
  בישול מיום טוב לשבת
  תקיג' ר סי"שוע

 , אסורה באכילה בו ביום מן התורה, או בשבת שאחר יום טוב,ביצה שולדה ביום טוב שחל להיות אחר השבתא 
 ומצא שיום אתמול הכין את , במעי התרגולת ביום שלפיותיצה שולדה ביום זה כבר היא גמרלפי שכל ב

 מצא ששבת או יום טוב הכין ותיקן ,ואם אתמול היה שבת או יום טוב ,הביצה לאכלה ביום זה שולדה בו
 ואין הכתוב מדבר .' והתורה אמרה והיה ביום הששי והכיו את אשר יביאו וגו,אכילת יום טוב או שבת שאחריו

 הא אין ,' שהרי כבר אמר את אשר תאפו אפו וגו,באפייה ובישול ושאר תיקון צרכי סעודה העשים בידי אדם
 , ואמרה תורה ביום הששי. כגון ביצה שגמרת במעי אמה ומוכת לאכלה למחר,הכתוב מדבר אלא בהכת שמים
 כלומר יום זה שהוא חול מכין אכילת יום קדש , ובו והכיו את אשר יביאו,כלומר סתם ששי יום חול הוא

  . איו מכין ליום קדש שלאחריויום טוב אבל יום קדש דהייו ,שלאחריו

 הרי זו ... שאיו לאחר השבת יום טוב או ביום טובברי סופרים שכל ביצה שולדה בשבת שאיו לאחר ומדב 
  . שלאחר השבתיום טוב או ביום טוב שלאחר אסורה באכילה עד לערב גזרה משום ביצה שולדה בשבת

 לידה זו היא  ידיעל לפי ש, ביצה שולדה בראשון אסורה אף בשי עד הערב, הסמוכים זה לזהיום טובשבת וט 
ואיסור זה איו אלא מדברי . יום טוב מכין לשבת ולא שבת ליום טוב וכבר תבאר שאין ...מוכת לאכילה 

 לידה זו על ידיוכיון שמותרת בו ביום מצא ש ...  שהרי ביצה זו מן התורה מותר לאכלה בו ביום שולדה,סופרים
 ... כיון שיום זה לעצמו הכין ולא ליום שאחריו ,ום שלאחריו ולפיכך היא מותרת גם בי,הוכה לאכלה בו ביום

 מצא שיום זה שולדה בו הכין את הביצה ,אלא כיון שמדברי סופרים אסור לאכלה ביום שולדה כמו שתבאר
 לפיכך אסור לאכלה גם ביום ,יום טוב מכין לשבת ולא שבת ליום טוב וכיון שאין ,לאכלה ביום שלאחריו

  . סופריםשלאחריו מדברי

  קכזת' ר סי"שוע
 להיות יום טוב מכל מקום אם חל ,יום טובפ שאסור לעשות אפילו כל מלאכות אוכל פש לצורך מוצאי "אעא 

) או עושה שאר מלאכות( שהרי המבשל , לצורך השבת שלאחריויום טובבערב שבת מן הדין היה מותר לעשותן ב
אלא אם כן בישל סמוך לחשכה (ל והתבשיל ראוי לבו ביום  הואי, לצורך החול איו לוקה מן התורהיום טובב

 כיון , לצורך החוליום טוב אלא שחכמים אסרו לטרוח ב.ג"תק' ש בסי"כמ) שאין עוד שהות ביום לאכול ממו
 כיון שאי אפשר לטרוח בשבת עצמה היה ראוי להתיר יום טוב אבל שבת שאחר ,שאפשר לטרוח בחול עצמו

 יום טובכ תיקו חכמים שלא לבשל ולעשות שאר כל מלאכות אוכל פש ב" אעפ ... לכבוד השבתיום טובלטרוח ב
 דהייו שיבשל תבשיל אחד מערב , אלא אם כן היח עירוב תבשילין,לצורך שבת שלאחריו אפילו בעוד היום גדול

  .ל צרכי שבת ויהיה תבשיל זה שמור אצלו שלא יאבדו ולא יאכלו עד לאחר שתיקן ועשה כ,יום טוב

 שיאמרו הבריות מה אם לכבוד השבת ,יום טובכדי להרבות בכבוד ' ומפי שי דברים תיקו חכמים דבר זה אב 
 איו יום טוב דמה שמבשל ב,יום טוב אלא אם כן התחיל לבשל תבשיל אחד מערב ,יום טובאסור לבשל בתחלה ב

 לצורך החול אפילו התחיל יום טובור לבשל ב קל וחומר שאס,יום טובאלא כגומר והולך מה שהתחיל מערב 
 יום טוב שאתה מזקיקו לבשל תבשיל אחד מערב על ידי ש,כדי להרבות בכבוד שבת'  הב.יום טובלבשל מערב 

 ובורר מה יפה לשבת ,יום טובבשביל תיקון צרכי סעודות השבת שלאחריו הוא זכר על כל צרכי השבת מערב 
  . יום טובה את הכל ל ואיו מכל,יום טובומה יפה ל

 אלא מותר להיח עירוב תבשילין אפילו כמה , ממשיום טובולפי טעם הראשון אין צריך להיח העירוב בערב 
 שהרי אם , ממשיום טוב צריך להיח עירוב תבשילין בערב ,שביארו' אבל לפי טעם הב...  יום טובשבועות קודם 

  לא יהא זכר על צרכי שבת ולא יברור מה יפה לכבודויום טובערב  עדיין כשיגיע יום טובהיח הרבה ימים קודם 
  . זה בלבדיום טוב ממש ליום טובאלא בערב לפיכך לעין מעשה אין לערב לכתחלה ... 

יום  מערבין ערוב תבשילין מיום רביעי שהוא ערב ,שי ימים טובים שחלו להיות בחמישי בשבת ובערב שבתכא 
 ... מיח ערוב תבשילין בו ביום בתאי , ראשוןיום טוב וזכר ביום טוב עירב בערב  ואם עבר או שכח ולא.טוב

ה  בעירוב זיום טוב למחר הוא חול ואיי צריך לערב כלל ואם היום הוא חול ולמחר יום טובואומר אם היום הוא 
  .'יהא שרי לן לאפויי ולבשולי כו

פ שזכר ביום " אע,ל בשי ימים טובים של ראש השה אב,במה דברים אמורים בשי ימים טובים של גליותכב 
  .ום אחד ארוך לפי שאין כאן ספק חול ששי הימים הן קדושים בודאי והן כי,ראשון אי אפשר לו לערב בתאי


