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 ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ַאְך ָבֶהם ֵיָעֶשה ֹלא ְמָלאָכה ָכל ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש בתורה לגבי יום טוב )שמות יב טז( 'ִמְקָרא נאמר

ובפסוק זה מבואר עיקר החילוק בין יום טוב לבין שבת, כי אף שיום טוב  ָלֶכם', ֵיָעֶשה ְלַבדוֹ  הּוא ֶנֶפׁש ְלָכל

שבת, מכל מקום הותרו חלק ממלאכות אלו כאשר הן נעשות לצורך אסור באותן מלאכות האסורות ב

אוכל נפש מסכת זו עוסקת בהלכות יום טוב ]ומכונה בפי הרבה מהראשונים בשם 'מסכת יום טוב'[, 

 ומבוארות בה אלו מלאכות הותרו לצורך אוכל נפש.

 משנה

יָצה ֻנֹוְלָדה ֻבֵ ֶ יֹום ש  אי טֹוב, ֻבְ ֻמַ ַ ית ש  ל ֻוֵביתמותר לאוכלה בו ביום,  - ָאֵכלתֵֻ  אֹוְמִרים, ֻבֵ  - ֵתָאֵכל לֹא אֹוְמִרים, ִהֻלֵ

 אסור לאוכלה עד מוצאי יום טוב, ובגמרא יבואר במה נחלקו.

ְגֺבֶלָך' )שמות יג ז(:  ְבָכל ְשֹאר ְלָך ֵיָרֶאה ְוֹלא ָחֵמץ ְלָך ֵיָרֶאה המשנה מביאה עתה נידון נוסף לגבי איסור 'ֹלא

ית אי ֻבֵ ֻמַ ַ אֹורשיעור איסור השהיית  אֹוְמִרים, ש  ַכַזִית,המחמץ בצק אחר[ הוא -] ש ְ שיעור האיסור וְ  ֻבְ

ֻכֹוֶתֶבתהוא  ָחֵמץבהשהיית  ֻכַ כגודל תמר, ששיעורו גדול יותר מכזית, וטעמם, כיון שהתורה חילקה את  - ֻבִ

שאור  - ְוֶזה ֶזה אֹוְמִרים, לוֵבית ִהלֵֻ איסוריהם וכתבה כל אחד מהם בפני עצמו, ללמד שאין שיעורם שווה. 

ַכַזִית,וחמץ שיעורם  והטעם שכתבה התורה את שניהם אינו מחמת שאין שיעורם שווה, אלא מחמת  ֻבְ

שבכל אחד מהם יש חידוש מיוחד שאין בחבירו, שהשאור אסור בהשהייה אף שאינו ראוי לאכילה בפני 

כמו השאור ]מחלוקת זו הובאה במשנתנו כיון עצמו, והחמץ אסור בהשהייה אף שאין חימוצו קשה כל כך 

שאף נידון זה שייך ליום טוב של פסח, ומפני שהיא דומה למחלוקת הקודמת בכך שבשתי המחלוקות בית 

 שמאי מקילים ובית הלל מחמירים[.

 

 גמרא

רת שנינו במשנה, 'ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים, לא תאכל'. מבר

ַמאיהגמרא,  ַתְרְנֹגֶלת ִאיֵליָמאבביצתה של איזו תרנגולת מדובר במשנתנו,  - ַעְסִקיָנן ֻבְ  ַלֲאִכיָלה, ָהעֹוֶמֶדת ֻבְ

ל,מהו טעמם  - ַטֲעַמְייהוֻ  ַמאיומותר לשוחטה ביום טוב עצמו כדי לאוכלה, אם כן קשה  האוסרים  ְדֵבית ִהֻלֵ

ִאיְפָרת אֻוְכָלאת וגם הביצה עומדים לאכילה, את הביצה באכילה, והרי כיון שגם התרנגול הרי זהו  - הֻוא ֻדְ

אאוכל שנפרד מאוכל, ומדוע הביצה אסורה באכילה.  ַתְרְנֹגֶלתאם מדובר  ְוֶאֻלָ ל ָהעֹוֶמֶדת ֻבְ יִצים, ְלַגֻדֵ ואינה  ֻבֵ

אי,מה טעמם  - ַטֲעַמְייהוֻ  ַמאיעומדת לאכילה, אם כן קשה  ֻמַ ַ ית ש  הביצה באכילה, והרי  המתירים את ְדֻבֵ

דכיון שבכניסת יום טוב היתה התרנגולת כולה מוקצה, אם כן אף הביצה שהטילה ביום טוב הֻוא,  מֻוְקֶצה

 נשארת מוקצה, ומדוע מותרת היא באכילה. 

הֻ והעמיד  - ְואֻוְקָמה ַתְרְנֹגֶלתאת משנתנו  ַרֻבָ ָחל ֻוְביֹום טֹוב ַלֲאִכיָלה, ָהעֹוֶמֶדת ֻבְ ֶ ת ַאַחר תִלְהיוֹ  ש  ֻבָ ַ  - ַעְסִקיָנן ַהש ֻ

ֻוםאין הנידון משום איסור מוקצה, אלא וְ מדובר,  ֻה,וסובר[ -] ָסַבר ְוָקאמשבת ליום טוב,  ֲהָכָנהאיסור  ִמש ֻ  ַרֻבָ

ל יָצה ֻכָ ָדא ֻבֵ ִמְתַיֻלְ מֹול ָהִאיְדָנא ֻדְ ְמָרה ֵמֶאֻתְ כבר  כל ביצה הנולדת היום, נגמרה הכנתה במעי התרנגולת - ָלהֻ  ֻגָ

אתמול, וכיון שהוטלה הביצה ביום טוב, זה סימן שנגמרה הכנתה אתמול, בשבת, וכיון שאסור להכין 

הֻ משבת ליום טוב, אסורה הביצה באכילה. ומבארת הגמרא את טעם האיסור,   - ְלַטֲעֵמיהֻ אמר כן  ַרֻבָ
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ָאַמרלשיטתו,  ֻה, ֻדְ ֻיֹום 'ְוָהָיהנאמר בפסוק )שמות טז ה(  ַרֻבָ יַהש ִֻ  ֻבַ ִ ויש לדרוש  ָיִביאּו', ֲאֶׁשר ֵאת ְוֵהִכינוֻ  ש ֻ

ת ֵמִכין חֹולמלשון הפסוק שרק  ֻבָ ַ  ְוֵאיןמותר להכין מיום חול לשבת או ליום טוב,  - ְליֹום טֹוב ֵמִכין ְוחֹול ְלש 

ת ְוֵאין ֵמִכין יֹום טֹוב ֻבָ ַ ת ְלש  ֻבָ ַ  לא משבת ליום טוב. אך אסור להכין מיום טוב לשבת ו - ְליֹום טֹוב ְמִכיָנה ש 

י ָאַמר ֵליהֻ מקשה הגמרא על דברי רבה,  ֻיֵ אלרבה,  ַאֻבַ ה ֶאֻלָ לפי דבריך אלו, שכל טעם איסורם של בית  - ֵמַעֻתָ

ָעְלָמא טֹוב יֹוםהלל הוא ביום טוב שחל ביום ראשון בשבוע, אם כן  סתם יום טוב, שחל ביום אחר  - ֻדְ

ֵרימימות השבוע,  ֻתְ ְ ש  ה המוטלת בו מותרת באכילה, ואילו מלשון משנתנו משמע שבכל יום תהא הביצ - ֻתִ

ֵזָרהטוב אסרו זאת בית הלל. השיב לו רבה,  ָעְלָמא, יֹום טֹובהיא שגזרו חכמים ב ֻגְ אף שלא חל ביום  ֻדְ

ת. ְלַאַחרשחל  טֹוב יֹוםמשום[ -] ָאטוֻ ראשון,  ֻבָ ַ   ש 

ְנָיאוכי גזרו חכמים גזירה כזו,  - ְזִריָנןגַֻ  ֻוִמיהמשיך אביי והקשה לרבה,  - ָאַמר ֵליהֻ  והרי שנינו  - ְוַהֻתַ

ֹוֵחטבברייתא,  ְרְנֹגֶלת ַהש ֻ הֻ  ֻוָמָצאביום טוב,  ֻתַ יִצים ֻבָ מֻורֹות ֻבֵ רשנגמרה הכנתן וראויות הן לאכילה,  - ֻגְ  ֺמֻתָ

יֹום טֹוב ְלָאְכָלן נה של שבת, שהרי לא עצמו, וטעם ההיתר, כיון שלא באה הביצה לידינו מחמת ההכ ֻבְ

נולדה הביצה כלל, אלא באה הביצה לידינו מחמת מעשה השחיטה, ובאופן זה אין הביצה נחשבת כמי 

שהוכנה בשבת, ומסיים אביי את קושייתו, והרי משמע מברייתא זו שגם אם חל יום טוב לאחר השבת 

חכמים איסור בביצה שנולדה בכל יום ואם אכן דבריך נכונים, שגזרו  - ִאיָתא ְוִאםמותרת ביצה זו באכילה, 

איסור באכילת ביצים שנמצאו בתוך  ִנְגזֹרטוב משום ביצה שנולדה ביום טוב שלאחר השבת, אף כאן 

ֻוםהתרנגולת ביום טוב שחל אחר השבת, אף שאין בה עצמה משום איסור הכנה,  ךְ  ִמש ֻ ִמְתַיְלָדן ַהֻנָ  ֻדְ

יֹוַמְייהוֻ  ה שנולדה ביום טוב שלאחר השבת, שיש בזה משום איסור הכנה. משום האיסור לאכול ביצ - ֻבְ

יִציםהשיב לו רבה,  - ָאַמר ֵליהֻ  מֻורֹותהנמצאות כשהן  ֻבֵ ְמֵעי ֻגְ ן, ֻבִ ָתא ִאֻמָ לֹא ִמיֻלְ ִכיָחא ֻדְ הרי זהו דבר  - הֻוא ש ְ

ָתאשאינו מצוי,  לֹא ֻוִמֻלְ ִכיָחא ֻדְ ְזרוֻ  לֹא ש ְ יהֻ  ֻגָ ָנן ֻבֵ  ו חכמים איסור בדבר שאינו מצוי. ולא גזר - ַרֻבָ

 

ַמר תנשנתה מחלוקת זו בבית המדרש,  - ִאיֻתְ ֻבָ ַ ֶזה נֹוְלָדהביצה ש ָאַמר, ַרבהסמוכים זה לזה,  ְויֹום טֹוב ש   ֻבָ

ֶזה, ֲאסֻוָרה י ֻבָ ֶזה, נֹוְלָדה ָאַמר, יֹוָחָנן ְוַרֻבִ ֶרת ֻבָ ֶזה. ֺמֻתֶ ֲהכָ  ִמיְפְלֵגי ְוָקאמבארת הגמרא,  ֻבָ ה ָנהֻבַ ַרֻבָ ונחלקו  - ֻדְ

יאמוראים אלו בדין 'הכנה' שאמר רבה, שביצה שנולדה היום נגמרה הכנתה אתמול,  האומר  יֹוָחָנן, ְוַרֻבִ

 ֵליתשביצה שנולדה ביום טוב מותרת בשבת שאחריו, וכן ביצה שנולדה בשבת מותרת ביום טוב שאחריו, 

ה ֲהָכָנה ֵליהֻ  ַרֻבָ ל 'הכנה' שחידש רבה, ואילו רב האוסר ביצה זו, סובר את סברת אינו סובר איסור זה ש - ֻדְ

ַרבומקובל בידינו שההלכה היא  - ְוַקְייָמא ָלןרבה בנידון זה. פוסק הרי"ף:  ָאַמרבנידון זה,  ֻכְ  ִהְלְכָתא ָרָבא, ֻדְ

ָוֵתיהֻ  ַרב ֻכְ ַהֵני ֻדְ ָלת ֻבְ יןהלכה כרב בשלשה דינים אלו,  - ֻתְ א ֻבֵ ין ְלקֻוֻלָ  ֲחָדאבין להקל ובין להחמיר,  - חֻוְמָראלְ  ֻבֵ

ַאָמָרן ָהאהדין הראשון הוא  - דין זה שאמרנו לגבי ביצה שנולדה בשבת הסמוכה ליום טוב, או ביום טוב  - ֻדְ

והדין השני הוא לקולא,  - ְוִאיָדךְ הסמוך לשבת, שהחמיר רב ואמר שביצה שנולדה בזה אסורה בזה. 

ַמר, ִאיֻתְ ֵני ֻדְ ְ ל טֹוִבים ָיִמים ש  ֶ ֺלֻיֹות, ש  שנוהגים בהם המקומות הרחוקים שאין השלוחים מגיעים לשם  ֻגָ

ֶזה נֹוְלָדהביצה ש ָאַמר, ַרבלהודיע על קידוש החודשים,  ֶרתביום הראשון,  - ֻבָ ֶזה מֻוֻתֶ ביום השני, כיון  - ֻבָ

אם כן נולדה הביצה  שלפי האמת אחד משני ימים אלו הוא חול,  וממה נפשך, אם היום הראשון היה חול

בחול, ואם היום הראשון היה יום טוב אם כן היום השני הוא חול, ומותר לאכול בו ביצה שנולדה ביום 
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י ְוַרבטוב שחל אתמול.  ֶזה נֹוְלָדה ָאַמר, ַאֻסִ ֶזה,  ֲאסֻוָרה ֻבָ  וההלכה היא כרב, המתיר את הביצה ביום השני.ֻבָ

ַמר, והדין השלישי הוא לחומרא, - ְוִאיָדךְ  ִאיֻתְ ֵני ֻדְ ְ ל טֹוִבים ָיִמים ש  ֶ ָנה, ש  ָ מֻוֵאל ַרב רֹאש  ַהש ֻ ָאְמֵרי ֻוש ְ ְרַוְייהוֻ  ֻדְ  ֻתַ

ֶזה נֹוְלָדהאמרו שניהם הלכה זו, ביצה ש - ֶזה ֲאסֻוָרהביום הראשון,  - ֻבָ ביום השני ]ולהלן יבואר טעם  - ֻבָ

 ני של גלויות[. החילוק בין שני ימים טובים של ראש השנה לבין יום טוב ש

ָדא ֻוֵביָצהמוסיף הרי"ף:  ִמְתַיֻלְ תשנולדה[ -] ֻדְ ֻבָ ַ ש  יֹום טֹוב, אוֹ  ֻבְ ְעָיא לֹא ֻבְ ָאִסיר ְלִמיְכָלה ִמיֻבַ אין צריך לומר  - ֻדְ

אשאסורה היא באכילה בו ביום,  גם כן אסור, כיון שהיא מוקצה, האסור  - ָאִסיר ַנִמי ְלַטְלְטָלֻה, ֲאִפילוֻ  ֶאֻלָ

ַתְנָיאטול, ומוכיח זאת הרי"ף, בטל יָצהבין[ -] ַאַחתשהרי כך שנינו בברייתא,  - ֻדְ ֻנֹוְלָדה ֻבֵ ֶ יֹום טֹוב, ש   ְוַאַחת ֻבְ

יָצה ֻנֹוְלָדה ֻבֵ ֶ ת, ש  ֻבָ ַ ש  הֻ  ְלַכֻסֹותכדי  לֹאבו ביום,  אֹוָתהֻ  ְמַטְלְטִלין ֵאין ֻבְ ִלי, ֶאת ֻבָ הֻ  ִלְסמֹךְ  ְולֹא ַהֻכֶ ְרֵעי ֻבָ ה,ַהמִֻ  ֻכַ  ֻטָ

ִלי ָעֶליהָ  ֻכֹוֶפה ֲאָבלוהיינו טלטול 'לצורך גופו', האסור בביצה זו,  ִביל ֻכְ ש ְ ֻלֹא ֻבִ ֶ ֵבר, ש  ָ ש ֻ כלומר, אף שאותה  ֻתִ

אסור לטלטל, מותר לטלטל בעבורה כלי של היתר ]ושלא כדעת הסובר שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר 

 ְוִאם ֲאסֻוָרה,שיש ספק אם נולדה הביצה בו ביום, הרי היא במקום  - ֻוְסֵפיָקההניטל, ולא לצורך מוקצה[, 

ֶאֶלף ִנְתָעְרָבה ןביצים של היתר,  ֻבְ ֻלָ כיון שזהו 'דבר שיש לו מתירין', שהרי במוצאי שבת או יום  ֲאסֻורֹות, ֻכֺ

 טוב תהא הביצה מותרת באכילה, ודבר שיש לו מתירין אינו בטל אפילו באלף.

ַאְמִריָנן ְוַהאי ת ְויֹום טֹוב,ודין זה שאמרנו, לגבי  - ֻדְ ֻבָ ַ ֶזה,הביצה  נֹוְלָדהשאם  ש  ֶזה, ֲאסֻוָרה ֻבָ ָנא לֹא ֻבָ אין  - ש ְ

תחילוק בין אופן שחלה  ֻבָ ַ ָנא ְולֹא יֹום טֹוב, ַאַחר ש  ת, ַאַחר יֹום טֹובאם חל  ש ְ ֻבָ ַ ַקְייָמא ש  כיון שמקובל  - ָלן ֻדְ

ֻה,בידינו שההלכה היא  ַרֻבָ אָ  ֻכְ ת, ֵמִכין חֹול ַמר,ֻדְ ֻבָ ַ ת, ֵמִכין יֹום טֹוב ְוֵאין ְליֹום טֹוב, ֵמִכין ְוחֹול ַלש ֻ ֻבָ ַ  ְוֵאין ַלש ֻ

ת ֻבָ ַ ת, נֹוְלָדהושנינו כן גם בברייתא, ביצה ש - ָהִכי ַנִמי ְוַתְנָיא טֹוב. ְליֹום ְמִכיָנה ש  ֻבָ ַ ש  ָאֵכל ֻבְ יֹום ֻתֵ  טֹוב ֻבְ

יהביצה  נֹוְלָדהשלמחרת. ואם  ָאֵכל טֹוב, ֹוםֻבְ ת. ֻתֵ ֻבָ ַ ש  י ֻבְ ֻום אֹוֵמר ְיהֻוָדה ַרֻבִ י ִמש ֻ  הֻוא ֲעַדִיןדין זה  ֱאִליֶעֶזר, ַרֻבִ

אי ַמְחלֶֹקת, ֻמַ ַ ית ש  ֻבֵ ֶ ָאֵכל. אֹוְמִרים, ש  ל ֻתֵ ָאֵכל. לֹא אֹוְמִרים, וֵבית ִהֻלֵ ומקובל בידינו שההלכה היא  - ָלן ְוַקְייָמא ֻתֵ

י ַרֻבִ  ר שלדעת בית הלל אסורה הביצה באכילה, והיינו כדברי רבה.האומ ְיהֻוָדה, ֻכְ

ִזיְכֵניהֻ וכן אמרו בגמרא,  - ַנִמי ְוַאְמִריָנן ֻפְ ְ ַרבמארחו[ -] אֻוש  א ֻדְ ר ַאֻדָ ךְ  ֵליהֻ  ָהווֻ  ַאֲהָבה, ֻבַ יִצים ַהֻנָ  ִמיֹום טֹוב ֻבֵ

ת ֻבָ ַ יהֻ  ָאָתאלאוכלם בשבת שאחריו, היו לו ביצים כאלו, שנולדו ביום טוב שחל ביום שישי, ורצה  - ְלש   ְלַקֻמֵ

האם  - ְלָמָחר ֻוְלִמְכְליִנהוֻ  ָהִאיְדָנא ְלַאְטִוויְנהוֻ  ַמהוֻ ושאלו,  - ָאַמר ֵליהֻ בא אותו אדם לפני רב אדא בר אהבה ו -

השיב לו רב אדא בר  - ָאַמר ֵליהֻ מותר לצלות את הביצים הללו היום, ביום טוב, ולאוכלם מחר, בשבת. 

יךְ  ַמאיאהבה,  י ַרבמדוע אתה שואל כן, הרי זה מחמת שאתה סבור שבמקום שנחלקו  - ַדְעֻתִ  יֹוָחָנן, ְוַרֻבִ

י ֲהָלָכה ַרֻבִ וכיון שהתיר רבי יוחנן לאוכלה בשבת, סבור אתה שמותר כבר לצלותה ביום טוב, אין  יֹוָחָנן, ֻכְ

אן ַעדהדבר כן,  ֵרי ָקא לֹא ֻכַ ָ י ש  ארו של רבי יוחנן אינו כל התי - יֹוָחָנן ַרֻבִ לשתותה כשהיא חיה  - ְלָגְמָעה ֶאֻלָ

יֹוֵמיהֻ  ְלַטְלְטִליְנהוֻ  ֲאָבלבשבת,  ְלָמָחר, אסור, שהרי  - לֹאאבל לטלטלה ביום שנולדה בו, והיינו ביום טוב,  - ֻבְ

ַתְניָ מוקצה היא, וממילא אסור לצלותה ביום טוב ולהכינה לשבת. והוכיח רב אדא את דבריו,  שהרי כך  - אֻדְ

יָצהבין[ -] ַאַחתשנינו בברייתא,  ֻנֹוְלָדה ֻבֵ ֶ ת, ש  ֻבָ ַ ש  יָצה ְוַאַחת ֻבְ ֻנֹוְלָדה ֻבֵ ֶ יֹום טֹוב, ש   לֹא אֹוָתֻה, ְמַטְלְטִלין ֵאין ֻבְ

הֻ  ְלַכֻסֹות ִלי ֶאת ֻבָ הֻ  ִלְסמֹךְ  ְולֹא ַהֻכֶ ְרֵעי ֻבָ ה. ֻכַ ֻטָ   ַהֻמִ

ִזיְכֵניהֻ אֻוש ְ מביאה הגמרא מעשה נוסף בענין זה:  ַרבמארחו[ -] ֻפְ א, ֻדְ ֻפָ ךְ  ֵליהֻ  ָהווֻ  ֻפָ יִצים ַהֻנָ ת ֻבֵ ֻבָ ַ  ְליֹום טֹוב ִמש ֻ

יהֻ  ָאָתאהיו לו ביצים כאלו, שנולדו בשבת, שחל יום טוב למחרתה,  - ַרבבא אותו אדם לפניו  - ְלַקֻמֵ א, ֻדְ ֻפָ  ֻפָ
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ָאַמר ם מותר לאכול את הביצים הללו מחר, ביום טוב. הא - ְלָמָחר ְלִמְכִליְנהוֻ  ַמהוֻ ושאל אותו,  - ָאַמר ֵליהֻ 

לך כעת, ותשוב מחר לשאול שאלה זו, והטעם שלא השיב  - ְלָמָחר ְוָתא ָהִאיְדָנא ִזילאמר לו רב פפא,  - ֵליהֻ 

ַרבלו מיד, כיון  לא היה מעמיד מתורגמן שיחזור על דרשתו, כלומר, לא היה  - ֲעֵליהֻ  ֲאמֹוָרא מֹוִקים לֹא ֻדְ

ֻוםביום טוב ראשון, לומר הלכות יום טוב שני,  - ַלֲחֵברוֹ  ִמיֹום טֹובורש כלל ד ְכרֻות ִמש ֻ כיון שחשש  - ש ִ

ישהוא שיכור מחמת סעודת יום טוב, ושיכור אינו רשאי להורות הלכה.  כאשר בא אותו אדם  - ָאָתא ֻכִ

א ֵאיכוֻ רב פפא,  ָאַמר ֵליהֻ  ְלָמָחר,לפני רב פפא  ֻתָ ָלֵאיהייתי מורה לך אתמול, בשכרותי,  אם - ַהש ְ ֻתְ ְ  ְוָאְמֵרי ִאש 

י ַרבהייתי שוכח את ההלכה ואומר לך שבמקום שנחלקו  - ָלךְ  י ֲהָלָכה יֹוָחָנן ְוַרֻבִ ַרֻבִ והביצה מותרת,  יֹוָחָנן, ֻכְ

ָווֵתיהֻ  ִהְלְכָתא ָרָבא, ָאַמרכך[ -] ָהִכיאך באמת טעות היא זו, שהרי  ַרב ֻכְ ַהנֵ  ֻדְ ָלת יֻבְ הלכה כרב בשלשה  - ֻתְ

יןדינים אלו,  ין ְלקֻוָלא ֻבֵ  ואחד מהם הוא שביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב שאחריה. ְלחֻוְמָרא, ֻבֵ

 

רוֻ  ְוֵעִצים ש ְ ֻנָ ֶ ֶקל ִמן ש  ת, ַהֻדֶ ֻבָ ַ ש  יֹום טֹובבתנור  ְלַהִסיָקן ָאסֻור ֻבְ ֻוםשלמחרת השבת,  ֻבְ ה ֲהָכָנהאיסור  ִמש ֻ ַרֻבָ  ,ֻדְ

רוֻ  ְוִאםוהיינו שדבר שנעשתה מלאכתו בשבת, אסור הוא ביום טוב שלמחרת.  ֶקל ִמן ָנש ְ יֹום טֹוב ַהֻדֶ עצמו,  ֻבְ

יֹום טֹוב ְלַהִסיָקן ָאסֻור ְפֵני ֻבְ ֻוםלבדם,  - ַעְצָמן ֻבִ ֲהווֹ  ִמש ֻ ָנן ְלהוֻ  ְוָאְסֵרי 'נֹוָלד',כיון שהם נחשבים  - ְלהוֻ  ֻדַ  - ַרֻבָ

איום טוב עצמו, והטעם שגזרו כן, מחשש ואסרום חכמים ב ֻמָ ֶ ,על הדקל  ַיֲעֶלה ש  רוֻ  ִאם ֲאָבל ְוִיְתלֹוש   ָנש ְ

ֶקל ִמןהענפים מעצמם  ֻנֻור, ְלתֹוךְ  ַהֻדֶ ָאַמר ַרבדבריו דכְֻ יעשה עמהם האדם  - ְלהוֻ  ָעֵביד ַהֻתַ  ַמְתָנה, ַרב ַמְתָנה, ֻדְ

רוֻ  ֵעִצים ש ְ ֻנָ ֶ ֶקל ִמן ש  ה יֹום טֹוב,בְֻ  ַלַתֻנֻור ַהֻדֶ מוסיף עליהם עצים שהוכנו מערב יום  - מֻוָכִנים ֵעִצים ֲעֵליֶהן ַמְרֻבֶ

ָקא בגַ  ַעל ְוַאףומותר להדליקם יחד,  - ֻוַמִסיָקןטוב, עד שיהיו עצי ההיתר רוב,  ךְ  ֻדְ ִאֻסֻוָרא[ ְמַהֻפֵ שהוא  - ]ֻבְ

יָוןמהפך גם בעצי איסור שבתנור, מכל מקום  א ֻכֵ רֻוֻבָ מאחר ורוב העצים שבתנור הם עצי  - ִניְנהוֻ  ָראֶהיתֵֻ  ֻדְ

ךְ היתר,  ְטֵלי ַהֻנָ א ֻבָ רֻוֻבָ יָראאותם עצי איסור בטלים ברוב,  - ֻבְ ךְ  ָקא ֻוְבֶהֻתֵ והרי הוא נחשב כמי שמהפך  - ְמַהֻפֵ

ָמא בגַ  ַעל ְוַאףרק בעצי היתר.  ַקֻיְ ִלין ֵאיןשמקובל בידינו להלכה[ ש-] ָלן ֻדְ ה, ִאֻסֻור ְמַבֻטְ ִחֻלָ וכאן הרי הוא  ְלַכֻתְ

י ָהֵנימבטל את עצי האיסור,  אֹוַרְייָתא, ִאיֻסֻוָראדין זה הוא רק ב - ִמיֻלֵ ָנן, ִאיֻסֻוָרא ֲאָבל ֻדְ ַרֻבָ כגון כאן  ֻדְ

ה ֵליהֻ  ְמַבְטִליָנןשאיסור 'נולד' של ענפי הדקל הוא רק מדרבנן,  ִחֻלָ  מותר לבטלו אף לכתחילה. - ְלַכֻתְ

ַקְייָמא בגַ  ַעל ְוַאףרא, והקשתה הגמ ַרב ָלן ֻדְ י, ֻכְ ִ ָאַמר, ַאש ֻ ל ֻדְ ָבר ֻכָ ש   ֻדָ ֻיֵ ֶ יִרין לוֹ  ש  שיש דרך להתירו  - ַמֻתִ

ֶאֶלףאם התערב  ֲאִפילוֻ לכתחילה,  ֵטל, לֹאדברים של היתר,  ֻבְ ָנן,איסור בְֻ  ַוֲאִפילוֻ והכל אסור,  ֻבָ  - ְוַהֵני ְדַרֻבָ

ר ֵעִציםוהרי אותם  ש ְ ֻנָ ֶ ֶקל ִמן וֻ ש  יֹום ַהֻדֶ ָבר טֹוב, ֻבְ ש   ֻדָ ֻיֵ ֶ יִרין לוֹ  ש   ֲאסֻוִרין,ביום טוב, הם  ַהיֹום,רק דְֻ  ֵהן, ַמֻתִ

ִרין,הם  ֻוְלָמָחר ואם כן היה ראוי לומר שעצי האיסור אסורים אפילו לאחר שעירבם בעצים של היתר.  ֺמֻתָ

יותירצה הגמרא,  אִ  ֵהיָכאדין זה הוא רק  - ָהֵני ִמיֻלֵ ֵעיֵניהֻ  ְלִאיֻסֻוָרא יֵתיהֻ ֻדְ באופן שהאדם נהנה מהאיסור  - ֻבְ

אבל כאן הרי הוא שורף את האיסור, והנאתו מחום  - ִאיסֻוַרְייהוֻ  ָקִלי ִמיְקָלא ָהָכא ֲאָבלכמות שהוא, בעין, 

 האש היא לאחר שנשרפו העצים, ובאופן זה הדבר מותר. 

ֻה, ָאַמר ַנת ַרֻבָ ֻקָ ן ִמֻתַ ן יֹוָחָנן ַרֻבָ אי ֻבֶ מזמן שתיקן רבן יוחנן בן זכאי את התקנה שתבואר להלן,  - ָוֵאיָלךְ  ַזֻכַ

יָצה ֶרתשנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה,  ֻבֵ יֹום מֻוֻתֶ ִני טֹוב ֻבְ ֵ ל ש  ֶ ָנה, ש  ָ ומבאר רבה לאיזו  רֹאש  ַהש ֻ

ְתַנןתקנה כוונתו,  ש קיים תקנו חכמים שאין שכך שנינו במשנה )ר"ה ל:(, בזמן שהיה בית המקד - ֻדִ

מקבלים עדות כל חידוש הלבנה בחודש תשרי אלא עד זמן המנחה, ואם באו עדים לאחר המנחה אין 
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מקבלים אותם, אלא מסיימים את היום בקדושה, כיון שהתחילוהו בקדושה ]מאחר וחיכו לעדים, נהגו בו 

ן, כיון שפעם אחת כבר הקריבו קודש מספק[, אך עיקר ראש השנה הוא ביום שלמחרת. והטעם שתקנו כ

תמיד של בין הערביים, ושרו עליו הלויים שיר של יום חול, מאחר וסברו שלא יבואו העדים עוד, ובאו 

עדים לאחר המנחה והתברר שהיתה טעות בשירם, שהיה להם לשיר שיר של ראש השנה, ולכן תקנו 

ָחַרבחכמים שלא יקבלו עדים לאחר זמן המנחה. אמנם  ֶ , יתבֵֻ  ִמש ֻ ש  ְקֻדָ ועדיין היו מקדשים לפי הראיה,  ַהֻמִ

ן ִהְתִקין ן יֹוָחָנן ַרֻבָ ִלין ֵעדֻות ֻבֶ ְיהֻו ְמַקֻבְ ֶ אי ש  ל ַהחֶֹדש   ַזֻכַ שהרי כבר אין חשש של תקלה בשירת הלויים.  ַהֻיֹום, ֻכָ

ם הראשון ולפי זה נמצא שרק בזמן שהיה בית המקדש קיים היו נוהגים יומיים קודש בתורת ודאי, ביו

מתקנת חכמים, מאחר ועבר רוב היום בקדושה, אף שכבר ידעו שלא יקבלו עדים ביום זה, וביום השני מן 

התורה שזהו ראש השנה האמיתי, ולכן ביצה שנולדה ביום הראשון אסורה בשני. אבל לאחר שתיקן רבן 

ג ביום הראשון קודש יוחנן בן זכאי שמקבלים עדים אפילו לאחר המנחה, נמצא שכבר אין תקנה לנהו

לאחר שידוע שלא יבואו עדים, אלא רק אחד הימים הוא קודש, ואילו היום האחר הוא חול, ורק מספק 

נוהגים קדושה בשני הימים, והרי זה ככל יום טוב שני של גלויות, שמספק נוהגים קודש בשני הימים, 

 וביצה שנולדה ביום הראשון מותרת ביום השני.

י, ֵליהֻ  ָאַמרמקשה הגמרא,  ֻיֵ מֻוֵאל ַרב ְוָהא ַאֻבַ ָאְמֵרי ֻוש ְ ְרַוְייהוֻ  ֻדְ שאמרו שניהם הלכה זו, שאף לאחר תקנת  - ֻתַ

יָצהרבן יוחנן בן זכאי  ותירצה  - ֻוָפִריקביום השני.  ֲאסֻוָרהשנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה  ֻבֵ

ָיא לֹאהגמרא,  ש ְ דברי רב  - ָלן ָהארבה לבין דברי רב ושמואל, אלא  אין זו קושיא, ואין סתירה בין דברי - ֻקַ

ושמואל, שהביצה אסורה, נאמרו 'לנו', לבני בבל, דכיון שבין לפני תקנת רבן יוחנן בן זכאי ובין לאחר 

תקנתו הדין שוה, שנוהגים שני ימים קודש, שהרי לא נודע להם בו ביום אם באו עדים, נשארה הביצה 

ודברי רבה, המתיר את הביצה, נאמרו 'להם',  -ְלהֻו  ְוָהאת רבן יוחנן בן זכאי. באיסורה כפי שהיה קודם תקנ

לבני ארץ ישראל, שיש להם הבדל בין הזמנים, שהרי קודם תקנת רבן יוחנן בן זכאי אם היו באים עדים 

לאחר המנחה היו נוהגים יומיים קודש בתורת ודאי, ואילו לאחר תקנתו אם באו עדים לאחר המנחה 

ים רק באותו יום קודש, ולא למחרת, וכיון שיש הבדל בין הזמנים, ממילא לאחר תקנת רבן יוחנן בן נוהג

זכאי אם נולדה ביצה ביום הראשון, מותרת היא באכילה ביום השני, כיון ששני ימים אלו דומים לכל יום 

 טוב שני של גלויות, הנוהגים רק מספק, ואחד מהם הוא חול.

ַנת ַאף ָאַמר, ָרָבאהסיקה הגמרא שלא כדברי רבה, אמנם  - ְוַאִסיְקָנא ֻקָ ן ִמֻתַ ן יֹוָחָנן ַרֻבָ אי ֻבֶ יָצה ָוֵאיָלְך, ַזֻכַ  ֻבֵ

ן מֹוֶדה לֹאוכי[ -] ִמיביום השני. והטעם לכך,  ֲאסֻוָרהשנולדה ביום הראשון של ראש השנה,  ן יֹוָחָנן ַרֻבָ אי ֻבֶ  ַזֻכַ

ִאם ֶ אוֻ  ש  ְנָחה ִמן ֵעִדים ֻבָ ֻנֹוֲהִגין ְלַמְעָלה,וֻ  ַהֻמִ ֶ , ֻוְלָמָחר ֹקֶדש   ַהֻיֹום אֹותוֹ  ש  כפי שהיה קודם תקנתנו, ולא  קֶֹדש 

היתה תקנתו לענין זה שינהגו למחרת חול, אלא רק לענין מנין המועדים, שהיום הראשון נחשב כאחד 

והגים קודש, בתשרי, וממנו מונים ליום הכפורים ולסוכות, אבל נשארה התקנה הראשונה, שגם למחרת נ

ָמא הומוכח מכך ששני ימים אלו  - ַאֻלְ ָ ַתְרַוְייהֻו  ֲאסֻוָרה ֻוֵביָצה ִהיא, ַאַחת ְקדֻוש   בשני הימים. -ֻבְ

ְמִעיָנן מוסיף הרי"ף, ַ ְבֵניויש ללמוד מכך,  - ֵמָהא ְוש  ָרֵאל ֶאֶרץ ֻדִ ד ְצִריֵכי ִיש ְ ֵניצריכים לעשות  - ְלֶמְעֻבַ ְ  ָיִמים ש 

ל טֹוִבים ֶ ָנה,רֹ  ש  ָ וכפי שהתבאר בדברי רבא, שלא התבטלה התקנה הראשונה לנהוג גם ביום השני  אש  ַהש ֻ

 קודש, אף שכבר ידוע שקידשו את היום הראשון.
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יֹום טֹוב ֵמתישראל ש ָרָבא, ָאַמר ֹון, ֻבְ קוֻ  ִראש  יעסקו גויים בקבורתו, אך ישראל לא  -ֻבֹו ַעְמִמים  ִיְתַעֻסְ

יֹום טֹובן שהמת מוקצה הוא. אך אם מת יתעסקו בקבורתו, כיו ִני, ֻבְ ֵ קוֻ  ש  ָרֵאל ֻבוֹ  ִיְתַעֻסְ  ַוֲאִפילוֻ לקוברו,  ִיש ְ

ֵני ְ ש  ל ָיִמים ֻבִ ֶ ָנה, טֹוִבים ש  ָ שהם נחשבים כקדושה אחת, אם מת ביום טוב שני של ראש השנה  רֹאש  ַהש ֻ

ֵאין ַמהרשאים ישראל לעסוק בקבורתו,  ֶ ן ש ֻ ֵביָצה ֻכֵ ונה מהדין שהתבאר לגבי ביצה, שאם נולדה ביום בש - ֻבְ

 טוב ראשון של ראש השנה אסורה היא ביום טוב השני, מאחר וקדושה אחת הן.

לא אמרנו דין זה, שאם מת ביום טוב שני  - ֲאָמָרן לֹא זֻוְטָרא, ַמר ָאַמרהגמרא מביאה מחלוקת בדין זה: 

אמותר לישראלים לעסוק בקבורתו,  תַֻ  ֶאֻלָ ִאיש ְ ששהה המת זמן רב, או שעתיד הוא לשהות זמן רב,  - ֵהיֻדְ

ֵהי לֹא ֲאָבלכגון שיש שבת אחרי יום טוב, וחושש שיסריח המת,  ֻתַ ְ ִהיָנןאם לא שהה זמן רב,  - ִאיש  ְ  - ֵליהֻ  ַמש 

י ְוַרבממתינים איתו עד שיצא יום טוב, ואין מתעסקים בו ביום טוב עצמו.  ִ ב ַעל ַאף ָאַמר, ַאש ֻ  לֹאדְֻ  ֻגַ

ֵהי, ֻתַ ְ ִהיָנן לֹא ִאיש  ְ ַמאי אין משהים את המת כלל, ואף שאינו שוהה זמן רב, ואין חשש שיסריח.  - ֵליהֻ  ַמש 

ִני, יֹום טֹובמה הטעם בכך, ומדוע לא הצריכוהו חכמים להמתין עד הערב, כיון ש - ַטְעָמא ֵ י ש  חֹול ֵמת, ְלַגֻבֵ  ֻכְ

ְויֻוהָ  ַ ָנן ש  ום חול ממש, ואין צורך להחמיר ולא לעשות בו מלאכה לצורך המת, עשאוהו חכמים כי - ַרֻבָ

ִליָמא ֵליהֻ  ְלֵמיַגד ַוֲאִפילוֻ  ומותר  - ָאָסא ֵליהֻ  ְלֵמיַגז ַוֲאִפילוֻ ומותר אפילו לחתוך לו בד לעשיית תכריכים,  - ֻגְ

 אפילו לחתוך לצורכו הדסים, שהיו נוהגים להניח על מיטתו.

יהֻ קַ  ָיִתיב ֲהָוה ָרִביָנא, ַרבהיה יושב לפניו[ -] ֻמֵ י, ֻדְ ִ ֵני ַאש ֻ ְ ש  ל טֹוִבים ָיִמים ֻבִ ֶ ָנה ש  ָ ביום טוב ראשון של  - רֹאש  ַהש ֻ

ֲהָוה ַחְזֵייהֻ ראש השנה, והיה זה ביום חמישי בשבוע,  שאל  - ָאַמר ֵליהֻ ראה רבינא שרב אשי עצוב,  - ָעִציב ֻדַ

איאותו רבינא,  לֹאהשיב לו רב אשי,  - ָאַמר ֵליהֻ ב. מדוע אתה עצו - ֲעִציַבת ַאֻמַ כיון שלא הנחתי  - אֹוִתיִבי ֻדְ

יִלין, ֵערֻוֵבי ִ ְבש  ברבינא,  ָאַמר ֵליהֻ שעל ידם יהיה מותר לי לבשל מיום טוב לשבת.  ֻתַ  - ָהִאיְדָנא ַמר ְוֵליֻתַ

 ָאָדם ֵמִניחַ  ָרָבא, ָאַמר לֹאוכי[ -] ִמיומדוע לא יניח אדוני עירוב תבשילין כעת, ביום הראשון של ראש השנה, 

יִלין ֵערֻוֵבי ִ ְבש   - ֻוַמְתֶנהביום טוב ראשון כדי להתיר את הבישול ביום טוב שני לשבת,  - ַלֲחֵברוֹ  ִמיֹום טֹוב ֻתַ

ועושה תנאי בדבריו, שאם היום קודש ולמחר חול, אמנם אסור להניח היום עירובי תבשילין, אך באמת 

ין, שהרי מחר יכין הוא מיום חול לשבת. ואם היום חול ומחר קודש, הרי אינו צריך כלל לעירוב תבשיל

רב אשי,  ָאַמר ֵליהֻ מותר להניח היום עירובי תבשילין, שהרי היום הוא חול, וראוי להנחת עירוב תבשילין. 

ָאַמר ֵאימֻור ֵניהוא רק  ָרָבאדין זה שאמר  - ֻדְ ְ ש  ל טֹוִבים ָיִמים ֻבִ ֶ ֺלֻיֹות, ש  ֵניועדים, אבל בשאר המ ֻגָ ְ ש   ָיִמים ֻבִ

ל טֹוִבים ֶ ָנה, ש  ָ וכי אמר כן רבא, שיהא מותר להניח עירוב  - ָאַמר ִמישהם קדושה אחת ארוכה,  רֹאש  ַהש ֻ

ֵעי ָאְמֵרי ְוָהארבינא,  ָאַמר ֵליהֻ תבשילין מהיום הראשון לצורך היום השני.  והרי אמרו בני ישיבת  - ְנַהְרֻדָ

ֵביָצה ַאףנהרדעא,  כלומר, כמו שלגבי מת לא חילקו בין שני ימים טובים של ראש השנה לבין שני ימים  ,ֻבְ

טובים של גלויות, ומותר לישראלים לעסוק בקבורת המת ביום טוב שני של גלויות, כך הדין לגבי ביצה 

שנולדה ביום הראשון, שכשם שמותרת היא ביום טוב שני של גלויות, כך מותרת היא ביום טוב שני של 

ראש השנה, ואם כן אף יהא מותר להניח ביום טוב ראשון של ראש השנה עירוב תבשילין לצורך היום 

ַכי, ַרב ָאַמר ֵליהֻ השני.  ֵפרֻוש  תלמידו של רב אשי, אין לך להביא ראיה לדבריך מדברי נהרדעי, כיון ש ָמְרֻדְ  ֻבְ

ֵעיְלהָ  ילִ  ְסִביָרא לֹאאמר לי רבי, והוא רב אשי,  - ַמר ִלי ָאַמר ְנַהְרֻדָ איני סובר כדברי נהרדעי, אלא יש  - א ֻדִ
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חילוק בין כל יום טוב שני של גלויות לבין יום טוב שני של ראש השנה, ולכן אף לענין הנחת עירוב 

 תבשילין סובר כן רב אשי, ולכן אינו מניח עירוב תבשילין ביום טוב ראשון של ראש השנה.

 

ַמר ֻנֹוַלד ֶאְפרֹוחַ ית המדרש, נאמרה מחלוקת זו בב - ִאיֻתְ ֶ יֹום טֹוב, ש  באכילה באותו היום.  ָאסֻור ָאַמר, ַרב ֻבְ

מֻוֵאל, יויש אומרים שזהו[ -] ְוִאיֵתיָמא ֻוש ְ ר ָאַמר, יֹוָחָנן, ַרֻבִ הוא באכילה בו ביום. ומבארת הגמרא את  ֺמֻתָ

יום טוב לא היה ראוי לאכילה, ואף עתה  שהרי בכניסת הֻוא, מֻוְקֶצהכיון ש ָאסֻור, ָאַמר ַרבטעם מחלוקתם, 

י ְוִאיֵתיָמא מֻוֵאלֻוש ְ שנולד דינו כמוקצה.  ר, ָאַמר, יֹוָחָנן ַרֻבִ יר הֹוִאיל ֺמֻתָ ִחיָטה, ַעְצמוֹ  ֻוַמֻתִ ש ְ כלומר, כיון  ֻבִ

שאפרוח זה אסור באכילה קודם שישחט, והשחיטה מתירה אותו באכילה, אם כן כשם שקודם שנולד היה 

אכילה וניתר על ידי השחיטה, כך השחיטה מתירה את איסור מוקצה שהיה עליו, ומותר הוא אסור ב

 באכילה בו ביום.

ֻנֹוַלד ְוֵעֶגלדין נוסף:  ֶ יֹום טֹוב, ש  רלדברי הכל  ֻבְ ב ֻומֻוָכן הֹוִאילהוא באכילה, ואינו נחשב מוקצה,  ֺמֻתָ  - ִאֻמוֹ  ַאֻגַ

ידי שחיטת אמו, כדין 'בן פקועה', כלומר, עובר הנמצא במעי  כיון שגם קודם שנולד היה ראוי לאכילה על

בהמה לאחר שחיטתה, שאינו טעון שחיטה אלא ניתר בשחיטת אמו, ואף עתה שנולד מותר הוא באכילה 

ִקיםודין זה הוא בתנאי  - ְוהֻואעל ידי שחיטתו. מוסיף הרי"ף:  לוֻ  ֵליהֻ  ֻדְ ֻכָ ֶ יו לוֹ  ש ֻ ָ שידוע לנו שנגמרו  - ֳחָדש 

לוֻ אך אם לא ידוע לנו  - ֵליהֻ  ִקים לֹא ִאי ֲאָבלודשי עיבורו של העגל, ח ֻכָ ֶ יו, לוֹ  ש ֻ ָ  ַעדהוא באכילה  ָאסֻור ֳחָדש 

ִמיִני ֵליל ללידתו, שהרי אפילו ביום חול אסור לאכול עגל בתוך שמונה ימים ללידתו, מחשש שהוא 'נפל'.  ש ְ

ַרְרנוֻ  ֻוְכָבר בָֻ מסכת בְֻ  ֶזה ִעְנַין ֻבֵ ַ ֶפֶרק ת,ש  י ֻבְ ִלי. ֵהִביא לֹא ִאם אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ   ֻכְ

 

ְנָיא הברייתא שלפנינו דנה בביצים הנמצאים במעי התרנגולת לאחר שחיטתה, לגבי דינים שונים: שנינו  - ֻתַ

ֹוֵחטשנינו בברייתא,  ְרְנֹגֶלת ַהש ֻ הֻ  ֻוָמָצאביום טוב,  ֻתַ ִצים ֻבָ מֻורֹות, ֻבֵ רֹות ֻגְ יֹום טֹוב  אפילוְלָאְכָלן  מֻוֻתָ  עצמו.ֻבְ

ֹוֵחט ְרְנֹגֶלת ַהש ֻ הֻ  ֻוָמָצא ֻתַ ִצים ֻבָ מֻורֹות, ֻבֵ רֹות ֻגְ ָחָלב, ְלָאְכָלן מֻוֻתָ ואין בזה משום איסור דרבנן של אכילת  ֻבְ

ֵאיָנןובתנאי  - ְוהֻואבשר עוף בחלב,  ֶ יִדין,אינן מחוברות לגוף התרנגולת  - ְמעֹרֹות ש  ֻגִ ִגיִדין, ְמעֹרֹות ֲאָבל ֻבְ  ֻבְ

ָחָלב. ְלָאְכָלן ָאסֻורהרי הן נחשבות כחלק מגוף התרנגולת, ו   ֻבְ

ֵריהֻ  ָמאִרי ַרב ָאַמר ַרבבנו[ -] ֻבְ ֲהָנא, ֻדְ ַדק ֻכַ הֻ האדם  ֻבָ ִקֻנָ ל ֻבְ ֶ ְרְנגֹוִלין ש  הֻ  ָמָצא ְולֹא יֹום טֹוב, ֵמֶעֶרב ֻתַ ִצים, ֻבָ  ֻבֵ

כִֻ ביום טוב עצמו,  ֻוְלָמָחר, הֻ  ֻוָמָצאקודם שהאיר היום  יםִהש ְ יָצה, ֻבָ ֶרת ֻבֵ הביצה באכילה ביום טוב  מֻוֻתֶ

ָידֻועַ עצמו, והטעם לכך, כיון ש ֵמֶאְתמֹול ֻבְ ְלָדה ֻדְ ַקְייָמא ָלןברור שנולדה כבר אתמול, בערב יום טוב,  - ִאיְתֻיַ  ֻדְ

למאחר ומקובל בידינו כלל זה,  - וֹ  ֻכָ ִמיש  ש ְ ֻתַ ֶ ֻיֹום, ש  ֻיֹום ִלידמוֹ  ֻבַ ְיָלה, ְולֹא ֻבַ ֻלַ ולגבי מי נאמר כלל  - ִניהוֻ  ֻוַמאי ֻבַ

ְרְנֹגֶלת,זה, לגבי  ַדק ְוַאף ַעל ַגבובודאי נולדה הביצה בערב יום טוב.  ֻתַ ֻבָ  יֹום טֹוב, ֵמֶעֶרבהאדם את הקן  ֻדְ

ַדק לֹאאנו אומרים ש - ֵאימֻור ַדק ְוַאף ַעל ַגב ָיֶפה. ָיֶפה ֻבָ ֻבָ ה ָיְצָתהאנו אומרים ש - ֵאימֻור ֶפה,יָ  ָיֶפה ֻדְ של  רֻוֻבָ

ֶרתכך אירע לביצה זו,  - ֲהַואילגוף התרנגולת,  ְוָחְזָרההביצה בערב יום טוב,  היא באכילה ככל ביצה  ֻומֻוֻתֶ

ְיָלה, יֹוֶלֶדת ֵאיָנהֻ בודאי וֻ  הֹוִאילשנולדה קודם יום טוב,  ֻלַ דְֻ  ֻבַ יֻוֻכִ יָצה יֹוָחָנן, יַרבִֻ  ָאַמרדְ  יֹוָחָנן, ַרֻבִ ְצָאה ֻבֵ ֻיָ ֶ ה ש   רֻוֻבָ

ֶרתלגוף התרנגולת,  ְוָחְזָרה יֹום טֹוב, ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְלָאְכָלה מֻוֻתֶ  עצמו.  ֻבְ
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א ַדְוָקאדבר זה שאנו אומרים שבודאי לא ילדה בלילה, היינו וְ מוסיפה הגמרא תנאי בדין זה:  ִאיֻכָ  ָזָכר ֻדְ

ֲהָדה א ֲאָבלזכר, שאז שייך הכלל שכיון שתשמישם ביום, יולדת ביום. רק אם יש עמה תרנגול  - ֻבַ  ָזָכר ֵליֻכָ

ֲהָדה ֵכיָוןאין אומרים כלל זה שבודאי יולדת ביום,  - לֹאאך אם אין תרנגול זכר עמה,  - ֻבַ ַסְפָנא ֻדְ  ֵמַאְרָעא ֻדְ

ֵליְלָיא רכיון שהיא מתחממת מהקרקע אף בלילה, ומתוך חימום זה היא יולדת,  - ֻבְ ָ ָיְלָדה ֶאְפש  ֵליְלָיא  ֻדְ  -ֻבְ

יתכן שתלד בלילה, ואם חיפש בערב החג ולא מצא ביצים, ומצא בליל יום טוב, יש לתלות שאכן נולדה 

 הביצה ביום טוב, ואסורה היא.

 

 ֲאֶׁשר עֹוף אוֹ  ַחָיה ֵציד דָיצּו ֲאֶׁשר ְבתֹוָכם ַהָגר ַהֵגר ּוִמן ִיְשָרֵאל ִמְבֵני ִאיׁש ויקרא יז יג( 'ְוִאיׁש)נאמר בתורה 

 ֶבָעָפר', משנתנו דנה בדין כיסוי הדם של חיה או עוף שנשחטו ביום טוב. ְוִכָסהּו ָדמוֹ  ֶאת ְוָׁשַפְך ֵיָאֵכל

 משנה

ֹוֵחט ה ַהש ֻ יֹום טֹוב, ְועֹוף ַחֻיָ אי אֹוְמִרים,שדמם טעון כיסוי בעפר,  ֻבְ ֻמַ ַ ית ש  ֶקר ַיְחֻפֹר ֻבֵ ֻדֶ נעוצה יתד ה-] ֻבַ

הבקרקע[,  ל אֹוְמִרים,את הדם בעפר.  ִויַכֻסֶ חֹט לֹא וֵבית ִהֻלֵ ןאדם חיה או עוף ביום טוב,  ִיש ְ  לוֹ  ָהָיה ֶאָלא ִאם ֻכֵ

עֹוד יֹום. מֻוָכן ָעָפר ִאםבית הלל  ֻומֹוִדים ִמֻבְ ֶ ַחטעבר ו ש  ָ ַיְחֻפֹורביום טוב,  ש  ֶ ֶקר ש  ֻדֶ ה, ֻבַ ובגמרא יבואר  ִויַכֻסֶ

ֵאֶפרין זה. דין נוסף, טעמו של ד ֶ יָרה ש  לשימוש האדם, ואינו מוקצה, ולכן אף לדברי בית הלל  הֻוא מֻוָכן ֻכִ

 אם יש לו אפר כירה רשאי הוא לשחוט לכתחילה ולכסות בו, ובגמרא יבואר באיזה אופן נאמר דין זה.

 

 גמרא

י ַמראָ שנינו במשנה בדעת בית הלל, 'ומודים שאם שחט, שיחפור בדקר ויכסה'.   ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמר ְזִריָקא, ַרֻבִ

ש  ובתנאי  - ְוהֻוא ֻיֵ ֶ ֶקר  לוֹ  ש  עֹוד יֹוםבקרקע  ָנעֻוץהֻדֶ מערב יום טוב, ולכן אם עבר ושחט מתירים לו בית  - ִמֻבְ

ה ָעִביד ָקא ְוָהאהלל לחפור ולכסות את הדם. תמהה הגמרא,  ָ ִתיש  והרי בשעה שהוא מוציא את הדקר  - ֻכְ

ר ִחָייא ַרב ָאַמרוא כותש את העפר. מתרצת הגמרא, מהחול ה י, ֻבַ ִ ֲעַפרמשנתנו עוסקת  ַרב, ָאַמר ַאש ֻ  ֻבַ

חֻוַח, שהוא כבר כתוש ועומד, ואין איסור בהוצאת הדקר מתוכו ]ומכל מקום סוברים בית הלל  ֻתִ

העפר הנמצא שלכתחילה לא ישחט על דעת כן, כיון שהדקר הנעוץ בקרקע אינו נחשב כהכנה גמורה של 

 שם )רשב"א([.

 

ֵאֶפרשנינו במשנה:  ֶ יָרה 'ש  נוֻ  לֹא ַרב, ָאַמר ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמר הֻוא'. מֻוָכן ֻכִ ָ דין זה, שמותר להשתמש באפר  ש 

אכירה,  הֻוַסקבאופן  ֶאֻלָ ֶ וכיון שהיה האפר מוכן קודם כניסת יום טוב לכל שימוש  יֹום טֹוב, ֵמֶעֶרבהתנור  ש 

יֹום טֹובאם הוסק התנור  ֲאָבלאינו מוקצה, הנצרך לאדם,  האפר בשימוש ביום טוב, דכיון  ָאסֻורעצמו,  ֻבְ

האפר  ָראֻוי ִאםאמנם, וְ שלא היתה דעתו עליו מערב יום טוב, הרי זה דבר ה'נולד' ביום טוב, ומוקצה הוא. 

יָצה,עתה  ֻבוֹ  ִלְצלֹות רכלומר, שיש בו עדיין רמץ חם,  ֻבֵ ולכסות בו את הדם, כיון שהעצים להשתמש בו  ֺמֻתָ

היו מוכנים מערב יום טוב להסיק בהם את התנור, וכיון שעדיין האפר חם וראוי לבשל בו, הרי לא יצא 

 עדיין מכלל 'עצים' לענין זה, וכיון שאינו מוקצה מותר אף לכסות בו את הדם.
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ְנָיאמסייעת לכך הגמרא,  ָאְמרוֻ כְֻ שנינו כן אף בברייתא,  - ָהִכי ַנִמי ֻתַ ֶ יָרה 'ֵאֶפרחכמים  ש   ָאְמרוֻ  לֹא מֻוָכן', ֻכִ

א הֻוַסק ֶאֻלָ ֶ ק ֲאָבל ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ש  יֹום טֹוב, ֺהֻסַ יָצה, ֻבוֹ  ִלְצלֹותהאפר  ָראֻויעדיין  ְוִאם ָאסֻור. ֻבְ ר. ֻבֵ דין  ֺמֻתָ

תוֹ מערב יום טוב  ָעָפרהאדם  ִהְכִניסנוסף:  שתמש בו לצורך הגינה או החורבה, כל זמן כדי לה ֻוְלחֻוְרָבתֹו, ְלִגֻנָ

רשהוא צבור ועומד דעתו היא להשתמש בו לכל צרכיו, ואינו מוקצה, ו  ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמר ֻבֹו. ְלַכֻסֹות ֺמֻתָ

תוֹ  ְמלֹארשאי האדם להכניס בערב יום טוב  - ָאָדם ַמְכִניס וכיון שהכינו לשימושו אינו מוקצה  ָעָפר, ֺקֻפָ

היחוח, שאינו צריך כתישה ולא חפירה[, ]ומדובר בעפר ת ֶ ל ֻבוֹ  ְועֹוש  בשבת או ביום טוב. מוסיפה  ָצְרֻכוֹ  ֻכָ

ַרש  הגמרא,  ֵמיהֻ  זֻוְטָרא ַמר ֻדָ ְ ַמר ִמש ֻ הֻ  זֻוְטָרא ֻדְ ַיֵחדובתנאי  - ְוהֻואבשם מר זוטרא הגדול,  - ַרֻבָ ֻיְ ֶ לאותו  לוֹ  ש 

יזרו על פני כל קרקע הבית, הרי בטל העפר לקרקע, ודינו ששם כל העפר צבור, אבל אם פ ָזִוית ֶקֶרןעפר 

 כקרקע עצמה, שהיא מוקצה. 

ֲחֵטיהֻ  ָאסֻורשזהו בעל חיים שהוא ספק חיה ספק בהמה,  ְוכֹוי,מביאה הגמרא דין נוסף בענין זה:  ְ -] ְלִמש 

יֹום טֹוב,לשוחטו[  ְתַנןאת דמו, כיון שיתכן שהוא מין חיה החייב בכיסוי הדם, ואי אפשר לכסות  ֻבְ שכך  - ֻדִ

ֹוֲחִטין ֵאין ֻכֹוי,שנינו במשנה )חולין פג:(  יֹום טֹוב, אֹותוֹ  ש  ֲחטוֻ עברו ו ְוִאם ֻבְ ָ ין ֵאיןאותו ביום טוב,  ש   ֶאת ְמַכֻסִ

מֹו, א ַוֲאִפילוֻ  ֻדָ ֵאֶפר ַוֲאִפילוֻ  מֻוָכן, ָעָפראם יש[ -] ִאיֻכָ יָרה, ֻבְ ת את שאינם מוקצה, מכל מקום אסור לכסו ֻכִ

מה הטעם לכך שאסור לכסות את דמו ביום טוב מספק. משיבה הגמרא,  - ַטֲעָמא ַמאידמו. מבררת הגמרא, 

ֵריהֻ  ָרִמי ָאַמר ַרבבנו[ -] ֻבְ ֵזָרה ֵיָבא, ֻדְ ֻוםהיא שגזרו חכמים  ֻגְ ַרת ִמש ֻ כלומר, הרי הדין הוא שֵחֶלב  ֶחְלֻבֹו, ַהֻתָ

של הכוי אסור מספק, שמא הוא  יה טהורה מותר באכילה, וֶחְלבוֹ ח ֵחֶלב בהמה טהורה אסור באכילה, ואילו

ַמאן בהמה, וחששו חכמים ָחֵזי ֻדְ ְמַכֵסי ֵליהֻ  ֻדְ ֵמיהֻ  ֻדִ יֹום ְלֻדָ שמי שיראה את האדם מכסה את דמו של  - טֹוב ֻבְ

ִמין ְלֵמיַמר ָאֵתיהכוי ביום טוב,  ה ֻדְ ִאין חיה, יסבור בדעתו שבודאי אותו כוי הוא מי - הֻוא ַחֻיָ  - הֻוא ָסֵפק ֻדְ

ָנן ַמְטְרֵחי ָהווֻ  לֹאשאילו היה זה ספק,  יֹום טֹוב ִלְדֵמיהֻ  ְלַכֻסֹות ַרֻבָ ֵפיָקא ֻבְ לא היו חכמים מטריחים את  - ִמֻסְ

ְרֵייהֻ  ְוָאִתיהאדם לכסות את דמו ביום טוב מספק,  ְ א ְלִמיש  ְרֻבָ יֵליהֻ  ֻתַ  ויבוא אותו אדם להתיר את ֶחְלבוֹ  - ֻדִ

ךְ של הכוי באכילה, כדין חלב חיה טהורה,  ין ֵאיןומחמת כן  - ִהְלֻכָ מוֹ  ֶאת ְמַכֻסִ יֹום טֹוב ֻדָ ָלל, ֻבְ ואפילו לא  ֻכְ

מֹוָצֵאי ָלֶעֶרב, ֲאָבלבעפר שאינו מוקצה.  ין יֹום טֹוב, ֻבְ מֹו, ֶאת ְמַכֻסִ ֵכיָוןואין חוששים לטעות,  ֻדָ לֹא ֻדְ  ְמַכֵסי ֻדְ

יֹום טֹוב ֵליהֻ  י ַעל ַאףכיון שרואים הכל שאין מכסים את דמו של הכוי ביום טוב,  - ֻבְ ְמַכֵסי ֻפִ חֹול ֵליהֻ  ֻדִ אף  - ֻבְ

לא יבואו לטעות ולומר  - ָהִכי ְלֵמיַמר ָאֵתי לֹאשהוא מכסה את דמו ביום חול, והיינו במוצאי יום טוב, 

 ו להתיר את חלבו. שהוא בודאי מין חיה, אלא יידעו שהוא ספק חיה ספק בהמה, ולא יבוא

ֵנימביאה הגמרא ברייתא נוספת בענין זה:  ישנה[ -] ֻתָ ְלַבד ֻכֹוי לֹאברייתא זו,  ִחָייא ַרֻבִ לא רק אם  - ָאְמרוֻ  ֻבִ

אשחט כוי לבדו ביום טוב אמרו חכמים שלא יכסה את דמו,  ַחטאם  ֲאִפילוֻ  ֶאֻלָ ָ ֵהָמה ש  ה ֻבְ  ְוִנְתָעְרבוֻ  ְועֹוף, ַחֻיָ

ָמן יֹום טֹוב, ְלַכֻסֹותוֹ  ָאסֻור ֶזה,בָֻ  ֶזה ֻדָ כיון שבכך הוא מכסה גם את דם הבהמה שאינו טעון כיסוי, ונמצא  ֻבְ

י ָאַמרשהוא טורח טירחה שאינה של מצוה, אלא יכסה אותו במוצאי יום טוב )רמב"ם(.  ר יֹוִסי ַרֻבִ  ָאִבין, ֻבַ

נוֻ  לֹא ָ או ביום טוב, דין זה, שאם מעורב דם חיה ודם בהמה לא יכסה אות ש  ֵאיןבאופן  ֶאֻלָ ֶ  ְלַכֻסֹותוֹ  ָיכֹול ש ֻ

ִקיָרה ֻדְ וכיון שצריך כמה דקירות באדמה נמצא שטורח טירחה יתירה עבור דם הבהמה, שאין בו  ַאַחת, ֻבִ

ִקיָרה ְלַכֻסֹותוֹ  ָיכֹולאם  ֲאָבלמצוה.  ֻדְ ר.ונמצא שאין לו טירחה יתירה,  ַאַחת, ֻבִ   ֺמֻתָ
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ֻה, ָאַמרלו: דין נוסף בענינים א ַחט ַרֻבָ ָ  ֵאיןועבר ולא כיסה את דמה מיד,  ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ִצֻפֹורהאדם  ש 

ין אֹותוֹ  יֹום טֹוב, ְמַכֻסִ כיון שהיה לו לעשות כן בערב יום טוב, ואין כאן משום ביטול שמחת יום טוב,  ֻבְ

לשהרי אף כאשר אין הדם מכוסה מותר העוף באכילה. אבל אם  ְלֻגֵ ה[ לש-] ֻגִ  ַמְפִריש   ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ִעֻסָ

ה ֻנָ ָתהֻ  ִמֻמֶ יֹום טֹוב, ַחֻלָ כיון שהיא אסורה באכילה עד שיפריש ממנה חלה, ויש בכך משום ביטול שמחת  ֻבְ

יום טוב. ואף שבדרך כלל אסרו להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב, היינו כיון שהיה יכול להפרישם 

כיון שאם רצונו לאכול פת חמה מותר לו לאפות ביום טוב עצמו ולהפריש  מערב יום טוב, אבל לגבי עיסה,

חלה, לכן גם במקרה שכבר לש את העיסה בערב יום טוב, והיה יכול להפריש חלה מערב יום טוב, מכל 

מֻוֵאל ֲאבֻוהָֻ מקום לא אסרו עליו להפריש חלה ביום טוב.  ש ְ ל ֲאִפילוֻ  ָאַמר, ֻדִ ְלֻגֵ ה ֻגִ  ֵאין ֹום טֹוב,ֵמֶעֶרב י ִעֻסָ

ה ַמְפִריש   ֻנָ ה ִמֻמֶ יֹום טֹוב, ַחֻלָ כיון שלא התירו להפריש חלה אלא מעיסה שנילושה ביום טוב עצמו, שלא  ֻבְ

 היה יכול להפרישה מערב יום טוב, אבל עיסה שנילושה בערב יום טוב, אסור להפריש חלתה ביום טוב. 

מֻוֵאל, ֲאבֻוהָ כְֻ וההלכה היא  - ְוִהְלְכָתאפוסק הרי"ף את ההלכה:  ש ְ שאסור להפריש חלה מעיסה שנילושה  ֻדִ

ַגְרִסיָנןבערב יום טוב. והראיה לכך,  ֶפֶרקשהרי כך למדנו  - ֻדְ יִלין ֻבְ יִהין ְולֹא)להלן לז.(,  ַמש ִ רֻומֹות ַמְגֻבִ  ֻתְ

רֹות יֹום טֹוב, ֻוַמַעש ְ ָנםכדי  ַוֲאִפילוֻ  ֻבְ ֻיֹום. ֻבוֹ  ַלֻכֵֹהן ִליֻתְ י ְוָהֵניה הגמרא שם, והוסיפ ֻבַ ודין זה הוא דוקא  - ִמיֻלֵ

ְטִביֵליבאופן  יֵרי ֲאָבלשכבר אתמול היו 'טבל' וראויים להפרשת תרומות ומעשרות,  - ֵמֶאְתמֹול ֻדִ ְטִביֵלי ֻפֵ  ֻדִ

גֹוןשנעשו 'טבל' עתה, ביום טוב עצמו,  - ָהִאיְדָנא ה ֻכְ ה יְלַאְפרֻוש ֵ שנילושה בו ביום, שנעשתה 'טבל'  ִעֻסָ ֻנָ  ִמֻמֶ

ה יָנןלענין חיוב הפרשת חלה ממנה,  - ַחֻלָ מותר להפריש ממנה חלה ביום טוב עצמו,  -ַלֻכֵֹהן  ִויֲהִביָנן ַמְפְרש ִ

 וליתנו לכהן.

 

 משנה

אי נוספת בין בית שמאי ובית הלל ביום טוב:משנתנו מביאה מחלוקת  ֻמַ ַ ית ש   תאֶ  ןמֹוִליִכי ןֵאי ,םאֹוְמִרי ֻבֵ

לָֻ  ֹוָבךְ ביום טוב  םַהֻסֺ ֹוָבךְ  ִמש ֻ גוזלים, כיון שבהולכת הסולם ממקום למקום נראה הוא כמי כדי להוריד  ַלש ֻ

הוֻ  לֲאבָ שהולך לעשות מלאכה ביום טוב,  לבאותו שובך.  ןְלַחֻלוֹ  ןֵמַחֻלוֹ את הסולם  ַמֵטה - ַמֻטֵ יִרין ֻוֵבית ִהֻלֵ  ַמֻתִ

 גם ליטול את הסולם משובך לשובך.

ספת בענין נטילת גוזלים מהשובך ביום טוב, ובגמרא מבואר שמשנתנו עוסקת ב'בריכה מחלוקת נו

ראשונה', כלומר, בזוג גוזלים ראשון שנולד באותה שנה, ובדרך כלל אדם נמנע מלשחוט גוזלים אלו אלא 

אי אֹוְמִרים משאירם לגדול יחד עם אמן, ֻמַ ַ ית ש  שמא שבשובך, גוזלים אותם אדם ביום טוב מ לִיֻטוֹ  אלֹ  ,ֻבֵ

יתחרט וימנע מלשוחטם ביום טוב, ונמצא שמה שאמר אתמול שישחטם היה בטעות, וטלטל אחר שיטלם 

ן אֶאלָֻ  גוזלים שאינם עומדים לשחיטה, שמוקצה הם, עוֹ  ֻבוֹ  עִנֲענַ  ִאם ֻכֵ שעשה בערב יום טוב  - םיוֹ  דִמֻבְ

גילה דעתו שלא ימנע מלשוחטם, אין וכיון שמעשה המוכיח את כוונתו ליטול גוזלים אלו ביום טוב, 

ל אֹוְמִריםוֻ , בלא שינענע אין די בהכנה בדיבור בלבדחוששים שיתחרט. אך  אין צורך בעשיית  ,ֵבית ִהֻלֵ

ודי בכך כדי להתיר את  ל,נֹוטֵ  יֲאנִ גוזלים מסוימים אלו  - הְוזֶ  הזֶ בערב יום טוב  רְואֹומֵ  דעֹומֵ מעשה, אלא 

והוא הדין בשאר  .ם מתורת מוקצה, ואין חוששים שמא יתחרט ביום טובלהוציאו נטילתם ביום טוב
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גוזלים, שאינם ראשונים, שאין ליטלם ביום טוב אם לא ייחדם מערב יום טוב, ובזה לדברי הכל די בהכנה 

 בדיבור בלבד, ואין צורך במעשה.

 

 גמרא

 ובית לחלון, מחלון מטהו אבל לשובך, משובך הסולם את מוליכין אין אומרים שמאי שנינו במשנה, 'בית

ְניָ  מתירין'. הלל י ָאַמרשנינו בברייתא,  - אֻתַ ָבִרים ֲאמֻוִרים ,הְיהֻודָ  ַרֻבִ ה ֻדְ ֵמֶ באיזה אופן נשנתה מחלוקת  - ֻבַ

ֺסלָֻ זו, ואמרה משנתנו שבית הלל מתירים לטלטל את הסולם ביום טוב, דוקא  ֹוָבךְ  לש ֶ  םֻבְ המיוחד לכך,  ,ש 

בין שכוונתו להוריד גוזלים, שזהו דבר המותר ביום טוב, ואין כוונתו לעשיית מלאכה והרואה זאת מ

ֺסלָֻ  לֲאבָ אחרת, האסורה.  ה לש ֶ  םֻבְ ְברֵ המיועד למלאכות שונות האסורות ביום טוב,  ,ֲעִלֻיָ  רָאסוֻ  לַהכֹֻ  יֻדִ

יסבור שכוונתו הרואה ש יש לחשוש , מכל מקוםגוזליםלטלטלו ביום טוב, ואפילו שכוונתו להורדת 

 לעשיית מלאכה האסורה.

 

 משנה

גוזלים מהשובך ולשוחטם ביום טוב אלא אם כן הזמינם מערב  כפי שהתבאר במשנה הקודמת, אין ליטול

חֹוִריהאדם בערב יום טוב גוזלים  ןִזמֵֻ  יום טוב לשם כך. משנתנו ממשיכה לדון בענין הזמנה זו:  אֻוָמצָ  ,םש ְ

חֹוִרי אֻוָמצָ  ,םְלָבִניוכן אם זימן  ,םְלָבִניבשובך גוזלים  היינו שהזמין שחורים ולבנים, כל מין במקום ו ,םש ְ

כן אם זימן מסוים, ומצא ביום טוב שבמקומם של הלבנים יש שחורים ובמקומם של השחורים יש לבנים, ו

ַניִ  ְ לֹוש ָ  אֻוָמצָ  םש  כיון  ,ןֲאסֻוִריומן, הרי אלו ואינו מכיר מי הם השנים שזימן ומי הוא השלישי שאינו מז ,הש ְ

לֹש ָ שאסור לשחוט עופות שלא הזמינם מערב יום טוב. אבל אם זימן  ַניִ  אֻוָמצָ  הש ְ ְ ִריהרי אלו  ,םש  כיון  ,ןֺמֻתָ

שאנו מניחים שאחד מהשלשה פרח מהשובך, ולא שכל השלשה פרחו והנמצאים כאן הם שנים חדשים. 

תֹוךְ זימן האדם בערב יום טוב גוזלים שנמצאו  ובתוך הקן מבחוץ,  ,ןַהקֵֻ  יִלְפנֵ ביום טוב גוזלים  אֻוָמצָ  ,ןַהקֵֻ  ֻבְ

 כיון שאנו מניחים שאלו הם גוזלים אחרים, שלא הוזמנו.  ,םֲאסֻוִריהרי אלו לא היו גוזלים כלל, 

והם  ,ןהֵ  אֶאלָֻ  בתוך חמישים אמה בסביבות אותו השובך גוזלים אחרים םש ָ  ןֵאי םאִ  בכל האופנים הללו,וֻ 

ִרי ֵאֻלוֻ  יֲהרֵ גוזלים שאינם יכולים לעוף אלא לדדות בלבד,  ין דרך הגוזלים להתרחק משובכם כיון שא ן,ֺמֻתָ

ן בערב יום טוב, אלא שיצאו החוצה, הגוזלים שהיו בתוך הקהם נו מניחים שהם יותר מחמישים אמה, וא

ילו אם יש שובך נוסף בתוך ]ואפ ואין חוששים שבאו גוזלים אחרים ממרחק הגדול מחמישים אמה.

חמישים אמה, אם אינו נמצא בקו ישר עם שובך זה, אלא בקרן זוית, אין חוששים שבאו הגוזלים מאותו 

השובך, לפי שאין דרך גוזלים לדדות אלא בהליכה ישרה, ואינם פונים לצדדים כלל, אפילו בתוך חמישים 

 אמה )גמרא([.
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 גמרא

חוֹ  ןִזמֵֻ ' שנינו במשנה, יטָ אסורין'. תמהה הגמרא,  ,םְלָבִני אֻוָמצָ  םִריש ְ ש ִ והרי דין זה פשוט הוא, מאחר  - אֻפְ

ַמא אָהכָ  ,אָרבָ  רָאמַ ומצא גוזלים שונים ממה שהזמין, בודאי אחרים הם, ואסורים. מתרצת הגמרא,   יֻבְ

גוֹ כאן, במשנתנו, באיזה אופן מדובר,  - ןַעְסִקינָ  מֵֻ  ןֻכְ זִֻ ֶ חֹוִריגוזלים  בערב יום טוב ןש  והיה כל מין  ,םֻוְלָבִני םש ְ

ינמצא בתא אחר שבשובך,  ֻכִ ְ חֹוִריגוזלים  אֻוָמצָ ביום טוב  םְוִהש  ָמקוֹ  םש ְ  םְלָבִניגוזלים וְ  ,םְלָבִנישהיו בו  םֻבְ

ָמקוֹ  חֹוִרישהיו בו  םֻבְ ֵתימָ  ַמהוֻ  ,םש ְ והלבנים הם אותם השחורים  - ִניְנהוֻ  ִאיְנהוֻ  יַהנֵ יכול היית לומר ש - אֻדְ

והפכו השחורים והלבנים והחליפו את  - ִאיְתֲהֻפֻוךְ  יְוִאיְתַהֻפֻוכֵ  גוזלים עצמם שהיו שם בערב יום טוב,

ָמע ָקאמקומותיהם,  ךְ חוששים שמא  לכך הוצרכה המשנה להשמיענו שאין אומרים כן, אלא - ָלן ַמש ְ  - ַהֻנָ

וגוזלים אלו שמצא  - יְוַהנֵ הלכו להם למקום אחר,  - אָעְלמָ לְ  לָאזוֻ אותם הגוזלים שהזמין בערב יום טוב, 

 גוזלים אחרים הם, שלא הוזמנו כלל, והרי הם אסורים. - ִניְנהוֻ  יַאֲחִרינֵ בקן, 

 

ְניָ  הגמרא מביאה ברייתא בענין זה של הזמנת עופות מערב יום טוב: מֶֻ שנינו בברייתא,  - אֻתַ ָבִרי הֻבַ  םֻדְ

ופן נאמרו דינים אלו, שאין לשחוט ביום טוב עופות שלא הוזמנו לכך מערב יום טוב, באיזה א - םֲאמֻוִרי

יֹונֵ  ֹוָבךְ  יֻבְ ִרי ,הֲעִליָֻ  יֻוְביֹונֵ  ,ש  נוֻ  םֻוְבִצֻפָ ֻנְ ֻקִ ֶ ְטִפיִחי ש  ירָ  אוֹ בכלים שהונחו עבורם מחוץ לבית,  - ןֻבִ ֻבִ  - הֻבַ

ם לשחיטה, ואם לא זימנם לשם כך הרי הם בכתלים שבבנין גדול, שכל אלו הם יוני בר שאינם מוכני

ִזי לֲאבָ מוקצים ביום טוב.  מערב יום  ןִזֻמוֻ  םְצִריִכי ןֵאינָ , ְמבּוָיתֹותיונים  - תַהְדֵרִסיאוֹ  יְויֹונֵ  ,ןְוַתְרְנגֹוִלי ,ןַאֻוָ

נֵ טוב,  הֵ  יִמֻפְ ֶ וֻ  ןש  ְרש  ף אם לא זימנם ודעתו לשוחטם אם יצטרך להם, וכיון שכך אינם מוקצים א ם,ָאדָ  תֻבִ

 בפירוש מערב יום טוב.

 

 משנה

י א תֻבֵ ֻמַ ַ לוח עץ גדול וכבד, שרגילים לכתוש בו את החיטים, שזו מלאכה  - יָהֱעלִ  תאֶ  ןנֹוְטִלי ןֵאי ,םאֹוְמִרי יש 

ש ָ  וָעָלילחתוך[ -] בִלְקצֹ האסורה ביום טוב, אף אם עושה כן כדי  ואף שבדרך כלל מותר ליטול כלי  ,רֻבָ

תו לאיסור לצורך השימוש בגופו, וכאן צריך האדם את העלי לשימוש המותר, מכל מקום סוברים שמלאכ

בית שמאי שהדבר אסור משום 'עובדין דחול', כלומר, שהשימוש בכלי זה נראה כהנהגה של ימות החול. 

ל יִרי ֻוֵבית ִהֻלֵ  .ןַמֻתִ

אי אֹוְמִרים ֻמַ ַ ית ש  במקום דריסת רגלי  - ןַהֻדֹוְרסָ  יִלְפנֵ ה שנשחטה ביום טוב של בהמ רָהעוֹ  תאֶ  ןנֹוְתִני ןֵאי ,ֻבֵ

יֶהֻנוֻ  אְולֹ בני אדם, כדי שעל ידי זה יעובד העור ויהא ראוי למלאכה,  לא יגביה כלל את העור ממקומו,  - ַיְגֻבִ

]ואף שעור ראוי לשבת עליו, עור זה של בהמה שנשחטה היום, הרי הוא טרי ולח ואינו  לפי שמוקצה הוא

ן אֶאלָֻ , י לישיבה )ר"ן([ראו ש ָ  ִעֻמוֹ  ֵיש   ִאם ֻכֵ יִרי לִהלֵֻ  תֻוֵביהדבוק בו, וראוי לאכילה.  רֻבָ כיון שאם ייאסר  ן,ַמֻתִ

כדי שלא להפסיד את העור, על האדם ליטול את העור ממקומו ימנע לגמרי מלשחוט בהמות ביום טוב, 

 ותימנע שמחת יום טוב.
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 גמרא

נָֻ  אומרים, אין נוטלין את העלי לקצב עליו בשר, ובית הלל מתירין'. שנינו במשנה, 'בית שמאי שנינו  - אֻתַ

ִויבברייתא,  ָ אִ , מודים בית הלל - ןְוש  ֶ ש ָ  וָעָלי בִקיצֵ כבר  םש  ָאסוֻ  ,רֻבָ ֶ כיון שמוקצה הוא, כדין כלי  ,ְלַטְלְטלוֹ  רש 

נו דוקא כשעושה זאת לתועלת הכלי עצמו, ודין זה, שאסור לטלטלו, היי - יִמילֵֻ  יְוַהנֵ שמלאכתו לאיסור. 

כגון שצריך  ,ֻגֻופוֹ  ְלצֹוֶרךְ  אם מטלטלו לֲאבָ כדי שלא יינזק מחום השמש,  ,לַלצֵֻ  הֵמַחמָֻ כגון שמטלטלו 

כגון שצריך להניח במקומו דבר אחר, הדבר  ,ְמקֹומוֹ  ְלצֶֹרךְ כן אם מטלטלו וְ להשתמש בו למלאכת היתר, 

אֻוִקיְמנָ  ,רֺמתָֻ  ֻדְ ֶפרֶ וכמו שהעמדנו דין זה במסכת שבת,  - ָלהֻ  אֻכִ ִלי לכָֻ  קֻבְ )קכג:( ]אמנם היתר זה שנקט  םַהֻכֵ

כאן הרי"ף הוא רק בשבת, אבל לגבי יום טוב הרי פוסק הרי"ף )פרק חמישי( להלכה שאסור לטלטל כלל 

 כלי שמלאכתו לאיסור, אף אם עושה כן לצורך גופו או מקומו )הגהות חות יאיר([.

 

י'שנינו במשנה,  א תֻבֵ ֻמַ ַ נָ  .'ְוכוֻ  לפני הדורסן' רָהעוֹ  תאֶ  ןנֹוְתִני ןֵאי ,םאֹוְמִרי יש  ִוישנינו בברייתא,  - אֻתָ ָ  - ןְוש 

מֹוְלִחיומודים בית שמאי לבית הלל  ֶ ש ָ על גבי העור[ -] וָעָלי ןש  ואף שעל ידי מליחה זו נמלח גם  ,יִלְצלִ  רֻבָ

יֵֻ  רָאמַ ום כיון שעושה זאת בדרך הכנת הבשר לצליה, הדבר מותר. העור, ומתחיל עיבודו, מכל מק  לֹא יַאֻבַ

נוֻ  ָ לֹ  ,יִלְצלִ  אֶאלָֻ דין זה, שמותר למלוח בשר על גבי העור,  ש  עֵ  אֻדְ שאין צריך מליחה רבה,  - יְטפֵ  הְמִליחָ  יֻבָ

ָבעֵ לו בקדירה, אם מולחו כדי לבש - הִלְקֵדרָ  לֲאבָ מאחר ועיקר הדם יוצא על ידי הצליה עצמה.   יְטפֵ  הְמִליחָ  יֻדְ

וֻ אסור לעשות כן על גבי העור,  - אלֹ שצריך הבשר מליחה מרובה,  - ִמֱעבַֻ  םִמש ֻ כָ  ֵליהֻ  דֻדְ ִמיְלחָ  אְלַמש ְ כיון  - אֻבְ

 שבאופן זה הוא מעבד ממש את העור על ידי המלח הרב שניתן על גבי הבשר, והדבר אסור.

ְלמִ שנינו בתלמוד  ַ ָמלַ  דעַ  ,אָהכָ  ֻומֵֹלחַ  אָהכָ  ֻומֵֹלחַ  םַמֲעִרי' ,יְירֻוש  יהֻ  חֻדְ לֹומַ ומבאר הרי"ף,  ',ֻכֻוֻלֵ חַ  ,רֻכְ את  ְמַמֻלֵ

י ַעלהבשר  ֻבֵ אמהבשר  טְמעַ  ,רָהעוֹ  ֻגַ א מהבשר טֻוְמעַ  ,ןֻכַ ָמלַ  דעַ כל חתיכה במקום אחר של העור,  ,ןֻכַ  חֻדְ

יהֻ    עד שימלח את כל העור. - ֻכֻוֻלֵ

נוֻ  ִכים ְוֵאיןשל הבהמה ביום טוב,  םַהֲחָלִבי תאֶ  ןמֹוְלִחי ןֵאישנו חכמים בברייתא,  - ָנןַרבָֻ  ֻתָ ֶהן, ְמַהֻפְ ורגילים  ֻבָ

לעשות כן כדי שלא יסריחו, וכיון שהם אסורים באכילה אין דינם כ'אוכל', ומליחתם נחשבת כמלאכת 

וֻ 'מעבד', האסורה.  עַ  יַרבִֻ בשם[ -] םִמש ֻ ֺ ֹוְטחָ  ,ָאְמרוֻ  ְיהֹוש  רֻוחַ  ןש  בֵֻ  לעַ  ,ֻבָ כדי שלא יסריחו. אבל תנא  ,ְיֵתדֹות יֻגַ

קמא חולק על רבי יהושע ואוסר לשוטחן ברוח, כיון שניכר הדבר שכוונתו לשם תיקון החלבים, יש חשש 

יכְֻ  הֲהָלכָ  ,הַמְתנָ  ברַ  רָאמַ שיבוא האדם גם למולחם ממש, שזהו איסור תורה של מעבד.  עַ  ַרֻבִ ֺ שמותר  ,ְיהֹוש 

ָאְמרֵ  אְוִאיכָֻ לשוטחן ברוח.  ַרבִֻ  הֲהָלכָ  ןֵאי ,הַמְתנָ  ברַ  רָאמַ ויש אומרים שכך  - יֻדְ עַ  יֻכְ ֺ  ןְוסֻוְגיָ פוסק הרי"ף:  .ְיהֹוש 

ָעְלמָ  ִליש ְֻ  אֻדְ ְתרָ  אנָ ֻכְ ומשמעות סוגיית הגמרא כלשון האחרונה, שאין הלכה כרבי יהושע, ואף לשוטחם  - אֻבַ

 ברוח, אסור.

מֻואֵ  רָאמַ  ,הְיהֻודָ  ַרב רָאמַ  מָֻ  םָאדָ  מֹוֵלחַ  ,לש ְ בַ  של בשר תֲחִתיכוֹ  הֻכַ י ַעל ְוַאף ,תַאחַ  תֻבְ ֵאינוֹ  ֻפִ ֶ  אֶאלָֻ  ָצִריךְ  ש 

היה  הַאֲהבָ  רבַֻ  אַאדָֻ  ברַ כיון שהכל נעשה בפעם אחת ובטירחא אחת, אין איסור בדבר.  ,תַאחַ  הַלֲחִתיכָ 

ָרמָ  ֻומֵֹלחַ  ,םַמֲעִרי כל חתיכה בפני עצמה, שלאחר שמלח את האחת לאוכלה בו ביום, נמלך בדעתו  - אָרמָ גְֻ  אֻגְ

 ואמר שרצונו לאכול חתיכה אחרת המובחרת ממנה, וכך היה מולח כמה חתיכות בזו אחר זו.
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 משנה

ות חלונה אינן מחוברות לקרקע, ובלילה סגוריםגדולות ש ִמּקּועֹותבזמן המשנה היו חלק מהחנויות עשויות 

בתריסים, וביום מוציאים את אותם תריסים ותולים אותם בחבלים המחוברים לקופות,  של החנויות

אי  ושוטחים את הסחורה על גבי אותם תריסים. משנתנו דנה בדינם של חנויות אלו ביום טוב: ֻמַ ַ ית ש  ֻבֵ

ִריִסי תאֶ  ןְמַסְלִקי ןֵאי ,אֹוְמִרים הוציא משם מאכלים לצורך יום טוב ]והאופן כדי ל ,יֹום טֹובבְֻ של החנויות  ןַהֻתְ

שמותר למכור מאכלים ביום טוב הוא כשהחנוני מכיר את הקונה, ואינם מזכירים מחיר, אלא סומך עליו 

שישלם לו לאחר יום טוב[, וטעם האיסור הוא כיון שהם סוברים שיש 'בנין' ו'סתירה' בכלים, ופתיחת 

לום טוב. התריסים נחשבת כמלאכת 'סותר' האסורה בי יִרי ֻוֵבית ִהֻלֵ כיון שהם סוברים  ,רְלַהְחִזי ףאַ  ןַמֻתִ

שאין בנין וסתירה בכלים, ולא רק שמותר לפתוח את התריסים, כדי להוציא את המאכלים, אלא לאחר 

ובגמרא יבואר עוד באילו אופנים נאמרו  שהוצאו המאכלים מותר אף להחזיר את התריסים למקומם.

 דינים אלו.

ית ש ַ  אי אֹוְמִריםֻבֵ טָ  תאֶ  אלֹ  ביום טוב, ןמֹוִציִאי ןֵאי ,ֻמַ מרשות היחיד  ,ֻתֹוָרה ֵסֶפר תאֶ  אְולֹ  ,בַהֻלֻולָ  תאֶ  אְולֹ  ,ןַהֻקָ

ֻות ים ִלְרש  לכיון שאין בהם צורך אוכל נפש,  ,ָהַרֻבִ יִרי ֻוֵבית ִהֻלֵ  ובגמרא יבואר טעם מחלוקתם. ן,ַמֻתִ

 

 גמרא

 מבררת הגמרא, רים, אין מסלקין את התריסין ביום טוב, ובית הלל מתירין'.שנינו במשנה, 'בית שמאי אומ

ִריִסי יַמא ִריסֵ מדובר במשנה ב ,אעֻולָ  רָאמַ תריסים עוסקת משנתנו. ומבארת,  ְבֵאילּו - ןֻתְ ָבעֵ  ,תֲחֺנֻיוֹ  יֻתְ  יֻדְ

ְבִלי יְלַאֻפֻוקֵ  וטעמם של בית הלל טוב,  שרוצה בעל החנות להוציא משם תבלין לצורך האכילה ביום - ןֻתַ

אִ שהתירו אף להחזיר את התריסים למקומם, כיון  ִרית אלֹ  יֻדְ ָ אם לא יתירו לו להחזיר את  - רְלַהְחִזי ֵליהֻ  ש 

ַתח אלֹ התריסים,  ְמחַ וימנעו האנשים  - יְלִאיְמנֻועֵ  יְוָאתִ כלל,  ֻפָ ִ כיון שלא יסכים החנוני למכור  ,בטוֹ  םיוֹ  תִמש ֻ

ָבתֵֻ  לֲאבָ יום טוב. להם דברי מאכל ב אין לסוגרן ביום  - אלֹ תריסים של קופות הנמצאות בתוך הבתים,  - יֻדְ

ֵכיוָ טוב,  ֻוֵתיהֻ  ןֻדְ ְרש  ֻבִ תַ כיון שהקופות נמצאות בתוך רשותו,  - ִניְנהוֻ  ֻדְ יפתחם כדי למכור לאחרים  - חֻפָ

דכיון שהם בתוך הבית אינו מתיירא ולא ימנע מלמכור אף שאינו רשאי לסוגרם,  - עִמיְמנַ  אְולֹ מאכלים, 

 להשאירם פתוחים.

ש  תנאי נוסף:  ֻיֵ ֶ ִליגֵ  אלֹ  אַעְלמָ  יֻכֻולֵֻ  ,דַהצַֻ  ןמִ  רִצילאותם תריסים  - ןָלהֶ  ֻוְכש  ָאסוֻ  יֻפְ לדברי הכל אסור  - רֻדְ

חשש א שגזרו חכמים, מלפותחם ולסוגרם, לבית שמאי כיון שיש בניה וסתירה בכלים, ולבית הלל גזירה הי

 בתריסים ַוֲאִפילוֻ  שיבוא לתוקעם בחוזקה או על ידי מסמר )מאירי( ויש בכך משום איסור בניה ממש,

ֵאיןתריסים וְ שיש טעם להתיר זאת משום שמחת יום טוב, מכל מקום הדבר אסור. , ְדֲחנֻוֻיֹות ֶ ל ִצירָלֶהן  ש   ֻכָ

ר ריחים הקבועים בכותל הפנימי סמוך לחלון, כלל[, אלא התריס מונח בחלל החלון, וננעל על ידי ב-] ִעיֻקָ

ִליֵגי לֹא ַעְלָמא יֻכֻולֵֻ  העוברים בתוך הטבעות הקבועות בחלון )מאירי(, רֵ  ֻפְ ָ ש  לדברי הכל מותר לפתוח  - יֻדְ

ָבתֵֻ  ַוֲאִפיֻלוֻ ולסגור את התריסים,   שאין בהם טעם מיוחד להתיר משום  בית, תריסים שלואפילו ב - יֻדְ
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ִליגֵ  יכִֻ  מכל מקום כיון שאין בזה חשש איסור כלל, הדבר מותר. שמחת יום טוב, ומחלוקת בית שמאי  - יֻפְ

ש  אופן בְֻ ובית הלל היא רק  ֻיֵ ֶ ֶאְמצַ  רִצי ןָלהֶ  ש  והיינו שיש חור באמצע התריס, ותוחב בו מקל קטן  ,עֻבָ

י ומחברו בכך לכותל הקופה, א תֻבֵ ֻמַ ַ ניה וסתירה האסורים, מכל מקום שהדבר אסור, אף שאין זה ב ָסְבֵרי יש 

ְזִרינָ  וֻ גזרו בזה חכמים איסור  - ןֻגַ ש   אופן םִמש ֻ ֻיֵ ֶ לשבזה יש איסור תורה.  ,דַהצַֻ  ןמִ  רִצי ןָלהֶ  ש   ,ָסְבֵרי ֻוֵבית ִהֻלֵ

ְזִרינָ  אלֹ  לא גזרו בזה חכמים איסור, כיון שאף באופן שיש צירים מן הצד אין בפתיחתם וסגירתם משום  - ןֻגַ

  ור תורה, אלא רק חשש שמא יתקע ויעבור איסור, ולכן באופן שיש ציר באמצע לא גזרו איסור כלל. איס

לֹש ָ  ,אעֻולָ  רָאמַ  ָבִרי הש ְ ירוֻ  םֻדְ וֻ  ןסֹופָ חכמים  ִהֻתִ תָ  םִמש ֻ ִחֻלָ איסור מסוים, אף שאין כלומר, התירו חכמים  ,ןֻתְ

 ,ןהֵ  ְוֵאֻלוֻ  אדם מעשיית מעשה אחר, שיש בו צורך, בו עצמו צורך, רק מחשש שאם לא נתיר אותו ימנעו בני

במקום דריסת רגלי בני אדם, שאם לא נתיר זאת  - ןַהֻדֹוְרסָ  יִלְפנֵ של בהמה שנשחטה ביום טוב  רעוֹ הנחת 

ש   הְרִטיָֻ  ַוֲחָזַרתיפסיד האדם את העור וימנע לגמרי מלשחוט בהמות ביום טוב.  ִמְקֻדַ החזרת תחבושת  - ֻבְ

ל ידו של כהן העובד בבית המקדש, לאחר שהסירה כדי לעבוד עבודה ללא חציצה, שאם לא נתיר הכרוכה ע

ִריֵסי. לא יעבוד עבודהלו להחזירה לא יסירנה כלל, ו שהתירו חכמים להחזירם ביום טוב למקומם  ת,ֲחֺנֻיוֹ  ֻוֻתְ

 תימנע שמחת יום טוב.אף שאין בהחזרה זו צורך יום טוב, כיון שאם לא נתיר לו זאת, לא יפתח כלל, ו

 

אי'שנינו במשנה,  ֻמַ ַ ית ש  טָ  תאֶ  אלֹ  ןמֹוִציִאי ןֵאי ,םאֹוְמִרי ֻבֵ ולא את הלולב ולא את ספר תורה ְוכֻו'  ןַהֻקָ

אימבארת הגמרא את טעם המחלוקת,  לרשות הרבים, ובית הלל מתירין'. ֻמַ ַ ית ש  אין  - ןַאְמִרינָ  אלֹ  ,ָסְבֵרי ֻבֵ

רָ ש ֶ  ִמֻתֹוךְ אומרים ש רָ  ,ְלצֹוֶרךְ ביום טוב  ההֹוָצאָ  הֺהֻתְ ֻלֹ גם[ -] יַנמִ  ההֻוֻתְ ֶ ל ֻוֵבית .ְלצֹוֶרךְ  אש   ִמֻתֹוךְ  ,ָסְבֵרי ִהֻלֵ

רָ  ֺהֻתְ ֶ רָ  ,ְלצֹוֶרךְ  ההֹוָצאָ  הש  ֻלֹ  יַנמִ  ההֻוֻתְ ֶ ירֻוש  ומבאר הרי"ף,  .ְלצֹוֶרךְ  אש   ְלצֹוֶרךְ האמור כאן, היינו  'ְלצֹוֶרךְ ' ֻפֵ

ֻלֹ 'וְ מלאכת הוצאה ביום טוב כאשר היא נעשית לצורך אוכל נפש,  שהותרה ,הֲאִכילָ  ֶ אין הכוונה  'ְלצֹוֶרךְ  אש 

גוֹ שלא לצורך כלל, אלא שלא לצורך אוכל נפש,  י אְוהוֻ  ,ֻתֹוָרה ְוֵסֶפר ,בְולֻולָ  ,ןָקטָ  ןֻכְ אחרים שיש  םְלֵכִלי ןַהֻדִ

הֶ  אְוַכֻיֹוצֵ  םֲאָבִני לֲאבָ בהם צורך לאדם.  ל ֲאִפילוֻ בהם צורך כלל, שאין  ,ןֻבָ  ןְוכֵ פוסק הרי"ף:  .יָאְסרֵ  ֵבית ִהֻלֵ

 שכל הוצאה שיש בה צורך קצת לאדם, מותרת ביום טוב, אף שאינה צורך אוכל נפש. ,הֲהָלכָ 

 

ומקובל  - ַקְייָמא ָלןוְ : וביום הכפורים עתה מבאר הרי"ף את דין עירובי תחומין ועירובי חצרות ביום טוב

חֻוִמי יֵערֻובֵ  ָצִריךְ  יֹום טֹובדְֻ , בידינו להלכה שאם רוצה האדם ללכת יותר מאלפיים אמה מחוץ לעיר,  ,ןֻתְ

עליו להניח בערב יום טוב 'עירוב', והיינו שמניח מאכלים במרחק הפחות מעט מאלפיים אמה, וקונה שם 

 ֵאיןיום טוב וְ אה. שביתתו מערב יום טוב, ועל ידי זה רשאי ללכת אלפיים אמה נוספות מאותו מקום והל

ֻתֻופֵ  תֲחֵצרוֹ  יֵערֻובֵ הנחת  ָצִריךְ  ִ כדי להתיר את הטלטול בחצר או במבוי המשותפים לכמה בני  ,תְמבֹואוֹ  יְוש 

אדם, שגזרו בכך חכמים איסור בשבת עד שיעשו עירובי חצרות ושיתופי מבואות, וביום טוב לא גזרו כן. 

יֻפֻוִרים ֲאָבל יֹום ֻתֻוֵפי ְמבֹואֹותָצִריְך ֲאפִ  ,ַהֻכִ ִ ת, ,יֻלֻו ֵעירֻוֵבי ֲחֵצרֹות ְוש  ֻבָ ַ ש  ַתְניָ ומוכיח זאת הרי"ף,  ֻכְ שהרי  - אֻדְ

י םָלהֶ  ָאְמרוֻ כך שנינו בברייתא,  אי ְלֵבית לִהלֵֻ  תֻבֵ ֻמַ ַ ְמָעְרִבי םמֹוִדי םַאתֶֻ האם אין[ -] יאִ  ,ש  ֶ דוֹ  ןש  לאדם -] לַלֻגָ

יוֹ גדול, החייב במצוות[  יפֻ  םֻבְ י ַעל ַאףו ,םֻוִריַהֻכִ ַחיָֻ  ֻפִ ֶ ַתֲעִני בש ֻ ךְ  ,לֶלֱאכוֹ  לוֹ  רְוָאסוֻ  תֻבְ יִ  רְלָנִזי ןְמָעְרִבי ֻכָ ֻיַ  ,ןֻבַ

ָראֵ  ְתרֻומָ  לֻוְלִיש ְ ְמִעינָ אף שאלו הם מאכלים האסורים עליהם באכילה. ועל כל פנים  ,הֻבִ ַ יש לנו  - ִמיָנהֻ  ןש ֻ
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ֵביללמוד מברייתא זו,  אי ןֻדְ ֻמַ ַ ית ש  ל ןֻוֵבי ֻבֵ הוֻ  ֵבית ִהֻלֵ ְמָעְרִביכולם סוברים  - ְלהוֻ  אְסִבירָ  ֻכֻוֻלְ דוֹ לְ  ןֻדִ יֹום לֻגָ  ֻבְ

יֻפֻוִרים חֻוִמי יֵערֻובֵ  ַהֻכִ בָֻ  ,תַוֲחֵצרוֹ  ןֻתְ ַ ש    ה.ֲהָלכָ  ןְוכֵ פוסק הרי"ף:  .תֻכְ

 

 משנה

אי אֹוְמִרים משנתנו מבררת את דין מתנות כהונה ביום טוב: ֻמַ ַ ית ש  נוֹ שאר וֻ  הַחלָֻ  ןמֹוִליִכי ןיאֵ  ,ֻבֵ כהונה  תַמֻתָ

י ,יֹום טֹובבְֻ  ןַלֻכֹהֵ  הֻוְרמוֻ  ןֻבֵ ֶ יבין אם הופרשו לשם כך קודם כניסת יום טוב, ו - ֵמֶאֶמש   ש   ,םֵמַהֻיוֹ שהורמו  ןֻבֵ

כי אף שהתירו את הפרשתם ביום טוב, היינו כיון שאם לא יעשה כן לא יוכל לאכול את העיסה ]ואף 

רוע לחיים וקיבה מותרת, הגם שאין איסור אכילה ללא ההפרשה, כיון שמכל מקום מבטל הוא הפרשת ז

למצוות עשה בכך[, אבל הולכת המתנות לכהן אין זה מצורך יום טוב, ולא התירו זאת.  יִרי ֻוֵבית ִהֻלֵ כי  ן,ַמֻתִ

 אף שאין בכך צורך לבעלים עצמו, מכל מקום יש בכך צורך לכהן.

 

 גמרא

ְניָ  ביאה ברייתא החולקת על משנתנו בענין מחלוקת בית שמאי ובית הלל:הגמרא מ  יַרבִֻ  רָאמַ בברייתא,  אֻתַ

אי ֶנְחְלקוֻ  אלֹ  ,ייֹוסֵ  ֻמַ ַ ית ש  ל ֻבֵ נוֹ  לעַ  ֻוֵבית ִהֻלֵ ֻתָ אותם לכהן ביום  ןמֹוִליִכילדברי הכל ש ֶ כל מתנות כהונה,  - תַהֻמַ

רֻומָ  לעַ  ,ֶנְחְלקוֻ  המַ  לעַ  גם להוליכם לכהן. דכיון שמותר להפרישם ביום טוב, מותר טוב, יתבלבד,  הַהֻתְ ֻבֵ ֶ  ש 

אי ֻמַ ַ מערב יום  כיון שאין מפרישים תרומות ומעשרות ביום טוב, לכן גם אם הפריש את התרומה ,םאֹוְמִרי ש 

לאותה לכהן ביום טוב,  ןמֹוִליִכי ןֵאי טוב,   .ןמֹוִליִכי ,םאֹוְמִרי ֻוֵבית ִהֻלֵ

מֻואֵ  רָאמַ  ,הְיהֻודָ  ברַ  רָאמַ את ההלכה:  פוסקת הגמרא י הֲהָלכָ  ,לש ְ ַרֻבִ וכשיטת בית הלל, שמותר  ,ייֹוסִ  ֻכְ

 להוליך לכהן את כל מתנות הכהונה ביום טוב, ואפילו תרומה.

ְרבָֻ  ֵליהֻ  הֲהוָ  ,הַמְתנָ  רבַֻ  יטֻובִ  ברַ מביאה הגמרא מעשה בענין זה:  ַחְמרָ  אֻגַ ְתרֻומָ  אֻדְ ביום טוב מידה  היה לו - הֻדִ

יהֻ  אָאתָ מסוימת של יין שהפריש כתרומה,  רַ  ְלַקֻמֵ ושאלו,  - ֵליהֻ  רָאמַ בא רב טובי לפני רב יוסף,  - ףיֹוסֵ  בֻדְ

השיב לו רב  - ֵליהֻ  רָאמַ האם מותר להוליך את היין לכהן עתה, ביום טוב.  - אנָ ָהִאידְ  ןַלֻכֹהֵ  יְלַאְמטֻויֵ  ַמהוֻ 

מֻואֵ  רָאמַ  ,הְיהֻודָ  ברַ  רָאמַ כך[ -] יָהכִ יוסף,  ַרבִֻ  הֲהָלכָ  ,לש ְ  וכשיטת בית הלל, והדבר מותר. יֹוֵסי, יֻכְ

 

ִזיְכֵניהֻ הגמרא מביאה מעשה בענין הכנת מאכלים ביום טוב:  ֻפְ ְ ַרבָֻ  ְמַאְרחוֹ  - אֻוש   ֵליהֻ  הֲהוָ  ,ןָחנָ  ברַ  רבַֻ  הֻדְ

ַחְרְדלָ  אִאיסֻוַרְייתָ   אָאתָ שעדיין נמצאים בתרמיליהם, וגרעיני החרדל בתוכם, היו לו חבילות של חרדל  - אֻדְ

יהֻ  ַרבָֻ בא לפניו[ -] ְלַקֻמֵ האם מותר להוציא  - יֹום טֹובבְֻ  אָהִאיְדנָ  ִמַנְייהוֻ  יִלְפרֻוכֵ  ַמהוֻ  ,ֵליהֻ  רָאמַ  ,ןָחנָ  ברַ  רבַֻ  הֻדְ

בר דומה לשחיטה שיש בכך משום מלאכת 'דש', האם הד את גרעיני החרדל מתרמיליהם עתה, ביום טוב,

 אלֹ  ובישול, שהותרו ביום טוב, או שאסור לו לעשות כן ביום טוב מאחר והיה יכול להכינם מערב יום טוב.

ָיֵדיהֻ  הֲהוָ  יהֻ  אָאתָ לא היתה ביד רבה בר רב חנן תשובה לשאלת מארחו.  - ֻבְ ָרבָ  ְלַקֻמֵ בא לפני רבא  - אֻדְ

מותר לשפשף בידיו גרעיני תבואה  - תְמִלילוֹ  ןמֹוְלִלי רבא,השיב לו  - ָאַמר ֵליהֻ לשאול אותו שאלה זו, 

יֹום טֹוב להסיר את קליפתם,ֻוְמָפְרִכין ִקְטִנֻיֹות  וכדומה העטופים בקליפה דקה, להסירה, כיון שזו מלאכה  ,ֻבְ
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שלא כדרך עשייתה, שהרי אין רגילות לדוש בידים אלא בכלים המיוחדים לכך, ואפילו בשבת אין בכך 

  תורה אלא גזירה דרבנן, וביום טוב לא גזרו בזה חכמים איסור כלל. איסור

ֵיי  בָֻ  בֵמֶערֶ ְמִלילֹות ל ַהמֹולֵ  הקשה אביי על דברי רבא, שנינו בברייתא, -ֵאיִתיֵביֻה ֲאֻבַ ַ ועדיין מעורבות  ,תש 

חַ בשבת,  ,רָמחָ לְ הקליפות עם הגרעינים,   .לְואֹוכֵ ליפות, מעט מעט, נופח בפיו להסיר את הק - דיַ  לעַ  דיַ  ְמַנֻפֵ

ָקנוֹ  יברור בשבת את הגרעינים מהקליפות אלֹ  לֲאבָ  ַתְמחוֻ  אְולֹ  ,ןֻבְ ולא )שהם כלים המיוחדים למלאכה זו  ,יֻבְ

חַ ביום טוב,  ,רְלָמחָ  ,ֶעֶרב יֹום טֹובמֵ  תְמִלילוֹ  לְוַהמֹולֵ  .(בנפה ולא בכברה מסיר בנפיחתו את  - דיַ  לעַ  דיַ  ְמַנֻפֵ

ָקנוֹ  ֲאִפילוֻ רשאי לעשות כן וְ  ,לְואֹוכֵ עט מעט הקליפות מ ְמחוֻ  ןֻבְ ַטְבלָ יעשה כן  אלֹ  לֲאבָ  ,יֻוְבֻתַ ָנפָ  אְולֹ  אֻבְ  אְולֹ  הֻבְ

ְכָברָ  כיון שהרגילות לעשות בכלים אלו כמויות גדולות לימים רבים, ונראה כטורח מיום טוב ליום חול.  ,הֻבִ

לנפח ביום מותר  - ןִאי ֶעֶרב יֹום טֹובמֵ  אם מלל  א שרקמסיים אביי את קושייתו, משמע מדברי הבריית

יוֹ , אבל טוב אסור למלול, ושלא כדברי רבא שהתיר למלול מלילות ביום טוב עצמו.  - אלֹ עצמו,  בטוֹ  םֻבְ

רֵ עצמו גם כן  יֹום טֹובבְֻ  ֲאִפילוֻ ותירצה הגמרא, שבאמת  - קֻוָפִרי ָ מותר למלול מלילות, וכדברי רבא,  - יש 

ָתנָ  יְידֵ ְואַ  ת ֵמֶעֶרב' אֵריש ָ ורק אגב כך ששנה התנא ב - אֻדְ ֻבָ ַ נָֻ  ',ש  ', ֶעֶרב יֹום טֹובמֵ ' ֵסיָפאשנה גם התנא ב - אֻתַ

שמותר למלול מלילות ביום  ה,ֲהָלכָ  ןְוכֵ אך הוא הדין שמותר למלול מלילות ביום טוב עצמו. פוסק הרי"ף: 

  טוב עצמו.

 

 משנה

י ן', כיצד הוא האופן שמותר לעשות זאת ביום טוב:משנתנו דנה במלאכת 'טוח א תֻבֵ ֻמַ ַ ְבִלי ,םאֹוְמִרי יש   ,ןֻתַ

ָמדֹוךְ במכתשת  ןִנדֹוִכי וזהו שינוי מועט, בכך שאין דכים אותם במדוך של אבן, אך די בשינוי זה  ,ץעֵ  לש ֶ  ֻבְ

לַ כיון שאם דכים אותם מערב יום טוב יפוג טעמם.  מערב יום טוב, צריך שינוי גדול  שהיה ניתן לדוכו ,חְוַהֻמֶ

ַפךְ יותר, ולכן אין דכים אותו כלל במכתשת כדרכו, אלא  רוֻ  ץֻוְבעֵ בכלי של חרס,  - ֻבְ כף עץ שבוחשים  - רַהֻפָ

לבה בקדירה, שזהו שינוי בשני דברים.  ְבִלי ,םאֹוְמִריחולקים ו ֻוֵבית ִהֻלֵ ַדְרכָֻ  ןִנדֹוִכי ןֻתַ ָמדֹוךְ  ,ןֻכְ  ,ןֶאבֶ  לש ֶ  ֻבְ

לַ דכיון שאי אפשר לדוך אותם מערב יום טוב, מותר לדוכן כדרכן ביום טוב,  ָמדֹוךְ נידוך  חְוַהֻמֶ  ץ,עֵ  לש ֶ  ֻבְ

 שזהו שינוי אחד מדרך הרגילות, ואין צורך בשינוי נוסף.

 

 גמרא

מֻואֵ  רָאמַ  ,הְיהֻודָ  ברַ  רָאמַ  ַדְרכָֻ  ןִנדֹוִכי ,ןַהִנידֹוִכיהדברים  לכָֻ  ,לש ְ הגם שהיה  ,חֶמלַ  ַוֲאִפילוֻ שינוי כלל, ללא  ,ןֻכְ

ניתן לדוכו מערב יום טוב ולא היה טעמו פג ]ואף שבמשנה מבואר לא כך, ביארה הגמרא שהוא סובר 

 כדברי הברייתא הנוקטת כן[.

ְרְדלָ  אַאחָ  בְלרַ  ברַ  ֵליהֻ  רָאמַ  ְיכַ  יכִֻ  ,אֻבַ דוכה על את המ ַהֵטה - יַאְצלֵ כאשר אתה בא לדוך ביום טוב,  - תֻדַ

רַ ודין זה  - אְוהָ  מוסיף הרי"ף, .ְודֹוךְ צידה,  ָווָתא אֹוְקמֻוהָ שיש להטות את המדוכה ביום טוב,  ,בֻדְ העמידו  - ַרֻבְ

ִמיְלחָ רבותינו דין זה  ְבִלי לֲאבָ במלח, כיון שהיה ניתן לדוכו מאתמול,  - אֻבְ שאם היה דך אותו מערב יום  ,ןֻתַ

 אין צורך להטות את המדוכה, אלא מותר לדוך כרגיל.  - הְצָלאָ הַ  ָבעוֻ  אלֹ טוב היה פג טעמו, 
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ֵייעַ מוסיף הרי"ף,  להטות את המכתשת בעת כתישת שאין צריך , ויש סיוע לסברא זו - אְסָברָ  ןָהֵדי ֻוִמְסֻתַ

ַאְמִרינָ  אהָ מֵ ביום טוב, תבלין  ש ֶ  ברַ ממעשה זה שאמרה הגמרא, ד - ןֻדְ ֵ מַ  תש  ָ קול  - אְכנָ ֻבוֻ  לקָ ביום טוב  עש 

יָתאִ  ִמֻגוֹ  וַלא יַהארב ששת,  רָאמַ כתישה במכתשת,  אין קול זה נשמע מתוך ביתי, לפי שלימד רב  - אהוֻ  יֻבֵ

ינָ ששת את בני ביתו שלא ידוכו ביום טוב כדרך שדכים ביום חול.  והקשתה הגמרא, כיצד ידע זאת  - ןְוַאְקש ִ

 ותירצה הגמרא, - קֻוָפִרי שמא היטו את המדוכה ודכו בה בצורה זו, -יֵקי ְוַדיְ  יַאְצלֵ  יַאְצלֻויֵ  אְוִדְלמָ רב ששת, 

ְמֵעיהֻ  ַ ֲהוָ  ש  שמע רב ששת שקול הכתישה צלול, ואילו כשדכים בהטיה אין הקול צלול.  - ָקֵליהֻ  לִצי הֻדַ

ְבִלי אְוִדיְלמָ מרא ושאלה, גהמשיכה ה טוב שלא  שמא היו דכים תבלין, שמותר לדוך אותו ביום - ָהווֻ  ןֻתַ

ְבִליבשינוי. ותירצה,  בשעה שכותשים תבלינים נשמע קול כעין נביחה, בשעה  - ַלְיהוֻ קָ  חְמַנבַֻ  יְנבֻוחֵ  ,ןֻתַ

קָ שגרעיני התבלינים משתברים במדוכה. מסיים הרי"ף את ראייתו,  ינָ  אִמֻדְ ש ִ ומכך שהקשתה הגמרא  - ןַמֻקְ

ְמֵעיהֻ  קֻוָפִריא היטו ודכו, שמ - ְוַדְייקוֻ  ַאְצֵלי יַאְצלֻויֵ  אְוִדיְלמָ  ַ ֲהוָ  ש  ותירצה שהיה הקול צלול,  - ָקֵליהֻ  לִצי הֻדַ

ינָ  רְוָהדַ  ְבִלי אְוִדיְלמָ  ןַאְקש ִ ְמִעינָ וחזרה והקשתה שמא היה זה תבלין,  - ָהווֻ  ןֻתַ ַ ַתְבִלי ןש ֻ  - הַהְצָלאָ  ָבעוֻ  אלֹ  ןֻדְ

ְמִעינָ  אילָ ֻוִממֵֻ מוכח שמותר לדוך תבלינים ביום טוב ללא הטיה.  ַ הָ ויש ללמוד מכך  - ןש ֻ ָאמַ  אֻדְ  בְלרַ  ברַ  רֻדְ

ְרְדלָ  אַאחָ  ְבִלי לֲאבָ אמר זאת רק לענין כתישת מלח,  - ֵליהֻ  רָקָאמַ  חֶמלַ  ןְלִעְניָ הטה ודוך,  - ְודֹוךְ  יַאְצלֵ  אֻבַ  אלֹ  ןֻתַ

ֲהָלכוֹ וכך נפסקה ההלכה  - אִהְלְכתָ  אִאיְפִסיקָ  יְוָהכִ  אין צורך להטותו ולדוכו. - הַהְצָלאָ  ָבעוֻ  סֻוקוֹ  תֻבַ  תֻפְ

דֹולוֹ  תֻוַבֲהָלכוֹ    ת.ֻגְ

 

נוֻ הגמרא מביאה דינים נוספים לענין כתישה ביום טוב:  נָ  ֻתָ י ןֵאישנו חכמים בברייתא,  - ןַרֻבָ  - ינֵ ִטיסְ  ןעֹוש ִ

יכֻ  ןְוֵאיאין כותשים ביום טוב את החיטים עד שנחלק כל גרגר חיטה לארבעה חלקים,  ש ֶ  ןֹוְתש ִ ַמְכֻתֶ  .תֻבְ

ותמהה הגמרא על לשון הברייתא, מדוע כפלה את דבריה, והרי ודאי שדרך עשיית הטיסני הוא על ידי 

לכך  םַטעַ ה המַ כך היא כוונת הברייתא,  - רָקָאמַ  יָהכִ  ותירצה הגמרא, - אְוָתִריְצנָ כתישת החיטים במכתשת. 

י ןֵאיש ֵאי יְלפִ  ִטיְסֵני, ןעֹוש ִ ֶ י ןש ֻ ש ֶ  ןֻכֹוְתש ִ ַמְכֻתֶ   .תֻבְ

 ץֶארֶ  יִלְבנֵ העמידה זאת הגמרא  - אאֹוִקיְמנָ וברייתא זו, האוסרת לכתוש חיטים ביום טוב,  - אַמְתִניתָ  אְוהָ 

ָראֵ   - ןְלִדידָ  לֲאבָ שהחיטים שלהם יפות, ואף אם יכתשו אותם בערב יום טוב לא יפוג טעמם )רמב"ם(,  ,לִיש ְ

יחיטים הנכתשות בערב יום טוב פג טעמם ביום טוב, לנו, בני חוץ לארץ, ש ש ֶ  ןֻכֹוְתש ִ ַמְכֻתֶ שיש  ,הְקַטנָֻ  תֻבְ

ַתְניָ בכך שינוי מהדרך הרגילה, לפי שבדרך כלל אין כותשים בקטנה אלא תבלינים, ולא תבואה.  שהרי  - אֻדְ

י ןֵאיכך שנינו בברייתא,  ת ןֻכֹוְתש ִ ֶ ש  ַמְכֻתֶ דֹולָ  ֻבְ י לֲאבָ ביום טוב,  הֻגְ ת ןֻכֹוְתש ִ ֶ ש  ַמְכֻתֶ  - אְואֻוִקיְמנָ  .הְקַטנָֻ  ֻבְ

בֶ  יִלְבנֵ והעמידה הגמרא ברייתא זו   ל.ֻבָ

לַ  ,יפִֻ פָֻ  ברַ מביאה הגמרא מעשה בענין זה:  מֻואֵ  רמַ  יְלבֵ הזדמן ביום טוב  - עִאיֻקְ הביאו לפניו  - ֵליהֻ  ַאְייתוֻ  ,לש ְ

ְיסָ  ולא רצה לאוכלה, מחשש שנכתשו החיטים ביום טוב עצמו,  - לָאִכי אְולֹ העשויה מחיטים כתושות,  ,אֻדַ

ש ֶ  אְוִדיְלמָ באיסור. שואלת הגמרא,  ַמְכֻתֶ שמא כתשו את החיטים במכתשת קטנה, בהיתר.  - ֲעָבדֻוהָ  הְקַטנָֻ  תֻבְ

ֲהוָ  ַחְזֵייהֻ ומשיבה,  י הֻדַ ֻיֵ תשת ראה רב פפי שהחיטים כתושות היטב, כדרך שהם נכתשים במכ - יְטפֵ  קֻדַ

מוֹ  אְוִדיְלמָ ממשיכה הגמרא ושואלת,  גדולה. שמא כתשו את החיטים בערב יום טוב.  - ֲעָבדֻוהָ  לֵמֶאֻתְ

ֲהוָ  ַחְזֵייהֻ ומשיבה,  הבחין רב פפי שמקום הקילוף של החיטים היה לבן ובוהק ביותר,  - יְטפֵ  ִציַהֵריהֻ  ףָקלֵֻ  הֻדַ
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ֵעי יְואִ כדרך שנראים חיטים שנכתשו בו ביום, ולא מאתמול.  ואם תרצה אומר לך תירוץ אחר,  - אֵאימָ  תֻבָ

אנֵ  מדוע חשש רב פפי, ָ מֻואֵ  רמַ  יבֵֻ  יש  ִאיכָֻ  שונה הוא ביתו של מר שמואל,  - לש ְ ִריצֻותָ  אֻדְ ָעְבדִ  אֻפְ שהיו  - יֻדְ

לחשוש שגם כתשו את החיטים באיסור ]ואמנם מר שמואל מצויים שם עבדים הפרוצים בעבירות, ולכן יש 

הכיר היטב את עבדיו, וידע שאף שבשאר דברים הם פרוצים, אך אינם מזלזלים באיסורים ממש, ולא עצמו 

יכשילוהו במאכלות אסורות, אך רב פפי לא הכירם היטב, וכיון שידע שהם פרוצים, לא סמך עליהם 

 )ריטב"א([.

 

 משנה

יוֹ  תִקְטִנֻיוֹ  ררֵ ַהֻבוֹ  משנתנו עוסקת בדיני ברירה ביום טוב, מה הוא האופן המותר: מתוך הפסולת  בטוֹ  םֻבְ

אי אֹוְמִריםהמעורבת בהם,  ֻמַ ַ ית ש  ל .לְואֹוכֵ  ,לאֹוכֶ את ה רֻבֹורֵ  ,ֻבֵ ַדְרֻכוֹ  רֻבֹורֵ  ,אֹוְמִרים ֻוֵבית ִהֻלֵ ורשאי אף  ,ֻכְ

ָקנוֹ ליטול את הפסולת מתוך האוכל, וכן רשאי לעשות זאת  ְמחוֻ  ןֻבְ  לֲאבָ ברירה, שהם כלים המיוחדים ל יֻוְבֻתַ

ַטְבלָ יעשה זאת  אלֹ  ָנפָ  אְולֹ  אֻבְ ָברָ  אְולֹ  הֻכְ ֻכְ לזמן כמות גדולה הנעשית כיון שהדרך לברור בכלים אלו רק  ,הֻבַ

ְמִליאֵ  ןַרבָֻ מרובה, ונראה כטורח מיום טוב ליום חול.  ֹולֶ  ֵמִדיחַ  ףאַ  ,ראֹומֵ  לֻגַ רשאי הוא להדיח את  - הְוש 

 על גבי המים, ויסירנה.תצוף סולת התערובת במים רבים, עד שהפ

 

 גמרא

שנינו במשנה, 'ובית הלל אומרים, בורר כדרכו', והיינו אפילו פסולת מתוך אוכל. הגמרא מבארת באיזה 

ְניָ  אופן אמרו בית הלל את דבריהם: ְמעוֹ  ןַרבָֻ  שנינו בברייתא, - אֻתַ ְמִליאֵ  ןבֶֻ  ןש ִ ָבִרים ֲאמֻוִרים ,ראֹומֵ  לֻגַ ה ֻדְ ֵמֶ  ֻבַ

ְזמַ מותר להוציא את הפסולת, ש ָהֹאכֶ  ןֻבִ ֶ סֹלֶ  לעַ  הְמֺרבֶֻ  לש  וכיון שהפסולת מועטת קל יותר להוציאה,  ,תַהֻפְ

סֹלֶ אם ה לֲאבָ והדבר מותר ביום טוב.  ְברֵ  ,לָהאֹוכֶ  לעַ  הְמֺרבָֻ  תֻפְ יחַ  ,לָהאֹוכֶ  תאֶ  לנֹוטֵ  לַהכֹֻ  יֻדִ סֹלֶ  תאֶ  ֻוַמֻנִ  .תַהֻפְ

סֹלֶ אם התמהה הגמרא,  יטָ  ,לָהאֹוכֶ  לעַ  הְמֺרבָֻ  תֻפְ ש ִ  אִאיכָֻ  ימִ פשוט הדבר שאסור להוציא את הפסולת,  - אֻפְ

רֵ  ןַמא ָ ש  וכי יש מי שמתיר לטרוח טירחא מרובה ולהוציא את הפסולת, הרי ודאי עליו להוציא את  - יֻדְ

זה אלא באופן לא הוצרכה הברייתא להשמיענו דין  - אְצִריכָ  אלֹ האוכל, שהוא המעט. מתרצת הגמרא, 

ָנִפיש   ִטיְרחָ  ֻדְ עֻורָ  רְוזֻוטָ  אֻבְ ש ִ ובאופן כזה מוטב שהפסולת מעטה בכמותה, אך מרובה בטירחת הוצאתה,  - אֻבְ

למעט בטירחא ולהוציא את האוכל מהפסולת, וזו כוונת הברייתא ש'הפסולת מרובה על האוכל', והיינו 

 ל.של הוצאת האוכעל הטירחא מרובה שבהוצאתה שהטירחא 

 

 משנה

אי ֻמַ ַ ית ש  ִחין ֵאין אֹוְמִרים, ֻבֵ ֻלְ ַ יֹום טֹוב ְמש  אמתנות איש לרעהו  ֻבְ ֻוֵבית מאכל המוכן לאכילה מיד.  - ָמנֹות ֶאֻלָ

ל אֹוְמִרים, ִחין ִהֻלֵ ֻלְ ַ ֵהָמהגם  ְמש  ה ֻבְ ין ְועֹוף, ַחֻיָ חֻוִטין, ַחֻיִ חִ שניתן להכשירם לאכילה ביום טוב עצמו.  ֻוש ְ ֻלְ ַ  יןְמש 

ָמִנים, ֵיינֹות, בֻוָאה, לֹא ֲאָבל ְוִקְטִנֻיֹות, ֻוְסָלתֹות ש ְ יכיון שהיא טעונה טחינה, ואסור לטחון ביום טוב.  ֻתְ  ַרֻבִ

ְמעֹון יר ש ִ ְתבֻוָאה,גם  ַמֻתִ  ובגמרא יבואר טעמו. ֻבִ
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 גמרא

ִנישנינו במשנה, 'ובית הלל אומרים משלחין בהמה חיה ועוף' וכו'.  ֻלֹא ֻוִבְלַבד יֵאל,ְיחִ  ַרב ֻתָ ֶ ם ש  ֵ ֻוָרה ַיֲעש  ש   - ֻכְ

לא יעמיד שורה של בני אדם שיוליכו את המנות לחבירו, כיון שנראה הדבר כאילו מוליכם לשוק למכירה. 

אומבארת הגמרא,  ֻנָ חֻוָתה ֵאיןשנינו בברייתא,  - ֻתַ ֻוָרה' ֻפְ ה 'ש  ָ לֹש  ְ ֵני ִמש ֻ   ָאָדם. ֻבְ

 

ישנינו במשנה,  יר ְמעֹוןש ִ  'ַרֻבִ ְתבֻוָאה'. ַמֻתִ לומבארת הגמרא את טעם ההיתר, בתבואה  ֻבִ ֶ ים, ש  כיון  ִחֻטִ

ֹותשיכול  עֹוִרים,מין מאכל העשוי מחיטים שלמות. ובתבואה של  - ֲעָסִסיֹות ֵמֶהם ַלֲעש  ןכיון שיכול  ש ְ  ִלֻתֵ

ֶהְמֻתֹו. ִלְפֵניאותם  ין,וב ֻבְ ֹותכיון שיכול  ֲעָדש ִ מאכל העשוי מעדשים שלמות, וכיון שאין  - ִסיִסיםְר  ֵמֶהן ַלֲעש 

 צורך לטחון את התבואה כדי ליהנות ממנה ביום טוב עצמו, מותר לשלחה במתנה לחבירו.

 

 משנה

ִחיןמשנתנו ממשיכה לעסוק בדין שליחת מתנות ביום טוב:  ֻלְ ַ יןבגדים,  - ֵכִלים ְמש  פֻוִרין ֻבֵ ֵאיָנן ֻוֵבין ֻתְ ֶ  ש 

פֻוִרין, י ַעל ַאף ֻתְ ש   ֻפִ ֻיֵ ֶ ֶהן ש ֻ ְלַאִים ֻבָ ]ובגמרא יבואר מה  ַהֻמֹוֵעד ְלצֹוֶרךְ  ְוֵהןשעטנז, והם אסורים בלבישה,  - ֻכִ

לאין שולחים  - לֹא ֲאָבלהשימוש שיש בבגדי כלאים[.  ר, ַסְנֻדָ שאסרו חכמים לנועלו בשבתות וימים  ְמֺסֻמָ

ֵאינוֹ  ִמְנָעל ְולֹאטובים,  ֶ פֻור, ש  ינו ראוי לשימוש ביום טוב. כיון שאי ֻתָ  ִמְנָעלמשלחים  לֹא ַאף אֹוֵמר, ְיהֻוָדה ַרֻבִ

ֵנימעור שעדיין לא נצבע,  ָלָבן, הֻוא ִמֻפְ ֶ ָלל, ֶזהשיצבענו בשחור. מסיימת המשנה:  אֻוָמן ָצִריךְ  ש  ל ַהֻכְ  ֻכָ

ֵנאֹוִתין ֶ יֹום טֹוב,שמותר להשתמש בו  - ֻבוֹ  ש  ִחין ֻבְ ֻלְ ַ  אֹותֹו. ְמש 

 

 ראגמ

שנינו במשנה, 'משלחין כלים בין תפורין ובין שאינן תפורים, אף על פי שיש בהם כלאים'. תמהה הגמרא, 

ָלָמא ש ְ פֻוִרין,מובן דין המשנה לגבי  - ֻבִ ְלֻבֻוש   ֲחזוֻ ד ֻתְ ֵאיָנןראויים הם ללבישה.  - ַלֻמַ ֶ פֻוִרים ש  גם כן  - ַנֵמי ֻתְ

אראויים הם להתכסות בהם,  - ַכסֻוֵיילְ  ֲחזוֻ מובן הדין, שמותר לשולחם, כיון ד ְלַאִים,בגדים שיש בהם  ֶאֻלָ  ֻכִ

לאיזה שימוש הם ראויים ביום טוב, שמחמת כן מותר  - ָחזוֻ  ְלַמאיואסור ללובשם או להתכסות בהם, 

יָמא ְוִכילשולחו. מוסיפה הגמרא,  ה על שראויים הם לישיב - ָעַלְייהוֻ  ְלַמְזָגא ֲחזוֻ ואם תרצה לומר ד - ֻתֵ

ְנָיאגביהם,   ָעֶליָך', ַיֲעֶלה לֹא ַׁשַעְטֵנז ִכְלַאִים והרי שנינו בברייתא בדרשת הפסוק )ויקרא יט יט( 'ּוֶבֶגד - ְוָהֻתַ

ה ֲאָבלשדווקא בדרך העלאה על הגוף אסור להשתמש בבגד שעטנז,  יָך, ַמִציעוֹ  ַאֻתָ ְחֻתֶ זהו רק מעיקר דין  ֻתַ

ֹות ָאסֻור ,ֲחָכִמים ָאְמרוֻ  ֲאָבלהתורה,  ן, ַלֲעש  ֵזָרהלשבת על גבי בגד שעטנז,  ֻכֵ א ֻגְ ֻמָ ֶ ֵרךְ  ש  ֻכָ חוט -] ַאַחת ִניָמה ֻתִ

רֹו, ַעלאחד[ מבגד השעטנז  ָ ש  ובבגד גדול וגס אפילו חוט אחד יכול לחמם את המקום שהוא נכרך בו על  ֻבְ

ים אלו אסורה מדרבנן מדוע בשרו, ונמצא שנהנה מהכלאיים בדרך לבישה, וכיון שאפילו הישיבה על בגד

יָמא ְוִכימותר לשולחם ביום טוב.  ַמְפִסיק ֻתֵ יֵני ִמיֵדי ֻדְ יֵני ֻבֵ ואם תרצה לומר שמותר לשבת על הכלאיים  - ֻבֵ

כאשר יש בגד אחר המפסיק בינו לבין הכלאים, שבאופן זה אין חשש שייכרך עליו חוט מבגד הכלאים, 
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י ְוָהָאַמר ְמעֹון ַרֻבִ ן ש ִ י ָאַמר ִזי,פָֻ  ֻבֶ ן יֹוֵסי ַרֻבִ אֻול, ֻבֶ ָ ֻום ש  א ְקָהָלא ִמש ֻ ָ יש  ַלִים ַקֻדִ ָ ירֻוש  ֻבִ ֶ בשם העדה הקדושה  - ש 

ר ֲאִפילוֻ )ירושלמי מע"ש פ"ב ה"ט([,  מנסיא בן שמעון ורבי המשולם בן יוסי שבירושלים ]וזהו כינוי לרבי ֶ  ֶעש 

עֹות י ַעל זוֹ המונחות  ַמֻצָ ֻבֵ יֵניֶהן, םְוִכְלַאיִ  זֹו, ֻגַ ן ָאסֻור ֻבֵ ָ ואם כן אף באופן כזה לא ניתן להשתמש  ֲעֵליֶהן, ִליש 

ֵני עֻוָלא, ְוָהָאַמר ִוילֹון,תורת בְֻ אם תרצה לומר שניתן להשתמש בו  ְוֶאֻלָאבבגד כלאיים.   ִוילֹון ָאְמרוֻ  ַמה ִמֻפְ

ֵנינו מקבל טומאה, מקבל טומאה, ומדוע אינו נחשב כקיר מקירות הבית, שאי - ]ָטֵמא[ )אסור( ש   ִמֻפְ ֻמָ ַ ַהש ֻ ֶ  ש 

ם ֶנְגֻדֹו, ִמְתַחֻמֵ  וכיון שנחשב הוא כבגד לענין קבלת טומאה, יש להחשיבו כבגד גם לענין איסור כלאיים. ֻכְ

א,מתרצת הגמרא,  יןמדובר  ֶאֻלָ ַקש ִ בבגדים קשים, שאינם מחממים כלל, ובאופן זה מותר לשכב עליהם,  - ֻבְ

י ָאַמרין זה וכמו ד - ָהא ֻכִ ֵריהֻ  הֻוָנא ַרב ֻדְ ַרבבנו[ -] ֻבְ ַע, ֻדְ ֺ א ַנְמָטא ַהאי ְיהֹוש  ְמֻדָ ָנָרש  קשה  ֶלֶבדאותו  - ֻגַ של  - ֻדְ

ְרָיא, ָנָרשהמקום ששמו  ַ מותר לשבת עליו, כיון שהוא קשה ואינו מחמם כלל, ואין חוט עשוי להימשך  - ש 

ִליסממנו ולהיכרך על האדם היושב עליו.  זֻוֵזי ֻוְצָרֵרישהיו מניחים תחת העקב,  ֶלֶבדכמין  - ַעְרֻדְ יֵטי ֻדְ  ְוִדְפש ִ

ֶהם ֵאיןומין תיק שהיו מניחים בו מעות וזרעים, גם אם הם עשויים מצמר ופשתן  - ֻוְדִביְזָרֵני ֻום ֻבָ איסור  ִמש ֻ

ְלַאִים, ֵאין ְלִפי ֻכִ ֶ ֶרךְ  ש  ָכְך. ִחֻמֻום ֻדֶ  ֻבְ

 

ְרִסיָנןהגמרא במסכת נדה, לגבי איסורי כלאיים:  הרי"ף מביא עתה את סוגיית המסכת בְֻ  ֻגַ נוֻ )סא:(,  ִנֻדָ  ֻתָ

ָנן ֶגדשנו חכמים בברייתא,  - ַרֻבָ ָאַבד ֻבֶ ֶ ְלַאִים ֻבוֹ  ש  בגד צמר שיש בו חוט של פשתן, אך אין ידוע היכן הוא  - ֻכִ

רֶ  לֹא ֶזה ֲהֵריאותו חוט וממילא אי אפשר להוציאו ולהכשירו,  שמא יחזור העובד  ֻכֹוָכִבים, ְלעֹוֵבד ֻנוֻ ִיְמֻכְ

 ְולֹאכוכבים וימכרנו לישראל בחזקת כשרות, ואותו ישראל לא יוכל לדעת שיש בבגד חוט של כלאיים, 

ֻנוֻ  ֶ ַעת ַיֲעש  מחשש שמא ייקרע בגדו של האדם, ויחתוך חתיכה מהמרדעת ויתפרנה בבגדו, ויתכן  ַלֲחמֹור, ִמְרֻדַ

ה ֲאָבלחוט של הכלאיים, שבאותה חתיכה יהיה ה ֶ ְכִריִכין אֹותוֹ  עֹוש  שהרי המת פטור מן המצוות.  ְלֵמת, ֻתַ

ר ַרְפָרם ָאַמר א, ֻבַ ֻפָ א, ַרב ָאַמר ֻפָ ֶגד ִחְסֻדָ ָאַבד ֻבֶ ֶ ְלַאִים, ֻבוֹ  ש  ר, צֹוְבעֹו, ֻכִ ַעְמָראוהטעם לכך,  ֻוֺמֻתָ ָנא ֻדְ  ָלא ְוִכיֻתְ

ֲהֵדי ִציְבָעא ְלהוֻ  ָסֵליק כיון שהצמר והפשתן אינם נצבעים יחד יפה, כיון שהפשתן אינו קולט כל כך  - ֵדיֲהדָ  ֻבַ

ָלא ְוֵכיָוןאת הצבע, כמו הצמר, ואם היה חוט פשתן מעורב בבגד הצמר היה ניכר מיד מחמת הצבע,   - ָיַדע ֻדְ

ר ֵאיָמרומאחר ואין ניכר החוט של הפשתן בבגד על ידי הצבע,  שמן הסתם נשר אנו אומרים  - ְנַתר ִמְנֻתָ

 אותו חוט ואיננו מעורב בבגד, ומותר ללובשו.

ֵמיהֻ  ָאָחא ַרב ָאַמר ְ ַמרמשמו[ -] ִמש ֻ ָאַבד ַמאן ַהאי זֻוְטָרא, ֻדְ ָנא חֻוָטא ֵליהֻ  ֻדְ ִכיֻתָ ְגִליָמא ֻדְ ַעְמָרא ֻבִ מי שהתערב  - ֻדְ

ֵקיהֻ לו חוט של פשתן בבגד של צמר,  יק ִאי ְיִדיעַ  ְוָלאוניתק את אותו חוט,  - ְוַנֻתְ יק לֹא ְוִאי ַנֻתֵ ואינו יודע  - ַנֻתֵ

יראם התנתק כולו או רק חלקו,  ֻפִ ַ ֵמי ש  מותר הבגד בשימוש, ואינו צריך לחשוש שמא נשאר חלק מחוט  - ֻדָ

אֹוַרְייָתאומה הטעם לדין זה, כיון ד - ַטֲעָמא ַמאיהפשתן בבגד.   ִתְלַבׁש מעיקר דין התורה, הרי 'ֹלא - ִמֻדְ

ֵהא ַעדנאמר בפסוק, ומלשון 'ַׁשַעְטֵנז' יש ללמוד שאין איסור בדבר  - ַרֲחָמָנא ָאַמר ַעְטֵנז'ש ַ  ֻיְ ֶ הבגד המעורב  ש 

ֻועַ בצמר ופשתן  ושיהיו  - ְונֻוזחוטי הצמר וחוטי הפשתן נטוו יחד,  - ָטוֻויסרוק יחד, צמר ופשתן,  - ש 

את הבגד ]כך פירש רש"י, אך דעת ר"ת והר"ן ועוד  ארוגים יחד, אך בלא זה אין תערובת חוט פשתן אוסרת

ראשונים שגם אם כל אחד מהמינים סרוק וטווי ושזור בפני עצמו, וחיברם יחד, יש בכך איסור תורה, 

ָנןוסתם בגד אינו שזור ואינו אסור מן התורה[,  ָגְזרוֻ  הֻוא ְוַרֻבָ יהֻ  ֻדְ וחכמים הם שגזרו איסור אף באופן  - ֻבֵ
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יָוןובאופן זה שאנו עוסקים בו,  - ְוַהאירב ללא סריקה טוויה ואריגה, שהיה החוט מעו ֵקיהֻ  ֻכֵ ַנֻתְ כיון  - ֻדְ

ֵקיהֻ שניתק את עיקר החוט,   אנו מניחים שניתק את כולו, ולא אסרו חכמים דבר זה במקום ספק. - ַנֻתְ

י ַרבהקשה  - ָלהֻ  ַמְתִקיףמקשה הגמרא,  רה בכלאיים עד שיהיו הצמר על עיקר דין זה, שאין איסור תו ַאש ִ

שמא נאמר שאין זו כוונת התורה בלשון 'שעטנז', אלא די  - ְוֵאיָמאוהפשתן סרוקים וטוויים וארוגים יחד, 

ֻוַע, אוֹ בכך שיהא אחד מהדברים,  וממילא אף כשנארג חוט אחד של פשתן בבגד צמר יש  נֻוז, אוֹ  ָטוֻוי, אוֹ  ש 

יודע בבירור שהוציא את החוט לגמרי, הבגד אסור מספק, כדין כל  בכך איסור תורה, וכל זמן שאין האדם

 ספק איסור תורה, שמחמירים בו.

ַמרוההלכה היא  - ְוִהיְלְכָתאפוסקת הגמרא את ההלכה:  שאין איסור תורה עד שיהיו הצמר  זֻוְטָרא, ֻכְ

ִקיְנהוֻ והפשתן גם סרוקים גם טוויים וגם ארוגים יחד, ויש ללמוד זאת  ֲחָדא ַרֲחָמָנא ִמְדַאֻפְ ָתא ֻבַ מכך  - ִמיֻלְ

שכללה התורה את שלשת הדברים במילה אחת, של 'שעטנז', בא הכתוב ללמדנו שיש צורך שיתקיימו 

 שלשת הדברים, ולולא זאת אין כאן אלא איסור דרבנן.

 

ָלל, 'ֶזהשנינו במשנה,  ל ַהֻכְ אֹוִתין ֻכָ ֻנְ ֶ יֹום ֻבוֹ  ש  ִחין טֹוב ֻבְ ֻלְ ַ ת ַרב '.אֹותוֹ  ְמש  ֶ ש  ֵ ָרא ש  ָ ָנן ְלהוֻ  ש  התיר לבני  - ְלַרֻבָ

ֻדֹוֵריהישיבה  ַ יןלשלוח במתנה  - ְלש  ִפֻלִ יֹום ֻתְ י,הקשה לו  - ָאַמר ֵליהֻ  טֹוב. ֻבְ ֻיֵ ָנן ֲאָנן ְוָהא ַאֻבַ והרי אנו שנינו  - ֻתְ

לבמשנה  אֹוִתין 'ֻכָ ֻנְ ֶ יֹום ֻבוֹ  ש  ִחין טֹוב ֻבְ ֻלְ ַ שאין משתמשים בו ביום טוב עצמו, אין ומשמע שדבר  אֹותֹו', ְמש 

שולחים אותו, וכיון שאין מניחים תפילין ביום טוב, מאחר והיום עצמו הוא 'אות', אם כן מדוע מותר 

כך  - ָקֲאַמר ָהִכיהשיב לו רב ששת, אין פירוש המשנה כמו שחשבת, אלא  - ָאַמר ֵליהֻ לשולחם במתנה. 

ָלל, ֶזהמתפרשת המשנה,  ל ַהֻכְ אֹוִתיןש ֶ  ֻכָ חֹול, ֻבוֹ  ֻנְ כלומר שהוא דבר מוכן לשימוש ואינו צריך תיקון,  ֻבְ

ִחין ֻלְ ַ יֹום אֹותוֹ  ְמש  ויש לקרוא את המשנה כך, 'כל שנאותין ממנו', והיינו אפילו בחול, 'ביום טוב  טֹוב, ֻבְ

 משלחין אותו'. 

ֻנֹוְלָדה  ֶ יָצה ש   ְסִליק ְלהֻו ֻבֵ
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 משנה

ָחל טֹוב יֹום ן יום טוב שחל סמוך לשבת:המשניות הבאות עוסקות בדי ֶ ת, ֶעֶרבב ִלְהיֹות ש  ֻבָ ַ  לֹא ש 

ל ֵ ה ְיַבש ֻ ְתִחֻלָ ת טֹוב ִמֻיֹום ֻבִ ֻבָ ַ לא יבשל ביום טוב באופן שתחילת ועיקר הבישול הם עבור  - ְלש 

ל ֲאָבלהשבת,  ֵ ם טוב אם נשאר מהמאכל חלק שלא נאכל ביו - הֹוִתיר ְוִאם טֹוב, ְליֹום הֻוא ְמַבש ֻ

ת, הֹוִתירעצמו,  ֻבָ ַ  ומותר לאוכלו בשבת.  ְלש 

העתה מבארת המשנה את דין הנחת 'עירוב תבשילין':  ֶ ילהאדם  ְועֹוש  ְבש ִ  ְוסֹוֵמך טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב ֻתַ

ת, ָעָליו ֻבָ ַ יתובגמרא יבואר טעם עשיית עירוב זה. ומביאה המשנה מחלוקת בדין זה:  ְלש  אי ֻבֵ ֻמַ ַ  ש 

ֵניצריך להניח  אֹוְמִרים, ְ יִלין. ש  ִ ְבש  ל ֻוֵבית ֻתַ ילדי בהנחת  אֹוְמִרים, ִהֻלֵ ְבש ִ בית שמאי  ֻומֹוִדים ֶאָחד. ֻתַ

ָדג ָעָליו, ֻוֵביָצה ֻבְ ֶ ֵהןשהיתה דרכם לסוך את הדג בביצה בעת שצולים אותו,  ש  ֶ ֵנינחשבים  ש  ְ  ש 

יִלין. ִ ְבש    ֻתַ

ָאַבד אוֹ ורך העירוב, אכל קודם השבת את התבשיל שהכין לצ - ֲאָכלוֹ  ֶ  לֹאקודם כניסת השבת,  ש 

ל ֵ ה ָעָליו ְיַבש ֻ ְתִחֻלָ יראינו יכול לסמוך עליו ולבשל לצורך השבת, אבל אם  - ֻבִ ֻיֵ ִ ֻנוֻ  ש  לאפילו  ִמֻמֶ  ֻכָ

הֻוא, ֶ ת,  ָעָליו סֹוֵמך ש  ֻבָ ַ  לבשל ביום טוב לצורך השבת.ְלש 

 

 גמרא

אטוב, וסומך עליו לשבת'. מבררת הגמרא, שנינו במשנה, 'ועושה תבשיל מערב יום  י ְמֻנָ י ַהֻנֵ  - ִמיֻלֵ

מנין נלמד דין זה, כלומר, אמנם תקנת חכמים היא זו ובודאי אינה כתובה בפירוש בתורה, אך מכל 

מֻוֵאל, ָאַמרמקום על איזה פסוק סמכו חכמים בתקנה זו.  ָאַמר ש ְ שהרי כך נאמר בפסוק  - ְקָרא ֻדְ

ת יֹום ֶאת ר'ָזכוֹ )שמות כ ח(  ֻבָ ַ ֹו', ַהש ֻ ש   ַאֵחרמחמת יום  - ֵמַאֵחר ָזְכֵרהֻו,ומכך שהזהירה התורה  ְלַקֻדְ

א ֻבָ ֶ יחֹו,  ש  ֻכִ ְ והיינו יום טוב, האוסר לבשל בו לצורך שבת, והרי זה כאילו יום טוב בא להשכיח ְלַהש 

 כר את כבוד השבת.את כבוד השבת, ועל ידי העירוב יכול האדם לבשל ביום טוב לצורך השבת, וזו

ממשיכה הגמרא ומבררת, מאחר והפסוק אסמכתא בלבד הוא, ועיקר דין העירוב הוא מתקנת 

ֵדי ָרָבא, ָאַמר מה הטעם שראו חכמים צורך לתקן זאת. - ַטֲעָמא ַמאי חכמים, מתוך שזוכר את ש ֶ  ֻכְ

ְברֹורהשבת  ת, ָיָפה ָמָנה ֻיִ ֻבָ ַ ששנינו במשנה שאם אבד עירובו קודם  ]ואף טֹוב. ְליֹום ָיָפה ֻוָמָנה ְלש 

השבת אינו רשאי לבשל מיום טוב לשבת, ולכאורה אין זה כבוד השבת. אין הדבר כן, אלא מוטב 

שיתבטל שבת אחת מעונג שבת על ידי שלא יוכל לבשל, ועל ידי זה יתענג בכל השבתות האחרות. 

יזכור לברור מנה יפה לשבת אבל אם נתיר לו לבשל גם כשנאבד עירובו, יתרשל בשמירתו ולא 

 כלל )ר"ן([. 

י ַרב ֵדיעירוב תבשילין לא נתקן לכבוד שבת, אלא לכבוד יום טוב,  ָאַמר, ַאש ִ ֻיֹאְמרוֻ  ֻכְ ֶ האנשים,  ש 

ת,צורך לְ אפילו  טֹוב ִמֻיֹום אֹוִפין ֵאיןהרי  ֻבָ ַ  טֹוב ִמֻיֹוםשאסור להכין  ָוחֹוֶמר ַקלללא עירוב תבשילין,  ש 

 ְלחֹול.

 



 המבואר       שנימסכת ביצה, פרק        רב אלפס

 

24 

ְנָיאהגמרא מביאה ברייתא בענין סדר ההנהגה הראוי בימים טובים:  ישנינו בברייתא,  - ֻתַ  ַרֻבִ

יֹוםלעשות שום דבר  ְלָאָדם לוֹ  ֵאין אֹוֵמר, ֱאִליֶעֶזר א טֹוב, ֻבְ ֹוֶתה, אֹוֵכל אוֹ  ֶאֻלָ ב אוֹ  ְוש  ֵ ֹוֶנה יֹוש   - ְוש 

יעוסק בתורה.  עַ  ַרֻבִ ֺ ֵקהוֻ  אֹוֵמר, ְיהֹוש  ה, ַלֲאִכיָלה ֶחְציוֹ יש לחלק את הזמן ביום טוב לשנים,  - ַחֻלְ ִתֻיָ ְ  ֻוש 

. ְלֵבית ְוֶחְציוֹ  ְדָרש  י ָאַמר ַהֻמִ ֵניֶהם יֹוָחָנן, ַרֻבִ ְ וֻ  ֶאָחד ִמְקָרארבי אליעזר ורבי יהושע,  - ֻוש  ְרש  למדו  - ֻדָ

יום טוב,  את דבריהם מאותם הפסוקים, שהרי לכאורה יש סתירה בין הפסוקים האמורים בענין

תֻוב ומשמע שצריך לעסוק  ֱאלֹוֶקיָך', 'ַלה 'ֲעֶצֶרתשנאמר בפסוק אחד )דברים טז ה(  - אֹוֵמר ֶאָחד ֻכָ

ְהֶיה 'ֲעֶצֶרת)במדבר כט לה(  אֹוֵמר ַאֵחר ְוָכתֻובבתורה ותפילה ביום זה,  ומשמע שצריך  ָלֶכם', ֻתִ

יַצד ָהאהאדם לאכול ולשתות ביום טוב,  ישב את שני הפסוקים, שלא יסתרו זה את איך ניתן לי - ֻכֵ

יזה,  ֻלוֹ  אוֹ שיכול האדם לבחור כיצד לנהוג ביום טוב,  ָסַבר, ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ ֻלוֹ  אוֹ  ,'ַלה ֻכֺ י ָלֶכם. ֻכֺ  ְוַרֻבִ

עַ  ֺ ֵקהוֻ  ָסַבר, ְיהֹוש    ָלֶכם. ְוֶחְציוֹ  ,'ַלה ֶחְציוֹ יש לחלק את היום לשני חלקים,  - ַחֻלְ

ְרִסיָנן ֶפֶרק ְפָסִחיםמסכת בְֻ ינו שנ - ֻגַ ָבִרים ֵאֻלוֻ  ֻבְ י ָאַמר)סח:(,  ֻדְ גם רבי אליעזר וגם  - ַהֻכֹל ֶאְלָעָזר, ַרֻבִ

ֲעֶצֶרת מֹוִדיםרבי יהושע  ָבִעיַנןבחג השבועות,  - ֻבַ י ֻדְ שיש צורך גם לענג את היום  - 'ָלֶכם' ַנֻמִ

ָנה יֹוםדְֻ באכילה ושתיה, ולא רק בלימוד תורה ותפילה, והטעם לכך,  ֻתְ ֻנִ ֶ ָרֵאל ֻתֹוָרה ֻבוֹ  ש   הֻוא, ְלִיש ְ

 תורה, ואנו שמחים בו. שנתנה בו עלינו יום זה ומקובל שנוח ורוצים אנו להראות

ת, מֹוִדים ַהֻכֹל ָרָבא ָאַמר ֻבָ ַ ש  ָבִעיַנן ֻבְ י ֻדְ ְכִתיבשיש צורך לענג את היום באכילה ובשתיה,  - 'ָלֶכם' ַנֻמִ  ֻדִ

ת ָקָראתָ 'וְ )ישעיה נח יג(  ֻבָ ַ  הרי שצריך האדם לענג את השבת.  עֶֹנג', ַלש ֻ

פֻוִרים, מֹוִדים ַהֻכֹל ָאַמר, יֹוֵסף ַרב ָבִעיַנן ֻבְ י ֻדְ ָראוהטעם לכך,  'ָלֶכם', ַנֻמִ ֵמִעיֻקָ ַקן ְלָהֵכי ֻדְ שהרי  - ִאיֻתְ

ה 'ְיֵמימתחילה זו היתה עיקר תקנת ימים אלו, שהרי  ֻתֶ ְ ְמָחה' ִמש  תִ  ְוש ִ יהֻ  יבֻכְ נאמר בימים אלו  - ֻבֵ

 )אסתר ט יז(. 

ֵריהֻ  ַמר,מביאה הגמרא מעשה בענין זה:  ַרִבָנאבנו[ -] ֻבְ הֻ  ָיֵתיב ֲהָוה ,ֻדְ ֻלָ א ֻכֺ ֻתָ ַ ַתֲעִניָתא ש  היה יושב  - ֻבְ

א ִמֻיֹוָמא ְלַברכל השנה בתענית, שלא היה אוכל ביום אלא רק בלילה,  ֲעַצְרֻתָ חוץ מיום טוב של  - ֻדַ

א, והיינו חג השבועות, וכפי שהתבאר שלדברי הכל יש חיוב לענגו באכילה ובשתיה, עצרת  - ֻופֻוַרֻיָ

ִכיֻפֻוֵרי יֹוָמא ֻוַמֲעֵליויום הפורים, שנאמר בו 'ימי משתה ושמחה',  וערב יום הכפורים. ומבארת  - ֻדְ

ָתֵניהגמרא את הטעם שהקפיד לאכול בערב יום הכפורים,  יא יַרבִֻ שהרי כך שנה  - ֻדְ י, ִחֻיָ ְפֻתִ  ִמֻדִ

יֶתםנאמר בפרשת יום הכפורים )ויקרא כג לב(  ֵֹתיֶכם ֶאת 'ְוִעֻנִ ָעה ַנְפש  ִתש ְ  ַעד ֵמֶעֶרב ָבֶעֶרב ַלחֶֹדש   ֻבְ

ָעה ְוִכיַׁשַבְתֶכם', ולכאורה לשון הפסוק צריכה ביאור,  ִתְׁשְבתּו ֶעֶרב ִתש ְ ין,לחודש  ֻבְ  ַוֲהלֹא ִמְתַעֻנִ

יִר  ֲעש ִ ין יֻבַ ]ואף שנאמר בפירוש 'בתשעה לחודש בערב', והיינו בליל עשירי, מכל מקום  ִמְתַעֻנִ

הוקשה לגמרא לשון הפסוק, שנאמר בו לשון 'ועיניתם' קודם 'בתשעה לחודש', ומשמע שכבר 

אבתשעה לחודש מתחילה מצוות העינוי )תוספות ברכות ח:(,  ל ְלָך, לֹוַמרבא הכתוב  ֶאֻלָ  ָהאֹוֵכל ֻכָ

ֹוֶתהוְ  יִעי, ש  ִ ְתש  תֻוב ָעָליו ַמֲעֶלה ֻבִ ִאֻלוֻ  ַהֻכָ הנצטווה להתענות בתשיעי ובעשירי ו ֻכְ יִעי ִהְתַעֻנָ ש ִ  ֻתְ

יִרי,  וכיון שיש מצוה לאכול ביום זה, לא היה מר בריה דרבינא מתענה בו. ַוֲעש ִ
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מן הגולה לבנות  הגמרא דורשת עתה פסוק בענין זה של עירוב תבשילין: כאשר עלה עזרא הסופר

את בית המקדש השני, שמעו העם בראש השנה את דברי התורה, והיו עצובים ובוכים על כך שלא 

 ַמְמַתִּקים, ּוְׁשתּו ַמְׁשַמִנים ִאְכלּו קיימו את מצוות התורה כראוי, ואמר להם עזרא )נחמיה ח י( 'ְלכּו

ומבארת  ָמֺעְזֶכם'. ִהיא' ה ֶחְדַות ִכי ֵתָעֵצבּו, ְוַאל ַלֲאֹדֵנינּו, ֹוםַהי ָקדֹוׁש ִכי לֹו, ָנכֹון ְלֵאין ָמנֹות ְוִׁשְלחּו

ְלחוֻ הגמרא את לשון הפסוק   לֹו', ָנכֹון 'ְלֵאיןמה כוונת הפסוק בלשון  - ַמאי לֹו', ָנכֹון ְלֵאין ָמנֹות 'ְוש ִ

ואם הכוונה שמשמעותו שיש לו מאכלים אלא שלא הכינם, והרי מותר להכין מאכלים ביום טוב ]

א, ַרב ָאַמרלמי שהוא עני, היה ראוי לכתוב 'ושלחו מנות לאין לו' )מהרש"א([, אלא  ְלחוֻ  ִחְסֻדָ  ש ִ

ֻלֹא ְלִמי ָמנֹות ֶ יחַ דרך  לוֹ  ָהָיה ש  יִלין ֵעירֻוֵבי ְלַהֻנִ ִ ְבש  בערב יום טוב, כגון שאבדה לו אבידה והיה  ֻתַ

יחַ יכולת  וֹ ל ָהָיהמי ש ֲאָבלטרוד לחפשה כל אותו היום,  יַח, ְולֹאעירוב תבשילין,  ְלַהֻנִ עַ  ִהֻנִ ֵ   הֻוא. ֻפֹוש 

ימה כוונת הפסוק  - ַמאיהגמרא ממשיכה בביאור לשון הפסוק שאמר עזרא לישראל:   'ה ֶחְדַות 'ֻכִ

ֶכם', ִהיא י ָאַמר ָמֺעזְֻ ֻום יֹוָחָנן ַרֻבִ יבשם[ -] ִמש ֻ י ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ ַרֻבִ ְמעֹון, ֻבְ דֹוש   ָלֶהן ָאַמר ש ִ רֻוךְ  ַהֻקָ  הֻוא ֻבָ

ָרֵאל, ַני, ְלִיש ְ וֻ  ָעַלי, ְלווֻ  ֻבָ ש  י, ְוַהֲאִמינוֻ  ַהֻיֹום, ְוַקֻדְ  את חובכם.  ֻפֹוֵרעַ  ַוֲאִני ֻבִ

ֵני ְחִליָפא, ַרבשנה ברייתא זו  - ֻתָ ָנֵאיאביו  - ֲאבֻוהַֻ  ֻתַ ַרֻבָ ויש אומרים שהיה הוא  - ָלהֻ  ְוָאְמֵרי חֹוָזָאה, ֻדְ

ָנֵאיאחיו  - הַֻ ֲאחוֻ  ַרֻבָ ל חֹוָזָאה, ֻדְ ל ְמזֹונֹוָתיו ֻכָ ֶ כל מה שעתיד האדם להרויח לצורך מזונותיו,  - ָאָדם ש 

ָנה ֵמרֹאש   לוֹ  ְקצֻוִבין ָ ָנה, רֹאש   ְועד ַהש ֻ ָ ולכן עליו להזהר שלא להוציא הוצאות מרובות, כיון שאז  ַהש ֻ

ת,ש ַ  ֵמהֹוָצַאת חֻוץלא ישאר לו ממון למזונותיו,  ָניו ְוהֹוָצַאת טֹוִבים, ָיִמים ְוהֹוָצַאת ֻבָ  ֻתֹוָרה, ְלַתְלמֻוד ֻבָ

שאין קוצבים לו זאת מן השמים, אלא כפי שהוא רגיל להוציא כך מזמנים לו מהשמים באותו זמן 

ִאםאו לאחר מכן,  ֶ ֵחת, ש   לֹו. מֹוִסיִפין הֹוִסיף, ְוִאםמזמנים לו ממון מועט,  - לוֹ  ֻפֹוֲחִתין ֻפִ

ְנָיאגמרא מביאה את מנהגי התנאים בהוצאות והכנות לכבוד שבת: ה  ָאְמרוֻ שנינו בברייתא,  - ֻתַ

אי ַעל ָעָליו ֻמַ ַ ֵקן, ש  ל ַהזָֻ ֻכָ ֶ ת, ִלְכבֹוד אֹוֵכל ָהָיהואף בימות החול,  ָיָמיו, ש  ֻבָ ַ בתחילת  ָמָצאכיצד,  ש 

ֵהָמההשבוע  ת. ִלְכבֹוד זוֹ  אֹוֵמר,היה  ָנָאה, ֻבְ ֻבָ ַ ה, ָנָאה ַאֶחֶרת ָמָצא ָמָחרלְ  ש  יחַ היה  ֵהיֶמֻנָ ה ֶאת ַמֻנִ ִנֻיָ ְ  ַהש ֻ

ֹוָנה ֶאת ְואֹוֵכללכבוד שבת,  בחול, ונמצא שאף אכילת הראשונה בחול היא לכבוד שבת,  ָהִראש 

ל ֲאָבלשתישאר לשבת הבהמה המובחרת יותר.  ֵקן, ִהֻלֵ ה ַהזָֻ הנהגה אחרת היתה  - לוֹ  ָהְיָתה ַאֶחֶרת ִמֻדָ

לו, ל ֻכָ ֶ יו ש  ָ ם ַמֲעש  ֵ ַמִים, ְלש  ָ ְכִתיבוהיה בוטח בה' שיזמין לו בהמה נאה לכבוד שבת,  ש  )תהילים סח  ֻדִ

רֻוךְ כ(  י יֹום'. יֹום 'ה 'ֻבָ ְנָיא ַנֻמִ יתשנינו כן אף בברייתא,  - ָהִכי ֻתַ אי ֻבֵ ֻמַ ַ יךְ  ֵמַחד אֹוְמִרים, ש  ֻבֵ ַ ש   ֻבְ

ָתיךְ  ֻבְ ַ ל ֻוֵביתצריך האדם להתחיל להכין צרכי שבת.  כבר מיום ראשון בשבת - ְלש  יש  אֹוְמִרים, ִהֻלֵ

רֻוךְ לנהוג כמאמר הפסוק   ולבטוח בה' שימציא לו בערב שבת את צרכי השבת. יֹום', יֹום 'ה 'ֻבָ

 

השנינו במשנה,  ֶ יל 'ְועֹוש  ְבש ִ י, ָאַמר .'ְוכוֻ  טֹוב' יֹום ֵמֶעֶרב ֻתַ ֻיֵ נוֻ  לֹא ַאֻבַ ָ ם שניתן לא אמרו חכמי - ש 

יל,ב ֶאֻלָאלעשות עירוב תבשילין,  ְבש ִ ת,ב ֲאָבל ֻתַ  - ַטֲעָמא ַמאיאין עושים בה עירוב תבשילין.  - לֹא ֻפַ

ת ִמיִדיומה הטעם לכך, כיון ד ִמיְלֻפַ ִעיַנן ֻדְ יש צורך בדבר שמלפתים בו את הפת, וכגון תבשיל  - ֻבָ

ָתא לֹאעצמה  ֻוַפתהנאכל עם הפת,  ְיָסא ְוֵכןפתים בה דבר. אין מל - ִמיַלֻפְ י ֻדַ ָתא ָלא ַנֻמִ וכן אין  - ִמיַלֻפְ

ָאַמרדרך ללפת בדייסא, אף שזהו תבשיל רך,  י ֻדְ י ֵזיָרא, ַרֻבִ ְבָלֵאי ַהֻנֵ ֵאי ֻבַ ָ ש  בני בבל טפשים הם,  - ִטֻפְ
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ָאְכֵלי ַנֲהָמא ַנֲהָמא ֻדְ שויה אף שאוכלים הם לחם עם לחם, כלומר, שמלפתים את הפת בדיסא, הע - ֻבְ

היא מחיטים, הרי שאין זו דרך אכילה נכונה, וממילא אף לענין עירוב תבשילין אין להשתמש 

בדייסא ]ואפילו בבבל עצמה, שהיו מלפתים את הלחם בדייסא, אינם יכולים להשתמש בדייסא 

 לצורך עירוב, כיון שבטלה דעתם אצל כל אדם )משנה ברורה([.

ישנה  - ֵניתָֻ מביאה הגמרא ברייתא בענין זה:  יא ַרֻבִ יםברייתא זו,  ִחֻיָ שהתבשלו בערב יום טוב,  ֲעָדש ִ

ֻוֵלינשארו בלא כוונה ש ֶ  ש  ֵדָרה, ֻבְ ֻוםהאדם  ֲעֵליֶהם סֹוֵמך ַהֻקְ יִלין, ֵעירֻוֵבי ִמש ֻ ִ ְבש  ואין אומרים שכיון  ֻתַ

ישאינם חשובים בטלים הם.  י ְוַהֻנֵ ִאיתודין זה הוא בתנאי  - ִמיֻלֵ ה ֻדְ ִית.שיש בהם שיעור  - וֻ ֻבְ זַֻ  ֻכַ

ֵריהֻ  ִיְצָחק ַרב ָאַמרמימרא נוספת בענין זה:  ַרבבנו[ -] ֻבְ ְמנֻוִנית ְיהֻוָדה, ֻדְ ַ נשארה מערב ש ֶ של מאכל  ש 

י ַעליום טוב  ֻבֵ ין, ֻגַ ֻכִ ֻום ָעָליו ְוסֹוֵמךמערב יום טוב,  ֻגֹוְרדוֹ  ָאָדם ַהֻסַ יִלין, ֵעירֻוֵבי ִמש ֻ ִ ְבש  א ְוהֻוא ֻתַ ִאיֻכָ  - ֻדְ

ִית.ובתנאי שיש בו שיעור  זַֻ   ֻכַ

ִגים ַרב, ָאַמר ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמרדין נוסף בענין זה:  ים, ֻדָ ֶהם ֵאין ְקַטֻנִ ֻום ֻבָ ֻוֵליאיסור  ִמש ֻ ש ֻ כיון  ָנְכִרים, ֻבִ

שלא גזרו חכמים איסור על בישולי נכרים אלא בדבר שאינו נאכל כשהוא חי, ודגים קטנים אלו 

הטעם בדין  יֹוֵסף, ַרב ְוָאַמרים ונאכלים ללא בישול, ולכך אף אם בישלם הגוי אינם נאסרים. נמלח

זה אינו כיון שאין זה נחשב בישול, אלא כיון שבדבר שנאכל גם כשהוא חי, אין קירוב הדעת 

בבישולו ]וכיון שאיסור בישולי נכרים הוא מחשש קירוב הדעת עם הנכרי, באופן זה לא שייך 

ֻוםהאדם  ֲעֵליֶהן סֹוֵמךהרי הם נחשבים כדבר מבושל, ו ָנְכִרי, ְצָלָאן ִאםר[, ולכן האיסו  ֵעירֻוֵבי ִמש ֻ

יִלין. ִ ְבש  ָסא ָנְכִרי ַעְבִדיְנהוֻ  ְוִאי ֻתַ ַהְרְסָנא ֻכָ אם הכין הנכרי דגים אלו כתבשיל ששמו 'כסא  - ֻדְ

 - ַטֲעָמא ַמאילו משום בישולי נכרי, אסור לאוכ - ֲאִסירדהרסנא', שמטגן את קרבי הדגים עם קמח, 

ר ִקְמָחאומה הטעם שבאופן זה אסור לאוכלו, והרי הדגים נאכלים גם ללא בישול, כיון ד  - ִעֻקָ

בתבשיל זה העיקר הוא הקמח המעורב בו, וכיון שקמח אינו נאכל חי, ממילא כל התבשיל נאסר 

 משום בישולי נכרי.

 

י ָאַמרין: הגמרא ממשיכה בענין עירוב תבשיל א, ַרֻבִ יִלין ֵעירֻוֵבי ַרב, ָאַמר ַאֻבָ ִ ְבש  שיעור  ְצִריִכין ֻתַ

ִית, זַֻ ין ֻכַ לֹוַמר,בני אדם. ומבאר הרי"ף,  ֵמָאהצורך לְ אם מניחם  ֵביןו ֶאָחד,צורך אדם לְ אם מניחם  ֻבֵ  ֻכְ

לֹאבא רב להשמיענו  ִעיַנן ֻדְ זִַֻיתשאין צורך שיהא שיעור  - ֻבָ  ְוֶאָחד. דֶאחָ  ְלָכל ֻכַ

ילדין נוסף:  לֻוק ַוֲאִפיֻלוֻ  ָצִלי, ֲאִפיֻלוֻ  ֶזה, ְוַתְבש ִ ָ בֻוש   ַוֲאִפיֻלוֻ מבושל במים זמן רב מאד,  - ש  בחומץ  ֻכָ

ל ַוֲאִפיֻלוֻ וחרדל ומיני ירקות,  ָ ִנין קֹוְלָיס ַוֲאִפיֻלוֻ במים,  ְמֺבש ֻ מין דג מלוח שנאכל גם ללא  - ָהִאְסֻפָ

ֵהִדיחוֹ בישול,  ֶ יןבְֻ  ש  והדחתו במים חמים נחשבת כבישולו, מאחר והוא קל מאד  טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב ַחֻמִ

 להתבשל, הרי זה נחשב תבשיל וניתן להשתמש בו לצורך עירוב תבשילין.

יִלין ֵעירֻוֵבי ַרב, ָאַמר הֻוָנא, ַרב ָאַמר ִ ְבש  רצון וכוונה לשם עירוב תבשילין. הגמרא  - ַדַעת ְצִריִכין ֻתַ

יָטאתה האם כוונתו לדעת המניח או לדעת מי שהניחו עבורו. אומרת הגמרא, מבררת ע ש ִ דין  - ֻפְ

יחַ  ַדַעתזה פשוט הוא, ד ִעיַנן ַמֻנִ יש צורך בדעתו של מניח העירוב, שיעשה כן לשם עירוב  - ֻבָ
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יחוֹ  ִמי ַדַעתתבשילין.  ִהֻנִ ֶ ִעיַנן לֹו, ש  ִעיַנן לֹא אוֹ  ֻבָ דם שעבורו נעשה האם יש צורך שאותו א - ֻבָ

 העירוב, גם כן יתכוון וירצה בכך, או לא. 

אפושטת הגמרא את הספק:  ַמע ֻתָ ָ מֻוֵאלבא ושמע ראיה לנידון זה,  - ש  ש ְ הֻ  ְמָעֵרב ֻדִ ֻלָ ָעא ַאֻכֺ  - ְנַהְרֻדְ

ישהרי שמואל היה מניח עירוב תבשילין עבור כל בני העיר נהרדעא, וכן  י ַרֻבִ י ַאֻמִ  ְרֵביֵמעָ  ַאִסי ְוַרֻבִ

ֻה  ֻלָ הרי שאין צורך בדעתו של אותו אדם שהניחו  ְטֶבְרָיא, היו מערבים עבור כל בני העיר -ַאֻכֺ

י ַמְכִריזעבורו, אלא די בכך שיתכוון לכך המניח עצמו. וכן היה  ֻלֹא ִמיביום טוב,  ַיֲעקֹב ַרֻבִ ֶ יחַ  ש   ִהֻנִ

יִלין, ֵעירֻוֵבי ִ ְבש  י, ַעל ְוִיְסמֹך ָיֹבא ֻתַ ֻלִ ֶ הרי שהיה מכריז כך אף לאותם שלא ידעו כלל שהניחו  ש 

ה ְוַעדעבורם עירוב תבשילין. ומבררת הגמרא,  ֻמָ עד איזה מרחק מועיל עירובו של האדם לצורך  - ֻכַ

אחרים הנמצאים מחוץ לעירו, והרי לא מסתבר כלל שאדם אחד יניח עירוב תבשילין עבור כל בני 

ר ַנחֻוִמי ַרב ָאַמרהעולם.  ֵמיהֻ  ַכְרָיהזְ  ֻבַ ְ ֵיי,משמו[ -] ִמש ֻ ַאֻבַ חֻוםמרחק של  ַעד ֻדְ ת, ֻתְ ֻבָ ַ והיינו עד  ש 

ְמִעיָנןאלפיים אמה מסביב לעיר שהוא נמצא בה.  ַ י ְוש  הוֻ  ֵמַהֻנֵ ֻלְ ומוכח מכל הנהגותיהם של  - ֻכֺ

לֹאאמוראים אלו, שהיו מניחים עירוב לכל בני עירם,  ִעיַנן ֻדְ ַעת ֻבָ י ִמי ֻדַ ִהֻנִ ֶ א לֹו, חוֹ ש  ֻמֹוִדיעוֹ  ֶאֻלָ ֶ ש   ֻכְ

יֹום הֻוא ַעְצמֹו, טֹוב ֻבְ ֶ ת, ֶעֶרב ש  ֻבָ ַ י ש  ל ָעָליו ְוסֹוֵמךהלה  הֹוֵלךְ  ֵמֶאְתמֹול, ָעָליו ֵעֵרב ֻכִ ֵ ה ֻוְמַבש ֻ ִחֻלָ  ְלַכֻתְ

ת, ֻבָ ַ  אף שלא ידע זאת כלל בערב יום טוב.  ְלש 

ְמָעֵרב ֻוַמאןלין לחברו: מוסיף הרי"ף דינים השייכים לענין המניח עירובי תבשי ומי  - ַאַחְבֵריהֻ  ֻדִ

ֵני אוֹ שמערב עירוב תבשילין עבור חבירו,  להם את  ְלַזֻכֹות ָצִריךְ או עבור בני עירו,  - ָמאֵתיהֻ  ַאֻבְ

ַגְרִסיָנןהמאכל שמערב בו,  ֶפֶרק ֵעירֻוִביןמסכת בְֻ  ֻדְ ין ַחֻלֹון ֻבְ ֻבֵ ֶ י ש  ֻתֵ ְ ֵעי)פ.(,  ֲחֵצרֹות ש   ַרבפק הסת - ֻבָ

יִלין, ֵעירֻוֵבי ַנְחָמן, ִ ְבש  ֵעי ֻוַמאי יֹוֵסף, ַרב ָאַמר לֹא. אוֹ  ְלַזֻכֹות ָצִריךְ  ֻתַ יֻבָ וכי מה צדדי הספק  - ֵליהֻ  ֻתִ

מֻוֵאל ָאַמרוהרי[ -] ָהאהשייכים בזה,  ה,מוסיף הרי"ף:  .ְלַזֻכֹות ָצִריךְ ש ש ְ הֻוא ְמַזֻכֶ ֶ ה ֵאינוֹ  ֻוְכש   לֹא ְמַזֻכֶ

ים, ֻוִבֻתוֹ  נוֹ בְֻ  ְיֵדי ַעל ַטֻנִ ְפָחתוֹ  ַעְבֻדוֹ  ְיֵדי ַעל ְולֹאוהיינו אותם הסמוכים על שולחנו,  ַהֻקְ ים, ְוש ִ ַנֲעִנֻיִ  ַהֻכְ

ֵני ָדן ִמֻפְ ֻיָ ֶ ָידֹו, ש  ה ֲאָבלשהרי אין להם רשות ממון בפני עצמם.  ֻכְ נוֹ  ְיֵדי ַעל ְמַזֻכֶ דֹוִלים, ֻוִבֻתוֹ  ֻבְ  ַהֻגְ

ְפָחתוֹ  ַעְבֻדוֹ  ְיֵדי ְוַעל, שאינם סמוכים על שולחנו ים, ְוש ִ ֻתוֹ  ְיֵדי ְוַעל ָהִעְבִרֻיִ ְ ְדַאְמִריָנן ִאש  ת,  ְלִעְנַין ֻכִ ֻבָ ַ ש 

 בדין עירוב חצרות ועירוב תחומין.

ֵני ְלַהאי )ְואֹוְקִמיַנן ָקֻתָ ֻתוֹ  ְיֵדי ַעל ֻדְ ְ ֶפֶרק ִאש  ש   ְנָדִרים ֵאֻלוֻ  ֻבְ ֻיֵ ֶ ֻתוֹ  ָלהֻ  ש  ְ אוֹ  ָחֵצר ְלִאש  רֻוָיה ְוִהיא ָמבֹוי תוֹ ֻבְ  ש ְ

ָזְכָיא ִמֻגוֹ  ְלַבָדה י ָזְכָיא ְלגֻוָפא ֻדְ ָתא ֲאָבל ְלַאֲחִריֵני ַנֻמִ ַיְתָבה ִאֻתְ ֲהֵדי ֻדְ ֲעָלהֻ  ֻבַ ָחֵצר ֻבַ  ִמיִדי ָזְכָיא ָלא ַאַחת ֻבֶ

ה ַיד דקי"ל ְלַאֲחִריֵני ָ ַבֲעָלהֻ  ִאש ֻ ב ַעל ְוַאף ֻכְ ָהָתם ֻגַ ַמע ֻדְ ְלַרבִֻ  ַמש ְ ָנן ְדָצִריךְ  הֻוא ֵמִאיר יֻדִ  ִמיהוֻ  ָצִריךְ  לֹא ְלַרֻבָ

יָון ַרב ֻכֵ ַרב קי"ל כר"מ ָהָתם ָקֲאַמר ֻדְ ִאֻסֻוֵרי ֻכְ ין ְועֹוד ֻבְ ִקֻדֻוש ִ י ָרָבא ָקֲאַמר ִדֻבְ ֺכֻלֵ ה ַיד ָעְלָמא ֻדְ ָ ַבֲעָלהֻ  ִאש ֻ  ֻכְ

ִליִגי ַאֵחר ֻוְבִעְנָין ח ֻפְ ֻכַ ֻתַ ְ ְלִדְבֵרי ְדִאש  ֵהא ָצִריךְ  ַהֻכֹל ֻדִ ֻיְ ֶ ֵאין ְמָנת ַעל ָלהֻ  נֹוְתֵנהוֻ  ָחֵצר ְואֹותוֹ  ָחֵצר ָלהֻ  ש  ֶ  ש 

ֻות ְלַבֲעָלהֻ  הֻ  ְרש  ָנן ֻבָ י ְוִכְדַרֻבָ ְלַרֻבִ ַחת ָלא ֵמִאיר ֻדִ ֻכַ ְ ֵהא ַמש  ֻיְ ֶ ֻלֹא ָחֵצר ָלהֻ  ש  ֶ ֻלוֹ  ְיֵהא ש  ֶ ָקָאַמר ש  ֶסף ֻדְ ֻכֶ  ַעל ֻבַ

ָקנֵ  ]ֲאֵחִרים[ )ַעְצמֹו( ְיֵדי ָכל ַרֻבוֹ  יהֻ ֻדְ א ִעְנָין ֻבְ א ֶאֻלָ יֻבָ ָנן ַאֻלִ ַרֻבָ ָחֵצר ְוֵכיָון ֻדְ הֻ  ֻדְ ֻלָ ֶ ֶלת ְלַבֲעָלהֻ  ְולֹא ש   ֻוְמַקֻבֶ

ָרס ְמקֹוָמהֻ  ְואֹוֶכֶלת ֻפְ יָנא ֻבִ ְצִריכֹות הֻוא ֻדִ י ְלָעֵרב ֻדִ ַרֻבִ ן ְיהֻוָדה ֻכְ ָבא ֻבֶ ָאַמר ֻבָ ְנָדִרים ֻדְ אֹוֵסר ֻבִ ים ֻדְ ָנש ִ  ֻבְ

ֵעירֻוֵבי ֲאָבל יִלין ֻבְ ִ ְבש  ָלא ֻתַ ךְ  ֻדְ ֻיָ ַ ה ָמֵצי ָלא ש  ֻום ְלַאֲחִריֵני ְזִכֻיָ ָנן ָלא ָהֵכי ִמש ֻ י ֻתְ ֻבֵ ר ַעל ָאָדם ַמֲעִרים ֻגַ ֵ  ַמֲעש 

ִני ֵ ֻתוֹ  ְיֵדי ַעל ש  ְ א ִאש  ֻתֻוִפי ֶאֻלָ ִ ש  ְלָבד ָמבֹוי ֻבְ ַדֲאָמָרן ֻבִ ת(. ְלִעְנַין ֻכְ ֻבָ ַ   ש 
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רמעשה באדם סומא,  - ַסְמָיא ַההֻוא בענין זה:מביאה הגמרא מעשה  יהֻ  ַמְתִניָתא ִדְמַסֻדֵ ַמר ַקֻמֵ  ֻדְ

מֻוֵאל ֲהָווה ַחְזֵייהֻ  ַחד יֹוָמאשהיה שונה משניות בעל פה לפני מר שמואל,  - ש ְ יום אחד ראה  - ֲעִציב ֻדַ

אישמואל,  ָאַמר ֵליהֻ שמואל שאותו סומא עצוב, והיה זה יום טוב שחל בערב שבת,   - ֲעִציַבת ַאֻמַ

לֹאאותו סומא,  ָאַמר ֵליהֻ מדוע אתה עצוב.  יִלין. ֵעירֻוֵביכיון שלא הנחתי  - אֹוִתיִבי ֻדְ ִ ְבש   ָאַמר ֵליהֻ  ֻתַ

יִדי ְסמֹוךְ שמואל,  יכול אתה לסמוך על עירוב התבשילין שלי, שאני מניחו עבור כל בני העיר.  - ַאֻדִ

ָנה ָ ֲהָוה ַחְזֵייהֻ בשנה שאחריה,  - ְלש  אי ָאַמר ֵליֻה,ראה שמואל שוב שאותו סומא עצוב,  - ֲעִציב ֻדַ  ַאֻמַ

לֹא ָאַמר ֵליֻה, ֲעִציַבת. יִלין. ֵעירֻוֵבי אֹוִתיִבי ֻדְ ִ ְבש  שמואל, אם כן, שלא הנחת, וגם אינך  ָאַמר ֵליהֻ  ֻתַ

עַ רוצה לסמוך עלי ]שאילו היה רוצה לסמוך על שמואל לא היה עצוב[,  ֵ ילכן ו ַאת, ֻפֹוש   ָעְלָמא ְלֺכֻלֵ

ֵרי ָ ולך הדבר אסור, כיון  - ֲאִסיר ְלִדיָדךְ לכל בני העיר מותר לסמוך על עירוב התבשילין שלי,  - ש 

שאין כוונתי להניח עירוב זה עבור המזידים והפושעים. ]ואף שבסתם יום טוב יכול האדם להניח 

שילין ביום טוב ראשון ולהתנות, וכפי שהתבאר לעיל )פרק ראשון(, מעשים אלו היו עירוב תב

בראש השנה, שאין תנאי מועיל בהם, וכפי שהתבאר לעיל )רש"י( או שנזכר ביום טוב שני, ואז 

 אינו יכול להניח ולהתנות )ר"ן([.

 

הותר לו על ידי זה  הברייתא שלפנינו מבארת שגם המניח 'עירוב תבשילין' בערב יום טוב, לא

נוֻ לעשות ביום טוב כל דבר שהוא לצורך שבת, אלא רק דברים מסוימים:  ָנן ֻתָ שנו חכמים  - ַרֻבָ

ָחל טֹוב יֹוםבברייתא,  ֶ ת, ֶעֶרבב ִלְהיֹות ש  ֻבָ ַ אף שהניח האדם עירוב תבשילין בערב יום טוב, אין  ש 

 ֵאיןכים לתיקון הסעודה, אבל הדבר מתיר לו להכין ביום טוב צרכי שבת אלא בדברים השיי

חֻוִמין, ֵעירֻוֵבי לֹאביום טוב  ֵמָעְרִבין  ֵעירֻוֵבי ְולֹאלהתיר את ההליכה בשבת מחוץ לתחום,  ֻתְ

להתיר את הטלטול בחצר שפתוחים אליה כמה בתים של כמה בני אדם, כיון שנראה  ֲחֵצירֹות,

 ֲאָבל ֲחֵצירֹות, ֵעירֻוֵבי ֵמָעְרִבין אֹוֵמר, יַרבִֻ הדבר כתיקון, ואסור לעשות כן ביום טוב לצורך השבת. 

חֻוִמין, ֵעירֻוֵבי לֹא ה )מתוך(וטעם החילוק,  ֻתְ ַאֻתָ ֶ ָדָבר אֹוְסרוֹ  ש  ָאסֻור ֻבְ ֶ יכול אתה לאסור על  - לוֹ  ש 

האדם לתקן לצורך שבת דבר האסור ביום טוב עצמו, והיינו עירובי תחומין, שאף ביום טוב אסור 

ום, וכשמניח עירוב תחומין ביום טוב, נראה הדבר כתיקון, ואסור לעשות כן לצאת מחוץ לתח

ה ְוִאילצורך שבת.  ָדָבר אֹוְסרוֹ  ַאֻתָ ר ֻבְ ֻתָ אך אי אפשר לאסור על האדם לתקן ביום טוב דבר  - לוֹ  ַהֻמֺ

שמותר ביום טוב עצמו, והיינו טלטול בחצר, שזהו דבר המותר ביום טוב אף ללא הנחת עירוב 

]כיון שלא תיקנו חכמים כלל שיהא צורך בעירוב חצרות ביום טוב[, וכיון שזהו דבר המותר  חצרות

 ביום טוב, אף כשעושה כן לצורך שבת אין הדבר נחשב כתיקון, ואין בכך איסור.

ַלחמביאה הגמרא מימרא בענין ברייתא זו:  ָ י ש  ם לֹא ַלֻגֹוָלה,מארץ ישראל  ֶאְלָעָזר ַרֻבִ ַאֻתֶ ֶ ש  ֹונִ  ֻכְ  יןש 

ָבֶבל יאין הגירסא של הברייתא כפי שאתם שונים אותה, ש - ֻבְ יר ַרֻבִ להניח עירוב חצרות  ַמֻתִ

א אֹוְסִרין, ַוֲחָכִמים יבהיפך,  ֶאֻלָ יִרין. ַוֲחָכִמים אֹוֵסר, ַרֻבִ  ָרָבא, ָאַמרפוסקת הגמרא את ההלכה:  ַמֻתִ

ָוו ִהיְלְכָתא הֻוָנא, ַרב ָאַמר ְסחֹוָרה, ַרב ָאַמר י ֵתיהֻ ֻכְ ַרֻבִ ההלכה היא כדברי רבי, וכגירסתו של  - ְלִאֻסֻור ֻדְ
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רבי אלעזר, שרבי הוא האוסר להניח אפילו עירובי חצרות ביום טוב שחל בערב שבת, וכל שכן 

 שאסור להניח עירובי תחומין.

 

נוֻ  הגמרא דנה עתה בנוסח התפילות ביום טוב שחל בשבת: ָנן ֻתָ  יֹום שנו חכמים בברייתא, - ַרֻבָ

ָחל טֹוב ֶ ת, ִלְהיֹות ש  ֻבָ ַ ש  ית ֻבְ אי ֻבֵ ֻמַ ַ ל אֹוְמִרים, ש  ֻלֵ מֶֹנה ִמְתֻפַ ברכות בתפילת העמידה, שלש ברכות  ש ְ

לראשונות, ושלש ברכות אחרונות, ובאמצע אומר ברכה  ֶ ת ש  ֻבָ ַ ְפֵני ש  לברכה וֻ  ַעְצָמֻה, ֻבִ ֶ  טֹוב יֹום ש 

ְפֵני ל ֻוֵבית ַעְצָמֻה. ֻבִ ל ים,אֹוְמִר  ִהֻלֵ ֻלֵ ַבע ִמְתֻפַ ֶ לנוסח בְֻ ברכה אמצעית  ַמְתִחילברכות, כיצד עושה,  ש  ֶ  ש 

ת, ֻבָ ַ ם ש  ל ֻוְמַסֻיֵ ֶ ש  ת, ֻבְ ֻבָ ַ ת ְואֹוֵמר ש  ַ ֶאְמַצע. ַהֻיֹום ְקדֻוש  י ֻבָ הֻ  חֹוֵתם ַאף אֹוֵמר, ַרֻבִ את ענין שבת ויום  ֻבָ

ש  טוב יחד, ואומר  ת 'ְמַקֻדֵ ֻבָ ַ ָרֵאל ַהש ֻ ים'.ְוַהזְֻ  ְוִיש ְ   ַמֻנִ

ֵני א ֻתָ ֻנָ יהֻ  ֻתַ ָרִביָנא ַקֻמֵ שנה 'תנא', השונה ברייתות, לפני רבינא, את הברייתא הזו, ואמר בדברי  - ֻדְ

ש  רבי שיש לומר  ָרֵאל 'ְמַקֻדֵ ת ִיש ְ ֻבָ ַ ים'. ְוַהש ֻ ַמֻנִ רבינא, כיצד ניתן להקדים את הזכרת  ָאַמר ֵליהֻ  ְוַהזְֻ

ת ַאֻטוֻ ושת השבת תלויה בישראל, 'ישראל' להזכרת השבת, שמשמע שקד ֻבָ ַ ָרֵאל ש  י ִיש ְ ֵ ש   - ֵליהֻ  ְמַקֻדְ

תוכי ישראל הם המקדשים את השבת,  ֻבָ ַ א ָהא ש  ָ ש  הרי השבת קדושה ועומדת  - ְוָקְייָמא ִמַקֻדְ

 ֶאֻלָאמבריאת העולם, ואין היא כימים טובים התלויים בקידוש החודש, הנעשה על ידי ישראל. 

ש  ך יש לומר, אלא כ - ֵאיָמא ת 'ְמַקֻדֵ ֻבָ ַ ָרֵאל ַהש ֻ ים', ְוִיש ְ ַמֻנִ והמשמעות היא שהשבת קדושה  ְוַהזְֻ

י, ֲהָלָכה יֹוֵסף, ַרב ָאַמרועומדת, וישראל הם המקדשים את הזמנים.  ַרֻבִ האומר שביום טוב שחל  ֻכְ

נא, שיש לומר 'מקדש וכפי שאמר רבי - ָרִביָנא ֻוְכִדְמָתֵרץבשבת חותמים בענין שבת ויום טוב יחד, 

 השבת וישראל והזמנים'.

 

נוֻ הגמרא דנה עתה בראש חדש או חול המועד החלים בשבת:  ָנן ֻתָ שנו חכמים בברייתא,  - ַרֻבָ

ת ֻבָ ַ ָחל ש  ֶ רֹאש   ִלְהיֹות ש  , ֻבְ ֺחֻלוֹ  אוֹ  חֶֹדש  ל ֻבְ ֶ ֲחִרית ַעְרִבית מֹוֵעד, ש  ַ ל ֻוִמְנָחה ש  ֻלֵ בתפילת העמידה  ִמְתֻפַ

בַ  ֶ ֹאָרע ֵמֵעין ְואֹוֵמרברכות, כבכל שבת,  עש  ֲעבֹוָדה ַהֻמְ אומר 'יעלה ויבא', ומזכיר את ראש חודש  - ֻבָ

י אֹותֹו. ַמֲחִזיִריןיעלה ויבא,  ָאַמר לֹא ְוִאםאו את המועד, בברכת 'רצה'.  מזכיר  אֹוֵמר, ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ

הֹוָדָאהיעלה ויבא  ל ְתִחילמַ  ֻוְבמֻוָסִפין,בברכת מודים.  - ֻבְ ֶ ש  ת, ֻבְ ֻבָ ַ ם ש  ל ֻוְמַסֻיֵ ֶ ש  ת, ֻבְ ֻבָ ַ ת ְואֹוֵמר ש  ַ  ְקדֻוש 

ֶאְמַצע. הזכרת ראש חדש או חול המועד - ַהֻיֹום ן ֻבְ ְמעֹון ַרֻבָ ן ש ִ ְמִליֵאל ֻבֶ י]וְ  ֻגַ ָמֵעאל ַרֻבִ נוֹ  ִיש ְ ל ֻבְ ֶ [ ש 

י ן יֹוָחָנן ַרֻבִ רֹוָקא ֻבֶ ל [,אֹוְמִרים)אומר( ] ֻבְ ַבע ָזקֻוק הֻואש ֶ  ָמקֹום ֻכָ ֶ שצריך לומר שבע ברכות  - ְלש 

ל ַמְתִחילבתפילת העמידה,  ֶ ש  ת, ֻבְ ֻבָ ַ ם ש  ל ֻוְמַסֻיֵ ֶ ש  ת, ֻבְ ֻבָ ַ ת ְואֹוֵמר ש  ַ ֶאְמַצע, ַהֻיֹום ְקדֻוש  ושלא כדברי  ֻבָ

 ָאַמרתנא קמא, שאומר יעלה ויבא בברכת 'רצה' או בברכת 'מודים'. פוסקת הגמרא את ההלכה: 

אֹותוֹ  ֲהָלָכה ֵאין ,הֻוָנא ַרב  אלא כתנא קמא, שמזכיר יעלה ויבא בברכת 'רצה'. ַהזֻֻוג, ֻכְ

 

יא ַרב ָאַמר הגמרא מבררת עתה את דין הנחת עירובי תבשילין ועירובי תחומין ביום טוב עצמו:  ִחֻיָ

ר י, ֻבַ יחַ  ,ַרב ָאַמר ַאש ִ חֻוִמין ֵעירֻוֵבי ָאָדם ַמֻנִ ביום טוב ראשון לצורך יום טוב  - ַלֲחֵברוֹ  טֹוב ִמֻיֹום ֻתְ
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ועושה תנאי, שאם היום הראשון הוא חול, הרי מותר להניח בו עירוב, ואם היום  - ֻוַמְתֶנהשני, 

ן ְוָכלהשני הוא חול, הרי אינו צריך עירוב,  ֻכֵ ֶ יִלין ֵעירֻוֵבישרשאי להניח  ש  ִ ְבש  מיום טוב ראשון  ֻתַ

יחַ  ר,ָאמַ  ְוָרָבאליום טוב שני, על ידי תנאי.  יִלין ֵעירֻוֵבי ָאָדם ַמֻנִ ִ ְבש   ֲאָבל ֻוַמְתֶנה, ַלֲחֵברֹו, טֹוב ִמֻיֹום ֻתַ

חֻוִמין, ֵעירֻוֵבי לֹא ְלִמיְקָנאוהטעם לכך,  ֻתְ יָתא ֻדִ יֹום ֻבֵ לפי שאין קונים שביתה ביום טוב.  - לֹא טֹוב ֻבְ

ָרָבא, ְוִהיְלְכָתאפוסקת הגמרא את ההלכה:  הֻוא ֻכְ ְתָרא ֻדְ שהרי הוא אמורא מאוחר יותר מרב  - ֻבַ

 חייא בר אשי, ויש לפסוק הלכה כמותו. 

ָראמוסיף הרי"ף ומברר את הדין בעירובי חצרות:  ֻבְ ימסתבר לנו לומר,  - ָלן ֻוִמְסֻתַ ַהֻנֵ י ֻדְ שדין  - ִמיֻלֵ

ֵעירֻוֵביזה, שאין מניחים עירובי תחומין ביום טוב, היינו  חֻוִמין ֻבְ ִמיְקנָ דוקא,  ֻתְ יָתא אֻדְ כיון  - הֻוא ֻבֵ

 ֲחֵצרֹות, ֵעירֻוֵבי ֲאָבלשעירוב זה נחשב כקניית שביתה במקום אחר, ואין עושים כן ביום טוב. 

ִבֻטֻול ֻות ֻדְ יחַ שאין זה אלא ביטול רשות של האדם לכל בני החצר,  - הֻוא ְרש  יֹום ֵעירֻובוֹ  ָאָדם ַמֻנִ  ֻבְ

ֹון, טֹוב ָנא ִאיויתנה ויאמר כך,  - ָהִכי ְוֵניָמא ֻוַמְתֶנה ִראש  ַהאיאם היום הוא יום חול,  - חֹוָלא ָהִאיֻדְ  ֻבְ

ֵרי ֵעירֻוָבא ֻתְ ְ א ְלַטְלטֹוֵלי ָלן ִליש  ֻתָ ֻבַ ַ ש  יָתא ְלֵביָתאבעירוב זה יהא מותר לנו לטלטל בשבת  - ֻבְ  - ִמֻבֵ

אמבית לבית שבחצר,  ְרֻתָ א ֻוִמֻדַ ָנא ְוִאירת. ומשורת בתים אחת לשורת בתים אח - ְלַדְרֻתָ  יֹוָמא ָהִאיֻדְ

ְדָבַרי ֵאיןואם היום הוא יום טוב לפי האמת,  - ָטָבא לֻום. ֻבִ ַמֲעֵלי ֻוְלָמָחר, ֻכְ א ֻבְ ֻתָ ֻבַ ַ בערב שבת,  - ש 

הֻוא ִני, טֹוב יֹום ֻדְ ֵ ָנא ִאייאמר כך,  - ָהִכי ֵניָמא ש  אם היום הוא יום טוב, ואתמול  - ָטָבא יֹוָמא ָהִאיֻדְ

ָברול, היה יום ח אהרי כבר הנחתי עירוב חצרות מאתמול,  - ֵמִאיְתמֹול ֵעירֻוָבא ֲעִביְדָנא ֻכְ ֻתָ  ָלא ְוַהש ְ

ָנא ְוִאיועתה איני צריך לעשות דבר.  - ִמיִדי ְצִריְכָנא ַהאיואם היום הוא יום חול,  - הֻוא חֹוָלא ָהִאיֻדְ  ֻבְ

ֵרי ֵעירֻוָבא ֻתְ ְ ש  יָתא ְלַטְלטֹוֵלי ָלן ֻתִ א ֵביָתאלְ  ִמֻבֵ ְרֻתָ א ֻוִמֻדַ בעירוב זה יהא מותר לנו לטלטל  - ְלַדְרֻתָ

 מבית לבית ומשורת בתים לחברתה. 

 - ְוֵהיִכילאחר שהתבאר דין תנאי בעירוב חצרות, מבאר הרי"ף את דיני תנאי בעירובי תבשילין: 

יחַ ובאיזה מקרה שייך דין זה, ש יִלין ֵעירֻוֵבי ַמֻנִ ִ ְבש  גוֹ  ֻוַמְתֶנה, ֻתַ ִאיְתַרֵמי ןֻכְ ֵנישחלו  - ְלהוֻ  ֻדְ ְ  ָיִמים ש 

ל טֹוִבים ֶ ֺלֻיֹות ש  אב ֻגָ ָ א ַחְמש  ֻבָ ַ ש  א ֻוַמֲעֵלי ֻבְ ֻתָ ֻבַ ַ ֵעיביום חמישי וביום שישי,  - ש  ִמיֻבָ  ְלַאֻנֹוֵחי ֵליהֻ  ֻדְ

יִלין ֵעירֻוֵבי ִ ְבש  ֲעֵלי ֻתַ טוב ראשון, שצריך האדם להניח עירוב תבשילין בערב יום  - ָטָבא יֹוָמא ִמֻמַ

הֻוא ָעה ֻדְ א ַאְרֻבָ ֻבָ ַ ש  ֵלי ְוִאישהוא יום רביעי בשבת,  - ֻבְ ֻתְ ְ ח ְוָלא ִאיש  ַמֲעֵלי ַאֻנַ ואם שכח  - ָטָבא יֹוָמא ֻבְ

חולא הניח עירוב תבשילין בערב יום טוב,  יֹוָמא ְלֵעירֻוָבא ֵליהֻ  ַמֻנַ א ָטָבא ֻבְ מניח את העירוב  - ַקֻמָ

הֻואביום טוב ראשון,  א ֻדְ ָ א ַחְמש  ֻבָ ַ ש   ִאיויאמר תנאי זה,  - ָהֵכי ְוֵניָמאשהוא חמישי בשבת,  - ֻבְ

ָנא  ְצִריְכָנא ְוָלאמחר הוא יום חול,  - הֻוא חֹוָלא ְלָמָחראם היום הוא יום טוב, הרי  - ָטָבא יֹוָמא ָהִאיֻדְ

 יֹוָמא ְלָמָחר ְוִאיל. ואיני צריך כלום, שהרי מותר לבשל מחר לצורך שבת ללא עירוב כל - ִמיִדי ְוָלא

ָנאואם מחר הוא יום טוב האמיתי,  - ָטָבא ָקא ֵעירֻוָבא ֻוְבַהאיהיום הוא יום חול,  - הֻוא חֹוָלא ָהִאיֻדְ  ֻדְ

ְחָנא ֵריובעירוב זה שאני מניח,  - ַמֻנַ ֻתְ ְ ֻוֵלי ְלֵמיָפא ָלן ִליש   ָטָבא ִמֻיֹוָמאלנו לאפות ולבשל  יּוַתר - ֻוְלַבש 

תָֻ  ֻבַ ַ  מיום טוב לצורך שבת.  - אְלש 

ֵני ַדְוָקאתנאי זה מועיל וְ מוסיף הרי"ף:  ְ ש  לטובים  ָיִמים ֻבִ ֶ ֺלֻיֹות, ש  ֵני ֲאָבל ֻגָ ְ ש  לטובים  ָיִמים ֻבִ ֶ  רֹאש   ש 

ָנה, ָ ְדַאְמִריָנן לֹא, ַהש ֻ ִפיְרָקא ֻכִ א ֻבְ  ֲהָוה ַרִביָנאכפי שהתבאר לעיל בפרק ראשון, במעשה שהיה,  - ַקֻמָ
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א יבָיתֵ  ַרב ַקֻמָ י ֻדְ ֵריש   ַאש ִ א ֻבְ ֻתָ ַ ֲהָוה ַחְזֵייהֻ רבינא היה יושב לפני רב אשי בראש השנה,  - ש   - ֲעִציב ֻדַ

אי ָאַמר ֵליהֻ וראה רב אשי שרבינא עצוב,  והתבאר שהיה עצוב מחמת שלא הניח  ,'ְוכוֻ  ֲעִציַבת ַאֻמַ

, אמר לו רבינא שלא התירו לעשות עירוב תבשילין, וכשהציע לו רב אשי להניח בו ביום ולהתנות

 כן אלא בשני ימים טובים של גלויות, אך לא בשני ימים טובים של ראש השנה.

 

נוֻ  ָנן ֻתָ תצורך לְ  טֹוב ִמֻיֹום אֹוִפין ֵאיןשנו חכמים בברייתא,  - ַרֻבָ ֻבָ ַ  ִמֻיֹוםשאין אופים  ָוחֹוֶמר ַקלו ,ש 

ֱאֶמת חֹול.צורך לְ  טֹוב ָאהפסוקה היא, ש הלכה - ָאְמרוֻ  ֻבֶ ה ְמַמֻלְ ָ ר,מלאה  ְקֵדָרהביום טוב  ִאש ֻ ָ ש   ַאף ֻבָ

י ַעל ֵאיָנהֻ  ֻפִ ֶ א ְצִריָכה ש  כיון שאין בכך טירחא יתירה, אלא בפעם אחת ממלאת את  ַאַחת, ַלֲחִתיָכה ֶאֻלָ

ל ָחִבית ַנְחֻתֹום ְמַמֻלֵאכל הקדירה, וכן  ֶ י ַעל ַאף ַמִים, ש  ֵאינוֹ  ֻפִ ֶ אאֶ  ָצִריךְ  ש  כיון שאין בכך  ֶאָחד, ְלִקיתֹון ֻלָ

א יֹאֶפה לֹא ֶלֱאפֹות, ֲאָבלטירחא יתירה,  ִריךְ  ַמה ֶאֻלָ ֻצָ ֶ ולא ירבה יותר מכדי צורכו, כיון שכל פת  לֹו, ש ֻ

יופת צריכה עריכה ורידוד בפני עצמה, ונמצא שטורח טירחא יתירה ביום טוב.  ְמעֹון ַרֻבִ ן ש ִ  ֻבֶ

ָאהגבי אפיה הדבר מותר, ול ַאף אֹוֵמר, ֶאְלָעָזר ה ְמַמֻלְ ָ ֻנֻור ֶאת ִאש ֻ ת, ַהֻתַ ואף שאינה צריכה אלא  ֻפַ

ֵנילככר אחת, מכל מקום יש תועלת בכך שהיא ממלאת את כל התנור בפת,  ת ִמֻפְ ַהֻפַ ֶ  ָיֶפה ֶנֱאָפה ש 

ָעה ָ ש  ֻנֻור ֻבְ ַהֻתַ ֶ תמעט חללו, לפי שתנוריהם היו קטנים, וככל שהתנור מתמלא בלחמים, מָמֵלא,  ש 

והחום נשאר במקום מצומצם, ונאפית הפת יפה. ונמצא שכל הטירחא שהיא טורחת היא לצורך 

 אותה פת הנאכלת ביום טוב עצמו. 

י ֲהָלָכה ָרָבא, ָאַמר פוסקת הגמרא את ההלכה: ַרֻבִ ְמעֹון ֻכְ ן ש ִ שגם לגבי אפיה מותר  ֶאְלָעָזר, ֻבֶ

 להרבות, משום שהדבר משביח את הפת.

 

ְעָיאסתפקת הגמרא: מ ֻלֹא ִמיהסתפקו בני הישיבה,  - ְלהוֻ  ִאיֻבַ ֶ יחַ  ש  יִלין, ֵעירֻוב ִהֻנִ ִ ְבש  ואסור לו  ֻתַ

יְלָמא אוֹ  ֶנֱאָסר, ִקְמחוֹ  ְוֵאיןבמלאכה זו,  ֶנֱאָסר הֻואלהכין מיום טוב לשבת, האם רק  או שמא  - ֻדִ

הֻ  ְפָקאנַ  ְלַמאימרא, מבררת הג ֶנֱאָסר. ִקְמחוֹ גם וְ  ֶנֱאָסר הֻואנאמר שגם  מה החילוק לענין הדין  - ִמיֻנָ

 ִקְמחוֹ  ְלַאְקנֻוֵייבין שני האופנים, והרי בין כך ובין כך אסור לו לאפות מיום טוב לשבת. ומשיבה, 

 ִאיהנידון הוא האם צריך אדם זה להקנות את הקמח לאחרים, כדי להתיר את אפייתו,  - ַלֲאֵחִרים

אינו צריך להקנותו  - ַלֲאֵחִרים ְלַאְקנֻוֵיי ָצִריךְ  לֹא ֶנֱאָסר, ִקְמחוֹ  ְוֵאין ֶנֱאָסר הֻוארק אם תאמר ש - ֲאַמְרתְֻ 

 - ֲאַמְרתְֻ  ְוִאיאלא יכולים אחרים לאפות עבורו בעוד הקמח שלו,  - ַאֲחִריֵני ֵליהֻ  ָאפוֻ  ֲאָבללאחרים, 

ורק  ַלֲאֵחִרים, ִקְמחוֹ צריך הוא להקנות את  - נֻוֵייְלַאקְ  ָצִריךְ  ֶנֱאָסר, ְוִקְמחוֹ  ֶנֱאָסר הֻואאבל אם תאמר ש

 מה הדין בזה. - ַמאיאז מותר לאחרים לאפות עבורו, 

אמביאה הגמרא ראיה לענין זה:  ַמע ֻתָ  ִמי בא ושמע ראיה לנידון זה ממה ששנינו בברייתא, - ש ְ

ֻלֹא ֶ יחַ  ש  יִלין, ֵעירֻוֵבי ִהֻנִ ִ ְבש  ל, אְולֹ  יֹאֶפה, לֹא ֶזה ֲהֵרי ֻתַ ֵ  ַלֲאֵחִרים, ְולֹא לוֹ  לֹאתבשיל חם,  ַיְטִמין ְולֹא ְיַבש ֻ

ִליןאֹוִפי ֲאֵחִרים ְולֹא ְ יַצדאלא  לֹו. ן ֻוְמַבש  ה, הֻוא ֻכֵ ֶ ִלין אֹוִפין ַוֲאֵחִרים ַלֲאֵחִרים, ִקְמחוֹ  ַמְקֶנה עֹוש  ְ  ֻוְמַבש 

ַמעמסיימת הגמרא את ראייתה:  לֹו. ה ש ְ אותו הברייתא להקנות את מוכח מכך שהצריכה  - ִמיֻנָ
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ַמעאומרת הגמרא,  ֶנֱאָסר. ִקְמחוֹ גם וְ  ֶנֱאָסר, הֻואקמחו לאחרים, שגם  ה ש ְ אכן ראיה היא זו,  - ִמיֻנָ

 ויש לפשוט ממנה את הספק. 

 

ְעָיאמביאה הגמרא ספק נוסף בדין עירוב תבשילין:  הסתפקו בני הישיבה, אדם שלא  - ְלהוֻ  ִאיֻבַ

ָנן ַקְנסֻוהָֻ  ִמימה דינו,  - ַמאיביום טוב לצורך השבת,  ְוָאָפה ָעַברן, והניח עירוב תבשילי האם  - ַרֻבָ

או שמא לא קנסוהו, והתבשיל מותר  - לֹא אוֹ קנסוהו חכמים ואסרו עליו לאכול תבשיל זה בשבת, 

ָטא ְוֲאֵתיָנןבאכילה.  ַתְנָיא ֵמָהא ְלִמְפש ְ  ִמיו בברייתא, ורצתה הגמרא לפשוט ספק זה ממה ששנינ - ֻדְ

יחַ  ִהֻנִ ֶ יִלין, ֵעירֻוֵבי ש  ִ ְבש  ל אֹוֶפה ֶזה ֲהֵרי ֻתַ ֵ ֻות ֵעירֻובֹו, ֶאת ֶלֱאכֹול ָרָצה ְוִאם ֻוַמְטִמין, ֻוְמַבש ֻ ָידֹו. ָהְרש   ֻבְ

ֻלֹא ַעדאכל את העירוב  - ֲאָכלוֹ ממשיכה הברייתא,  ֶ ל ש  ֵ ש ֻ ֻלֹא ַעד ֻבִ ֶ קודם שבישל או קודם  - ִהְטִמין ש 

ל, לֹא ֶזה ֲהֵריין לצורך השבת, שהטמ ֵ  אֹוִפין ֲאֵחִרים ְולֹא ַלֲאֵחִרים, ְולֹא לוֹ  לֹא יֹאֶפה, ְולֹא ַיְטִמין, ְולֹא ְיַבש ֻ

ִלין ְ ל ֲאָבל לֹו, ֻוְמַבש  ֵ  הֹוִתירואם נשאר לו מאכלים מבושלים,  - הֹוִתיר ְוִאםעצמו,  טֹוב ְליֹום הֻוא ְמַבש ֻ

ת, ֻבָ ַ ֻלֹ  ֻוִבְלַבד ְלש  ֶ  ְוִאםלהכין יותר ממה שהוא צריך ליום טוב כדי שישאר לו לצורך השבת.  ַיֲעִרים אש 

ַמעלו לאכול תבשילים אלו בשבת. מסיימת הגמרא את ראייתה,  ָאסֻור ֶהֱעִרים, ה ֻוש ְ ומוכח  - ִמיֻנָ

ִאםמדברי הברייתא,  כול לו לא ָאסֻורלצורך השבת,  ְוָאָפה ָעַבראחרי שאכל את עירובו וביטלו  ֻדְ

בשבת, ולכאורה הוא הדין במי שלא הניח כלל עירוב תבשילין ועבר ואפה לצורך יום טוב, שיהא 

י ַרב ְוָדֵחיאסור לו לאכול את התבשיל בשבת.  אֵניאך דחה רב אשי ראיה זו, כיון ד - ַאש ִ ָ  - ַהֲעָרָמה ש 

ַאְחִמירוֻ שונה הוא הדין במי שהערים ועבר על דברי חכמים,  הֻ  ֻדְ ִזיד ְטֵפי ָנןַרבָֻ  ֻבָ כיון שהחמירו  - ִמֻמֵ

חכמים במערים יותר ממה שהחמירו במזיד. והטעם לכך, כיון שהמכין במזיד, אין בני אדם לומדים 

ממנו לעשות כן, וגם הוא עצמו עשוי לחזור בתשובה ולהניח עירוב תבשילין, ולכן לא קנסוהו. 

ו, ואף הוא עצמו אינו חוזר בתשובה אבל המערים, נראה כעושה בהיתר, ובני אדם לומדים ממנ

ולא ימנע מלעשות כן בפעמים אחרות, ולכן יש יותר סברא לקונסו ]אמנם לעיל התבאר שמותר 

להערים ולמלוח חתיכות בשר רבות כדי שלא יתקלקלו, והיינו כיון שאם לא יעשה כן יפסיד, 

שמחת יום טוב התירו לו והפסד זה נגרם לו בעל כרחו מחמת שמחת יום טוב, וכדי שלא יתבטל מ

הערמה זו. אבל כאן ההפסד בא לו בפשיעתו, שלא הניח עירוב תבשילין, ולכן לא התירו לו 

יָטא ְולֹאלהערים ולבשל מיום טוב לשבת[.  ש ִ ְעָיין ִאֻפְ ולא נפשט ספק זה של הגמרא, לגבי מי  - ֻבַ

ול את המאכלים בשבת שעבר ואפה מיום טוב לשבת ללא עירוב תבשילין, האם אסרו עליו לאכ

]וכיון שחיוב הנחת עירוב תבשילין הוא מדרבנן, נמצא שזהו ספק בדין דרבנן, ולקולא, ומותר לו 

 לאכול את התבשיל בשבת )ר"ן, רמב"ם([.

 

יתשנינו במשנה לגבי אופן הנחת עירובי תבשילין,  אי  'ֻבֵ ֻמַ ַ ֵני אֹוְמִריםש  ְ יִלין, ש  ִ ְבש  ובית הלל  ֻתַ

לֹא ְתִניִתיןמַ . 'ְוכוֻ ל אחד' אומרים תבשי י ֻדְ א ַהאי ֻכִ ֻנָ משנתנו, האומרת שלדעת בית הלל די  - ֻתַ

ַתְנָיאבתבשיל אחד, אינה סוברת כדעת תנא זה שבברייתא,  י ָאַמרשכך שנינו בברייתא,  - ֻדְ  ַרֻבִ

ְמעֹון ן ש ִ ית ֶנְחְלקוֻ  לֹא ֶאְלָעָזר, ֻבֶ אי ֻבֵ ֻמַ ַ ל ֻוֵבית ש  ֵני ַעל ִהֻלֵ ְ יִלין, ש  ִ ְבש  ִריךְ  ֻתַ ֻצָ ֶ שלדברי הכל יש צורך  - ש 
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ְחְלקֻו, ַמה ַעלבשני תבשילין,  ג ַעל ֻנֶ ָעָליו ֻוֵביָצה ֻדָ ֶ ית ,ש  ֻבֵ ֶ אי ש  ֻמַ ַ ֵנייש צורך ב אֹוְמִרים, ש  ְ יִלין, ש  ִ ְבש   ֻתַ

ל ֻוֵביתוכיון שהביצה טפילה לדג ובטילה לגביו, יש צורך בתבשיל נוסף.  ילב די אֹוְמִרים, ִהֻלֵ ְבש ִ  ֻתַ

 כזה, כיון שהביצה והדג נחשבים כשני תבשילים. ֶאָחד

א ֲהָלָכה ָרָבא, ָאַמרפוסקת הגמרא את ההלכה:  ַתֻנָ יַדן ֻכְ אכדעת התנא של משנתנו,  - ֻדִ יֻבָ  - ְוַאֻלִ

ֵביתוכשיטתם  ל, ֻדְ ָאְמֵרי, ִהֻלֵ יל ֶאֻלָא ָצִריךְ  לֹא ֻדְ ְבש ִ ו בביצה ללא דג ממש, ודי בדג ללא ביצה אֶאָחד  ֻתַ

 לצורך העירוב.

 

ָאַבד, אוֹ לעירוב  'ֲאָכלוֹ שנינו במשנה,  ֶ ל לֹא ש  ֵ ה'. ָעָליו ְיַבש ֻ ִחיֻלָ י, ָאַמר ְלַכֻתְ ֻיֵ כך מקובל  - ַנְקִטיָנן ַאֻבַ

תוֹ עשיית בְֻ האדם  ִהְתִחילבידינו להלכה, אם   ֶנֱאַכלתוך כדי הכנת העיסה וְ בעוד העירוב קיים,  ִעֻסָ

 רשאי לסיים את הכנת העיסה, ואינו צריך להפסיק באמצע. - ֻגֹוֵמר ,ֵעירֻובוֹ 

 

 משנה

משנתנו עוסקת בדיני טבילה בערב יום טוב שחל בשבת: מצוה מן התורה על כל ישראל להיות 

טהורים בזמן הרגל, כיון שהם מוכנים להכנס לבית המקדש ולאכול מבשר הקרבנות )רמב"ם(, 

ִתָגעּו', ודרשו חכמים שפסוק זה עוסק  ֹלא נאמר )ויקרא יא ח( 'ּוְבִנְבָלָתםולמדו כן )ר"ה טז:( ממה ש

מיד  ִלְהיֹותיום טוב  ָחלבזמן הרגל, שכל ישראל מצווים לטהר עצמם ולהשמר מנגיעה בטומאה. 

ת, ַאַחר ֻבָ ַ יתביום ראשון,  ַהש ֻ אי ֻבֵ ֻמַ ַ יִלין אֹוְמִרים, ש  ְפֵניים, בין אדם ובין כל - ַהֻכֹל ֶאת ַמְטֻבִ ת, ִמֻלִ ֻבָ ַ  ַהש ֻ

ל ֻוֵביתולא בשבת עצמה.  ִלים אֹוְמִרים, ִהֻלֵ ְפֵנימטבילים  ֻכֵ ת, ִמֻלִ ֻבָ ַ ת, ְוָאָדם, ַהש ֻ ֻבָ ַ ש  ובגמרא יבוארו  ֻבְ

 טעמי מחלוקתם. 

 

 גמרא

יאומרת הגמרא,  ֺכֻלֵ ִליםלדברי הכל, בין לבית שמאי ובין לבית הלל,  - ִמיַהת ַעְלָמא ֻדְ ש ַ  ֻכֵ תֻבְ  - לֹא ֻבָ

ֵזָרה יֹוֵסף, ַרב ָאַמרמה הטעם לכך.  - ַטֲעָמא ַמאיאין להטביל כלים בשבת,  היא שגזרו חכמים,  ֻגְ

ֻום מחשש שכאשר יירטבו הכלים, יסחטם האדם בטעות, והרי זו תולדה של מלאכת  - ְסִחיָטה ִמש ֻ

יַנחמלבן. שואלת הגמרא,  ִלים ֻתִ טעם זה מובן לגבי כלים ששייכת בהם  - ִניְנהוֻ  ְסִחיָטה ִדְבֵני ֻכֵ

ִליםסחיטה, כגון בגדים, אבל  ָלאו ֻכֵ ֵני ֻדְ א ַמאיכלים שאין שייכת בהם סחיטה,  - ִניְנהוֻ  ְסִחיָטה ֻבְ  ִאיֻכָ

ֵזיָרהמה ניתן לומר בביאור טעם איסור הטבלתם. משיבה הגמרא,  - ְלֵמיַמר י ֻגְ י ַאֻטוֻ  ַהֻנֵ גזרו  - ַהֻנֵ

 טבלת כלים אלו, מחשש שיבוא האדם להטביל גם כלים שיש בהם סחיטה.  חכמים איסור אף בה

יָבי ַרבמביאה הגמרא תירוץ נוסף:  ֵזיָרה ָאַמר, ֻבֵ א ֻגְ ֻמָ ֶ ֶהה ש  גזרו חכמים איסור בהטבלת כלים  - ַיש ְ

בשבת וביום טוב, מחשש שימנע מלהטבילם בערב יום טוב, וישהה אותם בכוונה לשבת או ליום 

זמן פנוי יותר, ויש לחשוש שמתוך כך יבוא לידי תקלה להשתמש בהם בטומאה,  טוב, שיש בו

ועוד, שנמצא שהוא משהה מלאכתו לעשותה בשבת או במועד, ולכן אסרו חכמים להטביל כלים 
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ְנָיאבשבת ויום טוב. ומסייעת הגמרא לתירוץ זה:  ָוֵתיהֻ  ֻתַ ַרב ֻכְ יָבי ֻדְ שנינו בברייתא כתירוצו זה  - ֻבֵ

ִליביבי, של רב  ְטָמא ֻכְ ֻנִ ֶ יִלין ֵאין טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב ש  יֹום אֹותוֹ  ַמְטֻבִ ֵזיָרה טֹוב, ֻבְ א ֻגְ ֻמָ ֶ ֶהה.  ש  אבל אם ַיש ְ

 נטמא הכלי ביום טוב עצמו, שלא שייכת גזירה זו, מותר להטבילו בו ביום )ר"ן(.

 

א,חִ  ַרב ָאַמר הגמרא מביאה דינים נוספים של הכנת מאכלים ביום טוב: ֵהָמה, ְסֻדָ ל ֶחְצָיהֻ  ֻבְ ֶ  ָנְכִרי ש 

ל ְוֶחְצָיהֻ  ֶ ָרֵאל, ש  ר ִיש ְ ְחָטהֻ לישראל  ֺמֻתָ ָ יֹום ְלש  ואף שהוא מכשיר לאכילה גם את חלקו של  טֹוב, ֻבְ

ר ִאיומה הטעם בדין זה, כיון ש - ַטֲעָמא ַמאיהנכרי.  ָ ִיתהכשיר אפילו לְ  ֶאְפש  ר ַכזַֻ ש ָ לֹא ֻבָ ִחיָטה ֻבְ של  ש ְ

המה כולה, נחשבת כל מלאכת השחיטה כנצרכת אפילו בשביל חלקו של היהודי בלבד, וכיון הב

ה, ֲאָבלשלא הרבה במלאכתו עבור הנכרי, הדבר מותר.  ל ֶחְצָיהֻ  ִעֻסָ ֶ ל ְוֶחְצָיהֻ  ָנְכִרי ש  ֶ ָרֵאל, ש   ָאסֻור ִיש ְ

יֹום ֶלֱאפֹוָתהֻ  ָהאומה הטעם בדין זה,  - ַטֲעָמא ַמאי טֹוב. ֻבְ ראֶ  ֻדְ ָ ה ְלִמַפְלָגהֻ  ְפש  ָ ִליש  שהרי ניתן  - ֻבְ

לחולקה בעודה עיסה, ולאפות רק את חלק היהודי, וכל זמן שאינו מחלקה נמצא שטורח היהודי 

 באפיית עיסה של נכרי, והדבר אסור ביום טוב.

עוֻ מסתפקת הגמרא:  יהֻ  ֻבָ ישאלו בני הישיבה את רב שאלה זו,  - ֵמַרב ִמיֻנֵ ֵני ַהֻנֵ א ֻבְ אותם  - ָגאֻבָ

ָרמוֻ יהודים הדרים בכפרים,  שהטיל עליהם המלך לאפות ולבשל עבור  - ֵחיָלא ִדְבֵני ִקְמָחא ֲעַלְיהוֻ  ֻדְ

יֹום ְלֵמיִפיְנהוֻ  ַמהוֻ חייליו הגויים,   - ְלהוֻ  ָאַמרהאם מותר להם לאפות ביום טוב עבור הגויים.  - טֹוב ֻבְ

 ְיָהֵבי ָקא ִכיאם המצב הוא ד - ִאיבאופן הנהגתם,  יש לראות ולהתבונן - ָחֵזיַנןהשיב להם רב, 

א ֵדי לֹאשאם הם נותנים פת אחת לילד יהודי  - ִלינֻוָקא ִריְפֻתָ אין אנשי הצבא  - ֲעֵליהֻ  ָנְכִרים ַקֻפְ

להגויים מקפידים עליהם, אם כן  א ֻכָ א ִריְפֻתָ ָרֵאל ָחְזָיא ְוִריְפֻתָ הרי כל פת ופת שהם אופים  - ְלִיש ְ

ֵריה היא גם לישראל, ראוי ָ ֵדי ְוִאיומותר להם לאפות.  - ְוש  אבל אם אותם גויים מקפידים שלא  - ַקֻפְ

 להם לאפות לצורך הגויים ביום טוב. ָאסֻוריתנו אפילו פת אחת לישראל, 

ַרב ְלָהא ְוֵליָתאאמנם מסקנת הגמרא אינה כן,  אואין הלכה כדברי רב בזה,  - ֻדְ ין ֶאֻלָ ךְ  ֻבֵ ךְ  ןֻוֵבי ֻכָ  - ֻכָ

ָאַמרלאפות עבור הגויים,  ָאסֻורבין אם אי אפשר לתת ליהודי חלק מהפת ובין אם אפשר לתת,   - ֻדְ

ישהרי כך אמר  עַ  ַרֻבִ ֺ ן ְיהֹוש  ִנין ֵלִוי, ֻבֶ תלסעודה  [ )הכותי(ַהֻגֹוי] ֶאתמותר להזמין  - ְמַזֻמְ ֻבָ ַ ש  ]ואין  ֻבְ

ין זה אסור בהנאה הרי הוא מוקצה ואסור בטלטול, חוששים שישתייר יין בכוסו של הגוי, וכיון שי

ִנין ְוֵאיןושמא יפנה השמש את אותה כוס מהשולחן ועובר באיסור מוקצה )גמרא([,  יֹום אֹותוֹ  ְמַזֻמְ  ֻבְ

ֵזָרהוטעם האיסור, כיון שביום טוב מבשל היהודי עבור עצמו,  טֹוב, א ֻגְ ֻמָ ֶ ה ש  ִבילוֹ לבשל  ַיְרֻבֶ ש ְ  - ֻבִ

כותי שהזמין לסעודתו, ובאופן שאסור להרבות עבורו, כגון בקדירה בפני עצמה בשביל אותו 

וכדומה, ומוכח שאסור להרבות בבישול עבור הגוי, ואם כן הוא הדין שאסור לאפות פת עבור 

 החיילים הגויים, גם אם חלק מהפת ראוי לישראל. 

ֵריהֻ בגמרא, ואמרו  - ְוַאְמִריָנןמביאה הגמרא אמוראים נוספים הסוברים כן:  מֻוֵאל ְלַמר ָרָבא ַאְדֻבְ  ש ְ

,נתן רבא רשות למר שמואל  - ִנין ְוָדַרש  ת, ַהֻכֻוִתי ֶאת ְמַזֻמְ ֻבָ ַ ש ֻ ִנין ְוֵאין ֻבַ יֹום ַהֻכֻוִתי ֶאת ְמַזֻמְ  טֹוב, ֻבְ

ֵזָרה א ֻגְ ֻמָ ֶ ה ש  ִבילֹו. ַיְרֻבֶ ש ְ  ְלהוֻ  ִמיְקַלע ֲהָוה יכִֻ  זֻוְטָרא, ֻוַמר ָמֵריָמרמביאה הגמרא מעשה: האמוראים  ֻבִ

יֹוםכשהיה מזדמן לביתם כותי  - ֻכֻוִתי ַמאי ָלךְ  ִניָחא ִאיהיו אומרים לו כך,  - ֵליהֻ  ָאְמֵרי טֹוב, ֻבְ  ֻבְ
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ְטִריחַ  ויכול אתה לסעוד  מֻוָטב,עבור עצמינו,  ֵהַכנּואם נח לך לאכול עימנו בתבשילים שכבר  - ָלן ֻדִ

א ִטְרָחא ְיֵתיָראלך בכך, ורצונך שנבשל מאכלים נוספים עבורך, אם אין די  - לֹא ְוִאיעמנו.  ְעֻתָ  ַאֻדַ

יָדךְ   אסור לנו לטרוח טירחא מיוחדת של בישול או אפיה עבורך. - ָטְרִחיַנן ָלא ֻדִ

 

ַמרמיום טוב לצורך חול:  הרי"ף מביא עתה את סוגיית הגמרא בפסחים )מו:( לגבי האופה  - ִאיֻתְ

כלומר, שכבר סיים את  חֹול,צורך יום לְ  טֹוב ִמֻיֹום ָהאֹוֶפהבית המדרש, אדם נשנתה מחלוקת זו ב

 ַרבסעודתו, ובודאי אינו צריך לאכול מאכלים אלו ביום טוב עצמו, אלא רק לאחר צאת החג, 

א הכדין העושה מלאכה האסורה ביום טוב.  לֹוֶקה, ָאַמר, ִחְסֻדָ מבארת הגמרא  לֹוֶקה. ֵאינוֹ  ָאַמר, ַרֻבָ

א ַרבת טעמיהם: א ְלִעי ְוִאי הֹוִאילכיון שאין אנו אומרים סברא זו,  - ַאְמִריָנן לֹא לֹוֶקה, ָאַמר ִחְסֻדָ  ִמֻקַ

אשכיון שאם היו מזדמנים לו אורחים, היו המאכלים ראויים להם,  - ְלהוֻ  ָחֵזי אֹוְרִחים ֵליהֻ  ֻתָ י ַהש ְ  ַנֻמִ

ומאחר ואין אומרים סברא נעשתה לצורך יום טוב,  ת האפייה כאילוגם עתה נחשבהרי  - ְלהוֻ  ָחֵזי

ה. משום חילול יום טוב ולוקה עושה מלאכה ביום טוב שלא לצורך יום טוב,זו, הרי הוא כ  ְוַרֻבָ

בשל בזמן אומרים אנו סברא זו של 'הואיל', וממילא אף כשמ - הֹוִאיל ַאְמִריָנן לֹוֶקה, ֵאינוֹ  ָאַמר

, כיון שאם יזדמנו לו אורחים יהיו המאכלים ראויים להם, אנו שהוא עצמו אינו צריך לאכילה זו

ה, ְוִהְלְכָתאאינו לוקה. פוסק הרי"ף את ההלכה: מחשיבים זאת כבישול לצורך יום טוב, ו ַרֻבָ שאינו  ֻכְ

יַרְרנֻוהוֻ  ֻוְכָברלוקה,  ֶפֶרק ֻבֵ ְפָסִחים. עֹוְבִרין ֵאֻלוֻ  ֻבְ  ֻבִ

 

ְנָיאה ביום טוב: הגמרא דנה עתה בענין הכנת מאכל לבהמ שנינו בברייתא, נאמר בפסוק לגבי  - ֻתַ

 ֶנֶפׁש ְלָכל ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ַאְך ָבֶהם, ֵיָעֶשה ֹלא ְמָלאָכה ָכל ָלֶכם, ִיְהֶיה ֹקֶדׁש יום טוב )שמות יז טז( 'ִמְקָרא

ר 'ַאךְ  ָלֶכם', ומלשון ֵיָעֶשה ְלַבדוֹ  הּוא ֶ ' ְלָכל ֵיָאֵכל ֲאש  ֹוֵמעַ  ֶנֶפש   ֶנֶפש   ֲאִפיֻלוֻ יש לי ללמוד ש - ִניאֲ  ש 

ֵהָמה ַמע, ֻבְ ַמש ְ וגם עבורה מותר להכין מאכלים ביום טוב, והטעם לכך שהיינו סבורים לומר כן,  ֻבְ

ִעְנָין ֱאַמר ֻכְ ֻנֶ ֶ הכיון שמצאנו בפסוק אחר שנאמר בו  - ש  ֵהָמה ֶנֶפש   'ֻוַמֻכֵ ה' ֻבְ ֶמֻנָ ֻלְ ַ )ויקרא כד יח(,  ְיש 

ְלמֻוד יש לדייק  'ָלֶכם'ָלֶכם', ומלשון  ֵיָעֶשה ְלַבדוֹ  לכך נאמר באותו פסוק לשון 'הּוא - ַמרלוֹ  ֻתַ

ְבֵרי ִלְכָלִבים, ְולֹא 'ָלֶכם'וכן  ,ְלגֹוִיים ְולֹא 'ָלֶכם'שההיתר הוא להכין מאכל דווקא  י ֻדִ ִליִלי. יֹוֵסי ַרֻבִ  ַהֻגְ

י ַמע ֵהָמהבְֻ  ֶנֶפש   ֲאִפיֻלוֻ  אֹוֵמר,חולק ו ֲעִקיָבא ַרֻבִ ַמש ְ גם נפש בהמה כלולה במשמעות פסוק זה,  - ֻבְ

ן ִאםומותר להכין מאכל לצורך בהמה ביום טוב, ו ְלמֻוד ָמה, ֻכֵ מדוע נאמר בפסוק לשון  - לֹוַמר ֻתַ

 ֻוָמהמוסיפה הברייתא ומבארת את שיטת רבי עקיבא,  .ְלגֹוִיים ְולֹא 'ָלֶכם'כדי שנמעט,  'ָלֶכם',

ָלִבים ֶאת ְלַרֻבֹות ָרִאיָת,הסברא ש  ֻוְלהֹוִציאשהם בכלל 'כל נפש', ומותר לבשל עבורם ביום טוב,  ַהֻכְ

המחמת שנאמר 'לכם', ואסור לבשל עבורם,  ַהֻגֹוִיים ֶאת ָלִבים, ֶאת ֲאִני ְמַרֻבֶ זֹונֹוָתן ַהֻכְ ֻמְ ֶ מוטלים  ש 

 ֲאִני ֻומֹוִציאביום טוב.  על האדם, וכיון שחייב האדם להאכילם, מותר לו לבשל עבורם גם - ָעֶליךָ 

ֵאיןמכלל היתר בישול ביום טוב, לפי  ַהֻגֹוִיים ֶאת ֶ  ָעֶליָך.מוטלים  ְמזֹונֹוָתן ש 

י ְוִהְלְכָתאפוסק הרי"ף את ההלכה בנידון זה:  ַרֻבִ ִליִלי, ֻכְ האוסר לבשל ולאפות לצורך בעלי  יֹוֵסי ַהֻגְ

ָסַתםחיים ביום טוב,  א ָלן ֻדְ ֻנָ ָווֵתיהֻ  ֻתַ ְתַנןכיון שהתנא במשנה סתם כדבריו,  - ֻכְ שהרי כך שנינו  - ֻדִ
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תבמשנה במסכת חלה )פ"א מ"ח(,  ָלִבים, ִעֻסַ ְזַמן ַהֻכְ ָהרֹוִעים ֻבִ ֶ ה, אֹוְכִליןגם הם  ש  ֻנָ הרי היא  ִמֻמֶ

ֶבתנחשבת מאכל אדם, ו ה, ַחֻיֶ ַחֻלָ יֹום ְוֶנֱאֵפית ֻבְ ו שההיתר ועל כל פנים מבואר במשנה ז ,'ְוכוֻ  טֹוב ֻבְ

לאפות ביום טוב פת לצורך הכלבים הוא דוקא אם גם בני אדם אוכלים ממנה, אך לאפות רק 

יָמאלצורך הכלבים, אסור, והיינו כשיטת רבי יוסי הגלילי,  ְסָתם ומקובל בידינו כלל זה, ש - ָלן ְוַקֻיְ

א ֻוַמֲחלֹוֶקת ַמְתִניִתין ְבַרְייֻתָ חולק, ואילו בברייתא מובאת שבמקום שמובאת הלכה במשנה ללא  - ֻדִ

ְסָתם ֲהָלָכהמחלוקת באותה הלכה,  המשנה  ֶׁשָסְתָמהואף כאן יש לפסוק את ההלכה כפי , ַמְתִניִתין ֻכִ

 בחלה, שאין לאפות ביום טוב לצורך בעלי חיים, וכל שכן שאין לאפות לצורך גויים.

 

 משנה

רך אוכל נפש, או אף לצרכים משנתנו מביאה מחלוקת האם מותרת מלאכת בישול דוקא לצו

יתאחרים:  אי ֻבֵ ֻמַ ַ ין ָאָדם ָיֵחם לֹא אֹוְמִרים, ש  א ַרְגָליו,צורך רחיצת לְ ביום טוב  ַחֻמִ ן ִאם ֶאֻלָ  ְראֻוִיין ָהיוֻ  ֻכֵ

ה. ִתֻיָ ְ ל ֻוֵבית ִלש  יִרין ִהֻלֵ אפילו אם אינם ראויים לשתיה, דמתוך שהותרה מלאכת בישול לצורך  ַמֻתִ

האף וְ תרה גם שלא לצורך אוכל נפש. ומוסיפים בית הלל ואומרים, אוכל נפש, הו ֶ האדם  עֹוש 

םביום טוב,  ְמדֻוָרה ֻה. ֻוִמְתַחֻמֵ ֶנְגֻדָ  ֻכְ

 

 גמרא

מבואר במשנה שלדעת בית הלל מותר לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ בהם את רגליו, ומבאר 

ין ְוַדְוָקא: הרי"ף את דיני חימום מים ביום טוב לצורך רחיצת כל הגוף רוֻ  הֻוא ְלַרְגָליו ַחֻמִ ָ ש  ית ֻדְ  ִהֻלֵל ֻבֵ

והיתרם של בית הלל לחמם מים ביום טוב הוא דוקא כשעושה כן לצורך רחיצת רגליו, שזהו דבר  -

ללצורך רחיצת  ֲאָבלשהותר ביום טוב,  אסור לחמם מים, כיון שאסור לאדם לרחוץ  - לֹא ֻגֻופֹו, ֻכָ

ִדְתַנןאת כל גופו ביום טוב,  כפי ששנינו במשנה במסכת שבת )לח:(, לגבי אנשי טבריה שחיממו  - ֻכְ

 ֲחָכִמים, ָלֶהם 'ָאְמרוֻ מים בדרך אסורה ]על ידי העברת צינור של מים קרים בתוך אמה של חמים[, 

יֹוםנעשה הדבר  ִאם יןהרי מים אלו  טֹוב, ֻבְ ַחֻמִ הֻוַחֻמוֻ  ֻכְ ֶ יֹום ש  ְרחִ  ֲאסֻוִרין טֹוב, ֻבְ ִרין יָצהֻבִ ה', ֻוֺמֻתָ ִתֻיָ ְ ש ֻ  ֻבַ

 הרי שאסור לרחוץ ביום טוב במים חמים.

יֹום ְרִחיָצה ֻוְלִעְנַיןממשיך הרי"ף בנידון דומה:  ין טֹוב ֻבְ ַחֻמִ הֻוַחֻמוֻ  ֻבְ ֶ ָקא ְלָגאֹון ָחֵזיַנן טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב ש   ֻדְ

ַתב ַהִהיאראינו את דברי רב האי גאון, שכתב כך,  - ָהֵכי ֻכָ ַאְמִריָנן ֻדְ שדין זה שאמרו )שבת לט:(,  - ֻדְ

ל ָאָדם ִיְרַחץ לֹאש ת ֻגֻופוֹ  ֻכָ ֻבָ ַ ש  ין ֻבְ ַחֻמִ הֻוַחֻמוֻ  ֻבְ ֶ ת, ֵמֶעֶרב ש  ֻבָ ַ ְוָקאהיינו  ש  ת, ֻדַ ֻבָ ַ ש  יֹום ֲאָבל ֻבְ ֵרי טֹוב ֻבְ ָ  ש 

ל ִלְרחֹץמותר[ -] ין ֻגֻופוֹ  ֻכָ ַחֻמִ הֻוַחֻמוֻ  ֻבְ ֶ לָ  טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב ש  ָברכיון שאין זה[ -] אוֻדְ יִבין ֻדָ ַחֻיָ ֶ  ָעָליו ש 

ֻום בֻות, ִמש ֻ ֻום ְולֹא ש ְ ֻות, ִמש ֻ ֻום ְולֹא ְרש  א ִהיא, ִמְצָוה ִמש ֻ ֵזיָרה ֶאֻלָ ְזֵרי ְוִכישגזרו חכמים,  ִהיא ֻגְ ומה  - ֻגָ

ת,שגזרו חכמים היינו דוקא  ֻבָ ַ ש  יֹום ֲאָבל ֻבְ טוב במים חמים גזרו, ומותר לרחוץ ביום  לֹא טֹוב, ֻבְ

 שחוממו בערב יום טוב.
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 משנה

המשנתנו ממשיכה בהבאת דינים שונים שנחלקו בהם בית שמאי ובית הלל ביום טוב:  ָ לֹש  ָבִרים ש ְ  ֻדְ

ןהיה  ְמִליֵאל ַרֻבָ ִדְבֵרי ַמְחִמיר ֻגַ ית ֻכְ אי, ֻבֵ ֻמַ ַ ין ֶאת טֹוְמִנין ֵאיןא.  ש  שחל בערב שבת  טֹוב ִמֻיֹום ַהַחֻמִ

ת,ך הצורלְ  ֻבָ ַ והיינו באופן שלא הניח האדם עירוב תבשילין, ושלא כדברי בית הלל האומרים  ש 

שגם מי שלא הניח עירוב תבשילין רשאי לאפות פת אחת, ולהטמין קדירה אחת, ולהדליק נר אחד 

נֹוָרה ֶאת זֹוְקִפין ְוֵאיןלצורך שבת. ב.  יֹום ַהֻמְ יות, שיש בכך והיינו במנורה העשויה חוליות חול טֹוב, ֻבְ

, ושלא כדברי בית הלל המתירים זאת, כיון שהם סוברים שאין בנין וסתירה מלאכת 'בונה'משום 

ין אֹוִפין ְוֵאיןבכלים. ג.  ֻתִ ִריִצין ֻפִ  ֶאֻלָאככרות לחם עבים, כיון שיש בכך טירחא יתירה ביום טוב,  - ֻגְ

 אפות גם פת עבה.פת דקה בלבד, ושלא כדברי בית הלל, המתירים ל - ְרִקיִקין

ן ָאַמר ְמִליֵאל, ַרֻבָ ל ִמיֵמיֶהן ֻגַ ֶ ית ש  א ֻבֵ יןביום טוב  אֹוִפין ָהיוֻ  לֹא ַאֻבָ ֻתִ ִריִצין, ֻפִ א ֻגְ והיינו  ְרִקיִקין, ֶאֻלָ

ה ַמה לֹו, ָאְמרוֻ כדעת בית שמאי.  ֶ ֲעש  ֵהן ְלֵבית ֻנַ ֶ לנהוג כדברי בית שמאי,  ַעְצָמם ַעל ַמְחִמיִרין ָאִביָך, ש 

יןוֻ  ל ַעל ְמִקֻלִ ָרֵאל ֻכָ ין אֹוִפין ִלְהיֹותלנהוג כשיטת בית הלל,  ִיש ְ ֻתִ ִריִצין ֻפִ  ֻוְרִקיִקין. ֻגְ

 

 גמרא

ָעאהגמרא דנה בענין כיבוי נר ביום טוב:  יהֻ  ֻבְ א ִמיֻנֵ ר ַאֻבָ י ָמְרָתא ֻבַ ֻיֵ שאל אבא בר מרתא את  - ֵמַאֻבַ

ר ֶאת ֹותְלַכבֻ האם מותר לאדם  - ַמהוֻ אביי שאלה זו,  יֹום ַהֻנֵ ֻום טֹוב, ֻבְ ָבר ִמש ֻ כלומר, כדי  ַאֵחר, ֻדָ

ראביי, הרי  ָאַמר ֵליהֻ שיוכל לשמש מיטתו, והדבר אסור לאור הנר.  ָ ַבִיתשישמש מיטתו  ֶאְפש   ֻבְ

ִית לוֹ  ֵאיןשאין בו נר דולק. המשיך ושאלו, אם  ַאֵחר,  רֶאְפש ָ אביי,  ָאַמר ֵליהֻ מה הדין.  - ַמאי ַאֵחר, ֻבַ

ֹות ה, ַלֲעש  ָבר לוֹ  ֵאיןויוכל לשמש מאחורי המחיצה. המשיך ושאלו, אם  ְמִחֻצָ ֹות ֻדָ ה,בו  ַלֲעש   ַמאי ְמִחֻצָ

רמה דינו. השיב לו אביי,  - ָ ִלי, ֶאתעל הנר[ -] ָעָליו ִלְכֻפֹות ֶאְפש  ולהחשיך את אורו. המשיך  ַהֻכְ

ִלי לוֹ  ֵאיןושאלו, אם  ָאַמר מה דינו, האם מותר לו לכבות את הנר לצורך כך.  - ַמאי ָעָליו, ִלְכֻפֹות ֻכְ

  ָאסֻור.השיב לו אביי,  - ֵליהֻ 

ין ֵאיןהקשה אבא בר מרתא לאביי, שנינו בברייתא,  - ֵאיִתיֵביהֻ  ַעת ֶאתביום טוב  ְמַכֻבִ ֻקַ חתיכת  - ַהֻבְ

ִבילעץ בוערת, אם עושה כן  ש ְ ִבילן עושה כ ְוִאםשלא תישרף.  ָעֶליָה, ָלחֻוס ֻבִ ש ְ ֻלֹא ֻבִ ֶ ן ש  ֵ ִית ִיְתַעש ֻ  - ַהֻבַ

ִביל אושלא יתמלא הבית עשן ויהיה לו בכך הפסד ממון,  ש ְ ֻלֹא ֻבִ ֶ ן ש  ֵ ְתֵעש ֻ ֵדָרה ֻתִ שלא תשחיר  - ַהֻקְ

רהקדירה מחמת העשן,  לכבות, הרי שאם יש לו צורך בכיבוי האש, הדבר מותר, ומדוע אסור  ֺמֻתָ

ברייתא זו,  - ַהִהיאאביי, אין זו ראיה, כיון ש ָאַמר ֵליהֻ ש מיטתו. לכבות את הנר כדי שיוכל לשמ

ידברי  ָאַמר ִהיא, ְיהֻוָדה ַרֻבִ  הּוא ֶנֶפׁש ְלָכל ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר שיש לדרוש מכך שנאמר )שמות יב טז( 'ַאְך ֻדְ

ולכן מותר אף  ֵכיֶכם,ָצְר  ְלָכלבאה לרבות שמותרת מלאכה ביום טוב  'ָלֶכם'ולשון  ָלֶכם', ֵיָעֶשה ְלַבדוֹ 

הכיבוי כשיש בו צורך לאדם, ולדבריו באמת יהיה מותר לכבות את הנר ביום טוב כדי להתיר 

ילאדם לשמש מיטתו,  ָנן,דעת לְ ומה שאני אמרתי, שהדבר אסור, היינו  - ֲאָנא ָקָאֵמיָנא ֻכִ שאינם  ַרֻבָ

ה, ְוֵכןדורשים כן, ואוסרים דבר שאינו צורך אוכל נפש.  הוֻ  ֲאֵמיַמר, ְוֵכן ַרֻבָ חוֻ  ֻכֻוֻלְ  - ַמְתִניָתא ְלָהא ֻדָ
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יוהעמידו את דברי הברייתא  - ְואֻוְקמֻוהָ כל האמוראים הללו דחו את דברי הברייתא להלכה,  ַרֻבִ  ֻכְ

ַלאו ְלֵמיְמָרא ְיהֻוָדה, ְמִעיָנןלומר שאין הלכה כדברי ברייתא זו,  - ִהיא ִהיְלְכָתא ֻדְ ַ  ויש לנו - ִמיָהא ְוש 

ֵליתללמוד מכך שהעמידו אמוראים אלו את הברייתא כרבי יהודה,  י ִהיְלְכָתא ֻדְ  - ַמְתִניָתא ָהא ֻכִ

אשאין הלכה כברייתא זו,  ַעת ֶאת ְלַכֻבֹות ָאסֻור ֶאֻלָ ֻקַ ין ,ַהֻבְ ין ָעֶליָה, ָלחֻוסאם עושה כן כדי  ֻבֵ ֻלֹא ֻבֵ ֶ  ש 

ן ֵ ִית ִיְתַעש ֻ ֵדָרה,שלא תתעשן  אוֹ  ַהֻבַ   ָאסֻור. ַהֻכֹל ַהֻקְ

ָעאהגמרא ממשיכה לדון בענין כיבוי אש ביום טוב:  יהֻ  ֻבְ י ִמיֻנֵ ֻיֵ ה ַאֻבַ שאל אביי את רבה  - ֵמַרֻבָ

ֵלָקה ֶאת ְלַכֻבֹות הֻוא ַמהשאלה זו,  יֹום ַהֻדְ האם הדבר מותר או אסור, וביאר אביי את צדדי  טֹוב, ֻבְ

א ֵהיָכאהספק,  ִאיֻכָ ַנתבאופן שיש  - ֻדְ ֹות ַסֻכָ ְעָיא ָקא לֹאמחמת דליקה זו  ְנָפש  אין אני  - ִלי ִמיֻבַ

ֲאִפֻלוֻ מסתפק כלל שהדבר מותר,  ת ֻדַ ֻבָ ַ ש  ֵרי ֻבְ ָ שהרי אפילו בשבת מותר לכבות דליקה שיש בה  - ש 

יפיקוח נפש.  ֵעי ָקא ֻכִ ֻוםוהספק שלי הוא באופן שיש בו רק  - ִלי ִמיֻבָ האם  - ַמאי ָממֹון, ִאֻבֻוד ִמש ֻ

  ָאסֻור.השיב לו רבה,  - ָאַמר ֵליהֻ ותר לכבות את הדליקה ביום טוב. מ

ַלע עֻוָלא,מביאה הגמרא מעשה בענין זה:  הזדמן ביום טוב לביתו של רב יהודה,  - ְיהֻוָדה ַרב ְלֵבי ִאיֻקְ

ֵעיהֻ  ָקם ֻמְ ַ א, ָלהֻ  ָזַקףבא שמשו של עולא,  - ש  ַרֻגָ ְ , ִלש  רֻוש  יהַֻ  ֻפֵ י ֶאת ִהְגֻבִ ר ֻפִ ֵדילהרחיקו מן השמן,  ַהֻנֵ  ֻכְ

ה. ְכֻבֶ ֻיִ ֶ ֶמן ַהֻנֹוֵתן ְלעֻוָלא, ְיהֻוָדה ַרבהקשה לו  - ֵאיִתיֵביהֻ  ש  ֶ ר ש  בהדולק,  ַלֻנֵ ֻום ַחֻיָ ק ַמְבִעיר, ִמש ֻ ֻפֵ ְסֻתַ  ְוַהֻמִ

ֻנוֻ  בהנוטל שמן מתוך נר דולק, וגורם בכך שיכבה מהר יותר,  - ִמֻמֶ ֻום ַחֻיָ ה, ִמש ֻ ה,ְואַ  ְמַכֻבֶ יָון ֻתָ  ֻכֵ

ְהתָֻ  ִהְגֻבַ ֶ ר ֶאת ש  ַרְמתָֻ  ַלֲאחֹוָריו, ַהֻנֵ ֻבֻוי לוֹ  ֻגָ מוֹ  ֻכִ ק ֻכְ ֻפֵ ְסֻתַ ֻנֻו, ַהֻמִ השיב לו  - ָאַמר ֵליהֻ והדבר אסור.  ִמֻמֶ

ִאי ָלאועולא,  ְעֻתָ  מעשה זה של השמש לא היה על דעתי, שבאמת יודע אני שהדבר אסור.  - ַאֻדַ

ֵרי יְנָסאְוקִ  ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמר ָ ,עצים דקים וקטנים, מותר, ומבאר הרי"ף,  - ש  רֻוש  גֹון ֻפֵ ִהיא ֲאבֻוָקה ֻכְ ֶ  ש 

ֻוָיה ים, ֵעִצים ֵמֲחִתיכֹות ֲעש  יֹום נֹוֵטל ִאם ְקַטֻנִ ֶהם ָאֲחָזה ֻלֹאעדיין ש ֶ  ָהֵעִצים ֵמאֹוָתן טֹוב ֻבְ ֵרי ָהאֻור, ֻבָ ָ  - ש 

 הדבר מותר, ואין זה נחשב ככיבוי.

 

גזרו איסור בשימוש ברפואות בשבת ויום טוב, מחשש שיבוא האדם לכתוש סממנים, ויש  חכמים

ָעא בכך איסור תורה. יהֻ  ֻבְ י ַרב ִמיֻנֵ  ֶאת ִלְכחֹול ַמהוֻ שאל רב אשי את אמימר שאלה זו,  - ֵמֲאֵמיַמר ַאש ִ

יֹום ָהַעִין  רב אשי את ספיקו, האם מותר לשים 'כחול' בעין לשם רפואה, ביום טוב. וביאר - טֹוב ֻבְ

א ֵהיָכא ִאיֻכָ ָנה ֻדְ גֹוןבאופן שיש בדבר סכנה,  - ַסֻכָ שיוצא ריר תמיד מהעין,  - ִריָראמחלות אלו,  ֻכְ

יָצא ָמאשמרגיש כדקירת מחט בעינו,  - ֻדִ  - ְוִקְדָחאשהעין דומעת תמיד,  - ְוִדְמָעָתאשיש דם בעין,  - ֻדָ

ְעָיא ָקא לֹאבזמן תחילת המחלה של כל אלו,  - ָלאאֻוכְ  ֻוְתִחֻלַתקדחת שבעין ]'דלקת'[,  אין לי  - ִלי ִמֻבַ

ֲאִפילוֻ ספק בדבר, שבודאי מותר ליתן כחול בעין ביום טוב,  ת ֻדַ ֻבָ ַ ש  ֵרי ֻבְ ָ מותר הדבר, כיון שיש  - ש 

יבכך סכנת נפשות.  ְעָיא ָקא ֻכִ לו, שהן בסיום המחלות הל - אֻוְכָלא סֹוףוהספק שלי הוא רק ב - ִלי ִמֻבַ

וכשנותן כחול בעיניו כדי להגביר את ראייתו, ולא  - ֵעיָנא ֻוַפֻצֹוֵחינחלשות כבר ואינן מסוכנות, 

השיב אמימר לרב  - ָאַמר ֵליהֻ מה הדין ביום טוב, האם הדבר מותר או לא.  - ַמאימשום סכנה, 

כחול בעין ביום טוב, שלא וכן היא ההלכה, שאסור ליתן  - ִהְלְכָתא ְוֵכןפוסק הרי"ף,  ָאסֻור.אשי, 

 במקום סכנה.
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ימוסיף הרי"ף,  י ְוַהֻנֵ ָרֵאלודין זה, שאסור לכחול את העין בשבת שלא במקום סכנה,  - ִמיֻלֵ ש ְ  - ִמֻיִ

ְכִרי, ֲאָבלכשעושה כן על ידי ישראל,  ֵריהנותן את הכחול בעיניו של ישראל,  ִמֻנָ ָ ָהאמותר.  - ש   ֻדְ

ֵרי ֲאֵמיַמר ָ ְכִרי ֵעיָנא ְלִמיְכַחל ש  ת ִמֻנָ ֻבָ ַ ש  שהרי אמימר התיר לכחול את העין על ידי גוי אפילו  - ֻבְ

י ַרב ָאַמר ֵליהֻ בשבת,  יךְ  ַמאי ַלֲאֵמיַמר, ַאש ִ ְעֻתֵ ָאַמרמה סברתך להתיר דבר זה, האם מכך  - ֻדַ  ַרב ֻדְ

ֵריהֻ  עֻוָלא ַרבבנו[ -] ֻבְ ֵאי, ֻדְ ין חֹוֶלה ָצְרֵכי ִעֻלָ ת, ָנְכִרי ְיֵדי ַעל עֹוש ִ ֻבָ ַ ש  ל ַהְמנֻוָנא, ַרב ְוָאַמר ֻבְ ָבר ֻכָ  ֻדָ

ֵאיןהנצרך לחולה,  ֶ ָנה, ֻבוֹ  ש  ְכִרי אֹוֵמר ַסֻכָ ה, ַלֻנָ ֶ ולכן התרת את כחילת העין בשבת על ידי גוי,  ְועֹוש 

יהָ דאף שאין בכך סכנה, הרי אין הנידונים דומים,  ָלא ֵהיָכאדין זה הוא דווקא  - ִמיֵלי ֻנֵ עַ ְמסַ  ֻדְ  ֻיֵ

ֲהֵדיהֻ  עַ  ָקא ָהא ֻוַמרבאופן שאין הישראל מסייע לגוי,  - ֻבַ ֲהֵדיהֻ  ְמַסֻיֵ ואילו בנידון זה של כחילת  - ֻבַ

ָקאהעין על ידי גוי, שהתרת, הרי הישראל מסייע לגוי,  שהחולה הישראלי סוגר  - ֻוָפַתח ָעֵמיץ ֻדְ

נו שהתירו רפואה אפילו על ידי גוי. ופותח את עיניו, כדי שיכנס בהם הכחול, ובאופן זה לא מצא

אהשיב לו אמימר,  - ָאַמר ֵליהֻ  ָקֵאי ְזִביד, ַרב יש את - ִאיֻכָ ָווָתךְ  ֻדְ שאף הוא סובר כמותך, והקשה  - ֻכְ

והשבתי לו שאין זו  - ֵליהֻ  ְוָאְמִרילי כדבריך שכיון שהישראל מסייע הדבר חמור יותר, ואסור, 

עַ קושיא, כיון ש ש   ֻבוֹ  ֵאין ְמַסֻיֵ אין עשיה של ממש בסיוע זה, ואין זה נחשב כמעשה של  - ַמֻמָ

 היהודי, אלא של הגוי לבדו, ומחמת כן הדבר מותר.

ֵרא ֲאֵמיַמר,דין נוסף בענין זה:  ָ יֹוםהתיר לכחול עין לשם רפואה  - ֵעיָנא ְלִמְכַחל ש  ִני טֹוב ֻבְ ֵ ל ש  ֶ  ש 

ָנה, רֹאש   ָ ְסִביָרא ַהש ֻ ְנהַ  ֵליהֻ  ֻדִ ֵעיֻכִ ְסִביָראכיון שהוא סובר כבני ישיבת נהרדעא,  - ְרֻדָ י ְלהוֻ  ֻדִ ֻתֵ ְ ש   ֻדִ

ֹות שהם סוברים ששתי הימים של ראש השנה הם כשתי קדושות שונות, ורק היום  - ֵהן ְקֺדש ֻ

הראשון, שהוא יום טוב האמיתי, קדוש בקדושה גמורה, אבל יום טוב שני שאינו אלא מכח 

ָווֵתיהֻ  ִהיְלְכָתא ְוֵליתיר בו אמימר את כחילת העין. אומר הרי"ף, המנהג, קדושתו קלה, והת אין  - ֻכְ

ַקְייָמאהלכה כאמימר בנידון זה,  שני ימים טובים של ראש דְֻ כיון שמקובל בידינו להלכה  - ָלן ֻדְ

ההשנה  ָ אואף ביום השני יש להחמיר כמו ביום הראשון.  ֵהן, ַאַחת ְקֺדש ֻ ְמִרינָ  ִמיהוֻ  ֶאֻלָ  ִמיָהא ןֻגַ

ֲאֵמיַמר ֵריומכל מקום יש ללמוד מדין זה של אמימר,  - ֻדַ ָ ש  שמותר לכחול את העין  - ֵעיָנא ְלִמְכַחל ֻדְ

יֹום]וכן לעשות שאר רפואות האסורות מדרבנן בשבת ויום טוב[  ִני טֹוב ֻבְ ֵ ל ש  ֶ ֺלֻיֹות, ש  שקדושתו  ֻגָ

 טוב ראשון. אינה אלא מכח המנהג, והקילו בו בדברים האסורים ביום

 

ין אֹוִפין 'ְוֵאיןשנינו במשנה בתוך הדברים שאסרו בית שמאי,  ֻתִ ִריִצין ֻפִ א ֻגְ הגמרא  .'ְוכוֻ  ְרִקיִקין' ֶאֻלָ

ְנָיאמביאה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בענין דומה:  יתשנינו בברייתא,  - ֻתַ אי ֻבֵ ֻמַ ַ  אֹוְמִרים, ש 

ת אֹוִפין ֵאין יֹום ָעָבה ֻפַ ל ֻוֵבית ב,טוֹ  ֻבְ יִרין. ִהֻלֵ תמה היא  - ַמאימבררת הגמרא,  ַמֻתִ האמורה  ָעָבה' 'ֻפַ

תכאן,  ה, ֻפַ אי ְמֺרֻבָ תזאת התנא  ְמַכֶנהומדוע  - ַלה ָקֵרי ְוַאֻמַ ֻום ָעָבה, ֻפַ י ִמש ֻ ֵ ְנִפיש  ה ֻדִ ָ ִליש  שעיסתה  - ֻבְ

ות גדולה בבת אחת, וטעמם עבה, והיינו אפילו כשאופה כדי צורכו ליום טוב עצמו, לא יאפה כמ

של בית שמאי האוסרים זאת, כיון שיש בכך טירחא מרובה, ועוד, שאם נתיר לו לאפות פת מרובה 

בבת אחת, יבוא לאפות יותר מכדי צורכו, ואילו בית הלל אינם חוששים לכך, ומתירים לו לאפות 

 כל צורכו בבת אחת, אפילו אם זו כמות גדולה.
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 משנה

 - הֻוא ַאףהובאו שלשה דברים שבהם היה רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי. במשנה הקודמת 

ה ָאַמררבן גמליאל,  ָ לֹש  ָבִרים ש ְ ִדין ְלָהֵקל, ֻדְ ין ְמַכֻבְ ֻטֹות ֻבֵ בזמנם היו אוכלים בהסבה על גבי  - ַהֻמִ

ם טוב מיטות, ולאחר האכילה היו פירורים על הארץ בין המיטות, והתיר רבן גמליאל לטאטא ביו

ְגָמר ֶאת ֻוַמִניִחיןאת הקרקע שבין המיטות.  מין בושם ששמו 'לבונה' וריחו טוב, מותר להניחו  - ַהֻמֺ

יֹוםעל גבי הגחלים  יןכדי שיתפשט הריח הטוב על ידי העשן.  טֹוב, ֻבְ ִדי ְועֹוש ִ ס ֻגְ מותר לצלות  - ְמֺקֻלָ

ֵליֵליגדי של חולין כדרך שצולים את קרבן הפסח  סָ  ֻבְ שלשה דברים אלו,  אֹוְסִרים ַוֲחָכִמים ִחים.ֻפְ

וטעם האיסור בטאטוא הקרקע שבין המיטות, מחשש שיבא להשוות גומות, ויש בכך משום 

תולדת מלאכת בונה. והאיסור בהנחת המוגמר על גבי גחלים הוא משום שזו מלאכת מבעיר שלא 

בר כקרבן פסח, ויסברו בני אדם לצורך אוכל נפש. וטעם האיסור בגדי מקולס הוא כיון שנראה הד

 שאוכל הוא קדשים בחוץ.

 

 גמרא

שנינו במשנה בכלל הדברים שרבן גמליאל מתיר וחכמים אוסרים, 'ומניחין את המוגמר ביום טוב'. 

זו של רבן גמליאל וחכמים היא  ַמֲחלֹוֶקת ַאִסי, ַרב ָאַמרהגמרא מבארת באיזה אופן נחלקו בדבר: 

שרבן גמליאל מתיר, כיון שהנאת הגוף נחשבת כצורך אוכל נפש,  ָהִריַח,לְ באופן שעושה כן כדי 

אם מניח את המוגמר על גבי גחלים כדי  ֲאָבלוחכמים אוסרים, כיון שאין זו הנאה השוה לכל נפש. 

ר ִיתאת  ְלַגֻמֵ ִלים,את  אוֹ  ַהֻבַ ְבֵרישאין זה צורך הנאת הגוף,  ַהֻכֵ   ָאסֻור. ַהֻכֹל ֻדִ

ְעָיאק בענין זה: הגמרא מביאה ספ ן, ַמהוֻ הסתפקו בני הישיבה,  - ְלהוֻ  ִאיֻבַ ֵ ,ומבאר הרי"ף,  ְלַעש ֻ רֻוש   ֻפֵ

ןהאם מותר  - ַמהוֻ  ֵ רֹות ֶאת ְלַעש ֻ ֵדילהניח את הפירות בעשן הבשמים,  - ַהֻפֵ יָרן ֻכְ  ַלֲאִכיָלה, ְלַהְכש ִ

י ַעלמים אם מניח את הבש ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמרכלומר, שיהיה בהם ריח טוב.  ֻבֵ ֶחֶלת, ֻגַ ֵני ָאסֻור, ֻגַ  ִמֻפְ

ה הֻואבפיזור הבשמים על גבי הגחלים ש ֶ  את האש הבוערת בהם, ואין זה נחשב כצורך 'אוכל  ְמַכֻבֶ

נפש', מאחר ורק עשירים מפונקים אוכלים כך את פירותיהם, ושאר בני אדם אוכלים אותם ללא 

י ַעלעישון. ואם מניח את הבשמים  ֻבֵ ר,שהסיקו באש,  סֶחרֶ  ֻגַ כיון שאין כאן כיבוי, וגם ההבערה  ֺמֻתָ

של הבשמים אינה כדרך הבערה, אלא כלאחר יד, ואין בכך איסור תורה, ומותר לעשות כן ביום 

יְקָנאטוב.  י ַעל ָאַמר, ָרָבאומסקנת הגמרא בנידון זה,  - ְוַאֻסִ ֻבֵ ֶחֶלת ֻגַ י ֻגַ רגם כן[ -] ַנֻמִ להניח את  ֺמֻתָ

אף שאין זה צורך אוכל נפש ממש, מכל מקום אין זה כיבוי ממש, שהרי לאחר הנחת הבשמים, ו

ֲהָוה ִמיִדיהבשמים בוערים הגחלים שוב, וכיון שאין כאן כיבוי, אין כאן גם הבערה,  ָרא ֻדַ יש ְ  ַאֻבִ

וכמו שמותר לצלות בשר על גבי גחלים, אף שמניח את הבשר על האש ממש, אין בכך  - ַאֻגֻוְמֵרי

משום כיבוי ולא משום הדלקה. ובעישון הפירות אין גם איסור הולדת ריח, כיון שאינו מתכוין לא 

י, ַרב ָאַמרְוֵכן להוליד ריח אלא זו דרך אכילה.  ן ַאש ִ ֵ ֵריאת הפירות ביום טוב  ְלַעש ֻ ָ הדבר מותר,  - ש 
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ֲהָוה ִמיִדי ָרא ֻדַ יש ְ  - ִהיְלְכָתא ְוֵכןגחלים. פוסק הרי"ף, כמו שמותר להניח בשר על גבי  - ַאֻגֻוְמֵרי ַאֻבִ

 וכן היא ההלכה.

 

ְרִסיָנןמביא הרי"ף את סוגיית הגמרא במסכת שבת )קלד.( בענין דומה:  ֶפֶרק ֻגַ י ֻבְ  אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ

ִלי, ֵהִביא לֹא ִאם נוֻ  ֻכְ ָנן ֻתָ ִנים ֵאיןשנו חכמים בברייתא,  - ַרֻבָ ל ֶאת ְמַסֻנְ ֶנתוב ביום ט ַהַחְרֻדָ ְמַסֻנֶ ֻלֹו, ֻבִ ֶ  ש 

יִקים ְוֵאיןכיון שנראה הדבר כ'בורר', שמסנן אותו מהסובין שלו,  ַגֶחֶלת  אֹותוֹ  ַמְמֻתִ אסור לכבות  -ֻבְ

והרי  - ְוָהַתְנָיא בתוכו גחלת, כדרך שהיו רגילים לעשות כדי להמתיקו. והקשתה על כך הגמרא,

יִקיןשנינו בברייתא אחרת,  ָיא לֹאביום טוב. ותירצה הגמרא,  ַגֶחֶלתבְֻ  אֹותוֹ  ַמְמֻתִ אין זו קושיא,  - ַקש ְ

אןואין סתירה בין הברייתות,  ַגֶחֶלתבברייתא המתירה לכבות גחלת בחרדל ביום טוב, מדובר  - ֻכָ  ֻבְ

ל ֶ ֶכת, ש  אןשאין בכיבויה איסור תורה, ולכן מותר לעשות כן לצורך אוכל נפש. ואילו  ַמֻתֶ  - ֻכָ

ַגֶחֶלתלכבות גחלת בחרדל, מדובר  בברייתא האוסרת ל ֻבְ ֶ שכיבויה עושה אותה פחם, ששייך  ֵעץ, ש 

 לבוא בכך לידי איסור תורה, ולא הותר איסור זה ביום טוב.

י ָאַמר ֵליהֻ  ֻיֵ ָנא ַמאי יֹוֵסף, ְלַרב ַאֻבַ במה שונה דין זה של כיבוי גחלת של עץ בחרדל, שהדבר  - ש ְ

ָראאסור,  יש ְ מהנחת בשר על גבי גחלים לצליה, שמותר לעשות כן ביום טוב, אף  - יַאֻגֻוְמרֵ  ִמֻבִ

שם, בצליית  - ָהָתםהשיב לו רב יוסף,  - ָאַמר ֵליהֻ שהנחת הבשר מכבה בתחילה חלק מהגחלים. 

אבשר על גחלים,  ֻבֻוי ֵליֻכָ אין זה כיבוי, שהרי לאחר זמן מסוים בוערים הגחלים שוב, ולכן  - ֻכִ

אאבל כאן, בהכנסת גחלת לחרדל,  - ָכאהָ מותר לעשות כן.  ֻבֻוי ִאיֻכָ יש כיבוי גמור, שהרי  - ֻכִ

 בהכנסה זו מכבים את הגחלת לגמרי. 

 

ָעא הגמרא ממשיכה לדון בענין הכנת אוכל נפש ביום טוב: יהֻ  ֻבְ י ִמיֻנֵ ֻיֵ ה ַאֻבַ שאל אביי את  - ֵמַרֻבָ

ן ַמהוֻ רבה שאלה זו,   ָאסֻור.השיב לו רבה,  - ָאַמר ֵליהֻ נה ביום טוב. האם מותר לעשות גבי - ְלַגֻבֵ

ָנא ֻוַמאיהמשיך אביי ושאלו,  ה ש ְ ָ יש  במה שונה מלאכת גיבון, האסורה ביום טוב, ממלאכת  - ִמֻלִ

שם, לגבי לישה,  - ָהָתםלישה המותרת, אף שבשניהם יש משום מלאכה האסורה. השיב לו רבה, 

ר ָלא ָ אבל  - ָהָכאב שבת, כיון שפת האפויה בו ביום מעולה יותר, אין אפשרות לאפות מער - ֶאְפש 

רכאן, בהכנת גבינה,  ָ לעשות כן מערב יום טוב, ולא הותר לעשות זאת ביום טוב עצמו.  ֶאְפש 

ֵעי ָאְמֵרי ְוָהאהקשה לו אביי,  ִביְנָתאוהרי כך אמרו בני נהרדעא,  - ְנַהְרֻדָ ת ֻגְ ָיא יֹוָמא ֻבַ גבינה  - ְמַעֻלְ

בו ביום מעולה היא, ואם כן דומה הגבינה לפת, שיש עדיפות בעשייתה בו ביום, ומדוע  העשויה

ת גבינה ֲאִפיֻלֻו כך כוונת בני נהרדעא,  -ֲהִכי ָקֲאַמר לא התירו זאת. השיב לו רבה,  ָיא, יֹוָמאֻבַ  ְמַעֻלְ

 וכל שכן גבינה העשויה מאתמול, שהיא מעולה יותר.

י ְוִקֻטֻוֵריב: דין נוסף לענין מלאכה ביום טו ה ָיֵדיֻה, ֻבֵ ֶ ן ַמֲעש  ַמְענוֻ ביום טוב, ו ְוָאסֻור הֻוא, ֺאֻמָ ָ  ש 

וֹ  ֵפרֻוש  ֹוןשל 'קטורי בי ידיה'  ֻבְ ָלש  והיינו עשיית קמטים לנוי בשרוולי  אלאכמ"ס, תפרי"ך ַעְרִבי, ֻבְ

הֻוא ,אֹוְמִרים ְוֵיש  בגדיהן של נשים.  ֶ ֻון ש  ית ִעש ֻ ַדִים ֻבֵ  וב.לריח ט ַהֻיָ
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 משנה

המשנתנו מביאה מחלוקות תנאים נוספות בענין עשיית מלאכה בשבת וביום טוב:  ָ לֹש  ָבִרים ש ְ  ֻדְ

יהיה  ן ֶאְלָעָזר ַרֻבִ יר ֲעַזְרָיה ֻבֶ ָרתוֹ א.  אֹוְסִרין, ַוֲחָכִמיםלעשות ביום טוב,  ַמֻתִ בשבת  יֹוְצָאההיתה  ֻפָ

ְרצֻוָעהלרשות הרבים  ין ֻבִ ֻבֵ ֶ כיון שהוא סבר שרצועה זו נוי היא לפרה, ואין בכך משום  ַקְרֶניָה, ש 

מלאכה, ואילו חכמים החולקים עליו סוברים שאין זה תכשיט לה אלא משא, והרי הוא עובר 

ֵהָמה ֶאת ֻוְמָקְרִדיןמשום שביתת בהמתו. ב.  יֹוםבמגרדת של ברזל  ַהֻבְ ובגמרא יבואר מה  טֹוב, ֻבְ

ִלין ֶאת ֹוֲחִקיןְוש  טעמי האיסור וההיתר בזה. ג.  ְלֻפְ ֵריַחִים ַהֻפִ ֶהם ֻבָ ֻלָ ֶ ביום טוב, וחכמים אוסרים  ש 

משום 'עובדין דחול', כלומר, שנראה הדבר כהנהגה של יום חול. מביאה המשנה את דעת התנאים 

יהאחרים בענין גירוד הבהמה ביום טוב:  ֵהָמה ֶאת ְמָקְרִדין ֵאין אֹוֵמר, ְיהֻוָדה ַרֻבִ יֹום ַהֻבְ  טֹוב ֻבְ

ֵניבמגדרות של ברזל,  הֻוא ִמֻפְ ֶ ה ש  ֶ במגרדת של עץ, שאינה  ְמַקְרְצִפין ֲאָבלבגוף הבהמה,  ַחֻבֻוָרה עֹוש 

 ובגמרא יבוארו הטעמים בזה. ְמַקְרְצִפין, לֹא ַאףו ְמָקְרִדין ֵאין אֹוְמִרים, ַוֲחָכִמיםעושה חבורה. 

 

 גמרא

ת הבהמה במגרדת של ברזל, או במגרדת של התבאר במשנה שנחלקו התנאים האם מותר לגרד א

נוֻ עץ, או ששניהם אסורים. מביאה הגמרא ברייתא בענין זה:  ָנן ֻתָ  זוֹ  ֵאישנו חכמים בברייתא,  - ַרֻבָ

ים,היינו במגרדת ששיניה  'ֵקרֻוד'ומבארת הברייתא,  'ִקְרצֻוף', ֶזהוֻ  ְוֵאי 'ֵקרֻוד',מהו המכונה  -  ְקַטֻנִ

ין דֹוִלים,היינו במגרדת ששיניה  'ִקְרצֻוף'כיון שהם של ברזל.  ,ַחֻבֻוָרה ְועֹוש ִ ין ְוֵאין ֻגְ כיון  ַחֻבֻוָרה, עֹוש ִ

לֹש  שהם של עץ.  ָ ָדָבר ַמְחלֹוקֹות ְוש  אשלש דעות יש במחלוקת זו,  - ֻבְ ֻנָ א, ֻתַ והיינו רבי אלעזר בן  ַקֻמָ

י ָלהֻ  ָסַברעזריה,  ַרֻבִ ְמעֹון, ֻכְ ָאַמר, ש ִ ָבר ֻדְ ין ֵאיןש ֶ  ֻדָ ֻוֵ פעולה הנעשית בשבת ואין האדם מתכוין  - ִמְתֻכַ

ר,למלאכה הנוצרת מחמתה,  ב ַעל ַאף ֵקרֻוד,לכן וְ  ֺמֻתָ ָקא ֻגַ אף שנעשית חבורה בגוף  - ַחֻבֻוָרה ָעֵביד ֻדְ

ֵריהבהמה מחמת הגירוד במגרדת של ברזל,  ָ ן ְוָכלמותר הדבר, כיון שאינו מתכוין לכך,  - ש  ֻכֵ ֶ  ש 

לֹאבשל עץ שהוא מותר, כיון  ֻוףִקְרצ ישאין מגרדת של עץ עושה חבורה כלל.  - ַחֻבֻוָרה ָעֵביד ֻדְ  ְוַרֻבִ

ָבר ָסַבר, ְיהֻוָדה ֵאין ֻדָ ֶ ין ש  ֻוֵ ָקאעל ידי מגרדת של ברזל,  ְוֵקרֻוד ָאסֻור, ִמְתֻכַ שדבר זה  - ַחֻבֻוָרה ָעֵביד ֻדְ

ָלא במגרדת של עץ, ְוִקְרצֻוף ָאסֻור.עושה חבורה,  ֵרישאין זה עושה חבורה,  - ַחֻבֻוָרה ָעֵביד ֻדְ ָ  - ש 

ָנןמותר להשתמש בו בשבת.  יסוברים הם  - ָלהֻ  ָסְבֵרישבמשנתנו, האוסרים את שניהם,  ְוַרֻבָ ַרֻבִ  ֻכְ

ָאַמר, ְיהֻוָדה, ָבר ֻדְ ֵאין ֻדָ ֶ ין ש  ֻוֵ ון ואף שמעיקר הדין אין איסור בקרצוף במגרדת של עץ, כי ָאסֻור, ִמְתֻכַ

גזרו הם איסור בקרצוף בשל עץ, מחשש שיבוא  - ֵקרֻוד ַאֻטוֻ  ִקְרצֻוף ְוָגְזֵרישאינה עושה חבורה, 

 האדם להשתמש בשל ברזל, העושה חבורה.

י ֲהָלָכה ַנְחָמן, ַרב ָאַמר ָרָבא, ָאַמרפוסקת הגמרא את ההלכה:  ַרֻבִ ְמעֹון, ֻכְ שמותר להשתמש אפילו  ש ִ

ֲהֵריכך, במגרדת של ברזל, והטעם ל ֶ י ש  ן ֶאְלָעָזר ַרֻבִ וכמו שהתבאר במשנתנו שרבי  לֹו, מֹוֶדה ֲעַזְרָיה ֻבֶ

אם אתה פוסק הלכה  ַנְחָמן, ְלַרב ָרָבא ָאַמר ֵליהֻ אלעזר בן עזריה התיר להשתמש במגרדת של ברזל. 
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 ֲהָלָכהש שמא יאמר אדוני בהיפך, - ַמר ְוֵליָמאכרבי שמעון מחמת שרבי אלעזר בן עזריה מודה לו, 

י ַרֻבִ ֲהֵרישהדבר אסור,  ְיהֻוָדה, ֻכְ ֶ השיב לו רב נחמן, אין כוונתי שיש  - ָאַמר ֵליהֻ  לֹו. מֹוִדים ֲחָכִמים ש 

י ֲאָנאלפסוק הלכה כרבי שמעון מחמת שרבי אלעזר בן עזריה סובר כדבריו, אלא  ַרֻבִ ְמעֹון ֻכְ  ש ִ

ֲהֵרי עֹוד,וְ אני סובר כרבי שמעון מצד עצמו,  - ִלי ְסִביָרא ֶ י ש  ן ֶאְלָעָזר ַרֻבִ פוסק  לֹו. מֹוֶדה ֲעַזְרָיה ֻבֶ

וכן ההלכה, כדברי רבי שמעון, המתיר דבר שאינו מתכוין, וממילא מותר  - ִהיְלְכָתא ְוֵכןהרי"ף: 

 להשתמש לצורך הבהמה בין במגרדת של ברזל ובין בשל עץ.

 

 משנה

בי אלעזר בן עזריה[ להשתמש בריחיים של אגב הדין שהוזכר במשנה הקודמת, שמותר ]לדעת ר

ל ָהֵריַחִיםפלפלין ביום טוב, עוסקת משנתנו בדין ריחיים אלו לענין טומאה וטהרה:  ֶ ִלין, ש  ְלֻפְ  ֻפִ

ֻום ְטֵמִאים ה ]ִמש ֻ ָ לֹש  ִלים[ ש ְ יש בהם שלשה חלקים שונים, שכל אחד מהם נחשב ככלי בפני  - ֻכֵ

אה הכל ככלי אחד, מכל מקום אם התפרקו הריחיים עצמו, ואף שבעוד הריחיים שלמים נר

לחלקים אלו אין הם נחשבים כשברי כלים, שאינם מקבלים טומאה, אלא כל חלק נחשב ככלי 

ֻוםבפני עצמו, המקבל טומאה,  ִלי ִמש ֻ החלק התחתון, שבו מונחים הפלפלים הטחונים, אף  - ִקֻבֻול ֻכְ

ֻוםמקבל טומאה.  שהוא כלי עץ, הרי כלי עץ שיש לו בית קיבול ִלי ֻוִמש ֻ כֹות ֻכְ החלק העליון,  - ַמֻתָ

שבו טוחנים את הפלפלין, אף שאין בו בית קיבול, כיון שהוא עשוי מתכת, הרי אף פשוטי כלי 

ֻוםמתכות מקבלים טומאה.  ִלי ֻוִמש ֻ ָבָרה ֻכְ החלק האמצעי, שבו מסתננים התבלינים, ואף שאין  - ֻכְ

בית קיבול, שהרי כל דבר הניתן בו מסתנן ונופל דרך הנקבים, מכל חלק זה נחשב ככלי שיש לו 

 מקום גזרו חכמים טומאה על כלי כברה, כיון שהוא דומה לכלי ארוג.

ל ֲעָגָלהדין נוסף:  ֶ העשויה למשחק עבורו, והוא יושב עליה, אם היה הקטן זב הרי העגלה  ָקָטן, ש 

ֶלת ִמְדָרס, ְטֵמָאה ת ְוִנֻטֶ ֻבָ ַ ש   ְוֵאיָנהֻ ר לטלטלה בשבת ואינה מוקצה, כיון שיש לה שם כלי, מות - ֻבְ

א ִנְגֶרֶרת י ַעל ֶאֻלָ ֻבֵ ִלים, ֻגַ אבל לא על גבי הארץ, כיון שהיא עושה חריץ, והרי זו תולדת חורש,  ַהֻכֵ

ותנא זה סובר שאף דבר שאינו מתכוין, אסור, ולכן הגם שאין כוונת האדם ליצור חריץ בקרקע, 

יהעגלה באופן שהיא יוצרת חריץ. אסור לגרור את  ל אֹוֵמר, ְיהֻוָדה ַרֻבִ ִלים ֻכָ על גבי  ִנְגָרִרין ֵאיָנן ַהֻכֵ

ֵני ָהֲעָגָלה, ִמן חֻוץהקרקע, מחמת שהן עושים חריץ בקרקע,  ִהיא ִמֻפְ ֶ ת ש  ֶ את העפר תחתיה,  ֻכֹוֶבש 

 אך אינה עושה בו חריץ. 

 

 גמרא

ה נגררת אלא על גבי כלים', ולא על גבי קרקע, כיון שהיא שנינו במשנה לגבי עגלה של קטן, 'ואינ

ְבֵרי זוֹ  ַנְחָמן, ַרב ָאַמרעושה חריץ.  י ֻדִ הסובר שדבר שאינו מתכוין אסור ]ואף שבמשנה  ְיהֻוָדה, ַרֻבִ

הובאה דעת רבי יהודה המתיר לגרור עגלה כיון שאינה עושה חריץ, הרי זו מחלוקת תנאים בדעת 
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י ֲאָבל רבי יהודה )גמרא([, ְמעֹון ַרֻבִ ה ָאָדם ֻגֹוֵרר אֹוֵמר, ש ִ א ִמֻטָ ֻסֵ ֻלֹא ֻוִבְלַבד ְוַסְפָסל, ֻכִ ֶ ין ש  ֻוֵ ֹות ִיְתֻכַ  ַלֲעש 

 כיון שדבר שאינו מתכוין מותר. ָחִריץ,

יָמאפוסק הרי"ף את ההלכה:  יומקובל בידינו שההלכה  - ָלן ְוַקֻיְ ַרֻבִ ְמעֹון, ֻכְ שדבר שאינו מתכוין,  ש ִ

 מותר.

ֶרק ְלהוֻ  ְסִליָקא  טֹוב יֹום ֻפֶ
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פרק זה דן בעניני צידת בעלי חיים ושחיטתם ביום טוב, ויש להקדים, כי אף שמן התורה מותר לעשות 

ביום טוב כל מלאכה שיש בה צורך אוכל נפש, חכמים אסרו לעשות ביום טוב מלאכה שהיה ניתן לעשותה 

 ,כל מלאכה שאפשר לה ליעשות מערב יום טוב"א ה"ה( 'בערב יום טוב, וכלשון הרמב"ם )הלכות יום טוב פ

אף על פי שהיא  ,אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב ,ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון אם נעשית מבערב

 ,ולמה אסרו דבר זה גזירה שמא יניח אדם מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב ליום טוב .לצורך אכילה

ולא יהיה לו פנאי לאכול  ,וימנע משמחת יום טוב ,יית אותן מלאכותונמצא יום טוב כולו הולך בעש

 .'ולשתות

פרק זה דן בעניני צידת בעלי חיים ושחיטתם ביום טוב, ויש להקדים, כי אף שמן התורה מותר 

לעשות ביום טוב כל מלאכה שיש בה צורך אוכל נפש, חכמים אסרו לעשות ביום טוב מלאכה 

כל מלאכה טוב, וכלשון הרמב"ם )הלכות יום טוב פ"א ה"ה( ' שהיה ניתן לעשותה בערב יום

אסרו  ,ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון אם נעשית מבערב ,שאפשר לה ליעשות מערב יום טוב

ולמה אסרו דבר זה גזירה שמא  .אף על פי שהיא לצורך אכילה ,חכמים לעשות אותה ביום טוב

ונמצא יום טוב כולו הולך בעשיית  ,יום טוביניח אדם מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב ל

 .'ולא יהיה לו פנאי לאכול ולשתות ,וימנע משמחת יום טוב ,אותן מלאכות

 משנה

ִגים ָצִדין ֵאין יָבִרין ִמן ֻדָ יֹוםבריכות מים גדולות של דגים[ -] ַהֻבֵ כיון שזו מלאכה שיכולה  טֹוב, ֻבְ

לפני -] ִלְפֵניֶהם נֹוְתִנים ְוֵאין עשותה ביום טוב,להיעשות מערב יום טוב, ומחמת כן אסרו חכמים ל

 ֲאָבלביום טוב, דכיון שמוקצה הם ואסורים בצידה ואכילה, אסור לטרוח עבורם.  ְמזֹונֹותהדגים[ 

ה ָצִדין יָבִרין ִמן ְועֹוף ַחֻיָ יֹום ַהֻבֵ  ִלְפֵניֶהם ְונֹוְתִניןכיון שהם נחשבים בתוכם כניצודים ועומדים,  טֹוב, ֻבְ

ישהרי הם ראויים לצידה ושחיטה ואכילה, ואינם מוקצה.  זֹונֹות,מְ  ְמעֹון ַרֻבִ ן ש ִ ְמִליֵאל ֻבֶ  לֹא אֹוֵמר, ֻגַ

ל יָבִרין ֻכָ ִוין, ַהֻבֵ ָ שהרי יש ביברין גדולים, שבעלי החיים הנמצאים בהם טעונים צידה אף בתוכם,  ש 

ָלל, ֶזהויש ביברין קטנים, אלא  ל ַהֻכְ ר ֻכָ ֺחֻסָ ֵאינוֹ  ָאסֻור.בתוך הביבר,  יָדהצֵ  ַהֻמְ ֶ ר ְוש  ר, ֵציָדה, ְמֺחֻסָ  ֺמֻתָ

 ובגמרא יבואר מה השיעור של 'מחוסר צידה' לענין זה. 

 

 גמרא

 ָאַמר ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמר יֹוֵסף, ַרב ָאַמרהגמרא מבררת את ההלכה בענין המחלוקת שבמשנתנו: 

מֻוֵאל, י ֲהָלָכה ש ְ ַרֻבִ ְמעֹון ֻכְ ן ש ִ שאף בצידת בעלי חיים שבתוך הביברין יש חילוק, ומותר  ְמִליֵאל,גַֻ  ֻבֶ

 לצוד רק בעל חיים שאינו מחוסר צידה.

ָלל, 'ֶזהשנינו במשנה בדעת רבי שמעון בן גמליאל,  ל ַהֻכְ ר ֻכָ ֺחֻסָ ֻמְ ֶ  ֵהיִכימבררת הגמרא,  ָאסֻור'. ֵציָדה ש 

ֵמי רבאיזה אופן נחשב בעל החיים כ - ֻדָ מֻוֵאל, ָאַמר ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמר ,יֹוֵסף ַרב ַמראָ  ֵציָדה. ְמֺחֻסָ גֹון ש ְ  ֻכְ

ָאְמֵרי אבל אם אינם צריכים  ֻוְנצֻוֶדֻנֻו, ְמצֻוָדה ָהֵבאבאופן שאומרים בני האדם הבאים לתופסו,  - ֻדְ

כלי מיוחד אלא תופסים אותו בידם, הרי הוא נחשב כמי שאינו מחוסר צידה, ומותר לצודו ביום 

 טוב. 
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 נהמש

ה ְמצֻודֹותמשנתנו עוסקת בדין מצודות של בעלי חיים שהונחו בערב יום טוב:   ְוָדִגים, ְועֹופֹות ַחֻיָ

ָאן ָ ֲעש  ֶ יֹוםמתוכן  ִיֻטֹל לֹא טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרבהניחן  - ש  אאת בעל החיים הניצוד,  טֹוב ֻבְ ן ִאם ֶאֻלָ  יֹוֵדעַ  ֻכֵ

ֻצֹודוֻ  ֻנִ ֶ ו חכמים לצוד ביום טוב, ממילא אף אם ניצוד מאליו ביום טוב דכיון שאסר טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב ש 

אסור הוא באכילה, שהרי בכניסת יום טוב לא היה ניצוד, ומוקצה הוא. אמנם רבן גמליאל חולק 

וסובר שבעל חיים אלו, שיש ספק אם ניצודו קודם יום טוב או ביום טוב עצמו, אינם מוקצה 

המים. וומותרים בטלטול, ורק באכילה אסרום חכ ֶ ָנְכִרי ַמֲעש  ֵהִביא ֶאָחד, ֻבְ ֶ ִגים ש   ִלְפֵניביום טוב  ֻדָ

ן ְמִליֵאל, ַרֻבָ ִריןרבן גמליאל ש ְוָאַמר ֻגַ ֵאין ֶאֻלָאבטלטול,  ֵהן ֺמֻתָ ֶ ל ְרצֹוִני ש  ֻנֻו, ְלַקֻבֵ  שאיני אוהבו.  ִמֻמֶ

 

 גמרא

שיש ספק מתי ניצודו: הגמרא מבררת את ההלכה בענין המחלוקת שבמשנתנו, לגבי בעלי חיים 

מֻוֵאל, ָאַמר ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמר יֹוֵסף, ַרב ָאַמר ן ֲהָלָכה ֵאין ש ְ ַרֻבָ ְמִליֵאל, ֻכְ המתיר בעלי חיים אלו  ֻגַ

אבטלטול, אלא הלכה כתנא קמא, שהם אסורים אף בטלטול.  ַמְתנוֻ  ְוִאיֻכָ ַתְנָיא ַאָהא ָלהֻ  ֻדְ ויש  - ֻדְ

מערב יום טוב,  מֻוָכן ָסֵפקרייתא זו, שכך שנינו בה, דבר שהוא ששנו מימרא זו של שמואל על ב

ן ְמִליֵאל ַרֻבָ יר, ֻגַ י ַמֻתִ עַ  ְוַרֻבִ ֺ מֻוֵאל, ָאַמר ְיהֻוָדה, ַרב ָאַמרועל ברייתא זו  אֹוֵסר. ְיהֹוש  י ֲהָלָכה ש ְ ַרֻבִ  ֻכְ

ַע. ֺ   ְיהֹוש 

 

א, ַרב ָאַמר ֻפָ יֹוםמתנה[ -] ֻדֹורֹון ֵהִביאש ֶ  ָנְכִריכך היא ההלכה,  - ִהיְלְכָתא ֻפָ ָרֵאל, טֹוב ֻבְ  ֵיש   ִאם ְלִיש ְ

ין ֵמאֹותוֹ  ר, ַהֻמִ ְמֺחֻבָ י ְוָלֶעֶרבהדבר ביום טוב,  ָאסֻורויש לחשוש שתלשו הנכרי ביום טוב,  ֻבִ וגם  - ַנֻמִ

ְכֵדי ֲאסֻוִרין,לאחר צאת יום טוב  וֻ  ֻבִ ֲעש  ֻיַ ֶ כה, כדי שלא עד שיעבור זמן הראוי לעשיית אותה מלא - ש 

ין ֵמאֹותוֹ  ֵאין ְוִאםייהנה היהודי ממלאכת הגוי ביום טוב, כיון שעשה זאת הגוי לצורך ישראל.   ַהֻמִ

ר, ְמֺחֻבָ תֹוךְ ואין לחוש לתלישה, אם הביא זאת הגוי  ֻבִ ִרים. ֻבְ חֻום, ֺמֻתָ חֻום, ִמחֻוץאך אם הביא  ַהֻתְ  ַלֻתְ

אוְ כיון שנעשתה בו מלאכה האסורה.  ֲאסֻוִרין, ִביל ַהֻבָ ש ְ ָרֵאל ֻבִ חֻום ִמחֻוץמסוים[ -] ֶזה ִיש ְ ביום  ַלֻתְ

רטוב,  ָרֵאל ֺמֻתָ אפילו בו ביום ]והטעם שהקילו באיסור זה, כיון ש'חוץ לתחום' אינו דבר  ַאֵחר ְלִיש ְ

מוחלט, שהרי מקום שהוא חוץ לתחום לישראל זה, הרי הוא בתוך התחום לישראל אחר, ולכן לא 

לאסור זאת על כל ישראל, אלא די בכך שאסרו על אותו ישראל שעבורו הובא  הוסיפו חכמים

 הדבר מחוץ לתחום )רמב"ן, ר"ן([. 

ַאְמִריָנן ְוָהא ין ֵמאֹותוֹ  ֵיש   ִאםומה שאמרה הברייתא ש - ֻדְ ר, ַהֻמִ ְמֺחֻבָ ְעָיא לֹא ָאסֻור, ֻבִ אין צריך  - ִמיֻבַ

ֲאִכיָלהלומר  ָאסֻור, ֻבַ א ֻדְ י ְלַטְלְטלוֹ  וֻ ֲאִפילֻ  ֶאֻלָ ֻום ָאסֻור,גם כן[ -] ַנֻמִ ִמש ֻ דכיון שאינו  - ַלֲאִכיָלה ָחֵזי לֹאדְֻ  ֻדְ

]אבל באופן שהובא מחוץ לתחום אינו מוקצה, שהרי הדבר מותר  הֻוא מֻוְקֶצהראוי לאכילה, 

 לישראל אחר אפילו באכילה )שיטה מקובצת([.
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ְרִסיָנן ֶפֶרקשנינו במסכת עירובין  - ֻגַ ר ַההֻוא)לט:(,  ְמָעְרִבין ֻכֹלבַֻ  ֻבְ ַאְתָיאמעשה בצבי,  - ַטְבָיא ֻבַ  ְלֵבי ֻדְ

לֻוָתא ֵריש   ִצידשהובא לביתו של ריש גלותא,  - ֻגָ ִאיֻתְ יֹוםשצדו אותו גויים  - ֻדְ ֹון טֹוב ֻבְ עבור  ִראש 

ִחיטריש גלותא,  ֻתְ ְ יֹוםונשחט  - ְוִאיש  ִני, טֹוב ֻבְ ֵ ם בדינו של אותו צבי, ונחלקו האמוראים שהיו ש ש 

א, ְוַרב ַנְחָמן ַרב אכלו מבשרו של אותו צבי, שהרי שני ימים טובים נוהגים בחוץ לארץ  - ָאכֻול ִחְסֻדָ

מספק, ואם כן ממה נפשך, אם היום הראשון הוא יום טוב, הרי היום השני הוא חול, ומותר לאכול 

צודו אותו. ואם היום הראשון היה בו את הצבי שניצוד אתמול, שכבר עבר שיעור זמן בכדי שי

ת ַרבחול, הרי ניצוד הצבי בהיתר, ומותר לשוחטו היום לצורך יום טוב. ואילו  ֶ ש  ֵ לא  - ָאִכיל לֹא ש 

ָקָסַבראכל ממנו,  הכיון שסבר רב ששת, ששני ימים טובים הנוהגים בחוץ לארץ  - ֻדְ ָ  ֵהן, ַאַחת ְקֺדש ֻ

ומקובל  - ָלן ְוַקְייָמאסור ביום הראשון. פוסק הרי"ף: ואסור לאכול ביום השני ממה שהוכן באי

ַרבבידינו שההלכה היא  א, ְוַרב ַנְחָמן ֻכְ ת ְוַרבשהיה מותר לאכול את הצבי באופן זה.  ִחְסֻדָ ֶ ש  ֵ י ש   ַנֻמִ

יהֻ  ֲהַדר ָקא וגם רב ששת חזר בו והתירו באכילה, כמבואר בגמרא שם ששמע ברייתא המחלקת  - ֻבֵ

טובים של ראש השנה, שנחשבים כקדושה אחת, לבין שאר שני ימים טובים של  בין שני ימים

 גלויות, שאינם נחשבים קדושה אחת.

י ְוַאְמִריָנן א ַהִהיאבענין דומה:  עוד שנינו שם, במסכת עירובין )מ:( - ַנֻמִ ֲאָתִאי ִליְפֻתָ  - ִלְמחֹוָזא ֻדְ

א ָרָבא ַחְזֵייהֻ  מעשה היה שהביאו הגויים ֶלֶפת לעיר מחוזא ביום טוב, ָ ִמיְכְמש  ראה רבא שהיא  - ֻדְ

אי ַהאייש להתירה לישראל, ד ָאַמר,כבר כמושה, שהחלה לנבול,  ודאי כבר  - ֲהֵוי ֲעקֻוָרה ֵמֶאְתמֹול ַוֻדַ

ולאיזה איסור  - ָאַמְרתְֻ  ַמאיאתמול היתה עקורה מהאדמה, ולא נעשתה בה היום מלאכת תלישה, 

חֻום ִמחֻוץעדיין יש לחשוש,  שהרי הביאום הגויים מחוץ לתחום, אף בזה אין חשש, כיון  - ֲאַתאי ַלֻתְ

אשהדין הוא שדבר  ִבילבשבת מחוץ לתחום  ַהֻבָ ש ְ ָרֵאל ֻבִ ר ֶזה, ִיש ְ ָרֵאלהדבר  ֺמֻתָ ן ְוָכל ַאֵחר, ְלִיש ְ ֻכֵ ֶ  ש 

א ,ָהא ְעֻתָ ַאֻדַ ָנְכִרים ֻדְ ים, ולא לצורך ישראל. ומחמת שהביאוהו למחוזא על דעת שיקנוהו גוי - ָאָתא ֻדְ

ָראכן  ָ ן ָרָבא ְלהוֻ  ש  יהֻ  ְלִמְזֻבַ יָוןהתיר רבא לישראלים לקנות מהגויים את הלפת. אמנם,  - ִמיֻנֵ  ֻכֵ

ָקאראה רבא  - ָחָזאלאחר זמן דְֻ  י ֻדְ ֵ שמרבים להביא ֶלֶפת ביום טוב, והבין שבודאי  - ֻוַמְייתוֻ  ַמְפש 

 אסר על ישראל לקנות מהם. - ְלהוֻ  רָאסַ ריבוי זה הוא לצורך ישראל, 

ָנָנא ְבֵני ַהְנהוֻ הגמרא מביאה מעשה נוסף בענין זה:  מעשה באותם בני אדם שאומנותם להכין  - ֻגְ

ַגזוֻ כילות לחתנים, ונותנים שם הדסים,  א ָנְכִרי ְלהוֻ  ֻדְ יֹוָמא ַאֻסָ שהיה גוי חותך עבורם  - ָטָבא ֻבְ

ָראילה, במוצאי יום טוב, בל - ְלאֻוְרָתאהדסים ביום טוב,  ָ ר ְלאֹורֹוֵחי ָרִביָנא ְלהוֻ  ש  התיר להם  - ְלַאְלֻתָ

ְיילֻוהוֻ  ָאתוֻ רבינא להריח הדסים אלו מיד, ולא הצריכם להמתין כלל.  ַ באו ושאלו את  - ְלָרָבא ְוש 

ִעיָנןהשיב להם רבא,  - ְלהוֻ  ָאַמררבא האם הדבר מותר,  ם טוב יש צורך להמתין לאחר צאת יו - ֻבָ

ְכֵדישיעור זמן  ֻו' 'ֻבִ ֲעש  ֻיַ ֶ שהיו יכולים להספיק לקצוץ את ההדסים, וקודם לכן אסור ליהנות  - ש 

 מהם.

ה ָאַמר ר ַרֻבָ תאת זרם המים ב ַהֻסֹוֵכר ַרב, ָאַמר הֻוָנא, ַרב ֻבַ ִים ַאֻמַ כדי שלא יכנסו  טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב ַהֻמַ

ים ֻוְלָמָחרשם דגים,  ֻכִ ְ הֻ  ֻוָמָצא ִהש  ִגים, ֻבָ ִרים,הרי הם  ֻדָ ָהא ֺמֻתָ ָברשהרי ודאי  - ֻדְ  יֹום ֵמֶעֶרב ִנֻצֹודוֻ  ֻכְ

המערב יום טוב.  מֻוָכִניןוהרי הם נחשבים  - ְלהוֻ  ַוֲהווֹ  טֹוב, ָנה ְוַחֻיָ ֻנְ ֻקִ ֶ ס ש  ְרֻדֵ ֻפַ גֹון ֻבַ ל ֻכְ  ְוַכֻיֹוֵצא ֻוְצִבי ַאֻיָ

ֶהן, יםקְ  ֵהם ַוֲעַדִין ֳעָפִרים, ְוָיְלדוֻ  ֻבָ  - ִזֻמֻון ְצִריִכין ֵאין ֵציָדה, ְצִריִכין ְוֵאיָנןשאינם יכולים לרוץ מהר,  ַטֻנִ
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ִריםאין צורך לומר מערב יום טוב שיאכלם ביום טוב,  יֹוםבאכילה  ֻוֺמֻתָ ס ְוַדְוָקא טֹוב. ֻבְ ַפְרֻדֵ מֻוךְ  ֻבְ  ַהֻסָ

יהֻ שהאדם רואה אותם,  - ְלהוֻ  ְדָחֵזי ָלִעיר, ַדְעֻתֵ וַ  ֻדְ שמתוך כך שרואה אותם דעתו עליהם,  - ְייהוֻ ִעֻלָ

ס ֲאָבללשוחטם ולאוכלם,  ַפְרֻדֵ ֵאינוֹ  ֻבְ ֶ ימערב יום טוב.  ִזֻמֻון ְצִריִכין ָלִעיר, ָסמֻוךְ  ש  י ְוַהֻנֵ והיתר  - ִמיֻלֵ

ִדיְדהוֻ זה הוא רק  ְייהוֻ  ֲאָבלבעפרים הקטנים שנולדו,  - ֻבְ ִאֻמַ יָוןאבל באמותיהן,  - ֻבְ ָבעִ  ֻכֵ  - ֵציָדה יָנןֻדְ

י לֹאמאחר ויש צורך לצוד אותן, שהרי הן יכולות לרוץ מהר,  אין מועיל להזמינם  - ִזֻמֻון ְלהוֻ  ֵמַהֻנֵ

 מערב יום טוב, שהרי אסור לצודן ביום טוב, וכפי שהתבאר, אלא יש לצודן מערב יום טוב.

 

 משנה

ֵהָמה ֶנת ֻבְ לשוחטה מחמת שאינו רוצה להפסידה, אדם שיש לו בהמה העומדת למות, וממהר  - ְמֺסֻכֶ

חֹוט לֹאאבל באמת כבר סעד סעודתו ואינו צריך את בשרה,  אאותה ביום טוב  ִיש ְ  יֹוֵדעַ  ֵכן ִאם ֶאֻלָ

כֹול ֻיָ ֶ ה ֶלֱאכֹול ש  ֻנָ ִית ִמֻמֶ זַֻ עֹוד ָצִלי ֻכַ ואפילו אם אינו אוכל בפועל, כיון שהיה יכול לאכול,  יֹום, ִמֻבְ

המשנה 'צלי', שזו דרך ההכנה המהירה ביותר, וגם אין צריך למולחה  מותר לשוחטה ]ונקטה

י)תפארת ישראל([.  ִיתאם יש לו זמן רק כדי לאכול  ֲאִפיֻלוֻ  אֹוֵמר, ֲעִקיָבא ַרֻבִ זַֻ ית ַחיבשר  ֻכַ  ִמֻבֵ

 שהוא המקום המופשט מהעור כבר ומוכן לאכילה.  ְטִביָחָתֻה,

ָחָטהֻ  ֶדה,בַֻ שחט את הבהמה ביום טוב  - ש ְ ָ ה לֹא ש ֻ מֹוטעל ידי שני בני אדם הנושאים אותה  ְיִביֶאֻנָ  ֻבְ

כלומר במוט או במוטה, כיון שניכר ומתפרסם הדבר, ויש בכך משום זלזול ביום טוב.  ,ֻוְבמֹוָטהֻ 

ָידוֹ  ְמִביָאהֻ  ֲאָבל   ֵאָבִרים. ֵאיָבִריםמן השדה כשהיא מחולקת,  ֻבְ

 

 גמרא

ו, שלא יביא את הבהמה השחוטה במוט הנישא על ידי שני בני אגב הדין האמור בסיום משנתנ

נוֻ אדם, משום זלזול בכבוד יום טוב, מביאה הגמרא ברייתא בענין דומה:  ָנן ֻתָ שנו חכמים  - ַרֻבָ

ַמְקלֹו,ביום טוב  יֹוֵצא ַהֻסֻוָמא ֵאיןבברייתא, אף שמותר לטלטל ביום טוב, מכל מקום   ָהרֹוֶעה ְולֹא ֻבְ

ַתְרִמיל א, יֹוְצִאין ְוֵאין ֹו,ֻבְ ִכֻסֵ כדרך שהיו אנשים חשובים יוצאים בזמנם, כשהם יושבים בכסא  ֻבְ

ונישאים על ידי בני אדם, כדי שלא ידחפום בני אדם ההולכים בשוק, או כדי שלא יתלכלכו 

ה, ְוֶאָחד ָהִאיש   ֶאָחדבגדיהם,  ָ  ְוִאםטוב,  כיון שזו דרך הנהגה של יום חול, ויש בכך זלזול ביום ָהִאש ֻ

ים ָהיוֻ  ר.לאותו אדם הנישא בכסא,  לֹו, ְצִריִכין ַרֻבִ   ֺמֻתָ

 

 משנה

במשנה לעיל התבאר שמותר לשחוט בהמה מסוכנת ביום טוב, משנתנו דנה בבהמה כזו שיש בה 

כֹורקדושת בכור, ובזמן הזה, שמותר לשחוט ולאכול את הבכור רק לאחר שנפל בו מום.  שהיה  ֻבְ

יום טוב, אך עדיין לא נבדק על ידי מומחה האם המום שבו הוא 'מום קבוע', המתיר בו מום מערב 

ַפלאת הבכור לזרים, או שזהו 'מום עובר', שאינו מתירו באכילה,  ֻנָ ֶ והרי הוא  ְלבֹור,ביום טוב  ש 

ימסוכן למות, ורוצה האדם לשוחטו מיד, לפני שימות ויפסידנו,  ביום  ֶחהֺממְ  ֵיֵרד אֹוֵמר, ְיהֻוָדה ַרֻבִ

חֹוט,את הבהמה מן הבור  ַיֲעֶלהקבוע,  מֻום ֻבוֹ  ֵיש   ִאםויבדקנו,  - ְוִיְרֶאהטוב לתוך הבור   ַלאו ְוִאם ְוִיש ְ
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חֹוט. לֹאאם אין זה מום קבוע,  - י ִיש ְ ְמעֹון ַרֻבִ ל אֹוֵמר,חולק ו ש ִ ֵאין ֻכָ ֶ ר מֻומוֹ  ש  שהוא מום קבוע  ִנֻכָ

כיון שלא היתה דעת האדם לשוחטו ביום טוב, והרי הוא מוקצה.  ַהֻמֻוָכן, ןמִ  ֶזה ֵאין טֹוב, יֹום ֵמֶעֶרב

 ובגמרא יבואר טעם מחלוקתם.

 

 גמרא

ַמאימבררת הגמרא,  במה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון שבמשנתנו. ומבארת,  - יִמיְפְלגֵ  ָקא ֻבְ

רֹוִאי מותר למומחה לבדוק מום בבהמת בכור מחלוקתם היא האם  - יִמיְפְלגֵ  ָקא טֹוב יֹוםבְֻ  ןמֻוִמי ןֻבְ

יביום טוב,  יֹום טֹוב ןמֻוִמי ןרֹוִאי ָסַבר, ְיהֻוָדה ַרֻבִ ישהרי אין בכך כל מעשה איסור.  ,ֻבְ ְמעֹון ְוַרֻבִ  ש ִ

יֹום טֹוב ןמֻוִמי ןרֹוִאי ֵאין ָסַבר, כיון שדינו של הבכור מוכרע על פי דברי המומחה, והרי זה  ,ֻבְ

ת דין, האסורים ביום טוב, וכיון שאין אפשרות להתירו ביום טוב על פי חכם, כתיקון דבר, וכפסיק

 ממילא מוקצה הוא.

ב ַעל ְוַאףפוסק הרי"ף את ההלכה:  ַקְייָמא ֻגַ במקום שנחלקו דְֻ ואף שבדרך כלל מקובל בידינו  - ָלן ֻדְ

י י הְיהֻודָ  ַרֻבִ ְמעֹון ְוַרֻבִ י ֲהָלָכה ,ש ִ ַרֻבִ ָהא מכל מקום ְיהֻוָדה, ֻכְ במחלוקת זו מקובל בידינו  - ַקְייָמא ָלן ֻבְ

ישהלכה  ַרֻבִ ְמעֹון ֻכְ ]היה  הַווְרִדיָנאָ  ַאִמישכך אמרו בגמרא, האמורא  - ְדַאְמִריָנןוהטעם לכך,  .ש ִ

יאָ  יְדבֵ  אֻבֻוְכרָ  ָחֵזי[, ִכְוָרִדיםמכונה כך משום שפניו נאות  היה תפקידו לבדוק את  - ֲהָוה הְנש ִ

ָלא ָסַברבכורות של בית הנשיא, המומים שב לא רצה לבדוק מומים ביום  - ָטָבא אְביֹומָ  יְלֵמיֲחזֵ  ֻדְ

י ֵליה ְוָאְמרוֻ באו אנשי בית הנשיא  - ָאתוֻ טוב בבכורות,  שאין אמי וורדאה רוצה לראות  ַאִמי ְלַרֻבִ

ירהשיב להם רבי אמי,  - ְלהוֻ  רָאמַ את הבכורות,  ֻפִ ַ ָלא ָעֵבד ש  יפה נוהג הוא שאינו רוצה  - ָחֵזי ֻדְ

י ְוָהאוכי כך הוא הדבר,  - יִניאֵ לראותם, כיון שכן היא ההלכה. מקשה הגמרא,   ֲהָוה ֻגֻוֵפיהֻ  ַאִמי ַרֻבִ

והרי רבי אמי עצמו היה רואה מומים שבבכורות ביום טוב, ומדוע הסכים ושיבח את הנהגתו  - ָחֵזי

ישל אמי ורדנאה. מתרצת הגמרא,  מוֹ  ַאִמי, ַרֻבִ היה רואה ובודק את המום מערב  - ָחֵזי ֲהָוה לֵמֶאֻתְ

ֻיֻולֵ  ָטָבא אֻוְביֹומָ יום טוב, להכריע אם זהו מום עובר או מום קבוע,  ַ קָ  אהוֻ  יש  ֵייל אֻדְ ַ  ֲהָוה יֵהיכִ  ֵמש 

וביום טוב היה רק שואל כיצד אירע מום זה בבכור, כיון שהכהנים חשודים להטיל מום  - עֹוָבָדא

בבכורות ]מחמת שמוטל עליהם לטפל בהם, ויש בכך טירחא רבה[, ובאופן כזה שהוטל בכוונה 

 המום בידים, אסור הוא באכילה עד שיפול בו מום נוסף, במקרה. 

ימביאה הגמרא מעשה בענין זה:  ְבָרא ַההֻוא ֻכִ ַאְייִתיוכמו מעשה שאירע עם אותו אדם כהן,  - ֻגַ  ֻדְ

יהֻ  אֻבֻוְכרָ  ָרבָ  ְלַקֻמֵ ְניָ שהביא בכור שנפל בו מום להראותו לפני רבא  - אֻדְ ַמֲעלֵ  אַאֻפַ  - ָטָבא איֹומָ  יֻדְ

ֲהדֵ סמוך לכניסת יום טוב,  קָ  יֻבַ יהֻ  ףְוָחֵיי ָרָבא ָיֵתיב אֻדְ ֵ בזמן שהיה רבא יושב וחופף את ראשו,  - ֵריש 

לֵ   לִזירבא לאותו אדם,  ֵליה ָאַמרהרים רבא את עיניו וראה את המום,  - ְלמֻוֵמיהֻ  ְוַחְזֵיהֻ  ֵעיֵניהֻ  יֻדָ

יהֻ  ֲאָתא רְלָמחָ לך כעת לביתך, ותבוא שוב מחר.  - רְלָמחָ  אְותָ  אָהִאיְדנָ  למחרת, ביום טוב, בא  - ְלַקֻמֵ

עֻוְבדָ  ֻגֻוֵפיהֻ  ִלי אֵאימָ רבא,  ָאַמר ֵליהאותו אדם שוב לפני רבא,  אמור לי את גוף  - ֲהָוה יֵהיכִ  אֻדְ

ֲעֵרי ןַמְנחַ  ֲהווֹ אותו אדם לרבא,  ָאַמר ֵליהבבכור, כיצד אירע. המעשה של נפילת המום  ַ  ֲאחֹוֵרי ש 

הֻוצָ  ֲהדֵ היו שעורים מונחות מאחורי גדר של קוצים, ורצה הבכור להגיע אל השעורים,  - אֻדְ קָ  יֻבַ  אֻדְ

יהֻ  לָעֵיי ֵ ְרֵטיהֻ בזמן שהכניס את ראשו בין הקוצים,  - ְלֵריש  יהֻ  ֻפַ ַפֻתֵ אחד הקוצים את שפתו חתך  - ִלש ְ



 המבואר       ישלישמסכת ביצה, פרק        רב אלפס

 

50 

ַרְמתְֻ  ַאתְֻ  אְוִדיְלמָ רבא,  ָאַמר ֵליהשל הבכור, וזהו מום המתיר את הבכור באכילה.  שמא אתה  - ֵליה ֻגָ

גרמת זאת בכוונה, שהנחת את השעורים מאחורי הגדר, כדי שיפול בו מום, וחשד בו בכך מחמת 

  .לֹאאותו כהן,  ָאַמר ֵליהשהיה כהן, ונחשדו כהנים להטיל מומים בבכורות, 

ְגָרמָ יש ללמוד מדברי רבא במעשה זה,  - לִמְכלַ מדייקת הגמרא,  שאסור לגרום לכך שיפול  - רָאִסי אֻדִ

יִ מום בבכור, אף כשאינו עושה זאת בידים. ומבררת הגמרא,  ְגָרמָ  ןֻוִמֻנַ יֵֻ  ָאַמר ר,ָאִסי אֻדִ ַתְניָ  י,ַאֻבַ  - אֻדְ

לי קרבנות )ויקרא כב כא( שכך שנינו בברייתא, נאמר בפסוק לגב  ֵאיןולכאורה  ֻבֹו', ִיְהֶיה לֹא םמוֻ  'ֻכָ

לֹא ֶאָלאללמוד מפסוק זה  ִלי ֶ ָיַדִים, םמוֻ  ִיְהֶיה ש  ִין ֻבְ ֻלֹא ִמֻנַ ֶ ֻלֹאוכגון  ַאֵחר, ָדָבר ְיֵדי ַעלמום  לוֹ  ִיְגרֹום ש  ֶ  ש 

צֵ  ָיִביא ֵבילָ  קֻבָ יחַ  הֻוֻדְ ִדי לוֹ  ְוַיֻנִ יגַֻ  ַעלהבכור  ַלֻגְ ֵדי ָאְזנוֹ  ֻבֵ בֹוא ֻכְ ֻיָ ֶ ֶלב ש  ֶלֻנוֻ  ַהֻכֶ ויחתוך את אוזן הגדי,  ,ְוִיֻטְ

ְלמֻוד ל לֹוַמר ֻתַ ללמד שאין להטיל בבכור מום בידים,  ם',מוֻ 'הכתוב  ָאַמרוכך נדרש הפסוק,  ם',מוֻ  'ֻכָ

ל ְוָאַמר  לרבות שלא יגרום לו מום על ידי דבר אחר. ם',מוֻ  'ֻכָ

 

 משנה

ֵהָמהה לדון בענין בעלי חיים ביום טוב: משנתנו ממשיכ ָתה ֻבְ ֻמֵ ֶ קֹוָמהֻ  הְיִזיֶזנָֻ  לֹאביום טוב,  ש   ,ִמֻמְ

ֲאלוֻ  ֻוָבאוֻ היה שמתה בהמה ביום טוב,  הַמֲעש ֶ ובגמרא יבואר באיזו בהמה מדובר.  ָ י ֶאת ְוש   ןַטְרפוֹ  ַרֻבִ

ה ַעלכן שאלוהו וְ  ָעֶליָה, ְטֵמא ַהַחֻלָ ֻנִ ֶ ְדָרש   ְלֵביתטרפון  רבי ְוִנְכַנס ת,ש  ַאל ַהֻמִ ָ  לוֹ  ְוָאְמרוֻ שאלות אלו,  ְוש 

קֹומָ  םְיִזיזֵ  לֹאעל שני הדברים ש  ביום טוב.ן ִמֻמְ

 

 גמרא

מָ הגמרא מבארת את הדין האמור במשנתנו, שאין להזיז ממקומה בהמה שמתה בשבת:  ְרֻגְ  - אֻתַ

ֶבֱהמַ את משנתנו,  יְזִעיִר ביאר  י תֻבְ נֶ  הְוָהְיתָ אכילה לכלבים, שאסור לה ם,ָקָדש ִ למות כבר  תְמֺסֻכֶ

ֶבֱהמַ  אַטֲעמָ ו ,טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב י תֻדְ ודווקא בבהמת קדשים שייך טעם דין זה שאסורה  - םָקָדש ִ

ֵאיבטלטול, כיון  ָלִבים אֹוָתהֻ  ןַמֲאִכיִלי ןֻדְ אבל אם  - ָהאאפילו לאחר שמתה, ולכן מוקצה היא,  ,ַלֻכְ

יהיתה בהמה  ֺחֻלִ ֵרי ,ןֻדְ ָ בשבת להאכילה לכלבים ]שהרי מאכל בהמה אינו מוקצה  ְלַטְלְטָלהֻ מותר  - ש 

בשבת וביום טוב[, ואף שיש צורך שבכניסת היום כבר יחשוב האדם להשתמש בה שימוש מותר, 

ֵכיָון ֶנת ֻדְ ְמסֻוֻכֶ יהֻ  ,ֵמֶעֶרב יֹום טֹובכבר  ִהיא ֻדִ ְעֻתֵ מֹולמֵ היתה דעתו עליה כבר  - ִעילֻוֵיהֻ  ֻדַ מערב יום  ,ֶאֻתְ

ָלִבים ְלַהֲאִכיָלהֻ טוב,  ֵרי ֻוְלִפיָכךְ כשתמות,  ַלֻכְ ָ ְיָקא מסייעת לכך הגמרא:)ביום טוב.  ְלַטְלְטָלהֻ  ש   - ַנִמי ֻדַ

ָקָתִנימדוייק כן גם מלשון המשנה,  השכך שנינו בה,  - ֻדְ ֶ ֲאלוֻ  ַמֲעש  ָ י ֶאת ְוש  ה ְוַעל ָעֶליהָ  ַטְרפֹון ַרֻבִ  ַהַחֻלָ

ְטֵמאתש ֶ  לֹוַמר ,ֻנִ ֵהָמהמשמע מדברי המשנה, ש ,ֻכְ ָתה ַהֻבְ ֻמֵ ֶ הבדומה[ -] ֻדֻוְמָיאהיתה  ש  ַחֻלָ ְטֵמאת ֻדְ ֻנִ ֶ  ש 

ֵאיָנהֻ  ,ִהיא והיינו כיון שהיא בהמת קדשים, שאינה ראויה אפילו למאכל כלבים,  ,ִלְכלֻום ְראֻוָיה ֻדְ

ַמע ה( ש ְ  .ִמיֻנָ

 

 משנה

', ְוִכַבְדתֹו ֵמֲעשֹות ְדָרֶכיָך ִמְמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵבר ָדָבריג( לגבי יום השבת ' נאמר בדברי הנביא )ישעיה נח

ומלשון 'ממצוא חפצך ודבר דבר' למדו חכמים שאסור למכור ולקנות בשבת, ועוד חששו חכמים 
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תנו שמא מתוך שקונים ומוכרים יבואו לכתוב שטר )רש"י לז.(, ואיסור זה נוהג גם ביום טוב. משנ

 מבארת את אופני האיסור וההיתר בקניית בהמה לשחיטה או קניית בשר בהמה, ביום טוב עצמו:

ֵהָמה ַעל ִנְמִנין ֵאין ה ַהֻבְ ִחֻלָ ֻתְ יֹום טֹוב ֻבַ אסור לחבורת בני אדם לקנות יחד בהמה חיה לצורך  - ֻבְ

ון שהבהמה שוה שחיטתה, באופן שכל אחד אומר איזה סכום הוא נותן כדי לקבל חלק מבשרה ]כג

עשרה דינרים, ואחד אומר שיתן שני דינרים, וחבירו שלשה דינרים, וכן הלאה, וחולקים בבשרה 

לפי המעות שהתחייבו לתת תמורתה[, ואף שאין זה נחשב כמקח וממכר ממש, מכל מקום אף 

ן ונימנו עליה מערב אם עשו כוְ  ,ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ָעֶליהָ  ִנְמִנין ֲאָבלבאופן זה אסרו חכמים )רשב"א(, 

ֹוֲחִטיןיום טוב,  ִקיןאותה ביום טוב  ש  יֵניֶהןאותה  ֻוְמַחֻלְ   .ֻבֵ

ימשנתנו מביאה מחלוקת בענין השימוש במשקל ביום טוב:  הגם שאסור למכור  ,אֹוֵמר ְיהֻוָדה ַרֻבִ

ֹוֵקלבשר במשקל ממש, על ידי שקילה במשקולות המיועדות לכך, אך  ר ָאָדם ש  ש ָ ֶנגֶ  ֻבָ ִלי דֻכְ  אוֹ  ֻכְ

ֶנֶגד  ַוֲחָכִמיםסכין גדולה של קצבים[, כיון שיש בכך שינוי מדרך השקילה של ימות החול. -] ַהֻקֹוִפיץ ֻכְ

יִחין ֵאין ,אֹוְמִרים ֻגִ ְ ַכףאין מתבוננים ביום טוב  - ַמש  ל מֹאְזַנִים ֻבְ  ואף לא בדרך שינוי., ִעיָקר ֻכָ

 

 גמרא

מה כוונת המשנה באומרה  - ַמאי מה ביום טוב'. מבררת הגמרא,שנינו במשנה, 'אין נמנין על הבה

מֻוֵאל ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמרומבארת,  '.ִנְמִנין ֵאין' ִמים ֻפֹוְסִקין ֵאין ,ש ְ ֵהָמה ַעל ֻדָ ה ַהֻבְ ִחֻלָ ֻתְ יֹום טֹוב ֻבַ  ,ֻבְ

אלומר למוכר בכמה כסף יקנו ממנו את הבהמה. שואלת הגמרא,  כיצד ינהגו באופן  - דָעֵבי ֵהיִכי ֶאֻלָ

שלא פסקו דמים מערב יום טוב, ורוצים לקנותה ביום טוב, כיצד יידעו למחרת כמה היה שווי 

יביום טוב עצמו  ֵמִביא ,ָרָבא ָאַמרהבהמה שנשחטה. מבארת הגמרא,  ֻתֵ ְ ֵהמֹות ש   זוֹ  ֻוַמֲעִמיָדןשוות,  ֻבְ

ֶנֶגד זוֹ  זוֹ  ְואֹוֵמר ,זוֹ  ֻכְ וחטה ביום טוב, ולאחר יום טוב שמים את ערכה של ולוקח את האחת וש ,ֻכָ

 הבהמה שלא נשחטה, ולפי זה יודעים את שווי הבהמה שנשחטה.

ְנָיאמסייעת הגמרא לדין זה, שאין פוסקים דמים ביום טוב,   לֹאשנינו כן אף בברייתא,  - ָהִכי ַנִמי ֻתַ

ךָ  שותף ֲהֵריִני ,ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם יֹאַמר ךָ  ֲהֵריִניאו  ,ֶסַלעבְֻ בקניית הבשר  ִעֻמְ ִים ִעֻמְ ֻתַ ְ ש  שזהו פיסוק דמים  ,ֻבִ

ךָ  ֲהֵריִני לוֹ  אֹוֵמר ֲאָבלהאסור ביום טוב,  ִליש   ְלֶמֱחָצה ִעֻמְ ולאחר יום טוב מחשבים את  ,ֻוְלָרִביעַ  ְוִלש ְ

 ערך הדמים שעליו לשלם.

 

יִחין ֵאין ,אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים'שנינו במשנה,  ֻגִ ְ ַכף ַמש  ל מֹאְזַנִים ֻבְ מה באה  - ַמאימבררת הגמרא,  '.ִעיָקר ֻכָ

ל'המשנה לרבות באומרה לשון זו של  שמשמעותה היא שחכמים אוסרים דבר נוסף שלא  ',ִעיָקר ֻכָ

 ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמרהוזכר בדברי רבי יהודה כלל ]שאם לא כן היה אומר רק 'וחכמים אוסרים'[. 

מֻוֵאל ְמרוֹ ו צריך כלל לשקול את הבשר, אלא מניחו בכף המאזניים כדי אם אינ ֲאִפילוֻ  ,ש ְ ָ  ִמן ְלש 

ִרים ר ִאיִדי ַרב ָאַמרשלא יאכלוהו, הדבר אסור, כיון שנראה כמניחו לשם משקל.  ,ָהַעְכֻבָ  ,ָאִבין ֻבַ

ַתְלָיאואיסור זה הוא בתנאי  - ְוהֻוא ְתִריָטא ֻדְ תי שהמאזניים תלויים בטבעת שלהם, באופן שש - ֻבִ

ֵניהכפות עומדות באויר ויש משקולות בכף האחת )רבינו ירוחם, ויעויין במשנה ברורה(,   ִמֻפְ

ְרֶאהבאופן זה ש ֶ  ֹוֵקל ֻנִ ש  ר ֻכְ ש ָ יֹום טֹוב ֻבָ י והנהגה זו - ְוָהא .ֻבְ ַרֻבִ י ִחָייא ֻדְ ְמעֹון ְוַרֻבִ י ש ִ ַרֻבִ ֲהווֹ  ,ֻבְ ְקֵלי ֻדַ ָ  ש 
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ֶנֶגד ָמָנה יֹום טֹובלים חתיכת בשר כנגד חתיכת בשר שהיו שוק - ָמָנה ֻכְ וסברו כשיטת רבי יהושע  ,ֻבְ

ָווַתְייהוֻ  ָלן ַקְייָמא לֹא]בברייתא המובאת בגמרא[ שמתיר לשקול באופן זה ביום טוב,  אין הלכה  - ֻכְ

אכדבריהם,  ָנן ֶאֻלָ ַרֻבָ ָאְמֵרישבמשנתנו,  ֻכְ יִחין ֵאין ,ֻדְ ֻגִ ְ ַכף ַמש  ל מֹאְזַנִים ֻבְ  .יָקרעִ  ֻכָ

מֻוֵאל ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר דינים נוספים בענין שקילה ביום טוב: ח ,ש ְ היכול לאמוד בידו  ,אֻוָמן ַטֻבָ

קֹול ָאסֻוראת משקל הבשר,  ר ִלש ְ ש ָ ד ֻבָ ֻיָ  ביום טוב, כיון שידו נחשבת כמשקל לענין זה.  ֻבַ

מֻוֵאל ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ְוָאַמר קֹול ָאסֻור ,ש ְ ר ִלש ְ ש ָ ַמִים ֻבָ כלומר, אסור להניח את הבשר בתוך כלי  ,ֻבְ

מיוחד שיש בו מים, וחריצים על גבי הכלי במקומות שונים, ולפי גובה המים יודעים מה משקל 

 הבשר שהוכנס לתוכם, שאף זה כמשקל.

ר ִחָייא ַרב ָאַמר י ֻבַ ִ ֹות ָאסֻור ,ַרב ָאַמר ,ַאש ֻ יתביום טוב  ַלֲעש  ר ָיד ֻבֵ ָבש ָ אסור לעשות נקב בבשר  - ֻבְ

 ֻוְבָיד ,ָרִביָנא ָאַמרשיהיה ניתן להכניס שם את היד ולתופסו בו, כיון שנראה כעושה כלי ביום טוב. 

יראך אם עושה את הנקב ביד,  - ֻפִ ַ ִמי ש  מותר הדבר, כיון שאין דרך לעשות כן בחול, ואינו נראה  - ֻדָ

 כמתקן כלי. 

ר ,הֻוָנא ַרב ָאַמרדין נוסף בענין דומה:  ֹות ֺמֻתָ ר ִסיָמן ַלֲעש  ָבש ָ ביום טוב, כדי שיהא ניתן לשולחו  ֻבְ

יממקום למקום, בלא חשש שיחליפוהו בבשר אחר, מביאה הגמרא דוגמא לכך,  כמנהגו  - ָהא ֻכִ

ה ַרֻבָ ר ֻדְ ךְ שהיה  ,הֻוָנא ַרב ֻבַ ָלָתא ָלהֻ  ְמַחֻתֵ חותך את הבשר בצורת משולש בן שלש  ַקְרְנָתא ַאֻתְ

רניים, ושולחו כך לביתו על ידי גוי )רש"י ב"מ כג:(, ובני ביתו היו מכירים בסימן זה שהוא ק

 מאביהם, ובאופן זה אין הבשר נאסר משום 'בשר שנתעלם מן העין'.

 

 משנה

ִחיִזין ֵאין משנתנו ממשיכה בדינים הנוגעים להכנת ותיקון מאכלים ביום טוב: ְ ין ֶאת ַמש  ֻכִ יֹום  ַהֻסַ ֻבְ

יָאה ֲאָבלכיון שיש בכך משום תיקון כלי,  ,טֹוב י ַעלמחדדה  - ַמש ִ ֻבֵ הֻ  ֻגַ שאין זה תיקון גמור,  ,ֲחֶבְרֻתָ

ח ָאָדם יֹאַמר לֹאשאין דרך לחדד כך את הסכין. דין נוסף:  ֻבָ ֹקל ַלֻטַ ִדיָנר ִלי ש ְ ר ֻבְ ש ָ וכפי שהתבאר  ,ֻבָ

ֹוֲחִטין ֲאָבלשנאסר מקח וממכר ביום טוב,  ִקיןאדם יחד את הבהמה,  כמה בני ש  יֵניֶהן ֻוְמַחֻלְ  ,ֻבֵ

 ובגמרא יבואר כיצד מחלקים ללא הזכרת סכום מעות.

 

 גמרא

א ַמאן שנינו במשנה, 'אין משחיזין את הסכין ביום טוב'. מבררת הגמרא, ֻנָ מי הוא התנא הסובר  - ֻתַ

ָחָזהכן,  ַהש ְ על ידי אבן מיוחדת לכך, אלא במשחזת  ביום טוב, ואפילו כשאינו משחיז ֲאסֻוָרה ַעְצָמהֻ  ֻדְ

א ַרב ָאַמרשל עץ, שאינה עושה תיקון גמור.  לֹאמשנתנו  ,ִחְסֻדָ י ֻדְ ַרֻבִ ַתְנָיאהיא,  ְיהֻוָדה ֻכְ שהרי כך  - ֻדְ

ין חילוק לענין איסור עשיית מלאכה ֵאיןשנינו בברייתא,  ת טֹוב יֹום ֻבֵ ֻבָ ַ א ,ְלש   ֶנֶפש   אֹוֶכל צֹוֶרךְ  ֶאֻלָ

ְלבַ  ישביום טוב מותר לעשות מלאכה הנצרכת לאוכל נפש.  ,דֻבִ יר ְיהֻוָדה ְוַרֻבִ יֵרי גם ַמֻתִ ַמְכש ִ  אֹוֶכל ֻבְ

כלומר, מלאכות המסייעות להכנת המאכלים, ולדבריו מותר גם להשחיז את הסכין, כדי  ,ֶנֶפש  

 להשתמש בו לצורך אוכל נפש. 
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א ְלַרב ָרָבא ָאַמר ֵליה יָנן ,ִחְסֻדָ ִ ְרש  ְמךָ  ֻדַ ִ י ֲהָלָכהנדרוש בשמך ש - ִמש ֻ ַרֻבִ המתיר גם מלאכות  ,ְיהֻוָדה ֻכְ

ָכל ַרֲעָוא ְיֵהאהשיב לו רב חסדא,  - ֵליהֻ  ָאַמרהנצרכות למכשירי אוכל נפש.  י ֻדְ י ַהֵני ֻכִ  ַמַעְלְיָתא ִמיֻלֵ

ֻון ְדְרש  ִמי ֻתִ ְ  ברור הוא.יהי רצון שכל מה שתדרשו בשמי יהיה כדין מעולה זה, שדין  - ִמש ֻ

 ַרב ָאַמרהגמרא מביאה את הנהגות האמוראים למעשה בענין זה של השחזת הסכין ביום טוב: 

ֵריהֻ  ְנֶחְמָיה ַרבבנו[ -] ֻבְ יהֻ  ָקִאיְמָנא ֲהָוה ,יֹוֵסף ֻדְ ָרָבא ַקֻמֵ  פעם אחת הייתי עומד לפני רבא ביום טוב, - ֻדְ

יָנא ַמֲעַבר ָקא ֶוֱהֵוה ִדֺקלָ  ַאֻפֻוָמא ַסֻכִ והעביר את חוד הסכין על שפת הסל העשוי נצרים של דקל,  - אֻדְ

ֵעי ְלִחדֻוֵדיהֻ  ושאלתי את רבא, - ֵליהֻ  ַוֲאִמיָנא האם כוונת אדוני לחדד את הסכין ולהשחיזה,  - ַמר ֻבָ

ְמִנינֻוָתא ְלֲעֻבֻוֵרי אוֹ  ַ  רבא, ִלי ְוָאַמראו שכוונתו רק להעביר את השמנונית הדבוקה בלהב הסכין,  - ש 

ְמִנינֻוָתא ְלֲעֻבֻוֵריכוונתי רק  ַ יהֻ  ְוֲחִזיֵתיהֻ ומוסיף רב נחמיה ואומר,  .ש  והבחנתי בדעתו,  - ְלַדְעֻתֵ

ְלִחֻדֻוֵדהֻ  לֹא ְוַהאי שבאמת היתה כוונתו לחדד את הסכין כך, - ָעֵביד ָקא ֻדִ והטעם שלא  - ִלי ָקָאַמר ֻדְ

ָקא אמר לי זאת בפירוש, כיון כרבי יהודה,  ֲהָלָכהמחלוקת רבי יהודה וחכמים,  בענין זה של ָסַבר ֻדְ

ן מֹוִרין ְוֵאיןשמותר לעשות מלאכה גם להכנת מכשירי אוכל נפש,  בפירוש, מחשש שבני אדם  ֻכֵ

יבואו להשחיז את הסכין ביום טוב גם באופן שהיו יכולים לעשות זאת בערב יום טוב, ואילו רבי 

עשות כן בערב יום טוב, וכגון שהתקלקלה הסכין יהודה לא התיר אלא באופן שלא היה ניתן ל

 ביום טוב עצמו.

י ָאַמרמעשה נוסף:  ֻיֵ יהֻ  ָקֵאיְמָנא ֲהָוה ,ַאֻבַ ַמר ַקֻמֵ הייתי עומד ביום טוב לפני אדוני, והוא רבה,  - ֻדְ

יָנא ַמֲעַבר ָקא ַוֲהָוהשהיה רבו ודודו )ספר יוחסין(,  א ַאֻפֻוָמא ַסֻכִ ֵריַחֻיָ ר את הסכין על והיה מעבי - ֻדְ

ֵעי ָקא ְלִחדֻוֵדיהֻ ושאלתי אותו,  - ֵליהֻ  ְוָאְמֵריגבי אבן הריחיים,  ְמִנינֻוָתא ְלַהֲעִביר אוֹ  ַמר ֻבָ ַ האם  - ש 

 ,ִלי ְוָאַמרכוונת אדוני לחדד את הסכין ולהשחיזה, או רק להעביר את השמנונית מלהב הסכין, 

ְמִנינֻוָתא ְלַהֲעִביר ַ יהֻ  ְוֲחִזיֵתיהֻ השמנונית, ולא לחדדה,  כוונתי להעביר את - ש  ְלִחֻדֻוֵדהֻ  ְלַדְעֻתֵ ֵעי ָקא ֻדִ  ֻבָ

ן מֹוִרין ְוֵאיןכרבי יהודה,  ֲהָלָכה ְוָקָסַברוראיתי שדעתו לחדד את הסכין,  -  .ֻכֵ

ין ,ָרָבא ְוָאַמר ָעְמָדה ַסֻכִ ֶ רפסקה מלחתוך היטב שהתקהה חודה מחמת שימוש מרובה,  - ש  ָדה ֺמֻתָ  ְלַחֻדְ

יֹום י .טֹוב ֻבְ ְסָקה ִמיֵלי ְוַהֻנֵ ֻפָ ב ֻדְ ודין זה הוא דווקא כשאפשר לחתוך בה על ידי דחיקתה  - ֻדֻוֲחָקא ַאֻגַ

בכח, אלא שאינה חותכת בקלות, אבל אם אינה חותכת כלל אסור לחדדה ביום טוב, כיון שיש 

בכשמחדדה  ַדְוָקא ההיתר לחדדה הואוְ בכך משום טירחא מרובה ומשום תיקון כלי. תנאי נוסף:   ַאֻגַ

א ב אוֹ  ֵריַחֻיָ יֺקָלא ַאֻגַ ֶחֶזת ֲאָבלעל אבן הריחיים או על שפת הסל, שאין זה דרך חידוד,  - ֻדִ ַמש ְ ממש,  ֻבְ

אסור לחדדה אף באופן זה. ]יש אומרים שדין זה הוא אפילו כשקהה חוד הסכין בערב יום  - לֹא

רך לחדדה ביום טוב, ויש אומרים שההיתר טוב, ומשום שלא היה צריך להעלות בדעתו שיצט

 לחדדה הוא רק כשהתקהה החוד ביום טוב עצמו )רש"י ור"ן([.

ַרש   א ַרב ֻדָ יןבין[ -] ֶאָחד ,יֹוֵסף ַרבויש אומרים שדרש כן  - ְוִאיֵתיָמא ,ִחְסֻדָ ָמה ַסֻכִ ְפֻגְ ֻנִ ֶ ביום טוב,  ש 

ֻפֻודובין[ -] ְוֶאָחד ִ ִנְרַצם ש  ֶ ִריַפת ְוֶאָחדם טוב, שהתעקם מעט ביו - ש  ֻנֻור ֻגְ מהטיח שנפל לתוכו בים  ַהֻתַ

אנוֻ טוב, בשלשת הנידונים הללו  י ְלַמֲחלֶֹקת ֻבָ ָנן ְיהֻוָדה ַרֻבִ יכולים אנו ללמוד את ההלכה  - ְוַרֻבָ

ַתְנָיא( ]דתנן)בענינים אלו מתוך מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים,   ֵאיןשכך שנינו בברייתא,  - [ֻדְ

תבין מלאכות האסורות בלְ  טֹוב יֹוםמלאכות האסורות ב יןבֵֻ  חילוק ֻבָ ַ א ,ש  ְלַבד ֶנֶפש   אֹוֶכל ֶאֻלָ י .ֻבִ  ְוַרֻבִ
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יר ְיהֻוָדה יֵריביום טוב גם  ַמֻתִ ַמְכש ִ ונמצא שבדברים אלו שהם משמשים כהכנה  ,ֶנֶפש   אֹוֶכל ֻבְ

 למכשירים שעל ידם ניתן להכין אוכל נפש.

אמהו טעמו  - ַטֲעָמא ַמאיחלוקת שבברייתא: מבררת הגמרא את טעמי המ ַתֻנָ האוסר ביום  ,ָקָמא ֻדְ

כיון שכך נאמר בפסוק )שמות יב  - ְקָרא ָאַמרטוב מלאכות הנצרכות להכנת מכשירי אוכל נפש. 

ה ְלַבֻדוֹ  הֻואַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש טז(, ' ֶ של הכנת יש לדייק שרק מלאכה  'הֻוא'ומלשון  ',ָלֶכם ֵיָעש 

יָריו ְולֹאאוכל נפש ממש הותרה,  י ממשיכה הגמרא ומבארת, .ַמְכש ִ  ,ָלךְ  ָאַמרהחולק,  ,ְיהֻוָדה ְוַרֻבִ

ואף לצורך  ,ָצְרֵכיֶכם ְלָכלללמד שהותרו מלאכות אלו  ',ָלֶכם'נאמר בפסוק זה לשון  - ְקָרא ָאַמר

ָנןמכשירי אוכל נפש.   ַההֻואאת הפסוק באופן אחר, ולדבריהם  החולקים על רבי יהודה, ידרשו ,ְוַרֻבָ

ֵעי אותה לשון של 'לכם', - נצרכת היא לדרשה זו, שההיתר להכין אוכל נפש ביום טוב  - ֵליהֻ  ִמיֻבָ

ישואלת הגמרא,  .(לכם ולא לכלבים לכותים) [ַלֻגֹוִים] ְולֹא ',ָלֶכם'הוא רק  כיצד הוא מתיר  ,ְיהֻוָדה ְוַרֻבִ

ִתיב ָהאב, מכשירי אוכל נפש ביום טו ויש לדייק 'ולא מכשיריו',  ',הֻוא'והרי נאמר בפסוק  - ֻכְ

רבי יהודה ישיב לך, הרי לכאורה יש סתירה בדרשות  - ָלךְ  ָאַמרוכדברי חכמים. משיבה הגמא, 

ִתיבמהפסוק,  ומשמע כל הנצרך לכם, ואפילו מכשירים,  'ָלֶכם' ֻוְכִתיבומשמע ולא מכשיריו,  'הֻוא' ֻכְ

ש ְ  ְולֹא אןאך אין זו קושיא, אלא  - ָיאֻקַ בלשון 'הוא' הממעטת הכנת מכשירי אוכל נפש ביום טוב,  ,ֻכָ

יִריןמדובר  ַמְכש ִ ר ֻבְ ָ ֶאְפש  ֶ ֹוָתן ש  ובזה אף רבי יהודה מודה שלא התירו לעשותם  ,ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ַלֲעש 

יִריןבְֻ בלשון 'לכם' המרבה הכנת מכשירי אוכל נפש,  ,ְוָכאןביום טוב עצמו,  ִאי ַמְכש ִ ֶ ר ש  ָ  ֶאְפש 

ֹוָתן  שסובר רבי יהודה שמותר לעשותם ביום טוב עצמו. ,ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ַלֲעש 

ְעָיא ין ְלַהְראֹותהאם מותר  - ַמהוֻ הסתפקו בני הישיבה,  - ְלהוֻ  ִאיֻבַ ביום טוב, כפי שתקנו  ְלָחָכם ַסֻכִ

ינו לחכם ]ולהלן יבואר מה הצד לאסור חכמים )חולין י:( שלא ישחט השוחט לפני שיראה את סכ

ֵריהֻ  ָמִרי ַרבזאת[.  ַרב ֻבְ ֵרי ,ִאיָקא ֻדְ ָ ָנןהתיר להראות את הסכין לחכם.  - ש  ושאר החכמים  - ְוַרֻבָ

ַעל ֻוֵפיֵרש   .ָאְסֵרי דֹולֹות ֲהָלכֹות ֻבַ א ַטֲעָמא ֻגְ ִמיְלֻתָ יָנןמה טעם האיסור בדבר זה, כיון  - ֻדְ ִ ַחְייש  יְלמָ  ֻדְ  אֻדִ

חֻום חֻוץ ָאְזֵלי שמא ילך השוחט אל מחוץ לתחום שבת, כדי להראות את הסכין לחכם  - ְלַאְחוֹוֵיי ַלֻתְ

 הנמצא במרחק זה, והדבר אסור, כיון שזהו כמכשירי אוכל נפש, האסורים ביום טוב.

ְלִמיד ,יֹוֵסף ַרב ָאַמרמביאה הגמרא הלכה נוספת בענין זה:  טה ובדיקת הבקי בהלכות שחי ,ָחָכם ֻתַ

רשאי לבדוק לעצמו את הסכין, שהרי לגביו אין חשש שיצא חוץ לתחום,  - ְלַעְצמוֹ  רֹוֶאההסכין, 

ִאיָלהלאחר מכן וֻ שהרי הוא בודק בעצמו,    ַלֲאֵחִרים. ַמש ְ

מֻוֵאל ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר ֻפֻוד ,ש ְ ִ ִנְרַצף ש  ֶ נוֹ  ָאסֻורשהתעקם והתכופף לגמרי,  - ש   ְוַאף ,יֹום טֹובבְֻ  ְלַתֻקְ

ב ַעל יט ֻגַ ש ִ ֻפָ ָיֵדיהֻ  ֵליהֻ  ֻדְ ואפילו שמיישר אותו בידיו, ללא כלי, הדבר אסור, משום שיש בכך  - ֻבְ

משום תיקון כלי ]ואין זה דומה ל'שפוד שנצרם' שהתבאר לעיל שלדעת רבי יהודה מותר לתקנו 

 יקון כלי[. ביום טוב, כיון ששם אין זה אלא עיקום מועט, ואין זה נחשב כת

 

מֻוֵאל ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ְוָאַמר ֻפֻוד ,ש ְ ִ לוֻ  ש  ֻצָ ֶ ר ֻבוֹ  ש  ש ָ יֹום ְלַטְלְטלוֹ  ָאסֻור ,ֻבָ כיון שלאחר שהוציאו  ,טֹוב ֻבְ

יוֹ  ַרבממנו את הבשר הרי הוא מאוס, ומוקצה הוא, ואין בו צורך ליום טוב.  ימָ  ,ַמְלֻכְ ויש  - אְוִאיֻתֵ

ר אַאדָֻ  ַרבאומרים שזהו  ֹוְמטוֹ  ,ָאַמר ַאֲהָבה ֻבַ גורר את השפוד מלפניו על ידי טלטול מן הצד,  - ש 
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יחוֹ  ֶקֶרן ֻוַמֻנִ ר ִחָייא ַרב ָאַמר .ָזִוית ֻבְ י ֻבַ ִ דין זה שמותר לגרור את השפוד על ידי  ,הֻוָנא ַרב ָאַמר ,ַאש ֻ

ש  ובתנאי  - ְוהֻואטלטול מן הצד,  ֻיֵ ֶ רמעט  (כזית) ָעָליו ש  ש ָ אמנם אין בו שיעור כזית, ולכן אינו  ,ֻבָ

 ָעָליו ֵאין ֲאִפילוֻ  ,ָאַמר ַרִביָנאחשוב לטלטלו בפני עצמו, אך מתיר הוא לטלטלו טלטול מן הצד. ו

ר (כזית) ש ָ ֵריכלל,  ֻבָ ָ ֲהָוה ִמיֵדי מותר לטלטל את השיפוד, - ש  ֻות ַאקֹוץ ֻדַ ְרש  ים ֻבִ וכמו הדין של  - ָהַרֻבִ

בים, וחושש שיזיק הקוץ לעוברים ושבים, שרשאי להזיזו למקום שלא יזיק. קוץ הנמצא ברשות הר

ַרִביָנא ומקובל בידינו שהלכה - ָלן ְוַקְייָמא פוסק הרי"ף: שאף אם אין על השיפוד בשר כלל, מותר  ,ֻכְ

לסלקו לצדדים. ]פירשנו כשיטת רש"י, שטלטול זה מותר אפילו בדרך רגילה. אמנם דעת הטור 

 ל השיפוד שאין בו בשר הוא רק בדרך טלטול מן הצד[.שההיתר בטלטו

 

ח ָאָדם יֹאַמר לֹא'שנינו במשנה,  ֻבָ קֹול ַלֻטַ ִדיַנר ִלי ש ְ ר ֻבְ ש ָ אבל שוחטין ומחלקים ביניהם'.  ְוכֻו' ֻבָ

כיצד יעשו חלוקה זו, באופן שאינו רוצה ליטול מידה מסוימת כמו  - ָעֵביד ֵהיִכימבררת הגמרא, 

]שאז ניתן לעשות כאמור במשנה לעיל, שמעמידים בהמה דומה כנגדה, ולאחר יום חצי או רבע 

טוב אומדים את שוויה, ויודעים כמה שוה מחצית או רבע ממנה[, אלא רוצה חתיכה סתם, ואינו 

יכול להזכיר פיסוק דמים, כיצד ינהג. מביאה הגמרא כתשובה את הדרך שהיו נוהגים בה במקומות 

העיר היו חותכים את בשר הבהמות לחתיכות שוות, והיה כל אדם נוטל מסוימים, שכל טבחי 

יחתיכה כזו או חציה, והיה שוויה ידוע,  סֻוָרא ָהא ֻכִ ֻבְ כפי שבעיר סורא היו קוראים  - ָאְמֵרי ֻדִ

א'לאותה חתיכה ולמחציתה  ְרֻטָ א'וֻ  'ֻתַ א ַפְלֻגָ ְרֻטָ יכות היו מכנים את אותן חת - ָאְמֵרי ָנַרש  עיר בָֻ  ',ֻתַ

 '.ִריְבָעא ַפְלֵגי'וֻ  'ִריְבָעא' ,ָאְמֵרי ְמַחְסָיא ָמָתא עירבָֻ  '.ֶחְלָקא ַפְלֵגי'וֻ  'ֶחְלָקא'וחצייהן 

 

 משנה

 ְלֶחְנָוִני ָאָדם אֹוֵמר משנתנו ממשיכה בדיני מקח וממכר ביום טוב, בדברים הנצרכים לאוכל נפש:

ִלי ִלי ַמֻלֵאביום טוב,  מִ  לֹא ֲאָבל ,ֶזה ֻכְ הֻבְ י .ֻדָ ִליזה  ָהָיה ִאם ,אֹוֵמר ְיהֻוָדה ַרֻבִ ל ֻכְ ֶ ה ש  ֶאֻנוֻ  לֹא ,ִמֻדָ  ,ְיַמֻלְ

הובגמרא יבואר במה נחלקו.  ֶ א ַמֲעש  ַאֻבָ אֻול ֻבְ ָ ן ש  ְטִנית ֻבֶ ָהָיה שעסק במכירת יין ושמן, ,ֻבָ ֶ  ְמַמֻלֵא ש 

קֹוחֹות ְונֹוְתָנן ,טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִמֻדֹוָתיו יֹום ַלֻלָ  ַוֲחָכִמיםכשהם מלאים, ולא היה מודד ביום טוב.  ,טֹוב ֻבְ

חֹול ַאף ,אֹוְמִרים ה] היה אבא שאול ֻבַ ֶ ן (עושין[ )עֹוש  ֵני ,ֻכֵ ֻדֹות ִמֻצֻוי ִמֻפְ כלומר, שאם ימלא מתוך  ,ַהֻמִ

כליו לכלי של הקונה, ישארו טיפות השמן האחרונות בכלי שלו, ולכן היו לו כלים רבים של שמן, 

נים את כליהם היה מודד לכל אחד בכלי בפני עצמו, ומשאיר את אותו הכלי על וכשמביאים הקו

 גבי הכלי של הקונה כל הלילה, כדי שיתמלאו כליהם של הקונים לגמרי.

ןביום טוב,  ְלֶחְנָוִני ָאָדם אֹוֵמר יִצים ִלי ֻתֶ ִמְנָין ֶוֱאגֹוִזים ֻבֵ כגון עשר או עשרים מהם, ואין ניכר  ,ֻבְ

ןדעת אחר כך את מחירם, שעושה כן כדי ל ֻכֵ ֶ ֶרךְ  ש  ֲעֵלי ֻדֶ ים ֻבַ ֻתִ תֹוךְ אפילו  מֹוִנים ִלְהיֹות ֻבָ יָתם ֻבְ , ֻבֵ

 כדי לדעת את המנין הנצרך להם, ולכן מותר אף כשכוונתו לדעת כמה עליו לשלם לאחר יום טוב.

 

 גמרא
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מה  - ַמאי מרא,שנינו במשנה, 'אומר אדם לחנוני מלא לי כלי זה, אבל לא במידה'. מבררת הג

ה לֹא ֲאָבל'כוונת התנא  ִמֻדָ ֻלֹא ,ָרָבא ָאַמרומבארת,  '.ֻבְ ֶ ם לוֹ  ִיְזֻכֹור ש  ֵ ה ש  ִליאפילו אם זהו  ֲאָבל ,ִמֻדָ  ֻכְ

ה ָהעֹוֵמד ֶאֻנוֻ  ,ְלִמֻדָ החנוני, כיון שלא הזכיר הקונה את שם המידה ]ועל זה נחלק רבי יהודה  ְיַמֻלְ

 יוחד למדידה, אף שלא הזכיר שם מידה, לא ימלאנו המוכר[. במשנתנו, ואמר שאם זהו כלי המ

ֵריהֻ הגמרא מביאה דין נוסף בענין מדידה ביום טוב:  א ַרבהנהיגו[ -] ַאְדֻבְ  לֹא ,ְוָדַרש   ,עֻוְקָבא ְלַרב ִחְסֻדָ

עֹוִרים ָאָדם ִיְמֻדֹוד ןביום טוב  ש ְ ֶהְמֻתוֹ  ִלְפֵני ְוִיֻתֵ ח וממכר אלא ואף שאינו עושה זאת לצורך מק ,ֻבְ

ִים אוֹ  ַקב הֻוא קֹוֵדר ֲאָבללצורך האכלת בהמתו,  ֶהְמֻתוֹ  ִלְפֵני ְונֹוֵתן ַקֻבַ ש   ְוֵאינוֹ  ,ֻבְ ֵ ומבאר הרי"ף,  .חֹוש 

ירֻוש   ֵער ',קֹוֵדר' ֻפֵ ַ ֹאֶמד ְמש  ְעֻתוֹ  ֻבְ ְבִלין מֹוֵדדהאופה את הפת ביום טוב,  ,ְוַהַנְחֻתֹום .ֻדַ  ְלתֹוךְ  ְונֹוֵתן ֻתַ

דֵ  ִבילוהטעם שהתירו לו לעשות כן, ולא אמרו שיתן באומד,  ,ָרהַהֻקְ ש ְ ֻלֹא ֻבִ ֶ יחַ  ש  ילוֹ  ַיְקֻדִ ְבש ִ שלא  - ֻתַ

 'ישרוף' את התבשיל, כלומר, שלא יפגמו את טעמו מחמת ריבוי התבלינים. 

ר ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר א ֻבַ ה מֹוֶדֶדת ,ַרב ָאַמר ,ַאֻבָ ָ ֻטֹל ֵדיכְֻ  ביום טוב, ְלִעיָסָתה ֶקַמח ִאש ֻ ֻתִ ֶ ה ש  ַעִין ַחֻלָ  ,ָיָפה ֻבְ

והיינו כשיעור שאמרו חכמים, שהוא אחד מעשרים וארבעה, שאם אינה מודדת, סבורה היא שאין 

בעיסתה שיעור גדול כל כך, ואינה מפרישה שיעור חלה כראוי, אך כשהיא מודדת מפרישה בעין 

מֻוֵאליפה.  א אְוהָ תמהה הגמרא,  .ָאסֻורהדבר  ,ָאַמר ֻוש ְ ֻנָ מֻוֵאל ְדֵבי ֻתַ והרי בתוספתא שסידר  - ש ְ

רשמואל מדברי התנאים שקדמו לו שנינו שהדבר  י ָאַמר .ֺמֻתָ ֻיֵ א ,ַאֻבַ ֻתָ מעתה, שיש סתירה  - ַהש ְ

ָאַמרלכאורה בדברי שמואל,  מֻוֵאל ֻדְ מֻוֵאל ְדֵבי ְוָתָנא ,ָאסֻורעצמו שהדבר  ש ְ ואילו בברייתא  - ש ְ

רדבר ששנה שמואל אמרו שה מֻוֵאליש ללמוד מכך ש ,ֺמֻתָ ה ֲהָלָכה ,ש ְ ֶ מֹוִעיַנן ָאָתא ְלַמֲעש  בא  - ְלַאש ְ

ָאסֻורללמדנו שיש להורות הלכה למעשה  אף שלפי האמת הדבר מותר, כיון שזו הלכה ואין מורין  ,ֻדְ

לה וכן היא ההלכה, שיש להורות שאף מדידה לצורך הפרשת ח - ִהְלְכָתא ְוֵכןכן. פוסק הרי"ף: 

 אסורה, אך הרואה מי שמודד לצורך כך אינו צריך למחות בידו, כיון שבאמת הדבר מותר. 

 

נוֻ  הסוגיא שלפנינו דנה בענין ניפוי קמח ביום טוב: ָנן ֻתָ ֹוִנין ֵאיןשנו חכמים בברייתא,  - ַרֻבָ  ֶקַמח ש 

יֹום טֹובאין מנפים קמח פעם שניה  - פעם שניה רק כדי  אף שכבר ניפוהו בחול ועושים זאת ,ֻבְ

ֻום, כיון שהיה ניתן לעשות זאת בערב יום טוב. ְלַיעֹותוֹ  י ִמש ֻ ֻפֻוס ַרֻבִ ֻום ֻפַ י ֻוִמש ֻ ן ְיהֻוָדה ַרֻבִ ֵתיָרא ֻבֶ  ֻבְ

ֹוִנין ,ָאְמרוֻ  ִויןמותר לנפותו פעם שניה ביום טוב.  - ש  ָ ִאםוהכל מודים בדין זה,  - ְוש  ֶ -] ְלתֹוכוֹ  ָנְפלוֻ  ש 

ֹוִנין, ֵקיָסם אוֹ  ְצרֹורלתוך הקמח[  ש  ֶ שמותר לנפותו שוב, כיון שלא היה ניתן לעשות זאת בערב  - ש 

 יום טוב, שהרי עתה, ביום טוב עצמו, נפל. 

ִביְתהוֻ  מביאה הגמרא מעשים מהנהגותיהם של האמוראים בענין זה: ַרבאשתו[ -] ֻדְ  ֲהָוה ,יֹוֵסף ֻדְ

א ִקיְמָחא ָנַהָלה ְמהֻוְלָתא ַאַגֻבָ הנפה, דרך  ְבַאחֹוֵריהיתה מנפה את הקמח ביום טוב בפעם השניה  - ֻדִ

ֲאָנא ֲחִזיבעלה, רב יוסף,  ָלהֻ  ָאַמרשינוי.  התבונני, שאני מבקש  - ִמיָנךְ  ְבֵעיָנא ַמַעְלְיָתא ִריְפָתא ֻדַ

שתאפי פת נקיה ומעולה, כלומר, אין את צריכה לטרוח ולנפות את הקמח דרך שינוי, כיון שמותר 

 פות את הקמח בפעם השניה ביום טוב. לנ

ִביְתהוֻ מעשה נוסף:  ַרבאשתו[ -] ֻדְ י ֻדְ ִ יהֻ  ְמָחאיָנַהָלה קִ  ֲהָוה, ַאש ֻ ָפתֹוָרא ַאַגֻבֵ היתה מנפה את הקמח  - ֻדְ

י ַרב ָאַמר השולחן, דרך שינוי, ְבַאחֹוֵריבפעם השניה ביום טוב  ִ יָדן ָהא ,ַאש ֻ יהֻ הרי אשתי  - ֻדִ ַרֻתֵ -] ֻבְ
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ָרִמיו[ בת ר ֻדְ א] ֻבַ ר ְוָרִמי ,ִהיא (חמא) [ַאֻבָ א] ֻבַ ִכיחַ  ֲהָוה (חמא) [ַאֻבָ יהֻ  ש ְ ַרב ַקֻמֵ י ֻדְ ֻפִ היה נמצא תמיד  - ֻפַ

עֻוְבָדא ָמֵרילפני רב פפי,  ַחזַֻאי ַלאו ְוִאיורב פפי היה מדקדק במעשיו,  - ֻדְ ֵבי ֻדְ א ֻבְ ָ ואם לא  - ָנש 

לא היתה עושה  - ַעְבָדהֻ  ֲהָוה לֹא לנפות את הקמח ביום טוב,שראתה בבית אביה שכך היו נוהגים 

 כן, ואם כן זו ראיה שכך ראוי לעשות.

 

נוֻ  הגמרא מביאה ברייתא נוספת בענין הדרכים המותרות לקנות מאכלים ביום טוב עצמו: ָנן ֻתָ  ַרֻבָ

שהוא רגיל לקנות ממנו -] לוֹ ֶאצְ  ָהָרִגיל רֹוֶעה ֵאֶצלביום טוב  ָאָדם הֹוֵלךְ שנו חכמים בברייתא,  -

ן ,לוֹ  ְואֹוֵמרבהמות[,  ִדי ִלי ֻתֶ ח ֵאֶצלוכן הולך האדם ביום טוב  .ֶאָחד ָטֶלהתן לי  אוֹ  ,ֶאָחד ֻגְ  ָהָרִגיל ַטֻבָ

ן ,לוֹ  ְואֹוֵמר ,ֶאְצלוֹ  ֵתף ִלי ֻתֶ ם ֵאֶצלוהולך  .ַאַחת ֶיֶרךְ  אוֹ  ֶאָחד ֻכָ ֻטָ  אֹוֵמרוְ  ,ֶאְצלוֹ  ָהָרִגילמגדל עופות[ -] ֻפַ

ן ,לוֹ  ן לוֹ  ְואֹוֵמר ,ֶאְצלוֹ  ָהָרִגילאופה[ -] ַנְחֻתֹום ֵאֶצלוהולך  .ֶאָחד ֻגֹוָזל אוֹ  ,ֶאָחד ֻתֹור ִלי ֻתֶ ר ִלי ֻתֶ ֻכַ  ֶאָחד ֻכִ

ן ,לוֹ  ְואֹוֵמר ,ֶאְצלוֹ  ָהָרִגיל ֶחְנָוִני ֵאֶצלוהולך  .ַאַחתעוגה[ -] ְגלֻוְסָקא אוֹ  ִרים ִלי ֻתֶ יִצים ֶעש ְ יםחֲ  אוֹ  ,ֻבֵ ִ  ִמש ֻ

ָרה ,ֱאגֹוִזים ָ ה ,ֲאַפְרְסִקין ַוֲעש  ָ ֻלֹא ֻוִבְלַבד ,ֶאָחד ְוֶאְתרֹוג ,ִרֻמֹוִנים ֲחִמש ֻ ֶ יר ש  ח ְסכֻום לוֹ  ַיְזֻכִ י .ִמֻקָ ְמעֹון ַרֻבִ  ש ִ

ן ֻלֹא ֻוִבְלַבד ,אֹוֵמרחולק ו ֶאְלָעָזר ֻבֶ ֶ יר ש  ירומבאר הרי"ף את מחלוקתם,  .ִמְנָין ְסכֻום לוֹ  ַיְזֻכִ  ְסכֻום' ֻוש  ֻפֵ

ח גֹוןשאסר תנא קמא, היינו  'ִמֻקָ ש   ֻכְ ֻיֵ ֶ ֶסף ָעָליו ש   לֹאשהוא חייב לו מפעמים קודמות שקנה אצלו,  ֻכֶ

ןלמוכר  לוֹ  יֹאַמר ֶסף ָעַלי ְלךָ  ְוֵיש   ,ֶכֶסףסכום מסויים של בְֻ  ִלי ֻתֶ ָיִדי ְלךָ  ֵיש   ֲהֵרי ,ַאֵחר ֻכֶ ֵני ֻבְ ְ ָסִפים ש   .ֻכְ

את מנין המאכלים שהוא חייב לו, וכגון הריני חייב לך חמישים אגוזים, תן לי  אבל מותר לומר לו

 לֹאשאסר רבי שמעון בן אלעזר, היינו ש 'ִמְנָין ְסכֻום'וֻ חמישים נוספים ואהיה חייב לך מאה אגוזים. 

ָיִדי ְלךָ  ֵיש   ֲהֵריאפילו מנין מאכלים, וכגון  לוֹ  יֹאַמר יםכבר  ֻבְ ִ ם קודמת שקניתי ממך, מפע ֱאגֹוִזים ֲחִמש ֻ

ן ים ִלי ֻתֶ ִ ָיִדי ְלךָ  ֵיש   ַוֲהֵרי ,ֲאֵחִרים ֲחִמש ֻ  .ֵמָאה ֻבְ

 ָצִדין ֵאין ְלהוֻ  ְסִליקוֻ 

 


