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מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

ביצה כא:  מלאכת הבערה וכיבוי ביו"ט 

 
1. ביצה כא:, וז"ל, "מתני' ב"ש אומרי� לא יח� אד� חמי	 לרגליו אלא א� כ	 
ראויי	 לשתיה וב"ה מתירי	 עושה אד� מדורה ומתחמ� כנגדה: גמ' איבעיא להו 
האי מדורה מא	 קתני לה דברי הכל היא ושני להו לבית שמאי בי	 הנאת כל גופו 
להנאת אבר אחד או דלמא ב"ה קתני לה אבל ב"ש לא שני להו ת"ש ב"ש אומרי� 

לא יעשה אד� מדורה ויתחמ� כנגדה וב"ה מתירי	." 
  

2. ר"� על המשנה (מופיע באתר) 
 

3. ר"� ביצה ד� י"ז: בדפי הרי"� ד"ה ומקשו הכא (מופיע באתר) 
 

4. רמב"� פ"א הלכות יו"ט, וז"ל, "ב כל השובת ממלאכת עבודה באחד מה	 הרי 
קיי� מצות עשה שהרי נאמר בה	 (ויקרא כ"ג) שבתו	 כלומר שבות וכל העושה 
באחד מה	 מלאכה שאינה לצור� אכילה כגו	 שבנה או הרס או ארג וכיוצא באלו 
הרי בטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר כל מלאכת עבודה לא תעשו כל 
מלאכה לא יעשה בה	 וא� עשה בעדי� והתראה לוקה מ	 התורה: ד כל מלאכה 
שחייבי	 עליה בשבת א� עשה אותה ביו� טוב שלא לצור� אכילה לוקה חו� מ	 
ההוצאה מרשות לרשות וההבערה שמתו� שהותרה הוצאה ביו� טוב לצור� אכילה 
הותרה שלא לצור� אכילה לפיכ� מותר ביו� טוב להוציא קט	 או ספר תורה או 
מפתח וכיוצא באלו מרשות לרשות וכ	 מותר להבעיר אע"פ שאינו לצור� אכילה 
ושאר מלאכות כל שיש בו צור� אכילה מותר כגו	 שחיטה ואפייה ולישה וכיוצא בה	 
וכל שאי	 בה	 צור� אכילה אסור כגו	 כתיבה ואריגה ובני	 וכיוצא בה	: טז רחיצה 
וסיכה הרי ה	 בכלל אכילה ושתיה ועושי	 אות	 ביו� טוב שנאמר א� אשר יאכל לכל 
נפש לכל שצרי� הגו� לפיכ� מחמי	 חמי	 ביו� טוב ורוח� בה	 פניו ידיו ורגליו אבל 
כל גופו אסור משו� גזירת מרח� וחמי	 שהוחמו מערב יו� טוב רוח� בה	 כל גופו 

ביו� טוב שלא גזרו על דבר זה אלא בשבת בלבד." 
  

ומגיד משנה על הלכה ד', וז"ל,  
"המכוו� אצלי בדעת רבינו כ� הוא מלאכה 
שחייבי� עליה בשבת ואותה מלאכה היא שלא 
לצור� אכילה א� עשה אותה ביו"ט לוקה חו� 
מ� ההוצאה וההבערה שאע"פ שאינ� לצור� 
אכילה אינו לוקה ואפילו עשא� שלא לצור� 
אכילה. ופירוש מלאכה שהיא שלא לצור� 
אכילה נתבאר בדברי רבינו שכולל כל מלאכה 
שאינה נעשית באכילה ושתייה וא"כ היה מ� 
הדי� שיהיו הבערה והוצאה נאסרי� כמו 
כתיבה ואריגה אלא שמתו� שהותרו לצור� 
אכילה הותרו שלא לצור�. ונראה טע� לשני 
אלו, ההוצאה לפי שא� היא באוכל ומשקה 
ואע"פ שהיא בדברי� אחרי� אמרינ� מתו�, 
והבערה אע"פ שאינה באוכלי� ומשקי� כתיב 
לא תבערו אש בכל מושבותיה� ביו� השבת 
בשבת הוא דאסור הא ביו"ט שרי וכ� דרשו 
לפי שביו� השבת מיותר הוא דהא בשבת 
מיירי קרא לעיל מיניה וביו� השביעי וכו' 
והיה די באמרו לא תבערו אש בכל 

מושבותיכ� אבל שאר מלאכות שאינ� לצור� 
אכילה כגו� הכתיבה וההריסה והאריגה 
והבני� אפילו עשא� לאכילה לוקה ושאר 
המלאכות שה� באכילה כגו� שחיטה ואפייה 
אפילו עשא� שלא לאוכל� אינו לוקה כמו 
שיתבאר בפרק זה ושא� בשל לכותי� או 
לצור� חול אינו לוקה. ולבאר יחוד ההוצאה 
וההבערה מ� הגמרא שנינו פ"ק דיו"ט (ביצה 
י"ב) ב"ש אומרי� אי� מוציאי� לא את הלולב 
ולא את הקט� ולא את הס"ת לרה"ר וב"ה 
מתירי� ואסיקו דב"ה סברי דאמרינ� מתו�. 
ופירש"י ז"ל דדבר תורה מותרת לגמרי בכל 
דבר אלא שבהוצאת אבני� וכיוצא בה� 
אסורה מדבריה� משו� טרחא וכ� נראה מ� 
ההלכות וזה דעת רבינו. ולא הוצר� להזכיר 
איסור דבריה� בהוצאת אבני� לפי שכתב 
בפרק זה שכל שאסור לטלטלו בשבת אסור 
לטלטלו ביו"ט אלא לצור� אכילה ודי� 
ההבערה ש� (ד� י"ב:) מבואר דסבר ר"י דכי 



היכי דאמרי ב"ה מתו� בהוצאה הכי נמי 
בהבערה. ויש בזה שיטה אחרת לקצת 
מפרשי� אחרוני� שה� סוברי� שלא הותרו 
אלו שלא לצור� כלל אא"כ יש בו צור� היו� 
קצת כקט� ולולב או צור� מצוה אבל כשאי� 
בו צור� מצוה ולא צור� הדיוט ביומו כלל 
כהוצאת אבני� לוקה עליה ואפילו לב"ה וג"כ 
כתבו שיש עירובי חצרות ליו� טוב ואי� 
מוציאי� מחצר לחצר כלי� שאי� בה� צור� 
ליו� טוב אא"כ עירבו. ולדברי רבינו וההלכות 
אי� עירוב חצרות ביו� טוב כנזכר פ"ח 
מהלכות עירובי� אבל מה שאינו לצור� אסור 
לטלטלו ביו"ט כשבת כמו שהזכרתי ומבואר 
פרק כ"ה מהלכות שבת שאפילו כלי שמלאכתו 
להיתר אסור לטלטלו שלא לצור� כלל כמו 
שכתבתי ש�. ובהשגות בדי� ההבערה שלא 

לצור� א"א זהו להח� חמי� לרגליו ולהדליק 
נר של אבטלה כגו� להדליק נר לכבוד 
בירושלמי אמרו לא תאסור ולא תשרי, ע"כ. 
ועני� הירושלמי כ� הוא מהו להדליק נר של 
אבטלה חזקיה אמר אסור מתניתא פליגא על 
חזקיה לא תבערו אש בכל מושבותיכ� ביו� 
השבת בשבת אי אתה מבעיר אבל מבעיר אתה 
ביו"ט אמר ר' אבינא תני תמ� ב"ש אוסרי� 
וב"ה מתירי� ר' נחו� אחוי דר' אילא בעא 
קמיה ר"י א"ל לא תאסור ולא תשרי, ע"כ. 
ופירוש דברי רב אבינא ה� דס"ל דב"ש וב"ה 
בדי� ההוצאה במתו� פליגי וכי היכי דאמרי 
ב"ה מתו� בהוצאה ה"נ בהבערה ואע"ג דר"י 
אמר בירושלמי לא תאסור ולא תשרי לא סמ� 
עליו רבינו כיו� דבגמרתנו ר"י עצמו השוה 

אות� כמו שכתבתי. כל זה נ"ל לדעת רבינו: 

 
5. קהילות יעקב ביצה סימ� י"ז (מופיע באתר) 


