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  שי 
ימס  �מוקצה  
  
  

  מוקצה מחמת מיאוס
  

  .ש הא� מוקצה מחמת מיאוס אסור או מותר"י ור"ר' מח - .שבת מד
  

  ...ש"במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כר... � .שבת קנז
  
  

  .       ש דשרי"ל במוקצה מחמת מיאוס כר"קי – א/ע שי"שו
  

או אפילו ג� ,   )�"מהרמבמ "וכ(מ "א� מותר לטלטלו רק לצור� גו  מסתפק ג"בפמ

"מהמאור והרמ "וכ(מחמה לצל .(  

  
  
  

  

 די
 הכ
 לנכרי
  
  .אי
 הכ
 לנכרי  –  ירושלמי 
  
  

 דדווקא,  ירד אחריו ישראל ודעשה נכרי כבש לירד ב על המשנה  
"בש� הרמב 
"רכתב ה

היו העצי�  כ"אא ר לטלטלו אסו אבל  ,ירד בו שאינו מטלטלו ואינו אלא כיושב על האב

, לפי שאי
 הנכרי מקצה כלו� ודעתו על הכל, ג ליכא משו� מוקצה"ש דבכה"י� מעתלוש
בתלש עצי� מ
 המחובר בשבת אסור  אבל.     ( כמו שאמרו בירושלמי דאי
 הכ
 לנכרי



 נקטינ
 שהוא רב מובהק"דברי הרשכ כתב י"ובב[   . )      לטלטל ,
  ] . וכל שכ
 דהוא להקל בדרבנ

  

שאי והיינ , את הירושלמי שאי
 הכ
 לנכרי  פרשי�יש מכתוב ש ובכלבו  
צרי� שיכי

, מוכני� ה� לישראל � פ שלא העלה בדעתו שיאכל הישראל מפירותיו"אעו  ,לישראל
יהו כגו
 גרוגרות וצמוקי� צריכי� הכנה ואפילו יע מקצי דעתייהו מינ"ופירות דכ ומיהו


דאי
 די  ט כתב"יובהלכות  עצמוהכלבו אמנ� [ .          ה� ביד נכרי 
שא� היו לו   ,הכנה לנכרי להכי

"הרכשיטת (  צ הכנה"הכל מותר וא, תמרי דעיסקא או גרוגרות וצמוקי� ועז לחלבה[ .(  

  
  

  
  

גרוגרות וצמוקי�  ואפילו   דאי
 הכנה שיי� בשל אינו יהודי ומרי�אש י – ב/א שי"רמ

"כר(          . שבידו מותרי�(  

  
ל דבר שהוא אסור בישראל משו� דאתקצאי ביו השמשות ולא "ר  :ריוב ביאר דב"שנובמ

וכיו
 שהוא מוכ
 , י מקצה מדעתו כלו�"דאי
 הא, לא שיי� זה באינו יהודי,   י"הוזמ
 מבעו
בבי
 השמשות משו� מחובר או משו� שהיה  רדאסו רדב אבל.          מוכ
 לכל –לאיש אחד 

וכ
 , ע אסור"לכו, י"א) שהדבר הוא של א ,שבתבי או צדו "מחוסר צידה ותלשו הא

   .              הכי באיסור נולד ג� כ

  

 ש לא היו ראויי
 לאכילה כלל"להתיר בזה א� בביהמפקפק   הבית מאירש ב"יא המשנבהו
         !?נות
 דעתו יותר לזה, דאטו משו� דאינו יהודי הוא,  ]צ"דהיינו בגו[
  

 ,צ דחזו ולא חזו"מיירי דווקא בגו א"דהרמ ז"הגראר ולכ
 בי ,  הסכי� לזה ז"הגרוא) 
דאינו  י מהני א) בלא הזמנה"ולכ
 אצל א, פוסק דבישראל מהני הזמנה בזה' הע "דהשו

   .מקצה מדעתו
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  .ש אלא גרוגרות וצימוקי� בלבד"אי
 מוקצה לר – .שבת מה
  

ומדי� דפירות הע... הראוי לאכילה מוקצה לשבת אוכל תלושאי
 שו�  – ב/ע שי"שו
אבל גרוגרות וצמוקי� שמניחי� אות� במוקצה ...        לסחורה מותר לאכול מה� בשבת

דכיו
 שיודע , שה
 מסריחות קוד� שיתייבשו, אסורי� בשבת משו� מוקצה –לייבש� 

  .הוי מוקצה –דחינהו בידי� ולא חזו : וכיו
 דאיכא תרתי,   שיסריחו הסיח דעתו מה

  
  

  

  
  

  מוקצה לחצי שבת
  
  

   ?יש מוקצה לחצי שבת או אי
 מוקצה לחצי שבת...  בעי מיניה � :יצה כוב
   !לא אחזי, אי דלא אחזי   ,אחזי, אי דאחזי בי
 השמשות    ?דמי יהיכ                    
    ?מאי  , דאחזי והדר אדחי והדר אחזי  לא צריכא                     
     ',ל יש מוקצה וכו"א                    
    .אמר ליה אי
 מוקצה לחצי שבת :ואיכא דאמרי                    

  
 

אבל במידי דטלטול פשיטא דאי
 מוקצה  , דבמידי דאכילה קא מיבעיא ליה  ש"כתב הרא
מותר דכירה  ותניא בפרק ,כופי
 את הסל לפני האפרוחי� כדי שיעלו וירדו :מדתנ
 קכח[  .     לחצי שבת

       ].והוא שלא היו עליו כל בי
 השמשות, לטלטלו כשאינ
 עליו
  
  

    . דמסתברא כלישנא בתרא דבשל סופרי� הל� אחר המיקל  
"ש והר"פסקו הראלהלכה 
  

בר שהיה ראוי בי
 דכל  :בי
 באיסור אכילה בי
 באיסור טלטול � ג/ע שי"בשופ "וכ
אבל דבר ,  היתרוחזר ל, ביו�א� אירע בו דבר שנתקלקל בו ביו� וחזר ונתק
 בו  ,השמשות
  .השמשות אסור כל היו� 
בישהוקצה 

  
  

  
  

 א�[כ  "הרי הוא מוקצה מחמת ח...  שיהיה עומד לסחורה בשבתכלי שייחדו  – כ"שש
חזר בו        ,]אלא רק יחדו לסחורה, כיו
 שלא נעשה שו� שינוי בגו) החפ,, א הסתפק"הגרשז

  .מותר לטלטלו –ממחשבתו הראשונה 
  
  

  
  
  
  

  )א/ע שח"שו �כ "מוקצה מחמת ח(=  ל מילהדי
 סכי
 ש
  

מטע� שאי
 ,  התיר לטלטלו אחרי המילה שהיתה בשבת  )ד"א ביו"! ורמ"ש(=ל  "הרש
  ).ש מאחר שהיה צרי� לו באותו שבת"דהא לא הוקצה ביה(מוקצה לחצי שבת 

  

ואי
 .    אי
 לטלטלו אחרי המילה –שאיזמל שמל בו בשבת   כתבו א"ז והמג"א! הט
דלמחר (כ "כ היה מוקצה מחמת ח"ש ג"שהרי ביה, ר מטע� שאי
 מוקצה לחצי שבתלהתי

פ שבשבת נהיה מותר לזמ
 מה עקב המילה "ולכ
 אע,   )הותר הסכי
 רק לצור� מילה
  .לאחר המילה יחזור לאיסורו, שמוטלת עליו
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 מוקצה בטעות
  

ש כבר נתייבשו וה� ראויי� "וכשהגיע ביה, צ שהיו מוקצי�"גרו – :פ ביצה כו"ע' ע ד"שו
ש כבר "כ נודע לה� שביה"פ שלא ידעו הבעלי� באותה שעה שנתייבשו ואח"אע –לאכילה 

  . ]שאוסר דלא כירושלמי[   .                               מותר –היו יבשי� 
  
  

  
  
  
  

  די
 הכנה בדבר שאינו ראוי
  

דאיכא אינשי דאכלי ליה ואיכא דלא אכלי , דחזו ולא חזוצ "גרו – :ופ ביצה כ"ע' ע ה"שו
הזמנה , אבל א� אינ� ראויי� והזמינ� ,        אי אזמניה נפיק ליה מתורת מוקצה,  ליה

  . לאו מילתא היא
  
  

  
  
  

�  די
 גומרו בידי אד
 


וכל זמ
 רתיחת ש"הדא) שהקדרות רותחות בבי   מבואר .ביצה כזב 
לא  מ"מ, דחויות ה
כיו
 שגומר
 בידי אד�  ,ש איתקצאי לכולא יומא"אמרינ
 בזה מיגו דאיתקצאי לביה

       ).צ שגומר
 בידי שמי�"ורולאפוקי מג(
  
  

דברי� שגמרו בידי  דוקא?     ש"כתבו הפוסקי� אימתי אמרינ
 דאיתקצאי לביה – ב"משנ
� מעונ
 בשבת ואסח י חו� החמה ושמא יהיה יו"כגו
 גרוגרות דאי
 נגמרי� אלא ע, שמי�

ה "אפ... ש"א) דבודאי אינ� ראויי� בביה... דבר שנגמר בידי אד� אבל,      דעתיה מינייהו
  .'דהא בידו וכו, לא אסח דעתיה מינייהו על יו� השבת שיהא מוקצה מחמת זה

  
  
  
 

ולמחר שוב  ,ונדחו ,ש במי�"תמרי� שנתנ� בע, ד
 להתיר מדי
 גומרו בידי אד�  הכלבו
   .       אויי�יהיו ר

  

       ).ש"משו� דחשיב ראויי
 בביה רעשה התימא) של(     . דאי
 זה גומרו בידי אד�  י"הבוהשיג עליו 
  

אי
  , דגומרו בידי אד�    י וכתב"דחה את דברי הב)  ב"וכ� במשנ(  בלבושי שרדאבל 
כל שברי  אלא     ,ש הקדרות רותחות ואי
 בידו לתקנ
 אז"היב דהא , לתקנו דבידו פירושו

        .גומרו בידי אד� שיתוק
 מעצמו מיקרי
  
  
  
  
דפולי� ,   חילק בי
 אפרוחי� שעל הסל לבי
 פולי
 ועדשי
 המתבשלי� בקדרה 'תוסב

אבל באפרוחי� רצונו היה שיעלו האפרוחי� על ,   ועדשי� רצונו שיתבשלו בלא שו� דיחוי

ש איתקצאי "מיגו דאיתקצאי לביהו, הסל שלכ� כפאו והרי שעה אחת הקצה אות
 לצרכ

לא חשיב כגומרו בידי , קט
 א) שודאי יכבה ויהא ראוי רשנ ז נראה"לפו.      לכולי יומא
  . ד� לפי שאינו יכול לכבות וא) רוצה שיהיה דלוק כל בי
 השמשותא
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ברור הדבר בוודאות שכעבור זמ
 בשבת יהיה . 1":  גומרו בידי אד�"תנאי� ל  2  –  כ"שש
אלא אדרבה רצונו שיעבור , בעליו אינו רוצה במצב הנוכחי של הדחיה. 2.    לשימושראוי 

  .זמ
 הדחיה ויהיה ראוי לשימוש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

שבידו , כגו
 אוכל קפוא(לא חשיב מוקצה א) קוד� דמיחזי       ' גומרו בידי אד�' – א"חזו
  ])ד"תהל(א! יש חולקי� ).                     [להפשירו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?והא� מותר לטלטל בגדי� שהיו רטובי� בכניסת השבת ונתייבש
  

דמיגו דאתקצאי , לטלטלו כל השבת רש אסו"שחלוק שהיה טופח על מנת להטפיח בביה  כתב ב"שנהמ
  . איתקצאי לכולי יומא  ,)מו דאסור לטלטלו שמא יבוא לידי סחיטה/א שא"כמובא ברמ(  ש"לביה

  
  

, הוי גומרו בידי אד� �האחת : לדו� בזה כשביסוד הדברי� שתי טענותהאריכו הפוסקי�  רוכב
  . מעיקרא אי� כא� מוקצה כלל �והשניה 

 

  ...מרו בידי שמי�ובעיא ל
 גיכי קא מ, אלא גומרו בידי אד� לא קא מבעיא ל
  �   .ביצה כז
  

י� שגמרו בידי דבר דווקא     ?ש"כתבו הפוסקי� אימתי אמרינ
 דאתקצאי לביה :ב"שנהמז כתב "ועפ
       , נייהויי חו� החמה ושמא יהיה יו� ענ
 בשבת ואסח דעתיה מ"גרוגרות דאי
 נגמרי
 אלא ע 
כגו ,שמי�

ש לא "א) דבודאי אינ� ראוי� בביה  ש "כגו
 תמרי� שנת
 עליה� מי� בע   ,דבר שנגמר בידי אד� אבל
  , לא חזיי
 תהעת ה וג� התמרי� לעהתמרי� ולא המי� דהא לא קלטו טע� התמרי� שיהו ראוי
 לשתי

 רד למחעדהא בידו להשהות
   ,ה לא אסח דעתיה מנייהו על יו� השבת שיהא מוקצה מחמת זה"אפ
  . שיקלטו טע� התמרי�

  
  . הוי כגומרו בידי אד�, וכגו
 בקי, ,יבשו בשבתיא� ברי לנו שהבגדי� ית  ז"לפ
  

י "אבל בא, השבת �יבש במשילא ברי שהכביסה תתל ש"הוא דווקא בחו בחלוקב "שנהמ רדמה שאס  ל"וצ
  ).י"ע מדוע נאסור בא"אכ
 נשאר בצ בהערהכ "בשש(    .אכ
 הוי כגומרו בידי אד�

  
מו פסק /שא�בא "דא) שהרמ והוסי)    .וי כגומרו בידי אד�המשו� ד רתיהצידד ל ת מנחת יצחק"ג� בשו

, לטלטל בגד רטוב רעשרה בני אד� מותי "מ ע"מ, לטלטל בגד רטוב שמא יבוא לידי סחיטה רשאסו
דכל כלי לא נתבטל ממנו ש�  וא� כ
 לא הוי מוקצה, א"גוהובא במ, ש�' וכדאיתא במשנה ד) קמז ובגמ

  ).ב/ע שח"שו(כלי לא מחמת גודלו ולא מחמת כובדו 
  


