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 אוכל נפש ביום טובהיתר מלאכות 

  וגידרו ההיתר ביסוד

  שיטות הראשונים בתחום היתר מלאכות אוכל נפש ביום טוב

א) "וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא 

  .ט לצורך אוכל נפש", כאן לימדה תורה להתיר מלאכה ביולבדו יעשה לכם" (שמות פרק י"ב)

(ביצה כ"ג מחלקות. א. דעת רש"י  ארבעשהתירה תורה מלאכות אוכל נפש ביו"ט נחלקו הראשונים לובפירוש היתר זה 

מותרת לצורך אוכל נפש, וכל מלאכה שאפשר  ערב יום טוב"ר) שכל מלאכת אוכל נפש שאי אפשר להכינה מצוהחינוך (חע"ב) 

חילוק מ עולהביו"ט. ויסוד הדברים כבר היא אסורה אפילו עבר ולא עשה ואין לו מה יאכל עתה,  ערב יום טובלעשותה מ

ערב יום רש"י דנו המפרשים האם באפשר לעשותו מובשיטת ביצה י"ד ע"א) בין דש למגבן ובדיני טוחן.  ,שבת קל"ג(הגמרא 

ו"י מפקיעו ממלאכה הוא איסור תורה. אך בחינוך מפורש שהוא נאסר בכך מן התורה. דד"ז שהוא יכול להעשות מבע טוב

  עבודה. למלאכת

) ותור"פ (ביצה ג' ע"א) ותורי"ד (ר"פ א"צ) והרא"ש ד"ה והרודה ב. דעת הרמב"ם (פ"א מיו"ט) ותוס' בשבת (צ"ה ע"א

שהיתר תורה ביו"ט הוא היתר כולל לכל המלאכות כאשר הם נעשים  )תצ"ה(ר"פ א"צ) והר"ן (עהרי"ף ר"פ א"צ) והטור (

[ומה שנראה מן הירושלמי שיש מלאכות האסורות מן הפסוק גם כשהם נעשות  .)תצ"ה א'וכן פסק בשו"ע (לצורך אוכל נפש. 

  וקרא אסמכתא בעלמא, ומלקות היינו מכת מרדות]. ,לצורך אוכל נפש, דבר זה אינו אלא מדרבנן

או הרשב"א (שבת ג. דעת תוס' בביצה (ג' ע"א) והרמב"ן (שבת קי"ז ע"ב, מלחמות ד' ביצה ר"פ אין צדין, שבת צ"ה) והבי

שלא הותרו כל המלאכות לצורך אוכל נפש, דמלאכות שדרכן להעשות לימים רבים ודרכן להעשות בכמות  צ"ה) והסכים עמו.

מרובה ונעשות בדברים שאינם ברשותו של אדם, לא הותרו לצורך אוכל נפש. [והדברים מתחלקים על ידי פרטים הרבה לכל 

ת תחם את הדברים בחילוק בין מלאכז) "(שבת קי. והרמב"ן יצד ומתיהיא המלאכה האסורה כ שיטה ושיטה לבחון ולתחום מה

  ].לבין מלאכת עבודההנאה 

ת הלכותיה ) שפרשה זו היא מן הפרשיות שמסרתן תורה לחכמים לקבוע אריש שער א'ד. שיטת הרשב"א בעבודת הקודש (

יני העינוי דיוה"כ. ודוגמת איסורי מלאכות מה שפירש הר"ן (ריש מסכת יומא) בגדרי ד זה הוא דוגמתאת המותר ואת האסור. ו

  בחול המועד. 

  םמן הצריך לעיין בשיטות הראשוני

ב) וכיון שפתחנו בשיטת רש"י נפתח גם לתמוה בו, שדבריו נעלמים הרבה מאי מילתא היא זו שאיסור תורה יהיה תלוי 

ו לאונס, אבל כסברא לתלות בו דין תורה הוא , דדבר זה הוא נתפס יותר כקנס דוגמת מכניס עצמערב יום טובבאפשר לעשותו מ

  לעולם הוא מותר. -ואם הוא מותר  ,לעולם הוא אסור -שאם הדבר אסור  ,נראה קשה מאוד

כיון והרי לא מצא לצוד מבעו"י, כשתהיה צידה מותרת  מדוע לשיטתו לאוביותר תימה מה שהוסיפו לתמוה בו הראשונים 

(ועיין  ., ומדוע דינו לאיסורערב יום טובאי אפשר לעשותו מ ר נכנסה המלאכה לבחינת, מעתה כבשנשתדל בזה ולא עלתה בידו

  לקבוע את הדבר כדבר שלא היו יכולים לעשותו מערב יו"ט).  זה כבר מהווה סיבהרש"י כ"ח ע"ב שאפילו 'לא היה לו פנאי' 

מ"ט צריך למעט לכם ולא לכלבים לב"ש דלית להו מתוך א"כ  יש לתמוה אוכל נפשובשיטת הראשונים דלא הותר אלא 

  לכם ולא לעכו"ם לכם ולא לגבוה, תיפו"ל שאין זה אוכל נפש.
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אהדריה קרא לאיסורא קמא  בהלכה הממעטת מלאכה לצרכים הללו נחלקו הראשונים האםוגדולה מזו נתמה, דהנה 

והרי אין בזה את עיקר ההיתר.  ,מה שייך דו"ד בזה אוכל נפשואם ההיתר לא נשנה אלא על  .למלקות או שאין בו אלא לאו

(ואין לומר דאצטריך קרא דלא נאמר הואיל. דאדרבה עיקר קרא נאמר במקום שלא שייך הואיל, דבמקום שיש הואיל אין לוקין 

והדר  .הואיל בו במקום נבילה שאין כגוןדאהדריה קרא לאיסור  צ"לגם במבשל לעכו"ם כמש"כ הרמב"ם פ"א הט"ו, וא"כ 

  1).אוכל נפשלי, תיפו"ל דאי"ז תימה קרא למה 

שלא נאסרה אלא מלאכת עבודה אבל מלאכה שאינה של עבודה אינה (עיין רמב"ן שבת קי"ז) ולאידך בשיטת הראשונים 

תיפו"ל שזו רק מלאכה שאין עמה  לאידך גיסא, דעפ"ז מה צריך היתר של 'מתוך'היא תימה ה ,פרשת איסורי יו"ט בכללב

והרי דבר זה  מחלוקת האם יש היתר של מתוך או לא, השתהיותו מה שייך  עבודה לא נאסרה כלל.עבודה, ומלאכה שאין עמה 

 'אינם מלאכת עבודהכיון ש'מותרים  לישה ואפיהש דמאחראלא הוא דין מוכרח מעיקר יסוד ההיתר,  היתר, 'חידושאיזה 'אינו 

  מה איכפ"ל בשביל איזה צורך הם נעשים.

לשיטות הראשונים שאהדריה קרא (גבוה עכו"ם וכלבים  מלאכה לצורךעל ו לוקים שייך שיהי ועוד יש להבין לשיטה זו איך

, ולהיכן יחזור דבר זה עד 'מלאכה''מלאכת עבודה', ודבר זה אינו אלא פעולת  עלוהרי אין איסור אלא קמא),  לאיסורא

  שיתחייבו עליו מלקות.

[וגם לרבה היה לוקה, ורק משום 'הואיל'  .ט לחול לוקה"ה מיוב) שהאופ"ו ע"ויותר תימה ממה שאמר רב חסדא (פסחים מ

נ אינם מלאכת עבודה אלא מלאכת הנאה, ועל מה "ט לוקה, והרי מלאכות או"אינו לוקה], ואם לא אסרה תורה מלאכת הנאה מ

  והסוגיא נעלמה. ילקה.

  ביאור דברי הראשונים מ"ט אין שורפין תרומה ושוחטין קרבן ביו"ט

ר ושהוא אסמדברי הראשונים בגדר האיסור הנאסר מלכם ולא לגבוה  מוסד העולהסוגיא נראה לעמוד ביסוד ג) ולהשכיל ב

. אמרינן במתני' (כ"ז ע"ב) דאין שורפין חלה טמאה ביו"ט, ופירש רש"י "דאין על ידי מעשיו לאדם אכילה הגם במקום שבא

בהמה וכו' דגזרת הכתוב היא שאין קדשים טמאים מתבערים  מבערין קדשים טמאים מן העולם ביום טוב ואפילו על ידי אכילת

  ביום טוב 'דרחמנא אחשבה להבערתן' דכתיב באש ישרף (ויקרא ז) הלכך מלאכה היא".

הוסיפו לבאר בזה ע"פ ההסבר מ"ט נדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט אע"פ שיש בשלמים צורך הדיוט, (ד"ה ועל) ובתוס' 

ובדרך זו תתפרש גם ההלכה לגבי תרומה. [והנה בתוס'  ,צל חלק גבוה והוי כאילו כולם לגבוהדהוא כיון שבטיל ליה חלקו א

כאן דחו את פירושם. אמנם בתוס' שבת כ"ד ע"ב נראה שדבר זה הוא מחלוקת בין בעלי התוס', ושיטה זו היא שיטת ריב"א, 

וה אינה בכלל אוכל נפש היא שיטת ר"י ומסקנת התוס' כאן בטעם איסור הקרבת קדשים קלים משום שאכילה משולחן גב

  הנזכרת שם].

שאין המעשה נקבע כמעשה המעמיד אוכל נפש על פי האכילה הבאה ממנו בפועל,  ברורנמצא בדברי רש"י ותוס' יסוד 

ם אהמעשה ראוי להיות נקבע על פי עיקרו, ואם עיקרו מוגדר בא לאכילת אוכל נפש, הרי הוא בכלל היתר אוכל נפש, ואלא 

  מעשה אחר שאינו מעשה אכילה הרי הוא אסור אפילו שהוא מעמיד אכילה. מוגדרקרו עי

תורה 'יעשה  מ מעשה מעמיד אכילה הוא זה, ואף הוא בכלל מה שאמרה"שהרי מ ,ומקופיא דבר זה נראה חדש ומחודש

ט לא נתירנו "מהדל נפש לכל נפש', שהוא עושה אכילת נפש, ואף הוא יהיה מותר, ומה בכך שעיקר המעשה אינו מעמיד אוכ

                         

 )כ"א ע"א(, וכדאמרה גמ' 'לכל נפש'שאכילת עכו"ם וכלבים גם נמצא בכלל יאכל  משוםובקושיא זו התירוץ האמיתי הוא דאצטריך קרא  1
גבי נפש בהמה שגם אינהו חשיבי נפש, ולכך צריך מיעוט. והמיעוט דלכם ולא לגבוה צריך בשביל שלא נלמד בק"ו מהיתר הקרבה דשבת 

  כדאמרינן בגמ' (כ' ע"ב). ואיה"נ אין בשיטה זו ראיה למה שנבאר בע"ה.
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  מכח חלק אכילת נפש הנולד ויוצא ממנו.

  מלאכת עבודה לעומת מלאכת הנאה, מה הסתמא ומה ההתחדשות

ן שחילק בין המותר ובין האסור שהמלאכה המותרת היא ") ולהבין בדבר נקדים לחקור בבנין הראוי לעלות מדברי הרמבד

  מלאכה הנקראת 'מלאכת עבודה'.האפשר להתירה היא כל מלאכה המוגדרת 'מלאכת הנאה' והמלאכה שאי 

אותם העושה אלא ש ,ט מלאכות מיסודם הם 'מלאכת עבודה'"דבזה יש לחקור מה הסתמא ומה החידוש. והיינו האם כל ל

ד להיפך מלאכות כולם מלאכת הנאה הם, "עקר מינה שם מלאכת עבודה וקבע לה כמלאכת הנאה. א ת היוםאכיללצורך 

  להנאת היום עקר לה ממלאכת הנאה והעמידה על מלאכת עבודה.והעושה שלא 

כאשר האדם עושה לצורך אכילת היום והנאתו עוקר בזה , ויסוד המעשים הם 'מלאכת עבודה'סברא כי המתבונן יראה ו

  תואר מלאכת עבודה מינה וקבע לה כמלאכת הנאה.

, ואילו מלאכת הנאה זו הגדרה מחמת וא צורת היצירהשהקובע את הדבר לעבודה ה 'צורה'שהרי מלאכת עבודה זה ענין של 

וכיון שהצורה היא  שהדבר הראוי לקבוע את הדבר כמלאכת הנאה זה הזמנת הדעת לתכלית אכילה ויעוד הנאה. 'התכלית'

תבנית מעשה, והתכלית זה דבר המתחדש על ידי הדעת, סברא היא שתחילת הגדרת כל מעשה היא על פי הצורה, וכאשר הדעת 

  ייחדת זו לתכלית שונה עוקרת היא את התואר הנקבע על פי הצורה ומחדשת תואר חדש על פי תכלית הדעת.מ

יסוד המלאכות ב. היתר ואיסור נקבעים על פי הגדרת המעשה כמלאכת 'הנאה' או כמלאכת 'עבודה'. ומהכרעה זו נלמד. א. 

  ה וקובעת תואר 'מלאכת הנאה'.כולם הוא 'מלאכת עבודה' והדעת להנאה 'עוקרת' תואר מלאכת עבוד

י ותוס' שמעשה נקבע על פי עיקר עניינו ולא על פי מציאות הכשרו, וגם דבר שאדם עושהו לצורך "בזה נבין ברור בדברי רש

לא זה עיקר עננינו אין לו היתר. דכאשר אנו באים 'לעקור' תואר 'מלאכת עבודה' דבר זה לא יבא אלא על ידי שינוי  םאכילה, א

ממרכז עניינו של המעשה שרק כאשר עיקרו של מעשה מוגדר 'יצירת הנאה' יש בו משקל המספיק לעקור את יסוד  הנובע

  העבודה המוטבעת בו בעיקר בניינו לבטלה ולקיימו בתבנית חדשה של 'מלאכת הנאה'.

  הראשונים ביסוד היתר המלאכה הנידון ביןביאור 

בשיקול גדול, שההכרעה מה ומתי תכלית הנאה עוקרת את  כול לעמודישהדבר ) כאשר באנו למידה זו כל אחד מבין ה

ומעתה נבין שעל זה ובזה נחלקו הגדרת מלאכת עבודה זה דבר רחב בעל נטיות רבות העולות מפרטים שונים ורבים, 

  הראשונים, ובהטיות ונטיות אלו קבועה מחלוקם ולא בעיקר היסוד.

ד הנחת יסוד של 'מלאכת עבודה' בזה הדעת רואה מובן ברור שצריך מידה דכיון שמלאכת הנאה היא דבר 'המתחדש' כנג

לא כל דבר שיש בו הנאה חשובה של יחוד העמדת הנאה בשביל לעקור ולסלק תואר מלאכה שכבר היתה, וממילא ודאי יתכן ש

  .ספיק לעקור תואר מוקדם של מעשה עבודהי

שתחילת כל המלאכות כולם היא 'מלאכת עבודה', ואין ההיתר  םיסוד התבנית מסכימים כל הראשוניבעיקר שומעתה נשכיל 

ולא נחלקו אלא במידת תוקף העקירה  נקבע אלא על ידי 'עקירת' הדבר מהגדרתו כעבודה וחידוש תואר ענינו כמלאכת הנאה.

  הראויה והצריכה, בכל מקום מה המידה המועילה לעקור את תואר מלאכת עבודה ולקבוע תואר מלאכת הנאה.

תכלית עשיתו קובע את שם על  ות הראשונים הסוברים שאוכל נפש מותר בכל המלאכות היא שלעולם האדם בדעתדע

לעולם העושה ד ,, מ"מ לא איכפ"ל בזהבמקום שדעת העושה שונה מן הרגילות הכללית על תכלית מעשיוהמעשה, ואפילו 

  הוא הקובע את שם המעשה ותואר עניינו.

, יסוד דבריהם אוכל נפשויש שאינן ניתרות לצורך  אוכל נפשן המלאכות שיש הניתרות לצורך הראשונים שחילקו ביאילו ו
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, 'שתחילת המלאכות היו 'מלאכת עבודהאינו בא לומר שמלאכת הנאה לא היתה מעולם מלאכת עבודה, אלא גם הם מודים 

ועד ישארו 'מלאכת עבודה' שבהם  ישנם מלאכות שלעולםש ן שיש לך מלאכות שהם 'מלאכת עבודה' בא לחדש"כ הרמב"ומש

אבל גם לדבריהם המלאכות  ורך הנאת אכילת היום.צכ מוחלטת עד שאין לה עקירה גם כאשר הם יעשו ל"מידת 'עבודה' כ

  המותרות מדין 'מלאכת הנאה' היו ביסודם מלאכת עבודה והדעת החליפה אותם למלאכת הנאה.

והם  ,מחלקות. א. מלאכות שרגילותם להיות חלק מן האכילה ששלאת המלאכות לובזה באה השיטה לדבריהם לחלק  

כגון חרישה. ג. מלאכות שיש בהם  ,אכילהשאינה מעמידה המלאכות שמלישה והילך. ב. מלאכות שעיקר צורתן היא עבודה 

נה והם טחי ,שדבר זה נחשב סתירה לשייכות הישירה לאכילה - שייכות לאכילה, אלא שיש בהם רוב עשיה לימים רבים 

  וברירה.

קבוע כפי ה הראוי לחול על המלאכה אחר השיקול המחבר את הצורה עם הדעת, זה דברשעיקר השם  ובאה שיטתם לחלק

עיקר עניינה, ואם עיקר עניינה הוא לעבודה הרי היא מעשה עבודה גם במקום שהפעולה מעמידה אכילה, שאין בתועלת גברא 

עניינו, ונשאר הדבר בחזקת עיקרו תבניתו ורגילות ע במעשה מצד כללות היחידית כדי לשנות את עיקר שם החפצא הקבו

בחינות  אפשר לראות בה גם במלאכה אחתש כל פרט ופרט לעצמו, יש לראותכמלאכת עבודה, ואסור. ובמלאכות המעורבות 

האם דעת גברא תועיל , ועל פי זה להחליט לדון בכל בחינה בפני עצמה מה שם רוב עשייתהבפרטים שונים, על כן יש שונות 

  למלאכת הנאה.לעקור ולשנות את התואר ממלאכת עבודה 

רובה נעשה לימים הרבה ושם  -חילק הרמב"ן בין הדברים הנכתשים לדברים הנטחנים, שטחינה שהיא דרך פירור  וזה

, פעולה ממין זה עצמותה קבוע כמלאכת עבודה ואין לה היתר. וכתישה שרוב הנכתשים נעשים כחלק מן האכילה לזמן מועט

היא עומדת בשם כולל נפרד כתולדה בטוחן, ומחלקה זו יכולה להיות מופקעת משם עבודה על ידי כוונת הגברא שמכוון את 

  עשייתו לאכילת היום, דדבר זה קובע במעשה שם בעיקר עצמותו כפי דעת העושה.

  ם ולכלבים"הגדרת האיסור בעושה לגבוה לעכו

שהמלאכה המעמידה אכילה היא לא  כיוןהאסור והמותר נבא לישב מה שהקשינו. תמהנו ואחר שהעמדנו את גדרי ו) 

לאכת עבודה מ עשהמלאכת עבודה כיצד נפרנס את המיעוט של לכם ולא לגבוה לכם לעכו"ם לכם ולא לבהמה, והרי כיון שלא 

  על מה ילקה.

בודה, וחלות שם המלאכת אכילה בדבר היא הפירוש ברור, דאחר שביסוד ההלכה הכל נחשב מלאכת ע על פי מה שלמדנוו

בזה תו למעשה מעמיד אכילה. התחדשות שם העוקרת את השם עבודה מהדבר, ודבר זה נעשה על ידי קביעות המעשה בעצמו

בא המיעוט לומר שכאשר המעשה מעמיד אכילה שאין בה חשיבות מספקת דוגמת אכילת עכו"ם וכלבים אין בזה כדי לשנות 

  (והמיעוט דגבוה כבר נתפרש בסק"ג).. המעשה שיהיה מעשה המעמיד אכילה בעיקר החפצא שלואת שם העצם של 

  לולי היתר מתוך –איסור מלאכה שלא לצורך 

, באמת יש וברור מאוד מדוע צריכים את החידוש של 'מתוך' בשביל להתיר מלאכת הנאה שלא לצורך, כיון שלולי 'מתוך'

שאם אין בו צורך אין מה 'שיעקור' ממנו את התואר 'עבודה' לקובעו  ,לאכת עבודה''מ -כל מעשה שלא לצורך  לנו להגדיר

על אף שהוא 'ראוי' להביא הנאה, דכיון שאינו לתכלית הנאת היום עדיין יש בו שיירי בחינת עבודה ולא הושלמה  'הנאה'

ידוש של 'מתוך' והן בהגדרת המשפט , הן בחלק של מה שהיה לולי הח-ה בסימן "[ועוד נרחיב בדבר בע .עקירת עבודה מינה

  שחזר והתחדש בהלכה של 'מתוך].

  ביאור האיסור בעושה לצורך חול

פירושו שאין ד פ שהוא עושה מלאכת הנאה. גם הוא מתבאר ברור,"אע והדין שאמרו בגמרא שהעושה לצורך מחר לוקה
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. וסברא ם היא עצמה מהווה עבודה מסוימתכיון שהנאת מחר כלפי מעשה היו –בכח הנאת מחר לעקור את שם עבודות היום 

וכיון שכן נמצא שלא כלתה 'עבודה' מהמעשה על ידי דעת יצירת הנאה, וכיון שלא הושלמה מחיקת מידת 'עבודה'  היא.

  נשארה 'עבודה' כשהיתה, ובאיסורה היא.

 ט מדאורייתא"י שהיכול להעשות מאתמול אסור ביו"ביאור סברת רש

שתמהנו בה כיצד האפשרות לעשות תו של רש"י 'שהיכול' להעשות מאתמול אינו בכלל ההיתר, ומתוך כך נשכיל אף במיד

  .קובעת את המעשה באיסור דאורייתא ללקות עליו ערב יום טובמ

מילתא דסברא , וממילא הוסיף מינה 'הנאת היוםיצירת 'מאיסור עשיה למחר למד רש"י שהגדרת ההיתר היא מעתה נבין שד

אין המעשה מגולגל באופן מוחלט עם הנאת דכיון שאתמול כבר אינו בתמימות הגדרתו 'כמלאכת היום',  שכל היכול להעשות

שהרי הנאת היום היתה מתקיימת גם אם היה עושה זאת מאתמול, מעתה נמצא זה עושה במעשה היום את מלאכת  – היום

כיון , והיום 'עבודה'ום זה מקיים בעצמו רושם האתמול, ואף זו עבודה היא כלפי ההיום, שדבר שהיה זמנו אתמול ונעשה הי

ומלאכתו דאורייתא, דעדיין מלאכת  – באיסורו הוא עומדעל כן לא החליט במוחלט את עקירת תואר העבודה שבדבר, ו שכן

  .עבודה היא זו


