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 שיעור ראשון

 יסוד היתר מלאכת אוכל נפש
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ג. משנה פסחים סה: "...ראיה רשות למצוה"; גמ' פסחים סח: "א"ר אליעזר... וחציו לכם"; ]שו"ת 
 שאגת אריה סי' קב "מ"מ נ"ל להביא... ר"ה נמי בכלל"[

 ד. שו"ת מהר"י ברונא סי' פב

 כב. "אמר רבא... לה' אלוהיכם"-כא:את"; גמ' מכות ה. גמ' שבת ע: "חילוק מלאכות מנלן... לחלק יצ

 ו. גמ' כריתות ט. "דת"ר גר תושב... לעצמן כישראל בחול"

 

 רש"י ויקרא פרק כג פס' ח

 אפילו מלאות החשובות לכם עבודה וצורך, שיש חסרון כיס בבטלה שלהן, כגון דבר האבד. -מלאכת עבודה 

 

 רמב"ן ויקרא פרק כג פס' ז

אפילו המלאכות החשובות לכם עבודה וצורך... לשון רש"י. ואיננו נכון כלל, כי מה טעם  –ה כל מלאכת עבוד
שיאמר הכתוב לא תעשה מלאכת דבר האבד ויבואו שאר המלאכות מקל וחומר, ואם כן ראוי שיאמר אף בשבת 

ם תעבוד ועשית ששת ימי', כל מלאכה שאינה לצורך אוכל נפש, כענין שנאמר 'מלאכת עבודה'פירוש כן... אבל 
ומלאכה שהיא באוכל נפש היא  '.וקין היה עובד אדמה', 'ונעבדתם ונזרעתם', 'ובכל עבודה בשדה', 'כל מלאכתך

, 'כל מלאכה לא יעשה בהם'מלאכת הנאה לא מלאכת עבודה. וזה מתבאר בתורה, כי בחג המצות שאמר תחילה 
כל מלאכת 'ובשאר כל ימים טובים יקצר ויאמר , 'אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם'הוצרך לפרש 

, לאסור כל מלאכה שאיננה אוכל נפש ולהודיע שאוכל נפש מותר בהן. ולא יאמר הכתוב לעולם 'עבודה לא תעשו
 ילמד על זה. 'מלאכת עבודה'ולא יפרש בהם היתר אוכל נפש, כי  'כל מלאכה'באחד מכל שאר ימים טובים 

 

 שו"ת שאגת אריה סי' קב

מקום נראה לי להביא ראיה ברורה דשייך שמחת יום טוב בראש השנה נמי כשאר יום טוב, דהא תנן ריש פרק מכל 
ו' דפסחים... 'אמר לו רבי יהושע: יו"ט יוכיח שהתירו בו משום מלאכה ואסרו בו משום שבות. אמר לו רבי 

י יהושע לטעמיה דאמר שמחת יום אליעזר: יהושע, מה זה יהושע, מה ראיה רשות למצוה'. ובגמרא )סח, ב(: 'רב
טוב נמי מצוה היא'... וק"ל, מה השיב רבי אליעזר לרבי יהושע 'מה ראיה רשות למצוה', כלומר מה לשמחת יום 
טוב שהיא רשות משום הכי אסרו בו משום שבות, אבל פסח שהוא משום מצוה ושיפר יש להקשות לקל וחומר 

ם שבות. הרי סבירא ליה לרבי אליעזר בפרק ב' דסוכה )כז, א( 'י"ד אם התירו לו משום מלאכה לא יתירו לו משו
סעודות חייב אדם לאכול בסוכה'... והרי מאלו י"ד סעודות הוי ב' סעודות של יו"ט ראשון של חג שהוא יו"ט 
 שחייב לאכול בו ב' סעודות אחת ביומו ואחת בלילו. וא"כ איכא למיפרך ק"ו דרבי אליעזר מדידיה גופיה, יו"ט

ראשון של חג הסוכות יוכיח שהוא מצוה והתירו בו משום מלאכה ולא התירו בו משום שבות, ואף אני אביא פסח, 
אע"פ שהתירו בו משום מלאכה לא נתיר בו משום שבות... ושם בפסחים אמרינן 'אמר רבי אלעזר: הכל מודים 
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התוס' )ד"ה הכל(: 'תימא לריב"א, א"כ  בעצרת דבעינן נמי לכם, מאי טעמא, יום שניתנה בו תורה הוא'. וכתבו
מאי קאמר רבי אליעזר מה ראיה רשות למצוה דנימא עצרת יוכיח שהוא מצוה. ויש לומר, דהא דבעי רבי אליעזר 
עצרת לאו דוקא מקרא אלא מסברא', ע"כ. והרי בב' סעודות של יו"ט ראשון של חג דהוי מן התורה, וכמש"כ מאי 

ראה לי דלא קשיא מידי, דבשלמא לרבי יהושע דסבירא ליה דשמחת כל היו"ט הוי איכא למימר... ובעל כרחך נ
מצוה, ולא מצינו שהתירו בהם משום מלאכה לדבר הרשות, דהא כל אוכל נפש שהתירה תורה ביו"ט לצורך יו"ט 

א הותר הוי מצוה של שמחת יו"ט, אם כן שפיר יש לומר אקל וחומר דרבי אליעזר יום טוב יוכיח, שאף על גב של
משום מלאכה אלא לדבר מצוה, אפילו הכי לא התירו משום שבות אף שהוא לדבר מצוה, הכא נמי פסח, אף על 
פי שהותר משום מלאכה לא נתיר משום שבות אע"פ שהוא לדבר מצוה, דהא כהאי גוונא מצינו נמי גבי מצוה של 

סעודות של יו"ט ראשון של חג, וע"כ כל שמחת יו"ט. אבל רבי אליעזר דסבירא ליה שמחת יו"ט רשות חוץ מב' 
מלאכת אוכל נפש שהותרו ביו"ט כולן משום דבר הרשות הותרו, ושבות של דבריהם לא התירו לדבר הרשות, 
ומזה אינו פירכא לקל וחומר דרבי אליעזר גבי פסח, דאין ראיה רשות למצוה... והשתא אי סלקא דעתך דיו"ט של 

שמחת יו"ט כשאר יו"ט, אם כן מאי קאמר הגמרא 'רבי יהושע לטעמיה דאמר ראש השנה אין בו משום מצוה של 
שמחת יו"ט נמי מצוה היא', כלומר משום הכי מייתי ראיה מיניה למיפרך קל וחומר דרבי אליעזר, מה בכך, אף 
על גב דשמחת כל יו"ט הוי מצוה, מכל מקום הואיל ושמחת ראש השנה הוי רשות ואין בו אלא איסור תענית 

עלמא כמו ראש חודש, ואפילו הותרה בו אוכל נפש שהוא משום מלאכה אלמא הותרה מלאכת יו"א מפני דבר ב
 הרשות... אלא על כרחך לרבי יהושע דסבירא ליה שמחת יו"ט מצוה הוא, ראש השנה נמי בכלל.

 

 שו"ת מהר"י ברונא סי' פב

רשאי לעשות מלאכה. והשיב, דאינו רשאי  שמעתי שאחד שאל את מהר"י ווייל יצ"ו, מי שמתענה בראש השנה אם
לעשות מלאכה, דהא אוכל נפש לדידיה ליתא, אם כן ממילא איתסר כל מלאכה, דהא כתיב 'לא תעשו כל מלאכה, 

 אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם'.

 

 

שעה טובה אנו מתחילים את סדרי שיעורי 'יסודות ביצה'. מסכת ביצה עוסקת בדיני יום טוב ב
בגדרי איסור עשיית מלאכה ביום טוב, באיסור מוקצה ביום טוב ובאיסורים נוספים הקיימים בו.  –

אנו נקדיש את רוב שיעורינו לעיון בגדרי איסור עשיית מלאכה ביום טוב. בשיעור זה נעסוק ביסודות 
 איסור עשיית מלאכה ביום טוב ובהיתר עשיית מלאכת אוכל נפש.

 

, ובכל 1תי פרשיות מרכזיות, בפרשת בא ובפרשת אמורופיע בתורה בשיום טוב מאיסור מלאכה ב
 אחת מהן האיסור מופיע בלשון שונה.

 : נאמר בפרשת בא

וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, 
 ]שמות יב, טז[      אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם.

 אמר:נ ובפרשת אמור

 2]ויקרא כג, ז[    .כל מלאכת עבדה לא תעשו ,היה לכםביום הראשון מקרא קדש י

 עבודה". הראשונים נחלקו בפירוש המושג "מלאכת 

                                                             
. ]לשון התורה בפרשת פינחס ]דברים טז, ח[ובפרשת ראה  כט[-ח]במדבר פרקים כאיסור המלאכה מופיע גם בפרשת פינחס  1

היך לא תעשה ל-זהה ללשונה בפרשת אמור, ואילו בפרשת ראה מופיעה לשון שונה: "...וביום השביעי עצרת לה' א
 המבאר את שינויי הלשון[. ]ויקרא כג, ז[מלאכה"; ועי' רמב"ן 

 ורה גם בשאר המועדים.כתוב זה נאמר לגבי פסח, ובלשון דומה נוקטת הת 2
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 רש"י כותב:

בטלה אפילו מלאכות החשובות לכם עבודה וצורך, שיש חסרון כיס ב –דה ומלאכת עב
 []רש"י ויקרא, שם              שלהן, כגון דבר האבד.

 פי דבריו, הגדרה זו מלמדת שאף מלאכת דבר האבד אסורה ביום טוב.ל

 הרמב"ן חולק על פירושו של רש"י ומבאר את המושג "מלאכת עבודה" באופן אחר:

ששת ימים ', כל מלאכה שאינה לצורך אוכל נפש, כענין שנאמר 'מלאכת עבודה'אבל פירוש 
וקין היה עובד ', 'דתם ונזרעתםונעב', 'ובכל עבודה בשדה', 'תעבוד ועשית כל מלאכתך

 ]רמב"ן, שם[    ומלאכה שהיא באוכל נפש היא מלאכת הנאה לא מלאכת עבודה. '.אדמה

 רק מלאכות שאינן לצורך אוכל נפש. לפי דבריו, הגדרה זו מלמדת שביום טוב נאסרו

בשני נמצא, אם כן, כי לפי פירושו של הרמב"ן, היתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב נזכר בתורה 
"מלאכת  –"אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם", ובפרשת אמור  –מקומות: בפרשת בא 

 עבודה".

מגמת עשיית בין הגדרות אלו קיים הבדל עקרוני. הכתוב "אך אשר יאכל לכל נפש" מתייחס ל
מלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש, לשם התקנת מאכליו של האדם, , והוא מגדיר כי המלאכות

מלאכות , והוא מגדיר כי אופיין של המלאכותרות. לעומתו, הכתוב "מלאכת עבודה" מתייחס למות
שבמהותן הן 'מלאכות ביתיות' הותרו ביום טוב, ואילו מלאכות שהן "מלאכת עבודה", מלאכות 

 תעשייתיות, נאסרו.

 הגדרות אלו משליכות על שתי שאלות עקרוניות:

 ?לצורך אוכל נפשותר לעשות מלאכות ביתיות שלא האם מ .א

 האם מותר לעשות מלאכות תעשייתיות לצורך אוכל נפש? .ב

 בעזרת ה' נעסוק בשאלות אלו בהרחבה בשיעורים הבאים.

 

ייתכן וביסוד הדברים עומדת שאלה עקרונית עוד יותר, האחוזה בהבנת יסוד איסור עשיית 
 מלאכה ביום טוב. 

מלבד מלאכת אוכל נפש. הגדרה זו, כי הכתוב שבפרשת בא מלמד שביום טוב אסורה כל מלאכה 
 חובת השביתה אוסרת על עשיית "כל מלאכה", נזכרת ביחס לאיסור עשיית מלאכה בשבת:

אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך  כל מלאכהלא תעשה  ,ויום השביעי שבת לה' אלהיך
 ]שמות כ, י[           .וגרך אשר בשעריך

יסודו לשבת: בשניהם קיים איסור על עשיית "כל מלאכה", בפשטות, נראה מכך שיום טוב דומה ב
"אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו  –אלא שביום טוב מתחדש היתר על עשיית מלאכת אוכל נפש 

 יעשה לכם".

האיסור אינו על  –לעומת זאת, בכתוב שבפרשת אמור מופיעה הגדרה שונה לאיסור המלאכה 
 3על אף שאין בכך הכרח –כת עבודה" בלבד. ניתן ללמוד עשיית "כל מלאכה", אלא על עשיית "מלא

היתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב אינו מכתוב זה הגדרה שונה ביסוד היתר מלאכת אוכל נפש:  –

                                                             
]רמב"ן שבת כד: ד"ה ולא מילה "ושמעתי שהרב... עד למחר"; שבת עד: ד"ה הא דאמרינן ואכן, מדברי הרמב"ן עצמו במקומות שונים  3

 זו. עולה שהוא אינו מקבל הגדרה "ומכאן אני אומר... לידחות אצל מלאכה זו"; פסקי דיני מלאכת חולו של מועד "...יותר משאר מלאכות"[
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מעין 'דחייה' של איסור עשיית מלאכה ביום טוב לצורך שמחת יום טוב, אלא מלכתחילה ביום טוב 
 מלאכת אוכל נפש מלכתחילה אינה בכלל איסור זה. נאסרה עשיית "מלאכת עבודה" בלבד, ואילו 

על פי הצעה זו, קיים הבדל עקרוני בין איסור עשיית מלאכה בשבת לאיסור עשיית מלאכה ביום 
טוב. השבת היא יום שביתה, מנוחה וקדושה, ולכן אסורה בה עשיית כל מלאכה יצרנית; כשם 

להימנע מכל מלאכה יצרנית. יום טוב, שביום זה שבת ה' מכל מלאכה, כך אנו מצווים לשבות ו
לעומת זאת, ביסודו אינו יום שביתה והימנעות מכל מלאכה, אלא שהחובה להגדיר יום זה כ"מקרא 
קודש" אוסרת לעשות בו מלאכות תעשייתיות. בהתאם לכך, איסור עשיית מלאכה ביום טוב אמור 

 .4איסור זה לגבי "מלאכת עבודה" בלבד, ואילו מלאכת אוכל נפש אינה בכלל

 

החילוק העקרוני בין איסור עשיית מלאכה בשבת לאיסור עשיית מלאכה ביום טוב, מבאר היטב 
 הבדל נוסף הקיים בין יום טוב לשבת.

 הגמרא במסכת מכות מביאה את דברי רבה:

 ]מכות כא:[        ואין חילוק מלאכות ביום טוב. ,יש חילוק מלאכות בשבת 

הנלמדת מהכתוב "מחלליה מות יומת" או מכך ש"הבערה  –ת לשבת לפי דבריו, ההלכה המיוחד
, אינה קיימת 6שהעושה מלאכות שונות בשבת מתחייב חטאת על כל אב מלאכה – 5לחלק יצאת"

 ביום טוב. 

מבאר את יסוד החילוק בין יום טוב לשבת בעניין  [26-28]קדושת אביב עמ' הרב אהרן ליכטנשטיין 
ית הקיימת ביניהם במהות איסור עשיית מלאכה. לדבריו, דין 'חילוק זה, על פי ההבחנה העקרונ

מלאכות' נובע מהמושג 'חילול שבת'. שכן, ביחס למעשה העבירה אין חילוק בין העושה את אותו 
אב מלאכה כמה פעמים לבין העושה שני אבות מלאכה שונים; ההבדל ביניהם הוא רק ביחס לחילול 

דם עושה אב מלאכה אחד, גם כאשר הוא חוזר על מעשיו מספר השבת הכרוך במעשה זה: כאשר א
פעמים, השבת מתחללת פעם אחת. אמנם, כאשר אדם עושה שני אבות מלאכה שונים, מעשיו 
גורמים לשני חילולי שבת, ולכן הוא מתחייב בשתי חטאות. בהתאם לכך, 'חילוק מלאכות' קיים רק 

אילו ביום טוב, בו עשיית מלאכה אינה מהווה בשבת, בה עשיית מלאכה מהווה 'חילול שבת', ו
 .7'חילול' אלא מעשה עבירה בלבד, אין 'חילוק מלאכות'

 

הבנה זו ביסוד היתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב, שופכת אור על שיטת רבי עקיבא לגבי חיוב 
 גר תושב בשבת:

 אומר:. רבי עקיבא גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל בחולו של מועד
 ]כריתות ט.[           ום טוב.כישראל בי

אסור במלאכות שאינן צורך אוכל  –רבי עקיבא סבור שדין גר תושב בשבת כדין ישראל ביום טוב 
נפש. טעמה של שיטה זו טעון ביאור: אם גר תושב מחויב בשביתה בשבת, מדוע הוא מותר במלאכת 

 אוכל נפש? 

                                                             
 . [37-33]קדושת אביב עמ' כן מבאר הרב אהרן ליכטנשטיין  4
 .]ע.[מחלוקת זו מובאת בגמרא במסכת שבת  5
 מביאה חילוקים שונים בדין זה. סח.[-]סז:המשנה במסכת שבת  6
על עשיית  , כי העונש]שמות לא, יד[ לומד מלשון הכתובים בפרשת כי תשא [9-6קדושת אביב עמ' ליכטנשטיין ]אהרן הרב  7

הפגיעה בקדושת השבת הנובעת  –מלאכה בשבת אינו נובע מחמת חוסר הציות לציווי ה', אלא מחמת 'חילול השבת' 
מכך. על פי זה, החילוק בין שבת ליום טוב לגבי העונש, שהעושה מלאכה בשבת חייב מיתה ואילו העושה מלאכה ביום 

 שבין שבת ליום טוב ביסוד קדושתם. טוב עובר על לאו בלבד, נובע גם הוא מהבדל העקרוני
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מבאר, ששיטת רבי עקיבא מבוססת על קיומם של  [19-20עמ' ]קדושת אביב הרב אהרן ליכטנשטיין 
 רבדים בשבת:

: קיימת חובה לציין את היום השביעי כיום מנוחת ה' בבריאת "זכרון למעשה בראשית" .א
 העולם כביטוי לאמונה בה'.

: השבת הוא יום קדוש שניתן לישראל כביטוי לקדושתם, וכתוצאה "אות" בין ה' לישראל .ב
 . לשמור על השבת ולהימנע מחילולה יםמכך ישראל מצוו

הרובד הראשון, "זכרון למעשה בראשית", הוא אוניברסלי במהותו, ולכן גם גר תושב שהצהיר על 
מחויב בו. לעומת זאת, הרובד השני, השבת  –על אף שאינו קדוש בקדושת ישראל  –אמונתו בה' 

 ו שייך. כ"אות" בין ה' לישראל, מיוחד לישראל בלבד, ובו גר תושב אינ

הבחנה זו מבארת היטב את ההבדל בשמירת השבת בין גר תושב לישראל. הרובד הראשון של 
השבת, המחייב לציין את מנוחת ה' בשבת, אינו אוסר באופן גורף על עשיית כל מעשה יצרני, אלא 
רק על חובה לבטא את זהותו של היום כיום מנוחה ושביתה ממלאכה. לשם כך, די להימנע מעשיית 
מלאכות תעשייתיות )="מלאכת עבודה"(, אך אין כל איסור בעשיית מלאכות ביתיות )="מלאכת 
אוכל נפש"(. לעומת זאת, הרובד השני של השבת, המגדיר את השבת כ"אות" בין ה' לישראל 
והמעניק לישראל "שותפות" במנוחת ה' ביום השבת, מחייב שביתה מוחלטת מכל מעשה יצרני, גם 

ל הקשר תעשייתי. בשל כך, לעומת בני ישראל המוזהרים שלא לעשות בשבת כל כאשר אין לו כ
מלאכה משום שהשבת היא "אות" בין ה' לבינם, גר תושב, שהשבת לגביו היא זכרון למעשה בראשית 
בלבד, מוזהר רק שלא לעשות בשבת אחת מן המלאכות האסורות ביום טוב, אך מותר לו לעשות 

 בשבת מלאכה יצרנית ביתית.

 

דברים אלו מבססים את ההבנה המחלקת באופן עקרוני בין איסור מלאכה בשבת לאיסור מלאכה 
המשתמעת מפשט הכתוב  –ביום טוב. עם זאת, מקורות אחרים דווקא תומכים בעמדה הקודמת 

המשווה באופן עקרוני בין שבת ליום טוב, והרואה בהיתר אוכל נפש כעין 'היתר'  –בפרשת בא 
 ר המלאכה הקיים ביום טוב.הדוחה את איסו

מחלוקת תנאים, האם בערב מביאה ה ]סה:[הבנה זו משתמעת מדברי המשנה במסכת פסחים 
פסח שחל בשבת הותרה שחיטת הפסח בלבד או שהותרו גם "מכשירין שאפשר לעשותן מבעוד 
ו יום'". המשנה מביאה שרבי אליעזר טען שלא ייתכן ששחיטה האסורה מדאורייתא תיאסר, ואיל

 מעשים שאינם אסורים אלא משום שבות יהיו מותרים:

 ,מה אם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת ,והלא דין הוא :אמר רבי אליעזר
 [משנה פסחים סה:]              ?!אלו שהן משום שבות לא ידחו את השבת

איסורי דרבנן רבי יהושע חולק ומוכיח שקיימת מציאות כזו, שמלאכות דאורייתא הותרו ואילו 
  עומדים בעינם, מהיתר עשיית מלאכת אוכל נפש ביום טוב:

 ]שם[שהתירו בו משום מלאכה ואסור בו משום שבות.  ,אמר לו רבי יהושע: יום טוב יוכיח

שחיטה דברי רבי יהושע מבוססים על השוואה בין היתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב לבין היתר 
התירה מלאכת אוכל נפש לצורך יום טוב, כך היא התירה כשם שהתורה  בערב פסח שחל בשבת:

 שחיטה לצורך הפסח. 

, כי לשיטת רבי יהושע היתר מלאכת אוכל נפש נובע מחמת מצות ]סי' קב[מכך לומד השאגת אריה 
בכל  –בדומה לשבת  –ואם כן, מבחינת העיקרון יום טוב אמור להיות אסור . שמחת יום טוב

 .8ת אוכל נפשום טוב התירה התורה עשיית מלאכי מלאכה, אלא שלצורך שמחת

                                                             
 על פי זה מוכיח השאגת אריה מכך שגם בראש השנה מותרת מלאכת אוכל נפש, שגם בו קיימת מצות שמחה. 8
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הבנה זו עולה בבירור מדברי מהר"י וייל, האוסר על היושב בתענית ביום טוב לעשות בו מלאכת 
 אוכל נפש:

שאל את מהר"י ווייל יצ"ו, מי שמתענה בראש השנה אם רשאי לעשות  חדשמעתי שא
ממילא  ם כןלדידיה ליתא, א דהא אוכל נפש ,דאינו רשאי לעשות מלאכה ,והשיב .מלאכה

אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו  ,לא תעשו כל מלאכה'איתסר כל מלאכה, דהא כתיב 
 ]שו"ת מהר"י ברונא סי' פב[                '.יעשה לכם

לדברי המהרי"ל וייל, היתר מלאכת אוכל נפש הוא משום שמחת יום טוב, ולכן עשיית מלאכות 
 .9שאינו מקיים את שמחת יום טוב באכילה ובשתייהאלו אסורות ליושב בתענית 

 

: בשיעור הצגנו שני מקורות להיתר אוכל נפש ביום טוב: "אך אשר יאכל לכל נפש" לסיכום
ו"מלאכת עבודה". עמדנו על ההבדלים העולים ממקורות אלו בהבנת יסוד ההיתר ובהבנת יסוד 

עקרונית: מהו היחס בין איסור מלאכה  איסור מלאכה ביום טוב, כאשר ביסוד הדברים עומדת שאלה
 בשבת לאיסור מלאכה ביום טוב? 

הבאנו תימוכין לכל אחת מההבנות, אך לא ביארנו את הדינים והמקורות לפי כל אחת מהן. 
 בעזרת ה' הדברים יתלבנו ויתבררו בשיעורים הבאים.

  

                                                             
הבנה זו, שהיתר אוכל נפש ביום טוב הוא כעין היתר שנתנה התורה לאיסור עשיית מלאכה, עולה גם מדברי הראשונים  9

המשווים בין היתר אוכל נפש  ס' מנחות סד. ד"ה שתים; מהר"ם מרוטנבורג המובא ברא"ש יומא פ"ח סי' יד[]תוס' פסחים מו: ד"ה רבה; תו
 ביום טוב להיתר עשיית איסורים לצורך פיקוח נפש, ואכמ"ל.
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 יסודות ביצה

 שיעור שני

 המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש
 

 מקורות

 ג. "רב יוסף אמר... דמגלו וקיימו"; תוס' ג. ד"ה גזרה "אך תימה מאי..."-גמ' ב: א.

 ב. משנה כג:; רש"י שם, ד"ה אין צדין; תוס' שם, ד"ה אין צדין

 ג. גמ' שבת צה. "תנו רבנן החולב... אלא משום שבות"; תוס' שם, ד"ה והרודה

 דגים"; ר"ן יב: ד"ה אין צדיןיג: "וכן מה שכתב... דאין צדים -ד. מלחמות ה' ביצה יג.

 ה. רא"ש ביצה פ"ג סי' א "...ולא ירקד ביום טוב"

 ח-ו. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"א ה"ב

]ז. תוס' מגילה ז: ד"ה כאן במכשירין; אור זרוע הל' פסחים סי' רמח; יראים סי' שד "וכשם שאסרנו... 
 מעי"ט אסירי"[

 

 :-מלחמות ה' ביצה יג.

 ,אינם דברים נכונים ,שהצידה אסורה מפני שאפשר לעשותה מערב יום טוב ,ז"ל במשנתינו שכתב רש"יוכן מה 
ולא מחלקינן  ,שאוכל נפש עצמו דבר תורה מותר לעשותו ביום טוב אף על פי שאפשר לעשותו מערב יום טוב

תרין אף על פי אליעזר אף מכשירין מו ביוכדברי ר ',לכם'וכתיב  'הוא'יהודה דכתיב  ביבהו אלא במכשירין לר
והרי מוליכין סכין אצל טבח ביום טוב ובשבת לענין מילה אסור מפני שאפשר לעשותה מערב  ,שאפשר לעשותן

ובקיעת עצים אפילו  ,וכן מוריקא ,ומלח במדוך של עץ נמי ,וכן לענין שחיטת הפסח כדאיתא בדוכתא ,שבת
קילה והתירו אותן ביום טוב אף על פי שאפשר בקופיץ כולם מלאכות גמורות הן וכנגדן בשבת חייבין עליהן ס

והטריחו  ,מדבריהם כיון שדרך סעודה כך הוא לבקע ולדוך בכל יום לוולא אסרום אפי ,לעשותן מבערב יום טוב
מכל מקום למדנו לאוכל נפש שהוא מותר אף על פי שאפשר לעשותו דבר  .עליו בשינוי מועט משום עובדין דחול

לעשותה מבערב יום טוב ואם צד דגים  י אפשרוהצידה עצמה א ,ת יש שבני יומן מעוליןשהרבה פירו ,ועוד .תורה
ומה יאמר רבינו ז"ל  .לו לעשותה מבערב י אפשרמן הים בערב יום טוב וחזר וצד ביום טוב זו צידה אחרת היא א
אכות הותרו ביום אלא הוו יודעים שלא כל המל .למי שעלתה מצודתו ריקם בערב יום טוב ונזדמנו לו ביום טוב

וכן  ,אבל לצוד בעלי חיים שאינן ברשות אדם ,כגון אפייה ובשול וכיוצא בהן ,אלא הכשר המאכלים לאכלן ,טוב
כמו  ,אי נמי '.מלאכת עבודה'והן בכלל  ,אלו וכיוצא בהן אסורין ,כגון קצירה ותולדותיה ,לעקור דבר מגדולו
אך אשר יאכל לכל  :יוסי בשם ריש לקיש ביר ?נין ולא מרקדיןמניין שאין בוררין ולא טוח' :שמפורש בירושלמי

וכל שכן קצירה  ,למעט טחינה והרקדה ,כלומר מלישה ואילך '.מן ושמרתם את המצות ,נפש הוא לבדו יעשה לכם
'. מכאן שלא יקצור ושלא יטחון ושלא ירקוד ביום טוב ,הרי אלו מעוט ,אך הוא לבדו :תני חזקיה ופליג' .ותלישה

שלא התירה תורה ביום טוב אלא מלאכות של  ,ולדברי הכל נתמעטו טחינה והרקדה ,משמעות הן דורשין ש,פירו
אמרה תורה יתקן  ,אבל אלו תקון הן ודרך בני אדם לתקן מהם לימים הרבה ,כגון שחיטה אפייה ובשול ,יומן

 ,צינו היתר במלאכות הללוואף על פי שמ .שלא יתקן מיום טוב לימים הרבה של חול ,כדרכו מחול ליום טוב
ונותנין לתלויה ביום טוב והויא תולדה  ,וכל הנדוכין כדרכן נמי טחינה היא ,טוחנין את הפלפלין בריחים שלהן

שלא התירה  ,כגון תולש פירות הנאכלים ,ומכל מקום נתמעטה קצירה ותולדותיה ,הנהו מלאכות דיום נינהו ,דבורר
כגון  ,ואפילו לפירות הנפגמים מיום לחבירו ,אבל לעקור דבר מגדולו לא ,תורה אלא להכשיר אוכלין שברשותו

 ם.וזהו טעם משנתינו דאין צדים דגי .וכל שכן צידת בעלי חיים שהוא בכלל מלאכת עבודה ,תאנים ותותים

 



9 
 

 אור זרוע הל' פסחים סי' רמח

יהודה מתיר  ביור ,אוכל נפש בלבד אין בין יום טוב לשבת אלא ,תניא' :דמגילה רק קמאאמרינן בפרק אין צדין ופ
יהודה  ביור .הוא ולא מכשיריו – דאמר קרא הוא לבדו יעשה לכם אי טעמא דתנא קמא?מ .במכשירי אוכל נפש

ואידך נמי  .אמר לך מיבעי ליה לכם ולא לעכו"ם ?ואידך נמי הכתיב לכם .לכל צרכיכם – לכם ,אמר קרא :אמר
כאן  רב יום טובכאן במכשירין שאפשר לעשותן מע א קשיא,ל .לכםכתיב הוא וכתיב  ,אמר לך ?הכתיב הוא

יהודה בין מכשירין שאפשר  בימדמחלק ר ,. ומדקדקין מיכןרב יום טובלעשותן מע י אפשרבמכשירין שא
הכי הוה ליה  ם כןדא ,חדא ,ואין זה נכון ...אפשר מותר לומכלל דאוכל נפש גופיה אפי ,למכשירין שאי אפשר

היינו  ,דמשמע לרבות ,הא דכתיב לכם ,הא כיצד כאן במכשירין הא באוכלין ,וא וכתיב לכםכתיב ה :למימר
ובא למעט במכשירין  ,במכשירין ,דמשמע היינו למעט ,והא דכתיב הוא ,ובא לרבות אוכלין שאיפשר ,באוכלין

 ,שר מותררב חסדא סבר אוכל שאיפ , דאם כןשאיפשר. ועוד לדבריהם לכאורה קשיא דרב חסדא אדרב חסדא
מיהא מלח בעיא : 'כולי עלמא ומסיק בגמ' ,וכו' 'תבלין נידוכין כדרכן 'בית שמאי אומרים: :ותנן לקמן ביום טוב

דבין  כי פירושא,מכולהו שמעינן דאוכל שאיפשר שאסור. וההיא דאין צדין נראה בעיני אני המחבר דה '...שינוי
יהודה סבר יש  בידר ,ובהא פליגי ,שאסור לעשותו ביום טוב יהודה כולהו סברי דאוכל נפש שאיפשר בירבנן בין ר

ואף על  ,ורבנן סברי אין למכשירין דין אוכל ,דמכשירין שאי אפשר מותר לעשותן ביום טוב ,למכשירין דין אוכל
שיש  ,רב חסדא לרבא יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרש משמי מר ליהוהיינו דא .גב דלא איפשר אסור

 .רב יום טובדין אוכל היכא דלא איפשר מע ןילמכשיר

 

 יראים סי' שד

רב יום כך אסור מדרבנן אוכל נפש שאפשר לעשותם מע רב יום טוב,וכשם שאסרנו מכשירין שאפשר לעשותן מע
 י.אסיר רב יום טובהלכך טחינה והרקדה שאפשר לעשותם מע טוב,

 

 

מקורות השונים בתורה להיתר, ועל בשיעור שעבר עסקנו ביסוד היתר אוכל נפש, ועמדנו על ה
הדרכים השונות בהבנתו: כהיתר לעשיית מלאכות לצורך סעודת יום טוב, או משום שביום טוב 
נאסרו רק מלאכות תעשייתיות ולא מלאכות ביתיות. בשיעור זה נברר מהן המלאכות המותרות 

 לצורך אוכל נפש.

ל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם", היה נראה : "...אך אשר יאכ]יב, טז[לכאורה, מהכתוב בפרשת בא 
שיש להתיר כל מלאכה הנעשית לצורך אוכל נפש. עם זאת, ממקורות שונים עולה שמסקנה זו אינה 

 נכונה, ולא כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש:

אומרת: "אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב ואין נותנין לפניהם מזונות". מדברי  ]כג:[המשנה  .א
 .10משנה עולה שצידה אסורה ביום טוב, על אף שהיא נעשית לצורך אוכל נפשה

רב יוסף אמר: גזרה מביאה שני טעמים לאיסור 'ביצה שנולדה ביום טוב': " ג.[-]ב:הגמרא  .ב
הגמרא אומרת, שפירות  ".רבי יצחק אמר: גזרה משום משקין שזבו ...משום פירות הנושרין

ויתלוש", ומשקין שזבו אסורים "גזירה שמא יסחוט". הנושרים אסורים "גזירה שמא יעלה 
 מבואר אם כן, שקצירה וסחיטה אסורות ביום טוב, על אף שהן נעשות לצורך אוכל נפש. 

המכבד והמרבץ והרודה חלות  ,החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרתאומרת: " ]שבת צה.[הגמרא  .ג
וחכמים  .רי רבי אליעזרדב ,הזיד ביום טוב לוקה ארבעים ,שגג בשבת חייב חטאת ,דבש

". מבואר בדברי הגמרא שחליבה אסורה אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות :אומרים
 ביום טוב, ומשתמע שהיא אסורה גם כאשר היא נעשית לצורך אוכל נפש.

                                                             
מסקנה זו קיימת לפי רוב הראשונים, שלמדו שהאיסור המופיע במשנה הוא משום שמלאכת הצידה אסורה ביום  10

עולה שהאיסור הוא משום מוקצה, ולפי זה דין המשנה אינו קשור  ]הל' שביתת יום טוב פ"ב ה"ז[ הרמב"םברי טוב. אמנם, מד
 המובאת להלן. ג.[-]ב:לנידון דידן; אמנם, גם הרמב"ם מודה לעיקרון שלא כל המלאכות הותרו, וכפי שמוכח מהגמ' 
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בדברי הראשונים שיטות רבות בביאור טעם איסור עשיית מלאכות אלו ביום טוב לצורך אוכל 
 ים עולות תפיסות שונות בגדר היתר מלאכת אוכל נפש.נפש. מדברי הראשונ

 

 רש"י מבאר את טעם איסור צידה ביום טוב:

 יום לצורך והותרו הן מלאכות מאבות ובשול ואפייה דשחיטה גב על אף – דגים צדין אין
 יתחמם פן, בשרא למכמר חייש דשחיטה, טוב יום מערב אפשר דאי משום טעמא טוב,

 .יטלהו ולמחר ימות ולא במים במצודתו ויניחנו יום מבעוד לצודו ראפש צידה אבל, ויסריח

 ]רש"י כג: ד"ה אין[

רש"י כותב, כי צידה אסורה ביום טוב הואיל ואפשר לעשותה מערב יום טוב. מדבריו עולה שביום 
 .11טוב הותרו רק מלאכות שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב

 תוספות דוחים שיטה זו:

שיכול לעשותו מערב יום טוב אסור לעשותו ביום טוב עצמו כי לא ואין לומר דכל דבר 
פירוש אוכל נפש ולא  ',הוא ולא מכשיריו' נןדהא אמרי ,אתעביד ליה מערב יום טוב

והוא לבדו איצטריך לאסור  ',לכם לכל צרכיכם :רבי יהודה אומר' ,כגון לתקן שפוד ,מכשיריו
קא במכשירין יש חילוק בין אפשר לעשותן אלמא דו .מכשירין שאפשר לתקנן מערב יום טוב

מודו דאפילו אפשר לעשותן מערב  ולי עלמאאבל באוכל נפש כ ,מערב יום טוב בין אי אפשר
]תוס' ג. ד"ה             .יום טוב מותר לעשותן ביום טוב

 12גזרה[

תוספות טוענים שהחילוק בין מלאכה שאפשר לעשותה ביום טוב למלאכה שאי אפשר לעשותה 
דווקא לגבי 'מכשירי אוכל נפש'. ואם כן, מלאכות שהן עצמן אוכל  ]כח:[רב יום טוב, נאמר בגמרא מע

 נפש מותרות בכל אופן.

 בין הראשונים ההולכים בדרכו של רש"י ישנן שלוש דרכים ביישוב קושי זה:

ק חולק על הבנתם של תוספות בדברי הגמרא, ולטענתו החילו ]הל' פסחים סי' רמח[האור זרוע  .א
בין מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב למלאכה שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב 
קיים גם לגבי מלאכת אוכל נפש. על פי פירושו, הגמרא אומרת שלפי רבי יהודה דין מכשירי 
אוכל נפש כדין מלאכת אוכל נפש: אסור לעשות מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב, 

 .13לעשותה מערב יום טובומותר לעשות מלאכה שאי אפשר 

מאמצים את הבנתם של תוספות בדברי הגמרא, שהחילוק  ]ז: ד"ה כאן[תוספות במסכת מגילה  .ב
בין מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב למלאכה שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב 
אמור לגבי מכשירי אוכל נפש בלבד, ואף על פי כן הם טוענים שקיים חילוק דומה גם לגבי 

דודאי אוכל נפש המתקלקל אם עושהו מאתמול מותר לעשות כת אוכל נפש עצמה: "מלא
אבל  ,אסור לעשותו ביום טוב ...אבל אוכל נפש דעדיף טפי כשהוא עשוי מאתמול ,ביום טוב

 ."היכא דאפשר ללא אפשר בהא ודאי יש לחלק בין ,מכשירין דלא מתקלקל כשנעשו מאתמול
, רב יום טובאפשרות לעשותן מע כל תרו רק כאשר איןמכשירי אוכל נפש הולפי דבריהם, 

 רב יום טוב תפגע באיכות האוכל.ואילו מלאכות אוכל נפש מותרות בכל מצב שעשייתן מע

                                                             
 מי, טוב ביום הזרע ולהוציא השרביטין – לפרוכי : מהו[]יב: ד"ה מהו לפרוכישיטתו של רש"י עולה בדבריו בהקשר נוסף  11

ונראה שמקורה של  .הוא" דישה דתולדת, לא טוב יום מערב דאפשר כיון דלמא או, וכבישול כשחיטה טוב ביום שרי
ה אמר לי ...אין מסננין את החרדל במסננת שלו ואין ממתקין אותו בגחלת ,תנו רבנן: "]שבת קלד.[שיטה זו בדברי הגמרא 

 ?מהו לגבן :אמר ליה אביי לרב יוסף .התם לא אפשר הכא אפשר :אמר ליה ?מאי שנא מבישרא אגומרי :אביי לרב יוסף
]שבת צה. ד"ה והא דקתני; ". אמנם, עי' רמב"ן התם לא אפשר הכא אפשר :אמר ליה ?מאי שנא מלישה .אסור :אמר ליה

 המבארים את דברי הגמרא באופן שונה. מחמירין[ ]סי' תצה סעי' א ד"ה וישוגר"א  יג.[-מלחמות ביצה יב.
 .]כג: ד"ה אין צדין[וכן כותבים תוספות על המשנה בתחילת פרק שלישי  12
 .]הלכות יום טוב סי' תשע[כעין זה כותב הראבי"ה  13
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מקבל גם הוא את הבנתם של תוספות בדברי הגמרא, ולכן הוא טוען  ]סי' שד[היראים  .ג
ערב יום טוב למלאכה שהחילוק הקיים לגבי מלאכת אוכל נפש בין מלאכה שאפשר לעשותה מ

אסרנו מכשירין שאפשר וכשם ששאי אפשר לעשותה מערב יום טוב הוא מדרבנן בלבד: "
 . 14רב יום טוב"דרבנן אוכל נפש שאפשר לעשותם מע, כך אסור מרב יום טובלעשותן מע

 

תוספות, החולקים על רש"י, מבארים באופן אחר את טעם האיסור הקיים בעשיית מלאכות 
 ך אוכל נפש:מסוימות לצור

וסמיך ליה  'אך אשר יאכל לכל נפש' :דבירושלמי יש ,על כן פירש רבינו נתנאל מקינו"ן
 ,דהיינו מלישה ואילך ,אותם מלאכות שמשימור ואילך הם מותרות –' ושמרתם את המצות'

 .שלא לקצור ',אך' ,ועוד דבירושלמי יש מיעוט אחר .אבל שאר מלאכות דמקודם לכן אסורין

 []תוס', שם

הלומד מדרשה שלא כל המלאכות הותרו לצורך  ]ביצה פ"א ה"י[תוספות מביאים את הירושלמי 
רק "אותם מלאכות שמשימור ואילך הם מותרות", כלומר רק מלאכת הלישה והאפייה  –אוכל נפש 

]=סדר מלאכות הכנת הפת, המנויות במשנה במסכת הותרו, ולא המלאכות הקודמות להן ב'סידורא דפת' 

 ".הזורע והחורש והקוצר והמעמר הדש והזורה הבורר הטוחן והמרקד: "פ"ז מ"ב[שבת 

המתירות ברירה  ]יד.; יד:[הסבר זה מיישב את התמיהות דלעיל, אך הוא צריך עיון מהמשניות 
. בשל כך, הרמב"ן מוסיף על 15וטחינה ביום טוב, על אף שהן אינן מהמלאכות ש"מלישה ואילך"

 ד ההבחנה בין המלאכות המותרות ביום טוב למותרות האסורות בו:חילוק זה ומבאר את יסו

 כגון ,לאכלן המאכלים הכשר אלא טוב ביום הותרו המלאכות כל שלא יודעים הוו אלא
 מגדולו דבר לעקור וכן אדם, ברשות שאינן חיים בעלי לצוד אבל בהן, וכיוצא ובשול אפייה

 כמו נמי אי ,'עבודה מלאכת' בכלל והן ,אסורין בהן וכיוצא אלו ותולדותיה, קצירה כגון
 לקיש: ריש בשם יוסי ביר מרקדין? ולא טוחנין ולא בוררין שאין מנייןבירושלמי:  שמפורש

 מלישה כלומר, .'המצות את ושמרתם' מן 'לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך'
 אלא טוב ביום התור התירה שלא ...ותלישה קצירה שכן וכל והרקדה, טחינה למעט ואילך,

 מהם לתקן אדם בני ודרך הן קוןית אלו אבל ובשול, אפייה שחיטה כגון ,יומן של מלאכות
 הרבה לימים טוב מיום יתקן שלא טוב, ליום מחול כדרכו יתקן תורה אמרה הרבה, לימים

 ]מלחמות ה' ביצה יג:[            חול. של

צורך אוכל נפש, אלא התורה התירה רק את לדברי הרמב"ן, אין היתר כללי על עשיית מלאכות ל
מלאכת "הכשר המאכלים לאוכלן", כלומר את המלאכות הביתיות אותן עושה האדם בעבור אכילת 

 אותו היום.

 על פי עיקרון זה מוסיף הרמב"ן וכותב:

 הנדוכין כל'ו 'שלהן בריחים הפלפלין את טוחנין' ,הללו במלאכות היתר שמצינו פי על ואף
 דיום מלאכות הנהו דבורר, תולדה והויא 'טוב ביום לתלויה נותנין'ו ,היא טחינה נמי 'כדרכן
 התירה שלא הנאכלים, פירות תולש כגון ותולדותיה, קצירה נתמעטה מקום ומכל .נינהו
 הנפגמים לפירות ואפילו לא, מגדולו דבר לעקור אבל שברשותו, אוכלין להכשיר אלא תורה
 .'עבודה מלאכת' בכלל שהוא חיים, בעלי צידת שכן וכל תים,ותו תאנים כגון לחבירו, מיום
 ]שם[      דגים. צדים דאין משנתינו טעם וזהו

                                                             
דברי מוכן משמע  ,]הל' יום טוב אות ו[. ]וכן כותב המהרי"ל ]הל' שביתת יום טוב פ"א ה"ה[בשיטה עקרונית זו נוקט הרמב"ם  14

 [.]צה. ד"ה והרודה; קלז: ד"ה תולין[ בשבת תוספות
עולה שלפי דרשה זו אסורה ברירה ביום טוב )שלא כמשנתנו(, וכן "לא הותרה טחינה  ]שם[אכן, מדברי הירושלמי  15

 ל להלכה[.התמה על תוספות המביאים את טעמו של הירושלמי כמתקב ]או"ח סי' שפז אות ו[]ועי' אבני נזר  כדרכה".
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הרמב"ן מבאר, כי על אף דברי הירושלמי, שהותרו רק המלאכות ש"מלישה ואילך", המשנה מתירה 
ן הן מצבים מסוימים של טחינה וברירה, כאשר אלו מלאכות הנעשות לצורך אותו היום, ואם כ

 מוגדרות כמלאכות "הכשר המאכלים לאוכלן" ולא כ"מלאכת עבודה".

 

 נמצא אם כן, כי בין רש"י לרמב"ן ישנן שתי מחלוקות בגדרי היתר אוכל נפש:

: לפי רש"י וסיעתו מלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש אך אינן בהגדרתן מלאכות הכנת אוכל .א
 הן מותרות, ואילו לפי הרמב"ן הן אסורות.

לפי רש"י וסיעתו הן אסורות, ואילו לפי  :ת אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב יום טובמלאכו .ב
 .16הרמב"ן הן מותרות

והן נעוצות בשתי ההבנות שהוצגו בשיעור הקודם לכאורה, שתי מחלוקות אלו תלויות זו בזו, 
גדיר , והוא ממגמת עשיית המלאכותבגדר היתר אוכל נפש. רש"י וסיעתו סבורים שההיתר מתייחס ל

כי התורה התירה את איסור מלאכה ביום טוב לצורך הכנת האוכל ביום טוב. לכן התורה התירה כל 
הרמב"ן סבור שר לעשותה מבעוד יום. לעומתו, אפ האוכל, ובלבד שאימלאכה הנצרכת להכנת 

, והוא מגדיר שביום טוב נאסרו מלאכות תעשייתיות בלבד. אופיין של המלאכותשההיתר מתייחס ל
אמור רק לגבי מלאכות ביתיות, כלומר מלאכות הכנת אוכל, ולא ביחס למלאכות כך, ההיתר  בשל

אחרות הנעשות לצורך אוכל נפש. כמו כן, מלאכות הכנת האוכל כלל אינן כלולות באיסור עשיית 
 מלאכה ביום טוב, ולכן מלאכות אלו מותרות גם כאשר אפשר לעשותן מערב יום טוב.

 מוכיח לא כך: ]שם[אך המשך דברי הרמב"ן  מסברה הדברים נראים,

 ,שלא התירה תורה ביום טוב אלא מלאכות של יומן ,ולדברי הכל נתמעטו טחינה והרקדה
אמרה  ,קון הן ודרך בני אדם לתקן מהם לימים הרבהיאבל אלו ת ,כגון שחיטה אפייה ובשול

 ]מלחמות יג:[   .ל חולשלא יתקן מיום טוב לימים הרבה ש ,תורה יתקן כדרכו מחול ליום טוב

הרמב"ן מבאר את טעם הגבלת היתר אוכל נפש ל"מלאכות של יומן": "שלא יתקן מיום טוב לימים 
הרבה של חול". לפי דברינו דלעיל ביסוד היתר אוכל נפש, ששביתת יום טוב ביסודה מחייבת 

ים הרבה של חול" הימנעות ממלאכות תעשייתיות בלבד, אין צורך לנימוק "שלא יתקן מיום טוב לימ
כדי לבאר מדוע אסורות מלאכת הטחינה וההרקדה ביום טוב. אם כן, הזדקקותו של הרמב"ן לנימוק 
זה מלמדת ששיטתו מבוססת על יסוד שונה: הרמב"ן מודה שהתורה התירה אוכל נפש ביום טוב 

רות רק לצורך החג, אך התורה הגבילה את ההיתר למלאכות הכנת האוכל בלבד. בהתאם לכך, מות
מלאכות ביתיות הנעשות לצורך אוכל נפש, אך מלאכות תעשייתיות )"מלאכת עבודה"( אסורות בכל 

 .17אופן, גם כאשר הן נעשות לצורך אוכל נפש

על פי דברים אלו, מחלוקת רש"י והרמב"ן בדין מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב, אינה 
א זו מחלוקת רק בהיקפו של ההיתר: לפי רש"י, נעוצה בהבנות שונות של יסוד היתר אוכל נפש, אל

התורה התירה לצורך אוכל נפש רק מלאכות שאי אפשר לעשותן מבעוד יום. לעומת זאת, לפי 
 הרמב"ן, התורה התירה את עשיית כל מלאכות הכנת האוכל הנעשות לצורך החג.

 

של תוספות על בדברי הראשונים ישנן שתי שיטות נוספות. הר"ן, מחד, מקבל את השגותיהם 
שיטת רש"י המגבילה את ההיתר למלאכות שאי אפשר לעשותן מבעוד יום. מאידך, הר"ן תמה על 

 שיטתו של הרמב"ן המגבילה את ההיתר מדאורייתא ל'מלאכות ביתיות' בלבד:

                                                             
 .]שם[כן מפורש בתחילת דברי הרמב"ן  16
 ]לאדמו"ר מלובביץ', ח"א סי' כב[, ועי' 'חידושים וביאורים בש"ס' ]סי' תצה סעי' ב[מעין זה עולה מדברי שולחן ערוך הרב  17

 המרחיב בביאור שיטתו.
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וכל זה אינו מספיק לי, למה יהא אסור לטחון חטים מן התורה ויהא מותר לדוך כל הנדוכין 
 ]ר"ן יב: ד"ה אין צדין[        .קה ודאי תולדה דטוחן הואכדרכן, שהרי שחי

בשל כך, הר"ן טוען שמדין תורה מותרת כל מלאכה הנעשית לצורך אוכל נפש, אלא שחכמים 
 אסרו עשיית מלאכות שדרך לעשותן לימים הרבה:

 אלא אינה טוב ביום האסורה נפש אוכל מלאכת שכל ,גמרתנו לפי אצלי הקרוב אבל
 .18בהן וכיוצא וטחינה כקצירה הרבה לימים הנעשות המלאכות אסרו חכמיםש ,מדבריהם

 ]ר"ן יב: ד"ה אין צדין[

 כעין זה כותב הרא"ש:

 שדהו ולקצור כאחד כרמו לבצור רגיל שאדם לפי ,וטחינה ובצירה קצירה על דגזור הוא רבנן
 ומטעם .דחול לעובדא דדמי אלו כל אסרו לכן ,כאחד ענביו ולדרוך ביחד הרבה ולטחון כאחד

  .19דחול לעובדא ודמי הרבה דגים במצודתו תעלה פעמים כי ,צידה אסרו נמי זה

 ]רא"ש פ"ג סי' א[

 

 שיטה נוספת בדברי הרשב"א: 

אך הוא לבדו : 'שנאמר ,ולא כל מלאכת אוכל נפש התיר הכתוב שהרי אחר שהתיר מיעט
יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך  ,מיעוטין הם. ולפיכך 'לכם'ו 'הוא לבדו' 'אך' –' יעשה לכם

 ]עבודת הקודש בית מועד שער א פרק א[         .ומסרן הכתוב לחכמיםאוכל נפש ואסורות 

לדבריו, אין בתורה הגדרה למלאכות המותרות והאסורות ביום טוב, אלא מסרה התורה לחכמים 
אכות המותרות את גדרי המלביום טוב, והם קובעים  אלו מלאכות אוכל נפש האסורותלקבוע 

 שיקול דעתם.על פי  והאוסרות

 הרשב"א מוסיף ומבאר את הגדרים שקבעו חכמים:

והם אמרו שהקוצר והתולש והדש והבורר והטוחן והמרקד והצד והחולב והמגבן והסוחט 
 את הפירות להוציא מהן משקין אסור. וכן אסרו מדבריהם לרדות חלות דבש מן הכוורת.

י שלא התירה התורה לתקן ביום טוב מה שדרך בני אדם לתקן לפ ?ומפני מה מנו את אלו
מהן הרבה לימים הרבה, כדי שלא יטרח ביום טוב לתקן מחמת חול. וכן לא התירה התורה 

לא לעקור דבר מגידולו, ואפילו תותים  ,כאפייה ובישול ,קון בדברים שהן ברשותויאלא ת
 ,הנלקטין משתמרין לזמן מרובהואבטיחים שנפגמין מיומן למחרתו, לפי שרוב הפירות 

וכל שכן צידת בעלי חיים שאינן  .לקיטתו של זה מותרת ושל זה אסורהואינו בדין שתהא 
 ]שם[  ברשותו ושהוא צריך לטרוח ולצוד בחורשים ונמצא בטל משמחת יום טוב.

 לדבריו, קיימות שתי הגדרות עקרוניות בהיתר אוכל נפש ביום טוב:

 .ת לימים הרבהלא הותרו מלאכות הנעשו .א

 הותרו רק מלאכות של "תיקון בדברים שהן ברשותו", ולא של עקירת דבר מגידולו.  .ב

 על דבריו אלו מוסיף הרשב"א הגדרה שלישית שתוקפה מדרבנן:

                                                             
ואף ברייתא זו בפרק  ,מן התורה לפי שהסוגיא הירושלמית מוכח שהן ,ועדיין אין כל זה מחווראמנם, הר"ן מסיים: " 18

 ".המצניע כפשטה הכי מוכחה
 .: ]סי' תצה[ הטורהרא"ש סובר שדרשת הירושלמי היא אסמכתא בעלמא; וכן כותב  19
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ועוד יש מלאכות ואפילו טלטולין שאסרו מדבריהם, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה 
 ]שם[          בחול.

ו על עשיית מלאכת אוכל נפש כאשר יש בה 'עובדין דחול', כדי הרשב"א כותב שחכמים אסר
 לשמור על צביון החג. 

 

: סוגיות מבואר שלא כל המלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש הותרו ביום טוב. בדברי לסיכום
 הראשונים ישנן ארבע שיטות מרכזיות בביאור טעם האיסור ותוקפו:

פשר לעשותן מערב יום טוב. ]הראשונים : הותרו רק מלאכות שאי אשיטת רש"י וסיעתו .א
 הנוקטים בשיטה זו נחלקו הגבלה זו היא מדאורייתא או מדרבנן[.

התורה התירה רק מלאכות ביתיות ולא מלאכות תעשייתיות, גם כאשר הן  :שיטת הרמב"ן .ב
 נעשות לצורך אוכל נפש.

, ומדרבנן מדין תורה הותרו כל המלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש :שיטת הר"ן והרא"ש .ג
 נאסרו המלאכות הנעשות לימים הרבה משום 'עובדין דחול'.

: התורה מסרה לחכמים לקבוע את גדרי ההיתר, והם אסרו מלאכות הנעשות שיטת הרשב"א .ד
 לימים הרבה והתירו רק מלאכות "של תיקון בדברים שהן ברשותו" של האדם. 

: האם ההיתר אמור ביחס לכל משיטות אלו עולה הבדל עקרוני בהבנת יסוד היתר אוכל נפש
 המלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש, או רק ביחס למלאכות שבהגדרתן הן מלאכות הכנת אוכל.

 

בעזרת ה' שיעור הבא נמשיך ונלבן את גדרי היתר אוכל נפש דרך עיון בסוגיית 'מתוך שהותרה 
 לצורך הותרה נמי שלא לצורך".  
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 בעזה"י

 יסודות ביצה

 שיעור שלישי

 וך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך''מת
 

 מקורות

 : "מתני'... הותרה נמי שלא לצורך"; גמ' כתובות ז. "רב יהודא שרא... לכל נפש הוא"-גמ' ביצה יב.א. 

 ב. רש"י יב. ד"ה ד"ה אלא מדלא; תוס' שם, ד"ה ה"ג

 ג. שו"ת הרי"ד סי' פב "ומאי דכתב מר..."

. את ה' אלוהיך"; ספר החינוך מצוה רצח "וכן מה שאמרו... זכרונם ד. יראים סי' שד "ומלאכת מצוה..
 לברכה"

 ה. שיטה ישנה כתובות ז. ד"ה וז"ל שיטה ישנה

 ו. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"א סי' ד; מגיד משנה, שם

 ז. מגיני שלמה יב. ד"ה דלמא

 

 שו"ת הרי"ד סי' פב

הבערה לצורך הותרה שלא לצורך. מאין יסוד ומאין ומאי דכתב מר הפלא ופלא מה סברא לומר מתוך שהותרה 
רגלים למילתא בלא טעמא, נראה לי לפרש בשני עיניינין ואמר מתוך שהותרה הבערה וכו', אחר שאנו מתירין כל 
דבר הצריך לגופו ]לכתחילה אף על פי שאינו צורך אוכל נפש )ואחר( ]ואחד[ אפילו דבר שאינו צורך לגופו[ 

אם עשה אינו לוקה ותרויהו משום האי טעמא דהואיל והותרה לצורך, הותרה שלא לצורך, שלכתחלה אסור אבל 
כדאמר בפרק ביצה: השוחט עולה נדבה ביום טוב לוקה והמבשל גיד הנשה ביום טוב לוקה משום מבשל ומשום 

לוקה, וכך  הבערה, ומוקמינן להו כבית שמאי דאמרי לא אמרינן מתוך, אבל לבית הלל דאמרי מתוך בכולם אינו
נראה לי ליתן טעם בדבר מתוך שהותרה לצורך והוקלש האיסור זה הוקלש נמי דאפילו שלא לצורך אין לוקין 
עליו, ודומה למאי דאמרינן בפרק יום טוב ובפרק אלו עוברין: האופה מיום טוב לחול רב חסדא אמר לוקה ורבה 

יה השתא נמי חזיא ליה, אלמא הואיל והוקלש האיסור אמר אינו לוקה דאמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחין חזיא ל
]היכא דאית ליה אורחין הוקלש היכא דלית ליה אורחין )לא( ]ולא[ לקי, ורבה ור"ח[ לא סבירא ליהו דטעמא דבית 
הלל במוציאין קטן וספר תורה ברשות הרבים משום טעמא דמתוך דאם כן אמאי אמר רב חסדא לוקה, ורבה נמי 

ואיל והא אמרינן התם דלבית הלל אין לוקין בעולת נדבה ובגיד הנשה, והוא הדין באופה מיום מה צריך לטעם ה
טוב לחול על ידי מתוך, אלא ודאי לית להו אלא סברי טעמא דבית הלל התם דאין עירוב והוצאה ליום טוב, והכי 

רה דילמא בעירוב והוצאה נמי אמרינן התם: מתקיף לה רבה ממאי דבית שמאי ובית הלל בהא פליגי במתוך שהות
ליום טוב, ובית הלל סברי עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום טוב, פי' ודוקא בהוצאה שרו בית הלל 
אבל בשאר מלאכות לא, והשוחט עולת נדבה ביום טוב והמבשל גיד הנשה לוקה, ובאופה מיום טוב לחול דפטר 

איל אבל בעולת נדבה וגיד הנשה ליכא הואיל )אבל בעולת( ולקי, רבה ממלקות משום הואיל, ודוקא הכא איכא הו
והטעם שהיה נותן רבה דלית ליה מתוך באופה מיום טוב לחול הוא הטעם שנותן מאן דסבירא ליה מתוך שהותרה 
לצורך הותרה שלא לצורך ופטר ממלקות אפי' בעולת נדבה וגיד הנשה על ידי טעם זה שכיון שהוקלש האיסור 

קלש נמי שלא לצורך ואינו לוקה, ורבה האי טעמא לית ליה למיפטר ממלקות בכל מקום כי אם במקום לצורך הו
שיכול לעשות בהיתר על ידי אורחים דהיינו אופה מיום טוב לחול וגם זה הטעם מפני שהוקלש האיסור הוא, שמה 

ים שרי שזהו אשר יאכל לכל טעם הוא לפטור היכא דליכא אורחים משום הואיל דאי איכא אורחים אי איכא אורח
נפש אבל אי ליכא אורחים לילקי שאין זה אשר יאכל לכל נפש, אלא ודאי טעם הדבר הוא מפני שהוקלש האיסור. 
והאי דשרינן לכתחילה כל שהוא לצורך האדם אף על פי שאינו צורך אוכל נפש כדאמרינן התם להוציא את הקטן 
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ר דיש עירוב והוצאה ליום טוב כדאמרינן התם: מתקיף לה רב יוסף וספר התורה לרשות הרבים אפילו למאן דאמ
אלא מעתה הוציא אבנים לבית הלל הכי נמי דלא מיחייב אלא מדלא מיפלגי באבנים ש"מ בהוצאה שלא לצורך 
פליגי, פי' שלא לצורך אוכל נפש אבל היא צורך גופו. ונראה לי שזהו טעם הדבר לא מתוך שהותר זה הותר זה, 

ומר כמו שהותר זה הותר זה וטעם הדבר הוא כר' יהודה דדריש לכם לכל שצורכיכם ומתיר גם מכשירי אלא כל
אוכל נפש כדאמרינן בפרק אין צדין ומשום טעם זה היה מתיר ר' יהודה כל צרכי גופו של אדם כגון לכבות את 

יתעשן( ]יתעשן[ הבית הנר מפני דבר אחר, ולכבות את הבקעת לא בשביל לחוס עליה אלא כדי שלא )כדי ש
והקדירה, ולכבות את הדליקה משום איבוד ממון, ולהכחיל עין ביום טוב אפילו היכא דליכא סכנא כסוף אוכלא 
ולפצוחי עינא כדאמרינן בפרק יום טוב דבכולהו שרי ר' יהודה משום דקסבר לכם לכל שצורכיכם, ובפרק אין 

ורך אוכל נפש אך אם ם זה אנו מתירין כל המלאכות שלא לצצדין פיסקי רב חסדא ורבא הלכה כר' יהודה, ומטע
 ו.הם לצורך גופ

 

 יראים סי' שד

אין מוציאין את הקטן  רק א: 'בית שמאי אומרים:מותרת כדתנן בביצה פ ומלאכת מצוה מתוך שהיא הנאת נשמה
ומסקינן ו. קרות בולב לנענע בו ס"ת לקטן למולו ל ירוש,פ '.וב"ה מתירין ,ולא את הלולב ולא את ס"ת לר"ה

טעמא דבית הלל משום שהותרה הוצאה לצורך הנאת הגוף הותרה נמי שלא לצורך הנאת הגוף, אך שיהיה להנאת 
מתוך אותו מקרא עצמו שאתה למד היתר הנאת הגוף אתה למד היתר הנאת הנשמה,  –הנשמה. פירוש, 'מתוך' וכו' 

, כאשר פירשתי למעלה בסמוך, וכל הגוף נקראת נפש ד'אך אשר יאכל לכל נפש' כתיב, פירוש שיהנה לכל נפש
 כדכתיב 'שובי נפשי למנוחייכי', וכתיב 'והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את ה' אלוהיך'.

 

 ספר החינוך מצוה רצח

וכן מה שאמרו זכרונם לברכה, שאין בכלל היתר צרכי אוכל נפש מה שהוא אכילה ושתיה לבד, אלא אף כל דבר 
לאדם לבו ביום, בין שהוא דבר מצוה כגון קטן למולו ולולב לצאת בו, וכן ספר תורה לקרות בו דכל הצריך לו 

יומא ויומא זמן תורה הוא, ובין שאינו דבר מצוה אלא צרכי גוף לבו ביום, כגון רחיצת רגלים במים חמין שהוחמו 
דאוכל נפש נינהו, כן פירשו הדבר  ביום טוב או לעשות מדורה להתחמם בה, כל דברים אלו מותרין ובכלל היתר

 חכמים זכרונם לברכה.

 

 שיטה מקובצת כתובות ז. ד"ה וז"ל שיטה

מאי דעתיך מתוך שהותרה  –וז"ל שיטה ישנה: 'אמר ליה רב פפי כו', מאי דעתיך מתוך שהתורה חבורה' כו' 
', והאי דכתב רחמנא 'אשר חבורה כו' כל אותן מלאכות שהותרו לצורך אכילה לא היו 'בכלל לא תעשה כל מלאכה

יאכל לכל נפש' לסימנא בעלמא הוא דכתבוה, שכל המלאכות הצריכות לאכילה יהיו מותרות ביום טוב, ובלבד 
 לצורכי ישראל אבל לא לצורכי עובדי כוכבים.

 

 מגיני שלמה ביצה יב.

תירה התירה דאין זה דלמא מאי דה ,צריך טעם למה נימא הכי , על כרחךועוד נראה לענ"ד דהא דאמרינן מתוך
אבל הכא כלל באיסור ופרט בהיתר  ,דבר שהיה בכלל ויצא וכו', דזה לא נאמר אלא בכלל באיסורא ופרט באיסור

 ל כרחך דהכי פירושא,הוי דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש כו'. כדאיתא בהדיא פ"ק דיבמות דף ז'. אלא ע
וכל לאפוקי מלאכה שאין עושין בהם א ,וכיוצא בהם הוא מותר כגון הבערה ובישול ',אך אשר יאכל לכל נפש'ד

 , שמע אמינהכיון דנקט קרא המלאכה ולא כתב אך אוכל נפש יעשה לכם ,סברי . אם כןכגון אריגה ובונה נפש,
וכיון דהכי הוא מה לי לצורך קצת או שלא לצורך כלל  ,בלא אכילה לונת התורה להתיר המלאכה לגמרי אפישכוו

כיון דתלתה התורה  כל מקוםישב דמיואפשר ל .ב כ"א המלאכה שעושין בה אוכל נפשן כוונת הכתוכיון דאי
 ,וכיוצא בזה אכתוב גם לסברת רש"י ז"ל ,באוכל נפש בעינן שיהא צורך קצת דומיא דאוכל נפש שהוא צורך היום

 .אפי' שלא לצורךשין בהן אוכל נפש דהתירה התורה כל מלאכות שעו ,הכל כפשטה אאבל לשיטת רש"י אתי
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שני השיעורים הקודמים עסקנו ביסודות היתר אוכל נפש ביום טוב, והעלינו שתי דרכים בביאור ב
 יסוד ההיתר:

כעיקרון ביום טוב אסורה כל מלאכת יצירה, בדומה לשבת, אלא שהותרה עשיית מלאכה  .א
 לצורך אוכל נפש.

יום טוב האיסור אינו בעשיית איסור מלאכה ביום טוב שונה ביסודו מאיסור מלאכה בשבת: ב .ב
עבודה תעשייתית בלבד. בשל כך, מלאכות ביתיות  –מלאכת יצירה אלא ב"מלאכת עבודה" 

 אינן כלולות בגדר האיסור, ואין כל מניעה לעשותן ביום טוב.

בשיעור זה נמשיך ונברר את גדר היתר אוכל נפש דרך סוגיית 'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי 
 שלא לצורך'.

 

 משנה מביאה מחלוקת תנאים בדין הוצאה שלא לצורך אוכל נפש: ה

אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות  :בית שמאי אומרים
 ]ביצה יב.[            .ובית הלל מתירין .הרבים

 הגמרא מבארת שהם נחלקו האם "מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך":

דאמר  :אמר ליה .השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה ,א קמיה דרבי יצחק בר אבדימיתני תנ
דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא  ,בית שמאי היא ,לך מני

הכא  ,הא אמרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך ,דאי בית הלל ך,לצור
 ]שם[    .תרה נמי שלא לצורךנמי מתוך שהותרה שחיטה לצורך הו

לפי בית שמאי, רק הוצאה הנעשית לצורך אוכל נפש מותרת. לעומת זאת, לפי בית הלל, "מתוך 
שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך", ולכן מותר להוציא קטן, לולב וספר תורה לרשות 

 הרבים, על אף שהוצאה זו אינה לצורכי אכילה.

מובנת מסברה, ואילו שיטת בית הלל טעונה ביאור: כפי שנאמר בפרשת מסברה, שיטת בית שמאי 
"...אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם", התורה התירה עשיית מלאכות  ]שמות יב, טז[בא 

לצורך אוכל נפש, ואם כן מה מקום יש להתיר עשיית מלאכות אלו שלא לצורך אוכל נפש? מדוע 
 ?20ך אוכל נפש יתיר את עשייתן למטרות נוספותשהיתר עשיית מלאכות אלו לצור

 

 תמיהה זו העלה האור זרוע בפני הרי"ד:

מאין יסוד  ',מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה שלא לצורך'מה סברא לומר  ,הפלא ופלא
 ]אור זרוע שאלות ותשובות סי' תשנד; שו"ת הרי"ד סי' פב[    מילתא בלא טעמא. ,ומאין רגלים לדבר

 ב תמיהה זו ומבאר את סברת 'מתוך':הרי"ד מייש

 לוהוקלש נמי דאפי ,מתוך שהותרה לצורך והוקלש האיסור :ליתן טעם לדבר ראה ליוכן נ
 ]שם[       שלא לצורך אין לוקה עליו.

לטענת הרי"ד, הכלל 'מתוך' אינו מתיר לכתחילה עשיית מלאכה שלא לצורך אוכל נפש. כלל זה 
אמור ביחס למלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש, ההיתר החלקי אומר כי על אף שההיתר ביסודו 

                                                             
הנוקט שכלל זה מבוסס על העיקרון כי "הואיל ואישתרי אישתרי", ועי' 'מנחת אשר'  ]אות ה[עי' 'מלאכת יום טוב'  20

 על כך.   התמה ]שמות סי' יט אות ד[
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של עשיית מלאכות אלו ביום טוב מקליש את איסורן, ולכן העושה אותן ביום טוב שלא לצורך אוכל 
 .21נפש אינו לוקה

נמי שלא לצורך', מידי פשוטו; הותרה הסברו של הרי"ד מוציא את הכלל 'מתוך שהותרה לצורך 
ת מלאכות אלו שלא לצורך אוכל נפש מותרות לכתחילה, ואילו לפי הרי"ד מכלל זה משתמע שעשיי

זהו איסור תורה גמור אלא שלא לוקים עליו. ואכן, בשיטה מקובצת מובאת שיטה שונה בהסבר 
 כלל זה:

מאי דעתיך  –'אמר ליה רב פפי כו', מאי דעתיך מתוך שהתורה חבורה' כו'  :שיטה ישנה "לוז
בכלל לא תעשה 'כל אותן מלאכות שהותרו לצורך אכילה לא היו  ,מתוך שהותרה חבורה כו'

שכל  ,לסימנא בעלמא הוא דכתבוה 'אשר יאכל לכל נפש'והאי דכתב רחמנא  ',כל מלאכה
ובלבד לצורכי ישראל אבל לא לצורכי  ום טוב,ות לאכילה יהיו מותרות ביהמלאכות הצריכ

 ד"ה וז"ל שיטה[]שיטה מקובצת כתובות ז.           .עובדי כוכבים

מהיתר עשייתן אינו נובע לדברי השיטה ישנה, היתר מלאכות אוכל נפש הנעשות שלא לצורך 
שמלאכות אלו אינן בכלל המלאכות האסורות ביום  מלמד, אלא היתר אוכל נפש לצורך אוכל נפש

 טוב, ולכן גם עשייתן שלא לצורך יום טוב מותרת. 

 על ההבנה שביום טוב נאסרה "מלאכת עבודה" בלבד:האמרי בינה מבאר כי שיטה זו מבוססת 

אינה עבודה רק לתענוג  כל נפשדמלאכה שהיא לצורך אוכמו שכתב הרמב"ן על התורה... 
אכת דמל ,העולה מזה.. ומלאכת עבודה היא מלאכה המשתמרת לעבודת קנין. ,והנאה

עושה ה ם היא ,כיון שאינו באמת עבודה ,הותרה כל נפשעבודת עבד לרבו אשר היא באו
 .לכן גם לרבו מותר ,איננו עבודת עבד רק לתענוג ולהנאה כל נפשלעצמו כיון שהוא באו

 ]אמרי בינה דיני יו"ט סי' א[

לדבריו, שיטה זו סבורה שביום טוב אסורה רק "מלאכת עבודה" ולא 'מלאכת הנאה'. בשל כך, 
 טוב. מותרות מלאכות עשיית האוכל גם כאשר הן אינן נעשות לצורך יום 

 

דברים אלו אמורים מתוך הנחה, שהכלל "מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך" מתיר 
 עשיית מלאכה גם שלא לצורך יום טוב. 

 כן נוקט רש"י:

, אלא רבנן גזרו במידי דהוי כיון דהותרה לצורך הותרה מן התורה לגמריובית הלל אית להו, 
 פר תורה דצריכינן להו ביום טוב לא גזור. טרחא דלא צריך, כגון אבנים, אבל בקטן וס

 ]רש"י יב. ד"ה אלא[

 אמנם, תוספות חולקים על שיטתו:

דכל  ',מתוך שהותרה לצורך יום טוב'בה צורך יום טוב קצת אמרינן ודוקא בהוצאה שיש 
 (שיש צורך)הואיל ואיכא צורך מקצת  ',הותרה נמי שלא לצורך אוכל נפש' ,אוכל נפש מותר

לחול  ם טובכגון אופה מיו ,בל שלא לצורך יום טוב כלל ודאי דאסור מן התורהא ,יום טוב
ית וכי פליגי ב .ומוציא אבנים דליכא לא צורך נפש ולא שמחת יום טוב חייב מדאורייתא

כגון קטן  ,בדברים שאינן לצורך אוכל נפש ואיכא בהן צורך יום טוב קצת שמאי ובית הלל
 . לקרות בו פר תורהולולב לצאת בו וס, טובדהמצוה נקראת צורך יום  ,למולו

 ]תוס' יב. ד"ה ה"ג[

                                                             
הרי"ד מוסיף, שלכלל 'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך' ישנה משמעות נוספת, שמותר לכתחילה לעשות  21

 מלאכות לכל צרכי האדם, ולאו דווקא לצורך אכילה ושתייה. ]להלן יובאו הראשונים הנוקטים כך להדיא[.
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לשיטתם, מלאכה שאינה נעשית לצורך יום טוב אסורה מדאורייתא, וההיתר אמור דווקא ביחס 
למלאכה שיש בה "צורך קצת". שיטתם טעונה ביאור: מדוע 'מתוך' אינו מתיר מלאכות שאינן נעשות 

 לצורך יום טוב? 

 ה תמיהה זו ומיישבה:המגיני שלמה מעל

נת התורה שכוו ', שמע מינהאך אוכל נפש יעשה לכם'כיון דנקט קרא המלאכה ולא כתב 
וכיון דהכי הוא מה לי לצורך קצת או שלא לצורך  ,בלא אכילה לולהתיר המלאכה לגמרי אפי

כל דמ ,ישביהמלאכה שעושין בה אוכל נפש, ואפשר ל י אםכיון דאין כוונת הכתוב כ ,כלל
דומיא דאוכל נפש שהוא  ,בעינן שיהא צורך קצת ,כיון דתלתה התורה באוכל נפש םמקו

 ]מגיני שלמה, שם[               .צורך היום

נראה להעמיק את דבריו. התורה אסרה רק "מלאכת עבודה", ולכן כל המלאכות הביתיות מותרות 
אכת עבודה" אלא 'מלאכת גם כאשר הן אינן נעשות לצורך אכילה ושתייה, הואיל והן אינן "מל

הנאה'. עם זאת, כדי שהמלאכה תיחשב 'מלאכת הנאה', צריך שתהיה לעושה אותה הנאה כלשהי 
 .22ממנה. לכן, ההיתר אמור רק לגבי מלאכה שיש בה "צורך קצת"

 

 ליראים שיטה נוספת בהבנת דין 'מתוך':

נמי שלא לצורך  משום שהותרה הוצאה לצורך הנאת הגוף הותרה ית הללומסקינן טעמא דב
מתוך אותו מקרא עצמו שאתה  –וכו'  'מתוך. פירוש, 'אך שיהיה להנאת הנשמה ,הנאת הגוף

 ,כתיב 'אך אשר יאכל לכל נפש'ד ,למד היתר הנאת הגוף אתה למד היתר הנאת הנשמה
שובי 'וכל הגוף נקראת נפש כדכתיב  ,כאשר פירשתי למעלה בסמוך ,שיהנה לכל נפש רושפי

 ' אלוהיך'. פש אדני צרורה בצרור החיים את הוהיתה נ'וכתיב  ',יכינפשי למנוחי

 ]יראים סי' שד[

לדבריו, משמעות דין 'מתוך' היא שכשם שהותרה עשיית מלאכה לצורך אכילה ושתייה, כך הותרה 
 עשיית מלאכה לצורך שאר הנאות הגוף וצורכי האדם.

 הבנה זו עולה גם מדברי ספר החינוך:

שאין בכלל היתר צרכי אוכל נפש מה שהוא אכילה ושתיה , ונם לברכהשאמרו זכרוכן מה 
אלא אף כל דבר הצריך לו לאדם לבו ביום, בין שהוא דבר מצוה כגון קטן למולו ולולב  ,לבד

לצאת בו, וכן ספר תורה לקרות בו דכל יומא ויומא זמן תורה הוא, ובין שאינו דבר מצוה 
רגלים במים חמין שהוחמו ביום טוב או לעשות מדורה כגון רחיצת  ,אלא צרכי גוף לבו ביום

להתחמם בה, כל דברים אלו מותרין ובכלל היתר דאוכל נפש נינהו, כן פירשו הדבר חכמים 
 ]ספר החינוך מצוה רצח[         זכרונם לברכה.

החינוך מבאר את טעם ההיתר המובא במשנה דלעיל, להוציא קטן, לולב וספר תורה לרשות 
 ]שם[ך שבכלל היתר 'אוכל נפש' הוא "כל דבר הצריך לו לאדם לבו ביום". המנחת חינוך הרבים, בכ

מבואר שההיתר הוא משום 'מתוך'. אולם, דברי החינוך מבוארים על פי  ]יב.[תמה, שהרי בגמרא 
דברי היראים, ש'מתוך' אינו מהווה סיבת היתר מצד עצמה, אלא משמעותו היא שהיתר אוכל נפש 

 .23ל צורכי האדםאמור לגבי כ

                                                             
 .]דיני יום טוב סי' א[וכן כותב האמרי בינה  22
מתוך , מאי דעתיך: רב פפי לרב פפא מר ליהא: "]ז.[בנה זו מושתתת על דברי הגמרא במסכת כתובות נראה שה 23

דמתוך שהותרה הבערה  ,אלא מעתה מותר לעשות מוגמר ביום טוב ,שהותרה חבורה לצורך הותרה נמי שלא לצורך
". הגמרא דבר השוה לכל נפש – 'אך אשר יאכל לכל נפש'עליך אמר קרא  :אמר ליה .לצורך הותרה נמי שלא לצורך

אומרת ש'מתוך' מתיר רק "דבר השווה לכל נפש", ועל פי שיטת היראים והחינוך טעם הדבר ברור: 'מתוך' מלמד שהותרו 
כל צורכי האדם וכל הנאות הגוף, אך הגמרא מגבילה שהנאה הותרה רק כאשר היא "דבר השווה לכל נפש". ]היראים 

 ]סי' פב[. לעומת זאת, מדברי הרי"ד בתשובתו ]יב.[ו גם את 'מתוך' המובא במסכת ביצה והחינוך מבארים על פי סוגיה ז
שהובאו לעיל עולה ששתי סוגיות מלמדות שני דינים שונים: דין 'מתוך' שבגמרא בביצה מלמד שההיתר לצורך אוכל 
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 לרמב"ם שיטה ייחודית בדין 'מתוך': 

כל מלאכה שחייבין עליה בשבת אם עשה אותה ביום טוב שלא לצורך אכילה לוקה, חוץ 
, שמתוך שהותרה הוצאה ביום טוב לצורך אכילה מן ההוצאה מרשות לרשות וההבערה

תורה או מפתח הותרה שלא לצורך אכילה, לפיכך מותר ביום טוב להוציא קטן או ספר 
וכיוצא באלו מרשות לרשות. וכן מותר להבעיר אף על פי שאינו לצורך אכילה. ושאר 

כגון שחיטה ואפייה ולישה וכיוצא בהן, וכל שאין  ,מלאכות, כל שיש בו צורך אכילה מותר
 ]הל' שביתת יום טוב פ"א ה"ד[      בהן צורך אכילה אסור, כגון כתיבה ואריגה ובנין וכיוצא בהן.

הרמב"ם מבחין בין הוצאה והבערה לשאר המלאכות: הוצאה והבערה הותרו גם שלא לצורך, 
 ואילו שאר המלאכות הותרו רק לצורך אוכל נפש. 

'מתוך' נאמר גם ביחס  ]יב.[במסכת ביצה  –שיטה זו טעונה תלמוד הן מגמרא הן מסברה: מגמרא 
עשיית חבורה, ואם כן כיצד מגביל הרמב"ם  'מתוך' נאמר לגבי ]ז.[לשחיטה ובישול, ובמסכת כתובות 

מדוע 'מתוך' נאמר רק לגבי הוצאה והבערה? מדוע  –את 'מתוך' להוצאה והבערה בלבד? ומסברה 
 קיים חילוק בין הוצאה והבערה לשאר המלאכות בעניין זה?

וגיות. מיישב את התמיהה על הרמב"ם מהס ]פתיחה להלכות יום טוב חלק א פרק א סעי' ז[הפרי מגדים 
לדבריו, הואיל וסוגיות רבות מוכיחות שקיים איסור תורה בעשיית מלאכה שלא לצורך יום טוב 
)אלא לצורך חול, או לצורך גויים וכלבים(, הרמב"ם סבור שבהכרח הסוגיות המרחיבות את 'מתוך' 

 לכל המלאכות נדחות, ולהלכה 'מתוך' נאמר לגבי הוצאה והבערה בלבד. 

 :24את טעם החילוק בין הוצאה והבערה לשאר המלאכותערוך השולחן מבאר 

משום דגם בשבת אף שנכללו  ,וסברא גדולה יש לחלקם מכל המלאכות לעניין יום טוב
דהוצאה ילפינן בשבת  ני עצמן,יש עליהם מקראות בפ ', מכל מקוםלא תעשה מלאכה'בכלל 

יש שבת ]ב'. ד"ה יציאות[ התוס' ר ', וכמו שכתבוויצו משה ויעבירו קול במחנה''ריש הזורק מ
דמשום דהוצאה מלאכה גרועה היא לפיכך אם לא היה על זה מקרא מיוחד לא הוה כיילינן 

ואף על גב דמהך קרא ילפי  ',לא תבערו'ובהבערה יש קרא ד ,ע"ש ,ליה בכללא דמלאכות
 ני עצמוסוף סוף יש עליו מקרא בפ , מכל מקוםתנאי אם הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת

וודאי  ,דהבערה ללאו יצאתבירא ליה דכי היכי דלמאן דס ,ועוד .משמע דווקא ביום השבתד
כל העושה מלאכה ביום השבת מות 'כיון שאינה בכלליות  ,אין ביום טוב איסור הבערה

הבערה שהיא בשבת  ם כןוא ,ועוד דהא מלאכה שבשבת בסקילה הוי ביום טוב בלאו ',יומת
דהא  ,לחלק אינה בכלל מלאכות בירא ליהולכן גם מאן דס ,בלאו הוי ביום טוב בלא כלום

 ]ערוך השולחן או"ח תצה, טו[             .בזה לא נחלקו

לדבריו, הוצאה והבערה שונות משאר המלאכות, שכן יש להן מקור מיוחד. בשל כך, מלאכות אלו 
 אסורות רק בשבת ולא ביום טוב.

 :25ם טוב באופן נוסף, על פי דברי המגיד משנהייתכן ויש לבאר את היתר הוצאה והבערה ביו

נתבאר בדברי רבינו שכולל כל מלאכה שאינה  ,ופירוש מלאכה שהיא שלא לצורך אכילה
היה מן הדין שיהיו הבערה והוצאה נאסרין כמו כתיבה  , ואם כןנעשית באכילה ושתייה

 מגיד משנה, שם[]          אלא שמתוך שהותרו לצורך אכילה הותרו שלא לצורך. ,ואריגה

המגיד משנה מבאר, כי לפי הרמב"ם היתר אוכל נפש אינו אמור לגבי כל המלאכות הנעשות   
: שחיטה, אפייה ולישה. אמנם, בנוסף מלאכות הכנת האוכלאוכל נפש, אלא דווקא לגבי למען 

                                                             
איסור תורה(; ודין 'מתוך'  נפש מקליש את האיסור, ולכן העושה מלאכות אלו שלא לצורך אינו לוקה )על אף שיש בכך

 שבגמרא בכתובות מלמד שהותרה עשיית מלאכה לכל צורכי האדם )כיראים והחינוך([.
 , אך הביאורים אינם זהים. ]שם[ביאורו מבוסס על דברי המגיד משנה  24
 אמנם, מהמשך דברי המגיד משנה עולה הסבר שונה )כעין הסברו של ערוך השולחן דלעיל(. 25
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ת למלאכות אלו, מותרות גם מלאכות הוצאה והבערה, על אף שמלאכות אלו בהגדרתן אינן מלאכו
 . 26הכנת האוכל. נראה שטעם ההיתר הוא, שמלאכות אלו נצרכות כדי לאפשר את הכנת האוכל

על פי זה נראה, שלשיטת הרמב"ם ביום טוב נאסרה רק "מלאכת עבודה", ואילו מלאכות הכנת 
האוכל אינן בכלל האיסור. לעומתם, הוצאה והבערה מוגדרות גם הן כ"מלאכת עבודה", ולכן כעיקרון 

אמור גם לגביהן, אלא שהתורה החילה עליהם היתר מיוחד לצורך אוכל נפש. בשל כך, האיסור 
הואיל ומלאכות אלו הותרו ביום טוב, ההיתר חל באופן גורף, גם כאשר הן אינן נעשות לצורך יום 
טוב: "הואיל והותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך" ו"הואיל והותרה הוצאה לצורך הותרה 

 ורך".נמי שלא לצ

 

 בעזרת ה' בשיעור הבא נעסוק בדין מכשירי אוכל נפש.

  

                                                             
כדי להביא דברים מרשות הרבים  –וע הבערה נצרכת להכנת האוכל, ונראה שגם הוצאה נצרכת לכך קל להבין מד 26

ומזה בביאור טעמם של חכמים שלא גזרו על הוצאה ביום טוב: " ]פ"א ה"ו[לביתו לצורכי החג. ]וכעין זה כותב הרמב"ם 
ולמה  ,פשר לעשותה מערב יום טובואף על פי שכל הוצאה היא מלאכה שא ,הטעם עצמו לא אסרו ההוצאה ביום טוב

"[. ויוליך ויביא כל מה שירצה וישלים חפציו ולא יהיה כמי שידיו אסורות ,כדי להרבות בשמחת יום טוב ?לא אסרוה
 הכותב כעין זה. ]כלל פ[ועי' נשמת אדם 
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 יסודות ביצה

 שיעור רביעי

 מכשירי אוכל נפש
 

 מקורות

: "מתני'... דמפשיט בידיה"; רש"י על אתר; ]כב. "בעא מיניה אבא... ושניה ליה -גמ' ביצה כח.א. 
 כדשנין"[

 לוקת, וד"ה אמר רב ב. ר"ן טו. ד"ה וקסבר, וד"ה אמר רבא; טו: ד"ה באנו למח

 ט; מגיד משנה וכסף משנה על אתר-ג. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ד ה"ד, ו

 יג-ד. פרי מגדים פתיחה להלכות יום טוב חלק א פרק א אות יב

 ה. חתם סופר ביצה יב. ד"ה דאמר לך

 

 יג-אות יב יחה להלכות יום טוב חלק א פרק אפרי מגדים פת

הנה ביצה כ"ח א' ומגילה ז' ב' פלוגתא דרבי יהודה  ,שירי אוכל נפש כמו שאגידויש חילוק בין אוכל נפש למכ
אסור  רב יום טובדלרבנן מכשירין אף אפשר לעשותן מערב יום טוב או אי אפשר מע ש,ורבנן במכשירי אוכל נפ

שירין יש במכ ',כתיב הוא וכתיב לכם' :ורבי יהודה אמר ,אלא אוכל נפש עצמוביום טוב מן התורה, שלא הותר 
ום שרי בי רב יום טובאוכל נפש עצמו אף אפשר מעום טוב מן התורה, ובאסור בי רב יום טובחילוק בין אפשר מעי

מותר  ,שפוד שנשבר לוואפי ,סכין שנפגמה להשחיז במשחזת של אבן ,היינו אפילו לעשות כלי ,. ומכשיריןטוב
לרבי יהודה שרי ולרבנן  רב יום טוב,ידע בו מע ולא רב יום טובות כלי ממש אם נשבר בי"ט או מעלתקן ולעש

ל נפש עצמו אף ואלו אוכ רב יום טוב,כל שאפשר לעשות המכשירין מע רבי יהודהל ראסו ן התורהוהיינו מ ,אסור
וכדפסק  ,יהודה בילר י זה. ולפן התורההיינו מדרבנן לא מ ום טוב,אסור בי רב יום טובמע רלמאן דאמר כל שאפש

 רב יום טובלעשות מע ריוצא אם הוא לצורך אכילה ואי אפשאפילו בנין ואריגה והריסה וכ ,חתלמודא ביצה כ"
אפילו עשאה לאכילה לוקה  הוהאריג ה"ט דבנין והריסו. ומה שכתב המ"מ פרק א' מין התורהמ לרבי יהודה שרי
לא פסקו כרבי יהודה שפירש בפרק ד' מהלכות י"ט הלכה ח' וט' דרבינו והרי"ף  ההוא לשיטתי ,לדעת הר"מ ז"ל

 ,להשחיזה באבן וכדומה ומילקא נמי לקי בעשאה רנפש ממש כמו סכין נפגם בי"ט אסו במכשירין שאין באוכל
 ,אין לוקה רב יום טובה במכשירין שאי אפשר לעשותו מעאבל למאן דפסיק כרבי יהוד ,שפיר כתב דבנין כו' לוקה

כה"ג  ,אבל באפשר מעי"ט במכשירין לוקה בבנין ,מערב י"טומישרא נמי שרי לרבי יהודה במכשירין שאי אפשר 
 .בב"י שםועיין בא"ח תק"ט סי' א' וסי' תקי"ד ס"א ו ."טולכולי עלמא אם עשאה בי

לעשות מעי"ט מותר בי"ט ואפילו בנין וכדומה )דעושה כלי שייך ודאי  רזה לרבי יהודה דמכשירין שאי אפש ולפי
ר דאע"פ דאין בנין בכלים להחזי' צירי דלתות הא עושה כלי כמו תנו ,וח'בנין כמו שכתב המ"מ בשבת פרק ז' 

 ,ואם כן למאן דאמר מתוך לבית הלל לא יצויר בכל מלאכות י"ט שלוקה, וכלי עץ פשיטא דחייב יעוין שם(
 .דאמרינן בבנין נמי הואיל

 

 חתם סופר ביצה יב. ד"ה דאמר לך

רק כמ"ש הרא"ש פ ,"ט אלא הרי הוא כחול לענין זהורק דוחה י ולא, "טודע דמלאכת אוכל נפש הותרה לגמרי בי
לעשותו. אך מכשירי  י אפשר"ט לארב יוחלק מן התורה בין אפשר לעשותו מעלכן אין ל ,סי' י"ד יום הכיפורים

 ,ואמנם קולי מכשירי' מצד א' .ולכן יש חילוק בין אפשר לעשותו ללא אפשר לעשותו ...היא האוכל נפש דחוי
לאפוקי קצירה וטחינה  ה,כבשול ואפי ,לימים הרבה ןשאינן נעשיוכל נפש לא הותר אלא במלאכות לו אידא

"א מהו' י"ט פ רב המגידכמ"ש ה ,"טוהרבה נקרא מלאכת עבודה שהעבד עושה לרבו ואסור בי םלימי ןדנעשי
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 תי"ט יש הרבה מלאכורב לעשותו מע י אפשרשא ןדאותן מכשירי ,מכשירי קילי בזה ה שאין כןהלכה ה' בסופו. מ
הרבה  םכיון שהוא מכשיר לאוכל נפש שאיננו נעשה לימי ,שפוד שנרצף וכדומה ודוחה, שהעבד עושה לרבו

אבל מה דלא שייך אלא  ,מתוך הבי נןלאכה דשייכי באוכל נפש עצמו אמרילכן כל מ ...ובשול השמכשיר לאפי
וכ"כ הרא"ש לקמן פ"ב סי'  ,ד"ה אמר לי' בתי' השני' עיי' תוס' כתובו' ז' ע"א .מתוך הבינן לא אמרי ןבמכשירי

לעשותו לא שייך לומר מתוך. ועוד לרש"י  י אפשרגופו לא הותרה אלא בשא ןכיון דמכשירי ,והדעת נותן כן .י"ט
 תשייך בכל המלאכו ןירידהרי מכש ,בטלת כל מלאכת י"ט ןאי נימא מתוך במכשירי ,דלא בעי צורך קצת מן התורה

שמותי מתלמידי שמאי  בי אליעזרדר הדטעמי ,מתוך הדלית לי ית שמאילמדנו טעם לדב םתוך הדבריומ .שבעולם
ך אין לחלק נמצא אי נימא מתו רב יום טוב,אפשר לעשותן מע לוהותרו בי"ט אפי ןר"פ תולין דמכשירי בירא ליהס

 ,"טובטלת כל מלאכת י ןירישואי נימא מתוך גם מכ ,הותרה לגמרי ןדהרי גם מכשירי ן,בין אוכל נפש למכשירי
 .אלא על כרחך לא אמרינן מתוך

 

 

. עמדנו בהם על השיטות השונות בשיעורים הקודמים עסקנו ביסודות היתר אוכל נפש ביום טוב
בגדרי המלאכות המותרות ועיינו בדין 'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך'. בשיעור זה 

 פש ביום טוב, ונעיין בדין מכשירי אוכל נפש.נשלים את העיון ביסודות היתר אוכל נ

 

 הגמרא מביאה מחלוקת תנאים בדין מכשירי אוכל נפש:

רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל  .אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד ,דתניא
 ]ביצה כח.[              .נפש

 הגמרא מבארת שמחלוקתם נעוצה בדרשה:

 ,ורבי יהודה .הוא ולא מכשיריו –' הוא לבדו יעשה לכם' אמר קרא ?מאי טעמא דתנא קמא
 –' לכם'ההוא  ,אמר לך '?לכם'ותנא קמא הא כתיב  .לכם לכל צרכיכם –' לכם'אמר קרא 

כאן  ,ולא קשיא ',לכם'וכתיב  'הוא'כתיב  ,אמר לך  '?הוא'ואידך נמי הא כתיב  .ולא לנכרים
שירין שאי אפשר לעשותן מערב יום כאן במכ ,במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום טוב

 ]ביצה כח:[              .טוב

נמצא, שלפי רבנן, היתר התורה אמור לגבי מלאכת אוכל נפש בלבד, ואילו עשיית מלאכה לצורך 
'מכשירי אוכל נפש' אסורה. לעומת זאת, לפי רבי יהודה קיים חילוק בין מכשירין שאפשר לעשותן 

, לבין מכשירין שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, שעשייתן מערב יום טוב, שעשייתן אסורה
 מותרת.

 

ראינו מחלוקת ראשונים, האם החילוק בין דבר  ]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[בשיעור השני 
שאפשר לעשותו מערב יום טוב לדבר שאי אפשר לעשותו מערב יום טוב אמור לגבי מכשירי אוכל 

החילוק קיים גם לגבי  ]כג: ד"ה אין[ת אוכל נפש עצמה: לפי רש"י נפש בלבד או גם ביחס למלאכ
, ]מלחמות יג:[, הרמב"ן ]ג. ד"ה גזרה; כג: ד"ה אין צדין[, ואילו לפי תוספות 27מלאכת אוכל נפש עצמה

החילוק קיים רק לגבי מכשירי אוכל נפש, ואילו מלאכת  ]יב: ד"ה אין צדין[והר"ן  ]ביצה פ"ג סי' א[הרא"ש 
פש מותרת בין כאשר אפשר לעשותה מערב יום טוב ובין כאשר אי אפשר לעשותה מערב אוכל נ

 יום טוב.

מדברים אלו עולה, כי לפי רש"י, רבי יהודה מרחיב את היתר אוכל נפש גם למכשירי אוכל נפש. 
לעומת זאת, לפי תוספות וסיעתם, רבי יהודה מוסיף היתר בעל גדרים עצמאיים: מלאכת אוכל נפש 

                                                             
, ולדבריהם גם לשיטה זו דין ד[]סי' שויראים  ]ז: ד"ה כאן[; אך עי' תוס' במגילה ]הל' פסחים סי' רמח[כן לומד האור זרוע  27

 אוכל נפש שונה מדין מכשירי אוכל נפש. 
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באופן גורף, ואילו מלאכה הנעשית במכשירי אוכל נפש מותרת רק כאשר אי אפשר לעשותה  מותרת
 מערב יום טוב.

ניתן להבין כי גם לשיטת תוספות אין הבדל עקרוני בין אוכל נפש למכשירי אוכל נפש, ובשניהם 
ן אוכל ההיתר מבוסס על עיקרון אחד: היתר עשיית מלאכה לצורכי החג. על פי הבנה זו, ההבדל בי

נפש למכשירי אוכל נפש הוא רק בגדרי ההיתר המדויקים: כאשר המלאכה נעשית באוכל נפש עצמו 
התורה התירה את עשיית המלאכות באופן גורף, ואילו כאשר המלאכה נעשית במכשירי אוכל נפש, 

 התורה התירה באופן מוגבל יותר, רק כאשר לא ניתן היה לעשות את המלאכה מערב יום טוב.

זאת, ניתן להציע כי לשיטת תוספות היתר אוכל נפש והיתר מכשירי אוכל נפש מבוססים על עם 
, ולכן 28שני עקרונות שונים. מלאכת אוכל נפש אינה "מלאכת עבודה" אלא 'מלאכת הנאה'

מלכתחילה היא אינה בכלל המלאכה האסורה ביום טוב. לעומתה, מלאכה הנעשית במכשירי אוכל 
ה", אלא שהתורה התירה אותה לצורכי החג. בשל כך, מלאכת אוכל נפש נפש היא "מלאכת עבוד

כאשר  –מותרת ללא הגבלה, ואילו מלאכה הנעשית במכשירי אוכל נפש מותרת רק מחמת הצורך 
 אי אפשר לעשותה מבעוד יום.

ראינו כי ישנם שני מקורות  ]'יסוד היתר מלאכת אוכל נפש'[יש להעמיק הבנה זו. בשיעור הראשון 
שריים להיתר אוכל נפש: "כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה אפ

, והצענו כי קיים הבדל בין המקורות ]ויקרא כג, ז[ו"כל מלאכת עבודה לא תעשו"  ]שמות יב, טז[לכם" 
בהבנת יסוד ההיתר: לפי הכתוב הראשון, כעיקרון כל מלאכה אמורה להיאסר ביום טוב )כבשבת(, 

לא שהתורה התירה עשיית מלאכות לצורכי אוכל נפש. לעומת זאת, לפי הכתוב השני, גדר איסור א
מלאכה ביום טוב שונה מגדר איסור מלאכה בשבת: יום טוב אינו אסור בעשיית כל מלאכת יצירה, 
אלא רק בעבודה תעשייתית, ולכן מלאכת אוכל נפש )שהיא אינה "מלאכת עבודה" אלא 'מלאכת 

כתחילה אינה בכלל האיסור. על פי האמור, שני גדרים אלו קיימים זה לצד זה, והם הנאה'( מל
מלמדים שתי הלכות שונות: הכתוב האוסר על "מלאכת עבודה" מלמד שמלאכת אוכל נפש 
מלכתחילה אינה בכלל האיסור, והכתוב "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" מלמד 

רות לצורכי החג, ולכן מכשירי אוכל נפש מותרים כאשר לא שהתורה מתירה עשיית מלאכות גמו
 ניתן לעשותם מערב יום טוב.

 

נראה כי הבנות אלו שנויות במחלוקת הראשונים, האם לפי רבי יהודה מותרת כל מלאכה לצורך 
 מכשירי אוכל נפש כאשר אי אפשר לעשותה מערב יום טוב.

 הר"ן כותב: 

 בדכיון דשרא רחמנא מכשירין מדכתי אף על גב ,יהודה שאסור לעשות כלי בידמודה ר
לפי שאי אפשר להתיר במכשירין  ,היינו טעמא .ודאי מלאכה גמורה היא ולא שרא בהו ',לכם'

אלמא לא שריא באוכל נפש מלאכות , כיון שאסור לטחון ולרקדו ,יותר מבאוכל נפש עצמו
מה שכתבנו  פי למר שהוא מדאורייתא או מדבריהם עבין שתא ,הנעשית לזמן מרובה

הדבר ברור  ,וכל שהוא עושה כלי .וכיון שכן אי אפשר להתיר במכשירין יותר מזה ,למעלה
 ]ר"ן טו. ד"ה וקסבר[                .שהיא מלאכה הנעשית לימים הרבה

לדברי הר"ן, רבי יהודה מתיר מכשירי אוכל נפש רק כאשר מלאכות אלו הן בכלל המלאכות 
רך אוכל נפש. מטעם זה טוען הר"ן, כי רבי יהודה מודה שאסור לעשות כלי המותרות ביום טוב לצו

 לצורך מכשירי אוכל נפש.

על פי שיטתו זו, הר"ן מבאר את ההגבלות המופיעות בגמרא ביחס למכשירי אוכל נפש, כנובעות 
 מהאיסור הקיים לעשות כלי:

                                                             
 .]'יסוד היתר מלאכת אוכל נפש'[, בה עסקנו בהרחבה בשיעור הראשון ]ויקרא כג, ז[כהגדרתו של הרמב"ן  28
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אפילו הכי אין מורין דנהי דהלכה דמותר להשחיז את הסכין במשחזת של עץ, כרבי יהודה, 
כן לכל, כדי שלא יבוא להשחיזה במשחזת שלה, דבכי האי גוונא אפילו רבי יהודה מודה, 

 ]שם[        .לפי שהוא עושה כלי

דכי לא אמר רבא סכין שעמדה מותר לחדדה ביום טוב... הני מילי דפסקיה אגב דוחקא... 
 שם, ד"ה אמר רבא[ ]ר"ן     .פסקיה כלל, כי מחדד לה משוי לה מנא ואסור

כלומר, נכפף לגמרי, ומשום הכי אסור לתקנו,  –אמר רב יהודה אמר שמואל שיפוד שנרצף 
 ]ר"ן טו: ד"ה אמר רב יהודה[             .משום דשויי מנא הואאף על גבי דמיפשט בידא, 

 חידוד ותיקון עושה אותו כלי לכתחילה.  –ואין מתקנין את השיפוד ואין מחדדין אותו 

 ]ר"ן יט: ד"ה ואין מתקנין[

ינים מבאר ד ]כח. ד"ה משחזת; כח: ד"ה והני מילי; שם, ד"ה אסור לתקנו; לד. ד"ה ואין מתקנין[לעומתו, רש"י 
 .29אלו באופן אחר, ומדבריו עולה כי לפי רבי יהודה מותרת עשיית כלי לצורכי אוכל נפש

 וכן נוקט בפשטות הפרי מגדים:

שפוד  לוואפי ,סכין שנפגמה להשחיז במשחזת של אבן, שות כליומכשירין היינו אפילו לע
ום טוב או מערב יום טוב ולא ידע בו אם נשבר בי ,שנשבר מותר לתקן ולעשות כלי ממש

מערב יום טוב, לרבי יהודה שרי ולרבנן אסור... ולפי זה לרבי יהודה... אפילו בנין ואריגה 
 ר לעשות מערב יום טוב, לרבי יהודה שרי.והריסה וכיוצא, אם הוא לצורך אכילה ואי אפש

 ]פרי מגדים פתיחה להלכות יום טוב פרק א אות יב[

מדרכו של הר"ן עולה כי היתר מכשירי אוכל נפש מהווה הרחבה של היתר אוכל נפש, והוא מלמד 
שהתורה התירה לא רק את מעשי הכנת האוכל, אלא גם את המלאכות הנלוות אליהם. בשל כך, 

י אוכל נפש אמור רק לגבי המלאכות המותרות משום אוכל נפש. לעומת זאת, את היתר מכשיר
דרכם של רש"י וסיעתו ניתן לבאר על פי ההבנה כי היתר מכשירי אוכל נפש מבוסס על עיקרון 
שונה: מלבד היתר 'מלאכת הנאה', שאינה בכלל איסור "מלאכת עבודה", התורה התירה גם עשיית 

וכל נפש. בשל כך, ההגבלות שנאמרו לגבי היתר מלאכת אוכל נפש אינן "מלאכת עבודה" לצורכי א
 .30קיימות לגבי היתר מכשירי אוכל נפש שלא ניתן לעשותן מערב יום טוב

 הבנה זו מפורשת בדברי החתם סופר: 

לאפוקי  ה,לימים הרבה כבשול ואפין לא הותר אלא במלאכות שאינן נעשי לו אוכל נפשידא
ום שהעבד עושה לרבו ואסור בי 'עבודהמלאכת 'הרבה נקרא  םלימי ןקצירה וטחינה דנעשי

 ובטערב יום לעשותו מן שאי אפשר דאותן מכשירי ,קילי בזה ןמכשירי ה שאין כןמ טוב...
חה כיון שהוא מכשיר ודו ,שפוד שנרצף וכדומה ,שהעבד עושה לרבו תיש הרבה מלאכו

 . ובשול השמכשיר לאפי ,הרבה םננו נעשה לימיילאוכל נפש שא

 ]חתם סופר ביצה יב. ד"ה דאמר לך[

 

החתם סופר ממשיך וטוען כי קיים חילוק בין אוכל נפש למכשירי אוכל נפש גם לגבי דין 'מתוך 
 שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך':

                                                             
 .]סי' תקט קונטרס אחרון אות ב[וכן כותב שולחן ערוך הרב  29
בחין בין אוכל נפש למכשירי אוכל נפש, ולדידו בשניהם ההיתר קיים רק בדבר אינו מ ]כג: ד"ה אין צדין[כאמור, רש"י  30

שאי אפשר לעשותו מערב יום טוב. לפי זה, לא ניתן לקיים הבנה זו בשיטתו העצמית של רש"י, אלא בשיטת ההולכים 
 הנוקט שכן סוברים רוב הראשונים[. ]שם[בדרכו בדין מכשירי אוכל נפש. ]עי' שו"ע הרב 
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 ןאבל מה דלא שייך אלא במכשירי ',מתוך' הבי נןלאכה דשייכי באוכל נפש עצמו אמריכל מ
 ]שם[         '.תוךמ' הבינן לא אמרי

 לטענת החתם סופר, דין 'מתוך' נאמר רק לגבי מלאכת אוכל נפש עצמה.

 לעומתו, הפרי מגדים כותב:

ואפילו  ום טוב,מותר בי רב יום טובלעשות מע רדמכשירין שאי אפש ,ולפי זה לרבי יהודה
 ום טובלא יצויר בכל מלאכות י ,לבית הלל 'מתוך'למאן דאמר  ,ואם כן ...בנין וכדומה

 ]פרי מגדים פתיחה להלכות יום טוב פרק א אות יג[           .שלוקה

לדבריו, דין 'מתוך' נאמר גם לגבי מכשירי אוכל נפש, שהואיל והמלאכה הותרה לצורך מכשירי 
 . 31אוכל נפש היא מותרת גם שלא לצורך

פש. על פי ההבנה נראה כי גם מחלוקת זו נעוצה בשתי ההבנות דלעיל ביסוד דין מכשירי אוכל נ
שהיתר אוכל נפש ומכשירי אוכל נפש מבוססים על עיקרון זהה, מסתבר ש'מתוך' נאמר ביחס 
לשניהם. לעומת זאת, על פי ההבנה ששני הדינים מושתתים על עקרונות שונים, מסתבר ש'מתוך' 

באופן מלאכה זו אינה "מלאכת עבודה", ולכן היא מותרת  –נאמר דווקא ביחס למלאכת אוכל נפש 
. לעומתה, מלאכה הנעשית 32גורף, בין כאשר היא נעשית לצורך ובין כאשר היא נעשית שלא לצורך

לצורך מכשירי אוכל נפש היא "מלאכת עבודה", אלא שהיא הותרה לצורך אוכל נפש, מחמת הכתוב 
 "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם". בשל כך, ההיתר אמור רק לגבי מכשירי אוכל נפש

 .33עצמם, ולא ניתן להרחיב אותו למלאכות מעין אלו הנעשות שלא לצורך יום טוב

 

בשולי הדברים נעיר, כי קיימת עמימות בפסיקותיו של הרמב"ם לגבי מכשירי אוכל נפש. מחד, 
מתיר לחדד סכין על גבי עץ, על גבי חרס או על גבי אבן, היתר  ]הל' שביתת יום פ"ד ה"ט[הרמב"ם 

אוסר לכבות את הנר מפני  ]שם, ה"ד וה"ו[לשיטת רבי יהודה. מאידך, הרמב"ם  כח.[]הנאמר בגמרא 
אומרת שלפי רבי יהודה  ]כב.[תשמיש המיטה וכדי שלא תתעשן הקדרה או הבית, על אף שהגמרא 

אוסר תיקונים שונים )לשבור חרס, לחתוך נייר, לפצוע קנה  ]שם, ה"ח[הדבר מותר. כמו כן, הרמב"ם 
 ]הל' יו"ט פ"ג ה"ג[. האבי עזרי 34(, על אף שלכאורה מלאכות אלו הן מכשירי אוכל נפשולתקן שיפוד

טוען כי הרמב"ם סבור שלפי שיטתו המקורית של רבי יהודה יש להתיר את כל הנדרש לצורך אוכל 
נפש, גם כאשר הדבר כרוך בעשיית "מלאכת עבודה". אמנם, להלכה שיטתו של רבי יהודה מתקבלת 

בלבד: היתר מכשירי אוכל נפש אינו מהווה היתר עצמאי, אלא זוהי הרחבה של היתר באופן חלקי 
מלאכת אוכל נפש. בהתאם לכך, ההיתר אמור רק לגבי מלאכות שאינן "מלאכת עבודה" אלא הן 

 חלק ממלאכות הכנת האוכל.

 

 בעזרת ה' בשיעור הבא נעסוק בדין מלאכות המותרות על ידי שינוי.

  

                                                             
 .]יב. בא"ד וקשה חדא[ולה מדברי הפני יהושע וכן ע 31
לדין 'מתוך', שהובא בשיעור  ]דיני יו"ט סי' א[והאמרי בינה  ]יב.[דברים אלו מבוססים על ביאורם של המגיני שלמה  32

 .]'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך'[הקודם 
ריו, היתר אוכל נפש הוא בגדר 'הותרה', ואילו מבאר את החילוק באופן שונה. לדב ]שם[אמנם, החתם סופר עצמו  33

 [ד-]או"ח סי' תי אות בהיתר מכשירי אוכל נפש הוא בגדר 'דחויה', ודין 'מתוך' שייך רק ב'הותרה'. ]וכן כותבים האבני נזר 
 [.]אות ה[ו'מלאכת יום טוב' 

 הדנים בשיטתו. ]על אתר[עי' הגהות הרמ"ך, מגיד משנה, כסף משנה ולחם משנה  34
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 יסודות ביצה

 ר חמישישיעו

 שינויעשיית מלאכות ביום טוב ב
 

 מקורות

יד. "כיצד מולל... ובכל כחו"; כט: "תנו רבנן אין -: "מתני'... פריצותא דעבדי"; ]יג:-ה יד.א. גמ' ביצ
 שונין... לא הוה עבדא"; לא. "מתני' אין מבקעין..."[ 

 ב. יראים סי' שד "וכשם שאסרנו... ע"י שנוי"

 מידקג. ר"ן ו: ד"ה ואיכא ל

 ד. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ד ה"י; ]לחם משנה, שם[

 ב; משנה ברורה ס"ק י, יג; ביאור הלכה ד"ה מיהו -ה. שולחן ערוך סי' תצה סעי' א

 

 יראים סי' שד

רב יום כך אסור מדרבנן אוכל נפש שאפשר לעשותם מע רב יום טוב,וכשם שאסרנו מכשירין שאפשר לעשותן מע
אבל מהדר ומתנייה  ,הרקדה בתחילה ני מיליוה ,רירב יום טוב אסירקדה שאפשר לעשותם מעטחינה וה הלכך טוב.

יהודה בן  בימשום ר .אין שונין קמח ביום טוב, דתנו רבנן ,לקימחא דלמא נפיל ביה צרור או קיסם שפיר דמי
ודרש רבה בר רב  .ןושווין שאם נפל לתוכו צרור או קיסם ששוני .פפוס אמרו שונין קמח ביום טוב ביירא ורבת

והצריכו שנוי דלא ליתחזי  ר כךגב דמותר לשנות באו אמוראין אח ואף על .הלכה שונין קמח ביום טוב :הונא
נפש אף על גב דאפשר  פירוש בשינוי. וכל אוכל ,דביתהו דרב אסי עבדא אגבא דפתורא :דאמרינן ,כעובדין דחול

דהא כל הקדירות צריכות מלח  רב יום טוב,דאפשר להכינו מע דהא מלח ,שנוי שרי רב יום טוב על ידילעשותן מע
למדנו אוכל  ,והמלח במדוכה של עץ ,כדתניא ,לאסוקי אדעתיה ואינה מפיגה טעמא ושרי לדוכה בשנוי י ליהוהו

 שנוי. ל ידינפש מותר ע

 

 

עמדנו על שאלות היסוד בגדר היתר אוכל נפש ביום טוב: האם מלאכות בשיעורים הקודמים 
ל נפש הותרו באופן גורף או רק כאשר אי אפשר לעשותן מערב יום טוב? האם הותרו כל אוכ

המלאכות הנעשות לשם אוכל נפש או שהותרו רק המלאכות שבהגדרתן הן מלאכות הכנת האוכל? 
במהלך השיעורים ראינו כי מבעד לשאלות אלו עומדת שאלה עקרונית עוד יותר: האם בעיקרון 

לאכה )בדומה לשבת( אלא שלצורך שמחת החג התורה התירה עשיית אסורה ביום טוב כל מ
מלאכות, או שמלכתחילה ביום טוב אסורה רק "מלאכת עבודה", וכך מלאכת אוכל נפש אינה בכלל 
המלאכות האסורות? בשיעור זה נעסוק בדין נוסף הקיים בעשיית מלאכה ביום טוב: עשיית מלאכות 

נברר את השיטות הקיימות ביחס אליו, ונבחן כיצד הוא משתלב ביום טוב לצורך אוכל נפש בשינוי. 
 במארג הכללי של איסור מלאכה ביום טוב.

 

והיא  –דבר האסור בשבת משום טחינה  –המשנה עוסקת בדין דיכת מלח ותבלין ביום טוב 
 מביאה מחלוקת באופן עשייתו ביום טוב:
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ובית הלל  .פך ובעץ הפרורוהמלח ב ,תבלין נדוכין במדוך של עץ :בית שמאי אומרים
 ]משנה יד.[       .והמלח במדוך של עץ ,תבלין נדוכין כדרכן במדוך של אבן :אומרים

לפי בית שמאי, דיכת מלח טעונה שינוי גדול, ואילו דיכת תבלין טעונה שינוי קטן. לעומת זאת, 
 ינוי. לפי בית הלל, דיכת מלח טעונה שינוי מועט, ואילו דיכת תבלין אינה טעונה ש

 הגמרא מבארת מדוע דיכת מלח טעונה שינוי:

כל הקדרות  :חד אמר ,רב הונא ורב חסדא ?מאי טעמא ,דכולי עלמא מיהת מלח בעיא שנוי
כל התבלין מפיגין טעמן ומלח  :וחד אמר ,כולן צריכות מלח ואין כל הקדרות צריכות תבלין

 ]ביצה יד.[             .אינה מפיגה טעמה

עולה, כי דיכת מלח נחשבת למלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב, ואילו דיכת מדברי הגמרא 
 תבלין נחשבת למלאכה שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב, ולכן יש לעשותה על ידי שינוי.

 עיקרון זה, של עשיית מלאכה ביום טוב בשינוי, עולה משלוש סוגיות נוספות:

 יום טוב.מצריכה שינוי במלילת מלילות ב ]יג:[הגמרא  .א

 ביום טוב. )=העברת קמח בנפה פעם שנייה(מצריכה שינוי בשניית קמח  ]כט:[הגמרא  .ב

 מצריכה שינוי בבקיעת עצים ביום טוב. ]לא.[המשנה  .ג

לכאורה, יש ללמוד מכך כי מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב טעונה שינוי. אמנם, מסקנה 
 – ]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[השני  כפי שהובא בהרחבה בשיעור –זו טעונה ביאור, שכן 

 ]כג: ד"ה אין[נחלקו הראשונים האם הותרו מלאכות אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב יום טוב: רש"י 
וסיעתם מתירים. ואם כן, הדין דלעיל טעון  ]ג. ד"ה גזרה; כג: ד"ה אין[וסיעתו אוסרים, ואילו תוספות 

, שקיים איסור במלאכה שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב, ביאור לפי שתי השיטות: לשיטת רש"י
יש להבין מדוע כאן הותרה עשיית מלאכה על ידי שינוי. ולשיטת תוספות, שאין איסור במלאכה 

 שאפשר לעשותה מערב יום טוב, יש להבין מדוע כאן יש צורך בשינוי.

 

ט שקיים איסור מדרבנן הראשונים עמדו על שאלות אלו ונתנו להן מענה ברור. היראים, הנוק
 בעשיית מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב, כותב:

 דאפשר מלח דהא שרי, נוייש רב יום טוב על ידימע לעשותן דאפשר גב על אף נפש אוכל וכל
 ואינה אדעתיה לאסוקי י ליהוהו מלח צריכות הקדירות כל דהא ,מערב יום טוב להכינו
 ]יראים סי' שד[       .בשנוי לדוכה ושרי טעמא, מפיגה

לדבריו, דין דיכת מלח מלמד עיקרון כללי: מותר לעשות בשינוי מלאכה שאפשר לעשותה מערב 
 .35יום טוב

לעומתו, הר"ן, הנוקט שמלאכת אוכל נפש מותרת גם כאשר אפשר לעשותה מערב יום טוב, תמה 
 על הצורך בשינוי: 

 ,אכת אוכל נפש היא ולא מכשיריןדעל כרחין דיכת תבלין ומלח מל ,ואיכא למידק אשמעתין
 ,ומלח הא אפשר ,דלשתרו בשינוי רב יום טובכחן מכשירין שאיפשר לעשותן מעדלא אש

דהא באוכל  ,זה למה ואי הכי קשיא לן שינוי ,היא אלא על כרחין מלאכת אוכל נפש עצמו
 ]ר"ן ו: ד"ה ואיכא למידק[     .עצמו לא חלקו בין אפשר ללא אפשר נפש

 ב:הר"ן מייש

                                                             
 .]לאוין סי' עה[וכן כותב הסמ"ג  35
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שמתוך שאדם עשוי לדוך תבלין ומלח לימים הרבה ואיכא למיחש דמיתחזי כעביד  ש לומר,י
 ,אלא שהתירו בתבלין לפי שלא פשע כשלא דך מאתמול ,אסרוה עליו בלא שינוי ,לצורך חול

ואי משום דלא ידע מאי קדרה בעי בשולי ואין כל הקדרות צריכות  ,אי משום שמפיגין טעמא
שמא יחשוב הרואה  ,כא שהיה לו לדוך ולא דך החמירו להצריכו שינויתבלין, אבל כל הי

 ]שם[        .דלצורך חול קא עביד

לדברי הר"ן, מעיקר הדין מלאכה זו מותרת ביום טוב, אלא שהואיל ודרך לדוך לימים הרבה קיים 
 חשש שמעשה הדיכה יראה כ'עובדין דחול', ולכן חכמים אסרו לדוך ללא שינוי.

 ו בדברי הרמב"ן:יסוד שיטת

כולם מלאכות גמורות  ,וכן מוריקא ובקיעת עצים אפילו בקופיץ ,ומלח במדוך של עץ נמי
וב אף על פי שאפשר לעשותן והתירו אותן ביום ט ,הן וכנגדן בשבת חייבין עליהן סקילה

כיון שדרך סעודה כך הוא לבקע ולדוך בכל  ,מדבריהם לוולא אסרום אפי מבערב יום טוב
]מלחמות ה'            .טריחו עליו בשינוי מועט משום עובדין דחולוה ,יום

 36יג:[

נמצא, כי מחלוקת הראשונים בדין מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב משליכה על הבנת 
, המתירה עשיית מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב. קולאהצורך בשינוי: לפי היראים, זוהי 

, האוסרת על עשיית מלאכות שיש בהן חשש ל'עובדין חומרא, זוהי לעומת זאת, לפי הרמב"ן והר"ן
 דחול' ללא שינוי, על אף שאין איסור בעשיית מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב.

 

, קיים ]הל' שביתת יום טוב פ"א ה"ה[מדברי הרמב"ם עולה שיטה שלישית בעניין זה. לשיטת הרמב"ם 
ותן מערב יום טוב "ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון אם איסור מדרבנן לעשות מלאכות שאפשר לעש

נעשית מבערב". עם זאת, הרמב"ם אינו רואה את השינוי כהיתר גורף על עשיית מלאכות אלו ביום 
 טוב, אלא כהיתר שנאמר במלאכות מסוימות בלבד:

אין מבקעין עצים ביום טוב לא בקורדום ולא במגל ולא במגירה אלא בקופיץ ובצד החד 
שלא יעשה  ?ולמה אסרו בקורדום וכיוצא בו. לא בצד הרחב מפני שהוא כקורדום אבל שלו,

ולמה לא נאסר הביקוע  .י אפשר היה לו לבקע מערב יום טובשהר ,כדרך שהוא עושה בחול
מפני שאפשר שיפגע בעץ עבה ולא יכול להבעירו וימנע מלבשל, לפיכך התירו לבקע  ?כלל

 מזה הטעם התירו בהן מה שהתירו ואסרו מה שאסרו. ,הוכל הדברים הדומין לז .בשינוי

 ]הל' שביתת יום טוב פ"ד ה"י[

המתירה לעשות מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב  קולאלדברי הרמב"ם, השינוי הוא 
)כשיטת היראים(, אך לשיטתו קולא זו נאמרה רק במלאכות שהימנעות מעשייתן עלולה לגרום 

 .37לפגיעה בשמחת יום טוב

 

, ההולך בשיטת היראים ומתיר ]לאוין סי' עה[מביא את הסמ"ג  ]סי' תצה ד"ה ומ"ש וכן צידה[הבית יוסף 
 מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יום טוב על ידי שינוי. הדרכי משה כותב על כך:

                                                             
 .]ו:[וכעין זה כותב הרמב"ן במלחמות בפרק ראשון  36
הרמב"ם אומר את דבריו לגבי היתר בקיעת עצים בשינוי, ונראה שכך הוא לומד גם את היתר דיכת מלח בשינוי. ]וכן  37

וכל נפש' ל'מכשירי אוכל נפש' נמסרה הנוקט בשיטה שונה, כי ההבחנה בין 'א ]שם[[. ועי' ראב"ד ]שם[כותב הלחם משנה 
לחכמים, והם קבעו שעל אף שדיכת מלח ותבלין דומה ל'מכשירי אוכל נפש', הואיל והמלח והתבלין נכנסים לאוכל 

 הם התירו את דיכת התבלין ללא שינוי, ואילו את דיכת המלח התירו רק בשינוי. –עצמו 
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ולכן אוסר לעשות חלב  ,ובמהרי"ל אוסר לעשות אוכל נפש שאפשר לעשותו מערב יום טוב
כתב כדברי מהרי"ל שכל שאפשר לעשות מערב יום טוב אבל באור זרוע  ...טוב שקדים ביום

 ]דרכי משה סי' תצה אות ב[               .ור לעשות ביום טובאס

הביאור הלכה מבאר, כי הדרכי משה סבור שהאור זרוע והמהרי"ל חולקים על הסמ"ג, ולשיטתם 
 כאשר היא נעשית על ידי שינוי:עשיית מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב אסורה גם 

אפילו שינוי לא  בירא להודאינהו ס רכי משהסובר הד ור זרועדבאמת לדעת מהרי"ל וא
 . לאכול תבשיל בלי מלחי אפשר מלח אפשר דהקילו חכמים משום דאוב ,מהני

 38]ביאור הלכה סי' תצה סעי' א ד"ה מיהו[

 על פי זה פוסק הביאור הלכה:

 ]שם[  .שינוי ל ידילה להניח על יום טוב ולעשות עיחאין להקל לכת י זה,ולפ

לדבריו, הרמ"א חושש לכתחילה לשיטת האור זרוע והמהרי"ל, הסוברים ששינוי אינו מתיר עשיית 
מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב. בשל כך, לכתחילה יש לעשות מלאכות אלו מערב יום טוב; 

לסמוך על שיטת הסמ"ג ולעשותן ביום טוב  רק בדיעבד, אם לא עשאן מערב יום טוב, אפשר
 .39בשינוי

 

בשולי הדברים נעיר, כי משיטת היראים והסמ"ג נראה כי שינוי מתיר את עשיית כל המלאכות 
לצורך אוכל נפש, על אף שהן יכולות להיעשות מערב יום טוב. אולם, הפוסקים נוקטים לא כך, 

ך" )קצירה, צידה, טחינה וכדו'( אסורות ולדבריהם המלאכות המוקדמות, שאינן מ"לישה ואיל
 לחלוטין, גם כאשר הן נעשות בשינוי.

 כדברים אלו כותב המהרש"ל:

קצירה, וטחינה, ותלישה, וצידה, וכל הדומה להם, שאינו עומדת  :והכלל העולה בידינו
 , אפילו נזדמן לוולא מהניא ליה שינוילאכילה, כגון שחיטה ולישה, אסורה מדאורייתא. 

ממש, אפילו אם אפשר לעשותן  . ואוכל נפשוד יוםן שלא היה אפשר לעשותן מבעבעני
שינוי שרי. ואם מפיג טעמו, שרי  ל ידיוע ,, מדאורייתא שרי ומדרבנן אסוררב יום טובמע

]ים של שלמה ביצה פ"ג סי'              .אף בלא שינוי

 40א[

 .]תצה, יג[והמשנה ברורה  ]תצה, ט[הרב  , שולחן ערוך]אשל אברהם תצה, ב[וכן נוקטים הפרי מגדים 

, המביא ]תצה, א[שיטה זו מדויקת גם מדברי הרמ"א. הגהת הרמ"א מוסבת על פסק השולחן ערוך 
את הגבלת ההיתר למלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב דווקא גם למכשירי אוכל נפש. על כך 

 כותב הרמ"א:

שאינו מפיג טעם כלל אם עשאו מערב יום הגה, ויש מחמירין אפילו באוכל נפש עצמו, כל 
 טוב. מיהו אם לא עשאו מערב יום טוב ויש בו צורך יום טוב, מותר לעשותו על ידי שינוי.

 ]הגהת הרמ"א תצה, א[

 בסעיף הבא כותב השולחן ערוך:

                                                             
 על פי האמור, נראה שבשיטה זו נוקט הרמב"ם. 38
מביא מחלוקת בעניין זה, בין המגן אברהם לבגדי ישע, האם שינוי מתיר לכתחילה עשיית  ]תצה, י[המשנה ברורה  39

 מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב.
המהרש"ל טוען שכן סובר גם הסמ"ג, אך מפשט לשון הסמ"ג לא נראה כך. ]ועי' במאמרו של אבי מורי: 'גדרי מלאכת  40

 הדן בדברי הסמ"ג והמהרש"ל[. [45עמ'  ]מעליות טזאוכל נפש' 
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 קצירה וטחינה ובצירה וסחיטה וצידה, אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש, אסרום חכמים.

 , ב[]שולחן ערוך תצה

הרמ"א מביא את ההיתר לעשות את המלאכות על ידי שינוי דווקא לגבי מלאכות שאפשר לעשותן 
מערב יום טוב, אך לא ביחס לאיסור קצירה, טחינה, בצירה, סחיטה וצידה. עולה מכך, כי מלאכות 

 אלו אסורות באופן גורף, ושינוי אינו מתיר את עשייתן.

 

ופן מפורט יותר בדיני המלאכות השונות: טחינה, ברירה בעזרת ה' בשיעורים הבאים נעסוק בא
 וכיבוי, ודרכן נעמיק את העקרונות שעלו עד כה.
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 יסודות ביצה

 שיעור שישי

 טחינה ביום טוב
 

 מקורות

 : "מתני'... פריצותא דעבדי"; כג. במשנה-גמ' יד.א. 

 ב. ירושלמי פ"א ה"י "תני אין בוררין... ולא ירקד בי"ט"

 דים דגים"; ר"ן יב: ד"ה אין צדין ' לרמב"ן יג: "אלא הוו יודעין... דאין צג. מלחמות ה

 ד. עבודת הקודש בית מועד שער א סעי' א וסעי' ז

 ה. ביאור הלכה סי' תקד סעי' א

 

 ירושלמי ביצה פ"א ה"י

 ,והתנינן .עים"ט סופג את הארבובשבת נסקל ובי ,הבורר והטוחן והמרקד .אין בוררין ולא טוחנין ולא מרקדין ,תני
 .אף מדיח ושולה :אמר בן גמליאלדר ,דרבן גמליאל היא :חנינה ענתנייה ? אמר רביבורר כדרכו בחיקו ובתמחוי

יוסי בי  ביראמר  ?ומותר לטחון ואסור לבור .היו שוחקין פילפלין בריחים שלהן בן גמליאלשל בית ר ,והא תני
בי שמעון בן אחא בשם ר ביר ?רין ולא טוחנין ולא מרקידיןמניין שאין בור .לא הותרה טחינה כדרכה :בון ביר

 ביר .כלום למדו לתבשיל אלא מיכן :יוסי בעי '. רביושמרתם את המצות'עד  'כל מלאכה לא יעשה בהם' לקיש:
עד  'אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכםבי שמעון בן לקיש: 'יוסי בשם ר ביאלא ר ,יוסה לא אמר כן

שלא יקצור ולא יטחון ולא ירקד  ,הרי אלו מיעוטין 'לבדו' 'הוא' 'אך' :תני חזקיה ופליג '.מצותושמרתם את ה'
 ."טובי

 

 עבודת הקודש בית מועד שער א סעי' א וסעי' ז

. אי זו היא מלאכת 'כל מלאכת עבודה לא תעשו'דבר תורה מלאכת עבודה אסורה ביום טוב כבשבת שנאמר 
נפש כחורש וזורע ובונה ואורג וכיוצא בהן. ולא הותרה אלא מלאכה שיש בה כל שאין בה צורך אוכל  ?עבודה

אך  ,כל מלאכה לא יעשה בהם'ול וכיוצא בהן, שנאמר צורך אוכל נפש או שכל נפש נהנית ממנה כאפייה וביש
. ולא כל מלאכת אוכל נפש התיר הכתוב שהרי אחר שהתיר מיעט 'אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם

ולפיכך יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך  מיעוטין הן. 'לכם'ו' בדול  הוא' 'אך', 'אך הוא לבדו יעשה לכם' שנאמר
אוכל נפש ואסורות, ומסרן הכתוב לחכמים והם אמרו שהקוצר והתולש והדש והבורר והטוחן והמרקד והצד 

 ..והחולב והמגבן והסוחט את הפירות להוציא מהן משקין אסור.

במכתשת גדולה שכן  ה דברים אמורים?כתוש את הריפות במכתש אסור. במיום טוב ולא עוד אלא לאין טוחנין ב
לבני בבל ובמקומות שתדירין לאכול הריפות  ה דברים אמורים?אבל במכתשת קטנה כותשין. במ ,דרכו בחול

שאין תדירין וכותשין הרבה וצריכין למכתשת גדולה ולפיכך הקטנה שנוי להם, אבל בארץ ישראל ובמקומות 
אין שוחקין את הפלפלין ברחים שלהן, שזו  ..לאכול כן אפילו בקטנה אסור, שאין כתישה בקטנה שנוי להם.

טחינה גמורה היא להם, אבל דכין אותן כדרכן אפילו במדוך של אבן, שכל התבלין נדוכין כדרכן והפלפלין כתבלין 
י ולפיכך בזמן שדכה בפני עצמה, צריך שיטה המדוכה ואף הכרכום נדוך כדרכו. המלח רכה ונדכית היטיב בשנו

קצת כדי שישנה קצת בדיכתה. ואם דכה בתוך התבלין דך כדרכו ואינו חושש. עושין קונדיטון ביום טוב ואינו 
חושש. השום והשחלים והחרדל נדוכין ביום טוב כדרכן. ויראה לי שאין טוחנין את החרדל ברחים שלהם, 

אסור. ולמה הדבר דומה לשוחק את הפלפלין ברחים שלהם שאסור כמו שביארנו. הפורס שטחינה גמורה היא זו ו
 ירקות דק דק לאכול לאלתר או לבשל לאלתר ביום טוב מותר, ואם להניח לבו ביום אסור. 
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 משנה מביאה מחלוקת תנאים בדין שחיקת פלפלין ברחיים שלהם:ה

פרתו יוצאה ברצועה שבין  :םשלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרי
 ]משנה כג.[      .ים שלהןיושוחקין את הפלפלין ברח ,ומקרדין את הבהמה ביום טוב ,קרניה

הגמרא אינה מבארת את טעמם של חכמים האוסרים, האם איסור הוא מדאורייתא או מדרבנן. 
 עם זאת, מדברי הירושלמי עולה שאיסור זה הוא מדאורייתא:

"ט סופג והבורר והטוחן והמרקד בשבת נסקל ובי ,לא טוחנין ולא מרקדיןאין בוררין ו ,תני
 ]ירושלמי פ"א ה"י[               .את הארבעים

מפורש בירושלמי שהטוחן ביום טוב לוקה, והירושלמי מבאר שטחינה אינה מן המלאכות שהותרו 
 ביום טוב: 

כל בי שמעון בן לקיש..: 'אחא בשם ר ביר ?מניין שאין בוררין ולא טוחנין ולא מרקידין
הרי  ',לבדו' 'הוא' 'אך' :תני חזקיה ופליג '...ושמרתם את המצות'עד  'מלאכה לא יעשה בהם

 ]שם[    יום טוב.שלא יקצור ולא יטחון ולא ירקד ב ,אלו מיעוטין

 על כך מקשה הירושלמי:

ון ואסור ומותר לטח ,היו שוחקין פילפלין בריחים שלהן בן גמליאלשל בית ר ,והא תני
 ]שם[                   ?        לבור

 ומתרץ: 

 ]שם[    .לא הותרה טחינה כדרכה :בון בייוסי בי רבי אמר ר

מדבריו עולה, שכעיקרון טחינה אסורה ביום טוב, והטחינה מותרת רק כאשר היא נעשית על ידי 
 שינוי.

 ן כדרכם:אמנם קשה על כך מדברי המשנה המתירה )לפי בית הלל( דיכת תבלי

ובית הלל  .והמלח בפך ובעץ הפרור ,תבלין נדוכין במדוך של עץ :בית שמאי אומרים
 ]משנה יד.[       .והמלח במדוך של עץ ,תבלין נדוכין כדרכן במדוך של אבן :אומרים

בית הלל מתירים לדוך תבלין במדוך של אבן, ומכאן שטחינה מותרת ביום טוב לצורך אוכל נפש, 
 לדברי הירושלמי. וזאת בניגוד 

 

. ואכן, הר"ן טוען כי בהכרח הבבלי חולק על 41בדברי הירושלמי אין מענה ברור לקושי זה
 הירושלמי בעניין זה:

ואין זה דרך  ,טת הירושלמי שהטחינה וכיוצא בהו אסורה מן התורהינראה מש כל מקוםמ
ה ודאי תולדה דהא שרינן שחיקת פלפלין וכל הנדוכין כדרכן אף על גב דשחיק ,גמרתנו

והרי בירושלמי הוצרכו לומר דשל בית רבן גמליאל שהיו שוחקין פלפלין  .דטוחן הוא
 ]ר"ן יב: ד"ה אין צדין[       .ברחיים שלהם היינו משום שלא היתה טחינה כדרכה

בשיטה זו נוקטים ראשונים נוספים, הסבורים שהאיסור לשחוק פלפלין בריחיים שלהם הוא 
 ם 'עובדין דחול':מדרבנן בלבד, משו

                                                             
ניתן להעלות הצעות שונות בביאור שיטת הירושלמי. ייתכן והירושלמי אינו פוסק להלכה את דין המשנה )כפי שהוא  41

ש"בורר כדרכו בחיקו בקנון  ]משנה יד:[נוקט כשיטת רבן גמליאל שברירה אסורה ביום טוב, ודלא כשיטת בית הלל 
טבלא ולא בנפה ולא בכברה"(. ועי' בדברינו דלהלן בשיטת הרשב"א ובשיטת הרמב"ן, ומשיטותיהם ובתמחוי, אבל לא ב

 עולים ביאורים אחרים לטעם דין המשנה.  
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ומכל מקום אסור לטחון פלפלין ברחים שלהם, משום דמיחזי כעובדא דחול כשטוחנין 
 ]תוס' יד. ד"ה איכא[              ברחיים.

ריחים שאני דמיחזי כעובדא  ,לטחון פילפלין בריחים שלהםדאסרינן לקמן בפרק שני הא 
 ]רא"ש פ"א סי' כא[                .דחול

מדאורייתא אין כל איסור בטחינה הנעשית לצורך אוכל נפש, והיא אסורה מדרבנן  לשיטה זו,
 בלבד.

 

. הרמב"ן מביא את הירושלמי המלמד שטחינה היא מן המלאכות 42לרמב"ן שיטה שונה בעניין זה
 שלא הותרו לצורך אוכל נפש:

 גוןכ ,לאכלן המאכלים הכשר אלא טוב ביום הותרו המלאכות כל שלא יודעים הוו אלא
 מגדולו דבר לעקור וכן אדם, ברשות שאינן חיים בעלי לצוד אבל בהן, וכיוצא ובשול אפייה

 כמו נמי אי ,'עבודה מלאכת' בכלל והן אסורין, בהן וכיוצא אלו ותולדותיה, קצירה כגון
 לקיש: ריש בשם יוסי ביר מרקדין? ולא טוחנין ולא בוררין שאין מנייןבירושלמי:  שמפורש

 מלישה כלומר, .'המצות את ושמרתם' מן 'לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל כליא אשר אך'
 ]מלחמות ה' ביצה יג:[      .ותלישה קצירה שכן וכל והרקדה, טחינה למעט ואילך,

עם זאת, הרמב"ן מביא את המשנה דלעיל, ממנה עולה כי ישנם מצבים בהם טחינה מותרת ביום 
 טוב. מכך לומד הרמב"ן הגדרה מורכבת:

 הנדוכין כל'ו 'שלהן בריחים הפלפלין את טוחנין' ,הללו במלאכות היתר שמצינו פי על אףו
 דיום מלאכות הנהו דבורר, תולדה והויא 'טוב ביום לתלויה נותנין'ו ,היא טחינה נמי 'כדרכן
 התירה שלא הנאכלים, פירות תולש כגון ותולדותיה, קצירה נתמעטה מקום ומכל .נינהו
 הנפגמים לפירות ואפילו לא, מגדולו דבר לעקור אבל שברשותו, אוכלין להכשיר אלא תורה
 .'עבודה מלאכת' בכלל שהוא חיים, בעלי צידת שכן וכל ותותים, תאנים כגון לחבירו, מיום
 ]שם[      דגים. צדים דאין משנתינו טעם וזהו

, המשנה מתירה הרמב"ן מבאר, כי על אף דברי הירושלמי, שהותרו רק המלאכות ש"מלישה ואילך"
מצבים מסוימים של טחינה וברירה, כאשר אלו מלאכות הנעשות לצורך אותו היום. לדבריו, דרשת 
הירושלמי אינה מלמדת שמלאכת הטחינה אסורה ביום טוב באופן גורף, אלא היא מלמדת על 

ך אוכל עיקרון: רק מלאכות יומיומיות הותרו לצורך אוכל נפש, אך "מלאכת עבודה" לא הותרה לצור
נפש. בשל כך, אופן של טחינה שדרכו להיעשות לימים הרבה )כטחינת חיטים וכדו'( אסור 
 מדאורייתא, ואילו אופן של טחינה שדרכו להיעשות באופן ביתי ויומיומי )כדיכת מלח ותבלין( מותר. 

 הר"ן חולק על שיטת הרמב"ן:

ויהא מותר לדוך כל הנדוכין  וכל זה אינו מספיק לי, למה יהא אסור לטחון חטים מן התורה
 ]ר"ן יב: ד"ה אין צדין[        .כדרכן, שהרי שחיקה ודאי תולדה דטוחן הוא

לדבריו, לא ייתכן שאב המלאכה )טחינת חיטים( יהיה אסור ביום טוב, ואילו תולדתו )דיכת 
ור אינו תבלין( תהיה מותרת. אולם, לשיטת הרמב"ן, אין בכך כל קושי. להבנתו, הקריטריון לאיס

טוב נאסרה  ביום :צביון המלאכה)כלומר, תחת איזה אב מלאכה היא מסווגת( אלא שם המלאכה 
היתר  –"מלאכת עבודה", ולכן אם האב הוא "מלאכת עבודה" ואילו תולדתו היא 'מלאכת הנאה' 

 . 43אוכל נפש יחול על התולדה ולא על האב

 

                                                             
 .]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[עסקנו בשיטת הרמב"ן בשיעור השני  42
 .[150]ב'עלון שבות' גליון מלאכת אוכל נפש' לעיון נוסף במחלוקת הרמב"ן והר"ן, עי' במאמרו של אבי מורי 'יסוד  43
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שית בעניין זה. הרשב"א כותב בתחילת מדברי הרשב"א בספרו 'עבודת הקודש' עולה שיטה שלי
 הלכות יום טוב:

הוא לבדו ' 'אך'שנאמר  ,שהרי אחר שהתיר מיעט ,ולא כל מלאכת אוכל נפש התיר הכתוב
מיעוטין הן. ולפיכך יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך  'לכם'ו 'הוא לבדו' 'אך', 'יעשה לכם

קוצר והתולש והדש והבורר והם אמרו שה ,אוכל נפש ואסורות, ומסרן הכתוב לחכמים
 והטוחן והמרקד והצד והחולב והמגבן והסוחט את הפירות להוציא מהן משקין אסור.

 ]עבודת הקודש בית מועד שער א סעי' א[

דברי הרשב"א מבוססים על סוגיית הירושלמי דלעיל, כי לא כל המלאכות הותרו לצורך אוכל 
 . 44הנפש; ובין המלאכות האסורות כלולה מלאכת הטחינ

 על פי שיטתו זו ממשיך הרשב"א וכותב: 

 ]שם, סעי' ז[     .ים שלהן, שזו טחינה גמורה היא להםיחיאין שוחקין את הפלפלין בר

, כי לשיטת הרשב"א שחיקת פלפלין בריחיים שלהם אסורה ]תקד, א[מכך לומד הביאור הלכה 
 .45מדאורייתא, כדין טחינה האסורה ביום טוב

 אמנם, הרשב"א ממשיך וכותב:

אבל דכין אותן כדרכן אפילו במדוך של אבן, שכל התבלין נדוכין כדרכן והפלפלין כתבלין 
 ]שם[        ואף הכרכום נדוך כדרכו.

. עם זאת, על פי שיטתו ]יד.[דברי הרשב"א הללו מבוססים על הנאמר במשנה שהובאה לעיל 
תר זה טעון ביאור: כיצד הותרה דיכת תבלין כדרכה, העקרונית, שטחינה אסורה מדאורייתא, הי

 ?!46והרי טחינה היא מן המלאכות האסורות ביום טוב

 ביישוב קושי זה כותב הביאור הלכה:

והם לא  ,נמסר הדבר לידי חכמים כל מקוםמ ,גם להרשב"א שאיסור תורה הוא ל כרחךדע
פקא מאי נ ם לא כןדא, אסרו רק במלאכה שדרך לעשותה הרבה בפעם אחת לימים רבים

ורק משום  ...הלא גם כותש במכתשת חייב בשבת משום טוחן, בין מכתשת לריחיים מינה
 ]ביאור הלכה תקד, א[          .דבמכתשת דרך לכתוש רק ליומא

לטענת הביאור הלכה, הרשב"א מחלק בין טחינה בריחיים לכתישה במכתשת: טחינה בריחיים 
רבה, ולכן היא אסורה מדאורייתא; כתישה במכתשת, לעומת היא מלאכה שדרך לעשותה לימים ה

 זאת, היא מלאכה הנעשית לצורך אותו היום, ולכן היא מותרת.

 על פי דבריו, שיטת הרשב"א דומה מאוד לשיטת הרמב"ן דלעיל. אמנם, הרשב"א ממשיך וכותב:

לבו ביום הפורס ירקות דק דק לאכול לאלתר או לבשל לאלתר ביום טוב מותר, ואם להניח 
 ]עבודת הקודש, שם[              אסור.

לגבי שבת, קיים גם ביום  ]שבת עד:[הרשב"א פוסק שאיסור חיתוך ירקות דק דק, האמור בגמרא 
טוב. על פי דברי הביאור הלכה, פסק זה טעון ביאור: נראה כי חיתוך ירקות אינו מלאכה הנעשית 

כאן כי הרשב"א אינו מבחין בין מעשי הטחינה השונים, . מ47לימים הרבה, ואף על פי כן יש בכך איסור

                                                             
 מפורש ששיטתו מבוססת על סוגיית הירושלמי. ]צה. ד"ה שגג[בחידושי הרשב"א למסכת שבת  44
מפורש שהאיסור הוא  ]יד. ד"ה ירושלמי רבי ירמיה[, אך בדבריו במסכת ביצה ]שם[וכן נראה מדברי הרשב"א במסכת שבת  45

  מדרבנן משום 'עובדין דחול'.
 תמיהה זו זהה לתמיהתו של הר"ן דלעיל על דברי הירושלמי שטחינה אסורה ביום טוב.  46
הביא כמקור לכך את דברי  ]שם, לה[מתיר לחתוך ירקות ביום טוב דק דק, ובשער הציון  ]תקד, יט[אכן, המשנה ברורה  47

יום טוב, וההיתר הוא דווקא הרשב"א. אמנם הדברים תמוהים, שכן מבואר ברשב"א שאסור לחתוך ירקות דק דק ב
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ולדידו טחינה אסורה בכל אופן, ביום טוב כבשבת. ואם כן, התמיהה דלעיל חוזרת למקומה: הואיל 
 וטחינה אסורה ביום טוב, כיצד הותרו דיכת מלח ודיכת תבלין?

 נראה כי יסוד החילוק רמוז בלשון הרשב"א:

היא להם, אבל דכין אותן כדרכן  שזו טחינה גמורהם שלהן, אין שוחקין את הפלפלין ברחי
אפילו במדוך של אבן, שכל התבלין נדוכין כדרכן והפלפלין כתבלין ואף הכרכום נדוך 

השום והשחלים והחרדל נדוכין ביום טוב כדרכן. ויראה לי שאין טוחנין את החרדל .. כדרכו.
 ]עבודת הקודש, שם[         .ואסור שטחינה גמורה היא זוים שלהם, יברח

הרשב"א מחלק בין דיכה לבין טחינה גמורה: דווקא טחינה גמורה אסורה, אך דיכה, הואיל ואינה 
טחינה גמורה, מותרת. אמנם, הבחנה זו אינה ברורה דייה. על אף שדיכה אינה "טחינה גמורה", 

? 49חינה ביום טוב, ואם כן מדוע היא אינה כלולה באיסור ט48מתחייבים עליה בשבת משום טוחן
בנוסף, קשה להבין מדוע דיכה מותרת ואילו חיתוך ירקות דק דק אסור; כיצד ייתכן שדיכה אינה 

 "טחינה גמורה" ואילו חיתוך ירקות נחשב ל"טחינה גמורה"?!

 אין בידי תשובה לשאלות אלו, וה' יאיר עיננו בתורתו. 

 

ב מדאורייתא. בנוסף לכך, קיימים שני בשולי הדברים נעיר, כי עסקנו רק בדין טחינה ביום טו
דינים מדרבנן: הצורך בשינוי בדיכת מלח ותבלין, ודין כתישת דייסא במכתשת. ביחס לדינים אלו 
קיימות שיטות שונות בראשונים, ושיטות אלו משליכות על פסיקת ההלכה באופן הטחינה המותרת 

 ביום טוב.

 טוב.בעזרת ה' נעסוק בשיעור הבא בדין ברירה ביום 

  

                                                             
, שכשם שמותרת ברירה לאלתר, ]המובאת בשו"ת הרשב"א ח"ד סי' עה[בחיתוך לאלתר. ]היתר זה מבוסס על שיטתו העקרונית 

 כך מותרת טחינה לאלתר[.  
 [.]ח"ד סי' עה[לגבי השוחק שום. ]דברי הירושלמי הובאו בתשובת הרשב"א  ]שבת פ"ז ה"ב[כן מפורש בירושלמי  48
 התמה כעין זה.  ]יד.[עי' פני יהושע  49
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 יסודות ביצה

 שיעור שביעי

 ברירה ביום טוב
 

 מקורות

; שבת קלז: משנה; תנו רבנן אין שונין... לא הוה עבדא": "מתני' הבורר... הא בגילי"; כט: "גמ' ידא. 
 ]שבת קלח. "ואין נותנין... חייב חטאת"[

 ב. ירושלמי פ"א ה"י "תני אין בוררין... ולא ירקד בי"ט"

 דים דגים" ב"ן יג: "אלא הוו יודעין... דאין צג. מלחמות ה' לרמ

 ; רשב"א שבת קלח. ד"ה איבעיאח , ה,ד. עבודת הקודש בית מועד שער א סעי' א

 טו-יז; מגיד משנה שם, הי"ד-ה. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ג הי"ד

 ו. שולחן ערוך או"ח סי' תקי סעי' ב; ביאור הלכה שם, ד"ה הבורר וד"ה אם רוצה

 

 י ביצה פ"א ה"יירושלמ

 ,והתנינן ."ט סופג את הארבעיםובשבת נסקל ובי ,הבורר והטוחן והמרקד .אין בוררין ולא טוחנין ולא מרקדין ,תני
 .אף מדיח ושולה :אמר בן גמליאלדר ,דרבן גמליאל היא :חנינה ענתנייה ? אמר רביבורר כדרכו בחיקו ובתמחוי

יוסי בי  ביאמר ר ?ומותר לטחון ואסור לבור .לפלין בריחים שלהןהיו שוחקין פי בן גמליאלשל בית ר ,והא תני
בי שמעון בן אחא בשם ר ביר ?מניין שאין בוררין ולא טוחנין ולא מרקידין .לא הותרה טחינה כדרכה :בון ביר

 ביר .כלום למדו לתבשיל אלא מיכן :יוסי בעי '. רביושמרתם את המצות'עד  'כל מלאכה לא יעשה בהם' לקיש:
עד  'אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכםבי שמעון בן לקיש: 'יוסי בשם ר ביאלא ר ,ה לא אמר כןיוס

שלא יקצור ולא יטחון ולא ירקד  ,הרי אלו מיעוטין 'לבדו' 'הוא' 'אך' :תני חזקיה ופליג '.ושמרתם את המצות'
 ."טובי

 

 דש בית מועד שער א סעי' א, ה, חעבודת הקו

. אי זו היא מלאכת 'כל מלאכת עבודה לא תעשו'בודה אסורה ביום טוב כבשבת שנאמר דבר תורה מלאכת ע
כל שאין בה צורך אוכל נפש כחורש וזורע ובונה ואורג וכיוצא בהן. ולא הותרה אלא מלאכה שיש בה  ?עבודה

אך  ,הםכל מלאכה לא יעשה ב'צורך אוכל נפש או שכל נפש נהנית ממנה כאפייה ובישול וכיוצא בהן, שנאמר 
. ולא כל מלאכת אוכל נפש התיר הכתוב שהרי אחר שהתיר מיעט 'אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם

ולפיכך יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך  מיעוטין הן. 'לכם'ו' בדול  הוא' 'אך', 'אך הוא לבדו יעשה לכם'שנאמר 
לש והדש והבורר והטוחן והמרקד והצד אוכל נפש ואסורות, ומסרן הכתוב לחכמים והם אמרו שהקוצר והתו

 ..והחולב והמגבן והסוחט את הפירות להוציא מהן משקין אסור.

הבורר אוכלין ביום טוב לא יברור בנפה ובכברה לפי שזו ברירה גמורה ואסורה אפילו ביום טוב. אבל בורר הוא 
 וב לא גזרו משום צורך אוכל נפש.כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי שאין כאן אפילו בשבת אלא משום שבות, ביום ט

בששניהם שוין  ה דברים אמורים,ת או פסולת ומניח את האוכל. במכשהוא בורר נוטל אוכל ומניח את הפסול
בטורח ואפילו היה האוכל מרובה בשיעורו, אבל בזמן שהפסולת מרובה בשיעורו או מועט בשיעורו ומרובה 

תי התירו לברור, כשבורר ואוכל או שבורר ומניח לאכול לאלתר, בטורחו נוטל את האוכל ומניח את הפסולת.אימ
 אבל אם בירר והניח לבו ביום הרי זה כבורר לאוצר ובשבת חייב חטאת ולפיכך אפילו ביום טוב אסור.
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נפל צרור או קיסם בתוך הקמח, יש מי שהורה שאסור ליטלן ביד לפי שזה כבורר. ולא יראה לי כן אלא מותר 
 ל שעושה ביד אינו אלא בורר כלאחר יד, ולא אסרו אלא בנפה ובכברה כמו שביארנו.ליטול ביד, שכ

 

 רשב"א שבת קלח. ד"ה איבעיא

איבעיא להו שימר מאי אמר רב הונא שימר חייב חטאת. וכן הלכתא מדשקלו וטרו בה רבה ור' זירא בסמוך משום 
דרבנן מחייבי חטאת ורבי אליעזר מתיר מאי מתרינן ביה, ואף על גב דאתקיף רב ששת ואמר מי איכא מידי 

לכתחלה, הא אמר רב יוסף דאין הכי נמי ואייתי ראיה מעיר של זהב, ואף על גב דדחי לה אביי דחויא בעלמא 
היא, ומיהו רבי אליעזר סבר דכיון דאינו בורר ולא מרקד בידים וממילא הוא משתמר אינו כבורר ולא כמרקד 

קום תמיהא לי כיון דלרבנן חייב חטאת הוי בורר גמור כדרכו, אם כן היאך היו ומותר אפילו לכתחלה, אבל מכל מ
 נותנין לתלויה ביום טוב והא לכולי עלמא אין בוררין את הקטנית ביום טוב בנפה ובכברה, וצריך לי עיון.

 

 

 המשנה בשלהי הפרק הראשון מביאה מחלוקת תנאים בדין ברירה ביום טוב:

בורר  :ובית הלל אומרים .בורר אוכל ואוכל :בית שמאי אומרים ,הבורר קטניות ביום טוב
אף  :רבן גמליאל אומר .כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה

 ]ביצה יד:[               .מדיח ושולה

לפי בית שמאי, אסור לברור את הפסולת מן האוכל, אלא רק לברור את האוכל ולאוכלו. לעומת 
ת, לפי בית הלל, מותר לברור כדרכו פסולת מתוך האוכל, אלא שהברירה אינה יכולה להיעשות זא

 בטבלא, בנפה או בכברה.

בפשטות, מחלוקת התנאים נעוצה ביסוד דין ברירה ביום טוב: לשיטת בית שמאי הברירה היא 
לא שיש לברור מן המלאכות האסורות ביום טוב, ואילו לפי בית הלל היא מן המלאכות המותרות )א

באופן שאין בו 'עובדין דחול'(. עם זאת, מסוגיית הירושלמי עולה כי קביעה זו, שברירה היא מן 
 המלאכות המותרות ביום טוב, אינה מוסכמת. 

 הירושלמי מביא ברייתא בה מפורש איסור על ברירה ביום טוב:

 ום טובבת נסקל ובירר והטוחן והמרקד בשהבו ,אין בוררין ולא טוחנין ולא מרקדין ,תני
 ]ירושלמי פ"א ה"י[              .סופג את הארבעים

 הירושלמי מקשה על כך מדברי בית הלל, מהם עולה שברירה מותרת ביום טוב:

 ]שם[      .בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי ,והתנינן

 הירושלמי מתרץ שדברי הברייתא הם בשיטת רבן גמליאל האוסר על ברירה ביום טוב:

 ]שם[ .אמר אף מדיח ושולה , דרבן גמליאלדרבן גמליאל היא: חנינה ענתנייה בימר רא

לפי הירושלמי, רבן גמליאל אוסר על ברירה כדרכה, והוא מתיר רק להדיח את הקטניות וכך הם 
 נפרדים מהפסולת.

הירושלמי ממשיך ומביא דרשה המבארת את המקור לאיסור מקצת מהמלאכות ביום טוב גם 
 ות לצורך אוכל נפש:כאשר הן נעש

אך אשר ' בי שמעון בן לקיש:יוסי בשם ר ביר... מניין שאין בוררין ולא טוחנין ולא מרקידין
 ]שם[   '.   ושמרתם את המצות'עד  'יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם
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לפי דרשה זו, הותרו רק מלאכות שמלישה ואילך, ולכן ברירה אסורה ביום טוב גם כאשר היא 
 .50ורך אוכל נפשנעשית לצ

 עם זאת, הירושלמי מביא דרשה נוספת המלמדת על המלאכות האסורות ביום טוב:

ום לא יקצור ולא יטחון ולא ירקד ביהרי אלו מיעוטין ש 'לבדו' 'הוא' 'אך' :תני חזקיה ופליג
 ]שם[          טוב.

ביניהן, ונראה מכך  על פי דרשה זו, המלאכות האסורות הן קוצר, טוחן ומרקד. ברירה אינה נמנית
 . 51שהיא מותרת

 

על פי האמור, הירושלמי מודה כי לשיטת בית הלל ברירה מותרת ביום טוב. אולם, הרשב"א 
 פוסק שברירה אסורה ביום טוב:

והם אמרו  ,יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך אוכל נפש ואסורות, ומסרן הכתוב לחכמים
והצד והחולב והמגבן והסוחט את הפירות  והטוחן והמרקד והבוררשהקוצר והתולש והדש 

 ]עבודת הקודש שער א סעי' א[          להוציא מהן משקין אסור.

 ועם זאת, הרשב"א פוסק כדברי בית הלל:

לפי שזו ברירה גמורה ואסורה אפילו ביום  ,הבורר אוכלין ביום טוב לא יברור בנפה ובכברה
שאין כאן אפילו בשבת אלא משום שבות,  ,יטוב. אבל בורר הוא כדרכו בחיקו בקנון ובתמחו

 ]שם, סעי' ה[        ביום טוב לא גזרו משום צורך אוכל נפש.

לשיטתו, על אף שברירה אסורה ביום טוב, התירו לברור "כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי", משום 
 שזו אינה ברירה גמורה, וגם בשבת ברירה באופן זה אסורה מדרבנן בלבד.

ו מוסיף הרשב"א, כי היתר הברירה ביום טוב האמור במשנה הוא דווקא בבורר על פי שיטתו ז
 לאלתר, שכן דווקא באופן זה אין איסור ברירה דאורייתא:

כשבורר ואוכל או שבורר ומניח לאכול לאלתר, אבל אם בירר והניח  ?ירו לברוראימתי הת
 ]שם[ .ביום טוב אסורולפיכך אפילו  ,חטאתלבו ביום הרי זה כבורר לאוצר ובשבת חייב 

 המגיד משנה חולק על שיטת הרשב"א בתוקף:

שאין כל מה שיש בו בשבת חיוב חטאת אסור ביום  ,ואני אומר כבוד הרב במקומו מונח
 ם טובוביו ...שהרי ברירת פסולת מתוך האוכל אפילו ביד יש בזה חיוב חטאת בשבת ,טוב

 ...משום דמחזי כבורר לימים מרוביםולא אסרו נפה וכברה אלא  ,מותרת על הדרך שנתבאר
אלא הרי דינו כאופה ומבשל  ,וזהו שלא הזכירו כלל ביום טוב בורר לאלתר או לבו ביום

וזהו  .ולא חלקו 'בורר כדרכו'שאמרו  ,מורה כן ית הללולשון דברי ב .שמותר לאכול בו ביום
 . ועיקר ן נראה ליכ .שבהלכות ובדברי רבינו לא נזכר חלוק זה כלל

 מגיד משנה הל' שביתת יום טוב פ"ג הט"ו[]

המגיד משנה טוען כי ברירת פסולת מתוך אוכל אסורה מדאורייתא גם כאשר היא נעשית לאלתר, 
ואם כן בהכרח משיטת בית הלל עולה כי מלאכת בורר מותרת ביום טוב כאשר היא נעשית לצורך 

 אוכל נפש. 

                                                             
 .]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[דנו בדרשה זו בהרחבה בשיעור השני  50
הנוקט שאין מחלוקת הלכתית בין הדעות, ו"משמעות  ]מלחמות יג:[, אך עי' רמב"ן ]שבת צה. ד"ה שגג[וכן כותב הרשב"א  51

 הן דורשין".
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ת בורר. לרשב"א שיטה שונה, על פיה בכל דברי המגיד משנה מבוססים על שיטתו בגדרי מלאכ
ברירה לאלתר הנעשית שלא על ידי נפה וכברה אין איסור תורה )גם בברירת הפסולת מתוך האוכל(, 

. עם זאת, הרשב"א עצמו מקשה על שיטתו מהמשנה 52ולכן לשיטתו קושיית המגיד משנה אינה קשה
 :53ה זאת בשבת חייב חטאתהמתירה לסנן במשמרת ביום טוב, על אף שהעוש ]שבת קלז:[

הוי בורר גמור כדרכו, אם כן היאך היו  ,כיון דלרבנן חייב חטאת ,אבל מכל מקום תמיהא לי
והא לכולי עלמא אין בוררין את הקטנית ביום טוב בנפה ובכברה,  ,נותנין לתלויה ביום טוב

 ]רשב"א שבת קלח. ד"ה איבעיא[          וצריך לי עיון.

מבוססת על שיטתו העקרונית שקיים איסור תורה בברירה ביום טוב, אולם תמיהתו של הרשב"א 
 להבנה שברירה מותרת ביום טוב לצורך אוכל נפש, תמיהה מעיקרא ליתא.

 

. הרמב"ן מביא את הירושלמי המלמד שרק 54מדברי הרמב"ן עולה שיטה שלישית בעניין זה
הרמב"ן סובר שישנם מעשי ברירה המלאכות שמלישה ואילך מותרות לצורך אוכל נפש. עם זאת, 

 המותרים ביום טוב:

ואף על פי שמצינו היתר במלאכות הללו, 'טוחנין את הפלפלין בריחים שלהן' ו'כל הנדוכין 
ות דיום כדרכן' נמי טחינה היא, ו'נותנין לתלויה ביום טוב' והויא תולדה דבורר, הנהו מלאכ

 ]מלחמות ה' יג:[         .נינהו

הירושלמי אינה מלמדת שמלאכת הטחינה אסורה ביום טוב באופן גורף, אלא היא לדבריו, דרשת 
מלמדת על עיקרון: רק מלאכות יומיומיות הותרו לצורך אוכל נפש, אך "מלאכת עבודה" לא הותרה 
לצורך אוכל נפש. בהתאם לכך, רק ברירה הנעשית באופן תעשייתי, לימים הרבה, אסורה, אך ברירה 

 יומי וביתי מותרת.הנעשית באופן יומ

 על פי דברי הרמב"ן כותב השיטה מקובצת:

והרמב"ן פירש שלא התירה תורה אלא מלאכות שדרכן לעשותן לפי שעה ולא לזמן מרובה 
 לאפוקי ברירת קטניות. ,וכן ברירת חטים שהן לזמן מרובה אסור ...והוא שיהא ברשותו

 ]שיטה מקובצת כג: ד"ה מתני'[

ית של הרמב"ן בין שני סוגי הברירה, יוצרת חילוק הלכתי בין ברירת להבנתו, הבחנתו העקרונ
חטים לברירת קטניות: ברירת חטים אסורה, הואיל ודרך ברירה זו להיעשות לימים הרבה; לעומתה, 

 ברירת קטניות מותרת, הואיל ודרכה להיעשות באופן יומיומי וביתי.

 

 בדין קמח שנפל לתוכו צרור או קיסם: ייתכן וביסוד דברים אלו עומדת סוגיית הגמרא הדנה

אמר  .אבל נפל צרור או קיסם בורר בידו ,אין שונין קמח ביום טוב :תני תנא קמיה דרבינא
 ]ביצה כט:[          .כל שכן דאסור דהוה ליה כבורר :ליה

ביום טוב, ולכן  ]=לנפות קמח פעם שנייה[בפני רבינא נשנתה ברייתא האומרת שאסור לשנות קמח 
יש להוציאו בידו ולא לנפות את הקמח פעם נוספת.  –ם נפל לתוך הקמח המנופה צרור או קיסם א

כנגד דברים אלו טוען רבינא: "כל שכן דאסור דהוה ליה כבורר", כלומר שהוצאת הצרור או הקיסם 
 חמורה יותר מאשר ניפוי נוסף, שכן הוצאת הקמח היא מעשה של ברירה. 

                                                             
 .אות א; כלל פד[]כלל טז כן כותב הנשמת אדם  52
 ".שימר חייב חטאת :אמר רב כהנא ?שימר מאי ,איבעיא להו: "]קלח.[כמבואר בגמרא  53
 .]'טחינה ביום טוב'[ובשיעור הקודם  ]'מלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[עסקנו בשיטת הרמב"ן בשיעור השני  54
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 יאור מסקנת ההלכה בעניין זה:הרשב"א מביא שתי שיטות בב

נפל צרור או קיסם בתוך הקמח, יש מי שהורה שאסור ליטלן ביד לפי שזה כבורר. ולא יראה 
 ]עבודת הקודש שער א סעי' ח[          .לי כן אלא מותר ליטול ביד

מבאר כי מחלוקת זו נעוצה בהבנת דברי רבינא, האם  ]הל' שביתת יום טוב פ"ג הי"ד[המגיד משנה 
כוונתו שאסור ליטול את הצרור או הקיסם בידיים משום שזהו מעשה של ברירה, או שכוונתו שאין 

 .55סברה להתיר לברור בידיים ולאסור לנפות פעם נוספת ולכן לדינא הכל מותר

על השיטה האוסרת יש לשאול, מדוע ברירת צרור או קיסם בידיים אסורה? במה שונה ברירה זו 
לפי בית הלל? שולחן ערוך הרב מבאר שיטה זו על פי דברי השיטה  מברירת קטניות המותרת

 מקובצת דלעיל:

דסבירא להו דברירה היא ממלאכות האסורות ביום טוב כהרקדה. וכן כתב בשיטה מקובצת 
ומה שהתירו ברירת הקטניות, תירץ בשיטה מקובצת בשם הרמב"ן לפי .. ריש פרק אין צדין.

 ]שולחן ערוך הרב קונטרס אחרון סי' תקו אות א[          ."שע ,שאין דרך לבררם לימים הרבה

לדבריו, היתר הברירה אמור דווקא לגבי קטניות, שאין דרך לבוררם לאותו היום, אך ברירת חטים 
אסורה, הואיל ודרך לבוררם לימים הרבה. מדבריו עולה כי הוצאת צרור או קיסם מתוך הקמח 

 .56אסורה מדאורייתא

 

נאמרו לפי השיטות הסוברות שלא כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש, ועל פי דברינו עד כה 
זה יש לדון האם ברירה היא בכלל המלאכות המותרות או המלאכות האסורות. אמנם, כפי שראינו 

וסיעתו סוברים שכעיקרון כל  ]כג: ד"ה אין צדין[, רש"י ]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[בשיעור השני 
ת הותרו אלא אם כן אלו מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב. על פי שיטה זו, מתקשה המלאכו

 הט"ז בביאור היתר הברירה הנאמר במשנה:

בבורר שאפשר  , מה שאין כןדמפיג טעמוי אפשר מערב יום טוב, דשאני מבשל שא שיא לי,וק
]ט"ז תקי,            רב יום טוב.מע

 57ג[

 ב:הביאור הלכה מציע לכך יישו

 ו הכיוכאן דבלא ,שינוי כתב שם הרמ"א שמותר ל ידידכיון דע ,לומר ענ"דם אפשר לוהטע
 ל ידידכדרכו הוא דוקא ע ,דזה חשיב שינוי , יש לומרקנון ותמחוי ל ידילא התירו אלא ע

 , מכל מקוםדבשבת בפסולת מתוך אוכל חייב אף בזה ,ואף דאין זה שינוי גמור .נפה וכברה
 ]ביאור הלכה תקי, ב ד"ה אם רוצה[    .אם בורר ביד , וכל שכןשיב שינוילענין יום טוב ח

לדברי הביאור הלכה, די בשינוי מדרך הברירה הרגילה )=בנפה ובכברה( כדי להתיר לברור ביום 
 טוב, על אף שהברירה נעשית באופן שיש בו איסור תורה.

פשר לעשותה מערב יום דברי הביאור הלכה מבוססים על השיטה שאיסור עשיית מלאכה שא
וסיעתו  ]הל' פסחים סי' רמח[טוב הוא מדרבנן בלבד. עם זאת, כפי שהתבאר השיעור הנ"ל, האור זרוע 
 סוברים שיש בכך איסור תורה, ולשיטתם תמיהת הט"ז עומדת במקומה.

                                                             
ודרכי  ]סי' תקו ד"ה ומ"ש אבל אם[וד בית יוסף מבאר שנחלקו בהבנות אלו הרמב"ם והראב"ד; ועי' ע ]שם[המגיד משנה  55

 .]שם, אות א[משה 
כותב שאיסור לקיחת הצרור בידיים הוא משום "שכן דרך ברירתו בחול" )וזהו טעם  ]כלל פב סעי' ג[אמנם, החיי אדם  56

י ולא בנפה בקנון ובתמחו –הרגיל החילוק בין ברירה זו לברירה אותה התירה המשנה, שכן היא אינה נעשית באופן 
]לדיון בטעמים אלו, עי' שער הציון  .]נג, א ד"ה והנה הט"ז[וכברה(, ולדבריו יש בכך איסור דרבנן בלבד. וכן כותב החזון איש 

 [.]תקד, ג ד"ה משום; תקי, ב ד"ה הבורר[וביאור הלכה  ]תקו, יא[
מעיר,  ]תקי, ב ד"ה אם[הביאור הלכה מחמת קושי זה, הט"ז נוקט בשיטת הרשב"א, שברירה אסורה ביום טוב. אמנם,  57

שברירת פסולת מתוך אוכל אסורה מדאורייתא גם כאשר היא  ]שו"ע שיט, א[כי שיטתו אינה הולמת את שיטת ההלכה 
 נעשית ביד ולאלתר.
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לשיטה זו נראה להציע, כי אמנם מבחינה מעשית ניתן לברור את הקטניות מערב יום טוב, אך 
הברירה מוגדרת כמלאכה שאי אפשר  –והרגילות היא לברור את הקטניות בשעת אכילתן  הואיל

 . 58לעשותה מערב יום טוב, והיא מותרת ביום טוב

גם על פי הצעה זו יש לחלק בין ברירת קטניות לברירת קמח: דווקא ברירת קטניות מותרת, 
ירה נחשבת למלאכה שאי אפשר הואיל וברירה זו נעשית תמיד בסמוך לאכילת הקטניות, ולכן הבר

 לעשותה מערב יום טוב. לעומתה, ברירת קמח שאפשר לעשותה מערב יום טוב אסורה.

 

 בעזרת ה' בשיעור הבא נעסוק בדין כיבוי ביום טוב. 

  

                                                             
 אי והתבשיל התבשיל לתקן התבלין דעקר לגבי דיכת תבלינים: "כיון ]סי' נח[עיקר סברה זו נאמרה על ידי הכלבו  58

שרי". אמנם, לדבריו סברה זו תלויה בהבנות השונות בסוגיית הגמרא  נמי תבלין הלכך מערב יום טוב, לעשותו שראפ
 לגבי מלילת מלילות ביום טוב, ואכמ"ל. ]יב: ד"ה מהו לפרוכי[, וע"ע בדברי רש"י ]יד.[
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 יסודות ביצה

 מינישיעור ש

 כיבוי ביום טוב

 

 מקורות

רי"ף ביצה יב. "גרסינן... איכא  שבת קלד. "תנו רבנן אין מסננין... הכא אפשר"; רש"י שם;א. גמ' 
 כיבוי"; מלחמות ה', שם; מאירי שבת שם, ד"ה אין ממתקין

 כג. "איבעיא להו... אבשרא אגומרי"; רש"י על אתר; תוס' כג. ד"ה על גבי-ב. גמ' ביצה כב:

ג. גמ' ביצה כב. "בעא מיניה... כדשנין"; רש"י שם, ד"ה ר' יהודה; תוס' שם, ד"ה ההיא; רא"ש פ"ב 
 סי' יט; מאירי שם, ד"ה וכן

 ו-ד. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ד ה"ב

 ה. ספר החינוך מצוה רצח "ועוד אמרו... מלאכה הוא ושרי"

 

 מאירי שבת קלד. ד"ה וכן

אין ממתקין את החרדל בגחלת של עץ מפני שהוא מכבה אבל ממתקין אותו בגחלת של מתכת שאינו נעשה פחם 
על פי שבשר בגחלים אף של עץ מותר ואף על פי שהוא מכבה אין זה כבוי גמור שהרי  ואינו נקרא כבוי גמור ואף

סופו מבעיר אבל זו כבוי גמור הוא והכבוי אסור אף לצרך אכל נפש זו היא שטת גדולי הפוסקים והם גורסים מאי 
נפש מותר כהבערה שנא מבשרא אגומרי התם ליכא כבוי הכא איכא כבוי ומ"מ יש חולקי' לומר שהכבוי לצרך אכל 

 .עצמה וגורסין כאן הכא אפשר התם לא אפשר

 

 מאירי ביצה כב. ד"ה וכן

וכן אין מכבין הבקעת אפילו שלא לעשן את הקדרה ר"ל את התבשיל או שלא לעשן את הבית אף על פי שצריך 
צד שהוא חס לו לאוכל נפש כגון שאם לא יכבה יצטרך לצאת מן הבית מתוך העשן וכל שכן אם היה בא לכבות מ

עליה שלא תכלה וכן אסור לכבות את הדליקה ביום טוב כל זמן שאין שם סכנת נפשות ואפילו לצרך אכל נפש 
כגון להציל מאכלו שלא תאמר הואיל ומלאכת אוכל נפש מותרת יהא הכבוי מותר שאין הכבוי מותר לעולם אפילו 

 .למכשירי אוכל נפש

 

 ספר החינוך מצוה רצח

בקעת אפילו שלא לעשן את הקדרה ר"ל את התבשיל או שלא לעשן את הבית אף על פי שצריך וכן אין מכבין ה
לו לאוכל נפש כגון שאם לא יכבה יצטרך לצאת מן הבית מתוך העשן וכל שכן אם היה בא לכבות מצד שהוא חס 

רך אכל נפש עליה שלא תכלה וכן אסור לכבות את הדליקה ביום טוב כל זמן שאין שם סכנת נפשות ואפילו לצ
כגון להציל מאכלו שלא תאמר הואיל ומלאכת אוכל נפש מותרת יהא הכבוי מותר שאין הכבוי מותר לעולם אפילו 

 .למכשירי אוכל נפש
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 הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בדין עישון פירות ביום טוב:

 ה כב:[]ביצ  איבעיא להו: מהו לעשן? רב ירמיה בר אבא אמר רב: אסור, ושמואל אמר: מותר.

 משום הבערה ומשום כיבוי: –הגמרא מבארת כי קיימות שתי סיבות לאסור עישון 

אסור מפני שמכבה. אמר ליה רב נחמן: ונימא מר מפני שמבעיר? אמר ליה:  :רב הונא אמר
 ]שם[       תחילתו מכבה וסופו מבעיר.

 ת.  עולה מכך כי שמואל מתיר הבערה וכיבוי לצורך עישון, ואילו רב אוסר זא

 רש"י כותב בביאור מחלוקתם:

 –ושמואל אמר מותר ... דתפנוק יתירא הוא, ואין שוה לכל נפש אלא לאיסטניס –אסור 
 ]רש"י שם, ד"ה אסור וד"ה ושמואל[.        דאוכל נפש הוא וראוי אף לעניים אלא שאינו מצוי להם

וכל נפש' או שזהו "דבר לפי דבריו, יסוד מחלוקת האמוראים הוא, האם עישון נחשב לצורך 'א
 . 59שאינו שווה לכל נפש" האסור ביום טוב

 באופן זה מבאר רש"י גם את דברי רבא בשלהי הסוגיה, המתיר עישון פירות על גבי גחלת:

 ]ביצה כג.[        רבא אמר: על גבי גחלת נמי מותר, מידי דהוה אבשרא אגומרי.

 רש"י כותב בביאור טעמו:

וה לכל ושון פירות זה, ושיכשמואל, דאוכל נפש הוא ע –מי מותר רבא אמר על גבי גחלת נ
מידי דהוה אבשרא אגומרי, דאיכא כל הני , ואי משום כבוי והבערה ואולודי ריחא .נפש

 ]רש"י שם, ד"ה רבא[              ושרי.

צליית  ר, מהיתר צליית בשר על גבי גחלים.לדברי רש"י, רבא מוכיח שעישון על גבי גחלת מות
בשר על גבי גחלים מותרת ביום טוב, על אף שהצלייה גורמת לכיבוי הגחלים והבערתם. ויש ללמוד 

 מכך כי גם עישון על גחלת מותר, על אף שהעישון גורם לכיבוי ולהבערה. 

מדברי רש"י עולה, כי מוסכם על כל האמוראים שכיבוי מותר לצורך אוכל נפש, וכל מחלוקתם 
 . 60צורך אוכל נפשהיא האם כיבוי זה נחשב ל

 

 ביאורו של רש"י מבוסס על גרסתו בדברי הגמרא במסכת שבת:

ממתקין  ,והתניא.. אין מסננין את החרדל במסננת שלו ואין ממתקין אותו בגחלת. ,נו רבנןת
כאן בגחלת של מתכת כאן בגחלת של עץ. אמר ליה אביי לרב  ,לא קשיא .אותו בגחלת

 ]שבת קלד.[     אמר ליה: התם לא אפשר, הכא אפשר. יוסף: מאי שנא מבישרא אגומרי? 

על פי גרסתו של רש"י, הברייתא אוסרת למתק חרדל בגחלת של עץ, הואיל והדבר גורם לכיבוי 
הגחלת. אביי מקשה, מדוע יש בכך איסור, והרי צליית בשר על גחלים מותרת על אף שהצלייה 

לוק בין הדברים: "התם לא אפשר הכא אפשר" גורמת לכיבוי הגחלים. רב יוסף מיישב, כי קיים חי
צליית בשר מותרת, הואיל והצלייה אינה יכולה להיעשות מערב יום טוב. לעומת זאת, מיתוק  –

 . 61חרדל יכול להיעשות מערב יום טוב, ולכן אסור לעשותו ביום טוב

                                                             
 .שהרמב"ם אינו פוסק גדר זה הטועןכא[ -]תצה, יט; אך עי' ערוך השולחן ]ז.[כתובות מקור דין זה בגמרא במסכת  59
 .]כג. ד"ה על גבי[וכן כותבים תוספות  60
. ]מסוגיה זו נראה שקיים איסור בעשיית מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב ]שם, ד"ה לא אפשר[וכן כותב רש"י  61

 .[2]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש', הערה יום טוב; דנו בכך בקצרה בשיעור השני 
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 ונה:על פי גרסה זו, מבואר בסוגיה שכיבוי מותר לצורך אוכל נפש, אולם לרי"ף גרסה ש

בוי הכא איכא יהתם ליכא כ מר ליה:א ?מאי שנא מבישרא אגומרי :אמר ליה אביי לרב יוסף
 ]רי"ף ביצה יב.[          .בוייכ

לפי גרסתו, רב יוסף מבאר כי מיתוק חרדל אסור משום שיש בכך כיבוי, ואילו צליית בשר על גבי 
 גחלים מותרת הואיל ומעשה זה אינו נחשב לכיבוי.

 נחלקו בביאור העולה מגרסה זו. הרמב"ן כותב:הראשונים 

והיינו דאמרינן ומאי שנא מבשרא  ,והוינן בה משום דקא סלקא דעתיך דאין כבוי לצורך
שהרי אפשר לצלות בלא כבוי והמובחר  ,אגומרי שיש בו כבוי ואינו לצורך אוכל נפש ממש

ף על וא ,נור גרוףשבצלי אינו על הגחלים ממש אלא קרוב להם שלא על גבי גחלת או בת
 ]מלחמות ה', שם[              .אין חוששין לכבוי זה פי כן

הרמב"ן מבאר, כי לפי גרסת הרי"ף, הגמרא עוסקת בכיבוי שאינו לצורך אוכל נפש ממש. לגבי 
כיבוי זה מסיקה הגמרא שהוא אסור, אך כיבוי שהוא לצורך אוכל נפש ממש מותר, כשאר המלאכות 

 ל נפש. המותרות לצורך אוכ

 לעומת זאת, המאירי כותב:

אבל ממתקין אותו בגחלת של  ,אין ממתקין את החרדל בגחלת של עץ מפני שהוא מכבה
ואף על פי שבשר בגחלים אף של עץ מותר  .בוי גמורימתכת שאינו נעשה פחם ואינו נקרא כ

בוי יוהכהוא בוי גמור יאבל זו כ ,ואף על פי שהוא מכבה אין זה כבוי גמור שהרי סופו מבעיר
מאי שנא מבשרא ' :והם גורסים ,זו היא שטת גדולי הפוסקים .רך אכל נפשואסור אף לצ

 ]מאירי שבת קלד. ד"ה אין ממתקין[   '.בוייבוי הכא איכא כיהתם ליכא כ ?אגומרי

 לפי המאירי, הרי"ף סבור שכיבוי אסור גם כאשר הוא נעשה לצורך אוכל נפש. 

 בשיטה זו נוקט גם הרמב"ם:

 הובערה אפילו האש את לכבות אסור ,לצורך שלא טוב ביום הבערה שהותרה פי על אף
 כך האש את מכבין שאין וכשם .כלל אכילה צורך בו ואין מלאכה שהכיבוי, אכילה לצורך

 ]הל' שביתת יו"ט פ"ד ה"ב[  .בנה או שארג כמי לוקה בהיכ ואם ,הנר את מכבין אין

 אסור ביום טוב, ואף כיבוי הנדרש לצורך אוכל נפש. מבואר בדברי הרמב"ם, כי כל כיבוי

נראה כי שיטה זו מבוססת על התפיסה העקרונית שלא כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש, 
אלא רק מלאכות הכנת האוכל. בשל כך, רק מלאכות 'סידורא דפת', וכן מלאכות הכנת הבשר, הותרו 

אסורות, גם  –ה שיש לגביהן היתר מיוחד מלבד הוצאה והבער –ביום טוב, אך שאר המלאכות 
 . 62כאשר הן נעשות לצורך אוכל נפש

הגדרה זו, כי הותרו רק המלאכות שבהגדרתן הן מלאכות הכנת האוכל, דומה מאד להגדרתו 
אלא הכשר המאכלים  ,שלא כל המלאכות הותרו ביום טוב: "]מלחמות יג:[העקרונית של הרמב"ן 

עקרוני בין הרמב"ם לרמב"ן בהבנת גדר זה. לשיטת הרמב"ן, הותרו בדל . עם זאת, קיים ה63"לאכלן
מצמצם את ההיתר רק  ןהאוכל; לכן, מחד, הרמב" יצירתהאוכל ולא מלאכות הכנת מלאכות 

מרחיב את ההיתר לכל מלאכות הכנת האוכל, ובכללן ת, ומאידך, למלאכות הביתיות והיומימיו
מת זאת, לשיטת הרמב"ם, הותרו רק המלאכות הנוגעות מלאכת הכיבוי )כמבואר בדבריו דלעיל(. לעו

לאוכלים ולא המלאכות האחרות; לכן, מחד, הרמב"ם מרחיב את ההיתר לכל מלאכות 'סידורא דפת' 
, איסור הקצירה והטחינה ביום טוב הוא מדרבנן בלבד, הואיל ח[-]כמבואר בדבריו בפ"א ה"ה)ולשיטתו 

                                                             
 . ]פ"א ה"ד[הגדרה זו עולה מתוך דברי הרמב"ם בתחילת הלכות שביתת יום טוב  נראה כי 62
 .]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[שיטתו הובאה בהרחבה בשיעורים הקודמים, ובפרט בשיעור השני  63
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הרמב"ם מצמצם את ההיתר למלאכות 'סידורא דפת'  ואפשר לעשותן מערב יום טוב(, ומאידך,
 דאורייתא גם כאשר הוא נעשה לצורך אוכל נפש(.מוהכנת הבשר בלבד )ולכן לשיטתו כיבוי אסור 

 

מחלוקת זו בין רש"י וסיעתו לרמב"ם וסיעתו, משליכה על פרשנותם השונה לסוגיית הגמרא לגבי 
 שלא יתעשן הבית או הקדירה: או כדי ]=תשמיש המיטה[כיבוי לצורך 'דבר אחר' 

אפשר  :אמר לו ?מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר :בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי
 ?מאי ,אין לו לעשות מחיצה .אפשר לעשות לו מחיצה ?מאי ,אין לו בית אחר .בבית אחר

אין מכבין את  ,איתיביה .אסור :אמר ליה ?מאי, אין לו כלי .אפשר לכפות עליו את הכלי
ההיא  :אמר ליה .ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה מותר ,הבקעת כדי לחוס עליה

 ]ביצה כב.[          .כי קאמינא אנא לרבנן ,רבי יהודה היא

מדברי הגמרא עולה כי דין כיבוי למטרות אלו תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבנן. דברי הגמרא 
כשירי אוכל נפש', ואם כן מדוע דין זה תלוי במחלוקת טעונים ביאור: רבי יהודה ורבנן נחלקו בדין 'מ

 רבי יהודה ורבנן?

]שם, ד"ה ותוספות  ]שם, ד"ה ר' יהודה[לראשונים דרכים שונות בביאור דברי הגמרא. מדברי רש"י 

עולה כי רבי יהודה ורבנן לא נחלקו רק בדין 'מכשירי אוכל נפש', אלא שיטת רבי יהודה  ההיא[
לכל צרכיכם". בשל כך,  –רונית שביום טוב הותרו כל צרכי האדם: "לכם מבוססת על תפיסה עק

 רבי יהודה ורבנן נחלקים האם מותר כיבוי למטרות שונות: תשמיש והצלת הבית והקדירה. 

 בשיטה זו נוקט גם הרא"ש, ועל פיה הוא פוסק שכיבוי לצורך הכנת האוכל מותר:

ו באפשר להצילה מעישון בלא כיבוי כגון והאי דאסור לכבות כדי שלא תתעשן הקדירה היינ
שיסירנה מאש זה לבשלה על אש אחר. ואם אין לו אש וצריך לבשל קדירתו באש זה ואם 

  לא יכבה תתעשן הקדירה מותר לכבות לצורך אוכל נפש כמו שמותר לבשל ולאפות.

 64]רא"ש פ"ב סי' יט[

 לעומתם, המאירי כותב:

או שלא לעשן את  ,ר"ל את התבשיל ,ן את הקדרהוכן אין מכבין הבקעת אפילו שלא לעש
כגון שאם לא יכבה יצטרך לצאת מן הבית מתוך  ,אף על פי שצריך לו לאוכל נפש ,הבית

וכן אסור לכבות את  .העשן וכל שכן אם היה בא לכבות מצד שהוא חס עליה שלא תכלה
כגון להציל  כל נפשורך אוואפילו לצ ,הדליקה ביום טוב כל זמן שאין שם סכנת נפשות

שאין הכבוי מותר  ,שלא תאמר הואיל ומלאכת אוכל נפש מותרת יהא הכבוי מותר .מאכלו
 ]מאירי שם, ד"ה וכן[           .לעולם אפילו למכשירי אוכל נפש

מדברי המאירי עולה כי רבי יהודה מתיר כל מלאכה הנעשית לצורך אוכל נפש, ולכן הוא מתיר 
ומת זאת, לפי רבנן, הותרה רק עשיית מלאכות שבהגדרתן הן מלאכות כיבוי הנעשה למטרות אלו. לע

 אוכל נפש, ולכן כיבוי אסור גם כאשר הוא נעשה לצורך אוכל נפש. 

ע את הכלל שכיבוי אסור ביום , הטובו[-]הל' שביתת יו"ט פ"ד ה"בשיטה זו עולה גם מדברי הרמב"ם 
והוא פוסק  –יהם הדינים המובאים בסוגיה זו ובינ –טוב, ולאחר מכן מפרט אופנים שונים של כיבוי 

שהם אסורים על אף שהם נעשים לצורכי הנאת הגוף. מכאן שלשיטתו דינים אלו נובעים מהעיקרון 
 הכללי שמלאכת הכיבוי לא הותרה ביום טוב לצורך אוכל נפש. 

 

                                                             
לה שכיבוי מותר דרכים אחרות בביאור הסוגיה, אך גם מדבריהם עו ]סי' תרפא[ולמרדכי  ]מלחמות יא. ד"ה אמר[הרמב"ן  64

 כאשר הוא נעשה לצורך הכנת האוכל.
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 לספר החינוך שיטה ממצעת בעניין זה:

שעתו כמו שאמרנו, דוקא כשאדם משתמש דכי שרינן אוכל נפש במה שנעשה ל ,ועוד אמרו
אסור, וזהו שאסרו זכרונם  הבגופה של מלאכה, אבל אם משתמש בסילוקה של מלאכ

    לכבות הבקעת אף על פי שדעתו לכבותה כדי שלא תתעשן הקדירה. לברכה

 ]ספר החינוך מצוה רצח[

לאכה, ולא החינוך טוען שהיתר אוכל נפש אמור דווקא כאשר האדם משתמש בגופה של המ
כאשר הוא משתמש "בסילוקה של מלאכה". על פי עיקרון זה מבאר החינוך את טעם איסור הכיבוי 
כדי שלא תעשן הקדירה: אמנם האדם נהנה מחמת הכיבוי, אך הואיל וההנאה מהכיבוי היא מחמת 

 הכיבוי אסור ביום טוב.  –סילוק ההפרעה ולא הנאה ישירה מגוף המלאכה 

החינוך לרמב"ם וסיעתו, האוסרים כיבוי גם כאשר הוא נעשה לצורך אוכל בדברים אלו דומה 
 נפש. עם זאת, החינוך מוסיף וכותב:

, אף על פי שהאש אגומרי הנזכר בגמרא ולענין צליית בשר על הגחלים, דהיינו בישרא
אין זה נקרא משתמש בסילוקה של מלאכה, כי צורך הצלייה לעשותה  ,מתכבה בלחות הבשר

 ]שם[      .ש בגופה של מלאכה הוא ושריומשתמ כן

החינוך מבחין בין כיבוי המהווה סילוק היזק או הפרעה, שהוא אסור, לבין כיבוי הנעשה כחלק 
מהכנת האוכל )ככיבוי הנעשה בשעת צליית הבשר על גבי הגחלים(, שהוא מותר. בכך חולק החינוך 

 תר ביום טוב.על הרמב"ם וסיעתו, ולשיטתו ישנם אופנים בהם כיבוי מו

 

לסיום השיעור נעיר, כי על אף שראשונים רבים לא אימצו את השיטה האוסרת כיבוי ביום טוב, 
 ממקורות שונים עולה הבחנה בין כיבוי לבין שאר המלאכות המותרות ביום טוב לצורך אוכל נפש:

אינו  כותבים כי גם לפי השיטה המתירה הבערה שלא לצורך, היתר זה ]כג. ד"ה על[תוספות  .א
קיים לגבי כיבוי: "ואפילו למאן דשרי הבערה שלא לצורך כלל בירושלמי, היינו לפי שישנו 
פעמים לצורך אוכל נפש, אבל כיבוי דלעולם אינו לצורך תיקון אוכל נפש, ודאי אסור לכולי 

 עלמא ביום טוב".

ה נמי שלא מציע שדין 'מתוך שהותרה לצורך הותר ]סי' תקז ד"ה ומ"ש ודוקא בתנורים[הב"ח  .ב
ואף על פי דכתב הרא"ש דכיבוי לצורך אוכל נפש מותר אפילו לצורך' לא נאמר בכיבוי: "

מכל מקום אינו דומה להבערה דאי אפשר לתקן האוכל בלא הבערה ולפיכך אמרינן  ,לרבנן
דפשיטא דאם לא היה צריך לכיבוי היה גם  ,אבל הכיבוי אינו מתקן האוכל נפש ',מתוך'ביה 

 ,ולפיכך אף על פי דאם יש בכיבוי צורך אוכל נפש מותר לכבות ,אוכל על ידי האשכן מיתקן ה
 '".מתוך'מכל מקום לא אמרינן גביה 

עולה שאם תבשיל נמצא על אש גדולה והאדם זקוק לאש קטנה  ]תקיד, ב[מדברי המגן אברהם  .ג
ריו . מדב65מותר לכבות לצורך הקטנת האש רק אם אין אפשרות להדליק אש חדשה –יותר 

 . 66עולה שהיתר הבערה ביום טוב עדיף מהיתר הכיבוי

 

 בעזרת ה' בשיעור הבא נעסוק בדין הולדת אש ביום טוב.

  

                                                             
 .]תקיד, ו[וכן פוסק המשנה ברורה  65
 החולק על כך. ]או"ח ח"ד סי' קג[עי' אגרות משה  66
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 יסודות ביצה

 שיעור תשיעי

 הולדת אש ביום טוב

 

 מקורות

 א. משנה לג. "אין מוציאין..."; גמ' לג: "אין מוציאין... מוליד"

 ןב. חידושי הרא"ה לג. ד"ה מתני' אין מוציאי

 ג. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ד ה"א; השגת הראב"ד ומגיד משנה, שם

 ד. עבודת הקודש שער ב סעי' ו "אין מוציאין... מכשירי אוכל נפש"

 ה. ט"ז סי' תקב ס"ק א

 ו. ברכי יוסף סי' תקב ס"ק א

 

 רא"ה לג. ד"ה מתני' אין מוציאין

ם ולא מן העפר ולא מן המים. פרישנא עלה בגמ' משום מתני' אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבני
 דמוליד ביום טוב דבר שאינו בעולם וזה אסור.

 

 עבודת הקודש שער ב סי' ו

אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן המים מפני שהוא מוליד ואפשר לו 
 אוכל נפש אסור ואפילו מכשירי אוכל נפש.מערב יום טוב, וכל שאפשר לו מערב יום טוב ואינו 

 

 ט"ז סי' תקב ס"ק א

מפרש בגמ' הטעם משום דקא מוליד בי"ט וברמב"ם פ"ד כתוב שלא הותר בי"ט אלא להבעיר  -אין מוציאין כו'. 
מאש המצוי אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותו מערב עכ"ל וכ' הראב"ד שהל"ל הטעם מפני 

כאן הכנה והוא הטעם שמפורש בגמרא וכ' עליו ה' המגיד איני רואה שחפץ להשיג שהרי אין  שהוא מוליד ואין
זה כביצה שנולדה שאסורה לפי שאין זה דבר הראוי בעצמו אלא לבשל או לאפות בו ונראה שאם הוציא שמותר 

תו דלא בא להשתמש בו ולא אסרוהו אלא מפני שלא היה לו להוליד כיון שאפשר לו מערב עכ"ל נראה כוונ
הרמב"ם אלא להורות דאין זה אוכל נפש אלא מכשירי אוכל נפש והיה לו להוליד זה בערב וכל מכשירים אסורים 
אם אפשר בערב וק"ל לפ"ז במוציא אש כדי לחמם בו ה"ל דין אוכל נפש וכמ"ש הר"ן כמ"ש בסי' תק"א כל דבר 

ין וכ"ת ה"נ והא אנן סתמא תנן אין מוציאין האש שנהנה מגופו כגון אש לחמם בו ה"ל דין אוכל נפש ולא מכשיר
כו' ונלע"ד כוונת הרמב"ם דאע"ג דדומה לאוכל נפש אין היתר כי לא התיר' התור' אוכל נפש אלא לתקן מה שיש 
כבר בעולם אלא שלא היה ראוי לאוכלה בלא התיקון כמו בישול ואפיה אבל להמציא ולהוליד שיהיה אוכל נפש 

לא התירה התור' אלא דקשה ע"ז א"כ היאך התיר' תורה אוכל נפש כיון שא"א בלא אש לזה דהיינו יש מאין זה 
 תירץ הרמב"ם שהרי אפשר מבערב ובזה דוקא התירו אוכל נפש. 
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 ברכי יוסף סי' תקב ס"ק א

אין מוציאין האש וכו'. טעמא הואיל ואפשר להוציא אש מערב י"ט. ויש מי שדקדק מזה שאם לא היה יכול 
א אש מערב יום טוב, כגון שהיה במאסר או במדבר, ולא נזדמן לו במה שיוציא עד יום טוב, מותר להוציאו להמצי

בי"ט, וכן נראה דעת הרב בעל התוספות. ספר בית מועד. הביאו הרב מר זקנינו מהר"א אזולאי זלה"ה בהגהותיו 
 .כ"י

 

 המשנה אומרת:

ולא מן העפר ולא מן הרעפים ולא מן  אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים
 ]משנה לג.[              .המים

   , הולדת אש אסורה.67מבואר במשנה שעל אף שהבערה ביום טוב מותרת

 הגמרא מבארת את טעם האיסור:

 ]ביצה לג:[           .משום דקא מוליד ביום טוב ?מאי טעמא

 בר החדש, וכן כותב הרא"ה:מפשטות הסוגיה נראה שסיבת האיסור היא עצם הולדת הד

  משום דמוליד ביום טוב דבר שאינו בעולם וזה אסור. רא,פרישנא עלה בגמ

 ]רא"ה לג. ד"ה מתני' אין מוציאין[

 איסור זה, הולדת דבר חדש, מפורש בגמרא ביחס לבישום בגדים:

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: סחופי כסא אשיראי ביומא טבא אסור. מאי טעמא? משום 
 ]ביצה כג.[              דקמוליד ריחא.

 בביאור איסור זה כותב רש"י:

שהמוליד דבר חדש קרוב שנכנס בחרס שלא היה בו ריח ואסור מדרבנן,  –דקמוליד ריחא 
 ]רש"י שם, ד"ה דקמוליד[      .הוא לעושה מלאכה חדשה

 וכעין זה כותב רש"י ביחס לאיסור ריסוק שלג וברד בשבת:

 68]רש"י שבת נא: ד"ה כדי[ .שבורא המים האלו ודמי למלאכהד בשבת, משום דקא מולי

 

 לעומת דברים אלו, הרמב"ם מנמק את האיסור באופן שונה:

שלא הותר ביום  ...אין מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות
 מבערב. שהרי אפשר להמציא אותה ,טוב אלא להבעיר מאש מצויה, אבל להמציא אש אסור

 ]הל' שביתת יו"ט פ"ד ה"א[

הרמב"ם קושר איסור זה עם העיקרון הכללי האוסר על עשיית מלאכות שאפשר לעשותן מערב 
 יום טוב.

                                                             
דנו בגדרי היתר זה, האם ההיתר אמור גם לגבי הבערה שאינה  ]'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך'[בשיעור השלישי  67

 לצורך יום טוב.
 מביא את דברי רש"י הללו כביאור לאיסור הולדת אש ביום טוב. ]ביצה פ"ד מ"ז ד"ה אין מוציאין[רבי עובדיה מברטנורא  68
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"משום דקא מוליד ביום טוב".  –לכאורה, נימוק זה אינו עולה בקנה אחד עם נימוקה של הגמרא 
 ואכן, המאירי תמה על כך: 

וגדולי  .ת דבר ממה שאינו אסור אף לצורך אוכל נפששכל המצא ,וטעם איסור כל אלו
להדיא  רשופי ראשהרי בגמ ,והוא תימה ,המחברים כתבו הטעם מפני שאפשר לו מבערב

 69]מאירי לג. ד"ה אמר המאירי[           משום דקא מוליד.

 יישוב לכך עולה מתוך דברי הרשב"א:

מפני  ,מן העפר ולא מן המים אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא
וכל שאפשר לו מערב יום טוב ואינו אוכל נפש  .שהוא מוליד ואפשר לו מערב יום טוב

 ]עבודת הקודש שער ב סי' ז[              ואפילו מכשירי אוכל נפש. ,אסור

הרשב"א כורך את טעמה של הגמרא ואת טעמו של הרמב"ם בכריכה אחת. מכאן שלשיטתו 
לימים זה את זה: מדין תורה אין הבדל בין אופני ההבערה השונים, וכולם מותרים טעמים אלו מש

ביום טוב; מדרבנן הולדת האש מהווה קטגוריה בפני עצמה, וכך דינה כמכשירי אוכל נפש שאפשר 
 לעשותם מערב יום טוב, שעשייתם ביום טוב אסורה.

לם נראה ששיטותיהם אינן זהות משווה בין דברי הרשב"א לדברי הרמב"ם, או ]שם[המגיד משנה 
לחלוטין. הרשב"א מבסס את איסור הולדת אש על איסור עשיית מכשירי אוכל נפש שאפשר 
לעשותם מערב יום טוב. אמנם, הרמב"ם אינו מזכיר בדבריו הגדרה זו, ונראה מכך כי לשיטתו חכמים 

כל נפש עצמה, אסרו את הולדת האש באופן מוחלט, גם כאשר הולדת האש נחשבת למלאכת או
 משום שניתן לעשות מלאכה זו מערב יום טוב.

-]הל' שביתת יו"ט פ"א ה"והגרש"ז אוירבך מוסיף לכך הסבר, על פי שיטתו העקרונית של הרמב"ם 

שמדרבנן אסורה עשיית מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יום טוב ואין בכך לא הפסד  ח[
 ולא חסרון:

משנה שכתב דהרמב"ם והרשב"א הכל אחד, נלענ"ד כוונה  ולולא דמסתפינא מדברי המגיד
ברורה ופשוטה בדברי הרמב"ם, דמה שהוסיף הטעם 'שהרי אפשר מאתמול', אין כוונתו 
לומר דכיון שאינו נהנה מגוף האש שהמציאו חשיבא דין כמכשירין ואסור משום דהוי 

בשיטת גמרא דידן כמכשירי אוכל נפש דאפשר מאתמול... ולכן נראה דגם הרמב"ם אזיל 
דאמרו דטעמא דאסור הוא משום מוליד... אלא דאזיל לשיטתיה לעיל בפ"א הלכה ה' שכתב 
שם: 'כל מלאכה שאפשר להעשות מערב יום טוב ולא יהיה בה לא הפסד ולא חסרון אם 
נעשית מבערב, אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב אף על פי שהיא לצורך אכילה'... ולכן 

ם לומר גבי איסור המצאת אש נמי, דטעמא דאסרו חכמים הוא משום שהרי הוצרך הרמב"
המצאה דמיחזי כדבר חדש היה אפשר לעשותה מאתמול, דהא אין זה סברא להחמיר 

 במלאכה דרבנן טפי מדאורייתא, דלא אסרו חכמים כי אם בדלא אפשר, והכא נמי כאן.

 ]מאורי אש פרק א[

רה משום שהיא מלאכה שאי אפשר לעשותה מערב יום על פי דבריו, חכמים לא גזרו על הבע
 "שהרי אפשר להמציא אותה מבערב".  –טוב, אך הם גזרו על הולדת אש 

למחלוקת זו בין הרמב"ם לרשב"א, האם הולדת אש אסורה מדין מכשירי אוכל נפש או משום 
 יות:גדירו אותה כמלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב, ישנן שתי השלכות מעששחכמים ה

: לפי הרשב"א, מסתבר שמותרת הולדת אש הנעשית דין הולדת אש לצורך תאורה או חימום .א
לצורך תאורה או חימום, שכן הולדה זו אינה מכשירי אוכל נפש  –לצורך שימוש בגוף האש 

 . לעומת זאת, לפי הרמב"ם, אסורה כל הולדת אש.70אלא מלאכת אוכל נפש עצמה

                                                             
 , המשיג על הרמב"ם מטעם זה. ]שם[להלן יובאו דברי הראב"ד  69
דין אוכל נפש... על שיטה זו: "וקשיא לי, לפי זה במוציא אש כדי לחמם בו, הוי ליה  ]תקב, א[על פי זה מקשה הט"ז  70

 וכי תימא הכי נמי, והא אנן סתמא תנן 'אין מוציאין האש' כו'".
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כותב בשם ספר 'בית  ]תקב, א[: הברכי יוסף אש מערב יום טובדין אדם שלא היה יכול להוליד  .ב
מועד', כי הואיל וטעם האיסור הוא משום שאפשר להוליד את האש מערב יום טוב, הולדת 

ויש מי שדקדק מזה שאם לא אש מותרת למי שלא היה יכול לעשות זאת מערב יום טוב: "
או במדבר, ולא נזדמן לו במה היה יכול להמציא אש מערב יום טוב, כגון שהיה במאסר 

כותב, כי  ]מאורי אש פרק א[ום טוב". הגרש"ז אוירבך שיוציא עד יום טוב, מותר להוציאו בי
היתר זה קיים רק לפי שיטת הרשב"א, המשווה את הולדת האש למכשירי אוכל נפש, אולם 

איסור לפי שיטת הרמב"ם, שחכמים הכלילו את הולדת האש במלאכות האסורות ביום טוב, 
 זה קיים בכל מקרה, גם ביחס לאדם שלא היה יכול להוליד את האש מערב יום טוב.

 

 הט"ז מבאר את שיטת הרמב"ם באופן שונה:

אוכל  ההתור הכי לא התיר ,דדומה לאוכל נפש אין היתר , דאף על גבונלע"ד כוונת הרמב"ם
כמו בישול  ,יקוןאלא שלא היה ראוי לאוכלה בלא הת םנפש אלא לתקן מה שיש כבר בעול

אלא  ה.זה לא התירה התור ,דהיינו יש מאין ,אבל להמציא ולהוליד שיהיה אוכל נפש ,ואפיה
לזה תירץ  .בלא אש י אפשרכיון שא ,תורה אוכל נפשה היאך התיר אם כן ל זה,דקשה ע
 ]ט"ז תקב, א[        ובזה דוקא התירו אוכל נפש. ',שהרי אפשר מבערב' :הרמב"ם

התורה מתירה רק מלאכות של תיקון והכשרת האוכל, אך לא מלאכה של יצירת דבר לפי דבריו, 
חדש יש מאין. בשל כך, כעיקרון ראוי היה לאסור הבערת אש, אלא שהתורה התירה זאת, הואיל 
ואי אפשר לעשות זאת מבעוד יום, אך הולדת אש חדשה אסורה, הואיל ואפשר לעשות זאת מבעוד 

 יום.

הט"ז ברור מסברה, אך מקור החילוק אינו ברור דיו: מנין שהתורה התירה  חילוקו העקרוני של
רק "לתקן מה שיש כבר בעולם" ולא "להמציא ולהוליד שיהיה אוכל נפש דהיינו יש מאין"? בשל כך, 

בטעם  ]מלחמות יג:[מציע ביאור שונה לדרך זו, על פי דברי הרמב"ן  ]מאורי אש פרק א[הגרש"ז אוירבך 
: "שלא התירה תורה אלא להכשיר אוכלין שברשותו, אבל לעקור דבר מגדולו ביום טוב איסור קצירה

. 71לא". לדבריו, התורה התירה מלאכת אוכל נפש בלבד, ודבר שאינו ברשותו אינו מוגדר כאוכל נפש
 לפי זה ניתן לומר שכל שכן שאסור מהתורה להוליד אש שאינה קיימת בעולם כלל.

 

 ין זה. הראב"ד משיג על דברי הרמב"ם דלעיל וכותב:לראב"ד שיטה נוספת בעני

 . והוא הטעם שמפרש בגמרא ,ואין כאן הכנהויאמר מפני שהוא מוליד  מר אברהם,א

 ]השגות הראב"ד הל' שביתת יו"ט, שם[

הראב"ד מאמץ את טעמה של הגמרא, "מפני שהוא מוליד", אך הוא מבארו באופן שונה משאר 
סור הוא הואיל "ואין כאן הכנה". מדבריו עולה כי איסור זה הוא משום הראשונים. לדבריו, טעם האי

 מוקצה: אסור להוליד אש ביום טוב הואיל ואש כזו אינה מוכנה מבעוד יום. 

 המגיד משנה כותב ביחס לדברי הראב"ד:

לפי שאין זה דבר הראוי  ,שהרי אין זה כביצה שנולדה שאסורה ,ואני רואה כאן חפץ להשיג
 ]מגיד משנה, שם[              לבשל או לאפות בו. בעצמו אלא

ממשיים, ולא באש  לדעת המגיד משנה מוקצה שייך רק בחפציםמבאר, כי  ]תקב, ד[ערוך השולחן 
 שאינה אלא מקור אנרגיה.

 

                                                             
 .]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[שיטתו התבארה בהרחבה בשיעור השני  71
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 נן חמש שיטות בטעם איסור הולדת אש ביום טוב:: ישלסיכום

 כן אסורה מדרבנן.: משום הולדת דבר חדש, הדומה למלאכה וללשיטת הרא"ה .א

: מדרבנן הולדת אש נחשבת כיצירת מכשירי אוכל נפש, ולכן הואיל ואפשר לשיטת הרשב"א .ב
 לעשות זאת מערב יום טוב יש בכך איסור.

)על פי הנראה מפשטות לשונו(: רבנן גזרו על הולדת אש, הואיל וזו מלאכה לשיטת הרמב"ם  .ג
 שאפשר לעשותה מערב יום טוב.

אש אסורה מדאורייתא, הואיל וצורך אוכל נפש אינו מתיר מלאכה שיש : הולדת לשיטת הט"ז .ד
 בה יצירה יש מאין.

 : הולדת אש אסורה משום מוקצה, הואיל והאש אינה מוכנה מערב יום טוב.לשיטת הראב"ד .ה

 

פוסקי הדורות האחרונים דנו רבות בדין הדלקת נורה חשמלית ביום טוב, האם יש בכך איסור 
 בדומה להולדת אש. 

לכאורה, דין תלוי בשיטות דלעיל. לפי הרא"ה, הרמב"ם, הט"ז והראב"ד, נראה שיש לאסור נורה 
הואיל  –חשמלית, הואיל והדלקתה מהווה הולדת אש. אולם, על פי האמור לעיל בשיטת הרשב"א 

והדלקת הנורה נעשית לשם שימוש באור עצמו, לצורך תאורה וכדו', הדבר מותר. ואכן מסקנתו של 
 היא, כשיטת רוב הראשונים, לאסור. ]מאורי אש פרק א[ז אוירבך הגרש"

מביא דעה שהדלקת נורה חשמלית  ]ח"א סי' כ פרק ו אות ה[לציץ אליעזר שיטה שונה. הציץ אליעזר 
מראה שדעה זו מבוססת על הבנה שגויה של  ח[-]שם, אות ואינה יוצרת אש חדשה. הציץ אליעזר 

 ]שם, אות י[. אף על פי כן, הציץ אליעזר 72ן היא דחויה מעיקרהתהליך העברת הזרם החשמלי, ולכ
. על דבריו 73טוען שיש להתיר, הואיל והאדם אינו מוליד את האש בידיים אלא בדרך גרמא בלבד

אלו חולקים פוסקים רבים, הטוענים שהדלקת נורה חשמלית היא מעשה גמור הנעשה בידיים, ולכן 
 .74הוא אסור

  

                                                             
 המביא את הפוסקים שנקטו כך ודוחה את דבריהם.  ה[-]ח"ב סי' כו אות דעי' יביע אומר  72
ה נוספת להתיר, על פי שיטת הראב"ד שהאיסור הוא משום נולד. לדבריו, בנורה ]שם, אות יב[ סבר לציץ אליעזר 73

חשמלית אין שלהבת, אלא רק אור הנגרם כתוצאה מההתנגדות של חוט הלהט. חוט הלהט היה קיים קודם, והאור דבר 
 שאין בו ממש, ולכן אין בו דין נולד.

הנוקט שייתכן שעל אף  ]סוף פרק ג[מאורי אש  רי הציץ אליעזר. וע"עהחולק על דב ]ח"ב או"ח סי' כו אות יד[עי' יביע אומר  74
שהדלקת נורה חשמלית נחשבת למעשה בידיים, רבנן לא גזרו על הולדת אש הנעשית באופן זה, אלא בהולדה הנעשית 

 בידיים ממש.
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 בעזה"

 יסודות ביצה

 שיעור עשירי

 שיעור סיכום –היתר אוכל נפש ביום טוב 

 

במהלך שיעורי 'יסודות ביצה' ביררנו את יסודות היתר אוכל נפש ביום טוב מהיבטים שונים. 
 בשיעור זה נסכם את עיקרי הדברים ונראה כיצד הם משתלבים למערכת אחת.

 

 בפרשת בא מפורש היתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב:

מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, וביום הראשון 
 ]שמות יב, טז[      אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם.

על פי זה, ניתן היה לחשוב כי כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש. עם זאת, בסוגיות מבואר כי 
 נים נדרשו לבאר את טעם הדבר.צידה, סחיטה, קצירה וחליבה אסורות ביום טוב, והראשו

, הטוען כי היתר עשיית מלאכה לצורך אוכל נפש כג: ד"ה אין[]ראש המדברים בעניין זה הוא רש"י 
אמור דווקא לגבי מלאכות שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב. בשל כך, צידה, סחיטה וכדו', הואיל 

 .75אסורות –ואפשר לעשותן מערב יום טוב 

 ג. ד"ה גזרה, כג: ד"ה אין; רמב"ן במלחמות יג:; ר"ן יב: ד"ה אין צדין; רא"ש פ"ג סי' א[ ]תוס'ראשונים רבים 
חולקים על רש"י, ולשיטתם היתר אוכל נפש אמור גם לגבי מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום 
טוב. על פי שיטתם זו, ראשונים אלו נזקקים לחדש כי היתר אוכל נפש אינו קיים לגבי כל המלאכות, 

 מלאכות האסורות גם כאשר הן נעשות לצורך אוכל נפש. ויש

, הלומד מדרשה שרק המלאכות שמלישה ואילך ]פ"א ה"י[יסודה של שיטה זו בדברי הירושלמי 
 ,מעמר, ההקוצר ,החורש, הזורעולא המלאכות הקודמות להן ב'סידורא דפת': הותרו ביום טוב, 

]יד.; הירושלמי לכאורה עומדים בסתירה למשניות אמנם, דברי  .הטוחן והמרקד ,הבורר ,הזורה ,הדש

. בשל כך, חלק מהראשונים מבארים באופן 76המתירות טחינת תבלינים וברירת קטניות ביום טוב יד:[
 שונה את החילוק בין המלאכות האסורות למותרות:

ות טוען כי החילוק אינו בין אבות המלאכה השונים אלא בין סוגי המלאכ ]מלחמות יג:[הרמב"ן  .א
לשיטתו, אין היתר כללי על עשיית מלאכות לצורך אוכל נפש, אלא התורה התירה השונים. 

רק את מלאכת "הכשר המאכלים לאוכלן", כלומר את המלאכות הביתיות אותן עושה האדם 
על שיטתו זו מבאר הרמב"ן, כי על אף דברי הירושלמי, שהותרו  בעבור אכילת אותו היום.

ילך", המשנה מתירה מצבים מסוימים של טחינה וברירה, כאשר רק המלאכות ש"מלישה וא
אלו מלאכות הנעשות לצורך אותו היום, ואם כן הן מוגדרות כמלאכות "הכשר המאכלים 

 לאוכלן" ולא כ"מלאכת עבודה".

ממאן לקבל את דברי הרמב"ן, מהם עולה שייתכן שאב מלאכה יהיה  ]יב: ד"ה אין צדין[הר"ן  .ב
ו תולדתו תהיה מותרת. לכן סובר הר"ן, כי החילוק בין המלאכות השונות אסור ביום טוב ואיל

                                                             
]'המלאכות המותרות השני ; עי' על כך בשיעור נחלקו הגבלה זו היא מדאורייתא או מדרבנן תוהראשונים הנוקטים בשיט 75

 .לצורך אוכל נפש'[
 הירושלמי עצמו מביא מחלוקת לגבי ברירה ביום טוב, ולגבי טחינה כותב הירושלמי: "לא הותרה טחינה כדרכה". 76
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מדין תורה הותרו כל המלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש, אך הוא מדרבנן בלבד. לשיטתו, 
 .77מדרבנן נאסרו המלאכות הנעשות לימים הרבה משום 'עובדין דחול'

ט להלכה כעולה מפשטות דברי נוק ]עבודת הקודש בית מועד שער א[לעומת דבריהם, הרשב"א 
 . 78הירושלמי, שברירה וטחינה הן מן המלאכות האסורות ביום טוב

 

מחלוקת זו בטעם איסור עשיית מלאכות מסוימות לצורך אוכל נפש, מולידה מחלוקת נוספת 
 ; בקיעת]יד.[; דיכת מלח ]יג:[]מלילת מלילות בביאור המקורות מהם עולה דרישה לעשות מלאכות מסוימות 

, ההולכים בשיטת רש"י שהותרו רק ]לאוין סי' עה[והסמ"ג  ]סי' שד[על ידי שינוי. היראים  []לא.[עצים 
שינוי מתיר לעשות  –קולא מלאכות שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, סוברים כי השינוי מהווה 

חומרא . לעומתם, הרמב"ן והר"ן סוברים שהשינוי מהווה 79מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב
מעיקר הדין מותר לעשות מלאכות אלו כדרכן, אך הואיל ויש חשש שעשייתן ביום טוב תיראה  –

 כ'עובדין דחול', חכמים חייבו לעשותן בשינוי.

 

מדברי הרמב"ם עולה שיטה נוספת. הרמב"ם מאמץ את תפיסתו העקרונית של הרמב"ן וסיעתו, 
קיים הבדל עקרוני בין הרמב"ם לרמב"ן בהבנת עם זאת, שלא כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש. 

האוכל; לכן, מחד, הרמב"ן  יצירתהאוכל ולא מלאכות הכנת גדר זה. לשיטת הרמב"ן, הותרו מלאכות 
מצמצם את ההיתר רק למלאכות הביתיות והיומיומיות, ומאידך, מרחיב את ההיתר לכל מלאכות 

. לעומת זאת, לשיטת הרמב"ם, הותרו רק ת יב.[]כמבואר במלחמוהכנת האוכל, ובכללן למלאכת הכיבוי 
; לכן, מחד, הרמב"ם מרחיב את ההיתר לכל 80ולא המלאכות האחרות המלאכות הנוגעות למאכלים

, איסור הקצירה והטחינה ביום טוב הוא ח[-]הל' שביתת יו"ט פ"א ה"המלאכות 'סידורא דפת' )ולשיטתו 
וב(, ומאידך, הרמב"ם מצמצם את ההיתר למלאכות מדרבנן בלבד, הואיל ואפשר לעשותן מערב יום ט

כיבוי אסור מדאורייתא גם כאשר הוא  ]פ"ד ה"ב['סידורא דפת' והכנת הבשר בלבד )ולכן לשיטתו 
 (.81נעשה לצורך אוכל נפש

נראה כי תפיסתו זו של הרמב"ם עומדת ביסוד שיטתו הייחודית בדין 'מתוך שהותרה לצורך 
עולה כי כלל זה אמור רק לגבי הוצאה והבערה:  ]פ"א ה"ד[י הרמב"ם הותרה נמי שלא לצורך'. מדבר

. נראה 82הוצאה והבערה הותרו גם שלא לצורך, ואילו שאר המלאכות הותרו רק לצורך אוכל נפש
לבאר, כי לשיטת הרמב"ם ביום טוב נאסרה רק "מלאכת עבודה", ואילו מלאכות הכנת האוכל אינן 

בערה מוגדרות גם הן כ"מלאכת עבודה", ולכן כעיקרון האיסור בכלל האיסור. לעומתם, הוצאה וה
אמור גם לגביהן, אלא שהתורה החילה עליהם היתר מיוחד לצורך אוכל נפש. בשל כך, הואיל 
ומלאכות אלו הותרו ביום טוב, ההיתר חל באופן גורף, גם כאשר הן אינן נעשות לצורך יום טוב: 

שלא לצורך" ו"הואיל והותרה הוצאה לצורך הותרה נמי  "הואיל והותרה הבערה לצורך הותרה נמי
 .83שלא לצורך"

 

מן הדברים עולה מחלוקת כפולה בין רש"י וסיעתו לרמב"ן וסיעתו: לשיטת רש"י וסיעתו, הותרו 
אוכל נפש, כאשר אי אפשר לעשותן מערב יום טוב. לעומת זאת, לצורך כל המלאכות הנעשות 

                                                             
 .]פ"ג סי' א[וכן נוקט הרא"ש  77
לשיטתו מדוע דיכת  לדבריו, היתר הברירה האמור במשנה הוא דווקא על ברירה לאלתר, שאין בה איסור. וצריך עיון 78

 .]'ברירה ביום טוב'[ובשיעור השביעי  ]'טחינה ביום טוב'[; שיטתו נידונה בהרחבה בשיעור השישי תבלין מותרת
]בתוס' כט: ד"ה מדבריהם עולה ששינוי מתיר עשיית כל מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש )וכן נראה מדברי הרשב"ם  79

עולה שחכמים התירו עשיית מלאכות על ידי שינוי רק במלאכות שהימנעות מעשייתן  ]פ"ד ה"י[(, אך מדברי הרמב"ם אגבא[
 עלולה לפגוע בשמחת יום טוב.

 .]פ"א ה"ד[כך מדויק בדברי הרמב"ם  80
 .]'כיבוי ביום טוב'[מחלוקת הראשונים בדין כיבוי נידונה בהרחבה בשיעור השמיני  81
 הנוקטים להדיא לא כך. ]שבת צה. סוד"ה והרודה[; ועי' תוספות ז.[ ]ביצה יב.; כתובותזאת בניגוד לפשטות הסוגיות  82
 לדרך נוספת לביאור שיטת הרמב"ם. ]'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך'[עי' בשיעור השלישי  83
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, ומלאכות אלו 84הן מלאכות הכנת האוכלבהגדרתן מלאכות שלשיטת הרמב"ן וסיעתו, הותרו רק 
 גם כאשר אפשר לעשותן מערב יום טוב. –מותרות ללא הגבלה 

מדברי רש"י עולה כי היתר אוכל נפש הוא מעין 'דחייה' של איסור עשיית מלאכה לצורך הכנת 
אפשר לעשותה סעודת יום טוב; לכן התורה מתירה כל מלאכה הנצרכת להכנת האוכל, ובלבד שאי 

עולה כי הוא אינו חולק על תפיסה עקרונית זו, וגם לשיטתו  ]שם[מבעוד יום. מלשונו של הרמב"ן 
זהו היתר לצורך הכנת סעודת יום טוב, אך, להבנתו, התורה הגבילה את ההיתר למלאכות הכנת 

. 85חול" "שלא יתקן מיום טוב לימים הרבה של –האוכל בלבד ולא למלאכות הנעשות לימים הרבה 
אולם, על פי שיטתו העקרונית של הרמב"ן ניתן היה להציע הבנה שונה לאיסור מלאכה ביום טוב: 

אלא מלכתחילה נאסרה  היתר אוכל נפש אינו היתר איסור עשיית מלאכה לצורך שמחת יום טוב,
עשיית "מלאכת עבודה" בלבד, וכך מלאכת אוכל נפש אינה בכלל איסור זה. בהתאם לכך, ההיתר 
אינו מתייחס לכל המלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש, אלא רק למלאכות שבהגדרתן אינן "מלאכת 
עבודה" אלא 'מלאכת הנאה'. כמו כן, מלאכות אלו מותרות ביום טוב ללא הגבלה, גם כאשר אפשר 

 לעשותן מערב יום טוב, הואיל ומלאכות אלו אינן בכלל האיסור.

 בביאור דין 'מתוך':הבנה זו עולה מדברי השיטה מקובצת 

כל אותן מלאכות שהותרו לצורך אכילה לא היו  – מאי דעתיך מתוך שהותרה חבורה כו'
לסימנא בעלמא הוא  'אשר יאכל לכל נפש'והאי דכתב רחמנא  ',בכלל לא תעשה כל מלאכה'

 ום טוב. שכל המלאכות הצריכות לאכילה יהיו מותרות בי ,דכתבוה

 וז"ל שיטה[]שיטה מקובצת כתובות ז. ד"ה 

לדבריו, ביום טוב אסורה רק "מלאכת עבודה" ולא 'מלאכת הנאה', ולכן מותרות מלאכות עשיית 
 .86האוכל גם כאשר הן אינן נעשות לצורך יום טוב

 

ייתכן ויש לקיים שתי הגדרות אלו בהיתר אוכל נפש כאחת. יסוד הדברים בשני הכתובים 
א יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו העומדים ביסוד היתר אוכל נפש: "כל מלאכה ל

. מהכתוב הראשון משתמע כי 87]ויקרא כג, ז[ו"כל מלאכת עבודה לא תעשו"  ]שמות יב, טז[יעשה לכם" 
כעיקרון כל מלאכה אמורה להיאסר ביום טוב )כבשבת(, אלא שהתורה התירה עשיית מלאכות 

יום טוב אינו אסור בעשיית כל מלאכת לצורכי אוכל נפש. לעומת זאת, מהכתוב השני נראה כי 
יצירה, אלא רק בעבודה תעשייתית, ולכן מלאכת אוכל נפש )שהיא אינה "מלאכת עבודה" אלא 
'מלאכת הנאה'( מלכתחילה אינה בכלל האיסור. על פי האמור, שני גדרים אלו קיימים זה לצד זה, 

מלמד שמלאכת אוכל נפש  והם מלמדים שתי הלכות שונות: הכתוב האוסר על "מלאכת עבודה"
מלכתחילה אינה בכלל האיסור, והכתוב "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" מלמד 

 שהתורה מתירה עשיית מלאכות גמורות לצורכי יום טוב.

, המתיר מכשירי אוכל נפש ביום טוב רק כאשר אי ]כח:[הבנה זו שופכת אור על שיטת רבי יהודה 
לרוב הראשונים )ודלא כרש"י  –טוב, בעוד מלאכת אוכל נפש עצמה אפשר לעשותן מערב יום 

גם כאשר אפשר לעשותה מערב יום טוב. על פי האמור נראה, כי שני  89מותרת –( 88שהובא לעיל
גדרים אלו, של מלאכת אוכל נפש ושל מכשירי אוכל נפש, מושתתים על שני הכתובים דלעיל: היתר 

לאכת עבודה" המלמד שמלאכות הכנת האוכל אינן בכלל מלאכת אוכל נפש מושתת על הכתוב "מ
המלאכות האסורות, ולכן עשייתן מותרת ללא הגבלה. לעומת זאת, היתר מכשירי אוכל נפש מושתת 

                                                             
 כאמור, לפי הרמב"ם יש לומר גדר זה בנוסח מעט שונה. 84
 .]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[דיוקנו מדברי הרמב"ן הובא ביתר הרחבה בשיעור השני  85
 .]'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך'[; דבריו הובאו בשיעור השלישי ]דיני יו"ט סי' א[כן מבאר האמרי בינה  86
; מחלוקתם הובאה בתחילת ]שם[לכתוב זה, ולא לפי פירושו של רש"י  ]שם[הדברים אמורים לפי פירושו של הרמב"ן  87

 . ]'יסוד היתר מלאכת אוכל נפש'[אשון השיעור הר
, שאיסור עשיית מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יום טוב הוא ]הל' פסחים סי' רמח(לשיטת האור זרוע  88

 מדאורייתא, ואם כן אין חילוק בין אוכל נפש למכשירי אוכל נפש. 
 לכל הפחות מדאורייתא.  89
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על הכתוב "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם", המלמד כי התורה מתירה עשיית מלאכות 
. בהתאם לכך, 90לצורך הכנת סעודת יום טוב –' גם כאשר הן מוגדרות כ'מלאכת עבודה –גמורות 

עשיית מלאכות אצלו מותרת רק כאשר אי אפשר לעשותן מערב יום טוב; אם הן יכולות להיעשות 
 . 91קודם לכן, התורה לא מתירה את איסור עשיית מלאכה ביום טוב למענן

 

ביסוד היתר אוכל  ההבנות השונות ]'יסוד היתר מלאכת אוכל נפש'[כפי שהתבאר בשיעור הראשון 
נפש, האם זו דחייה של איסור עשיית מלאכה או שמלאכות אלו מלכתחילה אינן בכלל המלאכות 

היחס בין שביתת השבת לשביתת הימים  –האסורות ביום טוב, תלויות בשאלה עקרונית עוד יותר 
 הטובים.

ל נפש. הגדרה כאמור, הכתוב שבפרשת בא מלמד שביום טוב אסורה כל מלאכה מלבד מלאכת אוכ
זו, כי חובת השביתה אוסרת על עשיית "כל מלאכה", נזכרת ביחס לאיסור עשיית מלאכה בשבת 

...". בפשטות, נראה מכך שיום טוב כל מלאכהלא תעשה  ,ויום השביעי שבת לה' אלהיך: "]שמות כ, י[
חדש היתר דומה ביסודו לשבת: בשניהם קיים איסור על עשיית "כל מלאכה", אלא שביום טוב מת

. לעומת זאת, 92"אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" –על עשיית מלאכת אוכל נפש 
האיסור אינו על עשיית "כל  –בכתוב שבפרשת אמור מופיעה הגדרה שונה לאיסור המלאכה 

מלאכה", אלא על עשיית "מלאכת עבודה" בלבד. מסתבר ללמוד מכך שקיים הבדל עקרוני בין איסור 
מלאכה בשבת לאיסור עשיית מלאכה ביום טוב. השבת היא יום שביתה, מנוחה וקדושה, עשיית 

ולכן אסורה בה עשיית כל מלאכה יצרנית; כשם שביום זה שבת ה' מכל מלאכה, כך אנו מצווים 
לשבות ולהימנע מכל מלאכה יצרנית. יום טוב, לעומת זאת, ביסודו אינו יום שביתה והימנעות מכל 

חובה להגדיר יום זה כ"מקרא קודש" אוסרת לעשות בו מלאכות תעשייתיות. מלאכה, אלא שה
בהתאם לכך, איסור עשיית מלאכה ביום טוב אמור לגבי "מלאכת עבודה" בלבד, ואילו מלאכת אוכל 

 . 93נפש אינה בכלל איסור זה

 

ת איסור תחומין בשב –בעזרת ה' בשיעור הבא נבחן את היחס בין שבת ליום טוב מהיבט נוסף 
 וביום טוב, ובו נחתום את סדרת שיעורי 'יסודות ביצה'.

  

                                                             
יע שגם היתר כיבוי ביום טוב מבוסס על מקור זה, ולכן דיניו שונים משאר מלאכות הצ [150עמ'  150]'עלון שבות' אבי מורי  90

 , בה פורטו ההבדלים בין כיבוי לשאר המלאכות[. ]'כיבוי ביום טוב'[אוכל נפש. ]וע"ע בפסקה החותמת את השיעור השמיני 
ם ואחרונים בדיני היתר מכשירי אוכל התבאר כי הבנה זו תלויה במחלוקת ראשוני ]'מכשירי אוכל נפש'[בשיעור הרביעי  91

 נפש.
 : "אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד".]לו:[וכן משתמע מפשטות לשון המשנה  92
 . [37-33]קדושת אביב עמ' כן מבאר הרב אהרן ליכטנשטיין  93
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 יסודות ביצה

 שיעור אחד עשר

 איסור תחומין ביום טוב

 

 מקורות

 א. משנה לז. "אין מוציאין..."; משנה לט: ]גמ' לו: "לא עולין... יחתוך זמורה"[

ית; ]תוס' שם, ד"ה : "אלא למאי הלכתא... והלכת לאהליך"; רש"י שם, ד"ה ופנ-ב. גמ' חגיגה יז.
 דכתיב[; טורי אבן שם, ד"ה דכתיב; טורי אבן אבני מילואים שם, "מיהו הא..."

 סי' יב )לרבי אברהם בן הרמב"ם(ג. רמב"ם הל' עירובין פ"ח ה"ד; שו"ת מעשה ניסים 

: "רבי עקיבא אומר... שלא לצורך"; רש"י שם, ד"ה ושמע מינה; תוס' שם, ד"ה -]ד. גמ' פסחים ה.
 [לחלק

 ה. שו"ת חתם סופר או"ח סי' קנב "אמנם שלא להשיבו... דעת הרי"ף והרמב"ם"

ו.  שו"ת חתם סופר או"ח סי' קמט "מ"ש מהרש"א... באך אשר יאכל לכל נפש"; ]קהילות יעקב ביצה 
 סי' כ[

 

 שו"ת מעשה ניסים סי' יב

, והיא מצוה בפני עצמה, לא יחייב קשה לי גם כן איך אפילו לפי סברתו ז"ל כי איסור תחומין דאורייתא :שאלה
כשם שאסור לצאת חוץ לתחום בשבת כך אסור : 'שימנה איסור תחומין גם כן ביום הכפורים וביום טוב, והוא אמר

 , ולא באר כי זה עיקרו מדאורייתא ועיקר זה מדרבנן. 'ביום טוב וביום הכפורים

ם טוב או יום הכפורים מן התורה, עם היות לשון תמיה כי יכנס במוח בעל שכל כי איסור תחומין ביו :התשובה
כשם שאסור לצאת חוץ ', ואמרו ז"ל 'אל יצא איש ממקומו ביום השביעי'הכתוב הנלמד ממנו איסור תחומין הוא 

לא יתחייב ממנו להשוות מדריגות האיסור והסכם בפנותיו,  ',לתחום בשבת כך אסור ביום טוב וביום הכפורים
כי כיון בזה  ,ועוד .בד, ואף כי נתחלף בפנותיו, כי עקר קצתו מדאורייתא וקצתו מדרבנןאבל כללות האיסור בל

המאמר לתחום אלפים אשר הוא בין בשבת בין ביום טוב בין ביום הכפורים דרבנן, ואין קושיא עליו בשום פנים, 
 ואף להאופן הראשון, כי שתיקתו ז"ל להוסיף בביאור הוא מפני פרסומו.

 

 גה יז: ד"ה דכתיבטורי אבן חגי

דכתיב ופנית בבקר. פי' רש"י שהוא חולו של מועד דאלו בי"ט תחומין אסור. וכתבו עליו התוס' ולא יתכן דהתינח 
דעד  ,לא יתכן בי עקיבאדגם לר י נראהדליכא איסור תחומין דאורייתא. ול ,לרבנן מאי איכא למימר בי עקיבא,לר

 בי עקיבאדהא איסור תחומין נפקא ליה לר ,אלא בשבת דחמיר התורהן דתחומין מ בי עקיבאלר הכאן לא שמעת לי
דאין למידין  א לן,דקיל משבת מנ ום טובכדאמר בספ"ק דערובין, ואכתי י ',אל יצא איש ממקומו ביום השבת'מ

 ן.אינו אלא מדרבנ בי עקיבאלר לואפיום טוב כ תחומין בי, ובכל כרחךקל מחמור להחמיר עליו
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 מילואים, שםטורי אבן אבני 

עבדין דישראל אסור להון  :כתב בעל הלכות' :מיהו הא פלוגתא דקמאי הוא, הנה הרמב"ן כתב בתורת האדם
אבל עבדים לענין מלאכה דשבת  ,מאי עממין גוים ,ראשון דהא דאמר רבא יתעסקו בו עממין ,"טולמקבור מתין בי

 הלא נתברר לי מנין לבעל הלכות שיהי 'ומכל מקום :והרמב"ן כתב עליו '.אי קברו מחינן ,"ט אתקושו למרייהוווי
שאין דנין קל מחמור  ,"טודכיון שגזירת הכתוב בשבת אין למדין ממנו י ,"ט כשבת לענין איסור מלאכה דעבדיםוי

אך ביום 'התם ד בי עקיבאפ"ק דפסחים יליף ריש דבר ,כהרמב"ןבירא ליה שריב"א ס לי נראה. ו'להחמיר עליו
ומצינו להבערה שהוא אב  'כל מלאכה לא תעשו'"ט הא כתיב ודאילו בי רב יום טוב,מע 'שאורהראשון תשביתו 

 מע מינהוש ,דאין ביעור חמץ אלא שריפה מע מינהש ,תלת בי עקיבאמדר מע מינהש' :מלאכה, ואמר רבא שם
 :התוס' רשוופי '.הואיל והותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך , ושמע מינה לא אמרינןהבערה לחלק יצאת

"ט ואסור בי הדלמ"ד ללאו יצאת לא הי ,מדקרי לה אב מלאכה. ועוד אומר ריב"א ,הבערה לחלק יצאת'שמע מינה 
דלא הוי בכלל  ,ריב"א אי הבערה ללאו בעלמא יצאת ואין חיוב עליה רושאלמא לפי '.כיון דאין שם מלאכה עלה

לא תבערו אש 'דכתיב  ,רטה תורה עלה לאו בפני עצמהאף על גב שפ ,גבי שבת רשנאמ 'מלאכה 'לא תעשהלאו ד
ט, שלא נאמר יו"לא נאסרה ב 'מלאכה לא תעשו'כיון דאינו בכלל  ילו הכיאפ ',בכל מושבותיכם ביום השבת

אבל שאר איסורי שבת שלא נכללו בלאו דמלאכה ומקרא  ',כל מלאכת עבודה לא תעשו'ט אלא ו"בתורה גבי י
 ."ט הקל משבת החמורולמילף י י אפשרדא ,"ט דלא גלי לא גליושבת דגלי קרא גלי י ,אחרינא ילפינן להו בשבת

וא וה ',לא תעשו מלאכה'בשבת מקרא אחרינא ולא מקרא ד מרדשביתות עבד ובהמה שנא ם כן הוא הדין נמיוא
ון של ראש רושכפי שדמפר ש לומר. ואליבא דבעל הלכות י'"ט שריובי בי עקיבא,לתחומין אליבא דרהדין נמי 

 ,"טושביתת בהמה ומחמר יש אוסרין בי' :סי' תצ"ה כתב הב"י בשם הכל בו ורח חייםוכן פרש"י שם. ובא ,התוס'
שאין לאוסרו רק  ,"ט מותרובי לויש אומרים שאפי ."ט בכלל לא תעשו מלאכהוהרי זה בי השאחר שנקרא מלאכ

שום דאית להו דשביתת בהמה ומחמר לאו מ ,טעמן של המתירין ית יוסףהב רשופי '.בשבת שפרט לך בה הכתוב
שהרי אינן בכלל מ' אבות מלאכות ולא מתולדותיהן אלא לאו בפני עצמה ייחד , נינהו 'לא תעשו מלאכה'בכלל 

"ט משרו שרי. ומדברי כולם למדנו דשביתת בהמה ושביתת עבד וכן לתחומין ווכיון דלא כתב רחמנא בי, להו קרא
דאין  ,ואי לא ילפינן לה כולן מותרין ביום טוב ,"ט משבת כולן אסוריןוי ילפינן יא ,"טואליבא דר"ע שוין הן בי

 .טעם לחלק ביניהם

 

 שו"ת חתם סופר או"ח סי' קנב

סי' תצ"ה מייתי בשם הכל בו דעת האומרים  ב בית יוסף. הנה הרחתאמנם שלא להשיבו ריקם אכתוב פרפרת א
ה סתם אלא הנאסר בשבת בכרת, אבל הנאסר בלאו אינו בכלל "ט, וטעמם דלא נקרא מלאכודאין שביתת בהמה בי

"ט ע"ש, ווזהו דעת התוס' לחד שינוייא בפסחים ה' ע"ב ]ד"ה לחלק[ דאי הבערה ללאו יצאת שרי בי .מלאכה סתם
"ט אסור משום עובדא דחול, משמע ושכן דעת הרמב"ם דכתב דמשאוי ע"ג בהמה בי ית יוסףומבואר שם בב

תחומין ביום טוב לשתרי, דלרמב"ם דאורייתא הוא בשבת ובלאו  , אם כןוהשתא קשיא ."ששביתת בהמה ליכא ע
"ט, אבל למ"ד ודהם אסרו בשבת ובי א קשיא מידי,"ט לשתרי, בשלמא להאומרים תחומין דרבנן, לובי ם כןא

מביאה הרי"ף ו ,"טודביצה ]ט"ז ע"ב[ דתחומין אסור בי רק בוהרי גמרא מפורשת פ ,"טודאורייתא קשה לשתרי בי
פ"ק דביצה והרמב"ם פ"ח מעירובין ]ה"ד[ ופסקו בש"ע ]סי' תט"ז ס"ה[ בלי שום חולק, ודוחק לומר דרבנן 

משילין ]ל"ו ע"ב[ אמרינן  וף פרקדהרי לא מצינו שתקנו כלל שום תקנה בענין תחומין, ועוד דס ,"טואסרוהו בי
 ,תחומין דאורייתא אן דאמרהניחא למ' ך:ופרי ,מיןאין רוכבין על גבי בהמה ביום טוב ובעי למימר משום תחו

ל כל פנים ביום הא ע ,דאורייתא מי ניחא אן דאמרלמ ,, והשתא קשה'דרבנן מאי איכא למימר אן דאמראלא למ
הא בשבת לא  ,ואמאי ,ביום טוב נמי הוה דאורייתא אן דאמרהך מ. אלא על כרחך לדרבנן היא טוב לכולי עלמא

וקשה כנ"ל. והנלע"ד , מבואר דתחומין אסור בי"ט מן התורה ,מ"ש רש"י בחגיגה י"ז ריש ע"בי' הוה אלא בלאו, וע
ערבי פסחים דיום טוב מחוייב במשנה לחם  רקלהרי"ף פ בירא ליהבזה, דהרי"ף והרמב"ם לשיטתייהו אזלי, דס

אם כן ממילא  ,ן"ט לא ירד המוכיון דכל עיקור טעמו משום המן שלא ירד בשבת וגם בי ,מן התורה כמו שבת
מ"ש תוס' י' יין מ"ש תוס' מזה בפסחים קי"ו ע"א ד"ה מה דרכו של עני, ועומחויב בלחם משנה מן התורה, ויע

הנה מאותו הטעם בעצמו יש לאסור תחומין  .ריש ביצה ]ב' ע"ב[ ד"ה והיה ביום הששי וכו' בסוף הדבור ע"ש,
פ"ק דעירובין וף כיון דתחומין נפקא לן בס מכל מקום', לא תעשה מלאכה'"ט, אף על גב דלא נכלל בלאו דובי

הוא הדין  ', אם כןאל יצא איש ממקומו ביום השביעי']י"ז ע"ב[ ובירושלמי ]שם פ"ג ה"ד[ מקרא דכתיב גבי מן 
 .כצ"ל וליישב דעת הרי"ף והרמב"ם ."טולי
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תתם של המשניות בסוף המסכת עוסקות בדיני תחומין בחפצים, והן מגדירות את מקום שבי
 החפצים השונים:

הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי אלו כרגלי הבעלים. 
כלים המיוחדין לאחד מן האחין שבבית הרי אלו כרגליו, ושאין מיוחדין הרי אלו כמקום 

 ..השואל כלי מחבירו מערב יום טוב כרגלי השואל, ביום טוב כרגלי המשאיל. שהולכין.

 ה לז.[]משנ

קיים גם ביום  – 94הקיים גם לגבי חפצים –משניות אלו מבוססות על ההנחה שאיסור תחומין 
 טוב.

 כמו כן, איסור זה נאמר במשנה גם ביחס לאוכל נפש:

מי שהיו פירותיו בעיר אחרת וערבו בני אותה העיר להביא אצלו מפירותיו לא יביאו לו, 
ו אורחים לא יוליכו בידם מנות אלא אם כן זכה ואם ערב הוא פירותיו כמוהו. מי שזמן אצל

 מ.[-]משנה לט:       להם מנותיהם מערב יום טוב.

 המהרש"א מקשה על כך, מדוע איסור תחומין לא הותר ביום טוב לצורך אוכל נפש:

וצריך ליתן טעם אמאי לא התירו נמי תחומין לצורך, דהא אפילו מלאכה גמורה התירו 
 ]מהרש"א כתובות ז. בא"ד והא דקאמר[            .מהאי טעמא דמתוך

 החתם סופר מיישב את קושייתו:

אבל האמת יורה דרכו דאין כאן קושיא כלל, דודאי אילו היה איסור תחומין בכלל מלאכה 
וכו', אמנם תחומין אינו בכלל מלאכה.... שהרי  'אך אשר יאכל לכל נפש'היה בכלל היתר 

ני בכלל מלאכת המשכן ורק קפידא דקרא ואיסור בפ אין שום תנא שיהיה מכניס תחומין
, שאינו ענין לאיסור מלאכה כאיסור חמץ בפסח וחדש לפני העומר וכדומה, ומה ענין עצמו

וכשם  .ואין שום מקום להתירו לצורך אוכל נפש אם הוא מדאורייתא ,זה להיתר אוכל נפש
 ני עצמודהכנה איסור בפ ,אחר שבת לצורך אוכל נפש ום טובשאין להתיר ביצה שנולדה בי

 ]שו"ת חתם סופר או"ח סי' קמט['.    אך אשר יאכל לכל נפש'ולא הותר ב ,היא ולא בכלל מלאכה

החתם סופר טוען כי איסור תחומין הוא איסור עצמאי, שאינו כלול באיסור עשיית מלאכה. בשל 
אחרים(, אינו מתיר את  כך, היתר אוכל נפש, האמור לגבי איסור מלאכה בלבד )ולא לגבי איסורים

 איסור תחומין.

]אבני נזר או"ח סי' שפו אות ג; מרחשת ח"א סי' י ענף ב אות ח; יישוב זה נאמר על ידי אחרונים נוספים 

. עם זאת, מדברי הרא"ש נראה לא כך. הרא"ש מביא ראיה מאיסור הבאת קובץ שיעורים ביצה אות עג[
 זיזת בהמה לצורך שחיטתה: בהמה מחוץ לתחום על מנת לשוחטה לאיסור ג

מותר  ,כיון דכבר הותרה לאכול ואי אפשר לאוכלה בלא תלישת נוצה ,דודאי לאחר שחיטה
כל מה דעביד מכשירי אוכל  ,לתולשה כמו שמותר לצלותה ולבשלה. אבל בעוד שלא נשחטה

. מידי דהוה שאסור להביא הבהמה מחוץ לתחום נפש דאפשר למיעבד מאתמול הוא ואסור
 ]רא"ש בכורות פ"ג סי' ה[  אם הביא עובד כוכבים לצורך ישראל אסור.לו ואפי ,לשוחטהכדי 

מוכיח מכך כי לשיטת הרא"ש כעיקרון היתר אוכל נפש נאמר גם ביחס  ]ביצה סי' כ[הקהילות יעקב 
לאיסור תחומין, אלא שהבאה מחוץ לתחום דינה כמכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותם מערב יום 

                                                             
לשיטה שתחומין דאורייתא, גם איסור  האם ]רמב"ן עירובין מג. ד"ה ועדו אמרינן; רשב"א צז: ד"ה ולענין פסק[נחלקו הראשונים   94

 .'איסור תחומין בחפצים'[ –]שיעור שלישי תחומין הוא דאורייתא; עי' על כך 'יסודות איסור תחומין' 
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. הקהילות יעקב מבאר, כי לשיטת הרא"ש איסור תחומין הוא חלק 95ה היא אסורהטוב, ומטעם ז
 .96מאיסור עשיית מלאכה, ולכן היתר אוכל נפש אמור גם לגביו

 

טענת החתם סופר וסיעתו, שאיסור תחומין הוא איסור עצמאי, שאינו כלול באיסור עשיית 
טוב נאמרה אזהרה על עשיית מלאכה  מלאכה, מעלה תמיהה על עיקר איסור תחומין ביום טוב: ביום

". ביום השביעי: "אל יצא איש ממקומו ]שמות טז, כט[בלבד, ואילו איסור תחומין נאמר לגבי שבת 
 אם כן, מה המקור לאיסור תחומין ביום טוב?

כשם שאסור : "]הל' עירובין פ"ח ה"ד[שאלה זו נשאל רבי אברהם בן הרמב"ם ביחס לפסקו של אביו 
 ":פוריםיכך אסור לצאת ביום טוב וביום הכ ,חום בשבתלצאת חוץ לת

איך אפילו לפי סברתו ז"ל כי איסור תחומין דאורייתא, והיא מצוה בפני  ,קשה לי גם כן
כשם ' עצמה, לא יחייב שימנה איסור תחומין גם כן ביום הכפורים וביום טוב, והוא אמר

, ולא באר כי זה עיקרו 'כפוריםשאסור לצאת חוץ לתחום בשבת כך אסור ביום טוב וביום ה
 ]שו"ת מעשה ניסים סי' יב[              מדאורייתא ועיקר זה מדרבנן.

 רבי אברהם משיב:

תמיה כי יכנס במוח בעל שכל כי איסור תחומין ביום טוב או יום הכפורים מן התורה, עם 
השביעי',  היות לשון הכתוב הנלמד ממנו איסור תחומין הוא 'אל יצא איש ממקומו ביום

לא  ',כשם שאסור לצאת חוץ לתחום בשבת כך אסור ביום טוב וביום הכפורים'ואמרו ז"ל 
יתחייב ממנו להשוות מדריגות האיסור והסכם בפנותיו, אבל כללות האיסור בלבד, ואף כי 

 ]שם[    .קר קצתו מדאורייתא וקצתו מדרבנןינתחלף בפנותיו, כי ע

ביו בין שבת ליום טוב וליום הכיפורים אינה מלמדת שתוקף רבי אברהם טוען כי השוואתו של א
האיסורים שווה. לדבריו, בהכרח איסור תחומין ביום טוב וביום הכיפורים הוא מדרבנן בלבד, שכן 

 .97האיסור נאמר בתורה ביחס ליום השבת

 בהלומדת מהכתו :[-]חגיגה יז.מדברי רש"י עולה שיטה שונה. רש"י כותב ביחס לדברי הגמרא 
 "ופנית בבקר והלכת לאהליך" ש"חג המצות טעון לינה":

 נית[]רש"י חגיגה יז: ד"ה ופ      שהוא חול המועד, דאילו ביום טוב תחומין אסור. –ופנית בבקר 

 . 98מדבריו עולה כי איסור תחומין ביום טוב הוא מדאורייתא

 הטורי אבן חולק על שיטתו מכוח הטענה דלעיל:

דהא איסור  ,דתחומין מן התורה אלא בשבת דחמיר בי עקיבארדעד כאן לא שמעת ליה ל
דקיל  ום טובואכתי י ...מ'אל יצא איש ממקומו ביום השבת' בי עקיבאתחומין נפקא ליה לר

ום טוב אפילו תחומין בי . ובעל כרחךדאין למידין קל מחמור להחמיר עליו ,משבת מנא לן
 רי אבן שם, ד"ה דכתיב[]טו              אינו אלא מדרבנן. לרבי עקיבא

לטענתו, הואיל ואיסור תחומין נאמר לגבי שבת בלבד, בהכרח ביום טוב תוקף האיסור אינו אלא 
 מדרבנן.

                                                             
 הדן בדבריו. ג[-]שם, אות ב; וע"ע מרחשת ]כתובות ז. בתוספות בד"ה מתוך[וכן כותב הפני יהושע  95
איסור תחומין, האם הוא בכלל איסור מלאכה או איסור עצמאי; וע"ע  הדן בהרחבה בגדר ]סי' יד[עי' עמודי אור  96

 .'גדר איסור תחומין'[ –]שיעור שני 'יסודות איסור תחומין' 
]שיעור הדברים אמורים לשיטת הרמב"ם שעיקר איסור תחומין הוא מדאורייתא; עי' על כך ב'יסודות איסור תחומין'  97

 .'תוקף איסור תחומין'[ –ראשון 
 .]שם, ד"ה דכתיב[עולה מדברי תוספות וכן  98
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מוסיף וכותב כי עניין זה תלוי במחלוקת בה"ג והרמב"ן בדין שביתת  ]אבני מילואים, שם[הטורי אבן 
י בה"ג, האוסר על עבדו של ישראל עבדו ואמתו ביום טוב. הרמב"ן מביא ב'תורת האדם' את דבר

 לקבור מת ביום טוב מחמת מצות שביתת עבד ואמה:

ראשון, דאמר רבא  ום טובוכתב בעל הלכות: ועבדים דישראל אסור להון למיקבר מיתא בי
ראשון יתעסקו בו עממין ומאי עממין גוים, אבל עבדים לענין מלאכה דשבת ום טוב מת בי

תיב 'לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך', כל איתקוש למרייהו דכ ום טובוי
 . מלאכה דאסור ליה למריה למעבד אסור להו למיעבד ואי קברי מחינן להו

 ]תורת האדם שער הסוף עניין ההוצאה[

 הרמב"ן תמה על פסק זה:

כשבת לענין איסור מלאכה  ום טובלא נתברר לי מנין לו לבעל הלכות שיהא י כל מקוםומ
, שאין דנין ום טוב, שאני אומר כיון דגזירת הכתוב הוא בשבת אין ללמוד ממנו ידעבדים

 ]שם[        .קל מחמור להחמיר עליו

 לדברי הרמב"ן, מצות שביתת עבד ואמה נאמרה לגבי שבת בלבד, ואין ללמוד ממנה ליום טוב.

ו של הטורי אבן טענתו של הרמב"ן כנגד בה"ג לגבי דין שביתת עבדו ביום טוב, מקבילה לטענת
כנגד רש"י ביחס לאיסור תחומין ביום טוב: אין ללמוד משבת ליום טוב את הדינים שנאמרו בתורה 
לגבי שבת. לעומת זאת, בה"ג ורש"י סבורים כי קיים היקש כללי בין יום טוב לשבת, המלמד על 

גם דינים  –ינים השוואה הקיימת ביניהם: "אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד", ושאר הד
 קיימים ביום טוב כבשבת. –עצמאיים, שאינם נובעים מאיסור המלאכה 

 

מן הדברים עולה מחלוקת עקרונית האם הדינים שנאמרו לגבי שבת אמורים גם ביחס ליום טוב. 
 הטורי אבן מביא שני מקורות נוספים למחלוקת זו.

ת "תשביתו" אמורה להתקיים הגמרא במסכת פסחים מביאה את ראיית רבי עקיבא לכך שמצו
 בי"ד בניסן ולא ביום טוב עצמו:

רבי עקיבא אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר 'אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם', 
 ]פסחים ה.[     וכתיב 'כל מלאכה לא יעשה בהם', ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה.

ושריפה אינה יכולה להתקיים ביום  לפי דבריו, מצות "תשביתו" מתקיימת על ידי שריפת החמץ,
 טוב, שכן "מצינו להבערה שהיא אב מלאכה".

לומדת מכך שלשיטתו "הבערה לחלק יצאת", והראשונים נחלקו מניין הגמרא  ]פסחים ה:[הגמרא 
 לומדת זאת. רש"י מבאר שכן עולה מלשונו של רבי עקיבא:

 ה: ד"ה ושמע מינה[]רש"י פסחים      .'שהוא אב מלאכה'מדקאמר  –ושמע מינה 

 תוספות מביאים בשם ריב"א פירוש שונה:

ללאו יצאתה לא היה אסור ביום טוב כיון דאין שם מלאכה  אן דאמרועוד אומר ריב"א, דלמ
 ]תוס' שם, ד"ה לחלק[             עליה.

מבאר כי מחלוקתם נעוצה בשאלה דלעיל, האם איסורים שנאמרו בשבת נוהגים  ]שם[הטורי אבן 
יום טוב: לפי רש"י, כל האיסורים שנאמרו בשבת נוהגים גם ביום טוב. לעומת זאת, לפי ריב"א, גם ב

"שבת דגלי קרא  –רק איסור המלאכה נוהג ביום טוב, ואילו שאר האיסורים שנאמרו לגבי שבת 
 ".הקל משבת החמור ום טובלמילף י , דאי אפשרדלא גלי לא גלי גלי, יום טוב
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ת נוספת התלויה בעניין זה, לגבי איסור מחמר ודין שביתת בהמתו ביום הטורי אבן מביא מחלוק
 טוב. מחלוקת זו מובאת בכלבו:

שביתת בהמה ומחמר, יש אומרים שאחר שנקרא מלאכה הרי זה ביום טוב בכלל 'לא תעשה 
. ויש אומרים שאפילו ביום טוב מותר, שאין לאוסרה רק בשבת שפרט לך בה ..כל מלאכה'

 ]כלבו סי' נח[            הכתוב.

לדברי הטורי אבן, מחלוקת זו נעוצה גם היא בשאלה דלעיל: לפי ההבנה שכל האיסורים שנאמרו 
בשבת נוהגים גם ביום טוב, דיני שביתת בהמה ומחמר קיימים גם ביום טוב. לעומת זאת, לפי 

בהמה ומחמר  ההבנה שהאיסורים שנאמרו בשבת אינם מחילים איסור גם על יום טוב, דיני שביתת
 .99קיימים בשבת בלבד

  

הטורי אבן כורך את המחלוקות השונות בכריכה אחת, ולהבנתו הן תלויות זו בזו באופן מוכרח. 
, 100לעומת זאת, החתם סופר טוען כי הרמב"ם סבור שאיסור תחומין ביום טוב הוא מדאורייתא

ופר כי קיימת בעניין זה ואילו לשיטתו דין שביתת בהמה קיים בשבת בלבד. מכך מסיק החתם ס
 הבחנה בין הדינים השונים:

ערבי פסחים רק להרי"ף פ בירא ליהוהנלע"ד בזה, דהרי"ף והרמב"ם לשיטתייהו אזלי, דס
כיון דכל עיקור טעמו משום המן שלא  ,דיום טוב מחויב במשנה לחם מן התורה כמו שבת

ם משנה מן התורה... הנה אם כן ממילא מחויב בלח ,לא ירד המן ום טובירד בשבת וגם בי
לא תעשה ', אף על גב דלא נכלל בלאו דום טובמאותו הטעם בעצמו יש לאסור תחומין בי

דעירובין ]י"ז ע"ב[ ובירושלמי  וף פרק קמאכיון דתחומין נפקא לן בס ', מכל מקוםמלאכה
ן ', אם כן הוא הדיאל יצא איש ממקומו ביום השביעי']שם פ"ג ה"ד[ מקרא דכתיב גבי מן 

 ]שו"ת חתם סופר או"ח סי' קנב[           ליום טוב.

לטענת החתם סופר, כעיקרון האיסורים האמורים לגבי שבת אינם קיימים ביום טוב. עם זאת, 
הואיל והמן היה  –הדינים הנלמדים מפרשיית המן, 'לחם משנה' ותחומין, נוהגים גם ביום טוב 

 שובת ביום טוב כבשבת. 

ר את טעם הדבר, מדוע חלק מדיני השבת קיימים גם ביום טוב וחלק אחר החתם סופר אינו מבא
נוהג בשבת בלבד. ניתן להציע כי דינים הנובעים מקדושת השבת קיימים גם ביום טוב, הואיל וגם 
יום טוב הוא "מקרא קודש". לעומת זאת, דינים הנובעים מתכניה האחרים של השבת )יום מנוחה, 

 לם וכדו'(, אינם נוהגים אלא בשבת.יום שביתת ה' בבריאת העו

 ייתכן ותפיסה זו עומדת ביסוד דברי האבודרהם, שמצות 'עונג' קיימת רק בשבת ולא ביום טוב:

וכתב ה"ר גרשון ב"ר שלמה, הדלקת נר בשבת היא חובה מפני שהיא מכלל עונג שבת... 
יום טוב לא  ומברכין על הדלקתה בא"י אמ"ה אקב"ו להדליק נר של שבת. אבל הדלקת נר

אבל ביום טוב שמחת נהגו לברך, שאינה מצוה וחובה כמו בשבת שהיא מכלל עונג שבת, 
 101]אבודרהם, מעריב של שבת[         .יום טוב מצאנו עונג יום טוב לא מצאנו

                                                             
הדוחה ראיות  ]פסחים אות יג[הטורי אבן מביא ראיות שונות שדיני השבת אמורים גם לגבי יום טוב, ועי' קובץ שיעורים  99

 האם קידוש ביום טוב הוא דאורייתא, ואכמ"ל[. ]שם[והמגיד משנה  ]הל' שבת פכ"ט הי"ח[אלו. ]וע"ע בדברי הרמב"ם 
 גוד לדברי רבי אברהם בן הרמב"ם שהובאו לעיל.זאת בני 100
אמר רבה: הכל מודים : "]סח:[, וכן נראה מדברי הגמרא בפסחים ]ברכות מט: ד"ה תפלה[בשיטה עקרונית זו נוקט הרשב"א  101

 מפורש שמצות כבוד ]הל' שביתת יום טוב פ"ו הט"ז[", אך ברמב"ם בשבת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא, 'וקראת לשבת ענג'
 ועונג קיימת גם ביום טוב. 
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, אלא מכך שהשבת היא מקדושת השבתמצות 'עונג שבת' אינה נובעת ניתן לבאר כי לשיטה זו, 
 .103בשל כך, מצות זו נוהגת בשבת ולא ביום טוב .102חובה לנוח בה ולהתענג בה , ובשל ישיום מנוחה

 

על פי הצעה זו, מסתבר שהדינים הנובעים מכך שהשבת היא 'אות' בין ה' לישראל, אמורים לגבי 
: "כי אות היא ביני וביניכם לדעת כי אני ה' מקדשכם".  ]שמות לא, יג[שבת בלבד, שכן רק לגביה נאמר 

שאין מניחים תפילין בשבתות  ]עירובין צו:; מנחות לו:[י כותב בביאור דרשת רבי עקיבא אמנם, רש"
 וימים טובים משום "שהן גופן אות":

דכתיב 'כי אות יצאו שבתות וימים טובים שהן עצמן אות בין הקדוש ברוך הוא לישראל 
 ]רש"י עירובין צו: ד"ה מי שצריכין[       '.היא ביני וביניכם

 .104"י עולה כי הכתוב "כי אות היא ביני וביניכם" נאמר גם לגבי ימים טוביםמדברי רש

 בטעם הדבר כותב האבני נזר:

אות גדולה היא בינינו בהנחילי לכם ' :הרי ביום טוב לא כתיב אות רק בשבת. וכמו שפרש"י
 גם כן אסור במלאכה כשבת ם טובמשום שיווזה שייך בשבת. אלא  '.יום מנוחתי למנוחה

)דף צ' בא מציעא וכמ"ש תוס' ב, וקדושת יום טוב ושבת חדא הוא ,ך מקדושת שבתונמש
. והיינו דשורש כל מועדות 'חדא מלתא ם טובומשום דשבת ויו: 'ע"א( וזה לשונם בד"ה אבל

וכמאמרם ז"ל  ,חשיב גם כן אות ,מועדות רשתועל כן הקדים שבת למועדות בפ ,הוא שבת
כל המחלל את המועדות כאילו  ,לומר לך ?אצל מועדות מה ענין שבת' :]ספרא פר' אמור[

 '. וכל המקיים את המועדות כאילו קיים את השבתות ,חילל את השבתות

 ]אבני נזר או"ח סי' ב אות נב[

האבני נזר מחדש כי קדושת יום טוב אינה קדושה עצמאית, אלא קדושתו "נמשך מקדושת שבת"; 
טוב מקדושת השבת, ולכן "קדושת יום טוב ושבת  ישראל המקדשים את הזמנים ממשיכים ליום

חדא הוא". בשל כך, כשם שהשבת מהווה 'אות', כך גם יום טוב, שקדושתו נמשכת מקדושת השבת, 
 מהווה גם הוא 'אות'.

 נראה שיש בדברים אלו תוספת הסבר לשיטה המשווה בין יום טוב לשבת בכל דיניהם.

 

'יסודות ביצה'. "הדרן עלך מסכת ביצה והדרך עלן. בשיעור זה אנו חותמים את סדרת שיעורי 
דעתן עלך מסכת ביצה ודעתך עלן. לא נתנשי מינן מסכת ביצה ולא תתנשי מינן, לא בעלמא הדין 

 ולא בעלמא דאתי". בעזרת ה' בשבוע הבא נתחיל את סדרת שיעורי 'יסודות ראש השנה'.
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  קפדי כולי האי". 
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