
 

 

 

 

 

 ראיית מומים ביום טוב 

רבי יהודה אומר: ירד  (1) - )וירא פן ימות שם(שנפל לבור  (1שאינו נשחט בלא מום ,)בזמן הזהבכור : משנה כ"ה ב'()
. ואם )ואינו מוקצה, שמאתמול דעתו עליו(, יעלה וישחוט )קבוע(; אם יש בו מום )מום שהיה בו אתמול(מומחה ויראה 

 2.רבי שמעון אומר: כל שאין מומו ניכר מבעוד יום, אין זה מן המוכן (2)לאו, לא ישחוט. 

"ט, ורבי שמעון סבר ודרבי יהודה סבר רואין מומין בי .ברואין מומין קמפלגי)ומסיק( י קא מפלגי? במא )כ"ו א'(
 .)ונחשב כיושב ודן דין, שאסור("ט ואין רואין מומין בי

הידוע שהיום לא ) אם יש בו מוםהנשיא אומר: ירד מומחה ויראה, בכור תם שנפל לבור, רבי יהודה : תנו רבנן

לא ישחוט. אמר לו רבי שמעון בן מנסיא: הרי  ,, אפילו העלהו(אלא נפל בו מום היום) ואם לאו .יעלה וישחוט ,(נעשה
)אבל  ם טובביו )לכתחילה( אין מבקרין אותו ,נולד בו מום מערב יום טובאין רואין מומין ביום טוב. כיצד?  3אמרו

לא ישחוט,  ,ואפילו עבר ובקרו) ביום טוב, רבי שמעון אומר: אין זה מן המוכן נולד בו מום .(4אם עבר ובקרו, שוחטו

 5שזה מן המוכן. ,שאם נולד הוא ומומו עמו)רבי יהודה ורבי שמעון( ושוין  .(שהוא כמתקנו לגמרי

יאה הוה. ביומא טבא לא הוה חזי. אתו ואמרו ליה לרבי דבי נש )רואה בכורות(אמי ורדינאה חזי בוכרא  )כ"ז א'(
 אמי. אמר להו: שפיר קא עביד דלא חזי. 

שיולי קא משייל  ם טובורבי אמי כי חזי, מאתמול הוה חזי, ובי )ומתרץ(איני?! והא רבי אמי גופיה חזי!  )ומקשה(
 היכי הוה עובדא.

אפניא דמעלי יומא טבא. הוה יתיב רבא וקא  ,דרבא דאייתי בוכרא לקמיה )כהן(כי הא דההוא גברא  )כ"ז ב'(
היכי  :וחזייה למומיה. אמר ליה: זיל האידנא ותא למחר. כי אתא למחר אמר )נשא עיניו(חייף רישיה. דלי עיניה 

)שעורים היו מושלכות מעבר : הוה שדיין שערי בהך גיסא דהוצא, והוה איהו באידך גיסא ? אמר ליההוה עובדא

: מר ליה. א)קרע שפתיו(ופרטיה הוצא לשפותיה  ,. בהדי דבעי למיכל, עייל רישיההיה מעברו השני( לגדר, והבכור
 : לא.מר ליהדלמא את גרמת ליה? א

י ַיְקִריב ֶזַבח)" דתניא:ומנא תימרא דגרמא אסור?  )ומבאר( ל... ְוִאיׁש כ ִ וֹ ( כ ָּ , אין לי אלא שלא יהיה 6"מו ם לֹא ִיְהֶיה ב 
כדי שיבוא  ,האוזןויניח לו על גבי  ,שלא יגרום לו על ידי דבר אחר, שלא יביא בצק או דבלהבו מום. מניין 

ל" :למוד לומרהכלב ויטלנו? ת ל"ואמר  ,ם"מו  "אמר , "םמו   כ ָּ  .ם"מו   כ ָּ

                                                
 דמאליו הוא קדוש, והשוחטו כשהוא תם, הוי שוחט קדשים בחוץ, וענוש כרת. רש"י.  מפני שקדשים הוא, . 1
נראה כמתקנו, דהוה ליה כדן דין דגזור ביה משום  ום טובלאו משום מוקצה אסר ליה, דהא לית ליה מוקצה. אלא לפי שמתירו בי . 2

 ר ואינו מוכן להכשר. רש"י.תו היתשבות. והכי קאמר: אין התר
"א )צן יוחי מדורות שלפניהם היה, ורבי תלמידו היה, כדאמר במסכת עירובין רבותינו, דורות שלפנינו, אין רואין מומין, דר' שמעון ב . 3

 . הרי שנחלקו, וניזיל לחומרא! על פי רש"י.('ז ב")קמובמסכת שבת ( א'
 .שהרי אינו מתקן כל כך, שקרוב היה בין השמשות להיות מתוקן, שלא היה מחוסר אלא ראיית חכם . 4
 . רש"י., שלא היתה בו חזקת איסור מעולםקון ומשום דיןישאין בזה משום ת . 5
 ויקרא, פרשת אמור, כב,כא. . 6

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי כ
 וכ"| דף:  ג| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

נ  "כתב,  הרמב"ם: טעם איסור ראיית מומין ביום טוב ים ׁשֶ ׁשִ דָּ ֱהַמת קָּ יֹום טֹוב ְוֵכן ב ֶ ה  מו ם ב ְ ה  -ֹוַלד ב ָּ ְיתָּ הֹוִאיל ְולֹא הָּ
יֹום טֹוב ים ב ְ ׁשִ דָּ סו ר ִלְראֹות מו ֵמי קָּ ְך אָּ יֹום טֹוב. ְלִפיכָּ ה  ב ְ ֳחטָּ סו ר ְלׁשָּ ֶליהָּ ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, אָּ ֹו עָּ ְעת  יֵרן ד ַ א ַית ִ ָּ מ  ה ׁשֶ ֵזרָּ , ג ְ

ֹו ב ַ  חֹט ב  בֹוא ֶזה ִלׁשְ ן, ְויָּ מו מָּ ם ב ְ כָּ   7.שהוא כמתקן וכדן את הדיןהטעם,  ביארו ורש"י ור"ן" י ֹום.ֶהחָּ

 ,אמרינן בגמרא שאם נולד ומומו עמו ,כרבי שמעון מא לןע"ג דקייוא, הר"ן: כתב נולד הוא ומומו עמו, ועבר וביקרו
מאחר שלא  ,ום תיקון ולא משום דיןואין בו מש ,כלומר שאם עבר וביקרו מבוקר ושוחטו לכתחלה ,שזה מן המוכן

 8.השו"ע. וכן פסק אבל לכתחלה לא מבקרינן ליה ,ומיהו דוקא דיעבד .היתה בו חזקת איסור מעולם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תצח(

כֹול ְלׁשָּ   .ט ֵאינֹו יָּ ה, ׁשֶ ַמן ַהז ֶ ז ְ כֹור ב ַ כֹול ֲחטוֹ ב ְ ם יָּ כָּ לֹא מו ם, ֵאין חָּ ַבר  ב ְ ו  ִאם עָּ ֹו מו ם; ַוֲאִפל  יֹום טֹוב ִאם ֵיׁש ב  ִלְראֹותֹו ב ְ
ט ַעל פ ִ  חָּ , ִנׁשְ הו  אָּ ַבר ְורָּ מו מֹו ְועָּ ל ִאם נֹוַלד ב ְ ֲחטֹו. ֲאבָּ כֹול ְלׁשָּ ֹו מו ם, ֵאינֹו יָּ ׁש ב  י ֵ א ׁשֶ צָּ הו  ו מָּ אָּ ו ם ֵמעֶ ְורָּ ה ַהמ  אָּ ֶרב יו. ְוִאם רָּ

י ו ם ֵמֵאלָּ ֹו ַהמ  ַפל ב  יֹום טֹוב ִאם נָּ יו ב ְ לָּ כֹול ַלֲחקֹר עָּ יו, יָּ לָּ ֵחט עָּ ָּ י ִלׁש  או  רָּ הו א מו ם ׁשֶ ה ׁשֶ אָּ ירֹו. יֹום טֹוב, ְורָּ ְוִאם  הגה:ו, ו ַמת ִ

ְר  ַ ה לֹו פ  א עֹוש ֶ ֲחטֹו, ֶאל ָּ י ְלׁשָּ או  א ֵאינֹו רָּ הָּ סו ר ְלַהֲעלֹותֹו ד ְ ֹור, אָּ כֹור ַלב  ַפל ב ְ ְמקֹומֹו )ַרְמב ַ נָּ ה ב ִ סָּ  .ב("ם פ"נָּ

ֲחטֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֲחטֹו, ְוחֹוֵזר ו ַמֲעִרים   . י ִראׁשֹון ַעל ְמַנת ְלׁשָּ ֹור, ַמֲעֶלה ֶאת הָּ ְפלו  ַלב  נ ָּ נֹו ׁשֶ ִני, אֹותֹו ְוֶאת ב ְ ֵ ו ַמֲעֶלה ֶאת ַהׁש 
ה ֶזה ׁשֹוֵחט.  צָּ ה ֶזה ׁשֹוֵחט, רָּ צָּ  רָּ

 (ג, סימן שיהבכור בהמה טהור, הלכות )יו"ד

ֶלנ ָּ   .א ט ְ י ִ ֵדי ׁשֶ ְזנֹו כ ְ י אָּ ב ֵ ה ַעל ג ַ ֵבלָּ ן ד ְ גֹון ִלת ֵ ו  ִלְגרֹם לֹו מו ם, כ ְ ְבכֹור; ֲאִפל  יל מו ם ב ִ סו ר ְלַהט ִ ְזנֹו אָּ ם ְוִיְקַטע אָּ ָּ ֶלב ִמׁש  ה ַהכ ֶ
ֶזה, א ה  ְוַכי ֹוֵצא ב ָּ ָּ אֹוֵמר לְ ִעמ  ֹו מו ם. ְוִאם עָּ  יוֹ גֹו ׁשֶ יל ב  דֹו ַעד ְלַהט ִ תֹו, ֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ַעל יָּ מָּ ְגרָּ ַדִים אֹו ב ִ יָּ ה מו ם ב ְ ש ָּ

ֹו מו ם ַאֵחר ֵמַעְצמֹו. ְוִאם ֵמת ֹל ב  פ  י ִ נוֹ ׁשֶ דֹו. , ֵאין קֹוְנִסין ב ְ א ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ַעל יָּ יו, ֶאל ָּ  ַאֲחרָּ

 תשבמהברים שראויים רק בחלק ד

)אם הוקצה בחציו, האם נחשב מוקצה לחצי שבת, או אין מוקצה לחצי שבת בעי מיניה הלל מרבא: יש  )כ"ו ב'(

 ? מוקצה לכל השבת(

 ? אי דאחזי בין השמשות, אחזי. אי דלא אחזי, לא אחזי. 9היכי דמי )ומברר(

 ?10לא צריכא, דאחזי, והדר אדחי, והדר אחזי. מאי

 אמר ליה: יש מוקצה. 

                                                
 וראה ראב"ד )הל' ד(.  .)הל' שביתת יום טוב ב,ג(. רמב"ם (אין זה מן המוכןד"ה  יד א ברי"ף,)ר"ן מקורות:  . 7
 .(ע"גד"ה וא יד ב ברי"ף,)ר"ן צח,ט. מקורות: או"ח ת . 8
אין ראוין לאכילה עד  ,ומקצה אותן לכך ומשמתחילין ליבשמכדי סתם מוקצה היינו גרוגרות וצמוקין, שמעלה אותן על מנת ליבשן,  . 9

 י.. רש"שייבשו לגמרי, והא חצי שבת דקא אמרת, היכי מספקא לך
ששזפתן השמש, וקא מיבעיא לן הך שעתא  והדר אחזובשבת, שנפלה עליהן גשמים ותפחו,  ואדחובין השמשות,  דאחזו ,לא צריכא . 10

 רש"י. .דאתקצו, מי אסרה להו כולי יומא או לא

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי כ
 וכ"| דף:  ג| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

  איכא דאמרי, אמר ליה: אין מוקצה לחצי שבת.

והעלן לגג לעשות מהן  ,והעלן לגג לעשות מהן צמוקין, בתאנים והותיר ,, היה אוכל בענבים והותירא שמעת
 מיני פירות.ובשאר כל  ,ובחבושין ,גרוגרות, לא יאכל מהן עד שיזמין מבעוד יום. וכן אתה מוצא באפרסקין

הוי? וכי תימא דלא ידע אי חזו אי לא חזו, כי אזמין להו מאי  ,אי דלא חזולמה ליה הזמנה?  ,אי דחזוהיכי דמי? 
)אין הבעלים יודעים שיבש, שלא בדקוהו מבעוד יום, ולמחר  ואין הבעלים מכירין בווהאמר רב כהנא: מוקצה שיבש, 

  ?למה להו הזמנה ,ואי אמרת אין מוקצהמותר. אלא לאו דחזו ואדחו והדר אחזו,  ,מצאוהו שיבש היה מאתמול(

  ? כי אזמין להו מאי הוי?)לחצי שבת( ש מוקצהי ,אלא מאי)ודחי( 

ואיכא אינשי דלא  ,, דאחזו ולא אחזו, דאיכא אינשי דאכלי)לברייתא לומר שצריך הזמנה, אלא באופן( לא צריכא
 דעתיה. לא אזמין, לא גלי דעתיה. אכלי. אזמין, גלי

 .אדחו להו ,שדינהו בקדרה .כוסמעיקרא חזו ל ,הא פולין ועדשיםד .אמר רבי זירא: תא שמע מפולין ועדשים
 חזו להו.  ,גמר בשולייהו

דהא סתם קדרות דעלמא בין השמשות רותחות הן,  ,י: ולטעמיך, תקשי לך קדרות דעלמאאמר ליה אבי )כ"ז א'(
)שכיון שבידו לתקנו בו ביום, אינו מקצה אותו גמרו בידי אדם לא קא מבעיא לן ולאורתא אכלינן מינייהו! אלא, 

 .ניה(יחמה. דכיון שאין בידו לתקנו, מסח דעתיה מ ל ידי)עגמרו בידי שמים  ,. כי קא מבעיא לןפני דחייתו(מדעתו מ

 שיטות הראשונים

 דוקאמיבעיא לן אם יש מוקצה לחצי שבת, דהא ד, וריטב"א ,רשב"ארא"ש, כתבו : מוקצה לעניין אכילה ולעניין טלטול
כל בין  )מעות וכיו"ב(היו עליו , ורק אם אין מוקצה לחצי שבתשפשיטא  ,וקצה לטלטולאבל במ ;במוקצה לאכילה

 12.השו"עוכן פסק  11דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא.מיגו  אמרינן ,השמשות

דאמר ליה אין מוקצה לחצי שבת, דבדרבנן  ,, דלעניין הלכתא, קיימא לן כלישנא בתרארשב"אכתב : מוקצה לחצי שבת
 .וריא"ז ,ר"ן, רא"שראבי"ה, רז"ה, ו גמרו בידי שמים, ואין צריך לומר גמרו בידי אדם. וכן פסקו הולכין להקל. ואפיל

ורי"ף נוטים בה להחמיר.  מפרשים שהרבה, וכתב המאיריכתב דלא איפשיט, ולחומרא. וכן הכריע  בעל העיטור ואילו
 14.פסק להקל השו"עו 13.השמיטו דין זה ורמב"ם

                                                
מותר לטלטלו כשאינן  ('ג א")מכופין את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו. ותניא בפרק כירה  ('ח ב")שבת קכמההוא דתנן  . 11

טה שיש עליה מעות אסור לטלטלה אין עליה יאמר רב מ ('ד א")מעליו. והוא שלא היו עליו כל בין השמשות. ועוד דקאמר התם 
 רא"ש. מעות מותר לטלטלה. והוא שלא היו עליה כל בין השמשות.

 .סי' ז(ביצה פ"ג, ) . רא"ש(שבת מ"ג א', ד"ה והתניא) וריטב"א רשב"אאו"ח שי,ג. מקורות: . 12
כל שלושת  והרי"ף ורמב"ם השמיט הרז"ה הקשה על השמטת הרי"ף. והרא"ש כתב שלכך השמיטה, משום שפסק לקולא בדרבנן. . 13

 רז"ה. ו ולא איחזו. ור'מוקצה לחצי שבת, ומוקצה שיבש, והך דאיחז הדינים:
. (יג א ברי"ף, ד"ה והא)רז"ה  מקורות:. משנ"ב )ס"ק טו(ראה  דנו הפוסקים ,ולגבי טלטול סכין מילה בשבת, לאחר שמל בו או"ח שי,ג. . 14

)יד ב ברי"ף, ד"ה . ר"ן )סי' ז( רא"ש. יום טוב סי' תשסו( הל')חלק ג, . ראבי"ה )עבוה"ק, בית מועד, ה,ב; חי' כ"ו ב', ד"ה אי דלא(רשב"א 
)סדר עצרת סימן רמח, . שבולי הלקט ()כ"ו ב', ד"ה נחלקו. מאירי )עשרת הדיברות, הלכות יום טוב, מחלוקת ג(העיטור  בעל. גרסי'(
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שי(

ר  .ג בָּ ֹו ד ָּ ׁשֹות, ִאם ֵאַרע ב  מָּ ְ ין ַהׁש  או י ב ֵ ה רָּ יָּ הָּ ר ׁשֶ בָּ ל ד ָּ ִאסו ר ִטְלטו ל כ ָּ ין ב ְ ה ב ֵ ִאסו ר ֲאִכילָּ ין ב ְ י ֹום וְ  ב ֵ ֹו ב ַ ְתַקְלֵקל ב  נ ִ ַזר ׁשֶ חָּ
י ֹום, ֹו ב ַ ל ַהי ֹום. ְוִנְתַקן ב  סו ר כ ָּ ׁשֹות, אָּ מָּ ְ ין ַהׁש  ה ב ֵ ֻהְקצָּ ר ׁשֶ בָּ ל ד ָּ רֹו; ֲאבָּ ַזר ְלֶהת ֵ  חָּ

ׁשו  וְ   .ד ר ִנְתַיב ְ בָּ ׁשֹות כ ְ מָּ ְ ין ַהׁש  יַע ב ֵ ִהג ִ ְכׁשֶ יו  ֻמְקִצים, ו  הָּ ו ִקים ׁשֶ רֹות ְוִצמ  רֹוגָּ ְדעו  ג ְ ֹא יָּ ל  י ׁשֶ ִ ה, ַאף ַעל פ  ִיים ַלֲאִכילָּ ֵהם ְראו 
ים, מֻ  יו  ְיֵבׁשִ ר הָּ בָּ ׁשֹות כ ְ מָּ ְ ין ַהׁש  ב ֵ ֶהם ׁשֶ ְך נֹוַדע לָּ , ְוַאַחר כ ָּ ׁשו  ְתַיב ְ נ ִ ה ׁשֶ עָּ ה  ׁשָּ אֹותָּ ִלים ב ְ עָּ ר. ַהב ְ  ת ָּ

א ִאיְנׁשֵ   .ה ִאיכ ָּ , ד ְ זו  זו  ְולֹא חָּ חָּ ו ִקים ד ְ רֹות ְוִצמ  רֹוגָּ ֹוַרת ג ְ ַפק ֵליה  ִמת  , נָּ , ִאי ַאְזְמֵניה  ְכלו  ֵליה  א אָּ לָּ א ד ְ ְכֵלי ֵליה  ְוִאיכ ָּ אָּ י ד ְ
ל ִאםֻמְק  א ִהיא.  ֶצה; ְוִאי לֹא, לֹא. ֲאבָּ תָּ או ִמל ְ ה לָּ נָּ ם, ַהְזמָּ ם ְראו ִיים ְוִהְזִמינָּ  ֵאינָּ

 

                                                                                                                                                                         
 .ושם הובאו שתי השיטות(
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