוב ב

. וכ"נ ב(לן )שם סימ שיש"וה ב"חלהדלקה, ועוד שדעת האדם עליו לטלטלן ולהצניען שלא יאבדו. וכ"פ ה

ש שאין לו סק כר"יה שפוכתב שהגה"א אזיל לשיטת )סק"ט( מגן אברהםה אולם. )סק"ה( ט"זמדברי ה

ה לטלן כשנשחטסור לטבים אשנולד אסור, גם החל )תצה, ד(מוקצה ואפילו נולד, אבל לפמ"ש הרמ"א 

לבים לטלטל הח ותריו"ט ממע ביו"ט, ורק להצניען מותר מטעם 'סופן משום תחילתן'. אבל אם נשחטה

 משום שראויים להדלקה.

יה להדלקה. ה וראוג פתילשמותר לטלטל חתיכת שעוה שיכול להניח ע" )שם( אברהם מגןעוד כתב ה

 שחטכשנ אבל .)שח, כה( טלולטל מותר יבש הוא ואם ,לטלטלו אסור לח הוא אםועור שהופשט מעיו"ט 

. נולד ל"הד לטלטלו אסור בשי הוא אם אבל ,יסריח שלא לטלטלו מותר לח הוא ואם ,נולד ל"ה ט"ובי

 .)ס"ק טו( מ"בוכ"כ ה

 סעיף ה':

 טלטול ה'עלי' לקצב עליו בשר 

 )יא.(שנינו בביצה 

: תנא: אגמרין. ריובית הלל מת : בית שמאי אומרים: אין נוטלים את העלי לקצב עליו בשר,משנה"

 אסור לטלטלו"ש -ושוין שאם קצב עליו בשר 

בל אא מחמה לצל, שדוק :(ה) רי"ףפירש שאסור לטלטלו משום שנעשה בו כבר צורך יו"ט. וכתב ה רש"י

 י"רבשם  כתב (טו' יס) ש"הרא אך דין העלי כסתם כשמל"א. )שבת מז:(לצורך גופו ומקומו מותר. שלדעתו 

ד ממח"כ שמייחכהעלי  עתו דיןולד .(ה"ה א"פ) בירושלמישאפילו לצורך גופו ומקומו אסור, וכן מוכח 

 להם מקום, ולכן גם לצורך גו"מ אסור.
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 מותר, ותהריפ בו כתושל לאיסור שמלאכתו אלא, הוא וכלי וכבד עב דף שהוא, עלי :שו"עכתב ה

 .(שרי מקומוו גופו לצורך אבל), לצל מחמה לטלטלו אסור עליו שקצב ולאחר; בשר עליו לקצב לטלטלו

כ"פ מחת יו"ט, ושמשום  עליו שאפילו כלי שהוא ממח"כ מותר לטלטלו לקצב )ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה

 כשמל"א אסורשרשב"א מפורש בוכתב שאינו מוכרח,  )ד"ה אלא( באור הלכהה אולם. )פ"א סימן כט( יש"שה

 בטלטול ביו"ט, וכ"נ מפוסקים נוספים. ונשאר בצ"ע לדינא.
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 וסדר, יתנהג היאך טוב ביום לבשר הנצרך -סימן ת"ק 
  מליחתו

 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 קניית בשר בפיסוק דמים 

 )כז:, כח:(שנינו בביצה 

שוחטין יום טוב, ו ה מערבן עלי: אין נמנין על הבהמה לכתחלה ביום טוב, אבל נמנימשנה"]כז:[ 

תחלה על קין דמים לכין פוסאל: א: מאי אין נמנין? אמר רב יהודה אמר שמוגמראומחלקין ביניהם. 

ו. תניא זואומר: זו כ צל זו,אזו  המה ביום טוב. היכי עביד? אמר רב: מביא שתי בהמות ומעמידןהב

מך עלו: הריני  ל אומר, אבנמי הכי: לא יאמר אדם לחברו הריני עמך בסלע הריני עמך בשתים

אבל שוחט  ר בשר,בדינ : לא יאמר אדם לטבח שקול לימשנהלמחצה ולשליש ולרביע. ]כח:[ 

לקא נרש אמרי: חרטא, בלגו ת: היכי עביד? כי הא דבסורא אמרי: תרטא ופגמראיהם. ומחלק בינ

ופלגו  אמרי: רבעא מחסיא במתאוופלגו חלקא, בפומבדיתא אמרי: אוזיא ופלגו אוזיא, בנהר פקוד 

 רבעא"

 פסוקל שוה יתהה כמה למחר ידעוש עביד היכי ביניהם ומחלקן הוא שוחט דקתני - עביד היכי :"ירשופי

 נמנה - עמך יניהר .הנותרת שמין ולמחר כזו שזו ראו ויאמר שוות בהמות שתי ט"בי - להם מביא .דמיה

 קחיל רוצה כשאינו - עביד היכי. טוב ביום דמים לה פוסקין אין דאמר כשמואל והיינו בסלע זו בהמה על

 היה דרכן - אמרי בסורא .לו יאמר מה בשנים או בדינר אלא רביע ולא שליש ולא מחצה ולא הבהמה כל

 ןמ נתחים כךו כך בשוה ותיהםבהמ מנתחין היו הטבחים כל' וכו תרטא פלג או תרטא לי תן לטבח לומר

 .יבעאר פקוד בנהרו אוזיא ובפומבדיתא חלקא ובנרש תרטא בסורא קרו נתחים ולאותם הבהמה

 יךצר כמה ידעו ךהיא ל"כדא .וכז זו ואומרהב"י למד דמשמע שמביא שתי בהמות ומעמידין זו אצל זו, 

 .ינריםד שני שוה שנתח בהמה ויש ,דינר שוה ממנה שנתח בהמה יש הרי ?לפרוע

ו, זישה על בהמה מנה חמנמר להחמיר שאין נמנין אף מנין בנ"א על הבהמה לכתחילה לו רשב"אדעת ה

ף דלא שא חדש פריה . וכתבפיםשזה מעשה חול. ורק אם נמנו עליה מעיו"ט יכולים להוסיף אנשים נוס

 ע"ב. ת המחמיר מ"מקי"ל כרשב"א, 

 הריני: לו יאמר לא וכן, שתיםב או בסלע לי תן: לטבח לומר דמים בפיסוק בשר קונים : איןשו"עכתב ה

 פיסוק אבל בעיר לחלק שדרך החלקים כפי רביעיות או שלישיות להם מחלק אלא, בסלע עמך שותף

: תבכ רמ"אוה. לו יפרע כך והשש וכפי הנשארת שמין ולמחר, כזו זו: ויאמר בהמות שתי ומביא, דמים

 הגהות) אסור גונא בכהאי ילואפ י"א עם ישראל אבל, גונא כהאי שרי ישראל לגבי ישראל דדוקא א"וי

 . (צדין אין פרק אשירי
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ילו ם מקפידים אפרל, ואלא גוהעיר שכל מה שהותר הוא דווקא שאינם מקפידים וב )סק"א( אברהם מגןה

 .סק"ד() מ"בבלא גורל אסור, דגזרינן שיבואו לידי מידה ומשקל ומנין. וכ"כ ה

 בהמה יאלהב צ"א ,מחרל להם שיאמר המקח בדבר הטבח על םסומכי הקונים אםש )סק"ה( מ"בכתב ה

  .תניא בשם . וכ"כ הא"ראחרת

, שתתף עם הגויגיל להין רשטעם האיסור לומר לגוי, הוא משום שבדר"כ א )סק"ג( מגן אברהםה כתב

 ה"ג בשר כשר,גוי בככור לכתב שהוא משום שאסור למ )ס"א( לבושנראה הדבר טפי כמקח וממכר. וה

. לא לומר לגויחמיר שלה כתב שיש )סק"ז( מ"בשכל מה שהתירו הוא משום שמחת יו"ט של הישראל. ה

 ר. ים מותדמ סובר שאין חילוק בין ישראל לגוי, וכל שאינו מזכיר פרי חדשה לםאו

 שמקחו ברד אבל ,רכבש דועי מקחו שיעור שאין בדברשכל האיסור לעיל הוא דווקא  )סק"ז( מ"בכתב ה

 .יםדמ סכום לו כירמז אינו אם יגו אצל חלק ליקח מותר ,ג"וכה ואגוזים ביצים כמו ידוע

 ב': סעיף

  ביום טובשקילה 

 )כח.(שנינו בביצה 

ין ם: איוחכמים אומר פיץ,: רבי יהודה אומר: שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקומשנה"

מרו ל: אפילו לשר שמואדה אמ: מאי כל עיקר? אמר רב יהוגמראמשגיחין בכף מאזנים כל עיקר. 

שוקלין  שמעון ברבי ביא ורחיי מן העכברים. אמר רב אידי בר אבין: והוא דתליא בתריטא... רבי

 מנה כנגד מנה ביום טוב"

 משקל. םלש שנותנו דמיחזי יןכששוקל בה אותו שתולין בטבעת -בתריטא  דתלי והוא "ירשופי

זנים גיחים בכף מאאין משא כרבנן שדלא קי"ל כר' חייא ור"ש ברבי, אל (ט' סי) ש"ראוה .(טו) ף"ריה כתבו

 ק הלכה כר"ש,פס .(כח ד"יר ובפסקי א ותא. טו ג"שה) ישעיה רבינו, מנגד. )ד, כ( רמב"םכל עיקר. וכ"נ דעת ה

 בשם גאון. (תרלח' סי) האגור וכ"כ

 מן מרולש אזניםמ בכף יתנול ואפילו; יבשל כמה לידע, בביתו אפילו, בשר לשקול : אסורשו"עכתב ה

 .אסור, נהמ כנגד מנה ללשקו ואפילו; בה לשקול שרגילים במקום תלויה היא אם אסור, העכברים

מותרת ש הבשונה ממדיד שאסור לשקול גם אם פיחת מעט או מוסיף מעט, )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

נו שאפילו אי בהאליה רהשם ב, והוסיף )סק"ח( מ"בכה"ג, כיון שאינו נראה אלא כשופך לכלי. וכ"כ ה

 .דא דחולבואסור משום ע שוקל במשקל הרגיל, אלא שמניח בכף כלי או סכין ודעתו למחר לשקלו,

למשקל אלא  מכוין אינוששמותר לומר לטבח 'תן לי ליטרא בשר', משום  )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

 .)ס"ק יד( מ"בלהודיע לו כמה הוא צריך. וכ"כ ה

 שקילה לצורך מצוה 

בשם  )סי' שו ס"ק סג(לצורך מצוה, כגון בליל הסדר לדעת מהו שיעור כזית, כתב כה"ח  לשקול ביום טוב

שמותר למדוד לצורך מצוה אפשר ללמוד שגם מותר  )שו, ז(שממה שפסק השו"ע  )ס"ק טו( הדביר פתח
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שיש לסמוך על הפתה"ד, ומותר לשקול לצורך מצוה  )שש"כ פכ"ט הע' קג( גרש"ז אוירבךלשקול, ודעת ה

שמותר לשקול בכלי משקל קטנים ביתיים  )שולחן שלמה סי' תק סק"ב(יכר שעושה כן לשם מצוה. והורה כשנ

שיעורים של כזית וכד', כיון שאינו נראה כלל כדרך מקח וממכר, וזוהי מדידה של מצוה המותרת, ומ"מ 

דה של מצוה כתב שכשם שמדי )ח"ב פכ"ה תשובה ב( לציון אורעדיף לעשות כן לפני יו"ט. גם בשו"ת 

פסק שמותר לשקול  )ח"א סימן טז ד"ה ולענין( דעת יחוהמותרת כך גם שקילה לצורך מצוה מותרת. ובשו"ת 

 לצורך מצוה, כגון כזית מצה ומרור בליל פסח.

דידה אבל לא בשקילה. גם מיקל במ (81)שבות יצחק פסח פכ"ב, הל' שבת בשבת פרק ע"ג הע'  גריש"אה אולם

 היסס מכמה טעמים על היתר פתה"ד. כה"ח

 שקילה בידו, ודין טבח אומן 

 )כח.(שנינו בביצה 

: ה אמר שמואלב יהודמר ר"ואמר רב יהודה אמר שמואל: טבח אומן אסור לשקול בשר ביד. וא

 טבח אומן אסור לשקול בשר במים"

 אסור, ג"בכה דוקא מעומש המשקל. ומכוין אחרת בידו והמשקל אחת בידו הבשר שלוקח "ירשופי

 שהוא כתב (מאי' מג ה"שם ד) ן"רה אולם מותר. אחת בידו המשקל לכוין יודע אם אבל מאזנים, לכף שדומה

  .(שם) ש"ראה כמאזנים. וכ"כ הוא שהרי ליטרא, ואסור בלא הבשר משקל לכוין יודע

, שקל אסרושדווקא מ (ואמר ה"ד' ובחי ד' סי ב"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה בשם (פ"ד שם) המגיד הרב כתב

  ליטרא, מותר. חצי או אבל אם הטבח יודע לחתוך במידה מדויקת, ליטרא

; אסור הז אפילו אומן וטבח, בה יש כמה ומשער בידו החתיכה שלוקח, בידו לשקול : ומותרשו"עכתב ה

 . וששח ואינו כדרכו ךחות, ליטרא חצי או ליטרא לחתך, חתיכתו דרך לכוין יודע הוא אם אבל

 ועוד.  ס"ק יב() מ"בהכ"כ ושאסור ליקח ביד אחת המשקל וביד השניה בשר לשער המשקל. ב"ח כתב ה

מגן ה ו מותר. וכתבבבית , אבלשדוקא למכור אסור לטבח אומן לשקול בידו )פ"ג סימן יח( יש"שמשמע מה

 .יג( )ס"ק במ""כ ה. וכשכ"נ, שהרי הרשב"א מתיר אפילו לשקול ממש לצורך ביתו )סק"ה( אברהם

 שקילה לצורך ביתי 

ל לשקול ין, אבח או בשותפשכל האמור הוא דווקא בלוקח מהטב (יהודה רב אמר ה"ד' חי) א"רשבה כתב

 דעת כמה הגיעלירצה  ול אםשמותר לבעה"ב לשק )ג, ו( בירושלמיבביתו כמה יבשל מותר, וכן משמע 

יו"ט בלשנות דרכו  ל הביתבע "שלא החמירו על ב"חלחלקו, שכן דרך בעל הבית להיות מונה. וביאר ה

 כים".כך צריא שלקלקל עניינו כיון דלא מוכח דמשום דמים הוא דמדכר מנין ומשקל אל

גם סתה, ומשמע שמח לעידת קבמוד )כט.(שמהבבלי לא נראה כן, שנחלקו רב ושמואל  ב"י, כתב המנגד

סור אמשמע שבסתמא וקדיח, י ירה כדי שלאבמדידה בביתה נחלקו. וכן למדנו שנחתום מודד תבלין לקד

 למדוד, אע"פ שהוא בתוך ביתו, וה"ה לעניין משקל.
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ר כששחטה "כ בבשט, משאשבקמח הדין שונה, מכיון שהיה יכול לעשותו מעיו" כתב אבוהב י"מהר

 אךיו"ט. מדידת קמח ב להתיר וברסביו"ט. ולכן לא גזרו אפילו כשהיה לו בשר מעיו"ט. ועוד, שהרשב"א 

 דחאו, שגם בקמח יתכן שלא היה לו בעיו"ט ולקחו ביו"ט.  ב"יה

 בביתו... אפילו, בשר לשקול : אסורשו"עכתב ה

כא השל מה בכך,  שבונותחחשב כתב שאין מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, שמצינו שמותר ל )סק"א( ט"זה

 קול.ונה להתיר לשהכוין ך אנמי מתיר הירושלמי לחשוב כמה הגיע חלקו משום שאין לו בכך נ"מ, א

 ג': סעיף

 עשיית נקב בבשר 

 )כח.(שנינו בביצה 

מותר  מר רב הונא:אשרי.  בידא"אמר רב חייא בר אשי: אסור לעשות בית יד בבשר. אמר רבינא: ו

 "לעשות סימן בבשר. כי הא דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת קרנתא

 - בסכין לאב, הוא ולח דרך דלאו, שרי באצבעו ובלנק - שרי ובידא .בו לאחוז נקב - יד בית :י"רש ופירש

, נותלש צריך טוב וביום, יתולב להוליכו ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר כשמוכר, הוא חול דרך

 .בו מותר וממכר מקח שאין, היכר לעשות

צריך לעשות שר בשר מוכהטעם האיסור משום היכר שאין מקח וממכר. והוא רק בקצב  רש"יא"כ, ל

 לי, ולפ"ז גםעושה כראה כביאר שעושה כעין בית יד ממש, וטעם האיסור משום שנ ר"ח אבלהיכר. 

ה ה"ב יהיעבלוגם לשיטתו  כתב "שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול", רמב"םלבעה"ב יהיה אסור. וה

 אסור. 

 אפילו ותרמ, סימן בו לעשות אםו. מותר ביד אבל, בו לתלותו בסכין בבשר נקב נוקבין : איןשו"עכתב ה

 .בסכין

שום הצורך מלא רק אעצם בביאר שאפילו לדעת רש"י עשיית הנקב אינה אסורה  )סק"ז( מגן אברהםה

לותו. יקומן כדי לתקב באפת נלעשות שינוי והיכר, שאין מקח וממכר ביו"ט. ולכן ודאי שמותר לעשו

 ש להחמיר.ין דוד כמג ששמ"מ לעשות בו נקב עגול או משול פמ"ג. והעיר ה)ס"ק טז( מ"בוכ"פ ה

 כתיבת אותיות וציורים בבשר 

תר לעשות, למא מוורושם בע דלאו דוקא סימן )ב, כו( יעקב שבותכתב בשם שו"ת  )אות ח( הבאר היטב

 שנה. ובשו"תידחול  בדאאלא אפילו לרשום תבות מותר, ומ"מ כל מה שאפשר לשנות שלא יהא כעו

 התיר משום שאין דרך כתיבה בבשר. )סימן קסט(מהר"י אסאד 

אסור  תיות וציוריםבל אוותר, אמשרק סימן  )הל' יו"ט אות יט( מהרי"לכתב בשם  )אות טו( אליה רבהה אולם

שאין שום  ()אות כיון שער הצתב ב. וכ)ס"ק יז( מ"ב. וכ"פ המאירילעשותן בבשר דרך סימן ביו"ט. וכ"כ ה

 ם אוכל נפש.רו משוהתי שאינו מתקיים שהוא מדרבנן לאמקור להיתר בזה, ואפילו כתיבה בדבר 
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)כלל  דםאחיי ', כתב הית וכדת בוגם לחתוך את הבשר עצמו בצורה של ציור מסויים, כגון לחותכו בצור

תבנית, בהנחת העיסה  ן ע"ישה כשכשאופים בצק ביו"ט אסור לעשותו כצורת עוף וכד', בין שעו צב ס"ג(

ה יר לעשות חלכתב להת ה(כ)ט,  הלוי שבטבשו"ת  אך. )עמ' סט( זון עובדיהחבין שעושה כן ביד. וכ"פ ב

 שם כתב. ה אין עליהםף העיסת מגושצורות ואותיות העשויו )סימן כו(בצורת דג וכד', עפ"ד מהר"ש הלוי 

 ד': סעיף

 מולגין הראש והרגלים 

 בסיד אותם ןטופלי יןא בלא, ורבא אותם ומהבהבים והרגלים הראש : מולגין)לד.(ע"פ הגמ'  שו"עכתב ה

 . שיערה ורךצל כעושה שנראה ,במספרים אותם גוזזין ואין; כעיבוד דמתחזי, באדמה ולא בחרסית ולא

ו"ט, מדובר סור ביאו"ט ביאר שלדעת המחמירים שאף באוכל נפש אם אפשר לעשות מעיבית מאיר ה

 .(ס"ק יח) מ"בכשלא היה לו פנאי למולגו מעיו"ט, או ששחטו ביו"ט עצמו. וכ"כ ה

 ה': סעיף

 מליחת כמה חתיכות יחד 

 )יא:(שנינו בביצה 

לא או צריך ניאף על פי שא "אמר רב יהודה אמר שמואל: מולח אדם כמה חתיכות בשר בבת אחת,

 לחתיכה אחת. רב אדא בר אהבה מערים ומלח גרמא גרמא"

 רבהע חברתה: ומרא, היום לאכלה זו שמלח לאחר - מערים .לכלהו טרחא דחד - אחת : בבתי"רש ופירש

 .ומולחה וחוזר, היום לאכלה עלי

ריך חתיכה שצשה , ואע"גבשר במליחת מיקל :(עה שבת) באוכלין עיבוד דאין משום (טז' סי) ש"ראה כתב

 ולמלחה כהוחתי כהחתי לכ להפוך צריך וגםלה אינה מיתקנת ומשתבחת כלל במליחת שאר החתיכות, 

 בצד השני.

 לפי :(יז) קנסו אותוערמה שבישל בהוחילק בין דינו של מי שלא הניח עירובי תבשילין  (מולח ה"ד: ה) ן"רה

ו"ט, ולכן ימחמת  שההפסד בא . ובין כאןתבשילין עירובי להניח לו שהיה ,פסידתו לו גרמה שפשיעתו

 התירו לו להערים.

תיר אלא לא ה אונראה שרב אד .אדא דרב הא וגם ,שמואל אמר יהודה רב הביאו את דברי ש"ראוה ף"ריה

 "םרמבאשונים. הכ"כ הרשחרי והתקשה הב"י, מדוע הטור לא כתב שמותר רק ע"י הערמה א ע"י הערמה,

 אלא צריך נושאי פי לע אף חתא בבת בשר חתיכות כמה אדם מולחלא הזכיר דברי רב אדא, וכתב " )א, י(

י "ולכן למד הב שמואל."ל כולקים, וקיוכתב המגיד דאפשר שסובר שרב אדא ושמואל ח. "אחת לחתיכה

 ב"ש דמוע בית ק"הועב) א"רשבה שלדעתו אסור להערים ולמלוח אח"כ חתיכה אחרת ולומר בזו אני רוצה.

 .זו הערמה ול התירו הבשר יסריח שלא ממונו הפסד ובמקום וכתב אדא כרב פסק (ג' סי

 א"וי כתב: רמ"אוה .אחת אלא צריך שאינו פי על אף אחת בבת חתיכות כמה למלוח : מותרשו"עכתב ה

 שהיה פי על אף, ט"בי הבשר למלוח ומותר. (ג"סמ בשם י"וב י"ר) שחרית אכילת קודם רק להערים שרי דלא
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פסק שאסור למלוח  )פ"א סימן לב( יש"שה אך. (כראבי"ה דלאד. "פ סימן ה"ות ל"מהרי) ט"מעיו למולחו אפשר

 בשר ביו"ט.

עתו ק כרמב"ם ולדו"ע פסי השתמה על הרמ"א, כיצד כתב 'הערמה' ע"ד השו"ע, הר )סק"י( מגן אברהםה

ר. נה כזית, אסווכל ממשא הערמה אסורה. והסביר דר"ל שלאחר אכילה אם רוצה למלוח הרבה ולומר

תבו לא יסריח. וככדי ש רמאגכתב שאפילו אחר אכילה יכול להערים ולמלוח אפילו גרמא  ב"חה אולם

 ולומר אחרת ולליט כ"חוא ,חתיכה ולמלוחשחסר בדברי השו"ע וצ"ל: ומותר להערים  ועוד פרי חדשה

 אני חרתהא בזו רשיאמ הערמה י"ע דהיינו תקנה יש אחת בבת מולח כשאינו דאפילו ,ל"ור ,רוצה אני בזה

 עולה שלדעת השו"ע מותר ע"י הערמה. )סק"ב( ט"זגם מה .עכשיו רוצה

ריח ע בודאי שיסנו יודשר איהסכים שכל האיסור למלוח לאחר אכילה הוא דוקא כא )שם(מגן אברהם ה

יערים על שו בזא"ז ע"י ואפיל ילהכאשר לא ימלחנו, אבל בידוע לו בודאי, מותר למולחו ואפילו אחר אכ

 ה.כילכל חתיכה שיאכלנה היום. אך כששחט מעיו"ט אסור, אא"כ מולח לפני א

א בעור לפני , ודוקערמההמערב יו"ט מותר למלוח כולן ביו"ט ע"י אפילו נשחט  פרי חדשלדעת ה

 גר"זה דרבנן. וכ"כ איסור הואהדורסן החמירו משום שיש בו איסור דאורייתא, משא"כ במליחת הבשר ש

חט ין להקל כשנשאחת א בבת והאליה רבה החמירו בזה, והוסיף הא"ר שאפילו ב"חה אולם. חיי אדםו

 מעיו"ט.

אם שיא את דמו. ו להוצהכשירלהעמיד את ההיתר למלוח ביו"ט, כאשר עושה זאת  )ס"ק יא( מגן אברהםה

ה מלח. ואגב ז קל בלאתקלמהיה מולחו מעיו"ט היה צריך אחר הדחה שניה למולחו שוב, אחרת היה 

ו ן היתר למולחמלח איר נמותר למלוח שאר הבשר כיון שהוא בבת אחת או ע"י הערמה. אבל אם כב

 .ס"ק כה() מ"בה כ"כושאין הדרך למלוח קודם בישול, ואפילו הוא קודם אכילה.  שוב, כיון

ט. מולחן מעיו"צריך למלח, ושיש מינים המשתבחים ב )סימן פ( הדשן תרומתלגבי מליחת דגים, כתב ה

ם קרען איו"ט אפילו ולחן בתר למ, והוסיף שאם יתקלקלו כשינוחו זמן רב במלח, מו)ס"ק כו( מ"בוכ"כ ה

 "ט, כדין מליחת בשר לכל דבר.בעיו

 

 

 ו': סעיף

 ניקור ביו"ט 

ר מו מותשום שהבשר עצמ ,טוב ביום הבשר נקרל היתר שיש מצאש (תרסב' ביצה פ"א סי) מרדכיה כתב

, ומותר להסיר ונע את אכילתוצוני המבר חי)ונראה שנחשב כ'איסורא רביע עליה', היינו שהבשר עצמו אינו אסור אלא שיש ד

ך אלא "פ שאינו צרישר אערים הבשאנו סומכים על דברי רב אדא לעיל ומנק ריב"א. וכתב ביו"ט(מונע זה 

 . (רצז' סי) רוקחה כ"וכלמקצתו, 

 מערב נשחט אפילו טוב ביום בשר לנקר דמותר (תשל' סי) ה"ראבי בשם כתב (ב פ"ג אות) מימון ובהגהות

 א"ח) הדשן תרומתה אך .אחר בענין לאכול א"דא משום אוכל מתוך פסולת בורר משום בזה ואין טוב יום
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שכל מציאות שא"א לאכול בלעדה את האוכל, הפעולה שעושה להכשיר את  ,זו סברא עלתמה  (פד' סי

 לתוך בשמרים עכור יין לתת מותר הגיתות דבין :(קלט שבת) מדאמרינןהאוכל חשובה לבורר! וכן 

ומוכח שריב"א לא התיר אלא משום פסידא, ומשמע שסובר שיש  .משתתי הכי דבלאו משום המשמרת

בכך בורר. וכל ההיתר הוא בשוחט ביו"ט אבל מעיו"ט אין הניקור מפיג טעמו של הבשר, ולכן יש לנקר 

  .בקרדום או בקופיץע"י שינוי כמו 

 יוכל םא תצק לשנות וטוב כתב: רמ"אט. וה"מעי נשחט אפילו, ט"בי בשר לנקר : נוהגיןשו"עכתב ה

 .(ד"פ' סי ה"ות ל"מהרי) דבר באיזה לשנות

נה אלא , שברירה איך בוררא שייצידד בדברי הגה"מ, משום שבבשר שאינו מנוקר ל )ס"ק יב( מגן אברהםה

 עליה. רא הוא דרביעא איסואל בדבר המעורב, וכאן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. ואינו פסולת

 "א סימן לב()פ יש"שה ךאנוי. לא שילמד מדברי הרמ"א שאם אינו יכול לשנות מותר ב )ס"ק יג( מגן אברהםה

נאי לנקר את פא היה לאם שכתב  )סק"ד( ט"זכתב שאין לנקר האחוריים כיון שא"א לנקרו בשינוי. ה

 נקרל א"דא ורייםאח חלקוכתב:  )ס"ק כט( מ"בהאחוריים, מותר לנקרם ביו"ט, וגם היש"ש יודה לכך. ה

 יש קדח במקוםו ,ט"מעיו נקרול שהות והיה ט"מעיו נשחט אם לנקרו שלא להחמיר יש ,שינוי י"ע בהיט

 .טוב יום לצורך להקל

 מגןכתב ה ,צלי אם כי כלולא אסור יהיה ט"י אחר ישהא ואם ,לשחיטתו השלישי ביום הוא הבשר אם

 ואילה ט"בי ולהדיח מותר ט"ימע נקרו אם אבל ,הערמה ידי על ולהדיחו לנקרו אסורש )ס"ק יג( אברהם

 כאן "כ, משאיחושמד בידים שהמע עושה ששם ,)שכג, ו( שאסור כלים להדחתואינו דומה  .לאכילה וראוי

 י חדשפרכתב ה. ו)ס"ק כט( "במ. וכ"כ הדאסור ל"נ בשבת אבל ,ירקות כמו שרי ודיו מים עליו ששופך

 שמ"מ ראוי לכתחילה שיאכלו הקצבים חתיכה ממנה.

שהיה לו  ם ולנקר משוםלהערי כולמחמיר ביו"ט שאינו י מגן אברהםהדחה לבשר שאינו מנוקר, ה ולעניין

דעת לשר עוף, אך טלטל באין לדהמג"א אזיל לשיטתיה ש )ד"ה וטוב( באור הלכהלנקר מעיו"ט. ועיין ב

הדיחו. ממילא מותר לוומצא, לא המתירים ה"ה שמותר להדיחו. וגם לעניין בשר שאינו מנוקר הרי ראוי

יו"ט  שרוצה לצורך ת הבשרח אאלא שכתב שלכתחילה ודאי יש להדיחו ע"י גוי. וגם למג"א מותר להדי

 .)ס"ק כט( מ"בעצמו. וכ"כ ה
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 עצים האסורים והמותרים ביו"ט -סימן תק"א 
 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

 ביקוע עצים מהקורות 

 )לא.(שנינו בביצה 

א ין מבקעין לוב. ואטיום ת ולא מן הקורה שנשברה ב: אין מבקעין עצים לא מן הקורומשנה"

מן  ל קורות ולאסואר שמן ה : אין מבקעיןגמראבקרדום, ולא במגרה, ולא במגל, אלא בקופיץ. 

אין  -הן מבקעין ב. וכשם טוהקורה שנשברה ביום טוב. אבל מבקעין מן הקורה שנשברה מערב יו

מן  עין עצים לאין מבקאכי: הפיץ. תניא נמי מבקעין לא בקרדום ולא במגל ולא במגרה אלא בקו

 כן"המו הסואר של קורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, לפי שאינו מן

 רההקו מן לאו בנין. של לארץ כבותהמוש -קורות  של סואר מוקצה. משום דרישא וטעמא י"רש ופירש

 ולד.נ ל"וה מרכלו. קיימא להכי אול השמשות בין קיימא להסקה דהשתא גב על ואף -טוב  ביום שנשברה

 סכין אהו קופיץ תםס - בקופיץ אלא .ראסו לפיכך, מלאכה בו כעושה ונראה, הן אומן כלי וכולן - מגל

 אאל שנו אל .הוא אומן תלמלאכ לאו סתמיה אומן... כלי שאינן שלנו לקרדומות דומה, קצבים של

 ראשב - לוש בזכרות אבל .אומן למלאכת דדמי, לרחבו העץ בו שקוצצין הרחב בראש - שלו בנקבות

 .מותר, עצים בו שמבקעין, הקצר

אסור  תולל"ב בנקבו אסור, רותבגמ' הובאו שתי לישנות בפירוש המשנה, לל"ק בנקבות שלו מותר ובזכ

לו שאבל בנקבות  דווקא שלו פסק כל"ב, שההיתר בקופיץ הוא בזכרות )ד, י( רמב"םובזכרות מותר. ה

 קע' עמ צדק' סי) ק"הסמ אך .(א"ע נאק' כב מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) עיטורה שכ"פ (ד' סי) ש"הרא אסור. וכתב

 אלא רהתי ולא קופיץ מהו יאיןבק אנו שאין לפי בקופיץ גם שאסר (אבל ה"ד) תוספותה כתב בשם (כב אות

 .בסכין

 מוקצין שהם מו מפניוטענין, שאפילו לר"ש אין מבקעים עצים שעומדים לב :(כה עה לאוין) ג"סמה כתב

 ..(קנז שבת) ביה דמודה כיס, חסרון מחמת

 מעוןש רבי ילואפ רעועה אינה ואם שתשבר, הוא וקרוב רעועה היא שלדעת ר"ש מותר אם טורכתב ה

יא רעועה, הכאשר  מהסוכה שר"ש מתיר ליטול עצים :()לשמקורו מהגמ'  ב"יוביאר ה. מודה שאסור

 ולכן אינה מוקצה.משום שמאתמול דעתו עליה, 

 היתה אם אפילו, ט"בי נשברהש מקורה ולא, לבנין שעומדות הקורות מן עצים מבקעין אין :שו"עכתב ה

 נהממ בקעיןמ, ביקוע בלא הלהסיק אפשר אי אם, ט"מעי נשברה אם אבל. להשבר וקרובה ט"מעי רעועה

 עושין ויש יםקצב של כיןס' פי) קופיץב אלא, במגירה ולא, במגל ולא, בקרדום לא יבקע ולא; גדולות חתיכות

 לפי ,בקופיץ ואפיל שאוסר מי ישו. הרחב בצד לא אבל, שלו הקצר ובצד (י"רש לקרדום קצת דומה ראשין' ב בו

 .בסכין אלא התירו ולא, מהו בקיאין אנו שאין
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עועה שתהיה עינן רבר"ש לשאם הקורה בריאה ונשברה, לכו"ע אסור, שגם  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

והוסיף  ל שברי כלים.ה"ה לכוד, דעתו עליה. ולדעת האוסרים נולד ביו"ט, פשוט שאסור משום שהוא נול

מול ו היה שלם אתי אפילבכלודנ"ל שאפילו היתה רעועה מקרי נולד, דמעיקרא כלי והשתא שבר כלי. 

 .)סק"ב( מ"במותר לר"ש דמתיר בנולד. וכ"כ ה ונשבר ביום טוב

עשותן ירין שאפשר לוי מכשהרי לכאורה תמוה, מדוע התירו לבקע חתיכות גדולות כשא"א להסיקן כך, ה

וך ה"ג, אבל לחתירו בכל התתירץ דמשום שאינה מלאכה אלא עובדא דחו )סק"ג( מגן אברהםמעיו"ט! ה

מתוך והתחמם בהם, לראוי  ו שהריכתב דהוי כאוכל נפש עצמ ומקשו()יז. ד"ה  ר"ןדק אסור דהוי טוחן. וה

 נן שינוי.ות כלים, בעיקע לעשלב שמותר לבקען לצורך חימום מותר גם לצורך בישול, אך מכיון שרגילים

 ם הקטנים אףל העציכקנים הביא שיש המדקדקים שנוהגים לאסור אף בחוה"מ ומת )שם ס"ס ז( יש"שה

רחא ם לא חשו לטים יקריעצי"ט, שהרי יכול לבער בלא ביקוע. אבל במקום שהלבישול דגים קודם יו

כתב  א( ל. הובא בשע"תד"ה אב) יעהוקצ מורוה .)סק"ח( מ"ביתירה ומותר לבקעו, דהפסד מרובה הוא. וכ"כ ה

 שלא יזהר רק תקצ דקות גם בקעל רשאי ,דגים לוביש כגון קדירתו בישול למהר צריך אם טוב ביום שאף

וכתב  .האש על מיד ישליך שהועש בקעת כל אלא צבור ויעשה לפניו ויניח יבקע לא גם .מאוד דקות יהיו

 שלשבור ביד אין להחמיר כלל בחוה"מ. )סק"ב( ט"זה

 סעיף ב':

 ביקוע עצים הראויים להסקה 

יקוע, ה בלא בה, דא"א להסיקגדול בקורה אלא שרי לא בקופיץ ביקוע שאפילו (ד' )פ"ד סי ש"ראה כתב

 לאב להסיקם שאפשר כיון ,ללכ יבקעם לא ביקוע בלא להסקה וראויין קצת גדולים הסקה של עציםאבל 

 מועד יתב ק"עבה)ב"א ד והרשמגי, וכ"כ ה)ד, י( רמב"ם, טירחא שלא לצורך הוא. וקצת משמע כך מהביקוע

  .תוספותה בשם (שוומק ה"ד: יז) ן"וכ"כ הרבדעת הרמב"ם.  (מתניתין ה"ד. לא' חי, ו' סי ב"ש

ת, ואע"פ גדולו וקא לחתיכותהמותר הוא ד שביקוע (תשעד' סי) העזרי אבי בשם (תרצא' סי) כתב המרדכי

 ת אסור, משוםות דקותיכשאפשר לעשות מעיו"ט אינה חשובה למלאכה אלא לעובדין דחול. אבל לח

  .:(עד שבת) טוחן דאפשר לבקע מעיו"ט, ועל חיתוך כזה חייב משום

. אתן מעיו"ט! ר לעשום שאפשהביא שהקשו, למה התירו לבקע ע"י שינוי, הרי הם מכשירי (שם) ן"רה

 (.יד ביצה) מלח כדיכת תואו עשו עצים, בלא ולאפות לבשל דא"א דכיון (שם בהשגה) ד"ראבה ותירץ

ם כשירימלואינו דומה  וכל נפש,כא. הר"ן תירץ שכל שנהנה מגופו חשוב בשינוי.  ידי על אותה שהתירו

ם גך לבקען רדורק בגלל שה ובעצים נהנה מהמדורה שעושה, שאינו נהנה מהם אלא ממה שהוכשר ע"י.

. ג. מש(מהוי אוכל נפש ב כתב ד"ז סק")הלא"ה מותר לגמרי משום 'מתוך'. והטלעשות כלים התירו רק ע"י שינוי 

 לבקע ירוהת לפיכך של,מלב וימנע להבעירו יוכל ולא עבה בעץ שיפגע כתב שאפשר )שם( רמב"םה

  בשינוי.

  .כלל יבקע לא, ביקוע בלא להסקה וראוים קצת גדולים עצים :שו"עכתב ה
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טירחא  ור משום דהויקות אסן דהאחרונים הסבירו שביקוע דק דק אסור משום טוחן, וגם לחתיכות שאינ

 .)מ"ב ח(שלא לצורך 

 שיבור העצים ביד 

. וכן משמע "י(כן מרש יכן למד)אך הב"י כתב שאינו יודע מהביד  נראה שמותר לשברם רש"יהטור כתב שמ

תב כ אךברה. ושו בחור כניסהמ אבל לשברה כדי בקעת ג"ע אבן אדם יתן לא דתניא )פ"ג ה"י(תוספתא מה

חן, משמע שום טותב שחייב משהבין דמכך שכ. אסור נמי ביד לשברם נראה שאפילו )סימן ד( רא"ששמה

 סור. ך אשאין חילוק בין כלי ליד, שביד ג"כ הוי טוחן, וכיון שהוא לא לצור

 .שאוסר מי יש ביד לשברם ואפילו: שו"עכתב ה

 אךלא לצורך. שירחא ט, דהוי ועוד הסכימו עם השו"ע שאפילו ביד אסור אדם חיי, )אות ב( פרי חדשה

 בכלי. ינה ביד אלאאין טחשום שמתיר אפילו להכניסם בחור ולשברם, אך לא באבן. מ )שם ס"ס ז( יש"שה

ן ד. ובסתמא איאף בי שבורלכתב שבכל מקום שאסור אפילו בסכין, ראוי לחוש לאסור  )סק"ב( ט"זוה

 .)ס"ה( גר"זלהחמיר כיון שאינו עושה כדרך שעושה בחול. וכ"כ ה

 סעיף ג':

 גיבוב מהשדה 

 .()לאשנינו בביצה 

כל  -הו קרפף ר. איזמפוזה: מביאין עצים מן השדה מן המכונס, ומן הקרפף אפילו מן משנה"

ום שבת. ילו בתוך תחת, ואפפותחבשסמוך לעיר, דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר: כל שנכנסין לו 

: והא אנן תנן -ף. שבקרפ נסין: אמר רב יהודה אמר שמואל: אין מביאין עצים אלא מן המכוגמרא

 תניתין יחידאה היא"מ -מן הקרפף, ואפילו מן המפוזרים! 

: כיון יוסי למימר תא רבייה פותחת, ואוהוא דאית ל -"אבעיא להו: היכי קאמר, כל שסמוך לעיר 

ית עיר, בין דאלשסמוך  חום שבת נמי; או דלמא הכי קאמר: כלתאפילו בתוך  -דאית ליה פותחת 

ית ליה ת, ודוקא דאחום שבתתוך ברבי יוסי למימר: אפילו  ליה פותחת בין דלית ליה פותחת, ואתא

: כל י יוסי אומרתני רבתא שמע: מדק -עיר נמי לא? לאפילו סמוך  -פותחת, אבל לית ליה פותחת 

ינה. מ, שמע קאמר י לקולאתרת שנכנסין לו בפותחת ואפילו בתוך תחום שבת, שמע מינה רבי יוסי

 רבי יוסי להקל"אמר רב סלא אמר רבי ירמיה: הלכה כ

 גיבוב וםאיסור משהשטעם  כתב (מאיו ה"ד. יז) ן"ר. הב הם. דמוקצים משום י"רש . פירשאבטעם האיסור: 

 מפוזרב מיחלף שבשדות מכונסו למחר, דעביד כמאן מיחזי בקרפף אפילו מגבב דכל כמעמר, וס"ל דהוי

ון . בשער הציג. סק"ה( "זטעיו"ט אסור. )ולהר"ן אפילו הכין אותם משבקרפף  המכונס מן אלא מביאין אין ה"ומש

 שהוא עובדין דחול.  רמב"םכתב בבאור ה )אות יד(

' סי) ש"ראה וכ"כ .סמוך בלא ובפותחת, פותחת בלא בסמוך ירשר' יוסי מיקל בתרתי, דמת י"רשעוד כתב 

כתב  (ד"פ"ב הי) ם"רמבה אבל .(כגרסת ה"ד' חי, ו' סי ב"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבו (שם בהשגות) ד"ראב ,טור, (ג
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 פותחת לה שיהיה ובלבד דירה לשם שלא מוקפת היתה ואפילו היחיד שברשות המכונסין מן מביאין"

", ומשמע שסובר דלר' יוסי בין סמוך מוקצה הן הרי אלו מכל אחד חסר ואם, שבת תחום בתוך ותהיה

  ..(קנא כב מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) עיטורשכ"ד ה המגיד הרב וכתבובין רחוק לא התירו אלא דוקא בפותחת. 

 וארבעה אמה םשבעי ךתובשהוא  רשב"אוהמגיד בשם ה ר"ןוה רא"שומה נחשב 'סמוך לעיר'? כתבו ה

 . טפחים

 לפניומש שדהב הוא מגבב אבל ,מבערב שם מכונסין היו אפילו השדה מן עצים מביאין אין :שו"עכתב ה

 היתה ילואפ, יחידה שברשות ןמהמכונסי ומביאין. שם ומדליק (ם"ורמב י"מלפניו. ב לוקח בחצר : וכןרמ"א)

, אלו כלמ אחת חיסר אםו; שבת תחום בתוך ותהיה מסגרת בה שיהיה ובלבד, דירה לשם שלא מוקפת

 .מוקצה הן הרי

 להביא עצים ך לשדהל לילשאפילו הכינם מהערב אסור, משום שהוא עובדא דחו )ס"ק יא(מ"ב כתב ה

 .)עפ"ד לעיל בשעה"צ בבאור הרמב"ם(לביתו 

 חטאת. ואינו וחייב ידולוגשבשדה אסור לגבב דמחזי כמעמר ממקום  ב"חוה )פ"ד סימן ו( יש"שדעת ה

קודם שאר מלאכות שקוצר וף מדומה לבקיעת עצים שהתירו, משום שאינו אב מלאכה. ולדעתם אינו עדי

 .)שעה"צ טו(לישה שאסור מדינא לכו"ע 

 כלמ לגבב בלא עכשיו וקדרת בישול לצורך משלפניו רק מגבבשגם בחצר  )סק"ח( מגן אברהםכתב ה

 .ס"ק יג() מ"ב. וכ"כ הלגדולים קטנים קסמים בין חילוק ואין אסור להניח החצר

רן מודלא כרמב"ם  סיעתו.ש"י ודי במסגרת או סמוכה בתוך אמה ושיריים, כר )שם סימן ו( יש"שלדעת ה

תוך התחום  ילך עדמה ואאפסק להלכה שרק משבעים  )ס"ק טו( מ"בשהצריך את שתיהם לחומרא. גם ה

 שהוא אלפים אמה בעינן מסגרת.

ול או ל עובדין דחשאחרים המים שלפי הטע )ס"ק יז( מ"בבביאור סוף דברי מרן 'הרי הן מוקצה', העיר ה

 ט"זמה אךהחמיר. לנכון  ינאחשש עימור, אין להתיר כאן גם למ"ד שמתיר מוקצה ביו"ט. וסיים שלד

, והויא מוקצה ח דעתוא הסיועוד עולה שפירשו שאם חיסר אחד מתנאים אלו מסתמ מאיר בית, )סק"ה(

 ולפ"ז למתירים מוקצה מותר גם בזה. 

 עשיית ציבורים מהעצים 

 לג:(-)לג.ה שנינו בביצ

דליק, ר ומצומגבב מן הח ניו,: רבי אליעזר אומר: נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ בו שימשנה"

תנו  בב מן החצר.: ומגראגמ. שכל מה שבחצר מוכן הוא. וחכמים אומרים: מגבב משלפניו ומדליק

, ורבי יןורין צבורעשה צבלא ירבנן: מגבב מן החצר ומדליק, שכל מה שבחצר מוכן הוא, ובלבד ש

קדרתו  א, ומר סבר:אחרינ יומאשמעון מתיר. במאי קא מפלגי? מר סבר: מחזי דקא מכניף למחר ול

 מוכחת עליו"

 אבל - ומדליק משלפניו מגבב אומרים וחכמים .בהן ומדליק החצר מן וקשין דקין קסמין - : מגבברש"יופ

 קיימי. להכי לאו - מאתמול לקוששן וטורח הן ודקין הואיל, לא - החצר מן
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ו לרבנן גב החצר אפילטלים אם בדאע"ג שאין מותר לגבב אלא משלפניו, גם בעצים גסים שאינ ר"ןכתב ה

מדובר ר"ן והטור שדברי הממד ל ב"י, אסור לעשות ציבורים ציבורים. ה)שאסרו רק בדקים שבטלים אגב החצר(

. ולכן לא שמפוזרים בו , אע"פצרהח על עצים קטנים קצת, אלא שהם גדולים יותר ולכן אינם בטלים לגבי

 הותר לגבבן אלא בחצר, אבל לא בשדה.

 שדהב הוא גבבמ אבל מבערב םש מכונסין היו אפילו השדה מן עצים מביאין "אין כתב )ב, יד( ם"רמבה

 לוית הכל ה, אלאצר לשדדל בין ח, שלדעת חכמים אין הב)ע"פ המגיד והב"י(והיינו . שם" ומדליק מלפניו

ניו גם בחצר שלא בפומותר,  שמלפניו בסמוך למקום הקדירה אפילו בשדה מלפניו. לשלא מלפניו בין

רא"ש דוע הרי"ף והסביר משה אסור, דכיון שרחוק מהקדירה מיחזי כמגבב לצורך מחר. וע"ע בב"י מה

 השמיטו ברייתא זו.

 סעיף ד':

 גיבוב עלי קנים ועלי גפנים 

 )לא.(שנינו בביצה 

 -בדר להו ממדלי זיקא  ון דאי, כינים ועלי גפנים, אף על גב דמכנפי להו ומותבי"אמר רבא: עלי ק

 שפיר דמי" -כמפוזרים דמו, ואסורין. ואי אתנח מנא מאתמול עלייהו 

 .זיקא ולה מבדר: סבר, דעתיה סמכה אל דמסתמא, הרוח פזרתן לא ואפילו - דמו כמפוזרין :י"רש ופירש

 . דעתיה דסמכה, דמי שפיר, להכבידן - עלייהו מנא אתנח ואי

קצים. יהם ואינם מועתו עלדלי רש"י אזיל לשיטתיה שטעם האיסור משום מוקצה, וכיון שהניח עליהם כ

א נו חוששים שמשום שאא מאך לדעת הר"ן שהאיסור משום מגבב, טעם ההיתר בעלי קנים וגפנים הו

 ומותר. ין חששא ם כליבשעה שירצה לקחת אותם תפזרם הרוח ויבוא ללקטם, וכשהניח עליה

 הם ריה אותם תמפזר שהרוח ןכיו, בקרפף מכונסים שהם פי על אף גפנים ועלי קנים עלי :שו"עכתב ה

 .מוכנים אלו הרי, ט"מעי כבד כלי עליהם הניח ואם; ואסורים כמפוזרין

 סעיף ה':

 היסק בעצים שנשרו מהאילן 

 .'(ב סעיף ז"תק מןסי ל"וע). בהם מסיקין אין, ט"בי האילן מן שנשרו עצים :שו"עכתב ה

)אות  שעה"צהעיר בותלוש. לה ויביאר, שחשוב לנולד ואסרו חכמים גזירה שמא יע )ס"ק יא( מגן אברהםה

 סור.אטלטול בילו הוסיף שאפ )ס"ק כא(מ"ב שלפ"ז גם למתירים מוקצה ביו"ט אסור. וה כו(

 

 סעיף ו':

 הסקה בשברי כלים 

 )לג.(שנינו בביצה 
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רא כלים. למימ בשברי סיקיןמשנשבר אסור להסיקו ביום טוב, לפי שמסיקין בכלים ואין "ואוד 

וזא, וי לי בר אועיה: טלשמ דרבא כרבי יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה? והא אמר ליה רבא

 אתמול דעתיה עלויה"מ -מסרחי התם, כיון ד -ושדי מעיה לשונרא! 

 איתא: )כט. קכד:(ובשבת 

, ורבי י רבי יהודהם, דברי כלייהודה אמר רב: מסיקין בכלים ואין מסיקין בשבר"]כט.[ אמר רב 

אין ויקין בכלים אמר מסדה דשמעון מתיר. אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף: לרבי יהו

באיסורא קא  -הפך מכי קא וי כלים, הוה ליה שבר -מסיקין בשברי כלים, כיון דאדליק בהו פורתא 

ה יום טוב מרבתנור בלדקל הב מתנה, דאמר רב מתנה אמר רב: עצים שנשרו מן מהפך! דעבד כדר

ילימא אשברו אימת? ים. דני כלעצים מוכנין, ומסיקן. ]קכד:[ מסיקין בכלים ואין מסיקין בשבר

ין ין בכלים ואקתני מסיקביום טוב, ו -ינהו! אלא לאו נעצים בעלמא  -דנשברו מערב יום טוב 

 מסיקים בשברי כלים!"

 ולא - ליםכ, ונולד מוקצה ליה דאית יםכל בשברי מסיקין ואין בכלים מסיקין - יהודה רבי הא :רש"יופ

 .נינהו נולד - שברים, נינהו מוקצה

 שלמים כליםב סיקיןמ אבל, נולד ןשה מפני בהן מסיקין אין טוב ביום שנשברו כליםפסק " )ב, יב( רמב"םה

 - ז"הי א"פ)סובר סק כן משום ש". ופמבערב אחרת למלאכה הוכנו שהרי טוב יום מערב שנשברו בכלים או

  .יהודה כרבי הלכהש (יח

בכלים  שלא יהפך )כט.(בשבת  למד מהגמ' (ב"ס ה"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבשה (ב"פ"ב הי) המגיד הרב כתב

נמצא ינם כנולד, ולים ודכרי שהסיק בהם, היינו לאחר שאחזה בהם האור ואכלה קצתם משום שנעשו שב

 מהפך באיסור. וכשריבה עליהם היתר, נמצא מהפך בהיתר.

 באש להפוך סורא, בכלים הסיק : ואםרמ"א). נולד שהם מפני בהם מסיקים אין, ט"בי שנשברו כלים :שו"עכתב ה

 יםבכל יקיןמס אבל. (ן"ור מגידמוכנים. ה עצים עליהם ריבה כן אם אלא, כלי שבר הוי דאז במקצת שהודלקו לאחר

 .יום מבעוד שנשברו בכלים או שלמים

צה. להנות ממוק שאסור , משוםביאר שאפילו במקומן א"א להסיק את השברי כלים )ס"ק יב( אברהם מגןה

 מ"בה מאליה. וכ"כ ה אח"כבא בשונה ממצב בו הדליק כלי שלם ורק לאחר מכן נהיה שבר כלי, שההנאה

 . )ס"ק כג(

 ביאר ()ס"ק יג רהםמגן אב! הלכאורה קשה, הרי כשמסיקים בכלים שלמים נמצא שסותר את הכלי ביו"ט

ש, צורך אוכל נפכלי ל בקעלשהבערה גופא מלאכה היא, והותרה לצורך, ה"ה לסתירה, ואע"פ שאסור 

היה  אחרים, דא"כ ו עציםליו היינו משום שהיא מלאכה בפנ"ע. אך העיר, שעכ"פ כנראה מדובר שלא ה

 שלקח יגו וןכג למיםש כליםב אף להסיק אסור ולפעמיםעובר על בל תשחית שמבעיר כלים שלא לצורך. 

 עץתב, עוד כ. כלי שתאוה עצים דמעיקרא נולד ל"דהו טוב ביום כלי מהן ועשה ישראל של עצים

)ס"ק  מ"בכ"כ הו. להסיקו אסור בטו ביום נשבר ואם כלי הוא הרי לכך מיוחד שהוא כיון האש בו שמחתין

 .כח(
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ם יאבל אם ראוי אשונה,תן הרכתב שכלים אלו נשברו באופן שאין ראויים לכעין מלאכ )ס"ק כב( מ"בה

 למלאכתן הראשונה חשובים לכלים שלמים ומסיקים בהם.

 סעיף ז':

 הסקה בקליפות שקדים ואגוזים 

 )כט.(שנינו בשבת 

יקין ון מתיר. מסרבי שמעגרעיניהן, דברי רבי יהודה, ובאין מסיקין  -"מסיקין בתמרין, אכלן 

 ר"עון מתיקליפותיהן, דברי רבי יהודה, ורבי שמבאין מסיקין  -באגוזים, אכלן 

 אכלן אםו, טוב ביום קליפיהןב מסיקין טוב יום מערב שאכלן ושקדים אגוזים" (ב"פ"ב הי) ם"רמבה כתב

 שהרי ןבקליפיה מסיקין אין רבמבע אכלן שאם בהן שיש נוסחאות ויש, בקליפיהן מסיקין אין טוב ביום

 על (שם בהשגה) ד"ראבה כתב". והאוכל גב על מוכנין שהן מפני מסיקין טוב ביום אכלן ואם הוקצו

 עיקר, אהנר הראשונה חאשנוס כתב מגידה הרב גם הנוסחא. זאת שמענו לא מעולם השנייה הנוסחא

  ד.נול שהם מפני םואגוזי שקדים בקליפי מסיקין דאין שכתב (ד"ע כה עה לאוין) ג"סמ וכ"ד

 אין, טוב ביום כלםא ואם. ט"יב בקליפיהם מסיקין, טוב יום מערב שאכלו ואגוזים שקדים :שו"עכתב ה

 בקליפה יןעדי הם כ"א אלא, צמןע והשקדים האגוזים עם להסיק אין גם: כתב רמ"אוה. בקליפיהם מסיקין

 . (י"ב)

, דהו"ל נולד , משוםבהמה שאין מסיקין בקליפות אפילו ראויים למאכל )ס"ק יד( מגן אברהםכתב ה

 סובר שמותר "חבה אך. (סק"ל) מ"בשמתחילה היו עומדים לאדם, ועכשיו ראויים רק לבהמה. וכ"כ ה

 להסיק בקליפות, מכיון שראויות למאכל בהמה.

יקים ה מכלים שמסינם שונדלכן ביאר, שאוכלין אין דרך כלל להניחם על האש, ו )ס"ק טו( מגן אברהםה

חדש שמותר  מא, שזהו דבר ר הציוןשער ב)והעיבהם אע"פ שאין מיוחדים להסקה, כיון דאיכא תורת כלי עליהם 

 .רשב"א"פ הכל. וכם באומובא שמסיקי )פ"ד ה"ג(ירושלמי המג"א ציין שב אך. בטלטול ואסור בהיסק(

 הדלקת פתילות שנשארו מאתמול 

 )ד.(שנינו בביצה 

 -רת בזה. לדה בזה מותמר: נואחנן ר, שבת ויום טוב, רב אמר: נולדה בזה אסורה בזה, ורבי יו"אתמ

.. הא הכנה דרבה. ית ליהלחנן אלא הכא בהכנה דרבה קמיפלגי, רב אית ליה הכנה דרבה, ורבי יו

 אמר רבא הלכתא כותיה דרב בהני תלת, בין לקולא בין לחומרא"

 ביום להדליק מהו בשבת שכבו פתילה נשאל "שיורי (א"ה א"פ) הקשה, הרי בירושלמי )פ"א סימן א( רא"שה

 הלכתא דפסקינן מאחר איסור נוהגין אנו אין טעמא ומאי מתיר, יוחנן ורבי אוסרין חנינא ורבי רב טוב"?

ומה שאנו פסקנו  הן, אחת ותירץ, שטעם האיסור בירושלמי אינו משום הכנה, אלא מטעם קדושה כרב!

שהקשה, מדוע  ש"מפרי יהודה ר"ה הביא בשם )סימן תרמד(רב היינו באיסורי הכנה בלבד. גם המרדכי כ

 דודאי י"ר לו ותירץ זה? אחר זה טוב ויום בשבת שכבו ושמן ומדורה פתילה נוהגים להדליק שיורי
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והוי  לירושלמי אסור משום הכנה, אך הבבלי אינו סובר כך, שהרי גוף הפתילה ועצי המדורה בעולם

 ב"יכאפיה ובישול שלא נקרא הכנה, כיון שאינו מתקן אלא דבר שהיה בעולם כבר, וע"ז סמכו להקל. ה

: רמ"אוכ"פ ה כתב שהעיקר להקל בזה משום ששאר פוסקים לא הזכירו איסור זה, משמע דלא ס"ל הכי.

 טוב יום או השנה ראש של שני ט"בי אפילו ולהדליקם לחזור מותר, שכבו, ראשון ט"מי שנשארו ולפידים

 .(י"וב ביצה ריש ומרדכי ש"הרא). שבת אחר

, ם קדושה אחתור משוהאיס כתב שהעמדת רב חסדא בירושלמי את טעם )סימן רנג(תרומה , בעל המנגד

ה, זנו איסור ל ש, אבל אנו שי()עירובין לח:היא משום שאזיל לטעמיה שאינו סובר את איסור 'הכנה' 

קו ק לאחר שהודללהידל ותרירושלמי משום הכנה, שהרי הפתילות טובות מעמידים את טעם האיסור בי

 שיורי שני בטו יום לבלי להדליק אסור השנה, ראש של טובים ימים ושני טוב ויום כבר וכבו, ולכן בשבת

 וב.בר יבטלםו אחרים ציםע עליהם אא"כ ירבה בחול. ונכבו שנדלקו לא אם בראשונה שכבתה הפתילה

 העזרי יאב בשם (מדתר' סי) מרדכיוה (ס פ"א אות) הגה"מב כ"וכ ברוב. שנתבטלו אחר בהם להפוך יכול אבל

 .ב"חוה )פ"א סי' ד( יש"שוכ"פ ה .(תשטו' סי)

דשות שות פתילות חכל ולעדי ההביא המחלוקת הנ"ל, וכתב שבודאי ראוי לכל אחד לצאת י )סק"ז( ט"זה

, והוסיף )ס"ק לד( "במ"כ ה. וכשון(בליל שני מה שכבה בליל רא)והוסיף שבשני י"ט של גלויות מותר לכו"ע להדליק 

 שאם לא הכין יראה עכ"פ להדליק הפתילות מהצד השני.

כבו, ולכן בין נדלקו ודלקו ונן לא שבפתילות שלנו אין חילוק בי )סעיף טז( ערוך השולחןאלא שכבר כתב ה

 אצלינו פשיטא שמותר.
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ך אפילו לצור ביו"ט טלטלהלשאם הודלקה הפתילה בשבת וכבתה, אסור  )סימן פא(תרומת הדשן כתוב ב

 םמשו השבת לאחרשיו"ט מים גופו ומקומו, אע"ג דפתילה חשובה לכלי, מ"מ נחשב הדבר כדחייה ביד

 .ביצה כמו טלםלטל אסורש (תשטו' סי) העזרי אבי בשם כתב (תרמד' סי) המרדכיגם  .הכנה

 ט"בי בלא ,הדולק נר לטלטל ורשאס בשבת אלא בידים דחייה קרוי זה שאיןסובר  )פ"א סימן ד( יש"שה אך

 מקלים.הוך על ודאי נסמ שבמחלוקת זו )סק"ז( ט"זוהוסיף ה .ח"בה כ"וכ .בידים דחייה קרויי לא

שמותר להוציא את הפתילה הישנה שאינה ראויה, לצורך הכנסת  )בהגהותיו על הט"ז הנ"ל( רעק"אכתב 

הפתילה החדשה. ומשום שהדלקה לצורך אורה חשובה לצורך אוכל נפש, ומותר לטלטל לצורך אוכל 

)מנחת שלמה ח"ב סימן לט אות א. שש"כ גרש"ז אוירבך ה אולם. )חוט שני יו"ט פ"א סק"ב( גר"נ קרליץנפש. וכ"כ ה

שבשטמ"ק כתב שצורך אורה אינו נחשב כצורך אוכל נפש. ועוד, שבזמנינו שעיקר האור כתב  פי"ג הע' פז(

הוא מאור החשמל ואין מדליקים אלא לצורך הנאה מריבוי האור, יש להסתפק אם נחשב הדבר כצורך 

אוכל נפש. אך כתב דמכיון שיתכן מצב שיהיה צורך אוכל נפש אם יכבו הנרות, לכן מותר להוציא את 

שמותר להוציא שעוה שנשארה בפמוט, ואין  )אורחות שבת ח"ב פי"ט הע' רפו(וכן הורה למעשה הפתילה. 

גרי"ש הוצאתה נחשבת כטלטול מוקצה כיון שאין לשעוה מועטת זו חשיבות, ונחשבת כלכלוך, וכ"ד ה

ית של . וכתבו הפוסקים הנ"ל דה"ה שמותר להוציא דיסק(30)שם, ובהלכות חג בחג שבועות פ"ח הע'  אלישיב

 נרונים מכוס זכוכית כדי לתת בה נר חדש, והוא משום שאין לה חשיבות.
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 דיני האש ביום טוב -סימן תק"ב 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 הולדת אש ביו"ט 

 )לג. לד.(שנינו בביצה 

ולא מן  א מן הרעפיםפר, ולן העמ: אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא משנה"

ל נופחין ן במפוח, אבן נופחיליד ביום טוב... תנו רבנן: אימשום דקא מו -: מאי טעמא גמראהמים. 

 בשפופרת"

 אהימוצ והזכוכית ,מאד חם כשהשמש, מהבח ונותנו, לבנה זכוכית בכלי מים נותנים - המים מן :רש"יופ

 מוציאה אותה ריםכשחופ קשה רקעק - העפר בוערת. מן והיא בזכוכית ומגיעים נעורת ומביאין, שלהבת

 אור.

 כתב ד ה"א("פ) ם"רמב. הא המשנה אוסרת ליצור אש חדשה ביו"ט, נחלקו הראשונים בהבנת האיסור:

 אותה להמציא אפשר רישה אסור אש להמציא אבל, מצויה מאש להבעיר אלא טוב ביום הותר שלא"

ורה, ה לביצה שאסבר דומאין הדשטעמו מפני ש )כך הוא דוחה את דברי הראב"ד לקמן( מגידה". וביאר מבערב

ך ערותמש בה. התר להשמו שהרי האש אינה ראויה לעצמה, אלא לבשל או לאפות בה. ואם הוציא אש

רגיה. גם קור אנהיא משמבאר שלדעתו לא שייך מוקצה אלא בדבר ממשי ולא באש  )ס"ד( השולחן

גמ' משום פורש בשהטעם מ העיר ראב"ד. הבכתב כטעמו של הרמב"ם.  (ו' סי מועד בית ק"עבה) רשב"אה

ולם, ר שלא היה בעליד דבשמו הסובר רא"השל ה שיטה נוספת. גמוליד, היינו איסור דרבנן של נולד. 

 ועוד. מאיריוחכמים אסרו ליצור דבר חדש ביו"ט. וכ"ד ה

וליד איסור הוא להרא"ה ההת , לדעהנ"מ בין שיטת הרא"ה לראב"ד היא מה הדין כאשר הולידו כבר אש

  ר להשתמש בה.ה ואסווקצמאש, ואם כבר הולידו מותר להשתמש בדבר. לשיטת הראב"ד האש שנולדה 

' תנימ ה"ד: יז) ן"רוה. הבז לצורפי ליכ דהוו משום י"רש ופירש. פחמין ביו"ט עושין מובא שאין )לב.(במשנה 

 מכבה. שהוא מפני טעמא פירש (פותחין אין

 פוחבמ (ג"ע כו עה ויןלא) ג"סמוה (יןנופח אין ה"ד) תופסות, ה)שם סימן יז( רא"שלגבי נפיחה במפוח, כתבו ה

 דלאמ להקל יןא ומיהו .זהב ילצורפ ולא לנפחים ולא אומן למלאכת דמי דלא מותר, הבית בעל של קטן

 על היתר נהגו העולםש כתבו שהתוספות אלא .אסור מפוח דכל מכלל בשפופרת אלא היתירא אשכחן

 .למטה מלמעלה להפכו ידי

 שיןעו ואין, המים מן ולא רהעפ מן ולא האבנים מן ולא העצים מן לא אש מוציאין אין :שו"עכתב ה

 מלמעלה להפכן נוישי י"ע בתים בעלי של במפוח היתר ונהגו; בשפופרת אלא במפוח נופחין ואין, פחמים

 טוב וםי לצורך אודוק, מכבהו אינו אם, מוכן בעפר או בכלי האש לכסות ומותר: רמ"אוהוסיף ה. למטה

 . (ל"מהרי). אסור, שני טוב יום לצורך אבל ראשון
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 י חדשפרצל"ג. גם הם משאין וגסובר שגם אם מכבה את האש, הוא דבר שאינו מתכו )פ"ב סימן כט( יש"שה

 גן אברהםמ, המנגדום. ותו היארך מיקל כיון שעכ"פ אינו מתכוין לכיבוי, רק שימצא עי"ז אש למחר לצו

 יןא ממש נ"או ךלצור ויוכיב ,חרלמ פשנכל או לצורך בכיבוי כונתוסובר כרמ"א, שאע"פ ש )סי' תקז סק"ח(

 בההר דהוא הכא כ"משא וכלהא תיקון בשעת דהכיבוי התם שאני ,גחלים ג"ע בשר צולין דהא ,לאסור

 . מקודם

שהמוציא אש ביו"ט ודאי שאסור לכתחילה לבשל באותה האש, אלא שאפילו בדיעבד  )סק"א( ט"זדעת ה

אסור כל שהישראל הוציא אש באיסור, ודינו כמבשל בשבת. משום שלדעתו האיסור מדאורייתא. משום 

לא שלא היה ראוי לאכילה בלא שלא התירה התורה לצורך אוכל נפש אלא לתקן מה שיש כבר בעולם, א

הביא  )סק"ד( מ"ב, המנגדהתיקון כמו בישול ואפיה, אבל ליצור אש חדשה יש מאין לא התירה התורה. 

 השולחן ערך. ועוד שהגאון 3את דברי המגיד להלכה, שבדיעבד אם עבר והוציא מותר להשתמש בהם

ואחרונים נוספים תמהו על הט"ז, ולדעתם האיסור אינו אלא מדרבנן בלבד, וכפי הבנת המ"מ ברמב"ם. 

. יש להעיר שלשיטה זו מותר להנות מכל הבערת אש או הדלקת מכשירי חשמל )עמ' מט( חזו"עוכ"כ ב

 בדיעבד אם כבר הדליקו.

ש, אכיריים אלו בהדליק ור לשאס ()עמ' קה חוט שנילגבי כיריים שהגז והמצית מופעלים כאחד, כתב ב

שעה ש פתרון, שבכתב שי (ג, כ, ה) לציון אורבשו"ת  אמנםמכיוון שבפועל הוא מוליד אש חדשה ביו"ט. 

הגפרור ולא מת האש איק שרוצה להבעיר אש, יצמיד לכיריים גפרור דולק, באופן שכוונתו להדל

נן של ה באיסור דרביחא לינ הו פס"ר דלאמהמצת, וממילא האש שנוצרת מהמצת נוצרת שלא ברצונו, וז

 הוצאת אש. 

 הדלקת אש ביו"ט כשלא יכל להדליק קודם 

משום שיכל  "ט הואביו שהטעם שאין מוציאים האש בית מועדבשם ה )סק"א(ברכי יוסף הנה כתב ה

 לו זדמןנ ולא, במדבר או מאסרב השהילהוציא מעיו"ט, ולכן אם לא היה יכול להוציא האש מעיו"ט, כגון 

ח סימן )או" דבש ורומצ"ת . וכ"פ בשו. וכ"נ מפוסקים נוספיםט"בי להוציאו מותר, טוב יום עד שיוציא במה

יש שכתב,  )סק"ב( חכה" ולםא. "ב עמ' יד(ח)עמ' מט. הליכו"ע  עובדיה חזון, )ח"ד סימן כז אות ב( עבדי ישכיל, ט(

ו"ת אכה. וכ"פ בשבר כמלהד חולקים וסוברים שאין לחלק בדבר, וכל הולדת אש אסורה, מפני שנראה

, הותרו ביו"ט עיו"טמעשותם משום שלא כל מכשירי אוכל נפש שא"א ל )ח"ד סימן צט אות א( יצחק מנחת

כל אף לצורך או ושאסר מורגוהוצאת אש שהוא מלאכה גמורה שממציא דבר יש מאין הוא כתיקון כלי 

ר אלא ם הוא לא התיפני שג, מנפש. והוסיף, שאם האש דלקה מעיו"ט וכבתה, גם הברכ"י יודה להחמיר

ם בשו"ת זרו חכמים. געליו ג, ובמקרה שאינו שכיח כלל, אך כאן שכבתה האש הרי זה מקרה מצוי ושכיח

 פסק להחמיר. )ט, קכו( הלוי שבט

                                                   
ובטעם הדבר שלא נאסר השימוש באש משום נולד, כתבו המ"מ והלבוש שאיסור נולד נאמר רק על דברים שמשתמש ונהנה  3

יכול  הבת ממשות, לאאין בשלשכיון כתב ש )ס"ד(מגופם, אבל אש אינה משמשת אלא לאפות ולבשל עליה. הערוך השולחן 
ע"י  לא נעשה לובישול המאכ ל רגע,כתב שכיון שהשלהבת מתחדשת בכ )ד, א(רכבת המשנה לחול עליה איסור נולד. והמ

כי "נ מהמאמר מרדולד. וכות בנהשלהבת שהוליד אלא ע"י האש שהתחדשה מעצמה לאחר מכן, אין הדבר חשוב כהשתמש
האש שהדליק ממנו, כיון ש ותר להנור אסושאור חשמל שהולדק באיס )שש"כ פ"ג הע' ט(. ולפ"ז כתב הגרש"ז אוירבך )סק"א(

 אינה מתחלפת והוא נהנה ממנה.
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 הדלקת אור החשמל ביו"ט 

 ומצור, )ג, קסח( יקרה ןאבהנה נחלקו הפוסקים מה דין הדלקת חשמל ביום טוב, ונבאר הדברים: בשו"ת 

ועוד העלו להתיר הדלקת נורה חשמלית  )או"ח א, יט( עוזיאל משפטי, שו"ת )אב"ד דמצרים סימן י( דבש

 השולחן ערוךה ביו"ט, משום שכח האש כבר קיים בחוטים, וההדלקה היא רק תוספת אש המותרת.

)תשובה מתוך כתב העת בית ועד לחכמים שנה א, גליון א, ניו יורק שבט תרסג: הובא בספר 'כתבי הערוך השולחן' בחלק 

כתב שבחשמל יש כח ממש של אש, אלא שאינו מאיר, ובהפגש שני כוחות הנגדיים זה לזה  השו"ת סימן ז(

יחות הפה יצא השלהבת, שאינו נולד. החיוב והשלילה יצא האש לפועל ממש והמה כגחלת אשר ע"י נפ

)והוסיף שכל האמור הוא וגם אם נאמר שהוא גורם להולדת האור, לא אשכחן גרמא שאסור ואין כאן מעשה 

 מים. הרב יוסף משאש בשו"ת ע"פ הבנתו בחשמל, שאינה מצויה ברוב הערים שלנו שאוכל לעמוד בדיוק על תוצאותיו(

אש מהאבנים אינו אלא איסור דרבנן קל, וא"כ חילק שרק נולד  כתב שאיסור הולדת )סימן צד( חיים

הנראה לעיניים ויש בו טירחא ומעשה רב שמחכך בחוזק יד אבן באבן וכיוצ"ב עד שמוציא האש, בזה 

אסור מדרבנן, אבל בחשמל הוא נולד שאינו נראה לעיניים, ונעשה מהר כלאחר יד, ודאי מותר בלא ספק 

 מחמת במשנה גזירה מפורשת להקל חלילה"ר מאורי אש ב. מביא הסבר זה ודוחהו בשתי ידים, בספ גרש"ז אוירבךה אמנם)

 שהוא אלא רבה למעשה צריך אינו בזה דגם אף טוב ריח ביום להוליד איסור חכמים שגזרו נמי מצינו דהא, זה קלוש חילוק

כתב לצדד להתיר הדלקת  ב(-א)קול תורה תרצד, חוברת  גרצ"פ פרנק. גם הלא"( ותו הבגד על בשמים מפזר

חשמל ביו"ט, משום שלדעתו אין כאן הבערה בידים ממש, אלא כמסיר המונע, שע"י לחיצת הכפתורים 

מתקרבים שני חוטי החשמל, החיובי והשלילי ונדלקים, וזה נחשב לגמרא, ולא מצינו שאסור להוליד אש 

 . 4ביו"ט אלא כשעושה כן בידים, ולא ע"י גרמא

ת להט היא קת נורהדלבם המכריע של הפוסקים שיש להורות להחמיר בזה, משום שדעת רו אולם

ל, אלא כח ש בפוען כאן אמשום שסו"ס אי )סימן עא( משפט אורחהבערה של אש חדשה. וכ"פ בשו"ת 

 עבדי לישכי, קעג ורעג( )סי' חפענ צפנת, )ג, ס. ד, ו( אחיעזרשמוציאים ממנו את האש ע"י התנועה. וכ"פ ה

והוסיף  יו"ט עמ' נג. ו. חזו"עביע אומר ב, כי)א, לב.  דעת יחוה, )ד, קד(אגרות משה , )א, כ( אליעזר ציץ, כז()ד, 

ועוד  )ח"ב כג, ה( התור של באהלה, ם()ח"ג כ, א בביאורי לציון אור, שבמקום שנהגו להתיר אין למחות בהם בחזקה(

ם הוא מפני שחשבו שזרם כתב שטעם המתירי (5)מנחת שלמה מהדו"ק סי' ט הע'  גרש"ז אוירבךרבים. ה

נמצאת בחוטי שת האש ר אהחשמל הוא אש, וכשלוחץ אדם על מתג החשמל אינו מדליק אש אלא מעבי

י ת היא שרק ע"המציאושון החשמל למנורה, ולכן אינו חשיב כמוליד אש אלא כמעביר אש. אכן, כי

ל י סגירת המעגאש ע" ידהמפעיל כמול שנסגר מעגל חשמלי עובר זרם החשמל דרכו יוצר אש, נחשב

 שהדלקת חשמל אסורה ביו"ט. )שם, ובמאורי אש סוף פ"ג(חשמלי, לכן כתב 

גורם שיו"ט, כיון בשאסור  (ע' עחה)שש"כ פ"א  גרש"ז אוירבךולהגביר את החום בכיריים חשמליות, דעת ה

 כיריים של גזבת האש וצמבכך שיתלהטו סלילים נוספים, ומוליד בהם אש, ואינו דומה להגדלת ע

ג פ"כ תשובה )ח" לציון ראוו"ת בש שמותרת, כיון שאינו יוצר אש חדשה אלא מגדיל את האש הקיימת. וכ"כ

 .א(

                                                   
נ"מ בשיטתו היא כמה וכמה דברים שאנו משתמשים בחשמל: לעניין אפית מצות, טווית ציצית, בישולי עכו"ם המותרים  4

 בגרמא ועוד. 
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 הדלקת גפרורים 

, ש רק חום אשאין בו ה חם שאאסר להדליק גפרורים ע"י תחיבה באפר כיר )סימן סז( סופר כתבבשו"ת 

 אבלר. ין נראה להתירזל, אבור שהרי ממציא דבר חדש. וכן לחכך הגפרורים בברזל חם מלובן, כמו בתנ

 וגם ,קשורה שלהבת לתבהגח שאין אף ידלקו,ש בגפרורים בה ליגע מותר בוערת גחלת שם יש אם

 חזון, סק"ו() שולחןה ערוך, ק"ד()ס מ"ב, וכ"כ ה)ב, נח( פעלים רבוכ"פ בשו"ת  מותר. עוממות מגחלים

 )ו, סב( ומשיב שואלת , בשו"מנגד. ועוד )מאמ"ר פי"ז, ל( אליהו גר"מ, ה)עמ' נא. הליכו"ע ח"ב עמ' יג( עובדיה

חיכוך החיכוך, ואין ע"י ה ערתצידד להתיר הצתת גפרורים ביו"ט, כיון שהאש כבר טמונה בגפרית ובו

 מוליד אש חדשה. שעיננו רואות שבמעט נענוע תצא אש.

יון מל שהתאדם, כחוט חשגיעה בפסק שמותר להדליק גפרור ע"י נ )יו"ד ח"ב סימן עה( משה אגרותובשו"ת 

ם. י ברזל שהתאדלגב ת ב(י"ח אופ)שבות יצחק דיני חשמל גרי"ש אלישיב ה שנחשב החוט כאש גמורה. וכ"ד

ר יין זה, ואסומש לענב לאש מכתב שכיריים חשמליות אינו נחש )ח"ג פ"כ תשובה ג( לציון אורובשו"ת 

 להדליק מהם גפרור. 

)שש"כ  ךירבוגרש"ז אדעת ה פט,ולהדליק גפרור ע"י נגיעה בזכוכית המקיפה נורות חשמל או מנורות נ

וך ת הגפרור לתאמקרב  אינוושמותר משום שקיימת אש ומותר להמשיכה אפילו מרוחקת קצת  פי"ג ס"ג(

ור כי אין כתב לאס ה השולחן()זגר"ש דבליצקי ה אך. )ב, כז( אומר יביעהשלהבת ממש. וכ"פ בשו"ת 

ם אחד שצריך חכ שםבהביא  ()ח"ז סימן כז אות ההזכוכית נעשית אדומה מהאש, ובשו"ת ציץ אליעזר 

 להכניס את הגפרור לשלהבת עצמה.

ש ע"י ש של העברת אלשימו וייםדמכיון שרא )ס"ו(ערוך השולחן ולעניין טלטול גפרורים ביו"ט, כתב ה

 הוסיף שאף בה ו(כ"ו תשוח"ב פ) לציון אורהנחתם באש, אינם נחשבים מוקצה ומותר לטלטלם. ובשו"ת 

כתב  (ב ענף ג אות זי אש פ"מאור) גרש"ז אוירבךחשובים לכלי, משום שנעשו כדי לשמש להבערת אש. וה

היתר, לי שמלאכתו להם ככ ביםשמותר לטלטל גפרורים ביו"ט גם שלא לצורך גופם ומקומם, כיון שנחש

ונה בגפרית טמ האשן ששיש לסמוך על תשובת השואל ומשיב שמותר להצית גפרורים ביו"ט, כיו

אש  לצורך הוצאת ומדיםקרם הם עכתב דכיון שבעי )ב, כז( אומר יביעבשו"ת  אולםובוערת ע"י החיכוך. 

"א. ו"מ ככל כשמלגלצורך ו"י ע"י חיכוך האסורה ביו"ט, אין היתר לטלטלם אלא לצורך להעביר אש ע

 .)ז, סא( נדברו אזוכ"פ בשו"ת 

 אמירה לגוי להדליק חשמל 

כתב שאין לגעור במי שמיקל באמירה לגוי להדליק עבורו אש לצורך  )שו"ת מגידות, סימן קי( פרי מגדיםה

מצוה, כיון שנחשב הדבר לספק ספיקא, שלפוסקים שאיסור הדלקת אש ביו"ט אינה אסורה אלא מדרבנן, 

יש להקל משום שזה שבות דשבות לצורך מצוה. ואף לסוברים שהולדת אש אסורה מדאורייתא, מ"מ 

מותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה מדאורייתא לצורך מצוה,  )מובא ברמ"א רעו, ב(ן שלדעת העיטור כיו

שמותר לומר לגוי להדליק אש לצורך  )ד, קמג( מהרש"םיש מקום לסמוך ע"ד כאן ולהקל. וכ"כ בשו"ת 

ן שהדלקת כתב שיתכ )ח"א ס"ס מב( אברהם מחזהשמחת יו"ט, כדין שבות דשבות לצורך מצוה. ובשו"ת 

חשמל ע"י מתג אינה אלא גרמא ואסורה רק מדרבנן, וא"כ יש להתיר לומר לגוי להדליקו לצורך בית 
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כתב שע"י גוי מותר להדליק חשמל ביו"ט  עמ' נג( )ח"ב סימן כו אות ב. וחזו"ע אומר יביעהכנסת וכד'. ובשו"ת 

 לכל הדעות.

 ית כדי לבשלה חשמלליק כירשמותר לומר לגוי להד )ח"ג פ"כ אות ו( לציון אורמטעם זה כתב בשו"ת 

שבות כן יש להקל בלרבנן, מד מאכלים ליו"ט, שלדעת רוב הפוסקים הדלקת אש ביו"ט אינה אסורה אלא

 והוא מכשירי גדול, ת לצורך, שהוא שבות דשבו)ח, קכא( הלוי שבטדשבות לצורך מצוה, וכ"פ בשו"ת 

 אוכל נפש שא"א לעשותם מבעו"י.

  אוהלעשיית 

 .(לג: לב)שנינו בביצה 

קיפין מנחמן: אין  בה לרברביה "אמר רב נחמן: אבנים של בית הכסא מותר לצדדן ביום טוב. איתי

ה הלא. אמר ליעביד א ני התם, משום דקאאמר ליה: שא -שתי חביות לשפות עליהן את הקדרה! 

אמר  - ?הכי נמי דשרי הלא,רבה זוטא לרב אשי: אלא מעתה, בנה אצטבא ביום טוב דלא עביד א

ום בנין נין עראי משבבנן על ררה תורה, בנין עראי לא אסרה תורה, וגזרו בנין קבע אס -ליה: התם 

שרי,  -למעלה למטה מדורתא, רבנן. אמר רב יהודה: האי מ לא גזרו ביה -קבע. והכא, משום כבודו 

 א"יעתא, וכן קדרה, וכן פוריא, וכן חביתאסור. וכן ב -מלמטה למעלה 

 ומצאנו בראשונים כמה שיטות בזה:

 .מחיצות בלא אפילו אסורה חלל גבי על גג צורת שכל י"רש שיטת .א

, חיצותמ כמה ירושבפ נאמר לא ובזה, מחיצות בעשיית אלא לאסור שאין )לב: ד"ה מלמטה(' תוסה שיטת .ב

 הוא ואיסורו ,לצל עשוי נושאי מקום ובכל .מחיצות בשתי שדי נראה חביות של הדוגמאות מתוך אבל

 אםו, הגג תא כך ואחר ילהתח מחיצות כשעושה אלא אסור אינו, לאוהל חיצונית מבחינה שדומה מצד

 והביא הסדר את השינ אם וכן, יהןעל הגג את לתת לו מותר, יום מבעוד עשויות שהיו או, מחיצות לו אין

גג אפילו היו את סור לתת עלאאולם אם הוא אוהל חשוב  .מותר מחיצות הציב כך ואחר תחילה הגג את

 אם המחיצות היו עשויות מבעו"י.

 תוספות לפנינואולם ב)שתחתיהן  ירבאו ושימוש מחיצות בעינן: והמאירי א"הרשב דברי פ"ע' תוסה שיטת .ג

שמוכרח  כתב סימן יט(ח"ב )שה ה למ. ובשו"ת תפיללא הוזכרה שיטה זו כלל, והיא שיטת רבינו יונה שהביא הרשב"א(

 לפרש כן בדעת כל הראשונים, דאל"כ אין דמיון כלל לאוהל.

 מחיצות אין אם שאף [:נו שם שבת ף"הרי על ן"רב הוא וכן] 5)ד"ה אבל(בשבת  א"רשבה מדברי העולה .ד

)שבת כב, כח.  רמב"םומדברי המגיד נראה שכך הבין בדברי ה] 6שתחתיו באויר משתמש אסור אם כלל

 .[טו(-יו"ט ד, ידשביתת 

                                                   
 " וצ"ע.ו שלוש מחיצותוהוא שיש לאולם עיין שם בד"ה אלא שכתב "ובודאי שאין משום אוהל אלא בשצריך לחלל שתחתיו  5
שהקשה ע"ד הרשב"א מדוע מותר לעשות את האוהל בצורה הפוכה, הרי כשמחזיק את הגג  )ד"ה וכן( גר"אעיין בדברי ה 6

שאין  )נב, סק"ט( חזו"אלפני עשיית המחיצות הרי הוא עושה גג שאסור לדעת הרשב"א אם משתמש באויר שתחתיו? ותירץ ה
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 7: באוהל חשוב מספיק גג בשביל לחייב, ובאוהל שאינו חשוב צריך גם מחיצות בשביל להתחייברא"שה. 

סובר בדעת הרא"ש שלא יתכן לחייב  )ביצה אות ז', ל( קרבן נתנאל. וה(8)והביא דבעינן ארבע מחיצות, וכ"כ הטור

ת אסורה תמיד, ואם עושה רק שתי מחיצות על אוהל בלא מחיצות, ולכן הסביר שעשיית ארבע מחיצו

 אסור לעשותה בשבת בלבד.

 ע"ע באריכות בסיכומנו להלכות שבת סימן שטו ס"ג.

 סידור המדורה ביום טוב, והעמדת שאר חפצים 

' שורות של ושים דגדולה ע שכשעושים מדורה .(יח) ף"ריה דברי כתב לפרש )סימן יא(: הרא"ש מדורה

 הםעלי יעשה כ"אחו תחלה נותהדפ עצים כעין ד' דופני תיבה, ונותנים עליה עצים. וקאמר שלא יעשה

 רךד יהא לאש תחתיהם פנותהד יעשה ואחד בידו העליונה יאחז אחד בנין, אלא דרך דהוי משום הגג

 .)ד, יד( רמב"םוה רש"י. וכ"כ בניין

 יםהאבנ יתןו באויר אחזנהי אלא ,עליהם אותה ויתן תחלה אבנים יניח לא אותה כששופתין: קדירה

 .תחתיה

 אחד מניחיןוביצים ה כשצוליןשו שפר (האי ה"ד. יח) ן"רוה (יא' סי) ש"ראה (מלמטה ה"ד: לב) תוספות: הביצים

 גסות ביצים פירש שהן ש"יר אך. תחתיה האחרות ויתן בידו העליונה יאחזנה ,ביניהם והאש' ב ג"ע

. ושרי ניןב דרך הוי לא תמחיצו השתא עביד דלא דכיון האסכלא על או חלול כלי פני על הניתנות

 שנהי אלא גדלמ כמו שיעמדו עד שורה ג"ע שורה אותן יעמיד לא ביצים "אפילו כתב )ד, טו( ם"רמבוה

 למטה". מלמעלה ויתחיל

 : התבאר בפיסקה הקודמת "עשיית אוהל".מיטה

 חלול מושב כמין ותלהי םאות שמצדדין גדולות אבנים רש"יופ מותר לצדדן. אבנים של בית הכסא:

אסור מדרבנן ראי, שעהוא בנין הכסא, וטעם ההיתר משום ש לבית המיוחד במקום בשדות עליהם ויושבין

 הבריות. בלבד, וכאן לא גזרו משום כבוד

 וספותתה אולםותר. מתכוין מנו כתב שכל האמור לעיל אינו להלכה, מכיון דקי"ל כר"ש שדבר שאי רש"י

אסור, ודה שמאפילו ר"ש ששכל האמור דלא כר"ש, לכן נ"ל  לומר הוא דדוחק כתבו (ה מלמטה"ד שם)

ל אן מושגים שכניס כך להכתב שלא שיי )סימן יא(שהרי כאן מתכוין לעשות מה שהוא עושה. הרא"ש 

חכמים ודומה לבנין, הת דבר עשומתכוין או אינו מתכוין, דאע"פ שאינו מתכוין לבנין, הרי מתכוין ל

 .(טו-)ד, יד ם"רמבוה .(יח) ף"ריאסרוהו אטו בנין. וכ"ד ה

                                                                                                                                                       
ונח אך באופן שמחזיק א הגג ע"י בני אדם אין איסור משום שאינו דרך עשיית האוהל. עוד איסור בעשיית הגג אא"כ הוא מ

 תירץ, ע"פ יסוד שכתב שם שגם לדעת הרשב"א אין איסור אא"כ עושה גם מחיצות, ע"ש.
מבעו"י, הרא"ש מבסס את דבריו על הגמ' בעירובין קב. לגבי הגג שעשו לאילים שהתירו לעשותו בתנאי שישיירו טפח פרוס  7

ן בתוס' שוב. אולם עייא אוהל חיון שהאוהל שנעשה שם הווע"כ הטעם כ -ואסרו לעשות את הגג אפילו שלא היו מחיצות 
 בשבת לו: שכתב על הגמ' בעירובין קב: שמדובר שהיו שם מחיצות מבעו"י! וצ"ע.

הוכיח מדברי הרא"ש דלא בעינן ארבע מחיצות אלא די בשתיים, שהרי הרא"ש  )ח"ב סימן יט(אולם בשו"ת תפילה למשה  8
 .)אות ב( הר שלוםספר נבעצמו כתב בדוגמא של ביצים שמניח "שתים או שלוש" והאש בניהם. וכן הוכיח ב
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, רכההמע שיסדר עד זה על זה מניח אינו העצים את עורך כשהוא, טוב ביום מדורה העושה: שו"עכתב ה

 אחר ניחומ, מעלהל עץ מניח, יצדכ. בשינוי עורך או, בעירבוב העצים שופך או אלא, כבונה שנראה מפני

 לא אבל, תחתיה האבנים ומכניס אותה אוחז הקדרה וכן; לארץ מגיע שהוא עד תחתיו ואחר תחתיו

 לא, םביצי ילואפ; תחתיהם יםהרגל ומכניס למעלה (הקרשים) אוחז, המטה וכן; האבנים גבי על יניחנה

 יוצאכ כל וכן ;למטה מלמעלה לויתחי ישנה אלא, מגדל כמו שיעמדו עד שורה גבי על שורה אותם יעמיד

 אבל, וישינ צריך (תוספות) ארץל המגיעות דפנות לו שיש שלחן וכן: רמ"אוהוסיף ה. שינוי צריך, בזה

 שאינו מןז כל, רץלא מגיע אפילוד אומרים ויש; בנין משום בזה ואין רגליו על שלנו שלחן להושיב מותר

 .(טור). שרי, תחתיו של לאויר צריך

 סק"ט()מגן אברהם הדמי.  בודכתב שא"צ שיגיעו לארץ ממש, אלא כשמגיע פחות משלושה לארץ כל ב"יה

בר. והוסיף התיר דא לכתב שאסור להעמיד מחיצה שבעה ומשהו בפחות משלושה סמוך לארץ אם ב

 )אות ב( שהמ דרכיה אך. ז(ס"ק י)מ"ב להחמיר. וכ"כ השנידון זה תלוי במח' אם אמרינן לבוד בכלים, ופסק 

 כתב שלא אמרינן לבוד להחמיר. 

 י"מבע דריםמסו היו אם אבל ,טוב ביום הצדדין שמן השורות גם מסדר אם דוקאש אליה רבהכתב ה

ה, ש להחמיר בזישודאי  ז()אות י שעה"צ, והוסיף ב)ס"ק יג( מ"ב. וכ"כ המלמעלה עליהם עצים להניח מותר

 משום שבלא"ה דעת כמה ראשונים שאפילו בלא מחיצות כלל יש להחמיר.

דף הנות הלול את "ג דפלהניח עשמותר לפתוח לול של תינוקות ו )ח"ב סימן יט( למשה תפילהכתב בשו"ת 

אין ו גמרי מתוכו.ליאוהו הוצהמשמש לשכיבת התינוק, אע"פ שאינו מחובר ללול בציר וכיוצ"ב אלא ש

 חתיו, אסור.ויר שתבא לחוש משום אוהל כיון שאינו משתמש באויר שתחתיו. ואם דעתו להשתמש

 הנחת ספר ע"ג ספר  

 שצריך גוונא האיכ אלא אסרו שלא (וכן ה"ד. קא עירובין) תוספותה בשם (האי ה"סוד) ן"א והר"הרשב כתבו

 הןגבי על חדוא מכאן ואחד אןמכ ספר להניח מותר כ"ע מותר לאויר צריך אינו אם אבל מטה של לאויר

 . שלמטה לאויר צריך שאינו כיון

ניח מפה על ותר להם זה משמטע )שם סק"ז( ט"זוכתב ההביא דברי התוספות להלכה.  )שטו, ז( שו"עה

 במ"ולחן. וכ"כ התחת הששיר השולחן ושולי המפה תלויים למטה מהמפה מכל צד שהרי אינו צריך לאו

 .ח(סח"ד סימן ) כימרד מאמר, ובשו"ת )שבת ח"ה עמוד שכא(חזון עובדיה וכ"פ ב .)שם ס"ק לא(

 ב': סעיף

 לקיחת עצים מהמדורה 

 אולם. פחם שנעשה הפתילה ראש למחוט - קנבא :רש"י". ופשרי קנבא: רב אמר" )כב.(שנינו בביצה 

לכן  '.הפתילה את מוחטיםמביאה הגמ' הלכה זו בלשון אחרת ' )לב:(הקשה, הרי לקמן  )ב, יח( רא"שה

 )ודוקא, ואין בו משום תיקון כלי שנשרף הפתילה ראש חותכין הנר שכבה חרשלא )ערך קנב( ערוךפירש כ

 בהן שאחז קודם מהם להסיר שמותר דקים מעצים העשויה מדורה ,פירש עוד .לילה( באותו להדליק כשרוצה
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, וכ"כ ר"ח בשם (תרפב' סי) המרדכי פירש". וכן שרי קינסא יהודה רב אמר" )יא:( רי"ף. וזהו כגירסת ההאור

  .(ג"פ"ד ה) ם"רמבה

 אםש ומשמע ר,שאסו נרשב משמן מסתפקשהחידוש בהלכה זו היא שמעשה זה אינו חשוב ל ב"יוביאר ה

ם לאחד. גם חשובי ר, שכולםנראה שדוקא בעצים דקים אסו טור. מהמהם להסיר אסור בהם האור אחזה

 יםעצם האור. ובחזה בהאשלא כתב 'אגודה של עצים' ומשמע שדוקא בכה"ג התירו רק כ )ד, ג( רמב"םה

 קלסל אין ששבא עצים וכתב םסת (רצט' סי) רוקחה אבל .מהם להסיר מותר האור בהם אחזה אפילו גסים

  .כמכבה דהוי

 דומה ואינו ,לשמטו מותר האש בו אחזה שלא עץ כל, במדורה שהודלקה עצים של ה: אגודשו"עכתב ה

 ואילה, אחר צדב ולהניחו ורהמד של זה מצד הדלוק עץ ליקח ומותר: רמ"אוהוסיף ה. מהנר שמן למסיר

 . (מרדכי) לכבוי מכוין ואינו

 מותר ורהא בהם שאחזה ותןא לואפי יחד אגודין אין אםש משמעבשם הב"י ד )סק"י( מגן אברהםכתב ה

שאינן לגודין ו מחלק בין א. והרמ"א אינאסור דקים העצים אם אבל גסים העצים אם ודוקא ,לסלקן

 אגודין.

 מהכירה, כדי לגמרי קחתולהעיר שהרמ"א דקדק לכתוב 'להניחו בצד אחר' אבל  )סק"י(מגן אברהם ה

יר בני שנכון להזה םחיי אדף ה. והוסיכתב שנכון להחמיר )סק"כ( מ"בלהאיר וכד', נכון להחמיר. גם ה

 שרוף. ם לביתו כשמבשלים דגים, שלאחר גמר הבישול לא יקחו האודים אלא יניחו

)ס"ק  מ"בה יבוי. וכ"כוין לכמתכ כתב שגם אם מניחה למדורה אחרת מותר, כל עוד איננו )סק"ג( ט"זה אך

ה אחרת חר או במדוראו בצד הניחלדמכיון שאינו פסיק רישא, הדבר תלוי בכוונתו, ואם מכוין כדי  יט(

 מותר.

הסיר לתבשיל וצריך למזיקה בה ושפעמים מותר אפילו מתכוין לכיבוי, כגון שהאש מרו )סק"ג( ט"זכתב ה

 משם קצת. 

 

 

 ג': סעיף

 סמיכת הקדירה והדלת בבקעת 

  לג.(-)לב:שנינו בביצה 

: ואין סומכין את הקדרה בבקעת, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר. ]לג.[ חזרא, רב משנהלב:[ "]

ביבשתא. מאן דאסר,  -כולי עלמא לא פליגי דאסור, כי פליגי  -נחמן אסר ורב ששת שרי. ברטיבא 

אמר לך: לא נתנו עצים אלא להסקה. ומאן דשרי, אמר לך: מה לי לצלות בו, מה לי לצלות 

 -ברטיבתא. מאן דאסר  -כולי עלמא לא פליגי דשרי, כי פליגי  -יכא דאמרי: ביבשתא בגחלתו. א
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 -שרי, רטיבתא  -דלא חזי להסקה, ומאן דשרי, אמר לך: הא חזי להיסק גדול. והלכתא: יבשתא 

 אסור"

 לכ אצל הן מוקצין לפיכך, הסקהל אלא עצים נתנו לא: קסבר - בבקעת קדרה סומכין ואין: רש"יופ

 כמין יבצל לתקעו יוראו, כקוץ חד שהוא עץ ףענ - חזרא. מוקצה ליה דלית - מתיר שמעון ורבי .תשמיש

 מעוןש כרבי נןא אבל, אקבע מוקצה יהל דאית דמאן אליבא הלכתא הך -' כו והלכתא .בו ולצלות שפוד

 .(תשפא' סי) העזרי אבי בשם (תרצב' סי) המרדכי. וכ"כ לן סבירא

אין שטעם הפירש ש ר"תו הלכה.כתב, שתמוה שרב אשי יקבע הלכה כביכול שאינה ל )סימן יב( רא"שה אך

 יו"ט. קה גזרו גם בזו להסא חלסומכים אינו משום מוקצה, אלא גזירה יו"ט אטו שבת. ומכיון שבשבת 

 אלא ציםע ניתנו שלא פיל הדלת וכן בבקעת הקדירה את סומכין אין" כתב (ב"ע ריש יח) ף"ריה אבל

לי, הרי הם כתורת  ין עליהםדמכיון שאינם מיוחדים אלא להסקה בלבד וא (שם) ן"רה וכתב. "להסקה

ינה לו למלאכה שאהם אפיש במוקצה לגבי שאר מלאכות. אך בדבר שחשובים לגביו ככלי, מותר להשתמ

 כתב כרי"ף. )ד, יא( רמב"םמיוחדת להם. גם ה

 ר שאע"ג שלאי וביאתמה עליו הב". ואסור טיבאר שרי יבישא ת הגמ',כמסקנ (שם) ף"ריה כתב חיזרא לגבי

 קה, שהרי הואמה להסדו ניתנו עצים אלא להסקה מותר לתקעו בצלי ולצלות בו מפני שתשמיש זה

 הסיקו עם שארותר למסק בפנ"ע, דאע"ג שאינו ראוי להי כתב (והלכתא ה"ד שם) ן"רוהלצלות צלי, מותר. 

 עצים.

, (ף"הרי) בו תולצל מותר אבל :כתב רמ"אוה. בבקעת, הדלת את ולא הקדרה את סומכין : איןשו"עכתב ה

 . (ן"ר) עצמו בפני להסיק ראוי שאינו גב על אף עצים שאר עם בו להסיק שמותר ש"וכ

שאסור  ס"ק יב() ברהםא מגןעצים תשמישם להסקה, ולכן אפילו בבקעת יבשה שטובה להסקה, כתב ה

ם היא יבשה יר שאהע ן טז()פ"ד סימ יש"שה אבללטלטלה לצורך דבר אחר, דבכלל מוקצה הוא לזה. 

א אבל ביבשה חה דוקן בל, שהעמיד את דעת מר)סק"ד( ט"זשראויה להסקה מותרת לכל דבר, וכ"כ ה

 מותר הכל.

, אבל לדעת ביו"ט ה אסורשמוקצ )תצה, ד(ועוד שמרן אזיל לשיטתו  מאיר בית ,מאמר מרדכיודעת ה

ינה ון שאיאבל בלחה, כ קה,הפוסקים המתירים מוקצה ביו"ט, מותר לסמוך בבקעת יבשה שראויה להס

 ביבשה. ך להקלסמולראויה להסקה אסור, דדינו כאבנים. וכתב הבית מאיר שבשעת הדחק יש 

 ד': סעיף

 בישול בקדרת חרס חדשה 

 לד.(-)לג:שנינו בביצה 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכא ברעפים  -"ואין מלבנין את הרעפים. מאי קא עביד? 

חדשים עסקינן, מפני שצריך לבדקן, ואמרי לה: מפני שצריך לחסמן. תניא, ואחד שופת את 
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אמר רבי שמעון בן לקיש: הכא בקדרה  -הקדרה... כולן חייבין... שופת את הקדרה מאי קא עביד? 

 ינן, ומשום לבון רעפים נגעו בה"חדשה עסק

 דטרח חואשתכ, פקעי למאד - לא טוב וםבי, הלכך, לבונה לקבל יוכלו אם - לבודקן שצריך :י"רש ופירש

 על אף הלכך ,ומתקשים מתחזקין הם ראשון בהסק, להקשותם - לחסמן שצריך לה ואמרי .לצורך שלא

 .אסור - כלי נעשה הז דבהסק כיון, מיהו, עליהם צולין דהא, הוא נמי טוב יום דלצורך גב

 טאתיוב חחבהם  מן'. שיששמהמשך דברי הגמ' לעיל משמע שהלכה כ'צריך לחס (טו' סי) ש"ראה כתב

ר לבשל מכאן למד שאסוו .חטאת חיוב ליכא לבדקו שצריך משום אבל ,.(לג שבת) בפטיש מכה משום

 (הכא ה"ד. דל) תוספותה אבל ים.בקדירה חדשה ביו"ט, שאנו רואים שעד הבישול הראשון אין מחזיקים מ

עפים ריך בה ליבון ית ששייקנו שאין בעיה לבשל בתחילה בקדירה חדשה, שכאן מדובר על קדירה רכתב

  .עפיםר ליבון בה שייך לא מאכל בה כשמבשלין אבל ,המים שמביא קודם ששופתה

 וכן, (והטור ש"ראה) אוסרין ויש :כתב רמ"אה אולם. ט"בי חדשות בקדרות לבשל מותר, : לדידןשו"עכתב ה

 .(ע"ד) בטו יום םקוד בהם בשליןמ, בפסח חדשות קדרות כשקונין נהגו ולכן; הדחק ידי על לא אם, המנהג

פעם  ם שבישלו בויש קודי לתשמהעיר, שבאמת הכל תלוי בסוג הכלי האם הוא ראו )ס"ק יד( אברהם מגןה

 שתמשים בכליםאין מ פסחאחת, ומ"ש הרמ"א שנוהגים לבשל לפני פסח בכלים, טעם הדבר משום שב

 ,גר"ז, דםא חיין. וכ"כ כוהגים ח נהמצופים, ולכן שאר הכלים אין מחזיקים מים, וזהו הטעם שדווקא בפס

 ועוד. כה( )ס"ק מ"ב

 ואוה הדחק תשע הוא אם מ"מ ,ט"י קודם בחדשות לבשל שמנהגנו א"רמ דכתבאע"ג  )סק"ה( ט"זכתב ה

. חדשותב ט"בי לבשל ריםהמתי על לסמוך יש ,ט"בי רק קדירות מצא שלא או ט"י קודם לבשלם שכח

 כול.מה לא אין לוששהכוונה  )ס"ק טו(מגן אברהם דה אףבשם אחרונים.  )ס"ק כו( מ"בוכ"כ ה
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 שלא להכין מיו"ט לחברו -סימן תק"ג 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

  הצעת הסוגיא -ריבוי בשיעורין 

 יז:(-)יז.שנינו בביצה 

י פבשר אף על  הקדרה ה כל"תנו רבנן: אין אופין מיום טוב לחבירו, באמת אמרו: ממלאה אש

ון יך אלא לקיתינו צרי שאפבית של מים אף על שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ממלא נחתום ח

 מלאה אשה כלומר: מאעזר אחד, אבל לאפות אינו אופה אלא מה שצריך לו. רבי שמעון בן אל

ר. עון בן אלעזרבי שמכה כהתנור פת, מפני שהפת נאפת יפה בזמן שהתנור מלא. אמר רבא: הל

 אסור" -ואם הערים  שלא יערים.ותיר לשבת, ובלבד ה -אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר 

שום מגבלה, הלא להכלל העולה מהברייתא, שכשיש מעשה אחד מותר להרבות בשיעור המעשה 

מעשה הראשון הונים, שים שהמעשה מוגדר כמלאכת אוכל נפש המותרת ביו"ט. אבל כשעושה שני מעש

 ל. מוגדר כמלאכת אוכל נפש, והמעשה השני מוגדר כמלאכת יו"ט לצורך חו

חתיכה אחת, לה אלא ריכצמותר לאישה ביו"ט לבשל סיר מלא של בשר אפילו שאינה למדנו א"כ, ש

נים אם יש לוש תאשף עם הסקנו שאין לתלוש ענ )סד.(ולכאורה מדוע מותר? הרי מהגמ' במנחות 

 בשל האישה רקתם כאן וג אפשרות לתלוש ענף עם שתי תאנים משום שאין להרבות בשיעור האיסור?

 את הבשר הנצרך לה ותו לא?!

חויה דמה לשבת שרק נו דול ואיק, שיו"ט איסורו צועל שאלה זו ותיר ועמד )מנחות שם ד"ה שתים( תוספות

יעורין ור ריבוי בשתם איס. לדעזירה()ביצה יז. ד"ה ממלא. ושם כא: ד"ה גרשב"א הוכ"כ וח נפש. היא אצל פיק

  הוא מדרבנן ובשבת החמירו וביו"ט הקלו.

ו"ט מחלק בין י , ולכןשיעוריןחולק, ולדעתו אסור מהתורה להרבות ב )ביצה יז. ד"ה ומיהא( ר"ןה אולם

, טוב יוםב הותרה נפש אוכל תמלאכ, בשיעורים להרבות ראסו ולכן, נפש פיקוח אצל לשבת, שבת דחויה

יה' וביו"ט ר 'דחויא בגדהוההבדל הוא שבשבת מלאכה לצורך חולה  .בשיעורים להרבות מותר ולכן

 מלאכת אוכל נפש היא בגדר 'הותרה'.

 כל. רבש תיכותח הוספת ביןל מים הוספת בין חילוק ישדרך חדשה, לדעתו  אופין( אין ר"ת ה")ד ה"ראל

 ורואס, צמהע בפני יחידה בשר חתיכת כל, בשיעורם להרבות איסור ואין, אחת יחידה שבקדרה המים

 יפה שילשהתב מפני קר בשר חתיכות הקדרה את למלא מתירה הברייתא. בשיעורה להרבות מהתורה

 אבל, שילהתב את לשפר ןכשמתכוו רק בשר הקדרה את למלא מותר ה"הרא לדעת. מרובה שהבשר בזמן

ל אתוספת בישוחוור דמואין זה "דחה דבריו  )עירובין סח. ד"ה א"ל( ריטב"אה אך .אסור, לחול מתכוון אם

חת אמבשל חתיכה  רש ביןהפ ותוספת מלאכה קפדינן מה לי אם הכל גוף אחד או שני גופים, וכי יש

 גדולה למבשל שתי חתיכות קטנות".



 שלא להכין מיו"ט לחברו -סימן תק"ג  ____________________________________________ 90

נגמרות ע"י שאכות ין מלכתב דלולא דמסתפינא היה מחלק מסברא ב )פי"ח מהל' שבת ה"א(אור שמח ה

 דירה ע"ג האשאת הק דם שםבישול ואפיה, שא -כמו קצירה, לבין מלאכות נגמרות מאליהן  -האדם 

יב, דבר הנקצר חישיית הבע והבישול נעשה מאליו. ולכן בקצירה שהגמר שלה בא ע"י האדם אם מרבה

 אליו הריבוי שלו אסור רק מדרבנן. אבל בבישול שהגמר שלו נעשה מ

  'דאורייתא או דרבנן? -'ריבוי בשיעורין 

בואר מן בלבד, וכן ר דרבניסושהבאנו שאיסור 'ריבוי בשיעורין' הוא א תוספותמבואר מדברי ה א"כ,

 . )שם( רשב"אמדברי ה

תמה עליהם, שאם ריבוי בשיעורין הוא מדרבנן מדוע הגמ' במנחות הסתפקה האם עדיף  )שם( ר"ןה אולם

לתלוש ענף אחד של שלוש תאנים או שתי ענפים של שתי תאנים, פשוט שיתלוש את הענף בעל השלוש 

תאנים שהרי איסורו הוא רק מדרבנן ואיסור קצירה הוא מהתורה? ולכן הסיק שריבוי בשיעורין אסור 

. ואת הגמרות תירץ, ששבת (א"מג בשם א"כ ח"או פעלים רב - שיעור חצי כעין עונש, עליו חייב לא אבל)א מדאוריית

דחויה אצל פיקוח נפש ולכן גם תוספת האיסור שבה אסורה מהתורה. ויו"ט הותר אצל אוכל נפש ולכן 

ול ולדקדק שלא יכול להרבות על העיקר, וכן משום שנאמר 'אך אשר יאכל לכל נפש' ולא הוצרכנו לשק

שהקשה על הר"ן מהגמ' בחולין טו.  )מוסך השבת אות לט.( מנחת חינוךיבשל אלא הנצרך בלבד. ועיין ב

דהשוחט לחולה מותר לבריא באומצא, מ"ט כיון שא"א לכזית בשר בלא שחיטה, ולשיטת הר"ן אכתי 

איכא למיגזר אף בשחיטה משום ריבוי בשיעורין, שהיה יכול לשחוט בהמה קטנה ומדוע איננו חוששים 

ם שרק בקדירה אנו חוששים שמא ירבה בקדירה )ולשיטת הרשב"א לא קשה, משושמא ישחוט בהמה גדולה יותר 

אחרת והוי איסור דאורייתא, משא"כ בשחיטה ששינוי בין בהמה קטנה לגדולה אינו אסור אלא מדרבנן ואין גוזרים גזירה 

 . 9שבגוף אחד אין איסור של ריבוי בשיעורין אתי שפיר )לקמן(. וגם לפמ"ש הרא"ה לגזירה(
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ו, יו"ט לחברמשלא ישחט  (י אות ף"הר הגהות קסה' עמ קצד' )סי ק"סמ בשם (ב"הי א"פ קושטא דפוס) הגה"מ בכת

 ינוהי ה אחת הן,דקדוש ע"פשמא השני חול ונמצא ששחט מיו"ט לחול. ואפילו בשני י"ט של ר"ה, א

 ביום, מותר. בו המההעוף או הבעיקר. אך אם אוכל מעט מ ראשון יום שכיום ועוד, להקל. ולא להחמיר

, מעט בו ביום ם אוכלאילו אבל לאפות ולבשל מיו"ט לחברו אסור אפ שא"א לכזית בשר בלא שחיטה.

 שלא שייך סברא זו.

נור חת, ולאפות תתיכה אלח , הרי חכמים התירו לבשל קדירה המלאה בשר אע"פ שא"צ אלאב"יותמה ה

ה מה צרכו. אך קש ר מכדיותתירו לאפות ימלא פת אע"פ שא"צ אלא ככר אחד! אלא שתירץ די"ל שלא ה

ה אכילה, ואפ" ל לאחרמבששאסר לבשל מיו"ט לחברו אע"פ שאוכל מעט. ותירץ דאפשר שמדובר על ה

 מותר לשחוט ע"י אכילת כזית.

כתב בשם  )א, י(המגיד  אך .מלוי לגבי בנחתום וכן, סגי טרחא דבחד -' כו אשה ממלאהפירש:  רש"י

 אחר חתיכה בקדרה ליתן שאפילו למד לפיכך. "משמנים שיאכלו כדי" (א' סי ב"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה
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שכן אנו נוקטים משום  ב"י. וכתב הטור. וכ"כ המותר האש גבי על קדרה שהניח לאחר אפילו חתיכה

 שהוא מדרבנן. אך לדעת רש"י אסור, משום שיש בזה טירחא נוספת.

 שאין לה כתב (צחר סימן) רוקחרוצה את הבשר לצורך מחר, ה שהיא בפירוש נחלקו מה דין אישה שאמרה

. ערמתהה נכרת הטוב ואינ בשילהת אז הקדירה כשממלאה אך ',אלו ולא טוב יום לצורך יהיו אלולומר '

 טעם גורם התוספתני שכיון שההיתר הוא מפ כתב שיש אוסרים, וכתב הוא שנראה דמותר טורוה

ם עאך לרש"י שט שיטתו,לים כתב שדברי הטור נכונ ב"יותר. הבתבשיל, ולכן גם אם אמרה בפירוש מ

, ו"ט. עוד כתבצורך יללא ההיתר משום שהוא טירחא אחת, יתכן והתירו רק כשנראה שאינו מבשל א

 ם בתבשיל. אךותן טעשנ שלדעת הרשב"א והטור גם אם אין דעתו לאכול מהבשר עצמו מותר, כיון

תב ך חזר וכא ביום. בו בשר מאותו כזית לאכול מבשלש לרש"י משמע שצריך שתהיה דעתו בשעה

להוסיף  בר בשר ורוצהכיש לו שדם שיתכן וגם לרש"י מותר, כיון שמוסיף תיקון בתבשיל, ואינו דומה לא

 ם.הטעמי ת שתיאכתב שאין מחלוקת בין רש"י לטור, ושניהם ס"ל  )סק"ב( ט"זה אךעוד. 

 אפילוו טוב יום או שבת הוא לואפי, מחר לצורך טוב ביום לשחוט או לבשל או לאפות אסור: שו"עכתב ה

רמ"א הו. אחת לחתיכה לאא צריכה שאינה פי על אף בשר קדרה אשה ממלאה אבל; ה"ר של ימים בשני

 קדרות רבהה לבשל יכולה וכן, (ק"סמ) לכזית אלא צריך שאינו י"אעפ לשחוט שיכול שכן וכל כתב:

  .(א"הרשב ותשובת ירוחם ורבינו י"ב). מעט אחת מכל ולאכול

ן מגה אךמותר. וצה הרי אני פסקו כרוקח שאסור לומר בפירוש ליו"ט שנב"ח וה )פ"ב סימן טו( יש"שה

ול יך ליזהר לאככ"פ צר, ועכתב שהעולם נוהגים היתר שמבשלים בשחרית לצורך הלילה )סק"ב( אברהם

 ז.עי" ו נאסרכתב שיש להחמיר בזה, ומ"מ בדיעבד אינ )סק"ו( מ"בקצת ממנו. ה

ם יתבשל עד אן ספק עניילכתב שיש נ"מ אם האיסור מהתורה או מדרבנן  )ד"ה ואפילו( באור הלכהה

 השקיעה.

 הלילה לצורך ובישול קרעי אם אבל ,הקדירה למלאות מותר כתב שדוקא כשצריך לחתיכה אחת ב"חה

גם  .זה יסורבא שטועים הרבהכ דלא .הערמה הוי ,עליה ליתסר דלא היכי כי ממנו קצת בשחרית ואוכל

עוד. ו פרי חדשד הם. וכ"הערילכתב שדוקא שאכל דרך אכילה מותר, אבל לא  )ח"ד סימן אלף קפג( רדב"זה

חול אסור יו"ט לכין מכתב שמהראשונים משמע שמותר להערים. ורק אם מ )שם( םמגן אברהה אך

 כלל וכלא שאינוכ היינו ערמהבה דאסור והא ,להערים שמותר בהדיא )שם( ש"ישה כ"כלהערים בכה"ג. ו

וכתב  ועוד. ירמא בית, סק"ג() מרדכי מאמר. וכ"כ האורחים לו יזדמנו שמא שאומר רק קדירה מאותו

של בה לצורך רה שמבה קדשהמחמיר שלא לבשל לצורך הלילה בקדרה בפנ"ע, אלא באות )סק"ז( מ"בה

 סעודת שחרית הוא מרבה לסעודת הלילה, תע"ב.

 הקדרה לויושמי ,םבשיעורי תלהרבו איסור אין שבקדרה פוסקים ע"פ האחרונים שאנו ה(")סק מ"בכתב ה

 סיףשמו אף, האש גבי ה עלהונח שהקדרה לפני וירקות בשר חתיכות להוסיף מותר לפיכך. לבשר יפה

 תמשפר בשרה שהוספת, בשר להוסיף חתיכות מותר האש גבי על הונחה שהקדרה לאחר. חול לצורך רק

 דין אין תבפ. תבשילה את משפר אינו כמותם שריבוי ,וכדומה ירקות בתבשילי להוסיף ואין, הבישול את

 .פיההא את פרמש התנור ילויכשמ רק מותר ולכן, עצמה בפני פת נאפת כל שהרי, בשיעורים ריבוי של
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י שיודעת בודא ט אע"פיו" למד שמותר לאישה לבשל הרבה מיני תבשיל ביום ראשון של )סק"ה( ט"זה

ר לומר . אך בזה אסואכילה ודםשיותירו מין אחד, רק שיטעמו ממנו אפילו כזית, כיון שמבשלת הכל ק

 ד.ועו סק"י() מ"ב, ()כלל צט ס"ה אדם חייבפירוש שמין אחד יהיה לצורך יו"ט שני. וכ"כ 

ינים "ט, ושאר ענימה ביות מהבהבאשר לשחיטה לצורך חול כאשר אוכל כזי )א, ל( אומר ביעיע"ע בשו"ת 

 המסתעפים מזה.

אין בו מפתחות ש ות שישפתח: נחלקו הפוסקים האם מותר להוציא לרשות הרבים צרור מצרור מפתחות

ש אי שלא ישתמדהרי וציאו, שכתב שאסור להו )ח"ה סימן לה( משה אגרותלו שימוש בהן ביו"ט: בשו"ת 

רחא מרובה וך בטיכר בחלק מהמפתחות, אלא צריך להוציא את המפתחות המיותרים גם אם הדבר

. ה(הסיגריות בשוומכל אחת תמש ב)בשונה מחפיסת סיגריות, שמותר להוציא יותר מהכמות שצריך, מכיון שיכול להש

התירו  ח(ה יו"ט עמ' רסקשי תורמב) שיבגרי"ש אליוה )שו"ת רבבות אפרים ח"ח סימן תסג( גרש"ז אוירבך, המנגד

ה נוק שיש בתוכלת תיבאשר לעג )ח"י סימן עז אות ג( הלוי שבטלהוציא צרור מפתחות זה. וכ"כ בשו"ת 

 ת.לגבי הוצאת סיגריו )עמ' עח( עובדיה חזוןחפצים שא"צ ביו"ט. וכ"כ ב

 שאר הכנות מיו"ט לחברו 

 ש כיום שאנוכה, כ"ו מלאחברו אפילו דבר שאינשאסור להכין מיו"ט ל )בהקדמה( מגן אברהםכתב ה

למא ילו טירחא בעשאפ ק"א(ס) מ"בבקיאים בקביעות החודש, ויו"ט שני לגבי ראשון חול הוא. וכ"כ ה

, אך זה בשעת הדחקמתיר ב (וקנב )כלל צח אדם חייאסור, כגון הדחת קערות והבאת יין מיו"ט לחברו. ה

אשר ה הוא דוקא כור הכנאיסשיביא בעוד היום גדול שלא יהיה מוכח שהוא לצורך הלילה. וטעמו, ש

שלא  רת, או באופןונה אחכו רוצה להרויח זמן ע"י שלא יצטרך לעשות דבר זה בלילה, אבל כשיש לו

 .ימן סא(ג ח"א סהרש"מ )שו"תיוכל לעשות דבר זה בלילה ויוכל לבוא לידי הפסד, לא אסרו 

אוירבך  גרש"ז, כתב הש השנהרא ולעניין הדלקת נרות ביו"ט ראשון לצורך יו"ט שני של גלויות או של

רות ביו"ט נ, לא ידליק ל דולקחשמשאם אור ה )יו"ט שני כהלכתו פ"א הע' נז, שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן נח אות ז(

ת ימתין עד צא י, אלאשנ חשב הדבר כהכנה ליו"טהראשון, כיון שאין בהם שום תועלת וצורך, ונ

חשמל ה. וגם אם סק"ג( ו אות אות פ")שבות יצחק דיני הדלקת נרגרי"ש אלישיב הכוכבים ואז ידליקם. וכ"ד ה

ו. ואם תם היא לצורכר הדלקעיקשאינו דולק כתב הגרשז"א שטוב להמתין מלהדליקם עד יו"ט שני, כיון 

 ם.ם ביו"ט ראשון כשיש אפשרות להנות מהצריך לצאת מביתו יכול להדליק

 כתב ג, סח() הלוי שבט . כתב בשו"תשבת ליל סעודת לשם שבת בערב שחל טוב ביוםולהדיח כלים 

בל לא את כל עודה אהס שנראה לכאורה להתיר להדיח רק את הכלים שגורמים לאיחור רב בתחילת

 דה. ת הסעוילעתיים בתחהכלים. וגם זאת התיר למוסד ילדים גדול שיגרם איחור של ש

אר סור, וכן מבושא ר ס"כ(תסי' )מטה אפרים ולערוך את השולחן ביו"ט ראשון עבור יו"ט שני, כתב ה

 .חורבה, אא"כ עושה כן כדי שלא יראה הבית כ)סי' תרסז ס"א, ומ"ב סק"ו( רמ"אב

)שש"כ פ"י הע' לג.  גרש"ז אוירבךולהוציא מאכל קפוא מהמקפיא ביו"ט כדי שיופשר עד הערב, צידד ה

שאסור משום הכנה, וכשם שאסור להדיח כלים ביו"ט לצורך הערב. ואע"פ  שולחן שלמה סימן רצ ס"ק יג(

שבהוצאתו אינו עושה מעשה אלא רק מפסיק את המשך הקירור שנעשה כנגד רצונו, וההפשרה נעשית 
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כשהוא כרוך בטירחא והוא נראה כמוציא לצורך  )אשרי האיש ח"ג פ"ג הע' קלב(גרי"ש אלישיב מאליה. וכ"ד ה

פסק שאסור להוציא מאכל מהמקפיא בשבת כדי שיופשר  )מאמ"ר פכ"א אות לט( אליהו גר"מהלילה. גם ה

חלה שבמקפיא  בשבת שמותר להוציאכתב  )שבת ח"ב עמ' תמז( חזון עובדיההגרע"י ב אךלסעודת יו"ט. 

ין בזה הכנה כיון שלא עושה שום הכנה בפועל אלא ההכנה לשולחן כדי שיוכל לאכול אותה במוצ"ש, וא

נעשית מאליה, ע"י שהבשר או החלה מופשרת מכח החום שבחדר או שאני מסלק מהחלה את המפריע, 

התיר ע"פ מ"ש  )א, קנח( הקהתי שבטונראה לענ"ד דה"ה ליו"ט. גם בשו"ת שהיא הקור של המקפיא. 

ק כאשר המגמה היא לחסוך עבודה בחול או בחג, אבל בשו"ת מהרש"ג שהכנה משבת לחול אסורה ר

התיר עפ"ד החיי אדם שכתב שכל זמן שאינו  )ו, פו, ה(אבני ישפה במקום שיגרם לו הפסד לא גזרו. וב

במקרה שההמתנה למוצ"ש תגרום לעגמת נפש  )ב, יב(גומר את ההכנה אין איסור. וכ"כ הפניני הלכה 

 ופגיעה בסעודה.

 וסמוך לה מלאכות בבין השמשות 

הוסיף א יום הוא. וחר, שמך מכתב שאפילו בבין השמשות של יום ראשון אסור לבשל לצור פרי מגדיםה

שער גדול, אם מ ד היוםף בעואשפשוט שאסור להתחיל באיזה מלאכת אוכל נפש  )ד"ה ביום( באור הלכהה

 שימשך הדבר ולא יוכל להנות ממנו עד אחר שקיעת החמה.

ה מה, נדרים סט: ד") עק"ארתפק ביו"ט בבין השמשות עבור בין השמשות עצמו, הסולעניין בישול מאכל 

אה ום ובשעת ההנדיין יעכה אם מותר, שהרי יתכן שבשעת עשיית המלא הגהות שו"ע תצה, א. גנזי רעק"א(

קל אף תירין אין להמיש לו שבר דממנה כבר לילה, ונמצא שמכין מיו"ט לצורך מחר, וכתב דמכיון שהוא 

שה מא גם בשעה שעלילה ש ם הואא)ספק אם השעה שנהנה ממלאכתו הוא יום, ואפילו ש ס"ס בענין דאוריתא כשי

, ומיד לקה הוא יוםעת ההדשבש . וסיים שלפ"ז אסור להדליק נר בביה"ש, כיון שיתכןהמלאכה היה לילה(

להודיענו, הפוסקים מ קיווי שבא הללאחר מכן נהיה לילה, ונמצא יו"ט מכין לחברו, וסיים 'וחידוש כזה 

. מר איסור בזהקשה לומשמע ש כתב שמסיום דברי רעק"א )ג, צ( האפוד חשבשבשו"ת  אלאוצ"ע לדינא". 

המקלים, אף  ות עלמד זככתב שיש מקום לל )יו"ט שני כהלכתו בהוספות לפ"א הע' מה(גרש"ז אוירבך ה

כיון דמכתב  ה(סימן שכ )ח"ב והנהגות תשובותדעתו להסתפקות רעק"א. ובשו"ת שלמעשה בטילה 

אם  "כ כ"ש שהספקאצורך, ללא ששבביה"ש חייב על כל ענייני יו"ט, ומלאכות אוכל נפש הותרו אפילו 

 הוא יו"ט או לאו הוי כלצורך והותרה. 

בנו ח"ב ר)ארחות  ו"אחז"ד הש, וככתב שמותר להדליק נרות של יו"ט שני בביה" )תפח, סק"ב(אליה זוטא ב

תם ית, אין לעשוה מידהנא שההנאה באה מיד בשעת ההדלקה, ובאמת בדברים שאין בהם משום עמ' קד(

ת אכות שאסורוה"ש מלבבי שאין לעשות )יו"ט שני כהלכתו פ"א הע' כא( גרש"ז אוירבךבביה"ש. ודעת ה

כ פכ"ח )ע"ע בשש"א ן לקולרבנמדאורייתא, אך מלאכות האסורות מדרבנן יש להקל בביה"ש משום ס"ס ד

ורה ות מלאכה גמלא לעשוחמיר . והוסיפו שיש לה)יו"ט שני כהלכתו שם( גרי"ש אלישיב. וכ"ד הסח(הע' ק

כתב שאין  ת ח"ב סימן י(מהדו") משיבו שואלבשו"ת  בביה"ש של מוצאי יו"ט שני, כדי שלא יבואו לזלזל בו.

קפג, -שנ"ז, עמ' קלהת ה' ח"אי תור)וע"ע בכתב עת 'מבקשלהקל אלא לצורך קטן ותינוק כגון לבשל ארוחתו 

 .שעסקו בנושא זה(
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 בישול לאחר אכילה 

 )יז:(שנינו בביצה 

 אסור" –הערים  ם. ואםעריובלבד שלא י הותיר לשבת, -"אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר 

 אבל בישולב להרבות יכולה אכילה קודם דווקא (ד"ע קמז יד מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) העיטור בעל כתב

יא: ד"ה ) תוספותה. גם מזו דולהג הערמה לך דאין כזית ממנו אוכל ולומר לבשל יכולה אינה אכילה לאחר

 שמואל ר"ה ומיהו ד,הכב מן ממנה ואוכלין התרנגולת וצולים שהעולם רגילים שמערימים כתבו מערים(

)סימן  ב"שריכ"ד הו, שם סימן טז() הגה"אלא. וכ"כ  אכילה לאחר אבל אכילה קודם דוקא דהיינו אומר היה

 .רנד(

 ןלהזמי ריךצ אני עוד ומרל יערים לא טוב, יום לצורך שבישל לאחר יערים שלא ובלבד י"רש ופירש

ר החמירו, וא חמואן בבישול שהשכ (ובלבד ה"ד) תוספותה וכתבו. לשבת ויותירם תבשילין ויבשל אורחים

 ילה כל שמבשלודם אכו קוגם היה יכול לעשות תקנה ע"י עירוב תבשילין מבעו"י. ומשמע שאפיל

 ג"ח ד"נ) םירוח רבינוכ ר. וכ"מותקדירות יותר מהצורך הוי מערים ואסור, אך אם אוכל מכל אחת אפשר ש

 .כל אחת ואחתמטועם  ת גם אםנראה שאין היתר לבשל בכמה קדירו (תרפא' סי א"ח) א"רשבמה אולם .:(לג

תר בדיעבד ברו מויו"ט לחבשם רבני קולוני"א שאם עבר ובישל מ (תרעה' ביצה פ"ב סי) מרדכיה כתב

"כ . וכמהר"םשם בתשב"ץ ה"כ באכילה, כדעת ר' יהודה שהתיר למבשל בשבת בשוגג שיאכל במוצ"ש. וכ

 (שמב' סי ב"ח ז"או' עי) ואלי רבינו אולם. )ו, י( רמב"ם, ושכ"נ מה)ח"ה סימן ח( ארשב"וה )סימן רנד( ריב"שה

לזל תיר יבואו לזנקל אם ה"ט אסר, שר' יהודה התיר רק בשבת החמורה שלא יבואו לזלזל בה, אבל יו

 ואסור. 

 דהוי, זיתכ ממנה אוכל: לומרו לבשל יכולה אינה אכילה אחר אבל, אכילה קודם ודוקא: ...שו"עכתב ה

 .לאכלו מותר (שחט : אורמ"א), ובשלה עברה אם מיהו; הערמה

ו לבשלו, שאינ מותר אחרים פסקו שאפילו יש לו תבשילים )פ"ב סימן טז( יש"שוה )סק"ג( מגן אברהםה

 מחמיר בזה. ב"חה אולםנקרא הערמה כיון שאוכל ממנו מעט. 

 , שבהערמה גםלחברו ו"טסובר שדברי הרמ"א כאן מוסבים על אם עבר ובישל במזיד מי פרי חדשה

ם ועוד סוברי סק"ה() ט"ז, סק"ג()מגן אברהם ה אולם. גר"אבדיעבד אסור, שדינה חמור ממזיד, וכ"כ ה

 ו"י.צת מבעה קשדברי הרמ"א מוסבים על הערמה, שמותרת בדיעבד כיון שעכ"פ אכל ממנ

 סעיף ב':

 בית מים לנחתוםמילוי ח 

 ד".אח לקיתון אלא צריך שאינו פי על אף מים של חבית נחתום ממלא" )יז.(שנינו בביצה 

"ג האש. חבית עדם שיניח השכל ההיתר הוא בתנאי שיתן הכל קו (שם) א"רשבה בשם (שם) המגיד כתב

תחילה זוהי מאבל , יף שלא לצורךכן אסור להוסול .בכלי הרבה כשיש יותר יפים המים שאין לפיוטעמו, 

 טרחא אחת ומותר.
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 לאב: כתב רמ"אוה. אחד וןלקית אלא צריך שאינו פי על אף מים של חבית נחתום ממלא: שו"עכתב ה

 לאש דטרחא, האש צלא החבית כבר אם להוסיף אסור אבל, אחת בפעם האש אצל הכל להשים צריך

 .המגיד() הוא לצורך

 קודם עריםלהותר זה מהסביר דמשום שהיא טירחא אחת מותר, ומשמע שגם ב )סק"ד( מגן אברהםה

  , שהרי י"א שדין אחד לבשר ומים.האכילה
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 דין התבלין ביו"ט -סימן תק"ד 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

  הצעת הסוגיא -דיכת תבלין ומלח 

 )יד.(שנינו בביצה 

לל רור. ובית הבעץ הפפך ו: בית שמאי אומרים: תבלין נדוכין במדוך של עץ, והמלח במשנה"

הת ולי עלמא מי: דכמראגץ. אומרים: תבלין נדוכין כדרכן במדוך של אבן, והמלח במדוך של ע

אין כל יכות מלח, וולן צרכרות מלח בעיא שנוי, מאי טעמא? רב הונא ורב חסדא; חד אמר: כל הקד

 ה טעמה. מאיה מפיגאינ ת תבלין. וחד אמר: כל התבלין מפיגין טעמן, ומלחהקדרות צריכו

מר שמואל: רב יהודה א א. אמרוריקבינייהו? איכא בינייהו דידע מאי קדרה בעי לבשולי, אי נמי במ

י תנא. הא הוא דאמר כי -ח בעיא שנוי! והא אמרת מל -ן, ואפילו מלח. נדוכין כדרכ -כל הנדוכין 

עמהן.  ן ומלחכשנדוכין כדר -ן י מאיר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הנדוכידתניא, אמר רב

 צלי, אבל לאפרור להבעץ לא נחלקו אלא לדוכה בפני עצמה, שבית שמאי אומרים: מלח בפך ו

 אצלי אצלויי -ת י דייככיה: לקדרה. ובית הלל אומרים: לכל דבר. אמר ליה רב אחא ברדלא לבר

 - אצלי? יודלמא אצלוי -. בוכנא, אמר: האי לאו מגוויה דביתאי הוא ודוך. רב ששת שמע קל

 מנבח קלייהו" תבלין נבוחי -הוו?  ודלמא תבלין -דשמעיה דהוה צליל קליה. 

 .כהלדו ליה ידאיבע ידע הוה אתמולמ הלכך, מלח צריכות תבשיל מיני כל - הקדרות כל :י"רש ופירש

 ממירין - טעמן מפיגין .מחר לאכול ובלב יעלה מה יודע אינו ואדם - תבלין צריכות הקדרות כל ואין

 תראב ללישנא, שנוי בעי קמא לישנאל - בשולי בעי קדרה מאי מאתמול דידע .מאתמול ידוכן אם טעמן

 מפיג ינווא, כרכוםב אותה שמתבלין דרהק שיש, בינייהו איכא מוריקא של תבלין - נמי אי .שנוי בעי לא

 לא קמא לישנאל, שנוי בעי תראב ללישנא, מחר יבשל מה יודע היה לא והוא, יום מבעוד נדוך אם טעמו

, צדה לע המדוכה טהה - ודוך וייאצל אצלי .שינוי שום בלא כדרכו נדוך נמי מלח הלל דלבית .שנוי בעי

 .לשנויי עיב זוטא שנוי ומיהו, אבן של במדוך כדרכה נידוכת: דאמר, כשמואל דסבר

רחים שלהם, פלים בת הפלאהובאה מחלוקת בין ראב"ע לחכמים האם מותר לשחוק  )ביצה כג.(במשנה 

שום מיחזי סורה מאחיים טחינת פלפלים בר )סימן כא(רא"ש ראב"ע מתיר וחכמים אוסרים. לדעת ה

ה שאסור מעומש", להם הגמור טחינה "זו ז( פרק א שער מועד )ביתרשב"א לדעת ה אךכעובדא דחול. 

דבר ור מהתורה השהאיס הסובר שדן בזה, והוסיף שגם לרשב"א )ד"ה ואין(ור הלכה ועיין בבא מהתורה.

 נמסר בידי חכמים והם אסרו רק במקום שהדרך לעשות לימים הרבה.

לעיל ראינו שנחלקו ב"ה וב"ש בדיכת מלח ותבלינים. ב"ש סוברים שצריך שינוי ולכן אין לדוך תבלינים 

ב"ה לעומת . עץ של גדולה או בכף לדוך כלל אלא לרסקו בפך במדוך של אבן, אלא בשל עץ, ומלח אין

ומלח צריך. די לדוך מלח במדוך של עץ כדי שיחשב לשינוי.  ,שינוי זאת סוברים שתבלינים אינם צריכים
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בברייתא מובא שגם תבלינים נידוכים כדרכם לדעת ב"ש, ונחלקו במלח, לב"ש מרסקים, ולב"ה נידוך 

 כדרכו.

 הקדרות כל .א :ינויש צריך ינוא ותבלין שינוי צריך מלח משנתנו לדעת הסברים מדועהגמ' הביאה שני 

יזה תבלין אא ידע לרך מלח אך וכיון שידע שיבשל ויצט, תבלין צריכות הקדרות כל ואין מלח צריכות

 שנידוך ןתבלי. בו"ט. וך מעילד יצטרך, היה צריך לדוך את המלח מעיו"ט, אך את התבלינים אין דרישה

מו, אינו מפיג טעבלין שברים היא בתהנ"מ בין שני ההס .טעמו מפיג אינו ומלח, טעמו מפיג טוב יום לפני

 וידע מעיו"ט שיצטרך אותו ביו"ט. 

 פסיקת ההלכה 

ח אפילו דוך מלל שמותר לפוסק כרב יהודה אמר שמוא (:)ו ף"ריה :ההלכה בפסק הראשונים נחלקו

)ג,  "םרמבם. וכ"כ הם כדרכדוכיולהטות את המדוכה. תבלינים ניבמדוך של אבן. אלא שיש לשנות במעט 

 ועוד. יב(

ח ותבלין דוך מלללכן אוסר משמע שפוסק כת"ק, ו הני( ה"ד. קמא ושבת, איכא ה")ד פותתוסמדברי ה אך

ם בכל שאר גמדוכה הת את סובר שיש להטו המאור בעלהדומה לו במדוך אבן, אלא רק בשל עץ. גם 

 . ם דומים למלח(השבזה )"ט יגים טעמם, או בתבלין שידע מראש שיצטרך אותו ביוהתבלינים שלא מפ

מותר בא שוובראשונים מ יו"ט,הבאנו מחלוקת ראשונים איזו מלאכת אוכל נפש הותרה ב )תצה, א(לעיל 

תנו ך הנה מסוגיירבה. אם הלעשות כל מלאכה שא"א לעשותה מעיו"ט, או כל מלאכה שלא נעשית לימי

ולדעת  קצור בשינוי?י או לינוחות אלו, מדוע הותר לדוך מלח בשינוי, האם מותר לצוד בשקשה על הנ

כה מלח היא מלא י, הריינוהראשונים שכל מלאכה שלא נעשית לימים הרבה מותרת, מדוע הוצרכו לש

 שלא נעשית לימים הרבה?!

בקע ביר שמותר להמס ד, י()מב"ם הביא שאלה זו, וניסה לתרץ עפ"ד הר )ביצה, סוגיא כז( אמך תורתבספר 

 אך העץ אינו עיו"ט,מים עצים ביו"ט, למרות שאפשר לעשות מעיו"ט, מפני שיתכן שאדם ביקע עצ

ים ה"ה לכל הדברדרמב"ם ף המתאים להסקה וימנע מלבשל ביו"ט. ולכן הצריכו חכמים שינוי, ומוסי

כות ל הקדרות צריפני שכמבל אהדומים לזה. ומכאן ניתן להסביר שגם דיכת מלח היתה צריכה להאסר, 

ה תואם ינוי. הסבר זדוך בשו למלח לא רצו חכמים ליצור מצב שכל התבשילים אינם ערבים, ולכן התיר

 לין(תב א"בש' מתני ה")ד ה"ראאת שיטת הרמב"ם שכל מלאכות שאפשר לעשותם מעיו"ט אסורים ביו"ט. ה

. ינויש ללא וךחכמים לד ואסר רבים לימים מלח הדכים אדם בני שיש הסביר שלשיטת הרמב"ן כיוון

די שלא ות שינוי, כים לעשו חכמהסביר דמכיון שאפשר לדוך לימים רבים, הצריכ )ו: ד"ה ואיכא( רמב"ןה

 יראה כעושה לחול. 

קטן  ת שינויים העולם לעשושנוהג (א אות ף"הר הגהות קסג' עמ קצד' סי) ק"סמה בשם (פ"ג שם)הגה"מ  כתב

 כשדכין התבלין, כדי שיזכרו שאסור לדוך יותר מהצריך ליו"ט. 

 אלא ט"בי נידוך אינו מלח אבל; טעמן יפיג י"מבע אותם ידוך שאם, כדרכן התבלין את דכין :שו"עכתב ה

 ואין. טעמו יפיג לא ט"מעי המלח שחק שאם, שישנה כדי, בה וכיוצא בקערה שידוך או המכתש הטה כ"א

 במדוכה אותם דך (אלא); דחול כעובדין דהוי משום, שלהם בריחים החרדל את ולא הפלפלין את שוחקין
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 .להורות ראוי וכן, (ג"סמ בשם הגה"מ), תבלין בדיכת קצת לשנות נוהגין ומיהו: כתב רמ"אוה .התבלין ככל

 כתב שא"צ לשנות אא"כ ידע מאתמול שיצטרך תבלין. )פ"א סימן לט( יש"שה אך

. )סק"א("ב מרכן. וכ"כ הותן כדין אשה"ה לכל הנידוכין, כגון שום ושחליים, שדכ )סק"א(מגן אברהם כתב ה

כתישת שום  לענייןולל. שגם לאחר שנהגו להחמיר בשאר תבלין, בשום א"צ שינוי כ רעק"אוכתב 

אה לים לקמן נרעת המקדפמ"ש שאסור. אך ל י תורה, יו"ט עמק רנא()מבקש גרי"ש אלישיבב'כותש', דעת ה

 דה"ה להכא, ואף קל יותר כיון ששום הגדרתו כמפיג טעמו לגמרי.

ביאר ורבה כתושין. השוהין ן כששפלפלין וחרדל בכלל תבלין הם, מכיון שמפיגין טעמ )סק"ד(מ"ב כתב ה

ם , ושלא ברחיים בזהמחמיריהאסור, ותמה על שכ"ד כל הפוסקים שדוקא ברחיים  )אות ג(בשער הציון 

 הוא בודאי איסור דרבנן בלבד.

 סרים בכרכוםאו מ' קסט()ע למהרי"ו ב"ח, )פ"א סימן לט(יש"ש ה אבלהתירו לדוך כרכום.  מ"מוה ב"יה

 ו.זהחמיר כסברא חוש וללשיש  ()סק"ח מ"בופלפלים שאין מפיגין טעמן, אך ע"י שינוי מותר. וכתב ה

ורח ט הואיל ואינו חושש, אינושדך כדרכו ו )סק"ו( מ"בוה אליה רבהעם המלח תבלין, כתבו האם מעורב 

 מחמיר בזה. מהרש"לה אולםבה בפני עצמה. 

ם ל שיצטרך להמאתמו א ידעלשיש חוששים לכתחילה למחמירים בתבלינים שרק אם  )ס"ק יא( מ"בכתב ה

יד יש שכתבו שתמוקלים. מתקלטעמם לגמרי וביו"ט מותר. וחומרא זו לא נאמרה בשום וכד' שמפיגין 

ייכת שזו לא  אראלא שע"פ סב נצריך שינוי כדי שיזכרו שאסור לדוך אלא רק מה שצריך לאותו היום.

 חומרא זו אלא בדבר שהדרך לטחון לא רק ליומו, דאזיל לטעמיה.

כל  חייב על כך, שאינו ו(ס"ק ט)טוחן ס"ה ו אגלי טלאם טחן דבר יותר דק מכפי שהיה בתחילה, כתב ה

יב וסאי אינו חיבן דר אכלשהיה בתחילה טחון כל צרכו, וכשם שי"א שהמבשל מאכל שכבר מבושל כמ

. יו משום טוחןייב עלנטחן ח כתב דסו"ס כל מה שלא )שולחן שלמה סק"ב( אוירבך גרש"זה אולםעל כך. 

חילה לה, משום שבתה בתחיהיי שולעניין טחינת מלח בזמנינו, כתב שמותר, אף שטוחנו יותר דק מכפ

 המיסו אותו עד שנימוח לגמרי, וא"כ חשוב כטחון.

 סעיף ב':

 הולכת תבלין ומדוך למדוכה 

 )יא.(שנינו בביצה 

ובית  בלין ומדוך.אצל ת דוכהמ"בית שמאי אומרים: אין מוליכין תבלין ומדוך אצל מדוכה, ולא 

א תבלין, י קדרה דבעישבק האר: נלאמלוכי, דאמהלל אומרים: מוליכין זה אצל זה... קדרה נמי אתי 

 ומייתינא אחריתי דלא בעיא תבלין"

 ב"י, וכתב המדוכה במקום 'קדירהכתב ' טורה. במדוכה תבלין בו שדכין בוכנא - מדוך י"רש ופירש

. והוסיף שאפילו דרך רשות שוה שדינם כיון בזה זה מלהחליף חשש דלא או ,גירסתו היתה שכךדאפשר 
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 ובהמה בהמה אצל וטבח סכין הולכת בדין (גרסינן ה"ד. ה) ן"רמותר להוליך זה אצל זה, כדברי ההרבים 

 .וטבח סכין אצל

 י"אעפ ות הרביםשר דרך פילוא, אצלם מדוכה או, מדוכה אצל ומדוך תבלין להוליך מותר :שו"עכתב ה

 .טוב יום מערב להוליכם אפשר שהיה

 סעיף ג':

  וקטנהכתישת דייסא במכתשת גדולה 

 )יד.(שנינו בביצה 

ין טיסני עם אין עושט ההכי קאמר: מ -"תנו רבנן: אין עושין טיסני, ואין כותשין במכתשת. תרתי? 

הוה  -ותשין במכתשת כאי תני אין  -ותשין במכתשת! ולימא אין כ -פי שאין כותשין במכתשת. ל -

 - קא משמע לן. י,דמ אימא שפיר -אמינא: הני מילי במכתשת גדולה, אבל במכתשת קטנה 

 ניא נמית יאמר אביי: כ -והתניא: אין כותשין במכתשת גדולה, אבל כותשין במכתשת קטנה! 

 "מתניתא מכתשת גדולה תניא. רבא אמר: לא קשיא; הא לן, והא להו

 כתושל מותר הדין קרשמעי, מפרש להו( הא ה")ד י"רש :רבא של תירוצו בהסבר הראשונים נחלקו

 גדולהבועושים , ליםהמזלז עבדים יש ישראל בארץ. יד היא כלאחר בה שטחינה, קטנה במכתשת

"י יש רש שבאמפ )ג, יג( םרמב", הלעומתו .בקטנה אפילו חכמים אסרו ולכן, בקטנה שעשו ואומרים

 טנה. אך בבבלקמכתשת בלו תבואה טובה שאין הפסד לכותשה בעיו"ט, ולכן אסור לכתוש ביו"ט אפי

 מכתשת קטנה. בשינוי בוש התבואה גרועה, ואם יכתוש מעיו"ט יפסיד את התבואה, לכן התירו לכת

. בבל ולא בא"יבוי רק שינ, אך מפרש שכתישה במכתשת קטנה היא חשובה לראב"דבדומה לכך סובר ה

י א"י כתש היטב, בנולה שתגד משום שבבבל עיקר תבשילם הוא הדייסא, ולכן היו עושים אותה במכתשת

בדייסא  שאין רגילים ל מקוםככן לא הקפידו על כך, ולכן כתישה במכתשת קטנה אינה חשובה לשינוי. ול

 .(ז' סי א"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבדינו כא"י, וכ"כ ה

 ל"דס משמע (.ז) ףרי"המ אךבתבואת חו"ל שאינה יפה, גם כשיש עבדים מותר. ב"ם רמלפי דברי ה

 וצים.פר שכשיש עבדים אסור. וכתב הב"י דשמא יש לחלק בין סתם עבדים לעבדים

; שלה השינוי אהו שזה טנהק במכתשת כותשין אבל, גדולה במכתשת הריפות כותשין אין :שו"עכתב ה

 . הכל ורלאס יש, קטנה או דולהג נקראת מה עכשיו יודעים אנו שאין וכיון; אסור בקטנה אפילו, י"ובא

שדווקא  רשאך העיר דאפ דמשמע מהגמ' שאם כתש בגדולה לא יאכל ממנה. )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

רבנו  בשם )אות כ( הציון בשער כתב שאסור לאכול מזה. והביא )ס"ק יד( מ"באדם חשוב צריך להחמיר. ה

 ירוחם שכתב כן במפורש.

שכתב ע"פ האחרונים כיצד הדין לפי כל אחד מהראשונים שהובאו לעיל: לרש"י אם  )ס"ק טז( מ"בעין ב

מחזיקים עבדים כנענים אסור בכל גווני. לרמב"ם תלוי בכל מקום ומקום אם החיטים טובים ואינם 

תלוי אם אין דרך לכתוש בקטנה בחול, מותר. נפגמים אם יהיה נידוכים מלפני יו"ט, אסור. ולראב"ד 
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שמותר לקצוץ את כל  )פ"ז ס"ב( שש"כ. והוסיף הפרי חדשוסיים שיש להחמיר ככל הפירושים. וכ"כ ה

 להורות, )ח, רה( משה בארהירקות שמפיגים טעמם אפילו בסכין או בקוצץ ירקות המיוחד לכך. ובשו"ת 

פוחי עץ ותפו"א שאם רוצה לרסקם במגרדת או מועך תפו"א, החמירו בת )ח, נד( נדברו אז, )ג, כז( נתן

יעשה כן בשינוי, כיון שלדעתם אין אלו בגדר מפיגים טעמם לגמרי אם ירסק אותם מעיו"ט, אלא מפיגים 

 קצת, ובפרט בימינו שיש מקררים.

ק רל אלו מותר לא שבכאוי, ע"פ הרשב"א שמותר לחתוך ירקות ביו"ט דק דק בלי שינחיי אדם כתב ה

 .)ס"ק יט( מ"בבכדי שיעור שצריך לאותו היום. וכ"כ ה

כיון שאין  ר בלי שינוי,שמות נא(עמ' ר )מבקשי תורה יו"ט גרי"ש אלישיבולגרד פירות וירקות במגרדת, דעת ה

 פירותש משום "ט תשובה ה(ח"ג פי) וןלצי אוררגילים לטחון בה יותר מכפי הצורך לאותו היום. וכ"פ בשו"ת 

ון הם דוג' זר וצנכתב שג עמ' עא() חזון עובדיה. ובביותר טעם יפיגו טוב יום מערב יטחנם אם וירקות

 הפניני הלכם בנוי. גשי לירקות שאם גוררם מעיו"ט טעמם משתנה ומותר לגוררם ביו"ט בלא שום

גר"נ דעת ה אךשה שינוי. בה יעם הרהלך בכיוון זה, והוסיף שאם יש פרי שהדרך לגרדו לימי )מועדים ד, ב(

ליה גרירת הפרי עגרדת ות המשיש לעשות כן בשינוי, כגון ע"י הפיכ )חוט שני יו"ט פי"ז סק"א( קרליץ

 ו פומפיה.ת יד אמטחנאסר לטחון או לרסק ב )מאמ"ר פי"ז אות ד(גר"מ אליהו מלמטה למעלה. וה

 במורג חרוץ גרירה 

 הוי כפלפליןוטחינה ליוחדת מרצה לאסור תחילה שימוש במגרדת הנ"ל משום שהיא  )סימן קפד( ש"ריבה

 לפלים ברחייםדיכת פשום ברחיים שלהם, וטעם האיסור משום עובדין דחול. אלא שלמעשה התיר מש

. רמות ןולכ, רבים מיםלי גרדתבמ שלהם נעשית בכמות גדולה ולכן הוא עובדין דחול, אך אין דרך לגרור

, ובט יום ערבמ בגרירתה בינההג של טעמה פג אם .קל שינוי וצריך, מלח כדין גבינה שדין סובר הוא

לרש"י ררה מעיו"ט, וג אם גומה אינו פ)אלא שיש להעיר, שלרמב"ם אסור לגרור גבינה שטעשינוי  ללא לגרורה מותר

 .בעינן שינוי גדול, וצ"ע(

 מלח יכתד כמו, עטמ שינוי צריך מיהו, חרוץ מורג שהוא הכלי על ט"בי גבינה לגרור ומותר: רמ"אכתב ה

 .(ל"הרימ) חלהת טחונין שהיו באוכלין טחינה דאין משום, שינוי בלא, מצות ה"וה; (ד"קפ סימן ש"ריב)

 טחינת שאר דברים 

רדל אינו דומה לחותר, ותו מלמד, דמכיון שאין הדרך לגרור אלא מה שצריך לשע )סק"ז( מגן אברהםה

שה לשני או לשל ר הרבהגרושאסור לשוחקו בריחיים. ולכן תמכא אסור לגררו ביו"ט, משום שדרך ל

יי אדם חבה מאוד. והוחן הרים שטהתיר, דלא הוי כעובדין דחול אלא ברחי )סק"ט( אליה רבהה אבלימים. 

ל אפילו ירה לאסור הכלל הגזבכ לו מכין לימים רבים, כל שאינו טוחן ברחיים גמורה לא היהכתב שאפי

על  "ג קערה אלאשלא ע טוחנושאלא שכתב שעכ"פ יש לשנת קצת, ודי בכך  )ס"ק יט( מ"בליומו. וכ"כ ה

 המפה או על השולחן, כדי שיחשב לשינוי.

 ב")ח מאירות פניםישתו ביו"ט. ובשו"ת ול ו,הקקא תינטח בעניןדן  )סימן מז. הובא בשע"ת( רבים מיםבשו"ת 

זיק במח אך ,בזה פקפק )אות ד( ברכי יוסף, הביד הקטנים שלהם ברחיים פהק לטחון שמותר כתב ד("מ' סי

 מותר בביתו איש כל של שברחיים )סימן תצה( וקציעה מורב שראה תבוכ חזר )קונ"א סי' תקכד(ברכה 
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 ,שמותר כ"ג כתב )על התוספתא ביצה פ"א הי"ב( דוד חסדי ובספר שני. ט"בי אפילו אסור חנוני של וברחיים

כתב דמכיון שברחיים של בעה"ב אינו יכול לטחון יותר  )ד"ה ואין( באור הלכהה .יתברך המחמיר אך

פסק שאסור לטחון קפה  )סק"ט( מ"במכמות המספקת לפעם או פעמיים, אפשר שבזה לא גזרו חכמים. וב

פסק שמותר לשחוק קפה  )ד, מה. חזו"ע עמ' עא( אומר יביעברחים שלהם, אלא יכתוש במכתשת. ובשו"ת 

 בריחיים קטנים המצויים אצל בעלי בתים, ולא בריחיים גדולים של בעלי הטחנות לעשיית קפה. 

לא שאין להקל א (ל"ז הע' פש"כ )ש גרש"ז אוירבךולטחון קפה במטחנה ביתית ידנית ביום טוב, דעת ה

 בשעת הדחק. 

אופן ששינוי, כיון טחון בקל לשיש לה )שם הע' כה(אכן לעניין טחינת בשר או דגים במטחנה זו, דעתו 

שמותר  וקציעה שכתב ל המורך עטחינתם בדר"כ הוא במטחנה ביתית, וגם אינם גידולי קרקע, ויש לסמו

 ובה ה()ח"ג פי"ט תש לציון ראו ילה יש לטוחנם מבעו"י. ובשו"תלטחון קפה במטחנה ביתית, אלא שלכתח

)ד, מה.  אומר עבייוכ"פ בשו"ת  .שינוי שום ללא אף, (חשמלית לא) ידנית מטבח במטחנת בשר התיר לטחון

ה ביו"ט, בשאין לטחון  ("ז סק"אני יו"ט פי)חוט ש קרליץ גר"נדעת ה אך. )ח, נד( נדברו אזובשו"ת  חזו"ע עמ' עא(

נה, ה במנוע המטחף עוצממוסישאוסר משום  יוסף יעקבכיון שהדרך לטחון בה עבור ימים רבים. הרה"ג 

 ועובר על איסור מוליד.

 ישיבאל גרי"שעת הדשבת,  עוןשולעניין טחינה במכונה חשמלית הפועלת מעיו"ט או נדלקת ביו"ט ע"י 

דחול. וכ"פ  עובדיןונראה הדבר כ חון בה כלל, מפני ש'אוושא מילתא'שאסור לט (23)הל' המועדים פי"א הע' 

בערה. בשו"ת היסור שש של אח, והוסיף שיש חשש שיסובבו את הכפתור ויש )ג, סט( תורה קניןבשו"ת 

רעישים א מכשירים מלט, אך מעיו" כתב שיכול להפעיל תנור ע"י שעון שנערך )ח"ג פ"כ הע' יא( לציון אור

ון שבת. יו"ט ע"י שעבתנור  פעילהתיר לה )מאמ"ר יז, יז( גר"מ אליהומשום שיש בכך זילותא למועד. גם ה

ה מעיו"ט לשע שנערך ן שבתפסק שמותר להפעיל תנור חשמלי ע"י שעו )עמ' עב( חזון עובדיהב אמנם

ן שבת פו"א ע"י שעותזר או ק גולאפות או לבשל בו, וכן מיקסר שרוצה להפעילו ביו"ט לרס מסויימת,

 ב יוסף אםרו במחלוקת רבה ()יח.שמוכן מעיו"ט, אע"פ שמשמיע קול. ושורש מחלוקת בסוגיא בשבת 

ו עת קול שיאמרום השממש מותר לתת חיטים מע"ש לתוך הריחים של מים סמוך לחשיכה, לרבה אסור

פסק להקל  ()רנב, הו"ע מרן הש. ושל פלוני טוחנות בשבת, ורב יוסף מתיר ולא חייש להשמעת קול ריחים

ם מחובר ע"י ט גם אביו" שאין להשתמש במיקסריעקב יוסף והרמ"א פסק להחמיר. ושמעתי מהרה"ג 

סור אי המנוע, וזהו עוצמת את שעון שבת, כיון שבזמן שמוסיף מאכלים לקערת המיקסר הרי הוא מגביר

 מוליד מדרבנן.

 סעיף ד':

 מדידת תבלין 

ע שלא ". ומשמתבשילו קדיחי שלא כדי קדרתו לתוך ונותן תבלין מודד הנחתום" )כט.(שנינו בביצה 

 אאל נחתום וקאד דלאו כתב "ב()פ"ד הכ מגידה אבל. טורהתירו אלא לנחתום אבל לא לכל אדם. וכ"כ ה

 .גאונים קצת מדברי ושכ"נ. בהווה חכמים שדיברו אלא ,אדם לכל ה"ה
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 ויקלקלנו פנוישר שלא 'פי) בשילות יקדיח שלא בשביל, בקדירה ליתן תבלין למדוד אדם מותר :שו"עכתב ה

 .(תבלין רבוי מחמת

אומד ד אלא לקחת בך למדוהדר סובר שמכיון שיש אוסרים, וכיום גם בחול אין )סק"י( מגן אברהםה אך

 מדוד.רכו לדבאופן שגם בחול אין  )ס"ק כא( מ"בהדעת, אסור למדוד ביו"ט. וכ"כ ה
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 החולב בהמה ביום טוב -סימן תק"ה 
 ובו סעיף אחד

 החולב? משום מה חייב 

 בו נתכסהש ממקום אוכל קשפור משאוי מפרק כמורש"י שנינו בשבת צה. חולב חייב משום מפרק. ופ

 הדד יבעטינ קאיו ועקיר פקיד אאל הוא מחובר דלאו היא ולא דקוצר תולדה דאמרי ואית דש תולדת והוי

 תולש. לשון אלא למימר שייך לא נמי מפרק ולשון בקשיה כתבואה

ימן ס)ח"ב  זרוע אור, ח,ז() רמב"ם, )שבת עג:, כתובות ס. יבמות קיד.( תוס', )שבת צה, כתובות ס.( רש"י .א

 ש. הקושיא עלשום דמועוד:  ד:()שבת צה. קמ רמב"ן ,מרדכי )סימן סא( רוקח )סימן קכג( שבה"ל נח(

מתרצים  )בתשובה(רי"ף וה )צה.(רמב"ן . ה1שיטה זו היא שאין דישה אלא בגידולי קרקע. 

דש דפירוק שהוא תולדה שכתב  רבינו אברהם בן הרמב"ם. 2שבהמה חשובה כג"ק לעניין זה. 

רקע בדברים שאינם גידולי ק ישה גם. או שיש ד3יכול להיות גם בדברים שאינם גידולי קרקע. 

. אין 5 ם להם'.לי קרקע 'ובדומי. הרמב"ן הביא שאין דישה אלא בגידו4. )עיין תוס' עג: ד"ה מפרק(

 קע. לי קרגידודישה מדאו' אלא בגידולי קרקע, אבל מדרבנן יש דישה אף שלא ב

ב מחיותו חיי ל דברישמבד : חולב משום קוצר, ופירש קרבן העדה שכל)שבת פ"ז ה"ב(ירושלמי  .ב

ידולו אלא בר מגקר דמשום קוצר. ועיין בגליון הש"ס שכתב שלדעת הבבלי לא שייך עו

 דחו שיטה זו. )שבת קז.(בגידולי קרקע. הרשב"א והרמב"ן 

 : משום בורר.)קמד: ד"ה חולב( תוספות )שבת קמד:( ר"ן .ג

 זז.ום גושמבשם ה"ר שלמה ב"ר אברהם:  )שבת עג:( מאיריו )כתובות ס.( רשב"א .ד

 : משום ממחק.)שבת עג:( ר"ת .ה

 : משום טוחן.)סימן רעד( יראים .ו

 ש. דכת להלכה אנו נוקטים כדעת רוב ככל הראשונים שאיסור חליבה שייך למלא

אכילה אינה עומדת לה. שכשכילולגבי יו"ט יש חילוק בין בהמה העומדת לאכילה ובין אינה עומדת לא

ם שה, אין עליה לשחיט מדתתבואה מקשין שלה. אבל אם עויש עליה שם פסולת, ודמה לדש שמפריד ה

 פסולת דכולה אוכל היא. 

 חליבת בהמה העומדת לאכילה 

 :(:)קמד שבתשנינו ב

תוך הקערה. לבל לא רה, א: סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדשמואל"אמר רב יהודה אמר 

רה. אלמא תוך הקעללא ל , מדברי רבינו נלמד: חולב אדם עז לתוך הקדרה, אברב חסדאאמר 

 וכל הוא"א -קסבר: משקה הבא לאוכל 

הוא משום שנראה שאינו עושה כן לצורך המשקה, ואין זה דרך  קדירהשההיתר לסחוט לתוך ה י"רשופ

אע"ג שאין דרך האנשים לשתות ממנה,  קערהפריקתו אלא כמפריד אוכל מאוכל, אבל כשסוחט לתוך ה



 החולב בהמה ביום טוב -סימן תק"ה  ____________________________________________ 104

העיר שמדברי רש"י  )סימן שכ ס"ד ד"ה לתוך קדרה( באור הלכהה לא מוכחא מילתא ולכן אסור מדרבנן.

משמע שאף לתוך הקערה שיש בה תבשיל לא התירו משום דלא מוכחא מילתא, אך מדברי רוב מניין 

ומה שחילקה הגמ'  תבשיל, בה יש אם כלי לשאר קדרה בין חילוק שום ובניין של הראשונים משמע דאין

 אינו אלא משום שכך הרגילות.

 רי"ףכ ה. וכ"רשב"אה מדברי כ"נורבים הבינו שהכל תלוי אם סוחט לתוך אוכל או לתוך כלי ריק,  אולם

 אוכל הבוהקערה אין  מי,דשקדירה יש בה אוכל ולכן הו"ל משקה הבא לאוכל וכאוכל  )שבת ס. סא.(

 ולפיכך אסור. 

"ף ור. וכ"כ הרישבת אסבבל איש לציין שישנם שיטות בראשונים שההיתר של שמואל הוא ביו"ט בלבד 

רה ם סחיטתם אסווענבי זיתיםב, ולדבריו רבינו שמשון. וכ"כ האור זרוע משמו של פסוקות הלכותבשם 

ני לפם משקה גם תוכם ששב אף לתוך האוכל, ואולי טעמו הוא משום שבזיתים וענבים יש על המשקה

וא ההאיסור בשבת שנראה  ה"גבהסחיטה ולכן גם אם סוחט לתוך אוכל חשוב כדש וחייב עליו. ומדברי 

שמואל התירו ותו רב , לדעחננאל רבנוהיא דעתו של  דעה נוספתמדרבנן וביו"ט התירו איסור זה. 

נן שכל ' יוחדברי רכלא אסחיטת ענבים לתוך אוכל גם בשבת, אלא שאיננו פוסקים כמותם להלכה 

 סחיטת פרי אסורה מדאו' בשבת ואפילו לתוך אוכל.

 לתוך עז ובלחלואע"פ אסור  שטעם ההיתר לסחוט אשכול ענבים לקדירה בשבת, (אמר ה"ד. ס) ן"רה כתב

 ר לחלוב לתוךאם נתיבת, ושהאשכול ראוי לאכילה, משא"כ בעז שאינו ראוי בש משום , הואהקדירה

בל יה לאכילה, אמה ראועצ הקדירה, הו"ל כבורר אוכל מפסולת ולכן דוקא ביו"ט מותר משום שהעז

ך הקדירה, וב לתוסדא לחלחשהיתר רב  (ואיכא ה"ד. א )ביצהבשבת שאינה ראויה לאכילה לא. עוד כתב 

 א, משום דהוילאכילה מדת לאך אם אינה עו 'דאפרת אוכלאעומדת לאכילה, דחשיב 'הוא דוקא בעז ה

לו ממילא שאפי יצה א()ב רייאש הותהג. וכ"כ (רפב' עמ רפב' סי) ק"סמו (ד"ע יב סה לאוין) ג"סמ "כוכ מוקצה.

 מוקצה שאין (דאמר הא ה"ד שם' חי) ן"רמבה בשםכתב  (ואחרים ה"ד. ס)בשבת  אךאסור ביו"ט משום נולד. 

 איסורה שנסתלק מכיון ,בשוגג ואפיל עליו עבר ולא בידים דחייה דלא זה כגון מעצמו הבא איסור מחמת

 האי קוםמ מכל מוקצה תההי שהעז פ"שאע הקדירה לתוך שנחלב חלב האי שרי ה"ומש המוקצה נסתלק

כ"נ ו מוקצה.חוששים לין , ובכה"ג אבדבר איסור נעשה ולא מוקצה תורת ממנו נסתלקה שנחלב חלב

 . (דדיק הא ה"ד שם) רשב"אמה

 אבלפרורים.  יש בה ותר אםשמותר לחלוב לתוך הקדרה, ואף לתוך הקערה מ (הל' שבת שם) ג"סמה כתב

 ן רוח חכמיםכן אי העושהכתב שאם יש בקערה תבשיל מותר, אך בפרורים בלבד כתב ש )שם( סמ"קה

 פרורים ודאיתר, ובתבשיל מובשם הסמ"ק שב כתבו (י"ה קושטא' )פ"ח מהל' שבת דפוהגה"מ נוחה הימנו. ו

שאין החלב  יכת פתבחתושמותר, שהרי החלב נכנס לתוכו ונעשה אוכל, והוי משקה הבא לאוכל. 

 . יחיאל רבנומתערב בו כלל אסר 

דוקא כשבא ודמי,  כל כאוכלשההיתר לתוך הקדירה הוא משום שמשקה הבא לאו (קכא' סי) ש"ריבה כתב

 נו למשקים לאכל צא ולבלתקן את האוכל, שאז הדבר נראה שאינו צריך את המשקה עצמו. אבל הח

 הותר הדבר גם אם יניח פרוסה אחת בכלי.
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 בה ןישא לקדירה אם ,החלב לאכול אותה לחלוב ורוצה לאכילה עומדת שהיא בהמה: שו"עכתב ה

; בהם בלענ והחלב ןפרורי בה שיש או, קנולת החלב שבא וכגון, מותר, אוכלין בה יש ואם. אסור, אוכלין

 . בכלי שנותן פרוסה מפני הותר לא צאנו כל החולב אבל

בל בהמה ילה, אלאכ כתב עפ"ד הראשונים שכל ההיתר הוא דוקא כשעומדת )סק"א( מגן אברהםה

 העומדת לגדל וולדות או לחלבה הו"ל מוקצה ואסור בכל ענין.

 יבש הגבינותבן ולימד לגכתב שאפילו עומדת לחלבה אין חלבה מוקצה, אא"כ עו )ביצה א.( רז"הה

ים ב שכל הראשונכת דכימר מאמרה אךשיש לסמוך עליו.  ט"זלסחורה, שאז מוקצה לצורך זה. וכתב ה

יש  ם מאכלי חלב,אכל כי יא שבמקום מניעת שמחת יו"ט, שאין לו מה חיי אדםחולקים עליו. וכתב ה

ו וסקים אין בלכמה פסיף ששהו )ד"ה שהיא( באור הלכה. וע"ע ב)סק"ד( מ"בל. וכ"כ הלסמוך ע"ז להק

אין ף אם נאמר שאלדעתו חולק, ו )סימן מד סק"ד( חזו"אשה אלאאיסור דאורייתא משום שהוא אוכל נפש, 

 ליבה.מה העומדת לח"ד בבהשעהבאיסור דש, מ"מ יש על החלב איסור מוקצה ונולד, ולכן אין להקל אף 

ין כילה, ולכן דלא לאחליבה ושבימינו רובן ככולן של הבהמות עומדות ל קעו( הערה ז")פכ שש"ככתב ה

, וע"פ ת חליבה בשבתבהלכו קיםחליבה ביו"ט כדין חליבה בשבת. להלן נביא כמה מהדיונים שדנו הפוס

 האמור ה"ה ליו"ט. 

 חליבה ע"י גוי 

 בשני שוןרא טוב םביו דורון שראללי והביאו רואהו אלוישר גוי חולב אם (כה י"סוס) אשירי הגהותב כתוב

 כתב (רכו' סי ה"ח) א"רשבה אבל ור.. ונראה מדבריו שבו ביום אסכביצה לערב מותר גליות של טובים ימים

 ו לחלוב לתוךמותר לששר שמותר באכילה והחלב אינו מוקצה, שהרי מוכן הוא, שאפילו ישראל אפ

 הקדירה שיש בה אוכל. 

, יסורא בו הגונ אך (בתשובה א"רשב) להקל יש, רואהו וישראל, טוב ביום בהמה החולב יגוו: רמ"אכתב ה

 לחלוב לגוי ומרל מותר ואם); (ביצה ריש שיריא הגהות) שני טוב ביום מותר גליות של טוב ביום מיהו. לשנות ואין

  .טוב( יוםב גבינה ולעשות חלב להעמיד מותר אם' ה סעיף י"תק סימן ל"וע'. כ סעיף ה"ש סימן ל"ע, בשבת בהמתו

יף ב מותר. והוסם שנחלו יושאף באות )הל' שבועות עמ' קסב( מהרי"לכתב ע"פ ה )שם ס"ס א(יש"ש ה אמנם

ביום.  יו להתיר לבומוך עללס שבה"ג מתיר סחיטה לצורך אוכל נפש, ואם נעשה ממילא או ע"י גוי יש

ן רה משום משקיום גזיו בימהרי"ל משום שיש לאסור בדחה את ראייתו מה )סק"ג( מגן אברהםשה אלא

ומו שאותו י מסיח לפי תאם הגו. ושזבו, ולכן אין היתר לאכול בו ביום. וסיים שאין לזוז מפסק הרמ"א

 .)ס"ק יב( "במכ"כ הוי. חלב של הישראל נחלב ביו"ט ראשון של גלויות, נאמן, ומותר ביום שנ

ור בו ה, והחלב אסב מצערשהחל ומר לגוי לחלוב בהמתו בשבת כיוןשמותר ל )סימן שה סעיף כ( טורכתב ה

ראה י שלא יהיה נועט כדמבר ביום כדין משקין שזבו. והביא שי"א שצריך לקנות את החלב מהגוי בד

סברא ראשונה הגים כם נושהעול )ס"ק עג(מ"ב . וכתב ה)שם( שו"עכחולב לצורך ישראל. וכ"פ מרן ה

 . )אות פח( כה"חדמשום צעב"ח הותרה אמירה לגוי. וכ"כ 

ות א"צ לקנות ממנו החלב, נושאם הגוי הוא שכירו או עובד אצלו בקבל )ח"ב עמ' קעג( מנוחת אהבהוכ"פ ה

שבודאי עושה כן לטובת עצמו לקבל יותר שכר. והביא שם בהערה ששמע מאנשים העוסקים בחליבת 
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רות, שאף אם יש עגלים לינק, אין העגלים יונקים כל החלב שבעטיני הפרה ורוב החלב נשאר שם פ

 .)ח"ד עמ' קיב( חזון עובדיהומצערה וצריך לחלבה כדי להוציאו. וכ"פ ב

 חליבה לאיבוד 

כלי שאח"כ )ולא ליבוד אשר לשראל יהתיר במקום שאין גוי לחלוב אפילו ע"י י )ח"ב עמ' קעד( אהבה מנוחתה

בחליבה  ן איסור תורהים שאיובר, כיון שבדרך זו י"ל שאין זו מלאכת דש. ויש לצרף את דעת הסישפוך(

מר שלא אואפילו אם נ אצל"ג,מש בשבת, ולכן יש כאן ס"ס לומר שהחולב לאיבוד אין עליו אפילו שם של

 ד( )נו, חזו"אהלהקל  "פהס"ס. וכ התירו חכמים במקום צעב"ח משאצל"ג, מ"מ כאן יש להקל משום

  .)חזו"ע ח"ד עמ' קיג( גרע"יוה

זו ראה מפורשת כמנו הותצא מכתב לגבי חליבה לאיבוד, שאינו חפץ ש )אורח משפט סי סד(ראי"ה קוק ה

כתב  ' סעיף ג(יח"א סי' ) לעוזיא משפטילהיתר, אלא שא"א למחות ביד הנוהגים להתיר בזה. בשו"ת 

 ה לאיבוד.להחמיר בחולב הבהמ

 חליבה במכונה ע"י גרמא 

ור יני הפרה, אסה לעטהמכונ הישראל צריך להצמיד את גביעיאשר שכ )ח"ב עמ' קעח( מנוחת אהבהכתב ה

נה ק פעולת המכון שתפסאופבשהחלב יחלב לכלי אפילו לאחר זמן, לכן העצה היא לערוך מע"ש שעון 

לא  נורות החליבהקום שבצשהוא )כךכמה שניות לאחר שהולבשו הגביעים בעטיני הפרה למשך שניה אחת 

וש פעולת חר חידאלב נה ומותר להעמיד כלי לקבל החלב שנח, ושוב תתחדש פעולת המכוישמטו(

 .לח, ד() "אחזוההמכונה, שאין זה אל גרם חליבה ובמקום הפסד ממון יש להתיר. וכ"פ 

התיר שימוש במכונות החליבה כיום אם הטיפות הראשונות של  )ח"ד עמ' קכח. יו"ט עמ' עה( חזון עובדיהוב

 10החלב הולכות לאיבוד.

 קדירהסחיטת בוסר ל 

 ט המשקין שלולסחו בוסר התיר לדוך שומין ביו"ט ולקחת לאחר מכן ה"ר יוסףש )שם(סמ"ג כתב ה

 שבת) יעקב' ר ךאערה. לק הבוסר על השומין, משום דהוי משקה הבא לאוכל, כסחיטת אשכול ענבים

בורר אוכל כחשוב  ל בבוסרמותר, אבכיון שדווקא בענבים שראויים לאכילה אסר,  (חולב ה"תוד: קמד

 .ר"ת. וכ"ד מפסולת

 מי יש" הדעות יתהביא את ש ה( )שכ, ע"שו"מי יכניס ראשו בין ההרים והמחמיר תע"ב", ה רא"שכתב ה

 . בבוסר" אוסר ת"ור, האוכל לתוך לסחטו שמותר לבוסר ה"דה שאומר

                                                   
' ס ג"ח שבת ע"י המכונות המצויות כיום הבאתי כאן מקצת מהם: אחיעזרהאחרונים הרחיבו והעמיקו לדון בסוגיית חליבה ב 10

. נו' ס א"זוח, ה' סי ב"ח מבשר קול. נ-מט' יס ותנינא, י' סי קמא עוזיאל משפטי, סד משפט אורח. לה' סי א"ח אש שרידי. לד
, ל סי ט"ח א"יבי. כה-דכ ישראלי ש"לגר יניהימ עמוד, לא' סי תנינא שלמה מנחת', ג סימן ב"ח אליעזר ציץ'. ר-קצח צבי הר

עיין בספר . ו175מ' עתחומין יא'  .והלאה תשד' עמ יח כרך ת"אנצ, ו' סי ו"ח נחלתו חבל. מא, מ' סי ח"או תורה של באהלה
 ה.שירת הים על הל' שבת בסימן שכ' שהביא הרבה מקורות מ'תחומין' שעסקו ג"כ בז



 107 ______________________________________________________ סחיטת בוסר לקדירה

 בשמו לנקוב בלי יוסף' ר דעת הביא ע"שהשו מפני וגם, ת"ר לשיטת לחוש שיש )שם ס"ק כא( מ"בוכתב ה

שהביא את דברי האליה רבה שהמיקל לא הפסיד, אך דחה  )אות כה( שעה"צוע"ע ב. בשמו ת"ר שיטת ואת

 דבריו שהרבה ראשונים החמירו בזה, וכן החמירו בשולחן עצי שיטים ובשו"ע הרב.

יא היקרית עה יון שהנקודהכ בדעת ר' יוסף יש לומר, שאין זה משנה אם הפרי ראוי לאכילה או לא,

. רומות שקהמ תורת לו יןא, אוכל לתוך שסוחט וכיון, לא או משקה מפרק סחיטת המשקה מהפרי אם

. ס"ק יט() שת"ז. וכ"כ הררבודרכים: או שהאיסור הוא משום  בשתי דבריו להבין יש שאסר ת"ר אבל

אור , ועיין בבישדמשום  ר הואמשמע שהאיסו )קמד: ד"ה חולב(כתב שמדברי התוס' בשבת  )מש"ז ד(והפמ"ג 

 שהאריך בזה. )ד"ה לאכול(הלכה 

 משקה מהבוסר,ר את האלתלובאמת שלפי טעמו של ר"ת שהאיסור הוא משום בורר יהיה מותר לסחוט 

ם נאמר כתב שאף א סק"ז() ג"אמם הואיסור סוחט אין כאן כיון שסוחט לתוך אוכל. אמנ )סק"ד(ט"ז וכ"כ ה

שום מר לאלתר הוא ר לברוהיתא משום בורר אין לנו להתיר אף אם סוחט לאלתר, כיון שהשהאיסור הו

)מש"ז פמ"ג באחר. ועיין  באופן שותשאין זה דרך ברירה, אבל כאן הרי דרך ברירתו כך הוא כיון שא"א לע

 דרך שהוא שוםמ הוא םא בוררב לאלתר היתר , ולפי דבריו ניתן לבאר שהמג"א והט"ז חלוקים בגדריד(

ן להחמיר שנכו אכול(ל)ד"ה הלכה  ביאורוכתב ב. (א"מג) מלאכת בורר דרך זו שאין משום או, (ז"ט) אכילה

פ ות בידו. וכ"ין למחז אכדעת המג"א, אך אם הבוסר ראוי לאכילה ע"י הדחק מי שסומך ע"ד הט"

 . )יתרו, ד(בא"ח להחמיר ה

לוית באלתר, וכ"כ אכול ללל ע"מ ענבים לתוך אוכהתיר לסחוט בוסר של  )שבת ח"ד עמ' קמ( חזון עובדיהב

מותר  להחמיר שמא ה כר"תם הלכמטעם ספק ספיקא, ספק אם הלכה כרב יוסף או ר"ת, ואף א )סי' נו(חן 

 לאלתר.
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 דיני לישה ביום טוב -סימן תק"ו 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

 מדידת קמח 

 )כט.(שנינו בביצה 

 , כדי שתטולעיסתה ת לתוךמודדת אשה קמח ביום טוב ונותנ: רב"אמר רב ירמיה בר אבא אמר 

מואל א דאמר שתשאמר אביי: ה -אמר: אסור. והא תנא דבי שמואל מותר!  שמואלחלה בעין יפה. ו

 "אסור, ותנא דבי שמואל מותר, שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן

 הלכהד בידיה מחינן לא עבידד איניש חזינן ואי אסור לו מורין למעשה הלכה לשאול הבא י"רש ופירש

  כן. מורין אין אבל דמותר

סוריא. גם  ישיבת םבש (176' עמ פמיאאס) ג"בה וכ"פ :(מט בכורות) שהלכה כרב באיסורי (טו' סי) ש"ראה כתב

 משום וטעמם כשמואל. וראלאיס שדרו דפומבדיתא מתיבתא אבל פסק כרב. (ד"ע קעד ביצה' מס) ן"ראבה

' ג מחלוקת בטו יום' לה ב"ח) טורעיה ובעל (ב"פ"ד הכ) ם"רמבוה .(טז) ף"ריוכ"פ ה מאתמול. למדוד שיכול

 שיןל שאין ובפסח חלה. ד"מכ חדא והוסיף הרא"ש שגם המתירים הוא דווקא בימיהם שהיו נותנים ..(קמב

  .למתירין יפה ןבעי חלה לנטילת שדומה אפשר חלה משיעור לפחות אין וגם מעשרון יותר

. וםלנחת ליןמתב גרע , דלאמותר למדוד צריכה שהאשה הפסח שלצורך דמסתברא (מודדת ה"ד) ן"רהכתב 

 של שני ילל לצורך פסח רבמע למדוד כשר מנהג (תשעא' סי) העזרי אבי בשם כתב (תרפו' סי) והמרדכי

 הכ"ב(פ"ד ) ה"מהגקאמר. ו הלמעש דהלכה כשמואל ל"קיי בהא כרב, דהלכה מצות, ואע"ג כשאופין פסח

 ה"ד: כט) תוספותוכ"כ ה "ט,כתב שכיון שמפרישים חלה 'משהו' בלבד, אסור למדוד ביו"ט ובליל יו

 כשיעור.מ פחות שותלע וצריך למצות טוב ביום מלמדוד ליזהר יש , והוסיף שגם בפסח(שמואל

 הקמח קחלי מותרו: כתב רמ"אהו. הדעת באומד יקח אלא, ללוש כדי ט"בי קמח מודדין אין :שו"עכתב ה

 .(כירה ופרק דביצה ק"פ ן"ר) בקמח גומא שעושה פי על אף הכלי מן

 ם שאינו צורךמח משוידת קביארו ע"פ הראשונים לעיל שאסרו מד )סק"א( ט"זוה )סק"א(מגן אברהם ה

 ר.ד למכומודהפת, ולא יתקלקל אם לא ימדוד, ודינו כתבלין. ואסרו משום שנראה כ

 ."ב()סק במ". וכ"כ הרידש ל"י מדה לזה שצריך וכדומה לליפתן קמח לוקח אםש כתב פרי מגדיםה

' לה. וכתב בספר יף מעטמוס שגם בכלי מדידה שמודד בחול, מותר אם פוחת מעט או )סק"ג( מ"בכתב ה

 צריך קמח וסותכ כמה שיודע גוןכ, השיעור ידע כך ידי ועל בכוס קמח למלאות מותרש )יד, טו( המועדים

ן גם מקצועי, ולכ במודד דוד כלוםוהוסיף שבימינו אין הדרך למ '.וכדו העוגה אפיית או התבשיל לצורך

 שמן, סוכר וכד' לא ימדוד אלא יתן בכוסות או כפות. 



 109 __________________________________________________________ דין ניפוי הקמח

 סעיף ב':

 דין ניפוי הקמח 

 )כט:(שנינו בביצה 

 ין. ושוין,א אמרו: שונן בתירבודה "תנו רבנן: אין שונין קמח ביום טוב. משום רבי פפייס ורבי יה

, אבל מח ביום טובקשונין  תנא קמיה דרבינא: אין ששונין. תני -שאם נפל לתוכן צרור או קיסם 

ב הונא רש רבא בר רבורר. דכמר ליה: כל שכן דאסור, דהוה ליה אבורר בידו.  -נפל צרור או קיסם 

לא ייה לאבא: שקאמרו לווקו פזוטי אפתחא דנהרדעא: שונין קמח ביום טוב. אמר להו רב נחמן: 

ף נהלא תהו דרב יוסא. דביהרדעטיבותך ושדי אחזרי, פוק חזי כמה מהולתא הדרן ]י"ג: רקדן[ בנ

א שי נהלא קמחאו דרב ביתהקמחא אגבא דמהולתא, אמר לה: חזי, דאנא רפתא מעליתא בעינא. ד

עובדא הוה, דמא מרא חר חמא, ורמי בר בברתיה דרמי  -אגבא דפתורא, אמר רב אשי: הא דידן 

 או דחזיא מבי נשא לא הוה עבדא"ואי ל

חזור נמצאת בו, ולסולת ההפ בתקופת הגמרא היו רגילים לרקד את הקמח לאחר טחינתו כדי להסיר את

ום טוב, אבל ימערב  עשותללפני השימוש כדי לייפותו. את שתי המלאכות הללו ניתן רקד שנית ול

י עלמא ככל ה לכולסוראהרקדת קמח . ת לימים רבים, ושניית הקמח מלאכה יומיומיתיהרקדה נעש

מח סרים שניית קבנן אורים, בשניית קמח נחלקו התנא. מלאכה הנעשת לימים רבים שאסורה ביום טוב

 . ורבי פפייס ורבי יהודה בן בתירא מתירים

 .מאתמול לו דאפשר, וניןש אין - פותולי בנפה לשנותו ובא, מאתמול שרקדו - קמח שונין : איןירש"ופ

  .לברור כמרקד זה ןואי, שניה פעם היא שזו הוא הנראה ודבר, טרחא דליכא - שונין

לה. הניפוי הרגי ם מדרךמשנישריקוד לעולם אסור, וזאת ע"פ גרסתו 'כמה מהולתא הדרן'  רש"ילדעת 

 מגידה דייק כןו .שינוי ידי על אפילו טוב ביום בתחלה הקמח מרקדין שאין (טז' פ"ב סי) ש"ראוכ"כ ה

 ואפילו (ח' סי א"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה העלה וכן אסורה, בתחלה שהרקדה (ד"פ"ג הי) ם"רמבה מדברי

י. ד מותר בשינום ריקופיו נראה שגול. בנהרדעא 'רקדן' מהולתא כמה גרס '(וגרסי ה"ד) ר"ןה אולםבשינוי. 

 גויה לשפחה רלהתיך לענין וכתבו שיש לסמו .שמואל רבינו על (אגבא ה"ד: כט) בתוספות העידו וכך

 לסמוך. אין לעצמנו אנו אבל שינוי, י"ע הרקדה תחלת

 דשונין, תלשנו צריכה את אי - עליתאמ רפתא .לשנות כדי, הנפה באחורי - דמהולתא אגבא פירש: רש"י

 שוםמ אחוריו לע הקמח שונה היתה אוהי, תוך לו שיש, השלחן אחורי - דפתורא אגבא .טוב ביום קמח

  עריבה.ב לרקד שדרך לפי שינוי וחשוב ממש, השולחן ג"ע לפרש דאפשר כתבו התוספותו .שנוי

נחלקו האם . א. )רבנן ור' פפייס ור' יהודה בן בתירא( מביא שני הסברים למחלוקת התנאים (טז. ד"ה תנו) ר"ןה

 . כולם מתירים מלאכה שאפשר לעשותה מעיו"ט ואוסריםבהותרה מלאכה שאפשר לעשותה מעיו"ט. 

מלאכה הנעשית לימים רבים. רבנן אוסרים לרקד שנית משום שיכולים לטעות ולהחליפה במלאכת 

שרבי פפייס ורבי יהודה בן בתירא עולה  (ד"ה שונין, כל שכן דאסור) רש"ימרקד. והמתירים לא גוזרים זאת. מ



 דיני לישה ביום טוב -סימן תק"ו _______________________________________________ 110

טרוח בדבר חכמים אוסרים ל .מייפה את הקמחריקוד שני אינו מלאכת בורר אלא רק מתירים מפני ש

 .שניתן לעשותו מערב יום טוב

 שינוי, ומרב מח ללאקות נחלקו האמוראים בפסק ההלכה בשניית קמח. מרב יוסף משמע שמותר לשנ

ב רמרות גם של תי המישא את מבי (טז.) רי"ףרק בשינוי. ה )היינו פעם נוספת( אשי משמע שמותר לשנות

ח על ל ניפוי הקמשגדול  ך שינוירי"ף מלמד שאין צרישה )סימן טז( רא"שהוביאר יוסף וגם של רב אשי, 

מעלה  ר"ןהבאחד מהם.  ואפיל מתיר ד()ג, י רמב"םה , אלא די בשינוי קטן של ניפוי ע"ג השולחן.גב הנפה

 .צמהואשתו של רב אשי החמירה על ע, אפשרות שמותר לשנות קמח ללא שינוי

 וא צרור לתוכן נפל אפילוו - יןשונ אין דרבינא קמיה תנא : תנירש"ילגבי ניפוי קמח שנפל בו צרור פ

 היא הכמלא אב ובורר ,כבורר דמחזי - דאסור שכן כל .בידיו ובוררן, והצרורות הקסמין בודק אלא, קיסם

, ראב"דהבדעת  שם()כ"כ המגיד ו .סובין כאן ואין יוצא שהכל נראה שהרי, מרקד אינו והשונה, כהרקדה

ו פל בו צרור אשאם נ ם הראב"דכתב בש (ד"ע כ נח' סי) בו לנפות שוב. והכלשאסור לסלק ביד אבל מותר 

  ד.בי סלקול מותרש פירש (שם) א"רשבה אולםקיסם אין שונים לרקדו משום דמיחזי כבורר. 

 או רורצ בו נפלו מאתמול קדור אם אבל. שינוי ידי על אפילו, בתחלה הקמח מרקדין אין :שו"עכתב ה

 יש אבל, וביד הקיסם או הצרור ליטול רדמות א"וי :רמ"א). שינוי בלא אף מותר, שנית פעם לרקדו ורוצה קיסם

 שינוי ריךצ, נאה תהפ שיהא כדי יתשנ לרקדו שרוצה אלא, דבר בו נפל לא ואם. (ג"פ ואוסרין. המגיד מחמירין

, רקידהה תחלת לואפי יהודי ינוא ידי על לעשות דמותר ה"וה: רמ"אוהוסיף ה. שלחן גבי על כגון, קצת

 .(י"ב) קצת ישנה אם

בה, ואפשר ן מרות לזמשהיא מלאכה הנעשי )טז. ד"ה תנו( ר"ןבטעם האיסור לנפות הקמח, כתב ה

 ספותתוכתב בשם ה ז(סימן כ פ"ב)מאתמול, וכל אוכל נפש שאפשר מאתמול אסור ביו"ט מדרבנן. והיש"ש 

 שכל המלאכות אינן מותרות אלא מלישה ואילך. )ג. סוד"ה גזרה(

ור, כגון ריך שינוי גמובר שצס דםא חייגם בריקוד שני כשנפל צרור או קיסם צריך שינוי. וה ב"חלדעת ה

. וכ"כ חדש פריא עפ"ד הם, והוחמירישנכון לנהוג כמ )ס"ק יב( מ"בלרקד באחורי הנפה או ע"י גוי. וכתב ה

 ועוד. )שולחן שלמה אות א( גרש"ז אוירבך, הת ד()או גר"ז, ה)פב, ג( אדם חיי

 ראשונהב שיצא המ וכל ,שונהרא מנפה קטנים נקביה אין השניה הנפה אם ז"דכ פרי חדשוה ב"חכתבו ה

 ויצא נפהב העב הקמח שארי שהרי אסור בודאי דקים נקבים עם השניה הנפה בהיתה אבל ,בשניה יצא

 בבית םנרקדי הקמחיםש בזמנינו אפילו ז"דלפ השקל מחציתב וכתב. דמי ראשונה וכהרקדה הדק

 הריחיים יתבב ריקודשה רואין נוא שהרי ,שינוי י"ע אפילו בבית פעם נוספת להרקידם אין מ"מ ,הריחיים

שבקמח  כתב סק"ג() גן אברהםמ. והדמי ראשונה וכהרקדה מוציא שבבית והנפה הפסולת כל מוציא אינו

 שלנו שכבר נרקד ברחיים ואין שם סובין אפשר שמותר לרקדו שנית.

שמותר  )ח"ג פי"ט תשובה ו( לציון אורולנפות קמח המצוי בזמנינו, שכבר נופה היטב במפעל, כתב בשו"ת 

ביו"ט ע"י שינוי קטן, כגון לנפות ע"ג השולחן, מכיון שהקמח כבר מנופה במפעל ונעשה באופן שאינו 

יע, ומשום כך אין מצויים בו תולעים, ואין הניפוי שעושים בבית אלא מתורת חומרא, ולפיכך נחשב מתל

הוא כניפוי של קמח נקי שכבר נופה כדי לשבחו בלבד, אלא שאין לנפותו בלא שינוי, משום שהיתה 
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שגם אם הנפה שבבית היא בעלת קוטר נקבים  )ח, רד( משה באראפשרות לנפותו מבעו"י. והוסיף בשו"ת 

קטנים יותר מהנפה שבמפעל, מ"מ כיון שכל כוונת הניפוי בבית הוא מחשש תולעים וחרקים, ולא בגלל 

שרוצים קמח יותר מנופה בפחות סובין, לכן אין איסור בדבר, ומ"מ אם היתה לו שהות מעיו"ט לנפות 

 ולא ניפהו, ינפה בשינוי. 

שמותר  מודה נפה חוריא כגון ורגמ דבשינוי אפשרד פרי מגדיםגוי, וכתב ה י"ע אפילו מחמיר פרי חדשה

 ע"י גוי.

 שאר דיני בורר 

"כ גמהמשקה  חקאלא צריך שי שזבובים שנפלו לתוך הכוס אסור להוציא אותם לחוד, )סק"ג( ט"זכתב ה

ט שכר רים, יניח מעיש שמ חתיתודה"ה השותה שכר ובת פרי מגדים. והוסיף ה)ס"ק יב( מ"בעמהם. וכ"כ ה

 על השמרים.

)חוט שני  ליץרגר"נ קוכ"ד ה בורר.כסובר דמכיון שהדרך בחול ליטול הצרור ביד, הו"ל  )פב, ג(חיי אדם ה

סם ת צרור או קיא הוצארו אלשלא אס )סי' תקי סעיף ג. הובא בשעה"צ יג( גר"זדעת ה אך. יו"ט פט"ז סק"ב(

ות יות ושאר פירך מקטנכלומהקמח משום שהדרך היה לעשות כן לימים הרבה, אבל בהוצאת חרקים ול

ה ם שנפלו למשקא חרקיוציוירקות שאין הדרך לברור ביד אלא ליומו לא אסרו. ולשיטתו מותר לה

ר"ז, ולכן נפסק כדעת הגסובר ש (ע' הו"ט פ"י ה)לקט הל' י גרי"ש אלישיבולברור קטניות ממתולעים כרגיל. ה

הוציא לטעם זה מותר ה"ה שמ. ומותר להוציא עצמות הדגים כיון שאין הדרך לעשות כן עבור כמה ימים

 שקית התה מהכוס.

צורך  אין שייך בהםששכיון  (מ' רס)מבקשי תורה יו"ט ע גרי"ש אלישיבלעניין ברירת כלים וספרים, דעת ה

 פט"ז סק"א( חוט שני יו"ט)רליץ ק"נ גרברירתם ביו"ט כבשבת, ואסור לבוררם מדינא, וכ"ד האוכל נפש, דין 

שגם  מבואר תקי סק"א( )סי' עקבישועות יב אולםשברירה זו אסורה מדאורייתא, ואף לצורך אותו היום. 

 ללא לצורך אוכנמי ש תרהלעניין מלאכת בורר נאמר הכלל של 'מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש הו

שלמעשה מותר  שובה ז(ח"ג פי"ט ת) לציון אורובשו"ת  )ח"י סי' עט אות א( הלוי שבטנפש', וכ"כ בשו"ת 

 לברור בגדים ביו"ט גם אם אינו צריך להם אלא רק לאחר כמה שעות.

 סעיף ג':

 הפרשת חלה ביו"ט 

 לז.(-)לו:שנינו בביצה 

 פירי דטבילי -לי הני מיו: ראגמ : ולא מגביהין תרומה ומעשר. כל אלו ביום טוב אמרו...משנה"

 הן"ינן לכבמפרשינן ויה -ה מאתמול, אבל פירי דטבילי האידנא, כגון עיסה לאפרושי מינה חל

 )יב:(עוד שנינו 

: בית שמאי אומרים: אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שהורמו מאמש בין משנה"

יוסי: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על  : אמר רביגמראשהורמו מהיום. ובית הלל מתירין. 
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המתנות שמוליכין, לא נחלקו אלא על התרומה, שבית שמאי אומרים: אין מוליכין, ובית הלל 

 אומרים: מוליכין"

 (ו"כ)פ"ד ה ם"מברכ"כ ה. ומכיון שהלכה כב"ה, אפילו תרומה שהורמה מעיו"ט מותר להוליכה לכהן

ודים כו"ע מדלה ומתנות חט, ואצ"ל "בי לכהן להוליכן מותר מאמש שהפרישן ומעשר תרומה שאפילו

אמש יכול שחטו מנפילו אכתב שיש חילוק בין מתנות לעיסה, שבמתנות  מהר"י אבוהב אולם בהם.

ניכרים  תהיינו הפירו ומדות,וע להפרישן משא"כ בעיסה. והטעם, שמתנות כיון שאינן טבל וגם מופרדות

יזו ב"י הסתפק כאהעיסה. ה משמפריש עכשיו אינו פועל דבר, בשונגם קודם הפרשה כלאחר הפרשה, וכ

בדברי  חה הבנת הב"ישד סק"ה() ט"ז. ולבסוף הכריע שסובר כרמב"ם. עיין בטורמן השיטות הנ"ל סובר ה

 מהר"י אבוהב, שלא כתב כלל על דין הולכה לכהן.

 .(מאתמול ההפריש פילוא שרי), כהןל ולהוליכה; חלה ממנה להפריש יכול, טוב ביום עיסה הלש: שו"עכתב ה

 דנראה דוקא ק"ו()ס הםאבר מגןכתב שאפילו בשבת מותר להוליכה לכהן. וכתב ה )פ"א סימן לז( יש"שה

 .)ס"ק יח( מ"בכשנאפית, דכשהיא חיה אינה ראויה לכלום בשבת. וכ"כ ה

 עיסה שנילושה מערב יו"ט 

  )ט.(שנינו בביצה 

 אמר: אפילו דשמואל אבוהלתה ביום טוב. חמפריש ממנה  -גלגל עיסה מערב יום טוב  רבא"אמר 

 ין מפריש ממנה חלתה ביום טוב"א -גלגל עיסה מערב יום טוב 

מה, י לאכול פת חותה כדלאפושלדעת רבא לא גזרו על הפרשת חלה שהרי מותר לגלגלה ביו"ט  רש"יופ

 ובר שרק עיסהמואל סדש יה ראויה לאכילה. ואבוהוחלק מהיתר זה הוא גם להפריש חלה כדי שתה

משייר לו מה שאוכל ו"י שאפידעת רשבשכתב  חיים רבנו)הרא"ש הביא בשם שנתגלגלה ביו"ט התירו להפריש ביו"ט 

 ה דשמואל. גםו כאבופסק "ח()פ"ג ה רמב"םוה )ד:( רי"ף. ההחלה הוי בכלל אין מגביהין תרומות ומעשרות(

ומה ד דעהת א"י. על חל תו גםסובר דמכיון שרבא סתם דבריו משמע שכוונ ד"ה אמר()מלחמות שם  רמב"ןה

ר את קא כשגמלא שסייג שדוהסובר כרי"ף, א (אבוה ה"ד. ט' חי, י' סי א"ש מועד בית ק"עבה) רשב"אשל ה

מאות. טה"ז שהעיסות ו"ט בזבי הגלגול והלישה לגמרי מעיו"ט, אבל אם גמר הלישה ביו"ט מפריש ממנה

 יו"ט.במשום שזמן החיוב של החלה היתה רק  (ח"ה ג"פ קושטא דפוס) הגה"מ"כ וכ

ינו תרומת חו"ל אשב .(קלה החל טנותק הלכות)כתב שטעמו של רבא הוא מכיון דקי"ל  )סימן יג( רא"ש, המנגד

חר ול להפריש לאהרי יכו שחייב להפריש מיד אלא אפשר גם לאחר האכילה, ולכן אינו נראה כמתקנ

ודם ריך להפריש קא"י שצל בהאכילה. והוסיף שאין להביא ראיה מרבא, שאמר דבריו דוקא בחו"ל אב

לחלק בין  בו שישכת ר"חו "דראב. גם ה(אמר ה"ד שם) ה"רזה בשם (אמר ה"ד שם) ן"אכילה אסור. וכ"כ הר

 חלת א"י לחלת חו"ל.

 אפילו לגמרי נגמרה מרי, דאילישתה לגשהלכה כרבא, ודוקא כשלא נגמרה  כתבו (גלגל ה"ד. ט) תוספותה

  טוב. ביום אותה מפרישין דאין מודה רבא
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ולא חשש . ירומשי כלאו לאא להפריש שלא דמכיון שיש מחלוקת ראשונים כיצד ינהג, טוב טורכתב ה

דיוק באסר להשאיר  ו חייםרבנניסה ליישב ש ב"ילסברת רבנו חיים בשם רש"י, דחומרא גדולה היא. ה

 פריש חלה. חשב כמננו לה, והטור התכוון שישאיר הרבה יותר משיעור חלה, כך שאיכשיעור הח

 אוכל אלא :רמ"אהוסיף הו. ט"בי חלה ממנה להפריש אסור, ט"בעי שנלושה עיסה אבל: שו"עכתב ה

 . חלה המשוייר מן מפריש ולמחר, קצת ומשייר

שאסור  סק"ח() רהםאב מגןהכאשר ע"פ חל בשבת ושכח להפריש חלה בע"ש מחמץ שאפה לשבת, כתב 

כתב שישנם  ב חייםנתיה אולםלאכול ממנו, משום שיצטרך לבער החמץ ונמצא אוכל טבל למפרע. 

טמא  יו, ואף לכהןבל לקרשט ראשונים רבים הסוברים שיכול להפריש חלה וליתן לכהן קטן או לגדול

. ולמג"א ד מוצאי יו"טכלי ע יולעשיכול לבטלה ברוב ולאוכלה. ואם אין כהן יפריש פחות מכזית ויכפה 

פת  דחק שאין לוהבמקום שכים הס )ס"ק כג( מ"ב. גם החתם סופרקשה, הרי מפקיע מחלה בידים. וכ"נ מה

 את האפשרות דחה למחר(וד"ה ) באור הלכה. ב)סימן תמד אות ה( כה"חאחרת לשבת יש לסמוך להקל. וכ"כ 

 הנאה?! איסורימלה שיכפה עליו כלי, הרי תאסר בהנאה כשיגיע זמן איסור, ואיך יפריש ח

 אפית הפת, ותקנה ע"י לישת עיסה נוספת 

ינו יכול פני שאעיו"ט, משאין לאפות חלה שהופרשה מעיסה שגלגל מ (תרנד' ביצה סי) מרדכיה כתב

קנתם כמים כלום בתועילו חר לא הרדכי, שאם אתה מתיר לאפות ולשיי)במג"א סק"י מובא טעם נוסף בשם המלאוכלה 

יניח וכול לאוכלה, לה, יחמנה . ואם אפאה מעיו"ט אלא ששכח להפריש משקנסוהו הואיל ולא הפריש מעיו"ט(

כ ל והולך ואח""ל אוכת חוכתב שיכול לאפות את החלה ביו"ט, שהרי חל ב"יה אולםמעט כדי חלה. 

 מפריש. 

, ואח"כ מפריש והולך ינן אוכלשדוקא כשנילושה העיסה כולה יחד אמר (ח"ה קושטא )פ"ג דפוס הגה"מכתב 

 כתבו וספותתוה .(שם) ש"ארוה (שם) תוספותהאבל כשלש כל מצה לבדה, הקפה אינה מועילה, וכ"נ מ

 אחד בסל חתיכותהניח כל , ולמחר יואחת אחת מכל שיירשאם שכח ולא הפריש חלה מהמצות, י (שם)

 אותה אגב חרותהא מכל רישויפ ויצרפן אותה ויאפה אחת מצהאפשרות נוספת, שיעשה  .לחלה ומצרפן

 .עכשיו בא שחיובה מפני

 לושל יוכל צהרו ואם. (י"ב) חלה כך אחר ויפריש ממנו שיאכל ידי על הפת לאפות ומותר: רמ"אכתב ה

 "מ, מרדכיהגה). ט"מעי לשש מה על גם עיסה מאותה ויפריש, יחד ויצרפם טוב ביום אחת עיסה עוד

 .ותוספות(

יה , א"כ גם האפהאפיה ודםפסק כמרדכי שאסור לאפות, דמכיון שאינו יכול לאוכלה עכשיו ק ב"חה

, סק"ז()ט"ז . וכ"כ הע עליהרביאסורה, דחשיב כמו עיסה חציה של גוי וחציה של ישראל, שיש איסור ד

לא יכוב מצידו שצא שהע, נמלהפרישה והוא לא הפרישוהוסיף דמכיון שבשעת הלישה היה חול ואפשר 

, ות כל העיסהלא לאפולזה  שיש לחוש )ס"ק כד( מ"ב. וכתב האליה רבהו חדש פריעשה כראוי. וכ"כ ה

אפה ו. אך אם עבר ראשונההסה אלא ישאיר מעט מהעיסה עד אחר יו"ט, וממנה יפריש עיסה גם בעד העי

 ש.הביא ראיה שמותר, ע" )סק"י( םמגן אברהה אולםודאי מותר לו לאכול. 
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הותר  , ואילו כאןה הנאהבין לו נאסר לאפות עיסה שיש לו שותפות בה עם הגוי מפני שא )סעיף ו( לקמן

אן ביאר שכ גר"א. ה"ק כד("ב ס)מלהתעסק גם בשביל חלק החלה, אע"פ שהכהן לא יאכל חלק זה ביו"ט 

חלק.  י שיכולוג משא"כ בעיסת אסור לו להפריש, הדין שונה כיון דא"א לחלק את החלה מהעיסה, שהרי

 .תירץ, שכיום חלק החלה הוא מועט ואין בו תוספת טירחא מאמר מרדכיה

ן בה ה, אבל אם איבה חל שיש ועוד, שדווקא אם אופה את העיסה השניה כשיעור פמ"ג, מחצה"שכתבו ה

ילושה עיסה שנחלה מראה כמפריש נאסור, שהרי  -שיעור, אלא שמצרפה עם הראשונה שיש בה 

 )ס"ק כו( מ"בל. וכתב הירוף ס"י צמקלים אפילו אין בה כשיעור, וע גר"זוה מקור חיים, המנגדמעיו"ט. 

 שבמקום הדחק יש להקל.

 הפרשת חלה בשבת ויו"ט 

יד. שוגג, מותר מב, ואם וצ"ששאם עבר והפריש: אם במזיד, אסור לו ולאחרים עד מ )סק"כ( מ"בכתב ה

יש שאחרים, כיון לו ול ו"טומשמעות הדברים דה"ה גם לחלת חו"ל. אולם באמת בזה מותר לאכול בי

 חן לוית, וכ"פ בה מותרעש ראשונים המתירים להפריש חלה לכתחילה ביו"ט בחלת חו"ל, ובכה"ג אם

 .)ח"א פכ"ה סי"ג( מנוחת אהבהוב )סימן מג(

 ' עג(שש"כ פי"א הע) וירבךאז גרש"וכשאין לו עיסה אחרת מלבד זו שהופרשה ממנה חלה ביו"ט, צידד ה

 .ג(קכז סכ"י' ת)סשמותר ליהנות מעיסה זו, כדעת הרשב"א שהתיר להנות ממעשה יו"ט 

ישרם מע"ש? עת שלא דאומה יעשה אדם שנקלע בשבת למצב שלא הפריש תרו"מ או חלה כשיודע בוו

 דרים שתרומתועונת נלהגיע ששיכול להקנות לקטן בן יב' ומעלה  )ח"ב פט"ז הע' יא( אור לציוןכתב ה

ה מהם. וכן עש לאכול כלותרומה, ויפריש הקטן את המעשרות לצורך עצמו, וממילא אחרים ג"כ יו

ומר כתב שיכול ל ה(ו בהער סא אותרמן )סיילקוט יוסף . וב)ציץ הקודש ח"א סימן יט( מהרי"ל דיסקיןמעשה ה

 ם מדרבנן. אובדברי שותשמה שעתיד להפריש במוצ"ש יהיה תרומה ויועיל מדין ברירה שמותר לע

 אי. טבל ודם בשיקנה את פירותיו לאדם שעשה תנאי מע"ש והוא יעשר עבורו ומועיל ג

 ן כג(מהדו"ת ח"ב סימ) שיבומ שואלאישה ששכחה להפריש חלה ונזכרה לאחר שהדליקה נרות, כתב בשו"ת 

עות, ודינה צלה בטה אשמותר לה להפריש לאחר ההדלקה קודם שחשיכה, כיון שקבלת השבת נעשת

שש שתשכח ח, שיש צוהמכאילו לא קיבלה שבת עדיין. ולדעתו ה"ה בחלת חו"ל, מכיון שמפסיד 

אל תיר בלי שתיששאין לה ד( ותא)שש"כ פמ"ג הע' קיד. שולחן שלמה  גרש"ז אוירבךלהפריש לבסוף. ודעת ה

 ילה.שו בשבפרייעל קבלת השבת, וע"י שאילה מותר, ואם כבר הולכת לאחרים עדיף שהם 

ה ו"מ שמותר לעפ"ד הש מן קמב()או"ח סי צבי הראשה ששכחה להפריש תרו"מ מיין הקידוש, כתב בשו"ת 

הפרשת בבר אלא הדלה  שמסתבר שלא הותר )שם( גרש"ז אוירבךדעת ה אךלהפריש לאחר ההדלקה. 

 חלה, שהיא מצוה המיוחדת לאישה, אך לא בתרו"מ שמוטלות על האיש.

 סעיף ד':

 כיצד ינהג עם החלה הטמאה 

 :)ג, ח( רמב"םכתב ה
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נטמאו שריפת קדשים וב, ששום ט"וכן אין שורפין אותה ביום טוב שאין שורפין קדשים שנטמאו בי

 שה ולא תעשהא בה עכיוצלצורך אכילה ו מצות עשה שנאמר 'באש ישרף' ועשית מלאכה שאינה

 ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה"

, ט"בי דשיםק שורפין איןש ישרפנה ולא אותה יאפה לא, טמאה והיא ט"בי חלה המפריש: שו"עכתב ה

 .ושורפה הערב עד מניחה אלא

אעפ"כ מיד ש גר"זסיף הע"פ הגמ' שהחלה הטמאה אסורה בטלטול ביו"ט. והו )ס"ק כט( מ"בכתב ה

ד ומניחה שם ע שירצה קוםכשקרא לה שם חלה ועדין היא בידו קודם שהניחה, רשאי לטלטלה לכל מ

ת החלה אע"פ טלטל אלתר שהטעם שמו )שש"כ פי"א הע' סט( גרש"ז אוירבךחוה"מ ואז שורפה. וביאר ה

 עד שקרא להה ן מוקצדייעשדינה כמוקצה מחמת גופו, הוא משום שבשעה שלקח את העיסה לא היתה 

 .לי נעשה בסיסגם הכ חרתשם, ורק בידו התחדש לה שם מוקצה. והוסיף שם שלא יניחנה בכלי, שא

ה והגים להאכילנשאין  מותשכל האמור הוא בחלת א"י שאסורה לטמאים, או בחו"ל במקו גר"זכתב ה

 ה.לאפות לו לכהן טהור, או כשאין כהן. אבל במקום שמאכילים את הכהן חלה, מותר

 ף ה':סעי

 עשיית פיתין גדולים 

 )כב:(שנינו בביצה 

אמר  - ?וכמה פת עבה תירין.לל מ"תנו רבנן: בית שמאי אומרים: אין אופין פת עבה בפסח, ובית ה

, ומנו ת רבי ביחודאלית אשבא: רב הונא: טפח, שכן מצינו בלחם הפנים טפח. אמר רב ירמיה בר א

 פת מרובה" -רב: מאי פת עבה?  -

"ש ח כ"כ חששו בהם טורבשאין  ביארו שפת מרובה היינו פיתים גדולים, ומכיון (דנפישא ה"ד) תוספותה

 .(לז סחיםפ)פירש  ירש". וישי להכי. וב"ה לא חי(ו"ה ב"פ) בירושלמי משמעשיעשה יותר מכדי צורכו. וכן 

 טרח דקא ומשום קאמר דקים ריןובחר, לה נקט חימוץ משום ולאו, ביחד חררין הרבה - מרובה פת

 ולבית הלל הכל מותר. .הוא צריך דלא טירחא

 .שצריך הממ יותר לאפות יבא ךכ שמתוך חיישינן ולא, גדולים פתין טוב ביום לעשות מותר: שו"עכתב ה

. אבל בכמה פעמים דול אוגתנור העיר ע"פ הראשונים, שכל הבעייתיות היא כאשר אופה ב )ס"ק לב(מ"ב ה

ררים דקים אפות חלתר אם מרבה הפת בתנור מותר, משום שמשבח את הפת שאופה. עוד כתב, שמו

 מאוד אע"ג דטרח הרבה בעריכת ובלישת כל אחת ואחת.

 סעיף ו':

 היה לו קמח או עיסה בשותפות עם גוי 

 )כא.(ביצה שנינו ב
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דאי אפשר  ם טוב,יובמותר לשחטה  -"אמר רב חסדא: בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל 

הא ום טוב, דיב אסור לאפותה -לכזית בשר בלא שחיטה, עיסה, חציה של נכרי וחציה של ישראל 

 אפשר ליה למפלגה בלישה"

 יז.()בן אלעזר  ם שר"שותה, משושיש הסוברים שאפילו בתנור אחד לא התירו לאפ (אמר ה"ד: י) ן"רה כתב

וי, גאבל לא בשל  א בשלואל אמר שהפת נאפית יפה בזמן שהתנור מלא, ולא התירו להרבות לצורך כך

וי ם פיתו של הגא, אבל נורויש הסוברים שרב חסדא לא אסר אלא בכמות עיסה שכבר יש בה מילוי ת

ראל ורשאי של יש הפת כתבו שכשכל )ד"ה עיסה( תוספותת התנור מותר לאפותה. וההיא הממלאת א

ת הפת, אם ויביא להם אורחי ואולאכול מאיזה מהן שירצה מותר למלא את התנור. עוד כתבו, שיתכן ויב

 משא"כ כשהפת של גוי ואינו יכול להביאה להם, אסור.

 תא ויאפה נהיחלק אלא טוב ביום לאפותה סורא, יגו עם בשותפות עיסה או קמח לו היה: שו"עכתב ה

 .שלו

אם  ת פת גוי גםר לאפוום היתשועוד הסכימו כדברי התוספות, ולכן אין  רש"ל, )ס"ק טו(מגן אברהם ה

בת עיסת גוי בש פיה שלוא הוא ממלא את תנורו ומוסיף שבח לפיתו, שלא התירו שיהא טורח בלישה

 הוספת שבח בעלמא בפיתו.

 סעיף ז':

  יש לו פת נקייה והדראה 

 פת לו ישאם  אבל ,אחרת תפ אופין אין נקייה פת הרבה לאדם יש אם (יא אות קסה' עמ שם) ק"סמ כתב

שבח  אפיה זו. משום שיש בנקייה פת לאפות יכול הרבה הדרה( שניטל, קיבר פת - הדראה )רש"י: פת הדראה

מקורו , ו(הציל ה"ד: קיז שבת) תוספותה בשם (ר"ד תנו ה"ד: שבת מג) ן"רה "כוכ וחידוש על מה שיש לו.

 , אך אםהדראה תפ מציל אין נקייה פת הצילמברייתא המובאת שם לגבי הצלה מפני הדליקה, שאם 

דווקא י זה, שדחה דימו (מהא ה"ד שם' חי) א"רשבשה כתב אולם. נקייה פת מותר להציל הדראה פת הציל

 אופה דראהה פת תוטיבה אםבהצלה אסרו אפילו דברים המותרים מחשש שיבוא לכבות, אבל ביו"ט 

ם יש לו ו"ט של פסח אה"ה ליודראה, הציל פת נקייה אין מציל פת ה )שם סימן ג(. והרא"ש כתב נמנע ואינו

 תפ להאכילן רגילו בית יבנ יש לומספיק מצות נקיות לאותו היום אין לאפות אח"כ פת הדראה. ואם 

 .מותר - הדראה

 שרגיל תבי בני לו יש ןכ אם אלא אחרת פת אופה אינו, נקייה פת הרבה לאדם יש אם: שו"עכתב ה

 .יהנק פת לאפות יכול, הרבה הדראה פת לו יש אם אבל; הדראה פת להאכילם

 גרוע אפילו חרא מין הוא םא אבל אסור, המין מאותו הוא האחר הפתכתב שדוקא כאשר  )ס"ק לו( מ"בה

ה, ושם ד מדליקותר. שהרי דין זה נלממ - דגן פת לאפות רוצה והוא חטים פת הוא שלו שהפת כגון מזה

 התירו בשני מינים כגון בשר ודגים.
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ר קיה, אך העין פת נחר מככתב שמשמע שמותר לכתחילה לאפות פת הדראה ולא )ס"ק טז( מגן אברהםה

כ אר לחול. וכ"די שישכים ווקא כאשר רוצה לאכול פת הדראה, אבל אסור להערשהוא ד פרי מגדיםה

 .)ס"ק לט( מ"בה

 סעיף ח':

 עשיית שאור ביו"ט 

 ,יום מבעוד לעשותו אפשרהיה שאסור לעשות שאור לעיסה ביו"ט, מפני ש (תרנז' ביצה סי) מרדכיה כתב

 ר.וי מותינשע"י ש ב"ישאין הבדל בפת אם השאור נעשה מעיו"ט או ביו"ט. והעיר ה

 .יום דמבעו לעשותו אפשר שהיה מפני, שינוי י"ע אלא, ט"בי שאור לעשות אסור: שו"עכתב ה

דרך לעשותו פני שהמהוא  שהטעם שהחמירו בעשיית שאור )סימן תצה ס"א ד"ה וכן( באור הלכהעיין ב

 לימים הרבה.

 סעיף ט':

 הפרשת מתנות ביו"ט 

ת הפריש אלאתמול מותר  שאפילו נשחטו בהמות (רבא ה"ד: יב' חי) א"רשבה בשם אבוהב י"מהר כתב

ר הפרשה, ם הפרשה כלאחים קודיכרמתנותיהן ביו"ט, כיון שלא טבלו. ועוד, שהן כמופרשות ועומדות, ונ

 ולכן כשמפריש כעת אינו עושה כלום כביכול.

 .ט"יב המתנות להפריש מותר, טוב יום מערב הבהמה נשחטה אפילו: שו"עכתב ה
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 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

 אפיה בפורני וחימום חמין באנטיכי 

 )לד.(שנינו בביצה 

 שמא תפחת" חדשה, ורני"ומסיקין ואופין בפורני, ומחמין חמין באנטיכי ואין אופין בפ

, הרבה וכליןא לו שי םא לטרחא חיישינן ולא, בצדם ופיהם, הגדולים שלנו תנורים הן - : פורניי"רשופי

 .לצורך שלא רחטו ונמצא, היא שחדשה ידי על - תפחת שמא .בתנור ליה סגי דלא

 יום משמחת נעוימ חםיד הלכתב שאין אופים בפורני חדשה שמא תפחת ותפס )פ"ג ה"י( ם"רמבה אמנם

 ודאיל תפחת מאש יותר שלחו , שישכתבו שאין אופין דוקא בפורני גדול (אופין ואין ה"ד) תוספותוה טוב.

  שסתם תנורים שלנו קטנים הם. דרכ"משמותר. וכתב ה משמע קטן בפורני

חול, אע"ג  לצורך אה כמחמםשאין חוששים שיר (ר"ת ה"ד: יט) ן"רה לגבי חימום חמין באנטיכי, כתב

 כלי שהוא כתב (ג"ע כ נח' יס) בו כל. וה)פ"ג הי"א( מגידשמשמר חומו הרבה אפילו לאחר יו"ט. וכ"כ ה

 צירוף. משום לו חוששין ואין נחושת

, דשהח תהא לאש ובלבד, םבצד ופיהם הגדולים שלנו תנורים דהיינו, י"בפורנ אופין :שו"עכתב ה

 .(דולהג יורה' פי), אנטיכיב חמין ומחמין; טוב יום משמחת וימנע הלחם ויפסד תפחת שמא דחיישינן

 טן.קאין לו תנור ת או שבה פשההיתר לאפות בתנור גדול הוא דוקא כאשר צריך להר )סק"א( מ"בכתב ה

ר"ז גוכן הסכים ה היפחת.לנו לשהוסיף שיש טעם נוסף להקל, שאין דרך התנורים  )בהקדמה( מגן אברהםה

זקו בש התנור ומחר, שמיאסוועוד. אלא שהוסיף המג"א שיש סיבה אחרת לאסור, מפני היסק ראשון ה

פני כמה שאם נעשה ל םחיי אדתב התיקון מנא, אא"כ הוסק מבעו"י. אך הגר"ז מיקל בכל גווני. וכוהוא 

 ימים ונתייבש, גם לדעת המחמירים אין חשש ומותר.

 סעיף ב':

 היסק עצים שנשרו בתנור 

 )ד:(שנינו בביצה 

"אמר רבי יוחנן: עצים שנשרו מן הדקל בשבת אסור להסיקן ביום טוב, ואל תשיבני ביצה. מאי 

מידע ידיע דבת יומא  -טעמא? ביצה משום דביומא נמי חזיא לגומעה, ולא קא שרי לה עד למחר 

אתי למימר: ביומייהו נמי שרו, ואתמול  -אסורה. עצים, דלא חזו ליומייהו, אי שרי להו למחר 

 -שבת הוא דלא חזו להסקה. אמר רב מתנה: עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום טוב משום 

כיון דרובא דהיתרא נינהו, כי קא  -והא קא מהפך באיסורא!  -מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן. 

 -והא קא מבטל איסורא לכתחלה, ותנן: אין מבטלין איסור לכתחלה!  -מהפך בהיתרא קא מהפך. 



 119 ___________________________________________________ היסק עצים שנשרו בתנור

בדאורייתא, אבל בדרבנן מבטלין. ולרב אשי, דאמר: כל דבר שיש לו מתירין, אפילו הני מילי 

הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה, הכא מקלא קלי  -בדרבנן לא בטיל, מאי איכא למימר? 

 איסורא"

 היצב) דרבה' הם 'הכנו, הוא משושטעם האיסור להסיק את העצים שנשר (ב' סי) ש"ראוה .(ב) ף"ריה כתבו

 הול ואסרו לדנו ליה דהוה שוםמ עצמן בפני טוב ביום להסיקן אסור טוב ביום הדקל מן נשרו ואם .:(ב

 ..(ג שם) ויתלוש יעלה שמא גזירה רבנן

 בטל שהאיסור - מהפך בהיתרא .זויתל מזוית בתנור כשמוליכן - באיסורא מהפך קא והא :י"רש ופירש

 .ברוב

הרבות עצים למותר  היתר כתב שיש הסוברים שדוקא כאשר יש בתנור עצים של )ב: ד"ה ומינה( ר"ןה

ו מבחין קא כאשר אינב, שדוד כת. עו)ויש הגורסים בהדיא: מרבה עליהם עצים 'מוכנים'(ולהסיקן, הלא"ה אסור 

ל לדבר ן ביטול מועיל, שאיועיבין עצי האיסור לעצי ההיתר מותר להפך, אך אם מכירן אין הביטול מ

 ראה לעין.הנ

 ולא ובבר ביטול ידי על אפילו שלאחריו טוב ביום להסיקן אסור בשבת בתנור נפלו שאם כתב יחיאל ר"ה

 בשבת שרושנ הנך אבל ושויתל יעלה שמא גזירה דרבנן איסור אלא ליכא דבההיא ט"בי לנשרו דמי

 בשם )ב:(גמ' בואר ב. שהרי מסוראי מבטלין אין דאורייתא ובאיסור הכנה משום ט"בי מדאורייתא אסורין

 טוב יוםל מכין ולוח לשבת מכין ולח יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה (ה טז שמות) דכתיב רבה "מאי

 רשהדמע שזוהי מש (והיה ה"ד) תוספותה טוב". ומדברי ליום מכין שבת ואין לשבת מכין טוב יום ואין

 ואסורה מהתורה. גמורה,

 ט"בי נשרו אם, להסיקן וראס שלפניו בשבת או ט"בי הדקל מן שנשרו שעצים פי על אף :שו"עכתב ה

 יגע שלא בדובל; לןומבט, (ן"כרים. רני איסור עצי יהיו : שלארמ"א), מוכנים עצים עליהם מרבה, התנור בתוך

 דיי על ילואפ שלאחריו ובט ביום להסיקן אסור, בשבת בתנור נפלו אם אבל. ברוב שיתבטלו עד בהם

 .ברוב ביטול

ם צים, אע"פ שהעבר יש ם שכשהעיר, שמרן נקט 'בתוך התנור' להשמיענו שדווקא  )סק"א( מגן אברהםה

וכ"כ  הרבות עליהן.לאסור  ציםעאינן רבים על אלו מותר להוסיף עליהם, אבל אם נפל למקום שאין שם 

יה א נבטל לא יהל, שאם תנורלכתב שאפשר שכל ההיתר הנ"ל אינו אלא בנפל  חמד משה. וה)סק"ז( מ"בה

ף לבטל ות, ולכן עדידי לאפם כלו מקום לאפות פתו, שהרי התנור מלא בעצי מוקצה, וע"כ צריך לפנות

כ שמע כן, וכ"מים לא פוסקהכתב שמשאר  )ד"ה שלא( באור הלכהולאפות, אך בעניין אחר אין היתר. ה

 בהדיא. גר"זה

האיסור  לא יזיז עציבלבד ש, והר"ן( )דלא כרמ"א בשםסובר שאפילו ניכרים העצים מותר  )פ"א סימן ז( יש"שה

איננו. איסור נשרף ושום שהן מכשרואה אותן. ואע"ג שבשאר איסור הניכר לא שייך ביטול, מקילים כא

 כתב שצ"ע למעשה.  ב"חוה
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ו ליב כדבר שיש ינו חשאים, לאחר שנשרפו העצ דמכיון שאינו נהנה אלא רק )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

תב אורן. אלא שכליהנות ו לאמתירים ומותר לאפות בהם הפת. ולכן אסור להתחמם בהם בשעת ביעורן 

ן אסור שהרי ת לאורהנושי"ל שמותר להתחמם שעכ"פ ההנאה באה רק לאחר שכלה האיסור, אבל לי

נות האין איסור ל צים,הוא משום טלטול ענהנה מן האור עצמו. וסיים שלפמ"ש שאיסור ההסקה 

עה ל נגד האש בשרה לבשד קד. והוסיף, שגם אם ירצה לאחר ההסקה להעמי)סק"ח( מ"בממוקצה. וכ"כ ה

די לאפות פת היתר כבמש שהעצים דולקים מותר, שמוקצה אינו אסור בהנאה הבאה מאליה, וכשמשת

 מותר ממילא להנות גם בשאר הנאות. 

ם משום שהוא חוששי , איןשאע"פ שבשעה שמרבה עצים, העצים הקודמים מתנודדיםכתב  )סק"י(מ"ב ה

 טלטול מן הצד.

 סעיף ג':

 לקיחת עץ לצורך חיתוי 

 ".ודא מהן ליטול העצים לדיר תכנס לא אשה: רבא דרש" )לג.(שנינו בביצה 

 כלי נעשה ןכ אם אלא להסיק אלא ונתנ דלא משום וטעמא, לתנור אוד לעשות עץ - אוד :י"רש ופירש

 כמתקן זידמיח משום (ליטול ה"תוד. גקמ שבת) תם רבינובשם  (יב' סי) ש"הראהביא  פירוש נוסף .יום מבעוד

ירוש שלפ .(לה ד"ח ד"נ) ירוחם ינורב כתבו .(ג"ע לה טוב יום' הל) ג"בה פירש וכן ,התנור את בו לכבד כלי

 רש"י למאן דלית ליה מוקצה מותר, ולר"ת אסור לכו"ע.

 עצים לטלטל ירוהת שלא... בו תלצלו אוד מהן ליטול העצים בין אשה תכנס לא" כתב )פ"ד הי"א( ם"רמבה

 ו, וקוץ יבשצלות בב אסור לשקוץ רטו )פ"ב הי"ג(שהתבאר  מגידוכתב ה ."בלבד להסקה אלא טוב ביום

 ק"בהע) א"רשבהוכ"כ  מותר, דאימותר. ואפשר שאוד היינו עץ רטוב שאינו ראוי להסקה, אבל עץ יבש ו

עת סובר שלד ב"יה אך. ן מעיו"טפירש שנוטל אוד לתקן את האש בתנור, אא"כ הוכו ,(א' סי ה"ש מועד בית

מותר.  לות בו, ולכןאוי לצרתר הרמב"ם גם אוד יבש אסור, מטעם שקוץ יבש אינו ראוי כ"כ להסקה ויו

תירו ו משום שלא הסור, אוא אך עצים סתמן להסקה, וכשבורר מהם עץ לצלות נראה כמתקן כלי ביו"ט

 .)וכך עולה מדברי רבא 'דיר עצים'(לטלטל עצים אלא למטרת הסקה בלבד 

 .מנא מתקן הלי דהוי, בתנור האש בו לחתות העצים מבין עץ ליקח אסור :שו"עה כתב

 קאדו פרי מגדיםההוסיף וקה. ועוד שאסור בין לח ובין יבש, אף שראוי להס )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

 לחתות איבאקר ברירה בלי סתם עץ ליטול הא, כמתקן נראה אז אש לחתות שראוי ודק ארוך עץ לברר

 .פנים כל על ביבש דשרי לומר יש, לכך עתה מייחד ולא אש

 כ"ג ל"דה ,תהדל להבריח חברי ממנו לעשות עץ ליקח דאסור ה"דה נראה זה מטעםלמד ש )סק"ד( ט"זה

 .)ס"ק טו( מ"ב. וכ"כ הט"מעי תקנו כ"אא מנא מתקן

אם אין תיקון מותר, כאן  )סי' תקח ס"א(ביאר שאע"פ שלגבי חרס ונייר  )שולחן שלמה אות ז( גרש"ז אוירבךה

אסרו משום שלאחר מכן עושה מעשה בחיתוי האש, וגם הוי מעשה חשוב וגם לא מצוי כ"כ, ולכן בזה 

 עצמו שמוציא מחשבתו לפועל נראה שפיר כמתקן.
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 סעיף ד':

 הטיט לתוכו שנפל תנור 

 )לב:(שנינו בביצה 

חמן: ואם קמיה דרב נ ר יוסףבייא ח : תני רבגמרא: ואין גורפין תנור וכירים, אבל מכבשין. משנה"

טבא.  תנורא ביומאבאריחא  ו דרבי חייא נפל להמותר. דביתה -אי אפשר לאפות אלא אם כן גורפו 

וזא, וי לי בר אועיה: טלשמ אמר לה רבי חייא: חזי דאנא רפתא מעלייתא בעינא. אמר ליה רבא

 ואזדהר מחרוכא"

 מנא מתקןד אותו גורפין יןא - והטיח פלהט מן לתוכו נפל אם - וכירים תנור גורפין : ואיןי"רש ופירש

 העפרו האפר את כיביןמש - ןמכבשי .אסירי נפש אוכל מכשירי: :(כח ביצה) דאמרי כרבנן ואתיא, הוא

 - עינאב מעלייתא רפתא וישרפו. בדפנותיו שמדובקים בפת יגע שלא ומשווהו משפילו, חלק שיהא

 הצלי ותולה למעלה יהןופ, קטנים היו ריהםשתנו, בתנור אווז לי צלה - אוזא לי טוי .התנור גרפי: כלומר

 בו האי שלא נורהת את גרוף: לומרכ, יתחרך שלא - מחרוכא ואזדהר .נצלה והוא, פיו וסותם, לתוכו

 .ושורפו בצלי שנוגע, בתנור שהוסק אבן או אריח כמו גבוה דבר בשוליו

ור ל מדפנות התניח שנפת הטעולה שגורף ארש"י . מאמצאנו בראשונים כמה פירושים להבנת האיסור: 

, םים הגחלישגורפ' התוס בעלי בשם מפרש תנור( גריפת ואחת ה"ד: )כח מקובצת שיטה. הבומתקן מנא. 

 את וףלגר צריךש, חדש בתנור רשמדוב מפרש גריפת( ה"ד: )כח פותתוס. ג .גריפתם כדי תוך אותם ומכבים

ב"י כתב וחר: הקדים את המאנבפטיש.  מכה מלאכת משום אסורה זו וגריפה, בו והעפר שנשארו האבנים

 צורך.א לשלדעת רש"י האיסור הוא משום מתקן מנא, ולרא"ש הוא משום טלטול של

 ה"ד. יח) ן"רכ"כ ה". ומותר גרף ןכ אם אלא בו לצלות או בו לאפות אפשר אי ואם" )פ"ג ה"י( רמב"םכתב ה

 .אסור משום שמעיקר הדין מותר כדעת ר' יהודה, אך אם אפשר בלאו הכי '(גמ

, ותר שלא תחרךית נאה תהא הפביאר שמדובר בכה"ג שאין צורך כ"כ בגריפה זו, אלא ש (ח' סי) ש"ראה

 א היומכבה אפשר שלחלים והג ואפ"ה התירוה שהרי האיסור אינו אלא טלטול בעלמא, אבל אם גורף את

ן, ילו לדעת רבנותר אפמה, מתירים האמוראים בשביל פת. אך בתנורים שלנו שא"א לאפות בלא גריפ

 לכבות סורשא סובר (הבערה השהותר פ"אע ה"ד. )כב מאירישכיבוי לצורך אוכל נפש מותר גם לרבנן. ה

 אפשר אישכ גחלים גרוףל שמותר מפרש השביעית( המשנה המאירי אמר ה")דהוא  ולכן, נפש אוכל לצורך

 .מותר" נפש כלאו לצורך בזה וכיוצא בידים מכבה אינו"ש מפני רק ללא הגריפה לאפות

 באנו התנור גריפת חדוא שנרצם שפוד ואחד שנפגם סכין אחד חסדא רב "דרש :(כח) מובא בגמ'

 וד יום. וכ"כדע מבעיוקא כאשר לא שהאיסור הוא ד (דרש ה"ד: טו) ן"רה וכתב. ורבנן" יהודה רבי למחלוקת

 םבש פ"ג ה"י()כתב  המגיד טוב. והרב ביום בשנפל אלא אוסר אינו תוספותה אבל .(ואחד ה"ד) י"רש

 ורהתנ ר לגרוף, שמותט. עוד כתבשההיתר לגרוף הוא דוקא בנפל ביו" (ו' סי ב"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה

צורך אוכל כבות לך הותר לוכשם שמותר להבעיר לצורך אוכל נפש כ הסקה, לאחר והגחלים האפר מן

 נפש כאשר א"א באופן אחר. 



 דין אפיה ביום טוב -סימן תק"ז  _______________________________________________ 122

 או פתה יתחרך אול גריפה לאב בו ולצלות לאפות אפשר אם, הטיט מטיח לתוכו שנפל תנור :שו"עכתב ה

 יהשיה כדי שבו והאפר אשה להשכיב מותר אבל; לצורך שלא מטלטלו שהוא מפני, לגרפו אסור, הצלי

 לתוכו נפלש בטיח יש אם אבל; לחרכו כדי היה לא בו נוגע היה שאם פי על אף, כלל בפת יגע ולא חלק

 ןכיו, בו ולצלות לאפות פשרא היה גריפה שבלא פי על אף, בהם נוגע היה אם הצלי או הפת לחרך כדי

 איןו סביבם תהפ מדבקים יושה שלהם בתנורים ודוקא. לצורך טלטול דחשיב לגרפו מותר מתחרך שהיה

, גריפה לאב בהם לאפות שראפ שאי כיון שלנו תנורים אבל, לתוכו שנפל מהטיח אלא לגרפם צריכים

 ךלצור רהבעיל שמותר וכשם ,כן בלא אפשר אי, מכבה שהוא פי על ואף, והגחלים מהאפר לגרפו מותר

 .נהגו וכן, חליםהג על בשר כמניח זה והרי, נפש אוכל לצורך לכבות מותר כך נפש אוכל

מול היום, או את הטיח שר נפלשההיתר הוא דוקא כא )פ"ד סימן יג( יש"שבשם ה )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

ף, ככל ה, אסור לגרומת שכחמח ולא ידע או שלא היה לו שהות לתקנו, אבל בהיה יכול לתקנו ולא תקן

 .כא( )ס"ק מ"במכשירין שאפשר לעשות מבעו"י שאסור לעשות ביו"ט. וכ"כ ה

יו"ט ונצטנן הוסק בפר שלמד שכמו שאסור להשכיב עפר משום מוקצה, ה"ה שא )סק"ו( מגן אברהםה

פ"ג ה"י  לעיתים הבינ"ג. ובספר י' שי סאוי. ס)כדוגמת מוקצה שנדחה וחזר ונהיה ראסור. ואם נצטנן וחזר והוחם מותר 

ות דברי דבריו כדי לדחבב שאין ליון בשער הצ כתב דא"כ חשיב כגומרו בידי אדם שאינו מוקצה, שהרי בידו לחמם! וכתב

 .המג"א(

רך פת, אלא שהוצאפית הלפיק שאם היה התנור גדול, וגרף מקצתו באופן שמס )סק"ח(מגן אברהם כתב ה

ינן יבוי לא אמרשבכ "חבתב ה. וכבר כ)ס"ק כג( מ"בוכ"כ ה לכבד את כולו כדי שלא תחרך הפת, אסור.

ות שאי אפשר במלאכ וקאדלא לצורך. וטעמו, שאומרים 'מתוך' מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי ש

נצרכת לאוכל לאכה הכמ לתקן את האוכל בלעדיהן, כגון הבערה, מפני שהמלאכה בעצמותה נחשבת

 גר"ז. והמתוך ובאין אומרים  ים,נפש, אך כיבוי שאינו נצרך לאוכל נפש ולתיקונו אלא במקרים מסויימ

 לא במלאכות הנעשות בגוף האוכל.כתב שלא נאמר 'מתוך' א )סי"ב(

 סעיף ה':

 תנור וכירים חדשים 

 )לד.(שנינו בביצה 

ן, ואין כין אותן שמסבל אין כלים הנטלין בחצר, אההרי הן ככל  -"תנו רבנן: תנור וכירים חדשים 

 "הרי זה מותר -אפות לביל טשין אותן במטלית ואין מפיגין אותן בצונן כדי לחסמן, ואם בש

 גוייהוב למיתב דחזו, צרבח בשבת - יןהנטל הכלים ככל הן הרי .ישנים שכן וכל - חדשים :י"רש ופירש

 בצונן הסקן יןמפיג אין הסקן לאחר - ותןא מפיגין ולצחצחן. ואין להחליקן - שמן אותן סכין אין .מידי

 .מנא דמתקן משום וכולהו, הצונן ידי על שמתקשין, לחסמן

. כך מתקן אותםשום שן אסור, מדחדשים הם, גם בלא הפגת צונן היסק ראשודכיון  (טו' סי) ש"ראה כתב

 ותירץ שתנור אינו נגמר בהסקה עד שיפיגנו בצונן.
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בל אלתשמיש בו,  א קודםל כלי הוששבליבון רעפים אסרנו להפיג, משום שתיקונו  '(גמ ה"ד. יט) ן"רה כתב

י ון שעושה ע"ארו דכיבי (פיגיןמ ואין ה"ד) תוספותכאן בשעת תשמישו ממש הוא מתקנו ולכן מותר. וה

ט, עשותם מעיו"לא יכל פש שלנכתב שהם מכשירי אוכל  )רמז תרצד( מרדכימשקים אינו ודאי חוסמן. וה

 רא"ה. והבה מאתמול( "ל לבשלרה הו)משא"כ בקדימכיון שלא ידע שיוסק יותר מדאי שיצטרך להפיגם בצונן 

ו של צליה, זמלאכה מוץ כתב דלא דמי לרעפים, שברעפים הוא מתקנו ונעשה כלי למלאכה אחרת ח

 .רות חדשות(ותר בקדמדעתו )ולמשא"כ בתנור שאינו מתכשר למלאכה אחרת בזה חוץ מאפיה ובישול 

 סיקןלה מותר אבל, במטלית אותן טשין ולא בשמן אותם סכין אין, חדשים וכירים תנור :שו"עכתב ה

 בצונן גןלהפי רכווהוצ מדאי ותרי הוסקו ואם. לחסמן כדי בצונן יפיגם שלא ובלבד, ראשון היסק אפילו

 .שמכבה יפ על אף, תנורה בה שמכבדין המכבדת במים לשרות מותר לפיכך. מותר, בהן לאפות כדי

קטנים ליפות לים הת הגחשאחר שגרף, אסור לגרוף פעם אחרת א ב"חוה )פ"ד סימן יח( יש"שכתבו ה

 .)ס"ק לא( מ"בהתנור, מאחר שמכבה. וכ"כ ה

 שתחרך קר תקלקלת לא םא אבל הפת תקלקלת זה בלא אם דוקא הואשכל ההיתר  )ס"ק לא( מ"בכתב ה

  .מכבה שהוא מאחר ,אסור - נאה היהת ולא מעט

 סעיף ו':

  מילוי התנור בפת גם כשאינו צריך 

 )יז.(שנינו בביצה 

חת, ממלא אחתיכה לא ל"באמת אמרו: ממלאה אשה כל הקדרה בשר אף על פי שאינה צריכה א

ה מו אופה אלא ות אינלאפ נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא לקיתון אחד, אבל

 פת יפה בזמןהפת נאשפני מהתנור פת, שצריך לו. רבי שמעון בן אלעזר אומר: ממלאה אשה כל 

 שהתנור מלא. אמר רבא: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר"

 וככר ככר כל - לאפות אבל .מלוי גביל בנחתום וכן, סגי טרחא דבחד -' כו אשה ממלאה :י"רש ופירש

 מתוךו, דפנותב פת ומדביקין, יוה קטנים שתנורים - מלא שהתנור בזמן .לעצמה ורדיה אפיה צריכה

 .יפה נאפת והפת, להתפשט לחמימותו מקום ואין, חללו מתמעט מלא שהוא

ור"ש  סקו בנחתום,חילה עהרי תשעולה שבתנור גדול אין לאפות יותר מכדי צרכו,  )סימן ט( רא"שגם מה

דביקים הפת מי האם לושהכל ת טורבן אלעזר נקט 'אישה' בדווקא שאופה בתנור קטן. ומשמע מה

ם. וכ"נ תנורים שבזמנהלגבי  דולולכן תנורים שלנו אפילו קטן שבקטנים חשיב ג בדפנות התנור או לא,

ן בתנור רשב"א ביכשהלכה  כתב (עהתר' סי) מרדכיה אולם .(רצז' סי) רוקחה בשם (ז פ"א אות) מדברי הגה"מ

 קטן ובין בתנור גדול.

 יושה, ריהםבתנו ודוקא'. א פת אלא צריך שאינו פי על אף, פת מלא תנור לאפות מותר :שו"עכתב ה

 ,יפה אפהנ והפת התפשטל לחומו מקום אין מלא שהוא ומתוך בדפנותיהם הפת מדבקים והיו קטנים

 .שצריך ממה יותר לאפות אין שלנו בתנורים אבל
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ח הפת ין להשביכאשר מתכו דוקאש (אין ר"ת ה"ד. יז' חי) ה"ראהבשם  (י אות טוב יום' הל) חיים ארחותכתב ה

 כתב ס"ק יג() ברהםאמגן ל ה. אבהפוסקים מדברי כן נראה ןשאי ב"יבלא"ה אסור. וכתב המותר, אבל 

 זה. לצורך טרוח, משום שכל כיכר צריך טירחא בפני עצמו, ואין להתיר ללהחמיר שנ"ל

נו נורים שלתב משמע שאפילו דמכך שהרי"ף והרמב"ם והרא"ש סתמו דבריהם, )פ"ב סימן טו( יש"שכתב ה

 גר"זכתב ה. ואסור ממנו מעט ללאכו שמערים רק לאכול צריך אין אם אבלשצריך לאכול, מותר, ודוקא כ

 לאפות זו דעה על לסמוך יש ,לשבת פת לו וצריך תבשילין ערובי הניח שלא מי כגון שבשעת הדחק

 לאכול םשמערי רק צריך ואינ אם אבל ,עצמו ביום בו אחד לפת פ"עכ צריך אם שחרית אכילת קודם

אפיה  ובתנורי .ס"ק לה() מ"בוכ"כ ה. שבת בשביל זה שעושה אף אסור האפיה לו להתיר כדי מעט

הם אף בשעת אפות בללהקל  שאין )ח, קלז( משה בארשבזמנינו המפזרים את החום בשווה, כתב בשו"ת 

 הדחק.

 פתה להם וכןמ שיהיה כדי טוב ביום םגויי י"ע מלאכתם לעשות מכווניםה האופיםש )שם( מ"בכתב ה

 .ע"לכו יסורא עושין ,ביום בו אחד פת מהם לאכול ומערימין טוב יום למוצאי יכףת

 סעיף ז':

 סתימת התנור ע"י טיט 

 )לב:(שנינו בביצה 

אמר  -מא טבא. רא ביותנו "אמר ליה רבינא לרב אשי: אמר לן רב אחא מהוצל דמר שרקין ליה

 מאתמול"וא דצייריה ה -ליה: אנן ארקתא דפרת סמכינן. והני מילי 

 כשהצלי וחומ יצא לאש, בטיט התנור פי יכסו סביבות טחין אדוני עבדי - תנורא ליה שרקין :י"רש ופירש

 מכינןס דפרת ארקתא .הוא שהדלי תולדה טיט דגבול משום, מלתא לן ותימה, לצלי קשה שהרוח, בתוכו

 ואוה .הוא למגוב טיט פרת שפתש, טיט לגבל צריכים אנו שאין, בדבר נסמכים אנו פרת של שפתו על -

 .אחר לצד ונתקו, סימן בו עשה - מאתמול דצייריה

 לודין בין גיבוהמעיקר ר משום שדאע"ג שיש משום ממרח כשטח אותו בתנור, מות '(גמ ה"ד. יח) ן"רה כתב

ר החום. ו משתמהרי בטיחה זשחשיב ממש כהבערה, ש הוא, נפש אוכל דצורך משום מותר, טיחתו ובין

 אסור משום שנראה כמגבל לצורך בנין.וגיבול 

 מןסי בו שהע או מאמש ככושר והוא, הנהר שפת שעל ורפש בטיט התנור פי לסתום מותר :שו"עכתב ה

 .אסור, ט"בי טיט לגבל אבל; אחד לצד ונתקו

)הב"י הביאו וכתב שאינו עפ"ד המרדכי שכתב 'או שהיה דעתו על הטיט שברחוב'  )ס"ק טו( מגן אברהםדעת ה

 צריך, דאע"פ שלא עשה סימן מותר, שדוקא בטיט שבנהר שעדיין מחובר לקרקע יודע מה החידוש בדבר(

משמע שאין לחלק בזה.  לבושמה אךמן. סי בעי ולא הוא תלוש ברחוב שמונח טיט אבל ,מאתמול לנתקו

כתב שגם אם נאמר שמחשבה מוציאה מידי מוקצה וא"צ מעשה, מ"מ לא מהני  )ד"ה ונתקו( באור הלכהה

זה לענין עפר וטיט שברחוב או על שפר הנהר, שודאי בטלים הם ע"ג קרקע. ולכן מ"ש 'והוא דצייריה 
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מאתמול' אינו משום שהוא מחובר לקרקע, אלא משום שצריך לסמן את הטיט שרוצה להשתמש בו 

 תלוש ג"כ צריך לייחד עכ"פ במקום מיוחד לזה ולא די במחשבה.למחרת, ולכן אפילו הוא 

 גיבול אפר לסתום פי התנור 

בול יבול עפר לגיגק בין ם לחילובראשונים מצאנו כמה הסברי שרי". וקיטמא רבינא עוד שנינו שם "אמר

 אפר שהותר.

 ם"רמבה וכ"כ (.יח) ף"ריה פירש וכן הוא. גיבול בר דלאו בו, משום פירש שמותר לגבל אפר ולטוח י"רש

גיבול  לא שאינו בראיבול, בר ג ביאר בדברי הרי"ף שאין הכוונה שבמציאות אינו ב"יה. (שבת פ"ח הט"ז)

 לבנין, ולכן לא מיחזי כמגבל לבנין, שאפר אינו עומד לבנין.

 נותן ואחד אפרה את תןנו אחדמובא ' )יח.(הקשו, הרי בשבת  )ד"ה קטמא. שבת יח. ד"ה אבל( תוספות אולם

מגבל משמע שכשושיגבל',  עד יבחי אינו אומר יהודה ברבי יוסי רבי רבי, דברי חייב האחרון המים את

גיבולו!  מים עצמה זהותינת התר, שנמוכח שדבר שאינו בר גיבול חמור יו :(קנה) ובגמ' בשבת לכו"ע חייב!

דוקא שחום, וקמ"ל ההחזיק ר לנו. לכן פירש, שהניח אפר על כיסוי הת)וכתב שיתכן ונתן את המים בעיו"ט(

ירוח מידון איסור נלל לא יא כהעיר, שבסוג )סימן ט(רא"ש אפר מותר אבל עפר אסור שמא ימרח. אלא שה

 אלא גיבול בלבד.

רים שמא לא גוזולא מים, בשמותר לשרוק את פי התנור באפר  ר"תכתבו בשם  (אבל ה"ד שם) התוספות

  .(ז"הט ח"פ שבת) ד"ראבבשם ה )פ"ג ה"י(יבוא לגבל. וכ"כ המגיד 

פילו יהיה עמו שאגבל האפר. וטלולדעתו מותר  זה, פירוש דחה (וקטמה ה"ד: לב' חי, שם ק"עבה) א"רשבה אך

ככל  .טוב יוםב לגבלו ותרמ טוב יום מערב לגבלו אפשר ואי לשעתו שמתייבש האפר בר גיבול, כיון

למחר יבלו מעיו"ט ותו אם גלשיטדנז:  שער הציון)כתב במכשירי אוכל נפש שלא היה אפשר לעשותם מעיו"ט 

 .חלחו(נתייבש הטיט, כגון בימי הקיץ, אפשר שמותר לגבלו או עכ"פ ליתן מים בטיט לל

 ומותר, פשנ אוכל מלאכת יאה התנור שסתימת שהבאנו לעיל, הסובר ('גמ ה"ד. )יח ר"ןדעה נוספת של ה

, בניןלכמגבל  השנרא מפני ןמדרבנ אסור הטיט גיבול. טוב יום מערב לעשותה כשאפשר לעשותה אפילו

 .נפש אוכל לצורך לגבלו מותר ולכן לבנין מתאים אינו אפר

 .התנור פי בו לסתום אפר לגבל ומותר: שו"עכתב ה

)ס"ק "ב מותר. וכתב הכך מ עליו פסק כר"ת שאסור לגבל אפר במים, אלא רק להניחו )פ"ד סימן יד(יש"ש ה

 מעיקר הדין, המחמיר תע"ב.שאע"פ שאינו  מג(

 שאם יש לו טיט מגובל, אסור לגבל אפר ביו"ט. )שם( מ"בכתב ה
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 דברים האסורים ביו"ט להכנת צלי -סימן תק"ח 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 ליבון רעפים לצלות ולאפות עליהם 

 לג. לד.(-)לב:שנינו בביצה 

לות בהן. ת הרעפים לצבנין אן מלמליח.. ואי"אין שוברין את החרס, ואין חותכין הנייר לצלות בו 

 ולא פוצעים הקנה לצלות בו מליח"

 יןשובר או יםשבל קש או קנים כיןחות, האסכלא על דגים כשצולין - החרס את שוברין אין: רש"יופ

 את רףושו תחמםמ שהמתכת פנימ, האסכלא גב על הנייר וסודרין במים ושורין, נייר חותכין או חרסים

 דעביד ידימ דכל כלי שעושה כלאהאס על המליח תחת קרומיותיו לתת -הקנה  את פוצעין אין .הדג

 כלי. תיקון הוי בו להשתמש

 (אין ה"ד: "ב רלז)ח ירוחם נורבכ"כ . ובגמ' העמידו את דין ליבון הרעפים דווקא בחדשים, אבל בישנים מותר

  עליהם. לצלות ישנים רעפים ללבן שמותר

 י הגמ' 'הכאש שדבראה שמפרלא חילק בין חדשים לישנים. וכתב המגיד שנר (א"פ"ג הי) ם"רמבה אבל

שנים אסור אפילו יהכוונה ש ',לחסמן שצריך מפני לה ואמרי לבדקן שצריך עסקינן מפני חדשים ברעפים

 שמלבנן. שעה בכל מפני שמחסמן

, חרסה את בריןשו ואין; סמןשמח מפני, עליהם לאפות או לצלות האבנים את מלבנים אין: שו"עכתב ה

 .בו לצלות שפוד מוכ לעשותו הקנה את פוצעין ואין, עליהם לצלות הנייר את חותכין ואין

ם שלא שייך בה ר ללבןמות העיר שבגמרא ובפוסקים מובא 'רעפים', אבל אבנים )סק"א( מגן אברהםה

 אך. ב(-)סק"א "במכ"כ הותר. שאפילו ישנים אסור, שבכל שעה הוא מחזקן יו )סק"ב(חיסום. עוד כתב 

 ים.ישנבמצדד להורות שדוקא בחדשים שצריכים חיזוק אסור אבל לא  אליה רבהה

 סעיף ב':

 פציעת אגוזים במטלית 

 .תקרע אשמ חיישינן ולא, במטלית אגוזים פוצעים ע"פ הגמ' בביצה: שו"עכתב ה

ם הוא דבר "מ לתפור, וגקורע עלא בע"פ רש"י שאפילו יקרע לית לן בה, שאינו חייב א )סק"ו( מ"בוביאר ה

 שאינו מתכווין.
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תיקון כלי לצורך אוכל נפש וטבילת  -סימן תק"ט 
 כלים

 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

 תיקון שיפוד 

כנו האר )תצה, א( . לעילפש'נבסעיפים הבאים ניגע במחלוקת ר' יהודה וחכמים בדין 'מכשירי אוכל 

 בסוגיא זו. הרוצה ללמוד את שורשי הדינים יע"ש.

 )כח:(שנינו בביצה 

 גריפת תנור , ואחדנרצםש"דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף: אחד סכין שנפגמה, ואחד שפוד 

אוכל  וב לשבת אלאטין יום בת רבי יהודה ורבנן... דתניא: אין באנו למחלוק -וכירים ביום טוב 

דו קרא הוא לב א? אמרא קמה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. מאי טעמא דתננפש בלבד, רבי יהוד

במכשירין  -קשיא: כאן  כם. ולא. ורבי יהודה: ...כתיב הוא, וכתיב לולא מכשיריו -יעשה לכם, הוא 

וב. אמר רב ב יום טי אפשר לעשותן מערבמכשירין שא -שאפשר לעשותן מערב יום טוב, כאן 

ף על גב אלא צריכא, ד -יום טוב. פשיטא באסור לתקנו  -רצף יהודה אמר שמואל: שפוד שנ

 דמפשיט בידיה"

 אחדו .ראשו רשנשב חודו(, קצהו שנשבר) טוב ביום - שנרצם שפוד ואחד שנפגמה סכין אחד :י"רש ופירש

 - רבנןו יהודה 'ר למחלוקת באנו .וםי מבעוד יודע היה ולא, שלו הטיח מן לתוכו שנפל - תנור גריפת

 נעקםו עליו שדרסו, ךנמע - שנרצף שפוד .הן אוכל ממכשירי אלו שאף ללמוד יכולים אנו שממחלוקתן

 אףו .הוא ריךצ דלא וטרחא, שהוא מוכ בו להשתמש יכול שהרי - טוב ביום לתקנו אסור .נשבר לא אבל

  .פטישב עליו להכות צריך ואינו בידים שמתפשט - בידיה דמפשיט גב על

יקון. תלות בו בלא כול לצפני שיכתב שאסור לתקנו ביו"ט, אע"ג שמתקנו בידיו, מ יג()סימן  רא"שגם ה

מותר, משום  ולכן שורא שברשנ היינו דנרצם לנרצף הוא, לפי דברי רש"י והרא"ש החילוק בין נרצם

  קנו.סור לתאיקון, ולכן ת בלא בו להשתמש שיכול מעט שנעקם היינו ונרצף שאינו ראוי לשימוש.

ו דומה י, ואינשום שיוצר כלמואסור  לגמרי, שנכפף היינו דנרצף "הרזה בשם כתב (אמר ה"ד: טו) ן"רה

לא רק ה כלי גמור אנו עושאי לנרצם שנתעקם מעט, ולא יוצר כלי בתיקונו. ולדעתם מותר לתקן כאשר

 כאשר השיפודן מותר לתק (ד"ע ל ד")ח"א נ ירוחם רבנולדעת  אךמתקנו, אך כאשר עושה כלי גמור אסור. 

שר אפשר אסור לתקן כאויו"ט. בע אינו ראוי לשימוש, ואין מורין כן, שמא יתקן גם כשהיה יכול לתקנו

 להשתמש בו גם בלא התיקון, ואז התיקון הוא טירחה יתירה.

 ט. לכן נראהמעיו" עשותןסובר שאין הלכה כר' יהודה שהתיר מכשירים שא"א ל )פ"ד ה"ח( ם"רמבה

  רבה.ל הר לתקן את השיפוד אפילו נתעקם קצת וכ"ש אם נתקלקמדבריו שיש איסו



 תיקון כלי לצורך אוכל נפש וטבילת כלים -סימן תק"ט  ________________________________ 128

 ודוקא: ףהוסי "ארמה. אותו ניןמתק אין, בידו לפשטו יכול שהוא פי על אף, (שנרצף) שפוד :שו"עכתב ה

 ואין; (רטו) תקנול מותר, טוב יוםב ונשבר כך בו לצלות יכול אינו אם אבל, תיקון בלא בו לצלות שיוכל

 שאי שיריןמכ לכל יןהד והוא. טוב םיו מערב בנשבר כן גם לתקן יבואו שלא, (ירוחם' רבי), לרבים כן מורים

 .טוב יום מערב לעשותו אפשר

 ינו עושה כליאכאשר  רז"ה שרקהפסקו למעשה כדעת  )סק"ו( מ"בו )ביצה כח.( רעק"א, )אות ב( אליה רבהה

ו"ע מאחרים לכ איללהש כולי םאש )סק"ג( מגן אברהםגמור מותר לתקנו, ואפילו לעצמו אסור. והוסיף ה

 .לתקנו אסור

תו שכך דעת "פ הבנעיפוד שביאר, שמרן החמיר ואסר לגמרי כל תיקון של  )ד"ה אותו( באור הלכהה

רה אר שאף שמהתוי. וביבב" כתב שדעת הרמב"ם כר' יהודה, וכ"כ לקמן )ד, ט(הרמב"ם. אלא שבכס"מ 

ברוב  חכמים החמירושרמב"ן, יטת ה)כשד כאשר אין לו בו צורך הלכה כר' יהודה חכמים אסרו לתקן שיפו

)יש"ש, ם רונים נוספי. אחהסיא(ו בפראהדינים, ותלוי ברמת הנחיצות של התיקון, ביחסו לאוכל נפש ואם נעשה בצינעה 

 מור.הוא תיקון גשמשום  הוא סוברים שדעת הרמב"ם שהלכה כר' יהודה, ומה שאסר בשיפוד א"ר, גר"א(

 יום בידלג שני טוב ביום תקנול אסור ראשון טוב ביום נשבר דאם ל"מהרי בשם )סק"ב( מגן אברהםה כתב

 .חול אהו ראשון יום שמא ספק חמתמ שני יום עושין אנו דהרי טוב יום כערב ראשון טוב יום הוי שני טוב

 בטו ביום לתקן א"הרמ דעתל מותר ראשון טוב ביום להשפוד צריך היה לא דאם כתב ישע בגדי ובספר

 .ל"מהרי דברי על מפקפק א"רעק גם ,לו כשצריך שני

 אבל וכל נפש,שירי אא מכבשם האחרונים שדברי הרמ"א הם דוקא לגבי שפוד שהו )סק"ז(מ"ב כתב ה

 .ע"לכו לפושטה אין מעט אפילו שנתעקמה מחט כגון שנתקלקל כלי שאר

ת שמתיר לעשו יהודה ו"ע כר'פסק הש )תצה, א(שאע"פ שלעיל  )ח"ג פי"ט תשובה א( לציון אורכתב בשו"ת 

כוונה ם כאן, אלא המוזכריהפש מכשירי אוכל נפש שא"א לעשותן מבעו"י. אין כוונתו למכשירי אוכל נ

שלפ"ז  וכל. והוסיף,קות באתעסלדברים המכשירים את המאכל כתבלין וכד', והותרו כיון שהם חלק מהה

וכל נם שייכים לאש' שאינפ ם לצורך הדחת כלים, כיון ש'מכשירי אוכלאין היתר לספרדים לחמם מי

 עצמו אסורים.

 יכול כ"א אלא רבים ניבפ ןכ עושין שאין ה"הד יש"שוה ב"ח: כתבו הבעניין 'אין מורין כן לרבים'

ורה ידה"ה שלא  סק"י() מ"בף ה. והוסי)סק"ו( מגן אברהםלהישתמט ולומר שעושה כן לצורך אחר. וכ"כ ה

 כן לתלמידיו. 

נראה  ()ס"בשולחן הערוך המ ולםא. )ס"א( גר"זכתב שגם ליחיד אין לו להורות היתר בזה, וכ"כ ה ב"יה

 .לאחרים כן להורות ואין לומר ל"ה כ"דאלשמתיר להורות ליחיד, 

 סעיף ב':

 השחזת סכין 

 )כח:(שנינו בביצה 
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לא  ונא:ה : אמר רבגמרא רתה.: אין משחיזין את הסכין ביום טוב, אבל משיאה על גבי חבמשנה"

ור? אמר רב חזת אסתנא דבמש מותר... מאן -שנו אלא במשחזת של אבן, אבל במשחזת של עץ 

מתיר אף  , רבי יהודהש בלבדל נפחסדא: דלא כרבי יהודה, דתניא: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכ

 אאמר ליה: יה -הודה. ירבי נפש. אמר ליה רבא לרב חסדא: דרשינן משמך הלכה כ מכשירי אוכל

נא ף: הוה קאימרב יוסדריה רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמאי. אמר רב נחמיה ב

העביר יד מר, או לקא עב חדדהקמיה דרבא, והוה קא מעבר לסכינא אפומא דדקולא, ואמרי ליה: ל

אין סבר: הלכה ויד. וקא עבקלהעביר שמנוניתה. וחזיתי לדעתיה דלחדדה  שמנוניתה? ואמר לי:

ליה:  רחיא, ואמרישפתא דאינא מורין כן. ואמר אביי: הוה קאימנא קמיה דמר, והוה קא מעבר סכ

חדדה ה דליוחזיתי לדעת יתה.לחדדה קא בעי מר או להעביר שמנוניתה? ואמר לי: להעביר שמנונ

וב. והני ום טיבמותר לחדדה  -מדה ין מורין כן. ואמר רב יוסף: סכין שעקא עביד, וקסבר: הלכה וא

 דפסקא אגב דוחקא" הוא -מילי 

 פשרבשא אף זלויזל שלא, כן לרבים מורין אין, לעשות איש כל ומותר, יהודה כרבי - הלכה: רש"יופ

 ינןכדאמר, רודט אתמול שהיה או, בטו ביום שנתקלקלו כגון - דשרינן הני דכל, יום מבעוד לעשותו

 ,שלה מחריפות - שעמדה .ובט יום מערב לעשותן אפשר שאי במכשירין אלא יהודה' ר התיר דלא: לקמן

 ההתחיל לשוםומש דמאתמול גב על ואף - טוב ביום לחדדה מותר .נפגמה לא אבל, יפה חותכת שאינה

 הוי לא - ולתממא נפגמה אבל ,צריכנא לא דסבר, מאתמול אדעתיה לאסוקי ליה הוה דלא, ולילך לקלקל

 .מאתמול למעבד ליה והוה, שלה קלקול דמוכחא, שרי

שחזת של על השחזה במ הוא , י(ג) רא"שנחלקו הראשונים על מה התכוונו 'הלכה ואין מורין כן': לדעת ה

ל עץ. הרא"ש שחיז עלה אבן, אבל על משחזת של עץ מורין שמותר לחדד, שהרי גם לחכמים מותר

ל עץ ועל פי חזת שלחדד במש הלכה ואין מורין (רב אמר ה"ד. טו) ר"ןלדעת ה אךהסביר שכ"ד הרי"ף. 

מחלוקת "ף לשיטתו. העת הרית דאהריחיים, כדי שלא יבואו לחדד באבן ויעשה בה תיקון גמור. והסביר 

ימים לנועדה  ילכמפני שהכנת  העקרונית ביניהם היא, שלדעת הר"ן אין לעשות כלי לצורך אוכל נפש,

 ן איסוריא ולדעת הרא"ש רבים, וכשם שמטעם זה אסרו לקצור ולטחון כך אסרו לעשות כלי גמור.

 ירחה יתירה.טתיקון בש יוא כאשר לעשות תיקון גמור, הואיל והוא מועיל ליו"ט, אבל האיסור ה

 אסור מדאי, ותרי ארוך והיה ותעופ בו שצולין שפוד (תשעז' סי) העזרי אבי בשם (תרצא' סי) המרדכי כתב

 נראה דהתם :(לב) נרות תיש בפי באור לחותכה דמי ולא כלי. תיקון משום לשרפו ולא אותו לחתוך

 נרות. שתי כמדליק

 (ט"פ"ד ה) ם"רמבהו דוקא. טוב םביו ש'סכין שעמדה' היינו פירשוה שאחרים כתב (רבא אמר ה"ד. טו) ן"רה

עיו"ט מק בין נפגמה לא חיל, והשוה דין נפגמה לדין אינה יכולה לחתוך אלא ע"י הדחק ואין בה פגם

 לנפגמה ביו"ט. 

 את משחיזין אין. לשרפו ולא לחתכו אסור, מדאי יותר ארוך והיה בו לצלות שרוצים שפוד :שו"עכתב ה

 יבא שלא כדי לרבים זה דבר מורים ואין; אבן או חרס או העץ גבי על מחדדה אבל, שלה במשחזת הסכין
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 לחתוך יכולה אינה אם אבל; שנפגמה או, בדוחק לחתוך כשיכולה, אמורים דברים במה. במשחזת לחדדה

 .במשחזת להשחיזה יבא שמא, העץ על אפילו אותה משחיזין אין, כלל

 יש"שה , וכ"כירלהת ברבים יןמור סכין או חרס או עץ ג"ע הסכין שמנונית להעבירש )סק"ג( ט"זכתב ה

  .)ס"ק יג( מ"בו

ר וכל ממש, ביאהכנת אא לבטעם הדבר שהשחזת סכין חשובה כ'מכשירי אוכל נפש' אע"פ שנצרכת הי

רא וכל נפש, ונקם או שן עלידמכיון שסכין עומד לימים הרבה אי )שולחן שלמה סק"ב( גרש"ז אוירבךה

 י בלבד.ש מיידימושמכשירים, ולכן אסור לתקנו ביו"ט. בשונה מאש שהדרך לעשותה לצורך 

 סעיף ג':

  תפירת עופות 

 ירהתפ אותה שהרי מבפנים ושכת בשר שמילאהו טוב ביום עוף לתפור מותר (תקעו' סי א"ח) א"רשבה כתב

 ביום תולעשו סורמובא שא (ה"ה ד"פ) שבירושלמי :(לב, ד"ח"ב נ) כתב ירוחם רבינוו. היא נפש אוכל צורך

 תוךיח שלא רויזה במחט ימנוויש החוט טוב יום מערב יתקן יעשה כיצד אלא התפירה, יחתוך שמא טוב

' הל) בו כלוה ד"ראבה וב, וכ"כט ביום לעשותן אסור טוב יום מערב לעשותן שאפשר מכשירין דכל החוט,

  ..(יח נח' סי טוב יום

 חוטה ט"מעי ןשיתק והוא ;טוב ביום לתפרם מותר, וביצים בשר אותם שממלאים עופות :שו"עכתב ה

 לאחר עוףב הנשאר טהחו לשרוף ונהג וכן: רמ"אוהוסיף ה. ט"בי החוט יחתוך שלא ויזהר. במחט וישימנו

 .בו שתפרו

יו"ט. וכ"כ בבמחט  יתנוללמד דמשמע שאם לא שמו החוט במחט מעיו"ט, אסור  )סק"ח( מגן אברהםה

פני לתוך את החוט וא לחהביו"ט  שיכול להכניסו, שהאיסור )ס"ט( ערוך השולחןדעת ה אך. )ס"ק טז( מ"בה

 התפירה, שהחשש שמא יבוא לחותכו.

 ותרשמ וכל ,מנא דמתקן ףלשרו כ"ג אסור לחתוך שאסור כל דבר של כללו" )סק"ט( מגן אברהםכתב ה

 ".לשורפו שנהגו אלא לחתוך מותר לשרוף

 אבל. יםהמתקי ברד הוא אין ליןבאוכ שתפירה התירו' וכד עופות עור תפירת דווקאש )ס"ק לא( כה"חכתב 

ודעת  .אסור יימאק של קשר קשורל ואף, הפתח ולתפור' וכדו ניילון או בד בשקית אוכלין למלאות אסור

י שלא "י ולהניחו במקרר כדשבזמנינו שאפשר לתופרו מבעו (80)הל' המועדים פ"ג הע'  גרי"ש אלישיבה

 לפני החג. ר אותותפויתקלקל, נכון להחמיר שלא להשהות את הכנתו עד יו"ט, אלא להכין ול

 סעיף ד':

 חיתוך חוטים ושריפת פתילות 

 וחוטים םמקולסי ועופות םגדיי אגד לחתוך שמותר (פז' סי) הלקט שבלי בשם (תרמה' סי) האגור כתב

  .(תרצא' סי) מרדכיה , וכ"כתפורין

 .טוב םביו נגולתהתר או האווז בו שקושרין סמרטוט או פתילה לשרוף שיכולין פ("ש )סימן ץ"תשבב כתוב
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 פתילה רוףלש כוליםי וכן, ריםתפו וחוטים מקולסים ועופות גדיים אגד ט"בי לחתוך מותר :שו"עכתב ה

 .העוף בו שקושרים סמרטוט או

 ז"דעי וםמש ,ירההתפ ודםק היינו ,החוט לחתוך שלא יזהרביאר שאע"פ שבס"ג למדנו ש )סק"כ( מ"בה

 .מותר שבתב ואף תקון אןכ ואין התפירה אחר דהוא הכא כ"משא ,כלי כמתקן וחשיב לתפירה מתקנו

 סעיף ה':

  ליבון כלי 

פה חר הליבון יאבי, ואיום חלהללבן ביו"ט כלי שאפו בו באותו  ר"ישהתיר  )סימן תרפא(כתב המרדכי 

שום אין איסור מ ה. וגםחתיתתחתיה פשטידת בשר, ואין כאן משום תיקון כלי, שנראה כמחממה לבשל 

 ק"מס בשם (ה פ"א אות)גה"מ כ ההכנת מכשירי אוכל נפש, כיון שהבערה זו נצרכת לצורכי הבישול. וכ"

ל יתנו אותה ע ו מהאשד שיעביר, שלא ימתין עד שיצטנן לאחר הליבון, אלא מי(ג אות קסג' עמ קצד' סי)

 המאכל שצריך לאפות.

י גמור, אלא ד ליבון ריךכל האמור הוא דוקא כשמלבנה מחלב לבשר או ההיפך, שבמקרה כזה לא צ

כר שעושה ותו שנישעודאי אסור ל בליבון קל. אבל טרפות של גויים הבלוע מאיסור שצריכה ליבון גמור,

 .(סאתת' סי ע"ז) מרדכיכן להכשירה, ואסור כדין הגעלת כלים האסורה ביו"ט. וכ"כ ה

 של ה"שטידפ בו אפוי הליבון אחרו, גבינה של ן"פלאדו בו שאפו ברזל כלי ט"בי ללבן מותר :שו"עכתב ה

 ללבנו אסור ,בה וכיוצא ילהמנב בלוע הוא אם אבל, מיד המאכל על אותו יתנו שכשיתלבן והוא; בשר

 ומותר. (ה"מוהג ז"וא מרדכי), ט"יב כלי להגעיל דאסור ה"וה: רמ"אוהוסיף ה. היתר דבר בו לאפות אפילו

 .(גמפרא א"מהרי) בטו ביום בו ולצלות לחזור ורוצה מלוח שאינו בשר בו שצלו שפוד ללבן

"כ יו"ט עצמו, גבנטרפה שגון למדו שגם אם לא היה אפשר לו ללבן מעיו"ט, כחיי אדם וה אליה רבהה

 שמחצה"כתבו הויו"ט. לבן מעמיקל כשא"א ל )ס"ק יב( מגן אברהםה אךאסור מטעם שנראה כמתקן כלי. 

 שלכו"ע אין להורות כן לאחרים. פמ"גו

פך, והעולם או ההי בשרו בלמד דמשמע שמותר להגעיל בחול כלי חלב לאכול  )ס"ק יא( מגן אברהםה

סור ישתמש בו, ואשל פעם כנו נוהגים איסור בדבר זה. והטעם, דא"כ יהיה לאדם רק כלי אחד ויגעיל

אין חשש.  א ע"י ליבון,בו אל שיםשמא יבוא לטעות בין בשר לחלב. וכאן התירו מכיון שלעולם אין משתמ

 כתב שהמנהג להטריף את הכלי קודם לכן. פרי מגדיםוה

, יש"ש, ()שם םהמגן אברדעת ה יה אפשר להגעיל את הכלי מעיו"ט, כגון שנטרפה היום וכה"ג,אם לא ה

שער בחרים. וביאר כן לא להורות ועוד שיש להקל מצד הדין, אך אין )ס"י( גר"ז, )כלל צד סי"ב( אדם חיי

ול המים רק משום בישכן, ו עושה שאין לחוש לזה משום תיקון כלי, שיכול לומר שלהדיח )אות לא( הציון

אוכל  הרתיחן לצורךתחים שרו שאם היה לו מים רדב"זאם היה אפשר מעיו"ט. והוסיף החיי אדם בשם ה

 נפש, מותר להורות לאחרים להגעיל בהן. 
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 פז( שש"כ פי"ב הע') רבךויגרש"ז אה ולהרתיח מים כדי להגעיל בהם כשבדעתו לשתות מהן קצת, דעת

רך כת בישול לצורה מלאהותששמותר ומורין כן, שיש להקל כרוב הפוסקים הסוברים שאומרים 'מתוך 

 אוכל נפש הותרה אף למכשירי אוכל נפש'.

 סעיף ו':

 נקיבת נקב בחבית 

 ותןלעש יכולד נפש לאוכ כשירימ דהוי בחבית טוב ביום חדש נקב נוקבין אין (א' סי כג כלל) ש"ראה כתב

 .ט"בי בחבית חדש נקב נוקבין אין :שו"ע. וכ"פ הטוב יום מערב

פש, שירי אוכל נדין מכו"ט כשאם א"א לעשות מעיו"ט מותר לו לנוקבה בי )ס"ק יג(מגן אברהם כתב ה

 , אלא שאין מורין כן.)ס"ק כח( מ"בוכ"כ ה

יר ת ניילון וני, שקיושימורים שיש לאסור פתיחת קופסאות ענף י( קכב )ח"א סימן משה אגרות ת"שוכתב ב

מכיון שגם  , מותר,בטו ביום שימורים קופסאות ופתיחת סוכר שק קריעתוכד' ביום טוב. אמנם לענין 

לאסור  רבעים סאה ישחזיק אשמ בשבת יש הרבה ראשונים המתירים. ויש להורות כן לרבים. ובכלי גדול

 ,קלקול דרך ותןא לפתוח שרותאפ שיש שכיוןסובר  ('ד הערה ט"פ כ")שש אוירבך ז"גרשה אולם גם ביו"ט.

 .ט"יומע היה אפשר ישא אף, כלי ולעשותן רגילה בצורה לפותחן מותר שיהיה לומר סברא אין

 מותרש ם()ש משה רותאגכתב בשו"ת  ,המאכל יפגם ט"מעיו הקופסאות את שיפתח במקרה אם וכן

אם . וט"עיומ לעשותו א"כא הז שהרי, (והשחתה קלקול דרך ולא) רגילה בצורה אף טוב ביום אותם לפתוח

ש צורך אוכל נפשובה כם חהיה יכול לפותחה מעיו"ט, כתב שיש מקום לומר שפתיחת קופסת שימורי

כסה מע"י שבירת ה יו"ט, פנילולא רק כמכשירים, וא"כ יהיה מותר לפותחה גם אם היה יכול לפותחה 

 שנחשבת כשינוי.

 סעיף ז':

 11הטבלת כלי חדש 

  )יז:(שנינו בביצה 

ם כלי םוב''ה אומרי שבת,ה"חל להיות אחר השבת: בית שמאי אומרים מטבילין את הכל מלפני 

גזרה שמא  בהראמר  עמא?טמלפני השבת ואדם בשבת... דכולי עלמא מיהת כלי בשבת לא, מאי 

רו יו''ט א למימר? גזאי איכמ''ט יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. התינח שבת, ביו

לים כיטה נינהו, בני סחלים דאמר גזרה משום סחיטה. אמר ליה אביי תינח כ רב יוסףאטו שבת. 

ישהא.  רה שמאמר גזא ב ביבירי. דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא למימר? א''ל גזרה הני אטו הנ

 אמר מפני שנראה כמתקן כלי" רבא

ע"ד, מה שייך טבילת כלים בזמנינו?  )סימן יב(רא"ש את טעמו של רב יוסף ורב ביבי, ותמה ההביא רי"ף ה

ועוד, שלפי הטעמים שנקט הרי"ף מותר להטביל כלים חדשים ביו"ט, שהרי לשמא יסחוט לא חיישינן 

                                                   
 חלק מהמקורות המצויינים בפיסקה זו שייכים להל' שבת.מתוך סיכום הלכות שבת סימן שכג סעיף ז.  11



 133 _________________________________________________________ הטבלת כלי חדש

ין חשש שמא ישהה שהרי דווקא בכלים טמאים שיש חשש שבכלים חדשים אין חשש סחיטה, וכן א

שיאכל בהם תרומה גזרו, אבל לא בכלים שאינם טבולים שהרי המאכל לא נאסר אם אוכל בהם. ולכן נקט 

הרא"ש את טעמו של רבה משום שהלכה כמותו כנגד רב יוסף, וכן משום שמצינו את הטעם של שמא 

, וכן נקט את טעמו של רבא משום דבתרא נינהו. ועיין בדברי ()ר"ה כט:יטלטל ברה"ר כבר במגילה ולולב 

 שתמה ע"ד הרא"ש, והעלה לדינא כמסקנת הב"י להתיר. )סק"ה(ט"ז ה

כתב  )כג, ח(בת הלכות שבת טעמו של רב ביבי להלכה, אך הביא א יח(-)פ"ד הל' יזיו"ט  'בהל רמב"םה

 דשים.חכלים  בימאים ולא לגטעמא דמתקן כלי. ובאמת שבהלכות שבת כתב לעניין כלים ט

ם כים טבילה אי שצרימהגו בשם הרשב"א שכלי תשמיש הניקחים )פ"ד מהל' יו"ט הי"ח( מגידכתב הרב ה

נראה אלא  ר, שהרי אינווא טהווה הוא כלי העשוי למלאות בו מים יכול להערים ולדלות בו מים מהמעיין

עיין את הכלי. ו שטובל מוכח שלא יברך משום שאז יהא )ס"ק יג( מג"אכמי שרוצה לקחת מים. והעיר ה

ר לה לברך ם שאסווסקישהקשה שבאישה נידה לא הוזכר באף אחד מהפ )ד"ה ימלאנו( ביאור הלכהב

ם, א הכנסתו למיונו הוכלי תיקביאר בדעת המג"א, שב )א, קכו, ז( משה אגרותכשטובלת בשבת? ובשו"ת 

ם משם, ולכן א ת הכליוצאההטבילה, אלא מעשה נוסף בשעת ואילו לקיחת המים לצורכו אינה חלק מ

הכלי  ו, אלא הכנסתלצורכ מיםיברך יאסר לטובלו בהם, מפני שמגלה בכך שעיקר מעשהו אינו לקיחת ה

ם אם גאסור הטבילה אין ל לכןלמים כדי לטובלו, אבל אדם הטובל הריהו מתקרר ונטהר באותו מעשה ו

 מברך עליה.

הביא שים ביו"ט. ולים חדכביל נוקטים להלכה כדברי הרי"ף והרמב"ם שמותר להט שאנוב"י וכתב מרן ה

חזור וי במתנה ויכלי לגהיתן  שמי ששכח ולא הטביל את כליו מע"ש )ביצה סימן תרעז( מרדכיאת דברי ה

ור לתת מתנה פ שאסשאע" ד(ל)ס"ק מ"ב וישאלנו ממנו והו"ל כשואלו מהגוי שא"צ טבילה. והעיר ה

, סק"ו( ט"ז)בל לא יברך בילו אלהטוכיון דהוי לצורך מצווה מותר. ולאחר השבת גם יש לחזור  בשבת, כאן

 ברך על טבילתלצריך  מתנהשאם הגוי הביא לו את הכלי ב )שש"כ פכ"ט הע' עד(גרש"ז אוירבך וכתב ה

 הכלי. 

דכי ברי המרשה כדר"ש יע. ויפסק שמותר להטביל כלים חדשים בשבת, והביא שיש אוסריםשו"ע ומרן ה

 המגיד. תצהביא ע רמ"אוה .בתבש כמו דינו ט"בי חדש כלי להטבילוכאן כתב: וישאיל את הכלי לגוי. 

ר אוכל לא נאסיון שהתקן כלהסביר טעמו של מרן, שלא שייך לדעתו מ )ד"ה מתר(ביאור הלכה כתב ה

כלי כול לתת את הום שיוא משהכתב שטעם ההיתר  )קני המנורה ס"ק יב(מנורה הטהורה בדיעבד לכו"ע. וב

וק מדינא כתב שיש לפס כי משהדרבלגוי ואז לא יצטרך לטובלו, לכן גם הטבילה לא נראית כמתקן כ"כ. ו

 . )יב, לא( שש"ככדברי האוסרים. וכ"פ ב

ק ס")מ"ב ו. והשתמש בתר להשבדיעבד אם הטביל את הכלי בשבת אפשר שמו )ס"ק יב(מגן אברהם כתב ה

לו  חילה, כשא"איל לכתלהטבכתב שאם יש לו ספק אם הכלי צריך טבילה יש לסמוך על המקלים ו לג(

 לעשות את העצות לעיל. 

כתב שדין כלים שלקח מהגוי ככשמל"ה, הואיל ומהדין מותר להטבילם  )שבת ח"ג עמ' מז(חזון עובדיה וב

מוקצה שהרי יכול להטבילם ע"י הערמה. הסתפק אם דינם כ )שש"כ פי"ב הע' פט( גרש"ז אוירבךבשבת. וה
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פסק שהעיקר כדעת המתירים  )ח"ג עמ' רעח(מנוחת אהבה . וה)ח"א עמ' רעח' ובח"ד עמ' תלג(וע"ע בחזו"ע 

להטביל כלי בשבת, והנכון שישאילנו לגוי, או אם הוא כלי שראוי למלאות בו מים, ימלא אותו וע"י כך 

 תעלה לו טבילה, וכשטובל יברך בלחש.

ביום  ר לו להטביל"ט מותמעיו ואחרונים נוספים שאם לא היה אפשר להטביל )ס"ק יד(מגן אברהם ב הכת

 הכלי היה אם אכן .לאחרים כן מורין אין אך ,נפש אוכל מכשירי הוא דהריטוב, לצורך תשמישו היום, 

 בלולט אחריםל כן להורות ףא דיכולין ג"פמה מצדד ,מדרבנן רק הוא טבילתו דחיוב זכוכית כלי הזה

 .)סק"ל( מ"ב. וכ"כ הט"מעיו לטבלו לו אפשר היה לא אם היום לצורך

שכל ההיתר  אין להטביל, - המקוה שבזמנינו שאין רגילים לקחת מים מן )מאמ"ר יז, מג(גר"מ אליהו דעת ה

 שבת רתתורב ה וכיוצ"ב כתב ים.מהוא דוקא בכלי שרגילים להביא בו מים, ובמקום שרגילים ליקח ממנו 

 .)סי' שכ"ג ס"ז ס"ק יב(

 טלטול לצורך אוכל נפש ושמחת יו"ט 

 אנוו תאמר אםו ,'וכו טוב וםי מערב שהוסק אלא שנו לא יהודה רב דאמר אהא .(ביצה ח) תוספותה כתבו

 י"ר ואומר ?ביצה בו צלותל ראוי שאין ע"פא הפשטידא לאפות טוב ביום כירה אפר מסלקין אנו איך

 (תפט' יס עירובין) מרדכיה כ"כו .טוב יום ושמחת נפש אוכל בשביל טוב ביום לטלטל אסור אינו דמוקצה

 .טוב יום ושמחת נפש אוכל לצורך מוקצה לטלטל ומותר: רמ"אוה

מוקצה ה תאכגון להסיק  שאסור לאכול או להנות מדבר המוקצה עצמו, )ס"ק טו( אברהם מגןכתב ה

 מותר חפץה על ליכ שתורת ןכיו, מח"כמ משום האסורים כליםהביא ש )סי' תצט ס"ק יט(מ"ב וכה"ג. וה

 שאי ברבד בו משתמשש ובתנאי, לאיסור שמלאכתו ככלי, נפש אוכל לצורך בו ולהשתמש לטלטלו

 .)שש"כ פכ"א הע' ג( מאתמול לעשותו אפשר

א לבנים, שחורים ומצ ו זימןש, כמביאר, שודאי עיקר דין מוקצה נאמר באוכל נפ )אות יז( ערוך השולחןה

פגע במוקצה מאכל ית בופירות הנושרים ועוד. אלא שרק אם במאכל אין מוקצה אך ע"י השתמשו

טל י המוקצה יתבם שמפנכמיחהמעכב את המאכל, כמו אפר הכירה שאינו מניח לאפות, לזה לא עיכבו 

מאכל אלא יקון התהם בעיקר המאכל אין מוקצה. אך בשאר הדברים שאין במשמחת יו"ט כיון ש

 שמעכבים מלהגיע למאכל לא חיישינן למוקצה מפני שמחת יו"ט.

של  בנים או ארנקאונחו הן אם שמותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש, ולכ )עמ' ל( חזון עובדיהכתב ב

 ת מתחתיהם.כסף על פירות מותר לטלטלם ולהוציאם כדי ליקח הפירו

כתב  כ"אעפ ,מוקצה דין זה אוכל על שחל אף, לו בסיס והאוכל, אוכל גבי על י"מבעו המונח מוקצה

 נפש אוכלב מוקצה טוב םביו חל שלא משום, בו ולהשתמש לאוכלו מותרש )ח, קסא( משה בארבשו"ת 

 דרוב ,ירלהת בראס וירבךאגרש"ז הביא בשם ה )פכ"א ס"ג בהערות(. ובשש"כ מוקצה אינו עצמו כשמצד

 אף ד"דובני גם ןולכ, מ"גו ךלצור לטלטלו שמותר כיון, בסיס' אמרי לא א"כשמלבד סוברים הראשונים

 אול גופו מחמת כמוקצה ממש אינו, לאוכל להגיע כדי המוקצה לטלטל שיכולים כיון ממש במוקצה

 מחמיר בדבר. )שם( שש"כב אך .בסיס נעשה
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תב כנו שאסורות, נאה ממו האובטעם החילוק בין טלטול מוקצה שמותר לצורך אוכל נפש לבין אכילה 

ותר טעם שיהיה מ כך אין, לפישאכילת מוקצה אסורה מדין 'והכינו' )ח"א סימן ט אות ו( המרחשתבשו"ת 

ש יצאה משום הו שאסור קצהלצורך אוכל נפש, שהרי כל האיסור נאמר על אכילתו, משא"כ טלטול מו

שלמה ח"ב  א. שו"ת מנחת כ"א הע'פש"כ )ש גרש"ז אוירבךלהתירו לצורך אוכל נפש, כפי שהותרה הוצאה. אך ה

ף אשלא יגנב,  כן כדיוה והעיר, שממה שנאסר לטלטל מוקצה לצורך קצת ולצורך מצ סימן לט אות א(

יסורו אהוצאה, אלא  בגדרי לויתשהוצאה מותרת באופנים אלו, מוכח שאיסור טלטול מוקצה ביו"ט אינו 

 וכל נפש.אצורך  שוםהוא מחמת שגזרו טלטול משום הוצאה שלא לצורך כלל, ולא הותר אלא מ
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ורה, מרקד, בורר, מגבן, גוזז, הוצאה ז -סימן תק"י 
 ונשיאת משא

 ובו י"א סעיפים

 סעיף א':

 הקדמה 

ישול, חיטה אפיה ובגון שמן, ככתב שהתורה לא התירה ביו"ט אלא מלאכות של יו )מלחמות, יג:( רמב"ןה

א תולדה ה ביו"ט והוילתלוי ניםאם דרכם להעשות לימים רבים. והמלאכות שמצאנו בהן היתר, כגון נות

 דבורר, הוא משום שהן מלאכות ליומן.

יפוי תא, ולגבי נדאוריימסורות אהלישה סובר שהמלאכות שלפני  )כט: ד"ה כל, ובורר אב מלאכה היא( רש"יגם 

ין לעשות חר שאמצורך לשאין מנפים בנפה וכברה משום שנראה כעושה  )יב: ד"ה אבל(בכברה כתב 

 .()יד: מאיריכ"נ מה. ובכלים הללו אלא הרבה. ומשמע שללא חשש זה לא היה איסור לברור בהם

ברור לבשבת  אסורבריו כל מה ששיטה אחרת, לד )עבוה"ק בית מועד א, ה( רשב"אשמצנו ל אלא

חת יו"ט משום שמתירו בהנן מדאורייתא, גם ביו"ט אסור מדאורייתא. ומה שאסרו בשבת לברור מדרב

)שבת  צ"ע על שיטתונשאר בא שיו"ט. ולכן האיסור לברור בנפה וכברה גם ביו"ט הוא מדאורייתא. אל

 תא. מכך שהתירו לסנן משקים, מלאכה האסורה בשבת מדאוריי קלח.(

ברירת כילה, אלא בצורך אלט גם ביאר שלא אמרו שהברירה היא מהמלאכות האסורות ביו" )תקי, ג( גר"זה

 ם.צריך לבו ביות מה שק ארתבואה שהדרך לברור אותה הרבה ביחד, אבל מיני קטניות הדרך לברור 

 מלילה וניפוח, קנון ותמחוי, נפה וכברה 

 )יב:(שנינו בביצה 

י, אבל אפילו בתמחוקנון ובפילו יום טוב למחר מנפח על יד על יד ואוכל, א"המולל מלילות מערב 

וב, טום יבאפילו תימא  -לא!  -וב אין, ביום ט -לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה. מערב יום טוב 

 נא סיפא נמי מערב יום טוב"ת -ואיידי דתנא רישא מערב שבת 

, רבנןמד אלא הוא ייתאדאור לאו - תבשב ואפילו, הוא יד כלאחר דדש - מלילות מוללין :י"רש ופירש

 די על יד על .םרכי כשהן בידיו שמולל, חטין של - מלילות .(אושפזיכניה ה"ד. ו ן"ר)וכ"כ ה גזור לא טוב וביום

 לאא הללו כליםב לעשות דרך שאין, מחר לצורך דעביד כמאן דמחזי -' כו בטבלא לא אבל .מעט מעט -

 .הרבה

  .(מדבריו יא אות יטש' סי הציון שער )כך מדייק מהתורה אסורה שמלילה משמע (.עד )שבת ח"רמ

 , והצריכותא.(ו) רי"ף, וכ"ד השינוי לאב כדרכו מולל שדעת הטור שביו"ט (ז"ט - ו"פ"ג הט) מגידה הרב כתב

ט מותר שביו" כיח שדעת הרי"ףהו (ראשון דבור: ביצה ו) כתב ן"רה גם .דוקא בשבת הוא :(יג שם) בשינוי

  .(ב י"סוס שבת) ש"ראה, וכ"נ דעתו. וכ"ד שינוי לאב אפילולמלול 
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א ליו"ט ב מפרש שגם הוא .בשבת מלילות למלול אסור מולל( כיצד, ואם ה"ד: )יג תוספותלדעת ה אולם

 הותר למלול אלא בשינוי בלבד.

 בקנון ואפילו, ואוכל מעט מעט ומנפח; ט"בי, כדרכן קטניות ומפרכין מלילות מוללין: שו"עכתב ה

 .בכברה ולא בנפה ולא בטבלה לא אבל, ותמחוי

 מפקפק בזה. מגדים פרי. והאצבעותיו בראשי בשינוי למלולהביא שיש המחמירים  )סק"א( מגן אברהםה

 לעשות רךד שאין רמח ורךלצ דעביד כמאן דמחזיהאחרונים הסבירו שאין לברור בטבלה וכד' משום 

 .הרבה אלא הללו בכלים

 לברירה המיוחד ליכ יהא שלא ובלבד, בכלי אף לברור מותרפסק ש )ח"ג פי"ט תשובה ז( לציון אורבשו"ת 

 .רב לזמן

 סעיף ב':

 12דרך ברירת קטנית 

  )יד:(בביצה  שנינו

: בורר הלל אומרים , וביתאוכלו: הבורר קטניות ביום טוב, בית שמאי אומרים: בורר אוכל משנה"

ן ניא, אמר רב: תמראגרה. כדרכו, בחיקו בקנון ובתמחוי, אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכב

 -ל האוכל עמרובה  בה על הפסולת, אבל פסולתכשהאוכל מרו -גמליאל: במה דברים אמורים 

לא  -מאן דשרי?  י איכאמוכל ת האוכל ומניח את הפסולת. פסולת מרובה על האדברי הכל נוטל א

 צריכא, דנפיש בטרחא וזוטר בשיעורא"

דעת למתוך אוכל,  פסולת ברורדנה לגבי ברירה ביו"ט, ומביאה מח' בין ב"ש לב"ה האם מותר להגמ' 

"ה, בייג את דברי בא לס ר"גב"ה מותר לברור כדרכו ובתנאי שלא יעשה כך בכלי המיוחד לברירה, ו

פסולת מרובה בל כשהאת, שההיתר לברור פסולת מתוך אוכל הוא דווקא כשהאוכל מרובה על הפסול

ע"פ אטילת הפסולת ובה בנמר על האוכל לכו"ע נוטל את האוכל ומניח הפסולת, ומדובר שישנה טירחה

 רחה.טת בטימועשמבחינת כמות, האוכל מרובה. והכלל היוצא הוא שעושים את הפעולה ה

זוטר נפיש בטרחא וריכא דא צלוהנה בסיום דברי הגמ': "פסולת מרובה על האוכל מי איכא מאן דשרי 

 האוכל לכו"ע ובה עלת מרששאלת הגמ' היא שבמקרה שהפסול רש"יבשיעורא", מצאנו מחלוקת. דעת 

ה הגמ' וע"ז עונ צה,כל מוקוה אין לטלטל בין את האוכל ובין את הפסולת, משום שהאוכל בטל לפסולת

 .טורוה י' כג("א ס)פ רא"ששהאוכל הוא הרוב אך בברירת הפסולת יש יותר טורח. וכ"ד ה

היא, "פסולת מרובה על האוכל פשיטא מי איכא מאן דשרי וכו'", היינו  )ד"ה גמ( ריטב"א, גי' המנגד

מקשה הגמ'  שבתחילה הבינה הגמ' שמדובר על פסולת מרובה ולכן יש יותר טורח בברירתה, וע"ז

שפשוט שיברור את האוכל, ועונה הגמ' שמדובר שהטורח בברירת האוכל הוא רב יותר, כגון שהפסולת 

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן שיט סעיף ד. 12
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 מאירי, רא"הדקה. ואף כשהפסולת מרובה אין האוכל מתבטל אליה ואין עליו שם מוקצה. וכתב שכ"ד ה

 . ר"ןוכ"כ הב"י בשם ה )שבת קמב:(' תוס, )ש"ה יש מי שאומר(

ין הגמ' מב תשובלם את תאת שאלת הגמ' כדברי הריטב"א, או מסביר ט"ז(-ל' יו"ט הט"ו)פ"ג מה רמב"םה

 כרש"י.

 לא אבל, (ם. מ"מביו בו לולאכ רוצה : אםרמ"א), ובתמחוי בחיקו כדרכו בורר ט"בי קטניות הבורר: שו"עכתב ה

 לע מרובה הפסולת היתה םא אבל; הפסולת על מרובה כשהאוכל, א"בד. בכברה ולא בנפה ולא בטבלה

 מטורח ותרי האוכל מן לתהפסו בברירת טורח היה ואם. הפסולת את ומניח האוכל את בורר, האוכל

: "ארמוסיף הוה. הפסולת תא ומניח האוכל את בורר מרובה שהאוכל י"אעפ, הפסולת מן האוכל ברירת

 עדייןו בהכי ודאורחייה וןכי פסולת הקליפה מקרי לא, בקליפיהם ועדיין שנשתברו ובטנים ולוזים

 .(טור) מעורבין

יב תר, שבשבת חילא לאלויום ביאר את הערת הרמ"א שכוונתו שאפילו בורר לבו ב )סק"ב( מגן אברהםה

ל דמי, וכאופה ומבש ו ביוםפש במכיון שהוא צורך אוכל נ )סק"ז( מ"בחטאת, אפ"ה ביו"ט מותר. וכ"כ ה

ל לברור שאפילו יכו "ב(ונ"א סקק) גר"זובנפה וכברה אסרו משום שהדרך לברור בה לימים הרבה. והוסיף ה

ק בגדר גמרי ואינה ריו"ט לברה סמוך לסעודה, מותר לו לברור קודם לכן, כיון שמלאכת אוכל נפש הות

 דחויה. 

לטלו, רובה אסור לטסולת מו שפ, הרי הטור כתב את דין לוזים ובטנים לשיטת)סק"ד( הםמגן אברהקשה ה

וזים לן שינוי בין א"כ אי. ואך השו"ע פסק כרמב"ם שטלטול לעולם מותר והחילוק הוא בברירה בלבד

 ליו,שם פסולת ע ד ואיןין אחמכתב שכאן הם  )פ"א סימן מב ד"ה וכתב( יש"שובטנים לשאר מינים. אכן ה

רור גם בלוזים יבכתב ש מג"אה. אך )סק"י( מ"בהוהוא תיקון אוכל בעלמא ואין עליו שם מלאכה. וכ"כ 

 ערוךא דק בזה. והלהרמ"א שכתב הרגיש בקושית המג"א ו )סק"ג( ט"זבאיזה ענין שקל יותר לברור. גם ה

עת ל גם שלא בשום בטלטמותריוכתב דמכיון שעדיין לא נפרדו מהאוכל שם אוכל עליהם  )ס"ז( השולחן

 ברירה.

ק דם האוכל הוא צה, ואשיר שכאשר האוכל והפסולת שוין בכמותן, בורר איזה מהן )סק"ב(ט"ז כתב ה

האוכל וקא כשהפסולת מר דווה נאשדין ז )כלל פב ס"ב( חיי אדם. וכתב ה)סק"ח( מ"ביברור הפסולת. וכ"כ ה

סולת אסורה ני שהפמפ שוים, אבל אם כמות האוכל היא פחות מכמות הפסולת, יברור את האוכל

 פ"ד ד"ה וגם( ונים ומילואיםשש"כ תיק) גרש"ז אוירבך, ה)ביצה יד:( ראשון לציוןבטלטול מחמת ריבויה, וכ"כ ה

 ועוד.

קל לברור קטניות פסולת מתוך האוכל אף שהיה אפשר מבעו"י, שהנוהג לה )ד"ה אם( באור הלכהכתב ה

יש לו ע"מ שיסמוך, ואף בבורר להניח לסעודה אחרת. ומ"מ לכתחילה נכון בכה"ג שהיה אפשר לו 

 חזון עובדיהלברור האוכל מתוך הפסולת, דזהו ודאי חשיב שינוי, וכן נוהגים העולם. וכ"כ ה -מבעו"י 

כתב שהעיקר כדעת הרשב"א, שדוקא לאלתר שרי אבל לא להניח, דכיון  )סק"ג( ט"זה אולם. )עמ' עו(

 ט"מעיו לברור יכול שהיה הסכימו עם הט"ז שכל )ס"ו( ערוה"שוה גר"זשבשבת חייב חטאת ביו"ט אסור. ה

 לברירתו. סמוך מיד לאכול מנת על בורר אם ואף, אוכל מתוך פסולת טוב ביום לברור טוב לחוש שלא
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 טעמו מפיג המאכל היה ט"מעיו בורר היה לברור מעיו"ט, כגון שנתערב ביו"ט, או שאםואם לא היה יכול 

 הדרך שאין וכל זה הוא דוקא ברירה ביד או בכלים טוב. ביום לברור מותר אז, מראיתו מתקלקל או קצת

 בהם הברירה חכמים התירו לא הרבה לימים בהם לברור שהדרך בכלים אבל הרבה, לימים בהם לברור

 .ביום לבו רק בורר הוא םא אף

שאף  שמותר, כיון (זתשובה  "ג פי"ט)ח לציון אורולקלף פירות וירקות במקלף/קולפן ביו"ט, כתב בשו"ת 

לא שמקלף אינו אכלפיכך , ובשבת יש פוסקים שהתירו, משום שהקליפה מחוברת לאוכל והם כגוף אחד

עבור  מיוחד לברירהכלי ה ינואכחותך חלק מהמאכל עצמו, וביו"ט בודאי יש להקל בזה, ובפרט שמקלף 

ר"נ גוה ו"ט עמ' רנז(יי תורה מבקש) גרי"ש אלישיב, ה)שש"כ פ"ד הע' כט( גרש"ז אוירבךימים רבים, וכ"ד ה

אים את תוך הקשו הוציאושה"ה ל א()ב, כ למשה תפילה. וכ"פ בשו"ת )חוט שני יו"ט פט"ז סק"א אות ג( קרליץ

וף אסר לקל אות ז( "ר פי"זמאמ) גר"מ אליהוה אולםע"י סכין המיוחדת לכך, וא"צ לעשות שום שינוי. 

 בקולפן אלא בשינוי, בסכין וכד'.

 י שרייה במיםברירה ע" 

 :)שם(שנינו בביצה 

יה הי צדוק: כך זר ברבי אלע: תניא, אמר רבגמרא: רבן גמליאל אומר: אף מדיח ושולה. משנה"

ל למטה , ונמצא אוכיו מיםן עלמנהגן של בית רבן גמליאל: שהיו מביאין דלי מלא עדשים ומציפי

 ילי"א קשיא; הא בעפרא, הא בגל -התניא איפכא! ו -ופסולת למעלה. 

 פי לע הצפים חרצנים נוטלש: נמי דהיינו ,למעלה שצף הפסולת - ושולה .במים - מדיח :י"רש ופירש

 .האוכל מן למעלה, שק - גילי .האוכל מן הלמט - עפרא .למטה ופסולת למעלה אוכל - איפכא .החביות

לק על ת"ק, ע שחושום דמשמ"ג, וכ"נ משאר הראשונים, וטעמם מכר הלכה איןש )פיה"מ( ם"רמבה כתב

 ביר דאמר משום שטעמו ראהונ ,גמליאל כרבן פסק (ג"ע לא ב"ח ד"נ) ירוחם רבינו אבלוהלכה כת"ק. 

 .רב ומעשה' וכו גמליאל רבן בית נוהגים היו כך צדוק ר"ב אליעזר

מים באר זרעונים ת או שח קטנישאסור להני מתני'()פ"א סימן מב ד"ה  יש"שכתב בשם ה )סק"ד(מגן אברהם ה

דק שהבו "ד ס"ה וח'()פיכ שש"שיצוף הפסולת למעלה או שיפול העפר למטה. וכן משמע מהב"י. וכתב ה

דעת שאפשר שגם ל הע' כ( שם) גרש"ז אוירבךחסה מתולעים יוציא את הפסולת עם מעט מהעלה. ודעת ה

ישול ת כן לפני הבם לעשוגילילבדוק הקטניות מתולעים, דרהמג"א מותר להציף מים על הקטניות כדי 

 ולא לימים הרבה.

 סעיף ג':

 סינון החרדל במסננת 

  )קלד.(שנינו בשבת 

"תנו רבנן: אין מסננין את החרדל במסננת שלו ואין ממתקין אותו בגחלת. אמר ליה אביי לרב 

לא מיחזי כבורר,  -ליה: התם אמר  -יוסף: מאי שנא מהא דתנן: נותנים ביצה במסננת של חרדל? 
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מיחזי כבורר. ואין ממתקין אותו בגחלת. והתניא: ממתקין אותו בגחלת! לא קשיא: כאן  -הכא 

אמר  -בגחלת של מתכת כאן בגחלת של עץ. אמר ליה אביי לרב יוסף: מאי שנא מבישרא אגומרי? 

 אפשר" -לא אפשר, הכא  -ליה: התם 

 ואין .שלו ןהסובי ךשמשלי, כבורר דמיחזי - שלו במסננת .טוב ביום - החרדל את מסננין אין :י"רש ופירש

, אסור - עץ של תבגחל .ניסוקת אבן וא, הגחלת את לתוכו לכבות שרגילין כדרך - בגחלת אותו ממתקין

 - אפשר אל .פחם נעשה ינודא כיבוי בה שייך לא מתכת של גחלת, פחם שעושה לפי כיבוי בה דשייך

 .מאתמול אפשר חרדל אבל, טפי שביחא דביומא, מאתמול לצלות

 דאיכא :()קלז למשמרת דמי אול ,לאכילה הראוי הפסולת שגם הוי לא בוררכתבו ד )ד"ה הכא( תוספותה

 .בורר משום חייב ד"למ

 ,מתכות שלב אבל; עץ לש בגחלת אותו ממתקין ואין שלו במסננת החרדל מסננים אין: שו"עכתב ה

 .מותר

 אך. האליה רבכ"ד הויו"ט. ו בסובר שאם היה טרוד בעיו"ט ולא היה יכול לעשותו, מותר לעשות ב"חה

 "י שינוי.עושה עובר כששאסור. לכן כתב דאפשר שמד )תקד, א(העיר, דמשמע  )סק"ו( מגן אברהםה

 ן(ד"ה אי) אור הלכהבנת. המסנשאם לא היה יכול לסנן מעיו"ט, מותר לסנן אפילו ב מגן אברהםדעת ה

ף שמרים מותר אהסינון ום, העיר, שלדעת השו"ע סינון חרדל אסור משום שהדרך לעשותו לימים רבי

 וא"כ אין ,ותהמותר נפש והוי בכלל מלאכת אוכלשהיא מלאכה גמורה משום שעושה אותה לעכשיו, 

בה רשותו לימים הדרך לעם דדבסינון החרדל בכל גווני אסור משו ,חילוק כלל בין אפשר לאי אפשר

פשר אבי שמרים אם גהחמיר ש ליאלא דלדעת היש מחמירין לעיל בסימן תצ"ה  ,ובשמרים בכל גווני שרי

 .ינויש"י י אפשר אם לא עלעשותו מבעוד יום אבל בסינון חרדל אין להקל אף בא

שי )מבק לישיבאגרי"ש העת דולסנן אטריות מהמים שהתבשלו בהם באופן שלא נגמר בישולם בעיו"ט, 

עיו"ט, שרות לסננם מיתה אפלא השמותר ביו"ט, ואפילו במסננת כדרכו בחול, כיון ש יו"ט עמ' רנז(תורה 

אין הדרך ש, מכיון ע' כא(ם פ"ד המילואי)שש"כ תיקונים ו גרש"ז אוירבךשהרי לא היו מבושלים עדיין. וכ"כ ה

 .)ג, לה( האפוד חשבלסנן עבור ימים הרבה. וכ"פ בשו"ת 

 סעיף ד':

 לסינון שמרים תלית משמרת 

  )קלז: קלח. קלט:(שנינו בשבת 

לין את כ''א אין תושבת וחבויה "]קלז:[ רבי אליעזר אומר תולין את המשמרת בי''ט ונותנין לתל

ביי: א.[ אלא אמר . ]קלחו''טהמשמרת בי''ט ואין נותנין לתלויה בשבת אבל נותנין לתלויה בי

 ערים אדם עלונא: מהר רב ב]קלט:[ אמר רבה מדרבנן היא, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. 

 ם"לה בה רמוניהוא דתושי: המשמרת ביום טוב לתלות בה רמונים, ותולה בה שמרים. אמר רב א
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, טוב ביום המשמרת את תולין יןא דאמרי, לרבנן - טוב ביום המשמרת על אדם מערים :י"רש ופירש

 דלאו וניםרמ לצורך אותה תולהו מערים - דחול עובדא משום אלא אהל משום לאו דטעמא ואוקימנא

 דתלי והוא .טוב יוםב לתלויה תניןנו: אמרינן דהא, ונתלית הואיל שמרים בה ומסנן, נינהו דחול עובדין

  .תלייה לשמרים לאו דמעיקרא מילתא דמוכח, ברישא - רמונים בה

 הב ליתן תרמו ועומדת ויהתל היתה אם אבל, שמרים בה לסנן ט"בי המשמרת תולין אין: שו"עכתב ה

 דיני ארוש: רמ"אכתב ה. שמרים בה נותן כך ואחר, רמונים בה ליתן אותם ותולה ומערים; לסננן שמרים

 .(י"ב) ט"שי' סי כדאיתא בשבת כמו ט"בי, סינון

ום שמדאל"ה אסור  ותר,משדוקא אם היה עושה מאתמול לא היה טוב כ"כ  )סק"ט( מגן אברהםכתב ה

 ני.ל גוושע"י שינוי מותר בכ פרי מגדים. והוסיף ה)ס"ק יז( מ"בבורר. וכ"כ ה

לאדם  ית עין, ונ"מום מראמש יש להסתפק האם נתינת הרימונים היא בשביל האדם עצמו שלא יערים או

מלך לסנן בה נר מכן לאחשלא היתה כוונתו להערים אלא תלה את המשמרת עבור רימונים בלבד, ו

שום יח רימונים מיך להנמא צרהסתפק בזה, ש ולחן שלמה סק"י אות ב()ש גרש"ז אוירבךשמרים. ובאמת שה

 מראית עין, או דא"צ מכיון שתלה בלא כוונת הערמה.

ים רור עמו לימדרך לבלי שהכתב שאע"פ שבורר בכלי, האיסור הוא דוקא בכ )ד"ה מותר( באור הלכהה

ך שמכאן יש סמ ד("י' סעי ד"פ) כ"ששהרבה. אבל כאן אע"פ שהוא כלי, דרך לעשותה לפי שעה. וכתב ה

 שעה לפי וב לברור שהדרך ליכ הוא כי, מסננת המשפך בפתח שמותקןלהתיר שימוש בכלי הנקרא 'תיון' 

 .רבים לימים ולא

 סעיף ה':

 עשיית גבינה ביו"ט 

 )קלד.(שנינו בשבת 

 - התםאמר ליה:  -שה? מאי שנא מלי -ור. אמר ליה: אס -"אמר ליה אביי לרב יוסף: מהו לגבן? 

בינה פילו גאדהכי קאמרי:  -רדעי: גבינה בת יומא מעליא! והא אמרי נה -אפשר.  -לא אפשר, הכא 

 בת יומא מעליא"

 בטו מיום ומעמיד חולב ואה אף כן את אומר אם חלב להעמיד מהו מובא, דביצה( )סוף פ"ק ירושלמיב

  .ט"יב ולגבן ידלהעמ אסורש (שא 'סי) רוקחוה (ט פ"ג אות) הגה"מו (ירושלמי ה"ד. יב) ן"רה וכתבו. לחול

 שגג דבש חלות והרודה והמרבץ המכבד כגרוגרת והמגבן והמחבץ החולב רבנן תנו" .(צה) שנינו בשבת

 אינו זה ואחד זה אחד אומרים וחכמים אליעזר רבי דברי ארבעים לוקה טוב ביום הזיד חטאת חייב בשבת

 ירוחם רבינומברייתא זו הביא  .טוב יום ואחד שבת אחד - זה ואחד זה אחד רש"יופי ".שבות משום אלא

 ,לאכילה הראוי דבש אפילו דבש חלות הרודה וכן ,אסור ומגבן ומחבץ חולבש שיש שלמדו .(לב ב"ח ד"נ)

 ומחבץ חולב אבל אסרו. דבש חלות רודהשרק  כתבו תוספותה אבלשרק מבשל ואופה וכיוצ"ב התירו. 

ורדיית חלות דבש אסור דוקא דבש  שהוא יותר טוב כאשר הוא בן יומו., מותר טוב יום לצורך ומגבן
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לא משמע שרוצים  (והרודה ה"ד)אלא שהב"י העיר שמהתוספות  .מותר לאכילה בראוי אבלוהדביש, 

 להתיר לגמרי, אלא שאסור מדרבנן ולא מדאורייתא. 

 זה גםש ,כמחבץ הוא ירדה ,בורר משום אסור מהחלב החמאה שמוציאין מה (קכא' סי) ש"ריבה כתב

 גויל דאמירה ,גוים ידי על וואפיל ליאסר וראוי ,גדול טורח ידי על חמאה ונעשה החלב שומן מעמיד

 .דרבנן איסורא אלא בו שאין בדבר ואפילו (נ"וש. קנ שבת) שבות

 דאין ה"וה (רוקחו"מ ור"ן )הגהט "יב חלב מעמידין : ואיןכתב רמ"אוה, ט"בי גבינה עושין אין: שו"עכתב ה

 .(ש"ריב) ט"בי, החלב מן חמאה עושין

חול, דהוי עובדא  ם הרבהלימי כתב שנראה עיקר טעם האיסור מפני שדרך לעשותו )ס"ק יא( מגן אברהםה

 .(ס"ק כא) מ"בולכן פריך מלישה שהדרך לעשותה לימים הרבה, ולא מבישול. וכ"כ ה

 לחלב סמוך גיעוכשי ,בשבת לואפי ,החלב פני על הצף שומן לקלוט מותרש )ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

 מותר לקלויתק שיפסיד ושששח רק לו צ"א ואם ,ביום בו לאוכלו שצריך ודוקא .החלב עם קצת יניח

 גוי י"ע ותרמ כ"ג ל"נה חמאה שייתבע דגם כתב מור וקציעה ובספר .)ס"ק כג( מ"בוכ"כ ה גוי. י"ע לעשותו

 .חמאה יעשנה לא אם לשיתקלק חושש הוא אם

דרבנן, מאיסורו אלא  ן שאיןות כיושלא גזרו עליו משום שב )סימן שמ"ב(סובר דמכיון דקי"ל  )סק"ז( ט"זה

מור הוי. וכ"ד ג י"ע להתיר היהו ט"י שמחת משום לכך צריך אם להתיר היה נ"ה ,מצוה קצת בו שיש והוא

 שאין להקל אלא לצורך גדול. )ס"ק כג( מ"ב. וכתב הוקציעה

ורר. וגם בין בו משום אחד ואקפה כפסק שמותר לעשות לבן ביו"ט, הואיל וכולו נ סג( )עמ'חזון עובדיה ב

 יומו.בום איסור הירושלמי שמא יעמיד לימים רבים לא שייך בלבן שעושים דבר י

 ז':-סעיפים ו'

  תיקון הירקות 

 )לד.(שנינו בביצה 

 ביות"כת הע"ואין גוזזין את הירק בתספורת שלו, אבל מתקנין את הקונדס וא

 בתספורת ותןא גוזזין יןא - וכמושין רקביןנ עלין ראשי בו שיש, התלוש - הירק גוזזין ואין :י"רש ופירש

 טורח שיש ,הן ירקות ינימ - יותועכב קונדס .היום שלקטן סבר דחזי דמאן, המחובר מן בה שגוזזין שלו

 .בתקונן

 הקונדס את מתקנים .רהמחוב מן בהן לחתכם שדרכן במספרים הירק את גוזזין אין: שו"עכתב ה

 . והעכביות

 ."ק כה()ס מ"ב"כ הפש. וכנכל דה"ה שמותר להוציא מהחסה את מימיה, משום דהוי צורך או פמ"גכתב ה

 סור. אך איןבשבת אע"פ שאשמותר לחתוך הירק דק דק,  )הובא בביה"ל ד"ה את( פרי מגדיםעוד כתב ה

 רבה. ימים הו לבלחתוך אותם בכלי שלהם, כעין סכין קבוע בדף עץ, משום שדרך לחתוך 
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 מליחת הרבה חתיכות צנון יחד 

 שוי; בשבת שאסור פי על אף, לאכלן רוצה אם ט"בי צנון חתיכות הרבה למלוח ומותר :רמ"אכתב ה

 .(ל"מהרי) מחמירין

נ"ע כל חתיכה בפ למלוח אפשרשביאר את טעם המחמירים, דאע"ג שא"א מעיו"ט, מ"מ כיון  )סק"י( ט"זה

 נהג ואה אבל ,כליא כ"ואח במלח הלהשהות מותר ע"בפ חתיכה כל מלחיעשה כן. ובמהרי"ל מובא שאם 

ט"ז הלדברי  כתב שטוב לחוש )ס"ק כז(מ"ב . המיד ואוכל מטבל אך בשבת ולא ט"בי במלח לשהות שלא

 ולמלוח כל חתיכה בפנ"ע.

' ודוכ בצל, פלפל ,רוקותי ועגבניות מלפפונים כבישתש )הובא בשש"כ פי"א ס"ג( גרש"ז אוירבךדעת ה

 מליחת יםהמתיר שטעם, דועו, רבים לימים לעשותם שהדרך כיון, ע"לכו אסור מלח במי או בחומץ

 .ט"עיומ לעשותו אפשר וזה, ט"מעיו תולעשו אפשר שאי משום הוא צנון חתיכות

 .ד-שאר דיני כבישת כבשים נתבארו בהלכות שבת סימן שכא סעיפים ג

 ט':-סעיפים ח'

 כיצד נושא משאות 

 )כט:(שנינו בביצה 

ו על כתפו, א ביא הואל ובקופה, אבל מלא יביאם בס -: המביא כדי יין ממקום למקום משנה"

 ידו"אה הוא ביפשיל את הקופה לאחוריו, אבל מביא ל -לפניו. וכן המוליך את התבן 

 שלש תתל - קופהוב בסל יביאם לא .ובער ידי על או, התחום בתוך - למקום ממקום המביא :י"רש ופירש

 או אחת - כתפו על ביאמ אבל .משאות לשאת דחול כמעשה דנראה משום, וישאם קופה בתוך וארבע

 יפשיל אל, לבהמה או הסקל - התבן תא המוליך וכן .בידו - לפניו או .טוב יום דלצורך דמוכח, שתים

 .חול רךכד רחוק מקוםל להוליך או רבה למלאכה כמתכוין שנראה, טוב יום דגנאי לאחריו קופה

 אלרינן שמא ודוקא בכה"ג למד מדבריו דמשמע שמוליך את הכדים בחוץ במקום שרואים אותו, ב"יה

ופן בכל א יאמב ,בית אותוב לזוית מזוית כגון רואים שאין במקום מטלטל אבל ,ובקופה בסל יביאם

 שיחפוץ.

 שהוא דרךכ גדולות שאותמ ישא לא, לצורך שלא אפילו ט"בי הוצאה שהותרה פי על אף: שו"עכתב ה

 תוכול לתת פהובקו בסל ביאםי לא למקום ממקום יין כדי המביא, כיצד. לשנות צריך אלא, בחול עושה

. הביאם ובט יום שלצורך וכחדמ, שנים או אחד לפניו או כתפו על יביאם אלא, כדים חמשה או ארבעה

 באותו לבית ביתמ או (י"רש בשם י"ב) לזוית מזוית אבל, למקום ממקום כשמוליכין ודוקא: כתב רמ"אוה

 נוטלה לאא, אחוריול הקופה את יליפש לא התבן את המוליך :שו"עעוד כתב ה .ענין בכל שרי, (ז"א), חצר

 .בידו

א ר, משום שהו"כ אסונים גשלמד מדברי הרשב"א שאפילו אם ירצה לתת בתוך הסל רק  )ס"ק כח( מ"בה

 עובדין דחול. וכתב שכן ניתן להסביר בדברי השו"ע.
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 ם מצויים שםת שרבימבואוביאר שהאיסור להוליך ממקום למקום הוא דוקא ב )ס"ק טו( מגן אברהםה

וך ונים שגם בתמה ראשבשם כ הביא )אות ל( שער הציון. ובכט()ס"ק  מ"בונראה כעובדין דחול. וכ"כ ה

 העיר הקילו.

רבה, עדיף ם. ואדה כדישכשמותר, התירו אפילו יותר מארבעה וחמיש )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

 . "ל(קס) מ"בוכ"כ ה להוליך הרבה ביחד מאשר להוליך מעט מעט ואז יצטרך להרבות בהילוך.

 סעיף י':

  המשאותהקלה בדרך נשיאת 

 )ל.(שנינו בביצה 

 ורדלדדרו באגרא  לדרו באגרא, -דדרו ברגלא  לדרו ברגלא, -"אתקין רבא במחוזא: דדרו בדוחקא 

נות אי אפשר לש ר: אםשרי. דאמר מ -עלויה, ואם לא אפשר  נפרוס סודרא -באכפא, דדרו באכפא 

 מותר" -

 וםבי אותו אתלש בא אם, בטורח חולב כתפו על נושא יחיד שאדם משאוי - בדוחקא דדרו :י"רש ופירש

 - המשנ כשהואו, לשנות שצריך מפני, מכורל מלח נושאי כדרכי, עתר - ברגלא טוב ביום ישאנו - טוב

 בו כשנושאו, כבד משא בו לשאת הוא נוח זה ועתר, טוב ביום טורח להרבות ולא, משאו להקל ישנה

 ימשו לאותו בטו ביום לדרו כתפיהם על במוט - באגרא דדרו .הוא להקל משנה - בכתף הנשאת חבית

 ורחט מרבה ינווא, הוא שנוי מקום למכ - להקל שאינו פי על ואף, שנוי משום, בידיהם במוט, באכפא

 .)ה, ב( מב"םרולה מהוכן ע .ולהצנע, מאבעל הוא ושנוי, מכביד ואינו, הוא קל - סודרא נפרוס .בשנויו

ן אורחים נה זיממפרש שהכוו ורטוה .לכסותו סודר לו שאין היינו - לשנות אפשר אי אםפירש ש רש"י

 הרבה ואינו יכול לשנות בכמויות גדולות.

סודר, הוא חיטה ביבואו לידי סששהטעם שלא חוששים  (אתקין ה"ד שם) ה"רזבשם ה (והא ה"ד: טז) ן"רה כתב

 (ג"רפ' סי דושיםח הישר' ס) ר"ת בשם (ניפרוס ה"ד: קמח) משום שביין אין חוששים לסחיטה. וכ"כ התוספות

 . סחיטה שייך לא ושמן דביין

 ןאות ישאל ושדרכן; וריומאח גבו על אותן ישא, במוט אותם לישא שדרכן משאות וכן: שו"עכתב ה

 וכל בגד ןעליה פרושי או, לפניו וביד אותן ישא, הכתף על להנשא ושדרכן; כתיפו על אותן ישא, מאחוריו

 שהעו, ניהםלפ ולהביא מהרל וצריך אורחים הרבה שזימן כגון, א"א ואם; המשא משינוי בזה כיוצא

 .כלל יביא לא בהמה גבי על אבל האדם על בנושא, אמורים דברים במה. כדרכו

 סעיף יא':

 דרך הבאת עצים 

 במטפחת אמבי אבל, מחצלתב ולא בקופה ולא בחבל לא עצים מביאין אין" (ז"פ"ג ה) תוספתאב תניא

 .שו"עוכ"פ ה ".ובחיקו
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יביאם כדרך  לא קא, ג(לעיל ת)כדשאפילו אם מביא מהמקומות המותרים להביא  )ס"ק לז( מ"בוביאר ה

 שמביא בחול.

 תהבאו או תלזוי מזוית בלא למקום ממקום מביא אם דוקא בזהגם  אםהסתפק,  )אות לח( שער הציוןב

 נשאר בצ"ע.ו ,דחול עובדא פאגו זהו הקופה בתוך העצים שהניח מה דלמא או ,בקופה להניח מותר חצר
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 הבערה וחימום מים ביו"ט -סימן תקי"א 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 מדורה להתחמם כנגדה 

 )כא:(שנינו בביצה 

 ה, ובית הללן לשתיאוייר: בית שמאי אומרים: לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן משנה"

 מתירין. עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה"

נגדה, הוא כהתחמם ורה כדי לשטעם ההיתר לחמם מים לרגליו ולעשות מד (לא' מתני ה"ד. יא) ן"רה כתב

 . (:יב )ביצה' צורךל שלא נמי הותרה - לצורך הבערה שהותרה מתוךמשום שישנו כלל '

ט, החורף ביו" ות ביתר לחמם יורשהוא איסור גמו (קסו' סי ם-י' מהדו ל"מהרי ת")שו מהרי"לכתב הב"י בשם 

 נפש לכל שוה אינוד ,רייתאדאו איסור דהוימשום שלפעמים הקור אינו גדול כ"כ, ודומה למוגמר ומרחץ 

  .למעונגים אלא

, ט"יב החורף תבי להחם ורדאס א"וי: כתב רמ"אוה. כנגדה להתחמם מדורה לעשות מותר :שו"עכתב ה

 . הקלל ונהגו, (למהרי"), סורדא ומוגמר כמרחץ והוי, למפונקים אלא ואינו גדול הקור אין דלפעמים

 אבל ע"י גוי המים, ם אתכתב דמשמע מדברי מהרי"ל שדוקא ליהודי אסור לחמ )סק"ב( מגן אברהםה

 שהמנהג להקל אף ע"י ישראל. )סק"ב( מ"במותר. וכתב ה

קור הגדול המפאת  רשיםים השמנים מתקשאם המאכל )סק"ג( מגן אברהםבהגדרת 'קור גדול' כתב ה

 .)סק"ד( מ"בהמותר להסיק דהוי צורך אוכל נפש. וכ"כ 

 'פרטי דינים ב'דבר השווה לכל נפש 

"א ולי ביו"ט, יחפואת רצורך לשמעשה רפואה הנעשה  )תורת האדם סוף שער המיחוש ד"ה ולענין( רמב"ןכתב ה

ם דבר משוה רולכך לא הות רק עבור חולים, שאינו נחשב 'דבר השווה לכל נפש', כיון שהוא נעשה

רי אינה ולי מסויים השית לחשנע שרפואה )חוט שני יו"ט פ"י סק"א( גר"נ קרליץ'מתוך'. ובטעם הדבר כתב ה

צל כל שייכת היא א חיזוקוף ונעשית לבריאים ולחולים במחלות אחרות, משא"כ שמירה על בריאות הגו

 אנשי העולם.

 גרש"ז אוירבךספר הכתוב בשפה זרה שרק מעטים יודעים לקוראה, דעת ה ולהוציא דרך רשות הרבים

שמותר להוציאו לצורכם, ואין זה נחשב הנאה שאינה שווה לכל נפש, כיון שהקריאה  )שש"כ פי"ט הע' ה(

שמטעם זה מותר  )שם, ושו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן נח אות ו(לכשעצמה היא דבר השווה לכל נפש. והוסיף 

חריף שרק מעטים אוכלים אותו, כיון שעצם הנאת האכילה היא שוה לכל נפש, אין זה לבשל מאכל 

משנה אם מאכל מסויים אינו שוה לכל נפש. העולה מכאן הגדרה מהו 'שווה לכל נפש' היינו אב הדבר 

 ()מנחת שלמה ביצה כב:. עוד כתב הגרשז"א )חוט שני יו"ט פ"ב סק"ב( גר"נ קרליץולא מקרה ספציפי. וכ"ד ה

שאם לדוגמא ישנו קור, מותר להגביר את האש גם לחום שרק מפונקים נצרכים לו, מפני שכלל מלאכת 
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החימום בשעת הקור היא צורך של רוב האנשים. וכן מותר להוסיף תבלינים מעבר לרגילות של רוב 

 האנשים.

 ב': סעיף

 חימום מים לרחיצה 

' תוסוה רי"ףה :םראשוני בדבר ונחלק, והנה. פשנ כאוכל מוגדר רחיצה לצורך מים בישול האם, לדון יש

אלא לבני  ,נפש כלל שווה אינה תענוג לשם כולו הגוף שרחיצת סבורים (ה. ביצה כא: ד"ה לא"וב ה"ד:, ט"ל)

 ה"ד) ן"רמבה ולםא. ב"ה ליו התירואסור, ורק לצורך רג זה לצורך המים חימום ולכןאדם מעונגים בלבד. 

  .ט"ביו יםמ עבורה לחמם מותר ולכן, נפש לכל שווה שהרחיצה ,סבור (שאלה כאן ויש'

 םמלח שאסור כשם :ברור הדבר' תוס לשיטת. ז(' סי ג"פ )כ"כ הרא"ש שבתט "ביו אף קיימת המרחצאות גזירת

: שהק ן"הרמב שיטת אולם. ט"ביו םג שייכת הגזירה וממילא, ט"ביו גם אסור כך - לרחיצה בשבת מים

 בלניםל מותר הריו - ט"ביו וץלרח שלא גזרו מדוע כ"וא, רחיצה לצורך ט"ביו מים לחמם מותר לדבריו

 בעתנו ט"יוב מרחצאות זירתשג, הראשונים מרבית כתבו זו קושיה בשל?! עצמו ט"ביו המים את לחמם

שמותר  (ו"ט הט"ז)פ"א מהל' י ב"םרמכתב ה .וכדומה השיער סחיטת - ברחיצה הכרוכים החששות מיתר

 . ת מרחץזירגלחמם מים ביו"ט לצורך פניו ידיו ורגליו, אבל כל גופו אסור משום 

 אבר, אבר לאא אחת בתב גופו ץרוח הוסיף בהגדרת מהו 'כל גופו' שגם אם אינו (ז"הט א"פ) מגידה הרב

 ..()מוכך מפורש בשבת  אסור.

 )שבת מ.(א . דתניחץ אסורשכל ההיתר הוא דוקא אם מתרחץ מחוץ למרחץ, אבל במר (שם) ן"רה כתב

מדובר על בודאי שהחיצון', ו יתבב ומשתטף ויוצא ומזיע נכנס למחר טוב יום מערב נקביו שפקקו 'מרחץ

 חמין שהוחמו מעיו"ט, ואפ"ה רק להשתטף התירו.

 . אחת בבת רוחצו אינו אפילו, 13גופו כל לא אבל ידיו לרחוץ מים ט"בי להחם : מותרשו"עכתב ה

 טלב ולכן, פשנ לכל שווה אינה חיצההר לפיהם -' תוס של טעמם את פסק שהשו"ע )סק"ט( מ"בה וביאר

 לכ לרחוץ יבואו שמא, רחץבמ ירחצו שלא והעיר. (א' סע שם א"ברמ מבואר וכן)" נפש אוכל" של ההיתר

 .רחיצהה לצורך ט"ביו מים חימום התירל מקום יש - נפש לכל שווה הרחיצה כאשר, בימינו ממילא .הגוף

סבור שאף בזמנינו שהרגילות היא להתרחץ במים חמים,  )חוט שני יו"ט פט"ו סק"א( גר"נ קרליץה אמנם

רחיצת כל הגוף אינה חשובה דבר השווה לכל נפש, מפני שהיא אינה נצרכת כל יום, משא"כ רחיצת פניו 

שכיון שחז"ל קבעו שרחיצה אינה  )שם פ"ב סק"ב(צם בכל יום. עוד כתב ידיו ורגליו שהרגילות היא לרוח

כתב  )שלחן שלמה סק"ג(גרש"ז אוירבך דבר השווה לכל נפש בזמנם, נשאר גדר הרחיצה כך בזמנינו. וה

וכן משמע בתוס' בביצה יב. ]שאף דבר שאינו נצרך כל יום כגון תשמיש המיטה חשוב כשווה לכל נפש 

, ומובא שם שהתיר לתלמיד להתרחץ ביו"ט [ל. ובתוס' שבת לט: ד"ה וב"ה לגבי טיולד"ה ה"ג לגבי טיו

שאינה חשובה כדבר השווה לכל נפש, מפני שאינה  )שש"כ פי"ד הע' כה(מטעם זה. ואף לגבי זיעה כתב 

 ודינה כרפואה שאינה נעשית אלא לחולים. נצרכת בקביעות אלא רק כשאירע לו שהתלכלך.

                                                   
 רגל לעניין זה. ועיין בשש"כ פי"ד ה' כג'.ושזרוע ושוק אינם בכלל יד  )שבת לט: ד"ה וב"ה(ומבואר בחידושי הרשב"א  13
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  שהוחמו מעיו"טרחיצה במים 

 מצוה משום לאו רשות שוםמ ולא שבות משום עליו שחייבין דבר דלאו בשם גאון מותר, רי"ףלדעת ה

ל המתירים. סמוך עשיש ל יצה כא:()ב ר"ןוכ"כ ה טוב. לא ביום אבל בשבת וגזרו דווקא היא גזירה אלא

 ג"סמ"פ וכ מעיו"ט. שהוחמו במים שמותר לרחוץ ביו"ט אפילו כל גופו )פ"א מהל' יו"ט הט"ז( רמב"םוכ"פ ה

 לרחוץ סוראעיו"ט אם הוחמו מ שגם (ה"וב ה"ד: לט שבת) תוספותהר"ן כתב בשם ה אולם .(ד"ע כה עה לאוין)

  .(י' סי ד"ח) א"רשבה בשם (טזתר' סי) טוב. וכ"כ האגור יום אטו טוב יום ערב גזירה גופו כל בהם

, רחץלמ חוץ אדוק מיהו; דכאח אפילו גופו כל לרחוץ מותר, ט"מעי שהוחמו במים : אבלשו"עכתב ה

 . (ש"והרא טור)נוהגין  וכן, ענין בכל אוסרים ויש: כתב רמ"אוה. אסור במרחץ אבל

 מחמירים יודוהב שגם כת שגם לדעת המחמירים אבר אבר לכו"ע מותר לרחוץ. עוד אליה רבהכתב ה

חיצת גופו, ימות החול ברבל כ"כ ורגלעניין קטן, שמותר לרוחצו אפילו בחמין שהוחמו ביו"ט. ואם אינו מ

עת סובר שלד סק"ז() ברהםן אמגה אךאפשר שגם אם הוחמו מעיו"ט יש להחמיר, ובעת הצורך יש להקל. 

 ם.בה מירים לרחוץ במים שהוחמו מעיו"ט, ודאי שיאסרו גם לרחוץ תינוקהמח

 "א, א()ח"ג פכ ציוןל אורת שו"ולגבי מים שהוחמו ע"י דוד שמש או בוילר המחובר לשעון שבת, כתב ב

 כמים יםמוגדר םה, מעצמם שהוחמו שמים (ב, שכו) א"רעק בדברי שאסור לרחוץ בהם כל גופו. ועיין

וכ"ד  וחמו מעיו"ט.מים שהברחוץ ולפי דבריו יש להתיר רחיצה במים אלו כפי ההיתר ל .יו"טמע שהוחמו

 .ח(ר"ד עמ' חת עולם )חזון עובדיה יו"ט עמ' מא. הליכו גרע"יוה )שש"כ יד, ג( גרש"ז אוירבךה

 א"הרמ ולדעת. ותרמ - חתבמקל אבל, באמבטיה לרחוץ שלדעת השו"ע אסור אליהו מרדכי דעת הרה"ג

 .אסור במקלחת אפילו - גופו כל רוחץ אם

 חשבת, יום לבכ מתקלחים ואנשים בבית מקלחת יש אדם כשלכל, בימינו נשאל האם ליאור דב ג"הרה

 ששמ מדוד בין שהוחמו מיןבח גופו כל להתרחץ מותר ויהיה נפש לכל השווה כדבר טוב ביום רחיצה

 היתר יאלהוצ יתןנ לא אך, ובט ביום להתקלח יכול מתקלח אינו כאשר שסובל וענה: אדם ?מבוילר ובין

 .טוב ביום להתקלח שמאפשר ישראל עם לכל גורף

 בחמים תביתי מקלחתב להתקלח מותר האם, שחל בע"ש השנה נשאל לגבי ראש הכהן חי דוד והרב

 שימושמ להזהר יש אמנם בתש לכבוד במיוחד להתקלח וענה: שמותר .לספרדים? שמש דוד י"ע שהוחמו

 מהגוף לקח להשאיר אלא וףהג כל את לרחוץ לא אפשר ואם. הראש ברחיצת שיער ותלישת רגיל בסבון

 .עדיף רחיצה ללא

אסור להתרחץ רחץ, שירת מכתב לגבי יו"ט שיש בה גז אליהו גר"מהלגבי רחיצה באמבטיה ביתית: 

ה בבית שאמבטי א( ג פכ"א,)ח" ציוןאור ל. וכ"כ ה)ונ"ל כיון שאינו דומה למרחץ(באמבטיה, אבל במקלחת מותר 

וקא דם חמים הוא וץ במיר לרחכתב שכל האיסו )עמ' מב( חזון עובדיהגם ב אינה בכלל גזירת הבלנים.

 פו.כל גו יצתבבית המרחץ, אבל באמבטיה פרטית שנמצאת בדירתו יש להקל אפילו ברח
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 טהרה יסדרוה, ןבחמי נשים ילתטב אסרו ז("י' )סי א"רע ת"ובשו מאיר ביתוב א("י' )סי צבי חכם בתשובת

 משום וטעמ עיקרו, בידן מחותל אין בשבת לטבול נשים שנהגו ומסיק דבמקום בזה האריך ז("קצ' סי )סוף

 לא האיכ מצוה םל שבמקו"י לכןו, דביצה( ב")פ ף"הרי כ"וכמש שבותין משאר קילא בחמין רחיצה דגזירת

 'סי ח")או ייםח דברי ת"בשו כ"וכ, בחמין טובלות שהנשים המקומות ברוב בזמננו נהגו מעשה ולענין. גזרו

 ילתטב לעניןו'. וכו לישראל םלה והנח היתר נהגו כבר מ"מ בחמין לטבול אין הדין שמעיקר דאף ו("כ

 ח"או נזר בניא ת"בשו ועיין] .זאת להתיר אין הפוסקים דלדעת רוב ל"מהנ מתבאר בחמין בשבת אנשים

שום דמ, מיםה לחמימות כויןמ ואינו לטבילה הזקוק באדם היתר למצוא שדן ג"י, ב"י אות ו"תקכ' סי

 הלכתחיל ירלהת דאין כתב קדושה תוספת משום רק לטבילה זקוק שאינו ובמי, ולהקל לדון יש מצוה

 עיין .[ידמ ויצא ליטבו אלא מיםב יתעכב ובלבד שלא, בזה גם היתר בנוהגים למחות אין אך בחמין טבילה

 יןבפושר פ"כע אפשר דאם סיףוהו להקל צדדים יש נשים דלטבילת שכתב ד("מ' סי ה")ח הלוי שבט ת"בשו

 יריןהמחמ ברתלס לחוש צריךש פשיטא לו שאפשר דבמי כתב טבילת אנשים ולענין. זה אחרי להדר צריך

 אין ק"ב בילתט אנשים ביטול לקצת בזה שיש החורף ובימות, הקיץ בימי ובפרט ממש בחמין לטבול שלא

 .בזה להקל אין לו שאפשר למי אבל, תילה על דת להעמיד בידינו

בכלל גזירת  אין זהשחמין כתב שמותר לטבול בשבת ב )פרק במה מדליקין אות ק( קרבן נתנאל, האמנם

לכן וחמין בשבת, טבול בנשים להלקיים מנהג  ח"ב סימן לב()שו"ת בני יהודה מהר"י עייאש מרחצאות, וכ"כ 

 ם יש להם ע"מו חמימים בשנשים הנוהגות לטבול בשבת במקוה שה )ח"ב עמ' שעו(מנוחת אהבה כתב ה

ם שמי וסיף בהערה שכו, והסמושיסמוכו, וכן אנשים הנוהגים לטבול בשבת במים חמים יש להם ע"מ שי

 תו לאחר השבתת טבילה אטבול בשבת במים פושרים, ראוי שידחשאינו רגיל לטבול בשבת ורוצה ל

ץ בעד כ, וכתב להליחים כ"וכרלחוש לדעת האוסרים. אלא שכתב שדברי האחרונים לקיים המנהג אינם מ

יאה תענית יג. מבבהגמ'  הריהמנהג לטבול בחמין, ושאין להקשות מדוע בגמ' לא הוזכר היתר זה, ש

יו ה יתכן שלא הזמן הזבגם וכלל בזמנם "טבילה בחמין מי איכא"?  שטבילה בחמין לא הייתה קיימת

 זרים חז"ל עלהיו גול שגוזרים חז"ל על הטבילה במקוה משום שהאחראים הם אנשים יר"ש. ואת"

ים יש על מה שלמקל , הע' טז(סט, ד) השע"מקוואות חמים, כיון שלא גזרו אין בידינו כח לגזור ע"ז. וכ"כ ב

ון שמתכוון לנקיאלא כ ייתהההביא את דברי הרב שם חדש שכל גזירת חז"ל לא יר פתח הדבלסמוך. וה

 ערי"שב. וכ"כ סימן נא( )ח"א משהל תפילהגופו, אבל אם מתכוון לטהרה אין בזה איסור. וע"ע מ"ש בשו"ת 

 ער"ש.ים שהוחמו ממים חמח[ בישנהגו הנשים לטבול טבילת מצוה ]אף שלא בזמנה. ז"ר ס"ק  )שכו, יא(

כתב  ד סעיף ג(הבית סימן י ח. טהרתעו עמ' )לוית חן עמ' קכב'. הליכות עולם ח"ד עמ' רי'. חזו"ע שבת ח" גרע"יה אולם

ם יכולות הנשי ת מצוהבילטלגבי טבילת נשים שעדיף שיטבלו בביה"ש, היכא דלא אפשר כיון שהיא 

מם צעולא יכניסו  עדיף, העשלטבול בליל שבת אפילו במים חמים. אלא שלגבי אנשים כתב דשב ואל ת

 בחשש איסור שבות בגלל חומרא יתירה שאינה מן הדין כלל.

 טוב ביום להחם אבל שני, טוב יום בליל להחםהוא  ז"כשע"י גוי מותר להחם, אך  )ס"ק יט( מ"בכתב ה

 כליו להדיח או פהק מהם לשתות מהמים יקח שהישראל לא אם כלל להקל אין' ב ליל לצורך ראשון
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 להיורה מים כ"אח להוסיף שלא זה בכל ליזהר שצריך אלא .מים חבית ממלא כדין מדינא מותר דבזה

 .לו הצריך השיעור כפי מים היורה כל ימלא בתחלה אלא

 דרגת חום המים 

 ותר, והסכיםמן ה"ז הם שם חמיכתב שאם רק מפיג את המים באופן שאין עלי א("י' )סי צבי חכם ת"בשו

 לאסור כתב כאן() מאיר ביתה. ימן כד()תנינא או"ח ס נודע ביהודה, וכ"כ הט("סק ז"קצ' )סי טהרה סדריה עמו

 ירתגז בזה ךושיי אש הבערתצורך ב יש הצינה הפגת לצורך שגם משום וטעמו, צינתם שהופגה מים גם

 דכל תבכ לדוד תהלהה .צ"כהח של זו קולא על מגמגם שהוא כתב ז("י' )סי א"רע ת"בשו גם. הבלנים

 .ה("קכ הערה בשלמ )מלאכת השבת שביתתה עמו והסכים, אסור ז"ה חמימות במים שמרגישים

צה ישהרי סתם רח סורה,אכתב שגם רחיצה במים פושרים שאין היס"ב  )ח"ב עמ' שסח(מנוחת אהבה ה

חיצה שבמקום הר ת מ:()שב םשנייתוס' במים חמים אינה בחום גדול של יס"ב, אלא במים פושרים. וכמ"ש 

בל אם אועוד.  "ד הט"ז(פ' דעות הל) רמב"םה )שבת מב.(רשב"א ודאי לא היו המים חמים בדרגת יס"ב, וכ"כ ה

 לא מורגש במים שום חמימות מותר לרחוץ בהם כל גופו.

 בני סתם ךשדר החום ממידת פחות הוא המים חום שאם כתב ד("ע' סי סוף ד"ח ח")או משה אגרות ת"ובשו

שום שבטלה סור, מה יותר אלהתיר, ואפילו אם אחד יכול לסבול חום גבו יש בחול בהם חוץלר אדם

מימות המים, נאה מחהאין ששהוא בשיעור  )חוט שני נידה סי' קצט' ס"ק כד( גר"נ קרליץודעת ה .דעתו

ום בע מעלות, כחשים ושוא שלוכתב שהוא כשיעור חום הרוק, שה )ח"ב פל"ה תשובה ג( לציון אורובשו"ת 

 קפס אוירבך ז"שדהגר יאשמב השלמ שולחן בספר הגוף, ועד שיעור זה אין המים חשובים כחמים. ועיין

 םאמנ, ולק י"מילתא ע ושאאו שלא באופן שבת מערב המכוון שבת שעון י"ע בשבת מקוה להחם שמותר

 .ל"כע במים ישהה ולא ויצא יטבול וגם צינה להפיג כדי מעט רק יהא החימום

 רחיצת קטן במים חמים 

 מותרין נוקות"כ תיושהרי לגבי י קטן, תינוק לרחוץ שמותר יהודה רבינובשם  (תרפ' ביצה סי) המרדכי כתב

, הרי א שהתקשהרבנן. אל ביה גזרו לא לתינוק רביתא ביה דאית מידי דכל ,)יומא עח:( וסיכה ברחיצה

  נפש. לכל שוה אין לגדול לעשות הבערה לכל צורך של רחיצה, דהאאסרו 

 לוע ,.(יז יצהב) בשר קדירה שהא דממלאה דומיא המים מן הרבה להחם מותר (ג"ע יח נח' סי) בו כלה כתב

 להחם רבהה מים שנותנין גופו כל לרחוץ צורך שיש תינוק שיש במקום הראשונים החכמים הורו זה

  התינוק. גוף רוחצין השיריים ומן הקערות, להדיח

 חמםל אסור לאב, (ב"פ מרדכי) ט"בי ישראל ידי על שהוחמו במים תינוק לרחוץ מותר אבל: רמ"אכתב ה

 רבותלה מותר זא, להדיח או ללבש להם כשצריך אבל, (מפראג א"מהר), יהודי אינו ידי על אפילו לצרכו

 .(י"ב) ו"שכ סימן כדאיתא, בשבת כמו טבריה חמי ודין. (בו כל) בשבילו

 שנים ושלושה ינוקותת התכתב שכיום שאף בימות החול לעיתים אין רוחצים א )סק"ה( מגן אברהםה

פי ענין ל, שהכל תלוי להלכה מג"אההביא את דברי  )כלל צה ס"י( חיי אדםימים, גם ביו"ט אסור לרוחצו. ה

 .)ס"ק יב( מ"בהקטן וברגילות של רחיצתו. וכ"כ ה



 151 ____________________________________________________________ טבילה ביו"ט

 יצה הוא בכללבר שרחהסו בחימום מים לקטן גם ע"י גוי, הוא משום שגם לרמב"םהסיבה שהחמירו 

ום שבמק אדם חייהך כתב את. אוכל נפש, יש איסור דרבנן משום 'גזירת מרחצאות', והוי שבות דשבו

 חולי קצת יש להתיר.

 ג': סעיף

 טבילה ביו"ט 

 )יז:(שנינו בביצה 

 ת, ובית הללני השבמלפ : מטבילין את הכל. חל להיות אחר השבת, בית שמאי אומריםמשנה"

 - , מאי טעמא?שבת לאבכלי  : דכולי עלמא מיהתגמראאומרים: כלים מלפני השבת, ואדם בשבת. 

ב מאי בת, ביום טותינח שהים. אמר רבה: גזרה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרב

תינח  י:אמר ליה אבי -טה. זרה משום סחיזרו יום טוב אטו שבת. רב יוסף אמר: גג -איכא למימר? 

ה הני אטו ראמר ליה: גז -מר? למי כלים דבני סחיטה נינהו, כלים דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא

 -! מינאי הכי אדם  -י. ן כלהני. רב ביבי אמר: גזרה שמא ישהא. רבא אמר: מפני שנראה כמתק

 אדם נראה כמיקר"

ם של רבה מעוהשמיט את ט רק את טעמם של רב יוסף ורב ביבי, הביא רי"ףשה (יב' סי) ש"הרא כתב

 הטעמים לפי ,ועוד ?האידנא כלים טבילת שייך מהמדוע האריך לבאר משנה זו,  רא"שתמה ה אךורבא. 

מא שו חשש יקר, ומצאנלכן לדעתו טעמו של רבה ע .טוב ביום חדשים כלים להטביל מותר שכתב

  .טוב םביו דשיםח כלים יללהטבולכן אסור  .:(כט ה"ר) ומגילה ולולב שופריעבירנו ד' אמות גם ב

 .מטומאתו ט"בי לטבול מותר : אדםשו"עכתב ה

 ד': סעיף

 עשיית מוגמר 

  )כב:(שנינו בביצה 

כמים יום טוב, וחוגמר בת המ: אף הוא )רבן גמליאל( אמר שלשה דברים להקל: ומניחין אמשנה"

 במהו לעשן? ר איבעיא להו: -אסור.  -להריח, אבל לגמר : אמר רב אסי: מחלוקת גמראאוסרין. 

י אסור, על גב -חלת גבי ג : עלירמיה בר אבא אמר רב: אסור, ושמואל אמר: מותר. אמר רב יהודה

חלת גמר: על גבי . רבא אמר: על גבי חרס נמי אסור, משום דקא מוליד ריחאאמותר. ורבה  -חרס 

 נמי מותר, מידי דהוה אבשרא אגומרי"

 ,נפש לכל ושוה ,זה פירות עשון הוא נפש דאוכל, כשמואל - מותר נמי גחלת גבי על אמר רבא: רש"יופ

. יב) ן"רר הוביא .שריו, הני כל דאיכא, ריאגומ אבשרא דהוה מידי - ריחא ואולודי והבערה כבוי משום ואי

  .טוב ביום ביצ לו לנזדמן ודמי ,להם מצוי שאינו אלא לעניים אף ראויש (איבעיא ה"ד
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 מותרש ממש, וכל נפאו צורך באין כיבוי, ולדבריו אע"פ שאין  'אגומרי בישרא'בש סובר ף"ריה אבל

 אין ערההב כאן ןאי שכיבוי כיוןו .מבעיר שסופו ,כיבוי כאן שאין לפי הדולק אש גבי על לבונה להניח

  .כליןאו הכשירל אלא להריח מכוין שאינוואין לאסור משום שמוליד ריח, מכיון  .כאן

 או הבית לגמר ביןו להריח יןב, הגחלים על בשמים מיני לפזר דהיינו, מוגמר עושין : איןשו"עכתב ה

 חלתג גבי על מפזרן אם פילוא מותר, לאכילה למתקן בפירות טוב ריח ליתן כדי עושה אם אבל; הכלים

 . עץ של

ר, תקן יותר מותוצה למא שרדמשמע מלשון השו"ע שאפילו טובים לאכילה אל )סק"י( מגן אברהםכתב ה

, כמו הכשיר אוכליןלח אלא רי משום שאין כיבוי, ומשום הולדת ריח אין, משום שאין כוונתו להוליד

 בשרא אגומרי. 

)דף  יוןלצ ראשוןתב הם זה כמטעוההיתר להוליד ריח בפירות הוא משום שאין דין מוליד ריח באוכלים. 

 ובדיהע חזון, ב, נא() פעלים רבת שמותר לתת מי ורדים בכוס מים או יין ושאר משקים. וכ"פ בשו" עח.(

 ועוד. )עמ' מב(

ו ור להוליד בחה שאסטבק הר מחלק בין אוכלים שמותר להוליד בהם ריח ובין )שם( פעלים רבובשות 

 מתיר, שלענין זה נחשב כאוכל. )שם( חזון עובדיהב אולםריח. 

 14ולדת ריחה 

 )כג.(שנינו בביצה 

ו בוללו ומריח ''ש ממ. ומ"סחופי כסא אשיראי ביומא טבא אסור. מ''ט? משום דקמוליד ריחא

 אולודי הוא א, הכאריח וקוטמו ומריח בו? התם ריחא מיהא איתא ואוסופי הוא דקא מוסיף

 דקמוליד ריחא"

. ה מלאכה חדשהלעוש וב הואשטעם האיסור הוא משום שהמוליד דבר חדש קר )ד"ה דקמוליד( רש"יוכתב 

 כתב שבמוליד ריח הוי תיקון מנא. )סי' תרנח סק"ז( מ"בוה

 חא.רי בהן דמוליד משום, הבגדים על מבושם כוס לסחוף ואסור כתב: רמ"אה

כוון ל כשאינו מתאב מש,וין משאין איסור הולדת ריח אלא כשמכ )יש"ש ביצה פ"ב סי' לד(מהרש"ל כתב ה

מ"ב ב בזה, ועי"ש לאסור "ב(מן תרנח ס)סי מהרי"לדעת  אך. )סק"ח( ט"זוכ"ד ה אפילו הוא פסיק רישא מותר,

 א()טו, פ שש"כעיין בום. שהביא דעת האחרונים שאסור במקום דהוי פ"ר, והביא שיש מקלי )סק"ז(

תוך מים קלות במינת התיר נתשנראה ל בוטבול אהרוןשבמקום הדחק אין לאסור. ושמעתי מהרב 

ציא את החלק יא להוה ההנותנים בהם ריח טוב, משום שאין כוונה לבשם את המקלות אלא הכוונ

דם ר. אבל אם האן שמותרבנדהמבושם כלפי מעלה כדי שהוא יפיץ את ריחו, והדבר הוא פ"ר באיסור 

 .' שצג()סוכות עמה עובדי וןחזמתכוון לבשם את המקל כשהוא מכניס אותו למים ודאי שאסור. וע"ע ב

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן שכב סעיף ה. 14
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שגם אם יש כבר ריח בבגד, אסור לתת עליו בשמים שיריח יותר. ומ"מ אתרוג  )ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה

 .)ס"ק כו( מ"בשהיה מונח מעיו"ט על הבגד ונטלו, מותר להחזירו ביו"ט, שאינו מריח יותר מכך. וכ"כ ה

 משה רבאכתב בשו"ת  לסטיק,י פוהולדת ריח בדברים שלא מקבלים כ"כ ריח, כגון שקיות ניילון ומוצר

ריח, ואם  סור של מולידזה איין באשכיון שאין דרך בני אדם להנות ממעט הריח הנולד בהם  )ח"ח סי' קפב(

 מניחם רק לזמן קצר מותר לכתחילה.

כן,  שאסור לעשות לו(ק)א,  לוישבט הת פיו, כתב בשו"ת ולעניין נתינת מי פה במים ע"מ לשטוף בהם א

ח בגוף. סור הולדת ריאין אישום מפני שבכך מוליד ריח במים, אך לשטוף את הפה במי פה אין איסור מש

פני מש להקל בזה, יבעו"י ים משאם לא הכין את המ )שש"כ פי"ד ס"מ והערה קי(גרש"ז אוירבך , דעת האכן

 ך יותר.וז נמוריכבן ריח במים אלא לדלל את המי פה כדי שיהיו שמטרת העירוב אינה לית

שאין  מ' כח(ע)שבת ח"ה  העובדי וןחזולעניין להניח סבון באסלה כדי שיפיץ ריח ע"י הורדת המים, כתב ב

לא אהריח אינה  שמטרת מפני ה(צ)אורחות שבת ח"א פט"ו הע'  גר"נ קרליץבזה איסור הולדת ריח. וכ"ד ה

. וכ"כ ור הולדת ריחין איסה אזשבאופן  )ח"א סי' מב(ע, וכמו שצידד בשו"ת שאילת יעב"ץ להעביר ריח ר

המים  יח במים שהרירו לתת וונתכלהתיר משום שאין  גרש"ז אוירבךבשם ה )ח"ד סי' נו(בשו"ת אבני ישפה 

 בשבת זה וןסב הניחל שלא שטוב (זט אות הגליון בשולי תקיא' )סי שלמה יורדים לביוב. אולם עיין בשולחן

אר ריח, אך נש הולדת זה משוםכתב לאסור ב )חוט שני ח"א עמ' קיח(גר"נ קרליץ ה אך .ריח שמוליד מפני

 בצ"ע באופן שהדבר נעשה ע"י גרמא. 

הדין הביא ראיה מויסור, בזה א שאין )או"ח סימן צב( צבי חכםולגבי הולדת ריח בגוף האדם, כתב בשו"ת 

ו, ולא כתבו יח בידריד ול בשמים בידיו, וע"כ שע"י המלילה מולהמבואר כאן במ"ב שמותר למל

הולדת אין איסור בשהוכיח יך להאר )כלל ג סי' טז( גינת ורדיםהפוסקים שיש לאסור בזה מחמת כן. גם ה

כ"כ יעה שעליו. וחמת הזף מריח בגוף האדם, וטעם ההיתר משום שהריח אינו מתקיים כשהוא על הגו

וה דעת א, לא. , סז. שו"ת יחמ' מגע וחזו"ע יו"ט )ח"ו עמ' צב'. חזו"ע, )סי' קכח ס"ק כג(מ"ב , ה()תקיא סק" ברכי יוסףה

)שם  ט"זה אך. פי"ד הע' צב()שש"כ הו , קלו()א שבט הלוי. וכ"נ דעת )פעו"צ ח"ג סי' רכו( מהרי"ץו יביע אומר ו, לו(

 י' כו()ח"ו ס יצחק מנחת שו"ת, ועיין ב)שם ס"ז( שו"ע הרבכתב שיש להימנע מלעשות כן, וכ"כ ב סק"ח(

אדם, שרבו הבבשר  ילושהביא עוד פוסקים שאסרו בזה, וכתב שיש להחמיר שלא להוליד ריח אפ

א ם על הגוף אלתת בושלותר כתב שלא ה )ח"ב פל"ה תשובה ח( אור לציוןהאוסרים על המתירים. ובשו"ת 

כיון  סים יש איסורת המכוומום כ"כ, אך במקבמקומות המגולים כפנים וידיים, שהריח לא מתקיים בה

 שמתקיים. 

שביעי ח"ב  )עם מקדשי ץנ קרליגר"הולתת בושם על הגוף שהנתינה גורמת לכך שיולד ריח גם בבגדים, דעת 

 .שאסוריבסקי "ח קניגרה שמותר ליתנו. אך אם עושה כן שיולד גם ריח בבגדים, דעת פי"ג סי"ט(

פשוט שאסור לתת דבר המריח לתוך המים כדי שיריחו, דלא כמו ד )סוף הסימן( מגן אברהםכתב ה

 נחפהכתב בשם שו"ת  )אות ה(. גם הברכ"י )סוף הסימן(ט"ז שנוהגים קצת לעשות ליטול ידי הכהנים. וכ"כ ה

להחמיר לא לתת בשמים במים לרחוץ בהם, אך אם נתונים מע"ש מותר. וכ"פ בשו"ת  )או"ח סימן ד( בכסף
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התיר, משום שאין מוליד ריח באוכלין  )סימן צב. הובא בשע"ת ז( צבי חכםבשו"ת  אולם. ()ו, לו אומר יביע

 ומשקין. ועיין מ"ש בזה למעלה.

 עישון סגריות 

השווה  ו חשוב כ'דברמא אינו שנחלקו הפוסקים לעניין טבק וסיגריות ביו"ט, האם הבערה זו הותרה א

חיי וה "ד(סימן תקי"ד סק) רהםן אבמגכתב לאסור. וכ"ד ה י()ביצה פ"ב סימן כב אות קרבן נתנאל לכל נפש': ה

 גחלת או ירני י"ע קכשמדלי כיבוי בו דמצוי וגם ,מוגמר כמו נפש בכל שוה אינו זו דהבערה . וטעמם,אדם

 .בחול כדרכו ומשליכם

ינה הרי רחיצה אששותו, ים לעמבאר ש'דבר השווה לכל נפש' היינו שהכל נוהג )שבת לט:( פני יהושעה

לם מקפידים וב העושר דבר השווה לכל נפש מחמת מיעוט האנשים שאינם נוהגים להתרחץ, אע"פ

ם לבין אנשים השייכיהם בין לקילעשותה. והנה לגבי העישון יש להעיר שאינו שווה לכלל הדברים המתח

עים מעשנים נמנ שאינם נשים, שבעישון הא', חלק מהעולם אוהב חריף וחלק אינם אוהבים()לדוגהאנשים שלא 

פש. אלא שווה לכל נ ן אינושעישו ()או"ח סימן סו סופר כתבמכך בכוונה. ומפאת זה כתבו הפני יהושע וה

קטגוריה של תחת ה נכנס שהעישון טוב לעיכול, א"כ הוא )ע"פ ההבנה בזמנם(שהביאו סברא להתיר 

 תובות ז:(כמן לב, הערות ח"ב סי ובות)קובץ תשגרי"ש אלישיב בריאות, ובריאות הוא דבר השווה לכל נפש. ה

ידד צזיק לו. וכן מת אלא יאוכתב שכיום אסור לעשן ביו"ט מכיון שהתברר שהעישון אינו מועיל לבר

 .)שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן י. וסימן נח אות ו( אוירבך גרש"זה

 י הארץמע משום גזורל ין, ואאות ב() ברכי יוסףכתב להתיר, וכ"כ ה )או"ח סימן ט( נועם רכיד, בשו"ת מנגד

 חכם צביה אביו םבש כתב קציעהו מורה .יכבו שלא להזהירם יש אך מדעתינו לגזור שאין ,לכבות שיבואו

תיה רו מביטול השחמת צעשמ שהיה שותה טבק ביו"ט, ואע"פ שבצעירותו היה מחמיר, אמר לו רב אחד

יק יזהר שלא ידלבלבד שיר, וכתב להת )על תוספתא ביצה פ"ב ה"י( יששכר יםנמנע משמחת יו"ט. גם בספר 

 בזה רגילין בהשהר שיודעכ וםמש כולם טעם ועיקרמהגחלת אלא מהשלהבת, כדי שלא יגיע לידי כיבוי. 

וא דבר העישון זמנינו הכתב שאף ב )או"ח ח"ה סימן לד( משה אגרות. גם בשו"ת נפש בכל שוה נעשה

)ח"ג  וןלצי רואוכ"כ בשו"ת  זה.בהשווה לכל נפש, כיון שאנשים רבים בעולם מעשנים. ובעל נפש יחמיר 

 יז, כא() יעזרלא ציץם בשו"ת ג , ואף אם אינו צורך גדול מותר מחמת ההנאה שיש בעישון.פ"כ תשובה ב(

. הליכו"ע ח"ב ר ח"ה סימן לטביע אומימד.  )עמ' חזון עובדיהכתב שא"צ להצטער ולהימנע מעישון ביו"ט. וכ"פ ב

מחקות ור מחיקה כשנלאיס חשושל, והוסיף שאפילו יש אותיות מודפסות על נייר הסיגריות אין עמ' טו(

ין לו יל בעישון ואנו רגמי שאי. ומ"מ הוסיף שבשש"כ פי"ג הע' לד()וכ"ד הגרשז"א האותיות מחמת השריפה 

 צער במניעתו נכון להימנע מלעשן ביו"ט.

 וכן .ניש טוב יוםב ולהקל ,ה"ר של ט"י ובשני ,ראשון טוב ביום להחמיר שנהגו ישש שערי תשובהה כתב

 .דןבי למחות אין ראשון טוב ביום אף להקל הנוהגין מ"ומ .לעשות נוהגין

 ה.זושא שהקיף נ )אורייתא ח עמ' קסא(וע"ע בכל זה במאמרו של הרב עמיהוד לוין 
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 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 זימון גוי ביו"ט 

 כא:(-)כ:שנינו בביצה 

 זמניןמשע בן לוי: בי יהוים. דאמר רלכם ולא לגו -"אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם 

טרא כי ומרימר ומר ז שבילו.בה באת הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, גזרה שמא יר

א יתירא ואי לא טרח ן מוטביח להוה מיקלע להו גוי ביום טוב אמרינן ליה אי ניחא לך במאי דטר

 אדעתא דידך לא טרחינן"

ל, אוי גם לישרארכל זה י מאהרשאע"פ שיש לנו כלל 'הואיל' וא"כ גם אם ירבה בשבילו רשב"א כתב ה

כיון מומר 'הואיל' לשא"א  מצאאעפ"כ חכמים אסרו, שהחשש הוא שמא ירבה בשביל הגוי דבר איסור, ונ

 ד.ועו "הראה . וכ"כ)י:( ר"ןשאינו ראוי אלא לגוי. וכולה חדא גזירה היא. וכ"כ ה

ומר ר גם שאפשר לפ"כ אסוואע, סובר שודאי מדובר בריבוי בדברים הכשרים )פסחים מו:( מאירי, האולם

ם לפי כתב שג ד"ה אין() לכההאור ב. ה)כא:( שיטה מקובצת'הואיל', ואיסור זה הינו מדאורייתא. וכ"כ ה

 סברת 'מתוך' אסור לבשל עבור גוי ביו"ט, שהרי זה נחשב שלא לצורך.

ה"ה ור להאכילו, ת"ט מול ביואם הגיע שליח גוי לבית הישרא )סימן יד. מו"ק פ"ב סימן יב( רא"שכתב ה

ות בדו ומרבה מנוצה לכשר לעבדים ושפחות גויים שמותר להאכילם. שריב"ל לא אסר אלא לזמן גוי

 ה שמבשלריאך באותה קד בשבילו, ויש חשש שיבשל קדירה שלא היה מבשל אם לא היה מגיע הגוי,

ת עבדים ושפחולהרבות התירו לש, והוסיף שיש (בעי ה"ד: י) ן"רה לעצמו אין חשש איסור כשמרבה. וכ"כ

ע' הדבר ש בהמה במשמילו נפ'אפ הסובר )ביצה כא.(דחשיב כמזונותן עלינו, אך לדעתו רק לפוסקים כר"ע 

 לנוש התיר בשפחותלכתב  ט( א אות)פ" הגה"מנכון, אבל לרי"ף הסובר כר' יוסי הגלילי אינו נראה. וב

 חתיכת ילגו יתןל התיר ן כג()הביאו יש"ש פ"ב סימ ץ"תשבוב א.אחרינ במידי לפייסינהו דאפשר משום

 ן.השולח על מינובשמז רק בשבילו ירבה שמא חיישינן דלא טוב, ביום מאווזא או פשטידא

עתו לד ."והוהכינ שכבר כליןאו שהן מה עמהן אוכל מאליו הגוי בא אם אבל" )פ"א הי"ג( ם"רמבה כתב

מרו את הגוי, ולא אמנים' מז'שדקדק מאין  מגידאמירתם של מרימר ומר זוטרא אינה מועילה. וביאר ה

 דין ק"בהע) א"רשבה אולם ן חשש.אי אין 'מאכילים', משמע שהאיסור הוא הזימון, אבל אם אוכל בלא זימון

)אולם  מה שישמיכול לאכול ששצריך שיאמר לו  טורמעכבת. וכ"ד ה שהאמירה כתב (ב' סי ב"ש מועד בית

פיוס לגוי שלא  ה זו אינה אלא, ואמירבגוי סק"ד הסביר שאמירה זו אינה מועילה לדינא, כיון שהכל תלוי בישראל ולא ט"זה

 .ירע לו על שאין הוא מבשל בשבילו, ולכן לא הזכירה הרמב"ם(

וי ג ולמד כן מדין ."ולבהמה ויםלג ממנו להאכיל מותר והותיר לנפשו עשה" (ו"פ"א הט) ם"רמבה עוד כתב

 הנכנס מאליו. 
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בה רשאין חשש שי ת הגוי מותר,אשאם אינו מכיר  (ה"ה א"פ חלה) ירושלמיבשם ה :(יח נח' סי) בו כלה כתב

אפיה, האלא לאחר  תפהלא ייחד לו  שהאופה בתנורי הגוי ונותן לו שכרו פת, ,(ג"ע שם)בשבילו. עוד כתב 

 כדי שלא יהא טורח בשביל הגוי. 

ואע"פ  וב,ט ביום ויג ידי על גויל שמותר לשלוח (תשעו' סי א"ח) זרוע אורבשם ה (ח פ"א אות) בהגה"מ כתוב

  שאסור לעשות מלאכה לגוי.

ו. ירבה בשביל "א שלאו תבשיל, שאשאין לשלוח לגוי ביו"ט פת א (יב אות טוב יום' הל) חיים ארחותב כתוב

 שנתבאר שאין כן דעת הפוסקים.ב"י כתב ה אך

 דוקאו; שבילוב ירבה שמא להזמינו אסור לפיכך, טוב ביום כותים לצורך מבשלים אין :שו"עכתב ה

 וכן, שפחתוו עבדו אבל; (ז"א בשם א"פ מיימוני שרי. הגהות, כותי י"ע לביתו לו לשלוח אבל, לביתו: רמ"א), להזמינו

וסיף וה. שבילוב ירבה שמא נןחיישי ולא עמו להאכילו מותר, מאליו שבא כותי וכן, לו שנשתלח שליח

 אבל, (דביצה ב"פ מרדכי), מולעצ בה שמבשל קדירה באותה ושפחתו עבדו בשביל להרבות ומותר: רמ"אה

 לא, חדא פת לו תלת וצריך ותיכ של בתנור האופה וישראל. (ותוספות ח"א), אסור ענין בכל, כותים לשאר

 .(בו כל) אחד כ"אח לו ויתן סתם יאפה אלא, כותי של אופה דאז, אפייה קודם אחד לכותי ייחד

שות רזמנינו שאין הקל בשיש ל כתב )סק"ב( מגן אברהםה אבלאוסר אפילו ע"י גוי.  )פ"א סימן לו( יש"שה

 הרבים גמורה.

ל ין לעצמו, אבמה שהכלח לו מועוד סוברים שדוקא אם שו )כלל צח ס"א( אדם חיי, )סק"א( מאמר מרדכיה

 שיבוא ןחיישינ בשבילו רבהשמ דכיון ,אסור לעצמו כ"ג שבישל קדרה באותהאם הרבה בשבילו אפילו 

 יפיםלכבדו, ומוס שרוצה "ט לגויולמד החיי אדם שהנוהגים לשלוח דורון ביו .אחרת בקדרה עבורו לבשל

אופה או )כ"ש כשסור אעצמו  ורךבשבילו, עושים שלא כדין. ואפילו אם מרבה דבר שמבשלים ביחד גם לצ

חד גם לצורך מבשל ישכש סובר )סק"ב( הבר האליה אולם. מטגן כל אחד ואחד בפנ"ע, וטורח עבור כל מנה(

 .ז"ע לסמוך ישש אפשר ממון הפסד או איבה במקוםש )סק"ו(מ"ב עצמו, יש להקל. וכתב ה

אין  ה שיאכל אצלווהפצר זמנהפסק שאם בא הגוי מאליו, והישראל נותן לו לאכול בלא ה )סק"ד( ט"זה

אצלו  ביב לו שיאכליון שחמ כאיסור שמא ירבה. אבל אם מפציר בו שיאכל אצלו, אע"פ שבא מאליו מ"

 צלו, אוכול אבוא לאשי יש חשש שמא יבשל לו קדירה אחרת. ואין הבדל אם מזמינו דרך שליחות

 זגר"נוספת. ה קדירה ישלשמזמינו אחר שבא אליו. וכל פעם שיש חשש שירבה אסור, גם אם כבר ב

 . )סק"י( מ"בהביאו להלכה, וכ"נ מה

עודה מותר מוך לסעודה סשאחר שתיקן כל צרכי הס )סימן נה( תניאכתב בשם ה )סק"ב(המגן אברהם 

כתב  (ד)סק" ט"זוה מינו.סור להזאמשמע שבכל עניין כתב דמהרמב"ם  )אות ג( שער הציוןב אולםלהזמינו. 

 .בדושיש חשש שמא יבשל עוד בקדרה אחרת בשבילו, אחרי שמזמינו ורוצה לכ

ואחרונים נוספים מבואר דכיון דעכ"פ יש טירחא בפנ"ע על כל ככר וככר, אין  )סק"ג( מגן אברהםמה

ם, ונמצא שכל הפת ראויה לישראל. ואז להתיר אפילו אופה בתנור אחד אא"כ יוכל לפייסן בדברים אחרי

שכל היתר זה אינו שייך בתנורים שלנו. אולם כתב  )תקז, ו(מותר לתת להם לאכול ממנו. אלא שביארנו 
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. וטעמו, שיש לסמוך על הרש"ל שאין לחלק בין שלנו בתנורים גם להקל יש הצורך לעתש אליה רבהה

 תנורים שלנו לשלהם.

י שבא לבקר פה לגוקר לבשל פסק שמות לא. ח"ב סימן לו. בא"ח במדבר אות כב()ח"א סימן  פעלים רבבשו"ת 

 ון עובדיהחזב אולםנה. גוי ממת האותו ביו"ט, אם ישתה מהקפה בעה"ב ובני ביתו, ואז ישקו בכלל גם א

 כתב שנכון להחמיר בזה.  )עמ' לט. הליכו"ע ח"ב עמ' יח(

 דין קראים, מומרים ושאינם שומרים תו"מ 

 ךאשאוסר.  תשצו( ח"ב סימן) רדב"זכתב בשם ה רבנו בצלאל אשכנזי האחרונים מה דין הקראים:נחלקו 

 כתב שיש מתירים. )ח"ג סימן טו( מהרש"ךה

. )סק"ב( מ"בי. וכ"כ הנו כגודיש מור וקציעהלגבי מומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת בפרהסיא, כתב ה

ותר מצוות, האם מותורה  מריםלהזמין אנשים שאינם שואלא שיש לעיין מה הדין בזמנינו, האם מותר 

 להרבות בשבילם, וא"כ כיצד ינהג?

הם דיני שבת, ו ים כללנם יודעכתב שיש להקל לגבי חילונים שאי )החדשות, סימן כג( ציון בניןבשו"ת 

לל לח שול למומרענין ביבכתב שיש להקל  ח(י-)ח"ח סימנים יז אליעזר ציץכתינוקות שנישבו. גם בשו"ת 

. גם דעת ות ב(אימן מז ח"ד ס) מנחת יצחקשבת בפרהסיא ביו"ט, בהסתמך ע"ד הרשב"א. וכ"כ בשו"ת 

 שדינם כישראלים לכל דבר.  )יו"ד סימן א סק"ו( חזו"אה

יון, שכיון בנין צהכדעת  כתב שאין מסתבר להקל )אהע"ז ח"ב סימן כ ענף ד( משה אגרותבשו"ת  אולם

בם "כ א"א להחשישבת, אה ב, ואף הגוים יודעים שישראל אסורים במלאכשאיסור שבת חמור ומפורסם

כיון שגם  "י בזמנינו,הקל באן אין לכתב שיתכן שאף לבנין ציו )ב, קעב( הלוי שבטכ'אומר מותר'. ובשו"ת 

גרש"ז היים. גם דעת ין הגובלא ואלו שאינם שומרים תו"מ נמצאים יחד עם שאר יהודים השומרים תו"מ, 

ינו נחשב א"י בזמנינו גדל באשחילוני ה , ביצחק יקרא סי' שכט ס"ד(ד-)שולחן שלמה שולי הגליון הע' א ו אוירבך

נו כשוגג. צוות, אלא דיקיים מך לכתינוק שנשבה, כיון שהוא יודע שיש דת היהודים ושיש הטוענים שצרי

ודים, דעים מדת היהיוינם אלל ואין נחשבים כאנוסים אלא אלו שעלו מארצות רוסיה והדומים להם, שכ

לקט הל' יו"ט )ש אלישיב גרי"ה , וכ"דג( )ח"ג פי"ט תשובה לציון אורואותם מותר להזמין ביו"ט. וכ"פ בשו"ת 

 .פ"ג הע' ז(

ימן שפה )ס מ"בתב הדול, כגדם אאדם המחלל שבת בפני כמה בני אדם, אך הוא מתבייש לעשות זאת בפני 

רבנו ח"ב  )אורחותסקי קנייב י"יגראלא כעושה בצינעה. ודעת ה שאינו נחשב כמחלל שבת בפרהסיא, סק"ו(

ן יון ודעת הר"צבנין "ד השמטעם זה יש להתיר להזמין אדם כזה לסעודת יו"ט, בהסתמך ע עמ' קו(

 ם לבשל ביו"טלהורי קצת כתב שיתכן ויש צד להקל )סק"ב( שולחן שלמהוהרשב"א שהובאו לעיל. וב

 לכה כמותם.אין ה דיןהעבור בנם המחלל שבת בפרהסיא מחמת דברי הר"ן והרשב"א, אף שמעיקר 

ולהקנות את המאכלים מעיו"ט ע"י אחר לאורח כדי שיחשב כאוכל משלו ולא שהזמינוהו לאכול, דעת 

ועיל להתיר להזמין חילוני. ובהערות לחידושי הרשב"א שזה מ )אשרי האיש ח"ג פ"ג ס"ח( גרי"ש אלישיבה

הוסיף בשמו, שהיתר זה הוא בתנאי שמודיע לאורח שכל האוכל שייך לו.  (188)מוסה"ק ביצה פ"ג הע' 
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שהקנאה זו אינה מועילה, שהרי עדיין יש חשש  )חוט שני יו"ט פ"ד סק"ג( גר"נ קרליץ, דעת המאידך

 . שכשיבוא אליו ירבה בבישול עבורו

מחלל השבת, לתת גם ליוכל שאם מבשל לעצמו הרבה בקדרה אחת, כדי ש )עמ' לט( חזון עובדיהכתב ב

 חת. אחתיכה ללא יש להתיר, שהרי מותר לבשל בקדרה שלמה ביו"ט אע"פ שאינם צריכים א

 מהו מחלל שבת ב'פרהסיא' וגידרו 

מחלל חילוק בין ההאר את בי ימן ה(סו"ד ח"ב )או"ח ח"א סימן לג. אהע"ז ח"ב סימן כ ענף ד. י משה אגרותבשו"ת 

 שכופר במעשה א משוםול בפרהסיא למחלל בצינעה, שכשמחלל בצינעה יש לתלות שעושה כן לתאבון

ף ד הכפירה, ואכן מצ ושהבראשית, אבל כשמחלל בפני עשרה יודע הוא שמתוכם יהיה מי שיאמר שע

י שמחלל שבת תב, שמז כם דברים. ולפ"שבליבו אינו חושב כן, אין זה אלא כדברים שבלב שאינ

בד ע"ז ואין דינו כע בירות,עאר שבפרהסיא לפרנסתו אך אינו מחללה בדברים אחרים, ואף אינו עובר על 

כתב  לט( )עמ' ובדיהחזון עם בגמדינא, כיון שידוע לכל הרואים שעושה כן לתאבון ולא משום כפירה. 

 . כל דברלוי שבת בפרהסיא שדינו כג שאם עושה כן לצורך פרנסתו אינו חשיב כמחלל

ע ראל, או שיודרה מישני עששהוא כשמחלל בפ )שפד, סק"ד(לעיל  מ"בומה ההגדרה ל'פרהסיא'? כתב ה

 סק"ב( יו"ד סי' רסד) עק"ארתב שיתפרסם הדבר בפני עשרה. ואם אין ידוע אם חילל שבת בפני עשרה, כ

 זה בכלל מומר. שאין חייב לברר זאת, וכל עוד לא נודע הדבר אין 

תב ומרי תו"מ, כשוברים עין ואם חילל בפני עשרה מומרים כמותו, כגון שפתח חנות בשבת במקום שא

)ג,  אחיעזרבשו"ת  אולם. ריםשאינו נחשב כמחלל בפרהסיא, עד שיחלל בפני עשרה ישראלים כש רעק"א

ם ודים השומרישנם יהיתמא כתב שדבר גלוי ומפורסם כפתיחת חנות, נחשב כפרהסיא, כיון שמס כה(

בפני עשרה  המחלל ר שאףכתב שמסתב )יו"ד ח"א סימן ע( אגרות משהתו"מ שיודעים מהדבר. ובשו"ת 

 ודים כשרים.שרה יהלע מומרים חשוב כמחלל שבת בפרהסיא, ובפרט כשלא אכפת לו שיוודע הדבר

  לגויים וחילונים במקומות ציבורייםבישול 

פאים כשחלק מהרו הצוות עבור לעניין בישול בבית חולים )מלכים אומניך עמ' שנב(גרי"ש אלישיב דעת ה

ך, שלמים עבור כמם והם ששל והאחיות הינם גויים ומומרים, שאם יש להם זכות לאכול מהאוכל המתב

דין ולא כים להם מן ההם שייותימינם, מפני שמזונמותר ליהודי לבשל כדרכו, ואין זה נחשב כאילו הז

של לא לבש עליו להיזהר כן,אבגלל ההזמנה, ובאופן כזה לא גזרו חכמים שמא יבשל במיוחד עבורם. 

 שום מאכל מיוחד עבורם.

)חוט שני יו"ט פ"ד  גר"נ קרליץולעניין בית מלון שבאים להתארח בו יהודים שאינם שומרים תו"מ, דעת ה

)מועדים וזמנים ח"ח  קנייבסקי גרי"יור לארחם, כיון שנחשב הדבר כהזמנה לעניין זה. וכן צידד השאס סק"ג(

שיותר נראה שהאורח בבית מלון אינו נחשב כבא מעצמו אלא כאילו הוזמן ע"י  ד(-על ח"א סי' מו מכתב א

מעיו"ט  המלון שפרסם שמעוניין שיבואו להתארח. והוסיף, שאולי יש לדון משום שהמלון התחייב

להאכילו, חשיב כאילו מזונותיו מוטלים על בעל המלון, אלא שדחה, שבעל המלון אינו מאכילו מפני 

צורכו העצמי, אלא רק משום שרוצה להרויח ממון. וכתב צד נוסף להתיר, שלפעמים בית המלון לוקח 

כתב שמותר  יז( )ח, אליעזר ציץבשו"ת  אךקייטרינג עבור האורח, ונמצא שיכול לפייסו בדבר אחר. 
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להזמינם, כיון שיש כמה צירופי היתר. א. אפשר שיהודי זה בגדר תינוק שנשבה. ב. שיטת הרשב"א 

שאין איסור לבשל ביו"ט  )ח"א דף צט(שירבה באיסור דווקא, וזה לא שייך ביהודים. ג. שיטת היערות דבש 

 עבור יהודים מומרים כי ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא. 

 סעיף ב':

  אפית פת לחיל הגויים 

 )כא.(שנינו בביצה 

ב? אמר ותה ביום טוהו לאפמלא, "בעו מניה מרב הונא: הני בני באגא דרמו עלייהו קמחא דבני חי

 -י לאו א, ושרי. ואלינוק חזיא כל חדא וחדא -להו חזינא, אי יהבי ליה רפתא לינוקא ולא קפדי 

ם טוב, ת הנכרי ביואזמנין ין מנכרי בשבת, ואאסור. ופליגא דריב"ל, דאמר ריב"ל: מזמנין את ה

 גזרה שמא ירבה בשבילו"

ומשמע  '.וכ לינוקא תארפ יהבינן כי אי מרדא, דלעיל הונא דרב הא - לוי בן יהושע דרבי ופליגא :רש"יופ

סור ור. מהטעם שאכך אס ן כך וביןדבי כתבו (יד' סי) ש"ראוה :(י) ף"ריהשדברי רב הונא נדחו מהלכה. גם 

 פת ניןכשנות אםה "א להלכרב הונ פסק דברי (ד"פ"א הי) ם"רמבה אבללזמן גוי ביו"ט, שמא ירבה בשבילו. 

ב שיתכן כת מגיד". הלתינוק ויהרא ופת פת שכל טוב ביום להן לאפותו מותר מקפידין אין לתינוק ממנה

 א"א לאפות פתמקרה שבמיד וכתב לקיים פסק הרמב"ם, שהע ולפני הרמב"ם לא היה כתוב 'ופליגא'.

נוק. ילו אופה לתישוב כאחהם אחת לתינוק כדי שיאכל ממנו לפני שיאפו לבני החיל, וא"כ כשאופה ל

רי"ף ל המגיד גם העמדה שה כתב שלפי ב"יאבל אם לא יזמין את הגוי לא יגרע חלק הישראל. אולם ה

 ה טרח.מותר, דבדידי ודאי"ג דבכה (והוי ה"ד)היה מודה לרמב"ם, וכ"כ הר"ן 

 קפידיםמ אינם אם, תפ להם לאפות לישראל שלהם קמח שנתנו כותים של החיל בני :שו"עכתב ה

 .להם לאפות מותר, לתינוק ממנו נותן כשישראל

 .ליתן שיכול י"ע ולא לאכול ממש נותן כ"אא שרי דלאסובר  גר"זה

 כן עולה מכמהדחק. ועת הסובר שאין לסמוך על הקולא של נתינת פת אחת אלא רק בש )סק"ו( ט"זה

 .)ס"ק טו( מ"במהראשונים. וכ"כ ה

 סעיף ג':

 הכנת וטלטול אוכל לבעלי חיים 

 )כא.(שנינו בביצה 

שומע אני אפילו  -"תניא: אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, ממשמע שנאמר לכל נפש 

ולא  -ע, כענין שנאמר ומכה נפש בהמה ישלמנה, תלמוד לומר לכם לכם נפש בהמה במשמ

אומר: אפילו נפש בהמה במשמע, אם כן, מה תלמוד  עקיבא. רבי יוסי הגלילילכלבים, דברי רבי 

מרבה אני את  -לכם ולא לנכרים. ומה ראית לרבות את הכלבים ולהוציא את הנכרים  -לומר לכם 

שאין מזונותן עליך. אמר ליה אביי לרב יוסף:  -יא אני את הנכרים הכלבים שמזונותן עליך, ומוצ
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אמר  -ולרבי יוסי הגלילי דאמר לכם ולא לכלבים, הני סופלי לחיותא היכי שדינן להו ביום טוב? 

תינח ביבישתא, ברטיבתא מאי איכא למימר? אמר ליה: חזו להיסק  -ליה: הואיל וחזו להסקה. 

 מטלטלינן להו אגב ריפתא" -ת מאי איכא למימר? תינח ביום טוב, בשב -גדול. 

 הכלבים 'עיסת (ח"מ א"פ חלה) , שסתם תנא כמותו15פסקו הלכה כר' יוסי הגלילי (טו' סי) ש"ראוה ף"ריה

 כד עה לאוין) ג"סמ, (ד"פ"א הי) ם"רמבה טוב'. וכ"פ ביום ונאפית בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים בזמן

 שם) ן"רה , וכ"ד(א' סי ג"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבוה (אמר ה"ד: י מלחמות) ן"רמבה שכ"ד המגיד וכתב .(ד"ע

 .(הילכך ה"ד

 ציאים תבןין מואוסי הגלילי, דכיון דקי"ל כר' י (שם ק"עבה) א"רשבה בשם (ג"פ"א הי) המגיד הרב כתב

 אלא הבהמ אצל תירוה ולא היא גמורה מלאכה שהוצאה לבהמתו, להאכיל לרשות מרשות ותבואה

 (רצז 'סי) קחרוה וכ"כ ,ח"ר בשם (קושטא דפוס פ"א שם)וכ"כ הגה"מ  סופרים. מדברי שהוא לבד טלטול

י ע"י שינו תרתמו נגוליםלתר המורסן ששריית (ג"ע יח נח' הל' יו"ט סי) בו כלוהוסיף ה .(ט - תרעז' סי) מרדכיוה

  לגיבול. שקרוב לפי בלבד,

 ואמרינן (תניא ה"ד: י) ן"רה כתב טוב, ביום נאפית ממנה אוכלין שהרועים בזמן הכלבים עיסת דתנן ואהא

שרק למי  ב"יהה עליו תמ אך. כשיש לו נבלה מותר, שיכול לפייס הכלבים בנבלה דדוקא .(כא) בגמרא

 של וחציה גוי של חציה העיסכשאינו סובר 'הואיל' יש לומר כך, שאם לא היה לו במה לפייסן חשיב 

מאן ותר! וקי"ל כייסן מו במה לפאבל מי שסובר 'הואיל' אע"פ שאין ל טוב. יוםב לאפותה שאסור ישראל

ש עכ"פ, יתירץ שאיסור ותר. ומייסן ולכן גם אם אין לו במה לפ )כרי"ף ורמב"ם פ"א הט"ו(דאית ליה 'הואיל' 

 טוב יום' הל ב"ח) טורעישם הבכתב  ()א, יד ולכן גם כשמפייס בנבלה אין חיוב אבל איסור יש. אבל המגיד

 ו נבלה מותר,אין ל הואיל', אפילו'שאנו הסוברים  (א' סי ג"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבוה (ד"ע קמח ז"י מחלוקת

 דאפשר שתזדמן לו.

: כתב מ"ארוה. יהםלפנ וליתן מזונות לטלטל מותר אבל, כלבים לצורך ולאפות לבשל אסור :שו"עכתב ה

 א"כ, (רדכימ), ותלעופ המורסן ללגב אסור וכן. (והמגיד מ"הגה), לרשות מרשות בשבילן להוציא אסור אבל

 דבר לו יש אם' פיא, לעצמו בה שמבשל קדירה באותה הכלבים בשביל להרבות ומותר. (בו כל), שינוי י"ע

 .(והירושלמי ן"הר בשם י"ב), רוצה היה אם לכלבים ליתן שיוכל אחר

ם היה לו רמ"א דר"ל שאמעות המש את גר"אגרס 'אפילו אין לו דבר אחר', וכן ביאר ה )סק"ו( מגן אברהםה

אז אוי לעצמו, דהזה ר אכלדבר אחר במה לפייסן, אפילו קדירה אחרת מותר להרבות בשבילן אם המ

חרת בשבילן קדרה אש שבמוכח שדעתו כיש" )סק"ג(חשוב כמבשל לצורך עצמו. אולם מהמגן אברהם 

 ה, דמוכח שהבישול אינו לצורכו.אסור בכל מקר

                                                   
 בכמה שנינו והרי, לטלטל מותר ריפתא אגב שרק עולה' הגמ דברי שמהמשך, ף"הרי על הקשה :(י) ה"רזשה כתב ש"הרא 15

 שבת) בשבת אפילוו הכלבים לפני לההנב את מחתכין] הגלילי יוסי' כר ודלא, לחם בלא גם לטלטל שמותר מקומות וכמה
 שם) בהמתו לפני ותןונ קביים וא קב אדם וקודר :(כג ביצה) מזונות לפניהם ונותנין טוב ביום הביברין מן ועוף חיה וצדין :(קנו
 ש"ראשה אלא [.:(שם)' וכו לתרנגולים ןומהלקטי .(קנה שבת) הכיפין את ומפספסין בהמה לפני עמיר פקיעי ומתירין .(כט

 אביי ייתקוש דמכח רסב ה"והרז. בשבת תלבהמו מזונות לטלטל שאסור סובר אינו ע"ר גם הרי, אלו ממשניות הראיה מה תמה
 טלטליםמ ולכן, יקהשח או ריכוך י"ע אאל ראויים אינם שסופלי הכוונה אלא. בהמה מאכל לטלטל אף הגלילי יוסי' ר אסר

 .ע"לר גם, ריפתא אגב אותם
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 ביצה שנולדה ביו"ט -סימן תקי"ג 
 ובו ח' סעיפים

 ב':-סעיפים א'

 ביצה שנולדה ביו"ט ונתערבה 

 ד.(-)ג:שנינו בביצה 

ת לכסות בה א ותה לאין א"אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב אין מטלטל

. ספיקא אסורהשבר. ותשלא  עליה את הכלי בשבילהכלי, ולא לסמוך בה כרעי המטה. אבל כופה 

ן, וכל יש לו מתיריי דבר ש... לעולם ספק יום טוב ספק חול הוכולן אסורות -ואם נתערבה באלף 

 פילו בדרבנן לא בטיל"א -דבר שיש לו מתירין 

 צהבי וסרתהא הברייתא ,המהתור אסורה שבת אחר טוב ביום שנולדה שביצה רבה שלדעת מפרשת' הגמ

 מגזרת םהאוסרי קיצח' ור ףיוס אבל לרב. לחומרא דאורייתא טוב, הוא מדין ספק ביום נולדה שספק

 שני המביא' גמה. דרבנן וראיס ספק אוסרת מדוע הברייתא קשה, הנושרין פירות וגזרת שזבו משקין

 וסקתע אינה הברייתא, ילהבאכ מותרת, טוב ביום נולדה שספק ביצה לדעתם. א :זו לשאלה תירוצים

 יצהבב וסקתע הברייתא: ד.()אשי  רב. ב .מהתורה שאיסורה, טריפה ספק שהיא בביצה אלא בביצה זו

, חול ביום תרתמו תהיה יצההב. מדרבנן למרות שאיסורה אסורה והיא, טוב ביום נולדה ספק אם שיש

 .בספק דרבנן אפילו אסור מתירין לו שיש ודבר

ורות, אלף, כולן אספילו בארבה לא פסק את דין ספק. ולדעתו ביצה שנולדה ביו"ט ונתע )א, כ( רמב"םה

ט. המגיד ם נולדה ביו"אשספק  יצהשהרי הן בכלל 'דבר שיש לו מתירין'. הרמב"ם ג"כ לא הביא את דין ב

תרת. שלדעתו יצה מוהב מסביר שפשוט שהביצה אסורה. אך יתכן שהשמטת הרמב"ם מכוונת ולדעתו

 צהיהוא פוסק שב ת רבה,שיטבה דרבנן ולכן גם הכנה אסורה מדרבנן, ודלא כסוגייתנו ההולכת מוקצ

 בספק טריפה. עוסקת והברייתא, מותרת טוב ביום נולדה שספק

ודאן אם ב, ורק ן מותרותשיש מי שהורה שספיקא שנתערבה באחרות כול (כ"פ"א ה) מגידה הרב כתב

, וכ"נ .(כה ב"ש ד"ב א"תוה, ד"יס ה"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה נתערבו באלף כולן אסורות. וכן הסכים

 ויש מי שאסר. .טורמה

 .רהאסו, חולב או ט"בי הנולד אם ספק .אסורות כולן, באלף אפילו, נתערבה ואם: ...שו"עכתב ה

דעתו קא. וידהוי ספק ספ רות,דייק מדברי השו"ע שאם הוא ספק שנתערב כולן מות )סק"ד( מגן אברהםה

הוא קלים, כיון שמ ישע גדיבו מור וקציעהה אךשעכ"פ יש להחמיר משום דהוי דבר שיש לו מתירים. 

 מוך עליהם.יש לס פסדשבמקום ה )סק"ה( מ"במילתא דרבנן כדאים המקלים לסמוך עליהם. וכתב ה

 ביצהנגיעה וטלטול ב 

 .כי דבר המוקצה אסור רק לטלטלו ממקום למקום אבל ליגע בו מותר"" תרמה(' ס )ביצה מרדכיכתב ה

 ".בביצה נוגע כלי יהא ובלבד שלא... בשבת דמתיילדא וביצה" (א' ס א"פ )ביצהכתב  ש"ראה לעומתו
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שם כתב  מ"מבו יצה,יגע בבלשאסור  )ביצה פ"ה ה"א(הביא את הירושלמי  הל' כג( שבת 'מהל ה")פכ ראב"דה

כתב  א(רמב"ם סימן קלשונות ה. ובל)סי' אלף תקד רדב"זוה .שהאיסור הוא שמא ינענע את הביצה ע"י הכלי

 סובר בדעת שם() מג"עם הע משום שעגולה היא וכל נגיעה מטלטלתה. אולשדווקא בביצה אסור ליג

 ו. ק כמותפס לטול', ולכן לאהרמב"ם שהירושלמי אזיל כמ"ד 'טלטול מן הצד שמיה ט

 א לצורך דברלם הוא א, אבל מחלק שלצורך דבר המוקצה אסור אפילו בנגיעה סז( )סימן תרומת הדשןה

 . )סימן שי' סק"ג( מג"אהמוקצה מותר בנגיעה, וכן תירץ ה

 .אכלהל שלא כןש וכל, (מרדכי לטלטלה. דהיינו: רמ"א), בה ליגע אסור ט"בי שנולדה ביצה :שו"עכתב ה

וא אלא ה כדעת התה"ד()מי ר עצהסביר את דברי הרמ"א, שאיסור הנגיעה אינו איסו )סק"ב( מגן אברהםה

 סה, ג()רלוי פסק שהוא תכולק דתמה, מדוע לגבי נר  )סק"א( ט"זמשום שהביצה מתגלגלת והוי טלטול. ה

 יר מפני שהיא"א מחמהרמששאין ליגע בו, וכאן חילק בין נגיעה המטלטלת לנגיעה סתמית?! אלא 

 מתגלגלת מצוי להתנענע ע"י הנגיעה.

 'הכנה דרבה' 

 )ב:(שנינו בביצה 

 מר רבה: מאימיה, דאלה. ורבה לטע מאתמול גמרה -"וקסבר רבה: כל ביצה דמתילדא האידנא 

ין יום יום טוב, ואלמכין  בת, וחולחול מכין לש -ת אשר יביאו דכתיב והיה ביום הששי והכינו א

 ם טוב בעלמאתה, יוי: אלא מעאמר ליה אבי -טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. 

בת אחר יום גזרה משום ש -שתרי! שבת דעלמא ת -ום טוב אחר השבת. גזרה משום י -תשתרי! 

 טוב"

ול "ה שאסור לאכברים בסו ת לאכילה שאינה מוקצת, ואעפ"כרבה מעמיד את המשנה בתרנגולת העומד

רכי צמחייבת שכל  המועד ושתאת הביצה משום דין 'הכנה'. מה המשמעות של הכנה? יתכן להסביר שקד

ן להתיר ות נוספת, אי. אפשרכלההאדם יהיו מוכנים מיום חול, ומכיון שהביצה נגמרה בשבת, אסור לאו

שבת בכך מתגלה שהשבת, שה בר, ולכן אין לאכול ביו"ט ביצה שנגמרשהמועד יהיה ה'מכין' ליום אח

 שימשה את היו"ט.

 בראשונים ישנם כמה פירושים לדין הכנה וכדלהלן: 

יהם אסורים ה, ששנמוקצ מפרש שדין הכנה מבוסס על דין )ד"ה ורבה, לטעמיה דאמר רבה( רש"י .א

 הערב. החידושוכן מלא השדבר מהתורה. דין מוקצה וגם דין הכנה אוסרים לאכול במועד כל 

. ם אם הוא קודש()גם הקוד הוא שחייבים להכין מיום חול ולא מהיום )בשונה ממוקצה(של רבה 

וכן בשבת, הר אם אסו דבר נוסף ש'הכנה דרבה' מחדש הוא שגם דבר המסתיים בידי שמים

 בשונה ממוקצה שדבר ש'גומרו בידי שמים' אינו חשוב למוקצה.

מביאה שרבה חזר  )פסחים מז:(מקשה, הרי הגמ'  ט("לי מכינה שבת ואין, לטעמיה רבה ה")ד א"רשבה

ר שהכנה מדאורייתא מבוססת על מוקצה בו ומוקצה אינו אסור מהתורה, ולכן לא ניתן לומ
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היתה נגמרת ביו"ט היא היתה מותרת, אך לרש"י כ"ש  דרבנן. עוד הקשה, דמשמע שאם הביצה

 . עיין ברשב"א שהקשה עוד על רש"י.שצריך לאסור ביצה שנגמרה ביו"ט עצמו

צה זר בו שמוקחרבה לא  :א"הרשב קושיות את מתרץ לטעמיה( רבה ה")ד מקובצת שיטהה

רי סורה, ודבה אא היתה הידאורייתא. עוד כתב, דאה"נ גם אם הביצה היתה נגמרת בשבת עצמ

 י.ם לפנומיייהגמ' שהביצה נגמרה יום לפני באו לאפוקי הבנה שהביצה נגמרה 

ו קשור נה אינברים שדין הכסו לטעמיה( רבה ה")ד א"רשבו (.טו )פסחים ן"רמב, והיה( ה")ד תוספות .ב

 . מועדהלמוקצה, אלא איסור להשתמש במועד כ'מכין', שזהו דין בקדושת 

תר בשבת אין מולא שאמפרש שטעם הכנה דרבה אינו קשור כלל למוקצה,  )א.( בעל המאור .ג

 הכתוב. תראלא היא גזי דבר שנברא ביו"ט מאתמול, ולא ביו"ט דבר שנברא בשבת מאתמול,

: המאור לבע. ב .בדבל חול ביום בטו ויום שבת צורכי להכין שחובה מוקצה מדיני דין: י"רש. א: לסיכום

 .שבת ורכיצ להכין בטו יום על סוראי: ן"רמב', תוס. ג .טוב ביום שבת צורכי להכין שאסור, הכתוב גזרת

סור שא פסחים מז:()בגמ'  שמבואר (ג)שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן נח אות  אוירבך גרש"זובגדר האיסור, כתב ה

כל מלאכה',  א תעשו'ל להשתמש בעצי מוקצה ביו"ט משום העשה של 'והכינו' ומשום האזהרה של

ן דבר שלא הוכ וא שכלהבר ומוכח מכך שכל השתמשות בדבר שאינו מוכן נחשבת למלאכה, וביאור הד

ת או שבו הנעשית בהכנה זוו, בביום חול נחשב כאילו מכינים אותו בשעה שאוכלים אותו או משתמשים 

 יו"ט נחשבת כמלאכה.

 סעיף ג':

 ביצה שנולדה ביו"ט ונתבשלה בתבשיל 

 (עד' יס) וראד שעריב וכ"פ. ט"בי שנולדה ביצה בספק שנעשה התבשיל אפילו אסר (תשטו' סי) ה"יראבה

 סור.א תרנגול ממנו מילאו או טוב ביום שנולדה ביצה בספק מאכל ליבנו דאם

 עמוט אבל יןבע כשהוא וקאד , הואבטיל לא מתירין לו שיש דבר דאמרינן דהא ת"רלמד מדברי טור ה

 י"ל שלר"ת גםכרח, דשאינו מו כתב ב"י. אולם הלבטלה נתכוין שלא כיון מותר התבשיל , ולכן'בס בטל

 . אסור, משום שנעשה למראה וטעם, וכל דבר הנעשה לתת טעם אינו מתבטל

 תיריןמ לו שיש דדבר אסור ומאי בת בביצה טוב ביום שנתקן 'הרוטב (ז' סי כג כלל) ש"ראה מטעם זה כתב

 וא מאכל וב ליבנו אם יסרלא ר"מה בשם כתוב מצאתי (ג"סק שם) דורא שערי ובהגהות בטיל', ולא הוא

ן הקדירה לתיקו הליך רצוןשכשיש בת (משום ה"ד. לט) אסור. וזאת עפ"ד התוספות תרנגולת בו מילאו

 ה כדי לבשם את התרנגולת.חשיב מין במינו, ומלבנים את הביצ

 אבל ינובמ דוקא ,בטיל לא באלף אפילו מתירין לו שיש שדבר (חוץ ה"ד: כל. ע"ז לו ה"ד: ביצה ב) ן"רה כתב

 ם"רמבה "ד, וכ(ד"ה ו"פ נדרים) יושכן איתא בירושלמ (ולבטיל ה"ד. לח)וכ"כ התוספות  בטיל. במינו שלא

  .:(טז א"ש ד"ב ארוךתוה"ב ) א"רשבוה (ב"מהל' מאכ"א הי ו")פט
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 תרמו הכל ל,ותבשי בשר עם וםבי בו בשוגג שנתבשלה טוב ביום שנולדה ביצה .(יט נח' סי) בו כלה כתב

ום דבטל יתר מש"ת טעם ההרמשום שאינם נותנים טעם כלל. ולפ"ד  למחר, עד שמניח הביצה מן חוץ

 בשישים.

 חוץ תרמו הכל דוכנג' ס יש םא, ותבשיל בשר עם בשוגג שנתבשלה טוב ביום שנולדה ביצה :שו"עכתב ה

 .לבטי לא, עביד וטעמא דלחזותא מידי, בזה וכיוצא התבשיל בו לבנו אם אבל; הביצה מן

 שר מותר, אבלה עם בתבשלדמשמע שהביצה עדיין שלימה, ואפ"ה דוקא כשנ )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

ו בטל סובר שטעמ ב, ד(יו"ד ק)א עם ביצים אחרים כל הביצים אסורים משום שהוא מין במינו. אבל הרמ"

 אפילו בדבר שיש לו מתירים.

ה, ינה צריכם או שישיאפיל שאם הביצה אינה קלופה ונתבשלה עם אחרות )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

נה רן בביצה שאימדברי  יד אתכתב שתמוה להעמ )סק"ג( ט"ז. ה)סק"ז( מ"בשהם מי ביצים בלבד. וכ"כ ה

 מ"בו. הצמה אסר הכלבביצה עת הקלופה, ולכן תמה מדוע צריך שישים, הרי אין כאן איסור כלל, ורק א

 פסק שבמקום מניעת שמחת יו"ט יש לסמוך ע"ז. )סק"ח(

 ו(-ק"הס"ד סימן קב וי) ש"ךה אבל סובר שדוקא דאיכא תרתי, חזותא וטעמא אינו בטל. )סק"ז( מגן אברהםה

 .גר"אסובר שהכוונה לחזותא או טעמא. וכ"ד ה

 סעיף ד':

 כפיית כלי ע"ג הביצה 

  מג.( -)מב: שנינו בשבת 

כלי  ל כופה עליהתה, אבביצ "אמר רב חסדא: אע''פ שאמרו אין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל

 אשפה, ואינהיצתה ביל בשלא תישבר. אמר רבה: מ''ט דרב חסדא? קסבר תרנגולת עשויה להט

טל. בר שאינו ניצורך דלי לעשויה להטיל ביצתה במקום מדרון, והצלה מצויה התירו ]לטלטל כ

ת כלי א ]שאוסר לתרב חסדמא דרש"י[ והצלה שאינה מצויה לא התירו... רב יוסף אמר: היינו טע

י תחת ן נותנין כלשם שאיק: כצה. רש"י[ משום דקא מבטל כלי מהיכנו... א''ר יצחלקבל את הבי

לא לדבר כלי ניטל א בר אין. קסתרנגולת לקבל ביצתה, כך אין כופין עליה כלי בשביל שלא תישבר

 הניטל בשבת"

ק נחלקו רב חסדא ורבי יצחק האם כלי ניטל בשבת לצורך דבר שאינו ניטל. רב חסדא מתיר ורבי יצח

[ כרב חסדא. )סו: ד"ה דאי( ר"ן, )פכ"ה הכ"ג, הכ"ה( רמב"ם, )פ"ג סי' יח( רא"ש, )כ.( רי"ףאוסר. ופסקו הפוסקים ]

ונחלקו רבה ורב יוסף בטעמו של רב חסדא, לדעת רבה בעיקרון כלי אינו ניטל לצורך דבר שאינו ניטל, 

ביצה אך לקבל אותה לא, כי אין זה אך לצורך הצלה מצויה התירו, ולכן התירו לטלטל כלי לכפות על ה

מצוי. ולדעת רב יוסף בעיקרון מותר לטלטל כלי לצורך דבר שאינו ניטל, ומה שאסר רב חסדא לקבל את 

הביצה הוא משום שכעת הוא מבטל כלי מהיכנו, דהיינו הכלי יהיה אסור בטלטול כעת, שהרי ביצה זו 

ר בטלטול מדין בסיס לדבר האסור, לעומת זאת היא מוקצה לכו"ע וברגע שתונח בכלי הכלי יהיה אסו

 כאשר יכפה את הכלי עליה הכלי לא יהיה אסור בטלטול. וכתבו הפוסקים הנ"ל את טעמו של רב חסדא.
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צה' ה וטלטול בביל 'נגיעולעי. לי'הכ בה יגע שלא 'ובלבד )ה, א(הביא דברי הירושלמי  )ביצה א, א( רא"שה

 רושלמי.הבאנו את דברי הראשונים בבאור הי

 .כליה בה יגע שלא ובלבד, תשבר שלא כדי כלי עליה לכפות מותר :שו"עכתב ה

א מבטל ה, ונמצצקדהרי היא מו עפ"ד האחרונים עולה שאסור ליתן כלי תחתיה, כדי שתיפול הביצה בו,

כדי  ביצה שהוטלה שת ע"גרניח כתב שמסתבר לאסור לה )שש"כ פכ"ב הע' מח( גרש"ז אוירבךכלי מהיכנו. ה

שת רהועי"כ תאסר  שת,לשומרה שלא תנקר אותה התרנגולת, כשידוע שתטיל ביצה נוספת ע"ג הר

ם יח את הרשת גין להנתכובטלטול ונמצא מבטל כדי מהיכנו. משום שמחשיב את הביצה הרי הוא כמ

 בעבורה.

 סעיף ה':

  הסמוכים זל"זדין ביצה בשני יו"ט או שבת 

 )ד.(שנינו בביצה 

רת בזה. לדה בזה מותמר: נונן אאתמר, שבת ויום טוב, רב אמר: נולדה בזה אסורה בזה, ורבי יוח

מר: אליעזר, דא א דרביאליבונימא קסבר רב קדושה אחת היא? והאמר רב: הלכה כארבעה זקנים, 

ית ליה רבי יוחנן לרבה, וכנה דנה דרבה קמיפלגי, רב אית ליה האלא הכא בהכ -שתי קדושות הן! 

אמר:  זה, ורב אסיותרת בזה מהכנה דרבה. אתמר, שני ימים טובים של גליות, רב אמר: נולדה ב

: נולדה מרי תרוייהוואל דאושמ נולדה בזה אסורה בזה. אתמר, שני ימים טובים של ראש השנה, רב

ו עם אחת נשתהלו(, פ)כו בזה אסורה בזה, דתנן: בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום

ם ד המנחה. ואאלא ע עדיםהעדים לבא ונתקלקלו הלוים בשיר. התקינו שלא יהו מקבלים את ה

יה : הלכתא כותאמר רבאהיום קדש, ולמחר קדש. ו נוהגין אותו -באו עדים מן המנחה ולמעלה 

 דרב בהני תלת, בין לקולא בין לחומרא"

 להגיע יןיכול לוחיןהש ואין, דין מבית הרחוקים גליות בני אלא אותו עושין שאין - גליות של: רש"יופ

 שלשים םביו אם שלשים םביו אם, החודש נקבע יום באיזה להודיעם, טוב יום עד חדש מראש אצלם

 ובשני .שריא פשךנ וממה, הוא חול יהומיני דחד - בזה מותרת .מספק טוב יום ימים שני ועושין, ואחד

, דרבנןמ ארוך כיום להיות ועקב חוק ודאי שהם - בזה אסורה :פירש השנה ראש של טובים ימים

  .לעשותן התחילו ספק מחמת לא שמתחילה

 זה ריה לשני ואות הכין אם וןבראש שנולד או ראשון טוב ביום מוקצה שהיה דבר" (א, כד) ם"רמבה כתב

 ה"ד: א) ן"רה תבכ .בראשון ינההכ א"כא בשני מותרת אינה בראשון שנולדה דביצה מדבריו נראה. "מותר

 טוב ויום ואה שקדו ודאי שבת ,טוב ויום שבתשבשונה משני י"ט של גלויות ששניהם מספק.  (ומדפרכינן

  .הוא גמור טוב יום שמא נמי לה הסמוך

 .(עו פראג דפוס) ן"ראבכ דלא .רבותי כל , וכ"פבשני תאכל בראשון שנולדה ביצה (פ פ"א אות) הגה"מ כתבו

 ראש של טובים ימים שני אטו גליות של טוב יום גזירה להחמיר בכולהו ראשונים גאונים שהנהיגו שכתב

  .השנה
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 של ט"י בשני בלא, גליות של ט"י בשני שני טוב ביום מותרת ראשון טוב ביום נולדה אם :שו"עכתב ה

' א יוםב טוב וםי ואם: כתב רמ"אוה. בזה אסורה בזה נולדה, לזה זה הסמוכים ט"וי בשבת וכן השנה ראש

 .(ל"מהרי) גליות של' ב ביום מותר, שלפניהם בשבת ונולדה' ב

ע"פ נולדה בשבת אביצה שהם את שהסביר, שאין מתירי )א: ד"ה דרב( ר"ןהביא דברי ה )סק"ח( מגן אברהםה

ת ריו נמצא ששבט שלאחיו"שנגמרה כבר ביום שישי, כיון שבשבת נאסרה מדרבנן ואם אתה מתירה ב

ה חשובה , כיון שהלידורייתאמדא סובר שאסורה )פ"א סימן ג( יש"שהכינה ליו"ט, וזהו איסור מדרבנן. וה

ער שמדאו'. וב ל הכנהזה כלביו, והביא מהראשונים שלא שייך דחה דבר )שם( מגן אברהםהכנה. אך ה

 כתב שאין הדבר ברור. )אות טז( הציון

 .בשבת ףא טעמא האימ אסור' ה ביום ונולדה ישי,ש-חמישי ביום ה"ר חל אם ה"ההוסיף ד )ס"ק יט( מ"בה

 סעיף ו':

 לקיחת ביצה מהגוי 

 )ז.(שנינו בביצה 

וב. ואיכא טיום ב מותרת לאכלה -מערב יום טוב וחזרה "אמר רבי יוחנן: ביצה שיצאה רובה 

לא,  -ה באין, אבל רו -ולה דאמר: מאי עם יציאתה נגמרה עם יציאת כולה נגמרה, עם יציאת כ

ם טוב ולא לין מערב יותרנגו ה שלולאפוקי מדרבי יוחנן... דאמר רב מרי בריה דרב כהנא: בדק בקנ

 פה יפה.י קאימר: לא בד -והלא בדק!  -מותרת.  -ה מצא בה ביצה, ולמחר השכים ומצא בה ביצ

 ובה וחזרה הואי, וכדרבי יוחנן"ראימר: יצתה  -ואפילו בדק יפה 

מול, שאנו דק מאתתרת אם לא בפרשו שגם בלא זכר מו (ודוקא ה"ד: ג) ן"רהו (כי ה"ד: ז) תוספות, י"רש

 .ביום יולדות רובן זכר בלא דאףתולים שמאתמול היתה שם, 

 בליל הגוי מן יציםב ליקח מותר דמשום כך (ודוקא ה"ד: ג) ן"רוה (תרנא' סי) מרדכי, ה(ט' סי) ש"ראה כתבו

 הרב וכתב. יותגל של טובים מיםי בשני שני בליל וכן ילדה טוב יום מערב דתלינן טוב, יום של ראשון

 ולדותי שאינן שרובן מזכרים (לא כי ה"ד: ז' חי, ד' סי ה"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה בשם (ד"פ"ד הכ) המגיד

 מותר. רבעי כרז נגולתר אין ביום, וגם בדספנא מארעא רובן יולדות ביום, ולכן אפילו אלא

 סוברים שבליל שני של ראש השנה אסור לקחת ביצה מהגוי. וכן לא (ט' סי) י"אשיר הגהותו (שם) ן"רה

כתב שיש המתירים ליקח ביצים מהגוי אפילו ביום ראשון של  )שם(השבת. והר"ן  שאחר טוב יום בליל

 רובא, בתר ואזלינן נינהו יומן בני לאו ביצים של דרובן משום גליות של טובים ימים ראש השנה, ובשני

והוא דוקא כאשר המוכר מגיע אליו, אבל ללכת לביתו חשיב כמקום הקבוע שלהם ואסור, שכל קבוע 

אלא שהסתפק אם הולכים  ,(אמר ה"ד: פו ז"ע) תוספותה בשם (הולך ר"ת ה"ד. טז) כמחצה על מחצה דמי. וכ"כ

 א"רשבה בשם (ד"פ"ד הכ) כתב המגיד הרב אבלאחר הרוב בדבר שיש לו מתירים, כיון דבאלף לא בטל. 

שביצים הוא דבר הנאכל מיד, ולכן אין  (שם) מרדכיה אסור, וכ"כ הוא מתירין לו שיש דדבר דכיון (שם)

 יום קודם דנולדה תומו לפי מסיח גוי החנוני שאם (א"תרמ' סי) עוד כתב של ביצים שנולדו קודם יו"ט.רוב 

שהביצים שנולדו היום טובים יותר משל אתמול. אא"כ  מקחו, משביח הגוי ואין הואיל דשרי, נראה טוב
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 נאמן תומו לפי מסיח גוי דאין (ט' סי ח"י )כלל ש"ראה שכתב ואע"פ הוא בקי בדיני ישראל ויודע הלכותיהן.

 הסומך הוא דרבנן דמידי כיון .(שעז' סי) ש"ריבוה (פ"תתק' סי א"ח) א"רשבה בלבד, וכ"כ אשה בעדות אלא

 הפסיד. לא המרדכי דברי על

 בקינה דקב אפילו לפיכך; ותרתמ, טוב ביום נולדה כ"ואח וחזרה ט"מעי רובה שיצאה ביצה :שו"עכתב ה

 לתשתרנגו; מותרת, ביצה הב ומצא השכים ולמחר, ביצה בה מצא ולא לחשיכה סמוך ט"עי תרנגולת של

 ואינו בתים' ס תוך זכר רנגולת שיש והוא; וחזר רובה יצא שמאתמול תולין ואנו, בלילה יולדת אינה

 ליכא פילוא, ט"מעי בדק לא אם אבל. ואסור בלילה שתלד אפשר כן לא שאם, גשר בו שאין נהר מפסיק

 מן יציםב ליקח תרמו לפיכך, יוםב יולדת רובן זכר ובלא. נולדה שמאתמול תולים שאנו, שריא בהדה זכר

 של יםטוב ימים שני של שני ילבל וכן; נולדו ט"שמעי דתלינן, טוב יום של ראשון בליל יהודי האינו

 אשוןר ט"בי ציםבי המביא י"וא: רמ"א. השבת שאחר טוב יום בליל ולא ה"ר של שני בליל לא אבל, גליות

, שבועה באמצע חלש ט"בי ודוקא. (ביצה ריש מרדכי), עליו לסמוך מותר, מאתמול שנולדו תומו לפי ומסיח

 ודייה אינו אין, ט"בי ייתאמדאור ואסור בשבת נולדה שמא לחוש יש שאז, בשבת באחד שחל ט"בי אבל

' סי ד"תה). דרבנן לאא דאינו, נאמן ,ה"ר אפילו, שני ט"בי אבל, ראשון ט"בי ודוקא; נאמן תומו לפי מסיח

 .(ט"ע

מסיח לדה היום, ושש שנואין חשלפי דברי תה"ד, אם הביאה הגוי בהשכמה ש )ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

א משולכן הגיה:  דרבנן.מלא אלפי תומו שנולד מע"ש מותר, שגם אם נולדה בשבת אינה אסורה ביו"ט 

ם הוכרים ביצים רוב המו, שש להתיר אם מסיח לפי תומכתב שי )פ"א סימן ו( יש"ש'נגמרה' בשבת. וה

ירין, בר שיש לו מתדדהוי  שוםממאותן שנולדו כבר לפני כמה ימים, ואע"פ שאין סומכים ע"ז להתירם 

. )סק"ט( זט"ן. וכ"נ מהמו נאמתו מ"מ מדאורייתא יש לסמוך על רוב אלא שאסור מדרבנן, וגוי מסיח לפי

 .)ס"ק לא( מ"בוכ"פ ה

יום יצה שנולדה בודע שביהוא שהביצים של הישראל והגוי מסיח לפי תומו שנולדו מעיו"ט, אע"פ ואם 

תבו ולד מקודם, כומר שנר לאסורה לישראל, מ"מ כיון שלגוי עצמו אין מגיע שום תועלת ממה שמשק

 .םמחמיריישה רפוה ב"חה אבל ועוד שמותר לסמוך עליו כיון שמסיח לפי תומו. חדש פרי, ט"ז, ש"ךה

 סעיף ז':

 השוחט תרנגולת ומצא בה ביצים 

 )ב:(שנינו בביצה 

ר איתא, ליגז ב. ואםן ביום טומותרות לאכל -"השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות 

 שכיחא היא, לתא דלאצים גמורות במעי אמן מיאמר ליה: בי -משום הנך דמתילדן ביומיהן! 

 א גזרו בה רבנן"ל -ומילתא דלא שכיחא 

גם אם חל לאחר השבת. ואע"פ שיתכן ואם לא נשחטה  ,איירי טוב יום בכלש משמעד (א' סי) ש"ראה בכת

היתה יולדת היום וצריכה להיאסר, י"ל שאיסור הכנה הוא דוקא כאשר נגמרה הביצה היום ע"י הכנה של 

. וכ"כ ף"ריה מדברי נראה שכן וכתב ,(ומדפרכינן ה"ד: א) ן"רהוכ"ד  אתמול, ובצאתה לאויר העולם נגמרה.
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 אבלכתב שטעמה משובח יותר כשנולדה.  )מלחמות ב: ד"ה אמר( רמב"ן. וההמפרשים בשם (כ")פ"א ההמגיד 

העמיד את הברייתא בסתם יו"ט, אבל יו"ט שאחר השבת אסורה מספק שמא הייתה יולדת  אפרים רבינו

 היום.

 .בתהש אחר לש טוב יוםב ואפילו; מותרות, גמורות ביצים בה ומצא תרנגולת השוחט :שו"עכתב ה

 סעיף ח':

 אפרוח שנולד ביו"ט ובשבת 

 )ו.(שנינו בביצה 

ב אמר: מר: מותר. רוחנן אבי ירואיתימא  שמואלאמר: אסור, ו רב"אתמר: אפרוח שנולד ביום טוב, 

 מו בשחיטה"תיר עצל ומאסור, מוקצה הוא. ושמואל ואיתימא רבי יוחנן אמר: מותר, הואי

 כתב (ו' סי) ש". והראלא פסק בזה הלכה כמאן משום שהסתפק ף"רישה (איתמר ה"ד: ג) ן"רה כתב

 כרב, וכ"ד פסק :(ו גליוןב) ר"חרו. , ולכן לא הזכי לחומרא דאזלינן ף"הרי דעת וכן כרב פסקו שהגאונים

 מועד בית ק"עבה, פרוחא ולענין ה"ד: םש' חי) א"רשבה כשמואל, וכ"ד פסק :(ג) ה"רזה אבל .(א"פ"ב ה) ם"רמבה

  .(ד' סי ה"ש

 ודבעוד כנהה ביה שייך אידוד ,הכנה משום שלאחריו ט"בי שאסור יחיאל ר"ה כתב בשבת נולדה ואם

ה ולא משום ר מוקצעם איסותמה, הרי רב שאסר בנולד הוא מט ב"י. הלכלום ראוי היה לא בקליפתו

ם היתר לא שיש בו טעאתירו? הנן הכנה, ומשמע שאין בו הכנה. וא"ת שיש בו הכנה מדוע שמואל ור' יוח

 א: ד"ה הלכך() ן"ר. גם הר הכנהיסוהואיל ומתיר עצמו בשחיטה. ועוד י"ל שחשוב למוקצה ולכן שייך בו א

  יאל.יח רבי כדברי סובר

 .אחריושל ט"בי אסור, בשבת נולד ואם. אסור, ט"בי שנולד אפרוח :שו"עכתב ה

ן לאכילה, זו הוכ הדלפי שע"י לי ,מאמר מרדכיסובר שאיסור זה הוא מהתורה, וכן הסכים ה )ס"ק יא( ט"זה

יו"א. לן שבת מכינה ו, ואיחריוכיון שבשבת א"א לשחטו ולאכלו, נמצא שהוכן בשבת לאכלו ביו"ט שלא

ול אין יכול לאכוקצה ווא מהועוד סוברים שהאיסור מדרבנן בלבד, לפי שבשבת עצמה אליה רבה ה אך

 הכין ליו"ט. ולטלטלם באותו יום כלל, ואם נתירו ביו"ט נמצא ששבת
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 ובו י"א סעיפים

 הקדמה 

בה כאע"פ שהוא מ התנור,לים משמותר לגרוף את האפר והגח )ביצה כג.(למדנו ע"פ הגמ'  )תקז, ד(לעיל 

'כל  )יב.( רז"ה. וכ"כ הכל נפשאו עי"כ, דמכיון שא"א באופן אחר הותר לכבות כמו שהותר להבעיר לצורך

ם לר"ן שבת הובא במיוחסי) רא"הב הרך אוכל נפש מותר, ומה לי הבערה ומה לי כיבוי'. עוד כתכיבוי לצו

 שאין המכבה חמור מהמבעיר.  קלד.(

י לא יהיה לעולם הכיבוכיון שפש, מאין היתר לכבות אש בידים גם לצורך אוכל נ )ביצה כב.( מאיריל אמנם

ימן )ס מ"ב"כ ה"ף. וכהרי בדעת )שם אות ד( אגר"המכשיר של האוכל אלא שמונעו מלהתקלקל. וכ"כ ה

 בדעת השו"ע שם. תקיד(

 סעיף א':

 כיבוי הבקעת 

 )כב.(שנינו בביצה 

פשות לא קא נסכנת  איכא"בעא מיניה אביי מרבה: מהו לכבות את הדלקה ביום טוב? היכא ד

 -ר. אסואמר ליה:  - מון, מאי?משום אבוד מ -מבעיא לי, דאפילו בשבת שרי. כי קמבעיא לי 

מותר.  -ו הקדרה אהבית  תעשןיאיתיביה: אין מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא 

 רבנן"ל -דה היא, כי קאמינא אנא ההיא רבי יהו -

 את לכבות ראסו לאאנה זו, שהעמידו את המשנה כר' יהודה, ולכן אין הלכה כמש :(יא) ף"ריה כתב

 .(ו"ה ד"פ) ם"רמב"ד הוכ אסור. הכל הקדירה, או הבית ןיתעש שלא בין עליה לחוס בין הבקעת

בין לחוס עליה ו קה ביןת הדליאכתב שאין הלכה כמשנה זו, אלא אסור לכבות  (יט' פ"ב סי) ש"ראה אולם

 סיר מהאש כדיגון שיכי, שלא תתעשן הקדירה והבית. ודוקא כאשר אפשר להציל מעישון בלא כיבו

כל בות לצורך אוותר לכרה מלו אש אחרת ואם לא יכבה תתעשן הקדילבשל על אש אחרת, ורק אם אין 

ש החמירו. אוכל נפש ממ שאינו דברנפש. ולדעתו מה שפסקו כר' יהודה הוא 'הלכה ואין מורין כן' או שב

 ד' מותר.שבשביל שלא תתעשן הקדירה וכ (ח' סי ח"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבוכ"ד ה

 , ולכן מותריהודה כה כר'הסוברים שהל )ביצה תרפב( מרדכיוה )סי' תשנז( ראבי"השל ה שיטה נוספת

 .יקהלכתחילה לכבות בקעת כדי שלא יעשנו הבית והקדירה, ואפילו קדירה ר

חמירו הוכל נפש ממש שירי אן בו מככתב שישנם ג' חילוקים בדבר: א. דבר שאי .(לב ב")נ"ד ח ירוחם רבינו

חת יו"ט, ותו ימנע משמתירו אא יבית וכד'. ב. דבר שאם לבו, כגון תשמיש המיטה או כדי שלא יתעשן ה

 שנרצם. ושפוד סכין זתהשח וןכג אחרים, עם לעשותן כגון גריפת התנור. ג. מכשירי אוכל נפש שאפשר

  לרבים'. כן שדינם 'הלכה ואין מורין
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 איןו. נפשות תסכנ שם אין אם, שנשרף ביתו רואה אם אפילו, ט"בי דליקה לכבות אסור :שו"עכתב ה

 . טתומ לשמש כדי או הקדירה או הבית יתעשן שלא כדי ואפילו, הבקעת מכבין

 "ד()סק מ"ב. התבשילורך הסובר בדעת השו"ע שאסור לכבות את הבקעת גם לצ )אות ד(מאמר מרדכי ה

 תר.הסביר שדעת הרי"ף והרמב"ם כדעת הרא"ה שכיבוי בתוך הצליה עצמה מו

בל רה ריקנית, אך קדילצור שלרי"ף והרמב"ם האיסור לכבות הוא סובר )אות ב( ערוך השולחןה אמנם

 .גר"או )סק"א( מגן אברהםלצורך התבשיל מותר לכבות. וכ"נ מה

 הנמכת להבת הגז ביו"ט או הדלקת אש אחרת 

 בשלל או הצילל אפשר אי אם אבל, כיבוי בלא הקדירה להציל אפשר אם דוקא אומרים ויש: רמ"אכתב ה

 .יקרע ל"וכנ, (וטור א"ורשב יצהדב ב"פ ן"ור ומרדכי ש"הרא), לכבות מותר, שיכבה רק אחר בענין הקדירה

 ת הקדירה בלאהציל אלכול כשיכול לעשות אש במקום אחר נחשב עדיין כי )סק"ב( מגן אברהםלדעת ה

ד  ט אותשה ח"ד סימן לפילה למתשו"ת )אלא שב )סק"ו( מ"בו פרי מגדיםכיבוי, ואסור לכבות את האש. וכ"כ ה

באופן אחר  דליק שוב, אבלבות ולהלא לכוכתב שאין שום הוכחה מדבריהם, שודאי לגבי כיבוי הבקעת עדיף למעט באיסורים 

זה את וכה ויציל בהבה נמלדליק כתב שאם יכול לה )יג, י( שש"כ. גם הודאי שלא ינמיך אלא ידליק אש אחרת(

דיף עשביו"ט  הע' נב()רבך ויאסביר הגרש"ז התבשיל, אסור להנמיך את הלהבה שהתבשיל עומד עליה. וה

 מש.אוכל מהנת להדליק מלכבות, שכיבוי דומה יותר למכשירין מאשר הבערה שנראה כהכ

לא  ור הלכה זו,הוא מקשהרא"ש  תמה על המגן אברהם, הרי )או"ח א, קטו. ד, קג( משה אגרותבשו"ת  אמנם

 ות בחינם אלאין לכבת אותר שכבר דולקכתב שיש להדליק אש חדשה, אלא שאם יש לו אש נמוכה י

שום שבכיבוי כבות מלשר יעביר אליה את התבשיל. עוד כתב, שבדר"כ אמרו שעדיף להדליק אש מא

עדיף שבדל. והוסיף הז אין י גישנם כמה פעולות בשונה מהדלקה שהיא פעולה אחת, אבל בהדלקת וכיבו

פחם.  רי אינו עושהנן, שהדרבו אסור אלא מלא להדליק אש חדשה משום שכיבוי הגז אינה מלאכה ואינ

ח"ד ) למשה פילהתשו"ת ב, וכ"פ פסק שעדיף להנמיך את האש )א, לא. חזו"ע עמ' נח( אומר יביעגם בשו"ת 

)שמירת  רי"ש אלישיבגכ"ד הופש, שכיבוי והבערה שוים הם לענין יו"ט ומותרים לצורך אוכל נ סימן לט(

רך בישול ם של גז לצוכיריי יך אשכתב שמותר להנמ )מאמ"ר פי"ז, לז( יהוגר"מ אל. היו"ט כהלכתו יב הע' טו(

 שהאוכל לא ישרף, כי אין בגז גזירת פחם.

ל עלשמור  ת להבת הגז כדיאשהעלה שאם מנמיך  . מאמרו של הרב יהודה פריס(304)יח, עמ' ע"ע בתחומין 

הקטין הדין מותר ל מעיקר אולם חום המאכל, אם יש להבה קטנה יותר יעביר את קדרתו לאש הקטנה, וא

משך הכדי להבטיח  הלהבה את את להבת האש. אם תוך כדי הבישול או חימום התבשיל יש צורך להקטין

 הקטין.ם לאו מותר לשם. ואו לבישול תקין, אם יש להבה קטנה יותר הדלוקה לפניו, יעביר את קדרדת

 

 כיבוי שלא יתעשן הבית 

 )כב.(שנינו בביצה 
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ההיא  -מותר.  - הקדרה ית אואת הבקעת כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא יתעשן הב"אין מכבין 

 רבנן"ל -רבי יהודה היא, כי קאמינא אנא 

 לישב צטרךי שלא, ותהלכב הוא טוב יום צורךו, הדלקה מן גדול בית עשון לך ואין -' כו איתיביה: רש"יופ

 איהו צרכיכם לכל - לכם יעשה ודריש, שרו נפש אוכל מכשירי: לקמן דאמר - יהודה רבי. ובגשמים בשרב

 .לבדו הוא דדרשי כרבנן - דאסרנא ואנא, תשמיש וכן, הוא צרכיכם נמי

 אבלם. ועוד רבי ד, ו() מב"םר, , יט()ב רא"ש, רי"ףא"כ רש"י פירש שלא יתעשן הבית כשהוא יושב. וכ"כ ה

אי דצורך יו"ט.  ין כאןמונו, ואממפני הפסד בשם אחרים, ש'יתעשן הבית' היינו  כתב '(גמ ה"ד: יא) ר"ןה

 רבנו בשם (תרפא' סי) יהמרדכ כ"כוכדברי רש"י אין לך צורך אוכל נפש גדול מזה, ואפילו רבנן יתירו. 

  ר.א דר בבית אחלל, אלכ"ט שהאיסור לכבות את הבקעת הוא דוקא בבית שאין לו בו צורך יו אלחנן

כר' יהודה  שהלכה רינןר' יהודה, ואילו בדף כח. אמשכאן משמע שאין הלכה כ הקשו המפרשים,

 ךכ כתב שמפני (כי ה"ד שם)ן שמכשירי אוכל נפש שלא היה יכול לעשותם מעיו"ט מותרים ביו"ט! הר"

סובר  (ראמ ה"ד שם לחמותמ) ן"רמבה ךאש'אסור' הכוונה לאין מורין כן, אך מדינא מותר.  .(יא) ה"רזה כתב

תורה, אך הם מותרים מהיינו שן הותירץ שגם אם קי"ל כר' יהודה במכשירי שודאי הכוונה שאסור לגמרי,

גמרי, ל שהתירו :(לב הביצ) נורהת חכמים לא רצו להתירן, אלא רק הקרובים למלאכת אוכל נפש, כגריפת

 ראח דבר מפני רהנ יבויוכ יתהב יתעשן שלא שאם לא יתירו ימנעו משמחת יו"ט. אבל כיבוי בקעת כדי

  מכשיריו. להתיר רצו לא נפש אוכל צורך שהוא פי על אף

 היכבנ לא אםו בו דר שהוא בבית שנפלה דליקה התוספות כתב בשם (נה אות טוב יום' הל) חיים ארחותה

 . מותר סעודתו, יפסיד

 אבל, תלכבו ותרמ, סעודתו, סידויפ שם לאכול מקום לו יהיה לא הבית ישרף אם, בבית וכן: רמ"אכתב ה

 .(חיים אורחות שםב י"ב), ממונו הפסד משום לכבות אסור, שם לאכול אחר בית לו יש אם

חר אאין לו מקום פילו שית אהסביר שהרמ"א היקל אם ישרף הבית, אבל אם רק יתעשן הב )סק"ט( מ"בה

ר אכול בו מותלם אחר ו מקולסייג שרק אם אין  )ד"ה אבל( באור הלכהמודה לשו"ע שאסור לכבות. וב

 לכבות, אבל אם יש לו מקום אחר לאכול אסור לכבות. 

 אכילה ליכ שרפויכש ה"דה ל"ונ ,לכבות אסור הגוי בבית' אפי לאכול יוכל אםש )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

 . לכבות מותר אחרים כלים לו ואין

 

 

 כיבוי לצורך תשמיש המיטה 

 .()כבשנינו בביצה 

אמר לו: אפשר בבית  -"בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי: מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר? 

אפשר  -אין לו לעשות מחיצה מאי?  -אפשר לעשות לו מחיצה.  -אין לו בית אחר מאי?  -אחר. 
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אמר ליה: אסור. איתיביה: אין מכבין את הבקעת כדי  -אין לו כלי מאי?  -לכפות עליו את הכלי. 

אמר ליה: ההיא רבי יהודה היא,  -מותר!  -וס עליה, ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה לח

 לרבנן" -כי קאמינא אנא 

 נמי והאי צרכיכם כלל - לכם יעשה שודרי, שרו נפש אוכל מכשירי: לקמן דאמר - יהודה רבי: רש"יופ

 .ולבד הוא דדרשי כרבנן - דאסרנא ואנא, תשמיש וכן, הוא צרכיכם

 הוציאו לביתלנר או הכלי על  שמכבין את הנר כדי לשמש, אבל אם יכול לכפות (ט"רצ' סי) רוקחה כתב

 אביי.כ, ולא מריאחר אין לכבות. וביאר הב"י טעמו, מפני שסובר שהלכה כר' יהודה לג

 לשמש כדי או ...קעתהב כביןמ ןואי :שו"עהרי שלדעת רבנן אסור לכבות את הנר מפני דבר אחר, וכ"פ ה

ר לכבות גם ת, מותף הבישלדעת הרמ"א שהתיר לכבות כדי שלא ישר )סק"ב( ט"זכתב ה אולם. מטתו

כח האחרונים מו מדברישכתב  ו(א)ד"ה באור הלכה לצורך דבר אחר, אלא שאין מורין כן לאחרים. אך ה

דם שיש א"ג כתב החיי , שבכהילהשאין מקלים בזה. אא"כ הוא רואה שיצרו מתגבר עליו או שהוא ליל טב

 לסמוך על המתירים ביו"ט שני לכבות.

 מתוך' במלאכת כיבוי' 

תרה חבורה והשמטעם 'מתוך  ()כתובות ז., הרי בעילת מצוה הותרה (יח' )שם. ביצה פ"א סי ש"ראה הקשה

ת רץ שרק בבעילה? ותימיטהלצורך הותרה נמי שלא לצורך', ומדוע כאן אסרו כיבוי לצורך תשמיש 

תובות ז. )כ תוספותוה צה כב.(בי) רשב"אתשמיש אינו חשיב כשווה לכל נפש. גם ה מצוה התירו, אבל סתם

עיל ני שאינו מופש, מפנוכל אהקשו כך, ותירצו שכיבוי הנר לצורך התשמיש נחשב כמכשירי  ד"ה אמר(

 ל נפש.ר מכשירי אוכ' להתיתוךלעצם התשמיש אלא רק מסיר את ההפרעה החיצונית לו, ואין אומרים 'מ

 לםאוות שונות. ו מסיבתירמשמע מדבריהם שאומרים 'מתוך' בסתם מלאכת כיבוי, ורק בתשמיש לא ה

ק הוא בכיבוי, שר מיוחד ש דיןסובר שבמלאכת כיבוי לא אומרים כלל 'מתוך', מפני שי )תקז, ח( ב"חה

י' תקז סק"ח. ס) גן אברהםמכ"כ ה. ועצמו הותר אך אין ממשיכים את ההיתר, שהרי אין הנאה עצמית בכיבוי

 .לז( סי' תקז אות)ון יע"ע בשער הצ בדעת הרמב"ם ועוד. )א, ד( שמח אור )תצה, א( חדש פרי, סי' תקיד סק"כ(

 כיבוי הנר לצורך שינה 

שלכאורה מותר לכבות נר שמפריע לישון, ואינו דומה לכיבוי לצורך  (29)ט,  הלכות המועדיםכתב ב

כיבוי מועיל לשינה עצמה, משא"כ בתשמיש שרק גורם באופן תשמיש, שהרי האור מפריע לגוף השינה וה

שהתיר לכבות בית שנשרף רק אם צריכים לאכול בו  )ד"ה אבל( באור הלכהחיצוני שאסור לקיימו. גם ה

ביו"ט, מתיר לכבותו גם לצורך שינה, שהשינה אינה גרועה מצורך אוכל נפש. אלא שנשאר בצ"ע, משום 

כתב כדבר פשוט שצורך שינה  )ח"א סימן כ פרק ה( אליעזר ציץאת. ובשו"ת שלא מצאנו בפוסקים שהתירו ז

נחשב צורך שאפשר לכבות חשמל בשבילו. וכן העלה באות ט שמותר לכבות לצורך שינה כשאין לו 

כתב שמסתבר לומר שמותר לעשות מלאכה  )מהדו"ת סימן ס אות כח( שלמה מנחתאפשרות אחרת. ובשו"ת 

שאסור  )מאורי אש פ"א ענף ב אות ב(כדי לסלק דבר המפריע לו לישון, ואף שכתב  שהותרה משום אוכל נפש

לשרוף חמץ וקודשים ביו"ט מפני שעיקר מטרתו הוא הכילוי, מ"מ כשעושה כן לצורך השינה, נחשב 
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הדבר כצורך חיובי של הנאת גופו. אכן, לעניין הריגת יתושים כתב שיתכן ואסור להורגם, כיון שבכך 

 יתושים שאינם מפריעים לשינתו.הורג גם 

יובי חבדבר צורך  אשר ישכי רק ככתב שאסור לכבות את הנר לצורך השינה,  )פ"ב הע' לו, מ( שש"כה אולם

של  וף חמץ ביו"טור לשרסאסור, כמו שא-מותר לעשותו, אבל כאשר הכוונה לבטל דבר ולסלק המפריע

ור להרוג יף, דה"ה שאס. והוסד(עמ' קי )חוט שני קרליץ גר"נ. וכ"כ ה)מאמ"ר יז, לד( אליהו גר"מפסח. וכ"ד ה

יו"ט, תוש מטריד בהרוג ילהתיר  ()דבר חברון או"ח סימן תקלט גר"ד ליאוריתושים המפריעים לו לישון. ה

 מסברת 'מתוך', והוא דבר השווה לכל נפש ולצורך יו"ט.

דרבנן  אזי הוא ספקוינוי, רה בשכתב שיש להורות לכבות את הנר או הנו )הרחבות ה, ב, ח( פניני הלכהב

 ול.ורך גדלצ לקולא. וגם למחמירים אם יכבה בשינוי הוא יהיה שבות דשבות, שהותר

 סעיף ב':

 דיני הפתילה והשמן 

בנר  ת של חלבישנם חתיכו אם (חשמ' סי טוב יום' הל ב"ח) זרוע אורבשם ה (יז' סי) י"אשיר הגהותבכתוב 

ין ן לעשות כן בילה איכתחדולק, הנוטל אחת מהחתיכות הרחוקות מהפתילה אין נראה שחייב, אך ל

  .דולק שהוא בשעה שעוה של הנר מן לחתוךבשבת ובין ביו"ט. וה"ה שאין 

 ליה הוה רהנ מן השסילק דמיד ,חרא בנר ליתן זה מנר דולקת פתילה ליטול אין" )פ"ב סימן יז( רא"שהכתב 

 ול לעשות שוםינו יכאבר דולק ". ודקדק הב"י מדבריו שכאשר הנר כוהדליקה חזר אם הועיל ומה מכבה

 תיקון.

הדלקה , שכל הפתילות מותר שלהוסיף ,מכבה משום חייב ממנו המסתפק דאמרינן אהא :(יא) ן"רה כתב

בת אחת, אלא בדליקן לה א"אחשובה לאחת, דאל"כ יהא אסור להדליק שתי פתילות בנר אחד, שהרי 

 ודאי שמותר.

 מנר ילהפת ליקח אסור וכן; רואסו כיבוי חשיב הפתילה מן השמן להרחיק כדי הנר להטות :שו"עכתב ה

 ףלהוסי רומות: כתב מ"ארוה. אותה מכבה הוא מיד כשמוציאה שהרי אחר בנר ליתנה אפילו הדלוק

 .(צדין אין' פ ן"ר) במהרה ויכבה הרבה שיבעיר כדי דולק לנר פתילות

ין שונה , שם הדב(כשלד, )כתב שאף שגרם כיבוי לא הותר אלא במקום הפסד  )שם סימן כח( יש"שה

 רא"ש.ללו שכשמגיעה האש מתכבה ממש, אבל כאן רק מונעו מלשרוף ולכן מותר אפי

ה ועיל שידליקנמ, ולא יבוישרק כשמוציא את הפתילה לגמרי מהשמן חשיב כ )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 ןמ שהוציא המקצת בזה רהאו שתאחוז כדי לשמן חוץ העליון מקצתה להוציא מותרלאחר מכן. אבל 

 קצתהמ הוציאל בפתילה חוזלא יכול אינו אםהוסיף ש )סק"ד(ט"ז הו .יפה דולקת הפתילה ותהא השמן

 עטמ השמן שיסתלק כדי מעט הנר להגביה מותר הדולק לאש מאד סמוך שהשמן מחמת לשמן חוץ

 האש אל השמן קרבוי יחזור כ"חוא האור בו שתאחוז כדי מקצתה ולהוציא בפתילה לאחוז ויוכל לאחוריו

 .)ס"ק טז( מ"ב. וכ"כ השהיה כמו
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יתבשלו שם, ביו"ט ום לו נצרכי ינםולהוציא מים חמים מדוד שמש ביו"ט, כשע"י כך יכנסו מים צוננים שא

 ים כאן, מפניהמתיר ף לפיאשיתכן שאסור  )שבות יצחק בדיני דוד שמש פי"א אות א( אלישיב גרי"שדעת ה

שה זה, שהרי שות מעלע שבהסתפקות מהשמן, לקיחת השמן עצמה היא פעולת הכיבוי, ולכן התירו

ים אחרים מכניסת ת לנעשה לצורך אוכל נפש, משא"כ בהוצאת מים מדוד שמש שפעולה זו גורמ

שאין להתיר  ד(ה יו"ט סימן מקשי תור, מבב)שם אות גרש"ז אוירבך ובישולם, ובישול זה אינו נצרך כלל. וכ"ד ה

למעשה משתמש מים, וקייבזה, אכן דעתו שיש להתיר זאת משום שהמים שנכנסים מתערבים במים ה

 ביו"ט גם במים שנכנסו והתבשלו.

 סעיף ג':

 גרמא ביום טוב 

 כיבוי דגרם, פשטות האשכדי למנוע את הת בשבת מחיצה לעשות שמותר כתב )שלד, כב( ע"שומרן ה

 דוקא לאו רמות ויכיב דגרם" כתב )שם ד"ה דגרם( הלכה ביאורוב". פסידא במקום" א"רמה והוסיף, מותר

 תקיד, סק"ל()שעה"צ בועיין  ".ל"כנו כן הדין מלאכות בכל דאפילו לגופה צריכה דאינה מלאכה דהוא כיבוי

 ו.שיטה זלבר חשדברי הרמ"א שגרמא מותר רק במקום הפסד אין להם מקור, ולא מצינו 

 (שטז) המרדכי קה?מת דלידוגנחלקו הפוסקים האם היתר גרמא מותר בכל מקרה או רק במקום הפמ"ר כ

 ה"ד. בכ צהבי) ותתוספה דעת גם .גדול וצורך היזק במקום אלא בגרמא להקל שאין יואל' ר דעת את הביא

 .כימרד מאמרו (ג, תקיד) א"רמה ד"וכ. לגמרי מתירים ט"וביו הפסד במקום רק מקלים שבשבת (המסתפק

. ט"יוב וגם שבתב גם. גדול ורךצ אינו אפילו, צורך מקום בכל מותרת שגרמא (ו"סק תקיד) ז"טה דעת אך

 .(ה ,ג) ומגן שמש ת"בשו כ"וכ. (מד. א) אמת זרע ת"ובשו, (שיד' סי ריש) א"גרמה משמע וכן

 )ג, ס( אחיעזרבשו"ת . וצה, ה() חיי אדםסובר שיש להחמיר ביו"ט כמו בשבת. וכ"ד ה )סק"י(מגן אברהם ה

 התירו באופן ספציפי לגבי כיבוי והבערה. )א, ס(חלקת יואב ו

  חשוב כגרמא? -קיצור זמן פעולה 

 )כב.(שנינו בביצה 

מן לא: הנותן שדה לעוב יהורלה לשרגא. איתיביה "עולא איקלע לבי רב יהודה, קם שמעיה זקף 

 תאי"אדע ואמר ליה: לא -בנר חייב משום מבעיר, והמסתפק ממנו חייב משום מכבה! 

 נותןה .ותכבה, הפתילה אחר ימשך לאו, לאחוריו השמן שיסתלק רוצה שהיה - לשרגא זקף :י"רש ופירש

 .יאשתר לא טוב יוםב וכבוי - מכבה וםמש חייב .ואוכל ממנו הנוטל - המסתפק .בשבת - בנר שמן

אמר וילה, ותכבה. חר הפתאשך רואים אנו מגמ' זו ששמעיה דעולא רצה שיסתלק השמן לאחוריו ולא ימ

ידיו, מכבה כלום ב הוא לאשלו לו רב יהודה שהלוקח שמן מהכלי שהנר דלוק בו חייב משום מכבה, אפי

 עצם הקדמת הכיבוי ג"כ חשוב לכיבוי.

כתבו שהאיסור אינו משום גרם כיבוי, שהרי גרם כיבוי מותר ביו"ט, וגם  )ד"ה והמסתפק( תוספותה .א

, אלא האיסור כאן הוא משום שבשעה שלוקח את הנר גורם להמעטת )שבת קכ:(בשבת אינו חייב 
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האור כשיש פחות שמן בכלי. ולכן יצא להתיר לחתוך מלמטה נר שעוה גדול, כיון שבנר שעוה 

בשונה מנר שמן, שלקיחת מעט שמן ממנו משפיעה על האור  -עטת האור לא גורם כלל להמ

ביאר שחייב  )פ"ב סימן תרפג( מרדכיגם הישירות, אלא הבעייתיות כאן היא גרם כיבוי שמותר. 

משום מכבה משום שמכחיש מאור הנר, ואיסור זה שייך דוקא בשמן ולא בשעוה, כיון שאינו 

 .ות א()פ"ד א הגה"מאלא גרם כיבוי. וכ"כ 

בויו, ומחדש הר כים שממחולק ומסביר שהאיסור להסתפק מהנר הוא משו )פ"ב סימן יז( רא"שה .ב

בגמ' בשבת שהטעם, וייב. שגרמא בשבת מותרת יודו כאן שח )שבת קכ.(חילוק שאף לדעת רבנן 

בל כאן השמן שם, אלגיע עושה פעולה חיצונית לדליקה, ופעולה זו תגרום לכיבוי כשהאש ת

שמה שגורם  כו"ע,לחייב ושתיהם סיבה לבערה, וכשלוקח אחד מהם ממהר את הכיבוי והפתילה 

. (עולת שבת סק"דהביאו הויש"ש ב)כן ביאר את דבריו להקדמת הכיבוי חשוב כאילו הוא כיבה בידיו 

 מאיריוה סי' צט() יגמנהה ג( )עבוה"ק בית מועד ש"ג סי'רשב"א כתב שגם דעת ה )ס"ק כט(ובשעה"צ 

 דגרם כיבוי אסור. ואמר רב יהודה( )כב. ד"ה

סור ישיר א ןפאם מקצר באו נמצא א"כ, שלדעת תוס' קיצור זמן הבערה חשוב כגרמא. ולדעת הרא"ש,

 מדאו', ורק אם מכבה בעקיפין ע"י דבר חיצוני חשוב כגרמא.

ו שלא "ט אך חס עליקו ביודליפסק ביו"ט לחומרא כדברי הרא"ש, ש"נר של שעוה שרוצה לה שו"עמרן ה

". ואע"פ ה כשיגיע לשםן שיכבנייישרף כולו, יכול ליתן סביבו קודם שידליקנו דבר המונע מלישרף, בע

יצוני לאש, חכיבוי גרם השפסק מרן שגרם כיבוי מותר, היינו דדוקא שם  )שלד, כב(בהלכות שבת ש

ים חולקאליה רבה ו גר"א ז()סק" "אמג, )סק"ו( ט"ז, )ס"ד(ב"ח ה אולםמשא"כ כאן שהפעולה היא בנר עצמו. 

גוף עושה מעשה ב שאינו אחרמעל פסק זה וס"ל דאפילו לאחר שהדליק מותר ליתן דבר המונע מלישרף 

 הדבר.

; נוהגין וכן, קצרהל כדי למטה םג שמדליקים דהיינו, באור שעוה של נר לחתוך מתירין ויש: כתב רמ"אה

 במקום נר להעמיד ומותר. (דביצה ק"פ ותוספות ומרדכי אשירי והגהות ז"פ מיימוני הגהות), אסור, סכין י"ע אבל

 .(ל"מהרי) מנשב הרוח כבר אם, שם להעמידו אסור אבל; שיכבה כדי, שולט שהרוח

רים ין דבריו אמוואזה. באוסר שהביא שכמה אחרונים כתבו שנכון להחמיר כדעה ראשונה  )ס"ק כג( מ"בה

ן ת המקלים כיוכדע סק"כ() על חומרת מרן שאסר לתת חול סביב הנר שכבר דולק, כי בזה פסק המ"ב

 שאינו עושה מעשה בגוף הדבר הנדלק.

ן מגבעלמא. וה כיבוי רםגלא ביאר שההיתר לתת נר במקום שהרוח שולטת הוא משום שאינו א גר"אה

באור מה בידים. וכ"נ כיבוי אלא מחמיר, שבכל רגע ורגע הרוח נושבת, ונמצא שאינו גרמא )סק"י( אברהם

 .)ד"ה להעמיד( הלכה

  הוזזת מחוגי שעון שבת ולחיצה על מתג 

בר את לעשות פעולה ביו"ט כדי שהשעון יח )יג, לא( שש"כע"פ האמור לעיל לגבי גרמא ביו"ט, היקל ה

הזרם מוקדם יותר, שהרי לרוב הפוסקים החולקים עצם ההדלקה אינה אסורה אלא משום מוליד דרבנן, 
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מאריך בזה ומסיק להתירא אף  )ח"א סימן כ פ"ה( ציץ אליעזראבל לא כדי שיפסיק מוקדם יותר. ובשו"ת 

משקע וכיבוי לכתחילה בין לסובב השעון שבת ע"מ שיתכבה החשמל מוקדם יותר, ובין הוצאת תקע 

)ג,  אומר יביעמתג החשמל בשעה שאין הזרם פועל, ולדעתו בחשמל אין זה אלא גרמא דגרמא. ובשו"ת 

העלה שאין בכיבוי החשמל איסור תורה כלל, ולכן הרוצה להקל בזה לכוין את השעון ביו"ט בכדי  יז, יט(

יר לגרום להדליק את לכבות את החשמל יש לו ע"מ שיסמוך. והמחמיר לעצמו תע"ב. וכן יש להת

החשמל. וע"ע מ"ש בח"ב סימן כו שאין בהדלקת חשמל אלא איסור דרבנן, ויש המתירים לגמרי הדלקת 

 חשמל ביו"ט, והבו דלא להוסיף עלה.

 חשמל ביו"ט(הין גדר כיבוי "ה בענינים פ)שש"כ יג, לג. וע"ע בשולחן שלמה יו"ט ח"ב מדור העיו גרש"ז אוירבךדעת ה

 - ציאו מדי פעםים להוחול רגילשגם בימות ה -חשמל מופסק, מותר להוציא את התקע שבשעה שזרם ה

אור, ם שלא ידלק הלא גוראנו מן השקע, כדי שהאור לא ידלק עם חיבורו מחדש של זרם החשמל, כי אי

צה טול מוקלטמכדי להימנע  ומנלך לאסור?! ולגבי בעיית המוקצה יעשה כן כלאחר יד כגון במרפק,

ם עשהאור ידלק  ד, כדייחר בשעת צורך גדול מותר אף להכניס את התקע לשקע, כמובן כלאבידים. ו

 חיבור זרם החשמל, ככל גרמא שמותר לעשות במקום הפסד וצורך גדול.

טה חשמלית ל פלאס תקע שפסק שאין להורות היתר ביו"ט להכני )ח"ב סימן כג( למשה תפילהבשו"ת 

א מ יש בזה גרמה. שמ"ן מע"י שעון ועומד לחזור בעוד זמ לשקע אפילו בשעה שזרם החשמל מנותק

 או שנתרוקנו קת הגזהדללביצירת זרם החשמל, ואין להתיר אלא במקום ששכחו להכין אש מעיו"ט 

ט יש צות עונג יו"מלצורך דק, בלוני הגז. ואז יהיה מותר להכניס את התקע לשקע כשזרם החשמל מנות

ריו . העולה מדבח( שם אות)ז בל אין להתיר כשיכול לבשל על הגלהתיר, דצורך מצוה הו"ל כהפסד, א

 יר.שחשש לסברת החזו"א בדין חשמל, ולכן רק בהוראת שעה ובשעת צורך הת

ה זמן ת בבית המנורנשאר ל היאכיון שבדרך כל )שש"כ יג, לד(גרש"ז אוירבך לגבי נורה חשמלית, דעת ה

יסור אלחשוש משום  ק, שישופסרב, אין כל היתר להכניסה, וגם לא להוציאה, אף בשעה שזרם החשמל מ

ע שאסור ר לקרקהמחוב אסר משום שהוא סותר בדבר )ב, כ( למשה תפילהבונה וסותר. גם בשו"ת 

ת אור איק בחדר אחר ו להדללתר אור אחר זולתה מו מהתורה. ומ"מ מי שנשרפה לו נורה ביו"ט ואין לו

  האור. דלקיהחשמל בשעה שזרם החשמל מנותק ע"י שעון שבת, וכשיתחבר זרם החשמל 

כ שם הע' )שש" וירבךאגרש"ז העת ולענין חיבור החשמל לשעון שבת ביו"ט כדי שיכבה אותו לאחר זמן, ד

 אור, בשו"ת דךמאי. בר(דד"ה )שאסר בו הביה"ל שאסור, משום שדומה הדבר להנחת נר בתוך המים  קט(

ועל, שעון אינו פשעה שהבוונו כתב שמותר לעשות כן אף ביו"ט ראשון, ובפרט אם מכ )ח"ג פ"כ( לציון

 והזזת הזיזים אינה חשובה לתיקון כלי.

בהם ש נים ואופניםגי שעויש סו"ישנם שעונים מסוגים שונים, ואף ש )מאמ"ר יז, לט( גר"מ אליהוכתב ה

אדם הובנקל יכול  בשערה ייםמותר לקצר או להאריך את פעולת השעון, מכיון שהרי זה כהררים התלו

 ל". ו"ט כלוי לטעות ולבוא לידי איסורי דאורייתא, לא יגע אדם בשעונים אלו בשבת
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 16הוצאת השקע מהתקע 

 ג החשמל כדיתומה במדלה ולהוציא את התקע מהשקע בשעה שזרם החשמל אינו פועל, או לעשות פעו

שום מתר ואין בכך שמו קא( ג הע')שש"כ פי"גרש"ז אוירבך שהאור לא ידלק עם חיבור הזרם מחדש, דעת ה

עשה זאת לטול מוקצה ייסור טאוע איסור בונה וסותר, כיון שאינו אלא גורם שלא ידלק האור, וכדי למנ

יסור אאולם לא מצד )ת כך עשולע"י טלטול של כלאחר יד או במרפק. ואפילו לדעת החזו"א יהיה מותר 

ו אמדין בונה  אסורה ולה זוכתב שלדעת החזו"א פע )ח"ב פמ"א סק"א( אור לציון, אלא שבשו"ת מוקצה(

א בו הוא להוציימוש ששהש שדין שקע של פלטה ככשמל"א, משום אהרון בוטבולסותר. ושמעתי מהרב 

ד ינו משום הפסרו דהיתיהלצל לא  מהחשמל ולהכניסו, ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, ומחמה

תנאי  שאפשר לעשות "י אמרגרעממון. וגם כשרוצה להוציא את התקע משום הפסד ממון לא נתיר, מרן ה

ום במטבח יש מק היה חםילא ואז יהיה מותר להוציאו בשבת. ובמקרה שרוצה להוציא את התקע כדי ש

הכותרת  תתח בסימן ש"י בשבת, תגין הורדת המענילומר שנקרא כצורך גו"מ ולכן מותר. ועיין בדברינו ל

 "מוקצה במחובר".

 כיבוי גז ע"י גלישת מים 

לעניין כיבוי הגז ע"י מילוי סיר במים שיגלשו בשעת הרתיחה ויכבו את האש, הנחשב לגמרא, כתב 

שאין לעשות כן, כיון שגורם כיבוי בכוונה. ורק במקום הפסד  )ח"י סימן מב אות א( יצחק מנחתבשו"ת 

כתב תחילה כמה סיבות  )ח"ג פ"כ תשובה יא( לציון אורבשו"ת  אולם. )יג, יג( שש"כהתירו גרם כיבוי. וכ"כ ה

מבואר מדברי מרן שאין היתר לגרום כיבוי אלא שעושה כן קודם ההדלקה. אבל לאחר  א.להחמיר: 

 הותר כיבוי שגרם, ש"הרא דברי את הביא י"בבדבר המונע דליקה סביב הנר. ב.  ההדלקה לא הותר לתת

. יתכן ומעשה זה אינו ג .אסור הדולק בדבר כשנוגע אבל, לכיבוי הגורם דבר לו חוצה כשעושה דוקא

חשיב לגרמא אלא ככוחו שקירב את המים לאש, ובדיני נזיקין חייב. ד. אין היתר אלא כשצריך למים 

מצוי מכשול שפעמים מזיזים הכלי כדי לגרום לכיבוי, והוא כיבוי בידיים. אלא שלמעשה כתב  החמים. ה.

להתיר: א. מפני שלא החמירו הפוסקים בגמר כיבוי אלא באש שהאיסור לכבותה הוא מן התורה, אך לא 

ל באש הגז, שכיבויה אינו עושה פחם, ואינו אסור אלא מדרבנן. למעשה פסק שמעיקר הדין אפשר להק

 מלכבות להמנע טוב לכתחילה אופן ובכללכבות כך את להבת הגז, אלא שיש להיזהר מכל האמור לעיל. 

 שבשעה ובלבד, נגדה חלון פתיחת ידי על הלהבה כיבוי את לגרום ומותר. זו גרמא ידי על הגז להבת את

פסק ג"כ להקל,  חזו"ע עמ' נח()ח"ג סימן ל אות ז. יחוה דעת ב, סו.  אומר יביעבשו"ת  .נושבת הרוח אין שפותח

ע"פ היסוד שאין בכיבוי זה איסור דאו', ולכן היקל אע"פ שהגרמא נעשית לאחר שהודלקה האש ולא 

כעולה מדברי מרן שמותר רק קודם ההדלקה. ולדעתו יש להבדיל בין תחיבת נר לתוך מים שאסרו חלק 

שה מעשה בגוף הדבר אלא מחוצה לה, מהפוסקים, ובין הנחת קדירת מים ע"ג האש, שזה אינו בגדר עו

התיר לכבות ע"י נתינת  )מאמ"ר פי"ז, לו( גר"מ אליהווכמניח נר במקום שהרוח יכולה לשלוט שם שמותר. ה

)שש"כ גרש"ז אוירבך כלי מלא מים על הגז שיגלוש, ובלבד שבאמת צריך את המים לצורך קפה וכד'. ה

                                                   
מתוך סיכום הלכות שבת, דיני שעון שבת, חלק מהדינים המבוארים בפיסקא זו הובאו לעיל, הבאתי את הדברים ע"מ  16

 "ט.ל' יושאפשר. יש לשים לב שדברי חלק מהפוסקים הובאו מהל' שבת ולא מה להוסיף היכן
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כתב שמותר לכבות כך, אך רק באקראי, כגון ששכח לכבות  ת ב(פי"ג הע' סג. שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן כב או

 את הגז בעיו"ט ויש בזה הפסד גדול, אך בקביעות לא, שלא הותר להשתמש בהיתר של גרמא בקביעות.

 אינו צריך אתמים ש לי זהשאסור למלאות בכאור לציון והגרשז"א אכן, כשמכבה באופן זה כתבו ה

זזתו שו מים ע"י הלא יגלא שוכן יש ליזהר כשמניח את הסיר המל בישולם, כיון שמבשל שלא לצורך.

 מים מםלח לו יןא, חמים יםמ כבר לו יש אך לשתות צריך אם ויכבו את האש. עוד כתב האול"צ, שגם

 . הגז להבת כיבוי לצורך רק כוונתו כשכל

: (תקג, ב) ע"בשו בוארכמ, המים מן בחלק רק משתמשים אם גם מותרת" נפש אוכל" לצורך הרתחה

 לכתחילהמ למלא להקפיד שי". אחד לקיתון אלא צריך שאינו פי על אף, מים של חבית נחתום ממלא"

 אשה אצל כלה להשים ריךצ אבל: "ברמ"א שם כמבואר, שיגלשו כדי כך-אחר להוסיף ולא, מים הרבה

 חוהורת כברש מים להרתיח ניתן, לחלופין ".האש אצל החבית כבר אם להוסיף אסור אבל, אחת בפעם

 לכ שנתבשל דברש -חמים  םה ועדיין "(נפש אוכל" לצורך בחג קודם שנעשתה מהרתחה נשארו או טוב יום מערב)

 .(שיח, ד ע"שו) בישול אחר בישול בו אין - נצטנן ולא צרכו

 סגירת ברז הגז של מיכל הגז 

 משום ,זאת. לוןהב של הברז תא לסגור שמותר כתב פרידמן( צבי נתן )סימן ט אות ו. להרב מטעי נצר ת"בשו

 םנחו הרב גם כיבוי. זהב ואין, מהבעירה חלק שאינה נפרדת כיחידה נחשב שבתוכו הגז שלהבנתו

 שזורם גזה את ראותל יש היותר לכל, לטענתו. היקל בזה (ז"כ סימן) נחום שיח ת"בשו א"שליט רבינוביץ

 ינורותשבצ הגז שכל תהדע על להעלות אין אך, שבנר כשמן ההבערה מקום ועד הכפתורים ממקום

 .יידימ באופן לגמרי יכבה לאש ובלבד, שבמטבח הברז את לסגור התיר, לכן. שבנר כשמן נחשב ובמיכל

צים רה ולא כמו עק במדוידללדעתו ניתוק הגז שנמצא רחוק מהלהבה דינו כהוצאת עצים שעומדים לה

ברז  ין זמן סגירתבשאם  פסק תקלז( חברון או"ח סימן)דבר  ליאור גר"דשהתחילו להידלק בצידם האחד. גם ה

ן משום אש ביו"ט. וכך את הת כהגז הראשי לבין כיבוי הלהבה שבבית, עוברות כמה שניות, מותר לכבו

רה א עצים מהמדולמוצי שובשהגז הנמצא במיכל הוא במצב צבירה של נוזל וביציאתו הופך לגז, וח

 ב למוקצה כמווא חשוהין אמיכל הגז משמש לכמה חודשים  בטרם נאחזה בהם האש. וכן משום שכיום

 שמן שבנר שהוקצה לשימוש מיידי.

 הנר, מן שמן למסיר שממ ותובמה נחלק עליו, ולדעתו מעשה זה דומה )ח"ו סימן ח( אליעזר ציץה אולם

 נחשב כלוה תנורה אל מיכלמה ובא הנוזל, הגז זרימת באמצעות שכל הגז קשור ומאוחד אחד למשנהו

האש שת בודדות עד ה שניוקח כמוחשוב כעושה פעולת כיבוי בגוף הדבר הדלוק. והוסיף שלו אחד. כגוף

. גם ד שנכהה האורניות עשמה נכסית משעה שסוגר את הברז, וודאי שגם בהטיית שמן מהפתילה לוקח כ

 לכ לעין ידוע רהדב הריש מוהיםת ודבריו"דחה דברי הנצר מטעי,  )ג, ל. חזו"ע עמ' נט( אומר יביעבשו"ת 

 גרצ"פת הגם דע ."שבנר השמן מן למסתפק ממש ודמי, השלהבת את למעט מיד משפיעה הברז שסגירת

ור גז שעומד לבעפני שהמסור, שא )חוט שני יו"ט פי"ג סק"ד אות ה( גר"נ קרליץוה )שש"כ פ"ג הע' סא( פרנק

פקתו את אס קיולפיכך המפס הבת,מחובר לגז שכבר בוער, ודומה לשמן שחשוב כאילו כולו מחובר לשל

 לאש נחשב כמכבה.
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, הלהבה וםממק רחוק גזה ברז שאם, דעתי לעניות נראה אמנם" )הרחבות, ה, ג(כתב פניני הלכה וב

 כאשר שהרי, גרמא זהש לומר אפשר, הכיבוי ועד הברז את שסוגרים מעת שניות כעשר ועוברות

 בפועלש אלא. רמאכג ודינו שני וחכ זה הרי, הגז את לסגור כך רגילים ואין, רחוק מקום על היא ההשפעה

 החשיבל אפשרות אין בפועל לכןו, להחלשה הפחות לכל או מיידי לכיבוי גורמת הגז סגירת הבתים ברוב

 .' "תדשבו שבות' פקלס הפעולה את להפוך ובכך, בשינוי הברז את לסגור ונכון. כגרמא זאת

 החיישן חסימת באמצעות גז כיבוי 

 של ןהחייש יןב שתחצוץ מתכת כף הכנסת ידי על, טוב ביום בגרמא גז לכיבוי פתרון התפרסם לאחרונה

 ו"ט?ותר בים פעולה זו מנשאלת השאלה הא .נכבית והאש הגז אספקת את מנתק הוא ואז, לאש הגז

 לכל סגור מליחש מעגל שי' טרמוקפל'ה שבתוך יודעים לא שליט"א סובר שאנשים מלכה אופירהרב 

 רזהב את וגרס הוא נפתח שהוא רגעב ואז. נפתח חשמלי המעגל - מתקררת שהמתכת ברגע. ועניין דבר

 שם ישאנ ברגעו .נסגר והברז המעגל נפתח ובכיבוי הברז את פותח הוא בהדלקה. עובד זה כך. הגז של

! חשמלי עגלמ סגרת? למה. אל? מותר טוב ביום מאוורר לנתק, מאוורר מנתק שאני כמו זה הכפית את

 סוראי זה. רהאיסו בתכלית אסור .הברז סגירת של זמן באותו בדיוק נעשה זה. דבר אותו בדיוק זה

 דולקת להבהל חיישןה בין ציצהח – הלכתית. יצאו בפסק האוסר פטנט זה, אמכון צומת מוחלט. גם ב

 ותהבטיח שסתום – בטיחותית. ב .מכך המשתמע כל על, מתח שיצר החשמלי המעגל את מנתקת

, זיהקורו, לוךלכ מעט ויש הבמיד. הגז של הרמטית לסגירה מיועד לא, התרמי הצמד באמצעות המופעל

פסק  יאלאר עקבי. גם הרה"ג "םאד חיי לסכן עלול והדבר לדלוף להמשיך עלול הגז', וכד ניקוי חומרי

ו אה, צער גדול רך חולק לצואינו חשוב לגרמא. גרמא מותר ר –שאסור, משום שאם זמן ההשייה קצר 

נת כן יש בכך סכרמא. וא גהפסד, שכאן אינם נמצאים. כשמחזיקים את הכפית בידים זהו כיבוי ול

 התלקחות או כוויה.

 אם, תהמעשי מהבר. מותר בטו ביום כזה בפטנט שימוש העקרונית ברמה" כתב רצון ערוסי הרב אולם

 ".אסור היהוי" מאיסורא סכנתא חמירא" לכלל נחזור אז, כזה בדבר משתמשים אם נהסכ שיש יתברר

 .אהרון בוטבולוכ"ד הרב 

 סעיף ד':

 חיתוך הפתילה להדלקה חוזרת 

 ךא. פחם שהשנע הפתילה ראש טלמחו - קנבא רש"יופ ."שרי קנבא: רב אמר" )כב.(שנינו בביצה 

 ראשבש הפחם ומסיר מהר, שידליק כדי אותה מתקנין פירשו שלאחר שכבה (קנבא ה"ד) תוספותה

 ראש ןחותכי נרה שכבה שלאחר (נבק ערך) ערוךפירש כ (יח' סי) ש"ראה אותה. כשידליק נוח ובכך הפתילה

 ודוקא ,לידלק נוחה האשת כדי הפתילה שמתקן כלי תיקון משום בו שאין ל"וקמ שנשרף, הפתילה

 לילה. באותו להדליק כשרוצה

 טוב יום בליל או השנה ראש של שני שלדברי האוסרים להדליק בליל (פא' סי א"ח) הדשן תרומתב כתוב

י"ל דוקא מאותו הצד שהודלקה, אבל אם היא ארוכה קצת  בראשון, שכבו פתילה שיירי השבת שאחר
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אלא שי"ל  צד. באותו ולהדליק להפכה דמותר (תשטו' סי) ה"שיכול להדליק בצידה השני מודה הראבי

לא ידליק שמא יבוא להדליק בצד האסור. ויתכן ומותר כיון שאיסור ההכנה כאן אינו  שגם בצד השני

 אלא מדרבנן אין לגזור. ואם אסור להדליק בצידה השני אסור ג"כ לטלטלה.

 שבתה שאחר ובט יום בליל וא השנה ראש של שני כתב דכ"ש שאסור להדליק בליל (ס פ"א אות) הגה"מב

איר יותר מ דשמן משום ירולחב השנה ראש של טוב מיום או טוב ליום משבת שכבה בנר שנשאר מהשמן

 -ו שמן אחר בה עלירים אם מרכתב שגם לאוס (א"ש' סי) רוקחה. הכנה כשמדליקים בו פעם נוספת והוי

 מותר.

. לידלק וחנ שיהא כדי ההפתיל ראש לחתוך מותר, ביום בו להדליקו ורוצה שכבה נר :שו"עכתב ה

 רוב בשם י"ב), ה"ר לש טובים ימים שני או שבת אחר ט"בי אפילו מותרין ופתילה שמן ושיורי: כתב רמ"אוה

 .(הפוסקים

תילה מסתבר גוף הפכלי משאין בהסרת הגחלת משום תיקון מנא, אבל לחתוך ב )ס"ק כח( מ"בכתב ה

"פ ו, ועכלאחרייו"ט שכבה בששלכתחילה טוב להחמיר שלא להדליק את הנר  )ס"ק כט(שאסור. עוד כתב 

 יראה להדליק הפתילות מהצד השני.

 סעיף ה':

 הדלקת אש שלא לצורך 

 :)ה, ב(שנינו בירושלמי ביצה 

לא ות לה, ג[ 'קיה ]שמאסור, מתניתא פליגא על חז –"מהו להדליק נר של אבטלה? חזקיה אמר 

מר יי"ט. אין תיר את במבעיר אבל מבע בשבת אין את -תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת' 

א לבדו לכל נפש הו ר יאכלך אשבדברים שיש בהם אוכל נפש אנן קיימין, והכתיב ]שם יב, טז[ 'א

ב"ה ומאי אוסרין שן בית י תמיעשה לכם', אלא כינן קיימין בנר של אבטלה. אמר ר' אבונ ותני

 רי"לא תישור ומתירין ר' נחום אחוי דרב אילא בעא קומי ר' יוחנן א"ל לא תאס

 לו צריך אינוש פירוש בטלה של נרהביאו את דברי הירושלמי ש (כב' פ"ב סי) ש"ראוה (על ה"ד. כג) תוספותה

משמע  א, ד() רמב"םהמ אבל. יסורסתמו בזה לא (ב פ"א אות) הגה"מו (ד"ה א"פ) ד"ראבגם ה. להדליקו אסור

 וך'.ה אמרינן 'מתבהבער שגם :()יבשמותר להדליק נר של בטלה. וביאר המגיד שהרמב"ם סמך על הגמ' 

נה שהוא נר א הכוולת אסור, אלדפשוט שאם מדליקו בלא שום תוע (ג"ע כט דף א"ח ד"נ) ירוחם רבינו כתב

 בשעה אף נר בלא דלעמו רוצה שאינו אלא לצורך שלא אותו שעושיןפירש  )יב.( מאיריהנעשה לכבוד. ה

 .ישן שהוא

ליקים ו, שמדוטעמ. הדליקול ומותר בטלה של חשיב לא הכנסת בית שנר של )פ"ב סימן כב( רא"שכתב ה

 לאש מפני בדבר תפקנס (רעז' יס ג"ח) רשב"אה אךנרות אלו לצורך שמחה ויום טוב, ומותר מטעם 'מתוך'. 

א לכבוד לו שהועלמא, ואפינפש, אבל לא לכבוד ב לכל השוה נפש, או דבר אוכל אלא התורה התירה

 בו היתר. "מ נהגו. אך סיים שמ.(יט ביצה) טוב ביום ונדבות נדרים לשחוט אסרו בית אלוקינו, שהרי
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 של בחשי לא סתהכנ בית של אבל; להדליקו אסור, לו צריך שאינו דהיינו, בטלה של נר :שו"עכתב ה

  .בטלה

 , שיש שמחתט"י כבודלליהם כתב שאפילו אחר שבירך על הנרות יכול להוסיף ע )פ"ב סימן לה(יש"ש ה

ים. ומה ותו בפני אחרונדיב עשרו אינו נקרא 'נר של בטלה' אלא כשמדליק להראותו בריבוי הנרות.יו"ט 

גם כשמדליק סובר ש (סק"ח) ט"זה אךשהעולם לא נזהרים בזה, יש להם לסמוך על הרמב"ם שמתיר. 

ודאי ו שאין מחלוקת, סק"ל() במ"להראות עושרו מותר, כיון שודאי נתכוין גם לכבוד היום. ונראה מה

 יש"ש.ירים במ"ש הין מחמפוסקשרוב ה )ד"ה נר(כאשר מתכוין גם לכבוד יו"ט מותר. וכתב הבאור הלכה 

ת רית מילה בביבאם יש ור. שכל האמור הוא בלילה, אבל ביום בביתו פשוט שאסו מור וקציעהכתב ה

 מ"בכ הד מצוה. וכ"וב וכבחיבו , מסתבר שמותר, דכל זה הוא)יו"ד רסה, ה ברמ"א(שנוהגים להדליק נרות 

ת דליק נרות בירו להשם שהתיכתב שדווקא לכבוד ברית מילה מותר כ )ג, עו( משה באר. בשו"ת )סק"ל(

 .הכנסת, אבל בשאר סעודות מצוה אין להקל להדליק נרות לכבוד הסעודה

 הדלקת נרות יו"ט כשהחשמל כבוי 

ור ע"י ם יש ריבוי אשא סק"א( פ"א יו"ט )חוט שני גר"נ קרליץשדולק בבית אור החשמל, דעת ה אף בזמנינו

שו"ת , במאידך"ט. בוד יום כהנרות והשפעתם ניכרת, מותר להדליקם בליל יו"ט, כיון שיש בכך משו

 ק אור החשמל,בו דולמקום שכתב שאין שום הנאת אור מהנרות ב )או"ח ח"ה סימן כ אות ל( משה אגרות

 שהוא משום שי דולק, שמלוהטעם שנוהגים העולם היתר להדליק נרות ביו"ט כשחל בע"ש בעוד שהח

שש"כ פמ"ג ) ז אוירבךגרש"ה כ"דבעצם דליקת הנרות משום כבוד השבת, וכבוד זה נחשב צורך כאכילה. ו

אין תו אפילו כשם לעשועצמ ות חשובה כמנהג חשוב, שקיבלו ישראל על, והוסיף שהדלקת נרהע' קעא(

ועד  עשית מבעו"י,נרות נת השגם אם הדלק )תיקונים ומילואים פמ"ד הע' לו(צורך והנאה מאורם. והוסיף 

ן שיתכן ל, כיוחשמשיחשך קצת עתיד החשמל להידלק, מ"מ יש מעלה להדליקם קודם שידלק ה

"י, ת הנרות מבעודליק אלה רות סמוך לחשיכה. עוד כתב, שכיון שצריךשתתאחר הדלקתו, ויהנו מהנ

ת את השעון שב לכוון הדריתכן שנחשבת ההדלקה כמצוה שזמנה ביו"ט דוקא. וסיים שיתכן וטוב ל

רי"ש גין יו"ט. והכשעדי לקושידלק כשחשיכה מאוחר יותר מזמן הדלקת נרות, כך שיהנה מהנרות שנד

 ה לזמן קצר,ך הלילל במשכתב שטוב לסדר שיכבה החשמ נר שבת פ"ו אות ו( )שבות יצחק בדיני אלישיב

כבוי בשעת  ל שיהא החשמלולא מועי) ובשעה זו יהנו רק מהנרות, ויחשב בכך כאילו היו צריכים את הדלקתם

ק שהחשמל דול ם בזמןשג ' קצט()שש"כ פכ"ח העעוד הביאו בשמו  .ההדלקה, מכיון שבלילה בודאי יהיה דלוק(

ש אחרת, או עברת אם הותרת הדלקת הנר מהתורה מדין 'הואיל', כיון שאפשר להשתמש בנר לשמ

 לקחתו לחדר אחר שהוא חשוך.

 הדלקה ותיקון הפתילות אחר המנחה 

 בערב שני ט"בי ואפילו ,'ב ליל לצורך בערב הראשון ביום להדליקו שמותר ח( סימן ה )כלל ש"ראה כתב

 יש ביום אפילו שעה שבכל שעה לאותו מצוה יש בהדלקתו שמיד ',לחול מכין ט"י אין' משום בזה ואין

 ה"ד. כב)פירש דבריו במדליק מבעו"י כדי שלא יחלוק ע"ד התוס'  ב"יית הכנסת. הבב נרות בהדלקת מצוה

 רבינו אבלשהדלקת הנר מיו"ט לחברו, היא סמוך לחשיכה ואף באותו יום יש לו צורך בהדלקה.  (אין
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האוסרים להדליק נר מיו"ט לחבירו, שהיא הכנה, משום שאינו לילה. אך  שיש כתב :(לד ד"ח ד"נ) ירוחם

 סיים שמסתבר כמתירים.

 המנחה, ראח טוב יוםב והעששיות הפתילות לתקן הכנסת כתב שנראה שאסור לשמש (שם) א"רשבה

טוב  וםי לצורך חשטור ונמצא וידליק עששיות לאותן שמן יביאו שמא -היום  לצורך היא שכוונתו אע"פ

 .(קיח שבת) רותעכדין הדחת ק ערב.דמכיון שסיימו תפילת המנחה אין הדרך להדליק לבו ביום אלא ל שני,

 שאין מדיחין מן המנחה ולמעלה. 

ד ן הפתילות ע"א תיקוהו כתב שיתכן והרא"ש והרשב"א אינם חולקים, שכל מה שאסר הרשב"א ב"יה

 עה.תר משום שיש מצוה בזה בכל ששיביאו שמן, אבל בהדלקת הנר יודה שמו

 שי בהדלקתו שהרי ,לחול מכין משום בזה ואין, מנחה אחר שני ט"בי' אפי להדליקו ומותר :שו"עכתב ה

 ואם ;מותר, םביו בו הדליקל רוצה אם, מנחה אחר ט"בי והעששיות הפתילות ולתקן. שעה לאותה מצוה

 .אסור, לאו

יש ותר, כיון שכנסת מבבית ה דמשמע שאפילו אין שם אדם לד()ס"ק  מ"בוה )ס"ק יד(מגן אברהם כתבו ה

לה לא בשעת תפישביום  ם הואכתב שאינו מוכרח, שא )ד"ה שהרי( באור הלכהכבוד אפילו לשעה זו. וה

לו ר העניין אפיך בעיקחוכוכל הקהל הלכו לביתן לא מצאנו שהוא כבוד להדליק. וברשב"א מובא ש

 לה ושאין שם אדם.בשעת התפילה, כ"ש שלא בשעת תפי

חא בעלמא גם טירשסור, שאפילו להעמיד הנרות שעוה לצורך הלילה א )ס"ק טו( מגן אברהםכתב ה

 .ס"ק לה() מ"בה כ"כואסורה משום הכנה. וכתבו האחרונים שהוא אפילו מיו"ט ראשון לשני. 

 נר נשמה לכבוד הנפטר 

כבוד ו עשוי אלא לשאינ , מפניכתב שאין להדליק נר יא"ר ציי"ט ביו"ט )או"ח סימן מ( אמרי אשבשו"ת 

 בכת בשו"ת ולםאיו"ט. בקו המת ולעילוי נשמה. וחשוב לנר של בטלה שאינו צריך לו שאסור להדלי

אף שאין וכלים בו, וחדר שאבידנו העלה להתיר להדליק נר יא"ר ציי"ט ביו"ט, ע"י שיעמ )סימן סה( סופר

 דמא זה בנר דיםמקפי ועכשיש מכיון כ"וכמו "מ הוא מוסיף אור בחדר ונהנים ממנו.משתמשים בו, מ

 אחר טוב וםבי או שכבה או ט"מבעיו כששכח טוב ביום זה להדליק יוכל לא אם מצות משארי יתר ממש

כן העלה ו. טוב יום שמחת םמשו להתיר יש לכן זה דבר על טובא מצטער היהי שני טוב ביום או שבת

 הדליקו אל אם ט"יצי ר"יא לש נר )ד"ה נר( באור הלכה. וכן העלה ה)סימן צב( מים מעטלהתיר בשו"ת 

 ויצא נ"כבביה קנושידלי טוב ותרוי ,בחדר אורה דמוסיף בו שאוכלין בחדר פ"עכ ידליקנו טוב יום בערב

 לכבוד ואשה מצוה של נר כעין דהוי גווני בכל להתיר דיש אפשר הדחק ובשעת .בטלה של נר מחשש

 מ אליהוגר"ה. וכ"ד הי התורפ גדולהעלה להתיר, והחזיק במנהג ע" )ו, י( אליעזר ציץ. גם בשו"ת אבותיו

 .)מאמ"ר פי"ז, לא(

ת, ה בבית הכנסנר נשמהק את כתב שכיום מכיון שאין את סברת 'ריבוי אורה' יש להדלי )שם( שש"כה

)עמ'  יהחזון עובדכ בת. וכ"כנסבחדר בו מתפללים ולא בחדר צדדי משום ששם אין זה בכלל כבוד בית ה

 .סב(
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 סעיף ו':

 נתינת נר ע"ג אילן 

 ".בטו ביום קלד גבי על נר מניחין ואין, בשבת דקל "גע נר מניחין: רב דאמר" )מה.(שנינו בשבת 

ין ום שהוקצה בבבה, משכשיכ : בשבת אין חשש שיקח את הנררש"י. אנחלקו הראשונים בטעם האיסור: 

ב כת , ה(ד) רמב"םגם ה לן.השמשות לכל השבת. אבל ביו"ט יש חשש שיקח את הנר ונמצא משתמש באי

ן, אלא ש באילם שמא ישתמ: אין חוששיב()פ"ה סימן  ש"רא. ב .באילן להשתמש יבוא שמאשהחשש הוא 

 סיקפ והוי פריו וא עליו ויתלוש אילןב יעלה שמא :.(כא נח' סי) בו כל. גגזרו שמא יעלה באילן כדי ליטלו. 

' מג למטה לאב' מג למעלה ודוקא גזירה האי משום אסור במחובר תשמיש וכל ,(נ"וש. עה שבת) רישיה

  .מותר

 .באילן השתמשל יבא שמא דחיישינן, ט"מעי אילן גבי על נר נותנין אין :שו"עכתב ה

 ימוש באילן,שבכלל  ההנחהכתב שביום טוב עצמו פשוט שאסור משום ש )סי' רעז ס"ק יד( אליה רבהה

שש חלו ביו"ט יש ר לטלטמותשאלא אפילו אם הניח מעיו"ט ע"ד שיהא מונח שם ביו"ט אסור, דמכיון 

בר שאם סו )ס"ק טז( אברהם מגןה ךא. )ס"ק לו( מ"בשיבוא ליטלו והוא בכלל שימוש באילן האסור. וכ"כ ה

 משתמש באילן, אלא גזירה שמא יעלה באילן וכו'. יטלו אינו חשיב 

 סעיף ז':

 עשיית בית קיבול בחרס 

. אור הגמ': ם בביאלקו הראשוניונח ."כלי עושה שהוא מפני, הנר את פוחתין אין" )לב.(שנינו בביצה 

 ה"ד) ספותתו. ב ה כלי.וא עושהרי : לוקח אחד מביצי היוצר ותוחב אגרופו לתוכו לחקוק בו נר, והרש"י

. לכן פירש ת הכליאתחיל מתמה, דא"כ פשוט שאסור אפילו אינו עושה כלי גמור, שהרי הוא  (אין

ת, יפלו המחיצו יה שלאאפישרגילים לשים באוירו קודם האפיה קש וכד' כדי לשמור האויר בשעת ה

 הויד וכושבת מה ןמסירי ןשאי ,רכלומ 'הנר את פוחתין איןולאחר האפיה מוציא מה שבתוכו, וזה נקרא '

 משימיןו קיבול יתב להם שיש חרס ילכל כיסוי לעשות היוצרים דרך :'(מתני ה"ד: יז) ן"ר. ג. כלי גמר כמו

 קודם ותםא מוציאין כ"חוא ,לחים בעודם לתקנם אפשר שאי לפי ,מעט שיתייבשו כדי בכבשן אותם

: אין )ד, ח( ם"רמב. ד .פחיתה ראתנק כיסוי נטילת ואותה אותם ומתקנין כיסויים ונוטלין לגמרי שישרפו

 מפרידים שני כלים המחוברים בעת העשיה, מפני שהוא כמתקן כלי.

 לו שותלע ביד ואות למעך וצרי של ביצים כמו רך בעודו דהיינו, חרס של נר פוחתין אין :שו"עכתב ה

 .כלי עושה שהוא מפני, קבול בית

 17המחוברים זה לזה הפרדת גביעי אשל 

שמותר להפריד גביעי לבן שמחוברים זל"ז, כיון שחיבורם לא נעשה  )ח"ד עמ' רנד(הליכות עולם כתב ב

 גרש"ז אוירבך.בשם ה )ח"א עמ' קסד(לקיום, אלא על דעת שיפרידם בעת אכילתו. וכ"כ בספר בנין שבת 

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן שיד סעיף ח. 17
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שגם לגבי  אהרון בוטבול. ושמעתי מהרב )שיד, ג( ערי"שו )פ"ט אות יא( שש"כ, ובאור לציוןוכ"כ להתיר ה

הפרדת תיונים המחוברים זה לזה מותר. וטעם ההיתר משום שניכרים ומופרדים זה מזה, ורק כדי שיהיה 

 קל למוכרם משאירים אותם מחוברים מלמעלה.

 יעים זה מזה,דת הגבם שבהפרלאסור בזה משו גריש"אכתב בשם ה )פי"ב סי"ב( שבת אורחותבספר  אולם

עים ה משום שהגבייש בז חתךמיע מקבל את צורתו הרצויה ויש בזה משום מכה בפטיש, וגם איסור הגב

וב כך לשימוש ט ראויותשנא, אסר משום מתקן מ )ח"ג עמ' סט( מנוחת אהבהנחתכים בקו ישר ומדויק. ה

 אסר זאת משום מתקן כלי. )ח"ד סימן קט( מאמר מרדכייותר. ובשו"ת 

 סעיף ח':

  לשניםחיתוך הפתילה 

  )לב.(שנינו בביצה 

 -א סכין דלב א: מאי שנגמרא : ואין חותכין את הפתילה, רבי יהודה אומר: חותכה באור.משנה"

 רות"נפי שתי בא: חותכה באור תני רבי חיי -דקמתקן מנא, באור נמי קא מתקן מנא! 

 שתי תוךב ראשיה שני ותןנ - נרות תיש בפי .שתים אותה ועושה, היתה אחת - מנא דקמתקן :י"רש ופירש

 .למאבע הדלקהל אלא, מכוין מנא דלתקוני מוכח דלא, באמצע ומדליק, כאחת להדליקן צריך אם, נרות

שדוקא  ד(שם ה")בא בירושלמי אסור. וכן מו ,שניהם להדליק צריך אין אםש משמעד (ז' סי) ש"ראה כתב

וע תמה הרא"ש מדומותו, כשפסק  הביא דברי ר' יהודה ומשמע )יז:( רי"ףה אמנםבשצריך לשניהם מותר. 

"פ כה כמותו, וכמע שהלדה ומשמובא סתמא כר' יהו :(לב)פסק כיחיד במקום רבים. הב"י ביאר שבגמ' 

 .)ד, ז( רמב"םה

; באמצע הומדליק ותנר שני בפי הראשי שני שנותן י"ע כן אם אלא', לב הפתילה חותכין אין :שו"עכתב ה

 .לשתיהן צריך שיהא והוא

סור אלקצרה, ג"כ  נה כדיממ הוסיף דה"ה אם היתה הפתילה ארוכה ביותר ואין נאה לו וחותך גר"זה

ם ן נאה לו' הם 'ואיב שהמיליכת )ג, צט( משה בארבשו"ת  אולם. )ס"ק לט( מ"במשום מתקן מנא. וכ"כ ה

 תוספת של המ"ב, ומדברי הגר"ז לא משמע כך.

 רוצהו עדיין וקדל היה שלא בחל של או שעוה של בנר ה"ה זה דיןבשם האחרונים ד )ס"ק מא( מ"בכתב ה

 .דולקים מותר תנרו שני מהם שיעשו באמצע באור להדליק אך ,אסור בסכין לשנים לחתכו

נראה שק ע"י האור תירו רכך שההסתפק מה הדין לחתוך בידים, וכתב שלכאורה מ )ד"ה אין( באור הלכהה

תר. והוסיף ביד מווור אר אופנים אסור. אך ברמב"ם מפורש שדוקא בכלי אסכמדליק, משמע שבש

 שאפשר שבלא כלי חשיב לתיקון כלאחר יד. ונשאר בצ"ע.

ביאר שכל מעשה שע"י גורם לכך שהדבר יהא ראוי להדלקה, חשיב למתקן מנא.  )אות נב( שער הציוןב

פתילה לבית קיבול מחורר כדי ליצור 'פתיל שמותר להכניס  )ח"ט סימן קכח אות א( הלוי שבטוכתב בשו"ת 

צף', מכיון שלא נעשתה בכך ככלי חדש וכפתילה שונה, ורק נעשתה פעולה כדי להציף את הפתילה ע"ג 
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ועוד.  (31)הלכות חג בחג שבועות פ"ח הע'  גרי"ש אלישיב, ה)שש"כ פל"ג הע' מט( גרש"ז אוירבךהשמן, וכ"ד ה

 אסר. )יג, יח( הלכות המועדיםב אולם

 סעיף ט':

 גדילת והבהוב הפתילה 

 )לב:(שנינו בביצה 

ן ודליג להחמיר: אין הקל."תני בר קפרא: ששה דברים נאמרו בפתילה, שלשה להחמיר ושלשה ל

עכה ביד, ם. להקל: ממה לשניאות אותה לכתחלה ביום טוב, ואין מהבהבין אותה באור, ואין חותכין

 ת"ושורה בשמן, וחותכה באור בפי שתי נרו

 בהביןמה ולא ןגודלי אין הז ומטעם ותיקון עשייה שצריכה להדלקה היא כלי דפתילה במשנה רש"יופי

 הנר יןכשאהוא  שההיתר לשרותה בשמן (טרצ' סי) רוקחה וכתב. הוא יד כלאחר תקון - ביד ממעכה .אותה

 .השמן מן שמסתפק מכבה משום חייב אז דולק הנר אם אבל ,דולק

 בידו הלמעכ כולי צרכה כל שהק אינה אם אבל, אותה מהבהבין ולא הפתילה את גודלין אין :שו"עכתב ה

 .(רוקחה בשם י"דולק. ב נר בו : שאיןרמ"א), בשמן לשרותה ומותר; להקשותה כדי

 ס"ק מב() מ"בהה. וכ"כ קלועה שעוה של נר או הקליעת להתיר שאסור ה"הד )ס"ק יח( מגן אברהםכתב ה

 ואפילו מכוון לצורך הדלקה.

 

 סעיף י':

 הסרת הפחם מראש הנר 

 :()לבשנינו בביצה 

בר  אאמר רב חנינ -טין? מוח "אמר רב נתן בר אבא אמר רב: מוחטין את הפתילה ביום טוב. מאי

 שלמיא משמיה דרב: לעדויי חושכא"

 הפתילה אשר מסיר ש"ראה בוכת .מעבירה פחם בראשה נעשית כשהיא - חושכא לעדויי :י"רש ופירש

 את הדליקל שמותר כמו ,מותר כבה והוא לארץ שמפילו , ואע"פהנר את ומחשיך פחם ונעשה שנשרף

  .הנר הדלקת שמונע מה לכבות מותר כך ,לאורו להשתמש הנר

 אר המגידובי ",בידו אשהר את נופץ אבל בכלי הפתילה ראש את חותך אינוכתב " (ג"ה ד"פ) ם"רמבה

 אב"דרה אבלווקא. דו ביד יינהשכשם שאין לחתוך הפתילה בכלי כך אין לחתוך פיה בכלי. ו'מוחטין' 

 ,מותר כליב אפילו ראשה את לנפץסוברים ש (מוחטין ה"ד שם' חי, ג' סי ג"ש מועד בית ק"עבה) רשב"אוה

  .חשכה להסיר מותר במחט שאפילו לומר רצו מוחטין וכשאמרו
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ל לא את גוף יר, אבהעבלמד מדברי רש"י והרא"ש שרק את ראש הפתילה העשוי פחם מותר ל ב"יה

 והוית בכלי, ם לעשויליהפתילה. וכן דקדק מהרמב"ם, שאפילו בידו אסור משום שהוא מעשה שרג

  .מנא כמתקן

 .בכלי הפתילה ראש חותך אינו אבל, דולק כשהוא הנר שבראש הפחם להסיר מותר :שו"עכתב ה

 אפילו בכלי, להסיר מותרשלמד דמכך שמרן שינה מלשון הרמב"ם, משמע שסובר  )סק"כ( מגן אברהםה

 דרךש כיוןבידו,  אפילו סורמכיון שהדרך לנפצו ביד לא הוי מתקן מנא. אבל לחתוך ראש הפתילה א

 ואין רעיק כל למחוט שלא ריןנזה העולםש כתב )פ"ד סימן יב( ש"ישה אבל. מנא מתקן ל"ה בכלי לעשותה

 ט"ז. ה(ס"ק מז) מ"ב. וכ"כ העבאצב לנפץ אלא היתר ואין צבת כעין בכלי למחוט יבואו שמא להם להקל

 .בכלי הסירול דאסור פחם לענין גם דבריו בסוף להחמיר מרן ונתוכש סובר )ס"ק יב(

 סעיף יא':

 ברכה על הדלקת נרות יו"ט 

 תיובמצו שנוקד אשר לברך ריךצ טוב יום בליל המדליק (שב' סי) רוקחוב (ז' סי) י"אשיר הגהותב כתוב

 איתא דהכי (רעג' סי פ"ב שבת) דכימרוה (א פ"ה מהל' שבת אות) הגה"מ וכתבו ,טוב יום של נר להדליק וצונו

 בו ןשאי לפי ו"ט.רות בינלקת , היו מחכמי צרפת הראשונים שסברו שאין לברך על הדמנגד. בירושלמי

 ושבמ בספר תהתוספו בעלי ורבותינ כתבו וכן. להדליק רשאי הוא שירצה זמן שכל, ביתו שלום משום

 .(ז"י' סי שבת הלכות) מנהיגהוכ"כ  .(ג"שצ עמוד, ט"תשי לונדון, ששון הרב הוצאת) זקנים

 .טוב וםי של נר להדליק ו"אקב: לברך צריך טוב יום של נר המדליק :שו"עכתב ה

 ושל שבת לש אומר בשבת חל ואם. בשבת כמו היא מצוה כ"ג טוב ביום נר שהדלקתכתב  )ס"ק מח( מ"בה

 .לברך צריך גליות של שני טוב ביום וגם. טוב יום

שמברכים על  הנ"ל אשוניםפסק ע"פ הר )א, כז. חזו"ע יו"ט עמ' שה. שבת ח"א עמ' ריט( דעת יחוהבשו"ת 

 זולתי, ברךל שנהגו שמענו לא ןבתימש, כתב (ר"ע' ח"ג סי) צדיק פעולת ת"בשו אולםהדלקת נרות ביו"ט. 

 זכירה לא, '(ג כההל ברכות' מהל א"י ובפרק שבת' מהל' ה בפרק) ם"שהרמב מפני והטעם. מקרוב כן שנהגו קצת

 .דוקא שבת נר אלא

 ברכה לפני או לאחר ההדלקה 

רכים ת השו"ע שמבדע .ג, ה(רס)לגבי זמן ברכת הדלקת הנרות בשבת, מצאנו מחלוקת בין השו"ע לרמ"א 

ב לא תוכל בת ושושיה קודם ההדלקה, ולרמ"א מברכים לאחר ההדלקה, כיון שבברכתה מקבלת על

  להדליק אש.

, בשבת כמו טוב ביום לנהוג הנשים בטעות שהרגישה אמו בשם כותב (א"ח ד"יו לטור) הדרישה בן בהקדמת

 שבת מקבלת הברכה י"ע שמא חיישינן בשבת כי, היא שטעות ואמרה, הנרות הדלקת לאחר ומברכות

 הרי, הברכה י"ע טוב יום קדושת עליה מקבלת אם אף טוב ביום כ"משא, הנרות להדליק לה אסור ושוב

 הברכה שתהיה כדי הנרות הדלקת לפני לברך מוטב ולכן, קיימת מאש טוב ביום נרות להדליק מותר

שלהרבה אחרונים יש לברך ביו"ט לפני ההדלקה, כשם  )שם ס"ק כז(מ"ב וכתב ה ".לעשייתן עובר"
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 .)מאמ"ר מועדים טו, יד(גר"מ אליהו וה )ה, יא(חיי אדם שמברכים על כל המצוות 'עובר לעשייתן'. וכ"ד ה

 .)א, כז. חזו"ע עמ' שה( דעת יחוהוכ"פ בשו"ת 

 כמיםח חילקו אול" בפלך אלא החכמ האשה אין" אלו דברים על כותב (ב"סקי ג"רס' בסי) אברהם מגןה אבל

  ההדלקה. אחר לברך יש טוב ביום וגם, ט"ליו שבת בין

יום,  "ט ולא מבעודיל יוות בלשאם האישה מדליקה נר )סי' תרכה סל"ג ובאלף למטה סק"נ( מטה אפריםכתב ה

, שהרי ו כן גם בשבתמא יעשש שבודאי תברך לפני ההדלקה, כיון שאין לומר בזה 'לא פלוג' משום החש

 בעו"י.מלא ההבדל בין שבת ליו"ט ניכר בעצם הדבר שמדליקה בלילה כשכבר יו"ט ו

 שעת הדלקת נרות יו"ט 

 ורהמא בעל שיטת בין וניםבראש מחלוקת אלו מנהגים שניב שיש וכיחמ )סימן לד( ץ"יעב משנת בספר

 .י"בעומ שידליקו ת ה"ה()פ"ל מהל' שב ם"הרמב לבין ,בלילה שידליקו ל"דס כג.( )שבת והמאירי

 אחרי בלילה ובט יום רותנ מדליקות שהנשיםהוא,  ישראל תפוצות ברוב שנתפשט המנהגוהוסיף שם ש

 אסור הריש, בלילה הדליקל הוא הכרח שני טוב יום בליל ל"שבחו משום הטעם ונראה, ערבית תפלת

 טוב יוםב להדליק יטעו שלא כדי ראשון טוב יום בליל גם כן הנשים נוהגות ולכן, לחבירו ט"מיו להכין

)סימן  ת שמואלמנח. ובספר שנהה בראש זולת לזה לחשוש לנו היה לא ישראל בארץ ז"ולפי, י"מבעו שני

ון חזב .עודהס משום הוא נרה הדלקת שעיקר לציין כדי לסעודה סמוך בלילה שמדליקים הטעםכתב  ל(

ד ע"ז א נהגו להקפיל, אבל עיו"טכתב שיש מהדרים להדליק מ )עמ' שו. וכ"כ בשו"ת יחוה דעת א, כח( עובדיה

דליק יג בביתו לה"י הנהשהגרע ()סי' רסג אות מ הלכה ברורהאלא המנהג להדליק לפני הקידוש. וכתב ב

 נרות לכבוד יו"ט בליל יו"ט קודם הקידוש.

 י"מבעו ובט יום רותנ את גם להדליק לדינא והנכון שהעיקרסובר  )באה"ט סימן תקג סק"ד( של"ה, המנגד

, ה אינו שייךזמינו טעם )אמנם בי נרות בלי חשוך לבית הכנסת מבית שחוזרים ט"ליו נאה זה אין כי, בשבת כמו

 מבעו"י כמו ין הכללהכ שיש להקדים )סוף הקדמה לטור יו"ד בשם אמו(. וכ"כ בן הדרישה משום החשמל(

 לויה שבטבשו"ת  ט וכ"כיו"בשבת, וכן משום שהבערה ביו"ט היא מלאכה ועדיף לעשותה בחול ולא ב

יני הדלקת שבות יצחק בד)לישיב י"ש אגר, וכ"ד ה)ח"ג פי"ח תשובה א( לציון אור, שו"ת )ח"ג סימן סט בצד הגליון(

 יהם.ל שנשצריך להדליק נרות יו"ט יחד עם אור החשמל ולברך ע נרות פ"ו אות א(

 אשוןר טוב וםי שעדיין אף הלחשיכ סמוך נרות להדליק מותר שני טוב ביום גםש )ס"ק לג( מ"בכתב הו

 ז("סקמ המטה בקצה ה"תרכ' סי) אפרים מטהה אמנם .הדלקתן בשעת כבר הנאה אלו בנרות שיש כיון, הוא

 .בברכה נרות שוב ידליקו כ"צה אחר בלילה אלא, עליהם יברכו שלא סובר

 ברכת שהחיינו בעת הדלקת הנרות 

חיינו ברך שהנהגו הנשים לשמה ש ג("סקכ שם ב"ומ ה"סק ג"רס' סי ת"בשע ד"הו ז"ק' )סי יעבץ שאילתכתב ה

ת כוס בעת שמיעו על היינבעת הדלקת הנרות אין לזה יסוד ע"פ הדין, כי לכתחילה יש לברך שהח

ו. "ע יו"ט עמ' ש, לד. חזו)ג דעת והיח. וכ"פ בשו"ת אחרונים כמה בשם מ("סק )שם ח"כהב מסיק וכן הקידוש,

 מחות בידם. שאין ל (שם)מ"ב . ומ"מ כתבו השע"ת ופסח עמ' רע. סוכות עמ' ריד. הליכו"ע ח"ב עמ' א(
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ני שע"פ חות בידן מפאין למיר שמסב )רסג, יב(ערוך השולחן מצאנו באחרונים כמה יישובים למנהג זה. ה

ביאר  ()ז, קיז מניםוז דיםמוערוב מדליקות בעיו"ט לעת ערב ממש ועולה לה השהחיינו על היו"ט. וב

יכות רות יותר מסמדלקת נו השתיקנו שהחיינו על הכוס משום דחשיבא טפי א"כ י"ל בנשים שחביב לה

ג במשך כמה ה המנהכך הישכתב  )או"ח ח"ד סימן קא אות א( משה אגרותלו את ברכת שהחיינו. ובשו"ת 

ינו בעת ך ברכת שהחירים לבהנש כתב שנהגו )מאמ"ר טו, י( גר"מ אליהומאות שנים וכן המנהג כיום. גם ה

 הדלקת הנרות.

שלא  ח"ב סימן לח( חספמקראי קודש  )א, קנד. צבי הראישה שברכה שהחיינו בעת הדלקת הנרות, פסק בשו"ת 

שע"ת סי' )פן לשתיה רכת הגבין תענה אמן על ברכת שהחיינו בקידוש, מפני שעניית אמן מהווה הפסק ב

בשו"ת ודיף לנהוג. עב שכך כת מד, ד() שש"כ. גם החזו"ע עמ' שו( )ג, לד. דעת יחוה. וכ"פ בשו"ת קסז ס"ק יא(

הנר  ת שהחיינו עלשברכ ן מפניכתב שבקידוש של ליל פסח וסוכות יכולות לענות אמ )ג, סט( הלוי שבט

 רותגאבשו"ת  אמנם אכילה.העת כוונתה על היו"ט, ובברכת שהחיינו שבקידוש נוסף המצוות הנוהגות ב

 ות אמן בברכתם העוניח לנשיכתבו שיש להנ )ח"א סו"ס קפב( אפרים רבבותושו"ת  קא()ח"ד סי' כא ו משה

 ה זו היא חלקדש ברכלמקששהחיינו ביו"ט אע"פ שכבר בירכו שהחיינו, וטוב שלא לבלבלן. משום 

. ייכת גם אליהה זו שברכשמהקידוש ועל השומע לענות אמן על כל הברכות שבסדר הקדישו, ובפרט 

שמותר להן  ה ב("ח צשובח"ג פי) לציון אורובשו"ת  )מנחת שלמה ח"ב סימן נח אות ב(אוירבך גרש"ז וכ"כ ה

 .ב(יים טו, כי מועד)מאמר מרד גר"מ אליהווה )י, יט( אליעזר ציץלענות מטעם זה. וכ"פ ה
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 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

  ביו"טגוי שהביא דורון לישראל 

 )כד:(שנינו בביצה 

אסור,  -ין במחובר ותו המש מאי"אמר רב פפא: הלכתא: נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם 

 -חום תמותר, חוץ ל -תחום וך הולערב נמי אסורין בכדי שיעשו. ואם אין מאותו המין במחובר, ת

 ותר לישראל אחר"מ -אסור. והבא בשביל ישראל זה 

 מוקצה יש מעוןש לרבי ואפילו ,מוקצה משום - אסורין במחובר המין מאותו יש אם :י"רש ופירש

, הימדעת אקצינהו - מאתמול קטןל מדלא, דמי וצמוקים כגרוגרות ומחובר, .(מ ביצה) וצמוקים בגרוגרות

 וםי מלאכתמ יהנה שלא כדי - שיעשו בכדי אסורין ולערב .נכרי של בין שלו בין במחובר תחלוק ולא

 גב על אף, נמי ןראשו לערב אפילו, יםמותר כן לאחר הא - שיעשו בכדי אסורים ולערב דקאמר והא, טוב

 בכדי המתין ריה - הוא חול הלילה אם: ךנפש ממה ומותרין, שיעשו בכדי ממתין - הוא שני טוב יום דליל

 טביא בר אמההו הרבה ראיות לי ויש, נוטה דעתי כן, בחול שנלקטו נמצא - הוא קדש ואם, שיעשו

 נפשך ממהו, הוא חול אחדה: אלמא (ב, ד ביצה) בזה שמותרת בזה שנולדה ומביצה, (ב, לט) דעירובין

ב"א, ריטב"א ט. ברשו יו"ביאר שגנאי הוא לאדם שיהנה ממלאכת שבת א )פ"ג סימן ה( יש"שה .מותר

 אכה.יהנות מהמלל יה שלאהור ומאירי מבואר שגם לדעת רש"י טעם האיסור משום גזירה, אך גדר האיס

רש משום שלא "י שפיעל רש (אי ה"ד: לט )כד: ד"ה ולערב. עירובין ת"ר הביא שהקשה (ב' פ"ג סי) ש"הרא אולם

 ממלאכת הנהנומדוע? הרי  יאכל', בשוגג בשבת 'המבשל )ב, ג(יהנה ממלאכת יו"ט, ממשנה בתרומות 

ורך ישראל, עשה לצשגוי בשיותר החמירו  רא"שוכ"ש כשהגוי עושה המלאכה מעצמו. ותירץ ה שבת!

אמר יה גזירה שמא ההמתנ טעםמשום שישראל שעשה הוא דבר שאינו מצוי ולכן לא גזרו. ור"ת יישב ש

שמא  בכדי שיעשו, רב שניד עעלגוי להביא לו ביו"ט כדי שיאכל מיד בערב, ומטעם זה צריך להמתין 

. גם ותר לערב מידמעצמו  ביל. ואם הגוי עשה בשיאמר לגוי להביא לו ביום ראשון כדי שיאכל בשני

 ת."כר כתב .()לו בה"ג

ד, ישראל אחר מימותר לשבר שהחשש שמא יאמר לגוי להביא ביו"ט כדי שיאכל לערב מיד. מסת ר"תול

. וכ"כ (ג"ע לד דף ב"ח ד"נ) רוחםי נורבי כ"שאין חשש שיאמר לגוי להביא לאחר, שאין אדם חוטא ולא לו. וכ

 ם בישראל אחריר שגי מחמלדעת הרא"ש. ובדבר זה ר"ת הוא מיקל ורש" )ח"א סימן כח(תרומת הדשן 

 או וברדמח גוןכ דאורייתא, אדאיסור חששא בו יש אם כתב (שם) ק"סמ אבל אסור להנות ממלאכת יו"ט.

 תגליו של טובים ימים שניב אפילו טוב יום מוצאי ליל של שיעשו כדי עד הימים לשני אסור דצידה

 . (תצא' בין סיעירו) מרדכיה כ"וכ אסורים, בשבילו הובאו שלא אחר לישראל ואפילו
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 אלש למי אף אסור ,צידה מחוסרש או במחובר ממינו יש אם, ט"בי לישראל דורון שהביא י: גושו"עכתב ה

 ב"מ ח"פ המשנה שבפירו ש"בלעו. רל אסור ולעסו לפיו ונתן עבר' : ואפירמ"א), ביום בו לאכלו בשבילו הובא

 .שיעשו בכדי מותרים, ולערב. (דתרומות

 דורון', משמעהביא 'וי שדקדק, דמכך שבכל המקורות שהביאו דין זה נקטו ג )סק"ג( מגן אברהםה

"ט, הביאם רק ביווי שהה הגוושבדווקא הוא, אבל אם הישראל קצץ לו מעות מעיו"ט שיביא לו דגים, 

 חוץ הביאו' יאפ ,ט"יב' אפי רמות צידה ומחוסר במחוברדבר שאין במינו מותרים לערב מיד, ואם הוא 

ו. שה בשביל עצמגוי עו, שהשהרי אפילו עשה הגוי מלבוש ביו"ט מותר ללבוש אם קצץ דמים .לתחום

מה תכן שמאכל דוכתב שיא שוגם המחמירים הוא דוקא במלאכה גמורה אבל בתחומין מודים להקל. אל

 מנעלים שעושהשונה מבים, שהישראל יהנה ממנו בשבת שאסור אפילו קצץ דמלנר שהדליק הגוי כדי 

ה, בד קודם שיכברוב בלהק ע"מ שיהנה במשך כל השבוע. אך יתכן שיש לחלק בין נר שייעודו לזמן

ם הביא ע"מ אק שגם ופס נקט כצד המחמיר )סק"א(מ"ב ובמאכל יש אפשרות שיהנה גם לאחר מכן. ה

ו"ט, נה הישראל בידי שיהכתו א לו דגים או פירות אסור, כיון שעשה מלאכלמכור, או שקצץ לו להבי

ו עוד ל, ורק אם יש ם בקצץגחמיר דן בזה, והעלה דלא כמג"א אלא ה )ד"ה דורון( באור הלכהוכדין נר. ה

קצץ בתחומין התיר יד, ובן מספק, יש להתיר בקצץ אפילו במלאכה גמורה לערב של מוצאי יו"ט ראשו

 ק. רוף ספוד צבכדי שיעשה למוצאי יו"ט ראשון אפילו אם לא יהיה לזה עשלא יצטרך 

 בו וכיוצא בטו יום קודם םדגי לומיקל במכירה או בקצץ לגוי שיביא  )כלל ק ס"ט(חיי אדם ה אולם

. 'ב' בסי עצמו שבילב הצד נכרי יןכד ודינו, ראשון טוב ביום להמתין סגיו, טוב יום עד מלהביא ונשתהא

י מתי יביאם "מ לגואין נדחה שהמג"א מיקל דווקא בקציצה שביה"ל ע"ד המג"א הנ"ל. והוהסתמך 

 .ל היוםשראילישראל, שאת דמיו יקבל בכל מקרה, בשונה ממכירה שעושה ע"מ שיקנה 

 .תווכן שאר הנא דה"ה שאסור להנות ממה שהביא, כגון הדס להריח בו, )סק"ד( מ"בכתב ה

 טלטול הדורון שהביא הגוי 

קצה, וכך לה ודינו כמוי לאכיו ראוכתבו שאסור גם לטלטל את אותו אוכל, שהרי אינ רא"שוה )יג:( ףרי"ה

 בטלטול?". שרו מי יומן בני "פירות )כד:(מובא בגמ' 

 ".אסור, לטלטלן ואפילוהביא דבריהם להלכה וכתב " שו"עה

 בטלטול אע"פ ך מותרי ואילכתב שטעם האיסור הוא מוקצה, ולכן מליל שנו ,ז"ע חולק ש"ישה אולם

 .וכרחותינן מאחלק עליו, וכתב שכל ראיותיו  )סק"ב( מגן אברהםה אךשאסור באכילה. 

 שני ימים טובים של גלויות 

 )לט:(שנינו בעירובין 

חיט ביום טוב "ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא, דאתציד ביום טוב ראשון של גליות, ואשת

שני, רב נחמן ורב חסדא אכלו, רב ששת לא אכל. אמר רב נחמן: מאי אעביד ליה לרב ששת דלא 

אמר ליה רב ששת: והיכי איכול? דתני איסי, ואמרי לה איסי תני: וכן היה  -אכיל בישרא דטביא? 

גליות. הנהו בני  רבי יוסי אוסר שני ימים טובים של גליות!... מודה רבי יוסי בשני ימים טובים של
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גננא דגזו להו אסא ביום טוב שני, לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי ביה לאלתר. אמר ליה רבא בר 

דאינן בני  -מתקיף לה רב שמעיה: טעמא  -תחליפא לרבינא: ליסר להו מר, מפני שאינן בני תורה! 

אמר להו: בעינן בכדי אזלו שיילוה לרבא,  -תורה, הא בני תורה שרי? והא בעינן בכדי שיעשו! 

 שיעשו"

 מסקנת הגמ' שמותר משום ששתי קדושות הן. ומשמע שבו ביום אסור.

רש"י בכך,  ם אע"פ שהיקלו. אוליעשבשני ימים טובים של גלויות מותר מיד בליל יו"ט שני בכדי ש רש"יל

 טוב יום יבמוצא ןלהמתי צריך ישנ ביו"ט אין לומר שיו"ט שני חשוב כחול ומותר בו ביום, אלא גם בנלקט

 שיעשו. בכדי

 כדיב שני ובט יום בליל ידמ מותר ראשון ביום הובא אם, גליות של טובים ימים ובשני :שו"עכתב ה

 וםי צורך אינו אם להחמיר יןונוהג, (ג"וסמ י"ורש ח"ר בשם טור, )שני טוב יום מוצאי עד לאסרו מחמירין ויש: רמ"א). שיעשו

 טוב וםבי הובא אם וכן. (ח"ע ימןס ד"תה), בשבילן הובא שלא לאחרים להקל נוהגין דאז, ג"ובכה אורחים לצורך טוב

  .שיעשו בכדי טוב יום במוצאי להמתין צריך, שני

וי שני יאמר לג ביו"ט ותרהטעם שיש שהחמירו לאוסרו עד מוצאי יו"ט שני, הוא משום שאם יהא מ

ו"ט אחר במוצאי ילמותר  ז יהאשלפ" )סק"ה( אברהם מגןהלהביא ביו"ט ראשון כדי שיהא לו בשני. וכתב 

ברא שלא א לו. אבל לסוטא ולם חראשון מיד, שלא גזרו שיאמר לגוי להביא כדי שיאכל חבירו, שאין אד

 אבל .ש"ישה פ"וכ ע"לכ מותר כ"ואחיהנה ממלאכת יו"ט גם אדם אחר צריך להמתין בכדי שיעשו, 

 והרמ"א. ח"בה פ"וכ ,שני ט"י מוצאי עד אסור לאחר דאף פסק ק"סמה

 .)ס"ק יד( במ"כ"כ הו. היום דושניצו אין לחשוש אז הלילה בתחילת הובאו אםש )סק"ז(מגן אברהם כתב ה

שיש  סק"ג() אליה רבהה ן, כתבאשוראם קצץ עם הגוי מעיו"ט שיביאו לו בזמן היתר והם הביאו לו ביו"ט 

עת דף של וויש בזה ציר לו.להקל ביו"ט שני לאחר כדי שיעשה אף לאותו ישראל בעצמו שהובא בשבי

סור בכל שון אאאבל ביו"ט ר פן,המג"א המיקל בקצץ, וכן הסתמכות ע"ד רש"י שמותר ביו"ט שני בכל או

 מקרה כיון שכוונת הגוי שיהנה ביו"ט.

 אף התירל ראשונה דעה לע לגמרי לסמוך יש באכילה וצורך גדול דוחק לו דכשיש )סק"ב( ז"טה כתב

)אות  ןשער הציו. וב'ב ליל לתבתחי שיעשה כדי שיעור אחר' א ביום בשבילו שהובא עצמו ישראל לאותו

ט היום אם נלק קפאם יש קצת ס העיר שמכמה אחרונים לא משמע כן, אך מ"מ יש לסמוך להקל כט"ז, כו(

 או מעיו"ט, או שמא לא בשביל ישראל.

 דין זימן אורחים 

 יש אם םאמנ .לעיל()ק "סמ כדברי (בכ' סי קעז' עמ טוב יום' )הל ל"מהרי שהורה (סימן עח) הדשן תרומתב כתוב

 דכתב י"האשיר אדברי לסמוך ישד נראה דורון הך להו בעי וקא נכבדים אורחים שזימן כגון צורך בדבר

 ירושולפ ואילה להתיר נראה ולכך ג,"בכה למיגזר דליכא משום אחר לישראל מותר ת"ר לפירוש אפילו

 בשבילו. שהובא ישראל לאותן אפילו שרי י"רש
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ראל אחר מהגמ' שכיש ה היפךר, וזדן בדבריו, דמשמע שלאורחים יש דין ישראל אח )עמ' קה ד"ה ויש( ב"יה

יתו אלא שובים כבני בחאינם  חנוחשובים. וביאר: א. מכיון שאורחים אינם רגילים לסמוך תדיר על שול

ם, אך זהו עה"ב אסור להסור לבהא כישראל אחר. וכן נראה עיקר. ב. גם אורחים חשובים כבני ביתו, וכל

ן דינם ימנם לאחר מכזבל אם אד, וקא כשזימנם קודם שהביא לו הגוי הדורון, די"ל שהביא הגוי גם ע"ד

 כישראל אחר. 

 לאחרים ללהק הגיןנו דאז, ג"כהוב אורחים לצורך טוב יום צורך אינו אם להחמיר ונוהגין: רמ"אכתב ה

 .(ח"ע סימן ד"תה), בשבילן הובא שלא

סומכים , שלו םמתירי אז רחיםאון ביאר שהכוונה שאותו אחר הזמי יש"שהבדין 'אורחים' דנו האחרונים, 

 י אמת, שדוקאוש הב"פיר כתב דאפשר שגם )סק"ו(מגן אברהם על כל הפוסקים שלא פסקו כסמ"ק. וה

 ג("רנ' סי ב")ח ז"רדבהאחר.  אדםכלבני ביתו אסור אבל כשזימן אורחים לאחר שהביאו לו הדורון, חשוב 

 באותו עליו םוכיסמ הם ואם ,רמות בביתם אבל ,בביתו לאכול אסורים במקרה אורחים זימן לואפיש תבכ

רחים שאינם ימן אוסובר שכשז ()שם מגן אברהםה .)עמ' פה( חזון עובדיהר. וכ"כ באסו ענין בכל ט"י

 מותרא בעצמו שגם הו ואפשר ,דם()מ"ב יב: גם אם הזמינם מקו ש"בכ ראשון ט"במוצימאותה העיר יש להקל 

 ם.לאכול עמהם, שאין זה כבוד שלא יאכל עמהם, וזהו בכלל הכנסת אורחי

 שישי-שני י"ט בימי חמישי 

 טוב יום' לה ב"ח) עיטורה עלב כתב ביו"ט הראשון, והובא ובששי בימי חמישי טובים ימים כשחלו שני

 מנםא שבת. רךלצו להביא גויל יאמר גזירה שלא שיעשו, בכדי שבת מוצאי עד שאסור (ד"ע קמג' ה מחלוקת

  להחמיר עד כדי כך. שאין בשבת, משום התיר ש"מפרי יחיאל ר"ה

 תוספותכ"כ הטוב. ו יום מלאכתמ יהנה שלא שיעשו, בכדי ישראל לכל אסור י"וע"פ מח' רש"י ור"ת, לרש

 (הלכך ה"ד: ביצה א) ן"רה כ"וכ. הלז מזה אסור י"רש לפירוש אף טוב ויום דבשבת (ראשון דבור. עירובין מ)

 רו.לחבי מכין ינוא הוא אף אסורין דביומן דכיון בזה אסורין בזה שנשרו פירות דאפילו

 ובאה אם, יומלאחר בין ניומלפ בין, לשבת הסמוך ט"בי או ה"ר של ימים בשני אבל :...שו"עכתב ה

 .שיעשו בכדי ושבת טוב יום מוצאי עד להמתין צריך בראשון

 ע"לכ גיםד אבל א,תדאוריי כנהה הוי חיין נאכלין ואין בשבת הנתלשין פירות )פ"ג סימן ו( יש"שה לדעת

 .הכנה חשיבי דלא דרבנן הוי

 'שיעור 'בכדי שיעשו 

 ויחזור רותהפי תלשו הדגיםו הצבי הגוי שצד למקום הגוי לפירוש ר"ת היה צריך להמתין בכדי שילך

 שהייה במוצאיהת זמן צר אמשום שקידאלת"ה יש עדיין חשש שיאמר לגוי לעשות לו מלאכתו,  לכאן,

 מאותו יאמן שיכול להבן עד זמתייו"ט כדי שיהיה מוכן לפניו. וכתב שלא החמירו כ"כ, אלא שיש לו לה

 גוי. הביא הלעיר, וא"צ להמתין כשיעור הזמן של אותו מקום ש בסמוך הנמצא המין

כתבו שלפירוש רש"י שטעם האיסור כדי שלא יהנה ממלאכת יו"ט, א"צ  )עירובין לט: ד"ה אי( תוספותה

להמתין כשיעור שילך ויצוד ויביא ויתלוש, אלא שיעור של רגע אחד שהוא שיעור תלישה, שבכך אינו 
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פירש כרש"י, ואעפ"כ פירש ש'כדי  )ביצה יג: ד"ה ולערב( ר"ןשה אלאנהנה ממלאכה שנעשתה ביו"ט. 

לך הגוי למקום שלקט ויגמור המלאכה ויחזור לכאן, ואם מסופק מהיכן הביאום שיעשו' הכוונה כדי שי

 היינו שיעשו דכדי (הגליון על) ר"ח בשם (לט' סי א"ח) כתב א"הרשב שיעורו כדי שיבואו מחוץ לתחום. גם

 .ו()ו, , ושכ"כ הרמב"ם בהלכות שבת )פ"ב מהל' יו"ט ה"י( מגידויביא. וכ"כ ה ויגוז בגן משחשכה שילך כדי

 (טו אות ף"רה הגהות סוק' עמ קצד 'סי) ק"סמ בשם (ז"ה קושטא )פ"ו מהל' שבת דפוסהביא הגה"מ  שיטה נוספת

א הבאה. אבל לבד ללבטה שדבר שיש במינו במחובר אסור לישראל אחר בכדי שיעשו, והיינו הלקי

ם הבאה ממקו ורין שיעהמתלישראל שעשו בשבילו צריך להמתין גם בכדי הבאה מחוץ לתחום וא"צ ל

 שהביא דוקא.

 ואם; כאןל יחזורו המלאכה גמורוי שליקט למקום יגוה שילך כדי היינו שיעשו כדי ושיעור: שו"עכתב ה

 .לתחום מחוץ שיבואו כדי שיעורן, הביאן מהיכן לו נסתפק

שם. ולענ"ד כיבה לדי רכתב שאם הביאו רוכב על הסוס א"צ להמתין אלא בכ )סק"ט( מגן אברהםה

יא דברי הב )סק"כ( מ"בשנה. הה מהחידוש הוא שאע"פ שאם הוא היה הולך היה לוקח לו יותר זמן, אין ז

 המג"א. 

הלך מן ההליכה שזלא את תין אשא"צ להמ )ס"ק לט( כה"חואם היה המקום במרחק של ג' ימי הליכה, כתב 

"ט מים קודם יויו שני ליגיד  שאין גוזרים שמא מרדכי מאמרע"פ ה )אות סח(שבת. וכ"כ בשער הציון ב

 בכדי שיוגמר הבאתו ביו"ט.

ם הגיע אשיש לו ספק  , כגוןומראביאר שהשיעור כשאינו יודע מהיכן הגיע הוא גם לח )סק"ג( עולת שבתה

"ה הוסיף דה ס"ב() גר"זהו. ע מחוץ לתחוםמחוץ לתחום או מתוך התחום, יש לו להמתין כשיעור שיגי

 .ס"ק כא() מ"בכ"כ הותחום. לוץ לקולא, שאינו יודע אם הגיע רחוק מהתחום או קרוב, די בשיעור של ח

 סעיף ב':

 תלש הגוי או צד לעצמו 

ם עשה בשביל א, אבל שראללא שייך אלא בגוי שעושה בשביל י ר"תשטעמו של  רא"שמבואר מדברי ה

היתר אינו ם אסור וכל הבו ביושוט עצמו מותר לערב מיד, וכן בדבר הבא מאליו לא שייכת גזירה זו. ופש

 .(ו' סי גכ כלל) בתשובה צמוע ש"ראה כ"וכ (ז"ה קושטא דפוס שבת )פ"ו מהל' הגה"מאלא בערב מיד. וכ"ד 

 מילא' (.קכב שבת) ןו, כגועצמלבו מוקצה מותר להנות אף בשבת עצמה אם עשה הגוי  ודוקא בדבר שאין

  .(ח 'סי) י"אשיר הגהותו (אתצ' סי עירובין) מרדכיה כ"וכ. ''וכו ישראל אחריו משקה לבהמתו מים

ה ישראל, וראי לצורך צורך עצמו אואם עשה הגוי ל י"רש לדעת גם כן חילקו (אי ה"ד: עירובין לט) התוספות

 (י"ה קושטא פוספ"ב ד) הגה"מו (שם) וחםיר רבינו כ"וכ '.מיד בו רוחץ שבת במוצאי בעיר גוים רוב אם' .(קנא)

  .(שם) ק"סמ בשם

 בו לאכלו אסור, מעצמו ניצוד או, מעצמו האילן מן נפל או, לעצמו צדן או יגוה תלשן אפילו: שו"עכתב ה

 שהובאו למי אף טוב יום במוצאי מיד מותרין, לערב אבל; בשבילו הובאו שלא למי אף, ולטלטלו ביום

  .בשבילו
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וי ספק בילו, אלא היקט בשלודאי דאע"פ שהגוי מביא דורון לישראל אין אומרים ש )סימן שכה( ב"חכתב ה

י , שאמרו שגושמע כךמ ' לאסובר שפשט הגמ )ס"ק יא( מגן אברהםה אולםעד שיוודע שלקטו בשבילו. 

דוע יום וגם לא יהנתלשו ע ששהביא דורון לישראל אם יש במינו במחובר וכו', משמע אע"ג שלא ידו

 שבילו.בטן שנתלשו לישראל יש להמתין בכדי שיעשו, דמכיון שהביא לו מסתמא ליק

די שני בכ יו"ט מוצאי ן עדשצריך גם בזה להמתיר"י מפריז מצדד שלמעשה יש להחמיר כ אליה רבהה

 שיעשו, אך הבית מאיר תמה עליו שמהראשונים מוכח להיפך.

 סעיף ג':

 ספק אם נלקטו או ניצודו היום 

 ."י ובין לר"תיטת רשין לשנפסקה הלכה כמ"ד ספק מוכן אסור. ודין זה הוא ב )כד:(בגמ' בביצה 

 )מ.(שנינו בעירובין 

 מר: הא ודאיאיניה. בן מרבא למיז"ההוא ליפתא דאתי למחוזא, נפק רבא חזיא דכמישא, שרא 

כול לישראל ותר לאשראל זה מהבא בשביל י -מאיתמול נעקרה. מאי אמרת מחוץ לתחום אתיא 

 אסר להו" -להו  ייתיאחר, וכל שכן האי דאדעתא דנכרים אתא. כיון דחזא דקא מפשי ומ

תר. תוך התחום מומובאו ם הלישראל אחר אפילו אם הובאו מחוץ לתחום מותר, אבל לישראל זה רק א

. ביצה יג) ן"ר. וכ"כ המוקצה שוםמומשמע מהגמ' שפירות שתלש גוי לעצמו ביו"ט אסורים לישראל ביומן, 

  .(ראשון דבור סוף

 -דאדימי  כוורי י"רש ופירש ו".שר בירקא דכבישי ופירי דאדימי "דכוורי אמרינן :(כד) בביצה ובגמרא

 שלא קביר ידמ םטמנו כשלקטום -בירקא  דכבישי ופירי לחייהן. שתחת ואדמומית ליחן נס שלא אדומים

 לא יומן נילב דדמו ג"ע דאף ועינןואשמ הם טוב יום שמערב דניכרין נינהו מוכן ודאי והני לחלוחן יברח

 העין. למראית חיישינן

 טונלק שלא םבה ניכר אם בלא; אסורים, היום ניצודו או נלקטו אם ספק הוא אם אפילו: שו"עכתב ה

 ושהובא מיל אף מותר, תחוםל מחוץ באו לא ואם; בשבילו הובאו שלא למי מותר, היום ניצודו ושלא

 .(ו"ס ג"יתק' סי ל"וע) נאמן, וםהי נצוד או היום נלקט שלא תומו לפי מסיח יגו: כתב רמ"אוה. בשבילו

ובר סעשו. אך הוא כדי שין בסובר דמשמע שאפילו הוא ספק אם יש מאותו המין במחובר, בעינ יש"שה

 אמנם. ן בכדי שיעשוא בעינלכן שכאן מדובר שיש ספק אם יש מאותו המין במחובר, דהוי כעין ס"ס. ול

מתכוין ביא דורון וגוי המובר בכתב שמלשון הסמ"ג לא משמע כן. לכן העמיד שמד )ס"ק יב( מגן אברהםה

וקא אם היו דלדעתו ור. להביא מהמשובח ומביא מאותן שליקט או צד היום, וה"ה אם מביא למכו

ב כודאי ן אסור, דחשיא דורוהבימצודות פרוסות מעיו"ט ויש ספק אימתי ניצודו אז מותר, אבל בגוי ש

 ניצודו היום. 

ם, ה שניצוד היושראל מר לישמועיל מסיח לפי תומו דוקא כשאין הגוי יודע שאסו )סק"ה( ט"זכתב ה

 דאל"כ אסור.
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ם בשם האחרוני (ס"ק כז) מ"בהנחלקו מה הדין בספק ליקטן בשביל ישראל, וכתב  )סעיף ז(בסימן שכה 

כתב,  רך מצוה. עודקל לצולה שאם ודאי ליקטן או צדן היום אלא שיש ספק האם צדן בשביל ישראל יש

 לא ודאי ודאפיל ,אסורים ומןבי ישראל בשביל נלקטו ואם היום נלקטו אםשאם היו שני הספקות יחד: 

 ובט יום יהה ואפילו .ס"ס משום מיד מותרין דבערב אלא ,מוכן ספק משום אסור לקטן ישראל בשביל

  .גליות של "טי שני כגון בערב

 דשחפרי וה ,ז"ע מפקפק כימרד מאמרה .לאסור יש שני טוב ביום אפילוסוברים ש הגולה בארו ז"טה

 םהמיני םמאות שיש דכל םשסוברי םפוסקי דיש משום לאסור יש ליקוט דלענין מכריע ז("תצ )סימן

 שייך אדל שני ובט ביום מותר הציד לענין אבל ,שמביאין ביומן אותן ללקוט אדם בני של דרכן במחובר

 .דרבנן ספיקא ל"והו ל"הנ טעם

 סעיף ד': 

 היתר אכילה בשבת לאחר יו"ט 

יו"ט בישראל דורון להביא  גוינחלקו הראשונים מה הדין כאשר ראש השנה חל בימים חמישי ושישי, וה

 א. ו לראשון מדבר שיש במינו מחובר, האם מותר לאוכלו בשבת בכדי שיעשו א

ט של ששני י" א, כד()מב"ם הר לדעת רש"י מותרים בליל יו"ט שני לאחר המתנה של בכדי שיעשו. וכ"ד

 ב"ח) עיטורה בעל, סימן ב( א"ש פ"בבא בר)הוי ימים. אבל לר"ת אסור גם ביו"ט שני. ונחלקו בזה גלויות כשנ

 ש"מפרי י"רה אך .בה"גכ"כ סובר שאסורים עד מוצ"ש בכדי שיעשו, ו (ד"ע קמג' ה מחלוקת טוב יום' הל

ם לא שייך ים קודשבשני ימ . משוםרא"שכ"ד הו שיעשו בכדי שבת בליל התירה )תוספות כד: ד"ה ולערב(

 שמא יאמר לגוי. 

חמיר בשני ם שיש להסוברי (קכז' סי עיםר תמים' עיי) ד"ראבה, ולוניל חכמיבשם  (ד"ע יט דף נח' סי) בו כלהגם 

, קביעות החודשבקיאים ו בימים של ראש השנה, משום שאינן קדושה אחת אלא משום גזירה שאין אנ

 ו אחר זו.זשתי גזירות  לגזור איןשולכן די לאסור ליו"ט שני, ולא לשבת שלאחריהם משום גזירה דהכנה, 

 נםאמ .אחד םמיו אם כי מיםי משני הכנה אמרינן דלא משום ,ר"דמונטפלי אברהם בן שלמה ר"הכ"ד ו

ששני  , משוםה סימן רי()ח" רשב"אהנראה שסובר כאוסרים בשני י"ט של ר"ה. וכ"כ בשו"ת  )סימן ש(רוקח ה

 י"ט של ר"ה כיומא אריכתא דמי. 

ו צידה או חשש מחובר בהסובר שדבר שיש  (שם) ק"סמה לדבריש (עח' סי א"ח) הדשן תרומתב כתוב

 להיות לשח ראשוןו"ט גים ביאו דראשון אסור ביו"ט שני אפילו לישראל אחר, א"כ אם הובשהובא ביו"ט 

בישול, א"א  הם ע"יה הנצרכת לודגים, מחמת ההכנ "ט.יו שאחר בשבת אפילו מהן ליהנות , א"אבחמישי

 לבשלם משום שהם מוקצה, ולכן אסורים אפילו לישראל אחר.

 להיות שחל ה"ר של ראשון ט"בי, במחובר במינם שיש מדברים, לישראל דורון שהביא י: גושו"עכתב ה

 להחמיר דנוהגין ולדידן: כתב רמ"אוה. אוסרים ויש, שיעשו בכדי בשבת לאכלם מתירים יש, בשבת' בה

 להחמיר יש ה"ר של טובים ימים דבשני נראה הלכתא ולענין. הכי דינא נמי גליות של טובים ימים בשני

 ט"בי הכנה צריכים שאין בפירות ודוקא; לאחריהן שהוא בשבת להקל יש גליות של ט"י בשני אבל, בשבת
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 לטלטל ואף, לאסור דנהיגין מאחר אסור, השבת לצורך שני ט"בי להכין שצריך דבר אבל, השבת שלפני

 .(ח"ע' סי ד"תה) בזה וכיוצא אורחים לצורך לא אם שני ט"בי

שני א"כ  אוכלן ביו"טירים ליש מתלגבי בישול ע"י גוי ביו"ט שני, דמכיון ש )ס"ק יז(מגן אברהם כתב ה

ני אינו אלא לטול ביו"ט שיסור טשא מותר גם לבשלן ע"י גוי. וימתין בליל שבת שיעור בכדי שיעשה, כיון

 לכבוד ביתו וךבת זה יןממ לו שישכ זה כלועוד סוברים ש גר"ז, אדם חיי, )סק"ח( ט"זה אךחומרא בעלמא. 

 בעצמו וולבשל לטלטלו ותרמ השבת לכבוד לו צריך והוא ביתו בתוך זה ממין לו אין אם אבל ,שבת

 .שיעשו בכדי שבת בליל שימתין עד ממנו מלטעום שיזהר רק ,השבת לכבוד

עשה. יעור בכדי שימתין ש"צ לההסובר שבמוצ"ש מותר מיד וא )פ"ג סימן ו( יש"שבשם ה )סק"ז( ט"זכתב ה

ר"ה  בשני ימים שלדעתו שה, וחולק עליו, שהיש"ש לא איירי כלל בשני ימים של ראש השנ רעק"א אבל

 צריך להמתין במוצ"ש בכדי שיעשו.

 סעיף ה':

 דבר שהובא מחוץ לתחום 

 )כד:(שנינו בביצה 

אסור,  -ין במחובר ותו המש מאי"אמר רב פפא: הלכתא: נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם 

 -חום תמותר, חוץ ל -תחום וך המי אסורין בכדי שיעשו. ואם אין מאותו המין במחובר, תולערב נ

 ותר לישראל אחר"מ -אסור. והבא בשביל ישראל זה 

יו"ט.  תין עד מוצאי"צ להמאלו יש להבין מדוע הקלו חכמים באיסור תחומין שמותר לישראל אחר, ואפי

. באו בשבילו. מי שהבילכך, ודי לאסור  החמירו עד כדי לא - דרבנן תחומין איסור גביביאר ש רש"י. א

פילו כתב שא (ופירות ה"ד: יג) ן"ר. הגוהביא טעם נוסף, שאם אינו מכירו אין חשש שמא ישלח בשבילו. 

ירו הת ייתא,דאור פרסאות שלש דתחום שסוברים :(יז' ובחי שם במלחמות) ן"רמבוה .(ה עירובין) ף"ריל

 תוך אחרל הוא לתחום חוץ לאחד שהוא שמה בכל, שווה אינו תחומין דאיסור לישראל אחר משום

  התחום.

 בשם (טו ותא ף"הר גהותה קסז' עמ קצד' סי) ק"סמ כ"וכ .(לו) ג"בה בשם (ראשון דבור. עירובין מ) התוספות כתבו

 דמותר ת"ר דהמו תחום,ל מחוץ שבא אלא צידה מחוסר , דבכה"ג שאין במינו במחובר ואינויחיאל רבינו

  כך. הקילו דבתחומין משום שני טוב ביום

 יום במוצאי שיעשו כדי עד שאסור (תצא' עירובין סי) כתב מרדכיומתי מותר גם למי שהובא בשבילו? ה

דמכיון שהביא לישראל מסויים יש חשש שאם נתיר לו יאמרו לגוי לך והבא בשביל יו"ט שני. וכ"כ  טוב,

כתב שנראה להחמיר,  (לט' סי א"ח) א"רשבה . גם(רנא' סי) תרומהה וספר (ב"קכ' סי דעים בתמים מובא) ף"ריה

 )פ"ג סימן ב( רא"שה ולםא .ג"סמשבאיסור דרבנן יש לגזור יותר מאיסור דאו', שלא יבואו לזלזל בו, וכ"כ ה

סובר שאין צריך להמתין לערב בכדי שיעשו, מכיון שלא החמירו חכמים אלא בדבר שנעשה בו איסור 

ולערב, דמכיון שבמת הדבר מתפרסם והכל  ה"ד: כד ביצה' בתוס י")ומה שהחמירו לגבי חלילים בשבת קנא., ביאר ר דאו'

 .יודעים, החמירו יותר(
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 והובא וברבמח מינוב שאין ברדשההיתר למי שלא הובא בשבילו לגבי  (מז' סי ד"ח) בתשובה א"רשבה כתב

חוץ ל מה שום מוקצה, שכמש לכל אסורין ישראל בפירות אבל גוי בפירות הוא דוקא לתחום, מחוץ

על ההיתר  ין לסמוךשא (קנב מןסי ן"לרמב המיוחסות א"הרשב ת"בשו) לתחום הוקצה מדעת הבעלים. עוד כתב

 שבילו. בהביאו פילו לאותו שלהתיר תוך ד' אמות א .(קמד' ה מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) העיטור של בעל

ר שראל אחר מותהרי לישתר, כתב שמו פ"ג סימן ב. עירובין פ"ד סימן י()ביצה  רא"שהאם מותר לטלטלן? ה

חשובה כד' )הוך העיר או בת מותאבאכילה, ולכן אין לו דין מוקצה להיאסר בטלטול. אלא שרק בתוך ד' 

 , הרב(רותופי ה"ד: יצה יגב) ן"רה מותר, אבל לא להוציאן מכיון שחפצי הגוי קונים שביתה. וכ"כ אמות(

  ועוד. (י"פ"ב ה) מגידה

שכל בני  ג"סמ בשם (ז"ה קושטא דפוס )פ"ו מהל' שבת הגה"מו )שם( מגידה לגבי שאר בני הבית, כתב הרב

  .(סימן תק) מרדכיביתו ג"כ אסורים, שהביא על דעת כולם. וכ"כ ה

דה או צין בו חשש בר שאיל והוא דשגוי שהביא דורון לישראל חוץ לי"ב מי ג("פ )סימן הדשן תרומתכתב ב

חובר. ממו שאר דיני כהחמיר ן למחובר, אע"פ שלרוב הגאונים איסור תחומין די"ב מיל מדאורייתא, אי

ו להביא ה שמא יאמר לא גזירהו משום שאנו אוחזים כפירוש ר"י ובה"ג שטעם איסור דורון שהביא הגוי

 ו משקה כל כךאל אוכ ביאמהמחובר ויעשה בשבילו איסור דאורייתא, ולכן אין חשש שיאמר לו לה

 .ר"ןמרחוק. וכ"נ מה

 אוב ואם; כלל מותר תחוםה מתוך בא אם, צידה מחוסר ואינו במחובר במינו שאין דבר :שו"עכתב ה

 או ותאמ' ד וךבת לטלטלן ותרמ אבל, ביתו בני ולכל בשבילו שהובאו למי לאוכלן אסור, לתחום מחוץ

 טוב יום) רבולע. לאכלם ףא מותרים ואחרים; לדירה שהוקף שידוע מבצר או חומה מוקפת העיר בתוך

 לדידן אפילו כ"אח מותריןו: רמ"אוהוסיף ה. שיעשו בכדי, בשבילו שהובאו מי להמתין צריך (ראשון

 .שנתבאר כמו, דברים בשאר להחמיר שנוהגין

 -ץ לד' אמות טלו חוכ יטלשאפילו א"א לבשל את הדבר שהביא הגוי אא" )ס"ק יט( מגן אברהםכתב ה

ורך יו"ט ר שאם הוא לצשהעי , אלאג(נ)ס"ק  מ"באסור לטלטלן ע"י גוי, מכיון שהוא איסור מפורש. וכ"כ ה

 מותר להוציא ע"י גוי, דאינו אלא שבות דשבות במקום מצוה.

יון ן, וכתב דמכהמניי ולה מןנחלקו האם הלילה ע )שכה, ח(העיר שבהלכות שבת  )ס"ק כא( מגן אברהםה

קלים מובלא"ה יש ה ין.שהרמ"א לא העיר כאן כלום, אפשר שביו"ט מיקל שהלילה עולה מן המני

 אל תחומין עניןל דדוקא אפשר מ"מד )ס"ק נה( מ"בהיקל. אולם העיר ה )פ"ג סימן ח( יש"שבתחומין. גם ה

 מצוה ולדבר .להחמיר יש חוםלת חוץ ממחובר שלקט אורייתאד איסור גם בו היה אם אבל ,להחמיר רצה

  .גווני בכל להקל יש הדחק בשעת או

נם במקרה אפילו אם זימיתו, וי בלענין אורחים, אם הם סמוכים על שולחנו בתדירות לכו"ע חשובים כבנ

ל, הוא יקל בזה לעיג"א שהגם המדמכיון ש )אות נח(שיש להחמיר, וביאר בשער הציון  )ס"ק מז(מ"ב כתב ה

 מיר.ים להחאחרלדוקא ביו"ט שני, אך כאן יודה להחמיר. ומ"מ לענין כדי שיעשו אין 
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ד. תר לשוחטה מיעט, מונה מבשם מהרי"ל שאם היתה בהמה וה'אחר' אוכל ממ )סק"כ( מגן אברהםכתב ה

 צ שחיטה אסורבר שא"ד י אפילושגם אחר השחיטה אסור למי שהובא בשבילו, שהר מחצה"שוהעיר ה

 .)ס"ק נב(מ"ב לו. וכ"כ ה

 סעיף ו':

 דין עיר שרובה גויים 

 )קנא.(שנינו בשבת 

: מראגקום קרוב. באו ממ ן ישראל, אלא אם כןלא יספוד בה -: נכרי שהביא חלילין בשבת משנה"

 לנו" לחומה מא חוץנן שמאי ממקום קרוב? רב אמר: ממקום קרוב ממש, ושמואל אמר: חיישי

קולא, שאנו לנאמרו שבר נחלקו הראשונים האם דברי שמואל נאמרו לקולא או לחומרא, הסמ"ג סו

 קמן ס"ז.. וכדלמראתולים שבאו ממקום קרוב ולכן מותרים. אך הגאונים מפרשים שהוא לחו

שגם בעיר שרובה גויים, אם יש לחוש  (110 - 1' עמ ווארהיים' הוצ חכמים קבוצת' עיי) גאוניםה בתשובת תובכ

שראל בים בשביל יבא שמראה רשכשר )מ.(שמרבים ומביאים בשביל ישראל אסור, כדברי הגמ' בעירובין 

 אסר להם. 

צה יסור מוקדמכיון שא (ב' סי ה"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה בשם כתב (כט אות טוב יום' הל) חיים ארחותה

 שכל מותר םגוי רובהש בעיר םסת אפילו או הגוים לצורך הביאום םאמדרבנן, הולכים בספיקו להקל, ו

 ועוד.  )פ"ג סימן יז( רא"ש. וכ"כ המביא הרוב לצורך המביא

 יל ישראל אךשה בשבוע שעושאם לא ידוע אם צד בשביל ישראל או לא, וה"ה כשיד (שם) ג"סמכתב ה

  יד.מספק אם נלקטו בשבת או לא, אותו היום אסור מספק, ומותרים במוצ"ש 

 ,מחצה על מחצה :כתב רמ"אוה .מביא הרוב לצורך המביא כל הסתם מן, יםגוי שרובה בעיר :שו"עכתב ה

 .(ג"וסמ י"ב) אסור, שניהם לצורך שלוקט שידוע או

א יר שזהו דוקר. והעל אסוהביא דברי הגאונים שאם יש לחוש שמרבים לישרא )ס"ק כב( מגן אברהםה

 אם נתיר לקחתשלחוש  יש כשרואים שמרבים להביא, אבל אין חוששים בסתם. אך בגוי המוכר דגים

טוב.  ם לצורך יוםת דגיול לקנמשום שדרך ישרא )ס"ק נט( מ"בממנו ירבה להביא בשביל ישראל. וכ"כ ה

 שראליםי יחידים אנשים רק יים,גו כולה העיר דאם המורה עיני ראות לפי הענין לפי תלוי זהוהוסיף ש

 .לזה לחוש אין שם נמצאים

שגוי הגר בכפר ומביא דגים לעיר שרובה ישראל, יש  )שם( מגן אברהםלגבי אופן החישוב של 'רוב', כתב ה

להסתפק אם אומרים שמסתמא צד לצורך ישראל, או שאומרים שהולכים אחר רוב העולם ונמצא שצד 

)נראה ששורש הספק הוא כיצד דנים גוי שאינו נמצא לצורך גויים ואח"כ נמלך והביאן לכאן, וכתב שנראה להקל 

המקום שבא אליו או שדנים אותו אחר אותו מקום שמגיע. ובאשר לנ"ל נראה שמדובר על  במקום הכלל, האם הוא נגרר אגב

. ויש לצרף בזה את דעת הב"ח מקרה חד פעמי, אחרת ודאי שעושה הגוי בשביל מקום שבא אליו. וכ"כ המ"ב סק"ס(

אל. הסובר שבכל המקרים של הבאת גוי לצורך ישראל יש ספק האם נעשה היום ואם נעשה בשביל ישר
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 מעשה דסוף ,ז"ע מפקפקמור וקציעה ה אמנם. )סק"ס( מ"בו )ס"כ( גר"ז, )ס"ק כא( רבה אליהוכ"כ ה

  .וצד ליקט זו דעיר אדעתא ובודאי תחלה במחשבה

האם  הם יהודים, מין זהמונים הסתפק מה הדין כאשר רוב גוים, אולם רוב הק )ד"ה בעיר( באור הלכהה

רוב השהולכים אחר  ב, ז()ין אומרים שעשה ע"ד הקונים או כלל האנשים. והביא ראיה ממשנה דמכשיר

ף אם הם הדרים שם, א שראליםי"ט הרלוונטי לזה. ולכן בענין דגים שמצוי להיות רוב הקונים לשבת ויו

ם, משום א ניצודו היוודע שלם יגד הגויים, אסור מדינא לקנות שם דגים מהגוי ביו"ט, אף אמיעוט כנ

אפילו וכה להתיר, שברה הפא סשודאי הביאו בשבילם וחשיב לעניין זה כעיר שרובה ישראל. אלא שהבי

אלא ול קנות כבדרך חלאסור  ראלרוב העיר ישראלים מותר לקנות אם יודע שלא ניצודו היום, שהרי ליש

, ומביא הקונה כדבעי ר לגוימכולבהקפה ובלי פיסוק דמים ובלי משקל כראוי, ולכן ודאי שדעתו קרובה 

 בשבילם. 

  18עשה לצורכו ולצורך ישראל 

שאם עשה הגוי לצורכו ולצורך ישראל אסור להנות מאור זה, סמ"ג וה תרומהכתב הבית יוסף בשם ה

" מותר בלבדשכתב שאם עשה לצורך עצמו " מהל' שבת ה"ב( )פה"מ סוף פט"ז. ופ"ו רמב"םוכ"נ שהוא דעת ה

 שיש להקל בזה.  ריטב"אוה )שבת קכב.( רשב"א, דעת הומנגד. 19להשתמש

. בדעת הב"י יז( תקטו ס"ק) ימאמר מרדכ, וכ"כ השאם עשה לצורך שניהם אסור )סק"ו(מג"א כתב ההנה ו

נים ובכללם הראשו רבותינוממחמת שכ"ד כמה  )ח"ב עמ' לז( הלכה ברורה. וכ"פ ב)ס"ק כו( כה"חוכ"פ 

 .ו ברוב ישראלר אפיל, אסוכתב שאף אם עשה גם לצורך ישראל )סי' תקטו ס"ק נח( מ"בגם ה הרמב"ם.

, ד"ה ואם() אור הלכהבעת הוטה דולכך נ )סעיף ה( ערוה"שוה )נשמת אדם כלל סג' סק"ב( חיי אדםדעת ה ומנגד

יק את יה צריך להדללא"ה הדב הם, מותר להנות ממלאכה זו, כיוןשאם הדליק הגוי את הנר לצורך שני

 .(199)שבת א', עמ' פניני הלכה הנר לעצמו, וכ"פ ב

 סעיף ז':

 ספק בא מחוץ לתחום, תלוי אם יש פירות בעיר 

 חוץ שמא שינןחיי: אמר אלושמו, ממש קרוב ממקום: אמר רב? קרוב ממקום מאי" )קנא.(שנינו בשבת 

  כשמואל. דהלכה ל"וקיי ."לנו לחומה

 ובא יום דמבעו שמא ששיןחו הבוקר עד לעיר נכנסו שלא פ"דאע קאמר, לקולא דשמואל י"רש ופירש

 (מצינוו ה"ד שם) ן"רא. הולים לקולתולדבריו בכל ספק שיש לנו בזה  לחומה. חוץ בלילה ולנו התחום בתוך

 שיעשו', דיבכ הערב עד אסור במחובר במינו יש אם דורון שהביא כתב ע"ד רש"י דמדאמר רב פפא 'גוי

 לש דרכן במחובר במינו ששי לדכ יונה והרי אפשר לתלות שנתלשו מעיו"ט ואעפ"כ אסור! ותירץ רבינו

 ביומו. אותו ללקוט אדם בני

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן רעו סעיף ב. ומשם הציונים למקורות. 18
שסובר שבמהדורא בתרא חזר בו רבנו ומחק את מלת  ה(-)שם אות ד ר"י קאפחבדבריו. אולם ראה ל מרכה"מוכן דייק  19

 "ש.עותר, מ"בלבד", ולכן במידי שאין בו להוסיף ]כגון נר[ אפילו בשבילו ובשביל ישראל 
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לה הביאום ילביש חשש שמא  ששמואל בא להחמיר, שאע"פ שנכנסו בבוקר מוקדם, פירשו גאוניםה אבל

פ"ו ) ם"רמבוה .(סה שבת) ף"ריה חוץ לחומה. ולדעתם בכל ספק הולכים לחומרא. וכ"דממקום רחוק וחנו 

  .(ו"ה

 סורלא אין יםהגאונ לדברי שאף (תחומין דיני סוף ק"עבה', גמ ה"ד. קנא שבת, הא ה"ד: כד ביצה) א"רשבה כתב

 ותופיר עירב עמו השרוי ויג אבל ,הביאם לתחום מחוץ שמאשיש חשש  בעיר עמו שרוי שאין בגוי אלא

' מע קצד' סי) ק"סמוה (י"ב הפ") מגידה (ומיהו ה"סוד: שם, וביצה יג) ן"רה כ". וכמספק לחוש אין בעיר המצויין

  .(טו אות ף"הר הגהות קסו

, ירבע צוייםהמ ופירות עירב עמו השרוי יגו הוא אם, לתחום מחוץ באו אם ספק הוא אם :שו"עכתב ה

 .אסור, לאו ואם; מותר

. ן קב(יו"ד ריש סימ)ספקו בירים ביאר שמרן החמיר משום שהוא דבר שיש לו מתירים ומחמ )ס"ק יג( ט"זה

פסק  ימן ט()פ"ג ס יש"שה אולם. ק סה()ס" מ"בומ"מ אם מצוי בעיר הולכים לקולא, דהוי כמו ודאי. וכ"כ ה

 ס"ק כד()גן אברהם מהותר. וממו כדעת המתירים, ולדעתו בספק חוץ לתחום אזלינן לקולא וגם ביו"ט עצ

 צידד שביו"ט שני יש להקל משום דהוי ס"ס.

 לענין סובר דה"ה ' ט(שם סי) יש"שהביא מחלוקת אחרונים לעניין שאר ספקות. ה )ד"ה ופרות(הבאור הלכה 

 .לקח ןשמתלושי תלינן ,לתחום חוץ מחוברין ופירות בביתו תלושין פירות גם גוי לאותו יש אם מחובר

אסר  ס"ק יז() ה רבהאליה אבל. צודל שהלך חיישינן לא ט"מעיו שניצודים בביתו לו שיש דגים לענין ה"וה

 .)מש"ז ס"ק יג( פרי מגדיםבכל גווני, וכ"ד ה

 סעיף ח':

 שני י"ט של ר"ה ודין שבת וי"ט הסמוכים 

 אשוןר ט"בי אללישר שהובא ברבמחו במינו שאין דברש לוניל חכמי בשם (וכתוב ה"ד: ביצה יג) ן"הרכתב 

 רשנאמ דושהבק התלוי דבר לאו הכנה איסור עליו שאין הן אחת שקדושה פי על אף ,בשני מותר ה"ר של

פ . וכ"ט"יול משבת וכן אשוןבר קנסו אם ודיו ,להביא לו יאמר שמא קנסא משום אלא ,הם אחת קדושה

 ויום שבתל הדין הואד וכתב (לו אות בטו יום' הל) חיים ארחותה כ"וכ. )סוף פ"א( מגידוהרב ה (ב' סי) ש"ראה

 .טוב

 דיןה והוא; יבשנ מותר, ה"ר של ראשון ט"בי לישראל שהובא במחובר במינו שאין דבר :שו"עכתב ה

 .לזה זה הסמוכים ט"וי לשבת

 בילובש הובאוש למי אסור ס"א( )הביאו רמ"א ת"ר לדעת אבל ,י"רש לדעת דזהו תבכ )שם סימן ח( ש"ישהו

 א"רמ ש"לפמ אבל ,אזיל תיהלשיטהעיר ד )ס"ק כה( מגן אברהםה אולם. להביאם גויל יאמר שמא גזירה

 ט"ז. גם הט"יו בשבת וא ה"בר ה"השאין חוששים שמא יאמר לגוי להביאם,  ראשון ט"י במוצאי להקל ה"ס

 תמה עליו. )ס"ק טו(
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שות שלא שייך לע דאע"ג ד(פאות ) שער הציוןכתבו האחרונים שביום השני מותר בכדי שיעשו, והעיר ב

יקר משום שו? כיון שהעדי שיעבכ באותו היום, שהרי הוא יו"ט, וא"כ לכאורה היה לגזור עד מוצאי ר"ה

 קנס שמא יאמר לו להביאם, די שקנסו בראשון כיון שהוא דרבנן.

 סעיף ט':

 ישראל ששיגר דורון ע"י גוי 

לך והבא  אמר לויש לגזור שמא ידורון לישראל אפשר שדוקא גוי המביא  (ד"ע יט דף נח' סי) בו כלה כתב

 עד הביאו אול הגוי ונשתהה טוב יום מערב לו שמסר כגון ,גוי י"ע לחבירו דורוןלי, אבל ישראל ששלח 

 לי הבאו לך לו מריא שמא לחוש שאין והטעם .בשבילו שבא למי אפילו להתירו חכמינו הסכימו ,טוב יום

 .(קנב י"סוס מיוחסות) א"רשבה כ"וכ .לו ישמע שלא לפי באיסור עוד

 מחוץ טוב ביום יאםוהב יגוה כבונתע, טוב יום מערב יגו י"ע לחבירו דורון ששיגר ישראל :שו"עכתב ה

 או ,אמות בעלאר חוץ טלטלםל ישראל לכל אסור אבל; לאכלם בשבילו שהובא למי אפילו מותר, לתחום

 עתוד שהיה אודוק: כתב מ"ארוה .לדירה חומה שהוקף שידוע למבצר חוץ או, חומה המוקפת לעיר חוץ

, ןתחומי יסורא ביה דלית גב על אף, מאתמול דעתו היה לא אם אבל; מוקצה איסור ביה דלית, מאתמול

 י"ב) אסור ובשביל הובא לאש למי ואפילו, יום מבעוד הכנה צריך ישראל של דכל, מוקצה משום אסור

  .(א"הרשב תשובת בשם

אינו ו"ט, כיון שימלאכת הנה מיכתב שבזה לכו"ע מותר, שלא אסור אלא כדי שלא  )ס"ק כו(מגן אברהם ה

 נהנה מהמלאכה עצמה.

 יום עד יגיע שלא ודעי היה חהמשל אם שדווקא אם נתעכב הגוי בדרך, אבל )שם(גן אברהם מעוד כתב ה

. ובשביל וראיס שנעשה יוןכ שיעשו בכדי ולערב בשבילו שהובא למי באכילה אסור ז"ה להמקבל טוב

 מה במינו ישש דגים או חוברמ במינו שיש דבר הוא הדורון אם מ"מ ,דמותר בנתעכב אפילוש ,כתבעוד 

 איןו טוב יוםב היום אצלו ושניצוד או שנלקטו ממנו בגרועהגוי  החליף שמא לחוש יש היום שניצוד

 .)ס"ק סח( מ"ב. וכ"כ הבחותם חתום כ"אא ממנו לקבל

 ,מוקצה בזה ייךש דלא ,הקללועוד  )ס"ק כא( מרדכי מאמר, )ס"ק טו( ט"ז, )ס"ק כז( מגן אברהםכתבו ה

היו , שלא יהמוקצ אין מקבלה ומצד לו להאכילם בזה להקנותם היה הבעלים דדעת הקצום לא דהבעלים

 אלא לאסור ואין ,עליו ודעת היה שלא ע"פא לאכלן אלא פירות של הפקר שבאו מחוץ לתחום שמותר

 י"בעמ הבעלים בהן דידעו כיוןד ,טוב ביום יגוה לו והביאם לתחום חוץ פירות עצמו לישראל לו בהיה

מיקל  סק"ז( סימן תקיח) ט"זוה .קצהמו להו הוו ט"מעיו התחום לתוך הביאם שלא כיון מינייהו דעתא ואסחו

 תעכב מלהשתמשמקום ההוק גם בזה, שהרי לא הסתלק מהם ולא הכניסם לאוצר וכד', אלא מחמת ריח

 דחק.הבשעת  ך ע"זשיש לסמו )ס"ק כז( אליה רבהבהם, ולא שייך בזה איסור מוקצה. וכתב ה
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 איזה דברים מותר לשלוח ביום טוב -סימן תקט"ז 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

  ועוף, יינות שמנים וכו'שילוח בהמה חיה 

 )יד:(שנינו בביצה 

המה בים: משלחין ל אומרת הל: בית שמאי אומרים: אין משלחין ביום טוב אלא מנות, ובימשנה"

. ורבי האבל לא תבוא טניות,, וקחיה ועוף, בין חיין בין שחוטין. משלחין יינות שמנים, וסלתות

ות, ודילעשות מהן ל -ן ן חטיבתבואה, כגו : תניא: רבי שמעון מתירגמראשמעון מתיר בתבואה. 

 עשות מהן רסיסין"ל -יתן לפני בהמתו, עדשים ל -שעורים 

  .בטו ביום טוחנין שאין ,היום ראויה שאינה משום תבואה ביאר שאין משלחים י"רש

מה  נו יודע, ואישמעון רביכ הלכה דפסק משמע ,זו ברייתא .(ז) ף"ריה מדהביא (כד' סי) ש"ראה כתב

 תר רובא. אבלאזיל בד"ק טעמו. גם הרב המגיד תמה מדוע לפסוק כר"ש, וכ"ש שמסתבר טעמו של ת

  .קמא כתנא (ז - ו"פ"ה ה) פסק ם"רמבה

 תותוסל מניםש, ויינות, םחיי אפילו ועוף חיה, בהמה טוב ביום לחבירו לשלוח מותר: שו"עכתב ה

 .ט"בי האסורה מלאכה שהיא טחינה שמחוסרת לפי, תבואה לא אבל, וקטניות

אין  וסיף שבכל זההם, והיך לכתב שמודים השו"ע וסיעתו שמותר לשלוח גם חיטים אם צר )סק"א( ט"זה

ר ר לשלח כל דב"ר מותרה כ"כ נ"מ משום שהוא דוקא לשלוח דרך רשות הרבים, אבל אנו שאין לנו

 עולה דמכיון והלבוש (ני' ב"ש)יד: ד"ה מתמהמאירי  אולם. )סק"א( מגן אברהםשאינו מוקצה. וכ"נ מה

ו"ט זי כמתעסק ביול ומחחרך שסתמן עומדות לטחינה וטחינה אסורה ביו"ט, נראה שהולכתו שהוא לצו

ש ילו במקום שילוח אפר לשבשם כמה אחרונים שאסו )סק"ד( מ"בלצורך חול ואסור. ומטעם זה כתב ה

 עירוב.

צה ן שאם היה רוו, כיושלוח לישחט את הבהמות מותר לו לשאפילו יודע שחברו לא  )ס"א( גר"זכתב ה

 .)סק"א( מ"בהיה יכול לשחטם ולאכלם. וכ"כ ה

כאן  יו"ט, מדוברוקצה בשאסר מ ()תצה, דשלדעת השו"ע  )כלל צו ס"ז( חיי אדםוה )סק"א( עולת שבתכתבו ה

מד וכן עוף העו ולדות גדלבבהמה שאינה עומדת לגדל ולדות וכן בעוף סתמי, אבל בהמה העומדת ל

 .)סק"ב( מ"בלגדל ביצים הוא מוקצה ואסור לשחטן ביו"ט. וכ"כ ה

זה  ן היתר מחמתהמה אייה לבביאר דמכיון שרוב התבואה עומדת לאכילה, גם אם ראו )פ"ה ב"ו( מ"מה

 שלוח לו כשישלמותר  המתובאם חבירו צריך את התבואה לצורך האכלת  )סק"א(ט"ז לשולחה. ולדעת ה

 אוסר גם בזה. )סק"ב( אליה רבהה ךאעירוב. 



 איזה דברים מותר לשלוח ביום טוב -סימן תקט"ז  ___________________________________ 204

 סעיף ב':

 עשיית שורת אנשים כששולח 

 )יד:(שנינו בביצה 

ב אשי: אדם. בעי ר שה בנימשל "תני רב יחיאל: ובלבד שלא יעשנו בשורה. תנא: אין שורה פחותה

 תלתא גברי ותלתא מיני מאי? תיקו"

מכור בשוק. לוליכם אה כמהמרובה נרשלא ישלח הדורון ע"י הרבה אנשים, שע"י העסק  י"רש ופירש

 שלישיוה לוקח והשני מוכר האחד שנראה מפני אפרים רבינו בשם (שלא ה"ד. ז) ן"פירוש נוסף כתב הר

 סרסור.

דעלתה  נו בעיאוהיי ."מותר הז הרי כאחד אדם בני שלשה ביד מינין שלשה שלח" (ח"פ"ה ה) ם"רמבכתב ה

. .(כז עה יןלאו) ג"סמ . וכ"פולאבתיקו, ופסקה הרמב"ם לקולא. המגיד ביאר טעמו דהוי ספק דרבנן ולק

 .שהשמיטה רי"ףלחומרא, וכ"נ דעת ה שפסק ג"בהבשם  כתב (שם) ן"רה אבל

 זה חרא זה יותר או אדם בני השלש דהיינו בשורה ישלחנו לא, ט"בי לשלוח שמותר דבר כל: שו"עכתב ה

 .מותר, אחר מין נושא אחד כל אם אבל; אחד מין כולם נושאים

 דנ"ל שאפילו בחצר אסור להוליך.  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

ר שה מינים מות, ובשלו(ה אחר זהז)ולא רק שאפילו יחד אסור להוליך ג' מינים  פסק )פ"א סי' מג( ש"ישה

 מ"בווני. הני אדם בכל גי ג' בם ע"להקל בג' מיני )סק"ג(אליה רבה בערבוביא ואסור בזה אחר זה. ודעת ה

 סתם שבערבוביא מותר, שלא נחשב ל'שורה'. )סק"ז(

 סעיף ג':

 שליחת כלים ובגדים 

 )יד:(שנינו בביצה 

צורך לאים, והן לכש בהן י שי. משלחין כלים, בין תפורין בין שאינן תפורין, ואף על פמשנה"

מפני  א מנעל לבן,לר: אף אומ המועד. אבל לא סנדל המסומר, ולא מנעל שאינו תפור. רבי יהודה

חזו  -א תפורין : בשלמאגמרלחין אותו. ביום טוב מש -שצריך אומן. זה הכלל: כל שנאותין בו 

רא להו ש... רב ששת א בקשיןמאי חזו?.. אלאלא כלאים ל חזו לכסויי, -שאין תפורין נמי למלבוש; 

וב משלחין ן בו ביום טשנאותי י: והא אנן תנן: כלאמר ליה אבי -לרבנן לשדורי תפלין ביומא טבא. 

 ל שנאותין בו בחול משלחין אותו ביום טוב"הכי קאמר: כ -אותו! 

סבר נוסף, הרבים. בית ולא לרשות הלביאר שמדובר שמביא את התפילין  (ה - מג' עמ ביצה) השלמהה בעל

שמח בהם יון שכעוד כתב, דמ בת.אין איסור להניח תפילין אלא שא"צ 'אות' ולכן אין מניחים אותם בש

. או שרוצה ם תורהבה עכשיו חשוב לצורך יו"ט, אע"פ שלא עושה מהם מעשה. או שרוצה ללמוד

 ת חיוב. להניחם לשמירה ולא בתור
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חשיב  שמחה םכיון שיש בה תר,שמדברי הפוסקים עולה שאפילו להוליכם דרך רה"ר בידו מו ב"יוכתב ה

סרת יא, שהרי מחומות שהכיה לצורך יו"ט. ודין תפילין שונה מתבואה, שבתבואה גם בחול אינה ראו

 טחינה, אבל תפילין ראויים בחול להנחה.

, כלאים בהם יש ואפילו, ליהםע לישען ראוים שהם, תפורים שאינם פי על אף כלים משלחים: שו"עכתב ה

 דרך אפילו, בזה יוצאכ וכל: רמ"אוהוסיף ה. בחול להניחם שראויים כיון, תפילין ומשלחין; קשים הם אם

 .(י"ב) לשלחן מותר הרבים רשות

 אפילוו ,טוב יוםב זהב של יןתכשיט לשלוח דאין )פ"א הי"ב( ירושלמי בשם הביא )ד"ה ובתלמוד( מאיריה

ויים ללבוש כל ראשאין ה דכיון )שבת פ"ו ה"א(. ובטעם האיסור, כתב הפני משה שם מגמגם כסף בשל

 "ק()שם ד"ה ה א"ריטבה בשם ה ה"ק()טו. ד" מקובצת בשיטה אבל תכשיטים אלו, הרי זו הוצאה שלא לצורך.

 .בהן התלבשל שראוין כיון תכשיטין לשלוח שמותר הסכימו )ח"ב סי' שמא( זרוע אורוב
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אופן ההיתר לקחת מיני מאכל מהחנווני  -סימן תקי"ז 
 ביו"ט

 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 20תן לי ביצים ואגוזים במניין 

  :(כט) בביצה שנינו

רך בעל דמניין, שכן בגוזים ם וא: הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ביצימשנה"

ו: תן לי לצלו, ואומר רגיל אועה ה: תנו רבנן: הולך אדם אצל רגמראהבית להיות מונה בתוך ביתו. 

טם פך אחת; אצל או יר אחת גדי אחד או טלה אחד; אצל טבח הרגיל אצלו ואומר לו: תן לי כף

תן לי ככר  ו ואומר לו:יל אצלהרג יל אצלו ואומר לו: תן לי תור אחד או גוזל אחד; אצל נחתוםהרג

גוזים, או חמשים א ביצים שריםעאחד או גלוסקא אחת; ואצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו: תן לי 

י שמעון בן דה. רבמכום סעשרה אפרסקין וחמשה רמונים ואתרוג אחד, ובלבד שלא יזכיר לו 

 ר אומר: ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח"אלעז

 .דמים וקפיס בלא לו ונותן מאמינו אצלו שרגיל שמתוך אצלו הרגיל י"רש ופירש

 :)להרחבה עיין סימן שכג סעיף א( הראשונים דעות סיכום

 כגון", דהמ סכום" רלומ אסור ע"ולכו. "מים ליטר לי מלא" כגון", מדה שם" להזכיר אסור ע"לכו - מדה

 ".ליטר 2 לך חייב שאהיה כדי לי תן"

 ורוב ",מניין סכום" להזכיר אסור ע"לכו". זיםאגו 20 לי תן" כגון", מניין שם" להזכיר מותר ע"לכו - מניין

 שסוברים י"אשר' והג מ"בב' תוסה מלבד", אגוזים 100 חייב שאהיה כדי לי תן" כגון פירשוהו הראשונים

 .אסור ידועה הזו המאכל כמות של המחיר אם שרק

 אסור הראשונים רוב לדעת: "₪ 10ב  אגוזים לי תן" כגון" מקח שם" להזכיר מותר אם נחלקו - מקח

 ['התוס בדעת א"שומהר, ף"הרי תבדע ח"וב] ה"ראבי ולדעת, (ם"רמב, ף"הרי בדעת ן"ר, ם"מהר לפי' תוס, י"רש)

 ניםהראשו ובר לפי", מקח םסכו" להזכיר אסור ע"לכו. ידוע אינו אם ואסור, ידוע מחירו אם מותר

 מזכיר אינו וואפיל" ₪ 100 כ"בסה לך חייב שאהיה כדי לי תן" כגון, המחיר של סיכום הוא הפירוש

 .כסף בפרטים

 ובלבד, בהן כיוצא כל וכן במניין ואגוזים ביצים החנווני מן לקח ומותר: "(כג, ד ט"יו שביתת) ם"רמבה כתב

 עשרה או רימונים עשרה בו נושה שהיה הרי? המניין סכום כיצד. מנין סכום ולא דמים שום לו יזכיר שלא

 עושה ולמחר סתם לוקח אלא, אצלי עשרים לך שיהיה כדי עשרה לי תן ט"ביו לו יאמר לא, אגוזים

 ליזהר שאמר ש"כרא ופסק, מניין וסכום מדה סכום, [מקח=] דמים שם להזכיר שאסור כתב טורה". חשבון

' התוס שחתמו וכפי, כדלעיל הטור דעת את והבין, ל"הנ הגירסאות' ג את הביא י"בב מרן. הדעות לכל
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 מ"בב' התוס דברי את י"הב הביא מכן לאחר". מניין סכום אפילו להזכיר שלא ליזהר יש ולכך" בביצה

 .דבר עליהם העיר ולא מניין סכום לעניין

. ה"אביר כדעת שהמנהג וכתב, עליו והחולקים ה"הראבי דעת את הביא (ב אות) משה בדרכי א"רמה

 .בהזכרתה איסור אין ידועה מדתו שאם, מדה לעניין הדין שהוא לו שנראה והוסיף

 בכת בהגה א"רמה. מניין וסכום מדה סכום, דמים שם להזכיר שאסור, הטור כדברי פסק ע"שוב מרן

 לו תתל חנוניל לומר: שו"עה כאן כתב. ידוע הדבר אם ודמים מדה שם אף לומר שמותר, ה"הראבי כדעת

 סעיף ג"שכ סימן יללע שנתבאר כמו) בשבת כמו טוב ביום דינו, ומשתה מאכל מיני שאר או אגוזים או ביצים

 .'(ד

, ידוע ברהד אם' מדה שם' גם להזכיר ה"הראבי סברת פ"ע שהתיר א"רמ דעת על השיג (ב"סק) ז"טה

 והביא, "במשנה שמפורש מה לסתור אחרון או ראשון פוסק שום דעת על עלה לא" זה שדבר והוכיח

 שם'ב א"הרמ תרהי על כלל מוךלס שאין הסיק לכן'. מקח שם'ל' מדה שם' בין לחלק ה"ראבי לדעת סברא

 שאסור 'בתוס ם"מהר כהבנת לאא", זה בדבר יחידי" שהוא ה"כראבי להקל לא גם עדיף ולכתחילה', מדה

 שם' לעניין ע"הטוש תבדע (ד"סק) א"המג דייק וכך. ע"בטוש דייק וכך', מניין שם'מ לבד' שם' שום להזכיר

 '.מקח

 .בידם תלמחו אין א"רמכ להקל הנוהגים אך, ז"הט כדעת להחמיר ונכון שראוי פסק (סק"כ) ב"מה

 לקיחת דבר מגוי שבמינו מחובר או מחוסר צידה 

 )מ. מז:(שנינו בעירובין 

א ודאי ניה. אמר: הזבן מיא למידכמישא, שרא רב"]מ.[ ההוא ליפתא דאתי למחוזא, נפק רבא חזיא 

כול לישראל ותר לאשראל זה מהבא בשביל י -מאיתמול נעקרה. מאי אמרת מחוץ לתחום אתיא 

בני א להו רבא לתא, שרמברכלאחר, וכל שכן האי דאדעתא דנכרים אתא. ]מז:[ הנהו דכרי דאתו 

 מחוזא למיזבן מינייהו"

 דוקא בחנוני ו' הואזכיר מנין וכשההיתר לקחת בלא לה :(לו טוב יום' הל) ג"בהבשם  (ביצה שם) ש"הרא כתב

לתחום,  ט או בא מחוץן ביו"נטחישראל, אבל חנוני גוי כל דבר שיש אותו במחובר או קמח שיש לומר ש

קמח אין ם בזה. וכן בוץ לתחוהעיר שאין איסור של ח ב"יסור לקחת ממנו. הא -או ביצים שנולדו ביו"ט 

מא ר, שחוששים שגוי אסוג שב"בה בשם כתב (ר"ת ה"ד. טז) ר"ןשטוחן ע"ד רוב הגויים שבעיר. גם האיסור, 

)שם  פותתוסה אבלול. ם מאתמכנייצוד או שהחיטים נטחנו היום. אך גוזלות וביצים מותרים, שרובם מו

כתב  ב"יהנולד.  ובר אול מחכתבו שאין לחלק בין גוי או ישראל, אלא רק כאשר יש חשש ש ד"ה אצל(

 א מוקצה.ילו הואפ שבמקום שלא נהגו איסור מותר לקחת אפילו מחנוני גוי כל דבר אכילה

 למישקל מותר למוקצהו למחובר לחוש דכשאין הגאון מדברי כתב דמשמע (תרפח' ביצה סי) מרדכיה

  אצלו. גילשר כיון להביא בשבילו הירב שמא לאיסור, כתב (ד"ע קנה) ן"ראבו אצלו. הרגיל גוי כנגד אפילו

כתבו שיש להתיר, שאין לאסור  (רבא אמר ה"ד: ע"ז סו) תוספותה טוב, ביום הגוי מן חמה פת ליקח לענין

משום שהעצים שנאפה בו נתלשו היום ומוקצים, שהרי אין אומרים 'יש שבח עצים בפת' אלא באיסורי 
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כתב שר"י ור"ת אסרו ליקח פת  ג( )פ"א אות הגה"מהנאה. ובעודם חיים ראויים לכוס ולכן אינן מוקצים. ו

מהגוי ביו"ט אא"כ יודעים שהקמח היה מנופה מעיו"ט, שיש חשש שאם נתיר את פיתו של הגוי יבוא 

 ר"ב י"רה אולםהישראל להתיר לעצמו לעשות מלאכות אלו. וכן יש לבדוק שהעצים לא נלקטו ביו"ט. 

  הדחק. בשעת בשבת גוי שאפה פת לקנות התירו ש"רוה ברוך

 כן אם אלא, ידהצ מחוסר מינושב או במחובר שבמינו דבר ממנו ליקח אסור, יגו הוא ואם :שו"עכתב ה

 בו איןש דבר בלא; היום נולדו אשמ, ביצים ממנו יקח לא וכן; היום ניצודו ושלא נלקטו שלא בהם ניכר

 ןוכ; תחוםל מחוץ היום ובאה אפילו ממנו ליקח מותר, נולד משום ולא צידה משום ולא מחובר משום

 ממנו קחלי הדין והוא; ליה חניט יגוד דאדעתא ממנו ליקח מותר, יםגוי שרובה בעיר, היום שנטחן קמח

 .(י"ב) (שלפניו בשבת נאפה אם וכן) ביום בו שאפה פת

 אצל ט"בעי קמחה חתם ל"הרימו גוי.מה קמח ליקח אסור ישראל שרובה בעירכתב ש )סק"ג(מגן אברהם ה

 דגים וא קמח הקנ שראלי אם. וכתב המג"א שהפת ליקח ואסר מקולקל מצא החותםגוי, ופעם אחת ה

 ם שהגוין חוששימותר, ואי אשוןהר כמו ויפה טוב שהוא רואה ט"ובי ,חותם בלא גויה אצל והניח ט"בעי

  .בחליפין נהנה אינו אם החליף

וי אסור גו ע"י ואפיל .חולד עובדא דהוי ,המעות בעדו וליתן לביתו גויה לקרות אסורש לבושכתב ה

 בלא ללקחו תרמו דמים פיסוק צ"וא ידוע הלחם ששומת במקוםש )סק"ה( מגן אברהםלקנות. וכתב ה

 .)סק"ה( מ"ב. וכ"כ המעות נתינת

 סעיף ב':

 ישראל שאמר לגוי שיקנה לו יונים למחר 

ום שמלא יפה עשה  יו"ט, מחר לצורךישראל שאמר לגוי מעיו"ט קנה לי יונים ל (ו' סי ג"כ )כלל רא"שה כתב

די אחד לו תן לי ג ואומר רועהלשהולך  )ביצה כט:(שאסור לקנות ביו"ט גם ללא מעות, אלא כפי שלמדנו 

 ולא יםמפריח היונים יהיו לאש דובלבוכו'. אך אם כבר עשה בדיעבד מותר לאכול ממנו אפילו בו ביום, 

צה, רים משום מוקום אסווץ לתח. ולכן אם היונים גדולים שיכולים לפרוח חמוקצה משום אסורים ויהי

 זה יןדא ,כבר קנו אפילו הםמ לאכול אסור כך לעשות רגילים אםכשקנאם. ו בדיעבד םמותרי לאוואם 

 .בכך שרגילין כיון לכתחלה אלא דיעבד נקרא

 ותרמ כבר שהע אם אבל, ושהע יפה לא, למחר יונים לי תקנה: י"מבע יגול שאמר ישראל :שו"עכתב ה

 ובחש זה איןד מהם לאכול וראס, בכך רגיל אם אבל; מפריחין יהיו שלא והוא, טוב ביום מהם לאכול

 .בכך שרגיל כיון; דיעבד

 סכום וסקפ גוישה כיון ,סורא ה"אפ מעות בלא קונה הגוי אם אפילוש גר"אוה )סק"ב( עולת שבתכתבו ה

 םביו עשותול גויל לומר וראס בעצמו ישראל ידי על לעשות שאסור מה דכל והטעם .טוב ביום המעות

 .)סק"ט( מ"ב. וכ"כ הלזה ט"מעיו מצוהו אם אפילו טוב

ברא"ש מובא שהשיעור שמפריחים היינו חוץ לתחום, ומשמע שאם פורחים פחות מזה חשובים כניצודים 

 .זה שיעור ש"הרא מצא מאין, זה על מתפלא )סק"ד( משה חמדובועומדים ואינם נחשבים כמחוברי צידה. 
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 שגם )מש"ז סק"ד( מגדים פריב ועיין, לתחום מחוץ הפריחה שיעור כלל הזכירו לא ערוך ושולחן הטור וגם

 .עיון בצריך בזה נשאר הוא

 "במסור. וכ"כ האשראל, בה ישאם יש חשש שהובא מחוץ לתחום והיא עיר שרו )סק"ה(מגן אברהם כתב ה

 .)סק"י(

 סעיף ג':

  21מלא לי כלי 

 רביל אמר זראלע' ר: "(ח"ה ג"פ) ירושלמי שציטט (א"הכ ד"פ ט"יו שביתת) מ"מהדברי  את י"בב הביא מרן

 לו מלותל ח"ב מאח' מר ביקש לעזרא' ר כלומר". ליה מכילן אנן ולמחר, מנא הדין לי מלי: חנינא בר חמא

 ביום דינו, ןיי זה ליכ לי מלא: בירולח לומר וכאן כתב:. ע"שוב מרן פ"וכ. אותו ימדדו הם ומחר, הכלי את

 .בשבת כמו טוב

' ר שהרי, תםלדע ראיה ממנו ןשאי זה ירושלמי מ"המ הביא מדוע (שם ט"יו שביתת) קאפח י"רה תמה וכבר

 אפילו ותרמ רבא לפי הרי ומדוע, למדוד רצו לא שכעת משמע, הכלי את ימדדו הם שמחר אמר אלעזר

 תחסידו דתשמי (שנח' סי ב"ח) ז"אוה שפירש כמו או שמואל בשיטת שהולכים ודאי אלא? המיוחד בכלי

 את קמחז ינוא הפחות לכל או ,הסותר זה ירושלמי הביאו כרבא שפוסקים ומרן מ"המ ומדוע, עושה היה

 .(ב"ססק ז"מש) ג"פמו, ירשפ כיצד (שם) העדה קרבן ועיין. זו חסידות מידת פסקו לא שהרי, שיטתם

 22הטלת גורלות 

 קמט:( -)קמח: שנינו בשבת 

יהודה  ה מ''ט כדרבנה קטנגד מ"מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השלחן אפי' מנה גדולה כנ

יתו אין ביו ועם בני עם בנ בית[ראמר רב ]מותר להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימן טעם 

דה מוברין משום ל זה עזה ע יהודה אמר שמואל ]בני חבורה המקפידיןעם אחרים לא מ''ט כדרב 

דולה גרבית[ מנה  ף משוםא''ה ומשום משקל ומשום מנין ומשום לווין ופורעין ביו''ט וכדברי ב

 כנגד מנה קטנה אף בחול לאחרים אסור מ''ט משום קוביא"

 וא דומיאהש כתב רמב"םוה דחול.שהוא משום עובדין  )ד"ה מטילין(ר"ן בטעם האיסור כתב בחידושי ה

בו , או שמא יכתדיוטותטרי הכתב שיש לחוש שמא יבואו לקרוא בש )ס"ו(ספר החיים דמקח וממכר. וב

 בשבת את שמו של אחד ממשתתפי הגורל ששכחו לכותבו מע"ש.

יעתו סו רמב"םדעת ה נה:נחלקו הראשונים האם מותר להפיס לבני ביתו מנה גדולה כנגד מנה קט

אסור,  רא"שהו רי"ףדעת הל אךהבית לא שייך משום משחק בקוביה. , כיון שהכל שייך לבעל שמותר

ור הוא הדין דאסו: רמ"אב הוכאן כת. שו"עשאף בבני ביתו חוששים משום משחק בקוביה. וכ"פ מרן ה

 להטיל גורלות ביום טוב כמו בשבת.
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 סורא מצוה לדבר דאפילו ק"ט()ס א"מגה וכתב. ומשקל מדה לידי יבוא שמא בשבת גורלות להטיל אין

 ג("ק כ)ס" צ"שעהב עייןו. בשבת ולא, ט"ביו הקדשים על חלשין וכמשמעות המשנה במטילין, בשבת

 .ולותע רק יביןמקר שבשבת יוןכ לזה הוצרכו שלא אלא גורל להטיל כ מותר"ג בשבת אולי לדון שמאריך

 דשיםק חלוקת על גורל ילושהט דמצינו מצוה, וכמו לדבר גורלות להטיל )שם( א"מגה התיר וביו"ט

מי יעלה  דיש אוקרל מי יאמר אבל להטיל גו .יום מבעוד זאת לעשות אפשר לא היה אם, במקדש שהותר

נזר  . ובספרשכב, ז() רי"שעו "ק יז()ס שת"ז, )ח"א עמ' רכא( מנוחת אהבהלתורה מותר אפילו בשבת. וכ"כ ה

 ק להטיל גורלמותר רששמשמע  ()ח"ג סי' כד שבות יעקבביא בשם ה )סי' מד' ליקוטי רימ"א ס"ק כח(ישראל 

ן ת ההגרלה, איאורכים עכך מהספר, אבל להטיל גורל ע"י פתקים שנכתבו מע"ש עם שם של כל אחד ו

 היתר לעשות כך בשבת.

ם שבת ע"י פתקירלה בערוך הגכתב עפ"ד השבות יעקב, שאין להתיר ל )ח"ט סימן עח( הלוי שבטובשו"ת 

יש  אין צורך כזהשבמקום , ולילדים האומרים תהילים, ולעורכו בלא פתקים מותר במקום צורך מצוה

 . )טז, מח( שש"כלהחמיר. וכ"פ לאסור עשיית גורל זה ב

 סעיף ד':

 מדידת שעורים ליתן לבהמתו 

 )כט.(שנינו בביצה 

ב, אבל מתו ביום טופני בהתן לרב חסדא לרבנא עוקבא, ודרש: לא ימדוד אדם שעורים וי "אדבריה

 קודר הוא קב או קבים ונותן לפני בהמתו, ואינו חושש"

 .לתוכו בידו לתת מדה כדרך שלא, מלאוומ בכרי נוקב, עצמו בקב נוקב( )לשון - הוא קודר : אבלרש"יופ

 ה"ד. טז) ן"והר (טו' סי) ש"הרא. הכ"ב( )פ"ד רמב"ם. וכ"כ הדעתו אומר לפי משער - קודרפירש,  רי"ףה אך

 לא הכריעו. (אבל

 )עה.(וב"מ  )קמט.(עוד למדנו בשבת 

 ומשום משקל ום מדהן מש"אמר רב יהודה אמר שמואל בני חבורה המקפידין זה על זה עוברי

 ת" רבי ומשום מנין ומשום לוין ופורעין ביום טוב וכדברי הלל אף משום

מידה במשקל ת זה בזה א שהקפדה היינו שלא מוחלים על דבר קטן ומקפידים להלוות י"רש רשופי

 תוספות. המח.()שבת קכתוב י, שמא וניובמניין. ולכן עוברים משום לוין ופורעין, שהרי אסור שיאמר לו הל

יב מה שמחו דויקיהא מדה כדי שפירשו דמתוך שמקפידים באים לידי כך שמזכירים המי (בני ה"ד שם מ"ב)

מציאות רש"י ור"ח שבמשמע מ. ולו, ומתוך כך שוקלים במאזנים, וגם ביד אסור משום שמדקדקים ביותר

ין חילוק ונים עולה שאי הראשדברכזאת אסור אפילו לומר 'מלא לי כלי זה' גם כשאינו מזכיר המידה. מ

אדם  אר בנישב מקפיד גם שאם בין בני חבורה לשאר בני אדם, אלא העקרון המנחה הוא מידת ההקפדה,

 אסור, ולכן מובן מדוע הרמב"ם והרי"ף לא הביאו דברי שמואל.

 .הל ונותן משער אלא, בהמתו לפני ליתן שעורים אדם ימוד לא :שו"עכתב ה
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המתו לתת לפני ב וד כדיר למדביאר את דברי השו"ע בשם הא"ר ופמ"ג, שמה שאסו )סי' שכד סק"ד( מ"בה

 המידה. חר שאינו כליאבכלי  ומדהיינו ליקח את השעורים בכלי מידה, ומה שהתיר לשער היינו ליקח בא
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 דיני הוצאה מרשות לרשות ביום טוב -סימן תקי"ח 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

 'סוגיית 'מתוך 

 )יב.(שנינו בביצה 

רשות רה לותולא את ספר  ולב,: בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן, ולא את הלמשנה"

 יגי"לא לצורך פלשה נמי הותר : ...במתוך שהותרה הוצאה לצורךגמראהרבים. ובית הלל מתירין. 

 ך אוכל נפשה לצוראינשנחלקו ב"ה וב"ש האם רק הוצאה לצורך אוכל נפש הותרה או גם הוצאה 

ותר ההותרה לצורך מתוך של 'הותרה, דמכיון שהותר לאוכל נפש הותר לכל צורך אחר, שהרי ישנו כל

 נמי שלא לצורך'.

, עשה לכם'י לבדו אהו פשנ לכל יאכל אשר אלא שעיקר דין זה צריך ביאור, הרי בתורה מפורש 'אך

צורך? וכפי לשלא ת אכוומשמע שרק מלאכות לצורך אוכל נפש מותרות, ומנין לנו להתיר גם מל

 ערההב ותרהשה מתוך' מרלו סברא מה. ופלא הפלא" (ד"ע קי, ד"תשנ' )סי אור זרועשהיטיב לכתוב ה

ר כעין ן להסבייתכ !".טעמא בלא מילתא? לדבר רגלים ומאין יסוד מאין'? לצורך שלא הותרה, לצורך

יבו גם אפשרות להרח ן ישנהולכט , שהרי האיסור אינו מוחל)קידושין כא:(סברת 'הואיל ואשתריא אשתרי' 

ן מלאכות הבישול ה וכשאין כ"כ צורך. ישנה אפשרות להסביר שמלאכות הוצאה, הבערה, שחיט

 ש.וכל נפך אהמוגדרות כמלאכות הנאה המותרות ביו"ט, גם אם עושה אותן שלא לצור

 ותרושה מלאכות ותןא לכ, מרכלו" ה()כתובות ז. ד"ה וז"ל שיטה ישנ שיטה מקובצתכיוון דומה עולה מדברי ה

 -" נפש לכל יאכל אשר" חמנאר דכתב והאי". מלאכה כל תעשה לא" בכלל היו לא - אכילה לצורך

 רא"הב כן מובאו ".ט"ביו תמותרו יהיו לאכילה הצריכות המלאכות שכל, דכתבוה הוא בעלמא לסימנא

לאכות סובר שישנם מה ראב"דת השע"פ כלל 'מתוך' מתירים כל צורך נפש אע"פ שאינו אוכל. וזוהי שיט

כל  בודה' ולדעתועמלאכת ת 'שלא נאסרו כלל ביו"ט. כך גם ניתן להסביר בדברי הרמב"ן לגבי הגדר

 אסרו.ם לא נעולהמלאכות שהותרו לצורך אינן נכללות בתוך 'מלאכת עבודה', וממילא ל

ל נפש הותרה ת אוכמלאכשהסובר  )ביצה ט. ד"ה ומיהא(אפשר גם לתלות שאלה זו במחלוקת בין הר"ן 

 אוכל ותכאבמל למעט יששכותב , וביו"ט, ולכן מותר לבשל יותר מכדי צורכו. ובין הראב"ד החולק עליו

ה. כן מבואר ו דחויאש הותרה ולכאורה נחלקו בשאלה האם מלאכת אוכל נפ. שניתן כמה עד ט"ביו נפש

 א.ק סימנא בעלמרהוא  נפש' ך אשר יאכל לכלשמלאכות אלו הותרו לגמרי, ו'א )אות א(בשולחן שלמה 

מי נצורך הותרה בורה לתרה חמובא שמותר לבעול בעילת מצוה ביו"ט, מתוך שהו )ז.(בגמ' בכתובות 

רך רה הבערה לצורי הות, השלא לצורך. ומקשה הגמ' אם מותר משום 'מתוך' מדוע אסור לגמר כלים

היינו ". פשנ לכל שוהה דבר' פשנ לכל יאכל אשר אך' קרא אמר עליך"ומתוך גם ללא צורך? אומרת הגמ' 

 "ט.פש הותרה ביולכל נ שוהבמלאכות המסויימות המיועדות לצורך אכילה, כל מלאכה לצורך הנאה ה
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 ו"ט, ולא רקתרה בימה הומובא שכל מלאכה שיש לו ממנה קורת רוח והנאת הנש )סימן שד( יראיםב

רא לנו מעיקאשלכן השאלה ש לא רק אכילה אלא גם הנאה.הנאות הקשורות לגוף. לדעתו 'יאכל' הוא 

רכים מובא שכל הצ (צוה רצחמ) חינוךליתא, שמלאכות אלו הותרו מעיקרן ולא היה צורך להתירן. גם ב

 של הגוף והנפש נכללים בכלל 'צורכי אוכל נפש'. 

ן צורך הותרה מלותרה תוך שהב"ה סוברים שמ )ד"ה אלא( רש"ינחלקו הראשונים בגדרי 'מתוך': לדעת 

וס"ת  בל הוצאת קטןנים, אאב התורה לגמרי, אלא שחכמים גזרו בדבר שיש בו טירחא שלא לצורך כגון

עת , דמנגדב"ם. ף והרמרי"הבדעת  )א, ד(הנצרכת ביו"ט, מותרת אע"פ שאינה אוכל נפש. וכ"כ המ"מ 

ן יאבל ודאי שא המועד, לצורך וראשונים נוספים שההיתר הוא רק )ד"ה אלא( רשב"א, )ד"ה ה"ג( תוספותה

 לומר שהותרה לחלוטין.

 'באיזה מלאכות אומרים 'מתוך 

 וקהל אכילה לצורך שלא ובט ביום אותה עשה אם בשבת עליה שחייבין מלאכה כל" )א, ד( רמב"םכתב ה

 אשל ותרההאכילה  צורךל טוב ביום הוצאה שהותרה שמתוך וההבערה לרשות מרשות ההוצאה חוץ מן

. שותלר רשותמ באלו ח וכיוצאמפת או תורה ספר או קטן להוציא טוב ביום מותר לפיכך, אכילה לצורך

ילו שלא אכה אפתיר את המללדעת הרמב"ם 'מתוך' מ". אכילה לצורך שאינו פ"אע להבעיר מותר וכן

א, ז.  יחהתצה, פמ"ג פת ו הפר"חירשוה)כך פלצורך המועד, אלא שלדעתו דין זה נאמר בהבערה והוצאה בלבד 

שאר ך' נאמר גם בן 'מתושדי . אך דבריו קשים, הרי מכמה גמרות מוכחערוה"ש תצה, יד. אור שמח ד, ו(

עקרון של הס ע"פ בוסממלאכות אוכל נפש! אלא שיש לבאר שבשאר המלאכות שמצאנו היתר, הוא 

 .תירה'הואיל' אך הרמב"ם אינו סובר כך, ולכן רק במלאכות שמפורש להיתר 

 "ז ד()תקיד, מ םרי מגדיפ, , א()תצה לבושרת שאומרים 'מתוך' רק בהוצאה והבערה פסקו הכשיטה הסוב

 ועוד.

כיון  מקשה, והרודה( ה"דתו. צה שבת) ר"ימחלוקת נוספת מצאנו בראשונים לגבי דין 'מתוך' במלאכת בונה: 

בנותו ם טוב לו ביופל ביתשנ שמותר לגבן ביו"ט, ומגבן היא מלאכה השייכת לבונה, א"כ נתיר לאדם

 רץ, שאה"נ גםך. ומתצורללצורך המועד, מתוך שהותרה מלאכת בניה לצורך גיבון הותרה גם שלא 

)א,  אמת זרעו"ת שבו ב"חוכ"כ ה במלאכת בונה אומרים 'מתוך', אלא שמדרבנן אסור משום עובדין דחול.

 .עג(

 תמיד נעשות הםש בריםהד לבכחולק, ולדעתו דין 'מתוך' נאמר " )ד"ה לא הוצאה בלבד( מאירי, המנגד

וכ"כ המגיד  .נפש כלאו לאכותמוגדרות כמ שהן והוצאה,, בישול, הבערה, שהן: שחיטה ".אכילה לצורך

 ועוד. אות א() כה"ח, א()סק" מ"ב, )רחצ, ה( מנחת חינוך, )תצה( פרי חדשבדעת הרמב"ם. וכ"כ ה )א, ד(

 וחוץ שאוכל נפ מלאכתמ חוץ טוב ביום אסורה בשבת האסורה מלאכה כל: "פוסק תצה(' )סי ע"שוה

 משמע שרק בהוצאה ובהבערה אומרים 'מתוך'. ".והבערה מהוצאה

כתב שאומרים 'מתוך' במלאכת בורר, ומשמעות דבריו שאומרים כן גם  )סי' תקי סק"א(ישועות יעקב ה

כתב שבכל י"ב המלאכות שעיקרן לצורך אכילה, שהן:  )כלל פ אות א(נשמת אדם בשאר המלאכות. וה

קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, צד, שוחט ומפשיט. וה"ה להוצאה והבערה, 
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כתב שפשט השו"ע והפוסקים משמע שאומרים מתוך בכל  )י, עט( הלוי שבטאומרים מתוך. גם בשו"ת 

 המלאכות שעיקרן לצורך אוכל נפש.

  יתוש או שאר בע"ח הגורמים צערהריגת 

תר האם מו םינחלקו הפוסק ע"פ המבואר לעיל שלדעת רוב הפוסקים אומרים 'מתוך' במלאכת שחיטה,

ותרה שחיטה תוך שהך מאלהרוג יתוש הגורם צער לאדם, שבהריגת יתוש עובר על מלאכת שחיטה, 

 לצורך הותרה נמי שלא לצורך.

ת סימן )מהדו" שלמה מנחתת שו"בותר להרוג יתוש המציק ביו"ט, ובכן ישנם הסוברים שמחמת סברה זו מ

ע ק דבר המפרידי לסלפש ככתב שמסתבר לומר שמותר לעשות מלאכה שהותרה משום אוכל נ ס אות כח(

טרתו פני שעיקר מיו"ט מבדשים שאסור לשרוף חמץ וקו )מאורי אש פ"א ענף ב אות ב(לו לישון, ואף שכתב 

יין הריגת פו. אכן, לעננאת גול השה כן לצורך השינה, נחשב הדבר כצורך חיובי הוא הכילוי, מ"מ כשעוש

 ליאור גר"דשינתו. הלריעים מפ יתושים כתב שיתכן ואסור להורגם, כיון שבכך הורג גם יתושים שאינם

כל נפש וה לווהוא דבר הש וך',התיר להרוג יתוש מטריד ביו"ט, מסברת 'מת )דבר חברון או"ח סימן תקלט(

אנו . ובאמת מצג, ג() כהני הלפני. וכ"פ ב)מלכים אומנייך יא, הע' ד( קמינצקילצורך יו"ט. וכ"ד הרב ו

נה בשבת לם להרוג כיגו העום, נה"כתב הר"ר ברוך חיי )הל' שבת עמ' כא( ספר הניירהתייחסות לכך כבר ב

ת גופו, הוא צורך הנאשכיון  רגולכתחילה, אבל פרעוש כו"ע מודו דאסור מן התורה, אך ביו"ט מותר לה

 ודבר השוה לכל נפש הוא. אמנם החסיד היה אוסר כמו בשבת".

ורך צשר יש בדבר רק כא ו, כיכתב שאסור להרוג יתוש או זבוב המציק ל )פ"ב הע' לו, מ( שש"כה אולם

 ר לשרוף חמץוסאסור, כמו שא-חיובי מותר לעשותו, אבל כאשר הכוונה לבטל דבר ולסלק המפריע

 ועוד. )חוט שני עמ' קיד( גר"נ קרליץפסח. וכ"כ ה ביו"ט של

 הוצאה שלא לצורך כלל 

 )יב.(שנינו בביצה 

רשות רה לותולא את ספר  ולב,: בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן, ולא את הלמשנה"

ב ? דלמא בערופליגי ה בהא: מתקיף לה רבה: ממאי דב"ש וב"גמראהרבים. ובית הלל מתירין. 

שבת וערוב וצאה להרוב עלשבת ואין ערוב והוצאה ליום טוב קא מיפלגי? מר סבר:  והוצאה

ציאו ותכדכתיב ולא  ם טוב,ליו הוצאה ליום טוב, ומר סבר: ערוב הוצאה לשבת, ואין ערוב הוצאה

לגו לא מעתה ליפיוסף: א מתקיף לה רב -לא.  -וב אין, ביום ט -משא מבתיכם ביום השבת, בשבת 

ן סבר: אף רבי יוחניגי. וך פלמדלא מפלגי באבנים, שמע מינה: בהוצאה שלא לצור באבנים! אלא,

 במתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך פליגי"

 גזור בנןר אלא, ילגמר התורה ןמ הותרה לצורך דהותרה כיון להו אית הלל וביתפירש " )ד"ה אלא( רש"י

". גזור לא - טוב ביום להו כינןדצרי, תורה וספר בקטן בלא, אבנים כגון, צריך דלא טרחא דהוי במידי

 לדעתו מותר להוציא ביו"ט אפילו שלא לצורך כלל. 
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 יא"זרסור. וכ"כ הרבנן אמד סוברת שמדאורייתא מותר להוציא גם שלא לצורך כלל, אבל שיטה נוספת

 עוד.ו, ב"י בדעת הרמב"ם רש"יושטמ"ק בדעת  )ד"ה ה"ג( תוספות, )ביצה א, ו(

תר ורייתא, וההירה מדאאסו סוברים שהוצאה שלא לצורך כלל )שם. כתובות ז. ד"ה מתוך( תוספותה אולם

 )א, יח( רא"ש ,, א(ו) רז"הוכ"כ ה "ט.שלא לצורך הכוונה שיש בו צורך יו"ט אלא שאינו צורך אוכל נפש ביו

חיד יח את הקטן יהנ"א לט וא, כגון אם צריך ללכת לבית הכנסת או לטייל לשמחת יו"ר"תו ר"חבשם 

 ועוד רבים. רשב"א, מאירי, ריטב"א, )שבת קכד:( רמב"ןבבית, 

, להאכי צורךל שלא ותרהה אכילה לצורך טוב ביום הוצאה שהותרה שמתוךכתב "... )א, ד(רמב"ם ה

 וה"ה למלאכת ",לרשות מרשות באלו וכיוצא מפתח או תורה ספר או קטן להוציא טוב ביום מותר לפיכך

אבנים  , כגון הוצאתר צדדייסואסובר שדעת הרמב"ם כרש"י שההיתר הוא גורף, אא"כ יש  מגידהבערה. ה

ין פ"ח ה"ד . ובהל' עירובי הבערה"ב לגבה)כך עולה מהרמב"ם פ"ה ה"א לגבי הוצאה שלא לצורך כלל, ובפ"ד משום טירחא 

ר, או מפתח מות ו ס"תא קטן כתב שמהרמב"ם מוכח שדווקא לצורך )תצה, א( פרי חדשה אך. לגבי הוצאה(

 .מתזרע אוה ציוןלראשון כ ההיינו שיש בהם קצת צורך, אבל שלא לצורך כלל אסור מדאורייתא. וכ"

 ורהת וספר בולול קטן ןכגו, לצורך שלא הותרה, אכילה לצורך הוצאה שהותרה מתוך :שו"עכתב ה

 בניםא אבל, (וחםיר ורבינו ק"סמ פסידא. הגהות שאר או יגנובו שלא שמתירא או, קצת לו הצריכים: רמ"א). וכלים

 אלא אינוש גב על אף, הרבים ברשות אפילו, בכדור לשחוק ומותר: רמ"אוהוסיף ה. אסור, בהן וכיוצא

 פי על אף, כלי רתתו לו שיש כל ולהוציא לטלטל מותר, עירוב הניח ואם; (ירוחם ורבי' תוס) בעלמא טיול

 .(דביצה ב"פ ן"ר) כלל היום לצורך שאינו

ות א) מאמר מרדכי .בלל. צורך כ: השו"ע התיר שלא לגר"אומהריק"ש . אנחלקו האחרונים:  שו"עבדעת ה

 .גיתר. איסור או להכריע לא להל: מדברי הב"י מוכח שמרן הסתפק בכך, ולכן סתם דבריו בשו"ע כדי א(

רבנן להוציא סור מדאעת השו"ע דלועוד:  )ד"ה מתוך( הלכה באור, )סק"ד( השולחן ערך, )אות ב( ברכי יוסף

יתא, אסור מדאורי ן צורךם אי. לדעת השו"ע מותר להוציא כאשר יש צורך קצת, ואדשלא לצורך כלל. 

ימים חים שם מנומאבל אם היו  לגבי הוצאת המחזורים, אא"כ מתיירא שמא יגנבו, )א, לד( יש"שוכ"כ ה

, מדבר ט()ב בא"ח, , א()צו דםא חיי, ק"ג()ס אברהם גןמ, )סק"א( ט"זה רבים אסור להחזירם לביתו ביו"ט, וכ"כ

כתב בדעתם  )סק"ו( מ"בהועוד.  ("ע לקמן)עמ' עו. "אבל צריך שיהיה קצת צורך בדבר. ועיין מ"ש בהליכו עובדיה חזון

בל אלאותו יום,  שייכיםהים שלא הותרה הוצאה אלא לצורך אוכל נפש ממש או לצורך מצוה ושאר דבר

: מעיקר (ג פכ"א תשובה ב)ח" וןלצי אור. שו"ת הלא בשביל הפסד ממון, וכתב שנכון להחמיר לנהוג כמותם. 

להוציא  מ"מ אין ראויוכלל.  רךוצהדין יש להתיר לבני ספרד להוציא לרה"ר ביו"ט אף חפצים שאין בהם 

גם  להקל להוציא דין ישהיקר כתב שמע )ח"ב עמ' ח( הליכות עולםאלא חפצים שיש בהם צורך קצת. גם ב

ך לאותה שאין בו צור , אע"פיוםכשאין בו צורך יו"ט כלל, אך טוב להחמיר בזה. ואם הוא לצורך בו ב

 .לגמרי תירל כדברי מרן שמשעה יש להקל בזה לכתחילה. כיון שמדינא נקטינן להק
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 מתוך' במכשירי אוכל נפש' 

 כל נפש, מ"מירי אולמכש סובר שאף שאין אומרים 'מתוך' מאוכל נפש )או"ח סימן קמז( חתם סופרה

ות ציא מרשוהולכן מותר ל במלאכת הוצאה שהיא מלאכה גרועה, דין מכשירין כדין אוכל נפש ממש,

 .מולמאת ולהכינם להוציאם פשרותובא שהיה אףלרשות כל מכשירי אוכל נפש, 

 שאינו םג לרשות רשותמ הוצאה הותרה כי אףולק, ולדעתו ח כא(-)סימן תו אות כ נזר אבניבשו"ת  אמנם

 סורא נפש וכלא מכשירי מ"מ, מאתמול להוציאו ובאפשרות שהיה אף קצת צורך בו שיש כל, נ"או לצורך

 לצורך נ"או ירימכש הוצאת רהשהות מתוך אמרינן לא וכן, מאתמול להוציאן ובאפשרות היה אם להוציא

 לצורך או הגוף תהנא או הגוף ושלשימ צורך זה בחפץ אין ואם, נ"או לצורך שלא הוצאתן כ"ג הותר נ"או

אסור מכיון שוביאר, ד .טוב ביום להוציאו אסור אחר צורך איזה בזה שיש אף, נ"או לצורך או מצוה

 ו בהוצאה.שיותר יבהסמדאורייתא לעשות מכשירי אוכל נפש שהיה אפשר לעשותם מעיו"ט, אין 

 'דינים נוספים ב'מתוך 

 ולא עודתוס גמר רכב אם ג"כהו סכינים כגון נפש לאוכל ששייכים הכלים אףש )פ"א סימן לד( יש"שכתב ה

יום הים כל סובר שסכינ ק"ב()ס ט"זה אך. בכרמלית או ה"בר עמו להוליכן אסור אליהן עוד יצטרך

תב כ, מיהו .סק"ה() ה רבהאלינחשבים לצורך אוכל נפש שאם יזדמן לו איזה פרי יאכל עמהם, וכ"ד ה

 להוליכו ראסו ג"כהו נ"לביהכ הולךש כגון זו בהליכה לסכין יצטרך שלא בודאי לו ידוע אםש )ס"א( גר"זה

 .עמו

 התיבה של פתחמ הוציאל כ"ג מותרשעפ"ד הרמ"א שמותר להוציא אם מתירא שיגנבו,  )סק"ו( מ"בכתב ה

 ורךצ המפתח הוצאת חשוב ז"ע ומצטער דואג דלבו דכיון בביתו שם להניחו ירא אם מעותיו שם שמונח

 מצוה רךצו או משמ נפש אוכל ךלצור אלא הוצאה הותר דלא וסובריןיש המחמירים בזה ו. טוב יום עונג

ו בביתו לשאם יש  ()ס"א גר"ז. וכתב הכמותם לנהוג להחמיר ונכון ,יום לאותו השייכים דברים ושאר

 דברים הנצרכים ליו"ט מותר להוציא עמו המפתח אם חושש מגניבה. 

 ורך לדעת אתציש לו יון שכשמותר להוציא שעון לכל מקום שהולך  )במדבר ט( "חאבדין דומה כתב ה

ק שהסתפק והסי וחסדא חינאבשם ה )אסיפת דינים יו"ט סי' א סק"א(השעה בכל עת. וכן הביא השדי חמד 

גון בית ש בו שעון, כקום שיצא למכתב שמי שיו )חוט שני יו"ט פ"ו סק"א( גר"נ קרליץה אולםשנראה להתיר. 

 לו לטלטל את שעונו. הכנסת, אסור

ר השווה לכל לא בדבאותרה השמסתבר לומר שכמו שהבערה לא  )שש"כ פי"ט הע' ג( גרש"ז אוירבךדעת ה

מות רה"ר ום שברוב המקונוי, משר בשי)ומותנפש, ה"ה למלאכת הוצאה, ולכן אין להוציא תרופות לחשאיב"ס 

שאין  (גסי' מא אות  ב"מנחת שלמה ח יו"ט עמ' ל. )מבקשי תורה. בדומה לכך מובא בשמו שלנו היא כרמלית בלבד(

שיש לו כ'מתוך' אלא  יתר שלן הלעשות שאר מלאכות מבלי שיש לו בהן צורך ותועלת חיובית, כיון שאי

 הנאה הדומה להנאת אוכל נפש שנהנה מהמאכל שיש לו. 
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 סעיף ב':

 הוצאה ושליחות עבור הגוי 

 הויד ישראל דיי על לא אבל ,ויג י"ע טוב ביום לגוי משכון לשלוח מותרש (תרסז' ביצה סי) מרדכיה כתב

 שוםמ טוב יוםו בשבת החזירל אוסרים שאנו ומשכונות .גוי בשביל לעשות שאסור ובישול אפייה כמו

 (מתוך ה"ד. תובות זכ) תוספותוה. יגו ידי על מתירים אנו אלם לגוי הדחק מפני לא אם ומתן כמשא דמיחזי

י תה רה"ר, וגבלנו ע שום שאיןומה שנהגו להקל כתב הרשב"א שהוא מ ה,אסור גוי לצורך הוצאהכתבו, 

 יו"ט לא גזרו חכמים.

 לו וחלשל ותרמ אבל: כתב "ארמוה. יגו לצורך טוב ביום דבר שום להוציא לישראל אסור: שו"עכתב ה

 .'(תוס בשם י"בו מרדכי) לזה וכדומה, אלם יגול משכון להחזיר שצריך כגון, יגו י"ע

 כן גם ורדאס ישולמב עדיפא דלא אסור להוציא עבורו, נפש אוכל שלדבר  אפילוש )ס"ק יב( מ"בכתב ה

 -ורך' נמי שלא לצ הותרה לצורך ביאר, שאף לסוברים 'מתוך שהותרה )אות כב(גוי. ובשער הציון  לצורך

 ורייתא.איסור דאאף  יש בזהששר אפילו לגמרי, נראה שסוברים דין זה משום שבעבור גוי גרע טפי, ואפ

 סעיף ג':

  טלטול שיפוד 

 )כח:(שנינו בביצה 

ה אדא בר אהב וב. רבביום ט אסור לטלטלו -"אמר רב יהודה אמר שמואל: שפוד שצלו בו בשר 

ליו ע: והוא שיש ב הונאמר ראאמר רב מלכיו: שומטו ומניחו בקרן זוית. אמר רב חייא בר אשי 

 בים"וץ ברשות הרהוה אקידי דמעליו בשר מותר לטלטלו, כזית בשר. רבינא אמר: אף על פי שאין 

 .בטו יום רךצו נעשה וכבר, קצהומו שנמאס לפי, הצלי שנצלה לאחר מיד - לטלטלו : אסוררש"יופ

, זוית קרןל מלפניו שיעבירו עד, הצד ןמ וטלטול בגרירא מהר מלפניו שומטו - זוית בקרן ומניחו שומטו

 אקוץ הוהד מידי .תובי אנשי בו יזוקו שלא ולסלקו, גמור בטלטול - לטלטולי שרי .גמור טלטול לא אבל

 לצדי נהשמסלק עד, אמות ארבעמ פחות פחות להוליכה דמותר (מב. שבת)דאמרינן  – הרבים ברשות

 .תזיק שלא כדי, הרבים רשות

מובא שלדעת ר"י אסור להשתמש במוקצה מחמת מיאוס, ולר"ש אין מוקצה  )מד.(יש לשאול, הרי בשבת 

מחמת מיאוס. ולפי הסברו של רש"י כאן שמואל סותר את עצמו, הרי הוא פסק כר"ש וכאן הולך בשיטת 

 זו מסוגיה מביא ומכאן( ה"ד באלפס: טו ן"בר מובא. אמר רבינא ה")ד רשב"אר"י שמוקצה מחמת מיאוס אסור! ה

יהודה  כרבי פוסקים טוב ביום, מוקצה שאין שמעון כרבי פוסקים שבשבת שלמרות, ף"לשיטת הרי ראיה

, כלי תורת אין צליה אחר שלשפוד מפרש סובר כר"ש גם ביו"ט, ולכן )ד"ה רבינא( תוספות .מוקצה שיש

, השמשות בין ראוי היה שהשפוד סובר שבסוגייתנו )שם( ן"רה .וכעפר כאבנים ,גופו מחמת מוקצה והוא

 לו מפריעה אינה השפוד שמאיסות להחליט יכול מודה שבעליו יהודה רבי אף, טוב יום באמצע ונמאס
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, עליו כלי תורת אין וכאילו לכלום ראוי אינו שהשפוד להסביר שחייבים ן"הר מפרש לפיכך. בו להשתמש

 .בו להשתמש של הרוצה דעתו ובטלה

ובר שכל ס טורה באמתושהשתמשו בהם שגם הם מאוסים? עוד קשה, במה שונה שיפוד משאר כלים 

כ"נ וותר לטלטלו. ליו ומעלי כהאמור אינו אלא בעץ שאינו מיוחד לשפוד, דאילו מיוחד לשפוד תורת 

 יכל מעשה עושה שאינו מאחרד כתב (ד"ע ל א"ח ד"נ) ירוחם רבינו אבל. (רבינא ה"ד שם ביצה) תוספותמה

 בשפוד ושמדובר אפיל ומדברי ונראה גופו. לצורך אלא לטלטלו התירו לא בעלמא קוץ מעשה אלא

  בו. לצלות המיוחד

 ומטוש אלא, ליכ שאינו, כ"חא לטלטלו אסור, בשר בו וצלה לשפוד מיוחד שאינו עץ לקח :שו"עכתב ה

 מותר פשנ אוכל ולצורך: כתב "ארמוה. כלל בשר עליו אין' אפי, בו יזוקו שלא כדי זוית בקרן ומניחו

 .(מערבין בכל פ"ר ומרדכי א"פ ם"רמב) מוקצה' אפי, הכל לטלטל

 צלות, אבל לאלו כדי לקחת כתב שאם צריך את השיפוד כדי לצלות בו מותר )מש"ז סק"ג( פרי מגדיםה

 לא להסקה.יתנו אנם לא . והוסיף, שמותר גם לצלות בו, דעצי)ס"ק יח( מ"במקודם לזה. וכ"כ ה

ל אם ני ביתו, אבם שם בעובריא שכל האמור הוא דוקא כשמונח במקום שע"פ הרשב" )ס"ק כב( מ"בכתב ה

 מונח מהצד אסור להזיזו.

 תאם מונעים א פירות,פני הלשמותר לטלטל אבנים או עפר המונחים  )ס"ק כג( מ"בעפ"ד הרמ"א כתב ה

 די להעמיד שםמקום כת האהגישה אל הפירות. וה"ה שמותר לטלטל העץ ממקום שמונח שם אם צריך 

 אוכל נפש וכד'.

 אלהוצי ותרמ מעות בו ונחומ למעות המיוחדת בתיבה אוכלין של מפתח מונח היה אם חיי אדםה כתב

 .תחלתן משום סופן ירודהת, לגנבה חושש אם להחזירו כ"ג ומותר המפתח ממנו ליקח כדי התיבה

 סעיף ד':

 23טלטול סולם 

  )ט.( שנינו בביצה

, ובית ן לחלוןולאבל מטהו מח : בית שמאי אומרים: אין מוליכין את הסולם משובך לשובך,משנה"

ומר: רי: הרואה אמאי סבבית שד: אמר רב חנן בר אמי: מחלוקת ברשות הרבים, גמראהלל מתירין. 

 -תר. דברי הכל מו - היחיד רשותבלהטיח גגו הוא צריך, ובית הלל סברי: שובכו מוכיח עליו. אבל 

 אפילו בחדרי -העין  ראיתי? והא אמר רב יהודה אמר רב: כל מקום שאסרו חכמים מפני מאינ

ו דרב ת להידבית שמאי א יחיד,אמר רב חנן בר אמי: מחלוקת ברשות ה איכא דאמרי,חדרים אסור! 

ר. ודברי הכל אס -בים ת הריהודה אמר רב, ובית הלל לית להו דרב יהודה אמר רב. אבל ברשו

 ר"ברי הכל אסועליה ד בך, אבל בסולם שלבסולם של שו -דה: במה דברים אמורים אמר רבי יהו

                                                   
 ם הלכות שבת סימן שח סעיף יט.מתןך סיכו 23
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ו ל סולם אפילר לטלטשמות עז:()שמשמע מהגמ' בעירובין  )א, יד( ש"ראוה מאי( ה")ד תוספותהקשו שם ה

ו"ט שמותר יבר על אן מדושכ ל("מבורגיי אברהם ר")בשם הוא"כ היאך אסרו בשל עליה? ותירצו  ,גדול

"מ, אבל רה"ר אסרו בכאסור בן שא את הסולם לרה"ר והרואה אומר שעושה כן כדי לטוח גגו, וכיולהוצי

ת דהתם בסולמו י(אז: ד"ה ערובין )תוס' עיתירץ  ר"תבשבת שאסור להוציא לרה"ר, התירו בבית לטלטלו. 

טיח בהם לה ם וראוייםגדולי היושל בית שדרך לטלטלן מזוית לזוית, ואינם דומים לסולמות של עליה ש

ין של בית בראשון. וחילק תירוץ הוסק כהקשה מדברי הטור בסימן שח לדברי הטור כאן, והעלה שנראה שהטור פ ב"י)ה גגו

טול יה מותר בטלשל על סולםשכתב רשב"א . הלשל עליה ולשל שובך. והט"ז סק"ד האריך בזה, וביאר בדרך אחרת(

 משובך ובךש של ולםהס את מוליכין איןכתב " ה"ד()פ"ה  ם"רמבאך אסור להוליכו ממקום למקום. וה

 כלש פי על אף, מוליכו ידהיח ברשות אבל, מוליכו הוא גגו לתקן יאמרו שמא הרבים ברשות לשובך

". טוב יום שמחת מפני ירוהת כאן אסור חדרים בחדרי אפילו העין מראית מפני חכמים שאסרו מקום

 שכל , יז()אוביאר  .רת כלייו תוכתב שסולם של עליה אסור לטלטלו כיון שאין על ז( )כו, ובהלכות שבת

 אלו. בהלכות שנזכר ממה חוץ טוב ביום אסור בשבת שאסור מה

 גאונים פסקוכתב שה (מן יד)סי רא"שהעתיק את המשנה כצורתה. ונחלקו הראשונים מדוע: ה רי"ףה

 כתב תני'()ד: ד"ה מ ןר". והקוםמי שב"ה מתירים בכל לקולא במח' בגמ', ולכן העתיק הרי"ף המשנה מפנ

 מראית מפני חכמים אסרוש מקום כל רב, אמר יהודה רב כדאמר .(סב שבת) שפסק הוא, מפני שהטעם

 וסרים.היו א ם ברה"יגאסור. ולכן ב"ה מתירים גם ברה"ר, דאל"ה  חדרים בחדרי אפילו העין

, עליה של סולם אבל; הרבים ברשות אפילו, לשובך משובך שובך של סולם לטלטל מותר: שו"עכתב ה

  .24בטלטול אסור

ת בל שאר סולמואליו, עוכיח שסולם של שובך מותר בטלטול כיון דשובכו מ )פ"א סימן כו( יש"שכתב ה

 .סק"ז() מג"אכ השל בית אסור, ואפילו בבית אסור לטלטל והמיקל בבית לא הפסיד. וכ"

 מיחדיםש כיון בגדולים פילוא אלא, מילתא תליא ובגדול בקטן דלא, דבריו וקוטב האריך )סק"ד( ט"זה

 םאות טלטלמ אדרבה אלא, ךצרי הוא גגו להטיח שיאמרו חיישינן לא מותר שהוא הבית לתשמיש תמיד

 לא חכמים רתגזי ,משופים םשה משום שלנו ותגג להטיח צ"א דעכשיו גב על ואף .התדירין לתשמישין

 .תירלה יש וקאד הטייה אלא ,שלו הגג תיקון צורך לאיזה אלהוצי שרוצה ולומר לטעות יש מ"דמ בטלה

וית זו. מזוית זו לז ם אותםטלילעיל הובאה מח' מה דין סולמות המיוחדים לתשמיש בפנים הבית, ומטל

גו. עולה להטיח גאמרו ששי לדעת ר"ת מותר, שדוקא סולם של עליה אסור משום שהוא גדול וחוששים

טן קם סתם אפילו ל בסול, אבאברהם אסור, שלא הקלו אלא בסולם של שובך, שניכר בצורתוולדעת ר' 

ונים בשם האחר ס"ק כח() "במה אסור, שלעיתים סומך אותו לזיזים היוצאים מהכותל ועולה לגג. וכתב

כל במקל  ליה רבהאה. והחילשברה"י יש לסמוך להקל לטלטל סולם שבבית, וברה"ר נכון להחמיר לכת

 .ב(סי' שח ס"ק פ) מ"בה כ"כושמותר לעלות על סולם של עליה אם אינו מטלטלו.  גר"זני. כתב הגוו

                                                   
שסולם של עליה שהוא גדול ועשוי להטיח בו גגו אסור לטלטלו, אבל של שובך מותר לנטותו ממקום ובהלכות שבת כתב  24

לא אסרו ינא כהרשב"א שמצדד לדגר"א שבשם ה סולם( ה")ד ביאור הלכהלמקום, ובלבד שלא יוליכנו משובך לשובך. וכתב ה
 .למקום, אבל לא בטלטול בעלמאאלא להוליכו ממקום 
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מיש לכה לאיזה תששל הו טולסובר שאיסור טלטול סולם אינו מדין מוקצה, אלא אסור רק בטל גר"אה

משמע שדינו  פוסקיםר האו אפילו הטיה לכך, אבל מותר לטלטלו ולהזיזו סתם ממקומו. אך משא

 קצה רגיל.כמו

ור ל בנאים, אסשסולם  , וכןשסולם של עליה שעשוי להטיח בו גגו )ח"א עמוד רפז( מנוחת אהבהכתב ב

כים תמשים בו לצרתי שמשבי לטלטלם כיון שאין עליהם תורת כלי, ודומים לדלתות הבית, אבל סולם

גרי"ש הבשם  )יא, ד( יהודה למיששונים בבית מותר לטלטלו אפילו מחמה לצל כדין כשמל"ה. וכ"כ בספר 

 אם הם בקומה אבל ה.עלי שהסולמות הגדולים שעשויים לעלות בהם לגג דינם כסולמות שלאלישיב 

 י היתר.ם לצרכם גהעליונה שעולים בהם לגג דרך הארובה, דינם כמדרגות כי משתמשים בה

 סעיף ה':

 25גרף של רעי 

  )קכא:( שבתשנינו ב

ן ותיפוק לים מפני קטתרנגו אה של: ...אימא על צוגמרא: כופין קערה... ועל צואה של קטן. משנה"

ישתכח הוא עכבר דאהא והא יה לליה דהוי גרף של רעי וכ''ת גרף של רעי אגב מנא אין איהו גופ

אי בעי ליה אשפה מטן בבאיספרמקי דרב אשי ואמר להו נקוטו בצוציתיה ואפקוה באשפה וק

 מי גרף של רעי הוא באשפה שבחצר"בחצר חצר נ

  )לו:( ביצהוב

רעי  הוי כגרף שלהתם דללריך "בי רחיא דאביי דלוף אתא לקמיה דרבה אמר ליה זיל עייליה לפו

ביי אמר בי רחיא דא כי נפלאדה ואפקיה יתיב אביי וקא קשיא ליה וכי עושין גרף של רעי לכתחלה

 וציאן לאשפהותר להים מעביט של מימי רגלתיתי לי דעברי אדמר אמר שמואל גרף של רעי ו

ת''ש  פני עצמו לאבא אין ב מנוכשהוא מחזירו נותן בו מים ומחזירו סבור מינה גרף של רעי אג

 אפקוה"ווציתה ה בצדההוא עכברתא דאשתכח בי אספרמקי דרב אשי אמר להו רב אשי נקט

 ,טורוה רא"ש, רי"ף, ג(י כו,) ם"רמבלדעת ה נחלקו הראשונים באיזה מקרה מותר לטלטל צואת אדם:

יון שמותר תמיד כ הגר"א( להבנת) רא"שו רי"ף, רי"ו, רש"ידעת  לעומתםבחצרו מותר ובחצר אחרת אסור. 

 שראויה לצואת אדם.

וציאו א שם מותר להם שנמצמקופסק ע"פ גי' הרמב"ם וסיעתו, שכל דבר המטונף אם נמצא ב שו"עמרן ה

טנף ממנו נוק ייואם ירא שהת לו,ואפילו בלא כלי, ואם הגרף נמצא במקום שאינו נמצא בו אסור לו ליט

 מותר לכפות עליו כלי.

טלטלם, אך לאסור  שם דר שגרף ועביט שנמצאים במקום שלאאליה רבה בשם ה )ס"ק קלד( מ"בוכתב ה

 ות.בריהכשהם מלאים וא"א להתפנות בהם מותר להוציאם ולהחזירם, משום כבוד 

                                                   
 לו. עיין שם ביתר אריכות.-סיכום סעיף זה לקוח מתוך סיכום הלכות שבת סימן שח סעיפים לד 25
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וא 'משום הל רעי א את הגרף ששכתב שההיתר להוצי ,נותן( ה")ד לו: ביצה י"רש' עימהו טעם ההיתר? 

ב שגרף כת י( אות סימן מח) א"חזוכבודו'. ולשיטת רש"י הגרף אסור משום מוקצה מחמת מיאוס. לעומתו ה

יאוס כיון ממחמת  מוקצהכהתירו את טלטולו, ואינו חשוב  )שבת קכג:(הוא כשמל"ה ובהתרת כלים 

הוא תשמישו בזה ש א"כשמוקצה מחמת מיאוס אינו אלא בדבר שמתבטל מתשמיש מחמת מיאוסו, מש

קום שלא . ולכן במריךצאינו  זה הרגיל, וחכמים הצריכו לתת מים לכלי כשמחזירו, אבל מעיקר הדין גם

 אפשר יכול לטלטלו אפילו בלא אגב מים. 

 המאיסות גדר  

 גרףכ דהוי םמשו מתירין ישו לטלטלו אסור בשבת בה שהדליקו נר כ"כתב "א תרמב( רמז )ביצה מרדכיה

 המחמירו אסטניס אשהו למי אלא תרמו ואינו דעתייהו דאנינו יאמרו השוטים כל כי נכון זה ואין רעי של

על עצמו רק  החמיריש לו ל הביא דברי המרדכי להלכה, שגם איסטניס ב( )רעט, א"רמוה, הפסיד" לא

 זה ואין שכתב מה על גםו מתיריםה על תמה כתב "ואני )סימן שי' ד"ה כתב המרדכי( ב"ישאינו חייב. ומרן ה

רי קר כדבכתב שהעי רעט שם() ח"בוה בעלמא". דחומרא במילי אלא דבריהם דחה שלא לתמוה יש נכון

בל וב להדיוט, אינו חשאיר המתירים, ופירש את דברי המרדכי שאיסטניס לא צריך להחמיר ואם מחמ

הביא  ז(-ו )רעט שולחןערוך ה, גם ה()סק"ג מג"או ט"זוכ"כ ה לדעתו להלכה מותר אף למי שאינו איסטניס.

 ל מוקצה מחמתומר שכל"א דברי הב"ח שוודאי המחמיר הפסיד, אולם כתב שלכאורה אינו מובן, שא

עי אין גבי גרף של רגמ' ולבקו מיאוס יחשב כגרף של רעי, שהרי מצינו שלגבי מוקצה מחמת מיאוס נחל

ס עליו, בר מאויד שהדום ויגיק מחלוקת, ועוי"ל שאין לחלק בין איסטניס לבין שאינו, דאל"ה כל אחד

כי שאסר רי המרדבד וכך פירש את ולכן אין דין גרף של רעי אלא בדבר המאוס לכל אדם כצואה וכיוצ"ב.

 . אפילו לאיסטניס, שמי יוכל להכריע בדבר איסור

פשר שמותר אולחן, רבה על השהכתב שאם קיסמי הסכך נושרים  ט("וביו ה"ד ב' סע תרלח' )סי באור הלכהה

 בשם כתב ירין(מחמ ויש ה"ד לז)ש ל"ובביה. אם נמאס בזה מידי דהוי אגרף של רעי אף בשבת להסירן

, ל רעיששובים כגרף יון שחבית כשאין איסור מוקצה בכיבוד ה )עבודת הקודש, בית מועד ש"ג סי' ה(א "רשבה

 .ב(")סקי ב"וכ"כ במ

 סק"ו( )רעטי כתב ם. שהרי אדמשמע שהגדרת גרף של רעי תלויה במיאוס הדבר בעיני בנמ"ב ומדברי ה

נים יחד ו הרבה גרעינתקבצ שאם כתב )ס"ק קטו(שמאוס היינו שאינו יכול לסבול שיהא מונח אצלו. וכאן 

י דברכ, ]דלא ס"ק לג()שלח  קמןכך על השולחן, חשובים הם כגרף של רעי. וכ"כ ל םומאוס עליו להניח

 ערוה"ש לעיל[.

 הוא באם תלוי וכן. האדם לפי תלוי אלא, שיעור ליתן שייך כתב שלא ב( אות כא' סי ה")ח משה אגרותה

 בו אין אז, מאוס כ"כ ל"הו דלא אחד במקום הוא אם כ"משא, לטלטלו ומותר יותר מאוס ל"הו דאז, מפוזר

שא"צ שיהיה  )חוט שני ח"ג פס"ה סק"ב( קרליץגר"נ דעת ה .מותר איסטניס הוא אם אבל. אינשי להרבה היתר

דווקא גרף של רעי או צואה אלא כל דבר שהוא מאוס על האדם הרי הוא בכלל גדר של גרף. והביא ראיה 

ששיורי כוסות הוי גרף של רעי, והמ"ב כתב שעצמות ג"כ בכלל גרף, ומכל הני  )כא:(מדברי הגמ' בביצה 
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הרגשה לא נעימה להיות במקום הזה. ואף כאשר הדבר מאוס  מוכח שגרף של רעי הוא כל דבר שגורם

 רק בעיניו, ואילו בעיני חבירו אינו מאוס, כתב שיכול לבקש מחבירו שיוציאנו עבורו.

"ק סח אות שולחן שלמה ס) וירבךאז גרש"ואף ריח רע המפריע לשהייה במקום, כגון ריח של גז וכד', דעת ה

אין זה שף בשבת, ואף ז שדולז הגשנחשבים כגרף של רעי ולכן מותר לסגור את בר )שם( גר"נ קרליץוה ב(

וק של והי דרך הסיליון שזמ כטלטול הגרף עצמו, אלא טלטול מוקצה מחמת איסור ולא מחמת הגרף, מ"

שריח רע  כתב שאלתי(נ ז"וכעי ה"ד קצו א ח")או צבי הר ת"הגרף התירו ג"כ לטלטל את המוקצה. גם בשו

מהנר  ין עשן העולהבעני הסתפק ת ג()ח"ה סי' מג' או הלוי שבטה יהיה דינו כגרף של רעי. ובשו"ת לכאור

סור ם דן מדוע אהערה ש, ובלהתיר )כב, מו( שש"כומפריע לנוכחים, האם חשוב כגרף של רעי. וכ"כ ה

שז"א רם הגוהביא בש ל רעי,ף שלטלטל מנורה שאם לא יסירנה יכאבו לו העיניים, ומדוע לא יחשב כגר

ור מצד עצמו יע, ואמפרהשמכמה מקומות משמע שדין גרף של רעי הוא רק בדבר המאוס ולא בדבר 

 חדר ותובא שהותל לאדם עשמפרי דבר שכל )אתר ישיבה(כתב  אביגדור נבנצלהוא טוב ויפה. הרה"ג 

עקב ג יוהרה" ל.בפוע שוהים נםאי אנשים שבו, במחסן שייך אינו וממילא .רעי של גרף נחשב, במחיצתו

 .נקיונו על מקפיד אדם בו במקום רק הוא רעי של כתב שגרף )שם( אריאל

כתב שאם  י()ח"ג עמ' ר ת עולםכוהליהאם דבר שאינו מכובד כלפי אורחים יכול להחשיבו כגרף של רעי: ב

ן , וכהיה מאוס ממשריך שיצלא מתבייש מאורחים שיבואו אין זה מספיק כדי להחשיבן כגרף של רעי, א

זה להקל ב שם עמ' י() יןינשטיגר"מ פוה )טלטולי שבת עמ' יד( גרש"ז אוירבךדעת ה אולםמוכח משבת מז. 

 כדין גרף של רעי.

 את הגרף? כיצד יטלטל 

 ותר לטלטלם,מולכן  ל רעישכתב בעניין קליפות שהצתברו על השולחן שדינם כגרף  )ס"ק קטו(מ"ב ה

לכה הבריו בביאור שמע מדן מומשמע מדבריו שאף כשיכול לטלטלם ע"י סכין אין צריך לעשות כן, וכ

ון כתב שיש לד ק"א(ס"ג פס"ה )ח חוט שני. וב)סק"מ( תהילה לדודוכן מבואר ב )תרלח ס"ב ד"ה וביו"ט(לקמן 

משום  כוכית וקוציםזשברי  לטלהאם ההיתר לטלטל גרף של רעי הוא בגדר של 'דחויה' וכמו שהתירו לט

ו בידיו ו, לא יטלטלנהילוכ דרךבהיזק, ולפ"ז אם יוכל להוציאו ע"י טלטול בגופו לדעת המתירים, או 

התירו כבר מת שגבי ע קכא.()מ' להדיא. או דילמא היתר טלטול הגרף הוא 'הותרה'. וכתב דמרהיטות הג

' הע ב"פכ כ"ובשש. י"תכ, סט ק"ס שלמה ןשולח) אוירבך ז"גרשהלהוציאו בזנבו, משמע שהוא היתר גמור. וכ"כ 

יב ו כגופו,דחשאן הצד מלטל דמוכח מלשון השו"ע שכתב שמותר להוציאו לאשפה דאינו חייב לט (קיא

 כהיתר ולא כדחוי.

, וטב שיעשה כךכין מסל ע"י כתב שבמקום שיכול לטלט יג()ח"ה סי' כב' אות אגרות משה  בשו"ת מאידך

 ולא יטלטלנו בידו. 

 גרף החזרת 

העביט רש"י שהגרף וים, ופמת בו שהבאנו לעיל ראינו שבהחזרת גרף של רעי צריך לת )לו:(בגמ' בביצה 

 ת. הם מוקצים מחמת מיאוס ולכן רק ע"י נתינת המים החזרה תהיה מותר
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שר שאם כתב שאפ ס"ק קיג() וןציהשער שאסור להחזיר גרף של רעי אא"כ נתן בו מים. וב שו"עוכ"פ מרן ה

ך מים ה שכתוב שצרימ, וכל יותצריך להתפנות בגרף זה, מותר אע"פ שלא נתן בו מים ומשום כבוד הבר

 מסתם מוקצה י חמורל רעשדין גרף ש )ס"ק קלו(מ"ב זה דווקא כשלא צריך להתפנות בהם. וביאר ה

שמותר  כתב סא( ק")ס א"מגוה ים.מחמת מיאוס ודינם כמוקצה מחמת גופו, ולכן מותר להחזירם רק ע"י מ

 .ואהצלהחזיר גרף של רעי דווקא כשצריך להשתמש בו, או שצריך להוציא בו 

 כשלא צריך להשתמש בהם עוד 

הם עוד. תמש בלהש שמותר להחזיר את הגרף של רעי גם כשלא צריך טורוה רא"שדעת ה .א

ר ם שבהם. וביאב המים אגמכיון שהתירו להוציא גרף ועביט מלאים, התירו גם להחזיר אות

לבד, זהו רק בלמת  ק הםאת סברתם שאע"פ שאמרו בגמ' שהיתר כיכר או תינו מהר"י אבוהב

בריות, שאם בוד הכשום מלו, אבל גרף של רעי התירו להוציאו בדבר שלא התירו כלל לטלט

ניחם אם לאשפחה וישיוצייו כלא נתיר לו להחזיר את הגרף לא יוציאנו כדי שלא יפסיד את כל

ק אלא למת ו תינואכיכר  כתב שלא קשה כלל, משום שהכלל ש'לא אמרו סא( ק")ס א"מגשם. וה

לו ים אסור לטלטבו מ ותןכתב שכשלא נ נתיב חייםוה .בלבד' לא נאמר אלא בדבר שאינו כלי

 המתו.פני בליתן לשהרי הוא מאוס ואינו חשוב ככלי, וכשנותן בו מים חשוב ככלי 

מים לתוכו,  נתינתפילו בשכל ההיתר להחזיר את הגרף א ירוחם רבינוהב"י הביא את דברי  .ב

 יר. וכ"כ מהר"ה אסויהי אינו אלא לצורך, אבל שלא לצורך אפילו ע"י נתינת המים לתוכו

אויים רשהמים כת רק שנתינת המים מותר ב"י. וכתב ה)לו: ד"ה וכי( רשב"אאבוהב בשם ה

  לשתיה לבהמה אח"כ, דאל"ה בכל מקרה אסור.

 אליה רבהה ת דבריאהביא  )ס"ק קלח( מ"במשמע שסובר כדברי הרא"ש והטור. וה שו"עמלשון מרן ה

 במקום שלא משתמר.  שהכריע שמותר להחזירם דווקא כשנמצאים

 דיכ מוקצה לש דבר לטלטל תרמו דן האם (שם בשדה נשאלתי, ובהררי ז"וכעי ה"ד קצו א ח")או צבי הר ת"בשו

 כניסמ לענין תבשכ קמד( ק")סב עצמו, והביא דברי המ" גרף אלא התירו דלא ל"די, רעי של גרף לכסות

 טלב זוית קרן לו יחד לא אם לאב ב"וכיו רוק או צואה לכסות ממנו ליטול' וכו עפר קופתו מלוא אדם

 כונתו ההית לביתו קופהה שהכניס בעת אם אפילו: ב"המ שם וכתב, לטלטלו ואסור הבית עפר אגב

 (רעי של כגרף שהוא) צואה לכסות דאסור הרי, ואסור מוקצה הוא' וכו שפזרו כיון מ"מ ורוק צואה לכסות

 גם הותר רעי של בגרף םא לעיין ויש. במוקצה שמוש דהוי משום התם הטעם ואולי מוקצה של בעפר

 .א( אות יח' סי ב")ח שלמה מנחת ת"וע"ע במ"ש בשו. שימוש

א"א ) פמ"גוהרבה  אליההם. ושמותר להחזירם אף בלא מי )סק"ס( מג"אובמקרה שלא הניחם בידו כתב ה

עת מיר. וגם לדוב להחתב שטכפסק כדברי המג"א, אך  )סעיף עד( שו"ע הרבפקפקו בהיתר זה. וב סק"ס(

א מעיקר הדין לפני שמשפה, שמותר להחזיק את הגרף ולנערו לפח הא )מח, י(חזו"א המחמירים כתב ה

. ' מ"ש שם(טתיה לעיל, עיזיל לשיוא)נתבטל ממנו שם כלי מחמת המיאוס, שהרי עומד הוא לשימושו וייעודו 

 תיר בזה.כתב לה )ח"ג עמ' רה(חזו"ע וב
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 .שוב בו להשתמש שצריך יווןמכ, הביתה פח האשפה את להחזיר שמותר )אתר ישיבה(כתב  דב ליאורהרב 

מקום ברך בו ונמצא ן לו צושאם אי )כב, מט. וכתב שש"כוב ילקוט יוסף, ב)ח"א עמ' שא( מנוחת אהבהוכ"פ ב

יים דברים הראו שפה ישח האשבפ אהרון בוטבול. וכן שמעתי מהרב המשתמר, אין לו היתר להחזירו לביתו(

י ם כגרף של רעם שדינולילמאכל בהמה ולכן מותר להוציאו מהבית, אבל אם הוא פח המיוחד לטיט

  גמור, אין לטלטלו אא"כ הוא מפריע ממש.

 סעיף ו':

 בהמה שמתה ביו"ט 

 )כז:(שנינו בביצה 

י ן, דתניא רברבי שמעו: לימא תנן סתמא דלא כגמראא יזיזנה ממקומה. ל -: בהמה שמתה משנה"

: אם יהודה אומר ם. רביכלביהשמעון אומר: מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני 

בעלי חיים בשמעון  בי שמעון, מודה רביראפילו תימא  -אסורה.  -לא היתה נבלה מערב שבת 

ים בבעלי חי וןבי שמעיה רהשמתו, שאסורין. הניחא למר בר אמימר משמיה דרבא, דאמר: מודה 

רבי שמעון  לוק היהחמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא, דאמר: שפיר. אלא ל -שמתו שאסורין 

 דשים... הכאבהמת קבי תרגומה זעיר -אפילו בבעלי חיים שמתו שמותרים, מאי איכא למימר? 

 מסוכנת, ודברי הכל"ב -במאי עסקינן 

 איןד קדשים מתדבה טעמא טוב יום מערב מסוכנת והיתה קדשים בבהמת זעירי תרגמה" :(יד) ף"ריה כתב

 מערב עילוה תיהדע טוב יום במער היא דמסוכנת דכיון לטלטלה שרי דחולין הא לכלבים אותה מאכילין

טלה לדברי תר לטלב כרי"ף שמוכת )סימן ח( רא"שגם ה ".לטלטלה שרי ולפיכך לכלבים להאכילה טוב יום

 מחתכה זה הרי בטו יום ערבמ מסוכנת היתה אם טוב ביום שמתה בהמה" )פ"ב הט"ז( רמב"םהכל. וכ"ד ה

 . "ממקומה היזיזנ ולא מוקצה זה הרי עליה דעתו היתה ולא הואיל לאו ואם לכלבים

 מוקצה ביו"ט,ר"י בהרי"ף פסק כ שהשיג על על הרי"ף, הרי (שם) ה"רזה כתב בשם (הא ה"ד שם) ן"הר אולם

ברי הכל' 'במסוכנת וד לפנינושי' וא"כ גם בהמת חולין מסוכנת שמתה לא יזיזנה ממקומה! ותירץ ע"פ הג

מתה בשבת או ואתמול מלה שבזה גם ר"י מודה שמותר, ובבריאה גם ר"ש מודה שאסור, ונחלקו בחו

. וכתב מאיריהו רא"הוכ"ד ה בזה. במסוכנת נחלקו ר"י ור"ש, ור"י אוסרגרס כרז"ה שגם  רש"ייו"ט. גם 

 שנכון להחמיר כמותם גם במסוכנת. ב"חה

 היתה לא ואם; כלביםל מחתכה זה הרי ט"מעי מסוכנת היתה אם, ט"בי שמתה בהמה: שו"עכתב ה

 .ממקומה יזיזנה ולא מוקצה זה הרי, חולה שהיתה פי על אף, מסוכנת

חתכה, אך למותר  יתוךחשדוקא כשהיא קשה ואינם יכולים לאוכלה ללא  )סק"ט( מגן אברהםכתב ה

 ני.כל גוור במסתפק האם ביו"ט מות אליה רבהבלא"ה אסור, שאין טורחים לחינם. וה

שלמקלים במוקצה ביו"ט גם אם הבהמה היתה בריאה ומתה ביו"ט מותר. וכתב  )סק"ח( מגן אברהםכתב ה

תה חולה קצת מותר, אבל בבריאה לגמרי לכו"ע אסור, שדינה כגרוגרות שדוקא אם הי )ס"ק לג( מ"בה

 וצימוקים.
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 סעיף ז':

  לקיחת תבן מהאוצר 

 ל.(-)כט:שנינו בביצה 

את אומרת הנא: זכרב  : אמרגמרא: מתחילין בערמת התבן, אבל לא בעצים שבמוקצה. משנה"

 בל לא בעציםיפא: אסימא יא, דלית ליה מוקצה. ארבי שמעון ה -מתחילין באוצר תחלה. מני 

ת , דמוקצה מחמאשוחי עסקינןהכא בארזי ו -הודה, דאית ליה מוקצה! אתאן לרבי י -שבמוקצה 

מר רב שבמוקצה. א בעצים ל לאחסרון כיס, ואפילו רבי שמעון מודה. איכא דמתני לה אסיפא: אב

אימא  -ה מוקצה. יאית ליא, דרבי יהודה ה -כהנא: זאת אומרת אין מתחילין באוצר תחלה. מני 

תבנא  -יא, רהתם בתבנא ס -מעון, דלית ליה מוקצה. אתאן לרבי ש -רישא: מתחילין בערמת התבן 

 אית ביה קוצים"ד -סריא, הא חזי לטינא! 

 מוקצה יאשה שם על, מוקצה יהקרו הבתים שאחורי רחבה - שבמוקצה בעצים לא אבל :י"רש ופירש

 ארזי .רובהמ זמן עד ליטול דעתו יןשא דבר וכל עצים נותנין ושם, תדיר בה ויוצאין נכנסים ואין, לאחור

 - ינהונ כיס סרוןח מחמת דמוקצה .נקבה רזא - אשוחי .לבנין דעומדין, אותן מסיק אדם אין - ואשוחי

 .יקרין שדמיה

 לאחר מכן כתבש ב"יה קשהביאר שמתחילים בערימת התבן משום שהוא מוכן שעומד להסקה. וה טורה

יבא הטור הוא אל ץ דמ"שתירודהוא כר"ש, והרי לר"ש אין מוקצה וגם כשאינם עומדים להסקה מותר! 

ם קה' אינו מטעמד להסועו כתב דלא קשה מידי, ש'מוכן )סק"ה( ט"זדר"י אבל לר"ש מותר תמיד. וה

לקשור אותם ו טנותת קמוקצה אלא משום שכל שרוצה ליקח תבן להסקה צריך לעשות אותו חבילו

 הסקה.מוכן לשתב ואח"כ מסיק בהם, ודבר זה אסור אפילו לר"ש שהרי שווי מנא, ולכן כ

 .להסקה דשעומ, ציםקו ביה ואית (סרוחה' פי) סריא תיבנא היא אם, התבן בערימות מתחילין :שו"עכתב ה

א לביו"ט, אם  באוצר השתמשלביאר ע"פ המפרשים, שלסוברים שיש מוקצה ביו"ט אסור  )ס"ק לד( מ"בה

יסם בדברים שהכנ סקה גםלה הזמין מעיו"ט, בין להסקה ובין להאכלת בהמותיו. אלא שלעיתים מותר

דעתו, משעה מאותם  קצהלאוצר, כגון שנתקלקלו ואינם ראויים למאכל בהמה, דאע"פ שמתחילה ה

 ים להסקה אפילו בלא הזמנה.שנתקלקלו עומד

י סיקו אף שראושאי להנו רשכל ההיתר הוא בתבן יבש, אבל אם הוא לח אי )סק"י( מגן אברהםכתב ה

 מפקפק ע"ז. מד משההח להיסק גדול. משום שלא שכיח היסק גדול, ונמצא שהסיח דעתו מהם. אך

 סעיף ח':

 נטילת עצים הסמוכים לסוכה ומהסכך 

 )ל:(שנינו בביצה 

דקא  -: מאי שנא מן הסוכה דלא גמרא: אין נוטלין עצים מן הסוכה. אלא מן הסמוך לה. המשנ"

סמוך  -: מאי סמוך שמואלאמר רב יהודה אמר  -נמי קא סתר אהלא!  -סתר אהלא, מן הסמוך לה 



 דיני הוצאה מרשות לרשות ביום טוב -סימן תקי"ח  __________________________________ 226

באסורייתא. תניא רבי  –לדפנות. רב מנשיא אמר: אפילו תימא בשאין סמוך לדפנות, כי תניא ההיא 

יוסף קמיה דרבי יוחנן: אין נוטלין עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך לה, ורבי שמעון מתיר.  חייא בר

הכל לפי תנאו. ורבי שמעון מתיר? והא קא  -ושוין בסוכת החג בחג שאסורה, ואם התנה עליה 

אמר רב נחמן בר יצחק: הכא בסוכה נופלת עסקינן, ורבי שמעון לטעמיה, דלית ליה  -סתר אהלא! 

אדם יושב  -אסור, ורבי שמעון מתיר. מי דמי? התם  -דתניא: מותר השמן שבנר ושבקערה מוקצה. 

אמר רב נחמן בר יצחק:  -אדם יושב ומצפה אימתי תפול סוכתו?  -ומצפה אימתי תכבה נרו, הכא 

הכא בסוכה רעועה עסקינן, דמאתמול דעתיה עלויה. ושוין בסוכת החג שהיא אסורה, ואם התנה 

תנאו. ומי מהני בה תנאי? והאמר רב ששת משום רבי עקיבא: מנין לעצי סוכה  עליה הכל לפי

בריה דרבא: סיפא  רב מנשיאשנאמר חג הסכות שבעת ימים לה'... אמר  -שאסורין כל שבעה 

 לא מהני בה תנאה" -אתאן לסוכה דעלמא. אבל סוכה דמצוה 

 אין - סבפרד או הבגנ בסוכה ויושב, תבעצר או בפסח כגון - הסוכה מן עצים נוטלין : איןי"רש ופירש

ול מהם. תר ליטרבה קנים מווכאן משמע שאם נתנו שם ה, לה הסמוך מן אלא הסוכה מן עצים נוטלין

כך שהכל )בשונה מסה טלים לם בותירצה הגמ' שמדובר בסמוך לדפנות ומכיון שלא נארגו עם הדופן אינ

לאחר מכן  לגבי הסכך. ביטלם ן לאמוך לסכך ומדלא התיר אגד. או שמדובר בסשווה, כיון שאין הדרך לאורגו(

 האיסור משום , וטעםוהלאהעמידה הגמ' שמדובר בסוכה שנפלה מעיו"ט כך שאין בה איסור סתירת 

 עליה מאתמול ה דעתועוערמוקצה, שבביה"ש הייתה קיימת ומוקצה מחמת איסור סתירה. ואם היתה 

 ואינה מוקצת.

 שהיתה בריאה,פילו כאות תנאי יכול לעש )טז: ד"ה ושוין( ר"ןוה (ואיכא ה"סוד. מה שבת' חי) ן"רמבלדעת ה

יל. וכ"ד ש שמועדולק בביה"וכך דעתם לגבי תנאי בנר ה מינה. דעתיה אקצי לא עליה שהתנה דכיון

י מהנ אלאבל בבריאה  ל תנאי.שדווקא בסוכה רעועה מועי )מד. ד"ה שבנר( תוספותדעת ה אולם. עיטורה

בידיים  נר יש דחייהאר, שבסיף לבשהו )ד"ה שבנר(תוס' רא"ש ועיין ב. מאיריו רא"ה, רשב"אתנאי. וכ"ד ה

חייה ו נראה כ"כ ד, ואינשיתודבר שדחאו בידיים לא מועיל לו תנאי, אבל סוכה יש זמן גדול משנע

 בידיים. 

ולכן גם  מוקצה.בלכה כר"ש שאין ה .(כב ביצה)כל השקלא וטריא בגמ', מפני שפסק את  השמיט ף"ריה

 הסוכה ופנילד כיםהסמו ציםע נוטלים בלבד אלו השמיט כל זה, ולא כתב אלא דברים )ב, יד( רמב"םה

ל הסכך חשוב עשהוא  א שכלונראה מדבריו שפסק כשמואל, ולדעתו חולק על רב מנשי בהם. ומסיקין

 מרא דמר ל"סד משום מנשיא בר ודברי שמואל דברי כתבו (ג' סי ד"פ) ש"ראוה :(טז) ף"ריה אבלכסכך. 

  פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא

 זרק אם ןהדי הואו: רמ"אה והוסיף. בהם ומסיקין הסוכה לדפני הסמוכים עצים נוטלים :שו"עכתב ה

 .משם לןליט מותר להסיקן דעתו אם הסכך לגבי בטילות דאינן, הסכך על חבילות

לגבי חבילות שזרקן על הסכך, שא"צ שתהא דעתו עליהם מאתמול, אלא גם  )ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

שכל העצים שאסור ליטלן הוא גם אם נפלה  )ס"ק מב( מ"באם רוצה עתה להסיקן מותר ליטלן. והוסיף ה
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לן מחמת איסור סתירת הסוכה ביו"ט, ואפילו היתה רעועה מעיו"ט, מ"מ בכניסת החג לא היה יכול ליט

 בנין, ומתוך שנאסרו אז נאסרו כל היום.

 תבר לומר שלאכתב שמס טלים()ד"ה נו הלכה באורלעניין המחלוקת האם מועיל תנאי בסוכה בריאה, ה

ועיל. מו ברעועה לא שאפיל רותמועיל תנאי, משום שכך סוברים רוב הראשונים, ובפרט שיש דעות הסוב

ל דברי כאה את רלא שואף שמדברי הב"י משמע דס"ל שמועיל תנאי אפילו בבריאה, הוא משום 

וכה תחילה היתה סום שמשד, מחידש שסוכה רעועה שנפלה דינה כנול )קונ"א( גר"זהראשונים הנ"ל. וה

 וכעת היא עצים, ובנולד לא שייך תנאי, דמ"מ הו"ל נולד. 

 נטילה מהסמוך כשנתכוין לעבות את הכותל 

כותל העבות את שאם נתכוין ל (שס 'סי טוב יום' הל ב"ח) זרוע אורה בשם (ג' סי ד"פ) י"אשיר בהגהות כתוב

, כיון ילות מקושרותסכך חבל הדופן או זרק עשאם סמך ל ב"יאסור ליטול גם מהסמוך לדפנות. וכתב ה

א יטול כיון שללמותר  צוהמשמותר ליטול מהם שהרי לא נתבטלו לגבי דופן וסכך, ה"ה שבסוכה של 

 צה. ום מוקמש נתבטלו לגבי דופן וסכך לא חל שם שמים עליהם. ואפשר שאסור מדרבנן

ל אחר שתקנה תה. אבשיישגמר את ע כתב שכל מה שאסר האו"ז הוא דוקא קודם )פ"ד סימן ג( יש"שה

עבות לון שנתכוין ר דמכיסוב סק"ו() ט"זה אולם. )ס"ק יא( אברהם מגןמותר אפילו נתכוין לעבות. וכ"כ ה

סור אדופן, וודאי הלגבי  טיללא מועיל הגמר שהיה כבר, דמכיון שמתכוין לעבות וישאר שם ממילא ב

עצים  החמיר לענייןו יש לדעתלליטלו משם! לכן ביאר שרק כאשר אינו מתכוין לעבות כלל מותר. אבל 

כם יולכן אם הסמ מג"א,כהאו"ז, דלא סתם כדעת הט"ז שכך פשטות לשון  )ס"ק לט( מ"בהסמוכים. ה

טלם, ופן ואסור לילים לדתבטלהדיא כדי לעבות אע"פ שלא נסבכו עם הדופן ועומדים בפנ"ע, אפ"ה מ

 ואפילו העמידם לאחר שכבר עמד הדופן ג"כ בטלים לדופן. 

 סעיף ט':

 נטילת פירות מבית שנפחת 

 )לא:(שנינו בביצה 

ה פוחת לכתחל מר: אףר או: בית שהוא מלא פירות ונפחת, נוטל ממקום הפחת. רבי מאימשנה"

 י"אוירא דליבנמואל: בשי בר אדא אמר אמר רב נחומ -: אמאי? והא קא סתר אהלא! גמראונוטל. 

 יכול ןדאי, הן ראיסו מחמת מוקצין מרינןא ולא - הפחת ממקום נוטל .מאליו - : ונפחתי"רש ופירש

 באוירא לה דמוקמינןכ, דאורייתא איסורא פחיתתו הוה דלא דכיון, מינייהו דעתו ואסח, טוב ביום לפחתו

בר שכשיש סו סימן ה() רא"שגם ה .טיט בלא, בניםא של סדור - דליבני באוירא נינהו. מוקצה לאו - דלבני

 איסור דאורייתא בסתירה אסור, משום שהוקצה בביה"ש מחמת איסור. 

ומשמע שאפילו  ."הפחת ממקום נוטל ונפחת מוכנין פירות מלא שהוא ביתכתב " (ט"ה )פ"ב ם"רמבה אבל

היא משום ר"מ,  'דליבני באויראטעמו, דכיון שהעמדת הגמ' ' ב"יבבית הבנוי בנין גמור מיירי. וביאר ה

ור אפשר שלת"ק מדובר גם כשיש בסתירה איסור דאורייתא. ומכיון דקי"ל כת"ק אפילו בבית בנוי בנין גמ
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 )דלא כר"ן יז: ד"ה בית, שהעמיד שת"ק מתיר רק באויראשהעתיק המשנה כצורתה  רי"ףמותר. וכן ביאר בדעת ה

 .דליבני(

ים רות היו מוקצרי הפיהר, אלא שלדעת הרי"ף והרמב"ם קשה, כיצד התירו גם בבית שהוא בנין גמו

 ה"דסו' חי, ז' סי ב"ש מועד תבי ק"בוהע) א"רשבה בשם המגידמעיו"ט מחמת הבית וכיצד הותרו ביו"ט? וכתב 

ובר דשמ ד"ה ואע"פ( )המאור יט: הרז". וכ"ד השיפחת שדעתו רעוע בבית אלא הללו דברים נאמרו שלא (בית

 בריא פילושא כתב (ב"סוע יט מלחמות) ן"רמבה אולם במחיצה רעועה שאין בסתירתה איסור דאורייתא.

 (שם) ן"רה "ד. וכהאסור דברל בסיס ואינן עצמן מחמת מוקצים הפירות שאין לפי ,מותר ביום ונפחת

  לשם. ילךשאינו חשוב אלא כהוא במקום אחד ופירותיו במקום אחר שאינו יכול ל

 .הפחת ממקום נוטל, ונפחת מוכנים פירות מלא שהוא בית :שו"עכתב ה

ו אם , ולכן אפילת עצמור מחמפסק כסברת הרמב"ן שאין מוקצה בדבר שאינו אסו )ס"ק יד(מגן אברהם ה

אם יש שתב עפ"ד מרן ות. וכפירהיה הבית בריא מקודם שאין רגילות שיפחת מאליו, ג"כ מותר ליטול ה

אסור צורך ישראל שעשה ל א"כלפתות טמונים בבור והגוי פתח הבור ביו"ט, אין בהם משום מוקצה. א

עת ל, אלא רק בשין להקאחילה כתב שלכת )ד"ה בית( באור הלכה. אך ב)ס"ק מה( מ"ב. וכ"כ הבכדי שיעשו

 הדחק, שהרי יש הרבה מהראשונים שמחמירים בבית שהוא בנין גמור. 

ינן איון שהפירות כתרים, ם מולמד מדברי מרן שאם הביא הגוי פירות מחוץ לתחום הרי ה )סק"ז( ט"זה

ומין דו באיסור תחנין יובב חם מחמת איסור חוץ לתחום. וגם האוסריםמוקצים אלא שאינו יכול ליק

 "ס תקטו()סהרמ"א  . אולםשו(י שיע)שלמי שהובא בשבילו אסור עד בכדדרבנן שמותר לאחר שלא הביאו בשבילו 

 כי.ה"ל אסר פירות שבאו מחוץ לתחום. והט"ז חלק ע"ד הרמ"א שם וכתב דלא קי

ל שאסור ליטו א:(לה ביצה ת שלמ)מנחגרש"ז אוירבך אל פחתו, דעת הוכשלא נפחת הבית מאליו אלא ישר

ל עעבר  קואפילו אם ר בת,שאת הפירות, מפני שאסור להנות ממעשה יו"ט כשם שאסור להנות ממעשה 

 איסור דרבנן.

ן ה אות ת שלמה ח"א סימ)מנח בךגרש"ז אוירואם ישראל פתח במזיד את הבור שהלפתות טמונות בו, דעת ה

ענין לבשוגג, או  שה שבתן מעשאסור לאכול הלפתות, דאע"ג שלעני "ש על ביצה. הליכות שלמה כאן(ב. מנח

ה שבת עצמה ובמב, מ"מ ראלהדין של בכדי שיעשו במוצ"ש מחמירים בנעשה ע"י גוי מבנעשה ע"י יש

 שנעשה במזיד מסתבר שחמור יותר ע"י ישראל.
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 טדיני בנין, תוקע ותיקון כלי ביו" -סימן תקי"ט 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 סילוק והחזרת תריסי חנויות ביו"ט 

 )יא:(שנינו בביצה 

יר. רין אף להחזלל מתיהבית : בית שמאי אומרים: אין מסלקין את התריסין ביום טוב, ומשנה"

ם רו סופן משוים התידבר : מאי תריסין? אמר עולא: תריסי חנויות. ואמר עולא: שלשהגמרא

מהו  -החזיר! ין אף לריובית הלל מת ותריסי חנויות. תריסי חנויות נמי תנינא: תחלתן, ואלו הן:...

י, קא לו דבתים נמ, ואפיכליםדתימא: טעמייהו דבית הלל משום דאין בנין בכלים ואין סתירה ב

מן  שיש להן צירב: ילא, אמר אבי -אין, דבתים  -משמע לן: התירו סופן משום תחלתן, דחנויות 

אמצע. בר בשיש להן צי -תר, כי פליגי דברי הכל מו -יר כל עיקר צאסור, אין להן  דברי הכל -הצד 

 נן"מר סבר: גזרינן ציר באמצע אטו ציר מן הצד, ומר סבר: לא גזרי

 .פתחיהן דלתות - תריסין .רקעלק מחוברות ואינן בשוק ועומדות תיבות כמו - חנויות :י"רש ופירש

 דעבי לא ופןס שרית לא ואי טוב םיו צורך שהוא - תחלתן משום .טוב יום צורך שאינו - סופן התירו

 להחזירו לתותיהןד לסלק שרו ביתה בתיבות אפילו הלל בית והילכך - בכלים וסתירה בנין דאין .תחלתן

 בנןמדר הלל בית קאסרי כליםב וסתירה בנין דאין ג"דאע עולא ל"קמ טוב יום לשמחת דלאו גב על ואף

 לשני דותי - ציר להם בשיש .לא הבית כלי תריסי אבל רבים צרכי שהן דחנויות תחלתן משום לאו אי

 תחפ דופן צעשבאמ בחור אותו ביןותוח פליטה כעין - באמצע ציר להם בשיש .לבנין דדומות ראשים

 .התיבה

 שידה ים היינושהאיסור בשל בת (יב' סי א"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה בשםכתב  (ב"פ"ד הי) המגיד הרבגם 

א ללו להחזיר  א נתירנויות אם לע"פ הרי"ף שדוקא בשל ח '(גמ ה"ד: ה) ן"רה . וכ"כשבבתים ומגדל תיבה

 ת.וחויפתח, וימנעו משמחת יו"ט, אבל של בתים אינו ירא להניח התיבות פת

ת עליו יהם לתים המכסה שעלשאלו כעין תיבות שמסלק (כג אות קעא' עמ קצד' סי ק"בסמ) פרץ ר"ה וביאר

צריך דוקא בכה"ג שוחזרה. ן התבלין וכיוצ"ב למכור, אבל אם הם בכותל הבית אסור בין הסילוק ובי

 לסלק התריסין.

מובא שגם שהתירו להחזיר לא התירו אלא בקושי, ולכן אינו מחזיר לגמרי אלא מחזיר  (ה"ה) ירושלמיבו

 להשתמש יכול בשאינו אלא רולהחזי לסלק התירו שלא אמר בון בר יוסי ורבי כדי שיהא משתמר בלבד.

אע"פ שהוא משתמש בדוחק ישתמש דרך שם  שבמגדל חלון י"ע להשתמש יכול אם אבל ,כך י"ע אלא

שחלק מהפוסקים לא הביאו חילוק זה של הירושלמי, ולדעתם כשהתירו  ב"יולא יסלק ויחזיר. וביאר ה

בגמ' דידן התירו בכל עניין, ולכן גם להחזיר כדרכו מותר, וכן לא חילקו אם יש או אין חלון שיכול 

 דן בירושלמי הנ"ל, והסיק שכשאין להם פתח )ד"ה מסלקין( באור הלכהלהשתמש בו, דלא פלוג רבנן. ה
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 מותר אין העיטור דברי לפי פתח להם וכשיש. באמצע ציר להם בשיש צרכו כל ירלהחז מותר בודאי

 האם מותר להחזיר רק מקצתו או אפילו כל צרכו. ,ונתווכמה  א"הרשב דעתצ"ע בו ,במקצתו רק להחזיר

 שיוציא יכד, ט"יב אותם יריןומחז חנויות (החנויות בהם שנועלים קרשים' פי) תריסי מסלקין :שו"עכתב ה

 יש אבל; אמצעב ציר להם שישכ, אמורים דברים במה. טוב יום משמחת ימנע ולא להן צריך שהוא תבלין

 .חזירלה מותר בבית אפילו, יקרע כל הצד מן ציר להם ושאין; יתקע שמא גזירה, אסור, הצד מן ציר להם

חיד יש חילוק בין יחזיר רק כשמוכתבו שבפתיחה מותר אפילו ליחיד,  )סק"א( ט"זוה )פ"א סימן לג( יש"שה

"ף יש בבתים. ולרי ותר גםמים לרבים, שלרש"י אסור בבתים כל שאין שם צרכי רבים, וכשיש צורכי רב

 .)סק"ב( מ"בהיתר גם בבתים אם יש חשש שאינו מניח שם פתוח. וכ"כ ה

רשב"א שמותר עפ"ד ה (סק"ג) מ"בכ"כ, ומבואר בההיתר בציר באמצע הוא משום שאינו נראה כבונה 

 ה. ה גמורלאכאפילו להחזיר כל צרכו ובלבד שלא יתקע ביתד בחוזק, ואם תקע הוי מ

 סעיף ב':

 העמדת מנורת חוליות וחפצים העשויים מחלקים 

 )כא:(שנינו בביצה 

וב. טמנורה ביום ן את הוקפי: שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי: ואין זמשנה"

ונה. ן, דמחזי כבעסקינ ליות: מאי קא עביד? אמר רב חיננא בר ביסנא: הכא במנורה של חגמרא

 ירה בכלים"אין סתולים דבית שמאי סברי: יש בנין בכלים, ובית הלל סברי: אין בנין בכ

 מידיןמע תיכותח שהן ושולחן סאוכ חוליות של מנורה כגון מפוצלין שהם כלים" (ג"הי)פ"ד  ם"רמבה כתב

 . "בכלים בנין שאין לפי יתקע שלא והוא טוב ביום אותן

ה, אבל וליותיויה לתקוע חשלא אמרו אלא במנורה שאין עש (ג' סי ג"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה כתב

רוב מאוד שום שקחמירו מהסובר כך, שדוקא בתריסין . אולם הטור לא לזקפה אסור לתקועבעשויה 

 לתקוע מפני הציר שהוא מהצד, משא"כ כאן.

 עמידיןמ, תיכותח חתיכות הםש ושלחן וכסא חוליות של מנורה כגון, מפוצלים שהם כלים :שו"עכתב ה

 .יתקע שלא והוא; טוב ביום אותן

ן בנין זרו, שהרי איט לא גביו"דאע"פ שלא מדובר כאן ברפוי, מותר משום ש )סק"ד( מגן אברהםוביאר ה

יסין כתב שבתר בהגה( )ס"ה "זגרכתב שההיתר הוא משום מניעת שמחת יו"ט. וה גר"אוסתירה בכלים. וה

 יבוא לתקוע.כ"כ ש רובקשיש צירים למעלה ולמטה קרוב הדבר שיבוא לתקוע, משא"כ כאן שאינו 

 סק"ד() אברהם מגןה . וכתביו"טשגוי שהביא כתב חתום מותר לפותחו ב יו"ט עמ' קפג( )הל' מהרי"לכתב ה

 .י אין לפותחול גוונבכמצדד ד גר"אשאם כתובים עליו אותיות או צורות אסור דהו"ל מוחק. וה

 כלים ששימושן בתקיעה ודין הברגה 

 סמ"גהביא בשם ה )סי' שיג ס"ק יא(המג"א  ביאר שתקיעה היינו בחזקה ובגבורה. וזאת כדברי )ס"ק יא( מ"בה

 .שדווקא דבר שצריך גבורה ואומנות יהיה אסור להחזירו בשבת, אבל סתם כלי מותר
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ען תהיה ק או לא. ולמו בחוזהדקובשער הציון הביא מחלוקת המג"א והט"ז לגבי כלי הברגה האם מותר ל

 ביותר אריכות: )שיג, ו(מה נביא מ"ש שם הסוגיא שלי

מ"מ לות לפרקו, ופשר בקשא הנה ידוע שחיבור הנעשה ע"י הברגה הוא חיבור מהודק וחזק מאוד אלא

ואף  רים או בדבק.ר במסמיבובשעה שמחובר הוא מחובר היטב. ולכאורה הוי בגדר 'תקיעה' ודומה לח

. ונחלקו "ע על תקיעתורן השוב מתוקע עץ בעץ שחיישאין כאן חיבור ע"י אמצעי אין בכך כלום, כדין ה

 ל שעה אין בהכהתפרק ת להאחרונים כיצד להגדיר את דין ההברגה, כתקיעה, או שמא כיון שעומד

 איסור תקיעה. 

ק הודקים בחוזביב ומצים סכתב "ונראה לי דכוסות שלנו העשויים בחרי )ס"ק יב( מג"אהנה ה .א

ק לפותחן רקיום ים לשעשויים כך דהתם אין עשוי לכו"ע אסור ולא דמי לכיסוי הכלים

אומנות יש וחוזק בתקע ולסוגרם תמיד...", ומשמע מדבריו דנקט כשיטת הראשונים שכל ש

ש לאוסרה, לכן יות ולאסור משום בונה, וחידש שאף הברגה היא בגדר של חיזוק ואומנ

ם אין לאסור הכלי ייסו, אם הוא בכמהתורהומבואר בדבריו שאע"פ שיש בזה איסור תקיעה 

סעיף ) גר"זם ה. וגממש( תוקעכ)וכ"כ בשעה"צ ס"ק לב' בדעת המג"א שכשיהדק בחוזק ע"י הברגה הוא נחשב 

חם ולסוגרם ק לפותלל רכהביא שאין איסור בהברגה, והוא משום שאין עשויים לקיום  כא(

 סותרו בשבתל י ע"מעשו תדיר גם בשבת עצמה, ולא אסרו בנין עראי וסתירתו אלא כשאינו

חיה בשבת יש ה המלמכס עצמה, ובאמת שיוצא חידוש גדול מדבריו, לדוגמא: אם יסגור את

 ב(ימן תקיט אות עה"צ סיש) מ"בלחוש לאיסור תורה כיון שנעשה לימים רבים, וצ"ע. ועיין ב

משמע  ל ה(ויקה) "חבאשהעלה להחמיר כדעת המג"א שהברגה אסורה מהתורה, גם מלשון ה

 לחברו אסור ,ההברג י"ע ולחבר העשוי שכלי (ריג' ח"ג עמ) אהבה מנוחתב כ". וכדס"ל כהמג"א

 .ברפיון אפילו בשבת לפרקו או

משמע שההיתר הוא מכיוון שונה, שכתב לגבי הנודות שעיקר תשמישם ע"י פירוק  )סק"ז( ט"זוב .ב

דבריו, שכלים שא"א  פמ"גתמיד דלא מקרי גמר מלאכה אפילו אם תוקע בחוזק, וביאר ה

להשתמש בהם כ"א ע"י הידוק ופירוק אין בהם איסור משום שעשויים מתחילה לכך. ומשמע 

שכלי שכל שימושו הוא ע"י הברגה, אין לדון את ההברגה והתקיעה בו כיצירת כלי אלא 

 בלבד. דרבנןכשימוש בעלמא בו. ובעיקר האיסור בהידוק ע"י הברגה לדעת הט"ז הוא איסור 

 אפשר שיהיה כדי משם להינטל שנעשה כיון בהידוק הכלי חלקי את מחברת שההברגה פ"אע

 שאין ומשום. מותרת הברגתו ולכן מהכלי כחלק חשוב אינו, דברים מהכלי ולהכניס להוציא

 עשויים תדיר באופן לפירוק שעשויים מהכלי חלקים ורק, מהברגה העשוי כלי לעשות הדרך

 )סק"ל( שת"זוהעלה ה .וסתירה בניה לעניין מהכלי כחלק מוגדר אינו זה חלק לכן, מהברגה

הוכיח סברה זו מהגמ' בשבת מח. לגבי מגופת  )עמ' ריז( מנו"אדברי הט"ז להלכה, עיין ז"ר. וב

החבית שהטעם שמותר ליטול המגופה אע"פ שמדובקת בטיט עם החבית, משום שאין המגופה 

כתב שדעת אחרוני  )ח"א עמוד רסו( אורחות שבתנחשבת כגוף החבית רק ככלי בפנ"ע. ובספר 



 דיני בנין, תוקע ותיקון כלי ביו"ט -סימן תקי"ט  _____________________________________ 232

זמנינו הגאונים הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ שאין איסור בנין וסתירה 

)פעו"צ  מהרי"ץו )שם( שת"זבכלים שעיקר תשמישם הוא ע"י פירוקם והרכבתם. וכך ברור מה

)סי'  מילואים לפסק"מועיין ב ג, ו()שי ערי"ששהתירו את הכלי של מי הורד. וכ"פ ב ח"ב סי' רסד(

 .מה(

ל ההיתר של ריו שכע מדבנקט ששיטת המג"א והט"ז אחת היא, ומשמ )סימן נ' סק"ט( חזו"אוב .ג

את  ינו אלא סותםאיסוי שהכ המג"א נאמר דווקא בכיסוי לפי שאין בחיבורו עשיית כלי, משום

 שימושדרת כי מוגכיסוההכלי ואדרבה כשהוא מבריג את המכסה אינו חשוב ככלי, והברגת 

 ו מלחיה יהיהאינוק וק תבעלמא. ומדבריו יוצא, שאם בהברגה יקבל שמוש כגון הברגת בקב

 זו"א.על הח ()שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' יא', ט גרש"ז אוירבךחייב, וכן הקשה ה

ידי ליכול לבוא מקום שבאלא  דאי לאו דמסתפינא אמינא שלא גזרו חכמים )ס"ק יא( מאמר מרדכיכתב ה

ג יש בר, דבכל כה"ד ומתחתאחמהאיסור של תקיעה במסמרים או בדבק, וכל שמכניסו ודוחקו יותר הוא 

זור ליות שאין לגיה לחועשוהלגזור שמא יתקע כדי להעמידו בדוחק שלא יתפרק, אבל כוס של פרקים 

ן דרך הרי איודק, שיות מהלה שמא יתקע בחוזקה יותר, נראה דלא שייך לגזור שמא יתקע אע"פ שדרכו

, אם א יבוא לתקועשום שממיא לתקוע ואם יתקע בו לא יוסיף כלום לאדיקות של הכלי. וכל הגזירה ה

א הכי, שהרי ל לא ס"לדכח שאסר הידוק של כלים בהברגה מו מג"אאין חשש זה שרי. אולם מדברי ה

ן גם במקום שאישע משמ ו(ב הכ")פכ" רמב"םשייך לגזור התם שמא יתקע ואפ"ה אסור. ובאמת שמדברי ה

רים הרמב"ם מהאוסוהמג"א ן שחשש של 'שמא יתקע' יש לאסור מצד שנראה כבונה. וסיים המאמ"ר מכיו

שש אע"פ שאין ח שאוסר נראה ב()דפ"ז סע" טל אורותיש להחמיר בזה לעניין שבת. ובאמת שמדברי הרב 

 שמא יתקע, שעצם ההברגה בהידוק אסורה משום שעושה כלי ובונה.

  נוספים בהברגהדינים 

י ממיכל להכנת  -' יפלוקסוני ה'סשביו"ט מותר להבריג את בל )ח"ט סימן קכו אות ב( הלוי שבטכתב בשו"ת 

)ח"ג  לציון ראוכ"כ בשו"ת לים. ובכ סודה, שמכניסים ומוציאים אותו מיד, וביו"ט אין בו איסור של בנין

דבר שדרכו תיקון כלי ב ן שאיןז, למיכל הגז, כיותאורה ע"י ג -לגבי חיבור ראש ה'לוקס'  פכ"א תשובה ה(

 לפרק ולהחזירו וגם אינו תקוע בחוזק.

שאעפ"כ  ס( שש"כ פי"ג הע') רבךויגרש"ז אולעניין הברגת בלון גז ביו"ט שצריך להבריגו בחוזקה, דעת ה

וגם  וכל נפש ממש,אצורך  הואן דחול, ומשום שמותר לישראל להבריגו ביו"ט, ואין בזה משום עובדי

שאסור  (8ים פי"ג הע' ל' המועד)ה גרי"ש אלישיב, דעת המאידךרגילים תמיד לפרק את ההברגה ולהחזירה. 

ך שמחת ון שהוא לצורותר כיי מלישראל להבריגו, כיון שצריך להבריגו בחוזקה ובגבורה, ורק ע"י גו

 .)י, פ( שבט הלוייו"ט. וכ"פ בשו"ת 

  ף על הבנין.א מוסישום שהושאסור לחברו, מ )שם( לציון אורובלון גז המחובר לקיר, כתב בשו"ת 
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 סעיף ג':

 התרת והפקעת חותמות שבכלים ובקרקע 

  )לב:(שנינו בביצה 

ע, מתיר, ומפקי -ים א מפקיע ולא חותך. שבכלמתיר, אבל ל -"אמר שמואל: חותמות שבקרקע 

 טוב"וחותך. אחד שבת ואחד יום 

 ,הקשר את מתיר - חבלים יבקשר הסגורים ומערות בורות פתחי כגון, שבקרקע חותמות :י"רש ופירש

, היא ירהסת דהא, החבל תא וחותך מפקיע לא אך. תמיד להתיר שעשוי, הוא קיימא של קשר לאו דהא

 דאין, אתז כל לעשות ותרמ - שורק חבל ידי על הנעולה תיבה כגון, ובכלים. קרקע של בבניין סתירה ויש

 .בכלים סתירה

 שבקרקע דותבית בין: י"ב) להסירן אסור, בהן שנועלים סובר שצירים (כ אות רפא סימן ק"סמ הגהת) פרץ רבינו

 מובא) מקינון קביע' רו .(פותהתוס דעת לפי ,גמורים וסתירה בניין שייך נמי ובכלים) גמור כבניין דהוי, (שבכלים ובין

, עהגרו תירהס שזו כיוון, חהמפת אבד אם התיבה שאחרי היתדות להסיר התיר (תפח סימן עירובין במרדכי

 .אומרים שי בשם מקינון י"ר ודעת, בסתם פרץ רבינו דעת הביא ע"שוה .דבר שום לשבור צריך שאין

 שם מדוברש המפתח ואבד גדלבמ נתנו של הסוגיה מסקנת פי על כתב (ה סימן שלישי פרק עירובין) ש"ראה

 תמתכ ושל ץע של פותחת לאב, בחבלים רק הוא בגמרא שההיתר, (לה. עירובין) במתנא וקטיר במנעול

 ושבת, בעי ה"ד שם יןעירוב) וספותהת כתבו וכן; בכלי גמורה וסתירה גמור בניין שיש משום להפקיע אסור

 .(מתיר ה"ד קמו.

 יץממ ליעזרא ר"ה: הפותחת בשבירת שנחלקו שכתב, (סותר מלאכת רפא סימן) ק"הסמ דברי גם הביא הטור

 .גוי ידי על להקל ונהגו, אוסר י"רוה, מתיר

 שדיבר שמעשמ י"הב וכתב, הפותחת בשבירת היתר שהורה מי ראה לא שמימיו, כתב (תסג סימן) אגורה

 ידי לע אפילו ידשר מאן דאיכא כיוון, כך כל להחמיר אין נכרי ידי על דאילו, ישראל ידי על בשבירה

 .ישראל

 דינם כך בשבת נםכדי, תחותפו ולשבר ושבקרקע שבכלים חותמות ולחתוך ולהפקיע להתיר :שו"עכתב ה

 .'(ז סעיף ד"שי' ועסי) ט"בי

 ואחר, גמורה רהוסתי גמור ייןבנ שייך נמי דבכלים פותחת ולשבר להפקיע אסור כי בתחילה כתב ע"שוה

 על להקל יש - הפותחת את בורלש כי הוסיף (לז ק"ס) ב"מה .ק"כסמ ופסק, הדעות שתי את והביא שב כך

 הפותחת תא לפתוח אבל, המצוו לצורך הרבה שנחפז או מרובה בהפסד דווקא (ע"השו כפסק) נכרי ידי

 .בית של דלת אפילו מותר - גדולה במחט או בסכין

 סעיף ד':

 תיקון כלי באוכלי בהמה 

  )לג.(שנינו בביצה 
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ניו ם קיסם משלפוטל אדמר: נדתניא, רבי אליעזר או"אוכלי בהמה אין בהם משום תקון כלי... 

ם קטמו מנו, ואטקושוין שלא י לחצוץ בו שיניו, וחכמים אומרים: לא יטול אלא מאבוס של בהמה.

סופג את  - ום טובמזיד ביבחייב חטאת,  -לחצוץ בו שיניו ולפתוח בו הדלת, בשוגג בשבת 

 ם שבות"לא משוינו אזה ואחד זה אהארבעים, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: אחד 

אינו ן כלי כיון שב תיקוחשו משום שהם רכים עד שהם ראויים לבהמה ולכן לאר"ן בטעם ההיתר כתב ה

 דבר המתקיים.

 של שק ולקטום לתקן ומותר כלי יקוןת משום בהן אין קנים ועלי קש כגון -בהמה  אוכלי :י"רש ופירש

 רךצו לכל כןמו לאכילה הראוי דברד -בהמה  של האבוס מן אלא יטול לא שיניו. לחצוץ בשבת שיבלין

 שלא קה.להס אלא טלטלןל התירו לא כלים לעשות כגון האסור לדבר ודרכן הואיל עצים אבל אוכל

 קאי. אקיסם -יקטמנו 

 תב:ושם כ .(, דשכב) בשבת נןכדי ט"בי דינן, בשמים עצי או תבן או קיסם או קש לקטום :שו"עכתב ה

; שיניו וב ולחצוץ ןתב או קש, כיןבס אפילו, לקטום מותר לפיכך; כלי תיקון משום בהם אין, בהמה אוכלי

  .אסור, שיניו בו לחצוץ כדי ליטלו אפילו, בהמה אוכל שאינו קיסם אבל

 סעיף ה':

 קמטים בבגדי הנשים 

 )כג.(שנינו בביצה 

א? אי ר: מאי קטורה אמימלי ר"דרש רב גביהא מבי כתיל אפתחא דבי ריש גלותא: קטורא שרי. אמ

 ה אומן הוא"מעש -קטורא בידי 

 וכן ,יםקטמ מטיםק שוקים בתי כןו ליד סמוך נשים של זרועות בתי שעושין דהיינו (כג' סי) ש"ראה ופירש

 אסור, קיהןשו בבתיו רועותיהןז בבתי הנשים שעושים קמטים :שו"ע. וכ"כ הן"רה (ראשון דבור: יב) פירש

  .מנא תיקון משום ט"בי לעשותן

 .לכך חדיםהמיו בעצים שבצואר בענק קמטים לעשות אסורוהוסיפו האחרונים דה"ה ש
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 דיני כיבוד הבית -סימן תק"כ  
 ובו סעיף אחד

 לטאטא הבית 

 המסיבה תבי - ותהמט יתב כבדיןמ :רש"י, וחכמים אוסרין". ופהמטות בית מכבדין" )כב:(שנינו בביצה 

  .המטות גבי על ואוכלין מסובין שהיו, שם שאוכלין

, ל הבית אסורכ, אבל ביו"טוכתב דאף ר"ג שמיקל לא התיר לכבד אלא בין המיטות  )סימן כא( רא"שה

 ויישלא אתי דילמא - רבנן מורא מאי טעמא: אמר, במחוזא זילחא שרא אמימר" )צה.(שהרי שנינו בשבת 

 ".לכתחלה אפילו שרי - שמעון כרבי לן דסבירא האידנא .גומות ליכא הכא, גומות

נראה,  שאינו תבכ רא"שה אבל פסקו דה"ה לכבד מותר. (ג"ע יח שבת' הל) בה"גו (הגליון על: צו שם) ר"ח

 פרע מזיז יהל דהוה מודה שמעון רבי ודאי אלא ,'וכו תמרה של במכבדות פליגי :(קכד)שהרי בשבת 

 ולא טוב יוםוב רוריןפי ומשום והתיר דוקא המטות ובין ,מריבוץ טפי רישיה פסיק, או שמחשיבו ממקומו

  .בשבת

על ב אךגומות.  ישוה , שמאאסור לכבד דוקא קרקע שאינה מרוצפת )פכ"א מהל' שבת ה"ג( רמב"םלדעת ה

 אוסרים ש"ראוה מרדכיוה סובר שאסור גם בקרקע מרוצפת אטו שאינה מרוצפת. )סימן רנד( תרומהה

 ף.רוצממטעם שמא יזיז עפר ממקומו, ולשיטתם אין חילוק בין מרוצף לשאינו 

דו, גומות בכיבוהמשווה שמשום  ועוד סוברים שטעם האיסור בכיבוד הבית הוא ראב"ד, )שבת קכד:( רש"י

 חוששיםשכתב  סמ"ג. השא הוארי שמתמלאים הגומות שבבית עפר והוי בנין, ואע"ג שאינו מתכוין, פסיק

 שמא מטרדתו לכבד וליפות הקרקע ישכח וישוה הגומות במתכוין. 

: כתב "ארמוה. צףמרו אינו לופיא מתירין ויש. מרוצף הקרקע כן אם אלא, הבית לכבד אסור: שו"עכתב ה

 נוהגין כןו, (ת"וסה ג"וסמ ג"חי ירוחם' ור, הכלים כל פרק ריש ומרדכי, י"ר בשם טור) במרוצף לואפי מחמירין ויש

 משוה ואינו הקלים ווזא כנף או מטלית או בגד י"ע וכן, (ג"חי ירוחם רבינו) מותר גוי י"ע, מיהו. לשנות ואין

 אלפסי ותהגה) םקסמיה שתברוי שלא, מקסמים העשויים מכבדות י"ע הבגדים לכבד ואסור. (אגור) גומות

  .(הזורק פרק

ו שאינו ים מרוצף אטשגוזר תרומההדן בעניין כיבוד הבית בשבת, והביא את דברי  )ד"ה ויש( באור הלכהה

תר ים דאפשר שמוו בלבנם אמרוצף. וא"כ יש לדון אם כל בתי העיר או עכ"פ רובם מרוצפים באבני

מובאת הסברא נוספת  לא שישאת. לכבד, שלא גזרו על רובה מפני מיעוטה ולא על עיר זו מפני עיר אחר

 שבין השורות יש חשש שישווה גומות גם במרוצפים.בתרומה, 

ראות שאפשר שיש ל (ג הע' יכ פכ")שש" גרש"ז אוירבךומי שגר בקומת קרקע ויש לו חצר מרוצפת, דעת ה

וצפות, כיון ינן מראיר את החצר כהמשך של הבית המרוצף ואפשר לכבדה אע"פ שרוב החצרות שבע

 שרוב בתי העיר מרוצפים. 

 הדחת הבית 

 :()מו בשבת שנינ
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 אמר לו אין ו קרקעלדיח "מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ וביקש לה

 מדיחין לסוך לו קרקע אמר ליה אין סכין"

 הקרקע דיחיןמ ואין ןנופחי ואין ןסכי אין (י"פי"ז ה) ובתוספתא .גומות לאשוויי אתי דילמא י"רש ופירש

 וריןאס דבריםה אלו ברצוף ותרמ שהכיבוד פי על אף לדעתו ופירושה .בשבת לומר צריך ואין טוב ביום

 .בכיבוד כמו צורך בהם שאין לפי בהם וגזרו

 .מרוצף הוא אפילו, אותו מדיחים ולא, הקרקע את סכין אין: שו"עכתב ה

סרה מגב, שלא נא פם ע"יגורלשמותר  )שש"כ פכ"ג הע' כז( גרש"ז אוירבךומים שנשפכו על הרצפה, דעת ה

 אלא נתינת מים על מנת להדיח בהם את הבית. 

שפוך מים על לשמותר  (חתשובה  )ח"ב פמ"ג לציון אורואם התלכלכה הרצפה במקום מסויים, כתב בשו"ת 

 עמ' מט( )שבת ח"ד יהן עובדחזובאותו מקום ולהוציא את המים במגב, ואין זה נחשב כהדחה כלל, וכ"פ 

קי נשביתו נעשה  נה מזהם נה, כיון שעיקר כוונתו להסיר את המים, גם א)ח"ב עמ' עו(מנוחת אהבה ו

ט שני ח"א )חו קרליץ גר"נה , דעתמאידךדאפשר שמותר.  )שש"כ פכ"ג הע' ז( גרש"ז אוירבךומודח. גם דעת ה

חשב צפה משום שנרת את הנקושאם יש על הרצפה גרף של רעי אסור לשפוך שם מים כדי ל פי"א עמ' צז(

 כהדחה. ה נחשבזין הדבר כהדחה, אך מ"מ מותר לשפוך שם מים כדי לבטל את הריח הרע, וא

 כתב רישה, ופןא בכל הדיחהל להתיר יש, ביותר מלוכלכת כשהרצפהש )שם( לציון אורעוד כתב בשו"ת 

, המהדח ותרי נחוץ כיבודש משום הוא בכיבוד גזרו שלא שהטעם, ובאחרונים א"במג והובא שם מ"המ

 חולים בבתי או, רבהה מלוכלכת שהרצפה כגון, נחוצה ההדחה שגם שבאופן לומר מקום יש כ"וא

 יש ,מרוצפת העיר כשכל חהבהד המקילים דעת בצירוף ולכן, כיבוד כדין דינה, שם נחוצה שהשטיפה

 .ובמגב במים רצפה לשטוף לכתחילה אף להתיר
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ממקום דין שלשול פירות ביו"ט  -סימן תקכ"א 
 למקום

 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 משילין פירות דרך ארובה 

 )לה:(שנינו בביצה 

מר אי זירא בר עד כמה? אמר :גמרא: משילין פירות דרך ארובה ביום טוב, אבל לא בשבת. משנה"

ות של בע וחמש קופנין אר: מפרבי אסי, ואמרי לה אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, כאותה ששנינו

ת יכא בטול בים, דאתהודלמא שאני  -תבואה מפני האורחים, ומפני בטול בית המדרש. תבן ושל 

דליכא  -ו טעמא תם היינאידך גיסא: הללא! אי נמי  -המדרש, אבל הכא דליכא בטול בית המדרש 

ותו שנו אלא בא חמן: לאמי! ואמר רב ננאפילו טובא  -הפסד ממון, אבל הכא דאיכא הפסד ממון 

.. תניא לא ותיהן שוין.לו כשגגמי הכי: אין מטלטלין מגג לגג, אפילא. ותניא נ -לגג הגג, אבל מגג 

 ישלשלם בחבל בחלונות, ולא יורידם דרך סולמות"

 לו התירו - באיןו ממשמשין שמיםג וראה להתיבש גגו על שטוחין ושעורין חטין לו שיש מי :י"רש ופירש

 רובהא דכל, בהארו ודוקא, איתיר טרחא דליכא, לארץ נופלין והן, שבגג ארובה דרך ולהשליך לטרוח

 עד להגביהו וצריך, בכותל וחלון מחיצה שמוקף גג כגון, חלון אבל, הגג בתקרת היא למטה מלמעלה

, ירימי קא שמיםהג מפני להשילן שבא בגגש בפירות - מטלטלין . איןטרחינן לא - ולהשליכו החלון

 גוןכ - ותבחלונ .הויריד עלייה רחטו שם שיהא מזה גבוה זה שאין, ששוין בתים שני של בגגותיהן ואפילו

 ןהחלו רךד קיןבש ישלשלם לא - לבית או לחצר במחיצה חלון יש אבל, ארובה בו ואין מחיצה מוקף אם

 ואף, לםסו קרי מדרגה לכ - סולמות .לארץ ומשם לחלון הגג מן להעלות טורח שיש מפני, בחבל

 .שלנו הכבשים

 אפילוו לגג גגמ יושיטם לא חרא למקום לפנותם וצרך גגו על פירות לו שהיו מיפירש " ה()ה,  רמב"םה

, חולב עושה הואש כדרך יעשה שלא בסולמות יורידם ולא החלונות מן בחבל ישלשלם ולא, השוין בגגין

 ."הגג באותו למקום ממקום ארובה דרך אפילו משילן אבל

 ף"ריה אבל. (עד ה"ד שם) ה"רזה דשכ" (ואיבעיא ה"ד: יט) ן"הר וכתבזירא,  כרבי דהלכה (א' סי) ש"ראה כתב

 כתב הרבורבה משילין. ה דאפילו ומשמע חילק, ולא סתם ם"רמבה גם לבד. שהיא כמות המשנה כתב

 המגיד שכן העיקר להקל בדרבנן.

; טוב ביום (ארץל הפירות ןמפילי כלומר (מ, כח דברים) זיתך ישל כי מן' פי) ארובה דרך פירות : משיליןשו"עכתב ה

 . שוין שהן פי לע אף, לגג מגג יטלטלם ולא בסולמות יורידם ולא בחלונות ישלשלם ולא

א משולא חוששים  מותר, אוצרהשמותר להוציא אפילו הרבה ואפילו לגמור את  )פ"ה סימן ב( יש"שכתב ה

 .סק"ב() מ"בה"כ יבוא להשוות גומות, וכתב שכן משמע דעת השו"ע, דלא כמ"ש בב"י. וכ
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 כ הו"ל כמפנה, דאל"תירוהדמשמע דוקא כשהמטר יורד עליהם ומשום הפסד  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 .)סק"א( מ"באוצר. וכ"כ ה

 ב': סעיף

 כיסוי פירות, כדים ולבנים מפני הדלף 

 דאפילו ולאע אמר .(לו) ". ובגמראשמן וכדי יין כדי וכן, הדלף מפני בכלים פירות ומכסים" )לה:(שנינו בביצה 

 טללטל וייםהרא פירות וקאדד ואמר פליג יצחק ורבי הדלף מפני לכסותן מותר מוקצים שהם לבינים

  הניטל. דבר לצורך אלא ניטל כלי דאין לכסות אסור המוקצים דברים אבל מכסין

 שאין הלכה כר' יצחק.  (א' סי) ש"ראוה .(כ) ף"ריה כתבו

א רים שטורח שלין אומ, ואאפילו פירות הראויים אסור לכסות בשבת, ורק ביו"ט מותר רש"ילדעת 

 מותר הכל.  גם בשבת (דטיבלאב ה"ד' תוס) ר"יל אמנםלצורך יו"ט, שחכמים התירו משום הפסד ממון. 

 . הדלף מפני, לבנים או יין כדי או פירות לכסות : מותרשו"עכתב ה

ים דעתו שמוקצ ם גילהר אותארו מהבניין מותר לטלטלם, ואם סיד, שלבנים שנש)שח, יז( שו"עה דעת

א מחשבתו למיזגבאבנים האת  ונחלקו האחרונים האם צריך לייעד מע"ש לבניין ואסורים הם בטלטול.

ם ש) מ"בומלשון ה צריך, בתשתוספת לא צריך, ולדעת ה אליה רבהעלייהו, כדי לטלטלן בשבת. לדעת ה

 . משמע שדעתו להקל, שאין צריך מחשבה בשביל לטלטל את האבנים ס"ק עג(

, ות מחמת גופןן מוקצפשר שהאכתב שבימינו לבנים הנשארות מהבניין,  )ח"ה סי' מ( שבט הלויבשו"ת 

  משום שסתמן אינן עומדות לשבת או לסמוך עליהם, אלא כאבנים בעלמא.

 ג': סעיף

 נתינת כלי תחת הדלף 

 כך בשבת כדינו, ףהדל תחת ליכ : ליתןשו"עכתב ה ."בשבת הדלף תחת כלי נותנין" )לה:(שנינו בביצה 

 .'(ח סעיף ח"של סימן לעיל ועיין) טוב ביום דינו

מב"ם ראוי, לדעת האינו רשלף ובסימן שלח' סעיף ח' נחלקו הטור והרמב"ם האם מותר לתת כלי תחת ד

תר תמלא הכלי מוה, ואם שבתפסק שמותר לתת כלי תחת הדלף ב שו"עמותר. ומרן ה טוראסור ולדעת ה

כה להביאור וכתב ה אסור. א"הלשפוך המים ולהחזירו למקומו. ובתנאי שיהיה הדלף ראוי לרחיצה, הל

 שבמקום צורך גדול יש לסמוך על הטור.  )ד"ה אסור(

 לה.כתחיעשיית גרף של רעי ל לז מ"ש אודות-ע"ע בסיכומנו לסימן שח סעיפים לו
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 דברים האסורים בטלטול ביום טוב -סימן תקכ"ב 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 יציאת הסומא במקל והרועה בתרמילו 

 :()כהשנינו בביצה 

אחד ו, אחד האיש ן בכסאוצאיי"תנו רבנן: אין הסומא יוצא במקלו, ולא הרועה בתרמילו, ואין 

 האשה"

 אין (ה 'סי) ש"ארה וכתב טוב. דיום זילותא ואיכא חול דרך דהוי במקלו יוצא הסומא אין י"רש ופירש

יכול  א משום שאינוקל, הומת עם במקלו, אע"ג שלר"י מותר למי שנתכווצו גידי שוקיו ללכ יוצא הסומא

  .(ר"ת' גמ ה"ד. יד) ן"רה כלהלך כלל בלא מקל, ובשבילו המקל חשוב כמנעלים. משא"כ הסומא. וכ"

 נובשאי קאדו דהיינו ונראה במקל. לילך שמותר מחליו שעמד לחולה הדין דהוא (רצט' סי) רוקחה כתב

 לסומא. דדמי אסור כן לא דאם מקל בלא כלל להלך יכול

 סעיף א"ש סימן ל"וע בשבת וכמ ט"בי דינו רחיג ודין), בתרמילו הרועה ולא, במקלו יוצא הסומא אין: שו"עכתב ה

 .(ו"ט

 א לתקן ולישרטלו אלו נושטעם האיסור כיון שאפשר לו לילך בלא מקל זה ואינ )סק"ב( מ"בכתב ה

רוך עיפול, כתב השודאי  מקלפסיעותיו. אבל אם כלל אינו מכיר את המקום שבו רוצה ללכת, ובלא ה

זה, ירי מסתפק בא שהמאהבי ' סב()פי"ח הע "כשש, המאידךשמותר לו לצאת במקלו.  )סי' שא שע"ב( השולחן

 להלכה יש לשאול חכם.וכתב ש

 סעיף ב':

 יציאה בכסא ועל הכתף 

 עוד שנינו שם:

ו, ובאו בגלודקי של ה יוצאוהי "...איני? והא שלח רבי יעקב בר אידי: זקן אחד היה בשכונתינו

? והא רב יכתף. איני בד שלאמותר. ובל –ושאלו את רבי יהושע בן לוי, ואמר: אם רבים צריכין לו 

 אני ילתא דבעיתא"ש -למיפק אאלונקי! נחמן שרא לה לילתא 

 אבל ולדח ובדיןע משום דאסור הוא בכסא דוקא בכסא יוצאין דאין דהא (ז")ביצה פ"א ה ירושלמיב ומשמע

ו, אלא ה"ה ו עכשילריכים להוציאו. עוד מובא בירושלמי שלאו דוקא אם הרבים צ מותר בכסא שלא

 שמא יצטרכו הרבים בו. 

 בני פוםידח שלא אדם בני ביג על בכסא חשובים אנשים ר, שדרכם היה להוציאביא (ואין ה"ד שם) ן"רה

 ים לכך.לא חושש לו ןצריכי וכשרבים דחול, עובדין כעין והוא בדרכים, יטנפו שלא או השוק



 דברים האסורים בטלטול ביום טוב -סימן תקכ"ב  ___________________________________ 240

נו יכול או חולה שאי וא זקןוה כתב שרק כאשר הליכה רגילה קשה לו במיוחד, כגון שהדרך רחוקה טורה

כשרבים נראה ש ר"ןמה אבלו. ם לללכת ברגליו אלא ביגיעה גדולה, התירו להוליכו בכסא כשרבים צריכי

 מיוחד. פןה עליו באוינה קשה אצריכים לו מותר כדי שלא ידחפוהו או שלא יטנף בדרכים, גם אם הליכ

 ול צריכין ביםר שהיו , שכתב "אישהתירו בהדיא )פ"ה ה"ג( ם"רמבוה כלל. בכיתוף איסור הזכיר לא ף"ריה

שבשבת כאשר  א בגמ'טעמם שמוב ב"יוביאר ה. באפיריון" אפילו בכתף אותו ומוציאין אחריו בכסא יוצא

"ה מפני חק הציבור והפני דום מהיו נושאים אמימר ומר זוטרא את הדרשה, היו נושאין אותם על הכתפי

 טעם אחר. וכיון שעשו מעשה אין חוששים לאוסרים.

 ציאיןומו, ותרמ, לו צריכים רבים שהיו ואיש; האשה ואחד האיש אחד, בכסא יוצאין אין: שו"עכתב ה

 .באפריון אפילו הכתף על אותו

כסא גם בלים להוציאו ו יכויכים לפסקו להקל כהבנת הר"ן שכשרבים צר )סק"ג( ט"זוה )פ"ג סימן יד( יש"שה

ילו כאן הוא שאפ החידוש"ז ש. וביאר הט)סק"ו( מ"בוה )סק"א( מגן אברהםכשיכול לילך בעצמו. וכ"כ ה

 .הוא מוציאו( )בשונה ממקל שרקשגם אחרים שותפים למעשה זה התירו 

 סעיף ג':

 הליכה עם מקל למי שנתכווצו גידיו 

ו שום שאינמוהטעם  בשבת, במקל לצאת מותר שוקיו גידי שנכווצו דמי (הקיטע ה"ד: שבת סה) י"רדעת 

מקל שיכול  ולך עםשה יכול להלך כלל בלא מקל, ובשבילו המקל חשוב כמנעלים. בשונה מסומא

 להסתדר בלעדיו.

 .במקל אתלצ יכול שוקיו גידי (קצרים ונעשה שנצמתו' פי) שנתכווצו מי: שו"עכתב ה

 סעיף ד':

 הנהגת בהמה במקל 

 )לב:(שנינו בביצה 

ימא רבי ל: גמראתיר. מעון מבי ש: ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברמשנה"

 שמעון מודה, רביו ללא, בהא אפי -אלעזר ברבי שמעון כאבוה סבירא ליה דלית ליה מוקצה? 

 משום דמחזי כמאן דאזיל לחנגא"

 להנהיגה צריך שהוא קוםלמ ממקום כמוליכה שנראה מפני אלא אסור מוקצה מטעם דלא י"רש ופירש

ת אינה ול שכעת הבהמה מאתמשאפילו אם הזמין א (משום ה"ד: יח) ן"רה וכתב. בשוק למכור כדי הרבה

 מוקצה, אסור מטעם שנראה כמוליכה למוכרה.

 .במקל בהמה מנהיגין אין: שו"עכתב ה
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 דינים הנוהגים בבהמות ביום טוב -סימן תקכ"ג 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 מסירים זבובים מהבהמה 

 )כג.(שנינו בביצה 

ן קטנים ועושי - ? קרודרצוף"ומקרדין את הבהמה ביום טוב. תנו רבנן: איזהו קרוד ואיזהו ק

 חבורה"דולים, ואין עושין ג -חבורה, קרצוף 

מגיד ביאר . הרב ה"חבורה ושיןע שהן פי על אף בבהמה הנתלים זבובין מסירין" )פ"ד הט"ז( רמב"םכתב ה

הוא בורה, משום שושים חשע שזהו הפירוש של 'מקרדין', ולמדנו שהלכה כת"ק שמותר אפילו בקטנים

. ופירוש עושים חבורה לפעמיםשם, דבר שאינו מתכוין ומותר. והיינו שמסיר הזבובים בכלים קטנים וחדי

קטנים' ר ש'גדולים ו"ם סוברמבהזה הוא לפי המפרשים ש'גדולים וקטנים' הכוונה לשיני המגרדת, אבל 

פ"ב )ירש בפיה"מ פ. וכן צוףמוסב על הזבובים, שכשהם קטנים מקרי קירוד, וכשהם גדולים מקרי קר

נושכים בבשר עים הוא כמין תולהשקירוד  ,זה פירוש הזכיר (קרד ערך) ערוךה גם. דביצה. עדויות פ"ג מי"ב(

לפ"ז קרא קרצוף. ונדולים הג הבהמה, והם קטנים שאינם נפרדים מהבהמה אלא בעשיית חבורה, והפרדת

 אין לחלק בין סוגי המגרדות.

 .חבורה עושין שהן פ"ע אף, בבהמה הנתלים זבובים מסירים :שו"עכתב ה

שא"כ ערות עי"ז, מתלשו שח שיביאר שמדובר שמסיר ביד או במגרדת של עץ, כך שאין הכר )סק"א( מ"בה

 בשל ברזל.

א "ע ש'נפש' הויבא דרא אלשכל האמור אינו אל שיטה מקובצתהביא בשם ה )ד"ה מסירים(הבאור הלכה 

אן הוא כ תרוביאר שההי נה זו,הב גם בהמה, אבל לר' יוסי הגלילי אין לטרוח בשביל בהמה. הביה"ל דחה

 משום צעב"ח ע"י הזבובים הנושכים אותם.

 סעיף ב':

 גירוד הבהמה במגרדת 

 לה ברס עזריה בן עזראל רבי"גמ': הלגבי קירוד הבהמה, ומסיקה  )כג.(לעיל הבאנו את דברי הגמ' בביצה 

 ."ריש קרצוף ובין קרוד ובין, מותר מתכוין שאינו דבר: דאמר, שמעון כרבי

רדים סוסים ך כשמגאר חבורה, ו, שבגמ' לא הוזכר אלא איסותמה (כד' סי) ש"ראוה (ושלש ה"ד) תוספותה

יה הין שלנו ולא שוי כעה עבמגרדת ברזל בהכרח נתלשים שערות והוי פסיק רישיה! וביארו שלא הי

 תולש השיער, אבל שלנו ודאי אסור. 

השער,  שמשיר ו מותר, אע"פבשלניש הסוברים שאפילו שהביא  (ג"ע כט דף א"ח ד"נ) ירוחם רבינו אולם

 מאחר ואינו נהנה מכך, אינו פסיק רישיה האסור, שהרי לא ניחא ליה.
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 .שער שמשרת מפני, ט"בי במגרדת בהמה מגרדין אין :שו"עכתב ה

חא ליה זה וגם לא ניכוין לנו מהסביר, שהוא פסיק רישיה שיתלשו שערות, ואף שאי )סק"ב( מגן אברהםה

 .סק"ג() מ"ב. וכ"כ הכ סי"ח(שסי' )בתלישת השיער, קי"ל שכשהוא פסיק רישיה גם כשלא ניחא ליה אסור 

 סעיף ג':

 יילוד בהמה ביו"ט 

 )קכח:(שנינו בשבת 

: ב יהודה אמררעדין? ד מס: כיצגמרא: אין מילדין את הבהמה ביום טוב, אבל מסעדין. משנה"

רב דניא כוותיה ולד. תצא האוחז את הולד שלא יפול לארץ. רב נחמן אמר: דוחק בבשר כדי שי

תוך פיו לנותן לו דד וחוטמו, ולד שלא יפול לארץ, ונופח לו באוחזין את ה -יהודה: כיצד מסעדין 

 "כדי שינק

 .ברירין ול תומיןס נחיריוש - בחוטמו לו ונופח: אין מילדים משום שהוא טירחא יתירה. י"רשופ

 בחוטמו ול ונופח ץלאר יפול לאש בולד שאוחז, אותה מסעדין אבל, ט"בי בהמה מילדין אין :שו"עכתב ה

 .פיו לתוך דד לו ונותן

 סעיף ד':

 זילוף מי השליה על הולד 

 :()קכחשנינו בשבת 

אמר אביי:  -היכי עביד?  טוב. רבן שמעון בן גמליאל: מרחמין היינו על בהמה טהורה ביום"אמר 

א על לפין מי שליו. ומזעלי מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם, כדי שתזכור צערה ותרחם

טמאה לא  - ?אלא. מאי טעמ -גבי ולד כדי שתריח ריחו ותרחם עליו. ודוקא טהורה, אבל טמאה 

 א מקרבא"ל -א, ואי מרחקא ולדא מרחקא ולד

, לידה צער וכרתוז לה כייבד, אגרוף מלא - מלח של בול .עליה ולדה את מאהבין - מרחמין :י"רש ופירש

 .לרחק דרכה ןאי - מרחקה אל .במים השליא את שורין - שליא מי .רחקתו אם הולד את ומרחמה

 מלח גרוףא מלא וליתן ועלי שליתה מי (לשפוך' פי) לזלף מותר, ולדה שריחקה בהמה :שו"עכתב ה

 הגהב ג"ס ו"מר' סי ל"וע: ארמ"והוסיף ה. כן לה לעשות אסור הטמאה אבל; עליו שתרחם כדי, ברחמה

 .ט"בי בהמתו שביתת על מצוה אדם אם

ניין פי שהתירו לעב"ח, כום צעשמותר הדבר מש )ס"ג( ערוך השולחןואע"פ שמי שלייתה מוקצים, כתב ה

 זבובים, וכאן כיון שאין דרך אחרת התירו.

צווה, מינו אדודעת הרמ"א  יו"ט,נחלקו מרן והרמ"א האם אדם מצווה על שביתת בהמתו ב )רמו, ג(ולעיל 

 שבתורה לא נאמר אלא בשבת, והמהרש"ל חולק. )מ"ב ס"ק יט(וזאת משום 
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 דברים האסורים ביום טובכמה  -סימן תקכ"ד 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 26יום טובעליה באילן ב 

 )לו:(שנינו בביצה 

אלו הן ום טוב. ויב חייבין עליו -"כל שחייבין עליו משום שבות, משום רשות, משום מצוה, בשבת 

 משום שבות: לא עולין באילן. גזרה שמא יתלוש"

ם הרחבה גב ןאנו נביא כא ינו לעיל בהלכות שבת,המפרשים כאן לא הרחיבו בפרטי הדינים אלא צי

 בהמשך הסימן את פרטי הדינים משם. 

 עקירת מאש או חיבורו קוםממ הפרי בעקירת הוא המלאכה של עיקרה אם קוצר מלאכת בגדרי לדון יש

 נבאר להלן.קוצר וכפי ש בדיני נקודות לכמה נוגעת זו חקירה. חיותו ממקום הפרי

ילן בין ור לעלות באמר שאסנה נאמובאות שתי ברייתות הסותרות זו את זו, בראשו )ק:(במסכת עירובין 

טעם ותר לעלות, ומן יבש אילבלח ובין יבש, ובברייתא האחרת מובא שאסור לעלות רק באילן לח אבל 

נו חייב תולש ממנו אירקע והלק ההיתר כיון שאין בו לחלוחית ואינו יונק מהקרקע אינו חשוב כמחובר

ין בשאין סתירה  המסקנהש. וקוצר, ולכן אין לאסור את העליה בו משום הגזירה של שמא יתלומשום 

ת אינם ם שכל האילנוהגשמי מותהברייתות, שהברייתא שאסרה עליה בין באילן לח ובין יבש דברה על י

ל כמותר לעלות ביאמר שובש ימוציאים עלים ופירות ואדם הרואה אותו עולה באילן לא ידע שהאילן 

ילנות ות החמה, שהאקה בימעס אילן. והברייתא שאסרה לעלות רק באילן לח והתירה לעלות באילן יבש

א לואים שהאילן כולם רשש, הלחים פורחים ואין לחוש למראית עין כשיראו אותו עולה על אילן יב

 שעברה.  נהופירות מש ו עליםו במוציא עלים ופרחים. ומסקנת הגמ' שאין לעלות על אילן יבש אם נשאר

ד, ולא ש בו גזע בלבילן שיל אלאחר מכן הביאה הגמ' את דברי רב שאסר לבני אפסטיא לעלות אפילו ע

ה לשאר זלק בין אילן דעו לחילא ופסק כן מעיקר הדין אלא כיון שראה שבני אותו מקום אינם בני תורה 

 אילנות, לכן החמיר להם. 

יתלוש. וביאר לה ועגזירה שמא י בש...ינתלין בו בין לח ובין  שאין עולין באילן ואין )כא, ו( רמב"םכתב ה

יכים להחמיר אנו צרש "דראבשפסק כחומרת רב בגמ' משום סייג וגדר. וכ"כ הריטב"א בשם המ"מ ה

 כדברי רב.

שהרי"ף השמיט זאת משום שלדעתו אין  רא"שלא הזכיר את החילוק בין אילן לח ליבש, וכתב ה רי"ףה

יבש לעשבים שמבואר לאחר מכן בגמ' שמותר להלך ע"ג בשבת משום דהוי דבר  לחלק בין דין אילן

שדעת הרא"ש בפירוש דברי הרי"ף, שמותר לאדם לעלות אף באילן  ב"ישאינו מתכוון אם יתלשו. והבין ה

לח משום שאף אם יתלשו ממנו עלים זהו דבר שאינו מתכוון, ולכן תמה מדוע השמיט רק את החילוק בין 

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן שלו סעיף א. 26
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יבש, היה לו להשמיט את כל דיני האילן. ולכן ביאר את דברי הרי"ף כהרמב"ם שיש לחלק בין אילן לח ל

עשבים לאילן, שבעשבים טעם ההיתר להלך ע"ג הוא משום שהוא תולש אותם בדרך הילוכו, אבל גזירת 

רב.  עליה באילן היא שמא יתלוש בידיו בכוונה, ובזה אפילו לר"ש יש לגזור ואפילו באילן יבש כגזירת

 הסכים עם הב"י. )סק"א( ט"זכתב על ההסבר של הב"י שהוא תמוה, אך ה ב"חוה

ין לח ת בכל אילן בר לעלואס פסק כדעת הרמב"ם וכפי שהסביר ג"כ את דברי הרי"ף, ולכן שו"עמרן ה

ולו ילן שנקצץ כארש של ל שועשמותר לשבת  )סעיף יח( ערוך השולחןובין יבש אף בימות החמה. וכתב ה

ליו אסור לשבת עשכתב  כ"ט(פמ"ז ס )ח"ב אור לציוןבשו"ת  אךשאר ממנו אלא גזעו היונק מהקרקע, ולא נ

 בשבת מפני שנחשב הוא עדיין כאילן.

 רימאין. וכתב הל האילעען איסור נוסף שמובא בדברי הרמב"ם והשו"ע הוא האיסור להתלות או להש

וונת בזרועו ובכ גלו אוו בראען בכל בידו "כל שאנו אוסרים בתשמיש זה דוקא כשבא להש )שבת קנד.(

 יש"ש שלבריאהדברי  א אתהבי )ס"ק טו(מג"א תשמיש, אבל הנגיעה מותרת שאין הנגיעה תשמיש", וה

ר. וכ"פ ילן ולכן מותרבה באך המותר להישען על האילן ולתש אסור. משום שאדם בריא אינו צריך לסמו

 מותר. שען עליו קצתו ולהיביגע כוחו על האילן, אולם ל שאסור להישען בכל )ח"ב עמ' קט( מנוחת אהבהה

 רכיבה ע"ג בהמה 

 ."זמורה וךיחת שמא גזרה - בהמה גבי על רוכבין ולא" )לו:(שנינו בביצה 

י על בלי אין ציוודעת הבליל מובא שהאיסור הוא משום שביתת בהמתו, אך כפי שהזכרנו לע ירושלמיב

 שביתת בהמה ולכן טעם האיסור הוא שמא יחתוך זמורה.

 זמורה יחתוך שמא הזירא גמ' שהוביאר ע"פ הג )ס"ק סא( מ"בפסק דברי הבבלי להלכה. וה )שה, יח( שו"עה

 .דקוצר תולדה דהוא תולש םמשו ז"ע דחייב להנהיגה כדי המחובר מן

 לשוט ע"פ המים 

של שייטין.  ה חביתא יעשאסרו חכמים לשוט במים בשבת, טעם האיסור הוא שמ )לו:(במסכת ביצה 

ו אגליו מהארץ עקר ר דע אםימובא שר' זירא ראה את ר' אבהו שט באמבטי בשבת אך לא  )מ:(ובשבת 

, יכה מלאה מיםוט בברלש לא, ורצתה הגמ' לומר שוודאי לא עקר רגליו שהרי שנינו שאסור לאדם

ב אבל ריכה שפה סביאין לבשבר ואפילו היא בחצר. ודחתה הגמ', שאין להוכיח משם שהרי בברייתא מדו

יות מכל יכה להה צרונראה שהשפ]לה שפה כמו שיש באמבטי היה מותר לשוט בה בשבת  אם היה

 .[הצדדים

ין לה ין בריכה שאביב ובה שפה סלטעם החילוק בין בריכה שיש  )ג, ח(רא"ש וה )מא. ד"ה דלית( רש"ילדעת 

ינו אזי אמוקים, עכה הם ברישפה סביב הוא, שאותה שיש לה שפה סביב כיון שהמים הקרובים לשפת ה

 א בכלי.אלא בנהר ול א גזרושל דומה לנהר אלא לכלי, ואינו בכלל הגזירה שמא יעשה חבית של שייטין

ה אלא א יצאו החוצה הם להבריכאם יש לה שפה סביב אפילו אם יעקור מים מ )שבת יח:( רי"ףלדעת ה אך

הגזירה של  כן אינו בכללול נהרה לשכיון שאין המים יוצאים לחוץ אינו דומ ר"ןיחזרו לבריכה. וביאר ה

 . )ח"ג עמ' רסב( מנוחת אהבה, והשו"עוה )כג, ה( רמב"םחכמים, וכ"כ ה
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, םי מזרן תיקון, שיט ליכ יתבני א.ובאמת שבשחיה בבריכה יכולות להיווצר בעיות שונות וכדלהלן: 

 במגבת טהסחי חשש ג.. (צההחו מהבריכה מים השפרצת) לרשות מרשות הוצאה ב.ועוד.  מצופים ניפוח

 המים ולטלט ה.. שב, ט()קים לק מהפוסשרייתו זהו כיבוסו אפילו בבגד נקי לח ד.. (א"כ, ו"שכ מ"ב) ובשיער.

 דשא ההבריכ שפת על יש אם ו.. (ט"קל' סי ל"מהרי ת"שו) המגבת טלטול, (סק"ח ו"שכ מג"א) מהבריכה כשיוצא

 זו אולי) אמדאוריית השקאה יסורא שהוא דבר -" הדשא את משקים" מהמים ביציאה או בהשפרצה אז

ת ן דחול, התרעובדי ר נוסף שהואלענ"ד יש להוסיף דב ז. .(אסור שהדבר בוודאי אך, לגופה צריכה שאין מלאכה

 י"לקוי' )ועישבת. במנוחה הית שחיה בבריכה בשבת יש בה משום זלזול בכבוד השבת וניגוד גמור לתכל

וכ"כ  .ם(טעמי כמה מחמת בשבת הבריכה מן להימנע שיש כן גם שכתב, בארוכה ואילך ז' עמ ב"ס שא' סי שבת ח"או

 .)יד, יב( שש"כב

  27ביום טובריקוד 

ר. יתקן כלי שי וא שמאסור השאסור לטפח ולספק ולרקד בשבת וביו"ט, וטעם האי )לו:(שנינו בביצה 

 .שו"ע, ומרן הרא"ש, רמב"ם, רי"ףוכ"פ 

ר עשות כלי שילקיאין בשהיו  כתבו שבזמנינו מותר, שדווקא בימיהם ל. ד"ה תנן()ביצה  תוספותשה אלא

יהם, דאע"פ דברב"י יאר הזר. ובמיגלשייך למיגזר, אבל לדידן אין אנו בקיאין לעשות כלי שיר ולא שייך 

נו גולים שבזמנישקים מל מש'בטלה הטעם לא בטלה התקנה', לדעת התוס' גזירה זו דומה לגזירה ש

שבת מספק ומרקד בשם במי מוחי בתחילה כתב שהיום אין אנורמ"א כיון שאין הנחשים מצויים. והמותר 

ערוך ר בזה. והין כלל איסומינו א' שבי, ואח"כ הביא את דברי התוס)ביצה ל.(משום דמוטב יהיו שוגגין וכו' 

 ולנגן מתוך לי זמרכהביא כתב שכיום מקלים בכל, משום שרק בזמנם היה הדרך ל )סעיף ט( השולחן

שמיט ה שת"זה. אך ההגזיר טלהריקוד ומחיאת כפיים, אבל כיום שרבים שרים ורוקדים בלא כלי זמר ב

 .)סג, ה( שע"הו )שלט, א( ערי"שאת דברי הרמ"א, וכ"פ ב

מגביה  יפוץ הוא אםחת, וקמניח אשגדר ריקוד הוא אם עוקר אחת ו )שם(שכתב  רבנו חננאלועיין בדברי 

 ה עמ' פו()ח"וט יוסף ילקוב טז(רה עמ' ר)ח"ב סימן נח בהעיחוה דעת שתי רגליו. וכ"כ בשו"ת מע"ג הקרקע את 

 שאפשר להקל ע"י הליכה במחול בלבד, והמחמיר גם בזה תע"ב.

 ריקוד לצורך מצווה 

ום וא משהששהתירו דבר  ורה,בשם רבינו האי שבשמחת תורה מותר לרקוד לכבוד הת מהר"י קולוןכתב 

כך. קו בדבריהם בלא חילם ששבות בלבד משום כבוד התורה. וכתב הב"י דנראה שהוא דעת כל הפוסקי

קשקש , אולם לעמ' ער( )ח"ה ובדיהחזון עהביאו דברי מהרי"ק להלכה. וכ"פ ב )סק"ב( ט"זוה )סק"א(מג"א וה

 ש בזה.מ" ' תנו(עמ) ונה בפעמוני הס"ת כתב שנכון לא לעשות כן. וע"ע בחזו"ע סוכותבכו

. וכ"כ סק"ח( מ"ב)אולם רק ריקוד לכבוד התורה התירו, אבל לכבוד שמחת חתן וכלה אין היתר לרקוד 

התירו  וכפי שדייק בו הז"ר, ודווקא ריקוד )סק"ה( שת"ז. וכ"ד ה)ח"ג עמ' רנט( מנוחת אהבהוה )שם( חזו"עב

כתב  )ח"ב מג, ט( אור לציון. ובשו"ת )סידור כנה"ג ח"ב עמ' תרטז( ר"י צוביריאך לא טיפוח וכו', וכמו שכתב ה

                                                   
 כל דיני ריקוד לקוחים מתוך סיכום הלכות שבת סימן שלט סעיף ב. 27
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שהמיקל בזה בשבת חתן יש לו ע"מ שיסמוך, שיש מהאחרונים שהקלו בזה, ויש שהקלו בכל מצב 

 בזמנינו.

הריקוד כדי  ת מעלתאחשיבו כתב, שכיום לאחר שבחסידות הגדילו וה )ח"ב מב, ד( דבר יהושעובשו"ת 

קלו בשמחת כשם שהוש, לעורר את הלבבות לדבקות בה' מתוך שמחה, נעשה הדבר כדבר מצווה ממ

 תורה כך יש להקל בכל השבתות. 

ו גסובר שמה שנהארץ, ובשים ביקר בחריפות את מנהג הריקודים המתחד )כג, אות יא( ר"י קאפחאולם ה

כלל,  א חשיב ריקודלתורה  מחתבתימן לרקוד ]"פוסעים ב' ג' פסיעות ומכופפים מעט את הברכים"[ בש

 ומאידך צורך מצווה,פילו לרים אסתם לאסור את כל הדב )שלט, א(שמחד  ערי"שוכיחו"ד הנ"ל. וכך נ"ל מ

 ק.פסבאר נש הע' יד( )קיט, שע"הכתב שנוהגים בשמחת תורה בריקודים "קלים". וב )תרסט, ה(

 מחיאת כף 

. שו"עשלספק כלאחר יד מותר, וכ"פ ה )כג, ה(רמב"ם בגמ' שם למדנו שאסור למחוא כף בשבת. וכתב ה

 . 28שאסור )ד"ה ולספק(ביאור הלכה אולם שימוש בפעמונים אפילו אם עושה כן כלאחר יד, כתב ה

 כדרך חתא כנגד חתא או הלוח לע או הקרקע על באצבע להכות אפילו" )כג, ד( רמב"םעוד מצינו בדברי ה

 זירהג אסור בו וכיוצא זה כל שישתוק, כדי בזוג בו לשחק או לתינוק האגוז את לקשקש או המשוררים,

ור שאס ח"ה עמ' רעה() דיהן עובחזוהביא דברי הרמב"ם להלכה, וכ"פ ב שו"עשיר". מרן ה כלי יתקן שמא

 להכות באצבע צרדה.

 :הגירסאות לפי משתנה ופירושו, גירסאות שתי בו ויש

 על באמה ןשמכי ינודהי י"הב ביארו, ע"נבפ דין הוי ז"ולפ אחת כנגד אחת' או' היא שלפנינו הגירסא. א

 .עריבות תנועות בזה ועושין הגודל בנעימה

 אחת הלוח לע להכות, (כך הוא בכתה"ילפנינו, ו הגירסא דזו כתב ל"והבה ונציה, )דפוס כתוב ישנות בגירסאות. ב

 .ושיר עימהנ בדרך הלוח או הקיר ג"ע באצבעותיו לתופף שלא הכוונה זו ולפי גירסא, אחת כנגד

 כיןמ שהיו (:יט) ביומא' גמה פ"ע להתיר כתב הדשן תרומתשב, צרידה אצבע הכאת בענין היא מ"והנפק

 נההראשו סאכגיר גרס י"בוה. במקדש שבות דאין משום שהוא משמע ולא, צרידה ג באצבע"הכה לפני

 ל"י נייההש גירסאה דלפי שכתב ו(א ה")ד ביאור הלכהב ועיין. ם"הרמב ד מדברי"התה דברי על תמה ולכן

  .איסור בדבר שאין ד"כתה

לכן די להקיצו, וא רק כיר אלששההיתר אצל כה"ג הוא משום דלא הוי קול של  )סק"ב(מגן אברהם כתב ה

שלפי מ"ש  סק"ט() "במר הבשביל להעיר את חברו משנתו. אך העימותר לעשות בחזקה אם עושה כן 

 . ק"ב()א"א ס גדיםפרי מהמ מהתוספת שבת בביאור שיטת רש"י משמע שאפילו לשיטתו יש להחמיר, וכ"

                                                   
בידים". ודלא כפירש"י  –הוא הטיפוח בכלי, ומטפחין  –פירש "מספקין  ה"ב()ביצה פ"ה  אולם יש להעיר שהרמב"ם בפיה"מ 28

 לא כביאה"ל.כלי, ודאף ב שכמותו כתב מרן בשו"ע. וכפי שציין הר"י קאפח. ממילא כשהתיר רבנו לספק הוא
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עם וכתב שט כג, יד() ב"םרמה כ"כ. ו, וה"ה ביום טובמובא שאין לעשר פירות בשבת )שם(בגמ' בביצה 

 עשו"ת. וכ"פ התם בשבאו האיסור הוא משום שדומה למקדיש את הפירות שהפריש, וכן נראה כמתקן

רות גם במעשר פ ה הינוזסור שאי )רסא, סק"ג בשם הפמ"ג( מ"ב. וכתב ה"ולא מפרישין תרומות ומעשרות"

בחזו"ע ח"ה עמ' שפד. ו)"ע חזובדהוי מדרבנן. וכאן כתב המ"ב שה"ה לחלה שאין להפרישה בשבת. וע"ע 

 .תרו"מ עמ' רעד(

יה דכיון שה סק"ו( חן שלמהשול) גרש"ז אוירבךואף שהפרשת החלה ביו"ט היא צורך אוכל נפש, ביאר ה

 ורים, ואף אםול שאסאתממכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותם מיכול להפריש מאתמול, נחשב הדבר כ

ליהו גר"מ אירה. הסרו קצשא לא היתה לו אפשרות להפריש מעיו"ט, מ"מ יתכן שחכמים אסרו זאת כמו

ה עם העיסה בר אותותח צק()בתנאי שצריכה את כל הבהציע פתרון שתלוש עיסה נוספת  )מאמ"ר יז, טז(

 ם יחד חלה אחת.שנילושה בעיו"ט, ותפריש משניה

ה וסח של ההפרשאת הנ רכהבמי שחושש שלא יספיק להפריש תרו"מ לפני שבת, יכול לומר מע"ש בלא 

ת שבת להפריש אבתר לו מו על מה שיפריש בשבת, ובאמירתו בע"ש מתחיל את ההפרשה וע"י כך יהיה

)ח"ג מנוחת אהבה וה ג(י-ק ז"ן ט' סי סימ)דמא חזו"אהתרו"מ בנוסח הרגיל עם ברכה. וה"ה לעניין חלה. כ"כ ה

לו  ש, כגון שישיש מע"להפר והביא דוגמאות נוספות לאדם שלא רוצה )יא, יח( שש"כ. וכ"פ בעמ' רעו(

 קל.חלות ללחם משנה, או שאינו רוצה לחתוך את הפרי מע"ש כדי שלא יתקל

ש שכח להפרי, ומוסמך גוףמומי שנוהג להפריש תרו"מ גם בפירות שקנה במקומות שיש עליהם הכשר 

 "ח סל"ז()ח"ב פישבת בשבת  הלכותו )אורחות רבנו ח"ג עמ' רמט( חזו"אאו להתנות על ההפרשה בע"ש, הורה ה

 .שכיון שמנהגו אינו אלא חומרא, מותר לו להפריש מהם תרו"מ גם בשבת

ול ל פירותיו יכו"מ עריש תרשהמתארח אצל אדם שאינו יודע אם הפ )ח"ג עמ' רעח( מנוחת אהבהוכתב ה

 עשות תנאי עללם א"א קנילעשות תנאי מע"ש על מה שיפריש בשבת, אך אם ודאי הפירות אינם מתו

 .(ה)אות . וע"ע בפסקי תשובות )שלט, ו( ערי"שפירות שאינם שלו. וכ"כ ב

 עישרם מע"ש? ות שלאודאומה יעשה אדם שנקלע בשבת למצב שלא הפריש תרו"מ או חלה כשיודע בו

ו דרים שתרומתעונת נלהגיע ב ומעלה ש"שיכול להקנות לקטן בן י פט"ז הע' יא()ח"ב  אור לציוןכתב ה

 ערי"שמהם. וכ"כ ב לאכול כלותרומה, ויפריש הקטן את המעשרות לצורך עצמו, וממילא אחרים ג"כ יו

היה יריש במוצ"ש יד להפה שעתכתב שיכול לומר שמ )סימן רסא' אות ו' בהערה(ילקוט יוסף . וב)שלט, יד(

נאי לאדם שעשה ת ירותיות פויועיל מדין ברירה שמותר לעשות בדברים מדרבנן. או שיקנה א תרומה

 לחן גבוהא דברי הרב שהבי ' לב("מ עמ)תרו חזון עובדיהמע"ש והוא יעשר עבורו ומועיל גם בטבל ודאי. וב

ק רבשבת,  ממנו לשתות יכולששכתב לגבי אדם ששכח להפריש תרו"מ מע"ש מן היין,  )סי' שלא ס"ק קפא(

בריו וכתב הגרע"י דחה דורבנן, מד יניח בשולי הכלי קצת ויפריש ממנו אף בא"י משום שתרו"מ בזה"ז הוי

 עונג שבת. מצוות ורךשאין לעשות כן. ועיין שם בעמ' רג' שהתיר להפריש שלא מן המוקף לצ

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן שלט סעיף ד. 29
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 שאר דברי רשות האסורים ביום טוב 

 )לו:(שנינו בביצה 

וב. יום טב חייבין עליו -שבת משום שבות, משום רשות, משום מצוה, ב: כל שחייבין עליו משנה"

צוה: לא ו הן משום מן. ואליבמיואלו הן משום רשות: לא דנין, ולא מקדשין, ולא חולצין, ולא מ

יום טוב  בת. אין ביןומר בשל וחקמקדישין, ולא מעריכין, ולא מחרימין. כל אלו ביום טוב אמרו, 

יניה. כא דעדיף מיאלא צריכא, ד -: לא דנין. והא מצוה קעביד! גמראבד. לשבת אלא אוכל נפש בל

. והא ן ולא מיבמיןית ליה אשה ובנים. לא חולצילא צריכא דא -ביד! והא מצוה קע -ולא מקדשין 

גזירה שמא  -אי? טעמא מ איכא גדול, ומצוה בגדול ליבם. וכלהולא צריכא, ד -מצוה קא עביד! 

 כר" ח וממקגזרה משום מ -מין מצוה: לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרייכתוב. ואלו הן משום 

 ולוכן אם אין  לדון, ף מיניה מותרדמשמע שאם אין עדי (ויהא ה"תוד: לו) ר"ת בשם '(מתני ה"ד שם) ן"כתב הר

 שאין (מח' סי הישר ספר' עי) "תרשם באישה ובנים מותר לקדש. וכן אם אין גדול מותר לחלוץ. אולם הוסיף 

 נהקו שהרי בשבת לחופה סהלכונ אסור יום מבעוד קידש ואפילו גדול מדוחק אלא בשבת אשה מקדשין

 לכנוס סורסיפו שא, והו(ד"ע כז ףד עה לאוין) ג"סמ בשם (ו"הכ קושטא )פ"ד דפוסליורשה. וכ"כ הגה"מ  אותה

 פירש י"רש אבל .הוא מייבמין לא ובכלל טוב ביום לישא דאסור (לא ה"ד: לו' חי) א"רשבה כ"וכ טוב, ביום

נו אין שאין גדול ממכ, וגם שיםשגם כשאין עדיף ממנו אין דנים, וגם כשאין לו אישה ובנים אין מקד

 . י"ד(ה' שבת )פכ"ג מהל ם"רמב. וכ"נ דעת הש"ראוה ף"ריחולצים ומייבמים. וכ"ד ה

 כקונה השנרא פנימ טעם נתנו (האו ה"ד) תוספותוה יכתוב, שמא כתב שאין מגרשים גזירה (לא ה"ד) ר"ןה

 ידיה. ובמעשה במציאתה לזכות עצמה את קונה היא שהרי בשבת, קנין

 שעשה המ מזיד יןב שוגג בין עשאן אם שבכולן ירושלמיהביאו את דברי ה (ב' סי) ש"והרא :(כ) ף"הרי

  לגבי מקח וממכר. (ז"ה ל מהל' מכירה"פ) ם"הרמב כ"וכ. עשוי

, מקדישין לאו, ולציןח ולא, גרשיןמ ולא, מיבמים ולא, כונסים ולא, מקדשין ולא, דנין ולא :שו"עכתב ה

 '.ד עיףס ט"של' יס ל"וע, ט"יב דינו כך בשבת כדינו, הבן פדיון ודין: רמ"אוהוסיף ה .מחרימין ולא

 שאר פרטי פיסקה זו נתבארו לעיל סימן שלט ס"ד.

 סעיף ב':

 גירושין בשכיב מרע 

  )עז:(שנינו בגיטין 

מיתביה לה, ספיק ללא הו"ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פניא דמעלי שבתא 

וכתא הלה לההוא דניה ניליק למחר תקף ליה עלמא, אתו לקמיה דרבא, אמר להו: זילו אמרו ליה

רי זו ה -א כל שהו ץרנעל, גדר, פ דיתיב ביה גיטא, ותיזל איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה, דתנן:

 חזקה"

 .בשבת אפילו לגרש שרי, טובא עלמא ליה דתקיף מרע שכיב :שו"עכתב ה
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 דין הלואה ביום טוב -סימן תקכ"ה 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 הלואת יו"ט ניתנה ליתבע 

 )קמח:(שנינו בשבת 

יוסף  ה ליתבע. רב: ניתנאמר "איתמר: הלוואת יום טוב, רב יוסף אמר: לא ניתנה ליתבע, ורבה

אי ה ליתבע, דנתרבה אמר: ני אתי למיכתב. -ליתבע. דאי אמרת ניתנה ליתבע  אמר: לא ניתנה

 , ואתי לאימנועי משמחת יום טוב"לא יהיב ליה -אמרת לא ניתנה 

שה עמו ן, מפורש שעוו משכוח לכל מחלוקת רבה ורב יוסף היא דוקא כאשר לא נתן משכון, אבל אם הני

 חשבון לאחר השבת.

 .ולםלע לה נזקקין דין בית שאין, דין בבית - ליתבע ניתנה לא רש"יופי

 בה, וכן משוםו של רוא רבכתב שיש הפוסקים כרב יוסף משום שה )סג.( רי"ףכמי נפסקה ההלכה? ה

בין ה טורתראי. הי"ל כבוק שאמוראים נוספים סוברים כמותו. ויש הסוברים כרבה משום שהוא בתרא

 ד"פ) מגידה והרב (ראיתמ ה"ד) ן"רסובר שהרי"ף לא הכריע כמי ההלכה, וכ"כ ה ב"יה אבלשפוסק כרבה, 

  .(ה"הכ

שאפילו  (לומכ ה"ד שם) ן"רה כתבו .(ה"הכ טוב יום' פ"ד מהל) ם"רמבוכ"פ ה. כרבה פסקו (רבה ה"ד) תוספותה

כן אם וליתבע, יתנה ן לא נדי למ"ד לא ניתנה ליתבע, אם תפס מלוה לא מוציאים מידו. ודווקא בבית

 ה.תפס הלוה מוציאים מידו ומחזירים למלוה, משום שדבר זה חשוב כגזיל

 .(א"י סעיף ז"ש סימן ל"וע) בדין ליתבע נתנה טוב יום הלואת :שו"עכתב ה

בע. בת ניתנה ליתשהלואת ה ששיזהר מלומר 'תן לי' שהוא לשון הלואה, והוסיף דה" אליה רבהכתב ה

 .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה

 ב':סעיף 

 גביית גבאי צדקה 

 כדרך ריזויכ לא בלא, טוב יוםב מהחצרות גובין צדקה גבאי: שו"עוה )פ"ד מהל' יו"ט הכ"ו( ם"רמבה כתב

 וכתב. עצמה פניב ושכונה ונהשכ לכל ומחלקים חיקם לתוך ונותנים בצנעא גובין אלא בחול שמכריזין

 .דמאי במסכת (כ"ה ג"פ) וברייתא (א"ה ג"פ) ירושלמי שהוא המגיד הרב

 ה.נעבצי רדאפש אהכ שאני )שו, יב( מצוה דבר על להכריזדאע"ג שמותר  )סק"ב( "אמגכתב ה
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 דין מת ביו"ט -סימן תקכ"ו 
 ובו י"ב סעיפים

 סעיף א':

 מת המוטל לקברו ביו"ט ראשון ושני 

 )ו.(שנינו בביצה 

, שראליתעסקו בו י -י ממים, מת ביום טוב שניתעסקו בו ע -"אמר רבא: מת ביום טוב ראשון 

א אמרן אלא : לוטראזמר  ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה, מה שאין כן בביצה. אמר

א משהינן לתהי נמי אמר: אף על גב דלא אש רב אשישהינן ליה. מ -דאשתהי, אבל לא אשתהי 

גז ליה גלימא ולמי יגז ליהבנן, אפילו למרכחול שויוה  -יום טוב שני לגבי מת  ליה. מאי טעמא?

 אסא"

"י עשון ארולכן ביו"ט  ברי רבא,שיש הסוברים שדברי מר זוטרא מוסבים על כל ד (אמר ה"ד. ג) ן"רה כתב

 שיש כגון הות.לש עתידש וא כבר המת, עממין וביו"ט שני ע"י ישראל אין היתר אלא במקרה שנשתהה

 ט ראשון שהואת ביו"מל, אבל אינו חולק אלא במת ביו"ט שני משום שחשוב כחו אשי ורב אחריו. שבת

 תום אע"ג שלאו"ל לס"כ ההר"ן דחה הבנתם, דא אךמהתורה מודה רב אשי שדווקא בדאשתהי מותר. 

וק בו עסני שמותר ליו"ט שת באשתהי לא משהינן ליה. אלא ודאי שמר זוטרא לא אמר דבריו אלא על מ

 תהי.אש ישראל, אבל ביו"ט ראשון אפילו למר זוטרא מותר ע"י עממין גם בדלא

 בו תעסקוי - ניש טוב ביום, עממין בו יתעסקו - ראשון טוב ביום מת: רבא אמראיתא " )קלט.(ובשבת 

 כ"כו .טוב וםי היה ולמחר תבשב שמת כגון, שנשתהא מתסובר שהוא  (טוב ביום מת ה"ד) י"רש". ישראל

"י גוי אם ישמר, אף עומשמע ש)י גוי שכשרואים שלא ישמר עד מחר קוברים אותו ע" (ד"ע מד דף אבל' הל) ג"בה

 אך ף ע"י ישראל.אקוברו לותר מ, אך ע"י ישראל אסור גם אם יסריח, וביו"ט שני כשאין גויים אסור(

 יום' לה ב"ח) זרוע האורכ בא, וכ"שלדבריהם דברי מר זוטרא מוסבים על כל מ"ש ר (ה' פ"א סי) כתב ש"ראה

ן, א שבות דרבנוי שהירה לג. וכתב הרא"ש שלא מסתבר שלא יהא כבוד הבריות דוחה אמי(שלא' סי טוב

)פ"א "ם רמבו"ט. גם הנים ביאונואע"ג שלא הסריח, כבוד המת הוא שלא ילינוהו, וגם יש תוספת צער ל

' סי א"ח) א"הרשב, (ואמר ה"ד: לטק שבת) ן"רמבסובר שמותר להתעסק במת אע"פ שלא הסריח, וכ"כ ה הכ"ג(

  .(מת ה"ד. נז שבת) ן"רוה (כב

 לצורך וצאהה שהותרה דמתוך ך המת,להולי יכולין שישראל )הובא בתשב"ץ סימן תל( הלוי יואל ר"ה כתב

. ב(פ)ח"א סימן  ת הדשןתרומו סימן ב( ה. ובתשובה כלל כג)ביצה פ"א סימן  ש"ראה כ"וכ .לצורך שלא נמי הותרה

גויים. רה נצרכים לק בקבוינוק, ורתסובר שטלטול המת מותר ע"י כיכר או  ודאמרינן( ה"ד: ביצה ג) ן"רגם ה

 המת וצאתוה ,ממש הגוף אתלהנ היום צורך בו שיש בדבר אלא מתוך י"ע שרי דלא ,אוסר ן"רמבה אך

טלטל ם, ואפילו להגויי בקבורתו שביו"ט ראשון יתעסקו )פ"א הכ"ג( רמב"םוכ"נ מה. אבנים לטלטול דומה

 אסור ע"י ישראל.



 251 ________________________________________ הלנת המת ליו"ט שני שיתעסקו בו ישראל

כים, אבל ותכרי עשיית ארוןשכל האמור הוא ב :(פג פראג דפוס) ן"ראבבשם ה (ע פ"א אות) הגה"מכתבו 

 לו ולולבלמוטן ק, כהוצאת לישראל ראשון טוב ביום אפילו מותר בקבר להלבישו ולהוציאו ולהשימו

 .(תכו' סי שבת) מרדכיה כ". וכשמותר משום צורך מצוה .(יב ביצה' עיי) בו לקרות תורה וספר בו לצאת

 י"אשיר, כתב הכהנים בילולהוציא את המת שלא למטרת קבורה עכשיו אלא בשביל עגמת נפש או בש

לאכה אלא יסור מאעשות בו שום לשאסור  (חופרין אין ה"ד: ח ק"מו) י"רש שנראה מפירוש (יג' מו"ק פ"א סי)

 רק טלטול ודבר שאין בו טורח, ואפילו ביו"ט שני.

 אפשר ואי יסריח פילווא ישראל בו סקויתע : לארמ"א) ראשון טוב ביום הוא אם, לקברו המוטל מת: שו"עכתב ה

 למחר דע השהותול יכולין אם ילוואפ, (ש"ד סימן ל"וע) ביום בו מת אפילו עממין בו יתעסקו (אבל, בעממין

 אוולהוצי רולטה מים לו מםולח להלבישו אבל, ותכריכין וארון (קבר) בעשיית זה וכל; יסריח שלא

 ולא, סרנ או עור בג על קש י"ע לטהרו ליזהר וטוב: רמ"אוהוסיף ה. ישראל ידי על מותר, בקבר ולשומו

 .(ב"פ סימן ד"תה) סחיטה לידי יבא שלא, סדינים י"ע

 וליכהוי לא גויהו ,אחד יום ממהלך רחוק אחרת לעיר להוליכו צריך הוא אםש )סק"א(מגן אברהם כתב ה

 או ,והוויקבר הויוציאו שבת חרולא בביתו גוי י"ע יקברוהו ,ישראלים י"ע למחר לקברו א"א וגם למחר

 .)סק"ג( מ"בהח. וכ"כ יסרי שלא כדי גוי י"ע ובזפת בחמר ויחמרוהו בארון יניחוהו

נפוח.  שהוא ואאא"כ אשתהי  יים,כתב שבמקום שאין מנהג, נכון שלא לקברו ביו"ט ראשון ע"י גו ש"ישה

 ב"חים. והתבזה בין החיביו שמלג וילד קטן אפילו לאחר ל' יום יכולים להלינו במרתף, וכן פחות שייך

 גדול ובלאם בגמקלים שנו כתב שא )ד"ה ואפילו( באור הלכהכתב שדוקא נפלים אין קוברים ביו"ט. ה

"ש וש לדברי הישאין לחוי, אשתהי, א"כ ה"ה במת קטן שקוברים אותו ע"י עממין ואפילו בלא אשתה

 אפילו במקום שאין מנהג.

ו"ט, פנותו לאחר יליצטרך לו וע"פ הראשונים שגם אם נמצא קבר פנוי אלא שאיננו ש )סק"ו( מ"בכתב ה

 נותו.יו ולפמותד למת לטלטל עצמותר לחפור קבר חדש ביו"ט ע"י גויים, שאין זה כבו

ע"י  "י ישראל ורקכו"ע עלסור שלכסות את המת לאחר הקבורה בעפר, א )סק"י(מגן אברהם וה ט"זכתבו ה

 גויים עושים זאת. דמילוי גומא הוי כבונה. 

אין  ע"י גויים, תרו רקות הוסוברים דמכיון שבכל מקרה חלק מהמלאכ גר"אוה )ח"א סימן תקז(רדב"ז ה

 ()ס"ק יב מ"בכתב הויסור. החזיק בתוקף לא )ג, יט( רשב"ץלישראל לעשות שום מלאכה. גם הלהתיר 

 שודאי מי שרוצה לנהוג כשו"ע אין למחות בידו.

 סעיף ב':

 הלנת המת ליו"ט שני שיתעסקו בו ישראל 

 טוב ביום מת להלין והיצ (ב ע"סוס קכ' סי דעים תמים' עי) ד"ראבהכתב ש (כז' סי טוב יום הלכות) חיים ארחותה

 דמוטב ,שני טוב ליום מת להשהות איןש ,עליו וחלקו .ישראל בו שיתעסקו כדי שני טוב יום עד ראשון

ביאר סברתם, שמוטב שיקברוהו גויים ביום ראשון, והוא שבות שאין בו מעשה, מאשר  מאירי. הלקברו

 כתב שהוא כמכוון מלאכתו במועד.  שטמ"קשיקברוהו ישראלים ויעברו על שבות בידים. וה
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תים לקבור מ להם אסור ישראלד עבדים (ד"ע מב ג"בה) בה"גבשם  (שוועל' מהד קיב' תוה"א עמ) ן"רמבה כתב

 ביו"ט ראשון, ואם קוברים יש למחות בהם. 

 .ישראל בו תעסקושי כדי שני טוב יום עד להלינו אסור ראשון טוב ביום מת: "עושכתב ה

יו חוץ תו אשתו ובנלוו אודי שיכע"פ האחרונים דה"ה אם רוצים להמתין ליו"ט שני  טז( )ס"ק מ"בכתב ה

)סימן  ערמ"אותו. וה משהים לא לתחום. גם משמע שאפילו בת"ח שכבודו ביותר להקבר ע"י ישראלים ג"כ

 אסור(ה )ד" ר הלכהבאוה לםאו. כתב שאם השהו אותו ליום שני לא יקבר ע"י ישראל אלא ע"י גוים טז(

ם כשהחיים רוציש יעב"ץהשם בפקפק ע"ז, שמניין לנו לקנסו, ועוד למת שלא שייך בו קנס?! והביא 

שאם  א. ולכן הסיקד עדיפאב"לדחות ליו"ט שני ויש בכך משום כבוד החיים והמתים, נראה דסברת הר

 .י גויםקבר ע"שי עבר ושהה נראה שאין לקנוס כלל. ובפרט אם הוא ת"ח שיש בכך זילותא

 סעיף ג':

 התעסקות במת ע"י גויים בשבת ויו"כ 

 פוריםהכי ויום בשבת אבל עממין בו דיתעסקו הוא דוקא ראשון טוב ביום מת (אמר ה"ד. ביצה ג) ן"רה כתב

דאי שו (פ' עמ םשתוה"א ) ן"רמבה כ"וכ ,לא -"כ ויו בשבת אבל ,בעממין אפשר .(כ) ר"הב דאמרינן ,לא

י כבר יחו בכוך עשותו להנוצאהחפירת קבר וכוך שהן מלאכות גמורות אסור ע"י גויים בשבת, ואפילו 

 ש"יברה כ"וכתתו. בת במישיו אסור, אע"ג דהוא שבות דשבות, וזהו כבוד המת שלא יאמרו שחיללו על

  .(תפז' סי)

 ידיהם לע הוציאול אפילו, ממיןע ידי על אפילו, כלל בו יתעסקו לא הכפורים וביום בשבת: שו"עכתב ה

 .מאתמול העשויה (בחפירה פירוש) בכוך ולהניחו

 שאר פרטי דיני מת בשבת מבוארים לעיל סימן שי"א.

 סעיף ד':

 התעסקות במת ביו"ט שני 

 )ו.(שנינו בביצה 

, שראליתעסקו בו י -י ממים, מת ביום טוב שניתעסקו בו ע -"אמר רבא: מת ביום טוב ראשון 

נן, ברכחול שויוה  -בי מת ני לגבשני ימים טובים של ראש השנה... מאי טעמא? יום טוב שואפילו 

 אפילו למיגז ליה גלימא ולמיגז ליה אסא"

ו ם, יתעסקו בי גוייפילו אפשר ע"דמסתבר דמכיון שחשוב כחול, א (מת ה"ד. נז שבת, יום ה"ד שם) ן"רה כתב

' סי אחרי) שאילתותדעת רב אחא ב אך. (ראמ ה"ד: קלט שבת' חי, ד - קיג' עמ האדם תורת) ן"רמבישראל. וכ"ד ה

 .לא ע"יאתירו שדוקא כשאין גויים הותר ע"י ישראל, אבל כשמצויים גויים לא ה (צד

כתב שדווקא לחתוך בגד לתכריך ולגזוז הדס לכבוד המת מותר, משום שיש בהם טירחא  )מו"ק ח:( רש"י

סובר שכוונת הגמ' היא שאפילו דברים  ר"ןה אךמועטת, אבל לחצוב קבר שטרחתו מרובה לא התירו. 
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אלו שאינם מעכבים את הקבורה מותר לעשותם, וכ"ש חפירת הקבר שחייבים בשביל הקבורה. וכ"כ 

 .ריב"אבשם  (שם ביצה), והגה"א ימן ה()פ"א ס רא"שה

עשות לן את ישראל ופיכ שהיו רש"יופ ."חיישינן - חברי דאיכא והאידנא: רבינא אמר" )ביצה ו.(שנינו בגמ' 

תם רים יכופו אותם קובאו מלאכתן, וביו"ט היו שובתים מפני שאמרו להם שהיום יו"ט, ואם יראו

ל לא לעשות כל ם(ש. ורא"ש יום ה"ודת: קלט ' ו. ד"ה והאידנא. שבת)הובא בתוס ר"תלמלאכה. ומכאן היה מחמיר 

ה היום ין ליזהר בזסובר שא ג סי' ב()בתושבה כלל כ רא"שה אבל. ר"חע"י ישראל, אפילו ביו"ט שני. וכ"פ 

' תוס) י"ר"פ כה"ה לכאן. ו צויים,מים כיון שאין ביננו 'חברי', וכשם שאין חוששים לגילוי משום שאין נחש

 .(והאידנא ה"ד. ו ביצה פרץ רבינו

ושים כות דרבנן עכל מלאויים, כתב שמנהגם שכל מלאכות דאורייתא עושים ע"י הגו )שם( תרומת הדשןה

 ל ר"ה. שאפילו ביו"ט ושראל, י יע"י ישראל. והוא דוקא כשיש גוים, אבל אם אין גויים עושים הכל ע"

 ובט ביום ל"דקיי למקום מקוםמ המת להוליך שני טוב ביום ספינה לשכור שמותר שח( )סימן רוקחה כתב

 .ויסריח שתהאי ישכור לא אם הכא שכן כל אשתהי דלא גב על אף ישראל בו יתעסקו שני

ל המת ארון אצה"מ יש לעשות שאפילו בחוה בצנעא אלא הדבר יעשו שלא (וארון ה"תוד: ח ק"מו) י"ר כתב

שוק, שהכל פילו באשות שבאדם מפורסם מותר לעכדי שידעו הכל שהוא לצרכו. ובירושלמי מובא 

 כ"כרסם. ום, חשיב כמפויודעי ולםכיודעים. ולכן כיון שגרים מעט יהודים בקיבוץ מקום וכשיש מת בעיר 

  .ן"רוה ש"ראה

 לחתוך' אפי, יתהאש לא ואפילו ,השנה ראש של שני ביום' אפי ישראל בו יתעסקו שני ט"בי :שו"עכתב ה

; רושע לו וזולגז לטהרו יםמ לו ולחמם קבר לו ולחצוב וארון תכריכין לו ולעשות מהמחובר הדס לו

, בעממין שראפ אפילוו; רבנן ויוהש כחול, מת לגבי שני ט"די, למקום ממקום להוליכו ספינה לו ומשכירין

 דאפשר היכא כל אלא, כן גיןנוה אין אלו ובמדינות באשכנז אבל: כתב רמ"אה אך; ישראל בו יתעסקו

 אבל; אשוןר ט"בי וכמ ישראלים עושים הדברים ושאר, עממין י"ע ותכריכין והארון הקבר עושין בעממין

 .(ב"פ סימן ד"ותה אבל' הל מרדכי) ישראל י"ע הכל לעשות מותר, בעממין אפשר לא אם

א "י ישראל, אלעט שני יו"במשמע שבמדינות שיש יהודים רבים אין להתיר לקוברו  כנסת הגדולהמה

 ים.רונבאדם מפורסם, כדברי ר"י. ולא מועיל שנתפרסם הדבר בעיר. וכ"כ האח

ה שמא ינו אלא גזיריון שאני, כשסובר שמותר לטהרו בסדין ביו"ט  )פ"א סימן י ד"ה ובענין הטהרה( יש"שה

היו נקיים, שהסדינים י יקפידויף ש, והוס)ס"ק כו( מ"ביעשו סחיטה בידים. וכ"כ ה יסחוט, רק שיזהרו שלא

 אחרת יהיה אסור מדין 'שרייתו זהו כיבוסו'.

 עד תשעו רבהה להמתין צריך אם אבל ,לפנינו עממין שישכ דוקאש אליה רבהוה עולת שבתכתבו ה

 מ"בכ"כ הו. ישראל בו ויתעסקו יןלהמת צ"א ,ב"וכיו לנפוח בזיון לידי המת יבא כך ומתוך גויים שיבאו

 מקובל, חשובמחיר השליש מהמכתב שכאשר הגויים מבקשים יותר  )א, נו( השדה פרי. ובשו"ת )ס"ק כה(

שלים ב שמנהג ירוכת א, קטז() יצב הרהדבר כאין שם גויים ומותר לעשות המלאכות ע"י ישראל. ובשו"ת 

 .פי"ז() חייםה גשרים בו ישראל. וכ"כ בבקבורת מת ביו"ט שני דלא כרמ"א, אלא מתעסק
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עודת תשמותר לבקש  ד(הע' קמ פס"ד )שש"כ גרש"ז אוירבךמכיון שיו"ט שני חשוב כחול לגבי המת, סובר ה

 פטירה ביו"ט שני. 

ת ום שמלינים אינו מששני א כתב שההיתר לקבור את המת ביו"ט )או"ח ח"ג סימן עו( משה אגרותבשו"ת 

ן ש סירחון, איאין חשוור המת, אלא מחשש שמא יסריח, ולכן היום שמלינים את המתים בחדרי קיר

"ג פכ"ג )ח לציון וראשו"ת ב לםאולקבור אותו ביו"ט שני, גם אם משום כך יצטרכו להשהותו ג' ימים. 

ה מועילה שהקבור ין מו:(סנהדר)גמ' ו מותר לקוברו ביו"ט שני, מכיון שמובא בפסק שגם בזמנינ תשובה יג(

ו"ט הר לקוברו בייש למ לכןלמת לכפרת עוונותיו, ולכן הנשמה מצטערת מאוד כשהקבורה מתעכבת, ו

 שני.

ל ש שיודיעו עיש חש כאשר שבפרט יש להימנע מעריכת לויה ביו"ט שני )שם( אגרות משהעוד כתב ה

 תו פ"א הע' קסח(יו"ט שני כהלכ) רבךויגרש"ז אפון וכן יש שנוסעים במכונית לצורך הלויה. וכ"ד ההלויה בטל

כ"כ ולאחר יו"ט,  ברו עדלקומשבמקומות שע"י הקבורה יבואו לזלזול וחילול יו"ט שני טוב להימנע 

 .)ו, סג( הלוי שבטבשו"ת 

 הוצאת המת לעיר אחרת 

שראל, וכ"ש קברי יבר, לקברו שמותר להביא אדם שמת רחוק מן העי (רעד' סי ב"ח) בתשובה א"רשבה כתב

ן במת גיחים בתחומיאין משול, אם באותה העיר קבורים אבותיו, והטעם דיו"ט שני לגבי מת חשוב כחו

ך ככעס על  ר"תש (תיט' סי לותאבי' הל ב"ח) זרוע אורה בשםכתב  (לט' סי ק"מו)הגה"א  אךביו"ט שני. 

ו יה צריך לקברדעתו הלת, בעיר אחרת, אע"פ שבאותה העיר לא היה בית קברו שהוליכו המת לקברו

 ולאחר יו"ט להוליכו לעיר אחרת. אך מחו"ל לא"י מוליכים. 

 נתשכו בה ששי אחרת עירל אותו מוליכין, לישראל בורהק מקום העיר באותה אין ואם: שו"עכתב ה

 .לתחום חוץ אפילו, קברות

ת אך עיר בית קברובם יש שא "ק יח()יש"ש פ"א סימן יג. ט"ז סק"ה. מג"א סע"פ האחרונים  )ס"ק כב( מ"בכתב ה

 לקיים צוהמ פ"שעכ ומאחר ,זה ילבשב טוב יום לחלל אין ,אבותיו לקברות להוליכו מותו לפניהוא ציוה 

 ובריןק שיסריח שלחו יש ואם .ואבותי למקום יוליכוהו כ"ואח טוב יום אחר עד אותו מלינים המת דברי

 .בעירו טוב ביום אותו

 בנית כיפה ועפר ע"ג הקבר 

 לצורך לאש ט"י חללי למה בקבר שנקבר דכיוןכתב שאין לבנות את הכיפה שמעל הקבר ביו"ט, טור ה

ר עד "ג הקבצבור עפר עלדמשמע שמותר ב"י . ולמד ההמועד אחר עד ועפר בנסרים הקבר יכסו אלא

 דאורייתא באיסור למעט ובט שאמר דמכיון כתב מהר"י אבוהב אךשנראה תל, משום שהוא גמר קבורה. 

יון ר"י אבוהב, כה למהטור מודביאר שה )אות ג(פרישה בזה. והב"י לא קיבל דבריו. ה אפילו ליזהר יש

ם, המנהג בימיה כך היהם ששהעקרון הוא שיש למעט באיסורים, והטור כתב דווקא לאסור כיפה משו

 .הקבר על עפר הגביהוולא 
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 ותרמ אבל: כתב רמ"אוה .בטו ביום אותה בונין שאין הקבר על שבונים הכיפה מן חוץ: שו"עב הכת

  ל."כנ, מחמירין כיש ודלא, (י"ב) בחול כדרכו בעפר לכסותו

או' שרוצה לאכה דהיא מכתב שנראה שלדעת תה"ד אסור לכסות בעפר, משום ש )סק"י( אברהם מגןה

 . ת ליה()ואינו כשדה שאינה חרושה דלא איכפלתקן את הקבר שלא יהיה המת מגולה 

לולים עט בחיאפשר למכתב שרק החברה קדישא יחפרו, שכל מה ש )סימן יג( שמואל משפטיבספר 

 ר"זג, ה)שם( םהראב מגןוכ"כ ה מתיר לכולם, כיון דכחול שויוה רבנן. )סימן טז( מהרשד"םה אךממעט. 

 ועוד.

אשון, ילו ביו"ט ריפה אפנות הכים שמ"מ ע"י גויים מותר לבכתב דמשמע מהאחרונ )אות לא( הציון שערב

 וצ"ל דמ"מ הוא לכבוד המת.

 ההיתר לצורך קבורה בו ביום 

ברים ל אם אין קו"ל, אבתרו הנעפ"ד רש"י שדווקא כשרוצים לקוברו בו ביום הו )מו"ק שם( רא"שכתב ה

 רומתתותר. וכתב בלטול מטבל אותו באותו יום אסור לעשות לו שום דבר, ואפילו מלאכה ע"י גוי, א

משום שהיא  רמלית,וצאה לכהדמשמע שדווקא טלטול הותר אבל לא הוצאה, ואפילו  (פב' סי א"ח) הדשן

 מלאכה דרבנן.

 אין, וםבי בו רולקוב רוצים ןאי אם אבל; ביום בו לקוברו כשרוצים, אמורים דברים במה: שו"עכתב ה

 ט"בי תמ לו מת םא ותפלה ש"ק ודין) מותר טילטול אבל, יגו י"ע אפילו, מלאכה איסור דבר שום לו עושים

 .'(ה בסעיף ח"תקמ סימן ולקמן' ב סעיף א"ע' סי ל"ע, שני או ראשון

 הבית מן ותולפנ גוןכ החיים ךלצור מותר אינו טלטול דאפילושמסקנת רוב האחרונים  )סק"ל(מ"ב כתב ה

 זהב ואף ,ג"הוכ לצל מחמה מוכ המת צורך הוא כ"א אלא ,נפש עגמת מפני או לבית יכנסו שהכהנים כדי

 .ותינוק ככר י"ע רק מותר שאינו מחמירים

בר למחר כדי שיק ונאבל לא להלי ביאר שמלינים את המת להביא לו ארון ותכריכים וכיוצ"ב, רבה אליהה

 "ח. תם הוא אנהוג הסתפק כיצד ל )ד"ה אבל( באור הלכהע"י ישראל, דאין זה כבוד למת. ה

 ה': סעיף

 נטילת שכר על חפירת הקבר ביו"ט שני 

 לו שהתירו ןכיו ממנו שכר טוללי מותר שני"ט ביו למת קבר החופר (ד"ע כח א"ח ד"נ) ירוחם רבינו כתב

 .תבשב המותרת לאכהבמ אפילו בשבת שכר ליטול דאסור גב על אף ,בחנם ימצא לא דשמא ל"חז

 .שכר ליטול לו מותר, שני ט"בי למת קבר החופר :שו"עכתב ה

חר אח מעות, אלא לא ליקש שכתבו האחרונים שכל ההיתר הוא בתנאי שלא יזכיר לו סכום המקח, וכ"

ח"כ. אן נותנים לו תו ואיאו כתב שאם אינו רוצה כי אם בשכר, מטעין יש"שיו"ט יבואו לחשבון. וה

 . הציון מ(ר )שער חפוובהלכה ברורה כתב שדברי היש"ש הם דוקא כאשר אין אדם אחר שיכול ל
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 מןמזו כסף ול יתנו או מיםד עמו יקצצו כן אם אלא לחפור רוצה החופר אין אםש )ס"ק לב( מ"בכתב ה

 .ושויוה חולכ מת לגבי שני ט"דיו לו ליתן המת לקרובי יש מ"מ בידו הוא שעבירה , אע"גטוב ביום

 סעיף ו':

 חזרה מלוית המת מחוץ לתחום 

 כ"כו .לתחום חוץ אפילו שני ט"ובי ,התחום בתוך הראשון ט"בי המת ללוות מותרש (ד"ע מב) ג"בה כתב

 זורלח מותר םא מסופק היה יד()תוה"א שם עמ' ק ן"רמבוה .(תנח' סי נו' עמ ב"ח שמחה שערי) גיאת ץ"ריה

 או ,ומא עז:()ייד לבוא לן לעתכשימשום שביו"ט שני התירו חזרה אפילו יותר מאלפים כדי לא לה למקומו

אלא אלפים,  ין להםאצורך מצוה שאפילו היוצאים ברשות בי"ד ל ,ממקומו אלפים אלא לו שאין נאמר אם

 (עב' סי ת"שע) אוניםגה כתב בשם ג()פ"א הכ". והמ"מ למקומו יחזור תחומו בתוך נבלעים אלפים אותם ואם

 ן.ומישמותר להם לחזור למקומם כל שיש שם פחות מד' אלפים שהוא הבלעת תח

וד שהוא משום כב (תפז' סי) ש"ריבהבטעם הדבר שלוית המת מותרת אע"פ שהוא אינו דבר הכרחי, כתב 

 המת.

ר שמלאכתן מן מאחמקושכלי הקבורה שהוליכו עמהם חוץ לתחום, מותר להחזירם ל רמב"ןכתב ה

 לחומה מוךס בית ההי ואפילולהיתר ושמא יצטרך אותם למת אחר בו ביום, וגם מחשש שיגנבו, 

  .שרי לצל חמהמ כל להיתר שמלאכתו דבר דגבי שירצו בבית להחזירם מותר להם משתמרה

 בו םמלמקו וחוזרין ,לתחום חוץ אפילו שני ט"ובי, התחום תוך ראשון ט"בי המת ללות מותר :שו"עכתב ה

 .לתחום חוץ עמהם שהוליכו הקבורה כלי להחזיר מותר וכן. ביום

אמה, שלא תהא  4000-לחוץ  למד מסתימת דברי מרן שמותר לחזור אפילו יצאו )ס"ק יג( מגן אברהםה

 .(ימן יב)פ"א ס יש"שוה )ביצה ג: לפני אות א(של"ג מכשילם לעתיד לבוא, וכ"פ ה

אות ) הציון שערבורידא. ויה גביאר שלא התירו איסור דרבנן של שלוש פרסאות משום ל )ס"ק לג( מ"בה

 מיר.כתב שכצ"ל לדעת מרן שהתיר כל איסור דרבנן לצורך המת וכאן הח מג(

ום אם אין במק א דוקאא, הושמסתבר שכל ההיתר לחזור שלא להכשילן לעתיד לבו )ס"ק לה( מ"בכתב ה

ם ת שם, אין להל ולשבאכולבית הקברות ההוא מושב יהודים בתוך התחום, אבל אם יש שם ויכולים 

, ד, קז() רדב"ז"כ הכתב שכ (זרין)ד"ה וחו באור הלכהן חשש שיתרשלו בעתיד. ההיתר לחזור, שבכה"ג אי

"ג הקבוע, ובכה מקומם אשראלא שלענ"ד יש להסתפק בדבריו שכתב שיותר טוב המקום שהלכו אליו מ

 יש חשש לעתידשיתכן  לכןודאי אין חשש. אך נראה שברוב המקרים אדם מעדיף את ביתו הפרטי, ו

 ת גרידא נראה שאין חשש לעתיד לבוא.לבוא. אלא שבנוחו

הסתפק מה הדין במקרה שבית הקברות רחוק מאוד, ורק אנשי החברה קדישא  )ד"ה וחוזרין( באור הלכהה

הולכים לקבור את המת ביו"ט, האם בכה"ג התירו להם לחזור, או שמא בהם אין חשש לעתיד לבוא, 

זרים, דלכאורה לא שייך שימנעו, שודאי לא שהרי מקבלים ע"ז שכר. עוד הסתפק, האם גם האבלים חו

ימנעו ללוות אביהם בשביל זה, ולא שייך אלא באנשים דעלמא, וכתב שמסתימת הפוסקים משמע שאין 

 לחלק בזה, ונשאר בצ"ע.
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 סעיף ז':

 רכיבה ע"ג בהמה ללויה 

ו אחר י והלכרפת ביו"ט שנשמעשה היה בצ (יום ה"ד. קלט שבת) תוספותה בשם (תוה"א שם) ן"רמבה תבכ

ר אין היתר בדבידם. ובחו המת ע"ג סוסים עד מקום הקבורה, ומשמע שהחכמים שבאותו הדור לא מי

מור. אותו על הח וליכיןול לילך משאם אינו יכ החודש עדות לגבי .(כב ה"ר)אלא כאשר א"א, כפי שמצינו 

 אבלים.לאפילו ומת א לבאים מחמת כבוד הולא התירו לרכוב אלא למי שצריך לקוברו אבל ל

 קובריםה אבל; םהאבלי אפילוו, שני ט"בי' אפי, בהמה על לרכוב אסורים המת את המלוים :שו"עכתב ה

 .בהמה ג"ע לרכוב שני ט"בי להם מתירים, אפשר אי אם, לקברו שצריכים

ה זילות שה זעכיון שיש במ רבנן,ביאר דאע"ג שרכיבה על בהמה אינה אלא איסור ד )ס"ק טו(מגן אברהם ה

היא מלאכה מורה שזכת ביאר שברכיבה על בהמה יש חשש חתי עולת שבתלכבוד יו"ט אסרוהו. וה

  דאורייתא, ואין מתירים לויה שאינה מעיקרי צרכי הקבורה בשביל זה.

גרם לטרוח או שנ ם צריךאא גם שהוא מן הנמנע לגמרי, אלכתב שאין הכוונה ב'לא אפשר'  )סק"ד( ט"זה

ו אזיל לשיטת שהט"ז כתב אם( )ד"ה באור הלכהה אבללו צער קטן מותר, מכיון שהוא מדרבנן בלבד. 

ש רכיבה אא"כ יהתיר בלין אשפקפק ע"ד מרן, אבל לפמ"ש המג"א והא"ר שהוא משום זילותא דיו"ט, 

 .זגר"טורח גדול לילך ברגליו. וכ"כ ה

 מ"בה יו"ט. וכ"כ מחלליןשאמרו יסייג שלא ירכבו בתוך העיר מפני האומות, שלא  )ס"ק טז( מגן אברהםה

 .)ס"ק לט(

 ימן רצג(ס)יו"ד  צבי רהשו"ת בתב ולעניין נסיעת החברא קדישא ביו"ט ראשון במכונית שנוהג בה גוי, כ

ש המה יש בה חשה על בכיברשמותר, אם יש חשש ניוול המת אם לא יקברוהו ביו"ט. וביאר, שדוקא 

ט, ן נאסרו ביו"ן, ולכיטיאיסור תורה של חתיכת זמורה, ובספינה יש חשש שמא יעשה חבית של שי

ם מחמת הנוסעי ת בערהוספמשא"כ נסיעה ברכב שנוהג בו גוי, שרק הנהג עושה מלאכה, ואף שיש ת

 . ורךנוספים, בזה יש לומר מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצה

נם שאם אי ב סק"ד( י"ז אותפח"א ) גשר החייםולענין נסיעת החברא קדישא ביו"ט שני במכונית, כתב ה

אין נהג  לקבורה, ואם דרושיםהים יכולים ללכת ברגליהם, לא יסעו במכונית עם נהג גוי אלא מספר האנש

אמירת  ו"ט שני עבורילחלל  איןגוי, יסעו עם נהג ישראל. ואין היתר שיסעו עשרה כדי לומר קדיש, ש

ט, כיון הלויה ביו" ערכו אתילא ט . והוסיף שאם יש חשש לחילול יו")עמ' קח(חזון עובדיה קדיש. וכ"כ ב

ר החיים ביתם. אך בגשלאח"כ  זורשבזמנינו יש קירור המונע את סרחון המת. וכשהנהג גוי מותר להם לח

 .רותהחמיר בחזרה אף ע"י נהג גוי אם יש להם היכן לשבות באזור בית הקב

 סעיף ח':

 יציאה לקבור אדם שלא ניתן לקבורה 

צאת ביו"ט שני לצורך קבורת אדם שמת רחוק מישוב ישראל, ולא ניתן שאסור ל (קטז' סי) ש"ריבה כתב

 (כב' סי א"ח)כתב  ץ"רשבה אבללקבורה, משום שאינו לפניהם ולא יוכלו להגיע אליו עד לאחר המועד. 
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שודאי קבורת מת זה מוטלת עלינו אע"פ שהוא רחוק, כיון שאין שם יותר קרובים, ונחשב למת מצוה, 

חובה היתה עלינו לקוברו, גם ביו"ט שני מחללים לצורך קבורתו. ואין זה משנה אם  וכיון שאם היה חול

 לא יגיעו אליו עד לאחר יו"ט, כל שמעשה יו"ט ממהר קבורתו מותר. והממהר לעשות צרכיו עושה מצוה.

, הלקבור יתןנ ולא ימים שהחמ או ארבעה משם רחוק מת שישראל אחת עיר לבני נודע אם :שו"עכתב ה

ב וכת. בורתוק למהר כדי שני ט"בי לדרך לצאת מותר, המועד לאחר עד לו להגיע יוכלו שלא פי על אף

 שראפ שהיה יפ על אף, שראלי בקבורת לקברו, העיר לתחום מחוץ שני ט"בי מת להביא ומותר: רמ"אה

 .(א"רשב תשובת בשם י"ב) במקומו לקברו

כו, ר שהולך לצוראה יאמהרוכתב בשם כמה גדולים שפסקו כריב"ש שאין לילך לשם, ש כנסת הגדולהה

פ"א סימן ) יש"שכ"פ הוורכו. לצ שאפילו בעשיית נסרים בחוה"מ התירו רק בסמוך למת שיהא ניכר שעושה

 ינם. ו"ט לחלל י, והוסיף שיש חשש שיאכלוהו הכלבים קודם שיגיע למת, ונמצא שחייא(

צויים ביו"ט אין מדרך, שבודים כתב שנ"ל להקל, וגם אין חשש שיפגעו בו יה )ס"ק יז( מגן אברהםה אך

ד"ה ) באור הלכההחמיר. לה עוברי דרכים יהודים. אלא שהוסיף שאם אינו מוטל בשדה אלא בבית יש

מערה, אלא בת המת אגרו סהאריך בדין זה, וכתב שבתשובת הריב"ש מדובר בכה"ג שהגויים  מותר(

אפילו  ריח. ולריב"שאשר יסם כדכיון שמסור הוא בידם יתכן וישרפוהו או יניחוהו לכלבי שהחשש הוא

סובר  ון שמרןיכולכן פסק דמ שמסור בידם אסור, ולרשב"ץ גם אם מונח בבית ואין לו קוברים מותר.

אן והשתהא, מונח כשמת בכתשב"ץ, אם המת השתהא כבר יש להקל ללכת חוץ לתחום להביאו, וה"ה 

 ב. א לרכוול לצאת להביא צורכי קבורה. ואעפ"כ אין להקל אלא לילך ברגליו שמותר

כאן  פילו אין המתחדש שאא ללגבי דברי הרמ"א, כבר כתב כן מרן בסעיף ד, ולא חזר הרמ"א כאן אל

 אלא שנודע להם שנמצא חוץ לתחום, מותר לילך להביאו לעירם לקוברו.

 סעיף ט':

 דין תינוק שמת תוך ל' יום 

 אין וחדשי לו ושכל ודאי יודע היה שלא כיון ם"ריבה ואמר השני ט"בייום  שלשים בן תינוק שמת מעשה

 לש ולד לדותיו נשים דרוב יוןכ אומר יצחק ר"ה בן יעקב ר"ה אך .טוב יום עליו לחלל מת כשאר דינו

 .מת כשאר דינו .(לו יבמות) קיימא

' ל ההשש דכל :(קלה שבת) "לקי שכל מחלוקתם היא קודם שלושים, אבל אם עברו שלושים יום ב"יולמד ה

 .וקבורת לצורך "טוי דוחין ואין כאבן הוא הרי יום' ל בתוך מת ואם ,נפל אינו באדם יום

 אף גדול כמת דינוו קיימא בן תבחזק הוא וצפרניו שערו גמרו אם, שלשים בתוך שמת תינוק :שו"עכתב ה

 .ימאקי ולד יולדות נשים דרוב, חדשיו לו כלו אם יודעים אנו שאין פי על

כתב שאין  )ס"ק יט( מגן אברהםפסק שאין קוברים אותו אם מת תוך שלושים. גם ה )פ"א סימן י( יש"שה

ראיה מכך שמוהלים אותו בשבת, שהרי סו"ס הוא חי, משא"כ הכא שהוא מת לפנינו, והוי ספק נפל. וכ"ד 

שיש להחמיר לקוברו ע"י גויים. ומיהו, ע"י גויים  )ס"ק מז( מ"ב. וכתב ה)סימן טז( רמ"עוה תקיב()א,  רדב"זה

)או"ח מהדו"ק סימן  ביהודה נודעמותר גם אם לא גמרו שערו וצפרניו, דעכ"פ הוא ספק בן קיימא. ובשו"ת 



 259 _________________________________________________ הסרת הערלה מנפלים ביו"ט

כבן קיימא לעניין  שאם נמצא במעי אמו תשעה חודשים שלמים נחשב )יו"ד שעד, ח(פסק עפ"ד השו"ע  טז(

 קבורתו ביו"ט, אא"כ מת ביום לידתו שאז חשוב לנפל. 

 סעיף י':

 הסרת הערלה מנפלים ביו"ט 

שאסור להסיר אפילו ביו"ט שני של גלויות את הערלה מנפלים,  (י פ"א מהל' מילה אות) הגה"מב כתוב

יו"ט חשוב לגביו כחול. אבל שדוקא לגבי מת שהוא בר קיימא ואסור להלינו ויש בזיון בשהייתו אמרינן ש

, אלא 30נפל אין מצוה לקוברו, ולכן צרכי קבורתו נדחים. וגם תקנת הסרת הערלה אינה מנהג של תורה

 מלו ולא שמתו הקטנים מן ערלה מעביר ה"שהקב ח,, מח' פר רבה בבראשית )דאמרינןרק משום תקנת פושעי ישראל 

 .)שבת תעא( מרדכיוכ"כ הגהות  .ישראל( פושעי על ונותנה

שים נ, שע"ס שרוב יפרניווצ כתב שנראים דברי המתיר ביום שלושים, בתנאי שגמרו שערו ב"יה אמנם

ברי ו חדשיהם. ודאם כל עיםיולדות ולד של קיימא אנו מוהלים בשבת את כל הולדות שאין אנו יוד

 .חדשיהם להם כלו שלא ודאי יודעים שאנו בנפליםההגהות אינן אלא 

וכתב . תגליו של שני ט"בי לואפי אסור, בקנה או אבן בצרור ערלתן להסיר שנהגו נפלים :שו"עכתב ה

 .(י"ב) למחר עד מניחו אלא, ט"בי לקברו ואסור: רמ"אה

ות יח מכמה מקומ, והוכפליםנכתב לפקפק על ההנחה של הב"י שאין מצוה בקבורת  )סק"כ( מגן אברהםה

 ביצתפארת ו ציעהמור וקו הר של לא תלין. ולכן כתבשהקפידו ע"ז. ומשמע שגם על נפלים יש איסו

בית צטערים בני המב שאם כת "ז()כלל קע ס חכמת אדםשעכ"פ אפשר שיש להקל ביו"ט שני ע"י גויים. וב

דול גם וי, ובצורך גגי ע"י שנ מחמת ריח הנפל, אם מת בתוך שלושים יום ללידתו, מותר לקברו ביו"ט

 ביו"ט ראשון מותר.

 תואו ובריןק בודאי לשיםש לאחר ומת ג"וכה חולי מחמת אותו מלו שלא תינוקש )ס"ק מט( מ"בכתב ה

 .ז(סשעה"צ )עשה חול שהוא מחתך בשר בעלמא, אלא שהוא מ. ערלתו גם אז ומסירין טוב ביום

 סעיף יא':

 קריעה על המת ביו"ט שני 

 ,בו קורעין ,רבנן יוהשו כחול מת בילג שני טוב דיום דכיוןשיש הסוברים  (ודאמרינן ה"ד: ביצה ג) ן"רה כתב

' עמ שם האדם רתות) ן"רמבהוכ"ד  סובר שאין אלו עסקי המת ולכן אסור, ר"ןה אך. מת של כבודו זה שאף

  .מת של וקרובי ילואפ כלל טוב וםבי קורעין אין (ג"יו"ט הכ )פ"ו מהל' ם"רמבה וכ"כ .כלל לקרוע שלא (סז

 אבלות בהם נוהג מתו את בהם שהקובר סוכות ושל עצרת ושל פסח של האחרון שני טוב ביום ואפילו

' עמ שם) ן"והרמב (י"ה י"פ אבל' הל) ם"הרמב לדעת קורע אינו אלו בימים אף ,(ג"ע ב"מ ג"בה) הגאונים לדברי

 .:(רצא) מ"ש סימן דעה יורה בטור רבינו כ"כ. ל"ז (רכב
                                                   

 אסא למיגז מותר הכי ואפילו תורה של מנהג אינו בודאי אסא שהרי, מגומגמים והדבריםבשער הציון אות סד פקפק וז"ל " 30
 לתחית ויקיימוהו השמים מן עליו רחמושי כדי שהוא דעה ביורה כמבואר, חשוב מנהג שהוא זה מנהג שכן וכל, המחובר מן

 וצריך, לתועלתו גםו, ג"ס בנדרים ארכמבו, הערלה היא שמאוסה, לכבודו שהוא קבורה צרכי כשאר שהוא שכן מכל, המתים
 ". עיון
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 : לערב צריך לקרוע. )סק"נ(מ"ב  .קרוביו אפילו, שני ט"בי' אפי המת על קורעין אין :שו"עכתב ה

 סעיף יב':

  מתי שעת הקבורה ביו"ט 

; תפלה ודםק אותו ןוקוברי ימיןמשכ, שני טוב יום בליל כשמת :.(סימן קיד פו) בו כלהעפ"ד  שו"עכתב ה

 '.ו סעיף א"ת סימן ד"בי עיין ט"יב הדין צדוק ודין: כתב רמ"אוה. האכילה אחר אותו קוברין, ביום כשמת

 בני עשרה ינוויזמ יםפיוט מריםשאו בשעה לקברו דמוטבכתבו  )ס"ק כא( מגן אברהםוה )פ"א סימן י( יש"שה

 עד וילווהו התפלה לאחר ויוציאוה ללוותו כולם שחייבים חשוב אדם הוא ואם ,לקבורתו פ"עכ אדם

 הקבר היינוד ,מוכן הכל אםש דםחכמת אכתב ה מ"ומ .יקברוהו כ"ואח ,לאכול וילכו שם ויניחוהו ק"ביה

 קודם ברולקו טפי עדיף ,טוב וםי משמחת ז"עי ימנעו שלא בענין אכילה קודם לקוברו ואפשר והתכריכין

 .מתה שנקבר קודם בעק תסעוד לאכול שאסור הדם על תאכלו דלא קרא על סמכו דבמדרש ,אכילה
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 דיני עירוב תבשילין -סימן תקכ"ז 
 ובו כ"ד סעיפים

  אורחים''הואיל ומיקלעי ליה 

 )מו:(שנינו בפסחים 

 ב חסדא אמר:וקה. רינו לאמר: א רבהאמר: לוקה,  רב חסדא"איתמר, האופה מיום טוב לחול, 

ואיל. אמר ה, אמרינן הנו לוק: אילוקה, לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה. רבה אמר

ה: שבת? אמר לילם טוב יומהיאך אופין  -ליה רבה לרב חסדא: לדידך, דאמרת לא אמרינן הואיל 

ורייתא אאמר ליה: מד -ייתא? י תבשילין שרינן איסורא דאורומשום עירוב -משום עירובי תבשילין. 

ף לחול. מיום טוב א אופין אמרויצורכי שבת נעשין ביום טוב, ורבנן הוא דגזרו ביה, גזירה שמא 

 ית ליה היכירא"א -וכיון דאצרכוה רבנן עירובי תבשילין 

יל וראוי בת הואכל מלאכות ש , דא"כ בטלת"הואיל" דין לו שיש רבה שיטת על מקשה רבה( ה")ד תפותוס

כל שנה היא בההלדעת התוס'  לחולה שיש בו סכנה. ומתרץ, שכיון שלא שכיח כלל לא אמרינן הואיל.

ילו אכורחים חשובה גיעו אשי דבר הקיים בפוטנציאל דינו כדבר הקיים כבר במציאות. ולכן האפשרות

איל' רק רים 'הומואולכן לדעתם  הם לפנינו. אלא שמסייגים דבריהם, שרק בפוטנציאל סביר אומרים כך.

 רעוב, להגיע יםיכול נםאי םשאורחי, החמה כאשר יכולים להגיע אורחים, אבל אם מבשל סמוך לשקיעת

 .תורה על איסור

מת, על ציאות מסויית לו מה להיומפרש שעצם זה שהיתה יכול )ביצה כא. ד"ה ומי אית ליה הואיל( י"רש אולם

 ניחלה או לבהמה וא גויםל טוב המבשל ביום"פוסק  )א, טו( ם"רמבפיה אנו יכולים להתיר גם כעת. גם ה

לי יבואו' ב 'שאורמב"ם לא כות. ה"להן ראוי אותו תבשיל היה אורחים לו באו שאילו לוקה אינו לחול

 ש אינה תלויהוכל נפת אים לבוא מספיקה. ולדעתם הגדרת המלאכה כמלאכאלא עצם זה שהיו יכול

 ,טוב ביום זה תבשיל ללאכו תןני, מסויימות שבנסיבות כיוון, תאורטית במציאות קיימת אלא במציאות

  נפש. אוכל כמלאכת מוגדר בישולו

כר"א  בפסחים נפסק שבגמ' כיווןפסקו כרבה מ )פסחים ג, ו( רא"שוה )פסחים טו.( רי"ףכמי נפסק להלכה? ה

, שם() ר"ן, מלחמות שם() "ןרמבהבדין הפרשת חלה בטומאה ביו"ט מדין 'הואיל', הרי שהלכה כרבה. גם 

תורה להכין סור מהישנו אישפסקו כרבה, והסבירו שטעמם משום שלמדנו  )שם( מאירי, )ו, א( הגה"מ

ט, ואין ול מכין ליו"ת, וחבחול מכין לש -ו את אשר יביאו מיו"ט לשבת, "דאמר רבה מאי דכתיב והכינ

 , ב. ביצה כא:(ב)עבה"ק  "ארשבפ ה. וכ", הרי שהלכה כרבה)ביצה ב:(יו"ט מכין לשבת ואין שבת מכינה ליו"ט" 

 ועוד.

בור שבת. יו"ט עבלאכה משהלכה כרב חסדא, שמדאורייתא מותר לעשות  )שם( רז"ה, כתב הלעומתם

ו מיו"ט יו"ט לשבת ק"ופין מאין רב אשי שביאר את טעם עירוב תבשילין כדי שיאמרו א ולמד זאת מדברי

פסקי הרי"ד ביצה ) רי"ד, שום(מח. ד"ה בין ל)תוס' עירו ריצב"אלחול. הרי שמיו"ט לשבת אין איסור תורה. וכ"כ ה

 ועוד.  כא.(
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 לשח טוב יום" (א"ה ו"פ ובט יום) ם"רמבלעיל ראינו שפסק הרמב"ם כסברת 'הואיל', אולם מנגד כתב ה

 יםסופר דברימ זה ואיסור, תבשב למחר אוכל שהוא מה טוב ביום ומבשלין אופין אין שבת ערב להיות

 עשה אם כךלפי, לחול שכן לכ מבשל אינו לשבת הוא וחומר שקל, לחול טוב מיום לבשל יבא שלא כדי

 זה בשילות, מותר זה ריה לשבת טוב ביום ואופה ומבשל עליו סומך שיהיה טוב יום מערב תבשיל

ך מדאורייתא לבד, אבסופרים  הרי שלדעתו האיסור מדברי ."תבשילין עירובי הנקרא הוא עליו שסומך

"ם גם עת הרמבדלביאר ש ב"יה צרכי שבת נעשים ביו"ט. ומצאנו באחרונים כמה דרכים ליישוב דבריו.

, ג(-א) ערוה"ש, רסח(ת)ב,  ב"זרדהרבה מסכים עם רב חסדא שמדאורייתא מותר לבשל מיו"ט לשבת. וכ"כ 

דנו רי בפסחים למב"י, הההקשה על  ג( )פ"ב סימן יש"שה אמנםועוד.  )ז, עג, א( הלוי שבט, )אות א( מאיר בית

מהתורה אסור ש, הרי רבהולקים. ואם הלכה כשבזה נחלקו רבה ורב חסדא וא"א להסכים לדברי הח

 ה.ק כרב, והסביר שהרמב"ם פוס)בהקדמה( מגן אברהםלהכין מיו"ט לשבת. וכ"כ ה

 ביאור עניין העירוב 

 בתש ערב תובמבואו חצרותב שעושין שהעירוב שכשם, עירוב שמו נקרא ולמה" (ב"ה פ"ו) ם"רמבה כתב

 הכר וםמש התבשיל זה ךכ, בשבת לרשות מרשות להוציא שמותר דעתם על יעלה שלא כדי הכר משום

 זה בשילת נקרא ךולפיכ, ביום וב נאכל שאינו מה טוב ביום לאפות שמותר ויחשבו ידמו שלא כדי וזכרון

 ."תבשילין עירובי

 שיןנע הן פי שאףלילין, תבששמילת 'עירוב' הושאלה מעירובי חצרות לעירובי תחומין ו מגידכתב ה

כתב ויחד".  תןלעשו טוב יום לע שבת צרכי מערב שהוא "אלא כך, שאינו כתב (בהשגות) ד"ראבוה באוכל.

 שיכול, םהתחו עם לילך יכול היה שלא התחומין מערב שהוא כן יאמר בתחומין שאף דאפשר המגיד

 יום מערבכ שהוא עירוב מפני אוקר: "יותר מעט זו נקודה מבאר תבשיל( ועושה ה")ד א"ריטבה הוא. ונכון

 רובהעי". ט"ולי הוא לשבת מה שמכין כאילו בישול לענין אחת וקדושה אחד כיום לעשותם ושבת טוב

 .טוב ליום הכין לשבת כאילו והמכין, אחד ליום טוב ויום שבת את מחבר

 לשם ט"מעי ברכ ואפה שבשל המ עם לשבת ט"מי ויאפה שיבשל הוא העירוב ענין' פי בהגה לשו"ע כתב:

 .אותה גמר אלא ט"בי מלאכה התחיל שלא ונמצא, שבת

מה  ינו לערב אתרי עניב', שהשלפיכך נקרא הדבר 'עירו )ביצה טו: ד"ה ותבשיל( יוסףש ראעפ"ז ביאר ה

)פסקים  רי"דפירשו ה ט. וכןיו"שבישל מעיו"ט לשבת עם מה שיבשל ביו"ט לשבת. וכביכול בישל הכל מע

 בטעם השם 'עירוב'. )פסקים ביצה פ"ב ה"א(ריא"ז , והביצה טו:(

 סעיף א':

 איסור בישול מיו"ט לשבת והיתרו 

 )טו:(שנינו בביצה 

: יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום משנה"

: מאי גמראהותיר לשבת. ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת.  -טוב, ואם הותיר 
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אמר: כדי שיאמרו:  רב אשי: כדי שיברור מנה יפה לשבת, ומנה יפה ליום טוב. רבאאמר  -טעמא? 

 אין אופין מיום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול"

 יהא שוירוהמ, בשולו חלתת יהא טוב יום לשם אלא, שבת לשם ועיקרו בשולו תחלת להיות רש"יופי

 לשם - שילתב עושה .קמןל כדקתני, הערמה ובלא, טוב ליום הוא מבשל אבל: ואזיל כדקתני, לשבת

 ואינו, תהשב את וכרז שמערב מתוך -' כו שיברור כדי רבא אמר ערוב. תקנו למה - טעמא מאי .ערוב

 בודלכ אלא, ותקנוה שבת לכבוד אל - אמר אשי רב .לזה ומנה לזה מנה ובורר, טוב ליום הכל את מכלה

 ומרכג אלא נודאי, יום מבעוד תחילה כן אם אלא - לשבת טוב מיום אופין אין שיאמרו כדי .טוב יום

 .לא גמריל - לחול טוב דמיום וחומר קל .לא - אתחולי אבל, והולך

 רבהל דהכנה פירשו מצרפת ורבותינ שכל (רבה ה"ד: מו פסחים) תוספותה בשם כתבו (א אות) ההגהות אבל

חשיכה שא"א לסמוך  "ט, כגוןממנה ביולשבת, כגון שלא יכול להנות  ט"מיו אפילו התורה, מן אסורה

  .(א"ע כז ףד ה"ע ןלאוי) סמ"גוכ"כ ה לומר 'הואיל', או לענין קנין שביתה שהוא צורך מחר.

 אבל, צמהע בפני בקדירה שבת לצורך בתחלה יבשל לא, שבת בערב להיות שחל טוב יום: שו"עכתב ה

 . לשבת בתחלה שלמב, עירוב י"וע; לשבת הותיר, הותיר ואם ט"ליו קדרות כמה הוא מבשל

 הנחת עירוב בספק חשיכה 

 וביבעיר כאן ירותחצ רוביבעי כאןשמערבין בספק חשיכה, ולאחר מכן מסיקה הגמ' ' )לד.(שנינו בשבת 

  .מערבין החשכ ספק תבשילין עירוביכתב דה"ה  (רצ' סי' סי שבת) מרדכיה '.תחומין

 .(מדליקין במה פ"ס מרדכי) חשיכה ספק אפילו זה עירוב להניח ומותר: רמ"אכתב ה

ון דקי"ל , כירעק"אים כן הסכור. שאסו )סק"א( מגן אברהםאם קיבל עליו יו"ט, כגון שאמר 'ברכו', כתב ה

חר א עירב עד לאפילו לכתב שא ()כרך ב עמ' לג סימן קסח ראב"ןה אךלגבי שבת שברכו הוי קבלה לשבת. 

ו"ט. וכ"כ ה עד תפילת ילא הו ו"טברכו יכול לערב כל זמן שהציבור לא התפללו תפילת יו"ט, כי קבלת י

רבית יכול עתפללו הד לא שהעיקר להחמיר, אך בשעת הדחק כל עו )סק"ד( מ"ב. וכתב ה)סק"ג( ט"זה

 לעניין דיעבד. )כלל קב ס"ב( חיי אדםלערב אם לא חשכה עדיין. וכ"כ ה

ם אם קיבל געצמו  קבלתכתב שכל מה שיש להחמיר הוא דוקא בקבלת הציבור, אבל ב )סק"ד( מ"בה

 ה.בפירוש, אפשר שלא מהני לענין זה ויכול עדיין לערב אם עוד לא חשכ

ליקו אחר שכבר הדמכאורה "ט, דלדן בעניין עירוב לנשים שכבר הדליקו נרות יו )ד"ה ספק( הלכה באורה

ן ומאחר שהוסיף דיתכ ג. אלאמנהקיבלו עליהן יו"ט, ויש לכך תוקף של קבלה בציבור כיון שכך ה נרות

ותר בלת יחיד, ומקה דין לז שביו"ט אין זמן אחיד להדלקה, אפשר שלא נהגו לקבל בזה, ואפשר שיש

יק לרוב קודם שתדשות העלע לעשות דברים המותרים בעשייה בספק חשיכה. וסיים שודאי לכתחילה יש

 נרות.

 ומכל, ובט יום בבער יום עודמב תבשילין עירוב להניח צריך לכתחלההעלה ש )ו, לא( דעת יחוהבשו"ת 

 .חובתו ייד בו ויוצא ועלי ויברך העירוב יניח, החמה שקיעת אחר ונזכר להניח ששכח מי מקום
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 יצא מביתו ונזכר שלא הניח ע"ת 

ניח לך לביתו להין ואם בשילינראה שמי שהוא בבית הכנסת ולא הניח עירוב ת )שם( מגן אברהםכתב ה

חרים קנות קמחו לאיוכל לדן, עירוב תבשלין יעבור זמן מנחה, יתפלל מנחה ולא יניח עירוב תבשילי

וב קודם יח לעשות ערשלח שליח, י, והוסיף שם יכול לעשות ערובו ע"י של)סק"ד( מ"ב. וכ"כ ה)לקמן ס"כ(

 מנחה. שיתפלל

חרים. קנות קמחו לאיכול לם שהמגן אברהם נימק את דעתו שיתפלל מנחה ולא ילך להניח עירובו, משו

קנות קמחו כול להנו ישבאופן שאי )סי' תרכה אלף למטה ס"ק נה( מטה אפריםממשמעות דבריו כתב ה

 לאחרים ילך לביתו כדי לערב, אף שעי"ז לא יתפלל מנחה. 

תרון נסת, ומכך שפבית הכא ברב על פת ותבשיל הנמצאים בביתו גם אם הולכאורה, היתה אפשרות שיע

ז את א צריך לאחווב, אלם עירששאין די בקריאת  )שו"ת חיים שאל ח"א סי' כט( חיד"אזה לא עלה הוכיח ה

מע שאוחז את א' דמשרובהתבשיל בידו בשעת עשיית העירוב. וכמשמעות נוסח העירוב 'בהדין עי

 . ו()ח"ב סימן ל הרש"םמו"ת , ובש)או"ח סי' כד אות ח( עיקרי ד"טהעירוב בידו בשעת האמירה. וכ"כ ה

דו וכל לערב בעוייתו, יל בבכתב שאם יש לו פת ותבש ות א()ביצה פ"ב מ"א בועז א תפארת ישראלה אולם

ת דיוקו של א, ודחה (חג סימן )ח" מלכיאל דבריבבית הכנסת אע"פ שאין עירובו בידו. וכ"כ בשו"ת 

להשאירו  ל מוכן שיוכלו תבשין להחיד"א, שיתכן ודברי המג"א הם באופן שאינו יודע מה לייחד או שאי

 תב לב אות יד(ח"ב מכ ור השבת)מא אוירבך גרש"זיוכל להקל בדבר. גם הלשבת. והוסיף שבשעת הדחק 

כט אות ק)ח"ט סי'  לויה שבט ו"תהסכים שבשעה"ד יכול לערב בבית הכנסת על פת ותבשיל שבביתו. גם בש

 .לו( )ז, צחקימנחת הסכים להקל בשעת הדחק, אבל לא לענין הברכה. וכ"נ מדברי ה ג(

 הבישול ביום טוב סמוך לחשיכ 

, ש ביו"ט לוקהלות דבחהרודה ששאמר ר' אליעזר  )צה.(הקשו מהגמ' בשבת  רבה( ה")פסחים מו: ד פותתוסה

ורחים אגם אם יבואו חמה, שהעת הרי אמרינן הואיל ויבואו אורחים! ותירצו שמדובר שרודה סמוך לשקי

 חמה עובר עלקיעת הוך לששאם מבשל סמ )ביצה ד: ד"ה הא( רשב"אאין שהות לאוכלו ביו"ט. וכ"כ ה

 .שם() מאירי, ו)ו, א( הגה"מ, )ביצה תרסח( מרדכיאיסור דאורייתא. וכ"כ ה

יו"ט ייתא לבשל במדאור אסור שגם אם הניח עירוב תבשילין )בהקדמה( מגן אברהםעפ"ד התוספות כתב ה

ל תפלל ערבית שהגו להן נסמוך לשקיעת החמה בשביל שבת שלא יתכן שיגיעו אורחים. והסביר שלכ

)צו, הל' ח בא", )אות א( גר"זה כ"כושבת הסמוכה ליו"ט מבעוד יום, כדי שלא יכינו צורכי שבת בשעה זו. 

לל כחים מצויים ין אוראבזמנינו ש, וביאר )ביצה טו:( שלמה מנחת. וכ"כ ה)ג,פג( יעקב חלקת, עירוב אות ח(

ואיל. האין אומרים  ם ולכןוייום שאין אורחים מצבאותו הזמן, שכבר הולכים לבית הכנסת וחשיב כמק

הרה בר המתבשל במדו שאר אביצה  , והוסיף עיצה, להניח בסיר)ח"ג פכ"ב תשובה ג( לציון אורוכ"פ בשו"ת 

ל ר להניח את כט, אפשיו"בשיספיק להתבשל קודם השקיעה, ומכיון שאין איסור להרבות בשיעורים 

 וכן כלל לאחר צאה"כ.הסיר על האש למרות שרובו לא היה מ

כתב שמותר לבשל ביו"ט עבור שבת אפילו סמוך לחשיכה, משום שהרמב"ם  )ב, תרסח( רדב"ז, הלעומתם

ושכן  ג(-)א ערוה"ש, וה)תננינא ב, י( ומשיב שואלפסק כרב חסדא שצורכי שבת נעשים ביו"ט. וכ"כ בשו"ת 
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רבה בדין הואיל, מפני שכל מה שפוסקים ביאר שאין הלכה כ )ביצה ב:( לציון ראשוןמפורש בירושלמי. ה

 .)כמבואר בתוס' ביצה ב: ד"ה והיה(כרבה הוא לא לעניין בישול ואפיה, אלא רק דברים שלא היו בעולם כלל 

גמר מלאכתו כדי שתבת בכתב שביו"ט החל בערב שבת יזהר להקדים הכנת מאכליו לש )סק"ג( מ"בה

לאכה מדיש כאן לתא  מו,בעוד היום גדול, דסמוך לחשיכה בזמן שלא שייך שיצטרך לו ביו"ט עצ

של סמוך סור לבארבה  תמה כיצד לא מבואר בגמרא שלדעת )ד"ה וע"י( באור הלכהדאורייתא. וב

ל הראשונים סמוך עלשר לה יזהר לא לבשל סמוך לחשיכה, מ"מ בשעה"ד אפלחשיכה. וכתב שלכתחי

ך רשאי להמשי ת אונסכב מחמשאם נתע )עמ' רעח( עובדיה חזוןו )ב, יד( שש"כשפסקו כרב חסדא. כ"כ ה

יעבד יכול לבשל סמוך שבד (125)מאמר מרדכי עמ'  גר"מ אליהולבשל ביו"ט סמוך לחשיכה, וכ"ד ה

 לחשיכה.

 ך לשבת דכיוןהסמו ה ביו"טמחדש להתיר לבשל סמוך לחשיכ )ז, כד( ישראל אבןבשו"ת  הגרי"י פישר

כול לומר יחשיכה עדיין לסמוך  בשלשיכול לקבל עליו תוספת יו"ט ביציאתו, ודינו כיו"ט עצמו, א"כ כשמ

 .(6)הע' 'הואיל'. עיין מה שהעיר עליו הפסק"ת 

 סעיף ב':

 עירוב בפת ותבשיל 

 )טו:(שנינו בביצה 

לל הילין, ובית ני תבשם: ש"ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. בית שמאי אומרי

ן לעזר: איא ימכאן אמר רב -אומרים: תבשיל אחד... את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו 

ן י תבשילין מלערוב כמיםחאופין אלא על האפוי, ואין מבשלין אלא על המבושל. מכאן סמכו 

 מר אביי: לא שנו אלא תבשיל, אבל פת לא"התורה... א

לערב.  כדי דאח שילמספיק תבו, דמשנתנו אליבא הלל כבית פוסקים )פ"ו הל' א, ג( רמב"םוה )י.( רי"ףה

הלכה  "ש, ולכן איןהיה מב' שהרי"ף והרמב"ם לא פוסקים כר"א מפני שלדעתם הגי' היא 'רבי אליעזר

 כמותו.

ישול, לדעת גדרי בבוב"ה היא  שמחלוקת ב"ש ב("שצ' סי חידושים הישר' אמר. ס ה"ד: )יז ר"ת סובר לעומתם

בישול י בתבשיל, ולדת ולא א פב"ש די בתבשיל אחד כדי לבשל, אבל לאפות גם ב"ה סוברים שצריך דוק

 כ"וכ ל.כלל פת ותבשיאינן בג שצריך תבשיל ולא די בפת, כדברי ר"א בגמ'. והוצאה והדלקה מותר אע"

 .(והשלקות ה"תוד: לז ז"ע) הזקן ר"שו :(לו טוב יום' הל) ג"בה

נראה שדעת ר"ת היא שהעירוב אינו להיכר בעלמא, אלא הוא תחילת בישול ממש. היינו, אסור לבשל 

מיו"ט לשבת, אבל אם התחיל לבשל לשבת בעיו"ט מותר להמשיך ולבשל ביו"ט. ובנוסף לכך בישול 

ת ואפיה אינן דומות, מותר לאפות רק אם כבר התחיל לאפות, ולא די שהתחיל לבשל, כי א"א לראות א

. ולדעת הרי"ף והרמב"ם )העירוב אינו תחילת ה'הכנות', אלא תחילת מעשה ממשי(האפיה כהמשך של הבישול 

נראה שהעירוב הינו היכר בלבד, או שבישול חשוב כתחילת ההכנות המועילות גם לאפיה. אלא שנותר 

 עיל לשניהם.לנו לברר לדעת הרי"ף האם אפיה לחוד מועילה לאפיה ביו"ט, או שמא רק אם בישל מו
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 .רמות, לבד שילמתב אלא עשאו לא ואם, ותבשיל בפת אותו עושין זה עירוב :שו"עכתב ה

לחוד  לה די בתבשיללכתחי , אףכתב עפ"ד התוס', שאם אינו צריך לאפות ביו"ט ורק לבשל )סק"ו( מ"בה

 לכו"ע.

 קים אם מועילוסו הפנחלקשאם עשה עירוב מפת בלבד, לתבשיל ודאי לא מהני. ו )סק"ז( מ"בכתב ה

 שיל.קן מתבנת כשעשה מפת לבד, והאחרונים הסכימו שגם לפת לא מהני, שעיקר העירוב

 שפשוט כט אות ב(ק"ט סימן )ח הלוי שבטולערב במיני מזונות אפויים כשאין לו לחם שלם, כתב בשו"ת 

 הדבר שאפשר לערב בהם ולהתיר ע"י לאפות כל מיני אפיה.

 סעיף ג':

 שיעור העירוב 

 )טז:(שנינו בביצה 

לכל אחד  תאו דלמא כזי לכלן, אחד "אמר רבי אבא: ערובי תבשילין צריכין כזית. איבעיא להו: כזית

ה. תנן: למא ןבין לאחד בי זית,ואחד? תא שמע: דאמר רבי אבא אמר רב: ערובי תבשילין צריכין כ

וא? . מאי כל שהבתו לשסומך עלי -ו בתחלה, שייר ממנו כל שהוא לא יבשל עלי -אכלו או שאבד 

לאו אין לו  שיעור. מאי אין לו ה כזית. ת"ש תחלתו וסופולא, דאית בי -לאו אף על גב דליכא כזית! 

 יעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה"שלא, אין לו  -שיעור כלל? 

 מכזית. פחות אל -למטה  קצת. ממנו ושייר שאבד או אכלו -סופו  :י"רש ופירש

. א :וניםש יעוריםש שלושה שיליןתב ועירוב חצרות עירוב, תחומין לעירוב שיש מציין ()ד"ה אמר תוספות

 אחד לכל וגרתכגר צריך רותחצ בעירוב. ב .ואחד אחד לכל סעודות שתי שיעור צריך תחומין בעירוב

 תבשילין ובבעיר. ג .זה שיעור על לסמוך יכולים איש מאה אפילו ,סעודות שתי מזון שיעור יש ואם, ואחד

יך רוב, ולכן צרום העיו במקההבדל ברור, בעירוב תחומין אדם קובע את שביתת .לכולם כזית מספיק

 ריךצ אחת, ולכן לרשות חצרהשיעור שביתה לכל אדם השובת. בעירוב חצירות צריך לשתף את כל בני 

 כזית פיקומס, בעלמא היכר תבשילין צריך בעירוב. אחת לרשות כולם את המחברת חשובה סעודה

 כהיכר. לשמש

ן א כבבלי שאיית, דלתבשיל כזובעירובי תבשילין צריך פת כביצה ירושלמי שלדעת ה )שם( המרדכי כתב

 חילוק בין פת לתבשל.

 ויש: כתב רמ"אוה; בסופו בין ובתחלת בין, לאלפים בין לאחד בין, כזית זה תבשיל שיעור :שו"עכתב ה

 .לכתחלה נוהגין וכן, (ירושלמי) כביצה בפת לכתחלה מצריכין

 בה.ים חשוו דגאשלהידור מצוה יקח לחם שלם וחתיכת בשר  של"הכתב בשם ה )סק"ח(המ"ב 

וב אין צורך ה העירר עשביאר ש'לכתחילה' היינו רק קודם שעשה העירוב, אבל אם כבחמד משה ה

 לעשות שוב בשביל שיהיה פת כביצה.
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 סעיף ד':

 תבשיל הראוי ללפת פת 

 )טז.(בביצה שנינו 

ן, ופת דמלפת בעינ א מידיילימ"אמר אביי: לא שנו אלא תבשיל, אבל פת לא. מאי שנא פת דלא? א

אכלי נהמא דטפשאי  מי, דלא מלפתא, דאמר רבי זירא: הני בבלאיוהא דייסא נ -לא מלפתא 

עינן, בא שכיח לאלא, מידי ד - בנהמא. ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי: מערבין בדייסא!

לא. מאי  -בל פת שיל, אלא תב, אמר אביי: לא שנו אאיכא דאמריופת שכיחא ודייסא לא שכיחא. 

בר  מר רב נחומיחא, ואשכי טעמא? אילימא דמידי דלא שכיח בעינן ופת שכיחא, והא דייסא לא

נמי ייסא . ודאופת לא מלפת מלפת בעינן,אלא, מידי ד -זכריה משמיה דאביי: אין מערבין בדייסא! 

 "לא מלפתא, דאמר רבי זירא: הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא

 לתאמי מוכחא אל הילכך - לפתמ לא ופת .לשבת שעשוי מלתא דמוכחא בעינן ליפתן - דמלפת :רש"יופי

 .לחם יש יום בכל שהרי

 .דייסא פוקילא, הפת את בו ללפת ראוי שהוא דבר זה תבשיל שיהא צריך :שו"עכתב ה

 וכיוצא יםוביצ גיםוד בשר כגון פרפרת שהוא בתבשיל" )ו, ג( רמב"םהמלפת את הפת? כתב המהו דבר 

 קחלו והיה םשל לחם לקח גםו ,מיאוס משום הגלוסקא על ולא צלחת על הבשר מניח היה ל"מהרי ".בהן

 ביה יתעבדל חדא מצוה הבי דאיתעביד דכיון שלישית בסעודה עליו ובוצע משנה ללחם כ"אח אותו

 .)ס"ק יא( מ"ב. הביאו האחרינא מצוה

 שאר ה"הדם, ואצל כל אעתן שאפילו במקום שלופתים הפת עם דייסא בטלה ד )סק"ב( מגן אברהםדעת ה

שער יף ב. והוסיב( )ס"קמ"ב כ"כ הו .בהן לערב אסור הפת בהן ללפת דרך שאין םבמקו תוקטניו לפתן מיני

 עצמו יבפנ אכלןל שדרכן בריםמד הוא, יבשים שלןוב קליפתן שהסיר אדמה תפוחילגבי  )אות כב(הציון 

 )חומוס( ס"ארבע ןשקורי יבשים יןמבשל קטניות וכן, בהן מערבין ואין הפת את בהן ללפת ולא לשבוע כדי

 עועית.ש פולין או

חד תקלקלת, במיוינה משום שאמכתבו שנוהגים לקחת ביצה, והוא  )צו, הל' ע"ת( בא"חו )סי"ג( ערוה"שה

ש לנו יון שהיום יבר דמכסו ' נב()קובץ מבית לוי ח"א עמ גר"ש וואזנרכשחל יו"ט בימי חמישי ושישי. ה

"כ דור מצוה. וכשום הימד' מקררים שיכולים לשמור על טריות המאכלים, ראוי לקחת חתיכת בשר וכ

 .)עמ' רפא( חזו"עב

 יף ה':סע

 מאכלים שונים הראויים לעירוב 

 טז:(-)טז.שנינו בביצה 

"אמר רב אסי אמר רב: דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בשולי נכרים. אמר רב יוסף: ואם צלאן 

זה צלי, ואפילו כבוש, שלוק, ומבושל, וקולייס  -סומך עליהם משום ערובי תבשילין. תבשיל  -נכרי 
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ערב יום טוב, תחלתו וסופו אין לו שיעור. מאי לאו אין לו שיעור כלל? האספנין שנתן עליו חמין מ

 לא, אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה" -

 . כהלכתו - מבושל .מאד הרבה ושלמב - שלוק .ירקות ומיני ובחרדל בחומץ - : כבושרש"יופ

 טורה ולםאבוש. רב בתבשיל כהביאו גם את האפשרות לע (ה' סי) ש"ראוה (ד"ה שם) ם"רמבה :(ח) ף"ריה

, חד חשוב כבושיום א לח דאפשר שהטור סובר שגם בלי חומץ אם שהה בדבר ב"ילא הביאה. וכתב ה

ם מלוחים רי דגיייתא זו, שהממילא נדחתה בר ,בישול בלא עליהם מערבין אין מלוחים דדגים וכיון

 חשובים לכבושים ואפ"ה לא מערבים עליהם.

 וזה, מיןח עליו תניןשנו אלא, חי שהוא כמו ונאכל, ורך, הוא מליח דג - רש"י, פהאספנין קולייסלגבי 

 קטנים גיםד אפילו" כתב (םש) ם"רמבוה .מלאכתו גמר היא זו שהדחתו: (לט.) שבתב כדתנן, בשולו

 קולייסוש להו פירכתב המגיד שזו ."עליהן סומך זה הרי לאכילה בשולן היא והדחתן חמין במים שהדיחן

  .האספנין

 בו יןויוצא יםגו בישולי שוםמ בו אין חי שהוא כמות נאכל שהוא אוכל כלמובא " )שם ה"ב( ירושלמיב

 (תרלד' סי עניתק. ת"מ תהל' ת"ב שבתחל) מרדכיוה '(מתני ה"ד. תענית י) ן"רה וכתבו ".תבשילין עירובי משום

 עירובי משום יםמבושל תפוחיםב יוצאים :(רמט ג מדרבנן עשין) ג"סמ בשם אות נ()פ"ה מהל' תעניות  הגה"מו

 .תבשילין

שום מאין בו בשילין, ואע"פ שת עירובי משום עליהם סומך גוי צלאן שאם (אביי אמר ה"ד: ח) ן"רה כתב

ירוב קאין  יוכל שנאכל ח עת,בישולי גוים אין הסיבה לכך מפני שאינו תבשיל, אלא משום קירוב הד

 הדעת בבישולו, אבל לעניין עירובי תבשילין סומכים עליו.

 קטנים גיםד מין' יאפ, מעושן וא כבוש אפילו, שלוק אפילו, צלי אפילו, שאמרו זה תבשיל :שו"עכתב ה

 יםמבושל חיםתפו על סומך וכן; עליהם סומך ז"ה, לאכילה בישולן הוא והדחתן חמים במים שהדיחן

 .שבישלן קטנים דגים ועל, (מבושלים פירות שאר ה": והרמ"א)

מליח בבין בו, אבל ין מעראון, סובר שאם אינו ראוי לאכילה ע"י הכבישה או העיש )סק"ג( מגן אברהםה

 כובתו הושה חומץב או צירב בושכ ההי אםאע"פ שהוא ראוי לאכילה אין מערבים, כדין דגים קטנים. אך 

ועוד.  ס"ק יג() מ"ב, )סי"ב( גר"ז. וכ"כ הכך נאכל אם כמבושל יהו להרתיח ויתחיל האור על שיתננו כדי

 ,שממ באש במבושל קר ת"ע להניח איןלכתחילה שסובר  )סימן קל. הובא בשע"ת ד( חכם צביה אבל

 הערינגביח ע"ת . ולכן אם הנדרבנן ת"דע ,נתבשל שלא המלוח על בין הכבוש על בין סומכין ובדיעבד

 ,הנהוג איתנ יאמר אאל יברך לא יכול לסמוך עליו, אך חראבר ד לו כשאין לכתחלה ואף ,בדיעבד מועיל

 .ברכה בלא ולהתנות הדחק בשעת א"כ להניח שלא כן לנהוג יש בכבוש וכן

שוט ן את הפת, ופלפת בהלן דרך כתב שודאי אין לערב בפירות אפילו מבושלים אם אי (ו, ג) מגידה הרב

 .ק יח(ס")מ"ב ו )סק"ד(מגן אברהם וכ"כ ה שפירות חיים לא, כיון דבעינן תבשיל.

ראינו לעיל בשם הר"ן שבעירוב תבשילין סומכים על כל תבשיל אפילו שראוי לאכילה כשהוא חי. מטעם 

שגבינה שנעשית ע"י בישול נחשבת כתבשיל ומערבין בה, ואע"פ  )דעת תורה ס"ה( מהרש"םזה כתב ה
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)ח"ג פכ"ב תשובה  לציון אורבישולי גויים. וכ"כ בשו"ת  שהחלב נאכל כשהוא חי ולפיכך אינו נאסר באיסור

לגבי מוצרי חלב שבזמנינו, המתבשלים ע"י פיסטור ומלפתים בהם את הפת, כגון גבינה, שחשובים  ב(

 לתבשיל.

 סעיף ו':

 ע"ת בשירי מאכל ותבשיל 

 )טז.(שנינו בביצה 

בהו  י מילי דאיתן. והנלישי"תני רבי חייא: עדשים שבשולי קדרה סומך עליהן משום ערובי תב

רובי עעליו משום  וסומך וררוכזית. אמר רב יצחק בריה דרב יהודה: שמנונית שעל גבי הסכין ג

 אית בהו כזית"ד -תבשילין. והני מילי 

: מרינןא ולא, רובע לשם טוב יום ערבמ - עליהם סומך .מתכוין בלא שנשארו - קדרה : שבשוליי"רשופ

 . טוב יום מערב - גוררו .ובטלי חשיבי לא

 לעשות חאשכ אם ולומרט, שגם הוא סובר שצריך להתנות מעיו" ר"יהביא בשם  (תרעג' סי) המרדכי

ייא הוא ל ר' ח. וחידושו שכיןהס מן הנגרר זה שמנונית על או התבשיל זה על אסמוך תבשילין עירובי

מוך חילה אפשר לסגם לכתש סובר ב"ישבדיעבד אפשר לסמוך גם ע"ז וצריך תבשיל רק לכתחילה. אך ה

 על עדשים שבשולי הקדירה. אם אין לו דבר אחר לערב בו. 

 ו בלא תנאי,"ט עצמהם גם ביושאפשר לסמוך עלי (א"ה ב"פ) ירושלמיע"פ ה ק"מבונביר ש"רהדעת  אמנם

ו צמעשביו"ט שני  שיטתיהליל משום שיש המקלים בזה ובדרבנן הלך אחר המיקל. הב"י ביאר שהר"ש אז

 יכול לערב. 

 והוא, ווגרר כיןבס שנדבק יתשמנונ על וכן, קדרה שבשולי עדשים על אפילו ט"מעי סומך :שו"עכתב ה

 .כזית בו שיהא

 סק"ה() אברהם מגןההוסיף ר. וסובר שסומכים על הנ"ל דוקא אם אין לו תבשיל אח )פ"ב סימן ח( ש"ישה

 .)סק"כ( מ"בשהוא בתנאי שמלפתין בהם את הפת. וכ"כ ה

 ערב בו. וכתבלר אחר ו דבלשכתב שלכתחילה אפשר לסמוך על עדשים, הוא דוקא כאשר אין ב"י גם ה

 לכתחילה מצוהשם כך, ל לשכתב דהוא משום שלא נתבשב"ח שהטעם הוא משום ביזוי מצוה. וה גר"זה

 מן המובחר לעשות את הע"ת בכוונה לשם עירוב. 

 סעיף ז':

 עירוב גדול העיר על השוכח 

 טז:(-)טו:שנינו בביצה 

פושע הוא. מכריז רבי יעקב בר אידי: מי  -"אבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילין ולא הניח 

יבא ויסמוך על שלי. ועד כמה? אמר רב נחומי בר זכריה משמיה  -שלא הניח ערובי תבשילין 
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דהוה עציב:  דאביי: עד תחום שבת, ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל, חזייה

אמר ליה: סמוך אדידי. לשנה  -אמר ליה: דלא אותיבי ערובי תבשילין.  -אמר ליה: אמאי עציבת? 

אמר ליה:  -אמר ליה: דלא אותיבי ערובי תבשילין.  -חזייה דהוה עציב, אמר ליה: אמאי עציבת? 

 אסור" -שרי, לדידך  -פושע את, לכולי עלמא 

 אחא רב בפניו? ותרץ דם שלאלא שואל, מדוע צריך להודיע למי שזוכה עבורו, הרי זכין שיטה מקובצתה

ת אינה שה, הרי הזכוהק ב"אריטדכיון שא"צ לזכות כזית לכל או"א, פחות מכזית אינו חשיב לזכות. ה

נה מהיכר שיברור אלא ל ינואהע"ת עצמו אלא האפשרות לתקן צורכו לשבת! לכן כתב דכיון שהעירוב 

ל"כ ך מבעו"י, דאכדע על יכה ה לשבת, או שידע שאין מתקנים מיו"ט לשבת היתה הו"א שצריך שהזויפ

 י."אך א"צ מבעו יו,אינו היכר. ומסקנתו שצריך להודיע ביו"ט עצמו כדי שידעו לסמוך על

ה לו, ושלא יזכשבת ש חוםבגמ' מצאנו שתי הגבלות להוצאת אחרים י"ח, שיזכה רק למי שנמצא בת

 ם. לפושעי

ום מדים חוץ לתחבל העואמו, שתי הגבלות אלו הן אחת, אין דעתו אלא על העומדים בתחו רש"ילדעת 

דברי אינם חרדים לשעים שהפו"לא עלו על ליבו לזכרון". וה"ה לפושעים "שאין דעתי על המזידים ו

רב ול לעליהם יכעמפורש ו בחכמים". ומשמע מפירושו שהכל תלוי בדעת המערב, ואה"נ אם היתה דעת

 ר"השם כתב ב (ד"ע לב דף ג"ח ד"נ) ירוחם רבנוגם  .תרפג(' סי א")ח א"רשבה ת"עליהם. וכן מפורש בשו

 הוי ולא להלכתח יועל סמוךל מותרשכיום שהש"צ מערב על כל בני העיר ומכריז,  אסמעאל בן אברהם

 .פושע

ירובו על לסמוך על נו יכועצמו, ואיסובר שלכתחילה כל אחד חייב להניח הע"ת ב ג(' וסי, ב' סי )סוף ש"ראה

ב סומך על עירוהעצמם. ב בשל גדול העיר. משום שעירוב גדול העיר מיועד רק לאנשים ששכחו לער

 גדול העיר לכתחילה חשוב לפושע שאינו יוצא בעירובו. 

ב פושע ומך עליו חשור, והסעיהובו של גדול גם לפי רש"י וגם לפי הרא"ש אין לסמוך לכתחילה על עיר

מך שנה השניה שסמיא שבסוא שאינו יוצא בעירובו. פירושם הוא ע"פ המקרה שהביאה הגמ' אודות הה

א היה א סמיוא"כ מדוע הה שה,על מר שמואל, ואמר לו שהוא פושע ולכן אינו יוצא בעירובו. אלא שק

 של מר שמואל! עצוב בשנה השניה, הרי חשב שיוצא י"ח בעירובו

הוא אה את אותו הואל רמר שמשנראה שהרגיש בקושיא זו, ולכן פירש  )ט. ד"ה ההוא( ר"ןמדברי ה אולם

 פכית לא לצאתנה הוכוו , א"כ כשיש)של מר שמואל(סמיא כשהוא עצוב, והבין שלא סמך על עירובו 

ל גדול על עירובו ש לסמוך כוליבעירוב של אחר, אין באפשרותו לסמוך עליו. מדבריו עולה שלכתחילה 

ל ע לכתחילה מוךלס וליםיכ רהעי בני נראה שכל בעל המאורהעיר, אבל ההוא סמיא לא רצה בכך. גם מ

עת מר הצ. מואלמר ש של עירובוב חובתו ידי יצא ולא בעיר היה לא סמיא וההוא, העיר גדול של עירובו

אינו  ון שהוא פושעלו דמכי ובשנה השניה אמרסמוך אדידי'. ' -שמואל היתה שיבוא לאכול עימו בביתו 

 מזמינו לסעודתו.



 271 __________________________________________________ עירוב גדול העיר על השוכח

 על ףוא ואבד בעירו שהניח מי לואפי עירוב על לסמוך הוראה בעלי התירו (ד"ע כב דף נט' סי) בו כלה כתב

 ובובעיר איןו עירובו יאבד אם, חבירו עירוב על לסמוך בלבו שאין עירובו כשהניח דעתו שגילה פי

 .דעת גילוי שהניח

 סוברים ן"הרו מאורה בעל :רובעי דין בהבנת הראשונים ביאר שנחלקו )פ"ב סוגיא ג( אמך' 'תורתובספר 

 ובריםס ש"הראו י"רש. עירה גדול עירובו של על לסמוך ניתן לכתחילה ולכן", מתיר" מהוה שעירוב

 לע לסמוך לויכו, בעצמו םלקיי חייב זו מצוה ,לשבת יפה מנה שיברור כדי מצוה גם מהוה שעירוב

 .שוגג או כשהיה אנוס בדיעבד רק העיר גדול של עירובו

 עליו שיסמוך דיכ, עירו בני לכ על לערב העיר גדול כל על ומצוה, לערב אדם כל על מצוה :שו"עכתב ה

 ערבל שאפשר ימ אבל; (ז"א) (לערב עיוד שאינו הארץ עם הדין והוא) ואבד עירוב שהניח או נאנס או ששכח מי

 .בו יוצא ינווא פושע נקרא, העיר גדול של עירובו על לסמוך שרוצה אלא, עירב ולא

אונס, נקרא  א מחמת' ולהסובר שאם שכח מחמת עצלותו שלא היה חרד על דבר  )פ"ב סימן ו( יש"שה

 .לב( שעה"צ). וה"ה אפילו בפעם הראשונה )סק"ו( מגן אברהםפושע. וכ"נ מדברי ה

 אדם כל ליכו עתםולד שו"עה על חולקים )רמב"ם, רא"ה, מאירי ועוד( פוסקים הרבהש )ס"ק כו( מ"בכתב ה

 ,אופן בכל אדם לכל להקנות םבעירוב מכוונים הגדולים ואף העיר גדול של ועירוב על לכתחלה לסמוך

 כ"אחו הגדול לש עירוב על מוךלס רוצה ואינו בעצמו עושה פעם שכל זה ?בעירובם יוצא שאינו ואיזהו

 רואפש .דולהג על לסמוך רכוד היה לא שהרי ,מוציאו הגדול אין בזה עשה ולא פעמים כמה ששכח קרה

 חילה.לו לכתהקל אפי ציעהמור וק. הטוב יום שמחת משום ולהקל אלו פוסקיםעל  לסמוך יש בדיעבד

 ו כששכח שניהיינ מח( ס"ק) כה"חביאר שברגל השני אם לא הניח חשוב לפושע. לדעת  )ס"ק כב(מ"ב ה

שוב לפושע. חצופים רינם אסובר שבשכח שני פעמים אפילו  )כלל קב ס"ז(חיי אדם רגלים רצופים. ה

 שוב לפושע.חאינו  עמיםכתב שבזמנינו הטרדא רבה ואפילו השוכח שני פ )סי"ח(ערוך השולחן וה

ו בתבשיל שאין  אולוח ג מבאופן שהתברר שהעירוב שהניח אינו כשר לעירוב, כגון שטעה והניח ד

, שדוקא ל גדול העירירובו שעשאינו יכול לסמוך על  ב בשם הבית דוד סימן דש(נ-)ס"ק לא ו כה"חשיעור, כתב 

ין אהעיר, ולכן  ב גדולירועכאשר נאבד אפשר לתלות שהיתה דעתו מעיו"ט על כך שיאבד ויסמוך על 

 ם הניח עירובא. אבל חרארובו של אומרים שבזה שהניח עירוב גילה בדעתו שאינו רוצה לצאת בעי

סובר  ק"ו(סני יו"ט פכ"א חוט ש) ליץקר גר"נ, המנגדשאינו כשר אין לומר שסמך על עירובו של גדול העיר. 

 ל העיר. ירובו של גדוך על עסמושאף באופן שלא הניח את העירוב כדין, כגון שלא הניח כזית, יכול ל

ת יכול להקנו כל אדםשא ה"ה ש'גדול העיר' לאו דוקא אלהעיר בשם האחרונים  )אות לא(שער הציון ה

ון שהוא שכי )ס"ק מז( חכה"תב ' כעירובו, ומי שיאנס יכול לסמוך ע"ז. ובביאור מה שנקטו 'גדול העיר

 עיר.הני אדם מפורסם, מי ששכח לערב ידע לברר אצלו האם אכן עירב עבור כל ב

עבור  ת מניח עירובו, וכעלעצמ ול העיר הניח עירובהסתפק מה הדין כאשר גד )ד"ה ומצוה( באור הלכהה

סתפק כאשר . ועוד יש לההו כללרכוכל מי ששכח וכו', האם יכול לברך על עירוב זה, שהרי יתכן ולא יצט

 הניח לעצמו, האם יכול לערב שוב בתבשיל זה עבור בני העיר. 
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 עצמו. אלא רקבלערב  שיודעכ פסק שא"א לסמוך על עירובו של גדול העיר )ד, מ( למשה תפילהבשו"ת 

יבשל שמ"מ יש היתר דפושע, ו כמי ששכח או נאנס. ומ"מ הקל למי ששכח להניח עירוב שני פעמים שדינ

 .)כדלקמן סוף הסימן(תבשיל אחד בצמצום לשבת 

 סעיף ח':

 מערב באופן כללי על בני עירו 

  )טז:( שנינו בביצה

ניחו לו . דעת מי שהבעינן מניח דעת. פשיטא, דעת"אמר רב הונא אמר רב: ערובי תבשילין צריכין 

בו רבי אסי מערוי אמי , רבבעינן או לא בעינן? תא שמע: דאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא

 "עד תחום שבת אכולהו טבריא. ועד כמה? אמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי:

 .כרןלזו לבו לע עלו ולא, עליהם ניחמ של דעתו היה לא לתחום חוץ ולעומדים - שבת תחום עד: רש"יופ

כתב  (הונא רב מרא ה"ד: ח) ן"רה אבלומשמע שאם פירש שהוא מערב על אותם שהם חוץ לתחום מועיל. 

  עולם.ה כל על אחד שיערב בדין שמחוץ לתחום שבת יתכן שאפילו אם פירש לא מועיל, שאינו

 וביעיר עירב אפילו (רסה' סי ג"ח ת"שו, ב' סי ד"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה בשם (ז"ה ו"פ) המגיד הרב כתב

 אם ךולפיכ מו,תחו תוך שהן ותןא על אלא הסתם מן דעתו נתן שלא עליו סומך אינו לבוא ויכול תחומין

 עליו.  ןסומכי הם אף תחומין עירובי י"ע אצלו לבוא שיכול מי על אפילו פירש

 תחוםב שהוא ימ וכל העיר ניב כל על בכלל מניח אלא לפרט צריך אינו אחרים על כשמערב :שו"עכתב ה

 ויכול ןתחומי ובעיר הניח פילוא, בו יוצא אינו לתחום חוץ שהוא מי אבל: כתב רמ"אוה. בו יוצא העיר

 .(ו"פ המגיד) בהדיא המניח עליו התנה כ"אא, לכאן לבא

חרת לא בי תחומין, אעירום אד גם אם המערב הניח עבור מי שיבוא לכאן, אין מועיל אא"כ הניח אותו

 ועוד. כט( )ס"ק מ"ב, "ט()סק הםאבר מגן, )פ"ב סימן י( יש"שמהני תנאו שהרי אינו יכול לבוא ולקחת. כ"כ ה

ע לאחר מכן נסביתו ולין בהסתפק מה דינו של אדם שהניח עירובי תבשי )ד"ה בגמ' וכמה(השפת אמת 

 צידד שאין יא( חן שלמהשול) אוירבך גרש"זלעיר אחרת שמחוץ לתחום, האם מועיל העירוב עבורו. ה

דבר העירוב, נחשב ב אל התקרהעירוב מועיל לו, משום שנחשב הדבר כנאבד עירובו, אולם אם חזר וה

אחר  לזכות לאדם שדוקא שיתכן כתב )ח, קכב( הלוי שבטכנמצא עירובו, ושוב מועיל לו עירוב. ובשו"ת 

 בת במקום שבורכי השת צאעצמו חשוב כהתחיל לבשל אינו מועיל שהלה מחוץ לעיר, אבל כשהניח ל

יעבד אפשר ו"ט, ולכן בדובו ביעירלמונח העירוב, אין העירוב פוקע במה שיצא מהתחום ואינו יכול לבוא 

ע"ת הל לאכול את נו יכוכיון שאימכתב שאם יוצא מחוץ לתחום,  )יז, כה( אליעזר ציץבשו"ת  אולםלהקל. 

 אלא כגומר והולך, ולא מהני העירוב. לא נוכל לומר עליו דלא הוי

 סעיף ט':

 דעת מניח ומי שהניחו עבורו 

 )טז:(שנינו בביצה 
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הניחו לו ן, דעת מי שח בעינמני "אמר רב הונא אמר רב: ערובי תבשילין צריכין דעת. פשיטא, דעת

 בורבי אסי מערוי אמי , רבבעינן או לא בעינן? תא שמע: דאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא

 לי"של עיבא ויסמוך  -ין בשילאכולהו טבריא. מכריז רבי יעקב בר אידי: מי שלא הניח ערובי ת

 ורבי אמי ורבי אלשמוש שם()ן מכך שר' יעקב הכריז משמע שא"צ לדעת למי שהניחו עבורו. וביאר הר"

  .עליהם כיןוסומ וםהמק נשיא לכל נודע הדבר היה כברלא היו מכריזים משום שהיו רגילים בכך  אסי

, הנחה שעתב בעינן לא בשבילו ושהניח מי דעת אבל, לאחר להוציא שיכוין בעינן מניח דעת :שו"עכתב ה

, הםעלי הניחל הגדול דרך ואם: כתב רמ"אוה. השבת לצורך לבשל שיתחיל קודם ט"בי שיודיעוהו רק

 .(ב"פ ן"ר) מסתמא עליו סומכין

דיעו זאת' א"צ שיוהבעיר  דריםכתב דמכיון שהיום יש בנוסח העירוב 'לנו ולכל ה )פ"ב סימן י( יש"שה

מן זיל כלום כל סח מועאין הנושחלק עליהם,  )סס"ק כג( מגן אברהםה אולם. )סק"י( ט"זבמפורש. וכ"כ ה

ז לסמוך ע" לל, ולכן א"אקנים כם משלא זיכו להם ע"י אחר בתבשיל, ואין רוב בני אדם יודעים זאת ואינ

 .ב(ל)ס"ק  מ"בעל סתם בני אדם, אא"כ יודעים בברור שהקנו להם. וכ"כ ה

כהלכתו פ"ב  )יו"ט שני ךאוירב "זגרשלגבי בית מלון שבמטבח עובדים פועלים שאינם שומרים תו"מ, דעת ה

ירוב ולא לל מעניין העעים כיוד שאין להסתמך על גדול העיר שהניח עירוב בעבורם, שהרי אינם הע' מא(

 של. לב אכפת להם הדבר, לכן גם אם בעלי המלון הניחו עירוב, אסור לפועלים

 סעיף י':

 ע"י מי יכול לזכות עירובו לאחרים 

 אל להם מזכה ואינש מן ו()סי רא"שוה )שם( רי"ףוכתבו ה .אחר ידי על לזכות שצריך )פ.(שנינו בעירובין 

. בריםהע שפחתוו ועבדו גדוליםה ובתו בנו ידי על אלא הכנענים ושפחתו ועבדו הקטנים ובתו בנו י"ע

 עירובב שזוכה ב כלכת (ו"פ"ו ה) ם"רמבה לגבי עירובי חצרות. גם )עט:(ומקור דבריהם מהמשנה בעירובין 

 זה.ב זוכה אינו עירוב באותו זוכה שאינו וכל תבשילין בעירובי זוכה שבת

 לע הסמוך גדולוגדול, כשחשוב  (ח' סי ז"פ עירובין) רא"שלגבי קטן שאינו סמוך על שולחן אביו, דעת ה

 טורכתב העליו. ו חולקים .(כה ביןעירו) ף"ריוה (כ"ה א"פ עירובין) ם"רמבה אולם. קטן חשוב אביו שולחן

חד מהם חשוב ד כל אדיעבבדדוקא לכתחילה אבל  ב"ישטוב להחמיר כשניהם, והוסיף ה )סימן שס"ו(

 גדול, דכיון שהוא מדרבנן סומכים על המיקל.

ו ל שולחן אביסמוך עהברים שגדול גבי עירובי חצרות, שאפילו הסו (שז' עמו רפב' סי) ק"סמ בהגהות כתוב

  .פרץ ר"רה בשם .(ול לג' יס) בו הכל כ"כחשוב קטן, אחר שנשא אישה לא מהני סמיכות שולחן. ו

 דו,כי ידם הויא לא ולחנוש על שסמוכים פי על אף העברים ושפחתו דעבדו ביצה פ"ב שם() ש"ראה כתב

 על וךהסמ גוי לאב שולחנו על ךסמו תמיד להיות שרגיל לפי אביו כיד ידו דהויא הוא גדול בנו דדוקא

 ה"ד: סד גיטין)פות וא עפ"ד התוסוה בחנם. אצלו אוכל ואפילו הבית, לבעל מציאתו אין הבית בעל שולחן

  .(רבי ה"ד: אלא. ב"מ יב
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 .(שם) ם"רמבה וכ"ד. היד על הםל שמזכה (ועל ה"תוד: עט עירובין) י"רו )ביצה ח:( רי"ףלגבי אשתו, כתבו ה

מתגוררת  דוקא אםובי חצירות שדאמרינן לגבי עיר אשתו, י"ע מזכה כתב שאין (ו' סי שם) ש"ראה אולם

י תבשילין מפנ עירובילה"ה . ו)נדרים פח:(בחצר יכול לזכות ע"י, האל"ה לא, דיד אישה כיד בעלה 

 ים ע"י. ין מזכאכך שכשהוא מערב כולם מותרים, וא"כ האישה אינה צריכה לזכות ומכיון ש

 על מזכין, שבת בעירובי ידו על שמזכים מי וכל. אחר י"ע להם לזכות צריך לאחרים המערב :שו"עכתב ה

 .(31ו"שס סימן ל"וע) בזה ידו על מזכין אין, עירוב באותו ידו על מזכין שאין מי וכל; תבשילין בעירובי ידו

 כלתוא שאינה כיון ,רובעי צריכהכתב שאם אין אשתו אוכלת עמו אע"פ שמעלה לה מזונות  יש"שה

, שבזה תלוי חצירות לעירובי ומהד. ואינו לאחרינא אזכי לנפשה דזכיה מגו ,ידה על מזכה ולכן מתבשילו

 ס"ק יא() אברהם מגןהו למד בריבבעל הבית, אבל בע"ת כל מי שאוכל מתבשיל אחר צריך עירוב אחר. מד

עצמן. ריכות לערב בצודעות הי דא"כ צריך להניח עירוב על האלמנות שאינן יודעות לערב בעצמן, אבל

 הביא דברי היש"ש להלכה. לד( )ס"ק מ"בה

 סעיף יא': 

 הגבהת העירוב מהקרקע 

כול לזכות יו אינו שמזכה ברשות מכיון ,טפח הקרקע מן להגביה הזוכה צריך (ומאן ה"ד: ביצה ח) ן"רה כתב

  .(א"ה ו"פ עירובין )תוספתאבלא הגבהה, כדין עירובי חצרות 

 .טפח, הקרקע מן העירוב להגביה הזוכה צריך: שו"עכתב ה

 ס"ק לה() מ"בכ"כ הליו. ועמונח שדהיינו ממקום  )ס"ק יב( מגן אברהם'מן הקרקע' לאו דוקא, אלא כתב ה

 שגם אם מונח ע"ג דבר אחר, שצריך להגביהו טפח. 

 סעיף יב':

 נוסח העירוב 

 שרגא קיולאדלו ולאטמוני שוליולב לאפויי לן שרי יהא בדין ואומר עירוב מצות על ומברך: טורכתב ה

 .לומר ראוי שכן (ב"עסו כא דף' חי, ב 'סי ד"ש מועד בית ק"עבה) א"רשבה וכתב .לשבת ט"מי צרכנא כל למיעבדו

 לאפויי לאא כתבו לא (ח"ה ו"פ) ם"ברמוה :(ט) ף"ריה אמנם. (ומדאמרינן ה"ד. יא) ן"רוה (טז' סי) ש"ראה כ"וכ

  .ולבשולי

                                                   
 י"ע ולא, שלחנו על סמוכים אינם אם אפילו, הקטנים ובתו בנו ידי על יזכה לא אחר י"ע להם כשמזכהשם סעיף י כתב:  31

 הם' אפי, ריםהעב שפחתוו עבדו י"וע, לחנוש על סמוכים' אפי, הגדולים ובתו בנו י"ע הוא מזכה אבל; הכנענים ושפחתו עבדו
 בתוו בנו י"ע המזכ שאינו אומרים ישו. בחצר בית לה אין ואפילו מזונות לה מעלה שהוא פי על אף אשתו י"וע, קטנים

 אשתו י"ע ולא, רהבג שלא זמן כל, נושלח על סמוכה אינה אפילו, בתו י"ע ולא, גדולים הם אפילו, שלחנו על הסמוכים
 על ךסמו שאינו ובנ י"ע מזכה אבל; רבחצ בית לה יש ואפילו במזונותיך ידיך מעשה צאי לה שאמר או מזונות לה שמעלה
 בית לה יןא אפילו, תמזונו לה מעלה ינושא אשתו י"וע, שלחנו על סמוכה ואינה שבגרה בתו י"וע, קטן הוא אפילו, שלחנו
 ול שיש גדול וכן .בערוב המיקל בריד על סומכין ובדיעבד: הגה. דאפשר היכא שניהם לדברי לחוש טוב ולכתחלה. בחצר
 צריך וואינ. כתחלהל ואפילו. (בו וכל ג"סמ והגהות אשירי הגהות) ידו על מזכין, אביו שלחן על שסמוך פי על אף, אשה

 .(בו כל) לטלטל מותר בשבת מודיעם אם אלא, השבת קודם להם שזיכה לאותם להודיע
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 ולבשולי לאפויי לן שרי יהא בדין: ואומר עירוב מצות על ומברך, הזוכה מיד ונוטל חוזר: שו"עכתב ה

 .הזאת העיר בני לכל או ולפלוני ולפלוני לנא, לשבת ט"מי צרכנא כל ולמעבד שרגא ולאדלוקי ולאטמוני

 .(מהרי"ל) שמבין ז"לע בלשון לאמרו יוכל, הקודש בלשון יודע שאינו ומי: רמ"אוהוסיף ה

א ר שאין זה אלסוב מן ח(פ"ב סי) יש"שה אמנםמוכח שאמירת נוסח זה מעכב,  )ס"כ(לקמן  רמ"אמדברי ה

 ."ק יא()ס ט"ז"כ הול. וכבישהלכתחילה, אבל אם שכח אין בכך עיכוב, כיון שהכין תבשיל להתיר לו 

ד כל ללים ב'למעבוב שנכך עיכשאם לא הזכיר 'לאדלוקי שרגא'/'לאפוקי', אין בכ )ס"ק לז( מ"בכתב ה

 צרכנא'.

ירוב, שסומך על הע ה מגלהזסח שר לדברי הרמ"א, אין בכך המלצה אלא כך חייב לומר, דמכיון שבנובא

גר"ז הא לקמן בשם קת שנבי. ותלוי במחלו(מ-ס"ק לט מ"ב)אם אינו מבין מה שאומר לא סמך עליהם בפיו 

א הדבר כל ר נחשבאומהאם האמירה מעכבת, שלדעה שהאמירה מעכבת א"כ כשאינו מבין את מה ש

 האמירה אינה כבת גםמע אמר, אבל לדעה הסוברת שדין האמירה כדין הברכה, וכמו שהברכה אינה

"ה לגבי וכן הברכה, הן את תמבימעכבת, א"כ כמו שלענין הברכה גם כשאינו מבין את המילים די במה ש

 ת.רכי שבת צאהאמירה די בכך שמבין את ענין העירוב, שבא להתיר לו לעשות ביו"ט 

יל הוא של והתבש שליחותבשכשמניח עירוב  )קו"א סק"ב( גר"זהביא בשם ה )ד"ה ומברך(לכה הבאור ה

נו ברך מאחר שאילין לו ת אהמשלח, תלוי אם האמירה היא העיקר יברך, אבל אם האמירה אינה מעכב

ה יון שהוא עושעות, כהד עושה כלום. ומבואר בדבריו שאם מייחד את התבשיל הרי הוא מברך לכל

 עתל ורק וחומבשל יותר וב דמצוה בעצמו בלער אדם לכל יש לכתחילהכתב ש )ס"ק נז( כה"חמעשה. ה

הנוהגות  ש נשיםכתב שי סכ"ב() ערוך השולחן. והשליח ולעשות ז"ע לסמוך יש סיבה איזה כשיש הצורך

 ת צרכי הבית.אכינות שמ לשמוע את נוסח העירוב מפי בעליהן, שהרי עיקר העירוב נעשה בשבילן

 והוסיף שהוא הידור מצוה ואינו מעכב.

 סעיף יג':

  בישול מיו"ט ראשון לשבת 

 וטעמו, משום לשבת. ט ראשוןדאע"פ שהניח עירוב, אינו יכול לבשל מיו" (ח' סי כג כלל) רא"שכתב ה

 שהוא בשני חוטלש לו רשאפש וכיון ,שמדא גזירתשודאי יום ראשון עיקר ויו"ט שני אינו אלא משום 

 רבינו בשם (ט:) ן"רה וכ"כ .(לג ג"ח ד"נ) ירוחם רבנווכ"כ  ?!קודש ודאי שהוא בראשון ישחוט למה כחול

 (ב"הי ו"פ) המגידכ"כ ירו. והת , וטעמו משום ששבת קרובה התירו ע"י עירוב, אך שבת רחוקה לאאפרים

  .(תרפה' יס א"ח) רשב"א, וכ"כ ה(ג"ע קמז יד מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) עיטורה בשם

 .לשבת ראשון ט"מי לבשל יכול אינו עירוב שהניח פי על אף: שו"עכתב ה

אם יודע שיהיה לו ביום השני אונס  )דשני הוי חול לגבי ראשון(כתב שלטעם הראשון  )ס"ק יג(מגן אברהם ה

שלא יוכל לאפות, כגון שהוא יום אידם של הגויים, מותר לאפות או לבשל ביום הראשון, ובלבד שהיה 

אסור, שהרי ודאי אם  ת רחוקה לא התירו()שבות קרובה התירו שבודעתו לכך בשעת העירוב. אבל לטעם השני 
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יו"ט ביום חמישי, וביום שישי הוא חול, ויש אונס שאינו יכול לאפות ביום שישי, אין שום היתר לאפות 

 .)ס"ק מא( מ"בביום חמישי לשבת ע"י עירוב, וה"ה לכאן. וכ"פ ה

הרי אפשר לו שבת, שכלו בשאפילו אם עבר ובישל ביום הראשון אסור לאו )פ"ב סימן א( יש"שה כתב

, וכ"ש ב("ק מס) מ"בוכ"כ ה אוכלו.כתב שודאי אין איסור ל )ס"ק יב(ט"ז ה אולםלבשל למחרת בשביל שבת. 

 אם לא בישל מאכלים אחרים לשבת. 

 סעיף יד':

 הניח עירוב שיועיל גם ליו"ט אחר 

 )טו:(שנינו בביצה 

אמר: כדי  שיארב וב. י שיברור מנה יפה לשבת, ומנה יפה ליום ט: כדרבאאמר  -"מאי טעמא? 

 שיאמרו: אין אופין מיום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול"

ה יברור מנה יפכדי ש א בעיו"טשהנ"מ בין שני הטעמים, דלרבא צריך לערב דוק (א' סי) ש"ראה כתב. א

 דאף יים.ט אחר אם יתקף ליו"ב אות שיהיה לעירולשבת, ולרב אשי יכול לערב אפילו קודם עיו"ט ולהתנ

 שבתל להכין התחיל כבר פ"עכד כיון ,לן איכפת לא ההוא טוב יום קודם רב זמן העירוב שהניח דנמצא

צריך בשישי, כך ש רון חליו"ט אח. ואם חל יו"ט של סוכות ביום חמישי, והחול בימות קודם מזמן ההוא

 (ג"ע כב נט' סי) וב כלהל שפת . דעה נוסבלערב גם בשבוע הבא, יכול לערב עירוב אחד בשביל שניהם. 

 טוב יום ודכב איןדווקא, וב' משמע טוב יום מערב תבשילין עירובי אדם עושהשהביא מלשון המשנה '

 בשם (תרעב' סי) המרדכי. ג .להשכיחו שבא מאחר זכרהו שייך בתבשיל ואין צורתו עברה שכבר בתבשיל

 יום צאימו עד ושבפיר שיאמר דובלב לאחרון גם מועיל ראשון טוב יום של תבשילין עירובי :ירושלמיה

זו,  יו"ט שבשנה יל לכלירוב שיועע. עוד כתבו, שלא מועיל להניח (ב אות ו"פ) "כ הגה"מוכ .האחרון טוב

 יו"ט. ת ומנה יפה לפה לשבינה שאם מקדים כ"כ אין לך שכחה גדולה מזו, ובטל טעם העירוב שיברור מ

 קרולכן מועיל  ב אשי,כר הסתפק האם הרא"ש נקט בדווקא את הדוג' של סוכות מכיון שסובר ב"יה

שכחה  כיון שאין לךאחר מ ו"טט הבא. אך לטעמו של רבא אינו יכול לערב לילשבת הבאה אבל לא ליו"

 גדולה מזו. 

 לא לכתחלה ,חרא ט"לי אפילו ,קיים שיהיה זמן כל עליו לסמוך דעת על העירוב הניח אם: שו"עכתב ה

 .עליו לסמוך יכול בדיעבד אבל, אחר ט"לי עליו יסמוך

נראה  ולם. ומסבראאחד לכבו די הסתפק האם בעינן כזית לכל יום טוב ויו"ט, א )ד"ה אבל( באור הלכהה

עירובי  ים בו, בסברתמשותפ ולםכשצריך כזית לכל יו"ט, דבשונה מערובי חצרות שכל עוד יש כזית הרי 

שון מרן "ט. וכתב שמלים ליושילתבשילין צריך שלכל יו"ט יהא כזית שכביכול התחיל לבשל ע"י את התב

ב ולא ק ליו"ט הקרואבל ר זיתשדי בכזית אחד. ונראה שהכריע שבדיעבד יכול לסמוך על אותו כ משמע

 ליו"ט אחר, שהרי הכלבו מחמיר בכל מקרה בזה.
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 יז': -סעיפים טו' 

  נאכל או נאבד 

 )טו:(שנינו בביצה 

ר אמבת... שסומך עליו ל -ו בתחלה, ואם שייר ממנו כל שהוא לא יבשל עלי -"אכלו או שאבד 

 ומר"ג -אביי: נקטינן התחיל בעיסתו ונאכל עירובו 

ר שמותר לגמו בד, אועיסה הזו בלהסתפקו האם מותר לגמור את ה אביי( אמר ה"ד. )י ן"רוה יב(' )סי ש"ראה

יון כל התבשילים, ר את כגמואת כל תבשילי השבת. יתכן לומר שאם העירוב הוא היכר בעלמא מותר ל

ביו"ט חשוב  הבישולת, וההיכר. אך אם העירוב חשוב כתחילת הבישול לשבשבתחילת בישולו היה 

 להמשך הבישול שהתחיל, רק אם התבשיל נמצא אפשר להמשיכו כביכול.

 .יתכז ממנו נשתייר כ"אא לבשל יכול אינו, לשבת שבישל קודם שאבד או העירוב נאכל: שו"עכתב ה

 אם דיןה והוא; עיסה אותה רגומ, העירוב ונאכל בעיסתו התחיל .לאכלו יכול שבת צרכי שהכין לאחר

 .שהתחיל התבשיל אותו שגומר, לבשל התחיל

 ם נאכלה הפתא, אבל אח"כ שדווקא אם התבשיל נאכל א"א לבשל )ס"ק יד( מגן אברהםוה יש"שכתבו ה

 .ק מו()ס" "במערב. וכ"כ הל, א"צ יום חמישישישי ונזכר ב-אין בכך כלום, ואפילו אם חל יו"ט בימי חמישי

 ללחם אותו יחשינ כוןנחילה שלכת )שם סימן יח( יש"שבשם ה )ס"ק טו( מגן אברהםו )ס"ק יד( ט"זכתבו ה

. ריתאאח מצוה בו ליתעביד אחד מצוה בו דאיתעביד דכיון ,עליו יבצע ובמנחה ושחרית בערבית משנה

 .)ס"ק מח( מ"בוכ"כ ה

 דיעבד, משמעבעירוב הנאכל שמלשון הגמ' והפוסקים שדיברו על אופן ש )אות טז(מאמר מרדכי כתב ה

לא ו שמא ישכח ום שחששמשוושאסור לכתחילה לאכול ביום טוב מהעירוב ולהשאיר ממנו כזית לשבת, 

ול ממנו ה שיצטרך לאכרוב כזעי ישייר כשיעור כזית. והוסיף, שלפיכך טוב להיזהר שלא להניח בתחילה

שגם  כתב, שיתכן א( ' א אותרוב סי)שש"כ פמ"ו הע' ק. עירוב תבשילין הערוך יד העיירבך גרש"ז אוביו"ט. וה

התבשיל  וב היא שיהיהת העירמהושבדיעבד אינו מועיל להניח עירוב ע"ד לאכול חלק ממנו ביו"ט, כיון 

 מיוחד לשבת, ורק בדיעבד אם אכל ונשתייר כזית מועיל.

 שחתך יקונו, כגוןחיל בתק שהתהניח הקדירה עדיין אצל האש ר ביאר שאפילו לא )ס"ק טז( מגן אברהםה

 מ"ב. וכ"כ הלאפות כ"אח רומות ללוש שהתחיל כ"ג מיירי הבעיס דהא ,לבשלו מותר וכדומה הלפתות

 .)סק"נ(

דן  מר()ד"ה גו לכהה באורהרכיו. שאם התחיל גומר כל צ )ח"ב סימן תרסט(רדב"ז כתב בשם ה )סק"ח(הברכ"י 

ול, אך אינו ול גומר הבישת הבישחילבדבריו, מה הכוונה 'כל צרכיו' האם כל צרכיו לגמרי, או אם הוא בת

 אלא רק אותו יל אחרתבשברשאי להמשיך לאפות וכד'. ומסיק לחומרא, שאין רשאי להמשיך אפילו 

 שהתחיל, וכ"ש מלאכה אחרת.
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 סעיף יח':

 אפה או בישל חלק ונאבד העירוב 

, אם הכוונה "ומרג - ועירוב ונאכל בעיסתו התחילשיש להסתפק בדברי אביי " )שם סימן יב( ש"ראהכתב 

 או .לבד מרנויג אחד תבשיל לבשל התחיל אם וכןשגומר העיסה שהתחיל בה ושוב לא יבשל ולא יטמין 

 משמע לשוןוה .שבת צרכי כל גומר קיים העירוב בעוד שבת מצרכי באחד להתעסק שהתחיל כיון שמא

 ורהי יבא עד שקול והדבר מרהגו ל"הול קאי לחוד אעיסה דאי ,שבת צרכי כל דמשמע 'גומר' דקאמר כן

 עודב שעשה המד הראב"דשם ב כתב (ה"ה ו"פ) המגיד והרב ,בכך נסתפק (אביי אמר ה"ד. י) ן"רה. גם צדק

 יכול טוב יום לצורך וב תכויןנ. והסכים עמו, שמה שנעשה בהיתר אפילו לשבת לו מותר קיים שהעירוב

  .ט"ליו ואילך מכאן ולבשל לשבת להניחו

 תכויןנ אפילו בהיתר שנעשה המ, אבד או העירוב ונאכל אפה ולא בישל או, בישל ולא אפה: שו"עכתב ה

 .ט"ליו ואילך מכאן ולבשל לשבת להניחו הוא יכול טוב יום לצורך בו

של רו לשבת ולבלהשאי יכול ועוד שמה שבישל אחר שנאבד העירוב אינו )ס"ק יז(מאמר מרדכי כתבו ה

 .ס"ק נא()מ"ב ה"כ אחרים לצורך יום טוב, דהערמה הוא, שהרי יש לו תבשילים ליו"ט. וכ

 

 סעיף יט':

 עירוב תבשילין למי שאינו מבשל 

 )כב.(שנינו בביצה 

ת הנר, דליקין לו אחת, ומאדרה "מי שלא הניח עירובי תבשילין אופין לו פת אחת, וטומנין לו ק

 ומחמין לו קיתון אחד... וכדי חייו שרו ליה רבנן"

ולכן  ותר מנר אחד,יהדליק לאי הראשונים דייקו מדברי הגמ' שמי שלא הניח עירובי תבשילין אינו רש

' סי ד"ש מועד בית ק"עבה) א"ברשה בוכת, )ד"ה ומדליקין( תוספותצריך לומר בנוסח 'ולאדלוקי שרגא'. כ"כ ה

כן משמע ו בה"ג , וכ"ד(ןומדאמרינ ה"ד .יא) ן"רוה (טז' סי) ש"ראה כ"וכ .לומר ראוי שכן (ב"סוע כא דף' חי, ב

הדליק לאינו רשאי  בשיליןירובי תעסוברים שמי שלא הניח  )טז:( מאיריוה )כא:( ה"רא. ה)ב, א(בירושלמי 

ולה הדלקת הנר כלכיון ש' מיותר מנר אחד, אך לדעתם המניח א"צ שיזכיר בפירוש 'ולאדלוקי שרגא

 ב'לאפויי ולבשולי'. 

עירוב  גם בלאשכך למד הב"י , ומולבשולי לאפויי אלא כתבו לא (ח"ה ו"פ) ם"רמבוה :(ט) ף"ריה אמנם

שאי רבשילין שלא הניח עירוב ת סובר שגם מי בשם הירושלמי פ"ב ה"א( 450)עמ'  ראבי"הגם ה דליק.מותר לה

יכו עה זו לא הצראר שלדבי י"ט()סבשם חכמי התוספות. הלבוש  )טז:(להדליק נרות שבת, וכ"כ המאירי 

 עירוב אלא לצרכי סעודה, כיון שצרכי סעודה הם העיקר.

 .אוסרים ויש, שבת של נר להדליק מותר עירב שלא מי: שו"עכתב ה



 279 __________________________________________ הדלקת נרות בלבד הנחת עירוב בשביל

סח לקת הנר מנואת הד רמב"םסובר שאין עיקר בדקדוק הב"י מהשמטת הרי"ף וה )ס"ק יח( מגן אברהםה

שאי ח ע"ת אינו רלא הניי שהעירוב, משום שהם סוברים שא"צ להזכיר אלא את עיקר הסעודה, אבל מ

)קב,  דםא חיי, אות כא() גר"ז, (ימן כוס)פ"ב  יש"שה . וכ"פ)שלכתחילה די בנר אחד. רסג, א(להדליק אלא נר אחד 

 ועוד. יד(

 סףוברכי יוכ"כ ה מצוה. הואשכתב שכדאי הם הרי"ף והרמב"ם לסמוך עליהם להדליק נר של שבת  ב"חה

 ו"ט.הנרות גם בינהנה ממשום ש הקל )סכ"ח( ערוך השולחןועוד. ה )עמ' רעח הע' ט( עובדיה חזון, )אות ט(

. משום שכל נר אחדבסתפק יכתב שלכתחילה נכון שיקנה לאחרים והם ידליקו לו או  )ס"ק נה( מ"בה

ו וכל ללמוד אי לא יצטער כמ, אלא שהוסיף שאם הוא )אות קיב( כה"חהראשונים מחמירים בזה. וכ"כ 

 משום עונג שבת, יוכל לסמוך על המתירים ולהדליק עוד נרות.

 הנחת עירוב בשביל הדלקת נרות בלבד 

ם לא יעשה שו ת נרותמהדלק סובר שמי שבישל את כל צרכי שבת מעיו"ט וחוץ )אות יח( רדכימ מאמרה

"ת עשא"צ להניח  סובריםש המלאכה ביו"ט בשביל שבת, יניח עירוב תבשילין אך ללא ברכה. שהרי י

ד. ועו )ז, עד( ותהלכ שנהמ, שו"ת ו()ח, תקל אפרים רבבות, שו"ת )אות קיג( כה"חעבור הדלקת נרות. וכ"כ 

אין שוביאר  מנם מהא(א"ב ד"ה ג סק )שש"כ פ"ב הע' נה.שו"ת מנחת שלמה תנינא סי' נח אות גרש"ז אוירבךוכ"ד ה

. , מניחים ע"תט לשבתיו"ממצווה להניח ע"ת, אלא רק כאשר יש צורך לעשות מלאכה שאסור לעשות 

 .ות ג(י' נד אסלו, ח"ט  ')ח"ז סי יצחק מנחתובשו"ת  )ח"ה סי' לז אות ט( משה אגרותוכ"פ בשו"ת 

רכה, תבשילין בב עירוב ניחיםסובר שגם עבור הדלקת נרות מ )חוט שני עמ' קנ( גר"נ קרליץ, הלעומתם

 ו מלאכה אחרתישול אל בעוממילא מצווה על כל משפחה להניח עירוב תבשילין. משום שע"ת אינה 

א הסוברים שא" אשוניםם רוישנהמתוכננת ליו"ט, אלא על האפשרות שיוכל לבשל כאשר יהיה צורך. 

)ח,  הלכהפניני ו קכב( )ז, םמניוז מועדיםלהדליק נרות בלא ע"ת, משמע שהוא גם עבור ההדלקה. וכ"כ ב

 .ג(

ר"נ גוה שיבילא גרי"שדעת ה והנצרך לעשות מלאכות דרבנן, כגון לחמם על האש תבשיל שהתבשל כבר,

ת נכללו בתקנ דרבנן לאכותשיש לערב בברכה, כיון שגם מ )לקט הל' יו"ט וחוה"מ פי"ט ס"ק כח( קרליץ

 העירוב.

 סעיף כ':

  האם יכולים לבשל עבורו או הוא לאחרים -לא הניח עירוב 

 )יז.(שנינו בביצה 

"איבעיא להו: מי שלא הניח עירובי תבשילין הוא נאסר וקמחו נאסר, או דלמא הוא נאסר ואין 

צריך  -קמחו לאחרים. אי אמרת הוא נאסר וקמחו נאסר  לאקנויי -קמחו נאסר? למאי נפקא מינה 

לאקנויי קמחו לאחרים, ואי אמרת הוא נאסר ואין קמחו נאסר לא צריך לאקנויי קמחו לאחרים, 

מאי? תא שמע: מי שלא הניח עירובי תבשילין, הרי זה לא יאפה ולא יבשל ולא יטמין, לא לו ולא 
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מקנה קמחו לאחרים, ואופין לו ומבשלין  -צד הוא עושה לאחרים, ולא אחרים אופין ומבשלין לו. כי

 לו. שמע מינה: הוא נאסר וקמחו נאסר, ש"מ"

 פצא. או גם על הח הגברא על הגמ' מסתפקת בגדר איסור בישול ללא עירוב תבשילין, האם הוא איסור

. במשיכה ןקניהנ ןמטלטלי שארכ אלא סודר, בלא פיקש ש'לאקוניי' הכוונה במתנה (אבעיא ה"ד: ט) ר"ןה

 כל בהם יוצאין גואתרו לולב כןו מצוה משום טוב ביום להקנותו התיר ג"בהש כתב (תרעו' סי) המרדכי אך

 קנין לאב משיכהב להקנות הב"י כתב דאפשר שהמרדכי אוסר אפילו להחזיר. מנת על מתנה י"ע העם

 התירו. מצוה ובמקום וממכר כמקח דמיחזי משום סודר,

. לאחרים ואשה דעיםיו לםהעו שאין ביאר מפני טורלבשל לאחרים אפילו בביתם? המה הטעם שאסור 

אינו מבשל שודעים, כיון יאפילו וא. לא קיבל הסבר זה, שהרי העולם אינם יודעים מי עירב ומי ל ב"יה אך

 אול לו לל, לאאכות כר במלשאדם שלא עירב אסו הוא בביתו מוכח שלאחרים מבשל. לכן ביאר שהטעם

 לאחרים. ולא לו לא לחול ט"מיו לבשל שאסור כשם לאחרים

 למי ומבשלין אופין עירוב יחוהנ שלא אחרים מסתברא כתב :(קמח יד מחלוקת טוב יום' הל ב"ח) העיטור בעל

פ"ו ) רמב"םוכ"נ מה .לאחרים ופהא אינו גרסינן דבהדיא דחאו, טורה אך. כמותו אדם של דשלוחו שהניחו

רים ל קמח של אחלו, אבשקמח כתב שאפשר להסביר לעיטור ש'אינו אופה' הכוונה כאשר ה ב"י. הה"ט(

 שהניחו עירוב מותר לאפותו לצרכם.

 וגם, יתםבב אפילו, יםלאחר לבשל אסור כך לעצמו לבשל שאסור כשם, עירב שלא מי :שו"עכתב ה

 פיןאו והם הבמתנ שעירבו םלאחרי ותבשילו קמחו שיתן אלא תקנה לו ואין; לו לבשל אסורים אחרים

 .לבשל יכולים בביתו ואפילו, לו ונותנים ומבשלים

 עיצה למי שלא הניח עירוב תבשילין 

 )כא:(שנינו בביצה 

ב הונא יה רבנן. ורלו שרו חיי "אמר רב הונא: לעולם אימא לך שלא הניח עירובי תבשילין, וכדי

רה בשלין לו קדחת, ומת אפפין לו לטעמיה, דאמר רב הונא: מי שלא הניח עירובי תבשילין או

 ן"ג קטדאחת, ומדליקין לו את הנר. משום רבי יצחק אמרו: אף צולין לו 

ן שום , שכשאיעוד כתב .צרכיו לכ לו ויעשו קמחו להם יקנה שעירבו אחרים יש שאם (טז' סי) ש"ראה כתב

רכו להיתר זה ו מובן מה הוצאינאחרת ) אדם שעירב שיכול להקנות לו קמחו ע"מ לאפות, התירו לו 'כדי חייו'

  .(בריםד' ג' תנימ ה"ד. יא) ן"רה כ"וכ (א"ה ב"פ) בירושלמי משמע וכן. הרי יכול להקנות קמחו לאחרים(

ר לאדם לדעתם מותוחולקים,  (ג' סי ד"ש מועד בית ק"מי. עבה' גמ ה"ד: כא' חי) א"רשבוה (ב"סוע י) ה"רזה אמנם

כ"ד והם את קמחו. להקנות ל לשלא הניח עירוב תבשילין לבשל לו כדי חייו גם כאשר יש אחרים שיכו

ט עשות דבר מועליכול  שהוא ב()פ"ב ה"והביא ראיה מהתוספתא  )דפוס פראג סימן שיז(מהר"ם מרוטנבורג 

ות לא יכול להקנאעצמו, בות אסור לו לעשלעצמו אפילו אם יש אחרים שעירבו, ורק יותר מכדי חייו 

 לאחרים והם יעשו עבורו.
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 שאינה ריםסוב שהם (ט"ה ו"פ) המגיד הרב וכתב .הונא דרב מימרא האי השמיטו ם"רמבוה ף"ריה אבל

בר וסומשמע שאינו  ,תבשילין יעירוב בשהניח העמיד המשנה .(כב) דרבא משוםהב"י ביאר דעתם,  .הלכה

 כבתראי.כרב הונא, וקי"ל 

 אחת הקדר ולבשל חדא פת בצמצום לאפות שמותר א"י שעירבו אחרים שם אין ואם :שו"עכתב ה

 . אחד נר ולהדליק

 להם להקנות הרוצ שאינו לאא אחרים שם יש דאפילו הסכימוועוד  אדם חיי, גר"ז, רבה אליה ,יש"שה

 קמחו קנהשי מאד נכוןש סא( )ס"ק מ"בכתב ה אכן ,'וכו אחת פת לאפות לו מותר כן גם טעם מאיזה

 .משנה ללחם עבורו לאפות שיוכלו כדי לאחרים

 לא הזכיר המלאכות בפירוש 

 לכ למעבד ןל שרי יהא יןבד: אמר אלא, בהדיא המלאכות הזכיר ולא עירוב הניח ואם: רמ"אכתב ה

 . (ז"א) כלל עירב שלא כמי הוי, צרכנא

'. רוב 'ולשחוטיא בעיש בהדשאסור לשחוט מיו"ט לשבת כיון שלא פיר )סימן עח( מהרש"ל כתב בשו"ת

וסיף 'ולבשל'. וה ם בכלל, החלק עליו, שכל המלאכות שקודם הבישול כגון הפשט ומליחה ב"חה אולם

שטוב  ב"ח, והוסיףם עם ההסכי ()ס"ק כא מגן אברהםשנראה שהרש"ל חזר בו כיון שלא כתב כן ביש"ש. ה

 '.לומר בהדיא 'ולשחוט

 למצוה רק ואינ 'דיןבה' של ירהדהאמ ל"וס זה דין עיקר על החולק יש"שהביא את דברי ה )ס"ק יח( ט"זה

 ינוא' וכו יןבהד של נוסח לכל אמר לא אפילו עירוב לשם התבשיל שהניח כיון בדיעבד אבל ,לכתחלה

 הלכה ןלעניש חיי אדםוה גר"ז. וכתבו הלשבת ט"מיו המלאכות כל לעשות עליו לסמוך ומותר מעכב

 רובלהעי יטלוו יחזור טוב םיו ליל כניסת קודם נזכר אם כ"וע ,הראשונה כסברא להחמיר יש לכתחלה

 קמחו יקנה ש"עב נזכר ואם ,חלהבת בירך כבר אם שנית ויברך יחזור ולא' וכו בהדין נוסח ויאמר בידו

)ס"ק  במ"כ"כ ה. והאחרונה בראס על לסמוך יוכל להקנות למי לו אין ואם לו ויתנו יבשלו והם לאחרים

 .סג(

 המתענה ביום טוב 

 עירוב חהני שלא כמי דהוי, וםבי בו לצורך אפילו לאחרים לבשל אסור, ט"בי שמתענה ומי: רמ"אכתב ה

 .(ו"מהרי) לאחרים מבשל שאינו

 שבת על חלהלכת צמובע בשללשאם אירע יו"ט סמוך לשבת, אסור לאדם זה  )ס"ק כב( מגן אברהםה כתב

 יתר.ים שוב אין הל לאחרו לבש, משום שלא הותר אלא מטעם 'הואיל' ומכיון שאסור לעירוב שהניח אף

 . תבשילין עירוב והניח ילהוא נאסר קמחו דאין משלו לו ומבשלין אופין אחרים או ביתו בני אבל

 יום מערב עירב שלא למי דומה אינוש ,א"דרמ דינו עיקר על מפקפקיםועוד  מאמר מרדכי, בית מאירה

 משום רק עליו בא לא שהאיסור בזה כן שאין מה, עליה חייל טוב יום איסור, עירב שלא כיון דהתם, טוב

 עוד יצטרך לא שבודאי לערב סמוך והוא שביעה כדי אכל שכבר למי זה ודומה, לאכול יכול שאינו

 מותר לביתו אחרים אנשים אז מקלעי אי הכי ואפילו, בחנם לבשל בודאי אז אסור וממילא, יותר לאכול
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 בעבורו שיבשלו אחרים לו אין אם לשבת הסמוך טוב ביוםש אליה רבה. לכן כתב הבשבילן לבשל לו

 מ"ב. וכ"כ הב"בעה לצורך לבשל יכולה כ"ג טוב ביום שמתענה משרתת אשה וכן בעצמו לבשל לו מותר

 .)ס"ק סה(

 דין אורחים בעירוב תבשילין 

 על אף לבשל ריןומות לו טפליןנ הם ב"הבעה שעירב כיון אדם של ביתו ובני אשתוש )ס"ק נו( מ"בכתב ה

 .אחר ידי על להם זיכה לא הוא וגם כלל לעצמן עירבו שלא פי

נו יכול ני העיר, איבעבור  עירובלרצה ללמוד בתחילה שכל מי שיכול לעשות קניין  )ד"ה מי( באור הלכהה

שולחנו של  מוך עלרח שסהסובר שכל או )אות יא( מחצית השקללצאת באותו עירוב. והביא דברי ה

 ר.ר כל בני העיוב עבועירהמארחו ביו"ט ושבת, יוצא בערובו של המארח, למרות שיכול לקנות את 

ו"ט ושבת, ילמשך  ביתםבכתב שהורים שילדיהם הנשואים באים להתארח  )בוטשאטש, ז( אשל אברהםה

)מאמר  אליהו גר"מ. הז, עד() לכותה משנה, שו"ת )עמ' רעז( עובדיה חזוןאינם צריכים עירוב נוסף. וכ"פ ב

 כתב דה"ה לכל משפחה המתארחת למשך שני הימים. , יז(127מרדכי עמ' 

עירובו ינם יוצאים באשפחות עלי מסובר שילדים נשואים ואורחים ב )חוט שני עמ' קנד(גר"נ קרליץ ה אמנם

פכ"ב תשובה  )ח"ג לציון אור"ת בשוליו מחמת הספק. ושל בעל הבית, ועליהם להניח עירוב אך לא יברכו ע

 שואים.ים נכתב שכדי לצאת מהספק יאמר בעל הבית שהעירוב גם בשביל אותם בנ ד(

י פסק, וכ"כ הבשיליןתעירוב  שחייב מדינא להניח )שם( הלכות משנההמתארח בבית מלון, כתב בשו"ת 

ישנים  ות החג, אבלל סעודכם את וכלים אצל אביה, ושה"ה לאורחים או בנים נשואים שא)אות יז(תשובות 

תיחו מים מאכל, או יר ו איזהבשלבביתם הפרטי ושם מדליקים נרות, ויניחו בלא ברכה, וטוב יעשו אם י

בית  פסק לגבי ' קנה()עמ ניש טחוב אמנםלשתיה לכבוד שבת, וכך יוכלו להניח עירוב תבשילין בברכה. 

רחים ל האוכלוהוא מועיל  ים,ין עבור מטבח המלון וכל שאר הצרכמלון, שהמשגיח מניח עירוב תבשיל

 .)ח, ג( פניני הלכהבמלון. וכ"כ ה

 סעיף כא': 

 נזכר קודם סעודת שחרית שלא עירב 

, שבתל ויותיר אחת בקדירה ההרב ט"ליו בהשכמה יבשל עירב שלא שמי (תרעא' ביצה פ"ב סי) מרדכיה כתב

  .(קעב' עמ קצד 'סי) ק"סמ כ"וכ ,'וכו קדירה אשה ממלאה .(יז) כדתניא שבכה"ג אפילו לצורך חול מותר,

 ואוכל בטו יום ךלצור ולאפות שללב יכול תבשילין עירובי הניח שלא מי כתב :(לג ג"ח ד"נ) ירוחם רבינו

 . אכילה דוקא קודםוההיתר הוא אפילו בכמה קדירות, ו .יותיר יותיר ואם ומין מין מכל

: רמ"א). שבתל ויותיר חתא בקדרה הרבה יבשל, שחרית סעודת קודם עירב שלא נזכר אם :שו"עכתב ה

 דאפילו א"יו. (וטנבורגהלילה. מהר"ם מר עד דולק ויניחנו, דבר איזה לחפש דלוק בנר לחדר י"מבע לילך שיוכל הדין והוא

 .ואחד אחד מכל שיאכל והוא; הוא אכילה שקודם כיון, מותר קדירות כמה לבשל
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ל תוב 'לנא ולככעירוב הוסח שכיום אם שכח אחד ולא עירב מותר, כיון שבנ )פ"ב סימן י( יש"שכתב ה

זכות, לשהרי צריך  כתב ק כג(ס") מגן אברהםה אולם. ב"חישראל' וא"כ כל אחד מערב לכל ישראל. וכ"כ ה

 .ק לב, סו()ס" במ"הואין לך אדם שעושה כן אלא הבקי בכך. ולכן אין לסמוך ע"ז. וכ"נ מ

 הבישול שעתב פ"עכש יוןכשאם אירע שלא אכל כלל ממין אחד אינו אסור לשבת,  )סק"כ( ט"זכתב ה

 הוא בישולו רדעיק דכיון ז"ע חולק מאיר ביתה אך. בהיתר שלו המעשה היה הרי היום לאוכלו נתכוין

 מההער הוי אל ז"דעי טוב יוםב קצת ממנו אוכל פ"שעכ מה רק הוא ההיתר וכל ט"ליו צ"וא מחר לצורך

 מ"בכתב הו. לחוד מחר צורךל בישולו כל דנמצא לכל ההערמה מינכר הלא יאכל לא כ"אח ואם ,הניכרת

 שללב התירל שאין ראשונהה כדעה דהעיקר ל"ס אחרונים שכמה אחרי בזה להחמיר נראה כןש )ס"ק עא(

 העולם שנהגו אלא שבת בשביל גם בה שמרבה אלא טוב יום לצורך באמת שמבשל קדירה באותה אלא

 .קולא על קולא להוסיף אין פ"עכ ל"וכנ אחרונה כדעה להקל

 סעיף כב':

 נזכר ביו"ט ראשון שלא עירב 

 )ו.(שנינו בביצה 

ר ליה: וה עציב, אמייה דה, חז"רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי, בשני ימים טובים של ראש השנה

לא  ר האידנא, מיממר ליה: ולותיב א -מר ליה: דלא אותיבי עירובי תבשילין. א -אמאי עציב מר? 

א בשני דאמר רב רמאמר ליה: אי -אמר רבא: מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו ומתנה! 

יצה בעי: אף דרוהא אמרי נה -ימים טובים של גליות, בשני ימים טובים של ראש השנה מי אמר? 

 "להא דנהרדעימר ליה רב מרדכי: בפירוש אמר לי מר דלא סבר א -מותרת. 

, דשקו ומהו מהו חול ספק היהו, הירח פי על שקידשו בזמן רק נאמר זה שדין פוסק ו("הט ו")פ ם"רמבה

 דוחה יח(מנ ה"ד. ט) ן"רה. התנותניתן ל ולא, קודש ומהו חול מהו ספק אין, הלוח פי על שמקדשים כיום

 בותינוא במנהג להזהר החובה מפני גלויות של ימים טובים שני נוהגים אנו שכיום, ם"הרמב דברי את

 ? המקורי מהדין שמנהגנו חמור להיות יכול וכיצד, בידינו

 בל כשאין לונות, אל יכול להתכאשר יש לו דבר המבושל מאתמו דדוקא אפרים ר"ה בשם כתב )שם(הר"ן 

 בעל"כ כראה דא"צ, ושנ טורב ה. וכת)ב, א(דבר מבושל מאתמול לא מועיל תנאי, ושכן נראה מהירושלמי 

 .)ח"ב הל' יו"ט מח' יד( העיטור

 אם בלא; תנאי לע לערב יכול ואינ ה"ר של ט"בי הוא אם, עירב שלא ראשון ט"בי נזכר אם :שו"עכתב ה

 יהא הז בעירוב, חול היום ואם, לערב צריך אינו קודש היום אם, בתנאי לערב יכול גליות של ט"בי הוא

 לא, תמולמא דבשיל מידי ליה לית דאי א"וי. כלום לומר צריך אין ולמחר', וכו ולבשולי לאפויי לן שרי

 .תנאו מהני

 .ס"ק עה() מ"ב"כ הנה. וכא ראשושהעיקר כסבר ב"חו )פ"ב סימן יד(יש"ש בשם ה )ס"ק כו( מגן אברהםכתב ה

שיברך תחילה.  )הגהות הרי"ף ביצה פ"ב( דרך תמיםבשם ה )ס"ק כה(קודם שיעשה התנאי, כתב המגן אברהם 

וביאר, שאע"פ שהוא ספק הרי גם כשמערב מעיו"ט ראשון עבור יו"ט שני מברך על הספק, שהרי יו"ט 
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הוסיף לבאר שכל מטה יהודה שני הוא ספק חול, ומוכח שספק זה שונה משאר ספקות ומברכים עליו. ה

 רעק"א אמנםכים עליה. מהות עירוב תבשילין בשני י"ט של גלויות נתקנה מתחילה על הספק, ולכן מבר

שאין לברך. והוא מפני שאין מברכים על  )על מסכת ע"ז כללים שבסוף הספר סימן ט( לחם סתריםכתב בשם ה

 הספק.

א רעק"ו סימן קל() צבי כםחת כאשר ישנו גדול העיר שזיכה לכל בני העיר מערב יום טוב, כתב בשו"

משפטים שם הכתב ב מא(קלה וק )אות כה"ח נםאמשמ"מ יתנה ביו"ט ראשון ולא יסמוך על גדול העיר. 

ן שבזמנינו אי רמב"םדעת השעדיף לסמוך על גדול העיר מאשר לערב בתנאי, לחוש ל )ב, לב(ישרים 

 .)אות י(ברכ"י מועיל לערב בתנאי. וכ"כ ה

 כד': -סעיפים כג' 

 עבר ובישל במזיד או הערים 

 )יז:(שנינו בביצה 

לא  ולא יטמין, אפה ולא יבשלהרי זה לא י -עד שלא הטמין  כלו עד שלא אפהא -עבר ואפה מאי? 

הותיר  -ם הותיר וב, ואטיום לו ולא לאחרים, ולא אחרים אופין ומבשלין לו. אבל מבשל הוא ל

שאני הערמה  ת,רהערמה קא אמ אמר רב אשי: -אסור.  -לשבת, ובלבד שלא יערים. ואם הערים 

 דאחמירו בה רבנן טפי ממזיד"

, אחרים יןתבשיל בשלוי, אורחים להזמין צריך אני עוד :לומר, לצורך שבשל לאחר -א יערים של רש"יופי

 אשה מלאהמ: כדלעיל שרי לחול ודאפיל אמר הא - לשבת ירבה אם, אחת בקדרה אבל, לשבת ויותירם

 .אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פי על ואף, בשר קדרה

. נסולק אין בתש כבוד משום להו דמסתברוהאמוראים שדחו,  אשי רב מדברי דמשמע (י' סי) ש"ראה כתב

הוסיף ו ,(י"ה ו"פ) ם"רמבה א. וכ"פסובר דמכיון שלא נפשטה השאלה, הוא ספק דרבנן ולקול (י.) ן"רה גם

 תקעויש רימיןמע הכל נמצאו למערים תתיר שאם המזיד על אסרו ולא המערים על ואסרו החמירו ולמה"

 ."אחרת עםפ יעבור לא היום עבר ואם מצוי אינו המזיד אבל, תבשילין עירובי שם

 שמדובר . ומשמעמותר אחריםל אבל לו דוקא לומר אפשר פרץ ר"רה בשם (ד"ע כב דף נט' סי) בו הכל כתב

  על המערים.

"א בשם תב ההגהמחמיר. וכ ואלי רבינו אךמותר.  בשוגגש ריב"אבשם  (י' סי ב"פ) י"אשיר בהגהות כתוב

 לו תיריןמ אלא ,בטו יום מחתמש ימנע שלא כדי להחמיר אין שמאד )ח"ב הל' יו"ט סימן שמג(אור זרוע ה

  .יעשה ואות ששואלין כםהח של עיניו ראות לפי והכל יותר כך יעשה שלא אותו ומלמדין בדיעבד

 או בשבת אכלןל מותר, טוב םיו לצורך שלא קדרות כמה ובישל (בשוגג או) במזיד עבר אם :שו"עכתב ה

 .לאכלה אסור ,מחר לצורך אחת והותיר, היום לצורך קדרות' ב לבשל הערים אם .בחול

עניין יו"ט למשבת  זאת שגם לו אינו אסור אלא רק עד מוצאי שבת. שאין ללמודחמד משה כתב ה

 .בתש של זידלמ דומה ואדה ,לעולם לו דאסורמצדד גר"ז ה אמנם. )ס"ק עט( מ"בבמערים. וכ"נ מה



 285 __________________________________________________ עבר ובישל במזיד או הערים

 

 



 דיני עירובי חצרות ביום טוב -סימן תקכ"ח  _______________________________________ 286

 דיני עירובי חצרות ביום טוב -סימן תקכ"ח 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 עירובי חצרות ושיתופי מבואות 

 אבל ות,מבוא ופיושית חצירות עירובי צריך אין טוב שיום (יט' ביצה פ"א סי) ש"ראוה .(ו) ף"ריה כתבו

 .(ד"ה עירובין )פ"ח מהל' ם"רמבה כ"וכ. שבת כמו צריך תחומין עירובי

 תחומין הלכות וכל. ריךצ תחומין יעירוב אבל, מבואות ושיתופי חצירות עירובי צ"א טוב יום :שו"עכתב ה

 .תחומין עירובי בהלכות נתבארו

 אוכל לצורך אההוצ שהותרה ךדמתו ל"קי ט"וביו ,הוצאה גדר משום ניתקן אלו דכלביאר  )סק"א( מ"בה

 מדברי אכן ,ט"ולי חצרות רוביעי כלל תקנו דלא ן מרןלשו מסתימת ומשמע. לצורך שלא נמי הותרה נפש

 וביעיר בלא לחצר מבית וציאלה אסור כלל צורך בהם שאין דדברים ליה דסבירא מוכח )תקיח, א( א"רמ

 .טוב םיו גם וליכל השנה תשבתו בשביל פ"בע חצרות עירובי דכשמערב האחרונים כתבו , ולכןחצרות

 ט"יוו זה לשבת יאמר לו סמוך ובט יום ואיקלע ש"ע בכל שמניח ומי זו שנה של ט"ויו שבתות לכל ויאמר

 .ל"הבע

 סעיף ב':

 עירוב ביום טוב עצמו 

 )טז:(שנינו בביצה 

רות. רבי לא ערובי חצמין, וא ערובי תחולאין מערבין  -"תנו רבנן: יום טוב שחל להיות בערב שבת 

י אתה אסור לו, ואהבדבר  וסרואאומר: מערבין ערובי חצרות, אבל לא ערובי תחומין. מפני שאתה 

 " רבי... ולאסולכה כרהמר: אאוסרו בדבר המותר לו. אתמר, רב אמר: הלכה כתנא קמא, ושמואל 

בא: מתנה. אמר רוחברו, וב ל"אמר רב חייא בר אשי אמר רב: מניח אדם עירובי תחומין מיום ט

בי כל שכן עירו -ין י תחומירובעמניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו, ומתנה. מאן דאמר 

ה דלמקני שבית -עמא טחומין לא. מאי תאבל עירובי  -תבשילין, ומאן דאמר עירובי תבשילין 

 שבתא לא"ב

 דמיקני משום יןתחומ עירוביד וטעמא כמתקן דמיחזי משום היינו לא, חצירות דערובי דטעמא רש"יופי

 י.בשנ ברגליו מערב שאם עירב בראשון (ר"ת ה"ד. ט) ן"רה וכתב הוא. ביתא

 ירוביע אבל ין,תחומ בעירובי בתרא, והוא דוקא דהוא כרבא שהלכה (ט' סי) ש"ראוה :(ט) ף"ריה כתבו

 גליות לש טובים םימי בשני קאדו ומתנה. והיינו בראשון עירובו אדם מניח הוא רשות דביטול חצירות

 תנאי. על לערב יכול אינו השנה ראש של טובים ימים בשני אבל
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 ישראל ארץ של ןדי בית שהיו זמןב היו שאמרנו האלו הדברים כלכתב " (טו - ד")פ"ו הי ם"רמבאולם ה

 יום יןיודע היו שלא לפי הספק ןמ להסתלק כדי ימים שני עושין הגליות בני והיו הראיה פי על מקדשין

 טוב םיו אין ועלי ומקדשין וןהחשב על סומכין ישראל ארץ שבני היום אבל, ישראל ארץ בני בו שקדשו

 רוביעי לא זהה בזמן ומתנה םאד מערב שאין אומר אני ולפיכך .בלבד מנהג אלא הספק מן להסתלק שני

 ובט יום ערבמ הכל אלא נאית על הטבל מעשר ואינו מבואות שתופי ולא חצרות עירובי ולא תבשילין

גם  ם שחילקו כך.ראשוניהנים כתב דאע"פ שיש כעין טעם בדבריו, לא ראינו הגאו ראב"דה אך". בלבד

רובו, עיעל  בא שאדם מתנהשמסתבר דדברי ר מחוורין, ם"הרמב דברי שאין כתב (מניח ה"ד. ט) ן"רה

 רידב לו נראו אכתב של (סגור קמא' סי ד"ח) א"רשבגם ה דירחא. נאמרו גם על זמנו אע"פ שבקיאים בקביעא

 בזה. ם"הרמב

 : אפילורמ"א) חומיןת עירובי לאו חצרות עירובי לא מערבין אין, ש"בע להיות שחל טוב יום :שו"עכתב ה

 ירוביע לערב כולי, גליות של םטובי ימים בשני הראשון ביום נזכר אם אבל; (ן"תבשילין. ר ערוב הניח אם

 .בתנאי טוב ביום אותו מניחין אין תחומין עירוב אבל; בתנאי חצירות

 קיים העירוב ןועדיי טוב םיו לשם טוב יום מערב חצרות עירובי הניח אםש )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 .)סק"ב( מ"ב. וכ"כ הלשבת גם עליו סומך

 כלום אומר יניא קודש היום אםו לשבת ח"ע בשביל מניחו אני חול היום אם שיאמר: )מ"ב ה(התנאי הוא 

 .צרותח עירובי לשם ומניח אני חול היום ואם אתמול עירבתי הרי קודש היום אם יאמר ולמחר

 וםי בשני מהני בעיר כברכש בדבדיע אבלשדווקא לכתחילה אין מניחים ערובי תחומין, אליה רבה כתב ה

 .)סימן תטז( פמ"ג. וכ"כ הגליות של טוב

 הכנות שאינן אוכל מיו"ט לשבת 

ניח לכן גם מי שהועודה, סרכי צביאר עפ"ד הר"ן שעירוב תבשילין אינו מתיר אלא  )סק"ב( מגן אברהםה

מחז"ב סי' ) חיד"א, ימן יא(פ"ב ס) שיש"עירוב תבשילין אסור לו להניח עירובי חצרות מיו"ט לשבת. וכ"כ ה

 ימן יט()ח"ה ס משהפילה לתפ בשו"ת . וכ")סק"ג( מ"בו )קב, יז( אדם חיי, )סי' תקג אות ג( גר"זה תרסז אות ב(

  ועוד.

שכל מה  א משוםשבת הולביאר שטעם האיסור להניח עירובי חצרות ביו"ט  )בהגהות( רעק"א אולם

ה ראוי לו במידיו"ט ום לגשהותר לעשות ביו"ט בשביל שבת הוא מפני שהדבר שייך באופן מסויים 

ני החג או א"כ עשאום לפאעילים מו מסויימת, כגון בישול שראוי לאכילה ביו"ט. אבל עירובי חצרות אינן

ורך "ג שוודאי לצ. ובכהצמועמניח עירובי חצרות לשבת לא הואיל בכך כלום ליו"ט השבת, נמצא שכש

עשות כל לדעתו מותר לויו"ט.  ין אינו מועיל. ועוד, שניכר הדבר שאינו לצורךעירוב תבשיל -שבת הוא 

ובה "ג פכ"ב תש)ח לציון וראשו"ת פ בפעולה ביו"ט עבור שבת ע"ס העירוב תבשילין. כגלילת ס"ת וכד'. וכ"

 ועוד.  )ח, קפג( אפרים רבבות, שו"ת )עמ' שב( עובדיה חזון, ו(

אסר לשטוף כלים מיו"ט לשבת, מכיון שיכול לעשות זאת בשבת עצמה לא  )שם( למשה תפילהבשו"ת 

התירו חכמים לטרוח בו ביו"ט לצורך שבת ואפילו ע"י עירוב תבשילין. שלא התירו ע"י עירוב תבשילין 

שדבר זה קשה, לומר שכל היתר עירוב תבשילין הוא דוקא כאשר  אלאסעודה. אלא דבר שהוא צורך 
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כתב שלכל הדעות עירוב תבשילין מועיל להדחת כלים  )שם( גר"זאינו יכול לעשות בשבת. ובאמת שה

שאע"פ שאינו מכין את הסעודה  )ח"ד סי' נא אות ב( הלוי שבט, וכ"כ בשו"ת )אע"פ שהחמיר לגבי שאר דברים(

סובר שהדחת כלים  )אשרי האיש ח"ג פ"ו אות יד( גרי"ש אלישיבשב הדבר בכלל צרכי סעודה. והעצמה, נח

 מותרת רק בשעת הדחק גדול.
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 דיני שמחת יום טוב -סימן תקכ"ט 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 חציו לה' וחציו לכם 

 )סח:(ובפסחים  )טו:(שנינו בביצה 

 וב. יצתה כתטת יום הלכובכל היום כולו  "תנו רבנן: מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש

לו בעלי ית, אמר: הלת שלישכות. ראשונה, אמר: הללו בעלי פטסין. כת שניה, אמר: הללו בעלי חבי

כת ששית  סות. התחילועלי כובללו כדין. כת רביעית, אמר: הללו בעלי לגינין. כת חמישית, אמר: ה

, לא יאמר להם: בנ שתנין.הם מים, התחילו פנילצאת, אמר: הללו בעלי מארה. נתן עיניו בתלמיד

מר עת פטירתן אעה. בשיי שלכם אני אומר אלא להללו שיצאו, שמניחים חיי עולם ועוסקים בח

אל ם לאדנינו ווש היוי קדכלהם: לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו 

יום  ה, והא שמחתחיי שעבין ם ועוסקתעצבו כי חדות ה' היא מעזכם. אמר מר: שמניחין חיי עול

ר: אומ י אליעזררבניא, טעמיה, דאמר: שמחת יום טוב רשות. דתלרבי אליעזר  -טוב מצוה היא! 

חציו לה'  -ר: חלקהו אומ שעיהו רביאין לו לאדם ביום טוב אלא: או אוכל ושותה או יושב ושונה. 

כתוב ה' אלהיך, ולעצרת  ומרב אחד אוחציו לכם. אמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו. כתו

הושע ילכם, ורבי  ו כולוה' אלאחד אומר עצרת תהיה לכם, הא כיצד? רבי אליעזר סבר: או כולו 

 ציו לה' וחציו לכם"ח -סבר: חלקהו 

 יום אתבהוצ מצםיצ ואל. ייהושת לאכילה וחציו המדרש לבית חציו לחלקו טוב יום מצות :שו"עכתב ה

 . בשבת כמו ולענגו לכבדו וצריך, טוב

 ציו לכם.ו לה' ולא מחה מחציין זאסייג, שהזמן בו מאריכים החזנים בניגונים  )חולין פ"א סימן נ( יש"שה

 מדרשות בתיול כ"בהל לילך מקדימין בבוקרכיצד יש לנהוג:  )ו, יט(סיכם ע"פ הרמב"ם  )סק"א( מ"בה

 מדרשות בתיל הולכיןו ואוכלין הםלבתי וחוזרין מוסף ומתפללין יום של בענינו בתורה וקורין ומתפללין

 יוםה שאר ובט יום בשמחת נגלהתע המנחה תפלת מתפללין מנחה זמן כשבא כ"ואח היום חצי עד ושונין

 .לכם חציו לקיים כדי הלילה עד

לבש יות נקיה ולא לבש כסן שישחלק מכבוד יו"ט הוא רחיצה בחמים בעיו"ט, וכ )סק"ג( מ"בעוד כתב ה

 תים.פ שיש לו משרבת אע"ך שמלבושי חול. וה"ה שצריך כל אדם להשתדל בעצמו להכין שום דבר לצור

 חיוב אכילת בשר ושתיית יין 

  )טו:(שנינו בביצה 

קדוש : אמר להם השמעון רביזר ב"מאי כי חדות ה' היא מעזכם? אמר רבי יוחנן משום רבי אליע

 ע"ני פורי ואברוך הוא לישראל: בני, לוו עלי וקדשו קדושת היום, והאמינו ב
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 איתא: )קט.(ובפסחים 

בשר, שנאמר ב אאין שמחה אל -"תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר: בזמן שבית המקדש קיים 

אין שמחה  -ם דש קייהמק וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך. ועכשיו שאין בית

 אלא ביין, שנאמר ויין ישמח לבב אנוש"

 לקדוש (יג נט יהישע) שנאמר יםטוב ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצוה "כשם (ז")פ"ו הט ם"רמבה כתב

לים בשר שים אוכ"והאנ )הי"ח(תב קודש". עוד כ מקרא (ד כג ויקרא) בהם נאמר טובים ימים וכל מכובד' ה

מצוה הא מפורש כלל לבגמ'  ריהתמה,  ב"יושותין יין, שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין". ה

ן שאין יום בשר כיואכול הלובה חשאין  )ד"ה כיצד( באור הלכהבאכילת בשר, אלא דוקא יין. ובאמת כתב ה

שר ב"ע לא הזכיר ר שהשויאו שמחה. ובלנו בשר שלמים, ומ"מ יש מצוה גם באכילת בשר משום שיש ב

 ן.קר השמחה ביילא שעיר, אתירץ, שאף בזה"ז יש שמחה בבש )סק"ב( ערך השולחןעפ"ד בב"י. אמנם ה

 .היין על סעודה כל לקבוע... וחייב: שו"עכתב ה

 שבת.אכלים יותר ממיני מבבו  דמשום שיש חיוב שמחה ביו"ט, נוהגים להרבות )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

"ח אינו יוצא ישאף ש ח(סימן קע) יאיר חוותומצוה זו של אכילת בשר לצורך שמחת יו"ט, כתב בשו"ת 

שאר שמחות שגם ב ברסו שאגת אריהבבשר של עוף, מ"מ קצת שמחה יש גם באכילת בשר עוף. וה

קיים כתב שודאי מ (א"ד סי' "ע יו)הגהות שו יד אפריםיוצאים י"ח מצות עשה מהתורה של שמחת יו"ט. וה

המה. בול דוקא בשר ט לאכן ביו"שאין מהדרי )ג, יח( הלוי שבטשמחת יו"ט גם באכילת עוף, וכ"כ בשו"ת 

ן שר בהמה. וכוקא בביא דשהמצוה ה דברי חייםכתב בשם ה )יו"ד סי' פט ס"ק יט(הדרכי תשובה  אמנם

בבשר  מחת יו"ט אלאשל ש וה זושאין יוצאים י"ח מצ )רבבות אפרים ח"א סימן שנ( גר"מ פיינשטייןהורה ה

דוקא.  ול בשר בהמהיך לאכשצר ובה יא()ח"ג פי"ח תש לציון אור. וכ"כ בשו"ת )עמ' צה( חזו"עבהמה. וכ"נ מה

ל שהמצוה לאכו ין, אףט יוהוסיף, שגם בסעודת הלילה יש להקפיד לאכול בה מעט בשר ולשתות מע

 בשר עיקרה ביום יותר מאשר בלילה. 

לכן ושתיית יין, בייבים נם חשאי )נדרים מט: ד"ה אלא קידושא( מהרש"אין, כתב האנשים שאינם אוהבים י

 .()ז, קיא מניםוז דיםמועיוצאים י"ח שמחה בסעודה מכובדת בבשר ומטעמים אשר אוהבים. וכ"כ ב

 חיוב לחם משנה ביו"ט 

לפי האמור שם לגבי החיוב לבצוע על לחם משנה עיין לעיל סימן רע"ד שהארכנו בגדר החיוב ובמהותו. ו

 כפילות של המושג זה משנה לחם של המחייב אם. טוב ביום אף משנה לחם חיוב יש אם בשאלה לדון יש

 בשאלה תלוי זה לכאורה, המן זה המחייב אם אך, טוב ביום כזה חיוב שאין להניח סביר, בשבת שנאמר

, (שם) א"ריטבה. (זו בשאלה חלוקים מדרשים שהביא הששי ביום והיה ה"תוד: ב ביצה' עי) ט"ביו ירד המן האם

 גם משנה לחם חיוב שיש פסקו ע"שווה (יט' סי ב")ח עולם ע"פ סדר שם ף"ריה, (ב' ס ט"יו' )הל חיים אורחות

 ערוך בעל, לעומתם. כן גם ט"ביו ירד לא שהמן סבורים שהם בכך זה את נימקו הראשונים. ט"ביו

 הוא' ד בסעיף. במזונות שיוצאים להגיד ונוטה ט"ביו פת חיוב יש בכלל אם בשאלה דן כל קודם השולחן

 מן הוא בשבת שהחיוב סובר שהוא יתכן. ככרות' ב על לבצוע וחייב ט"בעיו פת ללוש שמצוה פוסק
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 יתכן ועוד. משבת שונה אך דרבנן חיוב יש ט"ביו ואילו, לעיל כדאמרן השבת כפילות בגלל התורה

 .ט"ביו גם ישנו השני והחיוב, למן זכר משום' וב השבת כפילות משום' א: הלכות שתי יש שבשבת שחשב

 .ככרות שתי על לבצוע וחייב: שו"עכתב ה

יה הגם ביו"ט לא שמשום  ט, הואשהטעם שבוצעים על שתי ככרות גם ביו" )ע"פ הרי"ף(ביאר  )סק"י( מ"בה

 יורד המן, והיה יורד בעיו"ט כפלים.

 השוכח יעלה ויבוא בברכת המזון 

 )מט:(ברכות שנינו ב

דש יר של ראש חלא הזכעה ו"אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם אמר רב נחמן אמר שמואל: ט

ו; מחזירין אות -יא אותו... תפלה דחובה ה אין מחזירין -ו, בברכת המזון מחזירין אות -בתפלה 

ים ות וימתשבאלא מעתה,  -אותו.  אין מחזירין -ברכת מזונא, דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל 

ב: טעה רי שילא אמר אמר רבן, דאמר ליה: אי -טובים דלא סגי דלא אכיל, הכי נמי דאי טעי הדר! 

 חוזר לראש" -

 רא"ה, , כג()ברכות ז א"שר, י בעי(ד"ה א )תוס ר"ימהגמ' עולה שביו"ט ישנה חובה לקבוע סעודה על פת. וכ"ד 

 כאן. שו"עוה )שבת ל, ט( רמב"ם. וכ"ד ה)ד"ה דאמר רב(

התורה ט של פסח, שיל יו"לא בלאסוברים שאין חובת סעודה בפת  )סוכה כז. ד"ה אי בעי(תוספות , המאידך

. ין חובהא טאך בשאר יו" ציותה במפורש בערב תאכלו מצות, וכן בעיו"ט של סוכות הנלמד מפסח.

 .ה תפילה("דות מט: ברכ) רשב"אוהסבירו שגם הגמ' בברכות דיברה רק על פסח וסוכות. וכ"ד ה

ם ות זאת, רבית. למרילת פפסק שאם שכח יעלה ויבוא חוזר, משום שישנה חובת אכ )קפח, ו(השו"ע 

ה"ח כ, )חוקת כא( בא"חה כ"פומהפוסקים הספרדים פסקו שאין לחזור ולברך ברכת המזון משום סב"ל. 

. גם ז, יח(ט)מאמ"ר  יהו"מ אלגר, ה(ת כד)ח"ב פ"ה או ברכת ה', )יו"ט עמ' שח. יביא אומר ט, מז( חזו"ע, )קפח, כד(

ך ברכת אכל פת ויברדיו וייויטול  פסק שלא יחזור, אך הוסיף שטוב שיחזור )ג, יח, ט( לציון אורבשו"ת 

ם ר, ועוד, משולחזו דות צריךפסק שבכל הסעו )א, יג( ומגן שמשבשו"ת  אולםהמזון עם יעלה ויבוא. 

 רים סב"ל. ין אומג אשהמחלוקת אינה על הברכה אלא על המצווה האם חייב לאכול פת, ובכה"

 לאש בשביל ויבוא יעלה ומרל ויחזור חוקיך למדני יאמר ירושלים בבונה' ה אתה ברוך רק אמר ואם

 אולם .(כו ותא סוף ה"פ ב")ח 'ה רכתבוב, כד( קפח אות )סי' ברורה הלכהב פ"וכ, מיותרת ברכה להוסיף יצטרך

 בלי תרביעי רכהב קודם ויברך ,חוקיך למדני יאמר ולא ירושלים בונה שיסיים פסק (כ אות חוקת) ח"באה

 .מ"שו

  מספר הסעודות ביום טוב 

 ואחת שחרית ואחת ערבית אחת בשבת סעודות שלש לאכול אדם חייב" )פ"ל מהל' שבת ה"ט( רמב"םכתב ה

 סועד הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו, כלל מהן יפחות שלא אלו סעודות בשלש להזהר וצריך, במנחה

 לקבוע וצריך, סעודות משלש פטור תמיד מתענה שהיה או האכילה מרוב חולה היה ואם, סעודות שלש
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הבין ברמב"ם שצריך  טורה ."טובים בימים וכן, ככרות שתי על ולבצוע היין על משלשתן סעודה כל

 שאינו מוכרח בדבריו. ב"ילסעוד ג' סעודות ביו"ט, אך העיר ה

 בדל אחר ילתבש כשאוכלין יאה טוב ביום השלישית שהסעודה שכתבו שיש (ד"ע יז דף נח' סי) בו כלה כתב

 )דמאי ות יו"טתוספבשבת. וה קר לעשותן החמירו ולא המזון בברכת בה מפסיק שאין פי על ואף הראשון

 כתב שביו"ט אין חיוב לסעודה שלישית. ה, י ד"ה במנחה(

 ג( )אות ברכ"י, (אות ג) גר"ז, ד אות א(ק)כלל  חיי אדםגם ה. שלישית סעודה בו לעשות נהגו ולא :שו"עכתב ה

ברכ"י ועוד. ה עמ' צג() ו"עחז, כד( )ס"ק כה"חכתבו שמנהג ישראל לא לאכול סעודה שלישית ביו"ט. וכ"כ 

 הוסיף שע"ד האמת אין מקום לסעודה שלישית ביו"ט. 

"ט. לישית גם ביוודה שוב סעכתב שהעיקר שיש חי )סדר יו"ט א' דפסח שביל ה אות ב( יעב"ץבסידור ה אך

שום חביבות מל פסח שרון היה נוהג לאכול סעודה שלישית רק ביו"ט אחגר"א ובמעשה רב מובא שה

 המצה.

 32ערב יו"טעשיית מלאכה ב 

 )נ:(שנינו בפסחים 

כה א העושה מלאי דתנים נמ"...מאי איריא ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובי

 תם מן המנחהעולם הכה לבערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן בר

חזי אבל  דלאוא הרכה בולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה לא הכא מחצות אי נמי התם סימן 

 שמותי לא משמתינן ליה הכא שמותי נמי משמתינן"

בשם  ות, והביא כןורי שבר איסשאף איסור יש בזה רק שאינו חמור כשא )ד"ה העושה(באור הלכה והביא ה

רואה סימן  ור רק שאינוזה איסאין בשכתב ט"ז , סמ"ג, אור זרוע, ר"ן ועוד. וה)פ"ח מהל' יו"ט הי"ז(הרמב"ם 

ור נקט לשון איסמב"ם שעת הרכתב שיש לחוש לד )ח"א עמ' מ(חזו"ע ה זו. ומרן הגרע"י בברכה במלאכ

 .גר"זכאן. וכ"פ ה

כתב שמשש שעות ולמעלה אינו רואה סימן  טורונחלקו הפוסקים ממתי מתחיל איסור מלאכה בע"ש. ה

ובע"ש  שטעמם הוא משום שהקשתה הגמ' שבערב פסח אסור מחצותב"י , וכתב המרדכיברכה, וכ"כ ה

פירש שמן רש"י אסור מהמנחה, ומשמע שאין הפרש גדול בין ערב פסח לע"ש אלא חצי שעה. אולם 

הם ושונה יהמנחה הכוונה לתשע שעות, ופירש הב"י שטעמו הוא, דאי כפירוש המרדכי לא היה מחלק בינ

אכה חצות, ומ"ש תשע שעות ולא תשע ומחצה שהוא זמן המנחה, כתב הב"י שמדמה מערב פסח שמל

פסק שהעושה מלאכה מן המנחה ולמעלה אינו שו"ע אסורה חצי שעה לפני מנחה וה"ה לע"ש. ומרן ב

רואה סימן ברכה, י"א מנחה גדולה וי"א מנחה קטנה, וכלל גדול בידנו שהלכה כי"א בתרא שהיא מנחה 

 חזו"ע )שם( םהליכות עול )אות ט( כה"ח )לך לך אות כ(בא"ח . וכ"פ ה[דהיינו תשע שעות ומחצה] 33קטנה

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן רנ"א. 32
לעניין סעודה שאסור כבר מתשע שעות, וכאן מרן אוסר עשיית מלאכה רק  וצ"ב מדוע לעיל בסימן רמט' ס"ב פסק מרן 33

 מתשע שעות ומחצה.
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כתב שהמנהג בתימן היה להימנע ממלאכה כבר  )רנא, א( ערי"ש. ובאור לציוןו )עמ' ל( מנוחת אהבה )שם(

הביא את מ"ד מנחה קטנה בסתמא, ואת  )נד, י( שע"ה. אך ב(22)עמ' ממנחה גדולה. וכ"מ מהליכות תימן 

 .)כז(המחמירים ממנחה גדולה בי"א, עיין שם בהערה 

סוק בצרכי ריך לעפני שצשאינו אסור אלא מלאכת קבע מאור זרוע בשם ה )סק"ב(דרכי משה וכתב ה

 שבת, אבל מלאכות בעלמא שאינו קובע עצמו עליה מותר, וכ"פ בהגה.

 אכילת סעודה בערב יו"ט 

 אם הומי; (ו"פ ם"רמב) כבודה מכלל שזהו, בשבת כמו, ט"בעי ולמעלה ממנחה לאכול אסור: רמ"אכתב ה

איסור' 'שלשון  כתב )סק"ה( מ"בה. טוב יום לכבוד פת מעט ויאכל שלישית סעודה לקיים יכול, שבת ט"עי

 אינו בדווקא אלא מצוה להימנע.

. וכ"כ וא עיו"ט שניפני שהה, מכתב דה"ה שאסור לאכול ביו"ט ראשון ממנחה ולמעל )סק"א( מגן אברהםה

ה זכתב שאין  ערב(ד"ה ב) הלכה באורה אולם. "ק יד()ס כה"חו )ס"ב( גר"ז, וכ"פ ה)סי' תע"א ס"ק טז( מ"בה

ם ביו"ט י אנו מחמיריפ שודאאע"וברור, שהעיקר הוא יו"ט ראשון, משום שאנו בקיאים בקביעות החודש, 

בחג  ב לאכול כגוןיהא תאשון שני בכל האיסורים כמו ביו"ט ראשון. אבל להחמיר מלאכול ביו"ט ראש

מנין לנו  לילה לתאבון,יאכל בי שפקא שמא היום חול והוא עיו"ט וכדהשבועות שהיום גדול, ונשויהו לס

בנוסף ום קודם שבא, גיו"ט ט שני כביאר דבריו, שאין להחשיב את יו" )ג, סח( משה אגרותדבר זה? בשו"ת 

 לכך אין לחסר מכבוד יו"ט ראשון בשביל יו"ט שני.

תר לאכול עד ון שמודמכי ב()סק" אברהםמגן וכשחל יו"ט בע"ש כתב הרמ"א שיאכל מעט פת. וכתב ה

ה לקיים סעוד והר ישע"פ הזשכתב  )ס"ק טז( כה"ח אמנםמנחה קטנה, יאכל סעודה שלישית קודם מנחה. 

 שלישית דוקא אחר תפילת מנחה.

עודת גבי סל וע"ע שם מ"ש "ב.למען תהיה הסוגיא שלימה הבאנו את דברי הפוסקים לעיל סימן רמ"ט ס

 מצוה בע"ש.

ס לשבת לה כדי שיכנולמע מנחהה"לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן  בפסחים )צט:( שנינו

 "כשהוא תאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך

אחת קבעה  יו בירושליםחות המשפ "דא''ר חייא בר אבא א''ר יוחנן שתי ומאידך שנינו בגיטין )לח:(

 עודתא בערב שבת ושתיהן נעקרו".סעודתא בשבתא ואחת קבעה ס

 ומצינו בראשונים כמה ישובים לכך:

דה ועסאבל קביעות " מפרש את דעת ר"י שמדובר באכילה בעלמא. טורמרן בב"י ביאר שה .א

 תב הטור שאיןלכן כוך". מההיא דהשולח דבסמו שאינו רגיל בה בימות החול אסור כל היום

 קובעים סעודה בערב שבת מפני כבוד שבת.

תירץ דהיתר ר"י בע"ש היינו באופן חד פעמי, "אבל לעשות כן תמיד מיחזי כמזלזל ב"א רשה .ב

הזכיר את הטעם שקביעות סעודה בע"ש אסורה מטעם "שמזלזל ר"ן בכבוד שבת". וגם ה
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. והיינו שיום שישי צריך להיות טפל לשבת וכשקובע סעודה רמב"ןביקרא דשבתא", וכ"כ ה

 עיט מכבוד השבת.גדולה וחריגה ביום שישי זה ממ

 ולשתות לאכול ומותר. השבת כבוד מפני שבת בערב ומשתה סעודה לקבוע "אסורכתב  )פ"ל ה"ד( רמב"םה .ג

 לשבת שיכנס כדי סעודה מלקבוע 34ולמעלה המנחה מן אדם שימנע השבת מכבוד כן פ''ואע. שתחשך עד

 ונאמרו שלושה פירושים בדבריו: לאכול". מתאוה כשהוא

o  ן לסעודה שאי גיל בהדה שרברמב"ם: לדעתו אין חילוק בין סעו טורדעת ההב"י הסביר את

 בת שלא יאכלשמכבוד ה. ורגיל בה, ומדינא כל היום מותר לאכול ואפילו בקביעות סעוד

 מרא.גיטין זו חוגמרא ב, והמן המנחה ולמעלה. וכך יישב את הסתירה, שדעת ר"י היא הדין

o י. לאכול ום שישיכל  ימי החול אסור לעשות: סעודה ומשתה שאינו נוהג במגיד משנה

 החול מצווה ה בימייל בולשתות בלי קביעות סעודה מותר כל היום. ולקבוע סעודה שרג

ביעות בלא ק עלמאבלהימנע מתשע שעות ולמעלה. ודברי ר"י נאמרו דווקא באכילה 

 .[הבגיל שאינו ר]סעודה, והגמרא בגיטין מדברת על קביעות סעודה ממש. 

o ים בה ה ששותסעוד : דייק בדברי הרמב"ם שכתב "סעודה ומשתה" שדווקאסק"א() ט"ז

ה שאין בה ת סעודביעואסורה כל יום שישי שע"י זה יתבטל ממצוות עונג שבת. אבל ק

הימנע צווה לממ"מ שכרות מותרת. ובלא קביעות אפילו אוכל ושותה אין איסור. ו

חמת כמה מוש זה פירללה. והוצרך מקביעות סעודה אפילו ללא שכרות מתשע שעות ולמע

 קושיות שהעלה, ע"ש בארוכה.

תעסקו בצרכי ה לא יסעודכתב טעם אחר לאיסור קביעת סעודה בע"ש, והוא שמא מתוך טרדת הר"ח 

 שבת.

ול ל היום, ולאכסורה כאחול פסק כפירוש המ"מ ברמב"ם, שסעודה שאינו רגיל בה בימי השו"ע מרן ב

כל  ן הדין מותרתמהחול  ימיבותר כל היום. וקביעות סעודה שרגיל בה ולשתות בלי קביעות סעודה מ

 "א עמ' לב()ח חזו"עב להלכה יקוהיום, אבל מצווה להימנע מלקבוע סעודה זו מתשע שעות ולמעלה, והעת

יש  עשות כן תמידאבל ל עמיוהביא את דברי הרמב"ן, רשב"א ריטב"א ועוד שזהו דווקא באופן חד פ

ין כתב שיש נמנע (אות יט)ח כה"ולמעלה, שאם לא כן נראה כמזלזל בכבוד שבת. ובלאסור מתשע שעות 

וזו ]. ' כו()ח"א עמ הבהאמנוחת ו במחצות ואילך שלא לאכול כי אם מיני מזונות או פירות, והביא דעה ז

 .[34דעת הראב"ד שבהע' 

 ליהוגר"מ אכ"כ הודה, ועות סעשמ"מ מצווה שלא למלא כרסו אף בלא קבי )ד"ה מותר(באור הלכה וכתב ב

 חצות. רים עדכתב שהמנהג בתימן היה לסיים את סעודת הצה )רמט, ו( ערי"שזצ"ל. וב

                                                   
 שהאיסור מתחיל משעת חצות. ]עיין בפרנקל שיש שינויי נוסחאות[.ראב"ד ודעת ה 34
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 אפית פת לכבוד יו"ט 

 תבארשנ כמו, תשב בערב כמו, (ובט יום' הל ל"מהרי) טוב יום לכבוד ט"בעי פת ללוש ומצוה: רמ"אכתב ה

 בצועל יםמלח מהם לעשות ,בבית חלה שיעור כדי ללוש נוהגין ושם כתב הרמ"א: .ב"רמ סימן לעיל

 .(ה"ר מסכת ריש ממרדכי סמך), ט"ויו בשבת עליהם

 כבוד יו"ט בלבוש נאה 

 טובים יהיו טוב יום שבגדי (ד"ה קידושין פ"א סוף) ירושלמידמשמע מה (כ פ"ו מהל' יו"ט אות) הגה"מ כתבו

 .שבת משל טובים יותר יהיו טוב יום ובגדי: שו"ע. וכ"כ השבת מבגדי

ביאו כבוד יו"ט. הדשים ללים חשאם אין ידו משגת יקח לכל הפחות מנע )הל' יו"ט עמ' קעג( מהרי"לכתב 

 .)ד"ה כפי( באור הלכהה

 מאחרין לבוא וממהרין לצאת 

 הכנסת ביתל -וא לב מאחרין י"רש ופירש לצאת. וממהרין לבוא מאחרין טוב ביום .()כג שנינו במגילה

 שמחת משום -לצאת  ממהריןו .(ד"ה ח"פי) סופרים במסכת מפורש כך טוב, יום בסעודת לטרוח שצריך

 טוב. יום

 ב.טו יום שמחת משום, לצאת וממהרין הכנסת לבית לבא מאחרין ט"ובי: רמ"אכתב ה

בור זמן וב לודאי שיעע, וקרשמ העיר שכיון שמאריכים בפיוטים וניגונים בין יוצר אור לקריאת ב"חה

 .יד( )ס"ק מ"בק"ש, צריך להשכים בכל יום טוב כדי לקרות ק"ש בזמן הראוי. וכ"כ ה

 סעיף ב':

 כיצד שמחת אשתו ובניו 

 )קט.(שנינו בפסחים 

ביין. רבי  -במה משמחם  חגך,בשנאמר ושמחת "תנו רבנן: חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, 

י? תני רב במא ביין, ונשים - להם יהודה אומר: אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להן. אנשים בראוי

 בגדי פשתן מגוהצין"ב -ין, בארץ ישראל בבגדי צבעונ -יוסף: בבבל 

 וכל ובניו תוואש הוא, דבמוע לב וטוב שמח ותלהי אדם חייב :כ"א( -)פ"ו הי"ז רמב"ם עפ"ד ה שו"עכתב ה

 כפי יטיןותכש גדיםב להם קונה והנשים; ואגוזים קליות להם נותן הקטנים, משמחן כיצד. אליו הנלוים

 .(ח"רפ' יס ל"וע, בתבש כמו, ט"בי יתתענ דין). עניים שאר עם ולאלמנה ליתום, לגר להאכיל וחייב; ממונו

 מאכיל ואינו וואשת ובניו הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות שנועל מי אבל" )ו, יח( רמב"םעוד כתב ה

 ניםאו כלחם זבחיהם' נאמר ואל ועל, כריסו שמחת אלא מצוה שמחת זו אין נפש ולמרי לעניים ומשקה

 פרש םפניכ על פרש וזריתי' מרשנא להם היא קלון כזו ושמחה, 'לנפשם לחמם כי יטמאו אוכליו כל להם

 .'"חגיכם

 ו"ט.י מסעודתו ביתן לעננו נושהפליג בעונש מי שאי )יתרו פח, ב( זוהרבשם ה )סק"ח(כתב המגן אברהם 
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ו התורה אפיל עשה מן כתב שמצוה של שמחת יו"ט היא מצות בא בשע"ת ה(סט. הו-)סימן סה שאגת אריהה

 .שמחות בשאר לקיים אפשר קרבנותבזה"ז, ואף שאין לנו 

וב לשמוח ישה חישאין לא )פ"א מהל' חגיגה ה"א(שדעת הראב"ד  )השמטות לסימן א( רעק"אכתב בשו"ת 

ביאר  קורבנות הי"ד(מעשה ה ד מהל')פי"הלחם משנה  אמנםביו"ט, אלא הוא חיוב המוטל על בעלה לשמחה. 

ת "סט. הובא בשע-סימן סה) שאגת אריהבשיטת הרמב"ם שהיא עצמה חייבת במצות השמחה. וכ"כ בשו"ת 

נה, אם ציעת לחם משפת וב אכילתתלויים כמה דינים: אם חייבת בקידוש, אם חייבת ב. ובמחלוקת זו ה(

חייבת  בברהמ"ז האם ויבוא עלהחייבת בעונג ושמחה ע"י מאכל ודברים המשמחים. וכן אם שכחה לומר י

ו"ט חיוב שמחת י ש עליהיכן לחזור ולברך. ולמעשה הסכימו גדולי הפוסקים לשיטת השאגת אריה, ול

אות ) כה"ח, ס"ק טו() מ"ב, ה(ע"א ס"ר)סי'  גר"זקידוש ולחם משנה באכילת דברים המשמחים, וכ"כ הוחובת 

 ועוד. ח()ד, י הלוי שבט"ת בשו ועוד רבים. אבל אם שכחה יעלה ויבוא לא תחזור משום סב"ל. וכ"כ ל(

ה הראשון לילי השלגב סימן סח() שאגת אריה, כתב הטוב יום של ראשון בליללגבי חיוב השמחה  מ"ומ

רבנן, גת היא בו מדבל נוהאמחה, מהכתוב 'והיית אך שמח' למעט בו את חיוב הש )פסחים עא.(דרשו בגמ' 

 ראשונה לילה גםש נראה ק"ד(ס ו"תקמ' )סי ן אברהםמגה דברימ אולם. )סי' תקמו סק"ב( חמד משהוכ"ד ה

 .מדאורייתא שמחה חיוב

לקט ) שיבילאגרי"ש הורה ה לכל הפחות מנעלים חדשים,מכיון ששמחת נשים היא דוקא בבגד חדש או 

יקנה לה אין די בכך שדש, וגד חבשגם אם יש לה כבר בגד ליו"ט, מחוייב לקנות לה  הל' יו"ט פ"א הע' ד(

אבל לא  ל או ריקוד,ם בטיוגאולי כתב שאולי יוצא בפרחים ו )ח, קכד( שבט הלויספר או פרחים וכד'. וה

ד חדש לה צורך בבג אם איןשהורה  )חוט שני יו"ט פכ"ב סק"ב( גר"נ קרליץיו"ט. הבדברים שאינם שייכים ל

ימוש סר שאין בו שם במיקג"ח יוצא י )שולחן שלמה הע' ה( גרש"ז אוירבךישמחנה בדברים אחרים. לדעת ה

 ביו"ט עצמו.

 סעיף ג':

 'שמחה של עבודת ה 

 וקלות חוקובש בייןו בבשר וךימש ולא. ברגל ושמח ושותה אוכל אדם :)ו, כ( רמב"םעפ"ד ה שו"עכתב ה

 ותוהסכל ותההולל על וינונצטו ולא, וסכלות הוללות אלא שמחה ראש וקלות השחוק שאין לפי, ראש

 .היוצר עבודת בה שיש שמחה על אלא

 סעיף ד':

 זהירות מהוללות ברגלים 

 ויותר תריו אז שמחתם בעת ידעוהו דרכיהם ובכל תמיד לנגדם השם אשר החסידים מדת טורכתב ה

 שמחת היא כך ואם ווהנאת שמחתו בעת בלבו האדם ויאמר שמחם אשר ה"להקב ומשבחין מברכין

 תוגה יהאחר שאין תמידיתה ב"העה שמחת תהא מה כ"א וצער תוגה אחריה יש כי הבל היא אשר ז"העה

 ב"עהה לחיי נוויזכ העולם תבשמח ושישמחנו שלם בלב רצונו לעשות לעבדו לבו שיטה ה"להקב ויתפלל

 .חיים מלך פני באור לאור
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 ומחפשים שוטטיםמ שיהיו, ברגלים שוטרים להעמיד ד"ב חייבים :)ו, כא( רמב"םעפ"ד ה "עשוכתבו ה

 וכן; העביר ידיל ויבואו, יםונש אנשים ולשתות לאכול שם יתקבצו שלא הנהרות ועל ובפרדסים בגנות

 ידלי יבואו שמא ,ביין ימשכו אול בשמחה בבתיהם ונשים אנשים יתערבו שלא, העם לכל זה בדבר יזהירו

 .קדושים כולם יהיו אלא; עבירה

 מצות עליה לרגל בזמן הזה 

 ההראיי: ןה ואלו גליםר משלש רגל בכל ישראל נצטוו עשה מצות שלש" )חגיגה א, א( רמב"םכתב ה

 גח של ראשוןה טוב ביום הבעזר פניו שנראה היא בתורה האמורה הראייה... זכורך כל יראה שנאמר

 ן.ת הקרבה תלויה בהבא...". היינו המצווהבהמה מן בין העוף מן בין עולה קרבן עמו ויביא

, כי לא ירושלים כללכינה בפני הש שאין אנו הולכים לקבל )מהדו"ת או"ח סימן צד( ביהודה נודעכתב בשו"ת 

ו"ת . וכ"כ בשתפט, ב() וךינח מנחתחייבה התורה לעלות רק כשמביא קרבן חגיגה ועולת ראיה. וכ"כ ה

גועים יה לזכר ולגעלים הלירוש שמה שנהגו הקרובים לארץ ישראל לעלות )יו"ד ח"ג סימן קכב( משה אגרות

 אבל אין בכך מצות ראיה.לבנין ציון וירושלים, 

נדרים ) חיות ר"ץהמכ"כ הורגל, בכתב שגם לאחר החורבן נהגו להתאסף לירושלים  )תענית י.( ר"ןה אמנם

כ בשו"ת ת לרגל. וכ"ם לעלותנאיהשנוהגים לעלות גם בזמנינו כשם שגם לאחר החורבן היו נוהגים  כג.(

כתב  א, קלד()הרי"ט מם בשו"ת ביא מנהג זה, גמ )פ"ו ד"ה וכן( ופרח כפתור. גם בספר )ג, רא(תשב"ץ ה

ור, ובשו"ת עה"ת סו"פ אמ) סופר חתםשנוהגים בני מצרים וסוריא ובבל לעלות לירושלים בשלושה רגלים. וה

)א,  דעת חוהיוב. ובשו"ת נו חיי איכהאריך להוכיח שמצוות עליה לרגל נוהגת גם בזה"ז, אף  יו"ד סי' רלד(

כותל לפרט כשעולה וה, ובקיים מצכתבו שלמרות שאין חובה, העולה מ )ג, כד, יב( לציון אורובשו"ת  כה(

 המערבי.

אנוס ו בזמן אנדרילים כמבירוש כתב "בזמנים שלא יכלו להראות )ג, עמ' רג(עיר הקודש והמקדש ובספר 

י הצלבנים ימבעים עוד, או מי ידורו שגזר שלא יראה שום יהודי בירושלים, וכן אחרי זה בימי שלטון מלכי

ום ות משם את מקם, לראופישלא יכלו להיכנס לירושלים, באו עד ההרים סביב לה, הר הזיתים והצ

יא יבה כמו מסורומהסב צמההמקדש ולשפוך עליו דמעה, וביחוד לא פסקו העליות לירושלים מא"י ע

 ומצרים".

 הקבלת פני רבו ברגל 

 )כז:(ובסוכה  )טז:(שנינו בראש השנה 

ום לא לכת אליו היה תאשנאמר מדוע  -ק: מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל "האמר רבי יצח

דאזיל  - לא קשיא, הא -שבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה! ומכלל דבחדש  -חדש ולא שבת 

 אזיל ולא אתי ביומיה"ד -ואתי ביומיה, הא 

 ."לברג רבו פני להקביל אדם וחייב" )פ"ה מהל' ת"ת ה"ז( רמב"םוכ"פ ה

"שחייב אדם לכבד את רבו בהקבלת פנים". וכ"נ מהרמב"ם  )חגיגה ג. ד"ה להקביל( רש"יבטעם המצווה כתב 

כתב  )שמות כ, ז( רמב"ןה אמנםועוד.  ד("צ סימן ת")משהביא הלכה זו בדיני כבוד רבו. וכ"כ הנודע ביהודה 
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פני , )סימן ו(רמ"ע מפאנו , הב, ד, כג()מלכים  רלב"גשעניין הקבלת פני רבו היא כדי לשמוע דבר ה', וכ"כ ה

 ועוד. )תקנד, יב( פמ"ג, )ר"ה שם( יהושע

 להקביל רק ממנו ללמוד ה"בלא ךהול כשאינו ברגל רבו פני הקבלת בענין כתב )שם( ביהודה נודע ת"בשו

שלא . כדי ההשכינ ניפ להקביל ראותול לעלות יכולים אנו ואין קיים ק"בהמ שאין ז"בזה חיוב איןש ,פניו

 הרב מיטוהש לכן ז"בזה יובח אין אבל כן לעשות הוא נכון מ"ומ יהיה כבוד רבו גדול מכבוד שמים.

 .ע"והש

)כללים  כ"כ השדי חמדגל, ובו בררסובר שגם כיום יש חובת הקבלת פני  )ח"א דרשה יב( יערות דבש, המנגד

 רמב"ן.ים כבשם הרבה פוסקים. וכ"ד האחרונים שהבאנו לעיל הסובר מערכת ח כלל ק(

 טבילה בערבי רגלים בזה"ז 

 )טז:(שנינו בראש השנה 

 יא נמי הכי:עו. תנא תגל"אמר רבי יצחק: חייב אדם לטהר את עצמו ברגל, שנאמר ובנבלתם 

 ובנבלתם לא תגעו"

 םנכוני שהם פנימ רגל לבכ הוריםט להיות מוזהרין ישראל כל" )פט"ז מהל' טומאת אוכלים ה"י( רמב"םוכ"פ ה

 וקהל אינו מאנט ואם בלבד ברגל תגעו לא ובנבלתם בתורה שנאמר וזה, קדשים ולאכול במקדש ליכנס

 בכל וריםטה היותל מוזהרים לישרא וכל" )עשין רמו( סמ"גוכ"כ ה ."מוזהר אינו השנה ימות בשאר אבל

 ".למקדש ליכנס נכונים שהן מפני רגל

 ,ז"זהב נוהג ואינ ברגל צמוע לטהר אדם חייב דאמרינן דהא להלכה העלה )מובא בשע"ת ד( שאגת אריהה

 ביצה יז:() "חצלוכ"כ ה .שנהה ימות מכל טהרה לענין לדידן רגלים ש"ול וקודש מקדש לנו דאין כיון

 שהמקד שהיה זמןב פילואש שמוכח מהרמב"ם והסמ"ג שהחיוב הוא דוקא כאשר עולים למקדש, והוסיף

 אלול אבל, גלבר שם לבוא כולשי לירושלים בסמוך או בירושלים שהוא למי אלא זה חיוב היה לא קיים

)לר'  בההשוא יתב. גם בספר לברג עצמם לטהר חיובעליהם  אין לרגל עולים ואינם מירושלים הרחוקים

ברגל, משום  עצמו חיוב לטהר מברר באריכות שבזה"ז אין ('וכו היום לקדש בדיני ל"ז אשכנזי שמואל יהודה

ת ותר משאר ימויהרגל  ערבבשאין לנו מקדש ולא אפר פרה, ומוסיף שאם משום קרי אזי אין חומרא 

ר יוהרוצה להחמ הרגל, ערבהשנה, ואם משום קדושת הרגל, גם בע"ש צריך לטבול שקדושתו חמורה מ

 קדושתה פחותהמראה שת שחג ולא בע"ש פוגם בכבוד השב יחמיר קודם בטבילת ע"ש, והטובל בערב

 .יו"ט עמ' קב() בדיהחזון עוע"פ הפוסקים הנ"ל. וכ"פ ב )כ, כב( אליעזר ציץבעיניו. וכ"פ בשו"ת 

וב עת הטור החיאר שלדבי יח:( )ביצה צל"חכתב שחייב אדם לטהר עצמו ברגל. ה )סימן תרג( טורה אמנם

)יו"ד לל בית הובים. הטימים  כל להיטהר בערב הרגל אינו משום ראיה וחגיגה אלא גזירת הכתוב היא על

וכ"כ  ת עצמו ברגל.טהר אוב לתמה על כל הפוסקים ראשונים ואחרונים שהשמיטו את החי סי' שעג סק"א(

גל, בול בערב הריום לטכחובה  כתב שאמנם אין )כללים ח, מז(שדי חמד . ה)תליתאה א, קכג( שואל ומשיבה

 דש.ית המקבנה אך נהגו לטבול משום תוספת קדושה, וכדי שלא תשתכח טהרת הרגל כשיב
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 לטהר דםא חייב לש הדין כל כ"והוי ה"בר ליכא שבכלל ז("ס )סימן שאגת אריהה העלה כ"ויוה ה"לר בנוגע

 דאיכא בותהחו בהם ןדאי מכיון זה לענין רגלים בכלל אינם כי, קיים היה ק"שביהמ בזמן אפילו ברגל ע"א

 לטהר אדם יחייבש ענין להם יןא ולכן, בטומאה לקיימן אפשר שאי מה ושמחה וחגיגה ראיה כמו ברגלים

 .השנה ימות כל משאר אינהו נאשאי מ כי בהן ע"א
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 איסור עשיית מלאכה בחוה"מ -סימן תק"ל 
 ובו סעיף אחד

 הצעת הסוגיא 

 )יח.(שנינו בחגיגה 

: את נו רבנןתד מנהני מילי? "מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה,

, עשיית מלאכהאסור בעד שחג המצות תשמר שבעת ימים ]שמות כג, טו[, לימד על חולו של מו

פניהן ן קדושה לאיששביעי אשון וראומר: אינו צריך, קל וחומר: ומה  רבי יונתן. רבי יאשיהדברי 

הא אינו דין שי - לאחריהןמלאכה, חולו של מועד שיש קדושה לפניהן ו אסור בעשיית -ולאחריהן 

ר ל מועד שאסושחולו  מד על: כל מלאכת עבדה לא תעשו ליתניא אידךאסור בעשיית מלאכה?... 

ועדי ה' ר אלה מאומ רי הואריך, הצאומר: אינו  רבי עקיבא. רבי יוסי הגליליבעשיית מלאכה, דברי 

הרי כבר  -ם בשביעי אבתון, ר שהרי כבר נאמ -וגו' ]ויקרא כג, ד[; במה הכתוב מדבר? אם בראשון 

תניא לאכה. מעשיית בסור נאמר שבתון. הא אין הכתוב מדבר אלא בחולו של מועד, ללמדך שא

ן, וריצעם אף ששת ימי -צור : ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' מה שביעי עאידך

ביעי ר: וביום השמוד לומעצורין בכל מלאכה? תל אף ששת ימים -אי מה שביעי עצור בכל מלאכה 

לא תוב אכההא לא מסרן  בכל מלאכה, ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה. השביעי עצור -עצרת 

 ת"מלאכה מותר ואיזו סורהאלחכמים, לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה 

יאשיה  רבי. אמועד: הבחול  אכהא"כ הגמ' מביאה שלוש ברייתות ובהן חמש שיטות לגבי מקור איסור מל

ירת החג באה ה, ושממירשלומד מ"את חג המצות תשמור שבעת ימים", שכל שבעת ימי החג דרושים 

יהם ושה לפנאין קדיעי שמראשון ושברבי יונתן לומד קל וחומר . בלידי ביטוי באיסור מלאכה. 

דש, נקרא מקרא קוומוסף  רבןולאחריהם ואסור במלאכה, חוה"מ שיש קדושה לפניו ולאחריו ויש בו ק

תם עשו" ל"והקרבתדה לא ת עבורבי יוסי הגלילי דורש את הסמיכות "כל מלאכ. גכ"ש שאסור במלאכה. 

קיבא רבי ע. דד. ול המועמלאכת עבודה מתייחס גם לח , שאיסור(ח-ויקרא כג, ז)אשה לה' שבעת ימים" 

ועדי ול המועד, ומגם לח יחסמבאר שהפסוק "אלו מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם" מתי

רשת מהפסוק: פת הדוא נוסהגמ' מביאה בריית. הה' הנקראים מקרא קודש אסורים בעשיית מלאכה. 

נם אבל הם אי ה,ממלאכ רים"ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה'", שגם ששת הימים עצו

 ביעי. השעצורים בכל מלאכה כיום 

רבי יאשיה ושל רבי עקיבא איסור מלאכה בחול המועד אינו קשור לאיסור מלאכה לפי דרשותיהם של 

ביום טוב. המושג "מלאכה" נאמר לגבי שבת ויום טוב בלבד, ולא נאמר לגבי חול המועד. חובת שמירת 

לעשות בו מלאכה. לפי שאר הדרשות המושג "מלאכה"  המועד וקריאת המועד כ"מקרא קדש" אוסרות

ההשלכה לכך היא  הנאמר ביום טוב מתייחס גם לחול המועד, וההבדל ביניהם בגדרי האיסור בלבד.

גדולה, האם אנו למדים על מלאכות חוה"מ מהמלאכות שנאסרו ביו"ט, והוא ט"ל אבות מלאכה שנלמדו 

ות שנעשות לצורך המועד או מפני דבר האבד. אך אם אנו מהמשכן. ובחוה"מ ההיתר הורחב לאותן מלאכ
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למדים את איסור המלאכה בחוה"מ מ'תשמור' או 'מקראי קודש', נמצא שאין קשר בין המלאכות שנאסרו 

 בשבת ויו"ט למלאכות שנאסרו בחוה"מ, ויתכן שבחוה"מ נאסרו רק מלאכות שטרחתן מרובה.

ו עד מהתורה, אול המובח ת גמורות ואיסור מלאכההראשונים נחלקו האם הדרשות של התנאים דרשו

 :כתא בעלמא, ואיסור מלאכה מדרבנןשהדרשות אסמ

ה יח. )חגיג ספותתוים הסובר סובר שאיסורו מדברי סופרים. כך גם )פ"ז מהל' יו"ט ה"א( רמב"םה .א

מוח ו פנויים לשי שיהימ כדשכן עולה מלשון הירושלמי לקמן שנאסרה מלאכה בחוה" ד"ה חולו(

ו כיוון מלאכת פ שלאו אע"המסתפקת האם קנסו את בנ )יב:(ללמוד תורה. וכן מהגמ' במו"ק ו

ו, נסו גם את בנום שקעל מבלמועד, ואומרת שא"א להביא ראיה מצורם אוזן בכור כדי שיהיה 

עד ל המוה בחושאיסור מלאכשאיסור הטלת מום בבכור מהתורה. משמע מהגמ' מפני 

מלאכה בחול  איסור ביןווה מש )יא:(ועוד. ואע"פ שהגמ'  טור, א()סימן  רא"שוכ"ד ה מדרבנן.

אלא אפילו  ושרי הוא המועד לבין איסור מלאכה לאבל "לא מיבעיא בימי אבלו דמדרבנן

ורה בחול אכה אסשמל ומשמעבמועד דאיסור מלאכה מדאורייתא במקום פסידא שרו רבנן", 

ה, ולכן בתור מכתאהמועד יש אס שלאיסור מלאכה בחולהסבירו התוס'  המועד מהתורה.

מדברי  סמכתאארק  היתה הוה אמינה שהוא חמור יותר מאיסור מלאכה של אבל שיש לו

 .קבלה

אסמכתא  ם אינוסוקיסובר שהמלאכות אסורות מהתורה. שהלימוד מהפ )מצוה שכג( חינוךה .ב

נמצא , ומיםב לחכהכתו ואי זו מלאכה אסורה או מותרת מסרןבעלמא אלא דרשות גמורות. 

ם השל) יראיםהבשם  לה(י' תתס)שכשאסרו מלאכה, הרי היא אסורה לנו מהתורה. וכ"כ המרדכי 

 . דחול המועד אסור במלאכה מדאורייתא סו"ס דש(

"מן התורה מלאכת אוכל נפש  כתב כעין פשרה )פסקי חוה"מ ד"ה עוד אני צריך להתיר קשר( רמב"ןה .ג

לצורך היום מותרת ביום טוב, וכן מכשירין, ובחולו של מועד הותר יותר כל מלאכה שהוא 

חוה"מ, וגדרי המלאכה זהים -יו"ט-משמע מדבריו שחוה"מ הוא על הציר של שבתלצורך". 

התורה. בהם, אך קלים יותר. ולדעתו מלאכות שאינן לצורך המועד ואינן דבר האבד, אסורות מ

ומלאכות לצורך המועד מותרת אע"פ שאינה דבר האבד, וחכמים אסרו מלאכת דבר האבד 

)ב. ד"ה ואיכא פלוגתא ביני  ריטב"א. וכ"כ תלמידיו, ה35כשיש בה טירחה מרובה, או מלאכת אומן

 . )א. באלפס ד"ה גמ'( נימוקי יוסףו רבוותא(

לא אגיא בחגיגה. שט הסומפ ורה כפי העולהכתב שלדעתו נראה שאיסור מלאכה בחוה"מ הוא מהת ב"יה

עתו דכתב של ב"חה .הםשהתורה מסרה לחכמים שיאסרו המלאכות שנראה להם ויתירו מה שנראה ל

 . )סק"א( מגן אברהםדעת הרמב"ן היא הנכונה, הביאו ה

 ך הענין שהיהפי צור: לבכת רמ"אוהחול המועד אסור בקצת מלאכות, ומותר במקצתן. : שו"עכתב ה

 נראה לחכמים להתיר.

                                                   
תן כתב "הא מן התורה אינו אסור אלא במלאכת עבודת קרקע וכיוצא בה שטרח )ע"ז כב. ד"ה הא דאקשינן(אך בחידושיו  35

 מרובה", ומשמע שרק מלאכה שיש בה טרחה נאסרה מהתורה בחול המועד.
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תנה לחכמים נהתורה , ו"שהיה נראה לחכמים להתיר" משמע שאיסור מלאכה מהתורה ן הרמ"אמלשו

 ה אסורה בחולשמלאכ וסקיםמביא ראשונים רבים הפ (ד"ה ומותר) באור הלכהסמכות להתיר מקצתם. ה

בר מועד ואינה דה צורךלנה המועד מהתורה, ולכן פוסק שיש להחמיר במקרה של ספק בכל מלאכה שאי

 האבד, שהרי הרמב"ן אוסר מלאכות אלו מהתורה.

שמע שאיסור שו"ע מך במה דעת השו"ע? בב"י כתב שלדעתו איסור מלאכה בחוה"מ מדאורייתא, א

לאכה ללי לאסור מיסור כה יש א. יתכן ולדעתו צריך לפרש שמהתורכאן( רעק"א)וכן מדייק מלאכה מדרבנן 

ו יום חול "מ עבורו אינם שחוהאד י לכל מלאכה ומלאכה הוא מדרבנן. והיינובחוה"מ, אך האיסור הייחוד

זה אינו  נן, שהרי אדםר מדרביסואואינו הולך לעבודתו, אך עובד בביתו במלאכות גמורות, עובר רק על 

מדברי כתב שאע"פ ש שם()"ל ביהמתנהג בימים אלו כימי חול, אך מאידך אינו נמנע מעשיית מלאכות. ה

אפשר שלא  דרבנן,מ ממקומות אחרים משמע שתפס כשיטת המקלים שאיסור מלאכה בחוה"השו"ע ב

 דול.צורך גא ללראה את כל דברי הראשונים שאוסרים, ולכן הסיק שאין למהר להקל אם 

לבד, ויש בדרבנן מסורה אהעלה שהעיקר להלכה שמלאכת חול המועד  )עמוד קסא,קסז(חזון עובדיה ב

ה מברי הפוסקים דיא את הב ל בדרבנן במקום מחלוקת פוסקים וכדומה. ושםלסמוך על דעות אלו להק

ונ' כד הקמח פר נאות דשא, ק)ס דשי שרלבו. והגאון בעל )אות ז(דעתו של מרן בסוגיא זו. וע"ע בילקוט יוסף 

סור סימן ס"ל דאיוסימן  בכלכתב שהמעיין היטב בכל הלכות חוה"מ בב"י ובשו"ע יראה ממש ש ס"ס ב(

מותר ע סימן תקלו שרן בשו"מדברי )וכן מוכח מחוה"מ אינה אלא מדרבנן, ופשוט שכך דעתו לדינא  מלאכת

רים הלך כיון שבשל סופמה בב"י ח השפלהחזיר תרנגולת לביצים אע"פ שאין בכך הפסד. וכן בב"י סימן תקלא שמותר לגל

שוב שמותר לאכה של אדם חמו לגבי טקלז, תבשו"ע אחר המיקל. וכןן לגבי נטילת צפרנים שיש להקל מכיון שהוא דרבנן. וכן 

עפ"ד  כתב )א, ה(' ועדי המספר ב אך. מכיון שמלאכה בחוה"מ מדרבנן. ועוד מקומות רבים. עיין ילקו"י עמוד תשמה(

ל קולכן אין לה דרבנן,מלק הב"י שהעיקר כדעות הסוברות שחלק ממלאכות חוה"מ אסורות מהתורה וח

 ימן מד(משנת יעב"ץ ס) ולטיז' בצלאלפשר להקל. וכ"כ רבה של ירושלים הרב בספקן, ורק במקום צורך א

צם יסורו אינו עדין א סודישנראה שדעת מרן שבעיקר הדין איסור מלאכה בחוה"מ הוא מהתורה, אך 

שאם  , ולפ"ז נמצאום חולכי המלאכה כמו בשבת ויו"ט, אלא שאיסורו הוא מה שעושה יום מקרא קודש

סק פרבנן, ובזה יסור דל אענזהר משאר המלאכות האסורות ורק עושה מלאכה אחת האסורה, עובר רק 

 השו"ע שאזלינן לקולא. 

 גדר איסור מלאכה בחול המועד 

לאכה לצורך : א. מ"א(סק"ב מ)הביאם ה הראשונים מונים חמישה היתרים לעשיית מלאכה בחול המועד

ין לו ה של פועל שא. מלאכ. ההמועד. ב. מלאכת דבר האבד. ג. מלאכה לצורך רבים. ד. מלאכת הדיוט

 .מה לאכול

ו מלאכות שנאסרהה גדר רר מבסימנים הבאים במלאכות המותרות בחול המועד, יש לבאך קודם שניגע 

ן ם מלאכות שאיל זה גבכלובחול המועד. האם כל אשר בכלל איסור מלאכה בשבת אסרו בכל המועד, 

ת י, אבל מלאכוו שיהוה אבהן טרחה כלל. או דילמא לא נאסר בחוה"מ אלא מלאכות שיש בהם טירח

 או שיהוי מותר לעשותן גם שלא לצורך כלל.שאין בהם טירחה 
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ות ן, או שהמלאכו מקצתתירעוד יש לחקור האם המלאכות בחוה"מ אסורות בכללן ורק במקום צורך ה

 '. ה' או 'דחויה'הותר הם שמותרות בעשיה לא נאסרו כלל, או בלשון אחרת: האם המלאכות בחוה"מ

יקרא )ו רש"יה? מהתור ינוהר מלאכה בחוה"מ מה הגדר של המלאכות האסורות לדעות הסוברות שאיסו

חשובות לכם הלאכות מילו מפרש שפירוש המושג "מלאכת עבודה" האסור ביום טוב הוא: "אפ כג, ז(

מ למדים שחוה" פסוקיםמה לדעת רש"יעבודה וצורך שיש חסרון כיס בבטלה שלהן כגון דבר האבד". 

חולק עליו,  ()שם ןמב"רה אולםה מיו"ט. מותר במלאכה לצורך המועד ובמלאכת דבר האבד, בשונ

ם רה לחכמים והרה התוא מס"אין בתורה רמז איזו מלאכה מותרת ואיזו מלאכה אסורה", אלולדעתו 

ים לקבוע כות בידי חכמנה הסמשנית . והיינו(חגיגה יח.)ואי זו מלאכה מותרת" אמרו "אי זו מלאכה אסורה 

 על כל מלאכה האם היא אסורה או מותרת.

ו אאסרו מהתורה נחוה"מ בות ה שלפחות לחלק מהשיטות שאלה זו תלויה בנידון לעיל, האם המלאכנרא

 ועוד.  ג סק"ב(סימן שכ) מנחת חינוך, )ב, תשכז(רדב"ז מדרבנן, וכפי שיבואר לקמן. וכ"כ ה

לא לא מיתסרא אמדנו דרחא למדתלי תלמודא איסור מלאכה חולו של מועד בט" )סימן דש( יראיםכתב ה

ות של טורח ק מלאכשר ". מדבריו עולהמלאכת טורח הלכך הלואות ומלאכה מועטה בביתו מותרת

משום מנוחה  בת אלאבש נאסרו, וזאת משום שהגדרת מלאכה במועד אינה משום איסור יצירה כמו

וכד'  לואותהביא כדוג' רק כיון שהיו, דמ)ויש שדייקו מדברוכבוד המועד, ומחמת כן רק דברים של טורח נאסרו 

בודה עלא כל מלאכת ו" ז, א() רמב"ם. כיוצ"ב עולה מדברי ההרי שמלאכה גמורה לא התירו גם כשאין בה טורח(

)ע"ז מב"ן ר", גם הדבר ול לכלחום כדי שלא יהיה כי אסורה בו כיום טוב שסוף הענין בדברים שנאסרו בו

 מלאכת עבודתאלא ב סורא הא מן התורה אינוהסובר שמלאכה בחוה"מ אסורה מהתורה, כתב " כב.(

 יתר של עשייתשנו הכתב שי ()בוטשאטש, סימן תקמ אשל אברהםגם ה ".קרקע וכיוצא בה שטרחתן מרובה

גם ון בזה טורח בה שאישבכתי )תקמה, יב(ערוך השולחן מלאכה במועד כשאינו של טורח. וכן מצינו ב

 נעשה בצינעא לא הקפידו שיהא בזה צורך הרגל כבשארי מלאכות.

אחת רו בחוה"מ, ושהות לאכותמבדבריו, שם הביא כמה סוגי  )פתיחה למו"ק( מאירילענ"ד שלזה כיון הנ

ה צד זושהו ועל אי אצל ע אכההן מחמת שאין הדבר נקרא מל ...לבאר המלאכות המותרות בומהן היא "

ינו ם איני האנשילכן בעח ו". ונראה ש'אין הדבר נקרא מלאכה' משום שאינו של טורהותרה עשייתן

משאוי ויסור הוצאה אחוה"מ אין בלגבי איסור הוצאה, ש )יח: ד"ה אין כותבין('מלאכה'. עוד כתב המאירי 

 וטלטול. 

דאע"ג דמלאכה גמורה היא ואינו כתב בשם ספר המצוות לגבי נטילת גבשושית בבית " )תקמ, ב( ב"יה אך

משמע שרק לצורך  )שם סק"ז( מ"בומדברי ה". המועד כיון שאינה מלאכה של טורח דבר האבד שרי בחול

המועד התירו מלאכה שאינה של טורח, אך אסור סתם כך לעשות מלאכות אלו במועד. וכן משמע 

הקושר והמתיר, לא נזכר מה דינן. ונראה לי דמה בהדיא " )קי, יא(חיי אדם . וכ"כ ה)א"א ה(שם  פמ"גמה

פסק שאין להקל במלאכת כיבוי  )ו, ב( ה' מועדי". גם בספר נו לצורך המועד, אסור לכולי עלמאשאי

והבערה שלא לצורך המועד, מכיון שהן 'מלאכות' לא חילקו חכמים והכל אסור. ורק הבערה וכיבוי של 

)להגדרתו, רק חשמל יש מקום להקל, שאצל כולם אין במלאכה זו טורח, ודומה הדבר לכתיבת אגרת שלום 
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ורח, מותר לעשותה בהיתר. אך מלאכה שכעת כשעושה אותה אינה כרוכה מלאכה שאין מציאות שעשייתה תגרום לט

אסור לאדם להניע את רכבו ע"מ לנסוע  )שם ג(. לדעתו בטירחה, אם יש אופן שיטרח בה, אינה מותרת באופן גורף(

למקום קרוב שיכול היה בקלות להגיע לשם ברגליו ואין בזה טורח מסויים, דזה נחשב שלא לצורך 

 המועד.

חוה"מ ביוצא מביתו  כשהיהורעים, זהיה מחמיר בזה לא ליטול ידיו ע"ג  א(אורחות רבנו ח"ב עמ' קכ) ו"אחזה

העם ששיטתו דמכיון לאזיל ) ללכהיה בודק כיסיו לפני יציאתו שלא יהיה בהם דבר שאין לו בהם צורך 

 כמההח בצלשו"ת בהחמיר ל"פ כ. ומזלזלים בעשיית מלאכות בחוה"מ לכן צריך להחמיר עליהם ביותר. שם עמוד קכ(

ו עלה לקטוף אפיל אסר ו, נח()ס שש"כ. גם ה)ד, רצח. ז, קנד( וזמנים מועדים, )ז, מב( משה באר, שו"ת )ה, צה(

וט חעד. וכ"פ הרך המוק לצורמלאכה שאין בה טרחה מותרת  )שם, לח(אחד שלא לצורך המועד. שלדעתו 

 ות.האסור מה הןומשום שלדעתו לא נתפרש לנו מה הן המלאכות המותרות  )עמוד קעו( שני

 ם סברא לאסורין שושא ךרבגרש"ז אוימביא ששמע מפי ה (הערה כה )פ"בפר חוה"מ כהלכתו בס מאידך

ת י, כגון מלאכושיהו ורחהדלקת גפרור בעלמא, ועיי"ש עוד שמחלק בין מלאכה שדרכה לעשותה בט

אכה , לבין מליב( ,זו"ע תקממן ש)עיין לקה שעושה בלא טורח כתלישת עשבים רקצירה שאסורה אפילו במק

יה לנפשיה החמיר החזו"א כתב שכל מה שה )אות ט(ילקוט יוסף גם השמעיקרה אין בה משום טורח. 

ט הקליט על סרשמותר ל ט, לב(כ)סו"ס זכרון שלמה אות  ןיגר"מ פיינשטימחמת הספק. וכן הביאו בשם ה

 ה טרחה. וע"עבה שיש לאכבחוה"מ שאינו נחשב כתיבה. ומוכח שם שדעתו שלא נאסר בחוה"מ אלא מ

 .)יא, ב(בפניני הלכה 

בר מלאכה, כמו דוון לו מתכהתירו כל דבר שהאדם אינ )בצל החכמה, באר משה ועוד(גם חלק מהמחמירים 

הרי ודאי  ולה זו טירחהין בפעם אנה למלאכה אין כאן, ואשאינו מתכוין או משאצל"ג, משום שאפילו כוו

אך החזו"א )רך כלל וכד' לא לצום ששהיא מותרת. ולכן מותר ליטול ידים על עשבים, או לכבות את האור ג

ה חוה"מ ון מבקשי תורספר הזכר)יב גרי"ש אלישהקל בזה. וה )ו, סח( הלוי שבט. גם בשו"ת היה מחמיר גם בזה(

ור הוצאה יש איסקום ששהמחמיר על עצמו שלא להוציא במועד שלא לצורך כלל במכתב  עמ' תעא(

 בשבת, תע"ב.

 ה(צ)ה,  המכהח בצלבשו"ת  עוד דנו הפוסקים האם מותר לעשות בחוה"מ מלאכה שאין בה צורך כלל:

צורך, כגון  ין בהלאכה שאהחמיר שלא לעשות שום מ )ח"א עמוד נז( מועד פתחיהעלה לאסור. ובספר 

סימן )מועד כהלכתו מירת הר שלצל בפעמון באוטובוס או בדלת הבית, ועוד חומרות רבות. ע"ע בספלצ

ולה , וכן כל פעדבריהםר שלא כבהערה דחה דבריהם, שהמנהג פשוט וברו )אות יג( יוסף ילקוטה אך. ב(

 .)כדברי המאירי לעיל(שאינה חשובה למלאכה בעיני הבריות לא נאסרה 

עיל, הרוצה להבאנו שרים רב להרחיב בסוגיא זו, אך במסגרת זו נסתפק בדבנראה שיש עוד מקום 

ל הרב ו שו. וכן במאמר-ה ימניםחול המועד' ס –להרחיב יעיין במקורות שהבאנו. ובספר 'תורת החיים 

 .(30)אמונת עתיך עזריה אריאל 

  לימוד תורה בחוה"מ -טעם איסור מלאכה בחוה"מ 

 :ג()ב, שנינו בירושלמי מועד קטן 
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אינון עין בתורה ון ויגישותיו"כלום אסרו לעשות מלאכה בחולו של מועד אלא כדי שיהו אוכלין 

 אוכלין ושתין ופחזין"

הם החול שאין ב אר ימיה כשביאר שהטעם שנאסרה מלאכה בחוה"מ היא משום 'שלא יהי )ז, א( רמב"םה

ו מלאכות שיתנ סרו רקים אחכמאלא  '.לא כל מלאכת עבודה אסורה בו כיום טובקדושה כלל', לכן '

 צביון אחר מימות החול לחוה"מ.

ודם קלאכתו לדעת יניח מלומר ש"ואסרו לכל אדם שלא יכוון מלאכתו במועד, כ )מצוה שכג( חינוךכתב ה

מועד  ימי חולו של הקבעו אכההמועד בעניין שיעשה אותה במועד מפני שהוא פנוי, כי לא לעסוק במל

ח, כות הפסח בפספר, הלרי סרוצה לומר להתקבץ במדרשות ולשמוע נועם אמכי אם לשמוח לפני השם, 

 והלכות עצרת בעצרת, והלכות החג בחג".

ואף על "חדת בחוה"מ ה מיוד תורלמד מירושלמי זה שיש חובת לימו )סימן ס. הביאו המ"ב סק"ב( כל בוגם ה

קר א כך יעשה בביום אלל הכפי שאכילה ושתיה במועדות בכלל מצות עשה לא יהיה אדם אוכל ושותה 

וכלין, ין לבתיהם ואוחוזר יוםהישכים לבית הכנסת ויתפלל עם הצבור שמתפללין וקורין בתורה בענין 

ן חוזרין לבתיהומנחה  פלתתוהולכין לבתי מדרשות ושונין עד חצי היום ואחר חצי היום מתפללין 

ש וק ובקלות ראן ובשחייבימשך  ואוכלין שאר היום עם הלילה, כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא

נראה  ...ת יוצר הכלה עבודביש שזה ודאי אינה שמחה רק הוללות וסכלות ולא נצטוינו רק על השמחה ש

מי שעוסק  אמת כיהכן ומדעת זה החכם שאיסור גדול בשחוק ובקלות ראש יותר מעשיית מלאכה, 

לחמה זר מעורכי המרם שחוכטר בית ונובמלאכה עוסק בישוב העולם והיא מצוה גדולה שכן מצינו בונה 

הדבק לפני השם כדי להראיה ת ואויבי השם לפי שעוסק בישובו של עולם, וכונת התורה בנתינת המועדו

 כמים החסידיםמן הח וראבאהבתו וביראתו ולעסוק בתורתו התמימה ולמדו ליראה השם הנכבד והנ

 כה"ח, )סק"ב( מ"ב, (אות א) האליה רב". ההם בשנהעולים לראות פני האדון ה' אלהי ישראל שלש פעמי

 ועוד הביאו דבריו. )עמוד קעב( עובדיה חזון, )אות ה(

תורה, ולכך עסוק בנוים לפכדי שיהיו בחוה"מ אסרו מלאכה מובא ש )מנהגים, חול המועד א( מהרי"לוב

 ועוד. אות ח() כה"חבא הוב .א יצטער על אבודו ויבטל את למודוהתירו נמי דבר האבוד כדי של

לה אלא נה עצמו לבטינו מפנוי אואם בחול המועד וכן בכל עת שהוא פכתב " (ערך חול המועד) פלא יועץה

ה',  האיש הירא אתותורה. בסק עוסק בתורה, בא בשכרו גם על הזמן שהוא טרוד בעסקיו כאילו היה עו

 זוף".נא נקר ורהחרדה ילבש כל ימיו ויזהר מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בת

  כבוד חול המועד 

 :(מסכתא דפסחא פרשה ט ,בא)מכילתא דרבי ישמעאל איתא ב

לי  ות נקיה איןה ובכסבמשתו"ביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש ארעם במאכל 

לז(  ל )ויקרא כגנין ת"מועד אלא יום טוב הראשון והאחרון שהם קרויין מקרא קודש חולו של מ

 אשר תקראו אותם מקראי קודש"אלה מועדי ה' 
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כן כסות נקיה. ומשתה ול ומשמע שאף ימי חוה"מ חשובים ל'מקראי קודש' ויש לכבדם ולענגם במאכ

 רבתי. תניאבשם ה )סק"א(הביא המגן אברהם 

ת הימים אלענג ולכבד  כתב שכשם שמצווה לכבד ולענג את השבת, כך מצווה )ו, טז( רמב"םה אך

יין איסור אע"פ שלענמ, ג חוה"עונוכבוד אי קודש'. אך אין בדבריו אזכור לגבי 'מקר הטובים, שכן נקראו

 ה. ת מלאכעשיישימים אלו חשובים 'מקראי קודש' ולכן אסורים ב )ז, א(מלאכה הזכיר 

 ר"זג, וכ"כ הללעונג כון כבוד בימי חוה"מ דיכתב שלדעת הרמב"ם אין  )השמטות לסימן א( רעק"אבשו"ת 

מקראי זכיר לשון 'ה"ם כן רי הרמבההקשה עליו,  )תקל, ד( שער הציוןב אולם .)שם ס"ק טז(והמ"ב  )תקכט, ה(

מי חוה"מ דין ביאר, שיש בי. וסק"ו( י' תצ)וכ"כ המ"ב סקודש' לגבי חוה"מ, וגם אנו מזכירים בתפילה לשון זו 

, ה"ה בר האבד'ת 'דו מלאכברת כבוד ועונג, אך כפי שלגבי מלאכה אין חומרת חוה"מ כיו"ט, אלא מות

ב לדמותו בל אינו מחויחול, אהות לעניין עונג וכבוד אין חוה"מ שווה ליו"ט. אלא יש לכבדו יותר מימ

 לגמרי בזה ליו"ט.

ימי שהכוונה ל א,ולם הבלק לעחהמבזה את המועדות אין לו  )אבות ג, א(פירשו את המשנה  רע"בו רש"י

 י".הן כבוד כראובנוהג  איןול באכילה ושתיה, שחול המועד "שעושה בהן מלאכה ונוהג בהן מנהג ח

ה ל אדם חוץ ממשנותיו ן מזו: "תני מראש השנה נקצצי(פיסקא כז )מנדלבויםדרב כהנא  פסיקתאומובא ב

בית ות מוליכין להתינוקה ששהוא מוציא בימים טובים ובשבתות ובראשי חדשים ובחולו של מועד ומ

 ם.כפלייבזוכה  המוציא על חוה"מכתב ש חוה"מ ז()הובא בשד"ח מערכת  אר"י. גם הרבן..."

גם שכתב  )אות ד( הציון שערבחוה"מ, והוא מין בגד עליון. ה לבש הקט"א ומטרו"ן של שבת מהרי"ל

משמע  רסד, ג()תן אברהם שמהמג עירלעניין כסות נקיה אין מחוייב כיו"ט עצמו, רק יותר מימי החול. וה

החול  "מ יותר מימיבת. ומשדי שמהרי"ל דעבד לנפשיה הוא דעבד, ובימות חוה"מ אין המנהג ללבוש בג

 בודאי כל אדם צריך לנהוג. 

 מצוה לאכול הלילכתח נ"ל כתב דאע"פ שמשמע שדי באכילת פירות בחוה"מ, מ"מ )סק"א( מגן אברהםה

צוה ום, דכיון דמאחת בילה והפת, אחת בלי שלכתחילה מצוה לקבוע סעודה על )סק"א( מ"ב. וכ"כ הפת

דרך  ת, דהוי יותרפאכול יש לכתב ש )אות ד(ערוה"ש לכבדו באכילה ושתיה, ועיקר אכילה הוא לחם. וה

 ן עובדיהחזוהחול. וב ותר מןבדו י, והוסיף שמצוה לבצוע על שתי ככרות כדי לכ)סק"ד( כה"חכבוד. וכ"כ 

 'המועדי כ"כ בווה"מ. חשל  פת בסעודת הלילה ובסעודת היום כתב שלכתחילה טוב לאכול )עמוד קסה(

 .)א, ב(

. עד כמו ביו"טל המומי חויכתב שהמנהג שהמפה תהיה מונחת על השולחן כל  )אות ד(ערוך השולחן ה

 .)ז, א( משה בארוכ"כ בשו"ת 
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 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 מצוה לגלח בערב יו"ט 

 )יד.(שנינו במועד קטן 

ס, ן לספר ולכבד אסורימשמר ואנשי מעמ כדתנן: אנשי -"...ושאר כל אדם מאי טעמא אסורין? 

כדי  -אי טעמא עזר: מי אלובחמישי מותרין, מפני כבוד השבת. ואמר רבה בר בר חנה אמר רב

 ן"וולישהן מנגל כשלא יכנסו למשמרתן כשהן מנוולין. הכא נמי: כדי שלא יכנסו לר

וכל  הכהרי היא מלא שאלת הגמ' צריכה ביאור, מדוע צריך מקור לכך שאסור להסתפר במועד,

יאר בריעה במועד? ה או זרישחהמלאכות הללו נאסרו, מדוע לדוג' לא ביקשה הגמ' את המקור לאיסור 

וף ויפוי יא תיקון הגיון שהום כמכל מק ,פי' דאע"ג דגילוח מלאכה גמורה היא" )ד"ה גמ' ושאר( ריטב"אה

זה, מועד גדול מהצורך  אין לךעושה אשה תכשיטיה במועד ו (:)חוכדתנן  ,כצורך אוכל נפש דמיהגוף 

הוא שהסתפר מכיון למותר  היהש". היינו אילולא גזירה זו ודאי ומהדרינן דטעמא משום גזירה דרבנן

אע"פ שהוא שביארו  ("ה ושארד)יד.  תוספות. גם )סק"ג(צורך הגוף וחשוב כאוכל נפש. הביאו המ"ב 

 , מועד(הלצורך  אותן )כמו שהתירו מלאכות רבות כשעושהמלאכה, היה לנו להתירה לצורך המועד 

 מצוה לגלח בערב יום טוב. :שו"עכתב ה

שהוא כנס למועד כשלא י הטעם כתב דאפשר שאם גילח בתוך שלושים יום לא שייך )מש"ז ב( פרי מגדיםה

אלא  מגלחים בתער שאין מקוםשב )אות א( שער הציוןים יום. והעיר במנוול, דניוול הוא יותר משלוש

נשאר קצת שיער לגמרי והגלחין ן מבמספרים או במכונה, אפילו פחות משלושים יום הוי ניוול דכיון שאי

ספר . בות א(א) כה"ח וכ"כ גל.שערות, אפילו בפחות משלושים יום מתרבי השיער והוי ניוול לגבי הר

ות שערותיו קטנ עדיין מועדהכתב שבזמנינו אם הסתפר במכונה וכשמגיע  )פ"ג הערה א(חוה"מ כהלכתו 

 מאודף נראה שא"צ להסתפר שוב, כל שאינו בכלל 'ריבוי שיער'.

 סעיף ב':

 איסור גילוח במועד 

יכנס למועד  רה שלאגזי סובר דמכיון שהטעם שאסרו לגלח במועד אינו איסור עצמי אלא רקר"ת 

 לכן אם כבר גילח קודם המותר, מותר לו לגלח במועד.כשהוא מנוול, ו

סובר שקשה מאוד להתיר, וגם מהגמ' לא משמע כן, דא"כ היתה משמיעה לנו היתר זה בכלל טור ה אך

לגבי מי שאין לו אלא חלוק אחד שמותר לכבסו במועד.  )יח.('אלו מגלחין במועד'. או כמו שפירטה הגמ' 

, הרי לגבי מי שאבדה לו אבידה בערב המועד לא התירה הגמ' שיגלח עדמי יודע אם גלח קודם המוועוד, 

במועד אע"פ שהיה אנוס, וטעם משום שמי יודע שהיה אנוס. ולכן אין להתיר אלא למי שמפורש בו 

סוברים שגם מי  אות מ(פ"ז מהל' יו"ט ) "מהגהוב זרוע אורבשם  )פ"ג סי' א(בהגהות אשיר"י  גם ההיתר בהדיא.
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רגל הרגל אסור לו לגלח ברגל, והביאו את הטעמים המובאים בטור. והוסיפו שאם יגלח ב שגילח בערב

 .תתע( מן)סימרדכי , וכ"כ הלא מוכחא מילתא אם גילח ערב הרגל אם לאו

  אין מגלחין במועד, אפילו אם גילח קודם מועד.: שו"עכתב ה

מותר כתוב לקמיה דשכל מה ו גלח,ור לגוי אסאפילו ע"י העיר עפ"ד האחרונים ש )ד"ה היינו( באור הלכהה

 .היינו אפילו ע"י ישראל

 גילוח זקן בזמנינו 

תי הטענות ו תם, שהרי של רבינו שבזמננו שאנשים רבים מגלחים את זקנם יום יום צריך לדון מחדש בדינ

 ים אינהבמנין ההיתר יתר זהו השטוענים נגד רבינו תם אינן תקפות. השאלה מדוע המשנה והגמ' לא מנ

ילוח טענה שהיתר גהזמנם. במת שאלה, כיוון שמציאות זמננו, שאנשים מתגלחים יום יום לא היתה קיי

זמננו ב, אינה תקפה התגלח הואנאמר רק כשמוכחא מילתא, והרואים אותו מגולח במועד אינם יודעים ש

 מפני שידוע שבני אדם מגולחים מתגלחים יום יום. 

פי שהרגילים "מ, לשיחה בחוהנשאל האם מותר לגלח ע"י מ (יג מןסיאו"ח )מהדו"ק  ביהודה נודעבשו"ת 

רצה לקו על ר"ת שקים נחפוסהלגלח זקנם מצטערים ביותר מזה. בתחילה כתב שהדבר אסור מכיון שכל 

שנה שבמ שיטת המאירי( )כפי ר"ת ומ"מ ביאר את דברילומר שמי שגילח בערב הרגל מותר לו לגלח ברגל. 

שהוא יכנס לרגל כ נס שלאמק ים לחלוטין, אך המתגלח במועד איסורו נובע גםהובאו ההיתרים המותר

הגילוח  מלאכה, שהרי איסור לו מנוול וגם משום איסור מלאכה. ולדעתו אדם שלא גילח בערב הרגל אין

ל כשהוא ס לרגנאך לאדם שנכ רה,במועד מיפהו וזהו צורך הרגל. ולאדם זה האיסור נוסע רק משום הגזי

 פהו. רגל אינו מייבגילוח ל השייך לגזור, אך משום מלאכה אסור שמכיון שגילח בערב הרג מגולח לא

וא מנוול, כנס לרגל כשהשלא י זורולכן לדעתו, אם מתירים רק ע"י פועל שאין לו מה יאכל, לא שייך לג

ועל זה לא פלוח. וכן על ות הגיהשהשהרי אינו יודע קודם הרגל שיזדמן לו פועל כזה כדי שיסמוך עליו ל

"י עיחשדו שגילח ואותו  ראויחל איסור מלאכה במועד. עוד כתב, שאין חוששים שלאחר שיגלח במועד 

גילח ו קודם לכן שם ראוההרי פועל שיש לו מה יאכל, שכל איסור מראית עין הוא רק לבני עירו, וה

אם גילח ערב ש ה פסקמעשלבערב הרגל, ואין חוששים לאורחים שיבואו ולא ידעו זאת. לכן הלכה 

כסים צל השרים ודוובא א ולךובפרט למי שההרגל, מותר לגלח ברגל ע"י פועל שאין לו מה שיאכל, "

ר לאיש השרים. שמות בעיני קלסורגיל לספר בכל עת שצער גדול הוא לו בגופו לגדל שער וגם ללעג ול

טת ר"ת אין את שי הסבירששלפי הדרך  (או"ח תנינא ריש סי' צט)". וביאר כזה לסמוך על היתר הנ"ל

החליט ות מה הטעם שצה לגלרו מחלוקת בעצם הדין אלא רק מחלוקת בפירוש כוונת ר"ת, והוסיף שאינו

 . ער()שבתחילה לא רצה לפרסם כדי לא להכשיל את הרבים שמגלחים בתלפרסם פסק זה 

הביא דברי הנוב"י, אך כתב שחלקו עליו גדולי הדור והביאו  (קנד מןאו"ח סי)חת"ם סופר שו"ת ב אולם

לגבי כהן ששלמה  )מו"ק יז:(ראיה מאנשי משמר שאסורים לגלח גם אם גילחו קודם לכן. וכן מצינו 

 ,אסור לגלח במשמרתו ולא פלוג רבנןמשמרתו ברגל, יגלח ברגל, וצ"ל שאע"פ שגילח בערב משמרתו 

)ואינו דומה וטעם האיסור, שחוששים למראית עין וחשד  .חול המועדאע"ג דליכא איסור מלאכה וה"ה ב

, לראיה שהביא הנוב"י משביעית, ששם ידוע שיש לו בית השלחין, דאל"כ לא היו מניחים בני עירו שיעשה איסור בפרהסיא(
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ר וכל בני העיר יתגלחו ע"י העני שאין לו מה יאכל, והאורחים בעיר יחשדו בכל בני העיר שפורצים גד

)והוסיף 'לגלות' את הטעם שבעבורו התיר הנוב"י חכמים, ורק מטעם זה שתשתכח תקון חכמים בזה, יש לאסור 

לגלח אך לא רצה לפרסמו, והוא משום שאם לא יגלחו במועד הרי יהיה בשיער כדי לכוף ראשו לעיקרו, ואם ישחיתו בתער 

להם איסור דרבנן במועד שלא יצמחו השערות כ"כ. אך  לאחר המועד יעברו על כמה לאוין דאורייתא, לכן עדיף להתיר

 .36(א"כ למיעקר תקנת חכמים בכדי לא עקרינןלדעתו מכיון שיתחייבו ממ"נ מלקות על הגידול שיהיה מעיו"ט עד לאחר יו"ט, 

יק ום. כ"כ המחזבכל י גלחרובם המכריע של הפוסקים הסכים לאסור לגלח הזקן גם למי שדרכו להת

י ושטנדינה רבתראל וקארץ יש ואין ספק כי רבניכתב " )סימן ז( יוסף אומץ, ובשו"ת )תקמב, א(ברכה 

כימו עם חיצון כלם יסנימי ופרב ואיזמיר ושלוניקי וכל טורקיא"ה ומצרים ודמשק וארם צובה וערי המע

היו  מרן ז"ל כבר י בימיכה. רבני פולין ואשכנז נגד הגאון מהר"ר יחזקאל הרב המחבר נודע ביהוד

 "חכה". גם שראליו בכל סורגלחים זקנם כמ"ש בספר יין המשומר. וזה כמה מאות שנים שנתפשט אימ

לא שור הוא כדי ם האיסדטע דכיוןכתב " )תקמב, ב( ערוך השולחןלא הסכים להקל כנוב"י. וה )אות ז(

די שב". גם קומוחשש למהדר היכנוסו לרגל כשהם מנוולין א"כ כשתתיר ע"י פועל שאין לו מה יאכל 

 מז(ק)סימן  הלכה עמק"ת , שוקע()ר"ס ת בית מאירהעלה לאסור, וכ"כ ה )אס"ד, מע' חול המועד אות א( חמד

ת . וכ"כ בשו"הע ביהודלוק על חידוש זה של הנודלח (ע -או"ח מהדו"ת סי' סחסט ) עוזיאל משפטיובשו"ת 

הלאה מ"ש ו 116"ב עמוד ומין' חחנו. וע"ע ב'ת-נה)או"ח סימן  שמש תבואות, שו"ת )ד, רצז. ח, רצז( וזמנים מועדים

ונים ב שרוב האחרים וכתי המקלהביא את דבר )עמוד קצ( חזון עובדיה. גם ב)יט, יח( אליהו גר"מוה בזה(

 מקילים, וברטביד ה חותהסכימו לאסור. ובהערה הביא דברי האג"מ וכתב "ואע"פ שבאמת קשה למ

רונים וש לדברי האחמים יחשרא יהגים לגלח הזקן כלל... מ"מ שבזמן רבותינו חכמי התלמוד לא היו נו

חוה"מ אם ברה לגלח הזקן אות בחולך לר)ועיין בשו"ת יבי"א חלק יא סימן נב שהתיר לבחור ההווישא ברכה מאת ה'" 

חס נרב פל (ד הערה דסימן י 'או"ח הע כרך א)ח"א  פז עטרת. וע"ע בשו"ת גילח קודם המועד, במקום שיש לכך צורך(

 מה שהאריך בזה. זביחי

סובר שדברי הנוב"י מתייחסים לתקופתו שרק מיעוט אנשים  (קסג מןא סיח"או"ח ) משה אגרותבשו"ת  אולם

היו מתגלחים, אבל בזמנינו שרוב האנשים מתגלחים, מוכחא מילתא שלא נכנס לרגל כשהוא מנוול, ולכן 

כל אלו הרגילים בתספורת הזקן בזמנינו ש", לאלו שנחוץ להם לגלח הזקן במספרים בחוה"מהתיר "

"אבל מ"מ איני נוהג להתיר אלא למי והוסיף  .על ר"ת םולכן אין שייך טעם החולקי ,מסתפרים בכל יום

שיש לו צורך ביותר או מצטער ביותר, ואם אחד ירצה לסמוך ע"ז גם בשביל היפוי לבד אין למחות בידו 

)עמוד ז. וכ"כ בילקו"י עמוד תשפ שאחד כתב כך להגרע"י י בא מועד' . ובספר 'ככי מעצם הדין הוא מותר לע"ד"

הביא בשם הגרצ"פ פרנק שהורה להתיר לאדם שמגלח זקנו בכל יום, משום ניוול. וכ"פ  בשם הרב פרנק(

                                                   
כי נהי אם יראו ת"ח וגודרי גדר להפר תורה לפי הזמן והמקומות, והוסיף על עיקר העניין שאסור לשנות תקנות חכמים " 36

עלתה  פארי הזמן כךי יו גדולו תחתיתקבצו וישאו ויתנו פה אל פה או במכתבים ולכשיסכימו יפרסמו במכתבים ויחתמ
כהנה, אבל ומהר"מ בפראג  פר תשו'סוף סבבמחשבתינו להתיר איסור דרבנן פלוני מטעם כך וכך, וכעין תקנת הקהלות ור"ת 
טן ממנהגי קר אפילו מנהג להתי היןילא  יחיד בדורו אפילו הוא חסון כאלונים וכגובה ארזים גבהו ודבריו כראי מוצקים

סור עד שיתירו אי ות דקותת צנומוידפיסנו ויפרסמנו ומחר יאמר אחר כך בסברות חלשוישראל, היום יאמר הוא כך 
ים נהגו אבותינו מ כמה מאות שנלוח חה"לא גיהדאורייתא, כאשר אירע בעו"ה בזמנינו כי רבו פריצי הדור והעמידו חזון לומר 
לר תלוי אח"כ א בעו"ה, והקובפרהסי ל שבתלחלאיסור ונצטערו ונתנוולו ועתה התירו פרושים את הדבר, כן נמי נבוא ונתיר 

 ".דיו מלכדחסיור ה' רגלי הר וישמשו יזבהגורמים, ומשו"ה לא התיר הגאון נב"י בפרהסיא ומ"מ נכשלו בה, ע"כ שומר נפ
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. וכן העיד הרב רצון ערוסי בשם גרצ"פ פרנקוגם הוא העיר שכן הורה ה )דבר חברון תקמג( גר"ד ליאורה

 .)יא, ט. ובהרחבות שם(וע"ע בפניני הלכה  )סימן ל( נחום שיח. וכ"כ בשו"ת קפאח יוסףהרב 

 גילוח במועד לכבוד שבת 

ד"ה ) י"דר תתוספוודייק ה לגבי אנשי משמר הביאה הגמ' שמותרים לגלח בחמישי מפני כבוד השבת.

א בת ולכבוד של לא בח כלאבל במועד לא הותר לגל ,דוקא באנשי משמר מצאנו היתר זהש ובחמישי(

 ,נןרא תקנתא דרבמיעק ,ועדשאם תתיר לגלח בחמישי במ. וביאר שטעם הדבר הוא משום "בכבוד יו"ט

או ואם יר ,ודותאר העבשרו שההדיוטות סוברים שמפני שהגילוח חשוב עבודה נאסר במועד כמו שנאס

חמת ם שלא נאסר מיודעי מוראבל אנשי המשמר שהיא חול ג .שבחמישי מגלחין יגלחו נמי בכל המועד

ל ימי בואו להתיר כי לא ימישעבודה אלא כדי שלא יעלו למשמרתן כשהן מנוולים הילכך אם יתירו הח

 ."השבוע

בסוף  ון ומסתיימתום ראשלה בימביא ב' תירוצים: א. מכיון שכל משמרת מתחי )ד"ה אנשי משמר( מאיריה

ול נה ממועד שיכי. בשומישחנס למשמרתו כשהוא מנוול, על דעת להסתפר ביום השבוע, אין חשש שיכ

שש בוד שבת יש חישי לכח בחמ, ואם נתיר לו להתגל)כגון ביום רביעי(להתחיל בכל יום מימות השבוע 

די שלא יכנס כוא רק המרת ב. איסור תספורת במששימתין למועד, וכך יכנס למועד כשהוא מנוול. 

כה, יש איסור מלאיוון שכים. מנוול, במועד יש גם איסור מלאכה, הנובע מגזרת חכמלמשמרתו כשהוא 

כאשר  מלאכה במועד איסור י ישלפי תירוצו האחרון של המאיראין חילוק בין יום חמישי לשאר ימים. 

 מתגלח, בשונה מתירוצו של התוס' רי"ד. 

ו כבודו שזה ,ניוול ר מפניא הותלבוד י"ט איסור שנאסר מפני ככתב ש" (קנד מןאו"ח סי)חת"ם סופר שו"ת ב

מקדש, מפני כבוד ה חם הואילו". בשונה מאנשי משמר שטעם איסור גשל י"ט שיכנס בי"ט אחרון מנוול

 .אתי ניוול דשבת ודחי ליהולכן 

 סעיף ג':

 היה אנוס ולא יכל לגלח קודם המועד 

 )יד.(שנינו במועד קטן 

חא מילתא יון דלא מוכא: כממותר, או דל -גל, כיון דאניס "בעי רבי זירא: אבדה לו אבידה ערב הר

רבי אסי  דאמר ולטעמיך, הא - א? אמר אביי: יאמרו: כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין?ל -

רו מהתם נמי: יא מועד, חולו שלבמותר לכבסו  -אמר רבי יוחנן: כל מי שאין לו אלא חלוק אחד 

וכיח משי: איזורו ר רב א, אמר מר בהא אתמר עלה -ס מותרין! כל הסריקין אסורין סריקי בייתו

 -א ון דאומן הוהו? כימרגל עליו. רב אשי מתני: בעי רבי זירא אומן שאבדה לו אבידה ערב ה

 תיקו" -לא?  -מוכחא מילתא, או דלמא: כיון דלא מוכחא מילתא כי הנך 

פושטו ומתעטף במקטרינו וחוגרו באיזורו דמי שאין לו אלא חלוק אחד  -איזורו מוכיח עליו : רש"יופ

כגון ספר, שהכל באים אצלו ערב  -ועומד ומכבס החלוק ומודיע לכל שאין לו אלא חלוק אחד. אומן 

 הרגל ורואים שאבדה לו אבידה, ואנוס הוא, ואינו יכול לספר עצמו.
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רגל מפני ודם הקלגלח  שחולה שנתרפא בחול המועד ולא יכל )ח"ג סי' רעה(בתשובה  רשב"אכתב ה

ך כמראיה נוספת  סורים.ם אשהגילוח קשה לחולה, אסור לו לגלח במועד, שמפורש בגמ' ששאר כל אד

דול ית האסורים גוצא מביך שאין לשהגמ' ביארה לגבי ההיתר לגלח קטן שנולד במועד, שהוא משום '

לגלח קודם  יכללא שרא ', ומשמע שדווקא משום שהוא בכלל המנויים בהיתר, אבל מפני הסבמזה

 ח במועד הואתר לגלבו שההירכתב בשם  (ד"ה אומן) נו יחיאל מפריסתלמיד רב אולם המועד אין היתר.

ו וליו כבד עליחם היה אק רולא  כל אדם שחלה קודם הרגל ולא היה לו פנאי לגלח בערב הרגל,גם ל

מותר  בד בערב הרגלשו לראש בדהוי אונס גמור שלא היה יכול לגלח בערב הרגל, אלא אפילו ח ,הרבה

 ותר.גופו ודאי שמונס שבך א, שיש לו קלא, וכן משמע מכך שהגמ' שאלה אודות אבדה, אלגלח במועד

ומן שאין להם א ר אע"פני העיכתבו שהסתפקות הגמ' היא רק באומן עצמו, אבל ב )ד"ה אומן( תוספותה

 אחר ודאי שאסורים. 

 ספקה ונשארת פושטת ינהאדה להסתפר במועד, הגמ' הגמ' מסתפקת האם מותר לאומן שאבדה לו אבי

 עת הרי"ףנראה שהוא ד א. וכןלחומר דכיון דסלקא בתיקו אזלינן בה )ז. ד"ה גמ'( נמוקי יוסףהכתב  בתיקו.

רבנן, למה לא דת חוה"מ רמב"ם והרא"ש שלדעתם מלאכה)ותמה על  שהשמיטוה כ(-)ז, יזוהרא"ש והרמב"ם  )ז.(

מן לכן אסור לאוומואל עת שיטת הרשב"א לעיל דבריהם ברורים, הם פוסקים כד. לפי שפסקוה לקולא?(

וכ"כ  ולא.וה לקפסק רועז אורבשם  )סי' א(הגהות אשיר"י  אבל שאבדה לו אבידה להסתפר במועד.

 עד. פר במולהסת שספק דרבנן לקולא, ומותר לו (ד"ה ואומן) תלמיד רבינו יחיאל מפריס

היה שוא הדין למי עד; והח במואנוס ומפני כך לא גילח בעי"ט, אינו מגלאפילו אם היה : שו"עכתב ה

  חולה ונתרפא במועד.

ו לגלח לכל שלא יכל ידועיםסמים ושרק אונסין המפור )יד. ד"ה אמר ליה(ביאר עפ"ד הריטב"א  )סק"ה(מ"ב ה

בואו יר להם אם נתיעים, וידוקודם המועד יכולים לגלח במועד, אבל שאר האונסים אינם מפורסמים ו

רור שלא דבר גלוי וב יהיה עצמו שצריך שהאונס )אות ז(שער הציון להתיר אף שלא מתוך אונס. והוסיף ב

כיוצא יה לו פנאי והה שלא הי כל אחד יאמר שאנוסהיה אפשר לו לגלח קודם לכן, ולא בשאר אונסים ש

 לכן חולה אינו חשוב לאונס מוחלט.בזה, ו

 סעיף ד':

 עדהמותרים לגלח במו 

 )יג:, יז:(שנינו במועד קטן 

, בית האסוריןמהיוצא יה, ו: ואלו מגלחין במועד: הבא ממדינת הים, ומבית השבמשנה"]יג:[ 

. ]יז:[ מאתו לטהרתורע מטוהמצוווהמנודה שהתירו לו חכמים, וכן מי שנשאל לחכם והותר, והנזיר 

 -אי? שהיה להם פנא אף בדלמ או: בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא: בשלא היה להם פנאי, גמרא

נאי פבל היה להם נאי, אפם בשלא היה לה -אמר ליה: תנינא, כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד 

 אסורים" -
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ול לגלח , שלא היה יכה אנוסי שהיבמועד, לפפירש " )יג: ד"ה ואלו( רש"ימה הגדר של 'לא היה לו פנאי'? 

רי בוכן עולה מד מועד.הודם היה להם פנאי כלל לגלח ק היינו שהגיעו במועד ממש ולכן לא ."קודם

. לגלח יה להם פנאישלא ה ך לערבשלא היה לו פנאי, כלומר, שבאו כל כך סמושכתב  )י.( נימוקי יוסףה

ות לא היה לו שהשחשכה, ך לט סמושיצא מבית השביה בתוך הרגל, או אפילו בעיו" )סק"ז( מ"בוכ"כ ה

ק שלא טוב לגלח, ר ב יוםהות בערכל אלו, אפילו היה שכתב " )קט, ה( דםא חייה אולםלגלח מבעוד יום. 

גלח נה דייניהו לה ישתלמ "כדא )אות ט( שער הציון". ותמה עליו בהיה לו פנאי ביום לגלח, מותרין

יון רדא בעלמא, כטמשום  ירוואם משום דטריד, הלא לא הת !במועד, כיון שהיה זמן לזה מבעוד יום

 כה"חאו נימוק"י. הבירש"י ומ , וכן מוכחבתו מלגלח, שיצא בעוד מועד לגלחה לא עכשבית השביה בעצמ

ום היה שהות בי לא שלאו"ט אכתב שאפילו הגיע לעיר בערב י )עמוד קצב( חזון עובדיהב אך. )אות טו(

 להסתפר, רשאי להסתפר בחוה"מ.

כיון  ר ע"י ישראלים לספיכולסובר ש )סימן סב(גן המלך כיצד יסתפרו אלו המותרים להסתפר במועד? ה

הרב  אך. עמוד קצב() ובדיהחזון עו ()אות יג כה"ח, וכ"נ דעת )אות ד( השולחן ערךשיש היתר בדבר. וכ"ד ה

 ל.ותר ע"י ישראמגוי  י ספרחלק עליו, ולדעתו רק באופן שאינו יכול להסתפר ע" )א, מא( דבר משה

 היוצא מבית השביה ומבית האסורים 

ל אם ל העכו"ם אבבוש אצשהיה חכהוינן סברין מימר " )ג, א(ירושלמי הביא את דברי ה )ריש פ"ג(רא"ש ה

לח בבית אדם לגלרב עאינו היה חבוש אצל ישראל לא. אתא מימר לך ואפילו חבוש אצל ישראל 

 ".האסורין

י שיצא המועד, ומדם גלח קולנאי ואלו מגלחין במועד; מי שיצא מבית השביה ולא היה לו פ: שו"עכתב ה

 .ש ביד ישראל שהיו מניחין לו לגלחמבית האסורים ואפילו היה חבו

 מנודה והנודר שלא להתגלח 

 :)ג, א(איתא בירושלמי מועד קטן 

! אלא רגל אל יגלחלקודם  ו לו"מה אנן קיימין אם בשהתירו לו קודם לרגל יגלח, אם בשלא התיר

ת משלשים ן נידוי פחול, שאיברג ם שלשים שלו להיותכי נן קיימין כשהתירו לו קודם לרגל וחל יו

 ואין נזיפה פחותה משבעת ימים"

ההוא טבחא דאתפקר ברב טובא בר מתנה אימנו אביי ורבא ושמתוהו מובא " )טז.(תמה, הרי בבבלי  ב"יה

י לא לישר ,לא חיילא שמתא עליה תלתין יומין ,היכי ליעביד לישרי ליה :אמר אביי .לסוף אזל ופייסיה

אמר ליה הכי אמר רב  ?אמר ליה לרב אידי בר אבין מידי שמיע לך בהא ,ליה קא בעו רבנן לאיפטורי

אמר ליה הני מילי לממונא אבל לאפקירותא עד  ,תחליפא בר אבימי אמר שמואל טוט אסר וטוט שרי

דינו מותר ליה סובר שדברי אביי דחויים, וכל שפייס לבעל  )ח:(". הרי"ף דחיילא שמתא עליה תלתין יומין

. והביא הב"י שבהמשך הירושלמי מובא שחזרו פ"ז הי"ג()כן מוכח בנדרים ז:, וכ"פ הרמב"ם הל' ת"ת לאלתר 

ונמנו שהמפייס את בעל דינו יהיו מתירים לו. ועפ"ז ביאר שהברייתא האוסרת נשנית לפני שחזרו ונמנו. 

ד, היינו שמתירים את נדרו שמיד לאחר וביאר שיתכן ומה שחלק מהראשונים כתבו שמתירים את נדרו מי
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שלושים יום יהיה מותר, אך אין הכוונה שיהיה מותר לאלתר, כיון שיש שהצריכו להמתין דווקא שלושים 

 יום. 

שהוא  ()ג, א רא"שבריו הדוהביא  ()שםמובא בירושלמי  ,מי שנדר שלא לגלח ונשאל על נדרו ברגלולגבי 

ודם לרגל קן אם כשנשאל קיימי נןמה אע"י פתח קודם הרגל, וז"ל " דווקא אם לא מצא מי שיתיר לו הנדר

תח פגל ולא מצאו ודם לרל קלא יגלח אם בשלא נשאל קודם לרגל אל יגלח אלא כי נן קיימין כשנשא

תב כ". ולכן גלילזקני המחד תח לנדרו עד שבא אלנדרו אלא ברגל כהדא רבי שמעון ברבי לא מצאו פ

 רי"ףה אך .גלודם הרקאל היה יכול לישבחרטה, אסור לגלח במועד כיון שהרא"ש שמי שפותחים לו 

 ,ש כןדידן לא פיר תלמודאדיון נראה שהם סוברים דכד , וביאר הב"ילא הביאו הירושלמי הזה רמב"םוה

 .ונסב אשהוא סובר דכל שהיה בדעתו להשלים נדרו ונמלך ברגל והתירו לו חשי

לא לגלח כן מי שנדר שרגל, ובלו  וכן המנודה שהתירו ...ן במועדואלו מגלחיעפ"ד הרמב"ם:  שו"עכתב ה

הרגל  תירו לו קודםבקש שיכל לכתב דאע"פ שיש מחמירים באופן שי )סק"י(מ"ב . הונשאל על נדרו ברגל

 )אות חי( ה"חכביאר ו. בנןשהוא מלתא דר, המקל יש לו על מי לסמוך, כיון )רא"ש, ב"ח(ולא ביקש 

 .ריםסמוך על המתיז יש לאיו וסרים, אך אם יש לו צער מזה כגון שרבו שערותשלכתחילה יש לחוש לא

 פסקו לקולא. מאיר ביתוה לבושגם ה

ין נדוי ו עד הרגל דאי נדויו ימלדדוקא שהתירו לו קודם הרגל ולא שלמו  ,פסק כהרא"ש והטור ב"חה אך

 רהםאב מגןדעת ה . וכ"נונסאאבל אם לא ביקש שיתירו לו עד הרגל לא חשיב  ,שלנו פחות מז' ימים

 .)סק"ד(

היחשב ינו שיכול לדס בעל לפיי סובר שכל המחלוקת היא רק לגבי נידוי על ממון )מש"ז ה(פרי מגדים ה

ימי ם שלמו ו"ע מודים שאצ"ב, ככיוכאנוס כיון שסבור שלא יפייס בעל דינו, אבל אם נידוהו על עבירה ו

 .אות יט() כה"חנידויו קודם הרגל ולא ביקש ולא חזר, אינו מגלח במועד. הביאו 

ירו היה יכול להתעפ"י שב"ם דאדבזה נראין דברי הרי"ף והרמ )סק"ה(מגן אברהם הלגבי מי שנדר, כתב 

ר ם הרא"ש והטוגבכה"ג כתב ש (ד)אות  ערוה"שה אך .לא מקרי פושע שהיה בדעתו לקיים נדרו ונזירתו

 .לא מצאח ומודים, והיינו שהיה בדעתו קודם הרגל לישאל על נדרו אלא שביקש פת

 הבא ממדינת הים 

 )יד.(שנינו במועד קטן 

יצא שני לא יגלח, מפ -ם ת הי"מתניתין דלא כרבי יהודה, דתניא, רבי יהודה אומר: הבא ממדינ

חלקו אלא תר, לא נדברי הכל מו -אסור, למזונות ברי הכל ד -שלא ברשות. אמר רבא: לשוט 

 להרויחא. מר מדמי ליה כלשוט, ומר מדמי ליה כלמזונות"

לאו אנוס  -כלומר: הואיל ולא יצא ברשות אחרים, אלא ברצון עצמו  -מפני שיצא שלא ברשות : רש"יופ

דברי הכל  במועד.אם יצא שלא לצורך, ולא יצא אלא כדי לשוט בעולם ולראותו, וחזר  -לשוט  הוא.

דברי  -שיצא לחזר אחר מזונות, שאין לו מזונות וחזר במועד אחריהן  -למזונות  לגלח במועד. -אסור 

 שיש לו נכסים הרבה, ויוצא כדי להרויח יותר. -להרויחא  הכל מותר לגלח במועד, לפי שיצא באונס.
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ינת יבו לצאת למדי המחייצונחח היתר תספורת במועד נאמר רק לגבי אנוס, ואונס הוא הכר רש"ילדעת 

רווחה הלמזונות או  כשיצא רק הים. לפי הסברו של רש"י, היתר תספורת בבא ממדינת הים נאמר להלכה

 .)ז, יח( רמב"םולא כשיוצא לטיול, וכך פוסק גם ה

מונח ה משמעותהסבר זה, כיוון שמתקשה ב (בנמוקי יוסף ז. ד"ה גמ' מ"טו .150)ס' האשכול ח"ב עמ'  ראב"דה אך

יוון חוץ לארץ, וכשראל לירץ "יצא שלא ברשות", שיצא באיסור, ולכן הוא מפרש שמדובר על יוצא מא

"ד פי הסבר הראבלמועד. הול שאסור לצאת מארץ ישראל לטיול, אסרו חכמים ליוצא לטיול להסתפר בח

ארץ ור ויוצא מיסאשעושה כמר היתר תספורת בבא ממדינת הים נאמר להלכה גם כשיוצא לטיול, ולא נא

 ישראל לחוץ לארץ לטיול. 

עד או עד חול המו לישוב שלא בא כגון ,פירוש 'הבא ממדינת הים' )נ"ד ח"ד לז סוף ע"ג( ירוחם רבינוכתב 

 .שלא היה לו שהות לגלח קודם הרגל כי כשבא לא היה שהות ביום

היה  ערב הרגל ולאשבא ב , אווכן הבא ממדינת הים בחול המועד ...ואלו מגלחין במועד: שו"עכתב ה

 .שהות ביום לגלח, והוא שלא יצא מארץ ישראל לחוצה לארץ לטייל

אבל בדרך  ,א מלתאפרסמדאז מ מותר לו לגלח, דוקא כשבא ממדינת היםכתב ש )סק"ו(מגן אברהם ה

ים אלא גם המדינת מק הבא רבר שלא סומחצית השקל ה .)אות כב( כה"חו )ס"ק יב( מ"ב. וכ"כ האחר לא

 כל שבא מחוץ רושפיכתב " ()יג: ד"ה הבא ריטב"אהבא משאר מקום רחוק מאוד דמיפרסמא מילתא. וה

 .)ג, יב(' המועדי וב ד קצב()עמו יהחזון עובד". וכ"פ בלעיר קרי מדינת הים ואף על פי שאינו מקום רחוק

"ט דאם היה בעי משמע, וה"מכתב שמדברי רבנו ירוחם שכתב שלא בא בישוב על ח )סק"ו(מגן אברהם ה

בעי"ט וב ויום טוב ביש ם קודםימי אם היה ב' ימים או ג'"מ. ולדעת המג"א הובמקום ישוב אסור לגלח בח

דם עיר אחרת קוהיה ב גם אםשהביא דבריו וביאר  )ס"ק יג( מ"ב"מ. ההולא היה בישוב מותר לגלח בח

 , מכיון שיכל לגלח שם ולא גילח אסור לו לגלח במועד.עיו"ט

"כ וכ .קרי מצוהדמ ,רישבירו להרויח או לראות פני ח מא"י לחו"ל יצא שאם )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

 גלח.לא התירו לו לחו"ל, א"י למ, והוסיף שהיוצא לטייל בעלמא, שבאופן זה אסור לצאת )ס"ק יד( מ"בה

 ישיבאל גרי"שעת הקום, דמכל ת זמן רב, ויש אפשרויות רבות להסתפר בבזמנינו שהנסיעה אינה אורכ

 גרש"זבשם ה . וכ"כהים שלא שייך ההיתר של הבא ממדינת )ספר הזכרון מבקשי תורה חוה"מ עמוד תסח(

ביו לא תפר בה, שלגות להסאפשר לגבי המפליג באניה ויש לו )שש"כ סימן סו הע' קיט. שולחן שלמה( אוירבך

 ר של הבא ממדינת הים.נאמר ההית

 סעיף ה':

  יסתפרו בצינעה -המותרים להסתפר 

 ת הרבים אלאר ברשוא יסתפלאף על פי שהתירו לספר  א( ,)בתניא בתוספתא  )סי' תתעג( מרדכיכתב ה

 .ה()שער תספורת מהדו' שוועל עמ' קצבספר תורת האדם  רמב"ןה. וכ"כ בצנעא

  צנעה.יסתפר ברשות הרבים אלא באף על פי שהתירו להסתפר, לא : שו"עכתב ה
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 סעיף ו':

 גילוח קטן בחול המועד 

 )יד.(שנינו במועד קטן 

 -ועד דול מזה. במסורין גמועד, שאין לך בית האמותר לגלח ב -"אמר שמואל: קטן הנולד במועד 

בלו. ימי אמותר לגלח ב - י פנחס: כל אלו שאמרו מותר לגלח במועדלא, מתיב רב -אין, מעיקרא 

ת נמצאת אבילו -א ה פלוגתימי אבלו. ואי אמרת קטן אית ביאסור לגלח ב -סור לגלח במועד הא א

למא: דרין? וסאמי קתני הא  אמר רב אשי: -נוהגת בקטן. והתניא: מקרעין לקטן מפני עגמת נפש! 

שמואל:  ני הכי: אמרדי, מתרב אי, ואי תימא רב שישא בריה דאמימריש מהן אסור, ויש מהן מותר. 

 רא"ן מותר לגלחו במועד, לא שנא נולד במועד ולא שנא נולד מעיקקט

קודם  ו אף אם נולדקטן, את הא"כ, בגמ' הובאו שתי לישנות, האם דוקא כשנולד במועד מותר לגלח א

ולד נא שנא לולד במועד נלא שנא ד ,כלישנא בתראפסקו  ב( מן)סירא"ש וה יט(, )ז רמב"םההמועד: 

וכתב  .ראשנא בתלכה כליאפשר שסמך דמסתמא הד ב"יכתב הו ,לא הכריע )ז.( רי"ףה אך .מעיקרא

 ל. ל לרגשלא יכנס מנוושטעם הקולא בקטן הוא משום שלא שייך בו הטעם הרא"ש 

ולא  ,וער מותר לגלחב ומצטער רפירוש אם יש לו ש ,כתוב קטן מותר לגלחו )שם ד"ה קטן( נימוקי יוסףב

 .גדול טן אטוק ולא גזרינן ,ל דלאו בר מצוה הואאמרינן והלא יכנס ברגל כשהוא מנוו

ע וכן משמ. א שריבפרהסי אפילוו: רמ"א)קטן מותר לגלח במועד, אפילו נולד קודם הרגל; : שו"עכתב ה

 .ממרדכי(

וכ"כ ) מצוה הוא לאו ברדנוול מדלא שייך ביה טעמא שלא יכנס למועד כשהוא ביאר  )סק"ח(מגן אברהם ה

ל הוא לח דצורך רגותר לגמטן ודוקא לק .ובנ"י כתב ודוקא כשיש לו שער רב ומצטער ע"כ ,סק"ו( ט"זה

כ"כ . וו מה יאכלאין ל א"כאאבל לעכו"ם אסור לגלח דלא עדיף משאר מלאכות דאסור לעשותן במועד 

כל ר, הרי שקטן צעלאם אין שביאר,  )שולחן שלמה כאן(גרש"ז אוירבך . ה)אות כו( כה"ח, )ס"ק טו( מ"בה

ת הפוסקים סובר שמסתימ (אות יג)ה שולחן גבוה אךהרצון לגלחו הוא רק ע"י הוריו, ולכן אין בזה היתר. 

ותר מגדולים ולכן ר גם להתילמשמע שאפילו אין לו צער השיער, כיון דלאו בר מצוה הוא לא יבואו 

ך כשכבר אגיל חינוך, בשאינו כהוא רק , אך הוסיף ש)ג, כג(מועדי ה' וב )אות יג( ילקוט יוסףלגלחו. וכ"כ ב

 גדול יותר יעשה בצינעא, ורק באופן שמציק גם לילד.

כן אפשר שאם טן. ולקהוא ששמותר לגלח את הקטן בפרהסיא, שכולם רואים  )סק"ט(מגן אברהם כתב ה

ותר, טן לחינוך מגיע הקהכתב שגם אם  (ט-)א"א ח פרי מגדים. הקטן נראה כגדול אסור לגלח בפרהסיאה

ס אלא כאן קנ ךיכיון שלא שי דוקא בפרהסיא אסור לספר קטן הנראה כגדול, אבל בצינעא מותר, ולכן

כתב  )מש"ז ו( יםי מגדפר. הז(ט)ס"ק  מ"במראית עין, מותר בחדרי חדרים שהוא צורך המועד. וכ"כ ה

וך הוא נל גב דבר חיע, ואף הוא דלאו בר מצוה ,לגלח במועד מותרשאין י"ג שנה וב' שערות  דמשמע כל

ל אביו נן לבנו בשביא קנסיול מדרבנן אף במצות דרבנן, מ"מ הטעם רק משום ניוול. ועוד, דקנס הוא

 .)אות ו( ערוה"ש, ו)אות כה( כה"חוכ"כ שלא גלחו קודם הרגל. 
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בבאה"ט בשע"ת סק"ב ו ב. הובאסימן ס) המלך גן: כתב )'חלאקה'(לעניין התגלחת הראשונה שנהגו לעשות לקטן 

"י ישראל. ו גם עלספר שמותר להשהותה עד חוה"מ כדי להגדיל את השמחה במועד. ומותר סק"ז(

בית  סוכות סתוך ה"מ שלים בחוכתב שראה בעיה"ק ירושלים שגילחו בן חמש שנ )אות יג( גבוה שולחןוה

לים לגלח בירוש שנהגו כתב )דף ז ע"ד( אדמה מזבחהכנסת בשמחות וגיל ע"י ספר ישראל. ובספר 

 בדיהחזון עוכ"כ ב, ואות ל() כה"חבבית הכנסת בשמחה גדולה, והספר היה ישראל עני. הבי"ד  הקטנים

ף טן בחוה"מ אקלספר  הג לאשהמנ )תורת המועדים סק"ה( קנייבסקי גר"ח. ולמעשה אמר ה)עמוד קצג בהע'(

 בתגלחת הראשונה.

נים מים הראשונים של יו"ט או האחרוחל בשני הי 3-כתב שרק אם יום הולדתו ה )ז, כ( משה בארובשו"ת 

החג  החג או לאחר ל לפניו חאפשר להקל בזה, כדי שיהיה ריבוי שמחה של מצוה, אבל אם יום הולדת

ג, ) צדיק פעולת בשו"ת ךא. אין לאחר או להקדים ולעשות שמחת התגלחת בחוה"מ כדי להרבות בשמחה

שי תורה )מבקוירבך אגרש"ז שם הב. ובאמת שכן נלענ"ד מלשון הפוסקים לעיל. וכן הביאו הקל בזה רמח(

 .ספר הזכרון עמוד תקכד(

 סעיף ז':

 אבל שחל שביעי שלו בערב הרגל 

  )יז:( שנינו במועד קטן

 -ל לו בערב הרגמיני שחל שש"תנא: הכהן והאבל מותרין בגילוח. האי אבל היכי דמי? אילימא 

לוחי גאיבעי ליה ל -רגל רב העגלוחי בערב הרגל, אלא שחל שמיני שלו להיות בשבת איבעי ליה ל

 ם לאבא שאולם חכמימודיוערב שבת, דאמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא: הלכה כאבא שאול, 

שביעי  לחלא צריכא, ש -בשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל, שמותר לגלח בערב שבת! 

ביעי ולו, ויום שיום ככהקצת . תנא ברא סבר לה כאבא שאול, דאמר משלו להיות בשבת ערב הרגל

אמרינן  , דאמרי: לאה כרבנןנא דידן סבר לאנוס הוא. ת -עולה לו לכאן ולכאן. וכיון דשבת הוי 

 מקצת היום ככולו, ואכתי לא שלים אבילות דשבעה"

א היה , כל אדם שלא מנוולשהה ויגיע למועד כשהודמכיון שהתקנה היתה שמא י יח(-)ז, יזרמב"ם כתב ה

"ט, או לו להיות ביוביעי של שיכול לגלח או לכבס בעיו"ט מותר לו לכבס ולגח במועד. ולכן אבל שח

כתב  גידמהרב ה אךד. ס במועלכבושחל להיות בעיו"ט והוא שבת שאינו יכול לגלח, הרי הוא יכול לגלח 

 ,ו אגב שטפאאסופר  עותטמב"ם שחל שביעית שלו להיות ביו"ט שהוא מגלח במועד, זוהי שמ"ש הר

אסור שלושים יום ושלים המו"ט כתב במפורש שיו"ט מפסיק האבלות אך לאחר י )י, ו(שהרי בהלכות אבל 

י ק כשחל שביערלושים שזירת ג, ורגל מפסיק )שם ו, ב(בחמישה דברים, ומחמישה דברים הוא התספורת 

ב' אינו היות ביום טושלו ל יעייישב, שמ"ש הרמב"ם 'חל שב ב"יבערב הרגל, ואז יוכל לגלח במועד. ה

גם כאשר חל  יין כיבוס הואתו שלענכוונ)ומשום היתר גילוח, שהוא אסור עד שלושים, אלא משום היתר כיבוס 

ו"ט, הוא 'שביעי' בי נקט חלש. ומה שביעי ביו"ט, ולעניין גילוח רק כאשר חל שביעי בערב יו"ט מותר לגלח במועד(

 כבס במועד. למותר  לכןלרבותא שאפילו שביעי ולאו דווקא שלישי וכו', אסור לכבס בעיו"ט ו
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  ועד.אבל שחל שביעי שלו בשבת ערב הרגל, מותר לגלח בחול המ: שו"עכתב ה

כול ורק אז י גל,תוך הרו בנחלקו האחרונים מה דינו של אבל ששלמו לו שלושים יום על אביו ואמ

ד, או להסתפר במוע ותר לוומ להסתפר לאחר שיגערו בו חבריו, האם חשוב כלא יכל להסתפר ערב הרגל

. סימן יד() ביהודה ענודה . וכ"דכתב בשם מהר"י אישקאפה שלא יסתפר בחוה"מ )הגה"ט אות ג( שכנה"גלא. 

פר, ותר לו להסתמחוה"מ ו בו בערכתב שאם שלמו ל' יום ביום טוב וג )א, רפה( קטנות הלכותבשו"ת  אך

. וד קצג()עמ עובדיה חזון, ת י()או רבה אליה, )תקמח, א(ברכ"י כיון שלא יכל להסתפר קודם המועד. וכ"כ ה

 הביא דבריהם וכתב שאין להקל אלא לצורך גדול. )אות לג( כה"ח

 הממיר דתו וחזר בתשובה 

י כד לח במועד,לו לג מותרנראה שמי שהמיר דתו ובא ליטהר במועד  )ח"א סי' פו( תרומת הדשןכתב ב

דרשן כדפירש י משה הרבד שמנהגם היה לגלח בעלי תשובה כאלו עפ" ,לטובלו ולהכניסו לדת האמת

 ישראל שחטאו בכורי ה עללפי שהיו כפר ,שנתן טעם לתגלחת הלויים ז( ,)חרש"י בפרשת בהעלותך 

תר א"כ דומה להיו ,גלחתן תוהמצורע טעו ,ה מת ומת איתקש למצורעועבודה זרה קרוי ,בעבודה זרה

די שלא ישהו כ ,מועדבגלח פנאי לגלח קודם המועד מותרין להגמ' שנזיר ומצורע אפילו היה להם 

בר ן אותו לכל דמצרפי אין שהריוה"ה שטעם זה נכון לבעלי תשובה שלא ישהו כמה מצות, קרבניהם. 

עיר ה ב"יה .ה הואנו תורבותיואף על גב דודאי אינו מעכב מ"מ מנהג א ,שבקדושה עד שיגלח ויטבול

 מועד. באינם מגלחים שפשוט  לכןשזהו למנהג אשכנז, אבל אנו לא נהגנו להצריך לבעלי תשובה גילוח ו

  .(תה"ד סי' פ"ו)מועד בח ר לגל: מי שהמיר לדת כותי וחזר בתשובה, ודרכו לגלח, מותרמ"אכתב ה

ו לכל דבר ין אותמצרפ איןנקט כתירוץ א' של תה"ד, שטעם ההיתר מפני ש יא( )ס"ק אברהם מגןה

דם זמן לגלח קו היה לוורגל השאפילו חזר בתשובה קודם  )סק"כ(מ"ב . ולכן כתב השבקדושה עד שיגלח

 הרגל מותר.

 סעיף ח':

 נטילת השפה בחול המועד 

 )יח.(שנינו במועד קטן 

 בת[.כהנחה כל שמע רא"ש:השפה מזוית לזוית ]גירסת "אמר אביטול ספרא משמיה דרב )פפא(: 

 מי לי"עכבת דה המאמר רבי אמי: ובשפה המעכבת. אמר רב נחמן בר יצחק: לדידי כשפ

 -לדידי ו יה, ומאיס.ילה ושתוף האחר מותר לגלח, שהרי מעכבת אכמסוף הפה לס -מזוית לזוית : רש"יופ

 נא לי דעתי.ל השפה כשפה המעכבת דמי, דאניכ -דאנינא דעתי 

דמזוית לזוית זהו כל שלמעלה מפתיחת  (158)ס' האשכול ח"ב עמ'  ראב"דש ההביא את פירו )סי' כ(הרא"ש 

וקרי ליה הנחה מפני שצריך להניחו שלא יגלח אותו  ,הנחה זה הוא מה שחוץ לפה מכאן ומכאן ,הפה

אך רבי אמי  .אבל בשפה יכול לגלח בין שהוא מעכב בין שאינו מעכב ,אלא מה שמעכבת עליו ,במועד
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ומכיון שרבי אמי  )הל' אבל מד:( בה"גב סבר שגם בשפה רק מה שמעכב מותר, וחולק על רב. וכך הגירסא

 חולק על רב, הלכתא כבתראי. 

 ,כבתראיתא לכשה י' כה(ו"א ס)סדר חנהגאונים כתב שלא נראה לו דברים אלו, שהרי פסקו  רא"שה אך

 .המיקל ך אחרלהבשל סופרים  ,דועו .אבל מקמי הכי אין הלכה כתלמיד במקום הרב ,היינו מאביי ואילך

)ז,  םרמב"י שגם היף הב". והוסגומשמע דלא מפלי ,לגלח שפה בחול המועד שהתיר )י.( רי"ףהוכך סובר 

. ר בכל גווניעד מותבמוש וביאר המ"מ שלדעת הרמב"ם משמע .ליטול שפה בחולו של מועד התיר כ(

)נ"ד וחם רבינו יריאר ב. וכן ינוומשמע מדברי הרי"ף והרמב"ם שלא גרסו כרא"ש, וכך היא הנוסחא שלפנ

 בדבריהם, ומכיון שהוא איסור דרבנן נקטינן לקולא.  ח"ד לז ע"ד(

ר ולא לא בתעארו שפה דשמא לא התי תם רבינושרבינו מאיר מצא בשם  )סי' תתעה(כתב המרדכי 

ו שפה תם ביקשו ממניתא האהא דא ()יח. ד"ה בקשוהתוספות  "כ. וכ)יז:(דומיא דתכפוהו אבליו  ,במספרים

רניו ותר ליטול צפמכתב  "ג(כח ע )לאוין עה סמ"גוהתיר להם יש לפרש על ידי שינוי דומיא דצפרנים. ו

ר דרבנן ון שהוא איסודמכי יב". וכתב השים בשינוי דוקאושפה בחול המועד אפילו בלא שינוי ויש מפר

 נקטינן לקולא. 

ום ן לאוסרו משמ. ואישו בחה"ה"ר שמחה מויטרי דמותר לחוף ולסרוק ראבשם  )סי' תתלט(מרדכי כתב ה

 ואכנס לרגל כשהידי שלא כק ר, שהרי גילוח מותר לבא מבית השביה, ועל שאר אדם נאסר תלישת שיער

  ?!לסרוק מיבעיאלחוף ו ,מנוול

 ; ומותר לחוףפרהסיאלו ב: אפיהוסיף רמ"אוהול המועד. כל אדם מותר ליטול שפה בח: שו"עכתב ה

 .ק(ריש מ" רדכי)מולסרוק ראש במועד, אף על פי שמסיר שער, ואין בזה משום גילוח 

ת ינה מעכבת אאאפילו ותער, ביאר שהיתר נטילת שערות השפה הוא בין בסכין ובין ב )ס"ק כא(מ"ב ה

 תער.בילו כתב שמי שיש לו שחין בראשו מותר לגלח השפה אפחיי אדם האכילה. וה

השפם אינו ויסור, לל האכתב שטעם ההיתר הוא שרק שערות הראש והזקן בכ )ס"ק יב(מגן אברהם ה

ם לגלחם כן לא חייבוחם, ולא יגללכתב שבשאר איברי הגוף לא יתנוול אם  ()אות טושער הציון בכללם. וב

 עמוד קצ()ן עובדיה חזוב ךאל. קודם המועד, וממילא לא שייך בזה גזירה שלא יכנס לרגל כשהוא מנוו

טילת נעם ההיתר של לוי בטה תזכתב שאין מגלחים בחוה"מ אחד שיער ראשו ואחד כל שער שבו. ונידון 

רק שיער בכלל, והוח כל גילשום שלא גזרו רק על שיער ראשו וזקנו, או שכשגזרו על ההשפה, אם מ

ם סור. אולם בשל האיער בכלכתב שכל השי )אות ד( כה"חהתירו בשפם, שלא יהיה בו מנוול בחג. גם 

 גוף.הורך כתבו שבשאר שערות מותר כל שהוא צ )שש"כ פס"ו הע' קח( גרש"ז אוירבךה
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 בחוה"מורפואה צפרנים נטילת  -סימן תקל"ב 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 חוה"מנטילת צפרנים ב 

 )יז:(שנינו במועד קטן 

דה. ברי רבי יהודמועד, ול צפורנים בכך אסור ליט -"תנו רבנן: כשם שאמרו אסור לגלח במועד 

 אבלו, פורנים בימיצל וכך אסור ליט -ורבי יוסי מתיר. וכשם שאמרו: אבל אסור לגלח בימי אבלו 

י במועד, כה כרבי יוסל, והלבאב דברי רבי יהודה. ורבי יוסי מתיר. אמר עולא: הלכה כרבי יהודה

ב רבאבל. אמר  המיקל דברישמואל אמר: הלכה כרבי יוסי במועד ובאבל. דאמר שמואל: הלכה כ

ייא בר ל. אמר רב חנא דרגלא שענן בר תחליפא: לדידי מפרשא לי מיניה דשמואל: לא שנא דיד, ו

 י אמר רב: ובגנוסטרא אסור"אש

ועד רניו, אבל במציפו ר ליטולשדוקא לגבי אבלות נחלקו האם מות יט( מן)סי רא"שוה )י.( רי"ףכתבו ה

מותר ליטול כתב ש "כ(ה' יו"ט )פ"ז מהל רמב"םה גם .בגנוסטרי, ויש האוסרים בגנוסטרי מותראפילו 

 .)לאוין עה כח ע"ג( סמ"ג, וכ"כ הצפרנים אפילו בכלי

 ר"הו .מספריםבל לא באכן, מותר לגלח בחוה"מ משום דהוי שלא כדרדוקא בסכין פירש ש ה"ר יהודה

לו התירו אפי "שראוה רי"ףה אך, שגם סכין הוי כדרכן. ר אפילו בסכיןסוא )ספר התרומה סי' קד( ברוך

 במספרים.

ין ראבל יש מחמי :בכת רמ"אה אך מותר ליטול צפרנים בין דיד בין דרגל, אפילו במספרים.: שו"עכתב ה

ילה צורך מצות טבם לא לאם, ואוסרים; וכן הוא המנהג להחמיר שלא ליטלן, בין בסכין בין במספרי

 .)סמ"ק ותוספות(שנוטלן כדרכן בחול 

בין בין בסכין ו ורניול ציפועוד שמנהג הספרדים להקל כדעת מרן וליטו )אות ב( שולחן גבוהכתב ה

ם רדים המחמיריש מהספח הביא שיועוד. אך כה" )עמוד קצד( עובדיה חזון, )אות ד( כה"חבמספרים, וכ"כ 

 כרמ"א.

. ה אפילו לגלחתיר בז"ת מרוה"מ, שהרי מותר ליטלן בח ,נוטלן בעי"טשאם  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

יפרוניים ניין נטילת צת, לעים כר", ואע"פ שלעניין תספורת איננו פוסק)אות ז( כה"חו )סק"ג( מ"בוכ"כ ה

חוה"מ, ר לו ליטלן בשמות ס"ב() ערוך השולחןוכ"כ ה בלאו הכי יש הרבה דעות להקל, ולכן אין להחמיר.

באר ה ךאהוא מנוול. ועד כשלמ שכיון שבעיו"ט לא היה צריך ליטלן, לא נאמרה בזה הגזירה שלא יכנס

ן, אך לח לפני כלג לא יכלום שסובר שאסור ליטול, שהרי כל ההיתר בגילוח שערו הוא מש )סק"א(היטב 

ם שהיה בבית ין אדגם לענישדחה דבריו,  )אות ב( הציון שעראת ציפורניו יכול ליטול בכל מקום! 

 וה"ה בזה. לגלח, עתודהאסורים אצל ישראל יכל לגלח ובכל זאת התירו, משום שבעת צער אין 
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 שיש להקל רכז( ה"מ עמ'חו)חוט שני אדם שיש לו ציפורן ברגלו המפריעה לו לנעול נעלים, כתב ב

א כשנוטל לא שייכת אל למועד ווללחותכה, כיון שהגזירה לא ליטול ציפורניים במועד כדי שלא יכנס מנ

לא גזרו שך את השיטות צרף לכש לציפרוניו לתקנן, ולא כשנוטל רק ציפורן אחת משום צורך שיש לו, וי

 כלל על נטילת ציפורניים במועד.

 נטילת ציפורניים לטבילת מצוה 

 מפני טבילה, קודם ציפרניםה לחתוך נהגו הנשים (קד סימן) תרומהה וספר .(לט קיא לאוין) ג"סמה בוכת

 שינוי, רךד או בשיניה כםתחת המועד בחול טבילה לה אירע ואם הציפורן. תחת ובצק טיט של חששא

 לגוי מירהדא ג"אעדתגלחם,  יהגו ששפחתה נכון בסכין, הילכך הדין הוא במספריים, ושמא לגלחם דאין

ם או תטל ,ודיה הציפורן תשתח הטיט בטוב בעצמה תנקר גויה לה אין ואם מותר. מצוה במקום שבות

ר"ם הבשם  פ"ז אות ע() ה"מהגו ות י(הגהות א) סמ"ק "כוכ .בשיניה או דרך שינוי אחר שלא במספרים וסכין

  .מאינגליטיר"א

ם ג. (תשמז' יס )שבועות דכימרה כ"וכ בגנוסטרי. אף מותר המועד דבחול פסק .(י ק"מו) רי"ףה אמנם

 ,מה בלא שינויא בעצרניה הידהטובלת לנדותה מותרת ליטול צפסוברים  )יח. ד"ה ובגנוסטרי( תוספותה

 . ()הגה שם סמ"ק, וכ"כ דלא גרע מהעברת שער של בית השחי והערוה דשרי

שנוטלן  ות טבילהצמ אם לא לצורך המנהג להחמיר שלא ליטלן, בין בסכין בין במספרים, : ...רמ"אכתב ה

 .)סמ"ק ותוספות(כדרכן בחול 

הג רק מצד המנ ים הואפורניהעלה, דמכיון שכל עניין נטילת הצי )סק"א, יו"ד סי' קצח ס"ק כא(ט"ז ה

שתחתוך לה,  לגויה אמרתשהחמירו על עצמם, אם אירע בשבת ויו"ט ששכחה ליטול הצפרניים, לא 

ל בזה שבות, מה נבטלד, שכיון שאין מצוה גמורה בנטילת צפרנים, דהא אפשר בניקור תחתם לחו

אמר תן רק בחוה"מ מש. לכר מדאמירה לגוי שבות הוא. וכן הישראלית מסייעת לגויה, ויש בזה איסו

 ך לא התייחסאן שבת לעניי ויחלק על (שם הכסף נקודות) ך"שה לגויה שתחתוך לה, אבל לא בשבת ויו"ט.

  לדין חוה"מ.

ח"ב סימן  ד")יו אומר עיבי ת"ובשם שלצורך טבילת מצוה מותר ליטול כדרכן ע"י עצמן. ג )סק"ד( מ"בכתב ה

. בילהטהוכ"ש לצורך  נים,כתב שבחול המועד מותר לכתחילה לגזור צפר יג. ובטהרת הבית ח"ג עמ' ק(

 "מ יכולה לקצוץ ללא שום שינוי.בחוהשכתב ג"כ  )טז, סח( דרכי טהרהה

 סעיף ב':

 רפואה בחול המועד 

  :)פ"ב ה"ו(תוספתא שנינו ב

ין ומי ותין מי זבלשן אין ומריא"שותין מי זבלין ומי דקלין וכוס עיקרין במועד שבראשונה היו 

רין ין וכוס עיקמי דקלולין דקלים וכוס עקרי' במועד עד שבא ר' עקיבא ולימד ששותין מי זב

 במועד"
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ים כוס של עיקרקלים וומי ד םשותים מי זבליהביאו תוספתא זו להלכה, ש כ( א,) רא"שוה )ד.( רי"ףה

 .במועד

 .כל רפואה מותר בחול המועד: שו"עכתב ה

חולה אה, ואפילו לרך רפולצו והפמ"ג כתבו שמותר לעשות אפילו מלאכה גמורה )סוף כלל קי( חיי אדםה

 .ק"ה()ס מ"בשאין בו סכנה. וכ"כ ה

ר קטן שאם יש לו צע ימן כח(ח ח"ג ס)או" משה אגרותללכת לטיפול אצל רופא שיניים בחוה"מ, כתב בשו"ת 

טפל ים נזק אם לא להיגר לולבשיניו, מותר לטפל בהן בחוה"מ, אבל טיפולים משמרים אסור, אא"כ ע

 שיניים גם אםטפל בלשמותר  ()ספר הזכרון מבקשי תורה חוה"מ עמ' תסח גרי"ש אלישיבדעת ה אךבחוה"מ. 

וף נהנה אופן שאין הגבוה"מ, לח אין לו כאב וצער, אך יישור שינים אסור. ולקבוע תור להמשך הריפוי

)שש"כ פס"ו  גרש"ז אוירבךסתפק ה, המיד מהריפוי, וכל מה שקובע ליום זה הוא משום שאז יש לו זמן פנוי

 אם מותר הדבר.  הע' פח(

קה שגרתית פא בדיצל רואסובר שאסור להבדק  זכרון מבקשי תורה, עמ' תסה()ספר הגר"מ פיינשטיין ה

 רבךאוי גרש"זה ךאמועד. הוד בחוה"מ, גם אם לא יעשה הרופא מלאכה כלל, משום שיש בזה זלזול בכב

חת ככתיבה ולקי מלאכה שותכתב שאין ללכת לרופא לבדיקה שגרתית, כשהרופא עלול לע )שולחן שלמה(

 גוי. פאמתיר ברו טז( )ז, שהמ רבאין חשש זה, מותר. ונ"מ ללכת לרופא גוי. ובשו"ת דם, ומשמע שאם א
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 בחול המועד ותמלאכות המותר -סימן תקל"ג 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 טחינת קמח, קציצת עצים והכנת שכר 

 )יב:(שנינו במועד קטן 

הרי זה  -הותיר ו ןואם טחאסור.  -"תנו רבנן: טוחנין במועד לצורך המועד, ושלא לצורך המועד 

הרי זה  -והותיר  ץצאסור, ואם ק -מותר. קוצצין עצים במועד לצורך המועד, ושלא לצורך המועד 

הרי זה  -ל והותיר יטאסור, ואם ה -מותר. מטילין שכר במועד לצורך המועד, ושלא לצורך המועד 

 -ועד מהושלא לצורך  ,ועדמותר. ובלבד שלא יערים. ורמינהו: מטילין שכר במועד לצורך המ

 -! ן החדשמ מערים ושותה -ן אסור. אחד שכר תמרים, ואחד שכר שעורים. ואף על פי שיש לו יש

 מערימין" תנאי היא; דתניא: אין מערימין בכך, רבי יוסי בר יהודה אומר:

בד ובל ועד.מלאכלו אחר ה -מותר  מועד לצורך המועד, והותיר עד לאחר המועד.ב -ואם טחן : "ירשופי

 עד.ייר לאחר המודי שתשתכבה, ויאמר: לצורך המועד אני עושה, ומתכוין שלא יעשה הר -שלא יערים 

סי' ) מרדכיוה יז( מן)סי שרא"הכתבו כאשר כוון מלאכתו במועד אך כעת צריך לעשות מלאכה זו לצורך, 

  .כוון מלאכתוגם כשדבצורך אוכל לא אסרו שמותר,  תתנד(

ת קציצ ווה"ה לשכר א יך,ועד, האם צריך לצמצם ולטחון בדיוק רק מה שצרכשאדם טוחן לצורך המ

 כי צורכו. וכ"ותר מכדיכול לעשות יו ,ן צריך לצמצםאיפסקו ש נב( -)אות נא  פסקי התוספותבעצים? 

 ן וכו'. וכ"דמח טחוקו כבר לוהוסיף שאסור להערים ולומר שרוצה דווקא חדש אם יש  ,)שם(מרדכי ה

 .ר"ת

אין  שלגבי לחם תמה(א סי' תח")בתשובה  רשב"אהוא דווקא לגבי קמח, עצים וכו', אך כתב ה כל האמור

 .נתדפת חמה עדיף מן הצונ ,מותר לטחוןהדין כך, אלא אפילו יש לו לחם 

צים מהמחובר לקוץ עד, ומותר לטחון קמח לצורך המועד, אפילו כיון מלאכתו במוע: שו"עכתב ה

"צ סור. ומיהו אאמועד, הרך ין של שעורים, לצורך המועד; ושלא לצוולהטיל שכר, בין של תמרים ב

ונה, או יותר, בכו שכר()עשות ו ללצמצם, אלא עושה בהרוחה, ואם יותיר יותיר; אבל לא יערים לטחון א

תר ש לו לחם, מול אם יצה; אבויאמר: מזה אני רו )לעשות אחר(לא יערים  )או שכר ישן(אם יש לו קמח 

 .דפת חמה עדיף )לפת(לטחון 

"כ ן מלאכתו. וכהמכוו רו עלביארו את ההיתר, שבאוכל נפש לא גז )סק"א( ט"זוה )סק"א( מגן אברהםה

לא וכתב " קו, ב() חיי אדםה טשלא אסרו כדי שלא יבואו למעט בשמחת יו" לבוש. וביאר ה)סק"ב(מ"ב ה

)ספר  גרי"ש אלישיבה. גם אגר"". וכן משמע מהעוד אלא שמותר לכתחלה להמתין ולכוין לעשותן במועד

תבו ש למועד. וכוכל נפות אהורה שאף לכתחילה מותר לכוון מלאכ הזכרון, מבקשי תורה חוה"מ עמ' תסט(

 ון למועד. תר לכופש מושאף מכשירי אוכל נ )ילקו"י אות ב בהע'. ע"ע חזו"ע עמ' קפו( גרע"יבשם ה
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 אות א() הציון שערבכו'. ווורר , כגון קוצר ובהעיר שגם שאר מלאכות מותר לכוון למועד )סק"א( מ"בה

 חייתו.י מהביא שיש פוסקים הסוברים שאם עושה הרבה מלאכות לא התירו אלא בכד

הו הוגן אזי מעשכה שלא שעש שאם הערים, מותר לאכול. ולא אומרים דמכיון )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

 א שי"א לגביהבי סק"ו()מ"ב ה םאול. מ' שעח()ח"ז ע למשה תפילה, שו"ת )אות ט( כה"חאסור בהנאה. וכ"כ 

 אסור.שכא יו"ט שדווקא במזיד מותר, אך בהערמה אסור אף בדיעבד, אפשר דה"ה ה

 הערמה לכתחילה  

 שלא התיר ,מאקכתנא  הול משמע דסבירא, ולמד הב"י דלא הזכירו דין הערמה כלל רא"שוה רי"ףה

 .)ח"ב עמ' יט(רי"ץ גיאת . וכ"כ הלהערים

 רמה זו ניכרתאין הען החדש שממערים ושותה  ,שיש לו ישןכתב "אע"פ  ה"ח(פ"ז מהל' יו"ט ) רמב"םה אך

בריו הם י הרמב"ם, שדחה דברד ראב"דה אולם ועוד. ריא"ז, )יב:( מאיריוכ"ד ה ."וכן כל כיוצא בזה ,לרואה

קל מב"ם פוסק להתב שהרכ דמגיכר' יוסי בר יהודה, ואין הלכה כמותו שהרי רבנן חולקים עליו! ה

יישב,  ס"א() ב"חלא שהאותיה. כו בדרבנן. כתב הב"י דכיון שהרמב"ם הוא יחידי שהתיר בכך, לא נקטינן

אינם חולקים ורבנן, ם לשאף הרמב"ם פוסק כרבנן, אלא שמפרש שהערמה לשתות מן החדש מותרת ג

. המגן רבנןאסור לו היא אלא בהערמה לעשות שכר יותר מלצורך המועד דמוכחא מילתא דהערמה

דכיון  יישב )אות ד( ערוה"ש. והביאר שמהגמ' מוכח שהלכה כר' יוסי, שכן הקשתה מדבריו )סק"ג(אברהם 

 שיש מחלוקת בברייתות, הולכים אחר המיקל בדרבנן.

  .ד פ"ז(המגי) כר, אם החדש עדיף, בלא הערמה שריוהוא הדין בש: רמ"אכתב ה

 אך. "א()ס שלום הרנכ"כ ה. והחדש עדיף ואינו מתכוון להערמה מותר מוכח שרק כאשר ראב"דמדברי ה

וצה שן ואומר שרש לו יי, שאם הסוברים להקל בהערמה )מג"א, א"ר ועוד(הביא שיש פוסקים  )סק"ט( מ"בה

ח"ז עמ' ) למשה פילהתשו"ת . במהחדש, ושותה גם מהחדש, ולכן אין למחות למי שרוצה להקל כסברא זו

 וך.מ שיסמו ע"כתב שבמקום צורך הסומך להקל להערים באופן שאינו ניכר, יש ל שעח(

ים ין הכל יודערת, שאנה ניכסובר שגם המקלים לא הקלו אלא כאשר הערמה אי )שם( עוז מגדלה אולם

הכל אחר יו"ט. ש בשביל ותרשיש לו שכר ישן. אבל לא בטוחן חיטים או עושה שכר ומערים לעשות י

 וחן הרבה כדרך שהוא טוחן בחול.רואים שהוא ט

 

 

 

 

ת פת , מותר לאפות נקיהש לו פינראה לי דאפילו אם " יג( כה"חסק"י,  מ"ב)קח, ו. הביאו החיי אדם כתב ה

מועד. גם כן קצת ב ל פניםל כקיבר. אף על גב דביום טוב אסור, בחול המועד מותר, ובלבד שצריך ע

 עמו, טניסה לבאר  )אות טו( שער הציוןב. "בהרווחה, ואם יותיר יותיר ועושה
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יותר,  בשל או לאפותלחוה"מ בעת אדם שיודע שלא יהיה לו זמן לאחר המועד להכין אוכל וכד', ורוצה כ

וך להתיר ש לסמיהמועד,  יוכל לאפות תיכף לאחרובשעת הדחק כגון שלא " )קח, ו( אדם חייהכתב 

וכל שכן  ניכר כל כך. ו אינוה זלאפות על ידי שצריך קצת, להערים ולעשות בכוונה יותר, כיון שהערמ

י י דמותר לכולנראה לד, אחד כשעושה פת אחד או "לעקיך" ]רקיק[ אחד גדול, שאין בו אלא טורח

ותר להערים, מרמב"ם לדעת ה, וביאר שכיון ש)אות יג( כה"חו )ד"ה שרי(באור הלכה ". הביאו העלמא

וא יקר ההיתר הביאר שע שם() נשמת אדםוסמכינן עליה בדיעבד, ה"ה בשעת הדחק, דכדיעבד דמי. וה

 ' תקז()סיהמג"א  א עפ"דהו בהסתמך על הסוברים שמלאכת חוה"מ מדרבנן. וההיתר כשצריך ללחם אחד

ף לחם אינו נדרשכך ה שוםא אע"פ שא"צ אלא לחם אחד, והוא מלהקל ביו"ט שמותר לאפות תנור מל

 מחמת חום התנור. וכ"ש כשעושה פת אחת גדולה. 

 

וה"מ הוא מבשל בח ג, הריו חיש לברר כיצד מותר לבשל ביום האחרון של חוה"מ עבור שבת שהיא אסר

 חוה"מ שצריךבשילין בי תבכתב שלא נזכר שכשמבשל עירו וד רמג()עמחוט שני לצורך אחר המועד! ב

אוי רב"ח שלכתחילה התב בשם דשים כ)אך באמת הביה"ל סי' תקכז ס"ו ד"ה עלבשלם באופן המותר לצורך חוה"מ 

כל מכל מין אם יאב ש. ולמעשה כתלעשות עירוב תבשילין מתבשיל שנתבשל לצורך זה או עכ"פ לצורך שבת(

רבה אלא משום 'מ ין בזהאבת ו"ט האחרון יש להתיר, ועוד שהרי מה שמוסיף לצורך השבחוה"מ או בי

כל מכל מין א"כ יאל אבשיעורים', אבל כשמבשל לצורך סעודת ברית מילה באסרו חג אסור לבש

ישי, חרון ביום שו"ט האשכשחל י )ספר הזכרון מבקשי תורה חוה"מ עמ' תשמו( אלישיב גרי"שבחוה"מ. וכ"ד ה

 לבשל בחוה"מ לצורך שבת אף בלא הערמה.מותר 

ל לאחר החג לכ ולבשל פותומי שיש לו להכין סעודת מצוה החלה באסרו חג, ויודע שלא יספיק לא

 שמותר לו עו( , מח. ו,)ב מאירה שרגא, שו"ת )סז, מד( שש"כ, )ב, סז( תורה קניןהמוזמנים, כתב בשו"ת 

ת ו בשביל סעודרחים למוכלבשל ולאפות ולעשות כל מלאכה ושאר דברים שהם בגדר מלאכת הדיוט ה

ילים ת מהתבשצק ונכון שיאכל מצוה זו, שלצורך מצוה התירו מלאכת הדיוט אפילו אינו צורך המועד,

א יספיק ום חמישי וליחל ב אחרון הוסיף שהוא הדין כאשר יו"ט )אות ב(במועד או ביו"ט אחרון. בפסק"ת 

עשות גוף, ואסור לובת האינה חאסר, מפני ש (י, כא) שמה"כב אךלהכין את כל מאכלי השבת ביום שישי. 

 מלאכה לצורך מצווה שאינה חובת הגוף שאין מקיימים אותה במועד. 

 סעיף ב':

 עקירת פשתן, כשות ושומשמין 

 )יב:(שנינו במועד קטן 

ולמיקטל כשותא, ולמיעקר שומשמי. אמר ליה אביי לרב יוסף: "רב יהודה שרא למיעקר כיתנא, 

חזי לנזיי דאית  -חזי לשיכרא, אלא שומשמי למאי חזי?  -חזי לחפיפה, כשותא  -בשלמא כיתנא 

 בהו"



 325 _________________________________________________ לקיטת פירות שנתבשלו קצת

ו ת בהגרעינין דאי -יי לנז כל, כגון תאנים ותמרים לצורך המועד.לכסות בו מא -לחפיפה : רש"יופ

 משחא. בשומשמין, דחזו למיעבד בהו

תן כילה כגון פשאצורך לא יהיה כל דבר שצריך לצורך המועד אפילו של )נ"ד ח"ה לז:( ירוחם רבינוכתב 

 י( ,)ח ידמגה ךא .צריךי מה שלא כדאשאינו יכול לעקור  ב"יוהבין ה .לחפיפה וכל כיוצא בזה מותר לעקרו

ירו רו לחצאין התתן לעקרך הפשולפי שאין ד ,לנוי הנשים לחוף בו הפנים -לחפיפה  רא"הכתב בשם ה

ך א. א ושומשמיןת כשותקירך לומר גם בעטעם זה צריש ב"יוכתב ה .לעקרו כולו כיון שצריך למקצת

ע"פ אשאלא כוונתו  ריך,כתב שאף המ"מ מודה שאינו יכול לעקור אלא מה שצ )סק"ה( מגן אברהםה

 שא"צ אלא לראש הגבעול, מותר לעקור את כולו.

ו ב שראוי להטיל כשות, לעקורמותר לעקור פשתן, מפני שראוי לכסות בו את האוכלים; ו: שו"עהכתב 

 .שכר לצורך המועד; ולעקור שומשמין, שהיבשים שבו ראויים לאכול מיד

יו שמן עושים מגרעינשן זרע מי ביאר שאין הכוונה לשומשמין שלנו, שהם מאכל גמור, אלא הוא פרישהה

לא בשעה איים לכל זה נם ראושאי , והוסיף)ס"ק יג(מ"ב , וראויים לאכילה, וכ"כ האו מטגנים אותו בדבש

 ד.שהם יבשים, אבל בלחים צריך להכמישן וליבשן ולא חזו עד לאחר המוע

 סעיף ג':

 לקיטת פירות שנתבשלו קצת 

 )י:(שנינו במועד קטן 

 -לעי ר: כיון דמתאמ פפאאסיר. רב  -הו שרי, מייצינ -"אמר רבא: הני תמרי תוחלני, מיגזרינהו 

 כפרקמטיא האבד דמי, ושרי"

י ביום ולאוכלן הכ םלחותכן לשני -מיגזרינהו  מרים שלא נתבשלו כל צרכן.ת -הני תמרי תוחלני  :רש"יופ

היינו  -ה שבהן לחוץ י, ומוציא ליחלכובשן במשו -מייצינהו אסור  רי, דלצורך יום טוב קעביד.ש -טוב 

ום טוב יבואסור לתקן  -כוין א מעים, אלא לעשות מהן צימוקים לאכלן בחול הואסור, שעכשיו אינן נתל

כול לעשותה רה שאדם יכלומר: כסחו -כדבר האבד  י לאו דמייצינהו.א -כיון דמתלעי  מאכל דחול.

 י.מיתלעי, ושר -כי העביד  לא במועד כדי שלא יפסיד בה אם לא עשאה, הכי נמי מצי למייצינהו, דאי

א התירו כדי שלשקמטיא ל פרההיתר הוא לכובשן כדי שלא יתקלקלו, ודומה לדבר האבד שלדעת רש"י 

למכור  דו, מותר לוויופס ה יתליעודכיון שאם יניח המותר שא"צ לאכילש פיר כב( מן)סי רא"שה אךיפסיד. 

 את הנותר במועד, וה"נ שמותר לכובשן כדי שלא יפסדו.

 קלט()תמן קלוביאר הב"י ש אם הוא דבר שאינו נמצא אחר המועד מותר לקנותו ולכבשו.ש טורכתב ה

 יבואר שחשיב כהפסד כקנית יין בעת הבציר לצורך שתיית כל השנה.

 ם לקטן לאכלןלן; ואלאכ פירות שנתבשלו קצת ונאכלין ע"י הדחק, מותר ללקטן כדי: שו"עכתב ה

לה טם תחקאבל אסור לל בשם.להוציא ליחה מהם, יכול לכוהותיר, וחושש שמא יתליעו אם לא יכבשם 

 שו.כדי לכבשם; ואם הוא דבר שאינו נמצא אחר המועד, מותר לקנותו ולכב
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א ועד, שהרי היאחר המלמצא יביאר שהאיסור ללקט כדי לכבוש הוא אפילו אם לא  )סק"ו(מגן אברהם ה

ר בל לקנות מותפסד. אה ינו חשיבמלאכה גמורה ואינה מותרת אלא בדבר האבד, אך בשביל רווח א

ו אירות הפקר, פבר על א מדושלדעת המג" פמ"גכתב עפ"ד ה )ד"ה אסור( הלכה באור. ה)שהרי אינו מלאכה(

 אם קונה מגוי.

 ר()ד"ה מותכה אור הלבה לגבי דברי השו"ע שאם לא ימצא לאחר המועד מותר לקנות ולכבוש, כתב

 כן, מאחר אסור לקנות ולכבוש בשביל אחר חוה"מ גם אם לא ימצא ל רעק"אשלדעת 

 סעיף ד':

 צידת דגים וכבישתן 

 )יא.(שנינו במועד קטן 

ו כוורא. א צוד, אייתולי עלמכא לבאי כוורי. אזיל כובשן. בדית -"כבשין שהוא יכול לאכול במועד 

 -עד כול מהן במוכול לאיהוא ששרא להו רבא למימלח מינייהו. אמר ליה אביי: והא תנן: כבשין 

כפרקמטיא  -י הו פסדלביק כובשן! אמר ליה: כיון דמעיקרא אדעתא דאכילה אייתינהו, ואי ש

ביי: והא יה אל ומימלח. אמר ויי,האבד דמי, ושרי. ואיכא דאמרי: שרי להו רבא מיצד, מיזל, איית

י הא גב איצצא. כאכלי אתמי אנן כבשין שהוא יכול לאכול מהן כובשן תנן! אמר ליה: הני נמי

 דשמואל עבדו ליה שיתין איצצי, ואכל"

שם  יו, ונשתיירולנהר שיצאו מימ הכי עשו דרך -רי כוו שם מקום. -לבאי  שם נהר. -בדיתא  :"ירשופי

 -בשין כ וחין הרבה.היו מל פי שאין יכולים לאוכלן במועד, שהרי הרבה, אף על -למימלח  דגים הרבה.

 -מי מר ליה הני נא ועד.מתו לא חזו ב -א נמי, כיון שמלחן הרבה כדי להצניען בחומץ ובמלח, והכ

ין אותו כלומר: רוחצ -שיתין איצצי  מושך המלח מהן.ש -צצא אגב אי במועד. -מתאכלי  דמלחינהו.

  הרבה פעמים, מצצי ליה ששים זימני.

הוא  'איצצאש'פירש  "ה גמ'(ד ד:) נמוקי יוסףה אךא"כ רש"י פירש ש'איצצא' היינו שמושך המלח מהם, 

 ם במועד. ן לאכלוייאם רוצה לדחקן תחת המכבש ולסחטן מן המלח יהיו רא , ופירושודוחקא

 ן, ולכן מותרלכובש תר לוכתב שהכלל הוא שכל כבשים שיכול לאכול מהם במועד מו (ז, ז) רמב"םה

דו סחוט אותן ביאם י ,מועדבאפשר שיאכל מהן לצוד דגים כמה שירצה, ומולח את כולם במועד שהרי 

בכל שתר הוא משום ו, ההיורכוביאר הנמוק"י, שאע"פ שמלח הרבה יותר מצ פעמים רבות עד שיתרככו.

 "ש בחוה"מ.ו"ט, כבי דג שמולח יכול לומר שאותו יסחט ויאכל, וזוהי הערמה שמותרת אפילו

 מועד. ודומהצורך הלשהוא  שמותר לצוד דגים בפרהסיא, מכיון שניכר לכל )סי' תתנה(מרדכי כתב ה

 לתבלין שניכר לכל שהוא לצורך המועד ומותר.

אם  כל מהם במועדשר שיאי אפצד אדם דגים כל מה שיכול לצוד, ומולח הכל במועד, שהר: שו"עכתב ה

א ניכר לכל שהוהסיא שבפר ומותר לצודן: רמ"אוכתב התם בידו פעמים רבות עד שיתרככו. יסחוט או

 .י()מרדכ לצורך המועד
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 הערים? וביארתרנו להכאן הקשה, מדוע בסעיף א' אסרנו לטחון שלא לצורך, ו )סק"ז( מגן אברהםה

ון "י הערמה מכימלוח עלתר שבצידה כל פעם יכול לתלות שימצא דג יותר משובח, משא"כ בקמח. ומו

 .)אות כו( "חכהו יט(-)ס"ק יח מ"בשאין עיבוד באוכלין. וכ"כ ה

לכתו עמוד )חוה"מ כה רוואזנ ר"שגוה גרש"ז אוירבךואינו מתכוון לאוכלם, דעת האדם שדג דגים להנאתו 

ן מבקשי קו, ספר זכרו ס"ז הע'פשש"כ ) גר"מ פיינשטיין, המאידךשאסור לצודם אף אם מתענג בצידתם.  רמד(

תקלו,א בסי'  )וקי"למועד ורך ההו צסובר שמותר לו לצודם בחוה"מ, שכיון שמתענג בצידתם ז תורה עמ' תסה(

 , ומ"מ עדיף שיאכל מהם. שמותר לעשות מלאכה לצורך טיול(

ורך מ דאין לך צבחוה" הורגןלזבובים ויתושים אם הם מצערין את האדם מותר  )ב, תשכו( רדב"זכתב ה

 .סק"כ() מ"ב. הביאו האדם גדול מזה ואף על גב דמצי להבריחם מיד יחזרו עליו

 סעיף ה':

 םמלאכה לצורך המועד ע"י אומני 

 )יג:(שנינו במועד קטן 

 להם החמירו ע י אומר:לצורך המועד. רבי יוס עושין בצנעה -"הציידין והדשושות והגרוסות 

 עצמן"

שמא  -בצנעה  סין.ין לגרישטוחנין פול -והגרוסות  דשין וכותשין חיטין לדייסא.ש -הדשושות : רש"יופ

 יאמרו: זה לוקח שלא לצורך המועד.

ציידים צנעה, כיצד הושין ביהן עכל מלאכות שהן לצורך המועד כשעושין אותן אומנ" ט( ,)ז רמב"םה כתב

ב"ם דק הרמקדשביאר  מגידה ".והטוחנין והבוצרין למכור בשוק הרי אלו עושין בצנעה לצורך המועד

תם ילו עושים אוראה כאנחד לכתוב 'אומניהן' שדווקא הם העושים לרבים, וצריכים לעשות הרבה בי

 .אתי(עוד מצ ד"ה) רמב"ןהאך משמע ששאר האנשים א"צ לעשות בצינעה. וכ"כ  לצורך חול,

)של  יצד, הציידיםכצנעה; בן שיכל מלאכות שהם לצורך המועד, כשעושין אותם אומניהם עו: שו"עכתב ה

 ד. ך המועצורלוהטוחנין והבוצרים למכור בשוק, הרי אלו עושים בצנעה  חיות ועופות(

 םהרי גם בדגי צינעה,בעשות שה, מדוע דווקא ציידי חיות ועופות צריכים להתק )סק"י( אברהם מגןה

יצודו ת המים כדי שאהוציא מ לאסור בפרהסיא! לכן כתב שמי שיש לו בריכה גדולה אסור לחפור בחוה"

תיר גויים חפרו האחר שהק להדגים ממילא, שמוכרח ממעשיו שעושה לצורך חול. וכן משמע מהגמ' שר

 ס"ק כג() מ"בה אך .(כך היה ה שהיה)ומ"ש 'חיות ודגים' נראה דמעשגים, אך לכתחילה אסור רבא לצוד את הד

 סובר שיש להקל ע"י גוי אם רוצה לאכול מהם במועד.

מנהגם מפני חזור משאין לר ,נהגו שלא לצוד לואפי, שגאון שרירא רבבשם  )סק"ח(כתב המגן אברהם 

 ושאר פוסקים. )ס"ק כג( מ"ב. וכ"כ השממעטים משמחת י"ט
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ו שעושה לעצמ דם פרטידבא, ביאר עפ"ד הפוסקים שהחילוק בין אדם פרטי לאומן הוא )ס"ק כב( מ"בה

 בה ביחד אמריושה הרשע אינו עושה בשיעור מרובה וכו"ע ידעי דלצורך היום הוא משא"כ באומן

 .ר ימות השנה ולאו ליו"ט הוא מכיןדבמלאכתו הוא עוסק כבשא

 ט. שולחן שלמה(נ-הע' נח כ פס"ו)שש" אוירבך גרש"זלענין מאפיה המייצרת חלות ודברי מאפה, דעת הו

"ט ד, ומ"מ בעיוך המועצורשמותרים לעבוד בחוה"מ אפילו בפרהסיא, כיון שהכל יודעים שעושים ל

ימים ם שחור או צנגון לחם כהאחרון מותר להם להכין רק חלות ומאפים המיועדים ליו"ט, ולא דברי

 .)אות ז( יוסף ילקוטשאינם מיועדים ליו"ט. הביאו ה

אם  מרובה, אזי א לזמןיום אל מפעלי מזון שאין מייצרים לצורך יוםשהעיר,  )אות ה( תשובות פסקיוב

, ד, אך בצינעאל במועמפעהעיקר כוונתם לייצר את התוצרת עוד לצורך המועד מותרים להפעיל את 

ם יש . ואינעא אסורבצילו אפ ואם כוונת הייצור רק בשביל שיהיה להם לשווק לצורך אחר המועד הרי

 , עיין לקמן תקלז, ב.בהפסקת העבודה דבר האבד

 חליבה בחול המועד 

למד . ודי ישראלילו על ד אפיהיתר פשוט דחולבין הבהמות בחול המוע (סימן קנג)תרומת הדשן כתוב ב

 .משום דהוי דבר האבד ,אפילו שלא לצורך המועד קאמרשנראה ד ב"יה

 ."י(ד סימן קנ"ג וב)תה" אבד: ומותר לחלוב הבהמה אפילו שלא לצורך המועד דהוי דבר הרמ"אכתב ה

)עמוד  דיהעוב חזון"כ בי. וכ"י גועהוסיף שיש בכך צער בע"ח, ולכן התירו בשבת לחלוב  )אות ז( ערוה"שה

 .קפט(
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 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 איסור כיבוס בחוה"מ, והמותרים לכבס 

 )יג:, יח.(שנינו במועד קטן 

דה סורין, ומנובית האוצא מבמועד: הבא ממדינת הים ומבית השביה, והי"]יג:[ ואלו מכבסין 

ת רים, ומטפחוות הספמטפחשהתירו לו חכמים, וכן מי שנשאל לחכם והותר. מטפחות הידים, ו

שאר כל ין. ורהרי אלו מות -רה הספג, הזבין והזבות והנדות והיולדות, וכל העולין מטומאה לטה

אין לו שיוחנן: מי  מר רביסי אאן במועד הבא ממדינת הים אמר רב אדם אסורין ]יח.[ ואלו מכבסי

מועד, הבא כבסין בחולו של מועד. מתיב רבי ירמיה: אלו מבמותר לכבסו  -אלא חלוק אחד 

רמיה: עקב לרבי יי אמר ליה רבי -לא!  -ן לו אלא חלוק אחד אין, מי שאי -ממדינת הים כו'. הני 

 דאית ליה תרי ומטנפי"ף על גב א -אסברה לך, מתניתין 

רגל. כיבסו ערב ה ף כשלאד אנחלקו הראשונים האם מותר לאדם שיש לו חלוק אחד בלבד, לכבסו במוע

א ו אלל אבל מי שאין כעת, סוברים שרק אם כיבס בערב הרגל מותר לו לכבס )יח. ד"ה אע"ג( תוספות

ם ם תוספות קדויאו בשהבו. חלוק אחד אפילו פשע ולא כיבסו לפני המועד, מותר לו לכבסו במועד

 מודים (תר לכבסוד"ה מו) טב"אריוה (ד"ה גמרא מי שאין לו) מפריסתלמיד רבינו יחיאל המסופק בזה. גם 

ומשמע מועד. הו ערב יבסכלתוס' שמותר לאדם שיש לו חלוק אחד בלבד לכבסו במועד אפילו כשלא 

חד יש לו חלוק אלכן כשוו מלאכה שבמדבריהם שדין כיבוס שונה מגילוח, שהכיבוס אסור רק מעצם ה

ח אסור לו לגל המועד ודםקאין בכיבוסו איסור מלאכה, בשונה מאיסור גילוח שאם פשע ולא גילח 

 במועד, שאיסורו הוא גם משום גזירה 'שלא יכנס מנוול'.

דמי : "ירשעליו'. ופ מוכיח יזורומביאה שההיתר לכבס למי שיש לו חלוק אחד הוא משום ש'א )יד.(הגמ' 

כל לחלוק ומודיע מכבס הומד שאין לו אלא חלוק אחד פושטו ומתעטף במקטרינו וחוגרו באיזורו ועו

 .)ערך אזור( ערוךוכן פירש ה שאין לו אלא חלוק אחד.

שאין לו השמיטו דין זה והביאו רק את דברי ר' יוחנן שמי  )סימן כא( רא"שהו )ז, כא( רמב"ם, ה(י:) רי"ףה

 ב"ינחלקו הפוסקים בהבנת הראשונים הללו, לדעת האלא חלוק אחד מותר לכבסו בחולו של מועד. 

הגמ' הביאה 'אזורו מוכיח עליו' משום שכך היתה המציאות הרגילה בזמנם, כפי העולה מפירוש רש"י, 

. אך 'אזורו מוכיח עליו' כלל לא מובא )שאם הוא תנאי, הגמ' היתה צריכה להביא תנאי זה בנידון בדף יחואינו תנאי להיתר 

דין "אזורו  ב"חהלדעת  .37. ולמעשה כל אדם שיש לו חלוק אחד התירו לו חכמים לכבסו במועדבסוגיא זו(

                                                   
הב"י דן בשיטת ר' יוחנן, שלכאורה ההיתר לכבס הוא רק ע"י עצמו, שרק בכה"ג רואים שיש לו בגד אחר, אך אסור לכבס  37
"י אחרים! שכך לא רואים את בעליו חגור בלא חלוק, ואה"נ יתכן שר' יוחנן לא התיר אלא רק בכה"ג. עוד כתב, שלפי האמור ע

אסור לו בשעת הכביסה לשאול בגד מאחר, שגם באופן זה לא יהיה אזורו מוכיח עליו! ומדוע הפוסקים לא הזכירו זאת?! אלא 
. ועוד, )ולא מצוי ששואלים בגד רק לזמן הכיבוס(ו, דא"כ לא היה לו כלל לכבס שודאי מדובר באופן שלא מצא מי שישאיל ל
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חלקו בו האמוראים, לדעת אביי חכמים התירו רק אונס מוכח ולכן המאבד אבידה אסור לו מוכיח עליו" נ

, ולדעת ר' זירא כל אונס גם כשאינו מוכחא מילתא מותר, אזור( )וה"ה כיבוס לאדם שאין לולהסתפר במועד 

ולכן גם מאבד אבידה מותר לו להסתפר. וא"כ הרי"ף והרמב"ם פוסקים כר' זירא, ולכן לא הביאו את דין 

'אזורו מוכיח עליו', וגם את דין המאבד אבידה לגבי תספורת השמיטו. ומ"מ ניתן לבאר שבכיבוס התירו 

וח משום שהחשש מהרואים בגילוח הוא תמידי, בכל פעם שיראו אותו מגולח יחשדו בו, יותר מאשר בגיל

 בשונה מכיבוס שהחשד הוא רק בזמן הכיבוס עצמו, ולכן לא החמירו בו יותר מידי.

ו. רו מוכיח עליכשאזו בס רקמתירים לכ )שם אות ו. הובאו בשל"ג י:( רבנו פרץו )סימן קצה( סמ"גה אולם

ין מצאנו לגבי דש, כפי כבסלק כאשר האדם אנוס ויש הוכחה חיצונית לכך מותר לו לשיטתם נראה שר

 הגילוח שאסור לאדם לכבס אא"כ היה אנוס.

עכשיו  (סי' ס כג ע"ד) ל בוכה כתבמשמע ש'מטפחות הספרים' היינו של ספרי הקודש, ו )ג, ב(בירושלמי 

 נהגו בזה חומרא וכן ראוי לעשות. 

קרי במועד  ירע לורי שאקלהביא בעל  'כל העולים מטומאה לטהרהשבכלל ' כתב )סי' תתעא( מרדכיה

 .ולאתויי נמי בעלת הכתם שנמצא במועד

 השביה ומבית א מביתיוצאין מכבסין במועד. ואלו שמכבסין; הבא ממדינת הים, וה :שו"עכתב ה

חות לו, ומטפ ירוגל והתבר האסורין, ומנודה שהתירו לו חכמים ברגל, ומי שנדר שלא לכבס ונשאל

ו אלא לד, ומי שאין א במוענמצשהידים, ומטפחות הספרים, ומטפחות הספג, ובגדי קטנים, ובעלת הכתם 

כבסו רק מיהו לא יב: כת רמ"אוה .ית()פירוש מיני בורחלוק אחד; וכולם מכבסין כדרכן, אפילו בנתר ואהל 

 .חין()מרדכי והגהות אשיר"י פ' אלו מגלהצריך להן, דהיינו חלוק אחד 

'אזורו  חד, שאין בהםבגד א רק שבבגדים של זמנינו אין היתר לכבס במועד גם אם יש לו גר"אמשמע מה

ו"ע ב שמסתימת השכת סק"ג() רהםמגן אבה אולם. )סי' תקלא סוד"ה ומ"ש כי היכי( ב"חמוכיח עליו'. וכ"כ ה

דעת פ מ"ש בב"י בו"ע ע"השת שכך דע )אות ב( מאמר מרדכימשמע שאפילו אין בו איזורו מותר. וכ"כ ה

 .א(י)אות  כה"חהרי"ף והרמב"ם שאינם מצריכים 'איזורו מוכיח'. הביאו 

הביא דברי הגר"א, וכתב שמ"מ אם היה החלוק של פשתן אין להחמיר בזה. היוצא מדבריהם  )סק"ט( מ"בה

חוה"מ שאדם גדול שהתלכלכו בגדיו, אסור לו לכבס בגדיו במועד גם אם אין לו עוד בגדים. וכ"כ ב

 דמשמע מהגמ' שגם בצינעאגרש"ז אוירבך הביאו בשם ה )הע' רמ(, ושם )סו, סג(שש"כ וב )ה, ב( כהלכתו

אסור דכיון דרבנן הוציאו מכלל היתר מלאכה בחוה"מ את הכיבוס והגילוח, חזר דינם להיות כעיקר 

מועדי )וכ"פ במלאכת חוה"מ דחמור כדאו', ואם נתלכך בגדו ואין לו אחר מוטב לקנות בגד חדש ולא לכבס 

. אך העירו שם פיקו לו לכל המועד(פ"ד ס"ו שאין שום היתר לכבס בגדי גדולים, וקודם המועד צריך לקנות בגדים שיס ה'

אבל כתב " )ג, כד, ג( אור לציוןדצ"ע משום דמדינא דגמ' מותר לכבס למי שאין לו אלא חלוק אחד. גם ה

אם יש לו שני פרטים מאותו סוג לשבת, וכגון שיש לו שתי חליפות שבת, אף אם שתיהן נתלכלכו, אסור 

המג"א, מאמ"ר ועוד בדעת מרן שכיום א"צ 'אזורו שיש להעיר שעפ"ד  אלא". לו לכבסן בחול המועד

                                                                                                                                                       
לא הוצרכו הפוסקים מסתמא מי שאין לו אלא חלוק אחד, אין לו גם מי שישמשנו לכבס לו, ולא חילקו חכמים בהיתר זה, ולכן 

 .הביא ההיא דאזורו מוכיח עליו כללל
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)במקרה כזה גם לא עבר על התקנה שיכנס למועד מוכיח עליו', א"כ גם בכה"ג שיש לו כמה בגדים והם התלכלכו 

, נראה שודאי יוכל לכבס את בגדיו כדי שיהיו לו בגדים מכובסים במועד. וכדברי כשבגדיו מלוכלכים(

". וכ"כ במפורש ם כן תרתי נמי אם יתלכלכו למה נאסור לו ,והלא לא פשעא" )יד. ד"ה שאין(תוספות ה

וכן אם אין לו אלא חלוק אחד מותר לכבסו " (הובאה בספר המנהיג ריש הל' ט' באב, עמ' רפו) רב האי גאוןבשם 

בשו"ת הרב חיים דוד הלוי ויתירה מזו כתב  ואין לו כדי להחליף".נטנפו כליו וכן אם של מועד, בחולו 

וז"ל: "אם אמנם נכון הדבר שאתם נקלעים למצב קשה שאין לכם מספיק בגדים נקיים  (לב מןסי) חיים מים

 לקראת סוף החג לכבוד יום טוב אחרון, נראה שיש מקום להתיר לכם כביסה מצומצמת מאוד על ידי

שהאריכו לבסס  ()סימן יחחול המועד  –. וע"ע בספר תורת החיים מכונת כביסה והנחוץ ביותר בלבד"

 היתר זה ע"פ דברי ראשונים ואחרונים נוספים.

"נראה לי  )יא, יט( תובל נחלחב ומ"מ יש שהקלו אם כיבסו את כל הבגדים קודם המועד והתלכלכו, וכ"כ

ו, ובגלל כלו לו בגדי ד ועתהמועהשמותר לכבס במועד בימינו, למי שנהג לפי ההלכה וכיבס בגדיו לפני 

ד לכבסו אלא חלוק אח אין לושמי ליגיינה הוא זקוק להחליף את בגדיו. וכשם שהתירו הרגלי הנקיון והה

ריך כבסן. אמנם צמותר לה ש, הוא הדין מי שיש לו שלוש חולצות וכולן נתלכלכו או שנתמלאו זיע

ים לו ם שאינם נצרכס בגדילכבולהקפיד לכבס רק את הנצרך לו לחול המועד וחג שני, אבל לא להוסיף 

וסרים. וכ"ד נהג האמשיך במנטה להקל, אך למעשה כתב לה )או"ח תקמה( חברון דבר". ובשו"ת למועד

מצב שבגדו שב מ' רז(עועד )פתחי מ גרי"ש אלישיברובם המכריע של הפוסקים. אך מ"מ כתבו בשם ה

"פ נאי רגיל, אעגם הוא ך אאמלוכלך מאוד ויש לו גנאי גדול, יש מקום להקל משום כבוד הבריות. 

 לכלכו באופןדיו התל בגכ, אך אם )שמירת המועד כהלכתו יד, ה(תבייש לצאת כך לרה"ר אסור לכבס שמ

יע כתב שאם הג , ט()יאה לכהפניני שאינו יכול לצאת לרה"ר, לכאורה יש להתיר מדין דבר האבד. וב

"ו אם קתוך הבית, ועשית בה נלמצב כזה יש להתיר ע"פ דברי הרב אלישיב, ובנוסף יש להקל כשהכביס

 מצרף לכביסה שמכבס לקטנים.

ם, שב ממדינת הישאחר  לאדם כתב שאדם המכבס בגדים )שש"כ פס"ו הע' רמו. שולחן שלמה( גרש"ז אוירבךה

, אך מותר לו לכבסשודעים יחו מותר לו לכבס רק בביתו של אותו האיש ששב ממדינת הים, שרק אודותי

 בבית אחר אין להתיר משום מראית עין.

 צריכים למועדכיון דדמועד, כל הכלים הצריכים ב גוידבמצרים נוהגים לכבס על ידי מהריק"ש כתב 

 יא זו, ובכמהירא הולא יתקכתב ש )אות א( ברכי יוסףה אך. לם הוי כמו שאין לו אלא חלוק אחדלכ

חשש אל"ה יחזור האסר, ד (אות ו)ערוה"ש גם ההצבי פשט המנהג בהפך. וכן עיקר. מקומות ובפרט בארץ 

 שיכנס לרגל כשהוא מנוול.

  מגבות –מטפחות הידיים 

דמשמע שאפילו יש לו הרבה מטפחות מותר לו לכבסן, דאל"כ מה החידוש בו,  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

הרי גם חלוק מותר לכבס אם יש לו רק אחד. וטעם ההיתר, משום שמתלכלכים בתדירות ומשתמש בהם 

 מ"בהמגבות רק משבת לשבת, אסור לכבסן במועד. וכ"כ ה בכל יום. והוסיף שלפי מנהגם להחליף

שדברים אלו משתנים מתקופה לתקופה לפי צרכי בני אדם מהותם כתב  )ז, י( משה באר. ובשו"ת )סק"ד(



 כיבוס בחול המועד –סימן תקל"ד  ______________________________________________ 332

וטבעם ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות לכוין האמת עפ"י ההלכה וטעמה שכל הדברים שדרכן 

ום טוב היו חוזרים ומתלכלכים וצריכים הדבר לשימוש יום להתלכלך תיכף ואפילו אם מכבסן מערב י

שאם המנהג להחליף מגבות הידים בכל יום,  )יט, כד(גר"מ אליהו ולכן כתב ה יומי הותר הכיבוס במועד.

 .)סו, סו( שש"כמותר לכבסם במועד. וכ"כ ה

 .סק"ו() מ"בהביאו שות. הלע כתב שעכשיו נהגו בזה חומרא. וכן ראוי כל בולעניין מגבות הגוף, ה

האם  גדיו בכל יוםבמחליף ם שהאם במקומות שמזיעים הרבה וצריכים להחליף הרבה בגדים, או סתם אד

 כל יום, מ"מולצה בהחליף חלכתב שאף למי שנוהג  )ח, קכד( הלוי שבטמותר לו לכבס במועד? בשו"ת 

חוט ן בבגדיו. ובהנקיו עדרלכבס במועד אלא רק כשמרגיש תחושה לא נעימה מה למעשה אין להקל לו

עד די ין מבעוד מוול להכי שיככתב שהחומרא שכתב הב"י לא לכבס מגבות נאמרה רק במ )עמוד רלה(שני 

לכבס  ד וכו', מותרך המועמהלבהצורך, אך אדם שגם אם יכבס את כל בגדיו קודם המועד לא יספיק לו 

להחליף  רבה הנוהגיםשיש ה נינוכתב שבזמ )עמוד קצח(חזון עובדיה "צ לנהוג בזה חומרא. גם בבמועד וא

ועד, כבסו קודם המה, ונתזיעאת הבגדים הסמוכים לבשר כמעט מידי יום ביומו, מפני שמתלכלכים מה

 א.א ולא בפהרסיבצינע עשהימותר לו לכבסם במכונת כביסה במועד אם אין לו אחרים להחליפם, אך 

 .)סו, סו( שש"כוכ"כ ה

 בגדי הקטנים 

חד". ק אן לו אלא חלומי שאיון כאמר לבעון קומי רבי יוסה בגדי קטנים מה הן " )ג, ב(מובא בירושלמי 

דובר משודאי כתבו ושלמי, או הירוהבי )י: ד"ה גמרא(ונמוקי יוסף  )לאוין עה כח ע"ד(וסמ"ג  )סי' כא(הרא"ש 

 בשל צמר, שבשל פשתן אפילו של גדולים מותר. 

 .כבס אלא אחדם לא יל מקודרך הקטנים להתלכלך בטיט ובצואה תדיר מכביאר ש )פ"ז אות צ( הגה"מ

שאם יש  (158מ' עול ח"ב ספר האשכ) ראב"דה בשםכתב  )סי' כא( הגהות אשיר"יו ,)סי' תתעג( מרדכיה וכ"כ

 כתב שאת ן ט(ה"מ סימחו) מהרי"ל, אסור לכבס שניהם אלא רק אחד. גם לקטן ב' בגדים שהתלכלכו

עד המטפחות במו א תכבסו שלאחת אחת. והיה מורה למינקת היהודית של בנ יש לכבס ילדיםהמטפחות 

ס, ים לגויה לכבל הילדת שאמר אם תתן האשה המטפחו מהר"י סג"לאל הנהר רק אצל הבאר שבחצר. ו

 נוי כדלעיל.הוי שידחת אנם. ואם היא בעצמה תכבסם לא תכבס רק אחת אל תמנה אותם לדעת מניי

א אחת אחת, נים אלגדי הקטבכתב דאע"ג שמהרי"ל כתב שאין לכבס את  )סימן פח( הדשן תרומתבשו"ת 

רבעה אעם שלושה או בכל פ יכיםאבל סדיני התינוקות שצר, 'חלוקותיהן ומטפחותיהןנראה שהוא דוקא '

לים ג שבבגדי גדוף דאע"הוסיומותר לכבס בכל פעם שלושה או ארבעה בפעם אחת. לכרוך בהם התינוק, 

ל קטנים הם וידוע דש ניכריםדח, נראה דבגדי קטנים לא בעי שום מוכיצריך שיהא אזורו מוכיח עליו, "

 ".הם, וכ"ש סדינים קטנים

 בסו רק הצריךיכלא 'שכבס לכתב על כל המותרים  רמ"אה אךכתב שמותר לכבס בגדי הקטנים.  שו"עה

הם לפפים במש דהיינו אותן מיהו בגדי הקטנים ביותר, ', ולאחר מכן כתב:להן, דהיינו חלוק אחד

 .ל רגעכה מהם הרבלעם א', כי צריך ומשתינים ומוציאין רעי בהם, מותר לכבס ד' וה' בפ
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גם ילד בן שינו, ויתכן יפי ענלכל ילד כתב שתלוי ב )א, קד( ישפה אבנימי מוגדר כ'קטן' לעניין זה? בשו"ת 

ל סובר שחז" שם() ישיבאל גרי"שה אךשתים עשרה יהיה מותר לו לכבס את בגדיו אם דרכו ללכלכם. 

 שש. א בין ארבע לכתב שהו שובה א(ת)ח"ג פכ"ד  לציון אורנתנו בזה גדר, שהוא כבן שש או שבע. ובשו"ת 

 שני חוטקטנים, כתב בלדיו היר מועד עבומי שיש בידו לקנות בגדים נוספים וע"י כך לא יצטרך לכבס ב

לו, אינו  דים הצריכיםדי בג ש לושאם בין כך עמד לקנותם עדיף לקנות ולא לכבס, אבל אם י )עמוד רלט(

חזון . ומ"ז(וה"מ לגרמ"פ סחבץ הל' קו)גר"מ פיינשטיין צריך לקנות עוד בגדים כדי להימנע מכביסה. וכ"ד ה

ון ן במועד, נכך לכבסיצטר משמע שלגבי בגדי גדולים אם יכול לקנות כדי שלא )עמוד קצח(עובדיה 

קרעו לגמרי וה"מ ינם בחשנעלים קרועות שאם לא יתק )תקמא, י( מ"בלעשות כן. ובאמת דמשמע מה

הוי  תקנם, דתו לאלאסור  שיםמותר לקתקנם במועד משום דבר האבד, אולם אם יכול לקנות מנעלים חד

 שעדיף לקנות חדשים מאשר לתקנם בחוה"מ. דבר האבד. הרי 

מבקשי ) שטייןניגר"מ פידעת ה קטן שיש לו בגדים נוספים, אך הבגד שהתלכלך הוא יותר יפה ומכובד,

גדי תירו לכבס ביון שהכפה, ישמותר לכבס את הבגד היפה אף שיכול ללבוש בגד פחות  תורה עמוד תסה(

ד אין לתפור בגשיב"ש עפ"ד הר אסר, וביסס דבריו ז, סד() משה בארבשו"ת  אךקטנים לא חילקו בדבר. 

 לתינוק לצורך מילתו כשיש אפשרות אחרת.

 כיבוס בפהרסיא 

 :)ב, ב(שנינו בתוספתא 

 י שהתירו לוף על פאבל, "כל אילו שאמרו מכבסין במועד מותר לכבס בתוך שלשים יום של א

 ו"לכבס לא יוליך כליו לכובס אבל מכבס הוא בצנעה בתוך בית

תו. לא בצנעה בביכובס אל המהתוספתא עולה שגם אותם הבגדים שהתירו לכבס במועד, אין לכבסם אצ

ית בסין יפה בבים מתכאין כלש ,עי צנעא מפני כבוד המועדכתב "למועד לא ב )סי' תתעג( מרדכיה אולם

נא דמנא דכיתלי שכמ יהמפקי לדלדידי חזי לי ימא של טבריא ' )יח:(הדיא כמו על הנהר. וראיה מבר 

 .ז אות ק()פ" הגה"מ . וכ"כ"נהרבמועד אפילו בפרהסיא על גבי האלמא דהא דשרי לכבס  'בחולא דמועדא

 וספתא מוסביםברי התם דהתקשה, כיצד המרדכי והגה"מ חולקים על התוספתא? וביאר שלדעת ב"יה

 א בעי צנעה.מועד לס בדוקא על מי שהתירו לו לכבס בתוך ימי אבלו, אבל מי שהוא מותר לכב

רק  מועד אל הנהרפחות בס המטהיה מורה למינקת היהודית של בנו שלא תכב )הל' חוה"מ סימן ט( מהרי"ל

 א כגון כיבוספרהסיכיבוס בביאר, שדוקא כאשר יש עדיפות ב )אות ו(דרכי משה ההבאר שבחצר. אצל 

סיא כבס סתם בפרהל, אבל ועדבנהר שהוא עדיף על הכיבוס בבית, ולכן מותר משום שיש בזה כבוד המ

עה עד לא בעי צנו שלמובריאסור. וכך תירץ את קושיית הב"י כיצד המרדכי חולק על התוספתא, שד

 מורים דוקא כשיש צורך בכיבוס כזה.א

הא דמותר לכבס בפרהסיא כתב:  רמ"אוה ובפרהסיא, על גבי הנהר.... וכולם מכבסין כדרכן: שו"עכתב ה

היינו דוקא כשרוחץ על גב הנהר, משום דמתכבס יותר יפה על גב הנהר; אבל אם אינו כובס על גבי נהר, 

 לא יכבס רק בצנעה ולא בפרהסיא, כן נ"ל.
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ם, גדי קטניב למוסבים גם ע הבין שדברי הרמ"א שההיתר בפרהסיא הוא רק בנהר, )סק"ד(ן אברהם מגה

הם שליו בכל שעה עכיחים מו והתקשה מדוע לגבי גילוח קטן התירו בשופי? וביאר שבגילוח שערותיו

 גדולים, בשונה מכיבוס די"ל שיש להם עוד בבית. 

יש  פה ע"ג הנהר,ימתכבס ון שמסכימים לדברי הרמ"א שכיהביא בשם כמה אחרונים ש )סק"י( מ"בה אולם

 צינעא.בווקא ד, וא"צ להחמיר ולכבסם )כשמותרים בכיבוס(בכך היתר לכל סוגי הבגדים 

 

ת מא אסור לתלו, או שחוץיש לברר האם במקרה שהותר לכבס בחוה"מ מותר גם לתלות את הכביסה ב

 אואע"פ שהמג" ייבוש,לתלות כתב שמותר ל )עמוד רלח( חוט שניסיא. באת הכביסה בחוץ, שחשיב בפרה

זה  וב בחוץ, הריטיותר  בשתכתב שאם אינו מכבס על שפת הנהר יכבס בצינעה, בכה"ג שהכביסה מתיי

ים הוזכר בפוסק ון שלאמכידכמו שצריך לכבס על שפת הנהר שמותר אע"ג שהוא בפרהסיא. עוד כתב, 

כתב שלא  (ר)עמוד  ובדיהע חזוןם ביבוש יש להתיר. גאיסור תליית כביסה לייבוש, גם אם יש לו מכונת י

רו משום דלא אס רנב, יג()"ז הגר עפ"ד )ה, לד( חוה"מ כהלכתוגזרו בחוה"מ משום מראית עין בזה. וכ"כ ב

 מראית עין בחוה"מ. 

יסור ר, כיון שאתואך בצינעא מ כתב שאין לתלות בגדים לייבוש בפרהסיא, )ה, מב( הלוי שבטבשו"ת  אך

ם גדרים אסור'. חדרי חף באש בחוה"מ הוא מדרבנן, אין אומרים 'כל שאסור משום מראית עין כיבו

 למשה התפילמשו"ת  . וכ"נצינעהבכתב שבאופן שהתירו לו לכבס, ייבש את בגדיו  )יט, כד( גר"מ אליהוה

ין, וה"ה ית עששו למראזו ח זירהג, ואין זה חשוב למוסיף גזרות מדעתו, שהרי בעצם )ח"ב סימן כד אות ד(

 כאן.

 סעיף ב':

 כיבוס בגדי פשתן 

 )יח.(שנינו במועד קטן 

ד. חולו של מועכבסן בלותר מ"שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן: כלי פשתן 

: יאמר ליה אבי -לא!  -תן אין, כלי פש -מתיב רבא: מטפחות הידים, מטפחות הספרים. הני 

לי דמני פקי לה משיכיה, דמל טבראמר בר הידיא: לדידי חזי לי ימה שמתניתין אפילו דשאר מיני. 

ון למא שלא ברצבדי? דים עכיתנא בחולא דמועדא. מתקיף לה אביי: מאן לימא לן דברצון חכמ

 חכמים עבדי"

שתן פר לכבס כלי , שמותנן להלכהפסקו את המימרא של ר' יוח כא( ,)ז רמב"םוה )שם( רא"שה, )י:( רי"ףה

 . בחוה"מ

וטעמא דמקילינן בכלי פשתן " מפריס ביאר: רבנו יחיאל למידת דלא נפיש טירחא. -כלי פשתן  :רש"יופ

פירש ה"ר יוסף כי לפי שהם דקים אין טורח בליבונן, ועוד מפני שהם מתקלקלקין כשהן מטונפין והוי 

בגילוח, ". משמע שלשיטתם אין גזירה שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול בכיבוס אלא רק כדבר האבד

 ומחמת שכיבוס אינו חשוב לאוכל נפש לא ראו חכמים צורך לגזור את גזירתם 'כדי שלא יכנס לרגל'.
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נפים ף: "שהם מתטוק נוסיא נימאינו מסתפק בנימוק זה, ומב (י: באלפס ד"ה גמ' מי) נמוקי יוסףה אולם

ירי פן ובהנהו איגל צמר ו שמהרה וקלים להתכבס ולא אסרינן אלא כלים של צמר שהם קשים לכבסם א

ן יתר בכלי פשתלכן ההועד, ומשמע מדבריו שמלאכה שיש בה טירחה אסורה אף לצורך המומתניתין". 

 והם קלים להתכבס.  הוא רק משום שהם מטנפים במהרה,

 ".בוסיכים כד וצרשמתוך שדבקים לבשר מזיעים תמי" )תענית כט:( מאיריטעם נוסף הובא ב

י סור לכבס כלאשיטתם חנן, ולחולקים על ר' יודלכאורה משמע בגמרא דאביי ורבא  )שם( מרדכיהכתב 

 סור לכבס כלידא י' כא(סשמחות  )הלכות מהר"םכתבו דנראה ל )פ"ז אות ר(החדשות  הגה"מפשתן. ובאמת ב

ג בהו והאידנא נהומכן ' תב לאחרהביא את ההיתר לכבס כלי פשתן, אך כ )שם(רא"ש ה .פשתן כאביי ורבא

וכתב  ן,ק על כלי פשתם או רטניק', ]והסתפק הב"י האם דבריו מוסבים גם על בגדי איסור ואין להתירו

 נראה דלא קאי (ז סוע"דל"ד ח"ה )נירוחם אבל מדברי רבינו שמהטור משמע שמוסב גם על בגדי קטנים, 

 [.אלא אכלי פשתן בלבד

שמותר לכבס בגדי  בי יוחנןפסקו כר (158)ספר האשכול ח"ב עמ'  רבינו אברהםו )סי' תתלז( ראבי"הה ךא

 פשתן. 

בהם איסור,  ואחרים נהגו מותריםם הכל כלי פשתן מותר לכבסן; ולא נהגו כן, והוה לי' דברי :שו"עכתב ה

 אי אתה רשאי להתירם בפניהם.

טתם יי ורבא ולשיכה כאבם הלביאר שכאן אין להם התרה כלל, מכיון שיש הפוסקי )סק"ה(מגן אברהם ה

להתיר.  ו איסור ואיןהגו ב, אך ני פשתןכתב שמדינא מותר לכבס כל )קי, ג( אדם חייה אךאסור מן הדין. 

סור אכל מה שאסור ל גב דף עומזה נתפשט, שנותנין לנכרי לכבס כתונת אחת אם מכבס חוץ לבית. א"

תת לגוי , והוסיף, של(ס"ק יד) מ"בה. הביאו (הבשם פרישסק"ה  א"ר) "ל מקום בזה מקיליןגם על ידי נכרי, מכ

 .ות יט, כ()א כה"ח"כ ול. וכבח שיכבס לאחר המועד מותר בכל אופן, ובלבד שלא ימנה כדרך שהוא עושה

ו אם לכלך, ואפילים להתם שקלעפ"ד הראשונים לעיל, שטעם ההיתר בכלי פשתן משו )ס"ק יב( מ"בכתב ה

 היה מכבסן קןדם מועד, וגם אין טורח בכיבוסם כ"כ.

 ם בעניין כיבוס בחוה"מפרטי דיני 

 

ייה גבי חוה"מ שרגם ל ס, כךשכשם שלגבי שבת מבואר ששרייה אסורה כמו כיבו )ז, קל(מהרש"ם דעת ה

מינים. החות של ארבעת ה על הלשמיר )ויש שטענו מכך על המרטיבים את המגבת בסוכות לצורךשווה לכיבוס ואסורה 

 במועד. ד במיםית בגהסתפק האם אכן נאסרה שרי )עמוד רלה( חוט שני. ובשלמי תודה עמ' תתסד(

 

שמותר לנקות כתם מבגד שהתלכלך במועד, אך רק את  )או"ח ח"ה סימן לו אות א( משה אגרותכתב בשו"ת 

מקום הכתם, ומ"מ אסור למוסרו לאומן, ולא רק באופן שא"א לאדם רגיל להעביר את הכתם. ואפילו אם 

 אוירבך גרש"זדעת ה אךאכת הדיוט אלא שהאדם מתעצל לנקות ולכן רוצה למסור לאומן, אסור. היא מל

)שם  גרי"ש אלישיבשמותר לנקות בגד שיש עליו כתם במועד, וכ"ד ה )ספר זכרון מבקשי תורה עמ' תנו, יב(
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התיר רק בשעה שלובש את הבגד בפועל, שאז  )עמוד רלח( חוט שני. וב)עמוד ר( עובדיה חזוןוב עמוד תעא(

 יש מקום להתיר אם אין לו בגד אחר.

אחר המועד לגד עד את הב כתב שאם ימתין מלכבס )נה. בדפי הספר( ר' יחיאל מפריסבשיטה לתלמיד 

 "תד'. וכ"כ בשובר האב'ד ובעקבות כך הבגד יתקלקל או שהכתם לא ירד, מותר לכבסו במועד מדין

 .ח()ה, כ, חוה"מ כהלכתו )שם עמוד תעא( גרי"ש אלישיב, הד()ז, קל מהרש"ם

 

 כיבוס במכונתשימינו ב"כ הנה הוזכר לעיל שטעם ההיתר בכלי פשתן הוא משום שקלים להתכבס, וא

וה"מ מבקשי תורה ח) וירבךא זגרש"כביסה אינו מצריך מאצץ כלל, האם יהיה מותר לכבס בהם בשופי? ה

קנה ון שעיקר התרח, כים טואסר, ואע"ג שעיקר איסור מלאכה בחוה"מ הוא משו שולחן שלמה( עמ' תנו.

מו זריעה כות כאשכיום גם מל תב,כהיתה כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול, גם במכונה אין להתיר. עוד 

עיקרה נעשה לאכה שמכל וחרישה נעשות בלא טורח, ואעפ"כ בודאי אין סברא להתירן, ובהכרח ש

 טורח, אסורה גם אם נמצאו דרכים לעשותה בלא טורח.ב

 הוספת בגדים למכונה כשמכבס בהיתר 

סיף בגדים סה, יכול להונת כבימכוהאם כשמכבס בגדים בהיתר, כגון בגדי קטנים וכו', ונותר לו מקום ב

יו"ט, עיין ב שיעורים מותרוריבוי ב) נוספים שאין בהם היתר לכשעצמם לכבסם מכיון שאין בכך תוספת טירחה

 סם:רח לכבו טו, או שמא יש איסור עצמי בכיבוס בגדים אלו גם אם כעת אינסימן תקג(

יתן ל שעה וא"א להם בככמה מלהתיר לכבס כמה בגדים של קטנים יחד כי צריך  )אות ח( ערוך השולחןה

דים חמישה בגעה ור מארבף יותהיקל לכבס א )ח"ח סימן נ אות ב( יצחק מנחתלזה גבול וקצבה. גם בשו"ת 

נתנוה שקדירה קודם וספת לנכלים במכונה, כיון שאין בו תוספת טירחה, וחשיב כנותן או )!(של קטנים 

 על האש שאף ביו"ט מותר. 

 שש"כ"כ בא מנוול. וכל כשהונס לרגמשום גזירת חז"ל שלא יכ ז, מח( יבי"א)עמוד קצח.  חזון עובדיהוכ"כ ב

ים שמלאכת האומר מא כדעתש, וטעמו שיש ס"ס להחמיר, )ב, כד( למשה תפילה. וכ"פ בשו"ת )סו, סד(

בנן כת חוה"מ מדרם שמלאבריחוה"מ אסורה מהתורה, וא"כ גם התוספת אסורה עכ"פ מדרבנן, וגם לסו

ולה תין כשיראוהו עמראית ש לאין זה ברור שיש להתיר התוספת, ככל ריבוי בשיעורים. וכן יש לחשו

 כביסה.

היתר  שאין תסה, תעא( ורה עמ'בקשי ת)מ גרי"ש אלישיבוהגר"מ פיינשטיין ם, דעת האך להוסיף בגדי גדולי

חוט וכ"כ ב יר באופן זה.ין להתן אלהוסיף, כיון שהאיסבור הוא כדי שלא יכנסו לרגל כשהם מטונפים ולכ

טעם מכיון שדכתב  ד, ב()ג, כ לציון אור. גם ה)שם( למשה תפילהו )שם( חזון עובדיהוב )עמוד רלז( שני

אין , א"כ אע"פ שנווליםמהם איסור הכיבוס במועד אינו משום טירחה, אלא כדי שלא יכנסו לרגל כש

כיון מיבוס לחוה"מ את הכ שהוטירחה נוספת בהוספת בגדים למכונת כביסה, מ"מ שייכת הגזירה שמא י

 שאז בטלים ממלאכתם, ולכן גזרו על הכיבוס בחוה"מ.
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חויה ' הוא בגדר דהמועד 'צורך כתב, שנראה שההיתר של י"ג תשס"ג עמ' כה()בית הלל קובץ  אלישיב גרי"שה

 זה.בות בשיעורים ו להרבתירהולא הותרה, ולא דמי למלאכת אוכל נפש ביו"ט שהיא הותרה, ולכן לא 

 סעיף ג':

 הבאת כלים מבית האומן 

  )יג.(שנינו במועד קטן 

א: : אמר רב פפאגמרת. חרמפנן לחצר א -: אין מביאין כלים מבית האומן, אם חושש להם משנה"

ית האומן ואף אין כלים מבן ומביליכיבדיק לן רבא: תנן, אין מביאין כלים מבית האומן. ורמינהו: מו

ית . איבעדעבחולו של מו -כאן  בארבעה עשר, -על פי שאינן לצורך המועד! ושנינן ליה: כאן 

 נו"בשאינו מאמי -ן במאמינו, כא -: הא והא בחולו של מועד; כאן אימא

 

 הקשתה: )נה:(הגמ' בפסחים 

מר מבית ג. אבל לא צית הזגס מב"והתניא: מביאין כלים מבית האומן, כגון הכד מבית הכדר, והכו

אמינו נו מצלו. ואם איאמניחו ו ונותן לו שכר -הצבע, ולא כלים מבית האומן. ואם אין לו מה יאכל 

רצת מביאין, תה בתוך ביתו. מביאן בצינע -ניחן בבית הסמוך לו. ואם חושש שמא יגנבו מ -

 רא"נינן מעיקשדכאלא מחורתא  -מוליכין קשיא. דקתני: אין מביאין, וכל שכן דאין מוליכין! 

 וכ"כד. מועשאין צורך ה -מר עד. אבל לא צשצריכין למו -כגון כד מבית הכדר וכוס מבית הזגג : רש"יופ

ם שהבעל יחשבו הרואימועד שהצורך אין מביאין כלים מבית האומן אם אינם ל )ו: ד"ה מתני'(נמוקי יוסף ה

 .ויאמרו שהאומן תיקנן במועד ,במועדהבית נתנן לתקן אותם 

גנבו יושש להם שמא חואם " גורסים )מו"ק פ"ב סי' יט, פסחים פ"ד סי' ט( רא"שוה )מו"ק ז., פסחים יח.( רי"ףה

  .)שם כט:( סמ"גוה טור". וכ"נ שהיא גירסת המפנן לחצר אחרת

צר ן לחגנבו מפנישמא  ושש להםואם אינו מאמינו מניחן בבית הסמוך לו, ואם ח"כתב  )ח, טז( רמב"םה

 נו.שלפני גי'ה". הב"י למד שגי' הרמב"ם כפי אחרת אבל לא יביאם לביתו אלא בצנעה

לים וחיות; אבל כות וצלכסתוהם לצורך המועד, כגון כרים מביאין מבית האומן כלים ש :שו"עכתב ה

ותן לו נמן מה יאכל, ין לאואאם שאינם לצורך המועד, כגון מחרישה או צמר מבית הצבע אין מביאין; ו

 ר אחרתבו, מפנן לחצמא יגנששש שכרו ומניחן אצלו, ואם אינו מאמינו מניחן בבית הסמוך לו, ואם חו

 בצנעה. אבל לא יביאם לביתו, אלא

ה"ב שיאמרו שבע י החשדן מפנסובר שלפי טעם האיסור שאין להביא כלים מבית האומ )סי' תקלה( חב"ה

 ברהםא מגן. וכ"כ הלהביא סוראמר לאומן לתקנו, אפילו מבית לבית באותה חצר ואפילו מאומן גוי א

 ועוד.  )ס"ק טז( מ"ב, )סק"ו(

 .ס"ק טז() מ"ביאו הוי. הבגאומן המועד, מותר להביא משלדבר מצוה אע"פ שאינו צורך פרי מגדים כתב ה
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ותר ליתן לו מהרי , רהסיאיאכל למה לא יביאם בפאם אין לו מה כתב דצ"ע, ש )סק"ז(מגן אברהם ה

ש "כולפ"ז  .אכלו מה יאין לששהרואה לא ידע  ,י"ל דמ"מ אסור , אלא(תקמ"ב "סכמ"ש ס)לעשות מלאכה 

 ועוד. )ס"ק יח( מ"בוכ"כ ה .שאסור לו לעשות המלאכה בפרהסיא

ום כל ממקום למקברי מאדביר כתבו שמותר לאדם לשכור מכונית להע )שש"כ סו, י(גרש"ז אוירבך בשם ה

וא חוסך בזה ועד וההמ לצורך המועד, ואם אפשר להעביר באותה ההובלה גם מטען שאינו לצורך

עד נם לצורך המוים שאידברהאת הוצאות, מותר להוסיפו ולמלאות את המכונית. אך אם יוכל להעביר 

 ורך המועד.ריך לצשצ לאחר המועד, בלי שום הוצאות נוספות, ודאי שצריך להעביר רק את מה
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 שלא לפנות מחצר לחצר בחוה"מ -סימן תקל"ה 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 פינוי מחצר לחצר 

 )יג.(שנינו במועד קטן 

אמר  -! ן מפנין כללישא אירת ר: והאמגמרא: אין מפנין מבית לבית, אבל מפנה הוא לחצרו. משנה"

 אביי: סיפא אתאן לבית שבחצר"

רת דרך ית שבחצר אחזה לב מבית אין מפנין ,סיפא אתאן ורישא הכי קאמר )ו סוע"ב( נמוקי יוסףהופירש 

 .אבל מפנה הוא מבית לבית שבאותה חצר דבצנעא הוא ,רשות הרבים

 ית הסמוך לובית לבחמיר, ומשלנו אין חצרות ולכן יש לה זרוע אורבשם  )שם(כתב בהגהות אשיר"י 

מבית  לפנות אפילו יר שלאהחמלכתוב שמשום שאין לנו חצרות יש  מרדכימותר, אך יותר מכך אסור. וב

ו מקום צר לו אהלו אם אפיו ,ברים דרך רשות הרבים כל עיקרלא פירות ולא כלים ולא שאר דלבית, 

 שעושה כן בצנעא, אך אם מעביר דרך פתח שבין שניהם דרך חצר, מותר.

בולך י יהא ירדן גלבול זכירוךאמר רבי יוחנן אם ה חידושי אנשי שם אות א( סי' תתנה)ישן מרדכי כתוב ב

על הספק  ותר לך לברוחמה ירא ואת נן אם הזכירוך לשרוקאמר רבי יוח ,פירוש בולי שר )ירושלמי פ"ב ה"ג(

ב דאסור רדן ואף על געבר היבוח ורבי יוחנן דקאי בארץ ישראל נקט לבר .דאין לך דבר האבד גדול מזה

כל שכן לצאת וטרחא  שוםלצאת ממקום למקום על לא דבר במועד דהא אין יוצאין מדירה לדירה מ

 .אבדהה דבר ם זהכא שרי דג ,פרקמטיא בדבר האבדלמרחקים אם אינו למזונות או לעשות 

ינם פנות כליו שאלו ולא ירתדאין מפנין מחצר לחצר, אפילו מכעורה לנאה, ולא לפנות  :שו"עכתב ה

ת פנה הוא מבי; אבל מ[(' תתנהסי)מרדכי כ"ש שאסור להסיע ממונו מעיר לעיר  :ארמ"]לצורך המועד, 

, מותר. בית הסמוך לומבית לם שלבית באותה חצר; ואם אין הבתים פתוחים לחצר אלא למבוי, יש אומרי

 שתמר; ואפילוחצר המלחצר ואם מתיירא מחמת גניבה בחצר שדר שם, מותר אפילו מ: רמ"אוהוסיף ה

 .)הגהות אשירי ומרדכי(מעיר לעיר, בדבר האבד, שרי 

 לוואפיזו לזו, פנות מלותר משאם יש פתח בין שתי החצרות  ב"חהביא את דברי ה ק"א()ס מגן אברהםה

כיחי דלא ש ,ש להםיצירות חדין  דמבואות שלנו מג"אולמד ה .)סק"ב( מ"ב. וכ"כ הדרך כמה חצירות מותר

 ה.להחמיר מדסתמו הפוסקים בססי' ז ומ"מ יש .בהו רבים כ"כ

רו שאס )ס"א( בושלכתב הוחא. כתב בשם הנימוקי יוסף שטעם איסור הפינוי הוא משום טר )סק"א(מ"ב ה

 טרחה במועד כדי שיחגוג וישמח ולא יזלזל במועד.

 ע וניכר שהואוא ידושה דמשמע שלצורך המועד, אך הפרהסיא מותר דבר פמ"גוה אליה רבהכתבו ה

 .)סק"ד( מ"בלצורך המועד. הביאם ה

 שכיון שזו טירחה יתירה אסור.  )ו, סז( הלוי שבט ו במועד, כתב בשו"תהרוצה לסדר את חנות
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 סעיף ב':

 העברת דירה 

 :)ב, ד(שנינו בירושלמי 

ירה נאה רה כאורה לדלא מדיה. ו"אין מפנין מדירה נאה לדירה נאה ולא מדירה כאורה לדירה כאור

חה רה כאורה שמה לדיארה נואין צריך לומר מדירה נאה לדירה כאורה. ובתוך שלו אפילו מדי

 לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו"

ר ילו מחצר לחצה"ג אפראה דכנ ראב"דוכתב עליו בשם ההביא את דברי הירושלמי,  יח( מןסישם ) רא"שה

בל משל א ,לשל אחרים אחרים שלאו מ ,היינו משלו לשלו 'סיפא אתאן לבית שבחצר, וכוונת הגמ' 'מותר

  .אחרים לשלו הכל מותר

ה רה נאה לכעורלו מדיו אפיובתוך של ,דירושלמי מתיר מדירה כעורה לנאה )פ"ח אות ס( "מהגהכתבו 

 (ח, טז) רמב"םנאה. והעורה לו מכדכשאינו בתוך שלו אין מפנין אפיל. אך בירושלמי שלפנינו מובא שרי

 דימג, וביאר הא גמרוול התחיל לכתוב מהירושלמי דאין מפנין מהכעורה לנאה ולא מנאה לכעורה

בזה על  לסמוך ן איןחולק על הבבלי בהיתר לפנות בתוך שלו, ולכהירושלמי שלדעת הרמב"ם 

 שלא הביאו. רי"ףהירושלמי, וכתב הב"י שכ"נ מדברי ה

 רה.כעוליש מתירים לפנות מחצר של אחר לחצר שלו, ואפילו מנאה  :שו"עכתב ה

שנוח  אף על פי ,חדית מיוו בכ שכר לואח" ,אם אדם דר אצל חבירו בחדר א'ש )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

ם גר בין שלמי, ומ"מ אל הירועים , שהרי אפילו מכעורה לנאה אסור, וכן יש החולקלו יותר אסור לפנות

 .ק"ז()ס מ"ב. הביאו היש להתיר לפי ראות עיני המורההגויים או כיוצ"ב 

ר הגו לא להעבישנ ז, כח() באר משההעברת דירה בזמנינו שיש בה טירחה מרובה ביותר, כתב בשו"ת 

סד גדול, רוך הדבר בהפך אם כ. אדירה בחוה"מ כיון שהוא דבר שיש לו קול ויש בזה זלזול גדול במועד

תיר ב החג, יש להלא בערה אכגון שמשלם שכר דירה ולא נגמר בניינה של הדירה שעומד להיכנס אלי

מועד, ראה כמזלזל ביהא נ לאך כדי שלהעבירה במועד כדי שיוכל להפסיק לשלם עבור הדירה ששוכר, א

סיים, וירתו במועד. עביר דה ממצריך לפרסם בין שכניו במועד שיוצא משם וכן במקום שבא לשם, מפני 

ה. וכעין ד בדרך גס כזד המועכבושהמנהג שלא לפנות טוב ונכון מאוד, וכדאי להפסיד כדי שלא לזלזל ב

 .)אות ג(ף בילקוט יוסו )עמוד קצה( חזון עובדיהזה כתב ב

 סעיף ג':

 פינוי זבלים 

 )נה:(שנינו בפסחים 

מוציאין אותו לאשפה. הא גופא  -"תנו רבנן: הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין, שברפת ושבחצר 

קשיא! אמרת: זבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין. והדר תני: שברפת ושבחצר מוציאין אותו 
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בחולו של מועד. רבא אמר: הא והא  -שר, כאן בארבעה ע -אמר אביי: לא קשיא; כאן  -לאשפה! 

 מוציאין אותו לאשפה" -בחולו של מועד, והכי קאמר: אם נעשה חצר כרפת 

ה חצר כרפת, ד שנעשעבה הזבל שבחצר אסור להוציא, אלא יסלקנו לצדדים; ואם נתר :שו"עכתב ה

 מוציאין אותו לאשפה.

כיון  בית בכל עניןפה מהת האשאזמנינו מותר לפנות סובר שב )קובץ מבקשי תורה סימן קו(גרי"ש אלישיב ה

סלק התיר גם ל ' כב(פס"ח הע)"כ שש. וב)עמוד קצו( עובדיה חזוןשאין הדרך כרוך בטירחה מרובה. וכ"כ ב

כתב  (וד רומע)חוט שני גם ה האשפה מהחצר אם יש בכך משום מפגע בריאותי, או שנודף ממנו ריחות.

 ה צרכי רבים.עוד שז, ושמותר לפנות אשפה מהרחובות, שאם לא יפנו את הזבל תראה העיר כרפת
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 צרכי בהמה בחוה"מעשיית  –סימן תקל"ו 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 תיקון צרכי רכיבה 

 )י.(שנינו במועד קטן 

ולו של צפרנים בחל ר ליטומות "משום רבי מאיר אמר: אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו

 מועד"

הוה ליה  -יד ליה הכי י לא עבדרך העושין עכשיו לסוסים שלנו, דאכלהן צפרנים  -מותר ליטול  :רש"יופ

 צערא, ולא מצי אזיל.

 ,מועדרכוב לצורך הריך לוצ ,יוומיירי באדם שרגיל ברכיבה ולא למוד ללכת ברגלכתב " )א, יט( רא"שה

י הבהמות ברזלים לרגל ן לתקןגילישלא הזכירם לפי שבימיהם לא היו רוה"ה נמי לתקן ברזלי רגליו ומה 

הארץ לפי ש ,וטליןנפרנים הצ כמו שעושין בארץ רוסיאה שאינן עושים ברזלים לטלפי סוסיהם אלא רק

תר לא ברזלים מובלילך  לותעפר תיחוח ואין אבנים מצויין שם. אבל בארץ הזאת שאין הבהמות יכו

". ועדין מלאכתו במלא יכושד עד ובלבף והרסן אם הוא צריך לרכוב לצורך המולתקנן במועד וכן האוכ

  .י הסוסן ברזלהתירו לתק )לאוין עה כט.( סמ"גו )סי' תתמה( מרדכיה )י: ד"ה למישקל( תוספותגם ה

בל אם אלכת ברגליו, לרגיל  ינושההיתר הוא רק אם עושה לצורך המועד, וכן א רא"שלמד מדברי ה ב"יה

ורך ילו שאינו לצתרת אפמו יכול ללכת ברגליו או שמתקן שלא לצורך המועד, אסור. אך רכיבה סתם

 .המועד מותרת לצורך כיבהרמשמע שרק  )שם ד"ה סוס( תוספותמ אךהמועד, שהרי אין בכך שום מלאכה. 

 ם אסורה. אך רכיבה סת

ם לתקן צרכי גמותר  ך זהדחשיב כצורך המועד, ואפשר שלצור כדי לטיילשמותר לרכוס  ב"יכתב ה

ילך מעיר וב על הסוס לים לרכוהגוכן נוהגים העולם לרכוב על הסוס בחול המועד לטייל וגם נרכיבה. "

יר מועד מעיר לעבלילך  סוריש איאך העיר שמדברי המרדכי משמע ש ".לעיר אפילו שלא לצורך המועד

הקל ן הלכה כתב לך לענייא. אם לא לצורך מזונות שאין לו מה יאכל או לעשות פרקמטיא בדבר האבד

 וכך מנהג העולם.

טול צפרני ליו, יכול ליכת ברגלל מי שצריך לרכוב במועד לטייל או לצורך המועד, ולא נסה :שו"עכתב ה

 כתב: רמ"אוהמועד. בלאכתו ן מלבד שלא יכוי, ובהסוס ולתקן ברגליו והאוכף והרסן וכל צרכי רכיבה

יבה אם כל צרכי הרכ ר לתקןאסושומותר לרכוב במועד אפילו מעיר לעיר, אפילו בחנם, וכן נהגו; אלא 

 .)ב"י(אינו רוכב לצורך או לטייל 

ת אשביל כך ב ןאך אסור לתק שלצורך הרווחת ממון שלא לצורך המועד מותר לרכוב,פרי מגדים כתב ה

 .)סק"א( מ"בצרכי הרכיבה. הביאו ה
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רתם ט, כיון שמטה הדיוו מעששאסור לתקן אופניים של ילדים בחוה"מ אפיל )עמוד רי(חוט שני כתב ה

 היקל לתקן אות ה()סף יו ילקוטה אךהיא רק לתענוג ואין משתמשים בהם כדי להגיע למקום רחוק. 

 ומן.לאכת אמ יקון לא יהיהאופניים אם יש בהם צורך לטייל או לשמחת הקטן, אך שהת

 

אי אפשר לו מקום שללהגיע  אם צריך הוא את הרכב בחול המועדש )ג, כד, ה( לציון אורכתב בשו"ת 

שהתירו  וטעמו, שכשם י(רעמוד )י חוט שנ. וכ"כ הלהגיע בלעדי הרכב, מותר לתקנו, ואם לא, אסור לתקנו

וק ואינו גיע למקום רחריך להכשצואף במעשה אומן, ה"ה לכל צרכי הגוף,  צרכי הגוף כגון קישוטי נשים

 יכול ללכת ברגליו, מותר לתקן לצורך זה אף במעשה אומן. 

ש ידיוט, אא"כ מעשה הבאלא  שאין היתר לתקן את הרכב )מבקשי תורה עמוד תע( גרי"ש אלישיבדעת ה אך

דין שהסתפק מה ה , אלאמה(חן של)שול ז אוירבךגרש"בזה דבר האבד אם לא יתקן במועד. וכ"נ מדברי ה

 . יוטאם צריך אומן רק לזהות הבעיה, אך עצם התיקון יכול להעשות ע"י הד

 סעיף ב':

 לסרוק הסוס 

של  במסרק םלהסריק סוסי -יא לסרוקי סוס". ופרש"י: שרא לסרוקי סוסיא רב" )י:(שנינו במועד קטן 

 ברזל.

 ד.() מלוניל ונתןיהבנו ההיתר? ר . מה טעם)שם( סמ"גהכ"כ ו". ליפותוולסרקו כדי " טו( ,)ח רמב"םכתב ה

ואף  ,ורותועושין חב ,ןהן גסימיש יש מהן דקין ו ,כמין מקרצפין במגריפה של ברזל שיש לה שיניםכתב "

 וכרורצה למכרו מ פה ואםי ה יותראו שנרא ,על פי שהוא טורח הרבה שרי כיון דיש תענוג לסוס בו

 ."בדמים יקרים

ר אן תלישת שעכי שיש על פ וסורקין אף שער שבצוארו כדי ליפותו אף" )שם( מאיריטעם אחר כתב ה

ף על פי אר במקומו ואו שהתבכמ בודאי ואין צריך לומר שמקרדין או מקרצפין שהרי אף ביום טוב מותר

". י אדםכך לבנ שוב כלחו כראוי אינ שכל מלאכה שלא במקום פסידא אסורה אף בזו כל שאינו נסרק

רוק מותר לס" אות ב() ה"שערוהוהיינו שהאדם הרוכב על הסוס מתענג בכך שהוא נקי ומצוחצח". וכ"כ 

 ש".חד רוקהסוס כדי לייפותו דזהו תענוג לו ואפילו סרקו מעיו"ט מ"מ צריך סי

 מותר לסרוק הסוס כדי ליפותו. :שו"עכתב ה

 לטייל. ועד אוך המביאר שהוא בכלל צרכי רכיבה שהתירו כשצריך לרכוב לצור )סק"ד( מ"בה

כתב שאין להתיר רחיצת רכב בחוה"מ, שיש לחשוש שטעם ההירת בסריקת הסוס  ו()ז, נ באר משהבשו"ת 

הוא משום שהוא רפואה לסוס, וא"כ אין שום היתר לעשות מלאכה לצורך ייפוי חיצוני. וכן יש בכך 

יותר מסריקת הסוס בזמניהם. וכן יש בכך זלזול במועד שנעשה בפרהסיא, וכן משום נראה טירחה יתירה 

היקל בזה אם  )אות ג( יוסף ילקוטב אךכמכוון מלאכתו במועד, שהרי רחיצת הרכב נעשית מזמן לזמן. 

כ נתלכלך הרכב הרבה, כאשר אין טירחה יתירה בדבר. וכן יש להתיר את שטיפת המכונית ע"י מכונה. וכ"

 .)עמוד קעה( עובדיה חזוןב
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 סעיף ג':

 הרבעת הבהמה 

 )יב.(שנינו במועד קטן 

ולי ור, ולא בפסין בבכרביע"תנו רבנן: אין מרביעין בהמה בחולו של מועד, כיוצא בו אין מ

 - חמורה שתבעה אומר: הודהיהמוקדשין. תניא אידך: אין מרביעין בהמה בחולו של מועד, רבי 

 בקרות"ותן לאבשביל שלא תצטנן, ושאר כל הבהמות מכניסין מרביעין עליה זכר 

ה בהמהאין אוחזין  -עין אין מרבי שום דעביד מלאכה בחולו של מועד.מ -אין מרביעין בהמה : רש"יופ

 בהמות, והיא רובעת מעצמה. מקום שיש שם -לבקרות  ומביאין עליה זכר.

ותר ר' יהודה שמ ת דבריאביאו הולא  ,קמא בלבד לא הזכירו אלא דברי תנא )סי' יא( רא"שוה )ה:( רי"ףה

 אדל". ה במועדן בהמביעיואין מרסתם לאסור " )ח, טו( רמב"םלהרביע זכר על חמורה שתבעה. גם ה

 .דהלכה כרבי יהודה )סי' יא( אשיר"י הגהותכדמשמע מדברי 

 .אין מרביעין בהמה במועד :שו"עכתב ה

זכר תצטנן תאוה ליא ממיקל להרביע חמורה שתבעה, שאם לא ירביעו עליה זכר כשהאליה רבה ה

בזה,  מצדד להחמיר י יוסףברכה אולםותעקר, ולכן הוי דבר האבד. והאורחות חיים מיקל בזה בהדיא. 

הלכה ויר בכל גוני "ק מחמשת שהרי הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש לא חילקו בין בהמה לבהמה, ומשמע דס"ל

 הביא דבריהם. )סק"ו( מ"בכמותו. ה

 הקזת דם לבהמה 

 )י:(שנינו במועד קטן 

ם ך: מקיזין דסייע לא דמ"רבא שרא למישקל דמא לבהמה בחולא דמועדא. אמר ליה אביי: תני

 לבהמה, ואין מונעין רפואה לבהמה בחולו של מועד"

 כתבו שאפילו רפואה שיש בה מלאכה התירו. )ד"ה ואין(תוספות ה

אם יש בה  רפואה, אפי' מנה כלמין מרביעין בהמה במועד, אבל מקיזין לה דם ואין מונע אין :שו"עכתב ה

 מלאכה.

 

 

 סעיף ד':

 הושבת תרנגולת על הביצים 

  )נה:(שנינו בפסחים 
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ואם  ותה למקומה.אזירין ה מח: מושיבין שובכין לתרנגולים בארבעה עשר, ותרנגולת שברחמשנה"

פא יאמר אביי: ס -יבעיא? השתא אותובי מותבינן, אהדורי מ :גמראין אחרת תחתיה. מושיב -מתה 

פרח צימרא  כתי לאה, דא: לא שנו אלא תוך שלשה למרדרב הונאאתאן לחולו של מועד. אמר 

א פרח לה צימרמרדה, דלעי לגמרי. אבל לאחר שלשה דפסדא לה בי -מינה. ואחר שלשה לישיבתה 

אפילו תוך  אמר: רבי אמי לא מהדרינן. -עי לגמרי מינה, ותוך שלשה לישיבתה דאכתי לא פסידי בי

לא  -עט ומ חששו, להפסד -שלשה לישיבתה מהדרינן. במאי קמיפלגי? מר סבר: להפסד מרובה 

 חששו, ומר סבר: להפסד מועט נמי חששו"

 קרי מושיבין פרוחים,אצים תחת תרנגולת להתחמם, לגדל כשנותנין בי -מושיבין שובכין : רש"יופ

שר, עבכין בארבעה עד קאמר, והכי קאמר: מושיבין שובחולו של מו -ין דקתני מחזיר -סיפא  שובכין.

א דאכתי ל ותר.מר האבד ה משום הפסד ביצים, דדבמחזירין אות -ותרנגולת שברחה בחולו של מועד 

ן ליהשכבר ישבה ע -יבתה ולאחר שלשה ליש א עבר חמימותה ממנה, והיא נוחה להחזיר.ל -פרח צימרא 

אויין , דאין רןיהרי הן אובד -לשה ימים קודם שעמדה מעליהן וכבר נשתנו הביצים, ואם לא תחזור ש

ם לשה למרדה, או תוך שורח גדול להחזיר, או אפילשהיא קשה וט -אבל לאחר שלשה למרדה  לאכילה.

 השך שלאפילו תו לא מהדרינן. -תוך שלשה עמדה מעליהן, דאכתי לא פסדי ביעי שהרי ראויין לאכילה 

 מהדרינן. -איסטניס  ה ואינוו קצת, ואין ראויין לכל אדם אלא למי שדעתו יפהואיל ונשתנ -לישיבתה 

 מוכרים בזול למי שדעתו יפה.ש -להפסד מועט 

 אבל בטרחא ,בי אמיליג רעט תוך שלשה פהסכים לדברי רש"י, והוסיף שבהפסד מו )סימן ט( רא"שה

ק ר"ת בל למאי דפסיומרא אלח וכתב עוד יש פוסקים כרב הונא .דבתר שלשה למרדה לא פליג ארב הונא

 .ה לקולאינן בין אזלדאיסור מלאכה בחול המועד דרבנן אם כ )חגיגה יח: תוד"ה חולו(וריב"א 

ולת להחזיר תרנג ההיתר את , וכןתרנגולת על הביצים לגדל אפרוחיםהביא את האיסור להושיב  טורה

סובר א, אך לר"ת האורייתמד ים. וזהו לדעת הרי"ף שמלאכת חוה"משברחה אם ישבה על הביצים ג' ימ

 .המחזירין אות בריחתהם לשלשה ימי אפילו לא ישבה עליהם ג' ימים אם הוא תוךשאסורה מדרבנן, 

ור רץ שנראה שהט'? ותיתיהתמה על הטור מדוע לא הביא את הדין 'אם מתה מושיבין אחרת תח ב"יה

האבד  ע"ג שהוא דברסור אאה"מ . אך בחו)ח, כא(הבין שהוא דוקא על י"ד ניסן ערב פסח, וכ"ד הרמב"ם 

ישב לת רוצה ולת אחרין תרנגאאחת  תרנגולת)דכיון שהוחמו תחת שמפסיד הביצים, משום שיש בכך טורח מרובה 

 .(עליהן אלא בקושי

 המועד וברחה ה קודםשיבאין מושיבין תרנגולת על הביצים לגדל אפרוחים; ואם הו :שו"עכתב ה

ימים  לו בתוך ג' שיהיה ; והוא()ב"י )אבל אסור להושיב אחרת אפילו מתה הראשונה(מעליהם, יכול להחזירה, 

 לבריחה.

כתב שמסתימת השו"ע משמע שאפילו לא ישבה התרנגולת על הביצים ג' ימים ולא  )סק"י( מ"בה

מותר, שהרי יש הפסד מועט אם לא יחזירנה. אך הביא  )שאפשר עדיין למוכרן בזול(נתקלקלו הביצים לגמרי 

שמהטור והרא"ש מוכח שההיתר הוא רק משום שמלאכת חוה"מ מדרבנן. ומכיון שיש הסוברים שמלאכת 
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התורה, אין להקל אלא כשכבר ישבה על הביצים ג' ימים והתחילו להתרקם והוי דבר האבד אם חוה"מ מ

 .)ואז מותר אף תוך ג' ימים לישיבתה(לא יחזירנה, וגם בזה אין להתיר אלא כשיש לו הפסד של כמה ביצים 

 נגולתן כל התרשאיום , מששלאחר ג' ימים אין מתירים להחזיר התרנגולת )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

. מספק ך אין טורחיןולפיכ תרהאח תחוששין שמא לא יועיל הושב הלכך ,יושבות על הבצים שכבר הוחמו

 .)ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה
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 ובו ט"ז סעיפים

 הקדמה

 'גדר 'דבר האבד 

 –אבד ובדבר הין: בר אב יוסי ואמר רבא: פרקמטיא כל שהוא אסור. אמר רבי" )י:(שנינו במועד קטן 

 ".מותר

שום כך טורחין בו מהפסד וותו לאכל שבני אדם חושבין  ,וכן בדבר האבדכתב " )פסקי הל' חוה"מ( רמב"ןה

 נזק שאדם אינושסובר  (מ בחקלאותחוברת להל' חוה" 'מועדי ארץ' ב,) אריאל עזריאלהרב ". מותר מן התורה

צ"ב כיו .האבד רבאינו נחשב ד -ול וכדומה טימתחשב בו כאשר הוא צריך לוותר על מסיבה משפחתית, 

ת ימי אאות רכלומר, יש ל ופשתו.חלפי דבר שאדם טורח עליו ביום שהגדר הוא  )יב, ב( פניני הלכהכתב ב

, ר שאינו חשובתו לדבחופש של חופש משפחתי, וכמו שאדם אינו רוצה להפסיק את המועד כימים חול

 .כך אין לבטל את חוה"מ עבור כל הפסד

 עם היתר העבודה ב'דבר האבד'ט 

יג. ) ריטב"אבד: הדבר האבכה הראשונים קישרו בין טעם איסור מלאכה במועד ובין ההיתר לעשות מלא

ך ולפיכ ,הרגל בשמחת מעטטעם איסור מלאכות במועד הוא משום טרחא ושלא לביאר ש" ד"ה אלא אמר(

שמחת בדתו ונמנע מג על אואא יהא דהתירו חכמים כל שהוא צורך המועד וכל שהוא דבר האבד כדי של

עסקו ד הוא כדי שיה במוער מלאכדמכיון שעיקר איסו ראבי"הביאר בשם ה )פ"ו אות מ( הגה"מ". יום טוב

כה רו לעשות מלאכן התיו ,היכא דאיכא טירחא יתירתא אסור את שלבו עצב מן הטורחבתורה, לכן "

הרי"ל מ". וכ"כ הלםכים כוולעל דרך זה האו כשאין לו מה יאכל כדי שיהא שמח במועד ו ,בדבר האבד

כך התירו וק בתורה, ולים לעספנו וכן אמר מהר"י סג"ל נמי דאסרו מלאכה כדי שיהיו" )הל' חוה"מ אות א(

בדבר  רולבצוכתב " מ(ל' חוה"ה) מנהיג". והא יצטער על אבודו ויבטל את למודונמי דבר האבוד כדי של

ישראל ודבר  ונם שלל ממעעל ידי ישראל מותר כ"ש על ידי גוים דהתורה חסה  אף, שהופסדו מעט

 ., א()ה . וע"ע ב'שמירת המועד כהלכתו')סו"ס קלד( חזו"א". וכ"כ ההאבד מותר

  'דווקא ממון? –'דבר האבד 

ת בקרקע שלא יפסד היבול הביאה את היתר 'דבר האבד' לגבי פרקמטיא, וכן לגבי עבודו )י:(הגמ' במו"ק 

 )ז, ב( רמב"ם. ועולה שרק כאשר יש הפסד ממוני יחשב הדבר במלאכת דבר האבד שהותרה. וכ"כ ה)יב:(

". וכן מובאים מקרים רבים כל מלאכה שאם לא יעשה אותה במועד יהיה שם הפסד הרבה עושין אותה"

 .38תקמ(-)סימנים תקלזשל הפסד ממוני 

כתב שרבותיו התירו לו לכתוב חידושי תורה שהתחדשו לו במועד, שמא  בין()יח. ד"ה אין כות ריטב"אה

ישכחם. נמצא שדבר האבד אינו רק ממוני, וודאי שאיבוד חידושי תורתו, חשיבה עבודו טפי מהפסד 

                                                   
)מאירי יח: ד"ה את ההיתר שמצאנו לגבי קידושי אישה, שמותר לקדש אישה שמא יקדמנו אחר דחשיב ל'דבר האבד'  38

 בר.ן לכל דקניי , יש לבאר דחשיב להפסד ממוני, ויש להם דיניקדושי, ריטב"א יח. ד"ה קידושי(
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ועוד.  )או"ח נ"ד ח"ה(, רבנו ירוחם )מצווה קצה הכהה ד(אחר, שהוא הפסד רוחני. וכן מובא בהגהות סמ"ק 

מובא שכתב תשובה על שאלה שנשאל בחוה"מ, ואף התיר להעתיקה.  (ט מןכלל כג סי) רא"שובשו"ת ה

מן הטעמים. גם בשו"ת מן שמא יישכח אחד ביאר שטעם ההיתר הוא משום דבר האבד,  )א, שנז(רדב"ז ה

כתב שגם אגרות שלום  )ז, יד(ראב"ד שאיבוד חידושי תורתו הם ק"ו מהפסד ממוני. וה )סימן לב( השמים

ודברי הראשונים הנ"ל טעונים ביאור,  "שמא לא יזדמן לו מוליך הכתב".הותרו לכתוב משום דבר האבד, 

שקשה לומר שכל אי נעימות חשובה לדבר האבד, דא"כ גם כל מלאכה לצורך המועד תהיה מותרת כדי 

ות מעין למנוע ממנו צער במועד. אך צ"ע מה גדר הדבר? שהרי בגמ' אין כלל אזכור לגבי היתר מלאכ

 אלו.

אנוס  א אפילו היה' תקל"ו בסיואין לשאול למה בגילוח לא התרנכתב " )תקלח, ב(ערוך השולחן והנה ה

שכחה  פילו אונס שלונס ואא"י עובכאן מתירין  ,קודם הרגל אם לא בדברים שהתירו לו חכמים כמ"ש שם

יזק בכאן דהוי ה הם אבלריבדדהעניין כן הוא דבשם הוי רק צער הגוף לשעתו והעמידו  ?ושל עצלות

". םהא מותר לגמרדין שיבס דהיה אנו התורה חסה על ממונם של ישראל ואוקמו אדינא דכיון ,בממון

 ונמצא שמניעת צער ריגעי אינה כלולה בהיתר 'דבר האבד'.

 ספק דבר האבד 

ן ל פי שאיף עמועד אבלאכה מהמשנה השניה והכונה לבאר בה סתם " )מו"ק יב: ד"ה המשנה( מאיריכתב ה

"ך מהרשם שו"ת בש בהקדמה() אברהם מגן". וכ"כ הפסידתה ברורה לו הואיל והדבר קרוב לבא לידי כך

ם רעק"א שהאבד, והעיר  ספק דברבחמיר )אולם לעיל תקלו סק"ג כתב המג"א להשגם ספק דבר האבד מותר  )סימן קיג(

כה וודאי פק תועיל המלאס, לבין שמותר והמלאכה ודאי תועילעל הסתירה במג"א, והוסיף שדוחק לחלק בין ספק דבר האבד 

רוב הפילו אם ע"פ התיר א (ב, י) מהרש"גועוד. ובשו"ת  )עמוד קעג( עובדיה חזון. וכ"כ בדבר האבד שאסור(

ריש ) שועות יעקביכתב הוד. לא יהיה אבד רק על צד המיעוט יש חשש שמא יהיה אבד, חשוב דבר האב

בר האבד, לא דהוא  בדעתוששאנו מתירים מספיקא, הוא מכיון שכונתו בשביל "עיקר הטעם  (סי' זה

 .אסרוהו חז"ל אף אם אינו דבר האבד"

דם א וביאר בנשמת ".כרינידי  ולי נראה שיעשה עלכתב שספק דבר האבד, מותר " )קו, ה(חיי אדם ה אך

בחנם, שמא  ספרים כתובלולהגיה לא כך, שהביא בשם הכלבו שמותר  )סי' תקמה(דמשמע מדברי הב"י 

צרכי רבים,  שרי ליה מדיןורבים  ורךלאחר יום טוב לא יהיה לו פנאי על זה, וכתב הב"י דמיירי במגיה לצ

ל "יולדעת המ"א  עכ"ל, ומןוסיים אלא דהתם לא התירו שלא לצורך המועד אלא בדבר שאינו מעשה א

 לא ודאי משמער, אותן ממעשה אומדמיירי אפילו ליחיד ומותר מטעם ספק דבר האבד דבזה אפילו 

שמה שהצריכו " רמב"ןהשם כתב ב )ז, ג(. והביא עוד ראיות, ע"ש. ובאמת שהמגיד דלב"י ספק אסור

 ".ן בכיוצא בזהוכנבו יג לפי שאינו ודאי ההפסד אלא ספק וחשש הוא שמא ,בהכנסת פירות בצנעה

הביא מהפמ"ג ומחצה"ש שדין זה תלוי האם מלאכת חוה"מ אסורה מהתורה או  )ד"ה דבר( באור הלכהה

ש'דבר האבד' הוא גם כאשר יש חחש  )יח. ד"ה ואלו(מדרבנן, אך דחה דבריהם, והביא בשם התוספות 

שימותו העדים או הבי"ד, או ילכו למדינת הים, וכן היתר כתיבת חשבונותיו שמא ישכחם לאחר המועד 

נראה לענ"ד , והרשב"א הוא מהסוברים שמלאכת חוה"מ מהתורה! לכן כתב "בשם הרשב"א()ב"י סי' תרמה 
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 ,דהיינו אם החשש שיהיה דבר האבד אם לא יעשה בחוה"מ הוא מצוי ,דעיקר תלוי זה בדבר המצוי

 )שכג( חינוך". נראה שכך סובר המקילינן אפילו למאן דאית ליה דמלאכת חוה"מ עיקרו הוא מן התורה

...", היינו רק אם ודאי קרוב להפסד התירו עשיית כה ודאי קרובה להפסד אם לא יעשנה במועדבכל מלא"

 מלאכה.

ממון  מים לחוס עלקדו חכום ששביאר שההיתר בספק דבר האבד הוא מש )או"ח סי' קלד ס"ק יד( חזון אישה

ם אם ת השבה גמצו ידה ישאב ישראל, ומשום שלענין הדין חשיב כודאי אבוד, כמו שלגבי מצות השבת

כד', ורבנן לקולא ספק ד משום כתב שאינו )עמוד קפח( שני חוטמונחת האבידה במקום שספק אם יאבד. וב

 אלא מסר הכתוב לחכמים לקבוע מתי חשיב לאבוד.

 'הפסד' ו'מניעת רווח' 

ה פעם אחרת רנה יפא ימכשאם לא ימכרנה עתה שמא להגדירו דבר האבד " )י: ד"ה ובדבר( תוספותה

כל שכן ו ,דבר האבד ה חשובזין אבל אם לא יפסיד מן הקרן אלא שלא ירויח כל כך א ,סיד מן הקרןויפ

לא י דבר האבד אמיקר ולא" ג()א, כ רא"ש". וכ"כ הלקנות סחורה שמא תהיה יותר ביוקר אחר המועד

יוכל עתה וק הוא במועד ום השוים אאבל  ...שיחסר מן הקרן כגון הני תוחלני וזיתיו הפוכין ובורו לגוף

 ד אסור למכורא יפסילרן למכור סחורתו בריוח ולאחר המועד לא יוכל להרויח כל כך אבל מן הק

  ועוד. ,ות()תורת האדם, ענין האביל רמב"ן, )י: ד"ה ובדבר( ריטב"אוכ"כ ה ".במועד

אין ל שדה הבעל שסד; אבתפ עכשיושכיון שהתחיל להשקותה קודם לכן אם לא ישקנה : "...שו"עכתב ה

 חורה שאם לאש לו סי: "אם (תקלט, ד)עוד כתב  ."משקין אותה אלא להשביחה יותר, אסור להשקותה

מציאה, : "(תקלט, ו) וד כתבע". ימכרנה עתה יפסיד מהקרן, מותר למכרה; אבל אם לא יפסיד מהקרן, לא

היו ישם, אלא א"כ די לכבם כו, אסור לאספאסור לטרוח ולחפש עליה; כגון נהר שהציף דגים על שפת

 .א הפסדלמא ולווח בערהטעם משום שנחשב ש )ס"ק כד(וביאר המ"ב ראויים לאכול מהם במועד". 

זמני  כגון שיש חוסר)רבה הכשיו עסובר שאם הסחורה שווה  )סימן קלה, מו"ק י: ד"ה ובדבר האבד( חזון אישה

)עמוד  יהחזון עובדב . וכ"כחוה"מכהפסד מן הקרן ומותר למוכרה ב, ולאחר המועד תוזל, נחשב במוצר זה(

 .קעג(

 הפסד כנגד טירחה 

ערוגה  אפילותירה, ויירחה טשזו  שאסור להשקות בית השלחין ממי הקילון מפני )ב. ד.(איתא בגמ' מו"ק 

 יא:(). אך בהמשך הם הגבומקואחת חציה גבוהה וחציה נמוכה, אין דולים ממקום הנמוך להשקות את ה

ש בכך ת יין, אף שיו לעשואות הגמ' מתירה למי שהפך זיתיו או שהיה יינו בבור, לטעון את כל הקור

כן התירו רחה יתירה, וזו טי פעולהבשמותר לזפת חביות וכדים אע"פ שיש  )יב.(טירחה מרובה! וכן מצינו 

 ..()זלבנות כותל של חצר כדי שלא יגנבו, אע"פ שיש בכך טירחה מרובה 

שה כה שאם לא יעכל מלא" ז, ב() רמב"םבראשונים מצאנו גדרים שונים לגדול ההפסד. מחד, כתב הגם 

דך ר האבד, ומאייב לדבחש ", לדעתו רק הפסד מרובהאותה במועד יהיה שם הפסד הרבה עושין אותה

 ותר". מועט, הפסדו מש"וכל דבר האבד, אפילו דבר שכתב  )הל' חוה"מ ד( חיים אורחותמצאנו ב
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ל, ' שהבאנו לעיין הגמרה בלהקשות על הסתירה לכאו )הובא בנימוק"י א:( ראב"דאמת שכבר הקדים הוב

 ,רחוטתו התירו את י אבידלפ אלא ,והם ראו שלא כל הפנים שוים ,דכל ענין זה נמסר לחכמים"רץ ותי

 ,דהדלאה רחאערוגה לטיסידא דפה וכן לא שו ,וכך שיערו טורח מי קילון אינו ראוי לפסידת בית השלחין

רי "כ בחצדא דשעמשא ,אסידדכיון דערוגה שבצדה שותה תו לא הויא פסידא לאידך וטירחא יותר מפ

גד הפסד בית להיות כנפיתת חז וכן שיערו .דחצדו ליה לרב הונא בחולא דמועדא דעדיף פסידיה מטרחיה

ועוד. כך  ת א()או גר"אה . וכ"כדראב"ההסכים לחילוקו של  )פסקי דיני יו"ט וחוה"מ( רמב"ן". גם היינה ומותר

 ובה וחלק אףפסד מררק בה את ה'סתירות' במ"ב שבחלק מהמקומות מתיר )עמוד קפב( שני חוטתירץ ה

ירחה רובה התירו טפסד מח, לה, שלעולם הולכים אחר הטור)עיין לקמן סעיף טו שהרחבנו בזה(בהפסד מועט 

 מרובה, ולהפסד מועט טירחה מועטת.

יודעים  חובר שאיננואכה במין מלחילק ב )יב. ד"ה ואמר( ריטב"אבראשונים חילוקים אחרים, המצינו  אמנם

ים נו תלוי בדברו, שאילנ האם יצמח כדבעי כדי שנתיר לטרוח בו הרבה, ובין תלוש שההפסד ידוע

 רךי החול יש דר שבימכל דבתירץ, ש )יא: ד"ה שבחול( תוספות רי"דנוספים שאינם תחת שליטת האדם. 

. אך ו באופן שונהלעשות כיםאחת לעשותו, גם במועד התירו לעשותו כאשר הוא דבר האבד, ולא מצרי

יתירא  ן שהוא טירחאו קילורתיהכאשר ישנה אפשרות אחרת, כגון השקיה ע"י מעיין או במי קילון, לא 

 .אלא מעין

 שינוי במלאכת דבר האבד 

 )יב.(שנינו במועד קטן 

הלכה  מר רב יוסף:אי. סדלא כרבי יו -תנא שינוי במועד בדבר האבד  "אמר רב יצחק בר אבא: מאן

 כרבי יוסי"

ועד. אבד שעושה במדבר ה אכתרוב ככל הראשונים פסקו הלכה כר' יוסי שאין צורך לעשות שינוי במל

 ועוד. , יג(ב) רא"ש, ג( )ז, מב"םר ,)ו.( רי"ף, (וזאת הברכה סי' קע) שאילתות ,(עמ' רמ )סימן כ. בה"ג כ"פ

 ר האבד טירחהשום דבמתיר תמה, הרי משמע שלדעת ר' יוסי אין לה )ד"ה ואמר רב יוסף( ריטב"אה אך

 ידתו ודאית.ום שפסמש רבה, וכאן התיר! ותירץ ששם במחובר יש טירחה רבה, אבל בתלוש מותר

ל פי עה, אף לא ממנמועד אבאכל "מי שהיתה לו תבואה מחוברת לקרקע ואין לו מה י כתב )ז, ו( רמב"םה

ומעמר  אלא קוצר עד,חר המור אשאין כאן הפסד אין מצריכין אותו לקנות מה יאכל מן השוק עד שיקצו

 שנות.לצריך  הפסד, אין בושבר דשכל  ודש וזורה ובורר וטוחן מה שהוא צריך, ובלבד שלא ידוש בפרות.

, ומדוע ש ולא במחוברא בתלול ד,. והקשו עליו, שבגמ' נפסק שא"צ לשנות בדבר האבוכן כל כיוצא בזה"

 שי,או בפרות דייליומא  דכל "ואפשר שרבינו ז"ל מפרש כיוןכתב  כס"מכתב כאן שזה מדין שינוי? ה

 י הוא,שינו ווכיון שכן לא פסד,אשתכח דכי דיישי בלא פרות ליכא ה כלומר דלפעמים דיישי בלא פרות,

י דלא א אמר ר' יוסד כאן לדע .דלא כר' יוסיכלומר אינו בכלל מה שאמרו מאן תנא שינוי בדבר האבד 

'  רמודה  הפסד, ה ליכאמשנ אבל היכא דאי בדבר האבד, אלא היכא דאי משנה איכא הפסד, שינויבעי 

 ואכמ"ל. רמב"ם,י ה. ועיין בשאר המפרשים שרבים ניסו ליישב את דבריוסי דצריך לשנות"
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 .שינויותר לעשותו בחול המועד בלא דבר האבד, מ: שו"עכתב ה

 מעסיק המשלם לעובדיו עבור חודש שלם 

 להדפיס ספרים" ימן נח(ס כת"י תשובה) מהר"מ פרובינצאלבשם  )אות א, הביאו השע"ת א(ברכי יוסף כתב ה

ולה בין ם יהיה לו פעאו בין חדשבחולו של מועד, אף שיש לו פועלים שפסק להן שכרן קבוע מידי חדש ב

דפוס בעצמה המלאכת שחר ד, בשביל שמאבד שכר הפועלים, מאאם לא יהיה לו, לא מיקרי דבר האב

ה בחולו ל לעשות מלאכדם יכוהא אינה דבר האבד. וגם אם יקח פועלים שאין להם מה לאכול אסור, דאין

 רעז, שו"ת כת חוה"מ()מער מדשדי חהביאו דבריו ה ."של מועד כדי לתת שכר לפועל שאין לו מה יאכל

 לא כאשר יש דת, אךבה נפס ועוד. לדעתם, רק כאשר גוף המלאכה שעוסק )אות ג( כה"ח, )ג, נו( אמת

 הפסד עקיף. 

בית, הבלות של בעל מי האבד ביכתב לגבי היתר מלאכת דבר הא )יו"ד סי' שפ אות ו(ערוך השולחן ה אולם

הרי יום הראשון שפילו מו איכולים לעשות מלאכתו בבית ,דבעל מלאכה המחזיק פועלים ומשלם להם"

הו הפסד וז ,ות מכיסום מזונלה אין לך דבר האבד יותר מזה שמשלם להם מכיסו בעד כל יום או שמספיק

ותר מידים השדה, ם שמפסעכבריולגבי אישות  )לקמן תקלז, יג(". ויש להביא ראיה לדבריו מהשו"ע גמור

ע"פ שההפסד קרקע אבכה תולה בה המצודה, משמע שמותר לעשות מלאלצודן כדרכן, שחופר גומא ו

מ גר", העמוד קמו( לות ח"בוד קפב. אב)יו"ט עמ עובדיה חזון, )ב, ק( מלכיאל דבריהוא באילן. וכ"פ בשו"ת 

ם, ים גויילשאם הפוע עח( )ב, גמהרש" וכתב בשו"ת ועוד. )סז, יב( שש"כ, )חוהמ"כ ט, הע' סז( פיינשטיין

 קל בזה יותר.אפשר לה

ועים, מ ידועים וקבי חוה"רי ימפקפק על עצם הסברא, שה )שש"כ פס"ז הע' מ. שולחן שלמה(גרש"ז אוירבך ה

רווח הרים וחישובי שת סגוחרוואינם אירוע שמגיע במפתיע כאבלות לדוג', וכמו שבשבת ויו"ט בתי ה

. ק על היתר זהפקפ , נב()ו קיצח מנחתוההפסד מחושבים בלי המלאכה שבהם, ה"ה לחוה"מ. גם בשו"ת 

ר י שמדינא מותעל פ כי אף בעובדא כזאת אצל החזו"א זצ"ל והורההביא  )ד, שא( מועדים וזמניםוב

ולא לעבוד  פועליםם המ"מ כדאי ונכון להתפשר ע ,להעסיקם כדי שלא יצטרך לשלם להם בחינם

 .מילתא ושאדה בחוה"מ ואובחוה"מ ולקדש שם שמים ובפרט בימינו שפרוץ מאד העבו

 

סקים ועד, דנו הפובדו במיע כעין המחלוקת לעיל לגבי בעל הבית המשלם משכורת לעובדים גם אם לא

כתב  )ב, ק( לכיאלמ דברי ו"תכאשר בעל הבית משלם מיסים, דמי שכירות ועוד גם על ימי חוה"מ, בש

 אות השוטפות.ל ההוצם עשחשיב לדבר האבד, שאם לא יעסוק בעסק שלו ודאי שיפסיד מהקרן שישל

, אין היתר ל השנהכא על חילק באופן התשלום, אם התשלום הו )בוטשאטש תקלט, א( אשל אברהםה אך

אינו וכשאירע אונס דומה שוכמלעבוד במועד. אך אם התשלום הוא עבור כל יום, מותר לעבוד במועד "

זה שהשכירות וכרע ממר, יכול להשלים שנת השכירות אינו משלם רק מה שעד זמן שפסק אז מלמכו

 נחשב על כל יום בפני עצמו". 
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לכתחילה שכן ידע משכל עוד משום "שזה, על היתר  )שש"כ סז, הערה קכא( אוירבך גרש"זגם כאן פקפק ה

בחשבון  מי עליו לקחת, כן נאבדין זה נחשב לסדרי החנות, שבלילה היא סגורה, וכן בשבת וביו"ט, וא

 שבחוה"מ החנות סגורה".

 

, ף הדבר יאבדאם גו ינו רקאת מלאכה עבור דבר האבד בחול המועד יישהיתר עש (סז, יא) שש"כבכתב 

יך שמותר לו להמ בודתו,ם עאלא אף אם מסביב לדבר יצא הפסד, כגון אם אדם עלול להפסיד את מקו

לדבר האבד,  מלאכה ש להתירידן האם  (יא, ט) תורת המועדב. )עמוד קפג( עובדיה חזוןוכ"כ ב לעבוד.

הפסד ממשי.  ווח אועת רוכן האם כשמפסיד עבודה חשוב למניכשלא ניכר שזה לצורך דבר האבד. 

זקוק הל שהוא פועל יכר כלא נוהביא ראיה להתיר מפועל שאין לו מה לאכול, למרות שבעצם המלאכה ל

 לכסף לצורך אכילה.

 דינים שונים בגדרי 'דבר האבד' שנתבארו לקמן:

 לקמן סעיף ז. –טירחה קטנה עבור רווח -

 לקמן תקלט, ה. –רווח שאינו מצוי -

 לקמן תקלט, ט. –וחה מצבים שהתירו מלאכה לצורך הרו-

 סעיף א':

 בית השלחין שהתחיל להשקותה 

 )ב. ו:(שנינו במועד קטן 

א לשבין ממעיין  תחילה,יצא ב: משקין בית השלחין במועד ובשביעית, בין ממעיין שמשנה"]ב.[ 

אין,  -דא ימאן תנא דפס :מראגיצא בתחילה. אבל אין משקין לא ממי הגשמים, ולא ממי הקילון. 

יעקב  י אליעזר בן: רבאמר רב הונא -מקום פסידא מיטרח נמי לא טרחינן? בלא, ואפילו  -הרווחה 

עד. לא ישקם במו -עד ני המותו לפ. רבי אליעזר בן יעקב אומר: ...זרעים שלא שמשנה[ היא... ]ו:

רעים שלא זב לא אמרו אלא -: כשאמרו אסור להשקותן במועד גמראוחכמים מתירין בזה ובזה. 

 ד"ן במועמותר להשקות -שתו מלפני המועד, אבל זרעים ששתו לפני המועד 

וחה לא הרו השלחין. גון ביתכידא שרי למיטרח בה בחולו של מועד, ין, דפסדמתנית -מאן תנא : "ירשופי

א להרווחה קותה אלגון דבית הבעל, דאסור להשקותה מאחר שאין בה הפסד, שאין צריך להשכ -

הוה  משקינן ליה אי הוהל גב דעואף " )א. ד"ה משקין(נמוקי יוסף וכתוב ב דמילתא, לשוויה אפלי חרפי.

 ה שנראה לעיןמיף על הוסללא מיקרי פסידא אלא דבר שהגיע לפירות והדר מפסיד אבל  ,עביד טפי

ר שהיה ד' פירושו דבש'הפס דיר". הנמוק"י מגהרוחה מיקרי ולא הפסד ולא דחינן חוה"מ משום הרוחתו

 קיים ונפסד, אך מניעת רווח אינה הפסד שמתיר מלאכה בחוה"מ.

  .בכרבי אליעזר בן יעקפסקו  ד( ,)ח רמב"םוה )סי' ח( רא"שה )ב.( רי"ףה
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 מועדבלא ישקם  .עדני המומיד לפשלא היו מלומדים לשתות ת - זרעים שלא שתו לפני המועד :"ירשופי

א: לפ"ז  )שעה"צ מועדלהו ב שקהמדהואיל ולא משקה להו תדיר לפני המועד לא הוי ליה פסידא אי לא  -

)ב.  וסףנמוקי יה. וור(ווני אסבכל גדמחמת עצלות או מחמת אונס,  אין חילוק בין אם מניעת ההשקאה קודם המועד היה

פסד האם היה בהם מועד ובידא לפי שאין פס ,פירש שלא שתו מלפני המועד לא ישקם במועד ד"ה מתני'(

 נראה לי שאם כתב "דראבכבר הגיע ההפסד להם מערב מועד ואין מותר אלא דבר האבד במועד. וה

ר אלא כששכח נו אסוואי מותר להשקותם במועד, ד שלא יכול להשקותםאירע אונס בהם לפני המוע

 במועד מפני א ישקםמועד להזרעים שלא שתו מלפני כתב " )שם( רמב"םוה .להשקותם או שנתעצל בהם

ד לא לו במקום הפסה, אפיתיר". וכל מקום שיש טירחה ישהן צריכין מים רבים ויבא לידי טורח יתר

ש דנראה במועד פירו א ישקםועד לכתב זרעים שלא שתו לפני המ "ד ח"ה לה ע"ג()נ רבינו ירוחםו טורחים.

 .כמכוין מלאכתו במועד פירוש וכן באילן

כל . עשהלהקל בטרחה י ה דאפשרמבכל  )מיהודבר האבד, מותר לעשותו בחול המועד בלא שינוי;  :שו"עכתב ה

קותה, שכיון ר להש, מותשהתחיל להשקותה קודם המועד )פי' הארץ הצמאה(. לפיכך בית השלחין בו(

אותה אלא  משקין איןששהתחיל להשקותה קודם לכן אם לא ישקנה עכשיו תפסד; אבל שדה הבעל 

 להשביחה יותר, אסור להשקותה.

ש ו אם לא יחרולשדה סד גדולכתב שאדם האומר שהוא יודע שיהיה הפ )אבה"ע ד, מט( משה אגרותבשו"ת 

חרות אין זה אבשדות שאף שצריך לשאול מבקיאים בעבודת קרקע ויאמרו כדבריו, "מ, "ויזרע בחוה

 יכא דבר כזה.דבר שאהסם הפסד שייך שיהיה אמת ששדה זו תיפסד, יש להתירו, וגם מסתבר שמפור

ן שלא , ובפרט שכיושדה זוד לאבל אי לא ידוע לאינשי אין להתיר אף אם הוא אמת כדבריו שהוא הפס

  ."כזה אין להאמינו ויש לאסורידוע דבר 

מחיר ר את היבול בם ימכושא כתבו )שש"כ פס"ז הע' סד. שולחן שלמה( גרש"ז אוירבךמה גדר ההפסד? בשם ה

הסתפק  (ב, יב בהרחבות)לכה הי פניננמוך יותר, חשיב להפסד ומותר להשקותו, אך נשאר בצ"ע למעשה. ב

ירות ראות כמות הפפי ההוקים כבאופן מדעי, ואם מששהגידולים נעשים לגבי השקיה כיום, האם מכיון 

ם היו וכן האם הפסד? חשבשני טון, ואם לא ישקו כראוי יהיו טון ושמונה מאות ק"ג, האם זה נ

 גרש"זהם ב שהבאנו בש ל תקלד,ן לעי)עיי שההשקייה אוטומאטית, אולי זו טרחה מועטת כל כך שאפשר להקל

תורת ב. ו5הע'  ז, תוכהלכ ועדהמ רתשמיוכ"כ בירחה, ובפניני הלכה היקל בזה, שאין לחלק במלאכות האם נעשות בלא ט

ב, מועדי ה' ב מאידך. ומאטיתקיה אוטבהש אות יא מיקל ילקוט יוסף, גם היא, יא שלפי הרמב"ם ודעימיה, יהיה מותר המועד

 .אסר( -ב, יג 

 סעיף ב':

 השקיה בבית השלחין, גינות נוי ועציצים 

 )ב. ד.(שנינו במועד קטן 

: משקין בית השלחין במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא משנה"]ב.[ 

: דלמא עד כאן לא קאמר גמראיצא בתחילה. אבל אין משקין לא ממי הגשמים, ולא ממי הקילון. 

]ד.[ אלא מעיין שיצא בתחילה, דלמא אתי לאינפולי  -רבי יהודה בית השלחין אין, בית הבעל לא 
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איכא טירחא יתירא, אלא מי גשמים מאי  -'אבל לא ממי הגשמים וממי הקילון'. בשלמא מי קילון 

אמר רבי אילעא אמר רבי יוחנן: גזירה מי גשמים אטו מי קילון. רב אשי אמר: מי  -טירחא איכא? 

למעלה מזו  גשמים גופייהו לידי מי קילון אתו... תניא, רבי שמעון בן מנסיא אומר: שתי ערוגות זו

לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה. יותר על כן אמר רבי אלעזר בר שמעון: אפילו ערוגה  -

 לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה" -אחת, חציה נמוך וחציה גבוה 

, רי רבי יהודהשעל נמי לא יצא בתחילה אפילו בית הבשאבל ממעיין  -דלמא אתי לאינפולי : רש"יופ

מי  היא. או רבי יהודהלא, ל בעלין דקתני נמי ממעיין שלא יצא בתחילה בית השלחין אין בית הומתנית

לון, שאינו מי קי נעשית ממילא - דלו מינה דלא הויא מליאהכלומר, כי מ -גשמים נמי אתי לידי מי קילון 

 מלא, וטריחא מלתא.

 .חא יתירהוהוי טר ,עדנן במוא לתקדלא חיישינן שמא יפלו כתליו ויבו )א. ד"ה משקין( נמוקי יוסףפירש ב

ש טירחה י, ומשום כך וף(שקין בס. ד"ה מ)א נימוקי יוסףהוכן פירש  ,קילון בור עמוק (פיה"מ) רמב"םופירש ה

, הבורות מלאיםוגשמים ת היתירה לדלות את המים ממקום עמוק כזה, ואפילו הוא בזמן שלאחר ימו

 '.קילון אתו ידי מיליהו גשמים גופימי טירחה משמעותית, קמ"ל, וזוהי כוונת הגמ' 'וא"כ אין 

בד ין אותה, ובלבה עושד הרכל מלאכה שאם לא יעשה אותה במועד יהיה שם הפס" )ז, ב( רמב"םכתב ה

ית אם לא ישקה בשקה, שהמ שלא יהיה בה טורח הרבה, כיצד משקין בית השלהין במועד אבל לא בית

ה שקה מן הבריכדלה ויילא  והיא הארץ הצמאה יפסדו כל האילנות שבה, וכשהוא משקה אותההשלהין 

שיכו יצא כתחלה ממבין ש היהשאו ממי הגשמים מפני שהוא טורח גדול, אבל משקה הוא מן המעין בין 

ה ב טירחא יתירות חשילהשקלמד מדבריו שכל שצריך לדלות וב"י ה ."ומשקה בו וכן כל כיוצא בזה

שמע ותמה, דמ .יםמי גשמוה במי בריכ ר, אבל אם רק צריך להמשיך ולהשקות משמע שמותר אפילוואסו

ולכן פירש,  לידי קילון, יבואו הם מהגמ' שמי גשמים אסור אפילו בהמשכה גזירה משום מי קילון, או שגם

 שלא ישקה ממי גשמים אע"פ שאינו דולה אלא ממשיך ברגלו.

חדש בין  המעיין, בין גון מןכרא, ן לא התירו אלא היכא דליכא טרחא יתיאפילו בבית השלחי: שו"עכתב ה

וא צים, מפני שהם מקובשמיישן, שהוא ממשיכו ומשקה; אבל לא ידלה וישקה מן הבריכה או ממי הג

 וה.שקות מקום גבמוך להנום טורח גדול; אפילו ערוגה אחת חציה גבוה וחציה נמוך אין דולים ממק

פו מפני שסו ,ורל אסרגבמשיך מאפי' אינו דולה אלא פירש שלא ישקה ממי גשמים,  )סק"א( מגן אברהםה

יו, אך להמשיך ברגל ן מותרמעיי. והוסיף, שגם מ)סק"ז( מ"ב. וכך מסקנת הב"י. וכ"כ הלדלות כשיחסרו

 אסור, "י כלי הדברעשמדלה ווקא כ, והוסיף שמשמע שד)אות יג( כה"חלא ע"י שדולה בכלי או בכד.  וכ"כ 

ששים , ואין חו"ק יד(סי' קלד סו"ח )א חזו"אאך אם ממשיך ע"י מכונה שאין בה טורח גדול מותר. וכ"כ ה

ועד, עין לצורך המשים במשתמשמא תתקלקל המשאבה, שאין לגזור מה שלא גזרו חכמינו, ועוד, שאם מ

 מותר לתקן את המשאבה אם תתקלקל.

ים ושושנים ושאר עצי בשמים, שאם לא ישקום שמותר להשקות פרח )עמוד קפה(חזון עובדיה כתב ב

בחוה"מ יפסדו. והיינו ע"י המשכת צינורות או ממטרות, אבל לדלות מים ולהשקות אסור, אא"כ לצורך 

 המועד.
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 סעיף ג':

 נהרות המושכים מים מן האגמים 

 )ד.(שנינו במועד קטן 

מותר  -ן האגמים מים מ שכין"גופא, אמר רבי זירא אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל: נהרות המו

י קילון! שמים ולא ממממי ג ל לאלהשקות מהן בחולו של מועד. איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא: אב

 מיא דלא פסקי דמו"כ -מר ליה: ירמיה ברי, הני אגמים דבבל א -

והוא דלא  ,מהם ותר להשקמותנהרות המושכים מים מן האגמים ש ב( מן)סי רא"שוה )שם( רי"ףכתבו ה

סר ב אשי דלא אדר ,יםמם שפע שיש בה )שם דבור ראשון( נמוקי יוסףהפירש  .(ח, א) רמב"םוכ"כ ה .יפסק

 מגידה .זרינן בהוגים לא ע מאבל כל היכא שיש בהם שפ ,משום גזירה אלא דמיירי במיעוט מי גשמים

ים היינו מי גשמדאגמים ן המנהרות קטנים שהמים שלהם נמשכים  ,נהרות המושכים מן האגמים ,פירש

מא ש לפי שאם פסק ,ממנו משךנשאין אותו נהר פוסק מן האגם אלא עדיין  , ובתנאימותר להשקות מהם

בריהם דמשמע מד "יבלמד ה. ותר()ד"ה מו רש"ייבוא למלאות בכדו להשקות והוי טורח יתר. וכן נראה מ

קצוב,  רבדמשום שאינו  "פ שיש בו שפע מים ולא יצטרך לדלות במועד,שאם פסק הנהר אסור, אע

 שיתכן ויחשוב שיש מים רבים אך בפועל אינו כך. 

 .וא שלא פסקועד, והבמו בית השלחיןנהרות המושכין מן האגמים, מותר להשקות מהם : שו"עכתב ה

ום דלי אסור, משדלות בל אוביאר שאם פסקו, אע"פ שיש בהם הרבה מים שלא יבו )סק"ב( מגן אברהםה

 .)סק"ט( מ"בלא פלוג. וכ"כ ה

 קות והבריכות שנתמלאו מים מעיו"טהפסי 

 עוד שנינו שם:

ן בחולו של המ אסור להשקות -"תנו רבנן: הפסיקות והבריכות שנתמלאו מים מערב יום טוב 

אותה שדה  רובה של: והוא שרב פפאותר. אמר מ -מועד, ואם היתה אמת המים עוברת ביניהן 

, כיון דקא ה שותהתה שדאמר: אף על פי שאין רובה של או רב אשישותה מאותה אמת המים. 

 תלתא יומי"תשתי לתרי ו -י לא שתיא לחד יומא מימר אמר: א -משכא ואתיא 

ותר מ -ללו ה בין הבריכות -אם אמת המים עוברת ביניהן  דא מילתא היא.ח -פסיקות ובריכות : רש"יופ

דה שותה של אותה והוא שרובה ש שקה מאמת המים.מ -להשקות ממי גשמים, דאי פסקי מי גשמים 

ל אם אינו יכו ים, אבלת רוב השדה בפעם אחת מאותה אמת המשיכול להשקו -מאותה אמת המים כו' 

למא מפסיק יכות, דינו משקה מפסיקות וברארוב של שדה  -להשקות בפעם אחת מאותה אמת המים 

 ם אחרינא.אמת המימים, ולא טרח ומייתי ממההיא אמת ה -תישתי לתרי או תלתא יומי  אזיל.ו

שאין אמת המים נכנסת לתוך הפסיקה או הבריכה כיון שעוברת באותו שדה משמע מדברי רש"י שאע"פ 

שדוקא אם אמת המים עוברת בתוך השדה  ראב"דכתב בשם ה )א: ד"ה הפסיקות( נמוקי יוסףה אבל. שרי

כתב דלאו דוקא, אלא כל שעוברת בסמוך לשדה ממש  ריטב"א)וה טורתר, אך בלא"ה אסור שמא יטרח. וכ"נ מהמו
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דאלו ואלו אם  ,הבריכות והפסיקות שוה לדין נהרות המושכים מן האגמים, והיוצא שדין קרי 'ביניהם'(

כתב שיותר נראה לומר  ב"יאך ה .פוסקים אסור להשקות מהם ואם אינם פוסקים מותר להשקות מהם

בדעת הטור, שכל זמן שהמים המגיעים לאמה מקורם ממים מכונסים, אסור להשקות מהם, מפני 

שעשויים ליפסק שהרי עוד בעלי שדות משקים מהם, אך אם מי הנהר נכנסים לאמת המים ויוצאים מצד 

 אחר, הרי ודאי שחלק מהמים ימשיכו לזרום לשדותיו ואין חשש לטורח. 

 .ןם עוברת ביניהם, מותר להשקות מהוכן הבריכות שאמת המי: שו"עכתב ה

 בריכה שנטפה מים משדה בית השלחין 

 עוד שנינו שם:

ן ה בית השלחימנה שדמ מותר להשקות -"תנו רבנן: בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין זו 

סק פוהוא שלא  י:יה: ועדיין היא מטפטפת. אמר אביאמר רבי ירמ -פסקא! והא עבידא ד -אחרת. 

 מעיין ראשון"

בין אלו ושלחין נמוך, הה בית הי בית השלחין שהיה גבוה, והיה מעיין נובע מצדו, ובצד אחד :"ירשופי

ף ן המעיין נוטגבוה מהין בית השלחין היה בצד השלחין הנמוך בריכה קטנה, וכשמשקים בית השלח

יכה, מוך מאותה ברלחין הנת אותו בית השותר להשקומ -טיפין מן בית השלחין הגבוה לבריכה הנמוכה 

 עיין.ו לו מחמת המים שבאה מאף על גב דבריכה עבידא דפסקא, הואיל ומטפטף בו מבית השלחין הגבו

, לתוך הבריכה גבוה מבית השלחין -עדיין היא מטפטפת  ריכה, ואזיל ומייתי.ב -והא עבידא דפסקא 

מותר  -כה וה לברימטפטף מבית השלחין גבה -אמר אביי והוא שלא פסק מעיין  דודאי לא פסקא.

ין גבוה טף מבית השלחין מטפעדילהשקות מבריכה לבית השלחין נמוך, אבל אי פסיק מעיין, אף על גב ד

 עיין אחר.רח ומייתי ממאזיל וטן הבריכה לבית השלחין נמוך, דלמא פסיק, ואין משקין מ -לתוך הבריכה 

ן נה בית השלחיקות ממלהש שלחין ועדיין היא נוטפת, מותרוכן בריכה שנטפה מבית ה: שו"עכתב ה

 אחרת, והוא שלא פסק המעיין המשקה בית השלחין העליונה.

 סעיף ד':

 השקיית ירקות לצורך המועד 

 ".אסור – ייפותןלשביל בתנו רבנן: מדלין לירקות כדי לאוכלן, ואם " )ד.(שנינו במועד קטן 

ואם  ל מועד.שן בחולו דולה מים ומשקה לירקות, כדי לאוכלע שהוא משמ -מדלין לירקות  ופרש"י:

 סור, דהרווחה היא.א -יגדלו הירקות ש -בשביל ליפותן 

כול, רו בשביל לאה, התיא יתירפירשו שמדלין ממקום עמוק, ואע"ג שהיא טירח (ד"ה מדלין :ד) תוספותה

 אך כדי לייפות אפילו ללא טורח אסור.

 דול, אבל שלאטורח גלו ביסור, שכל שהוא לצורך המועד מותר אפיביאר את טעם הא )ח, ב( מגידה

די לאכלן כלא כל שאינו וקא, אדאו לצורך המועד אסור בטורח גדול ואפילו הוא דבר האבד, ו'לייפותן' ל

 .בית השלחין שאין מתירין בו טורח יתרהרי הוא כ
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מועד; יהיו ראוים לויגדלו ש דיירקות שרוצה לאכלן במועד, יכול לדלות מים להשקותן כ :שו"עכתב ה

 אבל אם אינו רוצה לאכלן במועד, ועושה כדי להשביחן, אסור.

אכילה במועד לאויין ריו אלא ר"ל שיה ,אין הכונה דוקא כשרוצה לאכול בעצמוביאר, ש ריטב"אה

 .)ס"ק יד( מ"ב. וכ"כ הועומדין לימכר

ם היה חשש אמותר  היה הדלאה דאז אפילו בהמשכה בלאהביא את דברי הראשונים ש )ס"ק טז( מ"בה

 .סוראלא להשבחה בעלמא אאבל בזה שא"צ  ,בבית השלחיןהוא דווקא  ,פסידא

 

 

 

 סעיף ה':

 עשיית חריצים לגפנים 

 )ב. ד:( שנינו במועד קטן

הודה: בנכי. יות? אמר רב י עוגים מא"]ב.[ אין עושין עוגיות לגפנים ]ד:[ אין עושין עוגיות לגפני

יהודה  באיני? והא ר -פנים. קרי זיתים ושבעיקרי גבדידין שבעי -תניא נמי הכי: אלו הן עוגיות 

 בעתיקי"  -בחדתי, הא  - לא קשיא, הא -שרא לבני בר ציתאי למעבד בנכי לכרמיהון! 

 הן גומות. ...עגול סביב -עוגיות  ורות תחת הגפנים וזיתים ונותן בהם מים.ב -בנכי : רש"יפו

שהאיסור הוא דוקא בחדתי,  (144)ספר האשכול ח"ב עמ'  ראב"דבשם ה )א. ד"ה משקין(כתוב בנמוקי יוסף 

 בגמראכדבעי  עי טפחלא בואבל אם ניכר החריץ מעט מותר  ,אם לא ניכר החריץ ,כעין חדתיוה"ה 

ם גהו סגי להו. ם ובמשמדידהתם בעינן מקום לעבור בו מים בשטף אבל הכא מימיו עו ,באמת המים

. תחלהעושה אותם מי זה כשהר ,פירש שאם נסתמו לגמרי ואין מקום גומא ניכר ודאי אסור )שם( מגידה

 אך אין להעמיקן יותר משהיו בראשונה.

ה"ז  ות ונתקלקלו,ויו עשאם היהגפנים כדי שיתמלאו מים; ואין עושים החריצים שבעקרי : שו"עכתב ה

  . ח(מגיד פ")ה אבל אסור להעמיקן יותר מבראשונה: רמ"אוהוסיף ה .מתקנן במועד

מעט  ן ניכר החריץעדייש יינוה נתקלקלוהביאו את דברי הראשונים ש )סק"ד( ט"זוה )סק"ד( מגן אברהםה

 פמ"ג. והוסיף הק יח()ס" במ". וכ"כ התחלהמ ההוה כעושדאלו נסתם לגמרי אסור ד ,פחות מטפח לואפי

 שגם אין להרחיב את החריצים. )הביאו המ"ב כ(

 סעיף ו':

 תיקון אמת המים שנתקלקלה 

  )ב. ד:(שנינו במועד קטן 
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ת? ולקלק: מאי מגמרא[ . ]ד:: וחכמים אומרים: ... ומתקנין את המקולקלות במועדמשנה"]ב.[ 

ל שלשה עצי טפח חשה טפחים. פשיטא, מעמידה על ש -עמוקה טפח אמר רבי אבא: שאם היתה 

לא.  -ירחא יתירא א טרח ט. טפחיים על שנים עשר, דקלא כלום הוא -טפחים, כיון דלא עבר מיא 

דאיכא  ןואו דלמא, כי טפחיים על שבעה מהו? הכא חמשה קא מעמיק והכא חמשה קא מעמיק,

 יכא טירחא טפי? תיקו"א -טפח יתירא 

 ם, ונסתמה עדשה טפחיילה היה שם אמת המים בת שכלומר שלכתח -שאם היתה עמוקה טפח  :"ירשופי

א ליון דמעיקרא כ סתמה.שה טפחים, כלומר: חוזר ומעמיק אותן חמשה טפחים שנמעמידה עד ש -טפח 

 -כשיו דם לכן ולא ע, לא קובאמה בת שלשה טפחים לא עברי בה מיא שפיר כלומר, ודאי -עברי בה מיא 

חים מה עד שני טפר, ונסתתה של שנים עשדלכתחילה הי -טפחיים על שנים עשר  הוי טירחא דלא צריך.

מיק תירא, דקא מעיטירחא  סור להעמיק עוד עד עשרה טפחים על אותן שנים הראשונים, משום דהויא -

 כל כך ולהגביה קרקעית הגומא למעלה מששה טפחים.

ד ח, חופר בה עוקה טפיתה עמההמים שנתקלקלה, מתקנין אותה;  אמת :)ח, ג( רמב"םה עפ"ד שו"עכתב ה

 ששה; היתה עמוקה טפחיים, מעמיק עד שבעה.

 .לפי שהוא בשל דבריהםשהרמב"ם פסק לקולא,  מגידכתב ה

ק יתה מעיקרה רה אם הה" האם רק כאשר אמת המים היתה עמוקה ונסתמה מותר להעמיקה במועד, או

 הרי"ף ש"י עלרשם רק כאשר נסתמה מותר. אך המגיד כתב בבעומק טפח? מפשט הגמ' משמע ש

 דמשמע מהגמ' העיר "ה(סק)מגן אברהם שאפילו לא חפר בה עדיין אלא טפח, מעמידו על ששה. גם ה

 ר להעמיקה עדרא מותעיקשאסור לחפור בתחילה, אך מהשו"ע עולה שגם אם היתה עמוקה רק טפח מ

 ם.ראשונישהביא מדברי ה )אות יז(. ועיין בשער הציון )סק"ה( ט"זששה. וכ"נ מה

 ח, ג"כ אסורילו טפאר אפדמשמע מהראשונים שאפילו אם נסתמה לגמרי שלא נש )ס"ק כב( מ"בכתב ה

 לתקנה, דזה הוי כעשיה לכתחילה.

 סעיף ז':

 טירחה קטנה עבור רווח 

 )ו:(שנינו במועד קטן 

ל כלא ישקה את בלבד שן, ות המים מאילן לאיל: רבי אליעזר בן יעקב אומר: מושכין אמשנה"

מרו אסור י: כשאמי הכנמותר. תניא  -: אמר רב יהודה: אם היתה שדה מטוננת גמראהשדה. 

עד תו לפני המורעים ששבזרעים שלא שתו מלפני המועד, אבל ז לא אמרו אלא -להשקותן במועד 

 ותר"מ –קותן במועד. ואם היתה שדה מטוננת מותר להש -

 :)א, ג(ושלמי מובא וביר

"מה אנן קיימין אם במרווחין דברי הכל אסור אם ברצופין דברי הכל מותר אלא כי נן קיימין 

 בנטועין מטע עשר לבית סאה רבי ליעזר בן יעקב עבד לון כמרווחין ורבנן עבדין לון כרצופין"
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כתב  )ח, ג( ב"םרמם. והלמיבה שהאילן הוא כבית השלחין וצריכים הר )ב. ד"ה מושכין( תוספותפירשו ה

, ח"ה לה ע"ג( )נ"ד ירוחם רבינו "כ", וכשכל הדברים האלו אין בהן טורח יתרלגבי היתר השקית האילנות "

תב, כעוד  רושלמי.יתא בידא, וכלבית סאה ובים כמו שדרך לנטען ממטע עשרוהוסיף שהאילנות הן קר

 שאם לא ישקה אילנות אלו יהיה הפסד.

לחה ויבשה  -נת ה מטונה שדאבל אם הית: רש"יהגמ' שאם היתה שדה מטוננת מותר. ופבהמשך, מביאה 

הוי  -א משקה לה לתא, אי ותר להשקותה אף על גב דהוה שדה בית הבעל, דכיון דהויא לחה עד השמ -

אלו כל הדברים הש ...הת כולואם היתה שדה לחה מותר להשקות אכתב " )שם( רמב"םוה פסידא יתירא.

, אע"ג לאילן אחר השתחת אילן ז -ם "מושכין את המי מושכין(ד"ה  .)ברש"י כת"י כ"כ  ".טורח יתר אין בהן

לחה  מטוננת פירושפירש ש (מ' שדהג)שם ד"ה  נמוקי יוסףה אך רווחה, דהא ליכא טרחה ולא מידי".דהוי ה

. חהלון שהיא ו כיילו שתכא מותר להשקותה במועד דאף על פי שלא שתו לפני המועד הוי ,כעין טיט

 ולדעתם מדובר על זרעים שלא שתו. .טורוכ"כ ה

 יתה שדה לחה,ואם ה שדה;מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל ה: שו"עכתב ה

 מותר להשקות את כולה.

אך  ירוש הרמב"ם,וקא לפדו מדברי השו"ע עולה העיקרון שהתירו טרחה קטנה עבור רווח. אולם הוא

 ווח.הנימוק"י אין לנו מקור לכך שמותר לטרוח טרחה קטנה עבור רלפירוש 

 סעיף ח':

 פתיחת מקום למים לצוד הדגים 

 )י:(שנינו במועד קטן 

י? מדאסיר. היכי  -רעא אדשרי, אדעתא  -"אמר רבא: האי מאן דפתח מיא לארעיה, אדעתא דכוורי 

 "אדעתא דארעא -בבא  דעתא דכוורי, פתח חדא -פתח תרי בבי, חד מעילאי וחד מתתאי 

ם או המיצאם לצורך שי שיוצאין מן הגומא של ביבר לחוץ, שעושין המים -אדעתא דכוורי : רש"יופ

לגומא,  סין אף הדגיםין המים לגומא ונכנחד שבו נכנס -גון דפתח תרי בבי כ מותר. -וישתיירו הדגים 

 וורי.דעתא דכא שרי, דהיינו - אותםוחד שהמים יוצאין חוץ לגומא, והדגים משתיירים בתוכה ולוקחים 

עתא אד ץ לא פתח.מים לחוהשבו נכנסים המים לגומא, ואידך פתח שבו יוצאין  דפתח חד בבא -דארעא 

 ונא אסור.האי גו יאה מים יוצאין המים למעלה ומשקין כל השדה, וכישכשהגומא מל -דארעא 

די לצוד דגים כ שה כדיעו ותה; ואםאסור לפתוח מקום לשדה כדי שיכנסו בה מים להשק: שו"עכתב ה

 .ותרלאכלן במועד, כגון שפותח למעלה מקום שיכנסו ולמטה מקום שיצאו, מ

כיון  ,ןצה לאכול מהינו רוא לופימתיר לצוד א )תקלג, ד(לעיל לכאורה צ"ע דהעיר, ד )סק"ח( מגן אברהםה

 .דאוושא מלתאשכאן חמור יותר מכיון אפשר ד . ותירץ,שאפשר שיאכל מהן

שיעשה מעשה שניכר שעושה לדבר  , צריךנתכוין לדבר המותר לואפיש )סק"ט( מגן אברהםעוד כתב ה

שכיון שעושה  )אות ז(ערוה"ש , ובטעם הדבר כתב ה)ס"ק לא( מ"בוה גר"א. וכ"כ ההא לא"ה אסור ,המותר
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בשם  מעשה במקום הניכר לרבים, צריך שיהיה ניכר לכולם שכוונתו לדבר המותר. ומ"מ הביא המ"ב

שכל האמור הוא רק לכתחילה, אך בדיעבד  לא קנסינן ליה אם הוא אומר שדעתו  )ד"ה אדעתא( ריטב"אה

 להיתר. 

ים, הדבר תה מהמדה שושאע"פ שכשעושה חור ויוצאים משם המים ממילא הש  )ס"ק לב( מ"בכתב ה

 רה עמוד תעא()מבקשי תו יבאליש שי"גרמותר משום שהוא 'דבר שאינו מתכוין'. האחרונים דנו בסוגיא זו, ה

שש"כ ) אוירבך רש"זגכך. הו לסובר שיש ליזהר לא לעשות פעולות של השקיה לדוג' אע"פ שאין כוונת

כוין, בר שאינו מתמ על דו בחוה"כתב שחז"ל לא גזר )ז, קג( משה בארהסתפק בכך, ובשו"ת  פס"ו הע' קפא(

 אף שידוע בודאי שיעשו מכח פעולתו.

 סעיף ט':

 ומות השדההשוויית ג 

 )י:(שנינו במועד קטן 

א י? מולימדאסיר. היכי  -ארעא דשרי, אדעתא  -"אמר רבא: מאן דמתקיל ארעא, אדעתא דבי דרי 

 "אדעתא דארעא -רי, שקל מוליא ושדא בנצא אדעתא דבי ד -במוליא ונצא בנצא 

, ך זריעה אסורר לצורם חופחביטת חיטים למועד, מותר. אך אמשם האדמה לצורך , אם חופר רש"יופ

או  במקום גבוה, משאירוווה משום שהוא כחורש ביו"ט. ומה ההבדל ביניהם? אם נוטל עפר ממקום גב

מוך, נגבוה למקום  ממקום וטלממקום נמוך למקום נמוך, הרי הוא עושה לשם חרישה ואסור. אבל אם נ

 דעתו בשביל גורן שמשווה הגרנות ומותר. 

ע ה. שצריך קרקל חרישו ער של המקום הגבוה במקום גבוה, דעתלפי גירסת רש"י אם נותן את העפ

ו ן שלא אכפת לך הגורא דרבגמ' שלפנינו מובא ההיפך, שגם הי אמנםישרה בדישה יותר מבחרישה. 

. י' כא()ס רא"שוה ד.() י"ףרה גירסתבהשויית הקרקע, אך בחרישה מקפיד שהקרקע תהיה שווה. וכך היא 

ואם  ,ן הארץ קנהעתו לתקאם ד ,המשוה פני הארץ"כתב ש ז(-)הל' זכייה פ"ב ה"ו רמב"םוכך משמע מדברי ה

 ,נמוךהנותנו למקום וגבוה  קוםהיה לוקח עפר ממ ?כיצד .דעתו להשוות מקום שיעמיד בו גורן לא קנה

קפדה ל מקום בלא הרות בכצרוראינוהו שאינו מקפיד על זה אלא משליך העפר וה .הרי זה מתקן הארץ

  ".חזקת אינו מתכוין אלא להשוות מקום לדיישהרי זה ב

עביד דמתחזי כמאן דכיון  י דריבאדעתא דארעא הוא ואפילו הוא מתכוין לצורך  (.)ד נמוקי יוסףכתב ה

  .אדעתא דארעא אסור

מועד, כגון צורך הלדוש לאסור להשוות השדה לצורך חרישה; ואם ניכר שמכוין כדי : שו"עכתב ה

 שמשווה כולה, מותר.

 שיש גר"אהע מכן משמו, םריואס סובר שהרבה ראשונים פירשו את הגמ' להיפך, ולכן שניהם ב"חה

 סורים.אשניהם ש ב"חהוא מודה לאפשר דגם ד )ס"ק לג( מ"בכתב הו ,לחוש לדברי אלו ראשונים
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 סעיף י':

 ליקוט עצים מהשדה 

 )י:(שנינו במועד קטן 

 י? שקילמדאסיר. היכי  -רי, אדעתא דארעא ש -"ואמר רבא: האי מאן דזכי זיכי אדעתא דציבי 

 "אדעתא דארעא -, שקל רברבי וזוטרי אדעתא דציבי -רברבי ושביק זוטרי 

אם ליקטן  -י תא דציבאדע רקע מעצים קטנים שעליה, שנוטלם.שמכבד את הק -דזכי זיכיא : רש"יופ

קע, רקה שרוצה לזרוע קטן,דלהכי לי -אדעתא דארעא  אדעתא דעצים להסיקן, דנקט רברבי ושבק זוטרי.

 אסור. -שלוקט גדולים וקטנים 

גון כצריך לעצים, צרכו שלוין אסור ללקט עצים מן השדה ליפותו לחרישה; ואם ניכר שמכ: שו"עכתב ה

  שנוטל הגדולים ומניח הקטנים, מותר. 

 סעיף יא':

 קציצת ענפי האילן 

 )י:(שנינו במועד קטן 

י? מדאסיר. היכי  -דיקלא דשרי, אדעתא  -דעתא דחיותא "ואמר רבא: האי מאן דפשח דיקלא א

 , ואסיר"אאדעתא דדיקל -א, מהאי גיסא ומהאי גיסא אדעתא דחיות -שקיל כוליה מחד גיסא 

בהמה, דנקט  כלדראויין למא -אדעתא דחיותא  זומר הדקל מן הענפים שבו.ש -דפשח דיקלא : רש"יופ

אי גיסא המדנקיט  ושרי. -חיותא ו דלצורך מאכל בהמה, היינ מן הענפים דמחד גיסא בין לחין בין יבשין,

 ואסור. -דיקלא, ומהאי גיסא ענפים יבישין שבו, היינו אדעתא דדיקלא ד -

לא ילן לבהמתו ום להאכענפיהאסור לקצץ ענפי האילן לתקנו; ואם ניכר שמכוין בשביל : שו"עכתב ה

  לתקנו, כגון שקוצץ כולן מצד אחד, מותר. 

. יתרהלשיהא כונתו  : א.נןתי בעיבכל הדברים האלו וכיו"ב תרש גר"אוהלבוש עפ"ד ה )ס"ק לד(מ"ב כתב ה

י פאיסור אף על ונתו לם כאאבל  .מעשיו יהיו מוכיחין וניכרין שלדעת צורך ההיתר הוא עושהש ב.

 .אסור ,ליועיו מוכיחין ין מעשוא וכן אם כונתו לענין היתר ,שמעשיו מוכיחין שלצורך ההיתר הוא עושה

יל ים שהוא מאכן שרוא, כגוהסתפק האם כשניכר שעושה בשביל בהמתו )שולחן שלמה ט( גרש"ז אוירבךה

טובים  שאותם ענפים ם מפניבשיאותם לבהמתו, אולם כוונתו גם לזמירה, כגון שחותך 'כל' הענפים הי

ירה, תכוין גם לזמוא מה לבובלמאכל וגם ניכר בזה שבהמתו עומדת לפניו והוא מאכיל אותם לה אבל 

ור דלת ביתו תר לסגמו שהרי בשבת כה"ג אסור, אולם בחוה"מ שקשור בטורח מסתבר שמותר. וכן

 לשמור על חפצים שלא יגנבו אע"פ שגם מכוין לצוד צבי וכד'.

גיזום  בכל גווני, במועד אסורהשבכלל מלאכות אלו גם כיסוח דשא ה )יא, כו(חול המועד כהלכתו כתב ב

 .אות ד()פסק"ת ו הניכוש עשבים וצמחים הגדלים פרא בין הצמחים הטובים. הביא אילנות,
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 סעיף יב':

 התלעה, זיהום וסיכת האילנות 

 )נ:(שנינו בעבודה זרה 

מן לגזום שמין, וסכין ין מגזאכאן ו"מתליעין ומזהמין בשביעית ואין מתליעין ומזהמין במועד, כאן 

 בין במועד בין בשביעית"

ן מדביקי ,ליפתוקילן ונשרה קצת כשיש מכה בא -ומזהמין  וטלין תולעת שבאילן.נ -יעין מתל: רש"יופ

נופות  ף כדי שיוציאאת הנו ד אין מגזמין קוטעשביעית ומוע -כאן וכאן  .שם זבל וקושרין שלא ימות

  .ם לכןגזם קודת האילן אם נכדי שלא ימו -אבל סכין שמן לגיזום  הרבה סביבות הגיזום.

שר ה מותר, ואפ, דאל"המועד שמדובר באופן שאינו נפסד אם ימתין לאחר )ד"ה ואין( תוספותוכתבו ה

 שגם אם הוא יאבד ממש אסור, משום טירחה יתירה.

בל הנטיעות, א לן(מות האיידי שלא כ)פי' מדביקים שם זבל אין מתליעים האילנות ולא מזהמין : שו"עכתב ה

 סכין האילנות והפירות בשמן.

)ס"ק  "במירה. וכ"כ הרחה יתא טיביאר שאין מתליעין גם אם נפסד האילן, משום שהו )סק"י( םמגן אברהה

 חה יתירה.וי טירלא הד, וזה הטעם שגם אין מזהמין. אבל מותר לסוך את האילנות בשמן, לה(

עשה באמצעות יקים נת מזשל הדברשבזמנינו שכל העניינים  )יא, כא וכה(חול המועד כהלכתו כתב ב

דים עשה בעבודת ינשהיה  יהםוכדו' שאינו קשור בטירחא יתירה כנטילת התולעים מהאילן בימ ריסוס

וכו'  , וה"ה דישוןלשדות או ובעמל רב, ולכן יש להתיר באופן שבמניעתו יהיה משום הפסד לאילנות

וד עמ) זון עובדיהח. גם ב(ות ה)אהביאו הפסק"ת  הנעשה באמצעים משוכללים שאין בהם טירחא יתירה.

ואף  ד גדול מזה.בר האבדלך  כתב שמותר לרסס להגן על האילנות מפני החרקים המזיקים, שאין קפט(

 אם כבר עלו בו חרקים מותר לרססו.

 סעיף יג':

 צידת עכברים 

 ז.(-)ו:שנינו במועד קטן 

ר'  ד ובשביעית., במועדרכו: צדין את האישות ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן כמשנה"

 : תנוראמגשלא כדרכו.  -ה הלבן כדרכו, ומשד -יהודה אומר ]וחכמים אומרים[: משדה האילן 

רדום, כה בקומונועץ שפוד,  -תולה בה מצודה. כיצד שלא כדרכו וחופר גומא,  -רבנן: כיצד כדרכו 

 לא אמרו אלא -כו כדר מה מתחתיה. תניא, רשב"א אומר: כשאמרו משדה לבן שלאומרדה האד

 הדשמא יצאו מש ,אפילו כדרכו -בשדה לבן הסמוכה לעיר, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן 

 הלבן ויחריבו את האילנות"
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 .ת בצידהנוששאין צריך ל -כדרכו  שדה האילן במועד, מפני שמפסידין בו.ב -צדין האישות : רש"יופ

ו וד כדרכצלואינו יכול  -ובשדה לבן שלא כדרכו  ד כדרכו, מפני שהפסד מרובה הוא.צ -בשדה האילן 

 בשדה לבן, משום דלא מפסיד כולי האי בשדה לבן.

 נחלקו הראשונים בגירסת המשנה, ובדינים היוצאים מהם:

ה ', ופסקו הלכו וכוכלן כדרגורסים 'ר' יהודה אומר' שמשדה האי )סי' ח( רא"שוה )ב:( רי"ףה .א

נות, צדין לאיל סמוךהכסתם משנה וכפירושו של רשב"א. ולכן משדה האילן ומשדה הלבן 

 דין.כן צכדרכן, אך שדה הלבן שאינו סמוך לאילן אין צדין, אך שלא כדר

 ג"כ אובדברי רשב" מותם,נראה שגורס 'וחכמים אומרים' ופסק הלכה כ )פיה"מ( רמב"םמה אך .ב

 א כדרכו, ואםלא שלאצד  א שלדעתו שגם בשדה הלבן הסמוך לאילנות אינוגרס אחרת. והיוצ

 אינה סמוכה לאילנות אינו צד כלל, ואפילו שלא כדרכו. 

שדה הלבן דב ,ש"ף והרא"פסק כדברי הריש )ח"ב דף יא( רי"ץ גיאתההביא בשם  )ח, ה( המגיד .ג

שדה הלבן בינוי ו בששלא לצוד אפיל . אך מסכים לרמב"םהסמוך לשדה האילן צד כדרכו

  .שאינו סמוך לאילנות

מצודה, א ותולה בה הפר גומשחו פירשו ש'כדרכו' הוא )ח, ה( רמב"םוה טורנחלקו הראשונים כיצד צד? ה

 רבינו אבל. המצודה ולה בהות שנועץ שפוד בארץ ומנענע לכאן ולכאן עד שנעשית גומא ' הואשינויו'

נע ילך כדי שינעילך ואנעו אשלא כדרכו כיצד נועץ שפוד ומכה עליו ומנע פירש )שם לה ע"ד( ירוחם

ן ושיעאבל אין  ,וחפר תיחבע פירוש ושם היא מתה שאין לה כח להלוך ,האדמה שתחתיה וירחיב הגומא

  .חפירה דכל מה שיוכל לשנות משנה

לה בה ותמא ושחופר גו אישות ועכברים שמפסידים בשדה אילן מותר לצודן כדרכו,: שו"עכתב ה

אילן; הנה ומפסידים אין ממיוצשהמצודה; ואפילו בשדה הלבן הסמוכה לשדה האילן מותר לצודן כדרכו, 

כאן ולכאן רץ ומנענעו לפוד באשעץ ואם אינה סמוכה לשדה האילן, אין צדין אותן אלא על ידי שינוי שנו

לא אן אינו מותר ה האיללשד שבשדה הלבן הסמוכה ויש אומריםעד שנעשית גומא, ותולה בה המצודה; 

 ע"י שינוי, ואם אינה סמוכה לשדה האילן אסור אפילו ע"י שינוי.

ב אחרי דרו ו,ות בידין למחאסמוכה לשדה אילן בודאי כתב שהמיקל בדין של  )ד"ה ויש( באור הלכהה

"ל וע"כ כנוהרמב"ם לבד  זה כ"אר בואפילו בדין האחרון אין לנו בהדיא מי שמחמי .ראשונים מקילין בזה

 ".בודאי יש להקל גויע"י 

אות ) פסק"תה . וכ"כם בביתשפשוט שמותר לתת בחוה"מ מלכודת לעכברים הנמצאי )אות נט( כה"חכתב 

 בדיהעו חזון"כ בכו עד.ך המומשום שבני הבית מצטערים ומאוס ויש עגמת נפש וצער והרי זה צור ה(

 .)עמוד קפח(

 סעיף יד':

 הכנסת צאן לזיבול 

 )יב.(שנינו במועד קטן 
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 -אליהן . ואם באו מל מועדשולו "תנו רבנן: אין מדיירין לא בשבתות, ולא בימים טובים. ולא בח

חדש,  ר שבת, שכיריה שכים. המותר. ואין מסייעין אותן, ואין מוסרין להם שומר לנער את צאנ

 -ת י אומר: בשבאנם. רבצן, ומוסרין להם שומר לנער את מסייעין אות -ה, שכיר שבוע שכיר שנ

 ב יוסף: הלכתא כרבי"בשכר. אמר ר -ועד במזונות, במ -בטובה, ביום טוב 

לבהמה  -סייעין אותן מאין  ה.ה לשדה, כדי שיוציאו זבל, ומזבלין השדמכניסין בהמ -מדיירין : רש"יופ

ייע ר, יכולין לס, כלומכהדלא טרח מלא -בשבת ויום טוב ומסייעין במועד  ועושה נכרי .לבא בשדה

 לאותו שכיר לדייר.

טיילות מך שכל הלילה יים, כם מסופירש, שהדיור הוא ע"י הכנסות בהמות למקו )ה: ד"ה אין( נמוקי יוסףה

וא כמזבל, והאה ני שנר, מפואע"פ שאינו זיבול בידיים אסור ,ממקום למקום עד שמזדבלת כל השדה

עד ולכן כר בשביל המולא נש קראמתולדות זורע או חורש. אך אם הגוי הוא שכיר שבוע וכו', הרי שמעי

חר המועד, ת לו שכרו לאחו ולתהניאין זה כמכוין מלאכתו למועד. ואם הגיע הגוי במועד מאליו, מותר ל

 אך אסור לומר לו שיעשה ויקבל שכר.

ן שומר אותן ושוכרי ייעיןמס ,עיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבויה שככתב "ה )ח, יא( רמב"םה אך

ר ד מותר להשכים במועמב"". המ"מ ביאר שלדעת הרלנער הצאן ממקום למקום כדי שיזבלו כל השדה

 י' ס כד.()סהכל בו  . וכ"כמועדדכיון דלאו מלאכה היא לא אסרו אמירתו לגוי באדם שינער את הצאן. 

 .יר לכתחלה במועד ואפילו בשכרלדי שמותר רי"ףבשם ה

ותר אף מהודי מעצמו, אינו יהיסן אין מכניסין צאן לדיר בחול המועד לזבל השדה; ואם הכנ: שו"עכתב ה

שכר  ינו נותן אלאאאפילו , ובשבת, אפילו אם מחזיק לו טובה על שהכניסן, ובלבד שלא יתן לו שכר

ם נותן לו אחוה"מ, אפי' חר; ובאכר ד שלא יתן לו שמזונו אסור; וביו"ט יכול ליתן לו שכר מזונו, ובלב

יכה ממקום )פי' מולאן נער הצר לשכר אחר מותר, ובלבד שלא ישכירנו ולא יסייענו; ולא ימסור לו שומ

ן אותו ר שנה מסייעיש, שכיחד ; ואם היה האינו יהודי שכיר שבת, שכירלמקום ומתוך כך הגללים מתנערים(

 נער הצאן.בחוה"מ ומוסרין לו שומר ל

שאם  , וטעמםס"ק מד() מ"בהכ"כ . ואסור ליתן לו שכר מזונו הבמלאכה גמורש )ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

 נותן לו שכרו מראה שהיה נח לו במלאכה שעשה עבורו.

. ר לו אסורלמסו לואפיו ,בשבת לשכור לו שומרבדעת השו"ע שאסור  )ס"ק טו( מגן אברהםעוד כתב ה

 .)ס"ק מט( מ"בוכ"כ ה

 

 סעיף טו':

 קצירת השדה 

 )יב:(שנינו במועד קטן 
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עד נין קמח במוא: טוחהונ "רב הונא חצדו ליה חצדא במועדא. איתיביה רבה בר רב הונא לרב

מועד, דבר ב מותר לעשותו -אבוד במועד אסור. דבר ש -לצורך המועד, ושלא לצורך המועד 

 -ר לקרקע מן הקרקע, אבל מחוב תלושיןב -סור. במה דברים אמורים א -שאינו אבוד במועד 

, ובלבד בורר, וטוחןוזורה, , ודש, וקוצר, ומעמר -אפילו כולו אבוד אסור. ואם אין לו מה יאכל 

מעון בן שלל אמר רבן תניא, כידאה היא, ולא סבירא לן כוותיה. דאמר ליה: יח -שלא ידוש בפרות. 

 -ע ר לקרקבמותר. והמחו - תו אבודגמליאל משום רבי יוסי: דבר התלוש מן הקרקע, אפילו מקצ

ן תנא ק בר אבא: מארות, הא אמר רב יצחידוש נמי בפ -י ואי רבי יוס -אפילו כולו אבוד אסור. 

 -ת דיישי ומא לאו בפרונמי, כיון דכל י אמר לך: הכא -סי! דלא כרבי יו -שינוי במועד בדבר האבד 

מא פד. ליקישמע שמואל א לא דמועדא,האידנא נמי לאו שינוי הוא... רב חצדו ליה חצדא בחו

י? עמא עביד הכטרב מאי ויטי הוה, דלא הוה פסיד. לא, חצדא דח -שמואל כיחידאה סבירא ליה? 

 י"מיה. אי נמי: אדם חשוב שאנלא סיימוה ק -ושמואל  -ין לו מה יאכל הוה. א -

לא ו ויחידאה היא ,סי היארבי יו -חובר אפילו כולו אבוד נמי אסור האי דקתני מ -אמר ליה : רש"יופ

רות, ולעולם א פכי דיישי בל -וא וי הכיון דכל יומא לאו בפרות דיישי האידנא לאו שינ סבירא לן כוותיה.

 שום דאוושא מילתא היא.מ -רבי יוסי היא, והא דאסר בפרות 

קח מן לי יכין אותוין מצראנות דהיכא דאין לו מה יאכל אף על פי שמוצא בשוק לק ו( ,)ז רמב"םכתב ה

 פרות שכל דברבידוש  לאשובלבד  ,השוק אלא קוצר ומעמר ודש וזורה ובורר וטוחן מה שהוא צריך

ביאר שיתכן וינוי! ששום מתמה, שהטעם שלא ידוש בפרות אינו  ב"יה .שאין בו הפסד צריך לשנות

. שרק לשינויחשיב  ם אינוגכן ולדעת הרמב"ם מכיון שלפעמים דש בלא פרות, נמצא שאין בכך הפסד ול

 כאשר ע"י השינוי יש הפסד חשיב לשינוי. 

 אם אין לו מהומועד; חר האסור לקצור השדה בחוה"מ אם אינו נפסד אם יעמוד עד לא: שו"עכתב ה

ובורר  מר ודש וזורהצר ומעקו יאכל, אפי' מוצא בשוק לקנות אין מצריכין אותו ליקח מן השוק, אלא

, דש ש לצורך רביםיך לדוא צרוה"מ שא"צ אלא לו לבדו, אבל אם הוכדרכו, ובלבד שלא ידוש בפרות; 

 אפילו בפרות.

ר אסו , וא"כתאשא מלום דאומשביאר עפ"ד הב"י שהטעם שאינו דש בפרות, הוא  (טז)ס"ק  מגן אברהםה

ולדידן  מג"אההוסיף . ותרוא"כ בשאר ב"ח מו ,הטעם משום שינוי רשהרמב"ם מפאך  .גם בשאר ב"ח

 .)ס"ק נג( מ"ב. וכ"כ הלדוש בפרות א"כ צריך שינוי אחר ןשאין נוהגי

י ול מחברו כדותו לשא, וכן אין מחייבים אשאפילו אם אבוד רק מקצתו מותר נב(-)סק"נ מ"בכתב ה

 דיהעוב חזון"כ בתו. וככיללהימנע ממלאכה. וכל מלאכות אלו התירו לו לעשות משום שהם לצורך א

 . )עמוד קפז(

כתב לגבי בניית גדר לחצרו, שלא הותר לבנות אם הגדר היא בינו לחברו  סק"ב()סי' תקמ אלא שלקמן 

משום שאין חשש גניבה אלא רק יתכן שיכנסו אנשים לחצרו ואין כ"כ הפסד, ומשמע שלא הותר בשביל 

 )תקלו סק"י(הפסד מועט. וכן לגבי החזרת תרנגולת שברחה לפני שישבה על הביצים שלושה ימים, כתב 

להחזירה כיון שיכול עדיין למוכרן בזול ונחשב הפסד מועט. וכן לגבי צידת אישות התירו שאין להקל 
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)עמוד  שני חוטמשום שאינם מפסידים כ"כ. ומ"מ ביאר ה )לעיל ס"ק לט(צידתם רק ע"י שינוי וביאר המ"ב 

 שהכל הולך ע"פ הטורח, הפסד מועט מתיר טירחה מועטת, והפסד מרובה מתיר טירחה מרובה.   קפב(

 סעיף טז':

 בצירה ע"י גוי 

  )יב:( שנינו במועד קטן

למא לי עוכלשנה שהיוה  פיה."רבי ינאי הוה ליה ההוא פרדיסא דמטא זמניה בחולא דמועדא, קט

 א"דיסיה ההוא שתלפרדיסייהו לחולא דמועדא. אפקריה רבי ינאי לפר

לא אאכתו במועד, כיון מל שהוא דוקא כשלא ,פתין חביתאזו )יד.(אהאי דקאמר  טו( -)סי' יד  רא"שכתב ה

רע דבר ר המועד, ואיין לאחהמתארעו אונס שלא היה יכול לעשות קודם המועד, או שהיה סבור שיכול ל

 שאם ימתין יהא דבר האבד. 

 י שהפועלים הדורכים אותו אינופאף על  (150)ס' האשכול ח"ב עמ'  ב"דראבשם ה )שם לז:(וכתב רבינו ירוחם 

ת ותר לבעל הבייכי דמה כי ,מותר משום אבידה דבעל הבית ,אצלם דבר האבד ויש להם מה שיאכלו

  .כשאין לפועל מה יאכל

א יבצור ואם ל ל המועדבחולו שוצר במי שיש לו כרם אצל כרמו של אינו יהודי, ואינו יהודי : שו"עכתב ה

נוי, ובלבד היין בלא שי ל צרכיוכ הישראלי גם את שלו יפסיד, יכול לבצרו ולדרוך היין ולעשות החביות

 שלא יכוין לעשות מלאכתו במועד.

 מידת חסידות במלאכת דבר האבד 

 פילו במלאכתיזהר אלוב צריך יש ללמוד דאדם חש ,דמההוא עובדא דרבי ינאי )שם( ירוחם רבינוכתב 

 .סק"ו() ט"זיאו ה. הב' שז(סי) רוקחה . וכ"כשמא יטעו העולם לומר שכיון מלאכתו במועד ,דבר האבד

 שם ראיה דאדםמאדרבה ו ,דודשאני התם שאירע תקלה על יכתב שאין משם ראיה,  בדק הביתמרן ב אך

לו ל דאפיועוד י" .זהרנא היה א לרבי ינאי מעיקר , שהריחשוב אין לו ליזהר כל שלא באה תקלה על ידו

תו לא כיון מלאכאדם ש בנילבתר ההוא עובדא לא נמנע רבי ינאי אלא דבההיא שתא אפקריה להודיע 

 .הדיןבמועד ואף גם זאת מדת חסידות היתה ולא מן 

מו י שהעולם דיקלה ע"תאחת  אם לא שאירע פעם ,מ"מ טוב שיעשה בצינעאכתב ו )מש"ז ו( פרי מגדיםה

זהר ך תו לית צריחסידו ידתמלאכות על חוה"מ דאז אפשר דממשמותר לעשות לכוין לכתחלה ולהניח ה

 .)ס"ק נד( מ"ב. הביאו הבכגון זה מעתה
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 דוגמאות למלאכת דבר האבד –סימן תקל"ח 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 היתר מלאכת דבר האבד 

 :)יב.(שנינו במועד קטן 

כדרכו,  גףוזולף וגומר  -הו הטעוש: וכן מי שהיה יינו בתוך הבור ואירעו אבל או אונס, או משנה"

ועד בר שאבוד במ: דמראגחמיץ. יאומר: עושה לו לימודים בשביל שלא  יהודה. רבי יוסידברי רבי 

א אבא: מאן תנ מר רב יצחק בראאסור... הא  -ותר לעשותו במועד, דבר שאינו אבוד במועד מ -

 -ת דיישי ומא לאו בפרונמי, כיון דכל י אמר לך: הכא -סי! דלא כרבי יו -וי במועד בדבר האבד שינ

מי מנהרדעא ביתא. רב דיפתין חן זוהאידנא נמי לאו שינוי הוא... דאמר שמואל: זופתין כוזתא, ואי

 טירחא"לייש חאמר: זופתין חביתא ואין זופתין כוזתא. מר חייש לפסידא, ומר 

נה ון קורה ראשותר לטעה מור' יוסי ור' יהודה בדין מלאכת דבר האבד. לדעת ר' יהודא"כ נחלקו 

ר לסחוט ר' יוסי מות ך לדעתאה. ולסחוט את הזיתים רק פעם אחת, וכן מותר להכניס יין לחבית ולכסות

 לגמרי את הזיתים ולהכניס לחבית ולגוף.

אחר לם שבמלאכות ד, משוה בלבן קורה ראשונביאר שלדעת ר' יהודה מותר לטעו )יא: ד"ה טוען( ריטב"אה

 הפסד מועט לאלה, אך רובמכן אין הפסד מרובה. ולדעתו ההיתר הוא רק בדברים שיש בהם הפסד מ

סי ביאר, א ד"ה רבי יוהריטב"ת ]חששו. ולדעת ר' יוסי חששו אפילו להפסד מועט ולכן גומר כל המלאכו

ת לעשו רוכן האם מות כה,מה ההפסד המתיר מלא שמחלוקת ר' יהודה ור' יוסי היא כפולה, נחלקו

 ינוי[.ללא ש גם מלאכת דבר האבד ללא שינוי, שר' יהודה מחייב שינוי ור' יוסי מתיר

ם אד מועט, אך ם להפסשים גביאר את שיטת ר' יהודה, לדעתו חוש )יא: ד"ה טוען והלאה( ר"ן, המנגד

כות. משיך את המלאיתר להם ה, ולכן אין שויתעכב עם שאר המלאכות לאחר חוה"מ אין בכך הפסד כלל

תם ף שאין במניעחול, אבשה ולדעת ר' יוסי מכיון שהתחיל בהיתר גומר את שאר המלאכות כדרך שעו

 הפסד. 

זו ולא  הביאו מחלוקת יד( מןסי) שרא"וה )ו.( רי"ףהלגבי המחלוקת שמובאת בגמ' לגבי זיפות חבית וכד, 

, וכך עז(סי' קצה עמ' ק) מ"קסירש פוכן  ,פסק כדברי שניהם להקל )ח, יד( רמב"םה .הכריעו הלכה כדברי מי

ד לא אם יעבור המועול השנה כין לצורך גבי מי שצריך לקנות י ,טו מןסיבאח"כ )שהרי כתב הרא"ש בדעת  טורביאר ה

ע גדולות משמות ליות קטנין חבמדלא חילק בו ,ימצא כמו שנמצא במועד מותר לקנות ומותר לקשור החביות ולזפתן

 .(סתם חביות גדולות הןשהרי  . אך הב"י דחה,דבכולהו שרי

מי שהפך את זיתיו או שהיה יינו בבור, ואירע אונס או ששכח או נתעצל שהיה סבור שהיה  :שו"עה כתב

יכול לשהות לאחר הרגל ולא עשה קודם הרגל, מאחר שהוא דבר האבד זולף וגומר ומזפת החביות, בין 

וה"ה דיכול לתקן  :רמ"א]בחביות, כדרכו, בלא שינוי;  )פירוש שישים בהן מגופתן(לות, וגף קטנות בין גדו

, אבל לא יכוין מלאכתו במועד אלא יעשה הכל קודם המועד אם יודע שיצטרך )מרדכי(החביות לקשרם בעקלים 
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וכן שולה פשתנו מן המשרה, וכל כיוצא בזה מדבר האבד, ובלבד שלא יכוין  [.)הגהות מיימ' ות"ה(במועד 

 מלאכתו במועד.

שש"כ פס"ו ) רבךיוא גרש"זדעת ה אם היה יכול לעשות מלאכה זו, והניח על דעת שיעשה לאחר זמן ושכח,

 אונס.יב לשמותר לעשותה בחוה"מ, מכיון שהוא דין דרבנן יש להקל דחש הע' קנח(

ין זה נחשב ועד אקא במשכשיש סיבה הכרחית שהמלאכה צריכה ליעשות דוו )ב, צח(חוהמ"כ כתב ב

ך הרכב חג ממש, וצריהד ערב ת עלמכוין, כגון בעל רכב שחייב דבר יום ביומו להסיע אנשים או סחורו

יש ש אלא שהוסיף ת א()או תסק"פוכ"כ הלעבור תיקונים וכיוצ"ב, אין זה בכלל מכוין מלאכתו במועד. 

 עד.ץ עם רב מורה הוראה אם אכן המצב בגדר זה שהכרחי להמתין למולהתיע

 סעיף ב':

 הכנסת פירותיו מפני גנבים 

 )יב:(שנינו במועד קטן 

רב  לתוך ביתו. בצנעא כניסם: תנא: ובלבד שיגמרא: מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים. משנה"

תוך ביתו! בבצנעא  םסובלבד שיכני יוסף הוה ליה כשורי, עיילינהו ביממא. אמר ליה אביי, והתניא:

אוושא  -כרי דנורא בעו מדויון דבליליא בעו גברא יתירי, ויממא הוא, כ -אמר ליה: צנעא דהני 

 מילתא"

ה גמ' ד")מפריס  ליחיא נורבי דתלמימדברי . אמדוע יש חיוב להכניס את הפירות לביתו דוקא בצינעא? 

לה ם תקוכדי שלא לגר אבד,עולה שהחיוב להכניס בצינעה הוא חיוב כללי לכל מלאכות דבר ה (תנא

שלדעתו  ןרמב"ת האביא ה (אד"ה גמרא תאנ)הריטב"א . בלאנשים הרואים אותו עושה מלאכה בחוה"מ. 

בפרהסיא.  ותר גםד מהחיוב להביא בצנעא הוא רק בהבאת פירות, אבל בשאר מלאכות דבר האב

שגופו  דברעה, לבין ס בצינמכנישהוא בין הפסד חיצוני כגון גנבים, שאין הפסד ועיכוב במה והחילוק 

. ג. ברלות ועכוב בדבוא עציכן  לא הצריכו צינעא כי אולי מפני ,ממש נפסד ואבד כיון שהפסידו ניכר

ור ינו ברסד שאבין הפוהסיא, מחלק בין הפסד ברור שמותר אפילו בפר (ד"ה אמר המאירי מכניס)מאירי ה

 שאין הכרח שיבואו גנבים ויגנבוהו, ולכן התירו רק בצנעא.

)ד"ה  יסור! תוספותאך שום בכ מדוע אסור להכניס את הפירות אם הם נמצאים במקום המשומר, הרי אין

כה ירחה ללא מלאהאם ט פקיםשאיסוף הפירות הויא מלאכה, אך תוס' מסת תוס' הרבמביא בשם  מכניס(

לאכה, ללא מ ו גם טרחהשחכמים אסרביאר  (גמ' תנא) מפריס יחיאל רבינויד תלמאסורה בחוה"מ. 

 ואסיפת פירות ממקום המשומר אסורה מפני הטרחה. 

ר"י  מעשה בא לפניוסיא. ף בפרהאשיתכן ואם הוא דבר לצורך המועד, יש להתיר  )סי' תתנה( מרדכיכתב ה

גלות יר להביאם בעוהת ,םאכלוייוליכם לביתו בשעורים של ישראל שהיו בבית הגוי והיה ירא שאם לא 

 .בחול המועד משום דבר האבד

מותר להכניס פירות מפני הגנבים אם אינם במקום המשתמר; ומיהו יעשה בצנעה כגון : שו"עכתב ה

אבוקות שיכניסם בלילה; ואם הוא דבר שיש בו פרסום בלילה יותר מביום, כגון שצריך להכניסו ב
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)המגיד : ואם א"א לעשותן כי אם בפרהסיא, הכל שרי בדבר האבד כתב רמ"אוהם. ובקולות, יכניסם ביו

 .פרק ז' ומרדכי פרק מי שהפך(

סה ד ואף דההכנד המועעהשהות גם בזה וכן בכל דבר האבד אסור לכוין לכתחלה לש )ס"ק יא(מ"ב כתב ה

 .הוא רק טרחא בעלמא

"י כך פשת הקיץ, ועימי חוב ורוצה לקבלם ולענין שכיר שניתנים לו מספר ימי חופשה קבועים בשנה,

לם להעדיף לקב ו סיבהליש  שאם )מבקשי תורה עמוד תסה(גר"מ פיינשטיין יצטרך לעבוד בחוה"מ, דעת ה

בכך,  ו צורך מיוחדלם אין אבל אדוקא בקיץ, מותר לו לעשות כן ואינו נקרא 'מכוון מלאכתו במועד', 

 א בחוה"מ, גםלם דוקקבבלצריך להשתדל לקבלם בחוה"מ דוקא. ומ"מ משום מידת חסידות יש מעלה 

ר ים לסדביכתבו שחי סה( )ז, משה בארו"ת וש )סז, יד( שש"כאם יש לו סיבה להעדיפם לקבלם בקיץ. וה

ר לו יץ וכדו' אסוימי הקם בשחופשתם תהיה בחול המועד, ואם הפועל לא עשה כן ולקח חופשה בתשלו

וא ה"מ, זולת אם ו בחוהרותלעבוד בחוה"מ אף שמפסיד עקב כך שהבעה"ב אינו משלם לו את ימי העד

 .בגדר 'אין לו מה יאכל'

 סעיף ג':

  מעיר לעירהסעת ממונו 

יר מעיר לע מונוהסיע מסור לשא דכ"ש ',ובלבד שיכניסם בצנעא בתוך ביתו'תנא למד מדברי ה מרדכיה

 .אם לא בשביל דבר האבד

 עיר לעיר, אם לא בשביל דבר האבד.אסור להסיע ממונו מ: שו"עכתב ה

 סעיף ד':

 חיפוי התאנים מפני הגשמים 

 )יג:(שנינו במועד קטן 

ר אבא בה רבי חייא ליגי ב: פאגמריעות בקש, רבי יהודה אומר: אף מעבין. : מחפין את הקצמשנה"

 אסמוכי. וחד -ן יאקלושי, מעב - ורבי אסי, ותרוייהו משמיה דחזקיה ורבי יוחנן. חד אמר: מחפין

 -ן מי הכי: מעבינמין כרי. תניא עושה אותו כ -ין אסמוכי, מעבין בבין אקלושי  -אמר: מחפין 

 כרי, דברי רבי יהודה"עושה אותו כמין 

 הז הענפים סומך -אסמוכי  ים מרוחקין זה מזה, דלא הוי כסוי גמור.שמכסהו בענפ -אקלושי : רש"יופ

 ז. ד"ה מתני'() נמוקי יוסףה כסות.לביחד, כדי שיהו נוחין  מכנסין אותן -כמין כרי  לזה, דהוי כסוי גמור.

 ונות. ינות על התחתנות מגליומעבין עושין אותן כמין כרי ומניח אלו על אלו כדי שיהיו הע :פירש

ביאר  ה"מ()פי רמב"םה אולם. מורפסק כת"ק, וכמפרש שמחפים הוא 'אקלושי' היינו כיסוי שאינו ג טורה

כתבו יהם וב"ם דברוהרמ ו הרי"ףושמפני כך סתמ ,דהכי קיימא לן )ח, יד( מגידוכ"כ ה ',אסמוכיכמ"ד '

 .לשון המשנה בלבד

 מותר לחפותם בקש אפי' חיפוי עב. היו לו תאנים שטוחים בשדה ליבש וירא מהמטר,: שו"עכתב ה
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 סעיף ה':

 הפיכת סחורתו שלא תתקלקל 

 קינמו". המועדאטלתא בי מטלפרקמטיא אבדה שררבי יעקב בר אחא בשם רבנן " )ב, ג(מובא בירושלמי 

הפכוה ממטה ישלא  ם תעמודאם יש לו סחורה ממיני פירות או תבואה ואשביאר  )ו. ד"ה דחזי( יוסף

לאו  ו פירות דנקטבואה אתני מיש הוסיף ב"י. המותר להפך אותה בחול המועד ,למעלה יתעפש או ירקב

 .ין לכל סחורה כיון דדבר האבד הואדוקא דהוא הד

 חה"מ.הפכה בלתר מו מי שיש לו סחורה שאם לא יהפכנה ממטה למעלה תתקלקל,: שו"עכתב ה

צה כדין, אך רו חוה"מבסגורה  יש ללמוד מכאן גם לענין סוחר שחנותוש )ו, סז( הלוי שבטכתב בשו"ת 

בדבר כי  ב, שיש איסורוכיו" צמועלנצל ימים אלו כדי לסדר חנותו ולמיין הסחורות כל מין ומין בפני 

שותו זה יצטרך לע תו דברשייעעקב אי טורח טירחא האסורה בחוה"מ, וטורח לצורך אחרי החג, ואף כי 

רבך גרש"ז אוים הכ"כ בשו .אחרי החג ויהיה הפסד, מ"מ ההפסד הוא מניעת ריווח ולא הפסד מהקרן

 .)שש"כ פס"ו הע' פד(

 סעיף ו':

 המכוין מלאכתו במועד 

 )יב:(שנינו במועד קטן 

ם ד. וכולן, אמועו בלאכתמ"ושולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא תאבד, ובלבד שלא יכוין את 

מת, מהו כתו במועד ווון מלאכיאבדו... בעי מיניה רבי ירמיה מרבי זירא:  –כוונו מלאכתן במועד 

 -דיה כא נמי: לדיהן. לא קנסו רבנ -בריה לקנסו רבנן,  -שיקנסו בניו אחריו?... אלמא: לדידיה 

 א קנסו רבנן"ל -קנסו רבנן, לבריה 

אה חה למועד ועשו והנילאכתמוכל המכוין  ד( ,)זכתב  רמב"םוה .יאבדו שאסור ליהנות מהם "ירשופי

 -ח"ב דף כ )רי"צ גיאת הגם  .ח:(ן עה כ)לאוי סמ"גוכ"כ  ,במועד בית דין מאבדין אותה ומפקירין אותה לכל

ר הפסיד ולהפקילוייבים שבי"ד מח ()שערי תשובה סי' רטז רב נטרונאיורב מתתיה ורב פלטוי כתב בשם  כא(

 .משום קנס

עשות אותה ותו מלאמונעין ומניחים אותה לאבד ש ,)מובא במגיד(שפרשו  גאוניםהכתב בשם  רמ"ךה אך

  .אבל להפקירה לכל ולאבדה בידים לא קנסו ,מלאכה

 הו(מ)ו: ד"ה  סףמוקי יונה כתבכיצד ינהגו אם עשה מלאכת אחרים ואין יכולת לקונסו במלאכה זו? 

בשם  ד ח"ה לז:()נ"ירוחם  רבינו "כ, וכדמשמתינן ליה עד שיקבל דינא ומלקינן ליה ,קונסין אותו בעצמוש

 ()הב"י בבדה"ב תמה, הרי יכולים לקונסו בשכר שקיבל על עבודתו! נטרונאי רב

גבי אם היה כתלו גוהה  ז. אות ו(מו"ק ) פסקי התוספותכתוב במה ההגדה של 'כיון מלאכתו במועד'? 

, לא מיקרי כיוון מלאכתו ,אם נתעצל שהיה סבור להמתיןש ,נהו מפני הסכנהלרשות הרבים סותרו ובו
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יש מי שכתב דדוקא מכוין הביא ש )ו: ד"ה מתני' מכניס(נמוקי יוסף גם ה .סי' תתנג(. ו)סי' תתמא מרדכיה וכ"כ

 .אבל שוכח או מתעצל וכל שכן אנוס אין קונסין אותו ,מלאכתו הוא דקנסו

 סמ"גה ". וכן ביארא תאבדדי שלת אותה מלאכה במועד כונעין את הבן מלעשוואין מ" )שם( רמב"םכתב ה

לל. אך א קנסו כל וכתבו שאת בנ ואע"ג שהן החמירו במכוין מלאכתו, לאבדה ולהפקירה, ,)לאוין עה כח:(

נו בנסים וואפילו מת ק נו,כתב רבנו ירוחם שבדבר שאינו אבד, אם עשאו בחוה"מ מאבדים אותו ממ

 אחריו. 

תה ומפקירים או ה ממנואות המכוין מלאכתו והניחה למועד ועשאה במועד, ב"ד מאבדין: שו"עכתב ה

, היו מלאכת אחרים שעושה סופר ואם הוא עושה מלאכת אחרים שאי אפשר לקנסו, כגון חייט או :רמ"א]לכל; 

 בר האבד.תה אם הוא דו לעשולמותר ; ואם מת, לא יקנסו בנו אחריו ו[)ב"י ור"י(משמתין ליה ומלקין אותו 

 לבנו. , וה"העולםלביאר שקנס זה דומה לעושה מלאכה בשבת שאסור לו  )סק"ב(מגן אברהם ה

 .בה התעסקאר עד לאחר המועד מותר לאם לא זכה בה אדם ונשש )ס"ק יז( מ"בכתב ה

 שאם עשה המלאכה ע"י גוי לא קנסו אותו. )אות כג( כה"חכתב 
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 דיני הסחורה בחול המועד –סימן תקל"ט 
 ובו י"ד סעיפים

 סעיף א':

 קניית ומכירת סחורה 

 )י:(שנינו במועד קטן 

לפי, דבן בשיתא אהוה מזקא ד"ואמר רבא: פרקמטיא כל שהוא אסור... רבינא הוה ליה ההוא עיס

א זי בבני אקרסיק זווה משהייה לזבוניה בתר חולא דמועדא וזבניה בתריסר אלפי. רבינא ה

אידנא יה: כיון דהאמר ל יהו?תא, אתא לקמיה דרב אשי, אמר ליה: מהו למיזל האידנא עלידשנוא

 ושרי" בד דמי,כפרקמטיא הא -הוא דמשכחת להו, ביומי אחריני לא משכחת להו 

 כב( ,ז) רמב"םה "כחא. וכום טרלקנות סחורה או למכרה אפילו כל שהוא אסור מש כג( מן)סי רא"שכתב ה

". רך המועדבהמה אלא לצובדים ווע יםואין לוקחין בת ...במועד בין למכור בין לקנותאין עושין סחורה "

  .בפרהסיא וביןבצנעא ומשמע שהסחורה אסורה בין 

ו בא סחורה לידשכתב מי  י' תרפ()ס אגורה כתב שמותר לישא וליתן בצינעה. גם )סימן דש( רוקחה אולם

 .ותרילכך בצנעא מהוא ה קל שאפילו בשבת איסור ,לישא וליתן בתוך ביתו בצנעא בחול המועד מותר

  .רה דמותאבל בבית נרא אסור, דוקא בשוק דאיכא טורחש )סו"ס דש( יראיםוכ"כ ה

רבוותא  כדאי הם הני נן הואדרב אם ריוח מרובה הוא שרי בצנעא כיון דמידי, שב"יכתב הולענין הלכה 

 .יאהוצלשהיה בדעתו  ויוציא ממנו לשמחת יום טוב יותר על מה ,לסמוך עליהם

ל מנת עם הלוה מעות אאפילו ר; וכל סחורה, אסורה; אפילו כל שהוא, בין לקנות בין למכו: שו"עכתב ה

לא אם כן אלך ולתובעם, כול ליו ישיתנו לו אחר כך יין או סחורה אחרת בפרעון חובו כדי להשתכר, אינ

: כתב רמ"אוהתבעם. ומם וימקל המועד ללך בחואינם מצויים אחר המועד דהוה ליה דבר האבד אם לא י

היה שוב יותר ממה טת יום שמחלמיהו אם מזדמן לו ריוח מרובה במועד, יכול למכור בצינעה; ויוציא 

 .)ב"י(דעתו להוציא 

 .סק"א() "במ. וכ"כ המפני הטורח הסחורה אסורש הביא את הטעם (א)סק"מגן אברהם ה

, עדן מלאכתו במוא יכוישל ךשגם אם הסחורה אינה מצויה לאחר המועד, צרי (ב)סק" מגן אברהםדעת ה

. וכן מובא במועד כתו, אע"פ שאינה מלאכה אסור לכוין מלאשולה פשתנו מן המשרהשהרי גם ה

 במ". וכ"כ העדרן במומוכאם היה יכול למכור משכנות ביוקר כ"כ קודם המועד אסור לבמהרי"ק ש

 .)סק"ד(

 

כתב שהאיסור ללכת ולתבוע את חובו הוא דוקא כאשר צריך לטרוח בדיני ודיינא, וכך עולה  א(סק") ט"זה

אבל אם א"צ אלא לתבוע לעצמו שיפרע מהגמ' 'מהו למיזל עלייהו' דמשמע שהוא צריך ללכת ולתבוע, 

ת, משום שקלקול והמציאות כיום שתובעים אפילו בדיינים, ולימד עליהם זכולו לא מצינו איסור. 
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ואיסור התביעה  ,בחזקת ספק דבר אבוד לכל הפחותהחובות הוא מצוי ביותר, ולכן כל החובות הויין 

כתב שבכל גווני אסור, וכ"כ  רעק"א אולם. מלאכהעושה בזמן התלמוד דהא לא  לואפי אינו איסור גדול

דעיקר האיסור משום דע"י קבלת  ,אינו מסכים לדברי הט"ז שטים עצי שולחןבספר . גם נהר שלוםה

הסכים  )ד"ה לילך( הלכה באור. גם הומאי נ"מ אם הם בעיר אחת או לא ,הסחורה נגמר עתה המקח במועד

 .)סק"ב( מ"ב. וכ"כ ב)ולגבי סוף דברי הט"ז, עיין לקמן ס"ג(לדבריהם, ולכן לא הביא דברי הט"ז 

 סעיף ב':

 תביעת חובו במועד 

 וי בעיר בשארינו מצא"כ מהמעשה המובא בגמ' עולה שאפילו דמים שהלוה אסור לתבעם במועד, אא

 י' תלב(הישר חדושים ס )ספר "תרה לשלא היה נרא )תוד"ה פרקמטיא( ר"יכתב בשם  )סימן כד(הימים. אך הרא"ש 

אולם  ,ההלואלא ואסור  משא ומתן של סחורה שדוקא ,משום פרקמטיאהלואה לגוי בריבית לאסור 

אפילו פרעון משמע ש, ומהגמ' משמע שרב אשי התיר לגבות חוב דוקא אם לאחר המועד לא ימצאם

  .כעין פרקמטיא אסור, שהוא להלוות אותה הלואההלואה אסור, וכ"ש 

ועד, ורשב"ם בלו במ"י לקשאם הגוי חייב לישראל בהקפה בלא משכו, מתיר רש הגהות אשיר"יכתב 

רשב"ם, הרי  ל דבריתמה עוסובר שמדובר על חוב הבא מחמת הלואה.  ב"יה .ירדישר כח המחמאומר 

 בר האבד? לכןצמו בדל עעהחוב של הגוי לישראל בלא משכון הוא דבר האבד, ומדוע שיחמיר אדם 

בר דמיר דלא הוי מי להחדפיר סובר רשב"ם דש ,שאינו בודאי אבד אם לא יתבענו עכשיולדעתו מכיון 

דברי  הפרע מן הגויות דלפשיטכתב ב כב( ,)ז מגידוה .בד בודאי אם לא יעשה עכשיוהאבד אלא דבר שיא

 .וכן הלכה ,הכל מותר דבכלל דבר האבד הוא

מותר שן צריך לומר ו; ואיעותיממי שהלוה לחבירו מעות, מותר לתבעו בחול המועד לגבות : שו"עכתב ה

 לגבות חובו מן האנס.

ם כול למצאם שו אם יואפיל ,ת ולתובעם שםאפילו לילך לעיר אחרביאר שההיתר הוא  ח(-)סק"ז מ"בה

ם עמם פילו למיקאו מעותי יית. ולעניין גבדגביית חוב בעלמא אין זה בכלל סחורה ,אחר המועד ג"כ

 מותר.בדינא ודיינא 

 סעיף ג':

 תביעת דמי פרקמטיא מחברו 

נו לוקח אדם שאיהכ יהא א"אעד סחורה שנמכרה לפני המועד אסור לתבוע דמיה במו לואפיש טורדעת ה

 .אז הוא מותר דהוה כדבר האבד "מ,הוהמוכר ונזדמן לו בח םמצוי במקו

י דעת ר"ת. שהרמותר לי שסובר, דכיון שאינו מקבל כעת במועד אלא מעות, משמע ודא ב"יה אולם

 ו.קומחשיב כהלואה ומותר לגבותה בחוה"מ, אף אם הלווה הוא אדם שנמצא במ

לחבירו פרקמטיא קודם מועד, יש מי שאוסר לתבוע דמיה במועד אא"כ יהא הלוקח  מכר: שו"עכתב ה

אדם שאינו מצוי במקום המוכר ונזדמן לו בחול המועד, דהוי כדבר האבד; ולי נראה שכיון שזקף עליו 

מ, אפילו הוא אדם שמצוי "הוליה כהלואה, ומותר לגבות ממנו בחהמעות בחובו קודם המועד הוה 
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)מרדכי ס"פ מי : וכן מותר לקבול במשפט בשביל חובותיו המותרים לתבוע כתב רמ"אוה. במקום המוכר

)המגיד ; וכן מותר לעשות זקיפה עם חובותיו במועד, כדי להבטיחן דכל זה בכלל דבר האבד, ושרי. שהפך(

 .פ"ז ונ"י פרקא קמא דמ"ק(

ובות ום שקלקול החות, משהם זכוהמציאות כיום שתובעים אפילו בדיינים, ולימד עלי )סק"א( ט"זכתב ה

נו איסור ור התביעה איואיס ,פחותבחזקת ספק דבר אבוד לכל ההוא מצוי ביותר, ולכן כל החובות הויין 

 .)ס"ק יא( מ"ב. וכ"כ המלאכהעושה בזמן התלמוד דהא לא  לואפי גדול

וא דבר סור, אא"כ האום זה וב משיתר הוא דוקא לקבול בעל פה, אבל לכת, שהה)ס"ק יב( מ"בומ"מ סייג ה

היתר  "י עצמו. ואףכתוב על להאבד, שאם יניח הדבר עד אחר המועד יוכל לבוא לידי הפסד, שאז יכו

 הט"ז הוא רק לעניין תביעה בדין שאינה מלאכה. 

 סעיף ד':

 מכירת סחורה מפני ההפסד 

דבר  ר שאינו חשובביא כג( ןמסי) רא"שה ".מותר –ר אבין: ובדבר האבד אמר רבי יוסי בעוד שנינו שם "

לאחר ו ,רתו בריוחור סחולמכ אבל אם יום השוק הוא במועד ויוכל עתההאבד אלא כאשר נחסר מהקרן, 

. )פ"ב ה"ג( שלמיוביר וכן מובא ,עדאסור למכור במו מהקרן, לא יפסיד ךא ,המועד לא יוכל להרויח כל כך

מצוי  ר האבד שאינויה דבה, ואם אין עושין סחורה במועד בין למכור בין לקנות" כב( ,)ז רמב"םה "כוכ

יוקר בזול או לקחו מכרו ב, ותמיד לאחר המועד כגון ספינות או שיירות שבאו או שהם מבקשים לצאת

 ".הרי זה מותר למכור או לקנות

את ידע  אי ,י אושעיאין לרבפקידמאלעזר הוו רבי יוסי ורבי " )ב, ג(עוד כתב הרא"ש, דמשמע מהירושלמי 

במועדא  ו למיזבנינהוונא מהב הדאת מזבן ואתי שתי גבן זבין רבי יונה הוה ליה ספרין אתא שאיל לר

מועד שביל שישמח בב מכורל ", שהתיר לואמר ליה שרי מיחדי את במועדא ואת שתי קונדיטון במועדא

)סי'  סמ"קו ע"ד( )לאוין עה כח סמ"ג ככ". וות בריוח לא היה שותהוואילו לא היו לו מע ,וישתה יין קונדיטון

  .קצה עמ' קעו(

ט, שלא אם לשמחת יו"ה מוציהי הב"י סובר שלא מתירים לאדם שיש לו די כסף ואומר שאם היה לו יותר

 די לא להזדקקכיו"ט  מחתנאמרו הדברים הללו אלא במי שיש לו מעות מועטים, ואינו מוציאם לש

  .)סי' תתמו( מרדכימהבריות. וכ"נ מהלשאול 

, וכן ה כדי פרנסתוה עושל הרי זוכל שאסור לעשותו במועד אם אין לו מה יאכ"כתב  כד( ,)ז רמב"םהאך 

כן שגם שית יב"אמנם כתב ה כל.ומשמע שההיתר הוא רק למי שאין לו מה יא ,"עושה סחורה כדי פרנסתו

די גם זה בכלל כריוח דעות בולהרויח כדי שיהיו לו מלו בצמצום ורוצה למכור הרמבם מתיר אם יש 

 .פרנסתו הוא

אם יש לו סחורה שאם לא ימכרנה עתה יפסיד מהקרן, מותר למכרה; אבל אם לא יפסיד : שו"עכתב ה

מהקרן, לא. ומ"מ אם הוא בענין שאם ימכרנה עתה יהיו לו מעות בריוח ויוציא יותר לשמחת יום טוב, 

שלא נאמרו דברים הללו אלא במי שיש לו מעות מועטים וחס עליהם מלהוציא מותר למכור; ונראה לי 
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כל כך לשמחת יום טוב. ואלו היו לו מעות בריוח היה מוציא יותר; אבל מי שיש לו מעות בריוח להוציא 

  לשמחת יום טוב ככל אשר יתאוה, ואין בדעתו להוציא כל כך, לא נתיר לו למכור כדי שיוציא יותר. 

די  ל הרווח, אלאכציא את ת יו"ט, אין הכוונה שיושכתנאי שיוציא יותר לשמח יז(-)ס"ק טז מ"בכתב ה

 קנות.קונה להבא במקצתו. וכן ההיתר הוא רק כשהחנות תהיה סגורה, ופותחה במקצתה כש

מטבע אחרי הד שער מא ירשמותר למכור מטבע זר בחוה"מ אם יש חשש ש )עמוד רטז(חוט שני כתב ה

 ו חפץ שעלול להתקלקל.החג, שדינו כמ

רות, הוצאות הישיהה וכל הקניי שבחישוב ההפסד והריוח יש לחשב את הוצאת )יט, לו( אליהו גר"מכתב ה

 כגון הובלה וכד'.

 סעיף ה':

 רווח שאינו מצוי 

  :)ב, ג(איתא בירושלמי 

יעול מרתא יהוה ידע דשי עדא."ר' יעקב בר אחא בשם ר' יסא הדא שיירתא שרי מיזבון מינה במו

 בין"אי לא לא יזזבין ורא יומיזלא עיבידתיה. א"ר מנא אין ידע דלא מיזבן והוא פחת מן אג

 ד אך לא ע"מעת הפסך מניראינו בדברי הראשונים שמלאכת חוה"מ הותרה רק לצור )תקלז, א(לעיל 

קום מלו ו והגיע ברשות הוא דכיון שכברהביא שיש אומרים " )י: ד"ה ובדבר( ריטב"אשירוויח, אלא שה

ציאו 'בדיתא' שהו י הנהרלגב א.()יוראיה לדבר מהגמ' , "הריוח דבר האבד הוא אם ההפסד כנגד הריוח

ע"פ אויות גדולות תם בכמאו מימיו ונשתיירו שם הרבה דגים, ואנשים רבים הלכו לקחת דגים ומלחו

, אלא זכו מההפקר יד' שהרהפסשלא היה לצורך המועד, והתירו זאת משום דבר האבד, אע"פ שאין שם '

רוחה , חשיב להויחדי להרל כבזו פרקמטיאע"כ כשיש דבר כזה שאינו מצוי התירו. אך סייג, שלקנות 

חא טובא טיא איכא טירדפרקמ יןדהא זימנגמורה, ואינו דבר האבד, ואין לומר שבפרקמטיא אין טירחה "

במועד  אם נזדמן"שי רושלמימה מדל )א, כג( רא"שגם ה ."טפי לשקול ולמדוד ולהוליך אלא ודאי כדאמרן

סחורות  והביאו הרבה במועד ריםכגון אם באו שיירות של סוח ,דבר שאינו מצוי מיקרי שפיר דבר האבד

כרין להם ונין מהן ומויוקר קת בומוכרים בזול ולא ימצאו אחר המועד ואף השיירות קונין עתה הסחורו

שם המגיד בו ז, כב() מב"םר, (.ו) רי"ףהוכ"כ  ".אא הפסד כיון דדבר שאינו מצוי הודמניעת הריוח הו

צת המפרשים שהעברת וק (148מ' )ספר האשכול ח"ב ע ראב"דוכן פירש ה .)שערי שמחה ח"ב עמ' טז( גאוניםה

 .ריוח נקרא דבר האבד

 ,פרקמטיא המזדמנת במועד ולאחר המועד לא משכחינן להשאפילו  "תרכתב בשם  )סי' תתמו( מרדכיה

מי שנתלעו, וכן  אלא זרעים שיבשו ותאנים 'דבר האבדעמה במועד, משום שלא נחשב ' להתעסקאסור 

וה"ה למי שיש לו סחורה למכור  .אבל מה שלא בא לידו לא מיקרי דבר האבד ,שהפך זיתיו שהקרן נפחת

ונזדמנו לו כעת קונים, או שיום השוק אירע בחוה"מ וכעת יכול למוכרה יותר ביוקר, ודאי אינו חשוב 

שאם ענין זה חשיב לדבר האבד, א"כ כל סחורה שרוצה למכור יחשב  ריב"אוכן פירש 'דבר האבד', ל

 לדבר האבד. 
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ר תכר בהם אסולא להשאו רוצה סובר, שכל שאינ (. חידושים ד"ה עוד מצאתי)פסקי דיני חוה"מ רמב"ןה אמנם

ים ך לעבדירצאבל אם הוא " ,'אין לוקחין בתים וכו' אלא לצורך המועדליקח במועד, שהרי שנינו '

ל והדבר הוא מוכר בזוו מי שכשיעובהמות כסות וכלים לאחר המועד ודעתו ודאי ליקח אותן, ונזדמן לו 

וט כיסו מור שלו ומיעהפסד גכוא ידוע שלא יזדמן לו לאחר המועד כגון השיירא, מותר לו ליקח מהן שה

ותר. אחר המועד דמלמזלת  יאפרקמטיא שה אם אתה מונעו עכשיו ודבר האבד הוא לו, הרי הוא כמכירת

 וש אחר במקצתהם פירליש ואבל להשתכר במקחו ודאי אסור... וראיתי רבים מן הראשונים שהתירו 

 כתב שראוי כרמב"ן. ריב"שה עניינים הללו ומה שנראה לי כתבתי".

מותר למכור רים שבעוד, סוו האי רב, )שערי שמחה ח"ב עמ' טז( ה"ר יצחק אבן גיאת, שכ( מן)סי ריב"שה

בר ון שהסחורה כ, דמכיקרןסחורה בנמצאת אצלו משום דחשיב לדבר האבד, וא"צ דוקא שיהא הפסד ב

אין לך  ,ו כל כך ריוחליתנו  לא ואחר המועד ,מוצא מי שקונה אותה עתה ביוקר ובריוח גדולבידו והוא 

ין עה כח )סמ"ג לאוי "מ מקוצרה םאול .הפסד מן הקרן גדול מזה שהרי עתה שוה סחורתו כמו שנותנין בה

 . כתב שאפילו למכור צריך שיהיה פוחת מן הקרן ע"ד(

כאן  בה, ולכן איןוהסבי עירשדברי הרא"ש אמורים כאשר יום השוק הוא יום קבוע לבני ה ב"יכתב ה

מכרו שרינן ליה ל וקר לאך ביכומפני ספק שמא לא ימכרנו כל הפסד, שיוכל למכור בשבוע לאחר מכן, 

שיב חת תמיד ולכן מצויו ינן. אבל שיירות אבמועד דהא אפשר שביום שוק הבא ימכרנו גם כן ביוקר

 .)כלל כג סימן ה(כדבר האבד. וכ"כ הרא"ש בתשובה 

באו, או שהם שיירות שאו  אם הוא דבר שאינו מצוי תמיד לאחר המועד, כגון ספינות: שו"עכתב ה

א רך תשמישו אללא לצוו שמותר לקנות ולמכור אפיל מבקשים לצאת, ומכרו בזול או לקחו ביוקר,

; )ד"ע( כה"ג(בר מותר ליסע עיר לעימפילו )ואלעשות סחורה ולהשתכר; והוא הדין לירידים הקבועים מזמן לזמן 

מועד, ההשוק שבתוך  ת ביוםקנואבל מקומות שיש להם יום השוק יום אחד בשבוע, אינו מותר למכור ול

 אחר המועד. שוק שלם הימכר ביו אינו נמכר ביום השוק שבתוך המועדשאין זה דבר האבד, שאם 

 ,רחאבדבר של טי הה אסורהרוח, ואע"ג שמותר לקנות ולמכורעפ"ד הנמוק"י ש (ו)סק" מגן אברהםביאר ה

זול ומוכר הבשעת  קונהשהוא  הלפי שכל עסקי סחורמותרת, הרוחה  לובדבר שאינו של טירחא אפי

 .בשעת היוקר

בר יך לומר שמדובה, צרמרו שאע"פ שנסיעה מעיר לעיר כרוכה בטירחה )ד"ה ואפילו( הלכה באורכתב ה

כלל דבר בזה, הכל הוא ויים בתל באיש שעסקו ומחייתו תמיד לנסוע על הירידים, וכיון שחייו ופרנסתו

 האבד ומותר.

 'יום השוק' 

כתב להתיר אם בא יריד אפילו כאשר יום השוק אינו שכיח, ואנו מחשיבים את הפסד  )סימן עט( מהרש"ל

כלל לישב בחנות אם לא שהחנות סגורה ופתוחה  רשאר ימי שוק אין להתיהריוח כהפסד קרן, אבל 

. והביא את )ס"ק יט(מ"ב וה )סק"ג( ט"ז. הביאו ה"טוי תלשמח אוכל זה כדי להוצי ,במקצת אם בא ליקח

אם בא "יריד" בחול המועד, או אפילו יומא דשוקא דאינו שכיח כלל כגון אסיפת " )קיב, ג(יי אדם חדברי ה
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הוועד שקורין "סיימיקש", ואפשר דהוא הדין כשחל השבוע שלפני פסחם בחול המועד וידוע דאז הם 

 . "קונים הרבה, חשוב כיומא דשוקא דלא שכיח, וצריך עיון

ו"מ ו"ה בענין מגים בעשנוה ה הרבה מהאחרונים קראו תגר על קלותוהנ" )אות יז(מחצית השקל כתב ה

וד. דאם לא דבר אבלחשבו דואפשר ' :וז"ל תבכ בהרליה א פרה"מ. ולא מצאתי להם תקנה אלא שבסבח

יסגרו כל שאם היה אפשר  ר לענ"דש לומי)ונוסף לזה ישבו כ"כ זמן כל ימות החג בחנות יתמעט המו"מ מישראל 

פשר למחות בל כיון שאי אחמיר. אוי להעיר חניותיהן בחה"מ. וגם אין סוחר גוי דר באותו מקום אז ראישראל שבאותו ה

ניו לילך לסוחר דו. ירגילו קונותו לבחסגור שכלם יסגרו חניותיהן. כ"ש כשיש סוחר גוי. אם כן אם הירא וחרד על דבר ה' י

י אינו לאכה מזה. כלמוד מין לוסיים ועכ"פ א ט(אחר והוי דומיא קצת להלואה לאותן שרגילים אצלו שהותר מה"

 .)עכ"ל(' דומה לפרקמטיא שיש צדדי קולות הרבה בפוסקים

ת עשיית מלאכוכרוך בהם מסחר התיר לעשות ג "ט(שיירי המנחה לאו"ח סי' תקל"ט ס) פתים מנחתומ"מ בספר 

 מלאכה שאינהש הכריע ("שראד"ה  סוס"י קל"ה) חזו"אוההותרו כל המלאכות לצורך זה, מהתורה, ולדעתו 

ך רח אסרו לצורמל וטועבה  הותרה, ומלאכה שיש )כגון מלאכת מחתך הנזכר בביה"ל(כרוכה בטורח ובעמל 

עוד  יש להבהירש (13 )הע' "תפסקוהעיר ה פרקמטיא של מניעת ריוח אפילו איסורה אינה אלא מדרבנן.

וקא טיא היינו דובפרקמ משיית מלאכה מנקודה חשובה להשלמת ענין זה, כי אף לרוה"פ האוסרים עש

לא קניה אאינה  ופאגשעצם עשיית הפרקמטיא כרוך בעשיית מלאכה, אבל אם עשיית הפרקמטיא 

 .מש לא אסרינןמלאכה ת מומכירה ושאר מו"מ אלא שעקב כך יגרם מצב של דבר האבד ויצטרך לעשו

ם ם אנשים שאינאם, גם שות או לקנ שמותר לבקר ביריד ע"מ למכור )שולחן שלמה( גרש"ז אוירבךדעת ה

ך ות, ואין צריאו לקניבוויר"ש קבעו את היריד לימי חוה"מ מהטעם שאז אנשים פנויים ממלאכתם 

ה , כיון שלמעשהמועד ורךלחשוש משום לפני עיור במה שנכשל למכור לאנשים גם דברים שאינם לצ

ב שאם יש כת )יט, לח(ו מ אליהר"גיד. וההוא דבר האבד בשבילו, אחרי שהם קבעו את ימי המועד לימי יר

, כיון כור או לקנותותר למ, מתערוכה או יריד שנערך אחת לתקופה, ובאותה עת מתאספים הרבה קונים

סור בכל שבוע, א מתקייםק ששהוא דבר שאינו תדיר, נחשבת מניעת ריוח כדבר האבד. אבל ביום השו

ב שכת הרחבות ז, ה() לכהה יפנינ. אולם ראיתי בלמכור או לקנות אלא דברים הנצרכים לצורך המועד

תורה ושמחה, נועד לשלו שאין לך זלזול גדול יותר במועד שמנצלים את הזמן המקודש שלאסור "

נה מועד, גם לקוללאכתו מון לקידום עסקים. בנוסף לכך, הואיל ולמוכר הדבר אסור, שהרי הוא מכו

ם חה בהיתר, ואות פתוהחנ משום דבר האבד הם כאשראסור להשתתף בעבירה. זה הכלל, כל ההיתרים 

 ."מועדביבורי ל צאינה פתוחה בהיתר, הקונה בה מסייע לדבר עבירה, ונעשה שותף בזלזו

 .(ב)אות  פסק"תכ"כ הואבד. שמכירת סוף עונה בהוזלה משמעותית נחשבת לדבר ה )סז, ל( שש"ככתב ה

 

מי שצריך לקנות איזה חפץ שלא לצורך המועד ואותו חפץ " )ח"ה סימן לו אות ג( משה אגרותכתב בשו"ת 

אינו מצוי במקום שהוא דר, מותר לקנותו בחול המועד, אם על ידי זה ירוויח שלא יצטרך לעשות נסיעה 

מי שצריך והוסיף ש". "מיוחדת. כגון שבחול המועד יהיה בלאו הכי במקום שהחפץ מצוי שם לקנותו

זה חפץ לצורך המועד אסור להוסיף ולקנות ממין זה שלא לצורך המועד, אף על פי שקונה את לקנות אי
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כולם בבת אחת. אבל מותר לקנות בריווח לצורך המועד ואם יוותר לאחר המועד אין בכך כלום. ואם 

 אלישיב גרי"שוה ."יוזילו לו מהמחיר אם יקנה עתה בבת אחת את כולם, מותר לקנות כולם במועד

כתב שאם אין בזה תוספת טירחה לקנות כמות גדולה יותר לצורך אחר המועד,  קשי תורה עמוד תעב()מב

 מותר.

 תגר הקונה סחורות 

 .)כל בו(אבד דבר ה הויד: ותגר שקונה מזה ומוכר לזה וחוזר וקונה ומוכר, מותר, רמ"אכתב ה

וק מכור ביום השקנה ויור ויביאר שטעם ההיתר הוא משום שאם ימכור היום, יחז )סק"ח( אברהם מגןה

 !המועד אלא לצורך ם,אסורי "הואפ ,חניות לוקחין וחוזרין ומוכריןהשני. אך התקשה, הרי כל בעלי ה

 כשיבוא הלוקחו ה,גורס היתה תשהחנו רש"לוכ"כ  ,בביתו מותר אבל בחנות אסור ותירץ שכאן דוקא

 .)ס"ק כג( מ"ב. וכ"כ הוביריד שרי למכור כדרכו ,חה במקצתלקנות פות

 עבודה עבור רווח גדול מאוד 

ד ודאי מקרי דול מאגווחא ר, "אמנם נ"ל דעבורי )הקדמה לסדר מועד, כללי השמחות(תפארת ישראל הכתב 

ה ה, והרי בשמחק' מנ של דבר האבד, וכן מסתבר שלא יהיה הפסד פרוטה מהקרן עדיף מהפסד רווח

  .מאה"בזבז פרוטה להרוויח מ

נן ייתיאד"ואף על גב  שכתב: :(אקידושין ל)הריטב"א דברי העיר עליו מ )מערכת הה"א, ב( שדי חמדה אמנם

ספות ר, תירצו בתובוא שכשים רשראייה מעובדא דדמה בן נתינה שהפסיד בשביל כבוד אביו  (.)לאלעיל 

מי נס, וכדחזינן רון כיחס דהתם דלא הפסיד משלו אלא העברת ריוח בעלמא לא חשוב דבר האבד ולא

ו של רקמטיא בחולמכור פלאסור דהעברת ריוח לא חשיב דבר האבד ו (:)מו"ק ילענין מלאכת חול המועד 

 אבד הוא, הכאדבר ה לאומועד אף על פי שלא ישתכר במכירתה לאחר המועד כמו שמשתכר עכשיו ד

ב הפסד בוא אינו נחששים ריל ששנמי לא חשיב דבר האבד אלא בביטול מלאכתו". הרי לנו שאפילו רווח 

 אלא רווח.

 מחתך 

ר יתכן ויש היתפ שאע"שתב כתב להליץ בעד אלו הפותחים חנויותיהם במועד, ולבסוף כ אליה רבהה

ש ואף שבדבר תל כדומה.וה"מ לא מצאנו תקנה לחתיכת פשתן ובגד בחנות בחלפתוח את החנות, עדיין 

ק אם יש יו, וכתב שריא דברהב נו()ד"ה איבאור הלכה . הם דהוי מתקן אסורמ"מ במקו ,אין איסור חתיכה

לדבר  חשיב ,י הפסדזה ודאו מל שהגיע זמן פירעון שלהם ואם לא יפדם יהיהלאדם נושים עם שטר חוב 

ה בצנעה, אך ת מלאכעשוהאבד שמותר לעשות מלאכה בשביל זה. אך סייג שכל ההיתר הוא דוקא ל

פי וושא מילתא טאין לך אכן , ודמי יודע שאין לו מה יאכלכשעושה כך בחנותו הוי מלאכה בפרהסיא 

טוב  בודאיביה"ל שהסיים  כןל .ועדויש בזה ביזוי מ ,ממה שהחנויות פתוחות להדיא כל היום בחוה"מ

מחת ריוח יותר לשהצת מן קא וגם יוצי ,ליזהר שיהיה החנות סגורה ופתוחה במקצת כשבא הקונה ליקח

  .יום טוב
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 סעיף ו':

 טירחה אחר מציאה 

 )יא.(שנינו במועד קטן 

אמר ליה  .מלח מינייהובא למיהו ר"בדיתא לבאי כוורי. אזיל כולי עלמא צוד, אייתו כוורא. שרא ל

עתא דמעיקרא אד : כיוןיהלכובשן! אמר  -אביי: והא תנן: כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד 

מיתאכלי  י נמינה.. אמר ליה: בד דמי, ושרי.כפרקמטיא הא -דאכילה אייתינהו, ואי שביק להו פסדי 

 אגב איצצא"

! וביאר נו מצוי תמידבר שאיא דתמה מדוע לא התירו במציאה כפי שהתירו לגבי שיירות מפני שהו ב"יה

ונה , בשגדר שמגיעים(זמן מו שאין )אע"פששיירות הם חלק מהצורה בה אנשים מתפרנסים ולכן דעתם עליה 

פ"א סי' )א"ש הרבד. ודבר האליב ממציאה שאין היא מצויה כלל ואין דעתם של אנשים עליה, ודאי לא חש

שונה לא הוא רווח גמור, באשבמציאה אין 'הפסד'  אות יא( 147)האשכול ח"ב עמ'  ראב"דהכתב בשם  כח(

 לא מקח וממכרווחא ארום עד כאן לא שרינן משמפרקמטיא שאם לא ימכרנה הוי הפסד. עוד תירץ "

לא  חאה ואיכא טרלאכי מיקרמאבל מליחת דגים  ,שהוא דרך כל אדם לא מיקרי מלאכה וגם ליכא טרחא

 ".שרינן לה משום רווחא

 ור לאספם כדיתו, אסל שפעמציאה, אסור לטרוח ולחפש עליה; כגון נהר שהציף דגים : שו"עכתב ה

 לכבשם, אלא א"כ יהיו ראויים לאכול מהם במועד.

 כרירו מקח וממיה שהתה מצוהביא את ביאור הב"י, שמציאה אינה דומה לשיירה שאינ )ס"ק כד( מ"בה

 , בשונהדסלכן חשוב הפ משום רוחא, משום שמקח וממכר חיי אדם תלוי בהם ודעתם על זה תמיד,

 ממציאה שהוא רק רווח בעלמא.

 

 סעיף ז':

 המלוה את חברו על חפץ 

ל ע ,ל הסחורהרבית עי שלא באם הלוה ישראל מעות לגו זרוע אורבשם  )סי' כד(כתב בהגהות אשיר"י 

אפשר  ,מלוהשראל הלי מים שתהא הסחורה קנויה אחר שמנה ימיםמנת שאם לא יפרע אחר שמנה י

 .על העושה בו כפרקמטיא גמורה להחמיר מכל מקום יש ,דמותר

א ח' ימים שיה ו לסוףלפרע המלוה את חבירו על חפץ או על סחורה על תנאי שאם לא י: שו"עכתב ה

 קנוי לו, יש מתירים ויש אוסרים.

שלא יערימו ובעולם שממכר וביאר את דעת האוסרים, שאם נתיר זאת, יתירו כל מקח  )ס"ק כז( מ"בה

ש ב להחמיר כהידאי טווא לדינכתב שו .ובתוך המועד יהיה הלואה ,יהיה המקח חל אלא אחר המועד

 .תו להעריםין כונאת נה מאחר שבאמומ"מ אין למחות ביד המיקל וסומך על דעה ראשו ,אוסרין
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 סעיף ח':

 רע יין בחובואנס שפ 

דו ו, דכמציל מילו ממנתר לקבואנס שפרע לישראל יין בחובו, מ: סי' טו(פ"ב ) רא"שהעפ"ד  שו"עכתב ה

 דמי.

 סעיף ט':

 קניית יין בזול במועד 

ימצא  בור המועד לאאם יעו ,שנהמי שצריך לקנות יין בעת בציר לצורך שתיית כל ה )ב, טו( רא"שכתב ה

ן לבד שלא יכויפתן ובלזוודבר האבוד הוא ומותר. ומותר לקנות ולתקן החביות  ,כמו שמוצא עתה

צוי כיון שאינו מכתב ד ב"י. אך היותר מכדי צורך שתייתו לא יקנהש טור. אך כתב המלאכתו במועד

 תדיר, דינו כשיירות ומותר.

נ ה ביוקר. וכ"יהיעד חר המושמותר לקנות יין כשר בתוך המועד, שלא )י: ד"ה ובדבר( תוספותכתבו ה

בר דואין זה  ,קרצא ביורי ימהשלא ימצא בזול  , דאע"פפירש דיש לאסור ה"ר יוסף אך. רא"שמדברי ה

"כ וכ ות בצנעא.יך לקנתר, צר, ואף את"ל שמוזרוע אורבשם  )פ"ב סי' טו(הגהות אשיר"י  . וכ"כהאבד

 .רשב"םבשם ה )סי' תתנג(המרדכי 

כמו  מועד לא ימצאעבור היאם מי שצריך לקנות יין בעת הבציר לצורך שתיית כל השנה ו :שו"עכתב ה

מועד, בכוין מלאכתו שלא י לבדשמוצא עתה, דבר האבד הוא; ומותר לקנות ולתקן החביות ולזפותן, וב

תר ו, מוח"כ להרויח באמצוי  אינו: ואם הוא דבר שכתב רמ"אוהאבל יותר מכדי צורך שתייתו, לא יקנה. 

 .)ב"י(

נה עתה , ואם לא יקל השנהכתיית שוכן מי שצריך לקנות יין בעת הבציר לצורך " )קיב, ד(חיי אדם כתב ה

לכן פסיד היין, ויוקנת, מת לא ימצא כל כך בזול, מותר לקנות ולתקן החבית, דאם לא תהיה החבית

א דכיון רי רווחא, אלעבו וםמש מותר. אף על גב דתיקון החבית הוי מלאכה גמורה ומלאכה גמורה אסור

אם לא  אסור לקנות, הרויח,לבל דמותר לקנות, מותר גם כן לתקן, ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד. א

ו כל כול להרויח ביר ולא יוקבשלא ימצא כלל לאחר המועד להרויח בו. אבל כשימצא, רק שיהיה יותר 

 .)ס"ק לב( מ"ב". וכ"כ הלי דאסורכך, נראה 

 ,יוח כזהן מצוי כלל רועד איר המנזדמן לו קניית היין בזול מאד והוא ריוח מרובה שאח שאם ב"חדעת ה

 .מותר דהוא דומיא דשיירא

: הקשו על השו"ע, כיצד לעיל בסעיף ה פסק שרווח שאינו מצוי חשוב לדבר האבד, ואילו יישוב השו"ע

להתיר כפי שהתיר בסעיף ה!  כאן החמיר שאם הוא יותר מכדי צורכו להרוויח אסור, ולכאורה היה צריך

: דוקא שיירות שהוא דבר הניכר )סק"ה(מאמר מרדכי . א: )ביה"ל ד"ה ואם(וכמה תירוצין נאמרו בזה 

שדבר  )מ"ז ו(שמוכרים בזול והוא דבר שאינו מצוי, משא"כ בדבר שאינו ניכר כ"כ. וכ"כ הפרי מגדים 

, שהיתר השיירא דוקא ב"ח. כעין זה תירץ הבשאינו שכיח כשיירות מותר גם יותר מכדי צורך שתייתו. 

. ג, אבל עבור רווח רגיל אסור. )והשו"ע לא איירי בזה(בריווח מרובה שאינו מצוי אח"כ ולכן התיר הרמ"א 
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כתב שהלכה כדברי השו"ע בסעיף ה', שאם רוצה להרוויח יותר ולא ימצא ריוח כזה  )אות טז( רבה אליהה

אם יקנה לאחר המועד מותר, ומה שהשו"ע אוסר יותר מכדי שתייתו לשנה לא מדובר בקונה כדי להרויח 

סובר שההיתר בשיירה הוא  )קיב, ד(חיי אדם . הדולכן אסור, משום טירחה יתירה שבעצם הקניה במועד. 

אם לא יוכל להרויח כלל לאחר המועד, אבל אם גם לאחר המועד יוכל לקנות אך ירויח פחות, גם רק 

)לסחור עבור רווח מרובה שלא כתב למעשה שיכול לסמוך על הב"ח באור הלכה מהשיירה אסורה לקנות. ה

 ג"כ אין מוחין בידו.    )להתיר גם עבור רווח רגיל(, והמיקל כאליה רבה יהיה לאחר המועד(

 סעיף י':

 מכירת תבלין וירקות 

 )יג:(שנינו במועד קטן 

בפירי,  -קשיא: הא  ... לאשוקאב"רב הונא שרא להו להנהו כרופייתא למיזל לזבוני כי אורחייהו 

 בתבלין" –הא 

מוכר  -בתבלין  ה.קונה לצורך ימות השנשיש לחשוד ש -הא בפירי  שמים.מוכרי ב -כרופייתא : רש"יופ

 -, הלכך אוין להתקייםר, שאין לצורך המועד הן, וליכא חשדאדהכל יודעין  -כרוב וכרשינין כדרכו, כגון 

 .אפילו בפרהסיא מותר

לין דבר ידוע דתבני שהמפ גידמ". וביאר הכרי תבלין מוכרין כדרכן בפרהסיאמו" (ז, כג) רמב"םהכתב 

 .צורך סעודת היום לוקחין אותול

הכל שכם בפרהסיא, ים כדרוכרמוכרי תבלין או ירק וכל דבר שאינו מתקיים, פותחין ומ :שו"עכתב ה

 יודעין שהם לצורך המועד.

עד, נות קודם המוכול לקיה ידמכיון שהבשמים לצורך המועד, אע"פ שהוא דבר המתקיים וה ב"חכתב ה

ותחים את כיון שפדממכך  למד )סק"י( מגן אברהםה .שניכר שהוא לצורך המועדמכיון בעי צנעה לא 

 .)ס"ק לג( מ"בהחנות, מותר אף למכור לגוי שבא לקנות ממנו. וכ"כ ה

יתר נינו, אין הוי בזמו שמצשתבלינים יבשים המתקיימים לזמן מרובה כמ )עמוד ריט( חוט שניכתב ב

 מן. אורך זם ללמוכרם, שלא הותר למכור בפרהסיא אלא תבלינים לחים שאינם מתקיימי

ת מצו ואסכך לסוכות  מינים,שמותר למכור בפרהסיא בחוה"מ ארבעת ה )שם אות ב(שני חוט עוד כתב ה

 בפסח, מכיון שניכר שהוא לצורך המועד.

, יהודים שו"מ רים שםם שלא דשאם חנותו נמצאת במקו )או"ח ח"ה סימן כ אות י( משה אגרותכתב בשו"ת 

עמוד קצ ) עובדיה זוןחכ"כ בוד. אסור לו לפתוח את חנותו בחוה"מ, אף אם מוכר דברים שהם צורך המוע

 .בהע'(

 סעיף יא':

 מוכרי פירות, כסות וכלים 

 )יג:(שנינו במועד קטן 
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חמירו א להו: הן ה: איבעיגמראועד. וכרים בצנעה לצורך הממ -: מוכרי פירות, כסות וכלים משנה"

כלים סות וכ מוכרי פירות י כלל, או דלמא: דהוו עבדי בצנעה? תא שמע:דלא הוו עבד -על עצמן 

וכרין כל ממן שלא יהו על עצ מירומוכרין בצנעה לצורך המועד, רבי יוסי אומר: תגרי טבריא הן הח

פותח  -שות הרבים תוחה לרפנועל כדרכו, ותח ופ -עיקר... איתיביה רב כהנא: חנות פתוחה לסטיו 

יל בפירות בשב י העירר את שוקמוציא, ומעט -אחת ונועל אחת, וערב יום טוב האחרון של חג 

 כבוד יום טוב האחרון"

מו. רגל בפני עצ י שהואפנמשטעם הדבר  מגידביאר שיו"ט האחרון היינו של סוכות, וכתב ה רמב"םה

כירה פשר שלענין מדא ב"יהתב ל, משא"כ ביו"ט האחרון של פסח. וכולכן מעטרין את השוק לכבוד הרג

ת, שהרי ר השוק בפירון עיטועניבפרהסיא אפילו בערב יו"ט האחרון של פסח מותר, והזכיר סוכות רק ל

 .אין מעטרין בעיו"ט האחרון של פסח

ם אמועד. כיצד, הצורך לצנעה במוכרי פירות, כסות וכלים מוכרין  :)ז, כג( רמב"םעפ"ד ה שו"עכתב ה

נועל ום, פותח אחת ת הרבירשוהיתה החנות פתוחה לזוית או למבוי, פותח כדרכו; ואם היתה פתוחה ל

 .יום טוב ל כבודשביאחת; ועיו"ט האחרון של חג הסוכות מוציא ומעטר את השוק בפירות, ב

על צנעה, אבל ב כן בעישנה ולהשמוכרי פירות אומנותם בכך כל  )עפ"ד מ"מ(ביאר  (יא)ס"ק מגן אברהם ה

 .)ס"ק לד( מ"בהבית המוכר לצורך המועד לא בעי צנעה. וכ"כ ה

ר אסו םאך שאר דברי וכו', שההיתר הוא דוקא לפירות מהר"י בן לבבשם  )ס"ק יב( מגן אברהםכתב ה

 .(ס"ק לו) במ""כ ה. וכוהדלת פתוחה הבפתח החנות והחנות סגורלמכור אפילו יושב 

נות ר כמויות קטם למכוון שדרכלענין מכירת פירות בחנות מכולת, שכי )ח, קכו( הלוי שבטכתב בשו"ת 

ת גדולות וכרים בכמויואים שמטונוניכר הדבר שמוכרים לצורך מיידי, מותר להם למכור בחוה"מ, אך הסי

עד ממש, נה לצורך המוות הקטחנבחורה אסורים, כיון שאינו ניכר שהוא לצורך המועד, אכן אם אין די ס

 מותרים למכור לה.

רי"ש גכולת, דעת המחנות  גוןכוחנות המוכרת דברים שהם לצורך המועד אך גם מוכרת דברים נוספים, 

יאר ה כל דבר, ובמכור ב"מ ולשמותר לפותחה בחוה )עמוד ריט(חוט שני וה )מבקשי תורה עמ' תעב(אלישיב 

כור בה פותחה כדי למהותר לשון מותר או אסור נאמר על פתיחת החנות, וכי החוט שני שהרי הנידון אם

 דברים לצורך המועד, הותר גם למכור בה כל דבר.

לא דלת איות אין להם מהחנו ביםרושינוי זה של פותח אחת ונועל אחת אין שייך כ"כ בזמננו, חדא, כי 

כן יזוג אויר, לפעלת מהב גורות עקאחת, ושנית, כי רבים מהחנויות גם בשאר ימי השנה הדלתות ס

פתח, ולפתוח עם מ עול הדלתכגון לנ )ז, נא( משה בארוכתב בשו"ת השינוי צריך להיות בדרך אחרת, 

דלת שלא יראו הח וילון על ו שיני, אולסגור בכניסת כל קונה וקונה, או שתריסי חלון הראוה יהיו סגורים

עקב קדושת  סגורה ח שהחנותשיכתוב על הפתכתב כגון  )ח, קכו( הלוי שבט. ובשו"ת הקונים שבחנות

 .(זאות ) פסק"תהביאם ה המועד ופתוחה רק מספר שעות מסויים לצורך המועד.
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 קניה לצורך יו"ט אחרון 

מנו משיאכל  ,ערמההא ע"י ט אלי"א שצריך ליזהר בעי"ט האחרון שלא להכין ליום ב' של י" טורכתב ה

 טורעת ה. אך דד לחולל המועחווא"כ מכין מ ,קביעא דירחא הו"ל חולדכיון דבקיאינן ב ,מעט בו ביום

ני של שבדילים בליל ה לא מעם זכדי שלא יבואו לזלזל ביו"ט שני, שהרי מט ,דאדרבה שאין ליזהר בכך

 זה. ב שנזהר רא"שיו"ט, כדי שלא יבואו לזלזל בו. והוסיף שלא ראה לאביו ה

 .הרא"ש(וטור ) שני של יום טוב האחרון ך יום טובומותר לקנות לצור :רמ"אכתב ה

ס"ק ) מ"ב. וכ"כ המותרכ ג" ,יאפילו לעשות מלאכה גמורה כגון לבשל לצורך יום טוב שנש "אקרע כתב

אף שמותר, ו ות ב(אימן יט סח"א ) שלמה מנחת. ולענין אם לבשל בחוה"מ עבור יו"ט שני, כתב בשו"ת לט(

מ ל בחוה"שבמ"מ התירו ל שמלאכת חוה"מ לחלק מהפוסקים היא מדאורייתא, ויו"ט שני הוא מנהג,

ר ברכה לא חשו לאיסוידוש וו קעבור יו"ט שני, כמו שפטרו מהנחת תפילין ביו"ט שני וחייבו לומר ב

 לבטלה.

 סעיף יב':

  אבנים, עבדים ובהמה, בתיםקניית 

 )יג.(שנינו במועד קטן 

 יאכל" שאין לו מה המוכר צורך: אין לוקחין בתים, עבדים ובהמה אלא לצורך המועד, או למשנה"

בד ם היה דבר האת, ואן לקנו"אין עושין סחורה במועד בין למכור בילומד מהמשנה  )ז, כב( רמב"םה

ל או ת, ומכרו בזוים לצאבקשמשאינו מצוי תמיד לאחר המועד כגון ספינות או שיירות שבאו או שהם 

עד". לא לצורך המובהמה אם ולקחו ביוקר הרי זה מותר למכור או לקנות, ואין לוקחין בתים ועבדי

חול המועד, בעשותן ותר לדבר האבד, ומחשיב לשקניה בזול ומכירה ביוקר שלמרות ומשמע מדבריו 

 .אסור לקנות בתים, עבדים ובהמות, אפילו כשקונה בזול

שאינו זול אפילו כהמות בדים ובחולק על הרמב"ם ומתיר קניית בתים עב (פסקי חול המועד) רמב"ןה אולם

 צורך המועד. לאינה  מותם, עבדים ובהקונה לצורך המועד. הוא מפרש שברוב המקרים קניית בתי

ותרו ע, שמותר לסלו גרויה כותביאר ש'אבנים' לצורך המועד, הוא כגון שה יח( מן)סיהגהות אשיר"י ב

 כסף.לת החפץ זקוק אמוליך היר ולבנותו. עוד הביא, שמותר לקנות חפץ שאין בו צורך למועד, אם השכ

ה ועד, אלא ה"ורך המרו רק לצשלא רק דברים אלו התי ףה"ר יוסבשם  )ד"ה אין לוקחין(כתבו התוספות 

בצ"ע  מועד. ונשארוצורך הם ללשאר דברים, והרבותא היא שאפילו דברים אלו שנעשים בפרהסיא מותרי

 האם צריך לעשות אותם בצנעא.

או  לצורך המועד ות אלאו לקנדאוושי ואוושא מילתא לא התירביאר שדברים אלו מכיון  )הכ"ב( מגידה

תר שאר דברים מוומועד. הרך , וה"ה לשדות וכרמים, ולא הזכירום מכיון שאין בהם צורך המוכרלצו

 ט.יו"לקנותם אף שלא לצורך המועד, שמקח וממכר אינו אסור דבר תורה אף ב
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שאף  ןרמב"וכ"כ ה ,המועד ורךדשאר דברים שוה לבתים ואין לוקחים אלא לצ רא"שוה תוס'דעת ה אולם

 התירו אלא בשיירא שלא ימצא אח"כ לקנותו כ"כ בזול.לא כלי תשמישו 

לו מה  ך המוכר שאיןו לצוראעד, לצורך המו )אלא(אין לוקחים בתים ואבנים, עבדים ובהמה  :שו"עכתב ה

דאיכא  : ודוקא הניארמ"ף הוסיוהיאכל, או לצורך השכיר שמוליך הדברים הנקנים, שאין לו מה יאכל. 

 .ד(המגי), אבל שאר כלים נהגו לקנותן בצנעה פרסום בקנייתן ואוושי מילתא

 םאול. יל מידםוי כמצדהד', שמהגוי מותר לקנות גם בתים וכ של"גכתב בשם ה (טו)ס"ק מגן אברהם ה

ות אך קא על הערכאוסב דוזה מ חלק על הטעם דהוי 'כמציל מידם' והוכיח שטעם )ד"ה אין( באור הלכהה

ם דברי הראשונימשמע מדיח ינו ברור כלל, והאריך להוכלא על עצם הלקיחה. עוד כתב שהיתר זה א

תירה מהתוספתא שה ור כללבר והפוסקים שהשמיטו דין זה, דמשמע שאוסרים לקיחה גם מהגוי. וכן לא

 בלאני ישוב א"י הקל מפיש לדלענין בתים ושדות בא"י אפשר בכה"ג. ולמעשה סיים שאין היתר, ורק 

 .בא"א לענ"ד אין דין זה ברור כלל

לא  סור לקנות אםיתו ארך שתיהתקשה, שהרי לעיל סעיף ט פסק שאפילו יין לצו ז(ט)ס"ק מגן אברהם ה

רא"ש! פוכים מדעת הגיד שההמ שלא ימצא אח"כ, והוא כדברי הרא"ש, וכיצד כאן הביא הרמ"א את דברי

חר למצוא לא שיכול אחרוהשו"ע בכוונה השמיט את דברי המגיד. לכן ביאר המג"א שאין להקל מ

 )ס"ק מג( "במותן. וכ"כ הון לקננכ המועד, ואפשר שלכן כתב הרמ"א ש'נהגו' לקנותן, והיינו שמהדין אין

 ועוד.

ן אם האמת כא וא דוקהכול, בשם האחרונים שההיתר לקנות אם לשכיר אין מה לא )ס"ק מב(מ"ב כתב ה

ומה שהסרסור וכד ם כדיתכונשאבל לא שיערימו לסחור ולומר  ,הוא שעושים המסחור בשביל זה השכיר

ם, ם לצורך עצמכיר וגצורך השלשאם כוונתם גם  )ח"א סימן צא אות יח( שלמה מנחת. וכתב בשו"ת ירויחו

 מם.ורך עצלצ ודאי אין איסור בזה, וכל האיסור הוא רק כשמערימים וכל כוונתם רק

 סעיף יג':

 הלוואה לגוי בריבית 

 שמותר בנו תםר בשם "ד(ין עה כח ע)לאווסמ"ג  )פ"ז אות ש( "מהגה )סי' תתמז(המרדכי  כד( ,)אהרא"ש כתבו 

"י לואה. וכתב רהה ולא חורסלהלוות בריבית לגוי, משום שאינו חשיב לפרקמטיא אלא משא ומתן של 

 ראשון להלואהשבוע הל הששהמחמיר תע"ב, והיה רגיל לומר למלוים בחוה"מ שיקחו מהגוי ריבית 

 ויוציאוהו לשמחת יו"ט. 

 אך .ון בחנםהראש הם שבועשמותר להלוות למכירין ובלבד שילוה ל )תשב"ץ קטן סי' קסו( מהר"םדעת 

ע שבוה אם יקח לואפי ות להם,הלוות לאלו שרגילים תמיד להלוהתיר ל )כלל כג סימן ד(בתשובה  רא"שה

לדעתו ו .יכא פסידאצלם ואבא אר וירגילום לילכו ללוות במקום אחשאם לא ילוו להם במועד,  .הראשון

ם מנע משמחת יורדתו יתוך טטורח גדול בשיווי הדקדוק של מקח ומבה יש אינו דומה לפרקמטיא, "ש

אבל  ,ואיכא צערא ה שקנהממ טוב וגם לפעמים יקנה ביוקר ויצטער ואם ימכור במועד לפעמים בפחות

  ".במלוה ברבית שמחה היא וגם ליכא טרחא כולי האי
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מה כן כדי לדעת המשכו ולשום המלוה לעייןאם מלוה על המשכון שצריך סובר ש (שורש קח) מהר"י קולון

ר פשוט בכשמאחר אך מ"מ  שלכאורה אסור במועד, של סחורה , דומה למשא ומתןיכול להלוות עליו

  וכתב הב"י שכך אנו נוקטים להלכה. .אין בידינו למחות להקל, המנהג

ותם בר האבד; ולאדדהוי  משום ללוות ממנו, מותרלהלוות לכותי בריבית לאותם שרגילים : שו"עכתב ה

וכתב . שמחת יום טוביאנו בוצשון וישאינם רגילין ללוות, ג"כ מותר, והוא שיקחו רבית של שבוע רא

 .()הג"אומותר ליקח ערבות במועד על הלואה שיעשה אחר המועד  :רמ"אה

יתן לת עיסקא ושג"כ לעומותר  תר,כתב שמותר להלוות גם לישראל בריוח בדרך הי )ס"ק יז( אברהם מגןה

קטיא מה כ"כ לפרמינו דולואה אמשום דכמה פוסקים סוברין דה, וטעמו, )ס"ק מה( מ"ב. וכ"כ הלו מעות

ה ביוקר ם לפעמים יקנוג ,ובם טדהתם יש טורח גדול בדקדוק שיווי המקח ומתוך טרדתו ימנע משמחת יו

  ויצטער משא"כ בהלואה לפיכך מקילינן יותר. 

 ף יד':סעי

 הלוואה במקום קבוע 

ו ואפיל קמטיאשיב פראה דחדהלואה דשולחנות בקביעות וחילוף נר )י: ד"ה פרקמטיא( תוספותכתבו ה

 .אסור )לעיל(לדעת רבינו תם 

 .דשולחנות בקביעות וחילוף, אסור הלואה: שו"עכתב ה

ר בהם שאסור לסחו קבועיםנות השדינם כדין שולח )עמוד רכ( חוט שניולעניין הבנקים בזמנינו, כתב ה

י להרויח כסף כד דיאך אין להפק בחול המועד. אך מותר להפקיד כסף שלא יגנב או כדי שלא ירד מערכו,

ת ודם המועד אקהוציא שר לשאם אפ )מבקשי תורה עמוד תעג(גרי"ש אלישיב את עליית המחירים. ודעת ה

כתב  ()יט, מג ליהוא גר"מהך. כלו נזק כספי מכך, עדיף שיעשה  כל הכסף הנצרך לו במועד בלא שיגרם

שהיא  בה של פקידים"י כתיעלל שאין לאדם להפקיד כסף או שיקים בבנקים כיון שדבר זה נעשה בדרך כ

כ )שש" וירבךא גרש"זהדעת מותר. ו –מלאכה האסורה במועד. ואם צריך הוא את הכסף להוצאות החג 

 חוה"מ.בהבנק  רותיך להלואה, עדיף שיקח מחברו ולא יזדקק לשישאם אדם נצר פס"ח הע' ח(

ר שאסור לסחו סה(תרה עמ' שי תו)מבקגר"מ פיינשטיין ולענין רכישת מניות או מכירתן במועד, דעת ה

א דבר מיהן, שאז הווזלו דשי במניות אא"כ צריך את הכסף כדי להוציא יותר לשמחת יו"ט אושיש חשש

שמור לות ערך בכדי בנייר ספוהאבד ומותר למוכרן. ובזמן שיש אינפלציה גדולה ורוצה להשקיע את כ

 האבד. ם דברו, מששמותר לקנותן גם בחוה"מ )שש"כ סז, יז(גרש"ז אוירבך על ערכו, דעת ה
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 ועדמהל דיני בנין וסתירה בחו -סימן תק"מ 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

  איסור בנית בנין וכותל 

 ז. יא.( -)ו: שנינו במועד קטן 

צא ודפנא. ר: בהווסף אמי: כיצד מקרין? רב גמרא: ומקרין את הפירצה במועד. משנה"]ו:[ 

תל ינה, אבל כוותל הגלא כאבמתניתא תנא: צר בצרור ואינו טח בטיט. אמר רב חסדא: לא שנו 

פני הסכנה. דרכו מכסותר ובונה  -ל הגוחה לרשות הרבים תא שמע: כות בונה כדרכו. -החצר 

א: סדאמר לך רב ח -בתיה דרב חסדא! א. לימא תיהוי תיול -ין, שלא מפני הסכנה א -מפני הסכנה 

וט, פסת מעשה הדי: עושין מעקה לגג ולמרמשנהונה ולא סותר. ]יא.[ ב -ותר ובונה, הכא ס -התם 

 "בהוצא ודפנא : היכי דמי מעשה הדיוט? רב יוסף אמר:גמראאבל לא מעשה אומן. 

 מרים.ענפי דקל דת -א הוצוזר ומתקנה במועד. ח -צתה שאם נפלה מק -ומקרין את הפירצה : רש"יופ

 אמר רב ב זה.גה על זמניח אבנים  -צר בצרור  קעבד גדר מדפנא, ומגדל אותה מהוצי הדקל.ו -דפנא 

אי  יתירא דליכא פסידא - בכותל גינה אמר: מתניתין מקרין, אבל אינו בונה כדרכו.ד -חסדא לא שנו 

 וניה.נבי וגנבי ממגלי בה תירא אי עייאיכא פסידא יד -אבל בכותל חצר בונה כדרכו  עיילי בה אינשי.

ך לרה"ר ומסדוקא במקום  שבונה את כותל חצרו כדרכו, ה"ר פרץבשם כתבו  )ד"ה אמר רב(התוספות 

 שאסור ר"ים כתב בש (' תתמא)סיגם המרדכי שיש לחשוש לגנבים, אבל בין חצר לחצר אסור לבנות. 

)סי'  "קסמו )ח, ו( ה"מהגכ"כ וה. ן חשש של גניבלבנות כותל שבין שתי חצרות ויש שם ישראל, משום שאי

  .קצה עמ' קעז(

יום טוב  קי דיני מלאכתמו"ק פס) ןרמב"דלפי דברי ה ,גבי הא דשרינן למיבני אצטבא )פ"ח ה"ז( מגידכתב ה

ו בר האבד ואינדשהוא  לפי ,מפני שמירת ביתו עשאוהו כצורך אוכל נפש ו,כותל חצראם נפל  וחש"מ(

 .צריך שינוי

נוטה למבוי או לחצר מותר,  שאפילו אם (145)האשכול ח"ב עמ'  ראב"דבשם ה )ב סוע"ב(כתב נמוקי יוסף 

ק היתר הינו רשה כתב שם() רדכימה אך .)נ"ד ח"ה לה ע"ד( ירוחם רבינווכ"כ משום שגם בהם ישנה סכנה. 

 ברה"ר, אך לא בסמוך לה.

, (והגה"מכי מרד. נו לחבירוירו שביותל חצכ)או דר גנתו בנין, אפילו כל שהוא, אסור; ואם נפרץ ג: שו"עכתב ה

מא וכיוצא תו בקנים וגוודר אוו גבונהו מעשה הדיוט דהיינו שמניח אבנים זו על זו ואינו טח בטיט; א

, ת הרבים שנפלך לרשוסמוהבהם. וכן אם עשה מעקה לגג, בונה אותו מעשה הדיוט; אבל כותל חצר 

ינו נוטה רק : ואפילו אתבכ רמ"אהו. יפול, סותרו מפני הסכנה ובונה כדרכובונהו כדרכו; ואם היה נוטה ל

כנה, יכא למיחש לסרים דאדב לחצר או למבוי, מותר לסתרו מפני הסכנה ולחזור ולבנותו; וכן בשאר

 .)בית יוסף בשם רבינו ירוחם בנ"י(בונה וסותרו כדרכו 
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אלא  יון שלא הותרכמועד, הורך ביאר שבנין כל שהוא אסור לבנות במועד, אסור אפילו לצ )סק"א(מ"ב ה

 ה הדיןמ. אך הסתפק רם לדוו מקואפילו אין להוסיף שדין זה הוא  )אות א(ערוך השולחן מלאכת הדיוט. ה

ד ו כל דבר האבותר כממם א ,וביכולתו לבנות במועד וליכנס בה במועד ,אם נשרפה דירתו במועד"

ן שאין רך המועד כיו"ל כצוהבד וה"נ אף על גב דאין זה דבר הא ,כשלא היה יכול לעשותה קודם המועד

מת אם בכה"ג כמו גאסור  ובהאו דילמא דבניין גמור משום דאוושי מילתא וטורח מר ,לו מקום דירה

כנה ולא מקום סב ל רקת הכותות אמכך שהתירו לבנ יתווראי ",וכן נראה עיקר דאסור ,המים בסי' תקל"ז

אף אם  מו מחדש,יקומעוניין לה פסק שמי שניזוק ביתו בחוה"מ, )אות יג(ילקוט יוסף באופן אחר. גם ב

 יעשה כן במהירות שיספיק להשתמש בבית זה בחוה"מ, הדבר אסור.

 

 ,מועדך היינו לצורוה עד,המו ולדמותר לעשות סולם ולהטיח גגו בח כאןיש ללמוד מש )סק"א( ט"זכתב ה

"כ ו דין זה. וכא הביאלים , ותמה מדוע הפוסקמעשה הדיוט לודאי שלא לצורך המועד לא הותר אפי

ור אף לצורך וא ואסן הה אומאם מייפיהו כדרך האומנים בודאי מעש, אלא שהוסיף ש)סק"ג(מ"ב ה

 .המועד

 

ה ינה גם במעשכל הג גדור אתלמועטת מותר, אבל כתב דמשמע שרק לגדור פירצה  (מש"ז ז) פרי מגדיםה

 .)סק"ד( מ"בהדיוט אסור, הביאו ה

 

פילו יש חשש בנות אר ולשהתירו רק מפני הסכנה, אך בלא"ה אסור לסתו )סק"ג(מגן אברהם כתב ה

ש שכן היכא שי ל, וכבירור אפשר שאם הוא רעוע כל כך שיש חששכתב ד )א"א ג( מגדים פריגניבה. ה

קי נפשות ומיהו חשש עס) מועדבתו ות, ובלבד שלא כיון מלאכחשש דבאין על עסקי נפשות שרי לסתור ולבנ

 .)סק"ו. ושעה"צ ו( מ"ב, וכ"פ ה(אין לקנוס אף כיון במועד

 

 ואאלא שהמעקה, בחייב  ינוביאר שהמשנה דיברה אודות גג שלא רגילים ללכת בו, ולכן א ריטב"אה

? רכו אף במועדעשה כדא י, שהרי אם הוא משום מצות מעקה למה לבעצמו רוצה לעשות משום שמירה

הע'  )שש"כ פס"ז ךאוירב רש"זג. ההפוסקים סתמו בזה ולא חילקו כתב ששאר )ד"ה וכן(באור הלכה ה אך

בכך, שה ימנע הסכנתובכך  לגג ביאר שדברי השו"ע נאמרו דווקא באופן  שיכול למנוע את העליה קפא(

ומן מנע ממלאכת אצוה לים מגואע"פ שמוטלת עליו מצוה לעשות מעקה, אנו אומרים לו שמוטלת עליו 

 במועד. 

שה"ה להתקנת סורגים לחלונות בחוה"מ במקום שיש חשש סכנה, וכגון שיש  )אות ד( ילקוט יוסףכתב ה

 גרי"ש אלישיבוה"מ. וכ"כ הילדים בבית, ודאי מותר לקרוא לבעל מקצוע שיתקין הסורגים כראוי גם בח
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. וכן מותר להגביה את מעקה המרפסת באופן שהילדים לא יבואו לידי חשש סכנה )אשרי האיש ח"ג עמ' נו(

 ח"ו.

 סעיף ב':

 ליטול גבשושית שבבית 

סי' ) סמ"קו "ה כט.(עלאוין ) סמ"ג שמותר ליטול גבשושית שבבית. וכ"כ אות כח(פ"א ) תוספותכתוב בפסקי ה

מלאכה גמורה דדאע"ג  (ם אות יגש)סמ"ק  המצות ספרבשם  )דפוס קושטא ה"ז(הגה"מ ו הר"ף אות יג( קצה הגהות

 .היא ואינו דבר האבד שרי בחול המועד כיון שאינה מלאכה של טורח

 מותר ליטול גבשושית שבבית.: שו"עכתב ה

 הכיון שאינ ר,מותרה ה גמומלאכהביא את הביאור של ספר המצוות, דאע"ג שהיא  )סק"ה( אברהם מגןה

 . )סק"ז( מ"ב. וכ"כ השל טורח ואינו אסור אלא חרישה

 סעיף ג':

 סתימת סדקים שבגג 

 )יא.(שנינו במועד קטן 

שתא : הגמראים. במחלצ ל לא: שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה ביד וברגל, אבמשנה"

 ן אותן כעיןמעגיליו קיןבמעגילה אמרת שרי, ביד וברגל מיבעיא? הכי קאמר: שפין את הסד

 מעגילה ביד וברגל, אבל לא במחלצים"

ביד  ן.לסתום הסדקי ול, כדירקעות התנור עץ גדול עגקשגוללין על  -ומעגילין אותן במעגילה  :רש"יופ

 ר.קרקעות התנו רגלו עלבץ ובועטין ביד על התנור לסתום הסדקים, או בועט עשלוקח בידו  -וברגל 

 בנורמדברי  אךה. מעגיל עיןכונה דווקא במעגילה, אלא שעושה ביד וברגל העולה מפירושו שאין הכו

 .להעגיל במעגילה משמע שמותר )שם לו ע"ג( ירוחם

 ות.סדקים שבגג, מותר לסתמן ביד וברגל, אבל לא בכלי אומנ: שו"עכתב ה

ח טור ויש בה ,גמורה אכההוא מלביאר שאסור לסתום הסדקים ע"י כלי אומנות משום ש )סק"ט( מ"בה

כוין יוקא שלא וא דדיוט הה הואסור אפילו לצורך המועד. ודע דכל דבר שמתירין לצורך המועד במעש

 .מלאכתו במועד

 ,ועושה כדרכ ,תוף בביין ידלאם באו גשמים ממש ועדיש ריטב"אהביא בשם ה )ד"ה סדקים( הלכה באורה

ביאר  )עמוד רי( יחוט שנה. השאין לך דבר האבד גדול מז ,ועוד .שאין אדם דר במועד בדירה סרוחה

 .ומןשתיקון זה חשיב כצורך הגוף וכמכשירי אוכל נפש שהותרו גם במעשה א

 סעיף ד':

 תיקון הדלת וכליו 

 עוד שנינו שם:
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ן כויתובלבד שלא י ,מתקנן במועד -: הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו משנה"

אין,  -. עד ימיו ים כו'ירושל: ורמינהי: עד ימיו היה פטיש מכה בגמראד. לעשות מלאכתו במוע

לא רבה יף לה רב חסדא: יאמרו קבדנגרי. מתק - בדנפחי. כאן -ן לא קשיא; כא -לא!  -מכאן ואילך 

פא פבחציני. רב  -במגלי, הא  -סדא: לא קשיא; הא חאלא אמר רב  -שרי!  -סיר, קלא זוטר א -

מר ארבי יוסי. ד -א הרבי יהודה,  -הא  רב אשי אמר: לאחר גזירה. - גזירה, כאןקודם  -אמר: כאן 

מאן מר רבינא: כי. אסדלא כרבי יו -רבי יצחק בר אבדימי: מאן תנא שינוי במועד בדבר האבד 

 כרבי יוסי" -מדלינן האידנא קביותא דדשא בחולא דמועדא, כמאן 

תחזור ש מה שעל הפתח -הקורה  כמו צינורא דדשא. וא החור שבאסקופא התחתונה,ה -צינור : "ירשופ

ימות השנה,  ו בשארן כל אילכשיש לו לתק -ובלבד שלא יתכוין לעשות מלאכתו במועד . בו הדלת

לא ב דשרי למיעבד ל הפתח,מרים של עץ מן הקורה שעכשיוצאין מס -קביותא דדשא  ומניחו עד המועד.

 שינוי.

, וכ"כ לאכתו במועד'כוין מילא בר מעיו"ט, ולכן כתבו 'ובלבד שמשמע מדברי הגמ' שמדובר בכה"ג שנש

 .דאף אם נשברו קודם המועד מותר לתקנם )סי' תתמח(מרדכי ה

רזל ין שהם של בל עץ בשין שהם , והצנור, והקורה, בגמרא(. )והמנעולציר הדלת, והמפתח, : שו"עכתב ה

ח ח פתותשאם יניח הפ וא,שנשברו אפילו מעי"ט, יכול לתקנם בלא שינוי מפני שזה הפסד גדול ה

 .רבינו ירוחם(. ו במועדמלאכת )ולכן מותר, ובלבד שלא יכויןודלתות שבורות נמצא מאבד כל מה שבבית 

. ם לאו אסורוא ,ביוש לגנאם יש לח ,לתקוע המשקוף במסמריםשמותר ה"ה ד )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

עת דלנעול בו,  ן ניתןעדיי . ואם התקלקל המנעול מעט, שיש קושי בפתיחתו אך)ס"ק יג( מ"בוכ"כ ה

ירת הדלת את סג ר מונעשאין להחליפו במועד, אך אם הדב )מבקשי תורה עמ' תסט( אלישיב גרי"שה

 ני הגנבים, מותר לתקנו במועד.כתיקונה שאז קיים חשש מפ

יתר דתיקון כלל ההוטומטית במערכת אזעקה א שהתקנת )סז, יז( שש"כוה )ז, צח( משה בארשו"ת ב כתבו

אשר לא כאה פשוט שרק ונר ם.נבידלת ומפתח ומנעול, ומותר לתקנו אפילו מעשה אומן, כי מגין מפני ג

 יכל לעשות כן לפני המועד.

 ו': –סעיפים ה' 

  אבוס לבהמה ואצטבא לישון עליהבניית 

  )י:(שנינו במועד קטן 

 יצטבא"אמיבני , ול"רב יהודה שרי... ולמיבני אוריא. רב שרא... ולמיבני אקרפיטא

וכן  ,מעשה הדיוטדדוקא ב י' שם()ח רמב"ןוכתב ה ,אוריא פירוש אבוס של בהמה )הט"ו( מגידכתב הרב ה

 תר במעשה אומן. נראה דודאי לא עדיף מעשיית מעקה שאינו מו
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המה כשאינה זיק לבשמ ,האבד הסוסים הוא דברשבניית רפת בקר ואורוות  )שם ע"ב( ירוחם רבינוכתב 

ת לו ן התיר לבנודאי איתר, אך ושדווקא מקום למאכל הסוס מו פירש )סי' תתמה( מרדכיה אך .שוכבת יפה

 .)הגהות סי' קצה עמ' קעז אות יד( סמ"קוכ"כ  .)בית הסוס(אורווה 

נין דזה הוי בובר ס טורה אך. ש"ירוכן פירש  בניין שעושין מאבנים או מטיטהוא אצטבא ש רבנו פרץכתב 

 .וספותתבשם ה )פ"ח ב"ז(. וכ"כ הגה"מ נ"ל אצטבא כעין ספסל שלנו, אלא גמור

טבא דוקא אצבנות שמותר ל )מו"ק פסקי דיני ולארת יום טוב וחש"מ( רמב"ןכתב בשם ה )שם ה"ז(המגיד 

 אוכל נפש לא ו צורךאינשאבל לא במעשה אומן לפי שכל שהוא לצורך המועד כיון  ,עשה הדיוטבמ

מפני  ,רכוונה כדבנפל כותל חצר ששלדבריו  מגידוכתב ה .הותר במעשה אומן אלא במעשה הדיוט

ד"ה )ד.  סףיו נמוקיכ"כ ו .ינוישיך ועשאוהו כצורך אוכל נפש לפי שהוא דבר האבד ואינו צר ,שמירת ביתו

 .גמ'(

א הדיוט, אצטב , מעשהבנותמותר ל מותר לבנות, מעשה הדיוט, אבוס שתאכל בו הבהמה.: שו"עכתב ה

 לישב או לישן עליה.

ליקו ואפשר דלהח ]טור[ וט הואנסר שמחברין לו רגלים כעין ספסל שלנו מעשה הדי )ס"ק יז( מ"בכתב ה

 ]פמ"ג[. ברהיטני מעשה אומן הוא

 סעיף ז':

 כירייםבניית תנור ו 

 )י:, יא.(שנינו במועד קטן 

יא.[ רב בני ריחיא ], ולמייחיא"]י:[ רב יהודה שרי למישקל טופריה לחמרא דריחיא, ולאוקומי ר

בה בר רי? והא תני א. אינהולתיהודה שרא לאמי תנורא למיגדל תנורי, ולרבה בר עשבי למיגדל מ

 "םבימות הגשמי -כאן  בימות החמה, -ן א קשיא: כאל -שמואל: ושוין שאין גודלין תנור לכתחילה! 

 -ים ורדין בו גשמשאין י ימות החמה, כגון בפסח דחבול עלמא כלומר, כשיש -בימות החמה : "ירשופי

 -גשמים הכאן בימות  .ך הרגלצורמותר לעשות בו תנור, לפי שלאלתר יבש ויכולין לאפות בו פת ברגל ל

אחר הרגל, ש לאלתר עד לינו יבנור, לפי שאאין עושין ת -כלומר, כשיורדין הגשמים ברגל, כגון בסוכות 

 ועבד טירחא שלא לצורך הרגל. 

דו כדי ו יפה על עמים אותו שמתקנמעמידין היינלגבי העמדת תנור רחיים וכירים,  )סי' יח(רא"ש פירש ה

 .טפילה שלהםההכירה ר ונראה דהיינו לומר שבונין על חרס התנו "םרמבומדברי ה .להשתמש בהם

ים וקדירות אילפס ירו להסיקהת ב( ,)בבירושלמי ש )שם( רמב"ןבשם ה ד סוע"א(מו"ק ) יוסף נמוקיהכתב 

 ,תר זהחלה בכלל הייתן מתף עשיוכתב עוד בשמו ונראה לי שא .(ח, יג) מגידוכ"כ הרב ה ,לצורך המועד

לגדל  ים וכן התירווכירי נורומפני זה התירו עשיית ת ,רי אוכל נפש ונעשית כדרכןמפני שהן מכשי

  .מהולתא
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)וה"ה  ן עושין אותםאו, איאם לותנור וכיריים שאפשר שייבשו ויאפה בהם במועד, עושין; : שו"עכתב ה

כירה הל תנור ועל ש ל חרסעונים ב; ובין כך ובין כך "י והמגיד(מוקנ. עשיית קדרות ואלפסין שרי בכהאי גוונא

 הטפילה שלהם.

גם ו ,וי לאפות בואם רא חורףהמותר לעשות תנור להחם הבית  ,אם הזמן קרביאר ש )סק"ט(מגן אברהם ה

 םשטי יצע שולחןוכתב ב ינה.צשהכל חולים אצל  פמ"גנראה שמותר. וביאר האם אינו ראוי לאפות בו 

ן בזה, שיש לעיי אות טז() יוןהצ רשעאך כתב בהאדם. דאפילו מעשה אומן שרי בזה, כיון שהוא צריך לגוף 

ב מותר, אך כת הדיוט עשהשהרי לענין מרחץ של רבים שהוא צורך הגוף דעת הרא"ש להחמיר שרק מ

 .ם אצל צינה עדיף טפי, וצריך עיוןאפשר משום דהכל חוליד

ולכן אסור  ם אצל החום,ליל חום הכשאין אומרי )עמוד רכג( חוט שניולענין תיקון מזגן בזמן החום, כתב ה

תקן שמותר ל ישיבי"ש אלגרוה גר"מ פיינשטייןבשם ה )מבקשי תורה עמ' תסה, תע(מובא  אךלתקנו במועד. 

 ול במועד. כך זלזביה מזגן עבור קירור הבית, כיון שזה מצרכי הגוף, אך יש ליזהר שלא יה

ורך צון שהכל הוא ', מכיכדוקרר מכאן עולה שמותר לתקן אף במעשה אומן תנור אפיה שהתקלקל, או מ

 עמוד רכב() שני חוט, פו(עמוד ק) חזון עובדיהאוכל נפש. ומותר לפועל לקבל שכרו על עבודה זו. וכ"פ ב

ד ת להשאיל אחקרובו עיתיםלכתב שהמחמיר לשאול בדברים שדרך שכנים  )אות מג( כה"חאמנם ב ועוד.

 מהשני תבוא עליו ברכה כי יש המצדדים להחמיר אם אפשר בהשאלה.

 סעיף ח':

 תיקון הרחיים ואמת המים 

 )י.(שנינו במועד קטן 

ים שין את הריחין מכבאומר: : מעמידין תנור וכירים וריחים במועד. רבי יהודה אמשנה"]י.[ 

רב  עינא. ]י:[ מר: בתיאל א: מאי מכבשין? רב יהודה אמר: מנקר ריחיא, רב יחגמראבתחילה. 

 מת ריחיא", ולמיבני אריחיא יבנייהודה שרי למישקל טופריה לחמרא דריחיא, ולאוקומי ריחיא, ולמ

די כ חותכין אותה ,מנקרין אותה -וחלקה ואין החטין יכולין לפרך  שכשהיא ישנה -ריחיא  מנקר: רש"יופ

 התבואה נופלתחים, שאמצע הריבנקב שעושין  -בת עינא  שלא יהא שוה, כדי שיפרכו החטין תחתיה.

 לתוכה.

ה א מעשלנקר הריחיים שהו דרב יהודה סבר דוקא (146)האשכול ח"ב עמ'  ראב"דבשם ה )שם(כתב הרא"ש 

מנקר  א מותר, וכ"שבת עינשמר הדיוט מותר, אבל בת עינא אסור משום שהוא מעשה אומן. ורב יחיאל א

כתב המגיד ". ולהן עין ותחיםחים ופונוקרין את הריכתב " )ח, יג( רמב"םה אבלריחיא. והלכה כרב יהודה. 

 רמב"ןהוכן הסכים  ,כדרכו אכתןשניקור הריחיים ובת עין שלהם מותר ואפילו לגמור מל גאוניםשכ"ד ה

 .)שם(

ותם; , ומעמידים א(הרחיים ם באמצע)פירוש נקב שעושינוקרים את הרחיים, ופותחים להם עין : שו"עכתב ה

 ובונים אמת המים של רחיים, וקוצצים צפרני החמור של רחיים. 



 דיני בנין וסתירה בחול המועד -סימן תק"מ  _______________________________________ 392

 חידוד הסכין 

לעשותו ך א ,ומןאבמלאכת  אפילוודאי מותר לחדד סכין כדרכה,  )שם( רמב"ןבשם ה )שם(כתב המגיד 

 .התירליש ו שאפשר להשאיל מאחרים,י לפ ,לכתחלה כשנשבר במועד אפשר שהוא אסור

 .המגיד פ"ח()חרת ת א: ומותר לחדד סכין במועד; וסכין שנשבר במועד מותר לעשורמ"אכתב ה

כל נפש יון שצורך אוכ ,מועדל העאם לא כוון  ביאר שגם אם הסכין נשברה מערב יו"ט מותר, )סק"ה(ט"ז ה

 .)ס"ק כז( מ"ב. וכ"כ ההוא

 . "ק כח()ס מ"בכ"כ הו תקן.לותר מהביא את דברי המגיד שאפילו יכול להשאיל מחברו  )סק"י( מגן אברהםה
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 דיני אריגה בחול המועד –סימן תקמ"א 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 עשיית מצודות דגים 

 )יא.(שנינו במועד קטן 

, אבל אוהמעשה הדיוט  -אשי למיגדל אוהרי בחולא דמועדא. מאי טעמא "רב שרא לחייא בר 

 עשה אומן הוא"מ -סור, מאי טעמא א -איזלי 

 שתות שצדין בו עופות.ר -צדין בו דגים, איזלי ש -אוהרי : רש"יופ

 .שותןיוט יכול לעוהד ,תיות מזמורומצודות של דגים עשו - אוהריפירש,  )ד: דבור ראשון( נמוקי יוסףהו

 .)סי' כה( רא"שוכן פירש ה ,רשתות של מטוה - איזלי

 מחוטים שהוא ארוגיםא הלמותר לעשות מצודות דגים מערבה שהוא מעשה הדיוט, אבל  :שו"עכתב ה

 מעשה אומן.

 ן, דלא מיקרי"י אומעגם  ביאר שאינו חשיב למכשירי אוכל נפש שמותר לעשות )סק"א(מגן אברהם ה

 "במרין. וכ"כ הי מכשייקרמכילה כגון תנור וסכין, אבל רשתות לא מכשירין אלא דבר המכשירו לא

 .)סק"א(

אסור  צורך המועד,נו לאישדמה  הקושר והמתיר, לא נזכר מה דינן. ונראה לי" )קי, יא( חיי אדםכתב ה

נם אסורים שבת איבים שאף שבחול המועד אין להחמיר בקשרכתב  )סח, כו( שש"כה אך". לכולי עלמא

 .כגון שאינו קשר אומןנן אלא מדרב

  חשמל -תיקון פתילות 

ית אף לפתילות בו ,אסור גוי"י לה במועד ושמא גם עאין לגדל פתי" אות פט(פ"ג )תוספות כתוב בפסקי ה

 ".הכנסת דלאו מצוה יתירה כציצית

לת פתילות דגדי ,ה"מת בחולגדל פתילושיש אומרים שמותר  )יא. סוד"ה גמ' בטובה( יוסף נמוקיה אבל

 .וכן נהגו ,רי"טבשם ה )שם לח.(רבינו ירוחם  וכ"כ ,מעשה הדיוט הוא

 .(יר' ירוחם וב" ,נ"י)רות בחו"ה, דמעשה הדיוט הוא : ומותר לתקן הפתילות לנרמ"אכתב ה

 "טן להכין מעיוה נכולכתחלשכתב  )קי, ט( חיי אדםהחמיר שלא לתקן הפתילות במועד. וה פרי מגדיםה

 חזו"עוכ"כ ב .התירלפשוט  נהגהמש ברכי יוסף"כ הוכ ,אכן בדיעבד מותר לגדל מצמר גפן את הפתילות,

רוח איכא ג"כ מידשעוה  א שלופשיט ,דלכו"ע אסור לעשות נרות של חלב ,"איעוד כתב הח. )עמוד קצז(

 .)סק"ג( מ"בם היא. הבובפמ"ג משמע דיש ליזהר בזה .וכמדומה שנוהגין היתר לצורך מועד

ביאר, שאע"פ שהאור הוא צורך האדם ולשם כך התירו אף מעשה אומן, מכיון  )עמוד ריב(חוט שני ה

שאפשר להאיר את הבית ע"י מעשה הדיוט לא התירו בזה מעשה אומן. ואה"נ אם אין אפשרות להאיר 
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חשמל, מותר  את הבית ע"י מעשה הדיוט התירו אף מעשה אומן לצורך זה. ולכן בימינו שהאור הוא ע"י

 לתקנו במועד אף במעשה אומן.

 סעיף ב':

 סירוג המיטות 

 )ח: י.(שנינו במועד קטן 

סרגין ומאי : מאי מגמרא : ומסרגין את המטות, רבי יוסי אומר: ממתחין. ]י.[משנה"]ח:[ 

אן ה. בשלמא למלכתחל בליםחממתחין?... והא תני רב תחליפא בר שאול: ושוין שאין מפשילין 

ן שאין שאול: ושוי יפא בררב תחל היינו דקתני -ין שתי וערב, וממתחין שתי בלא ערב דאמר מסרג

 ישאם היה רפו -חין , ממתשתי בלא ערב -מפשילין חבלים לכתחלה. אלא למאן דאמר: מסרגין 

 יא"היה ממתחו. השתא שתי וערב אמרת לא, חבלים לכתחלה מיבעיא! קש

סור, עולם לכו"ע אמיו בה הלא ילה' היינו לסרג בחבלים שפירש 'שאין מפשילין בה חבלים לכתח טורה

כעושה  דלא מיחזי ם,ו חכמיתירהדכיון שלא היו בה מעולם הוי עושה אותה מחדש, ורק אם היו בה כבר 

ו יומשמע שאם ה .כתחלהלבלים חאין גודלין  ,פירש אין מפשילין חבלים לכתחלה רש"י אבל .כלי מחדש

 מעולם. וכ"נ במיטה ללוהסרג בהם המיטות אפילוט לא היו החבלים מוכנים קודם המועד, מותר ל

  .)נ"ד ח"ה לו.( בינו ירוחםרו )שם( רמב"ם, ה)ח, יג( מ"ממדברי ה

פשילין , אבל אין מהמטות וט(וט לח)פי' הוא כעין האריגה אלא שבסריגה יש ריוח מה בין חמסרגין  :שו"עכתב ה

 חבלים בתחלה.

אליה . וה)סק"ה("ב מכ"כ הד. וביאר עפ"ד הב"י והב"ח שאין גודלין החבלים במוע )סק"ג( מגן אברהםה

התירו חכמים שומה  ,מכבר להטילם במטה במועד אפילו הם מגודליןמחמיר שגם לא צדה לדרך בשם ה

 .כשהמשיכן בנקבי המטה קודם המועד לסרג במטה היינו

 סעיף ג':

  גיהוץ -תיקוני הבגד 

 )י:(שנינו במועד קטן 

אמר רב  בר אמי וא. אמר רב יצחקהמעשה הדיוט  -"רבא שרא לכסכוסי קירמי. מאי טעמא 

 עשה אומן הוא"מ -סיר, מאי טעמא א -חסדא: קיטורי בירי 

יו הד, שכך למיעבד במוע -קיטורי בירי אסיר  גדים.ב -קרמין לכבס. , שקורין גיהוץ -לכסכוסי : רש"יופ

אסור, ווא מעשה אומן ה -הם לוקיוהיו מחליקין עליהן בית יד של חעושין, שהיו נוטלין כלים חלוקין 

 קים ומקמטין,לים חלשב לשון אחר: לכויץ קמטין שאדם עושה בבית יד, שממלאים אותה בקנה של

 .לקמט, לעשות כווצים בבגד



 395 _______________________________________________________ גיהוץ -תיקוני הבגד 

ביאר שהוא מיעוך בגדי פשתן בידים לאחר טור ה אך. 39פירש שכסכוסי הוא גיהוץ רש"י: 'כסכוסי'

", ומרככין את הבגדים בידים, מפני שהוא מעשה הדיוט" )ח, יד( רמב"םבוס כדי ללבנן ולרככן. וכ"כ ההכי

והוא  ,פירש שמחליקין את הבגדים באבן זכוכית לאחר הכיבוסר"י שוכתב עוד  .)שם( סמ"גוכן פירש 

 לו לחוה"מ. , והוא דוקא כשצריך)שם ע"ב( ירוחם רבינווכן פירש  .דכסכוס הוא לשון שפשוף, גיהוץ

יקין עליהן בית קין והיו מחלים חלויו נוטלין כלכך היו עושין, שה - קיטורי בירי פירש רש"י :'קיטורי בירי'

, לשון מי שרבא התיר(כסכוסי קר)לדעת רבנו ירוחם החלקה זו חשובה ל עשה אומן הוא ואסורמ -יד של חלוקיהם 

 םרמב"ה .קמטיןקים ומם חלאותה בקנה של שבליאחר: לכויץ קמטין שאדם עושה בבית יד, שממלאים 

 פירש שעושה קשרי בתי הידים.

 .מ( )פ"ח אות מהגה"ו שם() וחםיר רבינו , וכ"כשאע"פ שהם לצורך המועד אסור )סי' תתמה(מרדכי כתב ה

 .(ועזר אור א בשם)הגה"א סימן כטעם הדבר משום שאין בכך הפסד, ונראה כבנין מעליא ו

שרי בתי אין עושין ק ן; אבלרככעך בגדי פשתן בידים אחר הכיבוס, כדי ללבנן ולמותר למ :שו"עכתב ה

הוא דרכן הואיל וית כוכהזכ ומותר להחליק הבגדים עם כתב: רמ"א. והידים, מפני שהוא מעשה אומן

 .)סמ"ק ורבינו ירוחם( לצורך המועד

י שם אסור, שהרכשלוב שטיםכתב בשם רבנו ירוחם שדווקא אם הקמטים אינם מתפ )סק"ה(מגן אברהם ה

 ."ח(סק) מ"בהם חזקים והו"ל מעשה אומן ואסור אפילו לצורך המועד. הביאו ה

ע כדרכן. ומשמ בכלי בגדיםכתב שמותר להחליק את ה )קי, ד(חיי אדם לגבי גיהוץ בימינו בבית, ה

פ"ז כתב דים מותר. ולתם הבגאי ווקא אלא גם שאר כלים שמחליקיםש'זכוכית' שהזכיר הרמ"א הוא לאו ד

ה הדיוט הוא עשכל מק דהמותר להחליק גם בכלי ברזל חלק שנוהגין חייטים להחליש )סק"ט( מ"בה

 ובדיהחזון עכ"פ בוגדים. על הב שמותר להעביר כלי ברזל חם )אות יא( כה"ח. וכ"כ ומותר לצורך המועד

בית לוי ח"א )מ וואזנר גר"שה כ"כ בשםלגבי גיהוץ במגהץ של זמנינו, ו )ז, פט( משה בארובשו"ת  )עמוד קצה(

 . )ה, לו( כהלכתו חוה"מוב )יט, כה( אליהו גר"מ, העמ' מח(

הם הוא שהגיהוץ של , כיוןשאסור ()מבקשי תורה עמוד תסה גר"מ פיינשטייןאך לגבי גיהוץ במכבסה, דעת ה

ט ם נתפשט הקמבבגד אשום קמט אסור לגהץ מקש )ה, לו( חוהמ"כו נו()סו,  שש"כמעשה אומן. והוסיפו ב

אה מגיהוץ כן, אם כתוצ ה לפניהי לגמרי ואינו ניכר כלל, וכל שכן שאין לגהץ כדי ליצור קמט חדש שלא

 זה ישאר הקמט קיים ולא יתפשט גם לאחר שילבשנו איזה זמן.

 

 

לא היה מקפל טליתו בחול המועד תרומת הדשן הביא שה ב( )או"ח ח"א עמוד קו ענייןבספר לקט יושר 

היה מקפיד לא לקפל טליתו במועד,  חזו"אהביא שה )עמוד רמ(משום שהוא תיקון כלי. גם החוט שני 

                                                   
והרי היא קשה ומשפשפה בין שתי ידיו "חלוק כתונת של פשתן שנתכבסה  )ד"ה לכסכוסי כיתניתא(רש"י ובשבת קמ. פירש  39

 והיא מתרככה ואף הליבון שלה מצהיל ע"י השפשוף".
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דכיון שקיפולי הטלית נעשו חזקים כדי שיחזיקו זמן וזה מעשה אומן, יתכן שכשמקלה כראוי ושומר על 

 , שמירה זו נחשבת לתיקון של מעשה אומן האסור. הקפלים כדי שיתקיימו למשך זמן

 סעיף ד':

 תיקון נעלים ומלבושים 

צורך לי שיתפור לו מר לגוין לושא )א, יז( רא"ש". וכתב הההדיוט תופר כדרכו" )ח:(שנינו במועד קטן 

האבד  ום דהוי כדברזה מש טעםואין להתיר מהמועד, וכן אסור שיתקן לו מנעליו ומלבושיו הקרועים, 

יא והב .בר האבדיקרי דא מבשביל מיעוט תוספת קלקול ל, ששאם לא יתקנם יתקרעו יותר ויתקלקלו

 י רגלים מותרקא עולע שדודמשמ )נה:(אסר לתקן מנעלים בחוה"מ, והביא ראיה מפסחים  ריב"אשגם 

 גסמ"ש, וכ"כ ההרא" דבריכתב כ )י. ד"ה תופר( תוספותלהם לתקן מנעליהם, אבל לא שאר אדם. גם ה

  .)פ"ח אות ה( הגה"מ, וכ"כ ר"תבשם  )סי' תתמד( מרדכיהו

לא ועד ונאנס ופני המלנקרעו שהתיר לתקן מנעלים במועד, אע"פ ש ראבי"ההביא בשם  )שם(הגה"מ  אך

חא וקא, אלא אורדבלאו  גלים'ר, ולדעתם הגמ' הזכירה 'עולי הלוי רבינו יואלו ראב"ןתיקנם, וכ"ד 

 עשות בצינעא. דמילתא נקט. אך צריך ל

 שינוי.בם מתקן שמותר לתקן לצורך המועד אכתב בשם כמה גדולים  )שם.( ירוחם רבינו

 שהתיר ריב"א א בשםך הביאאסר לתקן  )קטן סי' קסה( תשב"ץהאם מותר לקנות נעלים חדשות במועד? ה

 .דשיםומיהו נהגו העולם לקנות ח .אוסר ראבי"המהר"ם אומר ש אמנםלקנות, 

כתב:  מ"אר. והי לתקנםו יהודאינכן אסור לומר לאסור לתקן מלבושיו ומנעליו הקרועים; ו :שו"עכתב ה

 .)רבי ירוחם( שינוי שרי לתקנם קצת לצורך המועדמיהו ע"י 

 ף ה.ובא להלן סעינוי כמך שיהעיר שדוקא אומן צריך שינוי, אך הדיוט אין צרי )סק"ז( מגן אברהםה

ר דהוי דב ,קנםותר לתמ ,רבההיו קרועים ומקולקלים ההמנעלים אם למד מדברי הרא"ש ש )סק"א( ט"זה

אם ש ת דברי הט"זהביא א (קי, יג) אדם חיי. גם ה)לעיל סי' תקמ( האבוד וזהו הפסד גדול כמו ציר הדלת

פקפק מך האליה רבה . אמרילג רעומותר לתקן אפילו לא יתקמותר. והוסיף שע"י שינוי  יתקרעו לגמרי

ל לקנות כתב שאם יכו ז(אות ט) וןשער הצייכול לתקן ע"י שינוי למה נתיר כדרכו? בעל היתר הט"ז, שאם 

 לט(ר)עמוד שני  חוטו בברידמנעלים חדשים בודאי אין להקל, דתו לא הוי בכלל דבר האבד. וביאר 

לקנות  שאין לחייבו , ודאיזמןשכוונת המ"ב דוקא כאשר הרגילות לקנות מזמן לזמן, אך אם קנה לא מ

 ותרת.נעל, מעקב לשתיקון קל כגון הדבקת ה )סו, נג( שש"כבאופן זה. ומ"מ כתב ב חדשים

 .מועדההעיר שאין חילוק בכל זה בין אם נקרע בחוה"מ או קודם  )סק"י(מ"ב ה

 

תב "לסוך הנעליים אסור בער"פ אחר חצות", א"כ כ"ש כ )עניני עשיית מצה ד"ה וכתב בעל( של"ההבקיצור 

 לבושישהוא בכלל גזירת כיבוס, ובשו"ת  כתב (סי' תקלד סק"א) דוד שבילי . ובספרחמיר יותרבחוה"מ ד

ח"ח ) ליעזרא ץציובשו"ת  .אוסר משום שהוא בכלל איסור תיקון המנעלים (י מןתליתאי או"ח סי) מרדכי
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ואין  ,מ"מ הוא מחמיר ,אין איסור מדינאששאף  )סימן כה( יעקב יגלמביא משו"ת  (במפתחות לסי' ט"ו פי"ד

 .מניח לעשות רק ע"י נכרי

 ידיים שדרכןהטפחת מדדמי ל כותב להתיר, דליכא משום כיבוס, משום (קפא מןסי) לוי חלקשו"ת ב אך

ב. חזו"ע )א, ל אומר יביעת "פ בשו"היקל בזה. וכ (קיג מןאו"ח סי) להועיל מלמדשו"ת . גם בלהתלכלך תמיד

 .(קו מןורה סיתקובץ מבקשי )גרי"ש אלישיב וכן מובא בשם ה, )סו, מח( שש"כו עמ' קצה(

 סעיף ה':

 תפירת הדיוט ואומן 

 )ח: י.(שנינו במועד קטן 

נאי: כל י דבי רבי יט? אמרהדיו : ההדיוט תופר כדרכו, והאומן מכליב ]י.[ היכי דמימשנה"]ח:[ 

ימרא כוין אל לנו יכוכל שאי שאינו יכול להוציא מלא מחט בבת אחת. רבי יוסי בר חנינא אמר:

יני מואל אמר: שה בר ש, רבבחפת חלוקו. והאומן מכליב, מאי מכליב? רבי יוחנן אמר: מפסיע

 כלבתא"

כשהוא תופר  לתפור, לקוט נימי התפירה של חלוק כדילשאינו יכול  -מלא מחט בבת אחת : רש"יופ

חת, רבה במשיכה אהפירות ת ותוחב תחיבות הרבה כמלא אורך המחט, ואחר כך מושכה מן הבגד, ונמצא

גד עב בחוב אותו תלשאינו יודע  -שאינו יכול לכוין אימרא בחפת חלוקו  א.אומן הו -והיודע לעשות כן 

 חיבו.מר שעושין ממנו אימרא בחפת חלוקו, אלא שבמקום אחד מקצרו ובמקום אחד

. וכן צר ובאחר רחבקד ם אחמקופירש שאינו יודע לכוין שהאימרא תהיה שוה, אלא היא עקומה, ב טורה

 המכיר בעצמו ןלכ ,ןכתא כמאולא איפסיקא הל )סי' טז( רא"שוכתב ה .)שם לה ע"ד(רבינו ירוחם פירש 

  .א יודע באחד מאלו לא יתפור במועדשהו

דומים תחיבי כליב שכי קרי משאינו תופר ביושר אלא מפזר התפירה ולה - מפסיע :רש"יפירש עוד 

 ,זה וחב זה בסמוךדרכו תכתופר  שאינו - שיני כלבתא .זה מזה כשיני הכלבי הכלב רחוקות המחט לשינ

ב שיני הכל ימיהכי קיא דאלא שתוחב המחט פעם אחת למעלה ופעם אחת למטה ולהכי קרי ליה כלבת

 לתפור לצורך ן הצריךאומכן שלא נפסקה ההלכה כמאן, ול רא"שכתב הגם כאן שן אחד גבוה מחבירו. 

 ם(ש) מרדכיהוכ"כ  .מטהתפירות רחבות ותפירה אחת למעלה ואחת ל ,שניהםהמועד יעשה כחומרי 

ם על יתפור כי א דם שלאהר כל אוכתב עוד לכך יז ,)סי' קצה עמ' קעד אות ב( סמ"קבשם  )פ"ז ה"ה(והגה"מ 

 .בני אדם בקיאים בהוצאת מלוא מחט כי רוב ,ידי שינוי

לבנות לו מקום במועד, אם היה הדיוט ואינו מהיר מי שצרך לתפור לו בגד או כתב " )ז, ה( רמב"םה

באותה מלאכה הרי זה עושה אותה כדרכו, ואם היה אומן מהיר הרי זה עושה אותה מעשה הדיוט, כיצד 

בתפירה מכלב ובבנין מניח אבנים ואינו טח בטיט עליהן ושף סדקי הקרקע ומעגילם ביד וברגל כעין 

והבין הב"י שלדעת הרמב"ם האמוראים כלל לא נחלקו, אלא . "שמעגילים במחלצים וכן כל כיוצא בזה

 "נשכ )שם לו.(ירוחם כל אחד אמר אופן אחר של שינוי. וכל שאינו אומן מהיר חשוב להדיוט, וכתב רבנו 

  .)ג:(ז"ל  רי"ףדעת ה
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 ובל דבר שאין כב שכ , ו()ז םרמב"ה אךשאם הוא דבר האבד א"צ לשנות במלאכתו.  )שם( תוספותכתבו ה

האם מותר יו אצבעותבינוי נשאל אם תופס המחט בש )ח"א סי' פז( תרומת הדשןבהפסד צריך לשנות. ו

 .והשיב דיראה דלא שרי ?או לאלתפור כך בחוה"מ 

ותו רי זה עושה אלאכה המתה מי שצריך לו בגד במועד, אם היה הדיוט ואינו מהיר באו :שו"עכתב ה

תפירה ירות רחבות ועשה תפשי אותה מעשה הדיוט, דהיינו כדרכו; ואם היה אומן מהיר, הרי זה עושה

לא ובשינוי זה;  לתפור עצמו : וכל אדם יחמיר עלרמ"אוכתב הלמעלה ואחת למטה, כשיני הכלב. אחת 

 .ז(תה"ד סימן פ")ניכר הוי מהני לאומן לתפור על ידי שישנה באחיזת המחט בידו, אלא בעינן שינ

גדים חדשים ת לו בר לעשותינוק שנולד בחג אסו )סימן רכו( ריב"שבשם ה (ח)סק" מגן אברהםכתב ה

 .ס"ק יג() מ"בהכ ם. וכ"ום כבוד אביו דיכול לכרכו בשיראידליכא מש ,במועד למול אותו

 ,תא מחט בבת אחמל אצילהו כל מי שיודעהביא את הגדרת הרא"ש ל'אומן', שהוא  )סק"ט( מגן אברהםה

אדם  הרי רוב בנישהחמיר יש לש, ולכן ביאר )ס"ק יד( מ"ב. וכ"כ הואו שיודע לכוין אימרא בשפת חלוק

די שהמעשה כר האם חק צב()עמוד ק חוט שנייכולים להוציא מלא מחט בבת אחת והם בכלל אומן. ה

יה גם בתוצאה יהצריך שו שאיחשב כ'מעשה הדיוט' די שיהיה ניכר במעשה עצמו שאינו מעשה אומן, 

 ט.ל הדיוכש ן נראה שהעיקר הוא שהתוצאה תהיה ניכרתניכר. וכתב שמדין תפירה כא

פתור כניין תפירת ר. ולעין אחשהשינוי צריך להיות  ניכר בתפירה עצמה ולא בענ )ס"ק טז( מ"בכתב ה

ישיב לגרי"ש אדעת ה הכלב, ינישנפל מבגד במועד שא"א לעשות בו שינוי הניכר של תפירות רחבות וכש

כפתור דל בתפירת הכר ההבלא ניושכיון שגם הדיוט דרכו לתפור כמו אומן  )אבני ישפה ח"א סי' קט ענף ב(

בקשי "מ. ובקובץ מו בחוהופרבין אומן להדיוט, א"כ לא שייך ההיתר של מעשה הדיוט ולכן אסור לת

. ת ה()או יוסף וטילקבכ . וכ"הביאו משמו שמותר לתופרו בצורה שיהיה רפוי ותלוי )עמוד תסט(תורה 

 ט. הדיו כתב שיתפור רק חלק מהחורים וזה יחשב לתפירת )עמוד קצה(חוט שני וה
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 עשיית מלאכה לאחרים בחינם –סימן תקמ"ב  
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

  בשכר –מלאכות המותרות 

 )יב.(שנינו במועד קטן 

ן א. אמר: כיודמועד חולאב"רב חמא שרא להו לאבונגרי דבי ריש גלותא למיעבד להו עבידתא 

 רשויי הוא דקא משרשו ליה. ולית לן בה"ש -קא שקלי  דאגר לא

ריוח  -רשויי ש שרי לתקנו. -חן אם נשבר השל -למיעבד עבידתייהו  ולחנות.שמסדרי  -אבונגרי : רש"יפ

 בעלמא, כדי סעודתם דקא אכלי בהדייהו, ולא קא חשיב מלאכה.

לאכה המותרת משין משאי החך על כר ,סעודתם הן נוטלין ולא דבר אחרביאר דכיון ש )ב, ט( רא"שה

מ "ש ,בל בשכר אסורארשויי א שואפילו הכי דוק ,כגון תיקון הספסלים ואיצטבאות ,במועד היו עושין

וכ"כ  .א דחולכעובד הויאמועד בשכר הקבלת  , שעצםדאסור בשכר אפילו מלאכה המותרת במועד

 . )סי' תתנ(מרדכי ה

 ,מהרםעלי מלאכתו לם על בו רודיוהי ,אוכלי שולחנו גוייםפירש שהם היו  )ד"ה מקבלי(נמוקי יוסף ה אך

בה ל פועלים מתרשכרם שו ,ופעמים היו מסייעים להם שמתוך שממציאים להם הצריך למלאכה ממהרים

כך אף על פי ולפי ,א עבדיש גלותרי מכל מקום הני בי נגרי לא הוו שקלי אגרא אלא למצוא חן בעיני ,בזה

 עבד. למי והמלאכה היתה של ריש גלותא שרא להו רבאשהיו מביתו של ריש גלותא 

ר, חנם; אבל בשכבאחרים ו לאאפילו מלאכות המותרות אינם מותרות לעשותן אלא לעצמו  :שו"עכתב ה

  תר.אסור. ומיהו אם אינו נותן לו שכר קצוב, אלא שאוכל עמו בשכרו, מו

 מ"בא. וכ"כ הול דמידח כעובדא הביא את טעמו של הרא"ש, שעצם קבלת השכר במועד, )סק"א( ט"זה

 .)סק"ב(

שות אלו אסור לע '. בכלממש כתב 'וכן כמה דברים שאסרו משום טרחא, אף שאינה מלאכה )סק"א(מ"ב ה

אף שאינם  חת שכרור לקדייק, שדוקא על מלאכות שיש בהם טירחא אס )עמוד ר( חוט שניבשכר. ב

טילת שכר על ענין נל"ה מלאכה, אבל על דבר שאין בו טירחה והדרך לקבל עליו שכר, מותר. וה

ק רחה שבהם אלא ל הטירעכר ששמרטפות או לימוד עם תלמיד., מכיון שאין בהם מלאכה ואין נוטלים 

טנים קומא על ילדים דאי שהשוה, הרי )לענ"ד צע"ג בזמלהתעסק בדברים אחרים על כך שמגביל עצמו בזמן זה 

בקשי תורה )מ אלישיב גרי"שה אולם. ()עמוד קפד עובדיה חזון. וכ"כ ביש בכך טירחה, או הלומד עם ילד מתקשה!!(

 ית,וקים לשמרטפאת וזקם לצאסר לקחת שכר על שמרטפות במועד, אך אם בני הבית צריכי עמוד תשמה(

 רבךגרש"ז אוים הבית. גמה מותר לה לקחת שכר, והוסיף שיש לעשות שאלת רב מה נחשב אילוץ לצאת

 .ותר לה לעבודמ, איך ה"מכתב שעוזרת בית שיש לה כדי פרנסתה גם בלי העבודה בחו )שולחן שלמה(
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ם יהר לקחת עלהאיסו ד, מה' הם מלאכות המותרות במועאבונגריהתקשה, שאם ה' )ד"ה האי( ריטב"אה

וב שהיה ר על ניכוי חשמדוב רשושכר, ואם הם מלאכות האסורות, הרי גם בחינם אסור לעשותן! ויש שפי

ויים גה, וכי אותם זפירוש בשה חייב לגויים, ומכיון שלא מקבל שכר ממש על העבודה, התירו. אך התק

 דידיהיוספות רבינו תבשם  אהבי. ו' ומשמע שהתיר להם(שרא להו לאבונגרי)שהלשון היא 'באו לשאול מה הדין? 

וב חר שהיה נכוי אן התיך כשמדובר על מלאכות המותרות במועד, ואעפ"כ אסור לעשות בשכר ממש, א

ר לא בשכר, מותעשות אלית בלבד, ולכן לא מחזי כשכר מועד. ומ"מ כתב שאם אין אפשרות לבעל הב

 כר מאחר שהואשר לתת שמות ד(")סקמ"ב . וכ"כ הפני צורך המועד הן מפני דבר האבדהן מלתת להם, 

 צורך המועד.

 נטילת שכר על מלאכה דבר האבד 

 אך. זהמצורך המועד  ם יהיהשכר אההדיוט תופר כדרכו אפילו לאחרים ואפילו ב )סי' ס כג.(כל בו כתב ה

לא להשוותו שוכדי " כתב ת ב()אודרכי משה ! הדהא כל בשכר אסור ,טעותכתב שהוא  )סי' תקמא(ב"י ה

 ".דמיירי בשכר דשרי ,אומרטועה 

 .)כל בו(: ודבר האבד מותר לעשות אפילו בשכר קצוב רמ"אכתב ה

ה לאכול ואף מין לו על שאדכמו שהתירו לבעה"ב ליתן מלאכתו לפו גר"אביאר עפ"ד ה )סק"ד( מ"בה

כר פועל ליטול שהתיר ללש ה"נ י ,כשהוא שלא לצורך המועד התירו לבעה"ב כדי שיהיה טובה לפועל

 .בשביל טובת בעה"ב

ירו המותרות הת מלאכותהדוקא תמה, הרי אפילו בחינם אסור אם תופר כדרכו, ש )סי' תקמא סק"ג( ט"זה

שא"א  שאירע הדבר אן הואכועד' אבל כדרכו בכל מקרה אסור. לכן ביאר ש'צורך המ )!(אם עושה בחינם 

 .ו בשכרר אפילותמוזה  ,כגון שנקרע כסותו לגמרי דהוי דבר האבד ,להיות במועד בלא זה

אפילו מעשה ומועד, רך השלצורך דבר האבד מותר לעשות אפילו שלא לצו )סק"ה( מ"בלמעשה כתב ה

כות אל"ה כל המלאשכר, דילו בכתב שלצורך דבר האבד מותר לעשות אפ )ד"ה אפילו(באור הלכה אומן. ה

מצא ימו, הרי לא כל בעצהשות טרך לע, וכי יצ)טחינה, קציצת עצים, הטלת שכר ועוד(שהותרו לצורך המועד 

לתת  וכל נפש מותרלאכת אך מאנשים שיעשו לו בחינם? והביא שלפ"ד הריטב"א שהובא לעיל, גם לצור

אכה לתת את המל שיעדיף (ודבר )ד"השכר, אם לא מוצא אנשים שירצו לעשות בחינם. עוד כתב הביה"ל 

שאם הפועל  ח(ו הע' ל"כ פס")ששכתבו רבך גרש"ז אוילגוי, מאשר שישראל יעשה בשכר. אולם בשם ה

 י ומותר לקחתפיר דמשוב טהיהודי רוצה לעבוד בשכר כדי שיהיה לו יותר כסף להוצאת שמחת יום 

 .לכתחילה פועל כזה

 סעיף ב':

 פועל שאין לו מה יאכל 

 )יג.(שנינו במועד קטן 

מוכר שאין לו מה יאכל. : אין לוקחין בתים, עבדים ובהמה אלא לצורך המועד, או לצורך המשנה"

אמר ליה: תנינא, או  -: בעא מיניה רבא מרב נחמן: שכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו? גמרא
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אמר ליה: לא, פרושי  -לאו לאתויי שכר פעולה?  -לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. לאתויי מאי 

 -ו שאין לו מה יאכל קא מפרש. איתיביה אביי: אין כותבין שטרי חוב במועד, ואם אינו מאמינו א

 לאו לאתויי שכר פעולה? שמע מינה" -הרי זה יכתוב. שאין לו מה יאכל לאתויי מאי 

ן אכל. לאחר מכו מה ין להמשנה מביאה את ההיתר לקנות דברים שאינם לצורך המועד, ממוכר שאי

 גמ':השאלת  בנת' נחלקו הראשונים בהשכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו?שואלת הגמ' '

כדי  ה, ולשוכרוכשיתן לו מלא -מהו  אין לו לפועל מה יאכל.ש -שכר פעולה שאין לו מה יאכל : רש"יופ

  שיהא לו מה לאכול.

אין ם ע"י עני שמלאכת ות אתביאר ששאלת הגמ' היא האם התירו לבעלי ממון לעש )ד"ה שכר( ריטב"אה

שאין  לקנות ממוכר המשנה תרה מהילו מה יאכל, אע"פ שהמלאכה עצמה אינה לצורך המועד. ואינו דומ

 ".ל כךכושה בדבר ח ען הלוקאישועוד  ,שהוא בעל הממון וראוי להתיר אפי' ללוקחלו מה יאכל, משום "

הוא וא רק משום שמשנה התר בהבין ששאלת הגמ' היא, האם ההי )ו: סוד"ה גמ' שכר( נמוקי יוסףה אמנם

כל. אין לו מה יאותר כשממש משמא אפילו מלאכה  'מקח וממכר' ולכן התירו, אבל מלאכה ממש לא, או

 .קיםוכתב שכל מלאכה הותרה ע"י פועל שאין לו מה יאכל. וכן הסכמת הפוס

עוד  .בורח עליו. לאכה טין המשאדם שאין לו מה לאכול, א רש"י. הנימוק"י כתב בשם אבטעם ההיתר: 

כתב  טו( כו,) משך חכמה. הג זה.מגדול שכשאדם אין לו מה לאכול, אין לך דבר האבד  נימוקי יוסףכתב ה

 כן שמחת הרגלנן, ולדרבשמצות השמחה ברגל מפורשת בתורה, ואילו איסור המלאכה במועד הוא מ

 דוחה את איסור המלאכה.

מלאכה  ותר ליתן לומ ,כורמה שימ וגם אין לו פועל שאין לו מה יאכל )נ"ד ח"ה לז ע"ג( ירוחם רבינוכתב 

מה  שאין לוירו 'לא הזכים שתמה, שלא נראה כך מהפוסק ב"יה אולם .לעשות כדי שירויח ממה שיאכל

חורה סלא אם יש לו אמר א ם לארבינו ירוחוכי חכמים דברו על אדם ערום וחסר כל? ושמא גם  ',ימכור

 .אבל כלי תשמישו לא ,למכור

 ירויח.וישתכר די שכל ידי פועל שאין לו מה יאכל, כל מלאכה מותר לעשותה ע: שו"עכתב ה

ש שהתירו ניין סחורה יוקא לע. ודדייק, שאם יש לו מה יאכל אפילו לחם ומים, אסור )סק"א( מגן אברהםה

 אולם. "ז()סק מ"בכ הל. וכ"כל לו כדי להרויח בריוח, אבל לעניין מלאכה הוא דוקא כשאין לו לאכול

הבאור ) רך המועדחה לצובהרו וקא אין לו כלל מה לאכול, אלא שאין לולאו דכתב  )סק"ג( אליה רבהה

)עמוד  יהעובד חזוןב . וכ"כב( אות) ערוה"שוכ"ד ה .בין הבבלי לירושלמי( כתב שלדעתו זוהי מחלוקת ,הלכה ד"ה מה

 .)תקלז, ב( ילקוט יוסףו קעז(

שעכ"פ צריך לעשות בצינעא, שהרואה לא ידע שהפועל  )סי' תקלד סק"ז(הביא בשם המג"א  )סק"ז( מ"בה

הוא עני כ"כ, ומ"מ אם אינו יכול לעשות בצנעא, מותר לעשות בפהרסיא כיון שאין לו מה לאכול כלל 

 ערוך השולחן. ה)עמוד קעט( עובדיה חזון. וכ"כ ב: לאפוקי אם רוצה להרוחה, כדעת הא"ר, אין להקל בפרהסיא(פמ"ג)

מ"מ במלאכה שיש בה פירסום  ,כל המלאכות הותרו ע"י פועל שאין לו מה יאכלאף דכתב ש )אות ב(

דכיון דטעם האיסור הוא כדי שלא יכנוסו לרגל כשהם מנוולין א"כ  ,וכן לגלח ולספר אסור ,אסור
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כשתתיר ע"י פועל שאין לו מה יאכל הדר החשש למקומו ואין לומר דזה לא שכיח ולא יסמוך על זה 

 .חאדוודאי עניות שכי

לאכה ואינו עשות מלתר מו ,אף אם יש לו כלי בית למכורבשם האחרונים ש )סק"ח( מ"בעוד כתב ה

בו עוד כת .לאכהעשות מו ללאבל אם יש לו סחורות ויכול למוכרם אסור  ,מחוייב למכור כלי ביתו

כ ילתו אבל אח"כדי אכמתר דמלאכה שמקבל בשעה שאין לו מה יאכל מותר לקבל שכר אפילו הרבה יו

 .אסור לו לקבל לעשות מלאכה אחרת בשל אחרים

 ,יוםהכדי פרנסתם  שה ג"כותם עוכתב דנ"ל אם יש לו אשה ובנים קטנים שחייב במזונ וקציעה מורבספר 

 ךא. עשות בעצמםולים לם יכאם אינ תחיםפהל אלא יחזרו ע ,לזונםאבל לא לצורך אותם שאינו חייב 

 ומה שמחה ,מל חוה"י גם עהרי המצוה של שמחת החג קאדחה דבריו בתוקף, ש )ד"ה על( הלכה באורה

לעשות  , ולכן מותרגמחת החו שבודאי עציבא דעתיה ויתבטל אצל .יהיה לו אם בניו יחזרו על הפתחים

 .)עמוד קעו( עובדיה חזון. וכ"כ בבעצמו כדי להרויח בשבילם
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 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 המותר והאסור ע"י גוי 

 )יב.(שנינו במועד קטן 

 עושה"כרי ונאינו אומר ל -עושה, וכל שאינו עושה ואומר לנכרי  -"כללו של דבר: כל שהוא עושה 

 אסור לומר לאינו יהודי לעשותו.כל דבר שאסור לעשותו : שו"עכתב ה

ד, ת מלאכה במועי לעשולגו כתב שנ"ל שלצורך מצוה הצריך בחוה"מ, מותר לומר )סק"א(מגן אברהם ה

וקא דכתב שזהו  ות ג()א שערוה"הוועוד.  )אות ב( כה"ח, )סק"א( מ"בשהרי יש מתירים אפילו בשבת. וכ"כ ה

 בתלוש אך לא במחובר.

של  ר טעם האיסורדעיק דכיון"ביאר  )אות א( השולחן ערוךועד ע"י גוי? המדוע אסרו לעשות מלאכה במ

במועד  י יטרודגו"י עיר לו נת א"כ אם ,ר ומלאכה הוא כדי שיתענגו בשמחת יום טוב ויעסקו בתורהמסח

 ".ליועדא ו שלוחו עושה סוף סוף הטרדמה לי אם הוא עצמו עושה א ,כבימי החול

 סעיף ב':

 רמלאכה בקבלנות במחוב 

 עוד שנינו שם:

וץ חפא: ואפילו פ במותר. אמר ר -"אמר שמואל: מקבלי קיבולת, בתוך התחום אסור, חוץ לתחום 

אסור. אמר  -התם לרבא לתחום לא אמרן אלא דליכא מתא דמקרבא להתם, אבל איכא מתא דמק

ובים, דלא טבימים ות ורב משרשיא: וכי ליכא מתא דמקרבא להתם נמי, לא אמרן אלא בשבת

אסור. מר  –התם לואתו  אזלישכיחי אינשי דאזלי להתם. אבל בחולו של מועד, דשכיחי אינשי ד

נא בר ורב הו אראיקלע רב ספ זוטרא בריה דרב נחמן בנו ליה אפדנא מקבלי קיבולת חוץ לתחום.

 ,תמקבלי קיבול :והאמר שמואל -חיננא, ולא עלו לגביה. ואיכא דאמרי: הוא נמי לא על בגוויה. 

א : סיועי סייע בתיבנאיכא דאמרידם חשוב שאני. וא -ותר! מ -סור, חוץ לתחום א -ך התחום בתו

 בהדייהו"

דעי יה בשבתא, דיעבדי ל נכרי בקיבולת כילליתן מלאכה  -מקבלי קיבולת בתוך התחום אסור  :רש"יופ

י איכא אבל א דא.חש , משוםסוראבתוך התחום  -מידי דמינכר ... כולי עלמא ואמרי: היום בשבת יהב ליה

אמרי: ליה מלאכה ו ים עבדינכרים אסורים, דאינהו ידעי דהני נכר אותן פועלים -מתא דמקרבא להתם 

סייע מ דהואיל והוא הם תבן למלאכה,שהיה נותן ל -סיועי הוה מסייע בתיבנא  בשבתא יהב להו.

 אסור. -בהדייהו 



 מלאכה ע"י גוי בחול המועד –סימן תקמ"ג  ________________________________________ 404

אכה ו. אך אם המלאבלות מיה"מ וה"ה ביבגמ' מובא שאסור לתת לגוי לעשות מלאכה בשבת, יו"ט וחו

 לעצמו. לדעת י עושההגונעשית בקבלנות א"צ להתנות עמו שלא יעשה את המלאכה בשבת, מכיון ש

מותר וה"מ מכיון שם, ובחתחושמואל מותר לכוי לעשות עבודה בקבלנות רק מחוץ לתחום אך לא תוך ה

שמואל אוסר  , מדועניםהתקשו הראשולצאת חוץ לתחום, גם שם אסור לגוי לעשות מלאכת ישראל. 

גם אם  כיר שדה לגויתר להששמו :()כאלקבלן לעבוד בשבת ויו"ט תוך התחום, הרי גמ' ערוכה היא בע"ז 

 עובד בה בשבת. הראשונים תרצו באופנים שונים:

ה ולת שדיבר 'קיבולת' זו אינה קביא ובנחל אשכול אות ז( 148)ספר האשכול ח"ב עמ'  ראב"דבשם ה )ב, ו(הרא"ש 

או בימי  שות בבית אחר,שמותר לע) , וגם לא קיבולת תלוש)שלגבי שדה גם בימי אבלו מותר לכתחילה, וכ"ש במועד(

מועד, בנין בערב ה נות לום לב, אלא מדובר על קבלנות בנין שאם קבלו אומנים גויאבלו, ואילו בשבת(

ילו , ובחוה"מ אפלעשות הםם אסור למותר להם לבנות במועד, שהרי עובדים לעצמם, אבל בתוך התחו

ים לשכור בני אדם רגילתים, וה בחוץ לתחום אסור משום מראית עין, כיון שאין הדרך לשכור קבלן שיבנ

שכר שה, יחשוד בו ל בבנישראפועלים שיעבדו להם בשכירות, משום כך הרואה את הגוי עובד בשביל י

 פועלים בשכירות יום בחוה"מ. 

ם. לו תוך התחוד, אפיד במוע, שמותר בכל סוגי הקבלנים לעבור"תהביאו בשם  ()ד"ה אמרתוספות  אך

ר יחשדו בו ששכשת עין ראיואין הבדל בין קבלן שדה, תלוש ובנין. לדעתו רק באבלות חוששים למ

 פועלים לעבוד בימי אבלותו.

, ודוקא גויהתו של תר בבידתלוש מו )סי' קצה עמ' קעז( סמ"קבשם  )דפוס קושטא פ"ח הכ"ה( "מכתבו הגה

מועד בולת קודם הליו קיבל עכתוב מי שמק י( מן)סיהגהות אשיר"י וב בקיבולת אבל בשכיר יום אסור.

ילו תו במועד ואפת מלאכעשואסור לישראל שיניח ל ,כגון מידי דאית ליה קלא כמו קרקעות ובהמות

 .עושה מלאכתו חוץ לתחום

ק תוך התחום דעתו רשל למרחץ שנבנה מחוץ לתחום באיסור, אע"פ הגמ' תירצה ששמואל לא נכנס

 טורה ם ולכן אסור.יע בידסי אסור, משום שהוא אדם חשוב וצריך להחמיר על עצמו, או משום שבעה"ב

טים כאפשרות נו נוקאתו סתם וכתב שנכון להחמיר שלא יכנסו לבית שנבנה באיסור, ומשמע שלדע

 ם חשוב לאדם שאינו חשוב. השניה, ולכן אין חילוק בין אד

 ות בחולשעלאסור להניח  י שקבל מערב יום טוב לבנות ביתו של ישראל בקבלנות,: גושו"עכתב ה

תה , לעשוקבלנותבמועד, ם ההמועד, אף על פי שהוא חוץ לתחום; אבל אם נתן לו מלאכה בתלוש קוד

 י, מותר.גובתוך ביתו של 

 עמוד ר() חזו"ע, סק"ג() "במכ האיסור, מותר ליכנס בו. וכ"דמשמע שאם בנו ב )סק"ב(מגן אברהם כתב ה

 דמדינא אסור. ב"חכדעת ה דלאועוד. 

)יש לשים לב, שגם אם הפועלים בשטח הם גויים, הרי מה הדין בזמנינו שדרך פועלי הבנין לעבוד בקבלנות בלבד 

? בשו"ת שיחשדוהו ששכר אותם כדי לבנות במועד(אם בעל הבית הוא יהודי, ודאי שאין שום מקום להתיר, שיש בכך איסור 

כתב על אדם שהיה דחוק לבנות את גג ביתו בחוה"מ סוכות, משום שלאחר מכן לא  )א, יב( ביהודה נודע

יוכלו הפועלים לבצע את העבודה, וישב בחורף כך בביתו. לכן לדעתו יש לצדד להתיר בקבלנות גם 
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, ולכן אין חשד מבני היהודים הוא בקבלנותנינים שבונים בשבת ויו"ט, מכיון שבמקומו פראג רוב הב

העיר, ולמעשה לא התיר אלא בחוה"מ בצירוף שהוא שעת הדחק, וכן לא יעמוד שם משגיח יהודי על 

להתיר כאשר מנהג המקום הוא לשכור בקבלנות. וע"ע בבאור הלכה  )סימן רמד( רעק"אהפועלים. דעת 

 כתב להתיר אם המנהג לבנות בקבלנות. עמוד רא() חזון עובדיה. ב)סי' רמד ד"ה או(

ין ין פרטיים ובים, בם הבנינבזמננו שברוב מקומות בעולם בוניכתב ש )ג, לה( משה אגרותגם בשו"ת 

ועד חול המנות בבולכן מותר ל וא,הציבוריים, ע"י קבלנים, אין לחשוש שמא יאמרו שכיר יום של היהודי 

ו בשלט הכתוב  ם תלויבפרט אוכתב להתיר,  )ב, קכג( מהרש"םשו"ת וב .אם אכן הקבלן הבונה הוא נכרי

ן בכך כירי יום אישועלים בלן פ, ואף אם יש לק)כמו שנוהגים כיום לכתוב מי המבצע וכו'( שם הקבלן הנכרי

 .כלום כיון שהקבלן המעסיק אותם הוא נכרי

 מלאכה ע"י גוי במקום הפסד 

ואין  ,ודם יום טובבנות קים לגוהתחילו הכתב שאפילו  הביאו שע"ת א()סימן קמב.  מהר"ם מרוטנבורגבשו"ת 

 ברכי"כ ה. וכור בחה"מחם לגמניאסור לה ,ואם אין מניחים אותם לגמור לא יהיו נגמרים ,רוצים ליבטל

 כתב שאף אם , יב()קו יי אדםחגם ה בשם הגאונים. )סימן עא(בשבלי הלקט , והביא שכ"כ )אות א( יוסף

מה דמועד, אסור, הלאחר  דולגישכור עכשיו הגויים לעשות במועד, יצטרך לשלם ביוקר  משער שאם לא

 ועוד. )אות ד( כה"ח, )סק"ב( מ"בשאינו בידו לא מיקרי היזק. הביאו ה

גרימת כך בשיש  פאע" ,מועדהבחול שערי צדק חולים הבית  אסר לבנות את )ו, נב( יצחק מנחתובשו"ת 

ם מכבר, מוזמני בניה יחומרת קבל ורק לענייןיגרום עוד לעיכוב גמר הבנין לזמן ממושך, וההפסד ממון, 

כיון לים גויים, מ"י פועעיר יטול מלאכה נוסף של שבוע שבועיים לאחר המועד התשבלא זה תגרום לב

ה ר הבנין באיזאחר גמית וגם שאם לא כן שהוא לצרכי רבים, ואינה מלאכה גמורה אלא רק טרחא.

 ., יש מקום להקלפקוח נפשם, ויש לגרום בחשש חדשי

 שכחו להתנות עם הגויים לשבות בחוה"מ 

ו קבלנות והתנבבנאים רו עם השנתפשכתב לגבי בנין בית הכנסת,  )תנינא סימן קג( ביהודה נודעבשו"ת 

 יהיו מלאכתם בחה"ממועליו לפ ואם ירצו להשבית האומן ,ה"מ לא התנוואבל על ח ,לשבות בשבת ויו"ט

פני הגויים, בול ה' חיל משום שאצל רבים אין חשד. רק משוםלהתיר  הוהעל ,צריכים לשלם שכרם

וה"מ שבים שאין בחות, חולאכובחוה"מ אין חשש זה מכיון שרואים שישראל עושים במשא ומתן ושאר מ

ות ליכם לבננהג אצי אם המלכן לדינא נראה להעלה " )או"ח סימן מד( נזר אבניאין מלאכה. בשו"ת 

 ".למחות בידם בקבלנות יניח אותם במנהגם שלא

סימן ב  ח"ט מע' חוה"מ) מדח שדיע בשכתב שבזמנינו יש חשד גם ברבים. וע" )ו, מג( סופר חתםבשו"ת  אולם

 א.שהביא הרבה אחרונים שפקפקו בהאי סברא דברבים ליכא חשד ד"ה ובגוף(

 סעיף ג':

 נתינת מלאכה לגוי שיעשה לאחר המועד 

 שנינו שם:עוד 
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שלא שלא ישקול ומדוד ולא יש"תניא אידך: מקבלין קיבולת במועד לעשותה לאחר המועד, ובלבד 

 ימנה כדרך שהוא עושה בחול"

גם שמועד, וי"א הלאחר  שיעשנה דמותר לתת מלאכה לגוי במועד כדי )ה: ד"ה מקבלין(נמוקי יוסף הפירש 

וכ"ד  '.תות ואינו שובמו לשבסק עופו' )יט.(' בשבת אם יעשה הגוי במועד א"צ למחות בידו, כעולה מהגמ

 .)נ"ד ח"ה לז.( רבינו ירוחםו )סי' תתנב(מרדכי ה

מדוד י; ובלבד שלא המועד אחר מלאכה, בקבלנות או בשכיר יום, שיעשנה גוימותר ליתן ל: שו"עכתב ה

תנה רי, הואיל והשלאכה, כ מי אח"גו: ואף אם יעשה הכתב רמ"אוהישקול וימנה כדרך שעושה בחול. ו

 .ב"י ורבינו ירוחם( ,)מרדכיעמו לעשותה אחר המועד 

ועד. וכ"כ אחר המנה לשגם לישראל מותר לתת מלאכה במועד ע"מ שיעש )סק"ד(מגן אברהם כתב ה

 שמוכח אות ה()שער הציון עיין בד. ו. ונקט 'גוי' שלא נאמר שגוי ודאי לא יקיים ויעשה במוע)סק"ז( מ"בה

זכירו כל הפוסקים השבזה  פקפק ג( )אות אליה רבהה אולםמהראשונים שאין חילוק בין ישראל לגוי בזה. 

 דוקא גוי, ויתכן שבישראל אסור משום חשד.
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 סעיף א':

 'גדר 'צרכי רבים 

 )ב. ה. ו.(שנינו במועד קטן 

מקולקלות ן את המתקני: עושין את האמה בתחילה בשביעית, ו: חכמים אומריםמשנה"]ב.[ 

 כים ואתרדהומתקנין את  במועד. ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים, וחוטטין אותן,

ל הכלאים. יוצאין אף עוברות, ת הקהרחובות ואת מקוות המים, ועושין כל צורכי הרבים, ומציינין א

תניא: א דהלא, לאתויי  -? פירהחלאו לאתויי  -לאתויי מאי  : עושין כל צורכי רבים. כלגמרא]ה.[ 

קוה מקואות. וכל את המ למודיוצאין לקווץ את הדרכים, ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות, ו

בחולו  ים: מאי שנאל הכלאעאף  שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה. ]ו.[ ויוצאין

 בן"גמוזלי דלה, ר רבי יוחנן: משום שכר פעושל מועד דנפקינן? אמר רבי יעקב אמ

 ?ל המועדבחוניה את הב מותר להשלים ציבור שהיו בונים בית הכנסתנשאל האם  שכו( ,)ד רשב"אה

הרי יש וקא למועד, שצרכת דנה נובניה זו אי ,שהיא מלאכת אומן ואינה מלאכת האבדולדעתו אסור כיון 

ק לגבי רכי יחיד, ורותר מצמן יהתירו צרכי רבים ע"י אולהם בית אחר להתפלל שם. ועוד הסתפק, האם 

תירו, הבים לשמירתם ורך לרם צדברים הצריכים לגוף כמו חפירת בורות, תיקון הרחובות וכו' שיש בה

אף על פי לו של רבים ות ואפיכנסהמסתבר לי שאין בונין בית שא"א לרבים להתבונן בדרכים. ולכן כתב "

יין בית ר, שבזה"ז בנית העיהב בבדק. "היינו כגון אלו חפירות ובורות ,םששנינו עושין כל צרכי רבי

לוי ת ונראה שהדבר .לבנותים משאם יתעכבו בבניינו חיישינן שמא ימנעום הגוהכנסת הוא דבר האבד, 

  בזמן.

ל עמשום שיציאה , י"ל ד.()יג ביארו שלמ"ד שכר פעולה שאין לו מה יאכל אסור )ד"ה דמוזלי( תוספותה

 לאים היא דבר מצוה התירו.  הכ

ן שולות; ולצייהם המכמיר צרכי רבים מותר לעשותה בחו"ה, כגון לתקן הדרכים ולהס :שו"עכתב ה

ריכים צם כאלו, שהם כי רביצר : ודוקארמ"אוכתב ההקברות כדי שיזהרו מהם הכהנים; ולתקן המקואות. 

הוא הדין ות במועד; וור לעש, אסא(ובת הרשב")ב"י בשם תשלגוף האדם, אבל שאר צרכי רבים כגון בנין ב"ה 

 .)ריב"ש סימן רכ"ו(דלשאר צרכי מצוה אסור לעשות מלאכת אומן במועד 

י סור לעשות ע"אולכן  מועדחילק בין צרכי מצוה של מצות עשה שיכול לקיימה לאחר ה )סק"א( ט"זה

ו יש לו יר פועל אפיללהשכ רמותאומן במועד, ובין איסור של כלאים שלא יכול להמתין לאחר המועד, ש

ן יסור 'אל תשכשיש א ע"פאמה יאכל. אך דחה חילוק זה, שהרי לא התירו להגיה אפילו אות אחת, 

 באהליך עולה'.
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ושין בת שטרות קידגם כתיכתב ש )תקמה, כ. והוא עפ"ד הריב"ש בשם הר"ן( מ"במה ההגדרה ל'צרכי רבים'? ה

שים ך הרבים משתמים מתוחידחשוב לצרכי רבים, אע"פ שאינם עומדים לשימוש הרבים, אלא כל פעם י

ותר לשכור מ, וכן חוה"משמותר להפעיל תחבורה ציבורית ב )עמוד רג( חוט שניבהם. ולכן כתב ה

הוא שי רבים כיון ב לצרכשיחמ"מ  אוטובוסים ומוניות, ואף שבכל פעם הוא שימוש פרטי של המזמין,

 ז אוירבךגרש"ה אולם. (מוד קעהו"ע ע)חז גרע"ידבר המזדמן תדיר והרבה בני אדם נצרכים לו, וכ"נ דעת ה

עה רובה ע"י נסיזמן מ סידסובר שלגבי מוניות אין זה בגדר צרכי רבים, ורק אם יפ )שולחן שלמה(

 תר.באוטובוס או שאין תחב"צ למקום שצריך להגיע, מו

תהיה ודוקא כש ,ורפירת בדח ודומיא ,דלכתחלה ג"כ מותר לעשות מקוה בחוה"מ דה"ה )סק"ד(מ"ב כתב ה

 א(ר)עמוד  ובדיהע חזוןב . וכ"כדאל"ה אסור דהוא מעשה אומן ,נגמרת בחוה"מ ותהיה צורך המועד

 ים.רכי רבצלל שמותר לבנות מקוה טהרה במקום שאין מקוה, ואף ע"י ישראל, דהוא בכ

ותר בים, ולכן מצרכי רלשנחשב  ()חוהמ"כ עמ' רעו אוירבך גרש"זעניין תיקון מעלית בחוה"מ, דעת הול

ית יש אם בלא מעל ם, ורקכי רבישאינו חשוב לצר )שם( גר"ש וואזנרדעת ה אךלתקנה בכל אופן במועד. 

 היזק לאדם זקן או חולה, מעוברת וכד' מותר לתקנה, ואף ע"י אומן.

 

תדר ום שיכול להססור משאחיד שתיקון מרחץ לצורך הרבים מותר, אך לצורך י )סק"א( מגן אברהםכתב ה

עשה רך יחיד אף משלצו כתב ת ו()או. ובשער הציון )סק"ה( מ"בבלא מרחץ או ללכת למקום אחר. וכ"כ ה

 ון של המערכתקא תיקדדו כתב שנראה )שולחן שלמה. שש"כ פס"ו הע' ריז( גרש"ז אוירבךהדיוט אסור. ה

"ה באמבטיה תר, והמו שבמרחץ אסור לתקן, אבל לתקן רק כדי שיהיה אפשר להתרחץ במים חמים

רך בני דזמנינו אין יון שבב דככת )עמוד רה( חוט שנידחשיב בזמנינו כמו להתרחץ ולא עשיית מרחץ. וב

ומה בית, כיון שדרחץ שבהמ אדם ללכת לרחוץ בבית אחר, ומתביישים בכך, יש מקום להתיר לתקן את

לות ר כיון שהרגילהתי ש לדוןיכתב שכיון  )ז, כב( משה בארלהיתר של הרבים, אך הניח בצ"ע. ובשו"ת 

 היא שלכל משפחה יש מקלחת בבית, ובעיקר כשיש בבית כמה נפשות.

 מלאכות בית הכנסת ות"ת 

ם אפילו אין להו ,שרהד בעמועאפילו בנין ביהכ"נ שהוא מצוה כדי להתפלל בו בכתב ש )סק"ו( מ"בה

א"צ כבר לבנותו ומתחילו הו ואפיל ,שזה אין צורך לגוף האדם ,ג"כ אסור ,מקום אחר להתפלל בעשרה

 מפני שהוא צריך מעשה אומן לזה.  ,במועד אלא להשלימו אסור

שתלמוד תורה שהחלו בו שיפוצים קודם המועד, ואם לא יעבדו במועד לא יוכלו  )אות י( כה"חכתב 

שמותר לעשות  )ב, קנח( חיים לבלהתחיל ללמוד שם לאחר המועד ויהיה בכך ביטול תורה, כתב בשו"ת 

שם מלאכה במועד, כשם שמותר לכתוב חידושי תורה שלא ישכחם, ואף שה'דבר האבד' כאן יהיה רק 

 עובדיה חזוןמיקרי דבר האבד, וטוב שיעשו ע"י מי שאין לו מה לאכול, ובצנעה. וכ"כ בלאחר החג, מ"מ 

ומצוי בבתי חינוך כתלמודי תורה וישיבות שימי חוה"מ הם ימים שלא " )אות ב( פסק"ת. וכתב ה)עמוד קעו(

מתקיימים לימודים, ואם לא יעסקו בתיקוני בדק הבית תתמשך המלאכה עד לתחילת הזמן ויתבטלו 

מלימודים, ולכן מותר להתעסק בזה בחוה"מ, אך מהיות טוב נכון לעשות המלאכה ע"י פועל שאין לו מה 
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לאכול, ובצינעא שיסגרו דלתי המוסד. ובזמננו שאפשר בקל למצוא גויים שיעשו המלאכות יש לעשות 

 ."על ידם, ולא ע"י פועלים ישראלים

ים בבה"כ אם צריך לעשות ספסלש ב(-סק"א כת"י) מלכים ןשולחבשם ספר  ב(-)מחב"ר אות א חיד"אכתב ה

ת המקום משום שמבחינ ים, הוארכי רבצ: הטעם שנקטו צורך זה ולא די בכך דהוה גרשז"א) שלא יבואו לידי מחלוקת

ם הצרכי רבים  ,ר(די להתיכם זה אפשר להסתדר ולהתפלל בזה אחר זה, רק עלול לגרום למחלוקת ולכן הוצרכנו לטע

ב בשם אך כת .רנסיםאים ופגב וכך נהגו לסדר צרכי רבים בח"ה למנות .ם לישב עליהםדנצרכי ,ומותר

 .מה יאכל אין לושראל שלצייר ציורים בבה"כ אפילו ע"י ישאסור  )ח"ג יו"ט ז, ט( פרי האדמהה

איזה  א שמענו לתקןלמינו ה ומיובאמת יש להתרחק מזהביא היתרים אלו, וכתב " )אות ז(ערוך השולחן ה

ריכים ובכלל צ .עירהי מצב לפ תקונים בבהכ"נ ובבהמ"ד וכן במרחץ וזה תלוי לפי ראות עיני המורים

 ".ו שיש בהם זלזול מועדלברוח מפני היתירים כאל

ן את מערכת מן לתקי אושמותר לקרא לחשמלא )שולחן שלמה. שש"כ פס"ח הע' כז( גרש"ז אוירבךכתב ה

ו. ואינו לים להתפלל בין יכושא אין אור בבית הכנסת, ונמצא החשמל בבית הכנסת, כאשר בלעדי התיקון

ן חשמל איה לאך אם התקלק דומה לבניית בית הכנסת דאסור, משום שעד עכשיו התפללו במקום אחר,

ותם, ים, אסור לעשק ספסלספימלציבור היכן להתפלל. ואה"נ אם רצונם להכינס לבית כנסת חדש ואין 

 מקומם הראשון. שהרי יכולים להמשיך להתפלל ב

 סעיף ב':

 תיקון בורות ומעיינות של הרבים 

 ה.( -)ד: שנינו במועד קטן 

הרא תא למיכרא נני סכוו לב"]ד:[ אביי שרא לבני בר המדך לשחופי נהרא. רבי ירמיה שרא לה

 -ים תו מיניה רביון דשכמר: אטמימא. רב אשי שרא להו לבני מתא מחסיא לאקדוחי נהר בורניץ. 

מר רבי אקב עי לא. אמר רבי -אין, חפירה  -, ותנן: עושין כל צורכי רבים. ]ה.[ חטיטה כרבים דמי

. והתניא: ותר..מ אפילו חפירה -הם יוחנן: לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם, אבל רבים צריכין ל

הן, ולא פין את סדקיל לא ש, אבבורות שיחין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן, וחוטטין אותן

שיא הך קבסיד. אלא  ן אותן, וסדיחופרין אותן -חוטטין לתוכן, ולא סדין אותן בסיד. ושל רבים 

ם ומר בשל רבילצריך  להם, ואין בשיחיד צריך -קמייתא! תריץ הכי: חוטטין בורות של יחיד 

 שאין רביםת של רבים בומערו יחיןכשרבים צריכין להם, דאפילו חפירה מותר, ואין חופרין בורות ש

 "מי אסורנ אפילו חטיטה - צריכין להם, ואין צריך לומר של יחיד, דכי אין יחיד צריך להם

 .חוטטין. נפל צרורות בקרקעית הבור מעלה אותן: "ירשופי

שהנהר היה רחוק מהעיר, והיה להם טורח לשאוב  (144)האשכול ח"ב עמ'  ראב"דה בשם )סי' ו(כתב הרא"ש 

מהנהר, לכן הורידו מעט את גדותיו ועשו חריץ שממנו הגיעו המים אל העיר, ואמר דמכיון שאין בעיר 

הרבה בורות מים, ודאי הוא צרכי רבים, וגם בטורח גדול ופרהסיא וגם כיונו מלאכתן למועד מותר, מכיון 

כשהציבור היה בטל, דדמי ל'קידרא דבי שותפי', ובזמן זה כולם  שבזמנם צרכי הרבים היו נעשים רק
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עוזרים וגומרים את המלאכה, אחרת היא לא תעשה לעולם. וההיתר הוא גם אם אין לו צורך ספציפי 

למועד. בשונה מחפירת בורות שיחין ומערות שהותרו רק לצורך המועד, מפני שהם מלאכת אומן ואינו 

, אך בדברים שהם מעשה הדיוט התירו. ולצורך יחיד רק מעשה הדיוט יכול לשנות בהם שמא יפסדו

לגבי חפירת  )ח, ד(נראה שסובר כדעת הראב"ד, שכתב  רמב"םהתירו ובתנאי שיהיה צורך המועד. גם מה

בורות וכריית נהרות כדי שישתו מימיהן ומשמע שישתו אותם במועד, ולגבי תיקון קלקולי המים לא כתב 

 לצורך הרבים אפילו שלא בשביל המועד מותרת.כך, משמע שחטיטה 

ו כלל לליחיד שאין  ר חפירהשהתי "מ()חי' פסקי דיני מלאכת יום טוב וחש רמב"ןהביא את דברי ה )ח, ד(המגיד 

פשר אמאוד, ולכן  זולים מיםההסתייג, שהרי  מגידמה לשתות, ובתנאי שיעשה רק לצורך המועד. אך ה

חמיר זה, ונראה שמבחילק  שלא מלאכה זו. וגם ביאר את דברי הרמב"םשגם אם הוא דחוק לא התירו לו 

 בכל מקרה לגבי יחיד.

וטטין חריך להם אין צאינו  אם ,ידבורות שיחין ומערות של יח )סי' ו( רא"שוה רמב"םה )ב.( רי"ףכתבו ה

אין שפין ו וטטין אותםאין ח הםלשאינו צריך  , ואע"פאבל כונסין לתוכן מים ,אותם ואין שפין סדקיהן

 עמידה(מ)ד"ה גמ'  ףקי יוסנמוהופירש  .אבל כונסין לתוכן מים ואף על פי שאינו צריך להם ,סדקיהן

פיק פ שיש בהם מס, ואע"ומערות ומוליכין לבורות שיחיןבכלים גשמים השמקבצים מי  היינו 'כונסיןש'

 מים לימי הרגל, התירו שאין בזה טורח מרובה. 

ין רבים קנם ואפילו אותר לתמו, בורות ומעיינות של רבים שנפל בהם עפר ואבנים ונתקלקל :שו"עכתב ה

רבים השה אומן, אם הוא מעשש, צריכים להם עתה, כיון שאינו מעשה אומן; אבל לחפור להם בורות מחד

ן אי יתירתה; ואם בטירחאויא צריכים להם עתה מותר אפילו אם כוונו מלאכתן במועד, ואפילו בפרהס

ו צריך מחדש, ואפיל ר אותםחפולצריכים להם עתה, לא יעשו. אבל בורות שיחין ומערות של יחיד אסור 

תה עין צריך להם א; ואם קנםלהם עתה; ואם היו עשוים כבר, ונתקלקלו, אם צריך להם עתה מותר לת

 אסור לתקנם, אבל מותר להמשיך מים לתוכן אפילו אין צריך להם עתה.

י מן פנוי לראששאז ז"מועד ההביא טעם נוסף מדוע צרכי הרבים נעשים בחול  ות ב()א ערוך השולחןה

חורף לקיץ משינוי הזמן  ות הויסוכומפני שבפסח  ,ורובן הוי זמן גרמא ,העם להתבונן על כל צרכי הרבים

ם רבים ז שינויי המיכי א ,דותומקיץ לחורף ואז מתקלקלים הדרכים והבורות והנהרות והמקוואות והש

קנן כדי ן וצריכין לתציוני רבההולכן נתמחו אז  ,ואז זמן בישול התבואות ויש לבער מהם הכלאים ,הם

 ."י רבים מותרהם צרכן שולכן אף על גב שיש בהם מלאכות גמורות כיו ,שלא יכשלו הכהנים בהם

ולמד הביא את סברת הרא"ש שצרכי הרבים אינם נגמרים אלא בשעה שהם בטלים.  )סק"ג( מגן אברהםה

 )אות ב( כה"ח, )סק"א( מ"במכך שאם יש מנהיג שהרשות בידו לעשות לבדו, אסור לעשותו במועד. וכ"כ ה

)מבקשי  אלישיב גרי"שועוד. ולכן בזמנינו שהעיריה אחראית על כל תיקוני הדרכים וצרכי הרבים, דעת ה

ערוך ה אולםד עצמו. שאין להם היתר לעשות מלאכות העיר אם אין להם תועלת במוע תורה עמוד תעב(

בזמן הבית ובזמן הש"ס לא היו ממונים על כל דבר ודבר והיתה רשות בידם תמה, וכי  )אות ו( השולחן

 ,(שקלים דנחוניא היה ממונה על חפירת שיחין ועכ"ז הותרו מפני צרכי רביםבהרי שנינו ) ?לעשות כפי ראות עיניהם

ואיך סתמו חז"ל לומר  ,יש כמה מניעות בצרכי רביםאלא וודאי דגם להממונה ויכול לעשות ע"ד עצמו "
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ובוודאי בזמן הקדמון היו ממונים על כל  ,והוה להו לומר כשיש ממונה אסור ,דצרכי רבים מותרים

ע ולכן מותר בכל וכ"ש עתה שאין ביד כל ממונה להעמיד ע"ד עצמו דבזה יתרבה מחלוקת כידו ,הדברים

 ב שהמיקל יש לו ע"מ שיסמוך.כת )עמוד קעה( חזון עובדיה". בעניין

בחול המועד  לעבוד תריםשמשרדי עיריה ומשרדים ממשלתיים מו )שולחן שלמה( גרש"ז אוירבךכתב ה

 .)אות יג( ילקוט יוסףמשום שהם צרכי רבים. הב"ד ב
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 דיני כתיבה בחול המועד –סימן תקמ"ה 
 ובו י"א סעיפים

 סעיף א':

 איסור כתיבה והגהה 

 )יח:(שנינו במועד קטן 

ב. אין הרי זה יכתו -כל מה יא ן לו: אין כותבין שטרי חוב במועד. ואם אינו מאמינו, או שאימשנה"

דה אומר: רא. רבי יהוספר עזבילו כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד, ואין מגיהין אות אחת אפ

 כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו"

 "דה לצורך המועשאינ לאכהממפני שזו כתב " )ז, יג( רמב"םמה הטעם לאיסור הכתיבה בחול המועד? ה

  .)לאוין עה כח ע"ג( סמ"גוכ"כ 

ך יה בס"ת לצורתר להגך מושכשם שמותר לכתוב תפילין ומזוזות לעצמו, כרא"ה המגיד הביא בשם ה

, ולדעתו גם חולק דמגיה אךעצמו לשום מצוה, וכל האיסור המוזכר במשנה הוא בעושה לאחרים. 

שום מיבת ס"ת הוא סור כתלאי לכתוב ספרים במועד, ורק תפילין ומזוזות התירו, והטעםלעצמו אסור 

ורה. גם הגהתו אס , ולכןועדשאין אפשרות לכתוב את כל הספר בחוה"מ, ונמצא שכותב שלא לצורך המ

ך אפילו לצור חת הואאפילו אות , שהאיסור להגיה אזרוע אורכתב בשם ה (סימן פה) הדשן תרומתובשו"ת 

צריכים  שם האו"ח שהיובן הביא "י לקמ)הבש'ספר העזרה' לא היה צריך לקרוא בו במועד  תה"דרבים. וביאר 

 .אותו רק לצורך הקריאה ביוה"כ ומכיון שאינו לצורך המועד, אין מגיהין אותו(

ן להם יבור, ואם איבו בצ קרותללהגיהו בחוה"מ כדי כתב שאם לא היה להם ספר כשר, מותר  ב"יה אולם

ד יב צורך המועדאי חשוד, ספר כלל, אם יש אפשרות לכתוב ספר בחוה"מ עצמו ע"י כמה סופרים יח

ורך , הא אם יש צהמועד ורךצלקרוא בס"ת, ומותר. וכך למד מהרמב"ם שטעם האיסור רק משום שאינו 

כל הם גותר לכתוב. מפרים, סן לו סובר שאם אי )סו"ס שז( וקחרהמועד, כגון קריאה בציבור, מותר. גם ה

 ב"י. הזהפנאי ל היה לויוב לא טלאחר יום שמא  ,מותר להגיה ולכתוב ספרים בחנםכבב ש )סי' ס כג:( בו

 כתב שדוקא אם כותב או מגיה לצורך רבים מותר מדין צרכי רבים.

 שי ולצורך רבים :כתב רמ"אוה בספר, אסור. לו להגיה אות אחתאסור לכתוב בחו"ה; ואפי: שו"עכתב ה

ו שאינו קל בכתב שלנהגו לה. ונב"י()כל בו ו, ויש מתירין )ת"ה סימן פ"ה(אוסרים כל שאינו לצורך המועד 

  . ה ועוד( מ"בג,  מג"א)היינו כתב משיט"א,  מעשה אומן

ולא מקרי צרכי רבים כיון שיש להם ספר  ,לפי שאין זה צורך המועדשאסור להגיה,  )סק"א( מ"בכתב ה

כתב שמדברי הב"י משמע שאפילו  )אות א( הציון שער. בבו. ואפילו מצא טעות במועד אסור אחר לקרות

אם הס"ת הוא פרטי שלו, ותיקונו הוא לצורכו, וע"י התיקון יהיה לו ס"ת כשר, ג"כ אסור לתקנו במועד, 

דמאי שנא מכתיבת מזוזה דמותר לכתוב לצורך עצמו דלא כרא"ה שמתיר בכה"ג. אך שעה"צ תמה, 
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גם כאן אם חסר בתוכה אות אחת, אין בה מצות עשה של כתיבת הלא  שצריך לה במועד לכולי עלמא,

 ס"ת.

 .סק"א() ברהםא מגןה. וכ"כ גזירת הדיינים והרשאה הוי צרכי רביםש )א, קיג(מהרש"ך כתב ה

 

ו אות ות דבוקים, אריד תבשלהפ ()סק"ב מ"בא לעשות מרי"ש דלי"ת וכד', אך כתב הההגדרה של הגהה הי

)אות  שערוה"ועוד. ה עמוד רב() "עחזו, )אות ו( כה"חעליו קולמוס. וכ"כ  שהיה רשומו ניכר מותר להעביר

ן. עשה אוממ וובתנאי שאינ להרחיב אותיות כדי לצמצם רווח שהיה במילה, הוסיף, דה"ה שמותר א(

 החמיר בזה, משום שהוא מעשה אומן. )על ס"ח( שע"תאולם ה

שאם  מ אות יב(חוה") חמד שדיהביא בשם ה )אות ו( כה"חהאם מותר לסיים את כתיבת הס"ת בחוה"מ? 

חזון בחוה"מ. וכ"פ בהס"ת  יסרוצים להכנ רשם סביבות התיבות 'לעיני כל ישראל', מותר להשלימם אם

גאון שהאך מובא שם )ועוד  (כאו"ח סי' ל)ח"ב מיו"ד בקו"א  יצחק ביתבשו"ת  הגאון מלבוב, ו)עמוד רג( עובדיה

תיר לגמור עשו כן היה מ ך אם לאחג, אהבעל בית יצחק היה מזרז את הסופרים לגמור את כתיבת האותיות בשלימותן לפני 

חלק לשיתכן שיש  כתב ות ג(ימן צו א)ח"ג ס הלוי שבטובשו"ת  .(ת בחוה"מ כי אינה בכלל מעשה אומןמילוי האותיו

דבר השמותר  קספאולם למעשה  בין מילוי התיבות שעכ"פ יש בכך כתיבה חדשה וצריך ג"כ אומנות יד,

יש ) עדלזול המומזה ז יבא בתנאי שלא יעשו פרסום כנהוג בהכנסת ס"ת רק בצנעא שלאבדיעבד, אך 

מביא  (כד ,ו)המ"כ חוספר וב .ב(לציין ששאלה זו נשאלה ממשפחה שאיבדה את בנה, וההיתר נוסע גם מחמת צערם הר

ת ספר תורה ת הכנסגיגוכן המנהג לערוך ח ,רשימה של אחרונים שהתירו הדבר ושכן עשו מעשה

 .)ד, נ( החכמה בצלבשו"ת  פבחוה"מ, וכ"

צ"ע לאסור בהניח  שכנה"גהחלק על ההיתר, שהרי  )ג, ב( אלעזר מנחתהגאון ממוקאטש בשו"ת  אולם

  .דיובת מקום הקרע למלאו ת רקאף דגם שמה אינו אומנו ,לקרוע נייר חלק בתמונת האותיותהאם מותר 

כ יש וא" ,ת אסור"ת אחרסשיש  דכתיבה בס"ת שאינה לצורך המועד כגון" )סעיף ה( ערוך השולחןוכתב ה

 ת הסיום גומרהא בשעדוא הואיסור גמור  ,ס"ת ועושה הסיום בחול המועד למחות ביד יחיד הכותב

ה זדעים מאיסור ינם יואם והעול ,והרי אין צורך בס"ת זו ליו"ט שיש אחרות ,הסופר כתיבת הס"ת

 ".וה ושמחת המועד והיא עבירה גמורהוחושבים זה למצ

 סעיף ב':

 כתיבה והגהה לצורך הציבור 

 "ד.ו"ע עפי השדברי הראשונים לגבי כתיבת ס"ת לציבור, דברבסעיף הקודם הבאנו את 

ו בה כדי לקרות ו בחו"הגיהנראה לי שאם אין להם ס"ת כשר לקרות בו בצבור, מותר ל: שו"עכתב ה

ואם  וה דבר האבד.שום דהמעד בצבור; וכן בספרי מקרא וגמרא שצריך לקרות במועד, מותר להגיה במו

א לקרות ורך המועד הוהו, דצתבובו כולה בחו"ה ע"י סופרים הרבה, יכאין להם ס"ת כלל, אם אפשר לכת

 .וקח(פ"ה ור ד סימן)תה": וה"ה שאר ספרים ללמוד בהם כתב רמ"אוהבתורה בצבור במועד. 
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 פרים שלומדיםסך שאר איהו, תמה, דבשלמא ס"ת צריך לקרות בו בציבור ולכן צריך להג ג(סק") ט"זה

יאר שאינו ביתקנם? לכן  ר יו"טלאחכול ללמוד בהם אפילו אינם מוגהים, ובהם, מה הצורך להגיהם, הרי י

דבר  עות זו, והויגיש בטיר מגיה מס"ת אחר מתוקן, אלא מגיה משכלו ואפשר שלאחר יו"ט ישכח ולא

אינו בר האבד מה שחשיב דו, ובכתב שמרוב טעויות בספר אינו יכול ללמוד  )סק"ה( מגן אברהםהאבד. ה

ת ו להגיה בשעתירו לאם לא ישתירץ באופן אחר,  )אות יז( כה"ח. םמותר לכתוב ספרי ומטעם זה למד.

 .אבדלימודו, יש חשש שיתעצל מלהגיה לאחר מכן, ותשאר הטעות והוי דבר ה

עלת יש לבודק תוומועד, לכה בשהבודק מבחנים בגמ' או בה )עמוד רמה( חוט שניע"פ דברי הט"ז כתב ה

דאי לאחר כונה, שהרי ונם היא ה אבלימודו מכך ולא כיוון מלאכתו במועד, מותר לו לציין ליד כל תשוב

 המועד לא יזכור  איזו תשובה היתה נכונה, והוי דבר האבד.

באר  ועוד. בשו"ת (אות וז) ה"חכ. וכ"כ אות או תיבה מותר לכתוב וחסר איזאם  כתב דה"ה )סק"ז( מ"בה

 הציבור וא"צ מנהג שר לפיכ"אם אין להם ס"ת כשר" הכוונה שאינו כתב שדברי השו"ע  )ז, לד( משה

 עוד סברא ייןיינשטגר"מ פהבשם  )ו, טו(חוהמ"כ בולכן מותר לתייג ס"ת, וכתב  שיהיה בפסול ממש,

 .אחר( שיש ס"תכפילו א"ז מותר לצורך רבים )ולפישאין בכתיבת התגין משום מעשה אומן  ,להקל

 

)אות  ןערוך השולחה יותר? או מה הדין כאשר יש ס"ת אחד כשר, אך לצורך הקריאה נצרכים שני ספרים

ין אשמע שרק אם ', משר"ת כסשאם אין להם הסתפק בדין זה, אך כתב דמשמע מלשון השו"ע שכתב ' ב(

 וכן". המועד ת בחולאחרהקום ממה שיתקן ומוטב לגלול ס"ת הכשירה ממקום למס"ת מותר, " בכלל

ה רך שמחת תורים לצוות שצריככתב לגבי חוה"מ סוכ )אות יד( כה"ח אולם. )סח, י( שש"כמסיק למעשה ב

רח ומשום דהוי ט ת אחר,ס" ג' ספרים, שמותר לתקן במועד את אחד מהספרים, ואין אומרים שיגללו

 ד תורה. וכ"כזה כבוש ביציבור, וגם משום שמחת חתנים שכל אחד חפץ לקרות בספר מיוחד, וגם 

 .)אות ג( ילקוט יוסףב

ת, ים נפסל הס"המניינאחד מכתב דה"ה אם יש כמה מניינים בבית הכנסת, וב )ד"ה שאם( באור הלכהה

בית ה"ה אם יש בהוסיף ד ד(ות י)א כה"חמותר לתקנו, ואין לומר שישתמשו בס"ת הכשר במניין האחר. 

 ת, משום"סעדיף לתקן ה הכנסת אחת כמה ס"ת ויכולים להעביר לביהכנ"ס אחרת שנפסל בה הס"ת,

 .ת ו()או פסק"תשהזוה"ק הפליג באיסור להעביר ס"ת ממקום למקום. וכ"כ ה

 

 סעיף ג':

 כתיבת תפילין ומזוזות בשבילו ולאחרים 

 יט.(-)יח:שנינו במועד קטן 

: אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד, ואין מגיהין אות אחת אפילו בספר עזרא. רבי משנה"

: תנו רבנן: גמראיהודה אומר: כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו וטווה על יריכו תכלת לציציתו. 

כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, וטווה על יריכו תכלת לציציתו, ולאחרים בטובה, דברי רבי 
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אומר: כותב ומוכר  יוסיאומר: מערים ומוכר את שלו, וחוזר וכותב לעצמו. רבי  יהודה. רבי רמאי

כדרכו כדי פרנסתו. אורי ליה רב לרב חננאל, ואמרי לה רבה בר בר חנה לרב חננאל: הלכה, כותב 

 ומוכר כדרכו כדי פרנסתו"

לו מה  ירי במי שאיןרווחה, ולא מיהב -כדי פרנסתו  ן עושה כל ימות החג.כ -מערים ומוכר שלו  :רש"יופ

  יאכל.

 ה יאכל מותרמאין לו מי שהרי ש ,בריוח - כדי פרנסתו )סי' כד( רא"שפירש המה הוא 'כדי פרנסתו'? 

שיהיה  לאכול, אלא לו מה י שאיןפירש שאין הכוונה למ )כאן, ועל הרי"ף יא.( רש"י. גם לעשות כל מלאכה

ק לחם ומים. רשר ויין ולא גם ב היה לושעובד כדי שי יא. ד"ה גמ' בטובה() נימוקי יוסףלו ברווח. וכן ביאר ה

מותר טתם מכיון שן ולשייאר שיתכ. המגיד לקמן ב)הל' מועד מב.( ה"גבו )נ"ד ח"ה לח.( ירוחם רבינווכ"כ 

 לעשות תו"מ לעצמו, הקלו לעשות לאחרים אפילו בהרוחה.

רנסתו פכתב שכדי  ידמג. ה"נסתוים כדי פרומוכר לאחרואם אין לו מה יאכל כותב " )ז, יג( רמב"םה אבל

ר אכל יותר משאו מה ילאין שאין מלאכה זו מותרת למי ש גאוניםהיינו שאין לו מה יאכל. וכ"ד ה

  .(26)שערי שמחה ח"ב עמ'  רי"צ גיאתמבואר בהלכות ה , וכןמלאכות

ו"ט, י"מ הוא בכלל ן בחוהיליתפ שאפשר שטעמו של הרמב"ם מכיון שאין מניחים )וכ"כ בכס"מ(כתב  ב"יה

עי' הל' )חול המועד בפילין ת םולכן אין להתיר את כתיבתן יותר משאר מלאכות, והרא"ש סובר שמניחי

אפילו יש שאכה אחרת, תר ממלן יו, ולכן היה צריך לפרש שהקלו בכתיבתתפילין סי' טז ושו"ת כלל כג סי' ג(

 ותב. לו מה יאכל אם אין לו כדי פרנסתו בהרוחה כ

אחרים תוב לכולכן מותר ל בה.ר' יוסי מיקל מכולם, ולדעתו מותר לו לכתוב לאחרים בטו טורלדעת ה

, שרק החמיר מכולםלסי בא שר' יו אך לרמב"ם נ"ל .)סי' קצה עמ' קעה הגהות הר"ף אות ה( "קסמבחינם. וכ"כ 

 אם אין לו מה לאכול מותר, אך אין להתיר לאחרים וכ"ש בהערמה. 

ומזוזות  ב אדם תפיליןבל כותא ,ותאסור לכתוב במועד ספרים תפילין ומזוז )לאוין ע"ה כח ע"ג( מ"גסהכתב 

 ר המועד אבליחם אחש להנמפרש רב במה דברים אמורים להניח פירו )פ"ג ה"ד(ובירושלמי  ,לעצמו

שו, יפרן בחוה"מ תפילי הניחולדעתם האוסרים ל .להניחם במועד אפילו להניחם לאחרים יכול לכתבן

 ר.ד, מותמועהש'להניח' הכוונה בקרן זוית למכרם, אבל אם כותב לצורך מידי לאחר 

י פרנסתו. כר לאחרים כדתב ומוול, כואם אין לו מה יאכ... כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו :שו"עכתב ה

חן במועד, הניתבן כדי לואם כ ר(טו): או שיהיו לו הוצאותיו יותר בריוח לשמחת יום טוב; כתב רמ"אה אך

 .(ט. ד"ה וטווהי וספותבשם ת )ב"י. ואינו אסור רק כתיבה, אבל עשייתן שרי )סמ"ג(בכל ענין שרי 

רמ"א פסק ה ךותר. א, מכלדוקא כשאין לו כלל מה יאביאר שלדעת מרן השו"ע  )סק"ט( מגן אברהםה

אין שכתב  כידראמר ממה אולם , והיה צריך לכתוב דבריו בלשון 'יש אומרים', אלא שכך דרכו.כרש"י

 מחלוקת בין מרן לרמ"א, ושורש מחלוקתם האם מניחים תפילין בחוה"מ.

שהקלו כאן משום שהוא מצוה, אך ההיתר הוא רק באופן שהקונה לוקחו כדי לקיים  )ס"ק יד( מ"בכתב ה

עפ"ד  )ד"ה או( הלכה באורמצות תפילין בחוה"מ עצמו, אבל אם לוקחו לאחר המועד, אסור. וכ"כ ה
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שכשכותב לאחר להניח בחוה"מ גופא,  )ס"ק טז(. והוסיף המ"ב )אות לא( כה"חהלבוש, ב"ח ומאמ"ר, וכ"כ 

 .)שער הציון כא: היינו שצריך להרוחה, אך לעשיר גמור גם בכה"ג אסור(מותר לכתוב גם בשכר 

לאכתו מן א כשלא כווות דוקלטומה הדין אם כיוון מלאכתו במועד? הגהות אשר"י סובר שמותר לכתוב ו

 )סק"י( רהםמגן אבנסו. הין לקואוא במועד. אך הב"י סובר שאפילו כוון מלאכתו מותר, כיון דדבר מצוה ה

נסתו פר אשום שימצממועד, ו בכתב שאם אין צריך להניחם במועד אסור לו לכתוב הואיל וכוון מלאכת

 . ו()ד"ה לעצמ כההל וראבה , וכן משום שבלא"ה י"א שדוקא כשאין לו מה לאכול מותר. וכ"כבריוח

ירתן ת להבתים ותפפרשיונסת הומ"מ יראה לי דזהו רק עשיית ציצית והכ" )אות ט(ערוך השולחן כתב ה

רחא מכתיבת ותר טייוי ולחתוך הרצועות ולהכניסן בהתפילין מותר אבל עשיית הבתים בעצמן ה

 ".ואסור ]והעשייה רק לצורך המועד[ הפרשיות

 טוויית ציצית 

 שם: עוד שנינו

ברי רבי לא באבן, ד ו, אבליצית"וטווה על יריכו תכלת, תנו רבנן: טווה אדם על יריכו תכלת לצ

 פלך. וחכמיםל לא ב, אבאומרים: אף באבן. רבי יהודה אומר משמו: באבן חכמים. ואליעזר

רבי  בר אבא אמר י חייאר רבאומרים: בין באבן בין בפלך. אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמ

 רנסתו"די פיוחנן: הלכה, בין באבן בין בפלך. והלכה: כותב כדרכו ומוכר כ

 - אבל לא באבן .דרך חולכבידו בין אצבעותיו, ובפלך, חוטין, אבל לא ה -וטווה על יריכו : "ירשפי

 שתולה בחוט, כדי שיוכל לשוזרו יפה.

יר"י הגהות אשכ"כ בו, ורטרי ה", וכן משמע מסתימת דבוטווה תכלת לבגדוסתם וכתב " )ז, יג( רמב"םה

 . )שם( ירוחם רבינודבלא שום שינוי שרי. וכ"כ  )סי' כד(

חוטים של ה לאבל לא את כ ר שדוקא תכלת שהוא דבר מועט מותר,הוסיף, שיתכן לומ אשיר"י הגהות

רבינו מ אולםמועד. בלאכתו ן מהציצית, שבזה צריך שינוי. עוד כתב, שכל ההיתר הוא דוקא כשלא כיו

דבר ותר, כיון שמותר מלאכתו במותר, וכן אפילו אם כיון מבכל חוטין של ציצית משמע ש )שם( ירוחם

 מצוה הוא אין לקונסו. 

 .לבגדו ב"י(. )וציציתוטווה על יריכו תכלת : שו"עכתב ה

כ"כ ו. ובאט דאוושא מילתא וות,ביאר ש'על יריכו' בא לאשמועינן שבגלגל אסור לט )סק"ח( מגן אברהםה

 ועוד. )אות כב( כה"ח, )ס"ק יא( מ"בה

 סעיף ד':

 כתיבת חשבונותיו ויציאותיו 

 רא"שוה ()יא. רי"ףה ".מועדבתיו ועד ומחשב אדם יציאוכותב אדם חשבונותיו במ" )ב, ג(שנינו בתוספתא 

 הביאו דברי התוספתא. )סי' כד(
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אדם  יבות אלו אין, שכתיאותיווכותב חשבונותיו ומחשב יצביאר " )ז, יד( רמב"ם. האמה טעם ההיתר? 

שמא לא  י' רעג(ח"ג ס)ובה כתב בתש רשב"אה. ב". נזהר בתקונן מאד ונמצאו כמעשה הדיוט במלאכות

המועד  הדיוט וצורך י מלאכתמפנביאר  )פסקי דיני יום טוב וחש"מ( רמב"ןבשם ה. מגיד גיזכור ויאבד ממונו. 

  .נראה ואינו ,ויש אומרים משום דבר האבד. ד .כתב שהוא צורך המועד( ראב"ד)גם ה הותרו

א ים, אך לרשב"עת חכמלד כתב שלדעת הרמב"ם אם אינם לצורך המועד, גם מעשה הדיוט אסור ב"יה

 שהוא משום דבר האבד, אפילו שלא לצורך המועד מותר.

ינוי משום של ידי של מועד ע התיר לכתוב משכונות בחולוש שמריה רבינובשם  (סימן ש"ח) הרוקחכתב 

 התיר חוה"מ כג:( )הל' בו כלה , וביאר את ההיתר בתוספתא שהוא משום שמחת יו"ט.דדבר האבד הוא

  .לכתוב מזכרת חובותיו של מעות שהלוה לגוים ולא הצריך שינוי

ין כותבים כשמלושכתבים הה"ה : וכתב רמ"אוהב חשבונותיו ולחשוב יציאותיו. מותר לכתו: שו"עכתב ה

 .)הגהות מרדכי כל בו ומהרי"ל סוף פ' מי שהפך(על משכונות, שרי 

אבד הם אינו דבר כח, ואמא יששותיו דהוי דבר האבד ביאר, שמותר לכתוב חשבונ )ס"ק יא( מגן אברהםה

 כבר רקתובים ותיו כבנואם חש אסור, אא"כ צריך לחשב את צורכי המועד, שהתירו מעשה הדיוט,

 .)ס"ק יח( מ"ב. וכ"כ ה)ריב"ל(שרוצה לסדרם אסור 

ותר החנוני מ, מועדורך הכגון שהם לצ ,דה"ה הסחורות שמותר למוכרן בחוה"מ )ס"ק יט( מ"בכתב ה

י וכן במינ" ת יח()או שולחןהערוך . וכתב ה)אות מ( כה"ח. וכ"כ לכתוב ההקפות שמקיף כדי שלא ישכח

יפה  לא בסדרלנו ובכתב שודר רשימות שיש לבעל עסק שרושמין רק לזכרון בעלמא ג"כ הכתב אינו מהו

ותר לו כל למועד שמרכי אוצות מבכלל זה, הצריך לקנש )סו, יא( שש"כ". וכתב הוכן נהגו ,אפשר שמותר

ילקוט וה "ז(ס)ח"ג פכ"ד  לציון ורא. וכ"כ הלכתוב רשימה כדי לזכור מה עליו לקנות, וכן כל כיוצא בזה

 .)אות כז(יוסף 

יש  וג. ומ"ש אםות כנהה שכירשמותר להשכיר דירה בחוה"מ ולכתוב חוז )עמוד רד( עובדיה חזוןכתב ב

 רה מידו, שחשוב דבר האבד.לחוש שם ימתין לאחר המועד תעזב הדי

 סעיף ה':

 כתיבת גיטין שטרות ועוד 

 )יח:(שנינו במועד קטן 

ין, איגרות שום, ה, ופרוזבולי, מתניתיק: ואלו כותבין במועד: קדושי נשים, וגיטין, ושוברין, דימשנה"

 ות"יגרות של רשין, ואית דבואיגרות מזון, שטרי חליצה, ומיאונים, ושטרי בירורין, גזרות 

 ראב"דה אך". כותבין גיטין וקידושי נשים ושוברין ומתנות, שכל אלו כצרכי רבים הן" )ז, יב( רמב"םכתב ה

שכתיבת גיטין הוא משום  )על הריף י: סוד"ה קדושי אשה( רש"יבשם המגיד כתב שהוא דבר האבד. וכ"כ 

ב, והמגיד התקשה ומשמע שבלא"ה אסור לכתו .ואם אינו כותב תשב זאת עגונה ,שרוצה לצאת בשיירא
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בזה, ולדעתו בכל גווני מותר כסתימת המשנה. והב"י ביאר שיתכן שגם רש"י התיר בכל ענין, אלא 

 שהביא את טעם ההיתר שיכולה לבוא לידי עיגון.

 ברים שצריכיםהן מדלומה וכל הדשטעם ההיתר הוא מפני " )ז, יג( רמב"םלגבי שאר השטרות, כתב ה

ות הנותן או האבד פן ימ וו דברני הנראה דכל הכתבו " )ד"ה ואלו( תוספות". ההדיינין לכתבם כדי שיזכרום

  .ם לח.()ש ירוחם רבינוו י(י' קדוש)י: ד"ה מתנ יוסף נמוקי". וכ"כ העדים או ב"ד או ילכו למדינת הים

עמים אם לא רוב הפבו פסידא דבכל הני דחשיב שייך בהכתב " (ד"ה ואלו) מפריס יחיאל רבינותלמיד 

 ".ו במועדיכוין מלאכת בד שלאבלון, יכתבו מיד, ואפילו כי לפעמים אין בהם פסידא שרו, דלא פלוג רבנ

ר אף על המזדמן תדי כל דברבים', "רהגדיר מהו 'צרכי  )שו"ת דפו' קושטא סי' פח( ר"ןבשם ה )סי' שצ(ריב"ש ה

 )א, ב( ביא הירושלמיוג' שהדהמ". וראייתו דבר פרטי נראה דצרכי רבים נינהו פי שבכל פעם ופעם הוא

מיד רבים הוא להעצורך הי שוהטעם מפנלצרכי רבים, כגון דיני ממונות ודיני נפשות ודיני מכות, 

 ו ש"צ שיכתבואנהיג מים אחר אסר לציבור המחפש )א, פה( הדשן תרומתה. המשפט ולנהוג בדברים הללו

ם שלא לצורך כי רביצר שלא התירובמועד את שטר ההסכם ביניהם אע"פ שהוא לצרכי רבים, משום 

ה"ג ה הדיוט, ובכוא מעשהדאי ודחאו, שכתיבת אגרות  ב"יה אולםהמועד אלא בדבר שאינו מעשה אומן. 

 שהוא לרבים ודאי מותר.

 ',יאת מקודשת ל הרי'ו בכתב ששטר קידושין לגבי כתיבת קידושי נשים, משמע בגמ' שההיתר הוא בין 

 . )שם( ירוחם רבינווכ"כ  .בין שטרי פסיקתא שרי

ד. ר לכתבו במועסוכן אחוב ול שהוא כשטר )סי' קצה עמ' קעה הגהות אות ז( סמ"קכתב לגבי כתיבת כתובה, 

שהביא שיש  "ה אבל(ד 279' ' סופר עמ)ספר המכתם מהדו דוד בר לויכתב בשם ה"ר  )סי' ס' כג ע"ג(הכל בו  אך

ושא )לנבמועד  כתובה כתובללה כתובה, שאפשר האומרים דמכך שיכול להחזיר גרושתו וודאי שכותב 

שמא , ום דבר האבדתיר משש לה, אך דחה, שיתכן ומחזירה ע"ד הכתובה הראשונה, ולדעתו יבערב הרגל(

 .יצא ערעור בהסכמת תנאיהם

ולין, ת, פרוזבונדייתיקי, מת מותר לכתוב שטר קדושין ושטרי פסיקתא, גיטין ושוברים,: שו"עכתב ה

 שטר צואה דא רוש דייתיקי,כך; ופיותו כך )פירוש שטרי פסיקתא, שאדם פוסק לתת לבנו או לבאגרות שום ואגרות מזון 

ימצא מי ש, ותקנה ללוה ד ממונואבא יתהא למיקם ולהיות; ופירוש פרוזבול, פרוז בולי ובוטי כלומר: תקנת המלוה של

שה והבנות קרקע למזון הא"ד את הכרו בשילונו; ופירוש אגרת שום, ששמו ב"ד נכסי לוה ונתנם למלוה; ואגרת מזון, שמ

פסקי דינין. טרי ברורין וין ושיאונ; שטרי חליצה ומוכתבו מעשה ב"ד על זה, אי נמי שקבל עליו לזון את בת אשתו(

  .)סמ"ק(; ויש אוסרים )כל בו(לכתוב כתובה במועד  : ומותרכתב רמ"אוה

ד רבים להעמי ם צרכיני שההביא את טעמו של הריב"ש שהתירו דברים אלו מפ )ס"ק יז( מגן אברהםה

ר שרק ים. ולכן אפשרכי רבצרי המשפט, ואע"פ שבכל פעם הוא לאיש מיוחד, מ"מ כיון שמזדמן תדיר מק

דינים, הימותו בעלי  אבד פןר המעשה הדיוט מותר, כיון שאינו לצורך המועד, אך לדעת התוס' הוא דב

ר שמ"מ העי )אות כה( הציון שערבהביא את הדעות השונות, ו )סק"כ( מ"במעשה אומן מותר. ה ולכן אפילו

 נכון לכתוב משיט"א, חוץ מגיטין.
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ים, אך ל התנאעבוא לערער שטעם ההיתר לכתוב כתובה הוא שמא י יט(-יח)ס"ק  מגן אברהםכתב ה

, ואין כט(-)ס"ק כח מ"בפ הכ"ו. במדינותינו שכל הכתובות שוות, אסור לכתוב, אך תוספת כתובה מותר

ש שמא ימותו אין חשווב חלהקל אלא בכתב משיט"א. וביאר המג"א שהאוסרים סוברים שחשוב לשטר 

 יש כתובה. הנשים לכלהעדים, שהרי עדיין לא ייחדו להם עדים, ואם ימות הבעל הרי ידוע ש

צא די שידע המוכתלותם ת ולעובכלל זה מי שנאבדה לו אבידה מותר לכתוב מודש )סז, יז( שש"ככתב ה

מצא פשר שהאובד נאה, כי ציאלהחזיר לו האבידה. וכן מותר למוצא אבידה לכתוב מודעות על דבר המ

 .)אות כא( ילקוט יוסףוכ"כ ה במקום זה רק בימי החג.

 כתיבת אגרות שלום 

 במשנה לעיל מובא שמותר לכתוב במועד איגרות של רשות. 

אד ונמצאו מתקונן בנזהר  שכתיבות אלו אין אדםביאר " )שם( רמב"ם. האמה טעם ההיתר לכותבם? 

. ג. דר האבבכלומר והוי ד ".תבשמא לא יזדמן לו מוליך הככתב " ראב"ד. הב". כמעשה הדיוט במלאכות

כך אין ולפי ,מן לוה שיזדכפי מ דכל הדיוט כותב ,משום דמעשה הדיוט הן )שם( רמב"ןכתב בשם ההמגיד 

  שינוי. צריכים

שאדם ת שלום שאלהוא שפירשו  ד()פ"ז הי" רמב"םוה )סי' כב( רא"שה )י:( רי"ףהמה הם 'אגרות הרשות'? 

יש  כתב הב"י שכךולום". לת ש"ואיגרות של רשות זו שאי )ג, ג(שולח לחבירו. וכן פירשו בירושלמי 

א לצורך ומר כגון שהול, ויש ש בזה"ויש תמהין מה צורך י כתב )ד"ה ואגרות( ריטב"אלנקוט לענין הלכה. ה

 ו לוו למי שנשתלחשולח אלרך עניני יום טוב, אי נמי מפני שמחת הרגל שלא יהא בדאגה ויש בהן צו

 ".)הובא בשעה"צ אות ל(

הל' ) בה"גבשם  ות י(א)פ"ז  הגה"מוכ"כ  ".ווי וקיום של שלטוןצ -ת של רשות ואיגרופירש " רש"י, מנגד

דון כדי  לותא רשות לריש ג א אוויש שפירשו אגרות שנותן הנשיהביא " ריטב"אה .שאילתותוה מועד מב.(

 ". תינו, והוא דבר האבד, וזה ודאי מענין משנ()סנהדרין ה.שאם טעה לא ישלם 

פוס תיהודי שהיה  לו עלואפי ,כתבו לאסור לכתוב אגרות )סי' תתנט(מרדכי וה )יט. ד"ה וטווה( תוספותה

ירו ו לשלוח לחבמצרכי כתובכתבו ל )סי' כב(הגהות אשיר"י וב .תובכתבו התוספות שהתירו בדוחק לכ

כתב בשם  פז( )ח"א סי'שן ומת הדתרו .ליכא מאן דשרי ומה שנוהגין לכתוב אגרות בעיגול איסור גמור הוא

ודל צבע והגפס הקולמוס בין האשמותר לכתוב לחבירו על ידי שתו (158)ממהר"א או"ז עמ' אחד מהגדולים 

 יכר ששינה.אין נ תלחה בשעת הכתיבה אינו חושש בתיקונו ומותר אף על פי שלמשומאחר ששינ

. ינה אבודהטיא שארקמילו על דבר פואגרות שאלות שלום שאדם שולח לחבירו, ואפ: שו"עכתב ה

  .)טור בשם ה"ג( ויש אוסרין בשאלת שלוםכתב:  רמ"אוה

וכמעשה  ,אדם נזהר מאד בכתיבתו בתיקונןמפני שאין ההיתר, טעם ביאר עפ"ד הראשונים ש )סק"ל( מ"בה

. וכ"כ ף מעשה הדיוטדאל"כ אסור א ,ומקרי צורך המועד קצת מה ששואל בשלום חבירו ,הדיוט הוא

אבל לפ"ז אין היתר אא"כ יגיע להמקבל בתוך המועד אבל כתב " )אות יב( השולחן ערוך. ה)אות נד( כה"ח

וגם אין מדקדקין בזה אם לא שנאמר דגם  ,הפוסקיםלאחר המועד אסור ולמה לא הזכיר זה שום אחד מ
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להכותב יש עונג בזה והוי צורך המועד וצ"ע ולכן יותר נראה לומר דבכתיבה שאין בזה טורח וגם נעשה 

 ".בצינעא לא הקפידו שיהא בזה צורך הרגל כבשארי מלאכות וגם זה לא הזכירו הפוסקים

בירו תנה לחמל ספר שנותן עהקדשה  כתב שבכלל 'אגרת שלומים' הוא כתיבת  (6)הערה  פסקי תשובותב

רים א יאריך בדב, אך לנב(מ' תש)מבקשי תורה עגר"נ קרליץ וכ"כ ה .ךשחבירו מתענג בכ או לבר מצוה,

 מיותרים ויכתוב רק את הנצרך והמשמח, וכן לא יכתוב תאריך.

 

רך וצונמצא שבכל  רו.לום יש בה קצת צורך המועד ששואל בשלום חבהמ"ב כתב שכתיבת אגרת ש

כדי  לצייר לילדיםתוב ותר לכשמו גר"מ פיינשטייןכתב בשם ה )ו, עה( חוהמ"כמסויים התירו כתיבה. ב

וריהם שיש הגם של וילדים בכלל צרכי רבים של הוהרי הוא ומותר לשכפל דפים לצרכם. להעסיקם. 

אות כתוב לצייר כלדים לתת לילוכל שכן שמותר . עסוקים בענינים חינוכייםלהם עונג יותר שילדיהם 

 .ת ב()או ףוסילקוט י. וכ"כ הנפשם כי מתענגים הם בכך והרי זה לדידם צורך המועד

 כתיבת משיט"א 

ותב על ידי מיר וכלהח ר"מהוכן היה נוהג , שאר כתבים כותב שלא כדרכןש )פ"ז אות י(הגה"מ כתב 

 .וחתוכותאותיות שבורות 

שהיא  ,י"טת משקד בכתיבלכתוב בחול המועשמותר  ר"תשמצא בשם  )סוף נ"ד ח"ה(כתב רבנו ירוחם 

 אולם. אות ז( )הל' חוה"מ ת חייםרחואב"כ וכ .שהרי לא ניתנה בסיני רק כתיבה גסה ,כתיבה דקה בלא שינוי

 ".אין זה ברור בעיני" ב"יכתב ה

 .שלנו שהיא כתיבה משיט"א ו בכתיבהונהגו להחמיר אפיל: רמ"אכתב ה

יון תיבה עצמה, כוי בכהשינ ביאר שהשינוי הוא שכותבים באלכסון, ואע"פ שאין )אות ה(דרכי משה ה

אסורים ה, אבל דברים די בו זה שמעיקר הדין מותר לכתוב אגרות שלום בלא שינוי, אלא שנהגו בשינוי

 סק"י() ט"זב, גם הלל לכתכב אינו חשו כתב שהמשיט"א ב"חבכתיבה, אסור לכותבם אפילו באלכסון. וה

סמוך ל, ודאי יש לומן כלאשה כתב דמכיון שמלאכת חוה"מ מדרבנן, וכן כתיבת משיט"א שלנו אינו מע

. סמוךש לו על מי למיקל יוה בפרט שהעיד ע"ז שכן נהגו והמחמיר יחמיר לעצמו על הב"י להקל בזה,

 . )ס"ק לה( מ"בוכ"כ ה

ו, ע"מ שיסמוכ יש להםבים ודאפשר שלכן נהגו להקל בכל הכת )ס"ק כא( םמגן אברהעפ"ד הב"ח כתב ה

 ועוד.  אות נט() כה"ח, ס"ק לה() מ"ב ,)קיא, ד( אדם חייונוהגים לעשות שורה עליונה עקומה. וכ"כ ה

ר ך סתם כתב אחעות, אמרוב היאר דכתיבת מעשה אומן היא כתיבה האותיות )ד"ה אפילו( באור הלכהה

 יכך נכון שלאלפ כד'.ויקה להחמיר גם בכל כתיבה מקצועית, כגרפמור וקציעה הוא הדיוט. ודעת ה

"מ טוב לחוש מהקל, להגו נוכתב הביה"ל שאף שהעולם  .יכתוב כתיבה נאה באיזה כתב ולשון שהוא

 .ובפרט לענין פרקמטיא שאינה אבודה ,דוללדבריו אם לא לצורך ג

ב שהוא מעשה אומן וא"צ לשנות דבפרקמטיא אבודה לכו"ע יכול לכתוב אפילו בכת )שם( מ"בכתב ה

, צריך אין לו הפסד אם יכתוב ע"י שינוי שגם בכתיבה לצורך דבר האבד, אם )סק"ו( ט"זה אולם. כלל
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 כה"חוב שיטים עצי שולחןוכ"כ ב .אלא דבדבר שיש בו משום שמחת י"ט א"צ אפי' שינוי לכתוב בשינוי.

השינוי די שיהיה ע"י שיעשה שורה ראשונה עקום או שאוחז כתב ש (פ"ו הערה ח) חוהמ"כוב. )אות לו(

הקולמוס בין גודל לאצבע או ביד שמאל וכדו'. אך אם גוף האותיות בשינוי כגון שכתבן חתיכות או 

 .ורך רביםורות בזה מותר לכתוב אפילו אינו לצורך דבר האבד או צשב

ם אסורים ורים אומנתייון ציומן כגאולצייר ציורים דינו כדין כתיבת עכו"ם שמעשה  )ו, פד(חוהמ"כ כתב ב

צורך המועד מותר לווא האם לא לצורך דבר האבד, וציור סתמי הנעשה ע"י כל אדם מעשה הדיוט 

ך יש כוט בכתיבה, כת הדיש מלאכתב שכשם שי )יא, לח( מועדי ה'. גם בספר ו וכו'והמחמיר יחמיר לעצמ

)מבקשי  שיבגרי"ש אלים הט. ובשדיובציור, ולכן מותר לילדים לצייר, ומותר גם למבוגר לצייר במלאכת ה

 מובא שילדים החפצים לצייר להנאתם, יש למנעם מכך.  תורה עמ' תשנב(

 כתיבה והדפסה במחשב ועוד 

בה  יבה האם צריךצם הכתענו נחלקו הפוסקים האם בכתיבה מעשה אומן הולכים אחר פעולת האדם, היי

סרוהו ה כתב אומן איו נעשמעשכל שבתוצאה מאימון ידיים או טירחה. או שמא הולכים אחר התוצאה, ש

 לגביה ממש, ב כתיבאי חשיכתב לגבי חותמות, שאע"פ שלגבי שבת וד )בוטשאטש( אברהם אשלל. החז"

 ש כמו שעושהוותם ממת החובפרט שכיון שכל הדיוט יכול לעשוחוה"מ פשוט דהו"ל מלאכת הדיוט, 

כ"כ וכתיבה תמה. ל כך ככים האומן ביותר, קיל טובא מכתיבה תמה שיש בה מעשה אומן, ואינו מתקי

 וןחזו (ערה רטס"ו הפשש"כ ) בךרגרש"ז אויהלגבי מכונת כתיבה, ו )הל' חוה"מ סעיף ל( גר"מ פיינשטייןה

ות היא , שרק המהירה אומןה למעש. ולדעתם גם 'כתיבה עיורת' אינה חשיבח, מח( יבי"א)עמוד רה.  עובדיה

 אומנות, אך עצם הלחיצה במקשים אינה מעשה אומן. 

 במחשב היא הבותוצאת הכתי סובר שהולכים אחר התוצאה, )ז, מא( משה בארהגר"מ שטרן בשו"ת  אולם

. וכתב ועוד קצב(-וד רמט ו)עמ ניש חוט, )ב, צז( תורה קנין. וכ"כ בשו"ת האסור בחוה"ממעשה אומן נפלא 

יתר, שהרי אין ה וכד' שלשיטת האוסרים, גם אם יכתוב באצבע שמאל )שם סעיף צ(בספר חוהמ"כ 

 התוצאה אינה משתנה בכך. 

ר, שמות )ז, לט( אר משהבשו"ת ב, או כתיבת הודעות וכד', כתב )ללא הדפסה(ולגבי עצם הכתיבה במחשב 

זנים לתוך ם הנתונים מוא, ואף ייםכי אין זה אלא אלקטרודות חשמליות גרידא, ואינו עשוי על מנת להתק

 בגרי"ש אלישיה. ובשם (חצ ףם סעיש) חוהמ"כו )א, קסט( הקהתי שבט . וכ"פ בשו"תדיסקט אין בזה איסור

פרים ף על פי שמסלפון אש בטאיתורית, ולהשתממותר למסור הודעות ב כתב שלכן )מבקשי תורה סימן קו(

 אך השתמש ברגיל.לעדיף  ריםמופיעים על המסך, אך אם יש לו מכשיר טלפון רגיל שלא מופיעים מספ

 ליהוא גר"מכ"כ הלבד. וועד בכתב שהיא כתיבה במעשה הדיוט המותרת לצורך המ )עמוד רמט( חוט שניב

 .)יט, נד(

 שש"כה אך. במדפסתדימה את עניין הכתיבה להדפסה  )שם סעיף צח( המועד חולולגבי הדפסה: בספר 

משום שתהליך ההדפסה במחשב נעשית ע"י הזנה של החומר הרוצים להדפיס החמיר,  )פס"ו הע' ריא(

אותיות האלקטרוניות "נבנה" בדיסק, וזה אסור משום שדיסק רגיל אין לו כל ערך ורק ע"י רישום ה

, וכן מש"כ שם להתיר שאין זה אלא אלקטרודות חשמליות צ"עש עיר,ה (9)הע' הפסק"ת  אך .הדיסק
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לצורך המועד או דבר האבד, צ"ע, שדבר האבד הותר אף במעשה אומן, וצורך המועד ללא דבר האבד 

 .אלא במעשה הדיוט ולא במעשה אומןלא הותר 

דפוס המננו שמלאכת ף בזאותיות, וכל עניני הדפוס ואף סידור הא אסר )ב, נו. ג,עב( אלעזר מנחתובשו"ת 

ל הדיוט רים גרידא וכת כפתוחיצנעשית ע"י מכונות אוטומטיות ומחשבים ואופסט וכדו', ונעשה הכל בל

יום כש ר"ש ואזנרגבשם ה (ערה ריחהפ"ו )חוהמ"כ ו )קד, טז( שערים המצוינים בהלכהכתבו ביכול לעשותו, 

סור יש איולכן  חול.לנהפך  וה"מכפתור ונמצא חרוב בתי החרושת ומכונות גדולות עובדים ע"י לחיצות 

 ין להתיר.אקודש  פריסבהתעסקות בזה משום אושא מילתא וזלזול גדול למועד, ואפילו הדפסת 

ס להקל להדפי נוהגיםתב שהכתב לאסור הדפסת ספרים בחוה"מ, אך מ"מ כ )עמוד קפב(חזון עובדיה ב

 זרים. לרעות בשדות י ילכודת ם לא ימצאו עיתוןעיתון דתי בחוה"מ יש להם ע"מ שיסמוכו, ויתכן שא

וד יוזכר בכל עמינוי שע"י שיר התזצ"ל  דושינסקי גרי"צהגם  ., יג(שש"כ סח) גרש"ז אוירבךוכ"כ בשם ה

 קדושת המועד.

 סעיף ו':

 שטרי חוב 

 )יח:(שנינו במועד קטן 

 ב"הרי זה יכתו -כל אמה י ן לו: אין כותבין שטרי חוב במועד. ואם אינו מאמינו, או שאימשנה"

 סופר.ל -או שאין לו מה יאכל  מלוה ללוה.ה -אם אינו מאמינו : רש"יופ

אינו  כן ביארו שאםלמועד! ות בהקשו, שאם אתה אומר כן נמצאת מתיר את האומנ )ב, ד(בירושלמי  אולם

ל כשהרי התירו  א עליהליגגמרא דידן פ ,שאין לו מה יאכל למלוה הבאהמאמינו למלוה שעברה, או 

 מלאכה משום פועל שאין לו מה יאכל. 

לל בדברים לא נכ , שהריהביאו בשם התוספות שה"ה שאסור לכתוב שטר מכירה )ד"ה אין( תוספותה

 אלאטר מכירה תבים שא כולכתבו שהטעם שלא הוזכר הוא צדדי, שהרי  אךהמותרים בכתיבה במועד. 

אז,  לא יכל לכתובמועד והודם ן מוכרים בהם אלא לצורך המועד, וה"ה שאם מכר קוהרי אי ,על הקרקע

 מותר לכתוב כעת, שהרי הוא דבר האבד.

נות אריסות וקבל ין כתבן כותבאי )פ"ב ה"ג(תניא בתוספתא  )מהד' שעוועל עמ' קעא( האדם תורתכתוב בספר 

כדי  תיר ר' יהודההם לכן ודת השדה ק, והיינו שאם קיבל אבמועד רבי יהודה מתיר שמא יקדמנו אחר

הלכה סר תנא קמא וכי אה ילודקודם כתיבת שטר שניהם חוזרים עד שירד לתוכה ואפ שלא יחזרו בהם,

 .כמותו

אין לו , או שריך למעות(צוהלוה )וה אין כותבין שטרי חוב במועד; ואם אינו מאמינו מלוה לל: שו"עכתב ה

ן ; אבל איתוספות()ועד ה במ: ומותר לכתוב שטר מכירכתב רמ"אוה .יכתוב לסופר מה יאכל, הרי זה

 .)ר' ירוחם(לכתוב שטר אריסות וקבלנות שקבל קודם המועד. 
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 מותוי שיש חשש שמא כתוב,לכתב שנראה שאם נותן לו המעות קודם לכן מותר  )ס"ק כב( מגן אברהםה

 .)ס"ק לו( מ"ב. וכ"כ ה)ס"ה(העדים, כמו שהביאו לשטרי מתנות 

בל רך המועד, אנו לצוף שאיאשמדובר בכה"ג שהלווה צריך למעות במועד,  )ס"ק כג( מגן אברהםב הכת

 .)ס"ק לז( מ"באם לוה לצורך אחר המועד, אסור. וכ"כ ה

 סעיף ז':

 כתיבה ע"י שינוי 

גל, ת לכתוב בעוצאו הימכתבו שלא  ()יט. ד"ה טווה תוספותאסר לכתוב בעוגל. גם  )סי' כב( אשיר"י הותהג

ה. סרו את הטירחא, הרי אכהואף ע"י היפוך שנקרא מצד אחר לא היו מתירים, ואף אם לא חשיב למל

 ,ושה רבי זקניעאות וכך היה ילוק הי חויש כותבין על יד ,מיהו נהגו לומר דמתני' לא איירי על ידי היפוך

 .והיו"ד שאי אפשר היה כותב בכתב הפוך

ל אב ,ה כהוגןת כתובות אחאכתב שאסור לכתוב בעוגל משום דלכל הפחות יש  )סי' תתנט(מרדכי גם ה

יבה ע"י וי, ביאר שכת"י שינר ע. ואע"פ שלא מצינו היתנהגו לכתוב אותיות חתוכות ופסוקות וקטועות

סי' קצה עמ' ) סמ"קשם בכתב  י"ג(הפ"ז )שינוי אינה חשובה כלל ל'כתיבה' ולכן אין כחל אוסרה. גם הגה"מ 

וי אותיות ות ואות שינבכל א שותאלא צריך לע ,שיש לאסור שלא לכתוב על ידי שינוי בעיגול אות ד( קעה

 .אותה כעין עיגול קטןוהיו"ד יעשה  .חתוכות ושבורות באמצעיתן

"י שינוי כתוב, אפי' על אסורה שכל הדברים שמותר לכתוב, אפילו בלא שינוי מותר; וכל מ :שו"עכתב ה

יים הל' חורחות ב"י בשם א)ים מתקיובלוחות של שעוה מותר לכתוב, לפי שאינו כתב ה :כתב רמ"אוהאסור. 

 .(ח-חוה"מ אות ז

צמו אין בו הכתב עו ,קומותעשורות ה שינוי בידו בשעת הכתיבה או שעוששעושה ביאר  )ס"ק יב( ט"זה

עושה שי הוא כגון והשינו ג("ק מ)ס מ"ב. וכ"כ האבל אם יש שינוי בכתב עצמו מותר ,שינוי זהו אסור

 ינוי.שמותר ללא ש ב לעילכת האותיות שבורות. וזהו לענין כתב מרובע, אבל לגבי כתב משיט"א כבר

ש מקום להקל שי ע' כט(ס"ו ה)שש"כ פ אוירבך גרש"זוכתיבת אותיות העשויות מקרם על עוגה, דעת ה

איגרת ין זה חמור מיון שאות, כבפשיט התיר )ז, ק( משה בארבמועד, כיון שאינה כתיבה גמורה. ובשו"ת 

 מרובע. ב בכתבכתושילומים שהותר ב'מעשה הדיוט' לצורך המועד, אך לכתחילה עדיף לא ל

 סעיף ח':

 כתיבת תשובה במועד 

כתב שאביו הרא"ש כתב תשובה לשאלה בחוה"מ, והתיר לו להעתיקה משום דחשיב דבר האבד.  טורה

לגבי הזכרת הגשם בפסח, שלדעתו היה  )כלל ד סימן י( רא"שהב"י כתב דנראה שתשובה זו היא תשובת ה

רך לא שצוא ,לא הייתי כותב בחול המועד כי לא הורגלתי בכךלהזכיר אך לא קיבלו ממנו, וכתב בסופה "

וסיבת ההיתר היא משום שרצה  ".שמים וגם יש בדבר הזה קצת לצורך המועד שעה הוא מפני חילול שם

לשלוח התשובה, ואם לא היה מעתיקה לא היה נשאר בידו ההעתק, והוי דבר האבד. אך הביא תשובה 

לה תשובה על שאלה בחול המועד מפני שהיה השליח ממתין שכתב הרא"ש " )כלל כג סימן ט(נוספת 
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שאלה היתה אי נמי שה ,שמא אחר כך לא ימצא ביד מי ישלחנהוחשיב דבר האבד  ".והתיר אף להעתיקה

 .דבר שיש בו צורך המועד

ה; ד, מותר לכתבר המועאח מי ששלחו לשאול ממנו שאלה ואין השליח רוצה להתעכב עד :שו"עכתב ה

 וכן מותר להעתיקה, מפני שחשוב דבר האבד.

 היתר לכותבה לבקש הוצרך כתב שנראה שהרא"ש היה כותב כתב אשורית ולכן יט()אות  שולחן גבוהה

לחברו  וב אגרת שלוםיר לכתהת ולהעתיקה, שאילו היה כותב ככתיבה שלנו לא היה צריך לכל זה, שהרי

 כה"חכ רך מועד. וכ"או צו צוהללא שינוי. א"כ לא גרע תשובת שאלה מאגרת שאלת שלום שאין בה צד מ

 .)אות עג(

 ואמר לי שהי ...ליהםעהשיב ונפניתי ביום אחד מימי חול המועד של סוכות ל" )ג, טו( מבי"טכתב ה

י אחר יהיה לי פנא ולי לאאי כ ,גם אצלי ,הולכים אנשים דרך שם מיד אחר החג והיה דבר האבד אצלך

 ...".החג ממשא מלך

 ,מותר לכתבו חידוש מו דברבעצוה"ה אם למד ביאר שמותר להעתיק שלא ישכח,  )ס"ק כו( מגן אברהםה

 תוב. לכ וכל ההיתר הוא דוקא בדברים העתידים להשתכח אך חשבונות וכד' אסור

דיו, ויית קולמוס גון עשכריו, שכל מה שמותר לכתוב מותר להכין את מכשי )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

ית הדיו. ה, וה"ה לשריאככ מלכ" כמו שלמדנו לעיל תקל"ו לגבי רכיבה על הסוס. ובתיקון הקולמוס אין

 .)ס"ק מח( מ"בוכ"כ ה

 סעיף ט':

 כתיבת חידושי תורה בחוה"מ 

גמ' הוהביא ראיה מ .מועד מצאתי כתוב דמותר לכתוב חידושין בחולו של )שם( סמ"קכתוב בהגהות 

דתא ילמא מילתא חדוכו'  י תורהוהא אמר רבי אבא אמר רבי יוחנן כותבי הלכות כשורפ' )יד:(תמורה ב

 ,הדברים שבעל פבכתיבה ה האפילו בזמן שנאסר. ומשמע שפירוש דבר חדש וירא שמא ישכחנו ',שאני

שמא  ים אצלו ויראהם חדשם שגם בחולו של מועד נתיר מטעם זה לכתוב דברי ,הותרה בדבר של חידוש

  .ישכחם

ו ו עיון אביד ו עלהאר חדש אם שמע מרבו דבש תוספותפקפק בדברי ה )ח"ג סי' רעג( רשב"אתשובות הב

ש וומדוע לא נח ת אחת,ו אושהרי אין אנו מגיהים אפילסברא ומתיירא שמא ישכחנו שמותר לכתבו. 

עושה ויו וחידושיו פירוש דםאויכתוב שמא ישכח, וגם את כל הספרים נתיר להגיה מטעות שמא ישכח, "

בונותיו יציאותיו וחשאלא ב מרואאלא מסתברא לי שלא  ...אדם חיבוריו וכותב ונמצא עושה מועדיו חול

ה בידו ששמע או שעל חידוש בלא ,שבינו לבין אחרים שהכל תלוי בזכרון ושמא לא יזכור ויאבד ממונו

 ,מתחלתו ין כמו שהביןיו ויבעותבעיונו זה באובנתא דליבא תלי ולאחר המועד עשוי הוא לחזר אחר שמו

 "יוגור בפוכן אם מתיירא שמא ישכח ישנה בעל פה פעמים הרבה כדי שיהא ש

, נראה שסובר כתוספות. וכן )לעיל סעיף ח(למד מדברי הרא"ש שהתיר להעתיק את תשובתו ב"י ה אולם

אין אדם נזהר בתיקונן מאוד ונמצאו כמעשה הדיוט שביאר לגבי כתיבת חשבונתיו, ש )ז, יד(מהרמב"ם 
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שאין כוונתו אלא שלא ו אפשר דהוא הדין דשרי לכתוב דבר חידוש שאין אדם נזהר מאוד בתיקון כתיבת

שמותר לכתוב חידוש ששמע כדי שלא ישכח, שאין לך דבר  )שם לח.(כתב  ירוחם נורבגם  .תשכח מפיו

על עצמו והיה כותבו  זולתי שהיה הוא מחמיר ,)סמ"ק סי' קצ"ה אות ד( פרץ רבנווכ"כ האבד גדול מזה. 

 .בשינוי

חודש, מותר מה ספר רא ואם שמע דבר חידוש, מותר לכתבו כדי שלא ישכח; וכן אם :שו"עכתב ה

 להעתיקו אם לא ימצא להעתיקו לאחר המועד.

מו ידשו הוא עצחחר או דוש מאגם אין חלוק בין אם שמע הח" )ס"ק יג( ט"זעפ"ד ה )ס"ק מז( מ"בכתב ה

יון כלא טעם שכחה באפילו ו. שו אח"כדהרבה זימנין מצוי שאדם שוכח מה שחידש כבר ואינו יכול לחד

חר יום ר ימתין עד איך לומשי שבכל עת ורגע מוטל על האדם לעמול בתורה ולחדש בה כפי יכולתו אין

אם יתעכב ודושים אחרים ח"כ חיש אטוב ואז יכתוב החידוש דאותו זמן יהיה עליו חיוב אחר דהיינו שיחד

שחידש מכבר  כיר מהלהזווד שנית מה שלמד כבר בכתיבת החידושים שלמד בתוך המועד יצטרך ללמ

"ל ז ב"חעידו על הוה .זהמול וזה יבטלנו מלימוד חידושים אחרים באותה שעה ואין לך דבר האבד גד

 "א ואם יצטרךת משיטתיבכומ"מ יזהר בכתיבת חידושיו שיכתוב  .שכתב חיבוריו בחוה"מ אחרונים

 ."אות מרובע יכתוב אות שבור וכנ"ל לכתוב איזה

ר סוראה לי דאצלו, נדרים א"אבל אם חידושיו כתובים אצלו רק שאינם מסו ו( ,)קיאחיי אדם הכתב 

עתיק ראה דה"ד כשמונכתב " ו אות ט(כ)ח"ב יו"ד סימן  אומר יביע. ובשו"ת לסדרם, דהיינו לחזור ולכתבם"

ם טוב, ניחם לאחר יולהא"א וס, חידושיו בלי תוספת ומגרעת, משא"כ המסדר כתביו שיהיו מוכנים לדפו

ושים וא מוסיף חידסתמא הם משהרי גם אז הוא מסדר שאר כתביו, ונמצא מתבטל מזה בימי המועד, וג

, אות יז()פסק"ת כ"כ הו". ח"כאדש וביאורים, שאין מדרש בלי חידוש, ונמצא מפסיד גם חידושים שהיה מח

ים ושי תורה חדשך בחידרוכ, שאין אמנם הגהת גליוני הדפוס ועריכת מפתחות וכיוב"זועפ"ד כתב ש

 כל ההיתר הואש כדו'.ב ושאפשר שיתחדשו לו, אין היתר לכתוב או להתעסק בזה ע"י הקלדה במחש

רצה  פ"ו הערה כב()"כ והמחב אולםדוקא למחבר עצמו שיתכן ויתחדשו לו חידושים תוך כדי הגהה. 

 .)אות יג( ילקוט יוסףלהתיר עפ"ד הגרע"י גם באלה. וכ"כ ה

 שו"ת םבש ב"חכתב ה רה,מ"מ מצאנו בדברי גדולי הפוסקים שנהגו להחמיר גם בכתיבת דברי תוו

ו מכתבכתב " ן ס(ינא סימתני) ביהודה נודעהרא"ש שלא היה כותב בחוה"מ כי לא הורגל לכך, ובשו"ת 

גי"ה " (או"ח סימן קכג) ופרסם חת...". וכ"כ ההגיעני בחוה"מ העבר ואז היה ידי עצורות מחמת המועד

. "בימי המועד השבתי לא הגיעני בחול המועד העבר, והיות א"א להשיב למעשה כי העבר אין ע"כ

ף כתיבה א יסורוהג אנת שאני יקרתך לנכון הגיעני בחוה"מ העבר בעכתב " )ב, לה( מבשר קולובשו"ת 

שו"ת גם בחוה"מ", בכתוב ציתי ל"לא ר כתב )יו"ד א, רמא( משה אגרות". ובשו"ת בד"ת לזאת אחרתי עד כה

  ."מפני אי כתיבתי בחוה"מ נדחה תשובתי עד כה" )ב, סד( יצחק מנחת
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 סעיף י':

 צורת הדינים בזמן הבית 

 -ינא ד ואי לא ציית מונות.דיני מתא שמע: דנין דיני נפשות, ודיני מכות, ו" )יד:(שנינו במועד קטן 

 .דהוא משום צרכי רבים ה"ב()פ"א י ומבואר בירושלמ". משמתינן ליה

שלא קיבל  כין למימו והיו משמתין בזמן הבית היו דנין בין דיני ממונות בין דיני נפשות, :שו"עכתב ה

 עליו הדין.

 

 סעיף יא':

 קבילה עבור חובותיו 

נן אמרידמוהביא ראיה  ,ו במועדלקבול בשביל חובותיהתיר  )סי' תתלה( ראבי"הש )סי' תתנה(כתב המרדכי 

 .קובלין לרשות שהוא שליט על בולי )מו"ק פ"ב ה"ג(בירושלמי 

 מותר לקבול בשביל חובותיו בחול המועד. :שו"עכתב ה
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 דיני אירוסין ונשואין בחול המועד -סימן תקמ"ו 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 נשיאת נשים במועד 

  )ח:(שנינו במועד קטן 

א לו. ני ששמחה היין, מפייבמ: אין נושאין נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא ממשנה"

י לעזר אמר רבאר רבי ן אמ: וכי שמחה היא לו מאי הוי? אמר רב יהודה אמר שמואל, וכגמרא

ר רב שמחה. רבה בבשמחה  רביןאושעיא, ואמרי לה אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: לפי שאין מע

ף: הא דרבה רב יוסלביי אני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. אמר ליה הונא אמר: מפ

 -ד ן נשים במוען נושאימר רב דניאל בר קטינא אמר רב: מנין שאידרב הוא, דא -בר רב הונא 

 א אמר: מפניצחק נפחיולא אמר: מפני הטורח. רבי עולא באשתך.  -שנאמר ושמחת בחגך, בחגך 

 ביטול פריה ורביה"

מחת שמניח . ב חה.חה בשמן שמאין מערבי. אהובאו כמה טעמים מדוע אין נושאין נשים במועד:  בבבלי

עם טהובא  )א, ז( רושלמי. ביהמפני ביטול פריה ורבי .דמפני הטורח.  .גהרגל ועוסק בשמחת אשתו. 

 ". אתזמלא שבוע  (כז ,בראשית כט)הדא ר' יעקב בר אחא שמע לה מן . "הנוסף: 

 -פני הטורח מ חודיה.ן דלישמח בשמחת מועד לכלומר: בעינ -מערבין שמחה בשמחה  דאין :רש"יופ

אין  -וב טין ביום אדאי שרי נשו - משום ביטול פריה ורביה ליטרח לצורך נישואין, וטירחא במועד אסור.

 עד ולנשואין.חת למוה אאדם נושא אשה כל השנה כולה, אלא ממתין עד המועד, שיהא עושה סעוד

 ,מקרא דשלמה ש לקמןדדריכ ,גזירת הכתובביארו ש'אין מערבין שמחה בשמחה' " )ד"ה לפי( תוספות

נן חבילות דבעי ן מצותושיוטעם נראה קצת דכמו שאין ע ,ובירושלמי דריש מדכתיב מלא שבוע זאת

 ."נוי בשמחהלבו פ היהוכן שמחה בשמחה י ,שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה עצמו הימנה

ין, אבל בשמחת הנשוא ת החגח שמחכדי שלא תשתכ ...ואין נושאין נשיםכתב " )ז, טז(ל' יו"ט בה רמב"םה

ואין לא סעודת נישורוסין אי מחזיר הוא את גרושתו, ומארסין נשים במועד, ובלבד שלא יעשה סעודת

ושאין נל מועד אין שחולו בילו ואפכתב " )י, יד(". ובהל' אישות די שלא יערב שמחה אחרת בשמחת החגכ

 ".'ך גם את זאתנתנה לת ומלא שבוע זא' ין שמחה בשמחה שנאמרנשים כמו שביארנו לפי שאין מערב

' יו"ט בוע זו' ובהלמלא ששל ' הקשה על הרמב"ם, בהל' אישות הביא את הטעם )הל' יו"ט שם(לחם משנה ה

ה ין הוא כל שמחין מערבא למ"דד)והתימה גדולה עפ"ד רש"י ברי"ף, הביא את הטעם שלא יערב שמחה בשמחה 

א הוי בר רב הונא ל בל לרבהא ,גלשבעולם שהרי למד משלמה המלך ע"ה שלא רצה לערב שמחת חנוכת הבית עם שמחת הר

הרמב"ם פסק ירץ, ש! ות(אדמתוך שחביבה עליו מניח שמחת הרגל בעבורה אבל שאר שמחות ל ,אלא שמחת אשתו

חות אפילו שאר שמד ,ליועיף מוסו 'מניח שמחת הרגל' כמ"ד 'אין מערבין', אבל מ"מ הוא מודה למ"ד

  חות.ובהל' אישות כתב הטעם דאין מערבין להשמיענו שאפילו בשאר שמ .נמי
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  .ולא מיבמין מנות,לא אלא בתולות ואין נושאין נשים במועד, ל: )כאן ובאהע"ז סד, ו( שו"עכתב ה

  נישואין במועד ללא סעודה 

ת ן עושין סעודן, ואיכונסי שמע, דתנא דבי שמואל: מארסין אבל לאתא מביאה " )יח:(הגמ' במו"ק 

תוב בי נישואין כה, ולגא סעודשאירוסין הותרו בתנאי שיהיה בל )סק"א( אברהם המגןולמד  ."אירוסין

 ין. וכן משמען אסורוסי'אבל אין כונסין', משמע שאפילו בלא סעודה אסור, שעם סעודה גם אר

ה דה איכא שמחלא סעוואין בדנשכתבו " )כתובות מז. ד"ה דמסר( תוספותה אולם. )כתובות מז.(מהרש"ל מה

  ."לא חשיבא שמחה כולי האי שיהא אסור לישא ביום טוב מטעם זה

ך ושמחת בחגי'מה הוא סור זתירץ, שהתוס' הקשה על דברי רב, שלדעתו הטעם לאי )שם( מגן אברהםה

לכן לדעתו ו ,אשתךבלא ובחגיך  היהי ,ך הרגלשמחת הסעודה שאתה עושה לצור ', ולכןולא באשתך

רבים שמחה אין מעדשום אנו קי"ל כשמואל ולדעתו טעם האיסור מאבל  ,נשואין בלא סעודה שרי

 .א()סק" מ"בבשמחה, ולכן אפילו נשואים בלא סעודה אסור, שהרי יש שמחה. וכ"כ ה

 חופת ב' כלות יחדיו 

יה רא םמביאיו ,יום א'ופות בחנזהרין שלא לעשות שני שיש הביא בשם הגהות סמ"ק מכאן  )סק"א( ט"זה

וע זאת', אך מלא שביב 'שלמד את מקור האיסור לערב שמחה בשמחה מיעקב אבינו דכתמהירושלמי 

 א ושמחת הרגלשה שנושגבי הרגל ששמחת האייעקב, וה"ה ל-דחה, ששם שני השמחות היו לאדם אחד

שים, לא ים עם שני אנשתי נשם ל, אך שתי חופות שעושישתיהן הן רק לו, ולכן שייך בזה עירוב שמחות

חד מבניו ומה עם חות אאו ית תוםיהיה נוהג לעשות חופות  ר' יחיאל מפריז שייך בהם עירוב שמחה. וגם

כתב ביום אחד. ו לעשות שאין א()סימן תעז, צוואה אות לביום אחד, אך משתי אחיות כתב בספר חסידים 

יא הב )סק"א( מ"בהמנהג. ת ההסמ"ק שבחלק מהספרים כתוב שאפילו בשבוע אחד אין לעשות ואין לשנו

חיות, או ו שתי אא םורק שני אחי את ההיתר לעשות חופת יתום ויתומה או עני עם שמחת בניו ביום אחד,

 .באותו שבוע()והשמיט את האיסור לעשות אח ואחות נזהרים שלא לעשות 

 ומברך, אחד ביום, כאחד רבות נשים לישא לאדם יש: )י, יג( רמב"םכתב ע"פ ה )אבן העזר סב, ב( שו"עה

 שבעת בתולה אם, לה הראויה שמחה אחת כל עם לשמוח צריך, לשמחם אבל; כאחד לכלם חתנים ברכת

 אחיות' ב חופת לעשות ואין: כתב רמ"אוה. בשמחה שמחה מערבין ואין, ימים שלשה בעולה ואם, ימים

 שמא, איבה משום, כאחת לעשותן שלא ליזהר יש נכריות בשתי דאף א"וי. (חסידים ספר בשם ק"סמ) ביחד

 עניות חופות לעשות מכוונים יש ואדרבא, מזה נזהרין ואין; (ק"דמ ק"פ מרדכי) מחבירתה יותר אחת יכבדו

 .40(מפריז י"ר בשם מיימוני הגהות) מצוה משום, עשירות חופות עם

                                                   
דן בענין חופת שתי אחיות זו אחר זו. וכתב דמדברי הרמ"א משמע שהוא דוקא ביחד ממש אבל  )ד, פט( משה אגרותבשו"ת  40

אחר נישואי אחת מלעשות חופת אחות בזא"ז ליכא קפידא. אך הביא שמהמרדכי עולה שיש לאסור כל שבעת ימי המשתה ש
השניה. אבל פשוט שהרמ"א לא נתכוין למנהג שכתב המרדכי. והסביר שנראה שהכלל של 'אין מערבין שמחה בשמחה' אינו 
שייך לכאן כלל, שהרי ההורים של החתן והכלה אינם מחוייבין בשמחה כלל מצד עצמן, אלא חיובם הוא כחיוב של כל ישראל 

ך כמוך שתיקנו מצד קרא זה לשמח הכלה. והפסוק 'מלא שבוע זאת' הוא לא בשביל השמחה שהיה ללבן מדין ואהבת לרע
אלא בשביל שמחת יעקב שהוא היה החתן שחייב ממש בשמחת ז' ימי משתה שהוא היה אסור לישא את רחל מדין אין מערבין 

יק דאין לעשות ביום אחד, ויתכן שלא חשש אלא מס )או"ח סימן תקמ"ו סק"א(שמחה בשמחה, ולא שייך לענין אחיות. והט"ז 
לענין שלא יעשו ביחד ולא לכל היום. ולכן אין למחות כשעושין שתי חופות לשתי אחיות זו אחר זו. אבל נראה שזו אחר זו 
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 אירוסין במועד 

 )יח:(שנינו במועד קטן 

ה: אין יל . לימא מסייע"אמר שמואל: מותר לארס אשה בחולו של מועד, שמא יקדמנו אחר..

שרי!  -ס לו. הא לאר חה היאששמ נושאין נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מיבמין, מפני

צוה מי, דקא עביד מצוה, אלא אפילו לישא נמלא קעביד ד -אמר; לא מיבעיא לארס לא מיבעיא ק -

ולא  דת אירוסין,שין סעוסור. תא שמע, דתנא דבי שמואל: מארסין אבל לא כונסין, ואין עוא -

 מיבמין, מפני ששמחה היא לו. שמע מינה"

פילו אם וא ,ה במועדהאסור שמחה אפילו יעשו ריקודין ומחולות אין זו )סימן ר"ס(בתשובה  ריב"שכתב ה

 ולא דברים טז יד()חגך ת בהארוס עושה סעודה עם ריעיו כל שאינה בבית ארוסתו לא מימעט מושמח

ת חמיו וד החתן בביכן לסעו כתב, . עוד)שערי שמחה ח"ב עמ' יד( ר' יצחק אבן גיאתוה האי רבוכ"כ  ,באשתך

 .שרישלא בשעת אירוסין נמי 

בית ארוסתו בארוס הירוסין אלארס, ובלבד שלא יעשה סעודת ומותר : )כאן ובאהע"ז סד, ו( שו"עכתב ה

תו, לא בבית ארוסשריעיו ם מעבשעת אירוסין; ומותר לעשות ריקודין ומחולות ולעשות סעודת הארוס 

 וכן לסעוד הארוס בבית ארוסתו שלא בשעת אירוסין, מותר.

 'תנאים' 

וב כן שמותר לכתז כל שולפ" ()סק"ב ט"זהטעם שמותר ליארס בחוה"מ הוא שמא יקדימנו אחר. וכתב ה

ו שלא סין ואסור, את אירועודתנאים לשידוך. אך לגבי הסעודה שעושים לאחר מכן, צ"ע האם דינה כס

ת ר לערוך סעודתו אסולדעודמי לאירוסין שכבר קידש ולכן שייך בה 'אין מערבים שמחה בשמחה'. 

לנו שום שתנאים שמ. וכן ועעם שזמנה קבתנאים, שהרי גם סעודת ברית מילה היתה אסורה אי לאו הט

 חשובים ל'שטרי פסיקתא' הנכללים בכלל קידושין.

חוה"מ, דלא קיים בלותר מכתב ש'תנאים' מותרים בחוה"מ, וגם את הסעודה שלאחריה  )סק"ב( מ"בה

ר. אי אין להחמיד' בודוכ חשיב שמחה כארוסין, ועכ"פ אם אינו עושה סעודה גמורה כי אם מרחקת

ים לא בשעת התנאש, אך אסור שאפילו בסעודה גמורה דוקא בשעת התנאים )אות ה(שער הציון והוסיף ב

ות שבעת גמר ה מקומבהרב בזמננו שנהוגש )אות א( פסק"ת. ולכן כתב ה)דלא כט"ז(ר כלל אין להחמי

ל ים אפילו בחודת תנאסעוהההתקשרות עושין 'ווארט' במיני מרקחת, מותר לאחר כמה ימים לעשות 

 .)עמוד רח( עובדיה חזוןוכ"כ ב המועד.

קא ש להקל, שדווודאי י, בום אחרשאם עושה את הארוסין ביום זה והסעודה בי )סק"ד( מ"בוהוסיף ה

 אסור. )ובבית ארוסתו. מ"ב ג(כאשר עושה את הסעודה מיד לאחר האירוסין 

                                                                                                                                                       
מיקרי כשנתפזרו הקרואים ממקום שעשו החופה למקומות אחרים בינתים, וחזרו ונתקבצו בשביל חופה השניה, אבל 

הקרואים במקום החופה הראשונה והביאו חתן וכלה השניים אחר שנגמרה סדור חופה של ראשונה הוא נחשב  כשנשארו
 כעשו ביחד שאין לעשות בשתי אחיות.
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 סעיף ב':

 להחזיר גרושתו במועד 

 ".ל כךכמחה שדאינה " רש"י". ופאבל מחזיר הוא את גרושתו" )ח:(שנינו במועד קטן 

גרושתו' בל להחזיר 'ותר, אאין מר מהנישושדווקא להחזי )א, ז(הביאו בשם הירושלמי  )ד"ה אבל( תוספותה

נסה עד דמאחר שלא כ פשוט והטעם ,תר()י: ד"ה גמ' מו נמוקי יוסףו )סי' טו(רא"ש המהאירוסין אסור, וכ"כ 

 .זההלמי הרי"ף והרמב"ם לא הזכירו הירוש. ותמה הב"י מדוע עתה שמחה היא לו

  מותר להחזיר גרושתו מן הנשואין. : שו"עכתב ה

 "א ה()א פמ"גה ךאאסור. ש יב"כתב דמשמע מה )סק"ז(האם כשמחזיר גרושתו מותר לערוך סעודה? המ"ב 

כתב שכן  (ט)אות ציון שער הבתו. וכתב שהמיקל בזה אין מזחיחין או )סימן עט( כתב סופרמיקל בזה, גם ה

הנישואין לת ן שתחיכיומשמע מפשט הגמ' שסתמה להתיר, ומשמע כמנהג ישראל שעושים משתה, דמ

אים ביום הנישו דה שלאסעו שלעשות )שם( מ"בלא מיקרי שמחה, גם ע"י סעודה לא הוי שמחה. וכתב ה

 בודאי יש לסמוך להקל.

תה מעולם היא ע א נשאהשל שאפילו לארס אישה ש'גרשה' מהאירוסין אסור, דכיון פרי מגדיםכתב ה

 .)סק"ח( מ"בחדשה לו ואיכא שמחה. הביאו ה

 סעיף ג':

 ן בערב הרגלנישואי 

 ט.(-)ח:שנינו במועד קטן 

עיקר  -ום שמחה אמר משדמאן "כל אלו שאמרו אסורין לישא במועד מותרין לישא ערב הרגל... ל

דאמר משום  . למאןד יומא הואחעיקר טירחא  -שמחה חד יומא הוא. למאן דאמר משום טירחא 

 חד יומא לא משהי איניש נפשיה"ל -ביטול פריה ורביה 

 לא יערב שמחהשכדי  ישואיןנובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין ולא סעודת "... טז( ,)ז רמב"םכתב ה

ת סעודת עשות אר לומשמע מדבריו שאפילו נשא אישה קודם המועד, אסו ."אחרת בשמחת החג

 עשות הסעודהאסור ל ו(גרושת )כגון שהחזיריישב, שדוקא אם נשא במועד ב"י הנישואין במועד. אך ה

מותר " ה מותרין()ד""י רשי אבל הנושא ערב המועד מותר לעשות הסעודה במועד. וכ"נ מדברבמועד, 

 סי' ח(ה )פ"ב דסוכ "יאשיר תגהוה". וכ"נ מדברי ב דשבעת ימים של סעודה יהיו ברגללכתחלה, ואף על ג

 .רס( מן)סי ריב"שוה

ערב הנישואין ב סעודת אכלו את כתב שאפילו לא . הביאו הב"י(מ-)שו"ת מכת"י סימן לטבתשובה  רשב"אהגם 

אבל  לעשות ברגל, ה אסוראות ודווקא ,הן הנישואיןהרגל, מותר לישא ערב הרגל, משום שעיקר השמחה 

ידי התיר, והוא מפורש לבמ דמכיון שהרשב"א ורש"י כתבו ב"יהסעודה טפילה לעיקר השמחה. וכתב ה

 .וכן נהגו ,שא ערב הרגליון שנד כועשואין במנקטינן לקולא ומותר לזמן קרואים לעשות סעודת נידרבנן, 
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 חזוןב למנות.את בין תולוהכל מותרים לישא בערב הרגל ולעשות סעודה ברגל, בין ב: שו"עכתב ה

 אשונה ברגל.עודה רסערוך פסק כפשטות דברי השו"ע שמותר לישא בערב הרגל ול )עמוד רז( עובדיה

 עודה ביו"ט,עשות סלשאסור  (א)שו"ת, סימן  ריטב"אהביא בשם ה )אבה"ע סימן סד סק"ז(הבית שמואל  אך

ישא לרגל, אך אין עשות בלותר סובר שרק סעודה שניה מ )סק"ב( ט"זאא"כ נכנסו פנים חדשות מעצמן. ה

 בערב הרגל ולערוך את הסעודה הראשונה ברגל.

ידי תא, ואינה 'מדאוריימורה תמה, הרי מפורש בתוס' שדרשה זו היא דרשה גמ )סק"ד(מגן אברהם גם ה

ן, א ביום הראשומחה הישקר דרבנן'. ולדעתו אין לעשות הסעודה בלילה הראשון של החג, משום שעי

בל רחה יתירה, אטאשונה הר והלילה נגרר אחר היום שלאחריו, וכן משום הטעם של טרחה יש בסעודה

ועוד.  )קיז, א( דםאחיי ה "ככבשאר ימי החג מותר לעשות הסעודה שכבר עבר עיקר שמחת הנישואין. ו

"א ח)מהוד"ג  יבומש אלשו"כ השבדיעבד מותר לעשותה בלילה הראשון של החג. וכ )ס"ק יד( כה"חוכתב 

ם יש שא )סק"ט( "במכ"כ הוזו. מבמקרה שכבר הזמינו את הקרואים, שאין לך שעת הדחק גדולה  סימן קד(

 צורך גדול אין להחמיר. 

וח יהא יכול לשמשת כדי שחרייש ליזהר לכתחלה לעשות הנשואין בכתב בשם האחרונים, ש )סק"ט( מ"בה

הוא וסיבה נתאחר  מאיזה אםו .עמה יום אחד קודם הרגל וגם שיהא יכול לעשות סעודה ראשונה בחול

 לישא אפילו סמוך לחשיכה.  א"רמתיר ה ,שעת הדחק

 סעיף ד':

 ברית מילה ופדיון הבן ברגל 

ים בן בשושן פורדיון הלעשות פ ז"ל שאסר מהר"י וויילבשם כתב  )סי' קכא ד"ה וצ"ע( ברי"ןמהר"י שו"ת ב

כתבו  ני ביטול(ד"ה מה שם) תוספותה אולם. משום עירוב שמחה בשמחה אלא היה דוחהו עד ליום ל"א

 .יםכל שכן בפור ,בהדיא דאף במועד שרי לעשות סעודת מילה או פדיון הבן

רינן בגמ' הרי אמה"מ, ששמותר לעשות סעודת ברית מילה בחו (ביטול מפני)ח: ד"ה  תוספותכתבו ה

דמכיון  ינוק. אותל שהרי יש צער שאין בה שמחה, ולכן לא מברכים בה 'שהשמחה במעונו', )ח.(בכתובות 

 .(ח"ב סי' רצט) ר זרועאוהבשם  )שם(הגהות אשיר"י "כ וכשזמנה קבוע אין לבטלה משום שמחת המועד. 

יא הין לומר שגם וא ,עדבמו צריך עיון אם מותר לעשותש תוספותכתבו הדיון הבן עודת פאך לגבי ס

בחגך ' דדריש חגיגה ח:()שי ארב כ", וביארו דקי"ל תינח בזמנה שלא בזמנה היאך יהא מותרזמנה קבוע "

 איןם סעודת נישוה כי אשמחבועי"ל דלא חשיבי שמחה  ,ואינו אסור לערב שמחה בשמחה ',ולא באשתך

 לבד.

 ן.מותר לעשות ברגל סעודת ברית מילה וכן סעודת פדיון הב: שו"עכתב ה

 

כתב שמבואר כאן שרק שמחת נישואין וארוסין חשובות לשמחה, ולכן יהיה מותר לערוך  )אות יט( כה"ח

שיש לדון בזה,  פיתיםמנחת כתב בשם ה )אס"ד מערכת חוה"מ אות כג(חנוכת בית במועד. אולם השדי חמד 
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שהרי המקור לאיסור נישואין הוא מחנוכת בית המקדש, אך דחה, שדוקא חנוכת בית המקדש אסורה אך 

 פסק שמותר לעשות סעודת חנוכת בית בחוה"מ. )עמוד רט( חזון עובדיהלא חנוכת ביתו. ב

 

ור ן בכלל האיסהשמחות כל הש"ד כתב דענין רוחני לחוש לא אכפת לן אפילו למ )מו"ק ח:(קרן אורה ה

 זוןח"מ, וכ"כ בת בחוהיום מסכסהתיר לערוך סעודת  )סימן קד( שלמה לחםשל 'אין מערבין'. גם בשו"ת 

ה ם בוחר בשמחדרבה אאר, שאבי )שלחן שלמה( גרש"ז אוירבך. וה)סימן תרסט(. וע"ע בפת"ש )שם( עובדיה

ם או ר לעשות הסיווא בוחחג האז תולין שבגלל השאינה כ"כ גדולה לעשותה דווקא ביו"ט או חוה"מ, 

 "ט.לאכול בשר ולשתות יין בזה"ז דוקא, ולכן מותר כי כוונתו לכבוד יו

 סעיף ה':

 תכשיטי אישה במועד 

 )ח: ט:(שנינו במועד קטן 

]ט:[  יוול הוא להפני שנוד, מ: עושה אשה תכשיטיה במועד, רבי יהודה אומר: לא תסמשנה"]ח:[ 

א י שמצירה היפאף על עד, שרבי יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במו: ומודה גמרא

שרק  סת, ומעבירהת, ופוקחר זמן. תנו רבנן: אלו הן תכשיטי נשים: כוחלשמחה היא לא -עכשיו 

 על פניה, ואיכא דאמרי: מעברת סרק על פניה של מטה"

 טו( )סי'שיר"י גהות אהכ"פ . ובמועדנה יכולה לקפלו מהגמ' שלדעת ת"ק מותר לסוד אע"פ שאימשמע 

  .זרוע אורבשם 

כל  בכלי, ועושה יד ביןבבין  ומעברת האשה השיער מבית השחי ומבית הערוה"כתב  כ( ,)ז רמב"םה אבל

 ו והוא שתוכלבכיוצא ויד תכשיטיה במועד, כוחלת ופוקסת ומעברת סרק על פניה וטופלת עצמה בס

עת שאפשר שלד "ממכתב ה. והיוצא שלדעת הרמב|ם רק אם יכולה לסלקו במועד מותר ."לקפלו במועד

  .ח ע"ד(ין עה כלאו) סמ"גהרמב"ם ת"ק אינו חולק על ר' יהודה. כדברי הרמב"ם כתב גם ה

ת , ומעבראן רש"י(כאן ולכלשערה  )פי' מחלקתעושה אשה כל תכשיטיה במועד; כוחלת ופוקסת : שו"עכתב ה

שחי ת שער מבית הומעבר עד;וטופלת עצמה בסיד וכיוצא בו; והוא שתוכל לסלקו במו סרק על פניה,

 ומבית הערוה, בין ביד בין בכלי, ומעברת סכין על פדחתה.

וה, שחי ובית הערבית היער בששכל ההיתר לאישה הוא דוקא העברת  )א"א ט( פרי מגדיםוה גר"אכתבו ה

 .טז( )ס"ק מ"באבל מראשה אסורה כמו באיש. וכ"כ ה

 'צרכי הגוף' 

ף זה צורך הגוששום "וא מ, הכשיטיה במועדביאר שטעם ההיתר לאישה לעשות ת )ד"ה עושה( ריטב"אה

רגל לא תכנס מש ולא גזרו בה וכעין אוכל נפש ולפיכך עושה כדרכה ובלא שינוי ובטירחא רבה, ,הוא

)ד"ה  כההל באוריאו ההב ."תשהומנוולת דקשוט מילתא דצריכא כל יומא ויומא הוא ועוד שאין דרכן לה

 .כל(
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ם גורך טיפולים נים לצפא שיכתב שלפ"ד הריטב"א הנ"ל מותר ללכת לרו )שלחן שלמה( גרש"ז אוירבךה

ך הריפוי בוע תור להמשלו לק ותראם אין לו כאבי שיניים עכשיו, משום דהוי צורך הגוף, אך צ"ע אם מ

 נוי.זמן פ ותרום שבחג יש לו יבחוה"מ באופן שאינו נהנה מיד, וכל כוונתו היא מש

ולם רכי הגוף, אה של ציתר זשמכשיר שמיעה הוא גם בכלל ה )שם. שש"כ פס"ו הע' פח( גרש"זעוד כתב ה

ש דצורך השימו דכיון תברלתקן טלפון או משקפת, אע"פ שהגוף נהנה לשמוע ולראות ממרחקים, מס

שאסור  כתבו איש ח, לג(האשרי )ב י"ש אלישיגרבכלים אלו הוא לא כ"כ מוכרח, דאינו בכלל זה. גם בשם ה

גמת נפש בלי רבה עהכך ויש היקל במקום שהורגלו ל )ז, טז( משה בארה אולםלתקן פלאפון בחוה"מ. 

 .)תקלז, יח( ילקוט יוסףטלפון. וכ"כ ה

ץ לאדם משום בר נחושאם הד ח()או"ח ח"ג סימן ע משה אגרותולעניין תיקון משקפי שמש, כתב בשו"ת 

לבד בהיא לתענוג  י השמששקפו אינן בריאות ויכולות להינזק מהשמש, מותר, אבל אם הרכבת משעיני

 .)שש"כ פס"ו הע' פח( אוירבך גרש"זאסור. וכ"כ בשם ה

תר בלעדיהם מו ו יכולשאם אינ )מבקשי תורה עמוד תע( אלישיב גרי"שולגבי תיקון משקפי ראיה, דעת ה

 חוטהבלבד. וכ"כ  הדיוט עשהלתקנם אפילו במעשה אומן, ואם רק משפרים את ראייתו מותר לתקנם במ

משקפיים, ק מה השימוש בלא חיל ד קצה. שם)עמו חזון עובדיהו )ז, ז( משה באר. וכן עולה בשו"ת )עמוד רכג( שני

 .אך המקור לדבריו הוא הבאר משה(
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 דין מי שמת לו מת בחול המועד -סימן תקמ"ז 
 ובו י"ב סעיפים

 סעיף א':

 הנחת המיטה ברחוב 

 )כז.(שנינו במועד קטן 

אין מועד  אמר רב פפא: :גמרא: אין מניחין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד. משנה"

 בפני תלמיד חכם" 

כ'בפניו'.  שחשוב ידו בחוה"מעל ת"ח, מותר להספשמועה רחוקה שמע אפילו ש ה"ה(פי"א ) רמב"םכתב ה

יום המיתה ועה הכוונה ליום שמשכתב  ן()יז: ד"ה אי נמוקי יוסףה אולםולדעתו זוהי הכוונה ב'יום שמועה'. 

 .ובו ביום הגידוהו ,פום נהרא ונהרדעא קרובים הםוהקבורה, ש

ד, שלא וב בחול המועטה ברחת המיחין אאין מנ: )וכ"כ ביו"ד תא, א( נמוקי יוסףעפ"ד הגמ' וה שו"עכתב ה

המת  אין מוליכין לפיכך "ח;תלהרגיל את ההספד, שאסור להרגיל את ההספד בחול המועד, אלא לכבוד 

 לבית הקברות בחול המועד, עד שיהיה כל הקבר מתוקן ומזומן. 

משום  לאאספד ים הוא האבל לאו משום דשבח ,דגם שבחים אסורכתב  )ו, רט( הלכות משנהבשו"ת 

 . דהשבחים מרגילים ההספד

ד, שם את המת מיפנות מלדטוב  (ד)אות  כה"חובמקום שנוהגים להספידו בבית, או בבית הלוויות, כתב 

 כדי שלא יבואו להספידו.

 הספד על ת"ח בזמנינו 

 .תא, ה( )יו"דשו"ע וב יא, ה()"ם "אין מועד בפני תלמיד חכם". וכן נפסק ברמב )שם(שנינו במועד קטן 

בזמן הזה כתב ש קיח, ז()י אדם חיה כתב דנ"ל שאין לנו דין תלמיד חכם בזמן הזה. גם )סק"ח( מגן אברהםה

ין לנו דין הביא שא אות ד()ציון הער אין להספיד על ת"ח בר"ח, מפני שאין לנו דין ת"ח בזמן הזה. גם בש

 ת"ח לענין הספד במועד.

ורים. ן בחנוכה ופ"ח וביין ברבר להספיד ת"ח בפניו שמות )קסט, ה( חכמת אדםהחי"א עצמו כתב ב אולם

ג"א לא מואפשר שגם ה ת"ח, ש דיןכתב בשם הלבוש שלענין זה אף בזמנינו י )סי' תכ סק"ב(אליה רבה גם ה

 , כה()ב יעקב בותששו"ת ם בגהחמיר אלא לענין חוה"מ, מדלא כתב כן בשום מקום אלא בהל' חוה"מ. 

)סימן  שוןנזירות שמכ הח. וכ"ת" רגל בכל ענין, כדקי"ל אין מועד בפניכתב שכבוד התורה דוחה כבוד ה

 לחןערוך השום הגחכמיו. וור דשיפתח בדורו כשמואל בדורו, וודאי שיש ירידת הדורות, אך דור  תכ(

, )אות כג( ה"חכ. וכ"פ אכואף מצוה אי כתב שאף בזה"ז מספידים ובוכים על ת"ח בפניו, (, ד)או"ח תכ, יו"ד תא

 פדים.יש לקצר בהסששכתב  אלא ס"י( )ח"א פי"ג גשר החייםועוד. וכ"כ ב )אבלות ח"א עמוד רפח( עובדיה וןחז

שחלילה להשפיל בכך כבוד התורה ולומדיה, ואדרבה  )סימן טו סק"א( תומיםראוי להביא את דברי ה

בדורותינו אלה חובה קדושה עלינו לרומם ולנשא את מעלת לומדי התורה ולחלוק להם כבוד ויקר 
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שכן הדעה המקובלת  )ז, נד( משה בארשו"ת וכ"כ ב ולחזק ולעודד שוחרי תושיה, ולא יהיה כעם ככהן.

יש לחזקה ולכן כל המוחזק ומפורסם לחכם גדול בתורה בימינו שכבוד התורה וחכמיה בשפל המצב ו

 שמספידין לו בפניו דהיינו לפני הקבורה.  ת"ח ובדבר ה' הרי הוא בכלל

 סעיף ב':

 עינוי וטיפוח על המת 

 )כז:, כח:(שנינו במועד קטן 

ל בפניו, אב -הני מילי רים. וופו ]כז:[ "אמר רב פפא: אין מועד בפני תלמיד חכם, וכל שכן חנוכה

יום  אמר רב פפי: - ם נהרא!ב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא בפואיני? והא ר -לא.  -שלא בפניו 

 ,בראשי חדשים טפחות.לא מ : נשים במועד מענות, אבלמשנהשמועה הוה, וכבפניו דמי. ]כח:[ 

. חותמטפ אלא מענות ול -נקבר המת  לא מקוננות. -ות, בזה וזה מענות ומטפח -בחנוכה ובפורים 

נאמר ולמדנה שכולן עונות אחריה, ושאחת מדברת  -כאחד, קינה  שכולן עונות -איזהו עינוי 

 חה ה' אלהיםנצח ומות לבנתיכם נהי ואשה רעותה קינה. אבל לעתיד לבא הוא אומר בלע המ

 דמעה מעל כל פנים וגו'"

ו שאחת מדברת וכולן נשים מענות, דהיינו שכולם עונות כאחת; אבל לא מקוננות, דהיינ :41שו"עכתב ה

 ף על כף; נקבר המת, אף לא מענות.עונות אחריה; ולא מטפחות, דהיינו להכות כ

"ח חנוכה ה דבחוה"מ ורנו מזו למדועכשיו אין אצלינו כל הדברים הללו מיה" )אות ד(ערוך השולחן כתב ה

 ".ופורים טוב למעט בבכיות והספדים לבד על ת"ח בפניו

 סעיף ג':

  שלושים יום קודם החגאיסור הספד 

 )ח.(שנינו במועד קטן 

: ולא יערער על מתו. גמרא: לא יעורר אדם על מתו, ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום. משנה"

מאי לא יערער על מתו? אמר רב: כד הדר ספדנא במערבא אמרי: יבכון עמיה כל מרירי ליבא. ולא 

הדר ספדנא במערבא אמרי: יבכון עמיה כל  יערער על מתו. מאי לא יערער על מתו? אמר רב: כד

: רבמרירי ליבא. קודם הרגל שלשים יום. מאי שנא שלשים יום? אמר רב כהנא אמר רב יהודה אמר 

מעשה באדם אחד שכינס מעות לעלות לרגל, ובא ספדן ועמד על פתח ביתו, ונטלתן אשתו ונתנתן 

, ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום. לו, ונמנע ולא עלה. באותה שעה אמרו: לא יעורר על מתו

                                                   
נשים בחול המועד מענות, דהיינו שכולן עונות כאחת; אבל לא מטפחות, דהיינו להכות : שו"עכתב ה )תא, ה(וביורה דעה  41

חריה. נקבר אוכולן עונות  ת מדברתו שאחכף על כף. בראש חדש, חנוכה ופורים, מענות ומטפחות, אבל לא מקוננות, דהיינ

נוכה ופורים, ן בראש חדש, חמועד ביה חולהמת, לא מענות ולא מטפחות; והני מילי לאינש דעלמא, אבל לתלמיד חכם, בין ב

 מי. וקה, כבפניו דפילו רחאועה, מענות ומקוננות כדרכן בחול; והני מילי בפניו, אבל שלא בפניו, לא. ויום שמ
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איכא בינייהו דקעביד  -אמר: לפי שאין המת משתכח מן הלב שלשים יום. מאי בינייהו?  שמואלו

 בחנם"

אי  לב שלשים יוםח מן השתכמשאין המת משתכח מן הלב שלשים יום כלומר כיון דמת אינו  :"ירשופי

 חו: ברגל דעדיין לא שכמספידו פחות משלשים יום לפני הרגל אתי למיספד 

דע פש כי הוא יונל מרי כו עמו כד הדר ההוא ספדנא בעיר וצועק שיבכפירש  )ג. ד"ה גמ'( נמוקי יוסףה

' לא יעורר' שפיר ח ח"ג רלו:()נכ" רוחםי רבנוומי שהיה לבו דוה עליו הולך וסופד על קרובו.  ,לספוד כהוגן

רי מר אחרים שהם לא יעורש פירש ראב"דוה ,לא ישכור ספדן לעורר על מתו שמת זה כמה ימים היינו

הוא יבוא הרגל ו שלאדי יסור כביאר שטעם הא )לאוין עה כח:( סמ"גהנפש על קרוביהם שמתו שיבכו עמו. 

  .סיר הדאגה מלבו ויכוין לבו לשמחהאלא י ,נעצב ולבו דואג ומזכיר

הלכה כרב ש נראהו דכתב קא()ח: ד"ה ד תוספותההלכה במחלוקת רב ושמואל: נחלקו הראשונים כמי ה

ידי  מצערו עלאפק יותר מתד, , ואפילו לדעת שמואל רק ע"י ספדן אסור, אך הוא עצמו מותרבאיסורי

כתב וב באיסורי. לכתא כרדה מ' צ(תורת האדם שער ההספד מהד' שעוועל ע) רמב"ן. גם הצעקה וישמח אחר זמן

ר דקי"ל כשמואל, סוב (145' )ספר האשכול ח"ב עמ ראב"דה אך .)ח"א סי' קמ( רשב"אה "דיד שכהרב המג

. פי"א מהל' הל' יו"ט הכ"דפ"ו מ) "םרמב. גם ה)א, ה(שטעם האיסור מפני צער המועד, והוכיח כן מהירושלמי 

ב ם הרמב"ן כתרר. וגג מעואבל אם מת בתוך שלשים יום סמוך לחפסק כשמואל, אלא שכתב  אבל ה"ו(

 .ש בתוך שלשים יום לדברי הכל מותרדמת חד )שם(בתורת האדם 

גל, וכל לעלות לרין ולא ספדלבגמ' מובא שלדעת רב אין מספידים קודם הרגל גזירה שלא יאבד כספו 

א הבי פ"א סי' יג()רא"ש ה: שייך אך כיום שהמקדש חרב ולא עולים לרגל, נשאלת השאלה האם טעם זה

אם , ש(שם) רמב"ןהקשה ה אךקדש. שמותר, כיון שבזמנינו אין מ )שערי שמחה ח"ב עמ' יב( רי"צ גיאתהבשם 

זה הף בזמן אש לא ע"כ לומר כדבריו היתה הגמ' צריכה לומר שהנ"מ בין רב לשמואל הוא בזמן הזה,

לייה עדוקא משום  ם דלאומשו אי ,)ביצה ה.(התירו אי משום דכל דבר שבמנין צריך מנין אחר ל ,אסור

 .חת הרגללי משמטולב אלא נמי משום שמחת רגל שאדם מקמץ מעות לצורך המועד ואתי ,לרגל

ד; ום קודם המועלשים יי שכל ל' יום לפני המועד אסור להספיד על המת שמת לו לפנ :שו"עכתב ה

סור את ערב הרגל, פילו מאדו וך ל' שמותר לספואפילו אם יש לו הספד בלא זה, כגון שמת לו מת בת

 להספיד עמו על המת שמת לפני שלשים יום קודם המועד.

ב כתו ,"כ אסורגמצוה  לשם אפילו אם המספיד אינו נוטל שכר עבור זה רק בחנםכתב ש )סק"א( ט"זה

וכ"כ  .אבילותיויו וטל עלשמ ד מן האנשיםאין נ"מ בין אם המספיד הוא אדם אחר או אחש מגדים פריה

 .)סק"ב( מ"בה

ל בר"ה מיק ועות יעקבישה .הנין זחשיב כרגלים לע , האםקודם ר"ה ויו"ככתב דצ"ע מה דין  מגדים פריה

 .)סק"ד( "במיהם הא דבר. הבישבחודש אלול מותרגאון  ב ניסיםרבתורת אדם מביא בשם ו .ויו"כ
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 דמותר להספידו אף, הרגל שלושים יום לפניוך ת כתב שאם מת לו מת )שולחן שלמה( גרש"ז אוירבךה

ער נתווסף לו צ מת, לאהות שלא בשעת הלוויתו, בגמ' השבעה וכד', דכיון שכבר קבועה בלבו מריר

 בשבית ההספד.

 סעיף ד':

 שמועה בתוך שלושים לחג 

חדש דהוה ליה כ ,לספדו ותרמ ,דמי שבאה לו שמועה אפילו רחוקה בתוך שלשים קודם לרגל ב"יכתב ה

 נו מוסיף לוספד איבו, ההשדברי הרא"ש שכאשר המרירות כבד על לי ,דשרי )שם(דקאמר בירושלמי 

 צער, נכונים גם כאן ולכן מותר לספדו.

היא ש, ואף על פי לספדו תרומי שבאה לו שמועה בתוך ל' יום קודם הרגל, נראה לי שמ :שו"עכתב ה

 רחוקה.

 סעיף ה':

 אזכרת השנה בשלושים יום לפני החג 

השנה לעורר  חר תוםאו א ,היו הולכים להספיד מתיהם באמצע השנהשדוקא לפי מנהגם ש ב"יכתב ה

 גים בזמן הזהה שנוהמ אבל ,שאותו העצבון והצער אינו נשכח מלבו עד שלשים יום ,בכי ויללה

שכח עירור שלא י אין זהד ,אף לדברי שמואל שרי ,שבתשלום השנה סופדים את המת ומזכירים נשמתו

חר הספד זה הרי לאשותם, אדרבה ע"י הספד זה דעתם להפסיק ע"י כך את אבל ,הלב שלשים יוםמן 

 מסירים את בגדי השחורים שלבשו.

ה, אינו בכלל ז נשמתו כירנראה לי שמה שאנו נוהגים בתשלום השנה לספוד המת ולהז :שו"עכתב ה

 ומותר לעשותו בתוך שלשים לרגל.

ף אשזה  'רחמים אל מלא'ות באין זה מה שנוהגין להזכיר נשמכתב שהזכרת נשמות הנ"ל  )סק"ח( מ"בה

למה  אין זה דומהש (אות ו) וןהצי שער. אך העיר בר ואינו הספד אלא שמתפללין עליהןברגל עצמו מות

קא ד שאסור, ודולל הספבכ שהולכין על הקבר ומזכירין נשמות ואומר שם אל מלא רחמים, שזה הוי

מלא  ש'אל עקב סימן ו(אבן י) זראליע ציץ. וביאר התשלום השנה מותר, שעל ידי זה מפסיק האבלות לאחר

 ספד.הלל רחמים' הוא נוסח הקבוע שאומרים לכל הנפטרים בשווה, ולכן אינו בכ

ע רגל באמצה לואפילו אם ח שהמנהג לעשות האזכרה בליל השבעה, )ח"ג עמוד קלו( חזון עובדיהכתב ב

הגים בורה. וכן נויום הקי מוהוציאם מאבלם, אין עושים האזכרה אלא בליל יום השביע ימי השבעה,

יל אזכרה אלא בלושים העין לעשות אזכרה ולימוד בליל השלושים, ואף אם חל רגל באמצע הימין, א

קמים מהשבעה כרה כשת האזכתב שיעשו א )ח"ח יו"ד סימן לה( ישכיל עבדיבשו"ת  אולםהשלושים ממש. 

 ערב הרגל.שהוא 
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 סעיף ו':

 קריעה 

, יפוכת חולץו במועד מתו על קורע במועד אבלות שאין פי על אף" )פי"א מהל' אבל ה"א( רמב"םכתב ה

 ורעיןק אין ניש טוב ביום פילוא טוב ביום אבל מועד של בחולו אלו כל, במועד לחם האבלים את ומברין

 :ג ביצה) ן"רוה. רעיןקו אין מת לש קרוביו דאפילוכתב  (סו' תוה"א עמ) ן"רמבוה ."מברין ולא חולצין ולא

 זה ףורעים בו שאק"כ גם חול, אכתב שיש הסוברים שמכיון דיו"ט שני לגבי מת חשוב כ (ודאמרינן ה"סוד

 עסקיו. אלו שאין הוא. אך הר"ן סובר שזה אינו נראה, מת של כבודו

רק שכתב  (שם) ן"ברמה ת.ל המשרוביו איתא שבחול המועד קורעים על חכם שמת או ק )כה.(בגמ' במו"ק 

רעים ים קריעה, קומחוייבל הקריעה של רשות אין קורעים בחוה"מ, אבל קרובים הראויים להתאבל וכ

 י' תתמא()ס ה"יראבכ ודלא ,המועד בחול קורע שמועה ביום דאפילו (תתפד' סי) מרדכיבמועד, וכ"כ ה

  המועד. בחול קורע אינו קבורה ביום דאפילו שכתב

 כיה דסבר י"שכר אמו ועל ביוא על המועד בחול לקרוע באשכנז שנוהגין כתוב (רפח' סי) הדשן תרומתב

 עד.המו חולב קורעין איןד דסברי הגאונים כשאר נהגינן מתים בשאר המועד. אבל בחול מעשה ועשה

 האוב כהני בהא ולמיעבד קלחל נהגו שהעולם אלא מתים, לשאר ואמו אביו בין חילקו לא והגאונים

 המועד. אחר לקרוע צריך במועד עליהם קורע דאינו מתים ובהנהו כהני.

יאת נמצא בשעת יצה, אדם זה ביו"ד סימן שמ הרחבנו לגבי קריעה על חכם שמת, ת"ח הקורעים זה על

יב יעיין , הרוצה להרחים אלודיננשמה של הנפטר, קריעה על אדם כשר ועוד. ראיתי לנכון לא להרחיב ב

 להלכות שמחות.בסיכומנו 

 בחול אבל. מת של קרובים אפילו, גליות של שני ט"בי אפילו, טוב ביום קורעין אין :42שו"עכתב ה

 חכם או כשר אדם הוא אם או נשמה יציאת בשעת עומד אם, שהוא מה כפי אחד כל על קורעין, המועד

 ועל; ואמו אביו על רק, המועד בחול לקרוע שאין דנוהגין א"וי: כתב רמ"אוה. שנתבאר כדינו, אחד כל על

 .כולם על לקרוע יש, מנהג שאין ובמקום, (ח"רפ סימן ה"ת) המועד לאחר קורעין מתים שאר

ביאר שהרמ"א חילק בין אביו ואמו לשאר מתים רק משום שיש בזה  )יו"ד שמ ס"ק יח, כאן סק"ד( ט"זה

 חוה"מב שקורעין דעה כההיא דהעיקר בחוה"מ, כולם על לקרוע יש מנהג שאין במקום מחלוקת, אך

שמה שאנו נוהגים לא לקרוע על שאר מתים בתוך המועד הוא  ב"חוכתב ה. היא כך המשנה דמשמעות

רק כאשר ישנה אפשרות לקרוע לאחר המועד, אבל אם שמע שמועה קרובה ברגל ולאחר הרגל נעשית 
                                                   

אין קורעין על המת בחול המועד, אלא לקרוביו שהם חייבים להתאבל עליו; וכן על  :)יו"ד שמ, לא( שו"עכעין זה כתב ה 42

אינו בפניו  כם קורע אפילו; ועל חעליו ם כשר; או אם עמד שם בשעת יציאת נשמה; ועל קרוב שחייב להתאבלחכם או על אד

 רמ"אוהורה. בין מיתה לקב כן ידע לא אםאלא שבאה לו שמועה במועד אם הוא בתוך שלשים יום; ועל אדם כשר אינו קורע א

)מהרי"ל מועד הקורעים לאחר  ר המתיםעל שאעל אביו ואמו; ו : ויש חולקים. ונהגו בני אשכנז שלא לקרוע במועד כי אםכתב

 ; ובמקום שאין מנהג, יש לקרוע על כולם.ותה"ד סימן רפ"ח(

נו חייב, , אבל מי שאי(ימן ש"מאיתא בס)כדאין קורעין בחול המועד אלא מי שהוא חייב לקרוע : )תא, ב( שו"עעוד כתב ה

  ורוצה לקרוע מפני הכבוד, אסור.
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ועוד שמנהג אשכנז  )ס"ה(ש ערוה", )קנב, כ(חכמת אדם רחוקה יש לקרוע אפילו בחוה"מ. ומ"מ כתבו ה

כתב שבחוה"מ קורע גם על שאר קרובים, וכן העיד  )רמו, יג( דרך החייםה אךלקרוע רק על אב ואם. 

 שיש הנוהגים כך. )שש"כ פס"ד הע' יז( גרש"ז אוירבךה

 חולב לקרוע יכול אינו וןראש ט"בי מת אםש כתב . הביאו השע"ת ד('א דין אבל' מהל א")פי משנה למלךה

 כולי איןש נדחית, מפני הקריעהש כיוןד ,להתאבל כשיתחיל החג אחר עד הקריעה ידחה אלא המועד

 .האבל זמן עד נמי נדחה ט"בי לקרוע

א כרמ"א גו מקדמת דנלים נהשבירוש )ח"א עמ' רמב. ח"ג עמ' קלג. יבי"א ח"ד יו"ד סימן כה( חזון עובדיהכתב ב

חו"ל ומות בארץ ובאר המקבש שלא לקרוע אלא על אב ואם, ועל שאר קרובים קורעים אחר הרגל. ומ"מ

ד יפו הבגלחומ"מ אח"כ י יש לנהוג כדעת מרן שקורעים על כל הקרובים שחייבים להתאבל עליהם.

רכת לברך מיד ב ור שישה ברשנרא ות ד()שם אהקרוע כדי לא לנהוג אבלות בפרהסיא. והוסיף ביבי"א 

 שקורע במוצאיכקריעה העת ברוך דיין האמת, ואם עבר יום הקבורה ולא בירך אינו רשאי לברך בש

ם. ועל לא על ההוריה"מ, אוע בחוכתב שמנהג ירושלים לא לקר )צרור החיים שאלה סז( גר"מ אליהווה הרגל.

 .)אות ל( כה"ח. וכ"כ שאר קרובים יברך דיין האמת ויקרע במוצאי החג

 עהאבל שקרא"כ  חוה"מ,בפרהסיא דמכיון דאין אבילות ב (סימן ה ד"ה והנני )ח"ה אליעזר ציץשו"ת כתב ב

רוע, ף שוב א"צ לקכשמחליו ,חליף הבגד הקרוע, שלא יראה אבילות בפרהסיאעל מתו בחוה"מ חייב לה

 כדין מחליף בשבת.

 סעיף ז':

 חליצת כתף 

)יו"ד  מ"ארה אך ל חכם., או עליואין חולצין כתף אלא קרוביו של מת המחוייבים להתאבל ע :שו"עכתב ה

 .)ס"ק יח( "במ. וכ"כ הדנאן האיוהגילוץ כתף כלל, וכן נוי"א דעכשיו בזמן הזה לא נהגו לח כתב: שמ, יז(

 סעיף ח':

 הבראה בחול המועד 

 )כד: כז.(שנינו במועד קטן 

טה זקופה. מרין אלא על אין מבת. ומצין, ואין מברין, אלא קרוביו של : אין קורעין, ולא חולמשנה"

רכת באין אומרים לים. וא בסאין מוליכין לבית האבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון, אל

 אבלים במועד, אבל עומדין בשורה, ומנחמין, ופוטרין את הרבים"

 נחלקו הראשונים האם עושים סעודת הבראה בחול המועד: 

אין עושין ש סוברים קצה( ריש סי'' סט ו)סי' צז עמ סמ"קו )הל' אבלות דף רמז ע"ד, לאוין הל' חול המועד כח:( מ"גס

)כ.  וכ"כ התוספות. "ג ה"ט(פמו"ק )והביאו ראיה מהירושלמי דהוי אבלות בפרהסיא,  ,הבראה בחול המועד

 היה אומר שאין עושים הבראה ברגל. רש"יש ד"ה שכבר(
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פי"א ) רמב"םוה עמ' סו() "ןרמבה כ. וכ"העלה שעושין הבראה במועד לקרובים ריש סי' נט(פ"ג ) רא"שה אולם

 . ה"א(

מברין בחול המועד, והוא שלא יברו ברחבה אלא קרוביו של מת; ולא יברו האבל בתוך  :43שו"עכתב ה

 , לפי שאין כפיית המטה ברגל כלל.ביתו אלא על מטות זקופות

, (יפ"כ ס"ב אות ) החיים גשרכ כתב שאין מברין בביצים ועדשים אלא באוכל רגיל, וכ" )אות לה( כה"ח

 והוסיף שבירושלים המנהג להברות רק על אב ואם.

צאי ה"מ, ורק במוה בחוהברא שהמנהג בירושלים שאין עושים סעודת )ח"ג עמ' קלד( חזון עובדיהכתב ב

ידחי חג, דכיון דאהמוצאי ל בם שלא להברותו כלהחג עם תחילת ימי האבלות מברין אותו. ויש נוהגי

גים גם הונועל אב ואם  אידחי. ואם ירצו להימנע לגמרי מסעודת הבראה יש להם ע"מ שיסמוכו.

סעודה בקפה ושים השע בירושלים להברות בחוה"מ עם כל קרובי המשפחה שחייבים להתאבל, אלא

ל עה בחוה"מ גם ת הבראעשולם יש להורות ועוגות להיכר לכבוד המועד. ובשאר הערים חוץ מירושלי

 שאר קרובים שמתאבלים עליהם.

 סעיף ט':

 הבראה על חכם שמת 

ים ים, שהכל אבלת האבלא ריןעל החכם מברין הכל בחול המועד בתוך הרחבה כדרך שמב :שו"עכתב ה

 עליו.

 סעיף י':

 עשיית צרכי המת 

 )ח:(שנינו במועד קטן 

ל צורכי : עושין כמראגרים. ו נס: וארון עם המת בחצר. רבי יהודה אוסר, אלא אם כן יש עממשנה"

וב. רבן טן מערב יום מנוסריהרין המת: גוזזין לו שערו, ומכבסין לו כסותו, ועושין לו ארון מנס

 יתו"בשמעון בן גמליאל אומר: אף מביאין עצים, ומנסרן בצינעא בתוך 

 ,)ז מב"םרה , וכ"פתיהנא כוום לן תהלכתא כרבן שמעון בן גמליאל דסתד )סי' יד( רא"שוה )ג:( רי"ףכתבו ה

 .טו(

 :)א, ו(ואיתא בירושלמי 

הודה יפלוגתא דר' תצובות יו ח"הכל מודין שלא יקוץ לו ארזים ודכוותה לא יחצוב לו אבנים. ה

 ורבנן"

                                                   
אין חולצין כתף במועד, ואין מברין בו אלא קרוביו של מת; אבל הקרובים, עפ"ד הרמב"ם:  שו"עכתב ה )תא, ד(דעה וביורה  43

יום טוב שני, אין ב, אפילו באבל ביום טו ופות,מברין. וה"ה לחנוכה ופורים וראש חדש. וכשמברין, אין מברין אלא על מטות זק
 כל כקרוביו.הקרובים, שה תא כדרך שמברין מברין הכל על החכם לתוך הרחוב, קורעין ולא חולצין ולא מברין; ובחול המועד
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ארזים שלשה דומיא דם או לשניהיו חצובות מן ההר אלא שצריך לחלקן ולרבען או לחלק אחד ל :פירוש

 דמגיתב הרב הוכ .ברקות בהם אין חוצבין אבנים לבנכתבו ש )שם( רמב"םוה רא"שה )שם( רי"ףה .לנסר

כתב  מי(שלשם סוד"ה ירו) יוסף קינמוהו , שהרי קי"ל כרשב"ג.אבנים חצובות מותר לחלקן דומיא דנסריםש

 .לצורך בנין הוא קוצצןשיש חשש בקציצת ארזים שיאמרו ש

מובא  לצורכו. עוד ם אותוושיאת עשיית הארון יש לעשות בצינעא בחצר שהמת שם, כדי שיהא ניכר שע

 .רא"שהו "ףריהבירושלמי שאם הוא אדם מפורסם מותר אפילו בשוק, והביאו דין זה 

כל ביש מת בעיר, דעים שהכל יוה ישנם מעט יהודים שגרים, ובמקום ז כתבו שאם )ד"ה וארון( תוספותה

 ם"מהרבשם  סי' יד()ר"י ת אשיוהגהו )סוס"י תתס(מרדכי וכ"כ המקום שיעשו את הארון חשיב למפורסם. 

 עוד.ו ג. ד"ה אפילו(ביצה ) ר"ןוה )הל' שמחות סי' ב(

צר שבו המת ון בחרועושין לו א תו,עושין כל צרכי המת בחוה"מ; גוזזין שערו, ומכבסים כסו :שו"עכתב ה

בצינעה  ים מהם נסריםונוסר רותכדי שיהא ניכר שהוא לצורך המת; ואם לא היו להם נסרים, מביאים קו

נו נסרים יער לנסור ממץ מן העין בתוך הבית; ואם היה אדם מפורסם, עושים אפילו בשוק. אבל אין כורת

דעים אחד והכל יו במקום ריםלארון, ואין חוצבין אבנים לבנות בהם קבר; ובמקום שהיהודים מעט ד

 כשיש מת בעיר, הכל חשוב כמפורסם.

 לגויים אסור סיא גםפרה כתב שדוקא פרהסיא דלגבי ישראל מותר, אך אם הוא )סק"ו( מגן אברהםה

"א, יעשו גם קום שאר שבמסובאליה רבה ה אולם. )סק"כ( מ"באפילו בדלא אפשר באופן אחר. וכ"כ ה

צורך לה בעיר בילט לענין רכ בפרהסיא של גויים ]טעם החילוק לגבי גויים מבואר במ"ב לעיל תקכו,

יו"ט,  ליהם שמחלליםאמרו ע, יהמת ביו"ט שני, שכשיראו הגויים שישיראל מחללים את יו"ט עבור המת

 ויכופו אותם לעשות גם מלאכות אחרות[.

 סעיף יא':

 חפירת כוכים ובנית קברות 

 )ח:(שנינו במועד קטן 

במועד.  עושין נברכתועד. ון במ: אין חופרין כוכין וקברות במועד, אבל מחנכין את הכוכימשנה"

נמי  בבנין. תניא -ת ורבחפירה, וקב -: גמרא. מאי כוכין ומאי קברות? אמר רב יהודה: כוכין גמרא

כין, כיצד נכין את הכוחמבבנין. אבל  -רות בחפירה, וקב -קברות, כוכין הכי: אלו הן כוכין ואלו הן 

ושין רחיב בו. ועך בו ומיתא תנא: מארימקצרו. במתנ -מחנכין? אמר רב יהודה: שאם היה ארוך 

אמר אביי  -ע! והבקי רכתוהתניא: הנב -נברכת וכו', מאי נברכת? אמר רב יהודה: זו בקיע. 

 ר גיהא"ואיתימא רב כהנא: גיהא וב

חפור שהיה דרכן ל ירש"ש פיר וכן ,שאין חופרין כוכין פירוש להקבר לאחר המועד יג( א,) רא"שכתב ה

 כוכין להיות מזומנים לצורך מתים שימותו דטרחא יתירה הוא. 

תורת האדם שער )]הרמב"ן תירץ תמה, שאם אינם לצורך המועד, מה היתר להכינם במועד?  ראב"דה אך

דכיון שהכוכין והקברות הן צרכי רבים, ומותר לחנוך אותם גם אם אינן לצורך המועד,  ועל עמ' קכה(הקבורה מהד' שעו
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 [,דמצוה היא התירו בו מקצת מלאכה אפילו שלא לצורך המועד כמו שהתירו בצרכי רבים וכל שכן שמא יצטרך לו במועד

ו הכי אין חופרין אותו לכתחלה ואפיל ,דלקבור בו במועד איירי )בהשגות לרמב"ם פ"ח ה"ד וה"ח(ופירש 

שיכול לקבור ב'נברכת' והוא קבר לשעה, ונותנים אותו שם עד לאחר המועד. אולם משום  ,במועד

להתיר צורך  וראוי ,כי גנאי גדול הוא למת לפנותו מקבר לקבר קודם שיתעכל הבשרהרא"ש דחה דבריו, 

 קבורה יותר מהיתר דבר האבד. 

אבל  ם למת שימות;מוכני יותאין חופרים כוכין בחפירה וקברות בבנין בחול המועד לה :שו"עכתב ה

 אריכו או מרחיבו.מחנכין אותה, שאם היה ארוך מקצרו או מ

 סעיף יב':

 השלכת עפר ועשב 

ו קבלה ביד ,םץ ידיהולרחו קנח בעפר ולתלוש עשבמשם רבותיו שמה שנהגו ל )עמ' קנו( רמב"ןכתב ה

ר מים ואפ :ללוברים הה דלומר טומאה זו אינה נטהרת אלא בכעין שלש ,הטומאה שהוא רמז לטהרת

  .פרה ואזוב

ר ש לוקחים עפיום קדילאחר סש '()הל' אבלות סו"ס תכב הא זרוע אורכתוב בשם  )סי' פו(גם בהגהות אשרי 

רוחצים  גוים, ואם נהן צריכאי ועמו עשב ומשליכין אחר גוום, ולרחוץ ידיהם כשחוזרים מבית הקברות

פר ע ויזרקו' כעין ,ך צעראשם דררעל כתב שתולשים עשבים ועפר וזורקים  )פו.(כל בו ה .ואין בכך כלום

 .)איוב ב יב( 'על ראשיהם השמימה

נו מאמינים ר שאנח, לומהביא שהטעם לתלישת העשבים אחר קבורת המת )עמ' רמז( מחזור ויטריוב

 .חיותםהלעתיד הקב"ה  ים,שכשם שהעשבים כמושים ונובלים בארץ, והקב"ה חוזר ומפריחם, כך המת

דיהם ום ורוחצין יחר גויכים אואחר כך תולשין עפר ותולשין עשבים, ומשל: )יו"ד שעו, ד( שו"עכתב ה

 .)ח"א עמ' של( בדיהעו חזון. וכ"כ בבמים

דין )לעשות בחול  נוהגיםשמו אין לתלוש עשבים ועפר בחול המועד בבית הקברות כ :שו"עוכאן כתב ה

 .צדוק הדין במועד עיין בי"ד סי' ת"א סעיף ו'(

. רישת זכר לתחיה ורת המר קבאבל מה שתולשין אח ,כתב דזה מיירי שליקטן לצורך ביה"ק אליה רבהה

 .ש בחוה"מא לתלושל וכן המנהג .מפקפק ע"ז וכתב דפשטיות השו"ע אינו כןמר מרדכי מאה אך

 צדוק הדין בחוה"מ, ר"ח חנוכה ופורים 

ונין דבר וכולן עאחד מ ואם ,ראם עונין כולן כאחד מותמובא ש )שע"ת סי' ריט( גאוניםתשובת הב .א

  .אחריו אסור

משולם בן ינו רב"ד . וכילוךדרך הצידוק הדין אומרים  פ"ג סימן פז( רא"שובא בה)חכמי גרמיז"א  .ב

 מותר.ששכולן עונות כאחת  דכל שהוא דרך הילוך דמי לעינוי .רבי משה
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 ת בר"ח חנוכהחר המאדין מנהגינו מימות זקנים הראשונים שלא לומר צידוק ה :תרי"ץ גיא .ג

ת שבת שחל להיובליה  ינןדמסלק ,דלא עדיף צ"ה דהדיוט מצידוק הדין דמשה רבינו ,ופורים

 .עדבמו

ה הספד אין זש ה"מ,ות צידוק הדין וקדיש בחכתבו בשמו שאומרים על המרש"י תלמידי  .ד

י"ט אבל ב ,שני י"טה לוה" ,()עמ' קב ןרמב"וכ"כ ה .וחילול י"ט אלא הודאה וקבלת דין שמים

 .ראשון כיון שאין מתעסקין במת אין אומרים כלום

סרו טבוח שהוא א ד יוםעיון וכן בס .אלא דרך הליכה: אין אומרים בכל חודש ניסן, אור זרוע .ה

 .כהכי אם דרך הלי ,לא אמרו כל שבעה ימים אחר עצרת (564הל' אבל עמ' ). וראבי"ה חג

ים בהם ם שאין אומרל הימין בכ: אין אומרים צידוק הדי)מנהג כל השנה עמ' קסז( ר' אייזיק טירנא .ו

  תחנון. דרכ"מ: וה"ה אם נקבר בע"ש או כיו"ט אחר חצות.

ן, כיון יום טוב ראשואבל ב שני; אומרים על המת צדוק הדין וקדיש, כדרכן. וכן ביום טוב: שו"עהכתב 

)הטור  ק הדין במועדמר צדוא לו: ויש חולקין שלכתב רמ"אאך השאין מתעסקים במת אין אומרים אותו. 

ם בהם אומרי שאין הימים בכל , וכן המנהג פשוט במדינות אלו שלא לומר צדוק הדיןהביא כמה רבוותא(

 ת. ; ולכן אין אומרים ג"כ כשקוברין אחר חצות בערב שב)במנהגים(תחנון 
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 ובו כ' סעיפים

 סעיף א':

 הקובר את מתו ברגל 

ינו אל או בחש"מ מי הרגבאחד מי מי שמת לו מת )הל' אבל דף מב סוע"ג( בה"ג הביא את דברי )ג, ג(הרא"ש 

 .אבילות ברגל עד שיצא כל הרגלנוהג 

ז'  מתחיל למנות ר הרגללאח הקובר את מתו בתוך הרגל לא חל עליו אבילות ברגל, אלא: שו"עכתב ה

  לשים.זירת שגכל ומונה שלשים מיום הקבורה ונוהג בשאר השלשים כ .ונוהג בהם אבילות

רגילים נר שהבר את כליק בשם הפוסקים שאע"פ שלא מתחיל לשבת שבעה ברגל, יד )סק"ג( מ"בכתב ה

רק שלא  ,רגלהד אחר ל עחזה תלוי במה שהרגל מבטל האבילות או שאינו  , שאיןלהדליק כל שבעה

 ידליק במקום אלא ,ופידחדר שמת שם שמא מתוך כך יבוא להסוכ"ש ב ,ידליק במקום שאוכלים שם

ר ם שהדלקת הנשוביאר  (ן עגסימ) שבעה נחלת. ומקור הדין בשו"ת )אות ד( כה"חוכ"כ  שאין אוכלין שם.

קו נר ה"ה שלא ידליהוסיף ד למה(ש)שולמן  גרש"ז אוירבךאינה מדין האבלות אלא לעילוי נשמת הנפטר. ה

 זה במקום ששוהים שם כל היום, אלא ידליקו בבית הכנסת.

 

כי  אינו עולה לוכתבו ש ("ק ה"חדפ"י ) "מהגהכמה ימים 'חשוב' שמיני עצרת כאשר קבר את מתו ברגל? 

 ב"חהעולה מדברי  . וכןועוד דרבי( )מו"ק כד: ד"ה תוספות, )הל' אבל סי' תתקז( מרדכיה. וכ"ד אם יום אחד

 . )סק"ד( ט"זוה

דם בחג עצמו קו ם קברוא"ה ההאם רק כשקברו קודם חג הסוכות עולה שמיני עצרת למניין שבעה, או 

עצרת כשבעה  שמיני חשבברו קודם חג הסוכות נכתב ע"פ הראשונים שרק כשק ב"חשמיני עצרת? ה

רת חשיב ים שמיני עצהשלוש וב ימישלעניין חיש )סק"א(מגן אברהם . וכ"כ ה)שם( ט"זימים, וכ"נ מדברי ה

 .)אות ה( כה"חו )שם( ברכי יוסףכיום אחד. וכ"כ ה

 נחשב לשבעה בל מ"ממרי אכתב שרק לעניין ביטול אינו מבטל שלושים לג )סימן ה( מהרש"לה אולם

)אות  ה"שערו, )אות ב( דרישה, (ימן עא)ס בנימין משאתלענין מנין שלושים אפילו קברו ברגל עצמו. וכ"פ ה

 .)ח"ג עמ' קיז( עובדיה חזון. וכ"פ בא(

ד, אך באופן חד בלבאיום שוב לכתב כרוב הפוסקים ששמיני עצרת ח )פכ"ג ס"ב אות יב(גשר החיים ב

 ם.הדחוק אפשר לסמוך על המהרש"ל שגם בכה"ג נחשב שמיני עצרת לז' ימי
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 סעיף ב':

 מניין השבעה מיו"ט שני 

במקומות שעושין שני י"ט מונה  :)רי"ף יא:, רמב"ם י, ט. רא"ש פ"ג סימן ג ועוד(עפ"ד הראשונים  44שו"עכתב ה

השבעה מיום טוב שני האחרון, אף על פי שאינו נוהג בו אבילות, הואיל ומדבריהם הוא עולה לו מן 

: אם יום שני של ר"ה עולה למנין ז' עבי"ד סימן כתב רמ"אוהומונה מאחריו ששה ימים בלבד.  המנין;

 שצ"ט סי"ג בהגהות.

ל שיום הראשון ו מת בלם מת אסובר דה"ה בשני י"ט של ר"ה, כגון  ()תשובות הב"ח החדשות סימן ט ב"חה

 ערוה"ש, ח("ד סי' שצט סק")יו ךש", ה()סק"ב מג"אר"ה, מונה השבעה מיום שני, דהוי ג"כ מדבריהם. וכ"כ ה

. ז(אות ) כה"חו אות יב() מיןאת בנימש, )ח"ד סימן אלף קלג. הובא בפת"ש ה( רדב"ז. וכ"פ ה)סק"ח( מ"בו )אות ב(

שיום שני כ, שרק מחלק סימן צח( )ח"א אהרון מטה פרחבשו"ת  אולם. )פכ"ג ס"ב אות טו( החיים גשרוכ"פ 

עולה.  ורייתא, אינולות דאאב הוא יום מיתה וקבורה עולה, אבל אם מת ביום הראשון שאין ביום שני

 .)שם סק"ז, כאן סק"א( ט"זוכ"כ ה

א אפילו בא"י לששבת, בויות שגם אם חל יו"ט שני של גל )שם. הביאו הפת"ש ה( ב"חעוד מובא בשו"ת ה

 שה.היה יכול לנהוג אבלות באותו היום, אעפ"כ עולה לו ומשלים עליו שי

 סעיף ג':

 הקובר את מתו ביו"ט שני 

יני דו ביום. האם בת המת ו אנחלקו הראשונים מה דין אדם שקרובו מת ביו"ט שני של גלויות, וקבר

 בחג או רק לאחריו:אבלות חלים עליו כבר 

אבל אם  הרגל. לא לאחרשהקובר את מתו ברגל לא חלה עליו אבלות א )עמ' רמד( בה"גדעת  .א

א , ומכיון שהיקבורהתה ומת לו מת ביו"ט שני של גלויות, נוהג בו אבלות, שהוא יום מי

 עוד.ו )יא:( רי"ף ,ב"ןרמ, היא דוחה עשה דרבנן. וכ"כ ה)עיין לעיל סי' שצ"ח(מדאורייתא 

יעי יני עצרת, שבגבי שמלא שלדעתו דין זה נכון לאהסכים עם דעה זו,  י(-)פ"י ה"ט רמב"םגם ה .ב

 הן.  אחת של פסח ושבועות, אבל לגבי ר"ה אינו נוהג אבלות כיון שקדושה

כי  ,יום הראשוןא אף בורייתשום אבילות דאכתב עפ"ד ר"ת ור"י שאין  )פ"ג סימן ג וכז( רא"שה .ג

 .)סי' תתסב( מרדכי. וכ"ד האם אנינות

 - יום טוב שנישואה בחותו נאאו אם מת אחיו מאמו ש ,דלדבריהם צריך לחלק באבלות )שם( רא"שכתב ה

ט מהד' ער שבתות ויו"האדם ש תורת) רמב"ןהו .דלא אתי עשה דיחיד דרבנן ודחי עשה דרבים ,אינו מתאבל

בל באותן א ,תורהים בהמפורש לדעת הגאונים אין דינם אלא בשבעה מתיםשכתב  שעוועל עמ' רכב(

  .שהוסיפו עליהם מדברי סופרים אין מתאבלים עליהם ביום טוב

                                                   
כתב השו"ע: ובמקומות שעושים שני ימים, מונה השבעה מיום טוב שני האחרון, הואיל ומדבריהם הוא ביו"ד סי' שצט, ב  44

 עולה מהמנין, ומונה מאחריו ששה ימים בלבד.
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, גים בו אבלותתה נוהם המיהעיר שדוקא כאשר הקבורה היתה ביו )ח"א סי' קנה וקעב(בתשובה  רשב"אה

 אך אם הקבורה היתה ביום אחר, לא. והביא ראיות לדבר.

הקובר את מתו בי"ט שני של גליות שהוא יום טוב האחרון, או בי"ט ב' של עצרת, נוהג בו  :45שו"עכתב ה

אבילות אם היה אותו היום יום מיתה וקבורה, הואיל וי"ט שני מדבריהם ואבילות יום ראשון של תורה, 

בילות, בו אידחה עשה של דבריהם מפני עשה של תורה; אבל אם קברו ביום טוב שני של ר"ה, אינו נוהג 

: ויש חולקים דסבירא להו דאין נוהג אבילות בשום יום טוב שני, וכן כתב רמ"אה אךששניהם כיום ארוך. 

 .)רבינו חננאל והרא"ש(מנהג פשוט ואין לשנות. 

 .()אות י כה"חו סק"י() מ"בהעיר שדין זה הוא דוקא לשבעה מתי מצוה. וכ"כ ה )סק"ז(מגן אברהם ה

ים לטמא לקרוב התורה הזהירהדמדאם הוא יום מיתה וקבורה חייב להתאבל, ביאר מדוע  )ס"ק יג( מ"בה

 להתאבל עליהםמנעו מילא שאפילו לכהנים וכ"ש דישראלים חייבים לטמא לקרוביהם והכל הוא כדי 

 ."מ דביום מיתה חייב להתאבל עליהםש

 סעיף ד':

 אבלות שבצינעה במועד 

ועד, אבל במ ן אבילותמרו איל פי שאעדאמר רבי יוחנן: אף מסייע ליה לרבי יוחנן, " )ד.(כתובות שנינו ב

 ".דברים של צינעא נוהג

 )כד.(עוד שנינו במועד קטן 

בר לה ליה: לאו ס ה. אמרביתיב"אביי אשכחיה לרב יוסף דפריס ליה סודרא ארישיה, ואזיל ואתי 

 נוהג" ינעאמר אין אבילות בשבת? אמר ליה: הכי אמר רבי יוחנן: דברים שבצ

שמע שאף ". ומוהג בהןבלות נאברי הרגלים וכן ראש השנה ויום הכפורים אין דבר מד" )י, ג( רמב"םכתב ה

ילות חלה עליו אב רגל לאתוך הבהקובר את מתו " )ה"ח(דברים שבצינעה אינם נוהגים במועד. עוד כתב 

ה דברים בו נהיגעולה השביאר את דעתו ע"פ הגמ' במו"ק, שדוקא שבת  )עמ' רכו(הרמב"ן  ".כלל

מע ב"י העיר דמשהינעה. בצ שבצינעה. אבל רגלים שאע"פ שמפסיקים אינם עולים, אין נוהג בהם גם

 מדבריהם שגרסו בגמ' בכתובות 'שבת' במקום ב'מועד'.

                                                   
ין שני י"ט, מי שמת לו מת ביום טוב שני שהוא יום טוב האחרון של פסח או של במקומות שעוש :שו"עביו"ד שצט, יג כתב ה 45

ום ראשון שהוא יום ייהם, ואבילות ני מדברשטוב  חג, או ביום טוב שני של עצרת, וקברו בו ביום, נוהג בו האבלות, הואיל ויום

יום, אינו ה, וקברו בו בי של ר""ט שנמיתה וקבורה של תורה, ידחה עשה של דבריהם מפני עשה של תורה. אבל אם מת בי

הם, אבל שהכהן מטמא ל ם בתורהפורשינוהג בו אבלות, ששני הימים כיום ארוך הם. במה דברים אמורים בשבעה מתים המ

ום טוב. ים אבלות בשום הג עליהינו נו, אין אבלותם אלא מדרבנן, לפיכך א)כדאיתא בסימן שע"ד(אותם שהוסיפו עליהם 

יות על שום י"ט שני של גלהתאבל בלן שלא שאמרנו שנוהג אבילות ביום טוב שני, אינו קורע. והעולם נוהגיואפילו באותם 

, ואין לשנות כן המנהג פשוטורייתא, ות דאו: דסוברין כדעת האומרים שאין שום אבלרמ"אמת, אפילו הוא יום מיתה וקבורה. 

 .)ר"ת ור"י ורא"ש(
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 פותתוסה. וכ"פ במועד והגיםחלק על הרמב"ם וסיעתו, והעלה שדברים שבצינעה נ )שם( רמב"ןה אולם

דרבים  ינן כוותיהו,י שנקטכתב הב"ו ועוד. )הל' אבל עמ' רמד( בה"ג ,סי' ז(בות פ"א כתו)רא"ש ה, )ד. ד"ה אבל(

 .שדבריו דברי קבלה סבר כוותייהו ה"גוגם כי ב ,נינהו

זה שאמרנו שהקובר מתו ברגל לא חלה עליו אבילות, הני מילי דברים של פרהסיא; אבל : 46שו"עכתב ה

 .אשתו בחדרו ואין צריך שמירה()מיהו מותר לישן עם דברים שבצנעה, נוהג 

נינות, אים חל עליו "י עממעקברו לדה"ה ביו"ט שני, או ביו"ט ראשון כשרוצה  )יו"ד שצט סק"ו( ש"ךכתב ה

 .)שם סק"ג( ט"זולאחר שיקבר כל דינים אלו חלים עליו. וכן עולה מה

ת בל עמו ולשנום להתאיהקרוב שגם באבלות זו חייבים )סימן נט. הובא בפת"ש ד( ציון שיבתכתב בשו"ת 

 "זגרש, הסתפק הרחיצה ניןבגדיהם בשבת ראשונה שאחר הרגל, דלא כרוצים לומר שבכה"ג א"צ. ולע

כתב שיתכן ומחה, יני שאם אסורים בחוה"מ ברחיצה בחמין ובשאר מ )שש"כ פס"ה הע' קעב( אוירבך

 ומותרים בזה בין במועד ובין לאחר המועד, ונשאר בצ"ע.

וה"מ היה סגורה בחחנות תהאם מוצרי מזון ושאר דברים המותרים במכירה בחוה"מ, ו בעל חנות לממכר

"י נות עפתוח החתר לו למוש ח(ל)שש"כ סה, גרש"ז אוירבך יש בכך משום אבלות בפרהסיא, הביאו בשם ה

יא מב (בילות אות להד מע' אאס") שד"ח, הואם אין לו מי שימכור במקומו .שיעמיד שם אדם אחר למכור

י' כ"ו אות ס)קרי הד"ט עיבשם  (וטאות  סי' תקמ"ב) כה"חמחלו' בזה ומסיים להקל אם יסכימו בעלי הוראה. וב

לאבל עצמו  ן להקלסיא אילהקל גם באבל עצמו, אך בשאר מלאכות שאינן בפרהכתב שעשה מעשה  (ה

 אפילו בדבר האבד.

 

הטעם שה"מ. וטעמו, חל בחושיתה סובר שמניח תפילין ביום הראשון, היינו ביום המ ()סק"ה מגן אברהםה

ות נוהגת ה"מ שאין אבליך בחושי שאבל פטור מתפילין ביום הראשון הוא משום שהוא יום מר לו, וזה לא

בר סו ()ב, כהקב שבות יעה אולם. ג()ח"ב עמ' רע חזון עובדיהו )אות טז( כה"ח, )אות ד( ערוה"שבו. וכ"כ ה

הקל פשר לאש שע"תוכתב ה ול.שאינו מניח תפילין עד היום השני לאחר הנץ, כמו סתם אבלות ביום ח

 ביום השני להניח תפילין קודם הנץ.

 

 

 סעיף ה':

 אנינות במועד 

 )כג:(שנינו במועד קטן 

                                                   
תו ברגל בחול המועד, נוהג דין אנינות כ"ז שלא נקבר; ולאחר שנקבר, נוהג דברים כתב השו"ע: הקובר מביו"ד שצט, ב  46

והרגל עולה  סימן תקמ"ח(, ג ובא"חן שפ"וע"ל סימ )רמ"א: ומ"מ מותר לייחד עם אשתו. ב"י בשם הראב"ד והרא"ש(שבצינעא 
 למנין שלשים, שמשלים עליו שלשים.
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מברך, וותה יין, שוואוכל בשר,  מיסב ואוכל, -חר... ובשבת אוכל בבית א -"מי שמתו מוטל לפניו 

 "מורות בתורהצות האמבכל וומזמן, ומברכין ומזמנין עליו, וחייב בק"ש ובתפילה ובתפילין 

 )ברכות פ"ג ה"א(איתא בירושלמי 

י מום שאין לו או מש ל מת"תני אם רצה להחמיר על עצמו אין שומעין לו למה מפני כבודו ש

ואם  של מת אסור כבודו פנימר שישא משואו מה נפיק מביניהן היה לו מי שישא משואו ואין תימ

 תאמר מפני שאין לו מי שישא משואו הרי יש לו מי שישא משואו"

משאו.  ן לו מי שישאכן שאי, וא"כ בירושלמי מובאים ב' טעמים לאנינות מדרבנן: מפני כבודו של מת

 במחשבת שטרוד נוסף, טעם מובא )ברכות יז: ד"ה פטור מלקרות( רש"יוהנ"מ אם יש לו מי שיטפל בו. ב

 קבורתו, והוא דומיא דחתן דפטור משום טירדא דמצוה.

ם חלה עליו תכריכירון ואעולה שגם בשבת כיון שמחשיכים על התחום להביא לו  )שם( ירושלמימה

 ויש המחלקים וה"ה ליו"ט. עולה שבשבת חייב בכל המצוות האמורות בתורה, בבלימה אולםאנינות. 

ל תירץ שבחו"ש ראם. התחוהבערבית ששייך לומר שמחשיכים על  שבבבלי איירי בשחרית, ובירושלמי

שוב וי אליהם ויחיבו פנלהא אע"פ שיכול לעשות את שתי המצוות הרי הוא פטור, משום כבוד המת שי

ור עה שמחשיך פטוקא בש, דבהם תמיד. אך בשבת שאינו יכול לעסוק בצרכי המת אלא להחשיך בעלמא

 ביום בו קברול רוצים אם וןראש "טביואנינות. ו שני כחול, ונוהג בו דין ובכל שאר היום חייב. ודין יו"ט

 חוםהת על שיךממח גרע דלא הירא ותכריכין ארון צרכי להם להמציא צריך שהוא כיון עממים, ידי על

לי י, והלכה כבבי לבבלהירושלמ כתב שאה"נ ישנה מחלוקת בין סמ"גה ופטור. ותכריכין ארון לו להביא

 גיל.ר"ט שאונן חייב בשבת במצוות. וביו"ט שני לא חלה אנינות כלל, כדין יו

ת. יב בכל המצוובת וחיכש שאם אינו מחשיך על התחום לעת ערב דינו טורכתב הב"י בבאור דברי ה

 יך.ל להחשיכוועי"ש שיש מקום לפרש דברי הטור שגם אם אינו מחשיך פטור, מכיון ש

אף על פי שאין אבילות נוהג במועד, אנינות נוהג בו; שאם מת לו מת בחול המועד, אסור : 47שו"עכתב ה

ביום טוב ואינו רוצה לקברו בו ביום, אין עליו דין אנינות אלא אם כן בדברים שאונן אסור בהם; ואם מת 

צריך להחשיך על התחום להכין לו צרכי קבורה, אז חל עליו דין אנינות משעה שמחשיך; אבל אם מת 

ביום טוב שני והוא רוצה לקברו בו ביום; או ביום טוב ראשון ורוצה לקברו ע"י אינו יהודי, חל עליו 

 אנינות. 

 )ס"ק מ"בה . וכתבותאנינ דיני לכ עליו חל מ"מ ,לקברו רוצה אינו אפילוש )כאן סק"ח( מגן אברהםה דעת

 לא ראח אונס וא הגויים איד מתמח לקברו א"א אם אבל ,רוצה אינו שהוא אלא לקברו כשיכול דוקאש יא(

קבור ביו"ט שלא ל יש להנהיג כתב שמכמה טעמים )ח"ג סימן קסא( משה אגרותובשו"ת  .אנינות עליו חל

 נינות כלל.הג בו דיני אינו נואך, שני כלל, מפני כמה מכשולים שיוצאים מזה, ולכן במקומות שנוהגים כ

                                                   
. וי"ט ראשון, אם רוצה לקוברו בו ביום ע"י )ועיין סימן תקמ"ח סעיף ה'(ול : וי"ט שני דינו כח)או"ח עא, ב(כתב השו"ע  47

קברו בי"ט ראשון לתב: ואם רוצה כ מא, א()ש"ד עובדי כוכבים, דינו כחול. ואם אינו רוצה לקוברו בו ביום, דינו כשבת. וביו
 נינות.אל דיני כ ליועל ידי עממין, אסור בכולן. וכ"ש בי"ט שני, שהוא בעצמו יכול לקברו, שחלו ע
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 ,גבאים להושיב שהמנהג םבמקו תפלה בשעת בשחרית טוב ביום מת לו מת אםש )שם( אדם חכמתב כתב

 יום לבלי וכן .אונס כמו דהוי להתפלל וחייב אנינות אז עליו חל לא ,התפלה אחר עד לקבצם יכול ולא

 בו ואין כלה יתפללו דיקדש אונן ס"ז( )דרך החיים דיני האחרונים רוב הסכימו ,שני טוב יום של אפילו טוב

 יום עניןל ז"וכ .משמח שהוא פנימ תורה מלימוד חוץ בכל ומותר בלילה לקבור דרך שאין מטעם ,אונן דין

 חל ה"פא ,תקבציןמ שאין הגבאים ןמ מניעה איזה יש אם אפילו ביום בין בלילה בין חול לענין אבל ,טוב

 .אנינות

לילה שלפניו ינות, אבל ביני אנליו דלגבי יו"ט שני. שדוקא בזמן הקבורה חלים ע )סי' שצט סק"ג( ט"זדעת ה

)ס"ק  מ"בוה )אות ה( "שערוהה כ"כודינו כיום הראשון. וכהוראת המהרי"ל לקדש בליל שמיני עצרת לאבל. 

א"כ  הקבר( ריכים וחפירתתפירת התכ)כ ביאר טעמו, דכיון שישנם כמה איסורים הנוהגים )אות ב( דרישה. היט(

דחה, ולדעתו  )שם סק"ט( ךש"ה ולםא. אינו חשוב כמוטל עליהם הרבה, ולכן אין דין אנינות נוהג גם בלילה

לכן ה"ה ברים כרא"ש ואנו סו, ומהרי"ל סובר כדעת הסמ"ג שאין אנינות נוהגת ביו"ט שני אפילו ביום

 שבלילה אסור לקדש.

ש מת, כגון שיצרכי העסוק בלשאם אינו צריך  )או"ח סימן עא סק"ד. הובא בפת"ש טז( יעקב ישועותכתב ה

ת', מני כבודו של עם 'מפהט צוות, שלא שייך כאןחברה קדישא שאחראית על הקבורה, חייבים בכל המ

 שאין זה כבוד המת שיתעסקו בו יותר מכדי צורכו ביום טוב.

יל יום ינות עוד בליני אנדעליו  שבירושלים ת"ו שמקפידים לא להלין את המת חליםסובר  )אות כג( כה"ח

ן את ידים לא להלין מקפשאי ברסו )שש"כ פס"ד הע' קטו( אוירבך גרש"זה אך. טוב ופטור מכל המצוות עשה

 המת ביום טוב.

ם רמ"א העיר "אין, והיות לעיל הבאנו את דברי הרמ"א עמ"ש השו"ע שאונן יכול לאכול בשר ולשת

צונו, ונן לעשות כרכול האשבת יכתב שרק ב )סימן צה ד"ה והנה יש. הובא בפת"ש יג( הכהן ושבירצה". בשו"ת 

ה כמו ייב ג"כ בשמחאשון חט רצות שמחה, ולכן אפילו בליל יו"אך ביו"ט מחוייב מצד הדין לקיים מ

 צמו. להחמיר על ע ו רשאיאינבשאר ימי החג. ולכן אם אינו רוצה לקבור המת בלילה, חייב בשמחה ו

 סעיף ו':

 ניחום ברגל 

 סיק ושוב א"צרגל מפוה כתב הראב"ד שדוקא אם נהג אבלות קודם הרגל, הרי שהתחיל את האבלות

, טל את האבלותלא מב רגלהימים החסרים. אבל אם לא נהג אבלות קודם הרגל, הרי שה להשלים את

ולה רגל עשה לו ע"ג(רכ"ח ח"ג )נ םירוח רבינוכתב ולאחר הרגל צריך להתחיל לנהוג אבלות מתחילה. ומ"מ 

 .דלא גרע מקובר מתו ברגל ,למנין שלשים



 דיני אבלות בחול המועד –סימן תקמ"ח  __________________________________________ 450

אף על פי שאין אבילות ברגל, אם מת לו מת ברגל מתעסקים בו ברגל לנחמו, ולאחר  :48שו"עכתב ה

הרגל כשיכלו שבעה למיתת המת, אף על פי שעדיין לא כלה האבלות, מלאכתו נעשית על ידי אחרים 

 בבתיהם ועבדיו עושים לו בצנעה בתוך ביתו; ואין צריכים לנחמו אחר הרגל מנין הימים שנחמוהו ברגל.

כתב  "ד()סק ש"ךה לםאוגל. ם הרכתב שרגל עולה למניין שלושים רק כאשר נודע לו מיתת המת קוד ב"יה

ר שתהא לושים. שהעיקניין שלמ שאע"פ שלא נודע לו קודם הרגל, גם אם נודע לו ברגל, הרי הוא עולה

 ידיעה, שכן עולה מדברי רבנו ירוחם.

 ל השבעה שאחרכרגיל כמים שמנח א. שולחן שלמה()שש"כ פס"ה הע' קפגרש"ז אוירבך מנהג העולם, הביא ה

גים ינו שלא נוהנמכתב שבז קעב( )יו"ד ב, משה אגרותהרגל, אך הסתפק האם הוא מנהג ותיקין. ובשו"ת 

 לנחם במועד, יש חיוב לנחם לאחר המועד.

 מלאכתו נעשית ע"י אחרים ודינו לאחר הרגל 

 )יט:(שנינו במועד קטן 

 עשית על ידילאכתו נמים אחר הרגל, וממונה חמשה י -קודם הרגל "הקובר את מתו שני ימים 

קו בו , שכבר נתעסין עמותעסקאחרים, ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעא בתוך ביתו, ואין רבים מ

רבים  -שונים מים הראיחר הרגל. ארבעה מונה שבעה א -ברגל... קברו שלשה ימים בסוף הרגל 

 ה לו"ל, ורגל עולסקו ברגין רבים מתעסקין בו, שכבר נתעא -מתעסקין בו, שלשה ימים האחרונים 

ים עשית ע"י אחרנלאכתו , מכתב עפ"ד הגמ' הנ"ל שאם קברו בשלושה ימים האחרונים של הרגל טורה

אם ש ות שפא(אמ' ריד עמצוריך ) סמ"קכתבו בשם  )שם(הגה"מ  אולםבשלושה ימים האחרונים של האבל. 

  .ובלותמותרת מלאכתו על ידי אחרים כל ימי א ,עברו שלשה ימים אחר הקבורה

  רים.ע"י אח ו את הדין שמלאכתו נעשיתשהשמיט )י, ח(והרמב"ם על הרי"ף תמה  ב"יה

רגל הנחמו, ולאחר לברגל  ם בואף על פי שאין אבילות ברגל, אם מת לו מת ברגל מתעסקי: שו"עכתב ה

יהם די אחרים בבתיית על עשות, מלאכתו נכשיכלו שבעה למיתת המת, אף על פי שעדיין לא כלה האבל

 נחמוהו ברגל.ימים שהין ר הרגל מנעושים לו בצנעה בתוך ביתו; ואין צריכים לנחמו אח ועבדיו

ות לו במועד ת לעשאכה המותרוכל מל: )יו"ד שצט, ב( רמ"אוכ"פ ה )נכ"ח ח"ג רלו ע"ג( ירוחם רבינוכתב 

תיו וועבדיו ושפח בתיהם,ם בבדבר האבד, מותר לעשות בעצמו; ואם אין דבר האבד, נעשית ע"י אחרי

 .)ב"י בשם רבינו ירוחם(עושין בצינעא תוך ביתו 

                                                   
: ודוקא שנהג אבלות באותה שעה, אפילו לא נהג אלא דברים שבצינעא, כגון ששמע שמועה )שצט, א(כתב השו"ע ביו"ד  48

הזיד  או(). אבל אם שגג ל מפסיק, הרגקרובה ביום שבת שחל להיות בערב הרגל, שאע"פ שאינו נוהג אלא דברים שבצינעא
ת המת קודם ם לא ידע במיתא; וכ"ש אבלותולא נהג אבילות, או שהיה קרוב לחשכה ולא היה יכול לנהוג, אין הרגל מבטל ה

ית ע"י עה מלאכתו נעשותה השב, ובאהרגל, שאין הרגל מבטל, אלא נוהג ברגל דברים שבצינעא, ומונה שבעה אחר הרגל
לא נתבטל ה, אף על פי של ממלאכמי הרגיביתו, דכיון דכבר נתבטל בשבעת אחרים, ועבדיו ושפחותיו עושים בצינעה בתוך 

ת ומלאכתו מו בשאר אבילוכמיר בו ן להחמחמת האבל אלא מחמת הרגל, סוף סוף נהג בדין אבילות בענין מלאכה, הילכך אי
 רגל.ר הנחמו אחבו ל נעשית ע"י אחרים. וכל ימי הרגל רבים מתעסקים בו לנחמו, הילכך אין מתעסקין
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את  ר לפתוחתומהאם לשותפו  מהם, דנו הפוסקים כיצד ינהגו שותפים שארע אבל לאחד )שפ, כא(ביו"ד 

 ס"ק כד() מ"בינהג: ה ם כיצדוניהחנות כרגיל, ה"ה לגבי שותף של אבל שמת לו מת ביו"ט, נחלקו האחר

וב כמו מים אחר יום טיתין ג' ך להמור"ל דצרי) ,כמו בשאר אבילות אסר לפתוח חנותו מהר"ש מפראגהביא ש

 (ב ,אבילות קסט 'הל) אדם חכמתה כןא. )סק"ד( זוטא אליהוה"ט בשם כ"כ הבו ,(דנוהגין בשאר אבילות לענין שותף

ף וח חנותו תיכתף לפתשותר לינו אם מת ביום א' דחוה"מ מודהי ,להקל )סק"ו( אליה רבהההביא בשם 

ו ף לפתוח חנותשותר למות ג"כ ,אפילו מת בערב יום טוב אחרוןסובר ש אדםחכמת . והאחר יום טוב

ריז על תו החכ"א הפ, ולדעל כא"רכתב שדי לנו אם נק )ד"ה בתוך( באור הלכהאולם ה. תיכף אחר יום טוב

 המידה להקל.

 סעיף ז':

 נהג אבלות קודם הרגל 

 )יט. כ.(שנינו במועד קטן 

בטלו  -מונה בעה, ששזרת גבטלה הימנו  -: הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל משנה"]יט.[ 

. ]כ.[ ן עוליןנמפסיקין ואי - עולה ואינה מפסקת. רגלים הימנו גזרת שלשים. מפני שאמרו: שבת

רבי  הרגל, דברי תה אחרכפואינו צריך ל -תנו רבנן, קיים כפיית המטה שלשה ימים קודם הרגל 

לו יום יאמר ליה: אפ -מאי?  לכתאאליעזר. וחכמים אומרים: אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת... ה

מונה שבעה  -רגל חילת הו בתלו למנין שלשים, כיצד? קבר אחד, ואפילו שעה אחת... רגל עולה

אין רבים תוך ביתו, וצנעא בין באחר הרגל, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, ועבדיו ושפחותיו עוש

 מתעסקין בו, שכבר נתעסקו בו ברגל, ורגל עולה לו"

, בטלה ת, לפני הרגלה אחעפי' שמת לו מת קודם הרגל ונהג אבילות, א :)וכ"כ ביו"ד שצט, א( שו"עכתב ה

 .ד שלשיםשלים עליהם עגל, ומהרו, ממנו גזירת שבעה וימי הרגל עולים למנין שלשים הרי ז' לפני הרגל

 מגןכ"כ ההוא, ולא כל שאש'שעה אחת' אין הכוונה שעה ממש  )סימן עד( בנימין משאתכתב בשו"ת 

י ל שנהג מעט דצת מנעשאפילו חלי )סק"א( ט"ז. וכ"כ ה)ס"ק כו( מ"ב, )יו"ד שצט סק"א( ש"ך, )סק"ט( אברהם

ה"ה  בחליצת מנעל ם נהגאאו דוקא דלהוסיף  )א"א ט(פרי מגדים . וה)ח"ג עמ' צב( עובדיה חזוןבבכך. וכ"פ 

 .בעהזירת שגי"ז עלשבעה בטלה ממנו אם נהג בכפיית המטה או אחד משאר דברים השייכים 

 

סרו חג, אף קבר באלעלות לשכשיום טוב מבטל את השבעה, נוהגים  פכ"ט ס"ו( )ח"אגשר החיים כתב ב

 מנהג שעוליםכתב שה ו(טעות יב, )הליכות שלמה שבו אוירבך גרש"זה אךשלא עברו שבעה ימים מהקבורה. 

לא ו מהקבורה, ום שעברימיהלקבר לאחר תום שבעה ימים ולא למחרת החג, כיון שהדבר תלוי במספר 

 משום דיני האבלות שבטלו ממנו מפני החג.



 דיני אבלות בחול המועד –סימן תקמ"ח  __________________________________________ 452

 לא נהג אבלות קודם הרגל 

יק ושוב א"צ גל מפסוהר שדוקא אם נהג אבלות קודם הרגל, הרי שהתחיל את האבלותראב"ד כתב ה

את האבלות,  א מבטללרגל את הימים החסרים. אבל אם לא נהג אבלות קודם הרגל, הרי שהלהשלים 

ולה רגל עשה לו ע"ג(רכ"ח ח"ג )נ םירוח רבינוכתב ולאחר הרגל צריך להתחיל לנהוג אבלות מתחילה. ומ"מ 

 .דלא גרע מקובר מתו ברגל ,למנין שלשים

ת באותה שעה, אבל אם שגג או הזיד ולא נהג ודוקא שנהג אבילו: (49)וכ"כ ביו"ד שצט, א שו"עכתב ה

אבילות, או שהיה סמוך לחשיכה ולא היה יכול לנהוג, אין הרגל מבטל האבילות ודינו כדין קובר מתו 

  ברגל.

ברגל  טל, אלא נוהגרגל מבין הוכ"ש אם לא ידע במיתת המת קודם הרגל, שאוביו"ד שם הוסיף השו"ע: 

, ועבדיו אחרים ע"י הרגל, ובאותה השבעה מלאכתו נעשיתדברים שבצינעא, ומונה שבעה אחר 

לא שה, אף על פי ממלאכ רגלושפחותיו עושים בצינעה בתוך ביתו, דכיון דכבר נתבטל בשבעת ימי ה

ר בו כך אין להחמיה, היללאכמנתבטל מחמת האבל אלא מחמת הרגל, סוף סוף נהג בדין אבילות בענין 

ין אנחמו, הילכך לים בו עסקי אחרים. וכל ימי הרגל רבים מתכמו בשאר אבילות ומלאכתו נעשית ע"

 מתעסקין בו לנחמו אחר הרגל.

כתב  ק"ד()ס ש"ךה ולםארגל. ם הכתב שרגל עולה למניין שלושים רק כאשר נודע לו מיתת המת קוד ב"יה

ר שתהא לושים. שהעיקניין שלמ שאע"פ שלא נודע לו קודם הרגל, גם אם נודע לו ברגל, הרי הוא עולה

 ידיעה, שכן עולה מדברי רבנו ירוחם.

ל, האם לות קודם הרגיני אבדוג נחלקו הראשונים והאחרונים מה דין אדם שהיה אנוס ולכן לא יכל לנה

מא רק שא מאונס. או צמי אלוב עשלא נהג אבלות אינו מעיקהרגל מוציאו מגזירת שבעה כיון דסו"ס מה 

)שורש  ןמהר"י קולו. השבעה ינידכאשר נהג בפועל מנהגי אבלות, בהיכנס הרגל הרי הוא מבטל ממנו כל 

 אפילו באונסשמשמע  בריוכתב שמדברי הראב"ד משמע שבאונס גמור לא עולה לו, מ"מ מסוף ד נג(

ונסו שאין א "ה ת"ר(דו"ק כ. מ) ר"ןות אחר הרגל. וכן משמע מדברי הגמור חייב להשלים שבעת ימי אבל

ב חולי וכיוצ"מאנוס  אם היהשכתב  )יו"ד סימן שמב( סופר חתםה אולםפוטרו מדיני אבלות כל שלושים. 

מנין ימי ש מאירידברי הפורש בכן מע"פ פוסקים רבים. וש )ח"ג עמ' צג( חזון עובדיההרגל מוציאו. וכ"כ ב

ונס, שה כן בדרך אמי שע כ"שילים משעה הראויה לחול בה אבלות, הן שנהג הן שלא נהג. והאבל מתח

 כגון שנאנס ולא היה יכול לנהוג אבלות.

 אבלות שלושים ברגל 

שבימי הרגל נוהג מנהגי אבלות של שלושים, וזוהי הסיבה שימים אלו עולים לו  )עמ' רכז( רמב"ןדעת ה

לענין שבעה לא קמיבעיא לי שאין רגל עולה " )יט:(א את דברי הגמ' למניין שלושים. כראיה לדבריו הבי

...". כי קמיבעיא למנין שלשים דקא נהגא מצות שלשים ברגל .דלא נהגא מצות שבעה ברגל ,למנין שבעה

                                                   
ודוקא שנהג אבלות באותה שעה, אפילו לא נהג אלא דברים שבצינעא, כגון ששמע שמועה קרובה ביום שבת שחל להיות  49

ו שהיה קרוב אנהג אבילות,  זיד ולאה או()בערב הרגל, שאע"פ שאינו נוהג אלא דברים שבצינעא, הרגל מפסיק. אבל אם שגג 
 .אבלותה לחשכה ולא היה יכול לנהוג, אין הרגל מבטל
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והוסיף שלא יתכן שכולם מתעסקים בו כדין אבל והוא יהא שמח בשמחת מריעות. וטעם הדבר שאבלות 

ולכן כשנוהג בהן  ,שהם מצות לא תעשה ומדין הרגל נמי נוהג במקצתןשלושים נוהגת ברגל, הוא מפני 

לה לו. כתב מדין אבלות אין הדבר ניכר לכל, אבל את רוב מצוות השבעה אינו נוהג ברגל, ולכן אינו עו

 .ולענין הלכה נקטינן כדברי הרמב"ן שהם נכוחים בטעם וראיההב"י: 

כתב  ב"יאסור. ה רי הוארגל ההסובר שרק בדברים האסורים מתורת  רא"שכתב שה )יו"ד שצט(הטור  אולם

יינו התו בתוך החג ובר מים לקין שמיני עצרת מבטל גזירת שלששהטעם שא )פ"ג סימן כח(שלמד כן ממ"ש 

ות ם אבלעמכל מקום מט ,עדם דלא נהג כלל דין שלשים אף על גב שגיהוץ ותספורת אסורים במומשו

 מיהו לא נאסר. 

וץ ם דהיינו גיהשלשי י דיןורגל עולה למנין שלשים, שהר :עפ"ד הרמב"ן )יו"ד שצט, א( שו"עכתב ה

ל י מתורת הרגרבל, שהת ארגל בלבד אסור בהם, אלא אף מתור ותספורת נוהגים ברגל, ולא מתורת

יעות, והבא מחת מרשמח מותר ללבוש כלים מגוהצים חדשים ולבנים, ונוטל צפרניו במספרים וש

ם כמו לוות אסור בכן אבילמדיממדינת הים ומבית השביה והשאר שמנו חכמים, מותרין לספר ולכבס, ו

 בחול.

לות עיקר דין אבסובר שה "ן,כתב שלא מסתבר כדברי הרמב )סימן ע. מובא בט"ז ב( משאת בנימיןה אולם

וץ דין הוא גיהעיקר הים ש, משא"כ שלוש)פח"ז נת"ר. מו"ק כד.(היא פריעת הראש, חליצת סנדל ועוד 

לדעתו ורת שץ ותספיהועל תוספת גותספורת ולכן נוהג בו הרגל. והוסיף שהרא"ש לא חלק אלא 

י שהתחתן "ב, שמהמשא עוד כתבדברים שבצנעה. סובר שהם ן "והרמב ,דברים שבפרהסיאחשובים כ

ו כל דיני והג בימים אלשלא נ שוםמבערב הרגל וברגל מת לו מת. לדעת הרמב"ן אין עולים לו למניין ל' 

 ט"זה אך"פ למעשה. וץ. וכגיהושלושים מחמת שהוא חתן. ולדעת הרא"ש עולים לו, שהרי אסור בגילוח 

חתן בבלות, משא"כ חמת האו משום שהאיסור אינהקשה, הרי גם לרא"ש אין הימים עולים לו, מ )סק"ב(

ם שאין צא במקומנהודומה לחתן  שאין נוהג בו איסור כלל, וכל האיסור שחל עליו הוא רק מחמת הרגל.

 .ק כז()ס" מ"בלו אפשרות לגהץ, ודאי לא חשוב לו למניין שלושים. וכ"כ ה

ריים, ורניים במספול ציפא ליטחמיר וללה )או"ח תקלב, א(העיר שאנו סוברים כדברי הרמ"א  )סק"ה( ש"ךה

 וכאן לא חלק הרמ"א משום שאין כאן המקום לדיני המועד.

 לימוד תורה ודברים שבצינעא לאבל ברגל 

ש דווקא תשמי ב שהואכת פת"ש א()סימן ו. הובא ב אש דתמרן פסק שברגל נוהג דברים שבצינעא. בשו"ת 

שמחת הרגל  , שהריאבללא נאסרה השמחה ל המיטה, אך ת"ת אסור לאבל רק מחמת השמחה, וברגל

, י עצרת. ועודבשמינ ורההיא מדאורייתא והאבלות מדרבנן, לכן התיר לאבל תוך שבעה לעלות לת

. בלות בפרהסיאאנוהג  הואששהמנהג הוא שכל בני הקהילה עולים לתורה בש"ת, ואם לא יעלה נמצא 

 חייםה גשר, "ת סק"א(ובא בשעמן ק. ה)סיחכם צבי הלגבי לימוד תורה ברגל, וכ"כ  )אות ג(ערוה"ש וכ"נ מה

 ר שגם בתלמודמבוא סק"ה() הםמגן אברמה אולם. )שש"כ פס"ה הע' קעה( אוירבך גרש"ז, ה)פכ"ג ס"א אות ד(

 תורה אסור.
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גשר ב אולםפיו. כלישא  שאסור ו(ס)סי' קכח ס"ק מגן אברהם וה )סימן צב. הובא בפת"ש ב(שער אפרים כתבו ה

בל וא בשמחה, או"ט שהלא ביכתב שכל דבריהם הוא רק בחו"ל שאין נשיאת כפים א אות ה( )שם החיים

 למנהג א"י שנושאים כפים בכל יום, נושא הוא את כפיו ביו"ט.

 סעיף ח':

 יום שביעי או שמיני בערב הרגל 

 )יט:(שנינו במועד קטן 

 -ודם לרגל ימים ק שמונהזרת שבעה, גבטלה הימנו  -"הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל 

. ר הרגלחאסור לגלח א -ל בטלה הימנו גזרת שלשים. ומגלח ערב הרגל, אם לא גילח ערב הרג

כך מצות  -בעה שזרת גאבא שאול אומר: מותר לגלח אחר הרגל. שכשם שמצות שלשה מבטלת 

 ולו,כמקצת היום כ ול:קסבר אבא שא -שבעה מבטלת גזרת שלשים. שבעה? והאנן שמונה תנן! 

מודים וול. אהלכה כאבא ש ילא:ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. אמר רב חסדא אמר רבינא בר ש

 שבת" ח בערבלגל חכמים לאבא שאול כשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל, שמותר

ל אם נהג שבעה ופגע בו הרגל, מבטל ממנו גזירת ל'. אפילו ח :50)וכעין זה כתב ביו"ד שצט, ג( שו"עכתב ה

וה"ה הרחיצה, לדידן דנוהגין איסור רחיצה כל ל',  :רמ"א)יום שבעה בערב הרגל, מותר לספר ולכבס בערב הרגל. 

ואין צ"ל אם חל יום ח'  .הגהות מיימוני ומרדכי והגהות אשירי(. ומותר לרחוץ סמוך לערב וא"צ להמתין עד הלילה

בערב הרגל, מותר לגלח אחר הרגל  להיות בשבת ערב הרגל שמותר לספר בערב שבת; ואם לא גילח

 שהרי כבר נתבטל ממנו גזירת שלשים; אבל בתוך הרגל לא יגלח, כיון שהיה אפשר לו לגלח קודם הרגל.

. ווחזרת מקומ די שבתנים ובגבלבישת לבשמ"מ אסור  )ח"א סימן צ. הובא בפת"ש ו( יעקב שבותכתב בשו"ת 

. ()סימן לג חן תשואת ובשו"ת ()סי' ת סק"החם יהודה בית למיקל בזה, וכ"כ ה )סק"ג( הלל ביתה אולם

 ב"חה כי גם לסמוך ו על מהדהמורה להקל אינו שגגת הוראה כי יש לכתב  )שם סק"י( תשובה שעריוה

ואם  ,ן ניכר הרבהצן גיהועדיילהחמיר אם הם חדשים וומ"מ לענין לבישת בגדי שבת נראה  .מתיר בזה

 .אין לו אחרים אפשר שיש להקל גם בזה

 חל שביעי בשבת ערב הרגל 

 )יז:(שנינו במועד קטן  

איבעי ליה  -ב הרגל לו בערני ש"...והאבל מותרין בגילוח. האי אבל היכי דמי? אילימא שחל שמי

בת, שוחי ערב לגאיבעי ליה ל -לגלוחי בערב הרגל, אלא שחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל 

אול, דאמר כאבא ש א צריכא, שחל שביעי שלו להיות בשבת ערב הרגל. תנא ברא סבר להל -

 אנוס הוא" -י ת הומקצת היום ככולו, ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. וכיון דשב

                                                   
אם קבר את מתו שבעה ימים קודם הרגל, ונהג בהם גזירת שבעה, הרגל מבטל ממנו גזירת שלשים, אפילו חל יום שביעי " 50

. כה. טור(מ"א: סמוך לחשי)ררגל. ערב הבבערב הרגל, דמקצת היום ככולו ועולה לכאן ולכאן, ומותר לכבס ולרחוץ ולספר 
ב שבת, ום טוב או בעריח בערב א גיללותר לכבס ולרחוץ ולספר בערב שבת, ואם וכן אם חל שמיני בשבת שבערב הרגל, מ

 ."מותר לגלח אחר הרגל, שכבר נתבטל ממנו גזירת שלשים
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ואם חל יום שבעה שלו בשבת ערב הרגל, מותר לגלח בחול : 51)וכעין זה כתב ביו"ד שצט, ג( שו"עכתב ה

 א היה אפשר לו לגלח קודם.המועד כיון של

 אבלות בערב פסח 

ים קדש היו קוראית המבימי בששבזמן שחיטת הפסח  )הל' אבלות סי' תלב( אור זרועוכ"ד התשב"ץ כתוב ב

ולא  ין זה לא סמךאין לדשתב כ ב"יה אולםמזמן זה את ההלל והיה כיו"ט, לכן אין אבלות נוהגת בו. 

 ראיה.

סימן ) מהר"י מינץ אךות. האבל כתב שדוקא לאחר שהתפלל מנחה בערב הרגל נפסקת )סימן ו( מהר"י וייל

ו מודה מהרי" ן וכאןשיתכ ()אות גכתב שאחר חצות כבר מותר לספר, ועדיף טפי. וכתב הדרכ"מ  ד(

 להתיר, כיון שלאחר חצות כבר אסור לספר.

דיף סח ואילך; ועטת הפן שחימזמ ובערב פסח מותר בכל אחר חצות, דהיינו: )יו"ד שצט, ג( רמ"אכתב ה

 .'(סימן ד מינץ )תשובת ר"ישיגלח קודם חצות, הואיל ואחרים אסורים לגלח אחר חצות 

ענין ערב יו"ט ל וה לכלסח שוכתב שצ"ע על דברי הרמ"א, שבמהר"י מינץ מובא שערב פ )ס"ק יא( ש"ךה

ב ת ההיתר שבעראהשמיט וא מ"העתיק את דברי הר ב"חכיבוס ורחיצה, שמותרים רק סמוך לחשיכה. וה

 רב פסח מותר"א שבערי הרמפסקו את דב )קסט, ג( חכמת אדםוה )סק"ט(אליה רבה ה אךפסח הכל מותר. 

ס כף וכן בכיבוצות תיחר חאדאז הוא יום טוב דאסור במלאכה ולכן מותר ברחיצה בכל לאחר חצות, 

ת ערב צמה אסורה מחמכביסה עהעולת פם מכובסים, אך )שש"כ פס"ה הע' רמה בשם הגרש"ז אוירבך: הכוונה ללבישת בגדי

 .ק לא()ס" מ"בכ ה. וכ"תר חצואבל לגלח מותר אפילו קודם חצות כיון דאחר אסור לו לגלח אח, פסח(

 ס"ק יב() ש"ךה אךור. זה איסנהג בשכמו שאחרים נהגו איסור לגלח אחר חצות גם הוא י )ס"ג( לבושכתב ה

רך לגלחו, ויצט א יוכללדם ם דין זה הוא משום שלאחר חצות שום אכתב שפשוט ברמ"א ודעימיה שטע

 לגלח את עצמו, ולכן עדיף קודם חצות.

 סעיף ט':

 תספורת ברגל שאחר שלושים 

סור ינו מבטל איאם יום ר שלושישרגל לאח )הל' אבלות רמז, ב( סמ"גו )סימן מב( רא"ש, )י, ה( רמב"םדעת ה

 שרגל "ק שלפנינו(יתא בסמתב דל)הב"י כ סמ"קהטור הביא בשם ה אולםתספורת כשמתאבל על אביו ואמו. 

 לאחר שלושים מבטל איסור תספורת.

יו תים; אבל באבשאר משים, בהא דרגל מבטל גזירת של :)וכ"כ ביו"ד שצט, ד(עפ"ד הרמב"ם  שו"עכתב ה

 נו מבטל.ום, אי' יואמו שאסור לספר עד שיגערו בו חביריו, אפילו פגע בו הרגל לאחר ל

ר מסתם עורו קטן יותן, ששיח הזקהובאו דברי הנוב"י לגבי שיעור זמן הגערה לגילו )סי' שצ, ד(בפת"ש 

שאם  ן רכו()יו"ד סמ עקבי חלקת ו"תגילוח השיער מכיון שהרגילות היא לגלח הזקן בכל יום. עפ"ד כתב בש

 זקן. הערות ח שחל הרגל בתוך שלושים לאבלות על אביו ואמו, מועיל בו לעניין גילו

                                                   
אבל בחול המועד לא יגלח, כיון שהיה אפשר לו לגלח קודם הרגל. ואם חל שביעי שלו בשבת ערב הרגל, אסור לגלח " 51

 ".רגלודם הקיון שלא היה יכול לגלח ן בחול המועד, כבערב שבת, ומותר לגלח אחר הרגל, וכ
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 סעיף י':

 הרגל כיבוס בתוך השבעה ערב 

 )יט:(שנינו במועד קטן 

יצה ל שאסור ברחרב הרגות ע"אמר רב הונא בריה דרב יהושע: הכל מודין כשחל שלישי שלו להי

 עד הערב"

ס רגל, אך לכברחוץ בליכול ששדווקא רחיצה אסורה ערב הרגל מכיון  )סימן כו( רא"שוה ראב"דדעת ה

 .(מ' רכאע)תורת האדם מהדו' שעוועל  רמב"ןוכ"כ המותר כיון שברגל אינו מכבס. 

ל פי שהרי"ף עש ואף הרא"וולענין הלכה נקטינן כדברי הראב"ד שהסכימו בהם הרמב"ן : ב"יכתב ה

ני לא ברחיצה מפארו כן אמ ינו דוקא משחשכה אפשר שלאוהרמב"ם לא התירו עד דעל רגל דמשמע דהי

 לא ילבשנו עדמותר וו דשאפשר לעשותה משחשכה אבל כיבוס כיון שאי אפשר לעשותה משחשכה מוד

 .וא מכבסההרגל  בודשחשכה ומיהו טוב ליזהר מלכבס עד אחר חצות כדי שיהא ניכר שמפני כ

ערב בוץ מהשביעי, ות, חהאבל אם חל אחד מימי :, ה()וכ"כ ביו"ד שצטעפ"ד הראב"ד וסיעתו  שו"עכתב ה

מפני שי שיהא ניכר ות, כדחצ הרגל, מותר לכבס, ולא ילבשנו עד הלילה. וטוב ליזהר מלכבס עד אחר

 הרגל הוא מכבס. 

כיון שלא סורה מאפורת שמותר לכבס משום שבטל ממנו גזירת שבעה, אבל תס )ס"ק יד( ש"ךכתב ה

 ם, שהרי לא עברו ז' ימים קודם הרגל.נתבטל ממנו גזירת שלושי

 הרגל רחיצה בתוך השבעה ערב 

 ".רבעד הע חיצהת ערב הרגל שאסור ברהכל מודין כשחל שלישי שלו להיו" שנינו לעיל:

 :נחלקו הראשונים עד מתי אסורה הרחיצה בערב הרגל כשנכנס תוך השבעה

אבלות, ההושלמו ימי  ין לאהרי עדיוהטעם ש ,הוא הדין אפילו יום ששיש )סי' כו( רא"שוה )יא:( רי"ףהדעת 

 .אבל ה"ו( )פ"י מהל' םרמב"ה כ"כואלא הרגל הוא המפסיק את האבלות ולכן אסור לרחוץ עד שיכנס הרגל. 

וונה ד הערב', והכוא 'עברחיצה ה שהאיסור )קפג ע"ג( יב"אר הביאו בשם )פרק ג' סימן כו(הגהות אשיר"י  אך

 אלרבנו יוו (537מ' ע)שם  י"הראב "דוכנחמים מאצלם, ונגמרה האבלות. עד אחר תפילת מנחה שעמדו המ

רחוץ לר יל הלוי מתו שמואבנובתשובות ר ,הלוי שהיה נוהג להתיר רחיצה לעת ערב אחר תפילת המנחה

סמ"ג עשין ) פר המצוותסכ"כ בו ,וכן העיד משם אביו הגאון רבנו יצחק ,בחמין בערב הרגל סמוך לחשכה

"כ נהגו להחמיר ואעפ נכון לילהוכתב הר"מ אחרי שרבותינו הנזכרים לעיל אוסרים עד ה ,דרבנן ב רמו.(

 .העולם היתר

וכן ) מוך לחשיכה,נחה, סהמ וץ אחר תפלתאבל לרחוץ, אסור עד הלילה. ויש מתירין לרח: שו"עכתב ה

בטל ממנו  הרגל לא אהדאסור לרחוץ  : ולדידן דנוהגים איסור רחיצה כל ל',ביו"ד הוסיף רמ"אוה .נוהגין(

 .שיםרק גזרת שבעה; וה"ה לענין כבוס במקום דנוהגין איסור כיבוס כל של

 שלרחוץ אסור מכיון שיכול לרחוץ גם ברגל, משא"כ כיבוס. )ס"ק טו( ש"ךביאר ה
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ה וקא את הרחיצוד ,גלשת הרצריך שיתפלל מנחה תחלה דאז חל עליו קדוש )ס"ק יד(מגן אברהם כתב ה

ל נוהגין ע וחליצת מנעבת קרקישי אבל שאר דיני אבלות כגוןמנה ברגל אם ירחץ עכשיו, התירו, שיהנה מ

ות ג דיני אבילול נוהד היום גדכתב דמ"מ בעו )סק"ז( יעקב ישועות. וה)ס"ק לט( מ"בוכ"כ ה .עד שתחשך

 .והגו נואפשר דאף בזמן תוספות יום טוב אינ ,אבל סמוך לחשיכה שהוא ביה"ש

ה"ה ל ל' יום, וכרחיצה בהחמיר הביא הרמ"א שאנו נוהגים ל )שפא, שפט(שאע"פ שלעיל  )שם( ש"ךהוסיף ה

גל משום כבוד הרותר. ומנא לאיסור כביסה. ואעפ"כ כתב הש"ך שדברי הרמ"א אינם אלא חומרא ומדי

למקרה  נהג אינו כן,"פ שהמאע . והוסיף הש"ך, שהרמ"א כתב שם דין זהלבושלא נהגו להחמיר. וכ"כ ה

זירת גל מבטל רק גם, שהרושימשום כבוד הרגל, כגון לאחר הרגל שאסור ברחיצה וכביסה עד של שאין

ר שכתב שם ר, אפשלהחמי כתב שנוהגים )או"ח תקמח, י(כתב שאע"פ שהרמ"א  )סק"ה( ט"זשבעה. גם ה

)ס"ק  רבה אליהה אך. "חבכ"כ ה. ושראוי לפסוק כן, אבל באמת אין נוהגים כן אלא מתירים סמוך לחשיכה

 התיר רק לרחוץ בצונן אך לא בחמין. יב(

 מת בע"ש שהיא ערב הרגל 

ת הוא ערב שב הותוא ,"שלו מת בעשאפילו מת  )סימן רפז( תרומת הדשן כתב בשם )שם ס"ק טז( ש"ךה

  .ש"ך. וכ"כ ההרגל מותר לרחוץ בע"ש לפי מנהגינו

ואין  כדין תספורת דינו לושיםשכתב דלדידן שנוהגים איסור רחיצה כל  )הארוך אות י( דרכי משהה אולם

ונים תמה על האחר (ס"ק יב תקמח )סי' אליה רבהלהתירו רק כשחל שמיני שלו בשבת, וכן נוהגים. גם ה

 .ימן לב()ס חן תשואתשהביאו את דברי תה"ד אחרי שהדרכ"מ חלק עליו. וכ"פ בשו"ת 

 סעיף יא':

 ויו"כ מניין השלושים בר"ה 

 )יט. כד.(שנינו במועד קטן 

שנה הומרים: ראש כמים אם. וח: רבן גמליאל אומר: ראש השנה ויום הכפורים כרגלימשנה"]יט.[ 

 גמליאל" כה כרבןאמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל: הל כשבת. ]כד.[ -ויום הכפורים 

 ות.בילר"ה ויוה"כ חשיבי כרגלים לבטל הא :)וכ"כ ביו"ד שצט, ו( שו"עכתב ה

 ל יום שלישיאבל שחלהתיר ששתמה ע"ד התשב"ץ  )סימן תרו(אלא שיש להעיר מדברי מרן הב"י באו"ח 

צדקו דברי  לכאורהוה! שלו בערב יו"כ לטבול. כיצד מותר הדבר משום מנהג לטבול בתוך השבע

ץ מ אסור לרחושמ" תרו( ס"ס)מאמר מרדכי התשב"ץ שהרי יו"כ דינו כרגל שמבטל שבעה. אלא שכתב ה

ה ור לכבס, וה"רגל אסשב עד הערב. אלא שגם עליו יש להעיר, שהרי מותר לכבס בערב הרגל כיון

ביאר  (חה דף טו ע"גגון לשמקונ' מי) לב חקקילרחיצה בעיו"כ שמותרת כיון שיו"כ אסור ברחיצה. ובספר 

 ות סז()סי' תרו א חכה"תב כד "שמרן תמה על התשב"ץ שאסר לבישת בגדים מכובסים, והתיר רחיצה. ולפ

 .טו(ק)ח"ג עמ'  יהעובד ןחזוהשהתיר רחיצה בערב יו"כ כדין כיבוס שהותר בערב הרגל. וכ"נ מדברי 
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 יג': –סעיפים יב' 

 נהג אבלות קודם פסח או עצרת 

 )כד.(שנינו במועד קטן 

ה כאן ארבעהרי  -רת ועצ "דרש רבי ענני בר ששון אפיתחא דבי נשיאה: יום אחד לפני עצרת

שנאמר  -בעה שין כל שלומעשר... דאמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: מנין לעצרת שיש לה ת

יש לה  תואף חג השבוע -בחג המצות ובחג השבעות מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה 

 השנה, וראש ני ראשד לפתשלומין כל שבעה. אדבריה רב פפא לרב אויא סבא, ודרש: יום אח

הרי כאן  -יני שלו חג, ושמוכך, יום אחד לפני החג, י כאן ארבעה עשר. אמר רבינא: הלהר -השנה 

 עשרים ואחד יום"

ג, הרי ק משום המנהשני ר ת יוםדמכיון שאנו בקיאים בקביעת המועדים ועושים א )סו"ס כח( רא"שכתב ה

"ה אין ו"ט שני של רשלגבי י רלו ע"ד( )נתיב כ"ח ח"ג ירוחם רבינווכתב שחשוב כחול ועולה למניין הימים. 

ם לדעת דבריו נכוניש ב"יה . וכתב)ביצה ד.(אומרים שחשוב כחול, מכיון ששני הימים חשובים כיום אחד 

 ה או לא."ה עולל רבה"ג, אך לרמב"ן שיו"כ מבטל גזירת שלושים, אין נ"מ אם יום שני ש

 ה ושמנה ימיבה כשבעלפני הפסח, אותה שעה חשו נהג שעה אחת :ח(-)וכ"כ ביו"ד שצט, ז שו"עכתב ה

ם צרת, כיון שאז'; ועשובה כחשעה אחת לפני עצרת  ט"ו. )עוד(הפסח, הרי חמשה עשר ומשלים עליהם 

ו; ויום י" )עוד(ליהם עמשלים ו"ד ילא הקריב קרבנות עצרת בעצרת יש לו תשלומין כל ז' חשוב כז', הרי 

 .)ח"ג עמ' קטו( חזו"עוכ"כ ב נין הי"ו.שני של עצרת עולה למ

  הסבת אבל 

דברי כל דרך חירות כה הו"ה כדרשאין לאבל להסב, כיון שישיב )ד"ה ומ"ש בשם. ובשו"ת סימן ה( ב"חכתב ה

לל, תם לא להסב כין כוונשאם פרי מגדי. אמנם כתב ה)סק"ה(מגן אברהם וה )סק"ג(ט"ז הראבי"ה. וכ"כ ה

 .(ס"ק יג) מ"בוכלולה, אבל ודאי שהסבה בעי. וכ"כ ה אלא שלא יסב על מטה כבודה

ב, אבל אנו "צ להסאכיום כתב שהב"ח אזיל לשיטתיה שפוסק כראבי"ה ש )סימן קעו( פסח מעוביןוב

תב כן המנהג. וכהסב, וליב שפוסקים שצריך הסבה, אם האבל תוך שבעה כיון שכבר פסקה אבלותו חי

ם ר כלל בפוסקילא נזכבר שות דקילא ולבטל מצות הסבה דשאין לנו להחמיר באבל )סק"ה(חק יעקב ה

באבל,  מצינו איסור טות לאמי ראשונים ואחרונים. ואדרבה, אפילו בזמן הש"ס שהיו רגילים להסב על

בנו בלי ות איסור מלינו לבדן לואי משום שנראה דרך חירות ושררה, מה בכך כיון שהוא זכר לנס. ואי

 שר לשנות קצתאם אפ מ"מובפרהסיא, לכן אין לבטל מצות הסבה.  ראיות כלל. ואפשר דהוי אבלות

ריך כתב שאבל צ טז(ק"ג עמ' בלות חא)פסח עמ' ט. שו"ת חזון עובדיה סימן יד. חזו"ע  חזון עובדיהישנה. גם ב

 להסב.

 ט"זה אךשלא ילבש כיון דבלאו הכי ליבו נכנע.  )סק"ה(מגן אברהם לגבי לבישת הקיט"ל לאבל, כתב ה

כתב שטעם לבישת הקיט"ל הוא שלא תזוח דעתו עליו מפני השמחה, על כן ילבש בגד מתים,  )סק"ג(

 שהלובש אין מוחין בידו. חיי אדם. וכתב ה)סק"ה( חק יעקבולפ"ז גם האבל ילבשנו, וכ"כ ה



 459 _________________________________________________ נהג אבלות קודם ר"ה או יו"כ

 טו': –סעיפים יד' 

  נהג אבלות קודם ר"ה או יו"כ 

ה טל גזירת שבעועד בישאם המ ל(ר)עמ'  רמב"ןוה "ה והא()בהמאור טז. דרז"ה בשם ה )לד סוע"ד(רא"ש כתב ה

מותר  ודם ר"ה, הריקת שעה ם מאולאחר מכן חל מועד נוסף, הרי הוא מבטל ממנו גזירת שלושים. ולכן 

הל' ) מהר"ם, "י ה"ג()פ "מהגה . וכ"ד)שבער"ה בטלה גזירת שבעה ובעיו"כ בטלה גזירת שלושים(בגילוח בעיו"כ 

 .לב()הל' אבלות סו"ס ת זרוע אורבשם  )סי' כח(הגה"א ו ק( שמחות סי' פד עמ'

ת ע. ולכן אם מם בפנ"ימי סובר שאין הרגל מבטל גזירת שלושים, אך מ"מ חשוב כשבעה בה"ג אולם

ב לשבעה, ים, יו"כ חשיבעה ימשוד עבער"ה, חשיב לו ז' ימים, ור"ה חשיב לשבעה ימים נוספים, עד יו"כ 

 ימים. 28הרי לפנינו 

את  היינו לבטל גם)חת אאבלות הסובר שאין נוהגים שתי קולות ב )הביאו הרא"ש( ראב"דשל הדעה נוספת 

 רמב"םהד. וכ"נ דעת חד בלבאיום אלא ל )כראב"ד(. וגם המועד אינו חשוב לז' ימים השבעה וגם את השלושים(

 .)י, ג(

שנה, מפני ראש ה ת שבעהמנו גזירי ראש השנה בטלה משעה אחת לפנ :י(-)וכ"כ ביו"ד שצט, ט שו"עכתב ה

גלח שה לתשרי, שמתו בשלמבר וגזירת שלשים מבטל ממנו יום הכפורים, ומגלח בערב יה"כ; וה"ה לקו

 לשיםשה"כ; וגזירת פני יומבעה שעה אחת לפני יום הכיפורים בטלה ממנו גזירת ש בערב יום הכפורים.

 מבטל ממנו החג, ומגלח בערב החג.

 סעיף טז':

 ג סוכותמת ערב ח 

 ".אחד יוםוים הרי כאן עשר -לו שמיני אמר רבינא: הלכך, יום אחד לפני החג, וחג, וש" )כד:(שנינו במו"ק 

א יום בעה, הרי כ"שעצרת  שמיניושעה אחת לפני החג והחג, הרי י"ד,  :)וכ"כ ביו"ד שצט, יא( שו"עכתב ה

 ויום שני של שמיני עצרת הרי כ"ב, ומשלים עליהם ח'.

תירץ רת שלושים. וטל גזישיב הקשה, מדוע לא מחשיבים את שמיני עצרת בתור רגל בפנ"ע )סק"ו( ט"זה

 הוא רק משום ספורתוץ ותשכאן לא נהג אבלות דשלושים כלל, שהאיסור שנהג בגיה )ג, כח(הרא"ש 

 כריםושים בחול נייני שלד"ס הרגל. ולרמב"ן הסובר שיש תוספת של איסורי האבלות במועד, י"ל שסו

 . סי"ד() לבוש"כ הות. וכאבלהלכל, בשונה מדיני שלושים במועד שאינם ניכרים שנוהגים אותם מחמת 

עת גל שמותר לדערב הרבגילח ששלפי סברת הרא"ש מי  )או"ח סימן יד. הובא בפת"ש ח(נודע ביהודה כתב ה

 ושים, א"כשל ק מטעםרוא ר"ת לגלח בחוה"מ, מצד דיני המועד. נמצא שאיסור התספורת בחוה"מ ה

  שמיני עצרת יבטל גזירת שלושים לגמרי. ונשאר בצ"ע.

 יח': –סעיפים יז' 

 שמועה קרובה שנעשית רחוקה 

 להרחבה בדיני 'שמועה קרובה ורחוקה' עיין ביו"ד סימן ת"ב.
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 )כ:(שנינו במועד קטן 

 שבת נעשית למוצאיובת, "תני רבי אדא דמן קסרי קמיה דרבי יוחנן: שמע שמועה קרובה בש

 ינו נוהג אלא יום אחד"א -רחוקה 

בו  ן שאין נוהגב דכיוכת "ארשבדמ"מ בשבת עצמה נוהג בדברים של צינעא. וה )עמ' רלט( רמב"ןכתב ה

חייב תה בשבת שהיא ע שמועשמ אלא דברים שבצינעא, אין אבלות זו יכולה להחיל עליו ז' ול', כאשר

 אותו להמשיך לנהוג אבלות כדין שמועה קרובה. 

 ת ורגל נעשיתוצאי שברובה בשבת או ברגל, ולמשמע שמועה ק :ו(-)וכ"כ ביו"ד סי' תב, ה שו"עהכתב 

 ברים שבצנעה.דנוהג  רגלרחוקה, דינו כדין שמע שמועה רחוקה אחר השבת והרגל, אלא שבשבת וב

רגל שבת או הצאי לא למואה; שמע שמועה רחוקה בשבת או ברגל, אינו נוהג בהם אפילו דברים שבצנע

 נוהג שעה אחת, ודיו.

 סעיף יט':

 שמע שמועה קרובה בשבת 

לו ליום א'  ת עולהבת השבהשומע שמועה קרובה בש )סי' צז דין שמועה ובהגהות שם אות ז( סמ"קכתב ה

 .(מ' רמגע)הל' אבל  בה"גוכ"כ  ,ולמחר קורע והוה ליה יום ו' שביעי לאבילות

בת שביעי והו"ל יום ש יום א'ות באלא יתחיל למנ ,יןכתב שאין שבת עולה לו בתחלת המנ יחיאל 'ר אולם

 .ם שבצינעאלאבילות ונוהג בו דברי

ם אחד ולמחר לה ליובת עושמע שמועה קרובה בשבת, ש :)וכ"כ ביו"ד תב, ז(עפ"ד הסמ"ק  שו"עכתב ה

 .()ח"ג עמ' קמו חזו"עוכ"כ ב קורע והוי ליה יום ששי שביעי לאבילות.

אחת  פילו נהג שעהאלשים עה ושדאין הרגל מבטל ויש לו דין שב ,קדיש י"ל )מש"ז ה( פרי מגדיםכתב ה

 .לפני הרגל

 סנדל וישיבהליצת הח, כגון שהיולדת שלא נהגה אבלות מחמת אונס )סימן יז( שבעה נחלתכתב בשו"ת 

 ק"ד(ס)סי' קלב  בהר אליהה לםאוע"ג קרקע, ושאר עניני אבלות, מונה שבעה אח"כ בתוך שלושים יום. 

ו"ת מחה. וכ"כ בששעניני ה וסובר שאינה צריכה לנהוג שבעה, כי יש כמה דברים שנהגה, כגון מלאכ

צת דיני ם נהג רק מקגם אש ח"ג עמ' צג( )ח"ב עמ' פח.חזון עובדיה . וכ"כ ב)ס"ק נג( מ"בוה )א, פח( יעקב שבות

 אבלות, א"צ להשלים.

 סעיף כ':

 שמועה לאחר הרגל 

ערב החג וחג שבסתמא אנו מחשיבים את  ,מת לו מת ערב הרגלאדם ש ף ח"ג()נכ"ח סו ירוחם רבינוכתב 

. ואדם זה לא ידע על וצריך לנהוג תשעה ימים אחר החג להשלים שלשיםלמניין כ"א יום,  ושמיני עצרת

וחשוב  )ימים 'הלכתיים'(מות קרובו אלא רק לאחר עשרה ימים מהרגל, ולכאורה עברו שלושים ימים 
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כתב שיש הסוברים שזהו ספק, ומכיון שהלכה כדברי  )מו"ק טז. ד"ה והא( בעל המאורלשמועה רחוקה. 

 כתב שרוב המפרשים הסכימו להקל. )מו"ק כד:( מאיריהמיקל באבל מחשיבים אותו כשמועה רחוקה. ה

יל לנהוג לא התחשלמי  סובר שחשוב לשמועה קרובה, שלא מסתבר שהרגל יחשב ירוחם רבנו אולם

)עמ'  רמב"ןהו ה וכתב(יב: ד") נמוקי יוסףר התחיל למנות אבלות הרגל מפסיק. וכ"ד האבלות, שרק כאש

  .רל(

א נהג ניין למי שלולה למאינו ע שאם שמע שמועה בתוך הרגל, הרי הרגל )סי' תתקז(מרדכי כתב הכיוצ"ב 

  ז'. סובר שעולה לו למניין ר' יוסף אולם. ריב"םאבלות קודם לכן. וכ"ד 

 םאף על פי שא ב החג,בער אם עשרה ימים אחר החג שמע שמת לו מת :)וכ"כ ביו"ד תב, ח( שו"עכתב ה

"א, אחרים הרי ל ה ימיםעשרונמנה שעה אחת לפני החג שבעה ושבעת ימי החג ויום שמיני עצרת כ"א 

לו  אבילות קודם לא נהגשמי אין לזה דין שמועה רחוקה אלא דין שמועה קרובה; שאין הרגל עולה ל

 .(הרמב"ן ר וכ"ד)ר' ירוחם בשם בעל המאו שכן למי שלא היה יודע שמת לו מת וכל כלל,

רק יום המיתה, שונים ממובה הוסיף דה"ה למי שנקבר יום לאחר מותו, לענין שמועה קר )סק"ו( ט"זה

ודע נהקבורה ולא  יו אצלהלא לגבי אותם ש מהרש"ללעניין אבלות הולכים אחר סתימת הגולל. וכ"כ ה

ה. וכן ים מיום המיתהם מונשון ת עד שהגיע יום שלושים מיום קבורה, אינם נוהגים אבלות, כילהם שמ

 .)סק"ה( ש"ךמובא ב

ל יש ה, המורה להקרחוק שמועהדמכיון שיש הסוברים שבכה"ג חשוב ל )ח"ג עמ' קנג(חזון עובדיה כתב ב

 לו ע"מ שיסמוך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 שאלות ותשובות ממבחני הרה"ר
להלן נביא את השאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית, בסוף כל שאלה נציין את הסימן 

משנה בסעיף, כך והסעיף בסיכום בו נמצאת התשובה ובחלק מהתשובות גם את הכותרת 
שהלומד יוכל ללמוד את התשובה ממקורה. וכן הוספה של תשובה מסוכמת שתועיל לחזרה 
בראשי פרקים. כפי שראיתי, פעמים רבות שואלים באותם הסעיפים שנשאלו עליהם כבר 
במבחנים בשנים עברו, אך על נקודה אחרת בסעיף. כך שבדרך לימוד זו מקיפים לפחות את 

 צורה טובה יותר.הסעיפים הנ"ל ב

נקודה נוספת שיש להעיר: ישנם שאלות החוזרות על עצמם בחלק ניכר מהמבחנים, אך בכל 
 שנה ישנם שאלות שלא נישאלו בשנים עברו. לכן אין די בללמוד את השו"ת הנ"ל בלבד. 

 

 : באלו תנאים מותר להכין אוכל נפש ביו"ט?שאלה .1

כל שאינו  –"ן ד. רמבאפילו דבר האב –רש"י : תצה, א. "כל מלאכת עבודה לא תעשו". תשובה

 לאכת עבדים.מ –אוכל נפש. מגיד 

ה אפשר אם הי מהתורה מותר לעשות כל מלאכה לאוכל נפש, וחכמים אסרו –א. רמב"ם 

מהתורה מותר  –"ש . ראלעשות מעיו"ט, שמא יניח המלאכות ליו"ט וימנע משמחת יו"ט. ב

רק  –ל מקינון נתנא . ר'גלעשותם לימים רבים.  לעשות הכל, חכמים אסרו מלאכות שרגילים

 מלאכות מלישה ואילך מותרות. המשך התשובה לקמן. 

ובאיזה  ט, האםה מעיו": מלאכת אוכל נפש שאין מפיג טעמו כלל, ואפשר לעשות(2) שאלה .2

 אופן מותר לעשותו ביו"ט? והאם הוא לכתחילה? 

אם יעשה  –י ט. רש"מותר לבשל ביו" ם אם אפשר להכין מעיו"טג –: תצה, א. רמב"ן תשובה

אך ליראים  דרבנןמסור מעיו"ט וישאר טוב אסור לעשות ביו"ט. לדעת הסמ"ג והאו"ז האי

 עמו. ומ"מ אםפיג טמינו וסיעתו האיסור מדאורייתא. הרמ"א הביא את דעת המחמירים אם א

עיקר "כ בחזו"ע מכועוד. "י ולא הכין יכול לעשות בשינוי. מ"ב פוסק כרמ"א, וכ"כ פר"ח ברכ

 הדין. אך הבית דוד והאול"צ מקלים.

ה"ל פקפק. , הבימותרנחלקו האחרונים האם אפשר לדחות לכתחילה ליו"ט. דעת המג"א ש

כח או ש וולדעתו אפיל וכתב המ"ב שאם אין שהות מעיו"ט אפשר להקל. לגר"ז דעה שונה,

ולחן להכין על הש רגיל ד אםבגהיה טרוד אסור, אא"כ עושה בשינוי. צורת השינוי שיעשה ע"ג 

ם הוצאת כסף א ן שישבאופ . גרשז"א: מותר גם)לבוש(. והוא כדי להזכיר לאדם שיו"ט )חי"א(

  ירחא מיוחדת.טבכך  שיש יעשה מעיו"ט, או שאינו מוחלט אצלו צורת התבשיל או המין. או

 : האם מותר לבשל איטריות ביו"ט, נמק ופרט.שאלה .3

 ות חשובות כדבר המפיג טעמו. : סימן תצה. אטריתשובה

: קצירה, טחינה, בצירה וצידה לצורך אוכל נפש, האם אסורים ביו"ט מהתורה או שאלה .4

 מדרבנן ומדוע.



 

מנו מההכנה תמנע  , ושמאן בכמויות גדולותרגילים להכי -: תצה, ב. טעם האיסור: ר"י תשובה

ובצירה  טחינהוצירה מלאכות אלו נעשות לימים הרבה. שו"ע: "ק –שמחת יו"ט. רמב"ן 

 דאורייתא, שלא –ז וט" וסחיטה וצידה, אע"פ שהם מלאכת אוכל נפש אסרום חכמים". יש"ש

 –. שמש ומגן פוזיםתאין לסחוט  –. יבי"א )מ"ב(התירה התורה אלא מה שדרך לאכול ליום זה 

 יד דבר חדש.ומול ינוימותר. גרשז"א: בטחינה האדם באכילתו טוחן. אך בסחיטה עושה ש

 ו"ט? קל ביות מ: האם מותר להוליך משא ע"ג בהמה, או להוליך בהמה באמצעשאלה .5

ד ה בחול. המגיך שעושאין מוציאים משא ע"ג בהמה שלא יעשה כדר –: תצה, ג. רמב"ם תשובה

מה. אבל דעת "ג בהשא עכתב לפי שאין משתמשים בבע"ח. שו"ע הביא את האיסור להוציא מ

ביצה לב: בבואר קל מביתת בהמה. ולהוליך בהמה עם מהרמ"א שאין מצווים ביו"ט על ש

 אסור. –ו"ע שום. שאסור ור"ש בן אלעזר מתיר. ופרש"י שנראה כמוליכה ממקום למק

ר לטלטל אם מותהנים! / : במה שונה דין מוקצה ביו"ט משבת? פרט שיטות הראשו(2) שאלה .6

 מוקצה ביו"ט? פרט

 יקל, יו"ט קל"ש המו כרו לזלזל לכן פסק: תצה, ד. ביצה ב. שבת חמורה ולא יבואתשובה

כר"ש, אך  –ה"ג בכר"ש.  –ביו"ט כר"י. ר"ת  –ויבואו לזלזל בו החמירו כר"י. רי"ף ורמב"ם 

לד ירים. אבל נויש מת –אע"פ שמותר בשבת, ביו"ט החמירו. רמ"א  –בנולד הלכה כר"י. שו"ע 

 אסור. 

 ש למוליד ונולד. ין חשא –סור, גרשז"א א –מוליד לאוכל נפש: מהרש"ם 

ט שני של בהנ"ל ביו" ה הדין, ומ: כתוב שני הבדלים בין יו"ט ראשון ליו"ט שני של גלויותשאלה .7

 ומדוע. –ר"ה 

 –"ן ני של ר"ה. רשיו"ט בתיר : תצו, ב. ביצה כב. מהו לכחול את העין ביו"ט? אמימר התשובה

 ר אחר ואיבודני דבר מפכל צרכי חשאיב"ס מותר ע"י ישראל ביו"ט שני. ומותר לכבות הנ

ן מת, שני אלא לעניאשון לחולק, שרק צרכי חולה התירו. שו"ע: אין חילוק בין ר –ממון. טור 

 א שבות דרבנןוקד –רמ"א  ולכחול את העין. וביו"ט שני של ר"ה אסור דקדושה אריכתא הם.

 אבל אב מלאכה אסור. 

מעבר הדירה והכתרה ד הון, מעמ: הרב שמעון הוזמן לכהן כרבה הראשי של העיר לונדשאלה .8

אולם מחמת  בועות.ג השחשלו ושל משפחתו מירושלים עיר הקודש לעיר לונדון נקבע לערב 

צו עות והם נאלג השבוחפני לעיכובים שונים לא הספיקו הרב שמעון ומשפחתו להגיע ללונדון 

היו הרב י, האם הודיילעצור באמצע הדרך ולחגוג את חג השבועות בכפר בודד ללא שום 

 שמעון ומשפחתו חייבים לנהוג יו"ט שני של גלויות?

: תצו, ג. חגי ישראל תלויים בלבנה. בעבר בי"ד היו מקבלים עדות על המולד, תשובה

וכשקידשו בי"ד את החודש היו יוצאים שלוחים לגולה. וכשהיו בגלות רבים היו מדליקים 

את החודשים עד סוף הדורות. אבוקות עד שקלקלו הכותים. בימי הלל קדשו בית דינו 



 

לרמב"ם בכל מקום שהשליחים היו מגיעים עד יו"ט א' של סוכות נוהגים יום אחד. ולריטב"א 

 הכל תלוי בגבולות א"י. ונחלקו מה דין אילת.

ר לנהוג וץ לתחום מות... חכחולה: חולין קי. רמי בר תמרי במעלי יומא דכיפורי אכל דין היוצא

תר, עתו לחזור מודו אין כל זמן שלא הגיע ליישוב, אפיל –ע"פ האו"ח שלא כמנהג העיר. שו"ע 

שני, שהטעם  ג יו"טרק כשהגיע למקום ישוב ישראל חייב לנהו –שעדיין לא הוקבע. מג"א 

 מפני המח' ולא שייך בישוב גויים. 

קר מפני מותר, וכ"ד ט"ז שהעי –אסור. אבקת רוכל  –: תוספות ומג"א מלאכה בצינעה

 אסור.  –"א . גרשזלסמוך על המקלים במוקצה –וכשעושה בצינעה מותר. חזו"ע  המחלוקת,

ויות אם הם של גל ט שני. בני א"י שבאו לחו"ל, האם מותרים לעשות מלאכה ביו"א: שאלה .9

ו אין תם לחזור, אאם דע הנ"לבנמצאים ביישוב ואם עוד לא הגיעו ליישוב, פרט מה יהיה הדין 

וא אשון, האם הומה הרה במקחליט לא לחזור לא"י, אך אשתו נשאר. בן א"י שהבדעתם לחזור. 

 בכלל הגדר של 'דעתו לחזור' או לא.

 –חזור: רדב"ז עתם לגבי ד. לגבי הגיעו לישוב עיין בתשובה הקודמת. לא: תצו, ג. תשובה

יתו ביון שעקר עם ור, כלחז העוקר דירתו עם אשתו ובניו לישא וליתן ולהרויח, אע"פ שדעתם

שנה הוא  –זו"ע חי"א, ר, צמוצא פרנסתו אינו זז משם. כיום שהנסיעות קלות: אבני נזכל ש

שנה  –. אג"מ שנים לאחר כמה –הזמן הקובע, שחייב בתשלומי וחיובי המקום. משנה הלכות 

ראשון, חשוב ומה הה במק. אחרונים : מי שאין דעתו לחזור, אע"פ שאשתו נשארבשנתיים. 

 כאין דעתו לחזור.

 . ספק נולד.3ה. . ספק מוקצ2. ספק צידה. 1: באר הדין במקרים הבאים: (2)שאלה  .10

יש לו מתירים,  – ? מגידהחמירו . תצז, ג. ביצה כד. ספק מוכן אסור ור"ג מיקל. מדוע1: תשובה

יצה שנולדה בכ גם : א"ורצו חכמים להחמיר. אך לרשב"א הוא מדרבנן ומקלים. מ"מ הקשה

מוקצה ונולד מחמירים  . שם במ"ב, כל ספק2ספק צידה אסור.  –תהא מותרת, דמדרבנן. שו"ע 

 ולדה וספקה. כנ"ל. וכן בתחילת סימן תקיג לגבי ביצה שנ. 3בהם כשל תורה. 

ם והנ"מ ראשונייטות הש: מה הטעם שאין להראות סכין לחכם ביום טוב? פרט את (2) שאלה .11

 למעשה. / האם מותר לבדוק סכין ביום טוב כדי לשחוט?

ץ מא יצא חוש. ב. "י(רש): תצח, א. א. עובדין דחול, ואוושא מילתא שדעתו למכור תשובה

מותר לחכם  – א ומ"ב. מג"ו"ע()רמב"ם וש. ד. שמא יחדדנה )רז"ה(. ג. תיקון כלי )בה"ג(לתחום 

ה, אסור צאת יפגם אם בדק מעיו"ט ונמ –להראות לחכם אחר, שאין חשש שישחיז. מ"ב 

 ם הראה ונמצאת יפה מותר לשחוט בה.א –להראות ביו"ט. ב"ח 

 ש?כל נפוכיוצ"ב לצורך או: האם לדעתך מותר לשבור מנעול של דלת שאלה .12

. אבל בכלים שלמים מותר. )ר"י, ר"ש מתיר(: תקא, ו. ביצה לג. אסור להסיק בשברי כלים תשובה

המג"א כתב שכמו שהתירו הבערה לצורך, ה"ה לסתירה משום 'מתוך' ע"ש. בסימן תצה 



 

ג. לגבי מבואר שמכשירי אוכל נפש מותרים אם לא היה יכול לעשות מעיו"ט. וכן סימן תקיט, 

 סתירת פותחת.

 : האם מותר לעשות מנגל ביום טוב עצמו? שאלה .13

 לגבי הבערה: יו"ט.ן מע: תקב, א. ודאי שבשר במנגל הוא דבר שמפיג טעמו אם מכיתשובה

טנים אסור, צים קרק ע –עיין בתשובה הבאה. יש ליזהר לא להוציא גחלים מהמנגל: טור 

 –כבה. שו"ע שום ממסור ובר שאם אחזה האש אובגסים אפילו אחזה האש מותר. אך הרוקח ס

ח יבוי. אם לוקוין לכאם מעביר מצד לצד מותר, שאינו מתכ –אם לא אחזה האש מותר. רמ"א 

 –מותר. מ"ב  גם אם לוקח למקום אחר –אסור לקחת כדי להאיר. ט"ז  –עץ מהמדורה: מג"א 

 כיון שאינו פ"ר תלוי בכוונתו. 

מותר  –רש"י  הדלקה,הבות לצורך אוכל נפש אא"כ הוא לצורך ור לכאס –לגבי הכיבוי: רי"ף 

אפות ן שאי אפשר לו כיושלנ לכבות לצורך או"נ, וכשא"א בענין אחר. שו"ע תקז, ד : תנורים

ן, כ אי אפשר בלא כבה,מבהם בלא גריפה, מותר לגרפו מהאפר והגחלים, ואף על פי שהוא 

רי זה כמניח ש, והל נפכבות לצורך אוכוכשם שמותר להבעיר לצורך אוכל נפש כך מותר ל

 בשר על הגחלים.

ר בשיל. אך לאחרך התלצו נפנוף וערבוב הגחלים: רמ"א בסימן תקיד, א פוסק שמותר לכבות

וקצה , כיון ינם מים אגמר המנגל אסור לכבות את הגחלים. טלטול הפחמים: מותר, הפחמ

 שעומדים להסקה. וכ"ד הגרשז"א.

מש באש ר להשתאם מותביו"ט להוציא אש מאבנים או מעצים, וה : א. האם מותר(4) שאלה .14

ור? ם טעמי האיסומה ה ורה?שהוצאה ביו"ט שלא כדין. / האם איסור הבערה ביו"ט הוא מן הת

 עבר והבעיר האם מותר לו ליהנות מהאש?

יכול  –ע? רמב"ם . מדויו"טב: תקב, א. ביצה לג. אין מוצאים את האור, משום שמוליד תשובה

אש:  יה. אם הוציאמוליד דבר שלא ה –איסור דרבנן של נולד. רא"ה  –וציא מעיו"ט. ראב"ד לה

כ"ד חזו"ע. ותיר, ן ומלט"ז האיסור מדאו' ולכן אסור להשתמש בה. והמ"ב סובר דמדרבנ

 מותר, האש טמונה.  –אסור, ממציא אש. שו"מ  –הדלקת גפרורים: כת"ס 

 מדוע.ו –דשות : האם מותר לבשל ביו"ט בקדירות חשאלה .15

ש באש, ויש חש מידיםעאם  : סימן תקב סעיף ד. ביצה לג: ליבון רעפים, צריך לבדקןתשובה

 –כלי. רא"ש  עושה נמצאושיפקעו ונמצא טורח של לצורך. או שצריך לחסמן והיינו לחזקן 

ל יך ליבון. אביקה שימותר, שרק כשהיא ר –אסור לבשל בקדירה חדשה, מכה בפטיש. תוספות 

 –להקל. מג"א  בשעה"ד אפשר -יש אוסרים. ט"ז  –מותר. רמ"א  –כשמבשל מאכל. שו"ע לא 

 רק כשאין לו מה לאכול. 

ום יו"ט, או י בת, אווא ש: האם מותר לבשל קדירה מלאה בשר מיו"ט לצורך מחר, אם השאלה .16

 חול, כשאינו צריך אלא לחתיכה אחת, פרט ונמק.



 

יכה אחת. א לחת"צ אלכל הקדירה בשר אע"פ שא: תקג, א. ביצה יז. ממלאה אישה תשובה

קל, וריבוי  יסורואיו"ט  –מנחות סד: ענף עם שלושה תאנים וכו'. מדוע הקלו?. תוספות 

דה כל המים כיחי –א"ה אסור מהתורה, והקלו ביו"ט באוכל נפש. ר –בשיעורין מדרבנן. ר"ן 

 דחאו, מה לי יטב"אריל. אחת ואין איסור להרבות, ובבשר מותר רק כשרוצה לשפר את התבש

 גוף אחד או שני גופים.

מותר  גם לאחר שהניח את הקדירה ע"ג האש –רק בטירחא אחת מותר. רשב"א  –רש"י 

י ימים ט ואפילו בשנו יו"בת אלהוסיף. שו"ע: אסור לבשל או לאפות ביו"ט למחר, אפילו הוא ש

 –. מג"א ט שניתר ליו"סור לומר שרוצה המוא –של ר"ה. אבל ממלאה קדירה בשר. יש"ש 

עניין לו' או דרבנן נ"מ אם אסור מדא –מחמיר, ובדיעבד לא נאסר. ביה"ל  –נוהגים היתר. מ"ב 

 ספק אם יתבשל עד השקיעה.

ועיל לאכול מר, לא רק כשצריך חתיכה אחת מותר להרבות, אבל כשעיקר בישולו למח –ב"ח 

י בשל הרבה מינמותר ל –ל אסור. מ"ב ותר להערים. ורק מיו"ט לחומ –חתיכה, דמערים. מג"א 

 תבשיל ביו"ט ראשון אע"פ שישאר למחר. 

מה הנ"מ ודרבנן? הוא מהתורה או מ –: האם האיסור לבשל לשבת מיו"ט שחל בע"ש (2) שאלה .17

 שמביא הביאור הלכה להנ"ל? 

 ת רבה אומרים: לדעם מו: תקג, א. יסוד המח' האם אסור מהתורה או דרבנן, בפסחיתשובה

רא"ש  הואיל. רי"ף ומריםין איל ואם יזדמנו לו אורחים ולכן אסור מדרבנן, ולרב חסדא אהוא

פק סהנ"מ לעניין ביא שהה"ל ועוד כרבה, ר"ח כרב חסדא. ועיין בזה בתחילת סימן תקכז. הבי

כול להספיק אמת יבאם  אם יתבשל עד השקיעה. שגם לדעת המתירים משום 'הואיל' הוא רק

 להנות ממלאכתו. 

איזה אופן וי? ובזה תל : האם מותר לבשל מיו"ט ראשון של ר"ה ליום השני ובמה(4) אלהש .18

 התירו לבשל ביו"ט אחד לחברו בלא פקפוק?

. י י"ט של ר"הוא שנלו ה: תקג, א. עיין למעלה. אסור לבשל ביו"ט לצורך מחר אפיתשובה

רק  חת הואאשה השאלה אם הם קדושה אחת או שתי קדושות, ומה שנוקטים שהם קדו

 ק.ירו בלא פקפוין התבשילתלחומרא ולא להקל ולהתיר מלאכה מיום ראשון לשני. ע"י עירוב 

דוך ביו"ט למותר  ן? האם: א. מלאכת טחינה ביו"ט, האם אסורה מהתורה או מדרבנ(3) שאלה .19

 מדוע?ויו"ט? הם בתבלין או מלח במכתשת? ב. האם מותר לשחוק תבלינים ברחיים של

תבלין כדרכן באבן  –תבלין בעץ ומלח בפך ובעץ. ב"ה  –: סימן תקד. ביצה יד. ב"ש תשובה

כל הקדרות צריכות מלח, כל התבלין מפיגים טעמן.  –ותבלין בעץ. הטעם: רב הונא ורב חסדא 

מותר לדוך מלח גם  –נ"מ כשיודע מה מבשל, או שמתבל בכרכום שאינו מפיג טעמו. רי"ף 

רק בעץ מותר. שו"ע: תבלין כרגיל, מלח בשינוי. רמ"א: גם בתבלין  –באבן בשינוי. תוספות 

יש מחמירים בתבלינים שרק אם לא ידע מה יבשל מותר. ויש שבכל מקרה  –ישנה. מ"ב 



 

אסור ברחיים, דעובדא דחול.  –: רא"ש שחיקת פלפליםהצריכו שינוי שיזכור היו"ט. לגבי 

מלח המעורב יש"ש וב"ח מתירים רק בשינוי. : ב"י מתיר, דיכת כרכוםאסור מהתורה.  –רשב"א 

 מותר, הואיל ואינו טורח בפנ"ע. מהרש"ל מחמיר. –: א"ר ומ"ב בתבלין

 : האם מותר לחתוך את הירקות ע"י מכשיר סלייסר ? שאלה .20

ק מותר לחתוך ד –י"א מותר לקצוץ את כל הירקות שמפיגים טעם. ח –: תקד, ג. שש"כ תשובה

חר. אנים בה ליום ין טוחמותר בלא שינוי, שא –ך בפומפיה, אול"צ דק בלא שינוי. לגבי חיתו

 י מעט.ך שינואסור, ויש שהתירו בשינוי. מהרמ"א נראה שבמורג חרוץ צרי –גרמ"א 

 : האם מותר למדוד תבלין ביו"ט ומדוע?(2)שאלה  .21

ר. תרק לנחתום מו –ור טלו. : תקד, ד. ביצה כט. הנחתום מודד תבלין שלא יקדיח תבשיתשובה

ם בחול אסור, כיון שיש אוסרים, וג –מותר. מג"א  –ה"ה לכל אדם, ודיברו בהווה. שו"ע  –מגיד 

 הדרך לקחת באומד. וכ"כ המ"ב אם בחול לא מודדים. 

 : האם ובאיזה אופן מותר לחלוב בהמה ביו"ט ?(4) שאלה .22

דש.  – מפרק משום לדות: סימן תקה. אסור לחלוב בהמה העומדת לחליבה או לגדל ותשובה

ה אוכל היא, ה כולאכיללכיון אינה עומדת לאכילה יש עליה שם של פסולת. אך אם עומדת 

ים מותר לסחוט ענב – מואלולכן החולב לתוך אוכל מותר, דמפריד אוכל מאוכל. שבת קמד: ש

רה מותר אם גם לקע –משמע שמותר לחלוב עז לקדרה. סמ"ג  –לקדרה ולא לקערה. רב חסדא 

אכילה ורוצה לבהמה העומדת  –אין רוח חכמים נוחה הימנו. שו"ע  –סמ"ק  יש בה פרורים,

ו. בא החלב לתקנגון שר, כלחלוב לחלב, אסור לקדירה שאין בה אוכל, ואם יש בה אוכל מות

וולדות או  לגדל בהמה העומדת –ומותר אם החלב נבלע בפרורים, אך לא כל צאנו. מג"א 

מ"ב שבמקום כתב הר, וה שגם העומדת לחליבה מותלחלבה, אסורה משום מוקצה. דעת הרז"

חליבה, ולכן מדות לבזמנינו כל הבהמות עו –מניעת שמחת יו"ט מותר לסמוך עליו. שש"כ 

שמחת יו"ט  במקום מניעת –מוקצה. חי"א  –: רז"ה העומדת לגבן ולייבשדינה כמו בשבת. 

 מותר. 

ר. יש להקל, ונהגו לאסו –שמוכן. רמ"א ותר, מ –סור. רשב"א א –. הגה"א ע"י גויאופני היתר : 

אצלו ועושה  אם עובד –גם בו ביום מותר. מנוח"א  –וביו"ט שני של גלויות מותר. יש"ש 

 עומדתשכוההיתר הוא  גם גוי מותר רק כשחולב לתוך אוכל, –בשביל עצמו מותר. בית מאיר 

 ש שהתירו ע"ייחמיר. מותר כשאין גוי. משפטי עוזיאל ה –. מנוח"א חליבה לאיבודלחליבה. 

 גרמא.

י הקמח. ג. . ניפוקמח. בה: אפיית פת ביו"ט, מה הדין בדברים הבאים: א. מדידת (2) שאלה .23

 הפרשת חלה?



 

הלכה כרב  – אסור. רא"ש –מותר למדוד. שמואל  –: מדידה: תקו, א.. ביצה כט. רב תשובה

א ח באומד. מג"ם, אלא יקין מודדיא –כשמואל, שיכל למדוד מעיו"ט. שו"ע  –באיסורי. רי"ף 

 יין לקמן.עהפרשה אינו צורך הפת, ולא יתקלקל אם לא ימדוד. לעניין ניפוי ו –וט"ז 

ו פסולת שנפל בוב אוזר ביד : האם מותר לברור ולנפות קמח ביו"ט, והאם מותר להסי(3) שאלה .24

 לקמח ביו"ט? 

פל צרור תירים. ואם נמהודה י ור' . תקו, ב. ביצה כט: אין שונין קמח ביו"ט, ר' פפייסא: תשובה

ד גם לעולם אסור לרק – רש"י ן()כמה מהולתא הדרן/רקדאו קיסם שונין. ויש אוסרים משום בורר. 

ם רוצה "י שינוי. ואעאין מרקדים בתחילה אפילו  –גם לרקד מותר בשינוי. שו"ע  –בשינוי. ר"ן 

ב. ותר לנפות שור, ומאסו – : ראב"דסילוק בידלייפות הקמח מותר בשנוי כגון ע"ג השולחן. 

יש  –וי. רמ"א אם נפל צרור או קיסם מותר לרקד שנית גם בלא שינ –מותר. שו"ע  –רשב"א 

יון כאול"צ מתיר  –נינו רק בשינוי מותר. קמח בזמ –מתירים להוציא ביד, ויש אוסרים. ב"ח 

 שכבר מנופה. 

משקה אסור נפל לשזבוב  – : ע"פ האמור לעיל דומה לנפל צרור. ט"זזבובים שנפלו לקמח 

 גם ביד חשוב בידו, מכיון שהדרך ליטול הצרור –להוציא לבד, אלא יקח משקה עמו. חי"א 

דרך לברור ל כשה. אבלבורר. אך הגר"ז כתב שאסרו רק בקמח שהדרך לעשות לימים רבים

 לעכשיו מותר. 

עיו"ט כיצד בלושה ייסה שנ: א. הפרשת חלה ביו"ט. ומה הדין בשכח להפריש חלה מע(3) שאלה .25

בת? ב. האם ועד לשהמי ינהג? וכיצד ינהג בערב פסח שחל בשבת ושכח להפריש חלה מהלחם

 מק!? ונמותר להפריש 'זרוע לחיים וקיבה' ביו"ט מבהמה שנשחטה מעיו"ט

ו"מ שהפרישן אפילו תר – . תקו, ג. ביצה לו: לא מגביהים תרומה ומעשר. רמב"םא: תשובה

 הפרישן מאמש,כול לימתנות  –לכהן ביו"ט, כ"ש חלה. מהר"י אבוהב  מאתמול מותר להוליכן

 עיסה שנילושה ש חלה.הלש עיסה ביו"ט יכול להפרי –שהפירות ניכרים, משא"כ בחלה. שו"ע 

 –אסור. רשב"א  –לא מפריש. רי"ף ורמב"ם  –מפריש, אבוה דשמואל  –: ביצה ט. רבא מעיו"ט

"י חו"ל. אבל באביו רק רבא אמר דבר –ט אסור. רא"ש רק כשגמר הגלגול והלישה לגמרי מעיו"

ע"פ שחל . אוכל ומשייר קצת –אסור. רמ"א  –צריך להפריש קודם האכילה ואסור. שו"ע 

יפריש  –חיים  . נתיבאסור לאכול ממנו, שצריך לבער החמץ ונמצא שאכל טבל –. מג"א בשבת

 –: מרדכי תפית הפאכשאין פת אחרת אפשר להקל.  –ויתן לכהן קטן, או גדול שטבל. מ"ב 

יכול לאפות,  – . ב"יוכלהאסור לאפות חלה שהופרשה מעיסה שגלגל מעיו"ט, שאינו יכול לא

ת אפות פת נוספיכול ל –א "כ מפריש. ב"ח אוסר ומג"א מתיר. רמ"שהרי חלת חו"ל אוכל ואח

וכן משום  אוכלה"א לויצרפם ויפרישם גם על מה שלש מעיו"ט. הב"ח אסר כיון שכעת א

 שפשע ולא הפריש.



 

 מתנות ביו"ט.פריש האפילו נשחטה הבהמה מעיו"ט מותר לה –. תקו, ט. שו"ע ע"פ רשב"א ב

ום עושה כל ונוכשמפריש אי ועומדות, וניכרים קודם הפרשה.כיון שלא טבלו, והן כמופרשות 

 כביכול.

ת את העיסה ל לאפוישראל: ישראל וגוי שיש להם עיסה או בהמה בשותפות, האם מותר שאלה .26

 או לשחוט את הבהמה ביו"ט? 

טה אל מותר לשוחל ישריה ש: תקו, ו. ביצה כא. אמר רב חסדא בהמה חציה של גוי וחצתשובה

עודה עיסה. בחלקה ול ללכזית בשר בלא שחיטה. אבל עיסה אסור לאפות שיכ ביו"ט, דא"א

 וכ"כ השו"ע.

טובה אסור בהמה האם הגוי רוצה לתת לו ה –לענין בהמה: תצח, יא. בהמה מותר. מג"א 

סור לשוחטה, גוי א תמיד יש מעלה בזו שאין בזו. אם כל הבהמה של –לשחוט שניהם. א"ר 

 ין לעשות מלאכה בשל גוי.ונחלקו האם ללמוד מכאן שא

 : האם מותר ליישר רשת שהתעקמה לצורך צלייה ביו"ט?שאלה .27

מחלוקת ר'  נרצם,שפוד ש: תיקון כלי: תקט, א. ביצה כח: אחד סכין שנפגמה ואחד תשובה

ר"י וכ"כ מים, ובה"ג כק כחכז פסיהודה ורבנן. ר"י מתיר אף מכשירי אוכל נפש, דלא כרבנן. או"

מותר כאשר  –רוחם יאשר רק מתקן ולא עושה כלי גמור. רבנו תר לתקן כמו –השו"ע. רז"ה 

 יפוד גם כאשרשאין מתקנים  –בכל מקרה אסור. שו"ע  –השיפוד אינו ראוי לשימוש. רמב"ם 

"ט, ול ונשבר ביוינו יכדוקא כאשר יכול לצלות בו כך, אבל אם א –יכול לתקן בידיו. רמ"א 

התיר מה ש –אול"צ  גמור. רק כאשר אינו עושה כלי –. מ"ב מותר לתקנו. ואין מורין כן לרבים

יק מותר גם א הספאם ל –מרן לעיל תצה הוא דוקא לדברים המכשירים כתבלין וכד'. מ"ב 

 לעשות מכשיר אוכל נפש ביו"ט.

 

 

 כל נפש. לצורך או –ין : האם מותר לעשות כלי, לתקן כלי שנתקלקל, להשחיז סכ(2) שאלה .28

א ביצה כח: מובכין, בסהתבאר בתשובה הקודמת. לגבי השחזת  ב. תיקון כלי-: תקט, אתשובה

על של אבן,  –. רא"ש ין כןמור שאין להשחיז סכין ביו"ט. אלא שמותר להעבירה ע"ג סכין, ואין

ין ץ או אבן, ואמחדדה ע"ג ע –גם בשל עץ לא מתירים. שו"ע  –אבל עץ מותר לכתחילה. ר"ן 

 ור. יבואו לחדה במשחזת. ואם אינה חותכת כלל אס מורין לרבים שלא

 בילת כלים.טן. ג. . ליבוב: האם המלאכות דלהלן מותרות ביו"ט: א. הגעלת כלים, (3) שאלה .29

תקט, ה. ר"י התיר ללבן כלי ביו"ט, שנראה כמחממה לבשל תחתיה.  -: הגעלה וליבון תשובה

שניכר שעושה להכשיר. וכ"כ שו"ע. והבערה זו היא מצרכי הבישול. אך בליבון גמור אסור 

גם כשלא יכל ללבן מעיו"ט אסור, שנראה כמתקן  –ה"ה שאסור להגעיל. א"ר וחי"א  –רמ"א 



 

בכה"ג מותר. וכשלא יכל להגעיל מעיו"ט יש להקל ואין להורות כן לרבים. שיכול  –כלי. מג"א 

 ם מעט.יכול להרטיח מים, שבדעתו לשתות מה –לומר שעושה כן להדיח. גרשז"א 

 –יד מתקן כלי. מגשהא. כסעיף ז. ביצה יז: גזירה שמא יטלטל ד"א ברה"ר. סחיטה. י –טבילה 

מותר  –. שו"ע ל ממנויתן לגוי ויחזור וישאי –אם עשוי למלא מים, יכול להערים. מרדכי 

ביל ם לא יכל להטמש. ואבדיעבד מותר להשת –להטביל ויש אוסרים. ויר"ש ישאיל לגוי. מג"א 

רבנן ית שהחיוב מדבזכוכן. ו"ט מותר להטביל ביו"ט לצורך תשמישו היום. ואין מורים כמעיו

 מותר להורות גם. 

אם מותר היו"ט? בוכל א: האם מותר לטלטל אבנים כדי להשתמש במקומם לצורך הכנת שאלה .30

 לפצח אגוזים באמצעות אבן ביו"ט? 

 –"ט. מג"א חת יוכל נפש ושמותר לטלטל מוקצה לצורך אומ –: תקט, ז. ר"י ורמ"א תשובה

צה קוממותר לטלטל  -אסור לאכול או להנות מהמוקצה עצמו. ובסימן תקיח ס"ג ברמ"א 

פירות, אם פני הים ללצורך אוכל נפש. וכתב המ"ב שמותר לטלטל אבנים או עפר המונח

ריך את צם אם שונח מונעים את הגישה אל הפירות. וה"ה שמותר לטלטל העץ ממקום שמ

 כדי להעמיד שם אוכל נפש וכד'.המקום 

יד, ב תלמלול מלילו : באר הדין, האם מותר לברור ביו"ט ובשבת במקרים הבאים:שאלה .31

 באמצעות כלי ובאיזה כלי. 

אוכל, אפילו ול יד עיד  : תקי, א. ביצה יב: המולל מלילות מעיו"ט למחר מנפח עלתשובה

בלא  ט מותר אפילוביו" –"ף עצמו. רי בקנון ותמחוי אבל לא בטבלה, נפה וכברה. וה"ה ליו"ט

פה וי, אך לא בנמותר גם בקנון ותמח –גם ביו"ט מותר רק בשינוי. שו"ע  –שינוי. תוספות 

יה י, אך שלא יהמותר גם בכל –יש המחמירים למלול בראשי האצבעות. אול"צ  –וכברה. מג"א 

 .ו ביוםלבקטניות הדרך לברור מה שצריך  –מיועד לברירה לזמן מרובה. גר"ז 

 אוכל, לצורךהמתוך  פסולת : האם מותר לברור אורז ושאר קטניות ביו"ט כאשר בורר(2) שאלה .32

 סעודה הבאה?

בחיקו  כדרכו, –ב"ה  אוכל,בורר אוכל ו –: תקי, ב. ביצה יד: הבורר קטניות ביו"ט, ב"ש תשובה

ל מרובה. והכל הטירחהבפסולת מרובה על האוכל, נוטל האוכל, גם כש –בקנון ותמחוי. ר"ג 

לת מרובה גם כשהפסו –כשהפסולת מרובה הכל מוקצה. ריטב"א  –שממעטים בטירחה. רש"י 

א רר אוכל. מג"ובה בואוכל מרובה בורר פסולת, פסולת מר –אין האוכל מתבטל אליה. שו"ע 

 פסולת מאוכל המיקל לברור –אפילו בורר לבו ביום ולא לאלתר מותר. ביה"ל  –ע"פ הרמ"א 

 ך לא להניח. ותר אלאלתר מ –ודה אחרת יש לו ע"מ לסמוך. אף שיכל מעיו"ט. ט"ז גם לסע

 : האם מותר לסנן אטריות ביו"ט במסננת המיועדת לכך?שאלה .33

אם היה  –: תקי,ג. שבת קלד. אין מסננים את החרדל במסננת שלו. דמיחזי כבורר ב"ח תשובה

גם אם  –ור, ואפשר ע"י שינוי. ביה"ל אס –מותר ביו"ט. מג"א  –טרוד ולא יכל לעשות מעיו"ט 



 

היה יכול מעיו"ט מותר לסנן ביו"ט שבאוכל נפש לא מחלקים. מהמג"א משמע רק אם לא יכל 

 מעיו"ט.

 יו"ט?במאה : האם מותר ליהודי/לגוי בשליחות יהודי, להכין גבינה וחשאלה .34

מגבן ולב ומחבץ וח –וחם ו יר: עשיית גבינה: תקי, ה. שבת קלד. מהו לגבן? אסור. רבנתשובה

רבנן. לתוס' אסור מד –"י בו"ט, שהוא יותר טוב כשהוא בן יומו. ימותר לצורך  -אסור. תוספות

משום שעושה  –ואין עושים חמאה מהחלב. מג"א  –אין עושים גבינה ביו"ט. רמ"א  –שו"ע 

  שות ע"י גוי.תר לעל מולימים רבים הוי עובדא דחול. ואם אינו צריך אלא חושש שיתקלק

 : האם מותר להוביל ארגז של בקבוקי יין דרך רה"ר ביו"ט?שאלה .35

יביאם בסל  קום לאמביא כדי יין ממקום למהט. ביצה כט: -: סימן תקי. סעיפים חתשובה

ו אלמלאכה רבה  מתכויןכגנאי יו"ט, שנראה  –ובקופה, אבל מביא על כתפו, או לפניו. רש"י 

תת ארבעה או קופה לך לשנות. לא יביא בסל ובריצ –להוליך למקום רחוק כדרך חול. שו"ע 

האיסור  –ג"א מיאם. ט הבחמישה כדים, אלא יביאם על כתפו או לפניו, דמוכח שלצורך יו"

ותר עדיף מכאשר  –גם בתוך העיר הקילו. מג"א  –דוקא במבואות שרבים מצויים. שעה"צ 

 להוליך הרבה יחד ולמעט בהילוך.

דליק אש ותר להמ/ האם  מדורה ביו"ט על מנת להתחמם כנגדה?: האם מותר לעשות (3) שאלה .36

 ביו"ט לצורך חימום, ע"י ישראל וע"י גוי ומדוע?

מתירים.  –ה, ב"ה ם לשתילא יחם חמין לרגליו אא"כ ראויי –: תקיא, א. ביצה כא: ב"ש תשובה

 ם יורותאסור לחמ –משום 'מתוך'. מהרי"ל ורמ"א  –מתחמם כנגדה. ר"ן ועושה מדורה  -שו"ע 

ר. "י גוי מותע –מג"א  גים.בית החורף ביו"ט, שלא תמיד הוא שווה לכל נפש, אלא רק למעונ

 גם ע"י ישראל.  –מ"ב 

 לים?כהדחת  צורךל: האם מותר לחמם ביו"ט מים כדי לרחוץ רגליו ומדוע. או שאלה .37

ו ורק לרגלי ם,מעונגירחיצת כל הגוף אינה שווה לכל נפש אלא ל –: תקיא, ב. רי"ף (5) תשובה

מותר  –. שו"ע גם אם רוחץ אבר אבר אסור –הרחיצה שווה לכל נפש. מגיד  –התירו. רמב"ן 

מותר להחם  –מ"א רחת. להחם לרחיצת ידיו אבל לא לכל גופו, אפילו אינו רוחצו בבת א

 ש עצמו.וכל נפאסור לחמם לרחיצת כלים, שאינו מכשיר הא –לבשל או להדיח. אול"צ 

בוילר או וחמו במים, שההדין להתקלח או לטבול בחג? פרט: מים קרים או ח: מה (3) שאלה .38

 בדוד שמש? / האם מותר לרחוץ כל גופו במים שחוממו בעיו"ט?

מותר, שרק בשבת  –רי"ף בשם גאון ושו"ע רחיצה במים שהוחמו מעיו"ט: : תקיא, ב. תשובה

ם המחמירים מתירים אבר אבר. ג –אסור, גזירה עיו"ט אטו יו"ט. א"ר  –גזרו. תוספות ורמ"א 

אסור.  –: אול"צ הוחמו בדוד שמש או בוילראוסר בקטן.  –וה"ה שמותר לרחוץ קטן. מג"א 

טבילה הוחמו מעצמם דינם כהוחמו מעיו"ט. גרשז"א וגרע"י התירו רחיצה בהם.  –רעק"א 

לגבי סתם מותר, שאינו בכלל גזירת מרחצאות. ו –אסור. קרבן נתנאל  –: חכם צבי במים חמים



 

טבילה מובא בביצה יז: ושו"ע ס"ג שמותר לטבול ביו"ט. וע"ע בסימן תקיד, ב. לגבי הכנסת 

 מים קרים לדוד שאין לו בהם צורך ביו"ט.

מטרה לחמם כזית בה מר: האם מותר בימות החורף לפתוח את ברזי הצינורות של הסקשאלה .39

 את הבית, למרות שע"י כך יתחממו המים הקרים שבצינורות?

 סור להחם ביתי"א דא –מותר לעשות מדורה להתחמם כנגדה. רמ"א  –: תקיא, א. שו"ע תשובה

ע. ול מותר לכו"ור גדם הקהחורף ביו"ט שלפעמים אין הקור גדול אוינו אלא למפונקים. וא

 מאכלים נקרשים. ה –מהו קור גדול? מג"א 

שמעשן יזהר כיך להר: האם מותר לעשן סיגריה ביו"ט? ולדעת המתירים ממה צ(2) שאלה .40

 ביו"ט?

עישון מזיק ה –פנ"י  אסור, אינו שווה לכל נפש כמוגמר. –: תקיא, ד. קרבן נתנאל תשובה

כל לכן חשיב כאוועיכול למותר, שהרבה רגילים בו. ומועיל  –ובכוונה לא משתמשים בו. חכ"צ 

ידליק א זהר שלימותר מחמת ההנאה שבדבר.  –נפש. והוא נחוץ לאלו המעשנים. אול"צ 

 מהגחלת שלא יגיע לכיבוי. נידון לגבי מחיקת אותיות.

ם מדרבנן? הא ורה אורם מהת: א. בישול והוצאה לצורך גוי ובהמה ביו"ט, האם איסו(3)שאלה  .41

/ גוי  צוות ביו"ט?ורה ומתומר מותר לבשל או להזמין גוי שהוא עובד אצלו, או יהודי שאינו ש

 מוכן, והאם ל שכברתבשי"ט, האם מותר לתת לו מהמכובד, שנקלע למקום ישוב יהודים ביו

 ביתו?שדר ב ד זרמותר לבשל ולהרבות גם עבורו? האם מותר לבשל ביו"ט עבור עוב

ב. ביצה כ: לכם ולא לגוים. אין מזמנים את הגוי ביו"ט גזירה -: סימן תקיב סעיפים אתשובה

א"א לומר 'הואיל' שאינו ראוי ירבה בשביל הגוי דבר איסור. ולכן  –שמא ירבה בשבילו. רשב"א 

ירבה בדברים הכשרים, ונחשב שלא לצורך.  –אלא לגוי. ולדעתו האיסור מדרבנן. מאירי 

רק גוי שרוצה לכבדו ולהרבות בשבילו מנות אסור.  –לדעתו האיסור מדאורייתא. רא"ש 

גם אם מפציר בו שיאכל אצלו,  –מותר בשפחות, שאפשר לפייסן במשהו אחר. ט"ז  –הגה"מ 

אחר שתיקן כל צרכי הסעודה מותר להזמין. ושעה"צ כתב שבכל  –אם בא מאליו אסור. מג"א 

מקרה אסור. מחלוקת נוספת: מרימר ומר זוטרא היו אומרים, אם טוב לך במה שטרחנו מוטב. 

 –האמירה אינה מועילה, והזימון הוא הבעייתי, והאוכל בלא זימון מותר. רשב"א  –רמב"ם 

האיסור הוא להזמין, את עבדו מותר, וה"ה לכותי שבא מאליו. יש"ש  –שו"ע האמירה מעכבת. 

: מאמ"ר אוסר, שמא יבשל בנפרד. א"ר כשמבשל גם לעצמומיקל.  –גם ע"י גוי אסור. מג"א  –

: רדב"ז אוסר, מהרש"ך מתיר. בנין ריבוי למי שאינו שומר תו"ממיקל. מ"ב מיקל במקום צורך. 

האיסורים מפורסמים וא"א להחשיבם כתינוקות  –וקות שנישבו. אג"מ חילונים מותר, תינ –ציון 

 –אם מתבייש לעבור איסור בפני אדם גדול, חשוב לעושה בצינעה. גריש"א  –שנישבו. מ"ב 

יכול להקנות המאכלים מעיו"ט לחילוני. אם מחלל בפני עשרה מומרים כמותו, לרעק"א אינו 

יא, שודאי יש שומרי תו"מ שיודעים ממעשיו. חשוב כמחלל בפרהיא, לאחיעזר נחשב כפהרס



 

. 1אם הוא במקום ציבורי כבית מלון, לדעת הגרנ"ק אסור לארחם, הצי"א סובר שמותר כיון: 

. היערות דבש מתיר לתינוקות 3. הרשב"א סובר דוקא באיסור, 2שיתכן והוא תינוק שנשבה, 

 שנשבו.

וק, ן מהפת לתינאלי יתישרמקפיד שה : גוי שביקש מישראל לאפות לו עיסה, והגוי אינושאלה .42

 האם מותר לו לאפותה בשבילו? 

ת אם מביאים פ פידיםם מק: תקיב, ב. ביצה כא. אם צריך לאפות לחיל הגויים, ואינתשובה

אם מביאים  –"ם ה. רמבתמיד אסור שמא ירב –לקטן, מותר, שכל אחד ואחד ראוי לקטן. רי"ף 

רק בשעה"ד  –"ז ותר. טרק אם נותן ממש מ –. גר"ז לקטן ואינם מקפידים מותר. וכ"כ השו"ע

 סומכים ע"ז.

אם מותר ה"ט? / מה ביו: באלו מקרים מותר לעשות מלאכת איסור לצורך גוי ובה(3) שאלה .43

ליו? / האם תיהם עזונולבשל, להוציא מרשות לרשות או לטלטל אוכל עבור בעלי חיים שמ

 מותר להאכיל בהמה וחיה ביו"ט?

לכם ולא לנכרים.  – ם. ר"עלכם ולא לכלבי –יב, ג. ביצה כא. ר' יוסי הגלילי : סימן תקתשובה

ול מתו, שרק טלטות לבהאסור להוציא אוכל מרשות לרש –כלבים מזונותיו עליו. רי"ף ורא"ש 

קדירה שמבשל בכלבים המותר להרבות לצורך  –התירו, וגם לתת לפניהם. וכ"כ השו"ע. רמ"א 

 ר שיכול לפייסן.לעצמו, אפילו אם יש לו דב

ו"ט, יב ביצה שנולדה .ב. מה דינה של ביצה שנמצאה בתרנגולת שנשחטה ביו"ט? א: שאלה .44

 שנתערבה במזיד/בשוגג בתבשיל, האם מותר להינות מהתבשיל?

כן לא אינו שכיח ולשו"ט. לן בי. תקיג, ז. ביצה ב: אם מצא ביצים גמורות מותר לאוכא: תשובה

ה חר השבת אסורביו"ט שלא –גם ביו"ט שלאחר השבת. רבנו אפרים  –גזרו עליו. רא"ש ושו"ע 

 ביצה שנולדה –ו"ע שג. ביצה ג: ו-. סימן תקיג סעיפים אבמספק שמא הייתה יולדת היום. 

ביצה  בספק נעשהשכולן אסורות. ראבי"ה אסר אפילו התבשיל  ונתערבה אפילו באלף

 אם יש שישים תבשיל,וביצה שנולדה ביו"ט ונתבשלה בשוגג עם בשר  –שנולדה ביו"ט. שו"ע 

א טעמא עביד, לוזותא דלח כנגדו הכל מותר חוץ מהביצה, אבל אם ליבנו בו התבשיל , מידי

 זותא או טעמא. ח –ק חזותא וטעמא אינו בטל. ש"ך ר –בטל. מג"א 

 ומדוע?  –ה : האם מותר לכבות את הבקעת ביו"ט, כדי שלא תתעשן הקדירשאלה .45

בית, ולר"י התעשן לא י: תקיד, א. ביצה כב. לרבנן אסור לכבות את הבקעת כדי שתשובה

בי"ה תר לכבות. ראאם אין לו אש אחרת, מו –אסור לצורך הבית והקדירה. רא"ש  –מותר. רי"ף 

גם לצורך  –אמ"ר סור. מ. שו"ע כרי"ף לא, ומותר לכתחילה לצורך הבית והקדירההלכה כר"י –

 ותר. מ –התבשיל אסור. ערוה"ש 

ם מותר ו תנאים ובאל: פרצה דליקה במקום מגורים ואין חשש לפיקוח נפש, הא(2) שאלה .46

 ?יו"טבלכבותה? / האם מותר לכבות שריפה, כדי שיהיה לו היכן לאכול 



 

אם פסד ממונו, שמפני ה –שלא יתעשן הבית כשיושב. ר"ן  –יצה כב. רש"י : תקיד, א. בתשובה

ול מותר לו היכן לאכ יהיה אם לא –אין לו היכן לשבת, אין לך צורך אוכל נפש יותר מזה. רמ"א 

רק  –עת הרמ"א "ב בדו. מלכבות. אבל אם יש לו היכן לאכול אסור לכבות מפני הפסד ממונ

 ת.וי אסור לכבובית הגאם יכול לאכול ב –ן בעלמא לא. מג"א כשישרף הבית מותר, אבל עישו

רה "ט, האם הותוי ביורם כיב: א. פרט באלו מקרים התירו כיבוי דליקה ביו"ט? ב. ג(3) שאלה .47

 ? של גז רייםלגמרי או רק במקום פסידא? ג. האם מותר להנמיך את הלהבה בכי

. שמיש המיטהצורך תלכיבוי הבית. יון לגבי הקדירה ו. ראינו לעיל דאג. -: תקיד,אתשובה

רמ"א שהתיר תב שלכט"ז המובא בביצה כב. שלר"י מותר ולרבנן אסור. השו"ע פסק לאסור, 

 אחרים. ביה"ללורין מאין לכבות שלא ישרף הבית ה"ה שמותר לכבות לצורך תשמיש המיטה, ו

 בר עליו. אין להקל אא"כ יצרו מתג –

יצור צורך. לגבי קיש להחמיר ביו"ט כמו בשבת, רק ל –א ותר לגמרי. מג"מ –. סעיף ג. רמ"א ב

שום שבשעה סור מהאי –זמן הפעולה. ביצה כב. המסתפק מהנר חייב משום מכבה. תוספות 

. ום גרם כיבויור משהאיס –שלוקח שמן ממעיט את האור. ולכן מותר לחתוך נר שעוה. רא"ש 

ת דבר המונע תר לתמו ם ההדלקהומותר רק כשעושה פעולה חוץ לנר. שו"ע כרא"ש שרק קוד

הרוח שולט, שמותר להעמיד נר במקום  –מותר אפילו לאחר שהדליק. רמ"א  –מלישרף. ב"ח 

 אבל אם מנשבת אסור.

לעשות אש  כשיכול –אם א"א באופן אחר מותר לכבות. מג"א  –: רמ"א הנמכת להבת הגז. ג

 ר, וגם הרא"שיעבי אש נמוכה ק אם ישר –במקום אחר נחשב כיכול להציל בלא כיבוי. אג"מ 

 ך. דיף להנמיע –יבי"א  חלת.לא אמר אלא כשיש אש דלוקה כבר. ובגז אין הבדל כי לא עושה ג

. ב. בבית בלילה יום אוב: האם מותר להדליק נר ביו"ט במקרים הבאים, פרט: א. (4) שאלה .48

 ש אור חשמל.שיזה כהזמן בהכנסת. ג. יארצייט. ד. בברית מילה. ה. כתוב דעתך מה הדין, 

וט תו פשיאבל ביום בב מן הוא דוקא בלילה,כל האמור לק -. מור וקציעה א: תקיד, ה. תשובה

בערה המותר, שגם ב -אסור. רמב"ם  –שאסור. ירושלמי, נר של בטלה חזקיה אסר. תוספות 

 איריהנעשה לכבוד. מ –ם שא"צ לו. ר' ירוח –אמרינן מתוך. מהו נר של בטלה? תוספות ושו"ע 

 אפילו בשינה בלא נר.  שאינו רוצה לעמוד –

א. א לכבוד בעלמהתירו רק אוכל נפש, אבל ל –מותר, שאינו חשיב לבטלה. רשב"א  –. רא"ש ב

"ז טיו"ט מותר.  בטלה, אבל להוסיף לכבוד –: יש"ש הראות עושרולמותר.  –ונהגו היתר. שו"ע 

שנתכוין גם  כולם מותר –. מ"ב אות עושרו מותר, שודאי נתכוון גם לכבוד היוםגם להר –

 לכבוד היום מותר. 

ויעמידנו  מותר, –חשוב כנר של בטלה, שאינו אלא לכבוד המת. כתב סופר  –אמרי אש ג. 

 כנ"ס.עדיף להדליק בביה –בחדר שאוכלים בו, שמוסיף אור ונהנים. ביה"ל 



 

דוקא  –ר משה אוה. בנהגו להדיק נרות בברית, ומותר, שהוא לחיבוב וכבוד המצ –. מ"ב ד

 ברית ולא לשאר סעודות מצוה. 

ש בכך כבוד. נחשב כצורך אכילה משום שי –מותר, שיש בכך כבוד יו"ט. אג"מ  –גרנ"ק ה. 

 ש מעלה להדליקם קודם הדלקת החשמל. י –גרשז"א 

 נמק.פרט ו –: האם מותר ביו"ט להדליק נר בלילה כשהוא הולך לישון שאלה .49

אסור,  –. שש"כ כל נפששינה חשובה כאו –לצורך שינה: ביה"ל  : תקיד, ה. כיבוי הנרתשובה

ך ולך לישון. איק שהשמדלכשאינו אלא להסיר מפריע. ראינו שהמאירי מגדיר 'נר של בטלה' 

וא הבשינוי ואז  יכבה –לכה המרן נקט כתוס' שהוא נר שא"צ לו. ומשמע שבכה"ג מותר. פניני 

 ספק דרבנן ולקולא. והוא שבות דשבות.

לקט במחובר . ספק אם נ2 . ספק אם בא מחוץ לתחום.1: באר הדין במקרים הבאים: (2) להשא .50

 ביו"ט?

חוששים שמא  –ל קרוב ממש. שמוא –. תקטו, ז. שבת קנא. מאי ממקום קרוב? רב 1: תשובה

 –מה. גאונים וץ לחוחשמואל מיקל, שמא מבעו"י באו ולנו בלילה  –לנו חוץ לחומה. רש"י 

פק אם באו אם ס –ו"ע ששמואל מחמיר. שמא בלילה הביאום, אע"פ שנכנסו מוקדם בבוקר. 

 –ט"ז  אם לאו אסור.תר, ור, מועמו בעיר ופירות המצויים בעימחוץ לתחום, אם הוא גוי השרוי 

בספק חוץ  –ש"ש ים. ימקל משום שהוא דבר שיש לו מתירים מחמירים בספקו. ואם מצוי בעיר

 לתחום מקלים. 

גוי  –סור. רמ"א או היום אפילו ספק אם נלקט –. תקטו, ג. ביצה כד: ספק מוכן אסור. שו"ע 2

מין במחובר, אותו המאפילו יש ספק אם יש  –היום מותר. יש"ש  מסיח לפי תומו שלא נלקט

 בעינן בכדי שיעשו. 

. תבואה או אים: אם הב: האם מותר לשלוח לחברו ביו"ט דרך רשות הרבים את הדברישאלה .51

  ו כסף?אזהב בהמה חיה ועוף? ב. בגד שיש בו שעטנז? ג. תכשיטים העשויים מ

 המה חיה ועוףב –ב"ה  משלחים מנות בלבד. –יד: ב"ש : תקטז. כל פרטי הדינים. ביצה תשובה

מותר לשלוח  –ו"ע ת"ק. שככר"ש, רמב"ם  –בין חיים בין שחוטים. ר"ש מתיר גם בתבואה. רי"ף 

ם אם צריך לחיטי –ז . ט"ביו"ט בהמה חיה ועוף וכו'. אבל לא תבואה לפי שמחוסרת טחינה

 –. חי"א ומ"ב גם כשיש עירוב אסור –ב סור, שנראה לצורך חול. מ"א –מותר לשלוח. מאירי 

ה יד: מותר : ביצלאיםכבגד בהמה לולדות ועוף לביצים הם מוקצה ואסור לשוחטן ביו"ט. 

אין לשלוח  –רי : מאיתכשיטיםותר לשלוח בגד כלאים. מ –לשלוח גם בגדי שעטנז. שו"ע 

 ר, שראוייםתומ –ריטב"א  תכשיטים של זהב ביו"ט, שאין הכל ראויים ללבוש תכשיטים אלו.

 ללבישה.

מי שלא ותרה נצורך ה: א. באר שיטות הראשונים בדין "מתוך שהותרה הוצאה ל(3) שאלה .52

 בהמה? ן אולצורך". ב. האם מותר להוציא ביו"ט עבור נוכרי, או הפסד ממו



 

לרה"ר, ב"ה  והס"ת אין מוציאים את הקטן הלולב –. ביצה יב. ב"ש א: סימן תקיח. תשובה

ב"ד ביאר . הראצורךקו האם מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה גם שלא למתירים. נחל

בו טורח.  "כ ישר אאשישנם מלאכות שלא נאסרו כלל ביו"ט. לדעת רש"י הותרה לכל דב

הוצאה והבערה  – מב"ם: רבאיזו מלאכה אומרים מתוךולתוספות ההיתר רק לצורך המועד. 

בן ביו"ט, תר לגרי מובמלאכת בונה, שהבלבד. וכן משמע משו"ע. לדעת ר"י אומרים גם 

 –. נשמת אדם מותר כילהאומדרבנן אסור משום עובדין דחול. אך המאירי סובר שרק לצורך 

 לא יצטרך עודדתו ואם גמר סעו –: יש"ש טלטול סכיניםבכל מלאכות האכילה אומרים מתוך. 

 ם ודאי לא יצטרךא – סכינים כל היום נחשבים כצורך אוכל נפש. גר"ז –אליהן אסור. ט"ז 

 ל נפש. אבנ"זיר אוכבהוצאה מותר להוציא כל מכש –: חת"ס מתוך במכשירי אוכל נפשאסור. 

 שיר אם יכל לעשות קודם לכן. אין להוציא מכ –

 –"א צורך גוי. רמיו"ט לבאסור לישראל להוציא שום דבר  –: סעיף ב. שו"ע הוצאה עבור גוי ב.

 וכל נפש אסורם אג –מ"ב  ריך להחזיר משכון לגוי אלם.מותר לשלוח לו ע"י גוי, כגון שצ

 להוציא עבורו. 

ו שאר הפסד. אגנובו סעיף א ברמ"א, מותר כשצריך לו קצת או שמתירא שלא י –לגבי הפסד 

 ות.אסור להוציא עבור בהמות מרשות לרש –תקיב, ג ברמ"א  –הוצאה עבור בהמה 

ינו לצורך דבר שא א ביו"ט מרשות לרשותאם מותר להוציה –: אם הניח עירוב חצרות שאלה .53

 היום כלל?

אסור  –א"ז לל. ריכמותר להוציא אפילו שלא לצורך  –: תקיח, א. ביצה יב. רש"י תשובה

ו"ט אך אינו יצורך  אסור מדאורייתא, וההיתר שלא לצורך הכוונה שיש –מדרבנן. תוספות 

לצורך כלל  וא לאאם השאו  ()מגידצורך אוכל נפש. בדעת הרמב"ם נחלקו האם התיר לגמרי 

ו"ע האם עת השקו בד. הרמ"א סובר שרק אם צריך קצת מותר. ונחל)פר"ח(אסור מהתורה 

ותר כאשר יש או שמ י(ברכ")או שאסור מדרבנן  )מאמ"ר(, או שלא הכריע )מהריק"ש(מותר לגמרי 

רך בכלל ן צוכשאי החמיר, כרמ"א. או שמותר מעיקר הדין לגמרי וראוי ל)יש"ש(צורך קצת 

 . ע"ע בסימן תקג, א לגבי הוצאת מפתחות שלא לצורך.)אול"צ(

 : א. האם מותר לשחק בכדור ברשות הרבים ביו"ט? (3) שאלה .54

לקטנים  –ש"ל רעלמא. במותר אפילו ברה"ר אע"ג שאינו אלא טיול  –: תקיח, א ברמ"א תשובה

ה. ודעת מרן ושמח ולטילהנח, אך לגדולים הוא מנהג רע, שהוא לשחוק של ילדים, ואינו 

 לאסור.

ירא מגניבה הוא מתכנסת וה: האם מותר לטלטל ביו"ט מחזורים שהביאם ביו"ט לבית (3) שאלה .55

א הכנסת כשהו ר בביתמכב כשהוא אינו צריך להם עוד ביו"ט. ומה הדין במחזורים שמונחים

 אינו צריך להם עוד ביו"ט. ומדוע, פרט.



 

זמן אסור  בר הרבהקצת מותר, אבל אם מונחים שם כשיש צורך כ –: תקיח, א. יש"ש תשובה

וה, אך לא ורך מצרק לצורך אוכל נפש ממש מותר להוציא, או צ –להחזירם לביתו. מ"ב 

 בשביל הפסד ממון. 

"י גוי לגוי אלם ע משכון חזיר: האם מותר להוציא ביו"ט אוכל לגוי ומדוע. ומה הדין להשאלה .56

 אחר ביו"ט ומדוע.

אסור לישראל  –ו"ע שמותר לשלוח משכון לגוי ע"י גוי.  –מרדכי ורמ"א : תקיח, ב. תשובה

בורו, שאינו עהוציא לאפילו דבר של אוכל נפש אסור  –להוציא שום דבר לצורך הגוי. מ"ב 

 עדיף מבישול לצורך גוי. ויתכן שאסור מדאו'.

 : האם מותר לטלטל סולם ביו"ט? פרט באיזה סוג סולם. שאלה .57

הטות מחלון למותר  אסור להטות סולם משובך לשובך אבל –ביצה ט. ב"ש : תקיח, ד. תשובה

רה"י לקו ברה"ר ובו שנחא"י, לחלון. ב"ה מתירים. נחלקו האם ברה"ר לכו"ע אסור ונחלקו ברה

 ברהם מבורגילר' א דול!גלכו"ע מותר. ומהגמ' בעירובין משמע שמותר לטלטל אפילו סולם 

 ו, ולכן אסרווח גגה לטא לרה"ר והרואה יחשוב שעושתירץ שמדובר על יו"ט שמותר להוצי

מותר  –ו"ע שוית. ת לזבכל מקום. ור"ת תירץ דהתם בסולמות של בית שהדרך לטלטל מזוי

טלטול. יש"ש סור באליה עלטלטל סולם של שובך משובך לשובך, אפילו ברה"ר. אך סולם של 

ברה"ר סולם שבבית, ו רה"י יש להקל לטלטלב –ם של שובך מותר בטלטול. מ"ב סול –

 להחמיר. 

פה צה שריפסח פר: בשעות אחר הצהרים המאוחרות של יו"ט ראשון של חג ה(2) שאלה .58

שרם את כיל מבלהא בסמיכות לאחת הרפתות ומתו מספר עגלים משאיפת עשן, האם מותר

רפתן לבית הו ובא חיי הכלבים שברשותו? ובתוך כדי כך הוא מבחין בעגל אחד שנאבק על

ית משיב על יצד היושב כמהאם מותר לשוחטו ע"מ להציל את ממונו מהפסד נוסף? כרב הספק 

 מקרים אלו?

נה ממקומה. א יזיזלצה כז: בהמה שמתה תקיח, ו. בי -: לגבי האכלת הבשר לכלבים תשובה

יר זיז. שו"ע מתיגם מסוכנת לא  –מסוכנת מותר לטלטלה, שדעתו עליה מעיו"ט. רז"ה  –רי"ף 

 –תר. מ"ב מתה מולדעת המקלים במוקצה, גם אם היתה הבהמה בריאה ו –"א במסוכנת. מג

 . בריאה לגמרי לכו"ע אסור כגו"צ, ורק אם היתה קצת חולה התירו

יש שהות  אא"כ שחוטלגבי שחיטת בהמה מסוכנת תצח, ו. ביצה כה. בהמה מסוכנת לא י

 –ת מותר. מ"מ שיאכל כזי קר –אפילו כזית חי מבית טביחתה. ב"י  –לאכול ממנה כזית. ר"ע 

 ום כדי לאכולהות בישאסור לשחוט אא"כ יש  –אע"פ שאינו אוכל, משום הפסד ממונו. שו"ע 

ינו אשל 'הואיל'  משום הטעם –אפילו אינו אוכל. מ"ב  –ממנה כזית צלי מבעו"י. יש"ש ומג"א 

ת לאכול הויהא שצריך ש –איסור דאו', ולא העמידו חכמים דבריהם במקום הפסד. יש"ש 

 לאחר הפשט וניתוח, דלא כרמ"א.



 

 "ט? ביו : בהמה שמתה ביו"ט, האם מותר לטלטלה כדי להאכילה לכלבושאלה .59

 : תקיח, ו. עיין תשובה הקודמת.תשובה

 : סומא או זקן האם מותרים לצאת במקל לרה"ר?(3) שאלה .60

ותא חול וזיל דרך –ש"י ע. ר: תקכב, א. ביצה כה: אין הסומא יוצא במקלו. וכ"כ השו"תשובה

סעיף י זקן מובא בישאל חכם. לגב –מותר. שש"כ  –דיו"ט. אם בלא המקל ודאי שיפול, ערוה"ש 

 ג שמי שנתכווצו גידי שוקיו יכול לצאת במקל.

 : האם מותר ליילד בהמה ביו"ט? שאלה .61

ל וחזו שלא יפום. שאסעדימ: תקכג, ג. שבת קכח: אין מילדים את הבהמה ביו"ט, אבל תשובה

 ירחה יתירה. ט –נים לו דד בפיו. וכ"כ שו"ע. רש"י ונות

ם ן, האם רשאיט ראשות ביו": מת בבוקרו של יו"ט ראשון האם יתעסקו בו עממין?. מ(3) שאלה .62

ם "ט ראשון האמת ביו"ח שלהלינו ליו"ט שני ע"מ שיתעסקו בו ישראל לכתחילה ובדיעבד? ת

  בד?חילה ובדיעמותר להשהותו ליו"ט שני ע"מ לקוברו ע"י ישראל לכת

ת מו בו עממין. יתעסק מר רבא מת ביו"ט ראשוןב. ביצה ו. א-: סימן תקכו סעיפים אתשובה

י א השתהה. רש"אע"ג של –רק אם נשתהה. רב אשי  –ביו"ט שני יתעסקו בו ישראל. מר זוטרא 

 עיקברוהו. שו"שגם כשלא הסריח, כבוד המת  –וקא שנשתהה, כגון יו"ט אחר השבת. רא"ש ד –

ותר מה, ולהוציאו ם לטהריו"ט ראשון ע"י גויים אפילו מת בבוקר. אבל להלבישו ולחמם מיב –

ות, יעשו וי עושה מלאככיון שג – ע"י ישראל, ורק עשיית הארון והתכריכים ע"י גוי. רדב"ז ועוד

. ם אין קובריםדוקא נפלי –אין קוברים קטן, שאפשר לשומרו במרתף. ב"ח  –הכל ע"י. יש"ש 

ם, וברו ע"י גויעדיף לק –ילינו. מאירי  –: ראב"ד המת ליו"ט שני שיתעסקו בו ישראל הלנת

אסור  –שו"ע  ידים.בבות ששהוא שבות שאין בו מעשה, מאשר שיקברוהו ישראלים ויעברו על 

 –יה"ל ע"י גוים. ב אם השהו, יקבר –לא ישהו ליו"ט שני. רמ"ע  –: אחרונים הלנת ת"חלהלינו. 

 וים."י גאין לקנוס את המת. ובפרט אם יש זילותא שיקבר עע"י ישראל, ש

 וי. פרט האםעי"י גוראל : באר בקצרה מה מותר ומה אסור לעשות לצורך המת, ע"י יששאלה .63

 תחום.וץ להותר לבנות קבר, לחמם מים לטהרה, לטלטל, להוציאו לרה"ר ומח

ולגבי בנית כיפה ועפר ע"ג ע"י גויים.  –: הגה"מ ושו"ע ס"א בניית קבר: סימן תקכו. תשובה

מותר  –יש ליזהר. רמ"א  –מותר לצבור עפר, שהוא גמר קבורה. מהר"י אבוהב  -הקבר, ב"י 

דוקא מלאכות קלות אלו,  –לכסות בעפר. וביו"ט שני: ביצה ו. 'בגד לחתוך והדס לגזוז' רש"י 

ה חשובה כ"ש קבר שהיא מלאכ –אבל חציבת קבר שטירחתו מרובה לא התירו. ר"ן ושו"ע 

ע"י כיכר או תינוק. רמב"ן  –: רא"ש טלטול המתע"י ישראל.  –: שו"ע שם לחמם מיםלמת. 

להוציא את אסור, כאבנים. וכ"נ מהרמב"ם שביו"ט ראשון אסור אפילו לטלטל ע"י ישראל. 

מובא בשו"ע שמותר ע"י ישראל. המג"א העיר שאם צריך להוליכו מרחק של יותר מיום  המת

: הוצאה לעיר אחרתלא יוליכוהו, יקברוהו בביתו ולאחר מכן יוציאוהו לקבורה. אחד, והגויים 



 

 –מותר להביא אדם שמת רחוק מהעיר, שיו"ט שני כחול לגבי מת. ר"ת  –ס"ד. רשב"א 

אם אין בעיר מקום קבורה מוליכים אפילו  –יקברוהו, ולאחר יו"ט יוליכוהו לעיר אחרת. שו"ע 

 חוץ לתחום. 

מא שי עממין או והו ע"ם יקברו"ט ראשון וניתן לשומרו בקירור שלא יסריח הא: מת בי(3) שאלה .64

 יניחוהו ליו"ט שני? 

גוים,  אפילו אפשר ע"י – שו"עו: סימן תקכו, ד. התעסקות במת ביו"ט שני: ביצה ו. ר"ן תשובה

החשש  –"מ ור: אגכשיש גוים הם מתעסקים. כשיש קיר –יתעסקו ישראל. שאילתות ורמ"א 

ותר מכשיש קירור  לכן גםהנשמה מצטערת, ו –ריח, ולכן אין לקבור ביו"ט שני. אול"צ שמא יס

 לקבור ביו"ט שני.

 וץ לתחום אוחלצאת  ולים: מי שמת ביו"ט שני האם המלוים, האבלים, או הקברנים יכשאלה .65

 לרכב ע"ג בהמה על מנת ללוותו?

ט וות המת ביו"מותר לל –: שו"ע ע"פ הראשונים וץ לתחוםחזרה מלויה חז. -: תרכו, ותשובה

החזיר לם. וכן מותר ו ביובומם ראשון תוך התחום, וביו"ט שני אפילו חוץ לתחום, וחוזרים למק

אם יש מושב יהודים התחום  –ר לחזור. מ"ב אמה מות 4000-אפילו חוץ ל –כלי הקבורה. מג"א 

א י החברה קדישם אנשספק א –. ביה"ל בית הקברות ויכולים לשבת שם, אין להם היתר לחזור

שלא שייך  אבליםהגבי ליכולים לחזור, הרי זוהי עבודתם ואין חשש לעתיד לבוא. וה"ה 

המלוים  –"ע ת ושווספו: תרכיבה ע"ג בהמהשימנעו. ומסתימת הפוסקים משמע שאין לחלק. 

חר אא"א באופן ר ם כאשברניאסורים לרכב ע"ג בהמה גם ביו"ט שני, ואפילו האבלים. אבל הק

רה. שמא יחתוך זמו –"ש חשש זילות כבוד יו"ט. עו –מותר ביו"ט שני לרכב ע"ג בהמה. מג"א 

מותר  –ר צבי ול. הר גדכאשר יש צער קטן בהליכה: ט"ז מתיר וביה"ל אוסר, אא"כ יש צע

 אל.ליסוע במכונית ע"י גוי. וביו"ט שני אם אין נהג גוי יסע ישר

ישלו האם חי וב ת שהואן לכתחילה ובדיעבד? ב. דבר שנאכל כמו: א. במה מערבי(3) שאלה .66

 ניתן לסמוך עליו לערוב תבשילין? 

שני תבשילין, ב"ה  –: ס"ב. ביצה טו: ב"ש עירוב בפת ותבשילו. -: סימן תקכז סעיפים בתשובה

לתבשיל צריך תבשיל ולא די בפת, ולפת צריך תבשיל  –די באחד. ר"ת  –תבשיל אחד. רי"ף  –

שיעור פת בלבד לא מועיל לתבשיל.  –פת ותבשיל, ובדיעבד די בתבשיל. מ"ב  –. שו"ע ופת

: ס"ג. ביצה טז: עירובי תבשילין צריכים כזית. בין לאחד בין להרבה, בין בהתחלה ובין העירוב

להידור יקח לחם שלם וחתיכת  –נוהגים כביצה לכתחילה. של"ה  –בסוף. וכ"כ שו"ע. רמ"א 

צריך שיהא התבשיל ראוי  –: ס"ד. ביצה טז. ושו"ע שיל הראוי ללפת פתתבבשר או דגים. 

כגון בשר דגים וביצים. אחרונים  –שמוכח שעשוי לשבת, דבר חריג. רמב"ם  –ללפת פת. רש"י 

: ס"ה. מאכלים הראויים לעירובנוהגים לקחת ביצה, ראוי לקחת בשר משום הידור מצוה.  -

גם בכבוש וגם בחומץ  –לא מערבים. מג"א  –ים. טור מערב –ביצה טז. כבוש: רי"ף ושו"ע 



 

 –רק מבושל שמלפת הפת. מהרש"ם  –לכתחילה רק מבושל באש ממש. מגיד  –מערבים. חכ"צ 

: ס"ו. ביצה טז. שמנונית שעל הסכין שיירי מאכל ותבשילמוצרי גבינה חשובים לתבשיל. 

 –אם ישכח יסמוך ע"ז. ר"ש צריך להתנות מעיו"ט, ש –גוררה וסומך עליה משום ע"ת. ר"י 

 –סומך מעיו"ט, ובתנאי שיהיה כזית. יש"ש  –אפשר לסמוך גם ביו"ט עצמו בלא תנאי. שו"ע 

 דוקא אם אין לו תבשיל אחר. ובתנאי שמלפת הפת. 

וב תבשילין דר עיררט ספ: א. באלו תנאים ניתן לסמוך על עירובו של רב העיר? ב. שאלה .67

 שעושה רב העיר לבני עירו. 

א הניח ניח ולהלמי שהיה לו  : ס"ז ביצה טו:עירוב גדול העיר. יא-: סימו תקכז סעיפים זשובהת

רק כאשר יש ו. לכתחילה סומך-עירוב גדול העיר רק למי ששכח. ר"ן  –חשוב לפושע. רא"ש 

. ות נחשב פושעאם שכח מעצל –רק בדיעבד לשוכח. יש"ש  –כוונה הופכית אינו יוצא. שו"ע 

חשוב פושע,  ברגל שני –מגלה שאינו חפץ בעירוב. מ"ב שכל פעם עושה בעצמו ורק מי  –מ"ב 

גדול  –כיום הטירדא מרובה. שעה"צ  –אפילו לא רצופים. ערוה"ש  –רצופים. חי"א  –כה"ח 

מערב יכול לפרש ש –ש"י עת. ר: ס"ח. ביצה טז: ע"ת צריך דמערב באופן כלליהעיר לאו דוקא. 

אם  –א. רמ"א כל מי שבתחום יוצ –א"א לערב עליו. שו"ע  –ן גם על מי שמחוץ לתחום. ר"

 "ט. ביצה טז:: סרוו עבודעת מניח ומי שהניחהתנה במפורש מועיל גם למי שמחוץ לתחום. 

נוסח היום אומרים ב –"ש דעת מי שהניחו עבורו א"צ, אך יודיעוהו שהניחו עבורו. יש –שו"ע 

 :ע"י מי זוכה סתמא.באין לסמוך  –ורש. מג"א העירוב שמניח עבור כולם, וא"צ להודיע במפ

לאחר נישואין  –מ"ק תלוי בגדול וקטן. ס –הכל תלוי בסמיכות על שולחנו. רמב"ם  –ס"י. רא"ש 

"א כסמ"ק. ם. רמשניהללא מועיל סמיכת שולחן. שו"ע כרמב"ם וי"א כרא"ש. וטוב לחוש 

ינה אוכלת עמו אע"פ שמעלה לה ם אשתו אא –ינו מזכה. יש"ש א –זכה, רא"ש מ –: רי"ף אשתו

ממקום  –. מג"א ה טפחצריך להגבי –: סי"א. ר"ן ושו"ע הגבהת העירובמזונות צריכה עירוב. 

 שמונח.

 : האם אמירת 'לאדלוקי שרגא' בעירוב תבשילין מעכבת? שאלה .68

רק אפויי  – . רי"ףלאטמוני ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא –: תקכז, יב. טור תשובה

אם לא  –. מ"ב רק לכתחילה –הנוסח מעכב. יש"ש  –שו"ע הביא הנוסח הארוך. רמ"א  ובשולי.

 הזכיר לאדלוקי שרגא או לאפוקי אין בכך עיכוב. 

ו כדי להתיר לבירובו יל ע: יו"ט ראשון בחו"ל שחל ביום חמישי, האם בשעת הדחק יועשאלה .69

 לבשל מיום ה' לשבת?

חול לגבי כששני  מיו"ט ראשון לשבת. משום ינו יכול לבשלא –: תקכז, יג. רא"ש תשובה

 ר. בדיעבד אםסוא –שו"ע  ראשון. ושבות קרובה התירו. נ"מ כשאינו יכול לבשל ביום שני.

 ותר.מ –סור לאכול בשבת. ט"ז א –בישל: יש"ש 

 וע"ע בסימן תקטו, סעיפים א, ד. מ""ש לגבי מלאכת גוי. 



 

ח ר? / אם הניו"ט אחיעבור  עירוב תבשילין : כתוב שיטות הפוסקים האם מותר להניח(3) שאלה .70

פרט שיטות  –חר יו"ט אלנ"ל הערוב ע"ד לסמוך עליו כל זמן שיהיה קיים, האם מועיל העירוב 

 שני מועדים.ילין לתבש הפוסקים וכיצד מכריע השו"ע./ האם ניתן לסמוך על כזית עירוב

 –ו"ט. רב אשי פה ליומנה י די שיברור מנה יפה לשבתכ –: תקכז, יד. ביצה טו: רבא תשובה

גם  "ט, ולרב אשיא בעיונ"מ, לרבא צריך לערב דוק –שידעו שאין מכינים מיו"ט לחול. רא"ש 

בדיעבד  –ו"ע שצריך שיאמר בפירוש.  –לא מועיל אם הניח קודם. ירושלמי  –קודם. כל בו 

 רוב.ל ליו"ט הקעיעבד מולכתחילה יניח כזית לכל יו"ט. ובדי –מועיל כל זמן שקיים. ביה"ל 

ות את הבצק ול לאפם יכ: התחיל ללוש את הבצק ביו"ט שחל בע"ש ונאכל העירוב, האשאלה .71

 הנ"ל, והאם בכה"ג יכול להכין אוכל נוסף?

לה, התחיל ו בתחילא יבשל עלי אכל או שאבד יח. ביצה טו:-: תקכז, סעיפים טותשובה

רכי השבת. ו כל צארק תבשיל זה פק אם גומר ס –בעיסתו ונאכל עירובו גומר. רא"ש ור"ן 

תו סה זו, או אוומר עיגנאכל או אבד מותר לבשל רק אם נשתייר כזית. התחיל ונאבד  –שו"ע 

אכול ביו"ט אין ל –אם נאכלה הפת אין בכך כלום. מאמ"ר  –תבשיל שהתחיל. יש"ש ומג"א 

 העירוב שהוא עניין אם אוכל מפקיע את –לכתחילה מהעירוב ולהשאיר כזית לשבת. גרשז"א 

ב, מה שנעשה העירו אפה ולא בישל או בישל ולא אפה ונאכל או אבד –מיוחד לשבת. שו"ע 

 יכול להניח לשבת ולבשל כעת ליו"ט.

 ק נר של שבתלהדלי ותר לו: מהי תקנתו של מי שלא עירוב עירוב תבשילין, והאם מ(6) שאלה .72

 –לין ח ערוב תבשילא הניי שר?/ מאו של יו"ט? /לא הניח עירוב תבשילין האם מותר בהדלקת נ

 האם אחרים רשאים לבשל עבורו?

: י שאינו מבשל"ת למעכח. : סימן תקכז. בסעיף ז מובא עירוב של גדול העיר למי ששתשובה

 –רי"ף  ותר מנר אחד.ליק יאין להד –סי"ט. ביצה כב. מי שלא הניח ע"ת מדליקים לו הנר. תוס' 

, ויש תר להדליק נררב מומי שלא עי –גם בלי עירוב מותר, וע"ת נצרך רק לצרכי סעודה. שו"ע 

 – ברכה. גרנ"ק מי שלא מתכנן לבשל יניח ע"ת בלא –מותר נר אחד. מאמ"ר  –אוסרים. מג"א 

ה יז. מסקנת . ביצ: ס"כהאם אפשר לבשל למי שלא הניחחים בברכה על האפשרות לבשל. מני

דעים שמבשל לא יו –ור טהגמ' שהוא נאסר וקמחו נאסר. חפצא/גברא. בישול בבית אחרים: 

י מותר לבשל למ –טור מי שלא עירב אסור בכל המלאכות. בישול לאחרים: עי –לאחרים. ב"י 

רק אם  –ו. רא"ש די חיי: ביצה כא: מותר לו כהניח עיצה למי שלא .אסור –שהניח. טור ושו"ע 

י"א שמותר.  –. שו"ע לא הביאו היתר זה –תמיד מותר כדי חייו. רי"ף  –אין למי להקנות. רז"ה 

, ב . בסימן תקכח, מותרגם אם יש אחרים ואינו רוצה להקנות להם מסיבה מסויימת –אחרונים 

 מובא לגבי הכנות שאינן אוכל.

 



 

, או לצורך ך היוםם לצור: המתענה ביו"ט הסמוך לשבת, האם מותר לו לבשל לאחרי(2) שאלה .73

 השבת?

ניח י כמי שלא הום. דהוהמתענה אסור לבשל לאחרים, אפילו לבו בי –: תקכז, כ. רמ"א תשובה

 בשל לאחרים,לסור לו ההיתר משום הואיל, ומכיון שא –עירוב, שאינו מבשל לאחרים. מג"א 

 סיים אכילתוה למי שאם אין אחרים שיבשלו לו מותר לבשל בעצמו, שדומ –תר. א"ר אין הי

 והגיעו לו אורחים שמותר לבשל עבורם.

ל ו לאכול מאכאסור לשכרת : מי שאסור לו לאכול איזה מאכל מחמת חולי, כגון חולה סשאלה .74

 מתוק, האם מותר לו לבשל ביו"ט מאכל מתוק לצורך אחרים?

הם לאכול לאסור שנשים לגבי המתענה. והפוסקים דנו לגבי כל שאר הא: תקכז, כ. תשובה

 ה"ה לכאן. רם. ועבו דבר מסויים כקטניות, אם יש אנשים אחרים האוכלים, מותר לבשל

האם מותר  בע"ש, היותל: א. האם צריך לעשות עירובי חצרות ליו"ט. ב. יו"ט שחל שאלה .75

ילין ה עירוב תבשאם עש צרותות בו עירובי חלעשות בו עירובי חצרות ומדוע, והאם מותר לעש

 ומדוע.

ושיתופי  י חצרותיו"ט א"צ עירוב –. שו"ע ס"א ע"פ רמב"ם ועוד א: סימן תקכח. תשובה

ט כלול את יו"ב פסח יכשמערב עירובי חצרות בער –מבואות, אבל צריך עירוב תחומין. מ"ב 

ן ירובי תחומיעערבין מת בע"ש אין יצה טז: יו"ט שחל להיוב –. עירוב ביו"ט בבכלל השבתות. 

 הסתלק מהספקלי אינו בזה"ז לא מתנים, משום שכיום יו"ט שנ –ולא עירובי חצרות. רמב"ם 

ירובי חצרות עהביא הגמ' שאין מערבים  –גם כיום מתנים. שו"ע  –אלא משום מנהג. ראב"ד 

ו"ט ועיל בשני ייח מבדיעבד אם הנ –"ת. א"ר גם אם עשה ע -ותחומין ביו"ט שחל בע"ש. רמ"א 

 של גלויות.

 חצר? לבית : האם צריך להניח עירובי תבשילין על מנת להתיר לטלטל משאלה .76

דה, ק לצרכי סעוועיל רמע"ת  –: סימן תקכח. וכן לגבי ע"ת להכנות שאינן אוכל. מג"א תשובה

ת צרועירובי ח –עק"א רבת. ולכן גם מי שהניח ע"ת אסור לו להניח עירובי חצרות מיו"ט לש

לום כת לא הועיל ות לשבחצר אינם מועילים אא"כ עשאום לפני יו"ט או שבת. וכשמניח עירובי

 ע"ת.ליו"ט. אך בסתמא מותר לעשות כל פעולה ביו"ט עבור שבת ע"ס ה

 


