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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 

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

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

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 היתרמוקצה 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
) קורא אותו מוקצה וביאר תוס' דהיינו משום שאינו ראוי למלאכת היתר אלא מעט), והובא מחצוצרות שהגמ' (ל''ו

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)

הקיל) הגרי''ב), ויש מקילים לדונו רואים שמהרש''ל ושל''ה החמירו היו מסכימים, והעיר הגרי''ש שמהרש''ל חזר ו
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
החמיר בנר והקיל בכשמל''א שאין לו שימוש היתר, כיון שנר שאני שאין עליו שם כלי מחמת שבמציאות חזי רק 

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 
הגרחפ''ש שבה''ל ר''ש קמינצקי ילקו''י, וכן סוברים המקילים בנר בפשטות), וי''א להקל בשעת הדחק (מנחת שבת 
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 מצוייש 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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א לעיתים רחוקות (הגריש''א גם אם הו השתמשות שעושים לפעמיםצריך כדי שלא להיות כשמל"א בלי שימוש היתר 
בו איזה צורך עכשיו.  והקיל הגריש''א כל שהיה משתמש כל שיש  והגרחפ''ש הקיל  שם כמה מורי הוראה),  שלמי יהונתן ב

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

ט''ז) שסיגריות  'צ''ע למה נקט שש''כ (כוהעיר מגי''ס שצ''ב הגדר בזה קום והזמן.  ו, והכל לפי המזאת לפעמיםשעושין 
  חמיר בזמננו.א לה'הגרשז'אבל בשופר הביא (כ''ח פ') בשם ים אחרים ראויים לתשמישמסמרים וסבון 

ארחו''ש), והעיר הגרי''ש שיש שימוש יהודה), וי''א כשמל''א בלי שימוש היתר (רש''ב כהן י י''א שממחס''כ (שלמ טלפון 
  ., וי''ל שאלו אינם שכיחים כלל, ואינו עומד לזהם לפיקו''נהיתר שמצלצל להקיצו וג

ן לו יאכשאינו פועל כשיסים בתוכו כבסים ש מכני''א שדינו ככשמל''א (הגר''ע אויערבאך שלמי יהודה (י כונת כביסהמ
כשאין לו מקום אחר או לא, חילק בין אם הוא רגיל ליתן שם בגדים ניחם) חשוקי חמד ועוד), וארחו''ש מקום אחר לה

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

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

  ר, וי''ח.  יתבלי שימוש העמלות כ' ארחו''ש שהוא כשמל''א להת weights משקולות

שזהו רק משום שיש כלים אחרים לזה) שלמ''י   ין רגילות לפצח בו אגוזים כיוןדינו ככשמל''א (הגריש''א) אע''פ שא  ישפט
  שלמ''י ילקו''י רש''ב כהן).

י''א שממחס''כ (הגרשז''א (שש''כ  נונבזמכה''ח), וז מ''ב 'כשמל''א (וכ''כ ט''ז א''ר תוס''ש גר' שופרהרמא (סעיף ד') כ' ש
בלי שימוש היתר הן), וי''א ככשמל''א ים) ברית עולם הגריש''א שלמי יהודה רש''ב כב שאינו עומד לשאוב מ"(כ''ח פ

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

ם כשמל''א וי''א כסת  ,י''א שדינם ככשמל''א בלי שימוש היתר (שש''כ הגר''צ ובר)  pen pencil crayons  עפרון ולורדים  טע
ו''ש הל' שב''ש ר' משה (שבלא''ה חרשש''כ שלמ''י ילקו''י רש''ב כהן א  ,אותיות)בו על  צביע  הגרשז''א הגריש''א (ראוי ל(ה

קבעו ון הדיו מוקצה והשאר בסיס כיון שהמ שאיזה) ורב באדנר), והגרי''ב פסק שמוקצה מחמת גופו, וי''מיקל בנידון 
ב נבנצל הגר''ר וכדומה י''א שדינו ככשמל''א (הגרח''ק ר עם ברהמ''זמנו דף עט שיוצא מ' ביחד.  יחד הכל ככלי א

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

ע מלהשתמש בו כשאפשר שיכול נב בו), ופסק''ת כ' שהוא כשמל''ה ויש להמתומן ועיקר שימושו הוא לכרק שרואים הז
  לגרום לפירצה.

מל''א שמותר .) שכשמחמה לצל, ומבואר בגמ' (מ''ו. וקכ''דאסור לטלטל גם לצורך גו''מ וכ''ש  גופומוקצה מחמת 
אבנים ומעות וקנים גון ו כלצורך גו''מ היינו כשיש עליו תורת כלי משא''כ כשאין עליו תורת כלי הוי מוקצה מחמת גופ

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

.) מת (שבת ל:) גרף של (שבת נ  ולוחעפר  לכן הם מוקצה מחמת גופו כגון  מבואר בגמ' כמה דברים שאין להם שימוש כלל  
  שערות.יפות ובאבנים צרורות עצמות קלרעי (שבת קכ''א:), וכן הדין 

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

שהוקצה כמו הלולב 'א) או משום יס (הגרשז'מוקצה משום בסנחשבין  המים שמניחין הלולב בתוכוחסד לאלפים), וגם 
  וקצה (נחלה לישראל).פרחים בהמים אינו מנתן גם הגרח''ק), ולשני הטעמים י''ל שאם ו עומד לשימוש אחר (אינכיון ש

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

  מד לשימוש אינו עוכלי שלענין סימן ש"ח סעיף ו'  שו"ע הרב סעיף 

  שער הציון סימן שי"ב ס"ק ט'

  לענין מעותן ש"י ס"ק כ"ד וסימ  ,משנה ברורה סימן ש"ח ס"ק י"ג

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

  ועוד' מוש פעם אוכלי שעומד לשי  ,מד לשימושי שאינו עווכל ,וסבון
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  סימן ש"ח סעיף ו'  שו"ע הרב סעיף 

  

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

  

  

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

  

  

 


