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 בס''ד
 

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

 

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

יסרון כיס אסור, וקי''ל שגם מוקצה מחמת איסור אסור, ומחל' אם קי''ל כר''ש להתיר אפילו לר''ש מוקצה מחמת ח
 מוקצה מחמת מיאוס.

 

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

 אסור לטלטל מת בשבת אלא אם כן ע''י שמניחין עליו דבר היתר כככר ותינוק ומטלטלו אגב ההיתר
 

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

בימי נחמיה היו מזלזלין בשבת וגזרו לאסור טלטול חוץ מג' כלים, וכשראו שחזרו להזהר התירו והתירו עד שלבסוף 
 התירו לרבא כלי שמלאכתו להיתר אפי' מחמה לצל, ומלאכתו לאיסור רק לצורך גופו ומקומו.

 

 'ודברי רבינו פה...' 1''י סימן ש''ח ההקדמה להסימן 'בסימן זה …', וב''י באמצע ד (  ב5
 

הרמב''ם ביאר טעם איסור מוקצה שלא יהא כיום חול בעיניו אם יטלטל כמו בחול, ובטל למען ינוח, ועוד בכלי 
, ולהראב''ד הוי גדר שמלאכתו לאיסור שמא יבא לידי איסור, ועוד שזהו שביתה השוה לכל גם למי שאין לו מלאכה

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

 

 (  שו''ע הרב סי' ש''ח סעיף ב' וג'6
 

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

 

 (  שו''ע הגר''ז סי' ש''ח סעיף ט''ז וי''ז 7
 

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

 לטלטל שלא לצורך כלל.
 

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

ט', ומשנ''ב שם, ושעה''צ ס''ק   –(  שו''ע סימן ש''ח סעיף ג' וד', וט''ז ס''ק ב', ומג''א ס''ק ה'  9
 רדום 'ודע דכתב הפמ''ג …', וד''ה כלי שמלאכתו להיתר י''ג וי''ד, וביה''ל ד''ה קו

 

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

'ש הוי בסיס.  כיון שהכלי בידו לצורך גו''מ מותר לטלטלה יותר, ולמג''א ה''ה בשכח והגביהה, ואפי' איסור ביהשמ'
במוקצה מחמת ח''כ, והאחרונים החמירו במוקצה מחמת גופו, ולהגר''א ההיתר הוא דוקא בהתחיל ברשות.  וכלי 

ואסור שלא לצורך כלל אבל מותר  שמלאכתו להיתר או לאיסור ולהיתר מותר גם לצורך הכלי שלא ישבר או יגנב
אם יצטרך לו באותו יום ומטלטל עכשיו שיהא מוכן לו כשיצטרך, וספרים ואוכלין מותר שלא לצורך כלל, וכן מיקל 
המ''ב בכוסות קערות וצלוחיות וסכינים דתדירין בתשמיש והביא שיש מחמירין.  מחל' בתפילין אם מלאכתו 

איסור, ולולב מוקצה מחמת גופו, וקדירה מלאכתו לאיסור, וכשפינוה מותר לאיסור או להיתר, ושופר מלאכתו ל
לסלקה משום גרף.  מלאכתו לאיסור מותר מחמה לצל ע''י גוי, ומותר ע''י שישתמשו בו אע''פ שעיקר כונתו שלא 

היתר יפסד.  והיתר לצורך גופו הוא רק כשאין לו כלי היתר להשתמש בו )ומשמע בשעה''צ לאסור גם מלאכתו ל
כשאפשר לו בלי הכלי(.  טלטול בגופו מותר אפי' לצורך המוקצה כגון לדוחפו ברגליו, ומג''א אסר נגיעה לצורך 
המוקצה וגר''א מג''מ ודה''ח מקילין אם לא ינדנד עי''ז, וליקח היתר מע''ג המוקצה מותר גם כשיתנדנד דהוי טלטול 

 מן הצד, וכן מותר לטלטלו ע''י ניפוח.
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חוט שני חלק ג' עמוד נ'                                                         סעיף ט"ז וי"ז ו  ב' ג'סעיף ש''ח סימן שו''ע הרב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שלא לצורך גו''מ י''א שהוא מגזירת טלטול )ר''ן, ריטב''א קכ''ד:, גר''א יו''ד  בגדר איסור כלי שמלאכתו לאיסור
רס''ו ג'(, אבל חיי אדם )ס''י ד'( כ' דהוי מדין מוקצה, שלצורך גו''מ אינו מקצה מדעתו אבל לצורך שלא יגנב וישבר 

 ''ש הערה ג' וי' וכ''ו בזה.מקצה מדעתו, וכן הוא לשון הביה''ל ד''ה קורדום ומ''ב ס''ק כ' ע''ש.  וע' ארחו
הביא ביה''ל מפמ''ג שגם איסור דרבנן בכלל, ולהגרחפ''ש ה''ה כשאסור מחמת עובדין דחול,  מלאכתו לאיסור

והגרשז''א והגריש''א הקילו.  וכן הקיל הגרשז''א כשאסור רק מחמת חומרא והגרחפ''ש אסר אם הוי חומרא 
להלן שם, וע''ש סעיף ב' לענין כשאסור משום מראית עין כגון אטבי שנתקבל וע' ארחו''ש י''ט ד' ובהערות שם ו

 כביסה שהחמיר.  וע' שש''כ כ''ג הערה ע''ה ובשם הגרשז''א לענין בורג של שעון שבת כמה סברות להקל.
מלאכתו לאיסור אע''פ שכשפועל אינו עושה איסור אבל כדי להפעילו עושה איסור ומותר לצורך  שמאווררי''א      

להרבה פוסקים נחשב  ספר טלפוניםופו כגון שינשב במקום מסויים )ארחו''ש י''ט ה'(, ויתבאר עוד להלן בעז''ה.  ג
מלאכתו לאיסור כיון שעי''ז מקשר בטלפון, וי''א מפני שטרי הדיוטות )חו''ש שש''כ ארחו''ש(, ולעיין בכתובת הוי 

כיון שיש כתובות ועוד שאינו משתמש בו להתקשר )ויש  צריך לגופו ומותר, ושבה''ל כ' שמפני זה מלאכתו להיתר
מלאכתו לאיסור, י''א מנפי שעי''ז מבשל וי''א מפני שטרי  וספרי בישולשמועות לכאן ולכאן בשם הגריש''א(, 
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הוי מלאכתו לאיסור כגון ארנק וכיס של תפילין ופח אשפה אע''פ שאין בהם  כלי המיועד לשמש מוקצההדיוטות.   
אם אין מניחין המוקצה עליהם אלא למשל שמשמש ככיסוי להמוקצה מלמעלה )הגרשז''א בשלמ''י(.   מוקצה, וגם

)שו''ע  לצורך בהמהשרוצה להשתמש בו לצורך גופו )שש''כ חו''ש ארחו''ש(, וכן  בשביל אחרמותר לטלטל מוקצה 
ישתמש בו שימוש היתר ואסרו רק  )גר''ז, מ''ב ס''ק ל''ד(, ויש מקילים כשהגוי לצורך נכרישכ''ד א'(, אבל לא 

כשישתמש שימוש של איסור )הגרש''א בארחו''ש שאסור רק מפני שדנים כאילו ישראל עשה השימוש, או שלזה לא 
הקצה מדעתו(, ויש אוסרים בכל אופן )שאינו נחשב כצורך שבת )הגרשז''א( או שהרואים חושבים שמטלטל לצורך 

לעשות בו מלאכת איסור בהל'  למי שלא קיבל שבתחר שקיבל שבת ליתנו תשמיש איסור )הגרנ''ק((.  לטלטלו א
)שש''כ  לצורך מלאכת בן א''ישב''ש אסר אבל הגרשז''א וגרנ''ק הקילו, וכן הקיל הגרשז''א לבן חו''ל ביו''ט שני 

 סביר. הערה כ''א(.  לצורך לאחר שבת פשוט שאסור, אבל הקיל ארחו''ש גם כשאינו ודאי שיצטרך לו בשבת אלא
היינו לשימוש גופו של הכלי )ח''א גר''ז קיצושו''ע, ומ''ב ס''ק ד'(, וע' שו''ש )רס''ה ג'( שמדייק  צורך גופובפשטות 

מפמ''ג שמלבד פי' זה, ר''ל ג''כ לצורך גופו של האדם.  הגרשז''א הקיל שלטלטל אפי' מלאכתו לאיסור כדי שלא 
 תב שכשיש לו תענוג בזה גופה שמטלטלו אין זה צורך גופויהא עצבני הוי צורך גופו, אבל הערוה''ש כ

נידון אם עושה בסיס, ואם יש מיגו דאתקצאי,   –מלאכתו לאיסור הוא משום הקצאה או לא  עוד נ''מ אם גדר איסור  
ואם ללמוד היתר עודה בידו מכאן למוקצה מחמת גופו, ואם גם לר''ש אסור מחמה לצל, ואם מותר לצורך גו''מ 

ע''י כלי היתר, ומלאכתו לאיסור שאין בו השתמשות היתר אם אסור לגו''מ, ועוד )ע' משנת השבת קכ''ג., כשאפשר  
 ושבה''ל י' נ''ט, ומאורי אש ושו''ש בכ''מ, וארחו''ש הערה ג' ד' י' כ''ו ובסופו בבירור סי' א'(.

והביאו מ''ב אבל בביה''ל פקפק וארחו''ש נקט שמ''מ סתם כמותו,  ברוב תשמישומלאכתו לאיסור להפמ''ג תלוי 
ובשלמי יהודה כ' שס''ל למ''ב שרק כשדומה לקדירה שמיוחד לאיסור, וכן הקילו קצוה''ש והגרשז''א וגריש''א 

אחר ואזנ''ד ושבה''ל כשמיוחד גם להיתר )אע''פ שרובו לאיסור(, אבל להגרנ''ק כשיש ב' שימושים עקריים הולכים  
הרוב, וכעין זה בשש''כ כ' ו' שהולכים בתר רוב ובדפוס חדש כ' 'עיקר' במקום 'רוב', וכן לארחו''ש הנ''ל שנקט שמ''ב 

שעיקרן לבשל אבל רוב הזמן משתמשים לאחסון שש''כ מיקל וכן חו''ש אבל  קדירות שלנופסק ממש כפמ''ג.  
ר''ז מ''ב חזו''א חו''ש דנו כמלאכתו לאיסור, אבל ח''א פמ''ג ג קדירה ריקניתהגריש''א החמיר וכן בארחו''ש.  

הרבה פוסקים  מכסה קדירהוקיצושו''ע ושש''כ כ' ט''ו הקילו לדונו כמלאכתו להיתר כשמשתמש בו גם לאחסון.  
ו מלאכת  מכוניתכ' שדינו כהקדירה )פמ''ג קצוה''ש חו''ש שש''כ כ' ט''ו ארחו''ש י''ט מ' והערה ס''ג(.  לרוב פוסקים  

לאיסור ומותר לפתוח הדלת להוציא משהו מתוכו ולסוגרו לשמור על מה שבתוכו )הגרשז''א הגריש''א הגרחפ''ש 
שש''כ ארחו''ש( כל שאין נורה נדלק או נכבה )וע' מנח''י ב' כ''ב, ואורל''צ ודברי יציב נקטו דמוקצה מחמת חסרון 

שז''א( וי''א מלאכתו לאיסור ולהטיל אימה הוי צריך שעיקרו להטיל אימה י''א שמלאכתו להיתר )הגר נשקכיס(.  
שישחק בהכלי י''א שנקרא צורך גופו   לצורך קטןלגופו )הגריש''א, והגר''ש אויערבאך ע' ארחו''ש י''ט )פ''ז( סברתו.   

לשחק רק כשישחק בדרך היתר )ארחו''ש י''ט י''ב( וי''א גם באיסור כיון שמותר לקטן )שש''כ כ' כ''ט(, וכשנותן לו 
כגון לשמחת חתן  לצורך נתינת מתנה בו להרגיעו י''א שאין משחק להרגיעו נחשב כצורך גופו )הל' שב''ש כ''ד ט'(.  

מחמירין  להגביהו לצורך השב''אושמחת יו''ט הוי צורך גופו )רע''א ש''ו על מג''א ט''ו ושש''כ הנ''ל וארחו''ש(.  
שע''י הכלי מכסה נר ומתיר כ''ט(.  אם אינו משמש בהכלי עצמו אלא לאסור כיון שבשלו אסור )ע' שש''כ כ' הערה 

אין זה צורך גופו ועובר גם על  טלטל כלי לעשות בו מלאכה האסורהגם זה הוי צורך גופו )הגריש''א(.   תשמיש
זה יש אוסרים ויש מתירים והגרשז''א הסתפק ב  לשמור על עוד כלי שמלאכתו לאיסורמוקצה )הגרשז''א(.  לטלטלו  

 כשאפשר ע''י מלאכתו להיתרבשש''כ והביאו ארחו''ש.  המ''ב חידש לאסור להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור 
שאסור בכלי,   כשאפשר ביד)והביאו שש''כ חו''ש שבה''ל ארחו''ש(, וי''ח )הגרי''י פישר, בא''מ, יבי''א(, ולכאו' כ''ש 

אזנ''ד.  המ''ב הוכיח דינו ממקלות בקכ''ד., וע' הגהות הקיל שבה''ל, והסתפק חו''ש, והחמיר    כשאפשר מע''שאבל  
להשיג כלי היתר )אג''מ והגרח''ק( וי''ח  אי''צ לטרוח הרבהראמ''א שהוכיח מקנים שאסור כשאפשר בלא''ה.  

)קצוה''ש ורב קרפ ורב וובר(, ושש''כ מסתפק אי צריך לטרוח ולהגריש''א דברי המ''ב דוקא כששתיהן לפניו ואי''צ 
וי''א גם מהשכנים, ולאג''מ אי''צ  מהשכניםח להביא כלי היתר, וי''א שלהביא מחדר אחר צריך לטרוח ולא לטרו

 לשאול כלי מאחרים וכ''כ ארחו''ש.
אם אי''צ להמקום לשים שם משהו, אלא לפתוח דלת או החלון והכלי שמלאכתו לאיסור מעכב שימוש   צורך מקומו

גם הוי מחמת הכלי אינו יכול להשתמש במקום  זה  , שש''כ, ארחו''ש( וכן אם  זה, גם זה נחשב כצורך מקומו )אג''מ
לטלטל מאוורר שהרוח מפריעו, צו''מ כגון שע''י תפילין נאסר תשמיש או שרוצה חושך והכלי מאיר שם )שם(.  

אוסרים )בא''מ מותר לטלטלו כצו''מ )אג''מ והגרשז''א ושבה''ל ושש''כ וארחו''ש(, ויש    ושעון מעורר שהקול מפריע
פלפון )מלאכתו לאיסור( בכיור וחושש שינזק ולא משנ''ה הל' שב''ש )אא''כ מפריע כ''כ שא''א להשתמש שם כלל(.   

 אא''כ יזיזנה הקיל הגרח''ק דהוי כצו''מ. ישתמש בכיור
אזנ''ד  )שבה''ל לצו''מ כשאפשר במקום אחרכמו שהחמיר המ''ב כשאפשר ע''י כלי שמלאכתו להיתר ה''ה לענין 

חו''ש מחז''א(, ויש מקילים בצו''מ )ע' ארחו''ש י''ט כ''א )מ''א( שהאריך לדון בזה והביא שר''ש אויערבאך מיקל 
 ע''ש סברתו(, והעירו מהמ''ב ס''ק נ''ז וכן מסעיף ט''ז ומ''ב שם.

ר''א יו''ד רס''ו ג', דהיינו שלא ינזק וי''מ מפני שזה אינו צורך שבת )מאירי קכ''ד., ג מחמה לצלאסור לטלטלו 
ג סו''ס ט''ז שהק' שגם להגן על מוקצה הוי -ערוה''ש ס''ח(, וי''מ משום הוצאה )ר''ן וריטב''א שם(, וע' מנח''ש ב

צו''ג ומותר ולא אמרי' שאינו צורך שבת אע''כ שאסור רק בצירוף החשש שמא יבא לעשות בו איסור.  מותר לטלטל 
)מג''א ומובא במ''ב(, ובערוה''ש מתיר הערמה דוקא מחמה לצל דהיינו במקום שישתמש בו    הערמהמחמה לצל ע''י  

בשבת מותר לטלטלו עכשיו שלא ינזק )תהל''ד שש''כ   יצטרך להכלי מאוחר יותרהפסד וארחו''ש מיקל בלי זה.  אם  
עט על פטיש או ארחו''ש )אפי' אינו ודאי אלא ס' סביר((.  כשאינו צורך גו''מ אבל עדיף מצורך מחמה לצל כגון 

יש מחמירים )אג''מ, בא''מ, שש''כ, חו''ש, ארחו''ש(, ויש מקילים )אורל''צ,  השלחן שאינו כבוד שבת שיהיה שמה
הגרחפ''ש, מחז''א( שנחשב כצו''מ או שכל שאינו לצורך המוקצה נכלל בהיתר צו''מ או שכל שהוא לצורך שבת מותר 

כגון פטיש על השלחן י''א   מתבייש מאיפה שהחפץ מונחש י''ט )י''א(.   אם  וי''א שהגריש''א החמיר וי''ח, וע' ארחו''
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שאין זה צורך גו''מ )שש''כ )בדפו''ח הביא שיש מתירין( תשוהנה''ג והל' שב''ש( וי''א דהוי כצו''מ )בא''מ והגריש''א 
י''א דנחשב צו''מ   קממקום שיש חשש שיזיוהגרש''א( עכ''פ כשמחמת זה לא יכניס האורחים לשם.  לטלטל מוקצה  

וי''ח )ע' תהל''ד ורע''א בסי' רע''ט, וארחו''ש מיקל(.  תינוק שאוחז מוקצה וחושש שישבר אין היתר לקחתו 
 )גריש''א(, וי''א שמותר לקחת עט שתינוק מקשקש ומלכלך בו )רבב''א בשם הגרשז''א( ויל''ע.

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

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

וסימן של''א מג''א ס''ק ה' '… כמ''ש רסי' ש''ח וכ''כ מהרי''ל וכ''כ רש''ל', ומחצה''ש שם בא''ד 'ובס' 
 ''ל:',א''ר כ' וז''ל … ושוב לטלו כנ

 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 

 רה נ''ב, ושם סעיף רי''בבהקדמה לסי' ש''ח ד''ה ואגב, ושונה הלכות סי' של''ט אות י', וארחו''ש פרק י''ט הע
 

.  והקיל מג''א כבר בידוהשו''ע התיר לטלטל מלאכתו לאיסור לצורך גו''מ עד מקום שירצה כיון שהוא   עודה בידו
בידו )וכ''כ א''ר דה''ח גר''ז קיצושו''ע חזו''א )שצריך לפנות ידו ומטלטלו עכשיו לצו''מ(( אבל יש  בשכח ונטלהגם 

הוי כנטל בהיתר )תו''ש וכך למד  שבנטל בע''ש''מ נה''ש שש''כ(, ואפילו להמחמירים י''א מחמירים )תו''ש גר''א ב
שהתחיל לטלטל ברשות יש  ובמוקצה מחמת גופו או חס''כהחזו''א בדעת הגר''א( ולהמ''ב הוי כנטל באיסור.  

הגריש''א( ויש שהכריעו להקל  מקילין )ב''ח מג''א קיצושו''ע ערוה''ש( ויש מחמירין )אבן העוזר תו''ש גר''א דה''ח
ע' ש''ח ס''ק י''ג ותק''ו ס''ק כ''ט ושל''ט ס''ק י''ט,  ובדעת המ''בבמקום הפסד )גר''ז קצוה''ש כה''ח והגרי''ב(.  

והגרשז''א )שש''כ י''א )ס''ט( חילק שמיקל המ''ב כשנעשה מוקצה כשהיה בידו וה''ה לגרעינים כשאוכל, והגריש''א 
 בסיס בשכחהקיל המ''ב )ש''ט ס''ק י''ב(, וב בסיס לאיסור והיתרם סמך על שיטת המג''א.  בוחו''ש כ' שלפעמי

 הקיל אבל העוזר ותו''ש וכה''ח אבל הגרשז''א וחו''ש החמירו.
שישליך לחדרו להצניע, והוכיח מזה המג''א שנאמר בשוכח כיסו עליו בשבת  הרמ''א )רס''ו י''ב( בשם האגודה מיקל  

 בנולדכאן בכיס, והרבה אחרונים חולקים )אבן העוזר גר''א גר''ז ב''מ מ''ב שש''כ(.  הפמ''ג הסתפק    בכל מוקצה כגון
אם יש לו היתר עודה בידו, ולענין עודה בידו בגרף ע' להלן ובמת ע' שי''א, וע' סעיף ט''ז לענין ספסל שנשמט רגל 

, להעביר מוקצה שבידו לאחרס''ק ט''ו שא''ר התיר בביה''ל שם וארחו''ש דחה שאינו שייך לעניננו.  ע' מ''ב ש''י 
וכן החמירו  לידו השניהוכ''כ פמ''ג וחכמ''ש ותהל''ד והגריש''א וחו''ש והגרי''ב, וע' תו''ש שאסר אפי' להעבירו 

שלא  נפלבדע''ת בא''ח ואזנ''ד וכ''ש שיאסרו ליתן לחבירו, וכן אסר מחצה''ש לתת לחבירו.  ורב פעלים הקיל ב
 שנחשב כאילו עדיין באמצע לטלטלו אבל ערוה''ש ושבה''ל אסרו להגביהו ולהמשיך לטלטלו. מדעתו

)מ''ב של''ט י''ט כתב  להשהותו בידו)תו''ש( ויש מקילים )חזו''א(.  ואסור  להשתמש בואע''פ שכבר בידו אסור 
המשיך בעמד לפוש אבל לא שחייב לסלקו מידו כשאפשר ע''ש, וארחו''ש אסר שהייה מרובה והביא שרש''א התיר ל

לעמוד ולדבר( ויש מקילים )תו''ש(.  וכשעמד עם החפץ מחל' אם מותר להמשיך )ע' ארחו''ש הנ''ל ושש''כ כ' )כ''ז( 
מחל' אם מותר להחזירה לביתו   שאילה שמורה הוראה אסרבשם הפמ''ג וגר''ז(.  וע' ביה''ל תמ''ו )ד''ה שלא( לענין  

צריך לזורקו בלשונו ולא   גרעינים וקליפותשיוליכנה לבית הכסא.  כשאכל פרי ונשאר    ועמש''כ שם לענין חמץ בפרט
בידיו )גר''ז ערוה''ש אג''מ הגרשז''א( וי''א שמותר לקחתו בידו ולזורקו מפני שהתחיל בהיתר והוי כעודה בידו או 

מועות שונות בשם הגריש''א.  משום גרף, ולפעמים אינם מוקצה )כגון מלוחים או כשנאכל לעופות המצויים(, ויש ש
וכן עד''ז בקליפות ביצים )אזנ''ד כ' לזרוק מיד כיון שההיתר היה רק משום ההכרח, וחו''ש כ' להקל מדין עודה בידו 

 שנעשה מוקצה רק כשהיה בידו, וכן בטישו לאחר קינוח(.
 

 סימן ש''ח רמ''א סעיף ג' ומשנ''ב שם, וסעיף מ''ב,נגיעה       
 ש''י סעיף ו' ומשנ''ב ס''ק כ''ב, ומשנ''ב סימן ש''ח ס''ק פ''ב,וסימן 

 וע' הגהות רע''א ריש סימן שכ''ה, ומשנ''ב סימן תק''א ס''ק כ''ג, ושעה''צ ס''ק ל''א,
 וע' ערוה''ש סוף סעיף מ''ו 'וכן דבר פשוט הוא דלישב …', ושם סעיף ס''ח, וארחו''ש מילואים אות ח' 

 
ותר ליגע במוקצה, וכן פסק הרמ''א בס''ג והשו''ע בסמ''א, ורמב''ן ור''ן כ' גם לישב על הראשונים כ' שמ נגיעה

האבן, אבל הרשב''א )כ''ט.( התיר רק הנאה הבאה ממילא אבל לא להשתמש בו בידים כגון לסמוך בו כרעי מטה 
הל' יו''ט תק''א לאסור להדליק )ולהדליקה )ביו''ט((, ודייק רע''א שה''ה שיאסר לישב על האבן וכ''כ המג''א ומ''ב ב

בידים אע''פ שאינו מטלטלו וציין שעה''צ לרשב''א הנ''ל.  וביאר שו''ת ביה''ל )א' י''ב( חילוק הרשב''א וכן בקה''י 
)ביצה ד'(, והגרשז''א במאורי אש.  וע' ארחו''ש מילואים ח' שהדלקה מכלה המוקצה ודומה לאכילה, ואולי גם כל 

 שינוי דומה לאכילה, ועפי''ז מוסבר שיטת המג''א )שלא אסר לישב על האבן( שפועל בהמוקצה איזה
אוכל שהוא מוקצה אסר חת''ס שמא יאכל וגר''ז מיקל.  י''א שההיתר ליגע במוקצה הוא לצורך דבר המותר ולא 

נדו עי''ז )מג''מ, גר''א לצורך המוקצה )שו''ע ש''י ס''ו וט''ז ה' ומג''א ג'(, אבל י''א שמותר בכל אופן כל שלא יבוא לנד
 על ש''י ס''ו ומחצה''ש שם(, וכן פסק המ''ב ע''ש ס''ק כ''ב וש''ח י''ז ורע''ז ס''ה ביה''ל ד''ה כדי.

 

סימן ש''ח סעיף ז' 'אבל דבר שאין בו שייכות כלי …', ומג''א ס''ק י''ח, ומשנ''ב מוקצה מחמת גופו     
 ס''ק ל''ד,
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הערה פ''ב )לענין יו''ט(, ושם פרק כ' סעיף ט''ז והערה מ''ד,  וע' שמירת שבת כהלכתה פרק י''ג
 וארחו''ש פרק י''ט סעיף ז' והערה כ''ד וכ''ה, וחוט שני חלק ג' עמוד פ''ב אות ג'

 
כל שאינו כלי כגון אבנים מעות קנים וקורות אסור לטלטלו אפי' לצורך גו''מ )ס''ז וברמ''א(.   – מוקצה מחמת גופו

לשימוש כלל בעפר וחול ואבנים וצרורות ועצמות וקליפות ופסולת הוי בכלל זה.  בלולב יש מחל' דבר שאין ראוי 
 ---------------מ''ב ס''ק כ''ה מחמיר )כתו''ש דה''ח וח''א דלא כט''ז וא''ר(.

 מוקצה מחמת חסרון כיס
 

 שבת קכ''ג. 'דאמר רב חיננא .. הני מהי מייחד להו מקום' ורש''י
)ולהלן הרבה ציונים לכמה שעה''צ סי' ש''י ס''ק י''ט, שש''כ כ' הערה נ', ובחדש נ''ב   –ייחוד מקום 

 מקומות במ''ב ע''ש(
 שו''ע סימן ש''ח סעיף א' וביה''ל ד''ה חוץ 

 מ''ב ש''י ס''ק ב', ומחצה''ש ש''ח ג', וערוה''ש י''א,   – אוכל 
 פמ''ג א''א ב' או מחצה''ש ב',

 גר''ז ד' ערוה''ש ז' ארחו''ש י''ט פ''ט והערה קט''ו והערה ק''ג –מלאכתו להיתר 
 הגהת רע''א סוף רס''ו על האבן העוזר )הגהה שניה(   –צו''מ 

 משב''ז ריש ש''ח
 הערה ק''יארחו''ש י''ט 

 שבת קכ''ג. 'דאמר רב חיננא … הני מני מייחד להו מקום' ורש''י
 שעה''צ סי' ש''י ס''ק י''ט, שש''כ כ' )נ', ובחדש נ''ב( 

 שו''ע סימן ש''ח סעיף א' וביה''ל ד''החוץ 
 ערוה''ש י''א

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

.  ורש''י פי' שמקצה להן כשמקפיד על החפץ וגם מייחד לו מקוםיינו בגמ' קכ''ג. משמע שמוקצה מחמת ח''כ ה
בידים.  אבל הפוסקים לא הזכירו )ע' ביה''ל ד''ה חוץ ובס''ג( ייחוד מקום ורש''י פי' שמקצה להן בידים להו מקום 

שאין דרך להקפיד אבל שייך מקפיד גם בלי זה.  וע' שעה''צ ש''י ס''ק י''ט בשם בית מאיר שכיס המיוחד למעות כיון  
לייחד לו מקום הוי רק מלאכתו לאיסור.  וצידד הגרשז''א )מובא בהסכמה לשבו''י, וע' שש''כ כ' )נ''ב(( שגם לב''מ 

.  ואג''מ )ה' כ''ב י''ב( כ' דהוי רק סימן על הקפדה, אם ידוע שמקפיד הוי מוקצה מחמת ח''כ גם בלי ייחוד מקום
ש''ח ס''ק ב' וס''ק ח', וש''י ס''ק כ''ה, ותק''א ס''ק א' וש''י שעה''צ י''ט שבכל  במ''וע' ארחו''ש הערה ק''י.  )וע' 

, וע' מ''ב ש''ח ס''ק ג' וס''ק ל''ה וס''ק ק''ו, ורנ''ט ס''ק ג', וש''י ס''ק הקפדה מלטלטלההנ''ל הזכיר ייחוד מקום או  
ולא ייחוד  הקפדת שימושנ''ו שבכל הנ''ל הזכיר ט''ו וס''ק כ''ז, ותצ''ט ס''ק י''ט ושעה''צ ס''ק כ''ב וש''ז ס''ק 

אלא שאז שכיח שמקפיד )ערוה''ש י''א, חו''ש ארחו''ש(, ותלוי  דמיו יקריםמקום.(  וכ' הפוסקים שאינו תלוי אם 
 )גר''ז ד' ערוה''שרק במלאכתו לאיסור  )פמ''ג א''א ס''ק ב' ומחצה''ש ב' ומ''ב ו'(.  י''א ששייך    בעל הכליבהקפדתו של  

ז' וי''א תהל''ד קצוה''ש מנח''ש שש''כ כ' כ' )מ''ט נ'(, וע' ארחו''ש י''ט פ''ט )קט''ו((, אבל הגרנ''ק מיקל והגריש''א 
כ' לכתחילה להחמיר והמיקל יש לו על מי לסמוך.  )מקשים על כלל זה מכלים העומדים לסחורה, וממ''ב ס''ק ח', 

כגון תמונה בקיר, קנקן יקר וכו' הוי  ם יקרים שעומדים רק לנויכליוממוכין, ושחיטה ביו''ט, ואיזמל מילה(.  
מוקצה מח''כ )מ''ב ח' הגרשז''א הגריש''א וע' ארחו''ש י''ט )ק''ג(( וי''ח )יבי''א וע' ארחו''ש )קט''ו((.  אסור לטלטל 

א סוף רס''ו שהסביר וספר נזירות שמשון מתיר לצו''מ וכל הפוסקים חולקים ע' רע''  לצורך גו''ממוקצה מח''כ אפי'  
נפיחה וטלטול כיון שאין היתר לצו''ג ממילא הוי מוקצה וגם לצו''מ אסור.  גם במוקצה מחמת ח''כ יש היתר של 

)מג''א ס''ק א', ורע''א על ש''ב מג''א ז', ומ''ב ס''ק ה' ושי''ב ו', תהל''ד, מנח''ש, כה''ח אזנ''ד( וי''ח  מן הצד ובגופו 
 משב''ז ריש ש''ח, וכמה אחרונים כ' להחמיר לכתחילה, קצוה''ש חלק''י(.)פמ''ג ש''ב א''א ז' ו

מוקצה מח''כ והביאו מ''ב, ובזה''ז י''א שעדיין מוקצה מח''כ )אג''מ, אזנ''ד, חו''ש( וי''ח  ניירהמג''א י' כ' ש
הוי רק מלאכתו  ע' ארחו''ש שיש מקפידין עליו ויש אין מקפידין ואצלם מעטפה)הגרשז''א והגריש''א ושבה''ל(, 

)חיי''א קיצושו''ע(,  דרכו להשאילוומקפיד עליהם הם מוקצה מח''כ, אא''כ  כלים העומדים לסחורהלאיסור.  
)וצ''ע ראייתו, שש''כ כ' )פ''ג(( וחזו''א מחמיר )סי' מ''ב ט''ז(, ואם  תשמיש המיוחד לוותפא''י מיקל להשתמש בו 

האבנ''ז מיקל וכ''כ הגרשז''א אבל חזו''א מחמיר וכן סתם שש''כ )כ' כ''א )ס''ג((.  וכן  נמלך להחזיקו לעצמוהחנוני 
)הגרשז''א והגריש''א חו''ש והביאם ארחו''ש וכ' אא''כ אפשר שימלך ולא  שקנה חפץ ודעתו להחזירו להחנותמי 

כ, וארחו''ש הביאו והעיר עליו אינו מוקצה מח''כ )חיי''א והביאו שש'' מאכלים וספרים העומדים למכירהיחזיר(.  
העומדים למכירה הוי מוקצה מח''כ  אתרוגיםמסברא ומגמ' )סעיף ק''ו וק''ז והערה קל''ז קל''ח וק''ו ע''ש.(  

אא''כ פשוטים שקל לקנות אחרים,   –יש מחמירים )שש''כ    כלי פסח בשאר ימות השנה)הגריש''א שש''כ ארחו''ש(.   
ש מקילים )הגרשז''א )שש''כ כ' )ע''ז(( אזנ''ד שבה''ל חו''ש וכן ס''ל להגריש''א חוץ וארחו''ש אם מקפיד עליהם( וי

שמקפיד עליו )ערוה''ש י''ז, והגריש''א(  אתרוגהוי ממח''כ )שש''כ( וכן  מצות מצוה בשבת ער''פמכלים פשוטים(.  
''ד בכמה מהנ''ל שמשתמש עמהם )ויל  תעודת נישואין ודרכון ות.ז. ורשיון נהיגה ושטרות כסף וכרטיס אשראיוכן  

העומדים לשימוש )אבל משומשים לא, ובכל אופן אצל מי שאוספם הוי מלאכתו   בוליםלשרטט קו ישר וכדומה( וכן  
)חוץ משמחת תורה, שש''כ חו''ש תשוהנה''ג( אבל יש מקילים   ס''ת שנפסל, וי''א  כלי שעומד ליתנו למתנהלהיתר( ו

 וי''ח דהוי מלאכתו לאיסור או להיתר. מקרר'ש( וי''א בס''ת )בא''מ הגריש'''א ארחו'
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 שברי כלים, ושמא יתקע
 

משנה קכ''ב: '…לפי שאינו מן המוכן', משנה קכ''ד: '…לכסות בהן פי הפך', גמרא קל''ח: 
 'דתניא כירה שנשמטה … שמא יתקע' 

 ה שנשמטה ...', ורמ''אשו''ע סימן ש''ח סעיף ו' ז' ח' )ט' י'( י''א י''ב י''ג וסוף סעיף ט''ז כיר
 

שבר כלי שראוי למלאכה אינו מוקצה בין שנשבר שבת או ע''ש,ואם אינו ראוי למלאכה הוי מוקצה בין  
שנשבר בשבת או ע''ש.  י''א ששבר כלי שראוי ועומד לתקנו אינו מוקצה אע''פ שאינו ראוי כמו שהוא לשום שימוש 

כשעיקר הכלי עדיין קיים אז נחשב אגב אביו שעומד לחברו איליו.  לרוב )ע' ארחו''ש מילואים ו' ויל''ד(, וי''א רק 
פוסקים שמות שטעון גניזה מ''מ הוי מוקצה כשברי כלים אא''כ ראוי ללמוד ממנו כלום שאז עושה מעין מלאכה.  
 זרק כלי שלם לאשפה בטלה דעתו לא שנא ע''ש או שבת, אבל שבר הראוי למלאכה שזרקה מבעו''י בשבת אינו

מוקצה ואם זרקה ע''ש הוי מוקצה י''א מצד הקצאה וי''א שבטלה מתורת כלי )וע' משנת השבת שבטל ע''י הקצאה(.  
בביה''ל )סעיף ז' ד''ה לאשפה( כ' שה''ה אם זרקה לרחוב, וכן אם זרקה לפח אשפה שבבית )חו''ש ועוד(.  י''א 

י''ח )הגרשז''א שם הערה צ''ו וארחו''ש י''ט קמ''ט וע''ש שבאוכל אע''פ שזרקה אינו מוקצה )שש''כ כ' כ''ז וחו''ש( ו
קנ''א והערה קצ''ז שאם היה עטוף בפועל לא נמאס ואינו מוקצה אבל בלא''ה אע''פ שראוי מ''מ נמאס יותר מכלי 

א גם כלי שלם בטל ע''י זריקה לאשפה, וי''ח )שש''כ ארחו''ש(.  וי'' שבזמננוודלא כשש''כ שמדמה לגלימא(.  י''א 
שבזמננו שברי כלים אינם עומדים לשימוש שהדרך הוא לזורקם )אג''מ, אזנ''ד( וי''ח כיון שיש עליו שם כלי 
)הגרחפ''ש( וכ''כ חו''ש )שזה שאין משתמשים בהם רק מחמת התפנקות לא בטל ממנו שם כלי עי''ז(. ועד''ז י''א 

אינו חשוב )הגריש''א וכן צידד שבה''ל(.  בס' אם דבזמננו כולנו כעשירים לענין שיעור גע''ג טפחים שבפחות מזה 
נזרק בשבת או מבעו''י צידד רע''א שאין ס' דרבנן להקל כיון שהוא דשיל''מ )והביאו ביה''ל(, והעירו שלפי הצל''ח 

אינו דשיל''מ כיון שיתבטל תשמיש וטלטול זה.  ואם מצאו במקום שאינו רשאי לטלטל מסתמא נשבר בע''ש )שם(.   
לשבה''ל אינו מוקצה אפילו לאחר שזרקו לאשפה בע''ש, ולהגרשז''א הוי מוקצה אפי' קודם  חד פעמייםכלים 

שזרקו לאחר שהשתמש בו אפי' בשבת )שש''כ )כ' מ''ב, וכ''ב נ''ג(  ומאור השבת(, ולהגריש''א הוי מוקצה אם זרקו 
לא לאחר ההשתמשות )אפי' בע''ש( אפי' בשבת )וגרע משבר שהרי גם מע''ש לכך עומד להשתמש ולזרוק( אבל 

כשעדיין לא זרק שעדיין ראוי ע''י הדחק.לחו''ש והגרי''ב זרקו ע''ש הוי מוקצה אבל לא כשזרקו בשבת. ולכאו' ה''ה 
בכל הנ''ל במפת ניילון וסכו''ם. וכן פסק הגרשז''א בבקבוק בירה ושאר משקאות ושקית חלב וגביע לבן וטישו 

קל ונייר עטיפת סוכריה, וארחו''ש  פסק שכל דבר שהוא כלי גמור כמו בקבוק יין או  וקיסמי שיניים אחר שימוש
גביע לבן לא בטל ממנו שם כלי כיון שאינו זורקו מחמת גריעותו אלא משום ריבוי הבקבוקים שיש לנו אבל עטיפת 

רי ניקוי, וכעין זה סוכריה ושקית חלב ואולי אפילו אריזות פשוטות כקופסת שימורים ובקבוקי פלסטיק של חומ
שנתפרקו לא אסרו משום  דלתות כליםמובא בשלמי יהודה בשם הגרחפ''ש )אפי' בזרקו( והחו''ש )בהשתמש בו(. 

שמא יתקע ככירה שנשמטה רגל, וביאר הגרשז''א ואזנד''ב )וארחו''ש הערה רכ''ב(, כיון שהדלת רק סוגר וקל 
יה ראוי ג''כ לשום שימוש )ערוה''ש, ושש''כ כ' טוב להחמיר( להשתמש בו גם בלי הדלת.   י''א שצריך שהדלת יה

אבל הרבה חולקים שאי''צ אלא שראוי אגב עיקר הכלי שהדלת בא ממנו )ט''ז ח' ומשב''ז שם גר''ז ומ''ב )ל''ה( 
 שנפל מהבגד מוקצה )אג''מ )דדלת יש לו איזה תשמיש וכפתור כפתורארחו''ש )סעיף קס''ו הערה רי''ח(.   י''א ש

אסור אא''כ יש לו איזה תשמיש( גרשז''א גריש''א אזנד''ב( וי''ח )מנחת שבת כיון שראוי להחזירו, והגרחפ''ש, 
ושבה''ל שיש אפשרות השתמשות ע''י פריפה, וארחו''ש(, וי''א שמותר דוקא אם יחזיר אותו כפתור להבגד )קצוה''ש 

רין דוקא אותו וארחו''ש טען שמקפידם לשומרו ולהחזירו חו''ש )גרשז''א וגריש''א לכן אסרו לעיל כיון שאין מחזי
בזמננו כיון שיש כ''כ הרבה סוגים( וי''ח )הגרחפ''ש כיון שעכ''פ ראוי להחזירו(.  יש מחמירין כשצריך אומן להחזירו 

רחו''ש(, ויש )הגרשז''א גריש''א וחו''ש( ויש מקילין )הגרחפ''ש וארחו''ש(, ועוד שכפתור שלנו אי''צ אומן )אזנד''ב וא
מחמירין כיון שצריך תפירה להחזירו )גרשז''א גריש''א( ויש מקילין )הגרחפ''ש וארוחו''ש(.  כפתור חדש י''א שיאנו 
כלי )גר''ז שאין שייך בזה אגב אביהן, קצוה''ש גריש''א( ויש מקילין )ע' ארחו''ש( וי''א שהמברשת אינה מוקצה 

בידית משידה, ורצועה שהתפרק משעון יד, וידית של כסא, ובורג ש מקילין  )חו''ש שראויה לשימוש כמות שהיא(.  י
שדומים לדלת של תיבה )ע' ארחו''ש( וי''ח ברצועה וידית אם צריך אומן להחזירו כנ''ל,   מכסא או שלחן, ושן תותבת

)י''א  טלית.  וכן שן תותבת תלוי בכמה פרטים לעיל.  הסתפק ארחו''ש בבגד שנפלו כל הכפתורים והגרח''ק הקיל
 אפילו טלית קטן, וע'( שנקרעה ממנה ציצית ונפסלה אינה מוקצה )שבה''ל וארחו''ש(.   

שהתפרקו אסור לטלטלן שהרי לא הוכנו לטלטול )אע''פ שפותח וסוגר מ''מ לא הוכנו לטלטול גמור  דלתות הבית
ו דאתקצאי )מג''א י''ט( או שעומד )הגרשז''א והגריש''א( ואע''פ שראויין למלאכה אחרת מ''מ אסור משום מיג

להחזיר ואגב אביהן יאסר )רע''א שם, מ''ב ל''ה(.  ולכן ידית שנפל מדלת ג''כ מוקצה כמו דלת )גריש''א שש''כ 
ארחו''ש( וכן מכסה תריס, ודלת ארון גדול, ומתלה המדובק למקרר )ארחו''ש קע''ו קע''ז קע''ח והערות(. וי''א 

, אא''כ נתפרק מע''ש ודעתו להשתמש בו במצב זה )ארחו''ש( ויש מקילים כיון שראוי שה''ה מושב אסלה שנתפרק
לשימוש כמות שהוא ואינו קשור עם מה שנשבר )חו''ש(, וכן הקיל שש''כ בפרט במקום כבוד הבריות.  דלת של כלי 

קצוה''ש והסתפק שמלאכתו לאיסור דינו כהכלי )רשת מאוורר(, וכן דלת של מוקצה מחמת חס''כ דינו כהכלי )
 כשהשבר ראוי לתשמיש ואינו מקפיד עליה אבל עומד להחזירה להכלי(.

 

בדלתות כלים מוכנין אגב אביהן י''א דוקא כשראוי לשום שימוש וי''א שאי''צ )ולמעשה כך סובר הט''ז פמ''ג גר''ז 
 וב להחמיר.מ''ב אבל ערוה''ש אג''מ וחו''ש כ' שצריך ושש''כ )ט''ו ע''ב )בישן ס''ח(( כ' שט

 עמש''כ בסוגיא דבונה לענין כיסוי כלים וקרקע שבסעיף י'
אסרו חכמים לטלטל כלי שהתפרק ממנו חלק מחשש שיתקנו.  אם החלק שהתפרק שמא יתקע        –כלי שהתפרק  

אינו ראוי לשימוש או שראוי אבל אין הדרך לשומרו לתשמיש זה א''כ הוא מוקצה, ואם הדרך הוא לשומרו לתשמיש 
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ה אינו מוקצה, וכן אם הדרך הוא להחזירו לכלי שהתפרק ממנו.  אבל אם עכשיו קשה להשתמש עם הכלי שהתפרק ז
ממנו אסרו חז''ל לטלטלו )ומסתבר שאסרו גם טלטול החלק )ארחו''ש( והגרשז''א הסתפק( ואפי' לצורך גו''מ )שם 

יקון האסור, קצוה''ש גרשז''א גריש''א וכמסקנת הגרשז''א( מחשש שיתקנו.  )לא רק בחשש תקיעה אלא ה''ה ת
שש''כ( לא אסרו כשצריך אומן להחזירו או להשיג ממנו החלק )כגון שנאבד או נשבר החלק )מ''ב ס''ט( ושלמי 
יהונתן הסתפק בזה . אסרו רק לטלטלו ולא להשתמש בו במקומו, ולא אסרו כשהשתמש בו כבר במצב זה )הסתפק 

דחוק במצב זה והסתפק הגרשז''א כשהשתמש רק בשבת באיסור והגרח''ק  ארחו''ש אם מהני כשהשימוש הוא
החמיר שצריך מבעו''י דוקא(, ולא אסרו כשהתיקון הוא רק מדרבנן )הגריש''א( )וזה נוגע שלשרויף שנחלקו ט''ז 

 ------------ומג''א אם הוי דאו' ע' שעה''צ שי''ג ל''ב(.    חסר
 

 כ''ד, וסעיף ל''ח  – ייחוד סעיף כ' 
 

 (  גמרא שבת דף נ. 'תנא רבה בר בר חנה … ואע''פ שלא חישב' ותוס' ד''ה ורב, 1
 ור''ן )כ''ג. בדפי הרי''ף( ד''ה או שהיה עליו, וד''ה ונשאל הרשב''א, ורא''ש סעיף ח'

 (  גמרא שבת דף קכ''ה: 'פעם אחת הלך רבי … ושפשפום אמר להו'2
 וכ''א, ומג''א ס''ק מ' ומ''א (  שו''ע או''ח סימן ש''ח סעיף כ', 3
כ''ד   –(  שו''ע שם סעיף כ''ב כ''ג כ''ד, וגר''ז סעיף נ''א נ''ב ונ''ג, וחיי אדם כלל ס''ו אות ז', ומ''ב סעיף כ' 4

 ושעה''צ ס''ק פ''ה 
 (  פמ''ג א''א סי' רנ''ט ס''ק ב', ומ''ב סימן רנ''ט ס''ק י'5
י''ט סעיף קנ''ד והערה ע''ו וקצ'ט, וסעיף רל''ז, ושש''כ פרק ט''ז סעיף ל''ג (  ע''ע ארחו''ש מילואים י''א, ופרק 6

 וק''י וקי''א, ופרק כ' הערה פ''א וקע''ז )בישן ע''ז וקנ''ג( וקע''ב )בישן קמ''ט*(
סי' רנ''ט ס''ק ומ''ב ס''ק צ''ז )וע''ע ס''ק ק' וסי' ש''ג ס''ק ע''ג, וסי' שי''ב שעה''צ ס''ק ז' וסי' תצ''ד מ''ב ס''ק ט'( ו

 ב', ושש''כ סי' ט''ז סעיף י', וחזו''א מ''ב ט', וארחו''ש פרק י''ט הערה ש''ל ושל''ו.
 

.  להרשב''א חשב היינו קשר או שחשב או שישבהשו''ע פסק כרב אסי שאפשר לייחד חריות של דקל ע''י ש - ייחוד
)גר''ז ח''א ערוה''ש(   מספיק ייחוד לשבת אחתש  שמייחדו לעולם וכן פסק קיצושו''ע, אבל רוב פוסקים פסקו כהר''ן

וכן פסק המ''ב בכ''מ שזהו הדיעה העיקרית.  אבל בס''ק צ''ז כ' לסמוך ע''ז רק במקום הצורך בדבר שדרכו בכך.  
צריך לחשוב .  לר''י ורשב''א חשב וישב אם מהני גם כשודאי ישליכנה אח''כארחו''ש )מילואים י''א( הסתפק ב

וכן החמיר המ''ב ס''ק פ''ו, אבל ע' ס''ק ק''ג, אבל להרא''ש ר''ן שו''ע ב''ח גר''ז מהני מחשבה  בתלהשתמש בו בש
מהני ייחוד במחשבה, אבל לשו''ע מג''א ח''א גר''ז מ''ב צריך מעשה   בדבר שאין דרכה לייחדה לכךסתם.  לרמ''א גם  

 ייחוד צריך להיות מע''ש לישיבה ולא לד''א.  או ייחוד לעולם.  והגר''ז מחמיר שע''י מעשה רב מהני רק לטלטלו
דאלא''ה כבר אתקצאי ביהשמ''ש, וכן שברי כלים שנשברו בשבת א''א לייחדן בשבת, והסתפק הגרשז''א אם אפשר 
לייחד בשבת כלי שמלאכתו לאיסור להיות כלי שמלאכתו להיתר, וערוה''ש כ' דלא מהני ייחוד גוי ותמה עליו 

לא מהני )תו''ש א''ר פמ''ג( ומעשה המוכיח של קטן מהני )שש''כ ט''ז  קטןפ''א((.  ייחוד ע''י הגרשז''א )שש''כ כ' )
שהוסר מהפרי עש''ק להגריש''א הוי מוקצה דלא מהני מחשבת קטן,  גרעיני משמש)קי''א( בשם פמ''ג ותו''ש(.  

ועוד הוי מוקצה שא''א לייחדו וחו''ש מיקל שכשילדים מצויים בני הבית מייחדם לכך.  וכשהוסר בשבת לחו''ש 
 כשהוא בתוך הפרי, ושש''כ )ט''ז )ל''ג(( מיקל.

מוקצה שלא ייחדו לתשמיש )גריש''א( או שאין הכנה על מחובר )אזנד''ב( וכן אסר שש''כ וארחו''ש   חול בשפת היום
( ויש מקילין )שבה''ל יש מחמירין )הגריש''א )שאסור לשחק בו משום גומות( ועד''ז בחו''ש וארגז חולשלא הוכן.  

לרוב פסוקים אינו מוקצה  שלגאזנ''ד שש''כ שהוכן וי''א שאין איסור גומות וארחו''ש חילק בין חול לח ליבש(.  
 )עכ''פ כשראוי לשתיית בהמה( ואפי' ירד בשבת אינו נולד )הגריש''א והר צבי ושש''כ ועוד( וי''ח )אג''מ(.

( שמותר לטלטלו, בערוה''ש )כ'( כ' שעדיף ע''י מטאטא דהוי טלטול מן הצד שכ' הרמ''א )ס''ומוקצה שיכולה להזיק  
ומותר גם כשאין היזק ידוע, ומ''ב )תקי''ח כ''א( כ' שבהיזיקא דרבים אי''צ טלטלול מן הצד.  והקיל הגרשז''א מג' 

שיש חשש שישבר  רהנובנ''א ומעלה, ולחו''ש דוקא רבים ככרמלית ולא בית ואפי' ביהכנ''ס וישיבה הוי כיחיד.  
מ''מ אסר הגריש''א לטלטלו עכשיו כיון שיש חשש שיזיק אחרי שישבר והגרח''ק מיקל, ויל''ע בנופל עכשיו ויכול 

 במקום דריסת בנ''א אסר הגריש''א וגרח''ק לטלטלם, ולמעשה יכול לטאטא. צפרנייםלתופסו לפני שישבר.  
ע מג''א ח''א גר''ז מ''ב דלא כרמ''א וא''ר( יש להחמיר שצריך לרוב פוסקים )שו''  בדבר שאין דרכה לייחדה לכך

)בלי מעשה כלל, )רמ''א תו''ש מ''ב ארחו''ש( ולרשב''א צריך ג''כ איזה מעשה ומג''א )מ''ד(  מעשה או ייחוד לעולם
 מעשהכ' בפה(.   )ח''א מ''ב שש''כ, ופמ''ג רנ''ט א''א ב'    בפהמיקל בחול ועפר שאין שייך בהם מעשה(.  ואי''צ ייחוד  

היינו מעשה המוכיח שעומד להשתמש )או יכתוב עליו או ישים מדבקה )שש''כ( וכדומה(, וכן מהני אם היה רגיל 
להשתמש בו )אפי' פעמיים )מ''ב בשם הב''ח((, אפי' לא ייחדו בפירוש, וחזו''א חולק.  למ''ב )ש''ג ע''ג ע''ד( מהני 

שש''כ צידד שמודה כשבאמת ייחדה, וארחו''ש מצדד שמודה באספן וחזו''א מחמיר )ו מטבעייחוד לעולם על 
 מטבעות, והגרח''ק החמיר במטבע שקיבל מאדמו''ר או מקובל(.

 



 מוקצה   8

 ל'  –פסולת גרעינים ומאכל בהמה סעיף כ''ז 
 
 (  שבת דף קמ''ג. המשנה '… שהוא מאכל בהמה' ובגמרא שם 'רב ששת … בלישניה'1
 בדף קכ''ח:( המשנה'ח. 'ת''ר דג מליח מותר …' )עד (  ושם קכ'2
 (  תוס' ביצה דף ב. ד''ה ובית, סימן ש''ח מג''א ס''ק נ'3
 (  גר''ז סעיף ס''ז, ערוה''ש סעיף נ''ב ונ''ה4
 ל', ומ''ב, וביה''ל ד''ה מנער וד''ה גרעיני –(  שו''ע או''ח סימן ש''ח סעיף כ''ז 5
 

ילים לאוכלם, ורק אחרי הסעודה דינם כמוקצה )ארחו''ש, ואז יחמיר כשמנקה פירורי לחם אינם מוקצה אם רג
אותם מהשלחן( וחו''ש מיקל אם שומר אותם לסעודה אחרת, ומחמיר בפירורי עוגות ועוגיות.  ושבו''י צידד להחמיר 

הם פחותים בזמננו שאין מאכילין לבהמה אין משליכים אא''כ קטנים ממש והל' שב''ש כ' שאינם מוקצה אא''כ 
מזית שלנו.  עצמות שנשאר עליהם קצת בשר אינו מוקצה, ואפי' בפחות מכזית או כשיש בו מוח )חו''ש(, ומסתפק 
ארחו''ש אם היינו דוקא כשדרל בנ''א לאוכלו.  ומותר לסלק הטבלא עם הקליפות ולא נעשה בסיס כיון שדעתו 

בבח שאינו חושש היכן יפלו )תוס' ביצה ב.(, ועוד שלא לסלקו בשבת, או שיש גם אוכל היתר על השלחן, וא הוי כש
היה שם ביהש''מ )מג''א כבעה''מ(.  מאכל בהמה לרוב פוסקים אסור לטלטלו בלי צורך כאוכל אלא דינו כמלאכתו 
להיתר )פמ''ג )א''א י'(, כה''ח הגריש''א שש''כ(.  ואם זרקו לאשפה מע''ש הוי מוקצה )וי''ח(, ובשבת אינו מוקצה 

 נח''י שש''כ ארחו''ש( ואם נמאס עי''ז הוי מוקצה )הגרשז''א(.)מ
 

 בשר חי סעיף ל''א ול''ב
 

 סימן ש''ח סעיף ל''א ול''ב, וט''ז ס''ק כ' ומג''א ס''ק נ''ו וגר''א, ומשנ''ב וביה''ל ד''ה דחזי
)שגם בזה''ז אינו מוקצה(, והחמירו הפוסקים למעשה , שש''כ י''א ה', וכ' כ''ח  ערוה''ש סעיף נ''ח )שבזה''ז מוקצה(

עכ''פ לכתחילה )הגרשז''א והגריש''א )אפילו בקפוא אם שייך שיפשיר אפשר להקל לצורך( ושבה''ל )אבל החמיר 
 בקפוא(

 
 ל''ז  –גרף של רעי סעיף ל''ד  

 
 גמ' שבת דף מ''ז. 'התיר רבי לטלטל … והאי מיכסי'

 שם דף קכ''א:  'כופין קערה … באשפה שבחצר'
 שם דף קכ''ד.  'אליבא דרבי נחמיה .. מידי דהוה אגרף של רעי'

 שם דף קמ''ג. 'הי גרעינין דתמרי … וכי עושין גרף של רעי'
 גמ' ביצה דף כ''א: 'מזמנין את הנכרי … של רעי לכתחילה'

 אפקוה'שם דף ל''ו: 'ונתנין כלי תחת הדלף … נקטה בצוציתה ו
ל''ז ומשנ''ב, ורמ''א סי' רע''ט סעיף ב', וביה''ל סי' ש''ח ס''ד ומשנ''ב סי' ש''ח  –שו''ע סימן ש''ח סעיף ל''ד 

 ס''ק קט''ו, וסי' של''ז ס''ק י''ב, ומג''א שם ס''ק ד', ושו''ע סי' של''ח ס''ק ח' 
 

של רעי, ועד''ז כ' שש''כ כ''ב מ''ו שהוא דוקא  יגת גרףבמדרהט''ז בסי' רע''ט ס''ק ג' חילק שמוקצה מחמת מיאוס עדיין אינו 
דבר המעורר גועל כצואה פסולה ועצמות, אבל הגרשז''א הקיל גם בקליפה אחת, ועטיפות סוכריות, ופטיש ומסמרים שעל  

שבה''ל צידד   השלחן כיון שגורם אי נעימות, והקיל אג''מ כשמקפדת מפני האורחים אע'''פ שאינו מאוס ממש, וכעי''ז בחו''ש.  
להחמיר בקדירות שלנו, אבל אזנ''ד ושש''כ וארחו''ש הקילו.  והחמירו הפוסקים בשאר דברים המצערים שאינו מאוס, כגון  

)כך נקט  בגדר הותרהדבר שעושה רעש )שש''כ כ''ב )קכ''א(, וחו''ש, ושלמ''י ומגיל''ס(.  חו'''ש הסתפק אם היתר גרף הוא 
)ערוה''ש )ס'( אג''מ   ע''י גויקט אג''מ( ונ''מ אם עדיף לטלטלו בגופו או ע''י גוי.  ולמעשה י''א שעדיף  )כך נ  או דחויההגרשז''א(  

ע''י מנח''י שש''כ )כ''ב )קכ''ו(( הל' שב''ש( וי''א שאי''צ )הגרחפ''ש הגרש''א וארחו''ש(, וכן החמירו ערוה''ש ומנח''י שעדיף 
ומגיל''ס מיקל )עפ''י הגמ' קכ''א:  שכשאפשר יכפה עליו כלי.  ותפא''י כ' אבל אג''מ חשש שילמד מזה לטלטל מוקצה קטן 

יעשה כן )חו''ש(, ואם לא הוציא צידד הערוה''ש )ס''א( שיעשה ע''י גוי והגרחפ''ש מיקל.  גרף כשאפשר להוציאו מע''ש  וי''ל(.   
)א''ר חזו''א אג''מ  ע''י טלטול מן הצדשלא להוציאו )נה''ש(.  י''א שעדיף להוציאו  להחמיר שטותשבמקום דירתו הוי 

גריש''א(.  הגרח''ק מביא שהחזו''א החמיר לטלטלו רק ע''י נייר או ד''א.  וע' סימן תקי''ח ה' ומ''ב ס''ק ל' שדין גרף ביו''ט 
ל בשבת שוה לשבת, וע' שש''כ כ''ב הערה קי''א )בישן( שביו''ט החמיר הגרשז''א שלכתחילה יעשה ע''י טלטול מן הצד, אב

 אי''צ כיון שהותרה.  וכן הקיל הגרש''א וארחו''ש הערה ת''צ.
יל''ד  טיטולמוקצה והשו''ע מחמיר ומג''א מיקל בשעת הדחק דחזי לכלבים וצ''ע בהמציאות בזמננו.  ו צואת אדםמחל' אם 

צואת אף ואוזן שיש לזרקו מיד שיש עליו    טישיו שעדיף לזרקו מיד אבל כשא''א אינו נחשב כעשיית גרף לכתחילה.  וכן יל''ד ב
וי''א גם ביהכנ''ס בכלל )הגריש''א  במקום דירתו וישיבתו וי''ל שאינו מוקצה אם עדיין ראוי לשימוש.  גרף היינו דוקא 

והגרח''ק( וי''ח.  וכן הקילו במקום דריסת הרגל )מג''א מ''ב שש''כ ארחו''ש( )ויש שפי' שר''ל כשיש חשש שידרסו עליו, וצ''ע(.  
נחשב כמקום ישביתו שלפעמים אינו מפריע שם וחו''ש מחלק אם נמצא שם זמן רב, ותשוהנה''ג חילק שיש  מטבחומחל' אם 

כגון לכסותו )הר צבי  לטלטל מוקצה לצורך גרףקליפות וכדומה שבמטבח אינם גרף כשרגילים בכך.  דנו הפוסקים אם מותר 
ריע )כשאין סכנה( אע''פ שאינו מטלטל הגרף אלא הברז מ''מ זהו האופן לסלקו והגרשז''א(.  והקיל הגרנ''ק לכבות גז שריחו מפ

ומותר.  גם מי שלא נמאס מותר לטלטל הגרף בשביל מי שנמאס ממנו )הגרשז''א הובא בשש''כ כ''ב )קכ''ג(, וחו''ש ועוד 
ש מקילים להוציא דבר שעתיד לגרום , והגריש''א מחמיר.  ויכשעדיין לא נמאסוהגריי''פ מחמיר.  ומיקל הגרשז''א לסלקו גם  

שיהיה שם גרף )חתול שתטיל צואה(, וי''א דוקא כשקשה להסיר הגרף אח''כ )כצואת חתול באמצע הלילה, א''א מבוטשאטש(.  
מותר לסלק כל הגרף ולא רק עד השיעור שבפחות מזה אינו נמאס, אבל אם הפסיק באמצע אסור להוציא מה שנשאר אם אינו 
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שש''כ בשם הגרשז''א כ''ב )קכ''ה((.  יל''ד אם אסור להזיז פסולת שבצלחת לצד הצלחת שאינו טלטול מן הצד נמאס ממנו )
כיון שדרכו להזיזו ע''י מזלג וסכין, אבל י''ל שלפעמים נמאס והוי כגרף )ארחו''ש י''ט סוף הערה קצ''ד(.  מיקל ארחו''ש לסלק 

לק לסוף השלחן ולאחר זמן להוציאו ומסתפק כשעדיין לא נתמלא קערה פסולת הצלחות לצלחת אחת ואח''כ להוציא או לס
וכדומה בפסולת אם מותר כבר לסלקה )הערה תקכ''ד ותקכ''ז(.  ומותר להוציא פח שהוא גרף אע''פ שיש בתוכה גם דברים 

אם גרף אסור רק בטלטול שאין דינם כגרף )חו''ש(, ומותר לכבד חדר שלם אף שרק מקצתו הוי גרף )חו''ש(, והסתפק הגרשז''א  
או גם בשימוש.  ע' פמ''ג משב''ז שט''ז ח' וט' אם הסרת כינה לפעמים מאוס והוי כגרף.  במת אף שאין היתר כבוד הבריות 
כמו שי''א בנפל מ''מ שייך להתיר טלטולו מדין גרף )תקכ''ו י' ביה''ל ואסור(.  מים המטפטף ממזגן הוי גרף )הגריש''א שש''כ 

וכן מקק, ועכבר )חו''ש מחמיר כשהוא במצודה(, והפוסקים כ' שקורי עכביש מוקצין, והגרשז''א התירם משום גרף    ארחו''ש(,
)י''ל שתלוי במצב(, ושש''כ צידד שקשקשים מוקצה, ונשמת שבת כ' שי''ל שהיא גרף, וגם דבר הגורם ריח רע כגון נפט הוי גרף 

 הונתן לענין שקית חלב שנגמרה החלב. )ערוה''ש הר צבי ארחו''ש חו''ש(, וע' שלמי י
התיר מג''א )ערוה''ש ח''א קיצושו''ע( לטלטלו למקום שירצה וע' מ''ב ס''ק קל''ז שא''ר ופמ''ג מפקפקין על חזרתו   גרף שבידו 

שפח אשפה בלי מים כשעודה בידו )וארחו''ש נוטה להקל והגרי''ב החמיר(.  וע' מ''ב קל''ד ושעה''צ קי''ד, ומ''ב קל''ח.  י''א 
ריק ככלי שמלאכתו לאיסור )ארחו''ש(, וי''א להיתר )אזנ''ד(, וי''א מחמת גופו )חו''ש(.  ואם יש זבל מע''ש לפעמים הוי בסיס 
ותלוי בדין מה שבתוכו, ואם ריק מע''ש ג''כ תלוי בהנ''ל.  )וחו''ש חשש לביטול כלי מהיכנו, וע' ארחו''ש י''ט )תק''ו(.  ופח 

ן או במגירה ע' שלמי יהודה שמחמיר לכתחילה לא לגרום טלטול מן הצד בקביעות ושש''כ )כ' )ע''ז(( מחמיר, שתלוי בדלת ארו
וארחו''ש הסתפק )הערה תל''ו, ותק''ו(, ושלמי יהונתן מיקל.  וע' ארחו''ש י''ט שמ''ה.  ומחל' אם מותר להביאו להכניס 

 ומחל' כשנתמלא אם מותר לרוקנו )שש''כ( או לא )מגי''ס ארחו''ש(.המיאוס בתוכו )חו''ש( או לא )ארחו''ש סעיף ש''מ(.  
ע' ארחו''ש הערה תק''י לענין שקית אשפה, וע''ש הערה תקל''א לענין כף אשפה.  אסור לעשות גרף לכתחילה אבל אי''צ 

)תקי''ז( שעסוק  להשליך קליפה מיד לאשפה אלא יפרידם על השלחן שזהו דרך בני אדם והגרשז''א, וארחו''ש סעיף ש''נ
באכילה ואינו עושה פעולה בכונה לעשות גרף, וע' ביה''ל של''ח ח' לענין נט''י בבוקר ומים אחרונים וארחו''ש סוף הערה תקע''ג 
שא''ש להנ''ל, ועד''ז בקובץ תשובות להגריש''א(, ובמקום פסידא מותר לקבוע ישיבתו שם כדי להוציא הגרף )ע' גר''א סעיף 

' תוס' ביצה ל''ו: ד''ה תיתי ע''ש(.  וע' ביה''ל של''ח ח' שהתיר נט''י שחרית דהוי כראוי שאין איסור רק רוח רעה ל''ז, כב' תי
או א''ש כהטור, או שמתנהג כדרכו כנ''ל, וראוי לשטוף ביהכ''ס בהמים.  ומותר לעשות גרף כשאין דעתו להוציאו )גר''ז חו''ש 

צד )תהל''ד חו''ש ארחו''ש(.  וי''א גם מע''ש אין לעשות גרף בשבת )הגרשז''א(, ויש ארחו''ש( או ע''מ להוציאו טלטול מן ה
 מקילים )גריש''א, שש''כ כ''ה )מ', ובישן ל''ו(.  בס' אם נעשה גרף הקיל ביה''ל )סעיף ל''ו ד''ה כדי(.

 
 מ''א –בעלי חיים סעיף ל''ט 

 

 שבת תוס'  דף מ''ה: ד''ה הכא 
 

 לפי הר''ר יוסף בע''ח אינם מוקצים כגון אפרוח לשתק תינוק הבוכה, אבל התוס' מסיק שמוקצין כגרוגרת וצמוקין
 

 )וכ''כ בגר''ז סעיף ע''ח(  שו''ע סימן ש''ח סעיף ל''ט ומשנ''ב והגהות רע''א על סעיף מ'
מחמת איסור )והלכות קטנות כ'  וע' תהל''ד ס''ק מ''ב שצידד שבע''ח טמאין מוקצה מחמת גופו, וטהורין מוקצה

מלאכתו לאיסור ותמה עליו רע''א(.  ומחל' כשמייחד בע''ח לשחוק אם מותרים )מהר''ח או''ז וכן פסק הגר''מ 
אליהו( או שעדיין אסורים )מהר''ח או''ז בשם הרא''ש דלא פלוג רבנן וכן פסק אג''מ )וצ''ע מה שהוסיפו באו''ח ה' 

ה''ח בא''מ יבי''א חו''ש ארחו''ש, יש אסרו משום מוקצה ויש משום שימוש בבע''ח, ועל כ''ב כ''ה שפעטס מותר( בצ
צד זה י''א דלא גזרו איסור שימוש בעופות וי''א לא פלוג וי''א עכ''פ דגים לא אסרו(.  וכן אסרו לטלטל אקוואריום 

דהוי הכלי לנוי הבית ומלאכתו  אג''מ הר צבי וארחו''ש וכן צידד שש''כ שיש מקום להחמיר, אבל הקצוה''ש התיר
להיתר וכ''כ הגרשז''א )שש''כ י''ח )ס''ב(, וכ''ז )ק''א(.  ע' שו''ע סימן ש''ב סעיף י''א שידו שנתלכלך מותר לקנח בזנב 
סוס ופרה, וע' ביה''ל שאולי אסרו רק גוף בע''ח ולא שערן, ושביתת השבת פי' דטלטול מקצת הוי כטלטול מן הצד 

שבה''ק פי' שמותר משום כבוד הבריות, ומצד איסור משתמש בבע''ח י''מ דהוי כצידי צדדים, לצורך היתר, ו
ולמעשה כמה פוסקים התירו רק בזנב תלושה )חו''ש כה''ח חזו''י( והגריש''א צידד שמותר רק לנגב בה אע''פ שמזיז 

לטלה.  חו''ש התיר לתת נייר אבל לא להגביהה להדיא.  ופשוט שאסור למשוך בכח הרצועה של הבע''ח שעי''ז מט
שיעלה עליו נמלה וישליכה דהוי כניעור וכן להסירו דרך אגב מגופו, ולהזיז ידו שנמלא עליו להפריחו דהוי כד לנער, 

 ושלמי יהודה התיר לגרשם רק ע''י ניפוח.
ש''י ור)עד המשנה השנייה(,    שבת דף קכ''ח: המשנה, ובגמ' שם 'תרנגולת שברחה וכו': דוחין אין …'

 )דף נ''א בדפי הרי''ף( ור''ן על המשנה והגמ'
 שו''ע סי' ש''ח סעיף מ' וסעיף מ''א 

 
מותר לדדות בע''ח )ולא תרנגולת שמגבהת עצמה ונמצא מטלטלה, ומותר לדחותה, אפי' ברה''ר, אבל אין לדדותה 

בכרמלית מותר )ערוה''ש, וע' ב''י(, ויש אוסרין אפי' במקום הפסד( ודוקא משום צער בע''ח )ר''ן ושו''ע(, וי''א אפי' 
)טור ב''ח דרישה גר''ז מ''ב( ולמעשה השו''ע אינו מחלק בין גדולים לקטנים )כהרמב''ם דלא כהר''ן( ומכריע מ''ב 
להקל עכ''פ בכרמלית בגדולים וחזו''א צידד להקל כהר''ן יותר.  ור''ן כ' שאע''פ שמטלטל מקצת מותר משום 

י' ב''מ ותהל''ד שר''ל להתיר מדדין אבל דוחין אינו טלטול כלל, ותויו''ט פי' שר''ל להתיר דוחין וביאר צעב''ח, ופ
פמ''ג )א''א ס''ט( שצ''ל דדוחין אינו טלטול כ''כ. בתינוק התירו להיות מדדה אפי' ברה''ר כיון שאפי' מגביהו הוי 

ח' )ע' תוס' צ''ד. וק''ל. וראשונים( וי''א כשמגרר עצמו רק דרבנן דחי נושא את עצמו )י''מ אפי' מיום א', וי''א מ
)רשב''א מג''א מ''ב( וי''א אפי' מגביהה א' ומניח א' עדיין אינו נושא עצמו )בעה''מ(, וע' חזו''א )מ''ה ג'(.  וכפות 

 וחולה אין חי נושא עצמו, והסתפק הגרשז''א בישן.
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 מחובר
 

 סי' ש''ח משנ''ב ס''ק פ''א
 שי''ב מ''ב ס''ק י''ט ושעה''צ ס''ק כ''בסי' 

 סי' של''ו מ''ב ס''ק מ''ח ושעה''צ מ''ב
 וע' אורח''ש הערה ק''פ 

 
 בסיס

 
'אמרי דבי רבי  )בסוף העמוד(שבת דף קמ''א: בהמשנה 'נוטל אדם … והאבן בתוכה', וגמרא 

 ינאי … נפיל אתי אבוה לאתויי', 
 ופן לכלכלה', ותוד''ה ונישדינהו'כלכלה והאבן בתוכה … ד )קמ''ב.(וגמרא שם 

 משנה שם דף קמ''ב: וגמ' '… בסיס לדבר האסור',
 וגמרא שם 'היתה בין החביות מגביה: … מטלטלו ועודן עליו,

 ד''ה נוטל הכסוי )כ''ב: בדפי רי''ף(ולעיל דף נ''א. רש''י ד''ה הרי זה נוטל, ותוד''ה או שטמן, ר''ן 
 שו''ע סימן ש''ט ומשנ''ב שם 

 

 הקצאהלהמוקצה שעליו, והגרחפ''ש )שלמ''י( הוכיח שיש ג''כ  שנטפל''ז )רע''ז ו'( משמע שבסיס אסור משום בגר
על הבסיס עצמו, ונסתפקו בזה בדברו''מ ומנח''ש, ואולי נ''מ כשההיתר ואיסור שעליו שוין, ובמניח רק לביהש''מ 

לקחת ההיתר, או שכח שהוא שבת, ובבסיס לכלי )וי''ל(, וכשההיתר למעלה, והפקר, וכששכח להניח היתר עמו או 
יש מקילים )ישעויע''ק, אזנ''ד  בסיס לכלי שמלאכתו לאיסורשמלאכתו לאיסור )אם לא נחשב מוקצה(.  ולמעשה ב

וע' מנח''ש ב' עמ' קע''ט ותנינא מ''ב ג' שתלוי אם מלאכתו לאיסור 'מוקצה'( ויש מחמירים )ערוה''ש )ש''י ט'(, 
ותהל''ד, והגריש''א וארחו''ש והגרי''ב( ובודאי מותר לצורך גו''מ )ע' ארחו''ש מילואים אות ט''ו(, וע' מנח''י ח' כ''ב 

 , ומיקל בבסיס לכלי שמלאכתו להיתר גם שלא לצורך )כשתחתון אי''צ צורך(.לענין ניעור
דוקא כשיש לו געגועין, ואם כלי שמלאכתו לאיסור בידו מותר בלי זה כשהוא  בנו עם אבן שבידומותר לטלטל 

קצה לצורך גופו של הבן, וארחו''ש הערה ש''ע מחמיר אם הכלי יקר מחשש שהאב יקחנו כמו בדינר, וה''ה במו
מחמת גופו כשיש געגועין אסור כל שדומה לדינר דהיינו שמקפיד עליו ואינו ברור השיעור שויות לזה ותלוי בכל דבר 
שאדם מקפיד עליו.  והסתפק שבו''י גם בבית בדבר שמקפיד שלא יהא על הריצפה, ובדרך כלל בבית משתמר ואין 

כנת חולי )רש''י מג''א מ''ב(, וי''מ משום טלטול מן הצד כ''כ הקפדה.  כשיש געגועין הקילו בטלטול שלא בידים לס
לצורך היתר שבלי געגועין אין צורך )תוס' רי''ד וע' חזו''א מ''ז ב', וגר''ז סעיף א' וערוה''ש ב' שמצרף שניהם וכן 

והגרשז''א  העיר תהל''ד בהגר''ז שצ''ב שכ' שניהם( וזה שרש''י לא פי' כי''מ ביאר חזו''א שס''ל שאינו צורך ההיתר
)שש''כ ''ב )ק''י(( ביאר דהוי דרך טלטול, ונ''מ כשהתינוק אוחזו בדרך טלטול מן הצד שלחזו''א עדיין אסור 
ולהגרשז''א מותר, או כשצריך שבנו יבוא לסעודה שרק לחזו''א מותר )שערי מוקצה(, וע' מ''ב שכ''ח נ''ח ושעה''צ 

היינו שצריכים להרגיעו אבל אינו חולי ממש )ולתוס' רי''ד כל שנחשב  ל''ד )ע' ארחו''ש הערה קנ''ג(.  וגדר געגועין
שהולך ברגליו כשביד התינוק דינר וכדומה שאר דבר  לאחוז ביד תינוקכצורך והקיל הגרי''ב(.                              

שסומכין עליו בשעת יקר רש''י מחמיר ורמב''ן מיקל והביאו שו''ע סתם להחמיר והביא י''א להקל שהכלל הוא 
הדחק, ולמעשה הגר''ז וקיצושו''ע ושש''כ סתמו להחמיר )והגרי''ב אמר שהמנהג להקל( וע' ביה''ל שא''ר סמך על 

כדי שיפול אסר הגריש''א חו''ש וארחו''ש משום דהוי טלטול  ולנער מוקצה שביד התינוקי''א להקל בסכנת חולי. 
שה כדי להציל הבן מטלטול )שערי מוקצה( או כדי שיהיה מותר לאחוז מה''צ לצורך דבר האסור.  והעירו שאם עו

 התינוק הוי לצורך דבר המותר )ארחו''ש רנ''ח(.
אם האיסור שעל גבה בא לשמש אין התחתון בסיס )בעה''מ ר''ן מג''א )רנ''ט ו'( גר''ז מ''ב )ס''ק ט'( דלא כרש''י 

צ ש''ט כ''ד לענין מפה(.  וי''א כשההיתר על גבי האיסור אינו בסיס ותוס' שהחמירו כה''ג, וע' מ''ב שי''א כ''ט ושעה''
)ב''ח דע''ת אזנ''ד הגרי''ב( ויש מחמירים )הגריש''א שש''כ )כ' הערה ק''פ( ארחו''ש )רס''ה(( ומחל' באטבי כביסה 

)הערה תכ''ח( )אזנ''ד מיקל( ובכיסוי לנאותו או לשומרו מאבק הקיל הגרנ''ק, והגריש''א החמיר, וע' ארחו''ש 
שאע''פ שאסר היתר שתלוי בו איסור כאטבי כביסה ומגירת שלחן מ''מ הקיל בכיסוי.  לתוס' שאינו בסיס כשלא 
הניח ע''ד להשאיר כל השבת מ''מ הביא ביה''ל מרע''א דזהו רק להתיר ניעור ולא טלטול גמור לצו''מ שמותר כשאינו 

בסיס כשהניח בשבת, וכן כשההיתר אינו לשמש האיסור, וכן במ''ב  בסיס כלל.  וכ''כ החזו''א בדעת בעה''מ שאינו
ס''ק י''ד שכ' שכשאי''צ להסיר האבן שע''פ החבית לצו''מ אלא לצורך פסידת המוקצה שאז אפי' ניעור אסור, 

סוף ובשעה''צ י''ז צידד להקל בניעור, וע' ארחו''ש שהאריך בכל זה בהערה שד''מ ות''ד ומילואים ט''ז וסי' ד' שב
ח''ג.                            באופן שע''י ניעור יפסד המוקצה מ''מ מצריך רע''א לנער, אבל ב''מ מיקל וגם הב''ח מג''א 
)ש''י ס''ק י''א( פמ''ג ח''א משנ''ב ושש''כ כ' ע''ה ו? ע''ב. אבן שע''פ חבית שיש היתר בפנים החבית ומ''מ אינו בסיס 

ית הוי בסיס רק לאיסור או משום שעכשיו א''א להגיע להיין )והיר הגרשז''אשכשיש לאיסור והיתר כיון שפי החב
ברז אין שייך סברא זה( , וע' ערוה''ש סעיף י''ב.                          עפ''י התי' שפי' החבית בסיס רק להאבן ולא להיין 

חת הנר, אבל לבו''ש )על ט''ז א'( כ' שנעשה כ' פמ''ג )משב''ז ריש''ט( דה''ה המפה עליונה אינו בסיס אלא החלק שת
כל המפה בסיס )ושעה''צ כ''ד הביא המחל'(.  )וצל''ב לפ''ז איך מהני חלק שרק על חלק לעשות הכל בסיס להיתר.(  

ג''כ הוי בסיס ויש לישם ככר קודם הדלק''נ )שבוי''צ( וי''ח )שערי מוקצה  קצות המפה היורד בצדוי''א ללבו''ש 
ולא לכל השבת לר''ת אינו בסיס ולרש''י  כשהניח המוקצה רק לביהשמ''ש פקע מלשמש להנרות(.  שחלק זה מו
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הוי בסיס וכן סתם השו''ע וכ' ר''ת כי''א, וסומכין על ר''ת במקום פסידא )ב''ח מג''א מ''ב(, ובביה''ל מביא מרע''א 
 שאין אדם אוסר חפץ חבירו או''ז מיקל אלא להתיר ניעור ולא טלטול מה''צ.  ה לר''ת אינו כשוכח גמורשאפי' 

כבסיס והביאו רמ''א, והחמיר מג''א אם עשה לטובת חבירו ומסתמא רוצה בזה וכן פסק המ''ב, ודה''ח הסתפק, 
אינו עושה בסיס שאין לו מחשבה )דע''ת  וקטן, בשותפיםומצדד שעה''צ להקל בצירף ר''ת, והסתפק ארחו''ש 

וחו''ש הסתפק.  והסתפק מנחת שבת  הפקרהחפץ במקומו.  והחמיר דע''ת בחפץ שש''כ( והחמיר ארחו''ש כשמניח 
אם אשתו וב''ב אוסרים וחילק המהרש''ם שאם לא עשו לצורך הבעה''ב אין אוסרים דבר שמסור ברשותם ככרית 

וחד שלהם ולא דבר שבעה''ב רגיל להשתמש בו, וארחו''ש חילק שהמיוחד לשימושו כסטנדר היא אינה אוסרת והמי
לשימושה הוא אינו אוסר והמיוחד לשניהם הוו כשותפים, ובאורח תלוי במה שיש לו רשות להניח ואין לבעה''ב 
קפידא.  ובחור שהשאיר מוקצה על סטנדר בישיבה החמיר הגרח''ק )שיש לו זכות השתמשות( אבל שבה''ל וחו''ש 

לשימוש זה.                  אבן שנכנס לנעל החמיר  וארחו''ש הקילו שע''ז מקפידין ואינו שייך לו לייחדו לכל השבת
הגרח''ק שיש להפסיק הליכתו כדי לנערו מיד.  ובמוצא מוקצה בכיסו בביהכנ''ס אם כשינער ילכלך שם או יפריע 

 הילוכם או שמתבייש מותר לנערו בחוץ )גרנ''ק(.
'ש הוי כמדעת )תרוה''ד ומ''ב ס''ק י''ח, שכח אינו בסיס, ומניח ע''ד שישאר שם בשבת הוי בסיס, ומניח סתם בע'

ושעה''צ דייק שכן משמע מהרמב''ם(, אבל לב''י דינו כשכח )והביאו מ''ב שם, וכן פסק שש''כ והגרי''ב שס' להקל 
אבל החמיר בסמוך מאד לשבת, ואם שכחו שם ואח''כ החליט להשאירו דינו כמניח )הגרי''ב( וכן אם שכח שהוא 

הניחו בחושבו שאין בסיס נאסר )שש''כ ארחו''ש(, ואם הניח ע''ד להשאירו ונמלך אבל אינו שבת )חו''ש( וכן אם 
יכול להסירו לחו''ש הוי כמניח ושלמי יהונתן מיקל, וכן הקילו בהניח ונמלך ושכח )הגרשז''א והגריש''א וארחו''ש(, 

ש(, וכן במניח מדעת בטעות בחושבו וכן בהניח והוסר משם בלא ידיעתו )ארחו''ש(, וכן מניח בדעת באונס )תור''
שהוא מקום אחר )הגרח''ק(.  ולענין בסיס לדבר האסור ולדבר המותר אם שכח להניח ההיתר הוי בסיס )אג''מ 
הגריש''א חו''ש( והגרשז''א מיקל, ואם חשב ליטול ההיתר ושכחו הגרחפ''ש מחמיר והגרשז''א מיקל, ואם לא הניח 

 )שש''כ חו''ש ארחו''ש( וכן הקיל ארחו''ש אם חבירו הניח ההיתר שלא מדעתו. ההיתר מדעת אלא שכחו שם מהני
כגון חפיצים בתיבה זה ע''ג זה, לתרוה''ד הוי כמניח ומג''א פסק דלא הוי בסיס וכן פסק הבית מאיר   באקראיבסיס  

ואם האיסור למעלה שיהא וגר''ז, ופמ''ג הסתפק, ולמעשה אפשר להקל לצורך )מ''ב ערוה''ש אג''מ שש''כ ארחו''ש(.   
נוח להכניס ולהוציא הבן איש חי מחמיר והגריש''א פסק שאפשר להקל לצורך גדול.  ומפה תחתונה פסק מ''ב דהוי 
כאקראי )וכן בגר''ז הגרשז''א שש''כ ארחו''ש( אבל ערוה''ש ואג''מ החמירו.  י''א שמקום שחייב לנער כשאפשר 

, והגריש''א בשבוי''צ לענין looseleaf binderלטלו )אג''מ לגבי קלסר שלא יצטרך לט שיש להסירו עש''קה''ה 
מגירה וצרור מפתחות ודלת מקרר, וי''א בשמו שבטיכא אי''צ, ושש''כ כ' ראוי להסיר, וכן הגרנ''ק( וי''א שאי''צ 

ולכו''ע בדיעבד  )תשוהנה''ג, שבה''ק, הגרח''ק, ר' עזריאל אויערבאך, והגרשז''א )אלא שבשש''כ כ' שראוי להסיר((
דלת מקרר לא נעשה בסיס )מ''ב רע''ז ז' וביה''ל ד''ה אף ע''ש( והסתפק ארחו''ש לענין    דלתאם לא הסיר לא נאסר.   

, והקילו הגרשז''א והגריש''א, והחמיר הגרנ''ק.  קינה של תרנגולת מוקצה כיון שעשוי לתרנגולין, ולמדו מכאן וארון
דבר שדרכו שיהיה המוקצה עליו ושזהו הקום קבוע שלו, וכל כה''ג גם שוכח הוי לארנק וקופת צדקה ופח אשפה כל  

כמניח ואי''צ דעת להניחו לכל השבת לסה''ת )ע' ביה''ל רע''ט ב' ד''ה אפילו(, ויש בסיס לחצי שבת )חז''א מ''ח ח'( 
כיון שהדרך לסלקם אינו כקינה של וי''ח, וע' מג''א ש''ט סוף ס''ק ו' ומ''ב סוף ס''ק י'''ח.  וגפרורים על שלחן שבת 

תרנגולת )ע' מ''ב ס''ק כ''א, ושערי מוקצה( וע' ביה''ל רס''ו י''ב ששייך שכח במעות בכיס והעיר שש''כ כ' )ר''ו.( 
 מהנ''ל.  אדם אינו נעשה בסיס אבל אוכל נעשה בסיס )מ''ב שי''א כ''ט ושעה''צ ל''ג( דלא כאו''ש )כ''ה ט''ו(.

)ש''י ס''ז( מטה שיחדה למעות ולא היו עליה מעות ביהשמ'ש ש''י סעיף ז' ח' וט'            המשך בסיס  סימן  
לשו''ע אינו מוקצה, ולרמ''א הוי כמלאכתו לאיסור, ומג''א מחמיר דהוי כמוקצה מחמת חס''כ והביאו הגר''א וכן 

ה מחס''כ )מ''ב(.  ורמ''א כ' לבטל הגר''ז כ' שיש להחמיר, אבל כיס המיוחד למעות אינו מקפיד עליו ולא הוי מוקצ
כיס המיוחד למעות צריך מעשה לפתוח מלמטה לבטל הייחוד וע' ארחו''ש הערה נ''א שדן למה לא מספיק ייחוד 
לשימוש היתר.  בנתן עליו מוקצה באמצע שבת לתוס' הוי בסיס ולבעה''מ אינו בסיס )לכזו''א רק לענין לנער ולמג''א 

בסיס אם דעתו להשאירו עד סוף השבת, ולמעשה המג''א וגר''ז התירו לטלטל אפי'  גם לטלטל( ולרמב''ן הוי
כשהמוקצה עליו )כשא''י לנער(, וט''ז אסר, והקיל הגריש''א כשלא היה ע''ד להשאירו עד סוף השבת וכ''כ ארחו''ש 

רס''ו ס''ק כ''ו ושעה''צ כ''ו )רצ''ד והערה ת''ז ותקכ''ה( אבל למעשה הקילו מג''א גר''ז קיצושו''ע מ''ב.  ע' מ''ב 
שהביא מג''א, וש''י ס''ק ל''ז שהביא הט''ז, וי''מ שאוסר לטלטל ומתיר לנער כמו שמדוייק מרס''ה ס''ק ה' וס''ק ו' 

, וארחו''ש רפ''א.  והמנהג לנקות הצלחות כשיש עליהם רק ש''י ס''ז ד''ה מטהוביה''ל רע''ט ס''ב ד''ה אפילו ו
ורמב''ן, בצירוף דאולי הוי גרף וי''א שדבר שאינו חשוב בטל ואינו בסיס, ולמ''ב עדיף לשים  פסולת א''ש לבעה''מ

 מזלג וכדומה.
 



 מוקצה   12

 טלטול מן הצד ובגופו שי''א סעיף ח'
 

 טלטול מן הצד          דף מ''ג: 'איתמר מת המוטל בחמה … ומ''ס לא שמיה טלטול' 
 נחמן מההיא'דף קכ''ג. 'ת''ר פגה שטמנה בתקן … הדר ביה רב 
 דף קמ''א המשנה וגמ' '… לא שמיה טלטול ש''מ'

 רא''ש )ג' י''ט(, ור''ן )כ: ד''ה וקשיא, וחי' הר''ן סוף דף מ''ג:(
 ריטב''א ריש מ''ד., מ''ב ש''ט ס''ק י', חזו''א מ''ז כ''ב ד''ה ונראה ושם ס''ק ט''ו –הטעם 

 

כלין מותר, והרבה ראשונים חילקו שלצורך איסור אסור הרי''ף חילק שטלטול מן הצד במת ואבנים אסור אבל באו
ולצורך היתר מותר.  הריטב''א ביאר שהקילו והתירו לצורך שבת טלטול מן הצד, וחזו''א כ' שכשמטלטל לצורך 
המותר הטלטול מתייחס להדבר המותר, ואו''ז פי' שכשמטלטל לצורך האיסור חוששין שמא יבא לטלטל האיסור, 

בטעם ניעור, לצורך שניהם, לצורך היתר של המוקצה, גרירה ע''י סכין, להסיר מבעו''י, ועוד.    –'מ  ויתבאר בהמשך נ'
מ''ב ביאר שהצריכו ניעור שכה''ג שאפשר לנער לא הקילו, וחזו''א ביאר עפ''י דרכו שאם לא ניער מתייחס הטלטול 

וה'(, וכן לשימוש היתר של המוקצה )תוס' להמוקצה אא''כ א''א ע''ש.  צורך גו''מ מקרי לצורך ההיתר )ש''ט ג' 
מג''א מ''ב רע''ו ל''א(( ויש מחמירין )גר''ז וחזו''א וע' רא''ש ג' י''ט, וד' י' וארחו''ש מילואים י''ב, ומחל' בפשט 
בהר''ן(.  לצורך שינהם הקיל מור וקציעה והחמיר חזו''א, ולמנוע היזק הקיל ערוה''ש שטלטול מה''צ מותר לצורך.  

שהקילו לצורך נקיון השלחן וארחו''ש )הערה שמ''ז( תמה שצריך גו''מ.  לגרר ע''י סכין הקיל הט''ז בש''ח י''ח  ויש
והחמיר בשי''א ב' )והק' בה''ט וא''ר( וגר''ז מחמיר ויש חילקו כנ''ל שלצורך שניהם או לנקיון השלחן מותר )מו''ק 

איסור ע''י סכין דהוי כידא אריכתא, וחזו''א ביאר שעיקר הטלטול   נשמ''א פמ''ג שעה''צ )ש''ח צ''ה((.  והגר''ז ביאר
בשביל המוקצה אף שכונתו לנקות.  ומ''ב הביאו שמותר כשעושה להשתמש בהמקום, ואג''מ העדיף לגרר ע''י סכין 

 מלטלטל מדין גרף.
כידו כשאינו בולט מידו ורק  )אורל''צ(, וי''א שמפית הוי ממש מפיתבאופן שמותר לטלטל ע''י סכין י''א שה''ה ע''י 

בסכין שייך היתר שהטלטול הוא ע''י הסכין, וחו''ש כ' שהמנהג להשתמש במטלית ואפשר שמהני אפי' להחזו''א 
הבית  לכבדדכה''ג הוי דרך קינוח ולא טלטול והוי כניעור ואפשר להקל שבלא''ה אולי הוי גרף ואולי אינו מוקצה.  

ס' אסר מפני שמזיז עפר, וקרב''נ פי' שר''ל חופר וגר'ז פי' שר''ל טלטול, ורשב''א הראב''ד אוסר משום טלטול, ותו
ור''ן )והביאם ב''י מג''א גר''ז מ''ב חזו''א( הקילו דהוי כגרף, ועוד כ' חזו''א שי''ל שאין ע''ז שם טלטול שהעפר 

( וביה''ל )שם ד''ה ויש( פי' שמותר ומוקצה שעל הארץ בטילין, ומלחמות )והביאו ב''י לבוש פמ''ג שעה''צ )של''ז ז'
הטלטול מן הצד לכבוד שבת ותו''ש פי' שר''ל היתר מיוחד לכבוד שבת )וע' ארחו''ש מילואים י''ד(.יש מחמירין 
)שערי מוקצה ושלמי יהונתן( שאינו נחשב כטלטול מה''צ באיסור המחובר קצת לההיתר, וכן במפה חד פעמית עם 

י''ח )חו''ש(, וכן החמיר שלמי יהונתן בכלי עם משקה שאינו נחשב כטלטול מה''צ.  הפסולת שעליו )הגריש''א( ו
להושיל ידו לתוך ארון להוציא משהו, ויש מוקצה שנדחץ ע''י ידו יש אוסרן כיון שמטלטל ביוד )הל' שב''ש( ויש 

 ''ש(.מקילין כיון דהוי כממילא כעושה שביל ברגלו שאינו מטלטלם בידיו ממש רק שנדחפים )ארחו
י''א  שאין היתר טלטול מה''צ בדבר שדרכו בכך כגון ליטול בצבת )ע' שש''כ כ''ב )ק''י( ואחו''ש הערה שמ''ח שאין 
זה שייך לטלטול דבר תוך כלי שעיקר הטלטלול נעשה בכלי(, ויש מקילים )ע' חו''ש לגבי כיבוד שאי''א גרף ס''ל 

 רחו''ש מילאוים י''ד לרמב''ן ודעימיה(.שאינו מה''צ ור''ן משמע דהוי מה''צ, ועד''ז בא
 טלטול בגופו  קמ''א. הקש שעל המטה   קכ''ז. עושה שביל ברגליו

מנענעו בגופו פירש''י שבא לשכב על הקש והר''ן כ' שמותר מפני שאי''צ להקש אלא מפני שהוא  קש שעל המטה
''כ ארחו''ש(, אבל תו''ש מחצה''ש נשמ''א צריך למטה והגר''ז פי' שר''ל לשכב על המטה ומפנה הקש )הגרשז''א שש

פי' להר''ן רוצה לשכב שאי''צ להקש אלא מפני שהוא צריך למטה והגר'ז פי' שר''ל לשכב על המטה ומפנה הקש 
)הגרשז''א שש''כ ארחו''ש(, אבל תו''ש מחצה''ש נשמ''א פי' להר''ן שרוצה לשכב על הקש אלא שאינו מטלטלו לצורך 

ו לשכב.  ולכו''ע היתר נענוע הקש להר''ן הוי מפני שהוא לצורך היתר, והרא''ש פי' דהוי טלטול הקש אלא לצורך עצמ
מותר להניח ראשו תחתיה שיפול, ופי' הרמב''ן  בהמה טעונה שליף של תבואהבגופו ומותר גם לצורך עצמו.  כשה

במושם צעב''ח )מג''א ש''ה ס''ק ט', וע' משום טלטול בגופו ור''ן )לשיטתו דלא ס''ל כן( פי' שהקילו על טלטול מה''צ  
בכניסתו  לעשות שביל ברגליוביה''ל שם סעיף י''ח ד''ה ומטעם וד''ה מכניס(.  )וע' ארחו''ש הערה נ''ז.(  מותר 

ויציאתו ופירש''י דרך הליכתו דלא הוי טלטול והביאו מג''א )ש''ח ז'( תו''ש מ''ב )של''ג ג'(, ודייק חזו''א שמותר 
יסתו ויציאתו דרך הילוכו ולא ברגליו בהדיא לצורך מקומו, וע' לבו''ש ורע''א )על מג''א הנ''ל( שפ'י דוקא בכנ

שההיתר היה משום טלטול מה''צ לצורך ההיתר או כהרא''ש דהוי טלטול בגופו, ותו''ש כ' שלרא''ש בכניסתו 
וסקים התירו טלטול בוגפו לצורך ויציאתו לאו דוקא שמותר בכל אופן וכ''כ נשמ''א.  ולמעשה מבואר שהרבה פ

דבר האסור )רמב''ן טור שו''ע גר''ז מ''ב )וי''א שהקיל רק לצורך ע' ש''ח ס''ק י''ג, ויש דוחין שר''ל אע''פ שהוא 
לצורך המוקצה שמותר בכל אופן(, אבל יש מחמירין )ר''ן מור וקציעה חזו''א( )ויש מחל' בדעת מג''א(, וי''א להחמיר 

 )אג''מ גריש''א אזנ''ד(. אא''כ יש צורך


