
 

 

 

 

 

  ת בשבת ויום טובמלילת קטניו

מר . אחרדל בשרביטין, והזרע בתוכן( )חבילות שלאושפזיכניה דרבא בר רב חנן הוה ליה איסורייתא דחרדלא  )י"ב ב'(
 1?ומיכל מנייהו ביום טוב )השרביטין, ולהוציא הזרע ביום טוב(: מהו לפרוכי ליה

ומפרכין  )של חיטים, שמוללם בידיו כשהם רכים(לא הוה בידיה. אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: מוללין מלילות 
 .אורייתא הוא אלא מדרבנן, וביום טוב לא גזור()דדש כלאחר יד הוא. ואפילו בשבת לאו דקטניות ביום טוב 

, ואוכל. אבל לא בקנון ולא )שלא כדרך חול(מיד ליד  2, למחר מנפחרב שבתמלילות מעאביי: המולל  איתיביה
, ואוכל, אפילו בקנון ואפילו )מעט מעט(המולל מלילות מערב יום טוב, למחר מנפח על יד על יד  3בתמחוי.

)דמיחזי כמאן דעביד לצורך מחר. שאין דרך לעשות בכלים הללו אלא ולא בנפה ולא בכברה בתמחוי. אבל לא בטבלא 

 .הרבה(

 מערב יום טוב אין, ביום טוב לא! דווקא המולל(ומדויק, )

 "ט., תנא סיפא נמי מערב יורב שבת. ואיידי דתנא רישא מע"טביו אפילו תימא )ומתרץ(

במעשר, ) חייב ,ואם קלף ונתן לתוך ידו 4.ואוכל ,רין מקלף אחת אחתהמקלף שעו: )מעשרות ד,ה(התם  תנן )י"ג ב'(

 6. אמר רבי אלעזר: וכן לשבת.(5דהוה ליה קבע

 !כסי ורבי חייא מקלפא ליה דביתהו כסי ,)מלוא כוסות( כסי ני? והא רב מקלפא ליה דביתהו כסיאי)ומקשה( 

 אסיפא אתמר:  )הא דרבי אלעזר( אלא, אי אתמר

)בשולי . ואם ניפח ונתן לתוך חיקו )בלי לעשר( ואוכל )מעט מעט( על יד על יד 7של חטים, מנפח המולל מלילות

 . )שנקבעו למעשר( חייב, בגדיו(

                                                
 . רש"י.לא, דתולדת דישה הוא ,ב יום טובמי שרי ביום טוב כשחיטה וכבישול, או דלמא כיון דאפשר מער. 1
 .)להעביר המוץ(פה, וביאר דהיינו שמנער מיד ליד להלן, בביאור המשנה במעשרות, גרס הרמב"ם מנ. 2
כלי הוא. ראשו אחד רחב, והשני עשוי כעין מרזב קצר, ונותן הקטניות בתוך הרחב ומנענע, והאוכל מתגלגל דרך המרזב  -קנון  . 3

 קערה גדולה. רש"י.  -והפסולת נשארת בכלי. תמחוי 
 .ובשלא נתמרחו קאי, שמקלפן מתוך שבולת שלהן .ופטור מן המעשר, דכי האי גוונא אכילת עראי היא. 4
האמר לעיל דמולל מלילות מערב שבת  ,ותימה היכי מקלפא לרב דביתהו כסי כסי .לף מתוך השבליןירש"י ואם קירש פכתבו תוספות: . 5

ולדה דדש שהוא וזהו ת ,לים שהוא מפרקובילתלוש מן השמיירי  )שמולל מערב שבת( דהתם תירצוו !משמע הא בשבת אסור ,וכו'
ומה  .ולכך שרי ,עוד הן בקליפתן החיצונהאבל  ,מן השבלין רב שבתמיירי בשכבר נתלשו מע )בקילוף שעורים( והכא .אב מלאכה

 ,דבסמוך משמע שהטעם מפני שהוא גמר מלאכה ,לא נהירא ,דאם קלף ונתן לתוך ידו חייב מפני שהוא קבע ,רש"י הכאירש שפ
 גונו.ידהיינו ד ,דהואיל והוא קולף הרבה ביח

 י.. רש"הויא תולדת דישה, וחייב ,אחת לא הוי מפרק תולדה דדש, דכלאחר יד הוא, אבל משקבצן בידו אחת. 6
גירסת רמב"ם, רשב"א, ר"ש משנץ, רשב"א, ריטב"א ועוד, "מנפה מיד ליד". ופירש הרמב"ם, מנער מיד ליד. והנידון, האם נחשב אכילת . 7

ל : ")הל' מעשר, ג,יט(עראי. וכן פסק הרמב"ם  אֹוכֵּ עֹוִרים וְּ ף ש ְּ ַקל ֵּ ָהָיה מְּ ֶׁ גֹון ש  יַצד ִהיא ֲאִכיַלת ֲעַראי? כ ְּ ף  -כ ֵּ ִאם ִקל ֵּ ף ַאַחת ַאַחת; וְּ ַקל ֵּ מְּ
תֹוךְּ ָידֹו  ָכַנס לְּ ים  -וְּ ִחט ִ ל ְּ ֶׁ ִלילֹות ש  ל מְּ ר. ָהָיה מֹולֵּ ֵּ ַעש   ב לְּ ִאם ִנפ ָ  -ַחי ָ ל; וְּ אֹוכֵּ ָיד וְּ ד לְּ ה ִמי ָ ֶׁ ַנפ  יקֹו מְּ תֹוךְּ חֵּ ב -ה ב ְּ ה ֲעַראי. ...ַחי ָ ין זֶׁ אֵּ ֶׁ  " ש 
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 .(8חייב משום בורר ,שאם ניפח ונתן לתוך חיקו) אמר רבי אלעזר: וכן לשבת

ן שבת לא הוי גמר ייומי איכא מידי דלענ !אין, לשבת לא? למעשרמתקיף לה רבי אבא בר ממל: ורישא, 
 !מלאכה, ולמעשר הוי גמר מלאכה?

 אסרה תורה. )שהיא מלאכת אומנות( מלאכת מחשבתבשבת( אף על גב דלמעשר הויא מלאכה,  ומסיק)

 ? (דאמרן לעיל מוללין מלילות, והא ודאי שינוי בעי מעובדא דחול)ביום טוב. מולל  כיצד

 . ודל לאצבע()בין אגמשמיה דרב יוסף אמר: חדא אחדא אביי 

 . )בין אגודל לשתי אצבעות(ורב אויא משמיה דרב יוסף אמר: חדא אתרתי 

 .רבא אמר: כיון דמשני, אפילו חדא אכולהו נמי

 ?)שאמרנו לעיל למחר מנפח מיד ליד בשבת(כיצד מנפח 

 . )ולא בכפו(אמר רב אדא בר אהבה אמר רב: מנפח מקשרי אצבעותיו ולמעלה 

 ן דמשני, אפילו בכולה ידא נמי! מחכו עלה במערבא: כיו

 9ובכל כחו. אלעזר: מנפח בידו אחת מר רביאלא א

 שיטות הראשונים

, ואפילו כשהוא כדרכו( אפילו)ודש כלאחר יד הוא  ,הוצאת הזרעים מהשרביטיםהיא שהמלילה  רש"ידעת : המלילה ואיסורה
, שמנפט הוא מולל מלילות, והערוך בינו חננאלר . ודעתרמב"םרי"ף ואלא מדרבנן. וכן דעת  ,בשבת לאו דאורייתא הוא
 10ומשמע שאיסורו מהתורה.

דדש כלאחר יד  הר"ןוביאר  11שביום טוב מולל כדרכו בלא שינוי., שרא"ו ,רי"ף, רמב"םדעת : מלילת מלילות ביום טוב
, שאף ביום טוב וספותתרש"י ו. ודעת וביום טוב לא גזור, איסורא מדאורייתא הוא אלא מדרבנןואפילו בשבת לאו  ,הוא

 13.כסיעה ראשונה פסק והשו"ע 12הצריכו שינוי במלילה.

הכניסן למאכל חבילי סיאה אזוב וקורנית, : קכ"ח א'(פרק מפנין, ) במסכת שבתשנינו בברייתא : בשבת מלילה בשינוי
 בי יהודה. וחכמים דברי ר. )שרביטים(ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה  )בשבת( מוללומסתפק מהן בשבת.  ,בהמה

                                                
 פסקי רי"ד. אבל ניפוח על יד על יד ואוכל, מותר, שנחשב דרך אכילה.. 8
למחר מנפח בידו אחת ובכל  ,ואם מלל מערב שבת: וללין()בית הבחירה, י"ב ב', ד"ה מומה שכתוב בברייתא 'מיד ליד', ביאר המאירי  . 9

 .אבל לא שינפח בשעת הרקתו מיד ליד .רשאי ,לשנות מיד ליד ולנפח בידו האחרתואם רצה  .בתוך הכף לוכחו אפי
א הדש והמנפץ )שבת, ע"ג ב', על מש"כ תנ. רבינו חננאל (מוללין )ביצה י"ב ב', ד"הרש"י  מקורות:. (, ס"ק יא)שיט,ושער הציון  . 10

 .)הל' שבת כא,יד(. רמב"ם )ערך דש, ג(. ערוך והמנפט כולן מלאכה אחת(
 והדיון בגמרא כיצד מולל, לפי סיעה זו, איירי בשבת. משא"כ לרש"י וסיעתו, איירי ביום טוב.. 11
 ."לביום טוב, דאמרן לעיל מוללין מלילות, והא ודאי שינוי בעי מעובדא דחו לכיצד מולוכתב רש"י: ". 12
. תוספות )ביצה, ו ב ברי"ף, דבור ראשון(ר"ן . )שבת, פרק מפנין, סוף סי' ב(רא"ש . (ג,טו)שביתת יום טוב, רמב"ם  מקורות:. או"ח תקי,א. 13

 .(, עמ' מא ואילך; עבוה"ק, בית מועד א,ו שבת קכ"ח א', ד"ה ומולל). רשב"א (ביצה י"ג ב', ד"ה כיצד)
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)חכמים . ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול )ולא בכלי כלל(אומרים: מולל בראשי אצבעותיו ואוכל 

, רב שבתהמולל מלילות מע, שנינו בברייתא, במסכת יום טוב כאןואילו  .מחמירים שבכל היד אסור, אלא רק בראשי אצבעותיו(
 המלילה בשבת אסורה.מיד ליד, ומשמע ש למחר מנפח

 ,מרדכיתוספות, "ה, רז. ודעת , כנ"ל(וביום טוב אף בלא שינוי) 14ועוד, שמלילה בשינוי מותרת בשבת רא"שרי"ף, רמב"ם, דעת 
שהתירה מלילה בשינוי,  במסכת שבת. והברייתא (15ורק ביום טוב הותרה בשינוי) , שבשבת גם מלילה בשינוי אסורהמאיריו

גמורה לפרק אוכל מתוך קשין שלו, אלא לרכך בעלמא; או שכאן מדובר רק במיני קטניות  או משום שאינה מלילה
  16.כמרדכייש מחמירין כתב בשם  והרמ"א. כרי"ףפסק  והשו"עקרן למאכל בהמה. יפחותים שע

 שולחן ערוך

 כות יום טוב, סימן תקי()או"ח, הל

ִלין  .א ִכין מֹולְּ ָפרְּ ִלילֹות ו מְּ ָלה מְּ ַטבְּ י, ֲאָבל לֹא ב ְּ חו  ַתמְּ ָקנֹון וְּ ו  ב ְּ ל, ַוֲאִפל  אֹוכֵּ ַעט וְּ ַעט מְּ ח מְּ ֵּ ַנפ  יֹום טֹוב; ו מְּ ן, ב ְּ כ ָ ַדרְּ ִני ֹות כ ְּ  ִקטְּ
ָבָרה. כְּ לֹא ב ִ ָנָפה וְּ לֹא ב ְּ  וְּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיט(

ין   .ו עֹוָתיו. אֵּ ב ְּ צְּ י אֶׁ ֵּ ָראש  ַעט ב ְּ ו י מְּ נ  ִ ש  ל ב ְּ א מֹולֵּ ל ָ ִלילֹות, אֶׁ ִלין מְּ ינֹו  הגה:מֹולְּ אֵּ ִלים, הֹוִאיל וְּ ב ֳּ ִ ֹוךְּ ַהש   ל ִמת  ק ָהאֹכֶׁ ָפרֵּ ְּ מ  ֶׁ י ש  ִ ַאף ַעל פ  וְּ

י רֵּ ָ ֱאכֹל, ש  י לֶׁ דֵּ ַאַחר ָיד כ ְּ לְּ ק ַרק כ ִ ָפרֵּ ִמיִרין . מְּ ש  ַמחְּ יֵּ ַר"ן פ"ק ד ְּ וְּ ַכי וְּ ד ְּ דֹוִלים יֹום טֹוב(, )ָמרְּ ִזים אֹו ֱאגֹוִזים ג ְּ רֹק ָהֱאגֹוִזים לו  ן ָאסו ר ִלפְּ ָלכֵּ וְּ

רו ָקה  ָתן ַהיְּ ָ ִלפ  ֹוךְּ קְּ רו ק ,)ַמֲהִרי"ל(ִמת  ֵּ לֹא פ  ךְּ ב ְּ ָלן כ ָ ָאכְּ ָיכֹול לְּ ַאַחר ד ְּ ִמיר מֵּ ַהחְּ טֹוב לְּ   .וְּ
ָקנוֹ   .ז ה ב ְּ ֶׁ ַנפ  ת, לֹא יְּ ב ָ ַ ב ש  רֶׁ עֶׁ ִלילֹות מֵּ ֹו ן ָהיו  לֹו מְּ רֹאש  ִני ֹות ב ְּ ִנין ַהִקטְּ נֹותְּ ב, וְּ זֵּ ִמין ַמרְּ י כ ְּ ו  ִני ָעש  ֵּ ַהש   ָחד ָרָחב וְּ ֹו אֶׁ רֹאש  ֶׁ ִלי ש  "י כ ְּ ִ ַרש  ַרש  ֵּ )פ 

ִלי( כ ְּ ָאר ב ַ ְּ ת ִנש  סֹלֶׁ ְּ ַהפ  ב, וְּ זֵּ רְּ ַ ךְּ ַהמ  רֶׁ ל ד ֶׁ ג ֵּ לְּ ג ַ ל ו ִמתְּ ַע ָהאֹכֶׁ נֵּ ַנעְּ י,  ָהָרָחב ו מְּ חו  ַתמְּ דֹוָלה(וְּ ָעָרה ג ְּ ָידֹו  )פי' קְּ ה ב ְּ ֶׁ ַנפ  א מְּ ל ָ י ָיָדיו, אֶׁ ת ֵּ ְּ ש  לֹא ב ִ וְּ
ֹחֹו.  ָכל כ   ַאַחת ב ְּ

 שיבולים ממתי גורנם למעשר

)שכל זמן שלא דשן ומרחן בכרי, לא נגמרה מלאכתן אוכל מהן עראי  ,ן לעשות מהן עיסההכניס שבלי תניא: )י"ג א'(

 , ופטור. לתרומה(

  – י מלילות()הכניסן לאכלן מעט מעט ע"למוללן במלילות 

 .(17ה, שלא יאכל מהן עראי עד שיפרישבתרומ) רבי מחייב

                                                
והברייתא כאן שאוסרת, מיירי בלא שינוי. ומה שמברר כיצד מולל, היינו  שמולל בראשי אצבעותיו.. כמבואר בברייתא לדעת חכמים, 14

 מה השינוי שמתיר בשבת.
 ליום טוב. ולמסקנה בשינוי מותר. ורש"י וסיעתו לשיטתם, שבשבת אסורה כל מלילה, ביארו שדיון הגמרא מתייחס . 15
מסכת שבת הכריע כדעת הרי"ף. אמנם בביצה ביאר הגמרא כשיטת רש"י, הרז"ה  "אהרשב. )ד"ה בשינוי(. או"ח שיט,ו. וראה בה"ל 16

)ביצה ו א ר"ן . ר"ן(, וכפי שביארו שבת, נא א ברי"ף, ד"ה וההיא)רז"ה  מקורות:וסיעתם. ובעבודת הקודש, הביא את שתי הדעות. 
)ביצה י"ג ב', ד"ה תוספות  .; עבוה"ק, בית מועד, א,ו(ד, ד"ה כיצ; ביצה י"ג ב'ד"ה ומולל)שבת קכ"ח א', רשב"א . ברי"ף, ד"ה ואיכא(

 .(י"ב ב', ד"ה מולליןביצה בית הבחירה, ). מאירי )ביצה סי' תרסא; הו"ד בר"ן(מרדכי  .כיצד(
 . רש"י.לפי שהכנסתן בשבלין היא גמר מלאכתן, שאין סופן לבוא לידי גורן אחר, וזהו גרנן. 17
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  .)"דגנך" כתיב, והיינו מירוח. דאין דיגון אלא קיבוץ בכרי(ורבי יוסי ברבי יהודה פוטר 

)יש הרבה . אבל בקטניות לדישה, ואין גרנן אלא במירוח( ןרובד, יוסי בהנהו הוא דפטר רבי)אמר אביי: מחלוקת בשיבולין 

 .(הכנסתן בחבילות זהו גרנן) , דברי הכל אסורייתא טבלא(םָת ָר דֵּ ינם חובטים אותם יחד, אלא כדי קְּ ני אדם שאב

. למלילות וקליות שהן גרנן( ןאות ןמחייב רבי, לפי שהרבה כונסי בהנהו)איכא דאמרי, אמר אביי: מחלוקת בשיבולין 
 א טבלא. , דברי הכל אסורייתא ל)סתם הכנסתם למירוח(אבל בקטניות 

 שיטות הראשונים

אבל אם הכניסן לבית, , דדוקא שיראו פני הבית אחר המלילה. דמפרשי אית, המאירי: כתב למוללן במלילות רבי מחייב
 19בדבר. ויש חולקין 18ואח"כ חשב למלילות, הוי כהכניס התבואה במוץ שלה.

ִלים " וכלישנא בתרא, וכתב: כרבי מחבירו, הרמב"ם: פסק הכניס שיבולים וקטניות, מתי נקבעו למעשר ב ֳּ ִ ִניס ש  ִהכְּ
ה  ן ִעס ָ הֶׁ ֹות מֵּ עו ; -ַלֲעש  ב ְּ ִלילֹות  20לֹא ִנקְּ ָלן מְּ ָאכְּ ר. -לְּ ֲעש ֵּ ַ עו  ַלמ  ב ְּ ִני ֹות  21ִנקְּ ִקטְּ בו ָאה. ֲאָבל ב ְּ תְּ ָבִרים ֲאמו ִרים? ב ִ ה ד ְּ ֶׁ מ  לֹא  -ב ַ

ר. ֲעש ֵּ ַ עו  ַלמ  ב ְּ  22"ִנקְּ

, רצה לומר, שאין הכנסתן בחבילה מחייבתן, עד שימללו או המאירי: כתב לא טבלא אבל בקטניות, דברי הכל אסורייתא
דהני מילי כשהכניסן סתמא, ורוצה לאכול מלילות. אבל אם פירש  רבי שמשון מקוציבשם  תוספות וביארו 23שיפרכו.

בעו, דסתמא הוי קבהדיא שמכניסן למלילות, הוקבעו למעשר, ואסור לאכול מהן עראי. ובשיבולין, אפילו סתמא הו
 24כהכניסן למלילות.

                                                
דבעינן שיראו פני הבית אחר מלילה.  ,ן חייבין עד שיראו פני הבית, כל שכן הכניסם בשבוליןשהרי אפילו נמרחו קודם הכנסה אי. 18

פן בחוץ כדי למוללן. וקאמר דחייבין במעשר כשיראו סואע"ג דקתני 'הכניס שיבולים לעשות מהן עיסה', לאו הכניס דווקא, אלא שא
מירחו ן הטבל חייב במעשר עד שיראה פני הבית אחר מירוח. אבל פני הבית. אבל אספן לעיסה והכניס לבית, פטורין, כדאמרינן אי

 בבית, פטור.
 .)חידושיו, י"ג א', ד"ה ויש מפרשים. וב'בית הבחירה' סתם כדעה שניה; והו"ד בדרך אמונה(מקורות: מאירי . 19
 אלו המיעוט שנוטל עתה לאכלן וגם .ואין הבית קובע רה מלאכתן,יון שעדיין עומדין לעיסה לא נגמדכ ,ל מהן עראיוומותר לאכ. 20

הוי קבע  ,פח ונתן לתוך חיקואבל אם נ. מלילות ולנפח המוץ על יד ולאכול ולכן יכול למלול קצת ,ומקרי עראי ,מלילות בטל להרוב
 . דרך אמונה.ואסור

יעוט נגרר אחר הרוב ומקרי לים שבחוץ עומדים לעשות מהן גורן ולעולם המושעיקר השב , אע"גדהיינו שהכניסן לבית לאכלן מלילות. 21
לים אלו וכיון שמפריש שב ר מלאכה(י"ל דמלילות הוא גמידק)חשיב טפי וקובעין שם לעצמן  ,לים למלילותוכאן שנטל שב ,עראי

אבל למוללן במלילות אין  ,ולכן לעשות עיסה עדיין שם גורן עליהן כיון שאינן לאכילה מיד. בהן שימוש אחרמהשאר ומשמש 
 . דרך אמונה.כתן וראו פני הבית ואסורין בעראילים כבר נגמרה מלאווהשב ,אלא פעולת אכילה ,עשיית גורןהמלילה בשם 

גורן ולא הוקבעו עד  חל עליהן שם ,שהוא חושב לכוס אותן ע"גולכן א ,לכוס קטניות הרכין כמו מלילות ל כךדקטניות אין דרכן כ. 22
)ס"ק נז( וציון ההלכה )ס"ק  דרך אמונה .משום דמעשר קטניות דרבנן רשפי )בחי'( יהמאיר. ורש"י ורא"ה רושוהוא כפי .שיעשה הגורן

 מקורות: רמב"ם )הל' מעשר ג,ה(.. צד(
 מקורות: מאירי )בית הבחירה(. ס"ק צה(. ' )ציון ההלכהדרך אמונה )הל' מעשר ג,ה, ס"ק נח(, ב'וראה . 23
. טבלא, דברי הכל אבל בקטנית שפירש למוללן .דיא שהכניסן לשבליןמחלוקת בשבלין היכא שפירש בה :לישנא קמא כי קאמר. דה24

אבל  .שלא פירש למוללן ,לין סתםובשבמחלוקת  כי קאמר:ה ולאיכא דאמרי. לין סתםודפליגי בקטניות סתם ובשבוהוא הדין 
. מקורות: תוספות )ד"ה פליגי ןליובשבוכן  .פליגי בקטניות שהכניסן למוללן . והוא הדיןמודו דלא טבלו, כולי עלמא בקטניות סתמא
 איכא דאמרי(. 
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