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  שמא יתקע
  

  גמרא קל''ח: 'דתניא כירה שנשמטה … שמא יתקע'
  , וט"ז ומג"א ומשנה ברורהטור ושו"ע סעיף ט"ז

 

מותר בטלטול אבל כשנשמט ב' אסור.  ורב אסר אפילו כשנשמט שכירה שנשמט א' מירכותיה איתא בגמרא (קל''ח:) 
ב' אסור משום מוקצה משום שאינו כלי (ר''ח ערוך ריטב''א ר''י מלוניל ראבי''ה   כשנשמטא' גזירה שמא יתקע.  ולמעשה  

ך גו''מ (ר''ח ערוך), ראסור ומוקצה משום גזירה שמא יתקע ואסור בטלטול אפילו לצו שמט א'נוכשפסקי רי''ד מאירי), 
ודייק תהל''ד שמיקל לצורך מקומה אבל העיר שהערוך אוסר, וכ''כ קצוה''ש,  ,ובגר''ז כ' שאסור לטלטלה לצורך גופה

  גרשז''א.) וכ' שכך היה מסקנת ההובא בסמוך ע"ש וכן החמיר ארחו''ש (י''ט ק''ע הערה רכ''ג

דד להקל ואח''כ צידד להחמיר (ע' יג''כ מהחשש שמא יתקן הכירה (הגרשז''א צ  טלטול הרגל עצמהיש מחמירים לאסור  
כ' שלמסקנא אסר שם מ''ד.ד), וע' בנין שבת (שו''ת סי'  המובא בסמוך שו''ש פי' ש''ח ס''ק ל''ב.ג, וס''ק מ''ד, וארחו''ש

  .ידית שנפל ממשקפיים טלטולו').  וכן נ''מ מהנ''ל לענין 

הסתפק תרוה''ד אם דומה לכירה שאפשר להשתמש בה כמות שהוא ולסמוך אותה על ספסל  ספסל שנשמט א' מרגליו
  אחר אבל הרמ''א פסק להחמיר וכ''כ הפוסקים.

האסורים (תוס' (דף מ''ח.) שהובא בסי'  שה''ה כשיש חשש לשאר תיקוניםהאיסור מחשש שמא יתקע כ' הפוסקים 
  'ז ס''ב, קצוה''ש הגרשז''א (ה''ה בשעון שעמד שיש לחשוש שיעריכנה) הגריש''א קנ''ב שלמי יהודה שש''כ).שי'

  בטלטול בגופו. מוקצה מחמת חשש שמא יתקע הקיל תהל''ד, וכן הקיל הגרי''ב ב טלטול כלאחר יד

ערוה''ש מ''ב (שי''ג ס''ק נ''ג) מ''א (וכ''כ א''ר גר''ז קיצושו''ע רהקיל ה כשהשתמש בו במצב זה פעם א' לפני שבת
  קצוה''ש וכל הפוסקים), ומלבושי יו''ט החמר, וע' מנחת שבת ס''ק רל''ט.

מהני להתיר לו לטלטלו ואחרים שלא ישבו עליו אסורים לטלטלו (שבה''ל הגרשז''א),  א' ישב עליו מבעוד יוםאם 
שבבית מהני ישיבת א' מבני הבית להתיר כולם לטלטלו אבל ספסל המונח במקום רבים צריך ישיבת כל  והגרח''ק הקיל

באיסור הסתפק  ישב עליו בשבת.  ואם ישיבה מבעוד יום גם כשלא היה אז פנאי לתקנוא' כנ''ל.  ועוד הקיל שמהני 
  דאתקצאי ביהשמ''ש לכל השבת. הגרשז''א אם עי''ז מותר לטלטלו אח''כ בהמשך השבת, והגרח''ק אסר כיון

הקיל הט''ז (והביאו בה''ט דה''ח מ''ב (ס''ק ס''ט) ערוה''ש ושאר פוסקים, והקיל הגרח''ק אם   נשבר הרגל או שנאבדאם  
כשהשתמש בו מבעוד יום להקל  שיכול לתקנו שלא גזרו כה''ג ולא פלוג.  צידד ארחו''ש  אומן  הרגל נשבר גם אם הוא אצל  

והקילו תיקון הוא טירחא גדולה.  הכשוהניח צ''ע, וצידד שלמי יהונתן להקל גם  כשהשימוש כה''ג היה דחוקגם 
(הגריש''א מגי''ס שלמי יהודה ארחו''ש (ע''ש י''ט קע'ב)), וכדמוכח  כשהתיקון הנדרש הוא רק איסור דרבנןהפוסקים 

  ק א'.בסי' שי''ז סעיף ב' וט''ז שם ס''

  ארחות שבת פרק י"ט אות ק"ע והערה רכ"ג
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, שהסתפק בו תרוה"ד רק בספסל הם שמותר אם נשבר או נאבד הרגל, וכן אם ישב עליו מבעוד יוםשהקולות הנ"ל י"א 
(הל' שב"ש, וכ"כ גם בשם הגריש"א) אבל הרבה  והחמיר הרמ"א, אבל בכירה ושאר כלים אסור גם כה"ג משום לא פלוג

ק "ב באדנר רש"ב כהן ארחו"ש), והגרחרפוסקים הביאו הקולות גם לגבי כירה וכדומה (קצוה"ש שש"כ שלמ"י שלמ"י 
  ' והקיל בתשובה אחרת גבי נשבר או נאבד.אהחמיר גבי ישב פעם 

שש"כ שלמי יהודה ארחו"ש ועוד), וחו"ש י"א ששניהם מוקצה (  broom handleמטאטא שנשמט המברשת מהמקל 
  הקיל בהמברשת כיון שראוי לשימוש כמות שהוא והחמיר גבי המקל.

הגלגל והעגלה הם מוקצה (הגרשז"א הגריש"א חו"ש שש"כ שלמי יהונתן) והקיל הגריש"א אם  גלגל של עגלה שנפל
גריי"פ הקיל האם לא נפל אלא נתרופף, ואפשר להסתדר בקלות בלי הגלגל או שצריך אומן לתקנו, וחידש להחמיר גם 

  בסתמא כיון שאפשר להסתדר עם ב' גלגלים.

  מחיבורו.ידית שנפל מדלת ומושב אסלא שנתפרק ש"כ גבי מוע' לעיל לגבי דלתות הבית 

  שמותר לצורך גופו, שנתפרק ויש חשש שיתקנו, שעכשיו אסור גם לצורך גופו, וכ"כ שש"כ.כשמל"א כ' קצוה"ש שה"ה ב

ור מחשש שיתקנו (הגרשז"א הגריש"א קנ"ב חו"ש רש"ב כהן), ואזנ"ד מיקל, ויש סא' או' ב' אשנפל ידית  משקפיים
מ"מ יש   ךשאפשר ללבשו כשאפשר ללובשו כך (עמק התשובה רש"ב כהן), וארחו"ש מחמיר אע"פ  נפל רק א'  מקילים כש

  לחוש שיתקנו. 

  י"א שאסור מטעם הנ"ל (הגריש"א שש"כ פסק"ת). נתעקמו המשקפיים

(כשצריך אומן או אפילו כשיש לו  אינו מוקצה כמו בנשבר הרגל (הגריי"פ שלמי יהונתן ארחו"שיצא בורג ונאבד אם 
  שהקולות הם רק בספסל, וכ"כ בשם הגריש"א. שנקטהבורג אבל אין לו מברג המתאים) ועוד), והל' שב"ש החמיר כנ"ל 

אע"פ מותר לטלטלו  פסק ארחו"ש שאם נפלה מחמת שהבורג השתחרר אסור לתקנו. וי"א ש  נפלה הזכוכית מהמשקפיים
פ"ש שבה"ל עפ"י אמרי יושר שאין ללמוד מספסל לאסור טלטול ושימוש בהזכוכית), שאסור להחזירה למקומה (הגרח

להחזיר מומחה) עמק התשובה הל' שב"ש). וי"א שמותר  צריך  ויש אוסרים משום גזירה שמא יתקע (שש"כ (אא"כ התיקון  
דר רפוי ואינו רפוי ואסור (צי"א אזנ"ד רש"ב כהן בנין שש"כ), והגרי"ב אסר להכניסה שהוא בג  הזכוכית אם חוזר בקלות

כשצריך להחזירו באופן רפוי מדרבנן אבל התיר לטלטלו שאין חשש שמא יתקע שצריך מומחה. והקיל הגרחפ"ש וחו"ש 
  אומן להחזירו תקוע בחוזק, וכ"כ ארחו"ש, והגרח"ק החמיר וכן הל' שב"ש.

א דרבנן אין גזירת שמא יתקע שייך בזה, יון שהוכאבל  להחזירו ע"י חיבור ע"י סיכת בטחוןואסרו הגריש"א וחו"ש 
  והגרשז"א וארחו"ש הקילו להחזירו כה"ג, ועי' שלמי יהודה (ד' י"ג, י"ג אופנים).

  

 כ''ד, וסעיף ל''ח  – ייחוד סעיף כ' 
 

 )  גמרא שבת דף נ. 'תנא רבה בר בר חנה … ואע''פ שלא חישב' ותוס' ד''ה ורב,1
 או שהיה עליו, וד''ה ונשאל הרשב''א, ורא''ש סעיף ח'  ור''ן (כ''ג. בדפי הרי''ף) ד''ה

  )  גמרא שבת דף קכ''ה: 'פעם אחת הלך רבי … ושפשפום אמר להו'2

צריך י"א שבדבר שהוא מוקצה מחמת גופו כגון ענפי דקל ואבנים צריכים ייחוד לשימוש, ובאבנים שאין דרכה לייחדה 
ישב עליהם יך לקשור ולפי שמואל מחשבה ולפי רב אסי מהני אם לפי רב צר ובחריות של דקל שדרכה לייחדה ,מעשה

כמעט כל הראשונים פסקו כרב אסי (רב האי גאון ר"ש הזקן רי"ף  אבל , , ור"ת פסק כרבאע"פ שלא קשר ולא חשב
  .רמב"ם רבנ"י רמב"ן רא"ש רשב"א ריטב"א ר"ן טור), וכן פסק השו"ע וכל הפוסקים

"ן) וכן פסקו הטור ושו"ע (רה"ג ר"ח תוס' רמב"ם רבנ"י רשב"א רא"ש ריטב"א ר מחשבהה"ה שמהני אסי רב ולפי 
ר"ן טור  (רא"ש חישב לישב עליהם בימי החולומהני גם אם רק   ., ולפי הרמב"ן ובעה"מ לא מהני מחשבהוהפוסקים

ס"ק פ"ו וס"ק ק"ג, וכה"ח מהר"י אבוהב שו"ע לבוש ב"ח גר"א גר"ז), ויש מחמירים (ר"י רשב"א רי"ו א"ר), וע' מ"ב 
  ס"ק קמ"ב.

הרמ"א פסק להקל שמהני מחשבה (שהסוגיא בדף נ' חולק על הסוגיא בדף קכ"ה) וכן  אבנים שאין דרכן לייחדןולענין 
פסק הא"ר, אבל השו"ע פסק כהרמב"ם שצריך מעשה (ונראה בסעיף כ"ב אם מהני ייחוד לעולם), וכן פסקו הלבוש מג"א 

  מ"ב (ס"ק צ') בא"ח כה"ח ושאר פוסקים. (ס"ק מ"א) ח"א גר"ז
 

 )  שו''ע או''ח סימן ש''ח סעיף כ', וכ''א, ומג''א ס''ק מ' ומ''א3
)  שו''ע שם סעיף כ''ב כ''ג כ''ד, וגר''ז סעיף נ''א נ''ב ונ''ג, וחיי אדם כלל ס''ו אות ז', ומ''ב סעיף  4

 כ''ד ושעה''צ ס''ק פ''ה –כ' 
  ''ט ס''ק ב', ומ''ב סימן רנ''ט ס''ק י')  פמ''ג א''א סי' רנ5
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  ' זואות  ו' חיי אדם כלל ס''ו אות                                           סעיף נ''א נ''ב ונ''ג  שלחן ערוך הרב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לכולי יומא, וכך מבואר במ"ב סי'  שכבר נאסר בין השמשות ומיגו דאתקצאי לביהשמ"ש אתקצאילייחד בשבת א"א 

והשברים אינם ראויים לשימוש, למה אינו יכול כלי שנשבר בשבת רנ"ט ס"ק י' ועוד פוסקים.  והק' קצוה"ש לפ"ז 

אי ביהשמ"ש, וצידד שאולי אסור להוריד תורת כלי עליו בשבת וסיים שצ"ע. צלייחדו בשבת לשימוש שכה"ג לא אתק

כה בפטיש דאו' ואולי הוי דרבנן, והגרשז"א (שש"כ כ' הערה קע"ב) תמה מהיכי תיתי שגזרו שודאי אינו מורב נבנצל כ' 

ומסיק דלא מהני כיון שאצל הישראל אתקצאי ביהשמ"ש,   ייחוד גוי  על מחשבה.  והסתפק ערוה"ש (סעיף מ"ז) אם מהני  

  והגרשז"א הקיל (שש"כ כ' הערה פ"א).

גמור כלי אפילו לשבת זו בלבד הוי חפץ שדרכה לייחדה לכך וייחדה "ג) שבע' היטב בגר"ז (סי' ש"ח סעיף נ"א נ"ב ונ

הוי כלי וייחדה לעולם   כשאין דרכה לייחדה לכך  (וכ"כ בא"ח מ"ב (ס"ק מ"ח) וכה"ח), וכן  ומותר לטלטלו גם לכל צרכיו

כגון שסדרן לישיבה  הוייחדו ע"י מעש אין דרכה לייחדה לכךגמור (ח"א קצוה"ש (דייק כן בהגר"ז) רב ריביאט), ואם 

מהני לפי הגר"ז רק לטלטלן לצורך ישיבה עליהן ולא לצורך אחר (וכ"כ בא"ח כה"ח קצוה"ש), וח"א (ס"ו ז') מיקל גם 

בזה לטלטלו לכל צורך, והפמ"ג (אש"א סי' רנ"ט ס"ק ז) הסתפק גם בייחוד אם מותר לטלטלו לשאר צורך גופו ע"ש 

וכ' שלא מצינו  ,יא שהרמב"ן חילק להתיר לטלטלו רק לצורך הדבר שייחדו לזהוהובא בדע"ת, והחזו"א (מ"ב ד') הב

כה"ג בהגמ' חוץ מהגמ' ביצה דף ח' וסיים בצ"ע, וצידד ארחו"ש שהגמ' בביצה שמיירי שם גבי עפר הוא דוקא בעפר שאין 

מעפר כיון שעומד לשימוש  לו תואר כלי כלל ולא באבן או עץ, ודן שמה לענין החול שבארגז חול שאולי הוי יותר חשוב

  של הרבה פעמים ע"ש (פרק י"ט הערה של"ב).

ע' מ"ב ס"ק פ"ט, שהב"י פי' צאו ולמדום בגמ' היינו שנחשב כמעשה גמור של ייחוד, אבל המג"א פי' כרש"י שעשה כן 

  כדי שלא יצטרך ליגע בו למחר בשבת. 

בה, וכן פסק א"ר, אבל הרבה פוסקים פסקו בדבר שאין דרכה לייחדה לכך הרמ"א פסק שמספיק מחש בסעיף כ"א

מבואר שבאבן ובקעת  ובסעיף כ"בשצריך מעשה (רמב"ם שו"ע לבוש מג"א ח"א גר"ז מ"ב בא"ח כה"ח ושאר פוסקים. 
לקבוע אותם לתשמיש, והרשב"א החמיר שצריך מעשה, ולמעשה הקילו   שאין דרך להזמינם צריך ייחוד במחשבה לעולם
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 קו"ע רמ"א תוס"ש מ"ב (ס"ק מ"ה וס"ק צ"ז) וע' ארחו"ש (י"ט הערה שכ"ו), והמג"א (ס"הפוסקים שאי"צ מעשה (ש

מ"ד) כ' שאפילו לפי הרשב"א בחול ועפר שאין שייך מעשה מהני ייחוד וכמבואר במרדכי. ביאר חו"ש שייחוד לעולם 

(ח"א מ"ב (ס"ק בה בעלמא ייחוד במחש.   להרבה פוסקים מהני שאינו מגביל הזמןאי"צ להיות לעולם ממש אלא ר"ל 

ה' שעה"צ ס"ק ב') תולדות שמואל שש"כ רב באדנר שלמי יהונתן רש"ב כהן פסק"ת),   קצ"ג, ושעה"צ ס"ק פ"ה, רנ"ט ס"

 ופמ"ג (רנ"ט אש"א ב') החמיר שצריך ייחוד בפה וכ"כ בא"ח.

"כ) והגר"ז מחמיר דלא מהני מהני אפילו אם לא ייחדן בפירוש (מ"ב (ס"ק צ"ג) ברית עולם ששרגיל להשתמש בהן אם 

' דלא מהני באבן שהניחה עפ"י חבית ודחה מ(וכ"כ בא"ח כה"ח חזו"א (מ"ב ט')), והק' חזו"א על המ"ב שמבואר בג

  ארחו"ש שאולי התם היה רק פעם א'.

 השימושדבר שרגיל להשליכו אחר מספיק אם השתמש בו ב' פעמים, ובבדבר חשוב שאינו רגיל לזורקו אחר השימוש 

, וע' )צריך דוקא ייחוד לעולם (ב"ח סי' רנ"ט, ומ"ב (רנ"ט ס"ק ב' וס"ק י"א וביה"ל שם ד"ה צריךמשום שאינו חשוב 

  ארחו"ש מילואים אות י"א. 

שמקפידים עליו לכתיבה והוי מוקצה מחס"כ ורוצה לייחדה לשימוש בשבת כ' רע"א (על השו"ע סעיף י"ב ע"ש) נייר 

כשלא יהיה ראוי לכתיבה אח"כ ד פעמי חייחוד לשימוש הקילו הגריש"א ושבה"ל (ה' מ') שמהני ו ייחוד לעולםשצריך 

  שזהו כמו ייחוד לעולם.

והחזו"א (תו"ש רע"א (על המחבר ש"ג סעיף כ"ב) מ"ב (שם ס"ק ע"ג)),  ייחוד לעולם  הוי מוקצה מחמת גופו ומהני בו  כסף  

גם החזו"א מודה שמהני ייחודו (שש"כ שבאספן מטבעות  בע.  י"א  כיון שעתיד שימלך להחזירה להשתמש בו כמטמחמיר  

  יש לעשות בו חור (סי' ש"א ל"ב ברמ"א, ר' משה שלמי יהודה). רוצה להשתמש במטבע כתכשיטארחו"ש).  מי ש

(ר"ן תוס"פ גר"ז ח"א ערוה"ש בא"ח כה"ח), והקיצושו"ע החמיר כהרשב"א  ייחוד לשבת זוחפץ שדרכה לייחדה מהני 

ך ייחוד לעולם, ומ"ב מיקל במקום הצורך (ס"ק צ"ז), ובס"ק ק', וש"ג ס"ק ע"ג ועוד כמה מקומות מבואר שסובר שצרי

  שזהו עיקר ההלכה (וכ"כ להקל לצורך בתולדות שמואל ברית עולם שש"כ שלמי יהונתן ארחו"ש (י"ט רל"ה ורל"ז)).

  

  ט, וסעיף רל''ז, " ''ד והערה ע''ו וקצארחו''ש מילואים י''א, ופרק י''ט סעיף קנ יין עוד)  ע6
 ושש''כ פרק ט''ז סעיף ל''ג וק''י וקי''א, ופרק כ' הערה פ''א וקע''ז וקע''ב 

  ומ''ב ס''ק צ''ז (וע''ע ס''ק ק' וסי' ש''ג ס''ק ע''ג, וסי' שי''ב שעה''צ ס''ק ז' וסי' תצ''ד מ''ב ס''ק ט')
  , וחזו''א מ''ב ט'  סי' רנ''ט ס''ק ב',משנה ברורה  ו

  ושש''כ סי' ט''ז סעיף י', וארחו''ש פרק י''ט הערה ש''ל ושל''ו. 
  

  שש''כ פרק ט''ז סעיף ל''ג וק''י וקי''א
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לצבוע העץ או מעשה כגון    , ומהנירגיל להשתמש בהןאם מהני כש  וקתמחליש  , וייחוד לעולםבמוקצה מחמת גופו  מהני  
ריביאט) או שמנקה האבן (רב ריביאט) או שיכסה דף על האבן (רב פאלק רב באבן מהני אם מסתתו (רש''ב כהן רב 

ריביאט) ובעץ שידבק עליו מדבקה או יכתוב עליו (הגרי''ש), ובספר דרור יקרא הסתפק בגרעיני משמש אם מספיק 
  לרוחצם או צריך מעשה בגופם ממש כגון לשייפם.

גרשז''א שמספיק ייחוד לשבת א', וברית עולם הצריך יחוד פידד הכלי שמלאכתו לאיסור שייחד להשתמשות של היתר 
  לעולם.

  sandbox חול שבארגז חול(הגריש'א אזנ''ד שש''כ שלמי יהודה ארחו''ש), וכן  הוא מוקצה מחמת גופו חול שבשפת היום
(לשחק בי אסור משום עשית גומות) חו''ש (שמצוי משחקים אסורים) הגרח''ק  מוקצה משום שהוא כשמל''א (הגריש''א

(אין ראוי) הגר''צ וובר שלמי יהודה), ויש מקילים (בא'''מ אזנ''ד (אין שייך עשיית גומא שזהו דרך משחק) שבה''ל (ט' 
משום חשש לש) הל' שב''ש), ויל''ד שגם ע''ח) שש''כ (ט''ז, ד' וכ' מ''ז) רש''ב כהן ילקו''י שחלן הלוי (לא יכניסו לשם מים  

גם לשחק בו והגריש''א בלא''ה אסר גם הנמצא בארגז ואזנ''ד חילק שבשפת הים מוקצה מושם מחובר בשפת הים מיוחד  
לקרקע והעיר הגרי''ש שזהו חידוש, ושש''כ כ' ששם לא הוכן משא''כ חול שבארגז חול.  וחילק ארחו''ש לענין חול שבארגז 

 ם הוא יבש מאוד או שיש מעט ליחות שאפשר לחפור בו גומות.חול בין א

בהם י''א שלא מהני מחשבת קטן (תוס''ש א''ר פמ''ג (אש''א ע''ב) דעת תורה מנחת גרעיני משמש שייחדו הילדים לשחק  
 מעשה קטן להקטן עצמו, ויהונתן שמהני עכ''פ שבת הגרשז''א הגריש''א חו''ש שש''כ שבות יצחק פסק''ת), וצידד שלמי 

י''א שהוא מוקצה (חו''ש (שצריך ייחוד אע''פ  הגרעין הוסר מהפרי בשבתמהני (תוס''ש פמ''ג שש''כ פסק''ת).  ואם 
שחשוב לילד מ''מ כשהוא תוך הפרי נטפל להפרי) שלמי יהודה וביום השבת פסק''ת (כה''ג אסור גם להילד עצמו), ויש 

ו''ט (שבה''ל שש''כ (שממילא עומדים לשימוש כשהוסרו וכמו כשראויין מקילים משום שנולד מותר בשבת ואסור רק בי
וכשהוסר הגם שהיה בתוך הפרי.     ייחדו מע''שלמאכל בהמה) ילקו''י הל' שב''ש), וי''א שהגריש''א אסר אלא שהקיל אם  

לתיבה למשחק)), י''א שאינו מוקצה (חו''ש (בני בית מייחדם לילדים) פסק''ת (אם אספם והניחם  הגרעין מערב שבת
וי''א שהם מוקצה אא''כ יש מחשבת גדול או מעשה ע''י קטן (הגריש''א שבות יצחק שלמי יהונתן), וכן מהני אם שיחק 

  בהם מבעוד יום.
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 סימן ש''ח רמ''א סעיף ג' ומשנ''ב שם, וסעיף מ''ב,       נגיעה
 ''ב סימן ש''ח ס''ק פ''ב,וסימן ש''י סעיף ו' ומשנ''ב ס''ק כ''ב, ומשנ

 וע' הגהות רע''א ריש סימן שכ''ה, ומשנ''ב סימן תק''א ס''ק כ''ג, ושעה''צ ס''ק ל''א,
  וע' ערוה''ש סוף סעיף מ''ו 'וכן דבר פשוט הוא דלישב …', ושם סעיף ס''ח,

 וארחו''ש מילואים אות ח'
 

מ''א, ורמב''ן ור''ן כ' גם לישב על האבן, אבל עיף הראשונים כ' שמותר ליגע במוקצה, וכן פסק הרמ''א בס''ג והשו''ע בס
הרשב''א (כ''ט.) התיר רק הנאה הבאה ממילא אבל לא להשתמש בו בידים כגון לסמוך בו כרעי מטה (ולהדליקה (ביו''ט)), 

תק''א לאסור להדליק בידים אע''פ שאינו סימן כ''כ המג''א ומ''ב בהל' יו''ט ו ,ודייק רע''א שה''ה שיאסר לישב על האבן
, והגרשז''א ע"ש  מטלטלו וציין שעה''צ לרשב''א הנ''ל.  וביאר שו''ת ביה''ל (א' י''ב) חילוק הרשב''א וכן בקה''י (ביצה ד')

ודומה לאכילה, ואולי גם כל שפועל  שהדלקה מכלה המוקצה (הובא בסמוך) .  וע' ארחו''ש מילואים ח'ע"ש במאורי אש
 .בהמוקצה איזה שינוי דומה לאכילה, ועפי''ז מוסבר שיטת המג''א (שלא אסר לישב על האבן)

אוכל שהוא מוקצה אסר חת''ס שמא יאכל וגר''ז מיקל.  י''א שההיתר ליגע במוקצה הוא לצורך דבר המותר ולא לצורך 
ש''י סי'  א ג'), אבל י''א שמותר בכל אופן כל שלא יבוא לנדנדו עי''ז (מג''מ, גר''א על  המוקצה (שו''ע ש''י ס''ו וט''ז ה' ומג''

 ס''ו ומחצה''ש שם), וכן פסק המ''ב ע''ש ס''ק כ''ב וש''ח י''ז ורע''ז ס''ה ביה''ל ד''ה כדי.
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  דף כ"ט. ד"ה כי                                                          ר"ן דף מ"ו: בדפי הרי"ף ד"ה עשה רשב"א

   

  

  

 

  מגילת ספר סימן מ"ד אות י"ג בסופו                                                                                                

  

  

  

  

  

  

 בו כגון יושב על אבן (מרדכי רמב"ן רי"ו תרוה"ד ר"ןמשתמש  אוהנה מהמוקצה נאפילו כשעי"ז  מותר לגעת במוקצה
מאירי כל בו), וכ"כ השו"ע סי' ש"ח סעיף מ"ב, והרמ"א לעיל סעיף ג' (וכ"כ דה"ח גר"ז קיצושו"ע מ"ב ועוד), וכ' ערוה"ש 

פ"ב) הביא מהמאירי שכשיש   אבל שלא לצורך כלל למה יעשה כן, והמ"ב (ס"קלצורך קצת  (סעיף ס"ח וסעיף מ"ו) דהיינו  
חשש שע"י הנגיעה יבוא לידי טלטול ראוי להפריש כיון שאי"צ לנגיעתו, והעיר מגי"ס שתלוי במחל' ר"ן ורא"ש ולפי מה 

רא"ש צריך להיות מותר לכתחילה, וכ' שהמאירי החמיר רק בנגיעה ולא בישיבה והיה לפני המ"ב נוסח אחר הדקי"ל כ
  פרק י"ט הערה שנ"ח) מש"כ בזה.בהמאירי, וכן ע' ארחו"ש (

וצ"ב שאפילו אם יטלטלו ע"י ישיבתו הוי  שיזהר בישיבתו על מוקצה שלא יטלטלו,ובביה"ל סעיף ט"ז ד"ה דאסור כ' 
, וזה דוחק בלשונו (מנחת שי משנת המוקצה), צלאל)ון ב(ברכת אשר זכר  כלאחר יד וי"ל שר"ל שמא יבוא לטלטלו בידיים

 אם יטלטל בישיבתו מקרי שימוש במוקצה וחמור יותר מטלטול ואינו נחשב כלאחר יד.והגר"נ קופשיץ ביאר ש

, והגר"ז (רס"ג קו"א ז') מיקל, וכן משמע מסתימת שלא לגעת באוכלים שהם מוקצה מחשש שמא יאכלהחמיר החת"ס  
  הפוסקים.

להשתמש בו בידיים כגון  ו הרשב"א (כ"ט. ד"ה כי) כ' שאין איסור ליהנות ממוקצה אבל אסור לטלטלו או לאכלו א
נאה הבאה ממילא מותר, והביאו רע"א (ריש סי' שכ"ה) הו הדלקה או לסמוך בו כרעי מטה אפילו במקומו בלי להזיזו,

ודייק שלפ"ז אסור לשבת על אבן, ומבואר בהדיא במרדכי רמב"ן ר"ן ועוד להקל בזה, והביאו המג"א (ש"ח ס"ק מ"א). 
"ק י"ב ותק"ז ס"ק ג') אסור להדליק מוקצה בלי להזיזו משום שנהנה ממנו, והביאו ק"א סתאבל המג"א עצמו (בסי' 
, ושעה"צ (ס"ק ל"א) כ' שמקורו מהרשב"א הנ"ל ואסר המג"א הנאה ההדלקה נחשב כטלטולמ"ב (תק"א ס"ק כ"ג) ש

המוקצה או הנאה שמשנה  ממוקצה באופן כזה שמדליקו בידיים, וביאר ארחו"ש (מילואים ח' הובא לע"ע) שאולי כילוי
אותו נחשב כאכילת המוקצה שאסור גם כשאינו מטלטלו, וכ"כ בית הלוי (א' י"ב) שתשמיש של נתינת אש הוי כטלטול, 
  וכ' ארחו"ש שאולי כונתו כנ"ל, וציין לקהלת יעקב (ביצה סי' ד') שחילק בין מוקצה שאינו כלי למוקצה שאינו מוכן ע"ש. 

משום שאסור לטלטלה (וכ"כ הגר"ז שם) וכ"כ אמרי בינה ומבאר   להדיח בשר חי מדם שעליור  המג"א (שכ"א ס"ק ז') אס
שהוכיח הגר"א משם שמותר ליגע במוקצה וכ' שיש לחלק, שמותר לסוך ולהדיח מת  דהוי כמשמש במוקצה, והעיר ממה  

שלו אח"כ ולאכלו נחשב שמדיחו משא"כ מדיח בשר כדי שיוכל לב מיוביאר הגרשז"א שלצורך המת אינו כהשתמשות ל
להדיח בשר חי כיון שראוי לאכלו חי (פמ"ג נו"ב (תניינא או"ח כ"ז שנגיעה מותר בפרט כה"ג  ויש מקיליםהשתמשות, 

  שהוא נגיעה ע"י דבר אחר) מ"ב (ת"ק ס"ק כ"ט, וביה"ל שם ד"ה טוב)).

כגון שמדליק אותם בגוף המוקצה    אם עושה מעשה(תק"ט ט"ז) שאוסר להשתמש במוקצה אע"פ שאינו מזיזם  גר"ז  וע'  
אבל מותר להתחמם כנגדן ולהשתמש לאורן, וע' חזו"א (מ"ז י"ב, ומ"ב י"ב), וע' מנחת שלמה (א' י"ד ב' ד"ה אולם, 

  ותניינא י"ח סוף א') שהביא הגר"ז, והסתפק אם סיבוב כפתור הגז לסוגרו כשנכבה הלהבה נחשב כהשתמשות.

והתיר לצורך דבר המותר, והגר"א הק' ממה שמותר לסוך ולהדיח מת,  רך המוקצהלגעת בביצה לצותרומת הדשן אסר 
ביצה כיון שינענענו, ופרישה תי' שבמת הקילו משום כבוד הבריות (וכ"כ תוס"ש בוכ' שהעיקר כהמג"מ שחילק לאסור 

  פמ"ג לבו"ש ערוה"ש) אבל העיר הגרי"ש שלפ"ז צ"ע מהו ראיית הראשונים ממת להקל.

יר השו"ע כהתרוה"ד שלצורך המוקצה אסור (וכ"כ לבוש ט"ז (ש"י ה') מג"א (ש"י ג', רס"ה ד' ע"ש, רע"ז החמולמעשה 
ט', תקי"ד ד') פמ"ג שו"ש), והרבה פוסקים מקילים כהמג"מ שמותר אם לא יבוא לנדנוד (מור וקציעה גר"א (ש"י ו') 

י', ש"ח י"ז, רע"ז ביה"ל על ס"ה ד"ה כדי) תורת מחצה"ש דה"ח מאמ"ר ח"א קיצושו"ע מ"ב (ש"י כ"ב, תקי"ג ג', רס"ה  
שבת יסודי ישורון יבי"א), והכריע חו"ש שאע"פ שמותר אפילו אם הוא ספק אם יתנדנד מ"מ כשהוא לצורך המוקצה 

  אסור כל שרגיל להתנדנד. 
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(וכ"כ רמב"ן רשב"א  להזיז אפילו חלק של המוקצהמזה שאסור ומבואר  להזיז אבר של מתבמשנה (קנ"ד:) אוסר 
וכן פסק השו"ע (ש"ח מ"ב, ושי"א ז') והפוסקים (ט"ז (ס"ק כ"ג) מג"א (ס"ק ס"ח) תוס"ש גר"א גר"ז   ,ריטב"א ר"ן ועוד)

רק לצורך דבר המותר, וכ"כ  מ"ב (ס"ק קנ"א) ערוה"ש ועוד). וביאר שביתת השבת שהוא כמו טלטול מן הצד שמותר
המת ביאר חו"ש שהוא באופן שאינו מזיזו, וי"א   מכונית.  ומה שמותר לסוך ולהדיח  אורל"צ ומתיר על פי זה לפתוח דלת

, וי"א מפני שחוזר למקומו (ילקו"י), וי"א שאינו תורת שבת הליכות עולם תהל"ד ע"ש)שהותר שם משום כבוד הבריות (
 -שינענע קצת אבל לא יזוז ממקומומנענעו רק מנמיכו קצת (תפא"י), ויש דנים על פי סברות אלו אם מותר להשען על רכב כ

  ילקוט יוסף הל' שבת חלק ב' עמ' שכ"ג

   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ל' –פסולת גרעינים ומאכל בהמה סעיף כ''ז 
 

 )  שבת דף קמ''ג. המשנה '… שהוא מאכל בהמה' ובגמרא שם 'רב ששת … בלישניה' 1
 דג מליח מותר …' (עד המשנה בדף קכ''ח:)  )  ושם קכ''ח. 'ת''ר2
 )  תוס' ביצה דף ב. ד''ה ובית, סימן ש''ח מג''א ס''ק נ'3
 )  גר''ז סעיף ס''ז, ערוה''ש סעיף נ''ב ונ''ה4
 ל', ומ''ב, וביה''ל ד''ה מנער וד''ה גרעיני  –)  שו''ע או''ח סימן ש''ח סעיף כ''ז  5

 

אינם מוקצה אם רגילים לאוכלם, ורק אחרי הסעודה דינם כמוקצה (ארחו''ש, ואז יחמיר כשמנקה אותם  פירורי לחם
מהשלחן) וחו''ש מיקל אם שומר אותם לסעודה אחרת, ומחמיר בפירורי עוגות ועוגיות.  ושבו''י צידד להחמיר בזמננו 

שאינם מוקצה אא''כ הם פחותים מזית שלנו.  והל' שב''ש כ'  ,שאין מאכילין לבהמה אין משליכים אא''כ קטנים ממש
מוקצה, ואפי' בפחות מכזית או כשיש בו מוח (חו''ש), ומסתפק ארחו''ש אם היינו   םשנשאר עליהם קצת בשר אינ  עצמות

ולא נעשה בסיס כיון שדעתו לסלקו בשבת, או שיש גם  לסלק הטבלא עם הקליפותבנ''א לאוכלו.  ומותר  ךדוקא כשדר
ח שאינו חושש היכן יפלו (תוס' ביצה ב.), ועוד שלא היה שם ביהש''מ (מג''א מניא הוי כשלל השלחן, ואוכל היתר ע

לרוב פוסקים אסור לטלטלו בלי צורך כאוכל אלא דינו כמלאכתו להיתר (פמ''ג (א''א י'), כה''ח  מאכל בהמהכבעה''מ).  
ובשבת אינו מוקצה (מנח''י שש''כ ארחו''ש) ואם נמאס  הגריש''א שש''כ).  ואם זרקו לאשפה מע''ש הוי מוקצה (וי''ח),

   עי''ז הוי מוקצה (הגרשז''א).
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מוקצה אבל  םה וכשאינם ראוייםאינם מוקצה,  אוכל שראויים למאכל בהמהשיירי שמבואר בשו''ע     ההממאכל ב
מותר  צריך למקום השולחןומותר גם לטלטל השלחן, וכן אם  הם בטלים להפת פת על השלחןמותר לנערם, ואם יש 

  לטלטל השלחן למקום אחר לנערם.  

דרך עדיין לאוכלן אא''כ נרטבו או הבאמצע הסעודה לפי הרבה פוסקים אינם מוקצה (חו''ש (בזמן סעודה  פירורי לחם
ך לאוכלם שאין מיגו דאתקצאי) שלמי נמאסו משא''כ לאחר הסעודה או כשנפלו לארץ) רב ובר (באמצע סעודה או כשנמל

  יהונתן ארחו''ש).

משהו שאין דרך לאוכלה (ע' מ''ב רק  אינם מוקצה אם הדרך הוא לאוכלה ולא כשיש    עצמות כשנשתייר בהם מקצת בשר
וארחו''ש (י''ט הערה קצ''ד) דן בזה, והגרח''ק כ' שגם כשהבשר הוא פחות מהעצמות הבשר לעולם עיקר,  ,ס''ק קי''ד)

הגרנ''ק כ' שהוא מותר גם כששיירי הבשר הוא פחות מכזית, וכן מותר לטלטל עצם שיש בו מוח (חו''ש שש''כ ילקו''י) ו
  והל' שב''ש החמיר.

(רמב''ן  על דעת לסלקו בשבתולא אמרי' שנעשה בסיס לדבר האסור משום שנתן המוקצה עליו  לנער השלחןמותר 
לכן נחשב כשכח ולא כמניח (תוס' גר''א (סעיף כ''ז)  יד ליתנו דוקא על השלחןשאינו מקפרשב''א ריטב''א ר''ן), וי''א 

כלל (בעה''מ מג''א גר''ז קיצושו''ע מ''ב (רס''ו כ''ו)), ועוד תי' הרשב''א  אין נעשה בסיס בשבתשו''ש ח''א), וי''א ש
כשיש עליו שהשלחן אינו בסיס  ואין משמרים אותם ואינם עושים בסיס, ועוד תי' תוס' אינם חשוביםשעצמות וקליפון 

שהוא בסיס לאיסור ולהיתר.  וע' סי' ש''י סעיף ז' שיש ג' שיטות בענין בסיס באמצע שבת, ולענין מתי מותר רק  אוכל
  ניעור ומתי מותר גם לטלטלו.

גר''ז  ומותר לטלטל השלחן (וכ''כ לבוש שו''ש דה''ח ח''א כשיש פת על השלחן שהמוקצה בטל להפתהמחבר הקיל כאן 
לכתחילה לתת פת כדי ערוה''ש בא''ח קצוה''ש ילקו''י ארחו''ש), והמג''א (ס''ק נ''א) מדייק מהרא''ש בתשובה שמותר 

אם קשה לנער, אבל חת''ס  אבל דייק מהרא''ש בפסקים שאסור, והפמ''ג מצדד להקל וכ''כ המ''ב (ס''ק קט''ז) להתירו
וחילק נתיב חיים שבטל לפת שלם ולא לפרוסות, וע' מחצה''ש (ס''ק נ''א) שהביא צידד להחמיר וכ''כ ערוה''ש (סעיף נ''ב),  

קו' תוס''ש למה אינו חייב לנער וצידד לחלק ע''ש.  והחזו''א (מ''ח ג') ואג''מ (ה' כ''א י''ד) פקפקו בכל ההיתר של ביטול 
  ''כ אי''צ להניח פת.וא שבזמננו בלא''ה א''א לנערלהפת.  וע' ארחו''ש (י''ט מילואים אות כ''ב) 

(וכ''כ  ככלי שמלאכתו להיתראינו מוקצה אבל פמ''ג (א''א ס''ק י') כ' שאינם כאוכל אדם אלא  כשראוי למאכל בהמה 
מנחת שבת כה''ח הגריש''א שש''כ שלמי יהודה שבו''י), וקצוה''ש כ' שצ''ע לדינא, וע' מנחת שלמה (תניינא סי' ט''ז ד''ה 

  והנה).

מוקצה (וכ''כ שש''כ שלמי יהודה ילקו''י מגי''ס הל' שב''ש רש''ב כהן   וניכ' מנח''י (ז' ט''ז א') שאבשבת  זרקו לאשפה  אם  
י''א שהם מוקצה (הגרשז''א שש''כ שלמי  זרקו לאשפה מע''שארחו''ש), והגרשז''א החמיר אם נמאס באשפה.  ואם 

  שיש להם חשיבות מצד עצמן.יהודה ילקו''י ארחו''ש), ומגי''ס ורש''ב כהן פקפקו בזה כיון 

, אבל כשאינם מצויים אסור (שו''ע מג''א (ס''ק וזהו דוקא כשראוי לבהמה חיה ועוף המצוייםמאכל בהמה אינו מוקצה,  
שאינו מצוי אצל ועוד), וע' שש''כ פרק י''ב הערה צ''ו בשם הגרשז''א וצ''ע.  והמ''ב (ס''ק קי''ט) כ'   נ''ד) מ''ב (ס''ק קכ''א)

, אבל מנח''י (ז' ט''ז) כ' שר''ל אצל סתם בני אדם ולא רק עשירים אבל רוב הוא לאו דוקא, וחו''ש כ' שמספיק בני אדםרוב  
החמיר ואין הדרך לילך לשם  מצויים בצד השני של העירכשמצוי אצל סוג האנשים המגדלים בע''ח.  ואם הבע''ח 

, והגרח''ק וחו''ש כ' שבבני ברק שמצויין בשכונה אחרתא מהני מה אורל''צ, והקילו יבי''א וילקו''י.  והגריש''א פסק של
נכנסים לעיר, והגריש''א החמיר דלא מהני כלבים משוטים אם אין דעת ורגילות לתת להם, וכ''כ  םמצוי כלבים שלפעמי

  הל' שב'ש, והגרש''ד גרוס הקיל.

סעיף כ''ט) גר''ז ערוה''ש ועוד), ואם יש בע''ח לשכן דברים אלו מותר (שו''ע (  יש לו בע''ח שאוכלגם כשאינם מצויים אבל  
יש''א החמיר, ואם אין דרכו להאכילה מאכל זה שמאכילה דברים אחרים י''א רשלו י''א שלא מהני (תולדות שמואל) והג

  שהוא מוקצה (רב ובר שלמי יהונתן הל' שב''ש), ויש מקילים (הגרח''ק).

(וכ''כ רב באדנר, והביא שכן פסק דוקא כשדעתו להשליכו לבהמה ראוי לבהמה הפמ''ג (משב''ז ס''ק כ''ה) כ' שמותר כש
שלמ''י רש''ב ושליך (מנח''י (ה' קכ''ו) הגריי''פ הגריש''א שלמ''י  הר' משה, הל' שב''ש הגר''צ ובר), אבל י''א שאי''צ דעת ל

(שכ''ד ס''ק ז') כ' שנחשב מצויין גם בכלב שאינו   ''אג.  המ)כהן ילקו''י ארחו''ש (ודייק כן גם מביה''ל סעיף ל' ד''ה גרעינין)
גם כשאינו מאכילן בשבת סוף סוף אינו מוקצה (נהר  שראוי לבהמה בחוללו בביתו כיון שמצוה להאכילן, וי''מ כיון דמג

), ויש מחמירים בבהמות שאסור להאכילן בשבת (מחצה''ש על המג''א כשאסור להאכילן בשבתשלום א''ר הגריי''פ, גם 
ם תהל''ד הגריש''א חו''ש שלמי יהודה ילקו''י הגרי''ב (ולפ''ז ברוב שכונות בא''י אסור שאין לו ולשכיניו בהמות) ש

ארחו''ש הל' שב''ש).  וע' סי' שכ''ד סעיף ז' מתי נחשב מזונותן עליך ומותר להאכילן ומתי אסור, וע'ש בדין בע''ח של 
  הפקר או של גוי או של שכינו.

תשמישן מצוי וא''כ אם  ראויים לחולים  ראויין לאכילה וא''כ צריכים להיות מוקצה מחמת גופו, אבל הם  אינן     תרופות
לכן שימושן מצוי אינם מוקצה (הגריש''א שש''כ שלמי יהונתן אבני ישפה הגרי''ב ו גמ''ח תרופותאו כגון שיש לו  הרבה

דונו ככשמל''א שרוב תשמישן פסק''ת), והגרשז''א החמיר ל (כמו דברים הראויים למאכל בהמה המצויין) ארחו''ש
אסר החזו''א (וכ''כ ברית עולם וחו''ש (גם גבי מכשיר רפואי)   ואחר שהשתמשו בולאיסור, אבל ע' שו''ש (ש''ח ס''ק ס''א),  
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פה מותר לטלטלו אע''פ שהוא מוקצה (אג''מ (ה' כ''א א') כמו שמותר לו לקחת התרו וכשנהיה חולה בשבתוארחו''ש).  
אם הוא מוקצה וכ''כ ברית עולם שצ''ע, ויש מקילים  כשחלה לפני שבתשש''כ הגרח''ק פסק''ת), והסתפק מנחת שבת 

  (אג''מ הגרשז''א הגריש''א (מותר גם לאחרים לטלטלו גם שלא לצורך רפואה) שש"כ רב באדנר ארחו"ש).

איתא בגמרא  (קמ''ג.) שרב ששת זרק אותם בלשונו ורב פפא זרק  גרעינים שבפיוו)   קליפות 14עמוד (העתק מלעיל 
, וכך נהג החזו''א ולא יזרקם בידיואותן לאחוריו, וכ' הגר''ז (ש"ח ס''ז) וערוה''ש (ש''ח נ''ה) שזורקן לאחוריו בלשונו 

ח ה' ט' ה') הגרשז''א הגרחפ''ש רש''ב כהן), וי''א שמותר שהוציאם מפיו לצלחת ולא בידו (וכ''כ קצוה''ש אג''מ (או''
לקחת בידו (יבי''א שש''כ (כ' כ''ו, ופרק י''א הערה ס''ט, וע' פרק כ''ב ל"ד והערה ע''ט) הגרח''ק ילקו''י (לא גרע מגרף של 

ורצמן הקיל כיון שזהו דרך רעי)), ויש מקילים  עכ''פ אם מאוס לו שאז דינם כגרף (רש''ב כהן הגרש''ד גרוס), והגר''ד שו
אכילתו ושלמי יהונתן כ' שהתירו חכמים הנחה ראשונה של הפסולת, ומגי''ס הקיל כיון שהתחיל בהיתר, וע' ארחו''ש, 
וכ''כ הל' שב''ש וכ' שהמחמיר תע''ב, והעיר הגרי''ש שהוא טלטול חדש לשיטות שאסרו להעבירו מיד ליד וכ''ש כאן 

גופו, וכ''כ הגרנ''ק שהוא טלטול חדש, והגריש''א הקיל כיון שבאו לידו בהיתר אלא שראוי שקודם לכן היה רק טלטול ב
שאינם מוקצה (וכ''כ אזנ''ד מאור השבת והסכים אג''מ אם יש בבית מי  אם הקליפות מלוחיםלזורקם בפיו, והקיל 

  ים.  וע''ע בסעיף ל' ומ''ב ס''ק קכ''ד.שימצוץ אותם.  והגריי''פ אמר שאינו מוקצה בכל אופן כיון שראוי לעופות ותרנגול

שאינו מוקצה כיון שידוע שתרנגולים אוכלים קליפות ביצים, אבל הרבה פוסקים כ'  קליפות ביציםוכן הקיל הגריי''פ ב
שהם מוקצה (עו''ש חת''ס (על מג''א ס''ק נ''א) ח''א קיצושו''ע בא''ח (אע''פ שאומרים שתרנגולים אוכלים אותם י''א רק 

ינם מבושלים ועוד שמזיק להם ומקפידים הבעלים שלא יאכלו) מ''ב (ס''ק קי''ג) הל' שב''ש (ידוע בזמננו שאוכלים כשא
יניחו מיד אבל כיון שזורקים אותם ולא רגילים להאכילם הוי מוקצה, וכן שמע מהגריש''א)), ותפא''י הביא מרע''א ש

י''ל (שהובא בדרכ''מ יו''ד רס''ו) לענין איזמל המילה, וכ''כ אזנ''ד , ואבן העוזר כ' לזרקו מיד וכ''כ מהרלפניו על השלחן
גבי קליפות, אבל חו''ש כ' שהלשון הוא לאו דוקא שיכול להניחו כדרכו ואי''צ לזרוק, וי''א שמותר לטלטלו ביד להניחו 

  מדינא והמחמיר תע''ב.כיון שנעשה מוקצה בידו (חו''ש ארחו''ש (ע''ש פרק י''ט הערה קפ''ז), וכן הקיל הגריש''א 

  ארחות שבת פרק י"ט סעיף רי"ב ורי"ג והערה קפ"ז

  

  

  

  

  

  
  

(ריבב"ן רבינו פרחיה מאירי), וי"מ שהחמיר   שאין עושין גרף של רעי לכתחילהמשום    רב ששת זריק להו בלישניהי"מ ש
שאסור ליטלן ביד  משום מוקצה) תולדות שמואל), וי"מ (רי"ו א"ר מ"ב (ס"ק קכ"ד, ובשעה"צ שהיה אדם חשובמשום 

  (או"ח ה' ט' ה')). (גר"ז ערוה"ש ר' משה

כ' ביה"ל (סעיף ל' ד"ה גרעיני) שאפשר שמותרים, וביאר אזנ"ד שר"ל שלמעשה מותר  שלפעמים אוכלין אותן גרעינים
ורש"ב כהן וארחו"ש העירו על הביה"ל  להחמיר (הגר"צ ובר, ומגי"ס לגמרי, וכ"כ שלמי יהודה ורש"ב כהן, אבל י"א

, ויש מחמירים (חו"ש (הביה"ל איירי בסוג גרעיני תפוחים ואגסיםולמעשה הקיל שלמי יהודה לענין   .והשאירו בצ"ע)
כהן), ויש מחמירים (שלמי יהודה   וכדומה (רש"ב  גרעיני תפוזים קלמנטינותאחר) הגר"צ ובר הל' שב"ש).  ויש מקילים ב

 גרעיני אבטיח ומילון יש מקילים (שלמי יהודה רש"ב כהן), ויש מחמירים (ארחו"ש).  לענין    גרעיני ענביםארחו"ש).  לענין  
קליפות יש מקילים (שש"כ שלמי יהודה רש"ב כהן הל שב"ש), ויש מחמירים (הגרחפ"ש ר"ש איידר).  ומקילים לענין 

  . גרעיני משמש, וע' ארחו"ש (י"ט הערה קצ"ח) שהשאיר בצ"ע.  וע' לעיל בענין  פפון וגזר גם אחר שהסירםאגס ותפוח ומל
    

 בשר חי סעיף ל''א ול''ב
 

  גמרא שבת (סוף קכ"ח. וסוף קמ"ב:)
 סימן ש''ח סעיף ל''א ול''ב, וט''ז ס''ק כ' ומג''א ס''ק נ''ו וגר''א, ומשנ''ב וביה''ל ד''ה דחזי 

(שגם בזה''ז אינו מוקצה), והחמירו  , שש''כ י''א ה', וכ' כ''ח מוקצה)הוא ערוה''ש סעיף נ''ח (שבזה''ז 
הפוסקים למעשה עכ''פ לכתחילה (הגרשז''א והגריש''א (אפילו בקפוא אם שייך שיפשיר אפשר להקל  

 לצורך) ושבה''ל (אבל החמיר בקפוא) 
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(רשב''א ר''ן, פשטות הטור  בשר בהמה קשה''א דהיינו כל בשר אפילו אינו מוקצה כיון שראוי לאכלו כך, וי בשר חי
 ''ח ט''ז א''ר קרב''נ נוב''ת (או''ח כ''ז) מו''ק מאמ''ר גר''א (על השו''ע כאן) נהר שלום ערוה''ש (סעיף נ''ח)בושו''ע, 

, והמג''א (ס''ק נ''ו) )ם הדחק)מהרש''ם תורת שבת כה''ח חזו''א יבי''א ילקו''י (גם אחינו האשכנזים יכולים להקל במקו
(וכ''כ תוס''ש מחצה''ש דה''ח ח''א תפא''י גר''ז קיצושו''ע ערול''נ בא''ח מנחת פיתים קיצור  רק מין רך אינו מוקצהכ' ש

(וכ''כ תולדות שמואל  במקום הדחקהל' שבת), ולמעשה המ''ב (ס''ק קכ''ה, וביה''ל סי' ת''ק סעיף ו' ד''ה וטוב) מיקל 
  יהונתן).ושלמי 

ום שאינו ראוי לכלבים (תוס' טור דרישה ב''ח ט''ז נחל''צ א''ר), שהוי מוקצה י''א מ כשאינו מליחמותר אבל  דג מליח
וי''א משום שעומד לאדם ואינו ראוי לאדם במצב זה (בעה''מ רשב''א ר''ן ריטב''א מג''מ מאירי לבוש עו''ש מג''א דה''ח 

''ע מ''ב רב באדנר שלמ''י ושלמ''י), ומקשים על תוס' שסובר שאינו ראוי לכלב, שמ''מ ידוע גר''ז ח''א תפא''י קיצושו
  (מהר''א שטיין על הסמ''ג א''ר פמ''ג ב''א חשב האפוד הגריש''א ועוד), ולפירוש השני א''ש. לשראוי לחתו

יעב''ץ ערוה''ש בא''ח מסגרת השלחן ונשתנה לאיסור ( בזמננו אין אוכלין בשר חיי''א שאע''פ שבזמן הגמ' אכלו בשר חי 
מנחת שבת אג''מ בצה''ח רבבו''א הגר''ש דבליצקי הגר''א נבנצל תשוהנה''ג הגר''א קופשיץ הגר''ע אויערבאך ועוד), אבל 

המ''ב הקיל בשעת הדחק ולא נשתנה מזמן המ''ב עד עכשיו, ויש שטענו שאין דרך והגרחפ''ש ואזנ''ד כ' שהמג''א הקיל 
יר על שינוי דין מפני שינוי המציאות רק הביא מש''כ הפוסקים וישמע חכם ויבין מה הדין לפי המציאות של המ''ב להע

  .היום
''א כ' שאולי זולל וסובא יאכל קהקיל כהפוסקים, ובמ והגרשז''א .הקילו הגרחפ''ש יבי''א שש''כ חו''ש ילקו''י למעשהו

ובמק''א כ' שצ''ע וצידד להחמיר.  ואזנ''ד   ,' שצ''ע ומ''מ צידד להקל''א כקאותו, ובמק''א כ' להקל רק בשעת הצורך, ובמ
ובמק''א   ,ובמק''א הקיל בבשר עוף  ,כ' לטלטלו כלאחר יד  והגריש''אהקיל בעוף לצורך קצת ובבהמה הקיל בשעת הדחק,  

הסתפק הגרח''ק  מיר בזמננו, וכןחהחמיר בזמננו ומ''מ במקום הפסד הקיל, ובפרט בעוף.  ושבה''ל הסתפק וצידד לה
וצידד להחמיר, וכן שלמי יהונתן החמיר ובמקום הפסד הקיל בעוף ובהפסד גדול הקיל גם בבהמה, וכן הקיל פסק''ת 

למה  תלוי בהסברותוכל זה   .במקום הפסד מרובה כגון כשנתקלקל המקרר, וכ''כ הל' שב''ש שיש על מי לסמוך כה''ג
וכן לאדם הוי מוכן לכלבים וכה''ג הוא ראוי לכלבים, וט''ז ביאר שקי''ל הקילו בבשר חי שהב''ח ביאר שהוא משום שמ

ולפי שני הסברות האלו גם בזה''ז אינו מוקצה, אבל השו''ע והמג''א פי' שההיתר הוא  ,כר''ש שאין מוקצה בדבר הראוי
ו אין מקפידים שלא ולפ''ז לכאו' תלוי בהמציאות אם נשתנה, וצידד ארחו''ש שבזמננ ,משום שראוי לאדם לאכלו כך

  להאכיל לכלב מה שראוי לאדם, ואולי לפ''ז יודו כו''ע לתוס' שמהני מה שראוי לכלב וא''כ יש להקל במקום שמצויין.
שמותר לאלו האוכלים  , וי''א)אינו מוקצה (רב באדנר רב בעלסקי בזמננו Sushi סושישאינו מלוח, אבל  גהמחבר אסר בד

ויש  ,אותו ולא לרוב בני אדם שאינם אוכלים אותם (הגרח''ק הגרנ''ק הגרח''מ וואזנר הגרש''ז אולמן הגרש''א שטרן)
ויש מקילים רק במין הראוי   ,מקילים בעיר שרבים אוכלים אותם שאינם מוקצים לכל העיר (הגרי''מ שטרן והגר''מ גרוס)

ואיך לחתכו, ולמעשה הרבה פוסקים הקילו עכ''פ בשעת הדחק בהפסד מרובה לסמוך על לזה ובמי שיודע איך לתבלו 
והל' שב''ש אסר אף בשעת  ,הט''ז שאין מוקצה כלל בדבר הראוי (חשב האפוד הגריש''א שבה''ל רש''ב כהן ארחו''ש)

הנ''ל בשעת הדחק   ותעל שיט  יון שאפשר לסמוךוכ' שעומד בהיתירו כ  ושבה''ל חזר  ,הדחק כיון שהוא נגד סתימות השו''ע
  בהפסמ''ר.
י''א שאפילו אם הם מבושלים מ''מ עכשיו אינם ראויים והוו מוקצה (שבה''ל ר' יעקב פסק''ת), וי''א שכשיש  בשר קפוא

זמן בשבת להפשיר חלק ממנו אינו מוקצה (הגריש''א ילקו''י צי''א), וי''א שאינו מוקצה (הגרשז''א יבי''א אזנ''ד חו''ש 
 ''ק שלמי יהודה רש''ב כהן הגר''צ וובר).  וע' אג''מ (ה' כ''ב ל''ה) הגרח

 

 ל''ז –גרף של רעי סעיף ל''ד  
 

 גמ' שבת דף מ''ז. 'התיר רבי לטלטל … והאי מיכסי'
 שם דף קכ''א:  'כופין קערה … באשפה שבחצר'

 שם דף קכ''ד.  'אליבא דרבי נחמיה .. מידי דהוה אגרף של רעי'
 ''ג. 'הי גרעינין דתמרי … וכי עושין גרף של רעי'שם דף קמ

 גמ' ביצה דף כ''א: 'מזמנין את הנכרי … של רעי לכתחילה' 
 שם דף ל''ו: 'ונתנין כלי תחת הדלף … נקטה בצוציתה ואפקוה' 

  ל''ז ומשנ''ב, –שו''ע סימן ש''ח סעיף ל''ד 
  ורמ''א סי' רע''ט סעיף ב',

  ' ש''ח ס''ק קט''ו,וביה''ל סי' ש''ח ס''ד ומשנ''ב סי
  וסי' של''ז ס''ק י''ב, ומג''א שם ס''ק ד',

  ושו''ע סי' של''ח ס''ק ח'
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(סי' רע''ט ס''ק ג') שהק' שמוקצה מחמת מיאוס צריך להיות מותר משום   מאוס ממששהוא  מבואר בט''ז    הדרגה של גרף
'ש (סעיף נ''ב, ונ''ה, וס'), וכן פסק הגריי''פ גרף, ותי' שגרף הוא יותר מאוס, וכ''כ מקו''ח להחו''י, וכן מבואר בערוה'

ושבה''ק הליכות עולם והל' שב''ש שצריך להיות מאוס),  (וכ''כ שש''כ (כ''ב מ''ו) מאיס הרבה כקיא וצואהשצריך להיות 
אשתו מקפדת מחמת אורחים מותר, והסתפק הגרשז''א אם מספיק בזה,   אבל רב באדנר הביא בשם ר' משה שגם כשרק

כגון מעטפות של סוכריות על השלחן, או כמה פטישים ומסמרים (ולא רק א'), או  שמספיק אם גורם אי נעימותאבל כ' 
רח''ק להוכיח אחר אכילתו לפי ר' נחמיה (שבת קכ'''ד.), וכ''כ הג והוכיח מקערותקליפה אחת על השלחן, וכ''כ חו''ש 

משם שמותר בכל דבר שמלוכלך ומפריע, וכ''כ רב באדנר ורש''ב כהן ושלמי יהונתן וארחו''ש שמותר בכל אופן שיש חוסר 
  נעימות.

עפ''י הגמ' הנ''ל, וכ''כ  בקדירה אחר שפינו התבשילוכן משמע להקל מהרשב''א וביה''ל (סעיף ג' ד''ה כלי) שכ' להתיר 
נחשב כגרף, וכן משמע  שיורי כוסותיר כל שמאוס ביותר, וכן מבואר בביצה (כ''א:) שהמאירי שמבואר משם להת

הוא מדין גרף.  אבל יש להוכיח כהמחמירים מהגמ' שבת  שההיתר לכבד הביתמהפוסקים בסי' שי''א ס''ח שביארו 
ולמסקנא  לוקת הסוגיותמחמשום שאינו מאיס, וכ' הפנ''י (ביצה ב. ד''ה מגביהין) שהוא  מחמת באפרה(מ''ז.) שאסר 

אין היתר בקערות, והביאו הליכות עולם שבה''ק (ד' ק''ד, וה' נ''ד ג') והל' שב''ש) ועוד הוכיח שבה''ק מדאסרו לטלטל 
חמץ להוציאו אע''פ שודאי מפריע, ודחה הגרשז''א שאינו סבל הגוף רק סבל רוחני וכיון שאסור אין סבל, והעיר הגרי''ש 

ם אחרונים וכן בשיורי כוסות י''ל שמותר משום שהם איסוה''נ, וכן משמע שצריך מאוס ממש שהגרשז''א הקיל במי
  מדאסור לטלטל מת בלי ככר ותינוק.

התיר ביה''ל להוציאו מדין גרף כמבואר בגמ' גבי קערה לפי ר' נחמיה, וביאר שבה''ל (א' שפינו ממנו המאכל קדירה 
ס או שאר אופנים שהוא מאוס ממש, ותמה עליו אזנ''ד וכ' שמותר גם במתכת קכ''ז ד', וי''א פ''ז) דר''ל קדירה של חר

(והשיב שבה''ל ודחה כל הקו', וכן הקילו אורל''צ שש''כ רב באדנר שלמי יהונתן ארחו''ש), והסתפק אזנ''ד אם אפשר 
  במונח על השלחן כשיגיעו אורחים. קדירה ריקנית רחוצה היטבלהקל ב

אינו גרף, כגון דבר שעושה רעש (הגרשז''א דבר יהושע מגי''ס חו''ש שלמי יהונתן), וע' שהפרעה שאינו של מיאוס וי''א 
  , וע' תשוהנה''ג (ב' קפ''א י').לכלוך המתאסף על המסננתשמיקל גבי  צי''א (ז' י''ב ה')

כ הל' שב''ש שהוא רק דחויה משום כבוד ולכן עדיף ע''י גוי, וכ''  דחויהרב באדנר הביא בשם ר' משה שהיתר גרף הוא רק  
, וכן צידד חו''ש עפ''י משמעות לשון הגמ' בביצה, ורש''ב כהן הותרההבריות וכן צידד הגרחפ''ש, והגרשז''א נקט שהוא 

לענין אם יש מעלה למנוע מלטלטלו, ולענין אם עדיף ע''י גוי או קטן או טלטול מן הצד או לכפות ונ''מ הסתפק בזה.  
  ולענין כשהיה אפשר לעשותו ע''ש, וע' להלן.הכלי, 

(ערוה''ש אג''מ (ה' כ''א ט') מנח''י הגרח''ק שש''כ רב באדנר ילקו''י רש''ב כהן שלמי יהונתן  לטלטלו ע''י גויי''א שעדיף 
  הל' שב''ש), ויש מקילים (הגרחפ''ש מגי''ס הגר''ש איערבאך ארחו''ש).

מנח''י הגרחפ''ש), ור' משה (בתשובה הנ''ל) כ' שעדיף ע''י גדול שקטן יטעה ויחשוב   (ערוה''ש  לטלטלו ע''י קטןי''א שעדיף  
  שמותר (וכ''כ רש''ב כהן והל' שב''ש).

והביאו רב באדנר), ומגי''ס מיקל עפ''י הגמ' קכ''א:,  (עמק הלכה תפא''י (תמיד ה' ה' בועז ג')  לכפות עליה כליי''א שעדיף  
  יכפה כלי יגיע ריח רע או שנמאס כשיודע שהוא שם גם מתחת לכלי.ודחה הגרי''ש שאולי התם גם כש

ולא הסירו שיהיה אסור להסירו  מע"ש היה אפשר להסירוכ' שצריך להסירו מערב שבת, וצידד ערוה"ש שאם   חו"ש
  בשבת אלא ע"י גוי ואח"כ פקפק בזה וסיים בצ"ע, והגרחפ"ש הקיל. 

  

  כשמותר להסירו הוא חסידות של שטות. מי שמחמיר שלא להסיר גרףהנהר שלום כ' ש
  ערוך השלחן סי' ש"ח סעיף ס' וס"א
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עדיף לעשות ששלא הטריחוהו חכמים לעשות כן וסיים וצ''ע, וי''א  צידד תהל''ד כשאפשר לטלטל הגרף טלטול מן הצד
כן ולא לטלטלו בידים (א''ר (ס''ק ס''ב) חזו''א אג''מ (ה' כ''ב י''ג) הגריש''א ילקו''י שלמי יהונתן הל' שב''ש), ויש מקילים 

אויערבאך רב באדנר רש''ב כהן  (פנ''י (ביצה ב. ד''ה מגביהין לפי ר''ש) הגרחפ''ש הגרשז''א (שהותרה) שש''כ הגר''ש
ארחו''ש) והוכיחו להקל ממשמעות המחבר כאן שכ' שמותר אפילו בלא כלי וכהגמ' דף קכ''א:, והעיר הגרשז''א שלפי 

  הפנ''י עכ''פ ביו''ט יש להחמיר.  והמחמירים דקדקו כן מהרשב''א (קמ''ג. ד''ה והא), וע' פנ''י הנ''ל שדחה הראיה.

הורה לאמו להוריד פירורין ופסולת מהשלחן ע''י נייר או דבר אחר ולא בידים  החזו''אדקרא ש הגרח''ק הביא בטעמא
ולא בכלי המיוחד לכך, ויש שהבינו שבביתו הקילו לסמוך על הט''ז ומ''ב להתיר לטלטל מוקצה ע''י דבר אחר כשצריך 

ט''ז, וי''מ שבעצם מותר לטלטלו בידים למקומו (שבות יצחק שלמי יהונתן), וזה צ''ב שהרי בספר חזו''א לא פסק כה
נוסחאות) והעיר ארחו''ש שלפי החזו''א מה המשום גרף ורק כחומרא טלטלו ע''י דבר אחר (ארחות רבינו הביא שני 

וצידד שהקילו לכבד שלחן כמו שהקילו לכבד הבית, וכעין זה ביאר  ,המעלה לטלטלו ע''י דבר אחר אם חולק על הט''ז
  אמר שהחמיר לעשותו ע''י דבר אחר לרווחא דמילתא.חו''ש, והגרח''ק 

מוקצה או שאינו מוקצה כיון שראוי לכלבים, ולמעשה השו''ע צואת אדם  יש מחל' ראשונים שתלוי בהגירסא בהגמרא אם  
''ב ועוד פוסקים) והמקור חיים מיקל, פסק לחומרא שהוא מוקצה (וכ''כ ב''ח ח''א גר''ז ערוה''ש וכן משמע מסתימת המ

וע' ביאור הגר''א (אות פ'), וכ' המג''א (ס''ק נ''ט) שאפשר להקל בשעת הדחק כגירסא שלנו בהגמ' ורש''י, וצידד הגרח''ק 
אוכלים אותו, אבל בירושלמי איתא שחזי לחזירים  ינםשאולי גם בזמננו מותר בשעת הדחק, וי''א שבזמננו הכלבים א

  ותר במקום דשכיחי חזירים (נזירות שמשון פמ''ג (אש''א נ''ט).ולפ''ז מ

העיר החזו''א שלפי השיטות שצואה חזי לכלבים ואינו מוקצה א''כ למה צריכים היתר של גרף כדי לטלטלו.  וצידד 
יל''ע מגי''ס לחלק שרק צואת קטן חזי לכלבים ובצואת גדול צריכים ההיתר של גרף, אבל מסיק שאין לחלק.  ולפ''ז 

שלכאו' צריכים לההיתר של גרף ומותר רק טלטול כדי להסירו מלפניו ולא סתם  בטלטול טיטול מלוכלך של תינוק
  להזיזו ממקום למקום.

מוקצה ומותר לטלטלו רק ע''י דבר אחר, והגרח''ק אמר שרק אחר שהוציאוהו הוי מוקצה ותלוי   שצואת האף והאוזןי''א  
  חמת גופו.בהדין של עודה בידו במוקצה מ

מקום אכילתו ובמקום ובמ''ב מבואר שיש להקל ב ,ההיתר לטלטל גרף הוא רק ממקום שדר שםמבואר בהמחבר ש
שאינו מקום דירתו (כמו   בבית הכנסת.  והחמיר מנחת פיתים  מקומות שרק מצוי שם, ויש לדון מה הדין בשאר  שכיבתו

סת בני אדם (והשיג על תשורת ש''י שצידד לאסור) וכן הקילו לענין מזוזה), ותולדות שמאול מיקל כיון שהוא מקום דרי
רק משום שאין שבות  להוציא שרץ מבית המקדשהגריש''א והגרח''ק, והסתפק מגי''ס עפ''י קו' באר שבע למה התירו 

ו במקדש ולא משום גרף, וכ' שדוחק לחלק שאין היתר גרף כיון שאינו דר בהעזרה, ומל''מ כ' שזהו באמת הפשט שאינ
  דירה, וכ''כ המאירי ותורי''ד, אבל תפא''י מיקל וביאר שבשרץ בביהמ''ק מצד מיאוס היה מספיק לכפות עליו כלי.

(וכ''כ א''ר גר''ז ערוה''ש מ''ב (ס''ק קל''א) שש''כ רב  בחצר ומבוי במקום דריסת הרגללמעשה הקיל המג''א (ס''ק נ''ח) 
באופן שיש חשש ה זה הא אינו אוכל או שוכב שם וצידד שכונתו  י), ותורת שבת העיר עליו מנלבאדנר רש''ב כהן ארחו''ש

  וימאס, וכ''כ מגי''ס, והל' שב''ש החמיר במרפסת או אמבטיה שרק נכנסים לשם לפעמים. שידבק במנעליו

מג''א גר''ז מ''ב ועוד) הקילו עמק הלכה וארחו''ש, ומנחת פיתים החמיר, וכן משמע מלשון הפוסקים ( וברשות הרבים
  שהזכירו רק מבוי, ויש לדחות.

שיש שם גרף החמיר אזנ''ד ושלמי יהודה שבדרך כלל אינו מצוי להתיר אם אינו אוכל שם, והגריש''א מיקל להוציא   מטבח
ם זבל משם גם כשאין ריח רע ואין אוכלין שם, ויש מקילים אם נמצאים שם מעט ומאוס (שלמי יהונתן), וי''א רק א

  , ותשוהנה''ג (ב' קפ''א י').)נמצאים שם הרבה זמן (חו''ש), וע' שו''ש (של''ח ז' ב' בהערה

, וכן לטלטל מוקצה אחרת כדי לכסות גרףאם מותר  (הר צבי או"ח סי' קצ"ו הובא בסמוך) הסתפק הגרצ''פ פראנק
ני שהריח מפריע אע''פ שאינו טלטול גם באופן שאינו פיקוח נפש מפ לסגור ברז הגזהסתפק הגרשז''א, והקיל הגרנ''ק 

 (הובא בסמוך)  הגרף אלא טלטול מוקצה מחמת איסור, וע' בהמשך בשם הגרשז''א.  ובהגהות הררי שדה שעל ההר צבי
העיר ממ''ב (ש''ח ס''ק קמ''ד) שמבואר שאסור לטלטל עפר מוקצה לכסות צואה, וצידד לחלק שאולי שימוש במוקצה 

  gas lantern לוקס, אבל צידד שאם מותר להוציא הטלטול לצורך גרף ולא שימוש מוקצהוהותר רק הוא יותר חמור 
כ''ש שמותר לסותמו.  וגם הגרשז''א הסתפק אם שימוש מקוצה מותר כגון סגירת כפתור הגז.  והגרש''ד גרוס כ' להקל 

  ל מוקצה אחרת לצורך הגרף, ומגי''ס והל' שב''ש החמירו.טלטל

והביאו הגרשז''א (מנח''ש תנינא סו''ס י''ח),  ,א חתול שבבית כיון שכשמטילה צואה מסרחתלהוצימנחת שבת התיר 
  ואש''א (מבוטשאטש) אסר אא''כ יהיה א''א לעשותו מאוחר יותר אחרי שמטילה.

ס''ש שאם הוא איסטניס יחשב נר כגרף ע''ש (וכ''כ מג''א (של''ז ס''ק ד') ותותלה גרף בדידיה הרמ''א (סי' רע''ט ס''ב) 
א''ר גר''ז נה''ש מ''ב (ס''ק קט''ו, ושעה''צ ס''ק ק''ו, ורע''ט ס''ק י', ושל''ח ס''ק ל''ג, וביה''ל תרל''ח ד''ה וביו''ט) ואג''מ 

  (ה' כ''א ב')).
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  (אג''מ הגרשז''א (והובא בשש''כ) הגרחפ''ש חו''ש).  מותר גם למישהו אחר להוציאו וכשנחשב כגרף לגבי דידיה 

  החמיר הגריי''פ שאם נמצא אצל מי שאינו נמאס ממנו אינו נחשב גרף. שאינו מאוס אצלו אבל מאוס לרוב בני אדםדבר 

הולך הביא שש''כ מהגרשז''א להקל להוציאו, והגריש''א מחמיר, ואם ולאחר זמן יהיה מאוס דבר שעדיין אינו מאוס 
ת הפסולת, וחו''ש הקיל אם נשארים בבית עדיין כמה ולא יחזור עד מוצ''ש אסר הגריש''א לפנו מהבית אחר הסעודה

  שמותר לפנותו כבר עכשיו. אם יחזרו לפני סוף השבתדקות אחרי הסעודה ומפריע להם, וכן הקיל 

כגון אחרי קידוש אי''צ לדקדק להוציא רק חלק ולהשאיר מה שאפשר, ושש''כ  כשמסלק גרף לנקות הכלהגרי''ב הקיל 
  גרף אין להמשיך לנקות הכל. ואבל אם הסירו חלק והפסיק ומה שנשאר אינ ברציפות רקהביא מהגרשז''א שמותר 

לכאו' הוא מוקצה, ולדחוף במזלג או סכין הוי כדרכה ואין היתר כלאחר יד, פסולת בצלחת ורוצה להזיזה להצד כשיש 
זבוב להצד וכ' שמדין גרף  ר אסר להזיזרוהסתפק ארחו''ש אם שייך בזה היתר גרף כשנמאס עליו, ובקצוה''ש לענין בו

מותר רק להסירה ולא לטלטלה ממקום למקום כשישאר עדיין לפניו, ואולי מיירי באופן שאינו נמאס יותר כשהוא בצד 
  זה מכשהוא בצד אחר וע''ש.

לת הוי גרף, והביא רבבו''א שהעיר ר''י שוורץ שזבובים אינם גרף, וצידד שמ''מ הפסו פסולת שגורם לזבוביםשש''כ כ' ש
  נחשב גרף.

תהל''ד כ' דהוי כגרף (והובא במנחת שבת ושש''כ), וי''א שההיתר להסירם הוא כמו בקוץ ברה''ר (בירור הלכה),   כנים
הזכיר ש(שט''ז משב''ז ח' וט')  ע' פמ''גוי''א שנחשב רק תיקון בגד ולא כטלטול מוקצה כמו כל נקיון לכלוך (הגרח''ק), ו

  כל הסברות הנ''ל.
  

  ו"ח סימן קצ"ו  והערות ומילואים הררי שדההר צבי א

  

  

 

  

  

  פמ''ג שט''ז משב''ז ח' וט'

  

  

  

  שמירת שבת כהלכתה פרק כ"ב אות מ"ו ומ"ז והערות שם
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 הוי גרף (הגריש''א שש''כ ארחו''ש).המים המטפטף ממזגן 

נחשב כגרף (הגריש''א רב באדנר   עכבר חישלמי יהודה רב באדנר), וכן    הוי גרף (מקו''ח אזנ''ד הגריש''א  cockroach  מקק
שלמי יהודה וכן צידד הגרח''ק אבל כ' שעדיף ע''י גוי ואם מחוסר צידה אסור מן התורה ואסור אף ע''י גוי, וחו''ש החמיר 

  שעכבר הניצוד אינו מאוס אע''פ שמפריע.

''ק אש''א מבוטשאטש תהל''ד מנחת שבת ארחו''ח כה''ח תולדות הוי מוקצה מחמת גופו (מו spiderweb קורי עכביש
שמואל בצה''ח (יטלטל כלאחר יד) הגרשז''א אורל''צ צי''א שש''כ חו''ש פסק''ת ארחו''ש), וכשנמצא במקום שמפריע 

  התיר הגרשז''א להוציאו משום גרף, ופסק''ת כ' להזהר שלא להרגו.  

ם מחוברים אסור להורידם, ואם לאו הסתפק שש'''כ אם הם מוקצים, שעל שערות ראשו אם ה dandruffקשקשים 
והגרחפ''ש החמיר שלא לטלטלם אלא לנער ע''י בגד, וכ' שלפי החזו''א דבר שאין לו חשיבות אינו מוקצה ונשמ''ש הקיל 

  כשהם במקום מגולה משום גרף.

ארחו''ח הר צבי הגרשז''א שש''כ חו''ש רבבו''א הקילו להוציאו משום גרף (לב חיים הובא בדבר שגורם ריח רע כגון נפט  
הגר''ש אויערבאך מגי''ס רב באדנר שלמ''י ושלמ''י רש''ב כהן ארחו''ש הל' שב''ש), והגרחפ''ש אסר שלא התירו משום 
צער לחוד כדמוכח בשע''ת סי' רע''ט אלא משום כבוד הבריות.  וברמב''ן במלחמות (מ''ח:) מבואר גבי כיבוד הבית 

  צידד בנר של נפשט שמעשן ומפריע אולי נחשב כגרף. ירו משום גרף שמצטערים מחמת ההבל, ושבה''ל (ה' מ''ג ג')שהית

  שנפלו על השלחן הם מוקצים והקיל הגריש''א לטלטלן כגרף אם הם מאוסים. שערות ראשו או זקנו

לב, אבל טיפות מועטות שאין אסור להביאה לפח אא''כ מאוסה בעיניו, או שהשאיר בה מעט ח שקית חלב שנתרוקן
  הדרך לרוקנם לא מהני (שלמי יהונתן).

, וצידד החזו''א שלפי המובאר שם שע''י רחיצה נחשב נקי גרף של מתכתהמ''ב ציין לסי' פ''ז לענין  סעיף ל''הלשייך 
  לענין ק''ש א''כ גם בלי רחיצה נחשב ככלי ואינו מוקצה.

ת (הגרשז''א), ואורל''צ כויש מקילים לדונו כמת ,להחמיר שדינו כעביט של עץ (הגריש''א) י''אסיר פלסטיק של תינוק 
שמצוי בו צואה תדיר דדינו כגרף של חרס שאסור להתפלל כנגדו.  המג''א (ס''ק ס')  של פלסטיק ביוב בצינורהחמיר 

'כ ח''א תפא''י קיצושו''ע שיירי שמותר לטלטלו למקום שרוצה כמו מוקצה מחמת גופו שבידו (וכ' בגרף שבידוהקיל 
שש''כ ארחו''ש), וכן הקיל דה''ח גם במוקצה מחמת איסור, וא''ר מפקפק על המקילים, ותוס''ש   קרבן ערוה''ש רב פעלים

  החמיר וכן פסקו הגרחפ''ש והגרי''ב, וע' לשון המ''ב (ס''ק קל''ז).

ואם מחזירו כדי  ,וכו מותר גם בלי מים (א''ר מ''ב)להפנות לת להשתמש בואם מחזירו כדי  להביא העביט חזרה לבית
וא''ר הקיל ע''י  ,יש מחל' אם מותר בכלל  מחזירו סתםצריך ליתן בו מים (המחבר כאן והפוסקים), ואם    להוציא עוד רעי

צה בעצם העביט הוי כלי שמלאכתו להיתר ואינו מוקשמים אם אינו משתמר, והביאו מ'''ב.  והחזו''א (מ''ח י') ביאר 
  מחמת מיאוסו כיון שזהו תשמישו אלא שהיה גזירה בתראה לשים לתוכו מים ע''ש.

ריק י''א שדינו ככשמל''א כיון שרגילים להניח בו מוקצה (ארחו''ש), וי''א ככשמל''ה (אזנ''ד שלמי יהודה), פח אשפה 
  וי''א מוקצה מחמת גופו כגרף (חו''ש).

למוקצה, ואם שמו זבל רק בשבת יש מחל', וי''ל שתלוי כל זה בדין אוכלין  י''ל שדינו כבסיס פח שיש בתוכו זבל מע''ש
שלמי   כוכלים חד פעמים שזרקו לאשפה בשבת ובע''ש, ע' לעיל מש''כ בזה.  ואזנ''ד החמיר כשהיה בתוכו משהו מע''ש וכ''

חילק להקל כשלא היה שם  כיון שיש בתוכו הרבה דברים שאינם מוקצים, והגרי''ב ויהונתן אבל רבבו''א וחו''ש הקיל
פה הוי בסיס, וכעין שדבר מע''ש שהנזרק בשבת אינו נעשה מוקצה, והחמיר כשנזרקו מע''ש שנעשין מוקצה והשקית א

  זה בארחו''ש (י''ט הערה תק''ו).

(שש"כ רש"ב כהן) וכשהארון מיוחד לזה גם דלת הארון נהיה מוקצה,   פח אשפה התלוי בדלת ארון מטבחביש מחמירים  
חו''ש (י''ט רח''צ רוהגר''ש אויערבאך וא ,אזנ''ד שלמי יהודה)( רק לכתחילה שאין לגרום טלטול מן הצדויש מחמירים 

ומגירה שיש ) הסתפקו בזה, ושלמי יהונתן צידד להקל שאין דלת ארון נעשה מוקצה כמו בדלת בית.   והערה תל''ו ותק''ו
  הוי מוקצה (שש''כ שלמי יהונתן וארחו''ש (שעיקרה נועד להחזיק חפצים ואינו כדלת)). בתוכה פח אשפה

י"פ אזנ"ד שלמי יונתן (שגורם לשים בתוכו פסולת משום היתר גרף ויש מחמירים (הרי  להביא הפח להשלחן  חו''ש הקיל  
כדי  למעך הפסולת שבתוך הפחטלטול כפול) ארחו"ש (טלטול מיותר)), וי"א שהגריש"א הקיל בזה וי"א שהחמיר).  

שיהיה יותר מקום בפח להכניס עוד תלה ארחו''ש בהנידון אם מותר לטלטל מוקצה לצורך פינוי הגרף.  והקיל חו''ש 
ליפות וגרעינים שאינם מאוסים.  שש''כ הקיל לרוקן פח שנתמלא קוקצים כמוכו דברים אע''פ שיש בת להוציא כל הזבל

) רוקנוכדי שיהא מקום להשים בו עוד, ויש מחמירין (מגי''ס ארחו''ש (יש להוציא האשפה בשקית ולא להוציא הפח כדי ל
גריש'א פסק שכל השקית נעשית יתנו פסולת החדשה לתוך שקית)).  ה הל' שב''ש הגרש''ד גרוס (אין לפנות הפח אלא

אסור אא''כ יש בזה צורך והיתר גרף, וארחו''ש צידד להתיר שרק חלק מיועד להכנסת מוקצה   לפתוח ולסגור אותובסיס ו
  בתוכו וחלק אחר מיוחד להפתח ולהסגר כמכסה.

ארחו''ש גם כשאינו והקיל  ,בדרך כלל מותר לקחת בה הפסולת מהריצפה משום גרף (שלמי יהונתן ארחו''ש)ף אשפה כ
   .גרף שמותר טלטול מן הצד לכבוד שבת כה''ג, והעיר הגרי''ש שמ''ב סובר שיש בסיס בשבת א''כ אין היתר זה פשוט כ''כ
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אינו נחשב כעשיית גרף  מתנהג כדרכו, וכתבו האחרונים שאם גרף של רעי לכתחילהאסור לעשות     שייך לסעיף ל''ו 
יהיה מותר להסירם משום גרף (הגרשז''א הגריש''א הגרחפ''ש וואח''כ ישארו שם קליפות אצל שלחן  בטנים לאכולכגון 

הגר''ש אויערבאך מגי''ס (והוכיח כן מהגמ' שבת קכ''ד.) ברית עולם ארחו''ש (וכ' שכן משמע במ''ב ס''ק קט''ו, והק' 
 נטילת ידים לתוך כלירש''י שם ד''ה גרף) הל' שב''ש).  ומקשים מהביה''ל (של''ח סעיף ח') לענין   מהגמ' קמ''ג. ותי' עפ''י

או נטילת מים אחרונים שמותר להסירו אח''כ משום גרף, שהק' ביה''ל למה אינו אסור משום עשיית גרף, והק' הגריש''א 
  חו"ש מגי"ס ברית עולם הל' שב"ש).משום שמתנהג כדרכו וממילא נהיה גרף (וכן הק' ארלמה אינו מותר 

, וגם התם נעשה ממילא עשיית גרף של השיורי כוסותמשיורי כוסות שיש מ''ד שאסור להזמין גוי משום ועוד מקשים 
והיינו מהטעם הנ''ל שכה''ג אינו נקרא  באמת קי''ל שמותרהתם דע''י שמתנהג כדרכו בשתייה רגילה, ויש מתרצים 

, והביאו רש''ב כהן, שלא לצורך''א (מ''ח ט') מגי''ס), והשטמ''ק תי' שאסור שם משום שהוא עשיית גרף לכתחילה (חזו
שלא היה יכול וכעין זה כ' ארחו''ש שאינו נחשב מתנהג כדרכו עצם הזמנת הגוי, ועוד תי' הרשב''א דשאני שיורי כוסות 

  , וכ''כ חו''ש.לסלקן מאתמול

, ואם אינו יכול מותר להניחם לפניו ואח''כ יהיה רעינים וקליפות מיד לפחשעדיף להשליך גולפי הנ''ל פסק הגריש''א 
להוציאו.  וכן דן בנחלת  להניח טיטול כשיצטרך אח''כ להגביהו עוד פעםגרף ויסירים.  והסתפק שלמי יונתן אם מותר 

מע משבה''ל להקל כיון ואח''כ לזורקו.  והביא שש  להשתמש בטישו ואח''כ להכניסו לכיסוישראל, וכן דן שם אם מותר  
שראוי לשימוש במקום הדחק.  ושמע מהגריש''א שאיה'''נ עדיף לזרקו מיד אבל כשיש צורך מותר לעשות כן ואינו נחשב 

  עשיית גרף לכתחילה כיון שעושהו מחמת סיבה.

לפני שבת לזבובים ועכברים בשבת משום שיגרום עשיית גרף לכתחילה, כיון שאפשר לעשותו שלא להעמיד רעל י''א 
  (מנחת שבת בשם שבות יעקב).

ולישב שם להתיר להוציאו, והוסיף מג''א (ומ''ב ס''ק  להכניס מטתו אצל גרףבמקום פסידא מותר   שייך לסעיף ל''ז
קמ''א) שה''ה שמותר להכניס שלחנו לאכול שם אבל ישיבה בעלמא לא מהני, וביאר מחצה''ש שסתם לשבת כיון שהוא 

  וד ולצאת לכן אין היתר להוציא הגרף.ארעי אין טירחא לעמ

או באופן הנ''ל שמביא דירתו אצל הגרף, והביאו ביה''ל (סעיף ל''ו   במקום פסידא מותר רק בדיעבדהגר''א לומד שאפילו  
  ארחו''ש).והקילו (ח''א הובא בביה''ל  במקום צורך גדולד''ה אין), ו

הם מוקצה (מנחת שבת תולדות שמואל אג''מ הגרשז''א שלמי יהודה ברית עולם), וצריכים   מים של נט''י ומים אחרונים
והגריש''א הקיל כיון שיכול לשטוף עמהם בית הכסא, והל' שב''ש פקפק בזה, והגרנ''ק החמיר שזה אינו נחשב   היתר גרף

כ' דלא מיקרי אינו ראוי כיון שאין עליהם איסור רק רוח רעה ע''ש, ומקשים ע''ז שחמירה סכנתא   כראוי לשימוש, וביה''ל
מאיסורא (ברית עולם הל' שב'''ש), והגרח''ק ביאר שאינו איסור להשתמש בהם רק עצה טובה להנצל מנזק, והובא 

כ' ביה''ל שהוא מפני שסוברים להקל כהטור אע''פ שעי''ז עושה גרף וההיתר ליטול ידים בארחו''ש (י''ט הערה קפ''ג).  
(וצ''ב שהטור מיקל רק בדיעבד (מגי''ס) וי''ל כיון שצריך ליטול נחשב בדיעבד (שש''כ)), ועוד שכל שמתנהג כדרכו אינו 

  נחשב עשיית גרף לכתחילה (הגריש''א ברית עולם מגי''ס הל' שב''ש ארחו''ש).  

משא''כ הנט''י שיכול ליטול בכיור,  ,'כ גורם גרף כשמוציא רעי שזהו לצורךאע''פ שאח' שמותר לאכולוביאר הגרנ''ק 
גרף שהם סכנה מציאותית ע''י  ויהשמים מגולים ממטתו מותר ליטול שם.  וביאר  אד'' כתללואיה''נ אם מקפיד שלא 

  הארס ואינו סתם רוח רע.

יבי''א חו''ש שלמי יהונתן ארחו''ש) והגרשז''א  אח''כ הקילו (גר''ז תהל''ד על דעת שלא להוציאולעשות גרף לכתחילה 
מן הצד (תהל''ד הגרשז''א חו''ש שמלי יהונתן ארחו''ש).   ע''מ להוציאו אח''כ ע''י טלטולהסתפק.  וכן הקילו לעשותו 

חמיר והובא במנחת שבת (וכ''כ הגריש''א) שש''כ ועוד), והגרשז''א צידד לאסור.  וה  לעשות גרף בע''שוהקיל שבות יעקב  
לבו''ש (על מג''א ס''ק ס''ב) לא לעשות משהו שיכול לגרום שימאס ויצטרך להוציאו, וביה''ל (ל''ו ד''ה כדי) הקיל אם 

  .ספק אם ימאסהוא 
  

 מ''א –בעלי חיים סעיף ל''ט 
 

 שבת תוס'  דף מ''ה: ד''ה הכא 
 

 ''ח אינם מוקצים כגון אפרוח לשתק תינוק הבוכה, אבל התוס' מסיק שמוקצין כגרוגרת וצמוקיןלפי הר''ר יוסף בע
 

 (וכ''כ בגר''ז סעיף ע''ח)  והגהות רע''א על סעיף מ' ,ומשנ''ב ,שו''ע סימן ש''ח סעיף ל''ט

  ,ש''יור(עד המשנה השנייה),  שבת דף קכ''ח: המשנה, ובגמ' שם 'תרנגולת שברחה וכו': דוחין אין …'
 (דף נ''א בדפי הרי''ף) ור''ן על המשנה והגמ'

 שו''ע סי' ש''ח סעיף מ' וסעיף מ''א 
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  בעלי חיים

 (וכ''כ בגר''ז סעיף ע''ח)  שו''ע סימן ש''ח סעיף ל''ט ומשנ''ב והגהות רע''א על סעיף מ'

מוקצה מחמת איסור (והלכות קטנות כ' מלאכתו   טהוריןמוקצה מחמת גופו, ו  בע''ח טמאיןוע' תהל''ד ס''ק מ''ב שצידד ש
 לאיסור ותמה עליו רע''א).

אם מותרים (מהר''ח או''ז וכן פסק הגר''מ אליהו) או שעדיין אסורים (מהר''ח או''ז בשם   כשמייחד בע''ח לשחוקומחל'  
תר) בצה''ח בא''מ יבי''א חו''ש הרא''ש דלא פלוג רבנן וכן פסק אג''מ (וצ''ע מה שהוסיפו באו''ח ה' כ''ב כ''ה שפעטס מו

ארחו''ש, יש אסרו משום מוקצה ויש משום שימוש בבע''ח, ועל צד זה י''א דלא גזרו איסור שימוש בעופות וי''א לא פלוג 
 וי''א עכ''פ דגים לא אסרו).

ש התיר דהוי אג''מ הר צבי וארחו''ש וכן צידד שש''כ שיש מקום להחמיר, אבל הקצוה'' אקוואריוםוכן אסרו לטלטל 
 הכלי לנוי הבית ומלאכתו להיתר וכ''כ הגרשז''א (שש''כ י''ח (ס''ב), וכ''ז (ק''א).

, גוף בע''ח ולא שערן, וע' ביה''ל שאולי אסרו רק  לקנח בזנב סוס ופרהע' שו''ע סימן ש''ב סעיף י''א שידו שנתלכלך מותר  
יתר, ושבה''ק פי' שמותר משום כבוד הבריות, ומצד ושביתת השבת פי' דטלטול מקצת הוי כטלטול מן הצד לצורך ה

איסור משתמש בבע''ח י''מ דהוי כצידי צדדים, ולמעשה כמה פוסקים התירו רק בזנב תלושה (חו''ש כה''ח חזו''י) 
 והגריש''א צידד שמותר רק לנגב בה אע''פ שמזיז אבל לא להגביהה להדיא.

 ''ז מטלטלה.של הבע''ח שעי למשוך בכח הרצועהופשוט שאסור 

עליו  הדהוי כניעור וכן להסירו דרך אגב מגופו, ולהזיז ידו שנמל נייר שיעלה עליו נמלה וישליכהחו''ש התיר לתת 
 לנער, ושלמי יהודה התיר לגרשם רק ע''י ניפוח. ילהפריחו דהוי כד

  

ורש''י ור''ן יה),  (עד המשנה השני  שבת דף קכ''ח: המשנה, ובגמ' שם 'תרנגולת שברחה וכו': דוחין אין …'
 (דף נ''א בדפי הרי''ף) על המשנה והגמ'

 שו''ע סי' ש''ח סעיף מ' וסעיף מ''א 

 

מותר לדדות בע''ח (ולא תרנגולת שמגבהת עצמה ונמצא מטלטלה, ומותר לדחותה, אפי' ברה''ר, אבל אין לדדותה אפי' 
לית מותר (ערוה''ש, וע' ב''י), ויש אוסרין (טור ב''ח במקום הפסד) ודוקא משום צער בע''ח (ר''ן ושו''ע), וי''א אפי' בכרמ

דרישה גר''ז מ''ב) ולמעשה השו''ע אינו מחלק בין גדולים לקטנים (כהרמב''ם דלא כהר''ן) ומכריע מ''ב להקל עכ''פ 
  בכרמלית בגדולים וחזו''א צידד להקל כהר''ן יותר.

''מ ותהל''ד שר''ל להתיר מדדין אבל דוחין אינו טלטול כלל, ור''ן כ' שאע''פ שמטלטל מקצת מותר משום צעב''ח, ופי' ב
  ותויו''ט פי' שר''ל להתיר דוחין וביאר פמ''ג (א''א ס''ט) שצ''ל דדוחין אינו טלטול כ''כ.

בתינוק התירו להיות מדדה אפי' ברה''ר כיון שאפי' מגביהו הוי רק דרבנן דחי נושא את עצמו (י''מ אפי' מיום א', וי''א 
ע' תוס' צ''ד. וק''ל. וראשונים) וי''א כשמגרר עצמו (רשב''א מג''א מ''ב) וי''א אפי' מגביהה א' ומניח א' עדיין (ימים מח' 

  אינו נושא עצמו (בעה''מ), וע' חזו''א (מ''ה ג').

  וכפות וחולה אין חי נושא עצמו, והסתפק הגרשז''א בישן.


