
  

  

  
  
  

  

  
    .להתיר עירוב תחומין וחצרות ו. .להתיר הדלקת הר ה. .עירוב תבשילין ד.. מיו"ט לשבת ג.. הכות אסורות  לואי   ב. .הכות מיו"ט ליו"ט שי, לשבת ולחול א.

  .  הכה לצורכי סעודה  ח.. להתיר הכות ללא מלאכה ז.

  חול לושבת ל ליו"ט שני, יו"ט מ  הכנותא. 

 אסור.שט לחול  "מיו  ש"לשבת אסור. וכ  "טיורו או מט לחב"אבל מיו  ,כדי צורך היום  ט אלא"דאסור לבשל ביו  (יז:)  בביצהיתא  א

   .(רסי' תקג)  ע"הטשווכן פסקו 

קערות   "רת,  קי"ח ע"א  בשבת  שיו  "ש. וכןאבל לא משבת למוצ  ,מציעין את המטות מלילי שבת לשבת  ,קי"ג ע"א  בשבת  ואיתא

מן המחה  ,בצהרים מדיחן לאכול בהן במחה ,שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים ,שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית

  השו"ע, ע"כ. וכן פסק תויות וצלוחיות מדיח והולך כל היום כולו לפי שאין קבע לשתיהי אבל כוסות וק ,ואילך שוב איו מדיח

שכן    (שם)במגיד משה  מפי שהוא טורח לחול. ועי'  ואילך שוב איו מדיח  שמן המחה    פכ"ג ה"ז)שבת  (  הראב"דוביאר    .(סי' שכג סע' ו)

. וכן פסק )קיד: ד"ה אסור(שם  רש"יב. וכן הוא , דהייו שמתקן לחולמפי שהוא כמתקןשכתב שם שאסור  הרמב"םהוא כוות 

ועי' מש"כ עוד בזה   כתב דאסור מפי הטורח.(ס"ק כח)    והמ"ב  .משבת לחולמפי שטורח ומכין  דאסור בכה"ג    (סי' שכג אות ו) הגר"ז  

או דלא רק משבת  (סי' תרסז סע' א) רמ"אב ומבוארדאף הכה שאין בה מלאכה אסורה משבת לחול.  מצא בס"ד בגליון רע"א.

להעמיד השלחות והספסלים בבית   אסור ד  המהרי"ל, וע"כ כתב ע"פ  לחול אסור להכין, אלא אף מיו"ט ליו"ט שי אסורמיו"ט  

סי'  ר( בשו"עועי' ה. "ט משום הכור לחפש הס"ת משבת ליואסש המהרי"לבשם  (ס"ק ג) מ"אה וכת' .לצורך הלילה, דהוי הכה

  .  שאף מיו"ט ראשון של ר"ה לצורך יו"ט שי אסורתקג) 

  ות אסור ות הכנ לואי ב. 
מפי  מותר להעמיד השלחות בביתשלעולם  וההג"מגופא  מהמהרי"לכי יש הוכחה ה"ל תמה על הרמ"א  )שם( מ"אשהאלא 

ועיי"ש (למד כהמ"א בדעת הרמ"א גופא.    (אות ה)  והא"ר  , ע"כ.אסור  להיח הטבלא על הרגלים)  הרכבתם(, אבל לסדרם  "טוכבוד י 

מצאתי   ובספר אמרכללהעמיד רות שעוה לצורך הלילה אסור ע"כ, שכתב  )ס"ק טו(שתמה על המ"א דצ"ע דבמ"א סי' תקי"ד 

  . )אחרון "טמסדר שלחו בבית משום כבוד יו
מותר, כמו להעמיד שולחן בבית שלא יהא ראה כחורבה   "טכלל הוא דכל לכבוד יודה  קושית המ"א  כתב ליישב(א"א שם)    והפמ"ג

 דהוי מעשה לצורךמשום  לצורך הייו הרותשאסר המ"א להעמיד  הטעםוממילא יוצא ש( וכדומה מותר, ואם לאו אסור, ע"כ.

ואם צריך אותם  ,אבל להביאן מהסוכה לבית מותר ,אסור דהסכימו האחרוים דדוקא לסדרן )(ס"ק ו המ"בוכן פסק  מחר).

איסור הוא לערוך הגדר  שמבואר    לצורך היום וכן אם צריך לסדר אותם שלא יהא ראה הבית כחורבה מותר לסדר אותם, ע"כ.

  ע"מ שלא יראה כחורבה שרי.  ו, אבל לסדרמחרהבית לצורך 

בזיון ודבר   יששדר שם ו מטה העומדת בחדר ש )שב ס"ק ו ' סי( מ"אה שכתבלעין הצעת המטה  בהלכות שבת מציו כל ה"לוכ

   .(שם ס"ק יט) המ"ב, ע"כ. וכן פסק לצורך שבת הואש העמוד כך מותר להציעתמגוה ש

  לשבת  . מיו"טג
שיש משום איסור הכה מיו"ט   )ביאורו על הסמ"ג לאוין סה, כב ע"א ( מוה"ר אייזיק שטיין בשם סי' שב)הגהות על הטור (רש"ל הבמ ועי'

  .)שם ס"ק ו(המחצה"ש הביאו  )אות ח(הא"ר . וכן פסק לשבת (ושם מיירי בעין קיפול טלית)

קדושתו   מיוה"כ לשבת דשבתהמיטה  ר"י ס"ל דמציעים  ד )  קיג.(  בשבתיצא להוכיח מהא דתן  )  ו  ק"ס  א" המ  על  שב'  סי(  א"הרע  אולם

ע פליג וס"ל דשיהם שווים וחלבי שבת אין קרבים  "וס"ל שם דחלבי שבת קרבים ביוה"כ אלא דר  ,חמורה אבל לא משבת ליוה"כ

אבל מ"מ כיון דשבת בודאי קדושתו חמורה מיו"ט וחלבי שבת קריבים  ,ביוה"כ ומשמע דס"ל ג"כ דאין מציעים מיוה"כ לשבת

   , ע"כ.לשבת כמו דמותר לר"י מיוה"כ לשבתביום טוב יש ללמוד דמציעין מיו"ט 

ומשמע דאף בכה"ג יש .  "ט אפילו בדיבורו"ט לשבת או משבת ליוהכה מישכתב שאסור לעשות    (סי' תטז סע' ב)שו"ע  ביעויין    אבל

מטעם יו"ט לשבת  ר אפילו לחפש הס"ת משאסו  )אות ו"ט  סדר תפלות יו (  המהרי"לכתב בשם    )סי' תרסז אות ה(  והא"רוכן    איסור הכה.

אף  חה ראיית הרע"א וקט דדו  (סי' שב ס"ק ו) התהל"דוכן קט  .אות א)סי' תרסז ( ת"השער והביאו  .אות ב) שם( המחז"ב פסק וכן. זה

   מיו"ט לשבת אסור דאיסור הכה והג אף מקל לחמור.

  ד. עירוב תבשילין 

שיו  כמו ש (ולעין הכות ללא מלאכה למחמירים לעיל, עי' להלן) מותר לו לבשל לצורך שבתאלא שאם מערב עירוב תבשילין 

מא הי מילי אמר  שם  בגמ'ואמרו  סומך עליו לשבת. יו"טעושה תבשיל מערב  אםשחל להיות ערב שבת  יו"טד  (טו:) בביצה

ר מה יפה לשבת מאי טעמא אמר רבא כדי שיברו ,קרא זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחו שמואל דאמר

  .)סי' תקכז ( טשו"עבוכן הוא  אמר כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת ק"ו מיו"ט לחול, ע"כ.ד ט"ומה יפה ליו
  הדלקת הנר  להתיר. ה

ומבשלין לו קדירה   תאופין לו פת אחשמי ששכח לערב עירוב תבשילין ) כב.( בביצההוכיח מהא דאמרו  )טז' סישם ( ש"הרא והה

 כשמיח הגו לכן ,, דמי שלא עירב אסור לו אף להדליק את הר לצורך שבתן לו את הראחת ומחמין לו קיתון אחד ומדליקי

 לעשות  צריך  דאין  הייו  סעודה  לעיקר  אלא  עירוב תבשילין  תיקו  שלא ואע"פ  ,ולאטמוי  ולאדלוקי  ולבשולי  לאפויי  לומר  עירוב

   כ."ע עירוב, בלא לעשות שאסור דבר כל להזכיר  צריך אבל סעודה עיקר שהוא ותבשיל מפת אלא העירוב

  התוס'  דעת  וכן  ,)א"ה   ב"פ(  בירושלמי  משמע  וכן  ,ג"בה  דעת  שכן  וכתב  בזה  החולקים  דברי  ודחה)  ומדאמרין  ה"דברי"ף  .  יא(   ן"הר   "כוכ

  אחד. ר רק לו להדליק אסור הדלקה הזכיר לא אם עירוב היח שאפילו וכתבו)  ומדליקין ה "ד. כבשם (

 ,שרגא  לאדלוקי  העירוב  דברי  בוסח  הזכירו  לא  שהרי  )ח" ה  ו" פ(  ם"והרמב  ף"הרי  כדעת  שלא  זה  שכל  שכת' דראה  (שם)  בב"יועי'  

 המגיד הרב מ"ומ ,ולבשולי לאפויי רק מזכיר איו) א"ה ב "פ( בירושלמי אמם כתב ת"ר דעת שכתב אחר )תרעב' סי( המרדכי וגם

  ולאדלוקי  צרכין כל ולמיעבד ולבשולי למיפא:) לו טוב יום' הל ( ג"בה כ"וכ ,הר את להדליק האמירה בוסח שהוסיף מי יש כתב

  כ."ע ,לומר ראוי שכן) ב' סי ד"ש  מועד בית  ק"עבה :,כא ביצה( א"הרשב  וכתב ,שרגא

דחה הוכחת הב"י דדעת הרי"ף ) ס"ק יח( המ"אומי שלא עירב מותר להדליק ר של שבת, ויש אוסרים. דכתב שם סע' יט) ( והשו"ע

ובאמת אם לא  דהם סוברים דא"צ להזכיר רק עיקר הסעודה וכל שאר מילי גרירי אבתרייהודלעולם י"ל  להתירא, והרמב"ם

יקו  לכתחלה כון שיקה לאחרים והם ידלבדיעבד אם לא עירב  ש   (ס"ק ה)  המ"ב, ע"כ. וכן קט  עירב אסור להדליק וכדעת הרא"ש

  (ומשמע שמ"מ יש מקום לסמוך להקל בכה"ג). לו או יסתפק בר אחד

  

  

  

  

  

(דיין  מהר"י ווילכתב  -סי' תקכ"ז ס"ק ו') ( הד"מכתב  -א 

מי שמתעה ביו"ט אסור לו לבשל  והלכות אות "ה)
שאיו יכול לבשל לעצמו אסור לבשל  לאחרים, דכיון

לאחרים, כמי שלא היח עירוב שאסור לבשל 
  לאחרים.

ומי שמתעה  -(סי' תקכ"ז ס"כ)  בהגהותיווכ"כ לדיא 
ביו"ט אסור לבשל לאחרים אפי' לצורך בו ביום, דהוי 

  כמי שלא היח עירוב שאיו מבשל לאחרים.
הכסת י הביא דבר(סי' תס"ז אות ה') בברכי יוסף והה 

דמאן דמחמיר שלא לאכול (סי' ס"ב) בתשובה  הגדולה
אורז וגביה בפסח מלבד ביו"ט האחרון, היכא דאירע 
יו"ט האחרון בשבת אסור לו לבשל אותם המאכלים 
בע"ש. ורק אם אשתו אוכלת אותם הדברים בפסח 

  יכולה לבשל כיון שהיא מבשלת ואוכלת בו ביום.
סיף עוד דמבואר בתשובת  הו(שם ס"ק ו')     ובמחזיק ברכה

התיר בזה. וכתב שם  דמהר"י איסקאפאהכה"ג שם 
המחז"ב דהכה"ג סמך על דין המהרי"ו, ויש לדחות 
הראיה משם דשאי התם דמתעה ואיו יכול לבשל 
כלל לעצמו וכ"ש לאחרים, דלא שרי מטעם הואיל 
אלא היכא דמותר לבשל לעצמו בלא הואיל, אבל 

ר דברים] י"ל דשרי לבשל היכא דמבשל לעצמו [שא
האורז אף שאיו אוכלו, דאי מקלעי ליה אורחים גם  

   האורז חזי ליו"ט.  
דשאל ממו"ח הגאון (או"ח ס"ס ע"ט)  בחת"סויעויין 
דבפוזא והגים לאכול פירות יבשים ביו"ט  רעק"א

אחרון של פסח, והה אז חל בשבת, אם מותרים 
פסח לצורך  להכין התבשילין ה"ל ביו"ט שביעי של

מחר, דהרי ע"י עירוב תבשילין לא הותר אלא ע"י 
הואיל אי מקלעי ליה אורחים, והכא לא שייך זה דהא 
אסורים ביומיה, והיה ראה למו"ח להתיר דהא  
מתירין פירות יבשים לכל חולה שאין בו סכה וימא 
הואיל  וחזי לחולה אפי' שאב"ס, וזה שכיח. והחת"ס 

לה שאב"ס שכיח מ"מ לא שכיח לא הודה לו דהי דחו
  שיהיה אותו חולה צריך לפירות יבשים.   

ומבואר דהיכא דשכיח מי שיאכל את המאכל אף 
  החת"ס מודה דשרי, אע"פ דהמאכל לא חזי למבשלו.

ואין להתיר   -שכתב (ס"ק כ"ב) שם  במג"א ומציו  -ב 
מטעם הואיל ויכול לשאול על דרו דלא אשכחן  

יל אלא היכא דמותר לבשל דמותר לבשל מטעם הוא
לעצמו בלא הואיל, כגון לאפות חלה וכן האופה מיו"ט 
לחול וכו'. עכ"ל דיי מהרי"ו סי' "ה. ולפי מ"ש ס"ס 
תקי"ב לא שרי לכתחילה משום הואיל, ועי' בתוס' 
פ"ג דפסחים. ומשמע מזה דאפי' משרתת אסורה 
לבשל דלא כמ"ש הלבוש סי' תקצ"ז עמ"ש שם. 

היות ע"ש אסור לבשל מיו"ט לשבת, וביו"ט שחל ל
ואפי' ע"י עירוב לא מהי אלא מטעם הואיל ואי 
מקלעי ליה אורחים כמ"ש ס"א, והכא כיון שהוא 
אסור לבשל לאחרים ל"ש האי טעמא, ומ"מ אחרים 

  אופין ומבשלין לו.
דפק"מ בין הטעם (או"ח ח"ג סי' ל')  הרב פעלים וכתב 

דלא שרי מטעם הואיל אלא היכא  הזכר במהרי"ו
דמותר לבשל לעצמו בלא הואיל, לטעם השי הזכר  
במג"א דלא שרי לכתחילה משום הואיל. בכה"ג  
דהמבשל מקפיד שלא לאכול את המאכל שמבשל 
וכגון שוהג שלא לאכול אורז בפסח ורוצה לבשל אורז 
לאחרים, דלטעמא דהמהרי"ו יש להתיר דהלא מותר  

לים, אבל לטעם הזכר במג"א יש בשאר מיי תבשי
לאסור דהא בעין להואיל. וע"ש דהביא דברי  
החיד"א דדחה ראיית הכה"ג וכתב דהאמת אתו, 
מיהו אע"ג דאין לאסור מטעם המהרי"ו יש לאסור  

  מהטעם הזכר במג"א.
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  להתיר עירוב תחומין וחצרות . ו  

דטעמא דערובי  ופרש"י  .  יום טוב שחל להיות בערב שבת אין מערבין לא ערובי תחומין ולא ערובי חצרות  ר"ת)  טז:(ביצה  באיתא  ו

  .וטעמא דערובי תחומין משום דמיקי ביתא הוא .ראה כמתקן דברכי  חצרות

  (ביצה ט. ברי"ף ד"ה ת"ר) ר"ןהרוב חצרות. וכ"כ ירוב תבשילין אסור לערב עיאף אם עירב עשדברי הש"ס משמע מת תיוהה מס
 שלא כגון דוקא ומיהו ,ובישול אפייה כגון סעודה לתקון דומה שהוא דבר תבשילין עירובי אלא שרו לאכי  וביאר דהייו טעמא

אלא  עירוב תבשיליןלא מהי ביאר ד (ביצה טז: ד"ה וא"א) הרא"הובשי, ע"כ.  ברגליו מערב בראשון ערב אם אבל ,בראשון ערב

אבל לא להתיר  ,דהכין קצת מיו"ט לשבת מותר לו להרבות בשבילו של שבתדכיון להכשיר מלאכה ביו"ט לבשל מיו"ט לשבת 

(הל' יו"ט סי'    באור זרועאולם    לתקן וכן בירושלמי, ואסיקא דמתיתא איפכא תא דרבן שרו ור' אוסר בכולהו והלכתא כו', ע"כ.

(ביצה    בהגהות אשיר"יוהביאו    ., אבל אם עירב שריע"ח בכה"ג הייו כשלא עירב עירוב תבשילין   כת' שהא דלא מערבין  שמג אות ז) 

    .)אות א( משה הדרכי. והובא פלוגתתם )סי' ז בפ"

 הרמ"אוכתב עליו    תחומין  עירובי  ולא  חצרות  עירובי  לא  מערבין  אין,  ש"רבע  להיות  שחל  כת' דיו"ט סע' ב)  (  סי' תקכ"חב  השו"עו

  מתיר ואי ירוב תבשיליןדעהביא ימוקו של הר"ן ס"ק ב)  שם( והמ"א . תבשילין ערוב היח אם אפילוהר"ן ה"ל שהדין כן ע"פ 

  סעודה, ע"כ. צרכי אלא

עשה לו עירובי תבשילין אבל  א"ר יודן הדא דאת אמר בשלא )שם (ביצה בירושלמישפלוגתא תלה זה ב(שם)  בביאור הגר"אאולם 

הביא מח'  (אות ב)  והערוה"ש. אם עשה לו עירובי תבשילין מותר ר' יוסי בר ר' בון בעי ועירובי תבשילין מתירין את המחיצות

  ויעויין להלן. .עירוב תבשיליןהמ"א ה"ל דדוקא לצרכי סעודה מועיל פסק כ )שם( מ"בוה הראשוים ה"ל.
 שעירוב תבשיליןביו"ט, כי י"ל    ירוב חצרותלהתיר לערב ע  עירוב תבשיליןאמאי לא מהי    אחר  טעם  ליתן  ראהד כת'    )שם(  רע"אהו

 ,אורחים  לו  יקלעו  אם  ט"יו  לצורך  שיהיה  אפשרש  וגם  ,עצמו  לצורך  ט"ביו לעשות    מותרש  מה  רקלעשות לצורך שבת    מתיר  איו

 דעירוב המעשה וגם ,ט"יו קודם להיות צריך ט"יוב רילהתדעירוב  עצמו ט"יו לצורך זה דבר משכחת דלא עירוב לעין אבל

  ירוב תבשילין ע  אין  הוא  שבת   לצורך  דוודאי   ג"בכה  ,קודם  מערב  היה  דלא  כיון  ביומו  הטלטול  יהיה  דלא  היום  לצורך  איו  בוודאי

  .ועיי"ש שהביא סמכוים לדבריו . מתיר

  (למחמירים לעיל)  להתיר הכנות ללא מלאכה. ז

. ולפי"ז סידור שלחן, קיפול עירוב תבשיליןה"ל דדוקא לצרכי סעודה מועיל  כהמ"אשפסק  (שם)סימן תקכ"ח המ"ב  והה לפי

דלא מהי עירוב תבשילין   אות ב) סי' תרסז( המחז"ב וכן דעת אף אם עירב עירוב תבשילין. ים לצורך מוצאי יו"רטלית וכדו' אסור

  הדין כן אף אם עירב).ששמו שאסור להכין מיו"ט לשבת (ולא כת' להדיא בהביא  אות א)סי' תרסז ( ת"השערו .לשאר הכות

 משמעוסותר דברי עצמו שהרי אסר להכין משבת ליו"ט  בסימן תקכ"ז בשם המהרי"לשהמ"א מז ירש תרסז)' סי( א"רעב עי'ו

 היתירא  כ"ג  שייך כי    עירוב תבשילין  י"ע  מותר  לשבת  ט"לשיטתו שם ס"ל דמיו  והרע"א.  תבשילין  עירוב  י"ע  מותר  לשבת  ט"מיוש

  מתיר  איו  תבשילין  עירובד  ן"הר  בשם  שם  א"דהמ  לטעמא  אבל  ,בשבת  שיקראו  הפרשה  ללמוד  ורוצים  אורחים  מקלעיד  הואילד

ועי' לעיל אות ג' שלדעתו  ו, ע"כ."ס א"במג ב"ש' סי בגליון ש"ועמ. לשבת ט"מיו ת"הס לחפש אסור כ"א ,סעודה צרכי אלא

  עירוב תבשילין.  כותמיו"ט לשבת לא צריהכות ללא מלאכה בלא"ה 

שה עירוב  ש כשע"שחל בער "טחדשים שרי לקפל ביו דטליתות מוה"ר אייזיק שטיין בשם סי' שב)הגהות על הטור (רש"ל מההו

  ) או"ח ת' סי' כה( הוב"ידברי ב  מבוארוכן  .)שם ס"ק ו(המחצה"ש והביאו . )אות חסי' שב (הא"ר . וכן פסק תבשילין, בחולו של מועד

  .)כחסי' תק( למהרש"ם בדעת תורה הביאו

אחר שהביא דבריו הביא   )סי' שב ס"ק יז( והמ"ב .דשרי ע"י עירוב תבשילין הא"רקיפול הטלית קט  ה צ"ע דלעיןראלא דלכאו

פסק  )ס"ק ג( . ומאידך בסימן תקכ"חדברי רע"א דהתיר בכה"ג אף בלא עירוב תבשילין, ומשמע מדברי לשון המ"ב שכן עיקר

שסתם   )כג  אותסי' שב  (  צ"בשעה   ועי' עוד.  )ח"ג סי' סח(  הלוי  טבבש. וכן הקשה  ותדלא מהי עירוב תבשילין להתיר הכ  כהמ"א  המ"ב

לשבת יש   שמיו"ט  השע"ת  בשםהביא    )אות ז(בסימן תרס"ז    צ "בשעהומאידך  בכה"ג.    עירוב תבשיליןלהתיר כהרע"א דלא בעין  

  איסור הכה ושוב ציין לדברי הרע"א, ומשמע דלא ברירא ליה האי דיא. 

שכת' שהעיקר כהר"ן ה"ל  )סי' יא ביצה פ"ב(ביש"ש שהמהרש"ל גם סותר דברי עצמו שהביא  )סי' תקכח על סע' ב( בדע"תשו"ר 

מה שמציו לעין קיפול הטלית דמתירין יצא ליישב ש(סי' תקכז על סע' כ) איו מתיר אלא צרכי סעודה. ועיי"ש  עירוב תבשיליןד

לא מתיר אלא צרכי סעודה, די"ל דשאי בהא דעירוב   תבשילין עירובוממה שפסק המ"א בסימן תקכ"ח ד  עירוב תבשילין ע"י 

מתירו, משא"כ הכא לעין קיפול בגדים, דגם בשבת לצורך שבת מותר   עירוב תבשיליןתחומין דא"א לעשותן בשבת לכן אין 

הביא דברי הרע"א ש(סי' תקכח) יש להתיר, ומ"מ צ"ע, ע"כ. ועיי"ש  עירוב תבשיליןלעשותו א"כ לא הוי כ"כ מכין לשבת לכן ב

  עירוב תבשילין להתיר הכות. וכתב דעפ"ז יש לדון שהוהגים לסמוך להכין מיו"ט לשבת ע"י    עירוב תבשיליןדס"ל דלעולם א"צ  

  כי לפי הרע"א א"צ ע"ת ובפרט בצרוף דעת האור זרוע ה"ל דמהי ע"ת.

עירוב  "א שאסור לעשות הכות מיו"ט לשבת ואף יא' מעתה יוצא שיש ג' דעות בעין הכות שאין בהם מלאכה מיו"ט לשבת: 

וי"א שהכות אלו מותרות מיו"ט לשבת אף ללא עירוב  ג'י"א שעירוב תבשילין מועיל לזה. ' ב לא מועיל להתירם. תבשילין

  תבשילין.

מ"ב לא  ולמעשה ראה להחמיר אם לא בשעת הדחק שהכה אסורה בלא עירוב תבשילין כיון שרבים חולקים על הרע"א ואף ה

  . שהמיקל יש לו על מי לסמוךהכריע לגמרי כדבריו. ואם עשה עירוב תבשילין ראה 

  (למחמירים לעיל בהכנות מיו"ט לשבת)  לצורכי סעודה הכנהח. 

  טוב ביום ולהכין לעשות אסור בזה וכיוצא כלים להדיח כגון כלל מלאכה בו שאין דבר כת' דאפילו  (סי' תקג אות ג)  גר"זה ההו

  לצורך  ראשון טוב ביום יין להביא שלא ליזהר יש וכן  ,תבשילין עירובי היח לא אם שלאחריו שבת לצורך ואפילו חול לצורך

 אע"פ יו"ט שאחר בשבת או שי טוב  ביום לקרות שצריך מה ראשון ט" ביו תורה בספר יחפש לא וכן שי יו"ט ליל של קידוש

' בסי ש"כמ לשבת ט"מיו הכות שאר לא אבל שבת סעודת צרכי תיקון  אלא מתיר תבשילין עירוב שאין תבשילין עירובי שהיח

, ירוב תבשיליןאין בהם משום מלאכה מועיל להם עש  אע"פ  כלים  תכהדח  שהם לצרכי סעודהשהכות  ג, ע"כ. מבואר מדבריו  "שצ

שרגא  ב ועי' .)ח"ג סי' סח וח"ד סי' א( הלוי טבשה וכן פסק .עירוב תבשיליןולדעתו שאר דברים שאים מלאכה לא מועיל להם 

  . (ח"ד סי' מה וח"י סי' כ) באר משהוב (ח"ז סי' כט אות ב) המאיר

  
או  לחול משבתאין להכין  ' ב. אלא אם עירב עירוב תבשילין לצורך שבתאסור לעשות כל מלאכה שחל בערב שבת,  יו"ט א'

מותר לסדר הבית, להדיח כלים כסדור השלחן וכדו' (אולם    שאין בהם משום מלאכה  דבריםאף    ליו"ט ומיו"ט ליו"ט שימשבת  
, כגון לצורך  ובשעת הדחק  ויש מקילים.בהם מלאכה,    שאיןלעשות הכות  אסור    מיו"ט לשבתאף  י"א שג'    .)וכדומה לצורך היום

כגון שטיפת  ,שהם לצורך הסעודהכ בפרט מיו"ט לשבת להתיר הכות אלואם עירב עירוב תבשילין יש  'דלהקל.  יתןאורחים, 
 . והכת השלחן לכבוד החג כלים

 
  

דמי שאיו אוכל אורז בפסח  ומש"ה הסיק שם לדיא
בן  אסור לו לבשלו לאחרים ביו"ט. וכן פסק בספרו 

דאם הבעל הבית אוכל אורז  (ש"ר פרשת צו אות מ"א)  איש חי  
בפסח, והמבשל שלו והג שלא לאוכלו, אסור לו לבשל 
ביו"ט לבעל הבית. וה"ה בשאר ימים טובים שאם זה 
 המבשל אכל בשר ביו"ט אסור לבשל חלב לאחרים 

אא"כ יש שהות ביום שיעבור זמן שש שעות אחר 
  אכילת הבשר.   

ועיין   -דכתב (סי' ס"ה)  במש"באולם יעויין  -ג 
באחרוים דמפקפקים על עיקר דיו דהרמ"א וע"כ 
ביו"ט הסמוך לשבת אם אין לו אחרים שיבשלו 
בעבורו מותר לו לבשל לעצמו, וכן אישה משרתת 

  ל לצורך בעל הבית. שמתעה ביו"ט גם כן יכולה לבש
דהבית מאיר, המאמ"ר, ההר שלום  - בשה"צוביאר 

פקפקו על עיקר דברי הרמ"א, [וגם הא"ר בסי' תקצ"ז  
הביא בשם הגה"מ שחולקים על מהרי"ו], וכתבו  
דאיו דומה למי שלא עירב מערב יו"ט, דהתם כיון  
שלא עירב איסור יו"ט חייל עליה, משא"כ בזה 

ק משום שאיו יכול לאכול, שהאיסור לא בא עליו ר
ודומה זה למי שכבר אחר כדי שביעה והוא סמוך  
לערב שבודאי לא יצטרך לאכול יותר, וממילא בודאי  
אסור אז לבשל בחים, ואפ"ה אי מקלעי אז אשים 

  אחרים לביתו מותר לבשל בשבילן וה" כוותיה.  
כתבו  -ויעויין עוד בסי' תקצ"ז ס"ק ג' דכתב 

מבואר בסי' תקכ"ז ס"כ דהמתעה האחרוים דאף ש
אסור לבשל לאחרים מ"מ אישה המשרתת בבית בעל 
הבית ומשועבדת לו [וה"ה אשה שמשועבדת לבעלה 
לאפות ולבשל בשבילו ואין לה אחר לזה] מותרת 

א"ר ודרך החיים ומטה   -לבשל בשבילו. [וציין בשה"צ  
  אפרים, דלא כמג"א].

אמרו אלא במתע ב לא"ו  ואף דברי המשה דאי
יכול לבשל לעצמו כלל. וי"ל דבכה"ג דאיו מתעה 
אלא איו אוכל מאכל זה, ס"ל דשרי לכל אדם לבשלו 
לצורך אחרים. וכמבואר בדברי האחרוים הזכרים  

  לעיל באות א'.  
שאכל ביו"ט מאכל בשרי, מעיקר   מי -  העולה לדיא

וכל ימאכל חלבי אע"פ שלא    אחריםהדין יכול לבשל ל
ממו ביו"ט [כגון שאכלה מאכל בשרי מספר לאכול 

וכל ישעות קודם מוצאי יו"ט]. ומ"מ בכה"ג שלא 
בקל לבשל המאכל  שילאכול ממו ביו"ט אם יכול ה

 עדיף טפי. בעצמו החלבי

  
  

  )בבימי השבוע ( זכירת השבת
  
  

"כתיב בתורה   - זימון המאכלים המשובחים לשבת
זכור את יום השבת לקדשו, ודרשו בית שמאי שתהא 
זוכרו מאחד בשבת, זדמן לך חלק יפה תהא מתקו 
לשבת, ואמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל  
לכבוד שבת, היה מוצא בהמה אה אומר זו לשבת, 
מצא אחרת אה הימה אוכל הראשוה ומיח השיה  

די שתשאר היפה של על שבת, מצא שהאכילה היא כ
  שבת. 

אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שהיה אומר ברוך 
  ה' יום יום יעמס לו צרכו.  

והסכימו הרבה פוסקים שגם הלל מודה שכדברי בית  
שמאי עדיפא טפי, אלא שהיה בוטח בה' שבודאי יזמין 
לו לשבת מה יפה משאר הימים, וכדי לחזק מדת  

ר כל אדם שאין בטחוו בטחוו היה והג כן, אבל בשא
  חזק כ"כ גם הוא מודה דכשמאי עדיפא טפי. 

ופשיטא בדבר שאיו שכיח לקות כשיזדמן לו דבר  
(משה ברורה סי'   שלא יהיה פסד אזי ייח אותו לשבת".

  ר" ס"ק ב) 
  
  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
  


