
 

 מוקצה    1

 סימן ש''ח  –מוקצה 
 
 (ב:) )  גמרא ביצה דף ב. 'אמר לך רב נחמן גבי שבת … סתם לן כרבי יהודה דמחמיר' 1

 

לפי רב נחמן קיימא לן ביו''ט שמוקצה אסור ובשבת קי''ל כר''ש שמותר, כגון בבהמה שמתה בשבת שמותר לכלבים 
 ''פ שלא היתה עומדת לכך, ומותר לטלטל עצמות וקליפין. אע

 

 (עד המשנה) )  גמרא שבת דף קנ''ז. 'ת''ש מתחילין בערימת התבן … ויתד של מחרישה' 2
 

ר''ש מוקצה מחמת חיסרון כיס אסור, וקי''ל שגם מוקצה מחמת איסור אסור, ומחל' אם קי''ל כר''ש פי  אפילו ל 
 להתיר מוקצה מחמת מיאוס.

 

 גמרא שבת דף ל: 'שלח שלמה לבי מדרשא … ככר או תינוק ומטלטלו'  )3
 

 . תינוק ומטלטלו אגב ההיתר ואככר גון אסור לטלטל מת בשבת אלא אם כן ע''י שמניחין עליו דבר היתר כ
 

 (קכ''ד.)בראשונה היו אומרים … אפשר כר' אלעזר'  )  גמרא שבת דף קכ''ג: 'ת''ר4
 

בימי נחמיה היו מזלזלין בשבת וגזרו לאסור טלטול חוץ מג' כלים, וכשראו שחזרו להזהר התירו והתירו עד שלבסוף  
 מלאכתו לאיסור רק לצורך גופו ומקומו. כלי שכלי שמלאכתו להיתר אפי' מחמה לצל, ו  )רבאפי ל( התירו 

 

 'ודברי רבינו פה...' 1ההקדמה להסימן 'בסימן זה …', וב''י באמצע ד בש''ח )  ב''י סימן  5
 

לא יהא כיום חול בעיניו אם יטלטל כמו בחול, ובטל למען ינוח, ועוד  הוא כדי שהרמב''ם ביאר טעם איסור מוקצה ש
אין לו מלאכה, שמא יבא לידי איסור, ועוד שזהו שביתה השוה לכל גם למי שמחשש  בכלי שמלאכתו לאיסור  שאסרו  

ולהראב''ד הוי גדר להוצאה.  ומנה הב''י ו' חלקי מוקצה והצדדי היתר שבכל א', י''ג צדדי היתר למוקצה מחמת גופו,  
 וה' היתירים לבסיס. 

 

 )  שו''ע הרב סי' ש''ח סעיף ב' וג'6
 

מוקצה מחמת איסור    קי''ל שמוקצה מחמת מיאוס מותר, וכן כלים העומדים לסחורה כל שיש עליהם תורת כלי, אבל
 (נר שהיה דלוק כשהתחיל שבת) אסור. 

 

 , חוט שני שבת חלק ג' עמוד נ' ד"ה ויסודסי' ש''ח סעיף ט''ז וי''ז רב)  שו''ע ה7
 

על כלים, ודבר שאינו    שלא לצורך כלל שגזירת נחמיה היה דוקא  לו לפי הגר''ז אוכלים ומשקים וספרים מותרים אפי
כלי ואינו ראוי לשבת היה אסור גם לפני נחמיה, וכלים אפי' שמלאכתן להיתר ואפי' כוסות קערות וצלוחיות אסורין  

 לטלטל שלא לצורך כלל. 
 

 וה')  1, כולל ז2(עד סוף ד' ד', וב''י  – )  טור סימן ש''ח סעיף א' 8
 

  )  שו''ע סימן ש''ח סעיף ג' וד',9
  ט', –', ומג''א ס''ק ה' וט''ז ס''ק ב

  ומשנ''ב שם, ושעה''צ ס''ק י''ג וי''ד, 
  וביה''ל ד''ה קורדום 'ודע דכתב הפמ''ג …', וד''ה כלי שמלאכתו להיתר 

 

לאכתו הוא משמיוחדת למלאכת איסור ואפי' אם רוב  כלי  מותר לטלטל לצורך גו''מ, והיינו    כלי שמלאכתו לאיסור
(וביה''ל פקפק שי''ל שז ואם היה מונח עליו  לאיסור  דוקא בקדירה שאינו סתם רוב אלא שעיקרו נעשה לכך),  הו 

כיון ש ביהשמ''ש הוי בסיס.   בידואיסור  ול   הכלי  יותר,  לטלטלה  גו''מ מותר  ה''ה  פי הלצורך  שכח באופן שמג''א 
ול  גופו,  מחמת  במוקצה  החמירו  והאחרונים  ח''כ,  מחמת  במוקצה  ואפי'  הפי  והגביהה,  ההיתר  דוקא הגר''א  וא 

 ,גם לצורך הכלי שלא ישבר או יגנבלטלטלו  או לאיסור ולהיתר מותר    כלי שמלאכתו להיתר תחיל ברשות.  וכשה
ספרים     .שיהא מוכן לו כשיצטרךכדי  אבל מותר אם יצטרך לו באותו יום ומטלטל עכשיו    ,ואסור שלא לצורך כלל

בתשמיש והביא שיש   םתדיריש''ב בכוסות קערות וצלוחיות וסכינים  שלא לצורך כלל, וכן מיקל המ  יםואוכלין מותר 
מחמירין.  מחל' בתפילין אם מלאכתו לאיסור או להיתר, ושופר מלאכתו לאיסור, ולולב מוקצה מחמת גופו, וקדירה 
ע''י   ומותר  גוי,  ע''י  לצל  מחמה  מותר  לאיסור  מלאכתו  גרף.   משום  לסלקה  מותר  וכשפינוה  לאיסור,  מלאכתו 

שלא יפסד.  והיתר לצורך גופו הוא רק כשאין לו כלי היתר להשתמש בו (ומשמע   הוא   ישתמשו בו אע''פ שעיקר כונתוש
מותר אפי' לצורך המוקצה כגון לדוחפו    טלטול בגופובשעה''צ לאסור גם מלאכתו להיתר כשאפשר לו בלי הכלי).   

אסר   ומג''א  ו   נגיעהברגליו,  המוקצה  ודההלצורך  מג''מ  מע''ג גר''א  היתר  וליקח  עי''ז,  ינדנד  לא  אם  מקילין  ''ח 
  המוקצה מותר גם כשיתנדנד דהוי טלטול מן הצד, וכן מותר לטלטלו ע''י ניפוח. 



 

 מוקצה    2

  וסעיף ט"ז וי"ז                                                   חוט שני חלק ג' עמוד נ'  ב' ג'סעיף ש''ח סימן שו''ע הרב 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(קכ"ג:) ש  ראינו (ל:) שגזרו על מוקצה בימי נחמיהבהגמרא שבת  מוקצה כבר היה , וקשה שראינו בהגמרא לעיל 
(ש"ח י"ז) שבימי נחמיה גזרו על כלים, אבל על דבר שאינו כלי    , ותי' חת"ס (קמ"ב:) והגר"ז אסור בימי דוד ושלמה

(והובא דבריהם בארחו"ש וכ"כ בספר   גזרו כבר לפני זה  (כגון מת ועצים ואבנים)  ואינו ראוי ומוכן לשימוש בשבת
הערות להגריש"א).  ועוד תי' שי"ל אצל דוד השאלה לא היה מצד מוקצה אלא מצד הוצאה (חת"ס שם, ובהגהותיו  

  על סי' שי"א והגריש"א).  וע' ערוה"ש סעיף ה'. 
הטעמים שכ' הרמב"ם ועוד לאיסור מוקצה היינו סיבות לגזירת , ומוקצה אסור בשימוש ובטלטולוביאר הגרנ"ק ש
נחמיה של  ויש אסמכתא מפסוק   ,כלים  הכנה  וטלטול משום שחסר  בשימוש  פשוט שאסור  מוכן  דבר שאינו  אבל 

ה בטלטול עכשיו שנאסרו בטלטול אינם מוכנים לשימוש וממילא אסורים גם בשימוש , והכלים שאסר נחמילאוסרו
    אפילו כשאינו מטלטלן.

, וכ"כ ח"א (ס"ו ד') שמקצה דעתו ממנו מחמת כלי שמלאכתו לאיסור הוא מוקצההפמ"ג (רס"ה משב"ז א') כ' ש
ד ג'  ורס"ה סעיף  ד"ה קרדום,  ג'  וביה"ל סעיף  כ'  (ס"ק  ח', אבל איסורו, וכ"כ המ"ב  ערוה"ש סעיף  וע'  "ה מפני), 

השלמה מאורות ריטב"א (קכ"ד: (וכ"כ שיטה להר"ן מאירי    אינו מוקצה ואסור רק מחמת גזירת נחמיההראב"ד כ' ש
  ולענין), גר"א (יו"ד רס"ו ס"ק ג') הגרשז"א שבה"ל (י' נ"ט) הל' שב"ש), וע' צי"א (ד' כ"ו ה').   



 

 מוקצה    3

  , ) ריטב"א שבת דף קכ"ד: ד"ה לעניין הלכה10

  ביאור הגר"א שו"ע יו"ד סימן רס"ו ס"ק ג',

   חיי אדם כלל ס"ו ס"ד

   חיי אדם כלל ס"ו ס"ד                                                  ריטב"א שבת דף קכ"ד: ד"ה לעניין הלכה

 

  

  

  

  

  

  ביאור הגר"א שו"ע יו"ד סימן רס"ו ס"ק ג' 

  

  

  

  

  

שכלי שמלאכתו לאיסור אינו מוקצה אלא איסורו הוא מגזירת כלים, וכ"כ הגר"א, אבל החיי אדם כ'    מבואר בריטב"א 
איסורו דעתו מחמת  מקצה   ,שמקצה  אינו  אלו  שמתשמישים  משום  שהוא  גו"מ  לצורך  לטלטלם  ההיתר  לפ"ז  וביאר 

  מדעתו.  

נחשב ביטול כלי מהיכנו (להסוברים   אם   הניח מוקצה על גבי כלי שמלאכתו לאיסוריש לגבי אם  ונ"מ מנידון הנ"ל  
מוקצה) שאם הוא כבר מוקצה לא יחשב ביטול כלי מהיכנו משא"כ אם איסור טלטולו    ושהאיסור הוא מחמת שעושה

והפמ"ג (סי' רס"ה) הקיל לשיטתו שסובר כלי שמלאכת לאיסור הוא מוקצה. ולכאורה יש עוד    ,הוא רק מגזירת כלים
שרק אם הוא מוקצה יעשה הכלי שמתחתיו בסיס (לרש"י שבסיס    יסור על גבי היתרהניח כלי שמלאכתו לאנ"מ שאם  

שאין שייך    להיינו שנעשה טפל להמוקצה שעליו). אבל הפמ"ג (ריש סי' ש"ח) הקיל אע"פ שסובר שהוא מוקצה מ"מ ס"
תלוי ברוב כתו לאיסור  שגדר מלא  'בסיס כיון שמותר לטלטלו לצורך גו"מ.   ויש לצדד עוד נ"מ שהפמ"ג (הקדמה לש"ח) כ 

רת  יעת רק אם עיקר שימושו הוא לאיסור, אבל בגזד, והביה"ל בריש הסימן תלה בעיקר שימושו, ולכאו' מקצה שימושו
כלים י"ל שתלו הגזירה ברוב שימושו, אבל למעשה הפמ"ג ס"ל שהוא מוקצה ומ"מ תלה ברוב. ועוד נ"מ שהסתפק פמ"ג  

להשיטות    היתר עודה בידווזה שייך רק לשיטתו שהוא מוקצה. ועוד נ"מ לענין    מיגו דאתקדאי ביהשמ"ש בזה    ך אם שיי
  בר שאינו מוקצה.  דרק ב  היתר הואשה

אם מותר לצורך מקומו (שבה"ל י' נ"ט), ויש   כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו השתמשות היתר ועוד יש לדון שנ"מ לענין 
  ן , ולענייבטלטול בגופו, ולענין חומרת החזו"א  שמלאכתו להיתרלהשתמש בו כשיש לו כלי  אם מותר    ןלדון שנ"מ לעני

  .לאיסור ע"י גרמא, וכשמלאכתו רק  כשיחדו למלאכת היתר

(ו וכן בשולחן שלמה  י' והערה כ"ג, וס"ק ל"ב,  סי'  ע' שערי מוקצה (סי' י"ח) שהאריך בזה,  ג', וש"ח ס"ק  רס"ה ס"ק 
בירורי הלכה א' י"א), והל'  שם בסוף הספר ו ,י"ט הערה ג' ד' י' וכ"ו  (פרק, ובארחו"ש )ומאורי אש עמ' ק"ט, ועמ' תרנ"ב

  כ"ד סוף ס"א והערה ה') ושלמי יהונתן ומשנת שבת. פרק ב"ש (ש

ומקומו גופו  צורך  היתר  כלים    גדר  גזירת  שהוא  ורק משום  היתר  אין  במוקצה  הגר"א  שלפי  בהנ"ל  הקילו תלוי 
, ותוס"ש ביאר שבמוקצה מחמת חסרון  אינו מקצה דעת מתשמישים אלו. וח"א ביאר שהוא מוקצה אלא שלצרכים אלו

  .מקצהו מדעתו פחות התירו לצורך גו"מכיס מקצה דעת יותר ואסרו כל תשמישים משא"כ במלאכתו לאיסור ש

(והביאו מ''ב (ס''ק י' וס''ק כ'),   ברוב תשמישוכ' פמ''ג שתלוי    כלי שמשתמשין בו לאיסור וגם למלאכת היתר
עולם מנחת שבת כה''ח הגרשז''א הל' שב''ש), והעיר ביה''ל (ד''ה קרדום) שראיית הפמ''ג מהרשב''א לענין קדרה  ופתחי  

א''ש לענין כשעיקר מלאכתו לאיסור ולפעמים משתמשין בו היתר, אבל כשדרך תשמישו הוא לשתיהן מנלן שמקצה דעת  
ג אבל להלכה סתם במ''ב כהפמ''ג שתלוי רק ברוב (שלמי  רק העיר על הפמ''הביה"ל  מההיתר כשהאיסור הוא רוב, וי''מ ש

 ולמעשה י''א שהולכין אחר רוב יהונתן ארחו''ש), וי''מ שהולך בתר רוב רק כשהכלי הוא מיוחד לאיסור (שלמי יהודה).  
שב''ש)   הל'  יהונתן  שלמי  (מהדו''ק)  שש''כ  חו''ש  אש)  (מאורי  לשתיהן(הגרשז''א  כשמיוחד  מקילין  ש  (קצוה''  ויש 

  הגרשז''א (בשלמי יהודה ושו''ש) הגריש''א אזנ''ד שבה''ל).
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  ) רשב"א שבת דף קכ"ג. ד"ה הא דתנן, ב"י סי' ש"ח סעיף ה', ושו"ע סעיף ה ומ"ב ס"ק כ"ז 11
  

  שמירת שבת כהלכתה פרק כ' סעיף ט"ו והערות שם                                  רשב"א שבת דף קכ"ג. ד"ה הא דתנן
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

הכריעו   וכן  חולקין,  ראשונים  והרבה  בתוכה,  המותר  חפץ  נתינת  ע"י  לאיסור  שמלאכתו  כלי  כל  לטלטל  שמותר  י"א 
השעה"צ והביאו  מרובה  בהפסד  הקיל  והגר"ז  כגון  האחרונים,  לה  המיוחד  דבר  בהכלי  כשמונח  אבל  במדוכה .   שום 

    מותר לטלטל הכלי אגב האוכל.  ומבואר כאן שבלי האוכל הקדירה נחשבת ככלי שמלאכתו לאיסור.  ותבשיל בקדירה

אוכל  קדירה בתוכו  י''א)   שיש  (מ''ז  חזו''א  כ''ו)  וס''ק  כ'  (ס''ק  מ''ב  גר''ז  דה''ח  פמ''ג  (רשב''א  מוקצה  חו''ש   אינו 
ארחו''ש), וי''מ שדינו כהאוכל שנטפל לו וי''מ שדינו ככלי שמלאכתו להיתר, אבל רק ע''י התבשיל שבישלו בו אבל לא  

כדי להתיר הקדירה בטלטול (חו"ש), וצידד הגרח''ק שאפילו האוכל שבישלו בו לא מהני אם   לתת לתוכו אוכל אחרמהני 
ו''ש צידד להקל גם אם לא נתבשל בתוכו ודוקא אם האוכל מתאים לקדירה  כבר הוציאוהו מתוכו ועכשיו החזירוהו, וארח

זו.  הסתפק הגרח''ק אם מיחם חשמלי שהוא מוקצה מחמת ח''כ בטל להמים שבתוכו, שאולי דין זה נאמר רק בכלי  
  שמלאכתו לאיסור. 

'ח מ''ב (ס''ק כ') מנחת שבת  י''א שהקדירה כלי שמלאכתו לאיסור כיון שרוב מלאכתו לאיסור דה'   כשאין האוכל בתוכהו
ג') קיצושו''ע עמק התשובה   (כלל ס''ו סעיף  (ח''א  וי''א שדינה ככלי שמלאכתו להיתר  חו''ש ילקו''י ארחו''ש),  חזו''א 
(שמותר שיהיה על האש בשבת וגם נותנים אותו במקרר עם התבשיל) שש''כ (רק מחבת או שפוד מלאכתן לאיסור)), וע'  

  ירות בזמננו. לעיל מש''כ לענין קד

דינה כהקדירה שנחשב מלאכתה לאיסור לפי המחמירים לעיל בקדירה (פמ''ג מנחת שבת קצוה''ש    מכסה הקדירה וגם  
הקיל חו''ש שגם המכסה מותר כשעדיין עומד להשתמש עם הכלי,    בזמן שיש אוכל בהקדירההגרשז''א שש''כ ארחו''ש), ו 

 שיו אינו משתמש עם הכלי. וארחו''ש אוסר לטלטלו מחמה לצל וכדומה אם עכ

כיון שעיקרו מיוחד לבישול אף אם רוב תשמישו הוא להיתר לשמור המאכל בתוכו    בקדירה בזמננווהחמירו הפוסקים  
ובר ארחו''ש), ושש''כ מיקל, וע' לעיל שאולי הנידון של עיקר  ואחר שנתבשל (אזנ''ד הגריש''א שבה''ל חו''ש רב נבנצל רב  

 storage  כלי הנעשה לאחסוןמלאכתו לאיסור הוא מגזירת כלים או מוקצה.  והסתפק חו''ש ב  או רוב תלוי בהמחל' אם

container  שאולי בזה תלוי ברוב, אבל צידד שכיון שראוי לבישול זהו חשיבותו ועיקרו.  וגם לבישול במיקרוגל  

''צ שנחשב מלאכתו לאיסור ולהיתר  והקיל אורל  ,שגם משאירים העוגות בפנים אחר אפייתן  תנור אפיה וכעין זה דנו לענין  
וילקו''י כ' שאביו החמיר לדונו כמלאכתו לאיסור (ודלא כיש מחמירים שדנו אותו כמוקצה מחמת חסרון  ומותר בטלטול,  

כיס ובמק''א (ילקו''י קיצושו''ע) כ' שתנור הוא מלאכתו לאיסור רק אם אין רגילים לאחסן בו) וכ''כ חו''ש וכ' שלפ''ז אין  
נחשב מלאכתו לאיסור    שתבנית שאופים בהבו כשיש לו כלי היתר להשתמש בו.  והחמיר הגראי''ל שטיינמן  להשתמש  

אע''פ שהעוגה נשאר שם ומשתמש כמגש שאין זה נחשב שימוש כיון שהוא רק שוא''ת אא''כ רגילים להניח בו דברים ולא  
  כשרק משאיר בו דברים. 

שיש לו כמה חלקים כגון סכין ומספריים ופותחן י''א שתלוי ברוב וי''א שתלוי בחשיבות וי''א שהוא    pocketknifeאולר  
ככמה כלים ומותר לטלטלו שהרי מטלטל ההיתר והוי טלטול מן הצד על האיסור (הגרחפ''ש שש''כ (כ' פ''ד) פסק''ת הל'  

חזו בהמספריים, וכן החמיר אם  ול החלק האסור לאשב''ש), וכ''כ ארחו''ש (י''ט מ''ה והערה ס''ו) והזהיר שאין לטלט
  רוב חלקיו אסורים, והחמיר במחזיק מפתחות שיש בו מפתח שהוא מוקצה אע''פ שהרוב אינם מוקצה ע''ש. 

כגון פותחן בקבוקים ופותחן קופסאות שימורים פסק חו''ש לילך אחר  כלי שצד א' שימש היתר וצד שני שימוש איסור
  ם הולכין אחר הרוב. יניהם עיקרי השימוש העיקרי ואם ש 
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כ''ב) בא''מ הגרשז''א (ומותר לשבת בתוכו שזהו    מכונית (ב'  (מנח''י  לפי הרבה פוסקים הוא כלי שמלאכתו לאיסור 
לצורך גופו) אזנ''ד הגריש''א הגרחפ''ש שש''כ יבי''א ילקו''י ארחו''ש פסק''ת), וי''א שכשאפשר יש לימנע מלקחת דבר 

פסק"ת), וי"א שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס (דברי יציב אורל"צ), תא (בא''מ  בעין וזילותא דש  מתוכו משום מראית
ור שאין בו שימוש היתר שיתבאר דינו להלן (רב רובין), ובאג''מ (או''ח ה' כ''א י''א) כ' שמלאכתו  סלאיוי"א שהוא מלאכתו  

  י האחוריו 'טראנק' שמשתמש להניח שם חפצים.להיתר כיון שרגילים להשאיר בתוכו דברים, ובמק''א כ''כ רק לגב

מותר לצורך גופו ומקומו לפי הדיעות שהמכונית מלאכתו לאיסור, ופשוט שזהו רק כשאין    לפתוח הדלת של המכונית
מותר   וכן  עי''ז,  נדלקת  לשמור    לסוגרהנורה  כגון  גו''מ  לצורך  איסור)  מוקצה מחמת  הוא  נכבית שא''כ  נורה  (כשאין 

ה (הגרשז''א ארחו''ש ילקו''י), ואם אין חפצים בתוכה יסגרנו בגופו או כלאחר יד (הגרשז''א (שש''כ (כ'  החפצים שבתוכ
הערה רצ''א) טלטולי שבת שו''ש) הליכות עולם ילקו''י), וי''א שהגרזש''א החשיב צורך גופו גם עצם השמירה על חלקי  

שמלאכתו לאיסור אינו נחשב צורך המותר (בית ארזים ילקו''י  המכונית כגון המושבים וכו', וי''ח על זה שלצורך כלי אחר  
שלמי יהונתן), וי''א שיכול להערים ולהכניס חפצים לתוכו כדי שיהא לצורך גופו לסגור הדלת לשמור עליהם (הגרשז''א 

  הליכות עולם ילקו''י) והגרנ''ק אסר להערים. 

ח''י כיון שמשמש להדלת שהוא מוקצה), ולהרבה פוסקים  י''א שמלאכתה לאיסור כמו המכונית (מנ   ומפתח דלת המכונית
בפתיחת הדלת, ותשמישו הוא רק לפתוח  ע"י נורה וכדומה  אינו מוקצה (אזנ''ד הגריש''א שש''כ (כ' פ')) כשאין איסור  

  ולשבת שם שאינו איסור, ורק בשלב הבא מפעיל המכונית שזהו איסור.  וגם שהוא לצורך ליכנס 

ואקדח  רובה  כמו  לאיסור  guns  נשק  מלאכתן  הם  פעמים מלאכתן    ,בפשטות  רוב  שבזמננו  אימה  וי''א  להטיל  להיתר 
מטיל אימה, אבל למעשה מותר לישא אותו    וי''א שעדיין עצם הכלי שימושו לאיסור ורק עי''ז   , (הגרשז''א דברי יציב)

להטיל אימה שזה נחשב לצורך גופו (הגריש''א הגרח''ק שלמי יהודה ילקו''י פסק''ת הגרי''ב).  ויש לדון אם זהו דומה  
  להנידון בקדירה אם אזלינן בתר עיקרו או רוב תשמישו. 

  

  ש"ח אות ב', ואש"א שם ס"ק ה'), (ופמ"ג משב"ז ריש סימן ) ביאור הלכה סימן ש"ח סעיף ג' ד"ה כלי12

   (ופמ"ג שם אש"א ס"ק ג'), וביה"ל סימן של"ח סעיף א' ד"ה אסור

  

ג''כ נחשב מלאכתו לאיסור (פמ''ג ביה''ל (ד''ה כלי) מנחת שבת  כלי העומד לשימוש של איסור דרבנן      'איסור'חומר ה
עומד לשימוש האסור רק משום עובדין הל' שב''ש ועוד).  ואם   חו''שריסודי ישורון הגרשז''א הגרחפ''ש שבה''ל שש''כ א

(דחול או זילותא דשבת   ) שלמי  ככלי המיוחד לדפוק על הדלתי''א שאינו נחשב מלאכתו לאיסור (הגרשז''א הגריש''א 
(כלי מדידהיהודה) וי''א שנחשב מלאכתו לאיסור (הגרחפ''ש (כ תן).   שאינו מיוחד לשבת) שלמי יהונמברשת  ) הגרח''ק 

י''א שאינו מוקצה (הגרשז''א שש''כ שלמי יהודה ילקו''י (אופניים), וי''א שהוא מוקצה    שאסור רק מחמת חומראוכלי  
ד''ה אסור) שציין לפמ''ג שהסתפק אם יש להקל בזה עפ''י   (של''ח א'  וע' ביה''ל  (הגרחפ''ש שלמי יהונתן הל' שב''ש), 

(אורל''צ חו''ש    laundry clips  מהדקי כביסהכגון    אסור משום מראית עיןבכלי ששימושו  הלבוש.  והחמירו והפוסקים  
שלמי יהונתן ארחו''ש), והסתפק הגרשז''א בזה כיון ששימושו הוא ג''כ להיתר כגון להשאירו להחזיק כביסה שכבר תלה  

  . של שעון שבת) (שש"כ כ"ג הערה ע"ה לענין בורג מע''ש.  והקיל הגרשז''א בכלי שמלאכתו לאיסור רק ע''י גרמא

לאיסור כלי שמלאכתו  כגון    גדר  איסור  למלאכת  הוא  שעיקרו  בכלי  ומחט  פשוט  כלי  פטיש  וכן  זה,  בכלל  שהם 
כשמיוחד לאיסור כמטה המיוחד ללים בזה (שבות יצחק (וכן  ככגון נר וקדירה נ שהשימוש בו שייך ע''י מלאכת איסור  

  )).ע"ש ובהערה י"ז והובא בסמוך מאוורר לעניןי"ט ה' שלמי יהונתן ארחו''ש ( למעות

י''א שמלאכתו לאיסור (ר' משה חו''ש (שזהו עיקר שמו ושימושו אע''פ שמשתמש בו גם לחפש    phone book  ספר טלפונים
(אין    כתובת) שש''כ הגרח''ק רב נבנצל שלמי יהודה טלטולי שבת ילקו''י ארחו''ש פסק''ת), וי''א שמלאכתו להיתר (בא''מ 

כתובות)   ש מתקשרים על ידו רק מבררים המספר טלפון, וה''ה כלי המלמד אומנות) שבה''ל (כיון שיש שימוש היתר לחפ
  מגי''ס (מסייע למלאכה באופן עקיף), וי''א שהגריש''א החמיר וי''ח. 

 ארחות שבת פרק י"ט סעיף ב' והערה י"ז
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דומה לסולם של עלייה שאינו עושה בו איסור אבל משתמש בו כדי לעשות איסור, ובסולם    ספר טלפוניםהגרשז''א אמר ש
ע' סעיף י''ט, והגר''ז החמיר והמ''ב סי' תקי''ח ס''ק כ''ט הביא שהגר''א הקיל, אבל מסיק הגרשז''א שאסור עכ''פ משום 

יצקי החמיר גם שלא לחפש כתובות.  והגרי''ב  אינו עובדין דחול, והגר''ש דבל שזה  ומ''מ הקיל לחפש כתובת    ,עובדין דחול
שמשתמש בו כל הזמן לצבוע הוי מלאכתו לאיסור,    סולם של צבעי אבל    ,לו הרבה תשמישי היתר ולם ישסהוסיף שסתם  

  כשעיקרו מיוחד לזה.  ספסל פסנתרוכן   ,אם הוא מיוחד לזה כסא מחשבוכן 

בישול א  cook books  ספרי  (שש''כ  לאיסור  שמלאכתו  מלאכתו  י''א  ממילא  הדיוטות  שטרי  משום  שאסור  כיון  רחו''ש 
  לאיסור), וי''א שמלאכתו להיתר (הל' מוקצה של רש''ב כהן). 

ואם    י''א שמלאכתו לאיסור (אג''מ (ה' כ''ב י''ט כיון שמיוחד למסחר, אע''פ שיש שמעיינים בו לתענוג,  קטלוג מסחרי
ז''א (תענוג והנאה חשיב לצורך גופו) רב באדנר נשמ''ש ועוד),  משתמש בהם לישיבת קטנים עליהם אינו מוקצה), הגרש

וי''א שמלאכתו לאיסור שאין בו שימוש היתר (הל' מוקצה לרש''ב כהן), והגרח''ק צידד שקטלוג ספרים אינו מוקצה, 
  וילקו''י תלה אם רגיל לעיין בו לתענוג או שעשוי רק לשם מסחר. 

גם כשאינו בסיס) יבי''א    שקית שמשמש לכסות מחשב או טלפוןז''א (כמו  הרי הוא מוקצה (הגרש  דבר המשמש למוקצה
  . , ופח אשפה הוא בכלל זה))כמו ארנק וכיס של תפיליןילקו''י (

שאינו    (שאפשר לאוכלו) מוקצה משום שעומד לאיסור דהיינו לבשלו או כיון   בשר שאינו מבושלהסתפק הגרשז''א אם  
  עומד למלאכה הוי מוקצה. מה שכלי רק אוכל אין שייך כלל זה ש

וה''ה שמותר לטלטלו לצרכים כאלו    , לטלטלו לצורך גופו ומקומוכלי שמלאכתו לאיסור מותר      לצורך גופו ומקומו
(שו''ע  לצורך בהמה  (תולדות שמואל שש''כ חו''ש הגרח''ק שלמי יהונתן ארחו''ש), וגם מותר לטלטלו  בשביל ישראל אחר  

שיעשה בו מלאכה    ולצורך נכרישש''כ רב באדנר חו''ש רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש).   סי' שכ''ד סעיף א', תהל''ד  
תולדות שמואל הגרשז''א (אינו  וכ"כ  ,לצורך ישראלשמותר  ושכתב )מ''ב (ס''ק ל''דוגר''ז (סעיף ל''ג) כך מדוייק באסור (

מר לו לעשות מלאכה) הגרח''ק רב באדנר  כצורך שבת אלא כצורך חול) הגריש''א חו''ש (שיחשבו הרואים שהישראל א
  פסק''ת הל' שב''ש ארחו''ש), וכשיש צורך להישראל לעשות מה שהגוי מבקש ממנו י''ל שמותר לטלטלו (הגריש''א).

שכה''ג אין חשש   שהגוי מבקש כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו של היתר נ''מ בין הטעמים לאסור לצורך נכרי כגון  יש  ו
יון שאינו עושה בו מלאכה אבל להשיטות שאין צורך גוי נחשב צורך שבת אסור.  והקילו בזה הל' שב''ש מפני הרואים כ

שיחשבו שאולי הגוי  אפילו לפי סברת מפני הרואים,  והגר''ש איערבאך, ויש מחמירים (תולדות שמואל הגרשז''א חו''ש (
  ל שהרי זהו באמת צורך שבת. ישתמש בו לאיסור), והקיל תולדות שמואל אם משתמש בו לצורך ישרא

לעשות בו מלאכה (שלמי    למי שקיבל שבת לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כדי ליתנו למי שלא קיבל שבתי''א שאסור  
שני ליתן כלי   יהונתן הל' שב''ש), ויש מקילים (הגרשז''א חו''ש הגרח''ק), וכן הקיל הגרשז''א לבן חו''ל שאצלו הוא יו''ט 

אינו נחשב לצורך גופו (הגרשז''א שלמי יהונתן).     לטלטלו לצורך לעשות בו מלאכה באיסורשמלאכתו לאיסור לבן א''י.   
לגדוללטלטלו   בדרך האסור  בו  לתינוק לשחק  (ר' משה   ליתנו  ויש מחמירים  שש''כ),  (בא''מ  גופו  לצורך  שנחשב  י''א 
כשא''א בכלי שמלאכתו להיתר שזה חשוב לצורך גופו.  והל' שב''ש  ק בו עם תינוקלטלטלו לשחהקיל ארחו''ש   מגי''ס).

.  כשאביו דואג על הכלי שמא יגנב או  , וע' להלן(לתינוק או לגדול) אינו נחשב לצורך גופו  שלשחק עם כלי כדי להרגיעוכ'  
  (הגריי''פ). להבן לטלטלו לקיים כיבוד אב ישבר אינו נחשב כלצורך גופו 

אינו נחשב כטלטול לצורך (מאירי השלמה הלכות קטנות פמ''ג (רס''ה משב''ז א') מחצה''ש    לצורך לאחר שבתלטלטל כלי  
לטלטלו מחמה לצל  (ש''ח ס''ק ט') גר''ז בא''ח הגרשז''א רב באדנר ארחו''ש (מלבד איסור הכנה) ועוד). הקיל הגרנ''ק  

  בשבת זה גופה. כדי שיוכל להשתמש בו לאחר זמן 

  כגון שאולי יצטרך להכלי, וכ''כ ארחו''ש.  לטלטלו לספק צורךקיל הגרח''ק ה

, וכ''כ רב באדנר, וכן החמיר הפמ''ג (רס''ה משב''ז לטלטלו לצורך מתהחמירו הפמ''ג (שי''א א''א ט''ו) ולבו''ש (שם) שלא  
י יהונתן), והגראי''ל שטיינמן הקיל  (וכ''כ ים יששכר תהל''ד בית ארזים הגרשז''ד גרוס שלמ  לצורך שאר מוקצה גמורא')  

 לטלטלו לצורך מוקצה אחר שזהו א' מתשמישים שלו אבל לצורך לשמור על עצמו אסור שאין זה מתשמישין שלו. 

שלמי    יש אוסרים (בית ארזים ילקו''י לצורך כלי אחר שמלאכתו לאיסור כגון לכסותו  י שמלאכתו לאיסור  ל לטלטל כ
לצורך כלי שמלאכתו , ויהונתן), ויש מקילים (הגרשז''א (לסגור דלת מכונית לשמור על חלקי המכונית) הגראי''ל שטיינמן)

מותר (בית ארזים הגרשז''א (לסגור דלת מכונית לשמור על חפצים המותרים) הליכות עולם ילקו''י הל' שב''ש   להיתר
ג כלי שמלאכתו להיתר שמתחיל להשבר מחמת כובד הכלי שמלאכתו לאיסור  ורב באדנר אסר לקחתו מע''   ,שלמי יהונתן)

שאין זה נחשב צורך מקומו, ולכאו' להפוסקים הנ''ל נחשב לצורך גופו לשמור על הלכי שמלאכתו להיתר.  ויש לחלק בין  
  ר. בכשמטלטלו לשמור על הכלי האחר או שמטלטלו רק כדי שהאחר לא ייש
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(שמות ט''ז) מבואר שר''ל לצורך גופו של אדם (וכ''כ רדב''ז שו''ש ערוה''ש), וברש''י (קכ''ב: במדרש שכל טוב    לצורך גופו
הובא לעיל     ד''ה לצורך, וקכ''ג. ד''ה דבר  וקכ''ג: ד''ה התירו ועוד) כ' שהוא להשתמש בגופו של כלי (וכ''כ ח''א (ס''ו ד'

דות שמואל), והגרשז''א ביאר בהפמ''ג שר''ל לשניהם לעשות בגוף  תול ) גר''ז קיצושו''ע מ''ב (ס''ק ד' וס''ק ל''ד)3עמוד  
לכבוד שבת מטלטלו  אלא    גוף הכליהכלי מלאכה לצורך גופו של האדם, וכ' הגרי''ש שלכאו' נ''מ לענין כשאינו להשתמש ב

  כגון פטיש שעל השלחן. 

  (סעיף ט''ו נדנוד סטנדר)), ויש מחמירים (ערוה''ש  ( י''א שנכלל בלצורך גופו (בא''מ הגרשז''א    לשחק בהכלי כגון להרגיעו
נחשב לצורך גופו (רע''א    לצורך לשלוח מתנה) הל' שב''ש יבי''א), וע' להלן לענין כלי שמלאכתו להיתר.   הובא להלן ע"ש)

גופו (הגרשז''א   אינו נחשב לצורך  לצורך להשיב אבידה(על המג''א סי' ש''ו ס''ק ט''ו) עפ''י תוס', בא''מ שש''כ ארחו''ש).   
(כמו שהיה אסור אם היה החפץ שלו ה''ה בשל חבירו) הגריי''פ הגרש''ד גרוס), וע' ביה''ל סוף סי' רס''ו ד''ה אסור ומנח''י  

  (ה' מ''ב י''ב), וביאר הגרשז''א שלשלוח מתנה נחשב שימוש בהחפץ משא''כ השבת אבידה.

מותר שנחשב לצורך גופו (ים יששכר הגריש''א) אע''פ    ר תשמישלכסות נר או תפילין בכלי שמלאכתו לאיסור כדי להתי
  . הכלים האחרים שאינו משתמש עם הכלי עצמו מ''מ שימוש הכלי היינו לכסות

שיש לו אסר המ''ב (ס''ק   כשאפשר לעשותו ע''י כלי שמלאכתו להיתרלהשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו  
ופתחי עולם תולדות שמואל שש''כ שבה''ל (א' קכ''ז ט') חו''ש רב נבנצל שלמי    ,''ד.וכ''כ הגרא''מ הורוביץ (דף קכ  ,י''ב)

ראיית   שלפי  אזנ''ד  והעיר  ילקו''י),  מגי''ס  יבי''א  עפ''י מאירי הגריי''פ  (בא''מ  ויש מקילים  פסק''ת),  יהונתן ארחו''ש 
מיר לעשות מע''ש אבל יש  חל שאי''צ להאע''פ שאינו נוח כ''כ, ומסיק שבה''לעשותו ע''ש אם אפשר  שעה''צ גם צריך  

  להחמיר בשבת כשאפשר לעשותו עם כלי היתר.  וחו''ש צידד להחמיר לעשותו מע''ש כשאפשר.

(הובא    ראמ''הכיון שאפשר ביד.  ו  מקלותהשעה''צ (ס''ק י''ג) הוכיח מהגמ' קכ''ד. שאסר להפשיט הקרבן פסח ע''י  
וקי''ל כחכמים    ר''אהולך בשיטת  התם  בהסוגיא שם ע''ש, ויש שהעירו על המ''ב ד   למד מקנים של לחם הפנים  להלן ע"ש)

(שש''כ הל' שב''ש) ותי' בא''מ שלפי המ''ב אין מחל' חכמים ור''א, אבל העיר שבמאירי משמע שיש מחל'.  ועוד העירו  
נידון דידן שצריך כלי רק אפשר בכלי אחר י''ל שאי''צ ואפשר ביד, משא''כ ב  התם מוכח לאסור רק כשאי''צ כלי כללד

תר כגון כוסות או כלי שעודה בידו) ארחו''ש  ילהחמיר (קצוה''ש מג''ס חי' ובי' (צידד שהמ''ב איירי רק כשאפשר ע''י כלי ה 
לכו''ע  ג' מ''ה ב'), ו(י''ט הערה ל''ג), ויש מיישבים שהמ''ב ס''ל שכלי שמלאכתו להיתר מותר בלי צורך (אזנ''ד וע' חו''ש (

לעשותו   דוקא כשרגילים בכךאבל העיר הגרשז''א שזהו    ,לעשותו בכלי (אזנ''ד חו''ש ארחו''ש)  כשאפשר לעשות ביד אסור
  , וכן הביא ארחו''ש בשם הגר''ש אויערבאך. ביד

כמו בהפשטות  והכבדה    להשתמש בכשמל''ה במקום כשמל''א גם אם יהיה הרבה טרחא וכ' קצוה''ש שלפי המ''ב צריך  
קרבן פסח ביד במקום במקלות (וכ''כ משמרת השבת ורב וובר שלמי יהונתן מגי''ס), וי''א שאי''צ לטרוח הרבה (אג''מ  

) חשב האפוד הגריש''א הגרח''ק רב באדנר רש''ב כהן פסק''ת) והק' שלמי יהונתן שמהראיה  הובא להלן ע"ש   (ה' כ''א י''ב 
וכמו    א אפילו כשצריךושל המ''ב מוכח שה  שי''ל    אשהעיר קצוה''ש, ותי' הגרי''ש עפ''י הטענה שללטרוח  קי''ל כר''א 

אבל אי''צ    כשהוא בחדר אחר והחמיר הגרחפ''ש להשתמש בכלי היתר      . שכשהוא רק טירחא קצת מודים חכמים, וע'
ורבבו''א החמיר גם    ,לשאול משכן)  (וכן פסקו רב נבנצל רב וובר שלמי יהונתן ארחו''ש פסק''ת שאי''צ  לשאול משכינים

לבקש משכינים, ור' משה הקיל שאי''צ ללכת אפילו לחדר אחר (רב באדנר), והגרח''ק צידד שאולי צריך.  ויש להסתפק  
בידו בו,   כשכלי שמלאכתו לאיסור הוא כבר  כלי היתר שיכול להשתמש  לו  גופו כשיש  בו לצורך  מותר להשתמש  אם 

   .וא כבר בידו מ''מ להשתמש בו נחשב כטלטול חדשדמשמע בתוס''ש שאע''פ שה 

כגון כשא''א לכסותן כיון שהתפילין מפריעים    להוציא תפילין מחדר להתיר תשמישים יששכר הקיל    לצורך מקומו  
כשהם שם נחשב טלטול לצורך מקומו (והובא בשש''כ בשם הגרשז''א ובארחו''ש וכן פסק הגריש''א).  וכן צידד תהל''ד  

שדבר שמצערו כשהוא חממה שנחשב לצורך מקומו כיון שמפריע כשהוא שם  מ חמור כשהיטול מרדעת מעל  בההיתר ל
(אג''מ ה' כ''ג (לענין   לטלטל מאוורר כשהרוח הנושבת מפריעונחשב לצורך מקומו להסירו.  וי''א שמטעם זה מותר שם 

טלפון דיף ברגל) רבבו''א תשוהנה''ג (להזיז  ) הגרשז''א להורות נתן יבי''א שבה''ל (ענר חשמל כשהאור מפריעוטלטול  
) שש''כ הגר''א קופשיץ שלחן הלוי נשמ''ש ילקו''י רש''ב כהן שלמי יהונתן  נייד שהוא שעון מעורר כשהצלצול מפריע

ארחו''ש), ויש אוסרים לטלטל המאוורר המפריעו (בא''מ (כשיזיק לבריאותו אפשר לסמוך על הים יששכר) משנ''ה (אוסר  
בטלפוןבמאוור וכן  שמצ  ר  שמשמלנייד  במאוורר  (אוסר  שב''ש  הל'  ומי צל)  המפריעו  רעש  המונעים  י ע  בהתפילין  קל 

כיון שאינו מעכב הישיבה רק מפריע ואינו נוח)),   דבר שמפריעו כשיושב בחדר ורואה אותוהשתמשות בהחדר, וכן אוסר 
  גרח''ק). ויש מצדדים לומר שמאוורר הוא מוקצה מחמת חיסרון כיס (אורל''צ ה

שנכלל בטלטול לצורך מקומו (שבילי    לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור שמפריע השתמשות כלי שמלאכתו להיתרוהקילו 
  , וע' ערוה''ש (סי' רנ''ט ס''ד) ופמ''ג (רנ''ט משב''ז ב'). דוד כונת הלב שש''כ (כ' י') שלמי יהונתן ארחו''ש (י''א כ''ד)

להפלאפון   להפסיד  שלא  בו  להשתמש  וא''א  לכיור  שנפל  הים  פלאפון  עפ''י  חיים  סוכת  וכ''כ  להזיזו  הגרח''ק  הקיל 
  יששכר.
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  ערוך השלחן סימן ש"ח סעיף ט"ו

  
  הגהות ר' אלעזר משה הורוביץ שבת קכ"ד.

  
  

  אגרות משה (או"ח ה' סי' כ"א אות י"א וי"ב) 
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כמו שאסור לצורך גופו כשאפשר בכלי היתר (אזנ''ד  לטלטל לצורך מקומו כשיכול להשתמש במקום אחר  י''א שאסור  
שבה''ל חו''ש שלמי יהודה מחז''א שלמי יהונתן משמרת השבת ארחו''ש וכן צידד רב נבנצל), ויש מקילים (בא''מ הגריי''פ  

) לבחור לשבת בהמקום שיש בו המוקצהגי''ס (יכול  ) מלהשתמש עם שלחן אחרהגרח''ק (כגון שיש מוקצה על שלחן אי''צ  
שם ואינו נוח לו מקום אחר.  העיר   במקום שרגיל להשתמשילקו''י רש''ב כהן), והגרש''ד גרוס הקיל אם המוקצה מונח  

, להחליט להשתמש במקום שנפל שם תפילין כדי שיהא מותר להרימוארחו''ש שקצת צ''ע מש''כ בשם החזו''א שהקיל  
  יכול להשתמש במקום אחר.אע''פ ש

שמותר   י''ד  סעיף  מהשו''ע  להקל  שהוכיחו  הדפוסיש  מעל  מנעל  שמותר    לשמוט  שה''ה  כ'  הדפוס והמ''ב  להשמיט 
(בא''מ אזנ''ד שלמי יהונתן חו''ש שבו''י), ויש דוחים ששם כיון שעכ''פ יטלטלו מן הצד מותר לטלטלו בהדיא    מהמנעל

'י משנת שבת), ומגי''ס כ' שהתי' דוחק גדול ע''ש, ולמעשה המ''ב ס''ק נ''ז הביא מהא''ר  פסק''ת שלמ' (שש''כ (כ' הערה כ')
שאי''צ לעשות טלטול מן מצד אם  אא''כ קשה להשמיטו כה''ג.  י''א   עדיף להשמיט המנעל ולא לטלטל הדפוס בידיםש

''ט כ''ח).  וע' סעיף ט''ז, ומ''ב ס''ק ס''ד (תוס''ש מנחת שבת דע''ת חזו''א (מ''ט ס''ק ח' וכ''ב) ארחו''ש (י  צריך למקומו
וס''ה.  וי''א שאע''פ שאסור להשתמש בכשמל''א כשאפשר ע''י כשמל''ה היינו משום שכה''ג באמת אין צורך לגופו, אבל  

ואין לו כלי היתר להשתמש בו כיון שאין לו אופן אחר לפצחם   כשיש לו אגוזים מפוצחים ורוצה לפצח אגוזים בפטיש 
אע''פ שאי''צ לאוכלם שיש לו אחרים.  ולפ''ז ה''ה כשא''א להשתמש במקום זה מחמת הכשמל''א מותר לטלטלו  מותר  

  אע''פ שיש לו מקום אחר, כיון שסו''ס אין לו אופן אחר להשתמש במקום זה, וכ''כ רש''ב כהן. 

לשומרו ף ג', וכן אסור לטלטלו  כמבואר בהגמ' (קכ''ד.) ונפסק כאן בסעי  מחמה לצלאסור לטלטל כשמל''א      מחמה לצל
(מאירי השלמה מאורות גר''א   שטלטול זה אינו לצורך שבתכמבואר בהגמ' שם והשו''ע.  וי''מ דהיינו משום    מגניבה ונזק

(ר''ן ריטב''א).  והגרשז''א (מנח''ש תנינא    גזירה משום הוצאה(יו''ד רס''ו ס''ק ג) ערוה''ש (סעיף ח')).  וי'''א שאסרוהו  
  ע''ש. בצירוף חשש שמא יבא לעשות בו איסורט''ז) כ' שאסרוהו  סו''ס

(תהל''ד (ס''ק ה') אזנ''ד שש''כ (כ'    לטלטלו מחמה לצל כשצריך להשתמש בהכלי מאוחר יותר בשבתהקילו הפוסקים  
ולהשתמש  להערים  י''ב) רב באדנר רש''ב כהן פסק''ת שלמי יהונתן ארחו''ש, דלא כמנחת פרי שאסר).  והקילו הפוסקים  

הובא לעיל עמוד   או שלא יגנב או ישבר (מג''א ס''ק ח') ח''א (ס''ו ד'  בו אע''פ שעיקר כונתו הוא כדי לטלטלו מחמה לצל
) והוסיף שה''ה לצורך מקומו) גר''ז מ''ב (ס''ק ט''ז) ערוה''ש כה''ח הגרשז''א שש''כ שבה''ל רב באדנר רש''ב כהן  ע"ש  3

  תים פקפק בזה וביאר המג''א באו''א. ילקו''י ארחו''ש), והמנחת פי 

וע' מאירי דף קנ''ד: ד''ה יש, ובדף קכ''ד: ד''ה כלי, והעיר הגרי''ש שביאור המנח''פ ומחצה''ש בהמג''א לכאו' תלוי במחל'  
  רש''י ומאירי בהסוגיא. 

  שמותר בלי הפסד.   (ערוה''ש תורת שבת רב באדנר), ובארחו''ש כ' שה''ההקילו בהערמה הנ''ל במקום הפסד  האחרונים  

אע''פ שעיקר כונתו הוא להצילו (פמ''ג (אש''א ס''ק ח'), ח''א    להערים לטלטלו לצורך מקומווכ' האחרונים שה''ה שמותר  
כדי שיחשב    להערים ולשבת בהמקוםגר''ז חזו''א שבה''ל ילקו''י.  והקיל הגרח''ק   )ע"ש  3הובא לעיל עמוד    (ס''ו ד'

  כשרוצה לטלטלו לצורך מצוה.  לצורך מקומו

יש אוסרים (אג''מ    אינו כבוד שבת שיהיה הכלי שםאלא כגון ש  כשאינו לצורך גו''מ ואינו מחמה לצללטלטל כשמל''א  
(לטלטלו   מתבייש מפני אסור) שש''כ (כש  שלא יפריע מנוחתו (ה' כ''ב ל''א, זהו גופה כבוד שבת שלא לטלטלו) בא''מ 

או לאורחים) עמק התשובה (רק גרף מותר שמאוס    שחדר יהיה פנוי ומסודרשפטיש על השולחן אסור) חו''ש (  אורחים
) תשוהנה''ג הגר''ע אויערבאך רש''ב כהן רב באדנר שלמי יהונתן ארחו''ש (כשמרגיש  דבר שמטריד דעתווקץ בה ולא כל 

כל ם (שבילי דוד (כשממאס אותו אם יהיה בחדר) כונת הלב (אי נעימות וזלזול שבת אסור) הגר''ש פלדער), ויש מקילי
) אורל''צ (להסיר סיר מהשולחן כדי שיהא נקי ומסודר) הגרחפ''ש (לצורך נקיון)  שאין הטלטול משום הכלי האסור בעצמו

ו מתאים  וכן צידד הגרח''ק וכן הקילו רב נבנצל (כשרוצה שהמקום יהיה נקי) הגר''א קופשיץ (שנמצא הכלי במקום שאינ
כגון לקחת עט מילדים שלא יקשקשו כל צורך שבת לשבת) מחז''א (כל שמפריע לו שנמצא במקום ההוא) הגרש''ד גרוס (

על רהיטים).  ואזנ''ד כ' בחלק ח' סי' ל' להקל ובסי' ל''ג כ' שמסיק להחמיר, וע''ש חלק ט' סי' ל''ה.  ויש שמועות שונות  
  בדעת הגריש''א בזה. 

  מנחת שלמה תנינא סוף סי' ט"ז                                                                  "א)אג"מ (ה' כ"ב ל
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 ) תוספת שבת סימן של"ז ס"ק ו', ארחו"ש סימן י"ט הערה י"א 13
  

  הביאו הפוסקים ראיות להחמיר שיש מקילים ויש מחמירים,    הנידון אם כשאינו לצורך גו''מ אבל אינו מחמה לצללענין  
מביה''ל שהקיל בקדירה ריקנית רק משום גרף ולא משום שאינו רוצה שיהיה שם, ועוד ראיה מדאסרו מחמה לצל אע''פ  
שמפריע לו הרבה מבואר שלא החשיבו העמגת נפש ומה שמפריע לו כצורך, ועוד שא''א להתיר יותר ממה שמבואר בהגמ'  
בגמ' שאסור מ''מ כיון שלא מצינו שהוא מותר אין   כמו שאסרו כשמל''ה שלא לצורך כלל מטעם שאע''פ שלא מצינו 

  להתיר שכשגזרו גזירת כלים אסרו הכל ואח''כ התירו דברים מסויימים. 
תירו כל  מהחילוק בין צורך גו''מ לצורך מחמה לצל שאסרו כל שהוא רק לצורך הכלי וה  והביאו הפוסקים ראיות להקל

  שהוא לצורך הגברא, ועוד שהטעם שאסרו מחמה לצל הוא מפני שאינו צורך שבת ולפ''ז יש להתיר כל שהוא לצורך שבת.
, וצידד הגר''ש דבליצקי  אם לכבד לכלוך נחשב לטלול לצורך מקומו) שמסתפק  הובא בסמוך ע''שוע' תוס''ש של''ז ס''ק ו'  

) האריך  הובא להלןוע' ארחו''ש (י''ט הערה י''א     לשבת נחשב גרף של רעי.  מוקצה הנמצא במקום שאינו מתאיםאולי כל  
  לדון אם כל צורך שאינו רק לשמירת הכלי מתיר טלטול או דוקא לצורך גו''מ. 

(שש''כ   כשמתבייש מחמת הכלי שנחשב צורך מקומויש מקילים   ויש מחמירים  (בא''מ הגריש''א הגר''ש אויערבאך) 
מתירים) תשוהנה''ג הגר''צ ובר הל' שב''ש רש''ב כהן), וע' שו''ש שהגרשז''א הסתפק אם מחמת  (ובדפו''ח הוסיף שיש  

  בושה נחשב צורך מקומו וצידד שזה שהוא צריך שהמקום יהיה פנוי נחשב צורך מקומו.
מר שינער ידו  , וכ''כ רבבו''א), ולכאו' זהו תלוי בהנידון הנ''ל, והגרח''ק אלקחת עט מתינוק שמשחק בוהקיל הגרשז''א  

כדי שיפול, והגיר''ש אמר שאפשר להערים ולהחליט להגביה התינוק וכיון שהעט מעכבו מלהגביהו נחשב צורך מקומו  
  לקחת העט ממנו. 

) שאינו נחשב צורך (רע''ט ס''ק י''ג ד''ה ז''ל שנחשב לצורך מקומו (תהל''ד  י''אלטלטל כלי כדי שאנשים לא ינזקו ממנו  
מקומו אא''כ הוא כדי לעשות דבר במקום זה) אמרי בינה), ויש מקילים (רע''א סי' רע''ט על המג''א ס''ק י''ב) חזו''א  

  (מ''ג ז') ארחו''ש). 
הוא מוקצה  umbrella  מטריה  נחשב כשמל''א (אזנ''ד הגריש''א שלמי יהודה ארחו''ש), וכן    toothbrush  מברשת שיניים

ח כה''ח ילקו''י מנחת שבת הגר''ז אויערבאך (וכן אופניים כיון שנהגו שלא להשמתש בו) רש''ב כהן שלמי יהודה רב (בא''
(שש''כ (מותר לצורך   פלאפון(הגר''ע אויערבאך ארחו''ש), וכן    מדיח כליםבאדנר רב ריביאט ארחו''ש הל' שב''ש), וכן  

גר''ע (ושינויי הסימון של הקליטה וכדומה ע''י טלטולו הוי מתעסק  גו''מ כגון לטלטלו בשבת שלא יפריע לו הצלצול) ה
וגרמא ומותר) תשוהנה''ג הגר''א קופשיץ ועוד), ויש מחמירים שלא לטלטלו משום זילותא דשבת (הגריש''א) ויש חוששים 

והערה ס''ה), וע'    שאסור מדינא ומשום פירצה (הגר''ש אויערבאך) והביאו ארחו'''ש אבל מיקל מדינא (י''ט מ''ד וכ''ז
  פסק''ת (ש''ח אות ו'), וי''א שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס. 

  ארחות שבת פרק י"ט הערה י"א                                                                    תוספת שבת סי' של"ז ס"ק ו'
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  עודה בידו 
  

  ומשנ''ב ס''ק י''ג ומג''א ס''ק ז', ,סימן ש''ח סעיף ג' שו''ע או''ח  )14
 

סימן רס''ו רמ''א סעיף י''ב '… וליפול שם להצניעו', ומג''א ס''ק י''ט, וביאור הגר''א ד''ה ומי )  15
  ששכח, ומשנ''ב ס''ק ל''ה, וביה''ל ד''ה יכול

 
  מהרי''ל וכ''כ רש''ל',סימן של''א מג''א ס''ק ה' '… כמ''ש רסי' ש''ח וכ''כ ) 16

 ומחצה''ש שם בא''ד 'ובס' א''ר כ' וז''ל … ושוב לטלו כנ''ל:',
 ומשנ''ב סימן ש''י ס''ק ט''ו בא''ד 'והמגן אברהם בסימן של''א …'

, וספר תוספת שבת וע''ע משנ''ב סימן של''ט ס''ק י''ט בא''ד 'ועל כן מה נכון מאד …', ומשנ''ב סימן תק''ו ס''ק כ''ט
  בהקדמה לסי' ש''ח ד''ה ואגב, ושונה הלכות סי' של''ט אות י', וארחו''ש פרק י''ט הערה נ''ב, ושם סעיף רי''ב 

  
  שונה הלכות סי' של''ט אות י'                            תוספת שבת בהקדמה לסי' ש''ח ד''ה ואגב

  ארחו''ש פרק י''ט הערה נ''ב, ושם סעיף רי''ב                                                                                     
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מותר לטלטלו לכל מקום שירצה (תוס' (ביצה ג:  שכתבו הראשונים    שהתחיל לטלטל לצורך גו''מכלי שמלאכתו לאיסור  
ן, וכ''כ  אמג''מ מרדכי אגודה רי''ו ריטב''א סמ''ג ארחו''ח אהל מועד), וכן פסק השו''ע כד''ה אבל) ר''ן רשב''א הגה''א  

  הגמ' בדף מ''ג. ומהגמ' בדף קכ''ד. ומדף קכ''ד:.מכל הפוסקים.  והוכיחו הראשונים כן 

וא משום , ואו''ש ביארו שהשעיקר איסור טלטול הוא תחילת נטילת הדבר בידווביאר הצל''ח שטעם ההיתר הוא משום  
שצריך עקירה משעה ראשונה על דעת להוציאו   כיון שבהוצאה א''א לחייבו כה''גשמוקצה גזרו עליו משום הוצאה ולכן 

  גם במוקצה לא גזרו כה''ג, וע' שש''כ (פרק כ' הערה כ''ז). 

ופן שתחילת הטלטול באוהקיל המג''א (ס''ק ז' וס''ק ס' ובסי' רס''ו ס''ק י''ט) להביאו למקום שרוצה כשעודה בידו גם  
כיון  שכגון ששכח ונטלו בידו (וכ''כ א''ר דה''ח גר''ז תפא''י קיצושו''ע שו''ש חזו''א (מ''ט ח' ויו''ד רי''ז ה'    היה באיסור

  ,הטלטול הוא לצורך מקומו) קצוה''ש בא''מ הגרי''ב (שהמנהג הוא לסמוך על המג''א)ממילא  שהוא בידו צריך לפנות ידו ו 
הבו דלא להוסיף עלה) גר''א (רס''ו על  ו ה''ג (תוס''ש (לא מצינו מקור להיתר אלא כשנטל מתחילה בהיתר ויש מחמירין כ 

י יהונתן),  מאבל החזו''א חולק כמשי''ת להלן) ב''מ נהר שלום שש''כ (חייב לסלקו מידו מיד) של  ,סעיף י''ב כך פירשו המ''ב
''ן בביצה להחמיר, וערוה''ש  רושכן משמע בההחמיר  ק י''ג) שהגר''א  וע' ארחו''ש (י''ט ל''ג ובמילואים), וכ' המ''ב (ס''

  'באיסור הוא'הפסד.  החזו''א ביאר בהגר''א שכ' ש  ם להתיר רק במקוכ'  ויסודי ישורון    ,הביא יש מי שאומר להחמיר
  להחמיר כשנטלו באיסור.  דלא כהמ''ב שביאר שר''ל  ,שר''ל להחמיר במוקצה מחמת גופו ולהקל בכשמל''א

תחיל  המבואר במ''ב (ס''ק י''ג) שנקט שזה אינו נחשב כהתחיל ברשות, וי''א שנחשב כ   התחיל לטלטל קודם שבתאם  
ברשות (תוס''ש (של''ט ס''ק ט') חזו''א (הנ''ל) הל' שב''ש).  והעיר המג''א (רס''ו י''ט) שממתינין לקבל שבת אחר תקיעה  

בהיתר מותר לטלטלו, ודחה שי''ל שעכ''פ עדיף שלא  כבר בידו  הוא  ולא אמרי' שכיון ש   השופר  עאחרונה ליתן זמן להצני 
יבוא לידי כך (וכ''כ הגר''ש קלוגר), ופמ''ג (אש''א ז') חידש שגם כשכבר בידו להביאו לחדר אחר אסור ולכן היה אסור  

לל כשחל שבת אסור להתחיל ללכת, וי''א שאיה''נ  , וישועויע''ק תי' ששם אם לא היה הולך כ(וע' להלן בנידון זה) בשופר
או שאין היתר אלא בכשמל''א ולא במוקצה מחמת גופו    ,יתר כשלא היה בידו לצורך גו''מ (הגר''א)ה משם מוכח שאין  

  (אבן העוזר (רס''ו י''ב) תוס''ש (רס''ו ס''ק כ''ט). 

(ב''ח מג''א (רס''ו י''ט וש''ח    מחמת חסרון כיס  במוקצה מחמת גופו ומוקצהי''א שההיתר כשהמוקצה כבר בידו הוא גם  
ס') צל''ח קיצושו''ע רש''ק תפא''י שיירי קרבן ערוה''ש רב פעלים) ויש מחמירין (אבל העוזר (צריך מיד לזורקו וראיה  

''ח הגריש''א שלמי  משופר) תוס''ש פמ''ג (רס''ו אש''א י''ט, וש''ח ז') גר''א (יו''ד רס''ו ג' לפי החזו''א) שע''ת (ס''ק א') דה
ויש מכריעין להקל   (וכן    במקום הפסדיהונתן),  כה''ח הגרי''ב  קצוה''ש  כבוד הבריות(גר''ז  ל  במקום  מר למי  ושאי''צ 

  שהגביהו בטעות שאינו יודע הל' שבת לזורקו מיד אלא יאמר לו בנחת לשים על השלחן). 

'ב להקל שביאר שהחמיר רק כשהיה בידו בטעות שאז הוא להחמיר, ושש''כ הביא מהמ'  המ'ב (ס''ק י''ג)ונראה שדעת  
מיקל בכשמל''א ולא במוקצה מחמת גופו, אבל היה בידו בהיתר מיקל גם במוקצה מחמת גופו, אבל העיר הגרי''ש שנראה  

  חזון איש או"ח סי' מ"ט ס"ק ח'              משעה''צ (ס''ק ט''ו) שציין לאחרונים שהחמירו גם כשהיה בידו בהיתר.

כ''ט  לאב ס''ק  תק''ו  סי'  החלה    במ''ב  לענין  שמיקל  נראה 
כיון שהוא   לטלטלה  מותר  שם  עליה  שקרא  שאחרי  שהפרישה 
כבר בידה (וכ''כ הגה''מ שהובא בב''י ודרכ''מ בסי' תנ''ז, והגר''ז  

בסופו    מ"ב סי' של"ט ס"ק י"טנראה להקל מה  בסי' תק''ו), וכן
בשונה    ת השבת, וע"שלענין נרות שבידו אחר חופה שהיה בכניס

שם  עליהם  שנהיה  ונרות  בחלה  ואולי  לעיל),  (הובא  הלכות 
והגריש''א תי' ששם   מוקצה אחרי שהיו בידו שאני (הגרשז''א).  

סמך המ''ב על שיטת המג''א, וכ''כ חו''ש, וע' שש''כ (כ''כ הערה  
  ע''ט, וכ' הערה כ''ו) וארחו''ש (י''ט הערה רצ''ד). 

כגון ששכח ונטלו הקיל  התחיל באיסור  ובמוקצה מחמת גופו כש
(אבן   כה''ג  החמירו  פוסקים  והרבה  קצוה''ש),  (וכ''כ  המג''א 
אזנ''ד   מ''ב  נה''ש  גר''ז  דה''ח  ב''מ  שע''ת  גר''א  תוס''ש  העוזר 

  הגריש''א שש''כ ועוד).

  

גם במוקצה מחמת גופו ואפילו    שהקיל (ביצה סי' ה')  אגודהוע'  
איירי   אבל  באיסור,  בשבת  הטלטול  שהתחילה  באופן 

 כשהטלטול אינו בידים ממש אלא בטלטול מן הצד. 
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להמשיך לטלטלו לילך עמו    שכח כיסו עליו בשבתהביא קולת האגודה שהתיר למי ש  הרמ''א בסימן רס''ו סעיף י''ב
לחדר להתיר חגורו וליפול שם להצניעו (והובא גם במהר''י ברונא ב''י לבוש ב''ח שו''ש קצוה''ש), וביאר המג''א (רס''ו  

, ה''ה במוקצה מחמת גופוי''ט) שההיתר הוא כמו בכשמל''א שכיון שהוא בידו מותר להמשיך להוליכו למקום שרוצה  
ששכח המעות שם ומותר לטלטלו לצורך   רק בכיס שלא נעשה בסיסקצה מחמת כופו אין היתר ואבל אבן העוזר כ' שבמו
''כ דה''ח והובא בביה''ל), ופמ''ג (רס''ו אש''א י''ט) ביאר ההיתר משום פסידא, והביאו המ''ב  כמקומו שייך היתר זה (ו

כאן להקל.  וי''א שהקולא כאן הוא רק שלכן אפשר שגם הגר''א שאסר להמשיך במוקצה מחמת גופו יודה   (ס''ק ל''ה)
אפילו)   ד''ה  י'  ס''ק  ש''א  סי'  בקו''א  וע''ש  י''ט,  (רס''ו  גר''ז  הטהורה  (מנורה  בידים  ולא  בגופו  טלטול  שהוא  משום 
קצוה''ש).  ויש חולקים על הרמ''א ואוסרים משום שהתחיל באיסור (גר''א), או משום שאין היתר במוקצה מחמת גופו  

  ''ו כ''ט)). (תוס''ש (רס
לנער במקומו ולהיתר שלא היה אפשר  לאיסור  בסיס  כיון שהוא בידו מותר    כלי שהוא  וצריך להביאו למקום אחר, 

ו י''ב)).   (סי' ש''ט ס''ק ט' וס''ק  מ''ב  (תוס''ש  בסיס לאיסור לבד ששכח שהאיסור היה עליו להביאו למקום שרוצה 
שמותר להמשיך (מהר''י ברונא אבן העוזר תוס''ש דה''ח כה''ח), אבל    , או שחשב שמותר לעשות כן, י''א והתחיל לטלטלו

רע''א דייק מרש''י שאסור להמשיך, והניח בצ''ע, ויישבו הגרשז''א שהכא מעיקרא התירו לו לטלטלו רק עד מקום שצריך, 
לנערו הטלטול מתייחס לההיתר אבל אח''כ הטלטול מתייחס להאיסו שיכול  תי' שעד המקום  ר שכבר אינו  והגרנ''ק 

מטלטלו לצורך ההיתר, וכ''כ שלמי יהונתן ושערי מוקצה לאסור להמשיך כה''ג, ובביה''ל (ש''ט ס''ד ד''ה יכול) הביא  
הנידון אם אפשר להמשיך לטלטל חבית שיש עליה אבן אחר שסלקה למקום שיכול לנערה, וכ' ע' רע''א.  אבל  בביה''ל  

בכיסו ומטלטלו לצורך    ששכח והשאיר המעותה יכול הביא מדה''ח שמותר להמשיך כבסי' רס''ו סעיף רס''ו סעיף י''ב ד''
  ) מה שהעיר על הביה''ל בשם דה''ח בזה. הובא בסמוך ע"ש חזו''א (סי' מ''ט ס''ק י'וע'  מקומו.   

ש''ח  י''א שכה''ג מותר להוליכו למקום שירצה, וע' שו''ש (   מוקצה רק משום שמא יתקע או מפני הרואיםבדבר שהוא  
  ספסל שנשמט א' מרגליה שאסור מחשש שמא יתקע סעיף ט''ז ד''ה דאסור לגבי   לע כאן מ''ד. ד', ומ''ה. ב'), וע' ביה''ל

''כ גם גבי דבר שאסור  או' צריך להניחו ולא להמשיך בטלטולו מחשש שמא יתקנו (חו''ש קצוה''ש (וככשהקיל, והעירו של
מראה   שאינו  באופן  ומיירי  מסכים  שביה''ל  לפרש  שצידד  ע''ש  רכ''ח,  הערה  (י''ט  ארחו''ש  הרואים)  מפני  בטלטול 

התספק פמ''ג אם   נולדכשכבר בידו ע' להלן בעזהשי''ת, ולענין    להמשיך לטלטל מת או גרף של רעיבהטלטול).  ולענין  
  ור ממוקצה. שייך ההיתר או לא כיון שנולד חמ

(תוס''ש מחצה''ש (של''א ס''ק ה')   לתתו לחבירובמוקצה שהוא כבר בידו כשיש היתר להמשיך בטלטולו י''א שאסור  
אזנ''ד שבה''ל) ויש מקילים (פמ''ג (של''ו אש''א י''ג) חכמ''ש (ש''ח ג') תהל''ד הגריש''א חו''ש הגרי''ב), וע' שש''כ (כ' הערה  

כ' א''ר עפ''י ירושלמי גבי לולב שמותר ליתנו לאחר, ומחצה''ש כ' שאינו    איזמל מילהלענין  ).  והובא בסמוך ע"ש  כ''ז
מובן, וחת''ס יישבו, והמ''ב (ש''י ס''ק ט''ו) הביא קולת הא''ר, וכ' ארחו''ש (י''ט הערה נ''ב ע''ש) שהוא רק בשעת הדחק  

  כשאינו יכול להוליכו בעצמו. 
חמירים (תוס''ש (דהוי טלטול חדש) בא''ח דע''ת כה''ח אזנ''ד), ויש מקילים (פמ''ג  יש מ להעבירו מיד אחת לידו השניה  ו

), הובא בסמוך ע"ש  ש''כ כ' הערה כ''זשישועויע''ק תהל''ד) שערים מצויינים בהלכה הל' שב''ש), וע'   (משב''ז תמ''ו ב')
וצידד שמשמע   ,ביאו הרבההמ"ב מ''פ שאע  ,ירוב ותמה אזנ''ד למה מ''ב לא הביא חומרות התוס''ש בזה ולענין לתת לח

  שסתימת הפוסקים הוא להקל.  תמזה שאינו מסכים לחידושיו בזה, וכן הביא ארחו''ש מספר תורת שב
יש מקילים גם אם המוקצה נפל שמותר להגביהו ולהמשיך בטלטולו (שיירי קרבן רב פעלים (וצ''ע מבא''ח שהובא לעיל)),  

  . ש שבה''ל)ויש מחמירים (ישועויע''ק ערוה''
 חזון איש או"ח סימן מ"ט ס"ק י'                                                  שמירת שבת כהלכתה פרק כ' הערה כ"ז
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לטלטלו   בידו להמשיך  כ''ח).     גם לחדר אחרהגרנ''ק הקיל כשהמוקצה  (ס''ק  וע' כה''ח  הפוסקים,  וכן משמע סתימת 

וכ''כ הל' שב''ש, ותוס''ש החמיר שנחשב כטלטול  להשתמש בהמוקצה שהוא כבר בידו,  גם   י''א)והקיל החזו''א (מ''ט  

  חדש (וכ''כ דע''ת ואזנ''ד). 

מ''ב (של''ט סוף ס''ק   , וי''א שאין להשהותו סתם (פמ''ג (משב''ז של''ט ה')להשאירו בידו כל זמן שירצהוהקיל התוס''ש  

) הל' שב''ש ארחו''ש (ושם בשם הגר''ש אויערבאך שעומד לפוש  ע''ש 13לעיל עמוד  הובאי''ט) דע''ת שש''כ (כ' הערה כ''ו 

(פמ''ג (אש''א ס''ק ס')   עמד אסור להמשיךודעתו להמשיך מותר אבל לא יתעכב לדבר עם אחר אם אי''צ)).  וי''א שאם  

) הל'  ע''ש  13הובא לעיל עמ'  כ''ז  ישועויע''ק גר''ז (עמד לפוש שלא לצורך הליכה אסור) יסודי ישורון שש''כ (כ' הערה  

), והעיר שבו''י  )שב''ש), ויש מקילים (הגר''ש אויערבאך ארחו''ש (סתימת הפוסקים והמ''ב הוא שלא נתנו הגבלות כאלו

  שלפי טעם האו''ש שגזרו אטו הוצאה שפטור כה''ג א''כ כשעומד שהיה חייב בהוצאה אסור כאן להמשיך.

  שהקיל גם כשהגביהו במזיד.ובגר''ז מבואר כשלקחו במזיד,  קט שכל ההיתר לא נאמר רש''ק בחכמ''ש (ש''ח ס''ג) נ 

שמורה הוראה יפסוק על שאילה במקום מיוחד שאם יאסר יכול לזרוק האיסור מיד ולא החק יעקב (תמ''ו ד') הזהיר  

קצה עודו בידו ואפילו כשמחזירו להשואל  ומ מקילים סומכין על ההיתר להמשיך כשהההחפץ באיסור, וא''ר כ' שיטלטל  

י') כ' שאי  יו"ד  שלקחו על דעת להחזירו, ופמ''ג (הנהגת הנשאל, ושפ''ד כיון  מותר   ן היתר בזה כיון שהחמץ הוא  צ''ט 

  איסור הנאה או נולד, והביה''ל (תמ''ו א' ד''ה שלא) הביא שדנו בזה הפוסקים, וע' ביה''ל סי' תצ''ג סעיף י''ז ד''ה אסור.

ח  "וכ' הגר''ז (ש  ,איתא בגמרא  (קמ''ג.) שרב ששת זרק אותם בלשונו ורב פפא זרק אותן לאחוריו  קליפות גרעינים שבפיו

, וכך נהג החזו''א שהוציאם מפיו לצלחת ולא בידו  ולא יזרקם בידיורוה''ש (ש''ח נ''ה) שזורקן לאחוריו בלשונו  ס''ז) וע

(וכ''כ קצוה''ש אג''מ (או''ח ה' ט' ה') הגרשז''א הגרחפ''ש רש''ב כהן), וי''א שמותר לקחת בידו (יבי''א שש''כ (כ' כ''ו,  

ערה ע''ט) הגרח''ק ילקו''י (לא גרע מגרף של רעי)), ויש מקילים  עכ''פ אם ד וה"כ''ב לפרק  י''א הערה ס''ט, וע'  פרק  ו

מאוס לו שאז דינם כגרף (רש''ב כהן הגרש''ד גרוס), והגר''ד שוורצמן הקיל כיון שזהו דרך אכילתו ושלמי יהונתן כ'  

ארחו''ש, וע'  בהיתר,  שהתחיל  כיון  הקיל  ומגי''ס  הפסולת,  של  ראשונה  הנחה  חכמים  וכ'    שהתירו  שב''ש  הל'  וכ''כ 

טלטול חדש לשיטות שאסרו להעבירו מיד ליד וכ''ש כאן שקודם לכן היה רק  שהמחמיר תע''ב, והעיר הגרי''ש שהוא  

טלטול בגופו, וכ''כ הגרנ''ק שהוא טלטול חדש, והגריש''א הקיל כיון שבאו לידו בהיתר אלא שראוי לזורקם בפיו, והקיל  

צה (וכ''כ אזנ''ד מאור השבת והסכים אג''מ אם יש בבית מי שימצוץ אותם.  והגריי''פ  שאינם מוק  אם הקליפות מלוחים

  וע''ע בסעיף ל' ומ''ב ס''ק קכ''ד. . אמר שאינו מוקצה בכל אופן כיון שראוי לעופות ותרנגולים

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  

ג) הל' שב''ש (ידוע בזמננו שאוכלים  כשאינם מבושלים ועוד שמזיק להם ומקפידים הבעלים שלא יאכלו) מ''ב (ס''ק קי'' 

יניחו מיד אבל כיון שזורקים אותם ולא רגילים להאכילם הוי מוקצה, וכן שמע מהגריש''א)), ותפא''י הביא מרע''א ש

, ואבן העוזר כ' לזרקו מיד וכ''כ מהרי''ל (שהובא בדרכ''מ יו''ד רס''ו) לענין איזמל המילה, וכ''כ אזנ''ד  לפניו על השלחן

קליפות, אבל חו''ש כ' שהלשון הוא לאו דוקא שיכול להניחו כדרכו ואי''צ לזרוק, וי''א שמותר לטלטלו ביד להניחו  גבי  

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

  ארחות שבת פרק י"ט סעיף רי"ב ורי"ג והערה קפ"ז
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  ,והגר''א ,סעיף ד') 17

  , ד''ה אטו .רש''י ביצה י''ב. ד''ה לפלגו ול''ז

  ערוה''ש סעיף ט''ו

(כ''כ רש''י רמב''ם רי''ף    מחמה לצלכלי שמלאכתו להיתר יש מחל' בגמ' אם מותר לטלטלו   וקי''ל שמותר כרבא ורב 

''ע וכל הפסוקים), וכ' רש''י (קכ''ד: ד''ה דכרבה) שכשמל''ה שרי לגמרי, וכ''כ בביצה  רא''ש ר''ן סמ''ג כל בו וכן פסק השו 

(י''ב. ד''ה לפלגו) שלא גזרו על כלים ואוכלים כיון שלא יוכלו לעמוד בהן לבטל עונג שבת ושמחת יו''ט, וכ''כ השיטה לר''ן  

א''ה ושלט''ג בשם ר''י, אבל הרמב''ם שמותר לצורך וקכ''ו:) שמחמה לצל ר''ל שה''ה שמותר בלי צורך, וכ''כ הר (קכ''ג:

, וערוה''ש דחה שדרך הרמב''ם להביא מה שכתוב בגמ', שלא לצורך כללגו''מ ולצורך עצמו של הכלי ודייק מג''מ שאוסר  

ח  וברמב''ן מבואר שהתירו רק מחמה לצל ולא בלי צורך, וכן הסמ''ג הזכיר רק מחמה לצל, והר''ן (מ''ח.) כ' שכן מוכ

המתיר יותר צריך להביא ראיה (וכן החמירו הרייטב''א מג''מ מאירי פסקי ריא''ז כל בו או''ז סמ''ג טור), וכן פסק השו''ע,  

, ואע''פ שדן  וכן פסקו כל הפוסקיםוהזהיר השל''ה שגם היראים לא משים עיניהם על זה (והביאו א''ר תוס''ש כה''ח)  

הביא    דעת הרשב''אכ' שיש להמקילים על מה לסמוך ומנחהג ישראל תורה.  וב  זואבנ''בזה ערוה''ש מ''מ מסיק להחמיר,  

  ב''י ממג''מ שהחמיר אבל אבנ''ז כ' שברשב''א לפנינו (מ''ג: ד''ה ומ''מ) מבואר שמיקל וערוה''ש כ' שהסתפק. 

צורך אסור    כיון שלא יתעפשו בקצת זמן ומוכח שאם אין   קנים של לחם הפניםממה שהחמירו ב  הוכיחו להחמיריש ש

(ר''ן חת''ס תהל''ד), אבל דחה הר''ן שלפי אלו שגורסים רבה שם אין ראיה שרבה אסר מחמה לצל, וכ''כ תוס' הרא''ש 

ע' שעה''צ ס''ק י''ג, וכן הביא הרשב''א   מקלות של קרבן פסחרשב''א וריטב''א.  וכן משמע להחמיר מהסוגיא שם מ

  הזכירו מחמה לצל בהסוגיא ממה ש  )וכן דייק מג''מ והגר''א (על סעיף ד',  הצלה שאינה מצויה לא התירומהגמ' מ''ב: ש

שמטלטלין דברים בלי שום צורך, וכן    םולא אמרו שלא לצורך כלל, ופקפק ערוה''ש בראיה זה דלא מיירי הגמ' בטפשי

וכ''כ    ,לצורך כלל אסור  משמע ששלא  לא קאמר הגמ' שחזרו והתירו לגמריהוכיח הר''ן מדנאסר מתחילה בכל ענין ו 

  . הגר''א

החזו''א העיר שגם מילוי רצונו של אדם הוי צורך, וכ''כ מנחת שבת שאיזה כונה שיהיה    מה נחשב שלא לצורך כלללענין  

אלא    ן שלא לצורךי יש לו איזה כונה בזה וצ''ל שאיאודכיון שמטלטלן   מקרי טלטול לצורך, וכן הק' ערוה''ש (סעיף ט''ו)

 לאסור לצורך קצתשיש  הראיות שהביאו  ממוכח  (וכ''כ שש''כ ורש''ב כהן), אבל בפשטות    בעלמא בלי שום כונהמתעסק  

"מ והר"ן שהבאנו לעיל  כגון קנים ומקלות והצלה שאינה מצויה שגם צורך קצת שאינו מתעסק אסור וכן מדיוק המג

ה), וצידד הגרי"ש שערוה"ש בעצם פקפק על כל  מוכח כן (וכן מוכח במאירי ורמ"ך ומקור חיים להחו"י ומנורה הטהור 

החומרא ורק מצא מקום לקיים פסק הב"י לפי שיטת עצמו במתעסק כדי לא לחלוק עליו לגמרי וכידוע מסיפור שסיפרו  

  לו על הגר"ח מולוזין על דרך זה, אבל חלקת יעקב כ' שאין להאמין לסיפורים כאלו.  

  ערוה''ש סעיף ט''ו
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נחשב כצורך (בא''מ הגרשז'''א אזנ''ד חו''ש פסק''ת הל' שב''ש), ויש מחמירים    להקל עצביםשבכלי שמלאכתו להיתר    י''א

להחזיר  יש מקילים (בא''ח אזנ''ד שלמי יהונתן הל' שב''ש), אבל סתם לצורך    שיראה ביתו נאה ומסודר(יבי''א).  ולצורך  

הרמ''ך (על הרמב''ם כ''ה ג') שכ' מנהגינו להסיר מפה וסכין וקערה מעל    הגהותוע'  אסור (בא''ח הגרח''ק).     כלי למקומו

  השלחן אע''פ שאינו לצורך גו''מ ולא בשביל עצמו של הכלי וסיים וצ''ע. 

אסרו בא''ח חו''ש וילקו''י, והחזו''א הקיל וכ''כ הגרח''ק שהחזו''א אמר לו שגם זה    שיהיו ידיו עסקניות ולשחקולצורך  

ם הוא רק ענין של ידים עסקניות  אסורת משה הביא שר' משה חילק והקיל אם נהנה לשחק בהחפץ אבל לא  מקרי צורך, ומ

שמטלטל מחמת שיעמום כמתעסק ללא  אם יש מציאות כזה, ודן בזה ארחו''ש והביא שהגרח''ק השיב להם שבמקרה  

רך ומותר.  והגרשז''א אמר שצ''ע מה  מרוב הרגלו שהחזו''א הורה שזהו צו צורך אבל אם יורו לו שאסור קשה לו להמנע

שאי''צ להם עכשיו    מכתבים בכיס המכנסייםלכל צורך קטן מותר, והקיל החזו''א כשיש לו  הרי  נחשב שלא לצורך כלל ש

  בפרט שהוא רק טלטול מן הצד. טירחא להוציאם מותר כדי למעט טירחתואבל הוא 

כות קטנות פמ''ג (סי' שי''א (אש''א ט''ו) מחצה''ש (ס''ק ט')  ולא לצורך אחר השבת (הל  דוקא לצורך היוםצריך להיות  

, ולפ''ז שאלו לרב נבנצל על מה שהקיל הגרשז''א שאינו הכנה כשמטלטל עמו שעון או  )נזר ישראל בא''ח כה''ח רב נבנצל

הכנה צריך   משקפיים שאי''צ להם עד אחר שבת, שהם דברים שרגיל לקחת אתו בלי לחשוב על הצורך, וצ''ע שמ''מ בלי 

לצורך מחר ואולי מה שרגיל שלעולם יהיו עליו    , להיות אסור מצד טלטול כשמל''ה  יצחק),  יודע (אסיפת  והשיב איני 

  ומביא אותם עמו בכל מקום גם זה נחשב כצורך קצת. 

נורה  מותר לטלטלם שלא לצורך כלל (המחבר, כמבואר ברש''י ור''ן, וכן כתבו כל הפוסקים, ומ   כתבי הקודש ואוכלין

אין עליהם דין אוכלים (מג''מ (גבי טבל)   אוכלים שאסורים באכילההטהורה ותורת שבת החמירו גם באוכלין).  אבל  

אוכלים שאינם מוכנים מג''א (ס''ק י''ח) א''ר תוס''ש מ''ב (ס''ק ל''ד) כה''ח הגרשז''א ילקו''י אחרו''ש הל' שב''ש) וכן  

עדיין (פ  לאכילה  לענין קמח אורז  אע''פ שעומדים לאכילה  וע' להלן  כ''ה) הגרשז''א ארחו''ש),  ס''ק  (משב''ז סוף  מ''ג 

הקיל ילקו''י, והסתפק בזה    מאכל קפואותפוחי אדמה שאינם ראויים לאכילה אם נחשבים מוקצה מחמת גופו, ולענין  

כגון מלפפונים שמשהה אותם   ''פ שאינו ראוי כ''כלאכול אעאוכל הראוי ארחו''ש, והקיל שבט הקהתי בשם הגריש''א ב 

  שיתחמצו, והביאו רש''ב כהן, וע' סעיף כ''ט לענין מאכל בהמה, וסעיף ז' לענין כשזרקם לאשפה. 

המחבר מיקל שכתבי הקודש מותר לטלטלן שלא לצורך כלל, וכמבואר בר''ן (מ''ח.), וכ''כ כל הפוסקים  כתבי הקודש  

כל שמותר לקרות בהם (מג''א (ס''ק   ה''ה שאר ספריםמהגמ' בגיטין דמשמע שאסור).  וכ' הפוסקים ש(ועו''ש הק' שצ''ע  

י') תוס''ש גר''ז משנ''ב בא''ח כה''ח קצוה''ש שש''כ ועוד), ואולי השו''ע כ' רק כתבי הקודש כיון שבסי' ש''ז סעיף י''ז  

פסק הגרחפ''ש שהוא מוקצה,   ודעים לקרוא אותוספר שמתורגם ללשון שאין אנשים שיאסר לקרוא בשאר ספרים, וב

  וע' ארחו''ש (י''ט הערה נ''ב) שכ' ששאר ספרים דינם ככלי שמלאכתו להיתר. 

אסור לקרות בו וכ' הפר''ח שהוא מוקצה (וכ''כ ח''א שע''ת קיצושו''ע שלמת חיים חזו''ע)    מגילה בפורים שחל בשבת

אינו מוקצה, ויש מקילים שמגילה אינו מוקצה (עו''ש א''ר ם אינו כשירה  אה אבל  ירוהעיר פסק''ת דהיינו רק במגילה כש

  . )פמ''ג (משב''ז ס''ק ב') מקו''ח שו''מ מ''ב (ס''ק כ''ב, ותרפ''ח ס''ק י''ח) ערוה''ש שלמי יהונתן הל' שב''ש

  . 1שבלו שטעונים גניזה  גט וכתובה ופרוזבול ושטרות מכירת חמץ ושטר תנאים וכתבי קודשוע' סי' ש''ז סעיף י''ז לענין 

 
וכ' שכן פסק הרמב'''ן שלא גזרו    ספרי חכמההרשב''א הקיל לקרוא    סעיף י''זמהמראה מקומות על שטרי הדיוטות  1

הדיוטות שטרי  משום  הרמ''א    , בהם  הקילו  ולמעשה  המג''מ.   וכ''כ  החמיר  בפיה''מ  הרמב''ם  אבל  האגור,  והביאם 
, )חכמות רק בשבת ויו''ט וחוה''מ כשבני אדם מטיילים) לבוש שלחן עצי שטים גר''ז נזר ישראלשאר  (בתשובה כ' שעסק ב

שיש מי שמתיר, וכן פסק מו''ק וח''א שאסור (וכ''כ כה''ח אורל''צ יבי''א ילקו''י), וא''ר כ' שירא   ובשו''ע סתם לאסור וכ'
וכ' ערוה''ש שב'    ,שמים יחמיר וכ''כ המ''ב שנוהגין להקל ויר''ש יחמיר (וכ''כ שש''כ אי''מ ארחו''ש הל' שב''ש פסק''ת)

  ינא מותר. הדיעות סוברים שמדת חסידות להחמיר לכבוד שבת אע''פ שמד
וכן    ספרי רפואהרי חכמה הם  פל סלובכ גר''ז הגרשז''א שש''כ ארחו''ש),  ספרי (רשב''א אגור עט''ז שלחן עצי שטים 

(קונ' שטרי הדיוטות    אנציקלופדיה(הגריש''א אי''מ קונטרס שטרי הדיוטות) והל' שב''ש מחמיר בזה, וכן ספר    חשבון
שבת),   וא  dictionary  ומילוןמשאת  לענין  (אי''צ)  אי''מ  והסתפק  ד''ת,  להבין  לצורך  הוא  אא''כ  בזה  אסר  ספרי ורל''צ 

שטרי    'קונטהקיל  וספרי חינוך של ילדים  וארחו''ש אסר מדהתירו יוסיפון רק משום המוסר ויראה שבה,  היסטוריה  
  ' , וכן אסרו אי''מ וקונט בשבת  map  במפהין לעיין  אהדיוטות, וכן הקיל בארחו''ש (כ''ב הערה ר''ב ע''ש), והחמיר אורל''צ ש

  .ספר חוקי נהיגה ברכבשטרי הדיוטות 
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מוקצה (מנחת שבת (אולי מוקצה מחמת חסרון כיס) הגרחפ''ש (אינו כתבי קודש כמו שמצינו בתפילין    שמזוזה חדשהי''א  

שאינו    ), וי''אבסופר כשמיוחד ללמוד ממנווכן  לו שימוש אחר, ובמצב של בזיון מותר    שאין  פוואולי הוא מוקצה מחמת גו

מוקצה (תולדות שמואל (אין מקפידין שלא לקרות בו וללמוד ממנו) הגריש''א (אא''כ הוא סגורה בנרתיק) שש''כ מגי''ס  

רש''ב כהן ילקו''י ועוד), וברית עולם הקיל בשעת הדחק, ושבה''ל כ' שאינו מוקצה מחמת חסרון וכ''כ ברית עולם עפ''י  

  מש''כ תוס''ש לענין תפילין. 

צידד מנחת שבת שאע''פ ראוי לעיין בו ולקרות בו מ''מ כיון שראויה להחזירה אסור כמו דלתות הבית    מהדלתנפלה  וכש

שנתפרקה (ע' מג''א ס''ק י''ט), וכן החמיר שש''כ (כ' הערה ל''ד), ויש מקילין (תולדות שמואל בא''מ הגריש''א רש''ב כהן  

וי''א שעכ''פ אם   וכ''ש ל  אסור דאתקצאי  נפלה בשבתילקו''י),  (הגרח''ק רב ריביאט,  ח''ש ושש''כ פי מנבין השמשות 

שאסרו גם כשנפל ע''ש), ויש מקילים (בא''מ צי''א הגריש''א שבה''ל (י''א סי' פ''ה ע''ש לענין אם מותר להחזירה לדלת) 

ו דאתקצאי כיון  גחו''ש (באופן שאפשר לפותחה ולקרות בה ולא כשכרוכה שא''א לקרות בה) רש''ב כהן ילקו''י) ואין מי

, וי''א שהוא כמו כשמל''א  הנרתיקשעכשיו הוא כתבי הקודש שאין בהם מוקצה כלל.  וכן הקילו בא''מ ורש''ב כה''ן לענין  

וי''א שהוא מוקצה גמור כיון שעומד להתחבר לקרקע, ולפי הבא''מ ורש''ב כהן הוא מותר גם כשנפל בשבת, ויש מחמירין  

  ליך (אא''כ המזוזה בתוכה)).בזה (לוח המוקצה אגורה באה

י''א שדינם ככלשמל''ה (תרוה''ד מהר''י ברונא, וכן פסק הב''י והביאו הרמ''א כאן, וכ''כ שכנה''ג עט''צ עו''ש.      תפילין

(אע''פ שאין בהם תורת כלי מ''מ כיון שאין איסור להניחם הוי ככלי שמלאכתו להיתר) מקו''ח גר''א יש יששכר), וי''א  

 goesמל''א (ט''ז (ס''ק ג') מג''א (ס''ק י''א) כיון שקי''ל שאסור להניחם בשבת, תוס''ש א''ר ברכ''י שו''ש גר''ז  שדינו ככש

here? בא''ח קצוה''ש הגרשז''א (אא''כ משום בזיון שאז הטלטול מצוה ומותר) יבי''א חו''ש (כיון שמיוחדין ללבישה לשם

י' ל''א ס''ק ב', וביה''ל ד''ה אסור) הקיל במקום הדחק (וכ''כ כה''ח ברית  ה וזה אסור בשבת) והמ''ב (ס''ק כ''ד, וסמצו

עולם שש''כ רב באדנר רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש), והגרי''ב פסק שמוקצה מחמת חסרון כיס, וי''ח (תוס''ש (כמו 

שתלוי אם הבעלים מקפידים    שכבתי קודש יותר קל משאר כשמל''ה) הגריש''א (גם בזמננו שהם יקרים)), והגרחפ''ש פסק

עליהם. והגרשז''א הקיל כיון שמותר ללבשן לשמירה או להשתמש ובו ללמוד הלכות תפילין אין הקצאה גמורה, והק'  

הגרח''ק א''כ כל דבר יש מה ללמוד ממנו, וצידד ארחו''ש שתלוי בהמציאות כמה הוא עומד לכך, וי''א שדינם ככשמל''א  

  . שאין בו שימוש היתר

    

 
  ך עים התבשיל שיטעם טוב ולא איך להבעיר אש ואיטאיך לה  י''א שהם בכלל חכמה (הגרשז''א (שמלמדים   ספרי בישול

.  ויש מחמירים (ר' משה הובא ברבבו''א  )Shabbos Home  לבשל)  שערים מצויינים בהלכה (ע''ש עוד סברות) אבני ישפה
(נכון    זכור ושמור ילקו''י   (גם משום ממצוא חפצך)   אזנ''ד יבי''א (נכון להחמיר) יבי''א (נכון להחמיר) הגרח''ק חו''ש שש''כ 

אם מעיינת רק להנאתה שלא ע"ד לעשותו, אלא שצידד שמינכרא מילתא, אבל   בא"מ הקיל   אי''מ ארחו''ש)).  להחמיר)
  דחה דאדרבה ידוע שהרבה עושות כן ואינו ניכר. 

(חו"ש אי"מ) אא"כ קורא כדי לפקח על עסקי בנו לחזקו ולעודדו.     report card  תעודת הערכהיש מחמירים שלא לקרוא  
וכן כל לימוד אומנות כגון נגרות, וכן אסר   חכמת המסחרללמוד    נחשב חכמה, ואסר  תורת הכלכלההסתפק ארחו"ש אם  

  הגרח"ק חכמה שמביאה לידי מעשה. 
'מזכרת לשמחת    כיתוב שע"ג זמירות, וכ"כ כל הפוסקים, וצידד הגרח"ק לקרוא השו"ע אסר ללמוד זולת דברי תורהה

  נישואי פלוני' כיון שספר זה לא נאסר. 
פשר ללמוד ממנו (סמ"ג מרדכי שלט"ג דרכ"מ עו"ש (לצורך) מג"א מ"ב (ס"ק ס"ג,  אינו מוקצה כיון שא   גטיש מקילים ש

וע' שעה"צ ס"ק ע') כה"ח (אפשר להקל לצורך) שלמי יהודה אי"מ), ויש מחמירין (ב"י יש"ש גר"ז מנחת איש) שעכ"פ הוא  
ע"פ צלוחיתו אז אינו מוקצה,  מוקצה כיון שאינו עומד לשימוש אחר, ורק אחר שניתן להאשה שאז כבר לא יקפיד בו לצור  

וע' שעה"צ ס"ק ע' וי"א שזהו כונתו, והעיר מנחת איש שבזמננו גם אחר שניתן הגט מקפידים שלא להשתמש בו לדבר  
  אחר.

דינו כשטרי הדיוטות ממש (חו"ש אי"מ נשמ"ש ארחו"ש (שאל"כ נתיר גם שטרי הדיוטות ממש מפני   שטר כתובהי"א ש
ילים לדונו כמו גט (הגריש"א הגרח"ק הגר"ש אויערבאך שלמי יהודה פסק"ת), וכן הקיל  שאפשר ללמוד מהם), ויש מק

ודאי    שטר הזכרון דברים , ולכאורה דינם כמו כתובה אבל פסק"ת כ' שהוא יותר חמור, וכ' ששטר תנאיםהגרח"ק ב
, והקיל דברי מלכיאל  היתר עיסקאכמו בגט, ומנחת איש החמיר.  וכן יש לדון לענין  פרוזבול  אסור לקרוא.  הקיל חו"ש ב 

כגון לראות אם יש בו חשש   לעיין בחוזה כשכל תכליתו הוא לברר הלכה.  הסתפק ארחו"ש אם מותר  שטר מכירת חמץב
 רבית, והגרח"ק החמיר אם אינו נוגע לשבת. 
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דינו כמו התפילין (מנחת שבת רש"ב כהן רב באדנר ארחו''ש), והעיר תולדות שמואל שהוא אפילו    התיק של התפיליןגם  

  חמור יותר מהתפילין לענין שאם התפילין מוטלים בבזיון מותר להגביהם משא''כ התיק שאין בו היתר זה.

להשתמש בטלית זה בשבת) מותר להוציאו    לפני שבת (כשרוצה  שכח להוציא טליתו מהתיק של הטלית ותפיליןאם  

  בשבת (הגרח''ק). 

מחמת ההלכה שאסור ליתן הטלית על גבי התפילין (וי''ח ע''ז ע' אות חיים שלום    בתפילין שמונחים על הטליתיש לדון  

החמיר  ואין כאן מקומו) האם הטלית נאסר משום בסיס.  שי''ל שכיון שלפי המחבר ורמ''א התפילין אינו מוקצה אי''צ ל

על הטלית, ואפילו לפי המג''א וט''ז שהתפילין מוקצה, המ''ב לא הכריע אם יש בסיס לכלשמל''א, ואפילו אם יש דין  

בסיס עכ''פ מותר לצורך גו''מ, ואולי לפי המ''ב בשם המג''א שאין בסיס כשמונח עליו באקראי ולא להתיישב עליו בטוב  

שיב שמותר לצורך גו''מ, והגרי''ב הקיל שהוא כמונח באקראי כיון שאינו  ה''ה הכא שהוא רק מפני ההלכה, והגרח''ק ה

  בדוקא להתיישב עליו. 

בלי הפרשיות תפילין  ה''ה בהמה להל'    בית של  שא''כ  ללמוד ממנו,  שאפשר  (אע''פ  הגרח''ק  (הגריש''א  מוקצה  הוא 

  שחיטה וטריפות) שלמי יהודה).

ואינו אסור משום מבטל כלי מהיכנו כיון שהוא רק ממילא ולא בידים   מותר להוציא הטלית  טלית ותפילין בנרתיק כשיש  

  (הגרח''ק ילקו''י (יש מחמירים ומעיקר הדין אי''צ)).  ולא יטלטל התיק רק יוציא הטלית דהוי כלצורך מקומו (קצוה''ש). 

שנפלו תפילין  ל  להרים  כמו  הוא  שאז  שם  שהיו  במקום  ולישב  להרימו  להגרח''ק  החזו''א  אמר  מקומו,  פעם  צורך 

והגרשז''א הקיל להרימו כיון שהוא מוטל בבזיון אע''פ שהוא בתוך כיסו, וכ''כ ארחו''ש שמותר ליטלן ולהניחם במקום  

שירצה שהרי מ''ב הקיל בשעת הדחק לסמוך על השיטות שהוא ככלשמל''ה, והגרשז''א החמיר שכשכבר אין בזיון צריך 

כשהולך בשבת למקום שלא יהיה לו תפילין למחר כיון    ליקח עמו תפילין  להניחם מידו מיד.  והקיל הגרשז''א להקל 

  שהוא צורך מצוה, אבל צידד לאסור כשהיה אפשר לסדר מאתמול. 

(כשכותב    לתינוק להתעסק בתפילין פסולותי''א שמותר   (רמ''ש קליין הג''ר שמאי גרוס  בשבת כדי להתרגל להניחם 

  ''ש השיב שעושה בצינעה ובני ביתו יודעים) ופקפק הגרש"ק שהוא צורך חול. עליהם שפסולין , מפני מראית עין, והגרמ 

ומותר לטלטלם שלא לצורך כלל (שלט''ג מלבושי    כאוכליםי''א שדינם    כוסות קערות וסכיןכגון    כלים שעל השלחן

תולדות שמואל בא''מ הגרשז''א), וי''א שדינם רק   יו''ט תוס''ש בה''ט חת''ס א''ר גר''א (סעיף ד' ד''ה וכתבי) תהל''ד

ג וכמ''ש שעה''צ ס''ק כ''א) רמב''ן רשב''א ר''ן מאירי פסקי ריא''ז כל בו הג' רמ''ך רע''ב) וכן  -(רמב''ם (כ''ה א  ככשמל''ה

''ז קיצושו''ע בא''ח  פסק השו''ע וסתימת הרמ''א לבוש מהרש''א ט''ז (ס''ק ב') מג''א פמ''ג תפא''י מנוה''ט שו''ש חי''א גר

  והביא שיש מחמירים. שתדירין בתשמישתורת שבת קצוה''ש כה''ח יבי''א ילקו''י).  והמ''ב (ס''ק כ''ג) הקיל כיון 

דינם כמו כלים שע''ג השלחן (בא''ח הגר''ש דבליצקי חו''ש (לפי דרך שימוש זמננו הם שוים לכוס  כפות ומזלגות  וכן  

'ר כ' שמהרמב''ם משמע להחמיר בכוס וקערה אבל בתוס' משמע להקל כשלט''ג, וכ' אזנ''ד  וקערה) ילקו''י שב''ש).  וא'

שיש למקילים על מה לסמוך, ואבני ישפה הכריע לאשכנזים להקל שרגילים לפסוק כתוס' ושכן משמע במ''ב שזהו העיקר,  

'ש ראוי להחמיר, ויש להקל דרך עסק  והספרדים יחמירו כהרמב''ם, והל' שב''ש כ' שיש להקל מדינא ואין למחות אבל יר'

  כמשחק שמתענג מזה אבל לא סתם מתעסק אלא שגם בסתם מתעסק יש על מה לסמוך.

, תי' ראמ''ה בהגהותיו (קכ''ג: על  זר נחמי' גזירת כלים לא גזר על אלו וצ''ב מה הצד לאסור אותםגכשואע''פ שבתחילה  

') שזה היה רק בשעה שאסרו הכל הוציאו אלו מהכלל אבל אחרי שחלקו לאיזה צרכים מותר לא חילקו בין הכלים  תוס

(וכ''כ בני ציון חו''ש שלמי יהונתן), וי''א שמתחילה גזרו גם על אלו (כדמשמע ברש''י קכ''ג: ד''ה התירו, ומהרש''א (קכ''ד. 

לה הקילו על אלו  ילו עכ''פ שלא לצורך כלל, והגר''ז (סעיף י''ז) כ' שבתחוביאר תהל''ד וחו''ש שאסרו גם א  ,ד''ה לרבה))

  לתשמישן המיוחד להם וכעין זה ביד דוד (קכ''ד.). 
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שנהנה  בגדים ותכשיטין   (כל דבר  נוהגין) הגריש''א  (כן  (קצוה''ש  ואוכלין  כלל כספרים  י''א שמותרים שלא לצורך 

יש   ששם  בתשמיש  שתדירין  מכלים  ועדיף  שלפי  מגופו,  וי''א  כהן)  רש''ב  ילקו''י  ישפה  אבני  שש''כ  שבה''ל  מחמירין) 

המחמירים בכלים שעל השלחן גם אלו הם רק כשמל''ה (מאירי ח''א תורת שבת), וי''א שעכ''פ ודאי לא גרע מכלים שעל 

ה מהיכי תיתי להוסיף  השלחן ואולי עדיף מהם ויש להקל (בני ציון חו''ש מגי''ס מחז''א ארחו''ש הל' שב''ש), ואזנ''ד תמ

  פורש בחז''ל כתבי הקודש ואוכלין, וכן העיר תורת המוקצה שבמאירי אינו משמע כקצוה''ש).מ אלו שאין לנו אלא מה ש

שעכ''פ   (הנ''ל)    בשמיםוי''א  אש''א  הקיל  וכן  חו''ש),  שבה''ל  הגריש''א  מבוטשאטש  אברהם  (אשל  אוכלין  כמו  הם 

למי יהונתן), ושש''כ כ' שהם כמו כלים שעל השלחן וכ''כ ארחו''ש גבי משקפיים  (וכ''כ שבה''ל פסק''ת ש  במשקפייים

שהם כבגדים ותכשיטים שתדירין בשימוש, אבל צי''א וחו''ש כ' ששעון הוי כשמל''ה ואסור שלא    שעון יד וכ''כ גם גבי  

  לצורך כלל. 

ר להשתמש בהם במקומן בלי לטלטלן,  יש להם קולא של כלים התדירין בשימוש דהא אפש  כסא ושלחןוחו''ש הסתפק אם  

והגריש''א מיקל וכן משמע בבעה''מ, והלכות קטנות החמיר (וכ''כ זכרו תורת משה הגר''ש דבליצקי ילקו''י (מחמיר גם  

  גבי כוסות) שלמי יהונתן (אינו כלי סעודה)), והעיר הגרי''ש שמסתמא המקילים בבגדים מקילים באלו. 

דינם כאוכלים  שדלת וחלון  שדינו ככוס וקערה.  וצידד חו''ש    רגיל להשתמש בו כל שבתבכל כלי שוכן הקיל הגריש''א  

ד''ה מקצוע ושפ''א שם ובעה''מ (מ''ז. בסוף)   ע' תוס' קכ''ג:  למה הגמ' הזכיר רק ג' כליםשמותר שלא לצורך כלל.  ולענין  

  . וריטב''א (ריש קכ''ג:), ושעה''צ ס''ק כ'

אוכלין (גר''ז (סעיף  כשדינם ככשמל''ה (חו''ש), וי''א ככלי סעודה (הגראי''ל שטיינמן), וי''א  י''א    קדירות שיש בתוכן אוכל 

  כ''ב) הובא בשש''כ (כ' הערה ר''ח ע''ש בשם הגרשז''א). 

הקיל הגריש''א שדינו כבגד שאפשר ללובשו גם שלא בשעת שחיה (וכ''כ הגרח''ק שלמי יהודה, וע' ארחו''ש (י''ט  בגדי ים  

וכן הלובש  הערה ק'' כ' הגרח''ק שאינו מוקצה בשבת.     פראקג)).   הקיל  בגדים המלוכלכים שבסל כביסה  רק ביו''ט 

ושרוך הגרח''ק שאינו מוקצה, וכ''כ שלמי יהודה, והגריש''א אמר שאם הם מאוסים כ''כ שאין דרך ללבשם הוי מוקצה.   

  פסק הגרח''ק שאינו מוקצה.   נעל חדש

וכ''כ הערוה''ש תולדות    ביצה שתחת תרנגולת וכ''כ מקו''ח כיון שראוי לאוכלו חי,  (שו''ע סי' ש''י ס''ב,  אינו מוקצה 

שמואל הגריש''א חו''ש שש''כ הגרח''ק (גם בזה''ז) רש''ב כהן רב באדנר ארחו''ש (אע''פ שבזמננו יש מחמירין כיון שיש 

י''א שאינו    skates  גלגליות ר וכן פסק הגר''י רייזמן.   חוששין לבריאות ואין משתמשים בהן) הגרי''ב), והיעב''ץ החמי

לכאו' תלוי באם מותר    קורקינטמוקצה (אורל''צ) וי''א שר' משה פסק שהם כשמל''א שאסור להשתמש בהן בשבת, וכן  

  להשתמש בו.  וע' סעיף מ''ט בענין מטאטא. 

  

 

  
 מוקצה מחמת חסרון כיס

 

 יחד להו מקום' ורש''ישבת קכ''ג. 'דאמר רב חיננא .. הני מהי מי 

 שו''ע סימן ש''ח סעיף א' וביה''ל ד''ה חוץ 

 ערוה''ש י''א

 חזו''א סימן מ''ב ט''ז אג''מ או''ח ה' כ''א ז'

 (ולהלן הרבה ציונים לכמה מקומות במ''ב ע''ש) שעה''צ סי' ש''י ס''ק י''ט, שש''כ כ' הערה נ', ובחדש נ''ב 
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 מוקצה מחמת חסרון כיס

  ' ורש''ידבשמים דקפיד עלייהו''ג. 'דאמר רב חיננא .. שבת קכ)  18

 שם דף קכ"ג: המשנה השניה והגמרא ' ... מחרישה דמי' ורש"י 

 שו''ע סימן ש''ח סעיף א' וביה''ל ד''ה חוץ)  19

 י''א  סימן ש"ח סעיף ערוה''ש) 20

  סימן כ"ב אות י"ב  ח, ואג"מ או"אג''מ או''ח ה' כ''א ז' ,חזו''א סימן מ''ב ט''ז)  21

  נ''ב  הערה כ' פרק שעה''צ סי' ש''י ס''ק י''ט, שש''כ )  22

  הרבה ציונים לכמה מקומות במ''ב   וע"ש
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

' גבי עלי הזכיר  .  ובהמשך הגממקפיד עליהם מייחד להם מקוםאיתא בגמ' (קכ''ג.) שסיכי זיירי ומזורי הם מוקצין כיון ש 
רק יחוד מקום, וגבי קורנס של בשמים הזכיר רק שמקפיד עליהם, וברש''י כ' כיון שמקפיד עליהם מייחד להם מקום  
שאינם ראויים למלאכה אחרת.  והעיר הגרי''ש שענין ייחוד מקום אינו מוזכר ברמב''ם ושו''ע ורמ''א ורוב פוסקים ובמ''ב  

חוץ ובביה''ל על ס''ג ב''ה קורדום, וחו''ש כ' שלא הוצרכו להזכירו כיון שמקפיד עליהם   הוזכר רק דרך אגב בביה''ל ד''ה
שלא להשתמש בהם צרכים אחרים ודואי מייחד להם מקום, והגרח''ק כ' שאף אם אינו מייחד מקום חשוב מקפיד, וכ''כ  

למעות לדונו רק ככשמל''א ולא כמוקצה שלמי יהונתן.  ושעה''צ (שי''א ס''ק י''ט) הביא שבית מאיר הקיל בכיס המיוחד 
מחמת ח''כ כיון שאינו מקפיד לייחד לו מקום, והק' שש''כ שגם נייר המיוחד לכתיבה ומצלמה אינו מייחד להם מקום  

(שש''כ פרק כ' הערה נ''ב), וע'    דרך כלל יש להם מקום וכשמסיים להשתמש בהם מחזירים למקומםותי' הגרשז''א ש
משום שמקפיד מלהשתמש בו לצורך אחר לכן נ''ד כ' לבאר שמוקצה מחמת ח''כ אסור לצורך גו''מ  שו''ש ס''ק א', ואז 

  .אסור לצורך גופו ומייחד לו מקום ומקפיד מלהזיזה ממקומה לכן אסור לצורך מקומה

מייחד מקום ש  , ופי' חו''ש (פרק מ''ב שעה''צ ו') מקצה להן בידיםשפי' שר''ל    מייחד להם מקוםוע' רש''י (קכ''ג.) ד''ה  
, ורב באדנר מביא מר' משה (הובא באו''ח ה' כ''ב י''ב) שאינו סיבה להמוקצה  שמשם לא יקחוהו לשימושים אחרים

על החפץ, וכ''כ חו''ש (עמ' נ''ח אות ב') שהוא    הוא בגדר סימן שמקפידשא'''כ ה''ה כל סמרטוט שמייחד לו מקום אלא  
  'י) והגרי''ב. סימן, וכ''כ ארחו''ש (פרק י''ט הערה ק'

תורת   וכשיקר מסתמא מקפיד (ערוה''ש (י''א)  אי''צ להיות דוקא דמיו יקרים אלא תלוי רק בהקפדהוכ' האחרונים ש
  שבת קצוה''ש בא''מ חו''ש ילקו''י רב באדנר פסק''ת רש''ב כהן ארחו''ש הגרי''ב).
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 , וסימן כ"ב אות י"ב אג''מ או''ח ה' כ''א ז'                                  י''א סימן ש"ח סעיף ערוה''ש

  

  
  

  חזו''א סימן מ''ב ט''ז
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אסור ובדבר שאין דמיו יקרים אם נתנן לאוצר אסור.  והעיר תורת שבת דבר שדמיו יקרים  וע' מג''א ס''ק ג' שכתב שכל 

א''כ גביע של זהב יהא מוקצה, ושש''כ כ' שיל''פ דברי המג''א כהגר''ז (סעיף ד') שאם דמיו יקרים והוא כשמל''א אסור  

יקרים והעיקר תלוי אם  ואם אין דמיו יקרים אסור רק אם נתנו לאוצר, ואזנ''ד העיר שבשו''ע ומ''ב לא הזכירו שדמיו  

מקפיד שלא להשתמש בו לתשמיש אחר ועיקר שימושו אסור בשבת, ופי' שהמג''א איירי בסוג אחר של מוקצה מחמת  

  ח''כ שהוא מקפיד עליו משום שדמיו יקרים, אבל בסוף הביא דברי הגר''ז הנ''ל. 

צה (א''ר פמ''ג (א''א ס''ק ב') מחצה'ש ולא בסתם בני אדם שאם הוא אינו מקפיד אינו מוק  תלוי בבעל הכליההקפדה  

(ס''ק ב') לבו''ש ישוע''י מ''ב (ס''ק ו', וש''י ס''ק כ''ז) תולדות שמואל חלק''י צי''א ברית עולם הגריש''א (כשהוא אינו  

מקפיד אינו מוקצה וגם דבר זול שאין דרך להקפיד ג''כ אינו מוקצה) הגרחפ''ש (אם הוא מקפיד הוי מוקצה גם בכלי  

ין דרך להקפיד) שש''כ ילקו''י רב באדנר שלמ''י מוקצה) הגרחפ''ש (אם הוא מקפיד הוי מוקצה גם בכלי שאין דרך שא

הולכים אחר הרוב.  והגריש''א חילק    אין יודעים דעת הבעליםלהקפיד) שש''כ ילקו''י רב באדנר שלמ''י ארחו''ש) ואם  

  ת השוכר. תלוי בדעששוכר כלי תלוי בדעת הבעלים וכ   ששואל כליכ

שמקפיד שלא  וגבי קורנס של בשמים כ'    שמקפיד שלא לטלטלםגבי סכין של שחיטה ואיזמל מילה כ'   בטור (סעיף א')

ביאר שר''ל שלא לטלטל,   אלא מלאכתו, והמחבר כ' גם בסכין שמקפיד שלא להשתמש, אבל המ''ב (ס''ק ב')  להשתמש בו

  טול. וי''מ שכיון שמקפיד שלא להשתמש בו מקצה דעת מטל

על קטנים או אפילו על כל אנשים אחרים  ואם הוא בעצמו משתמש בהכלי שאר שימושים   בו  מקפיד  שלא ישתמשו 

  שימוש אחר כ' שלמי יהונתן שאינו מוקצה מחמת ח''כ. 

פסק הגרשז''א שאינו מוקצה מחמת ח''כ, וכן  שצורת הכלי אינו נוחה לשימוש אחר  אם אינו מקפיד משום שימושו אלא  

כגון ביצה שתחת תרנגולת וחיטין שזרען בקרקע שאינו מקפיד על    אינו מקפיד מחמת חשיבותו של גוף הדברכש הקיל  

  י''ל שהוא מוקצה. sapling שתיל שזרעוכל חטה, אבל איה''נ  

(רא''ה שו''ת הרא''ש והובא ברי''ו, וכן    מוקצה מחמת חס''כ בכשמל''הי''א שאין שייך      כלי שמלאכתו להיתרב

שפירש''י שמלאכתה    ,מדוייק קצת ברש''י (קכ''ג: ד''ה ויתד)), והק' רע''א על מדוכה קטנה שלכאורה מוקצה מחמת ח''כ

שר''ל    ,לאיסור כן אלא  רש''י  כונת  שאיה''נ  ותי' תהל''ד  גו''מ  לצורך  אסור  למה  שא''כ  רש''י  על  רע''א  להוסיף  והק' 

(וכ''כ הגרשז''א אורל''צ הל' שב''ש), ואזנ''ד כ' שהוא דוקח ברש''י.   מלאכתו לאיסור דאלא''ה אינו מוקצה מחמת ח''כ  ש

,  ייקים בהמרדכי ואגודה להחמיר גם כשאינו מלאכתו לאיסור (וכ''כ מהר''י אבוהב ברכת דוד חו''ש הגרח''ק)דויש מ

קל וכ''כ מהרש''ל  י''א שעכ''פ לכתחילה יש להחמיר בזה (הגריש''א הל' שב''ש), אבל פשטות השו''ע משמע לה  ולמעשה

והובא בבגדי ישע (וכ''כ תוס''ש גר''ז ערוה''ש תהל''ד תולדות שמואל קצוה''ש שו''ת דברי יואל אג''מ יסודי ישורון בא''מ  

  הגרשז''א אורל''צ ברית עולם קנה בושם הגרחפ''ש יבי''א ילקו''י רב באדנר רש''ב כהן ארחו''ש פסק''ת ועוד). 

ייך מוקצה מחמת ח''כ גם בכשמל''א (ברכת דוד), וי''א שכלי סחורה איירי כשהם כשמל''א  שש  מכלי סחורהויש מוכיחים  

  עשיית סחורה היינו מלאכתו ולא משמע כן בתפא''י וח''א קצוה''ש חזו''א ופשטות כל הפוסקים, וי''א שעצם    ,(דברי יואל)

(תהל''ד הגרשז''א צה דעת מכל תשמישי הכלי  מקלאיסור (אשי ישראל אורל''צ חו''ש ילקו''י), וי''א ששאני כלי סחורה ש

''צ אבא שאול שכלי סחורה  בוהעיר קצוה''ש ששמע מר קנה בושם הגרחפ''ש רב באדנר שלמי יהונתן ארחו''ש (עמ' מ''ב)

גו''מ אבל הביא מאזנ''ד שדינם ככשמל''ה אם אינו    ,של היתר הם רק כשמל''א משום סחורה ומותר בטלטול לצורך 

  מקפיד עליהם. 

שהוא מוקצה מח''כ, וכ' הל' שב''ש שאיה''נ המ''ב מחמיר בזה, אבל   מ''ב ס''ק ח' שמשמע להחמיר בכשמל''הוקשה מ

(הגרשז''א (כגון שעון קיר) קנה בשום והובא ברש''ב כהן, ילקו''י שלמי    התם יחדו שלא לטלטלו כללהרבה אחרונים דחו ד

ורים על תוס''ש (ש''ח הערה ט') העיר ממוכין (סי' רנ''ט מ''ב ס''ק ג').  .  בביא )חו''ש (י''ט הערה קי''ג וק''מ)ר יהונתן א

ודחה שעדיין נחשב מלאכתו לאיסור אלא שלצורך אוכל נפש הותר לשחוט, וכן    ,והעיר אורל''צ מסכין של שחיטה ביו''ט

נ') ע''ש בשם הגרשז''א דבר פלא בשם המאירי בביצה.  והעיר קצוה''ש   מסכין של מילה בשבת העיר שש''כ (כ' הערה 

  ודחה אורל''צ שמילה שלא בזמנה אסור.    ,שעומד למלאכת היתר

(יבי''א    בתמונה יקרה על הקיר ושעון קיר או קנקן יקר מאדולפ''ז   י''א שאינו מוקצה מח''כ כיון שמלאכתה להיתר 

לא לטלטלה כלל (הגרשז''א אורל''צ שח' (כיון שמקפיד    ילקו''י) אבל הרבה אחרונים מחמירים וכדמשמע במ''ב ס''ק

שמקפיד שלא להזיזם) רב נבנצל שלחן הלוי שלמי יהודה רש''ב כהן שלמי יהונתן    שבויטרינה  םכליברית עולם הגריש''א (

ד  ימקפארחו''ש (י''ט הערה ק''ג) פסק''ת), וע' ארחו''ש (פרק י''ט הערה קט''ו) שאע''פ שהחמיר בתמונה שעל הקיר כש 
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ם ותקלקל מ''מ מיקל בקנקן יקר ליין גם כשלא חשב להשתמש בו בשבת זה, והסתפק בקנקן יקר מאד שאין  גשלא תיפ

  בדעתו להשתמש בו כלל האם נהפך מכלי יין לכלי נוי ע''ש.

  שמירת שבת כהלכתה סעיף י"ט וכ' והערות 
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(שו''ע סי' ש''ח ס''א, וכמבואר בב''י ודרכ''מ וכן פסקו הפוסקים, אע''פ   גופו ומקומו אסור לטלטל אפילו לצורך  מוקצה מחמת חס''כ  
שיש חולקים (המרדכי ואגודה וע' דרישה ס''ק א') מ''מ כך מבואר בתוס' (קכ''ג: ד''ה סכינא) ושו''ת הרא''ש ורי''ו שאסור לצורך 

שאסור גם לצורך מקומו, ודלא כספר נזירות שמשון שפסק למעשה  גופו, ומבואר בתוס' (מ''ד.) מאירי ריטב''א תורי''ד אהל מועד  
''א (סו''ס רס''ו) ביאר שכל שאין עלהקל לענין צורך מקומו וכ' מנחה חדשה שח''ו לסמוך עליו, ובב''י כ' שאסור ק''ו מצורך גופו, ור

י''ז י''ג), ואזנ''ד ביאר כיון שמקפיד לו שום השתמשות אין היתר טלטול ממילא גם לצורך מקומו אסור, וע' חזו''א (מ''ג  , ומ''ד 
  שמייחד מקום אסור לצורך מקומה. מלהשתמש בו אסור לטלטל לצורך גופה וכיון

י מוקצה כשבטלה ההקצאה (תהל''ד (ס''ק ט') מנחת שבת הגרשז''א ברית עולם ולא ה  נעשה מוקצה מחמת חס''כ באמצע שבת אם  
  שש''כ (כ' הערה פ''ג) מגי''ס ועוד).

ועכשיו אינו מקפיד עליו עדיין אסור לטלטלו לצורך גו''מ, ואם היה רעוע   ונשבר בשבתת ביה מוקצה מחמת חס''כ בתחילה שאם ה
עדיין אסור לטלטלו לצורך גו''מ.  וכ'    נמלך באמצע שבת להשתמש בו שימושים אחריםוכן אם    ,ועומד להשבר יש מקום להקל

צה ע''י קולא מהני מחשבה לבד, וע' רע''א ריש סי' ש''ח שיש לחלק בין אם הו מעשהלייחדה לתשמישין אחרים צריך הגר''ז שכדי 
  שו''ש (תקכ''ז הערה על ס''ק ט''ז). ע' השתמש בו לזה, ושמחשבה או גם 

וכ  שנמלך בשבת להקפיד עליו וכלי   וע'   "כהחמיר תהל''ד שנעשה מוקצה מחמת חס''כ  שש''כ, והביא שהגרשז''א הסתפק בזה, 
  י''ט הערה תקנ''ד). ארחו''ש (

והביאו  אינו מוקצה שהבעלים אינם מקצים דעת ממנו (פמ''ג (פתיחה להל' יו''ט ג' ב' ז')  חס''כ של גויכלי שהוא מוקצה מחמת  
  .בכלי של מחלל שבתתורת המוקצה, ומסתפק אם אמרי' כן גם 

שכ' שאין לו צד היתר בטלטולו ע''ש ריש סי'  טלטול מן הצד וטלטול בגופו במוקצה מחמת חס''כ  יש מדייקים מהב''י שאין היתר  
ש''ח, ודחה תוס''ש שר''ל אין היתר בטלטול ממש, ולמעשה יש מחמירין (פמ''ג (משב''ז א') יד אפרים מנחת שבת (ראוי להחמיר 

רע''א מ''ב   "שיד שלא יזוז ממקומו), והרבה פוסקים מקילים (תוסכהפמ''ג) תורת שבת, והביאו חלק''י, וכ''כ הגרחפ''ש כיון שמקפ
מע''ש גם במוקצה מחמת חס''כ, וכ''כ מ''ב (שי''ב   ייחוד(ס''ק ה') כה''ח הגרשז''א אזנ''ד יבי''א ילקו''י), וכ''כ תהל''ד לענין שמהני 

  טלטולו משום כבוד הבריות.ס''ק ו' גבי נייר חלק), וע' שש''כ (כ''ב הערה פ''ט), וע' סי' שי''ב לענין 

כתבו הפוסקים שהוא מוקצה מחמת חס''כ (מג''א ס''ק י' תוס''ש א''ר מו''ק דה''ח ח''א גר''ז שו''ש תפא''י  נייר חלק העומד לכתיבה  
חס''כ (הגרשז''א  אינו מוקצה מחמת  שבזמננו קיצושו''ע מ''ב (ס''ק ג' ושי''ב ס''ק ו') קצוה''ש ועוד), וע' שעה''צ שי''ב ס''ק ט'. וי''א 

סוג מיוחד ויקר או ניירות צבעוניים שעומדים לצורך  (שאין מקפידים לעשות בו שימושים אחרים) הגריש''א יבי''א שבה''ל (אא''כ  
) ילקו''י הל' שב''ש הגרי''ב), וי''א שגם בזמננו עדיין מוקצה מחמת  מובא לעיל ע''ש  ו ) שש''כ (פרק כ' סעיף י''ט והערה נ''מיוחד

כ (אג''מ (ד' ע''ב שאין בר דעת מאבד ניירות שיכול לכתוב עליהם) בא''מ (אא''כ אמר בפירוש שהילדים יכולים לשחק בו, ויש חס''
לו לומר כן) אזנ''ד חו''ש הגרח''ק מגי''ס (רק נשתנה שלפעמים מבטלים ייחודו אבל עד שמבטלו עדיין עומד רק לכתיבה) רש''ב כהן, 

על    בדפדפת עם דפים רביםוגם בזמננו יש להחמיר    וע' בספרו של רב באדנר).   גם  ולפעמים  (הגרשז''א הגריש''א שלמי יהודה), 
  מקפידין (ארחו''ש, ואם לאו הוי כשמל''א שעיקרם לשלוח מכתבים).  מעטפות

'ע ברית  אינו מוקצה (ח''א קיצושו'  דרך החנווני להשאיל כליו הם מוקצה מחמת חס''כ (רמ''א), ואם    כלים העומדים לסחורה 
י''א שהוא מוקצה (חזו''א (מ''ב ט''ז) ברית עולם שש''כ) ויש מקילים   שתמש בהם לה  רוצההחנווני  עולם רב באדנר הל' שב''ש), ואם  

ותפא''י מיקל, וע'   להשתמש בו גם תשמיש המיוחד לו ואסר החזו''א     (אבנ''ז דברי יואל הגרשז''א (הובא בשש''כ (כ' הערה פ''ג)).
ג''כ נחשב כחפץ העומד לסחורה (הגרשז''א הגריש''א חו''ש שש''כ    וחפץ שקנה מחנות אבל דעתו להחזירו פרק כ' הערה פ''ג.     שש''כ

  רב באדנר ילקו''י רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש (אא''כ יש אפשרות שישנה דעתו וימלך להשאירו אצלו) הל' שב''ש).

חו''ש (והסתפק במאכל שקנה ודעתו להחזיר) רה (ח''א בא''ח שש''כ שלמי יהונתן א י''א שאינו מוקצ  מאכלים העומדים לסחורה
הל' שב''ש), ובגדי ישע מחמיר, והעיר ארחו''ש שכן משמע בגמ' שבת י''ט גבי תמרי דעיסקא ובשו''ע הל' יו''ט סי' תצ''ה ס''ד קי''ל  

ח''א   וצ''ע.  וכן הקיל  יהודה (וכ''כ ה  בספרים העומדים לסחורהלהחמיר שם  יבי''א חו''ש שש''כ רבבו''א שלמי  גריש''א אזנ''ד 
ילקו''י יוסף רש''ב כהן הל' שב''ש פסק''ת (ע''ש לענין ספרים העומדים על דוכן למכירת ספרים בענין ממצוא חפצך שמותר בחפצי  

וב הח''א שמיקל אבל סיים שצ''ע.   הביא  וארחו''ש  ותורת המוקצה אוסר,  בחול),  כשא''א  רק  וכן גדים  בשמים  החמיר אזנ''ד, 
  (הגרשז''א שש''כ ילקו''י ארחו''ש). באתרוגים העומדים למכירההחמירו 

שמקפיד שלא להשתמש בהם יש מחמירים שהם מוקצה מחמת חס''כ (הגרח''ק שש''כ (לא בכלים   כלי פסח בשאר ימות השנה
מקילים (בא''מ הגרשז''א (שאין לחדש ב ועוד), ויש  פשוטים שבקל לקנות אחרים ככוסות) הגריש''א ספר הכשרות ארחו''ש הגרי''

אזנ''ד (רק אינו רוצה להיות טרוד ער''פ לקנות חדש ואין לחדש  ז) ורב נבנצל)ע"בעו חז''ל, והביאו שש''כ (כ' הערה  קהקצאה שלא  
ע שלכאו' יל"כ' שיש מחמירים לפי השיטות ששייך מוקצה מחמת חס''כ בכשמל''ה, ו  הקצאות) שבה''ל חו''ש רש''ב כהן), והל' שב''ש

  , והרי''ב צידד להקל שאין הקפדה מיוחדת. וע' לעיל מצד כלי סחורה אי''צ להיות כשמל''א

ו''א (מ''ב ט''ז) שש''כ  אינו יכול להיות מוקצה מחמת חס''כ (שו''ע סי' ש''י ס''ב חיי אדם מ''ב (שם ס'''ק ב') ערוה''ש או''ש חז אוכל
חו''ש ועוד), וביאר החזו''א הטעם משום ששכיח שיאכל מהן, ואו''ש (שבת כ''ה ט') ביאר כיון שאם אין לו מה יאכל ודאי היה אוכלו, 

  וע' שש''כ (כ' סעיף כ''א והערה ס''ה).

ב') שמבואר ברמ''א   (  אתרוג(תרנ''ח  וי''א שבזמננו מוקצה מחמת חס''כ  (תמה אינו מוקצה,  הגרשז''א  עורה''ש  ביכור''י  תוס''ש 
''א כ' שאם קהגרשז''א על הביכור''י שהחמיר באתרוג שיחדו לדמותו לגרוגרות וצימוקין דמהיכי תיתי לחדש הקצאות כאלו, ובמ

להחמיר, תפק בזה וצידד  סריש''א (היום אין נוהגים להריח בהם) רש''ב כהן), ונשמ''א הגה  ,הוא מקפיד הוי מוקצה מחמת חס''כ)
ויש מקילים (יבי''א (עכ''פ ראוי להריח) שש''כ (כ''ב סעיף ל''א וע''ש הערה ס''א) שלמי יהודה רב באדנר), וע' חו''ש ופסק''ת, וע'  

  ארחו''ש (י''ט צ''ט והערה קכ''ד) מש''כ בזה, וכ' שיש מקפידים רק ביום ראשון ולא אח''כ, וע''ש לענין אם נפסל אם נחשב נולד. 
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 tape recorder (ask someone olderמכשיר הקלטה  הם מוקצה מחמת חס''כ וש  stamp collection  שאוסף בוליםר' משה   י''א בשם

what that is)   הוי כשמל''א, וי''א שפסק שמכשיר הקלטה ודאי פשוט שמוקצה מחמת חס''כ (וכ''כ בא''מ אורל''צ הגריש''א

ג') כ' שגם אם הוא כלי חשוב אם אינו מקפיד עליו אינו ממחס''כ אא''כ מקפיד    שלמי יהודה)), ובאג''מ (או''ח ה' כ''א

מלהשתמש בהם מחשש שיתקלקל, וכ''כ רב באדנר בשמו, ובארחו''ש כ' שהוא כשמל''א שאין בו שימוש היתר.  ולענין  

אינו מוקצה,   hobbyיב  בולים החמיר הגריש''א רק לסוחרי בולים או למי שאסף לצורך ערכם, אבל אם הוא לנוי או תחב 

וכ''כ שלמי יהודה וכ' שלסתם בנ''א כשעומד למשלוח הם ממחס''כ ואחר שהם נחתמים אינם מוקצה, וכ''כ ארחו''ש  

  (י''ט צ''ד). 

י''א שהוא ממחס''כ (הגרשז''א (שמייחד לו מקום מחמת חשיבותו) שש''כ הגרי''ב הגר''ע אויערבאך (לא מחמת    מקרר

ושש שיתקלקל אם מטלטלו), וי''א שהוא כשמל''א (הגרח''ק), וי''א כשמל''ה (הל' שב''ש), וי''א  כובדו אלא שמחמת כן ח

  בשם הגריש''א שהוא ממחס''כ וי''א בשמו כשמל''א וי''א בשמו כשמל''ה. 

 אחר שבת הוי ככלי העומד למכירה שממחס''כ (הגריש''א שלמי יהונתן), ואם עומד ליתנו בשבת  ליתנו במתנהכלי שעומד  

  אינו מוקצה. 

שהמנהג לרקוד    חוץ מבשמחת תורההוי ממחס''כ (הגרשז''א חו''ש תשוהנה''ג הגר''א קופשיץ שלמי יהונתן)    ס''ת שנפסל

אתו (כל הנ''ל).  ויש מקילים כל השנה (בא''מ הגריש''א (שיכול ללמוד בו) הגרח''ק הגר''ש דבליצקי הגר''ע אויערבאך  

  שלמי יהונתן ארחו''ש). 

י''א שהם מוקצה שאין לו דין אוכלין בשבת ער''פ (פמ''ג (אש''א ס''ק י', ובתמ''ד אש''א  מצות מצוה בער''פ שחל בשבת

א', ותע''א אש''א ס''ק ח') בא''ח פתחי עולם) וי''א שהם ממחס''כ (שש''כ ילקו''י) וי''א כשמל''א (עמק התשובה), וי''א  

(דברות מנחם, עפ''י או''ש   (י''ט ק').  צ'קים  שאינם מוקצה  כ'   checksשהבאנו לעיל ועוד סברות), וע' ארחו''ש  נשמ''ש 

שטרות י''א שממחס''כ (רב באדנר רש''ב כהן), וכ''כ שש''כ (כ' הערה קמ''ה) לענין    driver’s license  רשיון נהיגהשממחס''כ.   

וכ''כ מנחת שבת לגבי  כסף ודרכון,  י   תעודת זהות  (כיון שמקפיד לשומרה  (מנחת שבת הגריש''א שלמי  הודה ארחו''ש 

י''א שממחס''כ (הגרשי''א שלמי יהודה    marriage license  תעודת נישואיןבנרתיק) רש''ב כהן), וברית עולם צידד להתירה.   

  . רש''ב כהן)

  

  , כלשמל"א שאין בו שימוש היתר מוקצה מחמת גופו
  

  סעיף ז' 'אבל דבר שאין בו שייכות כלי …', סימן ש''ח) 23

  ומג''א ס''ק י''ח,

 ומשנ''ב ס''ק ל''ד, 

  שמירת שבת כהלכתה פרק י''ג הערה פ''ב (לענין יו''ט), ושם פרק כ' סעיף ט''ז והערה מ''ד,)  24

  ארחו''ש פרק י''ט סעיף ז' והערה כ''ד וכ''ה, וחוט שני חלק ג' עמוד פ''ב אות ג')  25
  
  

  שמירת שבת כהלכתה פרק י''ג הערה פ''ב (לענין יו''ט) 
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  שם פרק כ' סעיף ט''ז והערה מ''ד

  

  
  

י''א שהוא מוקצה בלי היתר טלטול לצורך גו''מ, והוכיחו כן       כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו שימוש היתר כלל
(ל''ו והובא  מחצוצרות שהגמ'  וביאר תוס' דהיינו משום שאינו ראוי למלאכת היתר אלא מעט),  אותו מוקצה  ) קורא 

בפמ'''ג אש''א י''ב) ותוס''ש), וכן משמע בבעה''מ גבי קרני דאומנא (קנ''ד:), וכן משמע בגמ' (מ''ו.) גבי שרגא דנפטא, וכן  
מהר''ן וריטב''א ורמב''ן שם שמשמע כן, וכן בהל' שב''ש הביאם  גבי שירים ונזמים, והביא ארחו''ש (י''ט כ''א)   בדף מ''ו:

ומדייק כן, ויוצא שתוס' ובעה''מ מחמירים, ורשב''א מאירי ריטב''א שבלי הלקט ורי''ו מקילים, וע' שבה''ל (י' נ''ט ד''ה  
  ובזה) שמסביר שפליגי אם כשמל''א תורת מוקצה עליו או לא. 

ה מחמת גופו ( של''ה (שאינו כלי) לח''מ מו''ק מחז''ב מנוה''ט ערוה''ש (סעיף כ''ג  י''א שהוא מוקצ   נר של חלב או שעוה
דברו''מ (צידד שאם מג''א ומ''ב היו   שאינם ראויים לשום מלאכת היתר בעולם הוי כצרורות ואבנים) חזו''א (מ''ד י''ג)

ו  חזר  שמהרש''ל  הגרי''ש  והעיר  מסכימים,  היו  החמירו  ושל''ה  שמהרש''ל  לדונו  רואים  מקילים  ויש  הגרי''ב),  הקיל) 
ככשמל''א (מהרש''ל מג''א (ס''ק י''ח) א''ר תוס''ש פמ''ג בה''ט דה''ח ח''א גר''ז קיצושו'ע שו''ש מ''ב (ס''ק ל''ד ושעה''צ  

מי  רע''ט ס'ק ל''ד ושעה''צ רע''ט ס''ק ד') כה''ח קצוה''ש ילקו''י), והגרשז''א והגריש''א הקילו בשעת הדחק (וכ''כ של
  יהודה וארחו''ש).   

(מנוה''ט תהל''ד שש''כ), וי''א שאינו תלוי שר' משה  כשמל''א שאין לו שימוש היתר תלוי בהדין של נר  י''א שהנידון ב
רק  חזי  שבמציאות  מחמת  כלי  שם  עליו  שאין  שאני  שנר  כיון  היתר,  שימוש  לו  שאין  בכשמל''א  והקיל  בנר  החמיר 

ע''י כילוי וכל כה''ג אינו כלי (כ''כ אזנ''ד ורש''ב כהן דחה סברא זה), וכן להיפוך  להשלהבת או משום ששימוש נר הוא  
י''א שאינו תלוי והמיקל בנר יכול להחמיר בכשמל''א שאין לו שימוש היתר (הגרשז''א שנר עצמו יש לו השתמשות לחתן  

יש מחמירים לדון כשמל''א בלי    וזה נשתנה במשך התקופות, וצ''ע מהפוסקים בהתקופות שסברו כך או כך).  ולמעשה
תשמיש היתר כמוקצה מחמת גופו (רע''א (סוף רס''ו, ורע''ט על מג''א ס''ק י''ב) מנוה''ט ערוה''ש (סעיף כ''ג, ורע''ט א',  

אג''מ  וע' ש''י י' וצ''ב) אבנ''ז חזו''א (מ''ג י''ז) בא''מ צי''א חו''ש מגי''ס), ויש מקילים לדונו ככשמל''א (בית מאיר גר''ז  
שבת  (מנחת  בשעת הדחק  להקל  וי''א  בפשטות),  בנר  סוברים המקילים  וכן  ילקו''י,  קמינצקי  ר''ש  שבה''ל  הגרחפ''ש 
הגרשז''א הגריש''א אזנ''ד שלמי יהודה רב פאלק רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש (י''ט ו' כגון טלפון ומצלמה)), ולמעשה  

ל הנידון הוא בדרבנן, ורוב ראשונים מקילים, והרבה פוסקים הקילו בנר  צירף הגרי"ש שיש כמה צדדים להקל כיון שכ
שעוה, וי''א שאפילו ממחס''כ מותר לצורך גו''מ, ודייק חזו''א שסתימת הפוסקים הוא להקל, ודרך כלל אפשר למצוא  

  איזה שימוש, וע' שש''כ (כ' הערה ט''ז). 

  ראוי לשום תשמישרגיל ויש שפקפקו בזה, וי''א שמספיק אם  או    ראוי לשימוש מצוי יש מדייקים מרע''א שצריך להיות  
כגון לתת אותו על ניירות שלא יפריחם הרוח (ר' משה הגרחפ''ש הל' שב''ש) וי''א שזה אינו מספיק (הגריש''א מגי''ס  

משו בו לזה.   רש''ב כהן) וע' שו''ש הערה י''ד, וארחו''ש הקיל במניחו על ניירות רק אם באמת מצוי על השלחן ובאמת ישת
  והחמיר הגרשז''א במאוורר שאין בו שימוש כלל והקיל במפתח שמניחו על דפים, וע'. 

  שברי כלים, ושמא יתקע   ,מוקצה מחמת גופו
 

  משנה קכ''ב: '…לפי שאינו מן המוכן',
  משנה קכ''ד: '…לכסות בהן פי הפך',

 כירה שנשמטה … שמא יתקע' גמרא קל''ח: 'דתניא 
  שו''ע סימן ש''ח סעיף ו' ז' ח' (ט' י') י''א י''ב י''ג וסוף סעיף ט''ז כירה שנשמטה ...', ורמ''א
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גם אם הוא לעיתים רחוקות (הגריש''א    השתמשות שעושים לפעמיםכדי שלא להיות כשמל"א בלי שימוש היתר צריך  
ש הקיל כל שיש בו איזה צורך עכשיו.  והקיל הגריש''א כל שהיה משתמש שלמי יהונתן בשם כמה מורי הוראה), והגרחפ''

בשביל השימוש ההוא, כגון פטיש שראוי לפצח   גם אם בפועל אינו משתמש בו כיון שיש לו כלים אחריםבו לאיזה צורך 
יב שימוש ובלבד בו אגוזים אע''פ שאף פעם לא השתמש בו לזה.   ארחו''ש הביא מהחזו''א שגם שימוש דחוק ומשונה חש

שעושין זאת לפעמים, והכל לפי המקום והזמן.  והעיר מגי''ס שצ''ב הגדר בזה וצ''ע למה נקט שש''כ (כ' ט''ז) שסיגריות  
  מסמרים וסבון ראויים לתשמישים אחרים אבל בשופר הביא (כ''ח פ') בשם הגרשז''א להחמיר בזמננו. 

ל''א בלי שימוש היתר (רש''ב כהן ארחו''ש), והעיר הגרי''ש שיש שימוש  י''א שממחס''כ (שלמי יהודה), וי''א כשמ  טלפון  
  היתר שמצלצל להקיצו וגם לפיקו''נ, וי''ל שאלו אינם שכיחים כלל, ואינו עומד לזה. 

י''א שדינו ככשמל''א (הגר''ע אויערבאך שלמי יהודה (יש מכניסים בתוכו כבסים כשאינו פועל כשאין לו    מכונת כביסה
להניחם) חשוקי חמד ועוד), וארחו''ש חילק בין אם הוא רגיל ליתן שם בגדים כשאין לו מקום אחר או לא,  מקום אחר  

והעיר הגרי''ש שלכאו' תלוי אם יש שעושים כן ולא במה שהוא עושה, וזהו החילוק בין מוקצה כזה לממחס''כ ששם תלוי  
  ת כביסה להוציא אפיקומן שילד החביא שם. בהבעלים, וע'.  והקילו חשוקי חמד והגרשז''א לפתוח דלת המכונ

י''א שדינו ככשמל''א שאין בו שימוש היתר (רש''ב כהן ארחו''ש), ושלמי יהודה כ' שממחס''כ, וצידד הגרי''ש    מצלמה
  שאם הוא מצוי על השלחן הוי סתם כשמל''א שלא היה מקפיד שלא להניחו על ניירות שלא יעופו ברוח. 

  כ' ארחו''ש שהוא כשמל''א בלי שימוש היתר, וי''ח.    להתעמלות weights משקולות

דינו ככשמל''א (הגריש''א) אע''פ שאין רגילות לפצח בו אגוזים כיון שזהו רק משום שיש כלים אחרים לזה) שלמ''י    פטיש
  שלמ''י ילקו''י רש''ב כהן). 

י''א שממחס''כ (הגרשז''א (שש''כ   בזמננוכה''ח), וכשמל''א (וכ''כ ט''ז א''ר תוס''ש גר''ז מ''ב  שופרהרמא (סעיף ד') כ' ש
וי''א ככשמל''א בלי שימוש היתר   (כ''ח פ"ב שאינו עומד לשאוב מים) ברית עולם הגריש''א שלמי יהודה רש''ב כהן), 

  (הגרשז''א (שש''כ שם) הגריש''א רש''ב כהן), ויש מקילים שמותר לצורך גו''מ ככשמל''א (שבה''ל ילקו''י). 

י''א שדינם ככשמל''א בלי שימוש היתר (שש''כ הגר''צ ובר), וי''א כסתם כשמל''א    pen pencil crayonsן ולורדים  עט עפרו
(הגרשז''א הגריש''א (ראוי להצביע בו על אותיות), שש''כ שלמ''י ילקו''י רש''ב כהן ארחו''ש הל' שב''ש ר' משה (שבלא''ה  

שמוקצה מחמת גופו, וי''מ שאין הדיו מוקצה והשאר בסיס כיון שהוקבעו  מיקל בנידון זה) ורב באדנר), והגרי''ב פסק  
ביחד.    א'  ככלי  הכל  ברהמ''זיחד  עם  דף  ממנו  שיוצא  הגר''ר    עט  נבנצל  רב  (הגרח''ק  ככשמל''א  שדינו  י''א  וכדומה 

ים וחלק זה היתר  פיינשטיין (שעיקר תשמישו לכתוב) אבני ישפה) וי''א ככשמל''ה (סוכות חיים שהוא ככלי עם כמה חלק 
י''א ככשמל''א (הגרח''ק סוכת חיים (אין זה שימוש    עט שיש עליו שעוןוממילא הוי כטלטול מן הצד על חלק האסור).   

רק שרואים הזמן ועיקר שימושו הוא לכתוב בו), ופסק''ת כ' שהוא כשמל''ה ויש להמנע מלהשתמש בו כשאפשר שיכול  
  לגרום לפירצה. 

אסור לטלטל גם לצורך גו''מ וכ''ש מחמה לצל, ומבואר בגמ' (מ''ו. וקכ''ד.) שכשמל''א שמותר    מוקצה מחמת גופו
אבנים ומעות וקנים לצורך גו''מ היינו כשיש עליו תורת כלי משא''כ כשאין עליו תורת כלי הוי מוקצה מחמת גופו כגון  

  (סעיף ז' ורמ''א ומ''ב ס''ק ל''ד וכל הפוסקים).  וקורות

(שבת נ.) מת (שבת ל:) גרף של    עפר וחולכמה דברים שאין להם שימוש כלל לכן הם מוקצה מחמת גופו כגון  מבואר בגמ'  
  רעי (שבת קכ''א:), וכן הדין באבנים צרורות עצמות קליפות ושערות. 

ח''א (ואינו    י''א שמוקצה מחמת גופו (וי''א ממחס''כ) (שכנה''ג (הביא מהר''ן מג''מ וכלבו שהוא כאבן) תוס''ש דה''ח  לולב
כשופר שהוא כלי) מ''ב (ס''ק כ''ה, ותרנ''ח ס''ק ד') כה''ח ברית עולם), ויש מקילים (ט''ז (תרנ''ח ס''ק ג' כשופר) א''ר 

נחשבין מוקצה משום בסיס (הגרשז''א) או משום שהוקצה כמו הלולב    המים שמניחין הלולב בתוכוחסד לאלפים), וגם  
  גרח''ק), ולשני הטעמים י''ל שאם נתן גם פרחים בהמים אינו מוקצה (נחלה לישראל).כיון שאינו עומד לשימוש אחר (ה

  בענין מאכל שאינו ראוי לאכילה) משנה ברורה סימן שכ"ה ס"ק ט"ז 26

  לענין כלי שאינו עומד לשימוש שו"ע הרב סעיף סימן ש"ח סעיף ו' 

  שער הציון סימן שי"ב ס"ק ט'

  לענין מעותי"ג,  וסימן ש"י ס"ק כ"ד  משנה ברורה סימן ש"ח ס"ק

בענין תרופות,   ואות כ"ג  ,ושם סימן כ"ב אות ט"ו  ,ואות ז'  ,אגרות משה או"ח חלק ה' סימן כ"א אות א'

  וסבון, וכלי שאינו עומד לשימוש,  וכלי שעומד לשימוש פעם א' ועוד
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  שו"ע הרב סעיף סימן ש"ח סעיף ו' 

  

  ואות כ"ג ,ושם סימן כ"ב אות ט"ו ,ואות ז' ,אות א'אגרות משה או"ח חלק ה' סימן כ"א  

  

  

  חוט שני חלק ג' עמוד פ''ב אות ג'                                ארחו''ש פרק י''ט סעיף ז' והערה כ''ד וכ''ה
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, וכן פסק המ"ב  קמחגבי  אינם מוקצה, וכ''כ מקו''ח   מאכלים שאינם ראיים לאכילהמבואר בגמ' (קכ''ח. גבי דג תפל) ש

ודגים שאינם מבושלים(סי' שכ"ה ס"ק ט"ז) וכ"כ שש"כ (לענין קמח   ובשר  וכ''כ  קטניות אורז תפוחי אדמה חיים   (

הוא   ולכן  לאכילה  עומד  אינו  שמ''מ  הגרח''ק  לאכילה השיב  ראוי  וא''כ  על קמח  שמברכים שהכל  ואע''פ  הפוסקים.  

  יה בזמננו. מוקצה.  וע' לעיל מש''כ גבי ביצה ח

הובא כיון שאינם עומדים לבריאים ואסורים בשבת הם מוקצה מחמת גופו (מנחת שבת אג''מ (ה' כ''א א'    תרופותוכן  

) שרגה''מ ברית עולם הגריש''א יבי''א שש''כ חו''ש (אא''כ היה בבית חולה מע''ש או אופן אחר שרגילים  בעמוד הקודם

  'ת שלמי יהונתן הגרי''ב (כל שכמעט לא משתמשים בהם) ארחו''ש פסק''ת).להשתמש בו בשבת) רב באדנר ילקו''י פסק'

וגם אח''כ מראה אותו לחכם (הגריש''א שש''כ חו''ש הגרחפ''ש רש''ב כהן ועוד).     שראוי לשימוש אינו מוקצה  עד בדיקה  

י יהודה רש''ב כהן  וכשאי''צ להראותו הוי מוקצה מחמת גופו (הגריש''א אזנ''ד שש''כ חו''ש שלמ  ואחר ההשתמשות

אינו מוקצה (שש''כ (נשאר    שומרים אותו להתלמד בוארחו''ש) אלא שיש היתר ליטלו לזורקו משום גרף של רעי.  ואם  

יחודו הראשון) שלמי יהודה נשמ''ש ארחו''ש).  ואם רוחצים אותו להשתמש בו שוב י''א שאינו מוקצה (שלמי יהודה)  

שתמש בו עד שיכבסנו (לוח המוקצה), וארחו''ש (ח''ג בירורי הלכה ג' כ''ב) צידד  וי''א שמוקצה כמו בגד מטונף שלא י

  שכה''ג אינו מוקצה. 

הוי מוקצה כעצים ואבנים (אג''מ (ובמסורת משה מביאים שאמר כיון שעומד להסירה אינו מוקצה)),   ירד מע''שאם    שלג

ירד  שש''כ מחז''א שלמי יהודה רש''ב כהן ילקו''י), ואם    וי''א שאינו מוקצה (הר צבי בא''מ הגריש''א ר''ש איידר הגרח''ק 

י''א שהוא נולד ואסור (אג''מ (או''ח ה' כ''ב ל''ז) ור''ש איידר הביא בשמו שאינו נולד, וכן צידד הגרשז''א שהוא    בשבת

  ו''י).נולד) וי''א שאינו מוקצה (הר צבי בא''מ הגריש''א הגרח''ק שש''כ מחז''א שלמי יהודה רש''ב כהן ילק 

ומקפידים שלא להשתמש בו עדיין במצב זה י''א שאין עליו שם כלי והוי מוקצה מחמת גופו    כלים שלא נגמרה מלאכתן

  ) קצוה''ש).הובא בעמוד הקודם(גר''ז (סעיף ו' 

''א  (מלבד המחלוקת אם הוא ממחס"כ) מוקצה מחמת גופו (אג''מ (ה' כ''ב כ''ג) רב באדנר), וי   שנייר חלקוי''א לפ''ז  

וי''א שהגרשז''א פסק שהוא כשמל''א וי''א   יבי''א ילקו''י),  (אין מקפידין עליו כלל ועיקר)  (הגריש''א  שהוא כשמל''ה 

  כשמל''ה, וע' פמ''ג (שי''ב אש''א ב') ושעה''צ (שם ס''ק ט') וארחו''ש (י''ט הערה קי''ט).

  בענין כלים לשימוש חד פעמי  שבות יצחק  מוקצה עמוד מ"ז
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טואלט נייר  לשום    י''א  roll of toilet paper  גליל  עומד  שאינו  כיון  נגמרה מלאכתו  שלא  ככלי  גופו  מחמת  שמוקצה 

(וכן   (הגריש''א  ואסור לחתוך בשבת  מעט בקצותיו)    נייר טישו שמחוברים א' לשני השתמשות במצב זה עד שיחתוך 

ן שמותר  שבה''ק שלמי יהודה רב פאלק ועוד) וי''א שאינו מוקצה (חו''ש (יש אפשרות להשתמש בו כמות שהוא, וכן באופ

שהוא   כ'  ופסק''ת  אויערבאך),  הגר''ש  בשם  כן  הביא  וכן  ארחו''ש  שב''ש  הל'  נשמ''ש  הגרח''ק  הבריות)  כבוד  משום 

  כשמל''א. 

י''א שמוקצה מחמת גופו ככלי שלא נגמרה מלאכתו (הגריש''א רב פאלק ארחו''ש    roll of aluminum foil  גליל נייר כסף  

 plastic tablecloth  גליל של מפת ניילוןוסליל של חוטים) רש''ב כהן פסק''ת).  וכן    paper towelsגליל נייר סופג  (וכן  

י''א שהוא מוקצה מחמת גופו (ארחו''ש הלכה שלימה), ופסק''ת כ' שהוא כשמל''א.  וצידד הל' שב''ש לאוסרם מגזירה  

  שמא יחתוך וכ' שהגריש''א הסכים שיש מקום להחמיר בזה.

כשמל''א  nail   ומסמר   screw  בורג וי''א  כהן),  רש''ב  יהודה  שלמי  (הגריש''א  היתר  שימוש  בלי  כשמל''א  שהוא  י"א 

שמוקצה מחמת גופו (שבת   מכפתור חדש(קצוה''ש שש''כ חו''ש (יש לו הרבה שימושים) ילקו''י), וביאר הגרי''ש שחלוק  

, משא''כ מסמר מוכן לשימוש עכשיו, ולפ''ז  קכ''ג, וסעיף י''א) שאינו עומד לשימוש עדיין עד שיתפרנו בבגד ואז ישתמש בו

דינם כמסמר ודלא כלוח המוקצה ופסק''ת שכתבו שהם מוקצה מחמת גופו, וילקו"י באמת כ'   סיכות מהדקלכאו' ה''ה 

  שהם כשמל"א. 

),  הם מוקצה מחמת גופו (רמב''ם פמ''ג מ''ב והפוסקים) משום שאין השימוש בגוף הדבר (חו''ש שלמי יהונתן  כסףומעות  

  ומהר''י ברונא כ' שהם מוקצים מחמת איסור ממצוא חפצך.

י''א שממחס''כ (ארחו''ש), וחו''ש כ' שהם מוקצה מחמת גופו (שהשימוש הוא רק לזהות הקוד הצפון    כרטיס אשראי

בהם) או ממחס''כ (שמקפיד שלא להשתמש אתם לדברים אחרים), והעיר הגרי''ש שהרבה אינם מקפידים עליהם, ומ''מ  

'ל שאין להם שימוש עצמי כמעות וכנ''ל.  וכ''כ חו''ש שכרטיסיה של אוטובוס או חודשי חופשי (מימים קדמונים) הם  י'

מוקצה מחמת גופו, וי''א שכרטיס אשראי וכרטיס רב קו הוא כשמל''א כיון שיש שימוש בגופו שמעבירים אותם בקורא  

  כרטיסים (הגר''מ רוטנברג). 

מ"מ  (נשמ''ש (כיון שעל פי רוב משחקים עם מעות) משנת יוסף (גם עם משחקים במיני מאכל    י''א שהוא כשמל''א   סביבון

הוי כמקח וממכר, ובחלק י''א סי' ס''ט צידד להקל עפ''י הגרשז''א שבילדים קטנים אינם בני מקח וממכר ואין מעשיהם  

ת), וי''א שהוא כשמל''ה (הגריש''א לקיום, ומ''מ סיים שקשה לחלק שלאלו מותר ולאלו אסור וטוב להמנע) משאת שב

יש להחמיר ובשעת   סביבון מאיר או מנגן או מציירחו''ש ועוד), ורב נבנצל חילק בין אם רגילים לשחק עם כסף או לא.   

  יש מקילים. סביבון קפיץהדחק אפשר להקל כשמכובה, ו

א הגרחפ''ש חו''ש), ומנח''י (ה' קכ''ו)  הגרשז''  גלברר אם הם דם אסור דהוי מוקצה מחמת גופו (מהרש''   בדיקת קרטין

ותולדות שמואל הקיל אם זה נוגע לאותו יום אבל    ,ראוי לכלבים, ושערים מצויינים בהלכה צידד להקל  הוא   מיקל שאולי

  אם נוגע רק על להבא אסור גם משום הכנה.

משום ששימושו מכלה אותו, וצ''ב  וי''מ  ,שאינו כלימשום  מוקצה    בקעתמבואר בגמ' (קכ''ד.) ש  השתמשות של כילוי

וחילק חו''ש שנחשב הדלקת נר כהשתמשות בכל    ,השתמשותו הוא ע''י כילוי וי''א שהוא רק כשמל''א  נר של שעוהשגם  

השתמשות הוא רק בהחלק שמשפשפים בו וזה כלה מיד (חו''ש), והגר''צ ובר  הש  סבוןועפי''ז אסר    ,הנר לכן נחשב כלי

ה ולא בכילוי השעוה משא''כ בסבון השימוש הוא בגופו וזה מתכלה, ו''א שנר יש לו תואר וצורה  חילק שנר השימוש בלהב

של כלי משא''כ בקעת (מגי''ס), ותיקנו נר לשימוש ועוד שפעמים חוזרים ומדליקין אותו נר (ארחו''ש), וע' מש''כ הגרשז''א 

  . במאורי אש

'ו) הגריש''א חו''ש ארחו''ש הגרי''ב), וי''א שהוא כלי (ילקו''י פסק''ת), אינו כלי (קצוה''ש אג''מ (ה' כ''ב ט' סבוןה שולמע

ואקונומיקה   בשבת  איפור שאסור  לגבי  הנ''ל  מנידון  ונ''מ  כהן),  רש''ב  שש''כ  (וכ''כ  להחמיר  שטוב  הכריע  והגרשז''א 

  גפרורים אבקת כביסה לכה לציפורניים משחת שיניים נפט רעל ופחמים, וע' להלן. 

הוי מוקצה מחמת גופו (אג''מ (ה' כ''ב ט''ו) הגריי''פ הגריש''א אזנ''ד חו''ש שלמי יהודה הגר''צ וובר ארחו''ש    מוצקסבון  

הל' שב''ש) וי''א שהוא כשמל''א (קצוה''ש מגי''ס (שיש לו תואר כלי ואינו דומה לאבקת כביסה) אבני ישפה פסק''ת) וי''א  

  'א שבה''ל), וי''א שטוב להחמיר (הגרשז''א שש''כ רש'''ב כהן). שהוא ככשמל''א בלי שימוש היתר (הגריש'
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נייר שאין משתמשין בהם אלא כשיש אורח חשוב ז') שמוקצה מחמת גופו ומותר רק   מטפחות  כ''א  (ה'  פסק אג''מ 

ותר  לתשמישו, וביאר שלמי יהונתן שאע''פ שאינו מתכלה מ''מ כיון שדרך תשמישו הוא רק לפעם א' הוי מוקצה ומ''מ מ

למה שהוכן בשבילו, וביאר עפי''ז מה ששמע מהגרח''ק שהחזו''א וסטייפלר לא הרימו עיתון חרדי שנפל לארץ שנקטו  

שאין עליו תורת כלי שנעשה לפעם א', אבל הגרשז''א פסק שאינו דומה לכילוי וכל שתשמישו לפעם א' הוי כלי ואינו  

מוקצה    makeup איפור) והל' שב''ש.  י''א ש ע''ש 29לעיל עמוד   בשבות יצחק שהבאנומוקצה, וכן פסק הגריש''א (הובא 

  מחמת גופו (שלמי יהודה הגר''ש פעלדער) וי''א שהוא כשמל''א (רש''ב כהן), ורב באדנר הסתפק בזה.

שב''ש)  אקונומיקה הל'  פעלדער  (הגר''ש  גופו  מוקצה מחמת  שהוא  וי''א י''א  (פסק''ת),  כשמל''א  מוקצה    וי''א  שאינו 

כהן).    רש''ב  יהודה  שלמי  זה)  עם  כתמים  להוריד  שכיח  אינו  ובנפט  זה  עם  מהידים  כתם  להוריד  שאפשר  (הגריש''א 

י''א להחמיר לדון אותם כמוקצה מחמת גופו (מנחת שבת אג''מ הגריש''א חו''ש), וי''א שהם כשמל''א (תהל''ד  גפרורים  

', וראוי לשימוש לנקות האזניים) אורל''צ (שעשוי מעיקרא לשימוש זה) שש''כ הגרשז''א (אע''פ שראוי לשימוש רק פעם א

אזנ''ד רבבו''א ילקו''י הל' שב''ש פסק''ת), וי''א שהם ככשמל''א בלי שימוש היתר (רש''ב הכן ארחו''ש), ויש שמועות  

, והגרנ'''ק הנ''ל צידד שגרע  שונות בשם הגרח''ק ובתשובה א' כ' שתלוי בהשיטות במ''ב לגבי נר אם נחשב ככלי או לא

  מנר שאפשר להשתמש בו כמה פעמים.

  הם מוקצה מחמת גופו (מנחת שבת קצוה''ש תולדות שמואל שבה''ל מגי''ס הל' שב''ש). דיו וצבע

  הוי מוקצה מחמת גופו (הגרשז''א שלמי יהודה מגי''ס הל' שב''ש ארחו''ש הגרי''ב).  אבקת כביסה

  מוקצה מחמת גופו. שעוה 

  י''א שמוקצה מחמת גופו (אזנ''ד רב באדנר הגר''ש פעלדער), וי''א כשמל''א (רש''ב כהן).  nail polish צפורניים לכה

הוי מוקצה מחמת גופו (הגריש''א חו''ש רב באדנר שלמי יהודה מגי''ס ארחו''ש (אא''כ ייחדו לניקוי כתמים מהגוף,    נפט

  א שהוי כשמל''א (הגרשז''א ילקו''י פסק''ת).וכ''כ שיעור שבה''ל הל' נדה) הל' שב''ש), וי''

  מוקצה מחמת גופו. עצים 

  י''א שהם כשמל''א (הגרשז''א אורל''צ) וי''א מוקצה מחמת גופו.  פחמים

הוי מוקצה מחמת גופו (שבות יעקב מנחת שבת ברית עולם) וי''א שמותר (יבי''א צי''א ע''ש שמפרש השבו'''י    poison  רעל

  באו''א).   

  

  ים  שברי כל 

  משנה שבת דף קכ''ד: '... לכסות בהן פי הפך' 

  טור וב''י סי' ש''ח סעיף ו' וסעיף ז'

  ומשנ''ב ,שו''ע שם סעיף ו' וסעיף ז'

מעין מלאכה וגם לא זרקו לאשפה לפני שבת (וגם אינו עומד    מוקצה אא''כ עושיןם  שברי כלים שאינם עומדים למלאכה ה

  לזרקו לאשפה, כמו שנראה בסעיף י''א וסעיף ט''ו). 
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שכלי שלם אינו מוקצה אפילו אם זרקו לאשפה ערב שבת, שבטלה דעתו. ושברי כלים אם    יוצא מסעיף ו' וסעיף ז'
לאשפה הוי מוקצה, ואם אין הדרך לזרקו ולא זרקו    אינו ראוי למלאכה הוי מוקצה, ואם ראוי אבל הדרך הוא לזרקו 

אינו מוקצה, ואם זרקו תלוי מתי זרקו שאם היה בשבת אינו מוקצה אבל אם זרקו מע"ש הוי מוקצה, ואם אינו ראוי  
  יו"ט.ענין למזה  נ"מ  שבשבת אבל י אינו אסור  "ב אין נ"מ שנולדמ למלאכתו הראשונה יש מחל' אם הוא נולד ולפי ה

בשבת שמותר    כשנשברו  מלאכהי"א  למעין  כשראוי  קכ"ד:)  רק  וי"א   (ריטב"א  כ,  שם), גם  (שפ"א  כלל  ראוי  שאין, 
(לבוש פרישה א"ר (כיון שבא מתורת כלי)),    מי"א שעדיין מותר לטלטל לצורך גו"  כשאינו ראוי לשום מלאכהולמעשה  

ז (סעיף כ"ו) ביה"ל (ד"ה כגון)  "י"א וס"ק י"ב) גר  אבל שאר הפוסקים נקטו שאסור לגמרי (פמ"ג (משב"ז ס"ק ה' וס"ק
  *  .תהל"ד ושאר פוסקים), וע' שו"ש ס"ק כ"ח. ב מהגרשז"א

י"א   לכבוד    ו דינ  שגניזהולפ"ז  להגביהם  שיש  בבזיון אפשר  מונחים  (אם  הגרשז"א  (חזו"א  והוי מוקצה  כלים  כשברי 
וי"א שאינו מוקצה (אבני ישפה (שראוי    ),נו ראוי לשימושפיסת נייר שאי(התורה) הגראי"ל שטיינמן שלמי יהודה ארחו"ש  
אביו אמר לו להרים חלק מדף מספר    , וסיפר הגרח"ק שכשהלך ברחוב   ללמוד ממנה כשבר כלי שראוי לשום מלאכה)). 

 שכשמוטל בבזיון וכששאלו להחזו"א אמר שהיה אסור,. ואזנ"ד הוכיח מהגמ' בעירובין דף צ"ה    ,קודש שהיה על הריצפה
  פסקו הגרנ"ק והגרח"ק שאינם מוקצה, ועי' לעיל.  וכשאפשר ללמוד מהםתר להרימו וכן פסק הגריש"א וע' לעיל. מו

שעי"ז יוכל לסובבו    השבר שבחוץחלק  ע"י הכנסת    בוואפשר להשתמש    מפתח שנשבר בתוך מנעול וחלק נשאר בחוץ
הקילו הרבה רבנים שנחשב כשבר שעדיין ראוי לשום מלאכה (וישמע משה בשם הגרז"נ גולדברג   ביחד עם החלק שבפנים,

  ויבל"ח הגרח"ק הגר"נ נוסבוים הגר"מ שפרן הגרש"ק גרוס הגרא"ד דונר).  

אחרי שבת י"א שאינו מוקצה (ארחו"ש (עפ"י המ"ב ס"ק נ"ח, ועפ"י שיטת רש"י בסנדל    כלי שנשבר ועומד להתחבר 
שעון שעמד מלכת ואפשר ב.) וב"י ומג"א), גם כשצריך מעשה אומן לתקנו) ועוד), וכ"כ הגרש"ד גרוס לגבי  "ישנפסקה (ק 

הכלי קיים וחלק    ףושלמי יהונתן אסר בכלי שנתפרק לכמה חלקים ועומד לחברו שרק כשגו  לתקנו ע"י הכנסת בטריה,
גם החלק אינו מוקצה ונחשב כלי אגב אביו, וכן החמירו הל' שב"ש והגר"ש פעלדער ועוד הרבה פוסקים,    אז  נתפרק ממנו

וע' להלן. וכן העיר הגרי"ש שהרבה פוסקים החמירו בדלתות כלים שמוקצה אם אינו ראוי לשום מלאכה כמו שיתבאר 
החשיבו כלי שפועל ע"י חשמל כמוקצה מחמת  ש  ח מהפוסקיםכבסעיף ח', וי"א שעכ"פ צריך שיהיה גוף הכלי קיים, וכן מו 

והגרשז"א צידד    . גופו כשהחשמל אינו דלוק, והרבה פוסקים החמירו בדלתות כלים כשצריך אומן להחזירו, וע' סעיף ח'
  להקל בחלק מכלי שנתפרק כשאי"צ גבורה או אומנות לתקנו וסיים שצ"ע.  

משום שאינו כלי (ריטב"א מג"מ, וכן משמע לשון השו"ע ומג"א  י"א שהוא מוקצה    כשזרק שברי כלים לאשפה מבעוד יום
אינו מוקצה משום שבטלה דעתו (ריטב"א הגהות   ובכלי גמור שזרקוח"א מ"ב (ס"ק נ"א) חזו"א), וי"א מצד ההקצאה). 

  ראמ"ה מ"ב (ס"ק נ"א וביה"ל ד"ה אם) חזו"י שלמי יהונתן).* 

קא אשפה (ביה"ל ד"ה לאשפה, שפ"א חזו"א שש"כ רב באדנר הל'  מערב שבת הוי מוקצה ואי"צ דוזרקו לרחוב  גם אם  
  (חו"ש הגרח"ק שלמי יהונתן הגרי"ב).  זרקו לאשפה שבביתשב"ש), וכן אם 

שנמאס (הגרשז"א שלמי יהונתן ארחו"ש),  משם  ערב שבת י"א שנהיה מוקצה שלא יחזיר ויוציאו    זרק מאכל לאשפהאם  
) שצידד להקל כשעטוף  הובא בסמוך ע"ש  ), וע' ארחו"ש (י"ט סעיף קמ"טוי"א שאינו מוקצה (שש"כ חו"ש רש"ב כהן

  ).  הובא בסמוך ע"ש קצ"זהערה קנ"א ו  סעיףהיטב (ע"ש 
  

  ארחות שבת פרק י"ט סעיף קמ"ט וקנ"א והערה קצ"ז

  

  

  

  

  

  

  

הסתפק רע"א אם הולכים אחר חזקה ומקילים ואומרים שנשבר היום או    אינו יודע אם נזרק בע"ש או בשבת כשהמוצא  
מחמירים משום שהוא דבר שיש לו מתירין, והקיל אם מצאה במקום שאסור לטלטל שם בשבת, והביאו ביה"ל והוסיף  
  שאם מצאו שלא באשפה אלא ברה"ר או כרמלית יש להקל משום ס' לא נזרק כלל וס' נזרק רק היום, וביאר הגרח"ק 

שאיירי בבגד שאולי לבשו שם היום ונקרע כשהיה שם וזרקו, שאלא"ה צ"ב איך הגיע שם היום. ויש שהעירו על רע"א  
שלפי הצל"ח אינו נחשב יש לו מתירין בדבר שאפשר להשתמש בו היום וגם למחר שאם נאסור יפסיד ההשתמשות של  

  היום (שפ"א (קכ"ד:) שבמ"ל הל' שב"ש). 
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בזמננו כלים  הזורק כלי שלם    ת הפוסקים הוא שגםסתימ  שברי  יהונתן ארחו"ש),  בזמננו  (שש"כ שלמי  אינו מוקצה 
ומש"כ בספר אות ברית שבזמננו זורקים גם כלים ובגדים שלמים אחר שהשתמשו בהם, הרבה העיר הגרי"ש שי"ל דהיינו  

. וב "ד שלמי יהודה שלמי יהונתן  י"א כיון שהדרך הוא לזורקו הוי מוקצה (אג"מ אזנשברי כלים בזמננו  כשבגד בלוי 
אא"כ    ק הגר"ש פעלדער), והגרחפ"ש טען שאינו מסתבר שנשתנה מבזמן המ"ב שהשם כלי אינו בטל עי"ז שעומד להיזר

  יש בהם שום קלקול משא"כ בזמננו שזרקם רק מחמת שיש לנו ריבוי כלים, וכ"כ חו"ש וכן פסק רש"ב כהן. 

ואולי דינם כשברי כלים אבל י"ל שכיון שלא נשברו ואין שינוי בעצם כלים חד פעמיים עומדים להזרק אחר השימוש  
ואם   מוקצה,  אינו  הכלי  שבת  מהות  בערב  לאשפה  (הגרשז"א זרקו  להוציאו  ואסור  מוקצה  הוי  פוסקים  הרבה  לפי 

נו  הגריש"א (א"א לומר בטלה דעתו) חו"ש שש"כ מגי"ס שלמי יהונתן רש"ב כהן ארחו"ש הגרי"ב), ושבט הלוי פסק שאי
  אינו מוקצה ובטלה דעתו, והעיר הגרי"ש שיש לדון בזה. היה נקי ולא השתמש בו וזרקומוקצה. וכ' שלמי יהונתן שאם 

(הגריש"א הגר"א קופשיץ הגר"ע אויערבאך שלמי יהונתן הל' שב"ש,   ואחר השימוש לפני שזרקו י"א שאינו מוקצה 
שזרקו אחר שהשתמש בו, וע' להלן), וי"א שהוא מוקצה    ולכאו' כ"ש שכל המקילים כשזרקו בשבת כ"ש שמקילים קודם

  גם לפני שזרקו (הגרשז"א ככ"ש רבבו"א). 

י"א שהוא מוקצה (הגרשז"א נשאל עניים אינם מוציאים מהאשפה כוס חד פעמי) הגריש"א  זרק חד פעמי לאשפה בשבת  
מוקצה (הגרחפ"ש שהובא לעיל שבה"ל  (כיון שנינ עומד ליזרק אחר שימושו) רבבו"א שש"כ שלמי יהונתן), וי"א שאינו  

  (הגריש"א הל' שב"ש).  כשלא נמאס ע"י הזריקה חו"ש הגרח"ק הגר"ש אויערבאך רש"ב כהן הגרי"ב), ויש מקילים עכ"פ  
  

  71הלכות שבת בשבת פרק כ' הערה 
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ניילון חד פעמי ל  פסק הגרשז"א  מפת  שפסקו בכלים חד פעמיים אחר    עילשאחר שאכלו הוי מוקצה, ולפי החולקים 
  חד פעמי.  cutleryסכו"ם ההשתמשות אינו מוקצה ה"ה בזה. וכן נחלקו לענין 

ואין הקצאה ולא    אין שום פגם וחסרון בהכלישמוקצה (הגרחפ"ש חו"ש הגר"ש אויערבאך (  םי"א שאינאריזות חד פעמי  
בטל שמו) רש"ב כהן), וי"א שהם מוקצה כשברי כלים שעומדים לזרקן, (הגרשז"א שש"כ שלמי יהונתן (אע"פ שראוי  

  לשימוש נוסף מ"מ בזמננו הדרך הוא לזורקן), וע' ארחו"ש (י"ט סעיף קס"א). 

מור וזורקים אותו רק מחמת השפע  פסק הגרשז"א שהוא מוקצה, וארחו"ש והל' שב"ש הקילו שהוא כלי ג בקבוק יין ריק  
לפי הגרשז"א הוי מוקצה,    empty soda bottleהיה בו  שקה  בקבוק משקה של פלסטיק שנגמר המשוריבוי שיש לנו. וכן  

  ויש מקילים (רש"ב כהן הל' שב"ש).

(ארחו"ש הל'    י"א שהוא מוקצה (הגשז"א הגריש"א שלמי יהונתן), ויש מקילים  empty yogurt containerגביעי לבן ריק  
  שב"ש) שלא בטל מהם תורת כלי, והסתפק שלמי יהונתן אולי אינו מוקצה כיון שהגננות אוספות אותן ונטה להחמיר.

  י"א שהו מוקצה (הגרשז"א), וי"א שאינו מוקצה (חו"ש (כשעדיין ראוי לשימוש)).  טישו אחר ניגוב קל

הסוכריה (הגרשז"א הגריש"א הגרח"ק שלמי יהונתן   הוי מוקצה אחרי שאכלו  candy wrapper נייר עטיפה של סוכריה
  ארחו"ש). 

שנתרוקנה   גבינה  שב"ש). קופסאת  הל'  (ארחו"ש  מוקצה  שאינו  וי"א  יהונתן)  שלמי  (הגריש"א  שמוקצה  י"א  בשבת 
  הערה ר"ג).  טא שהוא מוקצה וכן צידד ארחו"ש (י" "פסק הגרישקופסאת שימורים שנתרוקנה 

  קצת הוי מוקצה (הגרשז"א). סם שיניים המשומש  קיכן ו

  י"א שהוא מוקצה (הגרשז"א הגריי"פ הגריש"א רבבו"א שש"כ שלמי יהונתן ארחו"ש). שקית חלב שנתרוקנה  

י לפותחו ואין רגילים להשתמש בו אח"כ הוי מוקצה משא"כ כשאינו קרוע רק פתח  דוחילק הל' שב"ש שאריזה שקרעו כ
  לגבי נייר עטיפה של מתנה וספר שתלוי אם נקרע כשפתחו אותו.רגיל אינו מוקצה, וכ"כ  

  

  דלתות הכלים ודלתות הבית 

  ומשנה ברורה  שו"ע סי' ש"ח סעיף ח' וסעיף ט'טור ו
  

, וי"א שמותר גם אם אינו ראוי לשום תשמיש, וי"א שמותר  מותר לטלטל אם מקפידים להחזיר הדלת להכלידלתות כלים  
הכלי אינו קיים אלא שעומד לחזור ולהתחבר אין השברים מוקצה, אבל    ףרק אם אי"צ מעשה אומן, וי"א שאפילו אם גו
אסור לטלטל לפי הרמב"ם משום שלא הוכנו לטלטל ולפי  ודלתות קרקע  הרבה פוסקים סוברים שכה"ג הוי מוקצה.    

  משום שאינו כלי.  רש"י

י"א שאינם מוקצה גם כשאינו ראוי לשום שימוש (ריטב"א תוס' רי"ד חי' הר"ן), וי"א שצריך להיות ראוי  דלתות הכלים  
ר"י מלוניל פסקי ריא"ז), ויש סתירה בדעת רש"י (קכ"ב: ד"ה ואף, וקכ"ו: ד"ה ה"ג וד"ה תורת),   "ן (מאירי שיטה להר

שאי"צ להיות ראוי לשום תשמיש (וכ"כ פמ"ג משב"ז שם דה"ח גר"ז מ"ב (ס"ק   הט"ז (ס"ק ח') פסק להקלולמעשה  
ל"ה) תהל"ד מנחת שבת קצוה"ש בא"מ ברית עולם הגר"ד פיינשטיין ארחו"ש), ויש מחמירים (ערוה"ש (סעיף כ"ה) אג"מ  

ריש"א וסברת המחלוקת  (ה' כ"ב כ') חו"ש), ושש"כ כ' שטוב להחמיר ויש שמועות שונות בדעת הגרשז"א בזה וכן בדעת הג
הסברא אגב אביהן בפני עצמו או שזהו רק הסיבה לאסור דלתות הבית אבל להתיר דלתות כלים צריכים    קהוא אם מספי

  גם עוד תנאי שראויין לשום שימוש. 

ט"ז    קהחילו וסעיף  ח'  סעיף  כלים מותר  בין  יתקנו  שדלתות  גזרינן שמא  אחת  ולא  שנשמט  בכירה  שגזרו  התם  כמו 
עיקר הכלי וראויים לשימוש הראשון (הגרשז"א (שהכלי אי"צ להדלת כ"כ)   ןשום שכאן יש עדיי שהוא מיה י"א  מירכות 

הגריש"א הגריי"פ אזנ"ד שש"כ מגי"ס שלמ"י שלמ"י ארחו"ש (י"ט הערה רכ"ב)), וחו"ש חילק ששם לענין טלטול עיקר  
  כאן שמטלטל הדלת לא חיישינן. הכלי חיישינן שיתקנו משא"כ

י"א שתלוי במחל' הנ"ל (מנחת שבת שלמי יהונתן) וי"א שבאמת שייך בו עוד שימוש לפעמים (רב נויברט שבה"ל)  כפתור 
ומותר לכו"ע, וי"א שיש צדדים להחמיר בו יותר אם צריך אומן או שאינו מקפיד להחזיר דוקא כפתור זה, וכפתור צריך 

.   ולמעשה החמירו אג"מ (ה' כ"ב כ') הגרשז"א הגריש"א אזנ"ד שש"כ שלמי יהודה ועוד, ויש  מלאכה דאו' להחזירה
מקילים (מנחת שבת תולדות שמואל בא"מ הגרחפ"ש יבי"א שבה"ל הגר"ד פיינשטיין ארחו"ש (י"ט סעיף קס"ז והערה  

  ר"כ)).

רגל ואסורה או לדלת שידה ומותר,    הסתפק הגרשז"א אם זהו דומה לכירה שנשמטה  ובבגד שנפלו ממנו כל הכפתורים
וכן הסתפק ארחו"ש, והגרח"ק הקיל, ורש"ב כהן הביא ממגי"ס להקל אם נפל כפתור ואינו מפריע לבישתה, ואפילו אם  

  פירה הוא מעשה גדול אין חוששין לזה וכמו בכירה שנפל ירכותיה, וכן הקיל שלמי יהודה.ת מפריע צידד להקל כיון ש

שלא היה בבגד מוקצה, ולכאו' לפי הגר"ז (סעיף ל"ד) הוי מוקצה מחמת גופו. (וכ"כ  פתור חדש  כהסתפק מנחת שבת אם  
קצוה"ש בא"מ הגריש"א חו"ש רש"ב כהן ועוד) ואח"כ צידד קצוה"ש אולי כיון שהוכן לשם כלי וחסר רק החיבור לבגד  

  בבגד הוי מוקצה (רש"ב כהן).   ור מיותרכפת   הוי רק כשמל"א, ותולדות שמואל כ' שחזי לתינוק לשחק בו אא"כ הוא יקר.
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פקע תורת כלי ממנו כיון שאינו מחזירו לאותו כלי שממנו נפל,    בדעתו להחזיר דלת הכלי לכלי אחרהקצוה"ש כ' שאם  
(וכ"כ הגרשז"א (כפתור פשוט שאינו מקפיד    כפתור שנפל שהוא מוקצה אא"כ דעתו להחזירו לאותו בגדה ל"וא"כ ה 

ה הוי מוקצה) הגריש"א אילת השחר חו"ש הגר"ד פיינשטיין), ויש מקילים (הגרחפ"ש (מספיק  דוקא להחזיר כפתור ז 
רך כלל מקפידים  דשראוי לכך)), ושלמי יהונתן החמיר בלא"ה בכל כפתורים כיון שאין בו שימוש עכשיו, וארחו"ש כ' שב

  להחזירו לאותו בגד שכל הכפתורים שונים זה מזה. 

מחמירים או  יש  מעשה  להחזירוכשצריך  (הגרחפ"ש    מן  מקילים  ויש  באדנר)  רב  חו"ש  הגריש"א  הגרשז"א  (תורי"ד 
ארחו"ש (י"ט קע"ד)), ולגבי כפתור כ' אזנ"ד וארחו"ש שאין חזרתו צריך אומן, וחו"ש הסתפק שצריך אומן אבל אפשר 

  ע"י הדיוט. 

"צ שום מלאכה להחזירו (הגרשז"א  ודלתות כלים איירי כשאישצריך מעשה תפירה לתקנו  ויש מחמירים גבי כפתור כיון  
חפ"ש מגי"ס רש"ב כהן ארחו"ש), וע' תהל"ד ס"ק י"א שהסתפק בזה, ודייק  רהגריש"א אזנ"ד) ויש מקילים גם כה"ג (הג

(על חולין י"ד) שצידד לחלק בין    ש"איאזנ"ד שפשטות המ"ב הוא להחמיר כשנשבר כיון שצריך תיקון.  וע' הערות הגר 
  אם התיקון הוא דרבנן או דאו', ומשאר פוסקים לא משמע כן. 

ש פעלדער ועוד) ויש  הגר"(מאירי (קכ"ב: ד"ה אמר) הגריש"א שלמ"י שלמ"י    שצריך להיות גוף הכלי עדיין קיים"א  י
  מקילים כל שעומד לחזור ולהתחבר (ארחו"ש). 

אומן להחזירו ואינו שבור ומחזירים אותו להמקום שנשבר משם, אבל בפשטות    אי"צ מטאטא שנשמט המברשת מהמקל  
  הוא מוקצה משום סעיף ט"ז מחשש שיתקננו. 

ע שאי"צ שיהא ראוי לשום  משמאי"צ אומן ואינו שבור ומחזירים אותו לאותו מקום, והמ"ב    ידית שנתפרקה משידה
והקיל ארחו"ש, ותלוי בהנ"ל.  ,  אידית שנתפרקה מכיסה"ה ל  תשמיש ויש מחמירים (ערוה"ש ר' משה), וע' לעיל.  ולכאו'

, וע' לעיל שהרבה מחמירים, ובפרט כה"ג אם צריך אומן לתקנו.   שעון יד שהתפרקה ממנו רצועהוכן הקיל ארחו"ש ב
א  או שולחן יש מקילים כיון שאי"צ אומן ואינו שבור וחוזר לאותו מקום, ותלוי בהנ"ל אם צריך שיה  בורג שנפל מכסא

ראוי לשום תשמיש. ולענין משקפיים ע' מש"כ בסעיף ט"ז. וע' סי' שי"ג לענין סילוק חלון או רשת חלון ולענין שמא יתקע.  
שע"ג שן שנתפרקו בשבת והביא כן בשם הגראי"ל שטיינמן, והגריש"א חילק  בשן תותבת או כתר מודבק    והקיל ארחו"ש

בחוזק, וכ"כ שבה"ל כשרגיל להכניסה ולהוציאו שמותר אם אינו    בר ברפוי מותר להחזירו אבל לא כשמתחבר חשאם מת
  מהודק. 

הסתפק הגר"ש פעלדער מצד שצריך אומן וצידד עוד שזהו עיקר הכלי והוי כאילו עיקר הכלי אינו  לום שנפל מטבעת  יה
  קיים שנשבר. 

שום שאינם מוכנים ועומדים לטלטול (רמב"ם רי"ף רא"ש רבינו פרחיה  מ, י"א  ןאסור לטלטל  דלתות הבית שנפלו

קכ"ב: ואף) פסקי  שום שאינו כלי (רש"י (מהמאורות, וכ"כ מג"א (ס"ק י"ט) מ"ב (ס"' ל"ה) ערוה"ש (סעיף כ"ד)), וי"א  
י והרמב"ם (וכ"כ  ריא"ז ריטב"א מאירי ר"ן, וכן פסק הגר"ז (סעיף ל"ה) קצוה"ש ורב באדנר), ונקט המג"מ שנחלקו רש"

שמטלטלן כל  ואע"פ שדלתות מוכנים לטלטול במקצת  ביה"ל סעיף י' ד"ה אין), והחזו"א (מ"ו ד') נקט שאין מחלוקת.  
  מ"מ אינו מוכן לטלטול גמור (הגריש"א). פעם שפותח ונועל

ויש מחמירים  מזה בין השמשות,    אי צדאתקהחמיר המג"א (ס"' י"ט) משום  נפל בשבת ונהיה ראוי למלאכה אחרת  ואם  
  להחשב שאין עליו שם כלי (רע"א מ"ב (ס"' ל"ה) תהל"ד בא"ח קצוה"ש).  שמוכן אגב אביהם  משום 

הוי מוקצה כמו הדלת (הגריש"א משום שמא יהדק אא"כ השתמש עמו כך) שש"כ אבני ישפה  ידית שנפל מדלת שבבית 
מוקצה כמו דלת הבית (שלמי יהודה ארחו"ש)  ברז  תן ארחו"ש). גם  שלמי יהודה רב באדנר פסק"ת שבות יצחק שלמי יהונ

  .שנתפרק ממקומו שמוקצה במכסה תריסוכן החמיר ארחו"ש 

במתלה  מוקצה כמו דלתות הבית, וכן החמיר  הוא  שאין רגילים לטלטלו ארחו"ש החמיר שדלת שהתפרקה מארון גדול  
(וכן פסקו הגריש"א   בלי דבק לקיר  suctionמתלה שנדבק בלחץ אויר  שנפל, וכ"כ אזנ"ד גבי    שהיה מודבק על המקרר

  שלמי יהודה). 

(ושאלו למה אינו    חו"ש  (בפרט במקום כבוד הבריות)  , י"א שמותר להניחו במקומו (שש"כמושב אסלה שנתפרק מחיבורו
רה שמא יתקע (רב נבנצל  ), ויש אוסרים גזימוקצה כדלתות הבית ותי' כיון שראוי לשימוש שאינו קשור עם מה שנשבר)

  ), ויש אוסרים משום מוקצה כדלתות הבית (ארחו"ש פסק"ת (והקיל במקום כבוד הבריות)  Shabbos Homeשלמי ניסן 
, ובפרט כאן  (והקילו כשייחדו להשתמש כך לאותו שבת והעיר הגרי"ש שלא מהני ייוחוד לזמן כשאין הדרך להשתמש כך

    "ע אם יש בזה משום כבוד הבריות., ויל ))שעומד להחזיר למקומו במחובר
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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'  י ג''כ מהחשש שמא יתקן הכירה (הגרשז''א צ  טלטול הרגל עצמה יש 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

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

יוםאם   מבעוד  עליו  ישב  הגרשז''א),   א'  (שבה''ל  לטלטלו  אסורים  עליו  ישבו  שלא  ואחרים  לטלטלו  לו  להתיר  מהני 
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  

דחוקגם   היה  כה''ג  גם    כשהשימוש  להקל  יהונתן  שלמי  וצידד  צ''ע,  גדולה.   ה כשוהניח  טירחא  הוא  והקילו  תיקון 
(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  ה אם 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 מ וע' 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  ס א' או' ב' אשנפל ידית    משקפיים
מ"מ יש    ך שאפשר 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 ש בדבר 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  

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

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. 

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

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

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

(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  

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

  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  ח ייחוד לשימוש  הקילו הגריש"א ושבה"ל (ה' מ') שמהני  ו  ייחוד לעולם שצריך  

  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 בהן אם מהני כש  וקת מחליש  , ו ייחוד לעולםבמוקצה מחמת גופו  מהני  
רב   (רש''ב כהן  (רב פאלק רב  באבן מהני אם מסתתו  על האבן  (רב ריביאט) או שיכסה דף  ריביאט) או שמנקה האבן 

מספיק   אם  משמש  בגרעיני  הסתפק  יקרא  דרור  ובספר  (הגרי''ש),  עליו  יכתוב  או  מדבקה  עליו  שידבק  ובעץ  ריביאט) 
  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  

ואם   (תוס''ש פמ''ג שש''כ פסק''ת).   ייחוד אע''פ    הגרעין הוסר מהפרי בשבתמהני  י''א שהוא מוקצה (חו''ש (שצריך 
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. 

  

 

    



 

 מוקצה   41

  

  
  

 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"ן משתמש    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.

(כ"ט. ד"ה כי) כ' שאין איסור ליהנות ממוקצה אבל אסור לטלטלו או לאכלו א בידיים כגון  ו  הרשב"א  להשתמש בו 
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'  
(מ"ז י"ב, ומ"ב י"ב), וע' מנחת שלמה (א' י"ד ב' ד"ה אולם,   אבל מותר להתחמם כנגדן ולהשתמש לאורן, וע' חזו"א 

  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  החמ ולמעשה  
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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(קנ"ד:) אוסר   שאסור  ומבואר    להזיז אבר של מתבמשנה  של המוקצהמזה  אפילו חלק  רשב"א   להזיז  רמב"ן  (וכ"כ 
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    ם שנשאר עליהם קצת בשר אינ  עצמות

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

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 השולחן ומותר 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. 

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

ש וי''א  ח''א),  בשבתשו''ש  בסיס  נעשה  הרשב''א   אין  תי'  ועוד  כ''ו)),  (רס''ו  מ''ב  קיצושו''ע  גר''ז  מג''א  (בעה''מ  כלל 
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 להיתר אינו 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    ונ יכ' 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  
הבע''ח   ואם  בע''ח.   המגדלים  סוג האנשים  של העירכשמצוי אצל  בצד השני  לשם    מצויים  לילך  החמיר  ואין הדרך 

, 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  ר שלו 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  ה ר' 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  
בהמות)  ש ולשכיניו  לו  שאין  אסור  בא''י  שכונות  ברוב  (ולפ''ז  הגרי''ב  ילקו''י  יהודה  שלמי  חו''ש  הגריש''א  תהל''ד  ם 

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

המצויין)  ארחו''ש בהמה  למאכל  הראויים  דברים  ל (כמו  החמיר  והגרשז''א  תשמישן  פסק''ת),  שרוב  ככשמל''א  דונו 
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  

(וכ''כ קצוה''ש אג''מ (או'' וי''א שמותר  שהוציאם מפיו לצלחת ולא בידו  ח ה' ט' ה') הגרשז''א הגרחפ''ש רש''ב כהן), 
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''ש כאן  וכ' שהמחמיר תע''ב, והעיר הגרי''ש שהוא טלטול חדש לשיטות שאסרו להעבירו מיד ליד  וכ''כ הל' שב''ש 

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

  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 לכתחילה משום    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
נ''ח)בושו''ע,   (סעיף  ערוה''ש  שלום  נהר  כאן)  (על השו''ע  גר''א  מו''ק מאמ''ר  כ''ז)  (או''ח  נוב''ת  קרב''נ  א''ר  ט''ז   ''ח 

, 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.  ל שראוי לחתו

יעב''ץ ערוה''ש בא''ח מסגרת השלחן  ונשתנה לאיסור (  בזמננו אין אוכלין בשר חי י''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 ו הגרחפ''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, וכןח החמיר 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 ממש שהוא  מבואר בט''ז    הדרגה של גרף
וכן מבואר בערוה' וכ''כ מקו''ח להחו''י,  וכן פסק הגריי''פ  גרף, ותי' שגרף הוא יותר מאוס,  ונ''ה, וס'),  נ''ב,  (סעיף  'ש 

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 התבשיל וכן משמע להקל מהרשב''א וביה''ל (סעיף ג' ד''ה כלי) שכ' להתיר  
להת משם  שמבואר  שהמאירי  (כ''א:)  בביצה  מבואר  וכן  ביותר,  שמאוס  כל  כוסותיר  משמע    שיורי  וכן  כגרף,  נחשב 

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  

י''ל שמותר משום שהם איסוה''נ, וכן משמע שצריך מאוס ממש שהגרשז''א הקיל במי וכן בשיורי כוסות  ם אחרונים 
  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 המסננת שמיקל גבי   צי''א (ז' י''ב ה')

כ הל' שב''ש שהוא רק דחויה משום כבוד  ולכן עדיף ע''י גוי, וכ''  דחויה רב 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  

(שהותרה) שש''כ הגר''ש הגרשז''א  ר''ש) הגרחפ''ש  לפי  ד''ה מגביהין  ב.  (ביצה  כהן    (פנ''י  רב באדנר רש''ב  אויערבאך 
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
רבינו הביא שני   ע''י דבר אחר (ארחות  נוסחאות) והעיר ארחו''ש שלפי החזו''א מה  ה משום גרף ורק כחומרא טלטלו 

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 

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

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

ב  ,ההיתר לטלטל גרף הוא רק ממקום שדר שםמבואר בהמחבר ש ובמקום ובמ''ב מבואר שיש להקל  מקום אכילתו 
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 ה טלטול 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 רק הביא 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 שדה הר 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 
הבית   כיבוד  גבי  (מ''ח:) מבואר  במלחמות  וברמב''ן  כבוד הבריות.   רע''ט אלא משום  סי'  בשע''ת  כדמוכח  לחוד  צער 

  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''א סיר פלסטיק של תינוק  
שמצוי בו צואה תדיר דדינו כגרף של חרס שאסור להתפלל כנגדו.  המג''א (ס''ק ס')    של פלסטיק  ביוב  בצינורהחמיר  

(וכ'  בגרף שבידוהקיל   'כ ח''א תפא''י קיצושו''ע שיירי  שמותר לטלטלו למקום שרוצה כמו מוקצה מחמת גופו שבידו 
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   כ וכלים 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 הצד ויש 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  
וי"א שהגריש"א הקיל בזה וי"א שהחמיר).    כדי    למעך הפסולת שבתוך הפחטלטול כפול) ארחו"ש (טלטול מיותר)), 

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 כמ וכו 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 לכתחילה אסור לעשות       שייך לסעיף ל''ו  
יהיה מותר להסירם משום גרף (הגרשז''א הגריש''א הגרחפ''ש  ו ואח''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). ו הקילו (ח''א הובא בביה''ל  במקום צורך גדול ד''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 
והובא   מנזק,  להנצל  עצה טובה  רק  בהם  איסור להשתמש  שאינו  ביאר  והגרח''ק  שב'''ש),  עולם הל'  (ברית  מאיסורא 

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    ויה שמים מגולים  ממטתו מותר ליטול שם.  וביאר    אד''  כתלל ואיה''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'  
ר) 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 מות

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). 

התיר דהוי  אג''מ הר צבי וארחו''ש וכן צידד שש''כ שיש מקום להחמיר, אבל הקצוה''ש    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  
, ושבה''ק פי' שמותר משום כבוד הבריות, ומצד ושביתת השבת פי' דטלטול מקצת הוי כטלטול מן הצד לצורך היתר

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

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

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

  

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

 שו''ע סי' ש''ח סעיף מ' וסעיף מ''א 

  

אפי'    מותר לדדות בע''ח (ולא תרנגולת שמגבהת עצמה ונמצא מטלטלה, ומותר לדחותה, אפי' ברה''ר, אבל אין לדדותה 
במקום הפסד) ודוקא משום צער בע''ח (ר''ן ושו''ע), וי''א אפי' בכרמלית מותר (ערוה''ש, וע' ב''י), ויש אוסרין (טור ב''ח  
עכ''פ   להקל  מ''ב  ומכריע  כהר''ן)  דלא  (כהרמב''ם  לקטנים  גדולים  בין  אינו מחלק  השו''ע  ולמעשה  מ''ב)  גר''ז  דרישה 

  קל כהר''ן יותר. בכרמלית בגדולים וחזו''א צידד לה

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

מגביהו הוי רק דרבנן דחי נושא את עצמו (י''מ אפי' מיום א', וי''א  בתינוק התירו להיות מדדה אפי' ברה''ר כיון שאפי'  
(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'). 

  הסתפק הגרשז''א בישן. וכפות וחולה אין חי נושא עצמו, ו
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 בסיס
 

  שבת דף קמ''א: בהמשנה 'נוטל אדם … והאבן בתוכה',
 'אמרי דבי רבי ינאי … נפיל אתי אבוה לאתויי', (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''ן וולעיל 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  

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

  (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  

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

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. 

, וכן הסתפק נזר ישראל, אם 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  

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

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  לצורך מקומו, וכשצריך למקומו של הבסיס יש לטלטל כולו ביחד אא''כ יכול ליטלו באופן שהלמעלה יפול  

  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  

  שהוא ביחד עם שאר מפתחות, אבל מדייק מהט''ז משמע שגם בזה יצטרך לנער. 
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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'

אינו חשוב אצל עשירים והוי מוקצה אע''פ שהוא ראוי לעניים ואינו מוקצה   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. 

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

כמו שמוכח מתרומה, חוץ מבגדי עניים שאינו ראוי    מה שראוי לא' מותר גם לשני ''ז: ד''ה כיון) שבעצם  (קכתוס'  וחילק  
באמת כשאסור רק לא' אינו מוקצה ומיירי כשבעל הפרי אסרו  שלעשיר 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 הפשט בנדר, וצ''ב לפ''ז 
ואינו מוקצה, ופמ''ג (אש''א ע''ט) חילק שהר''ן אסר רק בנדר שדחייה בידים או שבתרומה אצל בעליו ישראל באמת י''ל  

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

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 לעניכגון בגדי עניים הוי    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

(ט''ז תוס''ש בה''ט שו''ש מ''ב (ק''ע) ערוה''ש    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    מוקצה כשמצוי אצל אחרים שראוי להם, וכמו שמאכל בהמה ועוף מותר כשמצויין, והגר''צ

  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  דבר שהוא אסור הוי כשמל''א  
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,  שעובר ונוהג להשתמש בו שלא הקצהו (בית יצחק הובא במהרש''ם הגרשז''א).  ורב
  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 וספרדים (חזו''א (מ''ט ט''ו וט''ז) אזנ''ד הגריש''א שש'''כ שלמי יהודה ארחו''ש).  וכן הדין  

 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.  של פסח לבן חו''ל שנמצא

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   שעיתון חילוני נחשב מוקצה מחמת גופו 
   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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  שו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן ע"ח                      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 לבןשהבן נטל לצורך גופו אין איסור בכלל (שלמי יהונתן ארחו''ש הל' שב''ש (כשמל'''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 

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

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

חו''ש כ' כל שחושש להפסידו, וברית עולם צידד שאם היה מטבעות  (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 

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

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  ההיתר של געגועים  

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

(רש''י ר''ן פרישה לבוש ב''ח עט''צ מג''א (ס''ק א') ח''א מ''ב (ס''ק ב' וס''ק ד')), וע'    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'  

  שגם עי''ז הוי טלטול מן הצד לצורך.גם 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  

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

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

כשצריך להביא התינוק לצורך 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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כ' שש''כ דהיינו כשהתינוק משתוקק ביותר שירימוהו, וחו''ש כ' שהוא כשא''א להרגיעו בלי זה, וכ' ארחו''ש  גדר געגועין  

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

וריטב''א ותוס' שמותר משום טלטול מן הצד בכל אופן    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  

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

), ויש מקילים עכ''פ כשיש געגועין (א''ר ביה''ל  )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.אם התינוק רק עומד במקומו ואינו מהלך, או כשיושב על ברכי אביוודייק 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 סד (הגריש''א חו''ש שלמי יהונתן נחלת ישראל ארחו''ש), ויש מקילים אם מנערו 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 

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

  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'

  רשב"א דף נ"א. סוף ד"ה הא דתניא טמן 

''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  אלא רצה שיטמין הקדירה בהם, ולמד מזה הבית מאיר  
  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  אינו בסיס)).  והרשב''א ור''ן ומג''א (רנ''ט ס''ק ו') הנ''ל ביארו שאין הכיסוי בסיס
, 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    קומקום חשמלי נשלף שיש בו מצב שבת
מאורר או מנורה חשמלי  ן אם הקומקום נחשב בסיס למים או להגוף חימום.  ומובא בשם ר' משה שבמצב קבוע יש לדו

אבל החמיר    ,וכן הקיל הגר''ע אויערבאך במיחם כיון שהגוף חימום והמכשיר משמשים יחד  ,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 (
מהגרשז''א א' לאיסור וא' להיתר, והביא שהגר''ש אויערבאך החמיר, והגריש''א הקיל שהוא כשמל''א ומ''מ החמיר כיון  

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

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  להחמיר  אינו  צידד  והפמ''ג  הגרי''ב),  אשר  מנחת  אזנ''ד  ישורון  יסודי  דע''ת  (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   כיסוי קדירה וכיסוי של מנורהמיר 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
אבל אם עי''ז הפירות יתלכלכו אינו צריך.  ומ''מ צריך לנער האבן כשאפשר   ,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 הלמה הוי הדלעת בסיס והק' הריטב''א 
  האבן, והביא שר''ת חילק בין אם הונח על דעת לסלק בשבת או על דעת שיהיה שם עד מוצ''ש. 

אם הניחו מדעת אז החבית הוי בסיס ואם שכחו שם אינו בסיס.  ופירש''י    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 ומותרשרש''י סובר שרק כה''ג נחשב בסיס גמור  

  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 שכחמטלטלו  שא''א לנערו  

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

(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 (  דרך פי החבית 
ערוה''ש (סעיף י' וסיעף י''ב) שכ' כיון שהיין היה שם מכבר והאבן עסקו בו סמוך לביהשמ''ש נעשה בסיס להאבן.  ותורת  

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

שר לחלק חפץ א', וכ''כ תורת שבת וקצוה''ש  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

ולמ''ד שמחלקים המפה קשה איך מהני הנחת חלה, וחילקו שבות יצחק ושלמי יהונתן שמפה עליונה יש לו ב' השתמשויות  
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  שכשמניח שלא להיות שם כל השבת  שיטת 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  א''ר תוס''ש  כ' הפ  למעשהלהחמיר שכ''כ בסתם והוי  ז')  (ס''ק  (ב''ח מג''א  להקל במקום פסידא  וסקים 
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  וכ''כ  (רע''א  כדי,  ד''ה  וביה''ל  כ''א  (ס''ק  מ''ב  והביאו  ד''ה האי)  קכ''ג. 
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 שלוהרמ''א פסק להקל    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  טבח בישיבה  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. 

כי המג''א (ס''ק ח') שנעשה בסיס (וכ''כ א''ר גר''ז ח''א מ''ב ת 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  

  ב (ס''ק כ''ז) וכ''כ ברית עולם רב באדנר מגי''ס ועוד. באמצע 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  

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

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

  חפץ של הפקר. 

ות בסיס ע''י מחשבתו (דע''ת שש''כ שלמי יהונתן), והחמיר ארחו''ש באופן שיש אין 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. 

מאכל שניזונת  כבסיס, 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

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

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

לתשמיש שלה, ודברים ששניהם משתמשים שהיא 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.

הגר''א קופשיץ ארחו''ש) אבל יכול לאסור  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 

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

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  

  עצמו, וחו"ש החמיר, ומגי"ס צידד להקל כשאינו ממש שלו ובצירוף שיטת ר"ת, וכעין זה כ' ארחו"ש. 
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משמע בתרוה''ד שנעשה בסיס כיון    הניחו בערב שבת סתםשם, ואם  כשמניח מדעת ולא כששכחו  נעשה בסיס רק  
כן דייק מ''ב (ס''ק י''ח ושעה''צ ס''ק כ') מלשון הרמב''ם, אבל ב''י כ' שדינו כשכח (וכ''כ שש''כ 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 שכחויהיה בדעתו להניחו לכל השבת, ואח''כ נמלך והאם   דינו כשכח 
י''א שדינו    היה בדעתו להניחו ונמלך להסירו אלא שאינו יכול להסירושלמי יהונתן הל' שב''ש ארחו''ש פסק''ת).  ואם  

נחשב   מתחילה נתנו שם בשכחה ואח''כ נמלך להשאירוואם      . 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  שכל    שלא  חידש  ושש''כ  (חו''ש).   ממילא  נעשה  ההקצאה  להקצותו  בדעתו  היה  דעת  ולא  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 דינו כשכח, וכן אם    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    בסיס לאיסור ולהיתרכשמונח 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

, וד' ע''ג) הגריש''א חו''ש), וצידד הגרשז''א להקל כיון שלא הקצה הבסיס  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  
  אע''פ שאינו יכול לאסור שלא מדעתו.  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   זה בתיבה
ל במקום להקועיקר רצונו רק להניחו על השלחן) בא''ח קצוה''ש), ופמ''ג הסתפק בזה, ולמעשה הכריע מ''ב (ס''ק י''ח  

(וכ''כ ערוה''ש (סעיף י''ג להקל בדרבנן) אג''מ (או''ח ד' ע''ב) ברית עולם שש''כ רב באדנר שלמי יהונתן רש''ב כהן   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 

כן)).  וחיי אדם הביא ב' הדיעות ולא הכריע, ודה''ח הקיל במקום שהיה בדעתו    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   מפה שעל השלחן י''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'

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

  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  כיון שהוא עשוי לכך

''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

בענין זה לפי ר''ת והתרומה, וע' להלן) דה''ח (כל דבר שדרכו להיות המוקצה עליו) שעה''צ (ש''ט ס''ק כ''ו) תולדות    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  ), וי''א שלא הותר נר בטלטול כיון שנר שבת חובה ולכן הבסיס )' 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

בדעתו ''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    דרכו להשאיר עליו פסולת ולא לנקותו וא''כ גם לפי הבעה''מ  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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) לענין חפץ שלא נעשה בסיס ולכתחילה יש לנערו וכשא''א מותר לטלטלו, מבואר במ''ב (ש''ח קט''ז  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  
שיצטרכ או  המקום  יתלכלך  הניעור  וע''י  בביהכנ''ס  להקיפוכשנמצא  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

הקילו הפוסקים שאי''צ לנער (מהר''י ברונא ב''ח פמ''ג ב''מ ח''א מ''ב (רע''ז ס''ק    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.

קלסר שיש בתוכו (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   ,
רבבו ודלת מקרר)  מגירה  (גבי  חו''ש  שש''כ  הציורים השונים)  בין  ויש מקילים  חילוקים  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), 
וי''א שהגרשז''א הקיל (שלמי יהונתן ארחו''ש שו''ש (בסוף ימיו הקיל בדלת מקרר גם כשיש בו רק מוקצה כיון שהוא  

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''אהחמיר שלמ''י בטלטול מן הצד בציור הנ''ל גם  
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  אין לה דין בסיס כשיש עליו מוקצה (מ''ב (רע''ז ס''ק ז' ובה''ל ד''ה  דלתות הבית
(ע' לעיל)    שנכון להסיר ממנו המוקצה מבעוד יוםרש''ב כהן שלמ''י ארחו''ש), ומ''מ החמירו בו הפוסקים   (הגרשז''א 

גרי''ב) והגרח''ק הקיל, ועמש''כ לעיל גבי פח אשפה התלוי בדלת או במגירה.  והסתפק הגרשז''א גבי  השש''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.כדלת בית), והגרי''ב הקיל להחשיבו כלי א' עם המקרר ו 

  

  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 חשובשבסיס לאיסור והיתר מותר  (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).

דהיינו הבסיס, והובא בב"י    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    ולהקל כהמג''א) שש''כ רב באדנר), והעיר  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  
  ושו''ע מנחת שבת הגריש''א), והמ''ב (רע''ז י''ח) כ' שמנהג נכון להניחם קודם הדלק''נ. הדלק''נ) קיצ

(דברי יציב אורל''צ   מוקצה מחס''כ  וא(הגרשז''א שהוא תכשיט להבית), וי''א שה  כשמל''השלנו הוא    רעלייכטשי''א  
''ש ארחו''ש), וערוה''ש (ש''ט כ''ג, ורע''ט  ) 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

להתיר לטלטל השלחן (תורת שבת (אינו בטל לככרות ושאר דברים)   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 אינו בסיס כשההיתר חשוב יותר, וכ' הח''א    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  

ההיתר חשוב יותר לדידיה עכשיו') שש''כ הגרח''ק רש''ב כהן הגרי''ב (חלות או  ' (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    בדרך כללשתלוי בחשיבותו  אחרים 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.  רלוות

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

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

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

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

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

רק להשתמש בו לזה, ופני מנחם החמיר שאין ראוי להשתמש בו לזה וכן החמיר רב נבנצל, וארחו''ש ציין לסי' שט''ו ס''ק  
  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  )(רע''ז ס''ק י''ח) כה''ח הגרשז''א צי''א משנ''ה שש''כ וכן צידד הגרח''קמ''ב  

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

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

י''א שדינו כבסיס ואסור (תוס''ש לבו''ש ב''מ ח''א בא''ח מ''ב (ש''י ס''ק ל''ג ושעה''צ  בסיס 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  

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

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

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'.  ,מאדאתקצאי לביהשמ''ש אתקצאי לכולי יו

(הגמ' ושו''ע שם) וכן מבואר במג''א (רע''ט ס''ק ב') ובפוסקים לענין מוקצה מחמת    בסיסומבואר שם שאמרינן הכי לענין  
א') והרמ''א (ש''ט ד' והפוסקים),   (וכ''כ מ''ב (רע'''ט  מוקצה מחמת איסורוכן מבואר במחבר (רע''ט א', וש''י ג') גבי  מצוה,  

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

ר''ש, וכן מחמירים באתקצאי ביהשמ''ש לענין   (שו''ע סימן שכ''ה   מוקצה דמחובר לקרקעמיקל במוקצה מחס''כ לפי 
(רב באדנר), וכן נקטו שש''כ     נולד(רב באדנר שלמ''י ארחו''ש) ולענין    מוקצה מחמת גופוסעיף ה' והפוסקים), ולענין  

ובאמת הוי מוקצה שכיון שבמציאות יש סיבת הקצאה ביהשמ''ש אמרי'    כשטעה וחשב שאינו מוקצהוארחו''ש לגבי  
  שאתקצאי לכל השבת. 

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

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

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

שיש מחמירים לומר מיגו דאתקצאי (הגרשז''א שלמ''י ארחו''ש    מתג חשמל שביהשמ''ש היה זרםונ''מ מכל הנ''ל לענין  
  (ארחו''ש), כפתור גז שכבתה באמצע שבתפסק''ת), וכן לענין 
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שהוא משום שהחפץ   ''מ אתקצאי לכולי יומא ביאר רש''י (ביצה כ''ו: ד"ה ואי)לביהש  הטעם דאמרי' מיגו דאתקצאי
חסר הכנה וצריך הכנה מבעוד יום דכתיב והיה ביום הששי והכינו (וכ''כ הריטב''א (סוכה מ''ו:) ח''א מ''ב (ש''י ס''ק ט''ז)  

  ברית עולם שש''כ ארחו''ש). 

מוקדם בביהשמ  המקבל שבת  מיגו דאתקצאי תלוי  ברכה עדיין  עמק  צבי  הר  רע''ט)  סי'  (אש''א סוף  (פמ''ג  ''ש ממש 
הגרשז''א חו''ש שש''כ רב באדנר שלמ''י ארחו''ש), וביאר הגרי''ש שלכאו' זהו משום שילפינן מוהיה ביום הששי לכן תלוי  

כבוד    ביום ולא בקדושת שבת.  ולגבי הלייכטער אמרי' שמשהדליקו הוי מוקצה וביאר הגרשז''א שהוא חומרא מפני
  השבת גם אם הדליקו מבעוד יום וקיבל שבת מחשיבים אותו כמוקצה בתחילת שבת. 

.  הפמ''ג (א''א סוף סי' רע''ט, ושי''ח  תלוי באתקצאי לכל ביהש''מ או שנאסר ע''י אתקצאי לחלק מביהש''מיש דנים אם  
ואג''מ  והגרח''ק),  תהל''ד  (וכ''כ  בזה  הסתפק  יו''ט)  להל'  ובפתיחה  ס''ו,  לחלק    א''א  כשהוקצה  החמיר  ל''ג)  כ''ב  (ה' 

מביהש''מ, וכ''כ חו''ש, והגריש''א החמיר לכתחילה והקיל בדיעבד בצירוף שיטת ר' יוסי שביהש''מ הוא כהרף עין לפני  
צאת הכוכבים, אבל רע''א (סי' ש''י על ס''ז) הביא שלשון רש''י הוא אתקצאי כל ביהש''מ, וכן הקיל הגר''ז שאינו נאסר  

כונת רש"י שבזמן ביהש"מ אפשר   אא''כ (וכ"כ תפא"י מ"ב (ש"ט ס"ק י"ט (ודחה חו"ש שיל"פ  הוקצה לכל ביהש''מ 
ליאסר ע"י איזה חלק ממנו, אבל מבואר במ''ב עצמו במקום אחר (ש''ט ס''ק כ''ז) שצריך להיות מקודם ביהש''מ עד אחר  

א שבה''ל (ה' מ''ג ב') שש''כ רב נבנצל רש''ב כהן שלמ''י),  ביהש''מ) בא''ח הר צבי הגרשז''א שערים מצויינים בהלכה יבי''
  וילקו''י החמיר אם הוקצה בסוף ביהש''מ. 

מלשון הגמ' (דף מ''ג.) בעודן עליו כל ביהש''מ (פמ''ג), אבל יש ראשונים שלא גרסו כל ויש שגרסו כל,  משמע כהמקילים  
להקל מרש''י (מ''ד: ד''ה והוא) שכ' שהיו עליה כל ביהש''מ   ועוד שיל''פ כחו''ש שר''ל כל חלק של ביהש''מ, וכן מדוייק

(פמ''ג רע''א הר צבי) אבל העיר חו''ש שהוא סתירה מהדיוק בתחילת רש''י ע''ש.  וכן משמע להקל מכמה ראשונים שכ'  
  ת. כל ביהש''מ (ר''ח בה''ג רשב''א ר''ן ריטב''א רי''ו), אבל יש מקומות שלשון כל משמעותו כל דהו או מקצ

מהגמ' ביצה (ל:) שכדי שלא להיות מוקצה אומר איני בודל ממנו כל ביה''ש, והובא לשון זה ברמ''א    ומשמע להחמיר
(תרל''ח ב') ובדרישה וגר''ז ומ''ב (תרל''ח ס''ק י''ז), והביאו תהל''ד להקשות על הגר''ז, וצידד הגרשז''א שאולי דוקא  

ם נעשית מוקצה לשאר היום, ושבה''ל כ' שמצוה קדושתה תלוי בחלות  חמור יותר שגם באמצע היו  מוקצה מחמת מצוהב
  היום וכל רגע של ביהש''מ הוא ס' חלות היום.  וע' תוס' (מ''ג. ד''ה בעודן (השני)) שמשמע שחל ע''י הקצאה שעה אחת.

ובה ומתירים  נוע מכ מ הקיל הר צבי גם להשיטות שאוסרים לפתוח אותו כשהדלת מקרר שהמנוע לא פעל בזמן ביהמ''ש  
כיון שלא היה מכובה כל ביהש''מ ועוד שהרמב''ן מיקל    היה מכובה ביהש''מרק כשהוא פועל, מ''מ מותר כשפועל גם אם  

היכא שלא דחאו בידים, ועוד שי''א שמהני אם התנה, וכ''כ הגרשז''א, ויש שהקילו משום שדומה לגמרו בידי אדם כיון  
  , וכן הקיל ארחו''ש, וע' מגי''ס. שעומד לפעול עוד פעם (אזנ''ד חו''ש)

ואח''כ פתחו הדלת או שפתחו ע''י גוי, יש מקילים דלא אמרי' שהדלת אתקצאי לכל   מקרר שהנורה היה דלוק ביהש''מ
השבת כיון שלא דחאו בידים (אזנ''ד), או משום שרק סיבה צדדית גרם להמוקצה (הגריש''א), והגרשז''א חולק על הסברא 

  חו''ש וארחו''ש. הזאת, וכן הקילו  

שאין להזיז נר   ויש שם היתר שהוא יותר חשוב, יש מחמירים שלא עוזר כיון מנורה של חנוכה שהיה על שלחן ביהש''מ
יגנב (שש''כ  וכ''כ הגרח''ק.  ויש מקילים כשמזיזו אח''כ לצורך מקומו אבל לא לצורך המנורה שלא  חנוכה ממקומו, 

זיזו מעט) שבה''ק ועוד), וע' ארחו''ש (פרק י''ט הערה תי''ט) שהביא מחל' הגרנ''ק  חו'''ש (שאין איסור מצד נר חנוכה לה
  והגריש''א.  

  
  תוס' ד''ה יש   ,גמרא שבת דף מ''ד: 'אמר רב יהודה אמר רב מטה שיחדה ... כרבי יהודה סבירא ליה'

  שו''ע סי' ש''י סעיף ז', מג''א ס''ק ז', משנה ברורה
  

וגם הניח עליה מעות אסר רב לטלטלה אבל משמע בגמ' שזהו רק משום שס''ל לרב כרבי יהודה,    מטה שיחדה למעות
ורא''ש וטור והגה''א כתבו שהוא גם   תוס' (סוף מ''ד:)אבל  ולמעשה כ''כ תוס' שם (סוף מ''ד.) וכ''כ הרי''ף רמב''ם ורי''ו,  

  ל הסתירה בתוס'.   והעיר רע''א ע  ,יחד לה מקוםי לפי ר' שמעון כיון שמקפיד עליה ומ

ולמעשה השו''ע פסק שמותר לטלטלה, והרמ''א פסק שדינו ככשמל''א ומותר רק לצורך גו''מ (וכ''כ לבוש עט''צ חסל'''א  
בא''ח ערוה''ש שלמ''י ארחו''ש), וי''א שדינו כמוקצה מחס''כ (דרישה מג''א (ס''ק ה') א''ר בה''ט גר''א גר''ז שו''ש ב''מ 

וי''א שאם אינו  דה''ח זכרו תורת מש וכ''ז) כה''ח תולדות שמואל קצוה''ש ברית עולם),  כ''ה  (ס''ק  ה קיצושו''ע מ''ב 
  מקפיד לכו''ע יש להקל (א''ר אבן העוזר ב''מ מ''ב (ס''ק כ''ז כ''ח, ורס''ה ס''ק ז') תולדות שמואל כה''ח ברית עולם).
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וא מחמת שהוא יקר או שחושש שיתקלקל, לכך כ'  אע''פ שמטה שיחדה למעות אינו כמוקצה מחס''כ ממש ההקפדה ה 
  .מחמת הייחודלזה וכ''כ הגר''ז שדומה לזה   לדמותודרישה שר''ת דעתו 

או כלים (ר' אפרים רמב''ן תוס'    שיש על השידה פרותי''א שמותר משום    בזמן שאין עליה מעות גוררין אותהמוכני  
ולא המוכני (רשב''א ר''ן, וכ''כ המג''א (ס''ק ז', וע' מ''ב ס''ק כ''ט וס''ק    רק השידההרא''ש ריטב''א), וי''א שמותר לגרור  

(רמב''ן בשם רבותינו הצרפתים תרוה''ד תוס' (מ''ד: ד''ה אין), וכ''כ משנה אחרונה (על    שניהםל''א), ויש מתירים לגרור  
  לים שם) וע' נשמ''א (ס''ז ד'). (רא''ש (כ השידה אסור והמוכני מותרכלים י''ח ב') חיי אדם שלמ''י), וי''א ש

(מג''א בשם הרמב''ם בפיה''מ שם, ר''ן א''ר ח''א תהל''ד, וכן מצדד   כשהמוכני אינה נשמטת י''א שצריך לנער תחילה
מ''ב (ס''ק כ''ט ול' ושעה''צ ס''ק כ''ז) רש''ב כהן ארחו''ש), ויש מקילים (תוס' (מ''ד: הא) רשב''א והובא בגליון רע''א על  

  א ס''ק ז' אבן העוזר תוס''ש וכן נראה מהגר''ז (י'''ד וט''ו)). המג''

, י''א שניהם אסורים (רשב''א רא''ש ר''ן מג''א דה''ח מ''ב, וע' נשמ''א), וי''א שמותר  כשהמוכני נשמטת אין גוררין אותה
  למעות) שלמ''י).  לגרור השידה ולא המוכני (תוס' רבותינו הצרפתים תרוה''ד משנ''א ח''א (אא''כ המוכני מיוחד

  חיי אדם כלל ס"ז סעיף ט',י',י"א ונשמת אדם ס"ק ד'
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.  ויש ה''א בגמ' (דף מ''ז.) נר הדולק בשבתאיתא במשנה (דף מ''ה.) שר' שמעון התיר לטלטל כל נר חוץ מ    שלהבת

נר שמן ופתילה אסורים שהוא משום חשש שיכבה כשמטלטלה אבל הגמ' דחה שר''ש מתיר אינו מתכוין, והגמ' מסיק ש

ורמב''ם כ' שאסור משום  משום בסיס והעירו המפרשים שמסקנת הגמ' הוא משום בסיס    שמא יכבה. ברש''י ורע''ב 

  שתי'.  (שלט''ג מהרש''א מג''א (רע''ו י''א) רע''א תפא''י תהל''ד שפ''א) וע' פנ''י (מ''ז.) וצל''ח (מ''ד. ומ''ו:)

מחשש שתכבה, וביארו כונתו שאינו    שמקפידין שלא לטלטלוסור טלטול נר הוא מפני  (מ''א ט''ז) ביאר שאי  חזון אישה

אסור מחמת החשש שהרי אינו מתכוין וכמבואר בגמ', אלא שכיון שצריך לנר אינו רוצה שיכבה ואינו מטלטלו (מנח''י  

משום   הוא  לטלטלו  שהאיסור  החזו"א  ביאר  ועוד  במקומוהגרשז''א),  הוא  נר  והעיר  וזהו    שהשתמשות  הקצאתו, 

ועוד העיר הגרשז''א  פלוג,  שי''ל שאסרו משום לא  כ'  יצחק  ושבות  נר מוגן שעשוי לטלטל,  הגרשז''א מעששית שהוא 

שלפ''ז אם התנה שרצונו לטלטלו למה אסור, ועוד שרואים שהוא שכיח לטלטל נרות דולקות, ועוד שלפ''ז יהא אסור גם  

, ועוד שטעם ראשון אינו שייך אחרי שכבר אי''צ להנר ורוצה להוציאו מהמקום  ביו''ט (וכן העיר מנח''י על הטעם השני)

  ולא איכפת ליה אם יכבה, או כשהדליק לצורך חולה על דעת לטלטלו. 

, והעיר הגרשז''א מיו''ט (וע' מנח''י  נולדועוד צידד החזו''א לבאר עפ''י רע''א שהאיסור הוא משום תוספת האור שנחשב 

שייך איסור נולד בדבר כזה שא''א להכין מבעוד יום תוספת האור שמוסיף כל רגע, ועוד שנראה כאותו    שיישבו) ועוד שאין

, ולפ''ז הקיל בנר  שהשלהבת אינו כלידבר ממש ואינו בגדר נולד ע''ש.  ואג''מ (או''ח ג' נ') ביאר שאיסורו הוא משום  

ומתחלף כל הזמן ואינו בר טלטול, משא''כ ביו''ט    חשמל שהוא כלי, וכן ביאר הגרשז''א שאין בו ממש שהשלהבת הולך

כיון שמותר להדליקה ולהדליק ממנה אחרת הוי ככלי ואינו מוקצה (וכ''כ אזנ''ד הגריי''פ הגרחפ''ש, והגר''ש אויערבאך 

  כ' שמתרחקים ממנה ואינו ככלי המוכן לשימוש, משא''כ ביו''ט) והעיר שבו''י שגם עפר שאינו כלי מהני בו ייחוד. 

  מנחת שלמה סי' י"ד ד"ה גם (ע"ש עוד)                                                חזון איש או"ח סי' מ"א ס"ק ט"ז
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לפי תוס' (מ''ד: ד''ה יש) הוי בסיס, ולפי    בסיס באמצע שבת הניח איסור על     67מעמוד  המשך    סימן ש''י סעיף ז'  

''מ אינו בסיס, וי''א שאם דעתו להשאירו עד סוף השבת הוי בסיס גם כשנתנו באמצע שבת (רמב''ן רשב''א ריטב''א  בעה
  ר''ן ותי' ב' בבעה''מ ע''ש).   

וכ' החזו''א שהבעה''מ הוא דעת יחיד וגם לפי בעה''מ אינו מותר לטלטלו עם המוקצה רק לנערו, אבל במג''א (ש''ח ס''ק  
  תיר לטלטלו. נ' וס''ק נ''ב) ה

 מהט''ז ) הקיל שאינו בסיס, אבל במקום אחר (ש''י ס''ק ל''ז) הביא  בשם המג''א(רס''ו ס''ק כ''ו ושעה''צ ס''ק כ''ו    המ''ב
שכל זמן שהאיסור עליו אסור בטלטול ומותר להניח עליו היתר חשוב יותר כדי לטלטלו אם א''א לנער.  ולכאו' סותר  

'ז, ויש מיישבים שאוסר לטלטל ומתיר לנער (שבות יצחק שלמ''י הגרי''ב ועוד) וכן משמע  עצמו אם הולך כהמג''א או כהט'
במ''ב סי' רס''ה ס''ק ה' וו' ובביה''ל סי' ש''י סעיף ז' ד''ה מטה, אבל העיר ארחו''ש שהביה''ל ציין להמג''א שהתיר גם  

  טלטול. 

ויש אוסרים לטלטל    ,'א גר''ז קיצושו''ע בא''ח שלמ''י)א''א לנער (מג'כשיש מקילים גם לטלטלו כשהמוקצה עליו    ולמעשה
אא''כ מנער המוקצה (ט''ז, וי''מ כן בהמ''ב), ויש סומכים על הרמב''ן רשב''א ריטב''א ר''ן שהקילו אם הניחו על דעת  

  לנערו בשבת (הגריש''א ארחו''ש), וישועות יעקב פסק דהוי בסיס. 

העולם   מנהג  ליישב  לחשיש  ולא  שלחן  בסיס  לנקות  נהיה  מוקצה  עליו  שיש  שצלחות  גר''ז  וש  המג''א  שיטת  עפ''י 
קיצושו''ע וכו' שהקילו שאין בסיס באמצע שבת אפילו לטלטלו, ובצירוף הראושנים שהקילו כשהניח על דעת לסלקו,  

עצמו.  אבל הקליפות וכדומה בטלי להצלחת (רשב''א ועוד), ואולי נחשב נמי גרף אבל זהו תלוי בכל ציור לשועוד שי''א  
וצידד שש''כ בזה  ע' שו''ע סי' ש''ח ס''ק כ''ז שלכאו' מיקל  ו  .לפי המ''ב (ש''י ס''ק לי''ז) עדיף לשים גם היתר בהצלחת

הקיל הגרי''ב לדחוף קליפות מהשלחן על צלחת חד פעמית כדי     לבארו עפ''י הרשב''א הנ''ל שבטילים הקליפות להצלחת.
  נה להקל משום גרף). לזורקו (שאלו אם הצלחת בסיס וע 

אע''פ שלא יחדה לכך אסור לטלטלו.  לפי תוס' הפשט הוא משום שנעשה בסיס,    מטה שיש עליה מעותשמבואר בגמ'  

ל''פ כונת הגמ' שניעור מותר ולא טלטול,  י ורשב''א פי' כשהיו עליה ביהש''מ או כשלא היה דעתו לנערו, ולפי הבעה''מ  
  מטה שעשוי לכך, ורמב''ן כ' שבאמת צריך לנער תחילה, ומאירי כ' שמעות חשיבי ולא בטילי.  וראב''ד כ' ששאני

 ,stand  כןא''ש ריטב''א רע''ב הגה''א) וי''מ שהוא  רנטרונאי גאון ר''ש  רב  (רש''י    wheel  היינו אופןמוכני  שיש מפרשים  

base  מה מותר לגרור המוכני  מתי, וו  ,למה מותר לגרור אותה  67  (ר''ח ר''ת רמב''ן רשב''א מג''א (ס''ק ז')).  וע' לעיל עמוד
  או השידה או שניהם, ואם צריך ניעור, והדין כשאינה נשמטת.

כשיש מוקצה בהכיס נעשה הבגד בסיס (מג''א (ס''ק ז')   shirt pocket  כיס של חולצהשהוא תפור לאורך הבגד וכגון    כיס

כגון  המוקצה תלוי בצד חיצון של הכיס שב''ש ועוד), ויש מחמירים גם אם  מ''ב (ס''ק ל') רב באדנר שלמ''י ארחו''ש הל' 
עם   לקפל שאר הבגד חוץ מהחלק שיש עליו הכיס(שערי מוקצה שלמי ניסן), והקיל קצוה''ש    תלוי עט מבחוץ על הכיסש

ללבוש הבגד בלי הכיס וכן החמיר שלמי ניסן    המוקצה כמו שהקיל הפמ''ג גבי מפה, והגרשז''א החמיר וחילק כיון שא''א
שרק במפה שי'א שאינו בסיס אפשר להקל.  וצידד אורל''צ שאם היה לבוש הבגד מע''ש הוי כבסיס להאיסור וגם להאדם 

  הלובשו שהוא היתר וסיים שצ''ע.

ס וגם אסור להכניס ידו  כ' הפוסקים שרק הכיס נהיה בסי  pants pocket  כיס מכנסייםלהבגד כגון    פי הכיס תפורכשרק  
להכיס אפילו אחרי שהסיר המוקצה (מג''א מ''ב (ס''ק כ''ט ול''א) רב באדנר שלמ''י ארחו''ש ועוד), וזה אינו כמו שיטת  
הח''א שהבאנו לעיל ע''ש (משנה אחרונה רש''ב כהן).  וכשרוצה להסיר המוקצה אין לנער הכיס אלא לאחוז המכנסיים  

דהוי כמוכני הנשמטת ואסור לטלטל גם המכנסיים לפי המג''א   פלאפון וכדומה שתלוי על חגורהלם גולנערו.  ונ''מ מזה  
ומ''ב אבל לא לפי הח''א.  והעיר משנה אחרונה על המג''א שמוכני טפל להשידה שמשמשו משא''כ כיס שהוא שימוש  

  ן אם תפור או לא.י בפני עצמו ולמה אינו נחשב כב' כלים ב

, ובלי זה הוי כפגום אולי  שכל מכנסיים יש לו כיסאע''פ שתפור רק בצד א' מ''מ כיון   כנסיים שלנומי''א לדון שכיס של 
הגרשז''א בשש''כ והובא ברב באדנר ושלמ''י ושלמ''נ), אבל השיב הגרשז''א למאור השבת שאמר כן רק  (נחשב כבגד א'  

''ן (מ''ד:) גבי מוקצה המונח על יד הכלי שגם רחים מהויש מוכי   ,להעיר לב המעיינים (וכ''כ ארחו''ש רש''ב כהן הגרי''ב)
וא''כ הוי כחלק מהבגד, וכעין זה כ' חו''ש למעשה  שבלי הכיס יהיה חור בהבגד  כה''ג אינו כבגד א'.  ועוד העיר שלמ''נ  

 גם שאינה מחוברת.  וא חלק מצורת השלחקהמגירה בשלחן כששהוא ממש חלק מדופן המכונית וכן  דלת מכוניתגבי 
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דינו כמו שלהבת ונר (תולדות שמואל חלקת    incandescent bulb  שנורה חשמלי עם חוט לוהטי''א      המשך שלהבת

(כיון שלא נתבאר  צי''א (כהחזו''א) אזנ''ד הגריש''א יעקב מנח''י (ג' מ''ג ג', וקל''ח ב') בא''מ (ו' קונטרס אלעקטריק כ''ו)

מספיק טעם איסור שלהבת, והחמיר גם בפנס לפחות משום לא פלוג) יבי''א שבה''ל שש''כ חו''ש הגר''ש אויערבאך (בין  

אם החוט התאדם או לא, גם כשמכוסה באופן שנעשה להיות קל לטלטלו הכל הוי בסיס לדבר האסור) ארחו''ש פסק''ת), 

של החזו''א לא שייכים בזה וחז''ל לא גזרו על זה אא''כ נאמר כר' משה שכל שהיו  ואור יצחק הקיל וכ' ששני ביאורים  

  גוזרים הוי כאילו גזרו, וכן הקיל מנחת אשר שפשוט שבצורה שהוא אצלינו ודאי נחשב ככלי ואולי הוי כשמל''א. 

שמל שלנו שאין בהם חשש  נקטו מנח''י וצי''א שהיה מחמיר בזה, אבל הגרשז''א נקט שהיה מיקל בנורת ח  בדעת החזו''א

  כיבוי בטלטולם ולא קביעות מקום ואין בהם תוספת מרגע לרגע. 

במנחת שלמה (סי' י''ד) צידד להתיר לטלטל פנס ותנור חשמלי ונורה עכ''פ אלו שנעשו לטלטלם, אבל בשש''כ   והגרשז''א

י''ד שהוא רק ל וכ''כ שו''ש ורב באדנר בשמו, ובמנח''ש כ' גבי סי'  עורר המעיינים ולא למעשה, ומבואר  הביא שאסר 

במאורי אש שבעצם סבר שמותר אלא כיון שהוא חידוש גדול ומיחזי כעובדין דחול ויש לחוש להטועים שיסברו אם מותר  

לטלטל ה''ה שאינו אש גמור לענין לכבותו ולהדליקו חלילה, ולכן אע''פ שאין להוסיף גזירות על חז''ל הנח להם לישראל  

  ר, וכן כתב בתשובה לרב ידלר שאינו אסור רק שאינו כדאי מפני הרואים.שנהגו בו איסו

(ה' כ''ב ל''ו, לרב באדנר) כ' שמותר מעיקר הדין ואסור משום שדומה לנר של אש ואתי לאחלופי, ובכמה תשובות    באג''מ

ה הם כשמל''א ואם לא במקומות אחרים כ' שהוא כשמל''א (ג' מ''ט, ד' צ''א ה', ה' כ''ב) וחילק שרק אם עושים מלאכ

הם כשמל''ה אע''פ שמחוברים ופועלים ע''י חשמל, והעידו שבעצם הקיל והתיר, וכן טלטלם בעצמו לצורך גו''מ, וביאר  

רב באדנר שרק החמיר בשביל ספר הכתוב באנגלית מחשש שיבואו להחליפו עם נר ואש ממש, וכ''כ במסורת משה שבעצם 

  ם שלא יודעים את הלומדות. התיר רק שיהיה נראה משונה לאנשי

לוהט חוט  בו  שאין  חשמל  דוד    כלי  רב  נבנצל  רב  שש''כ  יבי''א  (הגריש''א  כשמל''א  שהוא  י''א  וכדומה  מאוורר  כמו 

בו מלאכה   נעשית  אין  שהופעל  שלאחר  אע''פ  הוא מלאכה  שהפעלתו  (כיון  באדנר ארחו''ש  רב  בעלסקי  רב  פיינשטיין 

רשז''א ר''ע אויערבאך), וי''א מוקצה מחמת גופו (חו''ש, כיון שהחיבור לחשמל מגביל  אסורה)), וי''א שהוא כשמל''ה (הג

או   ובחלק''י הסתפק אם הוי מלאכתו לאיסור  דומה לשלהבת, אבל מכשיר שיש בו בטריות מותר לטלטלו),  טלטולו 

וצי''א אזנ''ד (ביטל דעתו והחמיר) מנחת    להיתר, וכן דן בזה באג''מ (או''ח ג' מ''ט ונ', וד' צ''א ה', וה' כ'ב כ''ב, וה' כ''ג)

  . תפסק''ואשר שלמי יהודה רש''ב כהן  

, וארחו''ש הביא מהגריש''א להקל לטלטל כלאחר יד גם בכלי חשמלי שיש בו  ע''י רגלוושבה''ל כ' לטלטלו לצורך גו''מ  

  וף חימום אינו ברור.   חוט לוהט ואע''פ שהחזו''א החמיר בטלטול בגופו הקיל הגריש''א כאן כיון שהאיסור בג

י''א שדינו ככשמל''א (אג''מ הגרשז''א אזנ''ד שבה''ל שש''כ רב באדנר שבו''י   לטלטל מאוורר וכדומה בשעה שאינו פועל

רש''ב כהן ארחו''ש) והגריש''א אמר שהוא כשבר כלי ומוקצה מחמת גופו (וכ''כ שלמי יהודה והגר''ש פעלדער, וצל''ע.   

החמיר הגריש''א שדינו כמו שאר נורת חשמל וכנ''ל, וכ''כ ארחו''ש, ויש שטענו אולי הגז    fluorescentנורת פלורסנט  

 .L.E.Dשבתוכו עושה אור שאין בו ממש כמו שלהבת, אבל המציאות הוא שיש בו ממש כמו בחוט לוהט, וכן המציאות ב  

  (הגרי''ש). 
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שדינו כמו מוכני שבשידה שאם המגירה נשמטת ויש מוקצה במגירה אסור להזיז    כ' המג"א   מגירה שנשמטת משולחן
(וכ"כ דה"ח מ"ב (ס"ק ל"א) כה"ח תולדות שמואל רב באדנר שלמ"י ארחו"ש) וערוה"ש מיקל שהדין כן רק   השולחן 

 הח"אהמ"ב בשם  בשידה שכל תשמישה או טלטולה הוא ע"י המוכני בין אם הוא כן או אופן, וכ"כ משנה אחרונה, והביא  
שכה"ג המגירה הוא מוקצה אבל אם רק עכשיו נתנו בתוכו מוקצה א"כ  רק כשהמגירה מיוחד תמיד למוקצה    שאסור

והמ"ב    ,בל באמת בח"אאהמגירה הוא היתר והשלחן הוי בסיס לאיסור והיתר, וכן פסקו למעשה תולדות שמואל ושש"כ,  
  סיימו שצ"ע, לכאו' מפני שאינו כהמג"א.  ,שהביאו

  ובהשני יש היתר הקילו הגרשז"א הגרי"ב ושלמ"נ. שתי מגירות ובא' יש מוקצהוכשיש 

(והביאו מ"ב (ס"ק ל"א ושעה"צ ס"ק כ"ח) וכה"ח), ותהל"ד  היתר על השלחן ומוקצה במגירה  והתספק פמ"ג כשיש  
  ה"ש מיקל, וע' שש"כ פרק כ' הערה רס"ה. ומחמיר (וכ"כ ארחו"ש), וקצ 

ידד שלמ"נ להחמיר לאסור לטלטל המגירה (כשנטפל לשלחן), והפוסקים הקילו (תהל"ד ר'  צ  מוקצה על השלחןכשיש  
  . )משה שש"כ פסק"ת שלמ"י (שאין למגירה שייכות למוקצה שעל השלחן)

, והביאו  רמשמע בר"ן (מ"ד: ד"ה ואין בסופו) שהכלי אינו בסיס, אבל הריטב"א החמי  יכשמוקצה מונח על ידית הכל
  הל' שב"ש. 

ויש היתר במגירה שאינה נשמטת   יש מחמירים לאסור השלחן (קצוה"ש (כחבית עם יין  כשהמוקצה מונח על שלחן 
בתוכו ואבן על פיה) הגר"ש אויערבאך שלמ"נ ארחו"ש), ויש מקילים (הל' שב"ש) וי"א שתלוי בהטעמים לאסור חבית  

אולי תלוי בר"ן וריטב"א הנ"ל גבי מוקצה על ידית,  עם יין ואבן על פיה (ע"ש, כ"כ קצוה"ש בצה"ח הגרשז"א ארחו"ש), ו
  וע' שלמ"נ שדן דין המגירה. 

  החמירו הגרשז"א ושלמ"נ.  כשמוקצה על השלחן ויש היתר במגירה הנשמטת 

הוי כדבר אחד עם השלחן ונחשב כאילו יש    השלחן ויש מוקצה על הדף או על השלחן  ךשלחן שיש דף נוסף שמארי 
  תפק. סמוקצה על השלחן (הגריש"א הגרח"ק הגר"מ שטרנבוך הגר"ש גלבר), וחו"ש ה

החלק הנוסף ונקט שלכאו' פשוט    כשלא נפתח עדיין הדף הנוסף ויש מוקצה על השלחן האם מותר לפתוחודן שלמ"נ  
  העיר על שש"כ שהקיל להאריכו או לקצרו. , וויש מוקצה על השלחן שאסור לסגור אותוכשהיה פתוח 

רק    היה התיק תפור להעגלהבתיק שאפשר להסירו כל העגלה הוי בסיס (שלמ"י) ואם    עגלת תינוק שתלוי מוקצה בצידו
התיק אסור ולא העגלה, וע' חו"ש שכ' כשיש מוקצה בסל של העגלה רק הסל נהיה בסיס אא"כ הסל עם המוקצה מונח  

  בתוך העגלה. 

  מותר לפתוח הדלת (שלמ"י), וע' לעיל לענין כשיש מוקצה על הדלת.     מוקצה מונח על מדף במקררש  אע"פ שי

  הקיל הגריש"א לפתוח הדלת כיון שיש היתר   וכשיש רק מוקצה במקפיא 

ור' משה הקיל    ,שיש מוקצה בהארון יש אוסרים לפתוח הדלת (אזנ"ד הגריש"א חו"ש הגר"ע אויערבאך)  דלת ארון חשמל
  הדלת בסיס, וכ"כ שלמ"י. שאין 

נחלה  מכסה פח אשפה   (ארחו"ש שלמ"י  וי"א שהוא כשמל"א  ועוד),  (חו"ש הגרי"ד  שהוא בסיס  י"א  שמחובר להפח 
לישראל (המכסה אינו משמש המוקצה רק משמש האדם), וי"א שהוא כשמל"ה (אזנ"ד נשמ"ש), ודן הגרי"ש אם מותר  

  כיסוי ולא יצטרך לטלטל.  לטלטלו להכניס פסולת כשיש פח אחר שאין עליו

(אג"מ    notebookמחברת   וי"א שאינו מוקצה כיון שההיתר חשוב  שכתוב רק בחלק ממנה י"א שהוא מוקצה (חלק"י) 
  הגרשז"א אזנ"ד הגריש"א (אפילו אם כתוב רק על דף א') חו"ש התספק כשכתוב דברי חול, והגריש"א מיקל.    

גם   הפוסקים  הריקיםוהקילו  בהדפים  כל   לדפדף  רש"ב  חו"ש  אג"מ  וחזו"א  הכתובים  להדפים  והגרשז"א הגיע  הן), 
  הסתפק בזה, וע' שש"כ שהביאו שהביאו וכ' שטוב להמנע, ע"ש פרק כ' סעיף פ"ז ובהערה שם.

הריקים, וכ"כ חו"ש, והגרשז"א מיקל שנחשב דבר אחיד כמו לנער הדפים  החמיר אג"מ שיש    loose leaf binderובקלסר  
  משא"כ במחזיק מפתחות שיש לכל מפתח שימוש אחר שם יש לנער. מחברת 

צידד תוס"ש שאם קשור בקשר של קיימא דינו כתפור והביאו מחצה"ש וכה"ח, ומשמע במחצה"ש שהצד נשמטת  גדר  
  שנחשס כמו תפור הוא משום שאסור להתירו, ולפ"ז צידד הגרי"ש שה"ה במגירה כל שאסור להסירו מהשלחן בשבת.

כדי  אמ  בהגרי" תופסן  ללחוץ  כשצריך  ושלמ"נ הסתפק  לחפש משהו,  כגון  להוציאו  רגילים  רק אם  נשמטת  שנחשב  ר 
להשמיטו ושמע מהגר"ש גלבר שזה נחשב נשמטת, אבל העיר עפ"י התוס"ש הנ"ל שאולי כשיש תופסן אסור להסירו ואינו  

  נחשב נשמטת. 
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 שי''א סעיף ח'סימן טלטול מן הצד ובגופו  
 

  הצד טלטול מן 

 דף מ''ג: 'איתמר מת המוטל בחמה … ומ''ס לא שמיה טלטול' 

 דף קכ''ג. 'ת''ר פגה שטמנה בתקן … הדר ביה רב נחמן מההיא'

 דף קמ''א המשנה וגמ' '… לא שמיה טלטול ש''מ'

 רא''ש (ג' י''ט), ור''ן (כ: ד''ה וקשיא, וחי' הר''ן סוף דף מ''ג:)

 ס''ק י', חזו''א מ''ז כ''ב ד''ה ונראה ושם ס''ק ט''וריטב''א ריש מ''ד., מ''ב ש''ט  –הטעם 
 

והרבה ראשונים חילקו ש באוכלין מותר,  ואבנים אסור אבל  איסור אסור הרי''ף חילק שטלטול מן הצד במת  לצורך 
  .ולצורך היתר מותר

ונ"מ ביאר      הטעם  ההיתרהריטב''א  מפני    טעם  והתירו  הוא  שבתשהקילו  ו  לצורך  הצד,  מן  כ'  חזוה טלטול  ''א 
חוששין שמא יבא  , ואו''ז פי' שכשמטלטל לצורך האיסור  הטלטול מתייחס להדבר המותרשכשמטלטל לצורך המותר  

בטעם ניעור, לצורך שניהם, לצורך היתר של המוקצה, גרירה ע''י סכין, להסיר    –  נ''מ, ויתבאר בהמשך  לטלטל האיסור
חזו''א ביאר עפ''י דרכו שאם לא  השכה''ג שאפשר לנער לא הקילו, ו משום    ניעורמ''ב ביאר שהצריכו  המבעו''י, ועוד.   

  ניער מתייחס הטלטול להמוקצה אא''כ א''א ע''ש. 

(תוס' מג''א מ''ב רע''ו    לשימוש היתר של המוקצהרך ההיתר (ש''ט ג' וה'), וכן  מקרי לצו  צורך גו''מ ל    לצורך היתר
כשהטלטול  בפשט בהר''ן).     תלוי    מחל' הל''א)) ויש מחמירין (גר''ז וחזו''א וע' רא''ש ג' י''ט, וד' י' וארחו''ש מילואים י''ב, ו

ו   יהםנלצורך שהוא   ערוה''ש שטלטול מה''צ מותר לצורך.  ויש    הקיל  למנוע היזק הקיל מור וקציעה והחמיר חזו''א, 
  שהקילו לצורך נקיון השלחן וארחו''ש (הערה שמ''ז) תמה שצריך גו''מ. 

ויש חילקו כנ''ל שלצורך    ,וגר''ז מחמיר  , והחמיר בשי''א ב' (והק' בה''ט וא''ר)  , הקיל הט''ז בש''ח י''ח  לגרר ע''י סכין
  הוא משום שהוא איסור ע''י סכין  ה פמ''ג שעה''צ (ש''ח צ''ה)).  והגר''ז ביאר  שניהם או לנקיון השלחן מותר (מו''ק נשמ''א  

וחזו''א ביאר שעיקר הטלטול   ומ''ב הביא שמותר כשעושה  הוא  כידא אריכתא,  לנקות.   בשביל המוקצה אף שכונתו 
 להשתמש בהמקום, ואג''מ העדיף לגרר ע''י סכין מלטלטל מדין גרף. 

(אורל''צ), וי''א שמפית הוי ממש כידו כשאינו בולט מידו ורק בסכין    מפיתן י''א שה''ה ע''י  באופן שמותר לטלטל ע''י סכי
להשתמש במטלית ואפשר שמהני אפי' להחזו''א דכה''ג  הוא  שייך היתר שהטלטול הוא ע''י הסכין, וחו''ש כ' שהמנהג  

  אולי הוי גרף ואולי אינו מוקצה.  הוי דרך קינוח ולא טלטול והוי כניעור ואפשר להקל שבלא''ה

הבית הראב''ד אוסר משום טלטול, ותוס' אסר מפני שמזיז עפר, וקרב''נ פי' שר''ל חופר וגר'ז פי' שר''ל טלטול,    לכבד
ורשב''א ור''ן (והביאם ב''י מג''א גר''ז מ''ב חזו''א) הקילו דהוי כגרף, ועוד כ' חזו''א שי''ל שאין ע''ז שם טלטול שהעפר  

וקצה שעל הארץ בטילין, ומלחמות (והביאו ב''י לבוש פמ''ג שעה''צ (של''ז ז') וביה''ל (שם ד''ה ויש) פי' שמותר הטלטול  ומ
  מן הצד לכבוד שבת ותו''ש פי' שר''ל היתר מיוחד לכבוד שבת (וע' ארחו''ש מילואים י''ד).

, וכן במפה חד  איסור מחובר קצת לההיתרשהכיש מחמירין (שערי מוקצה ושלמי יהונתן) שאינו נחשב כטלטול מה''צ  
  פעמית עם הפסולת שעליו (הגריש''א) וי''ח (חו''ש), וכן החמיר שלמי יהונתן בכלי עם משקה שאינו נחשב כטלטול מה''צ. 

ויש מקילין    ,(הל' שב''ש)  ון כיון שמטלטל בידייש אוסר  ע''י ידו  ףמוקצה שנדחידו לתוך ארון להוציא משהו, ויש    טלהושי
 כיון דהוי כממילא כעושה שביל ברגלו שאינו מטלטלם בידיו ממש רק שנדחפים (ארחו''ש). 

חו''ש הערה שמ''ח שאין זה  ר(ע' שש''כ כ''ב (ק''י) וא  טלטול מה''צ בדבר שדרכו בכך כגון ליטול בצבתי''א  שאין היתר  
גרף ס''ל שאינו    ??'ש לגבי כיבוד שאי''אשייך לטלטול דבר תוך כלי שעיקר הטלטלול נעשה בכלי), ויש מקילים (ע' חו'
  מה''צ ור''ן משמע דהוי מה''צ, ועד''ז בארחו''ש מילאוים י''ד לרמב''ן ודעימיה). 

  

  ריטב''א ריש מ''ד.
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  חזו''א מ''ז כ''ב ד''ה ונראה ושם ס''ק ט''ו

  

  

  

  טלטול בגופו

 קמ''א. הקש שעל המטה   קכ''ז. עושה שביל ברגליו
  

  , והר''ן כ' שמותר מפני שאי''צ להקש אלא שהוא צריך למטה  ,פירש''י שבא לשכב על הקש  ,מנענעו בגופו  המטהקש שעל  
פי  לשהגרשז''א שש''כ ארחו''ש), אבל תו''ש מחצה''ש נשמ''א פי'  וכ"כ  והגר''ז פי' שר''ל לשכב על המטה ומפנה הקש (

לטלו לצורך הקש אלא לצורך עצמו לשכב.  ולכו''ע היתר  אינו מט   ל שאי''צ להקש אלא מפני שהוא צריך למטה" הר''ן ר
  נענוע הקש להר''ן הוי מפני שהוא לצורך היתר, והרא''ש פי' דהוי טלטול בגופו ומותר גם לצורך עצמו. 

''ן (לשיטתו  ור   ,מותר להניח ראשו תחתיה שיפול, ופי' הרמב''ן משום טלטול בגופו  בהמה טעונה שליף של תבואהכשה
ום צעב''ח (מג''א ש''ה ס''ק ט', וע' ביה''ל שם סעיף י''ח ד''ה ומטעם וד''ה  שדלא ס''ל כן) פי' שהקילו על טלטול מה''צ מ

  מכניס).  (וע' ארחו''ש הערה נ''ז.)

תו''ש מ''ב   והביאו מג''א (ש''ח ז')  ,ופירש''י דרך הליכתו דלא הוי טלטול  ,בכניסתו ויציאתו  לעשות שביל ברגליומותר  
(של''ג ג'), ודייק חזו''א שמותר דוקא בכניסתו ויציאתו דרך הילוכו ולא ברגליו בהדיא לצורך מקומו, וע' לבו''ש ורע''א  

פי  שההיתר היה משום טלטול מה''צ לצורך ההיתר או כהרא''ש דהוי טלטול בגופו, ותו''ש כ' של  '(על מג''א הנ''ל) שפי
מותר בכל אופן וכ''כ נשמ''א.  ולמעשה מבואר שהרבה פוסקים התירו טלטול  ולאו דוקא הוא  רא''ש בכניסתו ויציאתו ה

בוגפו לצורך דבר האסור (רמב''ן טור שו''ע גר''ז מ''ב (וי''א שהקיל רק לצורך ע' ש''ח ס''ק י''ג, ויש דוחין שר''ל אע''פ  
(ר''ן מור וקציע יש מחמירין  (ויש מחל' בדעת  שהוא לצורך המוקצה שמותר בכל אופן), אבל  מג''א), וי''א  הה חזו''א) 

 להחמיר אא''כ יש צורך (אג''מ גריש''א אזנ''ד). 
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 ביטול כלי מהיכנו 
 

 ) שבת דף מ''ב: המשנה, וגמ' '… שלא תשבר', ותוס' ד''ה ואם נתנוהו, ושפת אמת שם, 1
 ולהלן דף מ''ג. 'רב יוסף אמר היינו טעמא … אתקצאי לכולי יומא',

 פני יהושע                                      ותוס' ד''ה דמבטל, ופנ''י על התוס'
                                                                                           שפת אמת    

 
 

 
 

(רש''י מ''ב:, והביאו ח''א קיצושו''ע    כקובע לו מקום ומחברו בטיט ודמי למלאכהאסור לבטל כלי מהיכנו משום דהוי  
 סותר(מאירי שם וכ''כ הריטב''א בשם רש''י), או משום שדומה ל   בונה'ה ג' ד''ה מפני)), וי''מ דאסור משום  וביה''ל (רס'

(רש''י מ''ג. להט''ז לפי פמ''ג (רס''ה    שעושיהו מוקצה (רש''י קכ'''ח:, רמב''ם ר''ן טור מ''ב (רס''ה ו', וש''י כ')), או משום  
תר ממילא הוי מוקצה ואסור בטלטול וכצ''ל לט''ז של''ח ד'), ועוד פי' הריטב''א  א') אבל י''מ שרש''י ר''ל שמשום בונה וסו

 לאסור כלים המותרים.  שלא למעט כבוד שבתשאסרו 
פמ''ג רס''ו א''א י''ד דהוי סותר ולא בונה, ולחת''ס להיפוך, ולענין כשנעשה כמלאכתו לאיסור  (ע'    ביטול לשעהלענין    נ''מו

אם ר''ל מכנו דהיינו מבסיס שלו, או ממה שהיה    פי' מהיכנו(פמ''ג רס''ה משב''ז א') וע' ארחו''ש י''ט הערה תס''ח, ולענין  
ותורת שבת כ' שגם אין סותר, וזה תלוי בהנידון אם סותר  כ' ערוה''ש שאין שייך בונה ושייך סותר,    במחוברמוכן לו.   

שייך בהנ''ל, ע' פמ''ג רס''ה משב''ז א' שכשנותן בו   ביטל רק תשמישו או רק טלטולור''ל טלטולו או תשמישו.  ובאופן ש
ישו ואינו סותר  דבר אסור הוי סותר ולא בונה.  וע''ע פמ''ג שם בשם פנ''י (מ''ג.) שבכלי העשוי לקבל א''כ לא ביטל תשמ 

רק בונה (נקט שסתירה ר''ל מתשמישו, ומשמעות רש''י הוא שר"ל מטלטולו (שבוי''צ), ולפי רש''י י''ל שבדבר העומד  
 לבנין אינו סותר).  ופנ''י שם כ' (וכ''כ החת''ס) שבכרים וכסתות שאין דרך לחברם לא שייך דמי לבונה. 

 

בגמ' 'אמר רב יהודה אמר רב בהמה שנפלה … ואתי  ) שבת דף קכ''ח: המשנה '… שיעלו וירדו', ו2
 דאורייתא ודחי דרבנן' 

 ) שבת דף קנ''ג. המשנה, ולהלן שם דף קנ''ד: 'הגיע לחצר החיצונה: …צער בעלי חיים דרבנן'3
 

מבטלם מהיכנם דדילמא הבהמה לא תעלה (רש''י ורשב''א), או משום שהשליכם לבור    מניח כרים תחת בהמה שבבורכש
לשפוך מים על  מים ואינם ראויים לשימוש (רמב''ם), והביא מג''א (ש''ה י''א) ב' הטעמים, ולפ''ז אסור ללכלך או  לתוך ה 

כשעי''ז לא יהיה ראוי עוד לשימוש (אג''מ הגרשז''א הגריש''א (אא''כ בבגד המיוחד לכך) שש''כ ארחו''ש).  לפי רש''י    בגד
לי מהיכנו בשבילה שאע''פ שאפשר להניחם ליפול מהבהמה וישברו, מותר  דאו' מותר לבטל כ  צער בעלי חייםקנ''ד:  אם  

לבטל כלי מהיכנו להפסד מרובה ואי''צ להניחם ליפול (מג''א רס''ו י''ד), או משום שאין איסור צעב''ח לתשמיש אדם 
חולק וס''ל שצער מרובה    ולשמירת ממונו לכן אי''צ להניחם ליפול (חי' הר''ן והביאו ביה''ל (רס''ו ט' לשמטן)), ורמב''ן

 כזה שלא בדרך עבודתה אסור (חזו''א מ''ח ז'). 
 

)  שו''ע סימן רס''ה סעיף ג' '… ליתנו מבעוד יום', וסעיף ד' '… ביטול כלי מהיכנו', וסימן רס''ו  4
, י' רס''ה ס''ק א' ומשב''ז)(וע''ע מג''א סי' רס''ה ס''ק ב' וס''ק ו' וסי' רס''ו ס''ק י''ד ומחצה''ש שם ושם ושם וט''ז ססעיף ט'  

כ''ז   י''ד, וסי' רס''ו ס''ק  י''ג  י''ב  ו', וביה''ל ד''ה מפני, וס''ק  ומשנ''ב סי' רס''ה ס''ק ה' וס''ק 
 וביה''ל ד''ה לשמטן 

) שו''ע סימן ש''ה סעיף י''ט, ומג''א ס''ק י''א '… (מ''מ פכ''ה)', ומשנ''ב שם וס'י ש''ח סעיף  5
 ף ו', וסימן שי''ג סעיף ז' ומשנ''ב שם ושעה''צ ס''ק ל''זל''ט, וסימן ש''י סעי

 

ופמ''ג שם '… וצ''ע' והגהת רע''א  ) שו''ע סימן של''ה סעיף ד', ומג''א ס''ק ד' '… סי' ש''ח סל''ז',  6
שם על המג''א ועל הפמ''ג, וביה''ל ד''ה לא יזרקנו, ושו''ע סימן של''ח סעיף ח', ומג''א ס''ק י''ב,  

 ומשנ''ב, וביה''ל ד''ה אסור
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יא  הקיל תוס' (מ''ג. ד''ה בעודן), וצ''ע בדעת הרשב''א שהב מידאם הביטול אפשר לבטלו   כשמבטל כלי מהיכנו רק לזמן
המג''א שמיקל, שבחי' הרשב''א (קנ''ד:) משמע שמחמיר (וע' רשב''א קכ''ח: ד''ה והא), ובעה''מ הקיל כשהביטול הוא  

החמירו בעה''מ רמב''ן רשב''א   לכל היום, ורמב''ן ורשב''א ורי''ו הקילו לשעה בהפסד מרובה, אבל אם יתבטל  לשעה
 הגה''א. 

 בביטול לשעהח''א גר''ז מ''ב (רס''ה ה' וי''חד, וש''כ קמ''ז) ערוה''ש ועוד), ו (מג''א מידקי''ל להקל אם יתבטל  ולמעשה
אפשר להקל בהפסד מרובה (פוסקים הנ''ל), וע' מ''ב סי' רס''ה ס''ק ה' שכ' סתם הפסד וביאר מגי''ס ורש''ב כהן שצ''ל 

ז, אבל אבן העוזר וקרב''נ החמירו, וכ''כ הקילו מג''א וח''א בהפסמ''ר וכן משמע בגר''  כל היוםשכונתו להפסד מרובה.  ול
 המ''ב שקשה מאד להקל וכן נקט החזו''א (וכ''כ ארחו''ש ושלמ''י).

יכול לנערו כשירצה ואינו צריך אלא מספיק מה ש  אי''צ דעת חיובית לנערמבואר ברמב''ם ושו''ע (רס''ו ט', ושי''ג ז') ש 
'ן ארחו''ש (והעיר שאע''פ שמשמעות רש''י ובעה''מ הוא שצריך לקבוע  (וכ''כ גר''ז מ''ב (רס''ה ה') רש''ב כה  שיישאר שם

אע''פ שיכול לנערו,    מוכח וניכר שמחשבתו הוא שלא לנערובדעתו לנערו, מ''מ קי''ל כהרמב''ם ושו''ע).  והחמיר הגר''ז כש
ז כשאינו ניכר אם קבע בדעתו להשאירו, והסתפק ארחו''ש  אבל העיר ארחו"ש שהמ"ב לא הביא פרט זה, והקיל הגר"

 כשקבע בדעתו להשאירו כל השבת והביא שמשמע מהגר''ז להקל. 

כשבהמה נפלה לבור ויעלה עליהם  לשים כרים וכסתות בבור  איתא בגמ' שבת (קכ''ח:) שבעצם היה צריך להיות אסור  
 שהם תחת הבהמה, ופירש''י שהביטול כלי הוא מחמת  משום ביטול כלי מהיכנו אלא שהקילו משום צער בעלי חיים

  ועי''ז אינם ראויים לשימוש(וכ''כ הרשב''א, וערוה''ש) והרמב''ם פי' שהביטול הוא משום שמשליכו לבור לתוך המים  
כלי כה''ג    (וכ''כ מאירי, ומ''ב (סי' ש''ה ס''ק ס''ט), ומג''א ותוס''ש הביאו ב' הטעמים, וכן מבואר גם ברש''י ששייך ביטול

שעי''ז אינו ראוי לשימוש (וכ''כ אג''מ (או''ח ה' י''ח על סי' ש''ה סעיף י''ט) הגריש''א   כשמטנף הכלי בדבר הנשפך עליו
עם בגד שיתלכלך ולא יהא ראוי    לנגב לכלוך או משקים שנשפךשש''כ חו''ש שלמ''י ארחו''ש הל' שב''ש), ועפי''ז אסרו  

בל הקילו בבגד המיוחד  לזה ועומד לכך (הגרשז''א הגריש''א ארחו''ש), ומנחת אשר הקיל  לשימוש וכן צידד הגרשז''א, א
 ליתן מים ע''ג כרים שלא אסרו אלא הטלטול שעי''ז מבטלו. 

ש רש''י)  לפי  (קנ''ד:  שבת  בגמ'  מהיכנו  מבואר  כלי  ביטול  איסור  דוחה  חיים  בעלי  למד  צער  י''ד)  ס''ק  (רס''ו  ומג''א 
, אבל בר''ן מבואר שבמקום צורך האדם שלא טל כלי מהיכנו כל היום  מותר במקום הפסד מרובהבימהסוגיא שאפילו  

 יהא לו הפסד אינו נחשב צעב''ח, וע' ביה''ל (רס''ו ט' ד''ה לשמטן) בשם הריטב''א (דהיינו הר''ן הנ''ל). 

י''א שאין  שקית אשפהכגון  בכלי העומד לכך לאותו שימוש   איסור ביטול כלי מהיכנו    שעומד להכניס בתוכו אשפה 
(שפ''א (שבת מ''ב:) הגרשז''א הגריש''א יבי''א שבה''ל שש''כ הגרח''ק ילקו''י ארחו''ש רש''ב כהן שלמ''י הל' שב''ש ר'  
משה (ראוי להחמיר אבל העולם מיקל) בא''מ הגרחפ''ש פסק''ת), ויש מחמירים (ר' יעקב (יתחיל ליתן קצת זבל לפני  

 לקנח עצמו עם נייר טואלטן גם היתר שאינו מוקצה מותר) מגי''ס), ושאלו להגרנ''ק לפ''ז מה ההיתר  שבת) חו''ש (אם נות 
ושמבטלו מהיכנו, והשיב שהנייר לא מקרי כלי, והקשו שבשעה''צ שי''ג ס''ק ל''ז משמע שאסור גם כשאינו כלי, והשיב  

ע"י  שבדרך כלל ממשיכים להשתמש בו אח"כ ו  ואין בו ביטול כלי מהיכנו אלא בכלי  שימוש של כילוי אינו שימושש
בזמן שאינו גרף איך מותר  אוסף עפר וטינוף על כף אשפה  .   ויש לדון לענין כשהביטול אינו יכול להמשיך להשתמש בו

 לפי המחמירים הנ"ל.  

  ולפעמים משתמשים בו לצורך תשמישים אחרים יש מקילים   לשים אשפה לתווך שקית שלפעמים משתמשים בו לזה
(הגרשז"א שש"כ הגרח"ק, וארחו"ש מקיל בצירוף שבלא"ה עומד רק לשימוש חד פעמי א"כ אינו מבטלו עי"ז משימושים  
אחרים), אבל בשפ"א משמע שהקיל רק כשעומד בדוקא לכך, וכן החמיר הגרי"ב בסתם שקית מכולת שאסור לתת לתוכו  

הקיל אם מכוין לפני שבת להשתמש  בו לטיטולים שאז טיטולים, וכן אסר לשים אשפה על צלחת חד פעמית, והגריש''א 
 עומד לכך,וי''א שהקיל בלי זה בשקית שמיועד גם לזבל. 

ובעצם נידון השפ''א יש מדייקים כן מהלבוש (רס''ה ג', ורס''ו ח') שאסור רק כשאינו עומד לזה, וכן משמע במ''ב (ש''ח  
ר שבו''י שגם להסוברים שגדר האיסור הוא מה שמבטלו ואוסרו  ס''ט) שכ' שגזרו שלא לבטל כלי ממה שהיא מוכנת.  וביא

י''ל שרק כשמוכן לטלטלו הביטול מזה אסור משא''כ   וא''כ לכאו' גם כשעומד כך סוף סוף אוסרו מטלטול,  בטלטול 
קושלבסקי  כשאין זה היכנו אלא שמוכן לשים לתוכו אשפה וכדומה.  ויש תולים נידון הנ''ל דהוי כבונה ולא כסותר (הגר''ז  

 מנחת אשר), ויש נידון איך לבאר דעת מאירי (מ''ב:) בזה, ע' שבו''י שלמ''נ מנח''א דוה''מ ועוד בזה. 

ובשבת הסירו משם הקיל מהר"ל להחזירו לשם כיון שהיה מוכן לזה והשפ"א הנ"ל  היה הכלי תחת הנר מערב שבת  כש
חמיר שכשנטלו משם בטל היכנו, וי''ל, והגרי''ש תלאו  הקיל כשהוכן לכך מבעוד יום גם כשלא היה שם עדיין, ובא"מ ה

 בהטעמים. 

(הגרשז''א הגריש''א שש''כ שבה''ל מגי''ס רש''ב כהן שלמ''י מנח''א ארחו''ש    בכלי העומד לשימוש חד פעמייש מקילים  
וי''מ משום שאינו ביטול ויש מבארים הטעם שנכלל בההיתר הנ''ל בכלי שעומד לכך,  כילוי    הל' שב''ש פסק''ת)  אלא 
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 (הגרשז''א פסק''ת, וע' חו'''ש הנ''ל). 

, וכ' שהוא קשה לפי הרמב''ם שביטול כלי מהיכנו  איך מדליקין כלים ביו''ט הא הוי סותרהאור זרוע הביא קו' מרבו  
 הוא משום סותר ולא לפירש''י שהוא כבונה, והביא תי' שמותר כיון שהוא לצורך יו''ט.

 הכלי אינו אסור משום ביטול כלי מהיכנו והביאו ארחו''ש, ומגי''ס העיר מהאו''ז. הגרשז''א הקיל שכילוי עצם  

(אג''ט תורת רפאל  אין בנין וסתירה בכלים  עוד העירו איך יכול להיות איסור ביטול כלי מהיכנו משום בונה או סותר הא  
שרש''י כ' סותר למ''ד יש בנין וסתירה בכלים,  ועוד), ובפנ''י (שבת מ''ג.) כ' ששייך בנין בכלים בדרך קביעות, ורב נבנצל כ'  

 ולמ''ד שאין כ' רש''י דהוי כבונה בקרקע (וע' שלמ''י בשם הגרחפ''ש, ומנח''א). 
 למה מחמירין גבי ביטול כלי, ע' אבנ''ז הר צבי צי''א שלמ''י בשם הגרחפ''ש. בנין לשעה מותרועוד העירו שאם 
(תפארת יעקב (תמיד ה' ה') בא''מ הגרחפ''ש), והפמ''ג (שי''ג    שאין שם כלי עליוביטול כלי מהיכנו בדבר  י''א שאין איסור  

א''א י''ד) הסתפק בזה וצידד שלפי הטעם שהוא בונה אסור גם בזה אבל לא לפי הטעם שהוא סותר, והביאו רש"ב כהן,  
ארחו''ש (כגון לתת מוקצה על מקל    ולמעשה השעה''צ (שי''ג ל''ז) החמיר משום לא פלוג (וכ''כ חו''ש שש''כ מנח''א שלמ''י

 או אבן שהכין להשתמש בו בשבת) הל' שב''ש), וע' שבה''ל (ח' נ''ג). 
הקיל תוס''ש שאין בו איסור ביטול כלי, וכ''כ מחז''ב וכה''ח, והגרשז''א החמיר אא''כ זהו תשמישו, ורש''ב   כלי מוסתקי

 כהן תלה בהטעם אם האיסור משום בונה או סותר. 
אסר מג''א (של''ה ד) לבטלו מהיכנו, וכ''כ אמרי בינה ושלמ''י, ורע''א תמה שכיון שהוא מחובר למה    ר לקרקעכלי מחוב

 אסור הא בלאו הכי כבר א''א לטלטלו. 
 , והביאו שבו''י. אדםתהל''ד צידד שאין שייך ביטול כלי מהיכנו גבי  

 ש''כ הביא מהגרשז''א שזה תמוה. (חו''ש מחז''א מנח''א), וש באוכליםיש מחמירים ששייך ביטול כלי 
(צל''ח    להסירו משם כדי שלא יתבטלאם נתן כלי תחת תרנגולת שמבטלו מהיכנו ע''י ביצה הנולד שיפול בו, י''א שחייב 

(בכלי שהוא תחת שמן שעדיין לא נטף) פמ''ג חת''ס הגר''י פיק ביה''ל (רס''ה ד' ד''ה אבל) שפ''א הגרחפ''ש מגי''ס רש''ב 
גרשז''א צידד שכבר עבר האיסור כשנתנו שם וא''א לתקנו, ובפרט אם הניחו שם בשוגג, ומסיק שכיון שכמה כהן), וה

 פוסקים הכריעו לאיסור יש להחמיר.
מוקצהי''א   מלטלטל  מהיכנו  כלי  לבטל  אויערבאך   שעדיף  הגר''ש  מגי''ס  שם  וביה''ל  שם  רע''א  ד')  (של''ה  (מג''א 

(כ''ב ארחו''ש), ופמ''ג העיר שכיון ש יש בזה לתא דבונה וסותר לכאו' הוא יותר חמור, וכ''כ או''ש ורב נבנצל, ושש''כ 
הערה קט''ו) כ' שעדיף להריק פח ולהשתמש בו שוב, מלקחת כלי אחר שאינו מיועד לכך ולשים לתוכו זבל, אבל בדפוס  

שהביטול כלי בגמרא עדיף מטלטול  חדש (הערה קכ''ח) הביא מהביה''ל שעדיף לבטל כלי מלטלטל בידים, וביאר שבו''י  
 בידים אבל לא מצינו במג''א להקל בביטול בידים מטלטול בידים, ותהל''ד כ' שהמג''א הקיל רק בביטול כלי לשעה.

משום ביטול כלי מהיכנו (בא''ח (אא''כ יש שם גם היתר) הליכות    לתת קליפות ועצמות לתוך צלחתיש מחמירים שלא  
 עולם הגר''ש דבליצקי שש''כ (בצלחת חד פעמית מותר) ילקו''י תשוהנה''ג מגי''ס הגרי''ב (אא''כ לא איכפת 

ועתידה לזורקה), ויש מקילים (הגרחפ''ש (לא אסרו כשהוא כדרך ההשתמשות  ליה לנער מיד כגון שגם המפה חד פעמית 
בחול) הגר''צ ובר (שדעתו לנערו) שלמ''י ארחו''ש (אם יכול להוליכה מיד לפח), ומגי''ס כ' שאינו רוצה לנערו עד שיצטבר 

וזהו ביטול לשעה שמותר רק במקום ה פסד מרובה ע''ש עוד,  הרבה ואינו רוצה לנערו במקומו רק כשיוליכם לאשפה 
  ותלוי גם בהנידון של בסיס באמצע שבת וגם בנידון ביטול בגדו ושלחנו לכמה פרוטות. 

ובשבת אחר האכילה יסיר השלחן וממילא נמצא שהכלי עומד המג''א הביא ממהרי''ל להקל לשים כלי תחת השלחן  
ליקח ההיתר מהכלי בשבת ר והיתר מערב שבת  , והביאו מ''ב והפוסקים.  והקיל המאירי בכלי שיש עליו איסותחת הנר

כיון שאינו ביטול בידים אלא ממילא (וכ''כ חו''ש שש''כ הגרח''ק ארחו''ש שלמ''י    אע''פ שעי''ז נשאר עליו רק איסור
בידים אם זהו עיקר כונתו ואינו גרמא כמו בציור המהרי''ל.    פסק''ת ה'ל שב''ש), והגרחפ''ש חילק שזה נקרא מעשה 

אע''פ שנשאר שם רק התפילין כיון שהוא רק גרמא, וכ"כ ילקו"י, ולכאו'    להוציא טלית מתיק התפיליןהגרח''ק  והקיל  
 גם הגרחפ"ש מיקל כאן. 

מחמירים   עצמה ויש  מגי''ס    בשבת  ערוה''ש  (גר''ז  הנרות  תחת  ויישאר  אח''כ  שיסיר  השלחן  תחת  הכלי  ליתן  שלא 
ו מותר גם בשבת דעדיין הוי רק גרם.  והקיל הגרשז''א להניח היתר ואיסור  ארחו''ש), ופמ''ג העיר על מהרי''ל למה אינ 

 על בסיס גם בשבת עצמה ולהסיר אח''כ ההיתר, אבל לכאו' הפוסקים הנ''ל יחמירו בזה.
באופן שמותר לטלטלו עי"ז, ותורת שבת כ' שהקיל    ליתן כלי תחת הנר לקבל שמן אם יש בכלי גם היתרהמ"ב הקיל  

כמו שמותר לטלטלו כה"ג ע"י ההיתר רק במקום פסידא כשא"א לנער, והסתפק בזה שש"כ   פסידא   רק במקוםבזה  
 והביא התורת שבת.
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אסורים משום שהם נולד גמור (בא''מ הגרשז''א הגריש''א שבה''ל חו''ש שש''כ הגר''ש   שמים המטפטפים ממזגןי''א  
והגר''י   שב''ש),  הל'  מוקצה  הל'  ארחו''ש  שלמ''י  נשמ''ש  שבה''ק  אויערבאך  הגר''ע  קופשיץ  הגר''א  רבבו''א  דבליצקי 

 פקו אולי זהו כמי גשמים שמותר. שפירא מיקל, ומשנ''ה והגר''צ ובר הסת

משום ביטול כלי מהיכנו (שבה''ל חו''ש רש''ב כהן שבה''ק הל' שב''ש ועוד),    להניח כלי לקבל המים המטפטףולפ''ז אסרו  
שיטפטף לתוכו מהמזגן (הגריי''פ הגריש''א (מה שיטפטף קמא קמא בטל) שש''כ   יתן מים בכלי קודםויש מקילים ע''י ש

שמים מזוקקים מהמזגן הוי כאינו מינו עם המים הרגילים שנתן קודם) שבה''ק (ע''ש ח''א סי' קט''ז, בשם הגרח''ק (
והסתפק בח''ב סי' קל''ח)), ויש מחמירים שזה לא מהני כיון שדבר שיש לו מתירים אחר השבת אינו בטל (נשמ''ש ארחו''ש  

ז גם דשיל''מ בטל (שבה''ל נשמ''ש) אבל עדיין צ''ב אם  שא  עצה לשום משקה שאינו מינוהגרי''ב הל' שב''ש), וי''א שיש  
 אסרו משום אין מבטלין איסור לכתחילה, וע' צי''א ז' כ''א א' וו'. 

ואז יהיה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר (משנ''ה רש''ב כהן ארחו''ש הל' שב''ש   עצה להניח בכלי דבר היתרויש עוד  
לה כיון שחייב לנער ואסור לטלטלו אא''כ א''א לנער, וע' לעיל מש''כ מנחת  ועוד) אלא שעדיין יש לדון שאין זה לכתחי

שבת ושש''כ בזה, וכן העיר הגריש''א וכן העיר הגרי''ב שלשים שמה פחית טונה לא יעזור שאינו מקומו אלא ישים בדלי  
 כוס וכדומה. 

דבליצקי רבבואא הגר''ע אויערבאך חו''ש    י''א שאסור להשתמש בו (הגר''ש  toilet tank  צינור המזגן מחובר לניאגרהאם  
(בדיעבד אם כבר עשה כן מיקל משום כבוד הבריות)), ויש מקילים (הגרח''ק (אולי משום ביטול, ע' לעיל) הגר''א קופשיץ  
(אינו נחשב השתמשות) הגר''צ ובר), וי''א שהגריש''א החמיר וי''א שהקיל אם הוא רק מעט מים שאין מתייחסים עליהם  

 להוריד המים בשינוי.  ושבה''ל כ' לכתחילה לא לסדר כה''ג.   ועדיף

ונחשב ביטול כלי מהיכנו,  לשים מוקצה מחמת גופו או מוקצה מחס''כ על גבי כשמל''א  ביה''ל בשם פמ''ג מחמיר שלא  
 וכ''כ הפוסקים.

ש מקילים (רמב''ן תורי''ד  יש אוסרים משום ביטול כלי מהיכנו (תלמיד הרמב''ן, חו''ש), וילשים כשמל''א על כשמל''ה 
 רשב''א ריטב''א תהל''ד שש''כ מנח''א ארחו''ש (והביא גם החולקים)). 

 י''א שמותר לטלטלו (תורת שבת), ויש אוסרים (תהל''ד שש''כ). כשביטל כלי מהיכנו ואח''כ נשמט המוקצה מאיליו

ש''ה י''א) ערוה''ש שפ''א הגריש''א) והחמיר  (רשב''א (קכ''ח:) מג''א (  ספק ביטול כלי מהיכנוהחמירו הפוסקים לאסור  
כיון שמתחילה אסרו על הספק, ואשל אברהם מבוטשאטש צידד להקל בספק, וע' ב''ח    בספק ספיקאהגרשז''א אפילו  

 (ש''ה ו') שכ' שהרשב''א החמיר אבל לרש''י ורמב''ם מותר.

 ביטול כלי מהיכנו, והביאו רש''ב כהן. אסור גם משום  להניח חפציו על אילן מערב שבתבאג''ט החמיר ש

אינו ביטול כלי אע''פ שעי''ז אסור לפתוח אותם (תהל''ד (שאדרבה אם אסור זהו ג''כ ביטול  לנעול דלת או חלון בפני נר  
 כלי) הגרשז''א (כיון שאינו נוגע בכלי)), אבל צידד תהל''ד לאסור להניח מוקצה במקום שעי''ז א''א לנעול הדלת או חלון.

 (חינוך רי''ו שו''ע (ש''ה י''ט) ופוסקים). לבטל כלי מהיכנו לצורך צער בע''חהקילו הפוסקים  

 , ואבנ''ז מחמיר. ביטול כלי במקום מצוהצידד רע''א (יו''ד כ''ח על ש''ך י') להתיר 

 
 

 חזון איש סימן מ''ח אות ז'
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  כבוד הבריות             סימן שי''ב 

  
  

 .גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורהאיתא בגמ' (ברכות י''ט:, שבת פ''א:) 

, ולקבור  וכדומה שהם ממונאהשבת אבידה  בקום ועשה, ודוחה    דרבנן, וגם דוחה  בשב ואל תעשהומסיק הגמ' שדוחה רק  
 של כהן ונזיר.  איסור לטמאותמת מצוה דוחה  

 בין איסור קל. איסור חמורכ' הישועות יעקב שדוחה כל איסורים דרבנן בין 

דרבנן, וכ''כ פמ''ג (שי''ב משב''ז א', וש''ח א''א ס''ק ע''ט) שדוחה    ב' איסוריםכ' תוס''ש שגם דוחה מעשה שעל ידו עובר  
  . ת וע' דרבנן (וכ''כ טל תורה ביה''ל כה''ח ועוד)ע' ול''ת דרבנן וכן כמה ל''

  (פמ''ג).  בעידנאאי''צ להיות 

  .כשפשע והכניס עצמו להמצבאבל החמיר הפמ''ג שאינו דוחה 

  דוחה.  ס' כבוד הבריותהחמיר ישועות יעקב שאין 

יות לאפשר לו להשתתף החמיר להורות נתן שאין עונג שבת ואוכל נפש נחשבים כצורך כדי להתיר דרבנן בשביל כבוד הבר
  בסעודה עם אחרים.

  שעיקרה מן התורה, והביאו ארחו''ש.  מלאכה שאי''צ לגופההחמיר הגר''ז עפ''י הראשונים שאינו דוחה 

)  החמיר אורל''צ, אבל הרבה פוסקים הקילו (א''ר פמ''ג (מצדד להתיר) שעה''צ (שכ''ב ס''ק י''ב  דאו' ע''י שינוי לדחות  
עפ''י   ל''ג  (י''א הערה  יבי''א ארחו''ש  שש''כ  נייר קינוח במנעל)  שהתיר להוציא  ברבבו''א  (הובא  לבושי מרדכי חזו''א 

וי''א שהגריש''א הסתפק בזה, וע' שפ''א (פ''א. ופי''א:) ומגי''ס (על    ,הגה''א ושעה''צ הנ''ל ובשם הגריש''א) שלמ''י ועוד)
  שמירת שבת כ''ג אות ז'). 

גם כשהוא חמור כגון מלשאיצל''ג (תפא''י ח''א מ''ב (ש''ב ס''ק ל''ו ושעה''צ מ''ד) מנחת    ''י אמירה לגוי על דרבנןעהקילו  
(מקור חיים שואל ומשיב מנחת שבת כה''ח),    במלאכה דאו'שבת שש''כ ארחו''ש רב ריביאט), ויש מקילים ע''י גוי גם  

, ובפרט לצורך סעודת  במקום צורך גדולכ''ג הערה קע''ה), ויש מקילים  ולכאו' מהמ''ב הנ''ל לא משמע כן, וע' ארחו''ש (
י לעשות בשינוי בין אם יעשה כן או לא, ויל''ע אם אפשר להקל כשפשע ונכנס  ו שבת (שיש לצרף העיטור), ועדיף לומר לג

  לזה. 

, ומבואר ברש''י  חמת גופומוקצה מלצורך כבוד הבריות, ומבואר כן בגמ' לענין אבנים שהם    לטלטל מוקצההקילו חכמים  
שמותר גם בכשמל''א, וע' ר''ן שהק' שבלא''ה מותר שהוא לצורך גופו, וי''ל שכונת רש''י שהוא מוקצה מחס''כ והיינו  

, וכ''כ הלבוש, אבל שלט''ג מיקל, וכ''כ מ'ב (ס''ק במוקצה מחס''כדוקא כשמלאכתו לאיסור, והחמיר הב''י שלא התירו 
  העיר תהל''ד על הב''י מהשלט''ג שמיקל.ו'), והגרשז''א, וכן 

שמש ומגן מלכים   (שרגה''מ (וכן צידד ברית עולם ובאזנ''ד)  שיקנח רק במיםלקנח י''א    ששכח להכין נייר טואלטמי  
וי''א   ועוד),  (אם אפשר)  ולזרקו אח''כאמניך  בלי לחתוך  להשתמש עם הגליל  (הגרח''ק מאור השבת מלכים    לאסלה 

לקרוע ועדיף לבקש שיקרע בשינוי (ע'    לבקש ברמז מגוישר  פין אחר אנ ב ריביאט חו''ש), וכשא''א בעאמניך רש''ב כהן ר
שיקנח במגבת שרגה''מ מלכים אמניך ברית עולם שש''כ ארחו''ש רש''ב כהן רב ריבאט ילקו''י ועוד), ואבני ישפה החמיר  

  יכנו ולפעמים ג''כ חסרון של כבוד הבריות. אסור באופן אחר, והעירו שזה הוי ביטול כלי מה  כיוכיון שאפשר בה

ע' פסק''ת סדר העדיפויות: לקנח במים, בנייר עיתון, להביא נייר חתוך ע''י גוי דרך כרמלית (רה''ר שלנו), להביא בעצמו  
דרך כרמלית בשינוי, ישתמש בנייר חתוך (כגון הראוי לכתיבה אע''פ שהוא מוקצה), ישתמש בנייר טואלט ולא יקרע אלא  

  ם א'. עיזרקנו למים, יתלוש הנייר בשינוי שלא בניקובים ועדיף רק פ

לעשות השתדלות לימנע  , ונ''מ אם צריך  הותרהוי''א שהוא בגדר    דחויהי''א שכבוד הבריות שדוחה איסור הוא בגדר  
  ממצב זה.

ש שאע''פ  כ'  הבריות  החו''י  מ''מ  כבוד  כפרהדוחה  וכ'  צריך  הביאו  ודע''ת  תוס''ש,  והביאו  נתן  ,  להורות  ונקט  וצ''ע, 
וכ''כ כה''ח שאינו נראה כהחו''י   יותר,  וכ' כיון שאמרו חז''ל שמותר אי''צ לחשוש  ישע השיג עליו  כהחו''י, אבל בגדי 

''ש הביא המחל', וכ' שלפי החו''י  הפוסקים ומ''מ ישתדל שלא לטלטל המוקצה אם אפשר בענין אחר, וכ''כ ילקו''י, ונשממ
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בשביל  יש ענין לבעל נפש שלא לסמוך על קולות בשביל כבוד הבריות, אבל סיים שפשוט שאין לעצור עצמו מעשיית צרכיו  
  שרוצה להחמיר. 

  ולא בכל העולם, ע' סי' שכ''ב ס''ק ט''ז שאוסר במקום שאינו נחשב לו לגנאי, ורואין   שתלוי בהאדם עצמובמ''ב משמע  
, ובסי' י''ג ס''ק י''ב הביא מהאחרונים שתלוי ברצון האיש אם הוא מתבייש או לא, וע'  עכ''פ לחומראמכאן שתלוי בו  

מג''א (שכ''ב ס''ק ד') וערוה''ש שם שאסרו במקום שאינו נחשב לגנאי, והעיר תוס''ש שאינו תלוי בהמקום אלא ברוב  
אלא ר''ל בהמצב שהאיש הזה מתבייש או אינו מתבייש וכנ''ל.  ותוס''ש  העולם, והמ''ב ביאר שכונת המג''א אינו על מקום  

  נקט שכיון שהתירו לא חילקו, ולא משמע כן בפוסקים, והמ''ב חולק. 

לצורך כבוד הבריות כשהוא מדרבנן כגון מכרמלית לרה''י (תוס''ש א''ר תפא''י ח''א גר''ז מ''ב ערוה''ש    בהוצאההקילו  
ולא רה''ר, וכ''כ מ''ב שאין להקל בר''ה דידן אע''פ שיש דיעות   כרמלית לכל הדיעות רק כשהוא ועוד) וכ' הח''א שהקילו 

כיון שאיסורו הוא רק דרבנן.  וכן    להוציא מרה''י לרה''י דרך רה''רשהוא רק כרמלית, וכ''כ דע''ת.  והקיל דע''ת גם  
  'ק). (וכ''כ ארחו''ח כה''ח שבה' הוצאה פחות פחות מד' אמותהקיל פמ''ג ב

משום כבוד הבריות (וכן צידד בנתיבות שבת),   שלא להודיע למישהו שנפסקו חוטי ציציותיובתורת רפאל צידד להקל  
לטלטל מוקצה    לחרשואג''מ (אה''ע ד' ט' ג' ד''ה וכעין) החמיר משום תקלה או כיון שאם היה יודע היה עובר.  צי''א הקיל  

דול מזה שהוא עם אנשים ואינו שומע מה קורה ואינו יכול להשיב למה  זיון ובושה גמשום כבוד הבריות שלו שאין ב
  ששואלים אותו. 

י', וצריך מחשבה לסותרו במוצ''ש אבל בשבת   בנין ארעי מותר לכבוד הבריות כמבואר בגמ' ביצה ונפסק כאן בסעיף 
מג''א ס''ק י' וגר''ז ואבנ''ז), וא''ר אסור לעשות לכבו''ה (ע'    אהל ארעיאסור לסתור אע''פ שהוא רק בנין ארעי (הגרח''ק).   

ומאמ''ר מקילים, וכן נקט המ''ב וכה''ח, וע' מחצה''ש ס''ק י' שהעיר כיון שאם יעשה הגג תחילה מותר למה צריכים  
  להקל משום כבו''ה. 

רועה שהוא חורש  דרבנן משום כבו''ה כגון להטיל מ''ר על שדה שאינה ז  בחורש  הקיל  בחזו'''א (שביעית י''ח ב' ד''ה ולפ''ז)
    לש.וע' חזו''א (או''ח נ''ח ח') לענין   כלאחר יד ואינו מתכוין.

בשער  לצורך    סחיטה  האףהקילו  ויש  קינוח  ששתה  אחר  שמותר  ה''ה  אם  תוס''ש  בשם  מחצה''ש  והסתפק  משקה  , 
  . , והגרח''ק כ' שיוריד רק מלמעלהבשפמו

  וכ' לדקדק לקנח בנחת שלא יהא פס''ר.  אסר נשמ''ש  שיתלוש שערלקנח עצמו באופן שהוא פס''ר 

מותר   אם  הפוסקים  איפור  דנו  עם  והגר''ד  לטבול  בדיעבד)  גם  שחוצץ  (ס''ל  הגריש''א  ואסרו  ברכות  ז'  בתוך  לכלה 
  פיינשטיין, ויש מקילים בשעת הדחק גדול (הגרנ''ק הגרחפ''ש, בסוג שלא ימס), וכן הקילו הגרמ''ש קליין והגרש''ז אולמן 

, ובא''מ התיר לומר לגוי לצבוע לה אח''כ ולא תסייע, והגרש''ז אולמן פקפק שקשה לא לסייע ועדיף לטבול  מעיקר הדין
  א הקיל לטבול לפני שבת."עם איפור שאין בו ממש שמותר מעיקר הדין, ומשנ''ה כ' לדחות הטבילה למוצ''ש, ורבבו

וכ''כ  גשבת וה  מ''מ הקילו מנחת  שכשמקנח יצא דם על הניירמי שיודע   וגם משום כבו''ה,  רנ''ק עפ''י כמה צירופים 
  . לקרוע הניירלהקל   ןילקו''י.  וע' לעיל לעני

  , וצ''ב. רק לצורך קינוחע' מ''ב ס''ק כ''ה ושעה''צ ס''ק כ''ח שהתירו טלטול מוקצה 

''כ תוס''ש מ''ב (שכ''ב י''ד)  משום כבו''ה שלא יראו בשר בין השיניים, וכ לטלטל קיסם מוקצה לחצוץ שיניוהקיל מג''א 
  וערוה''ש. 

רך מקומו, וי''א שהוא מוקצה מחמת גופו ותלוי  ולצ   טלטלוכשמל''א ומותר לשל  י''א שהוא רק מוקצה   סבון שעל אסלה
תחילה, ואבני  כבהנ''ל אם התירו טלטול מוקצה שלא לקינוח.  והקיל משנ''ה כיון שאינו ממש צובע רק שמחמירים ל

א רק כשמל''א, וחו''ש הקיל משום כבו''ה ועדיף צובע דרבנן ואולי נחשב רק דרך גרמא להסירו בטלטול  ישפה הקיל שהו
  בוגפו ואם א''א יטלטל בידים.

  הגריש''א שש''כ). כלאחר יד לקרוא לה ( לצלצל בפעמוןחולה שצריך עזרה מאחות כשנצרך לנקביו מותר 

במקום כבו''ה (הגרשז''א הגריש''א הגר''ש מילר רב בעלסקי.     motion detector  בחשמל שנדלק ע''י חיישןיש להקל  
בכל אופן שאין זה צורך כבו''ה, ופני מבין ונשמ''ש הקילו ע''י אמירה לגוי כשבאמת יש בו   להדליק האורואסר שרגה''מ 

 משום כבו''ה. 

 


