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  נפש אוכלמכשירי 
  ן"ה והר"שיטת הרא

  ה דלרבי יהודה יש היתר מדין 'מכשירין' ויש היתר מדין 'לכל צרכיכם'"שיטת הרא

ט בשביל שלא תתעשן הקדרה, דרבי יהודה דרש 'לכם' "דלשיטת רבי יהודה אדם מכבה בקעת ביו) א"ע (כ"באמרו בגמרא א) 

  ירה תורה אלא אוכל נפש בלבד., דלא התואילו חכמים אוסריםלכל צרכיכם, ואף כיבוי זה בא לצורך היום.  - 

כתב הרא"ה "ותימה דהכא משמע בהדיא דליתא לרבי יהודה, ולקמן פסקינן הלכתא בהדיא כרבי יהודה דמרבי נמי מכשירין ו

דאמר לכם לכל צרכיכם מדכתיב לכם, ומסתבר לי דרבי יהודה נמי מרבי כלהי מלכם, מרבי מכשירין, ומרבי כי האי גוונא, והיינו 

  ולא אמר לרבות מכשירין, וקי"ל כרבי יהודה במכשירין וכרבנן בהא דלא דרשינן לכם לרבות כה"ג" וכו'.

, האם התירה תורה רק אוכל נפש או גם מכשירי אוכל 'מכשירין'שנחלקו רבי יהודה ורבנן בתרתי. א. בהיתר  נמצא לדבריו

ב. בהיתר  (תצ''ה א', ועיין ביה''ל תק''ט א' ד''ה אותו). .נ"ירה תורה גם מכשירי אונפש. ובמחלוקת זו הלכה כרבי יהודה שהת

ט. ובמחלוקת זו הלכה כחכמים שלא "', האם התירה תורה רק אוכל נפש, או שהתירה מלאכה לכל צרכיכם ביולכל צרכיכם'לכם 

  .ט מלאכה לכל צרכיכם"התירה תורה ביו

 קצירה וצידה וכדו' אסורים מדוע יש לתמוהולל לכל צרכיכם וזה מתיר כל מלאכות, וע"פ מטבע זו שיש לרבי יהודה היתר כ

, כשם שלר"י הלכה זו התירה צרכיכם, וכי אוכל נפש יותר גרוע מכל שאר ולא הותרו מדין 'לכם לכל צרכיכם' לצורך אוכל נפש

שגם הם בכלל  ,אף קצירה וצידה יהיו מותרים בשעת הצורך ,ל"ולא מתקנת חז ת"ולא אסרו זאת לא ד ,כיבוי שלא תתעשן הקדרה

מ עדיין קשה איזו מעלה זה נותן במקרה שהוא נעשה "יבוי משמש לפעמים למלאכת הנאת אכילה ממש. מכפ ש"'צרכיכם'. [ואע

יותר וב י החלק של 'כל צרכיכם' הגלום בו שגם במקרה זה הוא מעדיף וטפלצורך אחר דוגמת הצורך שלא תתעשן הקדרה כל

  צורך האדם בקצירה וצידה].מ

 ידה כוללת על עיקר היתר דמכשיריןלדעת כל הראשונים, ושם באה הקושיא במ -והנה דוגמת קושיא זו הקשינו כבר בסימן 

  יהודה, כיצד יתכן שאו"נ לא יתיר כל מלאכה לצורך אכילה ומכשירי או"נ יתירו, ולא תהא כהנת כפונדקית. יאליבא דרב

 -עתה שוב בקושיא זו לדעת הרא"ה כיון שהתירוץ שעמדנו בו לדעת שאר ראשונים אינו מועיל לשיטת הרא"ה ומה שבאנו 

  לעשות מלאכה מדין 'לכל צרכיכם'.כלפי החלק שהוסיף וחידש היתר נפרד 

שסופם ניתרים מפני שהם 'נטפלים' לתכליתם, שהם טפלים לאוכל  מכשיריןדנקודת הביאור לדעת הראשונים עמדה על כך ש

להעמיד. ולכך כאשר אנו באים לבחון האם הם מלאכת 'עבודה' או מלאכת 'הנאה' אין לנו לבחון את הדבר על פי עצמה של 

לכך על אף שעצם תיקון  ,מלאכה אלא על פי תכליתה, שהנטפל אינו ראוי להגדרה עצמית, אלא הגדרת העיקר היא הגדרת נטפליו

אשר הם עומדים לחוד, כאשר הם נעשים לצורך תיקוני או"נ הם עומדים למבחן על פי כ -תשמישים אלו נראים כמלאכת עבודה 

  העיקר שהם נטפלים לו, וזה מעמידם ברושם 'מלאכת הנאה'.

באים להתיר מדין 'מכשירין' שזה היתר הבא ממידת 'נטפלים'. אבל בחידוש הנוסף שחידש  אמנם כל זה נכון ויפה כאשר אנו

שוב קמה  מעתההרא"ה להתיר כל מלאכה מדין 'לכל צרכיכם', שהיתר זה הוא כח מתיר עצמי לגופה של מלאכה מחמת הצורך, 
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עשית לצורך היום על אף תיר גם קצירה הנתר זה לא יועיל להלה השאלה וגם ניצבה אם חידשה תורה היתר 'לכל צורך' מ"ט הי

  מאחר שהיא פעולה הנעשית לכל צרכיכם דאותו היום. ת אכילהשהיא לא מלאכת הנא

  שיטת הר"ן ביסוד היתר מכשירין

(ט"ו ע"א) "ומשמע לי דהיינו טעמא דמודה  דכתבבהלכה זו בדרך שונה מכל הראשונים,  יש לעיין בשיטת הר"ן שעמדעוד ב) 

אסור לעשות כלי אע"ג דכיון דשרא רחמנא מכשירין מדכתיב לכם ודאי מלאכה גמורה היא (ולא) שרא בהו, היינו רבי יהודה ש

לרקד אלמא לא שריא באוכל נפש וטעמא לפי שאי אפשר להתיר במכשירין יותר מבאוכל נפש עצמו, וכיון שאסור לטחון 

ריהם על פי מה שכתבנו למעלה, וכיון שכן אי אפשר להתיר מלאכות הנעשות לזמן מרובה בין שתאמר שהוא מדאורייתא או מדב

  1'.במכשירין יותר מזה, וכל שהוא עושה כלי הדבר ברור שהיא מלאכה הנעשית לימים הרבה" וכו

בר לגופו שלא נבחן כל כל ד למה ,'נ"זה 'שאי אפשר להתיר מכשירין יותר מאוהוא ודבריו נראים חתומים הרבה. א. מה כלל 

שעל אף  - מכשירין היתר ה ללנ יש כלל של מלאכה שאינה לימים רבים, מהווה הגב"זה שבאו דועראוי להיות ניתר, ומהאם הוא 

  נ."מ הדין מגבילם בכדי שלא יהיו 'יותר' מאו"שמצד עצמם הם לא צריכים לקבל הגבלה זאת מ

כשם שהוא בא  - שירין מחמת עצמם ב. אך נראה שהחלק היותר קשה בדבריו זה מדוע באמת אין צמצום זה ראוי לבא למכ

מאותה סיבה ש נאמרנ למלאכה שאינה לימים רבים כך "ל סברא להגביל את היתר או"נ גופא מחמת עצמו, דכשם שראו חז"לאו

בו אין בהיתר מכשירין, והסיבה שאין מתקנים סכין בהשחזת אבן זה מחמת עצם דפוס היתר מכשירין שאף גם להגביל זאת ראו 

  '.שאי אפשר להתיר במכשירין יותר מבאוכל נפש עצמון לתלות זאת בסיבה חיצונית '"ימים רבים. ומדוע צריך הר מלאכתל היתר

את היתר מכשירין ולהתיר בהם אף מעשים הנעשים  ףנמצאו דבריו מורים שגם לשיטתו מעיקר מידת הדין היה מוכרע להעדי

מלאכת ט באמת ראוי להתיר "לימים רבים, ומה שלא עשו זאת זה רק בכדי שלא תעדיף התוספת על העיקר. והוא פלא גדול מ

ר ז עדיפות, ואף היה הדב"כ אי"ז מדין טפלות כבשיטת הראשונים. שהרי א"(ואי 2נ."ימים רבים במכשירין יותר ממלאכת או

  3כ בהערה בהרחבה)."מותר לכתחילה, וכמש

                         
 ןן עולה כי של אב"כלפי החלק של 'מלאכה לימים רבים'. הנה מדברי הר -ובגוף החילוק בעולם המציאות בין מתקן סכין באבן למתקן בעץ  1

ולא התירו  -לימים רבים  משום שתיקונו מועילודה בשל אבן הלרבי י שהרי כתב שאסרמועיל לימים רבים ושל עץ אינו מועיל אלא לזמן מועט. 
מ השחזת עץ אינה מועילה לימים רבים. והוא נראה קצת פלא "י להשחיז בשל עץ, ש"כ התיר ר"מכשירים המתקנים לימים רבים, ואם אעפ

  בעולם המעשה.

טוב מעמיד מ השחזה במין "שהחידוד שווה, מ ףאך שמעתי מעוסקי מלאכת הזבח כי גם בהשחזת זמנינו יש חילוק בין מיני האבנים, שעל א
  ו לעץ שאין חידודו מחזיק זמן רב."לזמן מועט. וממין האבן הגרוע נלמד בקמוליד חידוד טוב גרוע השחזה במין חידוד לזמן רב ו

תיקון דומיא דסכין, דבסכין בחינת מלאכת ימים רבים אינה כשאר מלאכת ימים רבים,  לען שהם רק במסוים "ושמעתי לפרש דברי הר 2
כ מכשירין דוגמת ביקוע עצים "משמש מיד, אלא שאותו חלק המשמש מיד ראוי להתקיים ימים רבים (משא דבסכין התיקון הבא לימים רבים

ל אוכל נפש ממש). ועל כן אינו ראוי להיאסר מעיקר הדבר שהוא נעשה לימים "ע זה הון שביקו"ר שגם זה מכשירין, ודלא כהר"אליבא דשא
  רבים, דשם עשיית ימים רבים הפירוש הוא מלאכה לצורכי אגירה.

  כ בפנים."כ נקבע פירוש כמש"ן 'כלל', אלא מידה פרטית הבאה במקרה לתיקון סכין. ע"פ פירוש זה לא שנה בזה הר"אמנם ע

'שאי אפשר להתיר מכשירין יותר מאו"נ עצמו' יש לנו ללמוד ששיטתו אינה לאסור תיקון סכין מחמת ומסברת הטענה הנזכרת בדבריו  3
מסכמת עם הגדרת היתר מכשירין מדין 'טפלות' כאשר למדנו בשיטת שאר ראשונים, שהרי אם הגדרת המתיר של מכשירין זה 'טפלות' לאוכל 

'שאי אפשר להתיר במכשירין יותר מאוכל נפש עצמו', דאם זה היסוד ודאי שאפשר להתיר מכשירין יותר מאוכל נפש, נפש, כלפי זה אין טענה 
  אין בהם עילת היתר עצמית אלא הם רק 'טפלים ונגררים'.שוזאת מחמת שההיתר אינו בא למעלתם, אלא אדרבה לחסרונם, 



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                    "מועדי השם"
  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                                                     מלאכת יום טוב 

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

  ביאור שיטת הר"ן כיצד מצאנו היתר מכשירין במלאכות שאין בהם היתר לצורך אוכל נפש

הנעשה לזמן מרובה נבחן ע"פ כללות המלאכה  ,שכאשר דנים על מלאכת אוכל נפשן "מתוך לשונו של הר והחילוק עולהג) 

האם מנהגה להעשות לזמן מרובה. ואילו כאשר דנים על מכשירי אוכל נפש אז כל מעשה פרטי נבחן לעצמו האם הוא עשיה לזמן 

  .מרובה

, 'נפש מכשירי אוכל' ובין תואר היתר 'מלאכת אוכל נפשאה משום שינוי השם שיש בין תואר היתר 'וסברת חילוק הדברים ב

דשם ההיתר במלאכת אוכל נפש הוא על ידי חלות שם 'מלאכת היום' על הדבר, משא"כ במכשירין תואר ההיתר הוא בא על ידי 

  .חלות שם 'תיקון מלאכת היום' שנקבע על הפעולה

רבנן (מד נקבע עי"ז שם בעיקר המלאכה שהיא מלאכת העמדת היום ,היתר על מלאכה המעמידה אוכל נפשולכך כאשר נקבע 

, ומלאכה שכללותה היא לפעול העמדת תוצרת לימים רבים אינה יכולה לסבול שם 'מלאכת היום', שזה שם ן)"לשיטת הר - 

הנסתר מכללות עניינה. אבל היתר מכשירין הבא בשם 'תיקון מלאכת היום' שם זה הוא שם פרטי למעשה פרטי ואין בו התייחסות 

עלת הבאה ממנו תהיה לצורך היום כבר יבא לשם 'מעשה תיקון מלאכת היום' אע"פ כללית למלאכה, ולכך כל מעשה שעיקר התו

שכללות אותה מלאכה היא לימים רבים, כיון שעניינה של כללות המלאכה לא מהוה סתירה לשם הפרטי הנקבע מסיבה פרטית 

  .למעשה אחד

נ, "אין להעדיף מכשירין יותר מאון לאסור מכשירין שדרכם להעשות לזמן מרובה אלא מכח הטענה ש"ולכך לא בא הר

כאשר הם נעשים לצורך היום, שהם נתפסים  -  מכשירין שדרכן להעשות לזמן מרובהפ שורת הדין היה ראוי להתיר "נ ע"דאיה

  נ החמירו בהם."ז בתואר תיקון מלאכת היום, ורק מהסיבה המסוימת שלא יעדיף מאו"עי

נ היא זו גופא שאנו מעמידים את המבט גם על מכשירין כמבט בעל יחס כללי "והסברא שאין להעדיף מכשירין על עיקר או

המתקנת את מכשירי היום, שיש להעדיף את ההשקפה המביטה בשווה למלאכה, ולא כמבט פרטני למלאכה הפרטית המסוימת 

  העיקר.נ ולא את ההשקפה הנפרדת, וזאת בכדי לא ליצור עדיפות למכשירין על פני "על המכשירין כעל האו

  לביאור לדעת הרא"ה מדוע לא יהיו כל המלאכות מותרות מדין ההלכה של היתר 'לכל צרכיכם'.

) ואחר שזכינו להשכיל בשיטת הר"ן נחזור להבין בדברי הרא"ה שתמהנו בהם מ"ט לא יהיו כל המלאכות מותרות מדין ד

א"ה מיסוד הבחינה של טפלות המכשירין אצל ההלכה של היתר 'לכל צרכיכם'. ונאמר דאע"פ שהיתר מכשירין בא לדעת הר

מלאכת האכילה, ושם יכול להיות שהמכשירין יהיו עודפים בהיתירם יותר מן עיקר מלאכת האכילה כיון שאינם עומדים בשם 

מלאכת עצמותם אלא נופלים בשם המלאכה שבה הם נטפלים. מ"מ כשאנו עומדים בחלק דהיתר עשיית מלאכה 'לכל צרכיכם' 

ר עצמי מחמת הצורך, בזה ודאי שאין לנו סיבה להתיר את הדבר יותר מן ההיתר היותר נכבד של מלאכה לצורך אוכל שזה הית

נפש, אלא יהיה ההיתר מוגבל דכשם שבאוכל נפש לא הותרו מלאכות שדרכן להעשות לימים רבים כך גם אין לנו להתיר בהיתר 

  .'דכל צרכיכם' מלאכות הנעשות לימים רבים

                                                                                

ת אוכל נפש עצמו ש"מ שהיתר מכשירין הוא היתר נפרד המתיר מכשירין כהיתר ואם מ"מ הגביל הר"ן שאל לנו להתיר מכשירין יותר ממלאכ
עצמי בעל סיבה עצמית המוגדרת 'מכשירי אוכל נפש' ולא כשיטת רוב הראשונים, דסבר שחידשה תורה הלכה נפרדת להתיר מכשירין כהיתר 

מן האב ואין להתיר במכשירין יותר מן התנאים המגבילים  מחמת עצמן של מכשירין, ולכך ברירא ליה האי מילתא שאין כח המסייע יפה יותר
  .]-מה חשוב מכשירין הערה  - בסימן שמצאנו באב. [וביסוד הפלוגתא, עיין להלן 
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אלא על כיבוי, שזו מלאכה שאין בה מוחלטות כדבר הנעשה לצורך  להתיר היתר נפרד מדין לכל צרכיכםה "אמר הראלא ולכך 

צורך אוכל נפש דוגמת צידה ל מצאנו לו היתרכל שלא  ה לכל צורך, אבל"נ עצמו, וה"ימים רבים, ולכן יש בה היתר לצורך או

שאין ההיתר ן "' מיסודו של הרלנו לקבוע היתר מדין 'כל צרכיכם איןמחמת שהוא מוחלט כמעשה לימים רבים, בו וקצירה 

  המתווסף בריבוי מתיר יותר מן העיקר.


