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, וכן פסק המ"ב קמחאינם מוקצה, וכ''כ מקו''ח גבי  מאכלים שאינם ראיים לאכילהמבואר בגמ' (קכ''ח. גבי דג תפל) ש

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

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

  וע' לעיל מש''כ גבי ביצה חיה בזמננו.מוקצה.  

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

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

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

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

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

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

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

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

  שכה''ג אינו מוקצה.

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

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

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

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

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

  ) קצוה''ש).בעמוד הקודםהובא (גר''ז (סעיף ו' 

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

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

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

  לים לשימוש חד פעמיבענין כ שבות יצחק  מוקצה עמוד מ"ז

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

 

  

 

  
  



 

 מוקצה   30

י''א שמוקצה מחמת גופו ככלי שלא נגמרה מלאכתו כיון שאינו עומד לשום  roll of toilet paper גליל נייר טואלט

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

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

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

  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.

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

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

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

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

  שהם כשמל"א.

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

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

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

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

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

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 ל  מל''א (נשמ''ש (כיון שעל פי רוב משחקים עם מעות) משנת יוסף (גם עם משחקים במיני מאכי''א שהוא כש  סביבון

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

את שבת), וי''א שהוא כשמל''ה (הגריש''א לקיום, ומ''מ סיים שקשה לחלק שלאלו מותר ולאלו אסור וטוב להמנע) מש

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

  יש מקילים. סביבון קפיץהדחק אפשר להקל כשמכובה, ו

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

ותולדות שמואל הקיל אם זה נוגע לאותו יום אבל   ,ויינים בהלכה צידד להקלראוי לכלבים, ושערים מצ  הוא  מיקל שאולי

  אם נוגע רק על להבא אסור גם משום הכנה.

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

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

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

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

''ב ט''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 סבוןה שולמע

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

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

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

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 

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

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

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

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 שע''ש 29הבאנו לעיל עמוד בשבות יצחק שמוקצה, וכן פסק הגריש''א (הובא 

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

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

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

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

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

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

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

  מנר שאפשר להשתמש בו כמה פעמים.

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

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

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

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

  מוקצה מחמת גופו.עצים 

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

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

  באו''א).  

  

  שברי כלים  

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

  טור וב''י סי' ש''ח סעיף ו' וסעיף ז'

  ומשנ''ב ,עיף ז'שו''ע שם סעיף ו' וס

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

  לזרקו לאשפה, כמו שנראה בסעיף י''א וסעיף ט''ו).

    



 

 מוקצה   32

ם כלים או. ושברי דעת, שבטלה צה אפילו אם זרקו לאשפה ערב שבתשכלי שלם אינו מוק סעיף ז'ו' וף יוצא מסעי
, ואם אין הדרך לזרקו ולא זרקו הוי מוקצהלאשפה  הדרך הוא לזרקוואם ראוי אבל קצה, כה הוי מואינו ראוי למלא

אוי ואם אינו ר, קצהע"ש הוי מוקצה אבל אם זרקו מת אינו מובשאם היה בש מתי זרקווי , ואם זרקו תלאינו מוקצה
  .יו"טענין למזה  נ"מ שיבת אבל בש אינו אסור נולדב אין נ"מ ש"מלפי הוא נולד ו' אם הראשונה יש מחלכתו הלמלא

, )א שםל (שפ"כלן, ראוי אישכ גםא , וי" ):קכ"ד ריטב"א( מעין מלאכהרק כשראוי לי"א שמותר  בתכשנשברו בש
, ))כיון שבא מתורת כלי(ר (לבוש פרישה א" מי"א שעדיין מותר לטלטל לצורך גו" י לשום מלאכהכשאינו ראוולמעשה 

 )(ד"ה כגוןיה"ל ) בויף כ"(סעז "גרב) ס"ק י"ק י"א וס""ק ה' וס (משב"זגמרי (פמ"ג קטו שאסור לאבל שאר הפוסקים נ
  *  .אמהגרשז" ב. ע' שו"ש ס"ק כ"ח, ו)תהל"ד ושאר פוסקים

פשר שיש להגביהם לכבוד ון א(אם מונחים בבזי א הגרשז"אלים והוי מוקצה (חזו"כשברי כ ודינ השגניזא י" פ"זול
(שראוי (אבני ישפה  מוקצה  "א שאינו  וי  ),מושלשיאוי  ינו רפיסת נייר שא(  ארחו"ששלמי יהודה  הגראי"ל שטיינמן    )התורה

ף מספר דאביו אמר לו להרים חלק מ ,בשכשהלך ברחו ח"קוסיפר הגר  כשבר כלי שראוי לשום מלאכה)).ללמוד ממנה 
 ון שכשמוטל בבזידף צ"ה  ' בעירובין  סור,. ואזנ"ד הוכיח מהגמחזו"א אמר שהיה אוכששאלו לה  ,פהצה על הרישהיקודש  

  ' לעיל.מוקצה, ועיפסקו הגרנ"ק והגרח"ק שאינם  וכשאפשר ללמוד מהםמותר להרימו וכן פסק הגריש"א וע' לעיל. 

שעי"ז יוכל לסובבו  השבר שבחוץחלק סת ע"י הכנ בוואפשר להשתמש  ץאר בחוחלק נשותוך מנעול מפתח שנשבר ב
ז"נ גולדברג רשעדיין ראוי לשום מלאכה (וישמע משה בשם הגחשב כשבר  הקילו הרבה רבנים שנ  ,ביחד עם החלק שבפנים

  ר). ס הגרא"ד דונמ שפרן הגרש"ק גרובוים הגר"הגר"נ נוס ח הגרח"קויבל"

פ"י שיטת רש"י בסנדל , ועס"ק נ"ח(עפ"י המ"ב ש רחו"(אקצה ינו מורי שבת י"א שאחא ברהתחומד לכלי שנשבר וע
פשר כת ואן שעמד מלשעוס לגבי  כ הגרש"ד גרווד), וכ"וע )צריך מעשה אומן לתקנוכש), גם  מג"אב.) וב"י וי"(ק  שנפסקה

ק הכלי קיים וחל ףברו שרק כשגוחחלקים ועומד ללי שנתפרק לכמה ר בכסאנתן הוושלמי י לתקנו ע"י הכנסת בטריה,
ירו הל' שב"ש והגר"ש פעלדער ועוד הרבה פוסקים, חמהו, וכן  ב אביה ונחשב כלי אגהחלק אינו מוקצגם    אז  מנונתפרק מ

 כה כמו שיתבארוי לשום מלאהחמירו בדלתות כלים שמוקצה אם אינו רארבה פוסקים להלן. וכן העיר הגרי"ש שהוע' 
כמוקצה מחמת החשיבו כלי שפועל ע"י חשמל  שמהפוסקים    חככלי קיים, וכן מוגוף הכ"פ צריך שיהיה  "א שע, ויח'סעיף  ב

ידד א צוהגרשז"  . ' סעיף ח'להחזירו, ועתות כלים כשצריך אומן  לדהחמירו בק, והרבה פוסקים  דלוהחשמל אינו  כשגופו  
  . "עשצלהקל בחלק מכלי שנתפרק כשאי"צ גבורה או אומנות לתקנו וסיים 

מג"א "ע וומשמע לשון השמ, וכן  א מג"ריטב"(משום שאינו כלי  י"א שהוא מוקצה    ד יוםכלים לאשפה מבעוכשזרק שברי  
"א הגהות ריטבמשום שבטלה דעתו (קצה נו מואי ובכלי גמור שזרקוהקצאה). "א מצד הס"ק נ"א) חזו"א), ויא מ"ב (ח"

  ד"ה אם) חזו"י שלמי יהונתן).*"ל יהק נ"א ובראמ"ה מ"ב (ס"

' באדנר הלכ רב פ"א חזו"א שש", שלאשפהה"ל ד"ה אי"צ דוקא אשפה (ביצה ומערב שבת הוי מוקוב זרקו לרחגם אם 
  .ב)ק שלמי יהונתן הגרי"ח"(חו"ש הגר שבביתזרקו לאשפה ב"ש), וכן אם ש

רחו"ש), א שלמי יהונתן אשנמאס (הגרשז"משם  היה מוקצה שלא יחזיר ויוציאו  ערב שבת י"א שנ  מאכל לאשפה  זרקאם  
שצידד להקל כשעטוף ) הובא בסמוך ע"ש (י"ט סעיף קמ"טע' ארחו"ש "ש רש"ב כהן), וכ חו(שש"א שאינו מוקצה וי"

   ).ובא בסמוך ע"שה קצ"זהערה קנ"א ו סעיףע"ש (היטב 
  

  זקצ"ארחות שבת פרק י"ט סעיף קמ"ט וקנ"א והערה 

  

  

  

  

  

  

  

ואומרים שנשבר היום או ומקילים  חזקה  הולכים אחר  א אם  ק רע"סתפה  בע"ש או בשבתאינו יודע אם נזרק  כשהמוצא  
יף יה"ל והוסו בור לטלטל שם בשבת, והביאתירין, והקיל אם מצאה במקום שאסשיש לו משהוא דבר משום מחמירים 

ק משום ס' לא נזרק כלל וס' נזרק רק היום, וביאר הגרח"ל שאם מצאו שלא באשפה אלא ברה"ר או כרמלית יש להק
. ויש שהעירו על רע"א ם היוםאיך הגיע ש בצ" לא"הכשהיה שם וזרקו, שארע ם ונקו שם היושאיירי בבגד שאולי לבש

בו היום וגם למחר שאם נאסור יפסיד ההשתמשות של  דבר שאפשר להשתמשתירין באינו נחשב יש לו משלפי הצל"ח 
  ) שבמ"ל הל' שב"ש).:היום (שפ"א (קכ"ד
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), "שכ שלמי יהונתן ארחוקצה (שש"אינו מולי שלם כנו הזורק בזמנ סתימת הפוסקים הוא שגם זמננושברי כלים ב
הרבה העיר הגרי"ש שי"ל דהיינו   ,םהמננו זורקים גם כלים ובגדים שלמים אחר שהשתמשו בומש"כ בספר אות ברית שבז

"ד שלמי יהודה שלמי יהונתן ה (אג"מ אזנדרך הוא לזורקו הוי מוקצי"א כיון שהבזמננו שברי כלים ובוי . כשבגד בל
אא"כ  קלהיזרעי"ז שעומד  ב שהשם כלי אינו בטלמ"סתבר שנשתנה מבזמן החפ"ש טען שאינו מהגר"ש פעלדער), והגר

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

ואין שינוי בעצם יון שלא נשברו ל שכולי דינם כשברי כלים אבל י"ואמוש כלים חד פעמיים עומדים להזרק אחר השי
א (הגרשז" הוציאוסקים הוי מוקצה ואסור ללפי הרבה פוזרקו לאשפה בערב שבת אם מהות הכלי אינו מוקצה, ו

בט הלוי פסק שאינו ארחו"ש הגרי"ב), ושרש"ב כהן תן הונגי"ס שלמי י) חו"ש שש"כ מדעתובטלה (א"א לומר הגריש"א 
  גרי"ש שיש לדון בזה.בטלה דעתו, והעיר האינו מוקצה ו השתמש בו וזרקוהיה נקי ולא שלמי יהונתן שאם . וכ' קצהומ

שב"ש, י יהונתן הל' שלמאך יערבץ הגר"ע או(הגריש"א הגר"א קופשי"א שאינו מוקצה י אחר השימוש לפני שזרקוו
מוקצה   הואלהלן), וי"א שזרקו אחר שהשתמש בו, וע'  בת כ"ש שמקילים קודם ש' כ"ש שכל המקילים כשזרקו בשולכאו

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

) הגריש"א ד פעמימהאשפה כוס חיים אינם מוציאים  (הגרשז"א נשאל ענ"א שהוא מוקצה  יזרק חד פעמי לאשפה בשבת  
ה"ל הובא לעיל שב(הגרחפ"ש ש, וי"א שאינו מוקצה )תןשש"כ שלמי יהוניזרק אחר שימושו) רבבו"א כיון שנינ עומד ל(

  ' שב"ש).הל(הגריש"א    י הזריקהמאס ע"כשלא נם עכ"פ  ב), ויש מקיליק הגר"ש אויערבאך רש"ב כהן הגרי"חו"ש הגרח"
  

  71הלכות שבת בשבת פרק כ' הערה 
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לים חד פעמיים אחר סקו בכשפ עיל, ולפי החולקים למוקצההוי חר שאכלו "א שאפסק הגרשז ד פעמימפת ניילון ח
  .עמיחד פ cutleryסכו"ם וקצה ה"ה בזה. וכן נחלקו לענין ההשתמשות אינו מ

קצאה ולא הסרון בהכלי ואין  גם וחאין שום פש(ך  איערבחו"ש הגר"ש אוחפ"ש  (הגרמוקצה    ם"א שאיניאריזות חד פעמי  
הונתן (אע"פ שראוי א שש"כ שלמי י", (הגרשזכשברי כלים שעומדים לזרקן), וי"א שהם מוקצה הןרש"ב כ )בטל שמו

  "ש (י"ט סעיף קס"א).), וע' ארחוש נוסף מ"מ בזמננו הדרך הוא לזורקןלשימו

השפע ורקים אותו רק מחמת  קילו שהוא כלי גמור וזוהל' שב"ש הפסק הגרשז"א שהוא מוקצה, וארחו"ש  בקבוק יין ריק  
לפי הגרשז"א הוי מוקצה,   empty soda bottleהיה בו  שה  קהמשק שנגמר  בקבוק משקה של פלסטיוכן    .וריבוי שיש לנו
  ' שב"ש).לכהן הב רש"ויש מקילים (

' י"א שהוא מוקצה (הגשז"א הגריש"א שלמי יהונתן), ויש מקילים (ארחו"ש הל  empty yogurt containerגביעי לבן ריק  
  .להחמירונטה  ננות אוספות אותןשב"ש) שלא בטל מהם תורת כלי, והסתפק שלמי יהונתן אולי אינו מוקצה כיון שהג

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

תן הונק שלמי יח""א הגריש"א הגרה (הגרשזסוכריה אחרי שאכלוהוי מוקצה    candy wrapper נייר עטיפה של סוכריה
  ארחו"ש).

). (ארחו"ש הל' שב"ש ) וי"א שאינו מוקצהשלמי יהונתןש"א בשבת י"א שמוקצה (הגרינה גבינה שנתרוקפסאת קו
  ).ה ר"גהער ט"ש (י"רחוצידד אא שהוא מוקצה וכן "פסק הגרישפסאת שימורים שנתרוקנה קו

  א).גרשז"ת הוי מוקצה (הקציים המשומש קיסם שינכן ו

  )."כ שלמי יהונתן ארחו"שא הגריי"פ הגריש"א רבבו"א ששא שהוא מוקצה (הגרשז""יב שנתרוקנה חלשקית 

וע רק פתח א"כ כשאינו קרשמ  גילים להשתמש בו אח"כ הוי מוקצהרי לפותחו ואין  דזה שקרעו כ' שב"ש שאריוחילק הל
  אותו.י אם נקרע כשפתחו , וכ"כ לגבי נייר עטיפה של מתנה וספר שתלורגיל אינו מוקצה

  

  דלתות הכלים ודלתות הבית 

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

, וי"א שמותר לשום תשמישוי  תר גם אם אינו ראמותר לטלטל אם מקפידים להחזיר הדלת להכלי, וי"א שמו  דלתות כלים
, אבל התחבר אין השברים מוקצהד לחזור ולאינו קיים אלא שעומ  יכלה  ףאומן, וי"א שאפילו אם גומעשה  רק אם אי"צ  

משום שלא הוכנו לטלטל ולפי סור לטלטל לפי הרמב"ם אדלתות קרקע ושכה"ג הוי מוקצה.   הרבה פוסקים סוברים 
  ינו כלי.משום שארש"י 

ראוי היות  "א שצריך ל), וירי"ד חי' הר"ן(ריטב"א תוס'  י"א שאינם מוקצה גם כשאינו ראוי לשום שימוש  דלתות הכלים  
ד"ה תורת), ה ה"ג וו: ד": ד"ה ואף, וקכ""בירה בדעת רש"י (קכ, ויש סת)קי ריא"זר"י מלוניל פס "ןראירי שיטה להמ(
ק ז מ"ב (ס"ה"ח גר"ז שם דתשמיש (וכ"כ פמ"ג משב"ק להקל שאי"צ להיות ראוי לשום ) פסח'ק (ס" הט"זמעשה לו

ה) אג"מ ""ש (סעיף כ), ויש מחמירים (ערוהלם הגר"ד פיינשטיין ארחו"שש בא"מ ברית עו"ד מנחת שבת קצוה") תהלל"ה
ה וכן בדעת הגריש"א וסברת המחלוקת א בזונות בדעת הגרשז"ב להחמיר ויש שמועות ששש"כ כ' שטו), וב כ') חו"ש(ה' כ"

צריכים בל להתיר דלתות כלים  סיבה לאסור דלתות הבית אהו רק האביהן בפני עצמו או שזהסברא אגב    קספימאם    ואה
  לשום שימוש.אי שראויין ם עוד תנג

שמט אחת כמו התם שגזרו בכירה שנולא גזרינן שמא יתקנו דלתות כלים מותר שבין סעיף ח' וסעיף ט"ז  קחילוה
"צ להדלת כ"כ) הכלי איא (ש(הגרשז"ראשון וראויים לשימוש ההכלי קר עי ןשום שכאן יש עדיישהוא ממירכותיה י"א 

ק ששם לענין טלטול עיקר וחו"ש חיל ב)),(י"ט הערה רכ" "י ארחו"ש"י שלמגי"ס שלממהגריש"א הגריי"פ אזנ"ד שש"כ 
  חיישינן.הדלת לא  משא"כ כאן שמטלטלהכלי חיישינן שיתקנו 

שבה"ל) יברט מוש לפעמים (רב נותן) וי"א שבאמת שייך בו עוד שי(מנחת שבת שלמי יהונלוי במחל' הנ"ל "א שתיכפתור 
צריך ומן או שאינו מקפיד להחזיר דוקא כפתור זה, וכפתור אר אם צריך "ע, וי"א שיש צדדים להחמיר בו יותתר לכוומו

, ויש ש"א אזנ"ד שש"כ שלמי יהודה ועודא הגריב כ') הגרשז"כ"ה' מ (אג"למעשה החמירו ו  . דאו' להחזירהמלאכה 
ז והערה קס"ף (י"ט סעי"ל הגר"ד פיינשטיין ארחו"ש הא שבבי"לדות שמואל בא"מ הגרחפ"ש ים (מנחת שבת תומקילי

  )).ר"כ

, ומותר שידה לתאסורה או לדו לה לכירה שנשמטה רגהו דומא אם זשז"הסתפק הגר כפתוריםובבגד שנפלו ממנו כל ה
ריע לבישתה, ואפילו אם מפואינו כפתור להקל אם נפל  סגי"ממהן הביא ב כ", ורשקילה קח"הגר"ש, ורחווכן הסתפק א

  כותיה, וכן הקיל שלמי יהודה.ירכירה שנפל ל אין חוששין לזה וכמו במעשה גדופירה הוא תקל כיון שהצידד למפריע 

כ ) הוי מוקצה מחמת גופו. (וכ"יף ל"ד, ולכאו' לפי הגר"ז (סעשלא היה בבגד מוקצהכפתור חדש  הסתפק מנחת שבת אם  
לי כיון שהוכן לשם כלי וחסר רק החיבור לבגד "כ צידד קצוה"ש אוחא) וכהן ועודקצוה"ש בא"מ הגריש"א חו"ש רש"ב 

  הן).(רש"ב כ  בבגד הוי מוקצה  כפתור מיותר   וא יקר.הלשחק בו אא"כ  י לתינוק  זכשמל"א, ותולדות שמואל כ' שח  הוי רק


