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  שולחן ערוך אורח חיים סימן תצה  .1
כן מכשירי אוכל וחוץ מהוצאה והבערה ו, חוץ ממלאכת אוכל נפש, כל מלאכה האסורה בשבת אסורה ביום טוב: סעיף א

אם עשאו , ויש מחמירין אפילו באוכל נפש עצמו כל שאינו מפיג טעם כלל: הגה .נפש שלא היה אפשר לעשותה מאתמול
  ). ן"ק ור"סמ(י שינוי "מותר לעשותו ע, ט"ט ויש בו צורך י"מיהו אם לא עשאו מערב י; )ל"ז ומהרי"א(מערב יום טוב 

  . אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש אסרום חכמים,  וצידה קצירה וטחינה ובצירה וסחיטה:סעיף ב
  

  שולחן ערוך אורח חיים סימן תקיח סעיף א  .2
או , הצריכים לו קצת: הגה .כגון קטן ולולב וספר תורה וכלים, הותרה שלא לצורך, מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה
ומותר לשחוק : הגה .אסור, אבנים וכיוצא בהן אבל ,)ק ורבינו ירוחם"הגהות סמ(שמתירא שלא יגנובו או שאר פסידא 

מותר לטלטל ולהוציא , ואם הניח עירוב; )ורבי ירוחם' תוס(ג שאינו אלא טיול בעלמא "אע, אפילו ברשות הרבים, בכדור
  ). ב דביצה"ן פ"ר(פ שאינו לצורך היום כלל "אע, כל שיש לו תורת כלי

  

   סעיף א משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים סימן תקיח .3
ט ואכלים קאי ואפילו אין צריך להן רק לשם תכשיט להתקשט בהן אבל שלא לצורך כלל " ליו-הצריכין לו קצת  )ה(
ה דמותר להוציא המפתח שסוגר בו האוכלין או הכלים שצריך לאותו היום אם ירא "וכתבו הפוסקים דה. ל כאבנים"הו

  :להניחו בביתו
כ להוציא מפתח של "ן אף שאינם כלים הראוים לאוכל נפש ומטעם זה מותר ג אם ישאירם במקומ-שלא יגנובו  )ו(

ז חשוב הוצאת המפתח צורך עונג "התיבה שמונח שם מעותיו אם ירא להניחו שם בביתו דכיון דלבו דואג ומצטער ע
מצוה ושאר ז וסוברין דלא הותר הוצאה אלא לצורך אוכל נפש ממש או צורך "ודע דיש כמה פוסקים שחולקין ע. ט"יו

ובפרט במקום שיוכל למסור [ל אבל לא בשביל הפסד ממון ונכון להחמיר לנהוג כמותם "דברים השייכים לאותו יום וכנ
נ ומתירא מגנבה "ט לבהכ"מ המחזורים שהביאם ביו"ומ] ה"הכלים או המפתח למי שהוא נאמן לו בביתו דאז אסור לד

נ "כ לא יביאם בתחלה לבהכ"ה דהתירו סופן משום תחלתן דאל"דט מותר להביאן לביתו ל"צ להם עוד ביו"פ שא"אע
ט אפילו אם "ט נכון להחמיר שלא להחזירם לביתו ביו"נ כשאין צריך להם עוד ביו"אך המחזורים שמונחים מכבר בבהכ

  :יש שם חשש גנבה
  

  שולחן ערוך אורח חיים סימן תקיב סעיף א  .4
אבל לשלוח לו , לביתו: הגה ,ודוקא להזמינו; זמינו שמא ירבה בשבילולפיכך אסור לה, ט"אין מבשלים לצורך כותים ביו

, וכן כותי שבא מאליו, וכן שליח שנשתלח לו, אבל עבדו ושפחתו; )ז"א בשם א"הגהות מיימוני פ(, שרי, י כותי"לביתו ע
ה קדירה שמבשל בה ומותר להרבות בשביל עבדו ושפחתו באות: הגה .מותר להאכילו עמו ולא חיישינן שמא ירבה בשבילו

וישראל האופה בתנור של כותי וצריך ). ח ותוספות"א(, בכל ענין אסור, אבל לשאר כותים, )ב דביצה"מרדכי פ(, לעצמו
  ). כל בו(כ אחד "אלא יאפה סתם ויתן לו אח, דאז אופה של כותי, לא ייחד לכותי אחד קודם אפייה, לתת לו פת אחד

  

  תוספות מסכת ביצה דף כא עמוד ב  .5
ל "ש ואפילו ראויין לשתיה הא לית להו מתוך וי"ת מאיזה טעם שרו ב" וא-כ ראויין לשתיה "לא יחם אדם חמין אא

ה מתירין ודוקא "ש צריך לשתות מהן וב"דמיירי כגון ששותה ומרבה לרחוץ רגליו והכי איתא בהדיא בירושלמי דלב
וזה אינו ראוי אלא לבני אדם מעונגין אבל ידיו ורגליו לרגליו אבל לכל גופו מודה דאסור דדבר השוה לכל נפש בעינן 

  .שוה לכל נפש
  

  ק יח "משנה ברורה סימן תקיא ס .6
ודוקא כל גופו כאחד אבל . [ט כמו בשבת"ט ואסרו רחיצה ביו"ל דאין חילוק בין שבת ליו" דס-ויש אוסרין בכל ענין 

מיהו לענין תינוק גם לדידהו מקילינן . עה זוואפילו להשתטף באותן חמין אסור לד] ע מותר לרחוץ"אבר אבר לכו
אכן בתינוק שאין . ט"ש בחמין שהוחמו מעיו"ל וכ"ט וכנ"ט יותר מבשבת ומותר לרחצו אפילו בחמין שהוחמו ביו"ביו

ועיין . ט יש להחמיר ולעת הצורך בודאי יש להקל"כ אף בימי החול ברחיצת כל הגוף אפשר דאף בהוחמו מעיו"מורגל כ
  :ל כדעה ראשונה אלא שנוהגין לאסור ואין לשנות המנהג" דרוב הפוסקים סר שכתב"בא

  

  אין עושין * ה "ביאור הלכה סימן תקיא ד .7
א "ג והמ"הכנה[ט יש דעות בפוסקים והובאו באחרונים יש מהן שאוסרין "ן ביו" ולענין שתיית טיטו-' אין עושין מוגמר וכו

משום דהבערה זו אינו שוה בכל נפש כמו מוגמר וגם דמצוי בו כיבוי ] א"ב דביצה והח"ד והקרבן נתנאל בפ"בסימן תקי
ט ושלחן עצי שטים והברכי יוסף "דרכי נועם המובא בבה[י נייר או גחלת ומשליכם כדרכו בחול והרבה מקילין "כשמדליק ע
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ק שצריך ליזהר ור] ת שהביא עוד ועיקר טעם כולם משום דעכשיו שהרבה רגילין בזה נעשה שוה בכל נפש"ועיין בשע
ת דהיינו שלא להבעיר מנייר ורק משלהבת וגם מגחלת מותר דהיינו לקחת גחלת בוערת "ת ובפ"מכיבוי וכמו שכתב בשע

שאינו מנוקב ) דעקעל(ן ישליכנו בחזרה על האש בענין שלא יהיה כיבוי כלל וגם שלא לכסות במכסה "ומיד שהדליק הטיטו
ן בוער וגם בציגארין רגילין בחול להסיר הנשרף באצבע או לדוחפו בקיר יש ליזהר ן בעוד שהתחתו"ושלא להרבות עוד טיטו

ט שני וכן "ה ולהקל ביו"ט של ר"ט ראשון ובשני י"ת דיש שנהגו להחמיר ביו"עוד כתב בשע. ט דיש בו משום כיבוי"בזה ביו
ז דוקא באותן מקומות "ל וכ"ענין כיבוי וכנט ראשון אין למחות בידן ורק שיזהרו ב"מ הנוהגין להקל אף ביו"נוהגין לעשות ומ

ואפילו במקומות שרגילין הכל בזה ואז אין איסור מצד . ה מדינא אסור"שהעולם רגילין בזה והוא דבר השוה בכל נפש דאל
  : ל"פ יש להזהר ולהזהיר להעם שיהיו זהירין מחשש כיבוי וכנ"ההבערה עכ

  

  סעיף אשולחן ערוך אורח חיים סימן תקב  .8
  ואין עושין פחמים, וציאין אש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן המיםאין מ

  

  ביאור הלכה סימן תקב  .9
א וכן "ז בשם הרשב"כ הרדב"מ וכ"ב לענין דיעבד דמותר להשתמש בהן כן משמע מהרה" עיין במ-' אין מוציאין וכו

. ש שאין לאסור התבשיל שנתבשל בזה האש"וכז שמחמיר בזה "א דלא כט"ר וש"א וא"ח ומ"הסכימו האחרונים הב
ב משמע שהוא דרבנן שכתב "ז שהוא דאורייתא ומדברי הרע"ולענין עיקר האיסור אם הוא דאורייתא או דרבנן דעת הט

  : ח שמאריך בזה"דדמי למלאכה ועיין תשובת כתב סופר סימן ס
  

  תוספות מסכת ביצה דף כג עמוד א  .10
ום שאין כאן כבוי ואי משום הבערה הוי הבערה כלאחר יד ושרי לעשותה ביום טוב י מש"רש'  פי-על גבי חרס מותר 

מ שריא דקסבר דהבערה שלא לצורך שרי לעשותה ביום טוב וכן "ר יצחק פירש דשפיר הוי הבערה כדרכה ומ"והר
יוסי אסר ורבנן שרו והטעם מאן דאסר סבר ' מהו לאדלוקי נר של בטלה ביום טוב ר] דמשילין[בירושלמי משמע 

ט ומאן דשרי סבר דללאו יצתה והבערה שלא לצורך מותר "דהבערה לחלק יצתה והוי מלאכה ואסור לעשותה בי
ליזהר מלעשות הבערה שלא ט ולא הוי אב מלאכה ומיהו התם קאמר לא תאסור ולא תשרי ומכאן יש "לעשותה בי

לצורך כדקאמרינן בירושלמי לא תאסור ולא תשרי ומכל מקום על גבי גחלת אסור לפי שיש כבוי עם הבערה דלכולי 
למאן דשרי הבערה שלא לצורך כלל בירושלמי היינו לפי ' עלמא האי לא שרי הואיל דאין זה דבר השוה לכל נפש ואפי

ט ורבא "בוי דלעולם אינו לצורך תקון אוכל נפש ודאי אסור לכולי עלמא בישישנו פעמים לצורך אוכל נפש אבל כ
  .דשרי אף על גבי גחלת היינו משום דחשיב ליה דבר השוה לכל נפש דאם היו עשירים צריכין הן לכך

  

  שולחן ערוך אורח חיים סימן תקיד סעיף ה .11
' סת לא חשיב של בטלה ומותר להדליקו אפיאבל של בית הכנ; אסור להדליקו, דהיינו שאינו צריך לו, נר של בטלה

ולתקן הפתילות והעששיות . שהרי בהדלקתו יש מצוה לאותה שעה, ואין בזה משום מכין לחול, ט שני אחר מנחה"בי
  . אסור, ואם לאו; מותר, אם רוצה להדליק בו ביום, ט אחר מנחה"בי

  

  נר של * ה "ביאור הלכה סימן תקיד ד .12
ב שכתב נר של בטלה כלומר נר שעושין אותו שלא לצורך אלא שאינם "עיין מאירי ביצה דף יב ו" עיין מ-נר של בטלה 

ט כלל מיהו בני אדם שהם מפחדים לישן אם "ש הטעם דאין זה צורך יו"רוצים לעמוד בלא נר אפילו בשעה שהם ישנים ע
ה בילתא "ס דף כ"וכעין שמצינו בשאין נר דלוק מסתברא דמותר דהוי בכלל צורך גופו וכמו דמותר להחם חמין לרגליו 

ל דהעולם "א הביא בשם רש"ודע דהמ. א שם"ב במ"תקכ' נ דשרו לה למיפק באלונקי משום ביעתותא ועיין סי"אשתו של ר
ש ואנו לא העתקנו זה משום דרוב הפוסקים מחמירין "ם מתיר ע"אין נזהרין בנר של בטלה ויש להם על מה שיסמוכו דהרמב

ל בשם רבינו ישעיה דלא התיר אלא "ו ושב"ש וטור ורי"ק וברא"א בחידושיו ובעבוה"שלמי עיין ברשבבזה וכספיקא דירו
ט "ט אם לא הדליקו בערב יו"ר ציי"ודע עוד דנר של יא. כ אין להקל בזה"ז השמיט קולא זו ע"נ וגם הגר"בנרות של בהכ

נ ויצא מחשש נר של בטלה ובשעת הדחק "נו בביהכפ בחדר שאוכלין בו דמוסיף אורה בחדר ויותר טוב שידליק"ידליקנו עכ
  : כתב סופר' אפשר דיש להתיר בכל גווני דהוי כעין נר של מצוה שהוא לכבוד אבותיו כן מתבאר בת

  

  שולחן ערוך אורח חיים סימן תקיד סעיף א .13
ואפילו כדי , תואין מכבין הבקע. אם אין שם סכנת נפשות, אפילו אם רואה ביתו שנשרף, ט"אסור לכבות דליקה בי

אבל , ויש אומרים דוקא אם אפשר להציל הקדירה בלא כיבוי: הגה .שלא יתעשן הבית או הקדירה או כדי לשמש מטתו
א "ב דביצה ורשב"ן פ"ש ומרדכי ור"הרא(, מותר לכבות, אם אי אפשר להציל או לבשל הקדירה בענין אחר רק שיכבה
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אבל אם יש לו , מותר לכבות, סעודתו, לא יהיה לו מקום לאכול שם ויפסידאם ישרף הבית , וכן בבית; ל עיקר"וכנ, )וטור
  ). י בשם אורחות חיים"ב(, אסור לכבות משום הפסד ממונו,  בית אחר לאכול שם

  

  תוספות מסכת ביצה דף כב עמוד א  .14
ולקת ומשימין  מכאן יש למחות את הנשים שרגילות להסיר הפתילה מתוך השמן כשהיא ד-' אין מכבין את הבקעת וכו

ט לחברו ואין מדקדקין אם הוא לילה "אותה על הקרקע וכן שלא לכסות את האור ומה שנהגו העולם להדליק הנר מי
מ הוא סמוך לחשיכה ואף באותו יום צורך "ג שאינו לילה מ"ל דאע"ט מכין לחבירו י"ולעיל פירשתי דהוי הכנה ואין י

  .הוא אותה הדלקה
  

  מן תקג סעיף א שולחן ערוך אורח חיים סי .15
אבל ; ה"אפילו הוא שבת או יום טוב ואפילו בשני ימים של ר, אסור לאפות או לבשל או לשחוט ביום טוב לצורך מחר

י שאינו צריך "וכל שכן שיכול לשחוט אעפ: הגה. ממלאה אשה קדרה בשר אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת
 ודוקא ).א"י ורבינו ירוחם ותשובת הרשב"ב. (ות ולאכול מכל אחת מעטוכן יכולה לבשל הרבה קדר, )ק"סמ(אלא לכזית 
או  (,מיהו אם עברה ובשלה; דהוי הערמה, אוכל ממנה כזית: אבל אחר אכילה אינה יכולה לבשל ולומר, קודם אכילה

  .  מותר לאכלו)שחט
  

  ק א "משנה ברורה סימן תקג ס .16
כ אסור "ט לחבירו ג"חא בעלמא כגון הדחת קערות והבאת יין מיו ואפילו דבר שאינו מלאכה רק טר-' אסור לאפות וכו
  :כ בזה"ש מש"ז וע"ס תרס"כמו שנתבאר ס

  

  שער הציון שם אות ב .17
ב מתיר זה בשעת הדחק אך שיביא בעוד היום גדול דלא יהיה "ח וקנ"א בכלל צ"תרסז והח' עיין באחרונים לקמן סי

  מוכחא מילתא שהיא לצורך הלילה 
  

  ורח חיים סימן תקכו סעיף ד שולחן ערוך א .18
אין עושים לו שום דבר איסור , אבל אם אין רוצים לקוברו בו ביום;  כשרוצים לקוברו בו ביום, במה דברים אמורים

   אבל טילטול מותר, י אינו יהודי"אפילו ע, מלאכה
  

  שולחן ערוך אורח חיים סימן תצו סעיף ב  .19
 )ן פרק אין צדין"ר(או שאר חולי שאין בו סכנה : הגה ;ן לכחול את העיןוכ, אין חילוק בין ראשון לשני אלא לענין מת
ט שני של ראש "חוץ מיו, י ישראל"בשני מותר אפילו ע, י אם אין בו סכנה"ואף על פי שאסור בראשון אלא על ידי א
 אסור לישראל אבל אב מלאכה, ודוקא שבות דרבנן דומיא דמכחל עינא: הגה .השנה דשני ימים קדושה אחת אריכתא הן

  ). ראשון' ן פרק אין צדין והמגיד פ"ר(ט שני "לעשותו אפילו בי
  

  ק ה "משנה ברורה סימן תצו ס .20
 מיירי שחש בעינו קצת וכל גופו בריא ואינו מרגיש מיחוש בגופו מחמת העין דבכגון זה בשבת - וכן לכחול את העין

ב והכא "ק נ"ב ס"ז במ"ח סי" שנתבאר לעיל סימן שכי עצמו אפילו בשינוי וכמו"ט אסור לעשות שום רפואה ע"ויו
  :ט שני שרי לכתחלה ואפילו בלי שינוי"ביו

  

  שערי תשובה אורח חיים סימן תצו  .21
ג בזה "ש' ש ושמיני ספק תשיעי שלו חל ביום טוב ב"בתינוק שנולד בה' ל' ב סי"ת נ" ועיין בשו- 'אין בין ראשון לשני כו

ש מודה בספק דשרי "ל כתב שאף הרא"ך מיקל ואפילו בודאי והוא ז"ט והש"ן דוחה יוו להחמיר שאי"רס' ד סי"כתב ביו
  :ש"ך להקל אין מוחין בידו ע"ג מי שרוצה לסמוך על הש"ש' ט ב"ה וגם בוודאי מילה שלא בזמנה ביו"ט של ר"ואפילו ביו

  
 


