
 

 

 

 

 

 דיכת תבלין ומלח 

צריך שגס ה). והמלח )ולא של אבן, והוא שינוי מועט(בית שמאי אומרים: תבלין נדוכין במדוך של עץ : משנה )י"ד א'(

אומרים: תבלין נדוכין כדרכן, במדוך של אבן.  ית הלל. וב)והוא שינוי מרובה(ובעץ הפרור  )חרס(, בפך לדוכו(
 .)בשינוי מועט(והמלח, במדוך של עץ 

 א מיהת מלח בעיא שנוי. מאי טעמא?דכולי עלמ

  – רב הונא ורב חסדא

, ואין כל הקדרות צריכות (דאיבעי ליה לדוכה)ומאתמול ידע צריכות מלח  )כל מיני תבשיל(חד אמר: כל הקדרות כולן 
 . )ואדם אינו יודע מה יעלה בלבו לאכול מחר(תבלין 

 , ומלח אינה מפיגה טעמה.)אם ידוכם מאתמול(כל התבלין מפיגין טעמן וחד אמר: 

 2.אי נמי במוריקא 1.מאי בינייהו? איכא בינייהו דידע מאי קדרה בעי לבשולי

  שמואל: כל הנדוכין נדוכין כדרכן.אמר רב יהודה אמר 

 לו מלח?! והאמרת מלח בעיא שינוי!ואפי

 3.ילו דיכת מלח כדרכו()בברייתא, שמתיר אפ הוא דאמר כרבי מאיר

)הטה המדוכה על צדה. דסבר כשמואל דאמר , אצלי אצלויי ודוך )מלח(רב אחא ברדלא לבריה: כי דייכת  מר ליהא

 .נידוכת כדרכה במדוך של אבן, ומיהו שינוי זוטא בעי לשנויי(

הם לדוך במדוך של אבן )אינו מתוך ביתי, שאסרתי עלירב ששת שמע קל בוכנא. אמר: האי לאו מגוויה דביתאי הוא 

 .בלא שינוי(

 ודלמא אצלויי אצלי? 

 .)ואילו היה מכה בהטייה באלכסון, לא היה קולו צלול(דשמעיה דהוה צליל קליה 

 ? )שאינם צריכים שינוי(ודלמא תבלין הוו 

 .)כשהגרגרים נשברים נשמע קולם(תבלין נבוחי מנבח קלייהו 

                                                
  . רש"י.נויינוי, ללישנא בתרא לא בעי שיי שללישנא קמא בע. 1
ם, והוא לא היה יודע מה תבלין של מוריקא איכא בינייהו, שיש קדרה שמתבלין אותה בכרכום, ואינו מפיג טעמו אם נדוך מבעוד יו. 2

  . רש"י.נויינוי, ללישנא קמא לא בעי שישנא בתרא בעי שללי .יבשל מחר
 שנדוכין כדרכן ומלח עמהן. לא נחלקו אלא לדוכה בפני עצמה ,קו בית שמאי ובית הלל על הנדוכיןדתניא, אמר רבי מאיר: לא נחל. 3

, אבל לא )דהיינו דבר מועט( ילצל. )על ידי שינוי, ולא כדרכה( , שבית שמאי אומרים: מלח בפך ובעץ הפרור)כדרכה כשאר תבלין(
 גמרא ורש"י. .(. דהיינו שחולקים בתרתי, ואפילו לקדירהכדרכה)נידוכת  כל דברללקדרה. ובית הלל אומרים: 
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 שיטות הראשונים

מלאכת אוכל נפש היא ולא  דעל כרחין דיכת תבלין ומלח, הר"ן: הקשה תבלין ומלח החובה לעשות שינוי בדיכת
מתוך שאדם עשוי ! ותירץ, שעצמו לא חלקו בין אפשר ללא אפשר דהא באוכל נפש ,ואם כן, שינוי זה למה 4,מכשירין

 5.נויאסרוה עליו בלא שי ,לצורך חול ואיכא למיחש דמיתחזי כעביד ,לדוך תבלין ומלח לימים הרבה

 ,דאמר אצלי ודוך אחא ברדלא והא דרב .כל הנדוכין נדוכין כדרכן ואפילו מלחד ,שמואלפסק כ הרי"ף :דיכת מלח
 .ושו"ע 6,רשב"א, רמב"ם ן פסקווכ .לא בעי הצלאה ,אבל תבלין ;במלחא

ונקטינן בתרוייהו  דלעיל, לא חיישינן ללישניד הרא"הוכתב  7.דברי רב הונא ורב חסדאהשמיט  הרי"ף: דיכת תבלינים
וכתב  10פסק כלישנא בתרא. והרמב"ם 9.דנקטינן כחומרא דהני תרי לישני, ורא"ש תוספות, בעל המאור, דעתו 8לקולא.

. רמב"םכפסק  השו"ע 11.לעשות שינוי קצת ,ונהגו העולם כששוחקין פלפלין ביום טוב במדוך של אבן: בהגהות סמ"ק
 12בלין, ושכן ראוי להורות.כתב שנוהגים לשנות קצת בדיכת ת והרמ"א

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקד(

ִכין ֶאת א.  ִלין  ד ָּ בָּ יֹום טֹובַהת ְּ ֹוךְּ ב ְּ ל ֶמַלח ֵאינֹו ִנד  ן; ֲאבָּ מָּ ִפיג ַטעְּ עֹוד יֹום יָּ ם ִמב ְּ דו ךְּ אֹותָּ ִאם יָּ ֶ ן, ש  כ ָּ ַדרְּ ה  ,כ ְּ ן ִהט ָּ א ִאם כ ֵ ֶאל ָּ
דו ךְּ  י ָּ ֶ ת אֹו ש  ֶ ש  ת ֶ כְּ ַ ה  ַהמ  רָּ עָּ ק ְּ ַלח ֵמֶעֶרב יֹום טֹובב ַ ֶ ַחק ַהמ  ָּ ִאם ש  ֶ ה, ש  נ ֶ ַ ש  י ְּ ֶ ֵדי ש  , כ ְּ ה  ַכי ֹוֵצא ב ָּ ֹוֲחִקין  ,וְּ ֵאין ש  ִפיג ַטֲעמֹו. וְּ לֹא יָּ

ל  ד ָּ לֹא ֶאת ַהַחרְּ ִלין וְּ ְּ פ  לְּ ִ ֵרַחִים ֶאת ַהפ  ֵוי כ ְּ ב ָּ הָּ ו ם ד ְּ ֶהם, ִמש   ל ָּ ֶ חֹל; ש  ִדין ד ְּ א)ֳעבָּ ם (ֶאל ָּ ךְּ אֹותָּ ִלין ד ָּ בָּ ל ַהת ְּ כָּ ה, כ ְּ דֹוכָּ ְּ מ   הגה:. ב ַ

ִלין,  בָּ ִדיַכת ת ְּ ת ב ְּ צָּ ֹות קְּ נ  ַ ש  ִמיהו  נֹוֲהִגין לְּ ַמ"ג(, ו  ם סְּ ֵ ש  מֹוִני פ"ג ב ְּ הֹות ַמיְּ הֹורֹות)ַהג ָּ י לְּ או  ֵכן רָּ   .וְּ

                                                
 ! ר"ן.)לעשות מאתמול( ומלח הא אפשר ,יו"ט דלשתרו בשינוירב פשר לעשותן מע. דלא אשכחן מכשירין שא4
ואי משום דלא ידע מאי קדרה בעי בשולי ואין כל  ,אי משום שמפיגין טעמא ,דך מאתמולאלא שהתירו בתבלין לפי שלא פשע כשלא . 5

 .שמא יחשוב הרואה דלצורך חול קא עביד, החמירו להצריכו שינוי ,אבל כל היכא שהיה לו לדוך ולא דך .הקדרות צריכות תבלין
. ם לבקען לימים הרבה ומיחזי כמאן דעביד לצורך חולמפני שדרך בני אד, דבעי שינוי )ל"א א'(מיא לבקוע עצים דאמרינן לקמן וד

וכן  .קצירה וטחינה ובצירה וסחיטה וצידה, אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש אסרום חכמיםד, ריש פרק אין צדין, וראה להלן ר"ן.
 נפסק בשו"ע )או"ח תצה,ב(. וראה משנ"ב )ס"ק יג(.

וכן ביאר במלח.  וך, חומרא יתירה בעלמא הוא דעבידדייכת, אצלי אצלויי וד הרא"ה כתב שמה שאמר ליה רב אחא ברדלא לבריה כיו. 6
 הרמב"ם.ביאר בדעת הרי"ף שהוא מעיקר הדין. וכתב שכן נראה מדברי  )או"ח תקד,א(הב"י והר"ן בדעת הרי"ף. 

 והר"ן וב"י האריכו בביאור השמטתו.. 7
 לדוך במדוך של עץ. ,מלח ומוריקא דידע מאי בעי לבשולי, בעי שינויולפי זה, רק . 8
 .היכא דידע מאי קדרה בעי בשולי ,וכולהו תבלין נמי ,ולפי זה מלח ומוריקא בעי שינוי. 9

ן שתבלין לא בעי שינוי משום שמפיג טעמו. ואף אם ידע מאי קדירה בעי לבשולי. כשיטתו בכל מקום לפסוק כלישנא בתרא. ועיי. 10
 .)תקד ס"ק א(. ע"פ ביאור הגר"א )פ"ב, מ"ד(פיה"מ לרמב"ם סוטה 

 . הגהות סמ"ק.שלא לדוך יותר מן הצורך ליום טובמשום דמתוך כך הם זכורים  ,ושמא היינו טעמא. או דרך הטייה או לדוך מעט מעט. 11
. אמנם דעת התוספות דמצריכים שינוי ם כןצאים גדבזה יו ,ה לי דכן יש לנהוגונרא: ב(תקד, אות )זה לשון דרכי משה או"ח תקד,א. . 12

 הגר"א ביאור אבל. )ולפי זה, אפילו לא ידע מאתמול שיצטרך להם, אסור לדוך ללא שינוי(המג"א הבין שהרמ"א פסק כהגהות סמ"ק 
. בפסקי הגר"א( )ולפי זה, אם לא ידע מאתמול, מותר לדוכן כדרכן. וכן מבואר חלק עליו, וכתב שדעתו לפסוק כתוספות )ס"ק ה(

. )י"ד א', ד"ה איכא(תוספות . )שביתת יום טוב ג,יב(רמב"ם  מקורות:משמע שמיקל מעיקר הדין כהגר"א, עיי"ש.  )ס"ק יא(והמשנ"ב 
. (וכתב)ו ב ברי"ף, ד"ה . ר"ן )ו ב ברי"ף; הו"ד ברא"ש, רבינו ירוחם ור"ן(. בעל המאור )סי' כא(. רא"ש )שו"ת, ח"א סי' תרפד(רשב"א 

 .)מצוה קצד, הגהה א(הגהות סמ"ק  .)תולדות אדם וחוה, נתיב ד, ח"ב(בינו ירוחם ר
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 ביום טוב תבואהכתישת 

 , ואין כותשין במכתשת.(13)ביום טובאין עושין טיסני : תנו רבנן )י"ד א'(

 .הכי קאמר: מה טעם אין עושין טיסני, לפי שאין כותשין במכתשת )ומתרץ( 14?!תרתי מקשה()ו

 ! (ואנא ידענא דתו לא מתעביד טיסנא) ולימא אין כותשין במכתשת

 אימא שפיר דמי ,במכתשת גדולה, אבל במכתשת קטנה הוה אמינא: הני מילי, אי תני אין כותשין במכתשת
  15, קא משמע לן.)אפילו טיסני(

 : אין כותשין במכתשת גדולה, אבל כותשין במכתשת קטנה! והתניא

 16אמר אביי: כי תניא נמי מתניתא מכתשת גדולה תניא.

 17.רבא אמר: לא קשיא הא לן, והא להו )י"ד ב'(

 רב פפי אקלע לבי מר שמואל. אייתי ליה דייסא ולא אכל. 

 ודלמא במכתשת קטנה עבדוה?  )ומקשה(

 ה דייק טפי. דחזייה דהו )ומתרץ(

 ודלמא מאתמול עבדוה?  )ומקשה(

 . )צוהר מראיתו היה קלוף ולבן(דחזייה דהוה קליף צהריה  )ומתרץ(

 מר שמואל דאיכא פריצותא דעבדי. שאני בי, ואי בעית אימא

 שיטות הראשונים

אלא הוא הדין מוכח בגמרא דלאו דוקא טיסני , הר"ןכתב : מה טעם אין עושין טיסני, לפי שאין כותשין במכתשת
 18.יםישהוא נחלק לשנ ,וחלקא ,שהוא לחלק חדא לתלת ,טרגיז

                                                
 רש"י. (.'ב"ג לארבעה, כדאמרינן במועד קטן )ישטורח גדול הוא שכותש החטין עד שנחלקים . 13
בה, והדר תני: אין כותשין מרושפיר דמי, דאין טרחן  ין עושין טיסני, הא חלקא ודייסאשני דברים יש כאן, לא זה דומה לזה, קתני: א. 14

 ! רש"י.כלל
מדתני רישא  אין עושין טיסני כלל, לפי שאין כותשין שום כתישה במכתשת, והך מכתשת, על כרחיך לא שנא גדולה ולא שנא קטנה,. 15

 ל. רש"י.אין עושין טיסני כל
ואין כותשין שאר כתישות במכתשת  .בקטנה ין עושין טיסני כלל, אפילוולא תימא מה טעם קאמר, אלא תרתי קתני, והכי קאמר: א. 16

 . רש"י.יסא, וסתם מכתשת בגדולה קא מייריכגון די
הא  דלית לן עבדי דמזלזלי. ,הא לן, כלל, ודרמינן עלה אבל כותשין כו'וקאמר: אין כותשין  .ולם מה טעם קאמר, ובקטנה נמי קאילע. 17

 רש"י. בקטנה עשינו.דאית להו עבדי דמזלזלי, ועושין בגדולה, ואומרים  ,להו
דכי היכי דבטיסני ליכא  .בקטנהלו אלא אפי ,לגלויי דכי תנא אין כותשין במכתשת לאו בגדולה בלחוד קא אסר ,אלא להכי נקט טיסני. 18

 מקורות: ר"ן )ו ב ברי"ף, ד"ה מה טעם(.  .בחלקא וטרגיז כי נמיה ,בקטנה נמי לושמתוך שטרחותן מרובה אסור אפי ,ספיקא
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 ומבוארהחטים עד שנחלקים לארבעה, והוא טירחא גדולה.  הוא שכותשפירש שטיסני  רש"י: עשיית טיסני בחוץ לארץ
אמנם ותר. גם טיסני מל שרי בקטנה, בסוגיא לכאורה, דלרבא דאמר בארץ ישראל אסור בין גדולה בין קטנה, ובחו"

אילו ו .בר"ןוכן משמע  'וכלל הדברים, אין עושין טיסני אף בקטנה. ושאר כתישות אף בקטנה מותרת.'כתב,  המאירי
 19סתם דבריו. השו"עלא הזכירו חילוק בין טיסני לשאר דברים. וכן  הראשוניםשאר 

ועושים  ,יש עבדים שמזלזלים ביאר שבבבל אין עבדים המזלזלים, ובארץ ישראל רש"י :לא קשיא הא לן, והא להו
פירש שבארץ  הרמב"ם. אך ריא"זרי"ד ו רא"העיטור, תוספות, אור זרוע, בגדולה ואומרים בקטנה עשינו. וכן ביארו 
סמ"ג  וכן כתבו 20.אין בכך הפסד ,ואם כותשים אותה מערב יום טוב ,הישראל קטנה אסור, שהתבואה שלהם טוב

הם דייסא, והיו עושים אותה במדוכה גדולה, והקטנה היא יני בבל עיקר תבשילשבהטעם, כתב  הראב"ד. ואילו וסמ"ק
לא  והשו"ע הרשב"א.וכן כתב  21להם שינוי גדול. משא"כ לבני ארץ ישראל, די להם כל הימים בקטנה, ואינה שינוי.

 22הכריע, ופסק שכיון שאין יודעים מה נקרא גדולה ומה קטנה, אסור הכל.

 שולחן ערוך

 ות יום טוב, סימן תקד()או"ח, הלכ

ה הו   .ג ז ֶ ֶ ה ש  ַטנ ָּ ת קְּ ֶ ש  ת ֶ ַמכְּ ין ב ְּ ִ ש  ֹותְּ ל כ  ה, ֲאבָּ דֹולָּ ת ג ְּ ֶ ש  ת ֶ ַמכְּ ִריפֹות ב ְּ ין הָּ ִ ש  ֹותְּ ֶא ֵאין כ  ; ו בְּ ה  ל ָּ ֶ ו י ש  נ  ִ ֵאלֶרץ א ַהש   רָּ ו  ִיש ְּ , ֲאִפל 
קְּ  ו ַמה נ ִ ָּ ש  ִעים ַעכְּ נו  יֹודְּ ֵאין אָּ ֶ ן ש  ֵכיוָּ סו ר; וְּ ה אָּ ַטנ ָּ קְּ ֹל. ב ִ ה, ֵיש  ֶלֱאסֹר ַהכ  ַטנ ָּ ה אֹו קְּ דֹולָּ יֹום טֹוב  הגה:ֵראת ג ְּ ה ב ְּ ִבינָּ רֹר ג ְּ ר ִלגְּ ו ֻמת ָּ

יַכת ֶמַלח  מֹו ד ִ ַעט, כ ְּ ו י מְּ נ  ִ ִריךְּ ש  רו ץ, ִמיהו  צָּ הו א מֹוַרג חָּ ֶ ִלי ש  ן קפ")ריבַעל ַהכ ְּ יד(; "ש ִסימָּ ו  נ  ִ לֹא ש  ֹות, ב ְּ ין ַמצ  הו א ַהד ִ ו ם ד ְּ  ,וְּ ה ִמש   ִחינָּ ֵאין טְּ

ה  ִחל ָּ ִנין ת ְּ חו  יו  טְּ הָּ ֶ ִלין ש  ֳאכָּ  .ל(")ַמֲהִריב ָּ

 דיני בורר ביום טוב 

ואוכל. ובית הלל אומרים: בורר כדרכו  ,בית שמאי אומרים: בורר אוכל -הבורר קטניות ביום טוב : משנה )י"ד ב'(
 ושולה  )במים(אומר: אף מדיח  בחיקו בקנון ובתמחוי. אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה. רבן גמליאל

 

                                                
, שכשהותרה כתישה במכתשת קטנה, אף טיסני בכלל ההיתר. וראה ביה"ל )ד"ה אין כותשין( הדבריםתקד,ג. ומשמע מסתימת או"ח . 19

 מקורות: ר"ן )הנ"ל, ו ב ברי"ף, ד"ה מה טעם(. מאירי )חידושיו, י"ד ב', ד"ה רבא אמר, בסופו(.  .שנשאר בצ"ע
משמע  )ז א(מדברי הרי"ף ומיהו  .שרי ,אף על גב דאיכא עבדי, לארץ שאינה יפהבתבואת חוץ  ,, שלפי דבריו)או"ח תקד,ג(. וכתב הב"י 20

הא דאיתא בגמרא רב פפי איקלע לבי מר שמואל אייתו ליה דייסא ולא אכיל וכו',  ,שכתב .אסור ,דהיכא דאיכא עבדי בירא ליה,דס
חיישינן. ושמא יש לחלק בין  ,כא דאיכא עבדידהי ,אלמא דסבירא ליה ,ואיבעית אימא שאני בי מר שמואל דאיכא פריצותא דעבדי

 להיכא דאיכא פריצותא דעבדי. ,היכא דאיכא סתם עבדי
 . וכתב המגיד משנה: ולפי דבריו כל מקום שאין רגילין הרבה בדייסא הרי הוא כארץ ישראל. 21
דהוי  )י"ד א', ד"ה אבל כותשין בקטנה(י . או"ח תקד,ג. אמנם הפרי חדש כתב: איברא שכן כתב הטור, אבל אינו מחוור, שהרי פירש רש"22

דאינה אלא לתבלין. וכן דעת הרי"ף והרמב"ם והרשב"א, דקטנה מקרי כל שאין דרך לכתוש בו הריפות בשאר ימות השנה  ,כלאחר יד
 . )ד"ה וכיון, עיי"ש(מרוב קטנותה, וכן עיקר להקל במידי דרבנן. עכ"ל. והו"ד בביה"ל 

)עשרת . עיטור (הלכה ה, סעי' ה). ריא"ז (, ד"ה אמר רבא)פסקיו. רי"ד )סי' שלט(. אור זרוע ד"ה רבא()י"ד ב', תוספות  מקורות: 
. )עבוה"ק, בית מועד, א,ז(. רשב"א )הל' שביתת יום טוב ג,יג, והשגות(. רמב"ם וראב"ד )י"ד ב', ד"ה רבא(. רא"ה הדיברות, הל' יום טוב(

 .)מצוה קצד(. סמ"ק )לאוין עה(סמ"ג 

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי ח
 י"ד| דף:  א| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 23.)הפסולת הצפה למעלה(

כשהאוכל מרובה על  ?(דשרו בית הלל ליטול פסולת ממש ולהשליך) מה דברים אמוריםאמר רבן גמליאל: ב: תניא
 .ומניח את הפסולת ,הפסולת. אבל פסולת מרובה על האוכל, דברי הכל נוטל את האוכל

 כא מאן דשרי?!מי אי ,פסולת מרובה על האוכל )ומקשה(

 . וזוטר בשיעורא ,א, דנפיש בטירחאלא צריכ )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

, דבורר לא הותר ביום טוב, ולא הוי כשאר מלאכות אוכל נפש כאפיה הרשב"א: דעת בורר כדרכוובית הלל אומרים 
ך אוכל, משום שגם בשבת אין בזה חיוב חטאת, כשבורר ובישול. ומה שהתירו בית הלל לברור ביו"ט פסולת מתו

דביו"ט הותרה מלאכת הברירה, כמלאכת הבישול והאפיה, שמותר לבו  המגיד משנהאוכל לאלתר. ודעת  ךפסולת מתו
 25.השו"ע והרמ"אוכן נראה מדברי  24ביום.

לא רצו להתירה ביום  ,ב חטאתה בשבת חיוזמפני שיש ב ,לשיטתו ביאר רשב"א: אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה
  28."אהרמהשו"ע ווכן נראה מדברי  27, מפני שנראה כבורר לאוצר.ו טעם האיסוררביא רש"י והמאיריו 26.טוב

 : בגמרא אמרינן, דבפסולת מרובה, דברי הכל נוטל את האוכל. ומקשה, מי איכא מאן דשרי.פסולת מרובה על האוכל
  רא"ה, ,רשב"א ,רי"ף, רמב"ם 29!ליטול אפילו האוכל , דודאי לכולי עלמא אסורפירשו רא"שו אור זרוע, רש"י, תוספות,

 

                                                
השני(: ואע"ג דעובדין דחול )ומיקל מבית הלל(. ומאירי פירש )י"ד א', ד"ה אמר המאירי המשנה השלוש  -א"ה פירש )ד"ה רג"א ר. 23

ואין  .שאין בו טורח יותר ,שאינו בורר אלא מדיח ושולה ,בא )על בית הלל( להחמיר )בגירסת המאירי: רשב"ג( שרבן גמליאלעשרה( 
 .מדיח ושולה אלא ,מדיח ושולה 'אף'גורסין 

 . וכתב כן בדעת הרי"ף ורמב"ם. 24
י, הגיה הרמ"א אם רוצה לאכלו בו ביום. וכתב המשנ"ב )ס"ק ז( בשם חועל דברי השו"ע שבורר כדרכו ביו"ט בחיקו ובתמאו"ח תקי,ב.   .25

ר, אלא אשמועינן , דלא אתי לאפוקי אם דעתו לאכול למחר, דבזה פשיטא שאסור לעשות שום הכנה למחלבאר המג"א ואחרונים
דשרי. וכדעת המגיד משנה, דאין איסור בורר ביו"ט בזה  ל, דבשבת כי האי גוונא חייב חטאת, קמ"תרלדאפילו אין דעתו לאכול לא

מקורות: רשב"א )עבוה"ק בית מועד, א,ה(. מגיד משנה )הל' שביתת יו"ט מן התורה, כיון שהוא צורך אוכל נפש, וכאופה ומבשל. 
 וד להלן, כ"ט ב', סוגית 'ניפוי קמח ביום טוב' ובשיטות הראשונים.וראה עג,טו(. 

 . אפילו ביום טוב אסור ,כגון בורר להניח לבו ביום ,שכל מה שיש בשבת חיוב חטאתולמד מזה, . 26
המגיד משנה,  דבריהם, ביום טוב אין חילוק בין בורר לאלתר לבורר לבו ביום, וכדעתולשכן דרך הברירה בכלים אלו, לימים רבים. . 27

 שהוזכרה לעיל, שדינו כאופה ומבשל שמותר לאכול בו ביום. 
בשם  )ד"ה אם(. והעיר בביה"ל (, כנזכר לעיל)הו"ד במשנ"ב ס"ק זוכן ביארו האחרונים  "ע.כן נראה מהב"י וסתימת השוקי,ב. . או"ח ת28

)תצה,א, ראה לעיל בהרחבה, סוגית דיכת א רמ"דהא כן מבואר ב הט"ז, דצריך היה לאסור מטעם דהיה אפשר לעשות מבעוד יום,
י אסור כ וד יום,דאפילו באוכל נפש עצמו כל שאפשר לעשותו מבע ,לדעת היש מחמירין תבלין ומלח, י"ד א', בשיטות הראשונים(

כדרכו הוא דוקא ד ,דזה חשיב שינוי , יש לומרקנון ותמחוי ל ידילא התירו אלא ע בלאו הכיכאן . וביאר הביה"ל, דשינוי אם על ידי
)י"ד א', ד"ה המשנה השלוש . מאירי (א,ה)עבוה"ק, . רשב"א )י"ב ב', ד"ה אבל לא בטבלא(רש"י  מקורות: ."שייע ,ע"י נפה וכברה

 .עשרה(
 !, והוה ליה ככוליה פסולת ולא חזיבטילי ליה מיעוטא לגבי רובאוהא  ?!ואפילו לטלטלו מי איכא מאן דשריזה לשון רש"י: . 29

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי ח
 י"ד| דף:  א| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 31.32השו"עוכן פסק  30.)דמי איכא מאן דשרי ליטול הפסולת?!( אוכלנוטל את הפירשו, דפשיטא דבכי האי גוונא  ומאירי

טורח  אם, שיעוראזוטר בכשהפסולת קאי אפסולת, דאפילו , רש"ילפי : וזוטר בשיעורא נפיש בטירחאלא צריכא, ד
קאי אאוכל. דהיינו  רא"הולפי  .רמב"ם ורשב"אוכן דעת  33נוטל את האוכל. אין ליטול הפסולת, אלא ברירתה מרובה,

ולא  וקמ"ל דאפילו הכי, נוטל האוכל 34, אבל טורח ברירת האוכל רב.זוטר בשיעוראואוכל מדובר בפסולת מרובה, 
 36.כרמב"םפסק  והשו"ע 35.תם רבינווכן פירש  .הפסולת

פסולת מועטת, אבל טורח ברירתה רב,  (2)בפסולת מרובה, הכל אסור בטלטול.  (1) - ירש"לפי  -אליבא דבית הלל  נמצא,
 - , ושו"ערשב"ארמב"ם, פסולת מועטת, וטורח ברירתה מועט, נוטל הפסולת. לפי  (3)אסור ליטול הפסולת, ונוטל האוכל. 

פסולת מועטת וטורח ברירתה מועט, נוטל הפסולת.  (3)ברירתה רב, נוטל האוכל.  בפסולת מרובה, או מועטת וטורח (1-2)
פסולת מועטת, אף אם טורח  (2-3)בפסולת מרובה, נוטל האוכל, אף כשנפיש האוכל בטירחא.  (1) - ורבינו תם רא"הלפי 

 37ברירתה רב, נוטל הפסולת.

שלא  הפוסקיםשהוא דעת  וכן נראה 38.ן גמליאלאין הלכה כרבש רמב"םכתב : רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה
 40סתם. והשו"ע 39.פסק כרבן גמליאל רבינו ירוחםוהו. הזכירו

                                                
)ליטול וכן גירסת רא"ה, ריטב"א, והגהות מיימוניות. וביאר רא"ה: הא ודאי לכולי עלמא אסור  מי איכא מאן דשרי. פשיטא!ף גרס: "הרי. 30

, )לברור הפסולת(! דאיכא ב' לריעותא: דכיון דפסולת מרובה, הוה ליה כמאן דאיתיה בעיניה. ותו, דאיכא טירחא יתירה הפסולת(
וחררה שטמנה  ,שהרי בפגה שטמנה בתבןהמאירי שאין איסור ליטול האוכל, גם כשהפסולת מרובה,  פשיטא דודאי אסור! והוכיח

 !אלמא אין אוכל בטל מצד דבר שאינו ניטל שעליו ,שתוחבין בכוש או בכרכר (קכ"ג א')שבת במסכת אמרו  ,בגחלים
)הל' יו"ט, . אור זרוע )ד"ה מי(רש"י . )עבוה"ק א,ה, עמ' כו(א רשב". )הל' יום טוב ג,טז, ושם הגמו"י אות נ(רמב"ם או"ח תקי,ב. מקורות: . 31

 .)ד"ה פסולת(רא"ה . )סי' כג(רא"ש  .)ד"ה הבורר(. תוספות סי' שמ(
אף על פי שהקליפה מרובה על האוכל לא מיקרי שם  ,נראה דאגוזים ובטנים שנשתברו ומונחין עדיין בקליפתן: )סי' כג(כתב הרא"ש   .32

וכן פסק הרמ"א  .ון דאורחייהו בהכי והוי שומר לפירי. ולא דמו לעצמות וקליפין שכבר נפרדו לגמרי מן האוכלכי ,פסולת עלייהו
 .)או"ח תקי,ב(

בזמן שטורח האוכל מרובה על של פסולת, הוא דקא אמרי בית הלל נוטל פסולת, דמעוטי בטרחא  ?במה דברים אמוריםוהכי קאמר: . 33
 רש"י. דברי הכל כו'. ,וכלה על של האאבל אם טורח הפסולת מרוב .עדיף

, דהשתא איכא חדא )בברירת הפסולת(שהפסולת גסה, ואם היה בורר הפסולת, היה טירחא מועט. מהו דתימא כיון דזוטר בטירחא . 34
 למעליותא, לישתרי. קמ"ל.

ומותר ליטלו מן האוכל  ,בי רובוהוה פסולת כבטל לג ,דטעמא משום דכי אוכל מרובה על הפסולתוכתבו תוספות בשם רבינו תם: . 35
 .לא בטיל ליה פסולת לגבי אוכל ,אבל פסולת מרובה על האוכל .ולזורקו

 שאר מקורות, ראה פסקה קודמת. .)הו"ד בתוספות, שבת קמ"ב ב', ד"ה שאוכל(רבינו תם . או"ח תקי,ב. מקורות: 36
, )דקאי בשיטת רא"ה בדין זה(להסיקו מסברת רבינו תם מקרה זה לא הוזכר בפירוש בגמרא, לפי הרא"ה. אמנם לכאורה אפשר . 37

 .שהובאה בתוספות, ראה הערה בפיסקה קודמת
 משום דמשמע דפליג אתנא קמא, והלכה כתנא קמא, דסתם לן תנא כוותיה. ב"י. ,. וטעמא38
 "י.. ונראה שטעמו משום דאמר רבי אליעזר ב"ר צדוק כך היו נוהגים בית רבן גמליאל וכו' ומעשה רב. ב39
 .)תולדות אדם וחוה, נתיב ד, ח"ב(. רבינו ירוחם )פירוש המשנה(רמב"ם  מקורות:. או"ח תקי,ב. 40
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 שולחן ערוך

 )אורח חיים, הלכות יום טוב, סימן תקי(

חו י,  .ב ַתמְּ ֵחיקֹו ו בְּ ֹו ב ְּ כ  ַדרְּ ֹוֵרר כ ְּ יֹום טֹוב ב  ִני ֹות ב ְּ ֹוֵרר ִקטְּ ֹו ב ַ ) ַהב  לֹו ב  כְּ אָּ יד פ (י ֹוםִאם רֹוֶצה לְּ ג ִ ַ ה , ג(")ַהמ  פָּ נָּ לֹא ב ְּ ה וְּ לָּ ַטבְּ ל לֹא ב ְּ ֲאבָּ
ה עַ  ֻרב ָּ סֶֹלת מְּ ְּ ה ַהפ  תָּ יְּ ל ִאם הָּ סֶֹלת; ֲאבָּ ְּ ה ַעל ַהפ  ֻרב ֶ אֶֹכל מְּ הָּ ֶ ש  ִרים ֲאמו ִרים, כ ְּ בָּ ה ד ְּ ֶ מ  ה. ב ַ רָּ בָּ כְּ לֹא ב ִ ֹוֵרר ֶאת וְּ אֶֹכל, ב  ל הָּ

ה יָּ ִאם הָּ סֶֹלת. וְּ ְּ יַח ֶאת ַהפ  אֶֹכל ו ַמנ ִ י  הָּ ִ סֶֹלת, ַאף ַעל פ  ְּ אֶֹכל ִמן ַהפ  ֵרַרת הָּ ַֹרח ב ְּ אֶֹכל יֹוֵתר ִמט  סֶֹלת ִמן הָּ ְּ ֵרַרת ַהפ  בְּ טַֹרח ב ִ
סֶֹלת. ְּ יַח ֶאת ַהפ  אֶֹכל ו ַמנ ִ ֹוֵרר ֶאת הָּ ה ב  ֻרב ֶ אֶֹכל מְּ הָּ ֶ ֵרי ַהק ְּ  הגה: ש  יֶהם, לֹא ִמקְּ ֵ ִלפ  קְּ רו  ַוֲעַדִין ב ִ ב ְּ ת ַ ְּ ש  נ ִ ֶ ִנים ש  טְּ ִזים ו בָּ לו  ן וְּ יוָּ סֶֹלת כ ֵ ְּ ה פ  ָּ ִלפ 

ִבין )טו ר( עֹרָּ ֵכי ַוֲעַדִין מְּ הָּ הו  ב ְּ ַחיְּ אֹורְּ  .ד ְּ

 ביום טוב  ה מותר לשלוח לחברומ

)דבר מוכן, שאינו עשוי , אלא מנות )דורון איש לרעהו(בית שמאי אומרים: אין משלחין ביום טוב : משנה )י"ד ב'(

חיה ועוף, בין חיין  אומרים: משלחין בהמה ית הללוב. רחים, ודגים(להניחו למחר. כגון חתיכות בשר חתוכות לפני האו
 בין שחוטין.

)שאינה ראויה היום, שאין טוחנים ביום טוב, משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות, אבל לא תבואה  (:משנה)המשך 

 .ולכותשה במכתשת קטנה( )שיכול לבשלה בקדירה,. ורבי שמעון מתיר בתבואה שהיה לו לטחון מאתמול ולא יפוג טעמה(

לצורך המועד. אבל  בין תפורין בין שאינן תפורין, ואף על פי שיש בהן כלאים, והן ,משלחין כלים (:המשנהמשך )
, מפני )שלא היה דרכם לנעלו(לא סנדל המסומר, ולא מנעל שאינו תפור. רבי יהודה אומר: אף לא מנעל לבן 

 שצריך אומן. 

 ל שנאותין בו ביום טוב, משלחין אותו. זה הכלל: כ (:משנה)המשך 

  41.ובלבד שלא יעשנו בשורה )מה שמותר לשלוח דורון ביום טוב(רב יחיאל:  תני

 אין שורה פחותה משלושה בני אדם. : תנא

 תיקו. 42?אשי: תלתא גברי ותלתא מיני, מאי בעי רב

ו לרבנן לשדורי . רב ששת שרא להזה הכלל כל שנאותין בו ביום טוב משלחין אותו ()שנינו במשנה )ט"ו א'(
 לין ביומא טבא.יתפ

 ! )ותפילין, אין ניאותים בהם ביום טוב(כל שנאותין בו ביום טוב, משלחין אותו  ,תנןאמר ליה אביי: והא אנן 

  43.44, משלחין אותו ביום טוב)שהוא מתוקן כל צרכו(הכי קאמר: כל שנאותין בו בחול 

                                                
 . רש"י.אנשים הרבה דאוושא מלתא, ונראים כמוליכים למכור בשוק ל ידילא ישלח הדורון ע. 41
השתא מיהא  , או דלמאהשתא נמי שרי ,ל מין זה בלא זהוח איש אחד עם כמי אזלינן בתר כל מין ומין ושרי, כי היכא דיכול לשל. 42

 . רש"י.אוושא מלתא
רשב"א פירש, שאע"פ שאין ראוי להשתמש בו ביום טוב, שמחה היא לו, שמתכבד במתנותיו אצל חבירו, והרי זה כצורך היום. . 43

 ובהשלמה כתב דלהתלמד קא משדר להו.
" עירובין, ריש פרק המוצא נתיבי הלכהוהבאתיו ב" –פילין בראשו ושקעה עליו החמה היה בא בדרך ות –כאן מובא קטע לגבי תפילין  . 44
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 שיטות הראשונים

סמ"ג. פסקה לקולא. דהוי ספיקא דרבנן. וכן פסק  והרמב"םבעיא בגמרא ולא איפשיטא. : י ותלתא מיניתלתא גבר
 והשו"ע ונשאר על זה בצ"ע. שהשמיטה. הרי"ףשפסק לחומרא. ושכן נראה דעת  על הלכות גדולותבכתב בשם  והר"ן
 45.רמב"םכפסק 

הביא ברייתא המפרשת דברי רבי  הרי"ףמעון מתיר. ין תבואה, ורבי ש: לתנא קמא אין משלחשליחת תבואה ביום טוב
 47.השו"עוכן פסק דהלכה כתנא קמא.  רמב"ם ורא"ש. ודעת רשב"אוכן פסק  46שמעון. ומשמע שפוסק כרבי שמעון.

דשרי לרבנן לשדורי תפילין ביומא טבא. ואף מרשות היחיד  ,כרב ששת כל הראשוניםפסקו : שדורי תפילין ביומא טבא
  48.השו"עוכן פסק לרשות הרבים. 

 שולחן ערוך

 (סימן תקטז, הלכות יום טוב, )או"ח

ִני וֹ  א.  ִקטְּ תֹות וְּ לָּ ִנים ו סְּ מָּ ְּ ֵיינֹות, ש  ים, וְּ ו  ַחי ִ עֹוף ֲאִפל  ה וְּ ה, ַחי ָּ ֵהמָּ יֹום טֹוב ב ְּ לַֹח ַלֲחֵברֹו ב ְּ ְּ ר ִלש  ִפי ֻמת ָּ ה, לְּ בו אָּ ל לֹא ת ְּ ת, ֲאבָּ
לָּ  ִהיא מְּ ֶ ה ש  ִחינָּ ֻחֶסֶרת טְּ ְּ מ  ֶ יֹום טֹוב. ש  ה ב ְּ ֲאסו רָּ ה הָּ  אכָּ

לֹח ב ְּ  ב.  ְּ ר ִלש  ת ָּ ֻ מ  ֶ ר ש  בָּ ל ד ָּ ו  כ ָּ ֶחנ  ל ְּ ַ ש  ה יֹום טֹוב, לֹא יְּ ו רָּ ש  ְּ  ,ב ְּ נו  ש  ַהיְּ ם אֹו יֹוֵתרד ְּ דָּ ֵני אָּ ה ב ְּ ָּ ם ִמין  ,ֶזה ַאַחר ֶזה לֹש  ל ָּ ִאים כ ֻ נֹוש ְּ
ר.  א ִמין ַאֵחר, ֻמת ָּ ד נֹוש ֵ ל ֶאחָּ ל ִאם כ ָּ ד; ֲאבָּ  ֶאחָּ

חֹל. ... ג.  ם ב ַ או ִיים ַלֲהִניחָּ רְּ ֶ ן ש  יוָּ ין, כ ֵ ִפל ִ ִחין ת ְּ ל ְּ ַ ש  ית יֹוֵסף(. הגה:ו מְּ ן )ב ֵ חָּ לְּ ָּ ש  ר לְּ ים ֻמת ָּ ַרב ִ ו ת הָּ ש  ֶרךְּ רְּ ו  ד ֶ ֶזה, ֲאִפל  ֹוֵצא ב ָּ י  ל כ ַ כָּ  וְּ

 

                                                                                                                                                                         
 , והשמיטו כאן.)לא ב בדפיו(תפילין, כפי שהביאו הרי"ף בעירובין 

 .)ז א ברי"ף, ד"ה שלא(. ר"ן )לאוין עה(. סמ"ג )שביתת יום טוב ה,ח(רמב"ם . או"ח תקטז,ב. מקורות: 45
 יו. וכן כתב רשב"א בשם קצת מן הגדולים.כן הסיקו רא"ש ור"ן מדבר. 46
דסתמן  כיון, מכל מקום או איזה מיני תבשיל ,ואף על גב דחטים ראוין לעשות מהן קליות: )ס"ק ד(א. וכתב משנ"ב . או"ח תקטז,47

מקורות:  .סורוא ,לצורך חולחזי כמתעסק ביום טוב יומ ,בהולכתו שהוא לצורך חול נראה ,וטחינה אסורה ביום טוב ,חינהעומדות לט
 .)ז א ברי"ף, ד"ה רסיסים(. ר"ן )עבוה"ק ג,ח, עמ' עה(. רשב"א )סי' כד(רא"ש . )הל' שביתת יום טוב ה,ז(רמב"ם 

ג. ברשב"א מפורש דאף מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. וכתב הב"י שכן נראה מדברי הפוסקים שסתמו דבריהם. . או"ח תקטז,48
. )הל' שביתת יו"ט, ה,ו(. רמב"ם )ח א בדפיו(מקורות: רי"ף  שפיר הוי צורך יום טוב. ,תנות אלווח מדכיון דאיכא שמחת יום טוב בשיל

 .)סי' כה(. רא"ש )עבוה"ק, ג,ח, עמ' עז(רשב"א 
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