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  מכשירי אוכל נפש
  מה חשוב מכשירין ומה חשוב אוכל נפש

  הנראים מכשירי אוכל נפש, והראשונים הגדירום כאוכל נפש עצמוד' דברים 

כתב הרא"ה (ל"ב ע"ב) והר"ן (י"ח בדפי הרי"ף) דדבר תורה מותר לגבל טיט ביו"ט לצורך סתימת התנור בטיחה על מנת א) 

אוכל נפש עצמו, שהרוח קשה לצלי. והיתר זה אינו מהיתר מכשירי אוכל נפש אלא מהיתר  - שלא יצא חומו כשהצלי בתוכו 

  דמעשים אלו של טיחת התנור חשובים אוכל נפש גופיה כהבערה עצמה.

ודברים אלו מחודשים בב' מדרגות. א. עצם היתר הדבר אפילו כמכשירי אוכל נפש. ב. שדבר זה עוד עדיף ממכשירין והוא 

 ,ומבעיר ,שלש ,ועלת שבאה למאכלאוכל נפש עצמו. וזה תמוה עד מאוד שהרי כ"כ הרבה יש בין מלאכת לישת הטיט ועד הת

הוא עוד יותר רחוק מן העושה ו ,ורק אז באה התועלת למלאכת הבישול, והדבר הוא דומה למכין לבנים לבנות תנור ,ובונה

אפילו לכלל היתר מכשירין, וכיצד אנו מוצאים שלא רק מעשה זה אינו ראוי לבא ומקופיא נראה ש ,פחמים לעשות כלי לשחוט בו

  ר אלא הוא אפילו מוגדר כאוכל נפש עצמו. וזו תמיה גדולה.שהוא מות

רק סתימה  היאטיט תועלת בחיוב לבישול, אלא הוגדולה מזו יש לתמוה על פי העולה מלשון הסוגיא בשבת י"ח שאין בטיחת 

ירי מכשירין אין וא"כ נמצא שאפילו בחינת מכש ,המונעת את ההיזק, שאם תבא רוח יהיה נזק להצלי, והסתימה מרחיקה את הנזק

וזה הרבה יותר תימה שתיקון הכשר זה יהיה עוד יפה אפילו ממכשירין  ,בזה אלא הוא רק פעולת סילוק כמבריח ארי בעלמא

  1ויהיה נחשב אוכל נפש.

עוד מצאנו בדברי הר"ן (י"ז ע"ב בדפי הרי"ף) לבאר מ"ט התירו לבקע עצים ביו"ט והרי אלו מכשירין שאפשר לעשותן מערב 

ולא דמי למכשירין, שאין אדם נהנה מן המכשירין עצמן  ,ט. ופירש "כל שהוא נהנה מגופו של דבר כאוכל נפש עצמו הואיו"

 ,משא"כ בעצים שנהנה מהן בעצמן שעושה מהן מדורה ומתחמם כנגדה ,אלא ממה שהוכשר על ידיהם - כסכין ושפוד ותנור 

  כו'.וכיון שבקען לעשות מדורה שרי אע"ג דאפשר מאתמול" ו

גדיר כאוכל נפש לא רק את הבערת העצים שהם הנאת גופו אלא גם את הביקוע שהוא הכשר העמדת הרחיב להוהנה הר"ן 

העצים כיון שבסוף תבא ההנאה הגוף מהעצים שנעשית בהם מלאכה. ובמלאכת יו"ט (קי"ט) הוסיף דלדברי הר"ן יעלה שגם 

ף מהדבר שנעשית בו המלאכה. וגם זה נראה המעמר עצים לצורך הבערת מדורה יהיה מותר כיון שסוף המלאכה לבא להנאת הגו

  תמוה כיצד מלאכת הכשרת הדבר למצב שיוכלו לעשות בו מלאכה שתתן הנאת הגוף חשובה אוכל נפש עצמו.

עוד כתב הרא"ה (י"א ע"א) והר"ן (ה' ע"א בדפי הרי"ף) דמוליכין סכין אצל בהמה אפילו דרך רה"ר. ואע"ג דאפשר דעביד לה 

רי, משום דהוצאה באוכל נפש כתיקון אוכל נפש עצמו היא ולא כמכשירין, ותיקון אוכל נפש עצמו שרי מאתמול אפילו הכי ש

                         

טחין סביבות כסוי פי התנור ) "ב"ב ע"ל(דכתב  .י בסוגיא בביצה"אמנם בתוספת קושיא זו יש להסתפק להשיב מדקדוק תחילת דברי רש 1
' שלא יצא חומו'י לומר שהסיבה שטחין סביבות התנור זה בשביל "דקדק בזה רש". ומו כשהצלי בתוכו שהרוח קשה לצליבטיט שלא יצא ח

  .י"והיינו שזה מסייע בצבירת החום ולא רק מגן מפני הרוח שלא תזיק כסיום דברי רש

  .הפסד מעשה המונעכיון שהמעשה הוא מעשה המסייע ולא רק . ואם ננקוט כדקדוק זה בדוקא כבר לא תהיה לנו תוספת הקושיא
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אפילו אפשר לעשותו מערב יו"ט, דלא מפלגינן בין אפשר ללא אפשר אלא במכשירין וכו'. (ועיין במלאכת יו"ט ס"ק כ"ט מה 

  שתמה על פירוש החת"ס בזה).

נבין שהוצאת הבהמה עצמה מוגדרת כמלאכת העמדת המאכל עצמו, שמביא את גוף וגם זה נראה קשה הרבה, דאפילו אם 

זו שגם הולכת הסכין אצל האוכל גם היא חשובה אוכל נפש עצמו דבר זה הוא ודאי נראה  הוספההאוכל אצל מקום תיקונו. מ"מ 

  חדש ורחוק. 

רין זה רק בדברים שאינן צורך האוכל ממש, מה שנמצא בדברי ר"נ בן הרמב"ן (י"ב ע"א) דכתב שמכשי מופלא הואוהיותר 

אבל דברים שהם בגוף הדברים ממש כגון רחיצת הקדרה וכיו"ב לא דמינן לה כמכשירין אלא כגוף עצמו של אוכל נפש הוא 

  .ומותר

להיתרי  וא"כ מעשה זה אינו זקוקת הקדרה, שהרי בדבר זה אין משום מלאכה כלל, חוהנה זה ברור שאין עניינו על עצם הד

אוכל נפש או מכשירין. אלא נידון דבריו הוא במקום שיש מלאכה הנצרכת בשביל הדחת הקדרות כגון הבערת אש וחימום מים 

שזו היא הדרך (עיין שו"ע יו"ד צ"ה ובסוגיות). וא"כ מוצאים אנו בדבריו שפעולת מלאכה הנועדת  - לצורך הדחת קערות 

  .וקן המאכל אשר יאכל זה חשוב אוכל נפשלהכשיר את האופן לתיקון הקדרה שבה ית

, שהרי זה דבר שנראה רחוק אפילו ממכשירין דהוא אך יותר קשה וחדשה והלכה זו היא כדוגמת דברי הרא"ה בגיבול טיט

מכשירי מכשירי מכשירין שנעשית מלאכה לתיקון החומר המיועד לתקן את הכלי המיועד לשמש בתיקון המאכל, ולא רק שהוא 

  הוא מוגדר כאוכל נפש עצמו. והדברים חתומים ורחוקים.מותר אלא 

בדין פעולות הרחוקות כ"כ מן האכילה עד שיש בהם שאנו מסתפקים מדוע הם הראשונים נמצאנו עומדים בד' הלכות מדברי 

בא שעדיין כאוכל נפש עצמו, וזה נראה כמורה ו אנו מוצאים שהם הוקבעוהראשונים בשיטת מוגדרים כמכשירי אוכל נפש, ואילו 

  לא זכינו להבין מה היא הגדרת 'מלאכת אוכל נפש' שהותרה ביו"ט.

  סתירת דברי השו"ע בהיתר מכשירין למניעת פסידת אוכל נפש

עוד עיון שמביאים לעיין בו הוא בסתירת דברי השו"ע. דכתב (תקי"ד א') "אסור לכבות דליקה בי"ט, אפילו אם רואה ביתו ב) 

נפשות. ואין מכבין הבקעת, ואפילו כדי שלא יתעשן הבית או הקדירה" וכו'. ופירש במ"ב (סק"ד) אם אין שם סכנת  -  שנשרף

דהכיבוי לא חשיב כאוכל נפש אפילו שאין לו מקום אחר להעמיד את הקדרה, מפני שאין כיבוי הבקעת מסייע לאוכל נפש אלא 

ין נמי אין להתיר, דסבר המחבר דלא כל מכשירי אוכל מונע את ההיזק, ומניעת היזק אוכל נפש ל"ח כאוכל נפש. ומדין מכשיר

  נפש הותרו אלא דוקא אותם שהם קרובים יותר לתיקון האוכל.

ואילו בדין גריפה (תק"ז ד') פסק שתנורים שלנו כיון שאי אפשר לאפות בהם בלא גריפה, מותר לגרפם מהאפר והגחלים, 

מותר להבעיר לצורך אוכל נפש כך מותר לכבות לצורך אוכל נפש. ואע"פ שהוא מכבה, כיון שאי אפשר בלא כן שרי, דכשם ש

הוא ו .כאוכל נפש עצמו ונפסק בזה להיתר מפני שהוא חשובכיבוי בערה בשביל מניעת היזק שריפת המאכל,  בדיןהרי לנו הלכה 

  נפש לא בא. מאי שנא דין זה מדין כיבוי שלא תתעשן הקדרה ויפסד המאכל שאפילו לכלל מכשירי אוכלגדולה תימה 

נ. ג. מדוע הוצאת "נמצאנו יורדים לברר. א. מדוע גיבול טיט לסתימת התנור חשיב אוכל נפש. ב. מדוע ביקוע עצים חשיב או

נ. ה. מה בין כיבוי בגריפת התנור שהוא "נ. ד. מדוע חימום מים לרחיצת קדרות חשיב או"סכין שחיטה מרשות לרשות חשיב או
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  שן הקדרה ויפסיד המאכל שהוא אסור.מותר, ובין כיבוי שלא תתע

  לשיטת הר"ן היתרי מכשירין מדין אוכל נפש זה ממקום שהפעולה מוגדרת כטפלה לאוכל נפש

וההגדרה שהיתה יותר ראויה לביאור ההלכה היא שפעולה שאין בה כדי קביעות שם עצמי אלא היא כולה פעולה הנטפלת ג) 

בשם אוכל נפש גופא וניתרת מדין זה. משא"כ פעולת הכשר שאינה נטפלת היא ונספחת אצל העמדת האוכל נפש היא נתפסת 

  עומדת בשם 'מכשירי אוכל נפש' והלכותיה קבועים בהגבלות ההיתר דמכשירין.

נחלקו הר"ן  - אך מקופיא נראה שהגדרה זו אינה עולה יפה אלא לשיטת הר"ן ולא לשיטת שאר ראשונים. דכאשר ראינו בסימן 

להתיר מלאכות ביו"ט הבא כחידוש וד היתר מכשירין, דעת הר"ן היא שהיתר מכשירין הוא היתר עצמי ונפרד והראשונים ביס

, ואילו דעת שאר ראשונים היא שהיתר מכשירין קבוע במה שהמכשירין מוגדרים 'מכשיריןמדין חדש ונפרד המוגדר 'לצורך 

  .לה מלאכת אוכל נפש שהם מכשיריןאותה 'כנטפלים' אצל 

מכשירין משום טפלותם אצל המלאכה, הרי אי אפשר לנו לקבוע שטפלות תהוה סיבה לראות אם אנו קובעים את היתר ומעתה 

  .את הדבר כאוכל נפש עצמו, שהרי זו הגדרת מכשירין ובבחינה זו נאמרו כל ההגבלות של מכשירין

ין בפעולות תואר עצמי אלא הם נטפלים ונמצא דאע"פ שלדעת הר"ן אנו יכולים להבין את היתר ההלכות הנ"ל שהם משום שא

לאוכל נפש ומקבלים שם 'מעשה העמדת אוכל נפש'. מ"מ לדעת שא"ר לא יהיה בזה תירוץ כיון שלשיטתם בחינה זו של הנטפל 

המקבל ע"י טפלותו שם 'מעשה מעמיד אוכל נפש' זה גופא תואר ההיתר דמכשירין, ואין בזה עדיין כדי ביאור כל מה שתמהנו 

  אוכל נפש גופא. הולות הרחוקות מאוכל נפש הבאות בשערי שם מעשעל פע

  שיטת הראשונים שיש ב' מיני נטפלים, יש מין טפלות הניתר מדין מכשירין ויש מין טפלות הניתר מדין אוכל נפש

יש ב' ונראה שגם להראשונים היסוד הוא איבוד השם העצמי של הפעולה על ידי הטפלות אצל האוכל נפש. אלא דס"ל שד) 

בחינות בנטפלים, יש מין טפלות שהוא סיבה לראותו כמכשירין, ויש מין טפלות שהוא יותר נטפל עד שהוא נקבע כבר כאוכל 

נפש עצמו. וקו החילוק יובן בזה כאשר נשתמש במטבע לשון גמ' של דבר בעל 'שם' ודבר בעל 'שם לוואי'. ונאמר שיש פעולות 

ויש פעולות שכ"כ יפה השם לוואי שבהם עד שהשם לוואי  ,בהם שם ויש עמו שם לוואיויש פעולות שיש  ,ששמם קבוע לעצמם

  כבר עומד כעיקרו של שם.

ובזה נפרש שהטפלות היותר גדולה היא כאשר דבר בעל שם נטפל אצל דבר אחר כ"כ עד שהדבר האחר נעשה לעיקר תואר 

שם עיקר הפעולה עומד כטפל אצל השם הנלווה. והטפלות הפעולה, והוא מה שאנו קוראים שהשם לוואי נעשה לעיקרו של שם ו

הפחותה היא עצם היות הדבר בשם לוואי, שתוספת השם לוואי לדבר על פני שמו העצמי היא מידת טפלות מסויימת שהפעולה 

  אינה עומדת רק בשם עצמה אלא מצטרף עמה שם לוואי המייחס את הפעולה לעניין נלווה.

זה שאנו מעמידים במדרגות הטפלות הוא החילוק הקיים בין הפעולות המוגדרות 'מכשירי אוכל  וכאשר נתבונן נמצא שחילוק

נפש' לבין פעולות ההכשר שהבאנו מן הראשונים שהם מוגדרים כאוכל נפש עצמו. דהדברים המוגדרים מכשירין הם אמנם 

הם שם לוואי שהם באים להעמדת אכילה, , אלא שיש עמםדברים הנטפלים, אך אין טפלותם מושלמת, שעיקר שמם הוא שם עצמ

  .מחמת טפלות מכשירין להתירםוכיון שעיקר שמם הוא שם עצמם לכך יש בהם הלכה נפרדת 

 ואבל הדברים שדברו מהם הראשונים להתירם מדין אוכל נפש עצמו הם דברים שטפלותם הביאתם לכך שעיקר שמם אינ
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פרשת מהיתר באמת בא ה. ובהם םהוא השם הנעשה כשם לוואי אצל םאלא 'העמדת האכילה', ושם מלאכת עצמ םמלאכת עצמ

אין אנו דנים עליו אלא כפי כבר  כבר אינו עומד כעיקר שמו, מעתהמכשירין, דכל ששם עצמו היתר אוכל נפש עצמו בלא תנאי 

  2אוכל נפש עצמו. מפרשת העמדת אכילה שזה היתר התרו באעיקר שמו הוא מעמיד אכילה ש שנתחדש עליו, וכיון יעיקרה השם

דעת השו"ע דאע"פ שאין היתר 'מכשירין' בשביל 'סילוק ההיזק' מ"מ מכשירין המוגדרים כנטפלים לאוכל נפש עד שאין בהם שם 

  עצמי מותרים אף למניעת ההיזק 

ון הקדרה ואחר שזכינו לחילוק בחינות אלו כבר יש בידינו כדי להבין בסתירת דברי השו"ע דאע"פ שאסר כיבוי מפני עישה) 

מפני שזה רק סילוק היזק, מ"מ התיר גריפת תנור. דאיה"נ כל פעולה שאנו באים להתירה מפני שיש לה שם לוואי שהוא יסוד 

בזה יש לנו את הכלל שאין היתר לפעולת סילוק היזק. וכיון שהגדרת תיקון האוכל הבאה על ידי  -בחינת ההיתר דמכשירין 

  לה שעיקר שמה הוא 'כיבוי' אלא שיש עמה שם לואי דתועלת המאכל, לכך היא אסורה.הכיבוי המתקן את כל הבית זו פעו

אבל כשאנו עומדים אצל היתר הבא מחמת שהשם לוואי נעשה לעיקר שם הפעולה שהוא ניתר מפרשת אוכל נפש עצמו, בזה 

יקון העמדת האכילה, והכיבוי שבו עיקר תואר גריפת תנור הוא תחילת תכיון שלסלק את ההיזק. ו מותר אפילו שהמלאכה באה רק

  הוא הנלווה, לכך אפילו שזו רק פעולת סילוק ההיזק הרי זה מותר ביום טוב.
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או שהוא ' טפלות לאוכל נפש'ן והראשונים האם היתר מכשירין הוא היתר הקבוע בהגדרת "וכאשר אנו זוכים לבא עד כאן נבין ביסוד מחלוקת הר 
ואם משום . וכל שאינו נטפל הוא בשם עצמו, ה כאוכל נפשאלא כל הנטפל נעש, ן סבר שאין הגדרת טפלות מועטת"דהר'. שם מכשירין'היתר עצמי על 

הראויות לדבר כנגד ההלכות הראויות לו על פי הלכות האת  לקבועדאין השם נספח ונלווה ראוי , אין בזה כדי ליתן יחס טפלות, השם לוואי הנתפס בו
  .שרת ומביאה לתיקוני אוכל נפשכ היתר מכשירין הוא היתר נפרד הקבוע על עיקר שם המלאכה המכ"ולכך ע. עיקר שמו

כדי ליתן בחינת טפלות מסויימת עד שיקבעו דינים על העיקר מחמת שנספח עמו שם  וסברו דשפיר יש בשם לוואי ראשונים ובנקודה זו נחלקו שאר
  .השם הנלווה עמו חמתהלכות מ איזהויגררו עמו באיזו מידה , ר סתירה מסויימת לתואר עצמיות שמובדעצם חלות השם לוואי עליו היא כ. לוואי


