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 המשך הלכות יום טוב

–
 







ומותר  לכסות  האש  בכלי  או :  הגה

בעפר  מוכן  אם  אינו  מכבהו  ודוקא  לצורך  יום 
טוב  ראשון  אבל  לצורך  יום  טוב  שני  אסור 

.  )ל"מהרי(   





     




)  הקרשים(  





וכן :  הגה

 )תוספות(שלחן  שיש  לו  דפנות  המגיעות  לארץ  
צריך  שינוי  אבל  מותר  להושיב  שלחן  שלנו 

על  רגליו  ואין  בזה  משום  בנין  ויש  אומרים 
דאפילו  מגיע  לארץ  כל  זמן שאינו צריך לאויר 

 :)טור(של תחתיו שרי 




הגה :

ומותר  ליקח  עץ  הדולק  מצד  זה  של  מדורה 

ולהניחו  בצד  אחר  הואיל  ואינו  מכוין  לכיבוי 
 :)מרדכי(


ף"הרי(אבל  מותר  לצלות  בו  :  הגה( 

  שכן  שמותר  להסיק  בו  עם  שאר  עצים  אף וכל

 :)ן"ר(על גב שאינו ראוי להסיק בפני עצמו 


וכן )ש  והטור"הרא(ויש  אוסרין  :  הגה  

המנהג  אם  לא  על  ידי  הדחק  ולכן  נהגו 
כשקונין  קדרות  חדשות  בפסח  מבשלים  בהן 

 :)דברי עצמו(קודם יום טוב 
–

 






הגה :

וכל  שכן  שיכול  לשחוט  אף  על  פי  שאינו 
  וכן  יכולה  לבשל )ק"סמ(צריך  אלא  לכזית  

בית (הרבה  קדרות  ולאכול  מכל  אחת  מעט  

.  )א"יוסף  ורבינו  ירוחם  ותשובת  הרשב



) או
 ) שחטה


אבל :  הגה

צריך  להשים  הכל  אצל  האש  בפעם  אחת  אבל 

אסור  להוסיף  אם  כבר  החבית  אצל  האש 
 :)'פרק אהמגיד (דטרחא שלא לצורך הוא 

–
 




      

)  המכתשת(




)אלא  (
ומיהו  נוהגין :  הגה

רק הגהות  מיימוני  פ(לשנות  קצת  במדוכת  תבלין  

 : וכן ראוי להורות)ג" בשם סמ'ג


     


 
    


    




ומותר  לגרוד  גבינה  ביום :  הגה
טוב  על  הכלי  שהוא  מורג  חרוץ  מיהו  צריך 

 )ד"ש  סימן  קפ"ריב(שינוי  מעט  כמו  דיכת  מלח  
והוא  הדין  מצות  בלא  שינוי  משום  דאין 

 :)ל"מהרי(טחינה באוכלין שהיו טחונין תחלה 


)שלא פירוש  
 ):ישרפנו ויקלקלנו מחמת ריבוי תבלין

–
 

    







ונכרי החולב בהמה ביום : הגה
 )א בתשובה"רשב(טוב  וישראל  רואהו  יש להקל 

אך  נהגו  בו  איסור  ואין  לשנות  מיהו  ביום  טוב 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

הגהות  אשירי (של  גליות  מותר  ביום  טוב  שני  

כרי  לחלוב   ואם  מותר  לומר  לנ)ריש  ביצה
. 'ה  סעיף  כ"בהמתו  בשבת  עיין  לעיל  סימן  ש

  אם  מותר 'י  סעיף  ה"ועיין  לקמן  סימן  תק
 :להעמיד חלב ולעשות גבינה ביום טוב

–
 


ומותר ליקח : הגה

שעושה  גומא הקמח  מן  הכלי  אף  על  פי  

 :)ן פרק קמא דביצה ופרק כירה"ר(בקמח 





ויש  אומרים :  הגה
 )א"רשב(דמותר  ליטול  הצרור  או  הקיסם  בידו  

.  )'ק  גהמגיד  פר(אבל  יש  מחמירין  ואוסרין  



והוא  הדין  דמותר :  הגה

לעשות  על  ידי  נכרי  אפילו  תחלת  הרקידה  אם 
 :)בית יוסף(ישנה קצת 

    
) שרי  אפילו

  ).הפרישה  מאתמול


אלא  אוכל  ומשייר  קצת :  הגה
ולמחר  מפריש  מן  המשוייר  חלה  ומותר 

לאפות  הפת  על  ידי  שיאכל  ממנו  ויפריש  אחר 
ואם  רוצה  יוכל  ללוש  עוד .  )בית  יוסף(כך  חלה  

עיסה  אחת  ביום  טוב  ויצרפם  יחד  ויפריש 
שלש  מערב  יום  טוב מאותה  עיסה  גם  על  מה  

 ומרדכי פרק אלו עוברין ובית 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(

 :)יוסף בשם תוספות פרק קמא דביצה





 



 




 






 




 


 
–

 
    


    


)יורה גדולהפירוש ( 



     

) שלא  יהיו  עצי  איסור
  )ן  פרק  קמא  דביצה"ר()  ניכרים





 


 


     










     



     

     




 





)פירוש 
)  לחזקן


  

 


     





 






 

–
 

     
    




 


 

–
 


הגה :

ודוקא  שיכול  לצלות  בו  בלא  תיקון  אבל  אם 
אינו  יכול  לצלות  בו  כך  ונשבר  ביום  טוב 

רבינו (  ואין  מורין  כן  לרבים  )טור(מותר  לתקנו  

  שלא  יבואו  לתקן  גם  כן  בנשבר )'ירוחם  חלק  ג

והוא  הדין  לכל  המכשירין .  מערב  יום  טוב
 :שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב


     



    
    



 

    



הגה :



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

וכן  נהגו  לשרוף  החוט  הנשאר  בעוף  לאחר 

 :שתפרו בו

     


    
 








והוא :  הגה

מרדכי  סוף (הדין  דאסור  להגעיל  כלי  ביום  טוב  

ומותר .  )'פרק  אז  ואור  זרוע  והגהות  מיימוני  "ע

ללבן  שפוד  שצלו  בו  בשר  שאינו  מלוח  ורוצה 
 :)א מפראג"מהרי(לחזור ולצלות בו ביום טוב 

 



ודין  הדחת  ושפשוף  כלים  ביום  טוב :  הגה

ג  ומותר "דינו  כמו  בשבת  כדאיתא  סימן  שכ
לטלטל  מוקצה  לצורך  אוכל  נפש  ושמחת  יום 

מרדכי  פרק  בכל  מערבין  ובית  יוסף  בשם (טוב  

 :)התוספות פרק קמא דביצה

–

 


     


 


)אם  רוצה  לאוכלו  בו  ביום (

  )'המגיד  פרק  ג(
    








ובטנים ולוזים  :  הגה
שנשתברו  ועדיין  בקליפיהם  לא  מיקרי 

הקליפה  פסולת  כיון  דאורחייהו  בהכי  ועדיין 
 :)טור(מעורבין 




 







ושאר  דיני  סינון :  הגה

ט "ביום  טוב  כמו  בשבת  כדאיתא  סימן  שי
 :)בית יוסף(

) ואין  מעמידין
ן  סוף "  ור'הגהות  מיימוני  פרק  ג()  חלב  ביום  טוב

ן   והוא  הדי)  דביצה  ובית  יוסף  בשם  הרוקח'פרק  ד
ש "ריב(דאין  עושין  חמאה  מן  החלב  ביום  טוב  

 :)א"סימן קכ


 
הגה :

ומותר  למלוח  הרבה  חתיכות  צנון  ביום  טוב 
אם  רוצה  לאכלן  אף  על  פי  שאסור  בשבת  ויש 

 :)ל"מהרי(מחמירין 









הגה :

ום  אבל  מזוית ודוקא  כשמוליכן  ממקום  למק
  או  מבית  לבית )י"בית  יוסף  בשם  רש(לזוית  

 : שרי בכל ענין)אור זרוע(באותו חצר 


 



     








 


    
 
–

 


יש  אומרים  דאסור  להחם  בית  החורף :  הגה

ביום  טוב  דלפעמים  אין  הקור  גדול  ואינו  אלא 

בית (למפונקים  והוי  כמרחץ  ומוגמר  דאסור  

 : ונהגו להקל)יוסף בשם תשובת אשכנזית



אבל  מותר  לרחוץ :  הגה

תינוק  במים  שהוחמו  על  ידי  ישראל  ביום  טוב 
  אבל  אסור  לחמם  לצרכו  אפילו )'מרדכי  פרק  ג(

  אבל  כשצריך )א  מפראג"מהרי(על  ידי  נכרי  
בות להם  לבשל  או  להדיח  אז  מותר  להר

ודין  חמי  טבריה  כמו  בשבת .  )כל  בו(בשבילו  
.  )בית  יוסף(ו  "כדאיתא  סימן  שכ


     

ויש :  הגה
 :)ש"טור והרא(אוסרים בכל ענין וכן נוהגין 

 
     



     


ואסור  לסחוף  כוס :  הגה
מבושם  על  הבגדים  משום  דמוליד  בהן  ריחא 

 :) דביצה'רק ב והגהות אשירי סוף פ'פרק אהמגיד (

–
 




לביתו  אבל  לשלוח :  הגה

הגהות  מיימוני (ם  שרי  "לו  לביתו  על  ידי  עכו

  אבל  עבדו  ושפחתו  וכן )  בשם  אור  זרוע'פרק  א

ם  שבא  מאליו "שליח  שנשתלח  לו  וכן  עכו
מותר  להאכילו  עמו  ולא  חיישינן  שמא  ירבה 

ומותר  להרבות  בשביל  עבדו :  הגה.  בשבילו
ושפחתו  באותה  קדירה  שמבשל  בה  לעצמו 

ם  בכל "  אבל  לשאר  עכו)  דביצה'מרדכי  פרק  ב(
וישראל .  )אורחות  חיים  ותוספות(ענין  אסור  

ו  פת ם  וצריך  לתת  ל"האופה  בתנור  של  עכו
ם  אחד  קודם  אפייה  דאז "אחד  לא  ייחד  לעכו

ם  אלא  יאפה  סתם ויתן לו אחר "אופה  של  עכו
 :)כל בו(כך אחד 


     
    

 


    
אבל  אסור  להוציא  בשבילן  מרשות :  הגה

וכן .  )'פרק  אהגהות  מיימוני  והמגיד  (לרשות  



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

  כי  אם  על )מרדכי(אסור  לגבל  המורסן  לעופות  

ומותר  להרבות  בשביל .  )כל  בו(ידי  שינוי  
הכלבים  באותה  קדירה  שמבשל  בה  לעצמו 

אפילו  אם  יש  לו  דבר  אחר  שיוכל  ליתן 
ן "סף  בשם  הרבית  יו(לכלבים  אם  היה  רוצה  

 :)והירושלמי

–
 


מרדכי  ריש  ביצה  ופרק ()  דהיינו  לטלטלה:  הגה(

  )כל  הכלים
 


 

    





 


 






ואם  יום טוב :  הגה

  ונולדה  בשבת  שלפניהם  מותר '  ב'ביום  א
 :)ל"מהרי( של גליות 'ביום ב















    






הגה :
ונכרי  המביא  ביצים  ביום  טוב  ראשון  ומסיח 

לפי  תומו  שנולדו  מאתמול  מותר  לסמוך  עליו 
ודוקא  ביום  טוב  שחל .  )מרדכי  ריש  ביצה(

באמצע  השבוע  אבל  ביום  טוב  שחל  באחד 

בשבת  שאז  יש  לחוש  שמא  נולדה  בשבת 
ואסור  מדאורייתא  ביום  טוב  אין  נכרי  מסיח 

  ביום  טוב  ראשון  אבל לפי  תומו  נאמן  ודוקא
ביום  טוב  שני  אפילו  ראש  השנה  נאמן  דאינו 

 :)ט"תרומת הדשן סימן ע(אלא דרבנן 
    

    
 


 

–
 

) עיין  לעיל
)  ו"ד  סעיף  כ"סימן  של





ויש  אומרים  דוקא  אם  אפשר :  הגה

 להציל  הקדירה  בלא  כיבוי  אבל  אם  אי  אפשר
להציל  או  לבשל  הקדירה  בענין  אחר  רק 

ן  פרק "ש  ומרדכי  ור"הרא(שיכבה  מותר  לכבות  

  וכן  נראה  לי  עיקר  וכן )א  וטור"  דביצה  ורשב'ב

בבית  אם  ישרף  הבית  לא  יהיה  לו  מקום 
לאכול  שם  ויפסיד  סעודתו  מותר  לכבות  אבל 

אם  יש  לו  בית  אחר  לאכול  שם  אסור  לכבות 
  אורחות בית  יוסף  בשם(משום  הפסד  ממונו  

 :)חיים
     





ומותר  להוסיף  פתילות :  הגה

לנר  דולק  כדי  שיבעיר  הרבה  ויכבה  במהרה 
 :)ן פרק אין צדין"ר(



    

הגה :

ויש  מתירין  לחתוך  נר  של  שעוה  באור  דהיינו 
שמדליקים  גם  למטה  כדי  לקצרה  וכן  נוהגין 

 'הגהות  מיימוני  פרק  ו(אבל  על  ידי  סכין  אסור  

. )ת  פרק  קמא  דביצהוהגהות  אשירי  ומרדכי  ותוספו

ומותר  להעמיד  נר  במקום  שהרוח  שולט  כדי 
שיכבה  אבל  אסור  להעמידו  שם  אם  כבר 

 :)ל"מהרי(הרוח מנשב 



ושיורי  שמן  ופתילה  מותרין :  הגה

אפילו  ביום  טוב  אחר  שבת  או  שני  ימים 

בית  יוסף  בשם  רוב (ש  השנה  טובים  של  רא

 :)הפוסקים






    



 


 





 



    

 



    

)בית  יוסף ()  שאין  בו  נר  דולק

 :)בשם הרוקח



 




 
–

 





) ואפילו  עבר  ונתן
ש  בפירוש  המשנה "ר()  לפיו  ולעסו  אסור  לבלעו

  )  דתרומות'  משנה  ב'פרק  ח




ן לאסרו יש מחמירי:  הגה
טור  בשם  רבינו  תם (עד  מוצאי  יום  טוב  שני  

  ונוהגין  להחמיר  אם  אינו )ג"ש  וסמ"והרא
לצורך  יום  טוב  לצורך  אורחים  ובכהאי  גוונא 

דאז  נוהגין  להקל  לאחרים  שלא  הובא 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

.  )ח"תרומת  הדשן  סימן  ע(בשבילן  
     








     







 







 







נכרי  מסיח  לפי  תומו  שלא  נלקט  היום :  הגה

ג "ועיין  לעיל  סימן  תקי(ם  נאמן  או  ניצוד  היו
 ):'סעיף ו


ולדידן  דנוהגין  להחמיר :  הגה

בשני  ימים  טובים  של  גליות  נמי  דינא  הכי 
ולענין  הלכתא  נראה  דשני  ימים  טובים  של 

ראש  השנה  יש  להחמיר  בשבת  אבל  בשני  יום 
טוב  של  גליות  יש  להקל  בשבת  שהוא 

חריהן  ודוקא  בפירות  שאין  צריכים  הכנה לא
ביום  טוב  שלפני  השבת  אבל  דבר  שצריך 

להכין  ביום  טוב  שני  לצורך  השבת  אסור 
מאחר  דנוהגין  לאסור  ואף  לטלטל  ביום  טוב 

תרומת (שני  אם לא לצורך אורחים וכיוצא בזה 

 :)ח"הדשן סימן ע








    

)יום  טוב  ראשון  (
    

ך  אפילו  לדידן ומותרין  אחר  כ:  הגה

 :שנוהגין להחמיר בשאר דברים כמו שנתבאר


מחצה  על  מחצה :  הגה
בית (או  שידוע  שליקט  לצורך  שניהם  אסור  

 :)ג"יוסף וסמ


     
 

    
    


 









ודוקא :  הגה

שהיה  דעתו  מאתמול  דלית  ביה  איסור  מוקצה 
אבל  אם  לא  היה  דעתו  מאתמול  אף  על  גב 

דלית  ביה  איסור  תחומין  אסור  משום  מוקצה 
דכל  של  ישראל  צריך  הכנה  מבעוד  יום 

בית (  הובא  בשבילו  אסור  ואפילו  למי  שלא

 :)א"יוסף בשם תשובת הרשב
–

 






 






 




   

וכל  כיוצא בזה אפילו דרך רשות הרבים :  הגה
 :)בית יוסף(מותר לשלחן 

–


 




) כמו  שנתבאר  לעיל  סימן

).  'ג  סעיף  ד"שכ







     




)בית ()  וכן  אם  נאפה  בשבת  שלפניו

 :)יוסף








 


כדאיתא  סימן :  הגה
והוא  הדין  דאסור  להטיל  גורלות  ביום .  ג"שכ

ב "טוב  כמו  בשבת  כדאיתא  לעיל  סימן  שכ
 :'סעיף ל


 

–
 




הצריכים  לו  קצת :  הגה
או  שמתיירא  שלא  יגנובו  או  שאר  פסידא 

.  )ק  ורבינו  ירוחם"הגהות  סמ( 
ומותר  לשחוק :  הגה

בכדור  אפילו  ברשות  הרבים  אף  על  גב  שאינו 
  ואם )תוספות  ורבינו  ירוחם(אלא  טיול  בעלמא  

הניח  עירוב  מותר  לטלטל  ולהוציא  כל  שיש 
לו  תורת  כלי  אף  על  פי  שאינן  לצורך  היום 

 :) דביצה'ן פרק ב"ר(כלל 


אבל  מותר  לשלוח :  הגה
לו  על  ידי  נכרי  כגון  שצריך  להחזיר  משכון 

מרדכי  סוף  פרק  קמא (לנכרי  אלם  וכדומה  לזה  

דביצה  ובית  יוסף  בשם  תוספות  פרק  קמא 

 :)דכתובות







 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

הגה :

ולצורך  אוכל  נפש  מותר  לטלטל  הכל  אפילו 
  ומרדכי  ריש  פרק  בכל 'פרק  אם  "רמב(מוקצה  

 :)מערבין



 


)יין  לעיל  סימן וע

 ):ה"ח סעיף ל"ש
     





 


)סרוחהפירוש    (
 


והוא  הדין  אם  זרק :  הגה

חבילות  על  הסכך  דאינן  בטלות  לגבי  הסכך 

 :אם דעתו להסיקן מותר ליטלן משם


 
–

 
)קרשים  שנועלים פירוש  

) בהם החנויות






 


    


 
   

   
) ועיין

 ):'ד סעיף ז"לעיל סימן שי



 ):'ב סעיף ד"כדאיתא סימן שכ(




 

– 


)ז"ועיין לעיל סימן של:( 
–

 
)מן  כי פירוש  

)  ישל  זיתך  כלומר  מפילין  הפירות  לארץ



 


 


)ח "ועיין  לעיל  סימן  של

 ):'סעיף ח
–

 


) ודין  חיגר  דינו  ביום  ביום  טוב  כמו
 ):ז"א סעיף י"ועיין לעיל סימן ש, בשבת

     

    

 
  )שנצמתו  ונעשו פירוש  

 ) קצרים
 

–
 


 


 




 
)פירוש 

)  לשפוך    


הגה :

ה  אם "  בהג'ו  סעיף  ג"ועיין  לעיל  סימן  רמ
 :אדם מצווה על שביתת בהמתו ביום טוב

–
 








    

ודין פדיון הבן כדינו בשבת :  הגה

ט "כך  דינו  ביום  טוב  ועיין  לעיל  סימן  של
 :'סעיף ד


 

–
 

) ועיין

 ):א"ז סעיף י"לעיל סימן ש




    

 
–

 


) לא  יתעסקו  בו  ישראל  ואפילו  יסריח

)  אבל,  ואי  אפשר  בעממין
)ד"ועיין  לעיל  סימן  ש (


)קבר  (




וטוב  ליזהר  לטהרו  על  ידי :  הגה
קש  על  גב  עור  או  נסר  ולא  על  ידי  סדינים 

 :)ב"תרומת הדשן סימן פ(שלא יבא לידי סחיטה 


 


     
)פירוש 

 ) בחפירה













    
אבל  באשכנז :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ובמדינות  אלו  אין  נוהגין  כן  אלא  כל  היכא 

דאפשר  בעממין  עושין  הקבר  והארון 
ותכריכין  על  ידי  עממין  ושאר  הדברים  עושים 

ישראלים  כמו  ביום  טוב  ראשון  אבל  אם  לא 
אפשר  בעממין  מותר  לעשות  הכל  על  ידי 

דשן  סימן מרדכי  הלכות  אבל  ותרומת  ה(ישראלים  

.  )ב"פ
אבל :  הגה

 )בית  יוסף(מותר  לכסותו  בעפר  כדרכו  בחול  

. כן נראה לי, ודלא  כיש מחמירין





) ודין  קריאת
שמע  ותפלה  אם  מת  לו  מת  ביום  טוב  ראשון 

  ולקמן 'א  סעיף  ב"או  שני  עיין  לעיל  סימן  ע
 ):'ח בסעיף ה"סימן תקמ


 


     


    

 


     



 






ומותר :  הגה

להביא  מת  ביום  טוב  שני  מחוץ  לתחום  לתוך 
העיר  לקברו  בקברות  ישראל  אף  על  פי  שהיה 

בית  יוסף  בשם  תשובת (אפשר  לקברו  במקומו  

 :)א"רשב




     

 



ואסור  לקברו  ביום  טוב  אלא :  הגה

 :)בית יוסף(יחו עד למחר מנ


 

     


ודין :  הגה

עיין  ביורה  דעה  סימן ,  צדוק  הדין  ביום  טוב
 ):'א סעיף ו"ת

–
 






)פירוש 

ענין  העירוב  הוא  שיבשל  ויאפה  מיום  טוב 
לשבת  עם  מה  שבשל  ואפה  כבר  מערב  יום 

בת  ונמצא  שלא  התחיל  מלאכה טוב  לשם  ש
ומותר :  הגה).  ביום  טוב  אלא  גמר  אותה

מרדכי (להניח  עירוב  זה  אפילו  ספק  חשיכה  

 :)סוף פרק במה מדליקין


 


הגה :
אור  זרוע (צריכין  לכתחלה  בפת  כביצה  ויש  מ

 : וכן נוהגין לכתחלה)בשם ירושלמי


 



    


     
)והוא  הדין  שאר  פירות  מבושלים (

 



 





) והוא  הדין  עם  הארץ

  )אור  זרוע()  שאינו  יודע  לערב 



 



אבל :  הגה

מי  שהוא  חוץ  לתחום  אינו  יוצא  בו  אפילו 
הניח  עירוב  תחומין  ויכול  לבוא  לכאן  אלא 

המגיד  פרק (אם  כן  התנה  עליו  המניח  בהדיא  

 :)'ו





הגה :
ואם  דרך  הגדול  להניח  עליהם  סומכין  עליו 

 :)'ן פרק ב"ר(מסתמא 






    )ן ועיין  לעיל  סימ

 )ו"שס


 



   



ל ומי  שאינו  יודע  בלשון  הקודש  יכו:  הגה
 :)ל"מהרי(ז שמבין "לאומרו בלשון לע


 





 



 

 
    


 


     




 


 
     




    



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

    
     
    


ואם  הניח  עירוב :  הגה

ולא  הזכיר  המלאכות  בהדיא  אלא  אמר  בדין 
יהא  שרי  לן  למעבד  כל  צרכנא  הוי  כמי  שלא 

  שמתענה  ביום  טוב ומי.  )אור  זרוע(עירב  כלל  
אסור  לבשל  לאחרים  אפילו  לצורך  בו  ביום 

דהוי  כמי  שלא  הניח  עירוב  שאינו  מבשל 
 :)ו"מהרי(לאחרים 




והוא  הדין  שיוכל  לילך  מבעוד  יום :  הגה

לחדר  בנר  דלוק  לחפש  איזה  דבר  ויניחנו 
.  )טור(ילה  דולק  עד  הל


  

 










     

 

)או  בשוגג  (
     

 


 
–

 
     

   
    

 



)אפילו  אם  הניח  עירוב  תבשילין (

  )  דביצה'ן  פרק  ב"ר(



     

 
–

 
     

    


ואסור  לאכול :  הגה

ממנחה  ולמעלה  בערב  יום  טוב  כמו  בשבת 
  מיהו  אם )'ם  פרק  ו"רמב(שזהו  מכלל  הכבוד  

ערב  יום  טוב  שבת  יכול  לקיים  סעודה 
. שלישית  ויאכל  מעט  פת  לכבוד  יום  טוב

פת  בערב  יום  טוב  לכבוד  יום ומצוה  ללוש  
  כמו  בערב  שבת )ל  הלכות  יום  טוב"מהרי(טוב  

.  ב"כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  רמ




) וביום  טוב  מאחרין  לבוא  לבית

את  משום  שמחת  יום הכנסת  וממהרין  לצ
 :)גמרא פרק הקורא עומד() טוב



    
    


) דין
  כמו  בשבת  ועיין  לעיל  סימן תענית  ביום  טוב

 ):ח"רפ

     





 


   







 
 

–– 













)ח"סימן י' פרק ד, אמונה ובטחון( 


