
 

 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 
 עצמות וקליפין.אע''פ שלא היתה עומדת לכך, ומותר לטלטל 

 

 )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.

 

 … ככר או תינוק ומטלטלו'  (  גמרא שבת דף ל: 'שלח שלמה לבי מדרשא3
 

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

 )קכ''ד.((  גמרא שבת דף קכ''ג: 'ת''ר בראשונה היו אומרים … אפשר כר' אלעזר' 4
 

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 ב(  ב''י סימן ש''ח 5
 

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

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

 

 (  שו''ע הרב סי' ש''ח סעיף ב' וג'6
 

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

 

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

שלא לצורך כלל שגזירת נחמיה היה דוקא על כלים, ודבר שאינו   לולפי 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
 

 סימן ש''ח סעיף ג' וד', (  שו''ע9
 ט', –וט''ז ס''ק ב', ומג''א ס''ק ה' 

 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 

 

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

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

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

בתשמיש והביא שיש   םתדיריששלא לצורך כלל, וכן מיקל המ''ב בכוסות קערות וצלוחיות וסכינים    יםואוכלין מותר
מחמירין.  מחל' בתפילין אם מלאכתו לאיסור או להיתר, ושופר מלאכתו לאיסור, ולולב מוקצה מחמת גופו, וקדירה 

לצל ע''י גוי, ומותר ע''י  מלאכתו לאיסור, וכשפינוה מותר לסלקה משום גרף.  מלאכתו לאיסור מותר מחמה
שלא יפסד.  והיתר לצורך גופו הוא רק כשאין לו כלי היתר להשתמש בו )ומשמע   הוא  שישתמשו בו אע''פ שעיקר כונתו

מותר אפי' לצורך המוקצה כגון לדוחפו  טלטול בגופובשעה''צ לאסור גם מלאכתו להיתר כשאפשר לו בלי הכלי(.  
גר''א מג''מ ודה''ח מקילין אם לא ינדנד עי''ז, וליקח היתר מע''ג הרך המוקצה ולצו נגיעהברגליו, ומג''א אסר 

 המוקצה מותר גם כשיתנדנד דהוי טלטול מן הצד, וכן מותר לטלטלו ע''י ניפוח.



 

 מוקצה   2

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

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

אבל דבר שאינו מוכן פשוט שאסור בשימוש וטלטול משום שחסר הכנה ויש אסמכתא מפסוק  ,כלים של נחמיה
וממילא אסורים גם בשימוש , והכלים שאסר נחמיה בטלטול עכשיו שנאסרו בטלטול אינם מוכנים לשימוש לאוסרו

  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

איסורו, וכ"כ המ"ב )ס"ק כ' וביה"ל סעיף ג' ד"ה קרדום, ורס"ה סעיף ג' ד"ה מפני(, וע' ערוה"ש סעיף ח', אבל 
השלמה מאורות ריטב"א )קכ"ד: )וכ"כ שיטה להר"ן מאירי    ו מוקצה ואסור רק מחמת גזירת נחמיהאינהראב"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 הלכה( 10

 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' 

 

 

 

 

 

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

 מדעתו. 

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

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

רת יאבל בגז עת רק אם עיקר שימושו הוא לאיסור,ד, 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"שבזה    ךאם שיי
 בר שאינו מוקצה. דרק ב היתר הואשה

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

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

רס"ה ס"ק ג', וש"ח ס"ק י' והערה כ"ג, וס"ק ל"ב, סי' שערי מוקצה )סי' י"ח( שהאריך בזה, וכן בשולחן שלמה )ע' ו
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

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

הקילו תלוי בהנ"ל שלפי הגר"א במוקצה אין היתר ורק משום שהוא גזירת כלים  גדר היתר צורך גופו ומקומו
, 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"מבמלאכתו לאיסור שכיס מקצה דעת יותר ואסרו כל תשמישים משא"כ 

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

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

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

 הגרשז''א )בשלמי יהודה ושו''ש( הגריש''א אזנ''ד שבה''ל(.



 

 מוקצה   4

 סי' ש"ח סעיף ה', ושו"ע סעיף ה ומ"ב ס"ק כ"ז ( רשב"א שבת דף קכ"ג. ד"ה הא דתנן, ב"י 11
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

חו''ש  אינו מוקצה )רשב''א פמ''ג דה''ח גר''ז מ''ב )ס''ק כ' וס''ק כ''ו( חזו''א )מ''ז י''א( שיש בתוכו אוכל קדירה
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
חזו''א חו''ש ילקו''י ארחו''ש(, וי''א שדינה ככלי שמלאכתו להיתר )ח''א )כלל ס''ו סעיף ג'( קיצושו''ע עמק התשובה 
)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 הקדירהוגם 
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 אפיהוכעין 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.

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

זו בהמספריים, וכן החמיר אם חושב''ש(, וכ''כ ארחו''ש )י''ט מ''ה והערה ס''ו( והזהיר שאין לטלטל החלק האסור לא
 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
 ין אחר הרוב.ם הולכיהשימוש העיקרי ואם שניהם עיקרי



 

 מוקצה   5

לפי הרבה פוסקים הוא כלי שמלאכתו לאיסור )מנח''י )ב' כ''ב( בא''מ הגרשז''א )ומותר לשבת בתוכו שזהו  מכונית
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(, א )בא''מ תבמתוכו משום מראית עין וזילותא דש
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  

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

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

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

נו נחשב צורך המותר )בית ארזים ילקו''י המכונית כגון המושבים וכו', וי''ח על זה שלצורך כלי אחר שמלאכתו לאיסור אי
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.

הדלת שהוא מוקצה(, ולהרבה פוסקים י''א שמלאכתה לאיסור כמו המכונית )מנח''י כיון שמשמש ל  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 

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

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

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

 

 )ופמ"ג משב"ז ריש סימן ש"ח אות ב', ואש"א שם ס"ק ה'(, ( 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 חו''ש הל' שב''ש ועוד(.  ואם ריסודי ישורון הגרשז''א הגרחפ''ש שבה''ל שש''כ א

( שלמי ככלי המיוחד לדפוק על הדלתהגריש''א ) י''א שאינו נחשב מלאכתו לאיסור )הגרשז''אדחול או זילותא דשבת 
שאינו מיוחד לשבת( שלמי יהונתן(.  מברשת ( הגרח''ק )כלי מדידהיהודה( וי''א שנחשב מלאכתו לאיסור )הגרחפ''ש )כ

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

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

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

שהם בכלל זה, וכן כלי פטיש ומחט פשוט בכלי שעיקרו הוא למלאכת איסור כגון  גדר כלי שמלאכתו לאיסור
כשמיוחד לאיסור כמטה המיוחד ללים בזה )שבות יצחק )וכן ככגון נר וקדירה נשהשימוש 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 טלפוניםספר 
כתובת( שש''כ הגרח''ק רב נבנצל שלמי יהודה טלטולי שבת ילקו''י ארחו''ש פסק''ת(, וי''א שמלאכתו להיתר )בא''מ )אין 

כתובות(  שהמלמד אומנות( שבה''ל )כיון שיש שימוש היתר לחפ מתקשרים על ידו רק מבררים המספר טלפון, וה''ה כלי
 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 דבלשזה  ומ''מ הקיל לחפש כתובת    ,עובדין דחול
שמשתמש בו כל הזמן לצבוע הוי מלאכתו לאיסור,   סולם של צבעיאבל    ,לו הרבה תשמישי היתר ולם ישסהוסיף שסתם  

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

רחו''ש כיון שאסור משום שטרי הדיוטות ממילא מלאכתו י''א שמלאכתו לאיסור )שש''כ א cook books ספרי בישול
 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 היתרנ''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 
יהונתן הל' שב''ש(, ויש מקילים )הגרשז''א חו''ש הגרח''ק(, וכן הקיל הגרשז''א לבן חו''ל שאצלו הוא יו''ט שני ליתן כלי 

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

.  כשאביו דואג על הכלי שמא יגנב או , וע' להלןגופו)לתינוק או לגדול( אינו נחשב לצורך    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. צורךלטלטלו לספק הקיל הגרח''ק 

, 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  
ינמן הקיל )וכ''כ ים יששכר תהל''ד בית ארזים הגרשז''ד גרוס שלמי יהונתן(, והגראי''ל שטי  לצורך שאר מוקצה גמורא'(  

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

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

מותר )בית ארזים הגרשז''א )לסגור דלת מכונית לשמור על חפצים המותרים( הליכות עולם ילקו''י הל' שב''ש  להיתר
שמלאכתו לאיסור   ורב באדנר אסר לקחתו מע''ג כלי שמלאכתו להיתר שמתחיל להשבר מחמת כובד הכלי  ,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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כ רדב''ז שו''ש ערוה''ש(, וברש''י )קכ''ב: במדרש שכל טוב )שמות ט''ז( מבואר שר''ל לצורך גופו של אדם )וכ''  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'

לעשות בגוף  תולדות שמואל(, והגרשז''א ביאר בהפמ''ג שר''ל לשניהם ( 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(

יהונתן ארחו''ש פסק''ת(, ויש מקילים )בא''מ עפ''י מאירי הגריי''פ יבי''א מגי''ס ילקו''י(, והעיר אזנ''ד שלפי ראיית 
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 טרחאוכ' 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
קי''ל כר''א שי''ל  אשהעיר קצוה''ש, ותי' הגרי''ש עפ''י הטענה שללטרוח וכמו  א אפילו כשצריךושל המ''ב מוכח שה

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

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

  .דמשמע בתוס''ש שאע''פ שהוא כבר בידו מ''מ להשתמש בו נחשב כטלטול חדש

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

שדבר שמצערו כשהוא חממה שנחשב לצורך מקומו כיון שמפריע כשהוא שם מחמור כשהבההיתר ליטול מרדעת מעל 
)אג''מ ה' כ''ג )לענין  לטלטל מאוורר כשהרוח הנושבת מפריעונחשב לצורך מקומו להסירו.  וי''א שמטעם זה מותר שם 

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

)כשיזיק לבריאותו אפשר לסמוך על הים יששכר( משנ''ה )אוסר ארחו''ש(, ויש אוסרים לטלטל המאוורר המפריעו )בא''מ  
קל בהתפילין המונעים יע רעש המפריעו ומיצל( הל' שב''ש )אוסר במאוורר שמשמלנייד שמצ במאוורר וכן בטלפון

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

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

הקיל הגרח''ק להזיזו וכ''כ סוכת חיים עפ''י הים פלאפון שנפל לכיור וא''א להשתמש בו שלא להפסיד להפלאפון 
 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(

 



 

 מוקצה   9

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 המוקצה( מגי''ס )יכול  שלחן אחרלהשתמש עם  הגרח''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  

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

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

פסק''ת שלמ''י משנת שבת(, ומגי''ס כ' שהתי' דוחק גדול ע''ש, ולמעשה המ''ב ס''ק נ''ז הביא מהא''ר  )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

ארחו''ש )י''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( 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 

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

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

לשומרו סק כאן בסעיף ג', וכן אסור לטלטלו  כמבואר בהגמ' )קכ''ד.( ונפ  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

תנינא )ר''ן ריטב''א(.  והגרשז''א )מנח''ש  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 איסורסו''ס ט''ז( כ' שאסרוהו 

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

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

 , והמנחת פיתים פקפק בזה וביאר המג''א באו''א.ילקו''י ארחו''ש(

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.

 'ש כ' שה''ה שמותר בלי הפסד.)ערוה''ש תורת שבת רב באדנר(, ובארחו'הקילו 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  
להערים ולשבת בהמקום כדי שיחשב גר''ז חזו''א שבה''ל ילקו''י.  והקיל הגרח''ק  (ע"ש 3הובא לעיל עמוד  )ס''ו ד'
 כשרוצה לטלטלו לצורך מצוה. מקומולצורך 

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

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

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

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

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

 הביאו הפוסקים ראיות להחמירשיש 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' 

נו בגמ' שאסור מ''מ כיון שלא מצינו שהוא מותר אין כמו שאסרו כשמל''ה שלא לצורך כלל מטעם שאע''פ שלא מצי
 להתיר שכשגזרו גזירת כלים אסרו הכל ואח''כ התירו דברים מסויימים.

מהחילוק בין צורך גו''מ לצורך מחמה לצל שאסרו כל שהוא רק לצורך הכלי והתירו כל  והביאו הפוסקים ראיות להקל
 הוא מפני שאינו צורך שבת ולפ''ז יש להתיר כל שהוא לצורך שבת.  שהוא לצורך הגברא, ועוד שהטעם שאסרו מחמה לצל

, 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 להלן  וע' ארחו''ש )י''ט הערה י''א   מוקצה הנמצא במקום שאינו מתאים לשבת נחשב גרף של רעי.אולי כל  

 לדון אם כל צורך שאינו רק לשמירת הכלי מתיר טלטול או דוקא לצורך גו''מ.
)בא''מ הגריש''א הגר''ש אויערבאך( ויש מחמירים )שש''כ  כשמתבייש מחמת הכלי שנחשב צורך מקומויש מקילים 

וע' שו''ש שהגרשז''א הסתפק אם מחמת )ובדפו''ח הוסיף שיש מתירים( תשוהנה''ג הגר''צ ובר הל' שב''ש רש''ב כהן(, 
 בושה נחשב צורך מקומו וצידד שזה שהוא צריך שהמקום יהיה פנוי נחשב צורך מקומו.

, וכ''כ רבבו''א(, ולכאו' זהו תלוי בהנידון הנ''ל, והגרח''ק אמר שינער ידו לקחת עט מתינוק שמשחק בוהקיל הגרשז''א 
להחליט להגביה התינוק וכיון שהעט מעכבו מלהגביהו נחשב צורך מקומו כדי שיפול, והגיר''ש אמר שאפשר להערים ו

 לקחת העט ממנו.
)רע''ט ס''ק י''ג ד''ה ז''ל( שאינו נחשב צורך  שנחשב לצורך מקומו )תהל''ד י''אלטלטל כלי כדי שאנשים לא ינזקו ממנו 

)רע''א סי' רע''ט על המג''א ס''ק י''ב( חזו''א מקומו אא''כ הוא כדי לעשות דבר במקום זה( אמרי בינה(, ויש מקילים 
 )מ''ג ז'( ארחו''ש(.

הוא מוקצה umbrella  מטריה  נחשב כשמל''א )אזנ''ד הגריש''א שלמי יהודה ארחו''ש(, וכן    toothbrush  מברשת שיניים
ש''ב כהן שלמי יהודה רב )בא''ח כה''ח ילקו''י מנחת שבת הגר''ז אויערבאך )וכן אופניים כיון שנהגו שלא להשמתש בו( ר

)שש''כ )מותר לצורך  פלאפון)הגר''ע אויערבאך ארחו''ש(, וכן  מדיח כליםבאדנר רב ריביאט ארחו''ש הל' שב''ש(, וכן 
גו''מ כגון לטלטלו בשבת שלא יפריע לו הצלצול( הגר''ע )ושינויי הסימון של הקליטה וכדומה ע''י טלטולו הוי מתעסק 

'ג הגר''א קופשיץ ועוד(, ויש מחמירים שלא לטלטלו משום זילותא דשבת )הגריש''א( ויש חוששים וגרמא ומותר( תשוהנה'
שאסור מדינא ומשום פירצה )הגר''ש אויערבאך( והביאו ארחו'''ש אבל מיקל מדינא )י''ט מ''ד וכ''ז והערה ס''ה(, וע' 

 פסק''ת )ש''ח אות ו'(, וי''א שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס.
 ארחות שבת פרק י"ט הערה י"א                                                                   שבת סי' של"ז ס"ק ו'תוספת 
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 עודה בידו 
 

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

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

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

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, וספר תוספת שבת 
 , ושם סעיף רי''בבהקדמה לסי' ש''ח ד''ה ואגב, ושונה הלכות סי' של''ט אות י', וארחו''ש פרק י''ט הערה נ''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 אד''ה אבל( ר''ן רשב''א הגה''א מג''מ מרדכי אגודה רי''ו ריטב''א סמ''ג ארחו''ח אהל מועד(, וכן פסק השו''ע כ

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

, ואו''ש ביארו שהוא משום שעיקר איסור טלטול הוא תחילת נטילת הדבר בידווביאר הצל''ח שטעם ההיתר הוא משום  
ריך עקירה משעה ראשונה על דעת להוציאו שצ 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(.

באופן שתחילת הטלטול והקיל המג''א )ס''ק ז' וס''ק ס' ובסי' רס''ו ס''ק י''ט( להביאו למקום שרוצה כשעודה בידו גם 
כיון שתפא''י קיצושו''ע שו''ש חזו''א )מ''ט ח' ויו''ד רי''ז ה' כגון ששכח ונטלו בידו )וכ''כ א''ר דה''ח גר''ז  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
לה( גר''א )רס''ו על הבו דלא להוסיף עוויש מחמירין כה''ג )תוס''ש )לא מצינו מקור להיתר אלא כשנטל מתחילה בהיתר 

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 וע' ארחו''ש )י''ט ל''ג ובמילואים(, וכ' המ''ב )ס''ק י''ג( שהגר''א 

 'באיסור הוא'הפסד.  החזו''א ביאר בהגר''א שכ' ש םלהתיר רק במקוכ' ויסודי ישורון  ,אומר להחמירהביא יש מי ש
 דלא כהמ''ב שביאר שר''ל להחמיר כשנטלו באיסור. ,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 

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

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

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

)ב''ח מג''א )רס''ו י''ט וש''ח   במוקצה מחמת גופו ומוקצה מחמת חסרון כיסי''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 
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''ח הגריש''א שלמי 

מר למי ושאי''צ ל במקום כבוד הבריות)גר''ז קצוה''ש כה''ח הגרי''ב )וכן  קום הפסדבמיהונתן(, ויש מכריעין להקל 
 שהגביהו בטעות שאינו יודע הל' שבת לזורקו מיד אלא יאמר לו בנחת לשים על השלחן(.

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

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

נראה שמיקל לענין החלה  במ''ב סי' תק''ו ס''ק כ''ט לאב
שהפרישה שאחרי שקרא עליה שם מותר לטלטלה כיון שהוא 
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  לענין נרות שבידו אחר חופה שהיה בכניסת השבת, וע"ש

א לעיל(, ואולי בחלה ונרות שנהיה עליהם שם הלכות )הוב
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(.

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

 הגריש''א שש''כ ועוד(.

 

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

 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(
משום שהוא טלטול בגופו ולא בידים )מנורה הטהורה גר''ז )רס''ו י''ט, וע''ש בקו''א סי' ש''א ס''ק י' ד''ה אפילו( 
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
וצריך להביאו למקום אחר, כיון שהוא בידו מותר  כלי שהוא בסיס לאיסור ולהיתר שלא היה אפשר לנער במקומו

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

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

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 יתקעסעיף ט''ז ד''ה דאסור לגבי  לע כאן מ''ד. ד', ומ''ה. ב'(, וע' ביה''ל

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

התספק פמ''ג אם  נולדבעזהשי''ת, ולענין כשכבר בידו ע' להלן  להמשיך לטלטל מת או גרף של רעיבהטלטול(.  ולענין 
 שייך ההיתר או לא כיון שנולד חמור ממוקצה.

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

כ' א''ר עפ''י ירושלמי גבי לולב שמותר ליתנו לאחר, ומחצה''ש כ' שאינו  איזמל מילה(.  ולענין הובא בסמוך ע"ש כ''ז
שעת הדחק 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 ב

 כשאינו יכול להוליכו בעצמו.
יש מחמירים )תוס''ש )דהוי טלטול חדש( בא''ח דע''ת כה''ח אזנ''ד(, ויש מקילים )פמ''ג 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 מאע''פ ש ,ירובתמה אזנ''ד למה מ''ב לא הביא חומרות התוס''ש בזה ולענין לתת לחו

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

 .ויש מחמירים )ישועויע''ק ערוה''ש שבה''ל(
 חזון איש או"ח סימן מ"ט ס"ק י'                                                  שמירת שבת כהלכתה פרק כ' הערה כ"ז
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וכן משמע סתימת הפוסקים, וע' כה''ח )ס''ק כ''ח(.   גם לחדר אחרהגרנ''ק הקיל כשהמוקצה בידו להמשיך לטלטלו 
וכ''כ הל' שב''ש, ותוס''ש החמיר שנחשב כטלטול להשתמש בהמוקצה שהוא כבר בידו, גם  והקיל החזו''א )מ''ט י''א(
 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'(ו כל זמן שירצהלהשאירו בידוהקיל התוס''ש  
( הל' שב''ש ארחו''ש )ושם בשם הגר''ש אויערבאך שעומד לפוש ע''ש 13הובא לעיל עמוד י''ט( דע''ת שש''כ )כ' הערה כ''ו 

)פמ''ג )אש''א ס''ק ס'(  עמד אסור להמשיךשאם  ודעתו להמשיך מותר אבל לא יתעכב לדבר עם אחר אם אי''צ((.  וי''א
( הל' ע''ש 13הובא לעיל עמ' ישועויע''ק גר''ז )עמד לפוש שלא לצורך הליכה אסור( יסודי ישורון שש''כ )כ' הערה כ''ז 

''י (, והעיר שבו(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, רש''ק בחכמ''ש )ש''ח ס''ג( נקט שכל ההיתר לא נאמר 

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 וממקילים סומכין על ההיתר להמשיך כשהההחפץ באיסור, וא''ר כ' שיטלטל  
ן היתר בזה כיון שהחמץ הוא צ''ט י'( כ' שאי יו"ד שלקחו על דעת להחזירו, ופמ''ג )הנהגת הנשאל, ושפ''דכיון מותר 

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

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

וקי''ל שמותר כרבא ורב )כ''כ רש''י רמב''ם רי''ף  מחמה לצלכלי שמלאכתו להיתר יש מחל' בגמ' אם מותר לטלטלו 
רא''ש ר''ן סמ''ג כל בו וכן פסק השו''ע וכל הפסוקים(, וכ' רש''י )קכ''ד: ד''ה דכרבה( שכשמל''ה שרי לגמרי, וכ''כ בביצה 

, וכ''כ השיטה לר''ן )י''ב. ד''ה לפלגו( שלא גזרו על כלים ואוכלים כיון שלא יוכלו לעמוד בהן לבטל עונג שבת ושמחת יו''ט
וקכ''ו:( שמחמה לצל ר''ל שה''ה שמותר בלי צורך, וכ''כ הרא''ה ושלט''ג בשם ר''י, אבל הרמב''ם שמותר לצורך  )קכ''ג:

, וערוה''ש דחה שדרך הרמב''ם להביא מה שכתוב בגמ', שלא לצורך כללגו''מ ולצורך עצמו של הכלי ודייק מג''מ שאוסר  
רק מחמה לצל ולא בלי צורך, וכן הסמ''ג הזכיר רק מחמה לצל, והר''ן )מ''ח.( כ' שכן מוכח  וברמב''ן מבואר שהתירו

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 הפוסקיםתוס''ש כה''ח( והזהיר השל''ה שגם היראים לא משים עיניהם על זה )והביאו א''ר 

הביא   דעת הרשב''אכ' שיש להמקילים על מה לסמוך ומנחהג ישראל תורה.  וב  ואבנ''זבזה 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.

כיון שלא יתעפשו בקצת זמן ומוכח שאם אין צורך אסור  קנים של לחם הפניםממה שהחמירו ב וכיחו להחמירהיש 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  ן פסחמקלות של קרברשב''א וריטב''א.  וכן משמע להחמיר מהסוגיא שם מ
 הזכירו מחמה לצל בהסוגיאממה 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  ,משמע ששלא לצורך כלל אסור לא קאמר הגמ' שחזרו והתירו לגמריהר''ן מדנאסר מתחילה בכל ענין ו הוכיח
 .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    מתעסק בעלמא בלי שום כונה
"מ והר"ן שהבאנו לעיל כגון קנים ומקלות והצלה שאינה מצויה שגם צורך קצת שאינו מתעסק אסור וכן מדיוק המג

מוכח כן )וכן מוכח במאירי ורמ"ך ומקור חיים להחו"י ומנורה הטהורה(, וצידד הגרי"ש שערוה"ש בעצם פקפק על כל 
קיים פסק הב"י לפי שיטת עצמו במתעסק כדי לא לחלוק עליו לגמרי וכידוע מסיפור שסיפרו החומרא ורק מצא מקום ל

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

' מנהגינו להסיר מפה וסכין וקערה מעל הגהות הרמ''ך )על הרמב''ם כ''ה ג'( שכוע' 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 אל אם נהנה לשחק בהחפץ אבל לא  מקרי צורך, ומסורת משה הביא שר' משה חילק והקי

שמטלטל מחמת שיעמום כמתעסק ללא אם יש מציאות כזה, ודן בזה ארחו''ש והביא שהגרח''ק השיב להם שבמקרה 
מה מרוב הרגלו שהחזו''א הורה שזהו צורך ומותר.  והגרשז''א אמר שצ''ע  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 

'א ט''ו( מחצה''ש )ס''ק ט'( ולא לצורך אחר השבת )הלכות קטנות פמ''ג )סי' שי''א )אש' 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

משקפיים שאי''צ להם עד אחר שבת, שהם דברים שרגיל לקחת אתו בלי לחשוב על הצורך, וצ''ע שמ''מ בלי הכנה צריך 
והשיב איני יודע )אסיפת יצחק(, ואולי מה שרגיל שלעולם יהיו עליו  ,כשמל''ה לצורך מחר להיות אסור מצד טלטול

 ומביא אותם עמו בכל מקום גם זה נחשב כצורך קצת.

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

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

שז''א ארחו''ש(, וע' להלן לענין קמח אורז אע''פ שעומדים לאכילה )פמ''ג )משב''ז סוף ס''ק כ''ה( הגר לאכילה עדיין
הקיל ילקו''י, והסתפק בזה  מאכל קפואותפוחי אדמה שאינם ראויים לאכילה אם נחשבים מוקצה מחמת גופו, ולענין 

כגון מלפפונים שמשהה אותם  לאכול אע''פ שאינו ראוי כ''כאוכל 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 ספריםשאסור(.  וכ' הפוסקים ש)ועו''ש הק' שצ''ע מהגמ' בגיטין דמשמע  

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 
ק הגרחפ''ש שהוא מוקצה, פס ספר שמתורגם ללשון שאין אנשים שיודעים לקרוא אותואסר 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
וקצה, ויש מקילים שמגילה אינו מוקצה )עו''ש א''ר אינו מאם אינו כשירה  ה 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

 . 1גט וכתובה ופרוזבול ושטרות מכירת חמץ ושטר תנאים וכתבי קודש שבלו שטעונים גניזהוע' 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

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

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

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

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

שטרי  'קונטהקיל וספרי חינוך של ילדים וארחו''ש אסר מדהתירו יוסיפון רק משום המוסר ויראה שבה, היסטוריה 
 'בשבת, וכן אסרו אי''מ וקונט  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  
(, וי''א שאינו בסופר כשמיוחד ללמוד ממנווכן  לו שימוש אחר, ובמצב של בזיון מותר    שאין  פוואולי הוא מוקצה מחמת גו

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

רות בו מ''מ כיון שראויה להחזירה אסור כמו דלתות הבית צידד מנחת שבת שאע''פ ראוי לעיין בו ולק  נפלה מהדלתוכש
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 

ח''ש ושש''כ פי מנאסור דאתקצאי בין השמשות )הגרח''ק רב ריביאט, וכ''ש ל נפלה בשבתילקו''י(, וי''א שעכ''פ אם 
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 הנרתיקהם מוקצה כלל.  וכן הקילו בא''מ ורש''ב כה''ן לענין  שעכשיו הוא כתבי הקודש שאין ב

וי''א שהוא מוקצה גמור כיון שעומד להתחבר לקרקע, ולפי הבא''מ ורש''ב כהן הוא מותר גם כשנפל בשבת, ויש מחמירין 
 בזה )לוח המוקצה אגורה באהליך )אא''כ המזוזה בתוכה((.

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

 goesשקי''ל שאסור להניחם בשבת, תוס''ש א''ר ברכ''י שו''ש גר''ז    שדינו ככשמל''א )ט''ז )ס''ק ג'( מג''א )ס''ק י''א( כיון
here? בא''ח קצוה''ש הגרשז''א )אא''כ משום בזיון שאז הטלטול מצוה ומותר( יבי''א חו''ש )כיון שמיוחדין ללבישה לשם

ום הדחק )וכ''כ כה''ח ברית ה וזה אסור בשבת( והמ''ב )ס''ק כ''ד, וסי' ל''א ס''ק ב', וביה''ל ד''ה אסור( הקיל במקמצו
עולם שש''כ רב באדנר רש''ב כהן שלמי יהונתן ארחו''ש(, והגרי''ב פסק שמוקצה מחמת חסרון כיס, וי''ח )תוס''ש )כמו 
שכבתי קודש יותר קל משאר כשמל''ה( הגריש''א )גם בזמננו שהם יקרים((, והגרחפ''ש פסק שתלוי אם הבעלים מקפידים 

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

  

 
 ךעים התבשיל שיטעם טוב ולא איך להבעיר אש ואיטאיך לה ם בכלל חכמה )הגרשז''א )שמלמדיםי''א שה 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

בא"מ הקיל אם מעיינת רק להנאתה שלא ע"ד לעשותו, אלא שצידד שמינכרא מילתא, אבל   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 המסחרנחשב חכמה, ואסר ללמוד    תורת הכלכלההסתפק ארחו"ש אם  

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

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

ר"ז מנחת איש( שעכ"פ הוא וע' שעה"צ ס"ק ע'( כה"ח )אפשר להקל לצורך( שלמי יהודה אי"מ(, ויש מחמירין )ב"י יש"ש ג
מוקצה כיון שאינו עומד לשימוש אחר, ורק אחר שניתן להאשה שאז כבר לא יקפיד בו לצור ע"פ צלוחיתו אז אינו מוקצה, 
וע' שעה"צ ס"ק ע' וי"א שזהו כונתו, והעיר מנחת איש שבזמננו גם אחר שניתן הגט מקפידים שלא להשתמש בו לדבר 

 אחר.
כשטרי הדיוטות ממש )חו"ש אי"מ נשמ"ש ארחו"ש )שאל"כ נתיר גם שטרי הדיוטות ממש מפני דינו  שטר כתובהי"א ש

שאפשר ללמוד מהם(, ויש מקילים לדונו כמו גט )הגריש"א הגרח"ק הגר"ש אויערבאך שלמי יהודה פסק"ת(, וכן הקיל 
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

 נוגע לשבת. רבית, והגרח"ק החמיר אם אינו
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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.

שבת( מותר להוציאו לפני שבת )כשרוצה להשתמש בטלית זה ב 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 

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

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

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

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

 בדוקא להתיישב עליו.

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

 שחיטה וטריפות( שלמי יהודה(.

בטל כלי מהיכנו כיון שהוא רק ממילא ולא בידים מותר להוציא הטלית ואינו אסור משום מ  טלית ותפילין בנרתיקכשיש  

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

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

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

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

שהולך בשבת למקום שלא יהיה לו תפילין למחר כיון כ ליקח עמו תפיליןלהניחם מידו מיד.  והקיל הגרשז''א להקל 

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

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

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

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

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

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

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''ז קיצושו''ע בא''ח 

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

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

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

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

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

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

, תי' ראמ''ה בהגהותיו )קכ''ג: על על אלו וצ''ב מה הצד לאסור אותםזר נחמי' גזירת כלים לא גזר  גכשואע''פ שבתחילה  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לצורך כלל.

יש להם קולא של כלים התדירין בשימוש דהא אפשר להשתמש בהם במקומן בלי לטלטלן,   כסא ושלחןו''ש הסתפק אם  וח

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

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

דינם כאוכלים שדלת וחלון שדינו ככוס וקערה.  וצידד חו''ש  בכל כלי שרגיל להשתמש בו כל שבתוכן 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  

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

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

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

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

הקיל בגדים המלוכלכים שבסל כביסה רק ביו''ט כ' הגרח''ק שאינו מוקצה בשבת.   פראקהערה ק''ג((.  וכן הלובש 

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

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

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  שמואל

י''א שאינו  skates גלגליותחוששין לבריאות ואין משתמשים בהן( הגרי''ב(, והיעב''ץ החמיר וכן פסק הגר''י רייזמן.  

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

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

 

 
 

 מוקצה מחמת חסרון כיס

 

 שבת קכ''ג. 'דאמר רב חיננא .. הני מהי מייחד להו מקום' ורש''י

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

 ערוה''ש י''א

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

 )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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.  ובהמשך הגמ' גבי עלי הזכיר מקפיד עליהם מייחד להם מקוםאיתא בגמ' )קכ''ג.( שסיכי זיירי ומזורי הם מוקצין כיון ש
מייחד להם מקום רק יחוד מקום, וגבי קורנס של בשמים הזכיר רק שמקפיד עליהם, וברש''י כ' כיון שמקפיד עליהם 

שאינם ראויים למלאכה אחרת.  והעיר הגרי''ש שענין ייחוד מקום אינו מוזכר ברמב''ם ושו''ע ורמ''א ורוב פוסקים ובמ''ב 
הוזכר רק דרך אגב בביה''ל ד''ה חוץ ובביה''ל על ס''ג ב''ה קורדום, וחו''ש כ' שלא הוצרכו להזכירו כיון שמקפיד עליהם 

אחרים ודואי מייחד להם מקום, והגרח''ק כ' שאף אם אינו מייחד מקום חשוב מקפיד, וכ''כ   שלא להשתמש בהם צרכים
שלמי יהונתן.  ושעה''צ )שי''א ס''ק י''ט( הביא שבית מאיר הקיל בכיס המיוחד למעות לדונו רק ככשמל''א ולא כמוקצה 

ד לכתיבה ומצלמה אינו מייחד להם מקום מחמת ח''כ כיון שאינו מקפיד לייחד לו מקום, והק' שש''כ שגם נייר המיוח
)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 שו''ש ס''ק א', ואזנ''ד כ' לבאר שמוקצה מחמת ח''כ אסור לצורך גו''מ 
 .ייחד לו מקום ומקפיד מלהזיזה ממקומה לכן אסור לצורך מקומהאסור לצורך גופו ומ

מייחד מקום , ופי' חו''ש )פרק מ''ב שעה''צ ו'( שמקצה להן בידיםשפי' שר''ל  מייחד להם מקוםוע' רש''י )קכ''ג.( ד''ה 
בה להמוקצה , ורב באדנר מביא מר' משה )הובא באו''ח ה' כ''ב י''ב( שאינו סישמשם 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 
 סימן, וכ''כ ארחו''ש )פרק י''ט הערה ק''י( והגרי''ב.

תורת  )י''א( וכשיקר מסתמא מקפיד )ערוה''ש 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(.



 

 מוקצה   21

 , 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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