
 

 

 

 

 

 ביום טוב הוצאה

ולא את ספר תורה לרשות  ,ולא את הלולב ,בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן: משנה )י"ב א'(
 ובית הלל מתירין.. )כל דבר שאינו צורך אכילה(הרבים 

 1., לוקההשוחט עולת נדבה ביום טוב תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימי: תני

בית שמאי היא, דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך.  ?: דאמר לך מנימר ליהא
טה דאי בית הלל, הא אמרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. הכא נמי מתוך שהותרה שחי

 .לצורך, הותרה נמי שלא לצורך

וצאה ואין ערוב וה ,ובית הלל בהא פליגי? דלמא בערוב והוצאה לשבת מתקיף לה רבה: ממאי דבית שמאי
ערוב הוצאה לשבת, ואין  וערוב הוצאה ליום טוב, ומר סבר ,תערוב הוצאה לשב קא מיפלגי? מר סבר ,ליום טוב

א " 2ערוב הוצאה ליום טוב, כדכתיב ָּׂ תְולֹא תֹוִציאּו ַמש ּ ּבָּׂ ַ ּ יֹום ַהש  יֶכם ּבְ ּתֵּ  .לא ביום טוב , בשבת אין,"ִמּבָּׂ

אלא, מדלא  3ליפלגו באבנים! (סור הוצאה ליום טובידסבירא להו לבית הלל אין א) מתקיף לה רב יוסף: אלא מעתה
 4מפלגי באבנים, שמע מינה בהוצאה שלא לצורך פליגי.

 5.ואף רבי יוחנן סבר במתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך פליגי

ב ביום טובתנא קמיה דרבי יוח תניד לָּׂ חמש; לוקה משום מבשל גיד  ואכלו, לוקה ,נן: המבשל גיד הנשה בחָּׂ
)שהבישול אב מלאכה הוא, ובישול גיד דבר האסור ואינו ראוי לאכילה, ועומד באיסור לא תעשה כל מלאכה, דלא הותר אלא 

ולוקה משום  לב,ולוקה משום אוכל גיד, ולוקה משום מבשל בשר בחלב, ולוקה משום אוכל בשר בח, לצורך(
 6הבערה.

, דמתוך שהותרה הבערה )ללקות עליהן(אינה משנה  )ביום טוב(אמר ליה: פוק תני לברא, הבערה ובישול  )י"ב ב'(
 הותרה נמי שלא לצורך. ,לצורך

                                                
ה ּכָּׂ ום )שמות, פר' בא, יב,טז( ". לוקה משיש להקריבה לאחר יום טוב ,בל זוא. . דאילו עולת חובת היום רחמנא שריא1 ש ֶ עָּׂ ה לֹא  יֵּ אכָּׂ ל ְמלָּׂ

ֶהם ֶהם ַאךְ " )"בָּׂ ה בָּׂ ש ֶ עָּׂ ה לֹא  יֵּ אכָּׂ ל ְמלָּׂ ֶכם ּכָּׂ א קֶֹדש  ִיְהֶיה לָּׂ ִביִעי ִמְקרָּׂ ְ ּ א קֶֹדש  ּוַבּיֹום ַהש  ֹון ִמְקרָּׂ ִראש  ל ֶנפֶ ּוַבּיֹום הָּׂ ל ְלכָּׂ כֵּ אָּׂ ר יֵּ ֶ ש  ש  הּוא  אש
ֶכם ה לָּׂ ש ֶ עָּׂ  "(ְלַבּדֹו יֵּ

 הו יז,כב.ירמי .2
אפילו על אוכלים סור טלטול, שלא נאסר טלטול אלא משום הוצאה, ומה שלא גזרו על כל טלטולים, יאין א ,סור הוצאהיאי אין א . 3

 . רש"י.אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה ,משום דאין גוזרין גזרה על הצבור ,וכלים
הותרה מן  ,מן התורה הותרה לצורך, ובית הלל אית להו כיון דהותרה לצורךשמע מינה דלכולי עלמא יש הוצאה ליום טוב, אלא ש . 4

ובית  .לא גזור ,דצריכינן להו ביום טוב, אבל בקטן וספר תורה, דהוי טרחא דלא צריך, כגון אבנים, אלא רבנן גזור במידי התורה לגמרי
 רש"י. סורו עומד מן התורה.יבא ,רך אכילהושאינו צוהותר,  ,ומידי דצורך אכילה שהתורה התירתושמאי לית להו מיגו, 

ֶנה"סור הוצאה ליום טוב מיבית שמאי ובית הלל, ודכולי עלמא יש א . 5 חש ּמַ ִבירּו קֹול ּבַ עש היה מזהירן דישנה בשאר מלאכות, וירמיה  ",ַוּיַ
 רש"י. והלואי ישמעו., על השבתות שהן חמורין

 ת ליום טוב ללקות שתיים על שתי מלאכות משום יום טוב. רש"י.שהיא מלאכה לעצמה, וקא סבר יש חילוק מלאכו . 6
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 שיטות הראשונים

דכלים שאין בהם  רשב"א דעתו 7ם טוב לא בעינן עירובי חצרות כלל.דביו, ורמב"ם רי"ף דעת: יום טובוהוצאה לעירוב 
 9.רשב"אכפסק  והרמ"א. ורמב"ם רי"ףכסתם  והשו"ע 8.אסור להוציאן מחצר לחצר בלא עירוב ,צורך ליום כלל

ל ֶנֶפש  "דכתיב  ,ית הללדב דטעמייהו, היראיםכתב : ך'מתו'היתר  םטע ל ְלכָּׂ כֵּ אָּׂ ר יֵּ ֶ ש   '()כל שעה, כ"א ב בפסחיםואמרינן ", אש
ל"כל מקום שנאמר  כֵּ אָּׂ הותרה נמי  ,משום שהותרה הוצאה לצורך הנאת הגוףעוד, אר ביובמשמע.  אכילה והנאה", לֹא יֵּ

  10ה.אך שיהיה להנאת הנשמ ,הנאת הגוף שלא לצורך

ַח " הרמב"םכתב  :ותרה גם הוצאה שלא לצורך כללההאם  ה אֹו ַמְפּתֵּ ֶפר ּתֹורָּׂ ן אֹו סֵּ טָּׂ יֹום טֹוב ְלהֹוִציא קָּׂ ר ּבְ ְך ֻמּתָּׂ ְלִפיכָּׂ
ּות ּות ִלְרש  ְרש  ּלּו מֵּ אֵּ א ּבָּׂ רבינו דעת ו 11אף שלא לצורך כלל. ת הוצאה, אם מותררש"יבדעתו ובדעת  הראשוניםודנו  ."ְוַכּיֹוצֵּ

 12שהם לצורך מצוה. וספר תורה לקרות בו, ,קטן למולוכגון  ,א דבר שהוא לצורך קצתלא שרי במתוך אל, דחננאל
 הרא"שוכתב  13כל שהוא לצורך היום קצת. אלא הוא הדין ,דלאו דוקא למולו ,ופירש ור"ן ,, רא"שרבינו תם תוספות,
 וצאה שלא לצורך של סתם שהותרה ה והשו"ע דהתירו סופן משום תחלתן. הספרים מבית הכנסת, אף להחזירשהתירו 

 

                                                
דברי תב שכו .ושריין בלא עירוב ,אף במיעוטן לא הזקיקו לערב ,שכיון שרוב ההוצאות אין צריכות עירוב ,וביאר הר"ן דברי הרי"ף . 7

 .)המובא בסמוך( אלא שיש בגמרא הוכחה לסברת הרשב"א. הרי"ף מטין כן
והא דאמרינן באידך . ןהכי נמי מחצר לחצר איכא איסורא דרבנ ,דכי היכי דמרשות היחיד לרשות הרבים אית בהו איסורא דאורייתא . 8

היא בכלים שיש בהם צורך ה, ב בחצירות ביום טוב כללמערבין עירובי חצירות וכו' דמשמע מההיא דאין צריך לער ("ז ב')טפירקא 
 . שמותר להוציאם, ליום קצת

ובלבד  ,אף דבר שאין בו צורך יום כלל ,ומיהו ליכא ספיקא שאם עירב מהני ליה עירוב להוציא מחצר לחצר: )בפרק ב'(וכתב הר"ן  
רוב חצרות לכתחילה, דאינו בדין שיעשה עירוב כדי להתיר , דאין עושין עיכתב רא"הו .שיהא תורת כלי עליו וכמו שהוא דינו בטלטול

 טלטול שלא לצורך )דלצורך, הרי מותר להוציא, ואין צריך עירוב כלל(. ומיהו, אי עבד, מהני.
ד"ה  )חי' י"ב א',. מקורות: רשב"א )תקכח, ס"ק א(ומשנ"ב  )תקיח, ס"ק ו(תקיח,א. על פי ביאור הגר"א  -או"ח תקכח,א. רמ"א  -שו"ע  . 9

. )הל' עירובין ח,ד(. רמב"ם )ו א ברי"ף, ד"ה וקיימא; ט א ברי"ף, ד"ה ואי(. ר"ן )כן ביאר הר"ן בדעתו(. רי"ף אלא; עבוה"ק בית מועד, ג,ז(
 .)י"ב א', ד"ה מתקיף(רא"ה 

ל ֶנֶפש  ַא "ד ,אתה למד היתר הנאת הנשמה ,מתוך אותו מקרא עצמו שאתה למד היתר הנאת הגוף. 10 ל ְלכָּׂ כֵּ אָּׂ ר יֵּ ֶ ש   וש,, פירכתיב "ְך אש
ְיִכי" (ילים קטז,זתה) כתיבכד ,וכל הגוף נקראת נפש. שיהנה לכל נפש י ִלְמנּוחָּׂ ִ ּוִבי ַנְפש  צְ "וכתיב , "ש  ה ּבִ דִֹני ְצרּורָּׂ ה ֶנֶפש  אש ְיתָּׂ רֹור ְוהָּׂ

ת ה' ֱאלֶֹהיךָּׂ  ים אֵּ עוד אה ור .(שד סי') יראים :מקורות ט'."ה וחימום מים ביומדור 'עשייתבסוגיית א ב', ", כוד להלןוראה ע ."...ַהַחּיִ
 ד."בהרא שיטה ישנה, ובשם בות ז' א', בשםשיטה מקובצת, כתו

ית ב לואפי, בנים וכיוצא בהןאבל א .והוא הדין לכלים ,כגון קטן ולולב וס"ת, ושלא לצורך .לצורך אכילה ,פירוש לצורךהרי"ף כתב:  . 11
 .שיש בהם צורך ליום קצת ,נמי הוא י האי גוונאבכ', והוא הדין לכלים' הרי"ף מה שכתבהלל אסרי. וכתב הר"ן שהסכמת האחרונים ש

, )ראה ציטוט דבריו לעיל רש"ימדברי כתב הר"ן שאבל  .כאבנים וכיוצא בהן ,ולוקה )מהתורה( אסור ,אבל אין בהם צורך היום כלל
 הרי"ףדברי  ושגם .שרי, כל שאינו מוציא אותן לצורך מחר ,אף על פי שאין בהם צורך ליום כללדהוצאת כלים ראה, נ סוגיא(גוף הב

)וצ"ב בדברי הב"י, ממה . ודעת הב"י דאף לדעת רש"י ורמב"ם אסור עכ"פ מדרבנן וכן נקט הרב המגיד בדעת הרמב"ם. מטין כן
 .הבינו בדבריו ב"י ושאר אחרונים, ראה להלן, ומוכח שאף כשאין בו צורך כלל שרי( וכן ,שמתיר הרמב"ם נר של בטלה

)פ"ג וכן שריפת קדשים ביום טוב אמאי אסרינן בפרק כיצד צולין  !לא ילקה )פסחים מ"ו ב'(. דאי לא תימא הכי האופה מיו"ט לחול 12
ל כ ,ולא שרינן ליה במתוך לפי שאינו שוה לכל נפש )ז' א'(ומוגמר נמי אסרינן בפ"ק דכתובות ! )כ"ד ב'(ובפרק במה מדליקין  ב'(

 דבר שאין לצורך היום במקצת. רא"ש. שכן
רא"ש.  ".יכול הוא להוציאו עמו ,ואי אפשר להניח את הקטן יחיד בבית ,. כגון "אם צריך לילך לבית הכנסת או לטייל לשמחת יום טוב13

טיול".  את()הנאלא  )צורך מצוה(ברה"ר, אף על גב דליכא  )ומטלטלים אותו ד' אמות(ביום טוב  משחקין בכדור"דהא אשכחן נמי ד
 תוספות.
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 14.15קצת' 'הצריכים לו הרמ"אכלים. והוסיף 

, נחלקו שאין בו צורך כללודעימיה, שאסרו הוצאת דבר  רבינו חננאלבדעת : הוצאת מפתח תיבה שאין בה אלא מעות
דגם מפתח הביא,  בהגהות סמ"קבמפתח של אוכלין. אבל  , דיוצא אדםירושלמיעל פי  ,טורו רא"שדעת  :הראשונים

 17.הרמ"אוכן פסק  16, כיון דלבו דואג משום פסידא, חשוב צורך קצת.מותר תיבה שאין בה אלא מעות

, ש דומה לאכילה שהיא צורך לכל נפשדלא אמרינן מתוך אלא בהנאה דצורך כל נפ, ן"מברדעת  :ד'מתוך'היתר  רתהגד
נסת לגופו של דלאו הנאה הנכ ,לאפוקי תפירת בגדים ללובשן וכיוצא בהן ,ובעינן נמי הנאה דגוף ממש דומה לאכילה

  19פ שאין בהם הנאה."תר לכתחילה, אעמושכל צורך מצוה  המאיריודעת  18.אדם כגון אכילה היא

כתב  המאירי 20'מתוך'.תא מותרות כל המלאכות מטעם , דמדאוריימבואר ר"י מדברי :אלו מלאכות הותרו מטעם 'מתוך'
הוצאה רק  רהזכי טורהו ערה, שחיטה ובישול.הבו, הוצאה 'מתוך'מרינן א הדברים שנעשים תמיד לצורך אכילהבכל ש

 21.22והבערה

                                                
. ולפי דברי הגר"א, הרמ"א שהוסיף 'כלים כתב שדעת הרי"ף, רמב"ם, ושו"ע, דאף שלא לצורך כלל מותר)ס"ק ב(  הגר"אא. . או"ח תקיח,14

הצריכים לו קצת', חלק על השו"ע, ופסק כתוספות. ובביה"ל )ד"ה מתוך שהותרה( דן באריכות בדבריו, וכתב שנראה יותר לומר שגם 
 .אלא מבאר(א אינו חולק, )ולפיו, הרמ"ו"ע היכא שהוא שלא לצורך כלל אסור עכ"פ מדרבנן. עיי"ש לש

וכתב על זה אסור לבשל ולאפות לצורך כלבים, אבל מותר לטלטל מזונות וליתן לפניהם. ש )או"ח תקיב,ג(ולעיל מיניה, פסק השו"ע  
. )בסימן תקיח,א(דהרמ"א לשיטתו  )ס"ק ז(. וביאר הגר"א לב( ס"קצ )וראה שעה" מרשות לרשות אבל אסור להוציא בשבילןהרמ"א: 

 , מותר להוציא גם כאן לצורך בהמה, או נכרי.)הסוברים שמותר להוציא אף שלא לצורך כלל(אבל לדעת הרמב"ם והמחבר 

)י"ב א', . תוספות ר ראשונים()הו"ד ברא"ש ושארבינו חננאל ורבינו תם  .)הל' שביתת יום טוב, א,ד. וראה גם ה,א(רמב"ם  מקורות: 
)ו א ברי"ף, ד"ה . ר"ן )פרק קמא דביצה, סי' תרנח(. מרדכי )תולדות אדם וחוה, נתיב ד, ח"א(. רבינו ירוחם )סי' יח(. רא"ש ד"ה ה"ג(

 .אבל אבנים(
. וכתב ו"ע, תקכח,א()וכן נפסק בש אבל מחוץ לתחום אסור להוציאיש להעיר שהוצאה שהותרה ביום טוב, היינו מרשות לרשות. . 15

דהא אפילו מלאכה גמורה התירו מהאי  ,וצריך ליתן טעם אמאי לא התירו נמי תחומין לצורך: )כתובות ז' א', תוד"ה מתוך(מהרש"א 
היה  ,דודאי אילו היה איסור תחומין בכלל מלאכהשכתב )ח"א, או"ח, סי' קמט( . עכ"ל. וראה חת"ס ויש ליישב וק"ל '.מתוך'טעמא ד
ל ֶנֶפש  'יתר בכלל ה ל ְלכָּׂ כֵּ אָּׂ ר יֵּ ֶ ש  ומה ענין זה להיתר אוכל , לא מטעם מלאכה ,שנאסר הוא איסור בפני עצמואמנם תחומין  ;וכו'' ַאְך אש

ולא  ,ולא בכלל מלאכה ,היא ני עצמודהכנה איסור בפ ,"ט אחר שבת לצורך אוכל נפשווכשם שאין להתיר ביצה שנולדה בי. נפש
כֵּ 'הותר ב אָּׂ ר יֵּ ֶ ש  ל ֶנֶפש  ַאְך אש  '. עיי"ש.ל ְלכָּׂ

 ,לפי שדרין בין הגוים ,אפילו שלא היו צריכין להם עד מוצאי יום טוב ,)חזרה לביתם( התיר להביא מחזורים מבית הכנסתשעיין שם . 16
 .שלא יהא לבו דואג עליו, כדאמרינן בירושלמי

. מקורות: רבינו הפסד ממון שלא להוציא משום ,כון להחמירנכתב ד)ס"ק ו( . והמשנ"ב ()ע"פ ביאור הגר"א, תקיח, ס"ק ג או"ח תקיח,א. 17
)תולדות אדם וחוה, רבינו ירוחם . )סי' יח(רא"ש  .(; והו"ד ברבינו ירוחםסי' רפב, הגהה טז*; וסי' קצד, הגהה כזבהגהות סמ"ק )פרץ 

 .נתיב ד, ח"א(
ה נאסרה על ידי ישראל, ן שלא רק הקבור"מבעממים, דעת הרבו יתעסקו ש (ביצה ו' א')בואר שמ ון,במת ביום טוב ראש ךכ ומשום. 18

 צאה.הואלא גם ה
, אלא כדעת ן"רמבלא כהד (תקכו,אח "או)ע "וט ראשון, הכריע הש"את המת ביושלגבי הוצעיר, להיש ם באריכות. ודבריהאה ר. 19

. (ההוצאה, בסופון ניע – תורת האדם, שער הסוף)ן "רמב :ורותמק .ה יתעסקו בו עממים", ד' א'לעיל, ו בתיה שכתמראה והחולקים, 
 . (אבות, עניין ו ןמג)רי מאי

)דמותר לגבן ביו"ט מן התורה, , מתוך שהותר בניין לצורך (אם צריך לאכול בתוכו, שלא יכנו שרב ושמש)לבנות ביתו שנפל ביו"ט ואף . 20
  כי היכי דאסורין טחינה והרקדה ביום טוב.משום עובדין דחול, אסור רק , ומגבן הוי משום בונה(

היא בין  וקהנראה שהחל ריודבף ובסו וצאה והבערה.האלא ב תוךינן מדבריו נראה דלא אמרמריש ה. ם ישנה מבוכ"הרמבובדעת . 21
, דכל ועוד . דעת הרב המגידורהיינה אכילה, שאסנך, לבין מלאכה שאין עלצור מותרת לצורך ושלא, שמלאכה שעניינה צורך אכילה

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי ו
 י"ב| דף:  א| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

השווה לכל ודבר  פרעוש,ט מותר להרוג "שביו, ברוך חייםר "הרבשם , ספר הניירכתב בהגהת  :ום טובוש ביפרעהריגת 
 23בשבת. מויה אוסר כה החסידאמנם וסיים, וא. פש הנ

, דנר של בטלה, פירוש, שאינו ירושלמיבספק על פי  ,הגהות מיימוניות, ושרא", תוספותראב"ד, כתבו : הבערה שלא לצורך
 פשיטא דאסור., דאילו לבטלה ממש 24,נראה שמדליקו לכבוד ,נר של בטלה רבינו ירוחםוכתב צריך לו, אסור להדליקו. 

הכתב "הרמב"ם אבל  ִכילָּׂ ינֹו ְלצֶֹרְך אש אֵּ ֶ י ש  ר ְלַהְבִעיר, ַאף ַעל ּפִ  סתם והשו"ע 25.הדליק נר של בטלהמשמע דמותר ל". ֻמּתָּׂ
 26לאסור.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקיח(

גֹון  .א ּלֹא ְלצֶֹרְך, ּכְ ֶ ה ש  רָּׂ ה, ֻהּתְ ִכילָּׂ ה ְלצֶֹרְך אש אָּׂ ה הֹוצָּׂ רָּׂ ֻהּתְ ֶ ה ִמּתֹוְך ש  ֶפר ּתֹורָּׂ ב ְוסֵּ ן ְולּולָּׂ טָּׂ ִלים.  קָּׂ ת הגה:ְוכֵּ ִריִכים לֹו ְקצָּׂ , אֹו ַהּצְ

ּלֹא ִיּגָּׂ  ֶ א ש  רֵּ ְתיָּׂ ּמִ ֶ א נְ ש  ידָּׂ סֵּ ר ּפְ אָּׂ ְ הֹות ְסַמ בּו אֹו ש  ם(, ")ַהּגָּׂ נּו ְירּוחָּׂ סּור. ק ְוַרּבֵּ ֶהן, אָּׂ א ּבָּׂ ִנים ְוַכּיֹוצֵּ בָּׂ ל אש בָּׂ ִפּלּו  הגה:אש ַכּדּור, אש ֹחק ּבְ ר ִלש ְ ּוֻמּתָּׂ

ים, ַאף ַעל גַּ  ַרּבִ ּות הָּׂ ְרש  א ּבִ ְלמָּׂ עָּׂ א ִטּיּול ּבְ ינֹו ֶאּלָּׂ אֵּ ֶ ם(; ב ש  ִלי)תוס' ְור' ְירּוחָּׂ ש  לֹו ּתֹוַרת ּכְ ּיֵּ ֶ ל ש  ל ּוְלהֹוִציא ּכָּׂ ר ְלַטְלטֵּ רּוב, ֻמּתָּׂ יַח עֵּ ַאף  ,ְוִאם ִהּנִ

ל  לָּׂ ינֹו ְלצֶֹרְך ַהּיֹום ּכְ אֵּ ֶ י ש  ה("ן פ")ַר ַעל ּפִ יצָּׂ בֵּ   .ב ּדְ
וּ   .ב ל ְלהֹוִציא ש  אֵּ רָּׂ סּור ְלִיש ְ ראָּׂ בָּׂ יֹום טֹוב ְלצֶֹרְך  ם ּדָּׂ י  הגה:. ּגֹויּבְ לַֹח לֹו ַעל ְידֵּ ְ ר ִלש  ל ֻמּתָּׂ בָּׂ ִריְך לְ ּגֹויאש ּצָּׂ ֶ גֹון ש  ּכֹון לְ , ּכְ ְ ִזיר ַמש  ם,  גֹויַהחש ַאּלָּׂ

ֶזה  ַכי ספְוַכּדֹוֶמה לָּׂ ְרּדְ ם תוס' פ")מָּׂ ֵּ ש  ף ּבְ ית יֹוסֵּ ה ּובֵּ יצָּׂ בֵּ ְכֻתּבֹות("ק ּדְ  .ק ּדִ

 

 

                                                                                                                                                                         
)כתובות ז' א', תוד"ה מתוך. ונחלק על המ"מ בשאר פני יהושע כן דעת ושאר מלאכות השייכות לאכילה, אמרינן בהו 'מתוך'. 

דלא אמרינן מתוך רק ם, "בת הרמבהבנ, ועוד (תצה,א) חדשפרי דעת ו. ה וכדו', כשעושן לצורך אכילה, עיי"ש באורך(מלאכות, כגון בונ
 . (ות אכלל פ, א)ת אדם' נשמבהרחבה ' עוד אהור ת.לא בשאר מלאכוובהוצאה והבערה 

, ח; וסי תקי"ד, משב"ז ס"ק ב(-ות ז)או"ח, פתיחה להלכות יום טוב, פרק א, אותיפרי מגדים ו)או"ח תצה,א( הלבוש דעת , לכההניין ולע. 22
)תקיח, ס"ק א.  המשנ"בו ,(תצה,א) י חדש, ופרדעת ב"ח )תצה,ב, עיי"ש(ו. תלא בשאר מלאכוודלא אמרינן מתוך רק בהוצאה והבערה 

נשמת 'ו אמרינן בהו מתוך וכו'. ,בהבערה ושחיטה ואפיה ובשול שהם מלאכות השייכות לאוכל נפש כן הדין, דועיי"ש שעה"צ אות א(
, צד, ופהד, לש, אקרר, טוחן, מבורעמר, דש, זורה, , מרקוצ)כילה צורך ארן ליקעכות שב מלא"כתב, שבכל י (כלל פ, אות א) 'אדם
)הל' שביתת יו"ט, א,ד(. רמב"ם : מקורות. (ק יג"ב ס"נב, ומשצה,ע ת"ראה שו אמנם) 'מתוך'אמרינן  אה והבערה,, והוצ(יטט ומפששוח

 .טור )סי' תצה(. (אהוצא הה ל"ב א', ד"י) מאירישבת צ"ה א', ד"ה והרודה(. תוספות ) י"ר
הנייר הוא ספר פסקי דינים פר ס .(וד''ופרעוש אסור לצשם כ "על מש, מלאכות שבת, בעניין הצדב, הלכות שבת, ) ספר הנייר :מקורות. 23

 .(ש משנץ"כנראה למד אצל הר גם הוא מתקופת הראשונים, ר ברוך חיים"הרו) ספרו 'שם הגדולים'בא, "קדמון, ראה לרבינו החיד
הראות עושרו, , שמדליק לאלא פירושודזה לא מקרי נר של בטלה, ושרי! ביאר שאין הכוונה לכבוד יו"ט, )פ"ב, סי' לה( ב'ים של שלמה' . 24

 .לט( )אותושעה"צ )ס"ק ל( . וראה משנ"ב או נדיבתו, בפני אחרים
כיון דבגמרתינו רבי יוחנן  הרמב"ם,לא סמך עליו  ,דאף על גב דרבי יוחנן אמר בירושלמי לא תאסור ולא תישרי ,הרב המגיד ביאר. ו25

 .לל מתוך בהוצאה הכי נמי בהבערהדכי היכי דאמרי בית ה ("ב ב')ידאמר בפרק קמא דביצה  ,עצמו השוה אותם
, דהעולם אין נזהרין בנר של בטלה, ויש להם על מה שיסמוכו, דהרמב"ם מתיר. והביאו סי' לה()יש"ש, פ"ב, או"ח תקיד,ה. ורש"ל כתב . 26

לישן  מתיירא שלאאם ש)אלא שכתב כתב דאין להקל, דרוב הפוסקים מחמירים בזה )ד"ה נר( להלכה. ובביה"ל )ס"ק יב( המג"א 
. וראה להלן, שמותר להחם חמין לרגליו. וכן התיר בשעת הדחק נר של יארצייט( בכלל צורך גופו, כשםבלי נר, מסתברא דמותר, דהוי 

 . (הל' שביתת יו"ט, א,ד)אב"ד . רמב"ם ורסי' כב(ביצה פ"ב, )רא"ש . ד"ה על( "ג א',)כתוספות כ"ב א', דין זה בהרחבה. מקורות: 
 .ח"א( תיב ד,)נ. רבינו ירוחם (אאות )פ"א,  מיימוניותהגהות 

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי ו
 י"ב| דף:  א| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 סימן תקכח( או"ח, הלכות יום טוב,)

ִריךְ   .א ינֹו צָּׂ ִהְלכוֹ  יֹום טֹוב אֵּ רּו ּבְ אש חּוִמין ִנְתּבָּׂ ל ִהְלכֹות ּתְ ִריְך. ְוכָּׂ חּוִמין צָּׂ י ּתְ רּובֵּ ל עֵּ בָּׂ י ְמבֹואֹות, אש ּתּופֵּ ִ רֹות ְוש  צֵּ י חש רּובֵּ ת עֵּ
חּוִמין. י ּתְ רּובֵּ  עֵּ

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקד(

ר ְלהֹוִליְך   .ב ִליןֻמּתָּׂ בָּׂ ם וּ  ּתְ ר ְלהֹוִליכָּׂ ָּׂ ה ֶאְפש  יָּׂ הָּׂ ֶ י ש  ים ַאף ַעל ּפִ ַרּבִ ּות הָּׂ ֶרְך ְרש  ִפּלּו ּדֶ ם, אש ה ֶאְצלָּׂ ה, אֹו ְמדֹוכָּׂ ֶצל ְמדֹוכָּׂ דֹוְך אֵּ מָּׂ
ֶעֶרב   יֹום טֹוב.מֵּ

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקיד(

ל  .ה  ֶ ר ש  סּור ְלַהְדִליקֹו;  נֵּ ִריְך לֹו, אָּׂ ינֹו צָּׂ אֵּ ֶ ַהְינּו ש  ה, ּדְ לָּׂ ּטָּׂ ִפּלּו ּבַ ר ְלַהְדִליקֹו אש ה, ּוֻמּתָּׂ לָּׂ ּטָּׂ ל ּבַ ֶ יב ש  ִ ש  ֶנֶסת לֹא חָּׂ ית ַהּכְ ל ּבֵּ ֶ ל ש  בָּׂ אש
הּ  ה ְלאֹותָּׂ ש  ִמְצוָּׂ תֹו יֵּ קָּׂ ַהְדלָּׂ י ּבְ רֵּ הש ֶ ִכין ְלחֹל, ש  ּום מֵּ ּ ֶזה ִמש  ין ּבָּׂ ה, ְואֵּ ִני ַאַחר ִמְנחָּׂ ֵּ יֹום טֹוב ש  ה. ּבְ עָּׂ ָּׂ  ..ש 

 הולכת מתנות ביום טוב 

אף על פי שמותר בהפרשתה, לא שרו ): אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביום טוב שמאי אומרים יתב: משנה )י"ב ב'(

 מתירין. ית הללבין שהורמו מאמש בין שהורמו מהיום. וב 27,(ולא יותר ,ון לתקן עיסתו התירו לוליה הולכתה, אלא תק

ומה מתנה לכהן. כשם שאין מוליכין את : גזירה שוה, חלה ומתנות מתנה לכהן, ותרבית שמאיאמרו להם 
 , כך אין מוליכין את המתנות! )ובזה אתם מודים, שהרי מאתמול הופרשה(התרומה 

 תאמרו במתנות שזכאי בהרמתן. ,מתהבהר )רשאי(: לא! אם אמרתם בתרומה, שאינו זכאי בית הללאמרו להם 

. )הואיל וזכאי בהרמתן, והוא הדין לחלה(מוליכין על המתנות ש ית הללאמר רבי יוסי: לא נחלקו בית שמאי וב: תניא
 בית הלל אומרים מוליכין.אומרים אין מוליכין. ו בית שמאילא נחלקו אלא על התרומה. ש

 .(, דאפילו תרומה נמי מותר להוליך"הואליבא דב)רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי  אמר

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקו(

ההַ   .ג ּנָּׂ כֹול ְלַהְפִריש  ִמּמֶ יֹום טֹוב, יָּׂ ה ּבְ ש  ִעסָּׂ ן ּלָּׂ ּה ְלכֹהֵּ ה; ּוְלהֹוִליכָּׂ ֶאְתמֹול) ַחּלָּׂ ּה מֵּ ָּׂ ִפּלּו ִהְפִריש  י אש רֵּ ָּׂ  ...(ש 

 

                                                
הזרוע והלחיים והקיבה, אף הן, הרמתן הותרה לו, שהרי נצטוה להרימן, והיאך יאכל שאר הבשר, ואף על פי שאין טובלין  - מתנות . 27

ן התירו, ולא הולכתן, , הרמתכשאר טבל, לאסור הבשר באכילה, מיהו אם לא פירש שאר הבשר מהן, הרי הוא אוכלן ועובר בעשה, הלכך
 ., וכעין זה הגיה הב"ח()על פי כת"י רש"י. תרומה ומעשרות ביום טוברה דאין מגביהין ימשום גז הווכול


