
  שח' ס
  

  ?מוקצה דאורייתא או דרבנ�
  ). סימ� מז, בשלח( השאילתותד "וכ, והוי כעי� דאורייתא, שמוקצה חמור) :ביצה ג( ישני�' בתוסה "וכ, מוקצה דאורייתא – ):ביצה ב( י"רש

י "על ביצה ש� שהשיג על דעת רש ק"בשטמה "וכ, �"הרמבנ דעת "וכ, ).כ בביצה ד"וכ(שרבה חזר בו בפסחי� , מוקצה דרבנ� – ):עירובי� לח( פותתוס
  .ודעימיה

  
  ?למה אסור לטלטל דברי� המוקצי�

, וא� יטלטל בטלטול חול, כ  לא יהא טלטול  בשבת כטלטול  בחול, ושיחת שבת כשיחת חול, לא יהא הלוכ  בשבת כהלוכ  בחול"כמו ש. 1 – �"רמב
, וא� יטלטלו בשבת, יש יושבי קרנות שג� בימי חול לא עובדי�. 3. שיעשה מלאכה א� יטלטל יש חשש. 2". למע� ינוח"וביטל טע� של , נמצא שלא שבת

  .נמצא שלא שבתו בשבת שביתה הניכרת
 ."טלטול לאו צור  הוצאה הוא:): "שבת קכד(כמו שכתוב בגמרא בלשו� תמיהה , א� יטלטל יש חשש שמא יוציא מרשות לרשותש, משו� גזרה – ד"ראב

ואולי א" אי� לאסור מוקצה כלל , והוצאה נאמרה רק בשבת, כי יסודו בהוצאה, ט יותר משבת"לא יחמירו במוקצה ביו, ד"בשלפי הרא, בזה מ"יש נפק(
  )ט"� שייכי� ג� ביו"אבל טעמי הרמב, ט"ביו

, מיה ב� חכליהבמשנה שנשנית בימי נח: כפי שמוסבר בגמרא בקכג, ד שבתחילה אסרו טלטול משו� הוצאה"� מסכי� לראב"ג� הרמב – מגיד משנה
� הוסי" עוד טעמי� א  לא בא לחלוק על הטע� "שהרמב, ועוד נראה. �"כ הותרו מקצת כלי� בטלטול ונאסרו השאר מפני טעמי הרמב"אבל אח

  .המרכזי של ההוצאה
שזה , "תשבות"מדי�  שבשעת מת� תורה נאסרו ישראל בכל השבותי�, פ המכילתא בכי תשא"� סובר ע"א שהרמב"ה' דייק מפרק כא – ערו� השולח�

�בימי נחמיה . והיינו שא� אי� מוקצה אי� שביתה, ובכלל זה ג� איסור מוקצה, אפילו בדברי� שאי� בה� מלאכה והדבר מסור לחכמי� לקבוע מה ה
� לטעמי� הראשוני�"א  לאחר שהתירו חזר הרמב, אסרו הכל בטלטול.  

  .א  ודאי לא לעניי� טלטול, היינו רק לעני� אכילה, ה מדאורייתאאפילו א� נאמר שמוקצ –) ה נוראות"עט ד' ח ס"או( ס"חת
  

  'סעי" א
  :)שבת קכג)". (כי מקפיד עליה� ומייחד לה� מקו�(כל הכלי� ניטלי� בשבת חו$ מ� המסר הגדול ויתד המחרישה : יוסי אומר' ר – משנה
סכי� שחיטה שמקפידי� עליו שלא  –' תוס, סכי� שמקצבי� בו בשר –י "רש(וסכינא דאשכבתא ) סכי� של רצעני�(חרבא דאושכפי : אמר אביי– גמרא
�כתוב שמוקצה מחמת חסרו� כיס אפילו רבי שמעו� שאומר שאי� מוקצה אלא . ובד" קנז :)שבת קכג". (וחצינא דנגרי כיתד של מחרישה דמי )ייפג

  .מודה, בגרוגרות וצימוקי� בלבד
  .וסכי� של סופרי� שמתקני� בה� קולמוסי� ה בסכי� של מילה או איזמל של ספרי�"ה – ש"רא

וכ� קורנס של . וכלי� יקרי� ביותר נקראי� מוקצי� מחמת חסרו� כיס, כגו� כלי� המוקצי� לסחורה, כל כלי שמקפיד עליו שמא יפחתו דמיו – �"רמב
 �  )שאי� הכונה לקורנס של נפחי�, יוחנ�' כר(בשמי

  .מתיר לצור  גופו או מקומו – מרדכי. ואפילו לצור  גופו או מקומו, ורלגמרי אס – ש"רא, תוספות :גדר איסור הטלטול
  

או ) כתוספות(כגו� סכי� של שחיטה , ולכ� כל הכלי� ניטלי� בשבת חו$ ממוקצה מחמת חסרו� כיס, �"ש והרמב"פסק את המשנה והגמרא והרא – מחבר
ואסור לטלטל� אפילו , כי מקפידי� עליה� שלא לעשות בה� שימוש אחר, שמתקני� בה� הקולמוסי� של סופרי� של ספרי� או סכי� אזמל ,מילה

 –אבל א� באותו מקו� לא מקפידי� או שאותו אד� לא מקפיד (ה לקורנס של בשמי� במקו� שמקפידי� עליו שלא יתלכל  "וה. לצור  גופו או מקומו
  )ש"א ומחה"מג(. מותר

  א"רמ

1. � ).א"מג(בסיס לדבר האסור והמותר כי הנד� הוא , הנד� ע� הסכיני� מותר לטלטל אבל את, אפילו א� הסכי� בנד� אסור לטלטלה מש
כמו , מותר, וא� אינו מקפיד עליה�. )ג שאינ� יקרי� ביותר"אע( א� מקפיד עליה�ה כלי� של סחורה אסור לטלטל� "הש, �"פסק כרמב .2

  )ש"א ומחה"גמ. (שמותר לטלטל�, ב"שי ס' רות שעומדי� לסחורה בסיפ
כל עוד , וכ� כל דבר א" שאינו יקר. שאינ� מוקצי� לרבי שמעו�, כי מסתמא מקפיד עליה�, כלי� יקרי� לעול� ה� מוקצי� – ה�מג� אבר

  .הרי הוא כמוקצה מחמת חסרו� כיס, שנת� אותו לאוצר
� ה� מוקצי� מחמת � שדברי סחורה ומקפיד עליה"א בש� הרמב"דברי הרמ – )שח סו$ הערה ב' ס(ילקוט יוס$ , )כא' כ סע"פ(כ "שש

אינ� מוקצי� א� ה� , כ"אבל כלי� יקרי� שאינ� עומדי� לסחורה ולכ� לא מקפיד עליה� כ, זה אפילו בכלי� שמלאכת� להתר, חסרו� כיס
  .כגו� גביע כס" שמותר לטלטלו, כלי� שמלאכת� להתר

או שמא אפילו א� ביטלו מערב שבת , שמלאכתו לאיסור הא� יהיה מותר לטלטלו ככל כלי, מלהיות סכי� של מילה ע כשאמר שמבטלו"צ – א"רעק
  .ע לדינא"ז בצ"ונשאר בכ. כי צרי  מעשה ולא רק אמירה, אסור

, כגו� מגרה גדולה שמנסרי� בה את הקורות או סכי� של רצעני� או נייר חלק שעומד לכתיבה, ה שאר דברי� שמקפידי� לא להשתמש בה�"ה – ב"מ
  .סהרי ה� מוקצי� מחמת חסרו� כי

בזמנינו נייר כתיבה רגיל אינו מוקצה  – א"א והגריש"שלמי יהודה בש� הגרשז. מוקצה מחמת חסרו� כיס –) יט' כ סע"פ( כ"שש: נייר כתיבה של ימינו
  .מ הוא ככל כלי שמלאכתו לאיסור שניטל לצור  גופו ומקומו בלבד"א  מ, מחמת חסרו� כיס

  

  'סעי" ב
ההיא אסיתא . אמר תורת כלי עליה. ולא אמר להו ולא מידי, ושדו לה אדשא, י רבי פדת דהוה מדלו לה בי עשרהדהוה ב) קורה(ההיא שריתא " – גמרא

  .)ערובי� קב". (אמר תורת כלי עליה. שרא מר שמואל למישדייה אדשא). לת (דהוה בי מר שמואל דהוה מחזקה אדריבא ) מכתש(
  ?לטלטל כוורת בת שלושה כורי� ובבת ארבעה אסרו שניה� שנחלקו רבה ורב יוס" א� מותר. משבת לה ולכאורה קשה
  .אבל כוורת שגדולה אי� דרכה בטלטול והיא גדולה ולכ� אסור לטלטלה בשבת, שקורה דרכה בטלטול ולכ� יש עליה תורת כלי, ותרצו תוספות

  .ולכ� לא הזכירו כלל את הגמרא בשבת לה, דברי רבה ורב יוס" ה� לשיטת� שמחמירי� בטלטול ואי� הלכה כמות�ש ,ג והטור סברו"אול� הבה
ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כבדו ואינו נחשב כמוקצה מחמת לא התבטל ש� כלי , פסק כגמרא שכל כלי אפילו שהוא גדול מאוד וכבד הרבה – מחבר

  .חסרו� כיס
  .ה אב� או קורה גדולה שא� דרכ� בטלטול נקראי� כלי� ומותרי� בטלטול"וה – א"מג

ממילא הוא בכלל מוקצה מחמת חסרו� כיס ואסור , א� ג� בימות החול הוא זהיר להניעה ממקו� למקו� כדי שלא תפסד ותתקלקל – ברורה משנה
  .לטלטלה

  

  'ה)'ד) 'ג פי�סעי
שבת ...". (רוגרתמגריפה לגרו" בה את הג, מגרה לגור בה את הגבינה, קרדו� לחתו  בו את הדבלה, נוטל אד� קורנס לפצע בו את האגוזי�" – משנה
  :)קכב

  .)שבת קכד". (אי� נטלי� אלא לצור : נחמיה אומר' ר. כל הכלי� נטלי� לצור  ושלא לצור " – משנה
ודבר . שלא לצור  דבר שמלאכתו להתר לצור  מקומו, לצור  דבר שמלאכתו להתר לצור  גופו: אמר רבה? מאי לצור� ומאי שלא לצור� – גמרא

: ל רבא"א. ואתא רבי נחמיה למימר ואפילו דבר שמלאכתו להתר לצור  גופו אי� לצור  ממונו לא, פו אי� לצור  מקומו לאשמלאכתו לאיסור לצור  גו
  !?שלא לצור  קרית ליה, לצור  מקומו
ר לצור  גופו ודבר שמלאכתו לאיסו. שלא לצור  ואפילו מחמה לצל, לצור  דבר שמלאכתו להתר בי� לצור  גופו ובי� לצור  ממונו: אלא אמר רבא

  .)שבת קכד". (לא, מחמה לצל, ואפילו דבר שמלאכתו להתר לצור  גופו ולצור  מקומו אי�, ואתא רבי נחמיה למימר. לא, מחמה לצל, ולצור  מקומו אי�
  

  דין כלי שמלאכתו לאיסור
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  ?מהו כלי שמלאכתו לאיסור

  .א� עיקר מלאכתו לאיסור ורק לפעמי� משתמש בה להתר כל זה דוקא – ל"באה. כלי שרוב מלאכתו או כל מלאכתו לאיסור – ג"פמ
  .ורוב מלאכתו לאיסור, )עיקרו לאיסור( שדוקא שמיוחד לדבר שאסור לעשותו בשבת, פסק את שני התנאי� – משנה ברורה

  .פ שאי� זה שימושו העיקרי"אע, והוא שרוב תשמישו לאיסור, פסק רק תנאי אחד –) ו' כ סע"פ( כ"שש
  

  אכתו לאיסורטלטול כלי שמל
שסלקו כולא ישמטנו מיד , א� טלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצור  גופו ומקומו ממשי  לטלטלו עד שמניחו במקומו – מגיד משנה, �"ר, תוספות

  .מהמקו� שהיה צרי 
מותר , שא� יש עליה שו� כמו מדוכה, שמונח עליו) או דבר אחר(י ככר או תינוק "מותר ע, פ שאסור לטלטל כלי של איסור מחמה לצל"אע – ש"רא

  .לטלטל אותה
  .לא, אבל סת� ככר או תינוק, כי דוקא שו� שהוא תשמיש המדוכה מתיר אותה, טל ג� א� מונח עליו ככר או תינוקאסור לטל – א"רשב

  
  מחבר

, לפצוע בה� אגוזי� רנס של נפחי� או זהבי�וכמו ק לצור� גופושכלי של איסור מותר לטלטלו , וכרבא וכרבנ�, פסק את המשנה והגמרא .1
 .י  להשתמש במקו� שהכלי מונח ש�כגו� שצר, ולצור� מקומו, קורדו� לחתו  בו דבלה

  .יחו אחרי שטלטלו היכ� שירצהשיכול להנ, ק כתוספותפס .2
  .ב"כמו אבני� ומעות וכיו, האחרוני� הכריעו שהתר זה שיי  רק בכלי שמלאכתו לאיסור ולא במוקצה מחמת גופו – ב"מ

ממשי  ונוטלו עד שיניח , ה שלא נטל אותו בהתר כגו� לצור  גופו ומקומו"אפ – א"מג :כח ובטעות נטל כלי שמלאכתו לאיסורהדי� כשש
כגו� , מה שמותר להניחו היכ� שירצה זה רק כשנטלו ברשות – א"גר). צ"שעה(ה אפילו א� נטל מוקצה מחמת חסרו� כיס "וה. במקו� הרצוי לו

  .לצור  גופו ומקומו

 .)ג"פמ – י גוי מותר"וע( אסור, )כשמפחד שיגנב או ישבר(לצל  מחמה .3
 ).בש� הירושלמי א"מג( מותר, של התר וא� חשב עליו לתשמיש .4
  .1פ$ המותר בתוכהאו כל ח שמותר לטלטלו א� מניח עליו ככר או תינוק, ש"וכ� פסק כרא .5

שבהפסד מרובה  צ"מ הכריע בשעה"ומ .יח עליו ככר או תינוקשאי� להקל בטלטול הכלי ג� א� מנ, א"כרשב ופסק – דר� החיי�, א"גר, ז"ט
כמו שו� במדוכה או שמונח , אבל הניח דבר התר המיוחד לו, שכל זה כשהניח ש� דבר שלא מיוחד לו, ב"וכתב המ. ש"יש להקל כמו הרא

  .מותר לטלטל, בקדרה קצת מהתבשיל
ולכ� א� מונח איזה דבר מוקצה על האר$ מותר לדחפו ברגליו כדי , דבר המוקצה מותר אפילו לצור , טלטול מוקצה בגופו – ב"מ :בגופומוקצה טלטול 

  .שלא יבוא לידי הפסד
  

  דין כלי שמלאכתו להתר
כ" גדולה שמסלקי� בו זוהמא של (בראשונה היו אומרי� שלושה כלי� ניטלי� בשבת מקצוע של דבלה וזוהמא ליסטר� של קדרה : תנו רבנ�" – גמרא
מאי . חו$ מ� מסר הגדול ויתד של מחרישה, עד שאמרו כל הכלי� ניטלי� בשבת, וחזרו והתירו, וחזרו והתירוהתירו . ג השולח�"קטנה שעוסכי� ) קדרה

וחזרו , וחזרו והתירו מחמה לצל, התירו דבר שמלאכתו להתר בי� לצור  גופו ובי� לצור  מקומו: אלא אמר רבא...?התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו
  :)שבת קכג...". (לא, מחמה לצל, ירו דבר שמלאכתו לאיסור לצור  גופו ולצור  מקומו אי�והת
, פ שיש מתירי�"ואע. )אפילו מחמה לצל נחשב צור�( א� לא לצור� מסוי�, אפילו של התר, אי� לטלטל שו� כלי – פ המגיד משנה"� ע"א ורמב"רשב

  .אפילו שלא לצור  לטלטל מותר, דש ואוכלשאת כתבי הקו, �"והוסי$ הר. אי� לה� על מה שיסמוכו
  מחבר

שא� אי� שו� , וכמגיד משנה, ולכ� כלי של התר מותר לטלטלו אפילו מחמה לצל כדי שלא ישבר או יגנב, וכרבנ� וכרבא, פסק כמשנה וכגמרא .1
  .אסור לטלטלו, צור 

  .  בהמש  היו�כל עוד שיהיה לו איזשהו צור, ה שמותר לקחת כלי כזה אפילו שלא לצור "ה – ז"ט
  .כ דינו ככלי שמלאכתו להתר"ה כלי שמלאכתו לאיסור ולהתר ג"ה – מג� אברה�

קערות , ה כוסות"שה ב"והוסי$ המ )היינו ספרי� שמותר לקרוא בה�. (שכתבי הקודש ואוכל מותר לטלטל אפילו שלא לצור  כלל, �"פסק כר .2
פ הילקוט "וכ משמע שיש לאסור בכלי� אלו �"אול� מהרמב. (שו� צור וצלוחיות שרגילי� להשתמש בה� שמותרי� בטלטול אפילו ללא 

 )יוס" להחמיר
  

  ?הא� צרי� ליקח דוקא את ההתר, כלי שמלאכתו לאיסור שיכול לקחת במקומו כלי שמלאכתו להתר
מקלות : דתנ�, מקלות)... א" למקומו לצור  גופ� לאביי ולרבא(גלוסטרא ומדוכה כול� קוד� התרת כלי� נשנו , קני� ומקלות: אמר רבי אלעזר – גמרא

 �מניח ידו , ארבעה עשר שחל להיות בשבת: רבי אלעזר אומר. ומניחו על כתפו ועל כת" חברו ותולה ומפשיט, )ד בניס� שחל בחול"בי(דקי� חלקי� היו ש
  ...על כת" חברו יד חברו על כתפו ותולה ומפשיט

' אפשר כדר, מקלות, בהאי פורתא לא מיעפש, משו� איעפושי, קני� טעמא מאי: כלי� נשנו דילמא לעול� אימא ל  לאחר התרת? ממאי, אמר רבה
  .)קכד):שבת קכג)...". (מניח ידו על כת" חברו(אלעזר 

אי� להשתמש בכלי , אבל בלא זה, זה דוקא כשאי� לו כלי התר לתשמיש זה, מה שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצור� גופו ומקומו – ב"מ
 אלעזר' מ א� אפשר היה לעשות כר"מ, פ שמוכני� היו המקלות לטלטל� מערב שבת בשביל קרב� הפסח"שאע, .והוכחתו משבת קכד. כתו לאיסורשמלא

ש בכלי שמלאכתו לאיסור שלא יטלטלו א� "כ, וכא� זה כלי שמלאכתו להתר שלא מטלטלו שלא לצור  כשאפשר בלא זה. עדי", שיניח ידו על כת" חברו
  .שמלאכתו לאיסוריש כלי 

אפילו א� אפשר לטלטל בעניי� אחר , ל טלטול כלי שמלאכתו לאיסור"והתירו חז, ב בזה"חלקו על המ – בש� תוספת שבת) כ הערה יט"פ(כ "שש
  .בהיתר גמור

, אפילו שאפשר בלא זהאבל לצור� קצת מטלטל , ורק כשאי� שו� צור� כלל לא מטלטלו, ב ג� בכלי שמלאכתו להתר"כ העול� לא נוהג כדעת המ"כמו
  .ל עוד בזה"ואכמ

  

  ?במוקצההאם מותר לגעת 
י "נגיעה מותר כשלא תגרו� לנדנוד ע –א "גר. ('ולכ� מותר לקחת כלי התר המונח על כלי איסור וכד, א  מותר בנגיעה, מוקצה אסור בטלטול – א"רמ

  )הנגיעה
כמו ביצה , שאינו מוקצה ולא לצור  הדבר המוקצה � נוגע לצור� דבר ההתרשמותר לגעת זה רק אד "פסק להלכה כתרוה', ק ג"שי ס' בס – א"מג

  )ומה שמותר לצור  המת זה משו� כבודו( .משו� שהוא לצור  המוקצה, אבל אסור שהכלי יגע בה, שכופה עליה כלי, ט"שנולדה ביו
שהוא , פ שזה לצור  המת ממש"אע,   את המת בשמ�שיא שמותר לסו' כמו שנפסק בס, ופסק שמותר תמיד לגעת במוקצה, א"חלק על המג – א"גר

  .מוקצה
היינו , זה משו� הדי� של מבטל כלי מהיכנו, ט ושהכלי יגע בה"כי מה שאסור לכפות כלי על ביצה שנולדה בשבת או ביו, א"נראה לומר שהעיקר כרמ

�ש� , ג"רסה ס' א ממש בס"וכדברי� אלו פסק הרמ. קצה כללאבל אי� זה קשור לאיסור נגיעה במו, שהכלי ישמש למשהו אחר שלא היה מיועד לו קוד
וכ� אסור לגעת . א שאי� בזה משו� מוקצה בנגיעה בעלמא"וש� כתב הרמ, נפסק שאי� נותני� כלי תחת הנר לקבל שמ� הנוט" משו� שמבטל כלי מהיכנו

  .ד"כ על תרוה"מוה אויש לת. א  לא בגלל איסור נגיעה במוקצה, בנר משו� שמא יטה ויעבור על איסור מכבה

                                            
1
 .ג הסתפק בזה"אבל הפמ, לטלטלו א� מניח עליו ככר או תינוק ה במוקצה מחמת חסרו� כיס מותר"א כתב שה"רעק 



 3
  

  דוגמאות לחפצים האם הם נחשבים כמוקצים בשבת
שני התנאי� . (היא בכלל כלי שמלאכתו לאיסור, א� עיקר שימושה לבישול ורק לפעמי� מניחי� בה מי� ופרות – ב"מ :די� קדרה שמבשלי� בה

�וא� פינו  –ל "באה .ראינו לעיל שמותר לטלטלה אגב התבשיל, וא� מונח בה תבשיל שלה )עיקר שימושה לבישול ורוב שימושה לבישול: מתקיימי
  .וזה רק א� היא בבית. מותר לטלטלה כדי� גר" של רעי, מהקדרה את התבשיל מתוכה

 – א"רמ. ד"פ בתרה"וכ. ט א� רוצה יכול להניח"שכתבו שג� ביו.) ביצה טו(פ התוספות "י התיר ע"אבל הב, יש כאלו שאסרו לטלטל�: טלטול תפלי�
לא שיש איסור בהנחת� ' א בס"י והרמ"כי פסקו הב, אסור לטלטל כלל – א"מג, ז"ט. ככל כלי של התר שמותר לטלטל תפלי� א� יש צור , ד"ק כתרהפס

 ,א"ז וכמג"פסק לכתחילה כט – ב"מ .ולהתיר רק לצור  גופו ומקומו ככל כלי שמלאכתו לאיסור, כ יש לאסור את טלטול�"וע, פ הזוהר"ט ע"בשבת ויו
יש לדו� אות� כמוקצי� , כי א� נאמר שתפילי� ה� כלי שמלאכתו לאיסור, התיר לגמרי לטלטל תפילי� – ערו� השולח� .א"בשעת הדחק יש להקל כרמו

  .מחמת חסרו� כיס
  .כי לא קוראי� בה ברבי�, אסר פרי חדש. כי מותר ליחיד לקרוא בה, התירו ג"והפמ מחצית השקל, אליהו רבה: מגלת אסתרטלטול 

  .מותר רק לצור  גופו או מקומו – א"רמ: טלטול שופר
וזה אסור בי� בשבת של סוכות ובי� בשאר  )ז"כשאר אחרוני� ולא כט( .כי אי� עליו ש� כלי כלל, אסור אפילו לצור  גופו ומקומו – ב"מ :טלטול לולב

  .י שמותר לטלטלו כדי להריח בוודא, אבל לגבי הדס בשאר שבתות שאינ� של סוכות ולא מוקצה ההדס למצוותו, שבתות
אמנ� . נחשב כצור  גופו ומותר לטלטלו, כתב שנראה שרובה ואקדח שנושא אות� כדי להטיל אימה –) כ הערה כח"פ( כ"שש: טלטול נשק אישי בשבת

. ור  הרתעה לא נחשב כצור  גופוה נשק לצ"כ ה"וא, שאי� זה צור  גופו, כ הסתפק בזה כמו טלטול נר שלא דולק לצור  הכנסת תינוק לבית הכנסת"אח
עוד כתב שכיו� שעיקר תשמישו להרוג לש� הגנה וזה . נשק לחייל נחשב כתכשיט ומותר לצאת עמו ולטלטלו – בש� ערו� השולח�) ב"ח(משיב מלחמה 

והסיק . וקצה מחמת חסרו� כיסיש לדו� שמא אסור מצד מ, אמנ� כיו� שמקפידי� לא לעשות בנשק שו� שימוש. הוי כלי שמלאכתו להתר, הותר בשבת
  .אלא בשעת צור  גדול, ולכ� אי� להקל בזה, לאסור לטלטל את הנשק כעדות יוס" ב� מתתיהו במשיב מלחמה

כי א� מחפש מספר טלפו� בשבת בשביל מוצאי , הוא כלי שמלאכתו לאיסור –) יז' כ סע"פ( כ"שש? הא� מותר לחפש בו כתובת בשבת, ספר טלפוני�
כדי� כלי , א� צרי  לחפש כתובת יהיה מותר לחפש, מ"מ). למרות שיש לו ג� תשמיש של התר והוא לחפש כתובות" (ממצוא חפצ "שו� עובר מ, שבת

  .וכמו קורנס לפצע בו אגוזי�, שמלאכתו לאיסור שמטלטלו לצור  גופו
  :מכשירי� חשמליי�

אמנ� א� קבוע לו מקו� . כגו� להכניס כלי� למדיח או לתנור אפיה, ומקומופשוט שהוא כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לצור  גופו : מכשיר שלא פועל
מכשיר שפועל . וכ� א� אי� לו שו� תשמיש ש� התר כגו� מאוורר', אפשר שאולי מוקצה מחמת חסרו� כיס כגו� רדיו וכד, ולא משתמש בו לדבר אחר

ט ' א ס"ח( מנחת שלמה. כלי שמלאכתו לאיסור –) מט' ג סע"ח ח"או( מ"אג :כגו� מאוורר או שמיכה חשמלית, ומשתמשי� בו בשבת ורוצה לטלטלו
והקשה , והוא כלי שמלאכתו להתר, כי השעו� הוא העיקר, התיר טלטול שעו� ע� סוללה –) כד' ח סע"פכ( כ"שש. כלי שמלאכתו להתר –) ה נראה דא""ד

  .מ"על האג
למנורת , נר שאסור לטלטלו שמייחד לו מקו�בי� לחלק ) מא טז(א היתה "ברת החזוס: רדיאטור חשמלי, תנור שסליל החימו� בוער, מנורה דולקת

ברדיאטור יש שאסרו ג� משו� החשש שמא . וסברת ההתר נכתבה למעייני� ולא למעשה, א  רבו האוסרי� ולא פלוג בזה. חשמל ופנס שלא מפחד שיכבו
  .י הטלטול יתחמ� חלק מהשמ� שטר� הגיע לכדי יד סולדת"ע
  

  'ו סעי"
שברי זכוכית , שברי עריבה לכסות בה� את החבית: ובלבד שיהיו עושי� מעי� מלאכה, שבריה� ניטלי� עמה�, כל הכלי� הנטלי� בשבת" – משנה

:) שבת קכד". (לצוק לתוכ� שמ� שברי זכוכית, שברי עריבה לצוק לצוכ� מקפה, ובלבד שיהיו עושי� מעי� מלאכת�: יהודה אומר' ר. לכסות בה� את הפ 
  .ק"ש כת"� והרא"הרמב, $"ופסקו הרי

הואיל והוכנו , ש דברי הכל מותרי�"אבל מער, ומר סבר נולד הוא, דמר סבר מוכ� הוא, מחלוקת שנשברו בשבת: אמר רב יהודה אמר שמואל"... – גמרא
�  )ש�". (למלאכה אחרת מבעוד יו

ר את המילה במחהפ שהשמיט "שאע ג"וכתב הפמ. מותרי� בטלטול, שהיששברי� הראויי� למלאכה כל, )ולא כגמרא(ק "פסק כמשנה וכת – מחבר
"�  .אסור לטלטלו, מ מוקצה מחמת חסרו� כיס שנשבר"מ, "הניטלי

� עשה כלי בשבת שאסור לטלטלו"ה א� עכו"וה, ולכ� צרי  שיהיו ראויי� למלאכתו הראשונה, א שנולד אסור"י – א"מג.  
כי ראויי� לאיזושהי מלאכה ולאו נולד הוא ובכלל , ק"האוסרי� נולד בשבת מתירי� בשברי כלי� כת א" – ש"ר ותו"הא, ז"הט, ח"פ הב"ל ע"באה

עיי� (ר "או שברי כלי� שלא ראויי� לשו� מלאכה כגו� חתיכת חרס ברה, זה ודאי נולד ואסור לטלטלו לדעה זו, א  א� גוי עשה כלי בשבת. מוכ� הוא
  ).ז ובאחרוני� שחלקו עליו"ז בס"לקמ� בט

  
כמו , כגו� על השולח� או באמצע הבית, ניטלי� א� ה� במקו� שיזיקו, פ שאינ� ראויי� למלאכה כלל"אע, ששברי כלי�, פסק כארחות חיי� – א"רמ

, רומות, כי זה דבר שאי� מתכוו�, לא יטלטל, פ שכשידרכו עליה� ישברו אות�"אע, שכלי חרס א"וכתב המג ..)שבת מב(קו$ שמונח בכרמלית שמטלטלו 
�זה כי ש� שובר� , י מכבדות שעשויי� מקסמי� שמא ישברו"ב לכבד בגדי� ע"שלז ס' ומה שאסור בס. (פ שנתלשי�"אע, כמו שמותר ללכת על עשבי

�  )ופה ממילא, בידיי
  

  'סעי" ז
  

  דין כלי חרס שנשברו מערב שבת
: ורבא אמר. ר לא"רהאבל ב, רב נחמ� דידיה אמר אפילו בכרמליתו. אבל בכרמלית לא, חרס קטנה מותר לטלטל בחצר: � אמר רבמאמר רב נח" – גמרא

אסתווואי , דרבא הוה קאזיל בריתקא דמחוזא, ואזדא רבא לטעמיה. ):שבת קכד, לא פקע ש� כלי ממנו, כי כיו� שבחצר הוא נחשב ככלי( "ר"אפילו ברה
, אילו בחצר הוואי, מיגמר נמי גמרי, לא מסתייא דלא גמירי: אמר. לארמו ביה רבנ� ק). מקנחו(שקל חספא וקא מכפר ליה , אתא שמעיה. מאניה טינא

  ".הכא נמי חזא לדידי, מי לא הוה חזי לכסויי מנא
  ).כי כשקדש היו� היה מוכ� ולא פקע ש� כלי ממנו, אבל א� זרקה בשבת מותר( אסור, והדגישה הגמרא שא� זרקה לאשפה מבעוד יו�

  
  .ש נולד"וכ, לשיטת רבא � נשבר בשבת חל די� מוקצהכי א, מדובר שנשברו בחול – תוספות

הסביר ו ?פ הראשוני�"ו ע"כפי שנפסק בס כ אי� כא� די� נולד"וא, ג� קוד� הרי השבר ראוי היה לכסות כלי, למה יש כא� די� נולד, הבית יוס$ הקשה
אבל על , )ק"כי הוא פוסק כת, ש דברי תוספות אלו"הרא לכ� לא הביא(שתוספות סובר כרבי יהודה שרק כשראויי� למלאכת� מותרי� בטלטול , ז"הט

  ?וכא� פסק שדוקא א� נשבר בחול, ק"ו כת"שפסק בס, הטור קשה
כי , לבי� חתיכה שנשברה מכלי בשבת שאסור לטלטלה, ו שמותר לטלטל�"יש הבדל בי� כלי� שנשברו בסו, אכ� כל הסוגיה כרבי יהודהש, י"ותר' הב

  .והוי נולד, ועכשיו היא משמשת שימוש חדש, והחתיכה קוד� לא היתה ראויה לכלו�, שימושו הראשו� עכשיו הכלי ממשי  לשמש את
נשברה בחול התוספות אלא שנקט , כ מותר"וא� נשברה בשבת ג, נ"אהו )הוא רבי שמעו� הסובר שאי� מוקצה ואי� נולד( ק"הסוגיה כתש, מ תר'"והד
  .כי כשקדש היו� היה מוכ� לכלי, מותר, לאוא� , אסור בטלטול, שא� הניחו באשפה, לומר
זה רק כשמטלטל� , ו"ומה שמותר לטלטל שברי כלי� הראויי� למלאכה בס, שהסוגיה כרבי יהודה שמה שהטור ודאי סבר כתוספות, תר'ז "והט

  .כ נשבר בחול"אא, לכ  אסור לטלטלו, אלא לקנח בו נעליו, אבל כא� בחרס כשלא מטלטל אותו לכסות בו כלי, לצור  המלאכה הראויה לו
  

 )ל"באה –או לרחוב ( א  א� זרקה לאשפה, )'כתוס( א� נשברה בחול שראויה לכסות בה כלישמותר לטלטל חתיכת חרס , פסק כגמרא וכרבא – מחבר
 ,כי לעשיר הוי מוקצה, א� זרקו לאשפה כ אסור"שאפילו חזי לעני ג, א"והוסי$ הרמ. )ל"באה(פ שראוי עדי� למלאכתו הראשונה "אע מבעוד יו� אסור
  .נחשב כמוקצה לעני והבעלי� הקצוהו, ומוקצה לעשיר
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א להשתמש בכלי "וא, מלאכה כלל כגו� שהיא ברשות הרבי�זה דוקא כאשר החתיכה שנשברה לא ראויה ל, מה שכתוב שרק א� נשבר בחול – ז"ט

  .תר לטלטלו אפילו נשבר בשבתאבל כאשר אפשר להשתמש בו למלאכתו מו, למלאכתו שהוא לכסות פי חבית בחצר
 ,ואי� נולד בשבת, ק ולא כרבי יהודה"כדעת ת שמותר אפילו נשברו כלי החרס בשבת, פסקו כדרכי משהז ו"חלקו על המחבר והט – ב"מ, א"גר, א"מג

  .ו"י וכדלעיל ס"ולא כב
  
כגו� מחט שניטל חודה או , לאחר שנשבר הכלי אינו כלי עודוא�  .כי בטלה דעתו אצל כל אד�, מותר לטלטלו, א� הכלי שנזרק לאשפה נשאר של� – ב"מ

  .הרי הוא מוקצה בי� א� נשבר בשבת ובי� א� נשבר בחול, סנדל שניטלה רצועתו ולא ראוי עוד לשימוש
  .� המוכ� לכלו�כי אינ� מ, מ אסורי� בטלטול"מ, פ שנשברו ועכשיו אי� בה� חסרו� כיס"אע – א"מג :די� כלי� שמוקצי� מחמת חסרו� כיס שנשברו

  

  קנים וקורות, מעות, אבנים: כגון, דברים שאין בהם שייכות כלידין 
  ).מה שמותר לצור  גופו ומקומו זה רק בכלי�(אסורי� בטלטול אפילו לצור  גופ�  – � מרוטנבורג"מהר, �"רמב

  .ופו ומקומושכל שאינו כלי אסור לטלטלו כלל אפילו שלא לצור  ג, א"והדגיש הרמ. �"פסק כרמב – מחבר
ב ש� משמע שרק מה שמותר "א ובמ"ג ברמ"רעו ס 'שיש לעיי� בס, והעיר לי חברי יוסי שמואלי .י גוי מותר בכל עניי� לטלטל מוקצה"ע – ז"ט

  .כגו� שהגוי יבוא ע� הישראל ויחזיק את הנר, י טלטול מ� הצד מותר לומר לגוי"לישראל ע
ל שלא מעמידי� על חזקה דבר "אול� מצד שני י, ל שאוקי אחזקתו שנשבר היו�"י, ערב שבת או בשבתא� מצא באשפה ולא יודע א� נזרק מ – א"רעק

�  .ע לדינא"ונשאר בצ. שיש לו מתירי
  

  'ט)'ח פי�סעי
  :)שבת קכב". (לפי שאינ� מ� המוכ�, פ שנתפרקו ואינ� דומי� לדלתות הבית"אע, כל הכלי� נטלי� בשבת ודלתותיה� עמה�" – משנה
  :)שבת קכב". (ניטלי� בשבת, פ שנתפרקו בחול"אע: ק"אמר אביי ה..." – גמרא

  .ולכ� לא שיי  כא� נולד, כי כא� השבר הוא כלי וראוי למלאכה ראשונה וראוי להתחבר הכיסוי ע� הכלי, כא� זה עדי" משברי חרס – תוספות
ואי� זה דומה לשברי כלי� שמתירי� בחול . מותר, תפרקו בחולאלא אפילו א� הדלתות ה, שלא מיבעיא שהתפרקו בשבת, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

 ז"ט( .א שהוי כנולד"ויש הו, אול� שברי כלי� ראויי� למלאכה אחרת, עדיי� ראויה להתחבר בחזרה, כי כא� ג� לאחר שהתפרקה הדלת, יותר מבשבת
  )פ התוספות"ע

  .מכיו� שעומד להתחבר לא הוי מוקצה, רגעפ ששבר הכלי לא ראוי למלאכה כלל כ"כונת התוספות היא שאע – ג"פמ
אול� טוב . כי הוא ראוי ועומד להתחבר, פ זה יש להתיר לטלטל כפתור שנפל"ע –) סח' פרק טו סע( כ"שש ?הא� מותר לטלטל כפתור שנפל בשבת

  .ואסור רק גזרה שמא יתקע, הנחה בעלמא והדלת מחוסרת, כי הכפתור מחוסר תפירה, אי� די� כפתור כדי� דלתות הכלי� –) ג,ג( שלמי יהודה. להחמיר
  

  די� דלתות הבית
) דלתות הכלי�(אבל אלו , שאינ� כלי, לטשדלתות הבית אינ� מ� המוכ� לטל, אי� דלתות הכלי� דומות לדלתות הבית שאי� ניטלי� א� התפרקו – י"רש

  .ה� כלי אגב אביה�
ולכ� ג� א�  כי בסת� עומדי� להתחבר ע� הבית ולא לשו� תשמיש אחר ,ו לטלטולאלא שלא הוכנ, דלתות הבית נחשבות ככלי� – �"רמבא בש� ה"מג

  .לפי שאינ� מ� המוכ�, התפרקו אסורי� בטלטול
, מגו שדאתקצאי לבי� השמשות, ג שעכשיו ה� אינ� מוקצי� אסורי�"אע, שהשתברו בשבת) מחמת חסרו� כיס(כלי� המוקצי� ש א"מכא� הסיק המג

  .דלתות הבית כמו, אתקצאי לכולי יומא
  .אי� לה שו� שימוש יותר, אבל סת� מוקצה מחמת חסרו� כיס שנשבר, שדלת עומדת תמיד להתחבר ולכ� יש לאסור בה, א"חלק על המג – א"רעק

  
  

  דין חיבור הדלתות מחדש למקומן
אי קסבר יש בני� , מאי קסבר. ולא מחזירי�ושל לול של תרנגולי� לא נוטלי� , תיבה ומגדל נוטלי� אבל לא מחזירי�, דלת של שידה: ר"ת" – גמרא
�בחזקה ". (קסבר אי� בני� בכלי� ואי� סתירה בכלי� וגזרה שמא יתקע: והסיק רבא...?אי� בני� בכלי�, ואי אי� סתירה בכלי�, יש סתירה בכלי� בכלי

  :)שבת קכב, וחייב משו� מכה בפטיש, וזהו גמר מלאכה
  

  ?למה אסור לחבר את הדלתות מחדש
כי יש ש� בני� , אבל דלת של לול של תרנגולי� אסור, ביתד או במסמר בחזקה והוי מכה בפטיש רק בשידה תיבה ומגדל יש גזרה שמא יתקע – �"ר

  .שמחוברי� לקרקע, וסתירה
כי כיו� שהדלת , �ותמה על כ. �"$ והרמב"ודייק זאת מהרי, גזרה שמא יתקעג� בלול של תרגולי� אסור לטלטל ולהחזיר  – מגיד משנהפ ה"� ע"רמב

  ?"גזרה שמא יתקע"� שזה אסור משו� "" והרמב"סורה משו� בני� וסתירה ולמה כתבו הריהרי נטילתה א, של הלול מחוברת לקרקע
, "כלי"פ שחוברו לא אבד מה� ש� "ולכ� אע, "בני�"ש� אי� בה� , פ שמחוברי� לקרקע"אע, שמפני שכלי� ה�, �"בדעת הרמב ותר' הבית יוס$

אלא , ג� דלתות הבית נחשבות ככלי\� לעיל ש"וזה כשיטת הרמב .שאוסר לגמרי, "שמא יתקע"לכ� הביאו את הטע� . ה היה מותר לחבר� מחדשולכאור
  .שאינ� מ� המוכ�

  
ור על מכה ויעב גזרה שמא יתקע, תיבה ומגדל מותר לטול אותה כי אי� בני� וסתירה בכלי� אבל אסור להחזיר, שדלת של שידה, פסק כגמרא – מחבר
  .שמחוברי� בקרקע וזה בונה, שו� בני� וסתירהושל לול של תרנגולי� אסור לגמרי בי� ליטול ובי� להחזיר מ, בפטיש

כי , י גוי אסור"וכתב ש� שאפילו ע, 'ק ד"שיג ס' ז בס"כ הט"וכ, )לקרקע והוי כבונה וסותר(שמחוברי� ה� , ה חלונות אי� לטול ולהחזיר"ה – א"מג
� שזה רק גזרה יש להתיר בגוי"לדעת הרמב. (יוב חטאתבישראל יש ח(  

  

  'סעי" י
  

אבל בכיסוי הכלי� בי� כ  ובי� כ  ניטלי� , בכיסוי קרקעות, א"בד: יוסי' אמר ר. כל כיסויי הכלי� שיש לה� בית אחיזה ניטלי� בשבת" – משנה
  :)שבת קכו". (בשבת
כסוי . לא, אי לא, ע כיסויי קרקעות א� יש לה� בית אחיזה אי�"דכו. וא שיש תורת כלי עליה�וה: ר יוחנ�"ר אסי א"אמר רב יהודה בר שילא א" – גמרא
�  :)שבת קכו...". (ס לא גזרינ�"ומ, ס גזרינ�"מ, כי פליגי דחברינהו בארעא, ג דאי� לה� בית אחיזה"אע, כלי

  .והכינו לכ , נו ועשה בו מעשהשתיק – ש"רא, ת"ר. שיהיה ראוי לתשמיש אחר – י"רש ?"תורת כלי עליה�"מה הכונה 
  ).הינו אחר שחיברו אותו לקרקע(פ שאי� לו בית אחיזה "אע, והוכחה שפסק שמטלטלי� כיסוי תנור, יוסי' פסק כר – ש"פ רא"ע, $"רי

כחבית שקבורה דינ� , שא� הכלי� לאחר שהתחברו לקרקע ה� לא גלויי�, והכוונה, ק שתמיד צרי  בית אחיזה"פסק כת – �"פ ר"$ ע"רי, �"רמב
, מותר אפילו בלא בית אחיזה, פ שמחובר לקרקע"אע, אבל א� כיסוי הכלי� מגולי� מעל הקרקע, בקרקע לגמרי שחייבת בית אחיזה ודי� החבית כקרקע

�"כ הרמב"וכ ." בית אחיזה"וזה הכוונה בתנור שלא הצרי  בו הרי, ק לא חולק"ובזה ת.  
  
אבל א� השתמש , זה רק א� לא השתמש בכיסוי הכלי� מבעוד יו�, חבר� בקרקע שתהיה תורת כלי עליה� ג שלא"מה שצרי  בכיסוי כלי� אע – �"ר

�  .היינו תורת הכלי שעלייהו, בכיסוי הכלי� מבעוד יו
שאז , )מעשהפ שתקנ� ועשה בה� "אע( כ יש לה� בית אחיזה"אי� ניטלי� אא) קרקע(שכיסוי בור ודות , �"" לדעת הר"פסק כמשנה וכפרוש הרי – מחבר

והכינ� לכ  או , והוא שתקנ� ועשה בה� מעשה. אפילו א� ה� מחוברי� בטיט מלמטה יכול ליטל� אפילו בלא בית אחיזה, ושל כלי�, מוכח שהוא כלי
�  )א"מג –כי יש לחוש משו� בני� . (אול� כיסוי חביות הקבורות בקרקע צריכות בית אחיזה .שהשתמש בה� מבעוד יו
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  .ש שאסור ליטל� מ� הבור"וכ, אפילו א� התפרקו כבר מערב שבת מ� הבור, י בור ודות לא ניטלי� אפילו בטלטול בעלמאכיסו – מג� אברה�

  .כ בכיסוי שצרי  לתקנו"משא, כי ש� היה עליו תורת כלי מעיקרא, שמותר לטלטל חתיכת חרס שנשברה מבעוד יו�, ז"אי� די� זה דומה לס – א"מג
  

  'סעי" יא
  :)שבת קכב". (מחט של יד לטול בה את הקו$...ד�נוטל א" – משנה
וכי מה , מחט של יד ליטול בה את הקו$, תניתוה: ל"א? מהו, מחט שניטל חררה או עוקצה: ילמדנו רבנו, שלח ליה רבא בריה דרבה לרב יוס"" – גמרא

שרק מחט שלמה מותר , כרבא ש"$ והרא"ופסקו הרי )שבת קכג". (לאו מנא הוא לעני� שבת...אמר רבא. אכפת ליה לקו$ בי� נקובה לשאינה נקובה
  .לטלטל
וא� ניטלה חררה , )לצור  גופה או מקומהאו להוציא איתה לחה ( שמחט שלמה מותר לטלטלה ליטול בה את הקו$, כגמרא וכרבא, פסק כמשנה – מחבר

ומחשיב , שלפעמי� נמל  עליה ולא נוקבה, ותר לטלטלהומחט חדשה מ. )כי בטל ממנה ש� כלי ודר  לזרוק אותה בי� שברי מתכות( או עוקצה אסור
  .אותה ככלי כמות שהיא

  

  'סעי" יב
מחצלת גופא , בר המדורי אסברא לי, אמר רבא? ט"מ, )ב"מ –' על ג' אפילו אי� בה� ג( מותר לטלטל� בשבת, קרומות של מחצלת: אמר שמואל" – גמרא

  .)שבת קכה". (בהו טנופת הני נמי חזיי� לכסויי, לכיסוי בה עפרא, למאי חזיא
  .נחשבי� כצרורות שבחצר והוי כשברי חביות שזרק� לאשפה מבעוד יו� ואסורי� בטלטול, א� היו קרומות מבעוד יו� וזרק� לאשפה – �"רמב

רק� לאשפה מבעוד יו� וא� ז. כי ראויי� לכסות בה� טינופת, )'על ג' אפילו אי� בה� ג(ששירי מחצלאות מותר לטלטל� , �"פסק כגמרא וכרמב – מחבר
�  .אסור לטלטל

  .כי בטלה דעתו אצל כל אד�, מותרת בטלטול אפילו א� זרקה לאשפה מבעוד יו�וכ� כל כלי של� מחצלת שלמה  – ב"מ
  

  'סעי" יג
יי� לא לעניי� ולא דלא חז' על ג' במטלניות שאי� בה� ג: אמר אביי. אסור לטלטל� בשבת) טליתות(שיירי פוזמיות : זירא אמר רב' ר אמר" – גמרא

�  .)שבת קכה" (לעשירי
  .דחזו לקינוח, אבל שאר בגדי� מותר, כי אד� בודל מה� ולא משתמש בשיירי� תשמיש מגונה, מדובר דוקא בטליתות של מצוה – ד"� בש� הראב"ר

  )'על ג' ותמיד צרי  שיהיו בשיעור ג. (ולא חילק בי� בגדי מצוה לשאר בגדי�, חלק על זה – טור, �"רמב
אפילו לצור  גופו (וא� אי� אסור , כי חזיי� לעניי� מותר לטלטל�' על ג' א� יש בה� ג, ששיירי בגדי� שבלו, � וכטור"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

  .אצבעות' אצבעות על ג' זה בשיירי טליתות שאינ� של מצוה שש� חייבי� ג שמתיר אפילו בלא שיעור, ד"א את הראב"והביא כי). כי אינ� כלי�, ומקומו
  .זה שיעור לעניי�' על ג' וג, ה טפחי� על שלושה טפחי�שעשירי� צריכי� שיהיה שיעור שלו – ב"מ
  

  'סעי" יד
כי הדפוס הוא , והלכה כרבנ� שמותר:). שבת קמא..." (הא רבנ�, א"הא ר: ק"ל: ותניא איד  אי� שומטי�, ג הדפוס"שומטי� מנעל מע: תני חדא" – גמרא

  .כרבא, ולצור  מקומו מותר, כלי שמלאכתו לאיסור
ש במנעל יש� שנשמט בקלות יותר "וכ. (כמו כל כלי שמלאכתו לאיסור, פסק כגמרא וכרבנ� שמנעל חדש מותר לשמטו מעל הדפוס לצור  מקומו – מחבר

  )מהדפוס
אלא נוטל הדפוס , צ שישמוט המנעל"רפוי א א� הוא). לאפוקי מאביי שמצרי  דוקא רפוי(ש רפוי "וכ, מותר לטלטל אפילו מנעל חדש שאינו רפוי – ז"ט

  .מ� המנעל
  .בודאי אי� להחמיר, מ א� זה קשה"מ, פ שטוב יותר לשמוט המנעל"ואע, ה שמותר לשמוט את הדפוס מתו  המנעל"ה – ב"מ
  

  'טו סעי"
שקול גמי לח דחזי למאכל בהמה : ל"א? להמאי נעביד , אמר ליה. איפסיק רצועה דסנדליה. אבהו בכרמלית' ירמיה הוה קאזיל בתריה דר' ר" – גמרא

 )בכרמלית( הת� ?מאי שנא מדרבי ירמיה .ל שבקיה"א ?מאי איעביד ליה ,אמר ליה .איפסיק ליה רצועה .דרב יוס" אביי הוה קאי קמיה. וכרו  עילויה
סנדל : דתניא? מאי היא. יהודה' מ הלכה כר"ש, היהוד' יוחנ� אליבא דר' מדקמתר$ ר, אמר רב יוס"...והא מנא הוא". מינטר )י"ברה( הכא ,לא מינטר

 החיצונה טהור, )כי הוא עדיי� נחשב ככלי( נפסקה פנימית טמא: יהודה אומר' ר. טמא, אחת מאוזניו או אחת מתרסיותיו, טהור...שנפסקו שתי אוזניו או
לעני�  אבל לא, כ  מחלוקת לעני� שבת, מחלוקת לעני� טומאהכ: ר יוחנ�"ואיתימא רבה בר בר חנה א אואמר עול. )הוא כבר לא כלי ולא מקבל טומאה(

  ..)שבת קיב( "חליצה
יוחנ� ' ר יוחנ� הכי והא מדמתר$ ר"ומי א .יהודה' אי� הלכה כר :ורבי יוחנ� אמר ,הלכה כרבי יהודה :רבי� אמר רב חנ� בר אבא אמר רב אתא כי" – גמרא

  :)ש� קיב". (נינהו ואליבא דרבי יוחנ� יאמורא? יהודה סבירא ליה' מ כר"הודה שי' אליבא דר
פ שרבי� חלק "ואע .וכ� רב יוס$ ואביי סוברי� כמותו, והטור ש"$ והרא"וכ� כתבו הרי .משמע שהלכה כמותו. יהודה' יוחנ� שקיל וטרי להוכיח כר' ור

  .יהודה' הלכה כרוב האמוראי� שהלכה כר, על זה
פ "אביי אמר לרב יוס" שאע, �"וניסה להסביר שלדעת הרמב. י מדוע"ותמה הב, נימית לחיצוניתלא הזכיר כלל את החילוק בי� רצועה פ – �"רמב

מכיו� שהלכה , כ"א. יהודה' ורב יוס" ענה לו שהלכה כר, כי יכול להפו  את הסנדל והחיצונה תהיה פנימית, שנפקה הרצועה החיצונה עדיי� כלי הוא
כי , אבל הבית יוס$ דחה זאת .שיהפו  את הסנדל והוא מותר, ה כא�"כ ה"א, מותרי� בשימוש, נהפ שראויי� למעי� מלאכת� הראשו"ששברי כלי� אע

  .ואסור לטלטלו, ולכ� א� נפסקה החיצונה לא ראוי לשו� מלאכה, בניגוד לשאר כלי�, וי לכסות כלי�סנדל לא רא
  

אבל א� , מותר לטלטלו בשבת כי תורת כלי עליו, )ב"מ –מבעוד יו�  בי� בשבת ובי�( שסנדל שנפסקה רצועתו הפנימית, יהודה' פסק כגמרא וכר – מחבר
אבל , וכל זה בחצר .והוא מוקצה מחמת גופו כי יראו את התיקו� מבחו$, שגנאי לטלטל אותו, כי אינו כלי יותר, נפסקה החיצונה אסור לטלטלו

  .שהוא מאכל בהמה שלא יפול מרגליו ויאבד )קושרמשו� , ולא חוט או משיחה(מותר לכרו  עליו גמי ר   ,שש� לא נשמר, בכרמלית
  .כי דוחה כבוד הבריות איסור דרבנ� של מוקצה, ג� בחצרעל הסנדל מותר לו לכרו  גמי , א� גנאי לו ללכת בחצר יח" כי יש ש� אנשי� – מג� אברה�

שסנדל קרוע לא , 'ותר? י ראויי� לאיזושהי מלאכהכ, שמותר לטלטל�ו "בסשאמרנו לעיל , מדוע אי� די� הסנדל שונה משברי כלי�, א"והקשה המג
  .משו� שהוא מאוס, ילו לכסות בו כלי�פראוי א

  
 .מותר לטלטל� בשבת, פ שנספקה הרצועה ראויי� ללבישה"שאע, אבל במנעלי� שלנו, בזמנ�, כל הסעי" הזה מדבר במנעלי� שלה� – מג� אברה�

  .ב"פ המ"וכ
  

  וספסל כירה, חלוק – 'טזסעי" 
אמר רבא" וא� כלי קיואי הוא ). כי הוא עומד להסקה(אסור , קניא ממנה, משלפו לדידה מקניא שרי) חלוק(האי כיתיניתא , אמר רב חסדא" – גמרא

  .)שבת קמ". (מותר, )קנה של אורגי� שהוא כלי(
) אי לבי� השמשות אתקצאי לכולי יומאמ להטפיח מיגו דאתקצ"כי א� טופח ע, וקצת התייבש מבעוד יו�(פסק כגמרא שחלוק שכיבסו אותו  – מחבר

מותר אפילו , וא� הוא כלי. כי הוא אינו כלי, אבל לא לקחת את הקנה מתוכו, )א� לא מטלטל את הקנה( יכול לשמטו מהקנה, ותלו אותו על קנה ליבשו
  .מקומוכי נצר  לצור  , מלאכתו לאיסור

, אבל כיו� כשאנו מייחדי� קולבי� לתליית בגדי�, י� ולכ� אסור לגעת בו א� אינו כליבזמנ� לא היו נוהגי� לייחד מקלות לתליית בגד – מג� אברה�
  .מותר להשתמש בה�
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  :)שבת קלח". (חד נמי אסור גזירה שמא יתקע אפילו :רב אמר .שתי� אסור ,אחת מירכותיה מותר לטלטלה כירה שנשמטה" – גמרא
ד אי� בני� בכלי� יתחייב "ולמ, ד יש בני� בכלי�"למ[ גזרה שמא יתקע והוי כבונה בני�, רכרב שאפילו א� נפלה רגל אחת אסוהלכה  – מחבר, �"רמב

  .]משו� מכה בפטיש
, גזרה שמא יתקע ,י הנחה על ספסל אחר"ע ולא לשבת עליו ,בספסל שנפלה אחת מרגליו שאסור לטלטלוה "ה, שלפי זה, פסק כתרומת הדש� – א"רמ

כי , כ את הרגל הרביעית"לא יבוא לתקוע אח, כי כיו� שכבר ישב עליה בלא רגל( שבתשב על הספסל כבר בערב כ י"אא, י"ואפילו נשברה הרגל מבעו
וודאי שאסור להחזיר הרגל אפילו לא יתקענה בחוזק  .)א"מג – ש"מ מחריות של דקל שש� התרנו משו� מוקצה ע"ולכ� לק, הראה שזה לא אכפת לו

  .משו� בני�
שמא צרי  שאצל העול� יהיה רגיל לתקוע , ל הסתפק בדי� זה"הבאה. להיות לעול� רפויה אצלו מותר להכניסו ברפיו�א� דר  הרגל  – מג� אברה�

  .ברפיו� ואז יהיה מותר להכניס
וממילא מותר אז לסמו  אותו לספסל אחר , מותר לטלטלו ולפנותו מש�, ירא שלא יפול הספסל ויזיק לאד�, א� בעת שנשמט הרגל ממנה – ל"באה

  .לישב עליוו
, שנשמטה א  אבדה ואינה לפנינוכגו� שהיא נשברה שצרי  להביא אחרת לתקנה או , במקו� שאי� חשש שיבוא לתקיעת הרגל – ב"מ, שאגת אריה, ז"ט
  .ש כשזה לצור  אורחי�"וכ, א הוא חומרא ואי� להחמיר כשאי� חשש שיתקע"כי כל הדי� של הרמ, ל שמותר לשבת עליו"י
  

  'סעי" יז
). והרי ה� ככלי�, כי מעכשיו ה� ראויי� לשבת עליה�(דחזו למיזגא עלייהו , שרי לטלטולינהו, הני ליבני דאישתיור מבניינא: אמר רב נחמ�" – גמרא

  :)שבת קכד). (לבני� אחר(ודאי אקצינהו ) סדר� זה על גב זה(שרגינהו 
, וא� סדר� זה על זה. כי ה� ראויי� לסמו  ולשבת עליה�, )ג"פמ –צל אפילו מחמה ל( פסק כמשנה שלבני� שנשארו מהבני� מותר לטלטל� – מחבר

�  .והרי הוא כמוקצה מחמת גופו כי אי� תורת כלי על זה, אפילו לצור  גופו ומקומו גילה בדעתו שהקצ� לבני� ואסור לטלטל
  .מחמיר ג� בלבני� שראויי� לשבת עליה� שאי� לטלטל� – תוספת שבת

  

  'סעי" יח
  .)שבת מב". (ובכרמלית אפילו טובא, ר מוליכו פחות פחות מארבע אמות"קו$ ברה, הלכ : בינאאמר ר" – גמרא

, ר מוליכו פחות פחות מארבע אמות שזהו איסור דרבנ�"ולכ� ברה, ומשו� הזק רבי� לא גזרו חכמי� שבות, זה מותר משו� חשש הזק הרבי� – י"רש
  .ובאמוליכו אפילו ט, ובכרמלית שכל איסורו הוא מדרבנ�

כי יש חשש שיוזקו רבי� ובמקו� חשש , ובכרמלית אפילו יותר מזה, אמותמותר לטלטלו פחות פחות מארבע , ר"רהפסק כגמרא שקו$ המונח ב – מחבר
  .לא גזרו חכמי� שבות

כ� קו$ גדול וכ� אב� גדולה ו, אבל גחלת של ע$ רואי� אותה בוערת, וכ� גחלת של מתכת שאי� חומה ניכר, דוקא קו$ קט� שלא רואי� אותו – ש"ריב
�  .כי כול� יראו ויזהרו ואי� חשש הזק, אסור לטלטל

א ומצדד להורות "תר$ את קושית המג בתוספת שבת .כי כתוב בגמרא ששפוד של ע$ מותר לטלטלו שלא יזוקו בו, ע על דבריו"המג� אברה� נשאר בצ
  .ע"מ בטלטול מ� הצד מותר ג� בזה לכו"ומ. ש"כריב
כ "כי היא לא מזיקה כ, ר"בי� גדולה ובי� קטנה שלא רואי� אותה אסור לטלטלה ג� לא מרה, ופסק שאב�, ש לעני� אב�"הסכי� ע� הריבלא  – ל"באה

  .כמו קו$ קט� שלא רואי� אותו
  

א� היה הקו$ מונח ש� ואפילו , חולק – אליה רבה. כי היה לו לסלקו מערב שבת, אסור לטלטלו – מג� אברה� :הדי� כשהקו' היה מונח ש� בערב שבת
  .מותר להזיזו מש�, בערב שבת

  

  'סעי" יט
  .)ביצה ט. ("ה מתירי�"וב, אבל מטהו מחלו� לחלו�, אי� מוליכי� הסול� משוב  לשוב : בית שמאי אומרי�" – משנה
לא נחלקו , ת הסול� משוב  לשוב מודי� בית שמאי ובית הלל שמוליכי� א: אמר רבי שמעו� ב� אלעזר: דתניא, מתניתי� דלא כי האי תנא" – גמרא

אבל בסול� , בסול� של שוב , במה דברי� אמורי�: אמר רבי יהודה. שבית שמאי אומרי� אי� מחזירי� ובית הלל אומרי� א" מחזירי�, אלא להחזיר
א" : אחרי� אומרי� משו� רבי דוסא. �מטהו מחלו� לחלו: רבי דוסא אומר). כי ודאי יגידו בסול� כזה שלהטיח גגו הוא צרי (של עליה דברי הכל אסור 

  :)ביצה ט". (מדדי� בו
  

  די� סול� של עליה
 ט"שכא� מדובר ביו, ולכ� יש לומר? משמע שמותר לטלטל כל סול� אפילו הוא גדול כל שהוא:) עז(בגמרא בערובי�  – פ הבנת הטור"ע ש"רא, תוספות

אבל בשבת שאי� דר  להוציא . ר אפילו בחדרי חדרי� אסור"וכיו� שאסור ברה, צרי ר והרואה אומר להטיח גגו הוא "שמותר להוציא את הסול� לרה
  .פ הטור"וכ .בבית מותר אפילו בסול� על עליה, ר"את הסול� לרה

ולא דומי� כלל לסולמות של עליה שאות� באמת אסור  ,וזו כוונת הגמרא בערובי�, סולמות של בית דר  לטלטל� מזוית לזוית – ת"ש בש� ר"רא
  .טלטלל

  .שאי� עליו תורת כלי, אסר לחלוטי� לטלטל סול� של עליה – �"רמב
  .אבל לטלטלו סת� אי� איסור, כל מה שאסור לטלטל סול� של עליה זה להעבירו ממקו� למקו� – א"רשב

שאי� עליו תורת , )ב"מ –ו ומקומו אפילו לצור  גופ( אסור לטלטלו, דול ועשוי להטיח בושסול� של עליה שהוא ג, �"וכרמב פסק כמשנה וכגמרא – מחבר
  .כלי
  .א"פסק כרשב – א"גר

  .פסק כטור להקל לטלטל לחלוטי� ג� סול� של עליה בשבת – ל"אליה רבה בש� רש
  

�סול� של שובדי�   
  .בדבר זה ולכ� מותר לטלטלו רק מחלו� לחלו� ה"ש וב"לעני� סול� של שוב  הלכה כרבי דוסא ולא נחלקו ב – תוספות

, ה ג� לגבי דבר זה"ש וב"כ הוא סובר שנחלקו ב"וא, ט מותר לטלטל סול� של שוב  משוב  לשוב "תקיח כתב הטור שביו' הרי בס, ת יוס$והקשה הבי
  ?ט"כ מני� לחלק בי� שבת ליו"וא, ש"" והרא"וכ� פסקו הרי, ה"והלכה כב

ל שמה "שי, ועוד מתר'. בת שאי� עני� זה שיי  אסור משוב  לשוב אבל בש, ט"ה שמותר משו� שמחת יו"ט אכ� הלכה כב"שלעני� יו, ומתר' הבית יוס$
�"כ הרמב"וכ, זה כדי שלא יעשה כדר  שעושה בחול ויבוא לצוד, שאמר שאסור להוליכו משוב  לשוב .  

אבל , ט"שו� שמחת יוש היא רק מ"ה לב"והמחלוקת בי� ב( אבל לא יוליכנו משוב  לשוב , פסק שסול� של שוב  מותר לנטותו ממקו� למקו� – מחבר
  .כדי שלא יעשה כדר  שהוא עושה בחול ויבוא לצוד, )לא בשבת

  

  'סעי" כ
וזו הוכחה , לקשור אות� יחד מבעוד יו�(צרי  לקשר , חריות של דקל שגדר� לעצי� ונמל  עליה� לישיבה: תני רבה בר בר חנה קמיה דרב" – גמרא

�הלכה : הוא תני לה והוא אמר לה. אי� צרי  לקשר: רב� שמעו� ב� גמליאל אומר). ייחוד במחשבה כי אי�, וא� לא עשה כ  אסור, שלישיבה ה� עומדי
כי , למחר( פ שלא חישב"פ שלא קישר ואע"אע, )מבעוד יו�( יושב: ורב אסי אמר, חושב: ושמואל אמר, רב אמר קושר: איתמר. כרב� שמעו� ב� גמליאל

אבל א� היה עליו כר , אבל מנענעו בגופו, לא ינענענו בידו, הקש שעל גבי המטה) כרב אסי(אנ� נמי תנינא  א": אמר רב אשי. )גילה דעתו שלישיבה קיימי
  .)שבת נ( ".שמע מינה, או סדי� מבעוד יו� מנענענו בידו

  .ורבנו שמשו� פסק כרב אסי ,ת פסק כרב"ר – תוספות
  .ע ולאו דוקא לקשור"מחשבה לכומיהו לצור  מצות בית המשתה או בית המדרש מספיק ב – י"הגהות אשר
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משמע שמוסי" הוא על דברי , פ שלא חשב ושלא קשר"וכאשר רב אסי מתיר אע, הלכה כרב אסי – רבנו יונה, רבנו האי, �"ר, ש"רא, �"רמב, $"רי

  .ולכ� הלכה שבי� חשב ובי� ישב מותר, שעדי" חשב מישב, שמואל
  .אבל חשב לא מהני, לרב אסי דוקא ישב מהני, הלכה כרב אסי – �"רמב

  
כי [ מוקצי� ה� ואסור לטלטל�שחריות של דקל שקצצ� לשריפה , ש"� והרא"הרמב, ""פסק כגמרא וכרב� שמעו� ב� גמליאל וכרב אסי וכרי – מחבר

לשבת עליה�  ש א� קשר� לישב עליה� או א� חשב עליה� מבעוד יו�"וכ, מותר לישב עליה� בשבת, ישב עליה� מעט מבעוד יו�. ]סתמו לא לשימוש
  .אפילו בחול שמותר

  .בשבתכ יחד אות� לשבת עליה� "אא, מחשבה לא מועילה כשקצצ� לשרפה – אליה רבה
  .עצי� שלנו סתמ� עומדי� להסקה ולכ� חייב לשבת עליה� מבעוד יו� – ב"מ
  

  'סעי" כא
פע� אחת הל  רבי למקו� אחד ומצא נדב  של : ר רבי חנינאדכי אתא רב דימי אמר רבי חנינא ואמרי לה אמר רבי זירא אמ ,ואזדו לטעמייהו" – גמרא
�רבי אמי ? מאי אמר להו. הצריכ� רבי למעשה: ורבי יוחנ� אמר. ולא הצריכ� רבי למעשה, צאו וחשבו כדי שנשב עליה� למחר: ואמר לתלמידיו, אבני
) שיהיו ראויי� לישיבה עליה�, מ� הטיט(צאו ושפשפו� : אמר רבי אסי. )כי אי� הזמנה בלא מעשה, סדרו אות� לישיבה( צאו ולמדו� אמר להו: אמר

  :)שבת קכה( ."אמר להו
כי אינו , אסור, וא� לא ,א� למדו� מותר לישב עליה� למחר, נדב  של אבני� שחשב עליו מבעוד יו�ש, פסק כרבי אמי לפי שיטת רבי יוחנ� – �"רמב

  .כ"ראוי לשימוש ולא משתמשי� בו בד
  

וכא� בנדב  של , � שמספיק מחשבת ישיבה בכדי להתיר"שש� פסק הרמב, כ"בס מה ההבדל בי� נדב  של אבני� לחריות של דקל, והקשה המגיד משנה
  ?אבני� צרי  מעשה ממש

, ולכ� מחשבת ישיבה מוציאה ממחשבת עצי�, ונאסרו מפני שמחשבתו היתה לעצי�, שיש שקיימי� לישיבה ויש לעצי�, שחריות דינ� שונה, ותר'
  .ולכ� צרי� מעשה להוכיח שה� לישיבה, נדב� של אבני� תמיד נעשי� לעצי� אבל

  
כי רב אסי הוא זה שחידש בחריות שצרי  לשבת מבעוד , מ חובה לחלק כ "מ, " לא חילק בדי� זה"פ שהרי"אע – בית יוס$פ ה"ש ע"$ והרא"שיטת הרי

ואמרנו ש� שכל זה " אב� שעל פי החבית מטה והיא נופלת"ששנינו ש, ועוד ".צאו ושפשפו�"וכא� הוא עצמו אמר לגבי נדב  , פ שלא חשב"יו� אע
פ שלא כתב מפורש את סוגית נדב  "" אע"ועל זה סמ  הרי, משמע שמחשבה בלבד לא תעזור לטלטל אב�. אבל במניח נעשה לבסיס לדבר האסור, בשוכח
�  .האבני

כי , היינו מעשה כלשהו, ד שפשפו�"סוברי� כמא� לא הכריע הא� ה� , סוברי� אותומ "מ, ש שהשמיטו די� זה"" והרא"שהרי, מסיק הבית יוס$לכ� ו
כגו� לשפש" את האבני� , אלא בכל מעשה שהוא זה מספיק, אי� צרי  מעשה גדול, שכאשר פוסקי� כרבי יוחנ�, כ רבנו ירוח�"וכ. אי� הזמנה ללא מעשה
  .ורבי אמי לטעמיה שזהו כמניח אב� שהיא בסיס לדבר האסור, ד למדו�"או שאולי ה� סוברי� כמ, ר�ואפילו אי� צרי  לסד

  .כ  נוקטי� להלכה, "למדו� אמר להו"� פסק ש"ומכיו� שהרמב
  

, עליה� ואדרבה שדוקא בחריות יש מחלוקת כי מזיז� ויושב, הכריע שאי� חילוק בי� אבני� לחריות – מרדכי, פ הדרכי משה"ש ע"$ והרא"שיטת הרי
וחלק על , שהשמיטו את הדי� הזה של נדב  האבני� ש"$ והרא"מ את דברי הרי"וכ� פרש הד. כי כלל לא מזיז אות�, יות מותראבל באבני� צרי  לה

�"שנדחק לפרש דבריה� כדעת הרמב, הבית יוס$.  
כאשר לא מזיז את ש, א"וחידש המג? הרי במפורש בגמרא יש מחלוקת לגבי אבני�, אי  אפשר לומר שאי� מחלוקת באבני�, והקשה המג� אברה�

�מזיז אות� ולכ� בזה נחלקו , אלא שבחריות מ� הסת� כשיושב עליה�, כי מותר לגעת במוקצה, ע"ודאי מותר לכו, האבני� אלא רק יושב עליה
� שאסר "והרמב. טלטל� צרי  מעשהאבל בשביל ל, שמ� הסת� לא יזיז אות� ומותר, אבל באבני� שה� כבדות, ומותרי� בטלטול א� יעשה מעשה

  .מדובר באבני� קלות שכשיושב עליה� מזיז�, באבני� א� לא עשה מעשה
  

�"וכרמב, פסק כגמרא וכרבי אמי – מחבר ,�� כ� סידר אות� לישיבה מבעוד אסור לישב אלא א, פ שחשב עליה� מבעוד יו�"אע, ולכ� נדב  של אבני
 �  ).וזהו מעשה גמור(יו
, כ לישיבה"אבל א� הלבני� משופי� וחלקי� וקיימי� ג, מדובר כא� באבני� שאינ� משופי� וחלקי� ולא ראויות לכלו� – ד משנהפ המגי"ל ע"באה

�  .אפילו א� נשארו מבני�, מותר לטלטל
  .� עיקרוכ, ומותר לישב עליה� ומחשבה בלבד מספיקה, ש והמרדכי שאי� חילוק בי� חריות לאבני�"" והרא"א את הרי"כי אהבי – א"רמ

  .א"אבל א� בא להזיז� צרי  מעשה ג� לרמ, ע מותר לשבת על האבני� בלא להזיז�"לעיל ראינו שחידש שלכו – מג� אברה�
  

  'סעי" כב
, מותר לטלטלה, אבל א� ייחד את האב� לשימושו, זה כשלא מייחד את האב�, כל מה שאמרנו שצרי  מעשה לאב� והזמנה בלבד לא מועילה – א"רשב

כפי ששנינו שאב� שמניח , זה לא מועיל לשבת אחרת, אבל א� מייחד לשבת זו. והוא שייחדה לכ , ממכניס מלא קופתו עפר שעושה בה כל צרכיוולא גרע 
  .לפי שלא ייחדה לכ , על פי חבית נעשתה בסיס לדבר האסור

  .מועיל ייחוד לשבת זו לשבת אחרת, זי�כגו� לפצוע בה אגו, אבל דברי� שדרכה של אב� בכ , כל זה דוקא באב� על פי חבית – �"ר
או כל מעשה אחר של " צאו ושפשפו�"כגו� נדב  של אבני� ואמרנו לה� , צרי  לבצע בה איזשהו מעשה, מ ג� כשמייחד אב�"מ – פ המרדכי"ע בית יוס$

�  .אסור, וא� לא עשה כ , תיקו� מבעוד יו
  

כי אב� לא [ פ שחשב עליה מבעוד יו�"אע, ת או לסגור בה� את הדלת או להכות בה� בקנהא שאסור לכסות פי החבית באב� או בבקע"פסק כרשב – מחבר
כגו� לפצוע בה , שדברי� שדרכה של אב� בכ , �"וכר. לא, אבל א� ייחדה לשבת זו בלבד, כ יחדה לכ  לעול�"אא, ]ואי� זו דרכה של אב� ראויה לשימוש

�שבכל , א את המרדכי"ביא כיוה ).שבלי הלקט(צרי  לייחד לתמיד  פילו בדברי� שדרכה של אב� בכ אש א"וי. מועיל ייחוד שבת זו לשבת אחרת, אגוזי
�  .מקרה צרי  לעשות איזשהו מעשה של תיקו� מבעוד יו

  .ולא צרי  לעשות בה תיקו�, )ייחוד לעול�( רנט משמע שבייחוד סגי באב�' בס – א"רמ
  .בל במקו� הצור� בדברי� שדרכ� בשימוש מספיק ייחוד לשבת זו בלבדא, לכתחילה יש להחמיר ולעשות ייחוד לעול� – ב"מ
  

  'סעי" כג
  .עשאו כלי גמור, כיו� שלצור  חתכו, ומותר להני" בו על השולח� בשבת להבריח הזבובי�, מותר לחתו  ענ" מ� הדקל מבעוד יו� – א"רשב

כי מכיו� שחשב , ט"בי� בשבת ובי� ביו, מביא נר שעוה בידו, לבית הכנסתיש מקו� שנוהגי� שפע� ראשונה שמכניס אד� בנו  – ש בר צמח"בנו של הר
  .כי חריות של דקל שגדר� לעצי� ונמל  עליה� לישיבה, דבר המוקצה ומחשבה מתרת לטלטל, אי� כא� איסור טלטול, להביאו מערב שבת

  .כ בנר של שעוה שלא ראוי להשתמש בו כלל"שאמ, כי בחריות של דקל זה שונה שראויי� להשתמש בה� בשבת, דחה ראייתו – בית יוס$
) ויחדו לכ (כי כיו� שחתכו לצור  , ומותר להני" בו על השולח� בשבת להבריח הזבובי�, א שמותר לחתו  ענ" מ� הדקל מבעוד יו�"פסק כרשב – מחבר

  .עשאו כלי גמור
  .מהני, שדרכו לשימוש וייחד אותו לשבת זו כיו�, פ שסתמו לא לשימוש"אע, אלא חתכו לשרפה, ג� א� לא חתכו לצור  – ב"מ
  

  'סעי" כד
וזו הוכחה , לקשור אות� יחד מבעוד יו�(צרי  לקשר , חריות של דקל שגדר� לעצי� ונמל  עליה� לישיבה: תני רבה בר בר חנה קמיה דרב"" – גמרא

�הלכה : הוא תני לה והוא אמר לה. אי� צרי  לקשר: יאל אומררב� שמעו� ב� גמל). כי אי� ייחוד במחשבה, וא� לא עשה כ  אסור, שלישיבה ה� עומדי
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כי , למחר(פ שלא חישב "פ שלא קישר ואע"אע, )מבעוד יו�(יושב : ורב אסי אמר, חושב: ושמואל אמר, רב אמר קושר: איתמר. כרב� שמעו� ב� גמליאל

  ?אלא רב אסי דאמר מכא�, ג"שבושמואל נמי הוא דאמר כר, ק"בשלמא רב הוא דאמר כת). גילה דעתו שלישיבה קיימי
בזמ� שצבע� בשמ� וכרכ� ) צמר מנופ$ שנותני� על מכה(ובציפא ) פשת� סרוק שנותני� על המכה(יוצאי� בפקורי� : דתניא, הוא דאמר כי האי תנא

 ה אחת מבעוד יו�עא� יצא בה� שו. אי� יוצאי� בה�, )הרי ה� כמשאוי(לאב צבע� בשמ� ולא כרכ� בשמחה , )גילה בדעתו שזה לכסות את המכה(במשחה 
  .)שבת נ". (מותר לצאת בה�, פ שלא צבע ולא כרכ� במשחה"אע, )פ שלא חשב ולא קשר"וזהו כרב אסי שישב אע(
  

לאו דוקא יצא , ומה שכתוב שא� יצא בה� שעה אחת מותר. כי אינ� מוכני� וג� אי� מטלטלי� אות�א� לא צבע� בשמ� אי� יוצאי� בה�  – תוספות
�  .כ זו הכנה מספקת כדי שיוכל לטלטל� בשבת"ג, אלא אפילו ישב ע� תחבושות אלו בביתו ,בה
  .ולא הזכיר שמותר אפילו א� ישב בה� בביתו, שדוקא יצא בה� בחול מותר, משמע מדבריו – טור
  

וא�  ?שבה אלא שמ� וכריכה או יציאההרי בציפא ובפקורי� לא מועילה מח, אי  מותר בחריות א� חשב עליה� מבעוד יו� – �"הרהתוספות וקושית 
  ?אז למה לא כתבו שזה מועיל, מועילה מחשבה כמו בחריות

כ בחריות "משא, מוכח, אבל א� יצא בה� מבעוד יו�, ונראה כמוציא בשבת, י מחשבה בלבד"ע כא� בפקורי� לא מוכח שמייחד� למכתו – תרו' רבנו יונה
  .שש� מחשבה מועילה

א  , ומשמע שג� זה מועיל לצאת בה� בשבת, וכא� מדובר שצבע בשמ� כדי לצאת בה� מבעוד יו� ונמל  ולא יצא, לה מחשבהבאמת מועי – תרו' תוספות
  .ברור שמחשבה מועילה הכי טוב וצרי  מחשבה לכתחילה כדי להתיר

  .בהה מחש"וכ� צבע שזהו תיקו� מעליא וה, ה חשב"אלא ישב וה, כתב שלא משמע שחשב עדי" מישב – ש"תרו' רא
  

א� חשב עליה� מבעוד יו� לתת� על , ]שאי� דרכ� בשימוש[ שפשת� סרוק וצמר מנופ$ שנותני� על המכה, וכשמואל פסק כגמרא וכברייתא – מחבר
אי� בזה יותר משו� , דגלי דעתיה שלמכה קיימי או שכרכ� במשיחה ליתנ� על המכה מבעוד יו�, המכה או שישב בה� שעה אחת או שצבע� לשמ�

וצרי� מעשה כגו� ישיבה או , שמחשבה לא מועילה, �"א את הר"והביא כי. שאינו אלא כמו מלבוש שלא יסרטו בגדיו, וג� לא משו� רפואה, מוקצה
  .צביעה

 ובאליה רבה יישב .ע"וצ? כ"ריות בסכמו ח י מחשבה בלבד"אבל לטלטל מותר ע, א� רק עשה מחשבה אסר לצאת בה� רבנו יונההרי , ע"צ – מג� אברה�
  .� שמחשבה בלבד לא מועילה וצרי� שימוש"א ה� דברי הרמב"שדברי הי, קושייתו

  

  'כו)'כה פי�סעי
נוטל את הכיסוי וה� ? כיצד הוא עושה. בגיזי צמר ואי� מטלטלי� אות�, )כי ראויי� למזגא עלייהו(ומטלטלי� אות� ) עורות(טומני� בשלחי� " – משנה
  .)שבת מט". (נופלות
 כיו� אומ� של אבל תנ� בעה4ב של י�חשל ,להו מיבעיא וקא גבייהו מאח בר נינאח ר3 ויתיב אלעזר ב� יונת� ורבי עכינאי ב� ונת�י ר3 תיבי" – גמרא
 של אבל ,תנ� 4בהבע של תבראסמ :אלעזר ב� יונת� ר3 להו אמר ?בעה4ב של וכ4ש, �נת אומ� של דילמא וא, להו מטלטלינ� לא עלייהו דקפיד
  .ונשב עליה� )עורות( ואמר הביאו שלחי�, אבא שלחא הוה: יוסי בר3 ישמעאל ר3 אמר כ  ,חמא בר חנינא ר3 והל אמר .והעליי דקפי אומ�

שאני נסרי� ? בי� כ  ובי� כ  מטלטלי�, וא� חישב לתת עליה� פת אורחי�, ושל אומ� אי� מטלטלי� אות�, ב מטלטלי� אות�"נסרי� של בעה: מיתיבי
  ...דקפיד עלייהו

  :)מט).שבת מט". (אחד זה ואחד זה מטלטלי� אות�: רבי יוסי אומר. ושל אומ� אי� מטלטלי� אות�, ב מטלטלי� אות�"ורות של בעהע: כתנאי
  

  .שג� בעורות של אומ� מותר, הלכה כרבי יוסי – �"רמב
כי לא ראוי , לעורות לחי� שאסור, מותרשיש הבדל בי� עורות יבשי� ש, ת"ותר' ר? שמצאנו גמרות בה� משמע שאסור לטלטל עורות, הקשה – תוספות

�  .כ"לעור בהמה דקה שאסור שלא ראוי להישע� עליו כ, חילק בי� עור בהמה גסה שמותר ,י"ורש. �"כ הר"וכ. להישע� עליה
  

  מחבר

  .ב מותר לטלטל�"שעורות יבשי� בי� של אומ� ובי� של בעה, �"פסק כמשנה וכרבי יוסי וכרמב .1
 .כ חשב עליו מבעוד יו�"אבל בהמה דקה אסור אא, )א"מג(ר בהמה גסה מותר לטלטל בי� יבשה בי� לחה י שדוקא עו"פסק כרש – א"רמ

  .כ חישב לתת עליה� פת אורחי� או תשמיש אחר"אא, לפי שמקפיד עליה� ב מותר לטלטל� ושל אומ� אסור"פסק כברייתא שנסרי� של בעה .2
  

  'סעי" כז
כי ( ה אומרי� מסלק את הטבלא כולה ומנערה"וב, )ש אי� מוקצה"כי לב( מעל השולח� עצמות וקליפי�) בידיי�(מעבירי� : בית שמאי אומרי�" – שנהמ

ושער של אפוני� ושער של עדשי� מפני שהוא מאכל ) ש א� יש בה� כזית"וכ(מעבירי� מעל השולח� פירורי� פחות מכזית  .)יש מוקצה כרבי יהודה
  ".בהמה
  .)שבת קמג". (ה כרבי שמעו�"ש כרבי יהודה וב"אלא ב) יש להחלי" את הדעות(אנו אי� לנו : אמר רב נחמ�" – גמרא

  
ש יהיה "כי לפי ר, מדובר בעצמות רכות – �"ר, �"רמב, ש"רא, $"רי, תוספות. קשות שלא ראויות למאכל כלב – י"רש ?לו עצמות וקליפי� מדוברא

  .שנית� יהיה לטלטל�מותר לטלטל אות� וצרי  שלכל הפחות יהיו ראויי� למאכל כלב כדי 
  .אפילו רבי שמעו� מודה שאסור, אבל א� התפרקו מערב שבת, פ שהתפרקו העצמות בשבת"אע, שא� ראויי� לכלבי� והקליפות ראויות למאכל בהמה, �"והוסי$ הר[

ש א� התפרקו "כ שכ"משמע א, פ שהתפרקו העצמות"אע"שכתוב , ועוד .שאפילו רבי יהודה מתיר, שאינו מבי� מה ההבדל בי� זה לנבלה שהתנבלה מערב שבת, והקשה הבית יוס" על דבריו
  .]ע"וצ, וכתב שאולי הכוונה שא� התנבלה מערב שבת אפילו רבי יהודה מודה. מערב שבת שמותר

  
 – ג"סמ. תמרי� את השולח� ומטלטלו ע� הקליפו – ש"רא ?הא� מותר להרי� את השולח� שיש עליו את העצמות ואת הקליפות שלא ראויות למאכל

ע מותר "לכו, א� צרי  למקו� השולח� – בית יוס$ .אלא מנער את השולח� או המפה כמו מעות שעל הכר וה� נופלות, אסור להגביה ולטלטל את השולח�
, ג"והסמש "שייתכ� לומר ואי� מחלוקת בי� הרא, ועוד כתב הבית יוס$ .שט' ג כמבואר בס"כי ג� במעות שעל הכר מותר כה, לטלטל את השולח�

  .אגב הפת, פ שאינ� ראויי� לכלבי�"ומשו� כ  מותר לטלטל� אעש דיבר שיש ג� פת "והרא, ג מדובר שיש קליפי עצמות ואגוזי� בלבד"שלסמ
  

  מחבר

) י"כתוספות ושאר ראשוני� ולא כרש, רכות(ולכ� מעבירי� מעל השולח� עצמות וקליפות שראויי� למאכל בהמה , פסק כמשנה וכרב נחמ� .1
  .אבל א� אי� הקליפות ראויות למאכל בהמה אסור לטלטל� אלא מנער את המפה וה� נופלי�. רי� שאי� בה� כזיתופרו

  .ודאי שמותר לטלטל�, וא� נשאר עליה� מקצת בשר – ב"מ
 .לטול מ� הצדוזה מותר כי לא נוגע בה� וזהו ט, י סכי� מ� המפה"י דבר אחר כגו� ע"ה מגרר אות� ע"אלא ה, לא רק מנער את המפה – ז"ט

  .כי הסכי� היא יד ארוכה של האד�, ע הרב דחה דבר זה"שו
נחשב הדבר , �כיו� שיש לזה ש� אוכלי, וכ�. כי לא היתה דעתו להניחו ש� כל היו�, אי� המפה נחשבת כבסיס לדבר האסור – מג� אברה�

  .כי אינו חושש להיכ� יפלו, שלא הניח בכוונה, ועוד, לבסיס האסור והמותר
 .כי בשבילו זה כגר" של רעי, מותר להעביר� אפילו בידיי�, א� התקבצו הרבה עצמות ומאוס בעיניו הדבר – ב"מ

שה� , מותר להגביה את המפה ולטלטלה ע� הקליפות שאינ� מאכל בהמה, שא� יש פת על השולח�, פ הסברו בבית יוס""ש ע"פסק כרא .2
מותר להגביה את השולח� ולטלטלו אפילו יש עליה רק דברי� שאינ� ראויי� , ולח�שא� צרי  את מקו� הש, וכדבריו בבית יוס". בטלי� לפת

  .כי אי� זה בסיס לדבר האסור, לאכילה
אי� התר , אבל בכל מקו� אחר שיש דבר שאי� עליו תורת כלי, כא� העצמות בטלי� לפת ולכ� מטלטל את השולח� אגב פת – מג� אברה�

  .וק אלא לגבי מת בלבדשלא אמרו ככר או תינ, לטלטלו אגב פת
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  .אלא דוקא לזורקו בפיו לתו� הסל שהלח� בו ואז יטלטל, שג� כא� אי� התר להניח לכתחילה ככר כדי לטלטל�, ש בפסקיו"מ כתב הרא"ומ

  .כתב שמותר אפילו לכתחילה להניח פת כדי להגביה את המפה א� קשה לו הניעור – משנה ברורה
  

  'סעי" כח
  :)שבת קכו". (וא� לאו אי� מטלטלי� אות�, א� התקינו למאכל בהמה מטלטלי� אות�, עצי� וחבילי זרדי� חבילי, חבילי קש" – משנה
: ג אומר"רשב. וא� לאו אי� מטלטלי� אות�, א� התקינו למאכל בהמה מטלטלי� אות�, חבילי עצי� וחבילי זרדי�, חבילי קש: תנו רבנ�" – גמרא

  .)שבת קכח". (שתי ידיי� אסור לטלטל�ב, חבילי� הניטלי� ביד אחת מותר לטלטל�
  .ג שראויי� למאכל בהמה"אע, כי סתמ� להסקה קיימי – מגיד משנה ?מדוע צרי� להתקינ� למאכל בהמה

  
  .אפילו ה� גדולי� הרבה מותר לטלטל�, למאכל בהמה) הזמינ�(שחבילי עצי� וקש שהתקינ� , ק"פסק כמשנה וכברייתא וכת – מחבר

  .כי סת� עצי� להסקה וסת� קש לשכיבה או למאכל בהמה, אבל א� לא התקי� אסור, התקינ� למאכל בהמהוכל זה ש – מג� אברה�
  

  'סעי" כט
 ".רב� שמעו� ב� גמליאל מתיר בלו" מפני שהוא מאכל עורבי�. ולא את החרדל) שלא ראוי לאוכלו אפילו לבהמה(אבל לא את הלו" ...מפני�" – משנה

  :)שבת קכו(
א" מטלטלי� שברי זכוכית מפני : ג אומר"רשב. מפני שהוא מאכל ליוני� רדללי� את החצב מפני שהוא מאכל לצביי� ואת החמטלט: ר"ת" – גמרא

פילי� לא , נעמיות שכיחי, ג"ורשב!  מפני שהוא מאכל לפילי�, חבילי זמורות יטלטלו, אלא מעתה, אמר ליה רבי נת�. )בנות יענה( שהוא מאכל לנעמיות
  .שכיחי

  
ק של המשנה אסר חצב "כי הת, ג ולכ� התיר חצב וחרדל"ק של הברייתא סובר כמו רשב"ת – פ מגיד משנה"א ע"רשב, פ הבית יוס$"ור עשיטת הט

  .שברי זכוכית וחבילי זמורותחרדל וולכ� אסר חצב ו, ק של המשנה"והטור עצמו פסק כת. ג בא להוסי" שברי זכוכית"ורשב, וחרדל
  .פ שאי� לו צביי� ויוני�"ומשמע אע, שמותר לטלטל חצב וחרדלג "כרשב ופסק – �"ר ,�"רמב, פ מגיד משנה"ע $"רי
  .ק של המשנה שאי� הלכה כרב� שמעו� ב� גמליאל"פוסק כת – פ הבית יוס$"$ ע"רי
  

ג שהתיר במשנה "שרשב, דחה הבית יוס$ קושייתוו? הרי במשנה כתוב מפורש שאסור, אי  התירו חרדל ,�"$ והרמב"והקשה המגיד משנה על הרי
שמותר בלו" , ולכ� הלכה כמותו במשנה, ג במשנה הלכה כמותו"וכל מקו� ששנה רשב, כ תוספות"וכ, ה שמתיר בחרדל כמו שמשמע בברייתא"ה, בלו"

  .וחרדל
  .ג מוזכר בשיטה בפני עצמה אי� הלכה כמותו"שכיו� שרשב, שכ  היה צרי  להקשות, וכתב הבית יוס$

ובמקומו של תנא דברייתא היו רגילי� לגדל , ומר כי אתריה ומר כי אתריה, חלוקת בי� התנא של המשנה לתנא של הברייתאשאי� מ, � תר'"אמנ� הר
�  .ע אי� מטלטלי� אלא מה שהוא ראוי לבהמה חיה ועו$ המצויי� אצל בני אד�"אבל לכו, יוני� ובמקומו של תנא המשנה לא היו רגילי� לגדל יוני

אבל יוני� וצביי� היו שכיחי� . בני אד� רובחבילי זמורות ולא לו" כי אי� אלו מצויי� אצל , שאי� מטלטלי� שברי זכוכית שכתב �"וכ� משמע מהרמב
� ולכ� מטלטלי� מאכל הראוי לה�"במקומו של הרמב.  

אבל א� , ור לטלטל מאכל שלה�וא� לא מצוי אס, שא� זה מצוי מותר לטלטל מאכל שלה�, וכל מה שאמרנו זה רק כשאי� לו את אותו החיה או העו$
  .ולכ� א� יש לו עורבי� פשוט שמטלטל את הלו$, מותר לו לטלטל דבר המאכל של אותה חיה, יש לו את אותו מי� חיה שלא מצויה

  
וא� . לטלי� אותומט, )פ שאי� לו"אצל רוב בני אד� אע( ולכ� כל שהוא ראוי למאכל חיה ועו" המצויי�, �"פ תרו$ הר"� וע"פסק כמשנה וכרמב – מחבר

�  .אסור, וא� לא, א� יש לו מאותו המי� של חיה ועו" מטלטל, אינו ראוי אלא למאכל חיה ועו" שאינ� מצויי
  .שהרי כלבי� מצויי�, ולפי זה מותר לטלטל עצמות שהתפרקו מ� הבשר מערב שבת א� ראויי� לכלבי� – א"רמ
  

  'סעי" ל
, שמואל לטעמיה. שמואל מטלטל להו אגב ריפתא. ודפרסייתא אסור, טולינהו הואיל וחזיי� אגב אמ�שרו לטל, הני גרעיני דתמרי ארמייתא" – גמרא

רב הונא בריה דרב יהושע עביד להו כגר" של .)ספל מי�(רבה מטלטל להו אגב לקנא דמיא ). ואי� בזה ביזיו� הפת(דאמר שמואל עושה אד� כל צרכו בפת 
אמרו עליו על רבי זכריה ב� . רב אשי זריק להו אחורי המטה .רב אשי זריק להו בלישניה? " של רעי לכתחילהוכי עושי� גר: אשי לאמימר בל ר"א .רעי

  .)שבת קמג". (שהיה מחזיר פניו אחורי המטה וזורק�, אבקולס
  

  ?מה ההבדל בי� תמרי ארמייתא לתמרי פרסייתא
  .ואי� מאכילי� אות� לבהמה ורכי� ה� תמרי� טובי� פרסייתאאבל  ,ומאכילי� התמרי� עצמ� לבהמה וקשי�ה� תמרי� רעי�  ארמייתא – י"רש
א את פרוש "והביא כי. ה� תמרי� קשי� ובהמה אוכלת� ע� הגרעיני� פרסייתאאבל , ה� תמרי� רכי� שנאכלי� ע� התמרה עצמה ארמייתא – $"רי

  .אלו ואלו אסור לטלטל�, כילי� התמרי� לבהמותאבל במקו� שאי� מא, וכל המחלוקת זה במקו� שמאכילי� את הבהמות את התמרי�. י"רש
  

מוקצה אלא אבל אנו סוברי� כרבי שמעו� שאי� , כל סוגית הגמרא הזו היא כרבי יהודה שיש מוקצה – טור, ה"רא, � בש� רבנו יונה"ר, תוספות, ש"רא
ד� חשוב צרי� להחמיר על עצמו ולא לטלטל תמרי� אמ אוסר משו� ש"מ, ש"פ שסובר כר"ושמואל אע, ולכ� מותר לטלטל�, גרוגרות וצימוקי� בלבד

  ." כתב שאסור"ולכ� הרי, למרות שהוא סובר כרבי שמעו� טלטל אגב פתולכ� , אלו
, ג שהיו ראויי� למאכל בהמה"אבל זה משו� שבמקומו לא היו הבהמות אוכלי� תמרי� אלו אע, ת מחמיר על עצמו היה"אכ� ג� ר – ש"הראת "שו

  .זה היה נחשב כאב� והרי ידוע שאי� לטלטל אב� אגב פת, כלל א� זה לא היה ראוי לבהמהכ "משא, ב פתולכ� טלטל אות� אג
, ג שראויי� קצת למאכל בהמה אסור"ואע, אבל בשבת אסור, ט מותר לטלטל�"ורק ביו הגרעיני� האלו עומדי� להסקה – $"� וכ� משמע מהרי"רמב

  .ולא חומרהולכ� שמואל טלטל רק אגב פת וזה מעיקר הדי� 
כמו גר" של רעי , אלא זורק� לאחוריו, ושאינ� ראויי� למאכל בהמה אי� מטלטלי� אות�, גרעיני� שראויי� למאכל בהמה מטלטלי� אות� – �"רמב

  .שצובר� וכשנמאסי� עליו זורק� לבהמה כמו שזורקי� גר" של רעי, של רב הונא בריה דרב יהושע
  

ואד� חשוב צרי  להחמיר ולטלטל אות� דר   שמאכילי� אות� לבהמה מותר לטלטל�שגרעיני תמרי� במקו� , וכרוב הראשוני� פסק כגמרא – מחבר
  .ג שראויי� לבהמה"לא מטלטלי� אות� אע, וא� לא מאכילי� אות� לבהמה). כגו� לזרק� בלשונו או אגב פת(שינוי בלבד 
כי יש מקומות שאי� , צרי  שיהיה דר  האנשי� להאכיל אות� לבהמה בגרעיני� של תמרי� יש להחמיר יותר שממש – משנה ברורה, מג� אברה�

  .ולכ� אד� חשוב צרי  להחמיר בזה, י הדחק"שראויי� לבהמה רק ע, ועוד, מאכילי� אות� אפילו לבהמה
ולכ� תמה על , להקל כתב ששמואל ורבה החמירו על עצמ� משו� שידעו לכלכל את מעשיה� בחסידות או צור  שעה שלא ילמדו מה� –) מח ד( א"חזו
  .ע למה פסק כחומרת� להצרי  לטלטל� בשינוי או אגב פת"השו

� שמספיק שראויי� למאכל בהמה ואז מטלטלי� אות�"ע לדברי הרמב"מודה השו – ל"באה :טלטול גרעיני� של שאר פרות , �ורק בגרעיני� של תמרי
וגרעיני . ויש מקומות שלא מאכילי� אות� ולכ� ג� החמירו באד� חשוב י הדחק"כי נאכלי� רק ע, החמירו שיהיה דר  האנשי� להאכיל אות� לבהמה

�  .וא" שאי� בדעתו לאכל� מותר לטלטל�, כי ה� ראויי� ג� למאכל אד�, אגסי� ושזיפי� ודאי יש להקל, תפוחי
  

  'לב)'סעיפי� לא
לע קוהא רב יצחק בר אמי אי... רב חסדא אמר אסור לטלטלו ,רב הונא אמר מותר לטלטלו, בשר תפל. מותר לטלטלו בשבת איתמר בשר מליח" – גמרא

שאני בר אווזא דחזי לאומצא ? ואמר רב חסדא חסרו� כיס קחזינ� הכא, )לצל(לבי רב חסדא וחזא ההוא בר אוזא דהוו קא מטלטלו ליה משמשא לטולא 
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בי� תפל ובי� מליח מותר , בשר). לא ראוי לכלו�(סור לטלטלו דג תפל א, דג מליח מותר לטלטלו: ר"ת). לאוכלו חי בלא מליחה ולכ� מותר לטלטלו(

  .לטלטלו
ולכ� , דג תפל לא ראוי כלל אפילו לא לכלבי� – 'תוספות תרו' א .ואי� בדעתו להשליכו לכלבי�, אינו ראוי לכלו� – י"רש ?למה אסור לטלטל דג תפל
  .כי מה שראוי לאד� לא מקצה לכלבי�, שראוי לכלבי� אסור לטלטלו פ"ואע, זה כרבי יהודה – 'תוספות תרו' ב. אפילו לרבי שמעו� אסור

  
  מחבר

  .כי ראוי לכלבי�, וכ� בשר מסריח מותר לטלטלו, )כוססי� אותו חי(כי ראוי לאוכלו כ  , מותר לטלטלו, פסק כגמרא שבשר חי שלא נמלח כלל .1
  .כי לא עומד להינת� לכלבי�, אוי לכוס ואסור לטלטלו כשהוא חיבהמה לא ר אבל בשר, כגו� בר אוזאכל זה דוקא במי� בשר ר   – מג� אברה�

  .ג שלא עומד להינת� לה�"אע, כי ראוי לכלבי�, אפילו בשר בהמה תפל מותר לטלטלו – א"גר, ז"ט
  .א ובמקו� הדחק יש להקל כמקלי�"לכתחילה יש להחמיר כמג – ב"מ

  ?ש הא� מותר לטלטלו"לאד� במוצ א� ראוי לכלבי� ויהיה ראוי, די� מאכל שלא ראוי כרגע לאד�
  .כי מוכ� לכלבי� נחשב כמוכ� לאד�, מותר לטלטלו – ח"ב

ואי� בדעתו להשלי  אותו לכלבי� כי ירצה לאוכלו  י אד� עד מוצאי שבת"כתב שבאופ� כללי כל מאכל שלא ראוי להיאכל ע – מג� אברה�
ב שאר דברי� אסור "וכ� שומ� צונ� וכיו, בשר חי שלא ראוי למאכל ולכ� .לא מטלטלי� אותו ג� א� הוא ראוי לכלבי�, ש"בעצמו למוצ

� .ב"וכ� פסקו כל האחרוני� והמ. לטלטל
  .כי לא ראוי לכלו�, אבל שלא מלוח אסור, מותר לטלטלו) כגו� הרינג או מעוש�(דג מלוח  .2

ש "פ שלא עומד לכלבי� וירצה במוצ"� אותו אעבל א� היה ראוי היו מטלטליא, לא ראוי אפילו לכלבי�ש, כתב כתרו$ ראשו� בתוספות – ז"ט
  .לאכול את זה בעצמו לאחר שימלח

  .כי לא עומד לתת לה� את זה ולכ� מקצה דעתו ממנו, לטלטל דג תפל אפילו ראוי לכלבי� אסור, פ מה שכתב קוד�"ע – מג� אברה�
  

  'סעי" לג
ב קמיע שאינו "וכיו. נוטל� ומניח� במקו� המוצנע, ינ� ראויי� לאכילהפ שא"אע, )כגו� שנקר בה נחש( חבית שנתגלית ואבטיח שנשברה – �"רמב

  .מטלטלי� אותו, פ שאי� יוצאי� בו"אע, מומחה
  .מטלטלי� אותו) אלא שלא חייב חטאת שמא ירפה, שאינו תכשיט(פ שאי� יוצאי� בו "אע, שקמיע שאינו מומחה, �"פסק כרמב – מחבר

  .פ המשנה ברורה"וכ .כי הוא תכשיט, מותר לצאת בו לכרמלית, באינו מומחהכתב שג�  – ל"רש, תוספת שבת, אליה רבה
  .שאינו תכשיט ואסור לצאת בו א" לכרמלית, כמו שמשמע מהמחברולכ� פסק ! ר ממש"כ מותר לצאת בו ג� לרה"שא, ל"הקשה על הרש – מג� אברה�

  
  

  'סעי" לד
  .)שבת קכא". (ועל צואה של קט�, כופי� קערה על הנר בשביל שלא תאחוז האור בקורה" – משנה
צואת (והלא היא עצמה , שטיא מתני שטותא לבריה: ל אבי�"א). שלא יתלכל (ועל צואה של קט� מפני הקט� : מתני ליה לבריה, אשכחיה"... – גמרא
וכי ? ותיפוק ליה דהוי גר" של רעי, הקט� על צואה של תרנגולי� מפני: אימא? ואלא היכי אתנייה!)... ?ויפנה מש� ולמה יכפה כלי! (מוכנת לכלבי�) הקט�
? נקוטו בצוציתיה ואפקוהדרב אשי ואמר להו ) בשמי�(והא ההוא עכבר דאישתכח באיספרמקי , איהו גופיה לא, גר" של רעי אגב מנא אי�, תימא

  ".באשפה שבחצר? הואנמי גר" של רעי , חצר. בחצר? וקט� באשפה מאי בעי ליה). א לטלטלו"של רעי וא "לכ� זה לא גר(באשפה 
  

אבל צואה של תרנגולי� ושל בני אד� ובאותה , שלא דר ש� אחרת ובחצרמדובר בצואה של תרנגולי� בשביל קט� שלא יוזק  – ש"רא, �"רמב, $"רי
מותר להוציא� לאשפה  ,שא� היו בחצר שיושבי� ש�, ב"קיא או צואה וכיו, וכ� כל דבר רעי, מותר לכבדה ולהוציאה לבית הכסא מדי� גר" של רעי חצר

  .או לבית הכסא
, לא יתלכל  הקט�שולכ� כדי , א לטלטלה מדי� גר" של רעי"ולכ� א, שצואה של תרנגולי� דרכה להיות בחצר אחרת שאד� מקצה לה מקו�, �"ובאר הר

  .כופה עליה כלי
לפי גרסת הראשוני� והטור אי� חילוק בי� צואת תרנגולי�  אבל, משו� שראויה לכלבי�, צואת קט� מותר להוציאה בידיי� בכל מצב, לפי גרסת גמרתנו[

  ]ובחצר אחרת לא מפנה אלא כופה עלי כלי, מפנה אותה, שבחצר שנמצא בה, וקט�
  

א� היו בחצר שיושבי� בה מותר , בי� של אד� ובי� של תרנגולי�, שכל דבר מטונ" כגו� קיא וצואה, �"" והרמב"פ גרסת הרי"פסק כגמרא וע – מחבר
כופה עליה , וא� ירא מפני התינוק שלא יוזק בזה, אסור להוציא�, וא� היו בחצר שלא דר ש�. ציא� לאשפה או לבית הכסא אפילו בלא שו� כלילהו
  .כלי

  מג� אברה�

ר אבל א� נמצא באשפה שבחצר או בחצ, כגו� אלו שנמצאות לפני הבתי�, זה רק בחצר שיש לו בה דריסת רגל, מה שמותר להוציא את הגר" .1
 .זה לא מקו� דריסת רגל ואסור להוציאו, אחורית

  .בשעת הדחק יש לסמו  על גרסתנו שצואת אד� ראויה לכלבי� ומותר להוציאה בכל מצב שהוא .2
 כי נחשבי� כלפיו,  מותר להעביר� בידיי�, ומאוס עליו להניח� כ  על השולח�, שא� התקבצו עצמות וקליפות הרבה יחד, כז' כתב בסע – משנה ברורה
  .כגר" של רעי

  

  'סעי" לה
  :)ביצה לו...". (וכשהוא מחזירו נות� בו מי� ומחזירו, גר" של רעי ועביט של מי רגלי� מותר להוציא� לאשפה: אמר שמואל" – גמרא

  ?הרי הגר$ או העביט לא ראויי� בשימוש ומוקצי�, אי� מותר להחזירו
, אסור לטלטלו שלא לצור  אפילו יש בתוכו מי�, שא� לא כ�, וציא בו צואה או מי רגלי�מחזירו לצור  לה – א"י אבוהב בש� הרשב"מהר, רבנו ירוח�

ולכ� ודאי , שהרי המי� עצמ� ה� כעביט ומאוסי�, שמה יעזור לטלטלו אגב המי�, א"ועוד כתב הרשב. כי לא אמרו ככר או תינוק אלא גבי מת בלבד
�  .אסור לטלטלו בחזרה אגב המי

זה רק בדבר שלא הותר לו לטלטל , ומה שאמרו שככר או תינוק זה למת בלבד. א� יש בו מי� מותר לטלטלו אגב המי� – ס$פ הסבר הבית יו"ש ע"רא
לא יוציא אותו כלל כדי , וא� לא יתירו לו להחזיר אותו אגב מי�, כבר התירו לטלטל אות� לאשפה, אבל כא� לגבי הגר" או העביט, אותו כגו� גבי מת

  .כשיוציאו לאשפה ויניח� ש� שלא יפסד הכלי שלו
  

כ נת� לתוכ� מי� שראויי� עדי� "אא, אסור להחזיר� כי ה� מאוסי�, פ שמותר להוציא גר" של רעי ועביט של מי רגלי�"שאע, כתב את הגמרא – מחבר
  ).א"מג –שלא יהיו בעצמ� גר" (לשתית בהמה 

  .יכול להחזירו ג� בלא מי�, בעוד הגר" של רעי בידו – מג� אברה�
  .מפקפקי� בזה – פרי מגדי�, אליה רבה

  
  ? מתי מותר להחזיר את הגר$ כשיש בו מי�

הרי כא� מחזיר גר" אגב מי� ולא אמרו ככר או תינוק , א"והקשה מהרי .מותר להחזירו אפילו לא צרי  להתפנות שוב – ש"סתימת המחבר בש� הרא
  .ה ואי� זה דומה למת שהוא מוקצה מחמת גופו"כפי שנפסק בס, נוקלי מותר לטלטל אגב ככר או תישכ, א"ותר' המג ?אלא למת בלבד

  .וכתב שדוקא כשצרי  לפנות עליו מותר להחזירו או כשצרי  להוציא בו צואה, ע"חלק על השו – ל"מהרש
  .לא יכניסנו שלא לצור , מכריע שא� הוא מקו� המשתמר – אליה רבה
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  'לז)'לו פי�סעי
אפילו : רב אחא בר יעקב אמר. גזרה שמא ירבה בשבילו, ט"ואי� מזמני� את הנכרי ביו, וי מזמני� את הנכרי בשבתדאמר רבי יהושע ב� ל"... – גמרא

ואז (ולהוי כגר" של רעי , אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא)...של יי� ששרה בה� פיתו ומטלטלי� אות� להצניע אות�(בשבת נמי לא משו� שיורי כוסות 
  :)ביצה כא!" (?וכי עושי� גר" של רעי לכתחילה: ל"א ?)מותר לטלטל את הכוסות

עייליה , זיל: אמר ליה, אתא לקמיה דרבה). הדל" היה נופל על הריחיי� שלו שהיו עשויי� בטיט ונימוחו מהגשמי�(בי רחיא דאביי דלו" " – גמרא
�יתיב אביי וקא קשיא . ואפקיה, דלהוי כגר" של רעי, )של רעיואז הריחיי� יהיו מאוסי� בעיני  ש� ומותר יהיה ל  להוציא� מדי� גר" ( לפורי  להת

  :)ביצה לו". (דעברי אדמר, תיתי לי: אמר. אדהכי נפל בי ריחייא דאביי? וכי עושי� גר" של רעי לכתחילה: ליה
  

, וכתב הבית יוס" .לא קיי� אות�מזה שאביי חזר והודה לדברי רבה והתאונ� על כ  ש, שמותר לעשות גר" של רעי לכתחילה הלכה כרבה – ש"רא, $"רי
אבל ישיבה סת� במקו� הגר" , כגו� מיטה לשכב או שולח� לאכול, ומשמע שצרי  דבר שיגרו� לקביעות ישיבה. שלאו דוקא מיטתו אלא כל כלי תשמישו

  .שהרי ישיבתו ש� היא ישיבת עראי, שאומרי� לו שיצא הוא בעצמו ממקו� הגר", לא תתיר להוציאו
  בית יוס$

אחרת יסתור הדבר את דברי , ובי� א� לאחר שנמאס ויוציאו מיד, בי� א� לפני שנמאס ולכשיימאס יוציאו, תר לקבוע ישיבה אצל הגר"מו .1
  .ש שהתירו אפילו לכתחילה כל שלא עושה בידיי�"תוספות ורא

גר" זה בתו  הבית או במקו� המ להוציא את "כל מה שמותר לקבוע ישיבה ע – פ נוסחא ראשונה"ע ש"ד והרא"מגיד משנה בש� הראב .2
  .משו� שניכרת הערמתו, אסור, אבל בחצר או במקו� שאי� אד� מקפיד עליו שאינו בית דירה, שאד� מקפיד עליו

בבית דירה או במקו� שאד� ממש מקפיד עליו מותר להוציא את הגר" ג� בלא להניח ש�  – פ נוסחה אחרת"ש ע"ד ורא"מ בש� ראב"מ
מותר לו להניח ש� מיטתו , אלא שבחצר או במקו� שאי� אד� מקפיד עליו לא יכול סת� להוציא את הגר", ר" של רעישהרי זהו די� ג, מיטה

 .ואז יוכל לפנות את הגר" של רעי לאשפה, ולקבוע ש� ישיבתו
  

  ?שכ� מותר: ואי� כתוב בד$ לו, ראינו שאסור לעשות גר$ של רעי לכתחילה ולזמ� את הנכרי: הרי בגמרא בד$ כא, אמנ� קשה
ולכ� מותר לעשות גר" של רעי לכתחילה להציל את , כגו� כא� שיפסיד את הריחיי�, כל זה במקו� שיש פסידא – ד"ראב, וספותרו' ראשו� בתת

�  .הריחיי
אבל כשנעשה  ,כגו� לזמ� נכרי אליו שאסור לעשות גר" של רעי לכתחילה בידיי� ,חילק אחרת – י"הגהות אשר, ש בתשובה"רא, תרו' שני בתוספות

�  .אז מותר, מאליו כמו בסוגיה של הריחיי
והיינו להביא לפניו דבר שימאס כדי , ופסק בפשטות שאסור לעשות גר" של רעי לכתחילה, :בד" לו לא גרס כלל את סוגית הריחיי� של רבה – �"רמב

וכי עושי� גר" של רעי "� שמכיו� שלאחר ששאל אביי "שסובר הרמב, מ"וכתב המ .מותר להוציאו, וא� עבר ועשה גר" של רעי לכתחילה. להוציאו
  .ומה שאמר אביי הינ� דברי אנינות בעלמא .הודה לו, ושתק רבה" לכתחילה

  
  מחבר

וא� עבר ועשה גר" של רעי . כ"להביא דבר שיימאס כדי להוציאו אח, כלומר, שאי� עושי� גר" של רעי לכתחילה, �"פסק כגמרא וכרמב .1
  .ומותר להוציא, לכתחילה

� "מ מותר לזמ� עכו"ומ. כ אסור"אפילו לא עשה את הגר" בשביל להוציאו אסור אלא שעשוי להוציאו לבסו" ג – משנה ברורה, רה�מג� אב
  .ולא חוששי� משו� שיורי כוסות, בשבת אליו

ואפילו א� הגר"  י זה"לקול עשיגנב הגר" או שיהיה לו שאר קשהוא מונח בבית במקו� שאי� ש� אד� וחושש כגו� ( במקו� הפסדש, כתוספות .2
אבל ישיבה בעלמא לא ( ולקבוע ישיבתו ש�) או שיכניס שולחנו ש� ויאכל(מותר להכניס מיטתו אצל הגר" של רעי  )בחצר שאינה בית דירה

  .להוציאובשביל  )מהני כדלעיל
  

  הקשר בין האיסור לעשות גרף של רעי לכתחילה לדין ביטול כלי מהיכנו
והסביר . א� הדל" אינו ראוי לשתית בהמה משו� שאי� עושי� גר" של רעי לכתחילה, ע שאסור להעמיד כלי תחת הדל" בשבת"שוח פסק ה"שלח ס' בס

כי א� הדל" לא ראוי לא יוכל להזיזו , שעיקר הטע� שאסור להעמידו תחת הדל" הוא משו� שאי� מבטלי� כלי מהיכנו, ל"והובאו דבריו בבאה, א"המג
  .ולא היה מבטל כלי מהיכנו, היה מותר להזיזו, שא� היו עושי�, � עושי� גר" של רעי לכתחילה וחייב להשאירו ש� בקביעותוזה משו� שאי, כ"אח
  .אבל הטור חולק וסובר שבכל מקרה מותר אפילו הדל" לא ראוי, �"ע בזה באריכות שזו רק דעת הרמב"וע
  

  'סעי" לח
  .)שבת נ". (והוא שיחד לה קר� זוית: דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה. ועושה בה כל צרכו מכניס אד� מלא קופתו עפר: אמר רב יהודה" – גמרא

הרי הוא נחשב כמוכ� , וא� יחד לו קר� זוית. ומערה העפר בביתו לאר$ ונוטלו תמיד לכל צרכיו, רוק, מכניס אד� קופה של עפר לכסות בה צואה – י"רש
  .בטל אגב עפר הבית ומוקצה ואסור בטלטול, רגלי� אבל א� נתנו באמצע ביתו למדרס, לשימוש

ואסור , ב"י שמכניס אד� מבעוד יו� עפר ומייחד לו קר� זוית ועושה בו כל צרכיו בשבת כגו� לכסות בו רוק או צואה וכיו"פסק כגמרא וכרש – מחבר
  .בטל אגב עפר הבית ואסור לטלטלו, אבל א� לא ייחד לו קר� זוית, לטלטלו

  .כי אי� אותו עפר מוקצה, מותר לקחת פירות הטמוני� בחולולכ�  – א"רמ
  .כי עפר לאו בר מיעבד מעשה הוא, אי� צרי  לבצע מעשה בגו" העפר כדי להוכיח שמייחד אותו – מג� אברה�

  
 �  קינוחדי� טלטול עפר לצור

  .א  לא משו� מוקצה, � שמא ישווה גומותכי הטע� שאסור לכבד את הבית בשבת הוא משו, מותר לקנח בעפר בשבת למי שאי� מי� – א"רשב
  .ג� לצור  קינוח, כ יחד לו קר� זוית"כ אסור לטלטל עפר אא"וא, כתבו שכיבוד אסור משו� שמזיז עפר ממקומו – תוספות, ש"רא
  

  'טלסעי" 
בעוד� ? אסור לטלטלו: והתניא). שירדו לאחר(קסבר מותר לטלטלו . כופי� את הסל לפני האפרוחי� שיעלו וירדו...ר הונא בריה דרב יהושע"א" – גמרא
  .)שבת מג". (מיגו דאתקצאי לבי� השמשות אתקצאי לכולי יומא, בעוד� עליו כל בי� השמשות: ר אבהו"א? פ שאי� עוד� עליו אסור"אע: והתניא. עליו

  :)שבת קכח". (כופי� את הסל לפני האפרוחי� כדי שיעלו וירדו" – משנה
  .וכבר תרצה הגמרא שמדובר שצרי  למקומו, ל בשבת לצור  דבר שאינו ניטל בשבתמכא� משמע שכלי ניט – י"רש

  .לפי שאינ� ראויי�, סת� אפרוחי� ושו� חיה ועו" או בהמה אינ� מותרי� בטלטול כשה� חיי� – מגיד משנה
כ מותר לכפות את הסל "שאעפ, וכמשנה .)שה� כמוקצה כעצי� ואבני�( חיה ועו" בשבת, שאסור לטלטל בהמהפ הגמרא "פסק כמגיד משנה ע – מחבר

  .שבעוד� על הסל אסור לטלטלו, וכגמרא. לפני האפרוחי� כדי שיעלו וירדו בו
  .אתקצאי לכולי יומא, אסור לטלטל� א" לאחר שירדו משו� מגו דאתקצאי לבי� השמשות, וא� התרנגולי� היו על הסל בבי� השמשות – מג� אברה�

  .אפילו הכי אסור לתפס� בידיי�, הגיע להפסד על יד� כגו� שהעו" פורח על גבי הגחלי� ויכול לשבר�ואפילו א� יכול ל – משנה ברורה
  

  :בעלי חיי� שמורגלי� לשעשוע בביתוטלטול 
  .ונראה שלפי זה מותר א" לטלטל כלב שנועד לשעשוע. ה� ככל מוקצה שיוחד לשימוש בשבת, התיר לטלטל תרנגולי� שבביתו – ל"רש
מ אסור בשו� אופ� "מ, שאפילו א� הוא מורגל בביתו ואי� בו חשש צידה, ב"פ המ"וכ, וכתב שכנראה יש טעות סופר בדבריו, יו מכל וכלדחה דבר – ז"ט

�  .אלא יפריחנה מעליה�, ליטל� בידיי
  .חיה ועו" שראוי לצחק בה� תינוק, התיר לטלטל בהמה –) ז הערה צו"כ פכ"שש( בעל הלכות קטנות
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שה� עומדי� להיטלטל רק , ה� משו� צידה וה� משו� מוקצה, אבל לא את הדגי� עצמ�, ר לטלטל אקווריו� של דגי� שעשוי לנויהתי – קצות השולח�

�  .א"פ הגרשז"וכ. ע� הכלי שלה
  .כ ה� מיוחדי� לשעשועי�"אא, אפילו אות� שהתינוקות משחקי� בה�, כל בעלי חיי� מוקצי�" –) כב אות כא' ה ס"ח( אגרות משה

  

  'מא) 'מ �סעיפי
ואשה מדדה את . עגלי� וסייחי�) אוחז בצווארו ובצדדיו וגוררו ומסייע לו ומנענע לו ברגליו(מדדי� . תרנגולת שברחה דוחי� אותה עד שתכנס" – משנה
". א� היה גורר אסוראבל , בזמ� שהוא נוטל אחת ומניח אחת? אימתי: אמר רבי יהודה. )חי נושא את עצמו, כי ג� א� תגביה אותו, ר"אפילו ברה( בנה

  :)שבת קכח(
משו� : אמר אביי? תרנגולת מאי טעמא לא. אבל לא התרנגולת, מדדי� בהמה חיה ועו" בחצר: תנינא להא דתנו רבנ�. מדדי� לא, דוחי� אי�" – גמרא

  .דמקפיא נפשה
והאשה מדדה את בנה . )ה כרמלית"וה. ר"רהשמא יגביה מ� האר$ ונמצא שהוא נושא ב( ר"אבל לא ברה, מדדי� בהמה חיה ועו" בחצר: תני חדא

, הא גופא קשיא. אבל דוחי� בה� כדי שיכנסו, בהמה וחיה ועו" בחצר) כי מוקצה היא, רגילה לגמרי(אי� עוקרי� : ותניא איד . ל בחצר"ואצ, ר"ברה
  )".ורישא בשאר עופות(לתרנגולת סיפא אתא� : אמר אביי? מדדי� לא, והדר אמרת דוחי� אי�, אבל דדויי מדידינ�, אי� עוקרי�אמרת 

כ בחיות שממשיכות ללכת "משא, כי התרנגולת מגביהה את עצמה מ� האר$ ונמצא זה מטלטל אותה – י"רש ?למה לא יאחוז בתרנגולת וידדה אותה
�שמפני , א"והסביר המג, � אינו נכו�"ד כתב שטע� זה של הרמב"הראב[ .היא נשמטת מ� היד וחלק מנוצותיה נתלשות – ג"סמ, �"רמב. ברגליה

�"ע ליישב דעת הרמב"וצ, שתלישת הנוצות היא דבר שאינו מתכוו�[  
  
וכשצריכי� , שכא� ההתר הוא משו� צער בעלי חיי�, ותר'? אי� מטלטלי� מקצתו, הרי כל דבר שאי� מטלטלי� כולו, הקשה על כל הדי� הזה – �"ר

  .אסור, אבל א� לא צריכי� לכ , לכ 
כי , ר"בהמות קטנות אסור לדדות ברה – �"ר. ורק אשה מדדה את בנה, ר"וכל בהמה אסור לדדות ברה, לא חילקו בזה – טור, �"רמב: ר"הדי� ברה

�  .ר כמו שהאשה מדדה את בנה"ומותר לדדות אות� ברה, אבל בהמות גדולות לא גזרו בזה, ר"עלול לבוא ולטלטל� ברה, מכיו� שקשה להנהיג� ברגליה
כי חכמי� מודי� לרבי נת� , שא� הקט� גורר רגלי� אסור, )ק"כי הוא מפרש דברי ת( הלכה כרבי יהודה – רבנו ירוח�, �"ר :בנה הדי� באשה שמדדה את
שאמנ� פטור בזה , וזה טעות, תינוק כשגורר שתי רגליו תכי יאמרו שמותר לשא, אסור, אבל כא� כשהקט� לא נושא את עצמו, באד� שנושא את עצמו

  .יסור בזה כל זמ� שיגרור אותואבל יש א, מחטאת
  

  מחבר

שאוחז בצוואר� ובצדדי� ומוליכ� א� צריכי� , בחצר )�"ולא כר, בי� גדולי� ובי� קטני�( חיה ועו", שמדדי� כל בהמה, פסק כמשנה וכגמרא .1
ובלבד , )א"ז ומג"ט – ז"שיא ס' כמו כל מוקצה מחמת גופו וכפי שנפסק לגבי מת בס אחרת אסור אפילו מקצת טלטול, ח"משו� צער בע( לכ 

  .ואסורי� בטלטול, כי מוקצי� ה�, שלא יגביה� בעני� שיעקרו רגליה� מהאר$
  .ולגבי בהמה לא אומרי� חי נושא את עצמו, גזרה שמא יגביה� ויתחייב, ר לא"אבל ברה, מה שמדדי� זה רק בחצרש, �"כרמב – מג� אברה�

מ עגלי� גדולי� "מ – ב"מ. ר שאסור אפילו לדדות"כרמלית דינה כרה – לבוש, טור. י"מותר לדדות כמו ברה – בית יוס$ :הדי� בכרמלית
  .מותר לדדות בכרמלית

מביא כרי� , א� המי� עמוקי� ולא יכול לפרנסה במקומה, בהמה שנפלה לאמת המי� –) יט' שה סע' ס( מחבר :בהמה שנפלה לאמת המי�
, ח הוא מוקצה"כי בע, אבל אסור להעלותה בידיי� – א"גמ. פ שמבטל כלי מהיכנו"אע ,ח"ונות� תחתיה משו� צער בע) או שאר כלי�(וכסתות 

י גוי ודאי שזה הכי טוב "וע. א אחרת"התיר א" להעלותה בידיי� במקו� שא – אליה רבה. ח דאורייתא"פ שצער בע"ובזה לא בטלה הגזרה אע
 .א סובר כאליה רבה וכ� משמע בחיי אד�"החזו –) ז הערה פה"פכ( כ"שש. אפילו יותר מכרי� וכסתות, להעלותה

  .אבל דוחי� אותה מאחוריה כדי שתיכנס, תרנגולת לא מדדי� אותה כי מגביהה את עצמה מהאר$ וודאי יבוא לטלטולש, י"כאביי וכפרוש רש .2
בלא הפסד ממו� אפילו אבל , ה א� ברחה מ� הביצי�"כגו� שברחה מ� הבית וה, כדי להאכילה או משו� הפסד ממו�ג� הדחיה נעשית  – ב"מ

 .כי אינה לצרכה, הדיחה אסורה
אלא יהא מגביה רגלו  שבלבד שלא תגררהו, � וכרבנו ירוח�"וכר, ר"רהשהאשה מדדה את בנה אפילו ב, וכרבי יהודהפסק כמשנה וכגמרא  .3

הרי הוא כחי הנושא , ז ג� א� תגביהושא, ונמצא שתמיד נשע� על רגל אחת, אחת ויניח השניה על האר$ וישע� עליה ויחזור וניח רגלו שהגביה
  .את עצמו

ומי שלא יכול לשאת עצמו כגו� חולה . ר חייב על זה"וברה, לכ� אסור לשאת אד� כפות או חולה שלא יכול ללכת בכוחות עצמו – מג� אברה�
  .או קט� אסור בזה אפילו בכרמלית

, וא� עושה כ� בכרמלית אי� למחות. )כמו גרירה( ע"ובי� בכרמלית לכור "נשיאה על הכתפי� ודאי אסור בי� ברה – )י"פ רש"ע( משנה ברורה
�לדדות  ויש מקלי� .חייב על זה, ר"וא� הוא קט� שלא יכול ללכת בעצמו כלל ונשאו על הכתפי� ברה .שמוטב יהיו שוגגי� ולא מזידי
  .אבל בכתפי� ודאי אסור, בכרמלית אפילו לא הול  בעצמו

כי אי� גוזרי� גזירה , ממילא מותר לגרור את הקט� בכרמלית, ר הוא שלא יבואו לשאת אותו"איסור ברה� שה"כתב שלדעת הר – ל"באה
  .ר"אבל לשאת אותו על הכתפי� ודאי ג� בכרמלית אסור כמו ברה, לגזירה

  .)הנוטל רגל אחת ומניח אחת(התיר ג� לשאת על הכתפי� קט� בכרמלית  –) כח' תשובות ס( א"רעק
  

  'סעי" מב
כי דבר מוקצה אינו , מותר ליטלו מש�, והוא צרי  לאותו חפ$, א� חפ$ או שו� דבר מונח על המעות או על שאר מוקצה בשבת – בש� רבנו מאיר מרדכי

�ובלבד שלא , ולכ� מותר לגעת בשבת במעמד שלפני ארו� הקודש והנרות דולקי� ועומדי� עליו. אבל ליגע בו מותר, אסור רק לטלטלו ממקו� למקו
  .ולכ� מותר לגעת בתנור של בית החור". כ הרבה ראשוני� "וכ .עוינענ

  .ו"שי ס' ועיי� זה עוד לעיל בס. ג"א בס"פ הרמ"וכ, ובלבד שלא יהא מנענעו אפילו במקצתו, עת בוגולכ� דבר שמוקצה מותר ל, ל"פסק הנ – מחבר
  .ובתרו$ נחלקו האחרוני� להלכה ?ינענעוג המוקצה שמא "ו פסק המחבר שאסור להניח כלי ע"שי ס' הרי בס, ויש להקשות

  .מותר, אבל לצור  התר אחר, כגו� שכופה כלי לשמור אותו, וקצהאסר בנגיעה כשזה לצור  הדבר המ – פ תרומת הדש�"ע מג� אברה�ז ו"ט
מדובר על ביצת תרנגולת שבקלות יכול שי ' וש� בס, כל עוד שלא יבוא לידי נענועו, פ�נגיעה במוקצה מותרת בכל או – )שי' ס(ב "מ, דר� החיי�, א"גר

  .לנענעה
  

  'סעי" מג
וכא� זה טלטול כלאחר יד , כי טלטול אסור כשדרכו לטלטל כ , מ אי� נראה לאסור"מ, פ שכוחו כגופו"ואע, נפיחהי "מותר לטלטל מוקצה ע – ל"מהרי

  .שמותר
  .י נפיחה"שמותר לטלטל מוקצה ע, ל"פסק כמהרי – מחבר

  

  'סעי" מד
ממנה שבר ) ""רי – לא יחתו (לא יספות ו, )כי ראויי� לכסות כלי(היא ושבריה מותר לטלטלה בשבת  מגופת החבית שנכתתה: תניא נמי הכי" – גמרא

  ".וא� זרקה באשפה אסור, )משו� מכה בפטיש( לכסות בה את הכלי ולסמו  בה כרעי המטה
כי מעשה התלישה הוא בכלל תיקו� כלי כמו כל דבר שמתקנו בשבת , סמו  בוש ממנו חרס לכסות בו או ללא יתלו, כלי שנתרועע – מחבר, �"רמב

  .לאיזשהו תשמיש
חרס שנפל כבר ומכסה בו כלי אחר בלא שו� , אבל. שאסור משו� מכה בפטיש, ה א� נתלש כבר החרס והוא מסיר בליטותיו ועוקציו"וה – משנה ברורה

  .ש"ע, י� הראויי� למלאכהו לגבי שברי כל"כמבואר לעיל בס, תיקו� ודאי שמותר
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  'סעי" מה
  .)ביצה יב". (ה מתירי�"וב, ר"אי� מוציאי� לא את הקט� ולא את הלולב ולא את ספר התורה לרה: ש אומרי�"ב" – משנה

ת הכדור משמע שמותר לטלטל א. ר"ט ברה"מצאנו שמשחקי� בכדור ביו, אלא ג� לטיול, ה מתירי� להוציא את הקט� לא רק למולו"ב –) ש�( תוספות
  .ט ושבת שוי�"כי בדברי� אלו יו, ה בשבת"ט וה"ביו

ה בכדור של "וה, כי ה� מטנפי� מטיט ועפר ונמאסי�, פ צלוחית"ט בכדורי� שאינ� ראויי� לצור ע"אסור לשחק בשבת וביו – אגור בש� שבלי הלקט
  .ע$

  ]".בשבת[ו משחקי� בכדור יויש אומרי� שה, י� מפני הזונותיש אומר? למה חרב) ש� מקו�(טור שמעו� " –) ה"פרק אחרו� דתענית ה( ירושלמי
כי בקלות נופל חו$ לארבע אמות ויבוא לקחתו , ר בשבת ואפילו בכרמלית"מ אסור לשחק ברה"ג� למי שמתיר לשחק בכדור בשבת מ – דרכי משה

  .ט מותר"אבל ביו. ש א� זה בדר  שמוציאו"וכ, ויעבור על איסור טלטול
  

  .שלכ� אסור ג� לטלטלו, א"וכתב המג. ט"בשבת ויו) בי� של ניר ובי� של ע$(ר בש� שבלי הלקט שאסור לשחק בכדור פסק כאגו – מחבר
  .ונהגו להקל, כי הוא מיוחד לשימוש זה ולא שיי  בו ש� מוקצה, הביא את התוספות שמקלי� בזה – א"רמ

  .ר וג� בכרמלית כפי שכתב בדרכי משה"ואילו בשבת אסור לטלטלו ברה, ר"ט מותר לטלטלו א" ברה"ביו, א"לדעת הרמ – משנה ברורה, מג� אברה�
מ אי� למחות בנשי� "ומ. ג ודאי אסור תמיד משו� החשש שמא ישווה גומות"אבל ע, ג קרקע"כל המחלוקת כא� זה כשלא משחק ע – משנה ברורה

�  .וקטני� שמוטב יהיו שוגגי� ואל יהיו מזידי
  

  'סעי" מו
, ומוליד חו� י החו� יוצאי� התולעי� מהזרע"שע, ועוד. משו� שאסור לטלטלו, משי תולעי� שעושי�לשאת תחת אצילי ידיו אסור  – מחבר, א"רשב

  .וזהו פסיק רישיה ומלאכת מחשבת הוא
  

  'סעי" מז
  .ט"מלבוש של כלאי� אסור לטלטלו בשבת ויו – מרדכי בש� אור זרוע, בש� רבנו מאיר רבנו ירוח�
  .ומותר לטלטלו.) ביצה טו, משו� מעשה שהיה(כמו סנדל המסומר שאסור לנועלו , נז אינו אסור בטלטול שתורת כלי עליובגד שעט – רבנו שמחה

משו� שמלבוש , א את רבנו שמחה שמתיר"וכי, )ב"מ –אפילו לצור  גופו ומקומו ( ז שאוסרי� לטלטל בגד שעטנז"הביא את רבנו מאיר והאו – מחבר
  .שמע שפסק להתירומ. ותורת כלי עליו, הוא
  .כי יש כלאי� שראויי� למשהו, אסר לטלטלו כי א� לצור  גופו ומקומו – ש"יש
  .אסור בכלל לטלטלו אפילו לא לצור  גופו ומקומו – ב"מ, שאגת אריה, אליה רבה, א בש� האגודה"מג
  

  'סעי" מח
פ שזהו כלי "ואע .וזה דבר פשוט, שיזהר שלא להרוג את הזבובי�ובלבד , שכלי הוא, מותר לטלטל מניפה בשבת כדי להבריח הזבובי� – מחבר, כלבו

  .כא� מטלטלו לצור  גופו, שמלאכתו לאיסור
  

  'סעי" מט
� לשיטתו"והרמב .כי מותר לכבד בה� קרקע מרוצפת, הרי ה� ככלי שמלאכתו להתר, ב שמכבדי� בה� את הריצפה"מכבדות של תמרה וכיו – �"רמב ,

  .ש"ב ע"שלז ס' סשמתיר לכבד ריצפה מרוצפת ב
  .בודאי שמכבדות אלו יהיו כלי שמלאכתו לאיסור, ב שאוסרי� לכבד את הבית אפילו כשהוא מרוצ""בסימ� שלז ס לדברי הראשוני�

�"פסק כרמב – מחבר ,�  .אפילו מחמה לצל, שמכבדות שמכבדי� בה� הקרקע מותר לטלטל
לי� אותו לצור  גופו כלי שמלאכתו לאיסור שמטלטבכלל ה�  ולכ� המכבדות, תאפילו קרקע מרוצפ ור לכבדסאפסק ש� ש –) ב"שלז ס' ס(א "רמ

  .ומקומו בלבד
  

  'סעי" נ
  .בשבת ולהפו  אותו ולהביט בו) שצופי� בו בכוכבי� –שמביני� ממנו את חכמת התכונה (ב "מותר לטלטל את האיצטרול – א"רשב
ה "וה, ואפשר שג� לטלטל דבר אחר מסוג זה אסור, זולת ספרי הנביאות ופרושיה�נפסקה שיטתו בסימ� שז שאסור לקרוא בשבת בשו� ספר  – �"רמב

  .ב"אצטרלו
� יש להסתפק בדבר"ב ולפי שיטת הרמב"א שהתיר לטלטל איצטרול"הביא את הרשב – מחבר.  

� זה מותר בטלטול"לדעתו ג� לרמב – א"גר.  
  

  'סעי" נא
מ מי אמר לנו "מ, פ שמותרת מדידה של מצוה"ואע. כי נעשה למדידה, לי שמלאכתו לאיסורויש לומר שזהו כ, טלטול השעו� הסתפקו בדבר – ל"מהרי

ומכיוו� שגדול , יש לדמות את זה למדידהמ "מ, ג שמדידת הזמ� אי� היא מדידה גמורה"ואע. מדידת זמ� לימוד ודברי� כאלו נחשבי� למדידה של מצוה
  .שהוא ממש מודד את הצל, שיש לפקפק יותרובשעו� חול אפשר ! ?מי יבוא ויתיר, הדור גמג� בזה

הא� מותר , שנוצר מחוליות יודעי� מה השעהצל ה י"שמש שעבי� הוא שעו� חול ובי� שעו� , ל לגבי מורה שעות"הביא את ספקו של המהרי – מחבר
  ]י שמותר לטלטלו ככל כלי שמלאכתו לאיסוראבל לצור  גופו ומקומו ודא. [והרי השעו� הזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור, שמא הוא כלי מדידה, לטלטלו

  .פשט המנהג לאסור – א"רמ
  .אבל שעוני קיר אסורי� בטלטול, שעוני כיס שלנו מותר לטלטל� – משנה ברורה

  

  'סעי" נב
נוטל אד� : והתנ�, נ�מי אמר רבי יוח: זירא לרבי אסי' ל ר"א. לי התיר רבי לטלטל מחתה באפרה: ר רומנוס"ר יוחנ� א"ר אסי א"ר זירא א"א" – גמרא

! לא, הא לית בה פירי, טעמא דאית בה פירי. בכלכלה מלאה פירות עסקינ�: ר יוחנ�"ואמר רבה בר בר חנה א. בנו והאב� בידו או כלכלה והאב� בתוכה
כמו , ע� האפרואגב הלבונה מטלטל המחתה , שנשארו מהלבונה וראויי� להריח בה�(הכא נמי דאית בה קרטי� : ואמר, אשתומ� כשעה חדא

�  ).שמטלטלי� כלכלה ע� אבני� אגב הפרות שישנ� ש
ולכ� ! (אבל דעניי� לעשירי� לא, בגדי עשירי� לעשירי�, בגדי עניי� לעניי�: והתניא, וכי תימא חזו לעניי�? קרטי� דבי רבי מי חשיבי: אמר אביי
 �  .)שבת מז". (מידי דהוה אגר" של רעי: אלא אמר אביי )ולא ראוי לעניי� ולא יכולי� לטלטל, בבית רבי שהוא עשיר י�ראוישהבגדי

  .ולא צרי  שיהיה מוקצה לכל, שהוקצה מדעתו של בעל הבית העשיר, שמוקצה לעשירי� מוקצה אפילו לעניי�, מגמרא זו למדנו – �"ר
  

' וגדול מג )טפחי�' על ג' מטלניות פחות מגכגו� שיירי , דברי� פחותי� שה� מקצי� מדעת� ולא משתמשי� בה�( � שמוקצה לעשירי�"פסק כר – מחבר
  .ולא צרי  שיהיה מוקצה לכל, הוי מוקצה ג� לעניי� )אצבעות

  .אבל אלו שבחו$ לא, שדוקא אלו שבביתו נחשב הדבר כמוקצה ג� כלפיה�, יש חילוק בזה בי� עניי� שבביתו לעניי� שחו$ לביתו – שלטי גבורי�, ח"ב
החפ$ , וא� העשיר הוא הבעלי� והוא מקצה מדעתו, אלא דוקא מי הבעלי� של הדבר, ניי� שבביתו לעניי� שחו$ לביתואי� חילוק בזה בי� ע – ב"מ, ז"ט

�. אסור, אבל עשיר דעלמא, ודוקא זה שגר בביתו שהוא נגרר אחריו, מותר העשיר לטלטלו, וא� החפ$ הזה שיי  לעני, הזה אסור לכל העניי� שבעול
  ]ולכ� העשיר לא נגרר אחר העני ויהיה אסור בטלטול, מר שהכל הול  אחר הבעלות ולא אחר הביתחלק וא) מג כ(א "אבל החזו[

  .שאז אסור לכל, כ אסר אותו על כל העול�"אא, מותר לו ולאחרי� לטלטלו, ו כי אסר עצמו על הדברלא� לא ראוי  – ב"מ :מודר הנאה מדבר מסוי�


