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 בסיס
 

  שבת דף קמ''א: בהמשנה 'נוטל אדם … והאבן בתוכה',
 … נפיל אתי אבוה לאתויי',  'אמרי דבי רבי ינאי (בסוף העמוד)וגמרא 

 'כלכלה והאבן בתוכה … דופן לכלכלה', ותוד''ה ונישדינהו (קמ''ב.)וגמרא שם 
 האסור', משנה שם דף קמ''ב: וגמ' '… בסיס לדבר 

 וגמרא שם 'היתה בין החביות מגביה: … מטלטלו ועודן עליו,
 ד''ה נוטל הכסוי (כ''ב: בדפי רי''ף) ר''ןוולעיל דף נ''א. רש''י ד''ה הרי זה נוטל, ותוד''ה או שטמן, 

 שו''ע סימן ש''ט ומשנ''ב שם 
  

מהבסיס עצמו.  הגר''ז (רע''ז ו') כ'    שמקצה דעתלהמוקצה או משום    טפלהוא שנעשה    גדר האיסור בסיסיש לדון אם  

ח ב') מנחת שלמה  שהוא טפל (והביאו רב באדנר), וי''א שמקצה דעת מהבסיס (הגרחפ''ש) ודנו בזה בדברות משה (שבת ל''

  (ב' עמ' קע''ט) מנחת אשר רש''ב כהן ועוד. 

ואינו טפל אבל יש סיבה להקצאה, וכן כשמניח עליו המוקצה בתחילת שבת ודעתו    באופן ששוה  נפקא מינהולפ''ז יל''ד  

שמש להסירו אח''כ, או כשהיה דעתו כשהניחו להשאירו ונמלך והסירו, או חפץ שלהפקר נעשה בסיס, וכלי שמיוחד ל 

וחשב ליטול ההיתר  לאיסור ועכשיו יש עליו היתר, או כשיש היתר שהוא טפל על גבי איסור, או בסיס לאיסור להיתר  

  לפני שבת ושכח, ואם יש בסיס לכלי שמל''א או כשמל''ה. 

אל, , וכן הסתפק נזר ישראם נעשה בסיס כשכלי שמלאכתו לאיסור מונח עליוהפמ''ג (פתיחה לש''ח משב''ז ד') הסתפק 

  וחו''ש כ' שהוא מחל' ראשונים ומצוי בתיק הטלית כשמתפילין מונחים על הטלית. 

שאין דין בסיס כשמונח עליו כשמל''א (ישועות יעקב הגרשז''א אזנ''ד), וי''א שנעשה בסיס (ערוה''ש (ומתר ולמעשה, י''א  

נידון זה ביסוד איסור טלטול כשמל''א שאם    לטלטל לצורך גו''מ) תהל''ד הגריש''א הגרח''ק ארחו''ש הגרי''ב), ויש תולים 

דין מוקצה (הגרשז''א אזנ''ד שלמי יהונתן הל' שב''ש ועוד).   הוא מדין גזירת כלים אין עושה בסיס משא''כ אם הוא מ

וכה''ג כשצריך הבסיס לגופו החמיר מנח''י (ח' כ''ב) שיש לנער הכשמל''א מעליו, אבל ארחו''ש הקיל ליטלו בידים שזה 

מאיליו אבל  רך מקומו, וכשצריך למקומו של הבסיס יש לטלטל כולו ביחד אא''כ יכול ליטלו באופן שהלמעלה יפול  לצו

  אין לעשות פעולת ניעור (מילואים אות ט''ו).

ולפ''ז לא יצטרך לנערו לפני שיטלטל הבסיס כגון במפתח שאי''צ לו היום    כשמל''ה אינו עושה בסיסצידד מנח''י שעכ''פ  

  יחד עם שאר מפתחות, אבל מדייק מהט''ז משמע שגם בזה יצטרך לנער. שהוא ב
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 ב,סי' ש''ח סעיף נ''ב, ומשנ''
 ומ''ב סי' ש''ז ס''ק נ''ו, וסי' שכ''ה ס''ק ל''ו 

  שערי תשובה או''ח סי' תקי''א סוף ס''ק ד' 
  חזו''א או''ח סי' מ''ג ס''ק כ'

חשוב אצל עשירים והוי מוקצה אע''פ שהוא ראוי לעניים ואינו מוקצה אינו    שיורי לבנהמבואר בגמ' (מ''ז.) שחתיכות של  
 לעניים. 

אינו מוקצה משום שדעתו עליו כיון שיכול להתיר הנדר, ומשמע שאי   שמאכל שנדר שלא לאוכלהמ''ו:)  ומבואר בגמ' (
 לאו הכי היה מוקצה אע''פ שלכאו' ראוי לשאר אנשים שלא נדרו. 

 צה גם כשנמצא אצל ישראל שאינו יוכל לאוכלו כיון שראויה בשביל כהן. אינו מוק תרומהומבואר בגמ' ש

כמו שמוכח מתרומה, חוץ מבגדי עניים שאינו ראוי    מה שראוי לא' מותר גם לשני ''ז: ד''ה כיון) שבעצם  (קכתוס'  וחילק  
יירי כשבעל הפרי אסרו  באמת כשאסור רק לא' אינו מוקצה ומשלעשיר מחמת גריעותא, ובנדר ביאר תוס' (מ''ו: ד''ה מי)  

אחר שהתיר נדרו בשבת כיון שהוקצה לו ביהש''מ לפני  או שעכ''פ אסור באכילה לזה שנדר הנאה ממנו גם    ,על כל העולם
כ' שמה שאינו ראוי לא' באמת הוי מוקצה בשבילו אע''פ שראוי לשני כמבואר בבגדי עניים וזהו ג''כ    הר''ןשהתיר נדרו.  ו

ומד לזה  ותי' שער המלך שכיון שעיקרו הוא לכהן ע   ,למה תרומה אינו מוקצה לישראללפי הר"ן 'ז הפשט בנדר, וצ''ב לפ'
ואינו מוקצה, ופמ''ג (אש''א ע''ט) חילק שהר''ן אסר רק בנדר שדחייה בידים או שבתרומה אצל בעליו ישראל באמת י''ל  

  נו מוקצה. שהוא מוקצה לכל, והגמ' מיירי כשהוא אצל ישראל שאינו בעליו ולכן אי

ותר לטלטל (כתוס' רשב''א תוס''ש ואינו אסור על כל העולם קי''ל שמ  אסור לבעליו מחמת איסוראבחפץ שולמעשה  
  ר. פמ''ג גר''ז מ''ב (ס''ק ק''ע, ובסי' ש''ז ס''ק נ''ו, ושכ''ה ס''ק ל''ו) ערוה''ש שש''כ), והר''ן מחמי

לעניים שהם , וי''א שמוקצה רק  מוקצה לעשיר וגם לעניעניים הוי  כגון בגדי    שאינו ראוי לבעליו מחמת גריעותא ובחפץ   
  (ט''ז מג''א תוס''ש שו''ש מ''ב (ס''ק ק''ע) יבי''א שש''כ).  גם לשאר עניים''ח), וי''א (שלט''ג ב מבני ביתו

(ק''ע) ערוה''ש    (ט''ז תוס''ש בה''ט שו''ש מ''ב   לעשיר שבבית העני, וי''א שמותר רק  כשבעליו עני אינו מוקצה גם לעשירו
  ''ג כ')). (חזו''א (מ לעשיר שאינו בבית הענייבי''א שש''כ), וי''א שמותר גם 

לא' אינו    שרק אינו ראויבעיני העשיר, אבל כל דבר  רק משום שגרועתהלה לדוד חילק שבגד עני בבית עשיר הוי מוקצה 
ובר חולק שמאכל בהמה    צויין, והגר''צמוקצה כשמצוי אצל אחרים שראוי להם, וכמו שמאכל בהמה ועוף מותר כשמ

  שאני מפני שעומד להשתמש בו ליתנו לבהמתו, וע' פמ''ג (משב''ז כ''ה) ומש''כ לעיל סעיף כ''ט בביאורו.

כשאוסר רק לחומרא או מחמת  הוי מוקצה אע''פ שאחרים סוברים שהוא מותר, אבל  סובר שהחפץ אסור מדינא  כשא'  
  אינו מוקצה.  מנהג

בו (שבה''ל ט' ע''ח), ור' משה (אג''מ ה' כ''ב ב') מחלק בספרים  לעבריין שנוהג להשתמש  גם  ר הוי כשמל''א  דבר שהוא אסו
שאוסר לקרוא בהם וכ' שאסור בטלטול רק למי שנוהג שלא לקרוא בהם, וי''א שגם בדבר האסור אינו מוקצה לעבריין  

בו''א אסר לטלטל מוקצה בבית גוי,  גרשז''א).  ורבשעובר ונוהג להשתמש בו שלא הקצהו (בית יצחק הובא במהרש''ם ה
  וגם אסר לעבריין כשחוזר בתשובה. 

שאינו מוקצה כיון שאסור רק מחומרא או מנהג או משום שראוי לחולים וקטנים    בקטניות בפסח וגעבראכץולפ''ז הקילו  
גם להמחמירים    מצות מכונה ב ).  וכן הדין  וספרדים (חזו''א (מ''ט ט''ו וט''ז) אזנ''ד הגריש''א שש'''כ שלמי יהודה ארחו''ש

 בסיגרי'לאכול רק מצות יד, אא''כ הם נוקטים כשמצת מכונה אסור מדינא (הגרח''ק דברות מנחם פסק''ת).  וכן הדין  
 חמץ ביום ח' להמחמיר שלא לעשן ביו''ט, אא''כ סובר שאסור מדינא (שעה''מ שע''ת ארחו''ש),  והסתפק רב נבנצל לגבי 

  בא''י.  בן חו''ל שנמצאשל פסח ל

הקיל ר' משה (או''ח ה' כ''ב כ''ז) שאינו מוקצה אע''פ שאסור לגדולים    משחקים שקטנים משחקים בהם בשבתולענין  
לשחק בהם (וכן הקילו ר' יעקב יבי''א משנ''ה רב בעלסקי רש''ב כהן), והגריש''א החמיר.  וכן החמיר הגריש''א (והגרח''ק) 

אא''כ שומרו לעיטוף וכדומה, ואג''מ (ה' כ''ב ב') מיקל למי שקורא ספרי חשק   וקצה מחמת גופו שעיתון חילוני נחשב מ
   שאינו יודע שאסור שאינו מוקצה אצלו.  וע' שבה''ל (ט' ע''ח).

  אגרות משה או"ח ה' כ"ב כ"ז
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  ח שו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן ע"                     ד' –אגרות משה או"ח ה' כ"ב א' 
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 סימן ש''ט סעיף א'

בידו אסור שמא יפול ויבא האב  כשדינר    ומ"מאא''כ יש לו געגועין הקילו כדי שלא יחלה,    לשאת בנו כשאבן בידו אסור  

  להגביה הדינר. 

נחשב  להרגיע לבןן ארחו''ש הל' שב''ש (שהבן נטל לצורך גופו אין איסור בכלל (שלמי יהונתכשמל'''א כשאינו אבן אלא 

צורך גופו של הכלי) נחלת ישראל), אבל כשאינו לצורך גופו משמע מהמג''א (ש''ח סוף ס''ק י''ח) לפי המחצה''ש שאסור,  

שיגבי לחשוש  שיש  הוא חשוב  וארחו''ש החמיר אם  שמותר,  בפמ''ג משמע  והעיר  אבל  בדינר,  שגזרו  כמו  יפול  הו אם 

  מקילים שלהגביהו ליתנו להתינוק מותר שנכלל בהיתר לצורך גופו.  הגרי''ש שיש 

ערך   שאר מוקצה שמקפיד עליוהחיי אדם כ' שהחמירו בדינר או   וי''א דהיינו דבר שהוא בעל  וכ''כ תולדות שמואל, 

היה מטבעות    חו''ש כ' כל שחושש להפסידו, וברית עולם צידד שאם(שש''כ רב באדנר רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש), ו

ששוות פחות מדינר דינו כאבן, והגרי''ב הקיל במטבע של עשר שקל, ואסור בדבר שמקפיד וחס שלא להשאירו במקומו  

  בארץ כשנפל. 

חושש כ''כ וגם יכול  , שי''ל בבית אינו  רק בחצר שאינו משתמר או גם בביתהסתפק שבו''י אם החשש שיטול הדינר הוא 

  'כ הוא באמת דבר שמקפיד שלא יישאר על הריצפה. להצניעו ע''י דחיפה ברגל אא'

ממי שהוא שהוא בידו ולהמשיך בטלטולו.  והק' ארחו''ש  עודה בידו מתיר גם לאדם אחר ליטלו  יש נידון אם ההיתר של  

  ת האבן מידו ולהמשיך בטלטולו.  וי'''ל. הצד שמותר א''כ למה אסור להגביה תינוק עם אבן הא מותר גם לקחפי ל

ובלי זה אינו נחשב צורך (תוס' רי''ד ריטב''א, קרן אורה  שעי''ז נחשב טלטול מן הצד לצורך  י''מ  געגועים    ההיתר של 

יב מטלטל האבן כמ''ש הפמ''ג (אש''א א', ושו''ש).  בביאור הרמב''ם הגרי''ב) וכן משמע קצת לשון השו''ע שכ' שלא חש

בוש ב''ח עט''צ מג''א (ס''ק א') ח''א מ''ב (ס''ק ב' וס''ק ד')), וע'  (רש''י ר''ן פרישה ל  משום סכנת חולישההיתר הוא    וי''מ

חזו''א (סי' מ''ז ס''ק ב'), ובגר''ז וערוה''ש משמע כצירוף בין ב' הטעמים, והעיר תהל''ד שלא הבין כונת הגר''ז שהביא ב'  

  רך.שגם עי''ז הוי טלטול מן הצד לצוגם לצרכים אחרים נ''מ אם נתיר הטעמים, ואולי יש  

כיון שצריך גם להאבן   שאינו לצורך היתרכיון הוא  שאינו מותר משום טלטול מה''צ לצורךהטעם שלפי רש''י יש לבאר 

''א (כמו לטלטל ע''י סכין  לטלטל ככה (הגרשז  כיון שאין שינוי(נהר שלום חזו''א הגרחפ''ש), או מפני שאינו נחשב מן הצד  

מ''א י''ז) מבואר שאי''צ שינוי, וע' מ''ב (שכ''ח ס''ק נ''ח ושעה''צ ס''ק ל''ד) ומש''כ  ובגר''א (שכ''ח על ר  ,ומזלג) הגרחפ''ש)

  שם בשם הפמ''ג, ושלמי יהונתן צידד שאינו מן הצד כיון שהתינוק אוחזו ומטלטלו כדרכו.

תינוק לצורך כשצריך להביא ה כגון בתוך כלי, או  ק אוחזו באופן של טלטול מן הצד  התינובין טעם ראשון לשני כש  נ''מ

שמותר לפי החזו''א    טלטול תינוק שיש לו צואה בטיטולדהוי לצורך דבר המותר (שערי מוקצה).  ונ''מ ב  סעודת שבת

  להתורי''ד מותר רק לצורך. ויל''ע לפי הגרשז''א, וגם להחזו''א יצטרך ניעור אבל כשהוא טירחא אי''צ (הגרי''ש), ו
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ק משתוקק ביותר שירימוהו, וחו''ש כ' שהוא כשא''א להרגיעו בלי זה, וכ' ארחו''ש  כ' שש''כ דהיינו כשהתינוגדר געגועין  

שאי''צ שיגרום לחולי גמור אלא שיהיה נזק מסויים לבריאותו.  והגרי''ב אמר שאע''פ שהמג''א ומ''ב החמירו כרש''י  

משום טלטול מן הצד בכל אופן    וריטב''א ותוס' שמותר  כתוס רי''דהמנהג הוא להקל  סכנת חולי מ''מ    שמותר רק במקום

  שהוא לצורך שאז אי''צ לנער וכן ראוי להורות. 

ותי'    ,ו בדינרר''כ למה אסוא  שבות לחולה שאין בו סכנההעיר הפמ''ג (אש''א א') דקי''ל בסי' שכ''ח סעיף י''ז להתיר  

רק חשש שיחלה, או שכונתו אע''פ    וצידד שבה''ל (ה' מ''ג) שר''ל שאינו ממש חולה שאין בו סכנה  ,גזרו טפישצ''ל שכאן  

שדומה לחולה שאיב''ס החמירו כיון שהוא מצב רגיל תמידי, ואח''כ צידד דנחשב כטלטול ממש ובאמת הקילו באבן  

  משום שבות לחולה שאיב''ס, ואולי החמירו בדינר אטו רה''ר ע''ש. 

המהלך ברגליו (רש''י מאירי ב''ח נחל''צ    כשדינר בידו גם אם אינו מגביה התינוק אלא אוחז ביד התינוקי''א שאסרו  

שכנה''ג עו''ש מג''א (ס''ק י''ח יש להחמיר) מקו''ח גר''ז קיצושו''ע בא''ח תורת שבת יבי''א שש''כ), ויש מקילים (רמב''ן  

(א''ר ביה''ל    ), ויש מקילים עכ''פ כשיש געגועין)רי''ב (המנהג להקל וכן ראוי להורותלהר''ן דה''ח הגוהבוא בר''ן נ''י שיטה  

תולדות שמואל רב באדנר רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש), והל' שב''ש הקיל לצורך גם כשאין ממש געגועין, וכה''ח כ' 

  הקל בשעת הדחק לסמוך על הי''א. שהשו''ע כ' סתם וי''א (וכ''כ לבוש ח''א וערוה''ש) שדעתו לפסוק כהסתם ול

  , ויש מחמירים.נוק רק עומד במקומו ואינו מהלך, או כשיושב על ברכי אביואם התיודייק נחלת ישראל שלכו''ע מותר 

שזהו טלטול המוקצה ע''י דבר אחר    לנער יד התינוק כדי שיפולכשהתינוק אוחז דינר או מוקצה בעל ערך י''א שאסור  

להציל התינוק מנערו סד (הגריש''א חו''ש שלמי יהונתן נחלת ישראל ארחו''ש), ויש מקילים אם פלצורך המוקצה שלא י

שזהו לצורך היתר    לצורך כדי ליקח התינוק אח''כ בידושזהו לצורך היתר (שלמי יהונתן) ויש מקילים גם    מאיסור מוקצה

  (ארחו''ש). 

  ה השניה דף מ"ט. 'טומנין בשלחין ... והן נופלות'משנ

  רשב"א דף נ"א. סוף ד"ה הא דתניא טמן 

  דופן לכלכלה' משנה קמ"א:, וגמרא קמ"ב. 'כלכלה ... 

  משנה סוף דף קכ"ה. 

  'תנו רבנן פגה ... בן תדאי', ותוס ד"ה האי .קכ"ג

  : וגמרא ' ... לדבר האסור' משנה קמ"ב

  בעל המאור מ"ז: 

  גמרא דף מ"ה: 'קינה ... לתרנגולין', ותוס' ד"ה דאית  
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  , ורש"י שםמשנה השניה דף מ"ט. 'טומנין בשלחין ... והן נופלות'

  ף ד"ה הא דתניא טמן רשב"א דף נ"א. סו

''י ההגבהה יפלו, וביארו רש''י  (מ''ט.) מבואר שמותר להגביה כיסוי קדירה שיש עליו גיזי צמר שהם מקוצה וע  במשנה
 נתכוין להניחם דוקא שיהיו על הכיסוי שלא    וביאר הב''י  ,הרשאין הכיסוי בסיס שהוא עשוי רק לכסות הקדי והרע''ב  

שאין המפה בסיס שכונתו להניח  לנר שעל מפה שעל השלחן  מד מזה הבית מאיר  אלא רצה שיטמין הקדירה בהם, ול
  ולא להיות בסיס להנר, והביאו שעה''צ ס''ק כ''ד.   ןכסות השלחהנר על השלחן והמפה הוא שם ל

  ולפי ר''ת הכיסוי הוי בסיס ומותר רק מפני שלא היה בדעתו להשאירו שם, והל' שב''ש כ' להחמיר אא''כ במקום צורך.

ס''ק כ''ט) תורת שבת והרבה פוסקים כ' כרש''י (בעה''מ רשב''א ר''ן מג''א תוס''ש דה''ח גר''ז מ''ב (רנ''ט ס'' ט', שי''א  
  מוקצה המונח על ניירות כדי שלא יעופו קצוה''ש כה''ח תולד''ש שש''כ רב באדנר רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש (לפ''ז  

שאינו משמש להצמר אדרבה    משום  ''א (רנ''ט ס''ק ו') הנ''ל ביארו שאין הכיסוי בסיסאינו בסיס)).  והרשב''א ור''ן ומג
, וכ' רע''א שגם כונת רש''י הוא לסברת הרשב'''א ור''ן ומג''א, וכן הביא המ''ב הנ''ל הסבר זה, הצמר משמש להקדירה

  ובשעה''צ הנ''ל הביא הב''מ שביאר שיטת רש''י כסברת הב''י. 

לגוף הקומקום והחום נשאר  עם הכשר ממכון צומת שהבסיס נשאר מחובר    ף שיש בו מצב שבתקומקום חשמלי נשל
מאורר או מנורה חשמלי  ן אם הקומקום נחשב בסיס למים או להגוף חימום.  ומובא בשם ר' משה שבמצב קבוע יש לדו

אבל החמיר    ,יר משמשים יחדוכן הקיל הגר''ע אויערבאך במיחם כיון שהגוף חימום והמכש  ,הוי כשמל''ה  שנדלק מע''ש
ר''א וייס הקיל שאינו כשלהבת ואולי  בפלאטה או תנור חימום שעיקרו לאפשר שימוש בהגוף חימום ודומה יותר לנר, ו

שהחמיר והביא ב' מקורות    )י''ט סעיף קפ''א הערה רמ''ו ומילואים אות ז'פרק  הוי כשמל''ה ואולי כשמל''א, וע' ארחו''ש (
ור וא' להיתר, והביא שהגר''ש אויערבאך החמיר, והגריש''א הקיל שהוא כשמל''א ומ''מ החמיר כיון  מהגרשז''א א' לאיס

ד להו מקום.  וסיכם הגרי''ש צדדי ההיתר: על פי סוגיין שהגוף חימום הוא לשמש המים לכן אין המכשיר בסיס  שמייח
לשבת, ועוד יש להתיר אם נאמר שהגוף חימום  לו, ועוד צד להתיר הוא שי''ל שהמים הם חשובים יותר כיון שצריך להם 

שלהבת שאינו כלי, ועוד י''ל שגוף חימום הוי כלי ואינו  והמכשיר משמשים יחד והוי כלי א' ביחד לכן אין לאסור מצד  
  כשלהבת. 

ש איסור  י''א  גבי  על  בסיס  היתר  להחמאינו  צידד  והפמ''ג  הגרי''ב),  אשר  מנחת  אזנ''ד  ישורון  יסודי  דע''ת  יר  (ב''ח 
בתוכו) שלמי יהונתן    drawer(כגון שלחן שתלויה בו מגירה    והסתפק, ולמעשה יש מחמירין (הגריש''א שש''כ ארחו''ש

שתלויין בהם כביסה, ואזנ''ד    clothes pins  אטבי כביסה.  ולכן החמירו הגריש''א שש''כ וארחו''ש ב)(לחוש לכתחילה)
ותם, שנחשבים בסיס להקדירה והמנורה כיון שמשמש א   י של מנורהכיסוי קדירה וכיסומיר הגריש''א בהקיל.  וכן הח

, אבל לא מדין בסיס אלא משום שהמשמש בכיסוי למחשב או טלפוןוחו''ש ושלמי יהונתן הקילו.  וכן החמיר הגרשז''א  
 . למוקצה הוי מוקצה

   ארחות שבת                                                רשב"א שבת דף נ"א. סוף ד"ה הא דתניא טמן
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  ד'  –סעיף א'   סימן ש''ט

הוי בסיס, אבל כשיש בה גם פירות הוי בסיס לאיסור והיתר ומותר לטלטלה,    כלכלה שאבן בתוכהמבואר בגמ' (קמ''ב.) ש
פשר אבל אם עי''ז הפירות יתלכלכו אינו צריך.  ומ''מ צריך לנער האבן כשא  ,הכלכלה אם אפשרמ  אלא שיש לשפוך האבן 

  ממלא החור ונהיה חלק מדופן הכלכלה. אא''כ הכלכלה יש בה חור והאבן 

יפה ולא יפול, האבן  האבן קשור להדלעת  ודלעת שממלאין בה מים, ונתנו בתוכה אבן להכבידה שירד לתוך המים, אם  
  . (גמ' קכ"ה.) נחשב ככלי, אבל אי לאו הכי האבן הוי מוקצה, והדלעת הוי בסיס

אבן, ותי' שמיירי כשגם רוצה להצניע האבן שם והוי לצורך  הא אינו משמש את ההוי הדלעת בסיס  למהוהק' הריטב''א 
  האבן, והביא שר''ת חילק בין אם הונח על דעת לסלק בשבת או על דעת שיהיה שם עד מוצ''ש. 

בסיס.  ופירש''י    אם הניחו מדעת אז החבית הוי בסיס ואם שכחו שם אינו  אבן שע''פ חביתואיתא בגמ' (בדף קכ''ה:) ש 
תר לטלטל החבית או לא.  ותמהו (מהרש''א תוס''ש רע''א ועוד) למה לא פירש''י שהוא גם נ''מ גבי  שהנ''מ הוא אם מו 

, ולפ''ז י''ל  שנחשב בסיס רק כשההיתר משמש להאיסורמתי מותר לנערו ולטלטלו ומתי אסור.  ותי' עפ''י הבעה''מ  
.  וביאר  לנער אבל אסור לטלטל בלי ניעור  ובלי זה אינו בסיס גמור ומותרגמור  שרש''י סובר שרק כה''ג נחשב בסיס  

  שבו''י עפי''ז מש''כ מ''ב בשם רש''י שדלעת הוי בסיס לאבן שיל''פ שאינו בסיס גמור אלא צריך לנער ואז מותר לטלטל. 

) דהיינו משום שנחשב כאילו  ימותר לטלטלו, וביאר תוס' (קמ''א: ד''ה א  בסיס לאיסור והיתר אם ההיתר יותר חשוב
  , והביאו הט''ז (סי' שי''א ס''ק ה', וכ''כ לבו''ש תוס''ש ומ''ב (ס''ק ט') ועוד).ס רק לההיתר שהאיסור בטל לההוא בסי

הוי בסיס כשהניחו שם מדעת ויש לנערו לפני שמטלטלו ואם הוא במקום    שאבן שע''פ חביתאיתא במשנה ובגמ' (קמ''ב:)  
באופן ו האבן על גביו אינו בסיס.  והבעה''מ ביאר שמדובר  למקום שאפשר לנערו, אבל אם שכחטלו  מטלשא''א לנערו  

, ולא כשהניחו רק ככיסוי, שאז אינו בסיס.  וביארו הפוסקים שמדובר באופן שיש יין וכדומה  שהחבית משמש להאבן
שפי' נים  ו בסיס לאיסור ולהיתר.  ותי' האחרובתוך החבית (רש''י רשב''א ר''ן נ''י ועוד) ודלא כהלבוש.  וצ''ב למה אינ

(תוס''ש פמ''ג מחצה''ש דה''ח רע''א ביה''ל (ס''ד ד''ה ואם) תהל''ד), וביאר חו''ש    ןבהחבית למעלה הוא בסיס רק להא
להוציא האוכלים אלא    כיון שא''אשאפשר לחלק ב' המקומות לשימושים שונים.  ובמאירי תי'  שאמרי' כן רק במקום  

לא אמרינן כן), וע'    כשאפשר להוציא היין דרך ברזנחשב בסיס להאבן (וכ''כ תורת שבת או''ש הגרשז''א (  החבית   דרך פי
ערוה''ש (סעיף י' וסיעף י''ב) שכ' כיון שהיין היה שם מכבר והאבן עסקו בו סמוך לביהשמ''ש נעשה בסיס להאבן.  ותורת  

יפלו צרורות לתוכו.  ונ''מ מכל הנ''ל לענין שלחן שיש עליו איסור ויש    יין כיון שהיין צריך לו שלאשבת תי' שאינו בטל לה
.  ומשמע מכמה מאחרונים הנ''ל שאפשר לחלק חפץ לב' שיהיה רק חלק  , ויתבאר להלן בעז"הבמגירה שבתוכו היתר

שבת וקצוה''ש    שר לחלק חפץ א', וכ''כ תורת בסיס ולא משמע כן בהרשב''א (נ''א. ד''ה הא).  וב''מ הק' באמת איך אפ
  שצ''ע לומר כן. 

י''א שנעשה כולו (פמ''ג דה''ח אש''א מנחת שבת שש''כ), ו  נרות שעל מפה י''א שרק מקום העמדת הנרות הוי בסיס
פמ''ג ולבו''ש.     (לבו''ש (על ט''ז ס''ק א') אג''מ (ד' ע''ג ד''ה אבל) שלמי יהונתן), ושעה''צ (ס''ק כ''ד) הביא המחל'  בסיס

חלקים המפה קשה איך מהני הנחת חלה, וחילקו שבות יצחק ושלמי יהונתן שמפה עליונה יש לו ב' השתמשויות  ולמ''ד שמ
נעשה בסיס,  חלק המפה היורד מהשלחן מסביב  לכן אפשר לחלקו, ולא המפה התחתונה.  ויש מחמירים לפי הלבו''ש שגם  

  סיס. וי''א שאפי' להלבו''ש אינו נעשית ב

אינו בסיס, כן הקילו עוד ראשונים (תוס' מ''ד. בעה''ת סמ''ג הגה''מ  להיות שם כל השבת    שכשמניח שלאשיטת ר''ת  
שיש   משמע  השו''ע  אבל  וקציעה,  מור  הקיל  ולמעשה  רשב''א).   (רש''י  מחמירים  ויש  מרדכי),  הגה''א  בעה''מ  יראים 

ו  כי''א,  ר''ת  (ב'כ' הפ  למעשהלהחמיר שכ''כ בסתם והוי  א''ר תוס''ש  וסקים להקל במקום פסידא  ז')  (ס''ק  'ח מג''א 
שש''כ  מחצה''ש גר''ז דה''ח ח''א תפא''י מ''ב (ס''ק כ''א, ובסי' רע''ז ס''ק י''ח) ערוה''ש קצוה''ש כה''ח אג''מ ברית עולם  

  רב באדנר רש''ב כהן ארחו''ש ועוד). 

ניעור מותרי''א   עפ''י תוס'  באופן הנ"ל    שרק  מ'(רע''א  והביאו  ד''ה האי)  וכ''כ  קכ''ג.  כדי,  ד''ה  וביה''ל  כ''א  (ס''ק  'ב 
דעתו לסלקו רק החזו''א ושש''כ וארחו''ש), וי''א שמותר לטלטל לצורך מקומו (מטה יהודה בית מאיר גר''ז).  ואם היה  

  כ''ב)). נחשב כמניח ע''ד להיות שם כל השבת (פמ''ג (א''א ס''ק ז') מ''ב (ס''ק ביהשמ''ש של מוצ''ש 
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(ס"ק שלא מדעתו לעשותו בסיס (וכ''כ מג''א  שאין אדם אוסר דבר שאינו שלורמ''א פסק להקל ה   סעיף ד' רמ"א

    .גר''ז ח''א קיצשו''ע בא''ח וכל הפוסקיםח') 

 

  נעשה בסיס גם כשאינו שלו ואמרי' מיגו דאתקצאי.  באופן שא''א לנערוכ' הגרשז''א שכשהוא 

לא רצה שיקחו טשולנט בליל שבת והשאיר נר דלוק על  בישיבה  טבח  י''ט הערה תכ''ד) הביא מעשה שבארחו''ש (פרק  

מכסה הקדירה, וכ לדון לאסור כל הטשולנט גם ביום משום בסיס, וצידד להתיר עפ''י הרמ'א אע''פ שהוא אחראי על  

  המטבח מסתמא לא מרשים לו לאסור הטשולנט לבני הישיבה. 

המג''א (ס''ק ח') שנעשה בסיס (וכ''כ א''ר גר''ז ח''א מ''ב  כית חבירו באופן שמסתמא ניחא ליה עשה הבסיס לטובואם 

באופן שהיה בדעתו לסלקו    לצרף ר''ת(ס''ק כ''ז) בא''ח כה''ח ברית עולם רב באדנר ארחו''ש ועוד), ודה''ח הסתפק וצידד  

  באדנר מגי''ס ועוד.  ב (ס''ק כ''ז) וכ''כ ברית עולם רבבאמצע שבת להקל כה''ג שאינו שלו אע"פ שניחא ליה, והביאו מ''

נאסר כשא' מהם הניח חפץ המוקצה על גבי ההיתר, וכ' שערי   בשותפים צידדו שלמי יהונתן הגרש''ד גרוס והל' שב''ש ש

  לעשותו בסיס.  וארחו''ש הסתפק בשותפין וביאר שמצד א' הרי יש לו   אבידה או גזילהמוקצה שא''א לעשות חפץ של  

לו בעלות לייחדו לכל השבת דוקא לזה, והביא שמהרש''ם החמיר, וסיים ארחו''ש  רשות להניח המוקצה עליו אבל אין  

שתלוי בהמצב כמה נחשב ייחודו לייחוד, וכן השיב הגרח''ק שיכול לאסור אם יש לו רשות.  והחמיר דע''ת שיכול לאסור  

  חפץ של הפקר. 

שלמי יהונתן), והחמיר ארחו''ש באופן שיש   ות בסיס ע''י מחשבתו (דע''ת שש''כאין לו מחשבה לכן אינו יכול לעש   קטן

דהוי כייחוד ע''י האב, ועוד צידד שבכל אופן שיש לו רשות אולי מהני ייחודו כיון שמחשבתו    מגירה שייחדו לתשמישתולו  

  ניכרת מתוך מעשיו. 

ל שניזונת  מאככבסיס, ודע''ת היקל אא''כ הוא  יכולים לאסור כלים שבבית    אשתו ובני ביתומנחת שבת הסתפק אם  

שעל זה היא לא גרע משותף, וכן משמע להקל ברב פעלים (גבי הניחו אוכלים תחת המטה), וכן הקיל הגריש''א    ממנו

גם אם לא הקנה להם כגון כרית שלהם משחקים    כלי תשמיש שלהםבדברים שגם בעה''ב משתמש בהם אבל החמיר ב

דבר המסור לרשותם וכ''כ הגר''ע אויערבאך והגר''א קופשיץ,  נו משתמש בהם.  וחו''ש החמיר בכל  וספרי קריאה שהוא אי 

והגר''ש דבליצקי החמיר בכל דבר שהיה מותר להם להשתמש בה, וצידד ארחו''ש שאינו תלוי בבעלות ממונית אלא כמו 

ם לתשמיש שלה, ודברים ששניהם משתמשישהיא אינו יכולה לאסור סטנדר שלו הוא אינו יכול לאסור חפצים המיוחדים  

  בהם דינם כמו כשותפים. 

אינו יכול לאסור כוס של בעה''ב, וכן משמע בשעה''צ (שכ''ה ס''ק א') וארחו''ש כ' שתלוי אם עושה    שאורחרע''א הקיל  

  דבר שדעת בעה''ב נוחה מזה.

לאסור  הגר''א קופשיץ ארחו''ש) אבל יכול  של הישיבה (שבה''ל חו''ש הגר''ע אויערבאך  טנדרסאינה אוסר בחור ישיבה 

שלו בחדר  (שבה''ל),    המטה  שבחדרובישיבה  בהסטנדר    ובשלחן  גם  החמיר  והגרח''ק  כשותפין,  שדינם  ארחו''ש  כ' 

  בהישיבה. 

והסירו   גוי  על כסא באולם ואח''כ הגיע  ניכר איזה כסא  ונתערב הכסא בכסאות אחריםהדליקו נרות  זה    ואינו  הוא 

ר שיש לו מתירין אם אינו בטל או שכה"ג שאפשר להשתמש בו  שנאסר י"א שתלוי במחלוקת הש"ך והצל"ח לענין דב

עכשיו וגם אחרי שבת אינו נחשב ישל"מ (אורח ישראל (צלחת שהיה עליו פושקה ביהשמ"מ ואח"כ נתערב הצלחת בשאר 

דבר שבמנין שאינו בטל או לא שאולי אינו איסור מחמת  הצלחות) והגריש"א הסתפק אם כסא הנאסר משום בסיס נחשב  

  ו, וחו"ש החמיר, ומגי"ס צידד להקל כשאינו ממש שלו ובצירוף שיטת ר"ת, וכעין זה כ' ארחו"ש. עצמ
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משמע בתרוה''ד שנעשה בסיס כיון    הניחו בערב שבת סתםשם, ואם  כשמניח מדעת ולא כששכחו  נעשה בסיס רק  
'ם, אבל ב''י כ' שדינו כשכח (וכ''כ שש''כ כן דייק מ''ב (ס''ק י''ח ושעה''צ ס''ק כ') מלשון הרמב'שיודע שישאר שם בשבת, ו

דעת הוי כדעת  שמניח מ  , ושלמי יהונתן חידש שבע''ש משעה שמסדר הבית לשבת כל)רב באדנר הגרי''ב (להקל בדרבנן)
  הב''י מודה שנחשב מניח. גם  מיד לפני שבתכשמניח  מפורש, וזה חידוש, אבל הגרי''ב אמר ש

(הגרשז''א הגריש''א   ה בדעתו להסירו, ובסוף שכחוי''כ נמלך וההיה בדעתו להניחו לכל השבת, ואחאם   דינו כשכח 
י''א שדינו    היה בדעתו להניחו ונמלך להסירו אלא שאינו יכול להסירושלמי יהונתן הל' שב''ש ארחו''ש פסק''ת).  ואם  

נחשב   ח''כ נמלך להשאירומתחילה נתנו שם בשכחה ואואם      . שדינו כמניח (חו''ש פסק''ת)כשכח (שלמי יהונתן) וי''א  
הניחו מדעת להשאירו שם (חו''ש), וכן אם  כשנזכר סמוך לשבת שמונח שם והשאירו  מניח (ישועויע''ק הגרי''ב), וכן  

הניחו מדעת להשאירו אע''פ אם  ולא היה בדעתו להקצותו ההקצאה נעשה ממילא (חו''ש), וכן  אע''פ שלא חשב על שבת  
שבת על  חשב  בדעתו  שלא  היה  שכל    ולא  חידש  ושש''כ  (חו''ש).   ממילא  נעשה  ההקצאה  דעת  להקצותו  על  שהניח 

כשחשב שמה  דינו כמניח, וכ''כ ארחו''ש לענין    להשאירו אע''פ שעשה כן רק מפני שבטעות חשב שיהיה מותר לטלטלו
הניחו בטעות אם    דינו כשכח, וכן  הניח באונסאבל י''א שר' משה הקיל בכה''ג.   מ''מ נעשה בסיס,  שמניח אינו מוקצה  

  הניח מדעת ואח''כ הוסר ע''י אחר בלי ידיעת הבעליםולא על השלחן שהתכוון להניחו עליו הוי כשכח.     על שלחן אחר
  בסיס עצמו. צידד ארחו''ש שתלוי בס' הפמ''ג, ולכאו' תלוי אם בסיס נאסר מדין טפל או מדין הקצאת ה

חשב ליטול ההיתר לפני שבת ומותר, ואם    איסור ולהיתרבסיס לכשמונח גם היתר יותר חשוב על הבסיס נחשב  
היה בדעתו להניח היתר  הקיל הגרשז''א שאינו בסיס, והביאו פסק''ת, והגרחפ''ש החמיר.  ואם  ליטול ההיתר,    ושכח

הבסיס  , וד' ע''ג) הגריש''א חו''ש), וצידד הגרשז''א להקל כיון שלא הקצה  הוי בסיס (אג''מ (או''ח ג' נ''א  ושכח להניחו
מדעתו, והעיר הגרי''ש שלכאו' זה סותר למה שהגרשז''א הקיל כששכח ליטול ההיתר ששם כן הקצה הבסיס.  גם אם  

סק''ת), וצידד ולא הניחו מדעת נחשב בסיס לאיסור והיתר (מנחת שבת שש''כ חו''ש ארחו''ש פשכח ההיתר על הבסיס  
  ע''פ שאינו יכול לאסור שלא מדעתו. א כשחבירו הניח ההיתר שם שלא מדעתוארחו''ש להקל גם  

, וי''א שדינו כשכח )נעשה בסיס (תרוה''ד (סי' קפ''ג) ט''ז (ס''ק א', ורנ''ט ב')מניח האיסור באקראי  י''א שגם כש
כמו שרגילים להניח חפצים זה ע''ג מור וקציעה ב''מ גר''ז (  אא''כ עשה כדי שיתיישב עליו בטוב (מאירי מג''א (ס''ק ו')

מפני שאין ריוח לכל חפץ שיהיה לה מקום בפני עצמה, וכן מניח מנורה על המפה רק מפני שהמפה נמצא שם   הזה בתיב
ל במקום להקועיקר רצונו רק להניחו על השלחן) בא''ח קצוה''ש), ופמ''ג הסתפק בזה, ולמעשה הכריע מ''ב (ס''ק י''ח  

'ח ד' ע''ב) ברית עולם שש''כ רב באדנר שלמי יהונתן רש''ב כהן  (וכ''כ ערוה''ש (סעיף י''ג להקל בדרבנן) אג''מ (או' הצורך
ארחו''ש הגרי''ב (לצורך קל, שמשמע בשעה''צ ס''ק כ''ד שהעיקר הוא להקל, רק שלפני שבת יסדר שלא יצטרך או כשבקל 

יה בדעתו  כן)).  וחיי אדם הביא ב' הדיעות ולא הכריע, ודה''ח הקיל במקום שה   אפשר להשתמש בחפץ אחר יש לעשות
  לסלק המוקצה בשבת. 

, החמיר  שמשתמש יותר בהאיסור ונוח לו כךאינו כדי שההיתר ישתמש להמוקצה רק מפני  כשהאיסור מונח על ההיתר ו 
  גריש''א הקיל במקום צורך גדול, וכ''כ הגרי''ב.בא''ח להחשיבו כמניח גם לפי המג''א (וכ''כ רש''ב כהן וקצות השבת), וה 

נחשב כבסיס רק דרך אקראי (גר''ז (ע' מש''כ בשמו לעיל) מ''ב (ס''ק י''ח) קצוה''ש הגרשז''א   לחן מפה שעל השי''א שה
להקל    שש''כ רב באדנר ארחו''ש), וערוה''ש החמיר שנחשב כמניח, וכ''כ אג''מ (ד' ע''ג ד''ה אבל), והגר''ש אויערבך כ'

  ''ט הערה תכ''ד ע''ש).שהמפה נחשב רק כשפסיק ולא כעיקר הבסיס (הובא בארחו''ש פרק י

  ארחות שבת פרק י"ט הערה תכ"ד
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  שעה''צ סימן ש''ט ס''ק כ''ו

  ביה''ל סימן רע''ט סעיף ב' ד''ה אפילו 

  חזון איש או''ח סי' מ''ח ס''ק ח'

הוי בסיס כשיש עליו ביצת אפרוח ונחשב כמניח ולא כשכח  שקינה של תרנגוליןמבואר בגמרא (שבת מ''ה:) דרכו בכך 

(ריטב''א בשם   הכונה הוא שדרכו בכך, ומבואר במפרשים שאינו תלוי אם ממש נעשה לכך אלא  ן שהוא עשוי לכךכיו

''ע ומ''ב (רע''ז ס''ק י''ח) באמת שו. גבי נר על השלחן גם אם דעתו ליטלה, ובקיצו הראב''ד (תשמישה בכך) גר''א (שבת נ''א

ח (כל דבר שדרכו להיות המוקצה עליו) שעה''צ (ש''ט ס''ק כ''ו) תולדות  בענין זה לפי ר''ת והתרומה, וע' להלן) דה''  הקילו

ו (עפ''י השעה''צ  (מגירה שהמוקצה מקומו קבוע שם) הגרי''ב  והקיל  שמואל שש''כ  שלובשו כגם    בבגדי שבתראב''ד, 

  .במוצ''ש ומניח בו מוקצה מ''מ בודאי דעתו לסלקו)

  באמצע השבוע בלי דעת ליטלו, והחמירו הגרח''ק ורב נבנצל שנחשב מניח.   על דלת מקרר  חפץמניח  ויש לדון עפי''ז לענין  

  (שערי מוקצה). וקופת צדקהשלמי יהונתן) (ופח אשפה (שש''כ רש''ב כהן שלמי יהונתן)   בארנקהחמירו ועל פי הנ''ל 

אפילו לשיטת    גם כשהניחו על דעת שלא ישאר לכל השבתשל דרכו בכך יש מחמירים שנחשב בסיס    על פי יסוד הנ''ל

(א''ר גר''א יד אפרים דע''ת חזו''א (מ''ח ח') שבות יצחק), ויש מקילים (ט''ז מקור ברוך מחצה''ש (סוף    ספר התרומה 

תוס''ש בית מאיר ביה''ל  (ג') תפא''י), וי''א שרק בנר יש להחמיר שאין דעתו לסלקו רק שלא ישאר שם כיון שיכבה  ס''ק

יותר חמור (פמ''ג מאמ''ר    שלו הוא  א שלא הותר נר בטלטול כיון שנר שבת חובה ולכן הבסיס ), וי'')' ד''ה אפילוב(רע''ט  

משום איסור כיבוי (רשב''א א''ר מט''י מקו''ח פמ''ג ביה''ל (הנ''ל) ערוה''ש  , ועוד שנר חמור כשהוא דלוק  )ביה''ל (הנ''ל)

 הגריש''א). 

כשדרכו בכך (רא''ה שו''מ חזו''א (מ''ח ח') הגריש''א    צע השבת מבסיס באי''א שאפילו לפי הבעה''מ שייך    ועל פי הנ''ל

  ''א ש''י ח') רע''א חת''ס). מגי''ס ארחו''ש (פרק י''ט הערה ת''ט ותל''ו)), ויש חולקין (פמ''ג (א

תו בדע''ק י''ח), וכשיש  סח ומ''ב (ש''ט סו" למעשה  הובא הדין של קינה של תרנגולת בהמג''א (ש''ט סוף ס''ק ו') ודה

דינו כשכח   דרכו הוא לסלקו קודם שבתהקיל שלמי יהונתן לדונו כשכח גם בכסף בארנק, וכן אם  להסיר המוקצה בע''ש  

  וע' ביה''ל סי' רס''ו סעיף י''ב ושש''כ (פרק כ' הערה ר''נ). ,כ''א ע''שכדמשמע במ''ב ס''ק 

שאין    סולת ולא לנקותו וא''כ גם לפי הבעה''מדרכו להשאיר עליו פ  שצלחת חד פעמי עפ''י הנ''ל צידד הגר"י שטילרמן  

  בסיס באמצע שבת יש להחמיר באלו שנעשה בסיס ואסור לנער המוקצה מעליו ולטלטלו, וסיים שצ''ע. 

  חזון איש או''ח סי' מ''ח ס''ק ח'
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) ו, מבואר במ''ב (ש''ח קט''זלענין חפץ שלא נעשה בסיס ולכתחילה יש לנערו וכשא''א מותר לטלטל  ר א''א לנער דג
כלל כיון  כשקשה לו לנערדהיינו גם   והילוךקשצריך שיהיה קרקע הבית מ, והחזו''א הקיל בדרך  , ום נקי לתשמיש 

, וכן הקיל חו''ש  ולא כשסתם מתעצלאבל דוקא כשהוא בגדר כבוד הבריות    ומתבייש לנערוחו''ש הקיל כשנמצא בציבור  
הני וע''י  בביהכנ''ס  שיצטרככשנמצא  או  המקום  יתלכלך  להקיפועור  הגרח''ק  ו  החמיר  אבל  הגרח''ק,  הקיל  וכן   ,

  ואם ישאירו עד סוף שמונה עשרה יהיה אחרי שקיעה וכ' שינער מיד במקומו. כשהרגיש מעות בכיסו במנחה בע''ש

'מ ח''א מ''ב (רע''ז ס''ק  הקילו הפוסקים שאי''צ לנער (מהר''י ברונא ב''ח פמ''ג ב'  יהיה הפסד להמוקצה ע''י הניעוראם  
''ח, ושעה''צ סי' ש''ט ס''ק י''ז וי''ט) חזו''א הגריש''א שש''כ רב באדנר רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש הגרי''ב), ורע''א  י

  מחמיר וכ''כ ברית עולם.

סר שיש בתוכו קל(אג''מ (ה' כ''א ח' גבי    להסיר מוקצה מבעוד יום כדי שלא לגרום טלטול מן הצד בשבתיש מחמירים  
דלת  וכן    מגירה שיש בתוכו איסור והיתר) הגריש''א (שבות יעקב הביאו לענין  ם עליהם וגם נייר חלקניירות שכתובי

וצרור מפתחות יש  מקרר  ואולי  טירחא,  יש  אם  שהקיל  וי''א  שחייב,  וי''א שאמר  כן  לעשות  הראוי  שמן  שאמר  י''א   ,
חו''ש   שש''כ  הציורים השונים)  בין  רבבוחילוקים  ודלת מקרר)  מגירה  ויש מקילים  (גבי  ועוד),  הגרי''ב  כהן  רש''ב  ''א 

(הגר''ש דבליצקי תשוהנה''ג (לא שמענו) שבה''ק (לא אישתמיט בהפוסקים שיאמרו כן) הגרח''ק (אין המנהג כן) פסק''ת), 
בו רק מוקצה כיון שהוא  וי''א שהגרשז''א הקיל (שלמי יהונתן ארחו''ש שו''ש (בסוף ימיו הקיל בדלת מקרר גם כשיש  

להמקרר) ושש''כ כ' בשמו שרצוי להוריד המוקצה קודם שבת, וי''א עכ''פ בדיעבד יש להקל (הגריש''א חו''ש שלמי  בטל  
  יהונתן רש''ב כהן) וצידד שלמי יהונתן שהוא תלוי בהמחל' מ''ב וחזו''א ביסור היתר טלטול מן הצד, וי''ח. 

''צ מיקל.  והחמיר הגריש''א להסיר מוקצה מע''ש לא  , ואורלבכשמל''אר הנ''ל גם  החמיר שלמ''י בטלטול מן הצד בציו
בשבת, וכ''כ שלמ''י, והסתפק נחלת ישראל אם יחמירו גם  כדי שלא יצטרך לנער  רק שלא לגרום טלטול מן הצד אלא גם  

  .שלא לגרום טלטול בגופו

כ רב באדנר  "אף), וכ''כ אג''מ אזנ''ד שש  ס''ק ז' ובה''ל ד''האין לה דין בסיס כשיש עליו מוקצה (מ''ב (רע''ז    דלתות הבית
(ע' לעיל)    שנכון להסיר ממנו המוקצה מבעוד יוםרש''ב כהן שלמ''י ארחו''ש), ומ''מ החמירו בו הפוסקים   (הגרשז''א 

ק הגרשז''א גבי  גרי''ב) והגרח''ק הקיל, ועמש''כ לעיל גבי פח אשפה התלוי בדלת או במגירה.  והסתפהשש''כ רש''ב כהן  
ולמעשה הקיל (לכתחילה), והסתפק ארחו''ש והביא כן גם מהגר''ש אויערבאך, והגריש''א הקיל בדיעבד    המקררדלת  

שדינו כדלת בית (וכ''כ שש''כ והגר''ע איערבאך (לכתחילה) והגר''א קופשיץ שלמ''י) ויש מחמירים (רבבו''א חו''ש (אינו  
  מהני היתר שבתוך המקרר להחשיבו בסיס לאיסור והיתר.ו כלי א' עם המקרר ו כדלת בית), והגרי''ב הקיל להחשיב

  

  גמרא שבת דף מ''ז. 'אמר רבי זירא אמר רבי אסי ... בגלילא שנו'
  ומ''ב, ,סי' ש''י סעיף ח'

  מ''ב סי' רע''ט ס''ק י', ומ''ב סי' רע''ז ס''ק י''ח ושעה''צ ס''ק כ'
  

  .לטלטלו כשההיתר הוא יותר חשובהיתר מותר שבסיס לאיסור ו (דף מ"ז.) מבואר בגמ'

(מג"א (ס"ק ט') תוס"ש גר"ז מ"ב (ס"ק ולא מה שחשוב אצל העולם  שתלוי בחשיבות דידיהונקטו הפוסקים עפ''י הגמ'  
  ל"ג) ערוה"ש קצוה"ש והפוסקים).

ס, והובא בב"י  דהיינו הבסי   דהיינו המוקצה וגם מהשמן  שההיתר צריך להיות יותר חשוב מהשלהבתמשמע בריב"ש  
רע''ז ס''ק כ' שכן פסק הגר''א במעשה רב, אבל המג''א (רע''ט  (רע"ט ס"ק ד') ומ"ב (רע"ט ס"ק י'), והביא שעה"צ (וט"ז  

שמנהג  כתב  'ק כ'  ס''ק ה') מיקל כל שההיתר חשוב יותר מעצם המוקצה (וכ''כ א''ר גר''ז מ''ב (רע''ז ס''ק י''ח, ושעה''צ ס'
מקו''ח וחת''ס שלכאו' השמן אינו רק בסיס לחוד אלא גם מוקצה    ו'א) שש''כ רב באדנר), והעירלהקל כהמג'  הוא  העולם

  מחמת איסור ע''ש.

להניח לפני    נהגוואי''צ להיות שם לפני הדלקת נרות (ח''א (  להניח החלות על השלחן לפני ביהש''מולמעשה העיקר הוא  
  ע''ז י''ח) כ' שמנהג נכון להניחם קודם הדלק''נ. ושו''ע מנחת שבת הגריש''א), והמ''ב (רהדלק''נ) קיצ

(דברי יציב אורל''צ   מוקצה מחס''כ  וא(הגרשז''א שהוא תכשיט להבית), וי''א שה  כשמל''השלנו הוא    רעלייכטשי''א  
רע''ט  ''ש ארחו''ש), וערוה''ש (ש''ט כ''ג, ו ) חו''ש שלמי יהודה ילקו''י הל' שבפמוטות יקריםברית עולם הגריש''א שש''כ (

שהוא מוקצה גמורה (וכ''כ ברית עולם הגריש''א שלמי יהודה), ור' משה   כשמל''א בלי שימוש היתר כללא') כ' שהם  
  ח ה' כ''ב כ''ח) פסק שהוא כשמל''א ומותר לטלטלו לצורך גו''מ, וע' שבה''ל (ג' צ''א על סי' נ''ו). "(או

לטלטל השלחן (תורת שבת (אינו בטל לככרות ושאר דברים)   להתיר  יותר חשוב גם מהלייכטערשההיתר צריך להיות    י''א
ר מוקצה מחס''כ) חו''ש), וי''א שאי''צ הגרשז''א (כיון שהוא כתכשיט הבית ואינו מוקצה כנ''ל)  עשש''כ (כיון שהלייכט 

 שנמדד בצורך כיון    שחשיבות ככרות ושאר מאכלים יותר חשובנ''ב    שערים מצויינים בהלכה (כמ''ב ס''ק י''ח) שבה''ל (ב'
) מגי''ס (כשדלוקים מוקצים מחמת בסיס ולא מחמת חשיבות  מיוחד ממש להם ואינו מתבטל יותר להנרותהוא  ושלחן  

י''ל  שלחן צדדי  עצמן, רק אחר שכבו והוי בסיס באמצע שבת) הגר''ע אויערבאך (שלחן מתבטל יותר ללחם) ארחו''ש (ב
 ). שמתבטל לנרות
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על השלחן    שתלוי בחשיבות לצורך שבת ולכן מהני לחם כשההיתר חשוב יותר, וכ' הח''א    אינו בסיס  בסיס לאיסור והיתר
וכן אמר החזו''א ואג''מ (ה'  (שיש עליו הנרות, וכ''כ מ''ב (רע''ז י''ח, ושעה''צ י''ז) שמהני לחם ושאר דברים שצריך לשבת  

שיו') שש''כ הגרח''ק רש''ב כהן הגרי''ב (חלות או  ההיתר חשוב יותר לדידיה עכ' ודייק כן מפמ''ג שכ' ,שכ''ב י''ז) שבה''ל ( 
כגון אם נשברו משקפיים שלו בשבת ויש לו משקפיים    אם לא היה חשוב ביהשמ''ש, ולא מהני מה שחשוב כרגע  )סידור)

(תורת שבת הגרשז''א (איזה חפץ היה בוחר    ך כללשתלוי בחשיבותו בדראחרים במגירה עם מוקצה (שערי מוקצה).  וי''א  
  עליו) הגריש''א חו''ש (לפי שויות ממונית) רב נבנצל הגר''ע אויערבאך ארחו''ש), וע' ערוה''ש סי' ש''ט סעיף י''ב.  רתלוו

נו שיש (הגריש''א (כיון שדעתו לאכול ככר זה), הגר''ע אויערבאך (כיון שבזמנ  שיש לו עוד ככרות לחםמהני לחם אע''פ  
שלחן מיועד ללחם), הגרי''ב (דוקא בלחם אמרי' כן שהוא יותר חשוב  אור חשמל לחם יותר עיקרי לסעודה מהנרות וה

והוסיף פמ''ג שאר דברים שצריך   לחם ושאר דברים ג''א הזכיר  מהבשבת מכל דבר, ושאר דברים תלויים במציאות).   
ג''כ הוי   שייןאמר י, וע' קצוה''ש (קי''ב כ''ד) שדן בזה, והגריש''א לשבת, וכ''כ רב באדנר, וילקו''י החמיר שרק לחם מהנ 

  כמו לחם.  הגרח''ק אמר שאולי שעון זהב יתיר השלחן מלהיות בסיס. 

ודאי חשוב יותר מכסף, וכמבואר בלבוש (של''ד ט''ו) לגבי להציל תיק ספר או תפילין שיש   ספר קודשהגריש''א אמר ש
  דליקה. בתוכו גם מעות לענין הצלה מ

, והחזו''א החמיר שהנר יותר  )להקל) הגרח''ק נט''ג ארחו''ש (יש נוהגים)(שבה''ל (מקובל    שספר יותר חשוב מהנרי''א  
חשוב לצורך שבת מספר.  כשנוטל ספר לצורך זה החמיר הגריש''א שצריך לעיין בו דאלא''ה הוי בזיון לספר ליטול אותו  

'ש ציין לסי' שט''ו ס''ק  ן ראוי להשתמש בו לזה וכן החמיר רב נבנצל, וארחו'רק להשתמש בו לזה, ופני מנחם החמיר שאי 
  וי''ל.  ,ע"ש ל'

(גר''ז רש''ש   ומהני אף אחר שסילקובכניסת שבת ואח''כ לסלקו בלילה    שמספיק לתת ההיתר על השלחן בביהש''מי''א  
, ור' משולם אגרא תלה אותו במחל' רש''י  )קמ''ב (רע''ז ס''ק י''ח) כה''ח הגרשז''א צי''א משנ''ה שש''כ וכן צידד הגרח''

כל השבת כר''ת ה''ה שמתיר רק כה''ג, ולרש''י שאוסר גם כשדעתו  ם אוסר כבסיס רק אם דעתו להשאירו  ור''ת שא
לטלטלו רק להסירו ה''ה שמתיר גם כשדעתו להסירו, והביאו דע''ת וקצוה''ש, והמקילים הנ''ל חלקו עליו, וי''א שמהני  

ש''א ס''ק י''ד, וסי' ש''ט משב''ז ס''ק א') הגרי''ב) וי''א  או שישימו עוד היתר עליו עכשיו (פמ''ג (רע''ט א וכשההיתר עלי
  שבמקום שאפשר ראוי להחמיר כהפמ''ג בפרט כשאין הפסד (מנחת שבת ברית עולם הגריש''א ארחו''ש). 

שדינו כבסיס ואסור (תוס''ש לבו''ש ב''מ ח''א בא''ח מ''ב (ש''י ס''ק ל''ג ושעה''צ    י''אבסיס לאיסור והיתר שהם שוין  
ס''ק ל', ורע''ז ס''ק י'''ח, וש''ט ס''ק ט') קצוה''ש כה''ח תולדות שמואל יסודי ישורון שש'''כ ארחו''ש), ויש מקילין לדונו  

ש (סעיף ט''ו שאינם בטילים זה לזה), והצד להחמיר  כבסיס להיתר (ראב''ד ר''ן השלמה מאורות הג' ר''ח צאנזער ערוה''
ג (פתחי הלכה עפ''י המ''ב (רע''ז י''ח, וש''ט ט') עפ''י תוס' קמ''ב. ד''ה ונשדינהו,  הוא שהאיסור אינו בטל לההיתר כה''

לשון השו''ע כאן  וביצה כ''א: ד''ה כנוגע)).  והגרי''ב אמר שאם אין ידוע הוי כאילו שניהם שוין, ומדייקים לכאן ולכאן מ
  מש''כ בזה.  ברישא ובסיפא, וכן מלשון המחבר בסעיף ט' ע''ש ובערוה''ש סעיף ט''ו

ז'    (מ''ג. ומ''ד:)    מוקצה בין השמשותמוקצה שהיה      מיגו דאתקצאיסימן ש"י סעיף  מיגו אמרינן בגמ' שבת 
  ומובא בשו''ע סימן רע''ט סעיף א', וסי' ש''י סעיף ז'.  ,דאתקצאי לביהשמ''ש אתקצאי לכולי יומא

ים לענין מוקצה מחמת  (הגמ' ושו''ע שם) וכן מבואר במג''א (רע''ט ס''ק ב') ובפוסק  בסיסשאמרינן הכי לענין  ומבואר שם  
וסקים), ט א') והרמ''א (ש''ט ד' והפ(וכ''כ מ''ב (רע'''   מוקצה מחמת איסורש''י ג') גבי  במחבר (רע''ט א', ווכן מבואר  ,  מצוה

'א  (תוס' קנ''ו: עו''ש מג'  מוקצה מחס''כה ונפחת), וכן הדין לענין  (ביצה ל''א: רש''י ותוס' ד''  נןסור דרבאיויש מחל' לענין  
ורע''א    ''י)''ה) אג''מ הגרשז''א שבה''ל שש''כ רב באדנר שלמ(ש''ח י''ט) א''ר מקו''ח פמ''ג דה''ח גר''ז שו''ש מ''ב (ש''ח ל

(שו''ע סימן שכ''ה   דמחובר לקרקע  מוקצה''ש, וכן מחמירים באתקצאי ביהשמ''ש לענין  מיקל במוקצה מחס''כ לפי ר
(רב באדנר), וכן נקטו שש''כ     נולדשלמ''י ארחו''ש) ולענין  (רב באדנר    ת גופומוקצה מחמין  , ולענסעיף ה' והפוסקים)

'ש אמרי'  ובאמת הוי מוקצה שכיון שבמציאות יש סיבת הקצאה ביהשמ'  כשטעה וחשב שאינו מוקצהוארחו''ש לגבי  
  בת. תקצאי לכל הששא

לאיסורכ שמלאכתו  (ר  לי  ככשמל''ה  עכשיו  שדינו  י''א  להיתר  רק  עכשיו  וראוי  בשבת  הטהורה  שנשבר  מנורה  מב''ם 
לכל השבת (עו''ש א''ר מקו''ח דה''ח שו''ש אג''מ (ה' כ''ב ל') הגרח''ק  קצוה''ש), וי''א מיגו דאתקצאי ביהשמ''ש נאסר  

'ג הסתפק בזה ומצדד ו הוא משום הקצאה או גזירת כלים, והפמ'רב באדנר), ולכאו' תלוי בהנידון אם כשמל''א איסור 
משמע שמיקל,  ה כגון)  , ובא''א י''ט משמע שמחמיר, ומשמע בביה''ל (ש''ח ו' ד''ה כל וד''י''ז)להקל (ש''ח משב''ז י''ד ו

  ואזנ''ד כ' שיש להמיקל על מה לסמוך והמחמיר תע''ב ועדיף לטלטלו כלאחר יד.

חו''ש  שיש מחמירים לומר מיגו דאתקצאי (הגרשז''א שלמ''י אר   מתג חשמל שביהשמ''ש היה זרםין  'ל לענ ונ''מ מכל הנ'
  (ארחו''ש),  כפתור גז שכבתה באמצע שבת), וכן לענין פסק''ת


