
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  .מתוך במלאכה לצורך סילוק נזק ג.. מלאכות שאומרים בהם מתוך ב. .מלאכת אוכל נפש ביו"ט ודין "מתוך"א. 
 .ע"י עכו"ם ו.. גרמא ה.  .מלאכה שא"צ לגופא ביו"ט ד.

 "מתוךודין " מלאכת אוכל נפש ביו"טא. 
 ."אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם וגו'" שנאמרמותרת ביו"ט  "נשהיא לצורך או דמלאכה (ז:) במגילהמבואר 

ועי' מש"כ . (שם ס"ק א) ובמ"ב סי' תקיח)ר(סי' תצה סע' א, סי' תקיא ו שו"עב וכן הוא, הבערת אש לצורך בישול ביו"ט שריאוע"כ 
ת יתושים וזבובים ויש לדון האם הריג .(או"ח סי' תח) אבנ"זוהאות ב)  (סי' תצה גר"זה, )(רסי' תקיח "אהמ, (פ"א ה"ד) המגיד משנה

 .מותרת ביו"טבכלל המלאכות ההמצערים את האדם 
 מלאכות שאומרים בהם מתוךב. 

יו"ט צורך , ובתנאי שיש בה צורךא ללהותרה נמי ש לצורךמתוך שהותרה מלאכה שהותרה לצורך או"נ, ד(יב.)  ביצהב איתא
בביצה ויעויין עוד  אם בעינן צורך קצת מה"ת. )סי' תקג ד"ה ביו"טו (שם הלכה בביאור , ועי'(סי' תקיח סע' א) השו"עוכן פסק  .קצת
הוא דשווה לכל נפש שכתב שדין  )ב אותצה  (כלל א"נשמבעי' ודמ"מ לא הותר אלא דבר השווה לכל נפש.  (ז.) כתובותוב (כב:)

 קע"ו.ו קמ"א בזה בגליונות מש"כועי'  .)וא"א ס"ק ד ועיי"ש במ"ז ס"ק ב ס"ק (שם בפמ"ג , וכן הואמה"ת
ט שלא לצורך אכילה, לוקה, חוץ מהוצאה "בשבת, אם עשה ביו העליכל מלאכה שחייבין ש )דה" (יו"ט פ"א רמב"םה והנה כתב

ן וס"ת ט להוציא קט"מותר ביוט לצורך אכילה, הותרה שלא לצורך אכילה, לפיכך "והבערה, שמתוך שהותרה הוצאה ביו
פ שאינו לצורך אכילה ושאר מלאכות, כל שיש בו לצורך אכילה, מותר, כגון שחיטה ואפיה "עומפתח, וכן מותר להבעיר א

 מגיד משנהה ביארולישה וכיוצא בו. וכל שאין בהם צורך אכילה, אסור, כגון כתיבה ואריגה ובנין וכיוצא בהן, עכ"ל. ו
הרמב"ם דכל מלאכה שהיא באכילה, כגון שחיטה וכו', אפי' עשאן שלא לאכילה, אינו לוקה. וכל מלאכה שאינה  דדעת (שם)

א של העשאאם  אפ"העצמו,  "נפ שאינו באו"עאד, לוקה, חוץ מן הבערה, באכילה כגון כתיבה ואריגה, אפי' עשאן לאכילה
דהיינו מלאכות שאין עיקרן  (שם) בלחם משנה[ועי'  .ע"כ, נ עצמו"באו מלאכה היאשהוצאה חוץ מו ,לאכילה, אינו לוקה

 כות שאינן נעשות באוכל ממש].אלמשכוונתו לכתב (פתיחה ליו"ט רפ"ב)  ובפמ"גלצורך או"נ. 
הוצאה, כגון , נ"דבכל מלאכות המיוחדות לאו (סי' תקיח ס"ק א) המ"בו (כלל פ סי' א)א הנשמ"(ביצה כג. ד"ה שם), הפנ"י  וכן פסקו

חז"ל דהכונה הוא קבלו  וגו',דכתיב אך אשר יאכל לכל נפש הוא  ע"פאו אומרים בהם מתוך,אפיה ובשול  ,שחיטה ,הבערה
 .נתו לצורך אכילה התירה התורהואם עתה אין כו 'אפי או"נאותן מלאכות הרגילות להעשות לצורך 

לצורך  )נטילת נשמה(ותרה מלאכת שחיטה הדמתוך ש אותוהריגת יתושים וזבובים המצערים להתיר  ולפי"ז לכאורה יש
 .או"נ , הותרה אף שלא לצורךאו"נ
 במלאכה לצורך סילוק נזקתוך מג. 

(ביצה הרשב"א דעת  מלאכת כיבוי,נח' הראשונים האם אמרינן מתוך ב הנהבכה"ג לא אמרינן מתוך, דבאמת י"ל דאלא ד

מתוך ולא אמרינן דאסור לכבות לצורך תשה"מ  (כב.)ביצה ב מתוך אף במלאכת כיבוי ומה שמצינו דאמרינן כב. ד"ה אין)
סי' פ"א ביצה ( ש"ראה דעת אולם .דאסור כבוי הבקעת בשביל שלא יתעשן הביתודמי למצרכי התשמיש  דבר כי אינו משום

אות שם ( בשעה"צועי'  .(ס"ק כג) מ"בוה )שם ס"ק ח( א"המ ,אות ח) (סי' תקז ב"חה וכן נקטו. בכיבוי מתוך ןדלא אמרינ )פ"ב סי' יטו ח

כי  מה"ת מותר לכבות הנר מפני דבר אחרד כתבש) אמר ה"ד יא. ברי"ף מלחמות( ן"רמבב עי'ו[ נשאר בצ"ע בדעת הרשב"א.ש לז)
 ס"ק ד)סי' תקיד (במ"ב  ועי'נ. קרובים לאו" שאינם מכשירי או"נ שחכמים אסרו, אלא הוא בכלל מכשירי או"נ דשרי ביו"ט

 ].. ועי' עוד בזה בס"ד בשמעתא עמקתא גליון שמ"גשכסברא זו ס"ל להשו"ע
ירין שמאו"נ למכ לא אמרינן מתוךומכשירין שלא אמרינן מתוך בכה"ג כי הוי  טעמא דהיינו רשביא )סי' תקיד אות ב( בב"חועי' 

א"א כי לחלק בין הבערה לכיבוי יש כי דבכה"ג לא אמרינן מתוך אחר  ביאורשכתב  סי' תקז אות ח)שם ו( שם ועי' עודאו"נ. 
אבל הכיבוי אינו מתקן האו"נ דפשיטא דאם לא היה צריך לכיבוי היה  ,לתקן האוכל בלא הבערה ולפיכך אמרינן ביה מתוך

 ביארו אמרינן גביה מתוך, ע"כ.ג"כ מיתקן האוכל ע"י האש ולפיכך אע"פ דאם יש בכיבוי צורך או"נ מותר לכבות מ"מ לא 
הוא רק כשהוא מלאכה המתקן ממש את האוכל אבל כיבוי שעושה רק  דהיתר דמתוך(או"ח ח"ד סי' קג ד"ה ועיין ברא"ש)  אג"מב

 . לא אמרינן גביה מתוך היכא דהוא לצורך או"נ,שלא יקולקל האוכל אף שעכ"פ היתר גמור הוא 
אלא באותן מלאכות שעיקרן לצורך  כלל זהלא אמרינן דלא אמרינן מתוך בכיבוי כי  ,פירש באופן אחר (ביצה כג.) פנ"יוה

אבל כיבוי דלא שכיח צורך לכיבוי  ,לכל צרכיכם "לכם" התורה דכתיב התירה םדבה ,אוכל נפש דא"א להעשות בלעדן
  טעם הב"ח נראה יותר.שכתב ד )שם( מ"באגועי'  .לא אמרינן ביה מתוך אלא במיעוטא דמיעוטא"נ לאו

הנר מפני  מתוך כדמוכח מהא דקיי"ל דאסור לכבות הבכתב שבמלאכת כיבוי לא אמרינן  )ו(ביצה אות נ בקובץ שיעוריםו
כי אינו נהנה מגוף המלאכה אלא הוא מסלק המונע מליהנות, ובכה"ג לא שייך מתוך ואף דמותר לשחוט כדי תשה"מ, 

אבל הכא המונע  ,רה שריאסורה ומתילהתיר אכילה היינו משום דהתם מתקן המאכל עצמו וה"נ אילו היתה האישה עצמה 
דלא אמרינן מתוך כת' נמי (סי' תט אות ו ואות יא)  באבנ"זו .)ראשונים הנ"ל מח'וצ"ע שלא הביא ( ., ע"כנראינו מהאשה אלא ב

 ותשמיש מילתא אחריתא. ,כיון שאינו נהנה מגוף הנר שמכבהו ,למכשירין וכיבוי נר מפני דבר אחר נקרא מכשירין "נמאו
 מתוך. ביה סילוק נזק לא אמרינןבדבר עצמו וכמו כן אינו אלא אינו תיקון  זבוביםדה"ה בנ"ד כיון שהריגת ה ולפי"ז י"ל

וע"כ דינה כמכשירי עיקר המלאכה אין בה הנאה ישירה אלא סילוק נזק כן כי אלא דיש לדחות דדוקא לענין כיבוי אמרינן 
(אף להבנת  לכו"ע אמרינן מתוך אף בכה"גי"ל דשאר מלאכות ב, אבל )ד(סי' תקיד ס"ק במ"ב ו )שם(ברא"ש  כמבואראו"נ 

נקט ש) ג "ק(סבסי' תקי"ד  ז"טהדלדעת  ועוד י"ל .הב"ח והאג"מ, אבל מהקובץ שיעורים והאבנ"ז משמע שאין לחלק בזה)
כשא"א  ה"ה בנ"ד, במלאכת כיבוי חשיבא כמלאכת או"נ אףדבכה"ג מותר לכבות הנר שאם אין עיצה אחרת לענין תשמ"ה 

 .)עת הדחק גדולינן על דעת הט"ז אלא ביו"ט שני בשדלא סמכ (שם ד"ה או) בביאור הלכהאלא דעי' ( .בענין אחר
מתוך ס"ל דאמרינן התיר לחמם מים להגעיל כלי שלא יכל להכשירו מערב יו"ט. ומשמע ד(סי' תקט ס"ק כו)  מ"בה והנה

שמצינו  (מבוא פ"ג הגה מב) בשש"ככת' עפ"ז ולצורך מכשירי אוכל נפש. אף  הותרה לצורך או"נמלאכת הבערה  הותרהד
מכשירי אוכל נפש, ושכן מצאנו לגבי הוצאה בסימן תצ"ח בהבערה) מותר לעשותן אף כגון דמלאכות שנעשות באוכל עצמו (

ולפי"ז ה"ה בנ"ד דאף אם נימא  סי' תקי"ח במ"ב ס"ק ו', ע"כ.בסי' תק"ד סע' ב' ו, ב(אות י)שעה"צ בו (ס"ק י)במ"ב  ,סע' ב'
  מתוך. בה מלאכה הנעשית באוכל עצמו אמרינן היאבכלל מכשירים מ"מ כיון שמלאכת נטילת נשמה  זבובים שהריגת

בסי' תקי"ח סע' ג' אם מותר להוציא  הרמ"א והמהרש"לגתת ומפל להתירראיה  הביא )דינר עמ' יח( ת יו"טובלקט הלכ וכן
ומשמע דמעיקר  דנכון להחמיר בזה.(ס"ק ו)  המ"במפתח ביו"ט ע"מ שלא יהיה דואג ומצטער שמא יכנסו גנבים לביתו. ופסק 

וע"כ יש  נראה דהתם חמיר טפיו הדין שרי, וא"כ ה"ה בנ"ד דמעיקר הדין שרי להרוג זבובים וכדו' ע"מ למנוע צער, ע"כ.
סילוק הצער אלא נעילת הבית משא"כ הכא דהריגת הזבובים הוא עיקר טלטול המפתח אינו  באמת כי להחמיר, בו מקום

שם שאם בידו  המ"באלא דכת'  ., ועוד דהתם הוא רק משום הפסד ממון די"ל וס"ל דלא חשיב צורךסילוק הצער גופא
בשש"כ וכן מבואר . אחריתי אסור להרגם להשאיר המפתח אצל שכן צריך לעשות כן. וא"כ ה"ה בנ"ד אם איכא דרכא

 בחת"סעי' א דלא. זה גם לעניןק לחלאפשר שיש אפי דהתם חמיר לפי החילוק הנ"ל אלא ש( הנ"ל שציין לדברי המ"ב הנ"ל
 .)מלאכה גרועה היאכי טפי לענין מתוך  אהוצאה קילמלאכת שמבואר ד (רסי' קמז)

       
 

     
 
 

 
 

 

 

 

מנה ולא (פ"ז מהל' תמידין ומוספין כ"ה)  הרמב"םכתב  -א
 הר"ד אבודרהםבירך יצא ואינו חוזר ומברך. וכתב 

דלפיכך צריך ליזהר מי ששואל אותו חברו (עמ' רמ"ב) 
כמה ימי הספירה, שיאמר לו אתמול היה כך וכך, 

ו היום כך וכך נמצא שכבר מנה ואינו שאם אומר ל
יכול לחזור ולמנות בברכה. ודוקא כשהגיע זמן 
הספירה דהיינו בין השמשות, אבל אם שאל  אותו 
מבעוד יום ואמר לו כמה יהיה לנו מהספירה זה 
הלילה יכול לומר לו כך וכך הם ואין בזה חשש. 

 .(סי' תפ"ט ס"ד) בשו"עוהובאו דבריו לדינא 
שה על דברי המחבר, ומש"ה הקס"ק ז') ( דהט"ז ואף

, אבל אם אירע אלא לכתחילההסיק דלא הזהיר 
 ודאי לא יצא וצריך לחזור ולמנות בברכה. שהשיב לו

המאמר ואף כתב ליישב קושיותיו. (ס"ק י"ב) "ר הא
אין ז מחוורין וכתב דאין דברי הט"(ס"ק ו')  מרדכי

. ג')(ס"ק  הנהר שלוםלסמוך עליו בזה. וכדבריו כתב 
דכל  ס"ק נ"ט) -(לגר"ח סופר זצ"ל  הכה"חוכן העלה לדינא 

 ום כך וכך אינו חוזר למנות בברכה.שהשיב הי
דהביא דברי האחרונים  (ד"ה שאם יאמר) בבה"לויעויין 

הנזכרים, והדר כתב דמ"מ בעיקר הדין יל"ע טובא 
מצות  דדעת הגר"א דסעיף זה קאי רק אליבא דמ"ד

ולדידן דקימ"ל דצריכות כוונה צריך  ,א"צ כוונה
לחזור ולברך, ועוד דאם היה בין השמשות והאיש 
המשיב רגיל תמיד לברך דוקא אחר צאת הכוכבים 
מסתברא דהוי כמכוין שלא לצאת. אלא דסיים 

 דלמעשה צ"ע. ע"כ. 
 וכיון דמדי ספק לא יצאנו שב ואל תעשה עדיף.

פשוט דאם השיב מנין  דנ"ל) (שםט"ז ה וכתב -ב
הימים בלבד ולא אמר תיבת "היום", יכול לחזור 
ולמנות בלא ברכה, דכל שלא אמר  "היום" כך וכך 
ודאי לא יצא יד"ח, דעיקר המצוה שיאמר היום כך 

 בשלמי חגיגהנמי  והובא .(ס"ק ט') המג"אוכך. והביאו 
 .(סי"ד) הגר"ז. וכ"כ (דיני ספירת העומר סכ"ב)

דאף שכתב דלבו מגמגם (ס"ק ו')  במאמר מרדכיויעויין 
בדברי הט"ז והאחרונים שכתבו כדבריו, דהא כיון 
שמשיב לזה ששואל כמה ימי הספירה בזה הלילה 
מבואר דר"ל היום כך וכך. סיים וכתב דמ"מ ראוי 
לשמוע לדבריהם מאחר שאין לנו ראיה מכרחת היפך 

 כי.דבריהם ודברי מרן בשו"ע מוכחי קצת ה
 דקדק מסיום דברי האבודרהם(ס"ק י"ג)  הא"ראולם 

דכתב דאם שאל מבעוד יום כמה יהיה לנו מהספירה 
הלילה יכול לומר לו כך וכך הם, דבבין השמשות אם 
אמר כך וכך אינו יכול לחזור ולספור, אע"פ שלא 
הזכיר תיבת היום. ועוד דאם כדברי הט"ז למ"ל 

 וכך בלא היום. למימר אתמול היה כך וכך, לימא כך
ומ"מ בדברי רוב האחרונים מבואר כדברי הט"ז. וכן 

 בשה"צ, וע"ע בדבריו (ס"ק כ') המשנ"בסתם לדינא 
 .(ס"ק כ"ה)

הובאו  -(חלק או"ח סי' ה' בתשובה  הר"ש הלויוכתב  -ג 

דמ"ש הר"ד אבודרהם דבריו בכנה"ג סי' תפ"ט הגב"י ס"ק ג') 
מנין הימים שלא יאמר כך וכך היינו שלא ישיב לו 

והשבועות, אבל אם אמר לו מנין הימים ולא מנין 
השבועות, נראה דיכול לחזור למנות בברכה. ואם 

בירך ואמר לת הספירה קודם שיגיע לשבועות בתחי
היום ד' ימים בר"ת ולא אמר ארבעה בפירוש יצא. 
אבל אם לא בירך אלא אמר לחבירו ד' לעומר בר"ת , 

חזור וימנה בברכה, דמנין נראה לענ"ד דאינו חשבון וי
 ר"ת אינו מספר. עכ"ד.

 
 בס"ד    
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ן אם אין נר דלוק מסתברא וליש שמפחד אנ"בד 'שכת תקיד על סע' ה) '(סי ביאור הלכהמה דשרי בכה"גראיה  ועוד הביא שם
יש לחלק דשאני הריגת זבובים שאינו לכאו' אולם  .מותר להחם חמין לרגליושכמו דהוי בכלל צורך גופו  לו להדליק דמותר

 .הדלקת יש לו הנאה ישירה מהמלאכה הנאה ישירה מהמלאכה משא"כ הדלקת הנר מחמת פחד שע"י
דמי למכשירים ולא גם כתב כסברא הנ"ל דבכה"ג ש )ושש"כ פ"ב הגה מ 10עמ' ( מאורי האש בספרו הגרשז"א זצ"לשמ "וש

לאחר זמן ו , ע"כ.)סי' תקט אות ד וסי' תקיד אות ג( ש"ערוהבו )לזשעה"צ אות (סי' תק"ז  מ"בב ,)שם( ברא"שאמרינן מתוך, עי' 
לפרש כוונת  במאורי אש אפי' לפי מ"שמתוך והוסיף דדאמרינן משום בנ"ד צידד להתיר  )סי' ס אות כח(תנ'  מנח"ש ספרוב

שצריך את המאכל,  "נ, כגוונא דאובדבר חיובי צורךע"מ להתיר מדין מתוך בעינן ש )פ"ג ה"ח(חמץ בדעת הרמב"ם "מ הכס
שריפת  כעיןבוכן את הספר ללמוד בו או הלולב למצוה, ולא כשהצורך הוא רק ביעור וכילוי. מ"מ אפשר דכל זה דוקא 

קדשים וחמץ בפסח, שהעיקר הוא הכילוי, משא"כ הכא שהצורך הוא כדי שיוכל לישון. מ"מ אפשר דאין לעשות כן 
  , ע"כ.עים כלל. עכ"פ גם לי אין זה ברורלכתחילה, דאפשר שהוא גם הורג כאלה שאינם מפרי

מותר להרוג ביו"ט זבובים או יתושים ש )חגה תעליעקב סי' תקיח ה עי' אמתו ,ד גה(מלאכים אומניך פי"א ההגר"י קמנצקי זצ"ל  ודעת
המצערים אותו דאמרינן מתוך שהותרה מלאכת שחיטה לצורך אכילה הותרה שלא לצורך, כגון הריגת יתושים המצערים 

 .אחרת יש להקל הם מצערים את האדם מאוד, ואין עיצה םדאפסק ) פ"ג אות נחח"ג אשרי האיש ( זצ"ל"א הגרישו .אותו, ע"כ
זבובים ויתושים אם הם מצערין את האדם מותר שכת'  )ח"ב סי' תשכז( הרדב"זבשם (סי' תקלג ס"ק כ)  מ"בהמויש שהעירו 

בכה"ג כת' ד שם)( רדב"זה הנהו ., ע"כרו עליולהורגן בחוה"מ דאין לך צורך אדם גדול מזה ואע"ג דמצי להבריחם מיד יחז
דאם אף ביו"ט שרי  ,שריומשמע דדוקא בחוה"מ  ,לצורך מועדשרי כי איכא תרתי לטיבותא מלאכה שא"צ לגופה ומלאכה 

ודעימיה  (סי' שד) היראים ולאפוקי מדעת ,קמ"ל דאף בחוה"מ שרי רק בכה"גי"ל דד ,ק"ו בחוה"מ. ואין דקדוק זה מוכרח
 טורח.בעשיית מלאכות שיש בהם אלא אין איסור בחוה"מ דדס"ל 

 מלאכה שא"צ לגופא ביו"טד. 
 תוס'ב הנה מצינוו .)שם(וברדב"ז  סי' שטז ס"ק כז)( במ"בכמבואר  הוי מלאכה שא"צ לגופא שרי כיאפשר דלדון דבנ"ד ועוד יש 
כתב דביו"ט לכו"ע פטור ראשון  ט"גבי מת ביו(ביצה ו.)  במאיריו .פטור נקטו דמשאצ"ל ביו"טשד"ה כתיבה)  :מז(פסחים 

פ שאינו אלא מלאכה שא"צ שכת' שאסור להוציא מת ביו"ט לצורך קבורה אע" (שבת קלט: ד"ה והא) ן"ברמבועי'  מלשאצל"ג.
 י"ז יוצא דמלאצ"לפול , ע"כ.אם כן בשבת נמי יתירו, וכללו של דבר ששבת וי"ט שוין בדבר זה המתיר בזה יתיר בזהדלגופה 

דביו"ט משאצל"ג אסור מה"ת משום דסתמא  יצא לחדש תוס' ד"ה דכל היכא)על (שבת מו: בפנ"י ו פטור אבל אסור מדרבנן.
 תורה דעת( המהרש"םוכן  נגד כל הפוסקים.כתב שדבריו  )יז 'סי( בשו"ת רע"אאמנם  כתיב ביה כל מלאכה לא יעשה בהם.

מבואר  (ח"ד סי' קג ד"ה אכן) באג"מ וכן .נקט שדינו כמו בשבת (סי' תרמו ס"ק ב)ובמחצה"ש . יהפנ" דחה דברי )רעח 'סיריש 
  .דמשאצ"ל פטור אף ביו"ט

לא ישחוט אדם חיה ועוף בי"ט, ש ,)סי' תצח סע' יד(ונפסק בשו"ע  )שם(בביצה  על הא דאמרו כתבוש )ד"ה וא"צ. ביצה ח( תוס'בועי' 
ואע"פ שנמצא  ,נעוץ מבעוד יום בעפר תיחוח, מכסהו בו  אם עבר ושחט, אם יש לו  דקרד ,יש לו עפר מוכן מבעוד יום כ"אא

ט מותר אפילו "דמשום שמחת יו תרצוו ,ור אבל אסורא"כ פטדהקשו ע"ז ו היא, מלאכה שאצל"ג עושה גומא ביו"ט מ"מ
שהיו ענביו מרובות מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין שם שהדס  שכתבו על דאמרו )ד"ה מודה :גל(סוכה  תוס'ב 'ועי. לכתחלה

 'דאפי ע"גוא ,לגופה "צהוי מלאכה שא אלא כן ממעט אותן לצורך אכילה ויש לו אחרת מיותרת דבכה"גממעטין ביום טוב 
  ., ע"כהכא שרי משום מצוה ,לר"ש פטור אבל אסור

 .)שם( "צבשעהו (שם ס"ק י) ב"מב ועיי"ש ,לצורך יו"ט התיר מלאכה שא"צ לגופהש המהרש"לבשם  (סי' תקב ס"ק ה)במ"א ועי' 
הוא מלאכה שא"צ לגופה וגם הוא מקלקל והתירו בדיעבד כששחט הנ"ל דלענין הא דכיסוי הדם (סי' תצח ס"ק עג)  במ"בועי' 

די"ל דלר"ש דס"ל דמלשאצ"ל מה"ת  כתב )פ"ב הגה מ שש"כו 10עמ' (מאורי האש ב הגרשז"א זצ"לו , ע"כ.משום מצות כיסוי
, וכל שאם צריך לגופה שרי כ"ש דשרי טפי דהא משאצ"ל הוא משום גזרה דצל"ג לאו מלאכה היא, מסתבר דבכה"ג שרי

 ולפי"ז בנ"ד .ביו"ט כמו בשבת ולא התירוה אלא במקום מצוה או שמחת יו"טאסורה  מלשאצ"למבואר ד ., עיי"שבאצל"ג
  .ם צורך יו"טיש בזה משולומר דשרי כי יש 
 אגרמה. 

(שם)  בהלכות שבת סימן של"דפסק  הרמ"איש לדון להתיר בנ"ד באופן שאינו הרגם בידים אלא דרך גרמא. דהנה  אכתיו

פסק הרמ"א לענין יו"ט  ו) (סע'. אולם בסי' תקי"ד שרידבמקום פסידא  דגרמא אסורה אם לא הרבינו יואלע"פ  להחמיר
 .בדעת הרמ"א (ס"ק כה) מ"בב וכן הוא להקל.

יו"ט כי לא מצינו  כתב לענין(ס"ק ו)  שם והט"זפסק להחמיר בין לענין שבת בין לענין יו"ט.  וס"ק י) ס"ק ה(ד "סי' תקיב מ"אוה
חבר לרבינו יואל, וע"כ נקט להקל במקום צורך קצת. אלא שמזה דלא פליג על הרמ"א בהל' שבת משמע דמודה שבשבת 

הרבינו יואל שרק גרם כיבוי במקום פסידא שחידוש על ס"ק סח.ב)  גה(שולחן שלמה סי' שח ה הגרשז"א זצ"ליש להחמיר. ודעת 
ח"א  "ש(מנח ו[ודעת , הלכך גרמא בצירוף עוד היתר, שרי.שו"עוכיון שהדעת נוטה כה ,לקשרי הוא תמוה, כי אין סברא לח

שאני לגופה  "צמלאכה שא ,וזה שגרם כבוי אסור ,לא מצינו שאסורד ,דרבנןאיסורים בלענין גרמא  )סי' י אות ו ד"ה ומעתה
 ].)ב ד"ה ומכל הגהפמ"א וב ד"ה ולענין  הגהל "(ח"ב פ אור לציוןהוכן פסק  ע"כ., 'חמורה יותר ונחשבת כדאוד

מבואר שלענין שבת גרמא מותרת במקום פסידא. אולם לענין יו"ט דעת הרמ"א להקל לגמרי, ולדעת המ"א דינו כשבת. 
ד (סי' תקי שעה"צובכת' להקל במקום צורך גדול.  )קו"א ס"ק גו ט אות שם( גר"זוה. (שם) והחזו"א )ה אות(כלל צה  "אייחהוכן פסקו 

עוד . ועי' )(ח"א ססי' יג במנח"שועי'  דביו"ט גרמא שריא אף ללא הפסד. והמטה יהודה ר"הא, (ס"ק י)ר "מאמהבשם  )לא אות
 גליון רנ"ד.שמעתא עמקתא בגוף הדבר בולענין גרמא  בזה

. אלא שאם מרסס יח)(סי' שטז ס"ק  במ"בדאין זה אלא גרמא כמבואר ם ע"י פיזור רעל כדי להמיתם דמותר להרג"ל יולפי"ז 
 הגרשז"א זצ"ל. וכן מצאתי שהוא דעת גליון רנ"ד, עי' בזה באת החרק עצמו אע"פ שאינו מת מיד י"ל דלא חשיב גרמא

ל"ג צגרמא ומשאשמותר לפזר רעל כדי להמיתם כשמטרידים אותו מאוד כיון שאין בזה אלא משום  )(שש"כ פכ"ה הגה כט
 .וגם אפשר דחשיב צורך קצת דשרי ביו"ט משום מתוך ,"ט דמעיקר הדין גרמא שריבשבת וכ"ש ביו י"ל דשריבמקום צורך 

 ע"י עכו"םו. 
 א"א ס"ק ד וסי' תקי א"א ס"ק יגשם ( בפמ"ג ,(ס"ק א) במ"א ,(סי' תצה) בב"יוהנה ביו"ט אמירה לנכרי אסורה כמו בשבת כמבואר 

סי' תקז ( הפמ"גש "דשרי כמ י"ל דשרי דהוי שבות דשבות במקום צערבנ"ד מ"מ ו. ס"ק א)סי' תצה ( מ"בבו )תצה 'קדמה לסיועי' ה

 מצינווכמו ש ) ובכה"ג סמכינן על אמירה לעכו"ם,מתוךומלשאצ"ל ועוד דיש כאן צדדים להתיר מעיקר הדין ( .א"א ס"ק ד)
 כתב להתיר בזה בפשיטות.שאות ב)  (פי"א במלכים אמניךושו"מ  .(רי"ס תקד) בביאור הלכהו (סי' תקו סע' א) ברמ"אכעין זה 

 
דו אם בי ,רשאי להרגם ע"י עכו"ם. ואם אין עכו"ם ביו"ט יתושים וכדו' המצערים את האדם ,זבובים העולה לדינא,

 .רשאי להרגםאחר  ןבעני"א אם איעשה כן, ו ממילא הם מתיםששבידו להתיז רעל באופן או  םתגילסלקם ללא הר
   

כתב דלא נראה לו כדבריו דא"כ (שם)   הכנה"גאולם 
אמאי פסיק ותני הרד"א דאין לו תקנה אלא שיאמר 
אתמול היה כך וכך, והא יש לו תקנה שיאמר לו מנין 
הימים בלא מנין השבועות, או יאמר לו היום כך וכך 

גיע למנין השבועות אם [ועוד הקשה אמאי שלא הבר"ת. 
וחזר בירך ומנה בר"ת יצא, וכשהשיב בר"ת  לא יצא]. 

(סי' תפ"ט הגב"י)  בשיירי כנה"גלחזק ולבאר דבריו 

 ע"ש.
דכתב דאם ספר הימים לחוד (ס"ק ד')  במג"אויעויין 

ולא ספר השבועות, או מנה השבועות לחוד, יצא יד"ח 
 וא"צ לחזור ולספור. 

אם ספר ימים לחוד  -כתב לדינא ז')  (ס"ק והמשנ"ב
ולא הזכיר שבועות, י"א שיצא בדיעבד, וי"א דצריך 
לחזור ולספור ימים ושבועות כדין, וע"כ חוזר וסופר 
בלא ברכה. [ואם מנה שבועות ולא ימים כגון שאמר 
ביום השביעי היום שבוע אחד ולא הזכיר ימים כלל 

"ש המג"א דמ(ס"ק י"א)  בשה"צלכו"ע לא יצא. וביאר 
דיצא קאי לאחר שבעה ימים, כגון שאמר היום שבוע 
 אחד ויום אחד ולא אמר מקודם היום שמונה ימים].

ולפי"ז נמצא לכאו' דאם שאלו חבירו כמה היום 
לעומר והשיבו היום חמשה עשר יום, לא יחזור שוב 

 וימנה בברכה, דהא י"א דיצא ידי חובתו.
דבענין השואל כל דכתב דנ"ל (ס"ק י"ד)  א"רב אולם -ד

וזר ומברך, שלא הזכיר ימים ושבועות כמנהגנו ח
ז חולק על עיקר שהרי הט" דניכר שמכון שלא לצאת.

כמכוין שלא לצאת, אף דלא  דין זה דשואל כיון דהוי
 קימ"ל כוותיה מ"מ בזה יש לסמוך עליו. 

סתם משמיה דהאחרונים דאם (ס"ק כ"ב)  המשנ"ב ואף
מר אחר שהגיעו למנין שאלו חבירו כמה היום לעו

השבועות, אפי' אמר לו היום כך וכך לעומר לאו כלום 
הוא כל שלא הזכיר השבועות וצריך לחזור ולספור 

לדברי הא"ר. והוסיף (ס"ק כ"ח) בברכה. וציין בשה"צ 
עוד דגם לדברי הגר"א דסעיף זה הוא למ"ד מצוות 
א"צ כונה, מוכח דלמ"ד צריכות כוונה אין צריך 

ל זה. ועכ"פ באופן זה בדואי נוכל לסמוך להיזהר בכ
 ].(סי' תפ"ט משצ"ז סס"ק ז') בפמ"ג עוד יעוי'[ו להקל כדעת הא"ר.

אות  -(לגר"א אלקלעי זצ"ל  בזכור לאברהםיעויין אך  -ה 

דכתב דכיון דמידי ספיקא לא נפקא, ובפרט ע') 
' באומר לו הימים לבד דמלשון השו"ע נראה דאפי

אינו יכול למנות בברכה, ותו דהרב כנה"ג ס"ל בהדיא 
דבכה"ג לא מצי לחזור ולמנות בברכה, פשיטא דשב 

(לגר"ח סופר  הכה"חואל תעשה עדיף. וכן נראה מדברי 

ולדבריהם דאין לו לברך באותו היום  .ס"ק נ"ה) -זצ"ל 
מחמת הספק, ישמע הברכה מחבירו ויכוין לצאת 

 ואחר כן יספור בעצמו. יד"ח

 

 
 
 

 

 )(א מצות הבדלה
 מי כל אומר צדוק' ר" - מעלת מצות הבדלה וענינה

 שומע שאינו או ש"במוצ היין על מבדיל שאינו
 לעולם ברכה סימן רואה אינו שמבדילין מאחרים

 שמבדילין מאחרים שומע או היין על המבדיל אבל
 שנאמר סגולה ועושהו קדוש קוראו הוא ברוך הקדוש
 אתכם ואבדיל ואומר העמים מכל סגולה לי והייתם

 מנוחלי' ג יוחנן ר"וא . (פרקי דר"א פ"כ)העמים  מן
 תורה לתלמוד בניו והמגדל י"בא הדר ב"העוה

 מקידושא דשייר והוא ש"במ היין על והמבדיל
 רצו) סי' טור(". (פסחים קיג.)לאבדלתא 

 המצות... כל כנגד שקולה ששבת מפני נראה לי," -
 כאילו נראה כתיקונה לחול שבת בין מבדיל וכשאינו

 דורש נמי אי החול. לימי השבת יום בין הפרש לו אין
 מכל סגולה לי והייתם הכא כתיב דקרא אסמכתא

 מכל אתכם ואבדיל בהבדלה התם וכתיב העמים
 שבת של הבדלה דבשכר העמים העמים ודורש העמים

 שהאומר לפרש נראה ויותר . קדוש וגוי סגולה המה
 מעיד עצמו שהוא נראה לעמים ישראל בין בהבדלה

 מן אותם שהבדיל בישראל שיש יתירה מעלה על
 תכלית שזהו וסגולה קדוש נקרא הלכך האומות
 (פרישה שם אות יד) .לעמים" ישראל בין שהבדיל ההבדלה

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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