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 ט.כ דף

 

כשלוקח מן החנווני בשבת  יר סכום מקחכזהאסור לעיל דף כח: כמבואר ל
דברי מאכל לפי או  ,י מספרםיכול לבקש חלקי בשר על פם וביום טוב, אול

 ,קבוע ומשקל ה על אף שיש להם מחיר,או חצי עוג ,כגון רבע עוף ,גודלם
 .1זכיר סכום המקחכל עוד אינו מ
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מדברי  2סורים בשבת וביו"טשדברים ה. שבכלל חעיל דף ככבר התבאר ל

, 3בשבת וביו"טאסרו חז"ל למדוד , אף על פי שאינם דומים למלאכה, קבלה
לצורך , ואיסור זה נוהג בין אם מודד 4למדוד בואפילו בכלי שאינו מיוחד 

מקח וממכר ובין אם עושה כן בלי כל קשר עם מקח וממכר אלא לשימוש 
 .5עצמי

 ,6מר מדוד לי כמות מסויימתשלא יא - כלומר ,לפיכך לא יזכיר שם מידה
  .לא לבקש מן החנווני למסור לו מצרך לפי מידה מסויימת 7טוב להחמירו

לבקש מן החנווני למלאות שקית או כל כלי במצרך, ואף מותר  8מותר אולם
להבטיח לו לשקול למחרת היום סחורה מעין זאת בשקית כזאת או בכלי 

תו בהבטחתו זו כדי לשלם לו לאחר צאת כזה כדי להתפשר אתו, וכוונ
 השבת כפי המגיע לו. 

כן מותר לחנווני למלאות כלי העומד למדוד בו ולמוסרו לקונה, על הסחורה שבו, מבלי לשפוך 

, ואם אין החנווני מדייק במידה, אלא מוסיף או גורע במעט 9את מה שבתוכו לתוך כלי אחר
 .ממנה, מותר אף לשופכו לתוך כליו של הקונה

מותר למדוד, אפילו בכלי המיוחד למדוד בו, כאשר אינו מדייק במדידה, אלא מוסיף או גורע 

 אך לשקול אסור. .10במעט

 

                                                 
 ביה"ל ד"ה לכבדו, ועיין גם בסי' תקיז ס"ג, ח"א כלל פ סי' אסי' תקכט סע' א וב 2
עיין סי' שכג סע' א ובמ"ב ס"ק ד, סי' תק סע' ב וסי' תקו סע' א, והאיסור הוא משום סרך מלאכה דכתיבה,  3

הוא משום  יג, וע"ע סי' שו במ"ב ס"ק לד וסי' תק במ"ב ס"ק ח, דהאיסור -עיין רמב"ם פכ"ג מה' שבת הי"ב ו 
 עובדין דחול.

עיין סי' שו סע' ז, וע"ש בשו"ע הרב סע' יט, דהאיסור אינו אלא כשמתכוין לאיזה צורך, אך אם מודד שלא  4
 לצורך כלל אלא כמתעסק בעלמא, לית לן בה

 סי' תקו סע' א ובמ"ב ס"ק א, דנראה כמודד למכור 5
 שו"ע ונו"כ שכג א ותקיז ג 6
 מ"ב שכג ס"ק כ 7
 שו"ע ונו"כ שם ב 8
ד, ואם כי בשו"ע שם אוסר דוקא לשפוך לתוך כליו של הקונה, פשוט הוא  -סי' שכג סע' א ובמ"ב ס"ק ג ו  9

פוך דלאו דוקא, דכל שהוא דרך מו"מ של חול אסור, ואם הכלי של החנווני אינו מיוחד למדידה, מותר אפי' לש
 לתוך כליו של הקונה, תהל"ד שם ס"ק ו.

 רמ"א שכג א ומ"ב ה 10
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מפני שנראה כאלו  לתת לפני בהמתו דהבכלי מי אדם שעורים 11לא ימדוד

 .13ם עובדין דחולוכן משו 12הוא מודד למכור

 ,את הכמות הנצרכתולשער שאיננו כלי מידה, ליקח בכלי אחר אולם מותר 
ופן שהוא מתמלא מאליו שלא בא,ב כלי המידה לתוך הכרי וחתיכול לוכן 

 .14בדרך מידה

 

אוכל ביום טוב והוא צריך לדעת את כמויות התבלינים השונים  15המכין
שבהם ישתמש, כדי שלא לפגום בטעם התבשיל, אם דרכו למדוד גם בימות 

מותר לו לעשות כן גם ביום טוב, וישתמש לצורך זה בכלי שמסומנות החול 
ואם דרכו גם בחול  בו מידות, אבל אל לו להשתמש למדידתו במאזניים.

 .16באסור לו למדוד ביום טו ,אלא באומד הדעת ,ליקח בלי מדידה

 
 

מדויקת אינה פוגמת את טעם התבשיל, אין  הלא 17מצרכים שכמותם
קמח ושאר מצרכים שאינם פוגמים בטעם  ךכ, לפיטובמודדים ביום 

 . התבשיל או המאפה, אין מודדים ואין שוקלים ביום טוב

                                                 
 ב דשכשו"ע ונו"כ  11
 דמ"ב שם  12
 שו"ע הרב שם ב 13
ופירש הרי"ף שקודר היינו שמשער באומד הדעת, וכמו שכתב השו"ע כאן, שהביא מ"ב שם שציין לא"ר  14

ורש"י פירש שקודר היינו שתוחב כלי המידה לתוך הכרי באופן שהוא מתמלא מאליו שלא בדרך מידה. ולשון 
לא את הכלי שלא כדרך המדידה, ומשער כפי אומד דעתו'. ותמה הלבוש היא 'נוקב הוא בכרי בקב עצמו וממ

האליה רבה על שהרכיב את פירושי הרי"ף ורש"י יחד, אמנם הביא את דברי היש"ש שפסק כשני הפירושים 
להקל, והיינו או שימלא בכלי המידה עצמו או שישער בכלי אחר, וכתב האליה רבה שנראה שזו גם דעת 

 הלבוש.
 שו"ע ונו"כ תקד ד 15
 מ"ב שם כב 16
 "ע ונו"כ תקו אוש 17
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למלאות קמח בכוס ועל ידי כך ידע השיעור, כגון שיודע כמה  18אבל מותר

  כוסות קמח צריך לצורך התבשיל או אפיית העוגה וכדו'.

ונו למדוד ולשקול כדי שיוכל ללוש כשיעור המחייב הפרשת חלה, גם אם רצ
. ואם צריך לדייק 19אלא יקח באומד ויוסיף על השיעור הנדרשאסור למדוד 

בכמותם של מצרכים אלה כדי לא לקלקל את טעם התבשיל או המאפה, 

  ., אבל לא לשוקלם במאזניים20מותר למדוד גם אותם

, כגון למדוד או לשקול מצת מצוה ומרור וכוס יין לקידוש וכדו' התירו המדידה, 21לצורך מצוה
או קל וכן לצורך תינוק שצריך למדוד מאכלו או אם צריך לשקול התינוק לדעת אם עלה במש

 .מותר שהוא כצורך מצוהר, למדוד חום אפילו לאדם מבוג

 :דף כט

 

הרבה בבת אחת, כך שהדרך לברור ן מכיו ביום טוב 22אין מנפים קמח
אסרו גם אם עכשיו כוונתו לברור לכן וכאילו הוא מכין לימים הרבה,  ונראה

 .23לא היתה לו אפשרות לברור מבעוד יוםגם אם ו ,לשימוש מידי

, וצריך לחזור ולנפותו ביום טוב משום שנפלה בו פסולת, 24ניפהו קודם לחג
אך לא יטול  ., כגון שינפה בנפה הפוכה25גדול מותר לעשות כן על ידי שינוי

 .26הפסולת בידו מתוך הנפה

                                                 
 ס' הל' המועדים פי"ד סעי' ט"ו 18
 בכדי שלא יפחות מהשיעור הנצרך להפרשת חלה 19
 מ"ב שם ב 20
 שו"ע שו ז 21
 שו"ע ונו"כ תקו ב 22
 מ"ב שם ה 23
  נו"כ שם.ו שו"ע 24
, ואם ך שינוי גמורירמ"א התירו בנפל ביו"ט אף בלי שינוי אך הב"ח והא"ר והחיי"א ס"ל שצרהמחבר וה 25

 שינוי. מ"ב שם ז טנפל מעיו"ט לכו"ע חייב ב
 ירים נכון לנהוג כדעת האוסרים."ק יב דאע"ג שברמ"א הביא יש מתשם ס מ"ב 26
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כלומר  גדול ירקד ע"י שינוי ,מן הפרורין ,הדך מצות ביום טוב וצריך לרקד הקמח הנטחןפיכך ול

 .בידו מן הנפהולא יטול הפירורים הגדולים  27בנפה הפוכה

 .צריך שיקח מן המשקה ג"כ עמהם לא יסיר אותם לחוד אלא ,אם נפלו זבובים לתוך הכוסוכן 
 .28יניח מעט שכר על השמרים ,השותה שכר ובתחתיתו יש שמרים וכן

מותר  ,כדי שתהיה הפת נאה או הקמח דק , וצריך לחזור ולנפותו ביום טוב29ניפהו קודם לחג
 גבאותו סוודוקא ם רגיל לנפות לתוך כלי ינפה על השולחן וכדומה, כגון שא ,לנפות בשינוי קטן

 ך לא בנפה צפופה יותר.א ,30טוב נפה שניפו בה בערב יום

ונת שכל כו, 31בבית שוב ולנפותמותר תהליך ניפוי בנפות דקות מן הדקות,  שעוברהקמח שלנו 
ה לו שהות לנפותו מעיו"ט, ולא ניפהו, יש תהי אולםהניפוי בבית הוא מחשש תולעים וחרקים, 

 , כנזכר.לו לעשות ביום טוב שינוי בשעת הניפוי

 

 
 

, ואיסור זה חל גם על המוכר וגם 32אסור אדם לעסוק במסחר בשבת וביו"ט
חמץ לנכרי , כמו מכירת 33על הקונה, ואפילו כשהוא מתכוון לשם מצוה

בערב פסח שחל בשבת, מכירת בהמה מבכרת לנכרי כדי להפקיע קדושת 
 ר מן הולד העומד להיוולד, וכיו"ב.הבכו

                                                 
 מ"ב שם 27
 מ"ב שם 28
  נו"כ שם.ו שו"ע 29
 מ"ב שם יד 30
 , ס' הלכות המועדים פ"י סעי' י"דשו"ת באר משה ח"ח סי' ר"ד 31
ועיין ויקרא כג כד ברמב"ן, דאסור מדאורייתא מן הפסוק שבתון, שיהיה יום  סי' שו סע' ג, ועיין סי' שכג 32

שביתה ומנוחה, ולא יום טורח מלאכה, ועיין חי' הריטב"א ר"ה לב ב סוד"ה שופר של ר"ה, וזו מרגלית טובה 
מנחת חינוך מצוה רצז ס"ק א ומשך שבידנו מרבנו הרמב"ן, ועיין גם רמב"ם פכ"א מה' שבת ה"א ובה"ה שם ו

לז א רד"ה ומשום מקח וממכר, רמב"ם  -חכמה פ' ואתחנן על הפסוק שמור. ועיין ביצה כז ב רד"ה אין פוסקין ו 
פכ"ג מה' שבת הי"ב. ועיין שו"ת ח"ס חו"מ סי' קצה, דהקובע מו"מ ופותח חנותו בשבתות..., הרי הוא מחלל 

תלמוד מו"מ בשבת אסור מדרבנן, היינו באקראי ליקח דבר מחברו שבת בפרהסיא, ומה שנמצא בדברי ה
ועיין סי' שו במ"ב ס"ק לג, בשם הרמב"ם, דמו"מ אחד בפה  -דבר מאכל או שום דבר בארעי ואקראי, ע"ש. 

 ואחד במסירה אסור
וב אר"י מותר מו"מ, וע"ש במ"א ס"ק יט, דאסור לקנות, סי' תמד במ"ב ס"ק כ, ועי' סי' שו סע' יא, דמשום יש 33

 אלא כשקנה מע"ש מותר לומר לנכרי לכתוב, ובשעה"צ שם ס"ק לה משמע, דבכה"ג שרינן גם לקנות
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, או ביום טוב, דברים עם זאת התירו לנו חז"ל לקחת מבעל חנות בשבת

ובלבד שיהא נזהר שלא להזכיר עניני "מכירה" , 34שיש בהם צורך שבת ויו"ט
את היום הוא יתפשר אתו או "קניה". ומותר להבטיח לבעל החנות, כי עם צ

בדבר הסחורה שלקח ממנו, ואף מותר ליתן לו משכון, אבל לא יאמר לו 
 .35במפורש שהוא נותנו לו לשם כך

ולוקח ממנו כל מה  36ולפיכך הולך אדם אצל החנווני שהוא רגיל אצלו
, והוא שלא יזכיר לו "שם דמים" ולא "שם מידה", שצריך לצורך השבת ויו"ט

 ."37יזכיר "ִסּכּום דמים" "ִסּכּום מידה" או "ִסּכּום מנין ובודאי שלא

את סוג הסחורה שהוא רוצה לקבל ממנו, גם אם לשם כך יצטרך להזכיר  38מותר לציין לחנווני
 כגון שהוא מבקש ממנו דברים לפי גודל האריזה של היחידה, כגון קילו או חצי קילו, מידה, 

 .מותר לבקש מן החנווני בקבוקים וכדו' לפי מנין, כל שכוונתו להודיע, כמה הוא צריך

 

 
 

                                                 
 מו שכג מ"ב אמד שז מ"ב  34
 רמ"א שז יא 35
 ניוג ד בביאור הלכה ד"ה לחנושכ 36
ה והוא כי יש ג' דברים והם ששה היינו דמים ומדה ומנין שהם אקדים בכאן הקדמה קצרכדי להבין היטב  37

סכום דמים וסכום מדה וסכום מנין והנה במנין כבר נפסק הדין בפשיטות דמנין מותר כגון לומר תן לי אגוזים 
במנין אבל לעשות עמו חשבון הכולל בזה כגון כמה אגוזים יש לך בידי מכבר חמשים תן לי עוד חמשים ויהיה 

ובמדה ג"כ סכום מדה וסכום דמים דהיינו שיאמר כמה  ,' זהו סכום מנין ואסור דדמי למקח וממכרביחד ק
דמים אני חייב מכבר כך וכך תן לי עוד כך וכך ואתחייב לך ביחד ס"ה כך וכך וכן כה"ג במדה כמה מדות 

כו"ע דדמי למקח אני חייב לך מכבר כך וכך תן לי עוד מדה פלונית ואתחייב לך בס"ה כך וכך זהו אסור ל
דעת המחבר דאסור דהא מוכח בגמרא  בכך וכךוממכר אך במדה או בדמים גופא דהיינו שיאמר תן לי אגוזים 

ורמ"א הביא בהג"ה דעת הגהת אשר"י דס"ל דמותר בדמים  ,דאסור לפסוק דמים וכן אסור להזכיר שם מדה
ואינו אלא כאומר לו  ,להודיעו כמה אגוזים הוא צריך כהאי גוונא דאמרינן דלסימנא בעלמא הזכיר בפשוט

מנין אגוזים ונמצא שלא הוזכר כאן לשון מכירה בדמים אלא נתינה בעלמא כמה יתן ומה שהוזכר בגמרא 
דאסור לפסוק דמים היינו בדבר שאין מקחו ידוע שאין לדבר ההוא קצבה ופסיקת דמים שאז לא נוכל לומר 

להודיע לו כמה צריך ולא לפסוק לו דמים בעד המקח שהרי אינו יודע כמה יתן שמה שהזכיר לו דמים הוא רק 
לו בעד שיעור זה הדמים וכתב הרמ"א בד"מ דלדעת הגהת אשר"י הזה נוכל לומר אף במדה כה"ג דלא אסור 
להזכיר לו שם מדה אלא בדבר שאין מדתו ידוע דהיינו שאומר תן לי מדה אגוזים או דבר אחר שאין רגילים 

דדו דאז לא נוכל לומר שכונתו רק לסימנא להודיע לו כמה הוא צריך שאינו יודע כמה מחזיק המדה ואינו למ
יודע אם יהיה צריך יותר או לאו וע"כ מה שהזכיר לו המדה היינו שימדדנו דוקא אבל ביין ושכר וכיו"ב 

ביאור הלכה סימן שכג  .שרגילים למדדו כוונתו רק להודיעו כמה הוא צריך ולא שימדדנו דוקא וע"כ שרי
 ד"ה מותר סעיף ד
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 להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/GBwUrGXgJmSBYBitDGM0T3 

 

 
 

 

לסעודה ממקום למקום ה וכדומיין בקבוקי או ביום טוב  39בשבתהמביא 
 בקבוקים 40שניים או שלושה או בארגזבסל  לא יביא ,בו יש עירוב מותבמקו

וגם , ויום טוב לשאת משאות וזלזול לשבת ,מפני שנראה כמעשה חול
אלא יביאם אחד אחד או ב' ב' בידו  .יחשדוהו שנושא משאות לצורך החול

ואפילו אם אין בשינוי קלות במשא צריך  ,לשנות מדרך החולאו על כתפו 
  .לשנות

אבל המביא כדי יין מזוית לזוית או מבית , 41ם בוכשעושה כן במבוי שרבים מצוייאולם כל זה 
 ,42בבת אחת בארגז ואיותר טוב להביאם בסל  ,לבית באותה חצר שאין רבים מצויים שם

 .43מלהביא כל אחד ואחד בפני עצמו מפני שמרבה בהילוך

 

                                                 
 , תקי חשו"ע ונו"כ שכג ה 39
 מ"ב תקי כח 40
 מ"ב שם כט 41
 רמ"א תקי שם 42
 מ"ב שם ל 43


