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 כתיב )שמות יב,טז( אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם.
ט "יוט שמצינו היתר זה ב"הרי פסוק זה הוא המקור להיתר אוכל נפש ביו

ולא בשבת, וכדאיתא במשנה במגילה )ז:( אין בין יום טוב לשבת אלא 
 אוכל נפש בלבד.

אולם מצינו מח' במשנה )ביצה יב.( שנחלקו התנאים אם ההיתר 
 ט הוא רק לאוכל נפש או דילמא גם לדברים אחרים שהם צורך היום."ביו

את  ל בית שמאי אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא"איתא )שם( וז
ש "הרי דב הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין.

ל, אולם בית "ט הוא רק אוכל נפש כדכתיב בקרא הנ"סוברים שההיתר ביו
ת "הלל מתירין עוד דברים שהם לצורך היום כגון הוצאת לולב, קטן וס

 ט."ר ביו"לרה

ה אם אמרינן מתוך שהותרה "ש וב"איתא בגמ' )שם( שפליגי ב
ש סברי דלא אמרינן הכי "צורך אוכל נפש הותרה נמי שלא לצורך דבל

 ה סברי דאמרינן הכי."וב

אולם אכתי יש לעיין במקור לדין זה של מתוך, יש כמה מקורות 
ס "וכמבואר לקמן, ואחד מהם שנרחיב ביסודו הוא הכלל שמצינו בש
ירה )יבמות ז:, קידושין כא:( שהואיל ואישתרי אישתרי, והא שהתורה הת

דבר אחד לצורך מיוחד, יש לה גם להתיר עוד דברים ששייכים לזה וכמו 
שיבואר לקמן, וכן גם כאן כשהתורה התירה מלאכת אוכל נפש התירה גם 
כן אותן מלאכות של אוכל נפש כגון הוצאה לצרכים אחרים כמו הוצאת 

 התינוק והלולב ועוד.

 דברי הראשונים במקורות להיתר של מתוך

מקורות לדין של מתוך בדברי השיטה מקובצת למס' מצינו כמה 
כתובות דף ז. בסוגיא שדנה אם הותר לבעול ביאה ראשונה בשבת או 

                                                                                                 
מאמר זה נכתב לכבוד ידידי הרה"ג ר' יהודה יודל ברוידי שליט"א. יהי רצון שיזכה  1

 לבריאות ונחת מכל המשפחה.
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ד שאסור לבעול ביאה ראשונה בשבת, "ואיתא שם דאפילו למ ט."ביו
ט שרי משום מתוך דאמרינן מתוך שהותרה הוצאת דם כששוחט "אולם ביו

עיין שם בשיטה  לביאה ראשונה. בהמה לאוכל נפש, הותרה נמי הוצאת דם
ל כלומר כל אותן מלאכות שהותרו לצורך "מקובצת בשם השיטה ישנה וז

והאי דכתב רחמנא אשר יאכל לכל נפש  אכילה לא היו בכלל לא תעשה.
לסימנא בעלמא הוא דכתבוה, שכל המלאכות הצריכות לאכילה יהיו 

 עובדי כוכבים.מותרות ביום טוב ובלבד לצורכי ישראל אבל לא לצורכי 
הרי דביאר השיטה ישנה שהא דכתב רחמנא אך אשר יאכל לכל  ל."עכ

נפש הוא לבדו יעשה לכם, אין הכוונה שאוכל נפש הוא ההיתר אלא 
ט אפילו אם "שהכתוב אומר שכל מלאכה ששייכת לאוכל נפש הותר ביו

 אין לזה שייכות לאוכל נפש.

ל "ד שכתב וז"אבעיין עוד שם בשיטה מקובצת שהביא עוד בשם הר
מיהו האי קושיא מתוך מנא לן ומנין לן להתיר, אלא מה שהתירו הכתוב 

 ונראה מדכתיב לכם ומשמע לכל צרכיכם. כל שיש בו צורך אכילה ממש.
ט משום מתוך לא שרי לה אלא אם כן "ונראה כמו כן דמאן שרי בעילה ביו

עד היום או ט, כגון שלא הגיע זמנו לכנוס "אי אפשר לו לבעול מערב יו
שהיתה חולה או שפירסה נדה או שלא מצא דרכי חופה עד היום, אבל 
היכא דהוה אפשר ליה מעיקרא לא דלא עדיף ממכשירי אוכל נפש 

ל "ממעטינן להו כשאפשר לעשותן מערב יום טוב מדכתיב הוא לבדו עכ
 ל."ד ז"הראב

ל אך אשר יאכל וגו' "ד למד ההיתר של מתוך מהפסוק הנ"הרי הראב
ממה דכתיב לכם שיש במשמעות מכל צרכיכם ונכלל בזה כל הצרכים ו

צ "ד, וכמו שביאר מוהגר"וחידש הראב אפילו אלו שאינם אוכל נפש.
ד יש להחמיר שאילו מלאכות שמתירים "א, שלפי הראב"שכטר שליט

ט "כ לא היה יכול לעשותם מערב יו"ט שאין להתירם אא"משום מתוך ביו
 –שדרשינן )ביצה כח:( מאותו הפסוק לכם  דומיא דמכשירי אוכל נפש

ה ממעטינן מהמלה הוא שרק שרי במכשירין דאי אפשר "לכל צרכיכם ואפ
 ט."ט ולא במכשירין שאפשר לעשותן מערב יו"לעשותם מערב יו

י הסוגיא "וכן מצינו עוד מקור למתוך בספר היראים )קיג( שכתב עפ
בהו לשון לא יָאֵכל הוי ב דפסחים )דף כא:( שבין לחזקיה ובין לרב א"בפ

ולכן כאשר כתיב אך אשר יאכל הכוונה לא  איסור אכילה וגם איסור הנאה.
ה "רק שהותר מלאכה לאכילה אלא גם להנאה וכמו שמבואר בשיטת ב

)ביצה כא:( שמותר לחמם מים לרחוץ הרגלים וכן מותרת לא רק הנאת 
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נה אליבא הגוף אלא גם הנאת נשמה דהיינו עשיית מצוה וכמבואר במש
וכתב ספר היראים  ת והקטן למולו."ה דשרי לטלטל הלולב והס"דב

שכתיב אך אשר יאכל שזה כולל אוכל נפש והנאת הגוף לפי הסוגיא 
וכתב  והמלה נפש היינו צורך הנשמה דהיינו עשיית המצוות. בפסחים.

ל מתוך אותו מקרא עצמו שאתה "היראים עוד לבאר הלשון של מתוך וז
ולטעם דאך אשר  את הגוף אתה למד היתר הנאת נשמה.למד היתר הנ

 יאכל לכל נפש כתיב פ' יהנה לכל נפש כמו שפירשנו למעלה בסמוך.
והנשמה בלא הגוף נקראת נפש דכתיב )תהלים קטז,ז( שובי נפשי 
למנוחיכי, וכתיב )שמואל א כה,כט( והיתה נפש אדוני צרורה בצרור 

ט מאוכל "להרחיב ההיתר ביונמצא שהמקור לפי היראים  ל."החיים עכ
נפש לשאר הנאות הוא מהמילה יאכל ומן המלה נפש שיאכל כולל גם 

וכן  שאר הנאת הגוף ונפש כולל גם הנאת הנפש שהם עשיית המצוות.
א שדברי היראים הולכים כפי "ג ר' צבי שכטר שליט"שמעתי ממוהרה

טיול ח )ביצה יב.( שהוצאת קטן הוא דוקא למולו ולא לסתם "שיטת הר
ט רק לאוכל נפש, הנאת הגוף ועשיית מצוות כמו "בעלמא כי ההיתר ביו

 לולב ומילה.

 י ותוס' בענין הוצאה שלא לצורך"ביאור המח' רש

י ותוס' במס' ביצה )דף יב.( בנוגע למתוך "עוד מצינו דפליגי רש
שאמרינן שמתוך שהותרה לצורך אוכל נפש הותרה נמי שלא לצורך ובלבד 

ה אלא( היא דמדאורייתא "י )ביצה יב. ד"שיטת רש יום קצת.שיהיה צורך ה
אמרינן מתוך אפילו אם אין צורך כלל והא דבעינן צורך היום קצת הוא רק 

י( היא דבעינן צורך היום "ג רש"ה ה"ושיטת תוס' )מס' ביצה יב. ד מדרבנן.
וראיתי בספר דברי שר )כתובות סי'  קצת מדאורייתא ובלא צורך כלל לוקה.

י ותוס' "א שכתב שנראה שפליגי רש"ג ר' שריאל רוזנברג שליט"להרהז( 
ל ובביאור "וכתב וז ל לגבי המקור לדין של מתוך."במח' הראשונים הנ

ל דהנה אשכחן כאן בראשונים ב' טעמים בדין "מחלוקת הראשונים בזה י
דבשיטה מקובצת בשם שיטה ישנה פי' להך דינא  מתוך שהותרה וכו'.

כל אותן מלאכות שהותרו לצורך אכילה לא היו בכלל לא דמתוך, כלומר 
תעשה כל מלאכה והאי דכתב רחמנא אשר יאכל לכל נפש לסימנא בעלמא 

 ט וכו'."הוא דכתבוה שכל המלאכות הצריכות לאכילה יהיו מותרות ביו
ולפי טעם זה ילפינן לדין מתוך מסברא, דאין הצורך אוכל נפש מתיר לעשות 

וי סימנא לעצם המלאכה שמלאכה זו לא אסרה תורה ט אלא דה"מלאכה ביו
 ת."כ בודאי דאפילו שלא לצורך כלל הותרה מלאכה זו מה"וא ט."כלל ביו
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דהא אינה בכלל הלאו דכל מלאכת עבודה לא תעשו, ומהיכי תיתי לאוסרה, 
ק כתב, מיהו האי קושיא מתוך מנא "ד בשטמ"והראב י."וזו היא שיטת רש

מה שהתירו הכתוב כל שיש בו צורך אכילה ממש  לן ומנין לו לכתוב אלא
ל, דכיון דכתיב לכם "ור ונראה מדכתיב לכם ומשמע לכל צרכיכם וכו'.

דמשמע לכל צרכיכם ואפילו אם אינו צורך אוכל נפש, ומאידך כתיב קרא 
דאך אשר יאכל לכל נפש דמשמע דרק אוכל נפש התיר הכתוב, לכן מתרצינן 

 רך אוכל נפש הותרה נמי לשאר צרכים.לקרא דכל מלאכה שהותרה לצו
כ בודאי "ז, כל ההיתר דמתוך הוא מריבויא דלכם לכל צרכיכם, וא"ולפ

והיא  דבעינן שיהא זה קרוי צרכיכם, ובלא זה לא שייך כלל דין דמתוך.
ל דאין זה "דס שיטת תוס', דאם אינו לצורך כלל הרי הוא לוקה מן התורה.

ל במקור "י ותוס' במח' הראשונים הנ"שהרי דפליגי ר ל."בכלל צרכיכם עכ
י פסוק "אלא שאפשר שתוס' סוברים שבעינן צורך היום עפ לדין של מתוך.

אולם אפשר שהתוס' אינם סוברים כמו החומרא  לכם שדרשנו לכל צרכיכם.
ל שרק הותר במתוך בדבר שאי אפשר לעשותו מבעוד יום "ד הנ"של הראב

 שזה לא מצינו בדבריהם.

 ט לדין של מתוך "מלאכת יוביאור בספר 
 י הכלל של הואיל ואישתרי אישתרי"עפ

ל "ג ר' משה סוקולובסקי זצ"ט להרה"אולם, עיין בספר מלאכת יו
)אות ה( שכתב לבאר ענין של מתוך על פי הכלל של הואיל ואישתרי 

מצינו בגמ' יבמות )דף ז.( ומנא תימרא דאמרינן הואיל ואישתרי  אישתרי.
ורע שחל שמיני שלו בערב הפסח וראה קרי בו ביום וטבל אישתרי דתניא מצ
פ שאין טבול יום אחר נכנס זה נכנס מוטב שיבא עשה "אמרו חכמים אע

ה שמיני שלו( "י )שם ד"ופירש שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת.
שהותר לו למצורע לבא ביום שמיני לטהרתו ליכנס להר הבית ולהכניס 

הן דם, וכמבואר בריש פרשת מצורע )ויקרא יד,י בהונותיו לעזרה ליתן עלי
אולם, אם מצורע ביום שמיני נעשה בעל קרי והוא ערב פסח וטבל  והלאה(.

לקריו והוא טבול יום ובדרך כלל אסור לטבול יום ליכנס לעזרה אולם 
פ שיש בו טומאת צרעת כמבואר "אמרינן כיון שהותר ליכנס בעזרה אע

כנס מחמת שיש לו טומאת קרי לא יוכל ליטהר ל אם לא נתיר לו לי"בקרא הנ
מצרעתו אז אמרינן כשם שהותר התורה למצורע ליכנס לעזרה בטומאת 

היתר  פ שהוא טבול יום מטומאת קרי."כ אע"צרעת אז הותר לו ליכנס ג
כניסה בעזרה בטומאת צרעת מפורש בקרא, אולם היתר לטבול יום בטומאת 

התירה התורה טומאת צרעת בעזרה אולם אמרינן כיון ש קרי לא מפורש.
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 ה שהתירה התורה טומאת קרי, כי בלאו הכי לא יטהר המצורע מטומאתו."ה
ן ביצה "י דברי הר"ט לבאר ענין של מתוך עפ"ל כתב המלאכת יו"י הנ"עפ

ט כמבואר בגמ' ביצה "ף( שכתב שרבוי שעורין מותר ביו")דף ט: בדפי הרי
 הותרה ולכן הותר גם רבוי שעורים. ט")דף יז.( וכתב משום דאוכל נפש ביו

ט הוי בתורת היתר "ש דאוכל נפש ביו"ל והנה עפמ"ט וז"וכתב המלאכת יו
ש "ל זה, והוא לפמ"יצא לנו מזה טעם אחר על הא דאמרינן מתוך ומנ

ת )מנחות "ש ר"ותוכן דבריו שם דפליג עמ א."ד בפירושו לתמיד פ"הראב
ז "וע י אף שלא במקום מצוה.ה תכלת( דכלאים בציצית הותר לגמר"מ: ד

פליג וכתב דלא אמרינן הואיל ואישתרי אשתרי רק היכא דהוי בתורת היתר 
ולא בגדר דחי' וכמו ביפת תואר )קידושין כא: דאבעיא שם בגמ' אם כהן 

ל רב אמר מותר הואיל ואישתריא אישתרי "מותר ביפת תואר בביאה שניה וז
יורת לכהן לא חזיא( דלא הוי ושמואל אמר אסור דהא הויא לה גיורת וג

בתורת דחי' דהא התם ליכא שום מצוה בביאתו ורק דהתורה התירה לו, 
ולהכי אמרינן בזה הואיל ואישתרי אישתרי דהוי בתורת דחי' וכמו בכלאים 

ולא אמרינן הואיל  בציצית אינו מותר רק בעידנא כשמקיים המצוה.
ואישתרי לענין תמידין ואישתרי, וכן בנדרים ונדבות לא אמרינן הואיל 

ומוספין הותר נמי בנדרים ונדבות, לא אמרינן הואיל ואישתרי לענין תמידין 
ומוספין הותר נמי בנדרים ונדבות, משום דהא דמותר בתמידין ומוספין הוי 

 ז מבואר נמי סברת מתוך."רק בתורת דחי' ולא בתורת היתר וכו' ועפי
היתר וכדמוכח מהא דשרי אף  ט הוי בתורת"ש דמלאכת אוכל נפש ביו"לפמ

ט, ולהכי אמרינן נמי הואיל שהותר לאוכל נפש מותר "כשאפשר מערב יו
נמי שלא לצורך, וזהו ממש כעין סברת הואיל ואישתרי דאמרינן כל היכא 
דהוי בתורת היתר, ומשום דאין סברא לומר דהכא מותר והכא אסור 

סברת הואיל ט דימה סברת מתוך ל"הרי דהמלאכת יו ל."ל עכ"וכמש
ואישתרי אישתרי דכיון שיש כאן היתר של מלאכת אוכל נפש התורה לא 

ה דאישתרי "חילקה התרתה לחצאין ואמרה כיון דאישתרי לגבי אוכל נפש ה
אולם יש לעיין בזה שהרי במצורע הואיל ואישתרי  אפילו שלא לאוכל נפש.

וכל לטהר נאמר במקום שאם לא נתיר הדבר שני טומאת טבול יום, אז לא נ
טומאת צרעת, אולם באוכל נפש אין קשר בין ההיתר שאכילה ולבין ההיתר 

 של שאר צרכי היום.

 בענין מתוך במכשירי אוכל נפש

ל השתמש ביסוד זה שקבע שמתוך הוא מדין "ט הנ"בספר מלאכת יו
י שכתב להקשות דלפי ר' "הואיל ואישתרי אישתרי ליישב קושית הפנ
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מכשירי אוכל נפש למה לא נאמר מתוך שהותרו  יהודה )ביצה כח:( דהותר
 ל הותרו אותן מלאכות שלא לצורך אוכל נפש."מכשירי אוכל נפש הנ

כ אין לך מלאכה שאסורה מן התורה דכולהו "ל וא"י וז"ז כתב הפ"ועפי
שייכי במכשירי אוכל נפש, כדאמרינן )שם( שפוד שנרצף וגריפת תנור 

בד מזריעה דוק ותמצא, ואם כן אי וכן כל המלאכות ל דהוי בונה וסותר.
בהני נמי אמרינן מתוך, לא תעשה כל מלאכה מאי עבדית ליה, אלא על 

י "כרחך דלא אמרינן מתוך, אלא שיש ליישב דשאני מכשירין כיון דלר
גופא )שם( שמצינו שחילק הכתוב, שלא התיר אלא כשאין אפשר לעשותן 

ב לכם וכו', אם כן ט, כדדרש מקראי דכתיב הוא לבדו וכתי"מערב יו
פשיטא דקל וחומר שאין לומר בהם מתוך, אבל במלאכות השייכים באוכל 

 ט אמרינן שפיר מתוך."נפש ממש, דמדאורייתא שריא אף באפשר מערב יו

י יסוד "י עפ"ל כתב ליישב בדרך דומה להפ"ט הנ"ובספר מלאכת יו
אם ל שמתוך הוא רק כאשר דבר הותר כמו אוכל נפש ששרי אפילו "הנ

אפשר לעשותו מבעוד יום ולכן אמרינן מתוך דכיון דהותר לאוכל נפש 
אולם מכשירין שמותרים רק מתורת דחיה  אמרינן הואיל ואישתרי אישתרי.

ט וממילא אין כאן ההיתר "שהרי רק הותרו אם אי אפשר לעשותן מערב יו
 ה לא אמרינן מתוך."של כיון דאישתרי אישתרי ומשו

 א"יסא בדברי המגביאור רבינו יעקב מל

ח הל' "ל בספרו קהלת יעקב )בחידושי או"הגאון רבינו יעקב מליסא זצ
 י היסוד של הואיל ואישתרי אישתרי."א עפ"ט( כתב לבאר דברי המג"יו

ט אין מסיקין בהם "ל כלים שנשברו ביו"ע )סי' תקא סע' ו( וז"איתא בשו
שנשברו מבעוד מפני שהם נולד וכו' אבל מסיקין בכלים שלמים או בכלים 

א )סי' "ועיין במג ט."ע להבעיר בכלי לצורך יו"הרי דהתיר השו ל."יום עכ
ק יג( שהעיר דבשלמא מלאכת הבערה מצינו שמותר מטעם אוכל "תקא ס

נפש וכן מטעם מתוך אולם היכא מצינו שהותר סתירה והרי כשמבעיר הכלי 
א מעיקרא ליכא ל ולי נראה דקושי"א בישוב הענין וז"וכתב המג הרי סותרו.

ובביאור  ל."ה סתירה עכ"דהבערה גופה אב מלאכה היא והותרה לצורך ה
ט סי' "ח הל' יו"א כתב הקהלת יעקב להגאון רבינו יעקב מליסא )או"המג

ל פי' דכשאיסור הבערה ואיסור סתירה באין כאחד אמרינן הואיל "תקא( וז
הרי דהקהלת  ל."ואשתרי אשתרי כמו ביבמות דף ז. במצורע שראה קרי עכ

א שאם עושה מלאכה שהותר לצורך אוכל נפש כגון "יעקב מבאר דברי המג
הבערה בנידון דידן וביחד עושה מלאכה שלא הותר לצורך אוכל נפש כגון 

 סתירה אמרינן כיון שהם באין כאחד הואיל ואישתרי אישתרי.
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ל "וביתר ביאור עיין בספר אמרי בינה להגאון רבי מאיר אויערבאך זצ
א כפי ביאור הקהלת יעקב אמורים אם "י' יא( שכתב שדברי המג)ס

המלאכה שהותרה נעשה באותו חפץ של הדבר שאומרים בו כיון דאישתרי 
א ההבערה נעשית בכלי והסתירה נעשית "אישתרי דהיינו שבנידון המג

ל "ועל זה כתב האמרי בינה וז בכלי אז אמרינן דכיון דאישתרי אישתרי.
ד סי' טו( "ש )פ"ט לדעת הרא"א דאסור לבשל ביווכן צריך לומר בה

בקדירה חדשה מפני ליבון הרעפים ]תיקון מנא שמחזק הכלי החדש 
כ כיון דגוף הבישול הוא אב מלאכה והותרה אשתרי "כשמבשל בו[ נימא ג

כ צריך לחלק דשם "וע נמי ]ליבון הרעפית[ אף דעל ידי כה נתקן הקדרה.
ר זה מלאכת האיסור התיקון כלי רק על הבישול הוא על התבשיל ואין בדב

הרי  ל."א דלא אמרינן הואיל דאשתרי אשתרי עכ"הכלי ובזה מודה המג
הבישול האוכל הוא מלאכת אוכל נפש שהותרה ואילו היינו אומרים הואיל 
ואשתרי אשתרי היינו אומרים כיון שהותר בישול האוכל הותר נמי תיקון 

ן דהאוכל והכלי הם ב' חפצים שונים הכלי שכלי חדש נתחזק בבישול, וכיו
 לא אמרינן הואיל ואישתרי אישתרי.

 ט לוקה"בסיגיא דהשוחט עולת נדבה ביו

עוד סוגיא דשייך לנידון דידן הוא הא דאיתא בגמ' ביצה )יב.( תני 
ל "ט לוקה א"תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימי השוחט עולת נדבה ביו

מרינן מתוך שהותרה הוצאה דאמר לך מני בית שמאי היא דאמרי לא א
לצורך הותרה נמי שלא לצורך דאי בית הלל הא אמרי מתוך שהותרה 
הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך הכא נמי מתוך שהותרה שחיטה 

הרי דמוקים הגמ' שהדין שהשוחט  ל."לצורך הותרה נמי שלא לצורך עכ
הותר ה כיון ש"ש שהרי לפי ב"ט לוקה הוא רק לפי ב"עולת נדבה ביו

י דלפי "והקשה הפ שחיטה לאוכל נפש הותר נמי לשחיטת עולת נדבה.
ח הל' שבת הל' ז( דחובל חייב משום מפרק כלומר "מ )פ"שיטת הר

כ כששוחט בהמת חולין חייב ב' מלאכות "כשמוצא דם הוי מלאכת דש וא
כ יש חילוק "אחת משום נטילת נשמה ואחת משום מפרק כשצריך לדם א

לשחיטת קדשים דבשחיטת חולין אין צריך לדם  בין שחיטת חולין
כ יש להקשות על "וא ובשחיטת קדשים צריך לדם לזורקו על גבי המזבח.

ה אינו לוקה על שחיטת עולת נדבה "דברי הגמ' שהרי איתא בגמ' שלפי ב
ה שמותר לשחוט "שהרי אמרינן מתוך שהותרה לשחוט בהמת חולין ה

חולין יש רק מלאכה אחת של  בהמת קדשים, אולם יש להעיר שבשחיטת
נטילת נשמה שהרי אין כאן דישה כיון שאינו צריך לדם אולם בבהמת 
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ה הרי "כ לפי ב"וא מ נטילת נשמה ודישה."קדשים יש ב' מלאכות לפי הר
מתוך רק מתיר מלאכת נטילת נשמה שהותר בבהמת חולין אולם אינו 

ועל זה כתב  .מתיר מלאכת דישה שהרי לא הותר דישה במלאכת אוכל נפש
ל של הואיל ואישתרי "י יסודו הנ"הגאון רבינו יעקב מליסא לתרץ עפ

ל אתי שפיר כיון דאיסור נטילת נשמה ואיסור מפרק "ל ולפי הנ"אישתרי וז
נ שמתוך "הרי אה ל."באין בבת אחת אמרינן הואיל ואישתרי אישתרי עכ

שמה מתיר נטילת נשמה שבשחיטת קדשים וכיון הותר מלאכת נטילת נ
משום מתוך אמרינן שהותר נמי מלאכת דישה שבאה ביחד עם מלאכת 

 נטילת נשמה.

 בענין הערת הישועות יעקב בסוגיא דהשוחט עולת נדבה ביום טוב

ק ט( "ע סי' שכ סע' יט ס"עוד מצינו הערה בספר ישועות יעקב )שו
ל דהשוחט עולת "ל בסוגיא הנ"להגאון ר' יעקב משלם אורינשטיין זצ

ל אבל אם צובע פתו במשקה "ע )סי' שכ סע' כ( וז"איתא שו ט."ונדבה בי
י "והעיר הישועות יעקב עפ הפירות לית לן בה דאין צביעה באוכלין.

המשנה למלך )פרק יא הל' שבת הל' ה( שהקרבן עולה כיון שכולו לגבוה 
ה דלא אמרינן דלגבי קרבן עולה אין צביעה "אין עיבוד באוכלין ה

כ "ל בקרבן עולה יש צביעה ג"העיר הישועות יעקב וזז "ועפי באוכלין.
ט "ס במס' ביצה דף יב. השוחט עולת נדבה ביו"כ הא דקאמר הש"וא

ה נימא מתוך שהותרה שחיטה "ש הוא דלב"כ ב"ס דע"לוקה וקאמר הש
לצורך הותרה נמי שלא לצורך דילמא הא דלוקה בשוחט עולת נדבה 

כליל לא חשיב אוכל ושייך בו  משום צובע דכיון דקרבן עולה היא וכולה
צביעה ומתוך שהותרה לצורך לא שייך בזה דהרי בשחט חולין שראוי 
לאכילה לא שייך בו צביעה דאין צביעה באוכלין ולא הותר כלל לצורך 

הרי דהקשה הישועות יעקב דהשוחט בהמת חולין יש  ל."אוכל נפש עכ
אין צביעה מלאכה אחת של נטילת נשמה ואין מלאכה של צובע שהרי 

אולם בעולת נדבה שהעולה כולה כליל יש ב' מלאכות נטילת  באוכלין.
נשמה וגם צביעה שהרי בקרבן עולה לא הוי אוכל כיון שעולה כולו 

ה "כ איך אמרה הגמ' שלב"ל וא"למזבח ואינו נאכל לא מקרי אוכל כנ
ט אינו לוקה משום דאמרינן מתוך והרי מתוך רק "השוחט עולת נדבה ביו

ר על איסור נטילת נשמה ולא על איסור צובע שהרי לא הותר צובע נאמ
 לצורך אוכל נפש שהרי אין בכלל צביעה באוכלין.

ג ישעיה צבי "אולם ראיתי בספר עולת נדבה )עמ' כח( להרה
ל מיושב הקושיא שכיון "י הקהלת יעקב הנ"ל שכתב עפ"בראווער זצ
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א הותר גם איסור שהותר השחיטה אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי וממיל
 צובע.

 ענין מתוך בסוגיא דדם בתולים

ד שאסור לבעול "הבאנו לעיל דברי הגמ' כתובות דף ז. דאפילו למ
ט שרי משום דאמרינן מתוך שהותרה "ביאה ראשונה בשבת אולם ביו

 ה שהותר לביאה ראשונה."ט לשחיטה שהוא אוכל נפש ה"הוצאת דם ביו
ל רב( כמו שהקשה לעיל בסוגיא "ה א"י )כתובות דף ז. ד"והקשה הפ

ח הל' שבת הל' ז( "מ )פ"י שיטת הר"ט עפ"דשוחט עולת נדבה ביו
שבהוצאת דם חייבים משום מפרק תולדה דדש, והרי בשוחט בהמת חולין 

אולם, בביאה ראשונה שצריך  צ לדם חייב רק משום נטילת נשמה."שא
דישה לפי לדם כדאיתא בגמ' כתובות )ה:( לדם הוא צריך הוי מלאכת 

כ איך הותר ביאה ראשונה "מ וזה לא הותר במלאכת אוכל נפש וא"הר
ג ר' "י הרה"י מכון המאור ע")עיין בפני יהושע שיצא לאור ע מדין מתוך.

שפירש כן דברי הפני יהושע(  40א בהערת שם מספר "דניאל ביטון שליט
 רי.ל שהואיל ואישתרי אישת"ל שתירץ כנ"ועיין עוד בספר קהלת יעקב הנ

ע תירוץ זה שהרי בשלמא בנידון של השוחט עולת נדבה "אולם לכאורה צ
ט יש ב' איסורים נטילת נשמה וגם דישה ולכן אמרינן הואיל ואישתרי "ביו

אולם בנידון של ביאה ראשונה לפי שיטת  נטילת נשמה אישתרי נמי דישה.
איל כ איך אמרינן הו"מ יש רק איסור דישה ואין כאן נטילת נשמה וא"הר

אולם שמא סובר הקהלת יעקב שיש לאסור ביאה  ואישתרי אישתרי.
ת בכתובות "מ וגם מטעם נטילת נשמה כדברי ר"ראשונה מטעם דישה להר

ה דם( וממילא אמרינן שהואיל שהותר נטילת נשמה משום ")דף ה: ד
 ה שהותר דישה הואיל ואישתרי אישתרי."מתוך שזה הוצאת הדם ה

 בענין בישרא אגומרי

כג.( דנה בעשון פירות, ואיתא בגמ' )ביצה כג.( -מ' )ביצה כב:הג
כלומר  ל."רבא אמר על גבי גחלת נמי מותר מידי דהוה אבשרא אגומרי עכ

 שמותר לעשן פירות על גבי גחלים כמו שמותר לצלות בשר על גבי גחלים.
ל ואי משום כבוי והבערה ואולודי ריחא "שם וז –ה רבא( "י )שם ד"ופירש
הרי חזינן כשצולה  ל."הוה אבשרא אגומרי דאיכא כל הני ושרי עכמידי ד

ה "י )שם ד"ז הקשה הפ"ה שרי משום אוכל נפש וע"בשר יש כבוי ואפ
כ אמאי אסרינן לעיל לכבות נר "ל א"בגמ' מידי והוי אבישרא אגומרי( וז

מפני הדליקה או משום דבר אחר, ואמאי נימא מתוך שהותרה כיבוי לצורך 
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כלומר  ל."אגומרי או לעשן הפירות הותר נמי שלא לצורך עכ כגון בישרא
י "דהגמ' בביצה )כב.( דנה אם מותר לכבות את הנר מפני דבר אחר ]פירש

ל לשמש מטתו[ וכן דנה הגמ' שם אם מותר לכבות "ה מפני דבר אחר וז"ד
י )שם כג.( דלמא לא נפשטה הספק "והקשה הפ ש בסוגיא."את הדלקה ע

שהרי בבישרא אגומרי יש היתר כבוי משום אוכל נפש בגמ' מדין מתוך 
ה שהותר מפני דבר אחר או "ולכן היה לנו לומר מתוך משום אוכל נפש ה

ל וכבר היה נראה לי בזה ליישב לפי "י שכתב ליישב וז"עיין שם בפ דלקה.
ה( דהא דאמרינן מתוך היינו "ה בגמ' דאי ב"ק )יב. ד"מה דפרישית בפ

משמע, דאותן מלאכות דשייכי באוכל נפש  משום דפשטא דקרא הכי
ל בספר "התירה התורה לגמרי לכל צרכיכם וכן כתב גם כן מורי זקני ז

כ משמע דלא אמרינן מתוך "מגיני שלמה שבזה נתיישב כמה קושיות, וא
ורוב הדברים שהן אוכל  אלא באותן מלאכות שעקרן לצורך אוכל נפש.

ואפייה ובישול והוצאה נפש אי אפשר להעשות בלעדן כגון שחיטה 
דלפי זה לא שייך הך מילתא לענין כיבוי דעיקר  והבערה וכיוצא בהן.

ועיקר אוכל נפש נמי לא שכיח בהו כיבוי  מלאכת כיבוי לאו אוכל נפש הן.
כ משום הכי "אלא במיעוטא דמיעוטא כגון בישרא אגומרי וכיוצא בו, וא

אכל[ לכל נפש, וכן ל י"אינן בכלל למה שאמרה התורה אך אשר יעשה ]צ
ונראה לפרש  ל."ה על גבי חרס עכ"משמע קצת ולשון התוס' כאן בסוף ד

י דברי השיטה ישנה בשיטה מקובצת כתובות ז. שפירש "הדברים עפ
שפסוק של אך אשר יאכל הוא לסימנא בעלמא שמלאכות של אוכל נפש 
הותרו ולא צורך אוכל נפש וממילא רק הותרו מלאכות ששייכות הרבה 

 מלאכת אוכל נפש ולא רק ששייכות במקרה נדיר כמו בישרא אגומרי.ל

ג ר' יהודה יודל "ל מידידי הרה"י הנ"אולם, שמעתי ליישב קושית הפ
א שביאר שהיתר של בישרא אגומרי אינו היתר של אוכל נפש "ברוידי שליט

בפני עצמו, אלא שעצם צלית הבשר הוא היתר אוכל נפש ואולם הכבוי 
מרינן באוכל נפש הואיל ואישתרי אישתרי כלומר כיון הותר משום שא

שהתורה התירה צלי שזה אוכל נפש גמור התורה גם התירה הכבוי בשעת 
ז מיושב דלא אמרינן "עפי מעשה הצלי משום דהואיל ואישתרי אישתרי.

בכבוי דין מתוך, שהרי מתוך נאמר אם התורה התירה המלאכה משום אוכל 
י אישתרי, אולם, כאן שלא התירה התורה כבוי נפש אמרינן הואיל ואישתר

כלומר התורה התירה בישול וצלי ואמרינן  לאוכל נפש, לא אמרינן מתוך.
אולם כבוי לא הוי  הואיל ואישתרי אישתרי והותר גם כבוי בשעת הצלי.

ההיתר הראשון אלא התוצאה של הואיל ואישתרי אישתרי ובמלאכה זה לא 
  י בטוב טעם ודעת כפתור ופרח."קושיית הפז מיושב "ועפי אמרינן מתוך.
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ל וכיון דאשתרי מלאכת "ל וז")עיין גם באמרי בינה סי' יא שכתב כנ
בישול אם נעשה בהדי מלאכה אחרת כמו כבוי אמרינן הואיל דאישתרי 
אישתרי, אבל בפני עצמו לא מצינו מלאכת כיבוי באוכל נפש לכך לא 

 ל.("אמרינן מתוך עכ

 

 

 


