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  רנג' ס

  

� אסעי'  

את (ובעצי	 לא ית� עד שיגרו� ) פסולת של שומשמי�(בגפת , נותני	 עליה תבשיל 1שהסיקוה בקש ובגבבא) נותני	 קדרה לתוכה(כירה " – משנה

  ).שמכבה את הגחלי	 ומקרר אות	 וזהו מעשה של קטימה(או עד שית� את האפר ) הגחלי	

א� : ה אומרי	"וב, )שנראה כמבשל(נוטלי	 ולא מחזירי	 : ש אומרי	"ב. ה אומרי	 חמי� ותבשיל"וב, ש אומרי	 חמי� אבל לא תבשיל"ב

  ".מחזירי	

כל , חנניה אומר: דתניא, ומני חנניה היא, פ שאינו גרו� ואינו קטו	"אבל לשהות משהינ� אע, לא יחזיר הוא, האי לא ית�: איבעיא להו" – גמרא

ש "וכ, לא, אי לא, ואי גרו� וקטו	 אי�, או דלמא לשהות תנ�, פ שאינו גרו� ואינו קטו	"ג כירה אע"שהוא כמאכל ב� דרוסאי מותר להשהותו ע

  :)שבת לו. (ולא נפשטא הבעיה. "להחזיר

 

ותבשיל שבישל , )כי אי� חשש שיחתה(משהי� עליה חמי� שהוחמו כל צורכ� , קטמה והובערה: ר הושעיא"אמר רבי יצחק בר נחמני א" – גמרא

ל אפילו כב� וללא גריפה או קטימה או שלא התבש, ולא נוח לו בצימוק(שאני הכא דקטמה ? מצטמק ויפה לו מותר: שמע מינה. כל צרכו

  .ל"קמ, מהו דתימא כיו� דהובערה הדרא לה למילתא קמייתא: הובערה איצטריכא ליה? אי הכי מאי למימרא). אסור להשהותו, דרוסאי

. ותבשיל שבישל כל צרכו ואפילו גחלי	 של רות	, קטמה והובערה משהי� עליה חמי� שהוחמו כל צורכ�: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ�

  ")...להשהות תנ�"כלומר במשנה , אבל ללא גריפה או קטימה אסור להשהותו( שאני הכא דקטמה? טמק ויפה לו מותרמצ: מ"ש

לא יחזיר עד , עקר. כירה שהסיקוה בגפת ובעצי	 משהי� עליה חמי� שלא הוחמו כל צרכ� ותבשיל שלא בישל כל צרכו: ר יוחנ�"אמר רב ששת א

  .פ שאינו גרו� ואינו קטו�"אבל להשהות משהי� אע, י� להחזירקסבר מתנית. שיגרו� או עד שית� אפר

ג גחלי	 אלא כדי "ולא חררה ע, ע	 חשיכה) שהוא אינו גרו� וקטו	(אי� נותני	 את הפת בתו� התנור : לשהות תנינא. תרוייהו תננהי: אמר רבא

ועד כא� לא קשרו . א� מחזירי	: ה אומרי	"ב: נמי תנינא ,להחזיר). ומדובר שלא התבשל כל צרכו, להשהותו(הא קרמו פניה שרי . שיקרמו פניה

  :)שבת לז)". (שלהשהות מותר(ל "דיוקא דמתניתי� קמ, ורב ששת נמי? אבל בשאינה גרופה וקטומה לא, אלא בגרופה וקטומה) להחזיר(בית הלל 

לשהות מותר בלא זה א	 התבשל כמאכל ב�  אבל, שכדי להחזיר צרי� גריפה וקטימה, "להחזיר תנ�"בא לפסוק שבמשנתנו  רב ששת – י"רש

, אבל א	 לא מבושל, שהתירו להשהות רק מה שמבושל כל צרכו ורבי הושעיא רבה בר בר חנה. פ שלא התבשל כל צרכו"אע) כחנניה(דרוסאי 

  .ויש מחלוקת אמוראי	 בדעת רבי יוחנ�". להשהות תנ�"סברו שבמשנה , לא

  

  ?כמי נפסקה הלכה

שאסור להשהות מה שבושל קצת אפילו  הלכה כרבה בר בר חנה ורבי הושעיא – �"רמב, �"רמב, יהודה מברצלונה ר"ה, שאילתות, �"רי

כ גר� את "אא, "לא ישהה"הכונה , "לא ית�"ומה שכתוב , כמאכל ב� דרוסאי ולא בושל כל צרכו או שבושל כל צרכו אלא שמצטמק ויפה לו

הות בלא גריפה או קטימה רק א� התבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו או שלא בושל כלל והוא ומותר להש). קט	(הגחלי	 או כיסה אות	 באפר 

  .שמ� הסת	 יסיח דעתו ממנו עד מחר ולא יבוא לחתות בגחלי	 חי

� הביא כמה הוכחות לשיטתו"הרי:  

משמע שפשוט לגמרא  ".אבל לסמו� שפיר דמי או דילמא לא שנא, תוכה וגבה הוא דאסור, מהו לסמו� בה: "הגמרא בהמש� אומרת  .א

 )פ כללי ההחזרה לקמ�"ע(כי אז אפילו בקטומה אסור להחזיר לתוכה , א לומר שזה מתיחס להחזרה"וא. שאסור לסמו� בתוכה וגבה

". כ גרופה וקטומה"אלא א, ואי� משהי� על גבה, כירה שהסיקוה בגפת ובעצי	 סומכי	 לה: ש"ת? מאי הוי עלה: "ממסקנת הגמרא  .ב

  .רא שלא משהי	 על כירה שאינה גרופה וקטומהמשמע שמסקנת הגמ

מותר להשהות עליה כל דבר בי� בושל כל צרכו ובי� לא בושל כל , אבל א	 הכירה גרופה או קטומה. מ אי� זה סיוע גמור"מ, פ שרב ששת חולק ורבא סייע לו שדבריו שנויות"ואע[

� כא� חשש שמא יבוא לחתות בגחלי	כי אי, צרכו[  

חנניה הלכה כ – ש"רא, מרדכי, מ"הגה, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, א"רשב, � בש� רבנו האי"ר, וספות בש� רבנו חננאלת, תוספות, י"רש

אבל להשהות מותר כל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי כדעת , שבכירה שאינה גרופה וקטומה אסור להחזיר מאכל שלא בושל כל צרכו, רב ששתוכ

ותר להשהותו ג� בלא וכ� א� הוא חי לגמרי מ. ע"יע לשיעור מאכל ב� דרוסאי אסור להשהותו לכוא� התחיל להתבשל ולא הג, אבל. חנניה

  .גרופה וקטומה וכלהל�

� באופ� הבא"� כתב שהראשוני	 האלו ידחו את ראיותיו של הרי"הר:  

ה אסור בכל מקרה פ שבתוכ"אע, גבה נכנס כבד� אגב, "תוכה וגבה הוא דאסור"ומה שכתוב , הגמרא של סמיכה מדברת בחזרה  .א

 .להחזיר

, כ� האוסרי	 רק חזרה ומתירי	 שהייה, מתירי	 להשהות בסמיכה, שכש	 שהאוסרי	 שהייה, הגמרא במסקנה מלמדת באור מחודש  .ב

  .מתירי	 חזרה בסמיכה

                                            
  )ירושלמי –ה גללי גסה "ה, 	"רמב –ה גללי בהמה דקה "ה( 1
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כמאכל ב� דרוסאי  אבל א	 מצטמק ויפה לו, א� כתב שכל זה בתבשילי� שאי� צימוק	 יפה לה	, כ כחנניה וכרב ששת"פסק ג – ה"� בש� רז"ר

  .והלכה להתיר, אסור להשהות וכשבושל כל צרכו ועדיי� צימוק יפה לו יש מתירי	 ויש אוסרי	

  

  .חצי בישול – �"רמב. שליש בישול – טור, י"רש ?מהו שיעור מאכל ב� דרוסאי

כי הוצאת	 לחו* תתיר , ד אחד בלבדהכונה להזזת	 לצ – ה"� בש� רז"ר. מוציא הגחלי	 לחו* – טור, �"רמב ?מה הכונה בגריפת הגחלי�

  .להשהות אפילו בתנור

. כמו שכתוב בד� לז, פ שלא קט	 כל צרכו מותר"אלא אע, אי� הכונה שמפזר אפר עד שכל האש כבתה – �"ר ?מה הכונה בקטימת הגחלי�

  .תת את האפר ולא שיטמי� באפרוכ� כתוב במשנה שלנו שצרי� ל. שגחלי	 שעוממו או נת� עליה	 נעורת של פשת� דקה הרי היא כקטומה

  

  שניתן בכירה או בתנור דין תבשיל חי שלא בושל כלל או שבושל לגמרי ומצטמק ורע לו

, כיו� דלא חזי לאורתא? ט"מ. ש ע	 חשיכה בתנורא"שרי לאנוחה ע, האי קדרה חייתא, והשתא דאמר מר גזרה שמא יחתה בגחלי	" – גמרא

  :)שבת יח". (...ואי שדא בה גרמא חייא שפיר דמי. בשיל ולא בשיל אסיר, ובשיל שפיר דמי, תויי בגחלי	אסוחי מסח דעתיה מיניה ולא אתי לחי

  .שאז ודאי זה יהיה מוכ� למחר ולא לצור� הלילה, ש בכירה וכופח"כתב שמותר לכתחילה לשי	 בתנור וכ – י"רש

מותר ג	 להשהות בתנור שאינו , השהות בכירה שאינה גרופה וקטומהאלא מכיו� שמותר ל, לאו דוקא כירה – � ועוד"ר, �"רמב, :)לח(תוספות 

  .אלא רק במה צרי� גריפה וקטימה � וסיעתו"י וסיעתו לרי"ואי� מחלוקת בזה כלל בי� רש, גרו� ואינו קטו	

כ מותר להשהות "ג, ו	אלא אפילו נת� מבעוד יו	 דבר חי שאפשר לו להתבשל קצת בעודו י, לאו דוקא השלי� דבר חי – בפרוש המשנה �"רמב

  .וזה הכר מספק, כמו מותר בקטימה כלשהי, כי עשה מעשה המוכיח שהסיח דעתו ממנו ויזכור ולא יבוא לחתות בגחלי	, אותו

  .ולא ירק, משמע דוקא בשר שישאר חי בכניסת שבת, כשכתוב אבר חי – ז"פ הט"ע� במשנה תורה "רמב

  

  די� שהיה והחזרה בפירות הנאכלי� חיי�

ג "י וסיעתו מותר לשהותו ע"ולכ� לרש, פירות הנאכלי	 חיי	 דינ	 כתבשיל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי ומצטמק ויפה לו – �"רשב, ירוח� רבנו

  .ג כירה שאינה גרופה וקטומה"� וסיעתו אסור לשהותו ע"ולרי, כירה שאינה גרופה וקטומה

  

  הלכה

  מחבר

) או גחלי	 וגללי בהמה גסה(שכירה שהוסקה בגפת ובעצי	 , ה ורבי הושעיא� שפסקו כרבה בר בר חנ"� וכרמב"פסק כגמרא וכרמב .1

תבשיל שהתבשל קצת אפילו כמאכל ב� דרוסאי או שהתבשל כל צרכו והוא מצטמק ) כ אבני	"על כסא של ברזל או ע(אסור לתת עליה 

  .ויפה לו מבעוד יו	 ולהשהות אותו עליה בשבת

  .יד את התבשיל מבעוד יו	 קוד	 שחשיכה א	 לא התבשל כל צרכוצרי� להור, וא	 היה נתו� – משנה ברורה

כי , מ מדינא אי� לסמו� על זה"מ, כי מסיח דעתו ממנו כמו בחי שלא התבשל כלל, פ שיש מתירי	"אע – ל"באה: השהייה לצור$ מחר

ע "וע. (רק שלא יהיה רגיל בכ�, זהובדיעבד יש לסמו� על . אבל כא� יש לחשוש שמא יימל� בדעתו ויאכל, א לאוכלו כלל"בתבשיל חי א

 )א בזה"רנז ס' בס

מותר , או שזרק לקדרה חתיכה חיה שאז דינה כאילו כולה חיה שלא התבשל כללא	 התבשל כל צרכו והוא מצטמק ורע לו או חי  .2

  .בגחלי	 שאז מותרכי מסיח דעתו מה	 ואי� חשש שיחתה , )כי לא התבשל כלל, ואפילו הוא ח	(להשהותו אפילו אינה גרופה וקטומה 

אבל , מה שמותר בחתיכה חיה זה דוקא בשר חי שאינו יכול להתבשל לצור� סעודת הלילה – ב"מ, א"מג, ז"ט ?מה מוגדר דבר חי

  .אסור להשהות אות	 אפילו לא התבשלו, ירקות ושאר דברי	 שה	 מקלי הבישול

 ?מתי שיי$ ההתר של קדרה חייתא

כי כבר התבשל קצת בכניסת שבת ויש , כי א	 זה הרבה קוד	 מבעוד יו	 אסור, לחשיכהרק סמו$ דבר חי מותר  – מג� אברה�

  .ב"פ המ"וכ. כ התבשל כבר כל צרכו קוד	 שבת"אא, להורידו

  .ואז מתחיל הבישול, ב"וזה קורה ברגע שמגיע לחו	 שיס, נחשב חי עד שמתחיל להתבשל –) ק כב"לז ס' ס( ש"חזו� אי

ובפרט בירושלי	 , אלא קוד	, כי אי� אנו רגילי	 לקבל השבת עד שחשכה ממש, יי� ההתר של בשר חיבזמנינו לא ש – שביתת השבת

ולכ� אי� התר אלא . ב קוד	 השקיעה"כי מיד מגיע לחו	 שיס, אי� שיי� ההתר הזה, שמקבלי	 שבת יותר מחצי שעה קוד	 השקיעה

  .א"כשמגיע לבישול של מאכל ב� דרוסאי לפי הרמ

ואפילו , נחשב הדבר כקדרה חיה ממש, וכתב שלדעת חכמי	 כל שלא הגיע למאכל ב� דרוסאי, ל"חלק על הנ –:) שבת יח( שפת אמת

  .כ מותר כל עוד שלא הגיע למאכל ב� דרוסאי"ג, א	 זרק את החתיכה החיה קצת קוד	 השקיעה

וכל עוד , ואי	 שמתחיל להתרכ� הבשרשבשר שמתחיל להתבשל הכוונה כאשר ר, כתב סברה נוספת –) כא' א ס"ח( "אור לציו�"ת "שו

 .נחשב הבשר כחי, שזה לא קרה
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כל מאכל ) ולהחזיר(מותר להשהות ) כיסה אות	 באפר(או קט	 , )	"רמב(היינו שהוציא את כל הגחלי	 ממנה , א	 גר� את הכירה .3

  .שהוא

 .דעתו שלא נוח לו בגחלי	כי גילה , אלא מספיק קטומה כלשהו, צ לקטו	 עד שלא תהיה אש כלל"� שא"כר – מג� אברה�

 .מותר לשהות עליה אפילו אינה גרופה או קטומה, שא	 הוסקה בקש או בגבבא, כמשנה .4

ג כירה אפילו לא גרופה "שכל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי מותר להשהותו ע, י וסיעתו שפסקו כחנניה"א את דעת רש"הביא כי .5

הגיע למאכל דרוסאי אז א	 הוסק בגפת ובעצי	 אסור להשהותו כשלא  ורק כשלא, ג תנור אפילו הוסק בגפת ובעצי	"וקטומה או ע

 .גר� וקט	 וא	 הוסק בקש ובגבבא מותר

  .י וסיעתו"נהגו להקל כרש – א"רמ

כי , אלא מה שבושל כל צרכו ומצטמק ורע לו, ע ולא להשהות על הכירה"מ לכתחילה ראוי להחמיר כדעת השו"מ, פ שנהגו להקל"אע – ל"באה

כגו� א	 , אמנ	 בשעת הדחק. א� בלא זה היה מחמיר, ועל כ� הנח לה	, מר שמפני שישראל אדוקי	 במצות עונג שבת לא ישמעו לנוש א"ג	 הרא

  .אפשר להקל, באו אורחי	

  .אפשר להקל לכתחילה כחנניה בכל מקרה –") ב"במ"ה "ג ד;לז( א"חזו

  

  סמיכה לכירה שאינה גרופה וקטומה

  ?אבל לסמו� בה שפיר דמי או דלמא לא שנא, תוכה וגבה אסור) להניח קדרה אצל דופ� הכירה(? ו� בהמהו לסמ: איבעיא להו" – גמרא

וא� על גב דקא סליק ליה , משהי� על גבי גרופה וקטומה –אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה וקטומה , שתי כירות המתאימות :תא שמע

  ...בה אוירא דכיו� דמידליא שליט ,דילמא שאני הת	 ?הבלא מאיד�

  .)שבת לז...". (כ גרופה וקטומה"כירה שהסיקוה בגפת ובעצי	 סומכי	 לה ואי� מקיימי	 אא: ש"ת ?מאי הוי עלה

השאלה הא	 מותר להשהות ולהחזיר בסמיכה " להשהות תנ�"ד "למ. מדובר שהכירה אינה גרופה וקטומה ומותר לסמו� לה – תוספות

השאלה היא הא	 מותר להחזיר ולהשהות , אבל להשהות מותר" להחזיר תנ�"ד "ולמ, !)אי� סומכי	 לו 	 כתב שכל שאי� מחזירי	 עליו"הרמב(

  .מה שלא התבשל כמאכל ב� דרוסאי

� וסיעתו"פ דעת הרי"ע. (פסק כגמרא שכירה שאינה גרופה וקטומה מותר לסמו� לה קדרה מבחו* – מחבר(  

. פ שמוסיפה הבל מזו שאינה גרופה וקטומה"אע, ותר להשהות על הגרופה והקטומהשמ, פסק את הברייתא של שתי כירות המתאימות – א"רמ

  )י מותר לסמו� אפילו בשבת וכדלהל�"אבל לרש, 	 וכפסק המחבר"זה לפי הרמב(

, כ לסמו� כשאינה גרופה וקטומה כש	 שאסור להחזיר"משמע שבשבת אסור ג" להשהות תנ�"	 וסיעת	 ש"הרמב, �"לדעת הרי – מג� אברה�

  .י וסיעתו מותר לסמו� אפילו בשבת"לרש. אי� סומכי	 לו בשבת, כי כל שאי� מחזירי	 עליו

ש מותר לחזור "אבל א� סמ$ מער, וכתב שכל זה שאסור לסמו� זה לייצר סמיכה חדשה בשבת שלא היתה קוד	, א"חלק על המג – דגול מרבבה

חזרה דסמיכה , פ שחזרה רגילה אסורה"שאע, ח מהברייתא של שתי כירותכמו שמוכ י וסיעתו"� וסיעתו ובי� לרש"ולסמו$ בשבת בי� לרמב

  .י וסיעתו מותר אפילו סמיכה חדשה בשבת"לרש. מותרת

שחמורה יותר , ואי� להוכיח ממנה לחזרה, כי הברייתא של שתי כירות המתאימות מדברת בשהייה, דחה את דחיית הדגול מרבבה – א"רעק

ומותרת סמיכה רק בשהייה  ור להחזיר ולסמו$ בשבת בכירה שאינה גרופה אפילו א� הונח בערב שבת� וסיעתו אס"לרמב, לכ�. משהייה

� וסיעתו "אסור בי� לרמב, אבל ליצור סמיכה חדשה בשבת שלא היתה קוד�, י סמיכה ג� בשבת"י וסיעתו מותר להחזיר ע"ולרש, מערב שבת

  .י וסיעתו שנראה כמבשל"ובי� לרש

ואילו לכירה , שסמיכה למדורה דינה כסמיכה לכירה' ק לח"ש	 כתב בס, ו"שיח סט' בס י המג� אברה� מדבריו עצמולפי כל זה קשה על דבר

  .ע"וצ, כ די� מדורה אינו כדי� כירה"וא, ע ואילו ש	 כתב שלמדורה מותר לסמו� לכתחילה בשבת"אסור לסמו� לכתחילה בשבת לדעת השו

  

  )צרכו או שבושל כל צרכו אך מצטמק ויפה לו של מאכל מבושל שלא כל(דין שהייה בתנור 

  ...".בי� מעל גביו, תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא ית� בי� מתוכו" – משנה

כופח : איתיביה אביי. שפיר דמי –אבל לסמו� , על גביו ממש –על גביו , תוכו ממש –תוכו : תנור שהסיקוהו סבר רב יוס� למימר" – גמרא

? ובמאי, אילימא על גביו? במאי עסקינ�! הא ככירה שרי. ואסור, הרי הוא כתנור –בגפת ובעצי	 , י הוא ככיריי	הר –שהסיקוהו בקש ובגבבא 

אמר רב  �? ואסיר, הרי הוא כתנור: וקתני, לסמו$ %אלא לאו ? אלא כירה כי אינה גרופה וקטומה על גביו מי שרי, אילימא כשאינו גרו� וקטו	

 –דאי ככירה . על גביו אסור, דא� על גב דגרו� וקטו	 �הרי הוא כתנור . ותנור גרופה וקטומה עסקינ�, וקטו	הכא בכופח גרו� : אדא בר אהבה

  .שפיר דמי, כי גרופה וקטומה

ואי� צרי$ לומר בגפת , ואי� צרי$ לומר לתוכו, ואי� צרי$ לומר על גביו, אי� סומכי� לו –תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא : תניא כוותיה דאביי

  :)שבת לח". (אי� סומכי� לו –בגפת ובעצי	 . ואי� נותני� על גביו, סומכי� לו –כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא . צי�ובע

  .כי הוא רחב יותר, משמע שתנור שלנו ככירה. שצר למעלה ורחב מלמטה ונקלט חומו לתוכו יותר מהכירה – י"רש ?מהו התנור המדובר

  

ש שאסור לשהות או "פסקו כאביי שבתנור אסור לסמו� אפילו הסיקוהו בקש ובגבבא וכ – �"ר, א"רשב, �"מגיד משנה בש� רמב, �"רמב

  .פ שהיא אש קש וגבבא"שהבלו ח	 ביותר ואינו מסיח דעתו וחוששי	 שמא יחתה בזו האש המעוטה אע, והסיבה היא. להחזיר
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  .מותר, א	 אי� היד סולדת בו והוא אינו ח	 – מרדכי

תנור שלנו שפיו מ� הצד הבל	 קט� ודני	 אותו ככירה ולכ� א	 הוא גרו� וקטו	 מותר  – פ הסבר הבית יוס�"כל בו בש� בעל ההשלמה ע

  .לסמו� לו

  

א	 הוא מבושל כמאכל ב� דרוסאי  ולכ� בתנור אסור להחזיר לו אפילו הוא גרו� וקטו�, "לא יחזיר"הכונה " לא ית�"מסבירי	 ש – י וסיעתו"רש

  .שאסור, כ התבשל קצת"אא, אבל להשהות מותר בתנור אפילו שאינו גרו� וקטו	, לואו כל צרכו ומצטמק ויפה 

  

ש "	 וסיעתו ולכ� בתנור אפילו א	 הוסק בקש וגבבא אסור לסמו� לו ואפילו הוא גרו� וקטו	 וכ"פסק כמשנה וכגמרא וכפרוש הרמב – מחבר

ורק להחזיר לו , ולכ� ג	 כא� יהיה מותר לשיטה זו להשהות על גבי תנורי "א כתב שמקלי	 כרש"לעיל הרמ. (שאסור לשהות בתוכו ולהחזיר עליו

  )אסור

  .ויש להקל בזה, בקש ובגבבא אינו אסור בתנור כי א	 באינו גרו� וקטו	 – משנה ברורה

  .ב"פסק כמרדכי שכל מה שאסור זה רק כשח	 בחו	 שיס – א"רמ

  .ה"אבל בתוכו ממש אסור כדלקמ� בס, ואפילו בשבת ואפילו אינו גרו� וקטו	מותר לית� אפילו על גביו , ב"אבל א	 אי� יס – מג� אברה�

  

  .כי רחבי	 יותר משפיתת קדרה אחת, פסק ככלבו שתנורי	 שלנו דינ	 ככירה – א"רמ

  .כ כתנור"חולק וסובר שדינ	 ג – ל"רש

  .בתנור של נחתומי	 שמוסק כל הזמ� יש להחמיר בזה – משנה ברורה

  

  )מאכל מבושל שלא כל צרכו או שבושל כל צרכו אך מצטמק ויפה לו של(דין שהייה בכופח 

אמר רבי יוסי בר ? היכי דמי כירה, כופח היכי ."הרי הוא כתנור –בגפת ובעצי	 , הרי זה ככיריי	 –כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא " – גמרא

 .)"ונפיש הבליה, חבו ויש בו מקו	 שפיתת קדרה אחתכופח ארכו כר( כירה מקו	 שפיתת שתי קדרות, מקו	 שפיתת קדרה אחת –כופח : חנינא

  :)שבת לח(

  

דינו , וא	 הוסק בגפת ובעצי	. אפילו לא גרו� וקטו	, א	 הכופח הוסק בקש וגבבא דינו ככירה שמחזירי	 עליה ומשהי	 עליה – וסיעתו י"רש

  .טו	אבל משהי	 עליו אפילו אינו גרו� וק, כתנור שלא מחזירי	 עליו אפילו גרו� וקטו	

ובגפת ובעצי	 דינו כתנור שאסור אפילו , כופח שהוסק בקש וגבבא מותר לגמרי להשהות אפילו לא גר� וקט	 ודינו ככירה – �"ר, �"רמב

  .ל להחזיר"ואצ, להשהות ואפילו גר� וקט	

וכתב ! צרי� להיות מותר לגמרי, כי א	 זה כמו כירה, י בזה"ותמה עליו הב. י גריפה וקטימה"כתב שא	 הוסק בקש וגבבא מותר רק ע – טור

שהעמיד את המשנה בכירה גרופה וקטומה דווקא וכל המשנה מדברת רק במקרה זה אפילו , ש שפסק כרב אדא בר אהבה לעיל"שאולי סבר כרא

  .כשהוסק בקש וגבבא

� משמע שאפילו "בר. (ינו כתנורבגפת ובעצי	 ד, שהוסק בקש ובגבבא דינו ככירה) מקו	 שפיתת קדרה אחת(ולכ� כופח , פסק כגמרא – מחבר

  )בזמ� התלמוד נאסר רק תנור של נחתומי	

  

  סמיכה בתנור ובכופח

ומדובר שאסור לסמו� רק . (אי� סומכי	 לו בשבת, כי כל שאי� מחזירי	 עליו, אסור לסמו� לתנור ולכופח שהוסק בגפת ובעצי	 – �"רמב

  ) המדורהכי בלא זה מותר לסמו� אפילו כנגד , ב"כשחמי	 בחו	 שיס

  .שלכופח מותר לסמו� כל שהוא גרו� וקטו	 ורק לתנור אסור, נחלקו עליו קצת מפרשי	 – א"מ בש� הרשב"מ

  

  ג גחלים"הטמנה ע

ולא בתב� ולא בזגי� . בי� לחי� בי� יבשי�, ולא בחול, ולא בסיד, לא במלח, ולא בזבל, אי� טומני� לא בגפת? במה טומני� ובמה אי� טומני�– משנה

  ."אבל טומני� בה� כשה� יבשי�, מוכי� ולא בעשבי� בזמ� שה� לחי�ולא ב

מנו כא� את הדברי	 שמוסיפי	 הבל , שמא יטמי� ברמ& שיש בה גחלת? אי� טומני	 בדבר המוסי� הבל:) לד(מפני שאמרו חכמי	  – י"רש

  .ואסור לטמו� בה	

  

ודינ�  ואי� חילוק בי� שהיה להטמנה, ל ויש חשש שיחתה בגחלי	ואז מוסי� הב, שהה בתו$ בגחלי�ממדובר שבסוגיתנו  – ה"ראבי, י"רש

מותר לטמנו בדבר המוסי� הבל מבעוד , ולכ� מאכל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי שמותר להשהותו על כירה אפילו שאינה גרופה וקטומה, שוה

  .ממקומ	שזה מפני שאינו מנענע את הגחלי	 ואינו מתכוו� עליה	 ולא מזיז	 , והסביר המרדכי. יו�

וכא� מדובר כששהה , יש חילוק בי� שהיה להטמנה – ג"סמ, ספר התרומה, ש"רא, בש� רבנו האי גאו� ורבנו אפרי� גאו� �"ר, �"רמב, תוספות

מ "מ, פ שמוסי� הבל"וכשגרו� וקטו	 אע, ואי� שולי הקדרה נוגעי	 בגחלי	, ב"והקדרה יושבת תלויה עליו או באבני� וכיו, על כסא של ברזל
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ל שאסור להטמי� "כי קי, הטמנה בגחלי� דברי הכל אסור, אבל. ומראה שאי� בדעתו לחתות בגחלי	, בעיה היא רק שמא יחתה בגחלי�ה

  .בדבר המוסי� הבל

כא� מדובר על להשהות וכשמוסי� הבל יש בעיה , ועוד! כי רואי	 שג	 כירה גרופה וקטומה מוסיפה הבל, י"רשפרוש � דחו את "התוספות והר

  )ועיי� בעני� ההטמנה עוד לקמ� באריכות. (בהטמנה ולא בשהיהרק 

  

  הטמנה במקצת – ג הגחלי� ממש א$ לא בתוכ�"השהיה עההלכה ב

  .פ ששולי הקדרה נוגעי	 בגחלי	"כי אינו מנענע את הגחלי	 ולא מתכוו� עליה	 ולא מזיז	 ממקומ	 אע, מותר – מרדכי בש� אור זרוע

�  .ה יחלקו ג	 על די� זה"י וראבי"ולכ� כל החולקי	 על רש, ה"וראביי "ז סובר כרש"האו – בית יוס

ז לרוב הראשוני	 וג	 "לכ� אי� מחלוקת בי� האו! כי הטמנה זה רק כשמכסי	 אותו מלמעלה וכא� לא מכוסה כלל, י"חלק על הב – דרכי משה

  .לשיטת	 יהיה מותר להניח על גחלי	 ממש

  

שא	 שולי הקדרה נוגעי	 , ב"ובאר המ, שבהטמנה על גבי גחלי	 ממש לדברי הכל אסור, ת יוס�פסק כרוב הראשוני	 וכדבריו בבי – מחבר

  .שהטמנה במקצת שמה הטמנה ואסור אפילו במבושל כל צרכובגחלי	 מקרי הטמנה 

, רא הטמנהלא נק, ג האש ממש"אפילו היא עומדת ע, שכל זמ� שהקדרה מגולה למעלה, פסק כדבריו בדרכי משה וחלק על המחבר – א"רמ

יסיר הישראל בזהירות , וא� אי� גוי. שלא ינענע את הגחלי	 ויגרו	 להבערה, י גוי"אלא שיש להסירו ע, וכ� נוהגי	. אסור, ורק כשמכוסה לגמרי

וזהו פסיק כי ודאי יחתה בגחלי	 , שא	 יש גחלי	 סביב הקדרה ודאי אסור, א"גוכתב המ. ומותר, דבר שאי� מתכוו� הוא, ואז ג	 א	 ינענע, רבה

  .רישיה

י אינו "שלצור$ שבת יש להתיר ע, ב"והכריע המ, י גוי אסור להסירו"וכתבו שאפילו ע, א הביא שיטות שחלקו על זה"המג – משנה ברורה

  .כי זהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה שאסור מדרבנ�, יהודי

  

  הטמנה לצור$ מחר

א� לצור� מחר מותרת ואי� לגזור כא� שמא , ה לצור� הלילה היא זו שאסורההטמנ – מרדכי, ר בנימי�"ר ישעיה והר"שבלי הקלט בש� הר

כי אז כשירצה להוציאה למחרת ימצא גחלי	 בוערות ויהיה אסור , י להיזהר שלא תעמוד הקדרה ממש על הגחלי	"וכתב הב. יטמי� ברמ*

אמנ	 יש אחרוני	 החולקי	 . [אפילו לומר לגוי להוציאה אסר" יראי	"וה. כי יניע את הגחלי	 וקרוב לבוא לידי חיוב משו	 הבערה, להוציאה

  ]א"רנז ס' ע בס"וע, כפי שיבואר בסימ� הבא, על זה

  

  שכח ושהה דבר שאסור להשהותו על האש בשבת שאינה גרופה או קטומה

  )איף וסיעתו אפילו כשהגיע למאכל בן דרוס"ולרי, י וסיעתו כשלא התבשל כלל או לא הגיע למאכל בן דרוסאי"לרש(

המבשל : למחר נפק דרש להו. ישתיק ולא אמר ליה ולא מידיא? ג כירה ובשלה בשבת מהו"שכח קדרה ע: בעו מיניה מרבי חייא בר אבא" – גמרא

  ?מאי ולא שנא. ולא שנא, לא יאכל –במזיד , יאכל –בשוגג , בשבת

  .במזיד נמי יאכל –אבל האי דלא קא עביד מעשה , א יאכלל –במזיד , מבשל הוא דקא עביד מעשה: רבה ורב יוס� דאמרי תרווייהו להיתירא

  ...בשוגג נמי לא יאכל –אבל האי דאתי לאיערומי , בשוגג יאכל –מבשל הוא דלא אתי לאיערומי : רב נחמ� בר יצחק אמר לאיסורא

 –במזיד , יאכל –בשוגג , בשבתבתחילה היו אומרי� המבשל : דאמר רב יהודה בר שמואל אמר רבי אבא אמר רב כהנא אמר רב? מאי גזירתא

  ...חזרו וקנסו על השוכח –משרבו משהי� במזיד ואומרי� שכחי� אנו . והוא הדי� לשוכח, לא יאכל

כשהל� רבי יוסי לציפורי מצא חמי� : דאמר שמואל בר נת� אמר רבי חנינא, תא שמע – ?מי קנסוהו רבנ� או לא, עבר ושהה מאי: איבעיא להו

שאסר לה	 ( לשבת הבאה, לא –? לאו לאותו שבת ,מאי. ואסר לה�, ביצי	 מצומקות שנשתהו על גבי כירה, ולא אסר לה� – שנשתהו על גבי כירה

  .)שבת לח)...". (א� באכילה מותרי	 כבר עכשיו, לעשות כ� לכתחילה בשבת הבאה

  

שיח ' שנלמד מדיני המבשל בשבת בס(צרכו  והבעיה הראשונה עוסקת כשלא התבשל כל" שכח ושהה"גורסי	 בשאלה השניה  – �"רמב, �"רי

  .ולא איפשטיא ולקולא) כי כא� לא מבשל כלל, שלא יכול להילמד מדיני מבשל בשבת(והשניה כשהתבשל ומצטמק ויפה ) א"ס

כל צרכו  א� הוא תבשיל שלא בישל, וא� שכח. ש וימתי� בכדי שייעשו"אסור לאוכלו עד מוצ, ושההבמזיד תבשיל שאסור לשהותו ועבר : לכ�

  .ת עצמהאכלו מיד בשב, וא� בישל כל צרכו ומצטמק ויפה לו, ש"ימתי� עד מוצ

  )יש לחלק בי� שוגג למזיד, אבל א	 התבשל כבר כל צרכו ומצטמק ויפה לו, דעת	 שמה שהשוותה הגמרא בי� שכח לעבר ושהה זה דוקא כשלא התבשל כל צרכו(

ואי� הבדל בי� שוגג , לאחר הגזרה הא	 כשעבר ושהה נאסר באכילה ג	 לבני ביתו, שאלהשתי הבעיות בגמרא מכוונות לאותה  – טור, ש"רא

  .ש להחמיר לאסור לכול	 אפילו לא למי ששהה בשבילו"ופסק הרא. ומזיד בזה

  )'בשוגג יאכל במזיד לא יאכל'כי הגמרא מביאה ראיה מ', שכח'פ שכתוב "ש שג	 השאלה הראשונה במזיד אע"דעת הרא(

  .אבל לאחרי	 מותר, ור רק לואס – מרדכי

  

מותר לאכלו אפילו מצטמק ויפה , א	 התבשל כל צרכו, )ב"מ –ש א	 עשה בשוגג "וכ(ולכ� א	 שכח ושהה קדרה , 	"� וכרמב"פסק כרי – מחבר

ש "שניה	 עד למוצוא	 עבר ושהה במזיד אסור ב). א"מג(ש לכל העול	 ובודאי למי שבושל בשבילו "וא	 לא התבשל כל צרכו אסור עד למוצ, לו
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ב לאסור "סת	 המ' ק כ"רנד ס' ובס. ג שבשכח מתיר"י שאוסר בכדי שייעשו אפילו בשכח ולא רק בעבר ושהה ולפמ"ב הביא מחלוקת בי� הגהות אשר"ובמ, א"רמ( בכדי שייעשו

  ).י"כהגהות אשר

נאסר לכל העול	 עד , כח מאכל שהתבשל קצתולכ� א	 ש, שכל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי מותר להשהותו י וסיעתו"א את רש"והביא כי

  .ש"תמיד אסור עד למוצ, אבל א	 עבר במזיד, ש"למוצ

  .י וסיעתו"נהגו להקל כרש – א"רמ

  .כי רבו העומדי	 בשיטה זו, לעני� בדיעבד יש להורות שמאכל ב� דרוסאי נחשב כשליש בישול לעני� זה – ב"מ

  

  ?נאסר באכילה החזיר על כירה שאינה גרופה וקטומה בשוגג הא�

. כ ממלאכה זו"ע הא	 לדמות זאת לעבר ושהה או שכח שאסור או שכא� כבר נתק� המאכל לאכילה ואינו נהנה כ"נשאר בצ – י"הגהות אשר

  .ודאי שמותר, ולכ� א	 הגוי החזיר על הכירה

  .כל עוד שלא כתוב מפורש שמותר, אסור לאכלו – מרדכי

  א"רמ

 .וא	 התבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו מותר, 	 בשביל ישראל דינו כשכח ושהה"כושא	 החזיר	 ע, י"פסק כהגהות אשר .1

  .אבל א	 מצטמק ורע לו מותר, כי בספק דאורייתא הולכי	 לחומרא, א	 החזירו ישראל אפילו בשוגג אסור .2

וזה שתי סיבות , שוגגכיו� שהיה מבושל כל צרכו והוא , לאחרי	 מותר במצטמק ויפה לו, א	 החזירו ישראל בשוגג – מג� אברה�

  .ודוקא שלא מבני ביתו. להתיר

  .אי� להחמיר בדיעבד כשהחזיר בשוגג, אחרת, אסור לאוכלו, רק א	 החזרה אסורה לדברי הכל – באור הלכה

  

  'סעי� ב

, תני	 עליה תבשילנו) ירושלמי –ה גללי גסה "ה, 	"רמב –ה גללי בהמה דקה "ה(שהסיקוה בקש ובגבבא ) נותני	 קדרה לתוכה(כירה " – משנה

  ).שמכבה את הגחלי	 ומקרר אות	( או עד שית� את האפר) את הגחלי	( שיגרו�ובעצי	 לא ית� עד ) פסולת של שומשמי�(בגפת 

א� : ה אומרי	"וב, )שנראה כמבשל(נוטלי	 ולא מחזירי	 : ש אומרי	"ב. ה אומרי	 חמי� ותבשיל"וב, ש אומרי	 חמי� אבל לא תבשיל"ב

  :)שבת לו)". (ל וגרו�הואי(מחזירי	 

: דאמר רבי אושעיא ,א� מחזירי� אפילו בשבת: וא� רבי אושעיא סבר ".מחזירי	 אפילו בשבת, לדברי האומר מחזירי	: אמר רב ששת" – גמרא

נו לו את הכוס ומזג, של חמי� מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה )סיר קט�( והעלנו לו קומקמוס, פע	 אחת היינו עומדי	 לעילא מרבי חייא רבה

  :)שבת לח( ."ולא אמר לנו דבר, והחזרנוהו למקומו

, אבל ביו	 שבת בבוקר אולי לא נתיר להחזיר, שאז מוכח שמחזיר לצור� שבת, היה אפשר לומר שמה שמותר להחזיר זה רק משחשכה – י"רש

  .ל שג	 אז מותר להחזיר"קמ, כי לא מוכחא מילתא למה מחזיר ונחשב כמטמי� לכתחילה

כ בשהייה שש	 ודאי משהה בעודה רותחת "משא, שמא תצטנ� ויחתה בגחלי� משחשכהעיקר איסור חזרה הוא לפני שבת מטע	  – ספותתו

  .ועיקר מחלוקת	 היא בחול, ש אסור א� בחול"ה מותר להחזיר בי� בחול ובי� בשבת ולב"ולב, ולכ� עיקר המחלוקת בחול. ולא יחתה

  

כי ברגע שהתבשל , ולא משו	 מבשל. (שמא יחתה בגחלי	 – ה"דעת תוספות ורז ?)ג"שבת פ' ר שמח הלפ האו"ע( מדוע אסור איסור חזרה

שמא יבוא להחזיר , משו	 חשש מבשל – �"רמב) ולפני כ� לא יוריד כלל שאינו מבושל, :כמאכל ב� דרוסאי אי� בו משו	 בישול לדעת תוספות לו

  .עוד שלא מבושל כל צרכו יש בו משו	 בישול אחר בישולוזה לשיטתו שכל , א� כשלא מבושל המאכל כל צרכו

  

  שישאר רותח: 1תנאי החזרה 

מ א	 לא הצטנ� "מ. ג כירה ומצטמק הוי כמבשל גמור"כשהחזירו ע, כל שרובו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונ� – ר יונה"בש� הר רבנו ירוח�

  .מותר להחזיר, אלא שינה מרתיחתו קצת

  

  שיעור מאכל בן דרוסאיהגיע ל: 2תנאי החזרה 

, ולאו דוקא א	 הגיע מבעוד יו	. (אסור, וא	 לא, מותר להחזיר, א	 כשמוריד הגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי – א"� והרשב"מ בש� רמב"מ

  )אלא אפילו הגיע משחשיכה לשיעור בישול זה

לא יחזיר א	 , אבל א	 לא הגיע, של מאכל ב� דרוסאילשיעור  כשהגיע מבעוד יו�מה שמותר להחזיר זה דוקא  – ר יונה"בש� הר רבנו ירוח�

  .נטל

וכתב שאולי כוונתו שמסלקו מיד ? התבשיל מבושל, מ עכשיו כשמוריד"מ, י או משחשיכה"שלא מוב� מה ההבדל א	 בושל מבעו, י הקשה"הב

  .ע"ואז אסור להחזירו לכו, לא יגיע ג	 כשיטלו, ד לפני שבת"ואז א	 הגיע לשיעור מאב, משחשיכה

  .ולא מספיק שיעור של מאכל ב� דרוסאי, כשהמאכל בושל כבר כל צרכוכל מה שמותר להחזיר זה  –) ד"שיח ס' ע בעני� זה בס"ע( טור

  

  על גבה: 3תנאי החזרה 
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  .)שבת לז". (אסור –אבל תוכה , לא שנו אלא על גבה: אמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב" – גמרא

משמע ששולי הקדרה מונחי	 על דפנות הכירה וממלאי	 את חללה כל  ועל גבה, הכירה קרקעיתג "מע שהקדרה מונחת עמש בתוכה –.) לז( י"רש

  .עוד שלא נוגעת הכירה בקרקעית הכירה

משמע על שפתה או על כיסוי שעל חללה כ�  על גבהואילו , אפילו לא מגיעי	 לקרקע, ממלאי	 את חללהמשמע ששולי הקדרה  בתוכה – טור

  .	 חלק מהקדרה לא נמצא בכירהששו

  

  עודה בידו ודעתו להחזירה: 4,5תנאי החזרה 

רבי תדאי : אמר רב אמי. אסור –אבל הניח� על גבי קרקע , לא שנו אלא שעוד� בידו: אמר רבי זריקא אמר רבי אבא אמר רבי תדאי" – גמרא

פליגי בה רב דימי ורב שמואל בר  .מותר –הניחה על גבי קרקע  אפילו: אלא הכי אמר רבי חייא אמר רבי יוחנ�, לגרמיה הוא דעבד – דעבד

  .נמי מותר הניח� על גבי קרקע: וחד אמר. אסור –על גבי קרקע , מותר –עוד� בידו : חד אמר. ותרוייהו משמיה דרבי אלעזר אמרי, יהודה

, מכלל דעל גבי קרקע. אסור –ל אי� דעתו להחזיר אב, לא אמר� אלא שדעתו להחזיר –הא דאמרת עוד� בידו מותר : אמר חזקיה משמיה דאביי

לא אמר� אלא שאי� דעתו  –הא דאמרת על גבי קרקע אסור : אמר חזקיה משמיה דאביי, איכא דאמרי. אסור –א� על פי שדעתו להחזיר 

  .מותר �א� על פי שאי� דעתו להחזיר , מכלל שבעוד� בידו. מותר –אבל דעתו להחזיר , להחזיר

  :)שבת לח( ."תיקו? פינ� ממיח� למיח� מהו: בעי רב אשי? הניח� על גבי מטה מהו? תלא� במקל מהו: הבעי רבי ירמי

  

, שמה שמותר כשעודו בידו זה רק כשבדעתו היה להחזיר הלכה כלישנא קמא – טור , מ בש� הגאוני�"מ, �"רמב, רבנו ירוח�, ש"רא, �"רי

מ בספק שעלול להגיע לאיסור "מ, פ שלישנא בתרא מקלה יותר"שאע, �"וכתב הר. מיד אסורג קרקע ת"וא	 הניח ע. אבל אי� דעתו להחזיר אסור

  .תורה יש להחמיר

כי , מ"ג קרקע מותר בכ"וא	 לא הניח ע, ג קרקע ודעתו להחזיר מותר"שא	 מניח ע, הלכה כלישנא בתרא שמקלה – מ בש� ספר התרומה"הגה

  .בשל סופרי	 הל� אחר המקל

ומשמע בבית יוס� . ולא הזכיר כלל החילוק א	 בדעתו להחזיר או לא, וא	 לא מותר, ג קרקע אסור"החילוק שא	 הניח עכתב רק את  – �"רמב

  .כי ספק דרבנ� לקולא, שפסק להקל בזה ובכל שאר הפסקות של הגמרא

לא הזכיר  – �"רמב. שבארנו לעילכי ספק לחומרא כפי , אסור להחזיר – רבנו ירוח�, �"רי: ג מקל או מטה או פינהו ממיח� למיח�"הניח ע

  .כי רוב האמוראי	 סוברי	 כ�, אבל בקרקע החמיר, כי ספק דרבנ� לקולא, ולכ� משמע שמקל, דברי	 אלו

שאז , משמע מהירושלמי שכל הדיוני	 כא� לגבי הנחה על קרקע ודעתו להחזיר ה	 רק כשסילק� מהאש לפני שבת ובא להחזיר בשבת – �"ר

וכל מה שמותר זה בכירה גרופה . ג קרקע מותר להחזירו"אפילו הניחו ע, אבל א	 נטלו משחשיכה, דשה לכתחילה בשבתכאילו יוצר הטמנה ח

  .וקטומה

�  ).	"ש ורמב"רא, תוספות(אי� כ� דעת רוב הראשוני	  – בית יוס

כל עוד שהוא , ג קרקע"אפילו הניחו ע שדינו ככירה גרופה וקטומה, ומחזירי	 לתנור שלנו, �"רבי	 נוהגי	 להקל בזה כדעת הר – דרכי משה

  .ח�

  

  הלכה

, ב"שיס( א� היא רותחתמותר להחזירה , )כרב ששת(אפילו בשבת , ונטל הקדרה מעליה השהיא גרופה וקטומשכירה , פסק כגמרא – מחבר

אבל , ודוקא על גבה של הכירה) מותר, ממיח� למיח�ולכ� א	 הניח על מקל או מטה או פינה , 	"כרמב( ג קרקע"ולא הניחה ע, )כרבנו יונה

  ).שמניח על קרקעיתה, י"כרש –ב "א ומ"מג( לתוכה אסור

רק שלא התכוו� , אבל א	 עודה בידו. בכל זאת אסור, ב"ג קרקע בניגוד לדעת בעה"ג	 א	 אד	 אחר זר לקח את הקדרה והניחה ע – א"רעק

  .זה תלוי במחלוקת הראשוני	, להחזיר

שמא יחתה בגחלי	  –) ש	 בש	 ספר הישר( שער הציו�. מיחזי כמבשל –) �"י ור"פ רש"ע' ק לז"א ס"ס( ב"מ ?ק"מותר להחזיר רק כשגולמה 

  .בחזרתו

  .שנראה כמבשל – �"א ור"ב בש� רשב"מ ?למה אסור להחזיר לתו$ הכירה

  

  א"רמ

כרוב  שיהיה בדעתו להחזירהוכ� שחייב , כדעת רבנו ירוח	, אבל הניחה על מקל או מיטה אסור, עודה בידופסק את התנאי	 של  .1

אפילו ( ואז מותר להחזירו אפילו לכירה אחרת, שהתבשיל חייב להיות מבושל כל צרכו, וכטור, ק המחמירה"הראשוני	 שפסקו כל

  .אבל א	 לא מבושל כל צרכו אסור אפילו לאותה כירה, )א"מג –הבלה גדול יותר 

ודעתו ' ג ספסל וכד"וכ� כשהניח ע, פ שלא התכוו� להחזיר"שעודה בידו אעיש להקל בעת הצור� כ, בגלל שיש חולקי	 – ל"באה, ב"מ

  ).שער הציו�(כי קשה להקל כנגד המחבר , אפילו כוונתו להחזיר, ג קרקע ודאי אסור"אבל א	 הניח ע. להחזיר

כי כשמעביר , על זה ואמנ� קשה. א אסור כמו מקל או מיטה"ולרמ, ע מותר כי זה לא קרקע"לשו – א"מג :די� פינה ממיח� למיח�

ג פרש בפרושו "והפמ? הרי אסור משו	 בישול, ואי� מותר להחזיר אותו, ע הוא נידו� כצונ�"לפי שיטת השו, את המאכל לכלי שני
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 – צ"שעה, ב"מ. שמדובר בדבר יבשא כתב "והחזו. ע שהעבירו לכלי ריק אחר שכבר על האש"שמדובר לשו, ראש יוס� על מסכת שבת

 .כשבדעתו להחזיר, מקלי	 ולהתיר להחזיר כשהעביר ממיח	 למיח	יש לסמו� על ה

, אבל א� הצטננה לגמרי. אלא מספיק שתישאר חמה קצת ומותר להחזירה, הקדרה לא חייבת רותחת, ו"שיח סט' א בס"לפי הרמ .2

  .אסור

  .והצרי� שתהיה רותחת מדי� תנאי החזרה, חלק – ח"ב

 .כי אחרת זה נראה כהנחה לכתחילה, צרי� שיהיה ח	 קצת א� ביבש מבושל כל צרכו –) ה"ס( מג� אברה�

, שכל התנאי	 האלו מחויבי	 כאשר נטל הקדרה לפני שבת ובא להחזירה בשבת כי זה נראה כהטמנה חדשה, �"א את הר"הביא כי .3

בכירה ) א"חזו –ר צרי� שבדעתו להחזי, ב"מ –אפילו אי� דעתו להחזיר ( ג קרקע"א� נטל בשבת מותר להחזירה אפילו הניחה עאבל 

להקל שיש לה	 די� כירה גרופה וקטומה ) כלבו �כ "ואי� חומ	 רב כ, שפתוחי	 מ� הצד(וכ� נוהגי	 בתנורי	 שלנו . גרופה וקטומה

כי ( וטוב להחמיר). ב"מ –ויש להחמיר בתנור של נחתומי	 שח	 כל הזמ� וחומו רב , ל חולק ומשוה תנורי	 שלנו לשל הגמרא"ורש(

  .)ב הראשוני� כ�אי� דעת רו

  .כי יש בזה בישול חדש, ע אסור להחזיר"א� התקררה הקדרה לכו, אבל ג� לדעה מקלה זו

כי כיו� שהתקרר בטלה השהייה , פ שלא שיי� בו עוד בישול"אע, אפילו בדבר יבש מבושל אסור א� התקרר לגמרי –מג� אברה� 

  .ונראה כנות� לכתחילה בשבת, הראשונה

, אבל ביבש מותר להטמי� לדעה זו, וכתב שמה שאסור כשהתקרר זה רק בלח ומשו	 בישול, א"חלק על המג – א"פ הגר"באור הלכה ע

  .א� א	 התקרר

ג קרקע ואפילו א	 לא היה בדעתו "נראה שבפלאטה אפשר להקל להחזיר עליה אפילו א	 הניח ע: יתמלהחזרה על פלאטה חש

מ "א� מ, כ כתב להתיר כ�"ג בשש"ואפילו בח, ג קרקע"כתחילה מאכל מבושל עכי יש מתירי	 לתת ל, א"להחזיר ואפילו לשיטת החזו

  .ג קרקע ובא להחזיר ודאי שמותר"וא	 הניחו ע, כתב שטוב להחמיר

כי כשמכניס לתו� , ק"אסור אפילו למי שסובר שכירה חשמלית דינה ככירה גו: )שאי� בו טרמוסטט(תנור שבימינו תו$ החזרה ל

  .כמחזיר לתו� הכירה וזה ודאי אסור זה נחשב כמניח, התנור

פ מה שכתב לקמ� שמותר לתת מעזיבה על הכירה ועליה את "ב יש להתיר ע"א והמ"לפי המג, א� סלילי החשמל של התנור מכוסי�

  .ג הכירה ולא בתוכה"כתב שכל ההתר ש	 זה רק ע א"א$ החזו. וזה מותר א� בתו� התנור, )ע בזה לקמ�"ע(ה כא� "כ ה"וא, המאכל

שאז לא מניח בתו$ הכירה ולא מיחזי , רק א� ישאיר את הדלת פתוחה, פ תנאי ההחזרה"ע, ויש להקל להחזיר לתנור לכתחילה

 .כמבשל

  .כי זה נראה כתחילת הטמנה, אסור להניחו בכרי	 ובכסתות, שא	 הוציא מאכל מהתנור בשבת , א"מ כי"הביא דברי הגה .4

  .א	 הוא פתוח מלמעלה מותר – ז"ט

  

  החזרה בכירה שאינה גרופה וקטומהאיסור 

, נותני	 עליה תבשיל) ירושלמי –ה גללי גסה "ה, 	"רמב –ה גללי בהמה דקה "ה(שהסיקוה בקש ובגבבא ) נותני	 קדרה לתוכה(כירה " – משנה

  ).אות	שמכבה את הגחלי	 ומקרר ( או עד שית� את האפר) את הגחלי	( שיגרו�ובעצי	 לא ית� עד ) פסולת של שומשמי�(בגפת 

�  .� מפורש"פ הרמב"וכ. ע להחזיר אסור בלא גרופה וקטומה ורק בלשהות מתלבטת הגמרא"שלכו, פשוט הדבר מהמשנה – בית יוס

  .אפילו מצטמק ורע לו אסור להחזיר כשאינה גרופה וקטומה – �"ר

  

  על הכירה מבעוד יו� סמו$ לחשיכההחזרה 

א� נטלה מ� הכירה והתקררה ש, כירה כזו להחזיר לא רק בשבת אלא אפילו מבעוד יו	אסור ב – פ הטור"ג וכ"מרדכי וסמ, ש"רא, תוספות

אבל בלא גרופה וקטומה , ה היא לגבי גרופה וקטומה"ש וב"כי מחלוקת ב, אסור להחזירה אפילו מבעוד יו	, ואי� סיכוי שתרתח מבעוד יו�

מדברי רב ששת ומוכיחי� זאת . ר על כירה שאינה גרופה וקטומהכ יחזי"כי גוזרי	 שמא יטעה ובשבת ג, ש שלא מחזירי	"ה לב"מודי	 ב

משמע שבאינה גרופה וקטומה אסור להחזיר א	 , משמע שעיקר המחלוקת לגבי מבעוד יו	, מחזירי	 אפילו בשבת, שלדברי האומר מחזירי	

  .וכ� א	 נטלו בשבת, נטלו מבעוד יו	

ובערב שבת מותר להחזיר א� ירתח לפני , ה גרופה וקטומה אפילו הוא רותחשבשבת אסור להחזיר לכירה שאינ, ש משבת"ובזה חלוק ער

  .כניסת שבת

, שכיו� שהמאכל לא מתבשל על הכירה, זה רק במאכל שהתבשל כבר, כל מה שאמרנו כא� שאסור להחזיר א� נטל והתקררש, ש"כתב הראו

כי , ע להחזיר כל היו�"מותר לכו, אבל א� לא התבשל עדיי�, נראה כתחילת שהיה ויש חשש שיחזיר בשבת על כירה שאינה גרופה וקטומה

  .אי� חשש שיטעה ויחזיר בשבת מה שאינו מבושל ויעבור על איסור בישול

  .אפילו אינה גרופה וקטומה, חלקו על התוספות וכתבו שמבעוד יו	 מותר להניח הכל – �"ר, �"רמב, י"רש

כ שא	 התקררה הקדרה לא תספיק "א	 הוא סמו� כ, שהוא קבלת שבת" ברכו"מו� לשסמו� לחשיכה או ס, הביא את שיטת התוספות – א"רמ

, ג קרקע"אבל לעני� דעתו להחזיר והנחה ע(שאסור להחזירה לכירה שאינה גרופה וקטומה , די� החזרתה כמו בשבת עצמה, לרתוח לפני השבת

 �  .כ"א� טוב להחמיר במקו	 שאי� צור� כ, הקלוכתב שהמנהג ל, י"והביא כיש מקלי� את רש). א"גר –לא שיי� להחמיר כא
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זה דוקא כשהתבשל המאכל כל צרכו ומניח את הקדרה לשמור את , כל מה שאסור להחזיר כשאי� שהות שתרתח, ש"פסק כרא – מג� אברה�

  .ישולכי ודאי יעבור על איסור ב, אבל כל זמ� שלא התבשלה נוטלה ומחזירה כרצונו ואי� חשש שיבוא להחזירה בשבת, חומה

  .ג וסיעתו שאי� לחלק כלל בי� התבשל ללא התבשל ותמיד אסור להחזירו לכירה שאינה גרופה וקטומה"פ הסמ"פסק ע – ח"ב

  .א"אפילו לכירה שאינה גרופה וקטומה וכמו שראינו בס, ע"מאכל חי לחלוטי� מותר להחזירו לכו – ב"מ, מג� אברה� :די� מאכל חי

  

  ודין החזרה לכופח) התלמוד שהיה בזמן(איסור החזרה לתנור 

הרי  –בגפת ובעצי	 , הרי זה ככיריי	 –כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא . בי� מעל גביו, תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא ית� בי� מתוכו" – גמרא

 .שמשמע בגמרא שבתנור ובכופח אי� הבדל בי� גריפה לקטימה, א"וראינו בס:) שבת לח". (הוא כתנור

, פ שגר� וכיסה"אע, ולא לכופח שהוסק בגפת או בעצי	) כמו כירה לא גרופה וקטומה(אי� מחזירי	 לא לתנור  – �"ר, א"ברש, �"רמב, �"רמב

  .מפני שהבל	 ח	 ביותר

�ולכ� היו שנהגו . ש"ע. כי ה	 רחבי	 יותר, אפשר שתנורי	 שלנו דינ	 ככירה גרופה וקטומה, פ מה שכתבנו לעיל בש	 הכלבו"ע – בית יוס

, � בש� הירושלמי לעיל שהתיר"פ הר"ג קרקע ע"ואפילו הניחו ע, רופה וקטומהלתו$ תנור בשבת וסומכי� על זה שהוא ככירה ג להחזיר

  .ואפילו מאכל קר

, י שג	 ביו	 המחרת"וכפרש, מתייחסי	 רק לכירה גרופה וקטומה, "מחזירי	 אפילו בשבת"אפשר שדברי רב ששת , י"מ לא התיר זאת הב"מ

  .שרוב הראשוני	 חלקו על הירושלמי הזה, ועוד, הדי� כ� ולא לתנור, היינו שבת

כל עוד שהוא , ג קרקע"אפילו הניחו עשדינו ככירה גרופה וקטומה , ומחזירי	 לתנור שלנו, �"רבי	 נוהגי	 להקל בזה כדעת הר – דרכי משה

  .ח�

  

  .שהוסק בגפת או בעצי	 ה לכופח"	 שלתנור לא מחזירי	 אפילו הוא גרו� וקטו	 וה"פסק כרמב – מחבר

  )א לגבי תנורי	 שלנו"ועיי� לעיל בפסק הרמ. (ב מותר אפילו בשבת"אבל אי� היס, ב"וכל זה דוקא כשיס, הוסי� שאסור אפילו לסמו� לו – א"רמ

  .בעצמו א"דינ	 ככירה ועיי� לעיל עוד בדברי הרמ, אבל תנורי	 שלנו שפתוחי	 מ� הצד, כל זה בתנורי	 שהיו בזמ� התלמוד – ז"ט

  

  'ה', סעיפי	 ג

  ג קדרה ריקנית או קדרה מלאה"חימום מאכלים בשבת ע

על הכירה ) משו	 מלב�(יכול להניח קדרה ריקה ישנה , וק	 בבוקר וראה שהקדיחה תבשילו, א	 הניח קדרה ע	 תבשיל מערב שבת – מרדכי

כי , אבל יזהר שלא ישי	 קדרה ריקה חדשה, )ר להחזיר עליהשמות(ואז הכירה נחשבת כגרופה וקטומה , ולהחזיר את הקדרה על הקדרה הריקה

�כפי , כי אז אסור להחזיר יותר וכ� שתהיה רותחת ,שלא יניח את קדרתו על הקרקע עד שמחזיר אותהוכ� , אז מלב� אותה ועובר על איסור מלב

  .ב"שראינו לעיל בס

  )ב דברי הדרכי משה עוד בזה"י� לעיל בסועי. (ג הקרקע יכול להחזיר"מותר להקל שג	 א	 נתנה ע – דרכי משה

  

  :)שבת מ...". (תנו רבנ� מביא אד	 קיתו� של מי	 ומניחו כנגד המדורה" – גמרא

, לחממו שהתבשל כבר מערב שבת כל צרכו) שאי� בו כלל רוטב(ש '"מותר לתת על פי קדרת חמי� בשבת תבשיל כגו� פנאדי – א"� בש� הרשב"ר

פ שהקדרה על האש ולכ� אי� חשש שיחתה "אע) היינו קדרה ע	 תבשיל מבושל על גבי קדרה שעל האש(בישול בכ�  לפי שאי� דר�, ב"פ שיס"ואע

  .אפילו בדבר שאינו מוסי� הבל, אבל להטמי� תחת הבגדי	 משחשיכה אסור, בגחלי	

כי מוכח , ל שהוא מבושל ומצטמק ורע לוכ, על גבי כירה או כסא של ברזל ג כירה ישירות"עמותר לחמ	 תבשיל שאי� דר� לאפות אותו  – �"ר

  .כי דר� לאפות בו, אבל לתו� תנור אסור, ודוקא על כירה או כסא של ברזל. אלא לצור� חימו	, שאי� זה לצור� בישול

�� בעצמו"כ להתר לר"ש שאי� הדבר ברור כ"וכ, כדי שלא יבואו להתיר את האסור, �"מ יש לאסור להניח ישר על הכירה שלא כר"מ – בית יוס.  

  .י לאסור להניח ישירות על הכירה מדובר בדבר קר"ודברי הב, מבושל שיצא מהתנור על הכירה ישירות מותר ח�להניח דבר  – דרכי משה

  

  מחבר

פ "ע. (פ כללי החזרה"אלא רק להחזיר ע, פסק כמרדכי שאסור להניח בשבת מאכל על קדרה ריקנית שעל כירה שאינה גרופה וקטומה .1

  )ג קרקע וכ� א	 לא הצטנ� לגמרי"	 להקל א� א	 נתנה עא נוהגי"הרמ

אפילו התחתונה עומדת על האש ממש , ג קדרה"ע) אפילו קר(שמותר להניח קדרה של דבר מבושל , א"� בש	 הרשב"פסק את דברי הר .2

וש� כתב שמותר , השהוכרע ש	 כדעה ראשונ', ח� 'ז' שיח ס' וכ� פסק ג	 בס. וזה עדי� מכירה גרופה וקטומה, ב"וחמה בחו� שיס

ה "וכמוב� שה. (ש"ע. ו"ט' פ ס"א מותר כל עוד שח	 קצת ע"ולרמ). משו	 מבשל, אבל קר אסור( בצורה זו ג� להניח מאכל לח רותח

  )ג קדרה"שעל פלאטה מותר להניח כ� כקדרה ע

  .א	 יש בה שומ� אסור משו	 נולד – ז"ט

שרק להחזיר התירו על , המבושל והיבש ישירות על כירה גרופה וקטומהה שאסור להניח את התבשיל "שה, פסק כבית יוס� – א"רמ
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  )א"גר –ואפילו הוא רותח ומטצמק ורע לו . (הכירה א� לא להניח מאכל חדש

  . ולכ� יש לאסור. י משמע לאסור"א$ כתב שמהב, � שכתב להתיר להניח ישירות על הכירה"הביא את דברי הר – מג� אברה�

  

משמע שאי� היא מפסיקה בי� , ג קרקע"א	 הניח את הקדרה ע, ג קדרה ריקה"ג אסר המחבר להניח ע"בס – המחברקושית הבאור הלכה על 

, ח מפורש"שיח ס' כי היא מפסיקה וכ� ג	 פסק בס, על קדרה ע	 תבשיל שאצל האש לכתחילהה פסק שמותר להניח "ואילו בס, האש לקדרה

  ?ג קדרה"כקדרה ע

  .ולכ� הקל בזה, ג כירה ישירות"שמותר לחמ	 תבשיל שאי� דר� לאפותו ע, �"ה צר� את דעת הר"המחבר בס – תרו& הדגול מרבבה

כ "וכ, ג קדרת חמי� מותר"א שרק ע"אלא סובר כרשב, �"רואי	 לקמ� שהמחבר לא סובר כלל את שיטת הר – י הבאור הלכה"דחית תרוצו ע

  .א"הגר

  

ולכ� זה לא נקרא כירה כלל ומותר לתת , ג קדרה ע	 מאכל שעומדת על האש"יח עה מדובר שמנ"בס – פ הבנת הבאור הלכה"ע ג"תרו& הפמ

אלא רק להחזיר ע	 כל דיני , נעשית הכירה ככירה גרופה וקטומה שאסור לית� עליה בשבת לכתחילה, אבל כא� שהקדרה ריקה, אפילו לכתחילה

  .החזרה הידועי	

מ חו	 הכירה עולה למעלה לקדרה "מ, ג קדרה"פ שזה כקדרה ע"בקדרה ריקנית אע – )'ק ט"לז ס' ס( א"פ הבנת החזו"תרו& הפרי מגדי� ע

אבל כשהתחתונה . ולכ� מותר רק חזרה ככל כירה גרופה וקטומה ולא הנחה לכתחילה, ונחשב כאילו מניחה על הכירה ממש, שמונחת עליה

  .ולכ� מותר, מחו	 הכירהוהחו	 עולה לעליונה מחו	 התחתונה ולא , קדרה מלאה היא בולעת את חו	 הכירה

מותר להניח את ל "שלבאה, שהעליונה תרתח לפני התחתונה, תהיה כאשר התחתונה מלאה וכבדה והעליונה קטנה מ בי� התרוצי�"הנפק

  .כי היא תרתח ישירות מחו	 הכירה ולא מחו	 הקדרה התחתונה, אסור א"ולחזו, ג קדרה"התחתונה כי זה כקדרה ע

  

ג "מה שמותר להניח ישירות ע –) 'ק לד"רנג ס' ש בס"ק כו והמחה"ז ס"שיח ס' ס( רסת המחצית השקל והדגול מרבבהפ ג"ע תרו& המג� אברה�

פ שהוא מבושל אסור ליתנו "אבל מאכל לח אע, )מאכל יבש ומבושל(קדרה שעל כירה שאינה גרופה וקטומה או על קדרה שעל האש זה דוקא צלי 

ולכ� במאכל לח אי� מותר אלא חזרה כמו שכתוב . גזרה שמא ית� אותו כשהוא קר ויבוא לידי בישול, ח	 ג כירה או קדרה שעליה ואפילו הוא"ע

  )א הקל בזה למעשה כל עוד שהוא ח	"מ המג"מ. (אבל לא נתינה לכתחילה, ג"בס

פ גרסת "וכ� ע, ז"שיח ס' וכתבו שהמחבר מכריע כדעה ראשונה בס, ב חלקו על תרו& זה של המג� אברה�"המא ו"הגר, שיח האליה רבה' בס

ג "אלא רק ע, מאכל יבש על קדרה ריקנית שעל האשולכ� ג� למחבר אסור להניח , ג"רנג ס' א בכלל לא היתה מס"קושית המג, ג ש�"הפמ

  .מיח�

  

  )'אזבסט וכד(הנחה על תנור שגגו עשוי ממעזיבה 

כי המעזיבה הופכת את התנור , )פ כללי חזרה"ע(ישר על המעזיבה מותר להחזיר , על האש מעזיבהבתנורי	 שלנו שיש כבר  –ב"מ, מג� אברה�

  .לגרו� וקטו	

  .וישי	 הקדרה עליה, )משו	 מיחזי כמבשל(להניח ג	 איזה ע* או ד� להכר  הצרי$  – ל"מהרי

תת לכתחילה זה שמותר לזה  וכל. מותר לית� אפילו לכתחילהמשמע שעל הכר כזה ל ש"פ המהרי"הבינו ע – ב"מ,) ס רנט"סו(מג� אברה� 

משמע שתבשיל יבש מבושל מותר להניח . משו� חשש בישול, ב"אבל א� התבשיל קר אסור א� יוכל להתחמ� לחו� שיס, כשהתבשיל ח�

  .אפילו קר ישירות על הד� שעל המעזיבה

ולא לתת עליו לכתחילה , עליו וכתב שהד� והמעזיבה הופכי	 את התנור לגרו� וקטו	 ומותר רק להחזיר, א"חלק על המג –) ס רנט"סו( א"רעק

  )ק והד� הוא ההכר"ל המעזיבה הופכת את האש לגרו"א והמהרי"לשיטתו של המג. (א"ע על המג"ונשאר בצ, שזה אסור על כירה גרופה וקטומה

  

  חימום מאכלים על כיריים ופלאטה של שבת

כ "אא, חזיר עליה מאכל בשבת ג	 א	 חוטי החשמל מכוסי	כירה חשמלית נחשבת כאש מגולה ולכ� אסור לה – כ"שש, )'ק ב"לח ס' ס(א "חזו

�פ כללי "ואז די� הכירה הזו ככירה גרופה וקטומה שמותר להחזיר עליה מאכלי� ע', באזבסט וכד: כגו�, יכסה את הכירה בכיסוי נוס

  .ההחזרה

  

פלאטה של שבת שהיא מיוחדת לחימו	 ולא  – ישכיל עבדי ועוד אחרוני�, )קלו' ח ס"או(ת הר צבי "ש, )כ"שש( רבי שלמה זלמ� אויערב$

אינה טעונה כיסוי ולכ� , אי� בה בעיה של שמא יחתה בגחלי	, )כ בכיריי	 חשמליות"משא(רגילי	 לבשל עליה או להגדיל את מידת החו	 שלה 

�או לתת עליה  כללי ההחזרה פ"ככל כירה גרופה וקטומה ע, ומותר להחזיר עליה כ$ את הקדרה, אלא היא נחשבת ככירה גרופה וקטומה נוס

  .לכתחילה תבשיל ח� ולהשהות אותו

כי לא התירו בכירה גרופה וקטומה להניח  אפילו הוא מבושל כל צרכו, קר אבל אסור לית� עליה לכתחילה בשבת קדרה שיש בה תבשיל

  .פ כללי ההחזרה"אלא רק להחזיר ע, לכתחילה תבשיל



 13

ג קדרה ריקנית שמניחי	 אותה על הפלאטה או "לתת לכתחילה תבשיל קר מבושל כל צרכו עכ "התיר השש? ואי$ מחממי� על הפלאטה בשבת

ואי� צרי� לומר שמותר ג	 ) א לעיל שחולק"ולא כרעק, הערה קיב , כי אי� זו דר� בישול, ל"ב בדעת המהרי"א והמ"פ המג"ע(על צלחת הפוכה 

  .'ח� 'ז' שיח ס' ה ובס"לתת על גבי קדרה ע	 תבשיל עליה כדלקמ� בס

מ טוב "מ: "אול	 סיי	, ג פלאטה מאכל קר מבושל כל צרכו"והתיר להניח לכתחילה ע, א חזר בו"הגרשז, כ הערה עא"של השש' בחלק ג[

  "]להחמיר

  

ולפי זה יש לאסור להניח ישירות על הפלאטה מאכל יבש מבושל , ב"ע ושכ� פסק המ"ג על השו"כתב את תרוצו של הפמ – יחוה דעת, יביע אומר

  .ג צלחת הפוכה או קדרה הפוכה"אלא רק בקדרה על גבי קדרה או ע, כ"פי שכתב הששכ

זרע "ת "ושכ� פסק ג	 בשו, שיבש מותר להניח על קדרה ריקנית, שיש הבדל בי� יבש ללח, ש"פ הבנת המחה"א ע"אול� הביא את תרוצו של המג

  .שה� נידוני� כקדרה הריקנית וכ$ נהגו כל גדולי ירושלי�, זבסטולכ� התיר להניח תבשיל יבש קר מבושל על פח מתכת מנוקב או א" אמת

מותר להניח לכתחילה תבשיל , ולפי זה, ג ד� שעל התנור"שהתיר להניח תבשיל לכתחילה ע, ל לעיל"מדברי המהרי" זרע אמת"והוכחתו של ה

ואי� בישול , ג קדרה ריקנית שמותר"כמניח ע והרי זה, שהפח מפסיק בי� חוטי החשמל לתבשיל, ג פלאטה חשמלית"יבש מבושל כל צרכו ע

הרב עובדיה סמ� בדבריו ג	 על (. ולא שייכת הגזרה של שמא יחתה בגחלי�, שבפלאטה אי� כל אפשרות להגביה החו�, ועוד. אחר בישול ביבש

כ נסביר "אא. ותו לא, ה וקטומהכי ש	 משמע שפלאטה נידונת ככירה גרופ, אול	 קשה להבי� ממנו כדברי הרב עובדיה, "ישכיל עבדי"שיטת ה

  )ע"וצ, שכל דבריו ה	 רק בתבשיל לח

  

  'סעי� ד

�כשהתבשיל מצטמק ) שאינה על האש(שטומני	 קומקו	 של מי	 חמי	 לית� לקדרה בשבת , מכשלה גדולה יש – בש� רבנו יונה נמוקי יוס

  .שא� פסקה כח רתיחת� יש בה� משו� בישול, ועובר על בישול בשבת, ב ומתבשל זה ע	 זה"ב והאחר יס"ופעמי	 שהאחד אי� יס

ולכ� כל עוד , וזה לשיטתו שאי� בישול אחר בישול אפילו בלח. התיר את הדבר אפילו כשהקדרה עומדת על הכירה – א"רבנו ירוח� בש� הרשב

  .מותר לתת אות	 לתו� הכירה, שלא הצטננו המי	 שבקומקו	 לגמרי

ואי� קשר . (כל זמ� שהוא על האש, לפי שמערב ומגיס בקדרה וזהו כמבשל ממש, הקדרה שעל האשכתב שיש להיזהר מלתת מי	 לתו�  – כלבו

שורי� אותו , כל שבא בחמי� מערב שבת"שמה שכתוב , י אבוהב"וכ� משמע מדברי מהר) ג כירה ומשו	 מיחזי כמבשל"לדיני החזרת קדרה ע

וכ� שיטת הטור וכ� יש . א	 פסקה רתיחת	 יש בה	 משו	 בישול, דבר לח אבל, מתייחס לדבר יבש כגו� תרנגולתא דרבי אבא" בחמי� בשבת

  .לנהוג ולמחות ביד הנוהגי� התר בדבר זה

  .ואסור בשבת, ג זהו הטמנה"בכה, א	 נות� מי	 מבושלי	 שבכירה לתו� התנור – י"פ דברי רש"� ע"ר

  

  .ר יבש לדבר לחע בסימ� שיח ש	 יש חילוק בי� דב"וע. פסק את דברי הנמוקי יוס� – מחבר

מותר להכניס	 לקדרה אפילו א	 הקדרה חמה , שכל עוד שהמי	 חמי	 קצת, ו כתב"שיח סט' א בס"פ הרמ"ע – משנה ברורה, מג� אברה�

ומשמע שאי� , שיח' א כא� לעיי� בס"שלכ� כתב הרמ, ב"וכתב המ. י כ�"א� יש להיזהר שלא להגיס בה	 ע. כי אי� בזה בישול כלל, ב"בחו	 שיס

  .מ� הסת	 ה	 עוד חמי	 קצת, כי כשהטמינו מי	, חמיר בדברלה

אי� בו משו	 בישול , כי מכיו� שהמרק ח	 קצת, שלכ� נוהגי	 לערות רוטב של בשר מכלי ראשו� על קטניות שהונחו במרק שבקערה, וכתבו עוד

�אלא רק , ת עליה	 מכלי ראשו� משו	 בישולאסור לערו, אבל א	 הקטניות והמרק שבקערה הצטננו לגמרי. ומותר לערות עליו מכלי ראשו

  .ואז זהו עירוי מכלי שני שאינו מבשל ומותר, לקחת את הרוטב בכ� ולתת בקערה

פשוט , אול	 א	 הקטניות לבד ש	. י כ�"שבכל מקרה עדי� לכתחילה לא לערות מכלי ראשו� על המרק שבקערה אלא ע, בסו� ב"מ כתב המ"מ

  )ד"ח סשי' ס(שה	 כבר מבושלות , שמותר

כ היו המי	 ממש "אא, ש"וכתב שג	 בכירה גרופה וקטומה אי� התר לתת מי	 לקדרה מקומקו	 שהוטמ� מער, ב"א והמ"חלק על מג – א"חזו

ה א	 הונחו "הוא כמחלי� מהטמנה לשהיה וה, כשנות� את המי	, כי א	 ה	 היו טמוני	, ב"או סמוכי	 לה במקו	 שיס) או הפלאטה(על הכירה 

�  .ונחשב כמשהה לכתחילה בשבת וזה אסור, ב"יס במקו	 שאי

  

  המש� �' סעי� ה

  החזרה לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום

, כי מאחר שלא הטמינו בו, מ שיתחמ	 לתו� תנור שאפו בו מבעוד יו	"שיש שהתירו לתת בשבת בבוקר תבשיל ע, כתב את שיטת הכלבו – א"רמ

וכל זה ) . ל שאסור להחזיר בו אפילו א	 הוא גרו� וקטו	 כדלעיל"בתנור רגיל שקי כ"משא(נשאר בו רק הבל מועט ואי� לחוש לבישול 

א� התנור יגיע , בכל תבשיל שהוא והוסי� שיש מחמירי� בזה. ב"כי אחרת יש חשש בישול א	 יגיע לחו	 שיס, כשהתבשיל לא הצטנ� לגמרי

  .ב"לחו� שיס

  .וכא� כתב רק את שיטת הכלבו, בי� אפו בו ובי� הטמינו בו) תוחשפ, שלנו(א שמותר להחזיר לתנור "ב משמע ברמ"בס – ב"מ

  

  ?מה מותר להחזיר לתנור
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שלא התירו כי ג	 מאכל יבש אסור להניח על כירה לכתחילה , זה ג	 מאכל יבש, מה שאסור לתת כ� בתנור מה שהצטנ� לגמרי – מג� אברה�

  .אלא החזרה

י צרי� שיהיה רותח "ולכ� לב, יש חשש בישולשצרי� שיהיה ח	 קצת אחרת , זה בדבר לחא "כל מה שמדובר פה ברמ – פ הבאור הלכה"א ע"גר

  .מותר לתת אותו בתנור הזה שאינו מוסי� הבל, שאי� בו משו� בישולאבל בדבר יבש , ולא רק ח	 קצת

  

  מעשה גוי בהחזרה על הכירה

�  .כי אמירה לגוי שבות היא, לגוי לעשותו פשוט אסור לומר, כל מה שאסור לעשות בשבת מכל הדברי	 האלו – בית יוס

פ שלא נעשה איסור בגו� "אע, אסור לאכלו בשבת, ולחמ	 לו בשבילו מאכל שבושל כל צרכו מערב שבת להדליק אשמי שאמר לגוי  – א"רשב

  .ירה ממשג אש או כ"מותר לחמ	 מה שבושל במאכל ב� דרוסאי לא ע, ו"שיח סט' א לשיטת בס"הרשב. כי קונסי	 אותו, התבשיל

  א"רמ

לכ� אסור לומר לגוי להח� הקדרה א� הצטננה אפילו א� ית� , אסור לומר לגוי לעשותו, שכל מה שאסור ליהודי בשבת, י"פסק כב .1

וא� עשה , )ל"באה –ואפילו להניח דבר יבש מבושל שהצטנ� על גבי תנור אסור (ולא על גבי האש או הכירה ממש  אותה על גבי התנור

ש וימתי� בכדי "עד מוצ) ג	 בלא הדלקת אש, שאסור לחממו מדאורייתא, א לשיטתו"הרמ( אסור לאכלו אפילו צונ�, ואמר לגוי כ�

  .מותר לאכלו גויה א� חממו, וראויה לאכילה אבל א� לא הצטננה הקדרה לגמרי. שייעשו

יש להתיר לאכול את , בישול פ שעבר על איסור"אע, ג האש או כירה ממש אלא על תנור"	 ע"א	 לא חממו העכו – מג� אברה�

כיו� , אבל א	 חימ	 הגוי במקו	 שדר� העול	 לבשל. כי יש מגדולי הפוסקי	 מתירי	 אפילו לישראל לעשות כ�, התבשיל בדיעבד

  .א"אסור לאוכלו א	 עשה זאת הגוי אפילו בדיעבד וכפי שכתב הרמ, ע אסור לישראל להניח ש	"שלכו

אול� א� . כי לא נהנה ממלאכתו, מותר לאוכלו צונ�, ו	 ללא אמירה כלל מצד הישראלא	 עשה הגוי את החימ – משנה ברורה

  .צרי$ למחות בידו, הישראל רואהו עושה כ$

א	 הגוי הניח דבר יבש , וכא� א	 יש צור� לסעודת שבת, י נפסק ששבות דשבות לצור� מצוה מותר"שכה ס' בס – באור הלכה, ג"פמ

שאסור להחזירו כי הוא קר ואת זה יש , כי בדבר יבש יש בו רק שבות דחזרה, י	 בו א	 יאכל זאתאי� גוער, מבושל כל צרכו לחממו

  .להתיר

שנוהגי	 , )ה בכל מקרה"ד כתב שה"א� תרה, וספר התרומה כתבו התר זה לעני� חופה, ק"סמ, ג"סמ, מ"הגה(פסק כתרומת הדש�  .2

לאחר שהתקררו לגמרי ומושיבי	 ) ת מהחו	 שהיה בתנור מקוד	שהוטמנו בה	 מערב שב(שהגוי	 מוציאי	 את הקדרות מהתנורי	 

�כי , השפחה מבעירה את התנור והקדרות חוזרות ומתחממות ולאחר מכ�, )שאי� דר� לבשל ש	(או עליו , אות	 אצל תנור בית החור

  .מירי� בפסיק רישיהואמירה לגוי שהיא שבות שאי� בה מעשה לא מח, עיקר הכונה לחמ� את הבית והכל חולי� ה� אצל הצינה

כ ג	 "וכ(שפטור אבל אסור , להוציא ולהניח קוד	 שהוסק כי זה כמו שאחד נות� את הקדרה ואחד את האש י ישראל אסור"אבל ע

  ).'ק יא"שיח ס' א בס"המג

  ?ודאי תתחמ	 הקדרה, כי כשהגוי יסיק את האש, שהרי יש כא� פסיק רישיה, ולכאורה יש להקשות

ומותר בי� א	 . פ שזה פסיק רישיה"וכא� זה לא מתכוו� ולכ� מותר אע, דרבנ� בי� מתכוו� לגמור ללא מתכוו� יש לחלק בשבות – ז"ט

  )א"עיי� בזה לקמ� בפרוש הגר, פ שלא משמע כ� בלשו� הגמרא"אע(התבשיל התקרר ובי� א	 הוא ח	 קצת 

  .כ"אמירה לגוי היא שבות שאי� בה מעשה ולא מחמירי	 בה כ – מג� אברה�

א לא "שהרמ, פרשא ו"א על המג"לכ� חלק הגר!!! וזהו איסור תורה, מ זהו פסיק רישיה דניחא ליה"שהרי מ, הוסי� להקשות – א"גר

שמתייחסת למשפט , "לכ�"וכ� משמע בפשיטות לשונו מהמילה . אלא רק כשהוא עדי� ח� קצת, התכוו� להתיר כשהצטנ� לגמרי

  .א"* שליט"ר הרב אהר� כ"כ� אמר לי מו. חמה הקוד	 שמותר לאוכלו א	 החזירו הגוי בעודה

  

מ היא מכוונת "מ, פ שהשפחה מכוונת לחמ	 את הבית"כי אע, א"הקשה באופ� כללי על התר זה של תרומת הדש� שכתב הרמ – ז"ט

	 ובושל 	 חימ	 תנור ליבש בו כלי והיה ש	 בשר בפני"קיג שא	 העכו' ד ס"כמו שאסרו ביו, ויש לאסור זאת, ג	 לבישול הקדרה

  !	 ג	 לבשל את הבשר"שמא כיו� העכו, 	"נאסר מדי� בישולי עכו, כבדר� אגב

אלא שהטמינו , שכל ההתר של תרומת הדש� היה בזמנ	 שלא היה לה	 תנור מיוחד לאפות בו ואחד לטמו� בו חמי�, ז"ועוד כתב הט

 �ילא זה מקו	 הטמנתו ואינו נראה ומבורר שעושה כ� כי ממ, ולכ� מותר לשפחה להעביר את הקדרה לאח, )האח(בתנור של בית החור

כי כול� רואי� שעושה כ� בשביל החימו� , אי� לסמו$ על התר זה, שיש לנו תנור מיוחד להטמנה, אבל לנו, כדי לחמ	 את הקדרה

  .ולא בשביל חימו� הבית

  

, מותר להדיח בה	 כלי	, בתנור והתחממו	 מי	 לתו� קדרה הקבועה "ד יש להתיר שא	 נת� העכו"מדברי תרוה – ב"מ, מג� אברה�

אלא שאז , ואפילו נת� הגוי את המי	 לאחר שהוסק מותר, ואפילו מותר לומר לו לכתחילה לעשות כ�, ואפילו הוסק התנור מקוד	

 ש כא� שאי� כוונתו לחמ� המי� אלא שלא"כ, ג תנור לחממו מותר"שא� בתבשיל כשנותנו ע, ו הוא"וק, אסור לישראל לומר לו

אסור להדיח , וא	 יש שומ� על הכלי	. משו	 פסיק רישיה, אבל לישראל אסור להוסי� את המי	 אפילו לפני שהוסק. תתבקע הקדרה

 .וזה מותר משו	 שלא עושה מעשה, אלא יניח את הכלי תו� המי	 ולא יערה עליה	, כי ממחה את השומ� וחייב משו	 נולד, כ�
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, להעמיד	 אצל האח הבוער אפילו אחר שהוסק לישראל מותר, ומבושלות כל צרכ�) קצת( א שא	 הקדרות עדי� חמות"מ כתב הרמ"מ .3

  .א"ומותרת סמיכה בכירה שאינה גרופה וקטומה ככירה גרופה וקטומה כדלעיל בס, כי דינו ככירה

יסיק את התנור אחר הגוי  מותר אפילו, אצל האח בעודו רותח א	 הניח הישראל את התבשיל –) 'ק יא"א ס"שיח על המג' ס( א"רעק

ומה שמתקררת , מותר לקרב אותה לאש, כי בעוד שהקדרה רותחת, כי אי� כא� אחד מביא נות� את הקדרה ואחד את האש, שיצטנ�

  .ע"כ בצ"ונשאר ע. לאו מידי עביד, כ"אח

התר להניח עליו לפני שהוסק והעול	 נוהג . כי הוא אינו גרו� וקטו	 והחזרה אסורה כ�, כמוב�, אבל עליו אסור להניח – מג� אברה�

אלא רק על גבי ד� או ע* שמתחת הקדרה , אסור לישראל לעשות כ�, אבל א	 התקררה, כל עוד שהקדרה עדי� חמה, כמוב�, י הגוי"ע

  .ש"ע, ל"וכפי שבארנו לעיל במהרי

  .אי� אוסרי	 התבשיל, 	 לעשות מלאכה דרבנ�"א	 ציווה לעכו – מג� אברה�

  

  י שעו� שבת"בשבת שתידלק מאוחר יותר בשבת עהנחת מרק על הפלאטה 

אחד מביא את העצי	 "משו	 , כי זה אסור מדרבנ�, כ יבוא הגוי וידליק"ראינו שאסור לישראל להניח את הקדרה הקרה ליד האח ואח – הר צבי

אבל א	 המרק . � לעשות כ�אסור מדרבנ, כ מגיע החשמל שמחמ	"ואח הקרכשהישראל מניח את המרק , כ ג	 פה"וא, "ואחד מביא את האור

  .ה"א לעיל בס"פ דברי רעק"י שעו� שבת ע"לכאורה יש להתיר ע, כ הופעל החשמל"כשהונח והתקרר ואח ח	היה 

אבל כא� , כ ולכ� היא לא בעול� עוד"לא בטוח שיבוא הגוי וידליק את האש אח, שבגוי, כי יש כא� סר$ של איסור תורה, שיש לאסור, אלא

אשו משו� "כמו בנזיקי� ש, וחייב על זה, הרי זה כמעמיד קדרה בשבת במקו� שודאי האש תבוא, והחשמל בטוח ידלק ששעו� השבת מכוו�

  ).א� כפתו והעמידו במקו� שודאי האש תבוא" (חציו

אלא אסר , רכי לשיטתו יש כא� גרמא ויש להתי, "הר צבי"א� לא משו	 טעמו של , כ להניח את הקדרה קוד	 שיידלק החשמל"אסר ג – א"חזו

כי אי� העיקר במעשה , א� בתבשיל מבושל כל צרכו, )פ התנאי	"רק חזרה ע(אפילו בגרופה וקטומה  שאסורה נתינה לכתחילה בשבתמטע	 

אבל מערב שבת מותר  .וא	 העמיד חייב להסירה. אלא בהימצאות הקדרה במקו� בו אסרו חכמי� משו� שמא יחתה בגחלי�, העמדת הקדרה

כ בארחות "כ למעשה אסר נתינה זו על הפלאטה וכ"ג� השש. ואי� זו שהיה חדשה, ה שתידלק בשבת תבשיל מבושל כל צרכולהניח על פלאט

  .)ב"א פ"ח(שבת 

 �, כי הוא מתיר לכתחילה להניח על פלאטה חשמלית בשבת לשיטתו, מתיר את הדבר – ")ג"אלול תשס" אור תורה"בכתב עת (הרב עובדיה יוס

וכ� מותר לשיטתו להניח בשבת על הפלאטה שתידלק . א"וכ� יש כא� גרמא כדעת החזו. י� כא� בעיה של נתינה לכתחילהכ א"וא, עיי� לעיל

�  .ויש לסמו� על זה בגרמא, כי יש שיטות שאי� בישול בלח שהצטנ�, מאוחר יותר מרק שהיה ח	 והצטנ

  י שעו� שבת"שימוש במדיח כלי� ע

הוא עושה מעשה שהמי	 יוכלו להיכנס פנימה למכונה , כי א	 סגירת הדלת, י שעו� שבת"יח כלי	 עאסר להשתמש במד –) לה' ב ס"פי( כ"שש

  .שהראשו� פטור אבל אסור, "אחד שופת את הקדרה ואחד מביא את האור"ויש כא� משו	 , ויתחממו ע	 הפעלת המכונה

פ "ואע. י המי	 נכנסי	 למכונה ג	 הדלת תהיה פתוחהכ, יהיה מותר, י סגירת הדלת ופתיחתה"אמנ	 א	 אפשר לבטל את המפסק המופעל ע

מ אפשר שסגירת הדלת רק "מ, המי	 יישפכו החוצה ולא יתבשלו ולכאורה יש לאסור את סגירת הדלת ככל גרמא, שא	 הדלת תהיה פתוחה

  .מונעת את שפיכת המי	 וזה קל יותר מגרמא

כי יש לצר� את דעת הסוברי	 שאי� איסור תורה , שאריות האוכל שנאכל חי אי� כא� בעיה של בישול –) לרב לוי יצחק הלפרי�( מעשה חושב

  .י הסבו� נפג	 הבישול"וכ� לצר� שע, בבישול דברי	 הנאכלי	 חיי	

ה לגבי השמעת "רנב ס' א בס"וכפי שכתב הרמ, משו	 זילותא דשבת, אסר שימוש בשעו� שבת מלבד לצור� כיבוי והדלקה של אור – אגרות משה

  .חלקו על דבריו "צי& אליעזר"א ו"אמנ� החזו. שרק משו	 הפסד יש להקל, יי	 שטוחנותקול שהריח
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  רנד' ס

  

  'ב� 'סעיפי	 א

  

  צלית בשר חי אצל האש

שפיר ) טחו פי התנור בטיט( ושריק) שקשה לו הרוח( בשרא דגדיאהאי , לא מגלו ליה –כל מידי דקשי ליה זיקא : והשתא דאמר מר"... – גמרא

  .אסיר �ורב ירמיה מדיפתי , שרי � רב אשי , דברחא ושריק, דגדיא ולא שריק, אסור – ולא שריק) איל גדול שלא קשה לו הרוח( דברחא, דמי

  .הת	 דברחא ולא שריק � ! אי� צולי� בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יו	 :והתנ�, ולרב אשי דשרי

ורב ירמיה , דרב אשי שרי; דברחא ולא שריק, כי פליגי, נמי ושריק שפיר דמי דברחא ,שפיר דמי, בי� שריק בי� לא שריק, דגדיא: איכא דאמרי

שאי� שו	 כיסוי ויבוא ( בבשרא אגומריהת	 ! אי� צולי� בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יו	 :התנ�ו, ולרב אשי דשרי. מדיפתי אסיר

  :)שבת יח) ". (לחתות בגחלי	

ולכ� עז ולא טח בטיט אסור לאוכלו , הסוגיה עוסקת כא� בצלי – ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, גיד משנהמ, �"ר, ש"רא, ג"תוספות בש� בה

מותר להשהות בי� , אבל בגדי אפילו לא טח ובעז שטח בטיט. והוא מתבשל במהרה, כי ראוי לאוכלו בלילה ויבוא לחתות בגחלי	, אפילו הוא חי

  .לי	כי אי� חשש שיחתה בגח, חי בי� התחיל להתבשל

  ?כמי נפסקה ההלכה

גדי מותר עז , לא טח בטיט, ולכ� טח בטיט מותר אפילו איל ועז, פסקו כלישנא בתרא וכרב ירמיה מדיפתי – תוספות, ש"רא, �"רמב, �"רי

  .אסור

  .ורק בשר על גחלי	 אסור, עז מותר, פסקו כרב אשי שג	 א	 לא טח בטיט – ה"� בש� רז"ר, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

  

  של� ובשר מנותח בשר

! בי� שריק בי� לא שריק שפיר דמי, גדיא: והאמר מר? לא ,הא לאו הכי. משו	 דבני חבורה זריזי� ה�? מאי טעמא. שלשלי� את הפסחמ" – גמרא

  .)שבת כ(. "לא מינתח, הכא, הת	 מינתח

אבל , א	 יפתח את התנור תיכנס רוח ותזיק לבשרואז , מה שמותר להכניס גדי בי� טח את התנור ובי� לא זה כשהבשר מנותח לאברי	 – י"רש

  .ולכ� בקרב� פסח שהוא חייב להיות של	 מותר רק בגלל שהכהני	 זריזי	. כי הרוח לא תזיק לבשר, כ טח בטיט"אסור אא, א	 הוא של	

  .כ כשהוא מנותח"משא, בבשר של	 החיתוי לא יגרו	 לבשר להתחר�, לשיטתו שבגדי מותר כי החיתוי יגרו	 לבשר להתחר� – �"רמב

  .עו� של	 דינו כגדי של	 – ה"� בש� רז"ר, מ"הגה, מרדכי, תרומה, ק"סמ, ג"סמ :עו� של�

 .ואסור להשהות אפילו גדי א	 לא טח בטיט, פ שהוריד את כרעיו ואת קרבו"נקרא של	 אע, כל זמ� שחלל הגו� של	 – א"רמ

  

  צלית בשר חי על גבי האש

  :)שבת יט". (יצה אלא כדי שיצולו מבעוד יו	בצל וב, אי� צולי� בשר" – משנה

  .)שבת כ...". (כדי שיצולו מבעוד יו	 כמאכל ב� דרוסאי: ר אלעזר אמר רב"א? וכמה" – גמרא

כי לא , א� לצור� מחר מותר, וכ� כתב שכל זה צליה לצור� הלילה. אבל בית הלל מתירי	, כל המשנה מדברת לפי שיטת בית שמאי – מרדכי

  .כ בשבלי הלקט"וכ, גחלי	יבוא לחתות ב

�  .וכ� פסקו כל הפוסקי	, ה ג	 א	 זה לצור� מחר"וכ� ה, כי ג	 בית הלל גזרו שמא יחתה, דחה דבריו – בית יוס

  

  א"ז והמג"הט, א"הרמ, פ המחבר"באור הסוגיות ופסיקת ההלכה בצלי שאצל האש ובסמוך לאש ע

  

  $ לאשצלית מאכל סמו  )סמו$ לגחלי�(צלית מאכל על גבי האש   

מבושל כמאכל ב�   חי או מבושל קצת  

  דרוסאי

  מבושל כמאכל ב� דרוסאי  חי או מבושל קצת

�"רי ,

, �"רמב

  מחבר

א שאסור "רנג ס' פ ס"ע, אסור

שמא , להשהות על האש בשבת

יחתה בגחלי	 כדי שיצלה מהר 

וזוהי כוונת הגמרא , יותר

  ".בישרא אגומרי"ב

ומכיוו� שהוא הניח אותו על 

דאי מעוניי� שיצלה ו, הגחלי	

כמה שיותר מהר ולא אכפת לו 

שסוגית הגמרא , מותר

עוסקת בעל : בשבת יט

ומותר כי לא , גבי האש

, יבוא לחתות בגחלי	

שחושש לפסידא דצלי 

כיו� שכבר נצלה 

, כמאכל ב� דרוסאי

ואי� חילוק בזה בי� 

, מותר בבשר גדי – התנור בטיטטח 

בצל וביצה ובבשר שור ועז אפילו 

כי א	 יחתה תיכנס רוח , שלמי�

�  .ויתקשה הבשר ולכ� לא יעשה כ

בשר גדי  – לא טח בטיט והאש גלויה

מותר  בצל וביצה, מנותח לאברי� 

" בישרא אגומרי(" אפילו באש גלויה

, כי לא יחתה, )ג האש"זה רק ע

כי לא מפסידו , אסור

כי הבשר לא , בחיתוי

יתחר� והרוח לא תהרוס 

אותו ויש חשש שיחתה 

כ נצלה כל "אא, בגחלי	

צרכו ומצטמק ורע לו ואז 

  מותר



 17

א	 ייחר� ויבוא לחתות 

  .בגחלי	

בשר עז ושור לבשר 

  .והכל מותר, גדי

וא� , ת מעטשבשר גדי צרי$ חמימו

  .יתחר$, יחתה

כי , עז וגדי של� אסור, בשר שור

ולא קשה לה	 , עלול לחתות בגחלי	

  .הרוח

, י וסיעתו"רש

  א"רמ

ר מות – טח התנור בטיט

בבשר גדי ובבשר שור ועז 

כי א	 יחתה , אפילו שלמי�

 �תיכנס רוח ויתקשה הבשר ולכ

�  .לא יעשה כ

בשר גדי מנותח  – לא טח בטיט

, באש מכוסהמותר לאברי	 

כי הרוח קשה , שאז לא יחתה

  .לו

, עז וגדי של� אסור, בשר שור

כי , כי עלול לחתות בגחלי	

  .קשה לה	 הרוח

א "רנג ס' פ ס"ע, מותר

ה	 מתירי	  ש	

ג אש "להשהות ע

  :וסוגית הגמרא ביט

, מותר בבשר גדי – טח התנור בטיט

בצל וביצה ובבשר שור ועז אפילו 

כי א	 יחתה תיכנס רוח , שלמי�

�  .ויתקשה הבשר ולכ� לא יעשה כ

בשר  – לא טח בטיט והאש מכוסה

בצל וביצה , גדי מנותח לאברי	

כי הרוח קשה , שאז לא יחתה, מותר

  .גלה את הכיסוילו ולא י

כי , עז וגדי של� אסור, בשר שור

ולא קשה לה	 , עלול לחתות בגחלי	

  .הרוח

הכל  – לא טח בטיט והאש מגולה

מדבר ג	 " בישרא אגומרי"כי , אסור

  .וזה אסור, בסמו� לאש

פ סוגית הגמרא "ע, מותר

המדברת ג	 . בשבת כ

בסמו� לאש ואפילו 

רנג ' � בס"לשיטת הרי

  א"ס

  

  'סעי� ג

  .אסור, א	 שכח או עבר ונצלה בשבת באיסור – י"הות אשרהג

  .א"רנג ס' ש בכדי שייעשו כדלעיל בס"ואסור בי� לו בי� לאחרי	 עד במוצ, י"פסק כהגהות אשר – מחבר

י	 זאת כי יש מתיר, מותר אפילו בשר עז ושור, אבל א	 נת� לתו� התנור בסמיכות כשהוא מכוסה, ג האש ממש"ודוקא כשנת� ע – מג� אברה�

  .לכתחילה

  

  'סעי� ד

וכיו� , ג שאי אפשר לה	 שיצולו קוד	 חשיכה"אע, היה מתיר לתת פירות סביב הקדרה �"רשב – תרומה, ק"סמ, ג"סמ, ש"רא, תוספות

  .שנאכלי	 חיי	 נחשבי	 כאילו התבשלו כבר כמאכל ב� דרוסאי

שמא , אבל לצור� הלילה נראה שאסור, מי	 כדי שיהיו חמי	 למחרוהוא הדי� לביצי	 חיי	 ו, מותר להטמי� תפוחי	 ואגסי	 חיי	 – מרדכי

  .יחתה בגחלי	 למהר בישול	

�  .כי אז ג	 בצל ובשר אסור רק א	 מניח לצור� הלילה וזה לא נכו�, כתב שלא משמע דברי המרדכי מדברי רוב המפרשי	 – בית יוס

כי ממהר , ושלא יוסי� עליו, א	 הסירו בי� מבעוד יו	 ובי� בשבת, לה	שלא יחזיר את הכיסוי ש, פשוט הדבר שא	 מניח ש	 את הפירות – טור

  .את בישולו

  

צרי� , מיהו. א שיצולו קוד	 חשיכה"פ שא"אע, )סמו� לגחלי	(מותר ליתנ	 סביב הקדרה , שפרות הנאכלי	 חיי	, 	"פסק כרשב – מחבר

  .כי אחרת ממהר לגמור בישול	, שיצולולהיזהר שלא יחזיר את הכיסוי א	 התגלה משחשיכה ושלא להוסי� עליו עד 

� וסיעתו "זה אסור לרי, כי א	 לא יגעו בה	, א$ דבוקי� בה� סמו$ לגחלי�מדובר שמעמיד את הפרות  – פ הבנת מחצית השקל"ע מג� אברה�

וכ� כתבו ג�  .בישולה כא� שאינ	 צריכי	 "שאסור להשהות על האש אפילו התבשל כמאכל ב� דרוסאי וה, א"רנג ס' שהמחבר פסק כמות	 בס

ואי� זה סותר לדברי . וניצולי	 בשבת מחו	 האש פ שה� נוגעי� ממש באש"אע, שמדובר כא� שמותר להשהות	 כ�, א"הפרי מגדי� והגר

. י	ולכ� לא יבוא לחתות בגחל, שאינ	 צריכי	 בישול כלל, ועוד, כי כא� פרות אלו יותר טובי	 מבשר שבושל כמאכל ב� דרוסאי, � וסיעתו"הרי

אבל ודאי שמותר שג	 יגעו באש , שכ� היה מקובל אצל	, זה משו	 דיבר הכתוב בהווה, ולא ממש אצל האש" סביב הקדרה"ע "ומה שנקט השו

  .ממש

  .א� לא לשיטת המחבר, א"רנג ס' י וסיעתו שמתירי	 זאת בס"זה יהיה מותר להשהות מערב שבת רק לרש, אבל א	 ה	 יונחו סמו� לגחלי	

  

ה כל דבר "וה. מ טוב יותר לאכל	 מבושלי	"כי מ, פ שנאכלי	 חיי	"אע, ב"בצל או ביצה לא מותר להניח	 כ� כפי שראינו בס – מג� אברה�

  .אסור להניחו כ� סמו� הגחלי	, פ שנאכל חי"אע, שאי� טוב לאכלו חי

  

  'סעי� ה
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". כדי שיקרו	 התחתו� שלה: רבי אליעזר אומר. רמו פניהאי� נותני	 פת לתנור ע	 חשיכה ולא חררה על גבי גחלי	 אלא כדי שיק"... – משנה

  :)שבת יט(

�כדי שיקרמו פניה המדובקי: רבי אליעזר אומר, תא שמע � ? תחתו� האי� דגבי האור: או דילמא, תחתו� האי� דגבי תנור: איבעיא להו" – גמרא 

  .)שבת כ( ."בתנור

או שיקרו	 הצד שכלפי האש ולרבנ� כל , ולרבנ� אחת מפניה אפילו כלפי מעלה א צרי� תחתו� שלגבי התנור"הספק הוא הא	 לר – י"פרוש רש

, )וזה כנראה יהיה לפני שבת(כי הפני	 שכלפי האור ממהרי	 לקרו	 , שצרי� שיקרו	 כל מה שלגבי התנור, א לחומרא"ופשטה הגמרא שר. פניה

  .וצרי� שיקרו	 יותר

ורק בלח	 הפני	 צרי� שיקרו	 מה שכלפי , כלשהי במה שדבוק בתנור ולהקל קרימה אליעזר בא להקל שמספיק' ר – ג"פרוש תוספות והסמ

  .ק סובר שצרי� קרימת שניה	"ממילא ת. התנור

  

  ?כמי הלכה

ומה שכתוב פניה המדובקי	 בתנור או פניה שכנגד האש , י ולחומרא"פ הסבר רש"אליעזר ע' הלכה כר – �"ר, מ"פ המ"� ע"רמב, י"פ הב"טור ע

שא	 קרמו פניה לא חוששי	 , �"והסביר הרמב. ופניה שכנגד האש הכונה לחררה בקי� בתנור לפת שצרי$ יותר מקרימה של אשהכונה מדו

  .כי הוא מפסיד אותו, שמא יחתה

  .ק שמחמיר שיקרמו פניה שאינ	 דבוקי	 בתנור"הבי� כתוספות את הסוגיה ולכ� הלכה כת – ח"פ הב"� ע"רמב, ש"רא, �"רי

אלא שלפעמי	 זה , ואי� כא� לא חומרא ולא קולא, י ולא כתוספות"ואי� הפרוש לא כרש, ק"פסק כת – א"גרא וה"מגה פ"� ע"רמבטור ו

  .ואיזה שקר� ראשונה מספיק בשביל להתיר להניחו לפני שבתמתקר	 בראשונה או זה בראשונה 

  .שכי	 ממנהפורסה ואי� חוטי	 נמ –") פורסה"ה "ד: מנחות עח( תוספות ?מה הכונה קרימת פני�

  .ג	 א	 לא יקרמו פניה לפני כניסת שבת, א	 התנור מטויח בטיט שאי� חשש שיחתה בגחלי	 מותר לתת בו פת – י"הגהות אשר

לא יבוא , ש"כי מכיו� שהוא צרי� את הפת רק למוצ, מותר לתת את הפת ג	 ללא שקרמו פניה, א	 יש לו כבר לשבת מזו� שלוש סעודות – כל בו

  .ש"תיאפה הפת עד מוצ, כי ג	 בלא חיתוי ,לחתות בגחלי	

  

שאי� נותני	 סמו� לחשיכה פת לתנור אלא כדי שיקרמו פניה המדובקי	 בתנור ולא , אליעזר וכהסברו בבית יוס�' פסק כגמרא וכר – מחבר

  .ג גחלי	 אלא כדי שיקרמו פניה שכנגד האש"חררה ע

כ הסיק שמותר בצד "ז ג"והט. ולכ� באיזה צד שמתקר	 סגי, ממהרי	 להתקר	 הבי� כהבנת התוספות שפניה המדובקי	 בתנור – מג� אברה�

  .ע"ר או בצד האש בי� בפת ובי� בחררה ולא כשוהתנו

ובפשטידה צרי� שיקרמו למעלה ולמטה ויתבשל מה שבתוכה . כתב את התוספות שכל שפורסה ואי� החוטי	 נמשכי	 קרוי קרימת פניה – א"רמ

  .כמאכל ב� דרוסאי

והוא , שהרי הוא חולק על המחבר שמקל ומצרי� קרימת צד אחד בלבד, "יש אומרי	"למה לא כתב את שיטתו כ א"הקשה על הרמא "המג

  .ע"ונשאר בצ? מצרי� למעלה ולמטה

א ולחומרא שצרי� "אלא שהמחבר פסק כר, משמע דלא כפרוש המג� אברה	, "יש אומרי	"א לא כתב "מזה שהרמ – תרו& מחצית השקל

  .ל הצדדי	קרימת מכ

ע צרי� "ולכ� לכו, כי היא עבה ולא מתבשלת במהרה, אבל פשטידה זה שונה, א מודה למחבר שצרי� קרימה מצד אחד בלבד"הרמ – א"תרו& הגר

  .שתיקר	 מערב שבת מלמעלה ומלמטה

כי המולייתא , ה משני גושי	אבל פשטידה עשוי, א פוסקי	 להקל שדי קרימה מצד אחד"ע והרמ"א שהשו"מסכי	 ע	 הגר – תרו& הדגול מרבבה

וזו כוונתו אחת למעלה , אחת שנמצאת למעלה ואחת שנמצאת למטה צריכה קרימה, ולכ� כל עוגה, ונחשב כשני עוגות, שבתוכו מפריד ביניה	

  .כאמור, והרי כל אחת מה� צריכה קרימת פני	 קצת, היינו זו שנמצאת למטה, ואחת למטה, היינו זו שנמצאת למעלה

  

  הפת במזיד סמוך לחשיכה ולא קרמו פניה קודם כניסת השבתנתן את 

  .כפי שנלמד לקמ� מעססיות ותורמוסי�, ש בכדי שייעשו"אסור עד מוצ – �"רמב

  .	"פסק כרמב – מחבר

  

  נתן את הפת בשוגג סמוך לחשיכה ולא קרמו פניה קודם כניסת השבת

לא ירדה במרדה אלא , וכשהוא רודה, סעודות ואומר לאחרי	 בואו והצילו לכ	' מצילי	 מזו� ג, שכח פת בתנור וקידש עליו היו	: ר"ת" – גמרא

�כמה דאפשר לשנויי ? יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה, לא תעשה כל מלאכה, והא תנא דבי רבי ישמעאל, איני. בסכי

�  :)שבת קיז". (משנינ

, אבל בלא זה, וכ� אומר לאחרי	 לעשות כ� כשאי� לה	 מה לאכול, וקא כשאי� לו מה לאכולסעודות זה ד' מה שמותר לרדות מהפת מזו� ג – �"ר

  .אבל רדיה שלא לצור� סעודות שבת לא התירו, וכל זה משו	 כבוד שבת. אסור לרדות מהפת
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, סעודות ואפילו משהו' זו� גאסר לגמרי לרדות פת שנאפתה באיסור אפילו בשוגג ואפילו פחות ממ – )ח"שבת הי' ג מהל"מ פ"הובא בכס($ "רמ

סעודות ורודה ' ומה שאמרה הגמרא שמציל מזו� ג. ודינה כמו תבשיל שלא התבשל כמאכל ב� דרוסאי ושכח ושהה אותו שאסור לאכלו כל השבת

�  .זה מדבר כשהניח את הפת בהתר לאחר שקרמו פניה, בסכי

  

וה	 ירדו לעצמ	 (וכ� אומר לאחרי	 , סעודות' רודה ממנו מזו� ג, יאכל שא	 שכח בשוגג ואי� לו מה, �"פסק את הגמרא וכדעת הר – מחבר

שכל מה שאפשר לשנות , ב"ויעשה זאת בסכי� וכיו, )ל"באה –מ שיזכה חבר� "כי לא אומרי	 לאד	 חטא ע, סעודות' אפילו שה	 צריכי	 לג

�"רודה כדרכו כדעת הר, וא	 אי� לו סכי�. מדר� שעושה ביו	 חול משני	.  

כי אסור , א	 אי� לו כלל מה לאכול מותר. ש"אסור עד מוצ, אבל שאר תבשילי	 אפילו א	 נת� בשוגג, ההתר הוא דוקא בפת – רה�מג� אב

  .להתענות בשבת

כי פת חמה , לא שכיח שית� פת סמו� לחשיכה – ח"ב. כי אי� לו מה יאכל ומשו	 כבוד שבת לא נקנוס אותו – י"ב ?למה לא קנסו שוגג אטו מזיד

  .ה טובה ולכ� לא יבוא לעשות הערמה ויעשה במזיד ויאמר שוגג הייתי ולכ� לא קונסי	 שוגג אטו מזידאינ

י אסור יותר "שלב, שאי� בה� רדיה בתנורי� שלנוח תהיה "י לב"במחלוקת בי� הבמ "נפק – מג� אברה� :שאי� בה� רדיה הדי� בתנורי� שלנו

  .סעודות ג	 בתנורי	 שלנו' יותר מג א פסק לאסור"המג .ח"יי� כלל לקנוס לדעת הבח מותר כי ש"ולב, סעודות ג	 בתנורי	 שלנו' מג

  

  ?האם מותר לרדות אותה במרדה או שחייבים בסכין, כשכבר קרמו פניה, נתן את הפת בהתר

בעוד יו	 כשכבר אסור לרדות במרדה אפילו פת שהונחה בהתר מ – מאירי, )ח"שבת הי' ג מהל"מ פ"מובא בכס($ "רמ, רבנו ירוח�, �"רמב

  .כי רדית הפת אסורה מדברי סופרי	, סעודות בלבד' כ עושה זאת בסכי� ולצור$ ג"אא, קרמו פניה

 אבל רק בסכי�, סעודות' יכול לרדות כמה שירצה אפילו יותר מגכלומר מבעוד יו	 , א	 הניח את הפת בהתר – �"רא, מרדכי, מגיד משנה

  .דה ולא מבחינת הכמות שרודהכי מה שאסרו רדית הפת זה במר, )שינוי(

וג� בזה א� אי� לו סכי� רודה , כל מה שהצריכו לרדות בסכי� ולא במרדה זה דוקא כשהניח את הפת באיסור – �"ר, �"פ הבנת הר"� ע"רמב

מצאנו שחייבי	  כי, רודה בשבת את הפת כדרכו, כיו� שלא עבר איסור וזהו צור� שבת, א� נתנו בהתר בכדי שיקרמו פניהאבל , כדרכו במרדה

  .א$ בלא צור$ היו� אסור אפילו בשינוי, וכל זה שיש בפת לצור$ היו� כלשהו. שינוי רק בפת שהונחה באיסור

  

אפילו ) לרדות שו	 דבר(א� לא לצור� שבת אסור , רודה כדרכו לצור� שבת, � שא	 נת� בהתר בכדי שיקרמו פניה"	 וכר"פסק כרמב – מחבר

  .בשינוי

  

 באור הלכה, א"רעק. ולא יותר, סעודות שזהו צור� שבת' אבל דוקא ג, הכוונה שרודה במרדה כדרכו – ג"פמ ?"רודה כדרכו"ר מהי כוונת המחב

ושלא לצור� שבת , סעודות וג� במרדה' כלומר ג� יותר מג, ופשט הדברי	 משמע שרודה כדרכו. �"ג לא מוכחי	 בדברי הר"דבריו של הפמ –

  .סעודות ממש מותר' אבל ג, אפילו בשינוי סעודות' אסור לרדות יותר מג

  

  .י סכי� בלבד"� והמגיד משנה ושאר הראשוני	 הסוברי	 שג	 כשהניח בהתר רודה בשינוי ע"פסק כאליה רבה להחמיר כרמב – משנה ברורה

כי לפי דבריו , בסכי� ולכ� נראה להקל בזה שרודה כמה שרוצה, סעודות בלבד' ב לא התייחס הא	 להחמיר ולרדות עד שיעור מזו� ג"המ(

  )סעודות בלבד' ושלא לצור� שבת רודה בסכי� עד שיעור ג. סעודות והוא חלק רק לעני� השינוי בסכי�' ל המחבר מקל ג	 יותר מג"בבאה

  

ר� אבל א	 הוא טח בטיט או שאופה לצו, כל מה שאמרנו שאסור לתת פת אלא בכדי שיקרמו פניה זה דוקא בתנור שלא טחוהו בטיט – א"רמ

  .כי לא גזרינ� שמא יחתה, מותר לתת את הפת אפילו לא קרמו פניה, שיש לו זמ� לאפותו, ש"מוצ

  מג� אברה�

, זה מפני שזה הכר מספק ולא חוששי	 שיחתה, א"א הטע	 שמותר בעז ואיל כשטח בטיט בס"כי לרמ, למחבר ג	 א	 טח בטיט אסור .1

 .כ כא� אי� לבדות התרי	 מלבנו"משא, תח יתקשה הבשרע שהתיר ש	 כשטח כי א	 יפ"כ לשו"משא, ה כא�"כ ה"וא

  .ה בפת"ש כמו שאוסרי	 בכל התבשילי	 שמא ימל� לאוכלה בשבת ויחתה וה"בתנורי	 שלנו אסור ג	 א	 אפה למוצ .2

  

  'סעי� ו

אמר ליה רב  �? לא התירו או, התירו לו לרדותה קוד	 שיבוא לידי חיוב חטאת) בשבת(הדביק פת בתנור : בעי רב ביבי בר אביי, גופא" – גמרא

כל חייבי : והתנ�? מי מחייב � דאיהדר ואידכר  �ואלא לאו ? למא� התירו �אילימא בשוגג ולא אידכר ליה , היכי דמי: אחא בר אביי לרבינא

, לעול	 בשוגג: שילאאמר רב  �! קוד	 שיבא לידי איסור סקילה מיבעי ליה �אלא במזיד ! חטאות אינ� חייבי� עד שתהא תחלת� שגגה וסופ� שגגה

ואימא קוד� , לעול� במזיד: אלא אמר רב אשי � ? וכי אומרי	 לו לאד	 חטא כדי שיזכה חביר�: מתקי� לה רב ששת. לאחרי	 � ולמא� התירו 

לידי  הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קוד� שיבא: אמר רב ביבי בר אביי: רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא. שיבא לידי איסור סקילה

  .)שבת ד". ( .איסור סקילה

  ?באיזה מצב נמצא הפת שדני� עליה בסוגי�
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מה שמסתפקי	 כא� א	 מותר לרדות פת . היא הרדיה שלאחר אפיה והיא מותרת לכתחילה, רדית הפת שאינה מלאכה אלא חכמה – רבנו חננאל

  .ככו בידושמר, זה רק בעוד שהפת עיסה וכשרודה כאילו לש, קוד	 שיבוא לידי חיוב חטאת

פ "כמו שתקיעת שופר אסורה מדרבנ� אע, בי� רדיה שלאחר אפיה ובי� רדיה בעוד הפת עיסה מותרת מדאורייתא ואסורה מדרבנ� – תוספות

  .לכ� סוגיתנו יכולה לעסוק ג	 ברדיה שלאחר אפיה הא	 מותר לעשות אותה כדי למנוע איסור סקילה. שהיא חכמה

  

  .כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה, מותר לו לרדות קוד	 שיאפה, נתנו בשבת אפילו במזיד פסק כגמרא וכרב אשי שא	 – מחבר

מ א	 אפשר "מ. ה מותר לרדות"אפ, שאי� חיוב חטאת כי אי� תחלתו וסופו בשגגה, כתב שהרבותא היא אפילו א	 הניח בשוגג – מג� אברה�

  .לא אומרי� לאד� לעבור איסור קל כדי שחברו לא יעבור איסור חמור כי, אבל אחרי� אסורי� לרדות, ודוקא הוא, לעשות בשינוי יעשה

צרי� ג	 אחר לסלקה כדי שלא יבוא חבירו , א	 אחד שכח או עבר והניח קדרה סמו� לאש, אבל לעני� בישול, כל זה לעני� אפיה – משנה ברורה

  .יסוראונשארת המצוה לאפרושי מא, כי בסילוק הקדרה אי� כא� איסור כלל, לידי איסור

  

  'סעי� ז

מותר ליטלו , א	 נת� פת לתנור וקדש עליו היו	, בתנורי	 שלנו שאי� מדביקי	 בה	 פת ואי� צרי� רדיה לא בסכי� ולא במרדה – רבנו ירוח�

היתה  אבל להוציא ברחת שהיא, ודינו כחררה שטמנה בגחלי	 שמותר להוציאה, סעודות' בסכי� או בכל דבר שיתחוב בו במקל אפילו ביותר מג

  .סעודות' אי� להוציא אפילו בג, מיוחדת בתנורי	 שלה	 לרדית הפת

  .פסק כרבנו ירוח	 – מחבר

  .אבל לצור� חול אסור אפילו בטלטול בעלמא, ודוקא כשרוצה לאכול ממנו בשבת, מדובר כא� בהדביק בהתר – מג� אברה�

שאינו , משו	 שהבצק הוא מוקצה, אסור לאחר ליטול את הפת, דויאפילו בתנורי	 שלנו שאי� בה	 איסור רי – משנה ברורה בש� אליה רבה

  )אינו מוקצה, שא	 צרי� לבצק כגו� שיש לו תרנגולי	 בביתו' ק נב"שיח ס' ע בס"וע. (ואינו ראוי לטלטול, ראוי לאכילה

  

  'ט�'סעיפי	 ח

ש ע	 "ותניח לתו� התנור ע) שצריכי	 יותר בישול מיני קטניות(לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמוסי� : מא� תנא להא דתנו רבנ�" – גמרא

וא	 עשה כ� , ש ע	 חשיכה"כיוצא בו לא ימלא נחתו	 חבית של מי	 ויניח לתו� התנור ע. ש אסורי	 בכדי שייעשו"וא	 נתנ� למוצ, חשיכה

  :)יחשבת )". (למהר בישול	(גזרה שמא יחתה בגחלי	 ? ה"ש היא ולא ב"לימא ב, ש אסורי	 בכדי שייעשו"למוצ

מכיוו�  – �"רמב. ויש חשש שיחתה בגחלי	 למהר בישול	, כי ה	 צריכי	 בישול יותר – �"ר, ש"רא, י"רש :הטע� שאסור בעססיות ותורמוסי�

כ גר� וקט	 "כירה או כופח אא, 	 אסור להשהותו בשבת בתנור"� והרמב"שה	 מתבשלי	 מהר דינ	 כתבשיל שלא בושל כל צרכו שלשיטת הרי

  .רנג 'וכדלעיל בס

 – �"רמב. ויבוא לחתות בגחלי	, שהרי מחממי	 אות	 על אש רפה, כי יש חשש שמא יתקררו המי	 – ש"רא, תוספות :הטע� בחבית של מי�

  .ל כמו לגבי עססיות ותורמוסי�"כנ

  . רנג' וכדלעיל בס, כי קנסו שוגג אטו מזיד, כ אסור בכדי שייעשו"ג – בית יוס� :הדי� בשוגג

  

ג שמי	 "אע(רא בשבת שלא ימלא אד	 קדרה עססיות ותורמוסי� או חבית של מי	 וית� לתו� התנור ערב שבת סמו� לחשיכה פסק כגמ – מחבר

שדברי	 אלו אינ	 , 	"וכרמב, )ב"מ –והחימו	 מועיל לה	 ויש בה	 גזירת חיתוי , מ אינ	 טובי	 כפרות הנאכלי	 חיי	"מ, נאכלי	 חיי	

ומפני כ� ה	 כשאר תבשיל שהתחיל להתבשל ולא התבשל כל צרכו שאסור להשהותו בתנור , 	 לאלתרצריכי	 בישול רב ודעתו עליה	 לאכל

. אבל א	 טח בטיט את הכירה מותר. כירה או כופח שאינ	 גרופי	 וקטומי	 ויש חשש שיחתה בגחלי	, )א"רנג ס' כלעיל ס(אפילו גרו� וקטו	 

  )א"א ומג"רמ(

  .שייעשו ש בכדי"אסורי	 למוצ, וא	 עשה כ� בשוגג

שאסור למלא אות	 בקדרה ולתת אות	 בתנור בערב , ה לשאר מיני קטניות וירקות ודרכי	 רכי	 שכול	 אינ	 דומי	 לבשר"ה – משנה ברורה

  .שבת ע	 חשיכה
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  רנה' ס

  

  'ב� 'סעיפי	 א

ק צריכה לאחוז "מחו* לביהמ(� ובגבולי, )והאש מתבערת והולכת משחשיכה, בבית המקדש(ומאחיזי� את האור במדורת בית המוקד " – משנה

כל ) ואי� חשש שיחתה בה	, שה	 דולקי	 והולכי	 ולא נכבי	(בפחמי� : יהודה אומר' ר. כדי שתאחוז האור ברובו) את רוב העצי	 קוד	 שבת

  .)כ�:שבת יט". (שהוא

תנא רב לסיועיה . צי	 ונניח תחתיה�כדי שלא יאמרו הבא ע: ושמואל אמר, )כל ע* וע*(רוב כל אחד ואחד : אמר רב? מאי רוב�" – גמרא

אמר רב ). מבחו*(ואמרי לה ברוב היקפו , )בתו� עביו עד רובו(רוב עביו : רב אמר: ע* יחידי. י דבר אחר"כדי שתהא שלהבת עולה ע: לשמואל

  )ש	". (הלכ� בעינ� רוב עביו ובעינ� רוב היקפו: פפא

. גזרה שמא יחתה בה ויניד העצי	 כדי שתהא שלהבת עולה, נות ממדורה זו בשבתאסור ליה, וא	 לא עשה כ� ולא הדליק את רובה – �"רמב

  .רנד' 	 מהברייתא על התורמוסי� שהובאה לעיל בסו� ס"מ שלמד זאת הרמב"וכתב המ

  

ל גבי קרקע אבל עושי	 מה	 מדורה בי� להתחמ	 כנגדה בי� להשתמש לאורה בי� ע, כל אלו שאמרו אי� מדליקי	 בה	 בשבת: תנו רבנ�" – גמרא

  ".בי� על גבי מדורה

  

  מחבר

עד שיצית בה� את האש כדי שתהא שלהבת עולה מאליה בלי סיוע עצי	 , פסק כגמרא שלא עושי	 מדורה מעצי	 סמו� לחשיכה .1

 .כרב פפא, והקיפו) בפני	(כדי שתאחוז האש ברוב עוביו , וא	 הוא ע* יחידי). כשמואל(אחרי	 

  .ר ליהנות ממנה בשבת גזרה שמא יחתה ויזיז את העצי	 כדי שתהיה שלהבתאסו, שא	 לא הדליק רובה, 	"כרמב .2

 .כ לגמרי"אפילו הודלקה אח – מג� אברה�

ג "ג קרקע או ע"בי� א	 הוא ע, להתחמ	 ולהשתמש לאורה, יכול ליהנות ממנה, שלאחר שהודלקה כשיעור קוד	 השבת, כגמרא .3

  .בתואפילו היא מדברי	 שאי� עושי	 מה	 פתילה בש, מנורה

  

  דין מדורת פחמין

פ שלא כתוב ,שאע, ז"והסביר הט. (יהודה בזה' ק לא חולק על ר"ומשמע שת, יהודה שלא צרי� שתאחוז האש ברוב�' פסק כר – טור, רבנו ירוח�

גע שנאחז כלשהו כי רואי	 שה	 דולקי	 והולכי	 בר, ק לא יחלוק על זה"מ לפי העניי� משמע שת"מ', א"בד'או ' אימתי'יהודה ' במשנה בדברי ר

  )מהאש

  .ל"וכנ, ולכ� ג	 במדורת פחמי	 צרי� שתאחוז האש ברוב�, ק חולק על זה"כי ת, יהודה' אי� הלכה כר – �"רמב

  .כי ה	 דולקי	 והולכי	, מותר, שבפחמי	 א	 אחז בה	 כלשהו מהאש, כתב כיש אומרי	 את רבנו ירוח	 והטור – מחבר

  

  'סעי� ג

נתנ	 , גרעיני	 צריכי	 רוב. אי� צריכי	 רוב, לא אגד	, קני	 שאגד	 צריכי	 רוב: אמר רב כהנא, תמר נמיאי" – )י"פ גרסת רש"ע( גמרא

א� של קש ושל : במתניתא תנא. של זפת ושל גפרית ושל גבינה ושל רבב: ארבע מדורות אי� צריכי	 רוב: תני רב יוס�. בחותלות אי� צריכי	 רוב

  :)שבת כ". (גבבא

צריכי	 , אבל א	 אינ	 אגודי	 או שהגרעיני	 לא בסל, מדורה של קני	 אגודי	 וגרעיני תמרי	 בסל אינ	 צריכי	 רוב – ש"פ גרסת הרא"טור ע

  .ל"רוב וכנ

אבל א	 אגד הקני	 ונת� הגרעיני	 , כי ה	 דולקי	 מאליה	, קני	 מפוזרי	 ותמרי	 שלא בסל אינ	 צריכי	 רוב – �"רמב, �"ריגרסת ה

  .ינ	 נוחי	 להידלק ויש חשש שיחתה בגחלי	כי א, בסלי	 צריכי	 רוב

נתנ	 בסל אינ	 צריכי	 רוב ומחו* לסל , ובגרעיני תמרי	, 	"� וכרמב"קני	 אינ	 צריכי	 רוב וא	 אגד	 צריכי	 רוב כרי – י"רשגרסת 

  .ש והטור"צריכי	 רוב כדעת הרא

וכ� מדורה של קני	 , מותר, א	 אחזה בה	 האש בכלשהו, א	 שמדורה של זפת ושל גפרית ושל קש וגבב"� והרמב"פ גרסת הרי"פסק ע – מחבר

ש "א את הטור והרא,והביא כי. אבל קני	 אגודות וגרעיני	 שבסל צריכי	 רוב שתהא שלהבת עולה מאליה, וגרעיני תמרי	 כשה	 מפוזרי	

  .שגורסי	 להפ�
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  רנו' ס
  

  :שש תקיעות תוקעי	 ערב שבת: ישמעאל' תנא דבי ר" – גמרא

ואי� הקרובי	 רשאי	 �היכנס עד , נמנעו העומדי	 בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות, ע תקיעה ראשונההתחיל לתקו

  .ועדיי� חנויות פתוחות ותריסי	 מונחי	, שיבואו רחוקי	 ויכנסו כול	 כאחד

  .וקדירות מונחות על גבי כירה נסתלקו התריסי	 וננעלו החנויות ועדי� חמי	 מונחי	 על גבי כירה, התחיל לתקוע תקיעה שניה

ותוקע , ושוהה כדי צלית דג קט� או כדי להדביק פת בתנור, סילק המסלק והטמי� המטמי� והדליק המדליק, התחיל לתקוע תקיעה שלישית

  :)שבת לה". (ומריע ותוקע ושובת

  .מהתקיעה ראשונה התבצעה במנחה ושלישית סמו� לשקיעת הח, היו תוקעי	 במקו	 גבוה – �"רמב

  .פסק כגמרא שהיו תוקעי	 שש תקיעות בערב שבת להבדיל את הע	 ממלאכה – מחבר

  .ל"ואכמ. וכ� ראוי לנהוג בכל מקו	, במקו	 התקיעות בימיה	, צ להכי� עצמ	 לשבת"שמכריז ש, נהגו כחצי שעה או שעה לפני שבת – א"רמ

כי לא , ט לשבת"כי סמו� לחשיכה אסור לבשל ביו, ויש להקדי	, תט שחל בערב שבת יש לנהוג כ� ולהכריז בערב שב"א� ביו – באור הלכה

 .שייכת הסברה שמא יבואו אורחי	 ויהיה בשביל	

 



23 

 

  רנז' ס

  

  'סעי� א

ספק חשכה ספק אינה חשכה אי� . ערבת	 הדליקו את הנר, עשרת	: שלושה דברי	 צרי� אד	 לומר בתו� ביתו ערב שבת ע	 חשיכה" – משנה

�  ".ומערבי� וטומני� את החמי�, אבל מעשרי	 את הדמאי, מטבילי� את הכלי	 מעשרי� את הודאי ואי

בי� השמשות נמי , אי הכי: אמר ליה אביי. גזרה שמא ירתיח? מפני מה אמרו אי� טומני	 בדבר שאינו מוסי� הבל משחשכה: אמר רבא" – גמרא

  .סת	 קדרות רותחות ה�: ל"א? ניגזר

? ויטמי�: אמר ליה אביי. גזרה שמא יטמי� ברמ* שיש בה גחלת? בדבר המוסי� הבל ואפילו מבעוד יו	 מפני מה אמרו אי� טומני	: ואמר רבא

  :)לד� .שבת לד)". (וגזרו א� בבישלה כל צרכה עד שיגרו� ויקטו	 כדלעיל, לזרז הבישול( גזרה שמא יחתה בגחלי�

  

וכ� , ש"� והרא"הר, י"גרסת רש  

  ז והמג� אברה	"פרשו הט

פ "ע(� "הרי, גרסת הגאוני	

  	"והרמב) �"פרוש הר

פ פרוש "	 ע"גרסת הרמב

  ד"הראב

מפני מה אמרו אי� טומני	 

בדבר שאינו מוסי� הבל 

  ?משחשכה

, כלומר. גזרה שמא ירתיח

ימצא קדרתו צוננת וירתיחנה 

. ויטמי� ונמצא מבשל בשבת

זה אפילו בתבשיל  – י"פ רש"ש ע"רא

, ששיי� בו בישול, שהתבשל והצטנ� כבר

ולאפוקי מדבר יבש , בו משקהשיש 

שמותר להטמינו בדבר , ומבושל כל צרכו

  .שאינו מוסי� הבל

, ש"פ הרא"שער הציו� ע, ג"פמ

הסיבה היא שמא  – �"א והר"הרשב

יחמ	 את התבשיל ויחתה בגחלי	 

ולכ� אי� חילוק , ויעבור משו	 הבערה

בי� יבש ללח בדבר זה ובכל מקרה אסור 

  .סי� הבללהטמי� בשבת בדבר שאינו מו

לא גוזרי	 כי  בבי� השמשות

�כי , סת	 קדרות רותחות ה

 �סמו� לבי� השמשות מעביר

  .מהאש

ויחתה  גזרה שמא יטמי� ברמ&

  .בגחלי	

� והמגיד משנה הקשו על "הר[

שהרי רמ& הוא דבר , זה

  ]י"לכ� פרש כרש! המוסי� הבל

ויחתה  גזרה שמא יטמי� ברמ&

  .בגללי	

לא גוזרי	 בבי� השמשות 

תרתח ויטמי� בשבת שמא 

כי סת	 קדרות , לכתחילה

רותחות ה� ולא תפסוק 

  .רתיחת� לפני שחשכה

המגיד משנה כתב שזהו פרוש [

  ]דחוק

מפני מה אמרו אי� טומני	 

בדבר המוסי� הבל ואפילו 

  ?מבעוד יו	

גזרה שמא יטמי� ברמ& שיש 

בה גחלת ומשחשכה יחתה 

וגזרו א� , לזרז הבישול( בגחלי�

כה עד שיגרו� בבישלה כל צר

  )ויקטו	 כדלעיל

שמא , כלומר. גזרה שמא ירתיח

, תרתח הקדרה בתו� השבת

ויגלה אותה כדי להניח את 

כ יחזור ויכסה "ואח, הרתיחה

אותה ונמצא טומ� בדבר 

  .המוסי� הבל בשבת שאסור

כי , לא גוזרי	בבי� השמשות 

הקדרות היו רותחות ונחו 

�  .מבעבוע

ד הקשה כא� אי$ ייתכ� "הראב[

שבדבר המוסי� הבל מבעוד יו� 

  ]אסור ובי� השמשות מותר

, כלומר, גזרה שמא ירתיח

תפסוק רתיחתו לפני שחשכה 

, ותחזור ותרתח משחשכה

וכאילו טמ� בדבר המוסי� הבל 

  .בשבת לכתחילה

  

  .הטמנה בדבר המוסי� הבל אסורה אפילו בדיעבד – �"ר

  .אבל בעומד בחמימותו מותר בדיעבד, ל או מצטמק ויפה לו מההבלמה שאסור בדיעבד זה רק בצונ� שהתחמ	 מההב – �"רמב

  .כי הטמנה שוה לשהייה בזה, מותר לאכול בדיעבד, אבל א	 עשה זאת בשוגג כשהתבשל כל צרכו – מרדכי

ר כא� שמא א� לצור� מחר מותרת ואי� לגזו, הטמנה לצור� הלילה היא זו שאסורה – מרדכי, ר בנימי�"ר ישעיה והר"שבלי הקלט בש� הר

כי אז כשירצה להוציאה למחרת ימצא גחלי	 בוערות ויהיה אסור , י להיזהר שלא תעמוד הקדרה ממש על הגחלי	"וכתב הב. יטמי� ברמ*

  .אסר אפילו לומר לגוי להוציאה" יראי	"וה. כי יניע את הגחלי	 וקרוב לבוא לידי חיוב משו	 הבערה, להוציאה
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ובדבר המוסי� הבל לא טומני	 אפילו . אבל בבי� השמשות טומני	 בו, שבת אפילו בדבר שאינו מוסי� הבלפסק כגמרא שאי� טומני	 ב – מחבר

שדוקא בצונ� , �"וכרמב. התבשיל אסור אפילו בדיעבד, )א"ז וגר"ט, א"מג –בי� בשוגג בי� במזיד ( וא� הטמי� בדבר המוסי� הבל. מבעוד יו	

אבל בעומד בחמימותו מותר בדיעבד א� הטמי� בדבר המוסי� הבל או בדבר שאינו מוסי� , בדשהתחמ	 מההבל או מצטמק ויפה לו אסור בדיע

  ).ז"פ ס"א ע"מג(ולכתחילה אסור להטמי� בדבר המוסי� הבל אפילו מצטמק ורע לו , הבל בשבת

  א"רמ

רנג ' שזה כמו בס, א"הגרוהסביר . כי הטמנה שוה לשהיה בזה, מותר באכילה, שא	 הטמי� בשוגג בדבר המוסי� הבל, פסק כמרדכי .1

  .מותר לאכול, א שא	 שכח ושהה אפילו תבשיל שמצטמק ויפה לו,ס

כי התבשל בשבת ולא , אסור, אבל א	 היה רק מבושל כמאכל ב� דרוסאי, והוא שהתבשיל מבושל כל צרכו – א"גר, מג� אברה�, ז"ט

  .עדי� משהייה

  .מתיר אפילו א	 היה מבושל כמאכל ב� דרוסאי – תוספת שבת

ובפרט א	  א"א ברמ"א$ במקו� צור$ יש להקל כדעת הי, ולכ� סת	 הדבר, ש"לשיטת המחבר שבשוגג אסור לאכול עד למוצ – ב"מ

יש להקל עוד בדיעבד , ובמקו� צור$. א שבכלל מותר להטמי� דבר שבושל כל צרכו"ז ברמ"כי יש מקלי	 בס, כבר הוא מבושל כל צרכו

  .יש לסמו� בדיעבד להקל כשהטמי� בשוגג, ושל רק כמאכל ב� דרוסאישג	 א	 היה מב, כדעת התוספת שבת

אפילו לא , אבל לצור� מחר, שכל מה שאסור להטמי� בדבר המוסי� הבל זה רק כשזה לצור� הלילה, א את שבלי הלקט"הביא כי .2

ל זה בדיעבד כשלא רגיל ויש לסמו$ ע. שהרי זה יתבשל כל הלילה, כי לא יבוא לחתות בגחלי�, התבשל כמאכל ב� דרוסאי מותר

  .א שאי� לנהוג כ� לכתחילה"ז כתב הרמ"א$ לקמ� בס, ש"א ע"רנג ס' ל בס"פ הבאה"וכ .לעשות כ$

וזוהי דעת , כי לא יבוא לחתות בגחלי	, לפי דעה זו מותר להטמי� ג	 לצור� הלילה לכתחילה כאשר הוא מבושל כל צרכו – ב"מ

  .ש"ע, ז"המקלי	 בס

  

  'סעי� ב

ורק כשהתבשלה קצת , מותר להטמי� בגחלי	 כאשר הקדרה לא מבושלת כלל או כשהתבשלה כמאכל ב� דרוסאי – וס� מאוליינשי' ר, �"רשב

  .ולא הגיעה למאכל ב� דרוסאי אסור להטמי� בגחלי	 שמוסיפי	 הבל

אפילו תבשיל ש, י מאורליינש"ר	 וה"דחו את דברי הרשב – מרדכי, ש"רא, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, �"ר, ")במה"ה "ד: תוספות מז(ת "ר

כי הגמרא לא מחלקת בי� תבשיל שלא התבשל כל , שהתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו אסור להטמינו אפילו בדבר שאינו מוסי� הבל בשבת

  .ומעט חיתוי מהני להחזיק את החו�וסת	 הטמנה היא לצור� מחר וצרי� חיתוי כדי שלא יתקרר , צרכו לתבשיל שהתבשל כל צרכו

אלא כשומר , שאי� זה כמטמי� לחמ	, מותר, שלשי	 כלי על התבשיל כדי לשומרו מ� העכברי	 או כדי שלא יטנ� בעפרורית, �"מ כתב הר"מ

  .וכנות� כיסוי על קדרה

  .להטמי� בתנור שטחו אותו בטיט מותר – אור זרוע

  

� וכרוב הראשוני	"פסק כר – מחבר.  

  

  'סעי� ג

) שמ� כנוס יחד והוא ח	 מאוד(אי� טומני� לא בגפת ? )כי ה	 מוסיפי	 הבל(ובמה אי� טומני� ) מידי	 הבלדברי	 שמע(במה טומני� " – משנה

�שיש בה	 (ולא בעשבי� בזמ� שה� לחי� ) צמר גפ�(ולא במוכי� ) פסולת של יקב היי�(ולא בתב� ולא בזגי� , ולא בסיד ולא בחול בי� לחי� ובי� יבשי

  :)שבת מז". (כשה� יבשי� אבל טומני� בה�, )אז יותר הבל

  

  די� גפת של זיתי� וגפת של שומשמי�

זירא משו	 חד ' דאמר ר: ש"ת? ש דזיתי	"או דילמא דשומשמי� תנ� וכ, אבל דשומשמי� שפיר דמי, גפת של זיתי	 תנ�: איבעיא להו" – גמרא

לטמו� (לעני� הטמנה דשומשמי� נמי אסור , ול	 אימא ל�לע! של זיתי	 תנ�: מ"ש, קופה שטמ� בה אסור להניחה על גפת של זיתי	, ינאי' דבי ר

דשומשמי� לא מסקי , )ומרתיח את מה שמעליו(דזיתי	 מסקי הבלא , )כגו� כא� שמטמי� בדבר אחר ומניח על הגפת(לעני� אסוקי הבלא , )בתוכו

  ".הבלא

שאינה דחיה " לעול	 אימא ל�"או מלשו� הגמרא , הטע	ו. כ מוסי� הבל"משמע מהסוגיה שגפת של שומשמי� ג – רבנו ירוח�, טור, �"ר, �"רמב

  .מלאה או שקרוב לבוא לידי איסור תורה של בישול והחמירו בזה

  

  ?"לחי�"מה הכונה ב

, לא בתב� ולא בזגי	 ולא במוכי� ולא בעשבי	 בזמ� שה	 לחי�: ש"ת? לחי� מחמת עצמ� או דילמא לחי� מחמת דבר אחר: איבעיא להו" – גמרא

ממרטא דביני אטמי ? לחי� מחמת עצמ	 היכי משכחת לה, מוכי�, אלא אי אמרת לחי� מחמת עצמ	, שפיר, שלמא מחמת דבר אחראי אמרת ב

אבל לא בכסות לחה ולא , טומני� בכסות יבשה ובפירות יבשי�: והא דתני רבי אושעיא). צמר הנמרט מירכותיה של בהמה שהוא לח מחמת עצמו(

�  .)שבת מט". (ממרטא דביני אטמי? עצמה היכי משכחת להכסות לחה מחמת , בפרות לחי



 25

הכוונה מחמת , "לחי�"המסקנה מהגמרא שמה שכתוב במשנה  – פ הבית יוס�"טור ע, ש"רא, רבנו ירוח�, בפרוש המשנה �"רמב, �"רי, י"רש

  .אבל לח מחמת דבר אחר דינו כיבש ומותר בדברי	 שמותר לטמו� בה	 כשה	 יבשי	, עצמ	 שמחממות יותר

ולכ� אסור בי� בלח מחמת דבר אחר ובי� , לחי� מחמת דבר אחר מחמ	 יותר מלח מחמת עצמו – פ הדרכי משה"טור ע, � במשנה תורה"רמב

  .בלח מחמת עצמו

  

  כסות ופרותבהטמנה 

  )שבת ש	". (בגסה רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר. בכנפי יונה ובנסורת של חרשי	 ובנעורת של פשת� דקה, טומני� בכסות ובפרות" – משנה

זה חולק על המשנה הזו ולכ� הלכה כמשנה שג	 בלחי� , פ שרבי אושעיא לעיל כתב שטומני� רק בכסות יבשה ובפרות יבשי�"אע – תוספות

�  .טומני

חולק על  שאפשר שרבי אושעיא לא, י ניסה לומר"הב. � דחה דבריו שה	 חולקי	 על המשנה"הר. אושעיא שרק ביבשי� טומני	' כתב כר – �"רי

ועכשיו נלמד שא	 ה	 יבשי	 או , ה לפרות וכסות"כ ה"וא, כי המשנה הקודמת לימדה שמוכי� לחי� מחמת עצמ	 אי� טומני	 בה	, המשנה

  .טומני	 בה	, שה	 לחי	 מחמת דבר אחר

  

  הלכה

בי� , וזבל ומלח וסיד וחול, )ו ירוח	� ורבנ"כטור וכר(פסולת של זיתי	 ושומשמי� : פסק משנה וכגמרות שאלו דברי	 המוסיפי	 הבל – מחבר

ומוכי� ועשבי	 בזמ� ) דבר אחד(ותב� וזגי� , )א"מג –	 כל לח שהוא בי� מחמת עצמ	 ובי� מחמת דבר אחר "כלשו� הרמב(לחי	 ובי� יבשי	 

  .ששלשת	 לחי	

  .כסות ופרות וכנפי יונה ונעורת של פשת� ונסורת של חרשי	: ואלו שאינ	 מוסיפי	 הבל

  .כי מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ�, פ שמוסיפי	 הבל"א שטומני	 בסלעי	 אע"י – א"רמ

ובסלעי	 התירו משו	 שה	 שוברי	 את הקדרה או מקלקלי	 את . גזרו בו רבנ�, פ שלא שכיח"אע, אבל דבר שלפעמי	 טומני	 בו – מג� אברה�

  .המאכל

מתחמ	 מהשמש ומצטנ� , כי מה שמתחמ	, ל מותר להטמי� מבעוד יו	בחו – א"א ובש� הרשב"בש� רעק) 'ק יט"שיח ס' ס(משנה ברורה 

  .החול מקרר אות	, א� דברי	 קרי	, שמה שאסור להטמי� בחול זה בדברי	 שה	 כבר חמי	, ו"ל בס"כ הבאה"וכ. לגמרי בערב שבת

  

  'סעי� ד

  ).שבת נא". (כסהו ונתגלה מותר לכסותו. לא יכסנו משתחש�, לא כסהו מבעוד יו	" – משנה

אבל א� . כמו שמותר ליטול את הקדרה ולהחזירה, ה שמותר לגלותו בידיי	 משחשכה ולחזור ולכסותו"ה – טור, רבנו ירוח�, ש"רא, תוספות

וא	 נתגלה מעצמו בי� משחשכה . כי זוהי תחילת הטמנה אסור לחזור ולכסותו משתחש$, גילה בידיי� מבעוד יו� על דעת לכסותו משתחש$

  .מותר לחזור ולכסותו משתחש� ,ובי� מבעוד יו	

וא	 התגלה מבעוד יו	 אסור לחזור ולכסותו בי� א	 התגלה , א	 התגלה משחשיכה מותר לכסותו – ספר התרומה, �"רמב, ק"סמ, ג"סמ

  .וכ� הכריע הבית יוס�. בידיי	 ובי� א	 התגלה ממילא

א	 טמ� , אסור לטמו� בשבת אפילו בדבר שאי� מוסי� הבלפ ש"שאע, ק וספר התרומה"ג והסמ"הסמ, 	"פסק כמשנה וכהסבר הרמב – מחבר

  .מותר לו לחזור ולכסותו, משחשיכה) א"גר –או גילה בידיי	 (מבעוד יו	 בהתר והתגלה 

. ש א	 גילה בידיי	 שאסור"וכ, )	"רמב, ק"סמ, ג"סמ(דהוי כמטמי� לכתחילה , אבל א	 התגלה מלפני שבת אסור לכסותו בשבת – מג� אברה�

  .כ בשער הציו�"וכ, ה א	 התגלה בבי� השמשות שאסור"שה א"רוכתב הג

ורק א	 גילה בידיי	 מבעוד יו	 על מנת שלא לכסותו , שג	 א	 התגלה מבעוד יו	 מותר לכסותו בשבת, ש"כדעת תוספות ורא, מקל בזה – ח"ב

 .מותר, אבל א	 גילה בידיי	 על דעת לכסותו מבעוד יו	 ושכח. כלל או לכסותו בשבת אסור

  

  הוספה וכיסוי על קדרה

נוטל את , ג אומר"רשב? כיצד הוא עושה. מוסי�, א	 בא להוסי�, פ שאמרו אי� טומני� בדבר שאינו מוסי� הבל משחשכה"אע: תנו רבנ�" – גמרא

 �  .)שבת נא". (...ומניח את הסדיני	) כדי שיתקרר, בקי*(או נוטל את הגלופקרי� ) יש בו הבל יותר מהסדיני	(הסדיני	 ומניח הגלופקרי

ג מקל ומתיר "ורשב, ק התיר רק להוסי�"כי ת, ק"ג חולק על ת"כי רשב, "כיצד הוא עושה"לא גורסי	 את המילי	  – ק"סמ, ג"סמ, תוספות

  .ש ליטול ולהחזיר אותו דבר"להחלי� וכ

ג "הסמ, כי התוספות, קשהוזה . ק"כדי שהמשנה תסתדר ע	 ת, אסור אבל לכתחילה, זה דוקא בדיעבד, "כסהו ונתגלה מותר לכסותו"שמה שכתוב במשנה , ש הסיק מכא�"הרא

  ?ק כתבו מפורש שמותר לכתחילה לגלותו בשבת ולחזור ולכסותו"וסמ

אה תחילת שאי� זה נר, ע"מותר לכו, אבל לגלות ולחזור ולכסות באות	 בגדי	 עצמ	, ק"שלהחלי� את הכיסוי באחר זה נחשב כתחילת הטמנה ואת זה אוסר ת, י"והסביר הב

  .הטמנה

ג "קיימו את גרסתנו שרשב – טור, פ הבית יוס�"� ע"רמב, א"רשב, �"רמב, ספר התרומה, רבנו ירוח�, �"ר, בש� רבנו יונה ש"רא, �"רי

אלא אפילו כיסהו בדבר קל , שלא רק א	 כסהו בדבר שמשמר היטב את חומ� כגו� גלופקרי� מותר להוסי� דבר קל כגו� סדי�, ק"מפרש את ת
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אלא מותר להחלי� את מה שהניח , שלא רק להוסי� מותר, ועוד. נחשב כמכוסה מבעוד יו	 ומותר להוסי� דבר עבה כגלופקרי�, הוא סדי�ש

  .מבעוד יו	 ואי� זה כמטמי� לכתחילה

  

אבל בתבשיל , כולהוסי� כיסויי	 ולהחלי� זה רק בתבשיל שכבר התבשל כל צר, כל מה שאמרנו שמותר לכסות – ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

  .כי גור	 לתבשיל להתבשל ועובר על מבשל בשבת, ל"שלא התבשל כל צרכו אסור כל הנ

  

  מחבר

בי� א	 הראשו� היה , וכ� א	 רוצה ליטלו ולתת כיסוי אחר מותר. מוסי�, שא	 רצה להוסי� בשבת, ג וכרוב הראשוני	"כגמרא וכרשב .1

 .מותר לתת אחר ח	 במקומו, וסה בסדי�בי� א	 השני היה ח	 יותר ואפילו היה מכ, ח	 יותר

, אבל א	 אינה מבושלת כל צרכה, שכל מה שמותר להוסי� על הכיסוי זה רק כאשר הקדרה התבשלה כל צרכה, ת"ק וסה"סמ, ג"כסמ .2

  .שתוספת זו גור	 לה להתבשל, אפילו להוסי� על הכיסוי אסור

אבל א	 לא עומדת , ואז א	 מוסי� בגדי	 גור	 לה להתבשל, די	מדובר כא� שהקדרה עומדת בתו� גחלי	 ומכוסה בבג – מג� אברה�

ובגחלי	 שאינ	 קטומי	 ודאי שאסור . ודאי שתוספת בגדי	 אינה גורמת לבישול, בגחלי	 כלל והיא טמונה בדבר שאינו מוסי� הבל

  .להעמיד ש	 קדרה שאינה מבושלת

כל , אפילו שמטמי� בדבר שאינו מוסי� הבל, � רותח שמתבשלשכשמטמי, חלק על המג� אברה	 ובאר את המחבר כפשוטו – בית מאיר

  .מה שעושה כדי להארי� את הרתיחה גור	 לו להתבשל וזה אסור

  

  'סעי� ה

ארתוחי קא מרתח , השתא אקורי קא מקיר להו. אבל פינה ממיח	 למיח	 מותר, לא אסרו אלא אותו מיח	, ג אומר"וכ� היה רשב"... – גמרא

  )ש	!". (?לה

  ?רלמה מות

אז יבוא , כי מה שמעביר זה כדי לקררו, אבל למיח	 אחר אי� לגזור, אז יש לגזור שמא ירתיח, כי דוקא באותו מיח	 שהוחמו בו – י"רש

  .כי אז אי� לגזור שמא ירתיח, זה דוקא כשפינ� כדי לקרר�, שמה שמותר לפנות ממיח	 למיח	, �"והסיק מכא� הר! ?להתריחו

כ "וכ. כמו שהתירו להטמי� את הצונ�, מותר, אבל א	 פינהו והוא כלי שני, שבת רק דבר ח	 שהוא בכלי ראשו�כי אסרו להטמי� ב – �"רמב

  .�"פ הר"וכ. מ מותר"מ, ולכ� אי� לחלק בי� פינ� כדי לקרר� או לא. י"הב

ואי� . שאינו מוסי� הבל מותר להטמינו בדבר, שא	 פינה התבשיל בשבת מקדרה שהתבשל בה לקדרה אחרת, ג"פסק כגמרא וכרשב – מחבר

  ).ב"מ, ז"ט(	 "חילוק במטרת הפינוי כדעת הרמב

  .כי הוא כבר אינו כלי ראשו� יותר, כ מותר"ג, א	 החזירו אחרי שהטמינו בדבר אחר לכלי ראשו�, לכ� – מג� אברה�

  .הוא במקו	 הצור�א	 , מותר להטמינו, א	 התקרר עד שאי� היד סולדת בו, אפילו הוא באותו כלי ראשו� עצמו – ג"פמ

  

  :מילוי טרמוס בשבת מכלי ראשו�

  .	 שמותר"פ הרמב"ע ע"וראינו שנפסק בשו, כי הוא מעביר ומטמי� בכלי שני, מותר –) ע"א ס"פ( כ"שש

  .אינו בכלל הטמנה, אבל לית� בתו� כלי, כי מה שגזרו היה לא להטמי� את הכלי בבגד, י"מותר א� לשיטת רש –) צה' א ס"ח( א"חזו

נחשב הדבר כאילו שומר את , כי בזה שסוגר את פקק הטרמוס, מ יש להתיר לתת מי	 בטרמוס"מ. י"ע פסק כרש"יש מקו	 לחוש שהשו – מ"אג

  .וזהו כמו לשי	 כלי על אוכל שזה מותר, ולכ� א� א	 משמר את החו	 מותר', הדבר שלא יישפ� ושלא תפול עפרורית פנימה וזבובי	 וכד

אי� הכוונה שמטמי� במפורש , 	 שכתב שאסרו הטמנה רק בכלי ראשו� ומותר בכלי שני"כי ייתכ� שא� הרמב, להחמיר יש –) צג' ס( שבט הלוי

  .ויש להחמיר בזה במקו	 שאי� חשש חולי. אבל כדי ודאי מכוו� לקיי	 חמימותו וזה אסור, אלא בסת	, כדי לקיי	 חמימותו

  

  'סעי� ו

  )ש	". (ר או תחת הכסתממלא את הקיתו� ונות� תחת הכ"... – משנה

שמשמע שלהטמי� את הצונ� כדי , �"והסיק הר. ואי� לגזור אטו הטמנה, כדי שלא יתחממו בימות החמהמותר להטמי� את הצונ� בשבת  – י"רש

  .אסור בשבת ואפילו בדבר שאינו מוסי� הבל, שיתחמ�

  ).היינו שיתחמ	( כדי שלא יצטנ� ביותר או כדי שתפיג צינתו, מותר להטמי� דבר צונ� בשבת בדבר שאינו מוסי� הבל – �"ר, �"רמב, גאוני�

בי� ח� כדי לשמור חומו ובי� צונ� כדי , בי� מבעוד יו�, אבל בדבר המוסי� הבל אסור שו� דבר בי� בשבת, כל זה בדבר שאינו מוסי� הבל – �"ר

  .לחממו או כדי שלא יצטנ� ביותר

שמותר להטמי� בשבת דבר צונ� בדבר שאינו מוסי� הבל כדי שלא יצטנ� ביותר או כדי , �"הר	 ו"פסק כמשנה וכפרוש הגאוני	 והרמב – מחבר

  .אסור אפילו צונ� גמור ואפילו מבעוד יו�, שבדבר המוסי� הבל, �"וכר, שתפיג צינתו

ע "קדרה כפי שפסק השוג ה"אבל בערב שבת מותר להטמינו ע, מה שאסור להטמי� צונ� בדבר המוסי� הבל זה רק בשבת – א"ל בש� הגר"באה

  .שהקדרה הולכת ומתקררת, כיו� שאי� זה כמוסי� הבל ממש, רנח' בס
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מתחמ	 מהשמש , כי מה שמתחמ	, בחול מותר להטמי� צונ� מבעוד יו	 – א"א ובש� הרשב"בש� רעק) 'ק יט"שיח ס' ס(משנה ברורה 

  .החול מקרר אות	, א� דברי	 קרי	, בדברי	 שה	 כבר חמי	שמה שאסור להטמי� בחול זה , כא�ל "כ הבאה"וכ. ומצטנ� לגמרי בערב שבת

  

  'סעי� ז

ורק כשהתבשלה קצת , מותר להטמי� בגחלי	 כאשר הקדרה לא מבושלת כלל או כשהתבשלה כמאכל ב� דרוסאי – יוס� מאוליינש' ר, �"רשב

  .ולא הגיעה למאכל ב� דרוסאי אסור להטמי� בגחלי	 שמוסיפי	 הבל

אפילו תבשיל ש, י מאורליינש"	 והר"דחו את דברי הרשב – מרדכי, ש"רא, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, �"ר, ")במה"ה "ד: תוספות מז(ת "ר

כי הגמרא לא מחלקת בי� תבשיל שלא התבשל כל , שהתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו אסור להטמינו אפילו בדבר שאינו מוסי� הבל בשבת

וגזרו שלא , יא לצור$ מחר וצרי$ חיתוי כדי שלא יתקרר ומעט חיתוי מהני להחזיק את החו�וסת� הטמנה ה, צרכו לתבשיל שהתבשל כל צרכו

שהרי מגולה הוא כי מעט חיתוי לא מהני , אבל בשהייה של מאכל ב� דרוסאי מותר .שמא יטמי� ברמ& ויחתה, להטמי� בדבר המוסי� הבל

  )יש חילוק בי� השהיה להטמנהולכ� , ושליט בה אוירא ולא יתקרר בזמ� מועט ולא חוששי� לחיתוי בזה

אלא כשומר , שאי� זה כמטמי� לחמ	, מותר, שלשי	 כלי על התבשיל כדי לשומרו מ� העכברי	 או כדי שלא יטנ� בעפרורית, �"מ כתב הר"מ

  .וכנות� כיסוי על קדרה

  .להטמי� בתנור שטחו אותו בטיט מותר – אור זרוע

שבדיעבד מותר , ב"וכתב המ. מי� זה ג	 בקדרה מבושלת כל צרכה ואפילו א	 מצטמק ורע לושכשאסור להט, ת והראשוני	"פסק כר – מחבר

  .א"במצטמק ורע לו כדלעיל בס

להטמי� בדבר המוסי� הבל מבעוד יו	 כשהוא חי לגמרי או מבושל לגמרי כמו  � כיש מקלי�"וכתב את הרשב. ע כעיקר"פסק כשו – א"רמ

אבל , שכל זה להטמי� מערב שבת, ב"ג והמ"הפמ, א"והדגישו הגר. א� אי� לנהוג כ� לכתחילה, ת בידוומי שנוהג להקל כ� אי� למחו, בשיהוי

  .ע"להטמי� בשבת אפילו בדבר שלא מוסי� הבל אפילו מבושל לגמרי ומצטמק ורע לו אסור לכו

אלא רק בחי או , א שאסור"ייקו מהרמד – באור הלכה, אליה רבה. 	 להטמי� ג	 במבושל כמאכל ב� דרוסאי"התיר לשיטת רשב – מג� אברה�

  .ובפחות מזה יש למחות, במבושל כל צרכו

  

  'סעי� ח

ושולי , בי� הקדרה לגפת וזוהי הטמנה) כמו בקופה(זה דוקא כשלא מפסיק אויר , שזה מעלה הבל, מה שאסור בטמו� בגפת של זיתי	 – �"רמב

מפסיקי	 ) לפי פרוש אחר(או אויר ) לפי פרוש אחד(ל היכ� שבגדי	 או קופה אב, כ ונוגעי� בגחלי�"אלא ה� מוטמני� ג, הקדרה לא מפסיקי	

  .וזה מותר, על דבר שמוסי� הבל כי אי� זה הטמנה אלא שיהוי, בי� הגפת לקדרה מותר

כי , רג כירה גרופה וקטומה ומות"שטומני� את החמי� בבגדי� ובדברי� שאינ� מוסיפי� הבל וקדרה החמי� עומדת ע, ולכ� מנהגנו כיו�

  .עני� לעצמה בגחלי� שיהוי עני� לעצמו והטמנה

שמניחי	 את , דחו את ההטמנה שמטמיני	 רוב העול	ו, �"חולקי� על הרמב – א"רשב, רבנו יונה, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, תוספות

  .ליה	 אפרשזה אסור כמו שאסור להניח מעל גפת או גחלי	 שנת� ע, הקדרה על כירה ומכסי	 אותה וסביבותיה בבגדי	

אבל כשמכוסה בבגדי	 , מ כל זה כשאינה מכוסה בבגדי�"מ, רנג' פ הכללי	 בס"פ שמותר להשהות על גבי כירה שיש בה גחלי	 ע"אע, כלומר

וכמו , כי יש תחת הקדרה אש שמעלה הבל ומרתיחה מה שמעליה, אסור אפילו א	 יש אויר מפסיק בינה לבי� הכירה ואינה ממש על הגפת

כל זמ� שגילה בדעתו שהוא מקפיד כי האש מוסיפה הבל וגזרה שמא יחתה בגחלי� , ג האש"רא שאסור להניח קופה שטמ� בה עזי' שאמר ר

  .שישתמר חומה

או מכסה אותה שלכ� אסור להניח קדרה מוטמנת בבגדי	 על גבי כירה גרופה וקטומה אלא מניח אותה כדרכה בחול , � על דבריה�"והעיר הר

ואולי יש צד התר להטמי� על הגפת . (שזו ודאי לא נקרא הטמנה, )ואז יכול לתת בגדי	 על אותו כלי רחב( וגע בצידי הקדרהבכלי רחב שאינו נ

  )א	 אי� הבגדי	 נוגעי	 בקדרה

  

  רבנו ירוח�, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, מרדכי, ש"רא, תוספות

פי	 את הגחלי	 ומטמיני	 ש	 קדרה ומכסי	 אותה וזה יש נוהגי	 לחפור אצל מקו	 האש ולרצ� אותה בלבני	 ולהסיק ש	 וגור .1

  .וה	 הוכיחו זאת מכ� שקדרה חיה ומבושלת מותר לתת אותה בתנור. מותר

כי , ש"מ התיר זאת הרא"מ. אסור, כי בתנור מדובר בתורת שהיה וכא� משו	 הטמנה בדבר המוסי� הבל, ש דבריה�"ודחה הרא

אבל בחפירה הזו ובתנור שיש אויר , והיינו שהרמ& נוגע בקדרה מסביב, טמי� ברמ*הטמנה בדבר המוסי� הבל אסורה משו	 שמא י

 .ג כירה"ואי� להחמיר בזה יותר מבשהיה ע, אי� בזה הטמנה כלל, הרבה בי� הדפנות לקדרה

מעלה הבל כי אינו , ה יהיה מותר א	 הלוח נוגע בפי הקדרה"ה( ש עצמו היתה לו כירה שדפנותיה גבוהות יותר מפי הקדרה"והרא .2

והיה נות� הכירה ש� ומכסה אותה בלוח  ויש אויר בי� דפני הכירה לקדרה )ש עשה אות	 גבוהי	 יותר כדי שיתיישב יפה"והרא, כלל

  .אלא יש אויר בינה לדפנות ולכ� זה מותר, כי הקדרה לא נוגעת בכלו�, ומתיר, או דבר אחר ובגדי� על זה

כי מכיו� שהבגדי� לא נוגעי� בקדרה אי� זו דר$ , מ מותר"מ, די	 ומוסיפי	 הבלפ שמחמת חו	 הכירה היו מתחממי	 הבג"ואע

 .הטמנה
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  מחבר

א	 היא , רנג' פ מה שהתבאר בס"ג כירה שיש בה גחלי	 ע"פ שמותר להשהות קדרה ע"שאע) �"ולא כרמב(פסק כרוב הראשוני	  .1

אבל א	 הבגדי	 לא נוגעי	 . ואסור, סיפי	 הבלמ מחמת האש שתחתיה	 ה	 מו"מ, פ שאינ	 מוסיפי	 הבל"אע, מכוסה בבגדי	

 .רנג' פ הכללי	 בס"שזהו שיהוי שמותר ע, מותר, בקדרה

משו	 הטמנה שמוסיפה , פ שאי� שולי הקדרה נוגעי	 בגחלי	"אע, ג כירה או כופח שיש בה	 גחלי	"אסור להניח קדרה ע, לפי זה .2

  .הבל

 .כיו� שהקדרה מגולה מלמעלה ואינה מכוסה בבגדי	, מותר פ שנוגע בגחלי	"אע –) א"רנג ס' פ דבריו בס"ע( א"רמ

ונת� בגדי	 על אותו כלי רחב וה	 לא נוגעי	 , שאינו נוגע בצידי הקדרה) או ד� רחב(שא	 נת� על הקדרה כלי רחב , �"פסק כהערת הר .3

  .כי הבגדי	 אינ	 נוגעי	 בקדרה ולכ� היא אינה מוטמנת, מותר, בקדרה

ג קרקע הכירה אחר שסילק את "מ יש מתירי	 לכסות קדרה המונחת ע"מ, 	 לכסות בבגדי	 כפי שאמרנופ שלהלכה אוסרי"אע – ב"מ

א� , שגפת ועצי	 מוסיפי	 הבל מעצמ	, ועוד. כי קרקע כירה אינה ראויה להטמנה, ג שהקרקע נחשבת כמוסיפה הבל"ואע, האש ממנה

  .קרקע הכירה מתקררת והולכת

בתנאי שאינה מצומצמת לפי , ה א	 מעמיד בגומא שנעשית על התנור"וה( .ו$ על המתירי� האלולהלכה אי� למחות ביד המקלי� לסמ

  )שער הציו� –אלא שיהיה אויר מפסיק בי� הקדרה לדופ� הגומא ואז מותר לכסות אפילו בבגדי	 , כי זה ג	 הטמנה, ער� הקדרה

  

  :כיסוי קדרה העומדת על הפלאטה בערב שבת בבגדי�

זה רק , וסוברי	 שבקרקע כירה מותר, ב"וא� לדעת המקלי	 שהביא המ. כ הבגדי	 אינ	 נוגעי	 בקדרה"אא ,הדבר אסור – כ"שש

  .כ בפלאטה שודאי קרקעיתה לא מתקררת אלא הולכת ומתחממת"משא, בכירה שש	 הוא הול� ומתקרר

. וכ� זה בפלאטה, גחלי	 ממש מותר� שמקל שכל שאינו על ה"סברת הרמב. א: י צרו� כמה סברות"המנהג להקל בזה ע – יביע אומר

. ג. אי� בו איסור הטמנה, )א"ד לרמ"או כמאב(שיטות הסוברי	 שכל מה שמותר להשהות כגו� חתיכה חיה או התבשלה כל צרכה . ב

 .יש להתיר, א להגביר את החו	 שלה"ל שבפלאטה חשמלית שא"ועוד י. שיטת הסוברי	 שאי� איסור להטמי� למחר

  א"רמ

 .רנד' ע בס"וע. ע"מותר לכו, במדינות אלו שמטמיני	 בתנור וטחי	 את פי התנור בטיט הטמנה שעושי	 .1

וכל מי שאינו מאמי� בדברי סופרי	 ואוסר אכילת חמי� . כי זהו מכבוד ועונג שבת, מצוה להטמי� לשבת כדי שיאכל בשבת אוכל ח	 .2

  .חיישינ� שמא אפיקורוס הוא, בשבת

  .ל לאכול צונ�מי שמזיק לו חמי� יכו – מג� אברה�
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  רנח' ס

  

ולא , וטח את פיה בבצק, ג קדרה"ומיח	 ע, ג מיח	"קדרה ע) אבל לא(, ג קדרה"ג מיח	 וקדרה ע"מיח	 ע) אפילו בשבת(מניחי	 " – גמרא

) חומו משתמר היינו שהעליו� והתחתו� חמי	 ומניחו כדי שיהיה(אלא בשביל שיהיו משומרי	 ) היינו כשהעליו� צונ� ובא לחממו(בשביל שיחמו 

  )ש"	 והרא"הרמב, �"פ גירסת הרי"מחוקות ע' אבל לא'המילי	 , :שבת נא". (

). והכוזא מלאה צונ�, מיח	 של חמי�(חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא . זירא איקלעו לבי ריש גלותא' רבה ור" – גמרא

ג "אבל בקר ע, ג ח	 שומר את החו	"בח	 ע(ל הת	 אוקומי קמוקי	 "א? )שמותר(מיח	 ג "מאי שנא ממיח	 ע, זירא' ל ר"א). גער בו(נזהיה רבה 

  .)שבת מח". (הכא אולודי קא מוליד, )מוליד חו	 חדש במי	 הקרי	, ח	

  

  ?זירא' במה נחלקו רבה ור

מותר להניח רק כשרחוק מרחק וסובר רבה שזה , זירא קשורה לגמרא שמתירה להניח קיתו� של מי	 כנגד המדורה' מחלוקת רבה ור – תוספות

, שמא ישכח ויניח ש	 עד שיתבשל, אחרת אסור אפילו א	 יעמוד וישמור עליה, ב לעול	"סביר מהמדורה שלא יוכל להגיע בו לידי שיעור של יס

  .זירא חשב שזה מותר' ור. ה שמא הצונ� שבתו� הכוזא יתבשל"וה

! מדוע הסיפור לא נכתב בסוגית בישול, קשור כא� להנחה וחשש בישול ללא הטמנה א	 הכל, הקשה על פרוש תוספות – א בש� רבנו יונה"רשב

  !דלמא אולודי קמוליד, כי א	 כ� היה צרי� לומר, שהלשו� דחוקה, ועוד הקשה תוספות על עצמו

והקומקו	 היה מכוסה , תשכשמניח את הכוזא הוא מטמי� את שניה	 בדבר שאינו מוסי� הבל בשב, שמדובר כא� על הטמנה, לכ� פרש רבנו יונה

כי מיח	 זה מכיו� שיש בו , וענה לו רבה שאסור, זירא שמותר' ולכ� סבר ר, והוא בא לגלותו ולדחו� את הכוזא ש	 ולחזור ולכסות, מבעוד יו	

� אלא משמר חומו ומותר במיח	 רק א	 אי� חומו התחתו� ניכר בעליו, "אולודי קמוליד"משו	 , הרי הוא נחשב כדבר המוסי� הבל, תוספת חו	

  .בלבד

  

  הטמנת כלי קר על או בתוך קדרה חמה מלפני שבת ובשבת

  .שאי� זה כטומ� בדבר המוסי� הבל, ע"מותר לכו, א	 הניח את הכלי הקר על הקדרה החמה מערב שבת – טור

�  .מכיו� שמניח בערב שבת חומה הול� ומתמעט ואינה מוסיפה הבל :פרוש הבית יוס

הרי זה כמטמי� בדבר , אבל א	 טמו� בתוכו ממש. ולכ� אי� זה כטומ� בדבר המוסי� הבל, רק מונח עליו, טמו� בתוכו ממש כא� אינו :ז"פרוש הט

  .ואסור, המוסי� הבל

  

. ואי� זה כטומ� בדבר המוסי� הבל, ג קדרה חמה"ע) או חי(ולכ� מותר להניח מבעוד יו	 כלי שיש בו דבר קר , פסק את דברי הטור – מחבר

�  .שלקדרה אי� הבל מחמת עצמה ואי� זה דומה לגפת, ואפילו א	 יתווס� חו	, שאפילו לכסותו בבגדי	 מותר, ז"א והט"פ הגר"ב ע"המ והוסי

אבל להטמי� כ$ בשבת בקדרה המכוסה בבגדי� אסור ואפילו לא יגיע לחו� , להטמי� אותו בערב שבתשמותר זה ה מכל  – משנה ברורה

  .אסור, י הטמנה"אבל בזה שמוליד חו� ע, בשבת לא התירו להטמי� צונ� אלא כדי שתפוג צינתוכי , ב כדברי רבנו יונה"שיס

  .ו"שיח ס' אסור כמו שנפסק בס, ב"מ א� יוכל לבוא לידי חו� שיס"ומ

י� אפילו שאסור לכסותו בבגד, אז יש לה די� של דבר המוסי� הבל, ג האש"א	 הקדרה התחתונה עומדת ע – ל"באה, פרי מגדי�, מג� אברה�

שלמחבר צרי� מבושל ' רנג' וא	 מניח כ� בלא להטמי� ולכסות בבגדי	 יש לזה די� שיהוי כמו שנלמד בס. כי חומה לא הול� ומתמעט, מבעוד יו�

  .א לפחות כמאכל ב� דרוסאי"כל צרכו ולרמ

  

  מ לחממו בשבת"הנחת בקבוק שיש בו חלב קר בתוך כלי שיש בו מים חמים ע

אפילו , אסור ליקח כלי ובתוכו משקה צונ� ולתחוב אותו בשבת לכלי מלא מי� חמי� כדי שיתחמ� בתוכו – ז והחיי אד�"פ הט"משנה ברורה ע

  .שהרי הכלי טמו� בתוכו, כי זהו דר� הטמנה ממש, ב"לא יגיע לחו� שיס

  .ויעבור משו	 איסור בישול שמא ישכח להוציאו קוד	, אסור אפילו אינו כולו בתוכו, ב"כ שיוכל לבוא לחו� שיס"וא� הוא ח� כ

אפשר שיש להקל ולסמו� על המקלי	 שאי� זה נקרא הטמנה , ב"ואי אפשר שיגיע לחו	 שיס, א	 הוא מניח רק כדי להפיג צינתו – שער הציו�

  .בדבר המוסי� הבל בשבת

מבשל ולכ� מותר להניח אפילו בכלי שני או כי אי� הטמנה בכל דבר שאינו , וכתב שאי� נתינת צונ� בחמי� בכלל הטמנה ,ב"חלק על המ – א"חזו

ב יודה שאי� זה הטמנה "וא	 חלק מהבקבוק מגולה ג	 המ. ב"להניח דבר יבש שהתבשל כל צרכו והצטנ� במי	 חמי	 אפילו א	 יגיע שיס

  .ומותר
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  רנט' ס

  

  'סעי� א

וכי מפני שאי� לו קופה של תב� עומד ומפקיר : ליהאמר ? מהו לטלטל� בשבת, מוכי� שטמ� בה�: בעא מיניה רב אדא בר מתנה מאביי" – גמרא

�  )לא בטלי	 להטמנה ואסור לטלטל	, כלומר! (?קופה של מוכי

א	 : הכי קאמר, לא איריא �אי משו	 הא  � ! ואי� מטלטלי� אות� �טומני� בגיזי צמר ובציפי צמר ובלשונות של ארגמ� ובמוכי� : לימא מסייע ליה

 �  .)שבת מח( ."קמשמע ל� ,)להסב עליה�( חזי למזגא עלייהו: מהו דתימא � ? מאי למימרא, אי הכי. ת�אי� מטלטלי� או �לא טמ� בה

  

שבת ". (וה� נופלות) של קדרה(נוטל את הכיסוי ? כיצד הוא עושה. בגיזי צמר ואי� מטלטלי	 אות	, טומני	 בשלחי� ומטלטלי	 אות	" – משנה

  .)מט

איתיביה ההוא מרבנ� בר . מטלטלי	 אות	, אבל טמ� בה	, אלא שלא טמ� בה	, )י� מטלטלי	 אות	שבגיזי צמר א(לא שנו : אמר רבא" – גמרא

  ?נוטל את הכיסוי וה� נופלות? כיצד הוא עושה. טומני	 בגיזי צמר ואי� מטלטלי	 אות	: יומי לרבא

  ...אבל יחד� להטמנה מטלטלי	 אות	, )ואז לא מטלטלי	 אות	(לא שנו אלא שלא יחד� להטמנה  :אמר רבא: אלא אי איתמר הכי איתמר

תניא . שנו) שמושיבי	 לסחורה, מערכה גדולה(בשל הפתק ) והמשנה מדברת, כי כאילו יחד, שא	 טמ� מותר, ק"לעול	 כרבא בל: (רבינא אמר

  :)נ�.שבת מט". (מטלטלי	 אות	, ב להשתמש בה�"וא	 התקינ� בעה, אי� מטלטלי	 אות	, גיזי צמר של הפתק: נמי הכי

  

ואז נאמר שמוכי� , לא חולק על רבא שהתיר לטלטל גיזי צמר שטמ� בה	 ויחד אות	, ייתכ� שאביי שאסר לטלטל מוכי� שטמ� בה	 – ש"רא

ומדובר בגיזי צמר של הפתק ולכ� א� א	 טמ� בה	 אסור , ולכ� א� א	 יחד	 אסור לטלטל	 או שאביי סובר כרבינא, חשובי	 מגיזי צמר

  ב יכול לטלטל	 א	 טמ� בה	"גיזי צמר של בעהאבל , כ יחד"לטלטל	 אא

  .כי כתב שמוכי� ה	 חשובי	 מגיזי צמר, יתכ� שג	 סבר שאי� מחלוקת בי� אביי לרבא י"רש

  

משמע שאי� לשיטת	 הבדל כלל בי� . ב דרבא ובעיא דרב אדא"וכתב רק את ל, ק דרבא ומימרת רבינא"� השמיט את ל"הרי – �"רמב, �"רי

  .אי� מטלטלי	 בה	, וא	 לא, א	 יחד להטמנה מטלטלי	 בה	, כי בכל מקרה שהוא, לא בי� הפתק לשאינ� של הפתקמוכי� לגיזי צמר ו

אבל גיזי צמר של , ולכ� גיזי צמר של הפתק חייבי	 יחוד מפורש כדי שיוכל לטלטל אות	, פסקו הלכה כרבינא – טור, ש"רא, תוספות, א"רשב

  .פ הבית יוס� להקל כדעה זו"וכ. ו ייחד	שכאיל, ב מותר לטלטל	 א	 טמ� בה	"בעה

  

  מחבר

אלא מנער הכיסוי וה� , שטמ� בה	 דר� מקרה אסור לטלטל	) בגדי	 בלויי	, צמר, צמר גפ�(שמוכי� יבשי	 , פסק כגמרא וכאביי .1

� טלטול מצדוואז אי� כא) שיהיה לו מקו	 פנוי לאחוז הכיסוי ולא יטלטל המוכי� להדיא(וכגו� שמקצת	 מגולה , נופלות מאליה	 .

  .מותרי	, )לעול	(וא	 יחד	 לכ� 

  .נסתלק מה	 ש	 מוקצה א� שלא יחד	 בפרוש, אבל א	 רגיל להטמי� בה	 – משנה ברורה

ואילו , אלא צרי� שיהיה מקצתו מגולה כדי שינער את הכיסוי, מדוע כא� אסור לטלטל את הכיסוי בידיי	, ז"הקשה הט – ז"ט

אפילו דבר שאינו , שלדעת רבנ� מותר להזיז את החבית ע	 האב� בידיי	 כשצרי� למקומו, שט נפסק' בסוגית אב� שעל פי החבית בס

  ?ניטל

פ שהניח על דעת "אע, נחשב כבסיס לדבר האסור, אבל כא� מדובר במניח לכתחילה, שש	 מדובר בשוכח אב� על החבית, ז"ותר& הט

  .ליטלו בשבת

כל עוד שלא הונח על דעת להישאר ש	 כל , אבל לדעת ספר התרומה, )ד"שט ס' ס(י ש	 "שזה רק לדעת רש, ז תרו& זה"ודחה הט

מדוע כא� אסור לטלטל את , כ הדרא קושיא לדוכתא"וא, ז"ע לקמ� בס"וכשיטה זו פסק השו, אי� זה נקרא מניח לכתחילה, השבת

 .ע"וצ? הכיסוי בידיי	

אבל כל אלו סת	 , אפילו לא יחד	 לכ� מותר לטלטל	, )כ"בי	 כשאינ	 חשו(שא	 טמ� בגיזי צמר , ש"כרבינא וכתוספות ורא, כרבא .2

מנער הכיסוי וה� , וא	 טמ� בלא ייחוד. צריכי	 יחוד, )כשמקפיד עליה	(אבל א	 נתנ	 לאוצר לסחורה , גיזי	 שאי� עומדי	 לסחורה

  .והקדרה לא נעשית בסיס לכיסוי לאוסרו בטלטול, )כשמקצתו מגולה(נופלות 

  

  'סעי� ב

הלכ� אסור . שהרי כל זמ� שלא יחד	 אינ� חשובי	 לו ומשליכ�, יראה שצריכי	 יחוד, ת	 שנותני	 אבני	 ולבני	 סביב הקדרהאו – טור

  .א	 לא שיצניע	 ומייחד	 לכ�, לטלטל	

  .ולא רק לשבת זו, צרי� שייחד אות	 לעול	 – א"רשב
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שכיו� שנעשה , י"והסביר הב. כיו� שטמנה בערב שבת, בשבת מותר לטלטל	, האבני	 שהאשה מכסה בה	 את הכירה – אגור בש� שבלי הלקט

  .חייבי	 יחוד, אבל אבני	 שלא נעשה בה	 מעשה, נחשב הדבר כאילו יחד	, באבני	 אלו מעשה מבעוד יו	

  .א"פסק כטור וכרשב – מחבר

  .כ ייחד	 לכ� לעול	"אא, אסור לסתו	 בה	 פי תנור, ה עצי	 העומדי	 להסקה"ה – א"מג

  

  'סעי� ג

כי הגיזי	 יפלו לגומא ואסור לו לטלטל	 כדי (שמא יטול ואינו יכול להחזיר , מטה על צדה ונוטל, קופה: רבי אלעזר ב� עזריה אומר" – שנהמ

  .)שבת מט". (נוטל ומחזיר: וחכמי	 אומרי	). להחזיר את הקדרה לתו� הקופה

כי פליגי ... הגומא שאסור) שנפלו גיזי	 למקו	 מושב הקדרה(הכל מודי	 שא	 נתקלקלה : אמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי" – גמרא

  :)שבת נ". (אי� חוששי	, )חכמי	(ומר סבר , חוששי	 שמא נתקלקלה הגומא) רבי אליעזר(מר סבר , קמיפלגי) שמא תתקלקל(בחוששי	 

  .פסקו הלכה כחכמי	 – ש"רא, �"רי

  

  ?למה א� הגיזי� נפלו למקו� הקדרה אסור להחזיר

, א	 התקלקלה הגומא, לכ� א	 הקופה מלאה דברי	 שמותרי	 בטלטול, כי מזיז הגיזי	 לכא� ולכא� וה	 מוקצי	 – טור, ירוח� רבנו, י"רש

  .יכול להחזיר

ולכ� לא הזכיר . הקדרה תבנה לעצמה מקו	 בתו� כל הגיזי	 ונמצא טומ� בשבת לכתחילה, כשמחזיר את הקדרה – � בפרוש המשנה"רמב

  .נחשב הדבר כטומ� לכתחילה שכבר נכתב שאסור לעשות כ� בשבת בכל מצב, כי א	 התקלקלה הגומא, ת	 די� זה בהלכו"הרמב

  

כל זמ� שלא התקלקלה הגומא , והוציא הקדרה, ולכ� הטומ� בקופה מלאה  גיזי צמר שאסור לטלטל, פסק כחכמי	 וכרב חייא בר אשי – מחבר

ואפילו לכתחילה יכול להוציא , )כי מטלטל כא� הרבה פעמי	 לכל הצדדי	, לטול מ� הצדוזה גרוע מט(וא	 התקלקלה לא יחזירנה , יכול להחזיר

  .ולא חוששי	 שמא תתקלקל ויחזירנה בכל מקרה, על דעת להחזיר

כי הקדרה תעשה לעצמה , א	 התקלקלה הגומא לא יחזיר, שג	 א	 טמ� בדבר שמותר לטלטל, � בפרוש המשנה"א את דעת הרמב"והביא כי

  .ונמצא כטומ� בשבת לכתחילה, זירהמקו	 כשמח

  

  'ה� 'סעיפי	 ד

טמ� . הרי זה  נוטל ומחזיר, או טמ� בדבר שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל בשבת, טמ� וכיסה בדבר הניטל בשבת:... תנו רבנ�" – גמרא

אינו נוטל , וא	 לאו, נוטל ומחזיר, ה מקצתוא	 היה מגול, או שטמ� בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת

  :)נא� .שבת נא". (ומחזיר

  .אי� לו במה לאחוז את הקדרה, פ שטמ� בדבר הניטל"אז אע, א	 כיסה בדבר שאינו ניטל – י"רש

ב� הנמצאת על פי כמו א, ויאחז בדפנותיה ויטה על צדה והכיסוי יפול מאליו, והוא ניטל, שיפנה את מה שסביבותיה שטמ� אותה, י"והקשה רש

  ?שמטה על צדה והיא נופלת, החבית

, כמו כא� שהניח את הכיסוי לכתחילה על הקדרה, אבל כשהניח לכתחילה, כי זה רק כששכח את האב� על החבית, א לומר כ�"שא י"ותר& רש

  .אסור

  ?דל בי� מגולה מקצתה לאב�ומה ההב, מדוע א	 מגולה מקצתה מותר ליטול, א	 נחשב הדבר כא� כמניח, י"תוספות הקשה על רש

  

וכא� מדובר בכיסוי שהוא כעי� כלי חרס והקדרה בלועה , כי בדעתו ליטלה בשבת, שכא� לא מדובר במניח לכתחילה כמו באב� ת"לכ� פרש ר

  .א ליטול כלל"ומכיו� שאסור להגביהו א, כ יגביה אותו קצת"א לנער את הכיסוי אא"וא, בתוכו

מבלי , א להגיע לקדרה כלל"ואז א, את הקדרה בקופה בדבר הניטל ולמעלה מילא את כל הקופה בדבר שאינו ניטלשכא� מדובר שטמ� , י פרש"ור

  .להזיז את הדבר שאינו ניטל

  

  מחבר

  .מגלה הכיסוי ואוחז בקדרה ומוציאה, שא	 טמ� בדבר שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל, כגמרא .1

פ הסבר התוספות "ע. (ולא נעשתה בסיס לה	, מפנה סביבותיה ואוחז ומוציאה, ו ניטלא	 טמ� בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינ –א "מג

 )שכא� זה לא נחשב כמניח לכתחילה

  .אינו נוטל, וא	 לא, א	 היה מגולה מקצתו נוטל ומחזיר, טמ� וכיסה בדבר שאינו ניטל .2

  

  'סעי� ו

  שבלי הלקט
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ר "והר. כי הוא סבר שזה אסור ונחשב כבונה בני�, לא להטמי� באבני	ש יהודה בר נת�' רהיה מקפיד , ט שחל להיות בערב שבת"ביו .1

כא� משו	 כבוד שבת לא , פ שגזרו חכמי	 עראי משו	 קבע"ואע, כי התורה אסרה בני� קבע ולא בני� עראי, לא הקפיד על כ� בנימי�

 .גזרו

. מותר, ו� שהוקצו האבני	 לכ� מבעוד יו	כי כי, מותר לטלטל	 בשבת, שהאבני	 שהאשה מסבבת בה	 את הכירה, ר ישעיה"כתב הר .2

 .והסכי	 לכ� שבלי הלקט

ר בנימי� "ואת דעתו של הר, � שאוסר להטמי� באבני	 כי זה נחשב כמי� בית"הביא את דעתו של ריב, ט שחל להיות בערב שבת"לגבי יו – מחבר

  .שמשו	 כבוד שבת לא גזרו, שמתיר

  .כי אי� בזה כבר עניי� של כבוד שבת, ע אסור"לכו, א	 אפשר להטמי� באופ� אחר – מג� אברה�

  .המנהג כיש מתירי	 – ז"גר, אליה רבה

  

  'סעי� ז

י קט� לסתור "י שינוי או ע"מותר ע, תנורי	 שלנו שמטמיני	 בה	 את החמי� לשבת וסותמי	 בה	 בד� ושורקי	 אות	 בטיט – תרומת הדש�

כסברת ספר ( .וכל זה כי ד� אינו עשוי לקיו�, נורי	 שמחוברי	 לקרקע כבני� מותרואפילו בת. כדי להוציא את החמי�, את אותה סתימה בשבת

  )ד"שט ס' התרומה בס

י "וג	 ע, י גוי מותר"אבל ע, י ישראל כי זה פסיק רישיה שיבערו"אסור ממש ע, א	 יש בו גחלי	 לוחשות, א	 רוצה לחזור ולסותמו – אגור

  .רכ מות"אולי ג, א	 אינו סותמו לגמרי, ישראל

  

וכ� . מפני שמחתה ומבעיר את העליונות ומכבה את התחתונות, אי� לישראל ליטול ולסלק הקדרה, א	 יש גחלי	 לוחשות סביב הקדרה – מרדכי

כי זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה , אבל א	 הגוי סילק מעצמו מותר לאכול, כי זהו שבות שיש בה מעשה, צרי� להיזהר שלא לומר לגוי לסלק	

  .א� רק שבות באיסור דרבנ�ויש כ

  .רק שיהיה לו מקו	 לתפוס את הקדרה, מותר לסלקה, וא	 ידוע שלא היו ש	 גחלי	 לוחשות בשעת הסילוק ואפילו לישראל

  

מותר לסתור אותה סתימה כדי להוציא , שתנור שמניחי	 בו חמי� וסותמי	 פיו בד� ושורקי	 אותו בטיט, פסק כתרומת הדש� וכאגור – מחבר

משו	 , י ישראל אסור"אבל ע. (י גוי"שא	 יש בו גחלי	 לוחשות מותר לחזור ולסותמו רק ע, וכמרדכי. וכ� מותר לחזור ולסותמו, חמי�את ה

  ).אגור(י ישראל מותר "וא	 אינו סותמו לגמרי אפילו ע) אגור –פסיק רישיה שיכבה את הגחלי	 

  .כי הרוח תבעיר אות	, וחשותא	 ידוע שיש בו גחלי	 ל, ה שלפותחו אסור"ה – מג� אברה�

  א"רמ

י שינוי "יעשה ע, א"וא	 א). כי יש בזה קצת משו	 סתירת בני�(י ישראל קט� "או ע, י גוי"י ישראל כשאפשר ע"החמיר שלא לסתור ע .1

 .קצת

הקדרות  שיש ספק שמא, אבל בלילה סמו� להטמנתו, שכבר כל הקדרות מבושלות כל צרכ�, זה רק ביו	, זה שמותר לחזור ולסותמו .2

�  .י אינו יהודי אסור"אפילו ע, ובמצב זה.  שגור	 לבישול, אסור לסתו	 את התנור, עדיי� אינ� מבושלות כל צרכ

  .ה היה מתבשל"כי אולי בלא, יש לפקפק ולהתיר בדיעבד, 	"י עכו"וע, אפילו בדיעבד התבשיל אסור – מג� אברה�

  



33 

 

  בש' ס

  

  'א� סעי

שאז האבק (ולא אמר� אלא באוכמי . לית ל� בה, אבל בעתיקי, ולא אמר� אלא בחדתי. ו בשבת חייב חטאתהמנער טלית: אמר רב הונא" – משנה

  ).ללובש	 עד שינער(והוא דקפיד עלייהו . אבל בחיורי וסומקי לית ל� בה, )מקלקל מראיתה

�אנ� לא , נפו* שדי: אמר ליה. 	 למיתבה ליההוה קמחס. חזא דאיכא טלא עליה). כובע(אמר לי הב לי כומתאי , אביי הוה קאי קמיה דרב יוס

  .)קמז�:שבת קמו". (קפידנ�  מידי

  

  ?ממה אסור לנער את הטלית ומאיזה טע� חייב

  .וחייב משו� ליבו�מדובר שמנער מהאבק שעליה  – י"רש

כאשר בלא מי	 נשאר רוש	 הלכלו� כמו  –) אות מא( שער הציו�תרו& . ע"ונשאר בצ, שאי� מלאכת ליבו� בלא מי	. י כתב במפורש בשבת קמא"רש – ס"א בגליו� הש"קושית רעק

  .מיד הבגד חוזר להיות אותו דבר כבתחילה וזהו ליבונו בלא מי	, אבל כא� כשמנער מאבק, אז אי� ליבו� בלא מי	, ז שיש טיט על בגדו"בס

  .ו� מכה בפטישוחייב מש, ולהסיר הציהוב הלב� הנתלה בה, מדבור שמנער כדי לנאותה – י"פ הב"� ע"רמב

ניעור , וטלית חדשה ושחורה, וליבו� וחייב משו� כיבוסמדובר שניער מהטל שעליה  – טור, א"רשב, ד"ראב, ש בש� רבנו חננאל"תוספות ורא

  .אבל לנער מאבק מותר. הטל מייפה אות	 וכיבוס	 ניכר

  .אנו לא מקפידי	 על זה ומותר לנער ג	 מאבק וג	 מטל – מרדכי

  .ע להוריד אות	"מותר לכו, אבל בגד שיש בו נוצות, י"יש לחוש לדעת רש, ו	 שמקפידי	במק – אור זרוע

  

זה דבר שאינו מתכוו� , ולמי שלא מקפיד, וזה פסיק רישיה, למי שמקפיד ודאי ינער – מגיד משנה? שלא מקפיד מותרוכמקפיד אסור שלמה כ

  .שמותר בשבת

 –) צ"שעה( משנה ברורה. והיא עדיי� בחידושה כמו בשעה שהאומני	 מתקני	 אותה, כ"שלא השתמשו בה כ – �"רמב? מה נקראת טלית חדשה

  .כל זמ� שהיא נראית כחדשה, והיא עדיי� נקראת חדשה, זה שכבסו אותה לא מעלה ולא מוריד

  

, )שוני	 או מהשלגכרוב הרא(מ� הטל שעליה ) או כהה(ושחורה ) כ"דלא השתמשו בה כ(שהמנער את טליתו חדשה , פסק את הגמרא – מחבר

  .מותר לנער א� לכתחילה, וא	 אי� דרכו להקפיד ולובשו לפעמי	 בלא ניעור. והוא שמקפיד עליה שלא ללובשה בלא ניעור. כמו מכבס, חייב

  א"רמ

  .הויש כא� חשש סחיט, כי מתקצר במי	, כשזהו בגד חדש שמקפיד עליו, וכל שכ� שאסור לנער בגד שנשר במי	 או שירדו עליו גשמי	 .1

כי כשהבגד בלוע , בעני� שיבוא לידי סחיטה באותו ניעור, צרי� להיזהר מלנערו מ� המי	 בחוזק, אפילו בבגד יש� – משנה ברורה

 .הוא נסחט יפה ג	 בניעור, ממי	

וריד מותר לה) חוטי�(אבל נוצות . בבגד חדש ושחור משו	 ליבו�, שאסור לנער ג� מהאבק שעליהי "לחוש לדעת רש, כתב כאור זרוע .2

ולסמו$ על הדעה הראשונה , והרבה ראשוני� וכ� פסק המשנה ברורה לדינא בש� האליה רבה. מהבגד אפילו בחדש ומקפיד עליו

  .בפרט כשיש משו� כבוד הבריות, י גוי"להקל ע

 .י יהודי"יש להקל אפילו ע, א	 מתבייש ללכת ע	 אבק על בגדיו בי� הבריות –) ו הערה עה"פט( כ"שש

  

שהרי לא , וא	 נקרעו אינו חייב, כי קורע הוא אב מלאכה, כדי שלא יקרעו, מפריש� בצנעה ומתמהמה, מי שנתקעו בגדיו בקוצי	 – מג� אברה�

�  .התכוו

  .מסיר כדר� מתעסק בעלמא, וא	 היה לובשו א� בלא זה, הכונה שלא היה לובש משהו אחר זולת זה, מקפיד – ז"ט

  

  וי בגדי�הערות הבאור הלכה בסעי� זה לעני� ניק

 .שאי� דרכו תמיד להקפיד על זה, צרי� להיות ידוע וברור לו, כשמותר לנער :ההקפדה אופ� .1

שלא השתמש בה	 , כשה	 חדשי	, והיינו בגדי	 שחורי	 או כהי	, בגדי	 שרגילי	 להקפיד על נקיונ	: מהו הבגד שמקפיד עליו .2

  .פ שכובסו כבר במי	"אע, הרבה או שנראי	 כחדשי	

כ "אא, צרי� שיהיה ברור לו שאינו מקפיד עליה	 ומותר לכתחילה, או בהירי	 או שחורי	 וכהי	 א� נראי	 כמשומשי	בגדי	 לבני	 

 .הלובש מקפיד באופ� מיוחד להשתמש בה	 כשה	 נקיי	

י "אבל ע, מותר רק ביד, כגו� בגד יש� או שאינו מקפיד עליו או להוריד נוצות, ג	 במקרי	 שאמרנו שמותר לנער :אי$ מותר לנער .3

 .וכיו� נהגו לאסור כל מברשת ע� שערות ולהוריד את הנוצות רק ביד. שמא יתלשו וישברו, אסור, מברשת ע	 קסמי	 דקי	

י "פ שיטת רש"ע( ולכ� צרי$ להיזהר בכל הבגדי� שלא לנער אות� מאבק, נקרא חדש בגדאנו לא יודעי� כמה זמ�  :מהו בגד חדש .4

 .מ מי שמקל עדי� שיעשה זאת כלאחר יד"מ. והמחמיר תבוא עליו ברכה, ו$ בבגד יש�והמקל יש לו על מי שיסמ, )א"והרמ
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אבל כסכוס ושפשו� הבגד להסיר ממנו כתמי� כדי , כל מה שדברנו עד עכשיו זה בניעור בעלמא מאבק או מטל :ניקוי כתמי� .5

ב להתיר לכבד בגדי	 "שלז ס' ומה שבס. ה"וכדלקמ� בס ולא גרע הדבר מכסכוסי סודרא ,אסור לגמרי בכל מיני הבגדי�, ליפותו

, זה להעביר ניצוצות או אבק בלבד ורק בבגד יש� או שאינו מקפיד עליו באופ� שמותר, במכבדות שאינ	 עשויי	 מקסמי	 שנשברי	

 )ב"ז והמ"ז לגבי גרוד טיט בצפור� מחלוקת הט"ע בזה בס"וע. (אסור, אבל לשפש� ולהסיר הכתמי	

  

כי ה	 אינ	 תחובי	 בתוכו , מותר להסיר	 אפילו בבגד חדש ומקפיד עליו – ב"מ, א"גר, א"רמ: טי� שנמצאי� על בגדיודי� הסרת נוצות או חו

  .אסר כי זה נחשב כמו ניעור – מג� אברה� בש� ספר הזכרונות. אלא עומדי	 מלמעלה ולכ� מותר אפילו בחדש ומקפיד עליו, כמו מי	 ועפר

  

  'סעי� ב

, חייב משו	 מכה בפטיש, )וזהו גמר אריגה, קסמי	 וחוטי	 שנשארו לאחר האריגה(האי מא� דשקל אקופי מגלימא : אמר רב יהודה" – גמרא

  :)שבת עה". (והני מילי דקפיד עלייהו

חייב בכל מקרה שזה כדי , א	 מסיר	 בכוונה, לשיטתו, כלומר. הרי זה פטור, הוסי� שהלוקט יבולות שעל גבי בגדי	 דר� מתעסק – �"רמב

  .מותר, כדי ליפות הדבר, שלא עשה זאת בכוונה, וא	 מתעסק הוא, פות את הבגדליי

. והוא שיקפיד עליה	. חייב משו	 מכה פטיש, כגו� אלו שנשארי	 בה	 לאחר האריגה, שהלוקט יבולות מהבגדי	, פסק כגמרא – מחבר

ירה שעושי	 החייטי	 בתחילת התפירה כדי לחבר ה שאי� להסיר את חוטי התפ"שה, ב"וכתב המ. פטור, שא	 הסיר	 דר� עסק, 	"וכרמב

  .ואפשר שאולי ג	 יש חיוב בזה כשמקפיד, החיתוכי	

  .חייב א	 מקפיד שלא ללבוש את הבגד בלא שיטל	 – פ הטור"ז ע"ט

  .אפילו א	 היה לובש בלא שיטל	, חייב א	 מקפיד עליה	 – ב"מ, א"גר, א"מג

, הוכיח שמכה בפטיש שיי� ג	 כאשר עושה קצת מגמר המלאכה – באור הלכה. הסתפק בדבר – ג"פמ: הדי� כשנטל רק אחד ועדיי� נשארו עוד

ק שהלכה כמותו חייב ג	 על מקצת "משמע שלת, ש חייב רק כשיצור את כולה"לר" (חייב, הצר כלי בצורה כלשהו: "וכ� כתוב בגמרא. ולכ� חייב

�  .	"פ הרמב"וכ, )ראשו

  

  'סעי� ג

  ...".אפילו ארבע וחמש פעמי	מקפלי	 את הבגדי	 " – משנה

שלא (ובאד	 אחד נמי לא אמר� אלא בחדשי	 ). נראה כמתק�(לא , אבל בשני בני אד	, לא שנו אלא באד	 אחד: אמרי דבי רבי ינאי – גמרא

אמר� אלא ולא ). כי קיפול	 מתקנ	(אבל בצבועי	 לא , וחדשי	 נמי לא אמר� אלא בלבני	. אבל בישני	 לא, )התכבסולא ממהרי	 להתקמט

�  .)שבת קיג". (לא, אבל יש לו להחלי�, שאי� לו להחלי

  .שזה לצור� מחר, מכא� למדנו שאי� לקפל טליתות של בית הכנסת – תוספות

  .או שאי� לו יפה כזאת, הכוונה שאי� לו להחלי� כלל, הא	 כשאי� לו להחלי�, י"מסתפק ר – תוספות

  .מותר, אבל בסדר אחר, אשו�כל מה שאסור לקפל זה בסדר קיפולו הר – מרדכי

אבל קיפול פשוט , שהיו מסודרי	 ומקפידי	 מאוד לפשט את הקמטי	 ולהניחו תחת מכבש, ל זה קיפולי	 שלה	"מה שאסור בכל הנ – כלבו

  )ע"וצ, ואולי בימינו אנו קל יותר להתיר את זה. (מותר, שלנו

  

ודוקא באד	 אחד , ללבש	 בו ביו	) שזה אסור, צור� חול או לשבת אחרתולא ל(שמקפלי	 כלי	 בשבת לצור� שבת , פסק את הגמרא – מחבר

  .וא	 חסר אחד מאלו התנאי	 אסור. ולבני	 ושאי� לו להחלי� שלא התכבסוובחדשי	 

שמי שרוצה , ב"וכתב המ. כ� כתבו האחרוני	 לדינא. ונראי� דבריו. מותר, שלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשו�, א את המרדכי"והביא כי

  .חמיר ודאי עדי�לה

וכ� אסור להציע את המיטות משבת . כ ונחשב כאילו יש לו להחלי�"כי לא ילבש אותה אח, לכ� אסור לקפל את הטלית בשבת – מג� אברה�

  .והכי טוב להציע מערב שבת. מליל שבת לשבת, אבל מציעי	 המיטות. כ כשהמיטה עומדת כ� זהו ביזיו� ומגונה שאז מותר"אא, ש"למוצ

שאפילו א	 לא עשה ערוב  א הוסי�"ורעק, כי מכי� לשבת, ט שחל בערב שבת"טלית חדשה ולבנה מותר לאד	 אחד לקפלה ביו – ברורהמשנה 

  .תבשילי� מותר

  

התנאי	 ' שלקפל בסדר אחר מותר בלא שו	 תנאי מאחד מד, א שהביא המחבר וכ� סתמו רוב האחרוני	 לדינא"פסק את הי – משנה ברורה

  .עדי�, ומי שרוצה להחמיר). ובזה החיי אד	 החמיר(א	 אי� דעתו ללובשו שוב בו ביו	 ואפילו , לעיל

  .וכ� נוהגי	 הספרדי	, כתב שיש לסמו� על דברי הכלבו ולהתיר כל סוג של קיפול היו	 – מקור חיי� לרב חיי� דוד הלוי

  

  'סעי� ד
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ושל ). כי זה לצור� חול(אבל לא כובשי	 , )כי זה לצור� השבת(י	 מתיר, של בעלי בתי	) שמיישרי	 את הבגדי	, כמו מגה*(מכבש " – משנה

�". מתיר את כולו ושומטו, א	 היה מותר מערב שבת: רבי יהודה אומר). ונראה כסותר, כי עשוי לתק� הבגדי	 ותחוב בחזקה(לא יגע בו , כובסי

  .)שבת קמא(

  .שומטו מתוכו, והוא מכיר את כליו שלו ש	, ותר כברומודה שא	 היה מ, ק לא חולק על רבי יהודה"ת – טור, רבנו ירוח�

  .ק"אלא רק כת, כתב שאי� הלכה כרבי יהודה – �"רמב

  

ושל אומ� , ב מתירי	 אותו ונוטלי	 ממנו בגדי	"שמכבש שכובשי	 בו בגדי	 אחר הכביסה של בעה, 	"ק וכרמב"פסק כמשנה וכת – מחבר

  .כי הוא תחוב בחזקה ונראה כסותר, אסור

  .ש אסור לשמוט כליו"אפילו היה מותר מער – ה�מג� אבר

  

  'סעי� ה

. עייליה, כי מטו. עיילינא, כי מטינ� לבי רב ספרא: אמר ליה, מסתמי� ואזיל רב אחא בר יוס� אכתפיה דרב נחמ� בר יצחק בר אחתיה" – גמרא

הליבו� (לאולודי חיורא : או דילמא, וו� ושפיר דמילרכוכי כיתינא קמכ? )חלוק כתונת פשת� שהתכבס(מהו לכסוסי כיתינא בשבתא : בעא מיניה

  .לרכוכי כיתינא קמכוו� ושפיר דמי, אמר ליה? ואסיר, קמכוו�) מצהיל

ותבעי ליה . שפיר דמי: ואמר לי )חלוק( ,מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא: בעי מיניה: אמר ליה �? מאי בעא מר מיניה: אמר ליה, כי נפק אתא

 מיחזי כי אולודי חיורא ,הת	: אמר ליה! ותיפשיט ליה למר מסודרא. דבעי מרב הונא ופשיט לי, קא מיבעיא ליסודרא לא  �? למר סודרא

  .)שבת קמ". (לא מיחזי כאולודי חיורא ,הכא, )שמקפיד על ליבונו יותר(

  

  .פסק כגמרא שסודר אסור לשפשפו – טור, ש"רא, �"רמב

�"וכ� דעת הרי, מותר לשפשפו כ"סודר ג – �"ד והרמב"� ומגיד משנה בש� הראב"ר.  

  .וריכוכ	 זהו ליבונ	, סודר אסור לכסכסו וכ� כל דבר של פשת� הוא בכלל סודר כמו חלוק ומכנסיי	 – לקטהשבלי 

  

אבל סודר , שחלוק לאחר כביסה הוא מתקשה ומשפשפי	 אותו בידיי	 לרככו ומותר לעשות זאת בשבת, פסק כגמרא כמו הגרסא שלנו – מחבר

  .פני שמתכוו� לצחצחו והוי כמלב�מ, אסור

  .דינ� כסודר, שכובעי	 ושאר כלי פשת�, פסק כשבלי הלקט – א"רמ

  

  'סעי� ו

משו	 דמיחזי  ,מאי טעמא בכותל לא: אמר רבא. ואי� מקנחו בכותל, מקנחו בקרקע ,טיט שעל גבי רגלו: מר אביי ואיתימא רב יהודהא" – גמרא

מר , איתמר. דילמא אתי לאשוויי גומות, ואי� מקנחו בקרקע, מקנחו בכותל: אלא אמר רבא! )בני� עראי, בני� שדה( הא בני� חקלאה הוא, כבונה

כי זה דבר שאי� ( מותר –אחד זה ואחד זה : רב פפא אמר, )משו	 בני� ומשו	 אשוויי גומות( אסור –אחד זה ואחד זה : בריה דרבינא אמר

�  .)שבת קמא( ."בקורה? במאי מקנחי ליה, ינאלמר בריה דרב). מתכוו� ומותר כדעת רבי שמעו

  

  .ומותר רק בקורה, יש אומרי	 שהלכה שבי� בקרקע ובי� בכותל אסור – �"רי

  .שלשפש� בכותל מותר ובקרקע אסור, הלכה כרבא – ג"בה, �"רמב

  .כי הלכה כבתראה, שאמר שלשפש� בשניה	 מותר, הלכה כרב פפא – ש"רא

  

רבנו ". אי� מקנחי	 לא מנעל חדש ולא מנעל יש�"כי שנינו ש, א	 הטיט על הנעל אינו יכול לקנחו – ח"כ הב"וכ, י אבוהב"מהר :גרוד טיט מהנעל

, אבל בקינוח בכותל או בקרקע, שהמשנה הזו מדברת כשמגרד בסכי� או בצפור� ויש בעיה של ממחק, דחה דבריו – בית יוס�פ ה"ירוח� וכ

  .כי אינו ממחק, מותר

  

. שמא יבוא להשוות גומות, אבל לא בקרקע, מקנחו בכותל) י"כב, או מנעליו: א"רמ(שטיט שעל רגלו , 	"וכרבא וכרמבפסק כגמרא  – מחבר

  ).א"ז ומג"ט(ומותר לקנח רק בקורה לשיטה זו או בכותל של ע* , כי דומה לבני�, שיש מי שאוסר א� בכותל, א"� בש� י"א את הרי"והביא כי

ואז הוא מותר , וכ� מותר להסירו במעט חרס שראוי לסתו	 את כל הכלי. תיר ג	 בקרקע וג	 בכותלשמ, ש"א את הרא"הביא כי – א"רמ

  .בטלטול

אלא יקנח בכותל או בקיר או , ט בזה"ע בס"וע, כי זה דומה לגב הסכי�, י ברזל חד"אסור לקנח נעלי	 ע, ע נובע"מפסק השו – ב"מ, א"מג, ז"ט

  .ובפרט א	 הטיט לח, י� להחמירוא	 הוא מקנח בנחת א. בחידודי המדרגות

  

שמא כשיקנח רגליו , אסור חפהפילו רגלו יולכ� א, כתב שסוגית הגמרא עסקה כשהל$ יח�ופסק לאסור בשניה	 כפי הדעה המחמירה  – ח"ב

  .לא טע	ע להקל הוא ב"והפסק של השו, י חרס או קורה מותר ג	 לדעה זו"אבל ע .)סברת תוספות( ישכח ששבת היו� ויקנח בכח וימחק
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בטיט . וג	 המאירי והכלבו מסכימי	 להתיר בזה, ח ומותר לקנחו בכותל ובקרקע"אי� להחמיר כב בטיט לח – ג"פ הפמ"ע פסק הבאור הלכה

, ועוד, א$ לכתחילה יש להיזהר בטיט יבש מחשש טוח�, י וסיעתו אי� למחות בידו"מי שרוצה להקל כב, א� הוא על מנעליו: יבש יש לחלק

ה שמותר לרחו& את הטיט "וה, יש להקל לקנח בכותל אפילו בטיט יבש משו� צער גופו ,וא� הוא על רגלו .פ מהש כתב המאירי"ב עשגורר היט

  .וזהו גיבול כלאחר יד שמותר משו� צער ולא גזרו, היבש מעל רגלו

  

  'סעי� ז

: מיתיבי. ואי� מכסכסו מבחו*) שמלב� וג	 לא נות� מי	 כי אי� מוכח מפה(מבפני	 ) משפשפו(מכסכסו , טיט שעל בגדו: אמר רב כהנא" – גמרא

אלא , שלא יכסכס מבחו*, לא! לאו שלא יכסכס כלל, מאי. ובלבד שלא יכסכס, מגררו בגב הסכי� ושעל בגדו מגררו בציפור�, טיט שעל גבי מנעלו

  .)שבת קמא". (מבפני	

  .מותר, אבל א	 הבגד עשוי מצמר או משי, מלב�שאז א	 משפש� מבחו* נראה כ, מדובר כא� על של פשת� – שבלי הלקט

  .ואפילו בחודה של סכי�, מה שמותר לגרד את הטיט מעל בגדו מבפני	 זה רק בצפור� או בסכי� – טור, רבנו ירוח�, ש"רא

  .מותר רק בציפור� כלשו� הברייתא – �"רמב, �"רי

  .וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, בל ביבש אסור מדרבנ� משו� טוח�א, כל מה שמותר לגרד את הטיט מהבגד זה דוקא בלח – ק"סמ, רבנו פר&

  

 שמגרדו בציפור�, �"וכרי. כי מבפני	 לא מוכחא מילתא שהוא מלב�, משפשפו מבפני	 ולא מבחו*, שטיט שעל בגדו, �"פסק כגמרא וכרי – מחבר

�  .כי נחשב כטוח�) אפילו מבפני	(ש אסור אבל טיט יב, שכל זה בטיט לח, א את רבנו פר&"והביא כי. ואפילו בחוד של סכי

  .כיו� שמלוכל� בטיט, לפי רבנו פר* משמע שאי� חילוק בי� משי לפשת� וצמר – א"מג

אבל א	 אי� ש	 אלא , כל דברי רבנו פר* ה	 דוקא כשיש ממשות טיט על הבגד וכשהוא מגרד ש	 אז נופלי	 פירורי הטיט זה דומה לטוח� – ז"ט

א	 אי� ש	 ממשות , ה למראה של צואה שעל חלוק שמותר להסיר אותה בצפור�"וה. אי� זה דומה לטוח�, לבטל המראהמראה הטיט והוא מגרד 

  .צואה

  

  'סעי� ח

אמר ? במה מגררו). מפני שקול� את העור והוא ממחק(אבל לא יש� , מגררי	 מנעל חדש: אמר רבי אלעזר אמר ינאי, אמר רבי אבהו" – גמרא

�� .שבת קמא...". (אי� מגררי	 לא מנעל חדש ולא מנעל יש�: סמי דיד� מקמי הא דתניא רבי חייא: אמר ליה ההוא סבא. רבי אבהו בגב הסכי

  :)קמא

  .ש	 כתוב שמותר לגרד בסכי�', ולכ� הושמטה הברייתא לעיל מסעי� ז. אסור לגרד בסכי� מהנעל אפילו יש עליה טיט – ש"רא, �"רמב, �"רי

�מ נדחו ברייתות אלו מפני ברייתת רבי חייא "מ. וכא� אסור בטיט יבש, הברייתא שמגרדו בסכי� שמדובר בטיט לחנית� להסביר את  – בית יוס

  .ואפילו טיט לח במשמע, שלא מגררי	 שו	 מנעל

  

ו בגב הסכי� יש ואפיל). י"הסבר רש(מפני שקול� העור והוי ממחק , בי� חדש בי� יש�, שאי� מגרדי	 בסכי� או בציפור� מנעל, פסק כגמרא – מחבר

  )פ הגמרא"ב ע"מ. (להחמיר

  .ולא חדי	, ולכ� עושי	 את הברזלי	 בפתחי בתי הכנסת עבי	 ורחבי	, ברזל עב ורחב מותר לגרד בו – ז"ט

 ומה שהתיר זה לקנח בכותל או בקורה או בחידודי. ולא גרע זה מגב הסכי� שהיא לא חדה, החמיר ג	 בזה אפילו לא היה לו חוד – מג� אברה�

  .המדרגות

שא� זה ) פרק טו הערה קלד( כ כתב"והשש .ובפרט א� הטיט לח, כי לא ימחק את העור, מ כתב שא� מקנח בנחת אי� להחמיר בכל זה"ומ

  .ע בזה"וצ, בנחת מותר אפילו בברזל חד

טיט יבש זה , ז"פי דברי רבנו פר* בסל –בית יוס� . אבל לח מגרדי	 שאי� בו תיקו� בכ�, דוקא בטיט יבש אסור לגרד –כלבו ? באיזה טיט מדובר

�  .קורה או חידודי מדרגות בנחת, ל להקל בלח א	 מקנח בכותל"והכריע הבאה. ולכ� כא� ודאי מדובר בטיט לח ובכל זאת אסור, שיי� לדי� טוח

  

 –) ת היכל שלמה"שו( ל"דר זצהרב קי. ואי� סיבה לחלק ביניה	, דינ	 כנעלי עור שאסור לגרד	 –) פרק טו סעי� לט(כ "שש: די� נעלי גומי

  .ואולי יש להקל בזה אפילו בגרוד בחוזקה, ונחשב כמקלקל, וקינוח בסכי� מחליק את הגומי, סוליות גומי עשויות ע	 חריצי	 למנוע החלקה

  

  'י� 'סעיפי	 ט

  מנעל במי� $שכשו

: והא דאמר רב חייא בר אשי. יה כסכוס לא שמיה כיבוסכל כיבוס דלית ל, אלא אמר רבא! נות� עליה מי	 עד שתכלה, היתה של עור"... – גמרא

  :)זבחי	 צד...". (שרייתו זהו כיבוסו, בגד! בגד נמי!...כיבוס לא, שכשו� אי�, ושכשיכי ליה מסאניה במיא, זימני� סגיאי� הוה קאימנא קמיה דרב

  .כיבוס שאסור הכוונה שפשו� צדו זה על זה כדר� שמכבסי	 בגדי	 – י"רש

שג	 חייב  ב"וכתב המ. אסור, היינו שמשפש� צידו זה על זה, אבל לכבסו, ג מנעל לשכשכו"כגמרא בזבחי	 שמותר לית� מי	 ע פסק – מחבר

  )ע הרב אי� איסור תורה בשפשו� זה על זה"לפי שו. (כי כיבוס שיי� ג	 בעורות, חטאת על זה
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, ורק בשכשו� זה על גב זה יש איסור, מותר, נו שפשו� ביד על העורהיי, ע משמע שכיבוס בלא שכשו�"פ שמהשו"אע – באור הלכה, משנה ברורה

  .אסרו אפילו כיבוס בעלמא ומה שמותר זה רק שרייה במי� על המנעל בלא נגיעה בידיי�) טור, ש"רא, �"רמב, �"רי(מ הרבה פוסקי� "מ

  .ע אי� בו חשש כיבוס"מ בכלי ע& לכו"מ

  

  שכשו$ בגדי� במי� בשבת

". נותני	 עליה מי	 עד שתכלה, היתה על של עור. מקנחה בסמרטוט, )רוק או צואה שה	 מאוסי	(לשלשת ) על הכר(יו היתה על"... – משנה

  :)שבת קמב(

כי לאו בר כיבוס ולכ� , אבל לתת עליו מי	 מותר, אסור לכבסו, לגבי עור. הוא כבגד ר� ואסור לתת עליו מי	 ששרייתו זהו כיבוסו הכר – י"רש

  .כיבוס	שריית� אי� זהו 

  

וכ� לגבי ! ולא אומרי	 ששרייתו זהו כיבוסו, על המשנה מהגמרות בה	 כתוב שההול� להקביל פני רבו עובר עד צווארו במי	 הראשוני� הקשו

  :על כ� תר* תוספות כמה תרוצי	? שמערמת וטובלת בבגדיה, נדה שאי� לה בגדי	

אבל בבגד , ועל זה מדובר בגמרא בזבחי	, )מלוכל�( יפת ד� או טינו�שרייתו זהו כיבוסו אומרי� דווקא כשיש ט – בתוספות 1תרו&  .1

  .נקי לא אומרי� שרייתו זהו כיבוסו

אפילו הושחר מחמת לבישתו או , שכל שאי� בו טינו� והוא נקי, ש פסקו כתרו& הזה"והרא ק"ג וסמ"הסמ, מרדכיה, �"רמבה

ש לא ברור מה הדי� "בדעת הרא. [סחיטהשמא יבוא לידי , תו במי�אבל אי� לשרו, "שרייתו זהו כיבוסו"אי� אומרי� בו , שימושו

�  ]"שרייתו זהו כיבוסו"א� בדבר שאינו כי א	 לכלו� ודאי שאי� אומרי	 בו , א� ג	 אינו דר� לכלו�, והוא נקי כשאי� בו טינו

כמו סיפוג בר שהוא דר$ לכלו$ שלא אומרי� שרייתו זהו כיבוסו כשזה בד, )ת"לר(י מוגה בספר הישר "מצא ר – בתוספות 2תרו&  .2

אבל בדבר שהוא דר$ טינו� אומרי� שרייתו זהו  ,או הנדה שטובלת באלונתית וקנוח ידיי	 במפה או אלו שהולכי	 ע	 הבגדי	 במי	

  .כיבוסו ואפילו א� הבגד נקי

ט שסודר אסור לסננו במי	 או שי' וכ� בס, שלד ש	 כתב שרק יי� מותר לתת על בגד ולא מי	 משו	 כיבוס' כתרו* זה פסק הטור בס

 .ביי� משו	 כיבוס

כ מקנח	 במפה "היה נוהג לנגב ידיו היטב זו בזו ומסיר המי	 מעליו כפי יכלתו ואח – �"שבלי הלקט בש� הרא, �"מרדכי בש� הר .3

לשיטת התוספות  .זו הדעה המחמירה יותר משני תרוצי התוספות. כי שרייתו זהו כיבוסו חל לשיטתו ג� כשזה דר$ לכלו$, או בבגד

ומה שהתירו להול� להקביל פני רבו לטבול עד צווארו במי	 וכ� . כי זה דר� לכלו� ולא דר� טינו�, יהיה מותר לנגב, ושאר הראשוני	

 .זה משו	 שבבגדי עור עסקינ�, נידה מערמת וטובלת בבגדיה

מותר לתת עליה	 מי	 כדי , כול לבר� ולהתפללשאז לא י, מ להטפיח"א	 נתזו מי רגלי	 על בגדיו בשיעור של טופח ע – א"ריב .4

  .כי מתכוו� לנקות את הבגד, אבל א	 צואה על בגדיו אסור, כי מכוו� רק לטהרה ולא לכיבוס, לבטל	

  

� וכ, י קינוח ידיה"עת התיר "אבל ר, ג"כ הסמ"וכ כי זהו טיהור הלכלו�, י אסר לקנח את הבגד במי�"ר, לגבי ילד שלכל$ בגדי אמו במי רגלי�

  .להתפללשתוכל לבר� ו ,כי זהו דר$ לכלו$, ש לקנח� במי�"הרא

�אלא ג	 ליטול ידיי	 מעל המקו	 הזה , ת באופ� מיוחד זה לא רק לקנח ידיה באותו מקו	 שיש בו מי רגלי	"שמה שהתיר ר, וכתב הבית יוס

ואי� דר� לכבס , שופכי	 ה	, י מי	 שנטל בה	 ידיוכ, י"וזה מותר אפילו לשיטת ר, ובתו� כ� המי	 יורדי	 על המקו	 שבו מי רגלי	 מותר

  .שאי� זה אלא דר� לכלו�, כ הכלבו ליטול ידיי	 מעל זה"וכ. בשופכי	

�פ "אע, כי בנטילת ידיי	, י קינוח"אלא רק ע, י נטילת ידיה"שלא התירו הפוסקי	 לשיטת רבנו ת	 להרטיב במי	 ע, למסקנה הסיק הבית יוס

וכ� מדובר שמי הרגלי	 שנטפו על בגד הא	 מחיתולו של . אבל בקנוח המי	 מלוכלכי	, לכלו� ונראה כמכבסאי� בה	 שו	 , ששופכי	 ה	

  .התינוק מועטי	 ה	

  

  מחבר

כי שרייתו זהו , )לתת עליו מי	 כלל(אסור אפילו לשכשכו במי	 , )בי� בגד צמר ובי� בגד פשת�(שבגד שיש עליו לכלו� , פסק כגמרא .1

  .פ� יסחט, בסמרטוט בקל ולא בדוחקק שמקנחו "וכסמ, כיבוסו

מותר לתת עליו , שבגד שאי� עליו לכלו� והוא נקי, ת שפסקו כתרו& הראשו� של תוספות"ש וסה"הרא, ק"סמ, ג"כסמ קפס – א"רמ

  .שמא יסחט, אבל לא מרובי	, מי	 מועטי	

ורק , תת אפילו מי	 מועטי	 בבגד נקישאסר ל, ת"שיט שפסק כתרו& השני של תוספות בש� ר' שלד וס' א את הטור בס"והביא כי

�  .בדר� לכלו� מותר כדלקמ

  שבגד נקי שאי� עליו לכלו� מותר לתת עליו מי	, א"כתב שהמחבר סובר כדעה הראשונה ברמ – מג� אברה�

את  ומה שכתב בבגד שיש עליו לכלו� זה כי העתיק, המחבר סובר כדעת האוסרי	 לשרות בגד אפילו הוא נקי –תוספת שבת , א"גר

  .לשו� הגמרא

כי , מ כיו� שזה איסור תורה יש להחמיר"מ, א"א ובאליה רבה כתבו שיש להקל כדעת הרמ"פ שהגר"אע – באור הלכה, משנה ברורה

 .ג	 המתירי	 יאסרו בזה, וא	 כשמשרה את הבגד הנקי מתכוו� לכביסה. יש כמה אחרוני	 שמחמירי	
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  .קוד	 שיקנח	 במפה, לנגב	 בכח זו בזו ולהסיר מה	 כפי יכלתוטוב , שהרוח* ידיו, 	 המחמירה"כתב את שיטת הר .2

וכא� ג	 המחבר שאסר לעיל יודה שפה זה רק . [שרק כשהבגד מלוכל� אסור, כפי שנפסק קוד	, אבל מדינא אי� איסור בזה – א"מג

  ]יקל בזה, א שמחמיר בשרית בגד"ואפילו הי, כי כא� זה דר� לכלו� ולא דר� טינו�, "טוב לנגב	"

פ התרו* "ע[כי זה רק דר� לכלו� , כי לא אומרי	 שרייתו זהו כיבוסו במקרה זה, שאי� לחוש לזה, פסק כראשוני	 וכאגור – א"רמ

אבל , ומסתמא אי� כוונתו לכבס או ללב� הבגד(ולכ� מותר לנגב ידיו בבגד שהטיל בו תינוק מי רגליו כדי לבטל	 ]. השני של תוספות

או ליטול ידיי	 (כדברי הבית יוס� , אבל אסור לית� מי	 ממש על המי רגלי	, כי זה רק דר� לכלו� בעלמא, )כי זהו טינו�, צואה אסור

  ).א"מג –עליה	 

  .שמא יבוא לידי סחיטה, אסור לנגב, א	 זה דבר שמקפיד על מימיו – א"מג

  .ויכנס לספקותכדי שלא יבוא להרטיב את בגדיו , א	 לא על כר, טוב שלא לתת תינוק בחיקו בשבת – א"מג

  

  השריית בגד במי� והנחתו על גופו של חולה שאי� בו סכנה כדי להוריד את חו� גופו

וא� לאוסרי	 יש , וצר� שיש המתירי	 שריית בגד נקי, ט"התיר להשרות בגד נקי ומכובס במי	 בעריבה שרוחצי	 בה ילד קט� ביו – באור הלכה

ובחולה שאי� בו סכנה , הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסורה רק מדרבנ�, 	 א	 זה טינו�וג, להקל כי זהו דר� לכלו� והבגד נקי ומכובס

  .י גוי"וא	 יש גוי עדי� שייעשה ע. ובלבד שיזהר שלא יסחט, כגו� התינוק התירו

י "אי� נכרי מותר א� ע וא�, לפי זה מותר להשרות בגד במי� ולהניחו על גו� של חולה כדי להוריד את חו� גופו כאשר הבגד נקי ומכובס

  .ישראל

  

  שפיכת מי� על טלית שאחז בה האור

  ".נותני	 עליה מי	 מצד אחר, טלית שאחז בה האור מצד אחד: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

, תשמיש ואפילו א	 הושחר הבגד מחמת לבישה או, כי לא אומרי	 שרייתו זהו כיבוסו אלא בדר� טינו�, מותר לתת מי	, לפי דבריו – ש"רא

  .מותר

  .אלא ליד הטלית, כי שרייתו זהו כיבוסו, לא מדובר על הטלית ממש – �"תוספות בש� רשב

שיט שבסודר אסור לסננו במי	 או יי� ' כ בס"וכ. אבל לא מי	, שאי� דר� כיבוס ביי�, התיר הטור לתת יי� על הבגד –) שלד' ס( ג"בה, �"רא, טור

ג� כשאי� שו� לכלו$ על , �"ג והרא"פ הבה"וכ, מכא� משמע שלדעת הטור אומרי	 שרייתו זהו כיבוסו. �פ שאי� בו שו	 טינו"אע, משו	 כיבוס

  .הבגד

  

  סוגי בגדי� שוני� וניגוב הידיי� בה�

יי	 ולכ� לא ניגב יד. אבל בבגד צמר לא שיי� כלל די� זה, אלא בבגד פשת�, כתב שלא אומרי	 שרייתו זהו כיבוסו – � מרוטנבורג"טור בש� מהר

  .כ קנח	 במפה או בגד צמר"ואח, ולפני כ� ניגב ידיו היטב זו בזו, כלל בבגד פשת� אלא בבגד צמר

  .אבל כל הבגדי� שוי�, אלא נזכר רק חילוק של עור או בגד, מני� לקח חילוק זה שלא נזכר בגמרא הטור תמה על דבריו

וכתב , ג"וכ� התיר זאת הסמ. כי זהו דר� לכלו� ולא דר� טינו�, ידיו במפהשה	 סוברי	 שמותר לקנח , הזכרנו כבר לעיל – טור, ש"רא, תוספות

�  .ועיי� לעיל. פ האגור להקל"וכ. שיש ש	 רק מעט מי	 ולא מתכוו� ללב

א	 , מפה העשויה מחומר סינטטי טהור ללא כל תערובת חוטי	 טבעיי	 – ילקוט יוס�, )מא' סע' פרק יב(כ "שש: כיבוס וסחיטה בבגד סינטטי

  .אבל אסור לנקותה במטלית רטובה או לחה משו	 סחיטת המטלית. מותר לנקותה במטלית יבשה וא� לשפשפה, לכלכה ומקו	 הלכלו� יבשהת

  .ובמטלית שאינה ספוגה, א	 המפה רטובה מותר לנקותה ביד רפה

  

  'סעי� יא

וכ� בסמרטוט שאי� (שה העשויה לאחוז בה קוצי	 מקנחה בזנב הסוס ובזנב הפרה ובמפה ק, מי שהתלכלכה ידו בטיט – פ תוספתא"� ע"רמב

. שלא יעשה כדר� שעושה בחול ויבוא לכבס את המפה, אבל לא במפה רגילה שמקנחי	 בה ידיי	, )ב"מ –מקפיד עליו א	 יתלכל� או בכותל 

  )ואי� חשש שיבוא לכבס	, כי אי� צרי� לה� אחר השימוש שלה�, ובמפיות בד שמיועדות לסעודה נראה שמותר(

  .	"פסק את לשו� הרמב – מחבר

  .ח מוקצה"כי בעודו מחובר השיער מוקצה כמו שהבע, כשהוא תלוש, מותר רק בזנב בעל חיי	 – תוספת שבת

  .שאולי רק גו� הבעל חי הוא מוקצה א� לא שערו, ע על חומרה זו"נשאר בצ – באור הלכה

  

  'סעי� יב

ואי� זה דומה למה שמנגב . בו יי� או מי	 במפה משו	 שיבוא לידי סחיטה או ליבו� אסור לנגב כוס שהיה – רבנו ירוח�, �"& בש� מהר"תשב

אפילו בבגד נקי וסדר� " שרייתו זהו כיבוסו"י שמחמיר שאומרי	 "	 לשיטתו לעיל בס"ומהר. כי ידיו מלוכלכות, ידיו במפה או בחולק שמותר

  .ולכ� חשש משו	 ליבו�, לכלו�
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י ובבגד נקי ובדר� לכלו� אי� לחשוש "	 בס"ע לשיטתו שלא החמיר כמהר"שהשו, ב"ובאר המ. 	 סחיטהאבל רק משו, *"פסק כתשב – מחבר

�  .ולכ� כתב שיש חשש רק משו	 סחיטה, משו	 ליבו

  :ותר* שני תרוצי	? הרי ביי� אי� ליבו�, מדוע אסור בכוס שיש בה יי� א הקשה"המג

� שג	 ביי� יש "חוששי	 לשיטת הר – א"תרו& ראשו� במג .1� .לפי זה בשאר משקי� יהיה מותר. ליבו

כ בכוס צרה ג� בשאר משקי� "וא. א שלא יבוא לידי סחיטה והוי פסיק רישיה ג	 ביי�"כא� מדובר בכוס צרה שא – א"תרו& שני במג .2

  .אסור

ני של המג� ולכ� יש לתר* רק כתרו* הש, כד' שלד סע' י סבר המחבר שאי� ליבו� ביי� וכ� בס"שיט ס' שבס, המחצית השקל כתב

  .אברה	

 )כי בכוס צרה יבוא לידי סחיטה, לא השיג כא� על המחבר, ט וכתב שלא חוששי	 למי	 מועטי	"א שהתיר בס"לפי זה יוב� מדוע הרמ(

וממילא ג	 חוששי	 , שיש איסור ליבו� ביי� ובשאר משקי	, 	"ע כשיטת הרמב"וכא� פסק השו, ע"אינו מיישב בי� פסקי השו – א"גר .3

 .שאי� ליבו� ביי� ושאר משקי	 אלא רק איסור מפרק ואי� חוששי	 לשמא יסחט, י פסק כתוספות"שיט ס' ובס, לשמא יסחט

  

ודבר רחב כמו . וכשאינה צרה א� ביי� אי� לחוש, וברחבה או קערה אסור רק במי� בכוס צרה א� בשאר משקי� אסור – פסק המשנה ברורה

 .מקפיד עליוע מותר לקנח� בדבר שאינו "לכו, שולח� וספסל

כי אי� בדפנותיה הרבה מי	 כדי שיבואו לידי , רחבה או קערה אפילו ממי� שהעול� לא נהגו להיזהר בדבר זה שלא לנגב כוס, ז"וכתב הרדב

כי לא , מותר, )כגו� מגבת( אבל בסמרטוט המיוחד לכ$. שאז קרוב לודאי שיבוא לידי סחיטה בי� כלי לכלי, אלא כשיש הרבה כלי	, סחיטה

  .וזה מותר ג	 כשיש הרבה כלי	, כי מסתמא הוא נקי, וזרי	 שמא יסחטג

אי� למחות ביד , שבדוחק, ל כתב"ובבאה. א שלא יבוא לידי סחיטה"כי א, לנגב אפילו בסמרטוט המיוחד לכ� ע"אמנ� בכוס צרה אסור לכו

  .וישפו$ תחילה כל המי� מ� הכלי, המקל לנגב כוס צרה בדבר שאינו מקפיד עליו

  

� יגסעי'  

, שאינו קבוע נמי, דאדהכי והכי מידכר, מאי שנא הקבוע. רבי מאיר מתיר במראה הקבועה בכותל, אי� רואי	 במראה בשבת: דתניא"... – גמרא

מפני מה אמרו מראה , דאמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה, וכדרב נחמ� אמר רבה בר אבוה, הכא במראה של מתכת עסקינ�! אדהכי והכי מדכר

  .)שבת קמט". (מפני שאד	 עשוי להשיר בה נימי	 המדולדלי	? אסורה של מתכת

כי המראה הזאת חריפה כאיזמל (ק שאסור בכל מראה של מתכת בי� קבועה בי� לא קבועה "הלכה כת – �"ר, מגיד משנה, ש"רא, �"רמב, �"רי

  .מותר לראות בה אפילו אינה קבועה, אבל מראה שאינה של מתכת, )להוציא נימי	

. כי חוששי	 שמא ישיר בה נימי	 המדולדלי	, שאי� מסתכלי	 בשבת במראה של מתכת חריפה כאיזמל, פסק כגמרא וכראשוני	 – מחבר

  .אפילו אינה קבועה, כגו� שאינה של מתכת, אבל מותר להסתכל במראה שאי� בה חשש זה. ואפילו היא קבועה בכותל
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  זש' ס

  

  'א� סעי

, דבור אסור. שלא יהא דבור� של שבת כדבור� של חול –ודבר דבר )... ישעיהו נח(וא חפצ� ודבר דבר וכבדתו מעשות דרכי� ממצ" – משנה

  :)קיג� .שבת קיג". (הרהור מותר

  .ולכ� אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר או סחורה פלונית אקנה מחר, דבר מקח או חשבונות אסור לומר – טור, י"רש

כ "לכ� פרש שלא ירבה לדבר כ"! ממצוא חפצ�"י כי זה משמע מ"תוספות דחה את רש – ג"� וסמ"ברמ, � בש� הירושלמי"ר, ש"רא, תוספות

  .ובטורח התירו שאלת שלו	, בשבת שיחות בטלות כמו בחול

יש חשש איסור לאלו שאינ	 , וא	 לא, א	 מתענג בסיפורי	 מותר, ב"לספר שמועות מענייני מלכי	 ושרי	 ומלחמות וכיו – תרומת הדש�

  .י	מתענג

  

ולכ� אסור לומר דבר פלוני אקנה מחר או אעשה למחר או סחורה פלונית , שלא יהא דיבור� בשבת כדיבור� בחול, פסק כמשנה וכטור – מחבר

  .שאפילו בשיחת דברי	 בטלי	 אסור להרבות, וכתוספות, אקנה למחר

, אבל מי שאינו מתענג, מותר לספר	 בשבת כמו בחול, 	א שסיפור שמועות וחידושי	 הוא עונג לה"שבנ, פסק את דברי תרומת הדש� – א"רמ

  .ולכ� אסור לספר בשבת דבר שמצטער בו. ויש בזה חשש איסור, אסור לאמר	 לאלו שמתענגי	 מה	

זכור את יו	 "או שבת טוב לקיי	 , אלא יאמר לו שבת שלו	, בוקר טוב: לא יאמר לו כדר� שאומר בחול, אד	 המבקר את חברו בשבת – ה"של

  ".בתהש

נכו� להחמיר לכתחילה כשאי� צור� לזה  – ב"מ. מותר – אליה רבה. אסור – א"מג :או תפלי� אמירת דבר מצוה כגו� למחר אכתוב ספר תורה

  .אלא א	 מתיירא שיתרשל בדבר, בדיבורו היו	

  

  'סעי� ב

  ...".ולא יאמר אד	 לחברו לשכור לו פועלי	, לא ישכור אד	 פועלי	 בשבת" – משנה

  .)שבת קנ...". (חבר נכרי: אמר רב פפא? מאי שנא חברו, מאי שנא הוא" – גמרא

לא רק שאסור לומר בשבת לגוי לשכור לו  – �"רמב, ספר התרומה, ג"סמ, מרדכי, �"ר, א"רשב, בש� רב סעדיה.) מ נג"ב(י "ש ונמוק"רא

, נות� כיסו לנכרי, מההלכה שמי שהחשי� לו והוא בדר� ,� הוכיח זאת"והר .אלא אסור אפילו לומר לו לפני השבת שיעשה זאת בשבת, פועלי	

  .א� בסת	 אסור לומר לנכרי, ורק אז זה מותר כי אי� אד	 מעמיד עצמו על ממונו

  .כ אסור בשבת לומר לגוי לעשותה"ג, ש"אלא במוצ, פ שאי� הישראל צרי� לאותה מלאכה בשבת"שאע, �"והוסי� הרמב

  

ולא לומר לגוי בשבת לשכור לו פועלי	 בשבת ואפילו לא לאחר השבת , שאסור לשכור פועלי	 בשבת, 	"ש וכרמב"פסק כמשנה וכרא – מחבר

ואפילו לומר לו . אסור לומר לגוי לעשותו, כי כל מה שאסור בשבת לישראל מצד הדי�, פ שהישראל צרי� למלאכת	 אחר השבת"אע, )ב"מ(

  .אסור, בערב שבת שישכור פועלי	 בשבת

  .מותר לומר לגוי לעשותו, ותר שאסור לעשותו בשבת מדי� חומרא בעלמאדבר שמ – מג� אברה�

  

  רמיזה לגוי שיעשה מלאכה בשבת

פ שמבי� מתו� דבריו "אע, למה לא עשית בשבת שעברה מלאכה זו או דבר זה, התירו לומר אחר השבת לגוי – ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

  שרצונו שיעשה זאת בשבת הבאה

  .אסר את הדבר – טור

שהיא רמז לגוי לכבות את השרפה וזה , "כל המכבה לא הפסיד"מה ההבדל בי� זה לבי� אמירת , למה אסר את הדברהקשה על הטור  – ז"ט

  .ק"ג והסמ"ח להתיר כדעת הסמ"לכ� פסק הב !שלד' בסבעצמו התיר הטור 

פ שמבי� מתו� דבריו שצרי� לעשות כ� "אע, עברהשמותר לומר לגוי אחר השבת למה לא עשית דבר פלוני בשבת ש, ק"ג וכסמ"פסק כסמ – מחבר

  .ח"פ הב"וכ. בשבת הבאה

  .אלא אפילו בשבת עצמה מותר לומר לגוי לעשות מלאכה, ש מותר לרמוז לגוי לעשות מלאכה בשבת הבאה"לא רק במוצ – ח"ב

אבל מותר  .ז"פ הט"וכ, בפרוש לעשות פסק שאסור לרמוז לגוי לעשות שו	 מלאכה בשבת שאסור לומר לו –) ב"כ' ס( ז"פ הבנת הט"ע א"רמ

  .לרמוז לו לעשות מלאכה אחר השבת

וכל זה כשרומז , אסור לרמוז לגוי לעשות שו	 מלאכה בשבת שאסור לומר לו בפרוש לעשות – א"א והגר"המג, פ הבנת  הפרי מגדי�"א ע"רמ

  מותר, אבל א	 רומז אחר השבת למה לא עשית כ� וכ� אתמול, בשבת עצמה

  

  'ד� 'גסעיפי	 
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  .קח מעות וקנה לי כ� וכ�, אסור לומר לגוי מערב שבת – רבנו ירוח�, ש"רא

ואני אצטר� אקנה ממ� לאחר , אבל יכול לומר לו קנה לעצמ�, ולומר לו לקנות לו בשבתלכ� אסור לומר לתת לגוי מעות בערב שבת  – מרדכי

  .מ אסור להגיד לו לקנות בשבת"בכ, � יו� השוק ללא יו� השוקואי� חילוק בזה בי. כמו חמ* ישראל וגוי שהיו באי	 בספינה, השבת

וכ� שמותר למסור , ובלבד שלא יאמר לו שיקנה בשבת, פסק שמותר לתת לגוי מעות בערב שבת לקנות מה שירצה – ק"וסמ ג"מרדכי בש� סמ

  .אלא שיאמרו לו מכור ותקנה לכשתחפו*, א� שלא יאמרו לו שימכור בשבת, לו בגדי	 שימכור

  

  מחבר

אבל יכול , מ שיקנה לו בשבת"ע) או אפילו מתחילת השבוע(שאסור לתת לגוי כס� מערב שבת , ש וכרבנו ירוח	 וכמרדכי"פסק כרא .1

כי עכשיו , כ מותר"כ ג"שאפילו א	 מבטיחו שיקנה ממנו אח, ב"וכתב המ. וא	 אצטר� אקנה ממ� אחר השבת, לומר לו שיקנה לעצמו

 .קונה לעצמו

  .א$ שלא יאמר לו שיקנה בשבת, שמותר לתת לגוי מעות בערב שבת לקנות לו, ק"ג והסמ"הסמ פסק כמרדכי בש	 .2

  .ורק שלא יאמר לו שימכר בשבת, שמותר לתת לו בגדי	 למכור או סחורה, הוסי� – א"רמ

שב כאילו אמר לו וזה נח, א� ידוע שמחר יו� השוק והוא ודאי יקנה אז, אסור אפילו לא אומר לו לקנות בשבת – ז"ט, מג� אברה�

  .מפורשות לקנות עבורו בשבת

פ עשה "כי עכ, מ לא יהנה הישראל ממנו באותו שבת"מ, שג	 כשמותר א	 נות� לו כס� ולא אומר לו לקנות בשבת, ז"והוסי� עוד הט

  .הגוי מלאכה בשבת בשביל הישראל

מותר אפילו , 	 אפשר לקנות ולמכור עוד לפני שבתוא. וכל זה בשקצ* לו שכר עבור זה כדי שיעשה על דעת עצמו – ב"מ, מג� אברה�

  ). ל"באה(לא קצ* 

  .אסור, כיו� שאומר לו שיקנה בשבילו, חושש לאסור אפילו לא נות� לגוי כס� – פרי מגדי�

  

אפילו א	  אסור – מג� אברה�. אסור, מי ששכר גוי להולי� סחורתו ובא הגוי ולקחה בשבת מבית היהודי – א"רמ :לקיחה מבית הישראל בשבת

  .ב"פ המ"וכ. פ שמפליג בשבת מחו* לתחו	 מותר"אע, אבל א	 לקחה קוד	 השבת, כיו� שלוקח בשבת, קצ* לו שכר על זה

  

  'סעי� ה

. נייתו ליה חמימי מגו ביתאי: אמר להו רבה). שהכינו לו מי	 לצור� מילתו ונשפכו ועכשיו רוצי	 למולו(ההוא ינוקא דאשתפי� חמימה " – גמרא

  :)ערובי� סז". (נימרו ליה לנכרי ליתי ליה! הא לא שתפינ�: אמר ליה. אמר ליה ניסמו� אשיתו�! והא לא ערבינ�: ה אבייאמר לי

  

  שיטות הראשוני� בדי� מצות מילה ישוב אר& ישראל

  .ייתא אסוראבל מלאכה דאור, שה� שבות מדרבנ�מה שהתירו במילה לומר לגוי לעשות בשבת זה רק מלאכות  – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .משו	 שזו תועלת לכל ישראל שלא תחרב האר*, לגבי יישוב אר* ישראל מותר לומר לגוי לכתוב שזו מלאכה דאורייתא – �"רמב, תוספות

  .ר"ובמקרה של הגמרא מפרש שרבה התיר לומר לגוי להעביר דר� רה, מלאכה דאורייתאמותר לומר לגוי ג	 לגבי מצות מילה לעשות  – ג"בה

  

  הראשוני� בשאר מצוות ובמצטערשיטות 

מותר לומר לגוי לעשותו לצור� הישראל , )דרבנ�( דבר שאינו מלאכה ואינו אסור לעשותו אלא משו� שבות – ה"ראבי, פ הגאוני�"ע �"רמב

ופר או לולב או אומר לגוי לעלות בשבת באיל� או לשוט ולהביא לו ש, לכ�. והוא שיהיה ש	 מקצת חולי או צור� הרבה או לדבר מצוה, בשבת

אבל לומר לו לעשות מלאכה דאורייתא . ב"סכי� למילה או להביא מחצר לחצר שאי� בה ערוב מי	 חמי	 לרחו* בה	 קט� והמצטער וכ� כל כיו

  )ה שהובאו לקמ�"ולא כבעל העיטור והראבי(אסור בכל גווני 

ה לכל "וה, )שש	 התירו משו	 צער ולא משו	 מצות המילה(	 למד די� זה מהגמרא לעיל לגבי מכשירי מילה "שהרמב, וכתב המגיד משנה

  .המצוות שמותר לומר לגוי לעבור על שבות דרבנ� לצור$ חולי או מצוה

ולכ� מכשירי מילה , כי ניתנה שבת להידחות אצל מילה, ומילה שונה משאר מצוות, אי� מדמי	 שבותי	 זה לזה – א"רשב, תוספות, �"רמב

אבל לשאר מצוות לא  .או במקו� חולי גמור :)ח גטי�(וכ� התירו משו� יישוב אר& ישראל , שהדבר אינו מלאכהכ התירו לומר לגוי להביא�

ודבר זה . שזהו חולי כולל בכל הגו�, אלא רק בחולי שאי� בו סכנה, ואפילו במצטער זה אסור, התירו לומר לגוי לעבור אפילו על שבות דרבנ�

  .ג	 אסור, שזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה, י גוי"ת דליקה עכגו� לכבו, אסור אפילו במקו	 פסידא

שמתיר לומר לגוי לעשות מלאכות דאורייתא לצור$ , ג"סובר כבהכי הוא , מותר לומר לגוי להדליק לו נר לסעודת שבת – � בש� בעל העיטור"ר

שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה , ו צור$ מצוהובעל העיטור מרחיב זאת לכל דבר שיש ב, י"ג לגבי מילה וישוב א"מצוה כמו שיטת בה

  .גמורה

  

א� יש מקצת חולי והוא , מותר לישראל לומר לגוי לעשותו בשבת, אלא אסור מדרבנ�, שדבר שאינו מלאכה, פ הגאוני	"	 ע"פסק כרמב – מחבר

דוקא צור�  –א "מג(� מצוה כגו� מכשירי מילה או צור� הרבה או צור) כי בחולי גמור שאי� בו סכנה ג	 ישראל עושה מלאכת שבות( מצטער

  .עיי� לעיל, 	"וכדוגמאות הרמב, )גדול
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א� לפי רוב , ז זה דרבנ�"לכתוב בכתב שלה	 שלפי דעת האו(י מותר א� לומר לעבור איסור תורה "שמשו	 מצות ישוב א א פסק"שו סי' ובס

  .ז"פ האו"ר עכתב שרק איסור דרבנ� מות א ש�"והרמ, )הפוסקי	 זה ג	 דאורייתא

י אפילו מלאכה "או יישוב א) כגו� להביא איזמל מחצר שאינה מעורבת(שלא התירו חו* ממכשירי מילה  תוספות� ו"רמבוהביא את דעת 

' ובס. י� אפילו במצטער ובמקו� הפסד אסור לומר לגוי אפילו באיסור דרבנ�ראבל בשאר דב, שהיא עצמה דוחה שבת, )א"שו סי' ס(דאורייתא 

  .פסק המחבר להתיר תקפו

פ זה נהגו רבי	 להקל ולומר לגוי להדליק נר "וע, הביא את דעת בעל העיטור שהתירו לומר לגוי לעשות ג	 מלאכות גמורות לצור� מצוה – א"רמ

, ל דעה זוויש להחמיר בזה במקו� שאי� צור$ גדול כי רוב הפוסקי� חלקו ע. והפרט בסעודת חתונה או מילה ואי� מוחה ביד	, לסעודת שבת

ה החמיר בזה א� לצור$ "ב שהשל"וכתב עוד המ .א שאי� לסמו$ על דעה זו אפילו לעני� מילה"כ ג� המג"וכ, ז להחמיר"ח והט"כ ג� הב"וכ

  .גדול

  .וכדאי בעל העיטור לסמו� עליו לצור� מצוה דרבי	, שלתק� הערוב מותר) ב"רעו ס' ס( ב"מ כתב המ"מ

  

ואי� , י או מכשירי מילה מותר"או יישוב א, ולכ� מה שהתירו כגו� מקצת חולי, השוני	' שבותי	'רי	 האי� לדמות את איסו – מג� אברה�

כגו� כיבוי שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה או גוי שהביא מתנה , למה אסור לומר לגוי לעבור על שבות אפילו במקו	 פסידא, להקשות מזה

  .�"י עכו"סד גדול יש להתיר שבות עורק במקו� הפ. 'וכו, שאסור ליהנות ממנה בשבת

  

ובי� א	  בי� א� היא דאורייתא, מותר לומר לגוי לעשות כל מלאכה שהיא בבי� השמשות –) א"רסא ס' ס( מחבר :אמירה לגוי בבי� השמשות

  .רו שבות בבי� השמשותכי אמירה לגוי היא שבות ולא גז, היא מדרבנ� א	 זה לצור� מצוה כגו� נר לצור� שבת או מלאכה שטרוד ונחפז עליה

 – ז"ט. ל"די� טלטול מוקצה ככל איסור דרבנ� שמותר רק לצור� מצוה או צור� וכנ – אליה רבה, מג� אברה� :אמירה לגוי שיטלטל מוקצה

�  .ג שהתיר לומר לגוי לטלטל נר"רעו ס' א בס"פ הרמ"ע, מותר בכל עניי

ש "וכ, מקל בזה – חוות יאיר. � א	 אומר לגוי לעשות מלאכה או שאומר לו לומר לאחראי� הבדל בזה בי – גרשוני :אמירה לגוי שיאמר לגוי אחר

  .במקו	 הפסד גדול יש לסמו� על המקלי	 – ספר החיי�. בדבר שהוא רק אסור משו	 שבות

  

  'סעי� ו

ה לבנות בית כ� וכ� צרי� להוציא כגו� הרוצ, שאי� לו בה	 צור�', ל��מה'של עצה של (חשבונות של מל� : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .מותר לחשב	 בשבת, )כגו� כ� וכ� הוצאתי על בני� זה, שהיו לצור� ועברו(ושל מה בכ� ) בו

חושבי	 חשבונות שאינ	 : ורמינהו. מותר לחשב�, של מל� ושל מה בכ�. אסור לחשב	, חשבונות שעברו ושעתידי	 להיות: תניא נמי הכי

כ� וכ� דינרי	 הוצאתי על דירה , כ� וכ� פועלי	 הוצאתי על שדה זו: אומר אד	 לחברו? כיצד. ות שצריכי	 בשבתואי� מחשבי	 חשבונ, צריכי	

  ?כ� וכ� הוצאתי וכ� וכ� אני עתיד להוציא: אבל לא יאמר לו, זו

  :)נק�.שבת קנ". (הא דליכא אגרא דאגירא גביה, הא דאיכא אגרא דאגירא גביה, אלא! קשיא ל� היא גופא, ולטעמי�

אבל א	 פרע , ודוקא ששכר הפועלי	 עדי� אצלו, כגו� כ� וכ� הוצאתי על דבר פלוני, פסק כגמרא שאסור לחשב חשבונות אפילו א	 עברו – מחבר

  .ומותר בשבת, כי אלו כבר נקראי	 חשבונות שלא צרי�, מותר, את שכר	 כבר

, שיש להימנע מכל זה, ז"מ כתב הט"ומ. כי אז זה חשבו� שצרי� ואסור, אבל א	 הוא מסופק אסור, מדובר שודאי יודע שפרע את שכר	 – ז"ט

  .מצד שיחה בטלה בשבת

  

  'סעי� ז

   ...ולא יאמר אד	 לחבירו לשכור לו פועלי	, לא ישכור אד	 פועלי	 בשבת" – גמרא

אפילו תימא : אלא אמר רב אשי �! ותאמירה לנכרי שב: מתקי� לה רב אשי. חבר נכרי: אמר רב פפא � ? מאי שנא הוא ומאי שנא חבירו" – גמרא

, ומתניתי� מני .אבל אומר אד� לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב, לא יאמר אד� לחבירו שכור לי פועלי�: הא קא משמע ל�, חבירו ישראל

חבירו הנראה אומר אד	 ל: רבי יהושע ב� קרחה אומר? לא יאמר אד	 לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב: דתניא ,כרבי יהושע ב� קרחה

מאי טעמא דרבי : ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ�. הלכה כרבי יהושע ב� קרחה: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ�? שתעמוד עמי לערב

  .)שבת קנ". (מותר –הרהור , אסור –דיבור ; ממצוא חפצ� ודבר דבר+ ישעיהו נח+ :דכתיב, יהושע ב� קרחה

  

  ?"מוד עמי לערבהנראה שתע"מה הכונה כשאומר 

אבל הוא , מ לשוכרו לפעולתו הוא מזהירו"ושניה	 יודעי	 שע, עכשיו נראה א	 תעמוד עמי לערב לכשתחש�, הכונה שכאילו מתגרה בו – י"רש

  .והרהור מותר, רק רומז ולא מפרש בהדיא

  .הנראה טוב בעיני� שתוכל לעמוד עמי לערב, מעי� שאלה – י"ג בש� ר"סמ

  .כי זהו דיבור ממש, "לערב] לי[היה נכו� עמי "לומר לו אבל אסור  – �"רמב
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פ שמתו� כ� מבי� שצרי� לו "אע, "הנראה בעיני� שתוכל לעמוד עמי לערב"שמותר לומר לחברו , פסק כגמרא וכרב אשי בפרוש המשנה – מחבר

  ".היה נכו� עמי לערב"שלא יאמר לו , 	"וכרמב. לערב לשכרו

  .כי זהו הרהור שמותר בשבת, לישראל מותר לומר זאת	 ובי� "בי� לעכו – מג� אברה�

שכא� , ב"ותר& המ? ואי� כא� רומז לו, א שאסור לרמוז לגוי לעשות שו	 דבר בשבת שאסור ליהודי"ב פסק הרמ"הרי בסעי� כ, ולכאורה קשה

  .ב"א בסכ"אבל רמז לצור� שבת גופא אסור כפי שכתב הרמ, ש"זה רמז לצור� מוצ

ובי� , י שאוסר אמירה לגוי משו� שנהיה שלוחו"הרי זה אסור בי� לרש, אפילו רומז לו, מר לנכרי לעשות לו בשבתשכשאו, ויוסבר הדבר

ממצוא "לא שיי$ לאסור מטע� שליחות או גזרה אלא משו� , ש"אבל כשאומר לנכרי לעשות במוצ, � משו� שמא יבוא לעשות בעצמו"לרמב

  .יבור אסור הרהור מותרכי ד, ולכ� כשרומז לא עובר ג� על זה" חפצ$

  'סעי� ח

סוכות שומרי	 שכל אחת מובלעת (שא	 יש בורגני	 , מותר לאד	 לומר לחברו לכר� פלוני אני הול� מחר: אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .הול�, )בתו� שבעי	 אמה וארבעה טפחי	 של חברתה ולכ� לא יוצא מהתחו	

�לימא שא	 יש ש	 , אלא להביא פירות, בשבת לא מצי אגר, בשלמא לשכור פועלי	. ולהביא פירותאי� מחשיכי	 על התחו	 לשכור פועלי	 : תנ

י "א לקצצ	 בשבת ע"וא(משכחת לה בפרות המחוברי� )! מותר בחשיכתו, וכיו� שמותר באמירתו, מחיצות בורגני	 כמו בהליכה(מחיצות מביא 

  ).שו	 תקנה

 בתיבנא סריא? היכי משכחת לה, אלא תב�, משכחת לה במחובר, בשלמא קש. ביא תב� וקשאי� מחשיכי	 על התחו	 לה: והתני רבי אושעיא

  :)שבת קנ)". (י מחיצות אסור להביאו"שהוא מוקצה ואפילו ע(

  .י בורגני	"יכול לומר לו שהול� אפילו למקו	 שאי� התר ע, מכיו� שא	 יש בורגני	 יש התר בשבת – י"רש

לכר� פלוני ] עמי[ל� לי : "ה אפילו חברו יכול לומר"ה, כתב שכמו שיכול לומר לחברו – א"רשב, �"� רמבמגיד משנה בש, �"ר, ש"רא, תוספות

  .מאותה סיבה שיכול לומר שהוא הול�, "למחר

וכ� יכול לומר לחברו עשה לי דבר זה , יכול לומר אעשה זה למחר, שיכול לעשותו בשבת, שכל דבר שיש בו צד התר, ש את הכלל"והוסי� הרא

אסור לומר אעשה דבר זה למחר או לומר , אפילו אי� בו אלא איסור מדרבנ�, ודבר שאי� לו התר לעשות היו�. ובלבד שלא יזכיר שכירות, למחר

  .לחברו עשה לי למחר

  

  .)שבת קנ". (ומביא פירות בידו, אבל מחשי� הוא לשמור" – משנה

  .כי עיקר מחשבתו לא היה כ�, כול להביא פירות בידווי, מותר בשבת לצאת לשמור פירותיו א	 היה בתחומו – י"רש

  

  מחבר

כי יכול , ל� עמי לכר� פלוני למחר: וכ� מותר לומר לו, לכר� פלוני אני הול� למחר): או לגוי(שיכול לומר לחברו , פסק את הגמרא .1

, ה כל דבר שיש בו צד התר"שה, י	וכראשונ, )ז"ט –מותר , כיו� שאפשר למצוא התר, אפילו אי� ש	 כרגע(י בורגני	 "ללכת היו	 ע

  .ובלבד שלא יזכיר שכירות, יכול לומר לחברו שיעשנו מחר

כי , "אפליג למחר"שמותר לומר  ובערו$ השולח� הוסי�. אסור, אבל לומר ארכב מחר או אל� בקרו� או אסע מחר – משנה ברורה

  .ג שיש היתר להפליג בספינה בשבת"רמח ס' נפסק בס

כי בלא זה אי� תועלת , כל עוד שלא מתייע* ע	 אחרי	 שיזמינו לו סוס לרכב עליו, מותר – �"רמב: אעשה למחרדי� אמירת דבר זה 

וזהו אסור לומר . א"פ הרמ"וכ, "אני ארכב למחר"כגו� , אסר ג	 אמירה סתמית – ש"רא. מ בבית יוס� בש� הרוקח"וכ, בדיבורו

  .אפילו בינו לבי� עצמו

אסור , א להביא	 היו	"כיו� שא, כגו� שיש לו פרות מוקצי	 חו* לתחו	, פילו אי� בו אלא איסור דרבנ�א, אבל דבר שאי� בו צד התר .2

אבל מותר להחשי� בסו� . שאסור לו להחשי� בסו� התחו	 כדי שימהר בלילה לקחת	 מש	, וכמשנה. לומר לחברו שיביא	 לו למחר

  .א	 ה	 בתחו	 כי אפילו היו	 היה יכול לעשות כ�, התחו	 כדי לשמור עליה	

כי אינו , אז ג	 א	 ה	 נמצאי	 בתו� התחו	 אסור לומר לחברו שיביא	 לו למחר, הרי כיו� שהפרות מוקצי	, הקשה על זה – ז"ט

  ?יכול להביא	 היו	

, אבל לעניי� אמירה, דלא מינכרא מילתא, מותר להחשי$ כדי לתלוש פרות לערב, שא� ה� בתו$ התחו�, א"והמג ז"הט ולכ� כתב

זה אגב מה שכתוב בהמש� שאסור להחשי� , ע כתבו דוקא חו* לתחו	"ומה שהטור והשו .א לעשות היו�"ור לומר דבר של חול שאאס

  .אסור ג	 כשה	 בתו� התחו	, אי� הכי נמי, אבל לגבי אמירה, כשהפרות חו* לתחו	

א חלקו עליו "ז והמג"א� הט. ומר לחברומותר ג	 ל, שמכיו� שמותר להחשי� א	 הפרות בתו� התחו	, ע"פסק כפשטות השו – ח"ב

  .כפי שראינו

  

  'סעי� ט
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אבל , כי מוכחא מילתא, לא אסרו אלא במחשי� בסו� התחו	, ב"להביא פירות מחוברי	 וכיו – א"רשב, �"רמב, מגיד משנה בש� תוספות

, וכ� אסור לעשות כ� בשדה ניר. עשבי	 מותרכגו� לגינתו ולחורבתו שבתו� התחו	 להחשי� ולתלוש פירות ו, בתו� התחו	 שלא מינכרא מילתא

  .דמינכרא מילתא ואתי לידי חשד, שצרי� לעבוד בה

, כי א	 הוא תלמיד חכ	, מ לתלוש לערב"כי בעירובי� ראינו שמותר להחשי� בסו� התחו	 ע, ע על הסבר התוספות"נשאר בצ – מג� אברה�

  !וא	 כ� לא מינכרא מילתא, נאבד לו חמוריאמרו ש, וא	 הוא ע	 האר*, יאמרו שהול� לחזור על שמועתו

  .אסור להחשי$ על התחו� להזמי� את עצמו לכ$ לערב, שכיו� שאסור לו לתלוש פרות היו�, י"פ פרוש רש"א שאסור להחשי$ ע"לכ� פרש המג

  .מ בש	 התוספות"פסק כהסבר המ – מחבר

  .כי אחרת מינכרא מילתא, מדובר שלא עומד ממש בתו� הגינה – ב"מ

  

� יסעי'  

  ".ואני אשמור ל� פירות שבתחומי, שמור לי פירות שבתחומ�, מותר לאד	 לומר לחברו: דאמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .ואי� זה כאילו ששוכרו. פסק כגמרא – מחבר

  

  'סעי� יא

ו אצלו ועושה עמו חשבו� לאחר מניח טלית, וא	 אינו מאמינו. ובלבד שלא יאמר לו הלויני, שואל אד	 מחברו כדי יי� וכדי שמ�" – משנה

  .)שבת קמח". (השבת

ויש לחשוש שיבוא המלווה לכתוב בפנקסו שהלווה , "סת	 הלוואה שלושי	"ובמסכת מכות כתוב ש, כי לשו� הלוואה משמע לזמ� מרובה – י"רש

  .חייב לו

  .'ת� לי'מר צרי� שיא', הלויני'ל' השאילני'שאי� בה הבדל בי� , א	 אומר לו בלשו� לעז – ג"סמ, �"ר

  .שזהו מעשה חול, היל� טליתי אצל�: אבל אסור לומר לו, הכוונה שמניח סת	, מניח טליתו אצלו, מה שכתוב שא	 אינו מאמינו – א"רשב

  

' השאילני'אלא יאמר לו , ויש לחשוש שיבוא זאת, כי זה נשמע לזמ� מרובה', הלויני'לא יאמר לו , שהשואל דבר מחברו, כתב את המשנה – מחבר

  .'ת� לי'צרי� שיאמר , שבלשו� לעז שאי� הבדל בי� הלשונות, �"וכר). ושאלה זמנה לאלתר(

  .כי העיקר שלא יאמר לשו� הלוואה', ואחזיר ואת� ל�'ה שמותר ג	 לומר "ה – ז"ט

וא	 אמר השאילני . � הלוואהכ לא יאמר לשו"ה א	 לווה ספרי	 ג"וה. כי לא פלוג רבנ�, ולא מהני א	 מתנה שמלוה לו לזמ� מועט – פרי מגדי�

  .ג א	 מותר"מסתפק הפמ, לזמ� מרובה

  .'הלויני'מותר לומר , כ לאלתר ולא לשלושי	 יו	"שלשו� הלוואה היא גבמקו	 שנוהגי	 , כ"א – מג� אברה�

  א"רמ

  .כי זה עובדי� דחול, אבל לא יאמר שזהו משכו�, יניח משכו� אצלו, שא	 אינו מאמינו, א"כרשב .1

  .אסור, אבל דבר שאינו לצור$ שבת, ודוקא יי� ושמ� ודברי� שה� לצור$ שבת – מג� אברה�

 )א"מג. (כי נראה כפורע חוב, ולכ� אי� עושי	 פדיו� הב� בשבת. כ� אי� פורעי	 חובות בשבת, שכש	 שאי� לווי� בשבת, ש"כריב .2

  

  'סעי� יב

  ...".לא מ� הכתבאבל , מפיו) מיני מעדני	(מונה אד	 את אורחיו ואת פרפראותיו " – משנה

ראה שלא הכי� מספיק אוכל וימחק אות	 מהרשימה שלא יזמינ	 (גזרה שמא ימחוק : רב ביבי אמר? )לא מ� הכתב(מאי טעמא " – גמרא

איכא בינייהו דכתב ? מאי בינייהו .)כדלקמ� ושטרי הדיוטות אסורי	 משו	 מקח וממכר( גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות: אביי אמר). השמש

  ".חיישינ�, למא� דאמר שמא יקרא, לא חיישינ�, למא� דאמר שמא ימחוק, ל ומידליאכות

ולכ� , משמע שאי� הלכה כרב ביבי, מכיו� שהלכה כרבא שאסור לאד	 לקרוא לאור הנר אפילו גבוה שתי קומות מעליו – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .חוששי	 שמא ימחק, ג	 א	 המקו	 שזה כתוב גבוה

  

וכי תימא טבלא ופינקס ? ליחוש שמא יקרא, )שלא חוששי	(ולמא� דאמר שמא ימחוק ...כא בינייהו דחייק טבלא ופינקסאלא אי"... – גמרא

�אבל לא מכתב שעל , וכמה מנות עתיד להניח לפניה	 מכתב שעל גבי הכותל, מונה אד	 כמה מבפני	 וכמה מבחו*: והתניא, בשטרא לא מיחל

, )ואי� חשש שימחוק, י סכי�"חקוק בע* ע(דחייק , אלא לאו? מאי שנא הכא ומאי שנא הכא, דכתיב מכתבאילימא , היכי דמי. גבי פנקס וטבלא

  ?!!)משמע שכ� מחליפי	 בי� טבלא ופינקס לשטרי הדיוטות(אבל לא מכתב שעל גבי טבלא ופינקס , וקתני מכתב שעל גבי הכותל

, )שאסר אפילו הכתב בגובה שתי קומות(ודקא קשיא ל� דרבה , )ות לרב ביביואי� לאסור משו	 שטרי הדיוט(אלא לעול	 דכתב אכותל ומידלי 

  .)קמט�:שבת קמח...". (דרבה תנאי היא

על טבלא ופינקס  כתוב או חקוקאבל א	 , ולכ� מותר לקרוא א	 חקק בכותל, שכותל בשטר לא מחליפי	, מסקנת הדברי	 – טור, ש"רא, �"רי

  .בי� א	 הכתב למעלה ובי� א	 הכתב למטה, י הדיוטותכי עלולי	 להחלי� בי� זה לשטר, אסור

  .מותר לקרוא ממנו אפילו מטבלה ופינקס, בכל מקו	 שהכתב חקוק ואי� חשש למחיקה – �"רמב
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  .כי חוזר החשש שימחק, אבל א	 הוא בולט אסור, זה רק כשהוא שוקע ואי� חשש שימחק, מה שמותר כשחקוק בכותל – רבנו ירוח�

  

אסור לקרותו בשבת , שא	 זימ� אורחי	 והכי� לה	 מגדי	 וכתב בכתב כמה זימ� וכמה מגדי	 הכי� לה	, ה וכגמרא וכאבייפסק כמשנ – מחבר

. שאפילו לעיי� בה	 בלא קריאה אסור) שטרי חובות וחשבונות(משו	 גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות , ג כותל גבוה"אפילו א	 הוא כתוב ע

  .כי מיחל� בשטר, מ"ובטבלא ופינקס אסור בכ, כי כותל בשטר לא מיחל�, קיקה שוקעת מותרשא	 חקק בכותל ח, וכרבנו ירוח	

  .כי זה בכלל חפצי שמי	, י שמש"כשהסעודה היא של מצוה יש להקל בקריאה ע – משנה ברורה

  

  'סעי� יג

מפני מה : אמר רבי נחמיה. מביא ורואה בונצר� לפסוק . אבל שוני� ודורשי	 בה	, פ שאמרו כתבי הקודש אי� קורי� בה	"אע: דתניא" – גמרא

  :)שבת קטז". (ש בשטרי הדיוטות"בכתבי הקודש אי� קורי� וכ: כדי שיאמרו, אמרו כתבי הקודש אי� קורי	 בה	

  .גזרה שמא ימחק – �"רמב". ממצוא חפצ�"שה	 כמקח וממכר ואסורי	 משו	  – ש"רא, י"רש ?מדוע אסור לעיי� בשטרי הדיוטות

  

  ?"הדיוטותשטרי "ב מה�

  .פרש שטרי מקח וממכר. ובד� קמט, כא� פרש שהכוונה לשטרי חשבונות או אגרות השלוחות למצוא חפ* – י"רש

אבל אגרות מותר שאינ	 שטרי הדיוטות ולא צרי� את מה , ולכ� הכוונה רק לשטרי מקח וממכר, כתב שנהגו העול	 לעיי� באגרות – תוספות

  .�"� ורמב"מ בש� מהר"בהגה, י"כ בירושלמי והמרדכי בש� אבי עזרי ובהגהות אשר"וכ. י� של פקוח נפששכתוב בה	 ולפעמי	 יש בזה ג	 עני

כי ה	 , ג	 באגרות הרשות ג� לעיי�הכריעו לאסור  – ר בנימי�"שבלי הלקט בש� הר, �"ר, בנו יונהר, א"שבר, ש"אר, � בפרוש המשנה"מבר

  .נחשבי	 כשטרי הדיוטות

והאיסור לקרוא בשטרי  י� לקרוא באגרות שלו� הוא משו� שבאגרות שלו� לא שיי$ כלל חשש שמא ימחקשטע� המתיר, ז הסביר"הט

ומה שלמעלה , האיסור לקרוא מהכותל הוא שמא ימחק לרב ביבי: ומחלוקת הגמרא בי� אביי לרב ביבי תוסבר כ�, הדיוטות הוא שמא ימחק

אבל באגרות שלו	 לא שיי� כלל . י חוששי	 שמא יקרא בשטרי הדיוטות ואות	 ימחקכ, פ שלמעלה אסור"אע ולאביי, לא ימחק, ולא מגיע אליו

  .שמא ימחק

כ ג	 באגרות שלו	 "וא, שלא יעשה כמעשה חול ,"ממצוא חפצ$ ודבר דבר"אסורה משו�  באגרות שלו�וטע� האוסרי� הוא משו� שקריאה 

  .אסור

  

א	 יודע מה כתוב בה אסור משו	 , שאסור זה רק כשהשתלחה לו קוד	 לכ� ויודע מה כתוב בה או שנשתלחה לו בשבתומה , רבנו ירוח	 רצה לחלק שאגרת שהובאה לו בשבת מותר[

  ]אול	 לא משמע כ� מדברי רבנו יונה שאסר בכל גווני, שטרי הדיוטות

  

ואפילו , אסור לקרות	, )ת"א כרל(היינו שטרי חובות וחשבונות ואגרות של שאלת שלו	 , ששטרי הדיוטות, פסק כגמרא וככל הפרושי	 – מחבר

  .אסור, לעיי� בה	 בלא קריאה

  .ש"ע, ז כתב שא	 אגרת השלו	 היא בלשו� הקודש מותר לקרוא בה"לקמ� בסעי� ט – א"רמ

  

  'סעי� יד

לא לגעת בו אבל לעיי� בו ב, שהוא מוקצה, י"והסביר הב. רק שלא יגע בו, מותר לקרוא בכתב שהובא לו בשבת – אור זרוע, � מרוטנבורג"מהר

  .מותר, ובלא לדבר

  !?והלא קריאתו היא הנאתו, למה מותר לקרוא בו, כי א	 אסור לגעת בו, תמה על דבר זה – טור

  .התירו לטלטל את אגרות השלוחי	 ממקו	 למקו	 – מרדכי בש� אבי עזרי, תוספות

�  .א רק יעיי� לחוש לדברי האוסרי	 וג	 לא יגע בה	ולא יקרא בפיו אל, פסק להתיר לקרוא בה	 א	 אינו יודע מה כתוב בה	 – בית יוס

  קריאה באגרות שהובאו לאחר והוא לא יודע מה כתוב ש�

  .יכול לקרוא, אגרות שלא הובאו בשבילו – ת"ר

פ שיש מתירי	 היו	 לקרוא בכתבי	 שלא יודעי	 למה הביאו	 ואולי יש בה	 צור� "ואע. תמה אי� התיר את הקריאה בשטרי הדיוטות – טור

  .מ כתב הטור שהטע	 לא מספיק להתיר"מ, הגו� ואי� ה	 דומי	 לשטרי הדיוטות

  

' ג	 לעיי� ולא לקרוא וג	 קולת תוס, ג"שתי הקולות מסי(מותר , שלעיי� באגרת השלוחה לו והוא לא ידע מה כתוב בה, 	"פסק כמהר – מחבר

  .שטרי הדיוטות כי שמא הוא דבר הצרי� לו ולא נקרא, )שאגרת שלו	 אינה כשטר הדיוטות

  .כל עוד שזה לא צור� ממונו, דבר הצרי� לו הכונה אפילו צור� גופו – משנה ברורה

  

  אגרת שהובאה בשבילו מחו& לתחו�

  ).ב"מ(אלא יבקש מהנכרי שיפתח אותה והוא יעיי� , טוב להיזהר שלא יגע בה משו	 מוקצה, וא	 הובאה בשבילו מחו* לתחו	 – מחבר
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גזרה שמא יאמר לגוי שיביא לו , ל שאסור ליהנות ממנו למי שהובא בשבילו"פ שדבר שהובא מחו* לתחו	 קי"שאע ,א"וכתבו המג� אברה� וגר

  .וג	 לא נחשב הנאה כי לא נהנה מגו� המלאכה, שאינו יודע מי ישלח לו, כא� באגרת לא שיי� לומר כ�, מחו* לתחו	

  

וודאי שאגרת של שטרי . (כי ראוי לישראל אחר ליהנות ממנו, 	 מוקצה כללוכתבו שאי� בזה משו, חלקו על המחבר – א"גר, מג� אברה�

שא	 זה , ל"והכריע הבאה. מ יש להחמיר בזה שלא לקרוא ולא לעיי� בה	"מ, פ שלא החמירו בנגיעה באגרת"אבל אע). הדיוטות היא מוקצה

  .לצור� גדול יכול ג	 לקרוא בה	 ולסמו� על המקלי	

  משנה ברורה

כי יש לחשוש שמא יעשה הישראל , ג קרקע או שולח�"אלא יאמר לו להניח אותה ע, לא יקבל אותה מידיו, את האגרתא	 הביא הגוי  .1

 .את גמר ההוצאה מרשות לרשות

  .אבל לא יאמר לו בפרוש לפתוח, ויבי� מהרמז ויפתח, אומר לגוי שלא יכול לקרוא אותה כל זמ� שהיא חתומה, א	 האגרת חתומה .2

  

  'סעי� טו

  .)שבת קמט". (אסור לקרותו בשבת, ותחת הדיוקנאות) שיש תמונה וכותבי	 תחתיה מה היא(כתב המהל� תחת הצורה : תנו רבנ�" – גמרא

כגו� מלחמת דוד וגלית וכותבי	 זו צורה פלונית וזה , כגו� בני אד	 המציירי	 בכותל חיות משונות או דיוקנאות של בני אד	 של מעשי	 – י"רש

  .שמא יקרא בשטרי הדיוטות, לקרותו בשבתאסור , דיוק� פלוני

כגו� מלחמת דוד וגלית וכותבי	 זו צורת , שכותל או וילו� שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של בני אד	, י"פסק כגמרא וכרש – מחבר

  .גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות, אסור לקרוא בו בשבת, פלוני וזו דיוק� פלוני

  .בחול מותר – א"מג

  

  'י� טזסע

י אוסר משו	 מושב "וג	 ביו	 חול ר, אסור לעיי� בה	 כי זה כמו כתב שתחת הצורה, אות� מלחמות הכתובות בלשו� לעז – י"תוספות בש� ר

  .לצי	

  .וא� בחול לא ידוע מי התיר זאת משו	 מושב לצי	, אסור לקרות	 בשבת, כתבי מליצות ומשלי	 של שיחת חולי� – ר יונה"ש בש� הר"רא

  

וא� , שמליצות ומשלי	 של שיחת חולי� ודברי חשק כמו ספר עמנואל וספרי מלחמות אסור לקרוא בה	 בשבת, ש"פסק כתוספות ורא – רמחב

א "והמג). ב"מ –ה א	 מוכר אות	 "וה(ומי שהעתיק	 מחטיא את הרבי	 , "אל תפנו אל האלילי	"ועובר משו	 , בחול אסור משו	 מושב לצי	

  .אז עובר על לאו זה, קא כשהדברי	 כתובי	 לש	 עבודת אלילי	שנוהגי	 שזה דו, הדגיש

  .ה הליכה לטרטיאות וקרקסאות ה	 מיני שחוק שזה מושב לצי	 א	 הול� אליה	"ה – א"מג

  

אבל בלשו� הקודש , שזה שאסור לקרוא בשיחת חולי� וסיפורי מלחמות זה דווקא א	 כתובי	 בלשו� לעז, נראה לדקדק מדברי תוספות – א"רמ

  .שלפי זה מותר ג	 לקרוא אגרת שלו	 הכתובה בלשו� הקודש, ב"והמ א"המג בווכת. ונהגו להקל בזה. ותרמ

כמו שיכול לספר דברי	 , אבל הלשו� בעצמו אי� בו קדושה, נכתב רק כסימ� לספרי המלחמות" לשו� לעז"שתוספות כתב , א"חלק על הרמ – ז"ט

וכ� שכל שאסור  .וכ� עיקר, מה ג� שזהו מושב ליצי�, אי� חילוק בי� לשו� הקודש ללשו� לעזז ש"ח והט"לכ� פסקו הב. ק במרח*"של חול בלה

  .אסור לטלטלו, לקרוא בו בשבת

  

 – ח"ב. אוסר כשהוא כתוב בלשו� לעז – ה"של. כי יכול ללמוד ממנו דיני גט, מותר לטלטלו אפילו כתוב בלשו� לעז – א"מג :טלטול גט בשבת

  .לשו� הקודשאוסר א� כשהוא כתוב ב

  .אבל הרבה אחרוני� חולקי� ואוסרי�, מקל בזה שבות יעקב :קריאת עיתוני� בשבת

  

  'סעי� יז

� בש� "כ הר"וכ. ואפילו היה בחכמה מ� החכמות אסור, ט זולת בספר הנבואות ופרושיה�"אסור ללמוד בשבת ויו – � בפרוש המשנה"רמב

וכתב . משמע שאסור לקרוא בספר שאי� בו סר� קדושה. ה מותר ללמוד בו כל היו	 כולושבכתבי הקודש או כל ספר שיש בו סר� קדוש, ה"הרז

  .אסור אפילו לטלטל	, שלדעה זו שאסור לקרוא בה	, שח' י בס"הב

  .וכ� מותר בספרי רפואות מפני שחכמה היא ולא דומה לשטרי הדיוטות. מותר ללמוד בספרי החכמות בשבת – א"רשב

, א"א את הרשב"והביא כי. ואפילו בספרי חכמות אסור, ט זולת בדברי תורה"שאסור ללמוד בשבת ויו, המשנה 	 בפרוש"פסק כרמב – מחבר

  .� אוסרי�"� והר"כי הרמב, א$ האליה רבה כתב שירא שמי� יחמיר על עצמו, ב שנוהגי� להקל"כ המ"וכ. שמתירי	 לקרוא בספרי חכמות

  

  בכתובי�קריאה 
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מפני ביטול בית ? ומפני מה אי� קורי� בה	...בי� שקורי� בה	 ובי� שאי� קורי� בה	, אות	 מפני הדליקהכל כתבי הקודש מצילי	 " – משנה

  .שהכתבי	 שקוראי	 בה	 ה	 נביאי	 ושאי� קוראי	 בה	 ה	 כתובי	, ומבואר בגמרא.) שבת קטו". (המדרש

  .שה שנמסרת בבית המדרש העוסקת בדיני איסור והתרוא	 יקראו בכתובי	 לא יבואו לשמוע את הדר, כי כתובי	 מושכי	 את הלב – י"רש

אפילו : ושמואל אמר. קורי�, )לאחר האכילה(אבל שלא בזמ� בית המדרש , )קוד	 האכילה(לא שנו אלא בזמ� בית המדרש : אמר רב" – גמרא

�  :)שבת קטז...". (שלא בזמ� בית המדרש אי� קורי

  .הלכה כרב – ש"רא, �"רי

  .ואי� אומרי	 שצער הוא לו, בשבת א� דברי	 שלא רגיל בה	מותר ללמוד  – אור זרוע

  

  'סעי� יח

  .מותר בשבת, לשאול מ� השד בשבת משו	 רפואה מה שמותר לשאול ממנו ביו	 חול – רבנו ירוח�

  .פסק כרבנו ירוח	 – מחבר

  .דוקא משו	 רפואה ולא משו	 דברי	 אחרי	 – מג� אברה�

  

  'סעי� יט

כל המכבה אינו "שלא התירו לומר , אסור לומר לגוי להוציאה, י גשמי	"סחורה הנפסדת בספינה ע – ומהספר התר, ג"סמ, אגור, א"רשב

  .ש"ע: וכ� משמע בכתובות ע. אלא בדליקה" מפסיד

התר שה, וייתכ� לומר. ולכ� יכול לומר לגוי להוציאה ג	 מפני הגשמי	, אי� חילוק בי� דליקה לשאר איסורי שבת – ש"פ הרא"וכ, ק"סמ, ג"בה

�  .כי הקריאה לגוי היא איסור דרבנ�, פ הבית יוס� להקל בזה"וכ. הוא רק בדבר שיש בו הפסד ממו

מותר לקרוא , או חבית של יי� שהולכת לאיבוד, שסחורה שנפסדת מגשמי	 או דבר אחר ומפסיד ממונו, ק"ש וכסמ"ג והרא"פסק כבה – מחבר

י טלטול או לכרמלית מותר "כי בלא זה ע(ר "י לרה"מלאכה דאורייתא כגו� העברה מרה י"פ שיודע שהוא יציל בודאות את הממו� ע"אע, לגוי

) 'א	 תציל לא תפסיד'אבל לא (, "כל המציל אינו מפסיד"וכ� מותר לומר , )ה כי יש כא� צור� גדול"אפילו לצוות מפורשות לגוי מותר כדלעיל בס

  ".כל המכבה אינו מפסיד"כמו בדלקה שאומר 

  .ולא בהצלת ממו� אחרת מהפסד, שזה מותר רק בדלקה דוקא, א והתרומה"ת הרשבא א"והביא כי

  .פסק כלבוש שהמקל בזה לא הפסיד – מג� אברה�

יבוא להציל בעצמו ולעשות מלאכה , א	 לא נתיר לו אפילו באופני	 אלו, שמתו� שאד	 בהול על ממונו, הסיבה שמותר היא – משנה ברורה

  .דאורייתא

  .א מותר"ע מותר אפילו לדעת הרשב"לכו, רק קורא לגוי ומראה לו ולא אומר לו כלו	א	  – משנה ברורה

  

  'סעי� כ

  .כי קנסו אותו, אסורה לו אותה מלאכה לעול�, ועבר משו	 שבות, ישראל שאמר לגוי לעשות מלאכה בשבת – רבנו ירוח�

  .י"פ הב"וכ. בכדי שייעשומותר ליהנות מאותה מלאכה לערב אחר שימתי�  – �"רמב

  

וכ� מותר לטלטל . כי זה קצת דומה לחולה שאי� בו סכנה, מותר לומר לגוי לעשות מאכל מקמח ומי	 לתינוק בשבת – י מולי�"אגור בש� מהר

  .ואפילו היה קמח או עיסה בי� השמשות ג	 מותר, את המאכל הזה

�וא	 הוא קר יחממנו כנגד האש במקו	 , יש לו יאכילו מאחראבל א	 , שכל זה כשאי� לו תבשיל אחר להאכיל את התינוק, פשוט הוא – בית יוס

  .שאי� היד סולדת בו

' וכתב המחבר בס". בכדי שייעשו"לאחר זמ� של , מותר ליהנות בה לערב, 	 שישראל שאמר לגוי לעשות לו מלאכה בשבת"פסק כרמב – מחבר

אסור לעול	 אפילו עשה הגוי מעצמו , שה בשביל ישראלאבל א	 נעשה בפרהסיא שהכל יודעי	 שנע, שכל זה כשנעשה בצנעא, ד"שכה סי

  .בשבילו

  .ולכ� אי� להחמיר בעת הצור�, חולק ואומר שתמיד אסור רק בכדי שייעשו –) ש	( ז"ט

  

  'סעי� כא

שמרבה לו , כי הישראל נהנה, אבל אסור לומר לו חסו	 פרתי ודוש בה. ('עשה מלאכת�'מותר לומר לגוי בשבת  – מרדכי ,)טז;יב(� בשמות "רמב

  )ודאי שמותר, אבל חסו	 פרת� ודוש בה, שכר במה שחוסמו

  .כי היהודי לא יכול לעשות זאת בעצמו, קח בשר זה ובשל אותו לצרכ�, אסור לומר לו, א	 אי� מזונותיו עלי� – ש"רא

  .י�שאסור לומר לגוי בשבת היל� בשר זה ובשל אותו לצרכ� ואפילו אי� מזונותיו על, ש"פסק כרא – מחבר

  .כי הבשר מעול	 לא היה שיי� לישראל, שמותר לומר לו לעשות מלאכה לעצמו, � בפרשת בא"כמרדכי וכרמב – א"רמ

אבל אסור לתת , ולכ� מותר לומר לו בשל בשר של� או כבה דליקת�, 	 לעשותו"מותר לומר לעכו, דבר שאי� הישראל נהנה ממנו – מג� אברה�

  .שאר ימות השבועלו בשר נבלה שיבשל לעצמו אפילו ב
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  .אסור לומר זאת לגוי אפילו בערב שבת – אליה רבה

  

  'סעי� כב

וכ� מותר לומר לו . מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בבי� השמשות לצור� מצוה או א	 היה טרוד והוצר� לעשר פירותיו בי� השמשות – רבנו יונה

  .להדליק הנר

  .פסק כרבנו יונה – מחבר

  א"רמ

  .אבל מותר לרמוז לו לעשות מלאכה אחר השבת, אסור לרמוז לו, לגוי לעשותו בשבתכל דבר שאסור לומר  .1

 .ה שאסור לומר לו דבר שיבי� מתו� כ� שיעשה מלאכה"ה – מג� אברה�

משו	 שגוי , יש מי שמתיר זאת, והגוי נותנו ש	 ומודדי	 ומוני	, והישראל נות� לו מפתח, גוי	 המביאי	 תבואה לישראל שחייבי	 לו .2

 .והתבואה לא שייכת ליהודי אלא לאחר המדידה ויחשוב עמו כ�, כת עצמו עוסקבמלא

פ שהישראל עומד ש	 "ואע, מ הגוי עושה על דעת עצמו"שמ, והישראל רואה וקונה אות	 ממנו, ה גויי	 העושי	 גבינות בשבת"ה .3

  .כ את התבואה"חודש או חודשיי	 וברור שהגוי ימכור לו אח

, ב"ותר& המ? א לרמוז לו"ואי� כא� אוסר הרמ, פסק המחבר שמותר לרמוז לגוי בשבת אפילו בדבר שאסור ליהודי הרי בסעי� ז, ולכאורה קשה

  .ב"א בסכ"אבל רמז לצור� שבת גופא אסור כפי שכתב הרמ, ש שמותר אפילו בדר� ציווי"שכא� זה רמז לצור� מוצ

כדי שיבי� שיסיר הפח	 מראש , כגו� שיקנח חוטמו, שבת זה בדר� ציוויכל מה שאמרנו שאסור לרמוז לגוי ב – פ המג� אברה�"ע משנה ברורה

  .מותר, שהנר אינו מאיר יפה כדי שיבי� שצרי� לתקנו, אבל לומר בדר� סיפור בעלמא, הנר

  

ובי� , י שאוסר אמירה לגוי משו� שנהיה שלוחו"הרי זה אסור בי� לרש, אפילו רומז לו, שכשאומר לנכרי לעשות לו בשבת, ויוסבר הדבר

ממצוא "לא שיי$ לאסור מטע� שליחות או גזרה אלא משו� , ש"אבל כשאומר לנכרי לעשות במוצ, � משו� שמא יבוא לעשות בעצמו"לרמב

  .כי דיבור אסור הרהור מותר, על זהולכ� כשרומז לא עובר ג� " חפצ$

  ".ממצוא חפצ$ ודבר דבר"ולא כי אי� כא� לא שליחות , מותר אפילו בשבת, וכרומז בדר$ דיבור ולא בדר$ ציווי

  

  .שה' עיי� בס: אמירה לגוי לחלוב בהמה בשבת

  .שו ושיא' עיי� בס: אמירה לגוי בשביל מת
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  רעט' ס

  

  'סעי� א

  .)שבת מד". (ורבי שמעו� מתיר. אסור, מותר השמ� שבנר ושבקערה: ר"ת" – גמרא

הוקצה לכל היו	 , כי המסתפק מ� השמ� שבנר חייב משו	 מכבה, ורמפני שהוקצה בבי� השמשות והרי הוא מוקצה מחמת איס, הטע	 – �"ר

  .ואי� הלכה כמותו, אפילו במוקצה מחמת איסור" מגו דאתקצאי"שלא אומרי	 , וטע	 רבי שמעו�. אפילו אחר שכבה

  

  )ש	". (חו* מ� הנר הדולק בשבת, כל הנרות מטלטלי	: רבי שמעו� אומר. אבל לא נר יש�, מטלטלי	 נר חדש" – משנה

  .אבל נר יש� מוקצה מחמת מיאוס הוא, נר חדש מותר בטלטול כי אינו מאוס – י"רש

רבי . חו* מ� הנר שהדליקו בו בשבת, כל הנרות מטלטלי	: רבי מאיר אומר. דברי רבי יהודה, מטלטלי	 נר חדש אבל לא יש�: תנו רבנ�" – גמרא

  .כבתה מותר לטלטלה, חו* מ� הנר הדולק בשבת: שמעו� אומר

א$ לא , לרבי מאיר יש רק מוקצה מחמת איסור, ולכ� אסור לטלטל ג	 נר יש�, לרבי יהודה יש מוקצה מחמת מיאוס ומחמת איסור – י"רש

ולכ� לאחר שכבה  מחמת מיאוסלרבי שמעו� אי� מוקצה לא מחמת איסור ולא . א� נר שהדליקו בו וכבה אסור, ולכ� יש� מותר, מחמת מיאוס

� לעיל"ר –ורק בשעה שהוא דולק אסור להסתפק ממנו משו	 מכבה . [והנר מותר לטלטל אות[  

, "מגו דאתקצאי"הא	 אומרי	 , כתב שכל מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעו� היא דוקא כשהנר היש� היה מאוס בזמ� בי� השמשות ועכשיו ראוי לשימוש) �"בדפי הרי: בביצה טו(� "ר[

  ]ש בהרחבה"ע, משו	 בטלה דעתו אצל כל אד	, ג	 לרבי שמעו� אסור לטלטל אותו, אבל בזמ� שהוא מאוס ממש

  

וחד אמר , ומאי ניהו נר יש�, לבר ממוקצה מחמת מיאוס, שמעו�' חד אמר בכל השבת כולה הלכה כר, פליגי בה רב אחא ורבינא" – גמרא

  .)שבת קנז". (באותה שבת נר שהדליק בה, ומאי ניהו, לבר ממוקצה מחמת איסור, במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכתא כוותיה

אבל נר , ולכ� נר יש� מותר בטלטולולכ� הלכה שאי� מוקצה מחמת מיאוס , בי� רב אחא ורבינא הלכה כדברי המקל – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .אסור שדחהו בידי	, כי מוקצה מחמת איסור, שהדליקו בו באותה שבת וכ� מותר השמ� שבנר ושבקערה אסור בטלטול

  

וכמשנה , פ שכבה אסור לטלטלו שזהו מוקצה מחמת איסור"אע, ולכ� נר שהדליקו בו באותה שבת, גמרא וכרבי מאיר וכראשוני	פסק כ – מחבר

  .אתקצאי לכולי יומא, ומגו דאתקצאי לבי� השמשות, ק שג	 מותר השמ� שבנר אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו"וכת

משמע ששלא ). ש"מחה –קרוב לסכנה (סכנה  –.) מה( י"רש ?שעת הדחק מהי. בשעת הדחק מותר לטלטל לאחר שכבה :הדי� בשעת הדחק

  .	"אימת עכו – א"מג.  במקו	 סכנה אסור

לפי זה אסור . הוקצה למצוותו – טע� נוס� בגמרא. ט"לכ� בנר שעוה יהיה מותר ביו. משו	 מכבה – �"ר ?מדוע אסור להסתפק ממותר השמ�

  .ט"להשתמש בנותר ג	 בנר של שעוה ביו

  

  'י� בסע

ואי� זה נכו� אלא רק למי  ,ויש מתירי	 להוציאו משו	 גר� של רעי, מותר לטלטל את הנר לצור� גופו ומקומו – ר ישעיה"אגור בש� הר, מרדכי

  .והמחמיר לא הפסיד, שהוא איסטניס

  .ולכ� משמע שאסור לטלטלו כלל, לא חילק בדבריו – י"הגהות אשר, ש"רא, רבנו ירוח�, �"רמב

אבל הנר , כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצור� גופו ומקומו לא הוקצה בבי� השמשות – והמשנה ברורה ר לפי הבית יוס�וטע� האיס

כמו , ולכ� א� לאחר שכבה הוקצה לכל היו	 אפילו לצור� גופו ומקומו, שהדליקו בו הוקצה בבי� השמשות ואז כשדלק היה אסור לטלטלו כלל

  .ות על הכר בבי� השמשות שאסור לטלטל	 כל השבתמניח אב� על פי חבית ומע

כמו במעות על , מותר להסירו לצור� גופו ומקומו, א	 מכוו� מפורש שלא יהיה הנר על השולח� רק בלילה ותו לא, כי א	 כ�, ז דחה פרוש זה"הט

והאגור דיבר רק , �"וקת בי� האגור לרמבז שאי� מחל"לכ� פרש הט! ומניח נקרא רק א	 בדעתו שיהיה ש	 כל השבת, הכר או אב� על פי חבית

  .כ אי� כא� בסיס לדבר האסור"וא, במקרי� שמכוו� ליטול מש� את הנר אחר הלילה

  

  .שהתירו ולא פסק כמות	 א את המרדכי והאגור"והביא כי. ש שאסור לטלטל את הנר אפילו לצור� גופו ומקומו"	 וכרא"פסק כרמב – מחבר

  .או שלא כיוו� כלל ונמצא כמניח לכל השבת, וזה תלוי הא	 כיוו� ליטול את הנר אחר הלילה, וקת כלללעיל פרש שאי� כא� מחל – ז"ט

  .וכ� אי� חילוק בכל זה בי� הנר שהדליקו בו שמ� והמנורה שהדליקו בה נרות. ז ותמיד אסור לטלטלו לצור� גופו ומקומו"לא פסק כט – ב"מ

  

 –והמקל , יחמיר[והמחמיר , כי מבחינתו זה גר� של רעי, ו למי שהוא איסטניס והנר מאוס עליושהתיר להוציא, א את המרדכי"הביא כי – א"רמ

  .לא הפסיד] א"א וגר"מג, ח"גרסת ב

  .ומדובר בנר של חרס שהוא ודאי מאוס. א	 הוא אומר שהנר מאוס עליו מותר לסלקו ממנו, ה כל אד	 שאינו איסטניס"ה – א"מג, ח"ב

, ו הותר מוקצה מחמת מיאוס לא משו	 שהוא גר� של רעי"הרי בס, א מדוע המקל לא הפסיד"ח והגר"גרסת הב פ"א ע"הקשה על הרמ – ז"ט

�  !משמע שמשו	 גר� של רעי אי� להתיר כא
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אסור לטלטלו ממקו	 , אבל א	 הנר מונח במקו	 אחר, זה רק כשהנר מונח אצלו, כל מה שמותר להוציא את הנר מפני האיסטניס – ב"מ

  .ע"למקו	 לכו

  

  'סעי� ג

כפי שכתוב , י ככר אלא במת בלבד"כי לא התירו ע, וה� טועות, ראה נשי	 ששמות פת בנר כדי לטלטלה – רבנו ירוח�, ב נסי� גאו�ש בש� ר"רא

  :).שבת קמב" (לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד: "בגמרא

לא אמרו ככר או תינוק "ומה שכתוב ש, נח עליו ככר מבעוד יו	התירו לטלטל נר שהדליקו בו באותה שבת א	 הו – ש"ריב, קצת חכמי צרפת

שא	 הניח מבעוד יו	 נחשב כבסיס לדבר , ש"וכתב הריב. מותר, אבל כשהונח מבעוד יו	, הכוונה כשמניחי	 את הככר בשבת, "אלא למת בלבד

  .אילו התנה שיוכל לטלטלו לאחר שכבהמ נחשב הדבר כ"מ, פ שהשמ� שבנר חשוב לו יותר מהככר"ואע, האסור והמותר ומותר לטלטלו

משמע שאי� . כי אסור לו לקחת אותו מש	 ולכ� לא יבוא להשתמש באיל�, ג דקל בשבת"שמניחי	 נר ע. מהגמרא בד� מה הכלבו דחה סברא זאת

  .התר אפילו בככר

כי יהיה , אבל א	 מניח אסור, ר מבעוד יו	זה רק כשלא מניח ככ, ג דקל"שמה שמותר להניח נר ע, כי אפשר לפרש, הבית יוס� דחה את דחייתו

�  .מותר לטלטלו ויבוא להשתמש באיל

חכמי הצרפתי	 (יש שהתירו זאת , וא	 נת� מבעוד יו	, י שנותני	 עליו לח	 בשבת אסור"שלטלטל נר ע, ש וכרבנו ירוח	"פסק כרא – מחבר

  .י לח	 זאת ואי� לסמו� עליו"ע) ש"וריב

ולכ� בטלי	 כל דברי ההתר לשלהבת שהיא דבר , חשוב עליו יותר מהלח	) השלהבת(היא מפני שהשמ� , עליו הסיבה שאי� לסמו� – א"מג, ז"ט

  .נחשב הדבר כאילו התנה, פ שהשמ� חשוב יותר"אע, ולדעת המתירי	. ואי� זה כבר נחשב כבסיס לדבר האסור והמותר, האסור

  

  'סעי� ד

זה דוקא כשלא , כל מה שאסור לטלטל נר שהדליקו בו באותה שבת – ה"יי� בש� ראארחות ח, צ"רשב, �"ר, א"רשב, פ הירושלמי"� ע"מבר

  .וצרי$ לעשות תנאו סמו$ לבי� השמשות. מותר לטלטלו אחר שיכבה, אבל א	 התנה עליו שיטלטלנו, התנה עליו מבעוד יו	

שהסוכה , ותר* תוספות? לאחר שתפול מותרתוספות שאל מה ההבדל בי� נר לסוכה רעועה שא	 מתנה שישתמש בה  – רבנו ירוח�, תוספות

וכאילו , עיקר הקצאתו לבי� השמשות, אבל נר, אלא יושב ומצפה מתי תפול, ועכשיו בבי� השמשות אינו בודל ממנה, היתה עשויה מזמ� גדול

  .פ רבנו ירוח	"וכ. דחהו בידיי	 לצור� שבת ולכ� יש להחמיר בו שלא מועיל התנאי

�  ...כי מוקצה דרבנ� וספק לקולא, י תנאי"מקלי	 להתיר לטלטל עהלכה כדברי ה – בית יוס

  .לא ראה שנוהגי	 כ� – דרכי משה

  

שיאמר קוד	 בי� , ונוסח התנאי. מותר לטלטלו אחר שכבה, שא	 התנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו משיכבה, פסק כרוב הראשוני	 – מחבר

אבל , כי בבי� השמשות הוא דולק וממילא אסור לטלטלו, א בודל ממנו כל בי� השמשותולא יכול לומר של(השמשות שאחר שיכבה רצונו לטלטלו 

  ").איני בודל"א כתב שיכול לומר "הגר

  .בל בשאר בסיס לדבר האסור לא מהני תנאיא, כי עתיד לכבות, התר זה קיי	 רק בנר – א"מג

  

פ שזה לא "אע(ואי� בזה איסור אמירה לגוי , י גוי"נוהגי	 לטלטלו ע אבל. וכ� נוהגי�, שהתנאי לא מועיל, פסק כתוספות ורבנו ירוח� – א"רמ

י "נחשב כאילו התנה עליו שיטלטלנו ע, כי מכיו� שהמנהג כ�) שמותר רק לצור� גופו וכא� זה כדי שלא ייגנב הנר, ה"א וס"שיא ס' ס –לצור� גופו 

  .גוי

אי� , כמו נר של יארצייט, אבל נר שהודלק לכל היו�. א רק שלא יפסד או יגנבאל, י גוי אפילו שלא לצור� גופו ומקומו"מותר ע – משנה ברורה

  .משו� גנבה או הפסד אלא רק לצור$ גופו ומקומוגוי י "להתיר לטלטלו ע

  

  'סעי� ה

שות ולא כי כא� הנר לא דלק בבי� השמ, מותר לטלטלו א	 כבה, וילדה היולדת והתרפא החולה, נר שהדליקו בשבת ליולדת ולחולה – א"רשב

ומוקצה דרבנ� וספקו להקל ולכ� , כי יש ספק א� יש מוקצה לחצי שבת, ועוד. מדליקו כדי לטלטלו לצור� החולה, אלא אדרבה, דחוהו בידיי	

  .מותר

 שא	, ועוד. כי אי� מוקצה לחצי שבת, א	 כבה) לצור� גופו ומקומו(א שנר שהודלק בשבת ליולדת וחולה מותר לטלטלו "פסק כרשב – מחבר

  .הודלק נר בשבת בשוגג וכבה שמותר לטלטלו

  .ע ברשעי	"אלא שלא עסק השו, שרק א	 דלק בבי� השמשות הוקצה לכל היו	, ה א	 הודלק במזיד"ה – מג� אברה�

  

  'סעי� ו

ובזה אפילו , כי מסריח( דנפטא אסור לטלטולה, )שמעו� שאי� מוקצה מחמת מיאוס' כר( שרגא דמשחא שרי לטלטולה: אמר רב יהודה" – גמרא

  .)שבת מו". ()דהואיל וחזי לכסות ביה מנא. (דנפטא נמי שרי לטלטולה: רבה ורב יוס� דאמרי תרוייהו. )שמעו� מודה' ר
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  .וכ� נראה ג	 מהמש� הגמרא מרבא ורב אויא שדנו בדבריה	 של רבה ורב יוס�, פסקו כרבה ורב יוס� – ש"רא, �"רמב, �"רי

שמאוסי	 , אפילו הוא של חרס או נפט, ולכ� נר שלא הדליקו בו באותה שבת, קו כרבה ורב יוס�פסק כגמרא וכראשוני	 שפס – מחבר

  .שמעו� שמוקצה מחמת מיאוס מותר' כי הלכה כר, מותר לטלטלו לצור�, ומסריחי	

  .פואחרת הוא מוקצה מחמת גו, וכ� כשיש תורת כלי עליו, )ג"שח ס' ס(דוקא לטלטלו לצור� גופו ומקומו  – מג� אברה�

, היא רק א	 היה מאוס בזמ� בי� השמשות, י במוקצה מחמת מיאוס"ש ור"שמחלוקת ר, �"הרי ראינו לעיל בר, א"הקשה על המג – א"רעק

  !ועדיי� הקצאתו עליו, כי לא רוצה להשתמש בו, ש"כ ג	 לצור� מקומו אסור אפילו לר"וא, הלכה הקצאתו, ש ברגע שרוצה להשתמש בו"שלר

בטלה הקצאתו , ולכ� משעה שכבר רוצה להשתמש בו, ותר לטלטלו לצור$ מקומומ, שיש לו מציאות התר להשתמש בו שכל, א"וחידש רעק

  .ומותר לטלטלו לצור$ מקומו א� שעדיי� לא סילק הקצאתו

מעול	 והוא חדש  אבל א	 לא הדליקו בו, כל זה שמטלטלי	 רק לצור� גופו ומקומו זה בנר יש� שהדליקו בו פע	 אחת – ל בש� אליה רבה"באה

  .הוא כלי שמלאכתו להתר וודאי מטלטל אותו כדי שלא יגנב ולא יפסד, לגמרי

  

  'סעי� ז

  

  דין טלטול מנורות של חוליות וחריצים

הא רבי אבא ורבי אסי איקלעו לבי רבי אבא ? )שיש מוקצה בכל דבר( ואת לא תסברא דרבי יוחנ� כרבי יהודה: אמר ליה אביי לרב יוס�" – גמרא

ורבי יוחנ� כרבי , לאו משו	 דרבי אסי תלמידיה דרבי יוחנ� הוה? מאי טעמא. על גלימיה דרבי אסי ולא טילטלה )מנורה( ונפל מנרתא, מ� חיפאד

  ?יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה

מותר  %ניטלת בידו אחת מנורה ה: הורה ריש לקיש בציד�: דאמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי ,מנרתא שאני? מנרתא קאמרת: אמר ליה

בי� ניטלה בידו , אבל מנורה. כרבי שמעו�) יש� שמותר לטלטלו(אנו אי� לנו אלא בנר : ורבי יוחנ� אמר. אסור לטלטלה % בשתי ידיו , לטלטלה

  ?וטעמא מאי. טלהאסור לטל %אחת בי� ניטלה בשתי ידיו 

  .הואיל ואד� קובע לה מקו�: רבה ורב יוס� דאמרי תרוייהו

שאי� גג טפח ואי� כא� (כילת מותר לנטותה : ואמר שמואל משו	 רבי חייא, דאד	 קובע לו מקו	, והרי כילת חתני	: יה אביי לרב יוס�אמר ל

  !ומותר לפרקה בשבת) אוהל ולא בני� ולא סתירה

  .)לטלטלהלכ� גזרו שלא , גזרה שמא תתפרק המנורה ויחברנה מחדש ונמצא עובר על בונה( בשל חוליות: אלא אמר אביי

בי� גדולה בי�  %חוליות : הלכ$. )סדקי	, חריצי	( דאית בה חידקי, כעי� חוליות � מאי חוליות ? מאי טעמא דרבי שמעו� ב� לקיש דשרי, אי הכי

כי . )גדולות מחוליות ושלא יתבלבל נורותכי רגילי� לעשות מ( גזירה אטו גדולה דחוליות %גדולה נמי דאית בה חידקי . קטנה אסורה לטלטלה

  .)מו �:שבת מה( ."לא גזרינ�: )ריש לקיש( ומר סבר, גזרינ�: )יוחנ�' ר( מר סבר ,בקטנה דאית בה חידקי ,פליגי

  

 .מותר לטלטל אפילו מנורה של חוליות, ל שאי� בני� בכלי	"כי לדיד� דקי, השמיט את כל הסוגיה – �"רי

אבל שלמה , ות או שיש בה חריצי	 וסדקי	 בי� גדולה בי� קטני	 אסור לטלטלהולכ� מנורה של חולי, יוחנ�' הלכה כר – טור, ש"רא, תוספות

  .כמו כילת חתני	 וכמו שהיה ע	 פמוטות של בית רבי, מותר אפילו גדולה

ר גדולה אסו, אבל א	 יש בה חריצי	 שנראי	 כחוליות, שמנורה שיש בה חוליות בי� גדולה ובי� קטנה אסור לטלטלה, פסק כריש לקיש – �"רמב

  .מפאת כובדה וקטנה מותר

  .שמעו� שאי� מוקצה ולכ� יש ללכת אחר המקל' 	 פסק כר"כי הרמב – הסבר המגיד משנה

, ועוד? אלא גזרה אטו של חוליות, יוחנ� בקטנה ע	 חריצי	 זה לא בגלל מוקצה' שמה שאסור לר, והמגיד משנה �"הבית יוס� הקשה על הרמב

  !שמע מפני שמייחד לה מקו	 והרי סברה זו של רבה ורב יוס� נדחתה בגמראומ, 	 אסר בגדולה מפאת כובדה"שהרמב

שמשו	 כובדה אסורה , וגדולות אסורות וכריש לקיש, שמנורות של בית רבי היו קטנות, פ הגמרא שלקמ�"ע, �"הבית יוס� הסביר את הרמב

, לכ�. שגדולות אסורות משו	 כובד�, ה בפמוטות"ה כ"וא, שבגדולות אסורות ודאי משו	 כובד�, וכמו ההמש� ש	 בקרונות של בית רבי

ולכ� מנורה גדולה אסור לטלטלה אפילו א� אי� לה חוליות או חריצי� לדעת . וכריש לקיש: אלא ב קכא: 	 לא פוסק כגמרא ב מה"הרמב

  .�"הרמב

  

שמא תפול ותתפרק , אי� מטלטלי	 אותה) קי	פר(א	 היא של חוליות , שמנורה בי� גדולה בי� קטנה, ש"פסק כגמרא וכרבי יוחנ� והרא – מחבר

  .אסור לטלטלה בי� גדולה ובי� קטנה, ואפילו א	 יש לה רק חריצי	 סביב ודומה לשל פרקי	. ונמצא עושה כלי, ויחברה מחדש

כי ה� , בתולכ� פמוטות שלנו אסור לטלטל כלל בש, מדובר כא� שאסור לטלטל אפילו מנורה חדשה שלא השתמשו בה מעול� – משנה ברורה

  .עשויי� של פרקי�

  .א	 המנורה רגילה להיות רפויה מותר – מג� אברה�

  .מ א	 תתפרק ויחברה נמצא עושה כלי מחדש"מ, ג שנפסק שאי� בני� בכלי	"אע – ז"ט

  

  דין טלטול מנורה שלמה
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: אמר לו רבי זירא. י מותר לטלטל� בשבתשל בית רב) מנורות שלמות לא של חוליות(פמוטות : אמר רבי אבא בר כהנא אמר רבי חנינא" – גמרא

  .)קכב �:שבת קכא". (כאות� של בית אבי�: אמר לו? בניטלי� ביד אחת או בשתי ידיי	

  ?מה היו המנורות שניטלו בבית אביו של רבי זירא

  .	 מקו	כי אד	 קובע לה, )בי� שלמות בי� של חוליות(אבל גדולות אסור , קטנות דווקא – פ הבית יוס�"� ע"רמב, י"רש

כ יש לה "אא, )גדולה(כי ראינו לעיל שלא אוסרי	 מנוקה הניטלת בשתי ידיי	 , י"ודחו דברי רש. גדולות היו – �"בש� רמב �"ר, תוספות, ש"רא

 כ מותר כשאי� לה חוליות או חריצי	"ג, אלא אפילו בהרבה אנשי	, ומה שמותר גדולה זה לא רק א	 ניטלת בשתי ידיי	. חוליות או חריצי	

�"ר(.(  
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  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

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

  .י ודעימיה"רש

  

  ?למה אסור לטלטל דברי� המוקצי�

וא	 יטלטל , כ� לא יהא טלטול� בשבת כטלטול� בחול, ושיחת שבת כשיחת חול, לא יהא הלוכ� בשבת כהלוכ� בחול"כמו ש. 1 – �"רמב

יש יושבי קרנות שג	 בימי חול לא . 3. טל יש חשש שיעשה מלאכהא	 יטל. 2". למע� ינוח"וביטל טע	 של , נמצא שלא שבת, בטלטול חול

  .נמצא שלא שבתו בשבת שביתה הניכרת, וא	 יטלטלו בשבת, עובדי	

טלטול לאו צור� :): "שבת קכד(כמו שכתוב בגמרא בלשו� תמיהה , שא	 יטלטל יש חשש שמא יוציא מרשות לרשות, משו	 גזרה – ד"ראב

ואולי א� , והוצאה נאמרה רק בשבת, כי יסודו בהוצאה, ט יותר משבת"לא יחמירו במוקצה ביו, ד"שלפי הראב ,מ בזה"יש נפק". (הוצאה הוא

  )ט"	 שייכי	 ג	 ביו"אבל טעמי הרמב, ט"אי� לאסור מוקצה כלל ביו

ת בימי נחמיה ב� במשנה שנשני: כפי שמוסבר בגמרא בקכג, ד שבתחילה אסרו טלטול משו	 הוצאה"	 מסכי	 לראב"ג	 הרמב – מגיד משנה

	 הוסי� עוד טעמי	 א� לא בא לחלוק "שהרמב, ועוד נראה. 	"כ הותרו מקצת כלי	 בטלטול ונאסרו השאר מפני טעמי הרמב"אבל אח, חכליה

  .על הטע	 המרכזי של ההוצאה

, "תשבות"ל השבותי	 מדי� שבשעת מת� תורה נאסרו ישראל בכ, פ המכילתא בכי תשא"	 סובר ע"א שהרמב"ה' דייק מפרק כא – ערו$ השולח�

. והיינו שא	 אי� מוקצה אי� שביתה, ובכלל זה ג	 איסור מוקצה, שזה אפילו בדברי	 שאי� בה	 מלאכה והדבר מסור לחכמי	 לקבוע מה ה	

  .	 לטעמי	 הראשוני	"א� לאחר שהתירו חזר הרמב, בימי נחמיה אסרו הכל בטלטול

  .א� ודאי לא לעניי� טלטול, היינו רק לעני� אכילה, אמר שמוקצה מדאורייתאאפילו א	 נ –) 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  –' תוס, סכי� שמקצבי	 בו בשר –י "רש(א וסכינא דאשכבת) סכי� של רצעני	(חרבא דאושכפי : אמר אביי– גמרא

כתוב שמוקצה מחמת חסרו� כיס אפילו רבי שמעו� שאומר שאי� . ובד� קנז:) שבת קכג". (וחצינא דנגרי כיתד של מחרישה דמי) שלא ייפג	

  .מודה, מוקצה אלא בגרוגרות וצימוקי	 בלבד

  .של ספרי	 וסכי� של סופרי	 שמתקני	 בה	 קולמוסי	 ה בסכי� של מילה או איזמל"ה – ש"רא

וכ� . 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(קורנס של בשמי	 

  .מתיר לצור� גופו או מקומו – מרדכי. ואפילו לצור� גופו או מקומו, לגמרי אסור – ש"רא, תוספות :גדר איסור הטלטול

  

כגו� סכי� של שחיטה , ולכ� כל הכלי	 ניטלי	 בשבת חו* ממוקצה מחמת חסרו� כיס, 	"ש והרמב"פסק את המשנה והגמרא והרא – מחבר

, כי מקפידי	 עליה	 שלא לעשות בה	 שימוש אחר, ולמוסי	אזמל של ספרי	 או סכי� של סופרי	 שמתקני	 בה	 הק, או מילה) כתוספות(

אבל א	 באותו מקו	 לא (ה לקורנס של בשמי	 במקו	 שמקפידי	 עליו שלא יתלכל� "וה. ואסור לטלטל	 אפילו לצור� גופו או מקומו

  )ש"א ומחה"מג. (מותר –מקפידי	 או שאותו אד	 לא מקפיד 

  א"רמ

כי הנד� הוא בסיס לדבר האסור והמותר , אבל את הנד� ע	 הסכיני	 מותר לטלטל, 	אפילו א	 הסכי� בנד� אסור לטלטלה מש .1

 ).א"מג(

, מותר, וא	 אינו מקפיד עליה	). ג שאינ	 יקרי	 ביותר"אע( א� מקפיד עליה�ה כלי	 של סחורה אסור לטלטל	 "שה, 	"פסק כרמב .2

  )ש"א ומחה"מג. (שמותר לטלטל	, ב"שי ס' כמו פירות שעומדי	 לסחורה בס

כל , וכ� כל דבר א� שאינו יקר. שאינ	 מוקצי	 לרבי שמעו�, כי מסתמא מקפיד עליה	, כלי	 יקרי	 לעול	 ה	 מוקצי	 – מג� אברה�

  .הרי הוא כמוקצה מחמת חסרו� כיס, עוד שנת� אותו לאוצר

קפיד עליה	 ה	 מוקצי	 	 שדברי סחורה ומ"א בש	 הרמב"דברי הרמ – )שח סו� הערה ב' ס(ילקוט יוס� , )כא' כ סע"פ(כ "שש

אינ	 , כ"אבל כלי	 יקרי	 שאינ	 עומדי	 לסחורה ולכ� לא מקפיד עליה	 כ, זה אפילו בכלי	 שמלאכת	 להתר, מחמת חסרו� כיס

  .כגו� גביע כס� שמותר לטלטלו, מוקצי	 א	 ה	 כלי	 שמלאכת	 להתר

או שמא אפילו א	 ביטלו מערב , ו ככל כלי שמלאכתו לאיסורהא	 יהיה מותר לטלטל, ע כשאמר שמבטלו מלהיות סכי� של מילה"צ – א"רעק

  .ע לדינא"ז בצ"ונשאר בכ. כי צרי� מעשה ולא רק אמירה, שבת אסור
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כגו� מגרה גדולה שמנסרי	 בה את הקורות או סכי� של רצעני	 או נייר חלק שעומד , ה שאר דברי	 שמקפידי	 לא להשתמש בה	"ה – ב"מ

  .חסרו� כיס הרי ה	 מוקצי	 מחמת, לכתיבה

בזמנינו נייר כתיבה רגיל  – 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, אינו מוקצה מחמת חסרו� כיס

  

  'סעי� ב

ההיא . אמר תורת כלי עליה. ולא אמר להו ולא מידי, ושדו לה אדשא, דהוה בי רבי פדת דהוה מדלו לה בי עשרה) הקור(ההיא שריתא " – גמרא

  .)ערובי� קב". (אמר תורת כלי עליה. שרא מר שמואל למישדייה אדשא). לת�(דהוה בי מר שמואל דהוה מחזקה אדריבא ) מכתש(אסיתא 

� א	 מותר לטלטל כוורת בת שלושה כורי	 ובבת ארבעה אסרו שניה	שנחלקו רבה ורב יוס. 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 , לכה כמות	שדברי רבה ורב יוס� ה	 לשיטת	 שמחמירי	 בטלטול ואי� ה, ג והטור סברו"אול� הבה

  .לה

לא התבטל ש	 כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כבדו ואינו נחשב כמוקצה , פסק כגמרא שכל כלי אפילו שהוא גדול מאוד וכבד הרבה – מחבר

  .מחמת חסרו� כיס

  .טולה אב� או קורה גדולה שא	 דרכ	 בטלטול נקראי	 כלי	 ומותרי	 בטל"וה – א"מג

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

  .ואסור לטלטלה

  

  'ה�'ד� 'סעיפי	 ג

...". בה את הגרוגרת מגריפה לגרו�, מגרה לגור בה את הגבינה, קרדו	 לחתו� בו את הדבלה, נוטל אד	 קורנס לפצע בו את האגוזי	" – משנה

  :)שבת 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 "א. ואתא רבי נחמיה למימר ואפילו דבר שמלאכתו להתר לצור� גופו אי� לצור� ממונו לא, לצור� גופו אי� לצור� מקומו לא שמלאכתו לאיסור

  !?שלא לצור� קרית ליה, לצור� מקומו: רבא

כתו לאיסור לצור� ודבר שמלא. שלא לצור� ואפילו מחמה לצל, לצור� דבר שמלאכתו להתר בי� לצור� גופו ובי� לצור� ממונו: אלא אמר רבא

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

  .)שבת קכד(

  

  דין כלי שמלאכתו לאיסור

  ?מהו כלי שמלאכתו לאיסור

  .ל זה דוקא א	 עיקר מלאכתו לאיסור ורק לפעמי	 משתמש בה להתרכ – 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

  

  ל כלי שמלאכתו לאיסורטלטו

ולא ישמטנו מיד כשסלקו , א	 טלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצור� גופו ומקומו ממשי� לטלטלו עד שמניחו במקומו – מגיד משנה, �"ר, תוספות

  .מהמקו	 שהיה צרי�

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

  .מותר לטלטל אותה

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

  

  מחבר

או זהבי	 לפצוע בה	  כמו קורנס של נפחי	 לצור$ גופושכלי של איסור מותר לטלטלו , וכרבא וכרבנ�, פסק את המשנה והגמרא .1

 .כגו� שצרי� להשתמש במקו	 שהכלי מונח ש	, ולצור$ מקומו, קורדו	 לחתו� בו דבלה, אגוזי	

  .שיכול להניחו אחרי שטלטלו היכ� שירצה, פסק כתוספות .2

  .ב"כמו אבני	 ומעות וכיו, האחרוני	 הכריעו שהתר זה שיי� רק בכלי שמלאכתו לאיסור ולא במוקצה מחמת גופו – ב"מ

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

  .ומוכגו� לצור� גופו ומק, כשנטלו ברשות

 ).ג"פמ – י גוי מותר"וע(אסור , )כשמפחד שיגנב או ישבר(מחמה לצל  .3

 ).א בש	 הירושלמי"מג( מותר, וא� חשב עליו לתשמיש של התר .4

  .2או כל חפ* המותר בתוכה שמותר לטלטלו א	 מניח עליו ככר או תינוק, ש"וכ� פסק כרא .5

שבהפסד  צ"מ הכריע בשעה"ומ. ג	 א	 מניח עליו ככר או תינוק שאי� להקל בטלטול הכלי, א"פסקו כרשב – דר$ החיי�, א"גר, ז"ט

כמו שו	 במדוכה , אבל הניח דבר התר המיוחד לו, שכל זה כשהניח ש	 דבר שלא מיוחד לו, ב"וכתב המ. ש"מרובה יש להקל כמו הרא

  .מותר לטלטל, או שמונח בקדרה קצת מהתבשיל

ולכ� א	 מונח איזה דבר מוקצה על האר* מותר לדחפו , ילו לצור� דבר המוקצה מותראפ, טלטול מוקצה בגופו – ב"מ :בגופומוקצה טלטול 

  .ברגליו כדי שלא יבוא לידי הפסד

  

  דין כלי שמלאכתו להתר

כ� גדולה שמסלקי	 בו (בראשונה היו אומרי	 שלושה כלי	 ניטלי	 בשבת מקצוע של דבלה וזוהמא ליסטר� של קדרה : תנו רבנ�" – גמרא

חו* מ� מסר הגדול ויתד , עד שאמרו כל הכלי	 ניטלי	 בשבת, וחזרו והתירו, התירו וחזרו והתירו. ג השולח�"וסכי� קטנה שע) הזוהמא של קדר

וחזרו , התירו דבר שמלאכתו להתר בי� לצור� גופו ובי� לצור� מקומו: אלא אמר רבא...?מאי התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו. של מחרישה

  :)שבת קכג...". (לא, מחמה לצל, וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור לצור� גופו ולצור� מקומו אי�, והתירו מחמה לצל

פ שיש "ואע. )אפילו מחמה לצל נחשב צור$( א� לא לצור$ מסוי�, אפילו של התר, אי� לטלטל שו	 כלי – פ המגיד משנה"� ע"א ורמב"רשב

  .מותר לטלטל אפילו שלא לצור�, כתבי הקודש ואוכל שאת, �"והוסי� הר. אי� לה	 על מה שיסמוכו, מתירי	

  מחבר

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

  .אסור לטלטלו, אי� שו	 צור�

  .יזשהו צור� בהמש� היו	כל עוד שיהיה לו א, 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�

, ה כוסות"שה ב"והוסי� המ) היינו ספרי	 שמותר לקרוא בה	. (שכתבי הקודש ואוכל מותר לטלטל אפילו שלא לצור� כלל, �"פסק כר .2

משמע שיש לאסור בכלי	 אלו  �"אול� מהרמב. (פילו ללא שו	 צור�קערות וצלוחיות שרגילי	 להשתמש בה	 שמותרי	 בטלטול א

 )פ הילקוט יוס� להחמיר"וכ

  

  ?הא� צרי$ ליקח דוקא את ההתר, כלי שמלאכתו לאיסור שיכול לקחת במקומו כלי שמלאכתו להתר

: דתנ�, מקלות)... ביי ולרבא א� למקומולצור� גופ� לא(גלוסטרא ומדוכה כול� קוד	 התרת כלי	 נשנו , קני� ומקלות: אמר רבי אלעזר – גמרא

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

  ...מניח ידו על כת� חברו יד חברו על כתפו ותולה ומפשיט, בשבת

אפשר , מקלות, בהאי פורתא לא מיעפש, משו	 איעפושי, קני	 טעמא מאי: לאחר התרת כלי	 נשנודילמא לעול	 אימא ל� ? ממאי, אמר רבה

  .)קכד� :שבת קכג)...". (מניח ידו על כת� חברו(אלעזר ' כדר

אי� להשתמש , אבל בלא זה, זה דוקא כשאי� לו כלי התר לתשמיש זה, מה שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצור$ גופו ומקומו – ב"מ

מ א	 אפשר היה "מ, פ שמוכני	 היו המקלות לטלטל	 מערב שבת בשביל קרב� הפסח"שאע, .והוכחתו משבת קכד. בכלי שמלאכתו לאיסור

ש בכלי שמלאכתו "כ, וכא� זה כלי שמלאכתו להתר שלא מטלטלו שלא לצור� כשאפשר בלא זה. עדי�, אלעזר שיניח ידו על כת� חברו' לעשות כר

  .	 יש כלי שמלאכתו לאיסורלאיסור שלא יטלטלו א

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

  .אחר בהיתר גמור

צת מטלטל אפילו שאפשר אבל לצור$ ק, ורק כשאי� שו� צור$ כלל לא מטלטלו, ב ג� בכלי שמלאכתו להתר"כ העול� לא נוהג כדעת המ"כמו

  .ל עוד בזה"ואכמ, בלא זה

  

  ?במוקצההאם מותר לגעת 

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

  )י הנגיעה"ע

כמו , שאינו מוקצה ולא לצור� הדבר המוקצה ת זה רק א� נוגע לצור$ דבר ההתרשמותר לגעד "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"ביצה שנולדה ביו

                                            
 .ג הסתפק בזה"אבל הפמ, ה במוקצה מחמת חסרו� כיס מותר לטלטלו א	 מניח עליו ככר או תינוק"א כתב שה"רעק 2
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, פ שזה לצור� המת ממש"אע, שמותר לסו� את המת בשמ�שיא ' כמו שנפסק בס, ופסק שמותר תמיד לגעת במוקצה, א"חלק על המג – א"גר

  .שהוא מוקצה

, 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

' א ממש בס"וכדברי	 אלו פסק הרמ. נגיעה במוקצה כללאבל אי� זה קשור לאיסור , היינו שהכלי ישמש למשהו אחר שלא היה מיועד לו קוד	

א שאי� בזה משו	 מוקצה בנגיעה "וש	 כתב הרמ, ש	 נפסק שאי� נותני	 כלי תחת הנר לקבל שמ� הנוט� משו	 שמבטל כלי מהיכנו, ג"רסה ס

  .ד"כ על תרוה"ויש לתמוה א. הא� לא בגלל איסור נגיעה במוקצ, וכ� אסור לגעת בנר משו	 שמא יטה ויעבור על איסור מכבה. בעלמא

  

  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	  –ל "באה. ראינו לעיל שמותר לטלטלה אגב התבשיל, שיל שלהוא	 מונח בה תב) עיקר שימושה לבישול ורוב שימושה לבישול: מתקיימי	

  .וזה רק א	 היא בבית. מותר לטלטלה כדי� גר� של רעי, פינו מהקדרה את התבשיל מתוכה

. 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 ' א בס"י והרמ"כי פסקו הב, אסור לטלטל כלל – א"מג, ז"ט. שמותר לטלטל תפלי� א	 יש צור� ככל כלי של התר, ד"פסק כתרה – א"רמ

 – ב"מ. ולהתיר רק לצור� גופו ומקומו ככל כלי שמלאכתו לאיסור, כ יש לאסור את טלטול	"וע, פ הזוהר"ט ע"שיש איסור בהנחת	 בשבת ויו

כי א	 נאמר שתפילי� ה	 כלי , התיר לגמרי לטלטל תפילי� – ערו$ השולח�. א"ובשעת הדחק יש להקל כרמ, א"ז וכמג"פסק לכתחילה כט

  .יש לדו� אות	 כמוקצי	 מחמת חסרו� כיס, שמלאכתו לאיסור

  .בה ברבי	 כי לא קוראי	, 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� ) ז"כשאר אחרוני	 ולא כט. (כי אי� עליו ש	 כלי כלל, אסור אפילו לצור� גופו ומקומו – ב"מ :טלטול לולב

  .ודאי שמותר לטלטלו כדי להריח בו, וותואבל לגבי הדס בשאר שבתות שאינ� של סוכות ולא מוקצה ההדס למצ, בשאר שבתות

נחשב כצור� גופו ומותר , כתב שנראה שרובה ואקדח שנושא אות	 כדי להטיל אימה –) כ הערה כח"פ( כ"שש: טלטול נשק אישי בשבת

ה נשק לצור� "כ ה"וא, שאי� זה צור� גופו, כ הסתפק בזה כמו טלטול נר שלא דולק לצור� הכנסת תינוק לבית הכנסת"אמנ	 אח. לטלטלו

עוד כתב שכיו� . נשק לחייל נחשב כתכשיט ומותר לצאת עמו ולטלטלו – בש� ערו$ השולח�) ב"ח(משיב מלחמה . הרתעה לא נחשב כצור� גופו

יש לדו� שמא , אמנ	 כיו	 שמקפידי	 לא לעשות בנשק שו	 שימוש. הוי כלי שמלאכתו להתר, שעיקר תשמישו להרוג לש	 הגנה וזה הותר בשבת

אלא בשעת , ולכ� אי� להקל בזה, לאסור לטלטל את הנשק כעדות יוס� ב� מתתיהו והסיק במשיב מלחמה. סור מצד מוקצה מחמת חסרו� כיסא

  .צור� גדול

כי א	 מחפש מספר טלפו� בשבת בשביל , הוא כלי שמלאכתו לאיסור –) יז' כ סע"פ( כ"שש? הא� מותר לחפש בו כתובת בשבת, ספר טלפוני�

א	 צרי� לחפש כתובת יהיה מותר , מ"מ). למרות שיש לו ג	 תשמיש של התר והוא לחפש כתובות" (ממצוא חפצ�"עובר משו	 , תמוצאי שב

  .וכמו קורנס לפצע בו אגוזי	, כדי� כלי שמלאכתו לאיסור שמטלטלו לצור� גופו, לחפש

  :מכשירי� חשמליי�

אמנ	 א	 קבוע לו . כגו� להכניס כלי	 למדיח או לתנור אפיה, ור� גופו ומקומופשוט שהוא כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לצ: מכשיר שלא פועל

. וכ� א	 אי� לו שו	 תשמיש ש	 התר כגו� מאוורר', אפשר שאולי מוקצה מחמת חסרו� כיס כגו� רדיו וכד, מקו	 ולא משתמש בו לדבר אחר

. כלי שמלאכתו לאיסור –) מט' ג סע"ח ח"או( מ"אג :שמליתכגו� מאוורר או שמיכה ח, מכשיר שפועל ומשתמשי� בו בשבת ורוצה לטלטלו

, כי השעו� הוא העיקר, התיר טלטול שעו� ע	 סוללה –) כד' ח סע"פכ( כ"שש. כלי שמלאכתו להתר –) ה נראה דא�"ט ד' א ס"ח( מנחת שלמה

  .מ"והקשה על האג, והוא כלי שמלאכתו להתר

, לחלק בי� נר שאסור לטלטלו שמייחד לו מקו	) מא טז(א היתה "סברת החזו: חשמלי רדיאטור, תנור שסליל החימו� בוער, מנורה דולקת

ברדיאטור יש שאסרו ג	 . וסברת ההתר נכתבה למעייני	 ולא למעשה, א� רבו האוסרי	 ולא פלוג בזה. למנורת חשמל ופנס שלא מפחד שיכבו

  .דתי הטלטול יתחמ	 חלק מהשמ� שטר	 הגיע לכדי יד סול"משו	 החשש שמא ע

  

  'סעי� ו

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

שברי זכוכית לצוק לתוכ� , שברי עריבה לצוק לצוכ� מקפה, ובלבד שיהיו עושי	 מעי� מלאכת	: יהודה אומר' ר. זכוכית לכסות בה	 את הפ�

�  .ק"ש כת"� והרא"הרמב, �"ופסקו הרי:) שבת קכד( ".שמ

, ש דברי הכל מותרי	"אבל מער, ומר סבר נולד הוא, דמר סבר מוכ� הוא, מחלוקת שנשברו בשבת: אמר רב יהודה אמר שמואל"... – גמרא

  )ש	". (הואיל והוכנו למלאכה אחרת מבעוד יו	

פ שהשמיט המחבר את "שאע ג"וכתב הפמ. מותרי	 בטלטול, למלאכה כלשהיששברי	 הראויי	 , )ולא כגמרא(ק "פסק כמשנה וכת – מחבר

  .אסור לטלטלו, מ מוקצה מחמת חסרו� כיס שנשבר"מ, "הניטלי	"המילה 

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

או שברי כלי	 שלא ראויי	 לשו	 מלאכה כגו� חתיכת חרס , זה ודאי נולד ואסור לטלטלו לדעה זו, א� א	 גוי עשה כלי בשבת. ובכלל מוכ� הוא

  ).קו עליוז ובאחרוני	 שחל"ז בס"עיי� לקמ� בט(ר "ברה

  

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

כי זה דבר שאי� , לא יטלטל, פ שכשידרכו עליה	 ישברו אות	"אע, שכלי חרס א"וכתב המג.). שבת מב(כמו קו* שמונח בכרמלית שמטלטלו 

י מכבדות שעשויי	 מקסמי	 שמא "ב לכבד בגדי	 ע"שלז ס' ומה שאסור בס. (פ שנתלשי	"אע, כמו שמותר ללכת על עשבי	, ומותר, וו�מתכ

  )ופה ממילא, זה כי ש	 שובר	 בידיי	, ישברו

  

  'סעי� ז

  

  דין כלי חרס שנשברו מערב שבת

. ר לא"אבל ברה, ורב נחמ� דידיה אמר אפילו בכרמלית. לית לאאבל בכרמ, חרס קטנה מותר לטלטל בחצר: אמר רב נחמ� אמר רב" – גמרא

דרבא הוה קאזיל בריתקא , ואזדא רבא לטעמיה:). שבת קכד, לא פקע ש	 כלי ממנו, כי כיו� שבחצר הוא נחשב ככלי" (ר"אפילו ברה: ורבא אמר

מיגמר , לא מסתייא דלא גמירי: אמר. יה רבנ� קלארמו ב). מקנחו(שקל חספא וקא מכפר ליה , אתא שמעיה. אסתווואי מאניה טינא, דמחוזא

  ".הכא נמי חזא לדידי, מי לא הוה חזי לכסויי מנא, אילו בחצר הוואי, נמי גמרי

  ).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, כי א	 נשבר בשבת חל די� מוקצה לשיטת רבא, חולמדובר שנשברו ב – תוספות

? פ הראשוני	"ו ע"כ אי� כא� די� נולד כפי שנפסק בס"וא, הרי השבר ראוי היה לכסות כלי ג	 קוד	, למה יש כא� די� נולד, הבית יוס� הקשה

כי הוא פוסק , ש דברי תוספות אלו"� לא הביא הראלכ(שתוספות סובר כרבי יהודה שרק כשראויי	 למלאכת	 מותרי	 בטלטול , ז"הסביר הטו

  ?וכא� פסק שדוקא א	 נשבר בחול, ק"ו כת"שפסק בס, אבל על הטור קשה, )ק"כת

לבי� חתיכה שנשברה מכלי בשבת שאסור , ו שמותר לטלטל	"ויש הבדל בי� כלי	 שנשברו בס, שאכ� כל הסוגיה כרבי יהודה, י"ותר& הב

והוי , ועכשיו היא משמשת שימוש חדש, והחתיכה קוד	 לא היתה ראויה לכלו	, � לשמש את שימושו הראשו�כי עכשיו הכלי ממשי, לטלטלה

  .נולד

אלא שנקט התוספות נשברה , כ מותר"וא	 נשברה בשבת ג, נ"ואה )הוא רבי שמעו� הסובר שאי� מוקצה ואי� נולד( ק"שהסוגיה כת, מ תר&"והד

  .כי כשקדש היו	 היה מוכ� לכלי, מותר, וא	 לא, טולאסור בטל, שא	 הניחו באשפה, בחול לומר

זה רק , ו"ומה שמותר לטלטל שברי כלי	 הראויי	 למלאכה בס, שמה שהטור ודאי סבר כתוספות שהסוגיה כרבי יהודה, תר&ז "והט

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

  .בחול

  

 –או לרחוב (א� א	 זרקה לאשפה , )'כתוס( א� נשברה בחול שראויה לכסות בה כלישמותר לטלטל חתיכת חרס , פסק כגמרא וכרבא – מחבר

כי , רקו לאשפהכ אסור א	 ז"שאפילו חזי לעני ג, א"והוסי� הרמ). ל"באה(פ שראוי עדי� למלאכתו הראשונה "מבעוד יו	 אסור אע) ל"באה

  .נחשב כמוקצה לעני והבעלי	 הקצוהו, ומוקצה לעשיר, לעשיר הוי מוקצה

א להשתמש "וא, זה דוקא כאשר החתיכה שנשברה לא ראויה למלאכה כלל כגו� שהיא ברשות הרבי	, מה שכתוב שרק א	 נשבר בחול – ז"ט

  .מלאכתו מותר לטלטלו אפילו נשבר בשבתאבל כאשר אפשר להשתמש בו ל, בכלי למלאכתו שהוא לכסות פי חבית בחצר

ואי� נולד , ק ולא כרבי יהודה"שמותר אפילו נשברו כלי החרס בשבת כדעת ת, ז ופסקו כדרכי משה"חלקו על המחבר והט – ב"מ, א"גר, א"מג

  .ו"י וכדלעיל ס"ולא כב, בשבת

  

כגו� מחט שניטל , וא	 לאחר שנשבר הכלי אינו כלי עוד. אד	כי בטלה דעתו אצל כל , מותר לטלטלו, א	 הכלי שנזרק לאשפה נשאר של	 – ב"מ

  .הרי הוא מוקצה בי� א	 נשבר בשבת ובי� א	 נשבר בחול, חודה או סנדל שניטלה רצועתו ולא ראוי עוד לשימוש

כי אינ	 מ� המוכ� , מ אסורי	 בטלטול"מ, פ שנשברו ועכשיו אי� בה	 חסרו� כיס"אע – א"מג :די� כלי� שמוקצי� מחמת חסרו� כיס שנשברו

  .לכלו	

  

  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

  .א לצור� גופו ומקומושכל שאינו כלי אסור לטלטלו כלל אפילו של, 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



 58

ל שלא מעמידי	 על "אול	 מצד שני י, ל שאוקי אחזקתו שנשבר היו	"י, א	 נזרק מערב שבת או בשבתא	 מצא באשפה ולא יודע  – א"רעק

  .ע לדינא"ונשאר בצ. חזקה דבר שיש לו מתירי	

  

  'ט�'סעיפי	 ח

  :)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	 . מותר, הדלתות התפרקו בחול אלא אפילו א	, שלא מיבעיא שהתפרקו בשבת, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

ויש , אול	 שברי כלי	 ראויי	 למלאכה אחרת, עדיי� ראויה להתחבר בחזרה, כי כא� ג	 לאחר שהתפרקה הדלת, שמתירי	 בחול יותר מבשבת

  )פ התוספות"ז ע"ט. (א שהוי כנולד"הו

  .מכיו� שעומד להתחבר לא הוי מוקצה, אכה כלל כרגעפ ששבר הכלי לא ראוי למל"כונת התוספות היא שאע – ג"פמ

אול	 . 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 , לת מחוסרת הנחה בעלמאוהד, כי הכפתור מחוסר תפירה, אי� די� כפתור כדי� דלתות הכלי	 –) ג,ג( שלמי יהודה. טוב להחמיר

  .שמא יתקע

  

  די� דלתות הבית

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

  .ה� כלי אגב אביה�) הכלי	

כי בסת	 עומדי	 להתחבר ע	 הבית ולא לשו	 תשמיש אחר , שלא הוכנו לטלטול אלא, דלתות הבית נחשבות ככלי� – �"רמבא בש� ה"מג

  .לפי שאינ	 מ� המוכ�, ולכ� ג	 א	 התפרקו אסורי	 בטלטול

מגו שדאתקצאי לבי� , ג שעכשיו ה	 אינ	 מוקצי	 אסורי	"אע, שהשתברו בשבת) מחמת חסרו� כיס(כלי	 המוקצי	 ש א"מכא� הסיק המג

  .כמו דלתות הבית, יומאאתקצאי לכולי , השמשות

אי� לה שו	 שימוש , אבל סת	 מוקצה מחמת חסרו� כיס שנשבר, שדלת עומדת תמיד להתחבר ולכ� יש לאסור בה, א"חלק על המג – א"רעק

  .יותר

  

  

  דין חיבור הדלתות מחדש למקומן

אי קסבר יש , מאי קסבר. א נוטלי	 ולא מחזירי	ושל לול של תרנגולי	 ל, תיבה ומגדל נוטלי	 אבל לא מחזירי	, דלת של שידה: ר"ת" – גמרא

קסבר אי� בני� בכלי	 ואי� סתירה בכלי	 וגזרה שמא : והסיק רבא...?אי� בני	 בכלי	, ואי אי� סתירה בכלי	, בני� בכלי	 יש סתירה בכלי	

  :)שבת קכב, וחייב משו	 מכה בפטיש, בחזקה וזהו גמר מלאכה". (יתקע

  

  ?דשלמה אסור לחבר את הדלתות מח

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

  .שמחוברי	 לקרקע, בני� וסתירה

כי כיו� , 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"הרי נטילתה אסורה משו	 בני� וסתירה ולמה כתבו הרי, שהדלת של הלול מחוברת לקרקע

�פ שחוברו לא אבד מה� ש� "ולכ� אע, "בני�"אי� בה� ש� , פ שמחוברי� לקרקע"אע, שמפני שכלי� ה�, �"בדעת הרמב ותר& הבית יוס

ג	 דלתות הבית \	 לעיל ש"וזה כשיטת הרמב. שאוסר לגמרי, "שמא יתקע"לכ� הביאו את הטע	 . ולכאורה היה מותר לחבר	 מחדש, "כלי"

  .אלא שאינ� מ� המוכ�, נחשבות ככלי

  

יתקע ויעבור על גזרה שמא , תיבה ומגדל מותר לטול אותה כי אי� בני� וסתירה בכלי	 אבל אסור להחזיר, שדלת של שידה, פסק כגמרא – מחבר

  .שמחוברי	 בקרקע וזה בונה, ושל לול של תרנגולי	 אסור לגמרי בי� ליטול ובי� להחזיר משו	 בני� וסתירה, מכה בפטיש

י גוי "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. (שראל יש חיוב חטאתכי בי, אסור

  

  '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
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, אי לא, ע כיסויי קרקעות א	 יש לה	 בית אחיזה אי�"דכו. והוא שיש תורת כלי עליה	: יוחנ�ר "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, כסוי כלי	. לא

  .והכינו לכ�, שתיקנו ועשה בו מעשה – 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

דינ	 כחבית , י	שא	 הכלי	 לאחר שהתחברו לקרקע ה	 לא גלוי, והכוונה, ק שתמיד צרי� בית אחיזה"פסק כת – �"פ ר"� ע"רי, �"רמב

מותר אפילו , פ שמחובר לקרקע"אע, אבל א	 כיסוי הכלי	 מגולי	 מעל הקרקע, שקבורה 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, בלא בית אחיזה

  

אבל א	 , זה רק א	 לא השתמש בכיסוי הכלי	 מבעוד יו	, ג שלא חבר	 בקרקע שתהיה תורת כלי עליה	"אע מה שצרי� בכיסוי כלי	 – �"ר

  .היינו תורת הכלי שעלייהו, השתמש בכיסוי הכלי	 מבעוד יו	

� לדעת הר"פסק כמשנה וכפרוש הרי – מחבר"�ועשה בה	 פ שתקנ	 "אע(כ יש לה	 בית אחיזה "אי� ניטלי	 אא) קרקע(שכיסוי בור ודות , 

והוא שתקנ	 ועשה בה	 . אפילו א	 ה	 מחוברי	 בטיט מלמטה יכול ליטל	 אפילו בלא בית אחיזה, ושל כלי	, שאז מוכח שהוא כלי, )מעשה

  )א"מג –כי יש לחוש משו	 בני� . (אול	 כיסוי חביות הקבורות בקרקע צריכות בית אחיזה. והכינ	 לכ� או שהשתמש בה	 מבעוד יו	, מעשה

  .ש שאסור ליטל	 מ� הבור"וכ, אפילו א	 התפרקו כבר מערב שבת מ� הבור, כיסוי בור ודות לא ניטלי	 אפילו בטלטול בעלמא – ה�מג� אבר

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

  .לתקנו

  

  'סעי� יא

  :)שבת קכב". (מחט של יד לטול בה את הקו*...נוטל אד	" – משנה

, 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 , כרבא ש"� והרא"ופסקו הרי) שבת קכג(". לאו מנא הוא לעני� שבת...אמר רבא. וכי מה אכפת ליה לקו* בי� נקובה לשאינה נקובה

  .שלמה מותר לטלטל

וא	 , )או להוציא איתה לחה לצור� גופה או מקומה(שמחט שלמה מותר לטלטלה ליטול בה את הקו* , כגמרא וכרבא, פסק כמשנה – מחבר

שלפעמי	 נמל� עליה , חט חדשה מותר לטלטלהומ). כי בטל ממנה ש	 כלי ודר� לזרוק אותה בי� שברי מתכות(ניטלה חררה או עוקצה אסור 

  .ומחשיב אותה ככלי כמות שהיא, ולא נוקבה

  

  'סעי� יב

, 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". (י� לכסויי בהו טנופתהני נמי חזי, לכיסוי בה עפרא, מחצלת גופא למאי חזיא

  .נחשבי	 כצרורות שבחצר והוי כשברי חביות שזרק� לאשפה מבעוד יו	 ואסורי	 בטלטול, א	 היו קרומות מבעוד יו	 וזרק� לאשפה – �"רמב

וא	 זרק	 לאשפה . פתכי ראויי	 לכסות בה	 טינו, )'על ג' אפילו אי� בה	 ג(ששירי מחצלאות מותר לטלטל	 , �"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

  .מבעוד יו	 אסור לטלטל	

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

  

  'סעי� יג

דלא חזיי� לא לעניי	 ' געל ' במטלניות שאי� בה� ג: אמר אביי. אסור לטלטל	 בשבת) טליתות(שיירי פוזמיות : זירא אמר רב' אמר ר" – גמרא

  .)שבת קכה" (ולא לעשירי	

דחזו , אבל שאר בגדי	 מותר, כי אד	 בודל מה� ולא משתמש בשיירי	 תשמיש מגונה, מדובר דוקא בטליתות של מצוה – ד"� בש� הראב"ר

  .לקינוח

  )'על ג' גותמיד צרי� שיהיו בשיעור . (ולא חילק בי� בגדי מצוה לשאר בגדי	, חלק על זה – טור, �"רמב

אפילו לצור� (וא	 אי� אסור , מותר לטלטל	 כי חזיי� לעניי	' על ג' א	 יש בה	 ג, ששיירי בגדי	 שבלו, 	 וכטור"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

ות על אצבע' שמתיר אפילו בלא שיעור זה בשיירי טליתות שאינ� של מצוה שש	 חייבי	 ג, ד"א את הראב"והביא כי). כי אינ� כלי	, גופו ומקומו

  .אצבעות' ג

  .זה שיעור לעניי	' על ג' וג, עשירי	 צריכי	 שיהיה שיעור שלושה טפחי	 על שלושה טפחי	 – ב"מ

  

  'סעי� יד

כי , 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, תו לאיסורהדפוס הוא כלי שמלאכ
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ש במנעל יש� שנשמט "וכ. (כמו כל כלי שמלאכתו לאיסור, פסק כגמרא וכרבנ� שמנעל חדש מותר לשמטו מעל הדפוס לצור� מקומו – מחבר

  )בקלות יותר מהדפוס

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

  .הדפוס 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 : ל"א? אי נעביד להמ, אמר ליה. איפסיק רצועה דסנדליה. אבהו בכרמלית' ירמיה הוה קאזיל בתריה דר' ר" – גמרא

 ?מאי שנא מדרבי ירמיה .ל שבקיה"א ?מאי איעביד ליה ,אמר ליה .איפסיק ליה רצועה .דרב יוס� אביי הוה קאי קמיה. בהמה וכרו� עילויה

. יהודה' מ הלכה כר"ש, יהודה' דר יוחנ� אליבא' מדקמתר* ר, אמר רב יוס�...והא מנא הוא". מינטר )י"ברה( הכא ,לא מינטר )בכרמלית( הת	

כי הוא (נפסקה פנימית טמא : יהודה אומר' ר. טמא, אחת מאוזניו או אחת מתרסיותיו, טהור...סנדל שנפסקו שתי אוזניו או: דתניא? מאי היא

כמחלוקת לעני� : יוחנ� ר"ואמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה א). הוא כבר לא כלי ולא מקבל טומאה(החיצונה טהור , )עדיי� נחשב ככלי

  .).שבת קיב" (אבל לא לעני� חליצה, כ� מחלוקת לעני� שבת, טומאה

ר יוחנ� הכי והא מדמתר* "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� אמוראי? יהיהודה סבירא ל' מ כר"הודה שי' יוחנ� אליבא דר' ר

פ "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, שרבי� חלק על זה

אביי אמר לרב יוס� , 	"וניסה להסביר שלדעת הרמב. י מדוע"ותמה הב, � רצועה פנימית לחיצוניתלא הזכיר כלל את החילוק בי – �"רמב

, כ"א. יהודה' ורב יוס� ענה לו שהלכה כר, כי יכול להפו� את הסנדל והחיצונה תהיה פנימית, פ שנפקה הרצועה החיצונה עדיי� כלי הוא"שאע

אבל  .שיהפו� את הסנדל והוא מותר, ה כא�"כ ה"א, מותרי	 בשימוש, כת	 הראשונהפ שראויי	 למעי� מלא"מכיו� שהלכה ששברי כלי	 אע

  .ואסור לטלטלו, ולכ� א� נפסקה החיצונה לא ראוי לשו� מלאכה, בניגוד לשאר כלי�, כי סנדל לא ראוי לכסות כלי�, הבית יוס� דחה זאת

  

, מותר לטלטלו בשבת כי תורת כלי עליו, )ב"מ –בשבת ובי� מבעוד יו	 בי� (שסנדל שנפסקה רצועתו הפנימית , יהודה' פסק כגמרא וכר – מחבר

וכל זה . כי יראו את התיקו� מבחו* והוא מוקצה מחמת גופו, שגנאי לטלטל אותו, כי אינו כלי יותר, אבל א	 נפסקה החיצונה אסור לטלטלו

  .שהוא מאכל בהמה שלא יפול מרגליו ויאבד) משו	 קושר, חהולא חוט או משי(מותר לכרו� עליו גמי ר� , שש	 לא נשמר, אבל בכרמלית, בחצר

כי דוחה כבוד הבריות איסור דרבנ� של , מותר לו לכרו� גמי על הסנדל ג	 בחצר, א	 גנאי לו ללכת בחצר יח� כי יש ש	 אנשי	 – מג� אברה�

  .מוקצה

שסנדל קרוע , ותר&? כי ראויי	 לאיזושהי מלאכה, לטלטל	ו שמותר "שאמרנו לעיל בס, מדוע אי� די� הסנדל שונה משברי כלי	, א"והקשה המג

  .משו	 שהוא מאוס, לא ראוי אפילו לכסות בו כלי	

  

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

  .ב"פ המ"וכ. בשבת

  

 �  סלכירה וספ, חלוק – 'טזסעי

אמר רבא� וא	 כלי קיואי ). 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(הוא 

יגו דאתקצאי לבי� השמשות אתקצאי לכולי מ להטפיח מ"כי א	 טופח ע, וקצת התייבש מבעוד יו	(פסק כגמרא שחלוק שכיבסו אותו  – מחבר

וא	 הוא . כי הוא אינו כלי, אבל לא לקחת את הקנה מתוכו, )א	 לא מטלטל את הקנה(יכול לשמטו מהקנה , ותלו אותו על קנה ליבשו) יומא

  .כי נצר� לצור� מקומו, מותר אפילו מלאכתו לאיסור, כלי

אבל כיו� כשאנו מייחדי� קולבי� לתליית , תליית בגדי	 ולכ� אסור לגעת בו א	 אינו כליבזמנ	 לא היו נוהגי	 לייחד מקלות ל – מג� אברה�

  .מותר להשתמש בה�, בגדי�

  

  :)שבת קלח". (חד נמי אסור גזירה שמא יתקע אפילו :רב אמר .שתי	 אסור ,אחת מירכותיה מותר לטלטלה כירה שנשמטה" – גמרא

ד אי� בני� בכלי	 "ולמ, ד יש בני� בכלי	"למ[גזרה שמא יתקע והוי כבונה בני� , ל אחת אסורהלכה כרב שאפילו א	 נפלה רג – מחבר, �"רמב

  ].יתחייב משו	 מכה בפטיש

גזרה שמא , י הנחה על ספסל אחר"ולא לשבת עליו ע, ה בספסל שנפלה אחת מרגליו שאסור לטלטלו"ה, שלפי זה, פסק כתרומת הדש� – א"רמ

כ את הרגל "לא יבוא לתקוע אח, כי כיו� שכבר ישב עליה בלא רגל( שבתכ ישב על הספסל כבר בערב "אא, י"ואפילו נשברה הרגל מבעו, יתקע

וודאי שאסור להחזיר הרגל אפילו ). א"מג –ש "מ מחריות של דקל שש	 התרנו משו	 מוקצה ע"ולכ� לק, כי הראה שזה לא אכפת לו, הרביעית

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

  .לתקוע ברפיו� ואז יהיה מותר להכניס

פסל וממילא מותר אז לסמו� אותו לס, מותר לטלטלו ולפנותו מש	, ירא שלא יפול הספסל ויזיק לאד	, א	 בעת שנשמט הרגל ממנה – ל"באה

  .אחר ולישב עליו

כגו� שהיא נשברה שצרי� להביא אחרת לתקנה או שנשמטה א� אבדה ואינה , 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, לפנינו

  

�  'יז סעי

והרי ה	 , 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 ). ככלי	

וא	 סדר	 זה . כי ה	 ראויי	 לסמו� ולשבת עליה	, )ג"פמ –לו מחמה לצל אפי(פסק כמשנה שלבני	 שנשארו מהבני� מותר לטלטל	  – מחבר

  .כי אי� תורת כלי על זה והרי הוא כמוקצה מחמת גופו, גילה בדעתו שהקצ� לבני� ואסור לטלטל	 אפילו לצור� גופו ומקומו, על זה

  .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�: אמר רבינא" – גמרא

ר מוליכו פחות פחות מארבע אמות שזהו איסור "ולכ� ברה, ומשו	 הזק רבי	 לא גזרו חכמי	 שבות, זה מותר משו	 חשש הזק הרבי	 – י"רש

�  .ו אפילו טובאמוליכ, ובכרמלית שכל איסורו הוא מדרבנ�, דרבנ

כי יש חשש שיוזקו רבי	 , ובכרמלית אפילו יותר מזה, מותר לטלטלו פחות פחות מארבע אמות, ר"פסק כגמרא שקו* המונח ברה – מחבר

  .ובמקו	 חשש לא גזרו חכמי	 שבות

וכ� קו* גדול וכ� אב� , בוערת אבל גחלת של ע* רואי	 אותה, וכ� גחלת של מתכת שאי� חומה ניכר, דוקא קו* קט� שלא רואי	 אותו – ש"ריב

  .כי כול	 יראו ויזהרו ואי� חשש הזק, גדולה אסור לטלטל	

א ומצדד "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"להורות כריב

כי היא לא , ר"בי� גדולה ובי� קטנה שלא רואי	 אותה אסור לטלטלה ג	 לא מרה, ופסק שאב�, ש לעני� אב�"לא הסכי	 ע	 הריב – ל"הבא

  .כ כמו קו* קט� שלא רואי	 אותו"מזיקה כ

  

ואפילו א	 היה הקו* , חולק – אליה רבה. כי היה לו לסלקו מערב שבת, אסור לטלטלו – מג� אברה� :הדי� כשהקו& היה מונח ש� בערב שבת

  .מותר להזיזו מש	, מונח ש	 בערב שבת

  

  'סעי� יט

  .)ביצה ט". (ה מתירי	"וב, אבל מטהו מחלו� לחלו�, אי� מוליכי	 הסול	 משוב� לשוב�: בית שמאי אומרי	" – משנה

לא , מוליכי	 את הסול	 משוב� לשוב�מודי	 בית שמאי ובית הלל ש: אמר רבי שמעו� ב� אלעזר: דתניא, מתניתי� דלא כי האי תנא" – גמרא

בסול	 של , במה דברי	 אמורי	: אמר רבי יהודה. שבית שמאי אומרי	 אי� מחזירי	 ובית הלל אומרי	 א� מחזירי	, נחלקו אלא להחזיר

אחרי	 . חלו� לחלו�מטהו מ: רבי דוסא אומר). כי ודאי יגידו בסול	 כזה שלהטיח גגו הוא צרי�(אבל בסול	 של עליה דברי הכל אסור , שוב�

  :)ביצה ט". (א� מדדי� בו: אומרי	 משו	 רבי דוסא

  

  די� סול� של עליה

שכא� מדובר , 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� . ר אפילו בחדרי חדרי	 אסור"וכיו� שאסור ברה, גגו הוא צרי� ר והרואה אומר להטיח"שמותר להוציא את הסול	 לרה ט"ביו

  .פ הטור"וכ. בבית מותר אפילו בסול	 על עליה, ר"דר� להוציא את הסול	 לרה

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

  .אסור לטלטל

  .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� , )ב"מ –לצור� גופו ומקומו אפילו (אסור לטלטלו , שסול	 של עליה שהוא גדול ועשוי להטיח בו, 	"פסק כמשנה וכגמרא וכרמב – מחבר

  .עליו תורת כלי

  .א"פסק כרשב – א"גר

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

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

�ה ג	 לגבי "ש וב"כ הוא סובר שנחלקו ב"וא, ט מותר לטלטל סול	 של שוב� משוב� לשוב�"תקיח כתב הטור שביו' הרי בס, והקשה הבית יוס

  ?ט"כ מני� לחלק בי� שבת ליו"וא, ש"� והרא"וכ� פסקו הרי, ה"והלכה כב, דבר זה

�, ועוד מתר&. אבל בשבת שאי� עני� זה שיי� אסור משוב� לשוב�, 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, ל שמה שאמר שאסור להוליכו משוב� לשוב�"שי

היא רק משו	 שמחת  ש"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, )אבל לא בשבת, ט"יו

  

  'סעי� כ

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

הוא תני לה והוא . אי� צרי� לקשר: רב� שמעו� ב� גמליאל אומר). כי אי� ייחוד במחשבה, רוא	 לא עשה כ� אסו, הוכחה שלישיבה ה	 עומדי	

פ "פ שלא קישר ואע"אע, )מבעוד יו	(יושב : ורב אסי אמר, חושב: ושמואל אמר, רב אמר קושר: איתמר. הלכה כרב� שמעו� ב� גמליאל: אמר לה

אבל מנענעו , לא ינענענו בידו, הקש שעל גבי המטה) כרב אסי(א� אנ� נמי תנינא : ב אשיאמר ר). כי גילה דעתו שלישיבה קיימי, למחר(שלא חישב 

  .)שבת נ". (שמע מינה, אבל א	 היה עליו כר או סדי� מבעוד יו	 מנענענו בידו, בגופו

  .ורבנו שמשו� פסק כרב אסי, ת פסק כרב"ר – תוספות

  .ע ולאו דוקא לקשור"ש מספיק במחשבה לכומיהו לצור� מצות בית המשתה או בית המדר – י"הגהות אשר

משמע שמוסי� הוא על , 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, דברי שמואל

  .אבל חשב לא מהני, שב מהנילרב אסי דוקא י, הלכה כרב אסי – �"רמב

  

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

ש א	 קשר	 לישב עליה	 או א	 חשב עליה	 "וכ, מותר לישב עליה	 בשבת, ישב עליה	 מעט מבעוד יו	. ]כי סתמו לא לשימוש[לטלטל	 

  .מבעוד יו	 לשבת עליה	 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 : י זירא אמר רבי חנינאדכי אתא רב דימי אמר רבי חנינא ואמרי לה אמר רב ,ואזדו לטעמייהו" – גמרא

מאי אמר . הצריכ� רבי למעשה: ורבי יוחנ� אמר. ולא הצריכ� רבי למעשה, צאו וחשבו כדי שנשב עליה� למחר: ואמר לתלמידיו, נדב� של אבני	

שיהיו , מ� הטיט(צאו ושפשפו	 : רבי אסי אמר. )כי אי� הזמנה בלא מעשה, סדרו אות	 לישיבה( צאו ולמדו	 אמר להו: רבי אמי אמר? להו

  :)שבת קכה( ."אמר להו) ראויי	 לישיבה עליה	

כי , אסור, וא� לא, א	 למדו	 מותר לישב עליה	 למחר, שנדב� של אבני	 שחשב עליו מבעוד יו	, פסק כרבי אמי לפי שיטת רבי יוחנ� – �"רמב

  .כ"אינו ראוי לשימוש ולא משתמשי� בו בד

  

וכא� , 	 שמספיק מחשבת ישיבה בכדי להתיר"שש	 פסק הרמב, כ"מה ההבדל בי� נדב� של אבני	 לחריות של דקל בס, מגיד משנהוהקשה ה

  ?בנדב� של אבני	 צרי� מעשה ממש

ולכ� מחשבת ישיבה מוציאה ממחשבת , ונאסרו מפני שמחשבתו היתה לעצי�, שיש שקיימי� לישיבה ויש לעצי�, שחריות דינ� שונה, ותר&

  .ולכ� צרי$ מעשה להוכיח שה� לישיבה, אבל נדב$ של אבני� תמיד נעשי� לעצי�, עצי�

  

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

" אב� שעל פי החבית מטה והיא נופלת"ששנינו ש, ועוד". ושפשפו	צאו "וכא� הוא עצמו אמר לגבי נדב� , פ שלא חשב"לשבת מבעוד יו	 אע

פ שלא "� אע"ועל זה סמ� הרי, משמע שמחשבה בלבד לא תעזור לטלטל אב�. אבל במניח נעשה לבסיס לדבר האסור, ואמרנו ש	 שכל זה בשוכח

  .כתב מפורש את סוגית נדב� האבני	

� והרא"שהרי, מסיק הבית יוס�לכ� ו"�היינו מעשה , ד שפשפו�"סוברי� כמא$ לא הכריע הא� ה� , מ סוברי	 אותו"מ, זה ש שהשמיטו די

כגו� , אלא בכל מעשה שהוא זה מספיק, אי� צרי� מעשה גדול, שכאשר פוסקי	 כרבי יוחנ�, כ רבנו ירוח	"וכ. כי אי� הזמנה ללא מעשה, כלשהו

ורבי אמי לטעמיה שזהו כמניח אב� שהיא בסיס לדבר , ד למדו�"מאו שאולי ה� סוברי� כ, לשפש� את האבני	 ואפילו אי� צרי� לסדר	

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

  

ואדרבה שדוקא בחריות יש מחלוקת כי מזיז� ויושב , הכריע שאי� חילוק בי� אבני	 לחריות – מרדכי, פ הדרכי משה"ש ע"� והרא"שיטת הרי

שהשמיטו את הדי� הזה של נדב�  ש"� והרא"מ את דברי הרי"וכ$ פרש הד. כי כלל לא מזיז אות	, 	 צרי� להיות מותראבל באבני, עליה	

  .	"שנדחק לפרש דבריה	 כדעת הרמב, וחלק על הבית יוס�, האבני	

שכאשר לא מזיז , א"המג וחידש? הרי במפורש בגמרא יש מחלוקת לגבי אבני	, אי� אפשר לומר שאי� מחלוקת באבני	, והקשה המג� אברה�

מזיז אות	 ולכ� בזה , אלא שבחריות מ� הסת	 כשיושב עליה	, כי מותר לגעת במוקצה, ע"ודאי מותר לכו, את האבני	 אלא רק יושב עליה	

. אבל בשביל לטלטל� צרי� מעשה, שמ� הסת	 לא יזיז אות	 ומותר, אבל באבני	 שה� כבדות, נחלקו ומותרי	 בטלטול א	 יעשה מעשה

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

  

אסור לישב אלא א	 כ� סידר אות	 לישיבה , פ שחשב עליה	 מבעוד יו	"אע, ולכ� נדב� של אבני	, 	"וכרמב, פסק כגמרא וכרבי אמי – מחבר

  ).וזהו מעשה גמור(מבעוד יו	 

כ "אבל א	 הלבני	 משופי	 וחלקי	 וקיימי	 ג, � באבני	 שאינ	 משופי	 וחלקי	 ולא ראויות לכלו	מדובר כא – פ המגיד משנה"ל ע"באה

  .אפילו א	 נשארו מבני�, מותר לטלטל	, לישיבה

  .וכ� עיקר, ומותר לישב עליה	 ומחשבה בלבד מספיקה, ש והמרדכי שאי� חילוק בי� חריות לאבני	"� והרא"א את הרי"הביא כי – 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 , אבל א	 ייחד את האב� לשימושו, זה כשלא מייחד את האב�, כל מה שאמרנו שצרי� מעשה לאב� והזמנה בלבד לא מועילה – א"רשב

כפי , זה לא מועיל לשבת אחרת, אבל א	 מייחד לשבת זו. והוא שייחדה לכ�, עפר שעושה בה כל צרכיוולא גרע ממכניס מלא קופתו , לטלטלה

  .לפי שלא ייחדה לכ�, ששנינו שאב� שמניח על פי חבית נעשתה בסיס לדבר האסור

  .לשבת זו לשבת אחרתמועיל ייחוד , כגו� לפצוע בה אגוזי	, אבל דברי	 שדרכה של אב� בכ�, כל זה דוקא באב� על פי חבית – �"ר

�או כל מעשה " 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�, אחר של תיקו� מבעוד יו	

  

כי [פ שחשב עליה מבעוד יו	 "אע, הדלת או להכות בה� בקנה א שאסור לכסות פי החבית באב� או בבקעת או לסגור בה� את"פסק כרשב – מחבר

, שדברי	 שדרכה של אב� בכ�, �"וכר. לא, אבל א	 ייחדה לשבת זו בלבד, כ יחדה לכ� לעול	"אא, ]ואי� זו דרכה של אב� אב� לא ראויה לשימוש

ביא וה). שבלי הלקט(של אב� בכ� צרי� לייחד לתמיד  שאפילו בדברי	 שדרכה א"וי. מועיל ייחוד שבת זו לשבת אחרת, כגו� לפצוע בה אגוזי	

  .שבכל מקרה צרי� לעשות איזשהו מעשה של תיקו� מבעוד יו	, א את המרדכי"כי

  .ולא צרי� לעשות בה תיקו�, )ייחוד לעול	(רנט משמע שבייחוד סגי באב� ' בס – א"רמ

  .ברי� שדרכ� בשימוש מספיק ייחוד לשבת זו בלבדאבל במקו� הצור$ בד, 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� , ט"בי� בשבת ובי� ביו, נר שעוה בידומביא , יש מקו	 שנוהגי	 שפע	 ראשונה שמכניס אד	 בנו לבית הכנסת – ש בר צמח"בנו של הר

  .כי חריות של דקל שגדר	 לעצי	 ונמל� עליה	 לישיבה, ומחשבה מתרת לטלטל דבר המוקצה, אי� כא� איסור טלטול, שחשב להביאו מערב שבת

�  .שלא ראוי להשתמש בו כללכ בנר של שעוה "משא, כי בחריות של דקל זה שונה שראויי	 להשתמש בה	 בשבת, דחה ראייתו – בית יוס

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) ויחדו לכ�(

  .מהני, חד אותו לשבת זוכיו� שדרכו לשימוש ויי, פ שסתמו לא לשימוש"אע, אלא חתכו לשרפה, ג	 א	 לא חתכו לצור� – ב"מ

  

  'סעי� כד

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

הוא תני לה והוא . � לקשראי� צרי: רב� שמעו� ב� גמליאל אומר). כי אי� ייחוד במחשבה, וא	 לא עשה כ� אסור, הוכחה שלישיבה ה	 עומדי	

פ "פ שלא קישר ואע"אע, )מבעוד יו	(יושב : ורב אסי אמר, חושב: ושמואל אמר, רב אמר קושר: איתמר. הלכה כרב� שמעו� ב� גמליאל: אמר לה

  ?דאמר מכא�אלא רב אסי , ג"ושמואל נמי הוא דאמר כרשב, ק"בשלמא רב הוא דאמר כת). כי גילה דעתו שלישיבה קיימי, למחר(שלא חישב 

בזמ� שצבע� בשמ� ) צמר מנופ* שנותני	 על מכה(ובציפא ) פשת� סרוק שנותני	 על המכה(יוצאי	 בפקורי� : דתניא, הוא דאמר כי האי תנא

וא	 יצא בה� שעה . אי� יוצאי	 בה	, )הרי ה� כמשאוי(לאב צבע� בשמ� ולא כרכ� בשמחה , )גילה בדעתו שזה לכסות את המכה(וכרכ� במשחה 

  .)שבת נ". (מותר לצאת בה�, פ שלא צבע ולא כרכ� במשחה"אע, )פ שלא חשב ולא קשר"וזהו כרב אסי שישב אע(ת מבעוד יו	 אח



 64

  

לאו דוקא , 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, תחבושות אלו בביתו אלא אפילו ישב ע	, יצא בה	

  .ולא הזכיר שמותר אפילו א	 ישב בה	 בביתו, שדוקא יצא בה� בחול מותר, משמע מדבריו – טור

  

? ה או יציאההרי בציפא ובפקורי� לא מועילה מחשבה אלא שמ� וכריכ, אי� מותר בחריות א	 חשב עליה	 מבעוד יו	 – �"הרהתוספות וקושית 

  ?אז למה לא כתבו שזה מועיל, וא	 מועילה מחשבה כמו בחריות

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

  .בחריות שש	 מחשבה מועילה

ומשמע שג	 זה מועיל לצאת בה� , ובר שצבע בשמ� כדי לצאת בה� מבעוד יו	 ונמל� ולא יצאוכא� מד, באמת מועילה מחשבה – תרו& תוספות

  .א� ברור שמחשבה מועילה הכי טוב וצרי� מחשבה לכתחילה כדי להתיר, בשבת

  .ה מחשבה"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	 , ]שאי� דרכ� בשימוש[שפשת� סרוק וצמר מנופ* שנותני	 על המכה , גמרא וכברייתא וכשמואלפסק כ – מחבר

�אי� בזה , דגלי דעתיה שלמכה קיימי או שכרכ� במשיחה ליתנ	 על המכה מבעוד יו	, לתת	 על המכה או שישב בה	 שעה אחת או שצבע� לשמ

וצרי$ מעשה , שמחשבה לא מועילה, �"א את הר"והביא כי. שאינו אלא כמו מלבוש שלא יסרטו בגדיו, אהוג	 לא משו	 רפו, יותר משו	 מוקצה

  .כגו� ישיבה או צביעה

ובאליה . ע"וצ? כ"י מחשבה בלבד כמו חריות בס"אבל לטלטל מותר ע, הרי רבנו יונה אסר לצאת בה� א	 רק עשה מחשבה, ע"צ – מג� אברה�

  .� שמחשבה בלבד לא מועילה וצרי$ שימוש"א ה� דברי הרמב"ישדברי ה, רבה יישב קושייתו

  

  'כו�'סעיפי	 כה

נוטל את ? כיצד הוא עושה. בגיזי צמר ואי� מטלטלי	 אות	, )כי ראויי	 למזגא עלייהו(ומטלטלי	 אות	 ) עורות(טומני	 בשלחי� " – משנה

  .)שבת מט". (הכיסוי וה� נופלות

 של אבל תנ� בעה8ב של י�חשל ,להו מיבעיא וקא גבייהו מאח בר נינאח ר7 ויתיב אלעזר ב� יונת� ביור עכינאי ב� יונת� ר7 תיבי" – גמרא

� 8בהבע של תבראסמ :אלעזר ב� יונת� ר7 להו אמר ?בעה8ב של וכ8ש, �נת אומ� של דילמא וא, להו מטלטלינ� לא עלייהו דקפיד כיו� אומ

� של אבל ,תנ

�  .ונשב עליה�) עורות(ואמר הביאו שלחי� , אבא שלחא הוה: יוסי בר7 ישמעאל ר7 אמר כ� ,חמא בר חנינא ר7 והל אמר .והעליי דקפי אומ

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

  ...שאני נסרי	 דקפיד עלייהו

  :)מט�.שבת מט". (אחד זה ואחד זה מטלטלי	 אות	: רבי יוסי אומר. ושל אומ� אי� מטלטלי	 אות	, טלי	 אות	ב מטל"עורות של בעה: כתנאי

  

  .שג	 בעורות של אומ� מותר, הלכה כרבי יוסי – �"רמב

כי , שאסור לעורות לחי	, שיש הבדל בי� עורות יבשי	 שמותר, 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. לא ראוי להישע� עליה	

  

  מחבר

  .ב מותר לטלטל	"שעורות יבשי	 בי� של אומ� ובי� של בעה, 	"פסק כמשנה וכרבי יוסי וכרמב .1

כ חשב עליו מבעוד "אבל בהמה דקה אסור אא, )א"מג(טלטל בי� יבשה בי� לחה י שדוקא עור בהמה גסה מותר ל"פסק כרש – א"רמ

 .יו	

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

  .תשמיש אחר

  

  'סעי� כז

ה אומרי	 מסלק את הטבלא כולה "וב, )ש אי� מוקצה"כי לב(ת וקליפי� מעל השולח� עצמו) בידיי	(מעבירי	 : בית שמאי אומרי	" – שנהמ

ושער של אפוני	 ושער של עדשי	 מפני ) ש א	 יש בה� כזית"וכ(מעבירי	 מעל השולח� פירורי	 פחות מכזית ). כי יש מוקצה כרבי יהודה(ומנערה 

  ".שהוא מאכל בהמה

  .)שבת קמג". (ה כרבי שמעו�"ש כרבי יהודה וב"אלא ב) ותיש להחלי� את הדע(אנו אי� לנו : אמר רב נחמ�" – גמרא
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ש "כי לפי ר, מדובר בעצמות רכות – �"ר, �"רמב, ש"רא, �"רי, תוספות. קשות שלא ראויות למאכל כלב – י"רש ?אלו עצמות וקליפי� מדובר

  .יהיה מותר לטלטל אות	 וצרי� שלכל הפחות יהיו ראויי	 למאכל כלב כדי שנית� יהיה לטלטל	

  .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	 "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. התפרקו מערב שבת שמותר

  

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

א	 צרי� למקו	  – בית יוס�. אלא מנער את השולח� או המפה כמו מעות שעל הכר וה� נופלות, גביה ולטלטל את השולח�אסור לה – ג"סמ

�שייתכ� לומר ואי� , ועוד כתב הבית יוס�. שט' ג כמבואר בס"כי ג	 במעות שעל הכר מותר כה, ע מותר לטלטל את השולח�"לכו, השולח

פ "ומשו	 כ� מותר לטלטל	 אעש דיבר שיש ג� פת "והרא, ובר שיש קליפי עצמות ואגוזי	 בלבדג מד"שלסמ, ג"ש והסמ"מחלוקת בי� הרא

  .אגב הפת, שאינ	 ראויי	 לכלבי	

  

  מחבר

1. �כתוספות ושאר ראשוני	 ולא , רכות(ולכ� מעבירי	 מעל השולח� עצמות וקליפות שראויי	 למאכל בהמה , פסק כמשנה וכרב נחמ

  .אבל א	 אי� הקליפות ראויות למאכל בהמה אסור לטלטל	 אלא מנער את המפה וה	 נופלי	. ופרורי	 שאי� בה	 כזית) י"כרש

  .ודאי שמותר לטלטל	, וא	 נשאר עליה	 מקצת בשר – ב"מ

וזה מותר כי לא נוגע בה	 וזהו טלטול מ� , 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	, הרב דחה דבר זה ע"שו. הצד

נחשב , 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, הדבר לבסיס האסור והמותר

 .כי בשבילו זה כגר� של רעי, מותר להעביר	 אפילו בידיי	, עצמות ומאוס בעיניו הדברא	 התקבצו הרבה  – ב"מ

, מותר להגביה את המפה ולטלטלה ע	 הקליפות שאינ	 מאכל בהמה, שא	 יש פת על השולח�, פ הסברו בבית יוס�"ש ע"פסק כרא .2

את השולח� ולטלטלו אפילו יש עליה רק דברי	  מותר להגביה, שא	 צרי� את מקו	 השולח�, וכדבריו בבית יוס�. שה� בטלי� לפת

  .כי אי� זה בסיס לדבר האסור, שאינ	 ראויי	 לאכילה

אי� , אבל בכל מקו	 אחר שיש דבר שאי� עליו תורת כלי, כא� העצמות בטלי	 לפת ולכ� מטלטל את השולח� אגב פת – מג� אברה�

  .בדשלא אמרו ככר או תינוק אלא לגבי מת בל, התר לטלטלו אגב פת

אלא דוקא לזורקו בפיו לתו$ הסל שהלח� בו ואז , שג� כא� אי� התר להניח לכתחילה ככר כדי לטלטל�, ש בפסקיו"מ כתב הרא"ומ

  .יטלטל

  .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	, 	חבילי עצי	 וחבילי זרדי, חבילי קש" – משנה

ג "רשב. וא	 לאו אי� מטלטלי	 אות	, א	 התקינו למאכל בהמה מטלטלי	 אות	, חבילי עצי	 וחבילי זרדי	, חבילי קש: תנו רבנ�" – גמרא

  .)שבת קכח". (לטל�בשתי ידיי	 אסור לט, חבילי� הניטלי	 ביד אחת מותר לטלטל�: אומר

  .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, וכל זה שהתקינ� למאכל בהמה – מג� אברה�

  

  'סעי� כט

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

  :)שבת קכו". (עורבי	

א� מטלטלי	 שברי זכוכית : ג אומר"רשב. שהוא מאכל לצביי	 ואת החרדל מפני שהוא מאכל ליוני	מטלטלי	 את החצב מפני : ר"ת" – גמרא

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

  .פילי	 לא שכיחי, שכיחי

  

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

  .ולכ� אסר חצב וחרדל ושברי זכוכית וחבילי זמורות, ק של המשנה"והטור עצמו פסק כת. ג בא להוסי� שברי זכוכית"ורשב, חצב וחרדל

  .פ שאי� לו צביי	 ויוני	"ומשמע אע, ג שמותר לטלטל חצב וחרדל"פסקו כרשב – �"ר, �"רמב, פ מגיד משנה"� ע"רי

� ע"רי"�  .ק של המשנה שאי� הלכה כרב� שמעו� ב� גמליאל"פוסק כת – פ הבית יוס
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ג שהתיר "שרשב, דחה הבית יוס� קושייתוו? הרי במשנה כתוב מפורש שאסור, אי� התירו חרדל ,�"� והרמב"והקשה המגיד משנה על הרי

, ולכ� הלכה כמותו במשנה, ג במשנה הלכה כמותו"וכל מקו	 ששנה רשב, כ תוספות"וכ, ה שמתיר בחרדל כמו שמשמע בברייתא"ה, �במשנה בלו

  .שמותר 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	 , ומר כי אתריה ומר כי אתריה, המשנה לתנא של הברייתא שאי� מחלוקת בי� התנא של, � תר&"אמנ� הר

ע אי� מטלטלי� אלא מה שהוא ראוי לבהמה חיה ועו� המצויי� אצל "אבל לכו, לגדל יוני	 ובמקומו של תנא המשנה לא היו רגילי	 לגדל יוני	

  .בני אד�

אבל יוני	 וצביי	 היו . בני אד	 רובחבילי זמורות ולא לו� כי אי� אלו מצויי	 אצל , י זכוכיתשכתב שאי� מטלטלי	 שבר �"וכ� משמע מהרמב

  .	 ולכ� מטלטלי	 מאכל הראוי לה	"שכיחי	 במקומו של הרמב

�, �וא� לא מצוי אסור לטלטל מאכל שלה, 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, אבל א� יש לו את אותו מי� חיה שלא מצויה

  

מטלטלי	 , )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, ינו ראוי אלא למאכל חיה ועו� שאינ	 מצויי	וא	 א. אותו

  .שהרי כלבי	 מצויי	, ולפי זה מותר לטלטל עצמות שהתפרקו מ� הבשר מערב שבת א	 ראויי	 לכלבי	 – א"רמ

  

  'סעי� ל

שמואל . שמואל מטלטל להו אגב ריפתא. ודפרסייתא אסור, יי� אגב אמ�שרו לטלטולינהו הואיל וחז, הני גרעיני דתמרי ארמייתא" – גמרא

רב הונא בריה דרב יהושע ).ספל מי	(רבה מטלטל להו אגב לקנא דמיא ). ואי� בזה ביזיו� הפת(דאמר שמואל עושה אד	 כל צרכו בפת , לטעמיה

. רב אשי זריק להו אחורי המטה. רב אשי זריק להו בלישניה ?וכי עושי	 גר� של רעי לכתחילה: ל רב אשי לאמימר"א. עביד להו כגר� של רעי

  .)שבת קמג". (שהיה מחזיר פניו אחורי המטה וזורק�, אמרו עליו על רבי זכריה ב� אבקולס

  

  ?מה ההבדל בי� תמרי ארמייתא לתמרי פרסייתא

מרי	 טובי	 ורכי	 ואי� מאכילי	 אות	 ה	 ת פרסייתאאבל , ה	 תמרי	 רעי	 וקשי	 ומאכילי	 התמרי	 עצמ	 לבהמה ארמייתא – י"רש

  .לבהמה

א את "והביא כי. ה	 תמרי	 קשי	 ובהמה אוכלת� ע	 הגרעיני	 פרסייתאאבל , ה	 תמרי	 רכי	 שנאכלי	 ע	 התמרה עצמה ארמייתא – �"רי

אלו ואלו אסור , ותאבל במקו	 שאי� מאכילי	 התמרי	 לבהמ, וכל המחלוקת זה במקו	 שמאכילי	 את הבהמות את התמרי	. י"פרוש רש

�  .לטלטל

  

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

יר על עצמו אד� חשוב צרי$ להחממ אוסר משו� ש"מ, ש"פ שסובר כר"ושמואל אע, ולכ� מותר לטלטל�, מוקצה אלא גרוגרות וצימוקי	 בלבד

� כתב שאסור"ולכ� הרי, ולכ� טלטל אגב פת למרות שהוא סובר כרבי שמעו�, ולא לטלטל תמרי� אלו.  

ג שהיו ראויי	 למאכל "אבל זה משו	 שבמקומו לא היו הבהמות אוכלי	 תמרי	 אלו אע, ת מחמיר על עצמו היה"אכ� ג	 ר – ש"ת הרא"שו

  .זה היה נחשב כאב� והרי ידוע שאי� לטלטל אב� אגב פת, לא היה ראוי לבהמה כלל כ א	 זה"משא, ולכ� טלטל אות	 אגב פת, בהמה

ג שראויי	 קצת למאכל בהמה "ואע, אבל בשבת אסור, ט מותר לטלטל�"הגרעיני	 האלו עומדי	 להסקה ורק ביו – �"� וכ� משמע מהרי"רמב

  .ולכ� שמואל טלטל רק אגב פת וזה מעיקר הדי� ולא חומרה, אסור

כמו גר� , 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 רעי של רב הונא בריה דרב יהושע

  

ו	 שמאכילי	 אות	 לבהמה מותר לטלטל	 ואד	 חשוב צרי� להחמיר ולטלטל שגרעיני תמרי	 במק, פסק כגמרא וכרוב הראשוני	 – מחבר

  .ג שראויי	 לבהמה"לא מטלטלי	 אות	 אע, וא	 לא מאכילי	 אות	 לבהמה). כגו� לזרק	 בלשונו או אגב פת(אות	 דר� שינוי בלבד 

כי יש מקומות , אנשי	 להאכיל אות	 לבהמהבגרעיני	 של תמרי	 יש להחמיר יותר שממש צרי� שיהיה דר� ה – משנה ברורה, מג� אברה�

  .ולכ� אד	 חשוב צרי� להחמיר בזה, י הדחק"שראויי	 לבהמה רק ע, ועוד, שאי� מאכילי	 אות	 אפילו לבהמה

ולכ� , כתב ששמואל ורבה החמירו על עצמ	 משו	 שידעו לכלכל את מעשיה	 בחסידות או צור� שעה שלא ילמדו מה	 להקל –) מח ד( א"חזו

  .ע למה פסק כחומרת	 להצרי� לטלטל	 בשינוי או אגב פת"ל השותמה ע

ורק בגרעיני	 , 	 שמספיק שראויי	 למאכל בהמה ואז מטלטלי	 אות	"ע לדברי הרמב"מודה השו – ל"באה :טלטול גרעיני� של שאר פרות

שלא מאכילי	 אות	 ולכ� ג	 החמירו  י הדחק ויש מקומות"כי נאכלי	 רק ע, של תמרי	 החמירו שיהיה דר� האנשי	 להאכיל אות	 לבהמה

  .וא� שאי� בדעתו לאכל	 מותר לטלטל	, כי ה	 ראויי	 ג	 למאכל אד	, אגסי	 ושזיפי	 ודאי יש להקל, וגרעיני תפוחי	. באד	 חשוב
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  'לב�'סעיפי	 לא

והא רב יצחק בר אמי ... לטלטלו רב חסדא אמר אסור, רב הונא אמר מותר לטלטלו, בשר תפל. איתמר בשר מליח מותר לטלטלו בשבת" – גמרא

שאני בר אווזא ? ואמר רב חסדא חסרו� כיס קחזינ� הכא, )לצל(איקלע לבי רב חסדא וחזא ההוא בר אוזא דהוו קא מטלטלו ליה משמשא לטולא 

בי� תפל , בשר). וי לכלו	לא רא(דג תפל אסור לטלטלו , דג מליח מותר לטלטלו: ר"ת). לאוכלו חי בלא מליחה ולכ� מותר לטלטלו(דחזי לאומצא 

  .ובי� מליח מותר לטלטלו

, 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	, ר לטלטלופ שראוי לכלבי	 אסו"ואע, זה כרבי יהודה – 'תוספות תרו& ב. ולכ� אפילו לרבי שמעו� אסור

  

  מחבר

כי ראוי , וכ� בשר מסריח מותר לטלטלו, )כוססי	 אותו חי(כי ראוי לאוכלו כ� , מותר לטלטלו, פסק כגמרא שבשר חי שלא נמלח כלל .1

  .לכלבי	

כי לא עומד להינת� , לטלו כשהוא חיאבל בשר בהמה לא ראוי לכוס ואסור לט, כל זה דוקא במי� בשר ר� כגו� בר אוזא – מג� אברה�

  .לכלבי	

  .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

  ?מותר לטלטלוש הא� "א$ ראוי לכלבי� ויהיה ראוי לאד� במוצ, די� מאכל שלא ראוי כרגע לאד�

  .כי מוכ� לכלבי	 נחשב כמוכ� לאד	, מותר לטלטלו – ח"ב

י אד	 עד מוצאי שבת ואי� בדעתו להשלי� אותו לכלבי	 כי ירצה "כתב שבאופ� כללי כל מאכל שלא ראוי להיאכל ע – מג� אברה�

ב שאר "וכ� שומ� צונ� וכיו, למאכלולכ� בשר חי שלא ראוי . לא מטלטלי	 אותו ג	 א	 הוא ראוי לכלבי	, ש"לאוכלו בעצמו למוצ

 .ב"וכ� פסקו כל האחרוני� והמ. דברי	 אסור לטלטל	

  .כי לא ראוי לכלו	, אבל שלא מלוח אסור, מותר לטלטלו) כגו� הרינג או מעוש�(דג מלוח  .2

ומד לכלבי	 וירצה פ שלא ע"אבל א	 היה ראוי היו מטלטלי	 אותו אע, שלא ראוי אפילו לכלבי	, כתב כתרו* ראשו� בתוספות – ז"ט

  .ש לאכול את זה בעצמו לאחר שימלח"במוצ

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

  

  'סעי� לג

ב קמיע "וכיו. נוטל� ומניח� במקו	 המוצנע, פ שאינ	 ראויי	 לאכילה"אע, )כגו� שנקר בה נחש(חבית שנתגלית ואבטיח שנשברה  – �"רמב

  .מטלטלי	 אותו, פ שאי� יוצאי	 בו"אע, שאינו 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, לצאת בו לכרמלית מותר, כתב שג	 באינו מומחה – ל"רש, תוספת שבת, אליה רבה

שאינו תכשיט ואסור לצאת בו א� , ולכ� פסק כמו שמשמע מהמחבר! ר ממש"כ מותר לצאת בו ג	 לרה"שא, ל"הקשה על הרש – מג� אברה�

  .לכרמלית

  

  

  'סעי� לד

  .)שבת קכא( ".ועל צואה של קט�, כופי	 קערה על הנר בשביל שלא תאחוז האור בקורה" – משנה

והלא היא עצמה , שטיא מתני שטותא לבריה: ל אבי�"א). שלא יתלכל�(ועל צואה של קט� מפני הקט� : מתני ליה לבריה, אשכחיה"... – גמרא

)�דהוי  ותיפוק ליה, על צואה של תרנגולי	 מפני הקט�: אימא? ואלא היכי אתנייה!)... ?ויפנה מש	 ולמה יכפה כלי! (מוכנת לכלבי	) צואת הקט

נקוטו דרב אשי ואמר להו ) בשמי	(והא ההוא עכבר דאישתכח באיספרמקי , איהו גופיה לא, גר� של רעי אגב מנא אי�, וכי תימא? גר� של רעי

באשפה ? נמי גר� של רעי הוא, חצר. בחצר? וקט� באשפה מאי בעי ליה). א לטלטלו"לכ� זה לא גר� של רעי וא(באשפה ? בצוציתיה ואפקוה

  ."שבחצר

  

אבל צואה של תרנגולי	 ושל בני אד	 , שלא דר ש� אחרת ובחצרמדובר בצואה של תרנגולי	 בשביל קט� שלא יוזק  – ש"רא, �"רמב, �"רי

מותר , שא	 היו בחצר שיושבי	 ש	, ב"קיא או צואה וכיו, וכ� כל דבר רעי, ובאותה חצר מותר לכבדה ולהוציאה לבית הכסא מדי� גר� של רעי

  .פה או לבית הכסאלהוציא	 לאש

ולכ� כדי שלא יתלכל� , א לטלטלה מדי� גר� של רעי"ולכ� א, שצואה של תרנגולי	 דרכה להיות בחצר אחרת שאד	 מקצה לה מקו	, �"ובאר הר

�  .כופה עליה כלי, הקט

	 והטור אי� חילוק בי� צואת אבל לפי גרסת הראשוני, 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, תרנגולי	 וקט
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א	 היו בחצר שיושבי	 בה , בי� של אד	 ובי� של תרנגולי	, שכל דבר מטונ� כגו� קיא וצואה, 	"� והרמב"פ גרסת הרי"פסק כגמרא וע – מחבר

, וא	 ירא מפני התינוק שלא יוזק בזה, אסור להוציא	, וא	 היו בחצר שלא דר ש	. ת הכסא אפילו בלא שו	 כלימותר להוציא	 לאשפה או לבי

  .כופה עליה כלי

  מג� אברה�

1. �אבל א	 נמצא באשפה שבחצר או , כגו� אלו שנמצאות לפני הבתי	, זה רק בחצר שיש לו בה דריסת רגל, מה שמותר להוציא את הגר

 .קו	 דריסת רגל ואסור להוציאוזה לא מ, בחצר אחורית

  .בשעת הדחק יש לסמו� על גרסתנו שצואת אד	 ראויה לכלבי	 ומותר להוציאה בכל מצב שהוא .2

כי ,  מותר להעביר	 בידיי	, ומאוס עליו להניח	 כ� על השולח�, שא	 התקבצו עצמות וקליפות הרבה יחד, כז' כתב בסע – משנה ברורה

  .נחשבי	 כלפיו כגר� של רעי

  

  'י� להסע

  :)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 , שא	 לא כ�, י רגלי	מחזירו לצור� להוציא בו צואה או מ – א"י אבוהב בש� הרשב"מהר, רבנו ירוח�

שהרי המי	 עצמ	 ה	 כעביט , שמה יעזור לטלטלו אגב המי	, א"ועוד כתב הרשב. כי לא אמרו ככר או תינוק אלא גבי מת בלבד, בתוכו מי	

  .ולכ� ודאי אסור לטלטלו בחזרה אגב המי	, ומאוסי	

זה רק בדבר שלא הותר לו , ומה שאמרו שככר או תינוק זה למת בלבד. מותר לטלטלו אגב המי	 א	 יש בו מי	 – פ הסבר הבית יוס�"ש ע"רא

לא יוציא , וא	 לא יתירו לו להחזיר אותו אגב מי	, כבר התירו לטלטל אות	 לאשפה, אבל כא� לגבי הגר� או העביט, לטלטל אותו כגו� גבי מת

  .יניח	 ש	אותו כלל כדי שלא יפסד הכלי שלו כשיוציאו לאשפה ו

  

כ נת� לתוכ	 מי	 "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� (שראויי	 עדי� לשתית בהמה 

  .יכול להחזירו ג	 בלא מי	, בעוד הגר� של רעי בידו – מג� אברה�

  .מפקפקי	 בזה – די�פרי מג, אליה רבה

  

  ? מתי מותר להחזיר את הגר� כשיש בו מי�

הרי כא� מחזיר גר� אגב מי	 ולא אמרו ככר או , 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, שכלי מותר לטלטל אגב ככר או תינוק, א"ותר& המג? תינוק 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

  

  'לז�'סעיפי	 לו

: רב אחא בר יעקב אמר. גזרה שמא ירבה בשבילו, ט"ואי� מזמני	 את הנכרי ביו, י בשבתדאמר רבי יהושע ב� לוי מזמני	 את הנכר"... – גמרא

ולהוי , אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא)...של יי� ששרה בה� פיתו ומטלטלי	 אות	 להצניע אות	(אפילו בשבת נמי לא משו	 שיורי כוסות 

  :)ביצה כא!" (?ר� של רעי לכתחילהוכי עושי	 ג: ל"א? )ואז מותר לטלטל את הכוסות(כגר� של רעי 

, זיל: אמר ליה, אתא לקמיה דרבה). הדל� היה נופל על הריחיי	 שלו שהיו עשויי	 בטיט ונימוחו מהגשמי	(בי רחיא דאביי דלו� " – גמרא

יתיב . ואפקיה, ר� של רעידלהוי כג, )ואז הריחיי	 יהיו מאוסי	 בעיני� ש	 ומותר יהיה ל� להוציא	 מדי� גר� של רעי(עייליה לפורי� להת	 

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

  

ב וכת. מזה שאביי חזר והודה לדברי רבה והתאונ� על כ� שלא קיי	 אות	, הלכה כרבה שמותר לעשות גר� של רעי לכתחילה – ש"רא, �"רי

�אבל , כגו� מיטה לשכב או שולח� לאכול, ומשמע שצרי� דבר שיגרו	 לקביעות ישיבה. שלאו דוקא מיטתו אלא כל כלי תשמישו, הבית יוס

  .שהרי ישיבתו ש	 היא ישיבת עראי, שאומרי	 לו שיצא הוא בעצמו ממקו	 הגר�, ישיבה סת	 במקו	 הגר� לא תתיר להוציאו

�  בית יוס

אחרת יסתור הדבר את , ובי� א� לאחר שנמאס ויוציאו מיד, בי� א	 לפני שנמאס ולכשיימאס יוציאו, ל הגר�מותר לקבוע ישיבה אצ .1

  .ש שהתירו אפילו לכתחילה כל שלא עושה בידיי	"דברי תוספות ורא

או  מ להוציא את הגר� זה בתו� הבית"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, במקו	 שאד	 מקפיד עליו

בבית דירה או במקו	 שאד	 ממש מקפיד עליו מותר להוציא את הגר� ג	 בלא להניח  – פ נוסחה אחרת"ש ע"ד ורא"מ בש� ראב"מ



 69

מותר לו להניח , חצר או במקו	 שאי� אד	 מקפיד עליו לא יכול סת	 להוציא את הגר�אלא שב, שהרי זהו די� גר� של רעי, ש	 מיטה

 .ואז יוכל לפנות את הגר� של רעי לאשפה, ש	 מיטתו 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, וספותשו� בתרו& ראת

  .הריחיי	

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

  .אז מותר, כמו בסוגיה של הריחיי	 כשנעשה מאליו

והיינו להביא לפניו דבר , ופסק בפשטות שאסור לעשות גר� של רעי לכתחילה, :לא גרס כלל את סוגית הריחיי	 של רבה בד� לו – �"רמב

וכי "שאל אביי 	 שמכיו� שלאחר ש"שסובר הרמב, מ"וכתב המ. מותר להוציאו, וא	 עבר ועשה גר� של רעי לכתחילה. שימאס כדי להוציאו

  .ומה שאמר אביי הינ	 דברי אנינות בעלמא. הודה לו, ושתק רבה" עושי	 גר� של רעי לכתחילה

  

  מחבר

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

  .מותר להוציאו, רעי לכתחילה

מ מותר לזמ� "ומ. כ אסור"אפילו לא עשה את הגר� בשביל להוציאו אסור אלא שעשוי להוציאו לבסו� ג – ה ברורהמשנ, רה�מג� אב

  .ולא חוששי	 משו	 שיורי כוסות, 	 בשבת אליו"עכו

ו י זה ואפיל"כגו� שהוא מונח בבית במקו	 שאי� ש	 אד	 וחושש שיגנב הגר� או שיהיה לו שאר קלקול ע(שבמקו	 הפסד , כתוספות .2

אבל (ולקבוע ישיבתו ש	 ) או שיכניס שולחנו ש	 ויאכל(מותר להכניס מיטתו אצל הגר� של רעי ) א	 הגר� בחצר שאינה בית דירה

  .בשביל להוציאו) ישיבה בעלמא לא מהני כדלעיל

  

  הקשר בין האיסור לעשות גרף של רעי לכתחילה לדין ביטול כלי מהיכנו

. א	 הדל� אינו ראוי לשתית בהמה משו	 שאי� עושי	 גר� של רעי לכתחילה, כלי תחת הדל� בשבת ע שאסור להעמיד"ח פסק השו"שלח ס' בס

כי א	 הדל� לא ראוי , שעיקר הטע	 שאסור להעמידו תחת הדל� הוא משו	 שאי� מבטלי	 כלי מהיכנו, ל"והובאו דבריו בבאה, א"והסביר המג

ולא היה , היה מותר להזיזו, שא	 היו עושי	, י לכתחילה וחייב להשאירו ש	 בקביעותוזה משו	 שאי� עושי	 גר� של רע, כ"לא יוכל להזיזו אח

  .מבטל כלי מהיכנו

  .אבל הטור חולק וסובר שבכל מקרה מותר אפילו הדל� לא ראוי, 	"ע בזה באריכות שזו רק דעת הרמב"וע

  

  'סעי� לח

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

  .)שבת נ(

הרי הוא , וא	 יחד לו קר� זוית. ומערה העפר בביתו לאר* ונוטלו תמיד לכל צרכיו, רוק, מכניס אד	 קופה של עפר לכסות בה צואה – י"רש

  .פר הבית ומוקצה ואסור בטלטולבטל אגב ע, אבל א	 נתנו באמצע ביתו למדרס רגלי	, נחשב כמוכ� לשימוש

, 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, ואסור לטלטלו

  .כי אי� אותו עפר מוקצה, טמוני	 בחולולכ� מותר לקחת פירות ה – 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, כי הטע	 שאסור לכבד את הבית בשבת הוא משו	 שמא ישווה גומות, 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

  

  'סעי� לט

? אסור לטלטלו: והתניא). לאחר שירדו(קסבר מותר לטלטלו . כופי	 את הסל לפני האפרוחי	 שיעלו וירדו...ר הונא בריה דרב יהושע"א" – גמרא

". מיגו דאתקצאי לבי� השמשות אתקצאי לכולי יומא, בעוד� עליו כל בי� השמשות: ר אבהו"א? פ שאי� עוד� עליו אסור"אע: והתניא. בעוד� עליו

  .)שבת מג(

  :)שבת קכח". (כופי	 את הסל לפני האפרוחי	 כדי שיעלו וירדו" – משנה

  .וכבר תרצה הגמרא שמדובר שצרי� למקומו, שאינו ניטל בשבתמכא� משמע שכלי ניטל בשבת לצור� דבר  – י"רש

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

  .שבעוד� על הסל אסור לטלטלו, וכגמרא. את הסל לפני האפרוחי	 כדי שיעלו וירדו בו

אתקצאי לכולי , אסור לטלטל	 א� לאחר שירדו משו	 מגו דאתקצאי לבי� השמשות, וא	 התרנגולי	 היו על הסל בבי� השמשות – מג� אברה�

  .יומא

  .אפילו הכי אסור לתפס	 בידיי	, כגו� שהעו� פורח על גבי הגחלי	 ויכול לשבר	 ואפילו א	 יכול להגיע להפסד על יד	 – 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 "מ, שאפילו א	 הוא מורגל בביתו ואי� בו חשש צידה, ב"פ המ"וכ, שכנראה יש טעות סופר בדבריווכתב , דחה דבריו מכל וכל – ז"ט

  .אלא יפריחנה מעליה	, בשו	 אופ� ליטל	 בידיי	

  .חיה ועו� שראוי לצחק בה	 תינוק, התיר לטלטל בהמה –) ז הערה צו"כ פכ"שש( בעל הלכות קטנות

שה	 עומדי	 , ה� משו	 צידה וה� משו	 מוקצה, אבל לא את הדגי	 עצמ	, של דגי	 שעשוי לנויהתיר לטלטל אקווריו	  – קצות השולח�

  .א"פ הגרשז"וכ. להיטלטל רק 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� 'סעיפי	 מ

ואשה . עגלי	 וסייחי	) אוחז בצווארו ובצדדיו וגוררו ומסייע לו ומנענע לו ברגליו(מדדי	 . תרנגולת שברחה דוחי	 אותה עד שתכנס" – משנה

אבל א	 , בזמ� שהוא נוטל אחת ומניח אחת? אימתי: אמר רבי יהודה). חי נושא את עצמו, כי ג	 א	 תגביה אותו, ר"אפילו ברה(מדדה את בנה 

  :)שבת קכח. ("היה גורר אסור

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

  .משו	 דמקפיא נפשה

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

הא גופא . אבל דוחי	 בה	 כדי שיכנסו, בהמה וחיה ועו� בחצר) כי מוקצה היא, רגילה לגמרי(אי� עוקרי	 : ותניא איד�. ל בחצר"ואצ, ר"ברה

  )".שאר עופותורישא ב(סיפא אתא� לתרנגולת : אמר אביי? מדדי	 לא, והדר אמרת דוחי� אי�, אבל דדויי מדידינ�, אמרת אי� עוקרי	, קשיא

כ בחיות שממשיכות "משא, כי התרנגולת מגביהה את עצמה מ� האר* ונמצא זה מטלטל אותה – י"רש ?למה לא יאחוז בתרנגולת וידדה אותה

, א"והסביר המג, 	 אינו נכו�"ד כתב שטע	 זה של הרמב"הראב. [היא נשמטת מ� היד וחלק מנוצותיה נתלשות – ג"סמ, �"רמב. ללכת ברגליה	

  ]	"ע ליישב דעת הרמב"וצ, ני שתלישת הנוצות היא דבר שאינו מתכוו�שמפ

  

, 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�, וכשצריכי	 לכ�

בהמות קטנות אסור לדדות  – �"ר. ורק אשה מדדה את בנה, ר"וכל בהמה אסור לדדות ברה, בזהלא חילקו  – טור, �"רמב: ר"הדי� ברה

ר כמו "ומותר לדדות אות	 ברה, אבל בהמות גדולות לא גזרו בזה, ר"עלול לבוא ולטלטל	 ברה, כי מכיו� שקשה להנהיג	 ברגליה	, ר"ברה

  .שהאשה מדדה את בנה

כי חכמי	 מודי	 , שא	 הקט� גורר רגלי	 אסור, )ק"כי הוא מפרש דברי ת( הלכה כרבי יהודה – רוח�רבנו י, �"ר :הדי� באשה שמדדה את בנה

, וזה טעות, כי יאמרו שמותר לשאת תינוק כשגורר שתי רגליו, אסור, אבל כא� כשהקט� לא נושא את עצמו, לרבי נת� באד	 שנושא את עצמו

  .יגרור אותואבל יש איסור בזה כל זמ� ש, שאמנ	 פטור בזה מחטאת

  

  מחבר

שאוחז בצוואר	 ובצדדי	 ומוליכ	 א	 , בחצר) �"ולא כר, בי� גדולי	 ובי� קטני	(חיה ועו� , שמדדי	 כל בהמה, פסק כמשנה וכגמרא .1

ז "ט –ז "שיא ס' כמו כל מוקצה מחמת גופו וכפי שנפסק לגבי מת בס אחרת אסור אפילו מקצת טלטול, ח"משו	 צער בע(צריכי	 לכ� 

  .ואסורי	 בטלטול, כי מוקצי	 ה	, ובלבד שלא יגביה	 בעני	 שיעקרו רגליה	 מהאר*, )א"ומג

ולגבי בהמה לא אומרי	 חי נושא , גזרה שמא יגביה	 ויתחייב, ר לא"אבל ברה, שמה שמדדי	 זה רק בחצר, 	"כרמב – מג� אברה�

  .את עצמו

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

  .גדולי	 מותר לדדות בכרמלית

מביא , א	 המי	 עמוקי	 ולא יכול לפרנסה במקומה, בהמה שנפלה לאמת המי	 –) יט' שה סע' ס( מחבר :בהמה שנפלה לאמת המי�

כי , אבל אסור להעלותה בידיי	 – א"גמ. היכנופ שמבטל כלי מ"אע, ח"ונות� תחתיה משו	 צער בע) או שאר כלי	(כרי	 וכסתות 

. א אחרת"התיר א� להעלותה בידיי	 במקו	 שא – אליה רבה. ח דאורייתא"פ שצער בע"ובזה לא בטלה הגזרה אע, ח הוא מוקצה"בע

וכ� משמע  א סובר כאליה רבה"החזו –) ז הערה פה"פכ( כ"שש. אפילו יותר מכרי	 וכסתות, י גוי ודאי שזה הכי טוב להעלותה"וע

 .בחיי אד	
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אבל דוחי	 אותה מאחוריה כדי , שתרנגולת לא מדדי	 אותה כי מגביהה את עצמה מהאר* וודאי יבוא לטלטול, י"כאביי וכפרוש רש .2

  .שתיכנס

אבל בלא הפסד ממו� , ה א	 ברחה מ� הביצי	"כגו� שברחה מ� הבית וה, כדי להאכילה או משו� הפסד ממו�ג	 הדחיה נעשית  – ב"מ

 .כי אינה לצרכה, לו הדיחה אסורהאפי

אלא יהא מגביה  שבלבד שלא תגררהו, � וכרבנו ירוח	"וכר, ר"שהאשה מדדה את בנה אפילו ברה, פסק כמשנה וכגמרא וכרבי יהודה .3

רי הוא ה, שאז ג	 א	 תגביהו, ונמצא שתמיד נשע� על רגל אחת, רגלו אחת ויניח השניה על האר* וישע� עליה ויחזור וניח רגלו שהגביה

  .כחי הנושא את עצמו

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

  .חולה או קט� אסור בזה אפילו בכרמלית

וא	 עושה כ� בכרמלית אי� . )כמו גרירה( ע"ר ובי� בכרמלית לכו"נשיאה על הכתפי� ודאי אסור בי� ברה – )י"פ רש"ע( משנה ברורה

ויש . חייב על זה, ר"וא	 הוא קט� שלא יכול ללכת בעצמו כלל ונשאו על הכתפי	 ברה. שמוטב יהיו שוגגי	 ולא מזידי	, למחות

  .אבל בכתפי	 ודאי אסור, לדדות בכרמלית אפילו לא הול� בעצמו מקלי�

כי אי� גוזרי	 , ממילא מותר לגרור את הקט� בכרמלית, לא יבואו לשאת אותור הוא ש"� שהאיסור ברה"כתב שלדעת הר – ל"באה

  .ר"אבל לשאת אותו על הכתפי	 ודאי ג	 בכרמלית אסור כמו ברה, גזירה לגזירה

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

  

  'סעי� מב

כי דבר , מותר ליטלו מש	, והוא צרי� לאותו חפ*, 	 חפ* או שו	 דבר מונח על המעות או על שאר מוקצה בשבתא – בש� רבנו מאיר מרדכי

ולכ� מותר לגעת בשבת במעמד שלפני ארו� הקודש והנרות דולקי	 ועומדי	 . אבל ליגע בו מותר, מוקצה אינו אסור רק לטלטלו ממקו	 למקו	

  .ולכ� מותר לגעת בתנור של בית החור�. וני	 כ הרבה ראש"וכ. ובלבד שלא ינענעו, עליו

  .ו"שי ס' ועיי� זה עוד לעיל בס. ג"א בס"פ הרמ"וכ, ובלבד שלא יהא מנענעו אפילו במקצתו, ולכ� דבר שמוקצה מותר לגעת בו, ל"פסק הנ – מחבר

  .לקו האחרוני	 להלכהובתרו* נח? ג המוקצה שמא ינענעו"ו פסק המחבר שאסור להניח כלי ע"שי ס' הרי בס, ויש להקשות

  .מותר, אבל לצור� התר אחר, כגו� שכופה כלי לשמור אותו, אסר בנגיעה כשזה לצור� הדבר המוקצה – פ תרומת הדש�"ע מג� אברה�ז ו"ט

גולת שי מדובר על ביצת תרנ' וש	 בס, כל עוד שלא יבוא לידי נענועו, נגיעה במוקצה מותרת בכל אופ� – )שי' ס(ב "מ, דר$ החיי�, א"גר

  .שבקלות יכול לנענעה

  

  'סעי� מג

וכא� זה טלטול , כי טלטול אסור כשדרכו לטלטל כ�, מ אי� נראה לאסור"מ, פ שכוחו כגופו"ואע, י נפיחה"מותר לטלטל מוקצה ע – ל"מהרי

  .כלאחר יד שמותר

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

  

  'סעי� מד

ממנה ) �"רי –לא יחתו� (ולא יספות , )כי ראויי	 לכסות כלי(פת החבית שנכתתה היא ושבריה מותר לטלטלה בשבת מגו: תניא נמי הכי" – גמרא

  ".וא	 זרקה באשפה אסור, )משו	 מכה בפטיש(שבר לכסות בה את הכלי ולסמו� בה כרעי המטה 

התלישה הוא בכלל תיקו� כלי כמו כל דבר שמתקנו כי מעשה , לא יתלוש ממנו חרס לכסות בו או לסמו� בו, כלי שנתרועע – מחבר, �"רמב

  .בשבת לאיזשהו תשמיש

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

  .ש"ע, ו לגבי שברי כלי	 הראויי	 למלאכה"כמבואר לעיל בס, בלא שו	 תיקו� ודאי שמותר

  '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

משמע שמותר לטלטל את . 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"הכדור ביו

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

  .בכדור של ע*

  ]".בשבת[יש אומרי	 שהיו משחקי	 בכדור ו, יש אומרי	 מפני הזונות? למה חרב) ש	 מקו	(טור שמעו� " –) ה"פרק אחרו� דתענית ה( ירושלמי

כי בקלות נופל חו* לארבע אמות ויבוא , 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, לקחתו ויעבור על איסור טלטול
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  .שלכ� אסור ג	 לטלטלו, א"וכתב המג. ט"בשבת ויו) בי� של ניר ובי� של ע*(אסור לשחק בכדור פסק כאגור בש	 שבלי הלקט ש – 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 "לטלטלו ברה ואילו בשבת אסור, ר"ט מותר לטלטלו א� ברה"ביו, א"לדעת הרמ – משנה ברורה, מג� אברה�

  .משה

מ אי� למחות "ומ. ג ודאי אסור תמיד משו	 החשש שמא ישווה גומות"אבל ע, ג קרקע"כל המחלוקת כא� זה כשלא משחק ע – משנה ברורה

  .בנשי	 וקטני	 שמוטב יהיו שוגגי	 ואל יהיו מזידי	

  

  'סעי� מו

י החו	 יוצאי	 התולעי	 מהזרע ומוליד "שע, ועוד. משו	 שאסור לטלטלו, יו תולעי	 שעושי	 משיאסור לשאת תחת אצילי יד – מחבר, א"רשב

  .וזהו פסיק רישיה ומלאכת מחשבת הוא, חו	

  

  '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 , ול שתורת כלי עליובגד שעטנז אינו אסור בטלט – רבנו שמחה

משו	 , א את רבנו שמחה שמתיר"וכי, )ב"מ –אפילו לצור� גופו ומקומו (ז שאוסרי	 לטלטל בגד שעטנז "הביא את רבנו מאיר והאו – מחבר

  .ומשמע שפסק להתיר. ותורת כלי עליו, שמלבוש הוא

  .כי יש כלאי	 שראויי	 למשהו, אסר לטלטלו כי א	 לצור� גופו ומקומו – ש"שי

  .אסור בכלל לטלטלו אפילו לא לצור� גופו ומקומו – ב"מ, שאגת אריה, אליה רבה, א בש� האגודה"מג

  

  'סעי� מח

פ שזהו "ואע. וזה דבר פשוט, ת הזבובי	ובלבד שיזהר שלא להרוג א, שכלי הוא, מותר לטלטל מניפה בשבת כדי להבריח הזבובי	 – מחבר, כלבו

  .כא� מטלטלו לצור� גופו, כלי שמלאכתו לאיסור

  

  'סעי� מט

	 "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' שמתיר לכבד ריצפה מרוצפת בס, לשיטתו

  .בודאי שמכבדות אלו יהיו כלי שמלאכתו לאיסור, ב שאוסרי	 לכבד את הבית אפילו כשהוא מרוצ�"בסימ� שלז ס דברי הראשוני�ל

  .אפילו מחמה לצל, שמכבדות שמכבדי	 בה	 הקרקע מותר לטלטל	, 	"פסק כרמב – מחבר

	 בכלל כלי שמלאכתו לאיסור שמטלטלי	 אותו לצור� ולכ� המכבדות ה, פסק ש	 שאסור לכבד אפילו קרקע מרוצפת –) ב"שלז ס' ס(א "רמ

  .גופו ומקומו בלבד

  

  'סעי� נ

  .בשבת ולהפו� אותו ולהביט בו) שצופי	 בו בכוכבי	 –שמביני	 ממנו את חכמת התכונה (ב "מותר לטלטל את האיצטרול – א"רשב

ואפשר שג	 לטלטל דבר אחר מסוג זה , ופרושיה	 נפסקה שיטתו בסימ� שז שאסור לקרוא בשבת בשו	 ספר זולת ספרי הנביאות – �"רמב

  .ב"ה אצטרלו"וה, אסור

  .	 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 "מ, פ שמותרת מדידה של מצוה"ואע. כי נעשה למדידה, ויש לומר שזהו כלי שמלאכתו לאיסור, טלטול השעו� הסתפקו בדבר – ל"מהרי

מ יש לדמות את זה "מ, ג שמדידת הזמ� אי� היא מדידה גמורה"ואע. אמר לנו מדידת זמ� לימוד ודברי	 כאלו נחשבי	 למדידה של מצוה

  .הוא ממש מודד את הצלש, ובשעו� חול אפשר שיש לפקפק יותר! ?מי יבוא ויתיר, ומכיוו� שגדול הדור גמג	 בזה, למדידה

הא	 , י הצל שנוצר מחוליות יודעי	 מה השעה"בי� הוא שעו� חול ובי� שעו� שמש שע, ל לגבי מורה שעות"הביא את ספקו של המהרי – מחבר

ל כלי אבל לצור� גופו ומקומו ודאי שמותר לטלטלו ככ. [והרי השעו� הזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור, שמא הוא כלי מדידה, מותר לטלטלו

  ]שמלאכתו לאיסור

  .פשט המנהג לאסור – א"רמ

  .אבל שעוני קיר אסורי	 בטלטול, שעוני כיס שלנו מותר לטלטל	 – משנה ברורה
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  'סעי� נב

: והתנ�, מי אמר רבי יוחנ�: 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

הא , טעמא דאית בה פירי. בכלכלה מלאה פירות עסקינ�: ר יוחנ�"ואמר רבה בר בר חנה א. ד	 בנו והאב� בידו או כלכלה והאב� בתוכהנוטל א

ואגב הלבונה מטלטל המחתה , שנשארו מהלבונה וראויי	 להריח בה	(הכא נמי דאית בה קרטי� : ואמר, אשתומ	 כשעה חדא! לא, לית בה פירי

  ).טלי	 כלכלה ע	 אבני	 אגב הפרות שישנ	 ש	כמו שמטל, ע	 האפר

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) לא ראוי לעניי	 ולא יכולי	 לטלטלו, הבגדי	 שראויי	 בבית רבי שהוא עשיר

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

  

) טפחי	' על ג' כגו� שיירי מטלניות פחות מג, דברי	 פחותי	 שה	 מקצי	 מדעת	 ולא משתמשי	 בה	(� שמוקצה לעשירי	 "פסק כר – מחבר

  .ולא צרי� שיהיה מוקצה לכל, הוי מוקצה ג	 לעניי	) אצבעות' וגדול מג

אבל אלו , שדוקא אלו שבביתו נחשב הדבר כמוקצה ג	 כלפיה	, יש חילוק בזה בי� עניי	 שבביתו לעניי	 שחו* לביתו – שלטי גבורי�, ח"ב

  .שבחו* לא

וא	 העשיר הוא הבעלי	 והוא מקצה , אלא דוקא מי הבעלי	 של הדבר, 	 שחו* לביתואי� חילוק בזה בי� עניי	 שבביתו לעניי – ב"מ, ז"ט

אבל , ודוקא זה שגר בביתו שהוא נגרר אחריו, מותר העשיר לטלטלו, וא	 החפ* הזה שיי� לעני, החפ* הזה אסור לכל העניי	 שבעול	, מדעתו

ולכ� העשיר לא נגרר אחר העני ויהיה אסור , הבעלות ולא אחר הביתחלק ואמר שהכל הול� אחר ) מג כ(א "אבל החזו. [אסור, עשיר דעלמא

  ]בטלטול

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

  .לכל
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  טש' ס

  

  'סעי� א

כלכלה והאב� , )י"רש –ולא אסרו טלטול במקו	 סכנת חולי , א יטול את בנו יהיה חולהכי א	 ל(נוטל אד	 את בנו והאב� בידו " – גמרא

אבל , לא שנו אלא אב�, אלמא אמר רבא, אפילו דינר נמי, מאי איריא אב�, אי הכי. בתינוק שיש לו געגועי	 על אביו, אמרי דבי רבי ינאי...בתוכה

  .)קמב� :שבת קמא)". (כי זה לא סכנת נפשות(אתי אבוה לאיתויי , דינר אי נפיל ,לא אתי אבוה לאיתויי, אי נפלה לה, אב�! דינר אסור

  

והקשה ). ואי� בזה משו	 טלטול(שמא יטול את הדינר א	 הוא יפול , אפילו א	 ילד הול� ואביו אוחזו בידו אסור כשהילד מחזיק דינר – י"רש

  !וכ� שלא יסתכל עליו אפילו ולא שמענו דבר כזה, ירי	 את הדינר שמא, אסור אפילו לעבור לידו בלי להחזיק בו, כ"א, �"על כ$ רמב

  .ובאב� מותר ובדינר אסור, מדובר שהאב מחזיק את התינוק בידיו וכאילו מטלטל ממש את האב� או הדינר – �"רמב

. אבל א	 אי� לו אסור, )לא יטלנוכי יחלה א	 (והוא שיש לילד עצב א	 אביו לא יחזיקנו , שנוטל אד	 את בנו והאב� בידו, פסק כגמרא – מחבר

ואסור רק א	 , שזה בדינר מותר, �"א את דעת רמב"והביא כי. י"כדעת רש, ובדינר אסור אפילו א	 הילד מהל� ברגליו והאב רק נות� לו יד

כ ירי	 שוב את "ואח ,מוריד את התינוק שיגביהה, וא	 נפלה האב�. שאז זה נחשב כאילו מטלטל ממש את הדינר, יחזיק את הילד בידיי	 ממש

  .�"ל כרמב"ב בבאה"ופסק המ) ב"מ. (התינוק

  .שלא התירו איסור הוצאה, ר אסור"אבל להוציא את הילד ע	 האב� לרה, כל זה בחצר ומשו	 טלטול – ב"מ

  

  'ג� 'סעיפי	 ב

הכא בכלכלה מלאה פירות  :יוחנ�' אמר רבה בר בר חנה אמר ר ?תיהוי כלכלה בסיס לדבר האסור ,ואמאי...כלכלה והאב� בתוכה"... – גמרא

�  .נ בפירות המיטנפי�"ה ,בפירות המיטנפי� ,כדרבי אלעי אמר רב ?בידי	ונינקטינהו ולישדינהו לפירי ונישדי לאב�  .עסקינ

גופה  � דאב�עסקינ )שנפחת דפנה או שוליה( הכא בכלכלה פחותהאמר רב חייא בר אשי אמר רבא ) אלא( ]?)וישלי� האב� לבדה( ולינערינהו נעורי[

  .)שבת קמב". (נעשית דופ� לכלכלה

, ממלאי	 בה) היינו שהאב� חלק מהדלעת כמו שהאב� חלק מהכלכלה(א	 ממלאי	 בה ואינה נופלת , )דלעת יבשה(האב� שבקרויה " – גמרא

  .)שבת קכה". (וא	 לאו אי� ממלאי	 בה

מנער את הפרות לצדדי	 , אבל א	 היא שלמה, � משלימה אותהכ היא פחותה והאב"אא, לכ� אי� לטלטל כלכלה א	 האב� שבתוכה – �"ר

�  .ומשלי� את האב

  טור, ש"רא, �3"רמב, �"רי

 .אסור, וא	 היא שלמה ויש בה אב�, כי האב� היא דופ� לכלכלה, כלכלה נקובה שסת	 את הנקב שלה באב� מותר לטלטלה אפילו ריקה  .א

היינו רטובי	 כמו ענבי	 ותותי	 לא מנער אות	 , 	 פרות המטנפי	א	 יש ש, היתה הכלכלה שלמה ומלאה בפרות והאב� בתוכה  .ב

�וא	 הפרות לא ). והכלכלה בסיס לאיסור ולהתר(שבמקו	 הפסד לא גזרו , אלא מטלטל את הכלכלה ע	 האב�, הצידה ושופ� את האב

  .אסור לטלטל	, נפסדי	

�, האסורשהכלכלה אינה לבסיס לדבר , ורבא עושה אוקימתא חדשה, "ולינערינהו נעורי"היתה לה	 גירסא אחרת בדברי הגמרא בה מושמטת הקושיה של  – בית יוס

  .ויש שני תרוצי	 ולא פליגי, כי האב� משלימה את הכלכלה

ג "חר או עאלא לכלי א, שינער את הפרות לא לאר* שאז מטנפי	, אלא הגמרא הקשתה, "ולנערינהו נעורי"הוכיח מפרוש המשניות שכ� גרס את קושית הגמרא  – ח"ב

�אסור לטלטל את , וא	 יש לו כלי אחר. כי במקו� הפסד לא גזרו, לכ� א� אי� לו שו� כלי אחר מותר לטלטל את הכלכלה ע� הפרות. סודר ולא יטלטל	 ע	 האב

שינער , תוספות את השאלה הזוהקשה , לפי הכונה הפשוטה בגמרא שהקושיה היא שיזיז את הפרות בתו� הכלכלה. (כ היא חלק מהכלכלה"אא, הכלכלה ע	 הפרות

 .	 שזו ממש קושית הגמרא"ח ברמב"מבי� הב, ע"מה שתוספות שואל בפנ, ח"כ לפי הב"א. לכלי אחר

 .אפילו א	 הונחו הפרות בכונה ש	, ומותר לטלטל כ� את הכלכלה – בית יוס�  .ג

  מחבר

א	 האב� קשורה , ה אב� כדי למלא בה מי	ולכ� כלכלה שהיתה נקובה וסתמה באב� או דלעת שתלה ב, 	"פסק את הגמרות וכרמב  .א

, אסור לטלטלה, וא	 לא קשורה. כי האב� נעשית כדופנה של הכלכלה או הדלעת, )היינו מהודקת יפה או קשורה(יפה מותר לטלטלה 

 .כי הדלעת נחשבת כבסיס לדבר האסור

אבל א	 הפרות לא , ינער את הפרות יפסדוכי א	 , א	 יש אב� בתוכה מותר לטלטלה, כלכלה מלאה פרות רטובי	 כתאני	 ותותי	  .ב

שכל זה כשצרי$ לפרות , י"וכדבריו בב). ב"מ(ויחזור וית� את הפרות בכלכלה ויטלטל	 , וינער את כל הכלכלה ע	 האב�, יפסדו אסור

  .כדלקמ� לגבי אב� שעל פי החבית, מטלטלה כמו שהיא, אבל א� היה צרי$ למקו� הכלכלה, או לכלכלה

                                            
א "אש, דחו זאת האחרוני	ו. התנאי	' והיינו את כל ג, מיטנפי	שוג	 יש פרות , שמדובר שג	 האב� חלק מהכלכלה, ות פרשבפרוש המשני 3

�והעיקר כמשנה תורה שיש כא� שני דיני	 , ולכ� במשנה תורה חזר בו. לו ריקהמותר לטלטל אותה אפי, כי ברגע שהאב� חלק מהכלכלה, לומר כ
 .שוני	
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, אבל א	 הפרות נמצאי	 בסלי	 קטני	 בכלכלה, פ� יפלו לאר*, אי� צרי� ללקט את הפרות מ� הסל בידו – 4תוספותפ "מג� אברה� ע

 .יטלטל רק את הסלי	 בידו מתו� הכלכלה

  

  'סעי� ד

נוער את הכר , מעות שעל גבי הכר. מגביה ומטה על צדה והיא נופלת, היתה בי� החביות. האב� שעל פי החבית מטה והיא נופלת מאליה" – משנה

  ".וה	 נופלי	

  :)שבת קמב". (אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור, לא שנו אלא בשוכח, אמר רב הונא אמר רב" – גמרא

  

א� הניח על דעת , אסור לטלטלו בי� א	 רוצה לטלטלו בשבת ובי� א	 לא, משמע מדבריו שמניח דבר מוקצה לכתחילה – �"רמב, .)נא( י"רש

  .כבר הכל נאסר, שבתשישארו ש� בכניסת ה

אבל א� מניח , מ שישאר ש� הרבה זמ�"זה רק כשמניח ע, ת חידש שמה שאסרנו במניח מוקצה שהוא בסיס לדבר האסור"ר –.) נא( תוספות

? כיצד הוא עושה, טומני	 בגיזי צמר ואי� מטלטלי	 אות	"והוכחת	 מ .ג"פ ספר התרומה והסמ"וכ. אי� זה נחשב כמניח, מ לטול בשבת"ע

  .ומדובר שמראש שכטמ� לכתחילה רצה לטלטל	 בשבת ומותר, "וער את הכיסוי וה� נופלותנ

ולכ� אינ	 , אלא להטמי� את הקדרה, כי גיזי הצמר לא נועדו לכסות את הקדרה, שבגיזי צמר הדי� שונה, י יענה על הוכחת התוספות"רש(

  )החביתנחשבי	 כבסיס לדבר האסור כמו אב� על פי חבית שמטרתה לכסות את 

  

ומדוקדק . כבר נחשב כשוכח, אבל א� הניח קוד� לכ� ושהה ש� בערב שבת, זה רק כשהניח בערב שבת, כל מה שאסרנו במניח – תרומת הדש�

שמספיק ששכח בב� , י"לפי זה כתב הב". (ששכח האב� עליו בב� השמשות: "י"וכ� מדברי רש, 5"אבל א	 הניח בערב שבת"שכתב  �"מהרמב

  )א	 הניח ביו	 שישי לכתחילה השמשות אפילו

כי מיגו דאתקצאי , זה אפילו א	 ניטלה האב� בצורה כלשהי, כשהניח את האב� שנעשתה החבית בסיס לדבר האסור ואסורה בטלטול – �"רמב

  .מותר לטלטל את החבית או הכר, ולכ� א	 הונחה האב� בשבת וניטלה בשבת. לבי� השמשות איתקצאי לכולי יומא

  

 י"וכרש. וא	 היא בי� החביות מגביהה ומשלי� את האב�, כמשנה וכגמרא שא	 שכח אב� או מעות מטה את החבית או את הכרפסק  – מחבר

שרק א	 הניח על דעת שישארו ש	 כל השבת , א את דעת תוספות"והביא כי. שא	 הניח על דעת שישארו ש	 בכניסת השבת אסור, �"וכרמב

  .עשה בסיסאבל א	 הניח כדי ליטול אינו נ, אסור

שי ' ס –בי� לצור� גופו ובי� לצור� מקומו (אסור לטלטלו , אפילו א	 ניטל הדבר האסור, שבמניח, )י ובי� לתוספות"בי� לרש( א"והדגיש הרמ

  .מ ליטול בשבת"ב במקו� הפסד כתוספות שאפשר לטלטל א� הניח ע"ופסק המ. שנעשה בסיס לדבר האסור, )ז"ס

  

כי אי� אד	 אוסר את של , ומותר לנער את המעות מהכר באופ� זה, אינו נעשה בסיס לדבר האסור, על של חברוא	 הניח דבר מוקצה  – א"רמ

  .אסור, שא	 הניח זאת לטובת חברו, ב"והדגיש המ. חברו שלא מדעתו

  מג� אברה�

 .ב"פ המ"וכ. אסור, שא	 רוצה לטלטל את הכר כדי שלא יגנבו המעות, פסק כרבנו ירוח	 .1

י צרי� לכוו� בפרוש שישארו ש	 "אבל לב. [הרי הוא כשוכח, שא	 הניח בחול ולא התכוו� שישארו בשבת ונשארו, ש�פסק כתרומת הד .2

 .בכניסת השבת כדי שיהיה כבסיס לדבר האסור

ששק מטלטל� שיש בו מעות מותר , א"שי בש	 הרשב' וכ� איתא בס. א	 מניח בדר� אקראי מותר לטלטל כדי� שכח ולא נחשב כמניח .3

  .ב במקו� הצור$"פ המ"וכ) ולא כתרומת הדש� שחלק על זה. (לולטלט

 .חלק וכתב שדינו כמניח וכתרומת הדש� – ז"ט

  .ח"שיא ס' א	 מטלטל את החבית או הכר בגופו ולא בידיו מותר אפילו כשהניח לכתחילה וכדלקמ� בס – ב"מ

  

  די� פמוט לקידוש שמונח לידו דבר התר

הרי הוא הניח את הנרות על דעת שיהיו ש	 , כ"טלטל המפה אחמ העול	, ת על מפה שיש בה לח	 משנהמדוע כשמדליקי	 נרו, ז"הקשה הט

  ?ואי� מטלטלי	 את המפה לאחר הקידוש, הוי בסיס לדבר האסור, י"המחבר שפסק כרש ולפי, בכניסת השבת

אמנ	 לפי זה צרי� להתיר לטלטל ג	 את . מניחד ליטול בשבת אינו נקרא "שהעול	 מקל כדעת תוספות וספר התרומה שא	 הניח ע ל"אלא שי

  .י"רעט אסר המחבר כדעת רש' ואת זה בס, ככל כלי שמלאכתו לאיסור, הנר עצמו שהדליקו בו לצור� גופו ומקומו

כ יש לתמוה אי$ אנשי� נוהגי� לטלטל את המפה "וא, י"א החמירו בזה כדעת רש"ע והרמ"ז שאי� להקל במנורה אחר שהשו"ומסיק הט

  .כי אתקצאי לבי� השמשות ולכולי יומא, חת לנרותשמת

                                            
כי , ואי� זה דומה לכלכלה, נוטל את הטהורה, שכתוב בגמרא שא	 הטהורה למעלה והטמאה למטה, פרות תרומה טהורה לגבי. תוספות קמב 4

ובכלכלה מדובר שכול	 יחד ולכ� נוטל את כל , כא� מדובר שפרות הטהורה בתו� כלי	 קטני	 תו� הסל הגדול ונוטל את הכלי	 הקטני	
 .ע בגמרא"וע .נוטל רק את הסלי�, סלי� קטני�שא� הפרות מונחי� ב, ה כא�"כ ה"א. הכלכלה

 .כי אפילו יו	 חמישי נקרא ערב שבת, לכאורה ראיה זו אפשר לדחות 5
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כ לפי זה יש להתיר ג	 במפה "וא. במקו	 הפסד יש לסמו� על התוספות וספר התרומה ולהתיר א	 התכוו� לטלטלו במהל� השבת – מג� אברה�

  .פ המשנה ברורה"וכ. לצור� הפסד מרובה

, שהנר הונח ש	 באקראי, ברור למה מטלטלי	 את המפה שתחת הנר, חא שמניח באקראי לא נקרא מני"לפי מה שפסק המג – משנה ברורה

  .ובמקו	 הפסד מרובה יש לסמו� על זה. ואי� זה נקרא מניח כלל, כ בא באינו יהודי ומזיזו"ואח

  

  'סעי� ה

שבת ". (תני רבי חייא בר רבוכ� , אבל לצור� מקומו מטלטלי	 ועוד� עליו, יוחנ� לא שנו אלא לצור� גופו' אמר רבה בר בר חנה אמר ר" – גמרא

  :)קמב

  .מותר, א	 זה צור� מקומו, שאפילו כשהניח והיה ש	 בב� השמשות שאסור לטלטל, נראה מדבריו – רבנו ירוח�

�וכ� . אבל כשהניח אסור, שאז מטלטל ג	 בלי ניעור, מה שמותר לטלטל לצור� מקומו זה רק כששכח את האב� או את המעות, בפשט – בית יוס

  .ואז ג	 לצור� מקומו אסור, משמע שכל הסוגיה עוסקת רק כששכח ולא כשהניח מדעת, "שמדובר על שכח... לא שנו"שכתב , י"פרוש רשמוכח מ

  )ז"שי ס' ע לקמ� בס"וע. א	 זה לצור� מקומו יכול לטלטל ג	 בלא ניעור, )כגו� ששכח(שכשמותר לנער , פסק כדבריו בבית יוס� – מחבר

  

  :הלכות נוספות[

  :ירוח� רבנו

 .אסור לטלטל הכר בעוד� עליו, מעות שעל הכר וחושש שיגנבו  .א

שא	 זה , וכתב תרומת הדש�) רסו' ע לעיל בס"וע. (ואסור אפילו לומר לגוי, פותח חור בכיסו ומניח למעות ליפול אפילו א	 יש ש	 כתבי הקודש, א	 מצא מעות בכיסו  .ב

שי ' ע לקמ� בס"וע, ר"אמות ברה 4א� אסור ללבוש את הבגד שמא יטלטלו , כי אי� המעות על עיקר הכלי, לומותר לטלט ,כי הוא תפור לחוד, שאינו חלק מהבגדכיס 

  ].ז"ס
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  יש' ס

  

  'סעי� א

) שלא נאכל חי(דכוורי , )כי נאכל חי(שרי לטלטולי ) בשר מליח שתלוי לייבוש(האי תליא דבישרא : אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא

  :)שבת קמ". (אסור

וכל זה לדעת , והוי מוקצה מחמת מיאוס, מפני שריחו גרוע ואד	 מסיח דעתו ממנו, ואסור, מדובר בע* שתולי	 בו בשר לייבוש – �"רמב, �"רי

  .שמעו� שלית ליה מוקצה מחמת מיאוס' אבל אנחנו פוסקי	 להלכה כדעת ר, שמחמירי	 במוקצה מחמת מיאוס 6יהודה' רב הסובר כר

  .יהודה' וכל זה כרב הסובר כר. אסור, וכ� עלי	 שריח	 רע והבהמה לא אוכלת	, ותר תמיד לטלטלו ושל דגי	 אסורבשר תלוי מ – �"רמב

  .שמעו� שלא מחמירי	 במוקצה מחמת מיאוס' ל כר"כי קי, פ שהכל מאוס מותר לטלטלו"אע, שע* שתולי	 בו דגי	, פסק שלא כרב – מחבר

  .ג	 מחמה לצל מותר לטלטלספק א	 רק לצור� גופו ומקומו או  – ג"פמ

  

  'סעי� ב

שמעו� מוקצה היכא דלא דחהו ' כי לית ליה לר. חטי	 שזרע	 בקרקע וביצי	 שתחת תרנגולת מהו: יוחנ�' בעא מיניה ריש לקיש מר" – גמרא

הואיל והוקצה , וא דולקשמעו� אלא שמ� שבנר בשעה שה' אי� מוקצה לר: ל"א? היכא דדחיה בידיי	 אית ליה מוקצה או דילמא לא שנא, בידיי	

  .שמעו� אלא גרוגרות וצימוקי	 בלבד' אי� מוקצה לר: אמר רב יהודה אמר שמואל)...שמא יכבה(הוקצה לאיסורו , למצוותו

ג	 דחה בידיי	 (שמעו� אלא גרוגרות וצימוקי	 בלבד ' אי� מוקצה לר: ל"א? שמעו� מהו' פצעילי תמרה לר: שמעו� בר רבי מרבי' בעא מיניה ר

  )שמעו�' משמע שג	 רבי סובר כר.) (שבת מה)". (	 לא חזווג

כגו� חטי	 שזרע	 ולא , אפילו לא גמר להתבשל, שאי� שו	 אוכל שהוא מוקצה בשבת, פ הגמרא"הסיקו ע – ש"רא, �"רמב, �"רי, י"רש

חו* , כל אלו אינ	 מוקצי	 ,שמ� שיוצא מתחת הקורה בשבת וכ� תמרי	 ושקדי	 המוכני	 לסחורה, השרישו או ביצי	 שתחת התרנגולת

  .לא חזו וג	 דחיה בידיי	: שבזמ� שמייבשי	 אות	 ה	 מסריחי	 ויש בה	 תרתי לרעותא, מגרוגרות וצימוקי	 בלבד

�א	 יש מאותו "ה "ד: י בביצה כד"ומוכח כ� מרש. אבל מחובר הרי הוא מוקצה, זה רק בתלוש, שמעו� דבר מאכל' כל מה שמותר לר – בית יוס

�והרי הוא , והרי הישראל כמי שהסיח דעתו ממנו לגמרי, כתב שגוי שהביא מתנה לישראל בשבת אסור לו להשתמש בו שמא לקטו בשבתש, "המי

  .עדיי� אסור בטלטול משו	 שהקצה זאת מדעתו, ולכ� אפילו במקרה שלא היה בידו ללקוט. מוקצה

  

וחד אמר , נר יש�, ומאי ניהו, שמעו� לבר ממוקצה מחמת מיאוס' כרחד אמר בכל השבת כולה הלכה , פליגי בה רב אחא ורבינא" – גמרא

אבל מוקצה , נר שהדליקו בו באותה שבת, ומאי ניהו, )דחהו בידיי	(שמעו� לבר ממוקצה מחמת איסור ' במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כר

  .)שבת קנז...". (שמעו� מודה' מחמת חסרו� כיס אפילו ר

  .).שבת נד" (כל הנרות מטלטלי	 חו* מ� הנר הדולק בשבת: שמעו� אומר' ר. בל לא יש�א, מטלטלי	 נר חדש" – משנה

 .ואי� לו די� מוקצה מחמת מיאוסשמעו� מותר לטלטל נר שכבה ' ולכ� לר, פ המשנה"הלכה כדברי המקל בי� רב אחא ורבינא ע – ש"רא, �"רי

הקצה אותו מדעתו וג	 רק שמעו� מודה שאסור , ד להיגמר בתו� השבתאבל נר גדול שלא עתי, וכל זה בנר קט� שדעתו שיגמר באותו יו	

  .להשתמש בו כגרוגרות וצימוקי	

  

  .אסור בטלטול – ג"מרדכי בש� סמ: מוקצה מחמת נולד

  .פ שיש מתירי	 יש להחמיר כאוסרי	"ואע. כי דחהו בידיי	, אסור בטלטול כדאיתא בגמרא – ג"מרדכי בש� סמ :מוקצה מחמת איסור

  

  :הטור והבית יוס� וכ$ נפסק במחבר, המרדכי, ש"הרא, �"הרי פ"שמעו� ע' פ שיטת ר"ההלכה ע פסיקת

מותר , כ"הוא יהיה ראוי לשימוש אחא	 , פ שנאסר בב� השמשות"אע )כל אוכל תלוש שהוא( דבר שהוא כלי או אוכל – כלי� ואכלי�  .א

מכיו� שראויי� , פ שהסיח דעתו מה�"שאע, 'נגולת וכדביצי	 שנמצאי	 תחת התר, 7כגו� חיטי	 שזרע� ולא השרישו, בטלטולו

  .מותר לטלטל	, לאכילה

  .אחרת דינ	 כגרוגרות וצימוקי	, דוקא כשלא היו מכוסי	 בעפר, לגבי זרעי	 – ב"מ

ו� וא	 התכו. פ שמזיז עפר"שצנו� שטמ� באר* ומקצת עליו מגולי	 ולא השריש וג	 לא התכוו� לזריעה נוטלו אעח נפסק "שיא ס' ובס

 .כ כא�"משא, וש	 מדובר שכיסה כבר את הזרעי	 בעפר. לזריעה אסור

 .ומטלטלי	 אותו לצור� גופו ומקומו, כ אסור לטלטלו מחמה לצל"ג כלי שמלאכתו לאיסור  .ב

כדי� מוקצה מחמת , אבני	 ומעות שאי� לה	 שו	 שימוש אסור לטלטלו, כגו� צרורות, אוכלדבר שאינו כלי או  – מוקצה מחמת גופו  .ג

 .ופוג

 .שח' וכדלעיל ריש ס, פ הגמרא לעיל"אסור בטלטול ע – מוקצה מחמת חסרו� כיס  .ד

                                            
 .מחצלות שעשויות לספינות לכסות פרקמטיא שבתוכ�(שרב אסר לטלטל כרכי דזוזי , :קנו שבת 6
 .כי א	 השרישו חייב משו	 עוקר 7
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כגו� , או כל דבר שהסיח דעתו ממנו לגמרי, כגו� נר גדול שלא יגמר, כלי או אוכל שלא יהיו ראויי	 לשימוש במהל� השבת – הסח דעת  .ה

ש מודה "ג	 ר, ודחה אות� בידיי� )בזמ� בי� השמשות( לא ראויי� למאכל: היינו תרתי, גרוגרות וצימוקי	 שהעל	 לגג לייבוש

כי ראויי	 לאכילה ג	 , אבל חבושי	 ואפרסקי	 מותר וכל שאר מיני פרות מותר( .כי האד	 הסיח דעתו ממנו לגמרי, שאסור לטלטלו

  )א	 הניח	 לייבוש

פ "שאע, והטע� הוא. אסור, צימוקי	אפילו היה אוכל בענבי	 עד שחשכה והותיר והעלה אות	 לגג לייבוש לעשות אות	  – ב"מ

 .הסיח דעתו מה� אפילו בעוד� ראויי�, כיו� שבמש$ השבת לא יהיו ראויי� לאכילה, שעכשיו ה� ראויי� לאכילה

אול� להלכה , ולכ� נר קט� שעתיד להיגמר באותה השבת מותר לטלטלו לאחר שכבה, שמעו� מותר לטלטלו' לר –מוקצה מחמת איסור   .ו

 .רעט בזה' ע בס"וע. שמעו�' לא כרד, אסור לטלטלו

שמעו� ' דלא כר" מגו דאתקצאי"אבל להלכה אומרי	 , שמעו� לא אומרי	 דבר זה ולכ� הנר מותר' לר –מיגו דאתקצאי לבי� השמשות   .ז

� .וכפי שיבואר לקמ

הדגישה ש	 הגמרא שאלו , פ שג	 צרורות שבחצר ראויי	 לכסות כלי"ואע. ש מותר לטלטל מנורת נפט לאחר שנגמרה כי ראויה לכסות בה כלי"שלר. ומוכח מדברי הגמרא בד� מו[

  .]ש מותר כי אי� מוקצה מחמת מיאוס"ולר, אבל מנורת נפט היא כלי, ולכ� אסורי	, אינ	 כלי	

  

  ?חפצי נכרי שהסיח דעתו מהם בבין השמשות האם נאסרים ליהודי

וכיו� , 	 מקצה מדעתו כלו	"כי אי� העכו. (גרוגרות וצימוקי	 שבידו מותרי	והיינו שאפילו , אי� די� הכנה בגוי – כלבו� וה"רפ ה"א ע"רמ

  .ה באיסור נולד הדי� כ�"וה) א"מג –שמוכ� לאיש אחד מוכ� לכל 

א מדברי	 שהיו ראויי	 "וכתבו שדברי הרמ, מפקפק מאוד בהתר זה במקרה שבבי� השמשות לא היו ראויי	 למאכל – ז"ע גר"שו, בית מאיר

  .א חזוחזו ול: קצת

' ע בס"וע. אסור אפילו בשל גוי, אבל א	 היה מחובר או מחוסר צידה ותלשו הגוי או צדו בשבת, שכל זה מדובר בתלוש, פסק כבית יוס� – ז"ט

  .ב"פ המ"וכ. שכה

	 הדליק אבל א, כ בנר הזה"מותר לישראל להשתמש אח, א	 הגוי הדליק נר לצור� עצמו ודלק בבי� השמשות וכבה, א"לפי הרמ – ל"באה

  .נעשה בסיס לכל השבת, לצור� הישראל

  

  'סעי� ג

לא , אי דלא אחזי, אחזי, אי דאחזי בי� השמשות? היכי דמי? יש מוקצה לחצי שבת או אי� מוקצה לחצי שבת: בעי מיניה רב הלל מרבא" – גמרא

  :)ביצה כו. (אי� מוקצה לחצי שבת: ל"א, איכא דאמרי...יש מוקצה: ל"א? מאי. והדר אחזי, והדר אחדי, דאחזי, לא צריכא? אחזי

הלכה וכ שזפת	 השמש ושוב היו ראויי	 "ואח, כגו� שנדחו בשבת כי ירד עליה	 גש	 ותפחו, מדובר בדברי אכילה – �"ר, ש"רא, א"רשב

  . כי בדרבנ� הולכי	 אחר המקל, כלישנא בתרא שאי� בה� איסור טלטול

אמר רב מטה שיש עליה מעות אסור : "וכ� איתא בגמרא. לישנא קמא ובי� ללישנא בתראבי� ל מוקצה לחצי שבתבו אי� , טלטולובדבר של 

  :)שבת מד". (והוא שלא היו עליה כל בי� השמשות, אי� עליה מעות מותר לטלטלה, לטלטלה

מותר , ר ונתק� בשבתוחז, כ"שדבר שהיה ראוי לשימוש בי� השמשות וארע בו קלקול אח, פסק כגמרא וכראשוני	 שפסקו כלישנא בתרא – מחבר

  .אסור, אבל דבר שהיה אסור בבי� השמשות. בי� באיסור טלטול, לטלטלו בי� באיסור אכילה

  

  :די� אזמל של מילה אחר המילה

  .כי לא הוקצה בבי� השמשות, ג שאינו צרי� לו יותר השבת"מותר לטלטלו ולהצניעו אע – $"ש, ש"יש, )ב"רסו ס' ד ס"יו(א "רמ, רבנו ירוח�

ומה שהתיר רבנו ירוח	 הכוונה , כי בבי� השמשות הוא היה מוקצה מחמת חסרו� כיס, אזמל של מילה אי� לטלטלו אחר המילה – ז"ט, ל"מהרי

  .שיצניעו אותו באותו חדר שהוא מל ש	 שלא יאבד

  .רמותר לטלטלו עד שיביא אותו למקו	 המשתמ, א� כתב כל עוד מחזיק את האזמל בידו, ז"הסכי� ע� הט – א"מג

  .א� החמיר יותר וכתב שיש מיד לזרוק אותו, $"ז והש"הסכי� ע� הט – א"גר

א להקל בדיעבד כשהניח את הסכי� "וסמ� על הרמ, א שלאחר המילה יצניענו באותו חדר כל עוד הוא בידו"ז והמג"כט ריע להחמירהכ – ב"מ

  .מידו ויש חשש שיגנב

  

  ?ורת מוקצההא� חל עליו ת, די� כלי שייחד אותו בשבת לסחורה

מ קצת הסתפק "מ". הדר אחזי"נחשב הדבר כ, וכשרוצה להשתמש בו שוב, פסק שהכלי אינו מוקצה כיו� שבי� השמשות לא היה מוקצה – כ"שש

  .א במקרה שזרק אותו לאשפה הא	 כא� זה כ� מוקצה או שרק בהקצה לסחורה אינו מוקצה"הגרשז

  

  'סעי� ד

  :)ביצה כו...". (מותר, ואי� הבעלי	 מכירי	 בו והאמר רב כהנא מוקצה שיבש"... – גמרא

  .שמותר, הלכה כתלמוד שלנו, אסור, ג שבירושלמי נקטינ� שמוקצה שיבש ואי� הבעלי	 מכירי	 בו"אע – �"ר
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מדי�  הרי זה נאסר, משמע שא	 יבשו רק בשבת עצמה( ויבשו כל בי� השמשות, ולכ� גרוגרות וצימוקי	 שהעל� לגג ליבש�, פסק כגמרא – מחבר

  )הקצה אות	 מדעתו, ולא אומרי	 שבגלל שלא ידע. (מותר, אלא נודע לו לאחר מכ�, פ שלא ידע מזה כלל"אע, )נדחה בידי	

  

  'סעי� ה

, דאחזו ולא אחזו, לא צריכא... לא יאכל מה� עד שיזמי� מבעוד יו	, והעל� לגג לעשות מה� גרוגרות, היה אוכל בענבי	 והותיר: ש"ת" – גמרא

  :)ביצה כו". (לא גלי דעתיה, לא אזמי�, אזמי� גלי דעתיה, ינשי דאכלי ואיכא אינשי דלא אכלידאיכא א

  .הזמנה לא מועילה, דברי	 שאינ	 ראויי	 לשו	 אד	 והזמינ	 – ארחות חיי�

גרוגרות וצימוקי	  אבל, )כגו� גרוגרות וצימוקי	 שהתייבשו קצת(שהזמנה מועילה לדבר שחלק יאכלו וחלק לא יאכלו , פסק כגמרא – מחבר

  .והרי ה	 כאבני	 ועפר שמוקצי	 מחמת גופ	, הזמנה לאו מילתא היא, פ שהזמינ	"אע, שאינ	 ראויי	 כלל לשו	 אד	

  

  די� גמרו בידי אד�

כי , 	וזה מותר מדי� גמרו בידי אד, מותרי	 בטלטול, כ בשבת היו ראויי	"ואח, תמרי	 שנתנו עליה	 מי	 מערב שבת ולא היו ראויי	 – כלבו

  .לקחו טע	 מהתמרי	

�כי ראינו שרק גרוגרות וצימוקי	 אינ	 , למעשה התיר הבית יוס� את התמרי� האלו! שהרי אי� זה גמרו בידי אד	, הקשה על דבריו – בית יוס

  .ואלו נחשבי	 ראויי	, ראויי	 בי� השמשות

  .ב"פ המ"וכ. נחשב כגומרו בידי אד	, צמו בודאותוכתב שכל דבר שיתוק� מע, שדחה את הבית יוס�, הביא בש� הלבושי שרד – ז"ט

  

  ?הא� מותר לטלטל בגדי� שהיו רטובי� שהתייבשו

  .אסור לטלטל	 שמא יסחט –) מו' שא סע' ס( א"רמ

מ להטפיח אסור לטלטלו א	 היה "כתב שחלוק שטופח ע' ק סג"שח ס' ובס. אבל מי	 מועטי	 מותר, דוקא א	 היו ספוגי	 ממי	 מרובי	 – ב"מ

  .בבי� השמשות משו	 מגו דאתקצאי כ�

  .ל"ב דוקא בחו"ואולי כונת המ. והוי גמרו בידי אד	, י שמ�  הסת	 זה יתייבש בשבת"ע למה נאסור בא"נשאר בצ – כ"שש

  .כ בלוית ח�"וכ. א הוא אינו מוקצה"י עשרה בנ"וכתב שמכיו� שבגד רטוב מותר לטלטלו ע, כ"הסכי� לשש –) פא' א ס"ח( מנחת יצחק

אלא מדי� גזרה שמא יסחט וזה , כי האיסור בטלטול הבגד הרטוב אינו מדי� מגו דאתקצאי, ב"כתב להחמיר כמו המ –) ה' א סי"ח( נדברואז 

  .קיי	 ג	 באר* ישראל

  

  'סעי� ו

  :)שבת מב". (וכ�ואי� נאותי	  ממנו לפי שאינו מ� המ, מותר, וא	 נתנוה מבעוד יו	, אי� נותני	 כלי תחת הנר לקבל בו את השמ�" – משנה

  ...אבל כופה עליה את הכלי שלא תשבר, פ שאמרו אי� נותני� כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה"אע, אמר רב חסדא" – גמרא

עשויה להטיל ביצתה באשפה ואינה עשויה להטיל ביצתה במקו	 מדרו� והצלה מצויה התירו והצלה  קסבר תרנגולת? ט דרב חסדא"מ ,אמר רבה

  .התירו שאינה מצויה לא

כ� אי� , כש	 שאי� נותני	 כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה: ר יצחק"א...משו� דקא מבטל כלי מהיכנו, היינו טעמא דרב חסדא, רב יוס� אמר

שמכיו� (ומשני בשצרי� למקומו , מיתיבי כל הני תיובתא.קסבר אי� כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת. כופי� עליה כלי בשביל שלא תשבר

  .)מג � : שבת מב)". (אפילו לכסות מוקצה, יכול לטלטלו לאיזה מקו	 שירצה, את הכלי לצור� מקומו שמטלטל

  .שאסור לבטל כלי מהיכנו, וכפרוש רב יוס�, הלכה כרב חסדא – �"ר, ש"רא, �"רמב, �"רי

  )ת יוס� דבריוודחה הבי. יצחק' והלכה כר, אבל בכלי לא, רק בתינוק מתירי	 להניח עליו ככר או תינוק – מרדכי(

שכיו� שיכולי	 לרדת , כפי שתרצה הגמרא כבר ויש לתר&? הרי כשעולי	 מבטל כלי מהיכנו, שח ראינו שמותר לכפות סל לפני אפרוחי	 כדי שיעלו וירדו בו' הרי בס, ולכאורה קשה(

דמיגו דאיתקצאי לבי� , כפי שתרצה הגמרא, זה כאשר שהו ש	 בבי� השמשות, ומה שאסור באפרוחי	, כ בשמ� וביצי	 שלא ירדו"משא, הכלי יחזור להיות מותר בשימוש, בעצמ	

  )איתקצאי לכולי יומא, השמשות

  

  )פ ירושלמי"ע. (זה רק באופ� שהכלי לא נוגע במוקצה, מה שמותר לכסות מוקצה ע	 כלי – ד"ראב, ש"רא

. שאולי יש לחשוש שמא יטלטל את הביצה ע	 הכלי, ותר&? הרי מותר לגעת במוצקה ובנולד כשלא מנענע�, ותמה על דברי� אלו המגיד משנה

שא	 נוגע בו , אבל בסת	 מוקצה, לכ� אסור ג	 ליגע בו, שכיו� שנחת הכלי על הביצה היא לצור� הביצה, ותר&, ובתרומת הדש� כתב שזה דחוק

  .מותר, זה לא לצור� המוקצה, או מניח עליו כלי

  

  .ובלבד שלא יגע בו, אבל מניח עליו כלי, � כלי תחת דבר שאסור בטלטול כדי שיפול לתוכושאסור לית, וכראשוני	, פסק כגמרא – מחבר

כ בסת	 נגיעה במוקצה שאינה "משא, כי הוא לצור� המוקצה, שאסור לכלי לגעת במוקצה, הביאו את תרוצו של תרומת הדש� – א"מג, ז"ט

  .לצור� דבר המוקצה שמותר

שיש חשש קט� יותר , אבל לא בדבר כבד יותר, ל שיש לאסור במנורה או בביצה"י, א יטלטלנו הכלישמ, מ"לפי תרוצו של המ – מחצית השקל

  .שיוזז המוקצה
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, ג	 כשזה לצור� המוקצה, יש להוכיח שמותר תמיד לגעת במוקצה, שיא שמותר לסו� את המת בשמ�' פ ס"וכתב שע, ל"חלק על כל הנ – א"גר

אבל , בדבר קל, כשיש חשש שמא הכלי יטלטל את המוקצה, שאסור לכלי לגעת במוקצה, מ"& המוהעיקר כתרו. וזו משנה ערוכה  בד� קנא

  .ב"פ המ"וכ. שאינו מתנדנד מותר, בדבר שאינו קל

  

  'סעי� ז

אסור ) כי יוחדה לכ�, אפילו בחול(הניח עליה מעות , מטה שיחדה למעות: אמר רב יהודה אמר רב, אלא אי איתמר הכי איתמר" – גמרא

והוא שלא היו , אי� עליה מעות מותר לטלטלה, יש עליה מעות אסור לטלטלה, לא יחדה למעות. מותר לטלטלה, לא הניח עליה מעות, הלטלטל

  :)שבת מד". (עליה כל בי� השמשות

רב שבת נאסר כי א	 הונח בע(י נכרי "זה כשהניח לכתחילה ואפילו הונח בשבת ע, מה שאסור לטלטלה כשלא ייחדה ויש עליה מעות – תוספות

 �שמנער את המעות מהמטה והיא , שט' ולעיל בס: כבר נפסק בד� קמב, אבל כששכח, )ואז אפילו אי� עליה מעות אסור" מגו דאתקצאי"מדי

משו	 , אסור להשתמש במיטה, שא	 הניח עליה מעות אפילו סילק�, שמעו� במיטה שיוחדה למעות' מודה ר, שמעו�' פ שהלכה כר"ואע. מותרת

  .מקפיד עליה ומייחד לה מקו	שאד	 

נידונת ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר , במיטה שיוחדה למעות ושהיו עליה מעות מבעוד יו	 וסילק�, לפי זה – י בדעת תוספות"הגהות אשר

  .אבל מחמה לצל אסור, והוא שכרגע אי� עליה מעות, לטלטלה לצור� גופו ומקומו

אבל . (כשלא היו ש	 בבי� השמשות, א	 אי� עליה מעות מותר לטלטלה, ד את המיטה ובי� לא ייחדפסק שבי� ייח – רבנו ירוח�, �"רמב, �"רי

' שרב סובר כר, �"הרו ש"ו הראוהסביר) א שמתיר לצורכי	 אלו"ולא כהגה, א	 היו בבי� השמשות אסור בטלטול אפילו לצור� גופו ומקומו

  .כ מותר לטלטל אותה"ג, ולכ� אפילו יחד את המיטה למעות, שמעו�' סובר כר, � שלא פסק כרב"והרי, יהודה שיש מוקצה

  

או שהיו עליה מעות בבי� ) כגו� שהניח הגוי את המעות לדעת ישראל על המיטה(שמיטה שיש עליה מעות , 	"� וכרמב"פסק כרי – מחבר

� המעות שה� מוקצי	 מחמת גופ�כי המיטה בסיס לדבר האסור ומקבלת את די(אסור לטלטלה אפילו לא לצור� גופה ומקומה , השמשות( ,

אבל א	 לא מונח עליה מעות כרגע וג	 לא היו מונחי	 המעות בזמ� בי� , ה לכל דבר התר שמונח עליו איסור"וה, "מיגו דאתקצאי"משו	 

מותר , המיטה וכשייחד את, ודלא כתוספות. (אפילו ייחד את המיטה למעות מבעוד יו	 וסילק� קוד	 בי� השמשות, מותר לטלטלה, השמשות

  )א וכדלקמ�"מג –לטלטלה רק לצור� גופה ומקומה 

שמנער את המעות , שט' כבר ראינו לעיל בס, אבל א� שכח, י הגוי לדעת הישראל"את המעות או שהונחו ע זה כשהניח בכונה כל – ב"מ, ז"ט

  .ה מהמיטה"וה, מהכר

, אסור לטלטל בשבת ארנק של כס�, לכ�. 	 בי� השמשות אסור לטלטלופ שסילק� קוד"אע, שא	 ייחד את הכלי למעות, פסק כתוספות – א"רמ

מותר , א� כרגע אי� עליו מעות, מ ג� ביחד"אבל מ. וביטל אותו מלהיות ארנק של כס�, כ עשה בו חור למטה"אא, פ שאי� בו עכשיו כס�"אע

  .לטלטלו לצור$ גופו ומקומו

אסור אפילו לצור$ גופו , שא	 יחד את המיטה מבעוד יו	 למעות או את הארנק, והוכיח מרוב הראשוני	, א"חלק על הרמ – מג� אברה�

זה כי הוא , א להתיר"ומה שכתב הגה. ויש להחמיר. כי המטה או הארנק נידוני� כמוקצה מחמת חסרו� כיס, פ שאי� בו כרגע מעות"אע, ומקומו

כי , זה רק לצור$ גופה ומקומה, י� עליה מעות אפילו יחדשאפילו לשיטת	 שמותר לטלטל את המטה א	 א, 	"� והרמב"סובר כדברי הרי

כי ה	 מחשיבי	 את המיטה כמוקצה מחמת , אסור אפילו לצור� גופו ומקומו, אבל לאוסרי	 כשיחד, המיטה נידונת ככלי שמלאכתו לאיסור

  .חסרו� כיס

  .ור� גופו ומקומו ואינו מוקצה מחמת חסרו� כיסמותר לטלטלו לצ, א שכל עוד שאי� בכיס מעות"פ עוד אחרוני	 להקל כרמ"פסק ע – ב"מ

  

  די� כיס התפור בבגד

ר "מותר ללבוש את הבגד אפילו ברה א� הוציא את המעות, מכיו� שעיקר הבגד עומד ללבישה, כיס התפור בבגד – א"רמ: א� הוציא את המעות

  ).א"מג(

כי מכיו� שהמעות לא מונחי	 על , )פילו כשהמעות עליו בלא ניעורא(מותר לטלטל את הבגד  – א"רמ: את המעות )או הכניס בכוונה( א� שכח

  .לג שזה אסור' שא סע' ר כפי ונפסק בס"אמות ברה' שמא יצא ד אבל אסור ללבוש אותו, הבגד לא נעשה בסיס לדבר האסור, עיקר הבגד

  .א$ אסור לתת ידיי� בכיסי�, התיר לטלטל את הבגד אפילו הניח לכתחילה – ב"מ

  מג� אברה�

ה א	 "וה. ג	 א	 הכיס הוא לא חלק מהבגד, יעשה כ�, מ א� יכול לנער את הבגד ולהוציא את המעות מהכיס"בכ, �"לדעת הרמב .1

פ "וכ. ר"שמא ישכח ויצא לרה, אלא שלכתחילה אי� להניח בו, מותר לטלטל את הבגד ולא רק כששכח, הניח בכונה את המעות בכיס

 .ב"המ

כי , אסור לטלטל את הבגד, אבל א� הכיס היה מלא מעות וקשור לבגד, פ שהוא לא חלק ממנו"ד אעכל זה כשפיו של הכיס תפור לבג .2

אסור לטלטל את , )שאפשר להוציא אותה והיא לא חלק מהשולח�(ה כשיש מעות במגרה שבשולח� "וה. הכיס הוא כלי בפני עצמו

�  .כ יש על השולח� ג	 דבר המותר"אא, השולח

ולכ� , הרי היא כבסיס לדבר האסור ולהתר, אבל מגרה ללח	 וסכיני	 שבמקרה הניחו ש	 מעות, ת למעותדוקא במגרה המיוחד – ב"מ

  .אבל את השולח� מותר, אסור לטלטל את המגרה
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  'ט�'סעיפי	 ח

ת הגחלי	 שלו כי צרי� א(אגב קיטמיה ) כלי נחושת שמביאי	 בו אש(הוה מטלטלינ� כנונא , כי הוינ� בי רב נחמ�: אלא אמר רבא"... – גמרא

  .)שבת מז". (ג דאיכא עליה שברי עצי	"ואע, )לכסות רוק או צואה

  :נחלקו הראשוני� מדוע מותר לטלטל את הכנונא

מ מדובר שהסיקו את האש בכלי מערב "מ, פ שיש שברי עצי	 בכנונא וזה לא ראוי לכלו	"שאע, החידוש פה – מ"מ, ש"רא, תוספות, י"רש

הסיבה  ,ש בתשובה"והדגיש הרא. ולכ� מותר לטלטל, הוי ככלכלה והאב� בתוכה, כניסת השבת מוכ� לשימושוהיו הגחלי	 מוכני	 ב, שבת

אבל א	 , זה כשצרי$ לאפר או למקו� הכלי, וכל מה שמותר. א לטלטל את הגחלי	 ללא הכלי וללא העצי	"זה כי א, שמותר לטלטל את הכנונא

  .ויטול את הכנונא, 	ינער את העצי	 והגחלי, צרי� רק את גו� הכנונא

כי כיו� שהכנונא , ואפילו א	 האפר והעצי	 לא ראויי	 לכלו	 מותר לטלטל את הכנונא, מדובר שהסיקו את הגחלי� בשבת – �"� בש� רמב"ר

� "ודחה הר. והאפר ושברי העצי� בטלי� אגבה, שהיא ראויה לתשמיש, שהכנונא מותרת בטלטול, לא היתה בסיס לדבר האסור בכניסת השבת

  .דבריו

  .כי היא נחשבת כגר� של רעי, פ שיש בה שברי עצי	"מותר לטלטל את הכנונא אע – �"רמב

  

  .)שבת מז". (בגלילא שנו: אמר אביי? שאסור לטלטל, ושוי� שא	 יש בה שברי פתילה: מיתיבי" – גמרא

' ואסור לטלטלו א� לר, ולכ� הנר נעשה בסיס לה	, י	ולכ� לא בטל, שברי הפתילה חשובי	 לה	 כי אי� בגדי פשת� מצויי	 לה	, היינו – י"רש

�  .כי הולכי	 אחרי הדבר החשוב, שמעו

ולכ� אסורי	 בטלטול א� , לכ� שברי הפתילה לא בטלי	 לשמ� וחשובי	 ממנו, ופרש שמדובר שבגליל היה לה	 הרבה שמ�, י"חלק על רש – ת"ר

  .כי שברי הפתילה הוא דבר חשוב, שמעו�' לר

ונראה . ע"וצ. ובנשמת אד	 כתב שלא הבי� דבריו מני� לקח זאת. ל חשוב לו"שכתב שההתר צ, תב שהבי� שהטור הבי� כתוספותי כ"הב – טור

אבל כששניה	 אינ	 חשובי	 , ואפילו א	 שניה	 חשובי	 אסור, צרי� שהאיסור יהיה דבר חשוב כדי לאסור, י"שלרש, להסביר את המחלוקת

וחייבי	 , מ אסור"מ, לא חשובי	 כלל, משמע שאפילו א	 שניה	 האיסור וההתר, שמ� ופשת� לרוב שפרש שהיה לה	 ת"אמנ� לר. מותר

  .שההתר יהיה חשוב והאיסור לא

   

, מותר בטלטול, גחלי	 ושברי עצי	) י"כרש( מבעוד יו�כמו מחתה שיש עליה , פסק כגמרא שכלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר – מחבר

שא� , ש"וכרא). ואפילו ה	 שוי	 בחשיבות	 אסור(אחרת אסור , )וא	 שוי	 אסור(יותר ) א"מג( לוי� להיות חשוב שהדבר המותר צר, ת"וכר

ורק כשצרי� לגחלי	 או את , )א"מג –צ לנער "א, וא	 יש לו הפסד בניעור(את האפר מהמחתה ויטלטל את המחתה  ינער, צרי$ את גו� המחתה

  .יטלטל אות	 ע	 המחתה, מקו	 המחתה

 שאסור לטלטל בי� א� שניה� חשובי� ובי� א� שניה� אינ� חשובי�, מ שהבאנו בדברי תוספות האלו"כנפק) 'ק ל"ס( צ פסק"ב בשעה"מה

  .ורק כשיש אחד חשוב יותר מותר

  

, ול	כי זה כדבר חדש שלא היה בע, אסור לטלטל את המחתה, א� הוסק האפר בשבת ונהיה בשבת ראוי לשימוש – משנה ברורה, מג� אברה�

כי איסורו מדרבנ� ומחזיקי	 את התערובת כיבש ביבש שבטלה , בטל ברוב רגיל, ר שהוסק אתמולבאפאותו האפר שהוסק בשבת וא� התערב 

  .דוקא שלא היה ניכר קוד� שהתערב אחרת יש לאסור מדי� דבר שיש לו מתירי�, וכל זה .ואי� להחמיר בו בששי	, ברוב רגיל ולא כלח בלח

  א"רמ

 .ינער ולא יטלטלנו ע	 ההתר, א	 יכול לנער את האיסור, ליבאופ� כל .1

הוי בסיס לדבר האסור לכל , ובבי� השמשות עמד האיסור, כ"אבל א	 ההתר הונח אח, כל זה כשההתר עמד ע	 האיסור בבי� השמשות .2

  .ולא יועיל יותר כלו	, השבת

הכלי לא , כ נפל לכלי האיסור"ואח, א היה עומד כלו	אבל א	 בבי� השמשות ל, דוקא א	 היה האיסור מונח בבי� השמשות – ז"ט

כי זהו מוקצה לחצי שבת , אבל מותר להניח התר כדי להתירו בטלטול, וכל עוד שיש עליו איסור אסור לטלטלו, נעשה בסיס לכלו	

  .כפי שנפסק לעיל, שאינו מוקצה

  

  דין תיבה ובתוכה מעות

  .א	 המעות אינ	 עיקר, כ� מטלטלי	 תיבה שיש בה אוכל ומעות, לי	כמו שמטלטלי	 כנונא אגב הגח – � מרוטנבורג"מהר

אסור לטלטל אפילו כדי , אבל א	 הניח בתיבה בשבת עצמה דבר המותר, ה כל דבר המותר בטלטול"אלא ה, לא רק אוכל – הגהות מיימוניות

ז בבי� השמשות נעשתה התיבה בסיס לאיסור שא, ש"אלא מה שמותר זה רק א	 היה דבר ההתר מונח ג	 בער, להציל מהשרפה או מהמלכות

  .ולהתר יחד

  .שא	 המעות אינ	 עיקר מותר לטלטל את התיבה, ל"פסק את הנ – מחבר
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  יאש' ס

  

  'ד�'ג�'ב� 'סעיפי	 א

ו מניח עליו ככר א: רב חנינא בר שלמיא משמיה דרב אמר, הופכו ממיטה למיטה: רב יהודה אמר שמואל, מת המוטל בחמה: איתמר" – גמרא

, )רב(שמיה טלטול ) כלאחר יד(ס טלטול מ� הצד "מ, דלית ליה, כי פליגי, היכא דאיכא ככר או תינוק כולי עלמא לא פליגי דשרי. תינוק ומטלטלו

  ).שמואל(ומר סבר לא שמיה טלטול 

אי דאיכא ככר , היכי דמי. ליקהשמעתי שמצילי	 את המת מפני הד: אמר רבי יהודה ב� לקיש. אי� מצילי� את המת מפני הדליקה: לימא כתנאי

ומר , דמר סבר טלטול מ� הצד שמיה טלטול, אלא לאו בטלטול מ� הצד פליגי, יהודה' מאי טעמא דר, אלא דליכא! ק"מאי טעמא דת, או תינוק

, אי לא שרית ליה, ושמתו� שאד	 בהול על מת, יהודה ב� לקיש' והיינו טעמא דר, ע טלטול מ� הצד שמיה טלטול"דכ, לא? סבר לא שמיה טלטול

שבת ". (יהודה ב� לקיש במת' הלכה כר, ר יוחנ�"א, ר אסי"א, ר יהודה ב� שילא"א) אבל מפני החמה אי� להתיר, יכבה את הדליקה. (אתי לכיבויי

  .)מד�:מג

  

  דין מת המוטל בחמה

  .הלכה שטלטול מ� הצד שמיה טלטול – ש"רא, �"רי, תוספות

יטלטלו אותו אגב , אבל א	 לבוש, מצריכי	 ככר או תינוק לטלטל מת מפני החמה זה רק כשהוא ערו	מה ש – ר אביגדור"מרדכי בש� הר

  .הבגדי	

�אלא אפילו , פ שמותר להניח על המת לא רק ככר או תינוק"ואע, כי בגדיו של המת בטלי	 לגביו, כתב שלא משמע כ� מכל הפוסקי	 – בית יוס

  .אבל כסותו כ�, לגביו מ כלי שנתו� עליו לא בטל"מ, כליו של מת

  

יניח ) או חפ* אחר שמותר בטלטול(א	 יש לו ככר או תינוק , שמת המוטל בחמה ורוצה לטלטלו לצל כדי שלא יסריח, פסק כראשוני	 – מחבר

מ� הצד שמיה כי טלטול , אסור לטלטלו כללאחרת , )ו מה עושי	 כשאי� אפשרות להביאו לצל"ועיי� לקמ� בס( ורק באותה רשותעליו ויטלטלנו 

  .טלטול

. מטלטלו אגב בגדיו, שא	 המת לבוש, ר אביגדור"א את הר"וכי, שמותר להניח עליו את אחד הכלי	 שהוא לבוש בו �"א את הרמב"והביא כי

  .ב אסור אפילו לדחו� אותו ע	 מקל או משהו כזה"תינוק וכיו, שא	 אי� ככר, ז"והוסי� הט

א לקמ� בארנו "אבל לרמ, אלא חושש שמא יסריח ולכ� החמיר דוקא באותה רשות, � לא הסריחלפי המחבר מדובר שעדי – א"פ הרמ"ע ב"מ

  .ח להקל"פ הב"וכ, מותר להוציאו לרשות אחרת, שאפילו קרוב להסריח

ור מ בטלטול סת	 אס"מ, א שמתיר להוציא לכרמלית"זה אפילו לדעת הרמ, מה שכתוב כא� שבלא ככר או תינוק אסור לטלטלו כלל – ל"באה

א משו	 "וי. וא� א	 אי� לו לא פלוג, י ככר או תינוק"אבל טלטול יעשה ע, א באופ� אחר"כי הוצאה א, אפילו באותה רשות ללא ככר או תינוק

  .שטלטול חמור מהוצאה

  .ל"א שטלטול חמור לפי הסבר אחד בבאה"כ לרמ"כ למחבר הוצאה חמורה מטלטול והיא הותרה רק לצור$ החיי� משא"א

  

אבל בגדיו , שהרי יקבר בה	, כי אד	 מבטל אות	 מדעתו, שתכריכי המת בטלי	 לגביו, ודחה את דחייתו, י"הביא את דחית הב – ה�מג� אבר

ודוקא . ולכ� ה	 אינ	 מוקצי	 ומטלטלי	 את המת אגב בגדי	 אלו, כי הרי יפשיט אותו מבגדיו וילביש אותו תכריכי	, הרגילי� אינ� בטלי�

, ולכ� היו מוקצי	, כי בגדיו של דוד היו חשובי	 ואסור לכל אד	 ללובש	, י ככר או תינוק"שיטלטל את אביו המת עאצל דוד נאמר לשלמה 

  .כ בבגדי כל אד	"משא

ז אסור לטלטלו ללא ככר "ובכ, כי מסתמא הגמרא דברה במת לבוש, וכתב שה	 דברי	 דחוקי	, ל דחה את תרוצי המג� אברה	"בבאה – ב"מ

  .שהמת צרי� לתשמיש גופו שעליו, ועוד. או תינוק

  

כי , שאינה נעשית בסיס למת, יטלטלו אגב המיטה של המת, תינוק או כל דבר אחר אסור לטלטל מפני החמה, מדוע א	 אי� ככר, א"והקשה רעק

  .ע"ונשאר בצ? המת לא צרי� לה

  

  דין מת שרוצים להצילו מפני הדליקה

שמותר משו	 , זה רק בטלטול מ� הצד, ש לטלטל מת מפני הדליקה כשאי� עליו ככר או תינוקיהודה ב� לקי' מה שהתיר ר – רבנו יונה, �"רי

  .שמא יכבה את הדליקה

, אבל א	 יש לו יותר ממיטה אחת, וכל זה כשאי� לו אלא מיטה אחת. מותר לטלטל באופ� רגיל את המת – מרדכי, �"ר, ש"רא, �"רמב, י"רש

  .מטלטלי� בהתר, כי כל מה שאפשר לטלטל בהתר, יניח ככר או תינוק, לו ככר או תינוקה א	 יש "וה. יכול להפו� ממיטה למיטה

המיטה אינה  – בעל המאור. נעשתה בסיס לדבר האסור, אחרת, ש מותר לטלטל את המיטה"א	 היה חי ביה – ש"רא :די� המיטה שהמת עליה

  .כי המת אינו זקוק לה כלל, ש"בסיס לדבר האסור אפילו היה מת בביה
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וא	 , וא	 אי� יניח על מיטה אחרת והוי טלטול מ� הצד, שא	 יש ככר או תינוק יניח עליו, 	"וכרמב, יהודה ב� לקיש' פסק כגמרא וכר – מחבר

  .וכל זה באותה רשות. אי� יטלטלו כמו שהוא

לכ� כתבו שאפילו לרשות אחרת ! מתו ש כא� שאד	 בהול על"וכ, הרי משו	 ביזיו� מותר אפילו לכרמלית, ע בזה"תמהו מאוד השו – ז"ט, ח"ב

שאפילו באותה רשות צרי� לחפש כל , ע בזה"וכונת השו, )וא	 צרי� כדי להוציא לכרמלית ככר או תינוק עיי� לקמ�( מותר להצילו מפני הדליקה

שמא יבוא לכבות מתו�  ,אבל א	 אי� דר� אפילו המחבר מודה בזה שמטלטלו לכרמלית מפני הדליקה, דר� התר לטלטל לפני שמטלטל כרגיל

  .ב"וכעי� זה כתב ג	 המ. שהוא בהול על מתו

  )כ כשהסריח להוציא לכרמלית"מזה שהתיר אח, א כתב שהמחבר חזר בו"הגר(

כי רק , ואי� להקשות מביזיו� המת, כ אסור לטלטלו לחצר אחרת"וא, "בחצרא	 נפלה דלקה "	 שכתב "הדי� מדויק מדברי הרמב – מג� אברה�

דילמא אתי "מטע� , ולכ� אי� להתיר כא� משו� הוצאה, כ"אבל כשנשר� אי� ביזיו� כ, א בי� החיי	 יש ביזיו� משו	 כבוד החיי	כשהמת נמצ

  ".לכיבויי

  

  כגון שסרח, מת המוטל בבזיון

". תעשה שבתורה�שדוחה את לא, משו	 שגדול כבוד הבריות, שרא רב נחמ� בר יצחק לאפוקיה לכרמלית, ההוא שכבא דהוה בדרוקרא" – גמרא

  )ולקמ� נראה שרבנו ברו� ממגנצא חולק. (שמדובר היה במת המוטל בביזיו�, י"ופרש רש:) שבת צד(

  

  ?אי$ להוציאו

  .כדי שלא יעבור ג	 על איסור טלטול בנוס� על הוצאה, י שמניח עליו ככר או תינוק"מדובר שמוציאו לכרמלית ע – רוב הראשוני�, י"רש

. ויתק� איסור טלטול א� ישביח את איסור ההוצאה, כדי שלא יוציא יותר דברי	, מוציאו לכרמלית ללא ככר או תינוק – א"� בהו"רמב, �"רמב

ומשו	 כבוד , שמעו�' כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה לדעת ר, י תינוק"� עיהיה מותר כ$ להוציאו אפילו לרשות הרביש, �"הוסי� הרמבו

  .ר"ה שמותר להוציאו ברה"א� ה, א היה מקרה בכרמליתובגמר. המת התירו איסור דרבנ� זה

, ז כתב"והט. ע"צ? ר"והתיר להוציא ע	 תינוק לרה, אי� אסר להוציא לכרמלית ע	 תינוק משו	 שמרבה בהוצאה, � בזה"ויש לתמוה על הרמב

  .מושמדובר בתינוק גדול שנושא את עצ א כתב"המג. י תינוק כי מיני בני אד	 טפל	 אחד לשני"שהתיר ע

  .ולא איסור דאורייתא, כי רק איסור דרבנ� התירו משו	 כבוד המת, מותר להוציאו לכרמלית בלבד – רבנו חננאל

  

  :הדי� כשהמת עומד להסריח

  .כדי שלא יסריח ויתבזה, אחרת מותר כבר להוציאו לכרמלית, יפנוהו לש	, א	 יש לה	 מקו	 אחר לפנותו – טור, �"ר, :)מג(י "רש

כמו מת המוטל , אלא רק בחצר כשיש עליו ככר או תינוק, אחרת אסור להוציאו, מותר לטלטלו לכרמלית, חר שסרח ממשרק לא – �"רמב

  .בחמה

  

  ?לאיזה צור$ מותר להוציאו

  .י ככר או תינוק"אבל לצור� כהני	 או דבר אחר כגו� כהני	 אסור לטלטלו ע, דוקא לצור� המת – הגהות מיימוניות

  .ר לטלטל את המת לצור� כהני	י גוי מות"ע – ל"מהרי

  

כי א� משו� , י אמירה לגוי ולהביאו לבית קרוביו"להורידו ע �"והתיר הרא, הביא מעשה שהיה שהביאו מת בספינה והתבזה ש	 – מרדכי

  .ש שמותר לומר לגוי להורידו"כ, ביזיו� התירו טלטול בידי ישראל ממש לכרמלית

, שהסיפור בגמרא ע	 רב נחמ� בר יצחק היה להציל מת מדלקה ולכ� היה מותר להביאו לכרמלית ואמר, �"הרא חלק על – רבנו ברו$ ממגנצא

כ לא "למה סדרו שיוה, כ"שא, ועוד. ולכ� אסור לטלטלו מחמה לצל, אבל משו	 ביזיו� יש לדמותו למת המוטל בחמה שטלטול מ� הצד אסור

והגמרא דברה במציל מ� , כ שאמירה לגוי אסורה במת כמו טלטול מ� הצד"ע אלא! ?הרי מותר לומר לגוי להצניע את המת, יחול צמוד לשבת

  .הדלקה

, ל"כ י"ולגבי יוה, ולכ� מותר לומר לגוי להזיז את המת, י הגמרא"	 וכמו שפרש רש"הלכה כרא – שבלי הלקט, בית יוס�, מ"הגה, מרדכי

  .א� לטלטלו מותר, שלהתעסק בצרכי המת אסור לומר לגוי

  

  הלכה

יצאו , וא	 ה	 יכולי	 לצאת, מותר להוציאו לכרמלית, שמת שנמצא בבית וסרח ומתבזה בי� החיי	 וה	 מתבזי	 ממנו, 	"פסק כרמב – מחבר

שמוציאו ללא ככר או תינוק למעט , �"א את הרמב"וכי, י ככר תינוק"שמותר להוציאו רק ע י"א את רש"והביא כי. ה	 וישאירו אותו ש	

כ בתינוק שהוא "משא, כי אינו טפל למת, י ככר"ולא ע, א"מג( גדול קצתי תינוק "ר ע"שמתיר להוציאו לרה �"רמבא את ה"וכי, באיסורי הוצאה

  .מטע	 שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה) מי� אד	

  .ר"יטלטל ג	 בלא זה א� לא לרה, וא	 אי� לו, י ככר או תינוק לכרמלית כמו מת המוטל בחמה"הלכה כדעת ראשונה שמטלטל ע – ב"מ
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  א"רמ

 )שהחמירו כא� יותר, א"מג(י ככר או תינוק "ורק ע. שמותר לטלטלו לכרמלית ה כשעומד להסריח"שה� "י ור"א את רש"הביא כי .1

2. �  .שמותר לומר לגוי לטלטלו, פסק כמרדכי וכבית יוס

ז אסור "ולפי. ה לא התירואבל מלאכות בגו� המת כגו� לקברו זה איסור תורה ואת ז, כי כרמלית כול	 יודעי	 שזה מדרבנ� – א"מג

 .מ עיקרה מהתורה ואסור"מ, פ שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה"כי אע, ר"לומר לגוי לטלטלו לרה

שמותר לומר לגוי לטלטל את המת א	 זה לצור� כהני	 וכ� לצור� מצוה או חתונה משו	 שזהו שבות דשבות לצור� , ל"פסק כמהרי .3

  .א	 זה לא לצור� המת, י ככר או תינוק"אבל לישראל בעצמו אסור אפילו ע, מצוה

, )ב"מ(אפילו א	 הוא בבית הכנסת , א לחייב את הקרובי	 להוציא את המת"א� א, י טלטול מ� הצד מותר לצור� כהני	"ע – א"מג

 .ל בזה"ואכמ, כ יש ש	 כה� חולה שלא יכול לצאת מהבית"אא

  

  'סעי� ה

ורק , י שהופכו ממיטה למיטה"שהמת מונח עליו מותר לטלטל את המת מ� הצד עא	 צרי� למקו	 המת או למיטה  – מחבר, רבנו ירוח�

  .מניח עליו ככר או תינוק, כשמטלטל את המת לטובתו של המת

  

  :)שבת קמב". (לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד" – גמרא

  .כי רק במת התירו בזה, ינוק לא יפה ה	 עושי	י ככר או ת"לכ� אות	 שמטלטלי	 מנורה שהדליקו עליה בשבת ע – ש בש� רב נסי� גאו�"רא

  .פסק כגמרא – מחבר

כמו מדוכה שמטלטלי	 אותה , אבל כלי שמלאכתו לאיסור מותר אגב ככר או תינוק, שכל זה במוקצי	 מחמת גופ	, הסביר את המחבר – ז"ט

שמטלטל כלי שיש בו שברי עצי� , מותר, שי' בסשא� האיסור בטל מחמת ההתר כמו , ז"אול� הדגיש הט. פ כלי היא"כי עכ, אגב השו	 שבה

  .כ כא�"משא, כי שברי העצי� בטלי� לגחלי�, וגחלי� אגב הגחלי�

פ מה שהוא כתב בתשובות ומובא "ל מותר ע"הרי מנורה היא כלי שמלאכתו לאיסור וצ, מדוע אסר במנורה, ש"על הרא ז"אול� הקשה הט

אי� לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור ג� א� יש עליו ככר או , ז"ולכ� לדעת הט, ש עיקר"ראז שפסקי ה"לכ� פסק הט? ה"שח ס' פ ס"ונפסק ע

  .ה"שח ס' ולא כס, כ זה לצור$ גופו ומקומו"אא, תינוק

  

  'סעי� ו

: יר שמואל בר יהודה וכ� תנא שילא מר"דא? מאי היא. ואי� עושי	 מחיצה למת בשביל מת, עושי	 מחיצה למת בשביל חי, ר הונא"דא" – גמרא

, זה מביא מיטה ויושב עליה, ח	 לה	 מלמטה, )שיצטערו ויביאו מיטות(א ויושבי	 בצדו "באי	 שני בנ, )ויש חשש שיסריח(מת המוטל בחמה 

וזה זוק� מיטתו ונשמט , זה זוק� מיטתו ונשמט והול� לו, מביאי	 מחצלת ופורסי	 עליה	, ח	 לה	 מלמעלה, וזה מביא מיטה ויושב עליה

  :)שבת מג". (נמצאת מחיצה עשויה מאליהו, והול� לו

כי אסור לעשות , אבל להביא מראש את המיטות לצור� הצל אסור, כ את המחצלת שיניחו מעליה"צרי� שיביאו קוד	 את המיטות ואח – י"רש

י המחצלאות שמעל "ע, וכ יזקפו את המיטות ויעשה האוהל מאלי"ואח, לכ� קוד� יביאו את המחצלות על ראש�, אוהל עראי לכתחילה בשבת

  .המיטות

והאוהל ... א ויושבי	 בצדו"שמת המוטל החמה ואי� לה	 מקו	 לטלטלו או שלא רצו להזיזו ממקומו באי	 שני בנ, י"פרש אחרת מרש – �"רמב

שזוק� את  ומה שכתוב, י המחצלאות בלבד"האהל נעשה ע, כלומר. ג הקרקע"ששתיה� סמוכות זו לזו ושתי קצותיה� ע, י המחצלאות"נעשה ע

והבאת המיטות היא . י המחצלאות שעל המיטה"שלא יראה כעושה אוהל ע, שצרי$ להסיר את המיטה לאחר הבאת המחצלאותהיינו , המיטה

ועכשיו כשהביאו מחצלאות , י מיטות"שהרי קוד	 ניסו להתגונ� ע, אלא כדי להג� מהחו	, כדי להראות שהבאת המחצלאות היא לא לצור� אהל

  .מיטותסילקו את ה

  .השמיטו די� זה – ש"רא, �"רי

  

�ולכ� צרי� ליצור את המחיצה לצור� , "אי� כלי ניטל אלא לצור� דבר הניטל"ד "היא למ, הרי כל האוקימתא הזו של הגמרא, והקשה הבית יוס

לעשות את המחיצה לחי ולא  	 והטור פסקו שצרי�"כ מדוע הרמב"א, שי שכלי ניטל ג	 לצור� דבר שאינו ניטל' אבל אנחנו פוסקי	 בס, החי

  )ש די� זה"� והרא"ואולי משו	 כ� השמיטו הרי(? ישירות למת

�משו� טלטול , נ"א$ לדיד� אה, הטע	 הוא משו	 טלטול, יצחק שאי� כלי ניטל אלא לדבר הניטל' שלרב ששת שפרש את ר, ומתר& הבית יוס

א ויעשו את המחיצה לעצמ	 זה "כלומר עיקר הצור� שיבואו שני בנ, המת אלא שעשית אוהל לא הותרה לצור$, היה מותר ג� לצור$ המת בלבד

אבל לצור� החי , כי לצור� המת לא התירו אפילו איסורי דרבנ�, שמפני המת לבד לא התירו עשית אוהל כזה, רק משו	 הבעיה של עשית אוהל

�  .כ

  .מותר רק לחי ולא למתזה מפני שפשוט לה	 היה שאוהל עראי , ש השמיטו די� זה"� והרא"ומה שהרי

, במת מחמירי	 יותר, אבל כפי שכתב תוספות, כל זה בסת	, שאפילו לדיד� שפוסקי	 שכלי ניטל לצור� דבר שאינו ניטל, ז תר&"אמנ� הט

  .וחוששי	 שמא יטלטלנו בהדיא, כי אד	 בהול על מתו, פ שמותר מצד הדי�"ועושי	 הכר אע
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ומביאי	 , א ויושבי	 בצדו"י� לה	 מקו	 לטלטלו או שלא רצו להזיזו ממקומו באי	 שני בנשמת המוטל בחמה וא, 	"פסק כרמב – מחבר

או (כ יכולי	 לזקו� את המיטות וללכת "ואח, כי ה	 עומדות על הקרקע, והמחצלאות יוצרות את האוהל, כ מחצלאות מעליה	"ואח, מיטות

  )	"פ הרמב"א ע"מג –כ "להסיר	 אח

  

  'סעי� ז

ומטילי	 אותו על החול שימתי� , שומטי	 את הכר מתחתיו. ובלבד שלא יזיז בו אבר, סכי� ומדיחי	 אותו, רכי המתעושי	 כל צ" – משנה

  .)משנה שבת קנא)...". (שלא יוסי� להיפתח ויסריח(קושרי	 את הלחי , )מלהסריח(

� אסור להעצי	 עיניו של המת בשבתולכ. כי אז מזיז את האברי	, אבל אסור לקשור את הלחי לסגור מה שנפתח, פסק כמשנה – מחבר.  

, י ככר או תינוק"ואז מותר ע כ היה מאוס ביותר בעיני רואיו"אא, י ככר או תינוק אפילו לרחו* אותו"אסור לטלטל את המת ע – מג� אברה�

  .	 אסור"ואפילו לומר לעכו

  

  'סעי� ח

  .)קמא". (מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדי� מנענעו בידו קש שעל גבי המטה לא ינענענו בידו אלא מנענעו בגופו וא	 היהה" – משנה

כי החלק העליו� רחב ועוקצו שלמטה יצא ללא טלטול (מלמעלה למטה שרי ) צנו� שמניחי	 בקרקע להשתמר(האי פוגלא : אמר רב נחמ�" – גמרא

, אמר רב אדא בר רבא). וטלטול מ� הצד אסור ,כי למטה נמצא החלק הרחב את העלי	 וא	 יוציאו יטלטל עפר(מלמטה למעלה אסיר , )העפר

בריש .) שבת קמא". (מ"ש, מ טלטול מ� הצד לא שמיה טלטול"ש...אבל מנענענו בגופו, ג המטה לא ינענענו בידו"הקש שע: תנינא, אמרי בי רב

  .כפי שמובא לקמ�, רב נחמ� חזר בו מדבריו אלו" כל הכלי	"פרק 

שרב נחמ� אסר זאת והחשיב זאת כמניח לכתחילה לכל השבת שאסור , מ ליטלו בשבת עצמה"ת הצנו� עמדובר היה שהניח א –.) קכג( תוספות

  .ל שאז מותר לטלטל מ� הצד כמו שוכח"וקמ, אפילו בטלטול מ� הצד

  .אחרת אסור לגמרי לתולשו, כ מדובר בצנו� שלא השריש"כמו –.) קמא( תוספות

  

מנער את הכר וה� נופלות , וכ� שמעות שמונחות על הכר, מוכח שטלטול מ� הצד אינו טלטול הקשו מהמו� גמרות בה� – ש"רא, תוספות, �"רי

�הרי מוכח שלא מהמו� , כ אמרנו שהלכה שטלטול מ� הצד שמיה טלטול במת המוטל בחמה"ומדוע א). כשנשכחו(פ חבית "וכ� אב� ע, מעליה

  ?מקומות

, שמטלטל את המת עצמו מ� הצד כדי להיטיב עמו, כגו�, א לצור$ הדבר האסורכשהושכל מה שאסור טלטול מ� הצד זה , לכ� חידשו הראשוני�

מ שיוכל לשתות "או ניעור האב� ע, כגו� ניעור המעות לצור� הכר ולא לצור� המעות, אבל טלטול מ� הצד של דבר אסור לצור$ דבר המותר

 �פ "וכ. מותר, י הזזת עפר"והוצאתו ע, .)וקמא: שבת נ( 8ליו מגולי	וכ� צנו� שנטמ� באר* ומקצת ע, )שט' לעיל בס(מהחבית ולא לצור� האב

  .מ"� והמ"הרמב

  

מטלטלו בגופו , ג המיטה ורוצה ליישרו כדי שיהיה לו נוח לשכב עליו"הרי מהמשנה הזו מוכח שקש שע, ש בש� רבנו יונה"אמנ� הקשה הרא

  ?הצד אינו טלטול ג	 לצור� דבר המוקצהכ טלטול מ� "וא, )והוא מוקצה שהוא עומד להסקה, י הכת�"היינו ע(

שש	 , � תר&"והר. כ הטור"וכ, ולכ� זה דומה לטלטול מ� הצד לצור� דבר המותר, שש	 אי� טלטול כלל אלא בגופו כלאחר יד, ש"ותר& הרא

  .א לעשות זאת ללא טלטול הקש"וא, מ שיוכל לשכב עליה"הטלטול הוא לצור� המיטה ע

�מ ליטול "אבל במניח ע, מ ליטול בשבת עצמה כדלעיל"זה רק בשכח או בהניח ע, לטול מ� הצד לצור� דבר ההתרמ מה שמותר בט"מ – בית יוס

  9.אחר השבת אסור

  .כי אי� אוכלי	 נעשי	 בסיס לדבר האסור, לגבי אוכלי	 הוא חולק עליו – דרכי משה

  

   מחבר

א	 שו	 דבר לא מגולה (נטמ� באר* ומקצת עליו מגולי	 ולכ� צנו� ש, מותר, שטלטול מ� הצד לצור� דבר המותר, פסק כראשוני	 .1

שאוכל אינו , ב"שי ס' כבס, אפילו התכוו� לזרוע מותר – א"מג(ולא השריש ולא התכוו� לזרוע אותו ) כי ודאי מזיז עפר ממש, אסור

מותר לטלטלו , ר אותו ש	אלא לשמ) פסק כמחבר דוקא כשלא התכוו� לזרוע מותר – ב"מ, מוקצה כלל חו* מגרוגרות וצימוקי	 בלבד

  ).ז"ט –י מקל או מחט כי נראה שחופר גומא "אבל לא ע(פ שמזיז עפר "אע

שהאוכל אינו בסיס , כי אי� בסיס לדבר האסור באוכלי	, שאפילו הניחו להיות ש	 כל השבת מותר, מ"א כדבריו בד"והדגיש הרמ

  ).א"מג(אלא העפר בסיס לאוכל , לעפר

כי , מ שישאר לאחר השבת מותר"פ שהניחו ע"אע, מ שיאכלו כל זמ� שירצה"כאשר מניח את האוכל עש, א"ז את הרמ"והסביר הט

                                            
 .וזהו טלטול ממש שאסור, כ יזיז את העפר"יכול לאחוז בצנו� אא כי אחרת אינו, דוקא שמקצת עליו מגולי	 8
  .שלא נעשית בסיס לגחלי	, ט לגבי חררה"כי סמ� על מה שהביא בס, ע לא פרש את דעתו"בשו 9
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מ שלא לאוכלו כלל בשבת אלא "אבל א	 הניח את צנו� ע. א"וזו כונת הרמ, קצת וישאיר לאחר השבת את השאריות יאכלנו עכשיו

� הצדאפילו מ. הרי הוא בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלו, לאחר ימי	 הרבה. 

כתרו* (ג המיטה "כמו קש שע, אפילו לצור� דבר האסור מותר) היינו ע	 הכת� ללא נגיעה ביד(שטלטול בגופו , והוסי� המחבר .2

  .או שחשב עליו לצור� שכיבה ולא להסקה מותר לטלטלו אפילו בידו, אול	 א	 הניח על הקש דבר המותר מבעוד יו	). ש"הרא

  .שאינו מוקצה, ר אפילו בידמות, במקו	 שלא מסיקי	 בקש – ז"ט

לטלטל מ� הצד  רכ כא� יהיה מות"וא, ה נפסק שא	 מטלטל לא לצור� המוקצה מותר לטלטלו מ� הצד"הרי בס, הקשה – �אברהמג� 

ולכ� אסור לטלטלו מ� הצד אלא , הוי לצור� דבר המוקצה, שכיו� שצרי� את הקש לשכב עליו, ותר&? שהרי צרי� את המיטה, את הקש

  .כלאחר ידבגופו 

  

  'סעי� ט

א "ר .וא	 לאו אסור לטלטלה ,א	 מגולה מקצתה מותר לטלטלה ,שטמנה בתב� וחררה שטמנה בגחלי	) תאנה לא מבושלת(פגה  :ר"ת" – גמרא

ד לא דסבר רב נחמ� טלטול מ� הצ ,למימרא .א ב� תדאי"הלכה כר :אמר רב נחמ� .מנערות מאיליה	 תוחבי� בכוש או בכרכר וה� :ב� תדאי אומר

  .)שבת קכג". (הדר ביה רב נחמ� מההיא ?ממטה למעלה אסיר ,שרי למטה הוהאמר רב נחמ� האי פוגלא מלמעל ,שמיה טלטול

  .הוי כמניח לכתחילה ואסור משו	 בסיס לדבר האסור, אבל א	 הניחה לכל השבת, מ ליטלה בשבת"מדובר שהניח את התאנה ע – תוספות

אלא , אינה בסיס לתב�, וכ� א	 הניחה בתב�. כ"אלא לצור� האפיה ולסלקה אח, ה אינה בסיס לגחלי	ל שהתאנ"י, אפילו א	 הניח – ש"רא

  .כ"לצור� שתתבשל בתב� ולסלקו אח

�ל שיש להקל כדעת "מ כא� י"מ, שא	 הניח אסור משו	 בסיס, ג הכר"ל שכל הפוסקי	 סמכו על מה שכתבו שמעות שע"פ שי"אע – בית יוס

  .והכי נקטינ�, לכל השבת מותרשאפילו בהניח , ש"הרא

מ "זה ע, פ שהניח	 לכתחילה"נית� לומר שאע, ג כר"הרי בכל דבר אפילו במעות ע, כ בטל כל די� בסיס לדבר האסור"הרי א, ז"תמה הט – ז"ט

  !ולא שיהיה הכר בסיס למעות תמיד, כ"שיסלק	 אח

, ועוד מתר&. כ בשאר דברי	"משא, כ יסלק אותה מש	"בשל ואחמ שתת"שדי� זה שיי� רק בחררה שברור ממש שמניחה ש	 ע, ז"ומתר& הט

ועיי� לעיל . ג כר לתאנה הנמצאת בתב� או בגחלי	"כ יש הבדל ברור בי� מעות שע"וא, א לעיל אי� די� בסיס לדבר האסור באוכלי	"פ הרמ"שע

  .א בזה"במה שבארנו בדברי הרמ

  

כי א	 , דוקא כשכבו הגחלי	 מותר לטלטל את התאנה – )כי השמיט טת הדי� הזה(ור ט, א"רשב, .)ערובי� עז( י"רש: טמנה בחררהתאנה שדי� 

כי מדובר , אפילו כשלא כבו מותר – �"רמב. כשמהפ� בה	 להוציא את התאנה עובר על כיבוי בתחתונות והבערה בעליונות, עדי� לא כבו

  .אגב תב� וקש" טמנה"ונקטה הברייתא , כבות ולהבעיראלא מונחת על גב	 ולכ� לא יבוא כלל ל, שהתאנה אינה טמונה ממש בגחלי	

  

, )ולא שיי� כא� שמא יחפור גומא כלעיל(יכול לתחוב בה	 מחט או כוש ומעל	 , שפרות הטמוני	 בקש או בתב� המוקצי	, פסק כגמרא – מחבר

  .והקש ננער מעליו

מכניס אד	 מלא "וזה כמו ש, כי יחדו אותו לשמור על הפרות, כי אי� אותו עפר מוקצה, א	 היו טמוני	 בחול או בעפר מותר לטלטל	 – א"רמ

  .ח"שח סל' ע לעיל בס"וע, .)שבת נ..." (קופתו עפר ומייחד לה קר� זוית ועושה בו כל צרכיו בשבת

  .מותר לטלטלו אפילו ביד, או במקו	 שלא מסיקי	 בתב�, שאינו ראוי כלל להסקה, א	 הניח את הפירות בקצת תב� – ז"ט
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  דיש' ס

  

  'ג�'ב� 'סעיפי	 א

משו	 : רב אמר, עייל שופתא בקופינא דמרא...משו	 מכה בפטיש: ושמואל אמר, משו� בונה: רב אמר? מסתת משו	 מאי מיחייב" – גמרא

אחוי ליה בידיה משו	 מכה ? מסתת משו	 מאי מיחייב: בעא מיניה רב נת� בר אושעיא מרבי יוחנ�...משו	 מכה בפטיש: ושמואל אמר, בונה

  :)שבת קב". (פטישב

מהו להחזיר מטה של טרסיי	 : אמר להו, לוי בר שמואל אשכחינהו לרבי אבא ולרב הונא בר חייא דהוו קיימי אפיתחא דבי רב הונא" – גמרא

. "חייב חטאת, המחזיר מטה של טרסיי� בשבת: הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו: אמר, אתא לקמיה דרב יהודה. שפיר דמי: אמרו ליה? בשבת

  .)שבת מז(

הוא , אמאי. א	 אינו יודע שהמפתח במקומו אינו ערוב: א אומר"ר. הרי זה ערוב, ואבד המפתח) את ערוב התחומי�(נתנו במגדל " – גמרא

כי אי� בו טיח , שנית� לסתור אותו בקלות(הכא במגדל של לבני	 עסקינ� , רב ושמואל דאמרי תרוויהו? במקו	 אחד וערובו במקו	 אחר

במנעול וקטיר  :אביי ורבא דאמרי תרוייהו ?מתניתי� במאי מוקמינ� לה...הכא במגדל של ע* עסקינ�, רבה ורב יוס� דאמרי תרוייהו..).וסיד

  :)ערובי� לד". (ובעי סכינא למיפסקיה ,עסקינ� )חבל( במתנא

  

אי , )ואסור ליטול(יש סתירה בכלי	 , י� בכלי	אי קסבר יש בנ? מאי קסבר. דלת של שידה תיבה ומגדל נוטלי	 אבל לא מחזירי	: ר"ת" – גמרא

: אמר ליה רבא. ושניטלו קאמר, לעול	 קסבר יש בני� בכלי	 ויש סתירה בכלי	, אמר אביי? )ומותר להחזיר(אי� בני� בכלי	 , אי� סתירה בכלי	

  ?)ונה שנוטלי	 כל עיקרכשאי� כו" אבל"מה שייכות ה(מאי אבל לא מחזירי	 , ועוד! חדא דניטלי� קתני, שתי תשובות בדבר

  :)שבת קכב)". (את הדלת בחזרה ויעבור על מכה בפטיש(וגזרה שמא יתקע , קסבר אי� בני� בכלי� ואי� סתירה בכלי�: אלא אמר רבא

א נחשב כי אחרת הו, היינו נקב יפה –י "רש.) (שבת קמו". (ובלבד שלא יתכוו� לעשות כלי, לאכול ממנה גרוגרות שובר אד� את החבית" – משנה

  )כמתק� מנא

, דבית שמאי סברי. דמיחזי כבונה, הכא במנורה של חוליות עסקינ�: אמר רב חיננא בר ביסנא? מאי קא עביד, ואי� זוקפי� את המנורה" – גמרא

  .)ביצה כב". (ואי� סתירה בכלי� �ובית הלל סברי אי� בני� בכלייש בני� בכלי	 

  .)ביצה י...". (ובית הלל מתירי	 א� להחזיר, ט"ביו התריסי�את אי� מסלקי	 : בית שמאי אומרי	"... – גמרא

  

וקשה  משמע שהלכה שאי� בני� וסתירה בכלי�, ששובר אד	 את החבית לאכול מה שבתוכה. ל במשנה בשבת קמו"הרי קי, שו הראשוני�קה

  ?ומעיקרא מאי קושיא: וכ� על הגמרא בערובי� לד: על רב בשבת קב

  

כי לא חוששי�  אי� בו בעיה של בני� וסתירה בכלי�שאי� בו חיזוק ואומנות בני� גרוע  – ש"ראו:) ובשבת קב: לד בערובי�(שיטת התוספות 

ה לגבי "וה, י זפת בראשו"שמכסה החבית מודבק ע, ש	 מדובר במוסתקי. כגו� בשבת קמו, פ שבקרקע חשוב בני�"י אעשמא יתכוו� לעשות כל

  .שידה ומגדל אסורה משו	 שמא יתקע ולא משו	 בני�, וכ� לגבי החזרת דלת של תיבה, .)ביצה י(יסי� ובתי תר.) ביצה כב(מנורה של חוליות 

, .)שבת מז(מחזיר מיטה של טרסיי	 חייב חטאת , לכ� .בכלי� כמו בקרקעוסתירה מיחייב משו� בני� , שצרי$ חיזוק ואומנותאבל בבני� גמור 

. ושיי� לומר יש בני� בכלי	 ויש סתירה בכלי	, יש חשש שיתכוו� לעשות כלי, טוב וסתירה טובה כשהמגדל בנוי טוב ויש בני�: ולכ� בערובי� לד

ועל כ� תרצו רב ושמואל שמדובר רק בבני� של לבני	 ללא טיח וסיד שאינ	 , ולכ� הקשתה הגמרא שערובו במקו	 אחד והוא במקו	 אחר

  ".בני� טוב וסתירה טובה"נקראי	 

  .כי זהו בני� טוב, פ שזה כלי קט�"אע, נקרא בונה:) שבת קב" (עייל שופתא בקופינא דמרא"כי מוכח בגמרא ש לכלי קט�ואי� לחלק בי� כלי גדול 

  

' יוחנ� סבר כמותו ש� ורבא פסק כר' כי ר: והלכה כשמואל בקב בכל מקו� לא אומרי� בני� וסתירה בכלי� – )א"פ באור הגר"ע( י"שיטת רש

לגבי מיטה של טרסיי	 כתב שהמחזיר חייב . לגבי הגמרא בשבת מז. אפילו בכלי גמור ולא רק במוסתקי, "החביתשובר אד	 את ", ממילא. יוחנ�

ומה שכתוב בשובר את .י פסק כשמואל כי רבא שהלכה כמותו פסק כ�"רש, ולגבי מסתת במחלוקת רב ושמואל, חטאת משו	 מכה בפטיש

  .משו	 מכה בפטישיתחייב , החבית שא	 יתכוו� לעשות כלי אסור לשוברה

אבל כלי גדול . העושה כלי חייב משו� מכה בפטיש וכשסותרו אי� כא� איסור, הסובר להלכה שאי� בני� וסתירה כלל, י"לכ� לשיטת רש

  .י מודה שיש בו בניי�"סאה ג� רש' המחזיק מ

  

אבל דבר שעשייתו היא כלי , ו זקיפת מנורהמדובר בהחזרת תריסי	 אמה שאמרו שאי� בני� בכלי�  – �"רא וה"הרשב, א"תוספות בהוה שיטת

  .יש בו משו	 בני� בכלי	, :וכ� מגדל גדול שמדובר עליו בערובי� לד, יש בו משו� בני� בכלי�, גמור או כשצרי$ אומ� בחזרתו למצבו המקורי
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אפילו אינה מותר לאד� לשבור  ,יתוכ� חב, תיבה ומגדל קט�, כמו שידה, בכלי� קטני�ש, יש לחלק בי� כלי� קטני� לגדולי�, ולגבי סתירה

מא� דעייל שופתא "מ מ"ולכ� לק( .אבל בכלי גדול יש בו די� בני� וסתירה, י"כשיטת רש, 10כדי שיאכל את מה שבתוכה שהיא קטנהמוסתקי 

  11:)שבת קב –" בקופינא דמרא חייב משו	 בונה

  ?פ תרו& זה"מה נחשב כלי קט� לעניי� שאי� בו בני� וסתירה בכלי� ע

  .יותר מזה הרי הוא ככלי גדול, )אמות' אמה על אמה ברו	 ג(כלי שאינו מחזיק ארבעי	 סאה  – ומת הדש�תר

וא	 , הרי הוא כלי קט�, א	 משתמשי	 בתוכו כפי שמשתמשי	 בכלי, אלא כל כלי שמשתמשי	 בו, אפילו כלי שיש בו יותר מארבעי	 סאה יכול להיות כלי קט� – א"רשב

  ".שאד	 רגיל לייחד	 לפרות"שכתב שכלי קט� הוא כחבית , �"וכ� משמע ג	 בדברי הר. הרי הוא כלי גדול שיש בו בני� וסתירה, שי	 בחלל אוהלמשתמשי	 בו כפי שמשתמ

  

, כי כלי	 כאלו אנשי	 רגילי	 לפותח	 יפה, ולא מתכוו� לעשות כלי כללבמשנה של החבית מדובר שהאד	 שובר את החבית  – א"תרו& הריטב

כי , מ אסור"ובכלי גדול כמו מגדל בערובי� בכ. אסור אפילו בכלי קט�, "האי מא� דעייל שופתא בקופינא"כמו , כוו� לעשות כלי יפהאבל א	 מת

  .מ שיוכלו לדור ש	"דר� אנשי	 לתפוח כל פתח שהוא בכלי	 גדולי	 ע

  

  הלכה

כמו חבית שנשברה והדביק את , בדברי	 שאינ	 בני� ממש, מ"וה, לכ� אי� בני� וסתירה בכלי	, ש"ל וכתוספות ורא"פסק את הגמרות הנ – מחבר

אפילו לא יתיז ( ושלא יעשה נקב יפה, ולאכול את מה שבתוכה) ג"פמ –אפילו במקו	 שאי� זפת (שיכול לשבור אותה , )מוסתקי(שבריה בזפת 

  ]יסור משו	 בני� וסתירה בכלי	אבל דבר שהוא בני� ממש יש בו א. [12אחרת אסור דהוי כמתק� מנא, )ראשה כל עוד שנשאר כלי

שאז עובר משו	 , שאפילו דבר שיש בו בני� ממש מותר לשבור בשבת ואי� בזה בני� וסתירה א	 בשבירתו לא עושה כלי, �"י ור"פסק כרש – א"גר

 .מכה בפטיש

לכ� מותר לשבור את החבית רק א	 ו, )כי הוא כאילו סותר אוהל( � שבכלי גדול יש איסור בני� וסתירה"א והר"כתב את דברי הרשב – א"רמ

  ).תרומת הדש�(סאה  �40היא מצופה בזפת וג	 פחותה מ

כי זהו איסור , י אינו יהודי יש להקל"ולכ� ע, סאה שנחשבי	 ככלי	 קטני	 40וכתב שיש כלי	 בני , א שחלק על זה"הביא את הרשב – ל"באה

  .דרבנ� של מקלקל

  

ע "פ פסק השו"כי זהו בני� גמור שצרי� אומ� כדי לתקנו ולכ� חייב ע, � חייב"ש ור"רא, תוספות לפי דעת :שע� שירכיב את חלקי השעו� בשבת

  .י יתחייב רק בסו� עבודתו משו	 מכה בפטיש"ולשיטת רש, א"והגר

  

  :'ושאר שקיות חד פעמיות וכ� קופסאות שימורי� וכד די� פתיחת שקיות של חלב או ממתקי�

מותר לפתוח ) א	 אינה גדולה מאוד(הסוברי	 שמותר לשבור חבית שלמה ) �"א ור"רשב(י וסיעתו "ת רשלשיט – )קכב' ח ס"או( אגרות משה

  .אלא שלא פסק כ� להלכה, ח"מדי� חותלות בס, וא� רצה להתיר לדעת בקופסאות שאינ	 של מתכת. קופסא בדר� קלקול

כי זה שהוא סתו	 כל , שאי� כא� סתירה כלל, א לדעת התוספותאפילו ל, אי� לאסור שבירת קופסא מכל צדדיה מדי� סותר – )יא;נא( א"חזו

כ מסמרי	 או שאר "ולהניח בה אח, גזרה שמא יכוו� לפתוח אותה לש� פתח, אבל יש לאסור. צדדיו אי� זה הופ� את קופסת השימורי	 לכלי

  .אי� כי מתחשבי	 בכוונתו, תירוא� א	 דעתו לזורקה אי� לה). י"ואז אסור ג	 לרש(דברי	 כי אז מראה שנוח לו בפתח שעשה 

כ כפי "אלא שיש לחשוש שישתמש בכלי אח. וא� בקופסא של מתכת כדר� לזורק�) ח,ס(רצה להתיר מדי� חותלות  – )פב' ד ס"ח(מנחת יצחק 

  .ודאי מותר, לכ� א	 משחית את הקופסא לגמרי. א"שחשש החזו

אז א� מנהג בני המקו� לזרוק את הקופסא מיד , ובדיעבד א� לא עשו כ$ ,לכתחילה יש לפתוח את כל הקופסאות והשקיות מערב שבת, לכ�

  .יש למי שפותח אותה על מה לסמו$, לאחר פתיחתה

שקיות חלב או שקיות ניילו� ואפילו א	 רגילי	 שלא , קרטו�, לפתוח קופסאות שימורי	שיש אוסרי� , סיכ	 את השיטות – )ג"ט ס"פ( כ"שש

  .אול	 א	 כוונתו בפתיחת הקופסא כדי לזרוק אותה מיד יש להתיר. פתיחת� והוצאת תוכנ�להשתמש בה� שימוש נוס� אחרי 

א	 אי� כוונתו להשתמש בה לאחר הוצאת תוכנה והוא פותח בפתח כזה שאי� מתכוו� לעשות פתח יפה לשימוש כי זה נחשב  ויש מתירי� בכל זה

  .כמוסתקי

  .ע"מותר לכו, יה עוד ראויה כלל לשימושוא� ניקב את השקית או קרע אותה בצורה כזו שלא תה

  .וכא� מדובר בשקית או בכלי אחד, ע הרב אי� די� קורע אלא בשני דברי	 מודבקי	 יחד"פ שו"כי ע, שאי� בזה די� קורע, כ"והוסי� השש

  

                                            
 וכא� שזה לצור� שבת מותר, אבל עדי� אסור, שאמנ	 מקלקל פטור, � דבריו"ודחה הר, פרש שחבית מותר לשבור כי הוא מקלקל י"רש 10

 .ומשו	 בונה אי� איסור כי זהו כלי קט�, לכתחילה
  .ש לא סמ� על דבריו להלכה"אבל הרא, שהרי הוא כשובר את החבית, אמנ	 התוספות הביא ירושלמי שמתיר בכלי ע* ג	 בלא מוסתקי 11
לול של תרנגולי	 שעושה נקב משו	 , אפילו א	 הנקב הוא נקב קט� שאינו עשוי להכניס ולהוציא אסור מדרבנ� – א"ז והגר"ב בש� הט"מ 12
  וא	 הוא נקב גדול. מ שיצא הסרחו�"ע
נקב שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו נחשב נקב יפה ומותר לעשות אותו אפילו  – א"חזו, ג"פמ. שעשוי להכניס ולהוציא זהו איסור דאורייתא   

  ע מסכי	"וייתכ� שא� השו. א	 הוא יפה
  .שא� זה אסורב "א על פסק המ"ותמה החזו. לזה   
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" בני� וסתירה בכלי	"רי	 בו כי מכיו� שעומדי	 להתפרק נחשבי	 כבני� גרוע שלא אומ, מותר – כ"שש ):'לגו וכד(הרכבה ופרוק משחקי ילדי� 

  .ש"ב ע"א ובמ"ו ברמ"שיג ס' וא	 יש צור� לחבר בברגי	 או לתוקע	 בחוזק אסור כפי שכתוב ס. ש"אפילו לשיטת התוספות והרא

� ולתוספות בהו"ראינו שבכלי גמור שצרי� אומ� בהחזרתו ג	 לר :לול תינוקות/עריסה/הרכבת ארו�"�. ת ארו�ה לגבי הרכב"וה, א יש איסור בני

וא	 . אלא רק גזרה דרבנ� שמא יתקע, אי� כא� בני� גמור לפי שיטה זו, אבל ארו� או לול שעשויי	 להתפרק. י יתחייב משו	 מכה בפטיש"לרש

  .ש"ע. ו"שיג ס' כפי שנפסק בס, כמו מיטה של פרקי	 שא	 אינה דרכה להיות מהודקת היטב מותר לחברה בשבת, אי� חשש כזה יש להתיר

  .ע יש כא� איסור משו	 בני�"לכו, ו� גדול ארבעי	 סאהוא	 האר

  

  הוצאת והחזרת סכין לנקב בשבת

כי אחרת הוא נחשב כמתק� , היינו נקב יפה –י "רש". (ובלבד שלא יתכוו� לעשות כלי, שובר אד	 את החבית לאכול ממנה גרוגרות" – משנה

  )מנא

הלכה כיש : יוחנ�' דרש רב עמר	 משו	 ר...ויש אומרי	 אי� מוסיפי	, מוסי� וא	 בא להוסי�, אי� נוקבי	 נקב חדש בשבת: ר"ת" – גמרא

  .)שבת קמו". (אומרי	

דצה ) "ב"הובאו לקמ� בסי(וראייתו מדברי שמואל . שהרי אינו מתכוו� להוסי�, מותר להוציאו ולהכניסו, אבל א	 סכי� תקוע בחבית – מרדכי

אבל א	 לא הכניסוהו , דובר כשהונח מערב שבת ואי� פסיק רישיה שיוסי� על הנקבשמ, תרומת הדש� סבירוה". שרי, ושלפה והדר דצה

  )ב"ע לקמ� בסי"וע. (אסור, והוציאוהו כבר בחול

כ היה "א, ועוד? הרי הקשו עליו בגמרא, אי� הביא ראיה שהכל תלוי בכוונה מדברי שמואל, במרדכי הקשה על הסבר תרומת הדש� – ז"ט

ולמה נדחק לדברי , שנזכר ש	 בפרוש ההתר להוציא את הלפת בלא דצה ושלפה מערב שבת, ה של הטומ� לפתלמרדכי להביא ראיה מהמשנ

  ?שמואל שהוא מחמיר על המשנה

וכשבא להוציא את , פ התוספות שכתב שדברי שמואל ה	 משו	 שמסיר העפר ומרחיב הגומא"שהוא סובר ע, ז את דברי המרדכי"לכ� פרש הט

פ שכשיטול אותה "אז אע, אבל א	 כבר נטל אותה מערב שבת והיתה ש	 כבר גומא כראוי והדר דצה בערב שבת, אודהלפת מרחיב גומא צרה מ

  .ומותר, לא מתכוו� לזה, מ מכיו� שכבר עשה גומא מערב שבת"מ, בשבת תהיה קצת הרחבה בגומא

כי , נה צריכה לגופה ובנוס� לכ� ג	 לא ניחא בעפרכי כא� זו מלאכה שאי, "שלפה ודצה"ועל זה הקשתה הגמרא ממשנה שלא צרי� מערב שבת 

  .ועל זה נשארו בתיובתא". שלפה ודצה"בלא ] ט"ט משו	 שמחת יו"ולא רק ביו[ולכ� יהיה מותר ג	 בשבת , הוא רוצה ליטול את הלפת

ולכ� אי� דיו� זה , ולא נוח לוכי במשנה מדובר שאינו רוצה בעפר , שמכא� הביא המרדכי ראיה ולא מהמשנה, את דברי המרדכי ז"והסביר הט

אבל במקרה של שמואל , הגומא ג� בלא דצה ושלפהיהיה מותר להוציא את הלפת מ לכ� במקרה של המשנהו ,דומה לנידו� דיד� של החבית

כוו� בדצה כשאינו מתוהיינו , מותר כמו שאמר שמואל, כשוודאי מוסי� על הנקבבחבית � וכ, בהרחבת הגומא וזה פסיק רישיהודאי נוח לו 

  .שהרי אי� כא� איסור דאורייתא, ושלפה מערב שבת כפי שכתב ודייק תרומת הדש�

  .ב"כפי שמבואר לקמ� בסי, ז עצמו סובר בדעת המרדכי שאי� צור$ בזה ג� בחבית וג� בכותל ע&"מ הט"מ

  

ניחא ליה באיסור תורה כמו חופר גומא  ר שלא"כי זהו פס, ר"שהוא אסר את הוצאת הסכי� בפ, באר את תרומת הדש� באופ� מחודש – א"מג

ודוקא , לכ� בחבית אסור בלא צדה ושלפה משו	 איסור תורה. ר"מ כל זה כשאי� פס"מ, ג	 לפי המסקנה שהקשו על שמואל, לכ�. צ לעפרה"וא

  .בזה א� תרומת הדש� מתיר, ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנ�"אבל בפס. סאה' בחבית גדולה שיש בה מ

ולכ� מדינא מותר להוציא את הסכי� . כי החופר גומא ואינו צרי$ לא לה ולא לעפרה נחשב כמקלקל ופטור, ד"ו דחה את תרוהא לשיטת"המג

  .וכ� כלאחר יד, מדי� דבר שאינו מתכוו� ומלאכה שאינה צריכה לגופה, בי� מחבית ובי� מהכותל

  

  מחבר

 .התכוו� לכ�כששזה  א"והדגיש הרמ. אסור, נקב נוכחי ולהרחיבו ואפילו לעשות נקב גרוע או להוסי� על, חבית שלמה אסור לפתוח .1

ר דלא "משמע שפס. אפילו א� לא הוציאוהו והכניסוהו מבעוד יו�( .שא	 היה סכי� תקוע בה מערב שבת מותר להוציאו, כמרדכי .2

ר דלא ניחא ליה באיסור "פס כי זהו, ש	 אסר המחבר הוצאת סכי� מכותל, ועיי� לקמ� בסו� הסימ�, ניחא ליה באיסור דרבנ� מותר

  .ז"א והט"א והגר"וכ� הסכימו המג) תורה

אחרת אסור משו	 פסיק , שמדובר שכבר הוציאוהו והכניסוהו מבעוד יו	, את דברי תרומת הדש�חלק על המחבר ופסק  – א"רמ

  .ב"ועיי� בזה לקמ� בסי .ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנ�"פ שזהו פס"אע, ואסור .רישיה שיעשה נקב

  .יש להתיר ג	 בלא צדה ושלפה לצור� גדול, ע"שמכיו� שהוא סובר כשו, ב כתב"לקמ� בסו� סי – ז"ט

ז כתבו להקל "א והט"א והגר"כיו� שהמג, מ כא�"מ, ר דלא ניחא באיסור דרבנ� אסור,פ שהכריעו האחרוני	 שפס"שאע, הכריע – ב"מ

ר יש לסמו$ במקו� צור$ "פ שיש כא� פס"אז אע, וג� מקלקל כלאחר יד, כי לא צרי$ לגומא וזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה, פה

  .ע ולהקל להוציא את הסכי� אפילו שלא הוציאו מעול� מתחילה"גדול על השו

  

  דין חבית שלמה שהיה בה נקב ישן ונסתם
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כי אחרת הוא נחשב כמתק� , ב יפההיינו נק –י "רש". (ובלבד שלא יתכוו� לעשות כלי, שובר אד	 את החבית לאכול ממנה גרוגרות" – משנה

  )מנא

אמר רב . שנוקבי	 נקב יש� לכתחילה, ושוי�. ויש אומרי	 אי� מוסיפי	, וא	 בא להוסי� מוסי�, אי� נוקבי	 נקב חדש בשבת: ר"ת" – גמרא

וכאילו פתח פתח חדש , אסור, שלא יצא היי� ממש(אבל לחזק , )היינו שלא יצא ריח היי�(לא שנו אלא במקו	 העשוי לשמר , יהודה אמר שמואל

: רבה אמר". למטה מ� היי� זהו לחזק, למעלה מ� היי� זהו לשמר, אמר רב חסדא? היכי דמי לחזק, היכי דמי לשמר. אסור) והוי כבני, כ"אח

תניא דמסייע , רבהל אביי ל"א. כגו� שניקבה למטה מ� השמרי	? והיכי דמי לחזק, כי לא כובד היי� יושב עליו(למטה מ� היי� נמי זהו לשמר 

  .)שבת קמו...". (ל�

  .מכיו� שאביי הביא הוכחה לדברי רבה הלכה כמותו – ש"רא, �"רי

ל "כי קי, לא שנא הנקב היש� היה גדול ולא שנא היה קט�, כגו� שנשבר הברז, א	 היה נקב ונסת	 מותר לנקוב לכתחילה אפילו במקדח – מרדכי

  .ולכ� אי� להחמיר בזה, ו פתחשכל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינ

  .וא	 ינקב הרי זה נקב חדש ואסור, סותמי	 אותו היטב על דעת שלא להוציאו, אבל בשל ע*, יש נוהגי	 להתיר בזה רק בחביות של חרס – כלבו

  

בד היי� עליו כי כל כו, א	 הוא למטה מהשמרי	 אסור לנקב אותו שוב, שחבית שלמה שהיה בה נקב ונסת	, פסק כגמרא וכרבה – מחבר

ובנקב כזה ) ב"מ –אפילו נקב גדול . (כי זה לא נחשב סתימה כלל, וא	 הוא למעלה מ� השברי	 מותר, והסתימה היא מעלייתא והוי כסותר כלי

, של חרסשכל זה מותר רק בחבית , א את הכלבו"והביא כי. כגו� שנשבר הברז, כדעת המרדכי, י כלי שקודח"יש� בי� גדול בי� קט� מותר אפילו ע

  .ג להחמיר כדעת הכלבו"פ הפמ"ב ע"ופסק המ. ואסור, וא	 ינקוב הרי זה כפותח פתח חדש, ולא בשל ע* ש	 הנקיבה מהודקת יפה ולזמ� ארו�

  .זה בתנאי שלא ירחיבו יותר ממה שהיה בהתחלה, כשמותר לחזור ולנקוב – ב"מ

  

  'סעי� ד

שזהו כנקב יש� שמותר לנקוב אותו , מ שיפתח ויוכל לשתות את היי� בשבת"לנקוב בו ע ברז סתו	 מותר להכות עליו או – מחבר, ר אביגדור"הר

  .כפי שבואר בסעי� הקוד	

  .כמו שבארנו בסעי� הקוד	, ובלבד שיהיה מעל השמרי	 – א"רמ

  

  'סעי� ה

. ע לא פליגי דאסור"דכו) נקבכדי יתאי	 למידת ה(מחת� לכתחילה . שמואל שרי, רב אסר): תקיעת קנה חלול בנקב חבית(גובתא " – גמרא

מא� , )לא ידוע א	 הקנה מתאי	 למידת הנקב(כי פליגי דחתיכה ולא מתקנה , ע לא פליגי דשרי"דכו) החזרת הקנה שכבר היה ש	 פע	(אהדורי 

נפלה . לומר בשבתואי� צרי� , ט"אי� חותכי	 שפופרת ביו: כתנאי. ומא� דשרי לא גזרינ�, גזרינ� דילמא אתי למיחת� לכתחילה, דאסר סבר

ומר סבר לא גזרינ� , )ק"ת(ס גזרינ� "מ, אלא דחתיכה ולא מתקנה איכא בינייהו...יאשיה מקל' ור. ט"מחזירי	 אותה בשבת ואי� צרי� לומר ביו

  :)שבת קמו". (יאשיה' הלכה כר: יוחנ�' דרש רב שישא בריה דרב אידי משמיה דר). יאשיה' ר(

. א לדעת מהנקב מהי המידה שצרי� לחתו� את הקנה כדי שיתאי	 ש	"א, כלומר, הכונה לנקב – י"רש ?"חתיכה ולא מתקנה"מה הכונה 

  .ה מותר להכניס אותה לנקב"ואפ, השפופרת עצמה חסרה תיקו� – �"רמב

  

ל לא לתקוע חזק אב, )ר יוס�"וכ� מובא בש	 הר(פ שלא היה בו מעול	 "אע, יאשיה שמותר לתת קנה חלול להוציא יי�' פסק כגמרא וכר – מחבר

  ).ב"מ(מדי ביתדות 

  .	 מותר אפילו א	 הקנה לא מתוק� ואי� חשש שמא יתק� אותו"פ הרמב"ע – ב"מ

  

  דין עלה של הדס

רב יימר מדפתי ? ט"מ. אסור) לתת עלה של הדס בנקב החבית כדי שהיי� יזוב, היינו(האי טרפא דאסא , אמר טבות רישבא אמר שמואל" – גמרא

איכא בינייהו דקטי	 ? מאי בינייהו). עלי	 מההדס והוי כמתק� כלי(גזרה שמא יקטו	 , רב אשי אמר). שמא יכי� מרזב(מרזב גזרה משו	 , אמר

  :)שבת קמו)". (ורק שאינו מוכ� מבעוד יו	 חוששי	 שמא יבוא לקטו� עלה, שלרב יימר אסור משו	 מרזב ולרב אשי מותר, מבעוד יו	(ומנחי 

שאי� מקרה זה דומה לקנה החלול , ותר&? זה שונה מקנה חלול שמותר להכניס אותו לנקב החבית ואילו כא� אסורמדוע מקרה , הקשה תוספות

כ כא� שמקפל את עלה "משא, ולכ� מותר, כי ש	 לא עושה בו שו	 מעשה אלא מכניס את הקנה כמו שהוא, שמותר להניח אותו בנקב החבית

  ".בונה"חשש שיכי� מרזב ממש ויעבור על איסור ההדס בצורת מרזב כדי שהיי� יל� למרחוק ויש 

  

ויש להסביר את ? 	 כרב אשי"למה לא פסק הרמב מ"ותמה המ. ג	 א	 עומד קטו	, ולכ� תמיד אסור בעלה של הדס, הלכה כרב יימר – �"רמב

ולא חששו , "� אלותא אלותארב יהודה משפח ויהיב ל"ש: פ הגמרא בביצה לג"ע, שגזרה שמא יקטו	 היא לא אליבא דהלכתא, �"שיטת הרמב

  .	 כרב יימר"לכ� פסק הרמב. משמע שגזרה שמא יקטו	 היא רק לשיטת שמואל ואי� הלכה כ�. שמא יקטו	

. כי אחרת יש חשש שא	 האחד לא יתאי	 יבוא לקטו� אחר ואסור, קטומי	 עלי הדס לפחות שניומדובר שיש , הלכה כרב אשי – טור, ש"רא

שש	 הוא קוט	 , �"שהבאנו ההוכחה לשיטת הרמב: מביצה לגש הגמרא "ולא קשה על הרא. בלשו� רבי	" ומנחי": ונלמד זאת מדברי הגמרא
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מ לחצות בו "הוי כקוט	 ע, אבל כשקוטמו ליתנו בנקב של החבית, מ לאכול את מה שבתוכה"מ לתת ריח וזה כמו שמותר לשבור את החבית ע"ע

  .שיניו ולפתוח בו את הדלת שזה אסור

  )וכא� גרע טפי שדר� הוא שאפילו באוכלי בהמה מתקני	 כלי האסור כבר, ותר&? ד"שכב ס' כמו שנפסק בס ואי� בה	 משו	 תיקו� כלי, הרי העלי	 ה	 אוכלי בהמה, קשה� ה"הר(

  .ע"וצ? יקטו	 יעבור על איסור דרבנ�שג	 א	 , והרי זה גזרה לגזרה, הרי העלי	 ה	 רכי	, אי� יש לאסור מטע	 גזרה שמא יקטו	, ש"אלא שהקשה הבית יוס� על הרא

  

ובקנה לא , 	 שפסק כרב יימר שגוזרי	 שמא יעשה מרזב ממש"וכרמב, שאסור לתת עלה של הדס בנקב שחבית, פסק כגמרא וכשמואל – מחבר

  .עושה כלו	

אי� חשש , יש לו הרבה קטומי	וא	 , כי העיקר כטע	 רב אשי שמא יקטו	, שא	 יש לו הרבה עלי	 קטומי	 מותר, ש וכטור"פסק כרא – א"רמ

  .שמא יקטו	

  

  'סעי� ו

  ".ולא יקבנה מצדה. וחכמי	 מתירי�, יהודה' דברי ר, אי� נוקבי� מגופה של חבית" – משנה

ודברי המשנה מתייחסי	 לגו� (מחלוקת בי� הצד : רב חסדא אמר. אבל מ� הצד דברי הכל אסור, מחלוקת מלמעלה: אמר רב הונא" – גמרא

ולכ� עושי	 את הפתח מהצד ואי� זה פתח , שלא ייכנסו לכלוכי	 וחרקי	, לא עושי	 נקב בחבית מלמעלה. (על גבה דברי הכל מותר אבל, )החבית

  )כ מ� הצד שנראה כמתכוו� לעשות פתח לחבית שזה אסור"משא, כי מתכוו� רק לשפו� את היי�, ומותר, יפה

או לעי� יפה , לפיתחא קמכוו� ואסור, )לתחוב רומח בצדי החבית ולעשות נקב( מהו למיברז חביתא בבורטיא בשבתא, בעו מיניה מרב ששת

מביא אד	 חבית של יי� ומתיז ראשה בסיי� לפני האורחי	 : רב� שמעו� ב� גמליאל אומר: מיתיבי. לפיתחא קמכוו� ואסור: ל"א? קמכוו� ושרי

  .)שבת קמו!". (לפתוחי מיפתח, א	 איתא דלעי� יפה קמכוו�, הכא, )כי מרחיב את הפתח(הת	 ודאי לעי� יפה קמכוו� ? ואינו חושש

  

, ש את החבית עצמה מצדה"שמ� הצד אסור לנקוב את מגופת החבית כי מכוו� לפתח וכ, הלכה כרב הונא וכחכמי	 – ש"רא, �"רמב, �"רי

זה אפילו , י רומח"שת אסר לעשות נקב עומה שרב ש) אלא נוטל כל המגופה, כי אי� דר� לעשות למעלה פתח ש	. (ומלמעלה מותר כדעת חכמי	

  .והוא סובר כרב הונא שג	 חכמי	 אוסרי	 בזה, )ש בצדדי	 של החבית עצמה"וכ(במגופה עצמה מצדדיה 

אבל את , שא	 לא מגי� את כל המגופה ודאי מכוו� לפתח, זה רק בגו� החבית, י רומח"ומה שרב ששת אסר לנקוב ע, הלכה כרב חסדא – תוספות

  .ותר בי� מלמעלה ובי� מצדדיההמגופה מ

  

  .שהכונה ראש החבית שהמגופה בו, והסביר הבית יוס�. אבל חבית לא, משמע שמגופה כ�, "ראש המגופה"כתב שמותר לנגו�  – טור

  .כי היא נידונת כקרקע, סאה אסור 40אבל א	 יש בה , סאה 40כל זה בחבית שאי� בה  – תרומת הדש�

  

  מחבר

  .שהרי מוריד ראשה, כי לא מכוו� לפתח, תיז ראש החבית בסיי�שמותר לה, פסק כברייתא .1

אבל א� מוריד את כל , שאי� הגופה מחוברת לחבית, א	 מוריד רק את ראש המגופה מותר לעשות זאת אפילו בחבית שלמה – א"מג

ואי� זה בני� גמור ולכ� אי�  כ דיבק שבריה  בזפת כמו במוסתקי שאז זו חבית גמורה"אא, שזהו בני� גמור, א"כבס, ראש החבית אסור

 .ב"פ המ"וכ .בזה בני� וסתירה בכלי	

 .כי מכוו� לעשות פתח, אפילו ברומח שעושה נקב גדול, שמצדי החבית בי� בגו� החבית ובי� במגופה אסור, פסק כרב ששת .2

וכמו שמותר להתיז ראש , מהצדכי פתח עושי	 , כי ברור שלא מכוו� לעשות פתח, מותר) על המגופה(שלעשות נקב מלמעלה , כרב הונא .3

  .כ� ג	 מותר לעשות פתח למעלה, המגופה

אבל בראש החבית אסור , מה שמותר זה לעשות נקב בראש המגופה – ב"מ, א"מג, ע"פשט הטור והשו ?הא� מותר לעשות נקב בראש החבית

  .שצרי� להיות מותר ג	 נקב בראש החבית והארי� לפרש את דברי הטור, לא מבי� למה אסור – ז"ט. שזהו סתירה בבני� גמור, א"כבס

  

  :פתיחת בקבוקי� המהודקי� בפקק כתר

מותר לפתוח בקבוק , לכ�. כי אינה מחוברת לחבית, אפילו בחבית שלמה, ראינו לעיל שמותר להתיז ראש המגופה של חבית – )כ"ט ס"פ(כ "שש

  .מחוברי	 לבקבוק כי פקקי	 אלו אינ	, )ב"מ(או בפקק שע	 ) כגו� בירה(שסגור בפקק כתר 

  .כי לא מצאנו איסור בשבירת מגופת החבית, ואי� בזה משו	 סתירת כלי, והתיר אפילו בכלי המעוות את הפקק, )יא;נא(א "וכ� פסק החזו

וכא� נעשה רק לש	 פקק שעומד , ש	 נעשתה להיות קבועה בכלי, ע לשבור פותחת של מתכת"פ השו"ז אסר התוספות וכ"ג שלקמ� בס"ואע

  .רה כדי להוציא מה שבתו� הבקבוקלשבי

  

  פתיחת פקק הברגה ע� טבעת

  .ובלבד שלא יתכוו� לעשות מרזב, מותר לקרוע העור מעל חבית יי� –) ק כה"ס(ב "מ

. ב שאסר לעשות מרזב"והוכיח זאת מהמ. כי לא היה ראוי לשימוש קוד	 הפתיחה, י הפתיחה נעשה כא� מכסה"כי ע, אסור –) ז"ט סי"פ( כ"שש

  .א אפילו א	 מתכוו� לזרוק מיד את הפקק"יר בזה הגרשזוהחמ
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ושיש לה	 טבעת הנפרדת מה	 כשפותחי	 את  העשויי� מפלסטיקא לפתוח בקבוקי הברגה "התיר הגרשז –) לב ב' תנינא ס( מנחת שלמה

ל על הפקק ש	 פקק קוד	 ולכ� ח, כי ניכר לכל שהטבעת הזאת רק מיועדת להידוק הפקק על הצואר והיא ג	 דקה יותר מהפקק, הבקבוק

  )ורק ע	 הפתיחה ניכר הפקק, ש	 הטבעת חלק בלתי נפרד מהפקק, להבדיל ממתכת(הפתיחה 

  .אלא העיקר שיהיה פתוח, כי אינו צרי� דוקא מידה זו של חיתו�, כתב שאי� בזה משו	 מחת� 'ג הערה סא"כ ח"בשש

א� אינו נפרד לגמרי , כי החישוק רק נסדק מעט ברוחבו, וקי התירושיש להתיר פתיחת בקב, ב"צא סי' א ס"לפי הכתוב במנחת שלמה בח

  .ולא שהוא נוצר רק לאחר פתיחתו, ולכ� ג	 בשעה שהוא על הבקבוק יש עליו ש	 פקק, מהפקק

  .החמיר ג	 בבקבוקי פלסטיק לא לפתוח משו	 מחת� – ש אלישיב"הגרי

וג	 לאחר , כי נקרא ש	 כלי עוד לפני הידוקו של הפקק בצוואר הבקבוק, 	פסק שיש להתיר פתיחת כל הבקבוקי –) מב' ב ס"ח( יחווה דעת

  .וכשפותחו אינו נחשב כמתק� כלי, שנצמד לא ירד מתורת כלי

�  .ר"ואי� זה פס, מ אינו מתכוו� לכ�"מ, שא� א	 נאמר שאכ� עושה כלי בשעת הפתיחה, עוד הוסי

  

  פתיחת לשונית של פחית

וזהו נקב שאינו עשוי להכניס , ע אי� בזה תיקו� כלי"שלכו, שדר� כל העול	 להוציא מיד ולהשלי� לאשפה, מורי	יש לדו� פחית זו כדי� קופסת שי

ועיי� לעיל בדי� פתיחת שקיות . (א אי� בעיה של מחת�"וכ� ראינו שלשיטת הגרשז). ט הערה כו"כ פכ"שש(וג	 להוציא וכניסת האויר לא נחשבת 

  )וקופסאות

  .שיב זה יהיה אסור משו� מחת$ש אלי"אמנ� לדעת הגרי

  

  'י�'ט�'ח�'סעיפי	 ז

כי אינו של קיימא שעשוי להיפתח כל (שבקרקע מתיר ) כמו דלתות פתחי בורות ומערה הסגורות בקשרי חבלי	(חותמות : אמר שמואל" – גמרא

 �מתיר ) י קשר חבל"כמו תיבה הנעולה ע( י�שבכל, )כי יש סתירה בבני� של קרקע(ולא חות� ) לפרק אותו מעוביו(אבל לא מפקיע ) י"רש –הזמ

  :)ביצה לא". (ט"אחד שבת ואחד יו) כי אי� בני� וסתירה בכלי	( ומפקיע וחות$

הוא , אמאי. א	 אינו יודע שהמפתח במקומו אינו ערוב: א אומר"ר. הרי זה ערוב, ואבד המפתח) את ערוב התחומי�(נתנו במגדל " – גמרא

כי אי� בו טיח , שנית� לסתור אותו בקלות(הכא במגדל של לבני	 עסקינ� , רב ושמואל דאמרי תרוויהו ?במקו	 אחד וערובו במקו	 אחר

במנעול וקטיר  :אביי ורבא דאמרי תרוייהו ?מתניתי� במאי מוקמינ� לה...הכא במגדל של ע* עסקינ�, רבה ורב יוס� דאמרי תרוייהו)...וסיד

  :).ערובי� לד(" ובעי סכינא למיפסקיה ,עסקינ� )חבל( במתנא

  

  דין חותמות שבכלים

אבל פותחת של ע* או , כל זה בתיבה ומגדל שקשורי	 בחבל וכל דבר שהוא כעי� קשר של חבל – מרדכי, )ש�( ש"רא, .)ערובי� לה( תוספות

  )ש היטב בהרחבה"א ע"וכדלעיל בס. (כ שיי� בני� גמור וסתירה גמורה"כי בכלי ג, מתכת אסור להפקיע ולשבר

  .יש להקל – אור זרוע, ר אליעזר"� הרג בש"סמ

  .פ הבית יוס� והדרכי משה"וכ, י גוי ודאי יש להקל"ע – ג"סמ

  

  ?הא� מותר לשבור את הצירי� של התיבה כשאי� מפתח

  13.כי סתירה גרועה היא, מותר לשבור – ר יעקב מקינו�"ה

ש "א ע"ש ולעיל בס"פ הרא"ע(יי� בני� גמור וסתירה גמורה כי ג	 בכלי ש, את היתדות שנועלי	 בה� את התיבה אסור להסיר	 – רבנו פר&

שאינו בנויה יפה ומותר , כ תיבה הקשורה כעי� קשירת חבל"משא, וזה כשבירת פותחת, ויתדות בנויי	 יפה בתיבה ואסור להסיר	, )היטב

  .לסותרה

  

  די� חותלות של תמרי�

לא  ?מתיר אבל לא מפקיע ולא חות� :ותניא איד� ,ומפקיע וחות� )קשור בחבלא	 ( חותלות של גרוגרות ושל תמרי	 מתיר :תניא חדא" – גמרא

  .)שבת קמו". (תרווד ואפילו טלית ואפילו סכי� אי� ניטלי� אלא לצור� תשמיש�' אפי :נחמיה אומר 'דתניא ר ,נחמיה' הא רבנ� הא ר :קשיא

  .י	 לתוכ� תמרי	 רעי	 להתבשלהחותלות ה� כלי	 של כפות תמרי	 ועושי	 אות	 כמי� סלי	 ונותנ – י"רש

  

  די� קשרי השפוד שקושרי� בטלה

, כי אינו מחבר שברי	 זה בזה, שהרי אינו כלי, ד יש בני� וסתירה בכלי	"אפילו למ, ומותר א� להדק אותו בחוט, מותר – מרדכי בש� אבי עזרי

  .שאינו כלי, כמו חותמות שבכלי	 שקשורי	 בחבלה ופסיקת דבר תלוש מותר לכתחיל, שזהו דבר תלוש ואינו כלי, וכ� כתב בשבלי הלקט

  

                                            
אבל , ר יעקב מקינו� שרק בסתירה גרועה מותר"אמנ	 נית� להבי� את דברי הר, שהכונה שלא שובר כלו	 בגו� התיבה, זו הבנת הדרכי משה 13

  .כ ליכא פלוגתא כלל"אסור וא, בסתירה שצרי� לשבור את היתדות ממש
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  הלכה

  מחבר

י פתיחת הקשר או חיתו$ או התרת "מותר לפותח� בשבת עתיבה ומגדל שקשורי	 בחבל , פסק כגמרא שחותמות שבכלי	 כגו� שידה .1

בל פותחת של מתכת או של ע* א, כי אי� זה בני� וסתירה גמורה ,)כפי שיוסבר להל� בבאור הלכה, ואי� בזה בעיה של קורע( 14קליעתו

 .ואסור סתירה גמורהכי זהו , אסור) לפרק את הצירי	 של הדלת או של כלי(

שצירי	  ג"ופסק כסמ. י מקינו� כיש מתירי	"והביא את הר, שאסור להסיר את הצירי	 של הדלת כשאי� מפתח, פסק כרבנו פר* .2

  .י גוי"ודלתות של תיבות מותר להסיר ע

, ולא קיימת כא� גזרה שמא יתקע, כ� ג	 מותר לחבר אות	, כמו שמותר להסיר את הצירי	, י מקינו�"הר כתב שלפי שיטת – ז"ט

  .כ תוקע בחוזק מאוד"אא

  .דוקא בהפסד מרובה או צור� מצוה – א"מג

שרק בהפסד א כיש מחמירי	 "והביא את דברי המג, י גוי"לקמ� כתב שג	 המחבר סובר שנית� לפתוח פותחת של צירי	 או ע* ע – ב"מ

� .מרובה או לצור� מצוה יש לנהוג כ

  .כתב שפותחות של תיבות יש אוסרי	 ויש מתירי	 .3

למה הביא , הרי א	 דינ	 זהה לגבי פותחת של ע* או מתכת, ע להביא מחלוקת לגבי פותחות של תיבות"למה הוסי� השו, ז"ותמה הט

, וכתב? הרי פסק קוד	 להתר, למה הביא את היש אוסרי	, לתותוא	 דינ	 זהה לצירי	 של ד? את היש מתירי	 כשקוד	 פסק לאיסור

  .ע"שאולי יש טעות סופר בדברי השו

מה שאסור זה דוקא , מ"מ. י גוי"זה כדי להתיר ע, מה שהביא המחבר את שבירת פותחות התיבות כיש מתיר ויש אוסר – ב"מ

  .בדלת של ביתי סכי� או מחט גדול מותר אפילו "אבל לפתוח אותה ע, בשבירת הפותחת

 )א שכל זה דוקא לצור� מצוה או בהפסד מרובה"לעיל הובאו דברי המג(

כי זה דומה לשובר אגוזי	 או , ואפילו גופ� של חותלות, שמותר להתיר ולסתור חותלות של תמרי� אפילו בסכי�, ע"עוד פסק השו .4

  ]תר שסתירה זו אינה סתירה גמורהכלעיל שמו, ואפילו לחתו� החבלי	 שנקשרו בה	. [שקדי	 ליטול את האוכל שש	

אסור , אבל בכלי	 גמורי	, שאינ� כלי גמור ולכ� אי� בה� בעיה של סתירה בכלי�, דוקא בחותלות מותר לשבור את גופ� – ב"מ, א"מג

  .כדלעיל, כמו פותחת של ע* או מתכת, לשובר	

כי יכול , מ לתפור"אסרו רבנ� קורע אפילו שלא ע כי רק בבגד, לא שיי� כא� לאסור את התרת החותלות משו	 קורע – באור הלכה

 .כ לתפור"אבל בחבלי	 לא שיי� כלל החשש שיבוא אח, להגיע לידי תפירה

  .שמותר להפקיע קשרי השפוד שקושרי	 בטלה או בעו�, פסק כמרדכי .5

וא	 . נות עבר משו	 טוח�וא	 ביקע לחתיכות קט, המבקע עצי	 לחתיכות גדולות עובר על דברי סופרי	 משו	 עובדי� דחול – ב"מ

  .מקפיד על המידה של החתיכות עבור בי� בגדולות ובי� בקטנות משו	 מחת�

  

  דין חותמות שבקרקע

  .ובדברי תוספות אי� זה מוכרח, האיסור להפקיע ולחתו� הוא רק מדרבנ� – י"רש

אבל א	 , משו	 סתירה דרבנ� כי עשויי	 לזמ� מה ואז עובר, מ שלא להסיר	 בשבת"זה שלא מפקיע וחות� זה דוקא כשעשוי לקיו	 ע – מרדכי

  .מותר אפילו לכתחילה להפקיע	 ולחתכ	, אינו עשוי לקיי	 כלל

. אבל לא מפקיע וחות� משו	 סתירה בבני� גמור, מתיר את הקשר, שחותמות שבקרקע כגו� דלת של בור שקשורה בחבל, פסק כגמרא – מחבר

  .מותר אפילו לחתו� אותו, אבל א	 לא עשוי לקיו	 אפילו לשבת ,וכמרדכי שכל זה כשהחבל עשוי לקיו	 בשבת

הוי קצת קשר , אבל א	 אינו עשוי להתירו אפילו במוצאי שבת, מ במוצאי שבת"מה שמותר להתיר זה כשעשוי להתירו בכ – ב"מ, א"רעק, ג"פמ

  .של קיימא ואסור להתירו מדי� קושר ומתיר

ודומה ג	 , כי זהו הפקעת חותמות שבקרקע ויש כא� איסור סתירה בכלי	, ע הדבר אסור"רי השולפי דב :מ לפרו& דלת בשבת"שבירת מנעול ע

כי זהו , ודאי שמותר, י כלי שמלאכתו לאיסור"א	 יכול לפתוח את המנעול בלא לשוברו ע. [לפותחת של ע* או מתכת שאסור אפילו בכלי	

  ]שימושו לצור� גופו

כל עוד שלא ישבור את , שמותר לומר לגוי שהוא מסגר לפתוח דלת ע	 כליו, ז"אחיו של הט, גל הלויי ס"הביא בש	 תשובת מהר – שערי תשובה

והורה להביא גוי אומ� א	 יוכל לפתוח אותו ללא שבירת , וארע מקרה שארו� הקודש היה נעולח. ואסר, ובתשובת זרע אמת חלק עליו. המנעול

  בית כנסת אחרת מ"הורה להביא ס, א"וא	 האומ� אומר שא, המנעול

ואי� ' כגו� אד	 שננעל בשירותי	 וכד, אמנ	 א	 זה לצור� גדול. כ והרי זה איסור תורה"מ לבנות אח"כי זהו סותר ע, שבירת הדלת ודאי אסורה

  .מ לבנות וזהו איסור דרבנ� שנדחה מפני כבוד הבריות"שלא נראה שזהו ע, יש להתיר לפרו* בדר� השחתה, נכרי

  

  'סעי� יא

                                            
וזהו כאילו , כקריעת החבל" להתיר קליעתו"והוא יפרש דברי הגמרא . מאכי זהו קשר של קיי, 	 להתיר קליעתו של החבל זה אסור"לפי הרמב 14

 .י כלי"חותכו ע
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, מעשה בא לפני רב� יוחנ� ב� זכאי: יהודה' אמר ר). כמו ממחק(מפני שהוא ממרח , לא ית� עליה שעוה, נקובה) החבית(וא	 היתה ..." – משנה

  .)שבת קמו". (ואמר חוששני לו מחטאת

ואל בר בר חנה לרב אמר ליה רב שמ. ומא� דשרי לא גזרינ�, מא� דאסר גזרינ� משו	 שעוה. רב אסר ושמואל שרי, )שמ� עב(מישחא " – גמרא

�  :)שבת קמו!". (בפרוש אמרת ל� משמיה דרב מישחא שרי: יוס

  )פ שרב שמואל אמר ששמע מרב יוס� שרב התיר"אע. (הלכה כרב – ש"רא, �"רי

דתומא  חלוו� שמיה דשקל ברא' ואמרי לה רב הונא בר, חזי מר האי צורבא מרבנ� ורב הונא בר חיו� שמיה, אמרו ליה רבנ� לרב אשי" – גמרא

שבת ". (וצורבא מרבנ� לא אתי למיעבד לכתחילה, הערמה בדרבנ� היא! ?אמר להו הערמה קאמרת...ואמר לאצנועיה דמכוונא, ומנח בברזא דדנא

  :)קלט

  

�כל ו. אבל בשאר דברי� שאי� בה� מירוח מותר, כל זה בשמ� עב או בדברי	 ששיי� בה	 איסור מירוח – פ פשט הגמרא והראשוני�"ע בית יוס

וכדמשמע , אחרת נראה כמתק� כלי, אסור לסותמו אלא תלמיד חכ� בדבר מאכל, אבל א� היי� יוצא דר$ הנקב, זה כשהיי� לא יוצא דר$ הנקב

הערי	 ואמר שרוצה להצניע את השו	 ". (ואמר לאצנועיה קמכונה ואזיל, ומנח בברזא דדנא, )צלע של שו	(דשקל ברא דשומא : "בד� קלט

  )חורובעצ	 סת	 את ה

משו	 , ואפילו בדבר שאי� בו חשש מירוח או סחיטה כגו� קיס	 או צרור קט�, פסק מפורש שאסור לסתו	 את נקב החבית בשו	 דבר – �"רמב

. שהבאנו: כדברי הגמרא בקלט) 15אפילו אינו צורבא מרבנ�( אפילו לכל אחדאלא א	 כ� הניח ש	 אוכל להצניעו שאז מותר , )מ"מ(דהוי כבונה 

שא� אי� , מ א� אסור מצד בונה או מצד ממרח היא"והנפק) א� עדי� אסור מצד בונה, הכונה שמותר מצד ממרח, מואל התיר בשמ�ומה שש(

  .אבל א� יש מירוח אפילו באוכל אסור, י שמכוו� להצניעו"איסור ממרח מותר לסתו� באוכל ע

  

  מחבר

אפילו הנחת (בנקב החבית לסותמו משו	 ממרח ) זרה משו	 שעוהג, שמ� עב(שאסור לית� שעוה או שמ� , וכרב, פסק כמשנה וכגמרא .1

  .מותר, אבל שאר דברי	 שאינ	 בה	 משו	 מירוח, וכדבריו בבית יוס�, )ב"מ –השמ� על גבו אסור 

ולכ� אסור להכניס שו	 דבר לתו� הנקב כדי לסתו	 את הנקב דהוי כעי� בונה אפילו כשהיי� לא , ע"� ולא כשו"פסק כרמב – ב"מ

  )כשלא יוצא יי�. (אלא מותר להניח על גב הנקב מלמעלה דבר שאינו מתמרח, איוצ

דר� הערמה כגו� שמכוו� ) שו	(אבל א	 היה יי� יוצא דר� הנקב אסור לסותמו ואפילו לית� בו מאכל , כל זה כשיי� לא יוצא דר� הנקב .2

) 	 מתיר לגמרי במאכל"כי הרמב, ח של פע	"לנו תוג	 היו	 מותר שאי� (כ הוא תלמיד חכ	 "אא, )כי נראה כמתק� כלי(להצניעו 

  .כפי שמסופר בגמרא, שמותר לו להניח ש	 דבר מאכל דר� הערמה

  .אבל מותר לסתו	 בע*, זה רק בדבר שדר� לסתו	 בו, כל מה שאסור כשהיי� יוצא לסתו	 את הנקב – א"מג

  

  'סעי� יב

מר זוטרא ואיתימא רב אשי . ואי לאו אסיר, שרי, והדר דצה, דצה ושלפה, )בני	סכי� בי� הל(האי סכינא דביני אורבני : אמר שמואל" – גמרא

א	 היה מקצת עליו מגולי	 , הטומ� לפת וצנונות תחת הגפ�: מתיב רב קטינא תיובתא: צא רליה רב מרדכי לרבא. בגורדיתא דקני שפיר: אמר

שבת !". (תיובתא, )פ שזה פסיק רישיה שיזיז מקצת עפר"אע(שבת אינו חושש לא משו	 כלאי	 ולא משו	 שביעית ולא משו	 מעשר וניטלי	 ב

  :)נ

  

כי כמעט בטוח שירחיב קצת את הנקב והוי פסיק , כשהע* מחובר, אסור להוציאו בשבתמערב שבת  בכותל של ע&סכי� שתחוב  – תרומת הדש�

ומי שמחמיר בזה , מחוברי	 לקרקע מותר להוציאואבל א	 מחובר לספסל או ד� שאינ	 , רישיה ואסור משו	 בונה כמו דברי שמואל בגמרא

  .מפריז על מידותיו

פ שיש חשש שירחיב את "שסכי� שתחובה בחבית מבעוד יו	 מותר להוציאה בשבת אע) א"הובאו לעיל בס(מדברי המרדכי  ולכאורה יש להתיר

ציאו כבר את הסכי� מבעוד יו	 ואי� כבר פסיק רישיה כי בארנו שש	 מדובר שהכניסו והו, אמנ� יש לדחות. כי אי� בני� וסתירה בכלי	, הנקב

  .יש פסיק שירחיב את הנקב ויעבור על בונה, אבל כא� כשלא הוצאה הסכי�, ולכ� אי� בני� וסתירה בכלי	, שיורחב הנקב

  ]א בעניי� דבר המרדכי"ע בבאור דברי תרומת הדש� האלו בתחילת ס"וע[

  :על דברי תרומת הדש� מצאנו כמה קושיות

ובסו� , כ תקעוהו והוציאוהו בחול כשמואל"שאסר להוציא סכי� בחבית שהוא מחוברת אא, דבריו סותרי� זה את זהי ש"שה הבהק .1

  ?דבריו כתב שא	 תקוע בדבר תלוש מותר להוציא אפילו לא הוציאו מבעוד יו	 ומה ההבדל

  .זה במשמעות לשונואמנ	 אי� , סאה שדינה כקרקע' שהוא התכוו� בחבית המחזיקה מ י לתר&"ורצה הב

שכשהכניס את הסכי� , א"זה בחבית שיש בה יי� וכמו שהסברנו לעיל בס" שלפה ודצה"ד שצרי� "שכל מה שאמר תרוה, ז"ותר& הט

כ בספסל "משא, א"וכמו שפרשנו לעיל בדברי המרדכי בסורבנ� גזרו על זה כמו לול תרנגולי	 , נמצא שנוח לו בפתח הזה, מבעוד יו	

                                            
. ומה שרב אשי אמר לה	 שהערמה מותרת לצורבא מדרבנ� זה לגבי הדבר השני שהוא הערי	 ש	 בגמרא ולא לגבי המאכל שתקע בנקב החבית 15
 .ש בגמרא"ע
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  .שו	 צור� בפתח ואי� בו משו	 קודח ולכ� מותר ג	 בלא שלפה ודצה תלוש שאי� לו

כ בשאר "משא, כ הכניס כבר והוציא וזהו פסיק רישיה"שבחבית יש חשש שיתק� את פתח החבית ולכ� אסור אא ,וכ� תר& בדרכי משה

  .והלכה כתרומת הדש�. דברי	 תלושי	 שאי� חשש שיתק� פתח

ש "� והרא"ואכ� הרי(? אבל בגמרא הקשו על שמואל ונמצא בתיובתא, ל שצרי� שלפה ודצהמשמע שהלכה כשמוא, י"הב עוד הקשה .2

  )התירו אפילו בלא דצה ושלפה מבעוד יו	

כי משמע שהקושיה על , ז"ודחה זאת הט. ד מפרש שהקושיה רק על רב הונא גבי סליקוסתא ולא על שמואל"שתרוה, י"ותר& הב

 !י ותוספות מפורש"כ רש"וכ, שניה	

, "שלפה ודצה"ורק כשצרי� את הנקב בחבית יש להתיר רק ב, הרי כא� אי� לו צור� בסכי� הזה שתקוע בכותל הע*, ז"הקשה הט עוד .3

�  !ולכ� צרי� להיות מותר כא� במוסי� באינו מתכוו

מותר ג� בלא זה אבל בכותל , כי צרי� לנקב, לשיטת המרדכי" שלפה ודצה"שדוקא בחבית צרי� , א"שלפי פרושו לעיל בס, ז"וכתב הט

  .ניחא, כמו שליפת לפת מהגומאוזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה ודינה כי לא מתכוו� ולא צרי$ לנקב 

  

וזהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה באיסור כיו� שהוא מחובר , אסור להוציאה בשבת, סכי� שתחוב בכותל של ע*, פסק כתרומת הדש� – מחבר

  .אבל א	 תקועה בדבר תלוש מותר, )ש"ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנ� ע"כי זהו פס, ר הוצאה מחביתא התיר המחב"ולעיל בס, דאורייתא

. כי כבר התרחב הנקב, ואי� זה פסיק רישיה, אפילו בכותל מחובר מותר, שא	 דצה ושלפה מבעוד יו	, ד"י בתרוה"פסק כדיוק הב – א"רמ

  ")דצה ושלפה והדר דצה"ולומדי	 זאת מדברי שמואל בגמרא , ב"מ. (סוראבל א	 רק הוציא ולא תחב יש לא, ודוקא כשתחב והוציא

, מלאכה שאינה צריכה לגופה והוא מקלקל כלאחר יד, כי אינו מתכוו�, )א"עיי� לעיל בס(הקלו ג	 בהוצאת סכי� מכותל שמותר  – א"גר, א"מג

  .י הוצאת הסכי�"שהגומא נעשית ממילא ע

ורק בחבית ע� יי� יש להצרי$ זאת , וסבר שיש להתיר בכותל של ע& ג� בלא דצה ושלפה, הדש�פ שראינו שהקשה על תרומת "אע – ז"ט

  .ב להחמיר בכותל"וכ� הכריע המ, א והאליה רבה פסקו כתרומת הדש�"ע והרמ"כי השו, מ לא הקל"מ, פ תרומת הדש�"ע א במרדכי"כבס

יש , ש"א ע"א מחמיר בס"ורק הרמ ז בעצמו"וכמו שסובר הט ושלפה ע מתיר אפילו בלא דצה"שהשו, א"לעיל בס אבל כשהוציא סכי� מחבית

  .עיי� לעיל, ב ש�"וכ� פסק המ, לצור$ גדול אפילו בלא דצה ושלפה להקל בזה
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  טוש' ס

  

  'סעי� א

  ".כ� פוקקי	 בובי� כ� ובי� : וחכמי	 אומרי	. וא	 לאו אי� פוקקי	 בו, בזמ� שהוא קשור ותלוי פוקקי	 בו: א אומר"ר, פקק החלו�" – משנה

א "לא נחלקו אלא להוסי� שר, צ לומר בשבת"ט וא"הכל מודי	 שאי� עושי	 אהל עראי בתחלה ביו: יוחנ�' אמר רבה בר בר חנה אמר ר" – גמרא

  :)שבת קכה". (ט"צ לומר ביו"וא, וחכמי	 אומרי	 מוסיפי	 בשבת, צ לומר בשבת"ט וא"אומר אי� מוסיפי	 ביו

. ושמואל אמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה, אמות' אי� מטלטלי	 אלא בד, רב אמר, החצר כותל שנפרצ" – גמרא

שקולו גלימא נגידו  :אמר להו שמואל .ביני נפל גודא דביני .דרב ושמואל הוו יתבי בההוא חצר, אלא מכללא איתמר, והא דרב לאו בפרוש איתמר

זה מטלטל עד עיקר  הא אמר ,למה לי הא ,ולשמואל .וקטרו בה) הימניה(שקולו  ,אי קפיד אבא :ואלאמר להו שמ .אהדרינהו רב לאפיה .בה

אי מ, אי הכי .אתריה דשמואל הוה ?לימא ליה ,אי סבירא ליה דאסיר ,ורב .שמואל עביד לצניעותא בעלמא ?מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה

  .)ערובי� צד". ( )והדר ביה משמעתיה(ה דלא נימרו כשמואל סבירא לי ?טעמא אהדרינהו לאפיה

  

  גג עם מחיצות

  .)שבת קלח". (וא	 עשה חייב חטאת, אהלי קבע לא יעשה" – גמרא

  .ואפילו אוהל עראי, שאסור לעשות אוהל בשבת, פסק כ� – מחבר

פ שאי� "אע, ושה משו	 תולדת בונהע, מ שיתקיי	"ב לאוהל ע"כגו� שפורס מחצלת או סדיני	 וכיו, העושה אוהל קבע – י"פ רש"משנה ברורה ע

  .וכ� על סתירת אוהל עראי משו	 סתירת קבע, וגזרו על אוהל עראי משו	 אוהל קבע. וא	 סותרו חייב משו	 סותר. זה בני� ממש

  ?לכמה זמ� צרי$ לבנות את האוהל כדי שייחשב כאוהל קבע

  .כמה ימי	 –) 'ק לה"ס( משנה ברורה

  .ימי	' או ט' ח – ג"פמ

  .אפילו א	 אינו עשוי לקבע, חייב בכל גג שבונה ע	 מחיצות – �"הודה בדעת הרינודע בי

  

  עשית גג ללא מחיצות

  ]כשצרי� לצל שהוא יוצר. [קונדיסי� ללא מחיצות' אסרו אפילו גג המונח על ד, כשאסרו לעשות אוהל עראי – י"רש

כי עיקר האיסור באוהל הוא משו	 , א"ג והגר"ז והפמ"ת אריה והטפ הלבוש ושאג"וכ, י להלכה"פסק את רש – )'כ', ג%'ק ב"ס( משנה ברורה

  .מותר, אמנ	 א	 אינו פורס בשביל מה שנמצא באויר מתחתיו. שפורס לצל, מה שמאהיל עליו

  .כי צרי� לצל שהוא יוצר, אסור משו	 אוהל אפילו שאי� מחיצות, שכובע שיוצא מראשו טפח, מ"שא ס' ראיה לזה מס – שער הציו�

  .מחיצות וזה כשיטת תוספות' כדי להתחייב חייב לעשות לפחות ג – חיי אד�ל בש� "באה. חייב חטאת – ג"פמל בש� "באה :האיסורמקור 

  

  עשית מחיצות ללא גג

כמו , ומותר להניח אות	 לצניעות, כי מחיצות אינ	 אוהל, מחיצות מותר אבל, כל מה שאסור לעשות אהל זה רק בגג –:) שבת קכה( י"רש

וג	 רב שאסר זה לא בגלל שאסר להקי	 מחיצות אלא מפני שאסר לטלטל את . י הבגד לצניעות"ר בערובי� ע	 שמואל שהקי	 מחיצות עבספו

י מותר "שלשיטת רש, ודייקו הראשוני�. ופקק החלו� של המשנה זהו בני� קבוע ונראה כמוסי� אבני	. אמות כשיטתו' הגלימא יותר מד

  .�"רתוספות והכ ה"וכ. לטול או סוכה בשבתלהקי� אפילו מחיצה המתרת ט

כי זה , שיי� איסור ג	 בבנית המחיצות איפה שהמחיצה היא מתירה כמו דופ� שלישית של סוכה או טלטול – .)שבת קלח(ש "רא, )ש�(ת "ר

  .נחשב בני�

  

כמו בי� אנשי	 לנשי	 בשעת (ת לצניעות אבל מחיצו, שאסור לעשות אהל בשבת ואפילו אהל עראי, פסק כגמרא וכתוספות בש	 רבנו ת	 – מחבר

  .וחייב חטאת א	 הקי	 אותה, כי זה נחשב כבני�, או בטלטול אסור) כגו� דופ� שלישית(אבל מחיצות שהמתירות סוכה , מותר) דרשה

אסור , ני� ולבני�אבל מחיצת עראי שנבנתה מאב, )כדלקמ�(כל מה שמותר מחיצה לצניעות זה כגו� מחצלת או פרוכת או וילו�  – באור הלכה

  .משו	 גזרת אצטבא, ש כשמצדד אבני	 לשבת עליה	 שזה אסור"וכ. כי זהו דר� בני	 קבע, לבנותה

  

  תלית תמונה, פרוכת של ארון הקודש, דין נטית וילון

  .)ערובי� קב, .שבת קלח". (וילו� מותר לנטותו ומותר לפרקו, אמר רב משו	 רבי חייא" – גמרא

שרק א� הוא אינו קבוע ש� ודרכו  וכ� פסק תרומת הדש�. שכ� דרכו להורידו ולנטותו, הוילו� כי אינו קבוע ש	 מותר לנטות את – י"רש

  .להורידו ולנטותו מותר
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ואינו מעכב עוברי	 ושבי	 ולכ� זה נקרא , כיו� שהוא נע ונד ברוח, פ שקבוע ש�"אעמותר לנטות את הוילו�  – דרכי משה, בית יוס�, אור זרוע

, י"כי ג	 לרש, ע פרוכת של ארו� הקודש מותר לנטות"ולכו. משו	 בני�, מלמטה ומהצדדי	 אסור, אבל א	 קשר את הוילו� מלמעלה. בועשאינו ק

  .והפרוכת היא לצניעות בעלמא, פ שהפרוכת קבועה עדיי� יש דלת לארו� הקודש"אע

  

ופרוכת של ארו� ) הוא נע ונד ברוח מצויה ולא מפריע לאנשי	 לעבורכי ( פ שהוא קבוע ש�"אעשמותר לתלות וילו� , י"פסק כדבריו וכב – א"רמ

  .ובלבד שלא יהיה בגג טפח, או מפני החמה או הנרות או הקור) כי יש דלת לארו� הקודש, שהיא לצניעות(הקודש 

א� שעשוי , כל הצדדי� היטבאבל א� הוילו� מחוזק מ, הכוונה שאינו עשוי להסיר אותו', פ שהוא קבוע ש	"אע'מה שהכוונה  – משנה ברורה

  .ג משמע על זה"ומהפמ, כי זוהי תוספת קבע באוהל קבע, רק לצניעות אסור

, אסור לתלותו, וכתב שכל וילו� שלא מתכווני	 להסיר אותו והוא תלוי לקבע, ופסק כתרומת הדש� ב"א והמ"חלק על הרמ –) יג;נב( חזו� איש

  .ומותר, ממילא דרכו להסיר	, בצורה רפויה שנוח להסיר	אמנ	 כתב שא	 תלא	 . אפילו א	 הוא לא מחוזק

  

 : תליית תמונה על הקיר בשבת

שאפילו לקבוע אות	 כדי שלא , והוסי� במחצית השקל. כי אינ	 עשויי	 למחיצה, ה שמותר לתלות סדיני	 שיש בה	 ציורי	 לנוי"ה – א"מג

כדי שלא , ואפילו לחזקה על הקיר בשבת, ה על מסמר התקוע בקיר מבעוד יו	ולפי זה מותר לתלות תמונ. ב למעשה"פ המ"וכ. כ מותר"ג, יזוזו

  .תזוז

ה לוילו� או "וה, צרי� להיות אסור לתלות סדיני	 המצויירי	 א	 מתכוו� להשאיר אות	 ש	 באופ� קבוע, לפי דבריו שהבאנו קוד	 – חזו� איש

כ ג	 "א, אמנ	 לפי מה שכתב שכשתלא	 בצורה רפויה יש להתיר. ות אסורלכאורה ג	 בתמונה צרי� להי. ויש בזה משו	 איסור בונה, לפרוכת

  .כי מסתמא דר� להסירה, בתמונה צרי� להיות מותר

וכ� א� הוא לא מעוניי� להוריד אותה , אמנ� א� היא תמונה אומנותית והוא מקפיד עליה. פסק להתיר כשלא תולה אותה בחוזק – כ"שש

  )א"פ חזו"כ ע"שש. (יש לאסור לתלות אותה מדי� מוקצה מחמת חסרו� כיס, מהקיר

  

  דין מחיצה שעשויה להפסיק בין ספרים או הנר למיטתו של האדם

ונותנה על המוט , ובערב שבת היה עושה מבעוד יו	 וכורכה לצד מעלה, הספרי	טפחי	 בפני ' 	 היה עושה כל ערב מחיצה י"מהר – מרדכי

שהיא מפסיקה בי� הספרי� , ומחיצה זו, כי אסור לעשות כל מחיצה שאינה לצניעות בשבת, ובליל שבת פושטה למטה, ומשייר בה רוחב טפח

  .ואסור לנטותה בשבת נחשבת כמחיצה המתרת, לאד� העושה צרכיו

ואי� סברה לחלק , ט"משמע שמותר לעשות מחיצה לפני אור הנר כדי לשמש מיטתו ביו. שהרי בביצה כב, 	"ע על המהר"שאר בצנ – דרכי משה

י שיור טפח "שכנראה יש להסביר את הגמרא שהמחיצה נעשית ע, ותר&. ואי� משמע לחלק בי� מחיצה בפני הנר או בפני הספרי	! ט"בי� שבת ליו

  .להלכה וכ� נראה, 	"כפי שעשה מהר

  

כ היה גג טפח מבעוד יו	 שמותר "אא, פסק כמרדכי שאסור לעשות מחיצה בפני הנר או הספרי	 כדי לשמש מיטתו או לעשות צרכיו – א"רמ

  ).ב"מ –שצריכה להיות פתוחה טפח מערב שבת , ה במחיצה מתקפלת"וה(להוסי� עליו 

והוא מקי	 את המחיצה כדי שיהיו רק , טפחי	' הנר או הספרי	 גבוהי	 מי שכאשר, והיינו, .הסביר אחרת את הגמרא בביצה כב – מג� אברה�

אבל א	 הספרי	 או הנר , י שיור טפח"	 ע"א	 בדר� שעשה מהר, אז המחיצה נחשבת כמחיצה המתרת ואסור לנטותה כ� בשבת, ברשות אחרת

ועל (שבת לצניעות ולכיסוי בלבד ומותר לנטותה בשבת הרי זו מחיצה הנח, כ� שבחלק השני של החדר לא רואי	 אות	, י המחיצה"מוסתרי	 ע

  .שעדי� ג� שיכסה ממש כל ספר בעוד כיסוי ואז יהיה ככלי בתו$ כלי, וכתבו האחרוני� על דבריו.). זה דברה הגמרא בביצה כב

והרי זו למעשה , מיטתוי המחיצה הותר לשמש "כי סו� סו� ע, פקפקו בחילוקו זה של המג� אברה	 – מאמר מרדכי, חמד משה, אליה רבה

  .א"לכ� ה	 פסקו כמרדכי והרמ. מחיצה המתרת

ובשעת הדחק יש , י שיור טפח מערב שבת"	 ע"כ עושה כמו שעשה מהר"אא, שאי� להקי	 מחיצה זו בשבת, א למעשה"פסק כרמ – משנה ברורה

כ� שיהיו ככלי בתו� כלי כדי להתיר את , ו מכוסי	פ עדי� שג	 הספרי	 יהי"ועכ. ולהתיר כשמחיצה מכסה את הנר והספרי	, א"לסמו� על המג

  .כי זה לא מחיצה כלל, ע לכסות אות	"וזה ודאי מותר לכו. התשמיש

. א ולהניח מחיצת עראי לצור� זה"אז יש לסמו� על המג, א	 יצרו תוקפו ויש חשש שישמש לאור הנר ממש – באור הלכה בש� נשמת אד�

ודעה זו (אי� זו מחיצה המתרת , פ שלא כפה בפועל"אע, כי מכיו� שיכול לכפות כלי על הנר, בוה מהמחיצהולצור� זה יהיה מותר אפילו א	 הנר ג

  .אבל בלא זה אי� להקל בדבר, )א לכסות ממש את הנר או הספרי	"חולקת על האחרוני	 שהצריכו לשיטת המג

  

  'סעי� ב

הכי אמר  ,שלח ליה .י מעלייתא דאמרת ל� משמיה דרב אסי בכיפי דארבאנימא ל� מר מהלי� מיל :שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב עמר	" – גמרא

והרי זה כמו , עצי	 שתוקעי	 ראש	 האחד בדופ� הספינה וראש	 השני בדופ� השני ופורסי	 עליה	 מחצלת לצל( דארבא הני כיפי :רב אסי

מוסי� על אהל עראי הוא  ?מאי טעמא .א מחצלת ופורס עליה�למחר מבי ,אי נמי אי� בה� טפח ואי� בי� זה לזה שלשה ,בזמ� שיש בה� טפח ,)כיפה

  .ושפיר דמי
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ושייר ) מחצלת(כרו� בודיא , זיל: אמר ליה, אתא לקמיה דרב. ובליליא בעו אוירא, דביממא בעו טולא, דהוו ליה לרב הונא) אילי	(הנהו דיכרי 

  .)ערובי� קב". (ומוסי� על אהל עראי הוא ושרי, למחר פשטה. 16בה טפח

  )והכריכה יכולה להחשב חלק מהטפח(אלא ישאיר טפח , לא יגלגלנה כולה, כשמגלגל את המחצלת מערב שבת – פ הבנת תוספות"י ע"שר

, כי הכריכה איננה חלק מהגג, וכתבו ששיור טפח הכוונה חו* מהכריכה, י"חלקו על רש – ח"א והב"פ הבנת הריטב"י ע"רש, א"ריטב, תוספות

ובכריכה ( .שצרי$ שיהיה טפח הניכר לש� אוהל, והטע� לזה. וחייב חטאת, למחר כשיפרוס כאילו עושה גג חדש, לתוא	 לא יהיה טפח מהמחצ

  )זה לא ניכר

  

א	 יש ברחב� , פסק כגמרא שעצי	 שתוקעי	 ראש	 האחד בדופ� הספינה וכופפי	 ראש	 השני בדופ� השני ופורסי	 מחצלת עליה	 לצל – מחבר

כי זה נחשב תוספת אוהל , נחשבי	 כאוהל ומותר לפרוס עליה	 מחצלת בשבת, טפחי	 בי� האחד לשני' ל אי� גאו שאי� בה	 טפח אב, טפח

שטפח , א וכתוספות"וכריטב. כי זה תוספת אוהל, שמותר להרחיב ולגלגל אותה עד הסו�, ה מחצלת שכבר פרוסה ברוחב טפח"וה. ומותר

  .שאמרו חו* מ� הכריכה

ש ורחבי� "א� החישוקי� היו מונחי� כבר בער. הדי� זהה, ג ברזלי	 או חישוקי	 של ע*"ריסה של תינוק שמונחת עלפרוס סדיני	 על ע – א"מג

  .אבל להעלות את הסדי� ע� החישוקי� בשבת הרי זה אסור משו� אוהל, טפחי� מותר' או שלא היה בי� אחד לשני ג, טפח

שאז הוא נחשב כמוסי� על , כ היו פרוסי� כבר ברוחב טפח מערב שבת"אא, �ה שאסור לפרוס סדי� על עגלות שהוא מג� על מה שתחתיה"וה

  .האוהל

  

  'ו�'ה�'ד� 'סעיפי	 ג

וכ� קדרה , וכ� ביעתא, )כי זהו דר� בני�(מלמטה למעלה אסיר , מלמעלה למטה שרי, )עצי	 של מדורה שסודרי	 אות	(האי מדורתא " – גמרא

כ יעמידו את ארוכות המיטה ויקשרו "ואח, קוד	 כל יפרוש את העור שעל המיטה(� פוריא וכ) כ ש	 את התחתונה"מניח חבית עליונה ואח(

  .)לג�:ביצה לב...". (וכ� חביתא) שאי� זה דר� בני�, ולבסו� יזקפו עת הכרעי	 וית� את הארוכות לתוכ	, אות	 לעור

אבל אנחנו שפוסקי	 , ר שאי� מתכוו� אסור ויש מוקצהיהודה שדב' כל אלו ה	 דברי רב יהודה תלמידו של רב הסובר כר – אור זרוע, י"רש

  .ל מותרי	"כל הנ, שמעו� שאי� מוקצה אלא גרוגרות וצימוקי	 בלבד וכ� שדבר שאי� מתכוו� מותר' הלכה כר

מ "מ, בני�וכא� לא מתכוו� לעשות , שמעו� שדבר שאי� מתכוו� מותר' פ שהלכה כר"שאע, י"חלקו על רש – טור, ש"רא, �"רמב, �"רי, תוספות

  .משו	 גזרה אטו בני�, שמעו� יודה שאסור' וג	 ר, וכא� הוא מתכוו� לדבר הדומה לבני�, כא� עושה מה שמתכוו� לעשות

  

וכ� מיטה שמעמידי	 , דפנות של תיבה שמגיעות לאר* ואז יש כא� מחיצות �4 כל מה שאסור כא� זה רק א	 רגלי המיטה יהיו כ – ש"רא, תוספות

א	 רוצה להטותה על צידה או , הפינות �4 רגלי	 ב 4אבל מיטות שלנו שעומדות על , סי	 עליה את העור שלה ודוחה לאוהלכ פור"ואח, אותה

כי , ג ספסלי� שלו"ה מותר להניח שולח� שאי� לו רגלי� ע"וה. כי אי� פה מחיצות ולכ� אי� פה בני� כלל, מותר להורידה על רגליה, לזקו� אותה

  .אי� איסור אוהל, מחיצות וכשאי�, אי� לו מחיצות

, � כתב"והר. יהיה נראה לאסור ג� ללא מחיצות, וכ� במיטה א� יצטר$ את האויר שמתחתיה, שא� צרי$ את האויר שמתחת, הוסי� – א"רשב

  .וכ� דעת המגיד משנה. שכ$ ג� סובר תוספות

כי , וג	 לסלק אסור, כי עושה אוהל, עליה	 את העור בשבת טפחי	 אסור להניח' א	 יש בי� חבל לחבל ג, מיטות שלנו שמסורגות בחבלי	 – �"ר

  .כי רק מוסי� על אוהל קיי	 ולא עושה אוהל חדש, טפחי	 או שהיה כר או כסת עליה ברוחב טפח מותר' אבל א	 אי� ג, סותר אוהל

  

מ כא� "מ, פ שגזרו אוהל עראי משו	 אוהל קבע"שאע, הגמרא בארה:) בביצה ל. (ט"מותר לצדד	 ביו, אבני	 של בית הכסא: אמר רב נחמ�" – גמרא :די� אבני� של בית הכסא

  .כי אי� סברה לחלק בזה, ה שבשבת זה מותר"ה – טור. משו	 כבודו לא גזרו

  

  מחבר

שכל זה , וכתוספות). גג תחילה(כ את הרגלי	 של המיטה "קוד	 ישי	 את הקרשי	 באויר ואח, פסק כגמרא שכשמניחי	 מיטה .1

  ).כי אי� אהל בלא מחיצות(אבל רגלי	 שלנו או רגלי שולח� מותר להעמיד כרגיל , ת תיבהברגלי	 שה	 כדפנו

  .פ שה	 כדפנות התיבה"מותר אע, א	 הרגלי	 היו עומדי	 כבר מבעוד יו	 – ב"מ, א"גר

ע "וע. (יו	 אסור להניח עליה את הקרשי	 אפילו א	 המחיצות עומדות מבעוד, א	 המיטה רחבה ביותר – משנה ברורה, מג� אברה�

  ).ג"עיי� בסי( ז חולק"אמנ� הט) ג"בסי

  .אבל נאסר מדי� בונה, אמנ	 לא נאסר מדי� אוהל, א	 תקיעת השולח� או המיטה ברגלי	 נעשית בחוזק – ב"מ

והכריע . אפילו א� אי� שו� מחיצהשא� צרי$ את האויר שמתחת יש לאסור , מ"� והמ"א והר"כתב את דעת הרשב – באור הלכה

אחרת זה אסור ממש כמו , וכל זה כשהגג שנוצר לא עשוי לצל או להג� מפני הגשמי�. א� לא בשעת הדחק, החמיר כדעה זושטוב ל

  .במטריה

  ?כמה מחיצות נדרשות כדי לאסור את הנחת הקרשי� של המיטה או השולח� עליה� בשבת כשהניחו קוד� 

כי מ� הסת� , כ אסור במטה"הלכה שבשני דפי� מחוברי� ג, אבל בפחות מזה מותר, ל הצדדי	דפי� מחוברי	 מכ 4פ שמהמחבר משמע לאסור רק כשיש "אע – ז"ט

                                            
 .אלא החלק הפתוח צרי� להיות טפח, לגל של המחצלתשצרי� להיות טפח ללא הגפ תוספות "א באר ע"הריטב 16
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אבל , דפי� שנראי� כדפנות אסור שאז ראוי להשתמש באוירו 4אבל בשולח� רק , וכל זה במיטה. ו"כ די� זה כמו די� חביות לקמ� בס"וא, משתמש במה שמתחתיה

  .ויר שמתחתיוכי מ� הסת	 לא משתמש בא, בפחות מזה מותר

  .כי מ� הסת	 לא צרי� לאויר שמתחתיו, רגלי	 כעי� מחיצות 4אותו אפילו יש לו  ומתירי	 ג	 בשולח� להניח, ע"השו חלקו על – ז"גר, אליה רבה

כ את "ואח, ד� של השולח�ולכ� יניחו קוד	 את ה, ז"יש לפסוק כמותו ולחוש לדברי הט, רגלי	 כעי� דפנות אסור 4ע סובר שא	 יש "מכיו� שהשו –משנה ברורה

  .כאשר ה	 כדפנות, הרגלי	

וא	 החור מחזיק . ב"וכתבו המ. כי המחיצות בנויות כבר והוא עושה גג, אסור – א"מג :סתימת הנקב בכיריי� שהעש� יוצא ממנו

  .וכאילו לא עשה אוהל כלל, כי אומרי	 לבוד, טפחי	 יש להתיר' פחות מג

זהו פסיק , פ שאינו מכוו� לכ$"ואע(כי סתימת החור גורמת לכיבוי הגחלי� , ע"רת אסור לכואח, וכל זה כשאי� ש� גחלי� לוחשות

 .ועדי� טפי, כי כא� מכוו� לסתו	 את הנקב, שאי� זה דומה להנחת קדרה בכירה שמותר, וכתב בשער הציו�). רישיה

א	 הוא מונח משו	 וכ� לסלקו יה סדי� בשבת אסור לפרוס על, טפחי	' א	 יש בי� חבל לחבל ג, שמיטה מסורגת בחבלי	, �"פסק כר .2

  .כי זה רק מוסי� על האוהל, מותר, אבל א	 היה עליה כר או כסת מערב שבת, בנית וסתירת אוהל

וג	 מדובר . שבלא זה כבר ראינו קוד	 שמותר בלא מחיצות, מדובר כא� במיטה שיש לה מחיצות המגיעות לאר* – משנה ברורה

  .נעשו כבר ואי� בזה משו	 אוהל עראי, אבל א	 נעשו המחיצות מבעוד יו	, שבת כדי לפרוס עליהשהעמיד את המחיצות עתה ב

, אבל צרי$ לאויר שתחת המיטה, אפילו א� הדפנות לא מגיעות, ל קוד� שראוי להחמיר כמותו"שכתב בבאה, א"ולפי דעת הרשב

  .טפחי� ויותר' כ אסור א� יש רוחב ג"ג

כמו , וכיו� שזה לא כדר� בני� מותר, כ יניחו את המיטה"ואח, היא שיאחזו האנשי	 בסדי� באויר, העצה במיטה זו – באור הלכה

 .שכתבנו לעיל

, וזה כתוספות. כי עושה אוהל, אוחז את העליונה ומניח את התחתונה ולא להיפ�, שחביות שמסדרי	 אות� זו על זו, פסק עוד כגמרא .3

  .כי מתכוו� למה שעושה, ש זה אסור"שג	 לר

  .היו מתעפשות, שאלמלא היה אויר, מדובר שצרי� לאויר שבי� החביות – ז"ט

  

העמדת מיטה מחוברת העומדת על צדה או כסא מתקפל שמוטה על הקיר וכן נטית גגון של עגלת ילדים שלא היה נטוי כלל מערב 

  שבת

וא	 , אהלי קבע לא יעשה. וא	 עשה פטור אבל אסור ,וכיסא גלי� לא יעשה כילה, הגוד והמשמרת: מנקיט אביי חומרי מתנייתא ותני" – גמרא

שהעור , כמו טרסקל( ואסלא) ופותחי	 אותו ויושב עליו, שבעודו מקופל נשע� על קיר, כסא מתקפל( טרסקלכסא , מטה, אבל .עשה חייב חטאת

  .)שבת קלח". (מותר לנטות	 לכתחילה) שיושבי	 עליו נקוב

  .מדובר כשאי� בגג	 טפח – �"רמב, �"ר, �"רי. ויש בגג	 טפח, נוטה אוהל עראי – י"רש: משמרת וכילה, הסיבה שאסור לנטות גוד

  .ואסור משו	 אוהל עראי, הוא כעי� מיטה שפורסי	 עליה עור – תוספות. גזרה שמא יתקע בחוזק – י"רש: הסיבה שאסור כיסא גלי�

, מותר לנטותה לישבה על רגליה, תה זקופה או מוטה על צדהשא	 הי, מדובר כא� במיטה שמחוברת ועומדת – י"רש: הסיבה שמותר במיטה

  .מ לשבת עליה"כי עושה זאת ע, מותר הדבר, ג שעושה כעת אוהל"ואע

  .כי ה	 בנויי	 כבר והוא לא עושה כלו	 – י"רש: בה שמותר בכסא טרסקל ואסלאיסה

  

ובכסא טרסקל , ה התיר מטע	 שמעמיד אותה כדי לשבת עליהלמה לגבי מיט – י"על רש") ועוד קשה" ה"ד' ל' ת ס"מה(קושית הנודע ביהודה 

  ?הרי ג	 ה	 נעשי	 כדי לשבת עליה	, התיר משו	 שה	 בנויי	 ועומדי	

י משו	 שמא יתקע "שהרי בכסא גלי� פרש רש, כל החומרות האלו של אביי אינ	 דוקא מדיני אוהל – פ הנודע ביהודה"י ע"באור שיטת רש

, שהרי רגליו התקרבו זו לזו, מ הוא בונה כא� כסא"מ, פ שעושה אותו כדי לשבת עליו ולא מכוו� לאוהל"אע, י כסאי לגב"והיה קשה לרש, בחוזק

מ ה	 קיימי	 ולכ� אי� "מ, פ שהרגלי	 התרחקו"שאע, "דהא עביד וקאי" י"כא� כתב רששאלא . כ במיטה זקופה שרגליה נשארו במקומ	"משא

  .וכאשר מכוו� אסור. שר לא מכוו� לאוהל מותרכא, אבל באופ� כללי. כא� שו	 דבר חדש

ולכ� ג	 בכסא טרסקל יהיה מותר , כ כל דברי אביי מדברי	 רק בענייני אוהל"א, שבאר שג	 בכסא גלי� אסור משו	 אוהל אבל לשיטת תוספות

  .א כפי שיבואר להל�"וכ� מבוארת שיטת המג. משו	 שעושה אותו לשבת עליו

  

  .מותר לפתוח אותו בשבת לשבת עליו לכתחילה, )טרסקל(קפל שכסא מת, פסק כגמרא – מחבר

ה שמותר להעמיד "ה, לפי זה]. י"רש[אלא הוא פותח אותו לשבת עליו , שהוא כבר עומד ועשוי, י שלא עושה כלו	"כתב את הסבר רש – א"מג

  .ספרי�וכ� ד� שקבוע בכותל בבית הכנסת שמעמידי� עליו , חופה כשהיא מחוברת בכלונסאות מערב שבת

ודייק את ציטוטו , רק כשלא מתכוו� לעשות אוהלכל מה שמותר להעמיד כסא או חופה זה  ,ופרוש הנודע ביהודה א"פ המג"ע – תהילה לדוד

) ולא כדי להג�(ובהעמדת חופה עושה זאת לכבוד החת� והכלה , בכסא מדובר שעושה אותו כדי לשבת עליו, כ"א. "ליתובי בעלמא: "י"מרש

  .מכוו� לאוהל כללוברור שלא 

שא	 מדובר , אלא לכבוד החת� והכלה, אלא שמותר מפני שלא עושה זאת לאוהל כלל, צרי� לומר שבחופה מדובר שיש לה כבר מחיצות, לפי זה

  .ג שמותר"כבר נפסק לעיל בס, בלא מחיצות
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, אי� איסור כלל כשלא מתכוו� לעשות אוהל, י"הרי ברור שלרש, י"ע לפי שיטת רש"א והשו"אי� פרש את המג, ויש להקשות על התהלה לדוד

  ?שיש איסור באוהל עראי אפילו א	 לא מכוו� לש	 אוהל, ג כדעת תוספות"ע פסק בס"ואילו השו

פ "אע, א� עושה אוהל, כלומר, "דהא עביד וקאי"ופרש את המג� אברה	 שהעיקר בדבריו , חלק על התהילה לדוד – שער הציו�, משנה ברורה

, אלא. פ שלא מכוו� לעשות אוהל"אע, שאסור משו	 אוהל עראי, שפרש בכסא גלי� כדעת תוספות, אסור לעשותו, ש� אוהלשאינו מכוו� ל

לכ� מותר , מבעוד יו� כי האוהל נעשה כבר, מכיוו� שהוא לא עושה עכשיו כלו�, כלומר, "דהא עביד וקאי"שבכסא טרסקל יש התר משו� 

  .בי� א� לא מכוו� לש� אוהללהקי� אותו בי� א� מכוו� לש� אוהל ו

בחופה מותר להעמיד אותה רק א� היתה קשורה מערב  ,כלומר, עביד וקאי"שמותרת משו	 , א לכסא טרסקל"ה בחופה שמדמה אותה המג"וה

יחי	 אבל בד� שמנ. כי ברור שכוונתו בעשית הגג לש� אוהל, ואפילו א� היא בלא מחיצות, אחרת הוא נקרא מעמיד אוהל עראי בשבת, שבת

 .כי ברור שאי� כוונתו לש	 אוהל, עליו ספרי	 מותר בכל מקרה

שא	 לא כ� פשיטא שמותר לפי מה , מותר אפילו א� לכסא יש מחיצות ממש, מכיוו� שהוא מחובר כבר ולא עושה כלו�, שבכסא, לכ� כתב

כי הוא ממש מקי	 אוהל עראי , 	 מחיצות כללאסור אפילו אי� לה, אבל א	 הכסא לא מחובר או החופה לא מוכני	 כבר. ג"שנפסק לעיל בס

  .בשבת

כמו שמותר , שההתר בכסא טרסקל הוא משו	 תשמיש דלת, והרחיב, ב שאי� הבדל בי� א	 מכוו� לאוהל או לא"הסכי	 ע	 חילוק המ – א"חזו

  .תר לפתוח ולסגור אותה בשבתשדינו כדלת שמו, כשמחובר בציר קבוע, ג"תרכו ס' א בס"פ פסק הרמ"לכסות בגג את הסוכה כשיורד גש	 ע

  

ג "שאע, ע"א והשו"פ באור המשנה ברורה בדעת המג"ע, מותר – כ"שש, א"חזו :פתיחת גגו� של עגלת ילדי� בשבת לצור$ אוהל על התינוק

הסובבת על ציריה  והרי זה כדלת, כי הכל מחובר כבר וקבוע ואינו עושה כלו	, מ מותר"מ, שכשמותח עושה גג ומחיצות וכוונתו לצל ויש בו טפח

, שרק כשלא מכוו� לאוהל מותר, י"ד והנוב"פסק שמ� הראוי להחמיר ולחוש לשיטת התהל – ילקוט יוס�. שמותר לפתוח ולסגור אותה בשבת

  ]כי זהו מוסי� על אוהל עראי, אול	 א	 היה כבר הגג שלה פתוח מערב שבת ברוחב טפח ברור שמותר. [אבל כא� כשמכוו� לאוהל יש לאסור

  

  הקמת מיטה מתקפלת מברזל

כי אז דינו ככסא טרסקל , יש להתיר, טפחי	' א	 השליבות של המיטה סמוכי	 זה לזה כ� שאי� בי� כל אחד לאחד רוחב של ג – באור הלכה

וג	 יש , הלונחשב כעושה או, כי הגג לא נעשה מבעוד יו	, אסור, אבל א	 יש רוחב יותר גדול. כולל גג המיטה, שהכל כבר נעשה מבעוד יו	

  .א	 גגה לא הושל	 מבעוד יו	, מחיצות קטנות ולכ� אסור לפרוס אותה' למיטה ב

והוא שמתחילה יפרסו אנשי	 את , טפחי	 ויותר' ג	 כשיש מחיצות ויש רוחב בי� השליבות של ג אמנ� כתב הבאור הלכה דר$ נוספת להתיר

, כ את הקרש"שקוד	 נת� את הגג ואח, ג"ואז נחשב הדבר כפי שנפסק בס, יטהכ יפשוט אחד את המ"ואח, הסדי� של המיטה ויאחזו אותו באויר

  .שמותר

  .אי� זה נכו� לפשוט מיטות אלו, א� יש לו מיטה אחרת לשכב עליה, מ"מ

  

  'סעי� ז

ולכ� . ותרמ, אבל א	 אי� צרי� לאויר של מיטה, זה רק כשצרי� לאויר שתחתיה, כל מה שאסרנו להעמיד מיטה – �"ר, א בש� תוספות"רשב

�  .ספר אחד מכא� ואחד על גביה	, מותר להניח ספר אחד מכא

  .שלא צרי� לאויר שתחתיה	, א"והסביר הרמ, א"פסק כרשב – מחבר

  .כי אחרת זה בזיו� לה	 לעמוד כ� ואפילו בחול אסור, מדובר שצרי� ללמוד מהספרי	 התחתוני	 או שה	 היו מונחי	 ש	 כבר – ז"ט

  .התירו להניח כ� את הספרי	 אפילו א	 לא צרי� ללמוד בה	 או שהביא אות	 עכשיו – )כלל לא סעי� נח(� חיי אד, )קנד' ס(א "מג

  

  )ג"ז והאליה רבה לעיל בס"פ מחלוקת הט"ע(? הא� מותר להניח ארבעה ספרי� כדי שיכסו מכל צד וספר על גביה�

  .כי בארבעה מחיצות ממש מקי	 אוהל עראי, אסור – ז"ט

  .צ לאויר שמתחתיו"כל שא, ספרי	 ועליה	 ספר' בספרי	 מותר להעמיד	 אפילו יש ד – רבהג בש� אליה "פמ

  

ועוד שמה , כי לא צרי� לאויר ש	, ואי� בזה משו	 אוהל, מותר להניח מפה על השולח� וקצותיה למטה מ� השולח� – ז"ט :הנחת מפת שולח�

  .ומי שמחמיר בזה מפריז על מידותיו. בו אוהלאי� , ולכ� ג	 מה שמחוצה לו, שמונח על השולח� אי� בו אוהל

  

  'סעי� ח

לא אמר� אלא שאי� בגגה , אמר רב שישא בריה דרב אידי. כילת חתני	 מותר לנטותה ומותר לפרקה: חייא' ואמר שמואל משו	 ר" – גמרא

אבל יש בפחות משלושה סמו� , גה טפחאלא שאי� בפחות משלושה שמו� לג, וכי אי� בגגה טפח נמי לא אמר�. אבל יש בגגה טפח אסורה, טפח

שיפועי אהלי	 , אבל יש בשיפועה טפח, )היינו שעשויה לנוי ולא ליש� תחתיה –י "רש(ולא אמר� אלא שאי� בשיפועה טפח . אסור, לגגה טפח

  :) לחשבת ק". (אסור, אבל נחית מפוריא טפח, )היינו שאי� קיר טפח(ולא אמר� אלא דלא נחית מפוריא טפח . כאהלי	 דמו
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, ולא בפחות משלושה סמו� לגג טפח, טפחשמי שנוטה אהל משופע בשבת שאי� בגגו , �"� והרמב"וכ� פסקו ג� הריפסק את הגמרא  – מחבר

  .גזרה אטו אוהל קבע, הרי זה אוהל עראי ופטור אבל אסור

	 כי עשה את אוהל לקבע "� ולרמב"� לרימ ג	 ה	 מודי	 כא"מ, שא	 אי� בגגו טפח זה תנאי מספק י"ש ומרש"אמנ� משמע מהרא – ג"פמ

  )כמו מחצלת על קני	 מותר, שהרי לדבר עראי. (שיתקיי� לכמה ימי�

  

  דין מטריה בשבת

ולכ� אסור , שמג� עליו מהגש	, כי כא� הוא בונה אוהל בשבת לצל, הרבה אחרוני	 אסרו את פתיחת המטריה – פ הנודע ביהודה"ע באור הלכה

ואי� זה . טפחי�' � שיש בגגה טפח בתו$ ג"� והרמב"פ שיטת הרי"ובשבת יש בזה חשש איסור סליקה ע, ט"י� ביולפתוח אותה בי� בשבת וב

אבל כא� , רק מרחיב ופושט הקמטי	 שהיו בו אתמול, כי ש	 אינו עושה שו	 מעשה בשבת, דומה להתר של מטה מתקפלת וכסא טרסקל

שלפעמי	 יש בזה איסור הוצאה והכנסה , והוסי�. שהגג לא יתמוטט ממצבו וזה אסור כדי, במטריה צרי� להדק את הרצועות שמעמידות אותה

  .במקו	 שאי� בו ערוב

  .י שיש בזה משו� איסור מראית עי�"כתב הנוב, וא� פותחו מערב שבת

הכל מוכ� ומתוק� לכ� מערב ש, וכמו שכתבנו לעיל, כי מצד אוהל יש להתיר כמו בעגלת של ילדי	, דחה את דברי הנודע ביהודה – )ו;נב( א"חזו

  .וש	 בכסא טרסקל התיר כי זל לא נעשה לש	 אוהל, שאסר כל אוהל שנעשה לש	 אוהל, י לשיטתו ש	"והנוב. שבת

וחמור מאיסור פרטי , וזהו גדר שגדרו חכמי�, והוא משו� תיקו� כלי ומשו� עובדי� דחול, א אסר את פתיחת המטריה מטע� אחר"מ החזו"מ

  .ליחיד

לא מצאנו אוהל . א: וכתב שאי� בפתיחת המטריה איסור תורה משלוש סיבות, דחה את דברי הנודע ביהודה – )עב' ח ס"או( � סופרת חת"שו

אוהל . ג. זהו בני� לשעה שכבר בבנייתו המטרה לסותרו ולבנותו שוב כל שעה. ב. אבל לא לעניי� שבת במשכ�, זרוק ומתנועע אלא לעני� טומאה

אבל העיקר , טפחי	' או בתו� ג, מספיק שיהיה בגגה טפח, וכמגיעות לאר*. המחיצות מגיעות לאר* כפי שהיה במשכ�אסור מהתורה רק כש

  .וכ� משמע שמהפרי מגדי	. שתגיע לאר*

רבנ� ולכ� קרוב לומר שאפילו מד, כמו כילת חתני	, כי המטריה מיוחדת לכ� מראש, אפילו איסור מדרבנ� אי� כא�, שא	 כ� ,ומסיק החת� סופר

  .י גוי"ולכל הפחות יש להתיר פתיחתה ע, מותר

  

  'סעי� ט

אי� תולי� את המשמרת : וחכמי	 אומרי	) כי אי� דר� בורר בכ�. (ט ונותני	 לתלויה בשבת"תולי� את המשמרת ביו, אליעזר אומר' ר – משנה

  :)שבת קלז". (ט"אבל נותני	 לתלויה ביו, ט ואי� נותני	 לתלויה בשבת"ביו

ג מחלוקת "ע בנושא זה לקמ� בסי"וע. (כי זה נחשב אוהל, מ לסנ� בה את השמרי	"שאסור לתלות את המשמרת ע, ק כמשנהפס – מחבר

  )א באריכות"ז למג"א בסיבת האיסור במשמרת שדינה כמו בגיגית והמחלוקות ש	 בי� הט"ד ולרשב"	 לראב"י ורמב"הראשוני	 בי� רש

  .כי אי� זה אוהל אפילו עראי, תחתיה מותר לכתחילהאבל לתלות המשמרת על יתד בלא כלי  – ב"מ

  

  'יא�'סעיפי	 י

  דין כילת חתנים

לא אמר� אלא שאי� בגגה , אמר רב שישא בריה דרב אידי. כילת חתני	 מותר לנטותה ומותר לפרקה: חייא' ואמר שמואל משו	 ר" – גמרא

אבל יש בפחות משלושה סמו� , שאי� בפחות משלושה שמו� לגגה טפח אלא, וכי אי� בגגה טפח נמי לא אמר�. אבל יש בגגה טפח אסורה, טפח

. שיפועי אהלי	 כאהלי	 דמו, אבל יש בשיפועה טפח, )היינו שעשויה לנוי ולא ליש� –י "רש(ולא אמר� אלא שאי� בשיפועה טפח . אסור, לגגה טפח

  :) שבת קלח)". (כי המיטה נעשית לו גג(אסור , מפוריא טפח אבל נחית, )היינו שאי� קיר טפח לכילה(ולא אמר� אלא דלא נחית מפוריא טפח 

  

כי בסדיני	 שלנו אי� משו	 , מותר, פ יורדי	 בזקיפה טפח"אע, אבל במיטות שלנו – רבנו ירוח�, מגיד משנה, ר יונה"א והר"� בש� הרשב"ר

  .אוהל

  

  דין כילות אחרות הדומות לכילת חתנים והאם מותר לפרוס אותן בשבת

  ...וא	 עשה פטור אבל אסור, יעשה לא...כילה: ...נקיט אביי חומרי מתנייתא ותנימ" – גמרא

  .)שבת קלח". (מותר לנטותה לכתחילה ,היה כרו� עליה חוט או משיחה .אבל אסור וא	 עשה פטור ,טלית כפולה לא יעשה :תני רמי בר יחזקאל

אבל א	 . הרי זה אוהל, כי כשהכתלי	 מגני	 מפני החמה, לי	 לכא� ולכא�וראשיה מתקפ, יתדות לישו� תחתיה 4לא יניח את הטלית על  – י"רש

  .מותר לפותחו בשבת כי זה נקרא מוסי� על אוהל עראי שמותר בשבת, כר� אותה בחוט מבעוד יו	 והניחה כ�

ולכ� פטור אבל , לגגה טפחמדובר בטלית שמשתלשלת ומגיעה לאר* ואי� בגגה טפח ולא בפחות משלושה סמו�  – פ הבית יוס�"� ע"רמב, �"רי

  .וא	 היה חוט מבעוד יו	 מותר, אסור
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הוי אהל , סמו� לגג טפח' שכל שיש בגגה טפח או בפחות מג, ב"� שכל אהל ככילה וכיו"שלומדי	 מדברי הרי, �"� על דבריו של הרי"וכתב הר

ודוקא , וא	 כר� חוט ומשיחה מותר. ופטור אבל אסור, איהוי אוהל ער, סמו� לגג טפח' וכשאי� בו בגגו טפח ולא בפחות מג, קבוע וחייב חטאת

  .כ כר� עליה חוט או משיחה כפי שבארנו"אא, כ בטלית כפולה"משא, כי היא מתוקנת לכ$כילת חתני	 מותר לכתחילה לנטות אותה 

� בדברי הרי"מכא� למד הר["�  ]שאי� בגגה טפחהכוונה אפילו , "כילה לא יעשה וא	 עשה פטור אבל אסור"שמה שכתב אביי , 

�"ו של הריש על דברי"ותמה הרא ,�ובכילת חתני	 אי� בה גג טפח ולא רוחב טפח , שכילת חתני	 מותר לנטותה לכתחילה, הרי שנינו לקמ

ת � לעיל תר* זאת שכיל"הר(? ומדוע החמיר בטלית כפולה שאסור מדרבנ� בזה, וכילת חתני	 היא יותר בני� קבע מטלית כפולה, בפחות משלושה

  )חתני	 מתוקנת לכ� מבעוד יו	

  .אבל בלא זה מותר לכתחילה, היינו כשפרש את הטלית על יתדות יש לאסור מדרבנ�, שכשיש גג טפח, י"� ופרש כרש"ש את הרי"לכ� דחה הרא

בלא זה מותר  אבל, היינו שיש בגג טפח ואז פטור אבל אסור, "כילה לא יעשה וא	 עשה פטור אבל אסור"י את דברי אביי "וכ� פרש רש[

  ]לכתחילה

כי כריכת החוט או המשיחה נחשבת כאילו יש בה , אפילו אי� רוחב טפח, מותר אפילו לכתחילה לפתוח בשבת, וא	 קשר בחוט והניח מבעוד יו	

  .ומותר לכתחילה, והוי כמוסי� על אוהל עראי בשבת, רוחב טפח מבעוד יו	

  

  הלכה

  מחבר

שהיו עליה חוטי	 שהיא תלויה ) טפח, שאי� בגגה ולא בסמו� לשלושה לגג(שטלית כפולה  ,	"� והרמב"פסק את הגמרא וכפרוש הרי .1

, )ואז היא נראית כמו כילה, כי זה כמוסי� על אוהל עראי, י משיכת החוטי	 שלה"ע(מותר לנטותה לכתחילה ולפרקה , ש"בה	 מער

  .וכ� הפרוכת

תר רק א	 לאחר פריסתה לא יהיה בגגה מלמעלה רוחב טפח וג	 לא י חוט מו"ש ע"	 והרא"סק כדעת הרמב]מכיו� שנ – ג� אברה�מ

  .אחרת זהו אוהל קבוע והחוטי	 לא מועילי	 כלו	, בפחות משלושה לגג רוחב טפח

 .כ"פ בשש"וכ. פ שיהיה בגגה טפח"ש שמותר למשו� בחוט אע"	 סובר כמו הרא"הרמב, בטלית – ג"פמ

  .ה בפרוכת"שה, פסק עוד .2

 .כי אי� לה גג, פילו בלא החוטי	 שעליהפרוכת מותרת א – א"מג

כי היא מתוקנת , ולכ� מותר לנטות לכתחילה כילת חתני	 בשבת אפילו א	 אי� עליה חוטי	 מבעוד יו	, 	"פסק את הגמרא וכרמב .3

ולא לא בשלושה סמו� לגג רוחב טפח , ובתנאי שאי� בגגה טפח, )א"מג –אסור בלא חוטי	 , וא	 לא מתוקנת לכ�( לכ$ מבעוד יו�

  )והרי הוא מקי	 אוהל בשבת, כי אחרת ה	 נחשבי	 כמחיצות(משולשלת מעל המיטה טפח 

  

  'סעי� יב

) עור של בהמה שממלאי	 אותו עוברי דרכי	 ביי� או מי	 ומותחי	 את פיו וזהו אוהל(הגוד : מנקיט אביי חומרי מתנייתא ותני" – גמרא

  ...וא	 עשה פטור אבל אסור, לא יעשה...והמשמרת

 :הא דתניא :שלח ליה .בשבת וחדא בתורה תרתי ,אימא ל� איזי הנ� מילי מעלייתא דאמרת ל� משמיה דרב :ליה רמי בר יחזקאל לרב הונא שלח

אמר  .אבל באד	 אחד אסור ,בני אד	' לא שנו אלא בב :אמר רב .מותר לנטותה בשבת )גוד בלולאות שלו ומונח במקו	 קבוע שלו( גוד בכיסנא

  :)קלח�.שבת קלח". (אי אפשר דלא מימתחא פורתא ,בני אד	 אסור' בי אפילו ,וכילה :אביי

  

  :נחלקו הראשוני� מדוע באד� אחד אסור לתלות את הגוד ובשניי� מותר

  .כי חוזר ומותח שפיר משני הצדדי	, אבל באד	 אחד אסור, כי כל אחד מותח ולא מפתח שפיר, גוד בכיסניו מותר – י"רש

א להביא כילה "כי א, וכילה אסור. והרי הוא כמוסי� על אוהל עראי שמותר, וד בכיסניו כי כבר התחיל לעשותו מערב שבתמותר בג – רבנו ירוח�

  .ואז עושה אוהל לכתחילה, ולכ� חוזרי	 ומותחי	 אותה, כי היא רחבה וגדולה, מתוחה כבר

  .וכילה שיש לה גג אפילו עשרה בני אד	 אסור, 	ולכ� חייבי	 לתלות אותה בשני בני אד, גוד הוא כעי� פרוכת שתולי� – �"רמב

, כי שני בני אד	 יכולי	 לדחו� את הלולאות ביתדות שבקיר ללא תיקו�, אלא משו	 מתק�, אי� האיסור כא� משו	 אוהל – רבנו יונה, ד"ראב

, בני אד	 יצטרכו לשנות את הקיפולי	אפילו עשרה , וכילה שהיא גדולה. וזה אסור משו	 מתק� מנא, אבל אד	 אחד יצטר� לתק� את הקיפולי	

  .ולכ� נראה כעושה אוהל

הרי זה כקושר וחוזר וקושר ודומה קצת לבני� שבוני	 אותו , שא	 אד	 אחד תולה את הגוד, פ פרושו של רבנו יונה"ע, ונית� להבי� את דבריו

א להניח את כולה יחד אפילו "א, ובכילה. � זה דומה לבני�ואי, כ בשני בני אד	 שפורסי	 יחד ומניחי	 יחד על הקינופות"משא, מעט מעט כל פע	

  .ולכ� זה נראה כבני�, בעשרה בני אד	

  

אבל אחד , ולכ� בפרוכת גדולה תולי	 אותה שני	, ולכ� מי שנוטה פרוכת צרי� להיזהר שלא יעשה אוהל תו� כדי הנטיה, 	"פסק כרמב – מחבר

  .ובכילה אסור אפילו עשרה. אוהל א שלא תתקפל קצת ברוחה טפח ואז הוי"כי א, אסור

  .מטע	 זה יש הנמנעי	 מלתלות את הפרוכת בשבת – א"מג
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  'סעי� יג

  :)שבת קלט". (אכוליה כובא אסיר, אפלגיה דכובא שרי) בגד ששוטחי	 על גיגית יי� לכסותה(האי פרונקא : אמר רבא" – גמרא

  

  :ונחלקו הראשוני� למה לאסור כשמכסה את כל הגיגית

ויש לפחות חלל , ל שהגיגית לא מלאה"י, ומכיו� שזה אסור משו	 אוהל. האיסור הוא משו� אוהל – טור, א"� בש� הרשב"ר, �"ברמ, י"רש

  .כ אי� זה נקרא אוהל"שאל, טפח

� אבל אי, שכ� דרכו בחול, כלומר מסנ� מ� הפסולת, משו� שזה נראה כמשמרתא	 מכסה את כל הגיגית זה נאסר  – א"מסקנת הרשב, ד"ראב

  .אבל אי� בכיסוי כלי	 משו	 אוהל. דרכו להיות מכוסה בחלקו

  

ולכ� מותר להחזיר , אבל א	 עושה אוהל בלא מחיצות מותר, הרי מה שאסור באוהל זה רק כשמתק� מחיצות וגג, :)ביצה לב( והקשה התוספות

פ שהמחיצות "אע, בה נפסק שאסור לכסות את הגיגית ,כ קשה על סוגייתינו"וא, כי המחיצות היו עשויות כבר מלכתחילה, קדרה על כירה בשבת

  ?עומדות מבעוד יו	

מ נחשב הדבר כאילו עושה את המחיצות "מ, פ שהמחיצות עמדו מבעוד יו	"אע, לכ�, מכיו� שהיא רחבה ביותר, שבגיגית, �"והר ותרצו התוספות

  .והרי הוא כבונה אוהל בשבת, כעת

  ?ברי� לשיעורי	 עד כמה נקרא רחבכ נתת ד"שא, דברי התוספותהקשה על  ז"הט

ואפשר להשתמש בה	 , דברי� שעשויי� כדי לתת בה� דברי� יבשי�', שדוקא בכירה וכד, את קושית תוספות באופ� אחר ז"הטתר& לכ� 

 הגג בשבת לכ� נחשב הדבר כאילו המחיצות כבר נעשו מערב שבת ומותרת עשיית ,ולא חוששי	 שמא יפול לכלו� לתוכו, במחיצות בלא שו	 גג

כאילו , כ כשעושה את הגג בשבת"א ,שנעשית כדי לשמור דבר לח ויש לחוש שמא יפול ש	 לכלו� ויפגע ביי�, אבל גיגית של יי�). 'י כיסוי וכד"ע(

  .נה אוהל ממשובונחשב כ, וג� את הגג יחד וגר� לכ$ שיהיה ראוי להשתמש בועשה ג� את המחיצות 

והוכיח שמדובר , ל דחה דברי� אלו"באהה[ .כי הכיסוי שלה	 מיוחד לה	, �"ותר ג	 ברחבי	 לתוספות ולרשבתיבה צרי� להיות מז "והוסי� הט

שמא יבוא לידי , ו נפסק שאסור לכסות גיגית בבגד שאינו מיוחד לה"שכ סט' שבס, ז אסור כשהיא רחבה"ובכ, כא� ג	 בגיגית בכיסוי המיוחד לה

  ]אלא לחלק בי� תיבה רחבה לצרה כפי שחילק התוספות, כיסוי שאינו מיוחדלכ� אי� לחלק בי� כיסוי המיוחד ל. סחיטה

  

שכל זה כשיש חלל , �"וכר. 17מותר לשטוח אותו על מקצתו ולא על כולו, שבגד ששוטחי	 על פי החבית לכסותה, 	"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

  .מותר, אבל א	 היא מלאה עד הסו�, בתו� הגיגית טפח

במכסה שאינו קבוע או תיבה  כל מה שאסור לכסות את החביתש, :פסק כתוספות בביצה לב – משנה ברורה, וספות� ות"פ ר"ע מג� אברה�

כי המחיצות שלה , אבל בחבית צרה או תבה קטנה מותר לכסות אות� בשבת, ואז הוא עושה אוהל זה דוקא א� היא רחבה ביותר, בצירי�

  .ואי� זה נראה כעושה אוהל, ג שזה מותר"כי היא קטנה וכבר נכתב לעיל בס, תה בכירהוכ� קדרה מותר להניח או, עומדות כבר מבעוד יו	

  .אפילו א� הוא רחב מותר, א� המכסה קבוע בצירי� שלו, מ"מ

י העמדתו "כי ע, אסור אפילו א� לא רחבה הרבה, וש� מכסה אותה, שא� מטלטל את החבית ממקו� למקו�, ג"ב בש� הפמ"והוסי� המ

  .חדש את המחיצות כעת ואז הוא עושה אוהל ממשכאילו מעמיד מ

ורק , א"מותר לכסות� בשבת ודלא כמג, בתיבה או קדרה אפילו רחבי�, ז"לכ� לשיטת הט, ראינו שהוא תר* אחרת את קושית התוספות – ז"ט

   .בגיגית יש לאסור כפי שבארנו

  

  .כ ביי� שצרי� לאויר"משא, רי� לאויר שבי� הכיסוי לשמ� ולדבשכי בשמ� ודבש אינו צ, אבל בשמ� ודבש מותר, כל זה בחבית יי� – א"רעק

אי� למחות , א$ אלו שמקלי� בזה ומכסי�, 	 שאי� לכסות את הגיגית"י ורמב"שפסק כרש, ע"לכתחילה יש להחמיר כדעת השו – משנה ברורה

  .ע מותר להפו� חבית על פיה"לכו, מ"מ). א"ד ורשב"ראב(כי יש לה	 על מי שיסמכו , בה�

  

  :החזרת מגירה שיצאה ממקומה למקומה

  .כי עושה אוהל, א	 יש בה עומק טפח, אסור להחזירה, מגרת שולח� שיצאה ממקומה, ע"לפי פסק השו – בש� חיי אד� ב"מ

 שהחיי אד	 סבר שממעלה, צ כתב"בשעה. (שמותר) ג"עיי� בס(שהחזרת המגירה הוא כמו כל ממעלה למטה , דחה דבריו –קצור שולח� ערו$ 

  )כ כא�"משא, למטה זהו שינוי

  .ובמחיצות לבד אי� איסור, משו	 שהוא לא עושה כא� גג כלל, דחה את דברי החיי אד	 – ")כתב עוד"ה "יד ד;נב(א "חזו

  .י�מ מותר בכל עני"וא	 היא מלאה עד הסו� בכ, כי עדיי� נשאר האוהל, אי� לחוש כלל) שלא יוצאת עד הסו�(הכריע שבמגירה של ארו�  – כ"שש

  

                                            
17
החלק הגלוי גור	 שאי� , כיו� שיש משקה בחבית, ז"כי כפי שכתב הט, מ מותר"מ, פ שטפח עצמו חשוב כאוהל והחלק הגלוי לא מונע זאת"אע 

  .הכיסוי והמחיצות מועילי	 בשמירת המשקה שלא יפול לתוכו לכלו�
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  טזש' ס

  

  'סעי� א

ג "רשב. חייב, צפור למגדל וצבי לבית ולגינה ולחצר ולביברי	: וחכמי	 אומרי	. חייב, וצבי לבית, הצד ציפור למגדל: יהודה אומר' ר" – משנה

  ".חייב, שאינו מחוסר צידה, מחוסר צידה פטור: זה הכלל. לא כל הביברי	 שוי	: אומר

מפני , למה נקרא שמה צפור דרור: ישמעאל' דתנא דבי ר, לפי שאינה מקבלת מרות, הכא בצפור דרור עסקינ�: אמר רבה בר רב הונא"... – גמרא

? היכי דמי ביבר גדול והיכי דמי ביבר קט�. הא בביבר גדול הא בביבר קט�, חיה אחיה נמי לא קשיא, השתא דאתית להכי. שדרה בבית כבשדה

  :)שבת קו". (ואיד� ביבר גדול, )מרוצה אחת(ליה בחד שיחייא  כל היכא דרהיט בתריה ומטיא: אמר רב אשי

 

לאפוקי בני� גדול שלא יכול לתפוס (שצד ציפור דרור למגדל ושאר ציפורי	 וצבי לבית או לביבר שה	 ניצודי	 בו , פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

  .ור אבל אסורפט, )ביבר קט�(וא	 אינו ניצוד בו . חייב, )כלומר ביבר גדול, אות� בריצה אחת

ובזמ� שקר . כי אסור מדרבנ�, ג שלא ניצודה ש	 אסור לסגור את החלו�"אע, צפור דרור שנכנס לבית דר� הפתח או החלו�, לכ� – משנה ברורה

א אבל בשאר חיה ועו� ששיי� בה	 צידה דאוריית, ג דהוי פסיק רישיה בדרבנ�"ואע, מותר לסגור כשאינו רוצה בצידת הצפור, ויש צער בזה

  .שזהו פסיק רישיה, אסור לסגור את החלו� אפילו בגלל הקור, בבית

  .כי נשמט ש	 לחורי	 וסדקי	, לתו� ברכת מי	 לא הוי צידה, שזוהי צידה, לתו� ספל של מי	 חיב – ב"מ :שולה דג מהי�

  

  'סעי� ב

סומא (הני עבידי לריבויי ? ומאי שנא הני, מאי שנא הני :ל אביי לרב יוס�"א. פטור, חיגר וזק� וחולה, סומא ויש� חייב, הצד צבי: ר"ת" – גמרא

הא בחולה מחמת , )חמימות(הא בחולה מחמת אישתא : אמר רב ששת לא קשיא? חולה חייב: והתניא. הני לא עבידי לריבויי, )ויש� יברחו

  :)שבת קו". (אובצנא

  .אבל מחמת אישתא חייב, ומד הוא ופטורהיינו עייפות שאינו יכול לזוז אז ניצוד וע, א	 הוא מחמת אובצנא – י"רש

, והצבי התעיי� וצדו חייב, כמו ששלח כלב לרדו� אחר הצבי, מחמת אובצנא חייב – )א"הבית יוס� והגר, פ פרוש המגיד משנה"ע( �"רמב, ח"ר

  .כי זה עייפות שבאה מצד עצמו, פטור) חולי(ומשו	 אישתא , כי הוא גר	 לעייפות של הצבי

  

  .כי ה	 ניצודי	 ועומדי	, פטור אבל אסור) או קט�(זק� או חולה , אבל חיגר, חייב, רא שצד צבי יש� או סומאפסק כגמ – מחבר

שחולה הכוונה , כי השוו זאת לזק�, ע לא הזכירו את סו� הגמרא שמחלקת בי� עייפות לחולה מחמת חמימות"הטור והשו – ע הרב"שו, ז"ט

  .י"משמע שפסקו כדעת רש. אבל חולה מחמת חמימותו חייב, � פטור שניצוד ועומדמחמת יגיעתו שהוא עיי� והוא כמו זק� ולכ

. ובזה פטור, שחולה הכוונה לחולה סת	 כגו� קדחת, �"ע כדעת הרמב"והסביר את הטור והשו, ז"חלקו על הט – ל"באה, חיי אד�, א"גר

	 יודה "שהרמב) מחצית השקל ונשמת אד	, אליה רבה(י	 וסיי	 שמשמע מכמה אחרונ. היינו עייפות ותשישות חייב, משמע שמחמת אובצנא

  .זה כאשר מחמת עייפותו לא יכול לרו* מהר וניצוד בקלות, ומה שחייב מחמת תשישות, י שא	 לא יכול לזוז ממקומו שפטור"לרש

ג שלא תפסה "אע, לזוזהא	 כאשר רד� אחרי חיה לצודה עד שהתעייפה ואינה יכולה , שפוטר מחמת עייפות, י"ל הסתפק לדעת רש"הבאה

  .שדר� צידה ליטלה בידיי	 או להכניסה למקו	 משומר, שהרי כרגע היא כניצוד ועומד או שפטור כי אי� זו דר� צידה, בידיי	 הא	 חייב

  .ה יש להסתפק ג	 במכה בעל חיי	 עד שנעשה חיגר א	 חייב בזה עבור צידה או לא"וה

  

  צד באמצעות כלב

  .ואפילו בחול אסור לעשות זאת משו	 מושב לצי	, כלב אחר חיה בשבת הוי צידהשהמשסה , פסק ככלבו – א"רמ

	 שמי שמשלח כלבי	 לצוד צביי	 וברח הצבי מהכלב ורד� אחריו והבהילו עד "פ הרמב"א שהביא בש	 הכלבו ה	 ע"דברי הרמ – מג� אברה�

. והכלבו שאסר ג	 בלא מעשה לאיסורא בעלמא אמר. פטור, אלא רק הכלב, משמע שא� האד� לא עשה מעשה בעצמו. שהגיע אליו הכלב חייב

  .ב הוסי� לחייב א� א	 עמד בפניו והבהילו עד שהגיע הכלב שכ� דר� הציידי	"והמ

  

  'ד� 'סעיפי	 ג

וכל שאי� , חייב) כמו חגבי� וגזי�(כל שבמינו ניצוד : וחכמי	 אומרי	. מ"דברי ר, צרעי� ויתושי	 בשבת חייב, גזי�, הצד חגבי�: ר"ת" – גמרא

  .	 כחכמי	"ופסק הרמב:) שבת קו". (פטור) כמו צרעי� ויתושי	(במינו ניצוד 

ובארה הגמרא .) ביצה לו". (ובלבד שלא יתכוו� לצוד, בחמה מפני החמה ובגשמי	 מפני הגשמי	, ג כוורת בשבת"פורסי	 מחצלת ע" – גמרא

כ יכסה ג	 את החלונות שאז עשה "אא, אלא אפשר שיהיו ניצודי�, צודי�והדבורי� לא ממש ני, ")כוי("בהמש� שמדובר שיש בכוורת חלונות 

  )י"רש. (את הכוורת כמצודה ואסור

, ואז לא הוי פסיק רישיה, מותר א	 יש חור קט� שדרכו הדבורי	 יכולי	 לצאת) הסובר שדבר שאי� מתכוו� חייב(שמעו� ' שלר, ובארו תוספות

  ".דבר שאינו מתכוו�"ולא יהיה כא� די� , כדי שיצאו הדבורי	 בקלות מהכוורת, צרי� חור גדול) יבהסובר שדבר שאינו מתכוו� חי(יהודה ' ולר
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א� לא יוכלו לצאת ) כי פטור אבל אסור(אסור לנעול בשבת את התיבה שיש בה זבובי	 , לכ� – אגור בש� תוספות, מרדכי בש� ספר התרומה

  .בעני� שיוכלו לצאת מש	אלא ית� סכי� או שו	 דבר בי� הכיסוי לתיבה , מש�

ואי� זה , כי א	 יפתח את התיבה ה	 יברחו ולא יוכל לתפוס אות	, כי אי� הזבובי	 ניצודי	 בתיבה, כתב שאי� צרי� לדקדק בזה – טורדחית 

בתיבה של כ "משא, כי כוורת היא קטנה והדבורי	 ניצודי	 בתוכה, דומה לדבורי	 בכוורת שפורסי	 עליה מחצלת רק א	 לא מתכוו� לצוד

  .זבובי	

שהרי ראינו שחייב להיות איזשהו פתח קט� כדי שלא יהיה , דחה את דברי הטור, פ באור התוספות לעיל"ע – על דחית הטור בית יוס�קושית ה

ואת זה לא  ,ואז ג	 יש לחלק בי� כוורת גדולה לקטנה, א	 נחלק בי� תיבה לכוורת נתנו דברנו לשיעורי	, ועוד? שמעו�' פסיק רישיה אפילו לר

  !שמענו

  פ הבית יוס�"דחית ספר התרומה ע

וכ� . לא נחשבי	 ניצודי	, אבל זבובי	 שתיבה וכוורת אינ	 מקו	 צידת	, כוורת היא מקו	 שבו דרכ	 של הדבורי	 להיות ניצודי	 .1

 :)קו שבת". (הצד ארי בשבת אינו חייב עד שיכניסנו לגורהקי שלו: ר ירמיה בר אבא אמר שמואל"א: "איתא בגמרא

, אבל זבובי	 ויתושי	 שאי� במינ� ניצוד, זה בדבורי	 שבמינ� ניצוד, "פסיק רישיה"שמעו� הכריח להשאיר חור קט� משו	 ' כל מה שר .2

 .כי זהו פסיק רישיה באיסור דרבנ� דלא ניחא ליה ומותר לכתחילה, "פסיק רישיה"פ שזהו "אע, אפילו בלא חור קט� מותר בתיבה

  .כי קשה מאוד להקל כנגדו, ספר התרומהמ פסק הבית יוס� כ"מ

  .א"ז והמג"והסכימו לזה הט. וג	 המכניס אריה לבית אסור מדרבנ�, דבורי	 אי� במינ� ניצודי	 – ח"י הב"דחית הבית יוס� ע

שא	 , ועוד. כ לא חושש יותר"ואח, והיינו שמפריח מה שרואה בהתחלה, הטור מתיר רק כשיש ספק א	 יש ש	 זבובי	 – ז"פ הט"הסבר הטור ע

  .כ הרבה וודאי יצליח לצוד אחת"כ כוורת דבורי	 שיש ש	 כ"משא, יפתחו את התיבה יברחו הזבובי	

  

  מחבר

פטור אבל אסור אפילו צד	 לצור� , ושאי� במינו ניצוד, )כגו� דגי	 או צבי(שכל במינו ניצוד חייבי	 עליו , פסק את הברייתא וכחכמי	 .1

  .זבובי	 שאי� במינ� ניצודאסור מדרבנ� לצוד , לכ�). א"מג(

והביא כיש מקלי� . משו	 פסיק רישיה שיצודו ש	, שהזבובי	 בתוכה קטנהפסק כספר התרומה שאסור לסגור בשבת תיבה  – א"רמ

  .כי כשיפתח את התיבה יברחו מש	, שכתב שמותר לסגור את התיבה שיש בה זבובי	 אפילו היא קטנה, את הטור

, אלא צרי� להפריח קוד	 את הזבובי	, ולא לסגור תיבה קטנה שיש בה זבובי	 כדעת ספר התרומהיש להחמיר  – מג� אברה�, ח"ב

 .לפי שא	 אד	 היה עומד בתוכה לא היה יכול לתפוס ביד אחת את הזבובי	 אבל תיבה גדולה מותר

א רואה ואז אי� לחשוש במקרה שא	 רואה זבובי	 בתיבה ומפריח את מה שהו, א"וכיש מקלי	 ברמ פסק להקל כדעת הטור – ז"ט

וא	 הוא לא רואה זבובי	 יכול לסגור כרגיל כי זהו ספק פסיק רישיה במילתא דרבנ� שהוא דבר שאי� במינו ניצוד ואי� להחמיר , יותר

  .כ"כ

כי הוא לא רוצה , ר דלא ניחא ליה"ג שאז זה פ"ובפרט א	 יש ש	 אוכלי	 שכבר אמר הפמ, ז"כתב ג	 להקל כדעת הט – ל"באה

  .נפו לו את האוכל ויש לצדד בזה יותר להתירשיט

כי אחרת הוי פסיק רישיה , וכל זה כאשר יש ספק א	 יצודו. ג הכוורת ובלבד שלא יתכוו� לצוד"פסק כגמרא שפורסי	 מחצלת ע .2

  .ואסור

	 אינ� ניצודי	 פ שדבורי"ואע. כדי שלא יהיה פסיק רישיה, אפילו שאינו נראה, מ צרי� שיהיה איזשהו חור קט�"מ – מג� אברה�

� .יש כא� חשש של פסיק רישיה, במינ

  

  העמדת מלכודת עכברים בשבת

  .ה מתירי	"אי� פורסי	 מצודות חיה ועופות ודגי	 אלא כדי שיצודו מבעוד יו	 וב: ש אומרי	"ב" – משנה

נסה לאחר זמ� לתוכה פטור אבל אבל א	 נכ, הפורס מצודה בשבת ובשעת פריסתו נכנסה החיה לתוכה חיב חטאת – ב"מ, א בש� תוספות"מג

  .י�להעמיד בשבת המצודה לצוד בה עכבר שיש להיזהר שלא, א"מכא� הוכיח המג. גזרה שמא יפרוס כשתיכנס מיד לתוכה, אסור

 

  'ו�'סעיפי	 ה

  .פוטר ש"ור. חייבי	, לא יכול אחד לנעול ונעלו שני	. פטורי	, נעלו שני	. חייב, צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו" – משנה

  .השני חייב, ישב השני ומילאהו, ישב האחד על הפתח ולא מילאהו

לנועל את ? הא למה זה דומה. הראשו� חייב והשני פטור, פ שעמד הראשו� והל� לו"אע, ישב הראשו� על הפתח ומילאהו ובא השני וישב בצידו

  :)שבת קו". (ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו

  :ולכ�, פסק כמשנה – מחבר

  .שניה	 חייבי	, וא	 לא יכול אחד לנעול ונעלו שניי	. נעלו שני	 פטורי	. חייב, צבי שנכנס לתו� הבית ונעל אחד בפניו .1

  .מותר לנועלה במנעול, וא	 הפתח כבר מגופ� – א"רמ
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  .היכול חייב והשני נחשב כמסייע ואי� בו ממש ופטור, וא	 האחד אינו יכול ואחד יכול – �"מג� אברה� בש� הרמב

אבל א� לא ידע שיש ש� צבי , זה רק א	 ידע שהצבי בפני	, מה שמדובר שחייב כשנעל את הצבי – )�"א ורמב"פ רשב"ע( ל"באה

ויכול להשאיר את הדלת נעולה עד . ונחשב כמתכוו� לקחת מהתלוש והתברר כמחובר, הרי הוא אנוס, כ נודע לו"ואח, בפני� ונעל

 .כי קדמה צידה למחשבה, הערב

  .והראשו� חייב, )בגמרא(השני פטור ומותר , והל$ לוואפילו א	 עמד הראשו� , יכול השני לשבת בצדו, ד על הפתח ומלאוישב אח .2

השני זז כדי לפנות לו מקו	 לצאת ואז השני חוזר , כי א	 יצא, כתב שמדובר שהראשו� נכנס לתו� הבית – ועוד אחרוני� ט"תוספות יו

  .ב"פ המ"כו. למקומו ונמצא שהוא צד לכתחילה

א לומר שיהא "שא, כמו מי שיש לו תרנגולת בתו� ביתו ונפתח פתח. מותר, וכיו� שניצוד כבר, כתב שאי� לחלק בזה – מג� אברה�

  .א מותר רק א	 לא מתכוו� לצוד"שג	 למג, ל"וכתב על זה הבאה. אסור לסותמו

  

  נעילת הבית כדי לשמור מה שבתוכו כשיודע שיש צבי בפני�

  .ובלבד שלא יתכוו� לצידת הצבי, פ הירושלמי"ר עמתי – א"רשב

  .ש א	 מתכוו� לשניה	"וכ, משו	 פסיק רישיה ואסור מ� התורה, פ שלא מתכוו� לצידת הצבי"אסור אע – א"ריטב, �"ר

  .א"� והריטב"פסק להחמיר בזה כדעת הר – משנה ברורה

  

  ?דה שובהא� מותר לצאת מהבית ולסגור את הדלת ובכ$ לצו, חיה שניצודה כבר

  .כ ניצוד שוב"שאי� ניצוד ואח, ראינו שהתיר בזה – מג� אברה�

  .חלקו עליו ואסרו את זה – משנה ברורה, רוב האחרוני�, ט"יו' תוס

וכ� א	 עדיי� לא הורגלה החיה או העו� בביתו ונפתחה הדלת אסור לסוגרה ואפילו א	 רק , א מדובר שלא מתכוו� לצוד"ג	 למג – באור הלכה

 �  .ר ואסור"שזהו פס, לשמור על ביתומתכוו

  .ועוד א	 החיה מורגלת כבר בביתו, הקל לסגור כאשר הבית הוא גדול ולא ניצוד בחד שחייה שאז אסור רק מדרבנ� – ג"פמ

  .די� חתול כדי� חיה ועו� שאסור לצודו מדרבנ� –) ב"סי( א"רמ

  .ש בזה"וע מותר לכתחילה לצוד חיה ועו� שברשותו כשלא מורדי	 –) ב"סי( ע"שו

  

  'סעי� ז

  )ה"ב מ"עדויות פ". (חייב, וא	 לרפואה). ומותר(פטור , א	 מתעסק שלא ישכנו, הצד נחש בשבת" – משנה

: דתנ�, וממאי דפטור ומותר...ואיד� הצד נחש בשבת...לבר מהני תלת דפטור ומותר, כל פטורי שבת פטור אבל אסור: אמר שמואל" – גמרא

  .)שבת קז". (ועל צואה של קט� ועל עקרב שלא יש�, שלא תאחוז בקורהכופי� קערה על הנר בשביל 

כיו� שמזיקי	 מותר לכתחילה לצוד אות	 , פ שלא ממיתי	"שאע, ב"ה כל רמשי	 ושקצי	 המזיקי	 כגו� נחשי	 ועקרבי	 וכיו"ה – �"רמב

  .ה	 או קושר	 כדי לא יזיקווכופה עליה	 כלי או מקי� עלי. והוא שיתכוו� למנוע מה	 לנשו�, ונחשב כמתעסק בעלמא

  .מותר, וא	 בשביל שלא ישכו, א	 לרפואה חייב, שהצד נחשי	 ועקרבי	 בשבת או שאר רמשי	 המזיקי	, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

  .אפילו במקו	 שאי� רגילי	 להמית שאז אסור להורג	) לכפות כלי או לקשור אות	(מותר לצוד את הנחשי	  – משנה ברורה

  ?תחילה כדי למנוע נשיכהלמה מותר לכ

  .	 מחייב עליה"ולכ� לא שיי� כא� מלאכה שאינה צריכה לגופה שהרמב, אינו צד כדרכו אלא מתעסק בו – �"רמב

משו	 , ואפילו אי� ממיתי� מותר, ובמקו� הזק לא גזרו רבנ�, צ לגופה שאסורה מדרבנ�"משו	 שזוהי מלאכה שא – פ תוספות"ע מג� אברה�

  .שאי� במינו ניצוד

  

  'סעי� ח

ושאר , )כי יש לה� עור(הצד� והחובל בה� חייב ) תנשמת, חמט, לטאה, כח, אנקה, עכבר� צב, חלד(שמונה שרצי	 האמורי	 בתורה " – משנה

  .)שבת קז". (פטור, שלא לצור�, הצד� לצור� חייב). אי� לה� עור(החובל בה� פטור , )נחשי	 ועקרבי	 , תולעת(שקצי	 ורמשי	 

פטור , דאמר מלאכה שאי� צריכה לגופה, רבי שמעו� היא: אמר רב יהודה אמר שמואל? מא� תנא: � לצור� חייב ושלא לצור� פטורהצד" – גמרא

  :)ש	 קז". (עליה

  ?מה טע� חייב כשחובל בשמונה שרצי�

 �"רמב. וחייב משו	 צובע, העורהוא צובע את  – י"פרוש שני ברש. תולדה דשוחט, יש לה	 עור וזוהי חבורה שאינה חוזרת – י"פרוש אחד ברש

  .משו	 מפרק תולדה דדש –

  ?ומה הדי� בחובל בשאר שקצי� ורמשי� ?מתי חייב כשחובל

  .וזוהי חבורה שאינה חוזרת, פ שלא יצא"נצרר הד	 אע – גמרא
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כ בשאר "משא, טילת נשמהולפיכ� חייב משו	 נ, ואלמלא העור מעכבו היה יוצא, והעור מעכב את הד	 מלצאת, הטע	 הוא יש לה	 עור – �"ר

 לכ� .כל שלא יצא לחו* פטור, וא	 היה נעקר ממקומו היה יוצא לחו* ומשו	 כ�, ואי� מה שימנע מהד	 לצאת, שקצי	 ורמשי	 שאי� לה	 עור

  .א� חבל בה� ויצא הד� לחו& חייב משו� נטילת נשמה, ג� בשאר קצי� ורמשי� �"לפי הר

  .פטור, שאפילו הוציא מה� ד� הרבה, וכתב המגיד משנה. אר שקצי� ורמשי� פטור לגמריופסק שהחובל בש, �"חלק על הר – �"רמב

  

  ?למה בשמונה שרצי� אי� חילוק בי� לצור$ או שלא לצור$ ובשאר שקצי� ורמשי� כ�

ורמשי	 צרי� אבל בשאר שקצי	 , וסתמ� שניצודי	 לצור� עור� ולכ� חייב בסת	, בשמונה שרצי	 האמורי	 בתורה יש לה	 עור – תוספות

  .כפי שראינו בגמרא ובלי כוונה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה היא, כי אי� לה� עור, שיתכוו� לשו	 צור� כדי להתחייב

, אבל שאר שקצי	 ורמשי	 שדרכ	 להזיק פעמי	 אד	 צד� שלא לצור�, אי� דרכ� להזיק וצידת� מ� הסת� לצור$ עור� היאשמונה שרצי	  – �"ר

  .יזיקווהיינו כדי שלא 

ולכ� חייב ג	 בשאר שקצי	 ורמשי	 אפילו בצד� , שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, פסק שלא כרבי שמעו� אלא כרבי יהודה – �"רמב

  .שלא לצור�

  

  הלכה

  מחבר

  .חייב, פ שלא יצא מה	 ד	 אלא נצרר תחת העור"אע, והחובל בה	, ששמונה שרצי	 האמורי	 בתורה הצד� חייב, פסק כמשנה .1

וכל זה שחייב . שכול	 יש לה	 עור וחיב אפילו נצרר הד	, יש חיוב חבלה ג	 בבהמה חיה ועו� ולא רק בשמונה שרצי	 – משנה ברורה

  .בחבלה זה כשצרי� לחבלה לכלבו או לאיזה עניי� או לבשר שנצרר בו הד	 להאכיל לכלבו אחרת הוא נחשב כמקלקל ופטור אבל אסור

  .ע והעול	 נכשלי	 בזה"כי על כל פני	 יש איסור בדבר לכו, בשבת שיכול לבוא לידי חבלהולכ� יזהר לא להכות שו	 חי 

  .ע חייב כי זו חבלה לצור� ומלאכה הצריכה לגופה היא"לכו, וא	 חובל לרפואה

ור א� לא יש בזה איס – ז"גר, מאמר מרדכי. יש בזה איסור תורה כמו חובל לרפואה – חיי אד�, פרי מגדי�, א"מג :הוצאת ש� בשבת

 .י זה לא צרי� לגופה"כי חבלת הד	 הנעשה ע, חייב חטאת על זה

פטור אבל , ושלא לצור� או סת	, שהצד� לצור� חייב, וכתוספות, כ יצא מה	 ד	"אינו חייב החובל בה	 אא, שבשאר שרצי	, �"כר .2

  .	 חייב"ולרמב, כי זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור עליה, אסור

  .כי אי� זו מלאכת מחשבת, פסקו כדעה ראשונה שפטור מחטאת האחרוני	 – ב"מ

הרי א	 זה שלא לצור� מ� , מדוע פסק כא� המחבר שא	 צד שאר שקצי	 ורמשי	 שלא לצור� פטור אבל אסור, ל"והקשה הבאה

ר לכתחילה זה רק שמה שמות, &ותר ?ח לגבי נחש שלא יש�"כ היה צרי� להיות מותר לכתחילה כמו בס"וא, הסת	 זה כדי שלא יזיקו

  .ברמשי	 המזיקי	 כמו נחשי	 ועקרבי	 שנשיכת	 קשה מאוד

ז לגבי צידת נחש התיר לכתחילה מדי� "הרי בס, 	 יהיה חיב על זה"מדוע לרמב, א"ל את קושית רעק"אלא שהקשה עוד הבאה

אבל כא� , ו� לצוד כדי שלא יזיקוז מכו"שש	 בס, &ותר ?ה שניצודי	 שלא לצור� ומ� הסת	 כדי שלא יזיקו"כ ה"וא, מתעסק בעלמא

  .מתכוו� לצוד ולכ� חייב, שצד	 סת	 או שלא לצור�

ח פטור אבל אסור כי מתכוו� לצוד "ובס, ז מותר לצוד נחש לכתחילה כדי שלא יזיקנו"שבס, לפי זה תתור& ג� הקושיה הראשונה

  .וסקי� פטור� חיב ולשאר פ"פ שזה שלא לצור$ וזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה שלרמב"אע

  

  טעם חיוב החובל

, ואז חייב אפילו א	 לא יצא הד	 החוצה, ויהיה בד	 זה שיעור גרוגרת, והוא שיהיה צרי� לד	 שיצא מ� החבורה, מפרק תולדה דדש – �"רמב

  .ה א	 חבל לאחר מיתה ויצא ד	 שחיב"וה. מ נעקר ממקו	 חיבורו"כי מ

, החובל לרפואה ואינו צרי� לד	 חייב, לפי זה. כ אי� בזה שיעור"וא. ב משו	 נטילת נשמהחובל חי – מאירי, א"ריטב, א"רשב, �"רמב, י"רש

  .	 חייב עליה"מ לרמב"	 שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה שבכ"כ לרמב"משא

  .י הד	 שהתקב* תחתיו ויש לו צור� בצבע"יש שחייבו ג	 משו	 צובע כגו� שצבע את העור בשיעור צביעה ע – א"רשב

  

	 סובר כמותה שמלאכה שאינה צריכה "וזה כדעת רבי יהודה שהרמב, שכעת ינוח יצרו, כי איננו בכלל מקלקל, חייב – �"רמב :תוקורע בחמ

  .פטור אבל אסור כמו כל המקלקלי	 – ד"ראב. לגופה חייב עליה

כי קורע למצווה ולא יכול , חייב – ותתוספ. א� שזהו מת שחייב לקרוע עליו, פטור מדי� מלאכה שאינה צריכה לגופה – י"רש :קורע על מתו

חייב , אמנ	 רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. וזהו תיקו� גמור ומלאכה הצריכה לגופה, ללבוש בגדש אינו קרוע

  .ע"לכו

  .ד"חייב ג	 לשיטת הראב: קורע להטיל אימה

  

  'סעי� ט
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  צידת פרעוש

אלא דמר סבר דבר , עד כא� לא פליגי רבי אליעזר ואבי יהושע"... רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר, הצד פרעוש בשבת: ותניא..." – גמרא

  :)שבת קז". (אבל לעני� הריגה אפילו רבי יהושע מודה, ומר סבר פטור, שאי� במינו ניצוד חייב

�  .מ פטור אבל אסור"מ, וכא� פטור, פ שהלכה כרבי יהושע בכל מקו	"אע – בית יוס

  

אבל א� הוא על בשרו ועוקצו מותר , מבחו&זה דוקא מעל בגדיו או מעל האר* כגו� על סרבלו , כל מה שאסור – י פורת"ש בש� ר"ורא ותתוספ

ר שמותר לטלטלו ולהוליכו פחות "כמו קו* ברה, ואי� בזה משו	 איסור מוקצה. כי משו	 צער מותר, כגו� לקחת אותו ולהשליכו מעליו, לצודו

  .ואי� הוא מוקצה, ר"המארבע אמות בר

  הדי� כשהפרעוש נמצא על בגדיו מבפני� אבל לא ממש על הבשר

כי מה שהתירו זה רק א	 היא על הבשר ויש חשש , אסור לצוד אותה ולהוריד אותה – טור, בש� רב יהודאי גאו� מרדכי, מ"הגה, ק"סמ, ג"סמ

  .יש לאסור, אבל בלא זה, שתעקו* ואז הוא כמתעסק

אבל א	 היא , שאז אי� חשש שישכנו, דוקא כשהיא על סרבלו מבחו* הוא שאסור – י"וכ� נראה מרש, א"בש� תוספות ורשב מגיד משנה, �"ר

  .כיו� שיש לחשוש שמא ישכנו מותר ליטלה, על בגדיו מבפני	

שהיא על סרבל מבחו* ומהסו� משמע שרק כ, שמתחילת דבריו משמע שסובר לאסור, מצא סתירה לכאורה בדבריו – פ הבית יוס�"תוספות ע

  .אבל בלא זה יש להתיר, יש לאסור

  הא� מותר להרוג את הפרעוש כשהוא על בשרו

שמותר : ומה שכתוב לגבי שאר מזיקי	 בד� קכא. וזהו שכתוב בגמרא שעל הריגה כול	 מודי	 שחייב, אסור להורגו אפילו הוא על בשרו – טור

  .כ בפרעושי	"משא, נשיכה עוקצת זה מפני שדרכ	 לנשו�, להרוג אות	 כשבאי	 לנשו�

ומשו	 צער , משו	 מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור עליה, ב"ה פרעוש וכיו"וה, מותר להרוג שאר מזיקי	 שרודפי	 אחריו – ת"ר, מרדכי

  .מותר לכתחילה

�  .יש להחמיר בזה – בית יוס

  

כ הוא על בשרו "אא, )וייתו מהעפר וכאילו נברא מזכר ונקבהמ ה"מ, פ שאינו פרה ורבה"כי אע(פסק כגמרא שפרעוש אסור לצודו  – מחבר

אלא יטלנו , שא� לא ימללנו בידו שמא יהרגנו, א"וכתב הרמ). וההורגו חייב כשזה לצור�( שאסור להורגו בשו� מצבוכטור , )תוספות(ועוקצו 

  .בידו ויזרקנו

  .אסור לצודו, משמע שא	 הוא על בשרו ולא עוקצו – מג� אברה�

י "א אז א	 הוא על חלוקו מבפני	 יכול לסמו� על רש"וא	 א, סק שבכל עני� שאפשר להפילו לאר* בלי נטילה ביד בקלות יש לעשות כ�פ – ז"ט

  .א שמקלי	 וליטלו בידו ולהפילו לאר*"ורשב

  

  צידת כינה

: הלכה: אמר רב הונא. בלבד שלא ימלולנוטל וזורק ו: אבא שאול אומר. ובלבד שלא יהרוג, המפלה את כליו מולל וזורק: תנו רבנ�" – גמרא

אי� הורגי	 את : רבי שמעו� ב� אלעזר אומר: תניא...רב ששת מקטע להו, )הורג אות�(רבה מקטע להו . ואפילו בחול, מולל וזורק וזהו כבודו

  .)שבת יב". (ובית הלל מתירי�, דברי בית שמאי, בשבת) כינה(המאכולת 

, חניקה או נחירה, ה הכאה"ולכ� רק דבר שפרה ורבה אסור להורגו בשבת וה, אדמי	 ושחטו אות	במשכ� הביאו עורות אילי	 מ – י"רש

  .כ כינה שאינה פרה ורבה אלא מבשר אד	 היא שורצת"משא

י ואבא שאול סובר כרב. כי הריגת כירה היא שבות, אבל לא ימלול בדוחק ויהרוג, מולל וזורק להתיש כוח� שלא יחזרו, וא	 הוא מפלה בגדיו

  .ולכ� ג	 לא ימלול שמא יהרוג, אליעזר שחייב חטאת על זה

ולכ� במפלא את כליו להסיר , אבל פרעוש אסור, ומותר תמיד להרוג כינה, ק לאבא שאול בעני� הכיני�"שאי� מחלוקת בי� ת, סבר – טור, ש"רא

  .שאול מחמיר לגזור אפילו מלילת כיני	 אטו פרעושי	 ואבא, ק סבר שגזרו הריגת כירי	 אטו הריגת פרעושי	"שת, מה	 כיני	 ופרעושי	 נחלקו

�שה	 הרגו אות	 כשהיו על הראש בו שש	 לא מצויי	 , ותר&? אי� רב ששת ורבה הרגו כיני	 וחלקו על התנאי	 שאסרו, והקשה הבית יוס

ש יהיה מותר "ולרא, יגת כינה שבותשהר, אסורי ג� ש� יהיה "לרש, �"ולר י"ש לרש"מ בי� הרא"וזו תהיה נפק. פרעושי	 ואי� סיבה לגזור

  .כמו שבארנו

ואי� הלכה כמות	 . וסוברי	 שאסור להרוג כלל כינה בשבת וזהו שבות, ק ואבא שאול חולקי� על בית הלל"וכתב שת, ש"חלק על הרא – �"ר

כ זהו כבודו ויש להימנע "ואעפ, ת הללשלרב הונא מותר להרוג כינה כמו בי, כלומר, ולכ� כתב רב הונא שהלכה שמולל וזורק. אלא כמו בית הלל

  .�"וכתב שכ� דעת הרמב, � שרק משו� כבודו יש להימנע"א והרמב"כ המגיד משנה בש� הרשב"וכ. מלהרוג

  

שהמפלא , ש"ק וכדעת הרא"וכת, )שאינה פרה ורבה אלא באה מזיעה ולא חשובה בריה(פסק כגמרא וכבית הלל שמותר להרוג כינה  – מחבר

  .אבל המפלא ראשו מותר להורג	, אלא מולל� בידו וזורק	, )גזרה שמא יהרוג ג	 פרעושי	 וזה אסור(לא יהרג	 בגדיו מכיני	 
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  ?מהי כינה ומהו פרעוש

כינה  – ש"דעת הרא, �"רמב, מרדכי, ת"� בש� ר"ש ור"רא, תוספות. כינה שחורה ולב� הוא פרעוש – ר יוס�"� בש� הר"ש ור"רא, תוספות

  .פ הבית יוס� והמג� אברה	"וכ .לבנה ופרעוש שחור

  

  הריגת תולעים בשבת

וכתב המגיד . פטור א	 הורג	 כמו כיני	, או בקטניות) ל"באה –שנתהוו לאחר שהתעפשו (תולעי	 שה	 בבשר או בפרות תלושי	  – �"רמב

  .ג� אברה	פ המ"וכ. אבל פרות שבמחובר יש בה� איסור דאורייתא להורג� שנחשבי	 כשק* גמור. משנה שפטור ומותר

  .פטור אבל אסור מדרבנ� – משנה ברורה, אליה רבה, לח� משנה

  

  'סעי� י

מעשה בא לפני רב� יוחנ� : אמר רבי יהודה. ועל צואה של קט� ועל עקרב שלא תיש�, כופי� קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה" – שנהמ

  .)שבת קכא)". (אחריו ויש ספק א	 חייב משו	 צידהכי לא ר* (חוששני לו מחטאת : ואמר, )ש	 מקו	(ב� זכאי בערב 

זבוב שבאר* : ואלו ה	, חמשה נהרגי	 בשבת: מתיב רב יוס�. נהרגי	 בשבת) שיכולי	 להרוג(כל המזיקי	 : אמר רבי יהושע ב� לוי" – גמרא

הא אמר מלאכה שאינה צריכה , יהודהאילימא רבי , מני. וצרעה שבנינוה ועקרב שבחדייב ונחש שבאר* ישראל וכלב שוטה בכל מקו	, מצרי	

  :)שבת קכא". (ברצו אחריו ודברי הכל: ... אמר רב יוס�!...אחריני לא, והני הוא דשרי, רבי שמעו�, אלא לאו! לגופה חייב עליה

  

רייתא דיברה ואילו הב, משו	 פקוח נפש, כשרצי� אחריוכל המזיקי	 נהרגי	 אפילו לרבי יהודה  – א"� ורשב"מגיד משנה בש� רמב, י"רש

ולכ� רק אלו החמשה נהרגי	 אפילו אינ	 רודפי	 , שלרבי יהודה אי� זה פקוח נפש גמור ויש לאסור, בשאי� רצי� אחריו ורק לדעת רבי שמעו�

  .כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסור כשלא רצי	 אחריו, אבל שאר המזיקי	 לא, אחריו

בשאי� רצי� ואילו הברייתא דיברה , משו	 פקוח נפש, כשרצי� אחריוי	 אפילו לרבי יהודה כל המזיקי	 נהרג – טור, ש"רא, �"רמב, �"רי

  .הרי זה פקוח נפש, פ שלא רצי	 אחריו"אע, ברגע שרואה אות	, שאלו חמשה כיו� שהזיק� מצוי, והטע	 לכ� הוא. ולדברי הכלאחריו 

והכוונה , שהורגי	 אות	 בשבת, כי	 וממיתי	 ודאי דינ	 כחמשה אלואלא כל חיה ורמש שה	 נוש, שאלו חמשה לאו דוקא, �"וכתב עוד הרמב

, אפילו לדעת רבי יהודה א	 רצי	 אחריו הרי זה ספק פקוח נפש, וכיו� שה	 ספק פקוח נפש, זה לכאלו שספק ממיתי	 ספק לא, בשאר מזיקי	

  .ש פטור ומשו	 צער התירו"לגופה לר כי מלאכה שאינה צריכה, ולרבי שמעו� הורגי	 אות	 אפילו מטע	 צער, והורגי	 אות	

ואילו רבי יהושע ב� , אסור לדעת רבי יהודה, אבל שאר מזיקי	, הברייתא מדברת ברצי	 אחריו ודברי הכל ואפילו לדעת רבי יהודה – תוספות

ובשאר , בי יהושע ב� לוישאי� הלכה כר, ופסק תוספות כרבנו חננאל. לוי פוסק כרבי שמעו� שמותר להרוג את השאר אפילו לא רצי� אחריו

  .מזיקי	 שלא בטוח ממיתי	 מותר רק כשדורס לפי תומו

  

, נהרגי	 בשבת אפילו לא רצי	 אחריו, )כגו� אלו החמישה(שכל חיה ורמש שה	 נושכי	 וממיתי	 ודאי , פסק כגמרא וכרבי יהושע ב� לוי – מחבר

  .וא	 לא אסור, יו מותר להרג	א	 רצי	 אחר, ושאר מזיקי	 כגו� נחש ועקרב במקו	 שאינ	 ממיתי	

  .אלא כל דבר שממית אפילו נחש ועקרב, ואלו חמשה דברי	 לאו דוקא, 	"י ורמב"כרש – א"גר. כתוספות – באר הגולה ?כמי פסק המחבר

אז שמה שמותר בשאר מזיקי	 כשלא ממיתי	 זה רק כשיש ספק שמא ממיתי	 ו, 	"נית� להסביר את המחבר ג	 כדעת הרמב – משנה ברורה

אז מותר להורג	 אפילו א	 , אבל להלכה שאנו פוסקי	 במלאכה שאינה צריכה לגופה שפטור, א	 רצי	 אחריו מותר להורג	 משו	 פקוח נפש

  .כ"כ הריגת פרעוש שאסורה כי אי� בעקיצתו צער כ"משא, משו	 צער גדול, ודאי לא ממיתי	

  

  דין נחשים ועקרבים בשבת

פגע : איבעיא להו. פגע בו כיוצא בו: אמר רבי. ועמד ניותי אחד והרגו, בבית המדרש) נחש(ע	 אחת נפל אחד פ: אמר רבי אבא בר כהנא" – גמרא

נפק מילתא , דרבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא ורבי זירא הוו יתבי אקילעא דבי רבי ינאי: תא שמע? או לא, דשפיר עביד ,בו כיוצא בו

 ,דילמא לפי תומו � !?נחש ועקרב לא כל שכ�, צירעה אני הורג: אמר להו? וג נחשי	 ועקרבי	 בשבתמהו להר :בעו מיניה מרבי ינאי :מבינייהו

  :)שבת קכא( ."דורסו לפי תומו �עקרב : ואמר רב קטינא. נחש דורסו לפי תומו: ואמר רב ששת. דורסו לפי תומו � רוק : דאמר רב יהודה

  

, וא	 הרגו, אי� צרי� להישמט ממנו וימשי� ללכת כדרכו, כו וא	 רואה נחש או עקרב מולואלא שיל� כדר, לא שיעמוד עליו ויהרגנו ממש – י"רש

  .ולא גזרו על מזיקי	, וזהו דבר שאי� מתכוו� שלרבי יהודה מדרבנ� הוא, הרגו

לו עושה זאת מותר ג	 להרוג בכוונה נחשי	 ועקרבי	 אלא שייראה כאי – �"כ� נראה מדברי הרמב, א"� ורשב"מגיד משנה בש� רמב, �"ר

�  .כל כמה שאפשר לשנות משני	, כי כיו� שאי� הזיק� מצוי, אבל להורג	 להדיא אסור, כדרכו לפי תומו ולא מתכוו

  

, שאפילו א	 מתכוו� לדרוס מותר, שנחש ועקרב וכאלו שלא בטוח ממיתי	 מותר לדרוס עליה	 לפי תומו וכרוב הראשוני	, פסק כגמרא – מחבר

  .לא מתכוו� אלא שיראה עצמו כאילו
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פשוט שאסור , אבל דבר שאי� ממית לעול	, ולכ� מותר לדרוס עליה	 במתכוו�, פ רוב ה	 ממיתי	"זה דוקא בנחש ועקרב שע – מג� אברה�

  .ויש למחות ביד מי שנוהג כ�, לדרוס אותו

  

  'סעי� יא

  )י"לעיל בס...". (רוק דורסו לפי תומו: דאמר רב יהודה"... – גמרא

  .משו	 מאיסותא, זה מותר א	 לא מתכוו�, ג שממילא מתמרח"ואע, ו� למרח ולהשוות גומותאי� מתכו – י"רש

אלא שאי� זה , אבל א	 מתכוו� למרח זה אסור. ראינו לעיל שמותר אפילו כשמתכוו� אלא שמראה שזה לפי תומו – בית יוס� בש� הראשוני�

  .עיקר המעשה ומ� הסת	 מתכוו� רק לדרוס ולא למרח

  .אבל לא לשפש�, כי מה שמותר זה רק לדורסו, אי� לשפש� את הרוק ברגליו – �"רמב, בורג� מרוטנ"מהר

אבל מותר לדורסו לפי תומו שאינו מתכוו� למרח , ג קרקע משו	 שמשווה גומות"שלא ישפש� ברגליו רוק ע, 	"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

� ומשו	 שזה מאוס התירומותר כי הוא לא מתכוו, ג שזה ממילא מתמרח"ואע. ולהשוות גומות.  

ג ריצפה צרי� להיות "ע – מג� אברה�. ש שכא� יאסור"וכ, אסר לכבד את הבית ג	 כשמרוצ� –) ב"שלז ס' ס( א"רמ :ג ריצפה"שפשו� רוק ע

�  .אלא שיבלע בקרקע, כי לא רוצה שימרח כא�, ולא שיי� כא� עניי� של ממרח. מותר לדברי המתירי	 כיבוד הבית במרוצ

  .ולא רוצה שימרח אלא שיבלע, ע מותר כי לא מתכוו� להשוות גומות כלל"לכו – משנה ברורה :ג ספסל"שפשו� ע

  

ודאי , אבל ליחה היוצאת מהפה או מהא�, ולכ� יזהר שלא ישפש� כשדורס עליו, כ"כ על רוק וזה לא מאוס כ"כיו	 לא מקפידי	 כ – מג� אברה�

  .ה רוק בבית הכנסת"וה, ומותר לדרוס עליו לפי תומו, יש בזה מאיסה

  

  'סעי� יב

שבת )". (כי יש לה� עור(והחובל בה� חייב ) משו	 שניצודי	 ועומדי	(הצד� פטור , חיה ועו� שברשותו...שמונה שרצי	 האמורי	 בתורה" – משנה

  .)קז

למה זה : דקתני סיפא �ור ומותר וממאי דפט .הא –חדא ; לבר מהני תלת דפטור ומותר, כל פטורי דשבת פטור אבל אסור: מואלאמר ש" – גמרא

  .)שבת קז( ."לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו � דומה 

כי , א	 החצר גדולה, צריכי	 ישראל להיזהר שלא לתפוס בשבת סוס או פרה המורדי	 העשויי	 לרבויי אפילו בחצר – מ בש� רבנו ברו$"הגה

  .א	 לא גדלו בי� בני אד	 היו צריכי	 מצודה

אבל בהמות מותר כגו� פרות ורחלי	 , כגו� צביי	 שמגדל	 בביתו, אסר לקחת אווזי	 ותרנגולי	 וחיות שיש לאד	 בתו� ביתו – ות אלפסיהגה

  .ה חתול אסור לקחת בשבת"וה. ושאר בהמות

  

שיחזור לביתו בערב ונוח  או כל בעל חיי	 שהרגיל� בביתו ועשה אותו ב� תרבות(פסק את המשנה ולכ� חיה ועו� שברשותו של אד	  – מחבר

שא	 לא גדלו בי� בני אד	 , א	 החצר גדול, שא	 ה	 מורדי	 אסור לתופש	 אפילו בחצר, וכרבנו ברו�, והוא שלא ימרודו, מותר לצוד�, )לתופסו

  .היו צריכי	 מצודה

  .ה	אלא רוד� אות	 עד שיכנסו למקו	 צר ונועל בפני, מה שמותר לצוד� זה בלבד שלא יטל	 בידו – ז"ט

מותר , שבלאו הכי אי� צריכי	 מצודה כדי לתפוס אות	, וא	 מרדו בחצר קט�, א	 מרדו בחצר גדול אסור מדרבנ�, לגבי מרדו – משנה ברורה

  .לכתחילה

  

, )א לתפוס אות	 בשחיה אחת"כשה	 בחו* או בפני	 בחצר גדולה שא(שאסר לצוד חיה ועו� שברשותו , א את הגהות אלפסי"הביא כי – א"רמ

א	 צד� , היינו שלא יחזרו בערב אלא לני	 בשדה, ש שאר חיה ועו� שמרדו"וכ, אבל פרה וסוס. אבל פרה וסוס מותר לכתחילה, א	 צד� פטורו

  .וחתול דינה כחיה ואסור לתופסה בשבת. וכ� עיקר, חייב חטאת

שמותר אפילו לקחת אותה בידיי	 ולהכניס  ,ל כתב"והרש. כשלא מורדי	, שמותר לצוד חיה ועו� שברשותו, פסק כדעה הראשונה – ל"רש

  .אבל לטלטל אותה בידיי	 ודאי אסור, ואמר שמותר רק לרדו� אחריה עד שתכנס לבית או דוחה אותה בידיי	, א חלק"אבל המג, אותה הביתה

  .שאסור לצוד שו	 חיה ועו�, א"הכריע כדעת הרמ – ר בנימי�"מהר

  

י ישראל "ע. 3. י נכרי"ע. 2. שלא למחות בקטני	 הצדי	 אות	. 1: א� הקל באופני	 הבאי	, ירא להחמ"א שהביא הרמ"פסק כי – משנה ברורה

�שדומה לסוס ופרה שלא נשמטי	 , בעו� שלא נשמט כלל. 5. א	 צד� למקו	 גדול שלא יכול להשיגו בשחיה אחת. ד. א	 רק עומד בפני	 העו

  .נגולי	א מתיר באווזי	 ותר"הגר. ז. כדי שלא יזיקו. 6. ובורחי	

, וא	 רוצה להכניס	 שלא יזיקו בבית. שש	 המקו	 צר ומקרי צידה) לול(שלפי זה אסור להכניס העופות בשבת למקו	 הכלוב שלה	 , וכתב

וכ� כשרגילי	 לחזור לבית	 בערב שאז ה	 כניצודי	 ועומדי	 ואיסור , בצרו� מלאכה שאינה צריכה לגופה וכרבי שמעו�, אפשר שיש להקל

  .א שאי� איסור בצידת אווזי	 ותרנגולי	 שברשותו"ובצרו� שיטת הגר, רק מדרבנ�צידת	 הוא 
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אבל סוס ופרה , שאינ	 באי	 לכלוב	 בערב, שבעלי חיי	 חדשי	 שלא הורגלו עדיי� בביתו יש בה	 איסור צידה, והוסי� עוד המשנה ברורה

  .כל עוד שלא מרדו, 	אפילו חדשי	 אי� בה	 איסור צידה כי לא ישמטו מידו וכניצודי	 ועומדי

  

שזהו מושב לצי	 וכל העושהו אינו , וכ� אסור לצוד ע	 כלבי	 אפילו בחול, המשסה כלב אחר הצבי בשבת חייב משו	 צידה – אור זרוע, כל בו

�  .רואה בשמחת לוית
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  יזש' ס

  

  'סעי� א

וכש	 , קשר הגמלי	 וקשר הספני	): יריעות הנפסקותכמו חוטי , קשר של קיימא שאינו מתירו לעול	(ואלו קשרי	 שחייבי	 עליה	 " – משנה

�  :)שבת קיא". (כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו אי� חייבי	 עליו: מ אומר"ר. שהוא חייב על קישור� כ� הוא חייב על התיר

קשיא מנעל אמנעל . ותר לכתחילהותניא איד� מ, תני חדא חייב חטאת ותני איד� פטור אבל אסור, התיר רצועות מנעל וסנדל: איתמר" – גמרא

סביב הרגלי	 שלא נקשר (פטור אבל אסור בדרבנ� , )קשר לעול	(הא דקתני חייב חטאת בדאושכפי , מנעל אמנעל לא קשיא? קשיא סנדל אסנדל

  ).בערבוצרי� להתירו , שה	 רחבי לבב  ומקפידי	 לקשור בדוחק(מותר לכתחילה בדבני מחוזא , )בדוחק ובשעת הטיט מתירי	 אותו

פטור אבל אסור , )סנדלי ישמעאלי	 שנקשרי	 בקשר קבוע לעול	(בדטייעי דקטרי אושכפי , הא דקתני חייב חטאת, סנדל אסנדל לא קשיא

שצרי� כל אחד (מותר לכתחילה בסנדל דנפקי בי תרי , )אי� בה	 רצועות קבועות אלא נפתחי	 פע	 בשבוע או בחודש(בדחומרתא דקטרי אינהו 

  .)שבת קיב)". (רגלו וכל יו	 חוזר ומתירלקשור לפי 

  

ומה שפטור אבל אסור , שלא קצב לו זמ� לפתיחתו, קשר במנעל שחייב עליו הוא קשר של מעשה אומ� וזהו קשר של קיימא – �"רמב, �"רי

כתחילה בקשר הדיוט שלא של ומותר ל, )שקצב לו זמ� לפתיחתו(מדרבנ� זהו קשר של הדיוט וג	 הוא של קיימא או של אומ� והוא לא של קיימא 

  .קיימא

ומה , חייב חטאת בי� מעשה אומ� ובי� מעשה הדיוט) היינו ליותר מחודש(קשר של קיימא שעומד לעול	  – פ באור הבית יוס�"ע ש"רא, י"רש

וא	 הוא . חודש אלא רק לאחר שבעה ימי	 עד, שפטור אבל אסור מדרבנ� זה קשר שאינו של קיימא אלא שלא רגילי	 לפתוח אותו כל יו	

  .לפחות משבעה ימי	 נקרא כעשוי להתירו בכל יו	  ומותר לכתחילה

  ?ממתי אסור וממתי חייב חטאת, כמה ימי� נחשב כמותר, ש"י ורא"לשיטת רש

ולאחר , משבעה עד חודש פטור אבל אסור). ורבנו ירוח	 כתב שלושה ימי	(עד שבעה ימי	 נחשב כעשוי להתירו בכל יו	  – י"פ רש"בית יוס� ע

  .חודש חייב חטאת

י שבוע או שבועיי	 ברור שלא "ועוד שכשכתב רש, שהרי לא כתוב בתורה שבוע או שבועיי	, מני� לקח את הזמני	 האלו ,י"ז הקשה על הב"הט

  !ה שאי� לעשות חילוק כזה לגבי פחות משבוע או יותר משבוע"כ ה"וא, נחלק שפחות משבועיי	 מותר ויותר אסור

י שבוע או שבועיי	 "ומה שכתב רש, א	 בדעתו יותר מיו	 אחד זהו שפטור אבל אסור. א	 אי� בדעתו אלא להתירו היו	 מותר – י"פ רש"ז ע"ט

  .וכשבדעתו לא להתירו לעול	 זהו שחייב. זו רק דוגמא

ג	 א	 יתכוו� להתירו ביומו  ,ולכ� מה שדר� העול	 לקשור אותו לתמיד כמו קשר ספני	 וגמלי	, ז שתלה את הכל בדעתו"חלק על הט – ל"באה

  .כ יהיה חייב"או לזמ� קצוב ג

  .ודחה הבית יוס� דבריו. ורק כשעשוי להתירו בכל יו	 מותר, ופחות מזה פטור אבל אסור, יותר משבעה ימי	 חייב חטאת – י אבוהב"מהר

  

  .אסור לקושר	 בשבת ,רצועות שקושרי	 באבנט ואי� מתירי	 אות	 אלא כשמחליפי	 המכנסי	 – ש"רא, ספר התרומה[

  ]מתיר – מרדכי בש� רבי אליעזר ממי&

  

  מחבר

כגו� קשר הגמלי	 וקשר הספני	 וקשרי , והוא מעשה אומ� חייב) שקשרו לעול	(שהקושר קשר של קיימא , 	"כמשנה וכגמרא וכרמב .1

 .ב"רצועות שקושרי	 הרצעני	 בשעת עשיית	 וכל כיו

נפסק החבל וקשרו או קשר חבל בדלי , כגו� נפסקה לו רצועה וקשרה ,לא הדיוט פטוראבל הקושר קשר של קיימא ואינו מעשה אומ� א .2

  .כ פטור אבל אסור"ועשאו אומ� ג) שקוצב לו זמ� לפתוח אותו(וכל קשר שאינו של קיימא . או קשר רס� בהמה פטור

 .נו כקשירתושהתרתו די, א"והוסי� הרמ. שקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה אומ� מותר לכתחילה, 	"כרמב .3

  א"רמ

 .חייבי	 עליו, אפילו של הדיוט, שכל קשר של קיימא, ש שמחמירי	"י ורא"הביא כיש אומרי	 את רש .1

אבל כדי לחייב צרי� שיהיה לזמ� (יש אומרי	 שכל קשר שאינו אסור להתיר באותו יו	 עצמו נקרא קשר של קיימא ופטור אבל אסור  .2

  .ומותר לכתחילה, ד שבעה ימי	 לא נקרא קשר של קיימאלומר שע) י"ב(ויש מקלי	 ,  )א"מג –ארו� 

  .שסובר שרק מה שתוכנ� להתיר ביומו נקרא לא של קיימא, י"הסברנו לעיל שהוא חולק על הב – ז"ט

פ שמכוו� "ולכ� אסור לקשור ציצת בשבת אע, חייב עליו, ראינו שחולק וסובר שכל קשר שדר� העול	 לקושרו לצמיתות – ל"באה

  .ש"להתיר במוצ

  .נקרא קשר שנקשר ליומו, ד שעות"כל שהוא קשר לפחות מכ – משנה ברורה בש� הפרי מגדי�

 .עד שבעה ימי	, א"ואפילו לשיטת הרמ, אפילו יותר מיו	 אחד נקרא קשר שאינו של קיימא בשעת הצור$ –) ד"ס( ל"באה

שהוא שני קשרי	 זה על זה ומ� הסת	 זהו קשר  שיש להיזהר שלא להתיר שו	 קשר, ג בש	 הגהות אלפסי"הסמ, �"הביא את דעת הר .3

  .וכ� נוהגי	, ה להתירו"שאי� אנו בקיאי	 לדעת מהו קשר של אומ� שאפילו באינו של קיימא אסור מדרבנ� לקושרו וה, אמי*
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  .א בש� ספר הזכרונות אוסר"והמג. כי משו	 צער לא גזרו, וא� הוא מצטער בזה אי� לחוש ומותר להתירו

זה רק לפי המקלי	 שכל שבעה ימי	 מותר , א לחשוש לקשר של אומ� ג	 בעשוי לפותחו כל יו	"כל חומרת הרמ – ערו$ השולח�

  .יהיה מותר ג	 בקשר של אומ�, אבל לדעה המחמירה שמותר רק מה שנפתח בכל יו	, לכתחילה

� .א"דחה את חומרת הרמ – ברכי יוס

אבל א	 עשה קשר בראש אחד של חוט או משיחה דינו כשני , דברי	 יחדומה שצרי� שני קשרי	 זה על גב זה היינו כשקושר שני  .4

 .קשרי	

  

אפילו אינו מהודק , קשר של קיימא הוא קשר שלא ינתק מעצמו – ל"באה, ב"מ ?מהו ההבדל בי� קשר של קיימא לקשר שאינו של קיימא

  .וזהו מעשה הדיוט, מידי פע	 נפתח מעצמו, ואילו קשר שאינו של קיימא, היטב

	 שהוא כקשר של אומ� שאסור "� והרמב"א לחשוש לדעת הרי"פ חומרת הרמ"לכאורה יש לאסור קשר כפול ע :ר כפול במטפחת של אשהקש

פ "וכ� ע. כיו� שאינו קשר אמי*, התיר לאשה לקשור מטפחתה בקשר כפול א	 רגילה לפותחה בכל יו	 כ"אול� השש, מדרבנ� אפילו לבו ביו	

  .כ לצר� ולהקל"יש ג, א רק למקלי	 שעד שבעה ימי	 מותר"הרמ שכתב שחומרת ערו$ השולח�

  .הרי זה אסור, מ ודאי שא� לא רגילה לפתוח את הקשר אלא להוריד את המטפחת ע� הקשר"ומ

ב שכשיתיבש "דוקא גמי לח וכיו –חיי אד	 . שלא שיי� בו קשר של קיימא, מותר לקשור בה	 בשבת – �"רמב :קשר העשוי ממאכלי בהמה

  .אסור ודינו כתב�, ב וכ� בעלי	 של לולבי	 שלא מתנתקי	"אבל קש וכיו, קיינת

ואי� , אי� קושרי	 בדוחק שפעמי	 שחולצו כשהוא קשור ונועלו כשהוא קשור – י"רש :קשר שקושרי� תלמידי חכמי� מדוע פטור אבל אסור

שקושרי	  – י"ספר התרומה בש� ר. יט וישמט מרגליוזה קשר של קיימא כי בשעת הטיט מתירי	 אות	 וקושרי	 אות	 בדוחק שלא ידבק בט

  .בחוזק רצועות מנעליה	 ולומדי	 בלילות ואינ	 חולצי	 מנעליה	 ולא פושטי	 לבושיה	 כי א	 משבת לשבת

  .לתלמידי חכמי	 היה מותר לקשור מנעליה	 בשבת לפי שהרבה פעמי	 שוכבי	 ג	 בחול וחולצי	 מנעליה	 – ז"ט

  

  קשר של מצוה

  .)שבת קנז". (ומדבריה	 למדנו שפוקקי	 ומודדי	 וקושרי	 בשבת" – משנה

  .אפילו הוא מדרבנ�, קשר של מצוה מתירי	 כשאינו של קיימא, כלומר. קושרי	 קשר שאינו של קיימא כדי להתלמד אפילו לכתחילה – י"רש

  .קשר שאינו של קיימא אפילו עשוי לזמ�מותר לקשור , כגו� שקושר למדוד אחד משיעורי תורה, י שלצור� מצוה"כמשנה וכרש – מחבר

א באופ� אחר ולכ� יעשה של "ומדובר שא, כי א	 הוא של הדיוט אז מותר ג	 בלא מצוה, קשר כזה מותר אפילו הוא של אומ� – מג� אברה�

כיו� , שאינו של קיימא ועיי� לקמ� לגבי לולב שלא התירו לעשות ש� קשר[ .אבל ודאי א� יכול לעשות קשר של הדיוט יעשה של הדיוט, אומ�

  ]וזה יספיק, שאפשר לעשות עניבות בלא זה

ודברי המחבר ה	 . י ותוספות חולקי	 וסוברי	 שא� לצור� מצוה אסור לקשור קשר שאסור לקושרו"והביא שרש, חולק – ב בש� בית מאיר"מ

  .	 והטור"דעת הרמב

  

  ?מ לקשור"הא� חייב במתיר רק כשזה ע

  .מ לקשור"מחייב ג	 במתיר שלא ע – �"רמב, פ הבאור הלכה"ח ע"ר, י"רש

  .כמו בציידי חלזו� שהיו במשכ� שקושרי	 ומתירי	, מ לקשור"מחייב רק במתיר ע – ש"רא, פ תוספות"ע ח"ר

  .מ לקשור"משמע שחייב על מתיר ג	 כשלא ע" הקושר והמתיר"מסתימת המשנה שאמרה  – תוספות

ומדרבנ� אסור א� . י התרתו"כי יש תיקו� ע, מ לקשור"י� בפני עצמו וחייב אפילו בשלא עודאי מלאכת מתיר הוא ענ – מסקנת הבאור הלכה

  .ש"לדעת הרא

  

  'סעי� ב

: איתיביה רב חנ� בר רב חסדא לרב חסדא). להחזיר מוכי� שנפלו מ� הכר לתוכ�(רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא " – גמרא

: לא קשיא? ט ואי� צרי� לומר בשבת"	 ואי� נותני	 את המוכי� לא לתו� הכר ולא לתו� הכסת ביואבל לא פותחי, מתירי	 בית הצואר בשבת

  .)שבת מח". (הא בחדתי הא בעתיקי

  .אבל כר יש� מותר, כי עכשיו עושה אותו כלי, כר חדש שלא היו בו מעול	 אסור – י"רש

כי זה כעתיקי ובלבד שית� בעני� שלא יהיה כתוקע כמו שאסרנו , ומכניס	 בלא טורח מותר, א	 ניתקו חוטי הסרבל והנקב רחב – תוספות

  .תיבה ומגדל, החזרת שידה

  .נשמטה לו רצועות מנעל וסנדל או שנשמט רוב הרגל מותר להחזיר למקומ� ובלבד שלא יקשור – �"רמב

  .ה קשר של טלית שמותר להחזיר בלא קשר כשיש נקב מתוק� להחזיר הרצועה"ה – מרדכי

אמנ	 אסר זאת א� א	 . א	 יצאו יש מתירי	 להחזיר� בשבת א	 הנקב רחב ויכול להחזירו בקלות, אות של מלבושי	 שעל הכת�לול – ש"רא

  .הנקב רחב כי רגילי	 לקושרו וזהו קשר של קיימא שודאי אסור
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ובלבד שלא יקשור בראשו שלא מותר להחזיר הרצועות למקומ� , 	 שנשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או נשמט רוב הרגל"פסק כרמב – מחבר

  ).א"מג(שזהו קשר של קיימא , ישמט

כי , אבל חגורה למכנסי	 מותר להשחיל, כי הוא מתק� מנא, אבל במנעל חדש או סרבל חדש או מכנסיי	 חדשי	 אסור להכניס – מג� אברה�

  .עשויה להוציא ולהכניס תדיר

  .כי חוששי	 שמא יקשור, אבל א	 צרי� טורח אסור, ש שכל זה כשיכול להחזירו בלא טורח"כתוספות והרא – א"רמ

כי רגילי	 , ש כבר כתב שג	 א	 הנקב רחב ואי� טורח אסור להחזיר שמא יקשור"כי הרא, א האלו"ע על דברי הרמ"א נשארו בצ"ז והמג"הט

  .כי מתק� מנא, אסור אפילו אי� רגילי	 לקושרו, וא	 הנקב צר ויש טורח בהחזרתו. לקושרו

  .יהיה מותר, כמו החגורה במכנסי	, ואינו מבטלו ש	, שא	 אי� רגילי	 לקושרו, שלפי זה, ת השקלוכתב המחצי

  

  'סעי� ג

: איתיביה רב חנ� בר רב חסדא לרב חסדא). להחזיר מוכי� שנפלו מ� הכר לתוכ�(רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא " – גמרא

ואי� נותני	 את המוכי� לא לתו� הכר ולא לתו� ) שעושה כלי, לכתחילה(אבל לא פותחי	 , )שדר� כובסי	 לקשר	(מתירי	 בית הצואר בשבת 

  ...הא בחדתי הא בעתיקי: לא קשיא? ט ואי� צרי� לומר בשבת"הכסת ביו

מתיז את ש(מה בי� זה למגופת חבית : מתקי� לה רב כהנא. בשבת חייב חטאת) של חלוק לכתחילה(הפותח בית צואר : אמר רב יהודה אמר רב

  :)מח� .שבת מח". (זה חיבור וזה אינו חיבור: ל רבא"א? )ראשה בסיי� ומניחה לפני אורחי	

  

, ומתר&? הרי חייב משו	 קורע, מדוע, והקשה הבית יוס�. שעכשיו עושה אותו כלי, משו	 מכה בפטיש – י"רש ?מדוע חייב כשפותח לכתחילה

  .לא רוצה לתפור מחדשוכא� ודאי , מ לתפור"שחייב משו	 קורע רק כשזה ע

וכ� א	 . כ חות� החוטי	 אסור"אלא אפילו שיהיה פתוח וקשרו בחוטי	 ואינו יכול להתירו אא, לא רק לפתחו לכתחילה אסור – רבנו ירוח�

  .אסור לפתחו ולהתיר אותה תפירה, הוא פתוח וחזר ותפרו כדר� האומני	 שתופרי	 אותו עד גמר מלאכת	

  

  .כי הוא מתק� כלי, אבל לא פותחי	 חדש, ית צואר מקשר שקשרו כובס שאינו של קיימאשמתירי	 ב, כגמרא – מחבר

  .כ אסור"כ יחתו� החוטי	 ג"שאפילו כבר נפתח אבל חזר ונתפר כדר� שהאומני	 עושי	 ואינו יכול להתירו אא, כרבנו ירוח	 – א"רמ

   

  ?אד� שנקשרו נעליו בטעות הא� יכול רשאי להתירו בשבת

ע לנתק� שהרי אינו עשוי אלא להתירו בכל זמ� שירצה ולא "מותר לכו, כותנות שנתקשרו המשיחות ולא יכול להתיר – ש"ש� ישמשנה ברורה ב

אבל שאר קשירות מותר , ורק כשחזר וקשר האומ� יש לאסור, ודי� ניתוק כדי� התרה. מ לא יעשה כ� בפני ע	 האר* אלא בצנעה"ומ. נקרא קשר

  .	כ� כתב המג� אברה. להתיר

, אסור להתירו או לנתקו, אלא רק משבת לשבת והסתב�, א	 זה קשר שלא עשוי לנתקו בכל יו	 – חיי אד�ו מג� אברה� משנה ברורה בש�

  .דינו כקשר העשוי להתיר בכל יו	, מ א	 דרכו לעשות עניבה ובלא כוונה נקשר"ומ

, ונחשב כמו שקורעי	 עור שעל פי החבית, עני� כיו� שהוא דר� השחתה מתיר לנתק בכל –) נ סימ�"ב וכ� ד"ה כתב במ"ד' ק יז"נב ס' ס( א"חזו

וכ� . כי החמירו לנתק בפני ע	 האר*, וטוב יותר להתיר מלנתק, וכל שכ� כשנקשרה נעלו ויש לו צער, ואפילו א	 נעשה מערב שבת ואינו מצטער

  .מה ג	 שזה לצור� מצוה, מותר לפתוח לצור� מנחה, ת שחרית ונקשר"א	 גלל ס

  

ועשוי להכניס ולהוציא תדיר ומותר אפילו , מותר כשלא מתכוו� לבטלו ש	 – בית יוס� בש� תשובה אשכנזית :די� הכנסת חגורה למכנסי�

א "וכ� פסק ג� המג. כי אי� ש	 שו	 קשר לא באבנט ולא במכנסי	, וכתב שאפילו א	 מתכוו� לבטלו מותר, חלק –) ה"סו� ס( ז"ט. בחדשי	

  .שהבאנו לעיל

  

  )טיטולי� בשבת(תפירה שאינה של קיימא 

  .מותר ואי� להקל בפני ע	 האר* – �"ה בש� רשב"ראבי, רבנו יואל. א"אסור לנתק� לדעת ריב – מרדכי :זוג של מנעלי� שמדבקי� הרצעני�

י בתפירה אי� חילוק בי� כ(ג שהתפירה לא של קיימא "אסור לנתק או לחתו� זוג של מנעלי	 התפורי	 יחד כדר� שהאומני	 עושי	 אע – א"רמ

  .ואי� להתיר בפני ע	 האר*, ויש מתירי	 כשאינה של קיימא, )קיימא ללא קיימא

ז הסכי	 למחבר שפסק כרבנו פר* ושבלי "שמ ס' ואילו בס, שפסק כא� שמעיקר הדי� תפירה שאינה של קיימא מותרת, א"ויש להקשות על הרמ

  ?הלקט שתפירה ליו	 אחד דינה כתפירה לעול	

ויש לחלק בי� התופר תפירה שאינה , ז"שמ ס' שיש לאסור תפירה ליו	 אחד כמו תפירה לעול	 וכמו שפסק בס, א"רצו התהילה לדוד והחזוות

  .שזה מותר לא בפני ע	 האר*, לקורע קריעה שאינה של קיימא שעל זה מדובר כא�, של קיימא שזה אסור

  .וא� המחבר לא מחייב בזה אלא רק אוסר אבל פטור, חלוטי� תפירה שאינה של קיימאא מתיר ל"הבי� שהרמ –) פרק טו הערה רט ורכד( כ"שש

  

אול	 , ל"ולכאורה תלוי הדבר בשיטות הנ, ובטיטול זו הדבקה שלא עתידה להתקיי	, הדבקה היא תולדה של תפירה :הדבקה של טיטול בשבת

� במיוחד בטיטולי	 המצויי	 שההדבקה היא רב, ירה שאינה של קיימאיש מפוסקי שדורנו שנקטו להקל בזה אפילו א	 יש איסור וא� חיוב בתפ
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). א"פ' כ פרק טו ס"שש(מ צרי� שלפני שבת יפתח את ההדבקה הראשונית "ומ. ע"י כפתורי	 וקרסי	 שמותר לכו"והרי זה כתפירה ע, פעמית

  .ע מותר"לכו, ולא ע	 הדבקה' י סקוצ"וא	 הטיטול מודבק ע

  

  'ה� 'סעיפי	 ד

כל : כלל אמר רבי יהודה. רבי יהודה מתיר). מבטלו ש	 וזהו קשר של קיימא(אבל לא בחבל ) שלא מתבטל ש	(שרי	 דלי בפסקיא קו" – משנה

  .קשר שאינו של קיימא אי� חייבי	 עליו

� חבל דגרדי אטו דרבנ� סברי גזרינ, למימרא. אלא חבל דגרדי! קשר של קיימא הוא, רבי יהודה מתיר, אילימא חבל דעלמא, חבל דמאי" – גמרא

) אזור חלול(ורבי יהודה אומר כור� עליו פונדא , חבל דלי שנפסק לא יהיה קושרו אלא עונבו: ורמינהו, ורבי יהודה סבר לא גזרינ�, חבל דעלמא

  )!שלא גוזרי	(קשיא דרבנ� אדרבנ� , )שגוזר עניבה אטו קשירה(יהודה ' יהודה אדר' קשיא דר. או פסקיא ובלבד שלא יענבנו

הת	 לא משו	 , יהודה לא קשיא' יהודה אדר' דר. עניבה בקשירה לא מיחלפא, )ולכ� גרדי אסור(חבל בחבל מיחל� : רבנ� אדרבנ� לא קשיאד

  .אלא עניבה גופה קשירה היא, דמיחלפא עניבה בקשירה

ולא חוששי	 , ד בפרה וצד שני באיבוסצד אח(מביא אד	 חבל מתו� ביתו וקושרו בפרה ובאיבוס : אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב

חבל שבאיבוס : איתיביה רבי אחא אריכא דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא). שיפתח צד אחד וישאיר השני לתמיד והוא יהיה קשר של קיימא

  .)שבת קיג". (בל דגרדיהכא ח, הת	 חבל דעלמא? ושבפרה קושרו באיבוס ובלבד שלא יביא חבל מתו� ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס, קושרו בפרה

  

שנית� לומר שבזה ג	 חכמי	 מודי	 שלא שכיח שיהיה  או, יהודה' רואי	 מכא� שלא גוזרי	 חבל גרדי אטו חבל דעלמא והלכה כר – תוספות

  .קשר של קיימא בפרה ובאיבוס ולכ� לא גזרו במקרה זה בחבל גרדי

  .פ הבית יוס�"וכ, י חבל גרדי"וזרי	 בו ולכ� קושרי	 דלי לבור עשחבל גרדי לא ג וכלישנא קמא דתוספותיהודה ' פסק כר – טור

ולגבי פרה ואיבוס פסק שמותר לקשור . ומשמע שלא קושרי	 כלל דלי בחבל וכרבנ�, לא חילק בי� חבל רגיל לחבל גרדי – רבנו ירוח�, �"רמב

  .משמע שסובר כלישנא בתרא בתוספות, חבל גרדי

, אלא בדליי	 הקבועי	, מה שאסור לקשור דלי בחבל זה לא בדליי	 שלנו – רבנו ירוח�, �"ר, תוספותא שכתב בש� ה"מגיד משנה בש� הרשב

  .כי לא עשוי לעמוד ש	 זמ� מרובה, אבל דליי	 שלנו אפילו חבל בעלמא שאינו של גרדי מותר

  

שהוא קבוע ש	 ומבטלו ואי� , בל לא בחבלא, ב"שקושרי	 דלי במשיחה או באבנט וכיו, 	"פסק כמשנה וכלישנא בתרא בתוספות וכרמב – מחבר

אבל דליי	 שלנו שלא קבועי	 בבור אינו קשר של , שכל זה בדליי	 הקבועי	 בבור, א בש	 תוספות"וכרשב. חילוק בי� חבל גרדי לחבל רגיל

  .כי לא עשויי	 לעמוד לזמ� מרובה, קיימא

  

  דין קשר עניבה וקשר של לולב

פסק כחכמי	 שעניבה אינה כקשירה ולא גוזרי	  – טור, מרדכי, תרומה, ג"סמ, )ילי� שאינ� מקושרותגבי תפ. ערובי� צז(תוספות , �"רמב

שבלבד שלא יעשה קשר למטה מ� העניבה  ,והוסי� המרדכי. כי אי� כא� דיו� באמוראי	 ויחיד ורבי	 הלכה כרבי	, שיתחל� לו עניבה בקשירה

  .אלא שתי עניבות זו על זו

וא	 , כ קשר שני העביר קצת ממנו דר� הנקב"ואח, שהעבירו דר� הנקב מכא� ומכא�, ר ראשי הרצועות יחד קשר גמורקש – מרדכי ?מהי עניבה

  .היה מעבירו לגמרי היה קשר גמור שתי פעמי	 כמו שאר קשרי	

ה ודעתו שיתקיי	 כ� שאפילו הוא מהדקו יפ ל"וכתב הבאה. כי הוא לא קשר, פסק כחכמי	 וכתוספות והראשוני	 שקשר עניבה מותר – מחבר

  .תמיד

  .שאפילו א	 עשה קשר אחד למטה נוהגי	 בו התר, כאגור – א"רמ

להקל כדעת  ,ב"א והמ"והמג ז"הט ווהכריע. אלא שתי עניבות זו על גב זו, וזה לא כמרדכי שכתב לא לעשות קשר תחת העניבה – א"ז ומג"ט

, ב"אבל בקשר של לולב שאי� עשוי להתיר ביומו וכיו, ד שהוא מעשה אומ�א בקשר שעתיד לפתוח אותו בו ביו	 שאי� חומרתו אלא מצ"הרמ

מ "מ, ג שהתרנו לעיל לצור$ מצוה לקשור קשר שאינו של קיימא"ואע .אסור אלא רק בעניבה בלבד או שתי עניבות זו על גב זו ולא קשר כלל

  .כא� כיו� שאפשר בלא זה אי� להתיר

  

  :ג קשר"ת בשבת במנחה בעניבה ע"קשירת ס

כ התיר כי במקו	 מצוה יש להקל בקשר "אבל השש. כי הוא עתיד לעמוד לשבוע ופטור אבל אסור, ל לכאורה יש לאסור בזה"לפי הנ – כ"שש

ה כא� שאפילו קשר שהוא ליותר "אז ה, ל שבמקו	 הצור� יש להקל"פ הבאה"וכ� ע, ועוד שכא� זה ג	 קשר שאינו של אומ�, שאינו של קיימא

  .כעשוי להתירו עד שבעהמיו	 אחד נחשב 

אבל א	 אפשר באופ� אחר אי� , א באופ� אחר"לפי דבריו יש להתיר שקשר שמותר כל שהוא עתיד להיפתח עד שבעה זה רק כשא – משנה ברורה

  .כ� יהיה אסור ג	 כא�, וכמו שאסור בלולב, להקל בזה

  .ורה לתחוב קצוות המטפחת בכריכה בלא לקשורכי אי� זה כבוד ספר הת, ג קשר בספר תורה"התיר עניבה ע – קצות השולח�

  .שיש חשש שא	 לא יקשרו כראוי זה יפתח, ועוד, א שחששו למרדכי"ז והמג"א ולא כחומרת הט"התיר כי העיקר להתיר כרמ – צי& אליעזר

  .ל"רוב האחרוני� וכנא$ א� אי� יש להתיר לי , ת ברצועה שיש לה שני קרסי� בקצותיה ונכנסות אחת בשניה"למעשה נהגו לקשור את ס
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  'סעי� ו

  :)שבת קיא". (בשביל שלא תצא) חבל לרוחב הפתח(קושרי	 לפני הבהמה : רבי אליעזר ב� יעקב אומר" – משנה

' הלכה כר: אמר רב יהודה אמר שמואל. ל"קמ, מהו דתימא חדא מינייהו בטולי מבטל, לא צריכא דאית ליה תרתי איסורי! פשיטא" – גמרא

  ".באליעזר ב� יעק

שני החבלי	 קשורי	 בצד אחד מערב שבת והוא קושר את , כלומר, הכונה שקושר שני חבלי	 ברוחב הפתח ולא חוששי	 שיבטל אחד – י"רש

  .קושרי	 בשני צידי הפתח ולא היתה תלויה בה מאתמול: פרוש אחר. שניה	 בצד השני

מ "מ, ת הקשר התחתו� כשרוצה להוציא את הבהמה ומוציאה כ� בדוחקפ שלפעמי	 פותח רק א"כי אע, י"כתב כלשו� ראשו� ברש – רבנו ירוח�

  .מותר לקשור ולהתיר שניה	 לכתחילה מאחר שעשוי לקשור ולהתיר תמיד בכל יו	

  .י"כתב כלשו� אחרו� ברש – טור

  

ולא , )י וכטור"ברשכלשו� אחרו� (וכגמרא שאפילו בשני ראשי הפתח , פסק כמשנה שקושרי	 חבל בפני הבהמה בשביל שלא תצא – מחבר

  .חוששי	 שמא יתיר ראש האחד ויוציאנה דר� ש	 ויניח ראש השני קשור

  .שפעמי	 מתיר את זה ופעמי	 את זה, ה שמותר ג	 כשיש שני חבלי	 זו למעלה מזו"שה, י"הוסי� ג	 את פרושו הראשו� של רש – מג� אברה�

  

  'סעי� ז

ולא , צד אחד בפרה וצד שני באיבוס(מביא אד	 חבל מתו� ביתו וקושרו בפרה ובאיבוס  :אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא

חבל : איתיביה רבי אחא אריכא דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא). חוששי	 שיפתח צד אחד וישאיר השני לתמיד והוא יהיה קשר של קיימא

". הכא חבל דגרדי, הת	 חבל דעלמא? תו� ביתו ויקשור בפרה ובאיבוסושבפרה קושרו באיבוס ובלבד שלא יביא חבל מ, שבאיבוס קושרו בפרה

  .)שבת קיג(

  

  ?מה ההבדל בי� חבל גרדי לחבל רגיל

  .אבל חבל גרדי כיו� שזקוק לו לא מבטל אותו, סת	 חבל מבטל אותו לאיבוס והוי קשר של קיימא – י"רש

  .וכ� משמע מהטור .אבל חבל רגיל אסור לטלטלו, חבל של גרדי מותר לטלטלו – �"רמב

  .י שחילוק החבלי	 הוא משו	 ביטול ולא משו	 טלטול"שהרי בגמרא משמע כרש, �"ותמה המגיד משנה על הרמב

  

�אבל א	 היה קשור בפרה ובא לקושרו באיבוס או , שכל זה שבחבל רגיל אסור זה רק כשבא לקושרו בפרה ובאיבוס, כבר בארנו – בית יוס

  .מותר, להיפ�

, הרי הוא כבר מיוחד לכ� ומותר לטלטלו, אזי כשראשו אחד כבר קשור בפרה או באיבוס, 	 שאסר מדי� טלטול"שמילא לרמב, י"והקשה הב

  !כשקשור כבר בפרה או באיבוס יש לחוש שמא יבטל אותו ש	 ויאסר בטלטול, אדרבה, י שאסר מדי� ביטול"אבל לרש

, כ יתירנה"ואח, גילה בדעתו שאינו רוצה שתהיה קשורה ש	 אלא לפי שעה, באיבוסשמכיו� שהיה כבר קשור באחד מה	 לבד או בפרה או , תר&ו

  .ולכ� אי� זה קשר של קיימא

  

ולא חוששי	 שמא יתיר ראש האחד ויניח ראש השני , לקושרו באבוס ובפרה) אורג(שמטלטלי	 חבל של גרדי , 	"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

, שא	 היה כבר קשור באחד מה	 ורוצה לקושרו בשני, וכדברי הבית יוס� ומסקנתו. אחד קשורכי לעול	 משאיר ה, אבל חבל רגיל לא, קיי	

  .מותר בכל חבל

  

אול	 כיו� שרק הקשר העליו� הוא מהתורה והשאר , אסור לתלות ציצית בשבת אפילו בכריכה בלבד – �"א בש� ר"מג :קשירת חוטי� בציצית

, שתוחבי	 ראש החוט של הכריכה באמצעית השבעה חוטי	 ומהדק	 יחד בקשר אחד, לעונב	אפשר שמותר לעשות הכריכות ו, אינ� אלא מנהג

  .וזהו לא קשר של קיימא
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  יחש' ס

  

  'א �סעי

  כיסוי אש מגולה באסבסט בשבת או טס מתכת ושאר הגדרות מלאכת בישול

  ".ל"קמ, מהו דתימא כיו� דהדר ואיקושא אימא לא, פשיטא. חייב משו	 מבשל) זפת(האי מא� דארתח כופרא " – גמרא

וכ� , הרי זה תולדת מבשל, עשה גחלתהמתי� אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמ	 את המתכת עד שת – �"רמבמשנה ברורה בש� ה

בי� שריפה גו� קשה באש או : כללו של דבר... הרי זה תולדת מבשל וחייב, ב"וכיו הממסס את הדונג או החלב או את הזפת וכפור והגפרית

  .הרי זה חייב משו	 מבשל, שהקשה גו� ר�

שבהתחלה כשמתרכ� , ותר& בלח� משנה? הרי זה תולדת מבעיר כתב שהמחמ	 את הברזל כדי לצרפו במי	' הרי בפרק יב, והקשה בשער הציו�

  .כ כשנעשה גחלת בוערת חייב משו	 מבעיר"ואח, הברזל חייב משו	 מבשל

ג לגבי ק	 "רנג ס' 	 בסוג. א	 לא משו	 סכנת נפשות כי עובר משו	 מבעיר, אסר לתת כלי של מתכת על פי הנר –) ק כב"רעז ס' ס( משנה ברורה

י "י החו	 ונעשה כלי גמור ע"כי מתלב� ע, מדובר לא בקדרה חדשה, שמעמיד קדרה ריקנית בי� הקדרה והכירה, דיחה תבשילושהק בבוקר וראה

  .ולכ� יעמיד בקדרה של חרס. יש להתיר במקו	 הדחק, ובקדרות שלנו שכבר נגמר תיקונ� ביצר�, זה

, ואיסורו מהתורה כעי� חצי שיעור ואפשר שאיסורו מהתורה, שו	 מבשלב יש בו מ"מתכת כל שנעשה יס –) ק ט"נ ס' ק יא וס"לז ס' ס( א"חזו

  .אבל בקדרה ע	 תבשיל אי� איסור, שאפשר שתגיע לשיעור של	 של ליבו� או התכה

ואסבסט דומה לקדרה של חרס ומותר , ולכ� יעמיד של חרס, ב"קדרה ריקנית של מתכת אסור להעמיד על האש א	 מגיע לשיעור שיס :מסקנה

  .א"זוג	 לח

  

  ?מה האיסור בהדלקת אור בשבת

, שא	 מתי� ורוצה בגחלת שאז ר� לרקעו ולהשקיע בו צורה חייב משו	 מבשל, 	 ושער הציו� לעיל"הסיק מדברי הרמב –) אות ט' נ' ס( א"חזו

פ שזה פסיק רישיה "ואע, בעיראי� כא� בישול אלא מ, המדליק נר חשמל בשבת, ולכ�. וכאשר כוונתו לצרפו ומלבנו כדי לצרפו חייב משו	 מבעיר

  .מ אסור"מ, דלא ניחא ליה

  .משו	 מוליד ואסור מדרבנ� – בית יצחק. חייב משו	 בונה ואסור מהתורה –) ש	(א "חזו :סגירת מעגל חשמלי שאי� בו הבערת נורת להט

לכאורה צרי� להיות מותר ואי� , לפו�הפעלת מכשיר חשמלי שכבר מחובר לחשמל שאי� בו הדלקה או הבערה כגו� מאוורר או ט – מנחת שלמה

אלא להתיר , אול	 משו	 שרוב הע	 אינו יודע להבחי� ויכול לטעות ולהדליק ולכבות את החשמל יש לאסור, כא� לא מכה בפטיש ולא מוליד

  .במקו	 צור� גדול

  .ל בזה"ואכמ, וסוגיה זו עוד ארוכה ורחבה מיני י	

  

  מעשה שבת

  .מ"דברי ר ,במזיד לא יאכל ,בשוגג יאכל ,)ו עושה אחת מכל מלאכות שבתא( המבשל בשבת :דתניא" – גמרא

  .במזיד לא יאכל עולמית ,בשוגג יאכל למוצאי שבת: יהודה אומר' ר

ק "ב, .חולי� טו, .כתובות לד". (לאחרי	 במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא ,בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרי	 ולא לו :רבי יוחנ� הסנדלר אומר

  :)גטי� נג, .עא

חולי� ". (משו	 עמי האר* ,וכי דריש בפירקא דריש כרבי יהודה, מאיר' מורי להו כר ,כי מורי להו רב לתלמידיה ,האמר רב חנ� בר אמי" – גמרא

  .)טו

  

  יוחנ� הסנדלר' ר  יהודה' ר  מאיר' ר  

  מזיד  שוגג  מזיד  שוגג  מזיד  שוגג  

י כתובות "רש

  .לד
 :לאחרי�, לו

מותר אפילו בו 

  יו	ב

  אסור לעול	 :לו

מותר  :לאחרי�

  מיד
 :לאחרי�, לו

  ש"מותר במוצ

  אסור לעול	 :לו

מותר  :לאחרי�

  ש"במוצ

  אסור לעול	 :לו

מותר  :לאחרי�

  ש"במוצ

 :לאחרי�, לו

, אסור לעול	

אלא מוכרו 

  	"ונותנו לעכו

תוספות כתובות 

  .לד

, .י חולי� טו"רש

  .ק עא"ב

 :לאחרי� ,לו

  ש"מותר במוצ
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, יהודה' יהודה הלכה כר' מאיר ור' שאנחנו פוסקי	 במחלוקת ר, �"והסביר הר. יהודה' הלכה כר – ג"סמ, ש"רא, �"רמב, �"רמב, �"רי, ני�גאו

  .פ הבית יוס�"וכ .שיש הרבה עמי האר* אצלנו, ועוד

אבל בשוחט או עושה שאר , בשבת הדי� כ� ודוקא במבשל. מאיר שבשוגג מותר בשבת אפילו לו' הלכה כר –) ק דחולי�"פ( תוספות, ספר התרומה

  .יהודה' כמו דעת ר, ש בי� לו ובי� לאחרי�"מותר רק למוצ כגו� שהדליק נר אפילו בשוגגמלאכות 

  

  ?הא� צריכי� להמתי� בכדי שייעשו, ש"מותר לאחרי� במוצשכ

י "כי מצריכי� בכדי שייעשו רק בדבר שנעשה ע, ש"ואי� צרי� להמתי� בכדי שיעשו כשמותר לאחרי	 במוצ – �"ר, ש"רא, רבנו יונה, �"רמב

אבל אי� לחוש שא	 נתיר לו כשעשה בשוגג יבוא לעשות , יבוא לבקש ממנו לכתחילה פע� אחרת, שמשו� שקל בעיניו הדבר, אינו יהודי בשבת

רק א	 , ישראל גוזרי	 בכדי שייעשוב[ .וכ� אי� לחשוש שיאמר לישראל אחר לחלל לו את השבת כי לא ישמע לו שאי� אד	 חוטא ולא לו, במזיד

  ]ט"רנד ס' עיי� בזה ס, לפי שקל בעיניו הדבר, עבר את העבירה בערב שבת

מותר , לו דלעת בהתר *א	 בישל לחולה או שקצ, שג	 לשיטה זו, א"אול� הוסי� הרשב .צריכי	 להמתי� בכדי שייעשו – �"רמב, ג"בה, י"רש

כ ג� "וכ. אבל כשנעשה בהתר מותר, י� במזידכדי שייעשו זה רק כשנעשה חילול שבת בי� בשוגג ובשמה שהצריכו להמתי� ב, ש"במוצ ג	 לבריא

  .�"הר

  

  הלכה

במזיד אסור לו לעול	 ולאחרי	 , שהמבשל בשבת או עשה אחת מכל מלאכות שבת ,ש"	 והרא"הרמב, �"וכמו הרי יהודה' פסק כר – מחבר

  .ש"מותר בי� לו ובי� לאחרי	 מיד במוצ) שגג בדי� וחשב שמותראו , שכחכגו� (ובשוגג , )ג"י ובה"ולא כרש( מידש "מותר במוצ

י "ולא כרש( מידש "ובמזיד להתיר במוצ, אפילו בשבתחלק על המחבר ופסק כתוספות שפסקו כרבי מאיר שלהתיר לגמרי לכול	 בשוגג  – א"גר

  ).ג"ובה

ושמא להלכה מודה להקל א� [ .מ"א פסק כר"כי הגר, חרי	 מיד אפילו בו ביו	מ שמותר בי� לו ובי� לא"יש להקל בשוגג כר במקו� הצור$ – ב"מ

  ]במזיד

  

ב "מ .כמו שאסרו בהנאה למי שביטלו איסור בשבילו, "לו"מי שהתבשל המאכל בשבילו מוגדר כדי�  – א"מג :די� מי שהתבשל המאכל בשבילו

יש לאסור ) כגו� מסעדה שקבוע מבשלת בשבת(כשרגיל בעברה  –) נ' ח ס"או( כתב סופר .ש מותר ג	 למי שהתבשל בשבילו"במוצ – ז"בש� ט

משו	 לפני עיוור , וכ� יש לאסור ג	 למי שלא יתבשל בשבילו. ששיי� שיצוה לו בפע	 אחרת, לעול	 ג	 למי שהתבשל בשבילו בידיעתו ולרצונו

  .ומשו	 מסייע לדבר עברה

וא	 בישל לחולה . (ג	 הקדרה נאסרת, כשבישל במזיד – א"בש� הרשב א"מג :ודמי המלאכה די� הקדרה שבושל בה מאכל במזיד בשבת

  .שמותר ליהנות מדמיה של המלאכה ,ב כתב"והמ )הקדרה מותרת

, כי מעשה שבת זה איסור דרבנ�, מותר ליהנות מהמאכל, פעולה שהיא מסופקת הא	 יש בה איסור בישול של תורה או לא – ב"מ :ספק איסור

  .קולאובספק דרבנ� הולכי	 ל

  :די� מלאכה דרבנ�

  .פסק גבי הטבלת כלי	 שבשוגג ישתמש בה	 במזיד לא ישתמש בה	 כדעת רבי מאיר – �"רמב

ולכ� המטביל  .פ החיי אד�"וכ .א	 עשה בשוגג אי� איסור ליהנות ממנה א� בשבת יהודה' ג	 לר ע"הוכיח שבזה לכו א"הגר – משנה ברורה

  .ש"מזיד אל ישתמש בה	 עד מוצב, בשבת בשוגג ישתמש בה	 שנטמאו כלי	

  .פ שבת לח"ע, יהודה' ותמיד הלכה כר, אי� חילוק בי� מלאכה דרבנ� למלאכה דאורייתא – פרי מגדי�

  .	"א והרמב"ג ופסק כגר"דחה את דברי הפמ – ל"באה

מ "אבל זורע או חורש שבכ, מידכל מה שדברנו הוא רק במלאכות דאורייתא שיכול ליהנות מה	  – באור הלכה :מלאכות שיהנה מה� לאחר זמ�

  .אי� הבדל בי� שוגג למזיד וצרי� לעקור הנטיעה, לא נהנה מיד

וכ� אחת משאר "א "יש להסתפק הא	 מה שכתב הרמ – תהלה לדוד :מלאכות שיכול להחזיר� לבטל את מה שעשה כגו� בורר או תופר

אבל בבורר שיכול לחזור ולערבב או כשבנה , א להחזירו למה שהיה קוד	"שא' היינו דוקא כגו� מבשל או אופה או צולה או מתי� וכד, "מלאכות

שדוקא במלאכה כגו� מבשל נאסר לו לעול	 שלא , א	 כשפרקה בחול יכול לחזור ולהשתמש בה א� במזיד וכ� במתיר וקושר ותופר וקורע, מיטה

ת "אבל לא בו ביו� כמבואר בשו, כ"נות ממנה אחשכשמבטל את המלאכה מותר ליה, והסיק. יכול לחזור למצבו הראשוני או שלא שנא

  .כ אסור בו ביו�"� לעשות בשבילו ג"ה א� אמר לעכו"שא� עשה במזיד בו ביו� אסור שקנסינ� ליה שוגג אטו מזיד וה, א"הרשב

כי ממש נהנה , רא	 אמר לגוי לפתוח אסו –) 'ה' א ס"ח( מנחת שלמה ?הא� מותר לאכול את האוכל, חפר בור שהיה טמו� בו אוכל בשבת

  .ה ג	 א	 הישראל פתח במזיד את הבור אסור לאכול את המאכל שהיה ש	 בפני	 באותה שבת"וכתב שה, ממלאכת גוי וממעשה שבת

וכתב , פסק לאסור את הדבר –) עז' ב ס"ח ח"או( אגרות משה ?הא� מותר להיכנס לש� בשבת, ר ופתח את בית הכנסת"הביא מפתח מרה

ואז , ולכ� יש לנעול את בית הכנסת ויסתלק מעשה ראשו�, כי זה לצור� מצוה, י נכרי מותר"אבל ע, יש לאסור) י"שכה ס 'עיי� בס(ת "שא� לר

  .יפתח הנכרי ויהיה מותר

וירא שמי	 יצא ידי כול	 , משו	 שנראה כמתק� כלי יש אוסרי	ע שמותר להטביל כלי חדש בשבת ו"ז הביא השו"שכג ס' בס :טבילת כלי חדש

ובדרכי משה פסק לדינא שאסור כיש . משמע שמעיקר הדי� מותר –) ש	( משנה ברורה. ואז פטור מטבילה, כלי במתנה לגוי וישאילו ממנווית� ה
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נראה שיש לסמו� על דעה , וא	 יש ספק א	 טעו� טבילה או לא. כי יש מתירי	, א	 עבר וטבל מותר להשתמש בו אפילו לכתחילהו. אוסרי	

  .א לעשות את עצת הירא שמי	"ה לכתחילה כשאראשונה ולהקל להטביל

  

  )קב' ד סוף ס"יו פ"עגם ( הדין כשבישל בשבת במזיד והתערב המאכל באחרים

ולאחרי	 יהיה מותר , שלמבשל אסור לעול	, ב"כגו� המבשל בשבת במזיד וכיו, דבר שיש לו מתירי	 שמותר לזה ואסור לזה – רבנו ירוח�

פ "כי אע, לגבי תרומה שאי� לה די� דבר שיש לו מתירי	. ולמד כ� מיבמות פב. למבשל ובטל בששי	, ו מתירי	אי� לזה די� דבר שיש ל, ש"למוצ

�  .אסורה לישראל לעול	, שמותרת לכה

  )ולא כמג� אברה	 דלקמ�. (פ החוות דעת"וכ, פסק את רבנו ירוח	 – א"רמ

, פ שלאחר יהיה אסור לעול	"אע, די� דבר שיש לו מתירי� ולא בטל יש לו, כ"פסק שכל דבר שלאחד הוא אסור ויהיה מותר אח – מג� אברה�

, א"המגוהוסי� . שהרי לכה� מותר תמיד ולישראל אסור תמיד, כי ש	 לא� אחד לא היה די� דבר שיש לו מתירי	 כלל, ואי� ראיה מתרומה

ורק לו אסור לעול� ואז בטל , כבר מותר כי זה, דבר שיש לו מתירי�שאצל כול� זה לא , א היתה כשהתערב לאחר השבת"שכוונת הרמ

  .בששי�

מתבטל התבשיל ברוב ככל  א שלמבשל עצמו"להקל כרמ, ב"המוכ� פסק , א"א וסובר כרמ"הביא שהחוות דעת חלק על המג – משנה ברורה

  .אבל לאחרי	 ודאי שיש לו מתירי	 ולא בטל ברוב .כי אי� לו מתירי	 האיסורי	

  

  'סעי� ב

כי יש איסור מוקצה שבבי� השמשות לא היה ( בשבת אסור לבריא )שחלה בשבת( השוחט לחולה: חק בר אדא אמר רבאמר רבי יצ" – גמרא

והאי אינו ראוי , )בשר שאינו מבושל ראוי בבי� השמשות ואינו מוקצה( סהאי ראוי לכו? מאי טעמא. מותר לבריא, המבשל לחולה בשבת, )חולה

  .)ויש כא� איסור מוקצה, כי לא היה חולה, שחטלהיבבי� השמשות לא היתה ראויה ( לכוס

, )כי היה ראוי להישחט בשבת, ואי� איסור מוקצה על הבשר שיישחט( כגו� שהיה לו חולה מבעוד יו	, פעמי	 שהשוחט מותר: אמר רב פפא

  .)כי הדלעת היתה מחוברת בבי� השמשות( כגו� שקצ* לו דלעת, מבשל אסור

כי , א לכזית בשר בלא שחיטה"כיו� שא? ט"מ. )חי בלא מליחה( באומצא שוחט לחולה בשבת מותר לבריאה: הלכתא, אמר רב דימי מנהרדעא

המבשל לחולה בשבת אסור  .)כי ג	 בשביל כזית צרי� לשחוט את הבהמה כולה, ואי� לומר שירבה לבריא( אדעתא דחולה קא שחיט, קא שחיט

  :)חולי� טו". (גזרה שמא ירבה בשבילו, לבריא

  

  שוחט בהמה לחולה בשבתדין ה

בי� חלה בשבת ובי� חלה לפני  ששוחט לחולה בשבת מותר לבריא לאוכלו חי, פסקו כרב דימי – טור, מ"פ המ"ע �"רמב, ש"פ הרא"� ע"רי

, חולה שחלה היו	 משו	 מוקצהשוחט ליצחק בר אדא אסר ב ירבזה מפני ש, מה שלא כתבו את רבי יצחק בר אדאש, ש"הסביר הראו, שבת

וכ� נר שהדליקו בשבת שהוא מוקצה , אלא גרוגרות וצימוקי	 בלבד שדחיה בידיי	 ולא חזו שמעו� שאי� מוקצה בשבת' פוסק הלכה כר �"ריוה

גזרה שמא , וכשבישל אסור .ולכ� מותר לאכול מהשחיטה חי בלא בישול ,אבל כא� לא דחאו בידיי�, מחמת איסור או מוקצה מחמת חסרו� כיס

  .אירבה בשביל הברי

�, ה כא�"כ ה"וא, ש"שהיה מחובר בער, :)ביצה כד( והרי גוי שהביא דורו� לישראל שיש כמותו במחובר אסור משו	 מוקצה, מ"ש ולמ"אי� אי� מוקצה לרא, הקשה הבית יוס

  ?ש והרי היא מוקצה"שהבהמה לא נשחטה בער

, וא	 הישראל היה רוצה את הדורו� הזה היה לוקטו בעצמו, שלקיטה היא דבר קל לכל אחד, תשיש הבדל בי� גוי שתלש מחובר והביאו לישראל לשחט בהמה בשב, י"ומתר& הב

אלא רק מומחה ואולי לא מצא מומחה בערב שבת  כ בשחיטה שלא כל אחד יכול לשחוט"משא, שמעו�' והרי זה מוקצה א� לשיטת ר סימ� שהקצה זאת בידיי	, ומזה שלא נהג כ�

�  .שמעו�' והרי לא הקצה את הבהמה בידיי	 ואי� היא מוקצה לר, בדוק או שהיה עסוק מאוד שישחט לו או שלא היה לו סכי

שאינה ראויה , כ ג	 בשוחט בהמה צרי� להיות אסור"וא, ש"ע שדבר שאינו ראוי לתשמיש התר הרי הוא מוקצה ג	 לשיטת ר"שי פסק השו' שהרי בס, ז"א$ על כל זה הקשה הט

  ?מ"ש והמ"וכא� כרא, �"ד וכר"שש	 פסק כראב, י שלתר* שלא תקשה הלכתא אהלכתא"וש	 נדחק הב, שמעו� מודה שיש בזה מוקצה' ר, י"ולשיטת הב, לתשמיש התר

י הסוכה וכ� נוי, נחשב הדבר כאילו הנר דולק כל השבת כולה, ש"שמכיוו� שדלק בביה, שיש הבדל בי� נר שדלק בבי� השמשות או נויי סוכה שהיו תלויי	 אז בסוכה, ז"ומחדש הט

ולא , כ בבהמה שכל הזמ� היתה חיה"משא, המוקצה היה מוקצה מדי� חפצא בבי� השמשות, כלומר, כאילו מונחי	 כל הזמ� על הכר, וכ� מעות שעל הכר, כתלויי	 בכל השבת כולה

וזה , "צאי לבי� השמשותמגו דאתק"בזה לא אומרי� ו, הגבראלשחוט אותה בשבת משו� פקוח נפש מצד עכשיו אלא שהותר  ,חפצא על הבהמה ש� מוקצה מצד איסורהיה 

� סוברי	 שזה אסור משו	 מוקצה כפי שיבואר להל�"ד והר"אמנ	 הראב. (מותר(  

  

וא� חלה מערב שבת מותר  ,יצחק בר אדא ובי� לרב דימי' בי� לר, שוחט לחולה שחלה בשבת אסור לבריא – פ הבית יוס�"ע �"ר, ד"ראב, י"רש

יצחק מותר ולרב דימי ' שלר, ומחלוקת	 היא רק במבשל לחולה בשבת, יצחק בנוגע לשוחט' שלא חולק על ר כוונת רב דימיוזו  כרב פפא ע"לכו

  .בשבילו אסור גזרה שמא ירבה

�ו בו באותה שבת או חסרו� כיס שמעו� שאי� מוקצה אלא גרוגרות וצימוקי	 בלבד או נר שהדליק' ש והמגיד משנה שהלכה כר"אי� לא הרגיש בדברי הרא, אמנ� הקשה הבית יוס

  ?כ אי� פסקו שיש בבהמה הזו משו	 מוקצה"וא, שדחה בידיי	

' ל כר"ובזה לא קי זה מפני שהבהמה נחשבת כמוקצה מחמת איסור, סברת הראשוני	 שמותר לבריא רק בנשחט מבעוד יו	 –.) חולי� ד( '� במלחמת ה"פ הרמב"� ע"באור הר

ב שדחאו "יהודה אוסרי	 במוקצה מחמת איסור רק מה שנכתב בפרוש כמו נר שהדליקו בו באותה שבת וכיו' מאיר ור' � סובר שר"והרי. שאסור יהודה' מאיר וכר' שמעו� אלא כר

  .בידיי	



 120

כמו גוי שהביא דורו� , שמעו�' ואסור משו	 מוקצה א� לר, י שהסיח דעתו ממנה"עכאילו דחאו בידיי� , שמכיוו� שלא שחטה בערב שבת, � היא"סברת הר – הבית יוס� �"הר באור

וכתב במסכת ביצה שכל , י"יע לטע	 רשגשלא צרי� לה ה הוסי�"והרז .הסיח דעתו ממנו ואסור משו	 מוקצה, שמכיוו� שתלשו בשבת, שא	 יש כמותו מחובר אסור, לישראל

  .מחמת קדושתו ואיסורו שמוקצה, שמעו� שאסור לטלטלו' מודה ר', מוקצה מחמת איסור שאי� דעתו עליו כמו עששית וכד

שמעו� חלק ' פ שר"ולכ� אע, י אד	 יושב ומצפה מתי תמות בהמתוכ, כ במתה בהמתו שאינה מוקצה"משא, זה דבר רחוק שאד	 ישב ויצפה אימתי תישחט בהמתו – א"באור הרשב

  .מודה בשוחט בהמתו בשבת שאסורה משו	 מוקצה:) ביצה כז(במתה בהמתו 

  

ש "תוספות ורא( חי מותר לבריא לאכול ממנו, בי� חלה בשבת ובי� בערב שבתבשבת לחולה  שוחטשה, 	"� וכרמב"ריוכפסק כרב דימי  – מחבר

  .נאסר מדי� מוקצה, בידיי	 שדחהוכי רק בנר הדולק בבי� השמשות , ואי� היא נחשבת מוקצת מחמת איסור). ק דחולי�"פ

שש� זה אסור , ותר&? א שזה אסור"ואילו לקמ� ראינו ברמ, נשרו הפירותכ יהיה מותר כשי"ג, מוקצה מטע� מחובר, כ"א, א"הקשה המג

  .גזרה שמא יעלה ויתלוש

  .ב"פ המ"וכ .אבל להדיחו היטב צרי�. משו	 מעבד, בלא מליחהמותר לאוכלו חי  – מג� אברה�

משו	 ריבוי , אסור – רב פעלי� .אי� הבדל בי� נשמה לנשמה ומותר – אור שמח ?הא� צרי$ לשחוט דוקא בהמה קטנה או אפשר ג� גדולה

  .בשיעורי	

  דין המבשל לחולה בשבת או עשה מלאכה אחרת

ש "אבל במוצ. (ד"� והראב"וכ� הסכימו הר .ה בשבילוהמבשל אסור גזרה שמא ירבפסקו כרב דימי ש – מ"פ המ"ע �"רמב, ש"פ הרא"� ע"רי

  )א"וכמו שנפסק בס, צ להמתי� בכדי שייעשו"ר מיד ואתמו

אבל לתת עוד . שנת� אותה על האש ויעבור איסור סקילה לאחרשמא יוסי� חתיכות לקדרה  – א"רשב ?"שמא ירבה בשבילו" מה הכוונה

�  .חתיכות קוד	 שנת� אותה על האש הרי זה איסור דרבנ

, בשבת )א"ש	 רשבב אגור(אסור לבריא או לחולה שאי� בו סכנה ) או עשה שאר מלאכות לחולה(פסק כרב דימי שהמבשל לחולה בשבת  – מחבר

  .היינו שית� בשר לתו� הקדרה, גזרה שמא ירבה בשבילו

  .ש שבת מותר מיד ולא צרי� להמתי� בכדי שייעשה"אבל במוצ – ג"בש� הפמ ב"מ

 ומה שהתירו בערובי� לחמ	 מי	 בשבת לתינוק. איסור תורה אפילו מרבה בפע	 אחת קוד	 שית� על האש – �"ר: גדר איסור ריבוי בשיעורי�

ונאסר כי גזרו בה משו	 חומר איסור . כי זה בפע	 אחת, איסור דרבנ� – א"שבר, י"ר. ב שעיקר להלכה"כ המ"וכ, י גוי"הוא דווקא ע, אגב אמו

  .שבת שהוא בסקילה

  א"רמ

  ).ורק לצור� מילה מותר(לבריא  בשבתשאפילו בישל גוי לחולה אסור , �"ור:) גטי� ח(פסק כתוספות  .1

ולא , כי בישל בהתר, ש מותר מיד לבריא ולא צרי� להמתי� בכדי שייעשה"במוצ – א"גר, )קכג' ד ס"יו($ "פ הש"ע מג� אברה�, ג"פמ

  .	"בישולי עכו גזרו בזה משו	

 .	"ש לבריא משו	 איסור בישולי עכו"ש אפילו לחולה אסור וכ"במוצ –) קיג' ד ס"יו( ז"ט

 ,אסור לבריא, אפילו היה חולה מבעוד יו	, מחובר לחולה בשבת) ישולושלא נגמר ב(שא	 קצ* פרי , ה"פסק כארחות חיי	 בש	 הרא .2

  .ואי� הכנה מבעוד יו	 שפרי שגדל והול� בשבת והרי הוא מוקצה, כי גדל והול� בשבת ויש בו מוקצה

וכל זה . חוברפ שהוא מ"אע, כי מועילה לו הכנה מבעוד יו	 לקצו* אותו בשבת, נגמר בישולו ואינו גדל יותר מותרא	  – מג� אברה�

כי הפרי היה מחובר בבי� השמשות והרי הוא , מ אסור"בכ, אבל א	 נחלה היו	, בחולה שהיה מבעוד יו	 וכבר חשבו לקצו* לו בשבת

  .מוקצה

פ שיש לו "ואע, ויהיה מותר לבריא כשנחלה מבעוד יו	, שיתבטלו הגידולי	 בעיקר שהוא רוב ההתר, א"א על הרמ"אמנ� הקשה המג

  .ה להתירא צידד כ� להלכ"ג� הגרו? ב גבי יי� בגיגית שהענבי	 בתוכה"שכ ס' ו בסכמ, מתירי	

  

  'סעי� ג

, בחמה ש"סודר שהוח� מער( ולא יפקיענה בסודרי	 ,)שתיצלה ותהיה מגולגלת( אי� נותני	 ביצה בצד המיח	 בשביל שתתגלגל" – משנה

  :)שבת לח". (בשביל שתצלה) בחמהשהתחממו (דרכי	  ולא יטמיננה בחול ובאבק .יוסי מתיר' ור, )ותיצלה מחו	 הסודר

  ...אמר רב יוס� גלגל חייב חטאת? גלגל מאי: איבעיא להו" – גמרא

לימא  ,ואת הצונ� בחמה בשביל שיחמו ,ואת המי	 היפי	 ברעי	 בשביל שיצננו ,והא דתנ� נותני� תבשיל לתו� הבור בשביל שיהא שמור) קושיה(

  ?רבנ� רבי יוסי היא ולא

כי פליגי  ,ע לא פליגי דאסיר"בתולדות האור כ ,)שאי� דר� בישולו בכ� וחמה באור לא מיחלפא( ע לא פליגי דשרי"בחמה דכ :ר רב נחמ�אמ

כי מי שרואה חושב שזה ( האור גזרינ� תולדות החמה אטו תולדות )ק"ת( מר סבר ,)כשהוח� הסודר בחמה מערב שבת( בתולדות החמה

  .לא גזרינ�) יוסי' ר(ומר סבר  ,)תולדות האור

מפני שמזיז  :רב יוס� אמר, גזרה שמא יטמי� ברמ* :רבה אמר? )שהרי זה תולדות חמה, יטמיננה בחול ובאבק דרכי	(יוסי בהא ' וליפלוג נמי ר

  )ש	". (איכא בינייהו עפר תיחוח? מאי בינייהו. עפר ממקומו

הביאה הגמרא , יוסי שבתולדות החמה מותר' ולר, משו	 תולדות החמהק זה אסור "לדעת ת, לגבי הטמנה בחול ובאבק דרכי	 – א"רשב[

  ]והוי כחופר תולדה דחורש, שמא יטמי� ברמ* או שמא יזיז עפר ממקומו, הסברי	 נוספי	 למה לא חלק ג	 בזה
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  .ק שבישול בתולדות החמה אסור כמו בישול בתולדות האור"הלכה כת – �"רמב, �"רי

  

כגו� לית� ביצה בצד קדרה או לשוברה על סודר , כ� אסור לבשל בתולדת האש, שכש	 שאסור לבשל באש, 	"מב� וכר"ק וכרי"פסק כת – מחבר

או ) א מותר"ולרעק, אפילו מבעוד יו	(בחול הטמנה כמו בסודר שהונח בחמה או  ואפילו בתולדת החמה אסור לבשל, שהוח	 באש כדי שתיצלה

כמו ביצה בחמה או לתת מי	 בחמה כדי , אבל בחמה עצמה מותר. גזרה אטו תולדות האש, )ש	טמנו וואפילו גולגלו באבק ולא ה( אבק דרכי	

  .צרכו

  .לאחר השבת מותר ג	 למבשל עצמו, א	 בישל בתולדת חמה – א"רעק

  .אסור – א"רעק, מג� אברה�, טורי אב�, א בש� ירושלמי"רשב. ולא מיחל� בתולדת האור, מותר – ל"רש :הדי� בלצלות על גג רותח מחמה

מצטנ� , ש"פ שהתחמ	 בער"כי אע, מותר – א"א בש� הרשב"רעק. ג"רנג ס' ע ס"ע, כי חול מוסי� הבל, אסור – ש"רא :הטמנה בחול מבעוד יו�

  .לגמרי בליל שבת

הכונה " איגלגל מ"שפרשו ש, לדת מבשלנחשב כתו – � והיראי�"הר, א"פ הרשב"ע) מלאכת אופה(אגלי טל  ?בישול בתולדת האור אב או תולדה

נחשב כאב  – �"פ הרמב"אגלי טל ע. מ לא נחשב יותר מתולדה"מ, פ שיש איסור בזה"ואע, שיש ספק הא	 בתולדת האור יש בכלל איסור תורה

  .קוד	 שהתחיל להחשיב את התולדות, כי הביא את תולדת האור, מלאכה

כי דר� , ז א� המבשל בחשמל ובמיקרוגל"ולפ, בשל בו חייבכל שדר� ל –) נב' ג ס"ח( מ"אג ?הא� המבשל בחשמל בשבת עבר איסור תורה

א להתחייב "א, ז א	 חשמל אינו כאש"ולפ, )שבח עצי	(התורה חייבה רק בתבשיל הבא מכח אש  –) ק מד ד"ס( אגלי טל. העול	 לבשל בה	

  .לכל דברדינה כאש , שפשוט שגחלת של מתכת מכח חשמל) יב' א ס"ח(אמנ� כתב במנחת שלמה . בבישול על ידו

  

  בעיות השימוש בדוד שמש בשבת

א	 פתיחת זר	 המי	 החמי	 נכנסי	 קרי	 לדוד ומתחממי	 ע	 . 1: מכמה סיבות, מתיר את השימוש בדוד שמש –) לד' ד ס"ח( יביע אומר

פושרת בי� הקרי	  אפשר שיש שכבת מי	. 2. זהו פסיק רישיה באיסור דרבנ� ויש מקלי	 בזה ובמקו	 הצור� יש לסמו� על המקלי	. החמי	

כי אי� דר� להשתמש במי	 החמי	 בברז לצור� קפה או תה מבלי להרתיח	 , מלאכה שאינה צריכה לגופה. 3. לחמי	 ואי� כא� פסיק רישיה כלל

ג ל שמתיר לצלות על ג"יש לצר� סברת מהרש. 5. יש לצר� דעת האומרי	 שאי� בישול מי	 אסור מהתורה א� שאי� זו דעת ההלכה. 4. קוד	

  .נ בדוד שמש כול	 יודעי	 שהוא ח	 מכח החמה ושמו מעיד עליו ולא מיחל� באור"וה, רותח

  .י דוד שמש מטע� גר� בישול תבוא עליו הברכה"מ הרוצה להחמיר ולא להשתמש במי� שהוחמו ע"ומ

שהמי	 מתחממי	 בצינורות ולא מהמי	 ועוד הביא בש	 הרב קאפח , י החמה"שהחימו	 בצינורות הוא ע, ד� להתיר –) יט' ז ס"ח( צי& אליעזר

  .החמי	 שמעליה	 ואי� כא� שו	 חשש איסור בישול

מ נראה שבדוד שמש "מ, ב חולק עליו"וא� שהמ, ל שמתיר לגלגל ביצה על גג רותח"פ שיטת הרש"התיר ע –) כט' א ס"פ( כ מהדורה ראשונה"שש

  .מעשה בידיי	 אלא גרמא וכל בנייתו של הדוד הוא לצור� השמש ועוד יש להתיר שאי� כא�, שאפילו לא הוי פסיק רישיה, יש להקל

וכתב שטוב להימנע מלהוציא מי	 חמי	 בשבת מדוד השמש א	 נכנסי	 במקומ	 לדוד מי	 קרי	 , חזר בו –) מה' א ס"פ( כ מהדורה בתרא"שש

ומסתברא שכיו	 . שג	 אז יוציא ממנו מי	 י חשמל בימי	 קרי	 וחוששי	"שיש מקומות שהמתק� מופעל ע, ועוד. י החמי	"וה	 מתחממי	 ע

יש לחשוש , ועוד. ל שהרואה יחשוב שזו תולדת האור ולא תולדת החמה"ודאי שייכת גזרת חז, שכל דודי השמש מורכבי	 ג	 ממערכת חשמלית

  .כא� ג	 לאיסור תורה א	 זו דר� לבשל כ�

  

  'ה� 'ד פי	סעי

מדיחי	 אותו בערב שבת חו* מ� המליח וקולייס , וכל שלא בא בחמי� מערב שבת, � בשבתשורי� אותו בחמי, כל שבא בחמי� מערב שבת" – גמרא

�אבא ' כגו� תרנגולתא דר, אמר רב ספרא? )שחוזרי	 ושורי� אותו בחמי� בשבת( כגו� מאי. שהדחת� היא גמר מלאכת�, )דג טונה( האיספני

  :)שבת קמה(".  )שמבשל ושורה אותה ימי	 רבי	 למחות מאליה ואוכלה לרפואה(

  

  דין מאכל לח שהתבשל בערב שבת

  :)שבת מ". (גזרה שמא ירתיח, מפני מה אמרו אי� טומני	 בדבר שאינו מוסי� הבל משחשכה: אמר רבא" – גמרא

  .וירתיחנה תחילה ונמצא מבשל בשבת, גזירה שמא ימצא קדרתו שהצטננה כשירצה להטמינה – י"רש

  ".חתה בגחלי	שמא י"היא " שמא ירתיח"הכונה ב – ש"רא

  

כיו� שיש בו , יש בו משו� בישול בשבת ואסור להרתיחו, תבשיל לח שהתבשל כל צרכו והצטנ� – רבנו ירוח�, ק"סמ, טור, ש"רא, י"רש

  .כי אי� בישול אחר בישול, מותר לשרותו שוב ברותחי�, אבל א� נשאר רותח. משקה

  .אבא' הכונה לתבשיל שהתבשל והוא יבש לגמרי כגו� תרנגולתא דר" בשבתשורי� אותו בחמי� , כל שבא בחמי� בערב שבת"ומה שכתוב ש

�כול	 ...אחד הביא את האור ואחד הביא את העצי	", כי כשכתוב במשנה, )כדלקמ�( ש"שהטור לא רצה לפסוק כרא, והסביר הבית יוס

סת	 קדרה שמטמיני	 כי , רה שהתבשלה כל צרכהשמ� הסת	 הגמרא מדברת בקד, ועוד. משמע בי� הגיע למאכל ב� דרוסאי ובי� לא, "חייבי	
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וש	 . עיי� לד(י משו	 מבשל א	 הצטננה "מחייב רש ה"ואפ, )ולא רק כמאכל ב� דרוסאי( כל צרכההתבשלה , אותה בדבר שאינו מוסי� הבל

  ).	 מחייב מדי� מבעיר"הרמב

�  .שרותח הכונה כל שיד סולדת בו, והדגיש הבית יוס

�ולכ� לא מניחי� אותו בסמו$ למדורה , שהכוונה בדבר לח שנאסר משו� בישול זה שיש בו רוטב ומצטנ� ויפה לו, אמנ� רבנו ירוח� הוסי

  )מותר, משמע שא	 מצטנ� ורע לו( .ב"איפה שיגיע לחו� שיס

כפשט . (בחמי�אסור מהתורה לשרותו , התבשל כל צרכו וא	 לא, תבשיל שהתבשל כל צרכו מותר לשרותו בחמי� בשבת – �"ר, א"רשב, �"רמב

  .כי לא נזכר במשנה חילוק זה, ואי� חילוק בי� א� יש בו רוטב לח או שכולו יבש )]:קמה[המשנה ב

  

  ?הא� מאכל לח שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי יש בו משו� בישול אחר בישול א� הצטנ�

מחייבי	 משו	  – טור, ז"פ הט"ש ע"רא ,א"ריב, אור זרוע, מ"הגה,ק "סמ, ג"סמ, ספר התרומה") כל"ה "ד. לט(תוספות , י"רש, �"רמב

ז כתב שזה "והט .ורק כאשר התבשל כל צרכו ועודו רותח אי� בו משו	 בישול אחר בישול, בישול אחר בישול ג	 א	 התבשל כמאכל ב� דרוסאי

�  .יהיה אסור מדרבנ

א� התבשל כמאכל ב� דרוסאי  – מאירי, �"ר, וס�פ הבית י"ע ש"רא, )"חמי� ותבשיל"ה "תוספות ריש כירה ד(י "ר, א"רשב, רבנו יונה, �"רמב

  .מותר ליתנו ברותחי� בשבת אפילו א	 התבשל רק כמאכל ב� דרוסאי עודו רותחולכ� א	 התבשיל הלח  אי� בו משו� בישול אחר בישול יותר

  .שליש בישול – י"רש. חצי בישול – �"רמב :מאכל ב� דרוסאי

  

  מחבר

כי הוא לח , יש בו משו	 איסור בישול )א� שהוא עדי� קצת ח	, ב"היינו לפחות מיס( והצטנ� שתבשיל שהתבשל כל צרכו, י"פסק כרש .1

  .ויש בו משו	 בישול אחר בישול

  .דינו כאילו הצטנ�, א	 הורק לכלי שני – באור הלכה בש� הפרי מגדי�

דהוי , ג דבר לח וצונ� מותר"מכלי שני ע וכ� לערות. כי הוא מבושל כבר, לערב תבשיל זה בכלי שני שיש בו דבר רותח יש להקל – ב"מ

  ]כ בדבר שלא התבשל כלל אפילו יבש אסור לתת אותו בכלי שני כדלקמ� משו	 מיחזי כמבשל או מקלי הבישול"משא[ .כהדחה בעלמא

מ ג	 "מ – ז"ט. (רק א	 מצטמק ויפה לו) א	 הצטנ�(שבמבושל לגמרי יש בו איסור בישול , הביא את רבנו ירוח	 – א"רמ

  )ב"אסור להניחו בסמו� למדורה בחו	 שיס, מצטמק ורע לוב

מה לי רע לו מה , ש שכא� שהאיסור הוא משו	 בישול"והסביר במחה, פסק כמחבר שאפילו א	 מצטמק ורע לו אסור – ח"ב

  .ב"א והמ"כ הגר"וכ. לי טוב לו

, כלומר רע לו, זה לא ניחא ליהכ כשהמאכל מצטמק ו"וא, וכתב שבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה, ח"חלק על הב – ז"ט

  .שאי� זה נקרא מלאכת בישול מה שמניחו כדי להפיג צינתו, כ בבישול"אי� לאסור אח

אבל , � שג� בדבר לח אי� בישול אחר בישול"א והר"הרשב, �"פסק כרמבו "א לקמ� בסט"הרמאבל , כל זה לדעת המחבר – ב"מ

 ,ואי� הוא נחשב כצונ� מותר לשרותו בחמי�, ב"תבשל ח� קצת אפילו אי� היסכל עוד שהתבשיל שהולכ� , החמיר שלא יצטנ� לגמרי

  .ורק כשהצטנ� לגמרי אסור

כ סתמו "וכ� השש) 'כ' ו ס"ח(אמנ� במנחת יצחק  .א שטוב יותר לנהוג כמחבר"פ המג"ק פד כתב ע"רנג סס' ב בס"אמנ� המ

  .א"להתיר בכל עני� כדעת הרמ

ואפילו , אפילו בעודו רותח יש בו משו	 איסור בישול, אפילו התבשל כמאכל ב� דרוסאי ,צרכוא	 לא התבשל כל ש, 	 וכטור"כרמבו .2

  )ו"ע לקמ� בס"וע. ()ב"מ(י גוי אסור לגמור בישולו "ע

על השיטה של את התבשיל כי יש לסמו� אי� לאסור , לאחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאיבדיעבד א	 בושל התבשיל  – ל"באה, ב"מ

 .קלי	 לאחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי שנחשב כמבושל� שמ"א והר"הרשב

  

  די� מאכל שהתבשל והצטנ� ויש בו מיעוט רוטב

והסיק הבית . ג כירה ומצטמק נחשב כמבשל גמור בשבת"מחזירו עשכ, ומצטמק ויפה לו והוא צונ� כל שרובו רוטב – רבנו ירוח� בש� רבנו יונה

�  .אי� בזה משו	 מבשל, ק ורע לו ליבששאז מצטמ, משמע שא	 יש בו מיעוט רוטבש, יוס

וכל שהצטנ� בלח ומרתיחו להצטמק ויפה לו הרי זה , מלאכת מחשבת אסרה תורה – ז"פ הט"ע) במשבצות זהב' ק יג"רנג ס' ס( ג"הסבר הפמ

  .ולכ� דינו כיבש, אז מצטמק ורע לו ואי� דעתו לכ$ שיצטמק, וא� רובו יבש, בישול מ� התורה

שיש בה	 מיעוט מרק אסור לערות עליה	  מ כיו�"מ, פ שה	 דבר יבש"אע, קטניות –) ק פד"רנג ס' ס( משנה ברורהה פ"א וכ"פ המג"ג ע"פמ

שלנו שלא הביאו כלל את הדי� של רבנו ירוח	 ' בס ב"א והמ"ובשיטה זו הלכו המג .)כ עדי� נשאר ח	 קצת"אא( וזהו בישול, רוטב של בשר

כי , ולכ� אי� מקו	 להתיר במיעוט לח, לו יש בישול אחר בישול אלא פסקו שג	 במצטמק ורע, בישולשדוקא במצטמק ויפה לו יש בישול אחר 

  .מצטמק ורע לו ליבש, ג הוא שבמיעוט רוטב"יסוד ההתר של הפמ

ול אחר א שרק כשמצטמק ויפה לו יש ביש"וכתב שזה מבוסס על דברי הרמ, ז"פ הט"ג ע"כתב את הסבר הפמ –) עד' ד ס"ח ח"או( אגרות משה

, יש להחמיר ג� במיעוט רוטב שיש בו בישול אחר בישולולכ� , ודי� זה לא הוברר, ומכיו� שרבי	 חולקי	 על זה, לא, אבל א	 רע לו, בישול

  .ובשעת דחק גדולה יש להקל בזה
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אלא שהוא , בו לחלוחית כללשיבש הכונה שאי� , כלומר, כ להחמיר בזה"ע הרב ג"כתב בש	 שו –) קכד' הגהות בדי השולח� ס( קצות השולח�

א	 התבשיל קצת לח עד שאי� , ע"ונשאר בצ. ע הרב"אוסר בשו, אלא שהמוהל שעליו יהא נמחה כשיחממו אותו, ואפילו ביבש לגמרי, נגוב לגמרי

  .שאפשר שלחלוחית כזו אי� בה ממש ומותר, מ להטפיח"בו טופח ע

  .	 מתי מצטמק ורע לו ומתי יפה לוכי אי� אנו בקיאי, ע"נשאר על הדי� הזה בצ – מנחת כה�

שמעיקר הדי� אי� , ב"ח	 קצת אפילו א	 פחות מיסהוא כל עוד שצונ� שבושל מתיר לחמ	 שא "הרמ ר את דבריביסה –) 'ק יג"לז ס' ס( א"חזו

�"א והר"רשבה, 	"רמבכבר כל צרכו כדעת ה בישול בלח שהתבשל , �ומה שהתיר רק , לגמריולכ� לא צרי� כלל להיות הבדל בי� ח	 קצת להצטנ

יש מקו� ש, נראה לומר לפי דבריו .ה כא�"אז ה, ושלא יתבלבלו בזה דיני חזרה צרי� שיהיה ח	 קצתשברק משו	 כשהוא עדי� ח	 קצת זה 

רה ב שפסקו שלח שהצטנ� לגמרי איסורו בבישול הוא מהתו"א והמ"ולא כמג, שיהיה מותר אפילו בצונ� לגמריא במיעוט לח "להקל לדעת הרמ

  .א"ג� לרמ

שא	 , )כ"מבשל סק(כ בשביתת השבת "וכ .א"ע ובי� לדעת הרמ"יש להתיר בלח מועט בי� לדעת השו –) ה והנה דעת"מה ד' ב ס"ח( יחוה דעת

  .א� שיש בו קצת רוטב לא שיי� בו בישול עוד א	 התבשל מערב שבת א� א	 הצטנ�, הרוב הוא דבר יבש

  

  שהתבשל בערב שבתדין מאכל יבש 

הא	 מספיק שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי או צרי� , י"יש להסתפק לפי רש. מאכל יבש שהתבשל בערב שבת מותר לשרותו בשבת בחמי� – י"רש

  .שיתבשל כל צרכו

שמדובר : וזה נלמד מהגמרא בקמה. לשרותו בחמי� בשבת א� א	 הצטנ�ואז מותר , מדובר שהתבשל לגמרי – רבנו ירוח�, .)לט( תוספות

  .ומותר לשרותו אפילו בכלי ראשו� .אבא שהיא מבושלת לגמרי' רבתרנגולתא ד

ומדויק  .ומותר לשרותו בשבת שוב בחמי�, כיו� שנשרה ברותחי	 נחשב כמבושל, אפילו לא התבשל כמאכל ב� דרוסאי – פ הבית יוס�"� ע"רמב

  .הובאה בתבשיל לח� ש"פ שיטת הרמב"דברי� אלו קשי� ע. לאו דוקא מבושל, "בחמי� שבאכל : "מלשו� המשנה

, פ שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי"אע, וא� לא התבשל כל צרכו, תבשיל שהתבשל כל צרכו מותר לשרותו בחמי� בשבת – פ דרכי משה"� ע"רמב

  )כי לא נזכר במשנה חילוק זה, ואי� חילוק בי� א� יש בו רוטב לח או שכולו יבש, :]קמה[כפשט המשנה ב. (אסור מהתורה לשרותו בחמי�

  

כלי שלא לשרותו ב בש� האליה רבה ב"והדגיש המ .בחמי� בשבתבערב שבת מותר לשרותו  )כל צרכו( פסק כמשנה שדבר יבש שהתבשל – חברמ

  .משו� חשש חזרה ויש מחמירי� על האש משו� בישול אחר בישול, ג האש ממש"שע

  )פשוט לכל הראשוני	. (מותר אפילו בכלי ראשו� – מג� אברה�

  )בגלל ספק בהגה מרדכי. (בכלי שני מחמיר שרק – ח"ב

שג	  ,ג"והסביר הפמ. ויש מקלי	 בזה. כי מתווס� קצת בישול, אסור – ב"מ :ש בחמי� א$ לא התבשל"הדי� כשהמאכל היבש נשרה בער

  .ע"מותר לכו נישי א� לשרותו בכל, ב להחמיר"והכריע המ. ר שהוסר מהאש"למקלי	 מדובר בדבר שדרכו לגמור להתבשל א� בכל

  

  שלא התבשל כלל לפני שבתיבש דין מאכל 

  .י ערוי מכלי ראשו�"אבל מותר להדיח אותו ע, לכ� מאכל כזה אסור לשרותו בכלי ראשו�, עירוי נחשב ככלי שני – א"פ רשב"תוספות ע

אי� תוסבר המשנה , תאמנ� שאל על כ$ תוספו .מדובר שמדיחי	 אותו מכלי שניו, נחשב ככלי ראשו�מכלי ראשו� עירוי  – ת"פ ר"תוספות ע

  ?הרי מותר לשרות אותו בכלי שני, שכל שלא בא בחמי� מדיחי	 אותו

ומה שמותר לתת תבלי� לתו� , מיחזי כמבשל, כי מכיו� שהמי	 חמי	 בו, ואסור לשרות אותו בכלי שני, מערי� עליו מכלי שניש ,י"ומתר& ר

זה להראות , ומה שכתוב מדיחי	, באמת מותר לשרות מאכל כזה בכלי שניש, ועוד תר& תוספות .הקדרה או הקערה זה כדי למתק את הקדרה

  .שאסור אפילו להדיח מליח יש� וקולייס האיספני� שזהו גמר מלאכת	

  מחבר

  .אבל מדיחי	 אותו בחמי�, שבתב) ב"שיס(חמי� אי� שורי� אותו ב, פסק כמשנה שכל מאכל יבש שלא התבשל מלפני שבת .1

ט התירו "ומה שבס .)ת"י שעירוי ככלי ראשו� כר"בסע לקמ� "וע( שנראה כמבשל, ותו אפילו בכלי שניאסור לשר – ב"מ, מג� אברה�

 .ה בצל דינו כתבלי� שמותר לשרותו בכלי שני"וה. משו	 שתבלי� עשוי למתק את הקדרה ולא מיחזי כמבשל, תבלי� לשרות בכלי שני

  )ע לקמ�"ב חלק לגבי בצל וע"אמנ	 המ(

אבל עירוי מכלי שני הינו כמדיח , כי עירוי מכלי ראשו� מבשל, הכוונה מדיחי	 אותו מכלי שני ,יחי	 אותומדמה שכתוב ש – ב"מ

  .בעלמא ואפילו על דבר לח וצונ� מותר

אפילו ( שאסור לשרותו בשבת, בלא שריהשלא ראוי למאכל ) אלא שהוא קשה, שיכול להיאכל חי בלא בישול(וכ� כל דבר קשה  – א"רמ

 .דהוי כגמר מלאכה, )בכלי שני

2.  �אסור , שהדחת� זו היא גמר מלאכת�, )ל"באה – וה	 נקראי	 מקלי הבישול, וכל דבר אחר שר� ביותר(מליח יש� ודג קולייס האיספני

  .אפילו להדיח� בערוי מכלי שני

סור להדיח� בחמי� כי שא, ב שאי� יכולי� לאכל� כלל בלא הדחה"וכיו כמו דג מלוח הרינג ה שאר דברי� מלוחי�"ה – ל"באה, ב"מ

ז ועוד "אמנ� הט .אי� איסור להדיח	 בחמי� מכלי שני, י הדחת מי	 צונני	"אבל א	 יכולי	 לאכל	 ע, זהו בישול� וגמר מלאכת�
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וכ� יש לנהוג , )הרינג(כמו דג הטונינא , י הבישול"כי משתבחי� קצת ע, ז להדיחו בחמי� אפילו מכלי שני"אחרוני� אסרו בכ

   .למעשה

 )ג שאסר"ולא כפמ ל"באה(  .כי אי� מכה בפטיש בדבר אוכל, שזו מכשיר את המאכל לאכילהפ "אע, הדחה בצונ� מותר בכל גוונאאבל 

  

  ?האם מאכל יבש שנאפה או נצלה דינו כהתבשל מלפני השבת

מלתת פת אפויה יש להיזהר , לכ�ו, פיה וצליהאבל יש בישול אחר א, )יבשדבר ב(פ שאי� בישול אחר בישול "אע – ר אליעזר ממי&"ג בש� הר"סמ

זה כי יש דברי� שקלי� , ומה שמחמירי� בכלי שני. וא	 עשה כ� יש חשש שמא חייב סקילה או חטאת, ב"במקו� שיס אפילו בכלי שניאו צלי 

  .ואי� אנו בקיאי� בה� ולכ� יש להחמיר בכול�, כמו מלח, להתבשל ג� בכלי שני

לא נראה , כי הוא מקלי הבישול ,שבחד לישנא בגמרא מתבשל אפילו בכלי שני, פ שדימו זאת למלח"ואע, הטור תמה למה יש לאסור בכלי שני

  !לאוסרו

  .מותראבל בכלי שני כלי ראשו� אסור לתת את הפת האפויה שב, �"ק והגהות מיימוניות בש� רא"כ ג� הסמ"וכ, לכ� פסק הטור

רואי	 שיש דברי	 , שמלח לא מתבשל אפילו בכלי ראשו�, עיקר כלישנא קמאפ שה"כי אע, תבוא עליו ברכההמחמיר ש, ק"מ הסיק הסמ"מ

  .ולכ� יש להיזהר בפת, שמתבשלי	 אפילו בכלי שני

  .	 וסובר שאי� בישול אחר אפיה או צליה"דחה את ראייתו של הרא, לפי שהמבואר לקמ� – ה"ראבי

  

  ?מני� שיש בישול אחר אפיה וצליה

כי , "ג שלא נימוח"אבל לא במבושל אחר אפיה אע, יוצאי	 בפסח במצות רקיק שרוי: "שאמר ,.בפסחי	 מא יוסי' ל כר"קי – �"ג בש� רא"סמ

  .וכאילו אוכל קרב� פסח מבושל, הבישול שאחר האפיה מבטל את האפיה

סי ש	 שבישול יו' כל מה שאמר רמבארת ש: הגמרא בברכות לחפני שמ ,�"ה שדחה את ההוכחה הזו של הרא"המרדכי הביא את דברי הראבי

כ "שהבישול אח, י ש	 בפסחי	"וכפי שכתב רש. יוסי יודה' אפילו ר, אבל כא� לגבי שבת, מבטל אפיה זה רק לגבי מצה שבעינ� טע	 מצה וליכא

יוסי אמר שבישול מבטל אפיה שאינו שלוק ' ומה שר, דמההארי פורא ע מברכי	 על שלקות ב"שלכו, ובברכות ש	 מבואר .מבטלו מתורת לח	

  .זה רק לעני� פסח שצרי� טע	 מצה, יותר

שזה די� , אמנ	 ג	 את זה אפשר לדחות. משמע שבישול מבטל צליה". כ בשלו חייב"צלאו ואח: "כתוב ש	 בגמרא בפסחי	 – �"ק בש� רא"סמ

  ".מ"מ –ובשל מבושל "מיוחד בקרב� פסח שכתוב בו 

אבל קצת מהטע	 , יוסי שבעינ� טע	 מצה וליכא' שה הגמרא שבמצה אמר רכמו שפר ל"שלגבי ברכות י, והסביר, דחה את כל הדחיות – ז"ט

כ� ג	 בשבת , כי כמו שבעינ� טע	 מצה וליכא, אבל כא� בשבת לא שייכת דחיה זו, ולא תיגרע הברכה בגלל זה, הראשו� נשאר והשתנה למעליותא

  .שיש בזה איסור בישול, ק ויפה לווהוי כמו הצטמ, כ השתנה טע	 המאכל עקב הבישול והוא נהנה מזה"כשבישלו אח

  

  וכלי שלישי קלי הבישול, שאר דיני כלי שני, בבישול אחר אפיה הלכה

מדי� קלי ( ב"אסור לית� פת אפילו בכלי שני שהיסוכ� . כ"ש בו איסור בישול בשבת אח	 שדבר שנאפה או נצלה י"א את הרא"הביא כי – מחבר

  .כיש מתירי� ומשמע שפוסק .והביא שיש מתירי	. )הבישול

, אבל בראשו� אסור, פ הבנת הטור שבישול אחר אפיה מותר בכלי שני"הדעה הראשונה היא ע – באר הגולה והאור לציו�פ "המחבר עהבנת 

  .ולכ� אסור לתת קפה קלוי בכלי ראשו�, ונהגו להחמיר כדעה ראשונה. ה שמתיר לגמרי"והדעה השניה היא דעת ראבי

והדעה , וכאילו לא בושל כלל, ג שבישול אחר אפיה אסור אפילו בכלי שני"פ הבנת הסמ"דעה הראשונה היא עה – א"הרמ פ"המחבר ע הבנת

  .היא הבנת הטור, השניה מתירה רק בכלי שני

 .להחמיר א"פ ג� המג"וכ, ב"ז שיס"ש כ"להיזהר לכתחילה לא לתת אפילו בכל ונהגו ).ה"ראבי(הביא שיש מתירי	 ג	 בכלי ראשו�  – א"רמ

ע ודאי מבשל ודינו "לכו, וא� זהו כלי שני שיד נכוית בו .ב שבדיעבד אי� לאסור ויש לסמו$ על מקלי� ולא לאסור את הפת"נ� הדגיש המאמ

  .ככלי ראשו�

  .ו"ע לקמ� בסט"וע .ה שיש לאסור צליה אחר בישול ולכ� אסור לתת דבר שהתבשל אצל האש בלא רוטב"ה – מג� אברה�

  

  .כי כלי שני לא מבשל, אבל בכלי שני מותר ולא ראה מי שהחמיר בזה, בכלי ראשו� שיש בו בישול אחר צליה ואפיה פסק להחמיר – מנחת כה�

מפני שיש דברי� רכי� שמתבשלי� , סיבה אחת, מכא� מסיקי� להלכה שאסור לתת שו� מאכל שלא התבשל אפילו בכלי שני – כ"שש, ב"מ

אמנ� מי� . ה שיש להחמיר אפילו בשאר דברי� שלא התבשלו להניח� בכלי שני"וה, )הבישולקלי ( אפילו בכלי שני ואי� אנו בקיאי� בה�

משו� , שג� בלא טע� זה אסור כפי שכתבנו לעיל, וסיבה נוספת. ודאי אינ� מקלי הבישול ומותר לית� אות� בכלי שניותבלי� ) יג%יב' ס(ושמ� 

  .אפילו א� אינו מקלי הבישול, דמיחזי כמבשל

מזה שהתיר לשפו$ את  – ב"מ. דינ� כמי� ושמ� שמותר ליתנ� בכלי שני רותח – ע הרב"שו :שאר משקי� שאינ� מי� ושמ�הדי� לגבי 

אמנ� התיר חלב , והוא מחמיר בשאר משקי�, משמע שבלא טע� זה אסור, ש מטע� שהתמצית בושלה"תמצית התה למי� רותחי� בכל

  .מותר לתת אפילו שאר משקי� בכלי שנימוכח ש� ש – ג"ע סי"שו. )ותמצית שבושלה כדלעיל
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כי , אבל לימו� לא, חומ& ויי�, )א"מהמג( בצל, הוסי� ג� שו� – ע"קצוש. זנגביל ושמ�, קנמו�: שלמה זלמ� אויערב$' ר :הדי� בשאר תבליני�

בצלי� במרק רותח אלא לאחר  ולכ� אסור לתת, בצל אינו נחשב כתבלי� – ב"מ, ז"ט .ג� לימו� נחשב כתבלי� – א"חזו. לא היה בזמ� המשנה

  .ב"שירד מחו� שיס

  .דוקא בצלי הדי� כ� ולא במבושל – אגלי טל. דינו ככלי ראשו� אפילו א	 הוא נמצא בלי שני – מג� אברה� :ב"די� דבר גוש שיס

  

לא  – א"חזו. אי לא מבשלכי כלי שלישי וד, כלי שלישי יש להקל ולתת ש	 את הפת א� א	 אינה מבושלת – ג"ב בש� הפמ"מ :די� כלי שלישי

, ב"כי זו חומרא ועל פי רוב אי� כלי שלישי יס, בזהונהגו להקל . ב או לא"א	 יס אלא הכל תלוי, מצאנו שו	 מקור לחלק בי� כלי שני לכלי שלישי

  .ת כדלקמ�וכ� לעשות כ� תה בשב, לי הבישולאפילו לק, התיר כלי שלישי לכל דבר –) עד' ד ס"ח ח"או( גרות משהא .ולכ� הקלו

  

  וצליה אחר אפיה אפיה אחר אפיה ,צליה אחר צליה

מותר להניח צלי ליד האש , לפיכ�) א שג	 בזה הוא אוסר"וי. (	 מודה בזה"אי� אפיה אחר אפיה ולא צליה אחר צליה וג	 רא – ק"סמ, רבנו פר&

  .ב"כדי לחמ	 אותו אפילו היס

  .וכ� דבר אפוי ליד האש שיתחמ	, לכ� מותר לתת צלי ליד האש שיתחמ	, צליה או אפיה וכ� להיפ� חרהלכה שאי� צליה א – א"מג

י הפסק "וכ� לא יעמידנו על קרקעית התנור אלא ע, אבל כתב שלא יקרבנו ביותר לאש כדי שלא יבוא לחתות, א"הסכי	 ע	 המג – משנה ברורה

וכתב שיש להחמיר ולא להניח בתו� תנור , א חלק על זה"ש	 החזו, טו' ועיי� עוד בזה לקמ� בסע[ .כדי שלא יהיה נראה כמבשל, כלי ריק מתחתיה

  ]ש"ע, אפילו א	 יש קדרה ריקנית מפסקת

משו	 תיקו� , שהרי הוא משתנה ומתקשה בכ�, אי� להניחו ש	 כדי להצנימו –) סב' א ס"פ( כ"שש :הנחת פרוסת לח� קפוא סמו$ לאש

אבל להניחו כדי שיפשיר במקו	 שלא יכול להצנימו וכ� להניחו על מיח	 המי	 , )וזהו כצליה אחר אפיה ומחמירי	 בזה( ומלאכת מחשבת

  .שאי� בזה משו	 מכה בפטיש, פ בילקוט יוס�"וכ. ויקפיד לנער את גושי הקרח שעליו תחילה. מותר, החמי	

  

  האם דינה כמו הכלי, דין מצקת ששאבו ממנה מכלי

א מחמיר בזה כמו קלי "כי ראינו שהרמ, אותה למרק שנשפ� לקערה שהיא כלי שניאי� לתת , כתב שא	 רוצה לתת פת במרק ק מה"בס – ב"מ

וכלי שלישי , ואז הכ� תהיה כלי שני והקערה תהיה כלי שלישי, י כ� מהכלי הראשו�"או שישאב ע, ס במרק"אלא ימתי� עד שלא תהיה י, הבישול

אבל א	 שואב בכלי ריק� , שזה רק לאחר שעירו מהכלי הראשו�, כתב לגבי ההתר של נתינת מי	 קרי	 בכלי שני ק פז"אמנ� בס. ודאי לא מבשל

�  .ולכאורה דבריו סותרי	 זה את זה. ובמיוחד א	 שהה ש	 עד שמעלה רתיחה, דינו ג	 ככלי ראשו�, מהכלי הראשו

לכ� להלכה מצקת . וג	 א	 כ� שמא מצקת דינה ככלי שני, ל אחר אפיהשמא אי� בישו, שלגבי פת במרק יש להתיר מדי� ספק ספיקא ויש לתר&

�יש להחמיר לכתחילה לדו� אותה ככלי ראשו� , א	 לא שהתה זמ� זהאבל , ששהתה בכלי ראשו� עד שהעלתה רתיחה ודאי דינה ככלי ראשו

  ).נט' א ס"פ(כ "פ השש"וכ, כ יש לצר� ספק אחר"אא

�והכלי , לעירוי ממצקת שיש להקל בזה שהמצקת דינה ככלי שני, שנמצא במצקת הוא ככלי ראשו� לחומראתר* לחלק בי� תבשיל  – ילקוט יוס

  .שעירו לתוכו דינו ככלי שלישי

י "אבל א	 הקדרה על האש והוציא ממנה ע, אז מה שבכ� דינו כאילו הוא בכלי שני, י מצקת"א	 הוריד את הקדרה מהאש ושאב ע – א"חזו

�דינו ככלי ראשו, מצקת.  

  

  תה בשבתקפה והכנת 

  .ויש כא� חשש איסור סקילה, א ערוי מבשל בכדי קליפה"י י"כי לקמ� בס, אסור – ערוי על שקית התה מכלי ראשו�

שדבר שלא , ע"פ מה שאמרנו בשו"ע, כ אסור"ג – ואז המי� נחשבי� ככלי שני, הנחת שקית התה לכלי אחר שית� בכלי מי� מכלי ראשו�

ש לפי מה שאמרנו שיש דברי	 שה	 מקלי הבישול כגו� מליח יש� וקולייס האיספני� "וכ, ורי� אותו בשבת אפילו בכלי שניאי� ש, ש"התבשל מער

  .שיש לחשוש שג	 העלי	 ה	 מקלי הבישול ואסור, שבהדחה מועטת כבר מתבשלי	

ערוי מבשל בכדי קליפה ויערבב היטב את ש, יערה על העלי	 מי	 מכלי ראשו� בערב שבת כדי שיהיו מבושלי	 קצת – ב"מב הצעה ראשונה

כדי� דבר יבש , וירוק� את התמצית לכלי אחר ואז העלי	 נחשבי	 כמבושלי	 ומותר לערות עליה	 מי	 מכלי ראשו� בשבת, העלי	 ע	 המי	

ר בשבת כפי שנפסק "ו מכלכי דבר לח שהצטנ� אסור לערות עלי, אבל לא ישאיר את התמצית ע	 העלי	 בכלי. שאי� בו בישול אחר בישול, מבושל

  .אי� למחות בידו, והנוהג כ�. ה בקפה"וה. שיש בזה בישול אחר בישול א	 אינו רותח יותר, ע"בשו

ובדוחק יש להתיר . ועכשיו כשמערה עליה	 מכלי ראשו� גומר בישול	, שמא לא נגמר בישול עלי התה בערב שבת, ב פקפק בהתר זה"אמנ� המ

ספק הלכה שמה שמבושל כמאכל ב� , וא� א	 לא כ�, 	 שדבר שנשרה מערב שבת מותר לשרותו בשבת"רמבספק הלכה כ, פ ספק ספיקא"ע

, ובערו$ השולח� כתב עצה זו .ודאי זהו כמאכל ב� דרוסאי לכל הפחות, וכא� שהתבשל בכדי קליפה, דרוסאי אי� בו משו	 בישול אחר בישול יותר

כי ברגע , � מעט זמ� כדי שיתבשל ולא תכ� לאחר שעירה את החמי� ישפו$ החמי� לחו&ולכ� כתב שישהה את המי� החמי� והתה מבעוד יו

  .אחד לא יתבשלו

כ יערה את התמצית "ואח, וישאיר את התמצית ע	 העלי	 ובשבת יערה מכלי ראשו� מי	 לכלי ריק כדי שיהיו ככלי שני, ל"כנ – ב"הכרעת המ

וא	 יוכל ). ואי� בזה בעיה של מיחזי כמבשל(ואז מותר ג	 לתת ש	 חלב קר . ר זה מותרשכיו� שהתבשלה כב, לכלי השני הרותח) ללא העלי	(
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וא	 התמצית שלו חמה קצת אפילו עדי� לשפו� את המי	 על התמצית כדי לצאת ג	 ידי . לשמור את התמצית רותחת זה הכי טוב לכל הדעות

  .משו	 צביעה באוכלי	 שחושש י"דעת רש

א� ערו� השולח� חלק  .ועיי� לעיל בדי� כלי שלישי באריכות בזה, רגיל אפילו בעלי	 שלא התבשלו בכלי שלישי התיר לעשות תה – אגרות משה

  .על זה

  

  הכנת מנה חמה בשבת

ד אסור בכל אופ� כמו כל דבר ששרייתו זוהי גמר "א בס"פ הרמ"ואולי ע, ויש רק בכלי שלישי, יש מתירי	 בכלי שני א� לא נגמר בישול המנה

  ).כ בישול בכלי שני שודאי אינו מהתורה"משא( וקולייס האיספני� כמו הדחת מליח יש� מבשלוחייב משו	 מלאכתו 

  .כי תבלי� אינו מקלי הבישול, אבל בכלי שני יש להתיר, אסור לערות עליה	 מכלי ראשו� א� רק התבליני� לא מבושלי�

אול	 , יש לאסור מדי� מכה בפטישוללבוש ג "מדי� מכה בפטיש שלפמיש לדו� , ורק מטע	 הייבוש לא ראוי לאכילה וא� הכל עבר בישול

  .ל הארי� לדחות דבריו שלא מצאנו שו	 חידוש בדבר מכה בפטיש באוכלי	"הבאה

וא	 נית� , יש לאסור כמו לח שהתבשל והצטנ� ונתבטל הבישול, אולי בנידו� דיד� מכיו� שא� אחד לא אוכל את המנה החמה יבשה, ויש עוד לדו�

  .ודאי אי� לחוש לזה, י מי	 קרי	"כי� אותה עלה

  .כה שאסר אפילו א	 זה בלילה רכה' ח ס"כ פ"עיי� בשש, � מדי� לשיש לדו, כגו� פירה תפוחי אדמה וא� המנה חמה עשויה מאבקה

  

  )רנח' סב יי� ג	עו( 'ח�'ז�'ו פי	סעי

ולא , וטח את פיה בבצק, ג קדרה"ומיח	 ע, ג מיח	"קדרה ע) אבל לא(, ג קדרה"ג מיח	 וקדרה ע"מיח	 ע) אפילו בשבת(מניחי	 " – גמרא

) היינו שהעליו� והתחתו� חמי	 ומניחו כדי שיהיה חומו משתמר(אלא בשביל שיהיו משומרי	 ) היינו כשהעליו� צונ� ובא לחממו(בשביל שיחמו 

  )ש"	 והרא"הרמב, �"פ גירסת הרי"מחוקות ע' אבל לא'המילי	 , :שבת נא". (

  

זה כשיש בתחתו� חו	 , משו	 שמוליד בו חו	 ")כדי שיחמו"ובלשו� הגמרא ( מה שאסור להניח תבשיל קר על קדרה חמה כדי שיתחמ	 כל – טור

�שאי� זה נקרא מוליד , י"והסביר הב. מותר, )ב"בעני� שיס(אבל א	 אי� בו חו	 בעניי� שיכול לבשל את העליו� , בעני� שיכול לבשל את העליו

כ "וכ. ב"יסלא יכול להגיע לחו	 שצונ� במקו	 ש שאי� הבדל בי� התר זה להתר שמותר להניח כנגד המדורה קיתו� של, דועו, כ מרתיח"אא

  .	"מ שלמד כ� מלשו� הרמב"ש	 והמ �"התוספות והר

, ב"בחו	 שיס היינו שהוא ח	, )כשיש בתחתו� כדי לבשל(ג קדרה כדי להעמיד את חומו "שמה שמותר להניח תבשיל ח	 ע ,י"ולכ� מסיק הב

  .אחרת אסור משו	 שיש בישול אחר בישול בלח

אול	 זה , ג הקדרה בי� א	 התבשל כבר כל צרכו או אפילו כמאכל ב� דרוסאי"שבכל דבר ח	 מותר להניחו ע, מהטור בסימ� רנחשלכאורה נית� ללמוד , י ב� חביב"והקשה מהר

  !יש בו משו	 איסור בישול אפילו בעודו רותחאפילו הוא ח	 , ובפחות מזה, והיינו שהתבשל כל צרכו, ישולשמותר רק א	 אי� בו בעית ב, הזה' בססותר למה שפסק הטור 

פ "אלא רק העני� שלא להניח צונ� אע, � התבשל כל צרכו להתבשל כמאכל ב� דרוסאיבי, קולכ� אי� סיבה להארי� בזה ולחל, לא דברו כלל בהלכות בישול רנח' שבס, י"ומסביר מהר

  .יש בו משו	 בישול ואסור, אבל בלא זה, ה מותר רק בתבשיל שהתבשל כל צרכושעוסק בהלכות בישול מרחיבי	 שז שלנו' ובס, תו לפשרשכוונ

  

  חברמ

כי עיקר ההטמנה היה ( בבגדי� מבעוד יו�קדרה טמונה ג "מותר להניחו בשבת ע, ב"שיס) לח(פסק כגמרא שכלי שיש בו דבר ח	  .1

כדי ) א	 נתגלתה לחזור ולכסותה ואגב זה מותר להכניס ג	 מאכל שלא יבוא לידי בישול כי הוא רותחומותר , לקדרה מבעוד יו	

  .יו בבצקפשישמור חומו ולא יצטנ� או לטוח 

אפילו לא התבשל כל צרכו מותר כל עוד שהוא  – ז"ט ?במאכל מבושל או אפילו לא מבושלמדובר  ג הקדרה הטמונה"להניח עהא� 

שאיסור בישול מאכל אחר ב� , וטע	 הדבר שהזכרנו לעיל .ד אלא ישתמר חומו בתוכו"לידי בישול גמור כמו בסכי לא יבוא , רותח

�כי יש , מדובר כא� רק במאכל מבושל כל צרכו – ב"מ, א"גר, ג"פמ, ח"ב .ולא גזרו כאשר זה רק לשמור חומו, דרוסאי הוא מדרבנ

  .מותר, אפילו מצטמק ויפה לו ,וא	 מבושל כל צרכו .לחשוש שמא יתווס� מעט בישול

כל עוד שח	 , א"ולכ� לרמ, ב"אפילו א	 ח	 פחות מחו	 שיס, כל עוד שח	 קצת אי� בו משו	 איסור בישול, ו"א בסט"פ הרמ"ע – ב"מ

 .ד"וכדלעיל בס, ג קדרה רותחת לשמור חומו"להניחו ע רמות, קצת

וישכח להורידו  ב"כי העליו� יכול להתחמ	 עד שיס, כ"א חמה כג קדרה שהי"כ אסור להניחו ע"אבל כלי שיש בו מאכל שלא ח� כ .2

  לגבי ' יד' ויתבשל ויעבור איסור כמו שראינו בסע

יש בו משו	 בישול אחר בישול ולכ� אסור ) א לגמרי"ולרמ, למחבר פסקה רתיחתו(שהצטנ� לח שבתבשיל , הסיבה היא – משנה ברורה

  .ג קדרה לקמ�"ביבש שהתקרר מותר כמו בקדרה עאבל , וכל זה בלח. אפילו בלא שו	 הטמנה כלל

כי , 	 קצתממותר להניח אפילו הוא קר לגמרי אפילו שיתח, ב"אבל א� לא יוכל המאכל לעול� לבוא לידי שיעור שיס – ל"באה

 .המאכל והקדרה לא טמוני	

  

  :פ רבנו ירוחם"ש עהדין כאשר הכלי התחתון נמצא על הא
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 ויש, כי משו	 שהקדרה מפסיקה הרי זה הכר מספק ולא נראה כמבשל, ותר להניחו אפילו התחתו� על האשיש מפרשי	 שמ – נתינת מאכל רותח

  .אוסרי	 כשהתחתו� על האש בכל מצב כי אסור להניח על כירה גרופה וקטומה לכתחילה

שמותר להניח כנגד המדורה במקו	 ומה , שדינו כדי� מניח כנגד המדורה יש מהגדולי� – שעל האשמבושל כל צרכו על קדרה נתינת מאכל קר 

ואפילו א	 התבשל כל צרכו ואפילו א	 מצטמק ורע , ג כירה לכתחילה"כמו מניח ע, ויש שכתבו שזה אסור, כגו� דבר יבש מותר ג	 כא�, ב"שיס

והסביר , �"� דעת הרוכ, א כסברה ראשונה"מ בש� הרשב"וכ� כתב המ, רבנו ירוח� פסק כסברה ראשונה. לו ואפילו א	 נותנו ש	 לשמור חו	

� שאי� דר� בישול בכ�"הר.  

המאכל צרי� להיות , אבל להלכה כפי שנכתוב לקמ�, זו שיטת רבנו ירוח	(ע "אסור לכו, רוטב ומצטמק ויפה לומ א� הוא תבשיל שיש בו "מ

  )אחרת ג	 במצטמק ורע לו יש לאסור, יבש לגמרי

  

  חברמ

שיש מפרשי	 שמותר ג	 כ� להניח על גביה מאכל , ג האש"דרה התחתונה היא עכאשר הק רבנו ירוח�הביא את שני הדעות שמביא  .1

  .שזה אסור, גרופה בשבתג כירה "שנראה כמניח ע, ויש מפרשי	 שאסור ,ויש הכר ואינו נראה כמבשל, ח	

' וכ� משמע בס, שמותר להניח אותו ישירות על כירה גרופה וקטומה, כתב שיש לחלק בי� מאכל יבש ומבושל כמו צלי – מג� אברה�

ז כדעה "למאכל לח שפסק כא� המחבר בס, שהקדרה שעליה מניחי	 את המאכל היבש הופכת את הכירה לגרופה וקטומה, ה"רנג ס

מ פסק "מ. גזרה שמא ית� אותו כשהוא קר ויעבור על איסור בישול, ג קדרה אפילו הוא ח	"שניה שאסור להניחו אפילו בקדרה ע

  .ולכ� יכול להניחו כשהוא ח�) מבושל(סיקה בי� הכירה למאכל הלח הרותח שהקדרה מפ, כ"להקל בזה ג

שהקדרה המפסיקה בי� האש למאכל הלח והרותח עדיפה מכירה , א"ולא כחילוקו של המג, הלכה כדעה ראשונה – ב"מ, א"גר, ר"א

ומדובר שהמאכל בקדרה התחתונה  .רבהבאריכות ה "וכ� בס, ש"ג ע"רנג ס' פ בס"וכ. ולכ� מותר להניח כ� לכתחילה, גרופה וקטומה

 .כי אחרת כמניח את העליונה מקרב את בישולו, מבושל כל צרכו

וזה מותר כי המאכל יבש , הביא שיש אומרי	 שדינו שמניח כנגד המדורה, קר מבושל על קדרה שעל האש יבשבעני� הנחת מאכל  .2

כי  ,כה כדעה הראשונהוהל .ק ורע לו או נותנו כדי לשמור חומוואפילו א	 מצטמ, ג כירה ממש"ויש אוסרי	 דהוי כמניח ע, ומבושל

  .ע"כ יש רוטב בתבשיל שמצטמק ויפה לו שאסור לכו"אא, הקדרה מפסקת

ב לחלוק על רבנו "ועוד כתב המ. כמו שפסקו כ� לגבי מאכל רותח קוד	, כ שהלכה כדעה ראשונה ג	 כא�"פסקו ג – ב"מ, א"גר, ר"א

ולשו� המחבר היא לשו� רבנו ירוח	 שסובר את הסעי� . (כאשר יש רוטב יהיה אסור כא� משו� בישולירוח� שג� במצטמק ורע לו 

 )ג האש"ג קדרה שע"א� ג	 המחבר יודה שהמאכל צרי� להיות יבש לגמרי ואז מותר להניחו בקדרה ע, הזה

  

  :י�הניח בערב שבת קדרה על הפלטה שיאכל בערב שבת ועליה קדרה ע� מאכל שיאכל בשבת בצהר

כי , כי נחשב כהחזרה ולא פעולה מחודשת, להוריד את העליונה על הפלטה כשמוריד את הקדרה הראשונה מותר – ל"שלמה זלמ� אויערב$ זצ' ר

אמנ	 יש להדגיש  .ומכיו� שכל תנאי ההחזרה מתקיימי	 ולכ� מותר להחזירה, ג קרקע או שולח�"ג קדרה אחרת איננה כהנחה ע"הנחתו ע

  .ליונה היא כבר היתה חמה מחו	 האש ממששכשהניח את הע

אלא נחשבת כסומ� וכשמוריד אותה הרי הוא , ע"כפי שראינו בשו, כי הקדרה העליונה לא נחשבת כאילו היא על האש ממש, אוסר – חזו� איש

אמנ	 לרב יוס� (. החזרה הרי היא כקביעת מקו	 והנחה ממש ולא השהיה לפני, וסמיכה על יד האש. משהה על כירה גרופה וקטומה וזה אסור

  .כ למעשה"פ השש"וכ )כי לשיטתו פלטה אינה גרופה וקטומה ומותר להניח עליה לכתחילה מאכל מבושל כל צרכו, א יהיה מותר"שליט

  

  'ט �סעי

אבל נות� , )בשלמ, כי כלי ראשו� כל זמ� שרותח( לא ית� לתוכו תבלי�, )בי� השמשות( מרותחי	 )מ� האור( האילפס והקדרה שהעביר�" – שנהמ

: רבי יהודה אומר. )כי כלי שני אינו מבשל, ומה	 מעבירי	 מקערה לקערה, ששופכי	 לתוכ	, מיני כלי שני( הוא לתו� הקערה או לתו� התמחוי

�  ."חו* מדבר שיש בו חומ* וציר, לכל הוא נות

 ,לכל אילפסי� הוא נות� ,רבי יהודה אומר :דתניא ,ש"ת ?רבי יהודה ארישא קאי ולקולא או דילמא אסיפא קאי ולחומרא :יבעיא להוא" – גמרא

  .חו* מדבר שיש בו חומ* וציר ,הוא נות� לכל הקדירות רותחות

�דבכלי שני נמי  ,אינה כתבלי� תני רבי חייא מלח :ל אביי"א ,דבכלי ראשו� בשלה ובכלי שני לא בשלה ,סבר רב יוס� למימר מלח הרי הוא כתבלי

 ,כתבלי� סבר רב יוס� למימר מלח הרי הוא :ואיכא דאמרי .דאמר רב נחמ� צריכא מילחא בישולא כבשרא דתורא ,ופליגא דרב נחמ� .בשלה

והיינו דאמר רב נחמ� צריכא , דבכלי ראשו� נמי לא בשלה, מלח אינה כתבלי�: רבי חייאתני  :ל אביי"א .דבכלי ראשו� בשלה בכלי שני לא בשלה

  :)ת מבשב". (מילחא בישולא כבישרא דתורא

מי שמחמיר לא לתת מלח ש, וסיימו תוספות. כי מלח לא מתבשל, שהעבירוהו מהאש שמותר לתת מלח אפילו בכלי ראשו� כלישנא בתראהלכה 

ומותר לתת בשר חי לתו� כלי ראשו� , שבשר חי לא מתבשל בכלי ראשו�, ש הסיק עוד מכא�"והרא .תבוא עליו ברכה, ב"בקערה כל זמ� שיס

לתת אפילו  אבל כשהכלי הראשו� עומד על האש אסור, וכל מה שהתרנו במלח הוא דוקא לאחר שהכלי הראשו� הורד מהאש. שהורד מהאש

  .כי ודאי מתבשלי�, מלח או בשר חי

  ?עד מתי נחשב כלי ראשו�

  .נחשב ככלי שני, אבל א	 הניחו לעמוד להפיג רתיחתו, כלי ראשו� נקרא מיד כשהורד מהאש – הגהת מרדכי
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מ שונה כלי ראשו� שהתחמ	 "מ, ב"פ שג	 כלי שני יס"ואע .ג	 לאחר שעבר זמ� מאז שירד מהאש, ב נחשב ככלי ראשו�"כל זמ� שיס – ס�בית יו

  .והול� ומתקרר, שכלי שני אי� דפונתיו חמי	, ")שמע מינה"ה "ד, :מ(וכמו שכתבו תוספות , מחו	 האש

פ שירד "אע, כל זמ� שהוא רותח, והיינו. לא ית� לתוכ� תבלי�, רה שהעביר� מרותחי�האילפס והקד"א� למד זאת מהמשנה , י"הסכי	 לב – ז"ט

  .מבשל, מזמ� מהאש

  

  בנתינת בשר בקר לא מבושל בכלי ראשון שהעבירוהו מהאש הלכהה

אבל ( ו תבלי�לפיכ� אסור לית� לתוכ, ב"מבשל כל זמ� שיס, אפילו לאחר שהעבירוהו מעל האש, שכלי ראשו�, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

�כי , שאסור לתת לתו� כלי זה בשר מלוח אפילו של שור, א"והביא כי ,)ותבלי� אינו מקלי הבישול כי לא מבשל, בכלי שני מותר לתת תבלי

  .א"ח והמג"וכ$ פסקו הב .שאפילו אינו מלוח אסור א הדגיש"והרמ. הלחלוחית מתבשלת

  

  :י�נחלקו האחרונשנמלח והודח ע בבשר "אמנ� בדעת השו

, ש"מ המחבר עדי� סובר כדעת הרא"מ, א אסר לתת בכלי ראשו� שהועבר מהאש בשר אפילו לא נמלח ולא בושל"פ שהרמ"אע – א"מג, ח"ב

  .כי אי� סיכוי שיתבשל ש	, מותר לתת אותו בכלי ראשו� שהועבר מהאש, ואי� בעיה של בישול ע	 הד	 והודחשא	 נמלח 

  .שאסור כל בשר לתת בכלי ראשו� אפילו לא נמלח כלל משו	 הלחלוחית ,ע"א בהבנת השו"הסכי	 ע	 הרמ – ז"ט

  

  ההלכה בנתינת מלח או סוכר בכלי ראשון שהעבירוהו מהאש

  .כי מלח לא מתבשל כ� כמו בשר בקר, שמלח מותר לית� בכלי כזה, פסק כלישנא בתרא וכאביי – מחבר

וא� עבר . והמחמיר תבוא עליו ברכה, ב"ת מלח אפילו בכלי שני כל זמ� שיסשיש אוסרי	 לת, הביא את חומרת התוספות כלישנא קמא – א"רמ

וא	 . אסור, וא	 מרגישי	 את טעמו, ג שעביד לטעמא"אע( .כי המלח בטל לגבי המאכל, מותר המאכל, ונת� מלח אפילו בקדרה שעל האש

�  )כי אי� בישול אחר בישול, מותר המאכל, המלח בושל קוד	 כדלקמ

יש מתירי� ליתנו בכלי ראשו� לאחר , אבל מלח שעושי� ממי� שמבשלי� אות� וכ� סוכר שבושל, ובר במלח שחופרי� בוכל זה מד – ב"מ

כי הוא , ע לתת סוכר או מלח זה"אבל בכלי שני מותר לכו. וטוב להיזהר בזה לכתחילה בכלי ראשו�, ויש מפקפקי� בזה, שהורידוהו מהאש

ה "וה. כ"פ השש"וכ, ש"הו המלח והסוכר שנקני� היו� שמבושלי� ה� ומותר לכתחילה ליתנ� בכלוז. ואי� בישול אחר בישול, בושל כבר

  .אבקת קקאו או חלב ותמצית מרק לעני� זה שמותר, בקפה נמס

  

  ב"הדי� כשהכלי הראשו� אינו ח� בחו� שיס

מ "מ, א שכלי ראשו� מבליע ומפליט"ר והתר יפ שלעני� איסו"אע(מותר , ב"מעיקר הדי� א	 הכלי הראשו� אינו ח	 בחו	 שיס – מג� אברה�

  .ב"אפילו אי� היס, אלא בירושלמי כתוב שעשו הרחקה לכלי ראשו�, )ע לא מבשל"לכו

 )א לא הבי� כונת הירושלמי"א כתב שהמג"הגר. (אינו מבשל כלל, ב"כלי ראשו� שאי� יס – ב בש� אחרוני�"מ, א"גר

 

  'סעי� י

שעירוי מכלי , אבל לתת את התבלי� בכלי שני ולערות עליה	 מכלי ראשו�, תת תבלי� לתו� כלי ראשו�מה שאסור זה ל – �"תוספות בש� רשב

ועוד . והיינו עירוי מכלי ראשו�, ..."כל שלא בא בחמי� מדיחי	 אותו בחמי� בשבת"וזה מה שכתוב  .אלא ככלי שני, ראשו� אינו ככלי ראשו�

  .ל"ראיה מדי� תתאה גבר ואכמ

 .כמו תתאה גבר ויש מחלוקת הא� מבשל הכל או בכדי קליפה .הרי הוא ככלי ראשו�, שעירוי מכלי ראשו�, אוסר – ת"בש� ר� "ש ור"רא, י"ר

אמנ	 נית� לדחות שזה מדבר על בליעה ". ישבר בווכלי חרס אשר תבושל "שג	 כלי חרס שעירה לתוכו ישבר מזה שכתוב : והוכחתו מזבחי	 צה

  .ולא על בישול

  .שעירוי מכלי ראשו� אינו ככלי ראשו�, 	"הלכה כרשב – �"ר ,א"רשב, �"רמב

  .ת שעירוי מכלי ראשו� הרי הוא ככלי ראשו� ואסור"הלכה כר – מגיד משנה, ש"רא, �"רמב

  

  .ולכ� אסור לערות מכלי ראשו� על תבלי� שבקערה, ככלי ראשו�דינו ת שפוסקי	 שעירוי "י וכר"פסק כרש – מחבר

אלא צרי� לשקע את כולו בכלי , י עירוי מכלי ראשו�"א להגעיל כלי ע"ולכ� א, הקללא� לא , לי ראשו� רק להחמיראומרי	 שעירוי ככ – ז"ט

�  .הראשו

ולכ� א� קול� את  .ב"פ המ"וכ .שהתבשלה בשבת, אפילו בדיעבד הקליפה אסורהאזי , )ולא נפסק הקלוח( וא	 עירה מכלי ראשו� – מג� אברה�

  .הקליפה מותר

  .מותר, אבל לשפו� בצד�, לערות על התבלי� אסור – א"רעק

א� למחבר פשוט , א לעיל"פ שיטת הרמ"ע( קפה או אבקת חלב או קקאו, טוב להימנע מלערות מי	 מכלי ראשו� על סוכר – ב"פ מ"כ ע"שש

 .אלא ית� קוד	 את המי	 בכלי שני וישפו� עליה	 את הסוכר או האבקה, )שמותר
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  יב�יא פי	סעי

  לתת בו מים קרים לחממם ולהיפךר אם מותדין מיחם 

  ".אבל נות� הוא לתוכו או לתו� הכוס כדי להפשיר�, לא ית� לתוכו צונ� בשביל שיחמו, המיח	 שפינהו" – משנה

אבל נות� , המיח	 שפינה ממנו מי	 חמי	 לא ית� לתוכו מי	 מועטי	 כדי שיחמו :אמר רב אדא בר מתנה הכי קאמר? מאי קאמר" – גמרא

מידי מיח	 שפינה ממנו מי	 : מתקי� לה אביי .דאמר דבר שאי� מתכוו� מותר, שמעו� היא' ר? והלא מצר�. מרובי	 כדי להפשיר� לתוכו מי	

  !מיח	 שפינהו קתני? קתני

לתוכו  אבל נות�, לא ית� לתוכו מי	 מועטי	 בשביל שיחומו, ויש בו מי	 חמי	, )הורידו כולו מהאש(המיח	 שפינהו  :אלא אמר אביי הכי קאמר

�, )מחזק את דפנות המתכת והווה כמכה בפטיש(לא ית� לתוכו מי	 כל עיקר מפני שמצר� , ומיח	 שפינה ממנו מי	, מי	 מרובי	 כדי להפשיר

  .דאמר דבר שאי� מתכוו� אסור, יהודה היא' ור

ושמואל , אסור, )היינו שמלאהו כולו(צר� אבל שיעור ל, )ולושכ מלאהושלא (אלא שיעור להפשיר ) שמותר לתת מי	 מרובי	(לא שנו : אמר רב

שאמר שדבר שאי� , שמעו�' ושמואל סובר כר ". )כי יש ג	 מי	 חמי	 ולא מתכוו� לצר� אלא מתכוו� להפשיר(אפילו שיעור לצר� מותר : אמר

  :)מא �.שבת מא( .מתכוו� מותר

�ובכל גוונא מותר לתת לתו� הכלי מי	 קרי	 מרובי	 כדי , אביי גרסתפ "ע לכ� כא� הלכה כשמואל, שמעו�' מכיוו� שהלכה כר – בית יוס

�אלא ייעשו , כ"וכא� יש תהלי� של קרור ולא יתחממו הקרי	 כ, כי כדי לצר� צרי� לחמ	 ביותר ,ואי� זה פסיק רישיה, כשפינהו מהאור להפשיר

שמעו� ' כדי להעמיד את המשנה כר הלכה כרב אדאסובר ש, שכתב שצונ� לתו� ח	 אסור בכל אופ� בכלי ראשו� ,�"אמנ� הרמב .כפושרי	 בלבד

  .כ הוציא ממנו מי	 חמי	"אא, אסור להכניס מי	 קרי	 אפילו קצת לכלי ראשו�, לכ� .יהודה' שהלכה כמותו ולא כר

  

רי	 אסור לתת לתוכו קצת מי	 ק, שמיח	 שפינה ממנו קצת מי	 חמי	, 	"וכהבנת הרמבוכרב אדא בר אהבה  פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

  .ולאו פסיק רישיה הוא, ומותר, דבר שאי� מתכוו� הואש, ואינו כמצר� הכלי( .אבל מי	 קרי	 מרובי	 מותר כדי להפשיר�, כדי לחממ	

  

  דין נתינת מים חמים לתוך צונן וצונן לתוך חמים בכוס שתיה או לאמבטיה לרחיצה

ובי� צונ� , צונ� בי� חמי� לתו�: בית הלל אומרי	, דברי בית שמאי, החמי�הצונ� לתו� ולא , חמי� לתו� הצונ�) מי	(נות� אד	 : ר"ת" – גמרא

ורבי שמעו� ב� , חמי� לתו� הצונ� ולא צונ� לתו� החמי� האבל באמבטי, )שרוצה לשתותה והרי היא כלי שני( בכוס, א"בד. לתו� החמי� מותר

  .שמעו� ב� מנסיא' אמר רב נחמ� הלכה כר. מנסיא אוסר

ובית הלל מתירי	 בי� חמי� לתו� צונ� ובי� צונ� , )לגבי מי	 לשתיה(ארישא קאי , )מי	 לרחיצה ואוסר לגמרי(מעו� אסיפא קאי ש' מי סברת ר...

�לא נחלקו בית שמאי ובית : הכי קאמר? לימא רבי שמעו� ב� מנסיא דאמר כבית שמאי. ורבי שמעו� ב� מנסיא אוסר צונ� לתו� חמי�, לתו� חמי

  .הלל בדבר זה

מערה אד� קיתו� לתו$ ספל של מי� בי� חמי� לתו$ ...מדתני רבי חייא, )כלי שני(חזינא לרבא דלא קפיד אמנא , רב הונא בריה דרב יהושעאמר 

  .)שבת מב( ."צונ� ובי� צונ� לתו$ חמי�

  

  חמי� לתו$ צונ�  צונ� לתו$ חמי� באמבטיה  שתיהכוס צונ� לתו$ חמי� ל  

י� אסור בי� בכלי ראשו� וב  בית שמאי

גזרה אטו כלי  ,בכלי שני

�  .ראשו

ועדי� אסור , האמבטיה היא כלי שני – �"ז ברמב"ט, הבנת תוספות

�  .לתת ש	 צונ� לתו� חמי

הרואה וגזרה שמא  ,כי חמי� הרבה – �"פ הרמב"ז ע"ט, תוספות

  .יחשוב שזה כלי ראשו� ויתבלבל

, כי אמבטיה עשויה לרחיצה – בית יוס� בפרוש הטורומגיד משנה 

  .סתמ� חמי	 הרבה ויבשלו את הצונ� וזהו איסור תורהו

ספל  שלתוספות, בדי� ספל שהוא לרחיצה – לפי הבית יוס� מ"נפק

�ספל אסור ככל  ולטור, לשתיה שבכלי שני מותר לבית הלל ככלי נידו

  .שאנו לא בקיאי	 להבדיל ביניה	 ,אפילו הוא כלי שני, כלי לרחיצה

ת הטור כשכתב שספל דינו לא ייתכ� שזו כוונ –ז "דחית הט

כי היה צרי� להזכיר את הדי� המקורי של הגמרא ואז , הכאמבטי

מני� שאנו לא , ועוד! לסייגו ולא להשמיט את הדי� המקורי לגמרי

  ?הלמה השמיט הטור די� אמבטי, ועוד ?בקיאי	

אבל ספל שיש בו "יש לגרוס בטור  – מ"ודחית הנפק ז"הסבר הט

. או אמבטיה אפילו היא כלי שני, לי ראשו�י	 לרחיצה והוא כמי	 חמ

 כ ספל דינו ככל כלי שתיה שבכלי ראשו� אסור צונ� לח	 ובכלי שני"א

בי� בכלי ראשו� מותר 

בי� , בכלי שניבי� 

לשתיה ובי� לרחיצה 

� "ע וג� לרמב"לכו

  .י"פ הב"ע

כי תתאה גבר  – י"רש

�יקרר את  והצונ

�  .החמי

כי מ�  – תוספות

הסת	 הצונ� הוא 

ולכ� הוא יקרר , הרוב

  .את חמי� ולא יתבשל

א� הקרי� , ולכ�

התחתוני� ה� 

אסור לתת , המיעוט

  .רוב חמי� שלמעלה

אסור בכלי ראשו� ומותר   בית הלל

  .בכלי שני

כי תתאה גבר  – טור, י"רש

כלי שני לא . והקרי	 יתבשלו

  .ולא נח לו שיתחממו, מבשל

כי  – רבנו ירוח�, תוספות

ולכ� � התתאה הוא הרוב ימ

הקרי	 יתבשלו מחמת 

�   18.החמי

רבי שמעו� 

ב� מנסיא 

לפי מסקנת (

למסקנת רב הונא בריה דרב 

שמעו� ב� מנסיא ' ר, יהושע

סובר שאסור בי� בכלי 

                                            
. ד עילאה גבר למה מותר לתת חמי� לתו� צונ� ואסור צונ� לתו� חמי�"יקשה למ, א	 הסיבה היא משו	 תתאה גבר, י"שה על רשתוספות הק 18

  !הרי מודה שמבשל בכדי קליפה, ד תתאה גבר"שלמ, ועוד
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ראשו� ובי� בכלי שני בי�   )הגמרא

  .ה"ש ובי� לב"לב

  .אסור הורק באמבטי, מותר

ואסור ) כרב אדא( האמבטיה היא כלי ראשו� – י"� לב"ורמב �"הבנת הר

� ככל כלי ראשו� לצור$ הפשרהמרובי� אפילו  לית� בה צונ� לתו� חמי

כי , )וס לשתיה שלצור� הפשרה מותר במי	 קרי	 מרובי	שלא ככ(

מותר לית� צונ� לתו$ חמי�  ,אבל בכלי שני, מקפידי	 יותר על חומה

  .לפי בית הלל, אפילו יותר מלצור$ הפשרה

  

 �"ז בהבנת הרמב"ט

– �לצונ� אסור  חמי

�ומותר  בכלי ראשו

אי� מחלוקת (בכלי שני 

, )בי� רב אדא לאביי

י	 כ הצונני	 מרוב"אא

שאז מותר ג	 בכלי 

�  .ראשו

  

שבכלי שני מותר הכל לצור� שתיה , הלכה כבית הלל וכמסקנת הגמרא לפי רב הונא בריה דרב יהושע – רבנו ירוח�, ש"רא, �"רמב, �"רי

  .כי תתאה גבר, � צונ�ח	 לתורק מותר  הולאמבטי

, בי� ח	 לצונ� ובי� צונ� לח	, לאמבטיה לרחיצהמי	 ולכ� הוספת , שרב נחמ� פסק כמותו ואסיפא קאי, הלכה כרבי שמעו� ב� מנסיא – �"ר

  .אסור

  

  לכה באמבטיההה

אי� נותני	 לה מי	 ] לי שניבי� שהיא כלי ראשו� ובי� שהיא כ[שאמבטיה של מרח* שהיא מלאה מי	 חמי	 , 	"פסק כמשנה וכרמב – מחבר

, )ש לכלי שיש בו צונ�"וכ(שבאמבטיה זו למי	 קרי	 שבאמבטיה אחרת אבל נות� הוא ממי	 חמי	 , קרי	 כי מחממ	 הרבה והרי הוא כמבשל

  .כשהקרי	 ה	 הרוב ולא יתבשלו

בטיה כלי ראשו� אול	 א	 האמ. לחמי	 לתת את הקרי	 כ� שכל המי	 ייעשו לפושרי	 מותר, א	 המי	 הקרי	 רבי	 מאוד ע	 החמי	 – ב"מ

� ורבנו ירוח	"פ דעת הר"יש להחמיר ג	 כשהצונ� מרובי	 ע.  

  

פ שאסור "ואע. זה אפילו א� האמבטיה כלי ראשו� בעירויכשהצונ� מרובי�  מאמבטיה אחת לאחרת חמי� לצונ�מה שמותר לתת  – א"מג

�כי לא , לכ� אסור לתת חתיכת בשר רותח לרוטב צונ�. כי הצונני� מרובי�ררי	 כא� זה שונה כי המי	 מיד מתערבבי	 ומתק, לערות על תבלי

  .מתערבב ומתבשל בכדי קליפה

  

  ההלכה בכוס לשתיה

והוא שלא יהיו . כי הוא כלי שני, אפילו הצונני	 מועטי	, מותראו צונ� לתו� חמי	 לצוק חמי	 לתו� צונ� , ולכ�, פסק כגמרא וכבית הלל – מחבר

�  .מפני שמתחממי	 הרבה, בכלי ראשו

ומותר בשני המקרי	 כשהצונני	 מרובי	 , בכלי ראשו� אסור בי� צונ� לחמי	 ובי� חמי� לצונ� כשהצונני	 מועטי	 – פרי מגדי�, מג� אברה�

  .א"כדלקמ� ברמ

  .	 מחמיר בזה"והרמב, משו	 תתאה גבר דעת הטור להקל בחמי	 לתו� צונ� ג	 כשהצונני	 מועטי	 – ז"ט

  

בי� חמי	 לצונ� ובי� צונ�  מותר, כ מרובה על החמי� עד שיוכלו רק להיות פושרי	 ולא להתבשל"לכ� א	 הצונ� כ, תב כהבנת התוספותכ – א"רמ

שמא ישכח , אסור בכל גוונא) ב"מ –או סמו� לו (אבל א	 הכלי עומד על האש . ג	 בכלי ראשו�) א"ב בש	 ח"מ –בשפיכה אחת גדולה ( לחמי	

  .והכל יתבשל

  

� יגסעי'  

טול בכלי שני : ואמר לי, ובקשתי להניח לו פ� של שמ� באמבטי, פע	 אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרח*, אמר רבי יצחק בר אבדימי" – גמרא

�היינו שידלה מהמי	 בכלי , "מ הפשרו זהו בישולו"וש, מ כלי שני אינו מבשל"וש, מ שמ� יש בו משו	 בישול"ש: שמע מינה תלת שמע מינה .ות

  :)שבת מ). (י"רש(וית� הפ� לתו� אותו כלי שני , כי כלי שני לא מבשל, יצנ� אות	 קצת, ישנ

  .שאי� דפנותיו חמות והול� ומתקרר, פ שיד סולדת בו לא מבשל"אע, כלי שני – תוספות

הסיבה ש, ז"והסביר הט .ראבל כלי ראשו� אסו, פסק כגמרא שמותר לית� קיתו� של מי	 או שאר משקי	 בכלי שני שיש בו מי	 חמי	 – מחבר

  .ז"ל ובט"ש בדברי מהרי"ע, יש לאותו כלי די� כלי ראשו� לחומרא, ששאיבת מי	 מכלי ראשו�, צב הוסבר' ד ס"שביו, לכ�

  .אלא צרי� שיהיה מגולה מלמעלה, רנח' אסור להטמי� את הפ� כולו במי	 כפי שבואר לעיל בס – ז"ט

, מ נכתב כא� סעי� זה להדגיש שלכלי ראשו� אסור אפילו לתת מי	 בתו� כלי"מ, ילו בלא כליפ שלשפו� מי	 קרי	 לכלי שני אפ"אע – ב"מ

  .ל שבלא זה"ואצ

  

  'טו�'יד פי	סעי
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מביאה אשה : יהודה אומר' ר .אלא בשביל שתפוג צינת	, לא בשביל שיחמו, מביא אד	 קיתו� של מי	 ומניחו כנגד המדורה: תנו רבנ�" – גמרא

וסכה לבנה  אשה סכה ידה בשמ� ומחממתה כנגד המדורה: ג אומר"רשב. לא בשביל שיבשל אלא בשביל שיפשר, המדורה של שמ� ומניחתו כנגד

  .קט� ואינה חוששת

, ק שמ� אי� בו משו	 בישול"קסבר ת, מותר, ב"פ שיס"שמ� אע. רבה ורב יוס� דאמרי תרוויהו להתירא... ?שמ� מהו לתנא קמא: איבעיא להו

  .ג למימר שמ� יש בו משו	 בישול והפשרו זהו בישולו"רשב ואתא. והפשרו לא זה בישולו, מר שמ� יש בו משו	 בישוליהודה למי' ואתא ר

, יהודה למימר' ואתא ר. קסבר שמ� יש בו משו	 בישול והפשרו זהו בישולו, ב אסור"פ שאי� יס"שמ� אע, רב נחמ� בר יצחק אמר לאיסורא

ק "שלת( איכא בינייהו כלאחר יד? ק"ג היינו ת"רשב. שמ� יש בו משו	 בישול והפשרו זהו בישולו, מימרג ל"ואתא רשב, הפשרו לא זהו בישולו

  ).ג מותר"אסור ולרשב

". כל שכרסו של תינוק נכוית, אמר רחבא? ב"והיכי דמי יס. ב מותר"אי� יס, ב אסור"אחד שמ� ואחד מי� יס: אמר רב יהודה אמר שמואל

  :)שבת מ(

  

כ כדי "הה אות	 ככל עוד שלא ש, במקו	 שראוי לבשל מותר לקרב את קיתו� המי	 אפילו קרוב ממש למדורה – י"רשפ "� ע"ר, �"רמב

ג האש ממש אסור אפילו "אבל ע .מותר, וא	 לא, ב אסור"ודברי הגמרא של שמואל יתפרשו א	 נית� זמ� שיגיעו למצב שיס שיתבשלו ממש

  .שנראה כמבשל, בשביל שיפשיר

  .ג המדורה ממש"הפשיר מותר להניח אפילו עמ ל"ע – �"רמב

שמא , אחרת אסור, ב"מה שמותר לקרב למדורה זה רק במקו	 שאי� סיכוי שיגיע לחו	 שיס – פ מגיד משנה"א ע"רשב, ש"רא, .)מח(תוספות 

  .ישכח ויבשל בשבת

  

  הדי� במאכל שהתבשל

, זה רק במאכל שלא התבשל, )פ הפרושי	 לעיל"ע(ב "דורה כשיסכל מה שאסרנו לתת מי	 כנגד המ – ש"רא, �"ר, א"מגיד משנה בש� הרשב

כי המרחק הקט� הזה הוא , ב"מותר להניחו כנגד המדורה אפילו יגיע לחו	 שיס, ]א א� במאכל ב� דרוסאי"לרשב[ אבל מאכל שהתבשל כל צרכו

  .שנראה כמבשל, ש ממש אסוראבל על הא. שאי� זו דר� בני אד	 לבשל כ�, ועוד, הכר מספיק שימנע ממנו לחתות בגחלי	

�אפילו , והצטנ�אבל תבשיל שיש בו מרק , ד שהרבה פוסקי	 סוברי	 שכל זה רק במאכל יבש ומבושל כל צרכו"התבאר בסכבר  – בית יוס

ה אפילו אסור ליתנו כנגד המדור, כמאכל ב� דרוסאירק שהתבשל אפילו יבש וכ� מאכל . ב"אסור ליתנו כנגד המדורה במקו	 שיס, התבשל כבר

  .עיי� לעיל, בעודו רותח

ומותר להניחו כנגד המדורה , אי� בו איסור בישול בשבת יותר מהתורה, מאכל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי – א"הרשבמגיד משנה בש� שיטת 

ד באריכות רבה "ע לעיל בס"וע. (אבל לא על האש עצמה או על הכירה עצמה שאינה גרופה וקטומה שנאסר מדרבנ�, ב"בשבת אפילו במקו	 שיס

  )מאוד

  

  מחבר

שמותר לקרב רק , וכתוספות, )או להפשיר	( לכ� מותר לתת קיתו� של מי	 או שאר משקי	 כנגד האש כדי שתפוג צינת�, פסק כגמרא .1

ויש (שמא ישכח ויתבשל ש	 , ילו קצת זמ�אבל יותר מזה אסור אפ, )היינו נכוית בו(ב "למקומות שבה	 אי� סיכוי שיגיע לחו	 שיס

  )ישול אחר בישול בלחב

  .שמא ישכח עד שייצלו, אסור ליתנ	 קרוב מידי לאש, חיי	 ה פרות או שאר דברי	 הנאכלי	"ה – א"רמ

ודאי שמותר אפילו דבר , אבל ליתנ� רחוק מהאש, י זה"כי משתבחי	 ע, וא� כשנאכלי	 כמות שה	 חיי	 שיי� בה	 ש	 בישול – ב"מ

כי ה	 , כא� בפרות יחייב, 	 פוטר דבר שמבושל כל צרכו או שלא צרי� בישול כלל"שהרמבשא� , וכתב בשער הציו�. שלא נאכל חי

 .ומשמע מהאחרוני� שיש בזה איסור תורה. והוכחה ממי	 ששותה אות	 כמות שה	 וחייב א	 מרתיח	. י הבישול"משתבחי	 ע

ואפילו  )ב"צרכו אסור להעמידו במקו	 שיסכי א	 לא התבשל כל ( שהתבשל כל צרכו שדבר יבש, � וכדבריו"א והר"פ הרשב"עפסק  .2

�  .)שנראה כמבשל( אבל לא על האש ממש, ב"אפילו במקו	 שיגיע לחו	 שיס מדורהה כנגדמותר להניחו , כבר הצטנ

להניח קרוב לאש אפילו  והביא שיש מקלי�. ורק כשהצטנ� אסור, מותר אפילו בדבר שיש בו מרק, )ב"יס( רותחא	 המאכל  – א"רמ

ונהגו להקל בזה כל עוד שח� קצת ולא הצטנ� . כי אי� בישול אחר בישול אפילו ברוטב, כל עוד שהתבשל קוד	 השבת, רהצטנ� כב

וכ� יש להקל בזה א	  .להקל כל עוד שלא הצטנ� לגמרי, ב"פ המ"וכ )ש באריכות"ע, ד"א הזו בס"וכבר בארנו שיטת הרמ. (לגמרי

  .ז"הרוטב קרוש כדלקמ� בסט

  .זה כי סמיכה למדורה דומה לסמיכה לכירהכל  – מג� אברה�

אבל כשמדורת , וכל זה במדורה עצמה. צרי$ להרחיק קצתש משו	 הכר "אבל לרא, א כנגד המדורה מותר"לרשב – משנה ברורה

וא	 לא מעמיד על הקרקעית אלא על . ב"כיו� שהוא מקו	 שיס, אסור להכניס ש	 קדרה אפילו א	 מרחיק קצת, עצי	 נמצאת בתנור

ג "שכל ההתר בכלי המפסיק הוא כשהוא מונח ע, להחמיר) ק ט"לז ס' ס( א"פ החזו"וכ. מפקפק ג	 בזה א"והח. יש להקל, לי מסוי	כ

  .אבל בתו� אויר התנור אי� הפסק בי� קרקעיתו לקדרה מתיר כלו	 כי כל האויר ש	 ח	, התנור

  

ואי� התיר פה לתת דבר יבש מבושל , ש"ע, יה אחר בישולה פסק המג� אברה	 בדעת המחבר שיש צל"הרי בס, והקשה הבאור הלכה
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ב "שהמ, כ"אלא ע? ל"ומדוע תמה הבאה, ה"הרי המחבר ש	 פסק כמתירי	 והיא שיטת ראבי, ולכאורה קשה. ע"ונשאר בצ? ליד האש

  .ה שאסור"אבל בכלי ראשו� ה, א מפרש את המחבר שמתירי	 ש	 רק בכלי שני"הבי� שהרמ

	 שיש צליה אחר בישול "מ ראוי לבעל נפש לחוש לדעת הרא"מ, ה"פ שעיקר לדעת המחבר כראבי"אע – פ הכ� החיי�"תרו& ע

  .ולכ� פסק לאסור בסעי� זה כי זה מעיקר הדי�, ולהיפ�

  .ולכ� לא קשה כלו	, ה"המחבר פסק להתיר כדעת ראבי –) מד' ב ס"ח( פ יחווה דעת"תרו& ע

 .כא� טע	 צליה ומותראי� , אבל כא� שרק מחמ	 את התבשיל, צליה אחר בישולבאמת ג	 למחבר אסור  –) לז יד( א"תרו& החזו

  

  'סעי� טז

 ."אבל נות� הוא לתו� הכוס או לתו� הקערה ואינו חושש, ואי� מרסקי	 לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו"... – גמרא

  :)שבת נא(

  .גזרה שמא יסחט פרות העומדי	 למשקי	 – �"ר .שבורא מי	 אלו ודומה למלאכה, נחשב כמוליד בשבת – י"רש ?למה אסור

  

, ונחשב כמוליד בשבתכי השומ� שעליה נימוח , אסור להניח ליד המדורה פשטידה בשבת – והטור המרדכי, ש בש� ספר התרומה"ראשיטת 

  .מע שא� להניח בחמה אסורומש. וכ� אסור לית� קדרה שקרש שמנוניתה כנגד המדורה .וזה דומה לזה שלא מרסקי	 את הברד

שומ� ש ,�"הר& תרו !ונפסק שפרות שלאו בני סחיטה נינהו מותר לסוחט� לכתחילה, הרי שומ� הוא כאוכלש, � על ספר התרומה"הרמב והקשה

  .ונידו� כמשקי	 העומדי	 לסחיטה ,כל זמ� שלא קרש הוא כזב וצלול ודרכו בכ�

�, בשומ� שנמצא בעי� לבדו ולא מתערב ע� שו� דברכל מה שאמר ספר התרומה הוא ש, ומרשייתכ� ל, מסתפק לדעת ספר התרומה – בית יוס

ומה שהתכוו� ספר התרומה לאסור פה זה  .כי אינו ניכר, מותר לחממו ליד המדורה, אבל שומ� הנמצא במרק שלאחר שנימוח מתערב במרק

ה לקדרה אסור לית� ליד "ר התרומה לאו דוקא פשטידה אלא השלספ, אול� מצד שני נית� לומר .בבשר שמ� שאי� בה מרק אלא דבר מועט

  .כי אינו ניכר כלל, כ כשנות� קרח לכוס יי� שמותר"משא, כי שומ� צ� למעלה וניכר, המדורה

כי זהו דבר , פ שזב ממנו קצת"מותר לחמ� בשבת חתיכת בשר שמ� אע, בתשב א� שפ$ את השומ� מער, ג� לבעל התרומה, מ למסקנה"מ

  .ב"ומה שאסור לפי דעת ספר התרומה אסור אפילו א	 אי� יס .א נחשב ושרימועט של

  

. שרו מאליה	פאו בחמה כדי שיפשטידה ליד המדורה מותר להניח ש וכתב – י"פ רש"ע �"ר� וה"הרמב, �"הרמב, א"הרשב, ק"שיטת הסמ

במי	 יש גזרה שמא יסחט , ועוד. וכא� לא, אכה נגעו בהומשו	 סר� מל, כי במי	 נראה כאילו בורא את המי	 האלו, דומה להפשרת קרח ואי� זה

  .אבל בפשטידה לא שייכת חששה זו ).שכתב די� זה בהלכות איסור סחיטה( 	"וכ� משמע מהרמב, העומדי� למשקי�פרות 

  

 .ה חוזר ונימוחפ שהשומ� שב"אע ,ב"במקו	 שיס )ג כלי שמפסיק"היינו ע( שמותר לית� פשטידה כנגד האש, פסק כרוב הראשוני	 – מחבר

  .שמותר, )אלא מתערבב(שכשהשומ� נימוח אינו בעי� , ש קדרה שיש בה רוטב שנקרש"שכ, א"והוסי� הרמ

מדובר במקו	 שלא יכול , ב"ומה שהתיר המחבר ליתנו במקו	 שיס, ג ע	 הרוטב חשוב כלח ויש בזה בישול אחר בישול"בכה – לבוש, ז"ט

  .להתבשל ש	

  .מ נקרא יבש שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדי�"מ, חוזר ונימוחפ שהשומ� "אע – ב"מ, א"מג

הלח , פ שנהיה לח"ואע, כ� אי� איסור לערות עליו מכלי ראשו�, פ שנימוח"ב אע"כש	 שאי� איסור להניח שומ� במקו	 שיס –) סו� רנג( א"רעק

  .הוא ח	 כבר ואי� בו בישול

כדי שלא , ב"ולכ� מותר להניחו רק במקו	 שאי� היס, עדיי� יש לאוסרו משו	 בישול, א משו	 נולד"שהתיר הרמ רוטבבתבשיל שיש בו  – ב"מ

  .יתבשל אלא רק יפשיר

  

כ בקרח לתו� כוס שאינו ניכר "משא, ג המרק והרי הוא ניכר"ששומ� שנמחה צ� ע ,ספר התרומה שיש מחמירי	ו� "הביא את דעת הר – א"רמ

  .היינו שיטת המחבר ו להחמיר אלא שבמקו� צור$ מרובה יש לסמו$ על הסברא הראשונהונהג .אלא מתערב ומתבטל במשקה של הכוס כלל

כ "אבל א� אי� שומ� רב כ, וכל זה כאשר יש שומ� רב על הפשטידה. לפי הדעה הזו יהיה אסור להניחו אפילו בחמה כדי שיפשיר מאליו – ב"מ

  .ע"וא ושרי לכוודבר מועט ה, מותר א� לדעה זו לחמ� את הפשטידה, אלא מעט מאוד

והסיק שמותר לתת את  .ויש להקל בזה בדיעבד, פ שהשומ� נאסר ונבלע"מותר לאכול את חתיכת הבשר אע, מ א� א	 עשה כ�"מ – א"מג

  .ב"פ המ"וכ .ואי� לעשות כ� בפני ע� האר& .כי מצרפי� לזה את אלו שמתירי�, )י גוי או שעו� שבת"ע( הפשטידה ליד התנור קוד� שהוסק

  .ובמקו� צור$ יש להתיר א� לכתחילה ובדיעבד אי� לאסור בכל גווני, א"ב להחמיר כרמ"פסק המ ולהלכה

  

שהקרח כשימס מיד , ב"ע להעמידו במקו	 שאי� יס"מותר לכו, כד של מי	 או משקי	 שקפא מלמעלה – ב"מ :די� מי� שקפאו מלמעלה

  .יתערבב במי	 ואינו ניכר

  

  'סעי� יז
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 .אלא בשביל שתפוג צינת	, לא בשביל שיחמו, ד	 קיתו� של מי	 ומניחו כנגד המדורהמביא א: תנו רבנ�" – גמרא

כ כדי "כל עוד שלא שהה אות	 כ, מותר לקרב את קיתו� המי	 אפילו קרוב ממש למדורה במקו	 שראוי לבשל – י"פ רש"� ע"ר, �"רמב

ג האש ממש אסור אפילו "אבל ע. מותר, וא	 לא, ב אסור"שיתבשלו ממש ודברי הגמרא של שמואל יתפרשו א	 נית� זמ� שיגיעו למצב שיס

  .שנראה כמבשל, בשביל שיפשיר

  .ג המדורה ממש"מ להפשיר מותר להניח אפילו ע"ע – �"רמב

שמא , אחרת אסור, ב"מה שמותר לקרב למדורה זה רק במקו	 שאי� סיכוי שיגיע לחו	 שיס – פ מגיד משנה"א ע"רשב, ש"רא, .)מח(תוספות 

א	 המיח	 ח	 ברמת חו	 כזו שהיה יכול לבשל את , כ אסור לית� צונ� אפילו להפשיר"ג מיח	 ג"עש, �"וכתבו התוספות והר. של בשבתישכח ויב

�  .)אפילו הצונ� לא התבשל מעול	( מותר, כ"וא	 אינו ח	 כ .ג מיח	 כדי� מניח ליד המדורה"כי די� מיח	 ע, ב"היינו שיס, הצונ

  

  .ב"שמותר להפשיר רק רחוק מהאש בעני� שאינו יכול להתחמ	 כחו	 שיס� "פסק כתוספות ור – מחבר

  .אבל לח שהצטנ� לגמרי אסור שמא ישכח ויתבשל .ג	 פה מותר יהיה להניח על המיח	 דבר שלא הצטנ� לגמרי, א"לפי מסקנת הרמ – ב"מ

משו	 ספק , משמר שמיד לאחר שיפשיר יסירנו מש	ובלבד שיעמוד על ה, ב"התיר לית� לח שהצטנ� לגמרי ג	 א	 יכול להגיע ליס – לוית ח�

  .ספק לח שהצטנ� אי� בו עוד משו	 בישול, וג	 א	 לא, י"ספק הלכה כא� כרש: ספיקא

, ג האש"פ שהמיח	 עומד ע"א שמותר אע"י, ד הביא שתי דעות בש	 רבנו ירוח	 בזה"המחבר בס – ב"מ :ג האש"הדי� כשהמיח� עומד ע

  .ב"כל עוד שלא יגיע לחו	 שיס, האחרוני	 ש	 הכריעו כדעה ראשונה להקל. ש"שנראה כסומ� ויש שאסרו ע

  

  'סעי� יח

אחד מביא את האור ואחד מביא את העצי	 ואחד שופת את הקדרה ואחד מביא את המי	 ואחד נות� בתוכו תבלי� ואחד מגיס : תניא" –גמרא 

)�  .)ביצה לד". (כול	 חייבי	, )מנער בכ

כי נמצא מגיס , אסור להוציא מה	 בכ�, א	 לא התבשלה הקדרה כשיעור מאכל ב� דרוסאי, ג האש"מע יר� מרותחי�שהעבאילפס וקדרה  – �"ר

אבל , וכל זה בקדרה .אי� לחשוש יותר, אבל א	 התבשל כשיעור מאכל ב� דרוסאי, וכל זה כשלא התבשל כמאכל ב� דרוסאי .והרי הוא מבשל

  .דר� הצבעי	 להגיס בה	 תמיד כדי שלא יחרכו, קלטו העי�פ ש"שאע, צמר ליורה אסור לעול	 להגיס בו

, אבל כשהגיס פע	 אחת, כי אז ממהר להתבשל, אלא בהגסה ראשונה, אינו חיב משו	 מבשל כשמגיס – פ המגיד משנה"א ע"רשב, �"רמב

  .פטור כי לא עשה כלו	, כ ג	 בלא ההגסה"מתבשל אח

יש לומר שמדובר , מ"פ הסבר המ"ע וכתב הבית יוס�. כי מגיס בה והיא מתבשלת, אשג ה"כתב שאסור להכניס מגריפה לקדרה שע – �"רמב

, רותחת מהאשהאש זה לאו דוקא אלא כל שהעבירה ג "וכ� מה שכתב שהקדרה ע. לא עושה כלו	, כי א	 התבשל כל צרכו, כל צרכושלא התבשל 

  .נקראת כאילו היא על האש ממש

  

  .בי� התבשל כמאכל ב� דרוסאי ובי� לא, ג האש"ד לא להוציא בכ� בכל עני� שהוא מקדרה שעיש להקפי – י וויל"דרכי משה בש� מהר

  

�"פסק כר – מחבר ,�ואפילו להוציא בכ� אסור כל עוד שח	 , א	 לא התבשל כל צרכו שאסור להגיס בקדרה שהעבירה מהאש והיא כלי ראשו

  )משו	 צובע. (וצמר ליורה אסור. )ג האש"רק כשלא ע –ר "א, ג האש"מד עאפילו א	 עו –י "ב( אבל א	 התבשל כל צרכו מותר .ב"שיס 	בחו

  .אפילו לא להוציא בכ�, לה יש להיזהר א� בקדרה בעל עניי�לכתחי – א"רמ

  .העול	 נהגו התר במיני קטניות שמוציאי	 אות	 בכ� ואי� אפשרות אחרת – א"מג

שג� מי , ב"המ פ"וכ .ואי� צרי� להחמיר בזה, חתיכה מהקדרה בלא להפו� תקחמותר ל, בקדרה התבשל כל צרכו כברמ א	 המאכל ש"מ – ז"ט

  .ע"יחמיר רק בהגסה אבל להוציא בכ� כשהתבשל כל צרכו וירד מהאש מותר לכו, שרוצה להחמיר

  

  ?מה דינו בשבת, הגיס בתבשיל שלא מבושל כל צרכו

שג	 א	 זה אסור , ועוד, מאכל ב� דרוסאי נקרא מבושל כבריש סוברי	 שמה שהתבשל כ – ל"באה. אסר אותו כדי� המבשל בשבת – ג"פמ

אי� להחמיר , ולכ� א	 הגיס לאחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי. א כתב שבדרבנ� מותר התבשיל לבו ביו	"מ הגר"מ, מדרבנ� לאחר ב� דרוסאי

  .ג האש"אפילו א	 הקדרה היתה ע, בזה והתבשיל מותר

שכל שהתבשל בשוגג מותר לבו ביו� , מ"א שפסק כר"פ הגר"גיס בפחות ממאכל ב� דרוסאי עיש להתיר א� כשה, ב במקו� הצור$"פ המ"ע

א ג� שלא במקו� צור$ אפילו בפחות ממאכל ב� "ואפשר להקל כדעת הגר, אבל הוצאה בכ� היא ודאי דרבנ�, וכל זה במגיס. אפילו בדאורייתא

  .דרוסאי

  

  'סעי� יט

  .מ יתבשל השו	 והשמ�"שמ, אפילו נצלה הצלי מבעוד יו	, דו כנגד המדורהבעואסור לטוח שמ� ושו	 על הצלי  – כל בו

  .פסק ככל בו – מחבר
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 .שנחשב אז ככלי ראשו�, ב אסור"כל עוד שהוא רותח בחו	 שיס, אלא אפילו א	 אינו על האש, לאו דוקא בעוד הצלי על האש – א"מג, ז"ט

 .שאפילו בכלי שני מבשל א"כי דבר גוש י, אסור לטוחו בשמ� או שו	לכלי שני רה ולכ� אפילו א	 הוציאו מהקע, החשיבו כדבר גוש ח	 א"מגה

  .קה בדבר גושי שאינו מבשל' ד בס"שמתירי� ביו, א וסיעתו"פ הרמ"ע, ג כתב שבדיעבד אי� לאסור א� הוא דבר גוש בכלי שני"אמנ� הפמ

בכלי שני ובדיעבד א� הניח המאכל , ו� אפילו בכלי שניא ואסור להניח את השמ� והש"ב הכריע להלכה שלכתחילה יש לחשוש למג"המ

נולד כי ואי� איסור מצד ( .מותר, אבל בשומ� שנקפא ובושל כבר קוד�, וכל זה בשמ� ושו� שלא בושלו מעול� .שיש לסמו$ על המקלי� ,מותר

  )אלא שיהיה נימוח מאליו, ובלבד שלא ירסקנו בידי	, ז"נבלע בבשר וכדלעיל בסט
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  טיש' ס

  

  'ג�'ב� 'אפי	 סעי

  ?מאי קאמר. וא	 ברר חייב חטאת, ולא יברור, בורר ומניח, בורר ואוכל, היו לפניו מיני אוכלי	: ר"ת" – גמרא

וכי מותר  :מתקי� לה רב חסדא. וא	 ברר חייב חטאת, ובורר ומניח לבו ביו	 ולמחר לא יברור, בורר ואוכל לבו ביו	 :אמר עולא הכי קאמר

  ?וכי מותר לבשל לבו ביו	, ביו	 לאפות לבו

מתקי� לה רב . וכשיעור לא יברור וא	 ברר חייב חטאת, )גרוגרת(בורר ומניח פחות מכשיעור , בורר ואוכל פחות מכשיעור :אלא אמר רב חסדא

�  ?וכי מותר לאפות פחות מכשיעור: יוס

�כי ( קנו� ובתמחוי לא יברורבו, )ביד כלל ולא דומה לברירה בנפה וכברהכי אי� דר� ברירה ( בורר ומניח ביד, בורר ואוכל ביד :אלא אמר רב יוס

מתקי� לה רב . וא	 ברר חייב חטאת, ובנפה וכברה לא יברור, )כי בורר כלאחר יד( וא	 ברר פטור אבל אסור, )שהפסולת נשארת, דמי לברירה

  ?מידי קנו� ותמחוי קתני :המנונא

. וא	 ברר חייב חטאת, פסולת מתו� אוכל לא יברור, בורר ומניח אוכל מתו� הפסולת, ו� הפסולתבורר ואוכל אוכל מת :אלא אמר רב המנונא

  ?מידי אוכל מתו� הפסולת קתני :מתקי� לה אביי

אמרוה רבנ� קמיה  .וא	 ברר נעשה כבורר לאוצר וחייב חטאת, בורר ואוכל לאלתר ובורר ומניח לאלתר ולבו ביו	 לא יברור :אלא אמר אביי

  ).אביי(שפיר קאמר נחמני : אמר להו, דרבא

הא בקנו� ותמחוי , לא קשיא? 19והא תני חייב. רבי ירמיה מדפתי מתני חייב, רב אשי מתני פטור, היו לפניו שני מיני אוכלי	 וברר ואכל והניח

  .)שבת עד( ". )שאז חייב כי זו עיקר הברירה(הא בנפה וכברה , )שזו ברירה כלאחר יד, בקנו� ותמחוי(

  

" בורר ומניח לאלתר"לפי זה משמעות הביטוי  .ולכ� א	 בורר לאלתר מותר אפילו בנפה וכברה, העיקר כדעת אביינית� להבי� מדבריו ש – י"רש

  .היינו לאכול לאלתר שאי� זה דר� הבוררי	

בנפה וכברה , פטור אבל אסור בקנו� ותמחוי, ביד מותר לכתחילה: שלושה דיני	 בבורר לאלתר – �"ר, ש"רא, �"רמב, תוספות, רבנו חננאל

  .הוא לברור לצור� אחרי	" בורר ומניח"לפי פרוש זה משמעות הביטוי  .חייב חטאת

  

  ?מה שיעור לאלתר

שבתו� הסעודה בורר רק לצור� אותה סעודה ולסעודה , והסביר רבנו ירוח�, שיעור מה שנצר� לאותה סעודה – � בש� רבנו חננאל"ש ור"רא

והוא שלא ישאיר מזה כלו	 , הוי לאלתר, כל שבורר לצור� סעודה אחרת באותו יו	 בעצמו, אבל א	 בורר אחר סעודה, באחרת הוי לאלתר וחיי

  .לאחר סעודתו

  .וחייב חטאת ,אבל לאכול אחר שעה נחשב כבורר לאוצר, צרי� להתחיל לאכול מיד אחר ברירתו – מרדכי

מותר רק שבבורר אוכל מתו$ פסולת , ורר אוכל מתו� פסולת לבורר מי� אחד מחברושיש חילוק בי� ב, משמע מדבריו – פ בית יוס�"� ע"רמב

ותמה , חייב א� ברר שחרית לאכול בי� הערבי�ורק , לשלוש או ארבע שעותואילו מי� אחד מהשני מותר אפילו , לברור לאלתר לסעודה עכשיו

  ).ג"י�ב"ח הי"פ(לשתי הלכות 	 "למה חילק זאת הרמב, וא	 אי� חילוק בזה, י מני� לו חילוק זה"הב

  

  מתי מותר ומתי אסור ההלכה בברירת אוכל מתוך פסולת

ואי� חילוק א	 ברר את הפסולת ( בנפה וכברה חייבשהבורר אוכל מתו� פסולת או מי� אחד ממי� אחר , וכאביי	 "פסק כגמרא וכרמב – מחבר

 ,בידו ,וא� ברר אוכל מתו$ פסולת, בקנו� ותמחוי פטור אבל אסור, )כברהכיו� שעשה זאת בנפה ו, או שברר לאלתר או לאחר זמ� או את האוכל

אבל לברור אוכל מתו� פסולת בידו כדי ) שלושה תנאי	 הנצרכי	 להתיר ברירה( .לאלתר מותר) ג"פמ(ח "בעצמו או להאכיל בעכדי לאכול 

  .נעשה כבורר לאוצר וחייב, להניחו אפילו לבו ביו	

  ]גזרה אטו חצי שיעור של נפה וכברה, י אסור אפילו חצי שיעורבקנו� ותמחו – באור הלכה[

  א"רמ

א "פ הגר"וכ, )אפילו תימש� הסעודה כמה שעות( שכל מה שצרי� לאותה סעודה שמסב בה נקרא לאלתר, ש וכרבנו ירוח	"כתב כרא .1

  .ז"והט

וא	 ברר מיד . מותר להשתמש בזה, לו אבל א	 ממילא נשאר, חייב חטאת, כ"א	 בורר הרבה סמו� לסעודה כדי להשאיר לאח – ב"מ

  .אי� בזה חיוב חטאת אבל לא ראוי לעשות כ�, ונמל� בדעתו להשאיר לסעודה אחרת, לצור� הסעודה

ואז מותר אפילו לבהמה ולעופות . אלא סמו� לסעודה ממש הוא שנקרא לאלתר שמותר, לא כרבנו ירוח	 –) ק מה"שכא ס( ב"מ

  ).ג"פמ(

                                            
דובר בברייתא בברירה ביד לכ� מ? מותר לברור בנפה וכברה שלאלתרלפי זה הקשה תוספות שמשמע , י פרש שזו הברייתא הראשונה"רש 19

  .ש בדבריו"ע ,שבנפה וכברה חייב חטאת אפילו א	 ברר לאלתר ,והברייתא הזו היא אחרת, שמותרת לאלתר ואסורה כשמניח
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, ואפילו א	 הוא לא אוכל עמה	, אחד יכול לברור עבור בני הסעודה שאוכלי	, כלומר .אוכלי	 עמו מותר שאפילו אחרי	 ,כתוספות .2

וש או ארבע שעות כפי ע במקרה שבורר אוכל מאוכל מותר אפילו לשל"	 והשו"לשיטת הרמב( .כל עוד שעושה זאת סמו� לסעודת	

� )שיבואר להל

  .כל מה שצרי� לאכול לאותה סעודה, י	 שבולכ� יכול לברור את הירק הטוב מהעלי	 המעופש .3

וא� א	 המעופשי	 ראוי	 . כי זוהי ברירת פסולת מאוכל שאסורה אפילו ביד ולאלתר, אבל לא להיפ� המעופשי	 מהטובי	 – ב"מ

  .שנראה כבורר פסולת מתו� אוכל, מ יש איסור מדרבנ� לברר	"מ, י הדחק"לאכילה ע

  

  מ להשתמש לאלתר באחד מהם"ע נים וממין אחדממינים שו ברירת אוכל מאוכלההלכה ב

פ הברייתא לעיל שברירת אוכל מאוכל נידונת "ע, אותו שרוצה לאכול עכשיו נקרא אוכל והשני נקרא פסולת, א	 בורר אוכל מתו� אוכל – ש"רא

  .כאוכל מתו� פסולת

ה א	 "וה. ולהניח קצתו לסעודה אחרת, ממנו לאכול ומותר לקחת קצת, לא שיי� בזה ברירה, א	 שני המאכלי	 ה	 ממי� אחד – תרומת הדש�

 .כי נחשבי	 כמו מי� אחד ושניה	 נחשבי	 כאוכל אצלו, היו לפניו שני מיני	 ולוקח משניה	 להצניע	 לצור� סעודה אחרת או לאכול לאלתר

ונטה להחמיר משו	 ספק , ת	 או לאהא	 נחשבי	 כשני מיני	 וניכרי	 בהפרד, ד בשני מיני דגי	 שרוצה לקחת אחד מה	"אמנ	 הסתפק תרוה

  .חיוב חטאת

  

  ?ועוד שהרי בורר פסולת מתו$ אוכל הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אמנ� קשה מהו המקור לכ$ שאסור לברור שני מיני אוכלי�

י אוכלי	 שמפרידי	 אות	 אבל בשני מינ, וכל זה באוכל ופסולת. שהאוכל עבור תיקו� וראוי לאכילה, המלאכה היא על התוצאה – ישועות יעקב

  .ופטור עליה, הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה

אלא , העתיק הלכה זו, ש שסובר במלאכה שאינה צריכה לגופה פטור"ולכ� הרא, רבי	 מתיפה המאכלוג	 בשני מיני אוכלי	 המע – באור הלכה

אבל א	 כשמיני	 מונחי	 בקערה מי� אחד . א הצריכה לגופהי ברירת חברו ממנו ועל נקר"שזה כששני המיני	 מעורבי	 ממש יחד ונתק� המי� ע

ואפילו איסור דרבנ� אי� בזה ואי� על זה ש	 בורר , לא שיי� בזה תיקו�, ומסלק המי� שלמעלה כדי להגיע לתחתו�, על גבי חברו שלמטה ממנו

  .ואי� להחמיר בזה

  

כדי ומניח לאחרי	 או לעצמו אחד מאוכלי	 מעורבי	 בורר אחד  א	 היו שני מיניש ,	 בזה"כתב את דברי הרמב – פ באור הלכה"ע מחבר

באוכל מתו$ משמע ש .חייב, )היינו מסעודה לסעודה(אפילו לבו ביו	 כגו� שחרית לאכול בי� הערביי	 , וא	 ברר והניח לאחר זמ�. לאכול מיד

  )ל"באה( .המי� שלא רוצה וכ� יכול לקחת בי� את המי� שרוצה ובי� את, מותר לברור לשלוש או ארבע שעותאוכל 

אבל לשלוש , הסכי	 ע	 המחבר שלעני� שני מיני	 השתנה הדי� מאוכל מתו� פסולת וחייב רק כשבורר שחרית לאכול בי� הערבי	 – מג� אברה�

  .מותר, או ארבע שעות קוד	 סעודה

ויש להיזהר בזה כי נוגע באיסור , ל מתו� פסולתשג	 זמ� מופלג קוד	 סעודת בי� הערבי	 אסור לברור כמו באוכ, חלק על זה – משנה ברורה

  ).ל"באה(תורה 

  ב והבאור הלכה"פ המ"א ע"רמ

	 מותר לברור איזה "אול	 לדעת הרמב( והשני מניח כי הוא נחשב כפסולת, המי� שרוצה לאכול את מותר לקחת רקש, ש"פסק כרא .1

 .ב למעשה כי זהו ספק דאורייתא"פ המ"וכ, )מה	 שירצה

, ואפילו היו שני מיני	 שוני	 ולוקח משניה	 יחד. שבורר חתיכות גדולות ומשאיר את הקטנות לא נקרא ברירה כלל פ"אע, מי� אחד .2

  .כי לא בורר מי� אחד מחברו, מותר

  .שלא יברור אלא את אותו שרוצה לאכול עתה, החמיר אפילו במי� אחד – ז"ט

  .א"ד וכרמ"הרבה חלקו עליו ופסקו כתרוה – ב"מ

ולכ� א	 מעדי� פרי אחד על אחר , ז המלאכה תלויה במחשבה לברור בי� החלקי�"לט, את המחלוקת בהגדרת בוררנית� להסביר 

לפי שאי� אד	 מקפיד שהברירה , ובמי� אחד אי� ברירה, א הברירה תלויה בשבח המלאכה"ולרמ, כ עבר על בורר"ג, פ שה	 שוי	"אע

 .קמ� ולכ� אסורובשני דגי	 כ� אד	 מקפיד שיעלה יפה כדל, תעלה יפה

כגו� שנשר� חלק , הרי ה	 כשני מיני	 ואסור לברור אות	, כ כמו החתיכות האחרות"א	 מקצת אינ	 טובי	 כ – ב"מ, ג� אברה�מ .3

�או שחלק מחתיכות הדגי	 ה	 מדג חי וחלק מדג מת או שרוצה לברור עלי	 טריי	 , מהתבשיל וחלק לא ורוצה לברור את שלא נשר

  .ומותר לברור רק את זה שרוצה לאכול לאלתר בידו, אפילו במי� אחד שיי$ ברירה ,אלובכל , מעלי	 מעופשי	

  

אסור לברור אחת מהשניה ה� כשתי מיני	 שוני	 וששתי חתיכות דגי	  ד"החמיר כדעת תרוה – א"רמ :די� שתי חתיכות דגי� לעניי� ברירה

  .לאלתרודו בי בורר את שרוצה לאכולכ "אא, אפילו ה� חתיכות גדולות וניכרות

וא� אינו  .שמא מחמת חמיצותו אינו ראוי למאכל ונחשב כפסולת, מסתפק א	 נקראי	 מי� אחד או לא – ג"פמ :די� תפוחי� חמוצי� ומתוקי�

  .י הדחק"ראוי  למאכל ודאי הוא נחשב כפסולת ואפילו א� נאכל ע

  .עופותש של מיני "ני	 לעניי� ברירה וכנחשבי	 כשני מי – ב"מ :בשר צלי ומבושל
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  :מערימהכלי מסוי� כלי� או בגד מסוי� די� ברירת 

אול	 א	 . והשאר יישארו על מקומ	, ולכ� צרי� לברור רק את המי� שרוצה ליטול לאלתר, קיי	 איסור ברירהג	 כא�  – ב בש� אחרוני�"מ

ורוצה להגיע , חי	 בקערה כמה מיני	 זה על זהוכ� א	 מונ, מותר לסלק ולהזיז את שאר הבגדי	, ומחפש אחר בגד מסוי	 	תלויי	 בארו� בגדי

�  .וזה לא נחשב בורר כלל, מותר להסיר את העליוני	 כדי להגיע למי� שלמטה, לתחתו

רק שרוצה להסירו להגיע , לא חושב כלל כדי לברור, ג	 א	 זו תערובת .ב. אי� כא� תערובת. א: צידד בכמה אפשרויות להתיר – ור הלכהבא

�וכא� לא מתייפה , 	 שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה"מותר אפילו לרמב, צידת נחש שא	 מתעסק שלא יש� אותו ונחשב כמו, לתחתו

  .ד שמתיר אפילו בתערובת גמורה כאשר כל מי� ניכר בפני עצמו"יש לצר� את דעת תרה. ג. האוכל

  

  אלא לאחר זמן שלא מעוניין להשתמש לאלתר באף אחד מהם מיני אוכלמיון שני 

פ ההתר של "ורצה להתיר ע .א לקבוע איזה מה	 אוכל ואיזה מה	 פסולת"א, כי מכיו� שמשאיר את שניה	 לאחר זמ�, הסתפק בדבר – ג"מפ

  .הפרדת החלמו� מהחלבו� במסננת של חרדל

אלא , אילו מתק� אותווהרי זה כ, שלאחר הברירה כל מי� נהיה בפני עצמו, � טע� איסור ברירה"כי לפי הרמב, הכריע להחמיר – באור הלכה

מ כל מי� ניכר בפני עצמו והוי תיקו� וזהו בורר "מ, פ שלא משתמש בשניה�"אע, לכ� כא�. זהו דר� אכילה, שא	 משתמש מיד ובורר את האוכל

  .אלא חלבו� מתערב בפסולת החרדל והחלמו� יורד למטה לגוו� ולא לאכילה, אבל חלבו� וחלמו� לא עומדי	 לאכילה לעול	 .גמור

ג	 א	 מניח כל אחד במקומו ולא , אסור למיי� אות	 לסוגיה	, אוכלי	 או חפצי	 שוני	 המעורבי	 זה בזה, לכ� – כ"שש, ערו$ השולח�

  :לכ�. משתמש בא� אחד מה	

  .אבל א	 לוקח ספר ספר ומניחו במקומו מותר. כ להחזיר	 למקומ	 בארו�"אסור למיינ	 ואח, ספרי	 המונחי	 במעורב .1

 .ינגב ויחיזרנו מיד למקומו, אלא יקח ממה שבא לידו, כ להחזיר	 למגרה"רבי	 אסור למיינ	 ואחמי	 המעו"סכו .2

  .כ משתמש בעמוד הזה לאלתר"אא, אסור להחזיר	 למקו	 שלה	 בספר, דפי	 שנפלו מספר .3

  

  'סעי� ד

אבל לא , בקנו� ותמחוי, בחיקו )תו� אוכלפסולת מ( ה אומרי	 בורר כדרכו"וב, ש אומרי	 בורר אוכל ואוכל"ב, ט"הבורר קטנית ביו" – גמרא

 אבל, כשהאוכל מרובה על הפסולת: )ה ליטול פסולת ממש ולהשלי�"שהתירו ב( א"תניא אמר רב� גמליאל בד... בטבלה ולא בנפה ולא בכברה

דנפיש  ,לא צריכא? רימי איכא מא� דש, פסולת מרובה על האוכל. נוטל את האוכל ומניח את הפסולתדברי הכל , פסולת מרובה על האוכל

  :)ביצה יד". (בטרחא וזוטר

  

כל מה שהתירו בית הלל ליטול פסולת מתו� ו, שאסור אפילו בטלטול, "מי איכא מא� דשרי"הסבירו את שאלת הגמרא  – טור, ש"רא, י"רש

, עט בטורח ויוציא פסולת מתו� אוכלאז עדי� למ, כגו� שישנו דק, אוכל זה רק כאשר האוכל מרובה על הפסולת וטורח האוכל מרובה על הפסולת

מ א	 הפסולת מרובה על האוכל אסור אפילו "ומ. יוציא את האוכל מתו� הפסולת, פ שהאוכל רוב"אע, אבל א	 טורח הפסולת מרובה מהאוכל

  .שהמיעוט בטל לעומת הרוב, לטלטלו

מותרי	 בברירה ולא נקראי	 , ליפה מרובה על האוכלפ שהק"אע, מ אגוזי	 ובטני	 שהשתברו ומונחי	 עדיי	 בקליפת	"שמ, ש"והוסי� הרא

ולא דומי	 לעצמות שנפרדו לגמרי מהמאכל שנידוני	 כפסולת מתו� . (ודרכ	 בכ�" שומר לפרי"כי הקליפות ה	 כ, פסולת המרובה על האוכל

  )אוכל

  .ט לשבת בזה"אי� הבדל בי� יו, ט"ג שהברייתא הזו עוסקת ביו"ואע

, אלא! הרי זה פשיטא, מדוע רב� גמליאל צרי� לומר שאסור לברור פסולת מתו� אוכל, "מי איכא מא� דשרי"מרא הסביר את שאלת הג – �"רמב

וא	 יש . כדרכובורר , וא	 האוכל מרובה, )י שאסר בטלטול"ולא כרש(מותר לברור אוכל מתו� פסולת בלבד , שא	 הפסולת מרובה על האוכל

  .ואת זה חידש רב� גמליאל .לת בלבד ולא כדרכואוכל מתו� פסובורר  ,טורח בברירת הפסולת

  

  ?ט או דוקא בשבת"הא� הדי� הזה דוקא ביו

  .ה בשבת"ט וה"הדי� ביו – טור, י"רש

זה , הרובמכל הדי� הזה שמותר לברור פסולת מאוכל כשהאוכל  – ק"סמ, ג"סמ, �"� ורי"פ רמב"מגיד משנה ע, � בש� רבנו חננאל"ר, �"רמב

י שכתב שבפסולת מרובה "ולא כרש(ואפילו א	 הפסולת מרובה בורר אוכל מפסולת , מותר לברור רק אוכל מתו� פסולתאבל בשבת , ט"רק ביו

  ).על אוכל אסור אפילו בטלטול

  

  ההלכה בברירת פסולת מתוך אוכל מתי מותר ומתי אסור

שחייב אפילו האוכל מרובה ויש טורח , א"הרמוהדגיש , )אפילו לאלתר( חייב אפילו ביד שהבורר פסולת מתו� אוכל	 "כרמבפסק  – מחבר

  .לא יברור הפסולת אפילו כדי לאכול לאלתר, בברירתו
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והסביר  .מרובה על הפסולת ויש טורח בברירת האוכלכשהאוכל , אוכל �ט יהיה מותר לברור פסולת מתו"	 ביו"פ הרמב"ע – מג� אברה�

  .ב"פ המ"וכ .ט"משו	 שמחת יו ולמעט בטרחא עדי�, ת לעני� זהג	 ברירה מותר, ט שמותר בו אוכל נפש"שביו, המחצית השקל

  

  ברירת פסולת מתוך אוכל בעת האכילה ממש

ורק כשמכי� לאכול , שזהו דר� אכילה, יכול להוציא את הפסולת ומיד לאכול את האוכלממש בעת האכילה ש, מקל בזה – י אבולעפיא"מהר

שהוא אוכל , אוכל ומצא פסולת בחתיכהשאלא כ: "א"� והריטב"פ הרמב"הוכחה לדבריו ע ולכאורה יש .לאלתר אסור לברור פסולת מתו� אוכל

  ".ומפריש פסולת מתו� אוכל

ש שפסק "וכדבריו מוכח מדברי הרא .כ מוציא ג	 קצת מי	"אא, ולכ� כששותה אסור להוציא את הזבוב מהכוס, ה שג	 כ� אסור"ה – &"מהריט

אבל אי� הטע	 משו	 , י פיו"כי לא שיי� ברירה מה שמעכב ע, י מפה"מותר לסננ	 בפיו ע, לשתות	 ז שמי	 שיש בה	 תולעי	 ובא"ע בסט"השו

  .שבשעת שתיה גופה אי� שיי� בורר

  

  ברירת עצמות מדגי� ובשר בעת האכילה

, מהפה את העצ	נית� לאכול את העצ	 ע	 הבשר שעליה ולהוציא . קוד	 האכילה אסור להסיר את העצמות מהדגי	 או הבשר – מאמר מרדכי

  .אמנ	 לא נוכל למחות ביד המקלי	 .לא יגע בה כללכ "ואח

נית� ג� לברור את העצמות מהבשר או הדג ולאכול את , א� זה לא נוח לו. ולמצו& את העצמות יש לנהוג כמאמר מרדכי לכתחילה – באור הלכה

ג	 א	 ברר לפני האכילה את העצמות מהדג או , ובדיעבד. הג כ�ולכ� אי� למחות במי שנו, י אבולעפיא בזה"ולסמו� על מהר הדג בשעה שאוכל

יש להחשיב את הדבר כתקו� אוכל , וא	 לא, פשיטא שמותר, כי ה� רכות שא	 העצמות ראויות לאכילה, כ יש לו על מי לסמו�"ג, מהבשר

ונצר� לזה את . ל לעשות זאת לפני הסעודהכמו קול� בצלי	 שיכו, והוא שעושה זאת לאלתר ולא כברירה ואי� על זה ש	 מלאכה כלל, בעלמא

  .וכל זה שכשבורר לאלתר. דברי הראשוני	 הסוברי	 שלאלתר מותר ג	 פסולת גמורה מתו� אוכל

ויוציא , את העצ	או בידו יחזיק במזלג , לנהוג כמאמר מרדכי א� לא נוח לו. ולמצו& את העצמות יש לנהוג כמאמר מרדכי לכתחילה – חזו� איש

אבל להוציא את העצמות בפני עצמ� . יוציא את העצמות מהבשר או מהדג ע	 קצת בשר הדבוק בה	, א לנהוג כ$"א. ה בסכי�נאת הבשר ממ

אבל , א להגיע לבצל ללא הסרת הקליפה"שש	 א, ודחה את הוכחתו מבצלי	 .אסור, מהדגי� או מהבשר בי� בסעודה עצמה ובי� לפני כ� לאלתר

  .סרת	בעצמות אפשר להגיע לבשר ללא ה

י אבולעפיא שמותר להוציא את העצמות בפני עצמ� "ל כמהר"ובדיעבד כתב שיש לסמו� על הכרעת הבאה, הכריע להלכה כחזו� איש – כ"שש

ל כיו� "ואי� לנהוג כקולא זו של הבאה, אפילו לאלתר אסור, אבל לפני הסעודה, שאז הרבה פוסקי	 מקלי	 בזה אבל רק בשעת הסעודה, מהדגי	

  .ולקא ח"שהחזו

  

  'סעי� ה

שאני תורמוסי	 דשלקי ליה ? לימא קסבר חזקיה אוכל מתו� פסולת אסור. הבורר תורמוסי	 מתו� פסולת שלה	 חייב: חזקיה אמר" – גמרא

  :)עד�.שבת עד". (ואי לא שלקי ליה מסרח וכפסולת מתו� אוכל דמי, שבעא זמני

ישל	 שבע פעמי	 אלא פעמיי	 ושלוש אינ	 ראויי	 לאכילה והוי כפסולת מתו� לכ� א	 לא ב, מכיו� שצריכי	 בישול הרבה כדי למתק� – י"רש

  .אוכל

  

נמצא כבורר ולכ�  ,ובלא זה התורמוס מרכי הפסולת שלה	 ממתקת אות	 , פסק כגמרא שהבורר תורמוסי	 מפסולת שלה	 חייב – מחבר

  .פסולת מתו� אוכל

  

  'ז�'ו פי	סעי

  די� המולל

ט לא "וביו, ואפילו בשבת זה מדרבנ�, וזהו דש כלאחר יד( ומפרכי	 קטניות) של חיטי	 בידיו כשה	 רכי	(לות מוללי	 מלי: אמר רבא" – גמרא

ט למחר "המולל מלילות מערב יו...אבל לא בקנו� ולא בתמחוי, מערב שבת למחר מנפח מיד ליד ואוכל המולל מלילות: איתיביה אביי .)גזרו

משמע שבשבת  :)ביצה יב( ."ט"ש תנא סיפא נמי מעיו"ואיידי דתנא רישא מער, ט"אפילו תימא ביו? לא ט"ביו, ט אי�"מעיו...מנפח על יד על יד

  .ט מותר שזהו כמפרק לאחר יד ולא גזרו"וביו, אסור למלול מלילות

כל ובלבד שלא וקוט	 ביד ואו, למאכל בהמה מסתפק מה	 בשבת, אזוב וקורנית הכניס� לעצי	 אי� מסתפק מה	 בשבת, חבילי פיאה" – גמרא

ובלבד שלא ימלול , וחכמי	 אומרי	 מולל בראשי אצבעותיו ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה דברי רבי יהודה, ומולל ואוכל, יקטו	 בכלי

  .)שבת קכח". (הרבה בידו כדר� שעושה בחול

רבא , )בי� גודל לשתי אצבעותיו(אמר חדא אתרתי ורב אויא , )בי� גודל לאצבע(חדא אחדא : אביי משמיה דרב יוס� אמר? כיצד מולל" – גמרא

  :)ביצה יג". (אמר כיו� שמשני אפילו חדא אכולהו נמי

  ?משמע שמולל בראשי אצבעותיו. ואילו בשבת קכח, בשבת משמע שאסור למלול :יב שבביצה, בי� הגמרות לכאורה קשה – �"ר

 .ניות אסור למלול כללאבל בחבילי תבואה וקט, למלול בחבילי פיאה מותר – ה"& הרזותר .1
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לפי  .זה אסור, אבל כשמפרק את הקש של התבואה מהאוכל, י שינוי"ולכ� מותר ע אלא מרכ$ האוכלבחבילי פיאה לא מולל  – מרדכי .2

  .י שינוי"ע ט"היא רק ביו" כיצד מולל"זה אסור למלול כלל בשבת וכוונת הגמרא 

אלא , מ� השבולי	 בערב שבת תלשוכבר נש	 מדובר ש, בשבת לבעליה	 חייא קלפו' ומה שמבואר לקמ� שאשתו של רב ואשתו של ר[

  ]'תוס – ולכ� מותר, שה	 עוד בקליפת	 החיצונה

ומה . מוסבי� על שבת ופסקו הלכה כרבא לפי גמרא זו: ודברי הגמרא בביצה יג פסקו שבשבת מותר למלול בשינוי – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .היינו אפילו בלא שינוי, ט בלבד"התירו למלול ביו: שבביצה יב

  

פ שמפרק את "שאע, א"והסביר הרמ .אלא בשינוי מעט בראשי אצבעותיו, שאי� מוללי	 מלילות בשבת ,כרבא וכרוב הראשוני	פסק  – מחבר

  .ומותר, הוי כמפרק כלאחר יד כדי לאכול, האוכל

ולכ� אסור לפרק האגוזי	 , אלא התירו רק לרכ� שאי� למלול מלילות כלל בשבת, �"והרהביא כיש מחמירי	 את דעת המרדכי  – א"רמ

  .כי יכול לאכל	 בלא פירוק ,וטוב להחמיר, י שינוי"אפילו ע מקליפת	 הירוקה

ולא ( שדעתו לאכול לאלתר י שינוי אפילו"אפילו עאסור הדג� מהשיבולי	 ולפרק , שלרכ$ מותראת דעת המחמירי�  סבירה – ב"מ, מג� אברה�

והוא , ע"מותר לקלפו לכוכבר בערב שבת מהשיבולי	 הדג� אבל א	 התפרק , ולי	בכשהדג� מחובר לשיזה וכל . שדשנראה כ, )דומה לבורר

  .שדעתו לאכלו לאלתר

ע מותר לשבור את הקליפה הקשה "לכו, א שאסר לפרק	 מקליפת	 הירוקה"א� לדעת הרמ – ב"מ :קילו� הקליפה הקשה או הדקה של האגוז

. אבל לאחר זמ� חייב משו	 בורר, א שקליפת שומי	 ובצלי	 מותרת דוקא לאלתר"שכא כתב הרמ' ובסו� ס. גופאולקלו� את הדקה שעל האגוז 

  .ש בהרחבה"ע

תקי בש	 ' א בס"מג. מתיר רק לברור את האוכל מתו� הפסולת ולאלתר – ג"ב בש� פמ"מ: קליפת אגוזי� שהשתברו ועדי� ה� בקליפת�

  .מותר, וכיו� שדעתו לאכול מיד, קילו� הקליפה הזו היא תיקו� האוכל ולא שיי� ברירה בזה –ש "יש

  

  די� המנפח

והא רב , איני. אלעזר וכ� לשבת' אמר ר). במעשר(וא	 קל� ונת� לתו� ידו חייב . מקל� אחת אחת ואוכל, המקל� שעורי	: תנ� הת	 " – גמרא

  ?פא ליה דביתהו כסי כסיחייא מקל' ור, מקלפא ליה דביתהו כסי כסי

אלעזר וכ� ' אמר ר). במעשר(וא	 נפח ונת� לתו� חיקו חייב . המולל מלילות של חטי	 מנפח על יד על יד ואוכל :אלא אי איתמר אסיפא איתמר

מנפח  :אמר רב אדא בר אהבה אמר רב? כיצד מנפח)...כ כשקבצ	 יחד,משא, שאחת אחת לא הוי מפרק תולדה דדש אלא כלאחר יד(לשבת 

  :)ביצה יג". (ר אלעזר מנפח בידו אחת ובכל כחו"אלא א? אפילו בכולא ידא נמי, כיו� דמשני, מחכו עלה במערבא. מקשרי אצבעותיו ולמעלה

  

. ה בשתי ידיו אסור"שה, מ"והוסי� המ. ובקנו� ותמחוי אסור לנפח גזרה שמא ינפח בנפה וכברה, בכל כוחו בידו אחתהנפוח הוא  – �"רמב

  .הכוונה מיד לאותו יד עצמו, מה שכתוב בגמרא שמנפח מיד על ידש ,הוסי� �"והר

אלא ג	 בכל , אלעזר בידו אחת זה כהמש� לרב אדא שמותר לא רק בקשרי אצבעותיו ולמעלה' ומה שכתב ר, מותר לנפח ג� מיד לחברתה – טור

  .נ שמותר ג	 מיד לחברתה"אבל אה, ידו

  

, לא ינפה בקנו� ותמחוי ולא בשתי ידיו) ה א	 מלל מעט בשבת ובא לנפות"ה( לו מלילות מערב שבת 	 שא	 היו"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

  .אלא בידו אחת בכל כוחו

  

  'סעי� ח

משו	 , ביד להסיר את הפסולת( ולא שפי� אות	 )י"רש – מצי� עליה	 מי� בכלי כדי לברור את פסולת	( י� את הכרשיני	לאי� שו" – משנה

  .)שבת קמ( ."או לתו� הכלכלה )פ שלפעמי	 הפסולת נופלת מנקבי הכברה ונמצא שנברר מאליו"אע( הוא לתו� הכברהאבל נות� , )בורר

  .האיסור הוא מדרבנ� – אגלי טל. הוא מדאורייתאלשטו� האיסור  – באור הלכה

  .בכברהאבל נותנ� , שאסור להצי� מי	 על כרשיני	 כדי לנקות	 מהפסולת, י"פסק כמשנה וכפרוש רש – מחבר

  .כדי שהפסולת תשקע והאוכל יצו� מאליו, אסור לתת בתערובת מי	, ה א	 יש פסולת ואוכל מעורבי	"ה – מג� אברה�

  

  :מ להוריד מה� אבק או לכלו$"שטיפת פירות וירקות לפני אכילת� ע

אלא יכי� את הכל , שתרד מה	 הפסולת ה תפוחי אדמה וכל פרי או ירק שיש עליו אבק או עפר עליה	 אסור לשותפ	 במי	 בשבת כדי"ה – ב"מ

  .מערב שבת

א	 הלכלו� דבוק לפירות או לירקות או שיש עליה	 , אמנ	. ב"פ המ"י זר	 מי	 ע"פסק שאסור לשטו� פרות המעורבי	 בפסולת ע – כ"שש

ש לחלק בי� שריית כרשיני	 כי י, וכ� מותר לעשות זאת ביד או במטלית לחה, בסמו� לאכילת הפרות הזרמת מי�י "מותר להסירו ע, ריסוס

. הדחת כלי	 מותרת בשבת. ב. וזהו שטיפתו, כ"קניבת ירק מותרת ביו. א: יש לכ$ מספר ראיות. שזהו ניקוי ולא ברירה ,לשטיפה במי	, במי	

  .	 שעליו� שמותר לשטו� בשר מהד"ב בש	 הר"הביא המ' ק י"שיח ס' בס. ד. ד נפסק שמותר להדיח דג מלוח במי	 קרי	"שיח ס' בס. ג
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ב התכוו� שכמו "המ, יש לחלק בי� שטיפה לשריה – )קכה' ט ס"ח ח"או(אגרות משה , )קכה בבדי השולח� אות טז' ה בס"ח(קצות השולח� 

  .יהיה מותר, אבל סת	 העברה תחת ברז ושטיפה, כ� אסור לית� מי	 על כל דבר אחר כדי לשרות עליו, שאסור לשרות כרשיני	 במי	

  

  'סעי� ט

). אי� דר� בורר בכ�(ט ונותני	 לתלויה בשבת "ביו )כלי שמסנני	 בו שמרי	 והיי� יורד צלול( תולי� את המשמרת: אליעזר אומר' ר" – משנה

  .והלכה כחכמי	:) שבת קלז(". ט"אבל נותני	 לתלויה ביו, ואי� נותני	 לתלויה בשבת, ט"אי� תולי� את המשמרת ביו: וחכמי	 אומרי	

הכי נמי ) כלי קט� במגוד(אלא מעתה תלא כוזא בסיכתא : ל אביי"א). משו	 אוהל(אמר רב יוס� חייב חטאת ? תלה מאי :איבעיא להו" – גמרא

  .שלא יעשה כדר� שעושה בחול, אלא אמר אביי מדרבנ� היא? )הרי זה אוהל עראי וחייבי	 רק על בני� גמור(דמחייב 

  ...שימר חייב חטאת: רב כהנא אמר? )ש	 שמרי	 במשמרת התלויה( שימר מאי, איבעיא להו

נוטל אוכל , מה דרכו של בורר, אמר רבה כוותיה דידי מסתברא .זירא אמר משו� מרקד' ר, רבה אמר משו� בורר? משו� מאי מתרינ� ביה

מלמעלה ואוכל מה דרכו של מרקד פסולת , כוותיה דידי מסתברא, זירא' אמר ר. א� הכא נמי נואל את האוכל ומניח את הפסולת, ומניח פסולת

  .)גמרא ש	 ובד� קלח". (א� הכא נמי פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה, מלמטה

כי כא� האוכל למטה , שלא דמי לבורר, זירא התראת בורר אינה התראה' א� לר, מרקדבורר וג	 משו	 לרבה אפשר להתרות ג	 משו	  – י"רש

  .כ בבורר קטנית שהפסולת למטה והאוכל למעלה"משא, והפסולת למעלה

  .פסק כרבה שאפשר להתרות בי� משו	 בורר ובי� משו	 מרקד – �"רמב

  

  :)שבת קלט". ()שיהיו צלולי	 לזוב( בשביל שיצולו) הנמצאי	 על המשמרת מבעוד יו	(ג שמרי	 "ע) בשבת(נותני	 מי	 " – משנה

  

אבל א	 , )בי� משו	 בורר ובי� משו	 מרקד( 	שמשמרת אפילו תלויה מערב שבת אסור לית� בה שמרי, י"וכרשוכחכמי	 פסק כמשניות  – מחבר

 �היינו שהמי	 יזובו ע	 מקצת מ� היי� הבלוע , ב"והסביר המ. עליה	 מי	 כדי שיהיו צלולי	 לזובנת� בה שמרי	 מערב שבת מותר לית

  .לפי שהמי	 שהוא נות� צלולי	 ה	, ואי� בזה משו	 בורר, בשמרי	

  .ומוציאי	 אות	 בשבת ושותי	 אותו, רי	 שנשארו בחבית וקולטי	 המי	 טע	 היי�ג שמ"מותר לית� בשבת מי	 ע – משנה ברורה

  

  'יב�'יא�'סעיפי	 י

  :)שבת קלט". (ומסנני	 את היי� בסודרי	 ובכפיפה מצרית" – משנה

, מעו� ב� גמליאל אומררב� ש: מיתיבי. אבל עכורי	 לא, נות� אד	 יי� צלול ומי	 צלולי	 לתו� המשמרת בשבת ואינו חושש: אמר זעירי" – גמרא

  .בי� הגיתות שנו, תרגמה זעירי ?יינה ושמריה ונות� לתו� המשמרת בשבת ואינו חושש, אד	 חבית של יי�) מערבב(טורד 

כל זמ�  – �"רמב, �"רי .וממילא לאחר שיסתננו במשמרת לא נתקני	 ולכ� לא הוי בורר, כל היינות עכורי	 ושותי	 אות	 ע	 השמרי	 בתוכ	 – י"רש? מה ההתר בבי� הגיתות[

  ]נחשב כגו� אחד, שהוא תוסס ולא הופרשו השמרי	 ממנו

  .)מ� הסודר בפי הכלי או משו	 סחיטה( ובלבד שלא יעשה גומא, אמר רב שימי בר חייא: 'מסנני	 את היי� בסודרי	'

  )ש	( ".ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח: אמר רב חייא בר אשי אמר רב: 'ובכפיפה מצרית'

  

 יי� עכור. משו	 בורר לסנ� אפילו בסודרי	 אסור שמרי� – י"� וכ� משמע מרש"והר) �"שלא פרש כרמב(פ הטור "ש ע"הרא, א"באור הרשב

ולכ� , אלא שהרוב לא שותי	 אותו כ� שהרי הוא בלא שמרי	, כי ראוי לשתיה ג	 בהיותו עכור( ובכפיפה מצרית אסור במשמרת ומותר בסודרי�

כי רוב האנשי	 לא , כדי שיהיה צלול ביותר כדברי זעירי מותר אפילו במשמרת ויי� צלול ,)אותו בסודרי	 שזה ברירה בשינוי מותר לברור

  .אלא כמוציא אוכל מתו� אוכל, מקפידי	 כלל על זה ואי� זה בורר כלל

  

מותר לסננו ) או יי� מגתו(יי� צלול . ש אסורה"שכ, שמרי	 ויי� עכור אסור לסנ� בסודרי	 או כפיפה מצרית גזרה משו	 משמרת – �"באור הרמב

	 הוא "שאיסור המשמרת לרמב ב הסביר"והמ .אסור, אבל במשמרת שהיא כלי המיוחד לכ�, בכפיפה מצרית או סודרי	 כדי שיהיה צלול ביותר

  .משו	 עובדי� דחול

  ?במפורש בגמרא במשמרתזעירי התיר הרי , 	"ולכאורה קשה על הרמב

  .היינו לתת יי� צלול לסודרי	 או כפיפה מצרית כדי שיהיה צלול ביותר, "לשמרו"אי� הכוונה משמרת ממש אלא שהתיר  – �תרו& הבית יוס

שבזה מותר , כוונת זעירי ביי� צלול לצלול ביותר שאי� בו כלל שמרי	 ואינו משמרו אלא בשביל קסמי	 או שו	 דבר שנפל לש	 – ז"תרו& הט

  .�"משמרת ג� לרמב

  

אבל , כי אי� ש	 בעיה של ליבו�, במשמרת מותר לסנ� מי	 צלולי	 –") נות�"ה "ד. קכ' תוס( �"פ רשב"טור ע :סודרמשו� ליבו� ה י�ששוח מתי

�כיו� שמקפיד על נקיונו של , פ שהסודר נקי"שאע, )פ מחצית השקל"ע( א"והסביר המג .גזרה שמט יסחט, בסודר אסור לסנ� מי	 משו	 ליבו

אבל יי� ושאר משקי	 מותר לסנ� , רק במי	 שהבגד מתלב� ומתכבס בכ� שייכת בעיה של סחיטה – ג"סמ .יסחט לנקותו חוששי	 שמא, הסודר

  .ולכ� מותר, ואי� רגילות שיסחט, כי סחיטת שאר משקי	 עשויה משו	 דש, דר� הסודר
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ומסננ	 שיהיו צלולי	 , א כשכול	 יכולי	 לשתות כ�דוק – ח"ב. כל שראוי לשתות כ� בלי סינו� לרוב בני אד	 – �"ר ?"צלול"מתי היי� נקרא 

  .ביותר

  מחבר

ואפילו בלא (ש בסודר "וכ )פ שיש בו קסמי	 קטני	"אע(מותר לסננ	 במשמרת  צלולי�שיי� או מי	  י"כתב כדעה ראשונה כרש .1

אבל הרוב לא שותי	  ,ותו כ�שנית� לשת( קצת ויי� עכור) ששרייתו זהו כיבוסו 	"כרשב(משו	 ליבו�  מי� אסוראבל בסודר , )שינוי

 בי�ובי� במשמרת אסור לסננ	 ) א לשתות	 כ�"היינו שיש בה	 שמרי	 וא( לגמריוא� ה� עכורי� . ושאר משקי	 מותר) אותו כ�

  .דר משו	 בוררובס

. מתו� אוכלוזה כבורר אוכל , לא זהכי ראויי	 לשתיה ג	 ב, סודרשמותר לסננ	 ב, ה א	 יש ביי� או במי	 קמחי	"ה – מג� אברה�

  .ב מותר"ולמ, למחצית השקל אסורבמשמרת 

אבל במיוחד לכ� דינו כמשמרת , מדובר כא� על סודר שאינו מיוחד לכ� ולכ� במי	 אסור משו	 שרייתו זהו כיבוסו – משנה ברורה

 .שמותר לסנ� בה	 מי	 צלולי	

ובסודרי	 מותר רק יי� או , מי	 או יי� צלולי	אסור אפילו שהיא כלי המיוחד לכ� שבמשמרת , �"כתב כדעה שניה את דעת הרמב .2

כדי שיהיו צלולי	 ) כי אלו סודרי	 המיוחדי	 לכ�, וג	 לא שמא יסחט ואי� חשש ששרייתו זהו כיבוסו במי	 לדעה זו( צלולי�מי	 

  .ל אפילו לא בסודרי	 או בכפיפה מצריתלאסור לסננו כ ,אבל יי� עכור אפילו קצת, לגמרי

� ולא "אבל א� היי� עכור קצת טוב לחוש לדעת הרמב, שיי� או מי� צלולי� מותר לסננ� במשמרת, שונההלכה כדעה רא – ב"מ

 .לסננו כלל

י אפילו "ולרש, נות� לסודר 	"לרמב, כשהוא תוסס) ל"באה, ז"ט –כ "ה חומ* שלא עב כ"וה, שממילא נשתה ע	 השמרי	(יי� מגתו  .3

  .במשמרת יהיה מותר

 ]לסננו אפילו בחול חומ* שהתליע אסור –ל "באה[

 )עובדי� דחול( .משו	 שינוי, צרי� להיזהר שלא יעשה גומא בסודר לקבל את היי�, בסודר )עכור(שבאופ� כללי כשמסנני	 יי� , כגמרא .4

�"ר, א"רשב, עובדי� דחול( , ויזהר שלא יגביה הכפיפה משולי הכלי טפח, בכפיפה מצריתכשמותר בסודר מותר ג	 , כמשנה וכגמרא .5(.  

  .והכר שנדרש שינוימשו	  – מחבר, מגיד משנה, �"ר, א"רשב. אוהלמשו	  – י"רש ?אסור להגביה טפח למה

  .יהיה מותר א	 הגביה מערב שבת ומטע� אוהל, אפילו א	 הגביה מערב שבת אסור לשמר, מטע� שינוי – ש"מער הגביה: 1 מ"נפק

כי ג	 במשמרת , ויותרטפח הכפיפה צלולי	 יהיה מותר ג	 בהגבהת כשמסנ� יי� או מי	 , לטע� שינוי – מי� ויי� צלולי�: 2מ "נפק

  .ז"כ הט"וכ, יהיה חייב להגביה טפח ולטע� אוהל, א"כ המג"וכ, מותר

לטע	 משו	 אוהל , ואי עשיית הגומא היא שינוי מספיק מי	 חול, לטע	 שינוי לא צרי� להגביה טפח – הגבהת סודר טפח: 3מ "נפק

  .טפח חייב ג	 את הסודר להגביה

  .מ א	 לא מכסה את כל הכלי שתחת הכפיפה מותר אפילו ביותר מטפח ואי� זה אוהל"ומ. י משו	 אוהל"יש לחוש לטע	 רש – ב"מ

  .נפה שמיועדת לברירה דינה כמשמרת לכל דבר – מג� אברה�

  

  'סעי� יג

  :)שבת קלט". (משמרתכ דמיחזימשו	 , לא ניהדק איניש צינייתא בפומיה דכוזני דחביתא: אמר רב פפא" – גמרא

פ שהשמרי	 יורדי	 "וזה דומה למשמרת אע, כי כשנות� את הקיס	 על כלי החרס הקט� ושופ� אליו מהחבית את היי� נראה כמסננת – י"רש

  .למטה

ה כי זה נרא, )ל"באה, אבל שלא בחזקה מותר( בחזקהפיו קשית וקסמי	 בשכלי שמרוקני	 בו יי� מחבית לא ית� , פסק כגמרא – מחבר

  .ואי� ל� מסננת גדולה מזו, כמשמרת

דומה , אלא כיו� שקסמי	 וטינופות לא עוברי	 בה	, שהרי עוברי	 בה שמרי	, אי� הכוונה שמדובר ממש במשמרת – �"פ הר"מג� אברה� ע

  .למשמרת

  .ל"וכנ, כי צלול או שיש בו קמחי	 דקי	 מותר אפילו במשמרת, כמוב� שמדובר ביי� עכור קצת – ב"מ

  

 �  'ידסעי

לבי רב פפא לא ? האיכא ניצוצות ניצוצות, אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא. )עירוי מכלי לחברו( מנא ממנאדבי רב פפא שאפו שיכרא " – גמרא

  :)שבת קלט". (חשיבי

� אי� זה בוררוכשמגיע אליה	 משלי� אות� ופסולת� לחו* ולכ, הלכ� הוא אינו מקפיד לניצוצות, רב פפא היה חנווני ומטיל שכר – י"רש.  

, קטנות מהשמרי	) טיפות(ובלבד שיזהר שכשיפסק הקלוח ויורדי	 ניצוצות , מכלי לחברובנחת פסק כגמרא וכרב פפא שמותר לערות  – מחבר

ולכ� אי� בזה , אבל בהתחלה כשמערה לא ניכרת הפסולת( .אחרת זה נחשב כבורר אוכל מפסולת, יפסיק את הקלוח וישאיר אות	 ע	 השמרי	

  )יה של בוררבע
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כי אי� זו דר$ , מותר לשפו$ ג� את הניצוצות, אבל א� רוצה לשתות לאלתר, ע מדובר כשרוצה לשתות לאחר זמ�"מה שכתוב בשו – מג� אברה�

ור אפילו א	 רוצה אס, אבל א	 יש קסמי	 בפי הכלי ואז זה דר� ברירה בכלי. שמותר בה לאלתר באוכל מתו$ פסולת, אלא ברירה ביד ברירה

  .כי זו ברירה בכלי שאסורה, כשמתחילות הניצוצות שתות לאלתרל

  .ולכ� אפילו לאלתר אסור, משמע שעירוי זה נחשב כברירה בכלי .אסר בעירוי זה לשפו� הניצוצות אפילו לאלתר – חיי אד�

  .כבורר בידו שזהלהקל בזה  פסק כמג� אברה	 שלאלתר יש – משנה ברורה

  

  )רוקח( .כדי שיקלח ממנו היי� היטב, דבר מסוי	מותר להגביה החבית על  – א"רמ

  

  ?הא� נחשב כבורר ביד או בכלי, ברירת אוכל מתו$ פסולת במזלג

. כי השומ� הוא פסולת לגבי הרוטב, ובמקרה זה אסור א� ביד. נחשב כבורר בכלי, י כ�"ק נה פסק שהמסיר שומ� מרוטב ע"בס – משנה ברורה

  .ולכאורה דבריו סותרי	 זה את זה. משו	 שזהו דר� אכילה, מאכל עבה מ� הרוטב ק סו פסק שמותר להפריד בכ�"אבל בס

שכאשר הכ� היא יד ארוכה של האד	 כי לא רוצה ללכל� את ידו או שהוא מרוחק ולא יכול , ב"יישב את הסתירה במ –) ג הערה קכו"פ( כ"שש

נחשב כבורר , י הכ� נברר ביתר קלות מאשר בידו"כ כשע"משא, לאלתרנחשב כבורר בידו שמותר , להגיע לש	 או שהוא דבר לח ולא יכול לקחתו

  .ה במזלג"ה בכ� וה"וה. י כלי"ע

  

�אבל א	 נשאר , א	 אי� על הקליפה שו	 אוכל ואינה ראויה למאכל אסור אפילו לאלתר כמו בורר בכלי –) לא' ג ס"פ( כ"שש: די� קילו� במקל

  .א שותי	 ממנו ללא סינו�"י במשמרת יי� צלול שרוב בנ"במקל� כמו שהתירו בסמותר אפילו , עליה קצת מהאוכל וראויה למאכל

�  .והמחמיר תבוא עליו ברכה, כי לא אסרו לקל� בשבת משו	 בורר, התיר במקל� א� בקליפה שאינה ראויה למאכל –) סא' ס( ילקוט יוס

  

  'סעי� טו

  ".נותני	 ביצה במסננת של חרדל" – משנה

  :)שבת קלט". (לפי שאי� עושי	 אותה אלא לגוו� :תני יעקב קרחה" – גמרא

ומכיוו� שנותני� את הביצה לתק� את  ,מ ג� החלבו� וג� החלמו� ה� אוכלי�"מ, פ שהחלמו� יורד למטה והחלבו� למעלה"אע – �"ר, י"רש

  .ומותר, לא נחשב כבורר פסולת מתו$ אוכל, מראה החרדל

  .חרדל כדי שהחלמו� ירד לתו� תבשיל וינקה אותומסנני	 ביצה במסננת של  – י בש� רבנו הלוי"רש

פ שהחלמו� "אע, מותר לית� בה ביצה, חרדל לסננו) מערב שבת(שמסננת שנת� בה , י"פסק את המשנה והגמרא וכפרוש הראשו� ברש – מחבר

ושניה� לא נאכלי� מיד אלא לגוו� , שהחלבו� והחלמו� ה� מי� אחד ואי� כא� בורר, ז"והסביר הט .יורד למטה ע	 החרדל והחלבו� נשאר למעלה

  .ולכ� אי� כא� בורר כלל, את החרדל

אבל א	 עושי	 אותו כדי לאכול , מ לתק� את החרדל"כל מה שאמרנו שהחלבו� והחלמו� שניה	 אוכלי	 זה כשנות� את הביצה ע – לבוש, ח"ב

�א "והמג )ג"עיי� לעיל ס. (ומר שהחלמו� והחלבו� שני מיני	 ה	וצרי� ל. החלבו� שאינו רוצה לאוכלו עכשיו נחשב כפסולת והוי בורר, את החלמו

  .כי אינו ראוי להיאכל כ�, ולכ� הסביר שהחלבו� נקרא פסולת, )מ"ג בש	 המ"עיי� לעיל ס(וכתב שזה נחשב כמי� אחד  ,חלק על זה

אוכל מתו$ פסולת בידו כדי לאוכלו  שאז זה כבורר, כ לוקח את החלמו� בידו לאוכלו מיד"אא, ח והלבוש"ב פסק להחמיר כדעת הב"והמ

  .לאלתר

  

  'סעי� טז

כי , אי� זה בורר, פ שהתולעי	 נשארות במפה והוי כבורר פסולת מתו� אוכל"ואע, מותר לשתות אות	 דר� מפה, מי	 שיש בה	 תולעי	 – ש"רא

אבל א	 בשעת שתיה מעכב את הפסולת , כהכ שזהו דר� המלא"לא שיי� בורר ומשמר אלא במתק� העניי� קוד	 אכילה ושתיה שיהיה ראוי לאח

  .אי� זה מלאכה ומותר, שלא יכנס לפיו

�כי ה	 ראויי	 לאכילה והוי כבורר אוכל מתו� , פשוט שמותר, אבל א	 היו במי	 קשי	 וקמחי	, כל זה בתולעי	 שאסור לשתות	 – בית יוס

שכיו� שהמפה לא נשרית במי	 , ויש לתר&? המפה ויעבור על מלב� אלא מצד שמא יסחט את, הרי יש לאסור לא מצד בורר, ולכאורה קשה .אוכל

  .לא יבוא לידי סחיטה, אלא דבר מועט מהבגד כדי הנחת פיו

  .כי אז עלול להגיע לידי סחיטה, מ לא ישתמש בבגד שהוא לובש"שמ, ב"וכתב המ .ש"פסק כרא – מחבר

, *"י אבולעפיה מותר לברור בפיו בשעת האכילה ולמהריט"שלמהר, *"ריטי אבולעפיה ומה"ד לגבי ברירת עצמות מחלוקת מהר"ע בזה בס"וע[

  ]ש"ע, ע כא� אסור"ש והשו,הרא

ורק ביי� ושארי משקי	 יהיה מותר שאי� , כ ג	 כא� יהיה אסור"וא, )ת"ר( יש דעה שהחמירה שבמי	 שרייתו זהו כיבוסו, ט"שב ס' בס – ב"מ

כי לא מתכוו� לכיבוס אלא  ב הכריע שבשעת הדחק אפשר להקל"והמ, האוסרי	 ש	 במי	 התיר א� לדעת ר"והא. י שריית	"המפה מתבלנת ע

  .לסנ� את התולעי	

  

  ?הא� נחשב בורר, שקית תה מהכוס בשבתחרקי� או הוצאת 
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ר ברירה שיי� רק בדבר מעורב שיש לפשפש ולברו. התיר להסיר צרעה מ� הכוס בשבת מטע	 שאי� ברירה בלח – &"באר היטב בש� מהריט

  .מותר, אבל כא� כשהצרעה צפה ומבוררת כבר, אותו

  .ולכ� מוציא את הצרעה יחד ע	 קצת מהמשקה, וכתב שהוצאת זבובי	 היא כבורר פסולת מתו� אוכל, חלק עליו – ב"מ, ז"ט

ל בדבר המבורר אב, * זה בחרקי	 שטבועי	 בתו� המי	 או היי�"ז על מהריט"כל מה שחלק הט – כ"שש, )שיט' ז ס"ה ט"נג ד' ס( א"חזו

  .ואי� זה בורר כלל, מותר להוציא אותה כמו שהיא בי� ביד ובי� בכלי, לגמרי כגו� ביצה במי	

�  .י כ� ע	 מעט משקה"והרוצה להחמיר יעשה זאת ע, לפי זה מותר להוציא את שקית התה מהכוס בשבת –) כז' ס( ילקוט יוס

ועל כ� כתב , ומשאיר אותה לטפט� על הכוס וברירה בכלי אסורה אפילו לאלתרחשש לברירה כאשר מוציא את השקית  –) נח' ג ס"פ( כ"שש

�ולכ� אפשר יהיה להקל ג	 , אינו ככלי של ברירה, ובהערה כתב שכלי המיוחד לברור לצור� מיידי בלבד. שנכו� להוציא את השקית בעזרת כ

  .כאשר טיפות מטפטפות על הכוס

  

  'סעי� יז

  )פ תוספתא"ע. (תולדת בורר הוא )הוצאת החמאה מהחלב( כי מחב*, אגוזי	 שנתנ	 לדבש בידואסור לחב* שומשומי� ו – �"רמב

נותני	 שומשמי	 ואגוזי	 לדבש ובלבד שלא , ובלבד שלא יגבל, נותני	 מי	 לתו� קמח קלי: "דבריו נסמכי	 על התוספתא – מגיד משנה

  ...".יגבל

	 כתב את דעת עצמו ולא "שייתכ� שהרמב, א"ומתר& המג? א משו	 בוררשהאיסור הוא משו	 מגבל ול, כ"שמשמע א, א"והקשה המג

  .ודברי המגיד משנה צריכי� עיו�, מהתוספתא

  

  .	"פסק כרמב – מחבר

שכל המדבק חלקי	 , חו* מבורר עבר ג	 על בונה, י שהעמיד חלב במקו	 ח	 או שלקח קו	 ועשה גבינה"ע א	 עשה גבינה בשבת – מג� אברה�

  .בונהכוא הרי ה, לחלק אחד

  .האיסור כא� של חיבו* הוא משו	 לש ולא רק משו	 בורר ולכ� אסור אפילו א	 עושה זאת לאלתר – משנה ברורה

  

  ?האם היורק בשבת והרוק מתפזר לכל רוח עובר משום זורה

  )ל בש	 אור זרוע"מהרי( .חייב משו	 זורה, והרוח מפזרת את הרוק, מי שיורק בשבת ברוח – פ הירושלמי"ע א"רמ

, וטיפה אחת הלכה לכא� וטיפה אחת לכא� וכ� מי ששפ$ מי� מועטי� מצלוחית. לכ� כיו� שאינו מתכוו�, לא ראינו מי שחושש לזה – א"רעק

  :והביא לכ� כמה הסברי	 אינו חייב משו	 זורה

 .סולתכ כא� במי	 שהכל פ"משא, כי זורה חייב כשמפריד פסולת מאוכל כמו בורר, השמיטוהו הפוסקי	 לירושלמי  .א

 .כ במי	 שאינ	 מגדולי קרקע ואי� בה	 איסור זורה"משא, ואד	 הוא מגדולי קרקע, זורה חייב בדבר שהוא גדולי קרקע  .ב

  .אבל ברוק אסור, במי	 זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה ומותר  .ג
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  כש' ס

  

  'א �סעי

יהודה ' ר. )גזרה שמא יסחט לכתחילה( וא	 יצאו מעצמ	 אסורי	, )מפרק תולדה דדש( אי� סוחטי	 את הפרות להוציא מה	 משקי	" – משנה

  ".וא	 למשקי	 היוצא מה	 אסור, )כי לא נוח לו במה שזב ואי� צור� לגזור( א	 לאוכלי	 היוצא מה	 מותר: אומר

). פ שהכניס	 לאוכלי	 אסור לסחוט אות	 בשבת"אע(יהודה לחכמי	 בזיתי	 וענבי	 ' מודה היה ר: מר שמואלאמר רב יהודה א" – גמרא

  )ונוח לו במשקה ועבר על דש בשבת(. יהיב דעתיה, )רוב� לסחיטה(כיו� שלסחיטה נינהו ? ט"מ

  )כלי	 נכנסו לאו, כי סו� סו�. (יהודה א� בזיתי	 וענבי	' חלוק היה ר: ועולא אמר רב

  .יהודה בזיתי	 וענבי	' ואי� הלכה כר, יהודה בשאר פרות' הלכה כר: ורבי יוחנ� אמר

שמותר לסחוט ( יהודה בשאר פרות' חכמי� לרומודי� , יהודה לחכמי	 בזיתי	 וענבי	' מודה היה ר: אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל

  .לכי תשכח: ל"א? יאלא במאי פליג, ל רבי ירמיה לרבי אבא"א. )אות	 כשהכניס� לאוכלי	

בי� לאוכל בי� , נבי� שמש$ מה� יי� והכניס�עזיתי� שמש$ מה� שמ� ו: דתניא, מסתברא בתותי� ורימוני� פליגי, אמר רב נחמ� בר יצחק

 היוצא, למשקי� ולסת�, היוצא מה� מותר, והכניס� לאוכלי�, תותי� שמש$ מה� מי� ורימוני� שמש$ מה� יי�. היוצא מה� אסור, למשקי�

  ...בי� לאוכלי� ובי� למשקי� היוצא מה� אסור: וחכמי� אומרי�. יהודה' דברי ר, מה� אסור

, דתניא סוחטי� בפגעי� ובפרישי� ובעוזרדי� ?דמודי ליה לרבי יהודה בשאר פרות מנל� רבנ�, יהודה דמודה לרבנ� בזיתי	 ובענבי	' אשכח� ר

ותהוי ? יהודה היא' דילמא ר, וממאי דרבנ� היא )ולכ� בשבת אסור, בחול( .	 ברימוני	ושל בית מנשיא בר מנח	 היו סוחטי, אבל לא ברימוני	

אפילו , אפילו לכתחילה, כיו� דלאו בני סחיטה נינהו, אלא מאי אית ל$ למימר? יצאו מעצמ	 סוחטי	 לכתחילה מי שמעת ליה, יהודה' נמי ר

  .מ"רבנ� היא ש מ"ש. כיו� דלאו בני סחיטה נינהו אפילו לכתחילה ,תימא רבנ�

אמר רב נחמ� הלכה ). כי רגילות הרימוני	 לסחיטה כמו זיתי	 וענבי	, ולכ� בשבת אסור, בחול( של בית מנשיא ב� מנח� היו סוחטי� ברימוני�

  ?מנשיא בר מנח	 הוי רובא דעלמא...?מנשיא בר מנח	 תנא הוא, ל רבא לרב נחמ�"א .כשל בית מנשיא בר מנח�

אלא ? והא לאו בני סחיטה נינהו. תרדי� שסחט� ונתנ� במקוה פוסלי	 את המקוה בשינוי מראה, דאמר רב חסדא, חסדא אלא היינו טעמא כדרב

  .נ כיו� דאחשבינהו הוה להו משקה"ה, מאי אית ל� למימר כיו� דאחשבינהו הוה להו משקה

". פוסל את המקוה בשינוי מראה, ממנו מקוה לכתחילה וכל דבר שאי� עושי	, מקוה לכתחילהממנו  משו	 דהוי דבר שאי� עושי	: פא אמררב פ

  :)קמד, :שבת קמג(

  

בי� תותי	 ורימוני	 ובי� שאר , בי� זיתי	 וענבי	, "אחשביה"כי , שו� פרי אי� לסחוט למשקהש, כתבו כרב חסדא – ק"סמ, תוספות, י"רש

מ למתק כמו "וברימוני	 אסור אפילו לסחוט ע, הפרי ומה שמותר בשאר פרות לסחוט זה רק למתק את, כי הלכה כמנשיא בר מנח	, פרות

אבל בשאר פרות מותר , )שא	 נתיר למתק רימוני	 יבוא לסחוט לש	 משקה(כי יש אחד שסוחט לש	 משקה , בזיתי	 וענבי	 שאסור לגמרי

  .ואי� חשש שיבוא לסחוט לש	 משקה, מ למתק"לסחוט ע

וא	 יצאו , אסור לסחוט בשבת זיתי� וענבי�: ל"היוצא מכל הנ – טור, כלבו, רבנו יונה ,ג"סמ, א"ריטב, א"רשב, �"רמב, ש"רא, �"רמב, �"רי

א	 זה לאוכל מותר וא	 זה למשקה , וא	 יצאו מעצמ	, אסור לסחוט בשבת תותי� ורימוני�. מעצמ	 אסורי	 גזרה שמא יסחט לכתחילה

  .ות	 בשבת לכתחילה לדברי הכלסוחטי	 א ושאר פרות, )שיא ב� מנח	נכי הלכה כבי מ(אסור כרבי יהודה 

  ?"אחשביה"שמשמע שאסור לסחוט שו	 פרי למימיו משו	 ד, � את דברי רב חסדא בגמרא"אי� יתר* הרי, ויש להקשות

� סובר כתרוצו של רב פפא ולא כרב חסדא"הרי – בית יוס�פ ה"� ע"הסבר הרי , �לא מספיק כדי להגדירו כמשקה שרגילותו " אחשביה"ולכ

י "שמה שפרשו רש, וכתב עוד .פ הבית יוס� להלכה"וכ. לכ� אי� הלכה כמנשיא בר מנח	. למימיו לסחוט אותו בשבת � מותרלסחיטה ולכ

ששאר פרות מותר , אבל להלכה ג� ה� יסכימו כרב פפא, היינו לפי התרו& של רב חסדא, הכוונה למתק הפרי" סוחטי� בפגעי�"ותוספות ש

וכי מנשיא בר מנח	 ה	 רוב העול	 שסוברי	 כמות	 לא לסחוט תותי	 , הדרא קושית הגמרא לדוכתא, האלא שלפי ז .לסחוט אפילו למימיה�

  .ונקט את מנשיא בר מנח	 כדוגמא בלבד, שעוד היו סוחטי	 תותי	 ורימוני	, י"ומתר& הב? ורימוני	

� אי� לפסוק כרב נחמ� שאמר "לפי הרי ,כ"או! ואמר שאי� לנו כח לתר* תרוצי	 שלא נאמרו בגמרא, ז דחה את תרוצו של הבית יוס�"הט

  .שהלכה כמנשיא בר מנח	

כ� ג	 , גזרה משו	 שאר פרות, י רימוני	 חמורי	 משאר פרות שאסור לסוחט	 ג	 כשרוצה למתק בלבד"כמו שלרש – ז"� לפי הט"הסבר הרי

מ עיקר כוונתו ליהנות "מ, שנהנה מהמשקה פ"ואע, אלא שבשאר פרות מ� הסת� הוא מתכוו� למתק, � רימוני	 חמורי	 משאר פרות"לרי

הכרע בדבר ולכ� לסחוט לכתחילה אסור וא� יצאו  וזיתי� וענבי� סתמ� למשקי� ולכ� אסור לסוחט� ובתותי� ורימוני� אי�, מהמיתוק

ונפלו 'ולא " נ� במקוהונת: "וזוהי כוונתו כשאמר, וזהו כרב חסדא, א� יסחט שאר פרות ויכוו� למשקה יהיה אסור, אבל באמת. מעצמ� מותר

� והרמב"ק לרי"י והסמ"כ אי� חילוק כלל בי� רש"וא. והיינו שנתנ� בכוונה לש	 משקה ולכ� זה פסול כי אחשבינהו', למקוה"	.  

� כמו שבאר בבית יוס�"וקיי	 את שיטת הרי, ו"שהמחבר התיר לסחוט לימוני	 בס, והוכחה לכ�, ז"הארי$ לדחות את דברי הט – באור הלכה ,

בטלה דעתו , ג	 א	 אחד החשיב אותו וסחט אותו למימיו, א שבשאר פירות"א והריטב"הרשב, �"פ הרמב"י על הגמרא תר* ע"ואת קושית הב

  .אצל כל אד	
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  ?אלו פירות סחיטתם אסורה מהתורה ואלו מדרבנן

  .)שבת קמה". (בדדבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתי	 וענבי	 בל: אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא

  .אבל שאר פרות אי� דרכ	 בדריסה כ� ולכ� פטור אבל אסור, כי רק זה מלאכה – י"רש

  .רק שמ� ויי� נקראי	 משקי	 – �"ר

  .כי פרות שאי� דרכ	 בדריסה אינ� מוגדרי	 כמשקה, �"י לר"אי� מחלוקת בי� רש –) ק טז"ס( אגלי טל

  

  הלכה

  :פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

ומכיו� שקיימי	  גזרה שמא יסחט לכתחילה וא	 יצאו מעצמ	 אסורי	 אפילו היו עומדי	 לאכילה ,אסור לסחט	 זיתי� וענבי� .1

 )יהודה מודה בזה' כשמואל שרבגמרא ו. (לסחיטה נוח לו במשקה שזב ושמא ימל� עליה	 לסחיטה

 יצאו מעצמ	 ועומדי	 לאכילה מותרי	 וא	, כמו בני מנשיא בר מנח	 שהיו סוחטי	 לצור� המשקה, אסור לסחט	 תותי� ורימוני� .2

  .שאי� לגזור שמא יסחט, )יהודה וחכמי	 שמודי	 לו' כר(

 .שכעומדי	 למשקה ה	 כל עוד שלא נתכוו� לאכילה, אסור, א	 לא התכוו� בעת קבוצו לא לאכילה ולא למשקה – ב"מ

  .בה	 למשקי	 ונחשב כמפריד אוכל מאוכלכי עומדי	 לאכילה וא� אחד לא רוצה להשתמש , מותר לסחוט אות� שאר כל הפירות .3

  .אסור, אבל במכוו� להוציא מה	 משקה לצור� המשקה, שמ� הסת	 זה למתק, מה שמותר לסחוט שאר פרות זה בסתמא – ז"ט, ח"ב

הוכיח שרוב המוחלט של הראשוני� התירו לסחוט בשאר פירות אפילו כשסוחט� למשקה ואי� לחוש לדעת  – באור הלכה

  .וכ$ הלכה, י ותוספות מודי� בזה"ה ג� שלפי תרו& רב פפא ג� רשמ, המחמירי�

  

  פרות אחרים כדי לשתות את המיץ שלהםולימונים סחיטת 

  .כי דומי	 לרימוני	, אסור לסחוט לימוני	 או תפוחי	 שמוציאי	 מה	 יי� – ר יאשיה"שבלי הלקט בש� הר

  .ילו בקערה ללא אוכלפומותר א, כי אי� דרכ	 בסחיטה, י	מותר לסחוט לימונ – ר בנימי�"ר יהודה ב"שבלי הלקט בש� הר

ולכ� זה לא דומה לתותי	 ואסר ברימוני	 אפילו  ,התיר לסחוט לימוני	 כי אי� דר� לסחוט לימוני	 לצור� משקה אלא לצור� אוכל – ש"רא

ולכ� ששותי	 , כי ישר בסחיטת	 זה מתערבב ,זה מותר, ומה שבמצרי	 נהגו לסחוט לימוני	 למי	 ע	 סוכר( .כ יש בו סכנה"אא, לצור� חולה

  )זה אסור, כ"או שמערבבי	 אותו אח, את המי* בפני עצמו

�ולא . כמו שבזמ� התלמוד היו עושי	 יי� מתפוחי	, דינו כתותי� ורימוני�, כל פרי שנוהגי� לסחוט אותו לצור$ משקה, באופ� כללי – בית יוס

אסור לסוחטו כמו , א� ידוע לנו שבאיזשהו מקו� סוחטי� אותו למימיו, לסחוט אותו פרי למימיואלא אפילו א� רוב העול� אי� נוהגי� , עוד

  )זה מחייב את כול	, אבל א	 מקו	 מסוי	 נוהג כ�, זה כי הוא היה אד	 אחד, ומה שהקשו שמנשיא בר מנח	 הוא יחידי( .תותי� ורימוני�

  .בל א� זה לרפואה מותר לסוחטוא, וכל זה כשסוחטי� אותו למימיו להסיר צמא או לתענוג

  

כמו מנשיא בר מנח	 שהיה סוחט ( דינו כתותי	 ורימוני	, מחמת צמא או תענוג כדי לשתותוא	 נהגו באיזה מקו	 לסחוט פרי  – א"רמ

כל העול	 מקו	 אסור במוליכי	 את הפרי ממקו	 ל א	, ב שלפי זה"והדגיש המ. )י"ב(אי� לחוש , אבל א	 נסחט לרפואה בלבד, )ברימוני	

  .כדעת הבית יוס�, לסחוט

אסור , שא	 נודע לנו באיזה מקו	 שנהגו לסוחטו למשקה ואפילו נוהגי	 בזה מקצת בני אד	 ולא עיר שלמה, א"הוסי� על הרמ – מג� אברה�

לכ� אסור , כל אד� בטלה דעתו אצל, ה"אבל בלא, רות כאלו לכל העול	 היו סוחטי	 אות	יא	 היו פ וכל זה רק. מחמת זה לסחוט בכל מקו	

  .היו סוחטי� אות�, כי א� היו אות� לכול�, לסחוט אגסי�

  .כי רגילי	 לעשות מה	 משקה, תפוחי	 כיו	 אסור לסחוט – ל"באה, ב"מ

  .ונחשבי	 כשאר פרות, כיו� שאי� דר� כלל לסחוט אות	 לצור� משקה, שמותר לסחוט לימוני	) א"לעיל הובא בס(ש "פסק כרא –) ו"ס( מחבר

  

  ציצת פירותמ

ומי שנות� בשר במרק או שורה פתו ביי� ומחזירו לפיו ומוצ* , אסור לסחוט בשר הנבלע בו מרק – אליעזר ממי&' בש� ר הגהות מיימוניות

  .ולכ� אסור ג	 למצות קני סוכר .ש שאסור למצו* ענבי	 בפיו"המשקי	 אסור ויש כא� חשש קרב� חטאת וכ

זה לא חמור מסת	 פירות , וג	 א	 כ�, במציצת בשר ופת או מוצ& בפיו משקה מפירות דר$ סחיטה כללאי�  – ר בנימי�"שבלי הלקט בש� הר

 הרי הוא נידו� כאוכל, וג	 א	 מתכוו� למשקה .אי� בו חשיבות המשקה שנמצא בפיו, וג	 בזיתי	 וענבי	, שאי� חשיבות למשקה היוצא מה	

  .בשבת ולכ� מותר למצו* קני סוכר .ובטלה דעתו אצל כל אד	

  .שאוסר בזה מ"א את הגה"והביא כי, פסק כשבלי הלקט שמותר למצו* כל פרי בשבת – א"רמ

כי דר� כל , מ ש	 יניקה מ� הבהמה אינה שינוי גמור"מ, ג"שכח סל' פ שאסור לינוק מ� הבהמה בשבת אפילו בפיו כדלקמ� בס"שאע, ב"וכתב המ

  .ות בפיו ולכ� לא גזרו באופ� זהכ כא� שאי� דר� סחיטה כלל בפיר"משא, בעל חי לינוק
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ומה שיש להחמיר . ובשאר דברי	 אי� להחמיר, שבזיתי	 וענבי	 יש להחמיר כדעה השניה כי סחיטת	 מהתורה אסורה האליה רבה כתב – ב"מ

פרי לפיו ומוצ* א	 מכניס את האבל , בזיתי	 וענבי	 זה רק כשזה דר� יניקה בלבד כלומר שמוצ* ומשלי� החרצני	 ואינו משימ	 בתו� פיו

  .ע מותר"לכו, שא	 בורר בפיו תו� כדי אכילה, ואי� הבדל בי� זה לבורר, אפילו בזיתי	 וענבי	 מותר, רצני	המשקה ומשלי� הח

  

א� יזהר מלסוחטה וג	 לא יכוו� , מותר לחתו� אשכולית לארכה ולרחבה ולאוכלה בכפית –) יב' ה סע"פ( כ"שש: אכילת אשכולית בעזרת כפית

ג שזהו "ומותר אע, זוהי סחיטה כלאחר יד, כי כשהפרי נסחט בשעת האכילה, ואפילו יסחט זהו איסור דרבנ�. למי* בשעה שהוא אוכלדוקא 

  .והוא שהמי* נשאר מעורב בפרי ולא מופרש בנפרד ואי� זה משו	 סחיטה, והביא טע	 נוס� להתיר. פסיק רישיה

  

  'סעי� ב

, גיגית מלאה ענבי	 שבועטי	 אות	 במקלות. התרסקו מערב שבת מותרי	 המשקי	 היוצאי	 מה�א	  – מרדכי, ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

�שכל יי� ויי� שיוצא בשבת מ� הענבי	 מתבטל ביי� , מותר, וא	 היה בגיגית יי� צלול מערב שבת. אי� זה נקרא התרסקו ואסור היי� היוצא מה

  .שיצא מערב שבת

�וכא� האיסור , כי זה שיי� רק כשהאיסור ניכר קוד	 בעי�, שלא בטל אפילו באל�" ש"ש לו מתירי	 למוצדבר שי"אי� כא� בעיה של  – בית יוס

  .ואינו ניכר, ש"נופל מיד לתו� היי� שבגיגית מער

מ על "ולכ� לא יעבור בכ[ כי יזוב המשקה מאליו, משקי� היוצאי	 מה	 מותרי	, ש"פסק כראשוני	 שזיתי	 וענבי	 שהתרסקו מער – מחבר

כי , מותר, א	 יש יי� בגיגית שהענבי	 בתוכה, ואפילו א	 לא התרסקו .]ולכ� לא גזרו על משקי	 היוצאי	, ויתחייב חטאת )י"רש(יסור סחיטה א

  .היי� היוצא מ� הענבי	 מתבטל ביי� שבגיגית

כ מותרי	 "ובר שבמחוסר דיכה גכי הוא ס', יפה'אבל המחבר השמיט מילת , ומשמע שנדו� היטב' התרסקו יפה'בטור כתב ש – באור הלכה

  .תנב' ל שצרי$ שיהיה נידו$ היטב כשיטת הטור וספר התרומה בס"והלכה פסק הבאה. המשקי	 היוצאי	

ט שמותר לתת אותו בתו� כוס והוא מפשיר "מותר לתת ענבי	 בתו� היי� שיתבקעו מאליה	 ויוציאו יינ	 כמו בשלג בס – ב"פ המ"וכ ח"ב

  .מאליו ואי� זה נולד

  .דמותו כלל לדי� שלג וברד כדלקמ�ואי� ל, חלק עליו ואסר זאת – ז"ט

  

  'סעי� ג

כיו� שרסק� , מותר למשו� מה	 ולשתות, ענבי	 שדרכ	 והוציא היי� מה	 ונת� עליה	 מי	 לעשות תמד – מרדכי, ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

  .והיי� תכ� מתבטל במי�, מבעוד יו�

  .פסק כראשוני	 – מחבר

  

  'ז�'ו� 'ה� 'ד סעיפי	

, מדברי רבנו נלמד: אמר רב חסדא. לתו� הקדרה אבל לא לתו� הקערה אשכול של ענבי�סוחט אד	 : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  :)שבת קמד". (אוכל הוא, א קסבר משקה הבא לאוכלאלמ. חולב אד	 עז לתו� הקדרה אבל לא לתו� הקערה

לא מוכח שזה , אבל בקערה .ונחשב כמפריד אוכל מאוכל, ואי� זה דר� מפרק, לתיקו� המאכלכי מוכח שזה , לתו� הקדרה מותר – �"רי, י"רש

  .לאוכל ולכ� נחשב כמפרק תולדה דדש

גזרה ( למימיה� פטור אבל אסור, )כי לא צרי� למשקה( מותר) לאכולמ "ע(לגופ� : אמר רב, שסחט�) וחומ* �ירק כבוש ביי( כבשי�" – גמרא

. למימיה� פטור אבל אסור ,אחד זה ואחד זה לגופ� מותר :ושמואל אמר. בי� לגופ� ובי� למימיה� מותר) כול� אוכל(שלקות ו, )שו	 זיתי	 וענבי	מ

  .למימיה� חייב חטאת, אחד כבשי	 ואחד שלקות לגופ� מותר: רבי יוחנ� אמר

  

  ?ט לשבת"האם יש חילוק בין יו

ומדובר בזיתי	 וענבי	 " אי� סוחטי	 את הפרות להוציא מה� משקי�"ת כתוב שכי בשב, ט ולא בשבת"כל ההלכה הזו נאמרה רק ביו – ג"בה

  .ט מותר לסחוט את הזיתי	 והענבי	 לקדרת מאכל בלבד"ורק ביו, שבי� למשקי� ובי� לאוכלי	 אסור

ומה שדייק . כל ומותרכי אשכול ענבי	 ראוי לאכילה בשבת והוי כמפרק אוכל מאו, דברי שמואל עוסקי� ג� בשבת –  תוספות, �"רמב, �"רי

אבל בשבת שאסור , כילה ונחשב כמפרק אוכל מתו� אוכלט הבהמה חזיא לא"שביו, ט"רב חסדא לגבי חולב אד	 עז לתו� הקדרה מדברי	 ביו

  .נחשב כבורר אוכל מתו� פסולת ואסור, לשחוט את הבהמה

ולקערה פטור אבל , ולמימיה� לקדרה מותר, ערה ובי� לקדרהשלגופ� מותר בי� לק� כרב ושמואל שה� רבי� "פסק הרי, ולגבי כבשי� ושלקות

  .אסור מדרבנ�

אי� הלכה כלל כשמואל מהגמרא בהמש� כדיוק אבל הארי� להוכיח ש, ט"� את דברי שמואל שמדברי	 ג	 בשבת וג	 ביו"פרש כרי – רבנו חננאל

נחשב כסוחט זיתי� יוחנ� ש' פסק כרוא� סחט למימיה� , קערהיוחנ� שאסור לסחוט כבשי	 ושלקות למימיה� ואי� חילוק בי� לקדרה ובי� ל' ר

  .ש לחלוב אותה"ט לינק בפיו מהבהמה וכ"שאסור ביו, ט הדבר אסור"ואפילו ביו .וזה נכו� אפילו א� סוחט לתו$ האוכל, וענבי� וחייב חטאת
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ולא מדבר כלל על סחיטת כבשי	 לתו�  ל ורב חסדאיוחנ� לא חולק על שמוא' והוכיח שר, אוד לדחות את כל דברי רבנו חננאל� הארי$ מ"הרי

  .ואי� דבריו של יחיד במקו� שני�, יוחנ� ואמרו שלא חייב חטאת' מה ג� שרב ושמואל ש� חלקו על ר, אוכל

  .המחמיר תבוא עליו ברכהוסיכ� ש ,כתב את כל הדעות – ש"רא

  

  ולימונים לתוך אוכל רימונים, )ענבים לא בשלים( סחיטת בוסר

י שלימוני	 מותר "פ הב"וכ .ר לסחוט אשכול ענבי	 לתו� הקדרהכמו שמות, התיר לסחוט בוסר ולימוני	 לתו� האוכל – ר יוס�"ש� הרג ב"סמ

  .לסחוט לתבשיל

  .והוי כבורר פסולת מתו� אוכל, אבל בוסר לא ראוי לאכילה, כי אשכול ענבי	 ראוי לאכילה, אסר בבוסר – ת"ר

  ]ח שאסור לסחוט כלל אפילו לתו� אוכלי	"חשש לשיטת הר[ .א עליו ברכהשהמחמיר בבוסר תבוכתב  – ש"רא

  

  מחבר

שמותר לסחוט בשבת אשכול ענבי	 לתו� הקדרה שיש בה תבשיל כדי לתק� את  ,	 וכתוספות"וכרמב, פסק את הגמרא וכשמואל .1

כי צרי� שיתנו ממש , כ לאוכל אסור"ואפילו דעתו ליתנו אח, אסור ,א	 אי� בה אוכלאבל , כי זה נחשב כמשקה הבא לאוכל, האוכל

  )ב"מ. (ז פטור אבל אסור"אמנ	 לרדב, ג יש חיוב חטאת בזה"ולסמ, שיהיה כמפריד אוכל מאוכל, לאוכל

  .ולכ� כא� אסור, שאוסר לסחוט כל דבר לצור� מימיו אפילו נותנו לאוכל, ז את רבנו חננאל"א הביא בסו� ס"רמע "שוה

  .ש"ה תבוא עליו הברכה כדברי הראאבל המחמיר בז, ע וכרוב הפוסקי	"ל כשומצד הדי� יש להק – משנה ברורה

שאסור לסחוט אותו לקדרה אפילו א	 דעתו לית� ש	 , ה תותי	 ורימוני	 וכל דבר שרגילי	 לסחוט אותו למשקה"ה – שער הציו�

 .תרשאסור לסחוט תפוזי� לקדרה אבל לתו$ אוכל מו) ד"ה ס"פ(כ "לפי זה פסק השש. כ אוכל"אח

ונחשב כבורר פסולת מתו� , כי אינו ראוי למאכל, ה בוסר שמותר לסוחטו לתו� אוכל ורבנו ת	 אוסר"ר יוס� שה"א את הר"הביא כי .2

  .אוכל

  .ה שאר פרות שאינ	 ראויי	 לאכילה שאסור לסחוט אות	 למימיה�"ה – א"מג

  :הדי� כשרוצה לאכול לאלתר את המאכל שאליו סוחט את הבוסר

כי מדובר כא� בבורר אוכל , מותר, את המאכל שסוחט לתוכו את הבוסר א	 רוצה לאכול לאלתר – אליה רבה, עלת שבת, ז"ט

  .מ לאכול לאלתר"ע, ביד, מפסולת

, א בעני� אחר"כ בסוחט שדר� ברירתו הוא וא"משא, זה מפני שאי� דר� ברירה באוכל מתו� פסולת, מה שמותר בבורר רגיל – א"מג

�  .כי לא התירו לעשות מלאכה כדי לאכול לאלתר, זה אסור ולכ

לכתחילה נכו� לכ� . ובזה לא מתירי	 אפילו לאלתר, כי כשנוטל האוכל נחשב כדש, עוד אפשר לסתור את המתירי	 – ל"באה, ב"מ

 .לי	אי� למחות ביד המק, י הדחק"א� א	 הבוסר ראוי להיאכל ע, ]ה לכל פרי שאינו ראוי למאכל"וה[ א"להחמיר כדעת המג

ונחשבי	 , כיו� שאי� דר� כלל לסחוט אות	 לצור� משקה, חוט לימוני	שמותר לס) ש באריכות"ע א"לעיל הובא בס( ש"פסק כרא .3

  .כשאר פרות

  .כי אי� דר� לסחט	 למשקה אלא לתק� את האוכל, ואפילו סחט	 למשקה – ב"מ

כי עכשיו ה	 דומי	 לתותי	 ורימוני	 שדר� , משקהע א	 מותר לסחט	 ל"צ, בימינו שידוע שממלאי	 חביות במי* לימו� – ב"מ

 ג סוכר"לכ� צרי� להיזהר לסחוט כיו	 לימוני	 דוקא ע. לסחט	 לכלי	 בפני עצמ	

, ושלקות) פרות וירקות המונחי	 בחומ* ומלח שלא ירקבו(שלסחוט כבשי	 , 	 פסקו כמותו"� והרמב"אל שהרימופסק כגמרא וכש .4

משו� מפריד (לקדרה מותר , ולמימיה�. )ואי� זה נחשב מפרק א	 לא צרי� למימיה�( י� בה אוכלאפילו לתו� הקערה שא מותרלגופ	 

  .ולקערה אסור) אוכל מאוכל

  .בי� לקערה ובי� לקדרה כשצרי$ למימיה�שאסור לסחוט כלל כבשי	 ושלקות א את רבנו חננאל "הביא כיו

אבל , אלא להכי� את החסה לאכילה, א זקוק למי	 היוצאי	 מה	כי ל, מותר לסחוט חסה ששטפו אותה לאכילה, לכ� – משנה ברורה

אלא , כי לא סוחט את החסה למימיה, זה מותר ג	 לרבנו חננאל( .כי רוב העול	 סוחטי	 אות	 למשקה, זיתי	 וענבי	 אסור בכל גווני

  )לתקנה לאכילה

בשאר פרות לא היה ש	 משקה עליו  – ל,באה, ב"מ, מג� אברה� ?אבל שאר פרות מותר, למה אסור לסחוט כבשי� ושלקות למימיה�

ובשאר פרות מותר . ושיי� בו ש	 סחיטה, אבל בשלקות וכבשי	 כבר היה ש	 משקה עליו קוד	, ונחשב כמפריד אוכל מאוכל, קוד	

 .כ בשאר פרות"משא, כי כבשי	 ושלקות דר� לסחט	, ח"ג	 לשיטת הר

  .ש"עושה כ� תבוא עליו ברכה כמו שכתב הראומי ש, טוב להחמיר כדעת רבנו חננאל – משנה ברורה

  

  'סעי� ח

יתיב  .אפילו לתו� הקערה ודג לצירו ,סוחט אד	 אשכול של ענבי	 לתו� הקדרה אבל לא לתו� הקערה :אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא

� משמיה דשמואל מתנינ� להאנ ,אתו� משמיה דרב מתניתו� ולא קשיא לכו :ל אביי לרב דימי"א .רב דימי וקאמר לה להא שמעתא �מי  :וקשיא ל

 ושלקות בי� לגופ� בי� ,למימיה� פטור אבל אסור ,אמר רב לגופ� מותר ,והאיתמר כבשי	 שסחט� ,לתו� הקערה' אמר שמואל דג לצירו אפי
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כלו כליותי (או ולא זר ל האלהי	 עיני ר"א ?למימיה� פטור אבל אסור ,ושמואל אמר אחד כבשי� ואחד שלקות לגופ� מותר ,למימיה� מותר

  .)שבת קמה". (ורב חייא בר אשי מרב ,זירא מרב חייא בר אשי' ור ,זירא' ירמיה מר' ור ,ירמיה שמיע לי' דר מפומיה) 'בחקי וגו

ולכ� א	 זה לקדרה מותר  ,מ היה עליה� ש� משקה קוד�"מ, אינ� משקה אלא אוכלפ ש"אעש, שלקות דומי	 לסוחט דג לצירו – י"רש

  .פטור אבל אסור מדרבנ� ולקערה

  .י ממשמעות הגמרא"פסק כרש – מחבר

אבל צירו של הדג ממש דינו כשאר משקי	 , שדינו כשלקות למימיה�, כל זה מדבר בחומ* שנתנו בו את הדג ובא לסחוט את החומ* – פרי מגדי�

  )דלא כרבנו חננאל(א "ל בס"שמותר לסחוט אות	 וכנ

  

  'יד�'יג�'יא�י�'סעי� ט

אבל נות� הוא לתו� הכוס או , )משו	 מוליד(לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו ) מרסקי	(ואי� מרקזי� :...ר"ת" – גמרא

  :)שבת נא". (לתו� הקערה ואינו חושש

וכל הזהיר , בידיוא שלא ירסק את הברד "כי א, לא ליטול בשלג ובברד, לכ� יש להיזהר בחור� כשנוטלי	 ידיי	 – רבנו ירוח�, ש"רא, תוספות

  .בכ� תבוא עליו ברכה

  ?לרסק ברד ושלג למה אסור

ומה שמותר ליתנו לתו$ הכוס או הקערה . לפי זה אסור להניח� בחמה או א� זבו מאליה� אסור לשתות� .משו	 מוליד – ספר התרומה, י"רש

  .זה מפני שמתבטל ביי� או במי� שבכוס ואינו ניכר, שמותר

להניח� בחמה או ליהנות  ולכ� מותר .�"וכ� נראה מהרמב, פרות העומדי	 למשקי	גזרה שמא יסחט  .2. המשו	 סר� מלאכ .1 – �"ר

שמותר ג	 לרסק	 ממש לתו� קערה שיש בה מי	 , בש� התוספתא �"� כתב בש� הרמב"והר .שלא נולד הוא, מהמשקי� שזבו מה� מאליה�

�  .כי מתערבבי	 מיד ואינו ניכר, או יי

�  .ומתירי	 א	 נפשר מעצמו, פוסקי	 חולקי	 על ספר התרומה בזהרוב ה – בית יוס

  

אבל לשבר קרח כדי , כל מה שאסור לרסק שלג וברד סת	 זה לחתיכות קטנות שאז יוצאי	 המשקי	 – ה"ראבי :חיתו$ ברד לחתיכות גדולות

  :מכמה סיבות, פ שניתזות חתיכות קטנות"ליטול המי	 מתחתיו מותר וכ� לשבר חתיכה ממנו אע

 .כי לא מרסקו כא� כדי שיזובו מימיו ומה שזב ה� מי	 מועטי	 ולא חשיבי .1

 .לא מתכוו� לכ� .2

 .המי	 המועטי	 הולכי	 לאיבוד .3

  

  מחבר

אבל מותר לתת אות	 לתו� הכוס של יי� או מי	 , כדי שיזובו מימיה	 לג והברד לא מרסקי	 לחתיכות דקותפסק כגמרא שאת הש .1

  .והוא נימוח מאליו ואינו חושש

� בש	 התוספתא שמותר אפילו לרסק	 לתו� הקערה שיש בה מי	 או יי�"א את הרמב"הביא כי – ב"מ.  

 )והסיבות לעיל ה"י בש	 ראבי"ב. (אבל לשבור חתיכה שלמה מותר, דוקא לחתיכות קטנות אסור – ב"מ, ז"ט

ולא אסרו בריסוק אלא א	 הוא עושה  ,שזו לא מלאכה כלל, א"הגרובאר . שמותר לשבר את הקרח כדי ליטול מי	 שתחתיו, ה"כראבי .2

  .כ בזה"משא, כדי שיזובו מימיו

  .כתב שבנהר או בבאר אסור משו	 חשש בני� וסתירה כי הוא מחובר לקרקע – א"מג

 .ולצור$ שבת יש להקל, הרבה אחרוני	 חולקי	 עליו וסוברי	 שש	 מי	 עליה	 ואי� שיי� בו בני� וסתירה – ב"מ

  )א"רעק –לכתחילה מותר לעשות כ� ( .חמה או כנגד המדורה ויפשרו מאליה	שמותר להניח	 ב, �"פסק כר .3

ה כא� יש "ה, �"ז שהחמיר לכתחילה מלהניח פשטידה ע	 רוטב ליד המדורה כשיטת הר"שיח סט' א בס"פ הרמ"ע – מג� אברה�

 ובדיעבד .ש באריכות"ע. להחמיר מצד בישול המי	

  .כדי שלא ירסק, � שלא יטול ידיו בשלג או ברדצרי� להיזהר בחורש, ש"כתב את התוספות והרא .4

  

  בחישת סוכר במשקה

כי המסת הסוכר לא הופכת , וא� לאוסרי	 יש להתיר, פשוט שמותר) תוספתא(למתירי	 לרסק שלג במי	  –) יד' ג סע"ח ח"או( ת רב פעלי�"שו

  רכה*והמחמיר תבוא עליו ב. ולכ� אי� כא� מעי� בריאת מי	 כמו בשלג וברד, אותו למי	

והרי זה דומה למניח קרח . ע"מותר לכו, אלא רק מנענעו כדי שימחה במהרה, א	 אינו מרסק בכ�, א� לשיטת הרב פעלי	 –) ק ס"ס( כ� החיי�

  .ע"שמותר לכו, שנימוח מאליו ומתערבב מיד, בתו� כוס ע	 משקה

. כ יש צור� גדול בכ�"אא, ת כדי שיהפכו לקוביות קרחטוב להימנע מלעשות זא –) ד"י ס"פ( כ"שש: נתינת מי� למקפיא כדי שיהפכו לקרח

וכתב , התיר לכתחילה –) מד' ג סע"פכ( מנוחת אהבה. א חלק על זה"א$ הגרשז, כתב שכא� כשהופ� מי	 לקרח זה ודאי נולד מישרי�דובב 

  .בידיי	 ולא דומה לריסוק השלג כי לא עושה מעשה, וג	 אי� בזה משו	 נולד, וגרע מגרמא, שאי� כא� משו	 בונה משו	 שאינו בידיי	
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  ג שלג"הטלת מי רגלים והילוך ע

  .חשב כאילו מהל� על השלג שזה מותרכי זה נ, מותר להטיל מי רגלי	 בשלג – � מרוטנבורג"מהר

  .ובהליכה זה ספק, י השת� השלג וודאי נימוח"כי ע, היה נזהר בזה – ש"רא

וכ� פסק ) א להיזהר בזה בימות החור� ולא ללכת כלל"א – ז"ט( .ג ברגליו ואינו חושש	 מרוטנבורג שמותר לדרוס על של"פסק כמהר – מחבר

כי ש	 זה בלא , ט שמניח ברד בחמה"ולא דמי לס(י מעשה "כי ודאי נימוח ע, ש היה נזהר בזה"אוהר, כמותו שמותר להטיל מי רגלי	 בשלג

  ).מעשה

  .א לא גזרו"יו� שהוא דבר שאכ – ז"ט. כי לא מתכוו� – א"גר ?למה מותר לדרוס על השלג

  .טוב להחמיר, א� אפשר בלא טורח, ז והאליה רבה פסקו להקל"פ שהט"אע – משנה ברורה

  

  'סעי� יב

  .לפי שהוא נימוח והוי נולד, אסור לשפש� הידיי	 במלח בשבת – ספר התרומה

  .פסק כספר התרומה – מחבר

  .כמו שלג וברד, וליטול ידיו מה	, אבל מותר להשלי� מלח לכוס מי	 – ז"ט

  

  :שטיפת ידיי� בסבו� מוצק בשבת

  .והוי נולד, ש בסבו� או בשאר חלב שנימוח על ידיו"פסק שאסור לרחו* ידיו במלח וכ –) י"שכו ס' ס( א"רמ

בו� ל לרסק שלג וברד זה משו	 גזרה שמא יסחט פירות למשקי	 אבל ס"כי מה שאסרו חז, יש מתירי	 בזה – מג� אברה� בש� שלטי גבורי�

  .וחלב לא עומדי	 למשקי	 ואי� טע	 לגזור בזה

  .ב"פ המ"וכ. ע אסור משו	 ממחק וממרח ויש לאסור"לכו, סבו� שלנו שהוא ר� – תפארת ישראל

  .וטוב להכינו מבעוד יו	, סבו� נוזלי לחלוטי� מותר לרחו* בו – ש"ערוה, ע"קצוש

  

� טוסעי'  

מאי : זירא' ל ר"א. רבה) גער בו(נזהיה . זיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומאח. זירא איקלעו לבי ריש גלותא' רבה ור" – גמרא

, הדר חזייה. הכא אולודי קא מוליד, )התחתו� מעמיד את חו	 העליו� שלא יתקרר(ל הת	 אוקומי קא מוקי	 "א? שנא ממיח	 על גבי מיח	

לסו� חזייה דקא . אמר ליה השתא חזית? אמאי, זירא' ל ר"א. נזהיה רבה. ויהאפומיה דכובא� ואנח נטלא עיל) סודר של ראש(דפרס דסתודר 

, בבגד על חבית א	 הוא שרוי או לא(הת	 לא קפיד עילויה : ל"א? )בגד שפורסי	 על גיגית(ל מאי שנא מפרונקא "א). סוחטו מהמי	(מעצר ליה 

  .)שבת מח". (הכא קפיד עילויה, )ולא יסחט אותו

כ "משא, ולכ� האד	 לא מקפיד א	 הוא יהיה רטוב או לא ואי� חשש שיבוא לסחוט אותו, שפרוס על חבית מיועד לכ�בגד  – �"רמב, י"רש

  .רטוב ולכ� אסור להרטיבו שמא יסחט ויתחייב משו	 מלב�בסת	 בגד שאד	 מקפיד שלא יהיה 

�  .סימ� אחדובכל זאת נכתבו ב, סחיטת בגדי	 אסורה משו	 מכבס וסחיטת פרות משו	 דש – בית יוס

, אבל בגד העשוי לפרוס מותר, שמא יבוא לידי סחיטה, ולית� על גביו הכלי שדולי	 בו, פ החבית"שאסור לפרוס סודר ע, פסק כגמרא – מחבר

  .מ שלא יעבור על חשש אוהל"ג לגבי איזו דר� מותר להניח את הבגד ע"שטו סי' ע בס"וע .שאינו חושש

  

  'סעי� טז

  .)אשבת קמ". (דילמא אתי לידי סחיטה, בפומא דשישא) מוכי� שסותמי	 בה	 פי הפ�(דוק איניש אודרא לא ליה: אמר רבא" – גמרא

  .משו	 סחיטה, בפי פ� שיש בו משקי	] ה כל דבר לח כגו� צמר גפ� או מטלית"וה(שאסור להדק מוכי� , כגמרא – מחבר

, פ שלא מתכוו� לכ�"ואע, יש כא� תולדת דש כמו סוחט זיתי	 וענבי	 ,וג	 מי שסובר שאי� ליבו� במי	, האיסור כא� הוא תולדת ליבו� – ב"מ

  .זהו פסיק רישיה

  

  'סעי� יז

  .)שבת קמג". (אי� מקנחי	 בו, וא	 לא, א	 יש לו עור בית אחיזה מקנחי	 בו, ספוג" – משנה

  .לא יסחט בי� אצבעותיווא	 יש לו בית אחיזה , כי כשאוחזו נסחט בי� אצבעותיו – �"רמב, י"רש

  .נחשב כאילו זה צלוחית מלאה מי	 שמריק ממנה, כיו� שיש לו בית אחיזה – ד"ראב

גזרה , כ יש לו בית אחיזה"אא, אי� מקנחי	 בו) ובטבעו ששואב המי	 והמשקי	 לתוכו, כמי� צמר הנעשה לחו� הי	(שספוג , כמשנה – מחבר

  כ].א שלא יסחט וזו טעות סופר"כי א, א גרס משו	 סחיטה"הגר[ט שמא יסח

שבגמרא כתוב שהטע	 , ועוד? ו"ונחשב כבגד המיועד לסתו	 פי חבית בסט, הרי הספוג עשוי לכ�, למה יש לגזור שמא יסחט, קשה – מג� אברה�

  .ע"וצ ?הוא משו	 פסיק רישיה ולא גזרה
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  'סעי� יח

, בההיא? אסור להדוקה ביומא טבא) החביתבגד שכורכי	 בברז (האי מסוכרייא דנזייתא : והאמר רב שימי בר חייא משמיה דרב..." – גמרא

 �� .שבת קיא". (מודה רבי שמעו� בפסיק רישיה ולא ימות: דאביי ורבא דאמרי תרוייהו, מודה) שסובר דבר שאי� מתכוו� מותר(אפילו רבי שמעו

  :)קיא

כי הוא לא , א שלא יסחט"פ שא"אע, תמותר לפתוח אותו בשב, בדופ� פקק של פשת� שפקקו בו את ברז החבית – � בש� רבי נת� בעל הערו$"ר

�כי בזה לא , ומותר לכתחילה, והרי הדבר הוא פסיק רישיה דלא ניחא ליה, והוא הול� לאיבוד, נהנה בסחיטה זו שאי� כלי תחתיה לקבל את היי

�נסחט לתו� הכלי ונהנה  כי המשקה, שאז זהו פסיק רישיה בראש החביתומה שאסרה הגמרא זה כאשר הפקק הוא סות	 נקב . מודה רבי שמעו

א� הראשוני	 האריכו בכמה , רבנו ירוח� הכריע כערו$. פ שלא מתכוו�"שזהו פסיק רישיה ואסור אע וניחא ליה ובזה מודה רבי שמעו� ,סחיטתו

  .מקומות לדחות את דברי הערו�

, איסור תורה כי זהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה פ שאי� בזה"שאע, וכתב שאסור בכל עני� אפילו א	 נופל היי� לאיבוד, חלק על הערו� – י"ר

  .ג וספר התרומה"פ הסמ"וכ. מ איסור דרבנ� יש כא�"מ

  .כמו ספוג שיש לו בית אחיזה, מותר, א	 הברז ארו� חו* לנעורת ואי� היד מגעת אל הנעורת, אפילו לדברי האוסרי	 – כלבו

אי� , וג	 מלב� אי� כא� שג	 א	 הפקק מתלב�? כאשר צרי� למשקי	 הנסחטי	 וכא� לא צרי� למשקי	, ולדה דדשהרי סחיטה היא ת, מדוע מחייב כא� � עדי� הארי$ להקשות"הר

  ?זה דר� ליבו� ומשו	 מה יתחייב

  .אבל איסור מדרבנ� יש כיו� שסוחט במשקי	 שדר� סחיטה בה	, שאכ� אי� כא� איסור מדאורייתא לפתוח את הפקק, �"ומתר& הר

  

  מחבר

א בלא "פ שא"אע הביא את הערו$ כיש מי שמתיר, שמוציאי	 בו את היי� ק של פשת� לסתו	 הנקב שבדופ� שלהחבית שפקקו בפק .1

ג "שאע, והביא את הראשוני� שחולקי�. שזהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה ומותר, והוא שלא יהיה תחתיו כלי לקבל את היי�, סחיטה

 .מ איסור דרבנ� יש כא�"מ, שלא ניחא ליה

ומותר כמו בספוג שיש לו בית , כאשר הברז ארו� חו* לנעורת ואי� היד מגעת לנעורת, רי הכלבו שהעול	 נוהגי	 התר בזההביא את דב .2

  .אחיזה

  .ה מותרואז ודאי יהי, אמנ	 טענה זו אפשר לגמג	 בה ולכ� יש להנהיג שלא יהיה כלי תחת החבית בשעה שפוקקי	 הנקב

, מעיקר הדי� פסק שלא כערו�, כלומר. ר דלא ניחא ליה"ברז ארו� וג	 פ: רתי לטיבותאכוונת המחבר להתיר פקיקת החבית בת – ז"ט

א ועוד "פ רעק"א� בשער הציו� דחה דבריו ע, ז להוכיח שמנהגינו כשיטת הערו�"ורצה הט. הקל, א� בצרו� סברה נוספת של הכלבו

  .אחרוני	

  

  'כ� 'סעי� יט

וכ� א	 יצא , כי זו תולדת צובע, פרות הצובעי	 לא יגע בידיו הצבועות בבגדיו או במפהא	 אוכל תותי	 או שאר  – בש� היראי� שבלי הלקט

  .כי אי� צביעה באוכלי	, אבל א	 צובע פתו במשקה הבא מהפרות מותר, ד	 מ� המכה אסור לתת עליה בגד

  מחבר

  .משו	 צובע כי אי� צביעה באוכלי	ואי� לחוש , מותר לתת כרכו	 בתבשיל .1

תחילה לעשות מראה אפילו א	 מכוו� לכשאי� להחמיר בזה , ג"כתב הפמו ,מותר לית� יי� אדו	 ביי� לב� ולהיפ� וכ� – משנה ברורה

מ אסור לעשות כ� כדי שיקנו ממנו או לצבוע שלא "שמ, ג"והוסי� הפמ .משמע שטוב להימנע אול� מהנשמת אד�, במאכל או במשקה

  .ובזה יש חשש חיוב חטאת, שוטבשביל אכילה כגו� שלא להניח צבע בצלוחית מי	 לקי

אבל צובע פתו , שהאוכל תותי	 או שאר פרות הצבועי	 צרי� להיזהר שלא יגע בבגדיו או במפה משו	 צובע, א את היראי�"הביא כי .2

  .כי אי� צביעה באוכלי	, במשקי	 מותר

  .סורא מיהא איכאאי, ג שמקלקל הוא"ואע, יח פסיק רישיה דלא ניחא ליה אסור' וכל זה לפוסקי	 בסע – א"גר

בש� חכ�  א הביא"אמנ� רעק .א כתב שאי� להקל בזה"אבל המג, כי זה דר� לכלו�, ז כתב שזו חומרא יתירה"הרדב – מג� אברה�

  .פשר בלא זהי אשיש לסמו� עליה	 איפה שא, ב"והכריע המ, ז"שיש דעות שהסכימו לרדב, צבי

כה שאשה לא תעביר סרק ' שג סע' ואי� להקשות מס, עה קיי	 בדבר שדרכו בכ�יכי איסור צב, בפניו ובידיו מותר לגעת – משנה ברורה

  .כי אשה דרכה בכ� להתיפות, על פניה משו	 שצובעת

  

  חליבה בשבת: נספח

וחכמי	 , דברי רבי אליעזר... שגג בשבת חייב חטאת, והמכבד והמרב* והרודה חלות דבש, החולב והמחב* והמגב� כגרוגרת: ר"ת" – גמרא

  .)שבת צה". (	 אחד זה ואחד זה אינ� אלא משו	 שבותאומרי

  .ולכ� ג	 חולב זהו שבות, חכמי	 חלקו על  הכל – �"רמב, רב האי גאו�
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חיה ועו� בכלל גידולי , כי בהמה, מפרק תולדה דדש – �"רמב ?משו� מה חייב. חולב חייב מהתורה – תוספות, י"רש, �"רמב, �"רי, ח"ר

 – י"תוספות בש� ר. שכשחולב ממחק את הדד, ממחק –) ה מפרק"ד: עג( ת"תוספות בש� ר, �"ר. )ק קז"ח סשכ' ס( ב"כ המ"וכ. קרקע ה	

  .קוצר –) ב"ז ה"שבת פ( ירושלמי. גוזז – אברה�' ש בר"ר. טוח� – יראי�. בורר – �"ר. ויש דישה א� בלא גידולי קרקע, משו	 דש

א שצרי� "וי. והחלב אסור בו ביו	 משו	 משקי	 שזבו, ח"משו	 צער בע, ב את הבהמהפסק שמותר לומר לגוי בשבת לחלו –) כ"שה ס' ס(מחבר 

  .לקנותו מהגוי בדבר מועט שלא יהיה כחולב למע� הישראל

  .טוב שיחלוב לתו� אוכל כדי שיהיה שבות דשבות – משנה ברורה, מג� אברה�

יש סוברי	 שחלב שהול� לאיבוד או : � כלי מאוס בצרו� כמה שיטות להקליכול הישראל לחלוב לתו, א	 אינו מוצא גוי לחלוב לו –) ד, נו( א"חזו

יש את שיטת , ועוד. הוי כמלאכה שאינה צריכה לגופה והוי שבות דשבות, ג	 כשחולב לאיבוד שאסור מדרבנ�, ועוד. על האר* אי� עליו ש	 מפרק

  .הוי שבות שלישי, יבודוא	 יאמר לגוי וישלי� לא, � שחולב כדרכו נחשב שבות"רב האי גאו� והרמב

  

  ג אוכל"האם מותר לחלוב ע

כי בשבת הבהמה לא ראויה , ולא בשבת, ט"ג אוכלי	 שמותר נאמר רק ביו"די� חליבה ע – א בש� הגאוני�"ש ורשב"רא, �"רמב, �"רי, ת"ר

  .לשחיטה והחלב הוא מוקצה

את הבהמה מתורת אוכל כי ראויה לגויי	 ולחולה וכ� ראויה  ג מאכל ואי� שחיטה מוציאה"א� בשבת מותר לחלוב ע – א"רשב, �"רמב, ה"רז

  .למחר

ולא יהיה מעט מאוד אוכל ושופ� את כל החלב , וצרי� שיתק� החלב את האוכל. תקה' ט בס"ג אוכל רק לגבי יו"פסק את התר חליבה ע – ע"שו

  .של הבהמה לש	

  .בשבת פטור אבל אסור –) ק עא"שה ס' ס( ב"מ
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  אכש' ס

  

  'א �סעי

, )שהסיח דעתו מה	, משו	 מוקצה( אי� מסתפק מה	 בשבת )לייבש	( הכניס� לעצי	 ,)מי� עשב( אזוב וקורנית, אהפחבילי :...תנו רבנ�" – גמרא

דברי , ומולל ואוכל ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה, )כדר� חול( ובלבד שלא יקטו	 בכלי, וקוט	 ביד ואוכל, למאכל בהמה מסתפק מה	 בשבת

ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדר� שהוא , ואוכל) מפר� השרביטי� להוציא הזרע שבתוכ�(מולל בראשי אצבעותיו , וחכמי	 אומרי	, רבי יהודה

  .)שבת קכח". (עושה בחול

  .ו"שיט ס' ע בס"וע. וכחכמי	 שמולל בראשי אצבעותיו פסק גמרא – מחבר

א מודה "שכא� בפאה ג	 הרמ, אבל כתב המחצית השקל, 	 שלא ימלול אפילו בראשי אצבעותיוו הביא את דעת המחמירי"שיט ס' בס –א "רמ

  .שיש להקל

  .סת	 הכנסה נחשבת למאכל בהמה – מג� אברה�

  

  'סעי� ב

מרובה  והלא הוא הילמי בי�: ר יוסי"א. אבל עושה הוא את מי המלח וטובל בה� את פתו ונות� לתו� התבשיל, אי� עושי	 הילמי בשבת" – שנהמ

אבל בלא זה נראה , שהשמ� מונע מהלח להתערב ע	 המי	 ולהיות מי מלח עזי	(נות� שמ� לכתחילה : ואלו ה� מי מלח המותרי	! ובי� מועט

  :)קח�.שבת קח". (לתו� המי	 או לתו� הכוס) כמעבד

שאמר (יוסי ' ר: איבעיא להו...מלח מועטי	 אבל עושה הוא מי, אי� עושי� מי מלח מרובי�: ק"ר יהודה אמר שמואל ה"א? מאי קאמר" – גמרא

  :)שבת קח". (...יוחנ� לאסור' וכ� אמר ר, לאסור: אלא אמר רבה...יוסי אוסר' מדלא קתני ר: אמר רב יהודה? לאסור או להתיר) ששניה	 שוי	

  .הלכה כחכמי	 – ש"רא, �"רמב, �"רי

  

. כל שהביצה צפה בה�: רבה ורב יוס� בר אבא דאמרי תרוייהו? אי מי מלח עזי�מ. אי� עושי� מי מלח עזי�: תני רבי יהודה בר חביבא" – גמרא

  :)שבת קח". (ר אבהו למורייסא של דגי	"א? תרי תילתא מילחא ותילתא מיא למאי עבדא לה: אמר אביי? וכמה

כי מרובי	 אסור אפילו בלא (סור ואפילו מועטי	 א, ונראה ככובש כבשי	, כי מלח כזה עושי	 לזמ� מרובה לכבוש בו דגי	, אסור – �"רמב

  ).עזי	

  

  מחבר

ביחד לתת  ההרב )א"מג – כגו� יי� וחומ* שאסור לערב	 במלח ה בכל המשקי	"ה( שאי� עושי	 מי מלח, פסק כמשנה וכחכמי	 .1

כי אי� , ואיסור זה הוא מדרבנ�, שהמלח מקיימו, עיבוד העור( כי דומה למעבד )כבשי	(לירקות שכובשי	 אות	 במלח כדי להתקיי	 

 ).ב"מ –עיבוד באכלי	 מהתורה 

  .מותר לעשות מעט לתו� התבשיל .2

  .מותר ג	 להכי� מי מלח מעט לטבול בה	 את פתו או לשפו� על נתחי עו� או דג צלוי – ב"מ

�"ר. (כל מה שמותר כא� לתת מעט מלח למי	 זה רק לצור� טיבול אותה הסעודה ולא לסעודה אחרת – מג� אברה�(  

  .מ אסור לעשות זאת לצור� יו	 חול"ומ. א"ודלא כמג, ב"כ המ"וכותר אפילו לסעודה אחרת מ – אליה רבה

  )שלא יהיו מי מלח עזי	 שכובשי	 בה	 דגי	. (וכל זה כשכמות המלח היא פחות משני שלישי	 מכמות המי	 .3

  

  'ד� 'סעיפי	 ג

צנו� אסור וביצה : רב חזקיה משמיה דאביי אמר, וביצה בשבת) ארבע או חמש חתיכות יחד(אי� מולחי	 צנו� : תני רב יהודה בר חביבא" – גמרא

  .מותרת

�כיו� דשמענא להא דכי אתא , דאמר שמואל פוגלא חורפי מעלי, אמינא אפסודי קא מפסדינא ליה, )צנו�(מריש הוה מלחנא פוגלא : אמר רב נחמ

  :)שבת קח( ".)בשעת האכילה טובל במלח ואוכל(אי מטבלנא טבולי וד, )שני	 יחד(ממלח לא מלחנא , עולא ואמר במערבא מלחי כישרי כישרי

  ?מלוח צנו� למה אסור

משנה את הצנו� וכל , כלומר( .שהמלח מעבד	 ונעשי	 קשי	 ונחשב כתיקו�, אסור למלוח צנו� וביצה שלושה או ארבעה חתיכות יחד – י"רש

  )כ במליחת בשר כדלהל�"משא, דבר חרי� או מר

  ]	 אי� איסור מעבד באוכלי	"לרמב. [וכובש כמבשל, 	נראה ככובש כבשי – �"רמב

  .כ"אי� המלח מועיל לה	 כ – מג� אברה�. מפני שאי� דר� לעשות מה� כבשי	 – לבוש ?למה מותר למלוח ביצי�

  

  .אבל ביצה מותר, הלכה כאביי שצנו� אסור למלוח אלא רק לטבול אחד אחד ולאכול – ש"רא, �"רמב, �"רי
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אבל אסור להשהות את  .יחד לפניו לאכול מיד זו אחר זוחתיכות צנו� אחת אחת ולהניח	 כמה מותר לטבול ש, י"ברי רשלמד מד – תרומת הדש�

  .שתי	 או שלוש חתיכות יחדי שאסר רק "וכ� משמע מרש. אלתראלא לאוכל	 ל, היינו מתחילת הסעודה לסו� הסעודה הדבר לזמ� רב

ז שמותר "מסיק מכא� הט .אבל לטבול פע	 אחת מותר, כדי לשהותו במלח יותר מחתיכה אחתכתבו שאסור למלוח צנו�  – ק"סמ,ג"סמ, ז"או

  .ה ורק בשני� או יותר יש קפידאלמלוח יחיד אפילו לזמ� מרוב

  :ז מקשה על כ$ כמה קושיות"הט

 .היה על רב נחמ� לפרט בי� יחיד לרבי	 ובי� זמ� קצר לזמ� מרובהק "ד והסמ"הוא	 כמו תר .1

ומה ההבדל בי� זה לדיני בורר שכל מה ששיי� לסעודה , בי� אכילה לאלתר לבי� השהיה מתחילת הסעודה לסופה מדוע יש חילוק .2

 ?הקרובה נחשב לאלתר

	 משמע שאוסרי	 מליחת צנו� "שהרי מלשו� הרמב, ומני� לקח זאת, י שהקפידא היא במליחת כמה חתיכות בבת אחת"מני� לקח רש .3

 !בכל צורה שהיא

 ?ולבסו� כתב שאסור שני	 יחד, תחלה ארבע או חמש אסור למלוח יחדי בה"למה כתב רש .4

, החתיכה שוהה הרבה במלח כדי שתצא מרירותה. א: יש שתי סיבות לאסור במליחת צנו� מטע	 מעבד – ז"הטפ "י וסיעתו ע"שיטת רשבאור 

כי מ� הסת	 , וח צנו� ארבע או חמש חתיכות יחדי כשכתב שאסור למל"ולזה התכוו� רש .ובזה אסור כשמניח לקצת זמ� אפילו מטבל חדא חדא

ובזה טיבול חדא כשמולח הרבה יחד אפילו אינו שוהה דומה למעבד . ב .מ לאכול לאחר זמ� וזה אסור בכל צורה שהיא אפילו בטיבול"מולח ע

ואפילו . ההפ� מאחד אחד שמותר היינו, מ לאכול עכשיו ולכ� כתב שני	 יחד אסור"שמדובר שטובל ע, י כא� כשטובל"וכונת רש .חדא מותר

  .כל עוד שאוכל	 מיד, ד"כדעת תרוה, כשטובל אחד אחד ומניח לפניו מותר

  .ולשהות לזמ� מרובהק שחתיכה אחת מותר ג	 למלוח "כ לדעת הסמ"משא, שיותר מחתיכה אחת אסור למלוח, ז"וזו ג� כוונת האו

  

, יחד כי נראה ככובש כבשי	 )ז"ט –או כל דבר אחר שצרי� מליחה ( יכות צנו�	 שאסור למלוח ארבע או חמש חת"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

י שמותר לטבול "פ שיטת רש"שפסק ע ,א את תרומת הדש�"והביא כי .וביצי	 מותר למלח	, ת לבדה ואוכלאלא מטבל כל אח, וכובש כמבשל

ויזהר שלא יגעו החתיכות זו . כי בזה לא נראה ככובש כבשי	, ד לפניו כדי לאכל	 מיד זו אחר זוכמה חתיכות צנו� אחת אחת לבדה ולהניח	 יח

  )ב"מחצית השקל ומ(בזו 

לאו דוקא אוכלה , "מטבל כל אחת לבדה ואוכלה"ומה שכתוב . ולאלתרע "כל אחת תיטבל בפנ: ע שצרי� שני תנאי	"מתבאר מדברי השו – ז"ט

  .אלא בשעת אכילה כפי שבארנו, מיד

שאסור לשפו� בשבת יי� או שאר משקי	 לתו� כלי שיש בו חומ* כדי שהמשקה , 	 יש ללמוד די� חדש"	 הרמבמזה שהמחבר תפס את טע – ז"ט

  .משו	 שנראה ככובש כבשי	 בשבת, שנפש� יהיה ג	 חומ*

� שפרש משו� כובש כבשי� מותר למלוח ולפזר מלח על חתיכה אחת כי אי� זה נקרא "שלרמב, �"י לרמב"מ בי� רש"הנפק – מג� אברה�

ולא למלוח ] ד"ולא כתרה[חתיכה אחת בפני עצמה ולאכול יהיה מותר רק לטבול , י שהטע� הוא משו� מעבד"אבל לפי רש, כובש כבשי�

  .אפילו חתיכה אחת

ונוהגי	 לחתו� את הצנו� דק דק ולמולחו . אלא מטבל ואוכל במלח, אפילו לא להניח לפניו, המנהג הוא לא להשהות במלח כלל – משנה ברורה

ש א	 שופכי	 ש	 "וכ, אלא שופכי	 ש	 חומ* וג	 מיני	 אחרי	 ולא דמי למעבד, כיו� שאי� משהי	 אותו להזיע, ג שאינו דר� טיבול"קערה אעב

  .שמ� המחליש את המלח

  

  'סעי� ה

י מליחה זה אב כ, כ הגאוני	"וכ. אסור, למלחה ולהניחה כ�אבל , לאלתרלאכלה  מבושלתאו ביצה  מבושלמותר למלוח בשר  – שבלי הלקט

  .וכ� למלוח בשר חי או דג חי אסור בשבת כדי שלא יסריח...". המולחו, הצד צבי: "ב"ז דשבת מ"מלאכה כמו שראינו במשנה בפ

  .אבל לאלתר מותר. )שדומה לעיבוד וכבישה( מ להניחה"שאסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת ע, פסק כשבלי הלקט – מחבר

כ בצנו� שאפילו באותה סעודה "משא, משמע שאפילו להניחה מסעודה לסעודה אסור, מ להניח"סק שאסור למלוח עכשנפ – מג� אברה�, ז"ט

  .אסור

ובזה ג	  .ובפרט א	 העת ח	 והוא עושה כ� כדי שלא יסריח, אבל לסעודה אחרת בשבת מותר, אסור להניח לאחר השבת – א"גר, אליה רבה

  .כדלקמ�, ז מודה"הט

  .ודאי יש להקל לצור� סעודה אחרת, 	 ועושה כ� כדי שלא יסריחא	 ח – משנה ברורה

  

  ז"ט

כי המלח לא משנה את הבשר לאלתר כש	 שמשנה את הצנו� ולכ� אי� כא� איסור , כא� האיסור כשמניח	 לזמ� רב: י"טע� האיסור לפי רש

  .וזה אסור רק לזמ� מרובה, אלא משו� תיקו� האוכל, משו	 מעבד

שמליחה היא אב מלאכה ואי� , ז"ומחדש הט? 	 שפרש משו	 כובש כבשי	 לכאורה קשה למה אסור פה"לרמב: �"טע� האיסור לפי הרמב

כגו� , כ"שא� יש איזה צד טוב שימלח עכשיו ממה שימלח אח, ז"מכא� מחדש הט! ?ולמה יטריח את עצמו סת	, מליחההבשר נפסד בלא 

  .וני� שחלקו על זהאול� יש אחר .מותר, שהוא ח� קצת ויקבל המלח יותר טוב
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וזה משו	 . ואפילו במקו	 הפסד אסור, שאסור למולח	 בשבת כדי שלא יסריחו, פסק כשבלי הלקט – מג� אברה� :מליחת בשר או דג חיי�

  .כי אי� התיקו� בגו� הבשר, ואי� זה תיקו�, כ"אבל מותר להדיח את הבשר כדי לאוכלו חי אח .שנראה כעיבוד

 כי הוא אינו רוצה לאוכלו היו	, כ"כדי שאפשר יהיה לבשלו אחלשחיטתו בשבת בשר שלא נמלח וזהו יומו השלישי  אסור להדיח – משנה ברורה

שיש לו  אבל בקצב, וכל זה באד	 פרטי. כ"כי יוכל לאוכלו צלי ואי� לו הפסד כ, י גוי אסור"ואפילו ע. ליו	 חול הריהו כמכי� משבתו, ולא חי

  .פסיד את פרנסתו למחרשלא י, י גוי"יעשה זאת ע הפסד

  

  'סעי� ו

  .כי המליחה מועילה לה	, בה פולי� ועדשי	 שהתבשלו בקליפת�אי� למלוח יחד הר – ר שמשו�"הגהות מיימוניות בש� ה

  .כרבנו שמשו�פסק  – מחבר

  .ודומה לעיבוד, שהמלח מרכ� אות	 מהקליפה שלה	, זה דומה לצנו� – ז"ט

  .ובש כבשי	כתב שזה דומה לצנו� ולכ – מג� אברה�

  

  'ח�'ז פי	סעי

  די� כתישת פלפלי�

כיו� דמשני : רבא אמר. תרתי אסיר, )כי אי� זה טוח� אלא כלאחר יד(הני פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא שרי : אמר רב יהודה" – גמרא

  .)שבת קמא". (אפילו טובא נמי) לא בריחיי	 ולא במדוכה(

  .ט"כל ההתר פה הוא ביו – רבנו חננאל, י"רש, שאילתות דרב אחאי גאו�

אפילו במדו� של , ט מותר אפילו בלא שינוי"וביו, והלכה כרבא מדובר כא� בשבת – �"ר, ק"סמ, א"רשב, �"רמב, �"רמב, ש"רא, �"רי, תוספות

�  .ומה שמותר בשבת דוקא בקערה אבל לא במכתשת .אב� כשאר תבלי

משו	 (א במכתשת ול, והוא שידוכ	 בקת הסכי� ובקערה, בשבת אפילו הרבה יחד שמותר לדו� פלפלי	, פסק כגמרא וכרוב הראשוני	 – מחבר

  ).כמו ברירה ביד שמותר לכתחילה, שינוי גמורעובדי� דחול ונחשב הדבר כ

  .ערהבקת סכי� ובק: אלא צרי� שני שינויי	, כי מכתשת זה עובדי� דחול, ולא ידו� בקת הסכי� במכתשת – א ועוד אחרוני�"גר, אליה רבה, ז"ט

וזה מספיק להיחשב כשינוי , 	 שמספיק שינוי אחד או בקת הסכי� במכתשת או בקערה אפילו במדו�"פ הרמב"חלק על זה וכתב ע – מג� אברה�

  .יב' ה תבלי� ועיי� בסע"אסור והדק דק ובסכי� ממש . גמור

  

  )ג"פמ –או סוכר ( הדי� בכתישת מלח

שכיוו� שמלח דרכו להדק אותו כ� בחול , וכ� הוסי� הכלבו .ה לפלפלי	"וה, או בשולי הקערה יש מי שמתיר לדו� בשבת מלח בקת הסכי� – אגור

ולכ� , ממדו� של ע* או של אב� כי זהו שינוי גמור, שאי� לומר שבגלל שזה בשינוי יהיה אסור מדרבנ�, וכתב שבלי הלקט .צרי� שינוי, ג שולח�"ע

  .מנפה וכברה ומותר לכתחילה שזהו שינוי גמור, כמו בורר ביד, מותר לכתחילה

כמו שמותר לפורר פת , מותר לחתו� אותו בסכי�, אבל במלח שהיה דק ובישלוהו ועשו ממנו פתיתי	 גדולי	, כל זה במלח גס של י	 – דרכי משה

)�  .שאי� טוח� אחר טוח�, )לקמ

  .ל הסכי� ואינו חוששאבל מרסק ביד ש, )ש בשל אב�"וכ( שאי� כותתי	 מלח במדו� של ע*, פסק כאגור – מחבר

  .ל כמו גבי פלפלי�"אבל לא במדו� ובמכתשת וכנ, ג שולח�"וכ� ירסק בקערה או ע, דק דק אסור – משנה ברורה

  .כי אי� טוח� אחר טוח�, )אפילו דק דק( מותר לחתכו בסכי� כמו פת, אבל במלח דק שהתבשל ,שכל זה במלח גס, מ"פסק כדבריו בד – א"רמ

  

  'סעי� י

  .סור לגרור הגבינה בשבת בכלי שהוא מורג חרו* בעל פיפיותא – ש"ריב

מ "כ אסור לעשות כ� אפילו ע"וא. הוי כשחיקת תבלי� במכתשת שאסור, שכיו� שהכלי מיוחד לכ�, א"והסביר המג. ש"פסק כריב – מחבר

  .לאוכלו מיד

אסור לחותכו , ל דבר שלא אוכלי	 אותו כלל לפני חיתוכואב, כי אפשר ללעוס אותה בקושי, מותר לחתו� את הגבינה בסכי� דק דק – מג� אברה�

  .דק דק משו	 טחינה

  

  'סעי� יא

מותר להשקות� כדר� שמותר , כי כיו� שהירקות ראויי	 לאכילה, בשבת כדי שלא יכמוש) ירקות תלושי	(מותר להשקות את התלוש  – א"רשב

�  .לטלטל

  .א"פסק כרשב – מחבר
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  'יב, 'פי	 טסעי

  )ג"ק דביצה הי"פ". (אבל מרסק ביד של סכי� ובע* הפרור ואינו חושש, לפני הזקני	 בשבת 	רסקי	 דבלה וגרוגרות וחרוביאי� מ" – תוספתא

חייב משו	  )עצי	 דקי	 להבעיר אש( האי מא� דסלית מילתי: אמר רב מנשה. חייב משו	 טוח�, אקסיל 	האי מא� דפרי: אמר רב פפא" – גמרא

�  :)שבת עד". (חייב משו	 מחת�, אמשחתאאי קפיד : אמר רב אשי. טוח

והסכי	 . והמנפצו חייב משו	 טוח�, קמח דקעצי דקלי	 שעומדי	 כמי� נימי	 ויוצא מביניה	 כמו  – רבנו חננאל ?"פרי� סילקא"מה הכוונה ב

לכ� . י"ת כפי שפרש רשוזה לא קיי	 בירקו, נסורת של ע* וזה אסור :וכאילו מקבל מוצר חדש, "סלית סילתי"ה דומה לשז, ש איתו"הרא

  .שהמחתכו חייב משו	 טוח�, ירק שחותכי	 אותו דק דק – טור, י"רש .לשיטת� בירקות אי� כלל איסור טוח�

  

  ?הא� ג� בדברי� אחרי� קיי� איסור טוח�

  .והגמרא מדברת במפורר עצי דקלי	, אי� איסור במחת� אוכל דק דק וא� לא בסילקא – ש בש� רבנו חננאל"רא

: ג	 בד� קיד. (ולכ� נקרא טוח�, ומדובר כא� שעושה חתיכות קטנות מאוד .בשאר אוכלי� מותראבל , דוקא בסילקא שיי$ טחינה – תוספות

  ")קניבת הירק"ה "ד

  .משמע ששאר ירקות אסור .מאחר שנטח� כבר ואי� טוח� אחר טוח�, לח	 מותר לפרר – �"רשבמ בש� "הגה

  .� איסור טוח� קיי� ג� בדברי� אחרי�"משמע שלרא. מאודלפרורי� דקי	  אסור לפרר פירות – �"רא

כ כל ירק "וא, מ לבשלו"כי סילקא חותכי	 אותו דק דק ע, וטעמו. וזוהי תולדת טחינה, מ לבשלו"אסור לחתו� ירקות דק דק ע – �"רמב

, ואפילו א	 הירק נאכל כמו שהוא חי .הרי זה אסור לחתו$ אותו דק דק בשבת וזוהי תולדת מלאכת טוח�, מ לבשלו"שחותכי� אותו דק דק ע

  .מותר ואי� בזה טוח� לא מדאורייתא ולא מדרבנ�, אבל א	 רוצה לאכול אותו חי, חייב, א	 חת� אותו דק דק כדי לבשלו

  

את כי לא אסרו על האד	 לאכול , אבל לאוכלו מיד מותר, כל מה שאסור טוח� זה דוקא במחת$ לאוכלו למחר או לאחר זמ� – �"ר, א"רשב

  .כ� מותר לטחו� לאלתר, וכמו שמותר לברור לאלתר, מאכלו חתיכות קטנות או גדולות

  

�מה , כי ג	 בבורר זה מותר, וכ� מותר ג	 לחתו� לאחרי	, א"לצאת דברי הרשב והוא שיאכל לאלתר, מותר לחתו� סלט ירקות בשבת – בית יוס

�מ לאוכלו "ומכיוו� שחות� ע, 	 כשאינו מחת� כדי לבשל מותר"ולרמב, א מותרח ג	 סילק"ש ולר"ולרא, ג	 שתוספות מתיר בשאר ירקות לטחו

  ".פרי	 סילקא"אחרת זה דומה ל, מ צרי$ שייחתכו לחתיכות גדולות קצת ולא קטנות מדי"מ. 	"	 והרא"מיד אי� בעיה ג	 מצד הרשב

  

  ההלכה בחיתוך ירקות בשבת

  .ולכ� המחת� ירק דק דק חייב משו	 טוח�, בדברי	 אחרי	 מסילקא שיש איסור טוח� ג	, 	"פסק כגמרא וכפרוש הרשב – מחבר

  א"רמ

ר נטח� ואי� טוח� אחר טוח� כי כב, מותרלפני התרנגולי	 אבל לפרר לח	 , )תוספתא(לפני זקני	  	וגרות וחרובירה שאסור לחתו� ג"ה .1

  ).	"רשב(

אבל א	 הוא ראוי , להכשיר אוכל רק שאינו ראוי לבהמהד מתיר המחבר "שכד ס' אמנ	 בס[ .לח	 מותר לפרר אפילו לאחר זמ� – ב"מ

 ]ש"ע, משו	 טירחא, א	 ה	 יכולי	 לאכול אותו כמו שהוא, ולכ� לתרנגולי	 יהיה אסור לפורר את הלח	, כמו שהוא יש לאסור

או , )בבוררכמו , היינו לאותה סעודה( אבל א	 חות� כדי לאוכלו מיד, כמו בבורר, ל מה שאסור זה רק בלהניחשכ, א"רשבכ .2

  .מותר כמו בבורר, )א"מג(שהתרנגולי	 יאכלו מיד 

צרי� שיחתו� , שג	 כשחות� לאלתר, י לגבי חיתו� סלט"כ הב"וכ, א"יש אחרוני	 שמפקפקי	 על ההתר הזה של הרמ – מג� אברה�

  .חתיכות קצת גדולות

מ "ומ .והוא שיעשה כ� סמו� לסעודה, י שיסמו�כי יש לו על מ, אי� למחות בידו, א� מי שמקל לחתו� דק דק, מ"מ – משנה ברורה

  .אלא רק בסכי�, אסור לחתו� בכלי המיועד לחיתו� ירקות

  .שאפילו לאלתר אסור ולכ� כשחות� סלט צרי� לחתו� חתיכות גדולות קצת, פסק כחומרת המג� אברה	 –) ו"ו ס"פ( כ"שש

  

  בשבת מעיכת בננה וביצה קשה �די

, ועוד, התיר בחיתו�, א שהתיר לאלתר"כי אפילו הרשב, שביל תינוק אפילו כשעושה זאת לאלתר מתחייב חטאתהמרסק בננה ב –) נז' ס( א"חזו

א את "לכ� התיר החזו. וכא� תינוק לא יכול לאכול בלא מעיכה, א אפילו בחיתו� במקו	 שאי� יכול לאוכלו בלא טחינה"שלא מקלי	 כרשב

  .מעיכת הבננה רק בשינוי גדול

, מ"והוסי� האג, ב שראוי להחמיר ג	 בלאלתר"וג	 את חומרת המ, א"דחו את חומרת החזו –) סד� סב ו' סע(לוית ח� , )עד' ס ד"ח ח"או( מ"אג

  .כיו� שאינה מתרסקת לחתיכות רק נשארת גוש אחד, שאי� טוח� בבננה

  .א"פסק כחזו –) ח' ו סע"פ( כ"שש

  

  .ומותר לעשות כ� א� שלא בסמו$ לסעודה וא� בראש המזלג, א לכל אחדכי ביצה נאכלת כמו שהי, ל"בביצה ודאי שאי� לחשוש לכל הנ
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  דבר שאינו גידולי קרקע –ההלכה בחיתוך בשר או צלי בשבת 

רות ילפ, ואי� זה דומה לעצי�, ע לחתו$ אותו דק דק בסכי�"בשר מבושל או צלי שקשה ללעוס אותו מותר לכו – )נו' א ס"ח(תרומת הדש� 

ולא שיי$  אבל בשר שאי� גדולו מ� האר&, י הטחינה"וה� נאכלי� ע כול� גדולי קרקע ויש במינ� טחינה כמו תבואה וקטניותוללח� שה� 

כי הולכי	 אחר רוב , כ מותר"כ יחתו� ג"ואפילו למי שאינו יכול ללעוס אא, ע לא שיי$ בה� איסור טחינה"ל שבאוכל כזה לכו"י, בה� טחינה

  .העול	

א "אבל בשר חי שא, זה רק כאשר הוא נאכל כמו שהוא, כי מה שהתירו תוספות לטחו� שאר אוכלי�, דק דק לעופות אסור אבל לחתו� בשר חי

  .לא התירו התוספות לטחו� אותו, אלא רק לכוס בי� שיניו, ללעוס אותו כמו שהוא

  

  .לי קרקע ואי� במינו טחינהכי אי� זה גדו, פסק כתרומת הדש� שמותר לחתו� בשר מבושל או צלי דק דק בסכי� – מחבר

  .כי הולכי	 אחר רוב העול	, לחתו� אותו, מותר אפילו לאד	 שלא יכול לאוכלו כ�, מכיו� שנית� לאוכלו כמו שהוא חי – מג� אברה�

ת הבשר א לאכול אותו בלא חיתו� ולכ� החיתו� משוה א"כי א, שאסור לחתו� דק דק בשר חי לפני העופות, ד"הוסי� את דברי תרוה – א"רמ

  )ד"פ תרוה"א ע"מג –פ שראוי לכסיסה בי� שיניו "אע. (הזה כאוכל

  .א להתיר"פ הגר"וכ. ולכ� התיר אפילו לטחו� דק דק, ז שמחתכי	 נבלה לפני הכלבי	"שכד ס' פ מה שפסק שס"ע, תמה מאוד על הפסק – ז"ט

  .אבל בקטנות דק דק אסור משו	 טוח�, ש	 מוכח שכל זה מותר רק בחתיכות גדולות, ז"שכד ס' כתב שלא קשה מס – א"מג

אמנ	 . אבל א	 טוח� לאלתר מותר כמו לגבי סלט, זה רק א	 טוח� לאחר זמ�, כל מה שאסור לחתו� דק דק לחתיכות קטנות לפני העופות – ב"מ

  .א מקלי	 לגמרי ג	 בדק דק כפי שראינו"ז והגר"הט

  

  'סעי� יג

אחד זה : וחכמי	 אומרי	. אליעזר' דברי ר, ט לוקה ארבעי	"הזיד ביו, שגג בשבת חייב חטאתוהרודה חלות דבש ...החולב: תנו רבנ�" – גמרא

מה יער , אלא לומר ל�? וכי מה עני� יער אצל דבש', ויטבול אצבעו ביערת הדבש': דכתיב? אליעזר' ט דר"מ...ואחד זה אינו אלא משו	 שבות

  .)שבת צה". (בשבת חייב חטאתא� חלות דבש הרודה ממנו , התולש ממנו בשבת חייב חטאת

  .הלכה כחכמי	 – �"רמב

אבל , כי נראה כעוקר דבר מגידולו, וצרי� לרדות, כל מה שאסור זה כשדבוקות בכוורת – ")דחשיב"ה "מג� ד(תוספות , א"מ בש� רשב"מ

  .בר מערב שבתרק א	 זב כ, אופ� זהשיהיה מותר ב, והדגיש הבית יוס� .מותר, וכ� דבש הצ� בכוורת, נתלשו מהכוורת

  .מפני שדומה לתולש, פסק כגמרא וכחכמי	 שאסור לרדות דבש מכוורת – מחבר

מותר , שא	 נתלשו או התרסקו מבעוד יו	 והדבש צ� בכוורת, וכבית יוס�, א ותוספות שדוקא א	 דבוקי	 בכוורת אסור"פסק כרשב – א"רמ

  .לרדותו בשבת

כיו� שאי� ש	 , כ יהא כפרות המיועדי	 לאכילה שמותר לסחוט אות	 בשבת"וא, ואהרי מבואר בגמרא שדבש אוכל ה, קשה – מג� אברה�

  .הוי כבורר פסולת מתו� אוכל, שמכיו� שהשעוה לא ראויה לאכילה, ותר&? משקה עליו

  

  'טז�'טו�'יד פי	סעי

  :)שבת קנה". (ונותני	 מי	 למורס� אבל לא גובלי	" – משנה

 ,אחד נות� את הקמח ואחד נות� לתוכו מי	 :ניאתד, יוסי בר יהודה היא' ר: ואמר לי. תניתי� מנימ, אמריתה קמיה דמר: אמר אביי" – גמרא

אלא קמח דבר גיבול , דילמא עד כא� לא קאמר רבי יוסי בר יהודה הת	. אינו חייב עד שיגבל :בר יהודה אומר יוסי' ר .האחרו� חייב דברי רבי

דברי , אי� נותני	 מי	 למורס�: דתניא, לא סלקא דעת�? )כי זהו גיבולו(בי יוסי בר יהודה מודה אפילו ר, אבל מורס� דלאו בר גיבול הוא, הוא

  :)שבת קנה". (נותני	 מי	 למורס�: רבי יוסי בר יהודה אומר. רבי

  

' רבי יוסי בר: חסדאר "א? א"מא� י. א גובלי�"וי, )קמח של תבואה יבש ועושי	 אותו קליות בתנור(אי� גובלי� את הקלי : תנו רבנ�" – גמרא

  .על יד על יד :ר חסדא"א? היכי משני. והני מילי דמשני. )רק כשמגבליהודה ' יוסי בר' ולר, כי לרבי מתחייב מיד בנתינת מי	( יהודה היא

�שלא (בה הא בע: ק"ל? והאמרת אי� גובלי� .ושותי	 זיתו	 המצרי, בשבת) מי	 ומלח מעורבי	, שמ�(את השתית ) גובלי�(שבוחשי	 , ושוי

�כ� דרכו (כ נות� את השתית "נות� את החומ* ואח, בחול: אמר רב יוס�? והיכי משני. והני מילי דמשני, )שאי� זו לישה, גובלי�(הא ברכה , )גובלי

  .)קנו� :שבת קנה". (כ נות� את החומ*"בשבת נות� את השתית ואח, )ובשבת משנה, בחול

  .מעט מעט – �"רי ?"על יד על יד"מה הכונה 

  

למחר ממחו בי� ביד בי� בכלי ונות� לתוכו , ש"חרדל שלשו מע: אלא כי הא דאתמר, לית הלכתא ככל הני שמעתתא, אמר מר זוטרא" – גמרא

ולא , נות� לתוכ� שמ� וחומ* וממשי� לתוכ� אמיתא, ש למחר"ששחק� מע) כרישי�(שחליי	 ). שינוי בגבול, מעט מעט(ולא יטרו� אלא מערב , דבש

". נינייא? מאי אמיתא. ולא ישחוק אלא מערב וממשי� את אמיתא לתוכ�, נות� לתוכו פול וגריסי	, ש למחר"שו	 שריסקו מע. מערב יטרו� אלא

  .)שבת קמ(
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  :ונחלקו הראשוני� בפסיקת ההלכה בסוגיה זו

  

  

, דברי� שה� בני גיבול

, שאינו קלי קמח: כגו�

  חול דק, טיט, עפר

דברי� שאינ� בני 

חול , אפר: כגו�, גיבול

  הגס

) קמח יבש אפוי(קמח קלי 

תבואה שלא הביאה (ושתית 

שליש וטחנו אותה טחינה 

  )גסה

שחלי� , חרדל שלשו מערב שבת

שו� שדכו מערב , שדכ� מערב שבת

  שבת

, �"רמב, �"רי

  מחבר
פסק כרבי יוסי בר 

יהודה שא	 מגבל חייב 

וא	 נות� רק , חטאת

מי	 פטור אבל אסור 

�ובזה אסור  .מדרבנ

פילו מעט מעט א

  .)2( )א"מג(

  

פסק כרבי יוסי בר 

יהודה שא	 מגבל פטור 

אבל לתת , אבל אסור

  .מי	 מותר לכתחילה

מותר לגבל מעט  :קמח קלי

והרבה אסור , )שינוי(מעט 

. שמא יגבל קמח שאינו קלי

ואי� חילוק בזה בי� בלילה 

  .)1( רכה לעבה

מותר אפילו  רכה :שתית

, הרבה בשינוי סדר הנתינה

, כי נראה כלש, אסור שהקו

ומותר רק לגבל מעט מעט כמו 

  .בקמח קלי

 	יכול לערבג שה	 בני גיבול "אע

�או בחומ*  בשבת בי� במי	 ובי� ביי

בי� ביד , או את השו	 בפול וגריסי	

אלא , אבל לא יטרו� בכח, ובי� בכלי

  )3. (מערבו מעט מעט

יש אומרי	 שלא יערב מעט  – א"רמ

�שינענע הכלי אלא ביד או , מעט בכ

  ).ר"א(בעצמו 

כל זה כשנות� המשקה  – ב"מ

אבל א	 נות� המשקה בערב , בשבת

  .מותר אפילו בכ�, שבת

, ש"רא, תוספות

, א"רשב, ד"ראב

  �"ר

שבנתינת , פסקו כאביי

ש א	 "מי	 חייב וכ

  .כי זהו גיבולו, גיבל

אי� שו� חילוק בי� קמח קלי 

מותר  ובבלילה עבה, לשתית

ובבלילה , מעטבשינוי מעט רק 

י "מותר אפילו הרבה ע רכה

  .)צ"שעה(שינוי בסדר הנתינה 

לתת לו מי	  מותר – באור הלכה

אפילו א	 לא נת� לו משקה , בשבת

כי החרדל נילוש כבר , מערב שבת

וא� . ועכשיו רק מרככו, מערב שבת

א	 מערב בכח אי� בזה איסור 

וכשמגבל מעט מעט בנחת , תורה

�  .זהו איסור דרבנ

, התרומה ספר

, ג"סמ, מ"רא

  מ"הגה, ק"סמ

פסקו כרבי שחייב 

, אפילו א	 נות� מי	

  .ש א	 מגבל"וכ

אפילו  – באור הלכה

א	 נת� מי	 בערב 

כ "ג, וגיבל שבת, שבת

כי לא אומרי	 , חייב

  .שאי� לישה אחר לישה

, בנתינת המשקה חייב

 .כ פטור"וא	 גיבל אח

וא	 נת� משקה בערב 

נחשב כבר , שבת

ותר בשבת ומ, כמגובל

להוסי� משקה בשינוי 

מעט מעט או בנחת או (

  ).שיערב ביד

מעט מעט רק מותר : קמח קלי

א	 נת� המי	 מערב שבת שאז 

  .אי� בו יותר גיבול מהתורה

א "פ מג"א ע"לרמ :שתית

אסור לתת  עבה בבלילה ,ב"ומ

שית� מותר בשינוי  רכהוב, מי	

מפני כ המשקה "האוכל ואח

  .שהבלילה רכה

אסור לתת  ז"הט פ"א ע"לרמ

�, משקה בשבת בשו	 אופ

כ נת� את "אא, משו	 לש

המשקה מבעוד יו	 ואז יגבל 

  .בשינוי

נת� את המשקה א	  דוקאמותר 

היינו שלא  ,לגבל בשינוי, מבעוד יו	

אבל או שיעשה באצבעו , יטרו� בכח

בשבת אסור לתת משקה בחרדל 

  .משו	 לש

  

כ את "ומתיר בשתית ובחרדל בבלילה עבה כאשר עושה שינוי שנות� קוד	 את האוכל ואח, יהודהיוסי בר ' א פוסק כר"הרמ – ז"פ הט"א ע"רמ

  ת אי� דר� להתיר נתינת משקה בשבת אפילו בבלילה רכה"אבל לסה, החומ* וכ� א	 עושה זאת באצבעו

. מותר בחרדל או שחלי	 כמו בשתית, כ את החומ* או היי� ומערבו באצבעו"א	 שינה ונת� את האוכל תחילה ואח – ב"א והמ"פ המג"א ע"רמ

  .והתיר בבלילה רכה בשתית, א כדעת ספר התרומה שפסק כרבי"ודעת הרמ

  :הערות

יהודה קלי הוא ' כ לרבי יוסי בר"וא, מתייחסת לדברי רבי" והאמרת אי� גובלי�"הקושיא של  – א"� ורשב"מגיד משנה בש� רמב .1

כתב שאי� ) י"ה בב"ב ד, נח( א"החזו. י שינוי אפילו לרבי"שהוא בלילה רכה מותר עושתית , י שינוי"בלילה עבה מותר אפילו הרבה ע

 .זה פשט המגיד משנה ולא נמצא כדבר הזה בראשוני	

, ומודי	 שא	 מגבל מעט מעט, שמתחייב ישר בנתינת המי	, לראשוני	 כתוספות וסיעתו שסוברי	 שקמח קלי בר גיבול הוא –ג"פמ .2

  .צרי� להיות מותר במעט מעט, והוא בר גיבול, קלי לתרנגולי	 ה בקמח שאינו"כ ה"א, מותר

לכ� ? וג	 מעט מעט הוי כחצי שיעור שאסור מהתורה, הרי א	 קמח קלי בר גיבול אז זה אסור מהתורה, הקשה על זה – נשמת אד�
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  .ובקמח שאינו קלי אסר אפילו בשינוי מעט מעט, ג"חלק הנשמת אד	 על הפמ

אי� , הוא שמכיו� שהקמח הוא קלי והוא בושל קוד� ונאפה כברבקמח קלי וההתר , כה כמו הנשמת אד�ההל – באור הלכה למסקנה

. מותר, שמכיו� שזה בדר$ האכילה, ומביא הסבר נוס�. ולכ� בשינוי מותר, נתינת המי� בו נחשבת מלאכת לישה אלא תיקו� האוכל

 .ש"ע, לתת מי	 ואז לערב שתי וערב, ג"שכד ס' וקמח להתיר אותו לתרנגולי	 יש לעשות כמו שכתוב בס

כ מותר "ג, שזה מותר אפילו א	 לא התערב מי	 בחרדל קוד	 השבת ונילוש החרדל רק מתמצית לחותה, ג"בש� הפמ ב"וכתב המ .3

  .	 לא נחשב לישה כשנות� מי	"כי לדעת הרמב, לתת בה משקה

שמדובר שהחרדל נילוש , ומתר&? כ"י שינוי מועט כ"גיבול עכיצד הותר איסור תורה בדבר שהוא בר , ג"הקשה על הפמ – באור הלכה

אלא כשטור� בכח , וזה לא נקרא לישה כלל, ובשבת רק מוסי� עליו משקה לעשות אותו ר� שיהיה ראוי לשתיה, כבר לגמרי מערב שבת

� .ומעט מעט מותר, בכ� יש בזה איסור דרבנ

 

 הרבהג א� לא נת� משקה "עשות אפילו בדבר שאינו בר גבול לפי ספר התרומה וסממכא� נלמד שכל מיני טיבולי� שרגילי� ל – תרומת הדש�

  .בול באצבעו או ניעור הכלייי ג"� מותר בשינוי ע"ולרמב �"י ולרי"ולרש, כבר מבעוד יו� כדי שייחשב כמגובל אסור )ולא טיפי� טיפי�(

י שינוי שית� המאכל תחילה בכלי "שיכי� בלילה רכה ועי "ע לערב משקה בשבת, אפילו בדבר שאינו בר גיבול ע"ואפשר למצוא התר לכו

  .וצרי$ להוסי� שיערבב באצבעו או ינער את הכלי, מותר, פ שאי� לנו מנהג רגיל בזה בימות החול"ואע, כ המשקה"ואח

כ "וא, וכיח זאת מהירושלמיוה, אפילו בבלילה רכה ת נתינת משקה בשבת"הוכיח מדברי הטור שלא מהני שו	 שינוי כדי להתיר לדעת סה – ז"ט

ש שה	 הרוב אלא שה	 מצריכי	 שינוי נוס� חו* "	 והרא"הרמב, �"שהתר זה נסוב על כ� שהלכה כרי, ומתר& ?ד מני� לקח זאת"קשה על תרוה

  .שג	 ית� את החומ* תחילה, מערוב ביד

  

מ "מ, עד שיגבל, י	 שלא חייב אפילו בדבר שהוא בר גיבולואפילו לרוב הפוסק, אסור להשתי� על טיט משו	 גיבול – מג� אברה� :השתנה על חול

�  .הרי זה פסיק רישיה ואסור, פ שלא מכוו� לכ�"ואע. אסור מדרבנ

  

  וכ� מקרה בו לא יודע מהו השינוי בסדר הנתינה ,עשית קמח מצה בשבת של פסח

כ אסור בשבת בכל "ע, חוליו	 ה לא ידוע מה נות� תחילה בולגבי קמח מצ, כי צרי� לעשות שינוי, קמח מצה אסור לערב ע	 יי� או מי דבש – ז"ט

  .גווני

  .כ את המשקה"והוא שית� את המאכל ואח, א	 לא ידוע יעשה שינוי שכתוב בגמרא – אליה רבה

לה אבל א	 עושה מעט מותר אפילו בבלי, וכל זה א	 עושה הרבה. טוב להחמיר שלא לערב בכ� אלא לנענע הכלי עד שיתערבב – משנה ברורה

  )שהרי לספר התרומה אסור ברגע שנות� את המי	(עבה ובלי שינוי לרוב הראשוני	 האלו 

  

  ערבוב סלט בשמ�

תהלה . א: ויש כמה סברות להתיר בזה. ומערבי	 ללא שינוי, נוהגי	 להוסי� שמ� לתערובת בצל וביצי	 ואי� חוששי	 –) כג' ח בע"פ( כ"שש

כיו� שרוצי	 רק לערבב  – א"הגרשז. ג. הביצה אינה מפוררת כקמח – ג מגדי�"פמ. ב. טכל שהוא צור� הסעודה נקרא מעט מע – לדוד

  .מ טוב יעשה א	 ישנה מ� הסדר בנתינת השמ� ובאופ� הבחישה"מ. ועוד שהבצל והשמ� ה	 רק כעי� תבלי�, ומקפידי	 שלא יתהוו ממש גוש אחד

  

  הכנת חרוסת בפסח שחל בשבת ושכח להכי� מבעוד יו�

  .לפי ספר התרומה צרי� לעשות אותה בנוס� ג	 בלילה רכה. 	 מותר לתת את המשקה בשבת ויערבב באצבע"דעת הרמב לפי – ב"מ

  

  'סעי� יז

  :)שבת קלט...". (ועושי	 אנומלי� בשבת"... – משנה

 .יי� ודבש ופלפלי� ,אנומלי� ?יתואיזו היא אנומלי� ואיזו היא אלונט .)שאינה למשקה( עושי� אנומלי� בשבת ואי� עושי� אלונטית :ר"ת" – גמרא

  .)שבת קמ". (דעבדי לבי מסותא למיקר ,יי� יש� ומי	 צלולי� ואפרסמו� :אלונטית

צלולי	 שהוא יי� יש� ומי	 , אבל אלונטית לא עושי	, מפני שהוא לשתיה, דבש ופלפלי�, שהוא יי� יש�, שמותר לעשות יינומלי�, כגמרא – מחבר

  .גזרה משו	 שחיקת סממני	ושמ� אפרסמו� שהוא לרפואה 

  .שזו אומנות גדולה וטורח, אבל אסור לסננו במסננת או לטרו� אות	 יפה – מג� אברה�

  

  'סעי� יח

  ...".אבל נות� לתו� החומ*, אי� שורי� את החלתית בפושרי	" – משנה

אלא מעתה שרה אומצא במיא הכי נמי  :בייל א"א .שרה חייב חטאת :תרגמא רב אדא נרשאה קמיה דרב יוס�? שרה מאי, איבעיא להו" – גמרא

  .שהוא עושה בחול מדרבנ� שלא יעשה כדר� :אלא אמר אביי ?דמיחייב
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 :ל"א ?הא בצונ� מותר ,והא אנ� תנ� אי� שורי� את החלתית בפושרי� .ל אסור"א ?מהו לשרות את החלתית בצונ� :ינאי' בעא מיניה רבי יוחנ� מר

למאי  .רבי יוסי אומר בחמי� אסור בצונ� מותר ,אי� שורי� את החלתית לא בחמי� ולא בצונ� :דתניא ,אה היאיחיד מתניתי� ,כ מה בי� לי ול�"א

  .ליוקרא דליבא ?עבדי ליה

אזל אישתי חמשא בשבת  .זיל שתי תלתא תיקלי חילתתא בתלתא יומי :ל"א .דמר עוקבא אתא לקמיה .רב אחא בר יוס� חש ביוקרא דליבא

שותה אד	 קב או קביי	 ואינו  :אדא ואמרי לה תנא דבי מר בר רב ,תנא דבי רב אדא :אמרו ליה ,ל שאל בי מדרשאלצפרא אז .ומעלי שבת

בדידי הוה עובדא ואתאי שאילתיה לרב  :אמר להו רב חייא בר אבי� ?כי קא מיבעיא לי לשרות מאי ,לשתות לא קמיבעיא לי :אמר להו .חושש

 ,אפילו למא� דאסר ?כמא� דשרי .שורה בצונ� ומניח בחמה :הכי קאמר רב :ואמר ,ילתיה לרב הונאאתאי שא .ולא הוה בידיה אדא בר אהבה

   .)שבת קמ". (מיסתכ� ,אי לא שתי בשבת ,שבתא דאישתי חמשא ומעלי אבל הכא כיו� ,מ היכא דלא אישתי כלל"ה

  

אבל בחומ* מותר , א בפושרי	 ולא בצונני	 כי זה לרפואהולכ� אי� שורי� את החלתית ל, כגמרא וכתנא קמא ולא כמשנה שהיא יחידאה – מחבר

מותר לשרותו כדי שישתה , וא	 שתה ממנו יו	 חמישי ושישי). כי זה משקה(ותו בשבת מותר לשת, א	 היה שרוי מאתמול. תוומטבל כ� את פ

  .מסתכ� א	 לא ישתה ממנומפני שהוא , )א"מג –או באש א	 אי� חמה ( ושורהו בצונ� ונותנו בחמה, שכ� דר� רפואתו, בשבת

  

  'סעי� יט

יניח	 כדי שיצאו (ישמעאל אומר יגמור משתחש� ' ר, )ליקח מה	 משקה לטבל בו(הבוסר והמלילות שרסק� מבעוד יו	 , השו	" – משנה

מחוסרי	 דיכה ב: ר יוחנ�"אמר רבה בר בר חנה א)...אסור להניח	 תחת כובד	 מבעוד יו	 כדי שתחש�(עקיבא אומר לא יגמור ' ור, )מעצמ	

  .)שבת יט...". (כי פליגי במחוסרי	 שחיקה, )כי הכל נגמר בשבת, שאסור(כולי עלמא לא פליגי 

  

ג כירה "דייסה שמשהי	 אותה ע, כלומר. לפיכ� מותר לגמור שחיקת הריפות בע* פרור בקערה בשבת אחר שמורידי	 אותה מהאש – �"רמב

עד שהבשר מתערב ע	 המי	  ומגיסי	 בה ומערבי	 אותה) מערו�(סי	 לתוכה ע* הפרור למחר כשמורידי	 אותה מעל הכירה ומכני, בשבת

ואינו מחוסר אלא מעט שחיקה ולכ� ערוב ונתינת מי	 , כי כבר הכל נידו� והתבשל מערב שבת כל צרכו, זאת מותר לעשות, ונעשית כגו� אחד

  .מותר, חמי	 קצת

  

מותר , אול	 א	 מחוסרי	 שחיקה, א	 מחוסרי	 דיכה אסור לגמור דיכת� בשבת, ש"מערבוסר ומלילות שריסק� , פסק כגמרא ששו	 – מחבר

  .אחר שמורידי	 אותה מהאש, בקדרה בשבת )מערו�( שלכ� מותר לגמור שחיקת הריפות בע* פרור, 	"וכרמב. לגמור בשבת

  .ז"לטרו� כמו לעיל בסט כי אסור, 	 שמותר לערבב ולהגיס בה הרבה"המחבר השמיט את המש� דברי הרמב – מג� אברה�

  

  א"רמ

א "משמע שא	 א. והמחמיר במאכל של תפוחי	 תבוא עליו ברכה. מותר להחליק אוכל בשבת ואי� בזה ממחק כי אפשר לאכול בלא זה .1

  .)א"מג( כי יש עיבוד באוכלי	 מדרבנ�, אסור, לאכול בלא זה

כי , באופ� כללי מותר – ל"באה. על לח	 מותר ומחאה ה שמ�"וה מריחת תפוחי	 מבושלי	 – ב"מ :מריחת ממרחי� על לח� בשבת

מכיו� שאפשר , פ שזה פסיק רישיה"ואע, אלא רק למלא את האזורי	 הריקי	 מהממרח בממרח, אי� בכוונתו במירוח לעצ	 המירוח

 .יש להקל, להקל כא� מצד שיכול לאכלו בלא זה

, והסביר הבאור הלכה )כ אסור א� תפוחי	"וא, משו	 בורר( .אבל לאכול לאלתר מותר, מ להניח"אסור לקל� שומי	 ובצלי	 ע .2

  .ואי� זה נקרא פסולת מתו� אוכל, ודר� אכילתו בכ�, א בעני� אחר"כיו� שא, מ מותר"מ, פ שבורר פסולת מתו� אוכל"שאע

  .מ לאכול לאלתר"מותר ע, ה לעני� קילו� תפוחי	 ואגוזי	 ושקדי	"ה – ג� אברה�מ

 .כ א� להניח יש לומר שמותר"וא, ב העול	 אוכל אות	 כ� בלא דוחקקליפות התפוחי	 רו – ג"פמ
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  בכש' ס

  

  'ג�'ב� 'פי	 אסעי

  ".ה אומרי	 לא תאכל"ש אומרי	 תאכל וב"ב, ט"ביצה שנולדה ביו" – שנהמ

, אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצי	 ?אוכלא דאפרת הוא, ה"מאי טעמייהו דב, אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה, במאי עסקינ�" – גמרא

  ...?מוקצה היא, ש"מאי טעמייהו דב

ה "שמעו� וב' ש כר"ב, ודלית ליה מוקצה לית ליה נולד, ל	 בתרנגולת העומדת לגדל ביצי	 ודאית ליה מוקצה אית ליה נולדלעו: אמר רב נחמ�

  ...יהודה' כר

וקסבר רבה כל ביצה דמתיילדא , ט שחל להיות אחר השבת עסקינ� ומשו	 הכנה"וביו, לעול	 בתרנגולת העומדת לאכילה: אלא אמר רבה

 –' והיה ביו	 השישי והכינו את אשר יביאו'מאי דכתיב : דאמר רבה, ורבה לטעמיה, )ומכיו� שנגמרה בשבת אסורה( לה מאתמול גמרה, האידנא

ט "גזרה משו	 יו? ט בעלמא תשתרי"אלא מעתה יו: ל אביי"א .ט"ואי� שבת מכינה ליו, ט מכי� לשבת"ואי� יו, ט"וחול מכי� ליו, חול מכי� לשבת

  ).ט לשבת"ואסור להכי� מיו(ט "גזרה משו	 שבת אחר יו? ישבת דעלמא תשתר. אחר השבת

היא גופה גזרה ואנ� ניקו	 ונגזור . גזרה שמא יעלה ויתלוש, פירות הנושרי	 טעמא מאי: ל אביי"א. גזרה משו	 פירות הנושרי	: רב יוס� אמר

  .)ג�.ביצה ב". (כולה חדא גזרה היא? גזרה לגזרה

  

וג	 (ובלבד שלא יגע בה , וכופה עליה כלי שלא תישבר, ילו לטלטלה ואפילו התערבה אל� כול� אסורותבשבת אסורה אפ ביצה שנולדה – מחבר

נולדה בזה אסורה , ט שלפני שבת"ט או יו"וכ� שבת שלאחר יו). א בזה"ו בעני� נגיעה במוקצה בשבת ודעת הרמ"שי ס' עיי� בזה לעיל ס, בכלי לא

  .בזה

  )תקיג בעיו� רב' ט ס"יו 'ועיי� בזה בהל, ל בהלכות אלו"אכמ(

ג "ואע. ט מכי� לשבת ואסורה מהתורה"ואי� יו, ט"שאז נגמרה ביו, ט"גזרה משו	 שבת אחר יו, ההסבר הוא שאסורה בשבת – משנה ברורה

  .שאסורה, ט כשנולדה"כ גזרו בכל שבת ויו"וע, ג	 זה הוא בכלל הכנה ואסור, שהכנה בידי שמי	 היא ולא בידי אד	

ומצא את , א� א	 השכי	 קוד	 עמוד השחר. פ שבכל מקו	 ספק דרבנ� לקולא"אע, ג	 א	 ספק נולדה כול� אסורות – ב"מ :ט"וספק נולדה בי

  .ט"יו/וכנראה נולדה בערב שבת, כי רוב� לא יולדות בלילה, הביצה מותר

  

  דין פירות שנשרו מהעץ בשבת

  .כי לא נעשה בה	 מלאכה בשבת, לערבפרות שנשרו מ� האיל� בשבת אסורי	 בו ביו	 ומותרי	  – �"רמב

גזרה שמא , 5)ואי� צרי� להמתי� בכדי שיעשה( 	 שפרות שנשרו מהאיל� בשבת אסורי	 בו ביו	 ולערב מותרי	 מיד"פסק כגמרא וכרמב – מחבר

  .יעלה ויתלוש וכ� משו	 מוקצה

וג	 א	 ידוע שנשרו . וא� לטלטל	 שמא נשרו היו	 אסור לאכל	, ה זרעי	 או ירקות שמצא אות	 בגינה"וה. אסור, ה ספק נשרו"ה – ב"מ

  מדי� מעמר, ט"שמ ס' פ ס"ע, אבל לאסו� את כל מה שנשר אסור, מותר לקחת רק אחד ולאכול, מאתמול

  

  'ה� 'פי	 דסעי

: ב יהודהאיתיביה רב כהנא לר. )קש וקשי	 ואי� בה	 משו	 תיקו� כלי( אוכלי בהמה אי� בה	 משו	 תקו� כלי: אמר רב יהודה" – גמרא

וא	 קטמו , )גזרה שמא יקטו	 לחצו* בו שיניו( ומוללו ומריח בו ולא יקטמנו להריח בו, מטלטלי	 עצי בשמי	 להריח בה	 ולהני� בה	 לחולה

אלא כי ! חייב חטאת מיבעיא, השתא פטור אבל אסור קא קשיא לי: ל"א! וא	 קטמו חייב חטאת, מנולחצו* בו שיניו לא יקט. פטור אבל אסור

לחצו* בו . וא	 קטמו פטור אבל אסור, אבל בקשי� לא יקטמנו, א ברכי�"בד. קוטמו ומריח בו: רא והכי קתניחסורי מיחס...ניא ההיא בקשי�ת

  ".וא	 קטמו חייב חטאת, שיניו לא יקטמנו

הא רבא בר , ועוד... מתקי� לה. �הא בקשי, הא ברכי� :זירא לא קשיא' אמר ר: לא יקטמנו להריח בו ,ותניא איד$, קוטמו ומריח בו: תני חדא

 ?ג דחזיא לקתתא דנרגי וחציני"אע) מקלות גדולי	(כי הוינ� בי רב יהודה הוה מפשח ויהיב ל� אלותא , רב אדא ורבי� בר רב אדא דאמרי תרוויהו

  )משמע שמותר לקטו	 להריח אפילו בקשי	, מ להריח"והוא היה קוט	 ע, לקרדו	 קשה(

נוטל אד	 קיס	 משלפניו לחצו* בו : אליעזר אומר' ר: דתניא, )לרבנ� מותר בי� ברכי	 ובי� בקשי	( והא רבנ� )שאסור( אליעזר' הא ר, לא קשיא

כ בסת	 עצי	 שמותרי	 רק בטלטול לצור� "משא, שראוי לאכילה ומוכ� לכל צור�( וחכמי	 אומרי	 לא יטול אלא מאבוס של בהמה, שיניו

' דברי ר, ט סופג את הארבעי	"ביו, בשבת חייב חטאת במזיד, 	 קטמו לחצו* בו שיניו ולפתוח את הדלתוא, ושוי� שלא יקטמנו. )ט"הסקה ביו

בקוט	 לחצות בי� (אליעזר דקאמר הת	 ' ר. )כי קטימה תיקו� כלאחר יד הוא( וחכמי	 אומרי	 אחד זה ואחד זה אינו אלא משו	 שבות, אליעזר

  :)לג�.ביצה לג( ."הכא מותר לכתחילה, רבנ� דקאמרי הת	 פטור אבל אסור, אבל אסורפטור ) בקוט	 להריח(הכא , חייב חטאת) שיניו

  

  מ לחצות בין שיניו"דין קיטום קש ע

  .מותר לקטו	 ולתק� את הקש אפילו בסכי� ולא רק בכליו, שמותר לקטו	 את הקש בשבת ,וכדעת חכמי	 הלכה כרב יהודה – ש"רא
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  מחבר

כי אי� מחת� , אפילו מקפיד על המידה(לפיכ� מותר לקטו	 אפילו בסכי� , 	 משו	 תיקו� כליפסק כרב יהודה שאוכלי בהמה אי� בה .1

  .ש ולחצו* בו שיניו"קש או תב� כדעת הרא) א"ח –באוכלי	 

י חתיכת קש "ובא לסתו	 אותו ע, כגו� שיש נקב בכלי, י הקש"אבל א	 יש כלי ומתק� אותו ע, כל זה כשבעת הקיטו	 נהיה כלי – ב"מ

  .יש בזה משו	 תיקו� כלי, ידת הנקבלפי מ

שנראה האוכל שבי� , ואפילו משו	 כבוד הבריות[ .משו	 מוקצה, לו אפילו כדי לחצו* בו שיניואבל מה שאינו אוכלי בהמה אסור ליט .2

  ]אסור, שיניו

י לחצו* בו שיניו אבל א	 קוט	 אותו בכלי כד, שאז עובר רק משו	 מוקצה, כל זה שקוט	 אותו ביד – ש"ר בש� הרא"בש� א ב"מ

  .י זה"שעושה אותו כלי ע, אז היא מלאכה גמורה, או לפתוח בו דלת

  

  מ להריח בהם"דין קיטום עצי בשמים ע

  .מוללו להריח בו בי� קשי	 ובי� רכי	קוטמו ופסק כגמרא וכחכמי	 שמותר לטלטל עצי בשמי	 להריח בה	 ולהני� בה	 לחולה ו – מחבר

  .אבל ג	 לבריא מותר, כ משתמשי	 בזה לחולה"שבד, דמילתאואפשר שנקט המחבר אורחא , קא לחולה מותרלכאורה משמע שדו – מג� אברה�

' ולכ� אסור להניח בשמי	 בבגד וכד, אבל לא להוליד ריח חדש, ריח מותרורק להוסי� , המלילה מתבצעת ביד ולא בכלי – ב"מ, מג� אברה�, ז"ט

  .כדי שיהיה בו רוח

  

  ב"פ המ"קצת מדיני מחתך ע

כיו� שמקפיד על מידת ארכו ורחבו , בי� ע* ובי� מתכת או אפילו נוצות של עו�, מחת� עור או על דבר שאד	 מחת� ומקפיד על מידתו  .א

 .פטור, אבל החות� דר� הפסד או בלא כונה למידה. חייב, וחות� בכונה

 .מלאכת מחת� לא שייכת באוכל  .ב

  .ואיסור דרבנ� יש בכל גווני. חייב ביד, ודבר שדרכו לחת� ביד, חייב בכלי, דבר שדרכו לחת� בכלי  .ג

  

  'סעי� ו

ע	 בניו וע	 בני ביתו על השולח� ובלבד שלא יתכוו� לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה ) מטיל גורל למי מגיעה כל מנה(מפיס אד	 " – משנה

  :)שבת קמח)". (אלא יעשה את כל המנות שוות, קטנההיינו הגרלה מי זוכה בגדולה ומי ב(

בני חבורה המקפידי	 זה : דאמר רב יהודה אמר שמואל, כדרב יהודה אמר שמואל? מאי טעמא. ע	 אחר לא, ע	 בניו וע	 בני ביתו אי�" – גמרא

אי הכי בניו ובני . ברי הלל א� משו	 רביתוכד, )שמא יכתוב(ט "על זה עוברי	 משו	 מדה ומשו	 משקל ומשו	 מני� ומשו	 לווי� ופורעי	 ביו

מותר להלוות בניו ובני ביתו : דאמר רב יהודה אמר רב, כדרב יהודה אמר רבבניו ובני ביתו היינו טעמא ? )נחשוש לרבית וכל אלו(ביתו נמי 

שיהיה מותר ( מנה גדולה ומנה קטנה נמיאי הכי ). שה	 סמוכי	 על שולחנו ולכ� אי� כא� רבית, כי הכל של האב(ברבית כדי להטעימ� טע	 רבית 

  ?)להטעימ� טע	 משחק בקוביא

כדרב ? מאי טעמא. מפיס אד� ע� בניו וע� בני ביתו על השולח� אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה: וחסורי מחסרא והכי קתני, אי� הכי נמי

כי מקפידי� ועוברי� משו� ( כדרב יהודה אמר שמואל? ט"מ. ע� אחרי� לא, ע� בניו וע� בני ביתו אי�. )להטעימ� בעלמא( יהודה אמר רב

� .שבת קמט". ()ואסמכתא לא קניא, גזל הוא( משו	 קוביא? ט"מ, מנה גדולה כנגד מנה קטנה א� בחול לאחרי� אסור .)משקל ומני�, מדה

  :)קמט

  

  ע� אחרי� המקפידי� זה על זה  ב"ע� בניו ובני ביתו הסמוכי� על שולחנו של בעה  

  
לה כנגד מנה מנה גדו

  קטנה
  מנות שוות

מנה גדולה כנגד מנה 

  קטנה
  מנות שוות

פ "ש ע"� ורא"רי, �"רמב

 – מגיש משנה, �"ר

  לישנא בתרא

 מותר בי� בשבת ובי� בחול

  כדעת רבכי הלכה 

  מותר בי� בשבת ובי� בחול

 אסור בי� בשבת ובי� בחול

 משו	 משחק בקוביא

שהוא גזל מדרבנ� כי 

  אסמכתא לא קניא

כדעת שמואל  בשבתאסור 

  שזה מקח וממכר

  ובחול מותר
 פ הטור"ש ע"� ורא"רי

�א בש� "רשב, והבית יוס

  פשט המשנה – ד"ראב

 אסור בי� בשבת ובי� בחול

כי , משו	 משחק בקוביא

   אי� הלכה כדעת רב

  

ואי� הגמרא , ששי	 לרבית שמא יסרכוכ חו"וא, נפסק להלכה שלא כדעת רב. מ עה"הרי בב, לכאורה קשה על הגמרא ועל הפוסקי� כסוגיתנו

  ?	 להלכה"ואי� פסק כ� הרמב, התירה להפיס מנה גדולה כנגד קטנה לבניו ובני ביתו
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אבל , כי איסור רבית הוא מהתורה, זה לעני� רבית שחששו לזה ,פ שאי� הלכה כדעת רב"כתב שאעו �"הסביר את שיטת הרמב – מגיד משנה

  .א חששו ולא גזרו בבניו ובבני ביתו ולכ� מותר להפיס מנה גדולה כנגד קטנהל נ�ברמשו	 משחק בקוביא שהוא מד

�אי� מ "מ, שאפילו א	 נאמר שדברי רב נדחו לגמרי וחששו ג	 משו	 משחק בקוביא, מ"לבאר את דברי הגמרא שלא תסתור לב כתב – בית יוס

, מ מעיקר הדי� הכל שיי� לבעל הבית"מ, פ שאי� הלכה כרב"י אעכ, לחשוש משו	 בני חבורה המקפידי	 זה על זה ועלולי	 להגיע למקח וממכר

ולכ� תר*  ,סבר שהלכה כרבפ מה ש"תר* עהתרצ� בגמרא " אי הכי מנה גדולה כנגד קטנה נמי"על השאלה ו, ישחקו בקוביאואלא שחששו שמא 

, ת בשבתבמנות שוומותר להפיס לבניו ובני ביתו מ יהיה "מ, שאי� הלכה כרב ל"מכיו� שקיאבל , שג	 במנה גדולה וקטנה מותר פ שיטת רב"ע

  .אסור אפילו בבניו ובבני ביתו, אבל במנה גדולה וקטנה לדינא, כי הכל שלו, כי אי� חשש של מקח וממכר

 שרואי	, אמר רב זה רק קושיה לרב יהודה" אי הכי מנה גדולה ומנה קטנה נמי"שמה ששאלה הגמרא בסו� , י להסביר"עוד אפשרות כתב הב

ל כרב יהודה אמר "אבל לדיד� דלא קי, ולכ� הגמרא משנה את גרסת המשנה, ב המשנה חוששת משו	 קוביא"פ שהכל שיי� לבעה"אעמהמשנה ש

וע� אחרי� מנות שוות , פ שהכל שלו"אע, אבל גדולה כנגד קטנה לא משו� קוביא, המשנה מדברת דוקא כשהמנות שוות שמותר בשבת, רב

  .ח וממכרכ אסור בשבת משו� מק"ג

לכ� יש להסביר את המשנה רק , נפסק שלא כדעת רב. מ עה"אבל מכיו� שבב, שכל הסוגיה במסכת שבת סוברת הלכה כרב, י"עוד הסבר נת� הב

  .במנות שוות ולא בגדולה כנגד קטנה

שאי� לבר� על הכוס בתשעה  בכ� שפסק, 	 לא מחלק בי� דאורייתא לדרבנ�"והוכיח שהרמב, דחה לחלוטי� את תרוצו של המגיד משנה – ז"ט

  !נ לא שנא"כ ה"וא, 	"ז אסר הרמב"וזה ודאי איסור דרבנ� של שתיה בתשעה באב ובכ, באב ולתת לתינוק שמא יסר�

ועל זה אמרה , ברבית להטעימ� טע	 רבית שלא ינהגו כ� בניומשמותר לאד	 ללוות שהלכה כרב . מ עה"	 גורס בב"שהרמב, ז"לכ� פרש הט

אבל במקו� שאינו , וכל זה שיי$ רק במקו� ששייכת הגזרה הזו. עלולי	 ללמוד להלוות ברבית ג	 לישראלבניו כי , כה כ�הגמרא שאי� הל

וזהו שתרצה הגמרא כדרב יהודה אמר . "דלמא אתי למסר$"לא חוששי� בזה , מקפיד עליה� ולא שייכת הגזרה כמו להפיס גדולה כנגד קטנה

ולכ� לומדי	 , לא שיי� כא�, מ"ומה שדחינו את רב במסכת ב, לכ� אי� ש	 רבית ולא חשש משחק בקוביא, השמכיו� שאי� אד	 מקפיד על ז, רב

  .מרב הלכה שמותר להפיס בניו ובני ביתו בגדולה כנגד קטנה

  

מותר לבניו ובני שמנה גדולה כנגד קטנה אסור תמיד בי� בשבת ובי� בחול ובמנות שוות , פ הבנתו והבנת הטור"ש ע"� וכרא"פסק כרי – מחבר

שע	 בניו ובני ביתו מותר ג	 , � והמגיד משנה"א את דעת הרמב"והביא כי. ובחול מותר, ביתו תמיד ולאחרי	 בשבת אסור משו	 מקח וממכר

  .מנה גדולה כנגד קטנה כדעת רב

, שמא יזכירו ש	 מדה, אסור, גורלאבל א	 יודעי	 שמקפידי	 זה על זה אפילו בחלוקה בלא , א	 החלוקה היא בלא גורל מותר – מג� אברה�

  .משקל ומני� בשבת וזה אסור

  .י גוי"אסור להטיל גורלות בשבת אפילו ע – ל"א בש� מהרי"רמ

ורל א� גאסור ב – �"רמב. כי לא יבואו לידי איסור, מותר לשאול זה מזה – תוספות :די� שכני� שאינ� מבני ביתו א$ אינ� מקפידי� זה על זה

  .מקח וממכרכי דומה ל, לשכני	

ט משו	 "ביובכל מקרה ושל קדשי	 מותר , הגרלות של חולי� אסור בשבת אפילו לדבר מצוה כשאפשר מאתמול – מג� אברה� :הגרלות אחרות

מי  ביו	 הכפורי	כי הרבה פוסקי	 סוברי	 שהיו מטילי	 גורל , להטיל גורל בבית הכנסת מי יאמר קדיש או יעלה לתורה מותר. חיבוב מצוה

 )שערי תשובה. (ש ודאי אסור"אבל להטיל גורל על קדיש של מוצ .'ומי זורק וכושוחט 
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  הכש' ס

  

� אסעי'  

: רב אחא בר יעקב אמר. גזרה שמא ירבה בשבילו, ט"ואי� מזמני	 את הנכרי ביו, מזמני	 את הנכרי בשבת: דאמר רבי יהושע ב� לוי" – ראמג

  :)ביצה כא...". ()שהשמש מטלטל אות	 להצניע הכוס( משו	 שיורי כוסות, אפילו בשבת נמי לא

  .ט"י שמזמני	 את הנכרי בשבת ולא ביוכרבי יהושע ב� לוהלכה  – ש"רא, �"רי

  

נטלו ויצא אי� , נותני	 מזונות לפני הנכרי בחצר: כיוצא בו. נטלו ויצא אי� נזקקי	 לו, נותני	 מזונות לפני הכלב בחצר: תנו רבנ�" – גמרא

  .)שבת יט". (ל"קמ, והאי לא רמי עליה, )כלב(האי רמי עליה , מהו דתימא! היינו ה�, הא תו למה לי. נזקקי	 לו

כי מכיו� שאנו מצווי	 לפרנסו , כא� מותר לתת לגוי מזונות, שכד שאסור לטרוח בשביל מי שאי� מזונותיו עלי�' פ שראינו בס"אע – תוספות

  .ולכ� מותר לתת לו, לכ� מזונותיו עלינו, משו	 דרכי שלו	

  

אבל א	 אי� כוונתו לאכול אלא , ואי	 שכוונתו לאכול אות	זה רק כשר, מה שמותר לתת מזונות בחצר לגוי – פ הסבר המגיד משנה"� ע"רמב

  .ראסו, ברור שכוונתו לצאת

אבל לא , אלא רק מראי	 לו והוא לוקח לעצמו או שמכניסי	 אותו לבית ואוכלי	 יחד איתו, מחמיר שלא לתת בידיי	 לנכרי בשבת – ד"ראב

  .לתת לו בידיי	

  �"ר, ש"רא, תוספות

 .ני	 וידוע מיד שיוציא לחו* אסוראבל א	 עומד בחו* ופשט ידו לפ, גוי עומד בחצרשהככל זה שכתבנו הוא דוקא  .1

, מ להוציא"לא נראה כנות� ע, כי מזונות שדר� לאכל	 בבית, אבל שאר חפצי� אסור אפילו הוא בפני�, כל מה שמותר כ� זה רק אוכל .2

 .מ להוציא"אבל שאר חפצי	 נראה כנות� לו ע

והרואה אינו יודע של , מ להוציא"כי הרואה סבור שנות� לו  ע, מפני מראית העי�, א	 ה	 שייכי	 לגויאסור לתת שאר חפצי	 אפילו  .3

  .מי החפ*

  

וא	 נטל� ויצא אי� , ולתת מזונות לפניו בחצר לאכל�, ]גזרה שמא ירבה בשבילו, ט אסור"וביו[ פסק כגמרא שמותר לזמ� גוי בשבת – מחבר

כי יש ודאות , ד בחו* ופשט ידו לפני	 ודאי אסוראבל א	 עומ, שכל זה דוקא כשהגוי עומד בחצר ,�"ש והר"הרא, וכתוספות. נזקקי	 לו

משו	 , ה	 שייכי	 לגוי אפילו, )אפילו להניח לפניו( הוא בפני	 ואסור אפיל, שדרכו להוציא	 אבל שאר חפצי	, וכ� דוקא אוכל. שיוציאנו

  .ליחות הישראל להוציא לו חפצי	ויחשוב שעושה ש, מראית עי� שהרואה אינו יודע זאת

 ועדי� ברשות ישראל הוא, וכ� משו	 ששכירות לא קונה, )ז"ט(משו	 מראית עי� , אסור, מבעוד יו	שאפילו א	 ייחד לו מקו	 , כמרדכי – א"רמ

  ).א"מג(

  א"מג

. כי יש ודאות שיוציאו, פניואסור לית� ל, א לאוכלו בבת אחת"א	 אי� הרשות ביד הגוי לאכול את זה בחצר או שזה הרבה אוכל שא .1

� .שיאמרו שמוציא בשביל ישראל, וזה אסור משו	 מראית עי

אבל בחצר , זה דוקא כשפשט ידו מבחו* ששייכי� לגויופרש את דברי הטור שכל מה שאסור לתת לגוי שאר חפצי	 , ע"חלק על השו .2

 .שהרואה סבור שהוא של גוי, שאר חפצי� של הגוימותר לתת לפניו 

  .ר דאורייתא אלא כרמלית"ל הדי� הזה שיי� ג	 כיו	 שאי� רהכ – ז"ט

  

כי לא , מותר – אליה רבה. ואולי הוא יוציא לרשות הרבי	, כי זו תחילת עקירה, אסור – א"מג, ח"ב :הא� מותר לתת ביד הגוי כשהוא בחצר

שג	 משו	 מראית עי� אי� , להקל ל"ב ובאה"פ המ"כו. ונראה כאילו הגוי עושה עקירה מחדש ברגע שמחליט להוציאו, מ שיוציא אותו"נות� ע

�  .ר שלנו שאינה של תורה וזו גזרה לגזרה ולא גזרינ�"ש ברה"וכ, כא

  .הלא לא עשה ישראל העקירה כלל, שא� כשיוציא, מ לאוכל בחצר"ע מותר כשלוקח ע"לכו – ב"מ :גוי הלוקח מיד הישראל

  

  'סעי� ב

. ויש מקלי	 לשי	 לפניו והוא יקח, יש מחמירי	 לא לתת לגוי את מותר החמ* שיוליכנו לחו*, בשבתד בניס� "כשחל י – מרדכי בש� אור זרוע

  .מותר לתת אפילו ביד ואפילו ידוע שיולי� לחו*, ר דאורייתא"ונראה שלדיד� שאי� רה

את החמ* מהבית או משו	 דרכי  כגו� לבער, זה רק במקו	 מצוה, ר דאורייתא"כל מה שמותר כא� כשאי� רה – מ"פ הגה"הסבר הבית יוס� ע

, ר דאורייתא"מודה אור זרוע שאפילו לנו שאי� רה, אבל היכ� שאי� מצוה ולא דרכי שלו	, י גוי אחר"שלו	 או שיש גוי אל	 שמותר לשלוח לו ע

  .משו	 מראית עי�, אסור

  .י גוי"או לשלוח לו ע מותר לתת לו, 	 גוי אל	או משו, )כגו� גוי שחלה(	 ולכ� משו	 דרכי שלו, י"פ הסברו בב"מ ע"פסק את הגה – מחבר
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  .להוציא חמ* מביתו בערב פסח שחל בשבתכגו� , ה לצור� מצוה"ה – א"רמ

מ יש להיזהר "ומ. ר דאורייתא ואינו אלא שבות דשבות שלצור� מצוה או דרכי שלו	 מותר"וסומכי	 על הדבר שאי� לנו רה – ב"מ, מג� אברה�

  .כ"ית� בפני	 והוא יקח אח, וכ� יניח את הכלי שלו, אלא יניח לפניו והוא יקח, או לתת אותו לכלי של הגוי, יד הגוילא לתת את הכלי או האוכל ב

  

  'סעי� ג

  .אסור, אבל דברי	 אחרי	 העשויי	 להוליכ	 ממקו	 למקו	, כי ייתכ� שיאכל אות	 בחצר, דוקא מזונות מותר לתת – א"מרדכי בש� ריב

  .י גוי"מותר ע, החזיר בשבת משו	 משא ומת� א	 לא מפני הדחקמשכונות שאסור ל – מרדכי

כי אי� זה , ויוציאנו הגוי דר� מלבוש, נהגו בו היתר כאשר המשכו� הוא מלבוש או דבר שאינו מוקצה, להחלי� משכו� לגוי בשבת – רבנו ירוח�

  .א	 הישראל צרי� ללובשו, משא ומת� וג	 בישראל מותר בעניי� זה

כי אחרת זה נראה כאילו הישראל צוה עליו ( ויוציאנו דר� מלבוש, שמותר להחלי� משכו� בשבת א	 הוא מלבוש, נו ירוח	פסק כרב – מחבר

  .וג	 בישראל מותר א	 צרי� ללובשו, מ"כי אי� זה מו, )ב"וא	 הוא אל	 מותר אפילו בלא זה כדלעיל בס, להוציאו

  .שלא יראה כנושא ונות�, במשכו� החדש ולא ביש� הישראל קומו ולא יגעעצמו ויניח אחר במטוב שהגוי יקח את המשכו� ב – א"רמ

מג� אברה� בש� . ורק כשהגוי אל	 יש להקל, כי זה נראה כמשא ומת�, אסור – אליה רבה ?הא� מותר לקבל מהגוי כס� במקו� המשכו� בשבת

ב "ופסק המ. לא יחשב עמו כמה צרי� לתת ולא יגע ב	ובלבד שהישראל , כ מותר"ג, ה א	 הגוי מניח מעות ולוקח את המשכו�"ה – האגודה

  .א"כדעת המג, שאז מותר לישראל לחשב עמו, כ יגיע לו הפסד מזה"אא, כאליה רבה

  

  'סעי� ד

ת "ר, פת של גוי שנאפה בשבת – רוקח, י בש� אור זרוע"הגהות אשר, א בתשובה"רשב, ש"פסקי הרא, מרדכי, ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

בני אד	  ה היה מלקה"וראבי. ומגו דאתקצאי לבי� השמשות אתקצאי לכולי יומא ,בי� השמשות� היו	 ונמצא שהוא מוקצה בנטחשמא  אוסר

  .שאכלו פת שאפה גוי בשבת

לאסור אפילו א	 נטח� מבעוד  ואילו לפי ההמש� יש, משמע שא	 היה נטח� מבעוד יו	 היה מותר, ת אוסר שמא נטח� היו	"הטור כתב שר – ת"י על לשו� הטור בדברי ר"קושית הב

  ?כי בבי� השמשות לא היה ראוי לאכילה, יו	

  .כי משמע שעדיפי	 חיטי	 בבי� השמשות מאשר קמח, א לומר כ�"א, אז הרי אלו חיטי	 הראויי	 לכוס ואינ	 מוקצי	 ומותר, שכשנטח� מבעוד יו	, וא	 תתר*

ולכ� זה מוקצה אפילו , כא� יש לחשוש שמא נטח� היו	 והרי זה כגרוגרות וצימוקי	, ש שאי� מוקצה"ל כר"ג שקי"ואע, ת אסר משו� מוקצה"ר – ת"באור הבית יוס� את דברי ר

  .הרי זה כאילו דחאו בידיי	 ואסור, בי� א	 טח� היו	 ובי� א	 מבעוד יו	, כיו� שעשאו היו	, כלומר. הרי זה כאילו דחאו בידיי	, וכיו� שלא עשאו מבעוד יו	, ש"לר

  ?שדחא	 בידיי	, היה צרי� לאסור אפילו א	 נטח� אתמול משו	 מוקצה של גרוגרות וצימוקי	, ת תלה הטע	 בשמא נטח� היו	"למה ר, הכ נקש"וא

  .יש לאסור משו	 מוקצה של גרוגרות וצימוקי	, אפילו נטח� מבעוד יו	, אבל אי� הכי נמי שלעני� שבת, ט"שנקט טחינה משו	 יו, ל"ושמא י

מ זה מוקצה מפני שבבי� השמשות לא היה "מ, השמשות היו חיטי� שראויי� לכוס �ת אסר אפילו א� נטח� היו� ובבי"ר – א"כ המג"וכ, ת"טור המבאר את רפרוש אחר בדברי ה

  .וזוהו נולד .היינו לח�, ראוי לאכילה כפי שנעשה לבסו� באיסור דאורייתא

  .בדברי אכילה גזרו יותר, ר לא חוששי	 לכ�ג שלגבי נ"ואע. לבשל� "גזרה שמא יאמר לעכו, לאסור פת זו א הביא עוד פרוש"והמג

  

  .כתבו פני	 לאיסור ולהיתר – ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

אפילו היה קמח או עיסה בבי�  – ר ישעיה"ר בנימי� והר"הר, שבלי הלקט בש� רב יהודאי, �"ר, ")אמר רבא"ה "ד: ז סו"ע(תוספות , ש"רא

פ שתלש עצי	 היו	 ואפה "שאע, מקויוהתוספות נ. ואינה אוסרת, והטחינה והאפיה בשביל גויי	 היא ,בידי אד�גמרו כי , השמשות יש להתיר

  .כי יכולי	 לאפות ביו	 השני, אש השנהויש להחמיר בשני ימי	 טובי	 של ר. התיר זאת בשעת הדחק י"ובהגהות אשר. אי� שבח עצי	 בפת, פת

  ?ואפילו הכי אסור, י אד	 נלקטי	"שהרי ע, הוי גמרו בידי אד	, הרי גוי שהביא דורו� לישראל מ� המחובר, גמרו בידי אד	מה פרוש ש – ש"קושית הבית יוס� על הרא

�ד	 א לטחו� ולאפות לח	 בלא א"כ כא� שא"משא, ולכ� אפילו א	 ליקט	 אד	 אסורי	, כגו� שיפלו מאליה	, כי יכול להיגמר שלא בידי אד	, ש	 זה שונה – תרו& הבית יוס

  .שיאפה

  

  .מותר א	 יודע שהגוי לא מכירו ואי� חשש שירבה בשבילו – מגיד משנה

לחלק בי� פירות שתלש� לצור� עצמו שאסורי	 משו	 מוקצה ודברי	 תלושי	 שאפא� ובישל�  וכתבו, כ התירו את הדבר"ג – א"רשב, �"רמב

י סחיטת "היינו משקי	 הבאי	 ע, א אסר א� הנולד"והרשב .ורי	אבל בלא זה ה	 מוקצי	 ואס, והוא שהיו ראויי	 מתחילת� לכוס. שמותרי	

  .הגוי

  

  פת גוי שנאפה בשבת לצורך מצוהשימוש ב

וא� א	 נטח� , ה לצור� ברכת המוציא"ונראה שה. יש גדולי	 שהתירו לצור� סעודת ברית מילה, פת של גוי שנאפה בשבת לצור� גוי – ק"סמ

  .בשבת עצמה

  .ולכ� החמיר בזה, ולדטחינה אסורה משו	 נ – ג"בה

�יש לסמו� על , משו	 שהחיטי	 היו מוקצי	 בבי� השמשות, מכיו� שאיסור מוקצה הוא מדרבנ� וזה החשש בגוי שאפה פת בשבת – בית יוס

  .המתירי	 בשעת הדחק או לצור� מצוה

  

  הלכה
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או לצור� מצוה כגו� סעודת ברית  )שגר בכפר לבדוכגו� (בשעת הדחק ש, ק"כסמו. ש מתיר"ת אוסר והרא"ר, פת שאפה גוי בשבת לעצמו – מחבר

  .יש לסמו� על המתירי	, "המוציא"או ברכת 

  .שאז עושה על דעת ישראל, אבל אסור לתת לו מעות מערב שבת ושית� לו הפת בשבת – א"רמ

נאפתה כדי למכור לישראל  אז, וא	 זה פת פלטר, 	"ב אסורה משו	 פת העכו"הרי א	 זה פת בעה, אי� אפשר להתיר פת זאת, ז"הקשה הט

  .	"ורוב הלוקחי	 באותה עיר ה	 עכו, שמדובר כא� שעשאוהו למכור, ומתר& ?כי כאילו נאפתה לישראל ממש ולא לעצמו, ואסור

  

  'סעי� ה

ממלא כמו , יש פני	 להתיר כמו שאר מלאכות שעושה לעצמו, בישל לעצמוגוי ש – ת"פ ר"הגהות מיימוניות ע, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

כי חוששי	 , ויש פני	 לאיסור משו	 שבדבר מאכל החמירו. מי	 לבהמתו או עושה כבש או מדליק נר לעצמו שמותר לישראל להשתמש בה	

  .משו	 מוקצה, אבל כשצד דגי	 או ליקט פירות ודאי אסור כמו פירות הנושרי	, וכל זה במאכל שבישל לעצמו .שמא יאמר לגוי לבשל לו בשבת

אבל כשצד דגי	 או , ג כתבו את הספק רק כשבישל לעצמו"ק וסמ"אבל הסמ, ש אוסרי	 ויש מתירי	 ג	 בצד דגי	 או ליקט פירותהטור כתב שי(

  )ליקט פירות ודאי אסרו כמו פירות הנושרי	 שה	 מוקצה

שתמש לאור הנר שהגוי הדליק כמו שמתירי	 לישראל לה, ה אותו השפחהתשצל אליעזר ממי* אכל מדג מלוח' ר – רבנו ירוח�, .תוספות ביצה ג

שמותר  י	מוד, משמע שא	 לא מכירו. כי גור	 לכ� שהגוי יכיר את הישראל ויבשל לישראל בשבת הבאה, והתוספות חלקו עליו .בשבת לעצמו

 ).שמא יבשל בשבילו ג	 בלא מכירו, ק אסרו באופ� מוחלט"ג וסמ"והסמ(

  

  .ת בשבת שה	 מוקצי	פ האוסרי	 כי זה כמו נשרו פירו"יש לפסוק ע – טור

כי צידת דגי	 וליקוט פירות לא משמע , פ שהיה אפשר להתיר"ואע. אסור, אלא ג	 כשאפה פת, לא רק בצד דגי	 וליקט פירות – י אבוהב"מהר

  .אפילו לעצמווהכל אסור כשהגוי עושה , מ אי� חילוק בי� צד דגי	 או ליקט פירות לאפה פת"מ, כ ולכ� יש יותר לגזור בה"לאנשי	 שזו מלאכה כ

  .באפה פת מותר – ש"רא

  

 .אבל לערב מותרי	, אסור ליהנות מאותו מאכל אפילו בו ביו	 – מ"הגה, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ: ספק א� הגוי ליקט או צד בשבת

  .ודאותאפילו א	 יתברר שליקט וצד ביו	 בו, ש מותרי	 מיד"אבל במוצ, וכל זה בו ביו	". ספק מוכ� אסור. "וראיית	 משבת כד

  

, ואפילו ספק א	 ליקט� או צד� היו	 או מבעוד יו	. אסורי	 לישראל, שגוי שצד דגי	 או ליקט פירות לעצמו, ג וכמחמירי	"פסק כסמ – מחבר

דת דגי	 ולקיטת פירות לא משמע לאנשי	 שהוא ישצ, א"ובאר המג .אבל לערב מותרי	 מיד אפילו א	 ודאי ליקט� וצד� היו	, אסורי	 בו ביו	

  .ויש לגזור שמא יעשה בידיו, כ"לאכה כמ

שמילוי מי	 מבור זו לא מלאכה , ומתר&? ומה ההבדל מכא� שאסור, ש	 נפסק שגוי שמילא מי	 לבהמתו מותר לישראל, י"א מס"והקשה המג

  .כ חשש שיעשה אותה בעצמו"ואי� כ, ואד	 לא להוט אחריה, קלה

  

  'סעי� ו

 –' תוס. ט"שלא יהנה מאיסור יו –י "רש( ולערב מותרי	 בכדי שייעשו, מאותו המי� במחובר אסור א	 יש, גוי שהביא דורו� לישראל" – גמרא

  :)ביצה כד". ()שלא יבוא לומר לנכרי

ב "שיח ס' ע בזה בס"וע. (הרי הוא מוקצה מחמת איסור, מכיו� שהפרי היה מחובר, אי� צור� לזה – ה"רז, �"ר. דחאו בידיי	 – י"רש ?למה אסור

  )ט לחולה בשבתלגבי שוח

פ שיש מתירי	 לישראל אחר לערב "שאע, וכתב המגיד משנה .כ אסור בכדי שייעשו"ג, לישראל אחר שלא נעשה בשבילו – רבנו ירוח�, �"רמב

  .ט וכ� משמע מדבריו כא�"� והטור בהלכות יו"כ הר"וכ, 	 לאסור"שפט המימרא כדעת הרמב, מיד

, )ה"ב מ"פ(והביא ראיה המשנה במכשירי� , בשביל ישראל וגויאפילו א	 בישל הגוי , כדי שייעשוהדי� שאסור לישראל ב – ספר התרומה, ג"סמ

  .צרי� להמתי� בכדי שייעשו, שמרח* שרוחצי	 בו מחצה ישראל ומחצה גויי	

  

אפילו בלא ציווי , )ג ותרומה"סמ(שביל ישראל או בשביל ישראל וגויי	 פסק כגמרא שא	 ליקט וצד או עשה אחת מכל מלאכות שבת ב – מחבר

  .צרי� להמתי� בערב בכדי שייעשו,  הישראל

אסור לכל ליהנות ממנה עד , כיו� שעשה מלאכה דאורייתא בשביל ישראל, אפילו ישראל אחר שלא נלקט בשבילו יש להמתי� בכדי שייעשו – ב"מ

  .כא�וילקוט אחרי	 ויבוא ל, וזמ� זה הוא כדי שיל� למקו	 שלקט מש	. ש בכדי שייעשו"מוצ

  

  'סעי� ז

  .)ביצה כד. ("הלכה כרבי יהושע: אמר רב יהודה אמר שמואל. רב� גמליאל מתיר ורבי יהושע אוסר, ספק מוכ�" – גמרא

�"רי – �  .אסורי	 בו ביו	, א	 ספק א	 ליקט בשביל ישראל או לא או שידוע שליקט בשביל ישראל ואי� ידוע א	 נלקטו היו	 או לא, לכ
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שמא , גבי גוי שהביא חלילי	.) שבת קנא(מפני שהלכה כשמואל , וטעמ�. כיו� שהוא ספק, מותרבערב מיד , כשיש ספק – ספר התרומה, ג"סמ

ש הסכי	 "והרא. שיש לומר שממקו	 קרוב הביא ומותר לערב מיד ולא להמתי� בכדי שייעשו, שחשש זה הוא לקולא י"ופרש רש, חו* לחומה לנו

  .'טז� 'עיי� לקמ� בסעיפי	 טו, את החשש לחומרא ולכ� החמיר כא�הסביר  �"אמנ� הרי .י בזה"לדעת רש

�  .פרש שהחשש הוא לחומרא ולכ� יש להמתי� בכדי שייעשו, ולגבי דברי שמואל. הביא שיש חולקי	 שאסור ג	 פה בכדי שייעשו – בית יוס

  

אסורי	 , שראל א� לא ידוע א	 ליקט� היו	 או לאשספק א	 ליקט� בשביל ישראל או שידוע שלקט� בשביל י, פסק כגמרא וכרבי יהושע – מחבר

זרו רבנ� דבר כי לא ג, כי מספק אי� צור� להמתי�, שלערב מותר מיד, ג והתרומה"א את הסמ"והביא כי. ולערב מותרי	 בכדי שייעשו, בו ביו	

  .פיקות דרבנ�כי בספק מוכ� החמירו יותר מאשר בשאר ס, אבל בשבת אסור אפילו א	 יש ספק, שיש לו מתירי	 בספק

  .תקטו' י בס"וכ� הכריע הב, אי� להקל רק לצור� מצוה – ג"פמ, חיי אד�. ג"יש להקל כסמ – אליה רבה ?כמי ההלכה

  .ודאי נאפתה היו	 ואי� ספק בזה, ה א	 הביא פת חמה"וה. כי הוא מביא מהמשובח, ודאי נלקטו היו	, א	 הביא דורו� או למכור – ב"מ

  

  'ט�'ח פי	סעי

  י מחוץ לתחום לעצמוהביא הגו

. מותר אפילו בו ביו	 לעצמוא	 הביאו הגוי , )או בספינה( אלא רק חשש שהובא מחו* לתחו	, דבר שאי� בו חשש צידה ומחובר – מחבר, טור

  .ו מהבא מחו* לתחו	 בשביל ישראל זה שמותר לישראל אחר"ק, ודבר פשוט הוא

  

  הביא הגוי מחוץ לתחום לישראל

וא	 . ולערב נמי אסורי� בכדי שיעשו, א	 יש מאותו המי� במחובר אסור, ביו	 טובלישראל נכרי שהביא דורו� : הלכתא: אמר רב פפא" – גמרא

משמע אפילו בו ( מותר לישראל אחר ,)חו* לתחו	( והבא בשביל ישראל זה. חו* לתחו	 אסור ,תו� התחו	 מותר, אי� מאותו המי� במחובר

  .)כה�:כדביצה ( .")כי תחומי� דרבנ�, ביו	

שבשבת  י"ולא כהגהות אשר. ולכ� א	 הביא מחו* לתחו	 לישראל זה אסור ולאחר מותר, ט לשבת"שאי� חילוק כא� בי� יו וכתבו רוב הפוסקי�

  .וג	 לערב התיר בכדי שייעשו, אסר בי� לישראל זה ובי� לישראל אחר

אבל , אמות נחשבת כאשר מוקפת לדירה �4כי כל העיר כ, ו בתו� העיראמות א 4זה רק בתו� , כל מה שמותר לישראל אחר אפילו בו ביו	 – �"ר

  .לטלטל� מחו* לעיר אסור

  ?מתי מותר לישראל שהובא בשבילו

  .לישראל שהובא בשבילו מותר לערב בכדי שייעשו – מרדכי, �"ר, � בתשובה"ש בש� רי"רא, ספר התרומה, ג"סמ

  .כי לא החמירו חכמי	 אלא בדבר שנעשה בו איסור דאורייתא, ערב לכדי שייעשוהבא מחו* לתחו	 לא צרי� להמתי� ב – י"פ ר"ע ש"רא

  

כי ראויי	 , כי אי� עליה	 ש	 מוקצה( מותר לטלטל אפילו מי שהובא בשבילו, שא	 הביא הגוי מחו* לתחו	 בשביל ישראל, פסק כגמרא – מחבר

אבל לאכול אסור בו ביו	 למי , או בצורת הפתח )�"כר(מה לדירה אמות או בתו� העיר א	 היא מוקפת חו ארבעודוקא בתו�  ).לישראל אחר

 כי ,ולאחרי	 מותר בו ביו	). רכב עליוא	 , כמה זמ� שלוקח להגיע ע	 סוס(שלערב מותר בכדי שייעשו , וכרוב הראשוני�, שהובא בשבילו

�  .תחומי� דרבנ

  .שג	 למי שהובא בשבילו מותר לערב מיד, ש"ראי וה"רא את ה"והביא כי

  .כי אינו מפורש בתורה ולא החמירו בו, מותר לאחרי	 אפילו בו ביו	, ב מיל שהוא דאורייתא"אפילו א	 הביא מחו* לי – מג� אברה�

  .ב מיל שהוא מהתורה"ש בי"וכ, � שמותר רק לערב בכדי שייעשו"יש להחמיר כדעת הרי – משנה ברורה

  

ולכ� ימתי� ביו	 ראשו� את הזמ� שהיה , כי לא רוכבי	 ומביאי	 בלילה, כא�" יעשובכדי שי"ש עולה למני� "א שאי� הלילה של מוצ"י – א"רמ

ו גבי צידת דגי	 ולקיטת "אבל לעיל בס, שזה שיי� דוקא פה שמביא מחו* לתחו	, א"והמג ז"הט ווהסביר. צרי� לקחת לו להביא את המאכל

ש ולא צרי� לחכות ליו	 "	 בלילה ולכ� מותר בכדי שייעשו במוצש	 הוא מביא את זה ממקו	 קרוב ורגילות להביא ממקו	 קרוב ג, פירות

�  .ראשו

  .פסק כדעה ראשונה שהלילה עולה למני� בכדי שייעשו – ש"יש

  

  ספק אם הביא מחוץ לתחום או מתוך התחום

  .מותר לערב לאלתר אפילו למי שהובא בשבילו – טור

שרוי עמו בעיר שיש לחשוש אינו שזה דוקא בגוי ש, � והמגיד משנה"הר, א"רשבוכתבו ה .ג	 בזה צרי� להמתי� בכדי שייעשו – �"רי, גאוני�

  .אי� לחשוש מספק, אבל גוי השרוי עמו בעיר ופירות המצויי	 בעיר, שמא מחו* לתחו	 הביאו

ט ש	 "ועיי� בהלכות יו? ש קוד	 בשמו"הרי ג	 א	 ודאי הביא מחו* לתחו	 מותר לשיטתו לערב מיד כמו שהביא הרא, י מתיר כא� לערב מיד"י תמה על הטור למה כתב שר"הב[

  ]ל"י וג	 בזה יש לעיי� ואכמ"י במקו	 ר"כתב הטור רש
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שכל זה דוקא בגוי שאינו שרוי , �"א וכר"וכרשב). א"מג –רב מותר מיד ולע(שא	 הוא ספק א	 הובא מחו* לתחו	 אסור , פסק כטור – מחבר

כ אי� לחוש "ג, ואפילו א	 יש לגוי שני בתי	 ואחד מחו* לתחו	, אי� לחוש מספק, אבל גוי ששרוי עמו בעיר ופירות אלו מצויי	 בעיר, עמו בעיר

  .מספק ותולי� להקל ומותר לאכול אפילו למי שהובא בשבילו

  

  'יא�'פי	 יסעי

וא	  ,משקה אחריו ישראל ,מילא מי	 להשקות בהמתו .וא	 בשביל ישראל אסור ,שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל כרינ" – משנה

מעשה ברב� גמליאל וזקני	 שהיו באי� בספינה ועשה  .וא	 בשביל ישראל אסור ,יורד אחריו ישראל ,כבש לירד בו נכריעשה  .בשביל ישראל אסור

  ".ג וזקני	"ד בו וירדו בו רכבש לירנכרי 

וא	 , משקה אחריו ישראל, מילא מי	 להשקות בהמתו. וא	 בשביל ישראל אסור, מאכיל אחריו ישראל, גוי שליקט עשבי	: תנו רבנ�" – גמרא

ת כבש לירד בו שהרי גוי עשה בשב(הא רב� גמליאל מכירו הוה ...אבל מכירו אסור, בשאינו מכירו? במה דברי	 אמורי	. בשביל ישראל אסור

וכ� (נר למאה , נר לאחד, אפילו תימא בפניו: רבא אמר). ולכ� לא כיו� לרב� גמליאל(שלא בפניו הוה : אמר אביי? )וירדו בו רב� גמליאל וזקני	

  .)שבת קכב)". (אבל בעשבי	 כשהוא מכירו מרבה בשבילו, כבש לאחד כבש למאה

  

וכתב  .מותר ג	 בפניו משו	 נר לאחד נר למאה, תרו* רבא שבדבר שאינו אוכלי�את רק  כתבו – פ הסבר הבית יוס�"ע ש"רא, �"רמב, �"רי

�ולכ� לפי רבא אסור ליהנות מהמי	 או מהעשבי	 בי� א	 , אחרת לא היו משמיטי	 דבריו, שלדעתו ה� סוברי� שרבא חולק על אביי, הבית יוס

שכתב שאסור לאכול דג מליח שצלאו גוי .) ביצה ג(וכ� נראה מדברי תוספות . וכי יש לחשוש שמא ירבה בשביל, נעשה בפניו ובי� א	 שלא בפניו

  .לצרכו שמא ירבה בשבילו כמו במי	

כדעת , מותר, אי� לחוש שמא ירבה בשבילו ,שזה שלא בפניומכיו� כי , אפילו במכירושה	 מודי	  כתב – מגיד משנהפ ה"ש ע"� ורא"רמב, �"רי

וכשלא מכירו מותר אפילו , שבמכירו אסור בפניו ומותר שלא בפניו, �"וכ� כתב הר. עשה בשביל הישראל מותרכ� מה שאי� לחוש ש, כלומר. אביי

  .ובנר וכבש מותר אפילו מכירו ואפילו בפניו, בפניו

וסי� אלא שרבא מ, כי אי� לחשוש שמא ירבה בשבילו, ששלא בפניו מותר � והמגיד משנה מוכח שה� סוברי� שרבא מודה לאביי"מדברי הר

, א"� והרשב"� סוברי� ג� הראב"מ והר"שכמו המ, ל"וכתב הבאה .כאשר אי� חשש שירבה בשביל ישראל כמו בנר וכבש, שאפילו בפניו מותר

  .מ אי� להקל בזה"א$ להלכה כתב שמ. אבל שלא בפניו מותר תמיד, שדוקא בפניו אסור, $"הרמ, רבנו ירוח�, המאירי

  

כלומר אסור , אסור לכל מיני תשמיש, ישראל או עשה מלאכה דאורייתא אחרת שאסור לישראל ליהנות מזהא	 הגוי מילא מי	 לצור�  – טור

  .אלא ג	 לצרכי	 אחרי	 אסור, להשתמש במי	 לא רק לצור� שתיה

  

ולשתות  כי ג	 האד	 עצמו יכול היה לרדת, מותר – ת"ר ?הרי ה� נשאבו והוצאו מחו& לתחו� בשביל הבהמה, הא� מותר לשתות את המי�

כא� מדובר משני עברי הנהר ולא , הרי ג	 הישראל יכול היה להביא לש	 בהמתו בעצמו שתאכל, ולכ� מה שאסור בבהמה, מי	 ללא עזרת הגוי

  .אסור – פ מגיד משנה"� ע"רמב, �"ר, ש"רא, י"ר. א� אחרת מותר, יכול היה להביאה

  

מותר לישראל אחר שלא מילא , ר דאורייתא"כיו	 שאי� רה – ספר התרומה, דכימר, מ"הגה, תוספות :ר דאורייתא"הדי� בזמנינו כשאי� רה

  .בשבילו

  

  ההלכה כשמילא הגוי מים לבהמתו

  מחבר

והוא . מותר לישראל להשקות מה	 בהמתו, שגוי שמילא מי	 לבהמתו מבור שהוא רשות היחיד לרשות הרבי	, פסק כמשנה וכגמרא .1

 .כי יש לחוש שמא ירבה בשבילו, אבל א	 מכירו אסור .שאי� הגוי מכירו

 .כי נעשתה בו מלאכה דאורייתא, בכל מיני תשמיש אפילו ישראל אחראסור , לצור� ישראל מילא מי	וא	 , כדברי הטור .2

 .מותר לאחר שלא מילא בשבילו, וא	 מילא מבור רשות היחיד לכרמלית .3

  א"רמ

ולפי זה כתב . הואיל ואפשר ליל� ש	 ולשתות, 	 לשתות מה	מותר לאד, ר לצור� ישראל"יש מקלי	 ואומרי	 שא� א	 הובא דר� רה .1

  .יש לאסור, שא� יש סכנת דרכי� ואי� הישראל יכול ללכת לש�, א"המג

כגו� בבהמה א	 הביא מי	 מנהר שאפשר לה לשתות מש	 גופא או , ה כל דבר שיכול היה לעשות בלא עזרת הגוי מותר"ה – ב"מ

אבל א	 אי� הישראל יכול ללכת לש	 מפני  .כ יהיה מותר"ג, להכניסה לש	 בלא חילול שבתי שהיה אפשר "שהביא מבור העומד ברה

 ,ה להדיח כלי	 במי	 או לעשות בה	 שאר תשמישי	 שלא היה אפשר לעשות ש	 בתו� הבור"ולכ� ה, סכנת דרכי	 אסור א� לדעה זו

  .דינו כבהמתו ואסור ג	 לדעה זו

 .ש מותר מיד בכל גווני"ובמוצ. גדול יש להקלצור$ בורק , ע"ולהלכה פוסקי� כדעת השו
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בשעת לצור� שבת או ולפי זה כתב שאי� למחות ביד המקלי	 בזה . ויש להחמיר בדבר .פסק את הכלבו שבכרמלית מותר לכתחילה .2

  .שז' כדלעיל בס, כי יש להקל באמירה לצור� אינו יהודי לצור� ,הדחק

  .התיר רק במקו	 צור� – א"מג

  

  קט עשביםההלכה בגוי שלי

בעני� שלא תוכל , שעומד בפניה, א	 אינו מכירו מאכיל אחריו ישראל, שא	 ליקט אינו יהודי עשבי	 לצור� בהמתו, פסק כברייתא – מחבר

שלא אפילו ב( וא	 מכירו אסור, )וזה מוקצה, שמא יטול בידו ויאכיל, כי להעמיד את הבהמה על העשבי	 המלוקטי	 אסור(לנטות אלא דר� ש	 

כי נר לאחד נר , מותר אפילו מכירו, כגו� שהדליק נר לעצמו או עשה כבש לעצמו, שא	 אי� חשש שירבה בשבילו, וכ� פסק כרבא. )עד הערב פניו

  .למאה

אוסרי	 , אבל האוסרי	 .מתירי	 רק א	 הנכרי לא יודע שהישראל זקוק לו, המקלי	 שמתירי	 שלא בפניו אפילו א	 מכירו – מג� אברה�

  .גווניבמכירו בכל 

, והמקלי	 מקלי	 כשלא בפניו אפילו א	 מכירו, אפילו למחבר זה מותר, דע שהישראל זקוק לווא	 מכירו ועושה זאת שלא בפניו ולא י – ז"ט

  .ואפילו א	 יודע שזקוק לו

שרבא לא חולק , הגמרא וכ� לכאורה נראה מלשו�, שא	 זה שלא בפניו מותר אפילו א	 מכירו, לכאורה היה נראה לפסוק כמקלי	 – ור הלכהאב

מותר בי� א	 נפסוק כמקלי	 ובי� , ז מודי	 שא	 לא יודע הנכרי שהישראל זקוק לו"א וג	 הט"כי ג	 המג, מ"אבל באמת אי� בזה נפק, על אביי

  .ג	 שלא בפניו וג	 א	 יודע שצרי� לו ז וכמקלי	 ולהתיר לגמרי"אבל אי� לפסוק כהבנת הט. א	 נפסוק כמחמירי	

לפי היש מקלי	 לעיל יש להתיר אפילו א	 , ומה שהותר לאכול כאשר לא מכירו כלל .במקו	 הצור� יש להקל כדעת המקלי	 – משנה ברורה

ובשעת הדחק אפשר , כאשר יכולה ללכת בעצמה ולאכול ש	 או שהיו עשבי	 מועטי	 שאי� דר� לאכול במחובר, ליקט לצור� בהמת ישראל

  .לסמו� על זה

  

  'סעי� יב

אסור , והל� הגוי, א	 אמר הגוי בפירוש שלצור� ישראל הוא עושה או שהוא מתק� האש לישראל, אפילו א	 אינו מכירו – �"ראמרדכי בש� 

  .ליהנות ממנו

  .פסק כמרדכי – מחבר

 כי תולי	 שמ�, משמע שא	 לא היה הול� הגוי היה מותר לישראל להשתמש תכ� משהדליק הנר א� קוד	 שהשתמש בו הגוי – משנה ברורה

  .כ"הסת	 ישתמש בו ג	 אח

  

  'סעי� יג

  .א	 ליקט הגוי והאכיל לבהמת ישראל אי� צרי� למחות בידו לפי שעה – �"רמב, מגיד משנה בש� תוספות, מרדכי, ש"רא

  .כי זו הערמה, יש למחות בידו, וי רגיל לעשות כ�א	 הג – מרדכי, מגיד משנה, ש"רא

  .ש"פסק את שתי ההלכות של הרא – מחבר

א	  – מרדכי. כל עוד שהישראל לא מערי	, צ למחות בו"א – ש"רא: אבל בעצ� עושה בשביל ישראל ,מערי� הגוי ועושה בשבילוהדי� כש

  .כיו� שהישראל נהנה מהמלאכה הזו, והטע	, ע"א שכ� משמע מלשו� השו"וכתב המג .יש למחות בו, יודעי	 שהגוי  מערי	 ועושה בשביל ישראל

  

  'סעי� יד

  .)שבת קנא". (לא יקבר בו עולמית, וא	 בשביל ישראל. יקבר בו ישראל, וחפרו לו קבר) בשביל נכרי או למכור(ארו�  עשו לו" – משנה

). וש	 אי� דר� ישראל להיקבר וודאי לא נעשה בשביל ישראל(בעומד באסטרטיא : אמר עולא? הכא נמי ימתי� בכדי שייעשו, אמאי" – גמרא

  )ש	)". (ומוכח שנעשה לש	 אותו קבר נעשה ולא לש	 הישראל, של נכרי(ר במוטל על קברו "א? ארו� מאי איכא למימר, תינח קבר

והארו� , כי באסטרטיא אי� דר� ישראל להיקבר, מידאי� צור� להמתי� בכדי שייעשו וייקבר בו ישראל ולכ� , מהל$ הגמרא על הרישא – י"רש

  .וכנראה הוא נעשה לנכרי, היה מונח על קבר של נכרי

, ומדובר שהקבר באסטרטיא וגנאי הוא לישראל להיקבר בקבר שבפרהסיא ראו שחללו עליו שבת, מהל$ הגמרא על הסיפא – בש� הגאוני�� "ר

  .ולכ� לא יקבר בו עולמית

 ימתי� בכדי, א� נעשה הקבר בצנעה, ופסק שמת ישראל שעשו לו גויי	 ארו� וחפרו לו קבר, על הסיפא פרש את מהל� הגמראג	  – �"רמב

אבל , לא ייקבר בקבר זה אותו ישראל עולמית, מפורס	 לכל שנעשה בשביל ישראלשבאסטרטיא  כגו�, בפרהסיא א� נעשהו, שייעשו ויקבר בו

  .אחרי	 כ� בכדי שיעשו

בכדי  אלא, שה בשביל ישראל אינו אסור עולמית	 א	 העוברי	 ושבי	 לא יודעי	 שזה נע"שלדעת הרמב, תהיה� לגאוני� "בי� הרמבמ "הנפק

  .תמיד אסור לישראל לעול	, א	 נעשה בפרהסיא, ולדעת הגאוני	, שייעשו וכאילו נעשה בצנעא

שמא יאמר , ותר בכדי שייעשומ, אבל לישראל אחר, אסור עולמית רק לישראל שנעשה בשבילו, נעשה בפרהסיא אשרכש, �"כתב עוד הרמבו

�שג	 ישראל אחר צרי� להמתי� כי לא חילקו בזה בי� כשנעשה מלאכה יד משנה � והמג"י ורמב"כ רש"וכ. לגוי לעשות לו וימצא הדבר מוכ
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, בי� א� לש� ישראל זה או לישראל אחר, ואי� חילוק בעני� זה בי� א� נעשה בצנעא או בפרהסיא .גמורה עבור ישראל ובי� עבור ישראל אחר

  .צרי$ להמתי� בכדי שייעשו

לו זה הכר מספיק עצ	 זה שאסור לישראל שנעשה בשביכי , ר לא צרי� להמתי� בכדי שייעשואח שישראל, הז� בעני� "חלק על הרמבד "והראב

  .ואי� טע	 יותר לגזור גזירות

  

ובשביל ישראל לא יקבר בו , אלא נעשה בשביל גוי יקבר בו מיד, ולא חילק בי� צנעא לפרהסיא, לא כתב את חילוק הגמרא בעני� זה – ש"רא

  .עולמית

  ?ש מחילוק הגמרא"למה התעל	 הרא, ס�ואמנ	 הקשה הבית יו

אלא , אי� הכוונה לאוקימתא, אלא שהוא סובר שדברי הגמרא שלא יקבר עולמית באסרטיא, ש סובר כחילוק הגאוני�"שאכ� הרא, ותר&

  .לא הוצר� לכתוב זאת, וכיו� שסת	 קבר עומד כ�, ומשו	 כ� לא יקבר עולמית, שסת	 קבר עומד באסרטיא, למציאות

  

� "רמבוכ .לא יקבר בו עולמית, עשאו לישראל וא	, מותר לישראל להיקבר בו, פסק כגמרא שעשה הגוי בשבת ארו� או קבר לעצמו – מחבר

, אבל א	 הוא בצנעה, כי כול	 יודעי	 שנעשה לפלוני ישראל, שדוקא כשהקבר בפרהסיא והארו� על גביו אסור עולמית, � בש� הגאוני�"רוכ

  .י שייעשומותר להיקבר בו לערב בכד

כי אי� חילוק , אבל לישראל אחר מותר בכדי שייעשו, רק לאותו ישראל שנעשה בשבילו אסור להיקבר בו, שאפילו כשהוא בפרהסיא, �"וכרמב

  .בזה כאשר נעשית המלאכה בשביל ישראל

  .ה כל מלאכה שהיא בפרהסיא אסור ליהנות ממנה עולמית"ה – מג� אברה�

אסור רק , אפילו ה� בפרהסיא, אבל בשאר מלאכות, למית כי גנאי הוא לו להיקבר בקבר שנעשה בשבת בשבילורק בארו� וקבר אסור עו – ז"ט

  .בכדי שייעשו

  .ז"בשעת הצור� יש להקל כט – ב"מ

  

  'טז�'טו פי	סעי

  .)שבת קנא)". (התחו	 �בתו(אלא א	 כ� באו ממקו	 קרוב , לא יספוד בה	 ישראל, )בשביל ישראל(נכרי שהביא חלילי	 בשבת " – משנה

אפילו ספק א	 לנו בתו� התחו	 תולי	 ( חיישינ� שמא חו* לחומה לנו: ושמואל אמר, ממקו	 קרוב ממש: רב אמר? מאי ממקו	 קרוב" – גמרא

מא ש(אלמא מספיקא שרי , דקתני עשה לו ארו� וחפר לו קבר  יקבר בו ישראל, דייקא מתניתי� כוותיה דשמואל. )ש מיד"להתיר ולהשתמש במוצ

  )ש	". (הכא נמי מספיקא שרי, )לצור� נכרי עשה

  

  ?מהי חומרת האיסור שלא יספוד בה� ישראל אחר

  .כי אי� דר� להביא חלילי	 אלא בשביל מת, כי מוכח שהביא בשבילו, משו	 קנס לעול�אי� להשתמש בחלילי	 אלו  – י"רש

  .עד כדי שיבואו, ש"משמע שלגבי חלילי� ימתי� למוצ, שייעשוכי הגמרא שאלה לגבי קבר שג	 ימתינו בכדי , י"חלק על רש – תוספות

  

ומה ההבדל בי� הביא מי� שאינו במחובר למביא חלילי	 , א� בערב מותר מיד, אסור בו ביו	, לעיל ראינו שא	 הביא הגוי מחו* לתחו	 משהו שאי� במינו במחובר, ולכאורה קשה

  ?למת שצרי� להמתי� בערב בכדי שייעשו

  .שבמת מפורס	 לכל שבשבילו הביאו ולכ� החמירו בזה יותר מאשר לסת	 עניי� ,ש"ותר& הרא

  

ש בדבר "ו ראינו שרוב הפוסקי	 אוסרי	 ג	 לישראל אחר מיד במוצ"לעיל בס – בית יוס�. ש"מותר מיד במוצ – טור: הדי� לישראל אחר

שמכיו� , ותר&? כא� פשט כדעת המתירי	, ת האוסרי	כדע ו"מדוע הטור שסת	 בסותמה , ומתירי	 רק בכדי שייעשו, שנעשה בו איסור תורה

וכל שלא עברו בו איסור , לכ� מ� הסת	 לא עבר הגוי איסור תורה כשהביא את החלילי	, ר דאורייתא של ששי	 רבוא"כ רה"שכיו	 לא מצוי כ

  .צ להמתי� בכדי שייעשו"ש וא"מותר לישראל מיד במוצ, תורה

  

  חו� או מחו& לתחו�הדי� כשיש ספק א� הובא מתו$ הת

ואומרי	 שמא לנו , ש"מתירי	 מיד במוצ, שאפילו א	 יש ספק ודעת שמואל, שצרי� ידיעה שזה הגיע מתו� התחו	 דעת רב – ש"רא, י"רש

  .בתו� התחו	

ילו בידוע שאפ, 	 כתב"והרמב .הלכו בלילה מחו* לתחו	 והגיעו, שמא א� א	 באו בבוקר, א	 יש ספק אז חוששי	 להחמיר – �"רמב, �"רי

  .ר אפילו הביא� סת	"אמות ברה 4מפני שהעביר� באיסור , שהביא	 בתו� התחו	 צרי� להמתי� בכדי שיבואו

  

צרי$ להמתי� עד כדי שיבואו מאותו מקו� שיצאו , א	 ידוע שבאו ממקו	 מסוי	 – א"רשב, �"רמב ?כמה זמ� יש להמתי� כשבא ממקו� רחוק

  .אי� צרי� להמתי� אלא שיעור מיל אחד בלבד – אגור בש� שבלי הלקט. פ שהוא מצוי במקו	 קרוב"אע, ממנו
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י שלמד כ� מדברי התוספות "וכתב הב. ש בכדי שיבואו"ולאחרי	 מותר במוצ, אסור לו לעול	 – טור :הדי� כשאמר לו ישראל להביא לו חלילי�

יש , שא	 הישראל אמר לו להביא, וסברתו. היה לעול	ומשמע שא	 היה מביא לישראל ממש אסור , שלא יספוד בה	 ישראל אלא בכדי שיבואו

  .	 חולק על זה"י שרמב"אמנ	 כתב הב .לקונסו שלא ישתמש בו עולמית

  

  הלכה

  מחבר

לא יספוד בה	 לא הוא ולא , בשבת חלילי	 לספוד בה	 ישראל) ר"מחות לתחו	 דר� רה(שנכרי שהביא וכתוספות פסק כגמרא  .1

ימתי� לערב , א� ידע שממקו� פלוני הביא� בשבתש, �"כרמבו .)מחו* לתחו	( ו ממקו	 קרובאחרי	 עד שימתי� לערב בכדי שיבוא

  .כ מותרי	 בי� לו ובי� לאחרי	"כדי שיבואו מאותו מקו	 ואח

יותר מיו	 , כי ג	 א	 המרחק יותר מזה, מ ג	 א	 ידוע מהיכ� הובא אי� להמתי� יותר מיו	 אחד"מ – מחצית השקל בש� עיר שוש�

  .הול� ג	 ביו	 חול אחד הגוי

ג	 א	 כול	 יודעי	 , כ גנאי כשמספידי	 בה	"יש לחלק כי בחלילי	 אי� כ – לבוש: הדי� כשהובא החליל דר$ סרטיא ופלטיא גדולה

	 שגנאי הוא לישראל להיקבר בקבר שכול	 יודעי	 "פ הגאוני	 והרמב"כ בקבר וארו� שראינו לעיל ע"משא, שחיללו עליה	 שבת

, א	 הובאו בסרטיא ובפרהסיא ולכ�, וכתבו שאי� חילוק בי� קבר וארו� לחלילי	, חלקו על הלבוש – מג� אברה�, ז"ט. שנחפר בשבת

 .אסור להשתמש בה	 עולמית

אי� צרי� להמתי� כדי שיבואו , כיו� שלא נעשה בה	 איסור תורה, אבל א	 לא הביא	 אלא דר� כרמלית, ר"כל זה כשהביא	 דר� רה .2

  .דאלא מותרי	 לערב מי

הרי זו רק דעת , אי� אומר המחבר שא	 הגיעו דר� כרמלית מותר לערב מיד ומשמע שאפילו למי שהובאו בשבילו, ז"הקשה הט

  ?ומדוע כא� הובא כסת	, לגבי הבאה מחו* לתחו	 שהיא ג	 דרבנ�' א בסעי� ח"והיא הובאה כי ש"הרא

ולגבי הוא עצמו צרי� , אלא מותר מיד תי� בערב בכדי שייעשושכא� מדובר שמותר מיד רק לאחרי	 שלגביה	 אי� להמ, ז"ומתר& הט

 �אלא שלגבי אחרי	 היה צרי� להיות מותר מיד בו ביו	 כמו לגבי . לגבי חו* לתחו	' כדעת הסת	 בסעי� ח, בכדי שייעשולהמתי

עניי� בו ביו	 ולכ� כתב  אלא שאי� מספידי	 בשבת ולכ� לא שיי� כא� לגבי חלילי	, שמותר לאכול מיד לאחרי	' המאכל בסעי� ח

היינו שאחרי	 ', מותרי	 לערב מיד'שסיי	 בלשו� רבי	 , ע"ז מלשונו של השו"והוכיח הט .שמותר מיד ע	 צאת השבת, ע"השו

  .מותרי	 בזה

נאה כ ה"כי אי� כ, כא� לא צרי�, א שבעינ� בכדי שייעשו"ח לגבי אוכל י"פ שבס"וכתב שאע, ז"טוחלק על ה, והמג� אברה� תר& אחרת

 .ולכ� מותר, במה שמביא בתו$ התחו�

  .חוששי	 שמא מחו* לתחו	 הובאו, או מתו� התחו	 שא	 יש ספק א	 הובאו מחו* לתחו	, �"פסק כרמב .3

אבל א	 הגוי גר בעיר ופירות , שכל זה בגוי שלא גר עמו בעיר ואי� פירותיו מצויי	 בעיר, 'ג	 כא� שייכי	 התנאי	 של סעי� ט – ז"ט

ומותר , תולי	 להקל שהובא מתו� התחו	, ואפילו א	 יש לו שני בתי	 אחד בעיר ואחד מחו* לעיר, אי� לחוש מספק, המצויי	 בעיר

 .לאכול אפילו למי שהובא בשבילו

  

  סיכום התנאים בהם מותר ליהנות ממלאכת גוי בשבת

 )ו"ס(ש לאחר שייעשה "מותר ליהנות ממנה למוצ, גוי שעשה מלאכה בעד הישראל בשבת  .א

 ]ז רק קבר גנאי הוא לו"אבל לט. [א ג	 כל דבר שנעשה בפרהסיא"ולפי המג. שה ארו� או קבר לא יקבר בו עולמיתא	 ע .1

 .שג	 בשאר מלאכות שנעשו בפרהסיא מותר לערב בכדי שייעשו, ז"ובמקו	 הצור� יש להקל כט

 .אבל לישראל אחר מותר, ג	 בפרהסיא אסור רק לאותו ישראל שנעשה בשבילו .2

וא	 הובא דר� כרמלית . ב פסק להחמיר שג	 באיסורי דרבנ� יש להמתי� בכדי שייעשו"אבל המ, )ח"ס(נ� יש מתירי	 מיד באיסור דרב  .ב

 .כ מזה"כי לא נהנה כ, ו"סט(מותר לערב מיד 

וי י התיר בשעת הדחק או צור� לכתחילה בכרמלית לומר לג"א בס"ורמ ).ח"ס(באיסור דרבנ� מותר בו ביו	 למי שלא נעשה בשבילו   .ג

 .להביא

 .מותר אפילו בו ביו	 לישראל אפילו באיסור תורה, נכרי שעשה לעצמו  .ד

 .ואפילו בספק, )ה"ס(א	 יש איסור מוקצה כגו� שצד דגי	 או ליקט פירות אסור  .1

 ).ד"ס(ויש להקל בזה בשעת הדחק או במצוה , יש אוסרי	 משו	 מוקצה ג	 בפת או כל דבר אכילה משו	 שלהוט לכ� .2

וא	 עשה מלאכה כשמכיר את הישראל מותר ). א"סי(א מכיר את הישראל ואז אי� חשש שמא ירבה בשבילו כל זה כשהגוי ל .3

 ).כי עשה לעצמו(ש מיד "רק למוצ

 ).ז"פ הט"ע(פ שמכירו "אע, בעת הצור� אפשר להקל כשעשה שלא בפני הישראל ואינו יודע שהישראל צרי� לזה .4

 ).ד"רעו ס' ס(כגו� שיש נר דולק והדליק אחר , איסור תורה לצור� ישראלהנאה מועטת מותר אפילו בו ביו	 אפילו כשעשה   .ה

  .י"א בס"כדעת היש מקלי	 ברמ, ר כשישראל יכול ללכת לש	 יש להתיר לצור� גדול"וכ� הביא דר� רה
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  חכש' ס

  

� אסעי'  

י אינו "ואפילו ע, אסור לעשות שו	 מלאכה בשבילו בשבת, אבל הוא הול$ ומתחזק כבריא, אד	 שיש בו מיחוש בעלמא – מ"מ, �"ר, א"רשב

  .משו� שחיקת סממני� גזרה ,ואפילו נטילת תרופה שאי� בה מלאכה אסור, יהודי

 .ב שאסור אפילו שבות לצור$ מיחושי�"והסביר המ .את הראשוני	 לגבי אד	 שיש לו מיחוש בעלמאפסק  – מחבר

  

  'סעי� ב

  )תרומת הדש�. (כאילו שופ� דמי	, והשואל, הזריז הרי זה משובח. א	 מדובר בחולה שיש בו סכנה מצוה לחלל עליו את השבת – מחבר

  .סידות של שטותכופי	 אותו ומדברי	 אל לבו שהוא ח, והוא מסרב, א	 החולה מתיירא שיחללו עליו את השבת – ב"מ

  

  'סעי� ג

  ).ז כח"ע, .יומא פד". (מחללי	 עליה את השבת) בחלל גופו(כל מכה של חלל " – גמרא

  .ולפני	) שפתיי	(ה מ� השפ: פרש רבי אמי? מהיכ� מכה של חלל" – גמרא

אבל מיחוש בעלמא אי� , י	אחד מהאברי	 הפנימי כשהתקלקלזה דוקא , כל מה שמחללי	 על מכה של חלל – א"� בש� רבנו יונה והרשב"ר

  .נקרא מכה ולא מחללי	 עליו את השבת

 שהתקלקל אחד האברי� הפנימיי�שמדובר , �"וכר, מחללי	 עליה את השבתהיינו מ� השיניי	 ולפני	 , כל מכה של חללפסק כגמרא ש – מחבר

  .אבל מיחושי	 אינ	 נקראי	 מכה, ב"מחמת המכה וכיו

ל "ובבאה. א מחלל"ולגר, א ראינו שלא מחלל רק א	 התקלקל"לרשב, פנימיי	 א� לא התקלקל אחד מה	א	 כואב לו באברי	 ה – באור הלכה

כי א� במכה , סוע לשאול רופאנמותר לחלל שבת ול, מ א	 כואב לו ויש ספק שמא התקלקל אחד האברי	 ואי� ש	 רופא לשאול"ומ. ע"נשאר בצ

  .שאינה של חלל א	 יש ספק סכנה מחללי	

  

  וחניכיי� כאב שיניי�

  )ולא איפשיטא(? כמכה של חלל דמו, כמכה דבראי דמו או דילמא כיו� דגואי קיימי, כיו� שאקושי נינהו, ככי ושיני מאי: אלעזר' בעי ר" – גמרא

כי , הכי לא יכול לבוא אלי(למחר מאי : ל"א. חמשא ומעלי שבתא) לו רפואה(עבדה . אזל לגבא דההיא מטרוניתא. יוחנ� חש בצפידנא' ר: ש"ת

אמר רב נחמ� בר יצחק ? אלמא כמכה של חלל דמיא)...את סוד הרפואה(גלייה ליה ...?אי צריכנא מאי. אמרה ליה לא צריכת? )צרי� היה לדרוש

  .)ז כח"ע". (שאני צפידנא הואיל ומתחיל בפה וגומר בבני מעיי	

  

של שכל הבעיה , י"והסביר הב .ג	 א	 חושש בשיניו, 	 שבתהולכי	 לקולא ומחללי, ולכ� כיו� שלא נפשט הספק, ספק נפשות להקל – ש"רא

  .זה פשוט שמחללי	 עליו את השבת )כשיוצא ד	 מהשיניי	( כי בצפידנא, הגמרא היא בחולי שיניי	 שאינו צפידנא

וההבדל . נפל למשכבי זה א� שלא "שמדובר שכואב לו הרבה וחלה כל גופו ע, ב"וכתב המ ".מכה של חלל"שהשיניי	 בכלל , ש"פסק כרא – מחבר

ובכאב שיניי	 א	 הרופא או החולה אומרי	 שלא , ל שיש בזה סכנה"כי מקובל ביד חז שבצפידנא תמיד מחללי	, בי� כאב שיניי	 לצפידנא

  .לא מחללי	, צרי�

  .אינו יודע מהו צפידנא – נשמת אברה�

  .ל מכה של חלל ומחללי	 עליו שבתבודאי ה	 בכל, כל שכ� מכה בחניכיי	 עצמ	 שהוא מקו	 מושב השיניי	 – ב"מ

  

  ?הא� מותר להוציא ש� בשבת

אומר לגוי , כי כל דבר שאי� בו סכנה, אומר לגוי להוציאה, החושש בשיניו ומצטער עליה להוציאה – פ הבנת הבית יוס�"ע ה"או, ארחות חיי�

  .).שבת צג(כי מסייע אי� בו ממש , ואי� כא� בעיה של מסייע .ועושהו

  .ה"ח והאו"כאפסק  – א"רמ

היא  ש� כי הוצאת, ואז מותר לומר לגוי להוציאהחלה בכל הגו� כואב לו הרבה ושמדובר וכתב ש, א"פסק כרמ – ב"מ, א"גר, מג� אברה�

שא	 זה היה דרבנ� אפשר לומר שנית� היה לומר לגוי להוציא ג	 בלא , והסביר במחצית השקל .ז"ע לקמ� בסי"וע. מלאכה דאורייתא של חובל

אלא ודאי שכא� מדובר בחובל מהתורה ולכ� מותר רק כשכואב לו כל הגו� . שאז מתירי	 שבות דשבות, כל גופו אלא היה רק מקצת חולי כאב

י "כי הוצאת ש� אינה רפואה ברורה ויש חשש סכנה ע, י ישראל"י גוי ולא ע"מה שמותר עש, פ האיסור והתר"ב ע"כתב המו .וזה ממש פקוח נפש

  .)אליהו רבה(זה 

, כדי� צפור� שלא פרשה האיסור להוציא ש� בשבת אינו משו� חובל אלא משו� תולש דבר מגידולו וזוהי תולדת גוזז –) כג' סע( ערו$ השולח�

א	 אפשר לחייב בעקירת , מסתפק בזה) 'קלא אות ה' א ס"ח ח"חאו(אמנ	 האבני נזר , כי בזה הוא מכוו�, א"ל על המג"ובזה סרה קושית הבאה

  גוזז ש� משו	
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, לומר לגוי להוציא ולא לישראל כי הוצאת ש� אינה רפואה ברורהרק מותר , פ שכואב לו כל הגו�"כתב שאע –) טו אות ב' ח ס"ח( צי& אליעזר

ולכ� נלמד מכא� הלכה שא� נקבע הדבר בהלכות הרופאי� שעל המקרה שנקרה ובא לפנינו רפואתו הידועה היא , כפי שכתב האליה רבה

  .ח ברלי� בקוב* אלפי מנשה"וכ� כתב ג	 הגר .י ישראל"אז ודאי מותר בסתמא ג� ע ,הוצאת הש�

כ יש "י אסור לישראל להוציא ש� כי זה דבר שאי� בו סכנה ולכ� ג	 כשזו רפואה בדוקה אסור לומר לישראל אא"שאמנ	 לפי טע	 הב, וכתב עוד

. ולכ� א	 זו רפואה בדוקה צרי� להיות מותר, ו	 שאי� זו רפואה בדוקהמשמע שהטע	 הוא משא שמציינו כמקור "ה והרמ"מ מאו"מ, בזה סכנה

י ישראל "אזי מותר ג	 ע, א	 הוא מאוד מצטער מהש� ואי� הצער בכל הגו� רק בגדר של מיחוש אלא יותר מזה ויש חשש סכנה, י"וג	 לדעת הב

�  .להוציא את הש

  

, ד מקלקל בחבורה פטור"הרי זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה למ, פ שיוצא ד	"שאע, הוכיח שהוצאת ש� אינה מלאכה דאורייתא – באור הלכה

�  .ולכ� מותר לומר לגוי להוציא ג� א� לא כואב לו כל הגו�, ולכ� איסורו מדרבנ

פ מה שכתב "ע, ב דבריו"ודחה המ. י ישראל"מותר להוציא א� ע, אבל א	 כואב לו בכל הגו�, כ"י גוי רק כשלא כואב לו כ"כתב שמותר ע – ג"פמ

  .ג"ה שאותו לא ראה הפמ"בש	 או

  .פעולה של סכנת נפשות זוכי ג	 , י גוי"אסור בשו	 אופ� להוציא ש� בשבת אפילו ע – ל"ח בש� רש"ב

, כמו מקי� פאת הראש וניק�, וכאילו הוא שות� במעשה, ופותח לו את הפה הרי היהודי מזמי� את הש� לגוי להוציאה, א"על הרמ קשהה – ז"ט

  ?זימ� את עצמוהניק� לוקה כי שג	 

אמר רב אשי שמסייע אי� בו . וכ� בשבת צג .שמותר לסגור ולפתוח את ריסי עיניו כדי שהגוי יכניס הכחול, אלא שיש גמרא אחרת בביצה כב

  ?כ הגמרות סותרות אחת את השניה"א. ממש

וכ� כא� , ק� שמגיע ומזמי� עצמו לגוייכ בנ"משא, שאי� בו ממש וזה הסיוע והיהודי עושה רק סיוע בעלמא, שעיניי	 תמיד פקוחות, ז"ומתר& הט

  .אסור לומר לגוי להוציא את הש� בשבת, לכ�. לא התירו, שפיו של האד	 תמיד סגור והוא פותחו במיוחד לגוי, בשיניי	

  .שלא מחמירי	 כא� מדי� מסייע וכ� רוב הפוסקי	 ז"חלק על דברי� אלו של הט )א"ז ש	 בסקכ"על הט(קצח ' בסד "יונקודות הכס� ב$ ב"הש

  

  'ה� 'ד פי	סעי

מאכלי	 ורפואות שיפי	 , עושי	 לו כל צרכו, כ לא אומר כלו	"ואפילו א	 אי� ש	 בקיאי	 והחולה ג, מכה של חלל אינה צריכה אומד – �"רמב

  .או החולה אומר שאינו צרי� הרופא ש א	"וכ, אי� מחללי	, אבל כשיודעי	 בחולי הזה שאינו צרי� חילול, ואי� נשאלי	 כלל לחולה

  .מכה שאינה של חלל אי� מחללי	 עד שישאלו בבקי או בחולה ויאמר אחד מה	 שהוא צרי� לאותה מלאכה

  .אפילו אי� במניעת הדבר הזה סכנת נפשות לחולה שיש בו סכנה מותר לעשות כל דבר – �"בדעת הרמב מגיד משנה

  

אפילו א	  ,)מאכלי	 ורפואות( נה בגלל מכה של חלל עושי	 לו כל מה שרגילי	 לעשות לו בחולשלחולה שיש בו סכ, מ"וכמ� "פסק כרמב – מחבר

רופא או החולה אומרי� שלא צרי$ יש וכ� א�  ,צ חילול"כ יודעי� ומכירי� באותו חולי שממתי� וא"אא ,אי� ש	 בקיאי	 וחולה לא אומר כלו	

  .מחללי	, בקי ובחולה ורק כשאומר אחד מה	 שצרי� חילולל מכה שאינה של חלל נשאלי	 בבא. שאז אסור לחלללחלל 

  .שעושי	 לו ג	 דברי	 שאי� במניעת	 סכנת נפשות, פסק כמגיד משנה – מג� אברה�

י ישראל א	 יש בו איסור "אסור לעשותו ע, דבר שא	 לא ינת� לו לא יסתכ�ש, הביא סוללת ראשוני� שחולקי� על המגיד משנה – באור הלכה

  .מ"� ולא כמ"וכתב שאפשר לומר שג	 המחבר פסק כרמב .מר לגוי לעשותאלא או, תורה

שהרי רק , לעשות מלאכות ג	 שאי� במניעת	 סכנת נפשות הקשה על המגיד משנה והמתירי� –) 'יח' ד ס"רבי אלחנ� וסרמ� הי( קוב& הערות

ונחשב הדבר כאילו עדי� עוסק בזה ולכ� עושה אותה כמו שכל זמ� שהחולה מסוכ� עדי� לא נגמרה מצות פקוח נפש , ותר&? פקוח נפש דוחה שבת

. עושה כל דבר שהוא, ולכ� כל זמ� שעוסק בפקוח נפש, 	 מרוטנבורג"ודעת המתירי	 ששבת הותרה אצל פקוח נפש כדעת מהר, שעושה בחול

פ שהציצי� שאינ� מעכבי	 זה "אע, מעכבי	שכל זמ� שעוסק במילה חוזר בי� על ציצי� המעכבי	 ובי� על ציצי� שאינ� , ומשווה את הדבר למילה

  .עדי� עוסק במצוה עצמה ודוחה שבת, וזה כי כל זמ� שלא סילק את ידו, רק הידור מצוה

שזה די� , "זה אלי ואנוהו"וכתב שבמילה יש בציצי� שאינ	 מעכבי	 די� מיוחד של , אלחנ� וסרמ�' חלק על ר –) 'מוריה עט אות ו( הרב גשטטנר

אבל פקוח נפש נדחה רק בדברי	 שיש בה	 משו	 פקוח , נדחתה השבת ג	 מפני ההידור שזה חלק מהמצוה, פ ששבת דחויה"אע ולכ�, דאורייתא

  .ואי� כא� עני� של להוסי� חיות יותר כשהסיר את סכנת הנפש, נפש

  

רק כאשר החולי , פ בקיאי	"א צרי� עכמה שהו כ"ביוהחולה אוכל , לפי המגיד משנה ?הא� יאכל ביו� כיפור ללא הגבלה, חולה שיש בו סכנה

אוכל רק מה , בכל מקרה, אבל לפי הבאור הלכה. אוכל ללא הגבלה כדרכו, אבל א	 החולי הוא מחמת דבר אחר שיש בו סכנה, מגיע מחמת הצו	

  .שהוא צרי� כדי להעביר את הסכנה ולא יותר

אבל יו	 הכיפורי	 לעני� איסור , כי שבת הותרה לעני� פקוח נפש, גבלהג	 המתירי	 בשבת יאסרו כא� לאכול ללא ה, לפי חידוש הקוב& הערות[

  ]אכילה ושתיה רק דחוי ולא הותר
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, פסקו שבחולה שיש בו סכנה עושי	 לו כל מה שהוא מבקש – )'ל' ד ס"ח(יחוה דעת , ע הרב"שו, )ד אל� ר קל"ח(ז "רדב, )ח תנג"או(אבני נזר 

אפשר שיבוא לדברי	 שיש בה	 הרבה צור� וזה חסרו� , לא תעשה לו את הדברי	 שיש בה	 קצת צור�כי א	 , ג	 א	 אי� בדבר זה סכנת נפשות

  .ל"א ולא כמו הבאה"וכ$ כתבו הרבה אחרוני� למעשה להקל בזה כמו המג, ואפילו ספק ספיקא דוחה את השבת, בשבילו

  

  'ט� 'ח�'ז�'סעי� ו

  .)ז כח"ע". (ומחללי	 עליה	 את השבת, הרי ה	 כמכה של חלל גב היד וגב הרגל :אמר רב, אמר רב אדא בר מתנה" – גמרא

  

  )פשפש( עלוקה

מסייע ליה . סכנת עלוקה? מאי סכנה. ולא מ� האגמי	 וא	 שתה דמו בראשו מפני הסכנה לא ישתה אד	 מי	 לא מ� הנהרות: ר"ת" – גמרא

  :)ז יב"ע(. ..."� בשבתמותר להח	 לו חמי) עלוקה(הבולע נימא של מי	 : חנינא' דאמר ר, לרבי חנינא

  .ולהח	 לו חמי� זו דוגמא בלבד, מפני שהוא סכנת נפשות, עושי	 לו כל צרכי רפואה – �"רמב

  

  או נחש נשיכת כלב

וגוזזי	 , ומקרעי� לו את התרנגולת קורי� לו רופא ממקו	 למקו	מי שנשכו נחש .) "יומא פד". (מיית, )כלב שוטהי "ננש� ע(דנכית ליה " – גמרא

  :)יומא פג". (...ומאכילי	 אותו) מ� המחובר(ת הכרישי� לו א

  .משו	 ספק נפשות להקל, מחללי	 את השבת, אפילו א	 הנשיכה ספק ממיתה או לא – טור

  

, אפילו ספק א	 ממית, ולכ� מכה שעל גב היד או גב הרגל או שבלע עלוקה או שנשכו כלב או נחש או זוחל אחר, ל"פסק את כל הנ – מחבר

  .עליו את השבת וה	 כמכה של חללמחללי	 

  .כיו	 איננו יודעי	 בדיוק מהי מכה שעל גב היד וגב הרגל שמחללי	 עליה שבת – נשמת אברה�

  

  'מכה מחמת ברזל וכד

פצע (האי פדעתא : אמר שמואל... וכמכה של חלל דמי, מחללי	 עליה את השבת) ראשוני	 –קדחת חמה חולי (והאי אישתא צמירתא " – גמרא

פרוונקא דמלאכה , )מוגלא, מורסא(האי עינבתא : אמר רב ספרא... סכנתא היא ומחללי	 עליה את השבת) חרב או כל מכה מחמת ברזל ממכת

  .)ז כח"ע)...". (מפטו	 של חולי חמהיס(האי סימטא פרוונקא דאשתא היא : אמר רבא)... מסוכ� להמית(דמותא היא 

הרי , )טיפוס(ביותר  או שחי� או סמטא ומי שיש בו קדחת חמה )אפילו אינה בחלל הגו�( רזלשעל מכה מחמת ב, י"כגמרא וכפרוש רש – מחבר

  .ה	 כמכה של חלל ומחללי	 עליו את השבת

  

  אחזו ד�

  .אפילו הול� על רגליו ואפילו ביו	 הראשו�, מי שאחזו ד	 מקיזי	 לו ד	 מפני הסכנה – ר ש� טוב"ה, ארחות חיי�

  .ובר ש	 ט"ח והר"פסק כא – מחבר

  

  ושאר אברי� חילול שבת על חולי עיניי�

כגו� . )ויש בזה סכנה(דשורייני דעינא דליבא תלו ? מאי טעמא .מותר לכוחלה בשבת, עי� שמרדה: אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב" – גמרא

ותחלת ) חמימות(וקידחא ) ת הכאבדמעות שותתות מחמ(דימעתא , )ציר( דמא, )נעיצה(דיצא , )נוטפת עינו(כגו� רירא : אמר רב יהודה? מאי

  :)ז כח"ע". (דלא )מ שיראה יותר טוב"ע( ופצוחי עינא) סו� החולי(לאפוקי סו� אוכלא , )תחלת החולי(אוכלא 

  .מכא� התיר לכל סכנת אבר שהוא שהוא נידו� כסכנת נפשות ומחללי	 עליו את השבת –.) סוכה כו( ת"ר

מלמד "ה. אבל שאר סכנת אבר לא, "שורייני דעינא בליבא תלו"שמע שדוקא עי� שמרדה משו	 כי מ, ת"חלק על ר – ה"אור זרוע בש� ראבי

הרי זה , שכוונת הגמרא שכל אבר שמסוכ� והוא תלוי באבר שחיות בו ,ת"ה על ר"תר& את קושייתו של הראבי) רבי דוד צבי הופמ�( "להועיל

  .לי	 עליו את השבתומחל ולכ� בסכנת אבר הרי זה ספק סכנת נפשות, כסכנת נפשות

פ הגמרא "מ כעי� יש סכנת נפש ע"מ ,ז נפסק שבסכנת אבר לא עוברי	 על איסור תורה"פ שבסי"אעש, ב"כתב המו .פסק את הגמרא – מחבר

  ".שורייני דעינא בליבא תלו"ש

נחשב , ולכ� ג	 בלא טע	 זה, )'וכדהרעלה (כיו	 ידוע שאי� כמעט סכנת אבר שאי� בה סכנה לכל הגו�  –) ק ט"י ס"טו פ' ח ס"ח( צי& אליעזר

  .הדבר כחולה שיש בו סכנה וחייבי	 לטפל בו

אבל , ב שרק במחלת עיניי	 שיש סכנה על ידה מחללי	 שבת באיסור תורה"הכריע לדינא כדברי המחבר והמ –) כג' ד ס"ג יו"ח( יביע אומר

  .יז' בשאר סכנת אבר רק מלאכות דרבנ� כמו שנפסק בסע

  

  'סעי� י

  .מחללי	 משו	 ספק נפשות להקל, ואחד אומר אינו צרי�רופא אחד אומר צרי�  –) הלכות שביתת עשור( �"רמב
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כגו� שלושה אומרי	 לא צרי� , אבל מצטרפי� לדעה אחרת, אי� מחללי	 על פיה	, א	 תאמר אישה או גוי שצרי� –:) יומא פדגרסתו ב( י"רש

  .וספק נפשות להקל, מצטרפי	 לפלגא ופלגא, ויש אשה או גוי שאומרי	 צרי�, ושני	 אומרי	 צרי�

, 	"וכרמב. מחללי	 עליו את השבת, פ שהוא על הבשר מבחו*"אע, שכל חולי שהרופאי	 אומרי	 שהוא סכנה. ביומא פגפסק כגמרא  – מחבר

אפילו במכה ( עניי� זהשאי� צרי� מומחה ל ,שמובאת בטור י"א את דעת ר"והביא כי. מחללי	, שא	 רופא אחד אומר צרי� ואחד אומר שלא

  .א חשובי	 כבקיאי	 וספק נפשות להקל"שכל בנ, )שאינה של חלל

  ).ב"מ(וכ� הלכה  .אלא רק ישראל, סת	 גוי לא מחזיקי	 אותו כבקיש, ה"הביא את דעת או – א"רמ

  מג� אברה�

 .הכופי	 את החולה ליטול את התרופה ג	 א	 אינו רוצ, כשהרופא אומר שצרי� לחלל עליו את השבת .1

כ "אא, כי לב יודע מרת נפשו, שומעי	 לחולה, והרופא אומר שאינו צרי�, שמועילה לאבר מסוי	א	 החולה רוצה תרופה פלונית  .2

  .ואז שומעי	 לרופא שיקח תרופה אחרת, תרופה תזיק לוהרופא אומר שאותה 

 .מה שירצהודאי שנותני� לו כל , מ בכל מקרה בו א� לא ישמעו לחולה יראו שתיטר� דעתו עליו"מ

ואינו נאמ�  .מ צרי� להכיר קצת את המחלה"מ, א שהביא המחבר"אפילו במכה שאינה של חלל לפי היפ שלא חייבי	 מומחה "אע .3

  .להכחיש מומחה בי� להקל ובי� להחמיר

 .י גוי א	 אפשר"כשאי� בקי עדי� לעשות ע – ב"מ

  .כי כיו� ששוי	 במני� הולכי	 אחר רוב חכמה, בי� להקל ובי� להחמיר, נאמ� להכחיש את המומחהאינו רופא אחד  .4

  

�י גוי ודאי "מ ע"מ. אבל מכיו� שרבו הזייפני	 אי� להתיר. התיר לחלל שבת עבור תרופה סגולית ככתיבת קמיע –) קכג' שכח סע' ס( ילקוט יוס

  .ש"ע, אות להביא קרוביו של חולהט שהותר לשכור גוי לרו* כמה פרס"שו ס' וכ� בס, פ שאינה רפואה ידועה"שמותר כמו להוציא ש� אע

  

  חילול שבת כדי למנוע מאדם לעבור עבירה

  .אי� מחללי	 עליו את השבת כדי להצילו, מי שרוצי	 לאונסו שיעבור עבירה גדולה – א"רמ

  .מותר, גלוי עריות ושפיכות דמי	 ורואה שעתיד הישראל למסור עצמו למיתה, ז"אבל א	 זה בע, כל זה בשאר עברות – ב"מ

מחלל שבת ור* אפילו יותר , שש	 פסק המחבר שמי ששלחו לו בשבת שבתו יצאה מביתו להוציאה מכלל ישראל, יד' שו סע' ב בס"והקשה המ

וחילול שבת אחת זה איסור , תחלל שבתות הרבה, כי כאשר תמיר דת, )ואיסור דרבנ� עובר א� א	 מסרה עצמה בפשיעה(פרסאות למנוע זאת ' מג

  ?קט� לעומת זה

כ יש "אא, וכא� רצו לאונסו לעבור עבירה פע	 אחת ולא מחלל עליו את השבת, שש	 מדובר שתמיר דת לתמיד ותחלל שבתות הרבה, ב"תר& המו

  .חשש שימות

  

  'סעי� יא

". תוכל ספק נפשות דוחה את השב, מפני שהוא ספק נפשות, החושש בגרונו מטילי	 לו ס	 בתו� פיו בשבת, מתיא ב� חרש' אמר ר" – משנה

  .)יומא פג(

הרפואה (כגו� דאמדוה לתמניא יומי ? היכי דמי. אלא אפילו ספק שבת אחרת, בת זו בלבד אמרולא ספק ש: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

  :)יומא פד". (ל"קמ, כי היכי דלא ניחול עלה תרי שבתא, מהו דתימא ליעכב עד לאורתא, ויומא קמא שבתא) ימי	 8נמשכת 

  .אלא לשבת הבאה, כי בשבת זו ודאי לא ימות, מותר לחלל שבת ג	 כשספק הנפשות הוא לא לשבת זו, כלומר – י"רש

  ?נ יהיה מחר ולא היו	"כי הפקו, הא	 היה עולה על דעת לא לעשות דבר זה בשבת, מה החידוש בכ�, י"צרי$ לשאול על שיטה זו של רש

  .פסק את דברי הגמרא – מחבר

  

  'סעי� יב

  ".האשה בשבת מילדי	 את" – משנה

וא	 אינו ספק ביד מביאה , וא	 היתה צריכה לשמ� חברתה מביאה לה שמ� ביד, א	 היתה צריכה לנר חברתה מדלקת לה את הנר" – גמרא

  :)שבת קכח". (כי כמה דאפשר לשינויי משנינ�, מביאה בכלי דר� שערה: אמר רב אשי...וא	 אינו ספק בשערה מביאה לה בכלי, בשערה

ובתנאי שלא . משני� ולא יחללו שבת, א� אפשר לעשות את המלאכה בשינוי, פ שיש בו סכנה"לכ� כל צרכי חולה אע– �"ש� רמבגיד משנה במ

  .יתאחרו צרכיו של החולה

כי כאב היולדת וחבליה ה	 דבר טבעי , שדי� זה לעשות בשינוי נאמר דוקא ביולדת, 	"אי� נראה כ� מלשו� הרמב – �"פ הרמב"ע מגיד משנה

ולא בשאר חולי	 מסוכני	 שש	 עושי	 , כי היא חולה שיש בה סכנה אבל לא ככל חולה, ולכ� החמירו בה, ואחת מאל� מתה מחמת לידה ,לה

  )א"של ס' ע בנושא יולדת בס"וע( .מלאכות ג	 בלא שינוי

  .מ"משמע שסובר כמ. את די� השינוי לגבי היולדתפסק א "של ס' בס – מחבר

  .יעשה כ�, י שינוי"לעשות את המלאכה לכל חולה בלא דיחוי ע שא	 אפשר, �"כרמב – א"רמ
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  ?על ידי מי עושים

יעשו  	ואי� אומרי .)הכוונה גברי	 מעל גיל מצוות( י גדולי ישראל"אלא ע ,קטני	י "י נכרי	 ולא ע"דברי	 הללו לא ע 	ואי� עושי"... – גמרא

  :)יומא פד". (אחרתלדעת  	מצטרפי אבלפ כותי	 "פ נשי	 ולא ע"דברי	 הללו לא ע

כגו� שלושה אומרי	 לא צרי� , אבל מצטרפי� לדעה אחרת, אי� מחללי	 על פיה	, א	 תאמר אישה או גוי שצרי� –:) גרסתו ביומא פד( י"רש

ה למה אשה שונ, י"ש הקשה על רש"הרא. וספק נפשות להקל, מצטרפי	 לפלגא ופלגא, ויש אשה או גוי שאומרי	 צרי�, ושני	 אומרי	 צרי�

שפיקוח נפש של יולדת הוא אומנות המסורה לנשי	 וה� בקיאות בזה , �"ותר& הר? :)שבת קכח(פ אשה "הרי ביולדת התירו לחלל ע, מאיש בזה

  .יותר מאנשי	

  .שמא יתעצל הגוי ויבא החולה לידי סכנה, מצוה בישראל, אפילו היכ� שאפשר בגוי – תוספות

  

י קטני	 יחפשו אחריה	 ובינתיי	 יבוא "וא	 ירגילו לעשות ע, כי לפעמי	 ה	 אינ	 נמצאי	 ש	 – ש"רא ?וגויי� י קטני�"עלחלל למה לא 

כדי  – �"ר) מדוע קטני	 נכתבו יחד ע	 גויי	, י הקשה לפי זה"הב. (כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניה	 – �"פ הר"� ע"רמב .החולה לידי סכנה

  .י המחויבי	 במצוות"ולא ע 	 וקטני	י גויי"אלא רק ע, שלא יחשבו שבקושי התירו פקוח נפש

כי יחשבו שלא ניתנה , שמא יתעצלו – ש"רא ?לדעה אחרת ולא סומכי� עליה� לומר שצרי$ לחלל שבת עבור חולה נשי� רק מצטרפות למה

ילמדו את חומרת  כי כשיגדלו, בקטני	 טע	 זה לכאורה לא שיי�. (שלא תהיה שבת קלה בעיניה	כדי  – �"רמב. שבת להידחות מפני פקוח נפש

  )איסור שבת

  .וזה פשוט, ש שאי� מוחי	 ביד	"כ, וכ� א	 אי� אחרי	 שיעשו אלא ה	, אי� מוחי	 ביד	, א	 הנשי	 או הכותי	 עושי	 מעצמ	 – רבנו ירוח�

  

, ולא נשי	 גדולי	 ובני דעת 	י ישראלי"משתדלי	 לעשות זאת ע, שכשמחללי	 שבת על חולה שיש בו סכנה, ש"וכרא פסק כגמרא – מחבר

  .קטני	 וגויי	

אי� , אבל א	 יש לחוש שיתעצל .י אינו יהודי"יעשה ע, י אינו יהודי"א	 אפשר לעשות בלא איחור עש, כתוספותופסק  חלק על המחבר – א"רמ

  .י אינו יהודי"לעשות ע

  .ואכי אתה מכשיל	 לעתיד לב, יעשה הישראל, י גוי"וכתב שא� כשיכול לעשות ע, א"חלק על הרמ – ז"ט

, אבל ברור שא	 יש רק נשי	, שאז יש סדר קדימויות, קטני	 וגויי	 במעמד אחד, נשי	, כל הסעי� הזה מדבר כשיש ישראלי	 גדולי	 – ב"מ

  .וה� זריזות ונשכרות, מצוה עליה� לרו* ולהציל את החולה

  

, ולכ� מותר לישראלי	, הותרהשבת שלמחבר , ההוא הא	 שבת הותרה במקו	 חולה שיש בו סכנה או דחוי א"יסוד המחלוקת בי� המחבר לרמ

י גוי "ולכ� א	 אפשר יעשה ע, א שבת רק דחויה"ואילו לרמ. ובלא שינוי כלל) מ"מ(פ שאי� במניעת זה פקוח נפש "ועושי	 לו כל צרכיו אע

  .ו לפיקוח נפש"ורק דברי	 שיביאו ח, ובשינוי

� שעושי	 לו רק "ל ניסה להסביר המחבר כרמב"וג	 הבאה, סובר ששבת דחויהמ "	 שהוא מקור דבריו של המ"כי הרמב, אמנ� אפשר לדחות

ש שמא "אפשר להתיר מטע	 הרא, כי א� א	 נאמר דחויה, אי� זה משו	 ששבת הותרה, יאכל נבלהשיד שפסק ' וכ� לקמ� בסע. ש"ע, מה שנצר�

  .לכ� בשיטת המחבר אי� הכרע .� שירבה בשיעורי	"או מטע	 הר יהיה ק* בזה

� שעושי	 רק מה שצור� "כי הבי� שהמחבר פסק כרמב, ד"ולכ� לא הגיה כלו	 בס[ .וכמו שבארנו, א ודאי סובר ששבת דחויה היא"הרמ� אמנ

  ש"� וכרא"משו	 שמא יקו* או ירבה בשיעורי	 כר, וכ� גבי נבלה מודה לו שיאכל נבלה, פקוח נפש משו	 דחויה

  

  'סעי� יג

פורש מצודה  ,ראה תינוק שנפל לי	 ?הא כיצד .ד"ואי� צרי� ליטול רשות מב ,ז משובח"ת והזריז הפקוח נפש בשב 	מפקחי :ר"ת" – גמרא

  :)יומא פד)". (צד עמו דגי	( ג דקא צייד כוורי"ואע ,ד"ואי� צרי� ליטול רשות מב, ז משובח"והזריז ה ,הוומעל

וכ� א	 ננעלה הדלת בפני . פ שמתק� מדרגה"חוליה ומעלה אותו אע ועוקר, תינוק שנפל לבור: כגו�, ב"וכ� כל כיו, פסק את דברי הגמרא – מחבר

  .פ שעכשיו יש כא� עצי	 ראויי	 לעבודה"אע, שובר את הדלת ומוציאו, תינוק

  .א� א	 מכוו� ומרבה פעולה בשביל זה ובשער הציו� הביא שיש מתירי�. כל הדברי	 האלו מותרי	 כשלא מתכוו� לה	 – ב"מ

  .מותר לחלל שבת כדי להחזירו להוריו, לבד ברחוב ובוכה ללא הפסקה וממא� להירגע קט� שמשוטט –) כח' פרק מא סע( כ"שש

  

  'סעי� יד

  ?למה לא. ולא יתנו לו בשר נבלה, שוחטי	 לו, א	 החולה צרי� לבשר – ש"רא

יעברו אחרי	 על איסור ולא , פ שיש לטעו� שמוטב שיעבור הוא על איסור לאו"ואע(. והיא כחול, שבת הותרה – ד"בש� הראבש "רא .1

, א� הנבלה מוכנה לו מידמ "ומ. )ולכ� אפשר ג	 לשחוט, מ יש לומר שאיסור שבת כבר נית� להידחות בהבערה ובישול"מ, סקילה

 .יאכל מיד את הנבלה, והשחיטה רק מעכבת אותו

לכ� עדי� שישחטו , השחיטה מ�אחת בזכ בשחיטה שעובר רק פע	 "משא, על נבלה עוברי	 באיסור לאו על כל כזית וכזית שאוכל – �"ר .2

 .לפי טע	 זה איסור דרבנ� כ� מאכילי	 אותו .לו ולא יאכל נבלה
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 .שמא יהיה החולה ק* באכילת איסור ויפרוש ויסתכ� – 2ש "רא .3

בת דחויה והלכה היא שש .ד שבת דחויה היא אצל חולה יאכילו אותו את הנבלה"ולמ, שוחטי	 לו, ד שבת הותרה אצל חולה"לפי מ – א"רשב

  .�"פ הרמב"וכ .אצל חולה

וא	 צרי� מיד והנבלה מוכנה והשחיטה  .ולכ� מותר לשחוט לו, ששבת הותרה אצל החולה בשבת, א"והסביר המג. ש"פסק כרא – מחבר

  .יאכל את הנבלה, מתאחרת

נפש וסוברי	 ששבת הותרה במקו	  ג	 המתירי	 בשבת לעשות מלאכות לחולה שיש בו סכנה שאי� במניעתו פקוח, לפי חידוש הקוב& הערות[

  ]בדברי הרב גשטטנר' ד' ע בסע"וע. אבל לא בשאר איסורי	 כגו� נבלה, כי שבת הותרה לעני� פקוח נפש, יאסרו כא� לאכול נבלה, פקוח נפש

  

  י גוי לחולה שיש בו סכנה"דין חימום יין ע

כי סת	 יינ	 , משתתחלל השבת, וטב שיתנס� היי�ומ, ל ויחמ	 הגויימלא הישרא, )כשר( א	 צריכי	 לחמ	 לו יי� – בש� המרדכי א"גמ, ז"ט

�  .יש לו על מה שיסמו�, שהמקל לחמ	 בעצמו, ב"וכתב המ. אסור מדרבנ

, ואיסורו מדרבנ�, וא	 רק היה בידי נכרי. ודינו כדי� נבלה, א	 זהו יי� נס� ממש הרי איסורו מהתורה: הדי� ביי� נס$ ממש שהיה בידי הגוי

  .אלא שטע	 שיקו* בו לא שיי� כא�, ש יי� נס�"כ, ד דחויה ומאכילי	 נבלה"ולמ, ש כנגד איסור דרבנ�"הותרה כ ד שבת"למ

  

  'טז�'סעיפי	 טו

אפילו  ,אפילו בזה אחר זה ,פטורי� ,חולה שאמדוהו לגרוגרת אחת ורצו עשרה בני אד	 והביאו עשרה גרוגרות בבת אחת :אמר רבה" – גמרא

  .קד	 והבריא בראשונה

או  ,שתי	 מייתינ� דחזו ליה ?הי מינייהו מייתינ� ,חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצי� ושלש בעוק* אחת :בעי רבא

 ,ישמעאל הת	 אלא דכי ממעט באכילה קא ממעט קצירה' דעד כא� לא קאמר ר, פשיטא שלש מייתינ� ?דלמא שלש מייתינ� דקא ממעטא קצירה

  .)מנחות סד". (ודאי שלש מייתינ� ,קא ממעט באכילה קא מפשא קצירהאבל הכא דכי 

כי אסור לרבות , יביאו שתיי	, אבל כשיש שלוש בעוק* אחד ושני	 בעוק* אחד, כל זה כשיש שתי גרוגרות בשני עוקצי� – ש"רא, א"רשב, �"ר

  .בשיעורי	

וא	 לשתי גרוגרות והיו שני	 בשני עוקצי	 , כול	 פטורי	, והביאו 'ולכ� א	 אמדוהו לגרוגרת אחת ורצו י, פסק כגמרא וכראשוני	 – מחבר

  .יכרתו את העוק* שיש בו שני	, שא	 היו שתי	 בעוק* אחד ושלוש בעוק* אחד, וכראשוני	. כורתי	 העוק* של השלוש, ושלוש באחת

  .'כגו� בישול וכד, ה בזה לשאר מלאכות"ה – ב"מ

  .שלא יבוא לידי עיכוב ודחוי, זהאי� מדקדקי	 בכל , א	 הדבר בהול – א"רמ

  

  'סעי� יז

  .)שבת קכט( ".אומר לנכרי ועושה, דבר שאי� בו סכנה: אמר רב המנונא" – גמרא

ה "וה, שצרי� לאותה שבת(פסק כגמרא שחולה שנפל למשכב ואי� בו סכנה אומרי	 לגוי לעשות לו רפואה אפילו במלאכה דאורייתא  – מחבר

  .ראלי	 אי� מחללי	 עליו את השבת באיסור תורה אפילו יש בו סכנת אבראבל יש, )שאר מלאכות שצרי�

  .פ שהוא מהל�"נידו� כנפל למשכב אע, שאפילו יש לו מיחוש שמצטער בכל גופו, פסק כמגיד משנה – א"רמ

ות דשבות במקו	 מקצת משו	 שב, מותר לומר לגוי לעשות מלאכות מדרבנ�, אבל לא נפל למשכב, וא	 יש לו מקצת חולי – א"גר, מג� אברה�

 ]'אבל במיחוש בעלמא ודאי שאסור כמו שראינו בסימ� זה סעי� א. [ה"שז ס' כפי שנפסק בס, חולי

  

  .כי צרכי קט� ה	 כחולה שאי� בו סכנה, מותר לומר לגוי לעשות תבשיל לקט� שאי� לו מה לאכול – א"רמ

  .א אחרת"וכ� מותר להאכילו מוקצה בידיי	 א	 א – מג� אברה�

  

  ?תי מותר לישראל לעשות מלאכה דרבנן עבור חולה שאין בו סכנהמ

על  מותר לישראל לעבור ממש, ובי� א	 אי� סכנת אבר א	 יש סכנת אברבי�  – והדרכי משה משנה דפ מגי"� ע"רמב, טור, י"פ הב"א ע"רשב

  .אפילו בלא שינוי איסורי דרבנ�

  .י ישראל"שהתיר לעשות רפואות שאי� בה� מלאכה מהתורה אפילו ע, 	"דברי הרמבש לקולא מ"שהטור פשט את ספקו של הרא, הבית יוס� טע�

כי כוחל , י ישראל"היה צרי� להתיר לכחול ע, וא	 היה מתיר שבות, דוקא מהגוי	 התיר לכחול עיניי	 "הרי הרמב, 	 לקולא"אי� אפשר לפשוט מהרמב, הבית יוס� הקשה על זה

  ?אי� זו מלאכה דאורייתא

זה בחולי שאינו 	 שכוחל רק מגוי "ומה שדיבר הרמב, רק בחולי שאי� בו סכנה הכולל את כל הגו�פ שאי� בו סכנה "י ישראל אע"ששבות מותר ע, �"באר את הרמב המגיד משנה

�  .וכ� מעלי	 אונקלי בשבת זה בחולי שכולל את כל הגו�. כולל את כל הגו

ולא נזכר שו� חילוק בי� סכנת אבר י ישראל נזכר בחולה שאי� בו סכנה "	 שכוחל עיניו מ� הגוי וכ� מה שמותר שבות ע"שהרי דברי הרמב, הבית יוס� דחה את דברי המגיד משנה

�  !לחולי שמורגש בכל הגו

�  .� כשיטת המגיד משנה"והסביר את הרמב, הדרכי משה חלק על הבית יוס
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הא	 מותר לעבור על איסורי	 מדרבנ� ממש או  הסתפקסכנת אבר וא	 אי� , א	 יש סכנת אבר ודאי שמותר לעשות איסורי	 מדרבנ� – ש"רא

  .שמא מותרת רק אמירה לגוי

הרי בגמרא בביצה מסופר שאמימר התיר לכחול עי� בשבת , )י"פ הב"ע(א שהתיר זאת "וכ� על הרשב, שהסתפקו א	 מותר לעבור על איסורי דרבנ� ש והטור"הקשה על הרא – ז"ט

, ואי� לומר שש	 זה רק מיחוש בעלמא!! (ש והטור"ואת הדי� הזה פסקו הרא !י ישראל ממש אסור"כ ע"א. מסייע אי� בו ממש, פ שהישראל מסייע"ובאר רב אשי שאע, 	"י עכו"ע

  .ע"ונשאר בצ) כי הגמרא מדמה זאת לחולה שאי� בו סכנה

  

וכתוב ש	 , "עי� שמרדה מותר לכחלה בשבת: "ינוכמו ששנ, אפילו בלא שינוי א	 יש סכנת אבר מותר לישראל לעבור על איסורי דרבנ� – �"ר

וא	 אי� , אסור לעבור על איסורי תורה כשיש סכנת אבר, אבל בלא טע	 זה, "עינא בלבא תלו"ר מפני ש"שמותר לשחוק סממני	 ולהביא	 מרה

  .כמו הדעה הבאה יעשה בשינוי, י גוי"א ע"א	 א, �"שג	 לדעת הר, ב"וכתב המ .י גוי"סכנת אבר לישראל אסור ומותר רק ע

סכנת אבר יכול ישראל לעשות  אי�וא	 , א	 יש סכנת אבר מותר לישראל לעבור על איסורי דרבנ� אפילו בלא שינוי – ז"פ הט"א ע"רשב, �"רמב

  .מלאכה דרבנ� בשינוי כדי שיהיה שבות דשבות

שכל זה אלא , י ישראל"לא התירו מלאכה מדרבנ� ע) בי� א	 יש סכנת אבר ובי� א	 לא(כל חולה שאי� בו סכנה  – פ הבית יוס�"� ע"רמב

אבל שבות שאי� בה עיקר , כמו כוחל שהוא כמו כותב או רפואה בס	 שאסורה משו	 שחיקת סממני	, בשבות שהיא מעי� עיקר המלאכה

  .סממני	 כגו� להעלות אזני	 ואונקלי וכ� אי� בדברי	 אלו משו	 שחיקת, י ישראל"שהוא נסמ� עליה מותר לעשותה ע מלאכה

  

  הלכה

 �"לר, מותר תמיד י"פ הב"א ע"ולרשב �"פ הרמב"לטור ע, בא לחלל איסור דרבנ� בידיי	ישראל א	 ולכ� , כתב את כל ארבע השיטות – מחבר

כה עושי	 מלא ,)י"פ הב"ע( �"ולרמב .עושי	 בשינוי ,א	 יש סכנת אבר עושי	 וא	 אי� �"לרמב, לא עושי	 ,אי� 	א	 יש סכנת אבר עושי	 וא

  .ע כדעה השלישית"ופסק השו. כפי שבארנו דרבנ� א	 היא אינה נסמכת למלאכה דאורייתא

  .ההלכה כדעה הרביעית שעושי	 מלאכה דרבנ� א	 אינה נסמכת למלאכה דאורייתא כפי שבארנו – ח"ב

נת אבר עושה מלאכות דרבנ� ובלא סכ, � שבסכנת אבר עושי	 מלאכות דרבנ�"ההלכה כדעה השלישית של הרמב – ב"מ, א"גר, ז"ט, א"מג

  .בשינוי

ואי� הבדל בזה בי�  א� מלאכה דאורייתא בשינוי והתיר – )'ק כב"שכח ס' ס( לה לדודתה, )יח' טוח� ס( אגלי טל, )יט' שכח סע' ס( ע הרב"שו

יסור דרבנ� שעושה אותו א כי מלאכה דאורייתא בשינוי זה איסור דרבנ� קל יותר מאשר, מלאכה דאורייתא בשינוי למלאכה דרבנ� בשינוי

. ששבת היו� ואני משנה מהמלאכה, שהעיקר כא� הוא שיהיה הכר א� בזמ� ביצוע המלאכה, א"ר הרב מאיר בטיסט שליט"והסביר מו. כדרכו

שו	 בלא סכנת אבר אסור לעשות לו כל רפואה שיש בה מ ,לכ�. לדרבנ� כדרכו שאז אי� שו� הכר, ממילא עדי� דאורייתא בשינוי שזהו הכר

  .פ שה	 שחוקי	 מערב שבת"אע, שחיקת סממני	

שיעשה בלא  כשאי� גוי לעשות ג	 מלאכות דאורייתא בשינוי ע הרב"אפשר לסמו� על דעת שו – )צג' ח ס"ח(שבט הלוי , )ב"ג ס"פל( כ"שש

  .אפשר להסתפק במלאכה דרבנ� בשינוישינוי וג	 כשאי 

שכיו� כל סכנת אבר נחשבת כחולה שיש בו , ה ופסק הצי& אליעזר"ת וראבי"חלוקת רמ' ט' לגבי חולה שיש בו סכנת אבר עיי� לעיל בסע

  .פסק כמחבר וכמשנה ברורה) כג' ד ס"ג יו"ח(אמנ� הרב עובדיה יוס� ביביע אומר  .סכנה ומחללי� עליה שבת

  

  סיוע לגוי העושה מלאכה בשבת

, הני מילי היכא דלא קא מסייע בהדיה ,דבר שאי� בו סכנה אומר לגוי, �מאי דעתי, אמר ליה רב אשי. אמימר כחל עינא מגוי בשבתא" – גמרא

 –כי המלאכה יכולה להיעשות ג	 בלא עזרתו (מסייע אי� בו ממש : אמר ליה? )סוגר ופותח את העי�( דקא עמי* ופתח, מר קא מסייע בהדיה

  .)ביצה כב)". (י"רש

�] או לאחר[מותר לחולה , אבל כשעושה לו הגוי, י החולה בעצמו"אסור אפילו ע י ישראל"שכל מה שאסור ע, פסקו כגמרא – א"רמ, בית יוס

  ]ע בזה לגבי הוצאת ש� בשבת לעיל"וע[ .כי מסייע אי� בו ממש, לסייע לו קצת

  .וכ� מותר לעזור ג	 כשהגוי עושה עבורו איסור תורה. אסור לעזור, א	 המלאכה לא יכולה להיעשות בלא עזרתו – מג� אברה�

  

 �  'חיסעי

, בימות הגשמי	 אי�. לחולה לא, לחיה אי�, סבור מינה). בימות הגשמי	(עושי	 מדורה לחיה בשבת : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .)שבת קכט". (עושי	 לו מדורה אפילו בתקופת תמוז, הקיז ד	 ונצטנ�: אמר רבי חייא בר אבי� אמר שמואל: איתמר. בימות החמה לא

  .צטנ� עושי	 לו מדורה אפילו בתקופת תמוזהקיז ד	 ונ – מחבר

  

  )ז"ט' קיג ס' ד ס"פ יו"וג	 ע( 'סעי� יט

ואי� זה איסור  כי הוא איסור קל משו	 שמא יאכל עמו, 	"חולה שאי� בו סכנה מותר בבישולי עכו – א"� והרשב"רבנו ירוח� בש� הרמב

  .ולכ� הותר בחולה שאי� בו סכנה, מחמת עצמו

  .	"פסק כרמב – מחבר
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  )ז"ט' קיג ס' ד ס"יו(? מה דין המאכל לאחרים ולאחר שהבריא החולה

וכ� גוי שבישל לעצמו בי� בשבת , כי יש הכר, 	"ואי� כא� איסורי בישולי עכו, ש"מותר לבריא במוצגוי שבישל לחולה בשבת  – ה"� בש� רא"ר

  .והכלי מותר לאחר הדחה, המאכל אסור לישראל, ובי� בחול

  .ה ואסר את המאכל תמיד"על הראחלק  – ספר התרומה

  .	"כי זהו הכר שמועיל לבישולי עכו, ש אפילו לבריא"	 שבישל בשבת לחולה מותר למוצ"ה שעכו"פסק כרא – א"רמ

אבל , 	 בעת הצור� בשבת בלבד"א במשמרת הבית שרק לחולה הותר מאכל העכו"והביא בש	 הרשב א"חלק על הרמ – )מופיע ג� אצלנו( ז"ט

ש שאסור המאכל "וכ, כ חוזרת לאיסורה"ואח, כמו נבלה שהותרה בשעת פקוח נפש לחולה שיש בו סכנה, המאכל לאיסורו ש חוזר"במוצ

ח פסק "קיב ס' שבס, ועוד. ה"א במשמרת הבית לא היו פוסקי	 כרא"א רואי	 את דברי הרשב"י והרמ"וכתב שא	 היו הב. ז"פ הט"וכ .לבריא

כי דוקא במקו	 , ב ותאסר"וברור שא	 יחזור הפלטר למקו	 תחזור פת בעה, ב"לל לאכול פת של בעהשיש שהתירו במקו	 שאי� מצוי פלטר כ

  .שאי� פלטר כלל התירו

ולכ� אי� כא� בעיה של קירבה וחתנות ולכ� מותר המאכל משו	 , שכא� יש הכר שזה לצור� חולה, ז"דחה את ראיותיו של הט – )הכס�' נק($ "ש

אי� זה , ה"א היו פוסקי	 שלא כרא"א רואי	 את הרשב"י והרמ"ש שא	 היו הב"ומ. ח"קיב ס' כ בס"משא, בריאש ל"	 וג	 במוצ"בישולי עכו

  .כי בשל סופרי	 הל� אחר המקל, ראיה

פעמי	 ' והכלי	 שבישל בה	 צריכי	 הגעלה ג( א אפילו לחולה עצמו"ש כדעת הרשב"לאסור למוצק סג פסק "שכח ס' סח "אוב – משנה ברורה

שיח כתב החפ* חיי	 שאחז ' שאת ס, בספר תולדות החפ& חיי� כתב. ד כתב להתיר בזה"י 'שיח ס' ובס ,)ויש מקלי	 בזה, לי חרסואפילו כ

  .א"שכח כתב בנו של החפ* חיי	 שאחז כשיטת הרשב' ואילו ס, א"וכמו שפסק הרמ, ה"בשיטת הרא

  

  'סעי� כ

חד  :ותרווייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי אמרי� ,וזימני� אמר לה משמיה דמר עוקבא ,ל משמיה דרב מתנה"זימני� א :זירא' דאמר ר" – גמרא

  .על גב העי� אסור] אפילו[וחד אמר רוק תפל  ,)כי זה לרחיצה בעלמא( על גב העי� מותר ,)הישראל עוזר בפתיחת העי�( אמר יי� בתו� העי� אסור

 ,שורה אד	 פיתו ביי� ונותנו על גב העי� בשבת :מדאמר שמואל .ל גב העי� מותרע ,תסתיי	 דאבוה דשמואל הוא דאמר יי� בתו� העי� אסור

�אילימא דשמיעא  ?דשמיעא ליה ממא� ,ג העי� אסור"ע' הא דאמר שמואל רוק תפל אפי ,וליטעמי� !לאו דשמיעא ליה מאבוה ,דשמיעא ליה ממא

  :)שבת קח". (שמיעא ליה מלוי ולא ידעינ� הי מאבוה הי מלויאלא חדא שמיעא ליה מאבוה וחדא  !?אלא לוי ולא חדא אמר ,ליה מאבוה

  .מוכח שזה לרפואה ואסור בשבת, כי מכיו� שזה מאוס, רוק תפל אסור אפילו על גב העי� – י"רש

  .אסור, א	 פותח וסוגר, מכא� מוכח שג	 כשנות� על גב העי� – טור

  

, וא	 לא פותח, י� אסורעפותח וסוגר את ה א	, וא	 נות� על גב העי�, )רפואהמשו	 (שאסור לתת יי� בעי� , פסק כגמרא וכדיוק הטור – מחבר

  .כי מוכח שזה לרפואה, אפילו על בגדיו ורוק תפל אסור. )שיאמרו שזה לרחיצה( מותר

  .כי מכוו� לפתוח את העיניי	 ולא לרפואה, מי שלא יכול לפתוח עיניו רשאי ללחלח ברוק תפל – ל"רש

  .מותר, כ מעביר את הרוק על עיניו"במי	 ואחא	  רוח* פיו  – א"מג

  .כיו	 א� אחד לא רוח* ביי� ולכ� אסור – ב"מ

  

  'סעי� כא

בר ליואי הוי קאי קמיה דמר  .ש ונות� על גב עיניו בשבת ואינו חושש"מע )תחבושות( שורה אד	 קילורי� :אמר מר עוקבא אמר שמואל" – גמרא

  :)שבת קח". (כולי האי ודאי לא שרא מר שמואל :אמר ליה. חזייה דהוה מיי* ופתח ,עוקבא

  .ולכ� מותר, והרואה יחשוב שזה לרחיצה בעלמא, ולא חוששי	 משו	 שחיקת סממני	 ש נחשב לו הדבר כהכר"מכיו� ששורה זאת מער – י"רש

  

  ) .שבת יח". (ומתרפא והול� כל השבת כולוע	 חשיכה שבת ערב על גב העי�  )תחבושת( מניחי	 קילור" – גמרא

  ?בגמרא זו משמע שמותר להניח רק בערב שבת את התחבושת ואילו לעיל ראינו שמותר להניח ג	 בשבת

אבל קילור צלול א� , או שמא ימרח אבל בשבת אסור משו	 שחיקת סממני	, בקילור עב מותר לו דוקא לתת מערב שבת –.) ד� יח( �"ר, ש"רא

�  .נראה כרחיצה בעלמא ואי� לגזור משו	 שחיקת סממני	 שמכיו� שהוא צלול, בשבת מותר להניחו על גב העי

אבל א	 מניח בעי� , ומותר לו לתת על העי� בשבת אי� לחשוש בו משו	 שחיקת סממני	, אלא לתענוג, אד	 בריא שאינו מניח לרפואה – תוספות

  .ברפואה מותר רק בערב שבת

  .ר ג	 בשבתאבל על גב העי� מות, בתו� העי� ממש אסור אלא בערב שבת – ג"סמ

  

פ שהוא "ואע .והוא שלא עמי* ופותח. שמותר לתת קילורי� על גב העי� בשבת א	 שורה אות	 מערב שבת, �"ש וכר"פסק כגמרא וכרא – מחבר

  .יש כא� הכר ולכ� מותר, כי מכיו� ששורה את הקילורי� בערב שבת, בריא מותר לו

  .ר זה באד	 בריא שעושה זאת לתענוגוכל מה שמות. אבל בעבה אסור, )צלול(כל זה בר�  – א"מג
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  'סעי� כב

דגמר , לא? לאו דאיכא מכה ומשו	 צער, מאי. לאד	 ואי� סכי� ומפרכסי� לבהמה) גלדי מכהמעבירי	 ( ומפרכסי� )שמ�( סכי� :ש"ת" – גמרא

  :)שבת נג". (מכה ומשו	 תענוג

  .לריסוק שלג וברד שיש בה	 בעיה של נולדוזה דומה , מפני שהוא נימוח, אסור לסו� בחלב – מ"הגה, ג"סמ, מרדכי

אי� נותני� חמי�  :תא שמע. ושמואל אמר נות� חו* למכה ושותת ויורד למכה, אי� מונעי	 חמי� ושמ� מעל גבי המכה בשבת: אמר רב" – גמרא

אבל נותני� חו*  ,על גבי מכה בשבתאי� נותני� חמי� ושמ�  :תניא כוותיה דשמואל .הת	 נמי משו	 סחיטה ?ושמ� על גבי מו� שעל גבי מכה בשבת

  :)שבת קלד". (למכה ושותת ויורד למכה

  .אבל לתת שמ� בפני עצמו ודאי מותר, מדובר שהכל מעורב יחד – תוספות

שאסור , וכתוספות, אבל לא בחלב מפני שהוא נימוח, ואפילו בגמר המכה מותר, פסק כגמרא שמעבירי	 גלדי המכה וסכי� אותה בשמ� – מחבר

  .אבל נות� חו* למכה ושותת ויורד לתוכה, )חמי� לחוד משו	 סחיטה(ג מו� "ולא ע, שמ� וחמי� מעורבי	 יחדלתת 

  

  'סעי� כג

אבל לא גמי יבש ולא  ,)אלא שלא ישרטו בגדיו הקשי	, כי זה לא לרפואה( יבש וספוג יבש )כתיתי	( נותני� על גבי המכה מו� :תנו רבנ�" – גמרא

�אמר אביי שמע מינה  .לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי ?קשיא כתיתי� אכתיתי� .)רפאות ואסור משו	 שחיקת סממני	כי ה	 מ( כתיתי� יבשי

  :)שבת קלד". (הני כתיתי� מסו

  .לא מרפאי	 ומותר להניח אות	, אבל ישני	 שהיו כבר, חדשי	 שלא היו על המכה מעול	 מרפאי	 – י"רש

  .רפאי	חדשי	 לא מ, כתיתי	 ישני	 מרפאי	 – �"רי

, אבל א	 היו כבר, 	 רק א	 ה	 לא היו על המכה מעול	אלא שה� מרפאי, יותר י מודה שישני	 מרפאי	"ג	 רש – י"טור בפרוש רש, ש"רא

  .שלא מרפאי	 יותר, אפילו ישני	 מותר

כי כל אלו אינ	 , בשבתשנותני	 ספוג וחתיכות בגדי	 חדשי	 שאינ� לרפואה או ישני	 שהיו כבר על המכה  ש"פסק כגמרא וכרא – מחבר

  .אבל ישני	 שלא ניתנו על המכה מעול	 מרפאי	 ואסור משו	 שחיקת סממני	, מרפאי	

  

  'סעי� כד

  )א"מג –או כל עלי	 שמרפאי	 ( .וחו* מעלי גפני	 שה	 לרפואה, שאינו אלא כמשמרה, ג מכה בשבת"נותני	 עלה ע – ג בש� ירושלמי"סמ

  .ג"פסק כסמ – מחבר

  .שמרפא, ג המכה"י	 גמי עאי� נותנ – א"רמ

  

  'כו�'סעיפי	 כה

א	 בתחילה . אבל לא במדינה, )הכה� יימנע מלהוריד ויעבוד ע	 הרטיה ועבודתו תהיה פסולה, כי א	 לא נתיר(מחזירי	 רטיה במקדש " – משנה

  .כא� וכא� אסור

הוחלקה : יהודה אומר' ר). כי זה לא שכיח, ירוחלא גזרו כא� משו	 מ(ג מכה מחזירי	 בשבת "מע) נפלה(רטיה שפרשה : רבנ� תנו" – גמרא

ורטיה עצמה , ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה וחוזר ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה. למעלה דוחקה למטה, למטה דוחקה למעלה

  .וא	 מירח חייב חטאת, מפני שהוא ממרח, לא יקנח

כי (ה אסור "ג קרקע ד"אבל פירשה ע, )כר או כסת(ג כלי "לא שנו אלא שפירשה ע, אמר רב חסדא. יהודה' הלכה כר: אמר רב יהודה אמר שמואל

לא סבר לה מר : אמינא ליה. נפלה ליה אבי סדיא וקא מהדר לה, אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה אבא). נראה כאילו מניח אותה מחדש

כלומר , לא שמיע לי: ל"א ?ג קרקע אסור"אבל פרשה ע, )דה שאסוריהו' ואמר שמואל הלכה כר(ג כלי "להא דאמר רב חסדא מחלוקת שפרשה ע

  :)ערובי� קב". (לא סבירא לי

נפלה בהיינו שהמחלוקת היא לא , "לא סבירא לי"כי מה שאמר רב אשי , ג קרקע מחזירי	"אפילו נפלה ע – ש"פ הרא"ע �"רי, �"פ ר"ד ע"ראב

  .ק"והלכה כת .ה מותר"לכלי דאבל בנפלה , ג קרקע יש מחלוקת"אלא בנפלה ע, ג כלי"ע

אבל שמע את חילוקו של רב , יהודה' ואולי יש לפרש שרב אשי לא שמע שהלכה כר, ג קרקע"� להקל ג	 כשנפלה ע"תמה מני� לרי – ש"רא

קרקע שלא שמע את דברי רב חסדא ומחלוקת	 היא בנפלה על , י"ק שמותר או כפרוש רש"כלי הלכה כת א	 נפלו, ה אסור"שבקרקע ד, חסדא

� שרב אשי לא שמע ג	 את רב חסדא וג	 את רב יהודה"אבל מני� לרי. ה מותר"ובנפלה לכלי ד, יהודה שאסור' והלכה כר?  

ק שמותר "הלכה כת, ג כלי"בנפלה ע, ולכ�, יהודה' רב אשי לא שמע את דברי רב יהודה שהלכה כר – �"ר, פ נוסחא דיד�"� ע"רי, �"רמב

  .סור כרב חסדאא, ג קרקע"ובנפלה ע, להחזיר

  .וכתב שאינו יודע מה החילוק בי� הזיד ללא הזיד, י"וחלק עליו הב– שבלי הלקט

�י גוי מותר להניח רטיה א� לחולה שאי� בו "וע. ודאי שמותר להניח לכתחילה, אבל חולה שיש בו סכנה, כל זה בחולה שאי� בו סכנה – בית יוס

  .כמו כל מלאכה שאומר לגוי ועושהו, סכנה

  

  מחבר
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על גבה להחליק את ( גזרה שמא ימרח, ג קרקע לא יחזירנה"ג המכה ע"ולכ� רטיה שנפלה מע, פ גרסתנו"� ע"פסק כגמרא וכרי .1

  .)אלא בעניבה, לא יקשור בקשר של קיימא, וכשקושרה( שכהוחלקה דמי, ג כלי יחזירנה"נפלה ע. )הגומות

. ה לא יחזיר"ד, רשה הרטיה מאתמול או א	 הזיד וסלקה בשבתא	 פ – א"גר, מג� אברה�, שבלי הלקט :הדי� כשהסירה במתכוו�

  .ג קרקע"והתירו להחזיר ג	 כשהסירה במזיד ולא הונחה ע, חלקו – י"ב, ה"רז, ב"רע

2. �דמגלה מקצת רטיה ומקנח פי המכה וחוזר ומגלה , וכגמרא .י אינו יהודי מותר להניחה אפילו לכתחילה"שע, כדבריו בבית יוס

  .ורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח, המקצתה השני ומקנח

וכ� , )כי מירוח היא מלאכה דאורייתא, כשיש חולי כל הגו� או סכנת אבר(מותר לומר לגוי לעשות רטיה על מכה או חבורה  – א"רמ

  .אבל לישראל אסור לתת אפר מקלה, מותר לומר לו לתת עליה אפר מקלה

אבל במיחוש , כי מותר לומר לגוי לעבור איסור דרבנ� במקו� מקצת חולי, ולימה שמותר להחזיר רטיה זה כשיש מקצת ח – ב"מ

א לעשות לכתחילה מדובר כשיש סכנת אבר או חלה בכל גופו שאז מותר לגוי לעשות מלאכה "ומה שכתב הרמ. בעלמא ג� זה אסור

י שינוי כי הוא רק חולה "או בישראל עואפר מקלה זו מלאכה דרבנ� ומותר בגוי . וכא� זה מלאכה דאורייתא של ממחק, דאורייתא

  .שאי� בו סכנה

  

  ".אספלנית שפרשה מ� האגד מחזירה" – תוספתא

שמשיחה זו רכה ביותר ולכ� אי� בעיה , י"והסביר הב .אספלנית היא מטלית של בגד שמושחי	 אותו במשיחה ומשימי	 אותו על גב המכה – �"ר

  .כי זה כאילו מניחה מחדש ,ג קרקע"כ היה אסור א	 פרשה ע"שאל, של מירוח

הוחלקה : "וכמו שראינו בסעי� הקוד	, אבל לא פרשה ממש, מדובר שהאספלנית קצת זזה מהמכה ומחזירי	 אותה – פ הבית יוס�"ע טור

  ".למטה דוחקה למעלה

פתא זו שנית� ללמוד אותה כ מדוע כתבו הפוסקי	 תוס"וא, ק"וכת, ג כלי מותר להחזיר אותה"שראינו שאפילו ע	 נפלה ע, י"אלא שהקשה הב

  .ע"ולכ� המחבר לא הזכיר סוגיה זו בשו .ע"וצ? מגמרתינו

אבל בלא זה אסור , תרת האגד מותרשכא� מדובר באספלנית שיש עליה אגד והחידוש הוא שא	 נוכל להחזירה בלא ה, ז"והט הדרכי משה צוותר

  .מותר להחזירה, ג כלי"לו א	 נפלה עשראינו לעיל שאפי, כ ברטיה רגילה ללא אגד"משא, מדי� קושר בשבת

  

  'סעי� כז

  ".שאינו אלא כמשמרה, מכה שנתרפאה נותני	 עליה רטיה, יוסי' אמר ר" – בש� ירושלמי מ "והגה ג"סמ

דר� המירוח הוא , ותר&? מ יש לגזור שמא ימרח"מ, כ"כי כבר נתרפאה ואינו בהול כ, פ שאי� לגזור משו	 שחיקת סממני	"שאע, י"והקשה הב

  .אי� לחשוש לזה, וכא� שכבר התרפאה ונות� את הרטיה רק כדי שבגדיו לא יסרטו את המכה, שתתפשט הרפואה בכל המכה

  .ג"פסק כסמ – מחבר

  

  'סעי� כח

א	 , המפיס מורסא בשבת, ואיד�... לבר מהני תלת דפטור ומותר, כל פטורי שבת פטור אבל אסור: אמר שמואל" – י"פ גירסת רש"ע גמרא

ואינו חושש א	 תחזור ( וא	 אינו חושש לעשות לה פה אלא להוציא הליחה, )משו	 בונה פתח או מתק� כלי –י "רש( תחייב חטא, ה פהלעשות ל

  )ה"ב מ"עדויות פ". ()ורבנו לא גזרו משו	 צערא( מותר לכתחילה, )ותיסת	

הרי זה חייב , שה	 מתכווני	 להרחיב פי מכה, ושי	המפיס שחי� בשבת כדי להרחיב פי מכה כדר� שהרופאי	 ע" – �"רמבפ גירסת "גמרא ע

  .הרי זה מותר, וא	 הפיסה כדי להוציא הליחה שבה, שזו היא מלאכת הרופא, משו� מכה בפטיש

ד "וג	 למ. מ כא� מותר משו	 צער"מ, פ שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה ואסור מדרבנ�"שאע, ב"וכתב המ .	"פסק כגירסת הרמב – מחבר

  .שאינה גמר מלאכה, כא� לא יבוא לידי מכה בפטיש, אכה שאינה צריכה לגופהשחייב על מל

  .י גוי"עדי� לעשות ע – מג� אברה�

  

  הוצאת קוץ בשבת

  )שבת קכב". (נוטל אד	 מחט של יד ליטול בה את הקו*" – משנה

  .אסור בשבת שעושה חבורה וזה, ובלבד שיזהר שלא יוציא ד	, מותר להוציא את הקו* במחט בשבת – מג� אברה�

  .ומשו	 צער התירו, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, פ התוספות משמע שמותר להוציא את הקו* א� א	 חובל"ע – שער הציו�

? כ אי� התירו כא� בלא זה"וא, יז שרק כשיש מקצת חולי כגו� שנפל למשכב או חולה בכל הגו� התירו מלאכה דרבנ�' כי ראינו בסע, ק"אמנ	 ק

  .ע"צ

  

� כטסעי'  
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כי  :אמר רב הלל לרב אשי ?חלא מאי :איבעיא להו .ידו או רגלו צומתה ביי� ואינו חושש) נכשלה, לקתה(מי שנגפה  :ואמר מר עוקבא" – גמרא

 אפילו חמרא נמי מסי ,)וכל דבר קט� צומת לה	 את הבשר, מעונגי	( והני בני מחוזא כיו� דמפנקי :אמר רבא .הוינא בי רב כהנא אמרי חלא לא

לא סבר  :אמר ליה .ויתיב קא צמית ליה בחלא ,)חמור דר� לו על רגלו( חזייה דדריכא ליה חמרא אגבא דכרעיה ,רבינא איקלע לבי רב אשי .להו

  .גב היד וגב הרגל שאני :ל"א ?לה מר להא דאמר רב הילל חלא לא

 ,חמרא נמי מסי להו' הני בני מחוזא כיו� דמפנקי אפי :אלא סבר לה מר להא דאמר רב :אמר ליה .חזייה דקא צמית ליה בחמרא :איכא דאמרי

ה של חלל ומחללי� עליה� גב היד וגב הרגל הרי ה� כמכ :דאמר רב אדא בר מתנה אמר רב ,גב היד וגב הרגל שאני :אמר ליה ?ומר נמי הא מפנק

  .)שבת קט". (את השבת

  .)ז כח"ע". (לי	 עליה את השבתומחל, סכנתא היא) פצע ממכת חרב(האי פדעתא : אמר שמואל" – גמרא

  ז"וכדלעיל בס .ז"כפי שכתוב במסכת ע, אבל א	 באה מחמת ברזל מחללי	 את השבת, כל זה כשלא באה המכה מחמת ברזל – מ"הגה, תוספות

אפילו , 	 הוא מעונגוא. מפני שהוא חזק] או יי� שר�[אבל לא בחומ* , פסק כגמרא שמי שנגפה ידו או רגלו צומתה ביי� כדי להעמיד הד	 – מחבר

ז "ט. (כי זה מסוכ�, וא	 באה לו מחמת ברזל מותר בכל מקו	, כי זו מכה של חלל, ז שעל גב היד או הרגל מותר�ו"ועיי� לעיל בס. ביי� אסור

  )א"ומג

  

  'סעי� ל

  .)שבת קמז". (אאבל רוח* הוא כדרכו וא	 נתרפא נתרפ, לא יטרפ	 בצונ� )העצ	 יצאה מהפרק( מי שנפרקה ידו ורגלו" – משנה

  .פסק כמשנה – מחבר

  

  'סעי� לא

ביד מותר ובכלי חייב , שפרשו רוב�) רצועות דקות הפורשות מעור האצבע(וציצי� , צפור� שפרש רובה: שמעו� ב� אלעזר אומר' ר: תניא" – גמרא

ביד , לא פרשו רוב�. בכלי פטור אבל אסור, ביד מותר, פרשו רוב�: הכי קאמר? שבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה, מי איכא מידי. חטאת

  .)משו	 גוזז( בכלי חייב חטאת, פטור אבל אסור

  :)שבת צד". (והוא שפרשו כלפי מעלה ומצערות אותו: יוחנ�' אמר רבה בר בר חנה אמר ר. שמעו� ב� אלעזר' הלכה כר: אמר רב יהודה

וזה , שפרשו כלפי הגו�מדובר  – תוספות. לפרוש ומצערות אותו יותר מצד הציפור� החלו – י"רש? "ומצערות אותו כלפי מעלה"מה הכונה 

אפילו א	 לא פרשו כלפי , מותר להסיר� ביד, א	 מצערות אותוו, פרשו כלפי מעלה זו סיבה אחת שמותר להסיר� – �"רמב. הכונה כלפי מעלה

  .מעלה

  

 וא	 לא פרשו רוב�, ביד מותר להסיר� ובכלי פטור אבל אסור ,רשופ א	 רוב�, פסק כגמרא שציפור� שפרשה וציצי� שפרשו מעור האצבע – מחבר

ולכ� ג	 פרשה רובה כלפי ראשי אצבעותיו , ת"י וג	 לפרוש ר"ויש לחוש ג	 לפרוש רש. ביד פטור אבל אסור ובכלי חייב חטאת, ]או כלל לא[

  .מותר להסיר� ביד, י וג	 א	 פרשה כלפי הגו� כתוספות"כרש

וצרי� להיזהר שלא . י שינוי"קרובי	 להינתק וכאילו נתלשו ולכ� במקו	 צער לא גזרו חכמי	 כשמסירו ע, פרשו רוב�שכיו� ש, הסביר – ב"מ

  .אלא במקו	 מקצת חולי, שלכאורה לא הותר איסור דרבנ� במקו	 צער סת	' ק כפי שהקשנו בסעי� כח"וק. יוציא ד	

  

  'סעי� לב

  ".וא	 נתרפא נתרפא, )מאכלו ופתו בחומ*(אבל מטבל הוא כדרכו , החושש בשיניו לא יגמע בה� את החומ*" – משנה

שבת ". (כי תנ� נמי מתניתי� מגמע ופולט תנ�: אמר אביי? )כי זה לא מוכח שזה לרפואה(אבל מגמע ובולע , לא יגמע ופולט: והתניא" – גמרא

  .)קיא

  

� "רי, .ברכות לו...". (אבל נות� שמ� הרבה לתו� אניגרו� ובולע, החושש בגרונו לא יערענו בשמ� תחלה בשבת...אניגרו� מיא דסלקא" – גמרא

  )בדפיו. שבת מא

לכתחילה לא ית� את השמ� לש	 , לכ�. כי מוכח שזה לרפואה וזה אסור בשבת גזרה משו	 שחיקת סממני	, אסור לערערו בשבת בגרונו – י"רש

  .וא� בא להשהותו ישהנו, ערעור אלא לש	 בליעה

אלא י בליעה "שאסור לערער אפילו ע, י"רלכ� מפרש ? י אניגרו�"מדוע הגמרא מתירה רק ע, שא	 אכ� מותר לבולעו, י"שהקשה על ר – תוספות

  .וכ� פרש רבנו יונה, י אניגרו�"רק ע

  .י נתינה באניגרו� או שבולע ישר בלא שהיה"שמדובר שמשהה ע, י"תוספות מנסה ליישב את פרוש רש

זה אסור משו	 כי שהיה זו הוכחה שזה לרפואה ו, � אניגרו� ולבלוע או שיבלע מיד בלא שיהוי שמ� הרבהיכול לתת שמ� הרבה לתו – �"רמב

  .והעיקר שיבלע שמ� מיד ולא יפלטנו ולא ישהנו, גזירת שחיקת סממני	

   מחבר

  .ע ובולע או מטבל כדרכואבל מגמ, )כי מוכח שזה רפואה( ויפלוטחומ* או יי� שר� משנה והגמרא לגבי החושש בשיניו שלא יגמע פסק כ .1

  .	 לעשות לו דבר כי זהו רק מיחוש בעלמא"שאסור לומר לעכו ש"כ – מג� אברה�
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מותר לעשות את כל הרפואות , כי א	 יש לו צער גדול מחמת הכאב ובשביל זה נחלש הגו� כולו, מדובר כא� רק במיחוש עלמא – ז"ט

 .ב"כ המ"וכ .ג"כדלעיל בס

, )	"א בש	 רמב"מג –י אניגרו� "ולא ישהה אותו כלל אפילו ע(שהחושש בגרונו לא יערענו בשמ� , ונו	 לגבי החושש בגר"פסק כרמב .2

  .התרפא, אבל בולע שמ� וא	 התרפא

  .מתירי	 להשהות את השמ� א	 יבלע לבסו� – חיי אד�, אליה רבה

  .אוסר ככלל לבלוע שמ� – ח"ב

  .הכל לפי הזמ� והמקו	 ומנהגו – א"מג

  

  'סעי� לג

. ובמקו	 צער לא גזרו רבנ�, )כיו� שבפיו הוא יונק(מפרק כלאחר יד הוא ? מאי טעמא .יונק חלב בשבת, גונח: רבי מרינוס אומר: תניא" – גמרא

�  .)כתובות ס..". (.מרינוס' הלכה כר: אמר רב יוס

, ט"טהורה ביו יינו שיונקי	 מבהמהנוהגי	 ה: אבא שאול אומר, ל� ההוא גרסינ� בפרק חרש שנשא פקחתואי קשיא " – ש בתשובה"רא, �"רי

וקסבר  דאיכא צערא, ומפרקינ� לא צריכא? ט נמי אסור"אפילו ביו, ואי דליכא סכנה! אפילו בשבת נמי שרי, אי דאיכא סכנה, ואמרינ� היכי דמי

  .לא גזרו ביה רבנ�, ט דאינו אלא בלאו"יו, גזרו ביה רבנ�, שבת דאיסור סקילה הוא, מפרק כלאחר יד הוא

ולית , מידי דההוא מימרא אליבא דאבא שאול הוא, ההיא לא קשיא? ג דאית ביה צערא אסור ליה ליינק מבהמה בשבת"אע, דגונח, מעת מינהדש

  )מסכת שבתדפיו בב. � סא"רי...". (דאמר אפילו בשבת במקו	 צערא לא גזרו ביה רבנ�, דהא פסק רב יוס� הלכתא כרבי מרינוס, הלכתא כוותיה

ודברי רבי , ט"ולכ� אסור בשבת ומותר ביו שש	 מדובר בצער של רעב, תרו* הסוגיה מפרק חרש היא – טור, ג"סמ, ש"רא, ת"רתוספות בש� 

  .מרינוס מדברי	 בצער של חולה שאי� בו סכנה ולכ� מותר אפילו בשבת לינק

שא	 אי� לו , א את דעת התוספות"והביא כי. בנ�כי במקו	 צער לא גזרו ר, שגונח מותר לינוק חלב מבהמה בשבת, �"פסק כגמרא וכרי – מחבר

אומר , פ שבכל חולה שאי� בו סכנה"שאע, ב"וכתב המ .)א	 אי� גוי שיחלוב לו( ט מותר"אלא רק ביו, צער של רעב אסור לינוק מהבהמה בשבת

  .כא� הרפואה שלו היא לינוק בעצמו והתירו, לגוי ועושה

  .	"י העכו"	 יחלוב ע"וא	 יש עכו, חלוב לתו� המאכלי, לפי תוספות א	 יש לו מאכל – מג� אברה�

� א� ביו"הרי לשיטת הרי, מדוע התיר לחלוטי� לדעה ראשונה, ע"תמה על השו – מג� אברה�"�  .ט אסור משו	 רעבו

  

  'לה�'לד פי	סעי

  .משו	 מפרק לא תקלח אשה חלב מדדיה לתו� הכוס או לתו� הקדרה ותניק את בנה – שבלי הלקט

  .שאי� בזה סכנה, אבל התזה על מי שנש� בו רוח רעה אסור, יאחז התינוק הדד ויניקשמותר לאשה לקלח מהחלב כדי  – רבנו בנימי�

  .ל"פסק את הנ – מחבר

  

  'וסעי� ל

  )בדפיו: � שבת מ"רי...". (מותר, וא	 מפני ריח הפה, בזמ� שמתכוו� לרפואה, אימתי. בשבת) מי שר�(אי� לועסי	 מצטכי " – תוספתא

  .כי ריח הפה לא נקרא רפואה, פסק כתוספתא – מחבר

  

  'סעי� לז

אבל אוכל הוא את יועזר ושותה אבוברואה , לפי שאינו מאכל בריאי	) יוחד לרפואהכי זה מאכל מ(אי� אוכלי	 איזביו� בשבת " – משנה

)�  :)שבת קט)...". (מאכלי	 שאוכלי	 אות	 אנשי	 בריאי	 לחלוטי

�כבר בארנו לעיל , אבל א	 היה חולה שאי� בו סכנה, חושש א� לא נפל למשכב ולא חולה ומתחזק והול� כבריאכל זה מדבר באד	 ש – בית יוס

, י הישראל"כי אי� התר לעשות את הרפואה ע, ואוכל את המאכלי	 האלו ולא חוששי	 שמא ישחק סממני	, י גוי"שכל רפואותיו נעשות לו ע

  .ואי� לגזור שו	 גזרה, לאכול את המאכלי	 האלו שה	 מאכלי רפואהיכול , וכ� כל מי שאינו חולה. י הגוי"אלא ע

 בדברי הטור "לרעבו ולצמאו"ש י הסביר"הב .לצמאוואוכל מאכלי	 אלו שה	 לרפואה רק לרעבו , וכתב שא	 הוא בריא לחלוטי�, חלק – טור

  .זה לאו דוקא

  

  ההלכה באוכלים ומשקים שהם מאכל בריאים

פ שה	 קשי	 למקצת בריאי	 ועלולי	 "אע, י	 ומשקי	 שה	 מאכל בריאי	 מותר לאכל	 ולשתות	 לרפואהאוכלש, ל"פסק את הנ – מחבר

  .לגרו	 לכאבי	 כאלו ואחרי	

  

  ההלכה באוכלים ומשקים שהם מאכל רפואה

  :�הא� לאד� בריא לחלוטי� מותר לאכל
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  .אהמותר לו לאכול ולשתות ג	 מאכלי רפו, א	 הוא בריא ואי� לו שו	 מיחוש – מחבר

והוכיח שכ� . פ שהוא בריא"ולכ� א	 עושה לרפואה אסור אע, זה דוקא" לרעבו ולצמאו"ש, פסק בעני� בריא לחלוטי� כדעת הטור – מג� אברה�

  .משמע מרוב הראשוני	

  :הא� לאד� שיש לו מיחושי� א$ הול$ ומתחזק כבריא מותר לאכל�

  .הול$ ומתחזק כבריאווכל זה באחד שיש לו מיחוש . ותו לרפואהכל שאינו מאכל ומשקה של בריאי	 אסור לאכלו ולשת – מחבר

  ]ל נשאר בזה כמחלוקת ראשוני	 וכתב שצרי� עיו� למעשה"בבאה[ .אסור לו לאכול תרופות אלו ג	 לרעבו� וצמאו� – ב"מ

  :הא� לאד� שנפל למשכב והוא כחולה שאי� בו סכנה מותר לאכל�

  .לו לאכול מאכלי	 אלו שה	 לרפואה ככל חולה שאי� בו סכנה שכב מותרלמ נפל א	ש, י"כתב כב – מג� אברה�, א"רמ

, י ישראל בשינוי"או ע י גוי"ואז מותר לעשות לו מלאכות ע, י כתב שא	 נפל למשכב דינו כחולה שאי� בו סכנה"הרי הב, א"הקשה על הרמ – ז"ט

ונשארו , )שלישראל אסור לעשות מלאכה כלל' עות בסעי� יזדלפי רוב ה( ג"וכ� הקשה ג� הפמ ?י ישראל"א משמע שמותר א� ע"ואילו מהרמ

  .ע"שניה� בצ

  .י שינוי"שמותר רק ע, ולא כפי שדייק מחצית השקל י ישראל לצור� חולה שאי� בו סכנה"א מתיר כל שבות אפילו ע"שהרמ, א משמע"מהמג

ע "כ ג� בשו"וכ. על כ� התירו אכילת רפואה ג	 בלא שינויו, א עושה ג	 בלא שינוי"מ כשא"מ, שג	 לדעה המצריכה שינוי, מ כתב החיי אד�"מ

  .הרב

  

זה כשהגוי עושה והישראל לא עושה  נפל למשכבחולה י גוי כש"התירו מלאכות עכי כש, י"וג� על הב, א"ז ג� על הרמ"הטו ח"ו הבמ חלק"ומ

ולכ� אסור לחולה הזה לאכול , 	"בלי צרו� העכו הוא עושה עיקר המעשה, מאכלי	 אלושהישראל אוכל , כ כא�"משא, כלו	 ואפילו לא מסייע

  .כ הוא חולה שיש בו סכנה"אא, מאכלי� אלו שה� לרפואה

  

פ שמלאכה "ואע, שמותר לישראל חולה שאי� בו סכנה לקחת את התרופות בעצמו וללא שינוי, א"פ ג� הגר"א וכ"פסק כרמ – משנה ברורה

  .וכ� הלכה. ובחולה גמור לא גזרו, כי אי� בזה שו	 סר� מלאכה, הכא� זה שונ, י שינוי"דרבנ� מותר לישראל לעשות ע

שלמה קלוגר בספר ' מחדש ר, תרופות שאד	 לוקח אות	 יו	 יו	 במש� תקופה ארוכה ולא מתחיל אותה בשבת – תשובת רבי שלמה קלוגר

  .החיי	 שלו שמותר לו להמשי� ולקחתה ג	 בשבת

  

  נטילת ויטמינים בשבת

  .לחלוטי� לקחת כל מאכל בריאי	התיר לבריא  – מחבר

  .כתב שזה רק לרעבונו ולצמאונו – מג� אברה�

, אלא מונעי	 ממחלה להתפתח, ויטמיני	 שאינ	 מבריאי	אבל , א רק בבריא חלש שרוצה להתחזק"דברי המג –) נד' ג ס"ח ח"או( אגרות משה

  .א"מותר לקחת	 א� לדעת המג

כגו� לרעבונו ולצמאונו שמותר , ויש מקלי	 רק א	 הויטמיני	 באי	 כתחלי� למזו� מסוי	, מ"הביא שיש מקלי	 כאג –) כ' ד סע"פל( כ"שש

  .ע"לכו

  

  'סעי� לח

  .כי אי� לו מכה בגרונו, מותר לאכול שרפי	 מתוקי	 ולגמוע ביצה חיה כדי להנעי	 את הקול בשבת ואי� בזה משו	 רפואה – מרדכי

  .פסק כמרדכי – מחבר

  

  'סעי� לט

  .)שבת קמז...". ()מ להקיא"ע, גרמת הקיאכלומר , להוציא עוד� המזו�, אפיק טפי זו�(עושי	 אפיקטויזי�  אי�..." – משנה

להכניס יד לגרונו עד ( אבל ביד, )כי זה דומה לרפואה ואסור משו	 שחיקת סממני	(לא שנו אלא בס	 : ר יוחנ�"אמר רבה בר בר חנה א" – גמרא

  :)שבת קמז". ()כי מתו� כ� רעב וחוזר לאכול( א� בחול אסור מפני הפסד אוכלי	 ,רבי נחמיה אומר: תניא. מותר )שיקיא

מ בשבת אסור "מ. משו	 הפסד אוכלי	בזה אי� , לו צער וכשמקיא אוכלי	 שבמעיו מתרפאיש אבל א	 , כל זה כשאי� לו צער – ש"רא, �"רי

  .כשאפשר ביד, בס	 ג	 כשמצטער

, בחול מותר בס	, שא	 מצטער, ש"� וכרא"ריכו. אפילו בחול משו	 הפסד אוכלי	שאי� עושי	 כ� , נחמיה' פסק כמשנה וכגמרא וכר – מחבר

  .ובשבת מותר רק ביד

  

  'סעי� מ

  :)שבת סו". (אמר אבי� בר הונא אמר רב חמא בר גוריא סחופי כסא אטיבורי בשבתא שפיר דמי" – גמרא

ת אותו על הטבור למי שחש במעיו ואוחז הכוס את הבשר ומוש� אליו את המעי	 מותר לכפו, כגו� שעירו ממנו חמי�, כוס שיש בו הבל – י"רש

  .ומושיב	 במקומ	
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  .י"פסק כגמרא וכפרוש רש – מחבר

  .ו"שכו ס' כי לפעמי	 ה	 רותחי	 וכפי שנפסק בס, אסור אפילו בחול מפני הסכנה, א	 לא עירו מהכוס את המי	 החמי	 – ז"ט

  .למי שחש בבטנו ובמעיו או חרסי	 או לבני	 חמי	ה שמותר לתת בגדי	 חמי	 "ה – ב"מ

  

  'סעי� מא

' כי הא דרב הונא מבי רב ורב מבי ר, שמ� ומלח בשבת) בכפות ידיו ורגליו(מותר לסו� : ואמר רבי� בר הונא אמר רב חמא בר גוריא" – גמרא

כ� (תא דכרעייהו יוגוי) כ� יד	(להו לגוייתא דידייהו  ושייפי מייתי משחא ומילחא) כשהיו שיכורי	(חייא מבי רבי כי הוו מבסמי ' ור, חייא

  :)שבת סו( ...".ליציל חמרא דפלניא בר פלניתא, האי מישחא) הול� ונעשה צלול(ואמרי כי היכי דציל , )רגל	

  .אינה רפואהכי היא , בשמ� ומלח מותרתכי הפגת השכרות , כגמראפסק  – מחבר

כי התפשט הדבר לגדולי	 וקטני	 משו	 תענוג או ריח , � להפיג שכרות ובי� משו	 מיחוש בראשבי� שעושה כ, מותר להריח טבק בשבת – ב"מ

  .ולא מוכח שזה לרפואה

  

  'סעי� מב

  .)שבת קמז...". (אבל לא מתעמלי	סכי� ומשמשי� " – משנה

  .נחת מותרבאבל , לשפש� בכחאסור  – י"רש

וכ� אסור . שאסור לחולה ליגע עצמו בשבת כדי שיזיע מפני שהיא רפואה, הילו�או דריסה בכח או  אסור לגרו	 לגו� להזיע וייגע – �"רמב

א	 לא מתכוו� , 	 לשפש� אפילו בכח"מותר לרמב לפי זה( .שמא יבוא להשקותו בתרופות המשלשלות, לדחוק כריסו של תינוק כדי להוציא רעו

  )להזיע

  .נוק	 לגבי תי"וכ� את פסק הרמב, 	"פסק כמשנה וכפרוש הרמב – מחבר

וג	 א	 זהו חולה שאי� בו סכנה מותר לעשות . וזו התעמלות אסורה, והיינו שפושטי	 זרועותיה	 לפניה	 ואחוריה	 ומתחממי	 ומזיעי	 – ב"מ

  .י שינוי"ובבריא ממש אסור אפילו ע. ה כא�"וה, י שינוי"רפואה רק ע

י "כ ע"שכיו� שלפעמי	 מביאי	 זעה על החולה ג, ותר&? מני	מות סהרי אי� כא� שייכ, מדוע דבר זה אסור לחולה שאי� בו סכנה, ז הקשה"הט

  .חוששי	 שמא יעשה את הרפואה האחרת, סממני	

  

  התעמלות וריצה בשבת

ואפילו א	 כוונתו להתעמל , ומותר אפילו לטייל. מותר משו	 שזהו תענוג שלה	, שבחורי	 המתענגי	 בקפיצת	 ומרוצת	 ב נפסק"שא ס' בס

  .ויש מחמירי	 אפילו בטיול כשמכוו� לרפואה. אבל לרו* אסור כדי שיתחמ	 לרפואה, כח שזה לרפואהולהתחמ	 כי לא מו

אבל תרגילי	 , אי� להתעמל בשבת ולא לעסוק בריפוי בעיסוק ולא תרגילי גו� בקפיצה לש	 חיזוק שרירי הגו� –) לח' סע' פרק יד( כ"שש

  .פשוטי	 ביד מותר כדי לשכ� כאבי	

  

  'סעי� מג

". )י"רש –תנו� שתחת הלב שמפריע לנשימה ( איסתומכא דליבא :אמר רבי אבא ?מאי אונקלי .מעלי� אונקלי בשבת :ר יהושע ב� לוי"א" – גמרא

� שבת מ"רי, .ז כט"ע((.  

 וג	 לא עושי	 אותה ע	 סממני	 ולכ� אי� לאסור משו	 שחיקת כי אי� בהעלאה זו משו	 מלאכה, העלאת האונקלי בשבת מותרת – �"רמב

  .אחרת אסור משו	 עובדי� דחול, והוא שיש לו צער בזה .ולכ� מותר אפילו אי� בו סכנה, סממני	

  

שלפעמי	 יורדי	 ומתפרקי	 הלחיי	 וצרי� להעלות� ויש סכנה , גידי האזני	(מעלי� אזני	 בשבת : חנינא' אמר רבה בר זוטרא אמר ר" – גמרא

, ביד עושה חבורה(מזר� זרי� ? ט"מ. בס	 אבל לא ביד: איכא דאמרי). כי אפשר ביד(ל לא בס	 אב, ביד: תני רב שמואל בר יהודה). י"רש –בדבר 

  :)ז כח"ע) ". (ואילו בס	 לא עושה חבורה ואי� חילול דאורייתא

  .פסק כלישנא בתרא שיעלה בס	 ולא ביד – רבנו ירוח�

, משמע שפוסקי	 שבס	 אסור. ויש לו צער מה� לעשות	 בסממני	 כי אי� דר�, ובי� בכליפסקו שמותר להעלות אזני	 בי� ביד  – �"ר, �"רמב

  .וכלישנא קמא

הרי בגמרא משמע שדר� העול	 להעלות	 , לקח שאי� דר� לעשותו בס	 �מני, ועוד קשה ?	 להתיר בהעלות בכלי"מני� לרמב, הבית יוס� הקשה

  ?	 מפורש שאסור בס	"למה לא כתב הרמב, ועוד קשה?  לס	

: איכא דאמרי. תני רב שמואל ב� יהודה בי� ביד ובי� בכלי: "וכ� גרס, "ס	"במקו	 " כלי"	 בגמרא היתה "שגרסת הרמב, ס�לכ� פרש הבית יו

ואי� לגזור משו� שחיקת , אי� דר$ להעלות� בס� כי, ופסק כלישנא קמא שמותר בי� ביד ובי� בכלי, "מזר� זרי�? ט"מ. ביד אבל לא בכלי

  .סממני�
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כי אי� באלו , )תנו� הלב שנכפ� לצד פני	(	 שמותר להעלות אזני	 בי� ביד ובי� בכלי ולהעלות אונקלי "רמבוכגרסת ה גמרותפסק כ – מחבר

  .שחיקת סממני	 ויש לו צער מה	

  .משו	 עובדי� דחול ,אבל בלא צער אסור – מג� אברה�

  

  'סעי� מד

אבל לא בי	 הגדול  ,)ובכל אלו רגילי	 לרחו* בחול ולא לש	 רפואה, רתי	 כנ( רוחצי	 במי גרר במי חמת� במי עסיא ובמי טבריא :ר"ת" – גמרא

רוחצי	 במי טבריא ובי	 הגדול אבל לא במי משרה  :ורמינהו ).שמוכח שהרחיצה היא לרפואה, י	 המלח( ולא במי משרה ולא בימה של סדו	

  ...?קשיא י	 הגדול אי	 הגדול ,ולא בימה של סדו	

במאי אוקימתא ). אלא רח* ומותר(הא דלא אישתהי , )שאסור כי מוכח שזה לצור� רפואה(א דאישתהי ה: אלא אמר רב נחמ� בר יצחק

פ שיש לו "ואע, רוחצי� במי טבריא ובמי משרה ובימה של סדו	: דהתניא, אפילו במי משרה נמי, אי דלא אישתהי, דלא אישתהי, לבתרייתא

  !אסור, ההאבל נשת, שלא נשתהה? במה דברי	 אמורי	. חטטי	 בראשו

מי ). כי מוכח שזה לרפואה, שאסור(הא ברעי� שבו , )שמותר ורוחצי� בה� בחול שלא לרפואה(הא ביפי� , אלא י� הגדול אי� הגדול לא קשיא

  :)קט� .שבת קט". (הא דלא אישתהי, הא דאישתהי, משרה אמי משרה נמי לא קשיא

  

, ולכ� במי	 יפי	 מותר אפילו א	 שהה, 	 הגדול ביפי	 וברעי	 מדובר ששהה ש	התרו* לגבי הי – �"מגיד משנה בש� רמב, �"רמב, �"ר, י"רש

  .כי זה לא רפואה, אבל א	 לא שהה ג	 ברעי	 מותר, וברעי	 אסור רק א	 שהה

  .וביפי	 מותר תמיד, אוסר במי	 רעי	 בי� השתהה ובי� לא השתהה – א"רשב

  

, כי דר� לרחו* בה	 ולא מוכח שזה לרפואה, ובמי	 היפי	 שבי	 הגדול) כנרת(יה פסק כגמרא שרוחצי	 במי גרר ובמי חמת� ובמי טבר – מחבר

	 שכל זה כששוהה ש	 אבל א	 לא שוהה "וכרמב, שה	 מאוסי	 ודר� לרחו* בה	 רק לרפואה אבל לא במי	 רעי	 שבי	 הגדול ובמי משרה

  ]ואפילו א	 יש לו חטטי	 בראשו מותר[ .ברי	 לרפואהכי נראה כמתקרר ולא עושה ד, רעי	 שבי	 הגדול מותר א� במי משרה ובמי	, ש	

  .אסור לרחו* ש	 בשבת, במקו	 שנוהגי	 להיכנס לחמי טבריא רק לרפואה – מג� אברה�

שלפי זה אסור לשתות משקה המשלשל , א"והדגיש המג. אי� לרחו* במי	 שמשלשלי	 ולא בטיט שטובעי	 בו – �"מג� אברה� בש� רמב

  .דול מזהכי אי� ל� צער ג, בשבת

  

  'מו�'מה פי	סעי

שאינה , שלא יזיקו ואי� בכ� משו	 צידה( שבתלחישת נחשי	 ועקרבי	 ב 	ולוחשי ,תנו רבנ� סכי� וממשמשי� בבני מעיי	 בשבת" – גמרא

 :ג"אמר רשב .)שלא יתנפח לו יותר או לאד	 שחש בעינו, נותני	 כלי מתכת על גב העי� לקרר אותה( ומעבירי� כלי על גב העי� בשבת, )טבעית

  .)סנהדרי� קא". (אבל בכלי שאינו ניטל אסור )סכי� וטבעת, כגו� מפתח( בכלי הניטל ?במה דברי	 אמורי	

או מקיפי	 בטבעת או בכלי את  ג העי� להקר"ונותני	 כלי ע, פסק כגמרא שלוחשי	 על נחשי	 ועקרבי	 בשבת ואי� בכ� משו	 צידה – מחבר

�  .תוהוא שיהיה כלי הניטל בשב, העי

  .כגו� שאינו רוד� אחריו, אלא שיש חשש רחוק, שטז' אחרת מותר מיד לצודו כבס, מדובר כא� שהנחש לא עומד לנשו� – ב"מ

  

  'סעי� מז

  .)שבת קמז". (ואי� מחזירי	 את השבר" – משנה

  :)שבת קמז)". ('מחזירי	'הוא סבר שהגרסא במשנה היא (הלכה מחזירי	 את השבר : אמר רבי חנא בגדתאה אמר שמואל" – גמרא

  .פסק כגמרא וכשדברי שמואל שמחזירי	 עצ	 שיצא ממקומו – מחבר

וכ� כתבו הרבה ראשוני� , אבל עצ	 שיצאה ממקומה אסור להחזירה, כלומר עצ	 שנשברה, מה שמותר זה רק להחזיר את השבר – א"גר, א"מג

  .ולכ� אי� להקל בזה

  .י ישראל כדר$ שעושה בחול"ר אפילו עמותר להחזי, א� יש נקע ויש בזה סכנה לאבר – ב"מ

  

  'סעי� מח

לכ� יש , ואסור הוציא ד	 מ� המכה, אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנה ד	 מפני שהד	 יצבע אותו – כל בו, שבלי הלקט בש� היראי�

ור� סביב המכה קורי עכביש ומכסה שכ, והכלבו הוסי� .כדי שלא יהיה ד	 על פי המכה ולא יצבע את הבגד, לרחו* את המכה במי	 או יי� קוד	

  .כ כור� עליה סמרטוט"את הד	 והחבורה ואח

�  .כי יש בזה משו	 רפואה, הסתפק בדברי הכלבו – בית יוס

  .י גוי על החת�"מותר לעשות רטיה ע – ה"או

  .ואסור משו	 שחיקת סממני	, כי זה רפואה, ג המכה בשבת"אסור לית� אפר מקלה ע – מרדכי
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כי מפקפק בדבריו ( .א את הכלבו"וכי, )ב"מ –ובמקו	 הדחק יש להתיר להניח את הבגד כי זה דר� לכלו� ( כל דברי שבלי הלקטפסק את  – מחבר

  )כדלעיל

  .ב כתב שיש מקלי�"אבל המ .משו	 שמרפא ואסור משו	 שחיקת סממני	, כתב שיש המפקפקי	 בדברי הכלבו – מג� אברה�

כל זה הוי אב מלאכה של , וכל הוצאת ד	 ג	 כשלא מהדק את הרטיה על החבלה, י מציצה בפיו"ע אסור להוציא ד	 מהמכה ג	 – מג� אברה�

  .חובל ואסור בשבת

  

  )שיב' פ ס"ג	 ע( 'סעי� מט

? ליסתכ�: מתקי� לה מר זוטרא). משו	 הוצאת נימי�(כדר� שממשמש בחול  )למנוע עצירות( אסור למשמש בצרור בשבת: אמר רבא" – גמרא

  .)שבת פא(". כלאחר יד

  .ולא שיהיה כדר� שעושה בחול בלא שינוי משו	 השרת נימי	, אצבעותיו מותר' היינו שאוחז בצרור בב, כלאחר יד – י"רש

�ניחה בנחת ואז לא יבוא ומ ,היינו שאוחזה בשתי אצבעותיו, יד אלא כלאחר, שמא ישיר שער אסור לשי	 פתילה בפי הטבעת בשבת – בית יוס

  .להשרת שער

  .פסק את דבריו בבית יוס� – מחבר

  .	"י עכו"יעשה ע, 	"י עכו"א	 אפשר ע – מג� אברה�

וכל זה , ואפילו עושה אותה מנייר שכור� אותו ומקשה אותו, אבל לעשות פתילה בשבת ודאי שאסור, כל זה בפתילה שמוכנה כבר – חיי אד�

  .א	 לא לחולה שיש בו סכנה שודאי אסור, אסור מהתורה משו	 מכה בפטיש
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  טכש' ס

  

  'א �סעי

מכבי	 ומפסיקי	 מפני הדליקה בשבת ...ואי� צרי� ליטול רשות מבית די�, מפקחי	 פקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח: ר"ת" – גמרא

�ומא י". (ר אלעזר לא נצרכה אלא לחצר אחרת"א? למה לי...ג דקא ממכי� מכוכי"ואע, והזריז הרי זה משובח ואי� צרי� ליטול רשות מבית הדי

  :)פד

  .מכבי	 את האש אפילו היא בחצר אחרת, א	 יש בחצר האחרת חולי	 וקטני	 ואי� שהות להבריח	 – י"רש

  .פסק את לשו� הגמרא – מחבר

אפילו א� אפשר א ש"כתב המגו .א להבריח	 ולכ� מכבי	"י שמדובר שיש ש	 חולי	 וקטני	 שא"את דברי רשכגמרא ופסק  – מג� אברה�

אבל , ר היא איסור דאורייתא"והעברה ברה, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסורה מדרבנ�, עדי� לכבות את השרפה, ר"� דר$ רהלהציל

  .ר משיכבה"כתב שמוטב שיעבור דר� רה החיי אד�

  .ר"אפילו מביא	 דר� רה, מותר ג	 להפסיק את האש בכלי מתכות או כלי חרס מלאי	 מי	 – משנה ברורה

  

  'סעי� ב

אי נימא דאיכא תשעה ישראל וכותי אחד , היכי דמי. לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב: רב יוס� אמר רב יהודה אמר שמואל אמר" – גמרא

דהוה ליה קבוע וכל , הא נמי פשיטא, אלא דאיכא תשעה כותי	 וישראל אחד! אי נמי פלגא ופלגא ספק נפשות להקל! רובא ישראל נינהו, בינייהו

  !קבוע כמחצה על מחצה דמי

והאמר רב , איני. ל דלא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב"קמ, מהו דתימא כל דפריש מרובא פריש, )ואינ	 קבועי	( לא צריכא דפרוש לחצר אחרת

הא דפריש , הא דפריש כולהו: לא קשיא? מפקחי	בחצר אחרת אי� , מפקחי	תשעה כותי	 וישראל אחד באותה חצר  :יוחנ�' אסי אמר ר

  :)יומא פד". (מקצתייהו

לחצר אחרת  אבל א	 פרשו, ג דניידי"אע, יש ישראל בודאי בחצר אליה פרשו ולכ� מפקחי	אזי , לחצר אחרת א	 פרשו כול	 – תוספות, י"רש

  .מפקחי	ולכ� אומרי	 כל דפריש מרובא פריש ולא  ,לנו שיש ש	 ישראלחזק מומקצת	 לא  רק

, כ אחד עקר לחצר אחרת"עקרו ממקו	 הקביעות שלה	 ואח, לחצר אחרת א� פרשו כול� – ש"רא, פ מגיד משנה"� ע"רמב, �"פ ר"� ע"רי

 �כול	 , כלומר, אבל א� פרשו מקצת�, וכל דפריש מרובא פריש, א� אחד לא קבוע יותר, כי מכיו� שנעקרו כול	 ממקו	 קביעות	, מפקחי	אי

הוי כל אחד , י כיו� שנשארו אחרי	 קבועי	 במקומ	כ, מפקחי	, נשארו במקו	 קביעות	 המקורי ואחד עקר לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת

  .וספק נפשות להקל ולא הולכי� אחר הרובמי קבוע וכמחצה על מחצה ד

, אבל א� אי� דעת� לחזור, זה רק כשדעת� לחזור, כל מה שאמרו הראשוני� שא� פרשו מקצת� נידוני� כקבועי� –) .כתובות טו(א "ריטב

 .אומרי� שפרשו מהרוב

, לאו דוקא אחד( שאי� הולכי	 בפקוח נפש אחר הרוב אפילו היו תשעה גויי	 וישראל אחד ופרש אחד, כגמרא וכרוב הראשוני	פסק  – מחבר

אבל א	 נעקרו כול	 ותו� כדי זה פרש אחד . מפקחי	 את הגל, מה	 לחצר אחרת ונפלה ש	 מפולת )כי נשארו הראשוני	 בקביעות	, ה הרוב"וה

  .והוא פרש מהרוב והרוב גויי	, כי נעקרו מהקביעות הראשונה, את הגל מפקחי	אי� , מפולתמה	 למקו	 אחר ונפלה עליו 

  .כ נחשב קביעות"זה ג, אבל א	 נעקרו יחד, והתפזר כל אחד לדרכו מדובר שנעקרו כול	 בזה אחר זה – ה"בש� או מג� אברה�

כיו� שבכל יו	 ויו	 פורשי	 כול	 , 	 אי� מחללי	 עליו שבת"תינוק שנמצא בעיר שרובה עכו –ד"ל' ד סע' ע ס"ע אבה"פ שו"משנה ברורה ע

א "פ הגר"וכ. כי בני העיר חשובי	 כקבועי	 ודומה לדי� של כא�, וסבר שמפקחי	 את הגל א חלק"והרמ. ממקו	 קביעות	 והולכי	 אחר הרוב

  .א"כרמ

  

  'סעי� ג

מצאוהו חי , עליו את הגל מפקחי	, ספק כותי ספק ישראל, תספק חי ספק מ, ספק הוא ש	 ספק אינו ש	 מי שנפלה עליו מפולת" – משנה

  .)יומא פג". (יניחוהו, וא	 מת, מפקחי	

  .פ שיש בו כמה ספיקות"ומפקחי	 אע, פסק את דברי המשנה – מחבר

  משנה ברורה

 .שבת ולא בחולאבל מומר להכעיס לא מחללי	 עליו ולא מפקחי	 עליו את הגל לא ב, ישראל מומר לתאבו� מחללי	 עליו את השבת .1

  .כי הוא גברא קטילא, אי� מפקחי	 אותו, גנב שבא במחתרת בעני� שמותר להורגו ובעת חתירתו נפל עליו הגל .2

  

  ב"שבימינו מחללי� שבת א� על נכרי ובמ, ב"של ס' עיי� לקמ� בס

  

  

  'ה� 'ד פי	סעי
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א	 אי� רוח (עד חוטמו ? עד היכ� הוא בודק: תנו רבנ�... לא צריכא דאפילו לחיי שעה! פשיטא, מצאוהו חי: מצאוהו חי מפקחי	" – גמרא

מעשה היה ומצאו עליוני	 מתי	 . לא יאמר כבר מתו תחתוני	, בדק ומצא עליוני	 מתי	. א עד לבו"וי). ודאי מת, נו נוש	שאי, בחוטמו

, כיו� דבדק ליה עד חוטמו, מעלה למטהאבל מ, )עד היכ� בודק, בודק מרגליו למעלה(אמר רב פפא מחלוקת ממטה למעלה  . ...ותחתוני	 חיי	

  .)יומא פה(". דכתיב כל אשר נשמת רוח חיי	 באפיו, שוב אינו צרי�

  .משו	 ספק נפשות להקל, ד שבודקי	 עד חוטמו"פסק כמ – �"רמב

  .ק שבודקי	 עד לבו"פסק כת – רבנו ירוח�

, שא	 לא הרגישו בחטמו חיות מפקחי	 ובודקי	 עד חטמו, רק עוד שעה	 שאפילו מצאוהו מרוצ* שיכול לחיות "פסק כגמרא וכרמב – מחבר

ייתכ� שהתחתוני	 חיי	 ומפקחי	 , וכ� א	 מצאו עליוני	 מתי	. וק מראשו או מרגליודואי� הבדל א	 התחילו לב .ודאי מת, כלומר שאינו נוש	

  .כ"מעל התחתוני	 ג

  

ואפילו , ה בכל המצוות"ה, ואפילו א	 יחיה רק עוד שעה אחת, יקיי	 שבתות הרבהחלל עליו שבת אחת כדי ש .א ?מדוע מחללי� שבת על יהודי

ולכ� מחללי	 . ולא שימות בה�" וחי בה�"דוחי� את כל המצוות בשביל החיי� של ישראל משו�  .ב. שפיר דמי, א	 יקיי	 רק עוד מצוה אחת

  .ל למסקנה"כ� הסיק הבאהו, פ שלא יבואו לכלל מצוות"אע, וג	 על חרש ושוטה, ג	 על קט	 מרוצ*

  

כי , חלק עליו – ל"באה. כי יש לו חיי שעה לפחות, מפקחי	 – ג"פמ ?הא� מפקחי� עליו את הגל, חייב מיתת בית די� שתבוצע אחר השבת

  .וגברא קטילא הוא, התורה לא חסה על חייו ולכ� אי� לו אפילו חיי שעה

  

  'ז�'ו פי	סעי

: תניא נמי הכי. ואי� מחללי	 עליה	 את השבת, אי� יוצאי	 עליה	 בכלי זיינ�, שצרו על עיירות ישראל נכרי	: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

. אבל באו על עסקי נפשות יוצאי	 עליה	 בכלי זיינ� ומחללי	 עליה	 את השבת, כשבאו על עסקי ממו�: במה דברי	 אמורי	...נכרי	 שצרו

אלא על עסקי תב� וקש יוצאי	 עליה	 , אפילו לא באו על עסקי נפשות) ה להיכבש לפניה	שא	 ילכדוה תהיה הארת נוח( ובעיר הסמוכה לספר

  .)ערובי� מה". (בכלי זיינ� ומחללי	 עליה	 את השבת

משו� , י	 עליה	 את השבתכ יוצאי	 עליה	 בכלי זיינ� ומחלל"ג, אלא ג� א� צרו סת� בלא סיבה, לא רק א	 צרו על עסקי נפשות – �"רמב

  .להקלספק נפשות 

. שמא לא יניחנו לקחת את הממו� ויהרוג אותו, כי אחרת זה עלול להגיע לידי סכנת נפשות, בזמ� הזה מחללי	 א� על עסקי ממו� – תרומת הדש�

  .והכל לפי הזמ� והמקו	

  .כבר מותר לחלל את השבת, אלא רק שומעי	 שרוצי	 להגיע, אפילו לא הגיעו הנכרי	 – אור זרוע

שבזמ� הזה מחללי	 א� על , א את דברי תרומת הדש�"וכי .באו סת	 מחללי	 מפני ספק פקוח נפש שאפילו ,	"וכרמבפסק כגמרא  – מחבר

�  .והכל לפי הזמ� והמקו	 .שמא לא יניחנו לקחת ויהרוג אותו, כי עלול להגיע לידי סכנת נפשות, ממו

, יעשה מריבה ע	 הנכרי, שיש חשש שאד	 אחר שיראה את זה, ותר&? שיניחנו לקחת את הממו� ולא יהרוג אותו, הקשה על זה – מג� אברה�

  .יניח לקחת את ממונו ולא יחלל שבת, אבל א� הוא אד� יחיד, והנכרי יהרוג אותו

  .מחללי	, כשיוצא קול שרוצי	 לבוא, שאפילו לא באו עדיי� אלא רוצי	 לבוא, פסק כאור זרוע – א"רמ

  

  'סעי� ח

מתריעי	 ג	 שיבואו להציל וג	 שיבואו ( ועל ספינה המטורפת בי	 )שוט�( עיר שהקיפוה גויי	 או נהרעל : על אלו מתריעי	 בשבת – משנה

. )'ולא מתריעי	 כדי שיבואו להתפלל לה לעזרה במלחמה ולהציל כלומר מתריעי	 רק שיבואו( לעזרה אבל לא לצעקה: רבי יוסי אומר. )להתפלל

  .)ת יטתעני". (כמי	שמעו� התימני אומר א� על הדבר ולא הודו לו ח

  .מחללי	 את השבת, כיו� שזה פקוח נפש, פ שלא נזכר במשנה"ואע, מצוה להצילו, וכ� על יחיד הנרד� מפני גויי	 – �"רמב

מצוה על כל אד	 לחלל , )	"רמב(	 "פסק כמשנה שהרואה ספינה שיש בה ישראל המטורפת בי	 או נהר שוט� או יחיד הנרד� מפני עכו – מחבר

  .השבת כדי להציל	 עליה	 את

  .מצוה לחלל שבת בכמה מלאכות כדי להצילו, י דב או נחש"ה א	 ישראל נרד� ע"ה – ב"מ

אול	 צרי� לשקול את הדברי	 היטב הא	 זה ספק  .כי חייו קודמי	 לחיי חברו, אינו חייב להציל, א	 המציל מסתכ� או ספק מסתכ� – ב"מ

  .סכנה

  

  'סעי� ט

, פע	 אחת הכירו בה� אויבי	 ורדפו אחריה	 ונכנסו ליטול כלי זיינ�. ו מניחי	 כלי זיינ� בבית סמו� לחומהבראשונה הי: כדתניא" – גמרא

". ו חוזרי� למקומ� בכלי זיינ�יבאותה שעה התקינו שיה. והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו אויבי	 דחקו זה את זה. ונכנסו אויבי	 אחריה	

  .)ערובי� מה(

  .להציל חוזרי	 בכלי זיינ� למקומ	 שכל היוצאי	, מראפסק את דברי הג – מחבר
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  ?מהו טע	 ההתר

  .שלא ירצו להציל עוד, הטע	 לכ� הוא כדי שלא להכשיל	 לעתיד לבוא – �"ב בש� הרמב"מ

  .משו	 שמפחדי	 מפני הנכרי	 – ז"גרהע "שו

  

ב נראה שמותר רק לעבור "ג	 למ. שוט שאסורז פ"ע הגר"לשו ?הא� לרופא שנסע לטפל בחולה שיש בו סכנה מותר לחזור למקומו בשבת

�  .תז' כפי שכתב לעיי� בס, איסורי דרבנ

למתנדבי	 העוסקי	 בהצלת ) פ' ד ס"ח ח"או( מ"וכ� התיר באג, התיר בזה כמו שעדות החודש דוחה שבת) ח רג"או( ס"ת חת"בשו: למעשה

  .ו רק לעבור איסורי דרבנ�התיר )סט' מ סע"פ(כ "וכ� השש) לט' א ס"חי(בצי& אליעזר אבל . נפשות

  .מותר לחזור ג� באיסורי תורה, א� הרופא נדרש לחזור למקומו משו� שקרוב לודאי שיצטר$ שוב לטפל בספק פיקוח נפש
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  לש' ס

  

  'א �סעי

: יוסי אומר' ר. ממקו	 למקו	 ומחללי	 עליה את השבת וקושרי	 את הטיבור) מיילדת(ומיילדי	 את האשה בשבת וקורי� לה חכמה " – שנהמ

  :)שבת קכח". (וכל צרכי מילה עושי	 בשבת. א� חותכי	

א	 : לאתויי הא דתנו רבנ�? עליה את השבת לאתויי מאיומחללי	 , מכדי תנא ליה מילדי	 את האשה וקורי� לה חכמה ממקו	 למקו	" – גמרא

בכ� היד שזה שינוי (ביד ) ר"דר� רה(חברתה מביאה לה את השמ� , וא	 היתה צריכה לשמ�, חברתה מדלקת לה את הנר, היתה צריכה לנר

שאי� , כ ומותר בשבת"אותו אח סכה את השער בשבת וסוחטת(מביאה בשערה , וא	 אינו סיפק ביד). וכל כמה שאפשר לשנות משני	, מסוי	

  .וא	 אינו סיפק בשערה מביאה לה בכלי). דר� הוצאה בכ� והוי שינוי

כיו� שלא , מהו דתימא, בסומא, לא צריכא) הרי פקוח נפש דוחה שבת! (פשיטא .חברתה מדלקת לה את הנר, א� היתה צריכה לנר: אמר מר

  ".חזיא חברתה ועבדה לי, מידי סברא אי איכא, ל איתובי מיתבא דעתה"קמ, אסור, חזיא

רבה ורב יוס� ) הרי ג	 כא� מחלל שבת, אז מה ההבדל בי� חילול שבת של הוצאה בכלי(? תיפוק ליה משו	 סחיטה :'א� היתה צריכה לשמ� וכו

דכמה , )בראשכורכת הכלי (מביאה לה בכלי דר� שערה , אפילו תימא יש סחיטה בשער: רב אשי אמר. אי� סחיטה בשער: דאמרי תרוויהו

 :)שבת קכח". (משנינ�, דאפשר לשינויי

ולכ� , שי לא בא לחלוק על רבה ורב יוס�ורב א, מ יש איסור בזה"א$ כתב ש� המגיד משנה שמ, שאי� סחיטה בשערא "ט הי"בפפסק  – �"רמב

  .ל איסור של סחיטה בשערשעדי� הוצאה בשינוי מאשר לעבור ע ,מ ש�"הסביר הכסו, שמביאה לה כלי תלוי בשערהא "ב הי"בפפסק 

� יש כא� איסור "וייתכ� שלרמב !כ אי� בו איסור כלל"וא, י כתב ששער לא בולע"הרי רש, איזה בדיוק איסור יש בסחיטת השער, יש לדו�

  .דרבנ�

  

לדת אפילו מחו* ולכ� יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללי	 עליה את השבת לכל מה שצריכה וקוראי	 למיי, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

ולגבי שאר ( וכל מה שאפשר לשנות משני	, ומדליקי	 לה נר אפילו היא עיוורת, ומיילדי	 אותה, )ג"פמ –פרסאות ' ואפילו מחו* לג( לתחו	

� בזה"	 ורמב"ב מחלוקת רמב"שכח סי' חולה שיש בו סכנה עיי� בס( , �ה שערתלוי ב יביאו לה בכלי, ר"להביא לה שמ� מרהא	 צריכה כגו

  ).ב"מ(י זה מביאי	 לה כרגיל כמה שיותר מהר "וא	 יהיה לה עיכוב ע). ב"מ –וזה כשלא מספיק מה שמביאי	 לה ביד , 	"כרמב(

  .י הפחד שמא לא עושי	 לה יפה מה שהיא צריכה"כי יכולה להסתכ� ע, כ"כמו שאמרנו ביוה, כא� לא צרי� מומחה – באור הלכה, ז"ט

מ "ומ. וירגיעו אותה, פ שלא הדליקו"כי אחרת יוכלו לומר לה שהדליקו אע, יוורת לגמרי אלא רואה מראה נרמדובר שהיא לא ע – מג� אברה�

  .שהרי צריכי� להדליק נר כדי שאחרי� יראו מה היא צריכה, ע"א בצ"נשאר המג

כדי להמעיט בחילולי שבת , לדעד שת, יש להכי� את הכל מערב שבת, כאשר היולדת נכנסת לחודש התשיעי: ל"מסקנה מכל הנ – מג� אברה�

  .כמה שנית�

וכל זה כשאי�  .החמירו בה לשנות, ורק אחת לאל� מתה מהלידה, ביולדת שזה דבר טבעי, פ שלגבי פקוח נפש לא צרי� שינוי"אע – משנה ברורה

  .עושי	 כרגיל בלא שינוי, אבל א	 לא נעשה בזריזות בשינוי, עיכוב לחולה

  

  'סעי� ב

  ".שמיילדת ב� לעבודת כוכבי	 א תיילד את העובדת כוכבי	 מפניבת ישראל ל" – משנה

סבר רב יוס� למימר אולודי . בשכר שרי משו	 איבה: אמר רב יוס�? יהודית מיילדת עובדת כוכבי	 בשכר אבל לא בחנ	: ורמינהו" – גמרא

דיד� , אביי יכלה למימר לה: ל"א, )ות יהודי	 בשבת	 רואות שהיהודיות מיילד"כי העכו, כמו ביו	 חול(עובדת כוכבי	 בשבתא שרי משו	 איבה 

  .)ז כו"ע( ".לא מחללינ� עלייכו, דידכו דלא מינטרי שבתא, מחללינ� עלייהו, דמינטרי שבתא

משו	 עוקר דבר מגידולו , הרי זה איסור ממש של תורה, אי� מותר ליילד גוי בשבת, לפי רב יוס� ולפי אביי במקרה שיש איבה, קשה – תוספות

ולכ� זה רק איסור , כיו� שכלו לו חדשיו פסקו גידוליוש, ועוד תר&. שמדובר כא� ביושבת על המשבר שכבר נעקר לצאת, ותר&? ולדה דגוזזת

�  .דרבנ

  ).כגו� שכלו לו חדשיו או שיושבת על המשבר(ת ואפילו בדבר שאי� בו חילול שבת 	 אי� מיילדי	 אותה בשב"שעכו ,פסק כגמרא וכאביי – מחבר

  � אברה�מג

  .אבל קראי	 מותר, 	 אסור ליילד בשבת"אפילו ישמעאלי	 שאינ	 עכו .1

 .בקראי	 אסור כל דבר שיש בו חילול שבת אפילו מדרבנ� – ג"פמ

 .מותר ליילד א	 אי� חילול שבת, אבל א	 תהיה איבה, ומי שלא לא, כי אומרי	 לה	 שמי ששומר שבת מחללי	 עליו, כ אי� איבה"בד .2

 .אבל איסור תורה ודאי אסור, ק ו שאיסור דרבנ� מותר לעבור משו	 איבת אומות העול	"שכה ס' בס א"במג ג כתב במשמע"ובפמ

 .ולכ� אי� חילול שבת רק א	 יושבת על המשבר, אנו לא בקיאי	 בכלו לו חדשיו .3
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שעושה כ� בעל , אינה צריכה לגופהכיו� שזה מלאכה ש, למעשה פוסקי זמנינו מתירי� לרופאי� לחלל שבת עבור כל נכרי אפילו באיסור תורה

כתב שא	 באיבה זו יש חשש סכנת ) ס קלא"ד ס"יו(ס "ת חת"ובשו. כרחו שלא יקחו לו את רשיו� הרפואה ולא ינזקו יהודי	 אחרי	 בעול	

  .נפשות יש להתיר אפילו איסור תורה

ודאי , וא	 לא יטפלו בנכרי יש סכנה גדולה בדבר, 	 לשניהוסי� שבזמנינו שאפשר להודיע בי� רגע מקצה אחד של העול) מ הערה מב"פ( כ"ובשש

, ב יסכי	 שמחללי	"מ באיבה ברורה שיש עמה סכנת נפשות א� המ"מ. מ א	 יכול להשתמט ולתת לרופא גוי את ההצלה יעשה כ�"ומ .מותר

  .ש"ע, שכט שמחללי	 על ממו� משו	 דינא דמלכותא שלא יכעסו יושבי האר*' כמו בס

  

  'סעי� ג

: י להואמר. משעה שהד	 שותת ויורד: רב הונא בריה דרב יהושע אמר. משעה שתשב על המשבר: אמר אביי? מאימתי פתיחת הקבר" – גמרא

  .)שבת קכט)". (שאינה יכולה ללכת, בזרועותיה(משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה 

לא לכ� , ")עד שתשב על המשבר"כי רב הונא לא אמר ( רכ היולדת יושבת על המשב"הסדר הוא שקוד	 הד	 שותת ויורד ואח – טור, �"רי

� שיעור הישיבה על המשבר או "שלרי, ז הרחיב"והט .תשב על המשברג	 אלא לאחר שיהא הד	 שותת ויורד ו, מחללי	 שבת על יולדת

  .כלומר צרי� ד	 ואחד מאלו, אלא שהסימני	 האלו מועילי	 לאחר ירידת הד	, אינו מבורר מספיק שזה רגע הלידה, שנושאות אותה חברותיה

פ "וכ .לכ� ה� פסקו לחלל שבת על היולדת משעה שיהא הד� שותת ויורד? אי� פסק בספק נפשות להחמיר �"תמהו על הרי – �"ר, ש"רא

  .�"הרמב

משבר או שיש ד	 לכ� א	 יושבת על ה, כי יש נשי	 שלא יושבות כלל על המשבר והולד ממהר לצאת ויש ד	, אי� הכרח מה קוד	 למה – �"רמב

  .פ הבית יוס�"וכ .מחללי	 עליה את השבת, ברגע שאחד מאלו קורה, או שחברותיה נושאות אותה

  

שאי� בה כח  שתשב על המשבר או שיהא הד	 שותת ויורד או משעה שחברותיה נושאות אותהאשה נקראת יולדת מש, �"פסק כרמב – מחבר

  .נראה אחד מאלו מחללי	 עליה את השבתשומ, להלו�

אפילו רחוקה  ילדת מרחוק מותר ברגע שמרגשת קצתאבל לקרוא למי, כל אלו זה לגבי דברי	 שמחללי	 עליה	 את השבת בלי עיכוב – ז"ט

  .תתאחר המיילדת מלבוא, כי א	 נמתי� עד השיעורי	 האלו, שלוש פרסאות

  

  'סעי� ד

', ול' ז' חיה ג: אמרי נהרדעי. ואמרי לה שלושי	. שבעה: רב יהודהרבא אמר משמיה ד. שלושה ימי	: אמר אביי? עד מתי פתיחת הקבר" – גמרא

אמרה צריכה אני : 'ז. )כי אבריה מתפרקי	 ומרוסקת היא( מחללי	 עליה את השבת, בי� אמרה צריכה אני ובי� אמרה לא צריכה אני :'ג

אבל , אי� מחללי	 עליה את השבת ,רה צריכה אניילו אמפא: 'ל. אי� מחללי	 עליה את השבת, אמרה לא צריכה אני, מחללי	 עליה את השבת

דבר שאי� בו : דאמר רב המנונא, וכדרב המנונא, י ארמאי בשבת"דאמר כל צרכי חולה נעשי	 ע, כדרב עולא בריה דרב עילאי, י ארמאי"עושי	 ע

  .)שבת קכט( ."סכנה אומר לנכרי ועושה

כל מה שצריכה ושעושי	 לה  עושי	 לה בתו� שלושת הימי	 הראשוני	, מר שצריכהאפילו אי� מיילדת ולא רופא שאו – מגיד משנה, �"ר, �"רמב

ומשבעה עד שלושי	 אומר . אבל סתמא עושי	 אפילו לא אמרה שצריכה, א	 אמרה איני צריכה לא עושי	ו, ומשלושה ועד שבעה עושי	.  בחול

  .לגוי ועושה

לא יבשלו לה כרגע , רב שבת מאכל ונשאר ממנו ובליל שבת היתה צריכה מאכלולכ� א	 בישלו לה בע, השבת דחויה היא אצל היולדת – א"רשב

  .כי אותו תבשיל הוא כב� יומו וראוי לחולה, אלא יתנו לה ממה שבישלו באותו יו	, משהו חדש

  

  :ולכ�, פסק כגמרא – )ע	 הערות המג� אברה	( מחבר

, וכל זה כשחברותיה אומרות שצריכה. חללי	 עליה את השבתאפילו אמרה שאינה צריכה מ – )מגמר הלידה( שלושה ימי� ראשוני� .1

שהרבה יולדות , לא מחממי	 לה בשבת, שאינה צריכה מפורשאבל א	 היא והרופא והמיילדת אומרי	 , שאלו דברי	 שעושי	 ליולדת

  .אי� עושי	 לה	 חמי	 בכל יו	

ולכ� א	 ילדה ברביעי , תריז לגבי יו	 הכיפורי	' סכמפורש ב לא מחשבי	 מעת לעת – מג� אברה� ?אי$ מחשבי� את שלושת הימי�

מחשבי	  – ה"פ או"אליה רבה ע, א"ריטב, ש"פ רא"א ע"גר .א	 אומרת שלא צריכה, אי� מחללי	 עליה את השבת, לפני השקיעה

 .ואפילו לעני� שבת א	 אי� גוי מזומ�, לעני� יו	 הכיפורי	 יש להקל – משנה ברורה. מעת לעת

פשוט , אבל א	 רופא אומר שצריכה. פ שחברותיה אומרי	 שצריכה"שאינה צריכה אי� מחללי	 אעאמרה  – משלושה עד שבעה .2

  .ב"פ המ"וכ .�"מחללי� כרמב, משמע מכא� שא� היולדת לא אומרת כלו� .שמחללי	

כמו בדיני , פשוכי לב יודע מרת נ, שומעי� ליולדת, אפילו מאה רופאי� אומרי� שאינה צריכה, א� היולדת אמרה שצריכה – ב"מ

 .יו� הכיפורי�

  .י גוי כחולה שאי� בו סכנה"אלא עושי	 לה ע, לא מחללי	 אפילו אמרה צריכה אני – משבעה עד שלושי� יו� .3

  

  'סעי� ה
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, פשיטא. מביאי	 סכי� ומקרעי	 את כריסה ומוציאי	 את הולד, האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת: אמר רב נחמ� אמר שמואל" – גמרא

דמספיקא , ל"ומאי קמ. לא נצרכה להביא סכי� דר� רשות הרבי	: אמר רבה) כ חובל ומוציא ד	"ואי� חיוב אא(! ד מחת� בבשר הואמאי עבי

? מפקחי	 עליו את הגל, ספק כנעני ספק ישראל, ספק חי ספק מת, ספק אינו ש	, מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא ש	: תנינא, מחללינ� שבתא

  :)ז�.ערכי� ז". (ל"קמ, אימא לא, אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא, חזקה דחיותא הה לימהו דתימא הת	 הוא דהו

  

  .והטע	 הוא שמא יימצא חי, ר וקורעי	 בטנה ומוציאי	 הולד"שמביאי	 סכי� אפילו דר� רה פסק כגמרא – מחבר

  .שלפעמי	 יכול לחיות ,משמע שלעול	 קורעי	, ע"מסתימת השו – מג� אברה�

  .ימיתוה, וא	 יחתכוה, ושמא רק התעלפה, כי אי� בקיאי	 להכיר במיתת הא	, כיו	 לא עושי	 זאת – א"רמ

  

  .שלכאורה קשה מש	 לכא� באריכות בזה, ז"ועיי� לקמ� בס

  

  'סעי� ו

, ימות הגשמי	 אי�ב. לחולה לא, לחיה אי�, סבור מינה). בימות הגשמי	(עושי	 מדורה לחיה בשבת : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .)שבת קכט". (עושי	 לו מדורה אפילו בתקופת תמוז, הקיז ד	 ונצטנ�: אמר רבי חייא בר אבי� אמר שמואל: איתמר. בימות החמה לא

וכ�  .תמיד עושי	 מדורה, שאי� הבדל בי� ימות החמה לימות הגשמי	 ואי� הבדל בי� חולה ליולדת, מסקנת הדברי	 היא – ש"רא, �"רי, י"רש

  .ש לחולה"כ, שא	 בשביל הקזת ד	 עושי	 מדורה, י"הסיק רש

, מ"� והמ"והסבירו הר .אבל לא לחולה, עושי	 מדורה בי� בימות החמה ובי� בימות הגשמי	 לחיה וכ� בשביל מי שהקיז ד	 – �"רמב, ג"סמ

ועוד נית�  .בי� ימות החמה לימות הגשמי	 אלא מוכיחי	 שאי� הבדל, שכל הבאת דברי רבי חייא בר אבי� אינ	 מוכיחי	 שג	 לחולה עושי	

  .אבל שאר חולי	 לא, אלא יש חולה אחד שעושי	 לו מדורה וזה המקיז ד	, אי� זה נכו�, שמה שאמרה הגמרא לחיה אי� ולחולה לא, להסביר

אבל , י גוי"רכיו נעשי	 עוצ כל זה בחולה שאי� בו סכנה – ד"ראב ?שיש בו סכנהרגיל � אי� להדליק מדורה ג� לחולה "הא� לשיטת הרמב

, שכל שאי� במניעת אותו דבר סכנה, י"שכח משמע מדברי רש' בס – בית יוס� .עושי	 לו כל צרכיו ומחללי	 עליו את השבת, חולה שיש בו סכנה

  .ואז מדובר ג� בחולה שיש בו סכנה	 סבור כ� "ואולי הרמב, אי� מחללי	 את השבת

  

  .ואפילו בתקופת תמוז) כי אז היא מסוכנת(ליולדת כל שלושי	 יו	 ) מחממי	 את התנור או(פסק כגמרא שעושי	 מדורה  – מחבר

לדעת : שהחיה נידונת אז כחולה שאי� בו סכנה, י ישראל"ע' עד ל' הא	 מדליקי	 לה מדורה ג	 לאחר ז, הביא דיו� בראשוני	 – באור הלכה

אבל לדעת רוב . כי לעני� מדורה מסוכנת היא, י גוי"אכות נעשות לה עפ ששאר מל"אע, י ישראל"מדליקי	 לה ע, מ"פ הבנת המ"ד ע"הראב

י "מדליקי	 ע' א� לאחר ז ,י ישראל רק בתו� שבעה שאז היא נידונת כחולה שיש בה סכנה"מדליקי	 ע, ל"הראשוני� והפוסקי� שהביא הבאה

  .ל למעשה"פ בבאה"וכ ,גוי

  

  'ח�'ז פי	סעי

ומולדותי� ביו	 הולדת אות� לא : שנאמר, עושי	 לחיה בשבת, כל האמור בפרשת התוכחה: ה אמר רבאמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוו" – גמרא

לא כרת , מכא� שמיילדי	 את הולד בשבת –ומולדותי� ביו	 הולדת . והמלח לא המלחת והחתל לא חותלת, כרת שר� ובמי	 לא רוחצת למשעי

מכא� שמולחי	 הולד  –והמלח לא המלחת , מכא� שרוחצי	 הולד בשבת – ובמי	 לא רוחצת למשעי, מכא� שחותכי	 הטבור בשבת –שר� 

  :)שבת קכט". (מכא� שמלפפי	 הולד בשבת –והחתל לא חתלת , בשבת

  :)שבת קכח". (יוסי אומר א� חותכי	' ר, וקושרי	 את הטיבור" – משנה

זה מכא� (דמנתחי אהדדי ? ט"מ. ל שני תינוקות שחותכי	יוסי בטבור ש' מודי	 חכמי	 לר: ואמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה אמר רב" – גמרא

  :)שבת קכט". (וזה מכא� ומסתכני	

ולא היתה בפניה	 (ק במשנה "שהטור סובר שהלכה כת ,י"והסביר הב. רק א	 ה	 תאומי	 ודבוקי	 זה בזה חותכי	 טבור – ש"טור בש� הרא

  .יוסי' ת הגמרא שלפנינו שפוסקת כרגרס

  .כי בדברי רב מפרשת התוכחה רואי	 שחותכי	 את הטבור בשבת ואפילו נולד יחידי, לוהבית יוס� דחה דברי� א

אבל הלכה היא שחותכי	 , יוסי מודה שחותכי	 טבור של שני תינוקות' שר, יוסי' הכוונה לפרש את דברי ר, יוסי' מה שחכמי	 מודי	 לר – �"רי

  .�"פ הרמב"וכ. ביחידי וכ� נוהגי	ואפילו , את הטבור כחכמי	 וכרב נחמ� בש	 רב מפרשת התוכחה

  

שלא התירו כא� תולדת , לא בקרקע(מרחיצי	 אותו ומולחי	 אותו וטומני	 השליא , פסק כגמרא שהולד שנולד עושי	 לו כל צרכיו – מחבר

  .יוסי שחותכי	 את הטבור' כרכדי שיח	 ו) חורש

אבל מלאכות דאורייתא , ולכ� מותר לעשות� לוולד, � מלאכות דרבנ�כל הדברי� האלו ה – ")כל האמור"ה "ד: קכט(פ תוספות "ע מג� אברה�

ה בשאר הדברי	 שאסור להביא	 "אלא יקשרנו לעת עתה וה, ר"אסור להביאו מרה, א	 אי� לו סכי� לחתו� את הטבור, ולכ�. אסור לעשות

  .ר"מרה
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. הסוברי	 שמותר לחלל במלאכה דאורייתא בשביל זה )מאירי ועוד, �"ר, רב אחאי גאו�(בבאור הלכה הביא כמה ראשוני	  – משנה ברורה

  .'ל של חימו� מי� וכד"ר וכל המלאכות הנ"י גוי מותר להביאו אפילו מרה"פ ע"ועכ

  

  דין טלטול והנקת תינוק שנולד קודם זמנו

אי� ' ספק ב� ח' ספק בי� ז). שהרי כמת הוא(ב� שמונה אי� מחללי	 עליו את השבת . ב� שבעה מחללי	 עליו את השבת: דתנו רבנ�"... – גמרא

  .)שבת קלה". (אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה, ב� שמונה הרי הוא כאב� ואסור לטלטלו. מחללי	 עליו את השבת

, מונהאפילו ידוע שהוא ב� ש, אבל א	 גמרו שערו וצפרניו, זה מפני שלא גמרו שערו וצפרניו, כל מה שב� שמונה אסור לטלטלו – ש"רא, תוספות

  .מותר לטלטלו ולמולו בשבת, כגו� שפרש מהאשה אחר שבעל

לאו  – רבנו ירוח�, ש"רא, תוספות .הסכנה היא שיש חלב הרבה בדדיה ומביאה לידי חולי – י"רש ?למה אמו שוחה עליו ומניקתו בב� שמונה

לאשה לחלוב בעצמה את החלב ולהוציאו כדי  ולכ� מותר, כמו שמפיס מורסא בשבת מותר, אלא משו	 צער בעלמא מותר, דוקא משו	 סכנה

  .ומה שמותר זה רק ביניקת התינוק לבד, אסור לאשה לחלוב ביד מדדיה בשבת – מרדכי בש� רב נסי� גאו� .שלא תצטער

  

  מחבר

שוחה עליו  אבל אמו, ואי� מטלטלי	 אותו, עליואי� מחללי	 ' או ב� ח' או ספק ב� ז' אבל נולד לח', או ז' בנולד לטזה כגמרא שכל  .1

  .ומניקה אותו מפני צער החלב שמצערה

 .אבל מספיקא מטלטלי	 כל תינוק, כל זה כשבעל ופרש ויודעי	 כמה חודשי	 הולד – מג� אברה� בש� אגודה

  .)כמו מפיס מורסא(שמותר לה ג	 להוציא בידיה חלב שבדדיה , כתוספות .2

שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה , ועוד, רק כי החלב הול� לאיבודואז אי� זה כדר� מפ, מוציאה את החלב על האר* – משנה ברורה

  .ומשו	 צער לא גזרו כמו מפיס מורסא

  .כתינוק רגיל ועושי	 לו כל צרכיו כדלעילנחשב הוא גמרו שערו וצפרניו  אבל א	, שערו וצפרניוגמרו שכל זה שלא , ש"כתוספות ורא .3

, אלא צרי� שנדע שעברו עליו שלושי	 יו	, א מספיק לחלל עליו שבת כתינוק רגילוכתב שגמרו שערו וצפרניו ל, ע"חלק על השו – א"גר

  .שמותר לעבור איסור דרבנ� של מוקצה בשבילו, אבל שערו וצפרניו מועיל רק לעני� טלטולו של התינוק

  

פ "אע, ת הולד שמא הוא חישקורעי	 בטנה להוציא א, ע ביושבת על המשבר ומתה"ה פסק השו"הרי בס, "עולת שבת"הקשה ה – מג� אברה�

  ?כי אי� לו חזקת חיי	, שאי� מחללי	 עליו את השבת' ובי� ח' ע בספק ב� ז"כ למה פסק כא� השו"א, שאי� לו חזקת חיי	

  .לכ� יש לו חזקת חיי	, ה מדובר שידוע שכלו לו חדשיו"שבס, ר&ות

שאוכלת  ,א	 לא תאכל תפיל התינוקש ,ב במסכת יומא"כ פ"ביוה� לעני� עוברה שהריחה "שזה תלוי במחלוקת בי� שני תרוצי הרמב ,והרחיב

, ה והגמרא בערכי� מיושבת על המשבר שקורעי	 את בטנה בשבת"והראיה מס, ג שהוא ספק ב� קיימא ספק נפל"אוכלת אע ג"בהלדעת ה :כ"ביו

  .ומוכח שעל ספק מחללי� את השבת

ודלת , אלא חי ממש, הולד אינו נקרא יר$ אמו, מכיו� שלאחר מות האשה, נהביושבת על המשבר מותר לקרוע את בט, �"ואילו לדעת הרמב

לחלל כדי להתיר ש� "רמבמהמשמע  .לאכול כי חוששי	 שהיא עצמה תמותומעוברת שהריחה מותר לה . ולכ� יש לו חזקת חיי	, נעולה בפניו

א מוכיח זאת "המג( .ש"וזהו כתרו& הע .ללי� את השבתאבל על ספקות לא מח, צרי$ שנדע שכלו לו חדשיו אפילו ביושבת על המשברבולד 

� שמותר להורגו ולא מוב� כלל מה הוא רוצה ש	"מדברי הרמב(  

� שאפילו א� ידוע שכלו חדשיו אי� מחללי� "מוכח מדברי רמבאלא ש, א מגומגמי�"שדבריו של המגא "להסביר את המגכתב  הדגול מרבבה

  !מותר לחתכו אבר אבר אפילו א� כלו לו חדשיו ולכ� אינו נחשב כחי ממש כי, שבת אפילו ישבה על המשברעליו את ה

כי הוא כבר בריה בפני , השבתמחללי� עליו את , יכול להיות שא� בספק חי, שבגלל שלאחר שמתה עובר לאו יר$ אמו, יש טע� אחר בזהאלא 

  .מחללי� עליו את השבת, ולכ� בנוס� לכ$ שכלו לו חדשיו, עצמה

  .כי הוא כבר נולד, � יודה"אפשר שג	 הרמב', בעובר ספק ב� ז, � שאוסר לחלל בספק"וכתב שג	 לפי הרמב, א"ת הסברו של המגדחה א ל"הבאה

אבל , מ� הסת	 תלד ב� קיימא וישמור שבתות הרבה, כ"� שא	 נאכיל את אמו ביוה"פ סברת הר"שבעובר מותר להצילו ע, ל ניסה לתר*"הבאה

לפי זה מותר להציל  .כי לא ישמור שבתות הרבה, כ אי� טע	 לחלל שבת עליו"א, שערו וצפרניו ומ� הסת	 לא יחיה ורואי	 שלא גמרו' בנולד לח

  .עובר אפילו א� לא ידוע שכלו לו חדשיו

  

  'יא� 'י� 'ט פי	סעי

  .)שבת קכג( ".ורב ששת שרי, רב נחמ� אסיר: אסובי ינוקא" – גמרא

  :)שבת קמז". (בשבתא שפיר דמי) מה שעושי	 לקט� שיתיישבו אבריו ולא יתנק	(לפופי ינוקא  :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ�" – גמרא

  .הלכה כרב ששת באיסורי	 – ש"רא, �"רי

  

  ?"לפופי ינוקא"ו "אסובי ינוקא"מה זה 
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סביב התינוק שלא יתעקמו הכונה לכריכת בגדי	 " לפופי ינוקא"ו, הלידהסידור אברי התינוק לאחר הכונה ל "אסובי ינוקא" – תוספות, י"רש

מותר ג	 לאחר יו	 הלידה כרב ששת שהלכה כמותו " לפופי ינוקא"אבל , שנראה כבונה ע"מותר רק ביו	 הלידה לכו" אסובי ינוקא"ולכ� . אבריו

  .באיסורי	

  )	"רוש נוס� ברמבשכח בפ' ע בזה בס"וע. (שמי	 את היד בפיו ופעמי	 שהוא מקיא, כשנופלת ערלת הגרו� של התינוק – רבנו חננאל

כי הלכה כרב וזה מותר לעול� והכוונה לכריכת בגדי	 סביב הולד שלא יתעקמו אבריו  ,זה אותו דבר" לפופי ינוקא"ו" אסובי ינוקא" – ש"רא

  .כי זה דרכו של תינוק כמו שאוכל ושותה, אפילו לאחר היו� של הלידהששת ו

  

  :יני	 שוני	יש כא� שני דו, ותוספות י"פסק כגמרא וכרש – מחבר

  .מיישרי	 אברי הולד שהתפרקו מחמת צער הלידה .1

  .כי נראה כבונה, חר מכ�זה מותר רק ביו	 הלידה ולא לא – א"מג ,ז"ט

 .מותר ג	 לאחר חודש ולא רק ביו	 הלידה – ב"מ, א"גר

 .מותר לכרכו בבגדי	 שלא יתעקמו אבריו וזה מותר לעול	 .2

3.  �ולא , פ שפעמי	 מקיא"רלה למקומה אעק העו� הולד מותר לשי	 אצבע לתו� פיו ולסלשא	 נפלה ערלת גר ,כרבנו חננאלפסק בנוס

  )ב"מ( .כי דרכו של תינוק שנופלת לשונו ולא נראה כרפואה, גוזרי	 בזה משו	 רפואה
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  אלש' ס

  

  'א �סעי

  .)שבת קלג". (עושי	 כל צרכי בשבת מוהלי	 ופורעי	 ומוצצי	 ונותני	 עליה איספלנית וכמו�" – משנה

  .פסק כמשנה – מחבר

  

  'סעי� ב

) שיורי�(המל כל זמ� שהוא עוסק במילה חוזר בי� על הציצי�  :ר"לאתויי הא דת ?כל צורכי מילה לאתויי מאי ,קתני כולהו מכדי" – גמרא

 �על ציצי� שאי� מעכבי� את המילה אינו  ,על ציצי� המעכבי� את המילה חוזר ,פירש .מעכבי� את המילה שאי�המעכבי� את המילה בי� על הציצי

  :)שבת קלג( ".חוזר

� ערל לא כי כה( ואינו אוכל בתרומה) שפה גבוהה המקפת את הגיד(בשר החופה את רוב העטרה : המעכבי	 את המילה ציצי�אלו ה	 " – משנה

  .)שבת קלז)". (אוכל תרומה

  :)שבת קלז( ".בשר החופה את רוב גובהה של עטרה: ר ירמיה בר אבא אמר רב"אמר רבי אבינא א" – גמרא

  .עטרה ומחללי	 עליו את השבתכבר נחשב כבשר החופה את רוב ה, במקו	 אחד גובההא	 חופה את רוב  – י"רש

כגו� רצועות הבשר בי� מהערלה ( שאינ	 מעכבי	 חוזר אפילו על ציצי	 )אפילו התחיל כבר לפרוע( פסק כגמרא שכל זמ� שעוסק במילה – מחבר

  .וכמשנה שבשר החופה רוב גובהה של עטרה במקו	 אחד מעכב, וא	 סילק ידו חוזר רק על ציצי� המעכבי	, )ובי� לעור שפורע

, ומותר לראשו� לחזור ולגמור את הציצי	 שאינ	 מעכבי	, כל עני� אחדכל עוד שלא סיי	 את הפריעה ה, ואפילו א	 מל אחד ופורע אחר – ב"מ

  .כי עדי� לא נגמרה מצות המילה

  ]אלחנ� וסרמ� והרב גשטטנר בזה' מחלוקת ר' ד' שכח סע' ביתר עיו� בזה עיי� בס[

  

  'סעי� ג

: רבי יהודה אומר. גינוס דוחה את השבתולא אנדרו, ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא ספק דוחה את השבת –ערלתו : תנו רבנ�" – גמרא

  ...ערלתו ודאי דוחה את השבת ,כרתוענוש , אנדרוגינוס דוחה את השבת

. אי� מחללי	 עליו את השבת' וב� ח, ב� שבעה מחללי	 עליו את השבת: לאיתויי הא דתנו רבנ�? ולא ספק דוחה את השבת לאיתויי מאי: אמר מר

  .)שבת קלה". (אבל אמו שוחה ומניקתו מפני הסכנה, הרי הוא כאב� ואסור לטלטלו' ב� ח. ליו את השבתאי� מחללי	 ע' ספק ב� ח' ספק ב� ז

מימהל היכי , ספיקא הוי, הא לא שהה ...ופדויו מב� חודש תפדהשנאמר , יו	 באד	 אינו נפל' כל ששהה ל: ש ב� גמליאל אומר"ר: תניא" – גמרא

  .וא	 לאו מחת� בבשר הוא, שפיר קא מהיל, א	 חי הוא: תו ממה נפש�אמר רב אדא בר אהבה מלי� או? מהלינ� ליה

מחת� בבשר , וא	 לאו, א	 חי הוא שפיר קא מהיל, נפש�נמהליה ממה  ,אמאי, אי� מחללי	 עליו את השבת' ב� ח' ספק ב� ז: ואלא הא דתניא

' ואליבא דר, לא נצרכה אלא למכשירי מילה, לינ� ליהאנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא מימהיל הכי נמי מה: אמר מר בריה דרבינא! הוא

שבת ". ()אליעזר' אבל בספק לא דוחי	 מכשירי מילה א� לר, שיודאי כלו לו חדוושכל זה כשב, כשירי מילה דוחי	 את השבתמשאמר ש(אליעזר 

  :)קלה

  

אליעזר ואי� ' כי הברייתא היא לשיטת ר, ה נפש�פ שלא גמרו שערו וצפרניו ממ"ואע' ספק ח' פסק כפשט הגמרא שמוהלי	 בשבת ספק ז – טור

  .שלא גמרו שערו וצפרניו לא מלי	 בשבת' אבל ודאי ב� ח. הלכה כמותו

  .אבל רק גמרו שערו וצפרניו' וספק ב� ח' מוהלי	 בשבת ספק ב� ז – �"רמב

  

של מר בריה ו 	 של רב אדא בר אהבהאת הסבר ולא, שאי� מחללי	 עליו את השבת' ספק ב� ח' את הברייתא של ספק ב� זכתבו  – ש"רא, �"רי

  .ע"ונשאר בצ רסו' ד ס"כ$ הקשה הטור ביו. ויש להבי� למה יצאו מפשט הגמרא. אליעזר' והברייתא כר, דרבינא שמוהלי	 אותו

כי , � להשמיטהכי א	 היה סובר שמוהלי	 היה צרי, ולפיכ� הביא ברייתא זו בסת	, � סובר שלא מוהלי	 ספיקות בשבת"הרי – �"הסבר הר

  .מר בריה דרבינאו ו אותה רב אדא בר אהבהפרשי שכ הברייתא לא להלכה ,אליעזר' מכיו� שאי� הלכה כר

�וכ� משמע מהגמרא ששאלה  ?הרי מעשי	 שבכל יו	 שמוהלי	 אות	, � שאי� מוהלי	 ספיקות"� את הרי"אי� פרש הר – קושית הבית יוס

  !והלי	 את הספיקותמשמע שהיו מ, "מימהל היכי מהלינ� ליה"

כמו דעת ' ואפילו הוא ב� ח, ש כל שגמרו שערו וצפרניו מחללי	 עליו את השבת"� ולרא"ג	 לרי – פ הבית יוס�"ש ע"� והרא"הסבר הרי

ו וזהו מנהג העול	 שנהגו למהול בשבת כשגמרו שערו וצפרני. מדברת כשלא גמרו שערו וצפרניו' ספק ב� ח' והברייתא של ספק ב� ז 	"הרמב

כ מפורש "וכ. � ש�"� שכח דברי הרי"וכתב שכנראה הר. ביבמות. � מפורש על הגמרא בד� פ"וכ$ כתב הרי .'ממה נפש�'ועשו כדי� ולא מטע	 

  .ותימה על הטור שלא ש� לב לדבריו ש�, אליעזר דמילה' פרק ר' ה' בשבת ס ש"הרא
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קרוב לודאי שיחיה והולכי	 כא� אחר הרוב ומוהלי	 אותו אפילו , יחיהפ שאי� ודאות מלאה ש"שברגע שגמרו שערו וצפרניו אע, והסבר הדבר

להתיר טלטול  לא רצו חכמי	' ממה נפש�'פ שמצד ספק אפשר למוהלו "ואע, קרוב לודאי שלא יחיה, אבל א	 לא גמרו שערו וצפרניו. בשבת

  .במקו	 שקרוב לודאי שלא יחיה

  

א	 גמרו שערו וצפרניו , )'או ט' או ספק ב� ח 'ב� ח' וכ� ספק ב� ז(שב� שמונה , ש"והרא �"פסק כגמרא וכפרושו בבית יוס� בדעת הרי – מחבר

נימול ' ב� ז. ודאי' ש ב� ח"וכ ,אי� מלי	 אותו בשבת )'ב� ט' או ב� ח( '� חב' אפילו הוא ספק ב� ז, וא	 לא גמרו שערו וצפרניו, מלי� אותו בשבת

  .מקרה תמיד בשבת בכל

טוב שמלי	 , א	 יחיה: אפילו לא נגמר שערו וצפרניו מלי	 אותו ממה נפש�' או ב� ז' א שספק ב� ח"ש	 מבוארת דעת הרמ –) רסו' ד ס"יו( א"רמ

  .ספק מחת� בבשר הוא ואי� בזה משו	 חבורה כי הוא נפל, אותו� וא	 לא

  .וכל מקו� כמנהגור הביא בש� המאירי שהמנהג למול ספקות "אבל הא, ע לא למול ספקות"ז פסקו כשו"ח והט"אמנ� הב

  

  'סעי� ד

)". ש שבת"וכ(ט אינו דוחה אלא בזמנה "יו, )קט� חולה שהמתינו לו עד שיבריא(מילה דוחה צרעת בי� בזמנה ובי� שלא בזמנה : תנו רבנ�" – גמרא

  :)שבת קלב(

  .פסק כגמרא שמילה שלא בזמנה לא דוחה את השבת – מחבר

  

  'סעי� ה

ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא אנדרוגינוס דוחה את , ודאי דוחה את השבת ולא ספק דוחה את השבת ערלתו –ערלתו : תנו רבנ�" – גמרא

  .וענוש כרת, אנדרוגינוס דוחה את השבת: רבי יהודה אומר. השבת

, השבתערלתו ודאי דוחה את השבת ולא נולד כשהוא מהול דוחה את , ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא נולד בי� השמשות דוחה את השבת

ה על נולד כשהוא מהול שצרי� "ש וב"לא נחלקו ב: ר שמעו� ב� אלעזר"א. ה אומרי	 אינו צרי�"ש אומרי	 צרי� להטי� ממנו ד	 ברית וב"שב

ה "ש אומרי	 צרי� להטי� ממנו ד	 ברית וב"שב, על גר שהתגייר כשהוא מהול: על מה נחלקו, להטי� ממנו ד	 ברית מפני שערלה כבושה היא

  .)שבת קלה". (צ להטי� ממנו ד	 ברית"אאומרי	 

  .ק שאנדרוגינוס לא מלי	 אותו בשבת"הלכה כת – �"רמב

  

  :קביעת יו� הלידה כשיוצא בבי� השמשות

, יש לסמו� עליה	 שהוא לילה, כוכבי	 בינוניי	' נראו ג, א	 לאלתר כשהוציא התינוק את ראשו חו* לפרוזדור – מרדכי, מ"רא, מ"הגה, ג"סמ

. ויהיה נימול לשמונה ואפילו בשבת, אי� לה	 אלא מה שעיניה	 רואות, וא	 שהו מלצאת וחשבו שהוא יו	, ימול ליו	 ראשו�, שבת ואפילו הוא

  .אלא הכל תלוי רק ביציאת הכוכבי	, ואי� כא� שו	 קשר בי� א	 קבלו שבת והתפללו ערבית או לא

  

  ?והתגיירה מיד אחרי הלידה לפני היו� השמיניהא� מלי� בשבת מי שעברה אמו ניתוח קיסרי או נכרית שילדה 

כגו� יוצא דופ� ונכרית ( כל שאמו טמאה לידה נימול לשמונה וכל שאי� אמו טמאה לידה אי� נימול לשמונה: אמר רבה אמר רבי אסי" – גמרא

מאברה	 (דורות הראשוני	 יוכיחו : יל אבי"א. וביו	 השמיני ימול בשר ערלתו...אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה: שנאמר, )שילדה והתגיירה

  .ניתנה תורה ונתחדשה הלכה: ל"א! ונימול לשמונה, שאי� אמו טמאה לידה, )עד מת� תורה

חד אמר , רב הונא ורב חייא בר רב, )זה על גב זה( ומי שיש לו שתי ערלות) כגו� מי שעברה אמו ניתוח קיסרי(יוצא דופ� : והא איתמר, איני

הא בהא תליא ! אבל לשמונה ודאי מהלינ� ליה, עד כא� לא פליגי אלא לחלל עליו את השבת. מחללי	 וחד אמר אי�, תמחללי	 עליו את השב

  :)קלה�.שבת קלה)". (ומי שלא נימול לשמונה לא מחללי	 עליו את השבת, שמי שנימול לשמונה מחללי	 עליו את השבת(

  .נימול לשמונה א� לא מחללי	 עליו את השבתש, ילי	 לחומראהפוסקי	 הסתפקו כמי לפסוק ולכ� מט – �"ר, ש"רא, �"רמב

  

  הלכה

	 שילדה והתגיירה ומי שיש לו שתי "נולד בי� השמשות וכ� נולד כשהוא מהול או יוצא דופ� ועכו ,שאנדרוגינוס ,ק"פסק כגמרא וכת – מחבר

  .אי� מילת� דוחה שבת) זה על גב זה(ערלות 

הבינוניי	  כ"בת מתחיל מסו� שקיעת החמה עד צאת הכוכבי	 והוא זמ� של רביעית שעה לפני צאההלכה היא שספק לעני� ש – מג� אברה�

  ).עשרה דקות�כחמש(

ש שהוא ספק יו	 ספק "כוכבי	 בינוניי	 הוא זמ� ביה' שמעת שהתכסתה החמה מעינינו עד יציאת ג, המנהג פשוט בכל מקו	 – משנה ברורה

פ "אע[ימול ביו	 ראשו� , ואפילו א	 יש ספק א	 נולד קוד	 בי� השמשות או בזמ� בי� השמשות. שראלוכ� התפשט המנהג בכל ערי אר* י, לילה

  ].ספק יו	 ספק לילה: שזהו אותו ש	 ספק, ועוד, כי אוקי מעוברת על חזקתה, שזה ספק ספיקא

  



 197

  'סעי� ו

שמעידי	 שהוא איזמל (פ עדי	 "ובסכנה מכסהו ע. ולהמביאו בשבת מג, ש"מער) איזמל של מילה(א	 לא הביא כלי : אליעזר אומר' ר" – משנה

שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את , כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת: עקיבא' כלל אמר ר)... של מצוה

  .)שבת קל( ".השבת

  .)שבת קלג( ".ע"הלכה כר: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

  

פע	 אחת שכחו ולא מצאו איזמל מערב שבת והביאוהו בשבת דר� גגות ודר� חצירות שלא : ר יצחק"דא אאמר רב אבא בר רב א" – גמרא

�אלא ברצו� דאסרו , ר"א דשרי אפילו ברה"וכי תימא שלא ברצו� ר! א הוא דשרי"ר, אדרבה, אליעזר' שלא ברצו� ר: מתקי� לה רב יוס�. ברצו

כ� אי� מביאי	 אותו לא דר� גגות ולא , ר"כש	 שאי� מביאי	 אותו דר� רה: והתניא, ומי שרי, דר� חצירות וקרפיפות, ר ושרו דר� גגות"דר� רה

  ?דר� קרפיפות ולא דר� חצירות

אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצירות כול� רשות אחד ה� , ש אומר"ר: דתנ�, ש"אלא ברצו� ר, א ומחלוקתו"שלא ברצו� ר: אלא אמר רב אשי

  :)קל�.שבת קל". (לכלי	 ששבתו בתו� הבית לכלי	 ששבתו בתוכ� ולא

ש "ולר, חצירות וקרפיפות שזה איסור דרבנ�, לחכמי	 אסור להביא אפילו דר� גגות, ר"אליעזר מותר להביא אפילו מרה' לר, כלומר – י"רש

  .ר"מותר דר� חצירות ואסור דר� רה

  .)ערובי� צא...". (ש"אמר רב הלכה כר" – גמרא

  .ש באריכות בהוכחותיו"וע .ש"פסק כגמרא בערובי� שהלכה כר – )בדפיו. שבת נב( �"רי

אבל , מדובר שהחצר בה נמצא הסכי� ערבו אותה בערובי חצרות ע	 המקו	 בו תהיה ברית המילה או שלא ערבו ואי� בה דיורי� –) שעב' ס( טור

  .אהלא הועילו כלו	 בכ� שהסכי� שבתה ש	 ואסור להבי, א	 יש בחצר זו דיורי� ולא ערבו

  

שלפיכ� א	 לא הביא איזמל , וכגמרא. עקיבא שמכשירי מילה שאפשר לעשות	 מערב מילה אינ	 דוחי	 את השבת' פסק כמשנה וכר – מחבר

  .עומדי	 למילה מערב שבת לא יביאנו בשבת אפילו במקו	 איסור דרבנ� כי דיניה	 במקו	 כרת

וא	 צרי� להוציאו לחצר שאינה . כי יכולי	 למולו בביתו, שאינה מעורבתאסור להביא את התינוק לבית הכנסת דר� חצר  – משנה ברורה

כי א	 יוציא את התינוק יצטר� , מאשר את התינוק לסכי�, י גוי"מ עדי� להביא את הסכי� לתינוק ע"מ. י גוי"מוציאו ע, כי הסכי� ש	, מעורבת

  .ש"ישאיר אותה ש	 עד למוצ, כי�כ א	 יביא את הס"משא, י גוי ויעבור שוב על שבות דשבות"ג	 להחזירו ע

  

  :טלטול סכי� המילה לאחר המילה

, מקו	 שירצה וכ� כל מוקצה מטלטלו לכל. מותר להחזירו לאחר המילה לכל מקו� שירצה, שטלטל הכלי בהתרמאחר  – רבנו ירוח�, �"רמב

  .אבל לאחר שהניחו מידו אסור לטלטלו .לאחר שסיי	 להשתמש בו

כי א	 יצטר� להשליכו , שמותר לטלטלו ז באר"והט .וג� לאחר שהניחו מותר לטלטלו, אי� מוקצה לחצי שבת – ל"שמהר, )רסו' ד ס"יו(ז "ט

אבל , מצניעו באותו מקו� שמל בו, � שמטלטלו אחר המילה"שג� לרמב, ולכ� כתב במחצית השקל. ימנע מלמול ולא גזרו כא� חכמי	, סת	 כ�

  .לטלטלו שלא לצור$ בחנ�ואפילו לפני המילה אי� , לא במקו� אחר

ומה שכתוב שאי� ) ז"ולא כט(אבל כל זמ� שלא הניחו מטלטלו לכל מקו	 שירצה , סובר שיש להחמיר ואסור לגעת בו אחרי שהניחו – מג� אברה�

� לאחר שמל אבל כא, מותר לו לחזור ולאוחזו, שא	 חשב עליו מערב שבת בבי� השמשות, היינו בדבר שמקצה אותו מדעתו, מוקצה לחצי שבת

  .ונחשב כפירות שהיו ראויי	 לאכילה בי� השמשות ועכשיו לא ראויי	, חזר הסכי� לאיסורו הראשו� מחמת חסרו� כיס, בו

  

  אמירה לגוי לצרכי מילה

  .ורי תורהכי התירו לומר לגוי לעשות רק מלאכות דרבנ� ולא איס, אסור לומר לגוי לפני המילה לחמ	 מי	 לצור� המילה – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .מותר לומר לגוי לעשות לפני המילה ג	 איסורי תורה – ג"בה

  .אבל לא איסורי תורה, 	 שהתירו לומר לגוי לעשות רק מלאכות דרבנ�"פסק כרמב – מחבר

מו שכתוב כ(והעיקר כדבריה	 , פ שרוב הפוסקי	 חלקו על זה"ואע, שז הובאה דעה שמותר לומר לגוי לעבור ג	 על איסורי תורה' בס – א"רמ

ולכ� יכול לומר לגוי לתק� סכי� מילה  .ר של תורה"כשבזמנינו אי� לנו רה, ובפרט בהוצאה, מ לצור� מצות מילה יש להקל יותר"מ, )רעו' בס

  .שהתקלקלה

  

  'סעי� ז

ינת� זה בעצמו , ערב שבתא	 לא נת� יי� ושמ� מ. ונות�) כדי לשנות כמה שאפשר(לועס בשיניו  ,מערב שבת) את הכמו�(א	 לא שחק ..". – משנה

  .)שבת קלג...". (וזה בעצמו



 198

ל אביי לרב יוס� מאי שנא "א. שוחקי	 לה כמו� וטורפי	 לה יי� ושמ�, ט"עושי	 לה ביו, דברי	 שאי� עושי	 למילה בשבת: תנו רבנ�" – גמרא

בעי ) במילה(הכא , )לטרפו ולערבו היטב(בעי ליכא לא ) שאר חולי	(הת	 :... דתניא, יי� ושמ� חזי נמי בשבת לחולה, דחזי לקדרה, ט"כמו� ביו

  .)שבת קלד". (זה בפני עצמו וזה בפני עצמו: היינו דקתני? )ללא ערבוב וטריפה, היינו(ניעביד ולא ליל� , )במילה(הכי נמי . ליכא

�אבל לרבנ� , מ"זה כי כל זה לר, סקי	וזה שזה לא נזכר בדברי הפו. אבל לטרו� מעט מותר, משמע מהגמרא שלטרו� ולערב יפה אסור – בית יוס

  .אלא רק כל אחד לבדו, אסור ג	 בערבוב קצת לשאר חולי	, שכתבו שכשבעי ליכא אסור

  

  .כ"פ שלא הכי� דברי	 הנדרשי	 לאחר המילה ויחלל עליה	 את השבת אח"אע, מכא� נלמד שהתירו למול – �"רמב

  .אסור למול, אבל א	 ידע שזה לא מוכ�, ברי	 לא היו מוכני	כל מה שכתוב במשנה זה רק כשלא ידע שהד – א"רשב, ה"רז

  .פסק את דברי המשנה – מחבר

  .ע מותר"י שינוי לכו"וע .אלא רק כל אחד לבדו, כ אסור לערב"לשאר חולי	 גש, כדברי הבית יוס� – מג� אברה�

ואפילו להביא כמו� דר� חצר , איסור תורה בשביל זה תידחה המילה ולא יעבור, א ללעוס את הכמו� בשיניו"שא	 א, ה"פסק כרז – משנה ברורה

, וא	 נתוודע לו אחר המילה שאי� לו כמו�. כי היה צרי� להכי� מאתמול, שמוטב תידחה המילה ולא יבוא לידי חילול שבת, לא מעורבת אסור

  .וא	 אפשר יעשה בשינוי. ר משו	 סכנת נפשות"בודאי מותר להביא אפילו דר� רה

  

  'סעי� ח

כור� על אצבעו , א	 לא התקי� מערב שבת. אבל כור� עליה סמרטוט, לכתחילה) שמונע מהעור לכסות את הגיד(ואי� עושי	 לה חלוק " – משנה

  .)שבת קלג". (ומביא אפילו מחצר אחרת) שינוי מדרכו ביו	 חול(

אפילו כשמביא , ר אסור"אבל דר� רה, ובי חצרותואפילו א	 לא עשו בי� החצרות ער] ר"א –או כרמלית [ מותר להביא אפילו מחצר אחרת – טור

  .בשינוי

ומותר להביא כ� את החלוק אפילו נודע  ).א"מג(ר "אבל לא דר� רה, פסק כמשנה ואת דברי הטור שדוקא מחצר אחרת אפילו לא ערבו – מחבר

  ).ב"מ(הדבר קוד	 המילה 

  

  'סעי� ט

חיצי	 את הקט� מר: א ב� עזריה אומר"ר. אבל לא בכלי, לה ומזלפי	 עליו בידמרחיצי	 את הקט� בי� לפני המילה ובי� לאחר המי" – משנה

  :)שבת קלד". (ויהי ביו	 השלישי בהיות	 כואבי	: שנאמר, ביו	 השלישי שחל להיות בשבת

, הראשו� כדרכומרחיצי	 את הקט� בי� לפני המילה ובי� לאחר המילה ביו	 : אלא אמר רבא הכי קתני... ?והא אמרת רישא מרחיצי	" – גמרא

, א ב� עזריה אומר� מרחיצי	 את הקט� ביו	 השלישי שחל להיות בשבת"ר. וביו	 השלישי שחל להיות בשבת מזלפי	 עליו ביד אבל לא בכלי

  ...שנאמר ויהי ביו	 השלישי בהיות	 כואבי	

בי� בחמי� , ב� עזריה בי� בחמי� שהוחמו בשבתא "הלכה כר: ר יוחנ�"ר אבהו א"ואמרי לה א, ר אלעזר"ר אבהו א"כי אתא רבי� א: איתמר נמי

  :)שבת קלד". (בי� הרחצת מילה מפני שסכנה היא לו, בי� הרחצת כל גופו, ש"שהוחמו מער

  .כי יש כא� סכנה לתינוק, שמחממי	 מי	 לקט� זה אפילו ישראל שמבעיר את האש ומחמ	 מי	מה שכתוב  – ש"רא, תוספות

  

ש ביו	 השני שמחממי	 מי	 "כ – טור, �"רמב, א"רשב. אי� מחממי	 אז מי	 – פ מגיד משנה"� ע"רמב: הא� מרחיצי� ביו� השני

  .שאפילו אז, ויו	 שלישי נכתב לרבותא, ומרחיצי	

 דרכי משה. שמותר רק במי	 קרי	, אבל דינו כרחיצת גדול, כיו	 דבר ידוע שא	 לא רוחצי	 את התינוק זה לא מסוכ� – בית יוס�: הדי� בימינו

' כמו גבי חולה לעיל בס, י גוי"אבל יחממו מי	 ע, ופסק שמותר לרחו* את התינוק, ו מבי� מדוע יש הבדל בי� זמנ	 לזמנינו בדבר סכנהאינ –

  .שכח

  

ולכ� כתבו בגמרא , שבזמ� הגמרא א	 לא היו רוחצי	 את הולד לפני ואחרי המילה וביו	 השלישי היה מסוכ�, פסק כדבריו בבית יוס� – מחבר

  .ודינו כרחיצת כל אד	, אבל כיו	 לא נהגו לרחו*, תר לרוחצוהא	 מו

, הוא בשבת יוא	 יו	 השליש, ש"ולאחר המילה במוצ, פסק כדבריו בדרכי משה שנוהגי	 לרוחצו לפני המילה במי	 שהוחמו מאתמול – א"רמ

  .ו שאר חולה שיש בו סכנהכמ, מותר לחמ	 לו בשבת ולחלל עליו את השבת, וא	 הוא מסוכ�. מכיני	 לו חמי	 מבעוד יו	

  .אבל אסור לומר לו לחמ	 לכתחילה, יכול לומר לגוי להביא מי	 שהוחמו לצור� גוי, וא	 נשפכו החמי	 – ב"מ

  

  'סעי� י

  .לא ימול בשבת שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת, אד	 שלא מל מעול	 – מרדכי בש� רבנו שמחה ששאל את רבנו משול�

  .ימול, אבל א	 אי� מוהל אחר, כי לגביו זהו תינוק ופסיק רישיה, ב שיודע למול לא ימול בשבת א	 יש אחרא – טור בש� רבנו אליעזר הלוי
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וכ� אד	 שמל פע	 אחת יכול למול כבר בשבתות  ,לא נזהרי	 בדבריו של רבי אליעזר הלוי ומל האב בשבת אפילו א	 יש אחר – תרומת הדש�

  .ל פע	 אחת יכול למול את בנו אפילו יש אחרשמ, ה לאב"וה, ולא צרי� חקה של שלוש פעמי	

אפילו הוא אבי , אבל א	 מל כבר פע	 אחת מותר למול בשבת, לא ימול בשבת, שאד	 שלא מל מעול	, פסק כרבנו שמחה ותרומת הדש� – מחבר

�  ]נאמ�, ואפילו א	 אמר שמל פע	 אחת[ .הב

  .עד שימול ויפרע פע	 אחת ביו	 חול, בשבת אסור לו לפרוע, ה א	 מל כבר פע	 אחת ולא פרע"ה – מג� אברה�

ט שני של "אבל התירו ביו, ט"ויש שחלקו ביו .ט"כי חבורה לצור� מותרת ביו, ט מותר למול ג	 בפע	 הראשונה"אבל ביו, כל זה בשבת – א"רעק

  .ט ראשו�"ודאי אי� להחמיר ג	 ביו, וא	 יודע בעצמו שיכול למול. גלויות

שיביאו דוקא מוהל ישראלי שיו	 או , ל למול"ספק הא	 מותרת למוהל ב� חו, ל שנמצא באר*"ני של גלויות לב� חוט ש"מילה ביו – אשל אברה�

  .הוא חול לגביו זה

  מילה רסו בעוד דיני' ד ס"ע ביו"וע
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  זלש' ס

  

  'א �סעי

לבר מהני תלת , כל מילי דמר עביד כרב: אמר אביי. הלכה כרבי שמעו� בגרירה: ושמואל אמר, אי� הלכה כרבי שמעו� בגרירה: רב אמר" – גמרא

שבת ". (ובלבד שלא יתכוו� לעשות חרי*, כסא וספסל, גורר אד	 מטה: רבי שמעו� אומר: דתניא, והלכה כרבי שמעו� בגרירה...דעביד כשמואל

  .)כב

אימר ? כרבי שמעו� ,כמא�: )רבי ירמיה רבה( אמר ליה, דבצרה גרר ספסלא לעילא מרבי ירמיה רבה) מפטיר כנסיות(ריש כנישתא " – גמרא

  ?בקטני	 מי אמר, )להרי	 בלא לגרור( דלא אפשר, דאמר רבי שמעו� בגדולי	

  .אבל בגדולי	 דברי הכל מותר, )מתיר שרבי שמעו�( מחלוקת בקטני	: דאמר עולא, ופליגא דעולא

�, )כסא וספסל( וקתני קטני	) מטה(קתני גדולי	 . � לעשות חרי*וגורר אד	 מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכו: רבי שמעו� אומר, מתיב רב יוס

  ! קשיא לתרוייהו

כסא דומיא : רמיה רבה מתר* לטעמיהורבי י. מטה דומיא דכסא: עולא מתר* לטעמיה. ורבי ירמיה רבה מתר* לטעמיה, עולא מתר* לטעמיה

והצנועי� מפשילי� במקל , ובלבד שלא יתכוי� בחמה מפני החמה ובגשמי	 מפני הגשמי	, מוכרי כסות מוכרי� כדרכ�: מתיב רבה. דמטה

�". תיובתא! ה רבהתיובתא דרבי ירמי! שרי רבי שמעו� לכתחלה ו�וכי לא מתכו, דכי קטני	 דמי, דאפשר למיעבד כצנועי�, והא הכא. לאחוריה

  :)שבת כט(

  )נ עוד מקומות"וש. שבת עה". (מודה רבי שמעו� בפסיק רישיה ולא ימות" – גמרא

  

כסא וספסל בי� גדולי	 ובי� , שהלכה כרבי שמעו� שגורר אד	 מיטה, הלכה כעולא – מ"הגה, ספר התרומה, רוקח, ג"סמ, ש"רא, �"רמב, �"רי

  .כי זהו ממש פסיק רישיה, שגדולות מאוד אסור לגרור, וכתב הרוקח .י"פ הב"וכ .קטני	 ובלבד שלא יתכוו� לעשות חרי*

, כי לפי הגרסא שלנו, שגרסא אחרת היתה לו בגמרא, י"וכתב הב .אפילו כשלא מתכוו� לעשות חרי*, פסק שקטני	 אסור לגרור אות	 – מ"רא

  .א לומר כ�"א

  

, טעמא מאי אמור רבנ� דילמא אתי לאשוויי גומות, אמר). יצפת אבני	 בכל העירשהיתה ר, לרב* הבית(אמימר שרא זילחא במחוזא " – גמרא

: לא סבר לה מר להא דתניא: אמר ליה). היה אבק עולה ומרבה הבל(רבה תוספאה אשכחיה לרבינא דקא מצטער מהבלא . הכא ליכא גומות

: אמר ליה? ונמצא הבית מתרב* מאליו, רגליו בזוית זו, בזוית זו ידיו, הרוצה לרב* את ביתו בשבת מביא עריבה מלאה מי	 ורוח* פניו בזוית זו

  .לאו אדעתאי

והמרב& לא מתכוו� להדביק , שדבר שאי� מתכוו� מותר לכתחילה(דסבירא ל� כרבי שמעו� , והאידנא .אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת: תנא

  .)שבת צה". (שרי אפילו לכתחילה, )אלא שלא יעלה אבק לאויר, עפר בגומא

  

  מחבר

הלכ� , והוא שלא יהיה פסיק רישיה, שדבר שאינו מתכוו� מותר, פסק כמסקנת הגמרא בשבת שהלכה כרבי שמעו� וכרוב הראשוני	 .1

  .כסא וספסל בי� גדולי	 ובי� קטני	 ובלבד שלא יתכוו� לעשות חרי*, גורר אד	 מיטה

  .ואפילו בריצפה של שיש אסור, שעושה חרי*כי זהו פסיק רישיה , אבל גדולי	 מאוד אסור לגרור, כרוקח – מג� אברה�

שא	 כל העיר , וכתב בשער הציו�. גזרה אטו שאינו מרוצ�, אפילו מרוצ� בקרקע של שיש יש לאסור בגדול מאוד – משנה ברורה

, מקלקל שהוא, ועוד, א� א	 עושה חרי* זה חופר כלאחר יד: כי סומכי	 בזה להקל מכמה סיבות, מותר אפילו גדולי	 מאוד, מרוצפת

ולכ� א	 כל העיר מרוצפת מותר אפילו בגדולי	 מאוד ומצרפי	 דעת תוספות , שזהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה באיסור דרבנ�, ועוד

�  .שלא גוזרי	 אטו שאינו מרוצ

שהעגלה אפשר שהחול , ועוד, כי כבישה אינה כחרי*, ר שייעשה חרי*"התיר לגרור עגלה ג	 במקו	 שפס –) מב' ח סע"כ' פ( כ"שש

 ).נב' ב ס"ח( וכ� התיר ביחוה דעת. ולא שיי� לאסור משו	 ריפוי הקרקע דוחה הוא כעי� עפר תיחוח

  .אלא שלא יעלה אבק, כיו� שלא מתכוו� להשוות גומות, מותר) להזות מי	 על הקרקע שלא יעלה אבק(שלרב* הבית , כגמרא .2

  

  'סעי� ב

ואפילו , בכל מקו� אפילו אינו מרוצ� כ$ מותר ג� לכבד את הבית, רא לרב* את הביתכמו שהתירה הגמ – א"רשב, ג"בש� בה תוספות, �"רי

משמע שאסור : קכד�פ שבגמרא ב"אע. (ולכ� מותר לטלטל	 מחמה לצל. )בדהוצי� – שמזיזות עפר ממקו	 למקו	(במכבדות של תמרה 

  .משו� גר� של רעי, ברי� האסורי� בטלטולומותר לכבד אפילו א� יש ש� ד .)משמע שמותר, "והאידנא"כשכתוב כא� , לטלטל	

ט "י דבר אחר ומשו	 כבוד יו"הרי זה כטלטול מ� הצד  ע, פ שמזיז עפר ממקומו"� שאע"והסביר הר, ט"א לגבי יו"� והרשב"� והרמב"כ הר"וכ

  .פ המגיד משנה"וכ .התירוהו
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ולא נפל בו בשבת לא קליפי אגוזי	 ולא קליפי רימוני	  זה רק בבית שהתכבד כבר מערב שבת, מה שמותר לכבד את הבית – ד"� בש� ראב"ר

אלא שהוא רוצה לכבדו משו	 פירורי� או שער של פולי� או עדשי	 או עצמות שראויי	 למאכל , ולא כל דבר שאסור לטלטלו שהוא רוצה לכבדו

אפילו אי� , אבל א� לא התכבד מערב שבת, ומותאו מפני שזהו קצת עפר ולא יגיע לג, בהמה ואז אפשר שלא ישווה גומות או מפני שאי� ש	 עפר

  .וזהו פסיק רישיה, אסור לכבד שמא יבוא להשוות גומות, ש� קליפי אגוזי� ורימוני�

כי זהו  לכבד את הבית כשאינו מרוצ� אסורג ש"החמירו יותר מבה – מ"פ המ"י ע"תוספות בש� ר, �"רמב, ")של תמרה"ה "ד: קכד(י "רש

שמשוה , ועוד, כי אסור להשתמש בה	 לכיבוד הביתפסיק רישיה שישוה גומות ונאמר בגמרא שמכבדות של תמרה ה� כלי שמלאכתו לאיסור 

  .וכשהוא מרוצ� מותר, גומות

י "יבוד הבית עאסרו כו, החמירו – אגור בש� אביו, רבנו ירוח�, מרדכי, ספר התרומה, ג"סמ, ק"סמ, ש"רא, פ הטור"י ע"תוספות בש� ר

שמחמה לצל אי� מי שמתיר לטלטל אות	 כי ה� כלי שמלאכתו לאיסור שאסור להשתמש בה	 :) קכד(כי נאמר עליה� בגמרא , מכבדות של תמרה

� וכ, גזרה אטו שאינו מרוצ� וזה אסור אפילו בבית מרוצ�. מפני שמזיז עפר ממקומו, כי מזיז עפר ממקומו, ש אסור"לכיבוד הבית ואפילו לר

  .ולא לכבדואפילו בבית שאינו מרוצ� לכ� מותר רק לרב& . שג� כשמרוצ� יש משו� השוואת גומות בי� הרובדי�

  .מ מותר לכבד שולח� או תיבה מ� הפרורי	 שעליה	"מ – מ"הגה

  .א	 הגויה מכבדת את הבית אי� למחות בידה – ה"רבנו ירוח� בש� רמ

�כי אלו ה	 , ומי שמתירי	 במקומו אי� למחות בידו, ש אסרו"	 והרא"כי הרמב, ד בה את הביתקרקע שאינה מרוצפת יש לאסור לכב – בית יוס

�  .	 התירו"� והרמב"ובקרקע מרוצפת יש להתיר כי הרי. דברי	 דרבנ

  .פשט המנהג להחמיר ולא לכבד את הבית א� כשהוא מרוצ� כדעת המחמירי	 ואי� לשנות – דרכי משה

  

את א "והביא כי. שאז לא מזיז עפר ומשווה גומות, )באבני	 או בקרשי	( כ הקרקע מרוצפת"בד את הבית אאשאסור לכ, 	"פסק כרמב – מחבר

  .שאינו מתכוו� להשוות גומות, שהתירו לכבד אפילו בקרקע שאינה מרוצפת, �"ג ורי"בה

  .וכ� נוהגי	 ואי� לשנות. ג"ק וסמ"סמ ,רבנו ירוח	, המרדכי, )תוספות( י"אפילו במרוצ� כדעת ר פסק כדבריו בדרכי משה להחמיר – א"רמ

  

  .נהגו להקל – א"מג. אסור – ל"מהרש. בי� במרוצ� ובי� בשאינו מרוצ� מותר – א"רמ: י גוי"כיבוד ע

  

  :או דברי� רכי� אחרי� כיבוד בבגד או במטלית

  .מותר – אגור בש� אביו

�  .משווה גומותשהרי ג	 בגד או מטלית מזיזי	 עפר ו, אינו מבי� למה מותר – בית יוס

שה	 דברי	 קלי	 שרק מנקי	 את האבק שלמעלה ואי� לחוש , והטע	. וא� בכנפי	 של אווזי	 נהגו לכבד, הלכה כאביו של האגור – דרכי משה

  .א כדבריו כא�"פ ברמ"וכ. בה	 להשוואת גומות

, מותר אפילו בבית שאינו מרוצ�, ת רכה כזוובמברש. אבל בדברי	 קשי	 אסור, כ"ה מברשת רכה לטאטוא הריצפה שמותר ג"ה – משנה ברורה

אי� בזה משו	 , על הריצפה' ואפילו יש קליפות של אגוזי	 וכד .והרי זה כדבר שאינו מתכוו� ומותר, כי אי� יותר פסיק רישיה שישוה גומות

  .כי זהו כגר� של רעי עבורו, טלטול

ובפרט א	 כבר ניקו , בקרשי	 או אבני	) ז אי� לגזור אטו שאינ	 מרוצפי	שא(שבמקו	 שרוב בתי העיר מרוצפי	 , היוצא מכל זה – באור הלכה

ודאי אי� , ורוצה עכשיו בשבת לכבדו במטאטא או ענפי תמרה רכי	, ד מותר אז לכבדו אפילו בשאינו מרוצ�"את הבית מערב שבת שלדעת הראב

  .להחמיר בזה

  

וג	 בפסיק רישיה , אסור אפילו בבית מרוצ� – א"מג .שלא ישברו הקיסמי	 ,אסור – �"פ הרי"ע א"רמ :י מכבדות העשויי� מקסמי�"כיבוד ע

  .אסר מטע	 עובדי� דחול – ח"ב! הרי א	 נשברי	 הקיסמי	 הוי מקלקל ופטור, הקשה – ז"ט. דלא ניחא ליה אסור

שכמה , יש לו על מי לסמו� אי� למחות בידו כי, כתב שמי שמקל בענפי האיל� שבזמנינו שיש ספק א	 נשברי	 לטאטא בה	 – באור הלכה

  .אחרוני	 מפקפקי	 בעצ	 האיסור של זה

  

  'סעי� ג

אי� : ואמר לו. וביקש להדיח קרקע, מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרח*: דאמר רב יהודה אמר שמואל"... – גמרא

  :)שבת מ...". (אי� סכי�: אמר לו, לסו� לו קרקע. מדיחי	

  .שמא יבוא להשוות גומותאי� מדיחי�  – י"רש

  ".ואי� צרי� לומר בשבת, ט"אי� סכי� ואי� נופחי	 ואי� מדיחי	 הקרקע ביו" –) י"ז ה"שבת פי(תוספתא 

שלא , ש בשבת"ט וכ"ל שאי� סכי� את הקרקע ואפילו היא מרוצפת אבני	 ואי� נופחי	 אותו ואי� מדיחי	 אותו אפילו ביו"כתב כנ – �"רמב

  .ל ויבוא להשוות גומות בזמ� שעושה כ� במקו	 שאינו רצו�יעשה כדר� שעושה בחו

שדברי	 אלו אי� , א"והסביר המג). ואיו נופחי	(	 שאי� סכי� את הקרקע ולא מדיחי	 אותו אפילו במרוצ� "פסק כתוספתא וכרמב – מחבר

  .ששורה אותו במי	 עובר ג	 על איסור כיבוסוכ, י שימוש בסמרטוט"שכיו	 רוחצי	 ע, ב עוד סיבה לאסור"וכתב המ .כ כמו כיבוד"בה	 צור� כ
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  .א	 נפלו מי	 על הריצפה התיר לגרור אות	 במגב –) ו"ג ס"פכ( כ"שש

  

  'סעי� ד

  .וזהו פסיק רישיה שכיו� שהיא כבידה יבוא להשוות גומות, אסור לצדד חבית על האר* – טור

  .פסק כטור – מחבר

  .כי חופר את האר*, ישתמש בקרקע כדי להטות את החבית ירי	 אותה וישפו� ולא, כשבא לשפו� מחבית – א"מג

א	  – שער הציו�. החמיר בזה – ג"פמ. כי לא גזרו בזה במרוצפת, ע"מותר אפילו לדעת השו – תוספת שבת :ג קרקע מרוצפת"צידוד החבית ע

  .אי� להחמיר בזה, כל בתי העיר מרוצפי	
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  מש' ס

  

  'א �סעי

  ".ר מחייב וחכמי	 אוסרי	 משו	 שבותרבי אליעז...וכ� שערו וכ� שפמו וכ� זקנו, הנוטל צפורניו זו בזו או בשיניו" – שנהמ

והא דקתני זו בזו להודיע� כחו , רבנ� בכלי נמי פטרי: מהו דתימא! זו בזו תנ�, פשיטא. אבל בכלי חייב, מחלוקת ביד: אמר רבי אלעזר" – גמרא

  .קא משמע ל�, דרבי אליעזר

והא דקתני , מהו דתימא רבי אליעזר לחברו נמי מחייב! צפרניו תנ�, פשיטא. דברי הכל פטור, וראבל לחב, מחלוקת לעצמו: בי אלעזרואמר ר

�  :)שבת צד". (ל"קמ, צפרניו להודיע� כוח� דרבנ

א "זה א, ש שפטור"וא	 נאמר שרבנ� סוברי	 כר, ה לגופה חייב עליהע זה כדעת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכ"זה שבכלי חייב לכו – תוספות

מהו דתימא רבנ� בכלי ", וזהו שכתבה הגמרא .ל שבכלי אי� מחלוקת שמחייבי	"קמ, כ שיחלקו בכלי להודיע� כוח	 דרבנ� שפוטרי	"שא, לומר

  ]טרי	 כי אי� גזיזה אלא בבעלי חיי	י שפרש שהייתי אומר שפו"כ לרש"משא. ["ל שלא"קמ ,וסוברי	 כרבי שמעו�, נמי פטרי

  

  .ובכלי חייב חטאת. שהנוטל צפרניו או שערו ביד בי� לעצמו ובי� לאחרי	 פטור אבל אסור פסק כחכמי� – טור, �"רמב

� לומר כי מכיו� שחכמי	 ג	 אוסרי	 מה שיי, י הקשה על זה"הב. כי זהו ספק דאורייתא ולחומרא, הלכה כרבי אליעזר – בש� רבנו חננאל �"ר

  .ע"י על רבנו חננאל בצ"ונשאר הב? הלא זו המחלוקת הא	 זה איסור דאורייתא או לא, למה זה ספק דאורייתא, ועוד. ספק לחומרא

  

ומודי	 חכמי	 לרבי אליעזר במלקט . אחת: רבי אליעזר אומר, שתי	? כמה מלא פי הזוג. הנוטל מלא פי הזוג חייב: תנא נמי הכי" – גמרא

  :)שבת צד". (' לא ילבש גבר שמלת אשה'משו	 שנאמר , ודבר זה א� בחול אסור. חייב, שאפילו אחת, ורותלבנות מתו� שח

  

בי� לעצמו ובי� , )ב"גמרא ומ –בי� בשיניו ( בי� ביד בי� בכלי, שאסור ליטול שערו או צפרניו ,	"וכגמרא וכרמב, פסק כמשנה וכחכמי	 – מחבר

ודבר זה אפילו בחול  .וא	 מלקט לבנות מתו� שחורות אפילו על אחת חייב, )ב"מ –כאשר זה בכלי ( וכגמרא שחייב על שתי שערות. לאחרי	

  ".' לא ילבש גבר שמלת אשה'משו	 , אסור

  .מהתורה ג	 בשערה אחת כמו כל חצי שיעור של שאר איסורי	 מ אסור"מ, פ שחייב על שתי שערות"אע – מג� אברה�

  .פילו בציפור� אחתעל גזיזת צפרני	 חייב א – אליה רבה

  

ש "אבל לר, שתוספות כתב שכל ההלכה הזו היא לדעת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבראינו  – ע"על השו קושית הבאור הלכה

ח פסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור ולא "שטז ס' ע בס"הרי השו, קשה, כ"וא. כי לא צרי� לשערו וצפרניו, פטור א� בכלי, שפטור

  ?ע סותר את עצמו"כ קשה שלכאורה השו"וא, שלגבי הצד שאר שרצי	 שרק א	 כיו� לצור� חייב, 	"כרמב

וש	 ודאי לא צרי� את , כ חייב"כי במלקט לבנות מתו� שחורות ג, ודחה זאת הבאור הלכה. מדובר כא� שצרי� לשערו – תרו& המג� אברה�

  !אלא רק מייפה, השער

א ג	 הוסי� שסוגיה זו היא "והגר, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, 	"ה כדעת רבי יהודה וכרמבע פסק פ"אכ� השו – א"תרו& הגר

  .ע שלכאורה סותר את עצמו"מ עדי� קשה על השו"מ. 	 שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה"ראיה לשיטת הרמב

כי במשכ� גזזו , חייב, שבה ג	 א	 לא צרי� לשער, המלאכות מלאכת גזיזה שונה מכל – �"והר ש"הריבכדעת פ הבאור הלכה "עע "השוהסבר 

ושלא , ע"וזוהי דעת הטור והשו, וזו היא מלאכה שצריכה לגופה וחייב עליה, ועל כ� חייב על כל גזיזה שהיא, את הצמר והשער רק לצור� העור

, ש"ג והרא"� והסמ"ח והרמב"מלאכות הסכימו הר ש הזו לחלק בי� מלאכת גוזז לשאר"וכדעת הריב. ע"ולשיטתו נשארי	 בצ, כדעת התוספות

� "ש והר"כ מחלקי	 כדעת הריב"וע, והעתיקו להלכה את דברי המשנה שחייב חטאת, שכל אלו פסקו שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה

  .ושלא כתוספות

ראייתו של , לפי זה .ר$ גופו וחייב על מלאכה זוזה נקרא לצו, יפות את עצמושהוא נוטל את הצפרני� או השער לכיו� , ה בענייננו"ה, כ"וא

  .	 נעלמה"א מסוגיה זו לשיטת הרמב"הגר

  

  סירוק שער הראש במסרק בשבת

  .כי ודאי יעקור שערות, אסור להסתרק במסרק בשבת ואפילו אותו שעושי	 משער חזיר –) כז' שג סע' ס( מחבר

פ שלא צרי� "וזהו כמו שהיה במשכ� אע, שתלישת שער זו תולדת גוזז, ש"ריבשזה כדברי ה  – רורהבמשנה  ?הא� אסור מהתורה או מדרבנ�

סריקת שער  –) י"מלאכת גוזז ס( אגלי טל. ולכ� דבר זה אסור מדאורייתא. ר דניחא ליה"משו	 פס, וג	 א	 לא מתכוו� להשיר שער אסור. לשער

�ויש לצר� לזה את התוספות הסובר שהנוטל שערו הוי מלאכה  ,שאי� איסור תורה בהשרת נימי	 מדולדלי	 שכתלושי	 דמו, אסורה מדרבנ

  ).'ו' ח ס"או( ת חלקת יואב"בשוכ ג	 "וכ. שאינה צריכה לגופה
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  אשה שצריכה לגזוז צפרניה וזהו ליל טבילתה ושכחה מערב שבת

, א ביד"וא	 א. 	"גמורה לדעת הרמב כלי זו מלאכהו, זהו שבות דשבות לצור� מצוהכי , ולא בכלי ביד 	מר לגוי ליטלר לוכתב שתאמ – א"מג

  ).לקמ�(� "	 כפי שסובר הש"י עכו"להקל אפילו בכלי עמותר 

�א "וא, ואי� זה כאילו היא משתתפת במלאכה כמו במקי� וניק�, מותר לה לומר לגוי ליטול אפילו בכלי –) קצח' ד ס"יו, �"ש( נקודות הכס

�  .ולצור� מצוה מותר, ללמוד מש	 לכא

י ניקור "אבל בצפרני רגליה בודאי טוב יותר להתיר ע, כדעת המג� אברה	 י היד"נכו� להיזהר לכתחילה שתאמר לגוי לעשות זאת ע – באור הלכה

  .י גוי"מלהתיר ע

  

  'סעי� ב

  .בי� לו בי� לאחר, החות� יבלת מגופו בי� ביד ובי� בכלי פטור – �"רמב

  .הרי זה כחות� צפרניו בכלי שהוא חייב, ת לחה בכלישהחות� יבל.  קגהרי ברור מהגמרא בערובי�  – מגיד משנה

  .בי� לו בי� לאחר, 	 שאסור לחתו� יבלת מגופו בי� ביד ובי� בכלי"פסק כרמב – מחבר

  .שאסור, ה שאר ציצי	 של עור שפרשו קצת מעל גבי ידו או ממקומות אחרי	"ה – משנה ברורה

  

  'סעי� ג

אמר רבי מנח	 . חייב, מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתי	. פטור, מקומה לכתוב שתי	כתב אות אחת גדולה ויש ב: תנו רבנ�" – גמרא

  :)שבת עה". (וזה חומר במוחק מבכותב: ברבי יוסי

  .ולכ� חייב, וכא� כשמחק אות גדולה יש מקו	 לכתוב שתי אותיות, מ לכתוב"כי כל מלאכת מחיקה חשובה רק שזה בא ע – י"רש

אלא שלא ראוי לחייב על מחשבת כתיבה , כי פעמי	 מחקו במשכ� אות כדי לכתוב אחרת, חייב ג	 על מחיקת אות אחתהיה מ� הראוי ל – ש"רא

  .יותר מכתיבה ממש

  .כתב את הדי� של הגמרא – משנה ברורה

  

  מחיקת טשטוש דיו

  ".חייב א	 יש במקומו כדי לכתוב שתי אותיות, שעוה על הפנקס ומחקו, נפלה דיו על ספר ומחקה" – תוספתא

כי לא היה במשכ� אלא מחיקת אותיות ולא , אפילו לכתוב כמה אותיות, ייראה שלא חייב על מחיקת טשטוש דיוש, א כתב"בהו – ש"רא

�אפילו על , הלכ�, אלא על מחשבת הכתיבה של שתי אותיות, שלא חייב על המחיקה, ופרש, אול	 לאחר העיו� בתוספתא חזר פה .טשטוש

  .�"פ הרמב"וכ. שיש מקו	 לכתוב שתי אותיותכ, טשטוש דיו חייב

  

אפילו נטפה ( או שעוה שעל הפנקס )ש א	 מוחק ממש שתי אותיות לכתוב שתי אותיות"וכ( ולכ� המוחק דיו שעל הקל�, פסק כברייתא – מחבר

  ).פטור אבל אסורובאות אחת (חייב , קומו כדי לכתוב שתי אותיותא	 יש במ, )מעצמה על הספר

אבל א	 לא . אפילו לא בשבת, וכל זה שכוונתו בעת המחיקה שיהיה ראוי לכתוב שתי אותיות מתי שירצה – בש� הפרי מגדי�משנה ברורה 

  .הרי הוא מקלקל ופטור אבל אסור, לא בשבת ולא ביו	 חול, מתכוו� לכתוב כלל

, זהר כשנופל דיו על האותיות או שנט� שעוהה שיש להי"ה, כמו שאי� להסיר שעוה שעל פינקס – ח"ז ואליה רבה ומשנה ברורה בש� הב"ט

 .ואפילו א	 היה הטשטוש על אות אחת יש להיזהר. מ לכתוב וחיב"שעל ידי מחיקתו ניכרות האותיות ונחשב כמוחק ע, שלא למחוק הטשטוש

  .וחלב דינו כמו דיו

אבל סת	 שעוה שנופלת על נייר , שעוה נדבק יותרכי כשנוט� עוד , שדוקא בפינקס שטחי	 את כולו בשעוה אסור, ח"חלק על הב – שבות יעקב

�  הרי זה ממרח כלאחר יד ומותר, ולכ� א	 מקפל את הד� כ� שהשעוה תפול מאליה, אלא ממרח את השעוה, י� בזה בעיה של מוחקא, או קל

וכ� . מתק� בזה את הספרש, מ אסר לסלק את השעוה מעל האותיות משו	 מתק� מנא"מ, שאי� כא� מוחק, ח"פ שפסק כדעת הב"אע – א"רעק

  .ח וסיעתו"שלא להקל נגד הב פסק ג� הבאור הלכה

אבל א� דיו נפל על , וכ� שכל זה בשעוה, אסור לפרק� זו מזו, ה א� נדבקו הדפי� בשעוה במקו� האותיות"ח ה"ל שלדעת הב"עוד כתב הבאה

  .אסור מהתורה להפריד אות�, בקו הדפי� במקו� האותיותשא� נד, וכ� שדבק דינו כמו דיו. ח שאסור"ג� השבות יעקב יודה לב, האותיות

  

  חיתוך עוגה שכתובות עליה אותיות

  .ה שצרי� להיות מותר"ולכ� ג	 כא� ה, )מ לכתוב"מוחק שלא ע(שפסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנ� מותר , סובר בעלמא – מחבר

וזהו פסיק , כי הרי הוא מוחק , כוו� רק לאכילהפ שאינו מ"אע, ותאסור לשבר עוגה שכתב עליה כמי� אותי – �"בש� מהר פ המרדכי"ע א"רמ

  .א אסור"רישיה דלא ניחא ליה בדרבנ� שלרמ

לגבי סגירת (ק יח "צ ס"שטז בשעה' א מותר כנראה מס"שג	 לרמ, ר דלא ניחא ליה בתרי דרבנ�"כ יש פס"וא, א צרי� להתיר כי הכתב הוא על דבר שלא מתקיי	"לכאורה היה הרמ

  ?)ר שלא ניחא ליה בתרי דרבנ�"גדולה בדבר שאי� במינו ניצוד שזהו פסתיבה 
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  .אסור בכל אופ�) 'מקלקל וכו, אינו מתקיי	(אבל בדבר שהוא מכללי המלאכות , )מחוסר צידה, דבר שאי� במינו ניצוד(רק א	 שניה	 מגדרי המלאכה ויש לתר* שזה מותר 

, ובתינוק אי� לחוש ומותר לתת לו, מ אסור מדרבנ�"מ, ור דאורייתא כי לא מתכוו� לכתובפ שאי� כא� איס"אע – בש� מרדכי מג� אברה�ז ו"ט

�  .אלא רק שלא גורמי	 לו בידיי	 לעבור איסור, כי אי� מצווי	 על הקט

ס או אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפו, כל מה שאסור זה דוקא כשכותבי	 על העוגות אותיות מדבר אחר – משנה ברורה, עיר שוש�

לאכול בסקויט או שוקולד שחקוקות או בולטות ממנו ) ח"א ס"פי(כ "ולכ� התיר השש .ולכ� אוכלי� העוגות שיש עליה� ציורי�, מותר, בידיי�

  .וכ� לשבור דברי מאפה העשויי� בצורת אות או ציור, אותיות

  .מדבר אחרואסר אפילו א	 הכתב , ב"דחה את חילוקו של המ –) ב"כ במ"ה ומש"סא א ד( א"חזו

  

כי לא עושה , ש כא� שזהו מקלקל"וכ, שלצור� אכילה מתירי	, טוח� כי ראינו ג	 בהלכות בורר וג	 בהלכות, ע על ההלכה הזו"נשאר בצ – ז"ט

  .ע"וצ? פה את האותיות למה בדר� אכילה לא יהיה מותר לחתו�, כ קשה"וא, וכל המקלקלי	 פטורי	, מ לכתוב"כ� ע

שהרי זה , וג	 למחמירי	 בזה יש להקל. שהרי לא מתכוו� לא למחוק ולא לכתוב, משו	 פסיק רישיה באיסור דרבנ� למצדד להק – דגול מרבבה

ל שהוא דיבר "וי, 	"לא רצה לפסוק כנגד מהר, ומי שהחמיר בזה .וזהו התר גמור, ש שהשבירה בפיו דר� אכילה"וכ, מקלקל ועושה כלאחר יד

והמחמיר יחמיר , א� במציאות אחרת מותר ג	 לגדולי	, כ זה מתכוו� ולא מקלקל"וא, את זה לסגולהבמציאות שזה נעשה לתינוקות שיאכלו 

  .לעצמו ולא לאחרי�

  

  .אלא רק בפיו כשאוכל, כאשר לא שובר במקו	 האותיות בידו ל מרבבהכדעת הדגו א� בכתב אחר אפשר להקל בזה – משנה ברורה

  .אבל לחתו� בי� האותיות מותר, ולהחמיר שלא יחתו� בסכי� את האותיות ממש, ילה בפיופסק כמשנה ברורה להקל כששובר דר� אכ – כ"שש

וא	 , א� המחמיר לעשות זאת בפיו תבוא עליו ברכה, ב"כתב שמעיקר הדי� מותר ג	 לחתו� את האותיות בסכי� וכיו –) לח, ד"ח( יביע אומר

  .ודאי שמותר) כמו הביסקויט או השוקולד(נעשה בגו� העיסה 

  

  ?הא� מותר לפתוח ולסגור אותה בשבת, לת של ארו� קודש או ספר שבפתיחתו מתחברות שתי חלקי אותיות ונהיות אחתד

  .אסרו את הדבר – מג� אברה�, לבוש

ה "כי זה כמו דלת הנסגרת שאי� בה משו	 בני� וסתירה וה, ואי� כא� לא מוחק ולא כותב, מותר – אליה רבה ועוד, פרישה, ז"ט, א בתשובה"רמ

  .כא� שאי� בה די� מחיקה וכתיבה

 .א כתב שראוי להחמיר"והחזו, פסק כמשנה ברורה) ב"ח ס"פכ(כ "השש .נכו� להחמיר כשיש ספר אחרא� , המנהג להקל – משנה ברורה

ומנהג כל ישראל , אבל אי� הלכה כ�, כ אסור"א החמיר כי הוא סובר שפסיק רישיה בתרי דרבנ� ג"כי החזו, כתב להקל בזה) קכ' ס( ובלוית ח�

  .להקל בזה

  

  :אותיות שהיו כתובות כבר ואד� מקרב אות� אחת לשניה

  .ב"פ המ"וכ, ואסור להסיר	 שהוא כעי� מוחק, כתב שאי� שאסור לחבר אותיות של כס� לפרוכת שהוא כעי� כותב – א"מג

  .מ החמיר בזה"מ, פ שכתב שתלית אותיות לא נחשבת ככתיבה"אע – חיי אד�

, אבל להעמיד אחת ליד השניה בלא חיבור, זה רק כשמחבר אותיות שלא יזוזו ממקומ	, א"מה שהחמיר המג –) קלה' א ס"ח ח"וא( אגרות משה

  .מותר

לבי� , ובזה יש מחלוקת אות שלמהמחלק בי� אותיות הכתובות על חודי דפי הספר שבשעה שהספר פתוח אי� שו	  –) ז הערה סד"פט( כ"שש

  .י סגירת הדלת מצטרפות למילה"לכ� יש היתר גמור בארו� קודש שבכל צד יש אותיות שלמות וע. למילה מקרה שמצר� אותיות שלמות

  

  'סעי� ד

וג	 לא ישרטט באצבעו כמו אותיות בשבת באפר נגוב או , צרי� להיזהר שלא לכתוב במשקי	 שעל השולח� – בש� אור זרוע תרומת הדש�

  .מותר, עי� כתיבת אותיותאבל לרמוז באצבעו להוליכו באויר כ, במשקי	

  )פטור, וא	 כתב כ�, וזהו איסור דרבנ�( .שיש להיזהר שלא לכתוב באצבעו במשקי	 על השולח� או באפר, פסק כתרומת הדש� – מחבר

מי	 ה שאסור לרשו	 כמי� אותיות על חלו� זכוכית שיש בו אדי "וה. כ אסור"ג, אפילו א	 כתב במשקי	 על דבר שלא מתקיי	 – משנה ברורה

  .מחמת הקור

ה א	 רוש	 באצבעו סת	 על "ולכ� ה, שכתיבה באויר לא משאירה רוש	, ז את הטע	 בזה"וכתב הט .מותר לרשו	 באויר כמי� אותיות – א"רמ

  .כי אי� רישומו ניכר כלל, שזה מותר, ד� מנוגב צורת אותיות

  

  ב"שמובאים במ דינים כלליים נוספים בדיני כותב בשבת

אבל כתב , )'קל� וכד, נייר, עור(ועל גבי דבר העומד ) כלי עופרת, קומוס, סקרא, דיו(ה קיי	 כאשר כותב בדבר העומד חיוב כתיב – ב"מ  .א

 .פטור אבל אסור מדרבנ�, )משקי	 או מי פירות(או בדבר שלא עומד ) עלי ירקות(על דבר שלא עומד 
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הרי זה , פ שהכתב יעבור לאחר זמ�"ואע, מפני שהוא עור, ייבהכותב על בשרו בדיו ח – �"פ הרמב"ב ע"מ :כתיבה על עור בשרו בשבת  .ב

רוש	 על העור , חייב, קורע על העור כתבנית כתב. כי אי� זו דר� כתיבה, אבל המשרט על בשרו צורת כתב פטור. דומה לכתב שנמחק

  ].ויש חילוקי גרסאות בזה[פטור , כתבנית כתב

אבל א	 העביר , ג סקרא"ג דיו או סקרא ע"וכל זה כשזה היה דיו ע, אהנו מעשיו כי לא, פטור – ב"מ :כותב על גבי כתב שכתוב כבר  .ג

כי , ג דיו פטור"וסקרא ע. שזהו כתב טוב יותר, אחת משו	 כותב ואחת משו	 מוחק את הכתב היש�, חייב שתי	, ג סקרא"דיו ע

  .מקלקל הוא

מ איסור תורה יש אפילו "מ. פטור, אות אחת שגדולה כשתי	 ואפילו כתב, אינו חייב עד שיכתוב שתי אותיות – ב"מ: כתיבת אות אחת  .ד

  .באות אחת

, שכמו שהכותב אות אחת והשלי	 את הספר, ומסתבר לומר. כי אהני מעשיו, חייב – ב"מ :כתיבת אות אחת שמשלימה את הספר

  .כ חייב"ג, כ� ג	 א	 ארע שצרי� למחוק אות אחת והשלי	 בכ� את הספר, חייב

  .חייב, א	 צרי� לזה – ב"מ :ני�"ת ונעשה שתי זי"כגו� שחילק גג החי, שתי�מגיה אות לעשותה ל

. 'אא'כגו� , חייב ג	 א	 כתב אותיות שאינ	 מילה – ש"רא, �"רי, ב"רע, רבנו ירוח�, י"רש :הא� חייב כשכתב שתי אותיות שוות  .ה

 .פטור', אא'אבל א	 לא נעשה בזה מילה כגו� ', דד'או ' גג'כגו� , רק א	 נעשה מזה מילה חייב – �"רמב. ב"פ המ"וכ

אבל , וכ� איטר שכתב בימינו פטור, פטור, בפיו במרפקו ובאצילי ידיו, ברגלו, הכותב בשמאל או כלאחר יד – ב"מ :כתיבה ביד שמאל  .ו

  .ג"אסור מהתורה אפילו ברגלו וכה

  

  'סעי� ה

  .לפי שאי� זה דבר המתקיי�, רשו	 בציפור� על הספר כמו שרושמי	 לסימ�מותר ל – טור

  .אסור לרשו	 על הספר – ק"ל בש� סמ"רש

  .פסק את דברי הטור – מחבר

  

ח אסר "ומכח קושיה זו הב ?הרי רוש	 הוא כמו כותב, ושניי	 אסור, לחלק שרישו	 אחד מותר המחבר מדוע לא כתב, ז"הטו ח"ו הבוהקש

  .בי� על קל� קשה ובי� על קל� ר$ לרשו� בצפור�

שבמשכ� היו רושמי	 שני רישומי	 להכר במקו	 אחד שלא יתחלפו הקרשי	 וזהו לסימ� אחד ולכ� אסור מדרבנ� אפילו א	 לא , ז"הט ותר&

  .ומי	ריש' ואי� זה ב, אבל כא� כשמסמ� בצפור� כל סימ� בכל מקו	 הוא למשהו אחר המיוחד ולכ� מותר אפילו מדרבנ�, מתקיי	

ולכ� , ואסור רק מדרבנ�, כ שריטות בעלמא אינ� בכלל כותב"וא, לומר שהטור סובר שאי� הלכה כרבי יוסי, פ האליה רבה"ל תר& ע"והבאה

שפסקו שהכותב בשמאל , ש ורבנו ירוח� דלא כרבי יוסי"� והרא"הרמב, �"וכתב שזוהי ג� שיטת הרי. כשאינו מתקיי	 זה תרי דרבנ� ומותר

  .ובכנסת הגדולה כתב שלירא שמי� מ� הראוי שיחמיר בזה. וזוהי ג	 דעת המחבר, וזהו שלא כרבי יוסי, שולט בשתי ידיו פטור א	 לא

  

  .ד"כמו שכתוב בסו, אפילו באות אחתאבל כמי� אותיות ודאי אסור  – בש� הלבוש מג� אברה�

ק שהיו "אבל במקומו של הסמ, כי הוא קשה לא היה מתקיי	בזמ� הטור היו כותבי	 על הקל� וזה  – בש� אחיו ז"טל בש� חכמ� אחד ו"רש

  .והצפור� עושה רוש	 אסור, שהוא ר�כותבי	 על הנייר 

  .אסר לרשו	 בצפור� בי� על קל� קשה ובי� על נייר ר� – ח"ב

  

  'סעי� ו

  .)שבת עה". (חייב חטאת, המותח חוט תפירה בשבת: אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב" – גמרא

ומותח ראשי החוטי	 להדק את הבגד ולחבר  ,כי	שמוחוטי התפירות נ, ונתפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת, תפור ועומד בגד – י"רש

  .וחייב, זו היא תפירתו, אותו

  .כ אינו עומד"שאל, מה שחייב זה רק א	 קשרו בסופו – מרדכי

  .וזהו מצרכי התפירה וחייב חטאת, מכוו*שמותח החוט שרוצה לתפור בו כדי שלא יהיה , י"פרש אחרת מרש – �"רמב

  

אבל . שמדובר שעשה קשר לבסו� אפילו אינו של קיימא, ב"וכתב המ .אסור למותחו משו	 תופר, פסק כגמרא שחוט של תפירה שנפתח – מחבר

  .פטור אבל אסור, בלא קשר

  מג� אברה�

 .מחט שהתעקמה מעט אסור לפושטה .1

 .ג	 על התפירה וג	 על הקשירה, מתחייב פעמיי	, מאשל קיי תפירות ג	 קשר' א	 לאחר שתפר ב .2
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שעתיד , כי אי� זה תפירה של קיימא, דחה דברי הקרב� נתנאל – א"חזו. אסור – קרב� נתנאל :תחיבת סיכת בטחו� לסגור קרע או פתח בבגד

אבל , א"וב את סיכת הבטחו� כדברי החזופסק להתיר לתח –) 'ע' ו סע"פט( כ"שש. שאי� דר� תפירה במחט אלא בחוט, ועוד, להיפתח בכל  רגע

  .אלא פע	 אחת לחוש לדעת הקרב� נתנטל, כתב שלא לתחוב את הסיכה בבגד פעמי	

  

  'סעי� ז

, אסור למותחו בשבת, י החוט שמותחי	 אותו ומתהדק"אות	 שמהדקי	 הבגדי	 סביב זרועותיה	 ע – )ק"סמ( מ בש� רבנו פר&"מרדכי והגה

  .רחבי	 קצת ומתוקני	 בתפירה בעיגול, בה	כ יהיו הנקבי	 שהחוט "אא

אבל א	 יש נקבי	 מותר כי אינו רוצה בהידוקו אלא בשעה , מה לי תפירה עולמית, רה ליו	 אחדכי מה לי תפי, כ אסר תפירה"ג – שבלי הקלט

  .ולכ� אי� בזה משו	 תופר, שלובשו ובשעה שפושטו מרפה אותו

דוקא תפירה אסור שעיקר תיקונו לתפור בלא פרוד ועכשיו כשמותח החוט נחשב כתופר  – דרכי משה בש� מרדכי בש� הרב אליעזר הלוי

  .ולכ� מותר לנשי	 למתוח החוט סביב זרועותיה	 ואפילו קושרתו קשר שאינו של קיימא, מעיקרא

  .פסק כרבנו פר* – מחבר

  .לעול	 אסור להדק� בשבת, א	 נמל� לפעמי	 להניחה כ� – מג� אברה�

  

  )טיטולי� בשבת(של קיימא תפירה שאינה 

  .מותר ואי� להקל בפני ע	 האר* – �"ה בש� רשב"ראבי, רבנו יואל. א"אסור לנתק� לדעת ריב – מרדכי :זוג של מנעלי� שמדבקי� הרצעני�

חילוק בי�  כי בתפירה אי�(ג שהתפירה לא של קיימא "אסור לנתק או לחתו� זוג של מנעלי	 התפורי	 יחד כדר� שהאומני	 עושי	 אע – א"רמ

  .ואי� להתיר בפני ע	 האר*, ויש מתירי	 כשאינה של קיימא, )קיימא ללא קיימא

ואילו כא� הסכי	 למחבר שפסק כרבנו פר* ושבלי , ג שמעיקר הדי� תפירה שאינה של קיימא מותרת"שיז ס' שפסק בס, א"ויש להקשות על הרמ

  ?הלקט שתפירה ליו	 אחד דינה כתפירה לעול	

ויש לחלק בי� התופר תפירה שאינה של קיימא , שיש לאסור תפירה ליו	 אחד כמו תפירה לעול	 וכמו שפסק כא�, א"לדוד והחזוותרצו התהילה 

  .שזה מותר לא בפני ע	 האר*, ג"שיז ס' לקורע קריעה שאינה של קיימא שעל זה מדובר בס, שזה אסור

  .וא� המחבר לא מחייב בזה אלא רק אוסר אבל פטור, רה שאינה של קיימאא מתיר לחלוטי� תפי"הבי� שהרמ –) פרק טו הערה רט ורכד( כ"שש

ולכאורה , אלא עתידה להיפתח באותו יו	 ובטיטול זו הדבקה שלא עתידה להתקיי	, הדבקה היא תולדה של תפירה :הדבקה של טיטול בשבת

במיוחד , חיוב בתפירה שאינה של קיימא �סור ואאול	 יש מפוסקי שדורנו שנקטו להקל בזה אפילו א	 יש אי, ל"תלוי הדבר בשיטות הנ

מ צרי� שלפני שבת יפתח את "ומ. ע"י כפתורי	 וקרסי	 שמותר לכו"והרי זה כתפירה ע, פעמית�בטיטולי	 המצויי	 שההדבקה היא רב

  .ע מותר"לכו, ולא ע	 הדבקה' י סקוצ"וא	 הטיטול מודבק ע). א"פ' כ פרק טו ס"שש(ההדבקה הראשונית 

  

  'סעי� ח

מתירי	 בית הצוואר : איתיביה רב חנ� בר רב חסדא לרב חסדא. בשבת) לכר(לבי סדיא ) מוכי� שנפלו(רב חסדא שרא לאהדורי אודרא " – גמרא

חדשי	 (הא בחדתי : לא קשיא? ואי� צרי� לומר בשבת, ט"ואי� נותני	 את המוכי� לא לתו� הכר ולא לתו� הכסת ביו, בשבת אבל לא פותחי	

אי� נותני	 את המוכי� : תניא נמי הכי). מותר, שהיו בו ובא להחזיר	 לכר(הא בעתיקי , )כי עכשיו עושה כלי חדש, מעול	 אסור לתתשלא היו בו 

  ".ט"ואי� צרי� לומר ביו, מחזירי	 אות� בשבת, נשרו. ואי� צרי� לומר בשבת, ט"לא לתו� הכר ולא לתו� הכסת ביו

  .א והאור זרוע והמאירי"� והריטב"וכ� כתבו הר .מפני שעכשיו כשנות� אות� עושה כלי ,היא י	הסיבה שאסור לתת בכר מוכי� חדש – י"רש

  .כתב שהסיבה היא גזירה שמא יתפור – �"רמב

  

אבל , )ב"מ –ויזהר שלא יתפור , לאותו כסת שנפלו ממנו( מותר להחזיר	, שנפלו מ� הכסת) נוצות, כגו� צמר גפ�(שמוכי� , פסק כגמרא – מחבר

  ).י"רש(כי עכשיו עושה אות	 כלי , ליתנ	 בתחילה בכסת אסור

  

  'סעי� ט

אי� עימור : אביי אמר. חייב משו	 מעמר, )קיבו* מלח מבריכות אידוי ממי הי	(האי מא� דכני� מילחא ממלחתא : )רבה( אמר רבא" – גמרא

  :)שבת עג". (אלא בגידולי קרקע

  .הלכה כאביי – ש"רא, �"רמב

  .מדרבנ� ופטור אבל אסורוא מודה שקיבו* המלח מ ג	 ה"מ, שהלכה כאביי פ"אע – בית יוס�, טור

וכ� אסור לקב* , )פ שאינו מעמר כי זה רק בגידולי קרקע"אע( כי דומה למעמר, שאסור לקב* מלח ממשרפות המלח, וכאביי פסק כגמרא – מחבר

  .קרקע וחייב על זה כי זהו מלאכת מעמר גופהעצי	 ועשבי	 וכל דבר הגדל מ� ה, כגו� פרות וירקות, כל דבר ממקו	 גידולו

  .ולכ� פסק כאביי ורבא לעומת רבה, ה מעמר"כי רבא סבר כאביי שאי� דישה אלא בגידולי קרקע וה, הגירסא בגמרא היא רבה – עיר שוש�
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שמותר לקבצ	 יחד ואפילו ודאי , כגו� בבית, אבל א	 התפזר המלח או הפרות והירקות במקו	 אחר שאי� הוא מקו	 גידול	 – משנה ברורה

�כ "וכ, אלא יקח מעט מעט ויאכל, א	 מעמר הרבה ג	 בבית, ה שעדי� יש בעיה של טרחה ועובדי� דחול"שלה ס' ועיי� בס .איסור דרבנ� אי� כא

  .יז' חלק יד ס" אז נדברו"ת "בשו

  

  'סעי� י

  .הרי זה תולדת מעמר וחייב, התקבצו גו� אחדהמקב* דבלה ועשה ממנה עיגול או שנקב תאני	 והכניס החבל בה	 עד  – �"רמב

  .כיוצא בזה לוכ� כ, 	"פסק כרמב – מחבר

  .אבל א	 קבצ	 בבית לא, דוקא א	 קיב* ממקו	 שנפלו מ� האיל� – מג� אברה�

  .חייב א� א	 עושה כ� בבית – נשמת אד�

  .ו ולהשוותושלא שיי� בונה אלא כשמכוו� ליפות, ותר&? למה לא יתחייב מדי� בונה א"והקשה המג

  עכ

  'סעי� יא

  .שמקורו בתוספתא וכתב המגיד משנה. לא יחביצ	 בידו, פ שנותני	 שומשמי� ואגוזי	 לדבש"אע – �"רמב

  .	"פסק כרמב – מחבר

  

  'סעי� יב

אי הכי , )זורעצומח במי	 וחייב משו	 (וכי תימא משו	 דמקדח ? )חייב(ט "אלא זרע פשת� מ...זרק פשת� למי	 חייב: ...דאמר רבא"... – גמרא

הת	 ? נמי) כ מוציאי	 ריר ונדבקי	"עורות שלא מעובדי	 ג(שלחי	 , ה"א). בזרע פשת� ומדבקי אהדדי(הנ� אית להו רירי ? חיטי ושערי נמי

)�  :)זבחי	 צד". (קעביד לישה) בפשת

  .י מתערבי	 ונתלי� זה בזהכ, חייב משו	 לש, ב במי	"פסק את הגמרא שהנות� זרע של פשת� או זרע של שומשמי� וכיו – �"רמב

  .מפני שמתערבי	 ונתלי	 זה בזה, חייב משו	 לש, ב במי	"שהנות� זרע פשת� או שומשמי� וכיו, פ הגמרא"	 ע"פסק כרמב – מחבר

  

  'סעי� יג

  :)ביצה לב...". (אי� שוברי	 את החרס ואי� חותכי	 את הנייר לצלות בו מליח" – משנה

ושורי	 במי	 ומסדרי	 את הנייר על , ותכי	 קני	 או קש או שבלי	 או שוברי	 חרסי	 או חותכי	 ניירכשצולי	 דגי	 על האסכלא ח – י"רש

  .מפני שהמתכת מתחממת ושורפת את הדג, גב האסכלא

  .מפני שזהו תיקו� כלי, שאי� שוברי	 את החרס ואי� קורעי	 את הנייר, מכא� למד – �"רמב

  .מפני שהוא כמתק� כלי, ס ואי� קורעי	 הניירשאי� שוברי	 חר, 	"פסק כמשנה וכרמב – מחבר

  

ולמה , 	 שזה רק מדרבנ�"ומשמע מלשו� הרמב מדוע כתב שהקריעה היא אסורה משו	 מתק� כלי, מחבר	 וה"רמבע על ה"צש, )ז"במשצ( והקשה הפרי מגדי�

  ?ד בקורע נירות או עורות דבוקי	"י' עבקורע לא יתחייב משו	 איסור תורה כמו שכתב בס

לקורע ניירות דבוקי	 שה	 שני גופי	 , שיש לחלק בי� קריעת נייר שהוא גו� אחד וזהו איסור דרבנ�, ע הרב"ושו הנשמת אד�ל תרו& ראשו� והוא "א הבאהוהבי

�דחה זאת מכח הנשמת אד	 ו תרו* זהורצה לומר , כ קריעה"בירושלמי שבעור שיי� ג כי מוכח, ל תרו& זה"ודחה הבאה .וזהו איסור תורה כמו שהיה במשכ

  .הירושלמי הזה

שיש צור$ בכל הקרעי�  זה דוקא כשקורע נייר גדול לקרעי� קטני� לקינוח, שיי� לומר איסור תורה בקריעת נייר 	אא� ש, והמשנה ברורה בבאור הלכה תר&

לתק� את הבגד שהיה ארו� או מקולקל  אלא רק, ד מ� הצד באופ� שאי� תיקו� לחתיכה הקרועהאבל כשקורע חתיכה מהבג, וזה מביא תועלת לכל היריעה

  .ע"והשו 	"וזו סברת הרמב ,אלא הרי זה כמתק� כלי, בזה אי� מלאכת קורע מהתורה, בשפתו

וא� צרי$ לכל , הרי זה מדרבנ�, אז א� הנייר שחת$ אי� בו שימוש, וא� לא, א� הוא תיקו� גמור חייב משו� מכה בפטיש, מ תלוי הדבר באופ� התיקו�"ומ

  .הרי זה איסור מדרבנ� של מתק� כלי, וא� לא צרי$ לחתיכה שקרע, הרי זה איסור תורההקרעי� 

  .חייב בזה משו� מחת$, א� קורע במידה לא משנה לאיזה צור$, ומכל זה

  

  קריעת נייר טואלט בשבת

ואי� כא� , כי אינו צרי� לשני החלקי	, ע"אי� איסור תורה בקריעת נייר מגליל של נייר טואלט לכו – ע הרב"ודברי שו ל"ל הנ"פ חידוש הבאה"ע

�כי התירו איסורי דרבנ� משו	 כבוד , וא	 אי� לו נייר חתו� מותר לו לקרוע. כאשר לא קורע במידה, אלא רק איסור דרבנ� של קורע, תיקו

  .הוי תרי דרבנ�, הבריות

וא	 לא היה נייר . מקו	 הניקוב ובי� שלא במקו	 הניקובואסר לקרוע נייר טואלט בי� בל "לא סמ� על חידושו של הבאה –) טז' ג סע"פכ( כ"שש

�  .וישתדל לקרוע דוקא שלא במקו	 הניקוב, שיחזיק את הנייר במרפק אחד ובמרפקו השני יקרענו, יש להקל לקרוע כלאחר יד, חתו� מוכ

  

  פתיחת אגרת חתומהבדי� 
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ולכ�  .שלכ� קרעו כדי שיפתח, ופתיחתו זהו תיקונו, מ לתק�"קלקל עקריעת נייר הוא כמ – )כ"שז ס' ס(מג� אברה� , ספר הזכרונות, פרי חדש

  .ואפילו לומר לגוי אסור א	 לא לצור� גדול .אפילו לרבי שמעו� הפוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה אסור לפתוח אגרת חתומה מהתורה

כי הוא לא מתק� כלו	 , ואסורה רק מדרבנ�, לגופהקריעה היא מלאכה שאינה צריכה ש, י גוי"התיר לקרוע עו, חלק על הפרי חדש – חכ� צבי

  .כי הוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, 	 יהיה חייב"ולכאורה לפי זה לדעת הרמב. בגו� הנייר

כ "משא, והתיקו� הוא מצד אחר, אופ� מוחלטכי את הנייר הוא מקלקל ב, א	 פתח אגרת חתומה) 	"א� לרמב(ע פטור "לכו – נשמת אד�

  .שבקריעה עצמה הוא משכ� כעסו או כאבו ובזה חייב, בקריעה על מתו או בחמתו

וכשקורע כדי , ותיקונו הוא שיוכל לקוראו, כי עיקר תיקו� אגרת שעומד לקרותו, לא הבי� את סברת הנשמת אד	 והחכ	 צבי – באור הלכה

  .זוהי מלאכה שצריכה לגופה וחייב עליה, לקורתו

ש	 בודאי זוהי מלאכה שאינה , ]כגו� מעטפה[ אול	 א	 סגורה האגרת בתו� נייר אחר שאותו צרי� לקרוע. ה חייב עליהולכ� פתיחת אגרת חתומ

ה ג	 בזה יהיה "ה, כ חייב"מ לבנות במקו	 אחר ג"י שסותר ע"אמנ	 לפי רש. י גוי במקו	 צור� משו	 שבות דשבות"צריכה לגופה ומותר ע

  .וג	 בזה יהיה חייב, שקורע כדי לתק� במקו	 אחר, חייב

וא� יבי� ויפתח מותר , שלכתחילה יעשה כעצת האגודה שיאמר לגוי איני יכול לקרותו כל זמ� שאינו פתוח, ב"ל ובמ"ולהלכה הכריע הבאה

  .ובפרט א� מונח בתו$ נייר אחר, י אמירה לגוי כדברי הנשמת אד�"ובדיעבד מותר לפתוח ע. לקרוא

  

  'סעי� יד

וכ� המפרק ניירות דבוקי	 או עורות דבוקי	 ולא . ופר וחייבהרי זה תולדת ת, ב"של סופרי	 וכיואו עורות בקול�  המדבק ניירות – �"רמב

  .הרי זה תולדת קורע וחייב, התכוו� לקלקל בלבד

  .	"פסק את כל לשו� הרמב – מחבר

לגבי חיבור . [כ ש	 תופר עליו"ג, י דבק"ע* לע* ע ה כשמדבק"ה, ולכ�. י דבק"וכ� ע, שתופר עניינו חיבור שני דברי	 לאחד, הסביר – ל"באה

  ] מ לתק� חייב משו	 סותר"וא	 מפרק ע* תקוע ע, ש	 כתוב שחייב משו	 בונה, ט"שיג ס' עיי� ס, במסמר

  .כי נעשה ממילא, מותר לפתח�, י שעוה או בשעת הקשירה"א	 נדבקו הדפי	 אחד לשני ע – מג� אברה�

  .שזהו תיקו� גמור, י גוי אסור"ואפילו ע, חייב על זה, חדש דפי	 של הספרי	 שלא נחתכו מבעוד יו	לקרוע מ – ג"משנה ברורה בש� פמ

  

, מ לתפור"קורע חייב ג	 כשזה לא ע – � והמחבר"פ הרמב"ל ע"באה .מ לתפור"פוטר בכל קריעה שהיא לא ע – א"ריטב ?על איזה קורע חייבי�

ולכ� , כי מתק� את הבגד בקריעתו, מ לתפור"פ שלא ע"אע, חייב משו	 קורע, צוואר בשבתולכ� הפותח בית . חייב, מ לתק�"אלא כל שהוא ע

י ועוד ראשוני� "פ שרש"ואע. א יחידאה הוא"ודברי הריטב, א ובנשמת אד	"כ ג	 רעק"וכ, שכ� מוכח מכל האחרוני	, ל"וכתב הבאה. חייב

י הקריעה "כי ה	 מחייבי	 רק כשיש איזשהו תיקו� ע, אי� זה קשה, כתבו שהפותח בית צואר בשבת חייב משו� מכה בפטיש ולא משו� קורע

�  כעי� שהיה במשכ

  

, ולא תיקו� כלי, כי מיד זורק אות	 ואי� כא� יצירת כלי, מותר להפריד –) 'ל' שיד סע' ס( ילקוט יוס�: הפרדת גביעי� של מוצרי חלב מחוברי�

  .אסור משו	 מכה בפטיש –) יד' טז סע' ג ס"ח(מנוחת אהבה . והמחמיר תבוא עליו ברכה


