
 

 

 

 

 

 שימוש באפר כירה ובעפר ביום טוב

 אפר כירה מאן דכר שמיה?!  )ומקשה(שאפר כירה מוכן הוא.  ו במשנה:()שנינ )ח' א'(

 ואפר כירה מוכן הוא. - אמר רבה: הכי קאמר

אבל הוסק ביום  .)ומאתמול דעתו עליו לכל הדברים(אמר רב יהודה אמר רב: לא שנו אלא שהוסק מערב יום טוב 
)שמאתמול, , מותר )שיש בו עדיין רמץ חם(ת בו ביצה , אסור. ואם ראוי לצלו)דליכא למימר דעתיה עלויה מאתמול( טוב

 .בעודם עצים, היו מוכנים להיסק ולבשל ולצלות, ועודנו בתשמישו זה. ואגב שראוי לצליית ביצה, יכול ליטלו ולהניחו על הדם(

ר. נמי הכי: כשאמרו אפר כירה מוכן הוא, לא אמרו אלא שהוסק מערב יום טוב. אבל הוסק ביום טוב, אסו תניא
)שכל זמן שהוא , מותר לכסות בו )לשטוח אותו בהם(ואם ראוי לצלות בו ביצה, מותר. הכניס עפר לגינתו ולחורבתו 

 . צבור, דעתו עליו לכל צרכיו(

  1.מלא קופתו עפר, ועושה בה כל צרכוואמר רב יהודה: מכניס אדם 

 שייחד לו קרן זוית.רא רבה: והוא דרש מר זוטרא משמיה דמר זוט

 שיטות הראשונים

האי ואף רבי שמעון מודה ב 2.דהכי הלכתא תוספותכתבו : ראסו "טאבל הוסק ביו, לא שנו אלא שהוסק מערב יום טוב
בי דמודה ר ("ה ב')עירובין מוהויא כמיא בעיבא מבלע בליעי  ,דמעיקרא עצים והשתא אפר ,דהוי נולד גמור ,"טודהוסק בי

 4.הטורב וכן כת 3.שמעון

מוטב שיטול  ,אבל אם שחט ;בלא שחטדהכא מיירי  ,ירושלמי בשם רא"שתוספות ו כתבו: אבל הוסק ביום טוב, אסור
, אלא דעוולא והוסיף, , א"בשהרכתב כן ו .השו"עוכן פסק  5ממה שיניח הדם בלא כיסוי. ,מן האפר שהוסק ביום טוב

  6מכסה בדקר נעוץ. ואינו ה באפר, מכסטובסק ביום ואפר כירה שהו ,עוץיש לו דקר נאפילו 

                                                
ל הכניס לגנתו או לחורבתו וכ לומה בא להוסיף על הברייתא דקתני אפיראה להלן, בשיטות הראשונים, . ולא אומרים שבטל לקרקע . 1

 ! מלא קופתו שכן
 דהא מייתי ליה סייעתא מברייתא. ועוד, דליכא מאן דפליג, דאפילו ר"ש מודה, כמבואר מיד בסמוך.. 2
בא מיבלע בליעי. ופריך, כל שכן דהוה ליה נולד ואסור! ומשמע דאליבא דכולי עלמא פריך. ואי רבי שמעון שרי, מאי דקאמר מיא בעי . 3

 .)ויש להעיר שלמסקנת הגמרא מיא בעבים מינד ניידי, ולא הוו נולד( פריך כל כך בפשיטות, והאיכא רבי שמעון דשרי. רא"ש
מעון ביום טוב, בין במוקצה בין בנולד, כמו שנתבאר בסימן תצ"ה, מודה בהאי דאסור. וכתב זאת, ללמד דאפילו למאן דפסק כרבי ש . 4

 מקורות בפסקה הבאה.. )או"ח תצח,טו(ב"י 
ב דבשחט בעו בית הלל דקר נעוץ, אבל בלא דקר נעוץ לא, משום דאיכא תרתי איסורי, חדא דאינו מוכן, וכתב הרא"ש: ואף על ג . 5

   ועוד, דקא עביד גומא. אף על גב דאינו צריך אלא לעפרה, איסורא מיהא איכא.
ש "נראה מדברי הראושכן עדיף טפי.  ודאי, ר תיחוחבעפ דקר נעוץלו יש  שאםר משולם, ", בשם ההכלבובשם  כתב י"בהצח,טו. או"ח ת. 6

 ורק עשיית ,אין בו איסור מוקצה ,לכך וד יוםבעדדקר שהיה נעוץ מ, (ק פ"ס)ב "המשנר וביא .א"סק הרמפוכן . (שהובאו לעיל בהערה)
 כתב שדבריהם (ק לב"ס) א"הגראמנם  .דזהו קילא מאיסור מוקצהליה ירא , וסבומאלהג ין צריךגומא דאינו אלא מקלקל במקום שא

 בעלמא, ולאנו אלא טלטול מוקצה, דאי באפרדמוטב לכסות , והסברא פשוטהלהיפך,  א המפורשים"והביא מדברי הרשב !תמוהים
ק נראה שפס וכן .כה שאינה צריכה לגופה או מקלקלטלטול קל מאיסור מלאאיסור ד דיים.גומא בי הדקר, שעושהלהגביה העפר עם 
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אף על גב  ,פשטידה"ט לאפות הוהיאך אנו מסלקין אפר הכירה בי ,תוספותהקשו : ואם ראוי לצלות בו ביצה, מותר
 7ו"ט."ט בשביל אוכל נפש ושמחת יודמוקצה אינו אסור לטלטל בי הר"ר יצחק ותירץ .שאין ראוי לצלות בו ביצה

להוסיף על רב יהודה מה בא , תוספות: הקשו וכו'מכניס אדם מלא קופתו עפר  כו',ולחורבתו והכניס עפר לגנתו 
וכל זמן שהוא צבור דעתו  ,ס עפר לגנתו מיירי שהכניס הרבה ביחדדכשהכניניחא,  8רש"י! וכתבו דלפירוש הברייתא

וסלקא דעתך  עפר, א קופתו מעטורק מל ,אבל הכא מיירי שלא הכניס הרבה .ואינו בטל אגב קרקע ,עליו לכל צרכו
מלוא דיבטל אגב קרקע. אי נמי יש לומר דהתם לא מיירי רק לכסות בו, אבל שאר צרכיו לא. והכא אשמועינן דהואיל ו

 10.כרש"יפסק  השו"עו 9קופתו עפר, עביד בו כל צרכו.

מן  ודעתו עליוצברו במקום אחד בביתו,  כנס עפרשכש המאירי: כתב האם יכול לשחוט לכתחילה על סמך העפר שכנס
. וכן כתבו אא"כ בשחט ,בזו יש חולקיןשוכתב  .מותר לשחוט לכתחלה על סמך אותו עפר, והסתם על כל מה שצריך לו

 11, שרק בדיעבד, אם שחט, יכסה בו.זרוע ורשב"א אור

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תצח(

יֹום טֹוב,  .טו ם ֻהַסק ּבְ ר ְלַכסֹות ּבֹו. ֲאָבל אִּ ֻהַסק ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ֻמּתָ ֶ יָרה ש  א  ֵאֶפר ּכִּ ְצלֹות ָאסּור, ֶאּלָ ָראּוי לִּ ֶ ן הּוא ַחם ש  ם ּכֵ אִּ
יָצה. ְואִּ  יָצה. ּבֹו ּבֵ ְצלֹות ּבֹו ּבֵ ֵאינֹו ָראּוי לִּ ֶ י ש  ר ְלַכסֹות ּבֹו ַאף ַעל ּפִּ ַחט, ֻמּתָ ָ חּוַח, )ם ש  ָעָפר ּתָ ֶדֶקר ָנעּוץ ּבְ יף ְטֵפי ְלַכּסֹות ּבְ יהּו ָעדִּ ּומִּ

ם ֵיש  לוֹ  ם ָהרֹא (אִּ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ  . ש  ְוטּור(")ּבֵ
יס  .טז ְכנִּ נָּ  הִּ ה ְלֵביתֹו ְלצֶֹרְך ּגִּ ְעּתֹו ָעָליו ְלָכל ָעָפר ַהְרּבֵ הּוא ָצבּור ּדַ ֶ ל ְזַמן ש  ּכָ ֶ ר ְלַכסֹות ּבֹו, ש  ָמקֹום ֶאָחד, ֻמּתָ נּוס ּבְ  תֹו, ְוהּוא ּכָ

                                                                                                                                                                         
: מקורות ש."עייף. ת, ודאי דאפר כירה עדירודקילכמה ך צרי שאם ,(קלו תאו)החיים  וכף ,ב"בו המשנכת יהו,מו .(ק פ"ס)ב "המשנ

 .(ק ב,ב"עבוה)א "רשב .)סי' י(. רא"ש )ח' א', ד"ה אמר(תוספות  .הלכה ד(פ"א, ירושלמי )
 .)כ"ח ב'(ה מדלקמן פרק אין צדין וראי. 7
 ".לכל צרכיודכל זמן שהוא צבור דעתיה עילויה שכתב: ". 8
 זה לומוכן הוא לכל דבר, אלא אפי שלצורך הכניסושכיון  ,לא מיבעיא שהכניסו לגינתו ולחרבתוד ובפסקי רי"ד פירש מימרת רב יהודה, . 9

 .)שאז בטל לקרקע והוי מוקצה( הוא מוכן אם לא פיזרו בתוך הבית סתם שהכניסו
, משתמש גינתו לצורך לביתו. בסעי' טז פסק, שאם הכניס עפר הרבה בביאור דברי השו"ע, נחלקו המפרשיםיז. ואמנם -או"ח תצח,טז . 10

בו כל צרכו. יש שפירשו לחומרא, שבשני הסעיפים מיירי בסתם, אף מעט, ועושה  לביתבו. אבל מועט, בטל. ובסעי' יז פסק, שמכניס 
וכתב  .בב"י ודלא כמש"כ)ס"ק פא. , רק בהרבה מהני. וכן הכריע המשנ"ב כוונתו לצורך גנתובהכניס לביתו. וההבדל בדעתו. אם 

מועט בטל לגבי הקרקע.  , אזלגנתו ממש. ויש שפירשו לקולא, שהחילוק בין גינה לבית. ודוקא אם הכניס (בשעה"צ שכן ביאר הגר"א
תוספות, ודלא כשו"ע  נוטה לדברי)ס"ק לד(  דעת הגר"או .)שו"ע הרב, ממשמעות דברי הב"י(משא"כ כשמכניס לבית או לחצר 

)ח' א', ד"ה רש"י שיש להחמיר כסברא זו. ור' פיסקה הבאה. מקורות:  )ס"ק פד(פרי חדש. וכ"כ המשנ"ב  פסקן וכ .)שעה"צ ס"ק קו(
 .)ד"ה ואמר רב יהודה(ת . תוספוהכניס(

דכיוון דעיקר כוונתו היתה לצורך גינתו, אין זו הכנה גמורה ס"ק פד( תצח, )אבל לכתחילה לא ישחוט על דעת כן. וביאר משנ"ב  . 11
. שלפי רש"י שיכול )וכן מבואר בפרי חדש(לעשות בו כל צרכיו. ולכאורה מחלוקת זו תלויה במחלוקת הראשונים בפיסקה קודמת 

מש בעפר לכל צרכו, הרי זו הכנה גמורה. ואף לכתחילה. ולתירוץ בתרא בתוספות, אין זו הכנה גמורה, ורק לכיסוי הדם מהני, להשת
, מבואר )שפירש כרש"י שמותר לכל צרכו, ואעפ"כ אסר לכתחילה(ולכן לא ישחוט לכתחילה על סמך עפר זה. אמנם בדברי האו"ז 

לפי זה משמע שאף לכתחילה מותר לשחוט כדי , ש)לשיטתו(ק כרש"י לעיל, וכתב הפרי חדש , השו"ע פסולעניין הלכה לא כן וצ"ב.
)הל' יום טוב, הביא דברי שאר הראשונים, שרק בדיעבד יסמוך, ושכן יש להחמיר. מקורות: אור זרוע  )ס"ק פד(. והמשנ"ב לכסות בו
 .)בית הבחירה, ח' א', ד"ה מכניס(מאירי . )חי' ח' א', ד"ה מיתיבי; עבוה"ק ב,ב, עמ' קכו(. רשב"א סי' שלג(
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ּמֵ  ֶ תֹו, לֹא, ש  ּנָ ה ְלצֶֹרְך ּגִּ יס ְמלֹא ֻקּפָ ְכנִּ ם הִּ ְצָטֵרְך; ֲאָבל אִּ ּיִּ ֶ ּ ֵטל.ַמה ש  הּוא מּוָעט, ּבָ ֶ  ַאַחר ש 
יס ָאָדם ְמלֹא ֻקּפָ   .יז ת,ַמְכנִּ יִּ ל ָצְרּכֹו  תֹו ָעָפר ַלּבַ ה ּבֹו ּכָ ְסָתם, ְועֹוש ֶ יָמן ש)ּבִּ ן ְלֵעיל סִּ יף ל"ְוַעּיֵ ֵטל  ,(ח"ח ָסעִּ הּוא ּבָ ֶ יָנן ש  ְולֹא ַאְמרִּ

ְלָצְרּכֹו בָּ  ָתא ּדִּ ּלְ ָטחֹו מּוָכָחא מִּ ְ ּלֹא ש  ֶ ֵכיָון ש  ית, ּדְ ֵחד לֹו ֶקֶרן ָזוִּ ּיִּ ֶ ת; ְוהּוא ש  יִּ ב ַקְרַקע ַהּבַ חּוַח, ַאּגַ ם הּוא ָעָפר ּתָ ֵעי ֵליּה. ְואִּ
ר ְלַכסֹות ּבֹו.  ֻמּתָ

 כיסוי דם ביום טוב

 אמר רב יהודה: מכניס אדם מלא קופתו עפר, ועושה בה כל צרכו.)אמרינן(  '(א)ח' 

ום )שמא חיה הוא וחייב בכיסוי, ואינו יכול לכסותו בי, אין שוחטין אותו ביום טוב )ספק חיה ספק בהמה(כוי  :מיתיבי

)דיש  ואי איתא .)שמא בהמה הוא, ואין בו מצות כיסוי, ואין מטלטלים העפר לכך(. ואם שחטו, אין מכסין את דמו טוב(

 !)אם הכניס קופת עפר( לכסייה כדרב יהודה עפר שמוכן לכל צרכי אדם, אפילו הוא בהמה(

 , ואין דעתו לספק)חיה ועוף( דעתו לודאי )וכן עפר קופתו( אלא אמר רבא: אפר כירה)ושקיל וטרי, ואמרינן(  )ח' ב'(
 .הלכך, איסור מוקצה איכא, והוא הדין לדרב יהודה(כגון כוי. )

מותר  ,)שיש לו תינוק, וירא שמא יטיל רעי ביו"ט לפניו( הכניס עפר לכסות בו צואהואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא: 
אסור לכסות בו  ,דם צפור. , כל שכן לודאי(צואה ספקדכיון שהזמינו לשיש לו לשחוט ביום טוב, ) לכסות בו דם צפור

 . )דדעתו לודאי ולא לספק( צואה

)כיון דאזמניה, אזמניה. דהא נמי קרוב  מותר לכסות בו צואה ,ילו הכניס עפר לכסות בו דם צפורנהרבלאי אמרי: אפ

 .לודאי(

, גזירה משום התרת חלבו ר מוכן()אפילו אם יש לו עפ כוי היינו טעמא דלא מכסינןרמי בריה דרב ייבא אמר: 
 .)שאם תתיר לכסותו, יאמרו חיה הוא(

 אי הכי אפילו בחול נמי?!  )ומקשה(

בחול אי נמי מספקא, אמרי ליה רבנן זיל טרח וכסי. ביום טוב אי מספקא, מי אמרי ליה רבנן זיל  )ומתרץ(
 12?!טרח וכסי

 )שדמה פטור מכיסוי, יחד עם( אלא אפילו שחט בהמה ,)שאין מכסים ביום טוב(רבי זירא: לא כוי בלבד אמרו  תני
 .(, וטרח טירחא דלאו מצוה)דקא טרח נמי בשל בהמה ונתערבו דמן זה בזה, אסור לכסותו ביום טוב ,חיה ועוף

אמר רבי יוסי בר יאסיניאה: לא שנו אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת. אבל יכול לכסותו בדקירה אחת, 
 מותר. 

 ! )דהא לא טרח בשביל בהמה מידי( אפשיט )ומקשה(

                                                
אמרי ליה  ,מהבחול, זה שהורוהו לכסות לא מחזיק ליה בחיה ודאית, דמימר אמר: אי נמי מספקא להו לרבנן אי חיה אי בה ,כלומר . 12

 '.זיל טרח וכסי כו
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 קירה אחת אטו שתי דקירות, קמ"ל.מהו דתימא נגזר ד )ומתרץ(

 .(13)שהיה לו לכסותו מבעוד יוםרבה: שחט צפור מערב יום טוב, אין מכסין אותו ביום טוב אמר 

 שיטות הראשונים

. דעת סינן גזירה משום התרת חלבולא מככוי , דכרמי בריה דרב ייבא הפוסקיםפסקו : מוכן לודאי האם מוכן לספק
דהנהו תירוצי דלעיל כולהו אדחו להו, וכל שמכין סתם, מוכן  כתב רז"ה 14מוסיף על רבא, ותרתי אית ליה. דרמי רשב"א

שפסק הלכה  אור זרועוכן דעת  דאף אם הכינו לודאי, מוכן הוא אף לספק. כתבומאירי הוא, בין לודאי בין לספק. 
 16., השמיטו דינו של רבאמב"ם, ורא"שרי"ף, רו 15כנהרבלאי.

אין מכסין דמו אפילו בעפר  ,שחטו ביום טוב, שכוי ש, ומאיריריא"זש, רי"ף, רמב"ם, רא": דעת כיסוי דם כוי בעפר מוכן
, דבעפר מוכן גמור, מותר לו לכסות. ודוקא בדקר נעוץ, דאיכא קצת איסורא משום גומא, אסור רא"ה. ודעת מוכן

 17פסק כדעה ראשונה. והשו"ע .שיש מתירין המאירילכסות. וכן כתב 

אם היה לו עפר מוכן או אפר, רק אם  שגם הרמב"ם דעת: ויש לו עפר מוכן ה וחיה ונתערבו דמם זה בזה וכו'שחט בהמ
 והשו"ע. יכול לכסותו ואפילו בהרבה דקירות ,אם יש לו עפר מוכןש ,כתב והטוריכסהו. יכול לכסות הכל בדקירה אחת, 

 18.רמב"םכפסק 

 

                                                
 . רש"י.כילהליכא, דמשום דלא מכסי דם לא מתסר צפור בא ומשום אמנועי משום שמחת יום טוב. 13
 ,בדקר נעוץ ,להיפך ולכן, אפילו הכין עפר לכסות בו צואת תינוקות שהיא ספק, אין מכסין בו את הכוי, משום גזירת התרת חלבו. וכן . 14

. וכן אם הכניס עפר לכסות בו דם משום דדעתו בהן על הודאי ואין דעתו על הספק, אין מכסין את דמו, ועפר סתם ,ואפר כירה
 .)כרבא(ר לכסות בו צואה ציפור, אסו

ובשל  ,דטלטול ביום טוב מדרבנן הוא ,האור זרוע . ונימקמותר לכסות בו צואה ,אפילו הכניס עפר לכסות בו דם צפור ו,שאמר . 15
 .הלך אחר המקיל םסופרי

, סי' שח,לח. . וכתב הרמ"א: ועיין לעילמכניס אדם מלא קופתו עפר לבית, בסתם, ועושה בו כל צרכוכתב:  )או"ח תצח,יז(והשו"ע  . 16
דאז אמרינן  ,בסתמאודוקא בזה שהכניסו לבית  . והוסיף המשנ"ב:דמותר אף לכסות בו צואה כוונתוש, )ס"ק פז(וביאר המשנ"ב 

אסור  ,כגון שהכניסו לכסות בו דם עוף שדעתו לשחטו ביום טוב ,ודאי לדבר שתשמישואבל אם הכניסו  .דדעתו לכל מה שיצטרך
)אור זרוע. ועיין שעה"צ, יש מקילין גם בזה . ופי דברי יש"ש, סי' כג, ודלא כרשב"א שהחמיר אף בסתם( עלוהוא ) לכסות בו צואה

 .ראה פרי חדש, שביאר דבריהם דוקא במכין בסתם( אמנםבדעת רי"ף, רמב"ם, ורא"ש. אף לבאר כן  שכתב אות קט,

)הלכה ב, סעיף . ריא"ז שמרת הבית, בית א, שער ה, עמ' ריב(מ -)עבוה"ק ב,ב, עמ' קכח; בתורת הבית רשב"א . )ד א(מקורות: רי"ף   
)בית הבחירה, ח' א', ד"ה מי . מאירי )הל' שביתת יום טוב ג,א(. רמב"ם )סי' יא(. רא"ש )ד א ברי"ף, סוד"ה מתני' השוחט(. רז"ה ה(

 .)הל' כיסוי הדם, סי' שצא(. אור זרוע שהכין(
בדק הבית, בית  -)בתורת הבית לרשב"א . רא"ה )בית הבחירה, ח' א', ד"ה כוי(מקורות: מאירי . )ד"ה אפילו(וראה ביה"ל או"ח תצח,יח.  . 17

 . שאר מקורות בפיסקה קודמת.א, שער ה, עמ' רח(
ו אסור משום דטרח נמי בשל או"ח תצח,יט. וביאר הב"י טעם הרמב"ם, שאף שיש לו עפר מוכן, כל שצריך יותר מדקירה אחת לכסות . 18

בהמה. והטור מפרש שהטעם שאסור לכסות היינו מפני שמטלטל עפר ביום טוב לצורך דם בהמה, דלאו בר כיסוי הוא. וממילא אם 
 היה לו עפר מוכן, מכסה אפילו בכמה דקירות.
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 שולחן ערוך

 טוב, סימן תצח()או"ח, הלכות יום 

ה(, ּכֹוי   .יח ּיָ ש  ּוְצבִּ יִּ ּתַ ּנֹוְלָדה מִּ ֶ ה ש  ּיָ רִּ ּלּו ֵיש  לֹו ָעָפר מּוָכן, )פי' ּבְ מֹו ֲאפִּ ין ֶאת ּדָ ָחטֹו, ֵאין ְמַכסִּ ְ ם ש  יֹום טֹוב. ְואִּ ין אֹותֹו ּבְ ֹוֲחטִּ ֵאין ש 
ם לֹא ֵכן לֹא הָ  אִּ ה הּוא ּדְ אי ַחּיָ ָהרֹוֶאה יֹאַמר: ַוּדַ ֶ ֵני ש  ּפְ ם יּו מִּ יר ֶחְלּבֹו. ְוָלֶעֶרב, אִּ יֹום טֹוב, ְוָיבֹא ְלַהּתִּ מֹו ּבְ ין ְלַכסֹות ּדָ יחִּ ַמְטרִּ

ר, ְיַכֶסּנּו.  ּכָ ּומֹו נִּ ּ ש  ְוָנא הגה:רִּ ית ּוְכַהאי ּגַ ֶקֶרן ָזוִּ ָחטֹו ּבְ ְ ּ ש  ֶ ֵהָמה ָיכֹול ְלכַ  ,ְוַדְוָקא ש  ם ּבְ ּלּו ּדַ ֶאְמַצע ֶהָחֵצר, ֲאפִּ ָחטֹו ּבְ ְ ם ש  ם ֵיש  לֹו ֲאָבל אִּ ּסֹות אִּ

י ל ְרעִּ ֶ ְגָרף ש  ָהֵוי ֵליּה ּכִּ ָחֵצר  ,ָעָפר מּוָכן, ּדְ ָליו ּבֶ ְתַלְכְלכּו ּכֵ ּלֹא יִּ ֶ יְך ְלַכּסֹות ש  ֵביָצהְוָצרִּ א ּדְ ֶרק ַקּמָ י ּפֶ הֹות ַאְלָפסִּ   .()ַהּגָ
ה  .יט ֵהָמה ְוַחּיָ ַחט ּבְ ָ ָמם, ְוֵיש  לֹו ָעָפר מּוָכן אֹו ֵא  ש  ְתָעֵרב ּדָ יְך ְלַהְרּבֹות ְונִּ ֵאינֹו ָצרִּ ֶ יָרה ַאַחת ש  ְדקִּ ם ָיכֹול ְלַכסֹותֹו ּבִּ יָרה, אִּ ֶפר ּכִּ

ֵהָמה, ם ַהּבְ יל ּדַ בִּ ְ ש  ם ָלאו, ּבִּ  לֹא ְיַכֶסּנּו.  ְיַכֶסּנּו; ְואִּ
מֹו,  .כ ָסה ּדָ ּפֹור ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְולֹא ּכִּ ַחט צִּ ָ יֹום טֹוב. ש   לֹא ְיַכֶסּנּו ּבְ
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