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  מכשירי אוכל נפש
  בדין מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותם מערב יום טוב

  מכשירין שאפשר לעשותם מערב יו''ט

מכשירי אוכל נפש. ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד. רבי יהודה מתיר אף "ב) אין בין יו"ח ע"א) אמרו בברייתא (ביצה כ

ק ממעט 'הוא' לבדו יעשה לכם, הוא ולא מכשיריו. ואילו רבי יהודה מרבה מכשירין מדאמר קרא 'לכם' לכל "ומפרש לה דת

פ שמכשירין מותרים, "ט, דאע"צרכיכם. ומה שמיעט הכתוב 'הוא' ולא דבר אחר מוקי למכשירין דאפשר לעשותם מערב יו

  ט."לעשותם מערב יוכ לא היה בידו "אין להם היתר אא

ט "ט סבר שהיתר מכשירין ביו"ב) דרבי אליעזר שהתיר לתלות משמרת ביו"ז ע"שיטה שלישית אמרו בגמרא שבת (קל

  ט."מתיר גם מכשירין שאפשר לעשותם מערב יו

נחלקו הראשונים האם היא בכל מלאכה או רק במלאכות דרבנן. דעת תוס' (שבת שם) שלא  י"א ור"ובמחלוקת זו של ר

כ לא היה אפשר לעשות מערב "א אלא במלאכות דרבנן, אבל כל מלאכה דאורייתא מודה הוא שאין לה היתר אלא א"התיר ר

רק שיטה אחת) שרבי אליעזר  א זו"ז. ובריטב"א (שבת קל"א והריטב"א) והרשב"ה ע"ן (שבת צ"ט. ואילו דעת הרמב"יו

ט, כך מכשירין מותרים "א כשם שאוכל נפש מותר במלאכה גם כשאפשר לה מערב יו"התיר אפילו מלאכה דאורייתא, דלר

  ט."גם באפשר להם מערב יו

נ "ט 'הוא'. לרבנן זה בא לצמצם את ההיתר לאו"נ ביו"נמצאו שלש שיטות כיצד לראות את מה שהגבילה תורה היתר או

ט ולרבי אליעזר לא שנו "ד ולמעט מכשירין, ואילו לרבי יהודה בא הצמצום למעט מכשירין שאפשר לעשותם מערב יולחו

  בזה צמצום הידוע לנו כלל. ויש לעיין יפה לעמוד בסוד פלוגתא דא מה סברת כל שיטה ושיטה.

נ "הילפותא המחלקת מכשירין מאוועם זה יש לנו להשים לב שיעלה הביאור יפה באופן שיהיה בו מילתא בטעמא בתוכן 

ט "ט', דעיקר השיטה שהלכה זו שאמר רבי יהודה שכל שאפשר מערב יו"עצמו בפרט המסוים של 'אפשר לעשותו מערב יו

ט. וכך פסק המחבר "ט אין בו איסור ביו"נ עצמו גם אם אשר לעשותו מערב יו"אינו דוחה, זה דין רק במכשירין, אבל או

נ, לא החמיר דין תורה, אלא איסור דרבנן, ואינו כמכשירין, "א שהחמיר בה אף באו". וגם הרמה"ב סק"ה א', ובמ"(תצ

  א)."ש שם, ובהגר"כ במחה"וכמש

  האם טפלות מכשירין לאו''נ מולידה בהם הגדרת היתר עצמית

שיטת הראשונים בהיתר  דעיקר - ב) ונראה להקדים את שיטת הראשונים בגדר מכשירין, ועל פי זה נבין. למדנו בסימן 

מכשירין שלא שנו היתר נפרד להתיר מכשירין ככח מסוים המתיר מכשירין. אלא היתר מכשירין ירד לעולם כחידוש היתר 

נ גם על הנטפל להעמדת "על הטפל לתיקוני אוכל נפש עצמו, שחידשה הילפותא דהיתר מכשירין להרחיב את היתר או

  האוכל.

שזה קובעו כמלאכת 'הנאה' ולא 'עבודה', וכיון  - ט הוא מחמת היותו מלאכת היום "יונ גופיה ב"והנה כח היתר או

ט אמרה תורה כל מלאכת 'עבודה' לא תעשו, כל שאינו 'מלאכת עבודה' אין לו איסור. וכבר הבאנו מדברי הראשונים "שביו
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  בסימן א'.

נ עצמו זה היותו "נ, כאשר המתיר דאו"ן לאוועל פי זה אחר שאנו לומדים כי היתר מכשירין פועל מכח טפלות המכשירי

ז הוא נעשה למלאכת 'הנאה', אם נבא להרחיב את התירו שיגרור את מכשיריו עמו, יהיה עלינו לחקור "'מלאכת היום', שעי

נ עצמו יוכל להתרחב ולחול גם על המכשירין, דלא די לנו בטפלות "האם צריך שתואר זה של 'מלאכת היום' המוטל על או

  .לחוד

ד להיפך כיון שכח היתר מכשירין עומד מכח זה שהמכשירין נטפלים לאוכל, בזה אין לנו לבחון אלא את מידת "א

  טפלותו מתירתו, ואין צריך שיחולו בו עצמו תנאי היתר וגדרי היתר. - הטפלות האם הוא טפל או לא, וכל שהוכרע כטפל 

א סבר שאין לנו לפרש ילפותא "י, דר"א ור"עין הפלוגתא דרומעתה היה מקום להבין כי חקירה זו עצמה היא העומדת ב

נ, דאחר שמשפט היתר מכשירין בא מחמת הטפלות, מעתה משפט אחד לטפל "המחלקת בתנאי ההיתר בין מכשירין ובין או

 כמו לעיקר, וכיון שהמכשירין נטפלים בפועל לאכילת היום שלצורכו הם נעשים, אין אנו מודדים אם הם עצמם מכונים

  'מלאכת היום', והכל מותר.

ואילו רבי יהודה סבר דכח היתר מכשירין הוא היתר עצמן, שהטפלות לאוכל חידש בהם עצמם את אותו תואר היתר 

ט שבזה נסתרה הגדרתם כמלאכת היום, זה מכחיש "הנקרא 'מלאכת היום', וזה המתיר, ולכך כל שאפשר לעשותם מערב יו

  ם עומדים.בהם את תבנית ההיתר, ובאיסורם ה

  הסתירה להגדרת 'מלאכת היום' מחמת האפשרות לעשות מערב יו''ט, באו''נ, ובמכשירין

כ יקשה שבעתיים מה שהקשינו כיצד באוכל עצמו אין הפסד תואר 'מלאכת היום' במה שהוא ראוי להעשות "ג) אמנם א

'מלאכת היום' הראויה לבא עליהם מחמת כ מפסיד פרט זה עד שהוא מונע מהם חלות תואר "ט, ואילו במכשירין כ"מערב יו

  טפלותם לעצמו של אוכל.

בזה אפשר לחלק דהגדרת 'מלאכת היום' המתחדשת במעשה מחמת עצמו היא יותר חזקה מהגדרה זו כאשר היא 

מתחדשת עליו רק מחמת טפלות, ולכך או''נ שהגדרתם 'מלאכת היום' באה מחמת עצמם, היכולת לעשותו מערב יו''ט אינה 

קה לערער תואר מלאכת היום בדרגה עדיפא זו, משא''כ מלאכת היום דמכשירין שהגדרת מלאכת היום באה להם רק מספי

  מכח טפלותם לאו''נ, בזה היכולת לעשותם מבעוד יום מערערת את תואר מלאכת היום שבהם במידה המפסידה.

  היכולת לעשות את המכשירין מערב יו''ט מגרעת במידת טפלותם

ט זה מערער את תמימות טפלותם "ר נראה מה''ט לפרש בנוסח אחר. דהחלק של אפשר לעשותם מערב יוד) אמנם יות

שהוא 'טפלות' ונפל  - לאכילת היום, שהם לא מחוברים לאכילת היום באופן מוחלט כחטיבה אחת, ולכך נפל יסוד ההיתר 

  היסוד נפל הבנין.

עשותם מאתמול אפילו שבאוכל עצמו אין בכך הפסד. ומעתה ברור נפלא מדוע במכשירין יש הפסד בכך שאפשר ל

דנקודת הפסד ההיתר המחודשת בילפותא אינה בעצמו של המתיר, אלא לומר לך שאפשר מאתמול מקלקל את החיבור 

המטפיל, והפסד ההיתר הוא מחמת הפסד הטפלות, אבל כלפי עצמו של היתר באמת אין הפסד בכך שאפשר לעשותו 

  רך היום קובע ותו לא.מאתמול, דבזה באמת צו
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א, מה הכרעת סברתו של "אלא שאם זו היא סברתו של רבי יהודה, מעתה שוב צריכים להבין במה נקודת הפלוגתא דר

אם נקודת החילוק אינה בכח המתיר אלא במידת  - נ "א שאי אפשר להעמיד ילפותא המחלקת בין היתר מכשירין ובין או"ר

  אחדות הטפל לעיקר.

א מיאן בעיקר תבנית היתר מכשירין מדין 'טפל', דהוא סבר שבהיתר 'לכם' "לכך על פי נוסח זה יהיה עלינו לפרש שר

  נ."המחדש להתיר מכשירין התחדש להתיר מכשירין מדין 'מכשירין', ולא מדין 'טפל' לאו

ובין אין אפשר, כך גם במכשירין ט "נ גופי בין אפשר מערב יו"וכיון שכן שפיר באה סברתו דכשם שאין מקום לחלק באו

גם אם היה אפשר לעשותם  - ט "לא נחלק, ומשפט אחד להכל שיש היתר בין לאוכל בין למכשירין כל שוא נעשה לצורך יו

  1ט."מערב יו

❖  

  שיטת הראשונים שמכשירין הותרו מחמת עצמם ולא מחמת טפלותם

יטת הראשונים בגדר היתר מכשירין, שהם למדו בה מדין ה) אמנם זאת עלינו להזכיר שעד כאן לא ביארנו אלא בעיקר ש

  ד."שהיא שיטת רבי יהודה עפ - טפולת, ובזה באה שיטת ביאורם בסוגיא כעיקר ההלכה 

ן היא שהיתר מכשירין לאו מדין טפלות, אלא היתר תורה הוא בעצם להתיר מכשירין מדין "ה והר"אמנם שיטת הרא

שהרי הלכה כרבי יהודה. ועדיין לא ידענו מה נענה לשיטתם  - ודה לעמוד בסברא זו מכשירין, ולשיטתם יהיה מוכרח רבי יה

  ט או לא."ביסוד הפלוגתא האם אפשר לפרש ילפותא לצמצם היתר מכשירין למה שאי אפשר מערב יו

                         
באופן נוסף אפ''ל דסברתו היא שהיכולת לעשות זאת מערב יו''ט אינה מגרעת את הטפלות כלל, וממילא אין לפשר את הילפותא למעט  1

  זאת, דעדיין אין סברא לחלק ביניהם.


