
 

 

  

  

  

   פירותיו שאינם אצלותחום 

רבו בני אותה העיר להביא אצלו מפירותיו, לא יביאו לו ייר אחרת, ועמי שהיו פירותיו בע :משנה (ל"ט ב')

  רב הוא, פירותיו כמוהו.י. ואם ע(מפירותיו. הואיל והוא לא עירב שם, והכל כרגלי הבעלים)

, אלא אם כן זכה להם (בידם לביתם), לא יוליכו בידם מנות (מעיר אחרת)מי שזימן אצלו אורחים ) :משנה(המשך 

  ב יום טוב.מנותיהם מער

   – אתמר, המפקיד פירות אצל חבירו (מ' א')

   .(=אצלו) רב אמר: כרגלי מי שהפקידו לו

  ושמואל אמר: כרגלי המפקיד.

. ואי אמרת כרגלי מי שהפקידו (הרי שכרגלי המפקיד הם), פירותיו כמוהו (המפקיד)ואם עירב הוא  תנן: (ומקשה)

  אצלו, כי עירב הוא, מאי הוי?! 

את ביתו. לכן ברשות המפקיד הם. אבל בסתם, כשמשכם  (שהשאילוֹ כגון שיחד לו קרן זוית  ,: אמרי בי רבאמר רב הונא

  .השומר וקיבל עליו שמירתם, הרי הם כרגליו)

(וכעת הוא זכה להם מנותיהם מערב יום טוב  לא אם כןורחים, לא יוליכו בידם מנות, א, מי שזימן אצלו את"ש

אחר מאי  ל ידי, כי זכה להם ע(כרגלי השומר). ואי אמרת כרגלי מי שהפקידו אצלו קיד)רק שומר עבורם, והם כמו מפ

  ?! (הרי בידו הופקדו לאחר הזכיה)הוי 

  אחר, כמי שיחד לו קרן זוית דמי.  ל ידיכיון שזכה להם ע, הכא נמי

  1.ואיבעית אימא, זכה שאני

  שיטות הראשונים

וכן  .דקיימא לן כוותיה באיסורי ,דאמר כרגלי מי שהופקדו אצלו ,כרב רא"ש ור"ןפסקו  :המפקיד פירות אצל חבירו

  2.השו"ע. וכן פסק םהרמב"דעת 

  שולחן ערוך

  (או"ח, הלכות תחומין, סימן שצז)

ִעיר ַאֶחֶר    .זי רֹות ֻמְפָקִדים ּבְ ָהיּו לֹו ּפֵ רֹוָתיו ִמי ׁשֶ ֵני אֹוָתּה ָהִעיר ָלבֹא ֶאְצלֹו, לֹא ָיִביאּו לֹו ִמּפֵ ּנּו ְוֵעְרבּו ּבְ ת ְרחֹוָקה ִמּמֶ

ֵחד ָלֶהם ֶקֶרן ָזִוית; ֲאָבל ִאם לֹא ִיֵחד ָלֶהם, ֲהֵרי ֵהם כְּ  ּיִ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים, ּכְ ה ּדְ ּמֶ מֹוהּו. ּבַ רֹוָתיו ּכָ ּפֵ ֵהם ׁשֶ ַרְגֵלי ֶזה ׁשֶ

 ְצלֹו. ֻמְפָקִדים ֶא 

                                                
  י."רש. ןוברשות ןלהשהרי כל עצמו לא עשה אלא להוציאו משביתתו ולהעמידו בשביתה ש  . 1
  .(הל' שביתת יום טוב, ה,יג) רמב"ם. ד"ה ובגמ') כא ב ברי"ף,(ר"ן . (סי' יג)רא"ש  מקורות:שצז,יז.  או"ח  . 2

  ת”בעזהשי

  "בפתשד חשון 
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ה ָיכֹול ֵליֵלךְ    .יח ַעל ַהְסֻעּדָ ֵאין ּבַ ָיָדם ָמנֹות ְלָמקֹום ׁשֶ יֹום טֹוב, לֹא יֹוִליכּו ּבְ ן ֶאְצלֹו אֹוְרִחים ּבְ ּמֵ ּזִ ה ִמי ׁשֶ ן ִזּכָ א ִאם ּכֵ  ּבֹו, ֶאּלָ

ָמנֹות ֵאּלּו.    ָלֶהם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ַעל ְיֵדי ַאֵחר ּבְ

  ביום טוב  שחיטת בהמות מדבריות וביתיות

, אבל משקין ושוחטין את הבייתות. אלו הן (משום מוקצה)אין משקין ושוחטין את המדבריות  :משנה (מ' א')

  לנות בעיר. מדבריות: הלנות באפר.בייתות: ה

  למה לי למימר משקין ושוחטין?!  (ומקשה)

(שתהא נוחה משכא מילתא אגב אורחיה קמ"ל, דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט, משום סרכא ד (ומתרץ)

  .להפשיטה, שהוא נדבק יותר מדאי בבשר)

  אלו הן מדבריות, ואלו הן בייתות? : תנו רבנן

מדבריות, כל שיוצאות בפסח ורועות באפר, ונכנסות ברביעה ראשונה. ואלו הן בייתות, כל שיוצאות ורועות  )1(

  חוץ לתחום, ובאות ולנות בתוך התחום. 

תות הן. אלא אלו הן מדבריות, כל שיוצאות ורועות באפר ואין נכנסות לישוב, לא אלו ואלו ביי :רבי אומר )2(

  בימות החמה ולא בימות הגשמים.

(לאכול  מהו ,לרבי שמעון 3ומי אית ליה לרבי מוקצה? והא בעא מיניה רבי שמעון בר רבי מרבי: פצעילי תמרה

  4!צמוקין בלבדאלא גרוגרות ו ? אמר לו: אין מוקצה לרבי שמעוןמהן ביום טוב)

  .)שמקצה אותן מאצלו בידים( כגרוגרות וצמוקין דמי )מדבריות שאין נכנסות לישוב כלל( איבעית אימא: הני נמי (מ' ב')

  , וליה לא סבירא ליה.קאמר(הסובר אין מוקצה) ואיבעית אימא: לדבריו דרבי שמעון 

אודו לי  ,אלא לדידכו .אין מוקצה ,לדידילהו:  קאמר (דאית להו מוקצה) לדבריהם דרבנן(מתניתין) ואיבעית אימא: 

  מיהת היכא דיוצאות ורועות בפסח ונכנסות ברביעה ראשונה דבייתות הן. ואמרו ליה רבנן: לא, מדבריות הן.

  שיטות הראשונים

 5לחומרא, דהלכה כסתם משנה, וכדפירש תנא קמא בברייתא, ופסק ורמב"ם רי"ף: ותשחיטת בהמות מדבריות וביית

  . כדלהלן)(, והלכה רבי יהודה במוקצה דלאו דעתיה עלייהו ,להו מדבריות דאינן באות ולנות בתוך התחום מוקצות והוו

                                                
תמרים שאין מתבשלות באילן לעולם, וגודרין אותן מהאילן ועושין להן חותלות, הן כלי כפות תמרים, וכונסין אותן לתוכן,   . 3

  . רש"י.ומתבשלות
לא דחה אותן בידים,  ,אבל אלוא דחה אותן בידים להעלותן ליבשן, ושוב אינן ראויין עד שייבשו, שהן מתחלה ראויין לאכילה, והו  . 4

  . רש"י.אלמא כר' שמעון סבירא ליה ,מדפריש ליה מילתיה דרבי שמעון ,הכי קא סלקא דעתיה .ואיכא דאכיל מנייהו
ובאות ולנות בתוך  ,שיוצאות ורועות חוץ לתחום ,תותביי .כל שיוצאות בפסח ורועות ונכנסות ברביעה ?דאמר אלו הן מדבריות  . 5

  .לא ,אבל לגבי רבים ,י"ל דהלכתא כרבי אלא לגבי יחידידלא ק .לית הלכתא כוותיה ,ורבי דאמר אלו ואלו בייתות הן .התחום

  ת”בעזהשי
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פסק  והשו"ע 7.ושוחטין את המדבריות ,עבדינן לקולאכתב ד ובה"ג 6כתב דאף לרבי שמעון אסירי. בעל העיטור

  8.מב"םכר

בין מדבריות בין בייתות מותרות, דאלו ואלו מזונותם  ,, דלעניין השקאהרא"ה ור"ןדעת : השקאת בהמות מדבריות

ודומיא דיוני  ,אין מזונותן עליךדכל שרועות באפר שאסור להשקות המדבריות,  ,שיש אומריםכתב  רשב"או 9.עליך

  11.השו"ע. וכן השמיטו 10כתב שאין שוחטין המדבריות, והשמיט דין השקאתן והרמב"ם .שובך ויוני עלייה

ושל ( , דמוקצה של אכילה אסור מהתורהרבינו ירוחם: כתב , מהתורה או מדברי סופריםדאכילה התוקף איסור מוקצ

שאף הראשונים  רוב. ודעת ולדבריהם, מחמירים בספיקו 12.בשאילתות. וכן משמע העיטורוכן דעת  .)טלטול, מדרבנן

  13להקל. אלא מדברי סופרים, והולכין בספיקומוקצה דאכילה אינו 

חמור אסור מוקצה, ו יום טובשב ,, ורי"דרשב"ארמב"ן, , רמב"ם, רי"ף רב האי גאון,דעת  14:יום טובשבת ווקצה במ

  דעת ו 15.דאית ליה מוקצה רבי יהודההלכה כ יום טובדלית ליה מוקצה, ב משבת. ואף שבשבת פוסקים כרבי שמעון

                                                
   .(או"ח תצח,ג)ר ע"פ הטו כיון דבחד לישנא קאמר בגמרא דרבי שמעון מודי בהו דכגרוגרות וצימוקים דמו, אזלינן לחומרא.  . 6
  עבדינן לקולא. ,דלית ליהחד דאית ליה מוקצה לרבי שמעון במדבריות וחד  ,וכיון דאיכא תרי לישנישמוקצה דרבנן,   . 7
(סי' יד. הרא"ש . רא"ש יום טוב) הל'(סי' טז, סוף . בה"ג (עשרת הדברות, הל' יום טוב, מחלוקת ג)או"ח תצח,ג. מקורות: בעל העיטור   . 8

  . רמב"ם (הל' שביתת יו"ט ב,ב). הביא בה"ג לאחר הרי"ף, והטור הבין שהרא"ש הסכים לדברי בה"ג)
דלענין השקאה ודאי אלו ואלו רי הגמרא: למה לי למימר משקין ושוחטין? מילתא אגב אורחא קמ"ל וכו'. וביארו, וכך ביארו את דב  . 9

ואין שוחטין המדבריות ולא משקין (ריש תצח):  פסק הטור וכן. מזונתם עליך אלא משום שחיטה נקט ולשחיטה למה לי השקאה

אבל שאר השקאה שרי  .שחיטה כדי להפריש בין העור ובין הבשרשדרך להשקות הבהמה קודם  ,אותן השקאה שלצורך שחיטה

    . להשקותה
ֵהן ֻמְקֶצה הרמב"ם פסק (הל' שביתת יו"ט ב,יז): "  . 10 ה ׁשֶ ִגים ְועֹופֹות ְוַחּיָ א  - ּדָ ּמָ יֹום טֹוב, ְוֵאין נֹוְתִנין ִלְפֵניֶהן ְמזֹונֹות, ׁשֶ ִקין אֹוָתן ּבְ ֵאין ַמׁשְ

ח ֵמֶהן. ְוכָ  הּוא ֻמְקֶצה ָיבֹוא ִלּקַ ֵני ׁשֶ יֹום טֹוב ִמּפְ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ תַּ ָאסּור ְלָאְכלֹו אֹו ְלִהׁשְ משמע דבהמות ". וכתב ב"י, דָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  - ל ׁשֶ

אלא  .אסור להשקותן כלל ,) כרבי יהודה ביום טובהל' שביתת יו"ט א,יזכיון שאסור לאכלן ביום טוב לדידיה דפסק ( ,מדבריות נמי

 .דאיכא למיחש שמא מתוך שמאכילם יבוא לצודם ,מר דלא אסר הרמב"ם אלא בדברים המוקצים מפני שטעונין צידהשאפשר לו

  ודעת הב"ח דהרמב"ם סובר להחמיר, עיי"ש.  .הילכך מותר ליתן לפניהן מזונות ,אבל בהמות מדבריות אינן טעונות צידה
  רשב"א (חי' מ' א', ד"ה למה; ובעבוה"ק, בית מועד, ה,ב, עמ' קמג, סתם דבריו).או"ח תצח,ג. מקורות: ר"ן (כא ב ברי"ף, ד"ה למה).   . 11
השאילתות למד למוקצה דגרוגרות וצימוקים מקרא דוהכינו את אשר יביאו. וראה ארחות חיים שכתב: ויש שפסקו בספק מוקצה   . 12

  לחומרא, לפי שהוא מהתורה, שנאמר והכינו וכו'.  
(הל' יו"ט, מחלוקת א, גבי אפרוח שנולד ביו"ט, כתב דקים לן דמוקצה ורות: שאילתות (פרשת בשלח, סי' מז). בעל העיטור מק  . 13

. הל' יו"ט מחלוקת ג, בעניין בהמות מדבריות, כתב ומסתברא מוקצה דאורייתא ולחומרא) ;דאורייתא ובשל תורה הלך אחר המחמיר

(הל' יו"ט, אות כ, שם הביא שתי הדעות, וכתב שמכל מקום טוב להחמיר ד, ח"ד). ארחות חיים  רבינו ירוחם (תולדות אדם וחוה, נתיב

. רשב"א (עבוה"ק, בית מועד, ה,א, עמ' קלב). בעל הלכות גדולות (סי' טז, סוף הל' יו"ט). ראבי"ה (הל' יו"ט, סי' תשיד). בו כשל תורה)

  רי"ף, בסוגיא דמוקצה לחצי שבת).ר"ן (יד ב ב רא"ש (ביצה ג,ז). רא"ה (ו' ב', ד"ה אמר ליה אביי).
  דיון זה הובא גם ברי"ף ורא"ש בסוף המסכת.  . 14
שכן בשבת אסור , ומיירי לעניין יום טוב( פלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעוןוכו' עז לחלבה ורחל לגיזתה  (שבת י"ט ב)רב נחמן דאמר   . 15

רב  שמעמיד ב',- (לעיל, ב' א' ב נחמן גופיה אשכחן ליה דסבירא ליה דהלכתא ביום טוב כרבי יהודה דאית ליה מוקצהר. ווט)לשח

גבי יום טוב סתם לן . וכו'. וב"ש כר"ש וב"ה כרבי יהודה ,וכו'נחמן בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד 

 ,דקאמר אי בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ,דגמרא נמי שמעינן דהלכה כרבי יהודה ביום טוב ומשקלא וטריא .וכו') תנא כרבי יהודה

  כלומר כי זה דבר ידוע כי מוקצה אסור.  !מוקצה הוא ית שמאי?!מאי טעמא דב

תרנגולת אילימא ב ?במאי עסקינן .ביצה תאכל היא ואמה ,אחרים אומרים רבי אליעזר אומר :תניא ,)'א '(דאמרינן לעיל  ,ועוד  

  דאלמא הכין הוא הלכתא. !היא ואמה אסורה ,אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים !פשיטא היא ואמה שריא ,העומדת לאכילה

  ת”בעזהשי

  "בפתשד חשון 
 מ'מ'מ'מ'| דף:  הההה| פרק:  ביצהביצהביצהביצהמסכת: 



 

 

  

  

  

  

יום , שהלכה גם בוריא"זבעל העיטור, , ר"י, בינו תםראור זרוע,  רשב"ט, ראבי"ה, ,חננאל, רש"י בה"ג, רבינושאילתות, 

כל מוקצה שבא על דבר שהנאתו על ידי מלאכה או מעשה המותר ביום טוב ואסור ש 17חידש, רז"הו 16.בי שמעוןכר טוב

. אבל מוקצה שאין בו שום משום מלאכה דאית ביה ,א נאסר בשבתומאליו הו ,אסור ביום טוב כרבי יהודה 18,בשבת

רמב"ם. כרי"ף ופסק  והשו"ע. "טואין צריך לומר ביו בי שמעון,זהו מוקצה שמותר בשבת כר 19ממוקצה, איסור חוץ

  20.ר"תכבשם ויש מתירין כתב  והרמ"א

 21.סק כרבי יהודהל בנולד פאב ,במוקצה ביום טוב בי שמעוןסק כרפ, אף שלכות גדולותבעל ה: יום טובשבת וב 'ולד'נ

   נולד אסור רק ביום טובד, ובעל העיטור רבינו חננאלודעת  .מ"גוס 22ר"תדעת  וכן ואסור, בין בשבת בין ביום טוב.

                                                
כי הוו מייתו טריפתא לקמיה  ,ואף לוי סבר הלכה כרבי יהודה. כי הא דלוי )'ו ב"(קנוהביאו ראיה משילהי מסכת שבת דקאמר התם   . 16

ואפילו לכלבים לא חזי. אלמא שאין חילוק בין יום טוב  ,דאמר דלמא לא מיתכשרין ,יה אלא אקלקלתאלא הוה חזי ל ,ביומא טבא

אין  :ותנן תין,הלכה כסתם מתני :והא אמר רבי יוחנן ?!ומי אמר רבי יוחנן הכי .ואף רבי יוחנן סבר הלכה כר"ש ,לשבת. ותו קאמר התם

ולא אשכחן  .אלמא סתמא דהש"ס לא מפליג בין שבת ליום טוב .ם טובולא מן הקורה שנשברה ביו ,מבקעין עצים מן הקורות

 ולא חיישינן להך לישנא דקאמר .דמפליג אלא רב נחמן נדחק לחלק להעמיד אוקימתא דידיה. אבל לשאר אמוראין אין צריך לחלק

דבכמה דוכתי  ,לן כרבי יהודהביום טוב דסתם  אי שנאומבי שמעון, בשבת דסתם לן כר אי שנאמ ,מכדי מאן סתמיה למתניתין רבי

  חזינן דפליגי סתמי אהדדי.
  ?!וביו"ט אסור ,מי איכא מידי דבשבת שרימשום שהוקשה לו לשיטת הרי"ף, . 17
וכגון עז לחלבה  ,וכגון שחיטת המדבריות )ג א'"לביצה ( וכגון אין מסיקין בשברי כלים ,)א א'"לביצה ( רותהקומן קוע עצים יכגון ב  . 18

  .)ט ב'"שבת י( ה ותורי דרדיאורחל לגיזתה ותרנגולת לביצת
שמוכן לאדם אינו  ,ולא היו מוכנין לבהמה ,לת השבת היו מוכנים לאדם אגב אמןישמתח, להגביה מעל השולחן עצמות וקליפיןכגון   . 19

וכגון חיתוך נבילה  ,אלא שהן מוקצין ,נעשו ראויין לבהמה ,הקליפות מן הפירותו ,ועכשיו שנתפרקו העצמות מן הבשר ,מוכן לבהמה

  .וכגון תמרי דעיסקא ,יםלפני כלב
. רב האי גאון (ריש סי' טז, הל' יום טוב). בה"ג (כב א דפיו)רי"ף . (פרשת שלח לך, שאילתא קכח)מקורות: שאילתות או"ח תצה,ד.   . 20

(חי' ב' ב', א . רשב"(מלחמות, ב' א', ד"ה כתוב בספר). רמב"ן , ד"ה מאי קושיא)ב (א. רז"ה ד"ה והלכתא) "ג א',(לרש"י . (הו"ד ברא"ש)

. (הו"ד ברא"ש). רבינו תם ור"י (סוף ביצה, מ' ב'; והו"ד ברא"ש). רבינו חננאל ד"ה ונפלוגי; עבוה"ק, בית מועד, ריש שער ה, עמ' קל)

' א', ל (פסקי רי"ד, ב' א', ד"ה אמר רב נחמן;. רי"ד , ד"ה ואין חילוק וד"ה בהמות מדבריות)הל' יו"ט(לאוין עה, . סמ"ג (סי' יד)רא"ש 

(הו"ד . רבינו שב"ט ); פ"ד, א,ג; פ"ד ב,גא, סוף הלכה א(פ". ריא"ז ל"ב ב', ד"ה דרש)ל"א ב', ד"ה אמר;  ד"ה מתחילין בערימת התבן;

- (ח"ב, הל' יום טוב, סי' שסא. אור זרוע (עשרת הדיברות, הל' יום טוב, ריש מחלוקת א). העיטור (ביצה, סי' תשיד). ראבי"ה בראבי"ה)

  .יח)- (הל' שביתת יו"י א,יזב"ם . רמשסב)
ורא"ש ורי"ד דחו . ואין מסיקין בשברי כלים דדרש רבא אשה לא תכנס לבין העצים ליטול אוד וכו' )'ג א"(לוהביא ראיה מדלעיל   . 21

 "לקייאבל אנן ד. )'ב ב"(קמכדמוכח בסוף נוטל  ,דאפילו בשאר מוקצה דלאו נולד סבירא ליה כרבי יהודה ,דרבא לטעמיה ראייתו,

  כרבי שמעון במוקצה הוא הדין בנולד.) 'ג א"שבת קמ(
דלא הוה מטלטל גרעיני  )'(קמ"ג אקאמר בסוף נוטל  ילו הכיואפ ,וןסבר כרבי שמע) '(קנ"ו בדבשילהי שבת  ,משמואלר"ת דייק ו  . 22

דהא פסיק שמואל  תדע .יא)(שם בסוגרבא כאביי ו ,מחמיר על עצמו היהוהרא"ש דחה ראייתו, דשמואל תמרי אלא אגב ריפתא. 

. אלא ודאי מחמיר על )דמיירי כשזב בשבת(לפי הפירוש  גבי שמן של בדדין )'ט ב"(יפ"ק דשבת וף בס בי שמעון,בהדיא בנולד כר

  מההיא דעצמות וקליפין.) 'ז א"(קנכדדייק בשילהי שבת  בי שמעון,דרבי יוחנן פסק אף בנולד כר ,עצמו היה. ועוד

ואין לומר משום דאף  .דאסר לטלטולי גרעיני דתמרי פרסייתא ,)'ג א"(קממסתמא דהש"ס דפרק נוטל  ,ולד אסורועוד דקדק ר"ת דנ  

ה "(מאלא ודאי משום נולד הוא דאסור. והא דפריך בסוף כירה  ,מוכח דחזו לבהמה) 'ט א"(כדבפרק במה מדליקין  ,לבהמה לא חזיין

 ,"ל הכייוהוי מצינן לשנויי התם דלא קי ,"ל הכיילא קי ,יה מוקצה לית ליה נולדמאן דלית לד, אמילתא דרבי יוחנן מדרב נחמן) 'ב

  ולא חשש.

  ת”בעזהשי

  "בפתשד חשון 
 מ'מ'מ'מ'| דף:  הההה| פרק:  ביצהביצהביצהביצהמסכת: 



 

 

  

  

  

  

  

כתב שאין לחלק בין נולד למוקצה, דמאן דאית ליה מוקצה, אית ליה  רי"דאבל  ., שגם מוקצה מחמת איסור הדין כן)(והוסיפו

(הפוסקים כר"ש במוקצה  ראשוניםאר ש נראה מסתימת . וכןריא"זנולד, ומאן דלית ליה מוקצה, לית ליה נולד. וכן דעת 

  23.כבה"ג ורבינו תםפסק  והרמ"א .)ביו"ט

לית בהו  ,אבל של גוי .הני מילי בבהמות של ישראל ,כי אמרינן דאסירי משום מוקצה, הר"ןכתב : מוקצה בבהמת גוי

  24.השו"ע. וכן פסק יש לחוש אם באו בשביל ישראל, ומיהו .דאין הגוי צריך הכן בירושלמידהא אמרינן  ,משום מוקצה

  שולחן ערוך

  )תצז, סימן יום טוב(או"ח, הלכות 

ִגים ְועֹופוֹ    .ב ִקים אֹוָת ּדָ ֵהם ֻמְקֶצה, ֵאין ַמׁשְ ה ׁשֶ יֹום טֹוב ְוֵאין נֹוְתִניםת ְוַחּיָ ח ֵמֶהם. ְוָכל  ן ּבְ א ָיבֹא ִלּקַ ּמָ ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות ׁשֶ

הּוא ֻמְקֶצה, ָאסּור ְלַטְלְטלֹו. ֵני ׁשֶ ׁש ּבֹו ִמּפְ ּמֵ תַּ ָאסּור ְלָאְכלֹו אֹו ְלִהׁשְ ֶ   ׁשּ

  )חתצ, סימן יום טוב(או"ח, הלכות 

חּום, ֲהֵרי ֵאּלּו מּוָכנֹות ְולֹוְקִחין ֵמהֶ    .ג תֹוְך ַהתְּ חּום ּוָבאֹות ְוָלנֹות ּבְ ּיֹוְצאֹות ְורֹועֹות חּוץ ַלתְּ ֵהמֹות ׁשֶ יֹום ּבְ ן ְוׁשֹוֲחִטין אֹוָתן ּבְ

יֹום טֹוב ֵאין ׁשֹוֲחִטין אוֹ  אּו ּבְ חּום, ִאם ּבָ נֹות חּוץ ַלתְּ ַעת טֹוב; ֲאָבל ָהרֹועֹות ְוַהּלָ ֵהן ֻמְקִצין ְוֵאין ּדַ ֵני ׁשֶ יֹום טֹוב ִמּפְ ָתן ּבְ

י ָהִעי   ר ֲעֵליֶהן. ַאְנׁשֵ

י  ְבֵהמֹות ְוָהֵני ִמּלֵ ָרֵאלּבִ ל ִיׂשְ ֵאין ּגֹוי , ֲאָבל ׁשֶ ּום ֻמְקֶצה, ּדְ הּו ִמׁשּ ָרֵאל ַהּגֹוי ֵלית ּבְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ אּו ּבִ ן ּבָ א ִאם ּכֵ ָצִריְך ָהֵכן, ֶאּלָ

ָאז ָאסוּ    ..ר.ׁשֶ

  )תצה, סימן יום טוב(או"ח, הלכות 

תָּ   ד.  ּמֻ י ׁשֶ ת הֶ ֻמְקֶצה, ַאף ַעל ּפִ ּבָ ׁשַ יֹום טֹוב ַוֲאָסרּוהּו. חֱ ר ּבְ יֹום טֹוב  הגה:ִמירּו ּבֹו ּבְ יִרין ֻמְקֶצה ֲאִפּלּו ּבְ ם ּפֹוְסִקים); ְוֵיׁש ַמתִּ ׁשֵ (טּור ּבְ

תֲאָבל נֹוַלד ָאסּור, ְלִדְבֵריֶהם, ֲאִפּלּו בְּ  ּבָ   ...ׁשַ

  

  

  הדרן עלך משילין פירות

  וסליקא לה מסכת ביצה

  

                                                
(וכן צידד בפסקי  , דלמאן דמתיר מוקצה ביום טוב, גם נולד מותרמשמע שסובר(תצה,ד, ס"ק י)  בביאור הגר"א . אמנםאו"ח תצה,ד  . 23

כל מ ,(דלא כרמ"א)במוקצה דנולד  טינן לעיקר להתיר אפילודאף שבשבת נק ,האחרוניםבשם  (ס"ק יז). והמשנ"ב כתב הגר"א)

אין לטלטל עצמות שנתפרקו מן הבשר ביום  י זה,ולפ .כשיטת רבינו חננאל) וזה( ביום טוב אין להתיר עכ"פ במוקצה דנולד מקום

   .ולדוהוי נ ,מפני שאתמול כשהיו מחוברין לבשר היו ראויין גם לאדם ,אף על פי שהן ראויין לכלבים ,טוב

  מקורות: ראה פסקה לעיל.   
    .)ד"ה ולענין א ברי"ף, ר"ן (כב. )ביצה פ"ג ה"ב ;שבת פ"א ה"ז(ירושלמי ח,ג. מקורות: . או"ח תצ24

  ת”בעזהשי

  "בפתשד חשון 
 מ'מ'מ'מ'| דף:  הההה| פרק:  ביצהביצהביצהביצהמסכת: 


