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דבר שאין דמיו יקרים אם נתנן לאוצר אסור.  והעיר תורת שבת אסור ובדבר 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 

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

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.

ר פמ''ג (א''א ס''ק ב') מחצה'ש ולא בסתם בני אדם שאם הוא אינו מקפיד אינו מוקצה (א'' 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 

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

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

  .תלוי בדעת השוכרששוכר 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

  וי''מ שכיון שמקפיד שלא להשתמש בו מקצה דעת מטלטול.

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

  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  פיד מחמת חשיבותו של גוף הדברכשאינו מקהקיל 

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

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

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

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

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

קצה מחמת ח''כ גם בכשמל''א (ברכת דוד), וי''א שכלי סחורה איירי כשהם כשמל''א ששייך מו  מכלי סחורהויש מוכיחים  

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

(תהל''ד הגרשז''א מכל תשמישי הכלי    מקצה דעתלאיסור (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)

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

  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

ל תוס''ש (ש''ח הערה ט') העיר ממוכין (סי' רנ''ט מ''ב ס''ק ג').  .  בביאורים ע)חו''ש (י''ט הערה קי''ג וק''מ)ריהונתן א

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

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

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

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

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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אע''פ ס''א, וכמבואר בב''י ודרכ''מ וכן פסקו הפוסקים,  סי' ש''ח  (שו''ע    קומו רך גופו ומאסור לטלטל אפילו לצו מוקצה מחמת חס''כ  
ס' (קכ''ג: ד''ה סכינא) ושו''ת הרא''ש ורי''ו שאסור לצורך ך מבואר בתושיש חולקים (המרדכי ואגודה וע' דרישה ס''ק א') מ''מ כ

קומו, ודלא כספר נזירות שמשון שפסק למעשה  ך מאהל מועד שאסור גם לצורגופו, ומבואר בתוס' (מ''ד.) מאירי ריטב''א תורי''ד 
''א (סו''ס רס''ו) ביאר שכל שאין עוך עליו, ובב''י כ' שאסור ק''ו מצורך גופו, ורה שח''ו לסמחדשך מקומו וכ' מנחה להקל לענין צור

, ומ''ד י''ג), ואזנ''ד ביאר כיון שמקפיד , וע' חזו''א (מ''ג י''זילא גם לצורך מקומו אסורלו שום השתמשות אין היתר טלטול ממ
  ה.שמייחד מקום אסור לצורך מקומ ןטלטל לצורך גופה וכיומלהשתמש בו אסור ל

ת עולם טלה ההקצאה (תהל''ד (ס''ק ט') מנחת שבת הגרשז''א בריכשבמוקצה    יולא ה  נעשה מוקצה מחמת חס''כ באמצע שבתאם  
  שש''כ (כ' הערה פ''ג) מגי''ס ועוד).

יה רעוע  יו עדיין אסור לטלטלו לצורך גו''מ, ואם הועכשיו אינו מקפיד על ונשבר בשבת תבם היה מוקצה מחמת חס''כ בתחילה שא
לו לצורך גו''מ.  וכ' עדיין אסור לטלט ם אחריםנמלך באמצע שבת להשתמש בו שימושין אם וכ ,ועומד להשבר יש מקום להקל

צה ע''י קולא מהני מחשבה לבד, וע' רע''א ריש סי' ש''ח שיש לחלק בין אם הו יך מעשהלייחדה לתשמישין אחרים צרהגר''ז שכדי 
  ט''ז).שו''ש (תקכ''ז הערה על ס''ק ע' , והשתמש בו לזהשה או גם מחשב

שש''כ, והביא שהגרשז''א הסתפק בזה, וע'  "כוקצה מחמת חס''כ וכהחמיר תהל''ד שנעשה מ ת להקפיד עליו שנמלך בשבוכלי 
  ש (י''ט הערה תקנ''ד).ו''רחא

ו והביא (פתיחה להל' יו''ט ג' ב' ז')אינו מוקצה שהבעלים אינם מקצים דעת ממנו (פמ''ג  חס''כ של גויהוא מוקצה מחמת כלי ש
  .בכלי של מחלל שבתגם תורת המוקצה, ומסתפק אם אמרי' כן 

בטלטולו ע''ש ריש סי'  ד היתרין לו צאשכ' ש הצד וטלטול בגופו במוקצה מחמת חס''כטלטול מן יש מדייקים מהב''י שאין היתר 
להחמיר  ראוי, ולמעשה יש מחמירין (פמ''ג (משב''ז א') יד אפרים מנחת שבת (משל אין היתר בטלטול מש''ח, ודחה תוס''ש שר''

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

  ריות.ד הבכבוו משום ' שש''כ (כ''ב הערה פ''ט), וע' סי' שי''ב לענין טלטולר חלק), ועס''ק ו' גבי ניי

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

דים לצורך סוג מיוחד ויקר או ניירות צבעוניים שעומי''א שבה''ל (אא''כ ימושים אחרים) הגריש''א יבדים לעשות בו ש(שאין מקפי
) ילקו''י הל' שב''ש הגרי''ב), וי''א שגם בזמננו עדיין מוקצה מחמת לעיל ע''ש מובא ורק כ' סעיף י''ט והערה נ''פ) שש''כ (מיוחד

יש ם לשחק בו, ועליהם) בא''מ (אא''כ אמר בפירוש שהילדים יכוליחס''כ (אג''מ (ד' ע''ב שאין בר דעת מאבד ניירות שיכול לכתוב 
, הןמר כן) אזנ''ד חו''ש הגרח''ק מגי''ס (רק נשתנה שלפעמים מבטלים ייחודו אבל עד שמבטלו עדיין עומד רק לכתיבה) רש''ב כולו ל

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

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

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

  רו אצלו) הל' שב''ש).אא''כ יש אפשרות שישנה דעתו וימלך להשאיו''ש (רחשלמי יהונתן אש''ב כהן רילקו''י רב באדנר 

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

(וכ''כ הגריש''א אזנ''ד יבי''א חו''ש שש''כ רבבו''א שלמי יהודה  בספרים העומדים לסחורהלהחמיר שם וצ''ע.  וכן הקיל ח''א 
ך שמותר בחפצי  מכירת ספרים בענין ממצוא חפצם על דוכן לף רש''ב כהן הל' שב''ש פסק''ת (ע''ש לענין ספרים העומדיילקו''י יוס

החמיר אזנ''ד, וכן  בגדים''ע.  ובשמים רק כשא''א בחול), ותורת המוקצה אוסר, וארחו''ש הביא הח''א שמיקל אבל סיים שצ
  ).רשז''א שש''כ ילקו''י ארחו''ש(הג עומדים למכירהבאתרוגים ההחמירו 

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

''פ לקנות חדש ואין לחדש רוד עראזנ''ד (רק אינו רוצה להיות ט ז) ורב נבנצל)ע"עו חז''ל, והביאו שש''כ (כ' הערה בקהקצאה שלא 
או' שלכ  עיל"מחמת חס''כ בכשמל''ה, וות ששייך מוקצה  השיט'ש כ' שיש מחמירים לפי  ' שב', והלחו''ש רש''ב כהן)הקצאות) שבה''ל  

  וחדת. רי''ב צידד להקל שאין הקפדה מי, והוע' לעיל ת כשמל''אה אי''צ להיומצד כלי סחור

ש חזו''א (מ''ב ט''ז) שש''כ ) ערוה''ש או''ב' ס'''ק םש(אינו יכול להיות מוקצה מחמת חס''כ (שו''ע סי' ש''י ס''ב חיי אדם מ''ב  אוכל
, כיון שאם אין לו מה יאכל ודאי היה אוכלוט') ביאר  כ''ה  ת  כל מהן, ואו''ש (שבח שיא), וביאר החזו''א הטעם משום ששכי ש ועודחו''

  והערה ס''ה).ף כ''א יעוע' שש''כ (כ' ס

ביכור''י עורה''ש הגרשז''א (תמה ש ''תוסאינו מוקצה, וי''א שבזמננו מוקצה מחמת חס''כ ( גתרו א(תרנ''ח ב') שמבואר ברמ''א 
''א כ' שאם קת כאלו, ובמדש הקצאוין דמהיכי תיתי לח גרות וצימוקלגרודמותו החמיר באתרוג שיחדו לש  י''ביכורהל הגרשז''א ע

, ק בזה וצידד להחמירתפסנשמ''א הנוהגים להריח בהם) רש''ב כהן), וריש''א (היום אין גה ,מחמת חס''כ)הוא מקפיד הוי מוקצה 
חו''ש ופסק''ת, וע' ה רב באדנר), וע' כ (כ''ב סעיף ל''א וע''ש הערה ס''א) שלמי יהודא (עכ''פ ראוי להריח) שש''י''ם (יבויש מקילי

 חשב נולד. ל אם נאם נפסן כ, וע''ש לעניארחו''ש (י''ט צ''ט והערה קכ''ד) מש''כ בזה, וכ' שיש מקפידים רק ביום ראשון ולא אח''


