
 

 

 

 

 

 שקילת בשר ביום טוב 

)טבח המוכר בשר במשקל, אע"פ שאסור לשקול בליטרא, דהיינו רבי יהודה אומר: שוקל אדם בשר  :משנה )כ"ח א'(

. )סכין גדול שקוצבים בו בשר, דאיכא שינוי, ולא הוי מעשה דחול(ד הקופיץ כנגד הכלי או כנג מעשה חול, מותר לשקול(
 בכף מאזנים כל עיקר. )אין מעיינים(: אין משגיחין מים אומריםוחכ

 ? )מה בא לרבות? היה לו לומר: וחכמים אוסרים(מאי כל עיקר  )ומברר(

. אמר רב ו במאזניים התלויים ביתד גבוה()אין נותנים אותאמר רב יהודה אמר שמואל: אפילו לשמרו מן העכברים 
 .)בטבעת שתולין אותן בה כששוקלין, דמחזי כנותנו לשם משקל(אידי בר אבין: והוא דתליא בתריטא 

)לאחוז בשר אסור לשקול בשר ביד  )שיודע לכוין משקל כנגד משקל בידיו(ואמר רב יהודה אמר שמואל: טבח אומן 

 . בחול אורחיה בכך(ביד אחת והליטרא בידו שניה, שגם 

 אסור לשקול בשר במים. , מר רב יהודה אמר שמואל: טבח אומןוא

ב באצבעו שרי, )לנקו. אמר רבינא: ובידא שרי )נקב לאחוז בו(ואמר רב חייא בר אשי: אסור לעשות בית יד בבשר 

 .(דלאו דרך חול הוא

בר רב הונא מחתך לה אתלת דרבה , כי הא )שלא יחליפו הנושאו(אמר רב הונא: מותר לעשות סימן בבשר 
 קרנתא.

רבי  :דתניאאינהו דעבוד כרבי יהושע.  )ומסיק(שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב.  ,רבי חייא ורבי שמעון ברבי
 יהושע אומר: שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב. 

 שיטות הראשונים

 ו. וכן פסקי אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקרדאמר ,כרבנן דקיימא לן רא"שי"ף ורכתבו  :איסור שקילת בשר ביום טוב
וכן  1.מר שוקלין מנה כנגד מנה ביום טובשהלכה כרבי חייא ורבי שמעון, וכרבי יהושע שא רי"ד. ודעת וריא"ז רמב"ם

 2וסיעתו. רי"ףכפסק  והשו"עאחד.  גאוןבשם  לקט שבוליכתב 

שכן ת והבשר בידו אחרת ולכוין, לאחוז הליטרא בידו אח, ופירש י, אור זרוע, ור"ןרש" :טבח אומן אסור לשקול בשר ביד
 רובודעת אחת והבשר בידו השניה אסור.  שאומן הוא, דרכו בכך. משמע דוקא כשאוחז ליטרא בידו, כיון גם בחול

 לשקול ביד שיודע לכוין ,והכא נמי .שאין שם זכר לליטרא ,קאמר (אסור לשקול במים)דדומיא דאידך אחריתי " הראשונים
 4.השו"עוכן פסק  3."בו משקלו

                                                
והביאו ריא"ז, וכתב: וכל שכן שהוא מתיר לשקול כנגד הכלי, או כנגד הקופיץ, או כדי לשומרו מן העכברים, ובלבד שלא ישקול כנגד  . 1

 הליטרא.
)פסקיו, כ"ח א', ד"ה רבי חייא; הו"ד . רי"ד )הל' שביתת יו"ט, ד,כ(. רמב"ם )סי' ט(. רא"ש )טו א בדפיו(רי"ף  מקורות:או"ח תק,ב.  . 2

 .ה(-)הלכה ה, סעי' ג ריא"ז .)הל' יו"ט, סי' תרלח(. אגור )סדר עצרת, סי' רנד(. שיבולי לקט ולי הלקט, ובאגור(בשיב
שידו כליטרא הוא. ובתוספתא , י: טבח אומן אסור לשקול בשר בידווהוכיחו כן הראשונים מירושלמי ומתוספתא. דגרסינן בירושלמ . 3

ל אב ,לא ישקול בידו מפני שידו כמשקל ,ואם היה טבח אומן .אבל שוקל בידו ומניח ,כל עיקרנמי גרסינן: אין משגיחין בכף מאזנים 

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי כב
 כ"ח| דף:  ג| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

ואי  ,דלא אסרו לשקול אלא בלוקח מן הטבח, יהמרדכדעת  :האם איסורי שקילה הם דוקא לטבח או אף לשוקל בביתו
שכן אדם עושה  ,מותר ,אבל לשקול בתוך ביתו לדעת כמה יבשל .(שזה כעובדין דחול)נמי בשותפין הבאין לחלוק ביניהם 

 7.השו"עוכן פסק  6.והכריע לחומרא 5ק בדבר,הסתפ והרשב"א .בתוך ביתו

כשמוכר בשר עושה בו בית יד ונותנו ללוקח להוליכו ) , דרך חול הואפירש שכשעושה בסכין רש"י: אסור לעשות בית יד בבשר

 ביאר, שעושה מקום לתלותו בו, ורבינו חננאל , וביום טוב צריך לשנות, לעשות היכר, שאין מקח וממכר מותר בו.(לביתו
 8ואסור, "שנראה כעושה כלי ביום טוב".

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תק(

רֹו ִמן  .ב מְׁ ָ ש  ַנִים לְׁ ַכף מֹאזְׁ נֹו ּבְׁ לּו; ַוֲאִפּלּו ִלּתְׁ ְׁ ּ ַבש  ה יְׁ ּמָ ֵביתֹו, ֵליַדע ּכַ ר, ֲאִפּלּו ּבְׁ ש ָ קֹל ּבָ ְׁ ִרים, ָאסּור ִאם ִהיא  ָאסּור ִלש  ּבָ ָהַעכְׁ
ָמק לּוָיה ּבְׁ ד מָ ּתְׁ גֶׁ נֶׁ קֹל ָמָנה ּכְׁ ְׁ ּה; ַוֲאִפּלּו ִלש  קֹל ּבָ ְׁ ִגיִלים ִלש  רְׁ ֶׁ קֹלֹום ש  ְׁ ר ִלש  ָידֹו  ָנה, ָאסּור. ּוֻמּתָ ּלֹוֵקַח ַהֲחִתיָכה ּבְׁ ֶׁ ָידֹו, ש  ּבְׁ

עֵ  ַ ש  חּומְׁ ַטּבָ ּה, וְׁ ה ֵיש  ּבָ ּמָ ךְׁ ֲחִתי ר ּכַ רֶׁ ן ּדֶׁ ַכּוֵ ה ָאסּור; ֲאָבל ִאם הּוא יֹוֵדַע לְׁ ן ֲאִפּלּו זֶׁ ַחּתֵ ֻאּמָ ָרא,ָכתֹו, לְׁ ָרא אֹו ֲחִצי ִלטְׁ  ךְׁ ִלטְׁ
 . ש  ֵ ֵאינֹו חֹוש  ּכֹו וְׁ ַדרְׁ  חֹוֵתךְׁ ּכְׁ

יָּ  ֵאין  .ג לֹותֹו ּבֹו, ֲאָבל ּבַ ין ִלתְׁ ַסּכִ ר ּבְׁ ש ָ ּבָ ב ּבַ קֶׁ ִבין נֶׁ ֹות ּבוֹ נֹוקְׁ ִאם ַלֲעש  ר. וְׁ ין. ד ֻמּתָ ַסּכִ ר ֲאִפּלּו ּבְׁ  ִסיָמן, ֻמּתָ

                                                                                                                                                                         
 ,אפילו הכי מותר ,כאלו שוקל בליטרא ,כלומר אף על פי שהוא יודע לאמן את ידיו לחתוך בכיוון .חותך בסכין ונותן לזה ולזה ע"כ

 ברא"ש ובמאירי.דמכל מקום אין נראה כאן כעובדין דחול כלל. רשב"א. וכן הוא 
)טו א ר"ן . )עבוה"ק ב,ד; חי' ד"ה ואמר(רשב"א . )הל' יום טוב, סי' שנז(אור זרוע  .)כ"ח א', ד"ה אסור(רש"י  מקורות:או"ח תק,ב.  . 4

א', ד"ה ו, כ"ח פסקי). רי"ד )נ"ד ח"א(. רבינו ירוחם )סי' ט(. רא"ש (כ"ז ב', ד"ה אמר המאירי המשנה השישית)מאירי . ברי"ף, ד"ה טבח(
 .)יו"ט ד,כ(רמב"ם ו )כ"ח א'(רבינו חננאל וכן משמעות לשון  .)הלכה ה, סעי' ד( . ריא"ז(אמר

: ואפשר לי לומר, דלא אסרו לשקול אלא בלוקח מן הטבח, ואי נמי בשותפין הבאין א', ד"ה אמר רב יהודה( )חי' כ"חזה לשונו  . 5
דחול, אבל לשקול בתוך ביתו לדעת כמה יבשל מותר, שכן אדם עושה בתוך ביתו. לחלוק ביניהם, כר' חייא ור"ש ברבי, שזה כעובדין 

 :שהרי אמרו א"ר ירמיה בר אבא אמר רב ,לא משמע הכי )כ"ט א'(והכי משמע בירושלמי וכו'. ומיהו בגמרין לקמן בשלהי פרקין 
 כרב וכו'. עיי"ש.  אסור. וכו'. ומיהו אפשר דהלכה :ושמואל אמר ,האשה מודדת קמח ונותנת לתוך עיסתה

: וכן אין מחלקין במשקל, שאין משגיחין ביום טוב בכף מאזנים כל עיקר. ואפילו להניח אדם בשר בביתו )בעבוה"ק(זה לשונו  . 6
)שהרשב"א קישר ביניהם, כמבואר לגבי מדידת קמח  )עמ' קס(וכן להלן שם  במאזנים, לא לשקול, אלא לשמרו מן העכברים, אסור.

 , הביא רשב"א שתי הדעות, שכתב שראוי לחוש שלא להורות להקל. (בהערה לעיל
ובעבוה"ק בית מועד, ב,ד,  ;ד"ה אמר רב יהודה, הסתפק בדין זהחי', כ"ח א', ). רשב"א )ביצה סי' תרפו(מרדכי  מקורות:או"ח תק,ב.  . 7

 . הכריע לחומרא(עמ' קמו, 
, שאיסורו משום היכר רש"י לפירוש. משא"כ אל, אפילו בעל הבית לעצמו אסורדלפירוש רבינו חננ, )תק,ג, ס"ק טו(וכתב המשנ"ב  . 8

שגם  )ס"ק טז(, שדרכו בחול לעשות נקב בסכין בבשר. וביאר בשעה"צ אלא בקצב המוכר בשרלמקח וממכר, אין הדברים אמורים 
הּוא שנימק " )הל' שביתת יום טוב ג,ו(מדברי הרמב"ם  ֶׁ ךְׁ ש  רֶׁ דֶׁ ה ּכְׁ ּלֹא ַיֲעש ֶׁ ֶׁ חֹלש  ה ּבַ ", וקבע ההלכה בדין הפשטת בהמה, ולא בדין עֹוש ֶׁ

)או"ח , שאיסורו משום מקח וממכר, נראה כרבינו חננאל. וכתב שמלשון השו"ע )הל' שביתת יום טוב, ד,כ(איסור שקילה במאזנים 
 משמע כרבינו חננאל. תק,ג(

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי כב
 כ"ח| דף:  ג| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 השחזת סכין ביום טוב 

 .)שמשנה מדרך חול(, אבל משיאה על גבי חברתה ם טובאין משחיזין את הסכין ביו משנה: ח א'()כ"

 מותר. ,אבל במשחזת של עץ, )דמתקנת ליה שפיר, דמחזי כמתקן בחול( הונא: לא שנו אלא במשחזת של אבן "רא

מותר.  ,נוניתהאבל להעביר שמלא אמרן אלא לחדדה,  ,הא דאמרת של אבן אסוראמר רב יהודה אמר שמואל: 
 .מותר אפילו לחדדה נמי ,מכלל דבשל עץ

לא  ,ת בשל עץ מותראסיפא: בשל עץ מותר. אמר רב יהודה אמר שמואל: הא דאמר )לחומרא( איכא דמתני לה
  אפילו להעביר שמנוניתה אסור. ,מכלל דבשל אבןאסור.  ,אבל לחדדהאמרן אלא להעביר שמנוניתה, 

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו אלא  .משחיזין את הסכין ביום טוב איכא דמתני לה אמתניתין: אין
 .אפילו לחדדה נמי מותר ,מכלל דעל גבי חברתה. 9מותר ,אבל להעביר שמנוניתה, )בין עץ בין אבן( לחדדה

ואיכא דמתני לה אסיפא: אבל משיאה על גבי חברתה, אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו אלא להעביר 
 אפילו להעביר שמנוניתה אסור. ,מכלל דבמשחזת. )בין עץ בין אבן( אסור ,בל לחדדהאשמנוניתה, 

 10?מאן תנא דבמשחזת אסור

יהודה מתיר  רבי (2)אלא אוכל נפש בלבד.  ,אין בין יום טוב לשבת (1): דתניאאמר רב חסדא: דלא כרבי יהודה. 
 אף מכשירי אוכל נפש.

דכל כי הני מילי , ה כרבי יהודה. אמר ליה: יהא רעואמשמך הלכ )נדרוש(רבא לרב חסדא: דרשינן  מר ליהא
 תדרשון משמאי. ,מעלייתא

אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף: הוה קאימנא קמיה דרבא, והוה קא מעבר לסכינא אפומא דדיקולא  '(ב)כ"ח 
 העביר שמנוניתה.ניתה? ואמר לי: ל. ואמרי ליה: לחדדה קא עביד מר, או להעביר שמנו)משפשף סכין על פי הסל(

)לרבים, שלא , ואין מורין כן יהודה, ומותר לכל איש לעשות( בי)כרוחזיתי לדעתיה דלחדדה קא עביד, וקסבר הלכה 

 .יזלזלו אף בשאפשר לעשותו מבעוד יום(

ואמר אביי: הוה קאימנא קמיה דמר, והוה קא מעבר סכינא אשפתא דרחיא, ואמרי ליה: לחדדה קא בעי מר או 
מנוניתה? ואמר לי: להעביר שמנוניתה. וחזיתי לדעתיה דלחדדה קא עביד, וקסבר הלכה ואין מורין להעביר ש

 כן.

 ,. והני מילי, מותר לחדדה ביום טובשאינה חותכת יפה אבל לא נפגמה(, )מחריפות שלהואמר רב יוסף: סכין שעמדה 
 .(11אבל אם אינה חותכת כלל, אסור לחדדה, דטירחא יתירא הוא)הוא דפסקא אגב דוחקא 

                                                
 . רש"י. אינו אלא כהדחה בעלמא ,להעביר שמנונית .הוי תקון ,לחדדה. 9

 אן תנא דהשחזה אסור. וראה להלן.גירסת רי"ף, העיטור, רא"ש, ורשב"א: מ. 10
, ואסור אפילו )כלומר עשיית הכלי ולא רק תיקונו(כתב דהיכא דלא פסקא כלל, שויי מנא הוא  )טו א ברי"ף, ד"ה אין(ורז"ה רש"י.  . 11

 פחמין לעשות כלי ברזל. לרבי יהודה. שלא היה רבי יהודה מתיר לעשות



 

 

 

 

 

, ואחד גריפת תנור )שנשבר ראשו(דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף: אחד סכין שנפגמה, ואחד שפוד שנרצם 
 .)שאף אלו מכשירי אוכל הם(וכיריים ביום טוב, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן 

 שיטות הראשונים

פסקו בשל סופרים,  ורשב"א ,העיטור, רא"שהלכה כרבי יהודה, אבל מורין כרבנן. , שראשוניםה רובדעת  :השחזת סכין
כלישנא קמא לקולא. הלכך, אפילו רבנן מתירים במשחזת של עץ אפילו לחדדה, ובמשחזת של אבן להעביר 

זת אסור לחדד. בכל משחלרבנן דכלישנא בתרא,  שהלכה הרמב"םשמנוניתה. ואסרו רק לחדד במשחזת של אבן. ודעת 
, רשב"א, רי"ד, גאוןודעת  13לא כתב דברי רב הונא, ולא דברי רב יהודה. הרי"ףו 12.רק בשל עץמותר ולהעביר שמנוניתה, 

 15.כרמב"םפסק  השו"עו .14שהלכה כרבי יהודה ומורין כן וריא"ז,

במשחזת  תרים, אפילוובר מכשירי אוכל נפש מויהודה הס דאליבא דרבי הרא"שדעת  :השחזת סכין במשחזת של אבן
כתב דבמשחזת של אבן אפילו רבי יהודה מודה  הר"ןאבל  17.ורשב"א , העיטור,רז"הוכן דעת  16של אבן נמי מותר.

 20.השו"עוכן פסק 19 .הרמב"םוכן דעת  18שאסור להשחיזה, לפי שהוא עושה כלי.

                                                
וכשיטתו לפסוק בכל מקום כלישנא בתרא. ומה שכתוב בגמרא מאן תנא דהשחזה עצמה אסורה, רצה לומר דלחדדה אף בשל עץ  . 12

 על פי ביאור הגר"א. אף לרבי יהודה אסור, כדלהלן.ור, דלא כרבי יהודה. אבל בשל אבן, אס
אלא רק את פסיקת רב חסדא כרבי יהודה, ואת המעשים של האמוראים שמהם הסיקה הגמרא הלכה ואין מורין כן. הרא"ש כתב גם  . 13

 בדעת הרי"ף כשיטתו, והר"ן חלק עליו. עיי"ש.
ואפילו בהשחזה של  ,השחזה שרי דרב חסדא בכל נןשמעי ",במשחזת אסור"ולא קאמר  ",בהשחזה אסור"מדקאמר הרשב"א דייק  . 14

בסמוך סכין שעמדה מדקאמר  ,וכן נמי משמע דאית ליה לרב יוסף .ומדרש נמי דרשינן לה בפרקא ,דבכל השחזה שרי ר' יהודה ,אבן
ומדקאמר מותר לחדדה משמע לחדדה אפילו בכל דבר ואפילו במשחזת של אבן  .דפסיק אגב דוחקא ני מיליוה .מותר לחדדה בי"ט

יהודה מודי במכשירין שאפשר  בידאף ר ,ם טובוירב כשעמדה בעהתם  ,הלכה ואין מורין כןמורינן. ומה שאמרו בגמרא  יי נמיואורו
 רב יום טוב.לעשותן מע

אבל בשל אבן אסור מעיקר הדין, גם  ., ואין מורין כןהיינו כרבי יהודהמעיקר הדין, ומחדדה על גבי העץ, ולכן פסק ש)או"ח תקט,ב  . 15
, 'או אבן' השו"ע ומה שכתב .י יהודה, כדלקמן. וביאר משנ"ב, ס"ק יא, הוא הדין שיכול להשיאה על גבי סכין אחר כדי לחדדהלרב

. (, מחלוקת גהלכות יום טוב ,עשרת הדיברות)העיטור ספר  מקורות:. רצה לומר סתם אבן שאינה משחזת. על פי ביאור הגר"א(
. ד"ה אמר רב( א ברי"ף, )טור"ן . )הל' שביתת יום טוב, ד,ט(. רמב"ם (; עבוה"ק, ב,ח, מ' רלזיכא)כ"ח א', ד"ה א. רשב"א )סי' י(רא"ש 

)כ"ח ב', ד"ה אמר . רי"ד )סדר עצרת, סי' רנא(. שבולי הלקט )אוצר גאונים, יום טוב, חלק התשובות, סי' עז; הו"ד בשבולי הלקט(גאון 
 .הלכה ו, סעי' ב()פ"ג, . ריא"ז רב יוסף; הו"ד בשבולי הלקט הנ"ל(

דאין משחיזין את הסכין דאוקמא רב הונא במשחזת של  תיןשכתב "אבל הלכה כר' יהודה דאף במשחזת של אבן מותר. דאמתני . 16
אבן קאמר רב חסדא דלא כר' יהודה. ולהאי טעמא לא הביא הרי"ף הני תרתי לישני דרב יהודה אמר שמואל, משום שלא נאמרו 

 כר' יהודה סבירא לן".  אלא אליבא דרבנן, ואנן
  אמנם הרשב"א כתב, שאף שכן עיקר, למעשה יש לחוש ולהחמיר כדברי האוסרים.. 17
לפי שאי אפשר להתיר במכשירין יותר מבאוכל נפש , יהודה שאסור לעשות כלי בידהיינו טעמא דמודה ר ובביאור הדבר כתב הר"ן, . 18

אוכל נפש מלאכות הנעשית לזמן מרובה, וכיון שכן אי אפשר להתיר במכשירין לא שריא באלמא  ,וכיון שאסור לטחון ולרקד ,עצמו
 ה. . וכל שהוא עושה כלי, הדבר ברור שהיא מלאכה הנעשית לימים הרביותר מזה

. רבי אין פוחתין את הנר, מפני שהוא עושה כלי, ואין עושין פחמין ביום טוב, ואין חותכין את הפתילה )ל"ב א'(וכמו שמבואר במשנה  . 19
יהודה אומר חותכה באור. ובגמרא שאלו מאי שנא בסכין דלא, דקמתקן מנא, באור נמי קא מתקן מנא! תני רבי חייא: חותכה באור 

 .)תקט,ב, ס"ק ז(ובפי שתי נרות. ומוכח שאם מתקן הכלי לימים רבים, אסור אף לרבי יהודה. ביאור הגר"א 
 .)טו א ברי"ף, ד"ה אין(רז"ה . )טו א ברי"ף, ד"ה וקסבר(ר"ן ראה פסקה קודמת.  מקורות: .או"ח תקט,ב . 20



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 (ח, הלכות יום טוב, סימן תקט)או"

הּ ...  .ב ּלָ ֶׁ ת ש  זֶׁ חֶׁ ְׁ ַמש  ין ּבְׁ ת ַהַסּכִ ִחיִזין אֶׁ ְׁ בֵּ ֵאין ַמש  ָדּה ַעל ּגַ ַחּדְׁ ן;, ֲאָבל מְׁ בֶׁ ס אֹו אֶׁ רֶׁ ה ָלַר  י ָהֵעץ אֹו חֶׁ ָבר זֶׁ ֵאין מֹוִרים ּדָ ֵדי וְׁ ים ּכְׁ ּבִ
ּלֹא ָיבֹא לְׁ  ֶׁ ָמה; ֲאָבל ִאם ֵאיָנהּ חַ ש  ּגְׁ פְׁ ּנִ ֶׁ דַֹחק, אֹו ש  ּתֹךְׁ ּבְׁ כֹוָלה ַלחְׁ ּיְׁ ֶׁ ש  ָבִרים ֲאמּוִרים, ּכְׁ ה ּדְׁ ּמֶׁ ת. ּבַ זֶׁ חֶׁ ְׁ ַמש  ָדּה ּבְׁ ּתֹךְׁ  ּדְׁ כֹוָלה ַלחְׁ יְׁ

ִחי ְׁ ָלל, ֵאין ַמש  ת.ּכְׁ זֶׁ חֶׁ ְׁ ַמש  ִחיָזּה ּבְׁ ְׁ ַהש  א ָיבֹא לְׁ ּמָ ֶׁ  ִזין אֹוָתּה ֲאִפּלּו ַעל ָהֵעץ, ש 

 מהו להראות סכין לחכם ביום טוב לבדקו

 ?()לבודקוסכין לחכם ביום טוב  )הטבח(איבעיא להו: מהו להראות  '(ב)כ"ח 

 בריה דרב ביזנא שרי. ורבנן אסרי.רב מרי 

 ומשאילה לאחרים. בביתו סכין שלו, דלא אוושא מילתא()ורב יוסף אמר: תלמיד חכם רואה לעצמו 

 שיטות הראשונים

מיחזי כעובדא פירשו, ד רש"י ורשב"אכרבנן דאסרי. ובטעם הדבר,  הפוסקיםפסקו  :מהו להראות סכין לחכם ביום טוב
וץ לתחום דילמא אזיל ח פירש, דחיישינן גדולות בעל הלכות. שדעתו למכור באטליזשנראה  ,דאוושא מילתא ,דחול

כעין ראיית מומין ראיית סכין משום דהוה ליה  ,כתב ז"הר 22.ה ומאיריראבי" ו. וכן פירשרי"ף ורא"שוהביאוהו  21.לאחוויי
, מב"םרו , דנראה כמתקן.במחזור ויטרי וכן כתב 23.וכדן את הדין ,ונראה כמתקן ,שמעכבת השחיטה ,של בכור שאסרו

הוסיף שבזמן הזה, שכל שוחט  והרמ"א 25.רמב"םכפסק  והשו"ע .24חזתז במשיגזירה שמא ישח וכתב ורמב"ן סמ"ג,
  26.ה סכין בעצמו, לא יבדוק ביו"ט, אלא בשעת הדחקרוא

                                                
לא רוכבין על גבי בהמה גזירה שמא יצא חוץ לתחום ופרכינן עלה  ('ו ב")למשילין  קדהא אמרינן לקמן בפר ז"ה,והקשה עליו הר . 21

אלא גזירה שמא יחתוך זמורה אלמא לדידן דקיימא לן אין תחומין דאורייתא ליכא למיגזר משום איסור ש"מ תחומין דאורייתא 
! והרמב"ן תירץ ששם אין חשש כל כך, שאין לו צורך חוץ לתחום, ולשמא יצא שלא לדעת לא שכיח, משא"כ כאן החשש תחומין
, וכן חששו שמא יצא שלוש פרסאות, דתחומין (ומין ימצאוהלואי בכמה תח ,שאין החכמים מצויין בכל מקום בתוך התחום)קרוב 

, משא"כ ברוכב על גבי " עירובין, ריש פרק מי שהוציאוהו(נתיבי הלכה)ראה בהרחבה ב"דידהו דאורייתא לדעת רי"ף וקצת גאונים 
  בהמה, אינו שכיח שיצא בטעות ג' פרסאות.

 .מותר להראות סכין לחכם, ויין בבתיהםשבזמן הזה שהחכמים מצ ,ומכאן אני אומר. וכתב המאירי: 22
דלעצמו אינו אלא ! והר"ן דחה קושייתו, אף תלמיד חכם בדין הוא שלא יהא רואה לעצמו ,שאם היה בטעם זה עיקר הרמב"ן והקשה . 23

את ונמצ ,אבל לאחרים אינו אלא שמפני כבודו של חכם אמרו שלא יהא ראוי הסכין לשחוט בו עד שיתן רשות ,לברר את הספק
 .כעשיית כלי ,תינת רשותו תקון גמורנ

 כי רק בו יש חשש שישחיז.ו בדעת הרמב"ם, שרק לעם הארץ אסור, כתבהרשב"א ומאירי  . 24
)יד א ברי"ף, ד"ה . רז"ה )הל' שביתת יום טוב ד,ט( מב"םר. )טו ב דפיו(. רי"ף )הו"ד ברי"ף ורא"ש ועוד(בה"ג  מקורות:. או"ח תצח,א . 25

)ח"ג, הל' יום . ראבי"ה כיסוי הדם(, ד"ה תקלו)סי' . מחזור ויטרי )טו ב ברי"ף, ד"ה מהו(. ר"ן )סי' יב(. רא"ש )מלחמות(. רמב"ן והא(
)בית המאירי  .)לאוין עה, ד"ה אמרינן בפרק אין צדין, שם הו"ד רמב"ם ורש"י(. סמ"ג )עבוה"ק, בית מועד, ב,ג(. רשב"א טוב, סי' תשצ(

 .הבחירה, כ"ח ב', ד"ה אין עם הארץ(
ין כן לשאר הראשונים, לא שייכים טעמים אלו. שכן לפי מה שא. , שכל שוחט רואה סכין בעצמו, שייך האיסורכי רק לטעם הרמב"ם . 26

רש"י שפירש דאוושא מילתא, והוי כעובדא דחול, כשהשוחט רואה בביתו, לא אוושא מילתא. לבה"ג שפירש שמא ילך חוץ לתחום, 
 ראה כדן את הדין.דוקא כשהחכם נמצא חוץ לתחום יש לחוש. לרז"ה שפירש דהוי כעין ראיית מומין, זה דוקא כשחכם רואה, ואז נ



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תצח(

ה   .א יֶׁ הְׁ א ּתִ ּמָ ֶׁ חֹט ּבֹו, ש  ְׁ אֹות ִאם הּוא ָראּוי ִלש  יֹום טֹוב ִלרְׁ ָחָכם ּבְׁ ין לְׁ ִאין ַסּכִ ֵני ֵאין ַמרְׁ ּה ִמּפְׁ חֹט ּבָ ְׁ יֹאַמר לֹו: ָאסּור ִלש  גּוָמה וְׁ ּפְׁ
ִאילֹו ַלֲאֵחִרים.  ְׁ ַהש  מֹו, ָיכֹול לְׁ ַעצְׁ ין לְׁ ָרָאה ַסּכִ ֶׁ ָחָכם ש  ת. וְׁ זֶׁ חֶׁ ְׁ ַמש  ה ּבְׁ ּנָ דֶׁ ֵיֵלךְׁ ִויַחּדְׁ ִגיָמָתּה, וְׁ ֹוֵחט  הגה:ּפְׁ ל ש  ּכָ ֶׁ ה ש  ַמן ַהּזֶׁ ּזְׁ ו ּבַ ָ ש  ַעכְׁ וְׁ

מוֹ  ַעצְׁ ין ּבְׁ ה ַסּכִ ֵרי עַ כָּ  ,רֹואֶׁ בְׁ ּנּו )ּדִ ִחיזֶׁ ְׁ א ַיש  ּמָ ֶׁ יֹום טֹוב, ש  לֹא ּבְׁ ב יֹום טֹוב וְׁ רֶׁ ינֹו ֵמעֶׁ ּדֹק ַסּכִ יֹום טֹוב ִיבְׁ חֹט ּבְׁ ְׁ ה ִלש  הֹות ל ָהרֹוצֶׁ ַהּגָ מֹו ּוַמֲהִרי"ל וְׁ צְׁ

ִחיָטה( ְׁ יוֹ  ;ש  קֹו ּבְׁ ָבדְׁ ַחק, ָיכֹול לְׁ ַעת ַהּדַ ְׁ הּוא ש  ב יֹום טֹוב, וְׁ רֶׁ ָדקֹו ֵמעֶׁ ִנים(ִמיהּו ִאם לֹא ּבְׁ ָ ש  ִחיַטת יְׁ ְׁ   .ם טֹוב )ש 

 או נשבר תיקון שפוד שנפגם

, ואחד גריפת )שנשבר ראשו(דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף: אחד סכין שנפגמה, ואחד שפוד שנרצם  '(ב)כ"ח 
 .)שאף אלו מכשירי אוכל הם(תנור וכיריים ביום טוב, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן 

 , אסור לתקנו ביום טוב. )נמעך, שדרסו עליו ונעקם, אבל לא נשבר(פוד שנרצף אמר רב יהודה אמר שמואל: ש

 .פטיש( ין צריך)שאפשר לתקנו ולפושטו בידיו, ואלא צריכא דאע"ג דמפשיט בידיה  )ומתרץ(פשיטא!  )ומקשה(

 :)ל"ד א'(בפרק המביא גרסינן להלן 

 אין מתקנין את השפוד ואין מחדדין אותו.... תנו רבנן:

 הראשונים שיטות

להשתמש בו בלא תיקון, יכול ולפיכך אסור לתקנו, שכן  נרצף היינו שנעקם מעט,פירש,  ירש" :ונרצם שפוד שנרצף
נרצף היינו נכפף לגמרי, ואסור שפירשו להיפך,  ורז"ה ור"ן 27.שרי, משום שנשבר ראשו . ונרצםוטרחא דלא צריך הוא

 29.כרש"יפסק  והרמ"א 28.מעט לתקנו דשוויי מנא הוא. ונרצם היינו שרק התעקם

 שולחן ערוך

 (ח, הלכות יום טוב, סימן תקט)או"

ּפּוד  .א ִ ַצף, ש  רְׁ ּנִ ֶׁ ִנין אֹותֹו.  ש  ַתּקְׁ ָידֹו, ֵאין מְׁ טֹו ּבְׁ ְׁ ָפש  הּוא ָיכֹול לְׁ ֶׁ י ש  ּקּון, ֲאָבל ִאם ֵאינֹו  הגה:ַאף ַעל ּפִ לֹא ּתִ לֹות ּבֹו ּבְׁ ּיּוַכל ִלצְׁ ֶׁ ָקא ש  ַדוְׁ וְׁ

נֹו )טּור( ַתּקְׁ ר לְׁ יֹום טֹוב, ֻמּתָ ר ּבְׁ ּבַ ְׁ ִנש  ךְׁ וְׁ לֹות ּבֹו ּכָ ֵאי ;ָיכֹול ִלצְׁ יוְׁ ן ָלַרּבִ רּוָחם ח נוּ ים, )ַרבֵּ ן מֹוִרים ּכֵ ב "יְׁ רֶׁ ר ֵמעֶׁ ּבַ ְׁ ִנש  ן ּבְׁ ם ּכֵ ן ּגַ ַתּקֵ ּלֹא ָיבֹואּו לְׁ ֶׁ  ג(, ש 

 

                                                                                                                                                                         
 .)תצח,א, ס"ק ג(ביאור הגר"א על פי  ובשעת הדחק אפשר לסמוך על שאר הראשונים.

! דאין מתקנין את השפוד ואין מחדדין אותובברייתא,  '(ד א"ל)הא אמרינן לקמן באידך פירקין , )ל"ד א', ד"ה ואין(הקשה רש"י ו . 27
 . יום טוב ודברי הכל אי נמי בנרצם מערב ,דההיא דלא כרבי יהודה, תירץו

ואפילו ר' יהודה  ,ותיקונו וחדודו שויי מנא הוא ,ותקון שפוד של עץ היא החלקתו בסכין. והא דאין מתקנין את השפוד, מיירי בשל עץ . 28
 . בעל המאור.כעין שבירה הוא יפהכפושפוד של מתכת שנרצף נמי שויי מנא הוא שהריצוף פחיסה ו .מודה

והיה ארוך יותר מדאי  פסק שפוד שרוצים לצלות בו,ת השו"ע )תקט,ב(, ביאר הגר"א )ס"ק ה( שפסק כרז"ה. שכן ובדע .או"ח תקט,א . 29
יו"ט. ואסור אף לרבי )והיינו דומיא דנשבר, שאינו ראוי לשימוש( אסור לחתכו, ומדסתם, משמע אף בשלא היה יכול לתקנו בערב 

)ודלא כמג"א, ס"ק ד, שפירש דהשו"ע מיירי באפשר לעשות י מנא אסור יהודה, כפירוש הרז"ה, שאף רבי יהודה מודה דשווי
 כתב בשם אחרונים, דיש להחמיר כדעת המאור והר"ן, ודלא כרמ"א. )ס"ק ו(והמשנ"ב  .(. ולפי זה השו"ע אתי כרש"ימאתמול



 

 

 
 
 
 

ב יֹום טֹוב .יֹום טֹוב רֶׁ ֹוָתן ֵמעֶׁ ר ַלֲעש  ָ ש  פְׁ ִאי אֶׁ ֶׁ יִרין ש  ִ ש  ָכל ַמכְׁ ין לְׁ הּוא ַהּדִ  .וְׁ
אי, ָאסּור לְׁ   .ב ָהָיה ָארֹךְׁ יֹוֵתר ִמּדַ לֹות ּבֹו וְׁ רֹוִצים ִלצְׁ ֶׁ ּפּוד ש  ִ פוֹ ש  רְׁ ש ָ לֹא לְׁ כֹו וְׁ  ...ָחתְׁ

 מכשירי אוכל נפש ביום טוב

 יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. רבי (2)אלא אוכל נפש בלבד.  ,אין בין יום טוב לשבת (1): תניא)כ"ח ב'( 

ם" 30? אמר קרא:נא קמאדת אי טעמאמ ה ָלכֶׁ ַבּדֹו ֵיָעש ֶׁ  , הוא ולא מכשיריו. "הּוא לְׁ

ם'אמר קרא  ורבי יהודה   , לכם לכל צרכיכם.'ָלכֶׁ

ם'הא כתיב  נא קמא,ות   !'ָלכֶׁ

 אמר לך: ההוא לכם ולא לנכרים.

  !'הּוא'הא כתיב  ,ואידך נמי

שאי  אמר לך: כתיב הוא וכתיב לכם, ולא קשיא, כאן במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום טוב, כאן במכשירין
 אפשר לעשותן מערב יום טוב.

 :)כ"ח א'(ואמרינן לעיל 

רבא לרב חסדא: דרשינן משמך, הלכה כרבי יהודה. אמר ליה: יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא  אמר ליה
 תדרשון משמאי.

 :)כ"ב א'( יום טובפרק גרסינן לעיל, 

: אין איתיביהמהו לכבות את הדלקה ביום טוב? אמר ליה: אסור. מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר וכו' 
כי ההיא רבי יהודה היא, . מותר, , ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרהמכבין את הבקעת כדי לחוס עליה

 לרבנן. קאמינא אנא

 הראשוניםשיטות 

פסקו כרבי יהודה שמכשירי אוכל נפש שאי אפשר  הראשונים ככל רוב: מכשירין שאי אפשר לעשות מערב יו"ט
הלכה כרבי יהודה, אבל אין מורין כן. אי נמי, ש שרא"ותוספות כתבו ו .השו"עוכן פסק  לעשותן מערב יום טוב, מותרין.

א, וכן שלא תתעשן הקדירה, שהוא אוכל נפש. אבל בדבר שאינו אלא לתשמיש בעלמ דוקא בדבר ,הא דשרי רבי יהודה
  31כתב שמדאורייתא שרו, אלא שחכמים חילקו בהן לפי מה שהן. ן"הרמבו .אסור

                                                
 שמות, פרשת בא, יב,טז.. 30
שאם אתה מחמיר עליו, אתה מונעו לגמרי משמחת  )כגון גריפת התנור(דברים שהם עיקר מכשירי גוף האוכל  )א(לק בין: יחהרמב"ן  . 31

)כגון כיבוי בקעת שלא יתעשן הבית, כיבוי דליקה מחשש איבוד דברים שאינם עיקר אוכל נפש אלא שהם צריכים  )ב(יום טוב. 
אלא שאין  דברים שהם מכשירי אוכל נפש, )ג(, אסורים לגמרי, בין להורות בין לעשות בהן מעשה. ממונו, כיבוי נר מפני תשמיש(

אין מורין, דשכיחי, ולא יבוא להימנע משמחת  )כגון סכין שעמדה, שאפשר לשאול מאחר, או להוליך הבהמה לסכין(צריכים כל כך 
וד ית שפלעיל, סוגוך בסמה ורא ם לרבי יהודה,ג ן שאסור"ה ור"זעשיית כלי, שדעת רנים לגבי הראשונחלקו  עוד יום טוב בגללם.

 ת שם.ר, ובמקורווי ניא של כיבבסוגב א', ", כלעילבה, ראה בהרחהראשונים  ובשיטות כה,סיקת ההלפולגבי לתקנו. ך צריש



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 (תצהסימן  ח, הלכות יום טוב,)או"

ל  .א ת ּכָ ּבָ ַ ש  ָלאָכה ָהֲאסּוָרה ּבְׁ ש   מְׁ פֶׁ ל נֶׁ יֵרי אֹכֶׁ ִ ש  ֵכן ַמכְׁ ָעָרה וְׁ ַהבְׁ חּוץ ֵמהֹוָצָאה וְׁ , וְׁ ש  פֶׁ ל נֶׁ ת אֹכֶׁ אכֶׁ לֶׁ יֹום טֹוב, חּוץ ִמּמְׁ ֲאסּוָרה ּבְׁ
מֹול.  תְׁ ֹוָתם ֵמאֶׁ ר ַלֲעש  ָ ש  פְׁ ּלֹא ָהָיה אֶׁ ֶׁ ל נֶׁ  הגה:ש  אֹכֶׁ ִמיִרין ֲאִפּלּו ּבְׁ ֵיש  ַמחְׁ ב יֹום וְׁ רֶׁ אֹו ֵמעֶׁ ָלל, ִאם ֲעש ָ ֵאינֹו ֵמִפיג ַטַעם ּכְׁ ֶׁ ל ש  מֹו ּכָ ש  ַעצְׁ פֶׁ

מַ  ;ל("טֹוב )אֹור ָזרּוַע ּוַמֲהִרי ּנּוי )סְׁ ִ ֵדי ש  ֹותֹו ַעל יְׁ ר ַלֲעש  ךְׁ יֹום טֹוב, ֻמּתָ ֵיש  ּבֹו צֹרֶׁ ב יֹום טֹוב וְׁ רֶׁ אֹו ֵמעֶׁ ַר "ִמיהּו ִאם לֹא ֲעש ָ   .ן("ג וְׁ

 בשרטלטול שפוד שצלו בו 

)מיד לאחר שנצלה , אסור לטלטלו ביום טוב )ביום טוב(ואמר רב יהודה אמר שמואל: שפוד שצלו בו בשר  '(ב)כ"ח 

 . הצלי, לפי שנמאס ומוקצה, וכבר נעשה צורך יום טוב(

 ומניחו בקרן זוית. אדא בר אהבה אמר רב מלכיו: שומטורב 

 ת בשר.ב הונא: והוא שיש עליו כזיאמר רב חייא בר אשי אמר ר

)שמותר לסלקו כדי שלא רבינא אמר: אף על פי שאין עליו בשר מותר לטלטלו, מידי דהוה אקוץ ברשות הרבים 

 .יזיק(

 שיטות הראשונים

אמר שמואל כרבי  )שבת קנ"ז א', גבי כרכי דזוזי(דבפרק מי שהחשיך  תוספות: הקשו האם מדובר בעץ המיוחד לשפוד
דלאחר מלאכתו אין כאן תורת כלי  ,ע דאית ליה מוקצה. ותירצו, דשאני שפודשמעון, דלית ליה מוקצה, והכא משמ

, נראה רבינו ירוחםמדברי ו. ומותר לטלטלו בכל ענין שירצה ,תורת כלי עליו ,מיוחד לשפודונראה מדבריהם דכשעליו. 
 33.כתוספותפסק  השו"עו 32.שאפילו בשפוד המיוחד לצלות בו מיירי

, רשב"אכתב  תוספותהסכים לפירושו. ובשם  ורשב"א 34.פירש בגרירה וטלטול מן הצד ש"יר: שומטו ומניחו בקרן זוית
  35.כרשב"אפסק  והשו"ע דשומטו משמע אפילו בטלטול גמור, וכל שמותר לטלטלו, מותר להניחו בכל מקום שירצה.

ולסלקו  ,לטלטולי בטלטול גמורדשרי  רי"דו , אור זרוע,רש"י: דעת , לאחר שצלו בול שפוד שאין עליו כזית בשרוטלט
  37.השו"עוכן פסק  36.ניחו בקרן זויתשרי רק לשומטו ולהד ורא"ש רי"ף. ודעת שלא יזוקו בו אנשי ביתו

                                                
 .רך גופולא התירו לטלטלו אלא לצו ,אלא מעשה קוץ בעלמא ,כתב דמאחר שאינו עושה מעשה כליש . 32
תולדות )רבינו ירוחם . )כ"ח ב', ד"ה רבינא(תוספות מקורות:  .)שרק אם לקח עץ שאינו מיוחד לשפוד אסור לטלטלו(או"ח תקיח,ג  . 33

 ן הבין ב"י מדבריהם.. כח"א( ,דתיב נאדם וחוה, 
! אם יש עליו כזית בשר ית שמאי,מעור שמטלטלו אפילו לב ! דמאי שנאאפילו בהדיא יטלטלנו ,כיון שיש עליו בשר והקשה רשב"א, . 34

 . וראה להלן שתלוי הדבר בגירסאות השונות. פחות מכזית לודהכא אין צריך כזית בשר אלא אפיותירץ, 
. וכן הובאו שתי הדעות )הו"ד בחי' הרשב"א(. תוספות )חי' ד"ה אמר שמואל; עבוה"ק, ב,ט, עמ' רמט("א או"ח תקיח,ג. מקורות: רשב . 35

 .בחי' המאירי
ל גירסת רי"ף . אב, מידי דהוה אקוץ ברשות הרביםולילטלט שריאף על פי שאין עליו בשר אמר רבינא : )וכעין זה ברי"ד(גירסת רש"י  . 36

, אלא אהא דאמר לעיל מיניה, דלא קאי אטלטול, מידי דהוה אקוץ ברה"ר. ופירשו, שרי: רבינא אמר אפילו אין עליו כזית בשר, ורא"ש
 .שומטו ומניחו בקרן זוית. ורבינא התיר לשמוט, אף שאין עליו כזית בשר. על פי ב"י

)ח"ב, הל' יום טוב, אור זרוע  .)סי' יג(רא"ש  .)פסקיו, כ"ח ב', ד"ה אמר רב יהודה(רי"ד  .)כ"ח ב', ד"ה שרי(רש"י או"ח תקיח,ג. מקורות:  . 37
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, ואפילו שאם יש פחות מכזית בשר על השפוד, מותר לטלטלו מן הצדא. , ארשב": דעת בשרטלטול שפוד שיש עליו 
העיטור, אור זרוע, רא"ה, ר"ן, וכן עולה מגירסת ו כזית בשר, מטלטלו טלטול גמור. יש עליב. ואם . ללא חשש היזק

 38., אפילו יש עליו כזית בשר, הותר רק טלטול מן הצדרי"ף ורא"שולפי גירסת . ושבולי הלקט

 ערוך שולחן

 (ח, הלכות יום טוב, סימן תקיח)או"

ֶׁ   .ג , ש  ךְׁ לֹו ַאַחר ּכָ טְׁ ַטלְׁ ר, ָאסּור לְׁ ש ָ ָצָלה ּבֹו ּבָ ּפּוד וְׁ ִ ש  ֻיָחד לְׁ ֵאינֹו מְׁ ֶׁ טוֹ ָלַקח ֵעץ ש  ֹומְׁ א ש  ּלָ ִלי, אֶׁ ֵדי  ֵאינֹו ּכְׁ ן ָזִוית ּכְׁ רֶׁ קֶׁ יחֹו ּבְׁ ּוַמּנִ
ש ָ  ּלֹא ִיּזֹקּו ּבֹו, ֲאִפּלּו ֵאין ָעָליו ּבָ ֶׁ ָלל. ש  בַּ  הגה:ר ּכְׁ ה )ַרמְׁ צֶׁ ֵטל ַהּכֹל, ֲאִפּלּו ֻמקְׁ ַטלְׁ ר לְׁ ש  ֻמּתָ פֶׁ ל נֶׁ ךְׁ אֹכֶׁ צֹרֶׁ ַכי ר"ם פ"ּולְׁ ּדְׁ ּכֹל "א ּוָמרְׁ פ ּבַ

ִבין( ָערְׁ  .מְׁ

 

                                                                                                                                                                         
 .סי' שנז(

ומשמע אפילו  שיש עליו בשר."והוא  :בר אשי אמר רב מר רב חייאא, דגירסת רשב"א ודעימיה: ")תקיח,ג, ד"ה אפילו(וביאר בביה"ל  . 38
דבהיה עליו י דהוה אקוץ, שכן זו מימרת רבינא שאחרי זה. ולפי זה הוסיף רשב"א, . ועל כרחך לא משום היזק הוא, מידפחות מכזית

רק פ תין,במתני ,וכמו דאמרינן לענין עור), ומטלטל להדיא, ואפילו שלא במקום הזיקא כזית בשר, אין צריך אפילו לעשות שינוי
, הדין )והיא הגירסה שלפנינו, דפוס וילנא(י"ף ורא"ש . אבל לגירסת ר(מטלטל את העור אגבה ,דאם יש עליו כזית בשר, י"א א', קמא

, אמר רב חייא בר אשי שזה )בטלטול מן הצד, וראה לעיל(האחרון של הרשב"א אין לו מקום, שכן לאחר שהתיר רב מלכיו לשמוט 
)עשרת . עיטור ' רמט()עבוה"ק, ב,ט, עמא רשב". מקורות: שאפילו בכזית, לא התירו טלטול גמורדוקא אם יש עליו כזית בשר. הרי 
)טו ב . ר"ן )סי' רנא( שבולי הלקט. )חי' ד"ה אר"ח(ה רא" .)ח"ב, הל' יום טוב, סי' שנז(. אור זרוע הדברות, הל' יום טוב, מחלוקת ג(

 .)סי' יג(. רא"ש ברי"ף, ד"ה והוא(
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