
 

 

 

 

 

 שבת ויום טוב ביצה שנולדה בזה אם מותרת בזה 

רב אמר: נולדה בזה, אסורה בזה. ורבי יוחנן אמר: נולדה  ,להיפך( וא הדין)הסמוכים, והשבת ויום טוב  ,אתמר )ד' א'(
 בזה, מותרת בזה.

: הלכה כארבעה )עירובין ל"ח ב'( ?! והאמר רב)והרי הם כיום אחד ארוך(נימא קסבר רב קדושה אחת היא  )ומברר(
 ! למזרח, ולשני למערב( חדליום אּוְמָעֵרב )דאמר שתי קדושות הן  ,זקנים ואליבא דרבי אליעזר

שסעודת שבת צריכה הזמנה מיום  )דאמר הכנה בידי שמים נאסרת מיום טוב לשבת,אלא הכא בהכנה דרבה קמיפלגי 

 ליה הכנה דרבה, ורבי יוחנן לית ליה הכנה דרבה. ; רב איתמגזרת הכתוב( ,חול

דרב פפא, ואמרי לה ההוא גברא דאתא לקמיה דרב פפא. הוו ליה הנך ביצים משבת  )בעל הבית(אושפיזכניה 
 .(ביום טוב היום נולדו והיה רוצה לאכלן למחר)ליום טוב 

. אמר ליה: מהו למכלינהו למחר? אמר ליה: זיל האידנא ותא למחר. דרב לא מוקי )דרב פפא(אתא לקמיה 
, )לאחר סעודת יום טוב עד מחר(, מיומא טבא לחבריה )לא היה מעמיד מתורגמן לפניו לדרוש דרשה לרבים(אמורא עלויה 

 .)שרב היה מורה בדרשתו, ושיכור אסור להורות(משום שיכרות 

)שכחתי ושגגתי, והייתי מורה , אשתלאי )אם הוריתי לך אתמול בשכרותי(למחר אמר ליה: איכו השתא כי אתא  )ד' ב'(

: הלכתא כותיה )לקמן, ה' א'(: רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. הא אמר רבא )הייתי אומר לך(, ואמרי לך בו היתר(
שבת לאכלה ביום טוב, בולדה )לעניין ביצה שנבין לחומרא  )בשני ימים טובים של גלויות(דרב בהני תלת, בין לקולא 

 .(אש השנהובשני ימים טובים של ר

 שיטות הראשונים

, כשחל יום טוב הראשוניםהקשו : הלכה כרב, שנולדה בזה אסורה בזה. והאם אסורה מהתורה או מדרבנן 'נולד'הכנת 
מכל מקום ד )תירוץ א'( תוספותלאחר השבת, והביצה נולדה בשבת, מאתמול גמרה לה, ביום שהוא חול! וביארו 

. רבינו ירוחםוכן דעת  1אסורה מהתורה.ייתכן שלפי זה, כשנולדה בשבת הרי זו הכנה, דגם בשעת לידה שייך הכנה. ו
 3.מהתורהק שאיסורו פס והרמ"א 2, שאיסורה מדרבנן.ור"ן ,חינוך, רשב"א, רמב"ןודעת 

                                                
שחלק עליו. וראה  )או"ח תקיג,ה, ס"ק ח(כדבר פשוט, בהבנת תירוצם הראשון. אמנם ראה מג"א )ביצה א,ג(  'ים של שלמה'כן נקט ה .1

 וראה בתוספות תירוץ נוסף. . וראה להלן.()ס"ק לאשדן בדעות. וראה כף החיים  )ס"ק טז(שער הציון 
שאין לידה דומה להכנת  ,אתה צריך לידע. מכל מקום שמחמת לידתה אנו נהנין בה ,שהלידה כמו כן נקראת הכנהלשון הרמב"ן:  זה .2

 ,ה ליומא היאמדין תורה הכנ ,הכנת לידהאבל  .ש מכין לחבירו דבר תורהוואין יום קד ,אלא למחר ,שהכנת גמר אינה ליומא .גמר
מפני  ,מדבריהם ?ולמה אסרו אותה .למחר בשני שמותרת , ואין צריך לומרוכן יום טוב, דשבת מכינה לעצמה ,ומותרת היא ביומה
 .יו"ט מכין לשבתיה ונמצאת הכנתה ליום שני והוה ל ,שכבר נאסרה ביומא

שאיסורו דרבנן  (ט)סעי' , ושו"ע הרב )תקיג,ה, ס"ק ח(דעת המג"א הביא דיון באחרונים, ו )תקיג,ה, אות טז(או"ח תקיג,ו. ובשער הציון  .3
 .)אמנם דעת שער הציון נוטה שאיסורו דאורייתא, עיי"ש, ונשאר בצ"ע(

. )תולדות אדם וחוה, נתיב טו, חלק ה, אות כ"ב(. רבינו ירוחם )ד' א', ד"ה רב אית ליה(. רשב"א )ד' א', ד"ה אלא(תוספות  :מקורות 
 .)מצוה רצח(. חינוך )א ב ברי"ף, ד"ה דרב(. ר"ן ות ה', ב ב ברי"ף, ד"ה אמר הכותב דברי ה"ר אפרים()מלחמרמב"ן 
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, א' ב' בימיםאירע יום טוב שאם  4,הר"ןמשמע מדברי : ' דיו"טביום ב ו לאכלהשבת ויום טוב, ונולדה ביצה בשבת, מה
וונא, אף ביום שני אסור. משמע שבכי האי ג ירוחם רבינו. ומדברי מהרי"לכתב וכן  5.מותר ביום ב'ונולדה ביצה בשבת, 

 6.כמהרי"לפסק  הרמ"או

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקיג(

יֹום טוֹ  ִאם נֹוְלָדה  .ה ת ,ב ִראׁשֹוןּבְ רֶּ ִניבְּ  ֻמּתֶּ ֵני יָ  ,יֹום טֹוב ׁשֵ ׁשְ ֵני  יםטֹובִ ִמים ּבִ ׁשְ ֻלּיֹות, ֲאָבל ּבִ ל ּגָ ל יםטֹובִ ִמים יָ ׁשֶּ רֹאׁש  ׁשֶּ
ה.  זֶּ ה, ֲאסּוָרה ּבָ זֶּ ה, נֹוְלָדה ּבָ ה ָלזֶּ ת ְויֹום טֹוב ַהְסמּוִכים זֶּ ּבָ ׁשַ ָנה ְוֵכן ּבְ ָ יֹום א' ב הגה:ַהׁשּ ם, ְוִאם יֹום טֹוב ּבְ ְפֵניהֶּ ּלִ ת ׁשֶּ ּבָ ׁשַ ' ְונֹוְלָדה ּבְ

ֻלּיֹות  ל ּגָ יֹום ב' ׁשֶּ ר ּבְ  ל(.")ַמֲהִריֻמּתָ
ר ִלְסמְֹך ָעָליו  הגה:. ..  .ו ְתמֹול, ֻמּתָ ּנֹוְלדּו ֵמאֶּ ּמֹו ׁשֶּ יֹום טֹוב ִראׁשֹון ּוֵמִסיַח ְלִפי ּתֻ יִצים ּבְ ִביא ּבֵ יָצה(. ְוגֹוי ַהּמֵ ַכי ֵריׁש ּבֵ ָחל ְוַדְוָק )ָמְרּדְ יֹום טֹוב ׁשֶּ א ּבְ

ת ּבָ ׁשַ ָחד ּבְ אֶּ ָחל ּבְ יֹום טֹוב ׁשֶּ בּוַע, ֲאָבל ּבְ ָ ְמַצע ַהׁשּ אֶּ ָאז ֵיׁש ָלחּוׁש  ,ּבְ אׁשֶּ ּמָ אֹוַרְייָתא נֹוְלָדה ׁשֶּ ת ְוָאסּור ִמּדְ ּבָ ׁשַ יֹום טֹוב ּבְ ֵאין גֹוי ֵמִסיַח ְלִפי  ,ּבְ

ֱאָמן ּמֹו נֶּ ָנן ; ְוַדְוָקא בְּ )לומר שנולדה בערב שבת( ּתֻ ַרּבָ א ּדְ ּלָ ֵאינֹו אֶּ ֱאָמן, ּדְ ָנה, נֶּ ָ ִני, ֲאִפּלּו רֹאׁש ַהׁשּ יֹום טֹוב ׁשֵ ן יֹום טֹוב ִראׁשֹון, ֲאָבל ּבְ ׁשֶּ רּוַמת ַהּדֶּ )ּתְ

 .ט("סי' ע

 עצים שנשרו מן הדקל בשבת וביום טוב 

 .7לו()הסמוך  ו"טבשבת, אסור להסיקן בי )שנשבר(יוחנן: עצים שנשרו מן הדקל  מר רביא ב'()ד' 

אי ). מאי טעמא? ביצה משום דביומא (, דהכא שייך למיסר טפי)שאמרתי בה נולדה בזה מותרת בזהואל תשיבני ביצה 

, ולא קא שרי לה עד למחר, מידע כן( )שיש בני אדם גומעים נמי חזיא לגומעה (לאו דאסירא משום דנולדה בשבת
 .בוא להתיר ביצה שנולדה ביום טוב(ולא י) דבת יומא אסורה )כי שרית ליה למחר, ולא אתמול(ידיע 

אתי למימר  ,, אי שרי להו למחר)גם בלא איסור מוקצה אסורים, שאין מבערים אש בשבת(עצים דלא חזו ליומייהו 
 דלא חזו להסקה. ,משום שבת הוא )שלא ביערנום(ואתמול  ,נמי שרו )כשנשרו ביום טוב( ביומייהו

 מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן. תוך התנור ביום טוב,אמר רב מתנה: עצים שנשרו מן הדקל ל

 ? )כשמוליכן בתנור מזוית לזוית(והא קא מהפך באיסורא  )ומקשה(

 . )שהאיסור בטל ברוב(בהיתרא קא מהפך  ,כיון דרובא דהיתרא נינהו, כי קא מהפך ומתרץ()

                                                
, אסור ביום טוב שני, משמע הא אם חל יום )כלומר יו"ט ראשון חל בשבת, ויו"ט שני ביום ראשון( שכתב שאם חל יום טוב ביום ז' א' . 4

 .)טור, או"ח תקיג, ס"ק ג(דרכי משה טוב א' ב', שרי ביום שני. כן דייק בדבריו ב
דממה נפשך, אם יום ראשון הוא יו"ט, אם כן יום שני הוא חול ושרי, ואם שני יו"ט, א"כ יום ראשון היה חול, ואם כן הפסיק יום חול  . 5

 בין שבת ליו"ט, ושרי.
רבינו ירוחם  מקורות:עיי"ש.  מה נפשך מותר,למה תיאסר ביום השני, הלא מ או"ח תקיג,ה. וכן תמה הב"י על דברי רבינו ירוחם, . 6

 . (כגסעי' )הל' יום טוב . מהרי"ל )א ב ברי"ף, ד"ה איתמר(. ר"ן  )תולדות אדם וחוה נתיב ט"ו, ח"ה(
משום דהוו להו נולד. ואסרי להו רבנן גזירה , אסור להסיקן ביום טוב בפני עצמן ,משום הכנה דרבה. ואם נשרו מן הדקל ביום טוב . 7

 )אות ר(הבין מדבריהם דחד טעמא נינהו. ועיי"ש. וקרבן נתנאל  )תקז, ס"ק ד(. המג"א )סי' ב(. רי"ף ורא"ש ום שמא יעלה ויתלושמש
 דחה דבריו וכתב דתרי טעמי נינהו. 
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 9ה.לכתחל )בידיים(אין מבטלין איסור  8:ותנןוהא קא מבטל איסורא לכתחלה, 

  , מבטלין.)כגון מוקצה דהכא(. אבל בדרבנן )כגון תרומה(הני מילי בדאורייתא 

)הרי האיסור לא ולרב אשי דאמר כל דבר שיש לו מתירין, אפילו בדרבנן לא בטיל, מאי איכא למימר  )ומקשה(

 ?!בטל, וקא מהפך באיסורא(

 איסורא.הכא, מקלא קלי  ;מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניההני  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

דהא דמרבה עליהם עצים מוכנים, איירי גם  רשב"א: דעת , האם גם כשהאיסור ניכרךבהיתרא קא מהפ ,כי קא מהפך
שאין ביטול מועיל לדבר שהוא ניכר  ,אין ביטול מועיל להם ,שאם עצי האיסור ניכרים הר"ןדעת ו 10כשהאיסור ניכר.

 11.הרמ"אוכן פסק  .לעין

)אלא  ור עצים של היתרדדוקא כשיש בתנ אן דאמראיכא מד ר"ןו 12רשב"א ותבכ: עצים מוכנים ומסיקןמרבה עליהם 

 פסק כדעה השו"עו 14., מותרבתוך התנור היתר אין עצישאף אם נראה  הרא"שומדברי  13.שאין בהם שיעור לבטל עצי האיסור(
 15.ראשונה

 ,, שאם נשרו בשבתיחיאל ה"רבשם אחיו, כתב  הטור: רוצה לבטלם ברוב ביו"ט שאחריוו לתנור בשבת עצים שנפלו
 פסק  השו"עו 17.על ידי ביטול ברוב שסובר שמותריםנראה עצמו  הטור מדבריו 16.די ביטול ברובאפילו על יאסורים 

                                                
 . אם שוגג, מותר. ואם מזיד, אסור ,נפלו שם חולין "כסאה תרומה שנפלה לפחות ממאה, ואח: ה,ט()תרומות  . 8
 .אסור, אבל לאערובי ולבטולי בידים .הני מילי היכא דאיערב ממילא ,על גב דאיסורא בטיל ברובאדאף  . 9

צריך רוב  מישו, אינו בטל, אלא הכאלא מתורת ביטול נגעו בה, דכל דבר שהוא בעין וניכר בשעת תש, ד)חי' שבת(כן כתב רשב"א  . 10
)תקז,ב, ד"ה כתב כדעת הר"ן. וראה ביה"ל  )חי'(ם צ"ב, שכן כאן אמנ כמטלטל בהיתר. אכדי שלא ייראה כמטלטל את האיסור אל

 שעמד על הסתירה. ונראה שגם דעת הרא"ש שאף כשניכר מותר, ראה הערה בפיסקה הבאה.שלא( 
 ,רים שרי, דאפילו ניכלהלכה כן נראהשו ,לקו בזהיכל שאר המחברים לא חכתב ש י' ו()סאמנם הרש"ל ב'ים של שלמה' או"ח תקז,ב.  . 11

שיש )ס"ק יא( וכן כתב המשנ"ב . )ס"ק ב(המג"א . וכן כתב בשמו , עיי"שדאין זה דומה לשאר ביטולים, דהכא מיקלי קלי איסורא
כתב דבמקום שאי אפשר לאפות בתנור אחר, אפשר לסמוך על המתירין.  )אות טוב(פוסקים המקילים בדין זה ביותר. ובכף החיים 

 .)ב א ברי"ף, ד"ה כיון(ר"ן . (והאד"ה והא; שו"ת ח"א תפה; חי' שבת כ"ט א', ד"ה  )חי' ביצה ד' ב',רשב"א  מקורות:
וכן  .אבל אח"כ כתב שאפשר שהטעם משום דמקלא קלי, ואפילו אין עצים אחרים מותרבתחלת דבריו,  בחידושיו, רשב"אכן כתב  . 12

 .)תקז, אות יז(ראה שעה"צ  .(בזהתפה כתב להקל  'שלו כתב להחמיר, ובסי 'שבסי)לא ברורה דעתו בותיו בתשו
 . ר"ן.והכי מוכחי מקצת נוסחי דגרסי מוסיף ומרבה עליהם עצים מוכנים . 13
הלכך בשבת ויום טוב ושני ימים טובים של ראש השנה אסור שכתב: ... )סוס"י א(מדברי הרא"ש  )תקז,ב, ד"ה שלא(כן הוכיח ביה"ל  . 14

דהשתא הוכנו מערב יום טוב וכן הלפידים שכבו  ,בראשונה. אם לא שנדלקו ונכבו בחול להדליק בלילי יום טוב שיורי הפתילה שכבו
עכ"ל. והרי לפידים לא נתערבו מקודם, וגם אם מערב אותם, כדרב מתנה.  אם לא שירבו עליהם עצים אחרים ויבטלם ברובבראשון. 

 . ת, סי רנג()הל' שביהיו גם אחר כך ניכרים. ודברי הרא"ש נובעים מדברי ספר התרומה 
המשנ"ב ביאר סתם הדברים,  )או"ח(הביא דברי הר"ן. ואף שבשו"ע  )או"ח תקז,ב(. וכן הב"י )ראה ביאור הגר"א ס"ק יג( יו"ד צט,ו . 15

, )ס"ק ז(כתב עוד המשנ"ב ו נראה שנוטה להקל, כדעת הרא"ש, עיי"ש. )ד"ה שלא(אמנם בביה"ל . בואר ביו"דדבריו על פי המ )ס"ק ז(
 .מודה הכא משום דהאיסור נשרף ,)ראה להלן( י האי גוונאשמחמיר מלבטל איסור לכתחלה אפילו בכ ()יו"ד צט,ו רמ"א שםל אפילוד

 .)שו"ת ח"א סי' שלו; סי' תפה; חי' ד' ב' , ד"ה אבל בדרבנן(. רשב"א ד"ה ומינה( ב ברי"ף, )בר"ן  מקורות:
אסורין מדאורייתא  ,אבל הנך שנשרו בשבת ,גזירה שמא יעלה ויתלוש ,דרבנן דבההיא ליכא אלא איסור ום טוב,ולא דמי לנשרו בי . 16
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 18.כדעה ראשונה

 מבואר שאם נפלה סאה תרומה לפחות ממאה, בתרומותבמשנה : , מדרבנן או מדאורייתאאין מבטלין איסור לכתחילה
 ראב"דדעת טעם שאין מבטלים איסור לכתחילה. , שהוא מארומבואח"כ נפלו שם חולין, אם במזיד, אסור. בגמרא 

בשם  רשב"א ור"ן. וכן כתבו דרבנן, מפני שביטל איסור קנסשהוא  רמב"םדעת ו 19שאסור מן התורה לבטל איסור.
 21סתם דבריו. שו"עוה 20.דכל איסורין שבתורה, מדאורייתא מבטלין אותן לכתחילה תוספות

 ר"ידעת  22שמבטלים כל איסור דרבנן, אפילו בידיים. רבינו שמחהדעת : הני מילי בדאורייתא, אבל בדרבנן מבטלין
שלבטל בידיים  רשב"ארמב"ן ודעת  23דהיינו דוקא באיסור דרבנן שאין לו שורש מן התורה, כמוקצה. התוספותבעל 

ובתרומת נפל מעצמו, מרבה עליו ומבטלו, אפילו יש לו עיקר מהתורה. אסור, אף בשאין לו עיקר מהתורה, אמנם אם 
שאף באיסור דרבנן, אסור, אף לרבות  רא"ש ורא"הודעת  24., לבטל בידייםחו"ל בלבד הקילו יתר משאר איסורין

 26.כן נוהגין, ואין לשנותשו ,רא"שכבשם יש אומרים כתב  רשב"א. והרמ"אכרמב"ן ופסק  והשו"ע 25.ולבטלו

                                                                                                                                                                         
 .ובאיסור דאורייתא אין מבטלין איסור ,משום הכנה ום טובבי

שאז , מאתמול ביום קודש שנגמרה ,או בשבת שאחר יום טוב ,אלא בביצה שנולדה ביום טוב שאחר השבת ,הכנה דאורייתאשאין  . 17
אלא  ,לית בהו משום הכנה דאורייתא ,אלא שנתגדלו קצת בשבת, העצים כבר נגמרו ביום חול. אבל מתחדש בריה חדשה לגמרי

, איסור הכנת קודמת סוגיאראה ו .וכמו עגל שנולד ביו"ט שאחר שבת, דשחטינן ליה, אע"פ שנתגדל בשבת), מדרבנן כעין הכנה
הוסיף, שהרי אף אם )תקז, ס,ק ו( . ובביאור הגר"א קז,ד, ד"ה אע"פ()תב"ח  .('נולד' מהתורה או מדרבנן, שכן דעת רמב"ן, רשב"א, ור"ן

שהרי מדאורייתא לא הכין נתלשו ביו"ט עצמו אינם נאסרים אלא מדרבנן, א"כ מה שהוכנו לכך בשבת שלפניו, לא יהיה חמור יותר )
 .כלל(

. וכתב שביום טוב שלפני השבת, ה שנוטה לדבריהם()ונראהביא דברי המקילים  )ד"ה אפילו, ושעה"צ אות כח(ובביה"ל  או"ח תקז,ב. . 18
 לכל הדעות אינו אלא מדרבנן. עיי"ש.

)זרוע של איל נזיר, שניתן לכהן ואסור לזרים, והאיל כולו נאכל לבעליו, כדין שלמים, אף  זרוע בשלהל )חולין צ"ח ב'(דמדקרי ליה  . 19
 . ר"ן.דאורייתא הוא ,דמאי דאמרינן אין מבטלין איסור לכתחלה ה, שמע מינ)שהותר לבטל האיסור( דוש הואיח שהתבשל עם האיל(

יש להדגיש שגם לראב"ד, שאיסורו מהתורה, לאחר שנפלו, אפילו במזיד, אזי מדין תורה מתבטל ברוב ואין איסורו אלא דרבנן, וזה 
בשוגג פליגי ר' יהודה ור' יוסי, וקיי"ל כר' , במזיד לא בטיל - מדרבנן .מדאורייתא בטיל ואפילו במזיד ,טילמיהו היכא דעבר ובלשונו: 

  יוסי דאמר בשוגג בטלי.
שאין מצוה  ,משא"כ בשאר איסורין שבתורה ,אלא שמצוה לבטלו ,דושו שמותר לבטלויאין ח ,דוש הואיח דזרוע בשלה והא דאמרינן . 20

 ה. ר"ן. לבטלם לכתחל
מבואר שסובר כמאן דאמר שאסור  )סי' נז(הרב ר' מנחם עזריה בתשובה הביא מחלוקתם, וכתב שמדברי  )ס"ק ז(יו"ד צט,ה. והש"ך  . 21

)איסור . ראב"ד )חולין לה ב ברי"ף(. ר"ן )תורת הבית, בית ד, ריש שער ג(. רשב"א )פיה"מ תרומות ה,ט(רמב"ם  מקורות:מדרבנן. 
 .(, פרק ב, ד"ה והא דאמרינן הכא; הו"ד ברשב"א ור"ןמשהו

שכל שאינם איסורי תורה ממש מותר  כרבינו שמחה, נראה הרמב"םמפשט דברי כתב ש (כות אסורות, טו,)הל' מאכלווהכסף משנה  . 22
 כתב שדעת הרמב"ם כר"י בעל התוספות, להלן בסמוך. )פרק כל הבשר(. אמנם הגהות המרדכי לבטל איסור לכתחלה

יש לו קצת כתב הרשב"א שו "ל.וחלת חו "לותרומת חו ,שאין להן עיקר אלא משום גזירה בלבד ,כבישולי נכרים וגבינה של נכריםו . 23
 .כלומר ואפילו לאכלה זר ,תרומת חו"ל מבטלה ברוב :אמר שמואל ('ז א")כמדאמרינן בבכורות בריש פרק עד כמה  ,על מה שיסמוך

ואוכלה. וכן כתב  ,ובומערבין אותה בידים בר ,אלמא תרומת חו"ל מבטלין אותה לכתחילה, וכו', ואכיל לה בימי טומאתו ,רבה מבטלה
 .ואוכלה בימי טומאתו( ,)הל' תרומות יג,יא. שם פוסק הרמב"ם שתרומת חו"ל מותר לבטלה ברובהרמב"ם 

שבתרומת רשב"א. והביא הרמב"ן ראיה  אבל לא לזרים. ,לא אמר אלא לכהן טמא ,ואפילו להאכילה לזרים. ולדעת רבנו שמשון ז"ל . 24
 .)ריש פרק כל הבשר, עיי"ש(, ממסכת חולין חו"ל הקילו יותר

 היכא דמקלי קלי איסורא.דוקא  ,ת הגמראהיינו כמסקנ ,ומה שכתוב אבל בדרבנן מבטלין . 25
. רא"ש )משמרת הבית(. רא"ה )תורת הבית הארוך, בית ד, שער ג(. רשב"א )חי' יבמות פ"ב ב', ד"ה עוד אני(רמב"ן  מקורות: יו"ד צט,ו. . 26
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 ן ערוךשולח

 )או"ח, הלכות יום טוב, תקז(

רּו בְּ   .ב ָפָניו ָאסּור ְלַהִסיָקן, ִאם ָנׁשְ ּלְ ת ׁשֶּ ּבָ ׁשַ יֹום טֹוב אֹו ּבְ ל ּבְ קֶּ רּו ִמן ַהּדֶּ ׁשְ ּנָ ֵעִצים ׁשֶּ י ׁשֶּ ּנּור, ַאף ַעל ּפִ תֹוְך ַהּתַ יֹום טֹוב ּבְ
ם ֵעִצים מּוָכִנים,  ה ֲעֵליהֶּ ּלֹא ִיְהיּו ֲעֵצי ִאּס ַמְרּבֶּ ִרים ׁשֶּ ֵביָצה(, "ן פ")רּור ִנּכָ לּו ק ּדְ ּטְ ְתּבַ ּיִ ם ַעד ׁשֶּ הֶּ ע ּבָ ּלֹא ִיּגַ ָלן; ּוִבְלַבד ׁשֶּ ּוְמַבּטְ

ּטּול בְּ  ַאֲחָריו ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ּבִ ּלְ יֹום טֹוב ׁשֶּ ת, ָאסּור ְלַהִסיָקן ּבְ ּבָ ׁשַ ּנּור ּבְ ּתַ רֹב. ֲאָבל ִאם ָנְפלּו ּבַ  רֹב.ּבְ

 סימן צט( )יו"ד, הלכות תערובות,

לֹו, ֵאין מֹוִסיִפין ָעָלי  .ה עּור ְלַבּטְ ֵאין ּבֹו ׁשִ ר ׁשֶּ ה. ַוֲאִפּלּו ָנַפל ְלתֹוְך ֵהּתֶּ ִחּלָ ִלין ִאסּור ְלַכּתְ לוֹ ֵאין ְמַבּטְ ֵדי ְלַבּטְ ר ּכְ ּתֵ  ...ו הֶּ
לֹו. ְוִאם  .ו ֵדי ְלַבּטְ ָיַדִים ּכְ ם, ֵאין ְמָעְרִבין אֹותֹו ּבְ ְבֵריהֶּ ל ּדִ ר  ִאסּור ׁשֶּ ּתֵ הֶּ ֵמִזיד, ָאסּור. ֲאָבל ִאם ָנַפל ֵמַעְצמֹו, ְוֵאין ּבַ ה ֵכן, ּבְ ָעש ָ

לֹו, ֵדי ְלַבּטְ לֹו. ּכְ ה ָעָליו ּוְמַבּטְ  ַמְרּבֶּ

אֹוַרְייָתא הגה: ִאּסּור ּדְ מֹו ּבְ ָנן אֹו ְלהֹוִסיף ָעָליו, ּכְ ַרּבָ ל ִאּסּור ּדְ ֵאין ְלַבּטֵ ם ָהרֹא ְוֵכן נֹוֲהִגין, .ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ׁשֵ ּנֹות. )טּור ּבְ ה ִסיָמן "ׁש ּובת"ְוֵאין ְלׁשַ

ַהת ש"צ ה פן ּוָמְרדְּ "ה ור"ה בב"ד ּורא"ד ּוְבַהּגָ ֵביָצה("ַכי ַוֲאֻגּדָ  ...ק ּדְ

 של גלויות  מים טוביםביצה שנולדה באחד משני י

חד מינייהו חול הוא, וממה נפשך )דרב אמר: נולדה בזה, מותרת בזה  (1) -אתמר, שני ימים טובים של גליות  )ד' ב'(

 אסי אמר: נולדה בזה, אסורה בזה. ורב (2). שריא(

)ומברך המבדיל בין לימא קא סבר רב אסי קדושה אחת היא?! והא רב אסי מבדיל מיומא טבא לחבריה  )ומקשה(

 !(27קודש לחול

 ועביד הכא לחומרא והכא לחומרא. 28רב אסי ספוקי מספקא ליה, )ומתרץ(

 השתא דידעינן בקביעא דירחא, מאי טעמא עבדינן תרי יומי?! ו )ומברר(

 29משום דשלחו מתם: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, זמנין דגזרו שמדא ואתי לאקלקולי. )ומבאר(

 

                                                                                                                                                                         
. ר"י ד בהגהות מיימוניות, הלכות מאכלות אסורות, טו,כז, אות כ; וכן הובאה דעה זו בדברי הרשב"א()הו". רבינו שמחה )סי' ב(

 .)פסחים ל' א', תוספות ד"ה לשהינהו(
משום מנהג אבותינו שלא ידעו בקביעת החודש כמונו, ועשאום )ורק(  ,דקסבר קים לן בקביעא דירחא, ויום טוב שני חול גמור הוא  .27

 אנחנו עושין אותם. רש"י.  ,)מעצמם( מספק מאליהן
אם כן הרי הוא  ,יםייהיו עושין אותן שנ ,ודעי העתיםק חכמים הוא שהוטל על הגליות לדורות, ואפילו ירבו בהם חכמים יואם ח  .28

 . רש"י. ליבעי אבדו ,ולמאן דקים ליה בקביעא דירחאאו אם הן עשאום מאליהן מספק, וחד מנייהו חול,  .מדברי סופרים כיום ארוך
 ,זמנין דגזרי המלכות גזירה שלא יתעסקו בתורה, וישתכח סוד העיבור, ויעשו יום אחד, ואתי לקלקולי ולעשות חסר מלא ומלא חסר  .29

 ולאכול חמץ בפסח. רש"י. 
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 שיטות הראשונים

שביצה שנולדה בזה פסקו כרב,  רי"ף, רמב"ם ורא"ש :רב אמר נולדה בזה, מותרת בזה, יותושני ימים טובים של גל
גזירה יום טוב של כרב אסי,  ,בכולהו להחמיר רבותינו הראשונים גאוני מגנצאכתב שהנהיגו  ראב"ןוהיאכל בזה. ת

 30.כרוב הראשוניםפסק  והשו"ע. אטו שני ימים טובים של ראש השנה ,גליות

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקיג(

יֹום טֹוב ִראׁשֹון ִאם נֹוְלָדה  .ה רֶּ  ,ּבְ ִני תֻמּתֶּ יֹום טֹוב ׁשֵ ֵני  ,ּבְ ׁשְ ֻלּיֹות יםטֹובִ  ִמיםיָ ּבִ ל ּגָ  ...ׁשֶּ

 

                                                
 .)ריש ביצה, ד"ה איתמר שבת(. ראב"ן )סי' א(. רא"ש )שביתת יום טוב, א,כד(רמב"ם  מקורות:או"ח תקיג,ה.  . 30

 ת”בעזהשי

 "אפתש אלול כ"ז
 ד'| דף:  א| פרק:  ביצהמסכת: 


