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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::הההה""""תשעתשעתשעתשע) ) ) ) הגדולהגדולהגדולהגדול((((צו צו צו צו שבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

                            ט שחל בשבתט שחל בשבתט שחל בשבתט שחל בשבת""""בדי� מוקצה ביובדי� מוקצה ביובדי� מוקצה ביובדי� מוקצה ביו

  
  
שבכל מקו� , הנה במסכת שבת ובמסכת ביצה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעו� בדיני המוקצה]  א

 ,להקל בדיני המוקצה בי שמעו�כדעת ר נפסקולהלכה , 1מיקלרבי יהודה מחמיר ורבי שמעו� 
  ).להחמיר בדיני המוקצה' בו נקטי 2מלבד מקרה אחד(

שביו� טוב יש להחמיר בכל , ט"שונה בזה די� שבת מדי� יוש הסוברי� מ� הראשוני� ואול� יש
  ).ט החמירו בו חכמי� יותר מבשבת"דכדי שלא יבואו לזלזל ביו(, דבר כדעת רבי יהודה

א נקט שאי� להחמיר בדי� זה אלא לגבי "ומאיד$ הרמ, החמיר בזה 3ערו$ולהלכה בשלח� ]  ב
  .ולא לעני� שאר דיני המוקצה, מוקצה דנולד

ל "די( .או להקל כבשבת, ט"הא� יש להחמיר כביו, ט שחל בשבת"ויש להסתפק אי$ הדי� ביו] ג
שהרי לא יזלזלו , ט"שוב אי� סיבה להחמיר בו כדי שלא יזלזלו ביו, שיו� זה הוא ג� שבת דכיו�

ט החמירו בדיני "ומאחר שבכל יו, ל דלא פלוג רבנ�"ומאיד$ י, ביו� זה כיו� שהוא ג� שבת
  ).ט"ט שחל בשבת יותר מאשר בכל יו"א להקל ביו"א, המוקצה

' ומאיד$ בס, כתב להקל בזה 4ת רב פעלי�"שבשו, ומצינו שנחלקו בדבר רבותינו האחרוני�]  ד
  .כתב להחמיר בזה 5אור שמח

והוצרכו מחמת פיקוח נפש לשחוט עבורו , והנה כתב השלח� ערו$ שא� חלה אד� בשבת] ה
כיו� , ש לא הוי מוקצה"ל כר"דלמאי דקי(, מותר א) לבריא לאכול מהבהמה השחוטה, בשבת

�לדיעות (ט שחל להיות בשבת "י$ יהיה הדי� ביוויש לדו� א, )שלא דחה את הבהמה בידי
ט "ת לדעת האור שמח דא) ביו"למשנ' דלכאו, )הראשוני� המחמירי� במוקצה כרבי יהודה

  .שחל להיות בשבת מחמירי� כרבי יהודה תיאסר הבהמה לבריא
ואילו היה , ש"כר' נ מחמת שבת מקילי"דממ, גופיה כתב שכא� אי� להחמיר 6אול� האור שמח

ועל כרח$ לא שיי$ לאסר , )ט"שהרי אפשר לשחטה ביו(בלבד לא היתה הבהמה מוקצה ט "יו
  .משו� לא פלוג

ה שחל להיות בשבת אסור בטלטול שלא לצור$ "כתב ששופר בר 7ע בהלכות שופר"והנה בשו] ו
בדי� המוקצה  ש המיקל"וג� ר(ע "א שדי� זה הוא אליבא דכו"וכתב בביאור הגר, גופו ומקומו

  .אי� לטלטל את השופר) ש"ט כר"המיקל בדי� המוקצה ביו(א "מ דג� לרמ"ונ, )מודה בזה
ט שחל להיות בשבת יש להחמיר בו בדי� המוקצה וככל "א דג� יו"ומבואר דפשיטא ליה להגר

  .ל"ש הנ"כדעת האו, ט"יו
בדו לא היה ט ל"א דא) בדבר שבשבת לבדה לא היה מוקצה וביו"ועוד מבואר מדברי הגר

ש להקל "ודלא כמו שכתב באו, )ולדיד� בנולד, ע"לדעת השו(כ יש להחמיר בו "אעפ, מוקצה
  .בזה

ט שונה מגדר מוקצה דשבת שוב לא שיי$ "ל דגדר מוקצה דיו"ובטע� הדבר נראה דלאחר דקיי
זהו , ט לבדו היה הדבר מותר"היה יו דא) דאילו. (דסו) כל סו) לא הוכ� הדבר, להקל בזה

                                                
1

, ביאר ששורש מחלוקתם היא) 'ביצה סימן ד(ובקהילות יעקב , הודה ורבי שמעון נחלקו בהרבה מקריםירבי  

ולרבי שמעון מותר להשתמש בכל דבר , ט בכל דבר שלא הוכן להדיא"שלרבי היודה אין להשתמש בשבת ויו
  .שלא הוקצה בפירוש

2
  .ותו שבתכגון נר שהדליקו בו בא, במוקצה מחמת איסור כשדחאו בידים 
3

 .ה"ח סימן תצ"או 
4

 .'ל' ח סי"א או"ח 
5

 .'מהלכות שבת הלכה ט' פרק ב 
6

  .שם 
7

  .'ח סעיף ה"סימן תקפ 
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, ב הדבר אסורואבל לאחר שמחמת שבת ש, ט מותר לשחוט ולתקוע וכדומה"משו� שביו
   ).א להקל בזה"ט חשוב מוקצה א"ובגדרי יו

ע בספר שמירת "וע, )מ לדיד� בנולד"ונ(זה כל דלדינא יש להחמיר ב' ונראה לפי זה לכאו] ז
  .ע"וצ, עת הרב פעלי�וכד השסת� להקל בז 8שבת כהלכתה

א) שעיקר הטע� הוא כדי שלא , ט יותר מאשר בשבת"והנה במה דמחמירי� במוקצה ביו]  ו
  .שמא יש טע� נוס) בדבר, ט"יבואו לזלזל ביו

שחובה היא שכל מה שאוכל האד� ומשתמש ממנו   �9"דהנה שורש עני� מוקצה ביאר הרמב
  .ולא יאכל מדבר שלא הוזמ� והוכ� מבעוד יו�, ט יהיה מוכ� מבעוד יו�"בשבת ויו

מי "וכש� שבעול� הבא , 10ט ה� מעי� העול� הבא"ושמא שורש הדבר הוא שכיו� ששבת ויו
  .המוכ� כברט אי� להכי� ורק לאכול את "כ� בשבת ויו, ."..שטרח בערב שבת יאכל בשבת

ט ישראל ה� דקבעי "שבת קביעא וקיימא ויו"ט בענינ� זה מזה ד"חלוקי� שבת ויו והנה
, ה כביכול שבת בה"בביאור הדבר ששבת קדושתה מחמת שקודשא ב 12וכבר כתבו, "11...ליה

מתנה ["'  מתנה'ועל כ� שבת היא בבחינת , ט הוא חג על מאורעות שנעשו לישראל"כ יו"משא
   . 13ט בא מחמת ישראל המקדשי� אותו"ויו, "]בית גנזי ושבת שמהטובה יש לי ב

ט אינו "וכל שלא הוכ� במפורש ליו, ט צרי$ הכנה יתירה מאשר שבת"ושמא זהו הטע� דיו
  .כ בשבת"משא, מוכ�

  
  

        דרשת שבת הגדולדרשת שבת הגדולדרשת שבת הגדולדרשת שבת הגדול
        
        ט שחל להיות בשבתט שחל להיות בשבתט שחל להיות בשבתט שחל להיות בשבת""""הערות למעשה בדיני יוהערות למעשה בדיני יוהערות למעשה בדיני יוהערות למעשה בדיני יו

        
  .של פסח בשבתראשו� ט "יוהנה בשנה זו חל ]  א

�וא) דברי� שבשאר השני� , ויש לזכור דלכ� כל צרכי הסדר חייבי� להיות מוכני� מבעוד יו
  .14בשנה זו הכל חייב להיות מוכ� מבעוד יו�, נית� להכי� בליל הסדר עצמו

, שיש לזכור לכתחילה להכי� את מי המלח מבעוד יו� 15ובכלל הדברי� כתב במשנה ברורה]  ב
ובתנאי שלא יעש� (, יעשה מי מלח מעט )16ואי� לו חומ/ לטבול בו( ובדיעבד א� לא עשה כ�

�  ).דהיינו ששני שליש יהיה מלח והשאר מי�, עזי
  ).ט"פ לצור$ יו"עכ(ט שאינו שבת אי� איסור לעשות מי מלח "ואגב אורחיה מבואר שביו]  ג
� שטע� גזירת כבישה ועשיית מי מלח ה"דבשלמא לשיטת הרמב, ולכאורה יש לעיי�( �יא משו

י "אול� לשיטת רש, ט שהותר בו בישול הותר א) עשיית מי מלח"פשוט שביו, שנראה כבישול
ל דכיו� "וצ, ט יש לאסור שהרי עיבוד אסור בו"לכאורה א) ביו, שטע� הגזירה היא אטו עיבוד

מליחת אוכלי� שוב לא גזרו כלל על , ט לא אסרו למלחו כדי שלא יפסד"שבשר שנשחט ביו
  .)ט"ביו

שכל ', בחסה של חסלט וכדו, א� לא עשה כ�. (כמו כ� יש לזכור לשטו) את החסה מבעוד יו�] ד
  ).17י בדיקה טובה של כל עלה בפני עצמ�"מסתבר שאפשר לאכל� ע, החשש לזבוני� שנשארו

                                                
8

  .'א סעיף ח"פרק כ 
9

 .במלחמות ריש ביצה 
10

  ".ט"יום שכולו יו, הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו שבת"ז "ט בסוף בהמ"שעל כן אנו אומרים בשבת ויו 
11

 :.פסחים קיז 
12

 .בשם השפת אמת: בספר דבר שמואל פסחים קבעיין  
13

  .ט"ינה מסתלקת במוצאי יואט "א שכתב דנשמה יתירה דיו"ן פרק כ"ועיין בספר האמונה והבטחון להרמב 
14

לצלות את הפסח מבעוד  כדי שיספיקו הכל, אף במקדש בשנה שכזו היו מקדימים את שחיטת התמיד והפסח 

  .כמבואר במשנה בתחילת פרק חמישי של פסחים, יום
15

  .א"ק כ"ג ס"סימן תע 
16

דכיון שהתירו , ע מה הטעם בזה"וצ. (מעט' ומבואר שאם יש לו חומץ לא יעשה מי מלח אפי, ב"כן כתב במ 

  ).ועיין, חכמים מעט למה יאסר לעשותם
17

  .ך לאכילתםרבו המתירים לשטפם סמו, לאחר שבדקם היטב 
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ומי שלא עשה כ� יכול לחתכו בסכי� סמו$ , וכ� יש לזכור לרסק את החריי� מבעוד יו�]  ה
  .19הפוסקי� שיעשה חתיכות גדולות קצתוכתבו , 18לאכילה

וישנה בסדר , 20וא� לא עשה כ� יעשנה רכה, וכ� יש להוסי) את החרוסת ליי� קוד� השבת]  ו
וכתב . (וישנה ג� בגיבול שיערב שתי וערב, כ החרוסת"דהיינו שית� היי� קוד� ואח, הנתינה

  .)א שיש להוציא את הכ) בי� שתי לבי� ערב"החזו
שמעיקר הדי� , תבשילי� אחרי� בקערה' � ביצה וזרוע מבעוד יו� יכול לתת בומי שלא הכי]  ז

  .תבשילי� שש� בקערה יצא ידי חובתו' בכל ב
  .והנה בתפילות ובקידוש יש לזכור להזכיר ג� של שבת ולומר ויכולו]  ח

ויש לדו� אי$ יהי הדי� במי שנזכר לאחר ששתה כוס ראשו� שלא הזכיר בקידוש של שבת מה 
  .או שימתי� עד כוס שני ואז יקדש, הא� יחזור ויקדש מיד, יעשה

שא� שכח להבדיל והתחיל  21ע"ש כתב השו"ט שחל להיות במוצ"דהנה לעני� הבדלה ביו[
, ל שא) קוד� שפתח בהגדה"ב כתב שלדיד� י"ובמ, ההגדה ימתי� ע� ההבדלה עד כוס שני

  .ה לעני� קידוש של שבת"כ ה"א' ולכאו, ה"עייש
אבל בקידוש כל שלא , ע"ז שהיא ברכה בפנ"ז לעני� ברכת ההבדלה ביקנה"שכ אמנ� נראה

  .הזכיר של שבת הרי הקידוש נעשה שלא כדי� ויחזור ויקדש
ח הא� "י במנחה של ר"ויתכ� שהדבר תלוי במה שנחלקו הראשוני� בדי� מי שלא הזכיר יעו

הא� מחמת חוסר הזכרה הוי כלא התפלל או  ששורש מחלוקות�, ח"ישלימנה בערבית מוצאי ר
  .ועיי�, אבל לא חסר בעצ� התפילה, דיש כא� חוסר הזכרה

        .ויבר$ שוב הגפ� א� הסיח דעתו משתיה, שיחזור ויקדש מיד' ולדינא נראה לכאו
  :ט יש בזה כמה פרטי דיני�"והנה לגבי השוכח להזכיר בתפילה של שבת ויו]  ט
. וא� עקר רגליו חוזר לראש, ט יחזור לראש הברכה"שבת או של יולא הזכיר כלל של . א
א) שכבר הזכיר אחד מה� בתפילה , ט"וכשמתפלל שוב יזכיר ג� של שבת וג� של יו[

  ].22הקודמת
  .ל"כמו כ� א� הזכיר אחד מה� רק בחתימת הברכה יחזור ויתפלל כנ. ב
ע "ב שצ"כתב במ) 'חילנו וכוכשאמר והנ(א� הזכיר אחד מה� בחתימה וא) במעי� החתימה . ג

  .א� יחזור
ט "ב שא� הזכיר של שבת ולא של יו"כתב בהמ, הזכיר אחד מה� בפתיחה ולא בחתימה. ד

  ). 23למעשה לא יחזור' ולכאו(ע למעשה "ט ולא של שבת צ"ובהזכיר להיפ$ של יו, בודאי יצא
ז "ל המבר$ יקנה"� חוי הנמצא אצל ב"פשוט שב� אר, ט ושבת"והנה לעני� הבדלה במוצאי יו]  י

וזה " המבדיל בי� קודש לקודש"שהרי זה מבר$ , אי� לה� לצאת זה בהבדלת זה, או להיפ$
שינו בעיקר מטבע ' ע א� יצאו דלכאו"וא) בדיעבד צ, "המבדיל בי� קודש לחול"מבר$ 
  .24הברכה

 

 

                                                
18

, מן הראוי שיעשהו כחצי שעה קודם אכילתו' לכאו, ומכיון שצריך שיעמוד החריין זמן מה כדי להפיג חריפותו 

 .וישאירנו מגולה שתפוג חריפותו מעט
19

 .ה"ק מ"ב ס"ובמ, ב"א סעיף י"עיין בכל זה בסימן שכ 
20

 .ונירוקת מכלי לכלישהיא נשפכת ) ו"ה קנ"ד' ט"ח ד"נ( א"בגדר בלילה רכה כתב החזו 
21

 .ג א"תע 
22

וגם לחולקים הלא בכל תפילה , דלא מיבעי לסוברים שבחסרון הזכרה הוי כלא התפלל כלל שיעשה כן 

  .'יום הוא שנתחייב וכו: וכעין מה שאמרו בשבת כד, שמתפלל ביום צריך להזכיר את היום
23

ולא , היה עדיף לחזור על ברכה אחת' ואף שלכא. (וכדמצינו לענין לא אמר המלך המשפט דמספק אינו חוזר 

  .)ז"סימן י ברכות סימן ועיין קהלות יעקב, רכות שספק אם הם כדיןלהמשיך הרבה ב
24

שהרי איננו מודים רק על הבדלה זו על מזכירים אף שאר [ושמא יש לדון דסוף סוף הודה על ענין ההבדלה  

 .דלא יצא א"וכמדומה דהורה הגרשז. ע"וצ, ]הבדלות שהוזכרו בתורה


