
 

 

 

 

 

 טוב ובראש השנה ביום הטיפול במת 

ביום טוב ראשון, יתעסקו בו עממים. מת ביום טוב שני, יתעסקו בו  )שמוטל לקוברו(אמר רבא: מת  (1) )ו' א'(
)לענין ביצה לא . מה שאין כן בביצה ם השני יתעסקו בו ישראל()ביוישראל. ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה 

 .נולדה בזה אסורה בזה( אש השנה,שנה להשוותו לשל גליות, דאלו רשני דראש ה ום טובהקלו בי

 .)נולדה בזה, מותרת בזה(נהרדעי אמרי: אף בביצה  (2)

. אבל לא אשתהי, )ומתיירא שלא יסריח(אלא דאשתהי  )שיתעסקו בו ישראל ביום טוב שני(אמר מר זוטרא: לא אמרן 
 הינן ליה.מש

רב אשי אמר: אע"ג דלא אשתהי נמי לא משהינן ליה. מאי טעמא? יום טוב שני לגבי מת, כחול שויוה רבנן. 
 . (1)הדס היו מניחים על מיטת המת לכבודואפילו למיגז ליה גלימא ולמיגז ליה אסא 

ט היו מניחים ו"ה בימי הפרסיים, שהיו כופים ישראל לעשות מלאכתם, ובי)אומה רשעאמר רבינא: והאידנא דאיכא חברי 

ִרים ֵמֵתיֶהם, יכופו אותם למלאכה(חיישינן  להם(      2.)שאם יראום ְמַקב ְ

 שיטות הראשונים

ידי גויים לא הותר , שאפילו על ואור זרוע ,בה"ג, רש"ישאילתות, דעת : , ואפשר להמתין למחרביום טוב ראשוןמת 
שביום טוב ראשון שהותר , ורא"ש ,גאונים, רמב"ם, רמב"ןדעת ו 3.עד למחר המתיןראשון, אם אפשר ל ור ביום טובלקב

שכך הוא מנהגם של ישראל להתעסק בעממים ביו"ט  הר"ןוכתב  4לקוברו על ידי גויים, מותר אפילו כשאפשר לשהותו.
  5.השו"עוכן פסק ראשון אע"ג דלא אישתהי. 

                                                
"ט שני ווהאי גלימא אינו צורך המת, שהרי יש לו תכריכין אחרים כל צרכו. שאם צריך לו מאי "אפילו" דקאמר?! הא אמרינן בי . 1

סקו בו ישראל, ועסק זה חציבת קברו וחיתוך תכריכין! הלכך על כרחך בגלימא שאינו צריך לו מיירי, דומיא דאסא דשרי יתע
למגזייה. וקמ"ל דאע"ג דטירחא דלא צריך הוא, אלא משום כבודו עושין לו יותר מדאי, מותר לעשות לו, כיון דלגבי מת כחול שויוה 

 רבנן. רש"י.
ומימרת רבא דמניח עירובי  וכו', ים של ראש השנה. חזייה דהוה עציבבשני ימים טוב ,הוה יתיב קמיה דרב אשינא , רביסוגיית הגמרא . 2

 במקומה, י"ז א'.  להלן תבשילין מיו"ט לחבירו ומתנה, מובאת
איום טוב שני, וכן איום טוב ראשון ו ,ולפי דבריהם צריך לומר דמר זוטרא דאמר לא אמרן אלא דאישתהי, קאי אכל מה דאמר רבא . 3

אלא דוקא איום שני. רא"ש. ,כתוב באור זרוע, ופוסק כמר זוטרא. ורב אשי דפליג אמר זוטרא לא קאי אכל מה דאמר מר זוטרא
   

ואף על גב  .. וגם לא מיסתבר כלל שלא יהא כבוד הבריות דוחה אמירה לנכרי שבות דרבנןכדעה ראשונהדלישנא דהש"ס לא משמע  . 4
הרי זה משובח. ועוד איכא תוספת צער לאוננים ביום טוב.  )ממהר להוציאו( והמדחה מטתו ,כבוד המת הוא שלא להלינו ,דלא סריח

  רא"ש.
)הל' יום . רמב"ם )הו"ד בר"ן ובמגיד משנה(. גאונים )פרשת אחרי מות, שאילתא צד; הו"ד באו"ז(שאילתות  מקורות:או"ח תקכו,א.  . 5

)חי' שבת קל"ט ב', ד"ה ואמר; תורת האדם שער הסוף, ענין ההוצאה, . רמב"ן ו הר"ן, מגיד משנה וב"י(טוב א,כג; וכן הבינו בדברי
)הו"ד ברא"ש. ולא מצאתיו בהלכות אבל לבה"ג. ונראה . בה"ג )סי' ה(. רא"ש )פרק תולין, שבת נז א ברי"ף, ד"ה מת(. ר"ן בסופו(

)שבת קל"ט ב', ד"ה מת ביו"ט ראשון; וכן דייק הרא"ש כאן . רש"י ,ב. וצ"ב(שהציטוט הוא מהשאילתות. וכן הוא בתשובותיו, כלל כג
 .; הו"ד בהגהות אשר"י, סי' ה(שלא סי'יום טוב )ח"ב, הל' . אור זרוע מדבריו(
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, שאין צריך לעשות על ידי גויים אלא חפירת הקבר ועשיית ארון חכמי אשכנז וחכמי נרבונאדעת : יתעסקו בו עממים
ודעת  6ותכריכים, וכל דבר שהוא איסור תורה; אבל טלטול המת וחימום מים לרחיצתו, והוצאתו, הותרה על ידי ישראל.

 8.חכמי אשכנזכסק פ והשו"ע 7, דלא התירו חכמים לישראל בזה שום דבר.ור"ן ,ן, רשב"ארמב"

את המת ביום טוב ציוה להלין  שהראב"דארחות חיים, כתב : שני כדי שיתעסקו בו ישראל הלנת מת ביו"ט ראשון ליו"ט
אסור  אלא 9, דלא שפיר עבד,וחלקו עליו חבריובטלטולו ובהוצאתו. ישראל כדי שיתעסקו  ,ראשון עד יום טוב שני

 10.השו"ע. וכן פסק להלינו

יתעסקו בו  ,אפילו אפשר בעממין ,מסתברא כיון דכחול שויוהו רבנן: הר"ןכתב : שני, יתעסקו בו ישראלמת ביום טוב 
אבל בדוכתא דשכיחי  ,שכתב דדוקא היכא דליכא עממין רב אחא משבחאשלא כדברי  .הרמב"ןוכן הסכים  .ישראל
  11.רב אחא משבחאדברי כבאשכנז כתב שנהגו  . והרמ"אור"ן כרמב"ןפסק  השו"עו. לא שרינא אלא בעממין ,עממין

 .לפי שטרחותן מעט ,דדוקא הני, רש"ידעת אפילו למיגז ליה גלימא ואסא. : יום טוב שני לגבי מת, כחול שויוה רבנן
 , דלא אפשר ת לו ארוןכל שכן לחפור לו קבר ולעשוד, רא"ש ור"ן . ודעתלא שרי ,חצוב לו קבר שטרחתו מרובהאבל ל

 

                                                
מתוך שהותרה לצורך. ולא דמי להוצאת אבנים דליכא צורך כלל. אבל הכא איכא צורך קצת, דזילא ביה מילתא דליפוק על ידי  . 6

יים. ולא גרע מהוצאת כלים שלא לצורך אכילה. וכו'. ועוד, דהא קיי"ל מלאכה שאין צריך לגופה פטור עליה, ומשום הכי המוציא גו
לדברי הכל וכו'. וכבוד הבריות, דין הוא שתדחה אותה ביו"ט  ,את המת לקוברו פטור, ונמצא שאין בעיקר הוצאה זו איסור תורה גמור

 מאירי. עיי"ש.ה חידושי
אומרים  ית הללשאין ב ,ולפי דעתי שטעו בטלטול וטעו בהוצאה, לפי שהוצאת מת לקבורה כהוצאת אבנים לבנין הואוכתב רמב"ן:   .7

כגון מדורה להתחמם כנגדה. עיי"ש  ,היום להנאת הגוף ממש דומה לאכילהבה מתוך, משום דלא שייך מתוך שהותרה אלא לצורך 
ם קום כבוד הוא מוטל! ולצורך הקבורה לעממין אתה צריך, הם שקוברין אותו יוליכוהו לששכתב שמשום כבוד הבריות ליכא, ד"במ

  ". ויטלטלו אותו
. דעת הגר"א בביאורוכן נוטה שו הביא דעת הראשונים המחמירים, ושכן הכריעו פוסקים נוספים, )ס"ק יב(והמשנ"ב או"ח תקכו,א.  . 8

 .כי יש כמה פוסקים העומדים בשיטה זו, בודאי אין למחות בידו ,עמי שרוצה לנהוג כדעת השו" כל מקום,ומוסיים: 

. )סי' תשיח(. ראבי"ה (; הו"ד בהגהות מיימוניות, הל' שביתת יום טוב פ"א, אות עמועד קטןריש )ראב"ן  -חכמי אשכנז  מקורות: 
כלל כג,ב; וכן כאן, סי' ה, הביא מנהג )שו"ת . רא"ש )שבת, פרק תולין, סי' תכו(. מרדכי )הל' שמחות, סי' ג(מהר"ם מרוטנבורג 

הו"ד ו. (, עניין ו, עיי"ש)הו"ד במגן אבות למאירי. ר יוסף ב"ר גרשום (ו' א', ד"ה ואמרי' יתעסקו)המכתם  -. חכמי נרבונא אשכנז(
. (ד"ה והא דאמרינן ,)תורת האדם, שער הסוף, עניין ההוצאה, בסופו; חי' שבת, קל"ט א'רמב"ן  .(, ד"ה אבל לענין מת)סי' נחבכלבו 
 . (ד"ה ודאמרינן )ג ב ברי"ף,. ר"ן )שו"ת ח"א, סי' כב(רשב"א 

נו ליו"ט שני, דמוטב לנו לקוברו ביו"ט ראשון לעשות שבות שאין לנו להשהות מתיוכל שכן , דאין לנו לכוין מלאכתנו במועד. חדא . 9
 ם.ו"ט שני לעשות שבות דיש בו מעשה. ארחות חיידאמירה, מלקוברו בי

ישראלים  המאירי כתב שמוטב שיקברוהו גויים ביום ראשון, והוא שבות שאין בו מעשה, משיקברוהו או"ח תקכו,ב. ובטעם הדבר, . 10
וכן נראה מביאור איסורו משום לינת המת. עיקר ש משמע)'שאין לנו להשהות מתינו'( ארחות חיים ויעברו אשבות בידיים. ומדברי 

. ונפק"מ )אות טו(על פי שעה"צ  .בפ"ו דסנהדרין, מ"ו ב', מנין למלין מתו שעובר עליו בלא תעשה וכו'()שהביא מקור ממש"כ  הגר"א
כתב דמכל מקום אם עבר והשהה, אין לקונסו ולאסור עליו להיקבר ע"י ישראל  )ד"ה אסור(ובביה"ל  כשזה לכבודו, שמותר להלינו.

 .כז(וב, סי' )הל' יום טארחות חיים  . מקורות:)בפרט אם המת ת"ח(
וכתב המשנ"ב )ס"ק כה( בביאור דברי הרמ"א, דוקא שיש עממין לפנינו. אבל אין צריך להמתין שעות רבות עד שיבואו או"ח תקכו,ד.  . 11

, שער הסוף, עניין ההוצאה, )תורת האדםרמב"ן . ד"ה מת( ז א ברי"ף,נ ,שבת "ט שני;ד"ה יו ביצה, ג א ברי"ף,)"ן רמקורות: גויים. 
רב  .)מועד קטן, סי' תתסא(. מרדכי (ומצינו לרב אחא; הו"ד במרדכיד"ה  "ט ב',חי' שבת קל ו, ד"ה ולעניין יום טוב שני לישראל;בסופ

 .(, אות דראה העמק שאלה לנצי"בו, ע"פ הגירסה שהביאו הראשונים בשמו, סי' צד מות, אחרי, פרשת )שאילתותאחא משבחא 
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 14.השו"עוכן פסק  13.הרי"ףוכן סובר  12.החפירה לוהתיר לתלמידיו אפי יב"אשר ,זרוע באורכתב  וכן בלאו הכי.

 .כיון דליכא חברי האידנא ,בזמן הזה אין לאסור מטעם זהד הרא"שכתב : אמר רבינא והאידנא דאיכא חברי חיישינן
נמי לא כתבו  ורב אלפס 15.לפי שאין נחשים מצויין. וכי האי גוונא לא הוה דבר שבמנין, כמו שאין נזהרין מגילוי

להתיר. וכן השמיטו  הפסק ור"י הזקן פסק כרבינא. בינו חננאלרוגם  16.היה מחמיר בדבר רבינו תםאבל  .בהלכותיו
  17.השו"ע

, שמת ביו"ט שני סמוך לערב, שאין רש"ילמד מדברי  הרא"ש: בו ביום ר מת ביו"ט שני, שאין קובריםעשיית מלאכה עבו
א התירו אלא טלטול ודברים שאין בהם טורח. אבל חפירה, כיון דאין שהות ביום לקוברו, גם לא שהות לקוברו ביום, ל

יעשה הקבר ביום, וגם אסור למיגד ליה גלימא ולמיגז ליה אסא ביום. וכתב, ויראה דאפילו על ידי נכרי אסור. וכן פסק 
 18.השו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקכו(

יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֵמת ַהמ     .א ְברֹו, ִאם הו א ב ְ ל ְלקָּ ל)ט ָּ ִמין, ֲאבָּ ֲעמָּ ר ב ַ ו  ַיְסִריַח ְוִאי ֶאְפׁשָּ ֵאל ַוֲאִפל  רָּ ֹו ִיש ְ קו  ב  ִמין  (לֹא ִיְתַעס ְ ֹו ֲעמָּ ִיְתַעְסקו  ב 
י ֹום  ֹו ב ַ ו  ֵמת ב  ן ד)ֲאִפל  ן ְלֵעיל ִסימָּ הוֹ , (ש"ְוַעי ֵ ו  ִאם ְיכֹוִלין ְלַהׁשְ ת ַוֲאִפל  י ַ ֲעש ִ ל ֶזה ב ַ ֹא ַיְסִריַח; ְוכָּ ל  ר ׁשֶ חָּ רֹון ְו( ֶקֶבר)תֹו ַעד ְלמָּ אָּ

ר ַעל ְיֵדי ִיש ְ  ת ָּ ֶבר, מ  ק ֶ ו מֹו ב ַ ם לֹו ַמִים ְלַטֲהרֹו ו ְלהֹוִציאֹו ו ְלש  ֵ יׁשֹו ו ְלַחמ  ל ְלַהְלב ִ ֵאל. ְוַתְכִריִכין, ֲאבָּ ֵהר ְלַטֲהרֹו ַעל  הגה:רָּ ְוטֹוב ִלז ָּ

ה ְיֵדי ַקׁש ַע  בֹא ִליֵדי ְסִחיטָּ ֹא יָּ ל  ב עֹור אֹו ֶנֶסר, ְולֹא ַעל ְיֵדי ְסִדיִנים, ׁשֶ ן פב(ל ג ַ ן ִסימָּ ׁשֶ רו ַמת ַהד ֶ   .)ת ְ
ֵאל.   .ב רָּ ֹו ִיש ְ ְתַעְסקו  ב  י ִ ֵדי ׁשֶ ִני כ ְ סו ר ַלֲהִלינֹו ַעד יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב ִראׁשֹון אָּ  ֵמת ב ְ
ו    .ג פ  ת ו ְביֹום ַהכ ִ ב ָּ ׁשַ כו ְך ב ְ יחֹו ב ְ ו  ְלהֹוִציאֹו ַעל ְיֵדיֶהם ו ְלַהנ ִ ִמין, ֲאִפל  ו  ַעל ְיֵדי ֲעמָּ ל, ֲאִפל  לָּ ֹו כ ְ רו ׁש ִרים לֹא ִיְתַעְסקו  ב  ֵ )פ 

ה( ֲחִפירָּ ה ֵמֶאְתמֹול. ב ַ ו יָּ ֲעש   הָּ
ל רֹאׁש הַ   .ד ִני ׁשֶ יֹום ׁשֵ ו  ב ְ ֵאל ֲאִפל  רָּ ֹו ִיש ְ ִני ִיְתַעְסקו  ב  יֹום טֹוב ׁשֵ הֵ ב ְ ת ָּ ו  לֹא ִאׁשְ ה, ַוֲאִפל  נָּ ָּ ְֹך לֹו ַהד ָּ ׁש  ו  ַלְחת  ר  סי, ֲאִפל  ב ָּ ֵמַהְמח 

רֹו; ְוִאם ֵאין ב ְ  עָּ ם לֹו ַמִים ְלַטֲהרֹו ְוִלְגזֹז לֹו ש ְ ֵ רֹון ְוַלְחצֹב לֹו ֶקֶבר ו ְלַחמ  ְכִריִכין ְואָּ ֹות לֹו ת ַ רֹות ְוַלֲעש  ִעיר ְמקֹום ְקבָּ ה  הָּ  אֹותָּ

                                                
 ותלמידיו גמרו וחפרו כל הקבר. ;והלך לו ,והתחיל בעצמו לחפורוהלך עם תלמידיו לבית הקברות  . 12
 דהיינו כדי לקבר בהן אחר המועד. דאין חופרין כוכין וקברות במועד, )ח' ב'( "קשפירש ההוא דפ"ק דמו . 13
)כגון חציבת  שני אסור ביום טוב ל המועד,וכל דבר שאסור בחו ,אינו כחול ממשדמכל מקום  )ס"ק כד(וכתב משנ"ב או"ח תקכו,ד.  . 14

)הו"ד בראשונים, ראבי"ה, תמים דעים, ר"ן רש"י  מקורות:. )אות כה(. וראה שעה"צ אבנים לקבר וקציצת עצים לארון, ראה סי' תקמז(
 .קכ()סי' . תמים דעים )ג א ברי"ף, ד"ה למיגז(. ר"ן )סי' תשיח(ראבי"ה  .)סי' ה(. רא"ש )ח"ב, הל' יום טוב, סי' שלא(אור זרוע . ועוד(

לגבי יין נסך, דכיון דאין גויים מנסכים בזמן הזה כלל, יש להתיר. ואינו נחשב דבר שבמניין,  ,ז(מסכת עבודה זרה ד)רא"ש וכן כתב ה . 15
כן כתב ו עיי"ש. דהוה אגילוי שאין אנו מקפידין עליו כיון שאין נחשים מצוין בינינו.אלא על אותם המנסכים. מידי  דמתחילה לא גזרו

: ואין כאן משום דבר שבמנין, שלא נגזרה (לבאר דברי המחבר שאין לחוש למשקים מגולים בזה"ז, ז,אקט יו"ד)ר הגר"א בביאו
לדידן בכולם, כיון  וא הדיןוה .והרבה כיוצא שם ,מדקאמרינן יין מבושל אין בו משום גילוי ,לכתחלה אלא במקום דיש משום גילוי

 .שלא נאסר לגמרי כנ"ל
לכתוב להם ולעשות כל צרכם ואם יראו שיתעסקו לעשות מלאכה לצורך המת יכופו גויים ודים שמשתדלים במלאכת לפי שיש יה . 16

 רא"ש. אותם לעשות מלאכה גם לצרכם.
ה רבינו פרץ )ו' א', ד" .(, וברבינו פרץ)הו"ד ברא"ש. ר"ח, ר"ת, ור"י הזקן )סי' ה; תשובות כלל כג, סי' ב(או"ח תקכו. מקורות: רא"ש  . 17

 והאידנא(.
 או"ח תקכו,ד. מקורות: רא"ש )סי' יג(. . 18
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ֵאל, מוֹ  רָּ ה ְלהֹולִ ְלִיש ְ יִרין לֹו ְסִפינָּ כ ִ חו ם, ו ַמש ְ ו  חו ץ ַלת ְ רֹות, ֲאִפל  כו ַנת ְקבָּ ה  ׁשְ ׁש ב ָּ י ֵ קֹום ִליִכין אֹותֹו ְלִעיר ַאֶחֶרת ׁשֶ ָּ יכֹו ִממ 
ִמין, ִיְתַעְסקו   ֲעמָּ ר ב ַ ו  ֶאְפׁשָּ ן; ַוֲאִפל  נָּ ְויו הָּ ַרב ָּ חֹל ׁשַ י ֵמת, כ ְ ִני ְלַגב ֵ יֹום טֹוב ׁשֵ קֹום, ד ְ ֵאל;  ְלמָּ רָּ ֹו ִיש ְ ז  הגה:ב  נָּ כ ְ ַאׁשְ ל ב ְ ֲאבָּ

רֹון ְוַתְכִריכִ  אָּ ֶבר ְוהָּ ין ַהק ֶ ִמין עֹוש ִ ֲעמָּ ר ב ַ ֶאְפׁשָּ א ד ְ ל ֵהיכָּ א כ ָּ ן, ֶאל ָּ ו  ֵאין נֹוֲהִגין כ ֵ ִבְמִדינֹות ֵאל  ֵאִלים ו  רָּ ים ִיש ְ ִרים עֹוש ִ בָּ ר ַהד ְ אָּ ׁשְ ִמין, ו  ין ַעל ְיֵדי ֲעמָּ

יֹום טֹוב מֹו ב ְ ֵאל  כ ְ רָּ ֹל ַעל ְיֵדי ִיש ְ ֹות ַהכ  ר ַלֲעש  ת ָּ ִמין, מ  ֲעמָּ ר ב ַ ל ִאם לֹא ֶאְפׁשָּ ן פב(, ִראׁשֹון; ֲאבָּ ן ִסימָּ ׁשֶ ַכי הל' ֵאֶבל ו ְתרו ַמת ַהד ֶ ְרד ְ חו ץ ִמן )מָּ
יֹום טֹוב.  ה  ב ְ ֹוִנין אֹותָּ ֵאין ב  ֶבר ׁשֶ ֹוִנים ַעל ַהק ֶ ב  ה ׁשֶ ָּ פ  וֹ  הגה:ַהכ ִ ר ְלַכס  ת ָּ ל מ  חֹל ֲאבָּ ֹו ב ַ ַדְרכ  ר כ ְ פָּ עָּ ית יֹוֵסף(, תֹו ב ְ ֵיׁש ַמְחִמיִרין, )ב ֵ ו ְדלֹא כ ְ

ן ִנְרֶאה ִלי.  ִרים ֲאמו ִריםכ ֵ בָּ ה ד ְ ֶ מ  ים לֹו ׁשו ם  ?ב ַ י ֹום, ֵאין עֹוש ִ ֹו ב ַ ְברֹו ב  ל ִאם ֵאין רֹוִצים ְלקָּ י ֹום; ֲאבָּ ֹו ב ַ ְברֹו ב  רֹוִצים ְלקָּ ׁשֶ כ ְ
אכָּ  ַבר ִאסו ר ְמלָּ ו  ַעל ְיֵדי ה, ֲא ד ְ ת ָּ ִייםוֹ גִפל  ל ִטְלטו ל מ   ר., ֲאבָּ

 ביום טוב  ושנולדועגל אפרוח 

ושמואל ואיתימא רבי יוחנן אמר:  (2)רב אמר: אסור, מוקצה הוא.  (1) -אתמר, אפרוח שנולד ביום טוב  )ו' א'(
  19.מותר, הואיל ומתיר עצמו בשחיטה

)ששנינו בברייתא לקמן שמותר בו ביום זה לעגל שנולד ביום טוב אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב: וכי מה בין 

 ?!לדברי הכל(

 .)אם נשחטה האם, היה נאכל(בשחיטה  )בעודו בתוך מעיה(אמר להו: הואיל ומוכן אגב אמו 

 מה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה? ו)אמרי ליה( 

  שתיק רב.

 !יל ומוכן אגב אמו לכלביםהו: הואשתיק רב? לימא ל "טמר רבה ואיתימא רב יוסף: מא

מחתכין את : )כ"ז ב'( דתנן, (אית ליה מוקצה)למאן ד השתא מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלביםאמר ליה אביי:  )ו' ב'(
אסורה, לפי  ,אם לא היתה נבלה מערב שבתרבי יהודה אומר:  .ני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלביםהדלועין לפ

 ?!י מוכן לאדםמוכן לכלבים הו 20שאינה מן המוכן.

 ,מוכן לכלביםלא הוי מוכן לכלבים, דמאי דחזי ליה לאיניש לא שדי ליה לכלבים.  ,כן לאדםאמר ליה: אין, מו
ראוי לו לכשיולד, הלכך מאתמול דעתיה  ,ועובר שבמעי טרפה) הוי מוכן לאדם, דדעתיה דאיניש אכל מידי דחזי ליה

 .(יאכלנו ,אם יולדעלויה, 

 כותיה דשמואל ואיתימא רבי יוחנן.יא תנ .כותיה דרב תניא

 מוכן  זהאסור. ומה הפרש בין זה לזה?  ,אפרוח שנולד ביום טוב .מותר ,עגל שנולד ביום טוב :כותיה דרב תניא

                                                
יאסר משום  ,שאפילו ישחט אותן) , מה שלא היה לפני לידתו)אם היה חול. רבינו יהונתן( הואיל ומתיר עצמו בלידתו להיות נשחט . 19

והקשו תוספות )ד"ה  ן לזה. רש"י.; אף מוקצה התיר את עצמו בלידתו, שמתוך שניתקן לזה, ניתק. רבינו יהונתן(שרץ השורץ על הארץ
אמאי צריכין שמואל ורבי יוחנן להאי טעמא, הואיל ואינון קיימי כרבי שמעון דלית ליה מוקצה, בשילהי מסכת הואיל( ורא"ש )סי' ו(, 

רות ום דדמי לגרוג, דלטעמיה דרב קאמר, דאף לדידך דאית לך מוקצה, מותר מהאי טעמא. אי נמי, משתירצו! ו)קנ"ו א'(שבת 
 וצימוקין.

 .חשיב ליה מוקצה לגבי כלביםאתמול ביה"ש היתה עומדת לאדם, וק ,נתנבלה בשבת לרבי יהודההרי ש . 20
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 אינו מוכן אגב אמו.  וזהאגב אמו בשחיטה, 

מאי מותר.  ,טובואפרוח שנולד ביום  .מותר ,עגל שנולד ביום טובואיתימא רבי יוחנן:  ,כותיה דשמואל תניא
 וזה מתיר עצמו בשחיטה. ,זה מוכן אגב אמו ?טעמא

 שיטות הראשונים

 פסקו ורא"ה רז"הו 21, פסקו לחומרא, כרב.ומאירי ,ראבי"ההגאונים, רבינו חננאל, רמב"ם,  :אפרוח שנולד ביום טוב
 24.וסיעתו םרמב"כפסק לחומרא,  והשו"ע 23לא כתב כמאן הלכתא. והרי"ף 22לקולא, כשמואל ורבי יוחנן.

דנולד בזה אסור , (הטור)אחי  יחיאל וה"ר ,רשב"א, ר"ן, מאירידעת : בזה האם מותר בזהפרוח שנולד שבת ויום טוב, א
 26.השו"עוכן פסק  25.בזה כביצה, שאין האחד מכין לחבירו

. דת לאכילה, דמותר העגל, דוקא אם אמו עומהראשונים: כתבו אמוהואיל ומוכן אגב  ,מותרעגל שנולד ביום טוב, 
 27.השו"ע. וכן פסק אסור למאן דאית ליה מוקצה ,דאי בבהמה העומדת לגדל וולדות: הרא"שוהוסיף 

                                                
להך לישנא דאמר שמואל פליג אדרב, הלכתא כרב באיסורי. ולאידך לישנא דאמר ר' יוחנן הוא דפליג ארב, הלכתא כר' יוחנן. יש  . 21

וגם רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מ"ט שתיק  ,קב ונקי בן יעקב ומשנת ר' אליעזר ,כוותיה פוסקין הלכה כרב משום דתרתי ברייתות
קת זה וקר מחלימפני שע ,שנראה לפסוק כרברא"ש. והמאירי כתב  .)ותירצו יפה קושיית רב כהנא ורב אסי( אלמא קיימי כוותיה ,רב

, קת לרב ושמואלוקר המחליונשאר ע ,)קנ"ו ב'( כר באחרון של שבתכמו שהוז ,יוחנן אינו מחמיר במוקצה בישהרי ר ,יוחנן ביאינו מר
 .)באיסורי, בכורות מ"ט ב'(והכלל הוא רב ושמואל הלכה כרב 

והוה ליה ספיקא  ,וכן משום דבגמרא תניא כוותיה דמר ותניא כוותיה דמרסברי כוותייהו.  דרב כהנא ורב אסידבגמרא משמע משום  . 22
)בית שני, עת הרשב"א צריכה ביאור. הר"ן כאן כתב בשמו שפוסק לקולא. וכן כתב הרשב"א בתורת הבית דו לקולא. טינןונק ,דרבנן

 ם אסרו, ועליהם אנו סומכים.כתב שהגאוני ,בעבודת הקודשבחידושיו כאן, ולהדיא. אמנם  ריש שער ד'(
 רב אלפסי דאזלינן לחומרא ולהכי לא הזכיר פסק.והגאונים פסקו כרב וכן דעת הוהרא"ש הביא שתי הדעות בשם יש פוסקין, וסיים:  . 23

וקי"ל נמי  ,משום דאסתפקא ליה מדקי"ל רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי ,רב אלפסי ז"ל לא פסק בזה הלכתא כמאןוהר"ן כתב: 
 .)וכן כתב בעל המאור כאן(רב ורבי יוחנן הלכה כר"י 

)ח"ג, הל' יו"ט, סי' . ראבי"ה , ב,א("טשביתת יוהל' ). רמב"ם ור"ן( ,רא"שב"א, רש)הו"ד בגאונים רבינו חננאל מקורות: או"ח תקיג,ח.  . 24
תורת הבית, בית שני, ; , עמ' ריד' ב', ד"ה ולעניין אפרוח; עבוה"ק בית מועד ה,דו)חי' . רשב"א (ג ב ברי"ף, ד"ה אפרוח)רז"ה . תשכב(

)ו' ב', ד"ה א"ל . רא"ה )ג ב ברי"ף, ד"ה הואיל(ר"ן  .)סי' ו(רא"ש  .ר()בית הבחירה, ו' ב', ד"ה ולעיקמאירי  .(הו"ד בר"ןריש שער ד'; 
 .אביי(

. והוא הדין כשנולד בשבת, משום מוקצה, אסור, דכל שאינו מכין לעצמו, אינו מכין לשבתהסובר שכשנולד ביום טוב אסור  לרבו . 25
שום איסור שבת, נחשב הכנה למחר, ואסור אף ביו"ט אפילו לשמואל )הסובר שכשנולד ביו"ט מותר(, כיון שאסור לשוחטו בשבת, מ

 שאחריו.
)ס"ק וכתב המשנ"ב . )ס"ק יא(וראה ט"ז או"ח תקיג,ח. אמנם בב"י הקשה על דברי ה"ר יחיאל שהובאו בטור, ונדחק בדבריו, עיי"ש.  . 26

חטו ולאכלו נמצא שהוכן בשבת לאכלו לש י אפשרוכיון שבשבת א ,לפי שע"י לידה זו הוכן לאכילה ,יש אומרים דהוא מן התורה: לז(
לפי שבשבת גופא הוא  ,דהוא רק מדרבנן )מג"א בשם הר"ן(וכבר נתבאר דאין שבת מכינה ליו"ט. ויש אומרים  ,ביום טוב שלאחריו

)הו"ד ל ה"ר יחיא מקורות: עכ"ל. נמצא ששבת הכין ליו"ט. ,ואם נתירו ביום טוב ,ואין יכול לאכול ולטלטלם באותו יום כלל ,מוקצה
א ב ברי"ף, ד"ה ). ר"ן (אפרוחו' א', ד"ה בית הבחירה, ). מאירי (ואתמול; חי' ביצה ד' ב', ד"ה , עמ' רטז)עבוה"ק ה,ד. רשב"א בטור(
 .(הלכך

)ודלא כשו"ע שאסר גם דמוקצה אינו אסור ביו"ט אלא נולד )תצה,ד( שלפי מה שפסק הרמ"א  )ס"ק כח(המשנ"ב  כתבאו"ח תצח,ה. ו . 27
)כמו באפרוח שנולד  ואין לאסרו משום נולד .אפילו אם אמו עומדת לגדל ולדותיש להתיר עגל שנולד ביום טוב , צה ביו"ט(מוק
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דכיון דשבת עצמו אסור משום שאפשר להחמיר לאסרו,  הר"ן: כתב עגל שנולד בשבת, האם לאסרו ביו"ט שלאחריו
 29.השו"עוכן פסק  28ין.ומתיר ,בזה שיש חולקיןאלא  .אינו מכין ליום טוב ,מוקצה מחמת איסור

מותר, שאף הוא מוכן אגב אמו, שהרי מוכנה ש, , מאירי, וריא"זרשב"אבעל המאור, דעת : מן הטריפהביו"ט עגל שנולד 
לאסור עגל שנולד מן הטרפה ביום  יש חולקיםש המאיריוכתב  .)ומוכן לכלבים הוי מוכן לאדם(היא לכלבים כשהיא חיה 

 31.השו"עהשמיטוהו. וכן השמיטו  ורא"ש 30,והרי"ף, רמב"ם. (לאדםשמוכן לבהמה אינו מוכן ) טוב

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקיג(

ת.   .ז ב ָּ ַ ְלַאַחר ַהׁש  יֹום טֹוב ׁשֶ ו  ב ְ רֹות; ַוֲאִפל  ת ָּ מו רֹות, מ  יִצים ג ְ ה  ב ֵ א ב ָּ צָּ ְרְנגֶֹלת ו מָּ ֹוֵחט ת ַ  ַהׁש 
יֹום  .ח ֹוַלד ב ְ נ  ס ֶאְפרֹוַח ׁשֶ ת, אָּ ב ָּ ׁשַ סו ר. ְוִאם נֹוַלד ב ְ יוטֹוב, אָּ ַאֲחרָּ ל ְ יֹום טֹוב ׁשֶ  .ו ר ב ְ

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תצח(

ֵאם עֹוֶמֶדת  .ה ֲחטֹו ִאם הָּ ר ְלׁשָּ ת ָּ יֹום טֹוב, מ  ֹוַלד ב ְ נ  ה; ְוהו א ֵעֶגל ׁשֶ יו.  ַלֲאִכילָּ ׁשָּ לו  לֹו ֳחדָּ כ ָּ ֵויה  ׁשֶ גָּ ִקים ֵליה  ב ְ ן ו   הגה:ד ְ ם כ ֵ ן ג ַ ֵעינָּ בָּ

י ַקְרַקע  ב ֵ ִהְפִריס ַעל ג ַ רֹא"ׁש(, ׁשֶ ֹא ְלצֶֹרְך, כ ָּ )טו ר ְוהָּ ל  יֹום טֹוב ׁשֶ ַחט ב ְ א ׁשָּ ים ְוִנְמצָּ ִניִמי ִ ְ ִרים ַהפ  ֵאיבָּ א ב ָּ ֹו ֵרעו תָּ א ִיְרֶאה ב  ָּ מ  ן ׁשֶ ינָּ ַחְיׁשִ ְך ִנְרֶאה ד ְ

ו ר.  רֹא"ׁש ְוַהט  ְבֵרי הָּ יו  ׁשַ ִלי ִמד ִ ֶזה.ְוִאם הָּ ר ב ָּ ת ָּ ֶזה מ  ֶזה, נֹוַלד ב ָּ ת ְויֹום טֹוב ְסמו ִכים ֶזה לָּ  ב ָּ

 אכילת אפרוח ומתי נחשבת ביצה גמורה

חול אסור, לפי שלא נתפתחו אסור. רבי אליעזר בן יעקב אומר: אף ב ,אפרוח שנולד ביום טוב תנו רבנן:)ו' ב'( 
 עיניו.

ל " דתניא:כמאן אזלא הא  ֵֹרץ עַ ְלכָּ ֶרץ ַהׁש  ֶ ֶרץַהׁש  אָּ כרבי  ?פרוחים שלא נתפתחו עיניהם, כמאןלרבות א - 32"ל הָּ
 אליעזר בן יעקב.

                                                                                                                                                                         
 –שהרי אף קודם לידתו היה ראוי לאכילה כמו אחר שנולד. מקורות  ,כיון שהלידה לא עשתה שינוי בגופו כלל ,ביו"ט, לפסק השו"ע(

 .(, עמ' רטז)עבוה"ק, בית מועד, ה,ד. רשב"א יום טוב, ב,א()הל' שביתת . רמב"ם )סי' ז(רא"ש 
הדבר  ,"טאבל עגל שנולד ביו)ביום טוב שרי  לואפי ,לבריא באומצא לודכיון דאילו אית ליה חולה בתוך ביתו חזי אפינימק,  הר"ן . 28

דדוקא לידת )סי' ז( נימק  והרא"ש. (תנמצא שיו"ט לעצמו הכין וממילא הותר לשב ,דהואיל ושרי ביום טוב ,ברור שהוא מותר בשבת
וגם טובה יותר לאכול.  ,לידה הוכנה לגדל אפרוח. דאילו נמצאת במעי אמה אינה מגדלת אפרוח ל ידימשום דע ,ביצה חשיב הכנה

 וראוי לכל דבר אם נשחטה אמו ונמצא במעי אמו כמו אחר הלידה. ,אבל ולד הוא טוב לאכילה
 או"ח תצח,ה. מקורות: רא"ש )סי' ז(. ר"ן )א ב ברי"ף, ד"ה הלכך(.. 29
 הרמב"םדעת המגיד משנה כתב שסיקו ממה שפסק הרמב"ם כרב, שאוסר עגל שנולד מטריפה. וה, והמכתם, השלמההמאירי,  . 30

" בא למעט רק כשעומדת לחרישה אם היתה אמו עומדת לאכילהשנולד מטריפה מותר, לפי שעומדת אמו לכלבים. ומה שכתב "
 .(בין לאדם בין לכלבים משום מוקצה שאסורה)ולחלבה 

. (, עמ' רכבעבוה"ק ה,ד)רשב"א  –מקורות וכתב המשנ"ב )ס"ק כח( שעגל הנולד מטריפה מותר )וראה שעה"צ אות כו(. או"ח תצח,ה.  . 31
)ו' א',  והמכתם, )ד"ה אמר רב יוסף( ההשלמה, )בית הבחירה, ו' א', ד"ה עגל שנולד מן הטרפה(רמב"ם )הל' שביתת יו"ט, ב,א(. מאירי 

 . ריא"ז )פ"א, הלכה א, סעי' כ(.ד"ה ועגל(
 ויקרא, פרשת שמיני, יא,מב.. 32
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, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב, אלא היכא דיצא לאויר העולם. אבל )ד' א'(ואמרינן לעיל 
 היכא דלא יצא לאויר העולם, לא פליגי.

 גמורות, מותרות לאכלן ביום טוב. השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים תניא:)ו' ב'( 

ב  תניא: '(א' ז) לָּ )דהשתא הוה ביצה ולא בשר. השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, מותרות לאכלן בחָּ

 ,בגידין )מחוברות(. רבי יעקב אומר: אם היו מעורות אבל ביצה הנמצאת במעי אמה אינה ביצה, ואסורה לאכלה בחלב(
 אסורות.

 שיטות הראשונים

ספר התרומה דעת אסור.  לכולי עלמא היכא דלא יצא לאויר העולם,: מבואר בגמרא דאפרוח לפני שיצא לאויר העולם
תורה משום נבילה. ואפילו שחטו אין בכך כלום, שאין איסורו מה, ויש בו צורת אפרוח כאשר גמר ריקומו, שורא"ה

כל זמן שלא יצא לאויר העולם, לא מקרי עוף, ואין בו , דרשב"ארמב"ם ודעת ו 33.)בעודו בקליפתו( השחיטה שייכא ביה
 34.השו"עוכן פסק רבנן, שדומה לשרץ השורץ על הארץ. משום נבלת עוף טהור. ואיסורו מד

 האוסרו משום שרץ השורץ על ,דהלכה כרבי אליעזר בן יעקב רא"שתוספות ודעת : אפרוח שלא נתפתחו עיניואכילת 
 .37השו"ע. וכן פסק 36, פסקו כתנא קמא המתירו בחול, ורשב"אבעל העיטור ,ספר התרומה, הרי"ף, רמב"ם. אבל 35הארץ

כתנא קמא דשרי ביצים  ,ורא"ש ,, רשב"ארמב"םפסקו : אבל מעורות בגידים השוחט תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
 פסק  והשו"ע .אגודההוכן כתב  .דאסר כרבי יעקב פסק ובעל הלכות גדולות 38.בגידים אפילו הן מעורות ,גמורות

                                                
למה , כיון דאיכא איסורא דאורייתא עליהמהתורה. שכן בסוף דבריו מקשה,  בספר התרומה, הדברים אינם מוחלטים לאיסור . 33

. וכן בראש הספר, משום דאיתיה באפרוח טמא מן התורה אסמכוה גם בטהור שמאומתרץ: ו ?!אסמכוה אקרא דכל השרץ השורץ
אינו אסור מן  ,בה אפרוח מרוקם דין ביצה שישכתב: "על ידי המחבר עצמו(  )שהוא כעין קיצורי הסימנים, ונכתבבמפתח הסימנים 

אסורין  שמאאבל  .הויא אסמכתא ,דדרשא דהשרץ השורץ על הארץ לרבות אפרוחים שלא נתפקחו עיניהם ,התורה כי אם מדרבנן
 ".כמו בהמה קודם שמנה ימים ,ום נבלהמש

רשב"א . (הל' איסור והיתר, סי' לג) התרומה רמב"ם )הל' מאכלות אסורות, ג,ח(. ספר יו"ד פו,ח. וראה פרי חדש )ס"ק כא(. מקורות: . 34
איסור והיתר רא"ה )בדק הבית, בית שני, שער ד, ד"ה כתב המחבר שלושה מינין, עמ' תרפז(. וראה . )תורת הבית, בית ב, ריש שער ד(

  ה(. דין)כלל מב, 
 .('א ')סכדמוכח בפרק הבא על יבמתו  ,בברייתא לוואפי ,אליעזר בן יעקב קב ונקי בידמשנת ר. 35
ועוד שהרי נחלקו רב ור'  לא., אבל בברייתא תין,דוקא במתני ,ואף שאמרו משנת ראב"י קב ונקי. רא"ש. דיחיד ורבים הלכה כרבים . 36

. ביאור הגר"א יו"ד וסתמא בשלא נתפתחו עיניו מדקאמר ראב"י אף בחול כו') יוחנן באפרוח שנולד ביום טוב דרב אסר ור' יוחנן שרי
 .)אמנם תוספות כתבו דאיתרמי שנתפתחו עיניו( רשב"א וקיימא לן כר' יוחנן. טו, ס"ק א(,

מקורות: . )וכ"כ בפסקי הגר"א( , עיי"ששו"עהלכה כרבי אליעזר בן יעקב, דלא כמשמע שמצדד ד )ס"ק א(ובביאור הגר"א  יו"ד טו,א. . 37
. רשב"א )חולין, פרק אלו טרפות, כב ב דפיו(. רי"ף צה א,ז()בירא"ש תוספות )ו' א', ד"ה אפרוח(.  רמב"ם )הל' מאכלות אסורות, ג,י(.

 ספר. (עשרת הדברות, מחלוקת א; הל' שחיטה, שער ב, סוף החלק החמישי)הל' יו"ט, . בעל העיטור )תורת הבית, בית ב, ריש שער ד(
 .(סי' לג) התרומה

)ים של שלמה, אות  כתב רש"לו  כרבי יעקב. היינון בחלב. וידין אסור לאכלוהרי"ף כתב: והוא שאינן מעורות בגידין אבל מעורות בג . 38
)אמנם דברי הר"ן תוספת זו. עיי"ש  י"ף ריש פרק כל הבשר לא כתבשאינו מלשון הרי"ף, וגם הרא"ש ור"ן לא העתיקוהו. וגם בר יט(

כן הוא דעת כן. עוד כתב הש"ך ששדעת הרי"ף כבה"ג, ושגם דעת הר"ן מוכח  )יו"ד פז,ה, ס"ק י(אבל הש"ך כתב  .סותרים כאן ושם(
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 39.כרמב"ם ורא"ש

ב.  40בחלב. הביצים תומותר, נגמר החלמוןאם , שורבינו ירוחם ,רא"שתוספות,  ,רש"י דעתא. : הגדרת ביצים גמורות
מותרות לאכלן  ,אף על פי שעדיין מעורות בגידיןו) שלהן ת בחלב עד שיגמרו החלמון והחלבוןומותר שאינן, רשב"א ור"ן דעת

כביצה הנמכרת שיגמרו לגמרי והתקשתה קליפתם החיצונה, ועוד, , גאוניםבשם  אגודה, מרדכירשב"ם,  דעתג.  .(בחלב
להקל כפירוש  השו"עחלב, סמך  לעניין אם אכלן בפני עצמן, לאכול אחריהןו. רשב"א ור"ןכפסק  42והשו"ע 41בשוק.
 , דבנגמר החלמון לבד סגי.רש"י

 שולחן ערוך

 (טו, סימן )יו"ד, הלכות שחיטה

ד. א.  ר ִמי ָּ ת ָּ ם, מ  עֹולָּ א ַלֲאִויר הָּ צָּ י ָּ סו ר; ו ְלַאַחר ׁשֶ ם, אָּ עֹולָּ א ַלֲאִויר הָּ צָּ ֹא יָּ ל  ל ְזַמן ׁשֶ  ֶאְפרֹוַח כ ָּ

 )יו"ד, הלכות בשר בחלב, סימן פו(

ֶלי ח.  , לֹוִקים עָּ ה  ם ב ָּ עֹוף ְלִהְתַרק ֵ ִהְתִחיל הָּ ֵמא ׁשֶ יַצת עֹוף טָּ עֹוף ב ֵ ֶרץ הָּ ו ם ׁשֶ א יא, כ, כג(הָּ ִמׁש  ְקרָּ ִהְתִחיל . )ַוי ִ הֹור ׁשֶ ו ֵביַצת עֹוף טָּ
ת ַמְרדו ת. ין אֹותֹו ַמכ ַ יו  ַמכ ִ , הָּ ה  לָּ , ַוֲאכָּ ה  ם ב ָּ עֹוף ְלִהְתַרק ֵ   הָּ

 )יו"ד, הלכות בשר בחלב, סימן פז(

ַהיְ   .ה עֹופֹות, ִאם ֵהם ְגמו רֹות ד ְ ִאים ב ְ ְמצָּ יִצים ַהנ ִ ִגיִדים, ֲהֵרי זֹו ב ֵ ה ב ְ ִהיא ְמעֹרָּ י ׁשֶ ִ ֹון ְוֶחְלמֹון, ַאף ַעל פ  ֶהם ֶחְלב  ׁש לָּ י ֵ נו  ׁשֶ
ם ב ִ  לָּ ל ִאם ֲאכָּ ב. ֲאבָּ לָּ חָּ ם ב ְ לָּ ְ סו ר ְלַבׁש  א ֶחְלמֹון, אָּ ה  ֶאל ָּ ל ִאם ֵאין לָּ ב. ֲאבָּ לָּ חָּ ה  ב ְ ְכלָּ ר ְלאָּ ת ָּ ה ו מ  מו רָּ ר ג ְ ת ָּ ם, מ  ְפֵני ַעְצמָּ

ב.ֶלֱאכֹל ַאֲחֵר  לָּ ה אֹו חָּ ִבינָּ  יֶהם ג ְ

 

                                                                                                                                                                         
כ"כ שו .דהלכה כרבי יעקב )ראה להלן בהגדרת ביצים גמורות(יעתו ם וסכן מוכח דעת רשב"שו ,(שהובא בא"ח ובכל בו)הר"ר יונתן 

 .דבתרתי לישני מהדר לאוקמי ברייתא כותיה ,וכן משמע קצת בש"ס דילן .וגם בירושלמי פסק בהדיא כרבי יעקב .להדיא דההאגו
 יו"ד פז,ה. מקורות בפסקה הבאה. .39
מכלל דת"ק שרי  ,ש"י גמורות שנגמר החלמון בעורן בלא קליפה ועדיין מעורות בגידין יפה. דמדאסר ר' יעקב מעורותירש רופ: רא"ש . 40

א נגמר אבל אותם של .ובלבד שיגמור החלמון, ו שלל של ביצים כשמחוברות באשכולוהיינ ,הן מעורות אלא שנגמר החלמון לוואפי
  . אסורים ,החלמון שלהם

 ,אדיוקא דרבנן דאסרו מקמי שנגמרו קאי רבי יעקב: )הו"ד בשטמ"ק בבא קמא, מ"ז א', ד"ה רבי יעקב אומר(ופירש תוספות שאנץ  . 41
בה כשהיא באה בתוך השליא יש  ,דהיינו ,אבל בתר הכי מותרות .אסורות ,דהיינו כל זמן שאין בהן לובן ,ואתא למימר המעורות

 עכ"ל. וכן ראבי"ה הביא דברי רשב"א ופירש כנ"ל, דרבי יעקב בא להקל, עיי"ש. .מותרות ,אף על פי שאין קליפתן קשה ,חלבון וחלמון
דלכתחילה אין לאכול בחלב, אפילו אותן שנגמרו בחלמון וחלבון וקליפתן רכה עדיין, אפילו אינן  כתב )ס"ק י(והש"ך יו"ד פז,ה.  . 42

)כדעת אבל בדיעבד אם נתבשלו עם חלב, נראה דמותר. אבל אם הן מעורות, אפילו בדיעבד אסור . רשב"ם וסיעתומעורות, וכדעת 
י האי וכ ,יש להקל במקום הפסד מרובה ,דאפילו לא נגמר אלא החלמון והן מעורות ,מיהו נראה. (, שפסק כרבי יעקבבה"ג לעיל

 י האי גוונא.וחם לסמוך עליהם בכירוהרא"ש והטור ור'  פותדכדאי הם רש"י ותוס גוונא,

)ז' א', ד"ה . תוספות )ג ב ברי"ף, ד"ה והשוחט. וראה הערה לעיל(ר"ן . )תוה"ב, ג,ג; תוה"ב הקצר, ב"ג ריש ש"ד(רשב"א  מקורות: 
ראבי"ה )הו"ד בם רשב". )ו' ב', ד"ה ביצים(. רש"י )הלכות יום טוב, סי' טז, ד"ה פסק והיכא(. בעל הלכות גדולות )סי' ח(רא"ש . ומצא(

פ' ) בשם גאונים אגודה .)נתיב ט"ו ח"ה אות כח(רבינו ירוחם  .)ביצה, רמז תרנ(. מרדכי הלכות יום טוב, סי' תשכד()ראבי"ה . מרדכי(ו
. )הל' איסורי מאכלות אות עב(ארחות חיים . וראה )חולין, פרק אלו טריפות, נ"ח א', פסק כרבי יעקב(אגודה . , אות ט(קמא דביצה

 וראה עוד מקורות בדרכי משה )פז, אות ג(, וש"ך )פז, ס"ק י(. . )דין בשר בחלב, ריש סי' קו(לבו כ

 ת”בעזהשי
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