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 השהייה והחזרה –סימן רנג' 
 

 השהיית קדירה –סעיף א' 

 שבת לו, ב

יגרוף, או עד שיתן את לא יתן עד ש -תבשיל. בגפת ובעצים נותנים עליה -שבת )לו:( "כירה שהסיקוה בקש ובגבבא  משנה

האפר. בית שמאי אומרים, חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים, חמין ותבשיל. בית שמאי אומרים, נוטלין אבל לא מחזירין 

 ובית הלל אומרים, אף מחזירין" 

חנניה היא.  -פי שאינו גרוף ואינו קטום, ומני  משהין אף על -א, אבל לשהות לא יחזיר הו -ו: האי לא יתן "איבעיא לה גמרא

על גבי כירה, אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום; או דילמא:  מותר לשהותו -דתניא, חנניה אומר: כל שהוא כמאכל בן דרוסאי 

 החזיר."לכל שכן לא, ו -אין, אי לא  -לשהות תנן, ואי גרוף וקטום 

 שבת לז ,ב

"אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן: כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה תבשיל שבישל כל צורכו וחמין שהוחמו 

כל צורכן ואפילו מצטמק ויפה לו. אמר ליה ההוא מדרבנן לרב שמואל בר יהודה: הא רב ושמואל דאמרי תרווייהו. מצטמק ויפה 

 -ינא לך אמר ליה: אטו לית אנא ידע דאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: מצטמק ויפה לו אסור! כי קאמ -לו אסור! 

עביד נ -מואל, אנן בידו כרב ושע -לרבי יוחנן קאמינא. אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי: אתון דמקרביתו לרב ושמואל 

מצטמק ורע  -מלתא: כל דאית ביה מיחא דמותר. כללא  -ורע לו  קאסור, מצטמ -אמר רב נחמן: מצטמק ויפה לו כרבי יוחנן..

רא, אבל לית ביה דאית ביה בש -לו, לבר מתבשיל דליפתא, דאף על גב דאית ביה מיחא מצטמק ויפה לו הוא. והני מילי 

מצטמק  -ורחין צטמק ורע לו הוא. וכי אית ביה בשרא נמי לא אמרן אלא דלא קבעי לה לאורחין, אבל קבעי לה לאמ -בשרא 

 מצטמק ורע להן." -ורע לו. לפדא דייסא ותמרי 

 מגמרות אלו אנו למדים כמה כללים שכו"ע מסכימים עליהם, בין חנניה בין חכמים.

 תבשיל שהוא 'בשיל ולא בשיל' )התחיל להתבשל ולא הגיע למאב"ד( אסור להשהותו על כירה שאינה גרו"ק. .א

 ורע לו מותר להשהות אפי' על כירה שאינה גרו"ק ואפי' התבשיל צונן.תבשיל שבושל כל צורכו והוא מצטמק  .ב
 מח' חנניה וחכמים:

הבעיה שיכולה להיות בהשהייה זה 'שמא יחתה' בגחלים שחז"ל גזרו במצבים מסויימים שיהיה אסור להשהות 
 וחנניה וחכמים נחלקו ממתי יש חשש חיתוי בגחלים.

 .ובכל השאר יש חשש חיתוי מותר להשהות רק מצטמק ורע לו –חכמים 
 .וכל השאר יש חשש חיתוי מותר להשהות כל מאכל ממאב"ד והלאה כלומר אפי' מצטמק ויפה לו –חנניה 

 הגדרות הבישולים ע"פ מח' חנניה וחכמים.

 )דבר מבושל שאפשר להשהותו( בשיל .1

 )חכמים( תבשיל שנתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו. –רי"ף, רמב"ם  .א

 )חנניה( לו. ממאכל בן דורסאי ואפי' מצטמק וטובכל תבשיל שהוא  –תוס' , רב האי גאון, רשב"א  .ב

 בשיל ולא בשיל  .2

  חכמים() בין תבשיל חי לגמרי שהתחיל להתבשל ועד נתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו.  –רי"ף , רמב"ם  .א

  חנניה() מאכל בן דורסאי. בין תבשיל חי לגמרי שבתחיל בישולו ועד –תוס', רב האי גאון, רשב"א  .ב
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 ה או כחכמים?הלכה כחנני

הלכה כחכמים ואסור להשהות אפי' מאב"ד שמצטמק וטוב לו. ההיתר היחיד הוא  –רי"ף , רמב"ם, שאילתות  .א
גרו"ק. מותר להשהות כל מאכל על כירה גרו"ק, או  כירה שאינהבמצטמק ורע לו שמותר להשהות אפי' ב

 שהוסקה בגפת ובעצים.

ה גרו"ק אפי קיימ"ל שהלכה כחנניה ולכן מותר להשהות ע"ג כירה שאינ – , רשב"א, ר"חתוס', רב האי גאון .ב
 להשהות בשיל ולא בשיל. אסורמאכל שמצטמק וטוב לו. 

מפני שישראל אדוקים במצוות עונג שבת ולא ישמעו לנו להחמיר, "עקרונית פסק כשיטת רי"ף אך סיים  –רא"ש  .ג
 ."במנהגם שנהגו כחנניה על כן יש להניח להם

לשיטתו מאכל שמצטמק הלכה כחנניה שמותר להשהות תבשיל לאחר מאב"ד אפי' שאינו גרו"ק אך גם  –רז"ה   .ד
 ויפה לו אסור, בנתבשל כל צרכו מח' והלכה כמקלים שמותר להשהות אפי' במצטמק ויפה לו.

 בהקדמה(.כל הסוגיה פה היא בהטמנה )דעת רש"י תורחב בסימן רנז'  –רש"י  .ה

 כיוון שהביא סתם וי"א והלכה כסתם. 1פסק כרי"ף וסיעתו שו"ע
כירה שהיא עשויה כקדירה ושופתין על פיה קדירה למעלה, ויש בה מקום שפיתת שתי קדירות, אם הוסקה בגפת שהוא 

צרכו והוא מצטמק , אלא אם כן נתבשל כל 2אסור ליתן עליה תבשיל מבעוד יום להשהותו עליהפסולת של זיתים או בעצים, 
ויש אומרים שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי )פירוש שם אדם ....דליכא למיחש שמא יחתה )פירוש הולך וחסר( ורע לו,

 .שהיה אוכל מאכלו שלא נתבשל כל צרכו(, או שנתבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו, מותר להשהותו על גבי כירה
 הגה: ונהגו להקל כסברא האחרונה. - כתוס' וסיעתופסק כשיטת הי"א דהיינו א מ"ר

 הלכה כחנניה שכן המנהג. –הרב עובדיה 

 הגדרת מצטמק ויפה ומצטמק ורע לו.

 שם

ו, לבר מתבשיל דליפתא, דאף על גב דאית ביה מיחא מצטמק ויפה לו הוא. מצטמק ורע ל -כללא דמלתא: כל דאית ביה מיחא 

מצטמק ורע לו הוא. וכי אית ביה בשרא נמי לא אמרן אלא דלא קבעי לה  -שרא דאית ביה בשרא, אבל לית ביה ב -והני מילי 

 הן."מצטמק ורע ל -צטמק ורע לו. לפדא דייסא ותמרי מ -לאורחין, אבל קבעי לה לאורחין 

ש'כל דבר  לו היא סובייקטיבית לאדם לכן כותבהגדרת מצטמק ורע לו וכן מצטמק ויפה  – , ובבה"ל(ס"ק ח')משנ"ב 
 שהאדם מתעצב כיבש מצטמק ורע לו"

יש אפשרות להבין ברש"י שמדובר על הגדרה אובייקטיבית שהגדירו חז"ל ופירוט הדברים בגמרא בא  – )לענ"ד( רש"י
 לפרט מה נקרא מצטמק ורע לו ומה מצטמק ויפה לו.

 

 קדרה חייתא

 שבת יח, ב

 -רב שבת עם חשיכה בתנורא מאי טעמא עשרי לאנוחה  -חייתא  "והשתא דאמר מר: גזירה שמא יחתה בגחלים, האי קדרה

סיר. ואי שדא א -שיל ולא בשיל שפיר דמי, ב -כיון דלא חזי לאורתא אסוחי מסח דעתיה מיניה, ולא אתי לחתויי גחלים. ובשיל 

 שפיר דמי." -ביה גרמא חייא 

ולא רוצה אותה עכשיו ולכן אולי יש להקל  היינו קדירה של דבר חי לגמרי אך האדם שם אותה למחר –קדרה חייתא 
 כאן יותר כיוון שמסיח דעתו ממנה לגמרי.

 

 טעם ההיתר

 ולכן הותר. מסיח דעתו ממנהכיוון שדעתו של אדם על הקדרה הזאת למחר  –רש"י  .א

 טכנית הקדרה לא יכולה להתבשל לערב אלא רק לבוקר ולכן מותר. -תוס'   .ב

 .3יתבשל למחר. )וכ"פ בכלבו(הכריע שצריך שטכנית לא  –ב"י 

  

                                                           
 כתב דכל מה שהוא בא לפסוק כאן זה לאלו שאין להם מנהג.נראה ששו"ע מסכים עם שיטת הרא"ש 'בהנח להם' שכן בהקדמתו לב"י כבר  1

 הוא הדין שאם הניחה מבעוד יום, שצריך לסלק עם חשכה. – ב"משנ 2

 לכן צריך שיהיה שם בשר ולא רק ירקות שהירקות לבד וודאי יתבשלו עד הערב. 3
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 פסיקת הלכה

קדרה חייתא רק בתבשיל חי לגמרי, אם הגיע לי"ס כבר שמתחיל להבשל חשיב  –רי"ף, תוס' ורוב הראשונים  .א
 בשיל ולא בשיל ואסור.

 כל דין קדירה חייתא שייך רק בתנור שחומו רב אך בכירה לא שייך )לשאר הראשונים שייך גם בכירה( –מרדכי  .ב

 פסק כרי"ף וסיעתו שו"ע

 קדרה חיה שתהיה ראויה במשך הלילה
א תהיה ראויה לסעודה אך תהיה ראויה במשך הלילה, אם אין דרך העולם לסעוד בשעה קדרה חיה של - ביה"ל

 שיהיה המאכל ראוי לאכילה מותר לשהותה.
 

 גרמא חייאביה שדא 

 שם

 שפיר דמי." -ואי שדא ביה גרמא חייא "

משהה קדירה שאסור להשהותה אם זורק לשם 'אבר חי' חשיב כמו קדרה חייתא שמותר.   בגמרא הובא היתר שאם
 השאלה מהי הגדרת אבר חי?

כיוון שכך לא יהיה מוכן ללילה ולא  בבשרכתב דההיתר הוא רק כזורק 'אבר חי' היינו רק  – (ה"ח )פ"ג רמב"ם .א
 יבוא לחתות.

מותר כיוון שהצורך פה הוא בפעולה שהאדם מוכיח שמסיח דעתו  אפי' בירקכותב ד –רמב"ם בפירוש המשניות  .ב
 מהתבשיל ואע"פ שהירק יתבשל מהר ואפי' לערב מועיל.

 כמו איזה פירוש פוסקים?

כתב כאן 'אבר חי' בסתמא אך באמת כוונת הרמב"ם כמו שיטתו בפירוש המשניות  – ר' יהושע נכד הרמב"ם .א
 .4שמועיל אפי' בירק

 שראוי להלכה להחמיר כמו שכתב בהלכות להתיר רק בבשר.כתב  – (ס"ק ב')ט"ז  .ב

 .אך בירק אסור בשר חיב ההיתר של הרמב"ם הוא רק – בב"יוכן משמע  (ס"ק ד')מג"א  .ג

 שיעור מאכל בו דרוסאי

  ."בישולו שליש"לסטים היה, ומבשל  – רש"י .א

חייב", משמע שמאב"ד  חצי בישול"הניח בשר על גבי גחלים... לא נצלה בו כגרוגרת אבל נתבשל כולו  – רמב"ם .ב
  5לקמן )רנד, ב( וכ"פ שו"ע הוא חצי בישול,

 .אפי' משליש בישול כתב שאפשר שיש להקל במקום הדחק  – (ס"ק לח')ב משנ"

 מצב האש

 ההיתר בגריפה וקטימה

 ירושלמי, תחילת פרק כירה

 עד שיגרוף כל צורכו.""הגורף עד שיגרוף כל צורכו. מן מה דתני הגורף צריך לחטט ביד הדא אמרה 

 צריך לחלק מתי יועיל גריפה וקטימה, לכו"ע בתנור לא יועיל לכאורה גרו"ק. התועלת היא רק בכופח וכירה.

 .אל מחוץ הכופח והכירההגחלים כל גריפה היינו שיגרוף את  –רמב"ם, רשב"א  .א

 .הכירהובתוך הכופח או צד אל הגריפה היינו שיגרוף הגחלים  –רז"ה, הסבר הר"ן  .ב

 מקשה הרשב"א איך מוסבר א"כ הירושלמי כאן שצריך לגרוף כל צורכו? –ש 
 .6כוונת הירושלמי שיגרוף את האיזור עליו הכירה תהיה מונחת לגמרי –ת' 

מר ויפה לו חיישינן אבל אם נתבשל קצת ולא נתבשל כל צורכו ואפילו נתבשל כל צורכו והוא מצט" – פסק כרמב"ם שו"ע
 אלא אם כן גרף דהיינו שהוציא ממנה כל הגחלים"שמא יחתה ואסור להשהותו עליה 

 

                                                           
 וכתב הרב קאפח שנכון לשנות כאן הגירסא גם ל'ירק' ולא כמו שכתוב אבר חי. 4

 בת.בשו"ע ביורה דעה פסק ששיעור בישול הור שליש בישול וזה סותר. והסבירו האחרונים שכאן החמיר בגדר מאב"ד שיהיה חצי בישול משום חומרת ש 5

 הרשב"א מקשה בנוסף עוד שאלה, לפי דין זה של הרז"ה לא מובן מדוע מחמירים באיסור לסמוך בהשהייה בכירה שאינה גרו"ק והרי זה יותר רחוק 6

 דבגרף וקטם יש היכר אך בלא גרו"ק אפי' בסמיכה אין היכר וחמירו בו יותר. –הר"ן מהאש מאשר המצב פה שגורף בתוך הכירה עצמה? והשיב 
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 קטימה

 ירושלמי, שבת פרק כירה.

 אפילו לא קטם כל צורכו.""והקוטם עד שיקטום כל צורכו? מן מה דתני מלבה עליה נעורת של פשתן הדא אמרה 

 בקטימה סגי בכל שהוא היינו שצריך לשים אפר על כל הגחלים אך אפי' קצת אפר. –ר"ן 

 "'או קטם דהיינו שכיסה הגחלים באפר למעט חומם" – שו"עוכפ
סיבת ההיתר בקטימה היא שהאדם ע"י הקטימה מגלה דעתו שלא רוצה בגחלים אע"פ שיש פוטנציאל של האש 

אפי' אם לאחר הקטימה הובערה בחזרה מותר להשהות עליה. )ועיין בגמ'  – (ס"ק ג') מג"אלחזור ולהידלק. לכן כתב 
 שבת לז, ב(

 השהייה בתנור גרו"ק

ה גחלים שמא שיש ב ימה כלל כיוון שיש גזירה אטו כירהמועיל גריפה וקטבתנור גרו"ק לא  – , רמב"ןרשב"א .א
לפי שיטה זאת אפי' אם סילקו את כל הגחלים לגמרי ואין שום  בנ"א יבואו ויאמרו שמותר גם להשהות עליה.

 ניצוצות אסור להשהות מטעם גזירה.

אש )בגריפה  מחדש מהניצוצות שנשאריםיכול להדליק כיוון שהבלו רב תמיד תנור גרו"ק אסור  –רמב"ם טור,  .ב
ולכן לא מסיח דעתו בתנור מה שאין  וקטימה א"א להוציא לגמרי את כל הגחלים עד שלא יישאר שם ניצוצות(

 כן בכירה וכופח שמסיח דעתו כיוון ששם לא תועיל ההבערה של הניצוצות שנשארו.

 ה והוציאו את כל הגחלים(.אם התנור גרו"ק מותר אפי' אם הוסק בגפת ועצים )במיד – רמ"ך .ג

מותר להשהות בתנור גרו"ק בתנאי שחומר הבעירה היה קש וגבבה אך בגפת ועצים אסור תמיד.  –אליה רבה  .ד
 וכך הבין גם את שיטת הרמב"ם. 

 וף וקטום""ותנור אפילו הוסק בקש וגבבא אסור אפילו לסמוך לו אפילו אם הוא גר –פסק כרמב"ם וכטור  שו"ע
כל זה מדובר בסתם השהייה אך נראה לומר שבדברים שמותר להשהות בהם בכירה שאינה גרופה וקטומה יהיה 

במאכל  ולרמ"איהיה מותר במצטמק ורע לו.  שו"עלמותר גם בתנור כגון קדירה חייתא. ולפי פסיקת הדין בכירה. 
 )וכ"כ בב"י(שהגיע למאב"ד.

 

 .השהייה בכופח

 שבת לח, ב

 בקש ובגבבא הרי זה ככיריים, בגפת ובעצים הרי הוא כתנור.""כופח שהסיקוהו 

אסור לסמוך בגפת ועצים ו לעניין סמיכה כופח דומה לתנורש השיטות לחומרא כאביי 2פסק כ – , רמב"םרי"ף .א
 אפי' גרו"ק ומותר לסמוך בקש וגבבא ואפי' שאינם גרו"ק.

מוך בקש וגבבא שאסור להשהות בגפת ועצים אפי' גרו"ק ומותר לס –דומה לתנור דין כופח וכרב אדא ש
 ואפי' שאינם גרו"ק. יוצא להלכה השוואה טוטאלית בכופח כמו דברי הגמרא.

בגפת ועצים שאסור אפי' אם גרוף וקטום. ודומה  –דין כופח דומה לתנור פסק כאביי לכן  –רשב"א בשיטת י"מ  .ב
 לתנור גו"ע, ולכירה בקו"ג. –רו"ק. יוצא השוואה טוטאלית בכופח קש וגבבא לגמרי שמותר אפי' אם לא גל

בגפת ועצים שלא גרוף וקטום שאסור להשהות בו. ודומה לכירה  –דין כופח דומה לתנור פסק כאביי לכן  –רמב"ן  .ג
גם בתנור וכופח מותר ההיתר בגרו"ק הוא תמידי לכן כל גרו"ק בקש וגבבא שלא גרוף וקטום שמותר להשהות.  –

 רי בין בגפת ועצים בין קש וגבבא.לגמ

 .פסק כרמב"ם וכרי"ף שו"ע

 

 השהייה בזמן הזה.

 כיריים של גז
מחשש חיתוי בגחלים שנובע מכך שהגחל הולך ודועך ואז יש רצון להגביר את  בשונה ידולי ציוןג –סיבות להיתר 

 חומו הגז לא הולך ודועך.
במשהו קיים אך אין חשש שיביא אש מבחוץ. המציאות של הגברת החשש בגחלים הוא חשש של חיתוי   אגרות משה

 אש בגז היא הבאת אש מבחוץ ועל זה לא גזרו חז"ל.
אולי נאמר שיש חשש חיתוי באש קיימת כיוון שיש לו רצון לתוספת באש ויש לאסור  –חוט השני  –סיבות לאיסור 

 גם בכיריים. 
 דאז חשיב קטום.של גז אא"כ שם טס של מתכת מעליה כתב הרב עובדיה לאסור בכיריים  – להלכה
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 .כיסוי כפתורים/כיריים של גז על האש הכי גבוהה
 לכאורה אין פה בכלל אופציה לחתות כי זה על המצב הכי גבוהה ואין לחשוש לחיתוי. –להיתר 

 ור כיוון.חכמים לא חילקו בגזרת אש בין דבר לדבר ולכן אפי' במצב כזה אס –לא פלוג רבנן  –לאיסור 

 .מטעם לא פלוג אגרות משה, והרב דוד יוסף מחמירים – להלכה

 . )כמו טוסטר(1כירה חשמלית עם מצב חום 
מתירים למדו זאת מדברי רע"א )במקום אחר( שמותר להשהות בתולדות האור הציץ אליעזר והרב צבי  –להיתר 

 לא יועיל אין פה אפשרות חיתוי אף פעם. לכן למדובגלל שזה כמו כירה גרופה, כיוון שההיתר בכירה גרופה שהחיתוי 
בשונה מגז שהוא  1גם למצב כמו שלנו יהיה מותר גם כאן בכירה חשמלית שאין אפשרות חיתוי אף פעם זה רק מצב 

 דינמי במהותו ואפשר להעלות ולהוריד את האש.
ן שאף פעם לא שייך בו מציאות חולק כיוון שאפשר לומר שרע"א התיר תולדות האור כיוו הרב אלישיב –לאיסור 

חיתוי. אבל בחשמל יש אפשרות חיתוי נכון שבכלי הזה עצמו אין חיתוי אבל בכלל המציאות של החשמל יש אופציית 
 חיתוי ולכן אולי גם כאן התכוון רע"א נאסור וגם כאן לא פלוג רבנן.

 סקים החמירו בזה ולכן נראה לאסור.רוב הפו –להלכה 

 פלטה 
כתב דפלטה לא מוגדרת כקטום כיוון שהטס של המתכת בנוי בתוכה וכך מבשלים בה ולולא טס זה  –הרב אלישיב 

 של המתכת לא היה אפשר לבשל ולכן לא מוגדר קטום. לכן צריך לשים עוד טס מתכת/נייר כסף עבה בינה לבין האוכל
  חשיב כקטומה. כתב דהטס של מתכת שמעל הפלטה עצמה  –הרב עובדיה 

 תנור 
 , ולחומרה יש לכסות את הכפתורים.האש מכוסה דינה כגו"ק ללא שום כיסוישמכיוון  – ילקו"י

 חשיב ככירה שאינה גו"ק, ולכן יש לכסות בנייר כסף עבה את גוף החימום.  -פ לדעת רוה"
 

 עבר ושהה או שכח ושהה

 שבת לח, א

מאי גזירתא? דאמר רב יהודה בר שמואל  7ת מהו?...שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשב -"בעו מיניה מרבי חייא בר אבא 

לא יאכל, והוא הדין  -יאכל, במזיד  -אמר רבי אבא אמר רב כהנא אמר רב: בתחילה היו אומרים המבשל בשבת, בשוגג 

ן או איבעיא להו: עבר ושהה מאי, מי קנסוהו רבנ.. חזרו וקנסו על השוכח. -חים אנו לשוכח. משרבו משהין במזיד ואומרים שכ

ולא אסר  -תא שמע, דאמר שמואל בר נתן אמר רבי חנינא: כשהלך רבי יוסי לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי כירה  -לא? 

 לא, לשבת הבאה." -לאותו שבת?  -ואסר להן. מאי לאו  -להן, ביצים מצומקות שנשתהו על גבי כירה 

עסקה  שהגמראי" הרי לכאורה זו בדיוק השאלה מא"איבעיא להו עבר ושהה  הגמראצריך להבין מה פירוש שאלת 
  .יה את גזרת חכמים לאסור אף בשוכחבה לעיל והביאה על

בעיא השנייה עוסקת בדין תבשיל שהתבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו, מכיוון שבעיא זו לא ה – רמב"ם"ף,רי .א
 .שו"עוכפהוכרעה יש להקל בדין דרבנן ושרי בשוכח תבשיל שהתבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו, 

 8הבעיא השנייה עוסקת בדין שוגג, דהיינו אומר מותר וקל דינו משוכח ולכן מותר. – ראב"ד .ב
הבעיא השנייה עוסקת בדין בני ביתו, דהיינו שאע"פ שלעיל פשטו לאיסור בשוכח ובמשהה במזיד, מכל  – רא"ש .ג

 .משנ"במקום יש לדון מה דין בני ביתו ופשטו לאיסור, וכ"פ 
  

                                                           
יש לפרש בעיא זו אף בתבשיל  ף"לרייש לפרש בעיא זו בתבשיל שלא התבשל אף כמאב"ד, שהרי אם התבשל כמאב"ד מותר לשהותו. י "רשלשיטת  7

 אב"ד, שהרי כל שלא התבשל כל צרכו אסור לשהותו.שהתבשל כמ

, שהרי אם מדובר בבעיא השנייה על שוכח, מדוע רבי יוסי אסר רק לשבת הבאה, אין חילוק בין שכחת שבת זו לבין ם"הרמבדוחה את פירוש  הראב"ד 8

 שכחת שבת הבאה.
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 9דיני החזרה –סעיף ב' 

  ו, בל משנה

או עד שיתן את האפר... בית שמאי  "כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל. בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף,

 אומרים, נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים, אף מחזירין."

לח:( "אמר רב ששת לדברי האומר מחזירין אפילו בשבת. ואף רבי אושעיא סבר: אף מחזירין אפילו בשבת דאמר  –)לח.  גמרא

עלנו לו קומקמוס של חמין מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה, רבי אושעיא: פעם אחת היינו עומדים לעילא מרבי חייא רבה, וה

 נוהו למקומו, ולא אמר לנו דבר." ומזגנו לו את הכוס והחזר

 שבת לח, ב )תנאי החזרה(

ב אמי: רבי אסור. אמר ר -: לא שנו אלא שעודן בידו, אבל הניחן על גבי קרקע אמר רבי תדאי"אמר רבי זריקא אמר רבי אבא 

: אפילו הניחה על גבי קרקע מותר. פליגי בה רב דימי אמר רבי יוחנןמיה הוא דעבד, אלא הכי אמר רבי חייא תדאי דעבד לגר

מר הניחן על ורב שמואל בר יהודה, ותרוייהו משמיה דרבי אלעזר אמרי. חד אמר עודן בידו מותר, על גבי קרקע אסור. וחד א

ת עודן בידו מותר לא אמרן אלא שדעתו להחזיר, אבל אין דעתו אמר חזקיה משמיה דאביי: הא דאמרגבי קרקע נמי מותר. 

משמיה דאביי הא דאמרת על  אמר חזקיהלהחזיר אסור. מכלל דעל גבי קרקע, אף על פי שדעתו להחזיר אסור. איכא דאמרי, 

אין דעתו להחזיר אף על פי שעתו להחזיר מותר. מכלל שבעודן בידו, גבי קרקע אסור לא אמרן אלא שאין דעתו להחזיר, אבל ד

מי, או כהניחן על גבי קרקע דמי( הניחן על גבי מטה מהו? בעי רב דכעודן בידו  -תלאן במקל מהו? )רש"י  בעי רבי ירמיה. מותר

 אשי פינן ממיחם למיחם מהו? תיקו."

 

 הטעם לאסור בהחזרה

ההשהייה הראשונית ועכשיו מחשש חיתוי בגחלים, ההגיון הוא שכאשר אדם עושה החזרה הוא מפסיק את  –ר"י  .א
 יבוא לחתות.

מחשש 'מחזי כמבשל' י"א שהחשש הוא מחזי כמבשל לאחרים שיראו אותו עושה פעולה שדומה  –ריטב"א, ר"ן  .ב
לבישול, וי"א שהחשש הוא 'מחזי כמבשל לעצמו שמתוך שמתרגל להחזיר תבשיל יבוא גם להחזיר תבשיל שלא 

 י דאורייתא )שיבוא לבשל ממש(שקרוב הדבר ליד –מבושל ולכן כתב הר"ן 

 

 תנאי החזרה
 תנאים. 3מהגמרא משמע 

 כירה גרו"ק. .1

 החזרה על גבה של הכירה ולא לתוכה. .2

 , הניחן בקרקע אסור.מותר עודן בידו –ר' תדאי  .3
  אפי' הניחן ע"ג קרקע מותר. –ר' יוחנן 

אפי'  עודן בידו ודעתו להחזיר מותר, אין דעתו להחזיר אסור ע"ג קרקע  - לישנא קמא –חזקיה )בדעת ר' תדאי( 
עודן בידו מותר, ע"ג קרקע אם דעתו להחזיר מותר אם אין דעתו  – לישנא בתראעודן בידו ודעתו להחזיר אסור. 

 להחזיר אסור.
הסתיים  – ו לאאם זה נקרא הנחה ע"ג קרקע אתלאו במקל וכו' השאלה המהותית היא ה –ספקות של רב ירמיה 

 בתיקו.
 ובספקות של רב ירמיה. 3המחלוקת היא כמי פוסקים בהגבלה  1,2כל הראשונים מסכימים על הגבלות 

 . ובספקות של רב ירמיה פוסקים לקולא10פוסקים כר' תדאי כמו שהוא בלי מחלקות האמוראים –רמב"ם  .א
 .וכפשו"ע

ואת הספקות של רב ירמיה לחומרא כיוון ש'קרוב פסקו כלישנא קמא בדעת חזקיה,  –רי"ףרא"ש, הגאונים,  .ב
 אמ"וכפר הדבר לידי דאורייתא'.

 פסק כדעת ר' יוחנן, שאפי' הניחן ע"ג קרקע מותר ואת הספקות של רב ירמיה לקולא. –תרומה  .ג

ל זמן שהיא ככירה שהיא גרופה וקטומה ונטל הקדירה מעליה אפילו בשבת, מותר להחזירה " – פסק כרמב"ם שו"ע
 ר.". הגה: ודעתו להחזירה; ודוקא על גבה, אבל לתוכה אסוולא הניחה על גבי קרקעהגה: ועודה בידו,  .רותחת

                                                           
 הדין כאן בחזרה בדבר שאין בו חשש בישול. דיני בישול בסימן שיח'. 9

 כך הובא גם בירושלמי שאין את מח' האמוראים בדעת ר' תדאי, והסביר המ"מ שהרמב"ם כדרכו פוסק ירושלמי. 10
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 נצטנן התבשיל
שאם נצטנן התבשיל לפחות מי"ס אסור  רותחת''כל זמן שהיא דייק משו"ע שכתב על הקדרה  – (ס"ק יט')מג"א 

בסימן שיח' סעיף ד'. אולם לדעת הרמ"א מותר  שו"ע מפסק וכן רואים 11יש בישול אחר בישול בלחלהחזיר כיוון ש
 .רמ"אלהחזיר צונן אפי' אם פחות מי"ס כל שלא נצטנן לגמרי וכ"כ 

 סיכום דעות הפוסקים
 ק הנחה על קרקע אוסרת ולא בעינן דעתו להחזיר, הנחה על ספסל אינה אוסרת.ר – שו"ע .א
 ק אם הקרה בידו ודעתו להחזיר מותר, הנחה על ספסל אוסרת.ר – רמ"א .ב
לעיקר הדין מותר אפילו כשהניח על הקרקע ודעתו להחזיר, ולכל הפחות יש להקל כשהקדרה בידו  – ביה"ל .ג

 .אפילו כשאין דעתו להחזיר
 

 רדין כופח ותנו

  ,בלח שם

ים, בגפת ובעצים זה ככירי כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא הרי ו."תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא יתן בין מתוכו בין מעל גבי

 הרי הוא כתנור."

בסעיף א' שאפי השהייה אסורה בתנור כיוון שיש בו ניצוצות ויכול להבעיר מחדש  הרמב"ם וכבר פסק שו"ע כדעת
 האש.
 עצים."ו"ובתנור, אסור להחזיר אפילו הוא גרוף וקטום; והוא הדין לכופח, אם הסיקו בגפת  – שו"ע

 

 מתי צריך תנאי החזרה?

הביא בשם הירושלמי, שכל החובה לתנאי ההחזה היא רק כאשר הסיר את הקדרה בער"ש ומחזיר בשבת.  –ר"ן  .א
 אך אם הקדרה שההתה כבר בשבת מותר להחזיר אפי' אם נתן ע"ג קרקע.

 אפי' אם שהה בשבת והסיר הקדרה חייב תנאי החזרה.  –רא"ש, רמב"ם, תוס'  .ב

ום, ולא החזירו עד שחשכה; אבל "ויש אומרים דכל זה אינו אסור רק כשנטלו מן הכירה מבעוד י -פסק מעיקר הדין כר"ן  רמ"א
סומכין עצמם ואם לקחו משם משחשכה, אפילו הניחו על גבי קרקע מותר )ר"ן(, וכן נוהגים להקל בתנורים שלנו שיש להם דין כירה, 

 .אם נצטנן, לכולי עלמא אסור . מיהועל דברי המקילין, וטוב להחמיר
 שיח' וכ"כ מג"א. כתב דלרמ"א אם נצטנן לגמרי יש בישול אחר בישול בלח כמו שראינו בסימן – (ס"ק יג')ט"ז 

 אם חום הכירה אינו יס"ב מותר להחזיר, ואין בכך חשש איסור. – משנ"ב
 

 החזרה מבעוד יום

 שם

 שבת."באפילו  -"אמר רב ששת: לדברי האומר מחזירין 

אסור להחזיר לכירה גרו"ק ולב"ה  –, ואפי' בשבת עצמה. לב"ש בער"שב"ה וב"ש נחלקו לגבי החזרה  –תוס'  .א
אך אם לא נתבשל  האיסור הוא בתבשיל שנתבשל כל צרכוש הרא"שהוסיף  מותר ובאינה גרו"ק גם לב"ה אסור.

 . 12כל צרכו מותר כיוון שאז אין חשש שמא יבוא להחזיר משחשכה כיוון שימצא מבשל ואנשים נזהרים בבישול

ב"ה וב"ש נחלקו רק בשבת, ומה שכתוב 'אפי' בשבת' הכוונה לחדש לנו שמותר אפי' אם נטל הקדרה  –רש"י, ר"ן  .ב
 בער"ש וודאי מותר. בשבת ביום ורוצה להחזיר ביום שלב"ה וב"ש אסור. אך

כל כך  "יש אומרים דכל שהוא סמוך לחשיכה, או סמוך לברכו שהוא קבלת שבת לדידן, )הגהות מרדכי(, אם הוא סמוך – רמ"א
מיר במקום שאם נצטנן הקדירה אי אפשר להרתיחה מבעוד יום, דינו כמו בשבת עצמו. ויש מקילין בזה, והמנהג להקל, אך טוב להח

 "שאין צורך כל כך.
 עקרונית פסק להקל כרש"י ור"ן אך כתב שטוב להחמיר במקום שאין צורך כ"כ.

 לדעת האוסרים האיסור הוא משחשכה ממש ולא משעה שאומרים ברכו שאז עדיין יום. – (ס"ק כו')מג"א 
 אם התבשיל לא נתבשל כל צרכו מותר להחזיר אף לדעת האוסרים )כמו שכתב הרא"ש( – (ס"ק עג')משנ"ב 

 

                                                           
 לגבי מה נקרא לח הובא בסעיף זה בב"י בשם ר' ירוחם שדבר שרובו רוטב אסור, משמע שאם רובו יבש מותר ועיין להרחבה בסימן שיח'. 11

 זרת אטו שמא יבוא להחזיר בשבת עצמה.אך אם נתבשל כל צרכו ואין חשש בישול יש ג 12
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 לאשסמיכה 

 , אלזשבת 

"שתי כירות המתאימות, אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה ואינה קטומה משהין על גבי גרופה וקטומה, ואין משהין על  

 שאינה גרופה ואינה קטומה."

אין ללמוד מכאן היתר החזרת קדרה סמוך לאש מבעו"י, משום שכאן יש את דופן הכירה שחוצצת  – תוספות  .א
 גו"ק, אך בעלמא שאין חציצה ייתכן שאסור.בין האש לכירה ה

 – ראיה 13.רמ"א מותר להחזיר קדרה סמוך לאש מבעו"י אע"פ שאין דבר חוצץ בין הקדרה לאש, וכ"פ –הגמ"ר  .ב
 לא גרע מבשרא אגומרי בפ"ק שמותר כאשר נצלה כמאב"ד מבעו"י ולא חיישינן כלל.

היד סולדת בו, שרי אפילו סמוך לחשיכה )הגמ"ר והגמי"י(. לאש, במקום ש"ודוקא על גבי כירה ממש, אבל לסמוך, אפילו  – רמ"א
בשבת, כמו  ובתנור אין חילוק בין להחזיר עליו או לסמוך אצלו; ודוקא במקום שהיד סולדת, אבל אין היד סולדת שם, שרי אפילו

 שיתבאר לקמן סי' שי"ח."

 הטמנה בחזרה 
 ." "ויש אומרים דאם הוציא מאכל מן התנור, אסור להניחו בכרים ובכסתות )הגה"מ פ"ז( – שו"ע

 ת הקדרהארותח, לכן אסור להחזיר  אין טומנים בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל ואפילו אם התבשיל -הסבר 
 אם ההטמנהאמנם  .ה על גבי כירה אינה קרויה הטמנהלהטמנה, ואין לומר שהיתה טמונה מבעו"י, מכיוון ששהיי

 ואין זה נחשב הטמנה. רמ"אאינה מוחלטת, כגון שפתוח מלמעלה שרי לדעת 
 

 חזרה מכירה לכירה

 ירושלמי שבת סוף פרק ד'

 "ומר רבי ירמיה כר"ש אפילו מכירה שהבלה ממועט לכירה שהבלה מרובה מותר."

  .ותר ליטול מכירה ולהחזיר לכירה אחרת אפילו אם הכירה השנייה חמה יותר מהראשונהמ – רמב"ם .א
סור להחזיר לכירה אחרת מכיוון שזה כנותן לכתחילה בשבת על גבי הכירה, וכתב שלמד זאת א – רבינו ירוחם .ב

 מהירושלמי.
תבשל כל להחזיר, ואפילו לכירה אחרת, אבל אם לא נ"ודוקא שהתבשיל מבושל כל צרכו )ב"י(, ואז מותר  –פסק כרמב"ם  רמ"א

 צרכו אסור, אפילו לאותה כירה )מיימוני פ"ג(."
 

 כיסוי האש ע"י קדרה ריקנית –סעיף ג 
להסיר ולהניח קדרה  לוירא פן יקדיח יותר אומר אני שיכוהמשכים בבוקר וראה שהקדיחה תבשילו " –מרדכי 

ריקנית על פי הכירה וה"ל כירה גרו"ק שהרי קדרה סותמת את פי הכירה ואז ישים הקדרה שהחמין בתוכה על גבי 
הקדרה ריקנית אבל יזהר שלא לשים קדרה חדשה עליה דנמצא מלבנה, ויזהר שלא ישים קדרתו על גבי קרקע דאי 

 מנח לה אארעא תו לא מצי לאהדורא"
 

 שווה לגרו"ק )קדרה ע"ג קדרה(. הנחת קדרה ריקנית ע"ג כירה  א.רדכי כמה כללים: יוצאים מהמ
 צריך תנאי החזרה. ג.הקדרה צריכה להיות ישנה כיוון שאם היא קדרה חדשה גורמת לליבוי האש ואסור.  ב.

קדירה ישנה ריקנית על פי  "המשכים בבוקר וראה שהקדיחה תבשילו, וירא פן יקדיח יותר, יכול להסיר ולהניח – שו"עוכפ
 "ל גבי קרקע, ושתהיה רותחת.הכירה ואז ישים הקדירה שהתבשיל בתוכה על גבי הקדירה ריקנית; ויזהר שלא ישים קדירתו ע

 ים להקל אף אם נתנה על גבי קרקע.וכבר נתבאר שנוהג"הגה: 

 סתירה בדברי השו"ע ויישובו
נה ח' התיר נתי -קדרה לאש, אך בסעיף ה' וכן בסימן שיח' סעי' ז'כאן שו"ע הצריך תנאי החזרה על מנת להחזיר את ה

 לכתחילה של פאנדי"ש )דבר היבש( וכן מצב של קדרה ע"ג קדרה ולא הצריך תנאי החזרה?

ן חילק בין תבשיל לח ליבש. בסעיף ג' מדבר על תבשיל לח ויש גזרה שמא יניחנו צונן ולכ – )סי' שיח ס"ק כו'(מג"א  .א
י החזרה לעומת סעיף ה' שם מדובר בפאנדיש שזה תבשיל יבש שאין בעיה כלל להניחו צונן ולכן הצריך שו"ע תנא

 אין גזרה כזו.

                                                           
 מציין שמחלוקת זו נאמרה דווקא באש שיס"ב, מכיוון שאם אין יס"ב פשוט שמותר אף בשבת עצמה י"ב 13
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בכך וניכר שרק מחממו ולכן לכו"ע מותר להניחו בסיר מחלק שפאנדיש שפסק בסעיף ה' אין דרך בישול  – דגמ"ר .ב
 החזרה.אך בסעיף ג' מדובר בקדרה שכן דרך לבשל בכך ולכן הצריך תנאי 

בסעיף ה' מדובר שהקדרה התחתונה מלאה בתבשיל ולכן הנתינה עליה אינה נחשבת כלל כנתינה על גבי  – פמ"ג .ג
כאן מדובר בקדרה ריקנית המונחת על גבי הכירה ועליה נותן את התבשיל, אולם כירה ומותר לתת אף לכתחילה. 

 להחזיר בלבד.משום כך דין הכירה ככירה גו"ק ואסור לתת עליה לכתחילה אלא 
 

 חימום תבשיל יבש קר ע"ג פלטה
האחרונים הספרדים ובניהם הרב עובדיה התירו החזרה של תבשיל יבש צונן ע"ג פלטה בשבת. דהפח שסובב את 
הפלטה הוא היכר )כיוון שהגוף חימום עצמו של הפלטה נמצא לא ישירות על הברזל( וכן שא"א להגביר חום הפלטה 

פלטה של שבת שכל מטרתה היא רק לחימום ולא לבישול ולכן אין דרך בישול בכך ויש  וגם ששמה של הפלטה היא
 להקל אף יותר מקדרה ע"ג קדרה.

 

 14נתינה לכתחילה באופן שידלק שעון שבת בהמשך
, כיוון שהבעיה היא בעצם פעולת ההחזרה שאז יש חשש של חיתוי/מחזי כמבשל אך כאשר אין בעיה מותר –משנ"ב 

 כרגע לא דולק כלום מותר.בפעולה כי 
מדובר במצב אסור ולכן אפי' שכרגע לא עשה איסור בשעה שידלק יהיה פה מצב אסור וחייב להוריד את  – חזו"א

התבשיל מהאש. ומביא לדבר ראיה אדם שם מאכל שלא בושל והגיע בשבת ל'בשיל ולא בשיל' חייב להסיר את זה כי 
 נה איך נעשתה ההנחה.המציאות בעייתית פה של שמא יחתה ולא מש

 

 הוספת מים חמים לקדרה רותחת -ד  סעיף

 שיטות הראשונים האוסרים

מים הניתנים אינה זהה הלפעמים רמת החום של כיוון ש, קדרה רותחתאסור לתת מים חמים לתוך  –רבינו יונה  .א
 לרמת החום של הקדרה ועלולים לבשל זה את זה.

 אין להטמין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. טעם האיסור הוא משום הטמנה, שהרי – רש"י .ב

ומגיסים  קדרה מערבביםמים הניתנים לה –טעם  .על גבי האשאסור לתת מים חמים לקדרה העומדת  –כל בו  .ג
 את התבשיל.

 

 שיטות הראשונים המתירים
ואין לחלק  ל דבר שהתבשל מבעו"י לא שייך בו בישולכ –טעם  מותר לתת מים חמים לתוך קדרה רותחת. – ר"ן .א

 בין מוצק לנוזל, משום כך אין בישול במים אלו.

לאסור לתת  רש"ילדחות את סברת  ב"ילא שייך דין הטמנה בדבר המתערב אחד בשני. לפי"ז, כתב  – תוספות .ב
 מים חמים לתוך הקדרה, כיוון שאין זו הטמנה.

אותם לתוך הקדירה  של מים חמין ונותנים"יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום  –פסק כר' יונה שו"ע
 בשבת כשהתבשיל מצטמק )וע"ל סי' שי"ח(."

 לפוסקים שאין בישול אחר בישול בלח לכאורה אמור להיות מותר מקרה זה.
הרמ"א לפי  אולם לדעת כיוון שלפעמים אין המים רותחים. כרבינו יונה שחשש לבישול, שו"עטעם  – (ס"ק לב') מג"א

שם התיר לתת סמוך למדורה דבר לח שלא נצטנן לגמרי כיוון שאין בו בישול. א"כ אם  טוסעיף שיח, בסי'  במה שכת
אמנם,  . משנ"בוכן נוהגים וכ"פ  רוצה לשפוך מים שלא נצטננו לגמרי אך אפי' פחות מי"ס לתוך קדרה רותחת מותר. 

 יש בה נוזל שאינו רותח.ראשון לקערה ש ש להחמיר בכך, ולכן לא יערה מכלישלכתחילה י משנ"בכתב 
שבנתינת המים לקדרה הכלבו וש לדברי לח גבי האש.לכתחילה לא יוסיף מים לקדרה בשעה שעומדת על  – שש"כ

 אם אין באפשרותו להסיר את הקדרה ולהחזירה רשאי לערות בנחת אף כשעומדת על גבי האש. אולם יש חשש מגיס.
  

  

                                                           
 ועיין להרחבה בסו"ס ה'. 14
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 הוספת מים על חמין בשבת
 בשאלה זו.האחרונים דנו 

כתב שמותר לשים שקית עם מים בתוך סיר החמין ואם יצטרך למים יכול לנקבם ובזה אין חשש שחום  –ילקו"י 
 המים לא יהיו שווים בניהם. וצריך להחמיר אם לא כדעת מר"ן שו"ע.

 חמין.כתבו להקל בעירוי מכלי ראשון על החמין כלומר שמותר לשפוך מים ישירות מהמיחם לסיר ה –הרב משאש 

 

 נתינה לכתחילה –סעיף ה' 

 נתינה לכתחילה של דבר יבש

 שבת מ, ב

 "מביא אדם קיתון של מים ומניחו כנגד המדורה לא בשביל שיחמו אלא בשביל שתפיג צינתן"

בגמ' זו מדובר על דבר שלא נתבשל ולכן אסור לבשלו אלא יש דיון האם מותר להפשירו במקום שמגיע לי"ס. 
 ין מה קורה בתבשיל שנתבשל.הראשונים דנו בעני

תבשיל שנתבשל מותר להניחו על גבי כירה שעליה יש קדרה )סיר ע"ג סיר( ואין בזה משום מחזי  –רשב"א  .א
 .15כמבשל כיוון שלא מבשלים בצורה כזאת אז ניכר לכל שמדובר רק בחימום של התבשיל

כיוון שניכר לכל שהדבר לחממו ואפי' על גבי הכירה ממש התיר לתת פאנדי"ש על גבי קדרה שעל כירה  –ר"ן  .ב
שאין דרך בישול בכך כיוון שהפאנדיש דרכו לאפות. ומכאן למד ב"י לדבר יבש שמותר לחממו באופן שאין דרכו 

 להתבשל בכך. 

בהן, לחממן, "ש וכיוצא מותר לתת על פי קדירת חמין בשבת, תבשיל שנתבשל מערב שבת כל צרכו, כגון פאנדי"– שו"עוכפ
ה: והוא הדין שאסור להניחו אבל להטמין תחת הבגדים הנתונים על גבי המיחם, ודאי אסור. הג לפי שאין דרך בישול בכך;

 על גבי כירה, אפילו גרופה וקטומה, דלא התירו אלא חזרה וכדרך שנתבאר."
ן היתר שו"ע הוא גם כיוון שאין פה בישול כי מדובר בדבר יבש ואין בישול אחר בישול בזה, וגם אי – (ס"ק לג')מג"א 

אם יש הרבה שומן שנקרש, אין לחמם את הפאנדי"ש, משום 'נולד' שהשומן חשש חיתוי כיוון שאין דרך בישול בכך. 
 נימוח
הר"ן, דלשיטתו בגמרא אצלנו יש איסור גורף  גם ע"פ ב"י אסור להניח ע"ג כירה ממש כמו שהתיר – '(ס"ק לד)מג"א 

 .בע"ג הכירה עצמה ואז כן יש מחזי כמבשל. )הכירה היא מקום שיש בו מחזי כמבשל לדעת ב"י(
 

 חימום בתנור
 הגו מקצת מקומות להחזיר תבשיל לתוך התנור בשבת, ויש לברר מניין הגיע להם היתר זהנ – ב"י

כירה ונהגו שלאחר שהתקרר התנור ואין אפשרות להצית את הגחלים ונשאר בתנורים שלנו יש להם דין  –כלבו  .א
רק הבל מועט להתיר חימום של פאנדי"ש. וכמו שכתוב בירושלמי שחזרה אם נטל בער"ש מותר להחזיר בשבת 

 אפי' בלי תנאי החזרה.

ע"ג כירה ואסרו  כתב שליבו נוקפו על היתר זה ואין לעשותו כיוון שבגמרא במפורש התירו החזרה רק –ב"י  .ב
לתוכה, וכן יש פה בעיה שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין. )ואנשים עלולים לטעות ולהגיד שחום התנור עכשיו 

 קטן ויחתו בגחלים(

ומשמע שדיני החזרה קיימים אפי'  אמר רב ששת: לדברי האומר מחזירין אפילו בשבת""בגמרא כתוב  –רש"י  .ג
 אם נטל בער"ש ומחזיר בשבת.

לא נשאר בו  "ויש מתירין ליתן לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום, דמאחר שלא הטמינו בו רק אפו בו מבעוד יום –פסק ככלבו רמ"א
ולדת בו, סהחום כל כך בתנור שהיד  רק הבל מעט ואין לחוש לבישול )כל בו(, ובלבד שלא נצטנן לגמרי. ויש מחמירין בזה. שאם

 אסור ועיין לקמן סימן שי"ח."
. להקל בהכנסה לתנור בשביל חימום דברי הרמ"א בדרכי משה יש להבין שפוסק כדעת המקלים היינו ככלבוע"פ 

לגמרי כתב שאסור להחזיר לתנור מחשש שיגיע ליותר מי"ס ונמצא מבשל כמו דעתו סימן  התבשיל אמנם אם נצטנן
י אסר כיוון שיש בו בישול. אך בדבר שיח' סעיף טו' שהתיר חימום צונן רק אם לא נצטנן לכמרי אך אם נצטנן לגמר

 יבש שלכו"ע אין בו בישול אחר בישול וודאי שרמ"א יתיר אף בנצטנן לגמרי.
 

                                                           
 לדעת רשב"א דין זה מותר אף בלח כי לשיטתו אין בישול אחר בישול בלח אך לפי מר"ן שו"ע מותר רק ביבש. 15
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כיוון שההיתר הוא שלמחרת בבוקר  לדעת רמ"א עצמו עקרונית אפשר להקל אפי' בתנור רותח – (ס"ק צא') במשנ"
 ב' כתב דראוי להחמיר. אך בסעיף אם לא הטמינו בתנור אין מחזי כמבשל

אע"פ שלא כתב אוסר מצד שחכמים לא נתנו דבריהם לשיעורים. אך אם  –מר"ן שו"ע לדעת  – '(ס"ק צב) במשנ"
 התנור קר לגמרי מותר דאין עליו שם תנור שהוסק כלל.

 

 האם מותר להנות מאמירה לנכרי 
 תי גזרות בנוגע למלאכת גוי בשבת:חכמים גזרו ש

 .16דרבנןבאפילו  לעשות עבורו איסור אמירה לגוי .א
 איסור הנאה ממעשה שעשה גוי לצורך ישראל, למרות שהישראל לא ציווהו על כך. .ב
 

 בסעיף זה שני מקרים:
 גוי שחימם תבשיל צונן לגמרי שלא היה ראוי לאכילה, ונעשה ראוי לאכילה ע"י מעשה הגוי. .א
 מעשה הגוי.גוי שחימם תבשיל שלא נצטנן לגמרי שהיה ראוי לאכילה אף ללא  .ב
 

 יש לדון הן כאשר הגוי נצטווה על ידי הישראל, והן כאשר לא נצטווה על כך.
כתב דאם אמר לנכרי להדליק אש ולהרתיח לו קדרה בשבת אור לו להנות מהתבשיל. ואפי' היה המאכל  –רשב"א 

 חכמים כיוון שביקש מהגוי להדליק את האש. קנסוהוכבר מבושל שאין בו בישול אחר בישול 
ם הקדירה וכל הדברים שאסור לעשות מדברים אלו, אסור לומר לאינו יהודי לעשות. לכן אסור לומר לאינו יהודי להח"– רמ"אוכפ

לאכול, אם  אם נצטנן; ואם עשה כן, אסור לאכלו אפילו צונן )ב"י והרשב"א בתשובה(. אמנם אם לא נצטנן כל כך, שעדיין ראויים
 לאכול." חממו אותו האינם יהודים, מותרין

 מהרמ"א משמע שאם התבשיל היה ראוי לאוכלו צונן מותר לאוכלו אם חממו הגוי.
אף אם ציווה לאכילה כמות שהוא אף ללא מעשה הגוי, שרי בדיעבד לאכלו  ראויאם המאכל היה   – '(ס"ק צז) במשנ"

 .את הגוי
תנור יש להתיר את המאכל כיוון שיש כתב דאם הגוי לא הניח על האש עצמה אלא בסמוך או ע"ג  – '(ס"ק לד)מג"א 

 מגדולי הפוסקים שהתירו זאת אפי' ע"י יהודי.
 הביא מעשה ששפחה חיממה בהטמנה תבשיל בשבת והתירו את החלקים היבשים ואסור את הלח. – '(ס"ק לד)מג"א 
ה לצורך ללכתחי וון דהוי שבות דשבות שמותרתש, כימותר לומר לגוי להחזיר מאכל יבש צונן על גבי הא – פמ"ג
 .שבת

 

 חימום תבשיל ע"י גוי

התיר ששפחה תשים את המים על תנור בית החורף לפי שמסיקים אותו כיוון שכאשר מסיקה  –תרומת הדשן  .א
. ויש לנו כלל שהכל חולים הם אצל צינה ולכן הותר בשבת לעשות כן את התנור כוונתה להפיג את הצינה שבחדר

שהתירו בשבות דרבנן. אבל לישראל אסור לעשות זאת חמם מותר כיוון ואע"פ שזה פסיק רישא שהקדרה תת
 כיוון שזה כאילו אחד נותן הקדרה ואחד העצים שפטור אבל אסור.

 כתב דמבקום שלא שכיחי רבנן אין להתיר להם לעשות כן שמא יטעו ויבשלו בעצמם. –או"ז  .ב

חורף או עליו התנורים שמטמינים בהן ומושיבין אותן אצל תנור בית ה"לכן נוהגין שהאינם יהודים מוציאין הקדירות מן  – רמ"א
 ומבערת השפחה אחר כך התנור ההוא ועל ידי זה הקדירות חוזרים ונרתחים. אבל על ידי ישראל, אסור בכהאי גוונא."

 
ליק. והביא חולק על ההיתר של הרמ"א להתיר לשפחה לשים את הקדרה על תנור בית החורף ואז להד – )ס"ק יח'( ט"ז

ראיה לכך מדיני בישולי עכו"ם )שאסורים מדרבנן( שאם גוי רצה לחמם כלי בשביל ליבשו והיה בו גם בשר והבשר 
התבשל אסור לאכול את הבשר, ולכאורה לפי דברי הרמ"א היה צריך להתיר במקרה כזה כיוון שהגוי התכוון רק 

ישול. כיוון שהגוי מתכוון גם לבימן קיג' ביו"ד( לאסור ליבש את הכלי ולא לבישול הבשר ובכל זאת כתב הטור )בס
 .אע"פ שזה פסיק רישא ולכן אסור 17גם לבישול וכאן בוודאי ובוודאי שהשפחה מתכוונת לא רק לחימום הבית אלא

שם היה מדובר במקרה שהקדרה שהתה כל הלילה בתנור והשפחה הגויה באה  –מה שהתיר תרומת הדשן הסביר כך 
להדליק את התנור ובשביל הדלקת התנור חייבת להוציא את הקדרה ולכן כשמניחה אותה על גג התנור אין זה נראה 

 כלל שעושה כן על מנת לבשל ולכן במקרה כזה התירו.

                                                           
 מבמקום מצווה כמו שפורט בסימן שלא, וכן בסימן שז'.חוץ  16

 כיוון שהקדרה לא נמצאת בחימום כלל ואז היא שמה אותה 'פתאום' על גג התנור וברור שעושה זאת על מנת לבשל. 17
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יר קדרה של מים שגוי הכניס על מנת שלא ישבר הסיר לשתות כתב דלמד מדברי הרמב"א כאן להת – '(ס"ק מא) מג"א
 את המים החמים כיוון שאע"פ שזה פסיק רישא הגוי התכוון לעשות משהו אחר.

כמו  שמחמם ע"ג תנור יש לו על מי שיסמוך כיוון שזה דומה להיכר של גרו"ק ע"י ישראלכתב שגם  – )ס"ק מב'( מג"א
 כדעת מהרי"ל שכיוון שהתנור בנוי כך אין זה חשיב כגרו"ק. אולם טוב להחמיר 18.קדירה ע"ג קדרה

 

 חימום תבשיל לח בפלטה ע"י שעון שבת
כתב 'והווי יודע שכל דינים האסורים משום בישול אפי' ליתנו על הכירה או התנור  –מג"א סימן שיח' ס"ק יא' 

. 19היסק אסור" לפי דברים אלו מדובר במצב אסור ולכן אסור גם יהיה לתת תבשיל לח על הפלטה ושתדלק קודם
  )פ"א הכ"ו(, ובשו"ת ישכיל עבדי.שש"כוכן פסק ה

לקת ולכן מותר לתת כתב ע"פ הבנתו במשנ"ב שאין מדובר במצב אסור ומדובר פה בגרמא שהפלטה נד -הרב עובדיה
 לק אח"כ הפלטה.את התבשיל הלח באופן שתד

 

 השהייה –סימן רנד' 

 השהיית צלי –סעיף א' 

 ב ,שבת יח

אסור,  -ברחא ולא שריק שפיר דמי, ד -, האי בשרא דגדיא ושריק לא מגלו ליה -והשתא דאמר מר: כל מידי דקשי ליה זיקא 

)והתניא( +מסורת הש"ס:  שי דשרי,אאסיר. ולרב  -רי, ורב ירמיה מדיפתי ש -דגדיא ולא שריק, דברחא ושריק, רב אשי 

לא שריק. איכא דאמרי: דגדיא, בין שריק בין התם דברחא ו -]והתנן[+ אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום! 

ברחא ולא שריק; דרב אשי שרי, ורב ירמיה מדיפתי אסיר. ד -פיר דמי, כי פליגי ש -פיר דמי, דברחא נמי ושריק ש -לא שריק 

התם בבשרא  -דשרי, )והתניא( +מסורת הש"ס: ]והתנן[+ אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום! ולרב אשי 

 פיר דמי, כיון דקשי ליה זיקא, כבשרא דגדיא דמי.ש -אגומרי. אמר רבינא: האי קרא חייא 

 גדי )בשר גדי קשה לו רוח(. –גדיא -רש"י 
 20ח(בשר איל )בשר איל לא קשה להו רו –ברחא 
 לכן אדם לא יבוא לשבור את הטיט בשביל לחתות. )תזכורת( –פתח התנור מכוסה בטיט  –שריק 

 לא מכוסה בטיט. –לא שריק 
 מסקנת הגמרא

 אסור. –לכו"ע גדיא ושריק מותר. איל ולא שריק  –ל"ק 
 אסור. –ר' ירמיה -גדיא ולא שריק, איל ושריק 

 אסור. –מותר. ברחא ושריק –גדיא ולא שריק  –רב אשי 
 סורא -מותר, ברחא ולא שריק  –מותר ברחא ושריק –גדיא בין שריק בין לא שריק –רב ירמיה  –ל"ב 

יוצא שלרב אשי רוח אינה מדד חוץ מבשרא אגומרי )בשר פתוח(  –מותר לגמרי )אפי' ברחא ולא שריק(  –רב אשי 
 לאיסור בהשהיית הבשר.

 

 השהיית צלי

מותר בגדי תמיד כל עוד התנור סגור )בין בטיט בין סגור סתם( ובאיל  – 21הלכה כרב ירמיה -  רא"ש, רי"ף, תוס' .א
 ר טח בטיט )וכאשר לא טח ביט אסור. ופשיטא שבתנור פתוח לגמרי אסור.מותר רק כאשר התנו

ינו טוח. ומותר לתת אפילו בשר איל שלא קשה לו הרוח בתנור שא הלכה כרב אשי שהוא בתראי –רשב"א , רז"ה .ב
 ברם, בבשרא אגומרי ובתנור פתוח אסור, מכיוון שיש בהם חשש גדול יותר של חיתוי. 

תנור שנתן לתוכו בשר מבעוד יום ושהה אותו בשבת אם בשר גדי ז הוא וכיוצא בו מותר, שאם " -רמב"ם פ"ג הי"ג  .ג

ר שור הוא אסור שמא יחתה יחתה בגחלים יתחרך הבשר שאינו צריך אלא חמימות האש בלבד, ואם בשר עז או בש

                                                           
 ועיין גם במג"א סעיף ג' ס"ק לא'. 18

דרה. אך לעומת זאת בשו"ת הר צבי עתה שיש בזה איסור דאו' כיוון הציץ אליעזר אמר שדבר זה אסור רק מדרבנן, שדינו כאחד נתן את האור ואחד הק 19

 שהחשמל תמיד נמצא שמה אפי' כשהפלטה כבויה ולכן אין זה גרמא כלל.

כל מידי דקשי להו זיקא לא '–אם ברחא לא קשי להו זיקא כלל מה קשור הלימוד שלנו ללימוד של אונים של פשתן שאם לא כן מה אמר פה 'מר'  –ש'  20

 ו ליה'. מה הדיון בכלל בברחא?מגל

 הדבר מוכח מהמקרה של רבינא שהשווה את הדלעת החיה לגדיא שקשה להו זיקא משמע שפסק כרב ירמיאה וכ"כ הרי"ף דף ז:. 21
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בגחלים לבשלו, ואם טח פי התנור בטיט מותר, שאם בא לפתוח התנור ולחתות תכנס הרוח ויתקשה הבשר ויפסד 

 "ויצטנן התנור )ויפסיד הבשר(.

פסק כרב ירמיה. אך מדבריו נראה שטעם ההיתר הוא בדבר שיגרם לו הפסד ונזק אם יחתה. לכן בגדי אפי' הבשר 
)בתנור פתוח( יתיר כיוון שאם יחתה יהיה חום חזק שישרוף את בשר הגדי )קשי להו זיקא(. בשאר פתוח לגמרי 

 בשרים יהיה מותר להשהות רק כאשר הרוח תהיה קשה להם.
כל הדין פה הוא בבשר מנותח )חתוך( אמנם בבשר שלם )לא מינתח( לא קשי להו זיקא כלל ולכן תמיד אדם 

 ם ואותו אסור להשהות.עלול לחתות כדי להגביר את החו
 פסק כרמב"ם. שו"ע

לחשיכה, שממהר  אף על פי שבשר חי מותר להשהותו, ה"מ בקדרה, אבל בצלי שאצל האש אסור להניחו סמוך"
ותר דלא חיישינן לחיתוי, מלהתבשל ואתי לחתויי. וה"מ בבשר שור או עז אבל בשר גדי ועוף שהם מנותחים לאברים, 

לא חמימות האש בלבד. ואם י' יצא מגדר הצלי ונכנס בגדר הנשרף( הבשר, שאינו צריך אשאם יחתה בגחלים יתחרך )פ
נן לחיתוי שאם בא לפתוח התנור הוא בתנור, וטח פיו בטיט, בין גדי ועוף שלמים בין בשר שור או עז, מותר דלא חיישי

 "ולחתות תכנס הרוח ויצטנן התנור ויתקשה הבשר ויפסיד

 בשרא אגומרי
 בשרא אגומרי אסור לכו"ע, צ"ע מהי הגדרת בשרא אגומרי.בגמ' משמע ש

 בשר שנמצא בתנור פתוח או על המנגל עצמו. –רש"י, תוס'  .א

  בשר הנמצא ישירות על הגחלים )כמו חררה ע"ג גחלים(. –רמב"ם ע"פ הסבר ב"י .ב

 

 מה יוצרת הטיחה בטיט את פתח התנור?

 היכר לאדם שלא יבוא לחתות. –תוס'  .א

יותר גבוה בתוך התנור שאדם לא יבוא לפתוח כיוון שאם יפתח אז יווצרו הפרשי טמפרטורה חום  –רמב"ם  .ב
 גדולים שיהרסו את הבשר. )וכ"פ שו"ע(

 

 השהיית קדרה בתנור פתוח.

אסור להשהות באף מצב )אא"כ מדובר בהשהיית מבושל לגמרי וכד' כדאמרינן  – (פסק השו"ע)בהבנת  מג"א .א
שאין בו כלל קשי להו זיקא כיוון שהקדרה עצמה חוסמת את הרוח. טיחה בטיט גם  בסימן רנג'(  כיוון בקדירה

 כן לא תועיל כיוון שלפי הרמב"ם הטיחה בטיט יוצרת חום יותר גדול בתנור ולא היכר לא לבוא לחתות.

 חתות. לאם הוא טח בטיט את הקדרה מותר כיוון שהטיט הוא היכר לאדם שלא יבוא  – (ו'-ס"ק ה)מג"א ו רמ"א .ב

 

 ובין שו"ע לרמ"א. נ"מ בין שיטת רמב"ם לתוס'

 מוכח שלא אכפת לא מהקשי להו זיקא. –אסור לצלות שום בשר בתנור פתוח  ש"ילר – תנור פתוח .א
  .)שיתחרך( יפסיד את בשר הגדיכיוון שלא יבוא לחתות כדי שלא  , מותר לצלות בשר גדימב"םלר

 , האיסור נאמר גם על בשר שמונח בסמוך לגחלים, כל שאין כיסוי אסור. ההיתר להניח"ילרש – בשרא אגומרי .ב
, רמב"םבכך בין בשר גדי לשאר סוגי בשר. סמוך לאש או עליה נאמר רק אם נצלה מבעו"י כמאב"ד, ואין חילוק

ברם, אם נצלה  כאמור.ם מרחיק מעט שרי בשר גדי, על הגחלים, א האיסור נאמר רק כשמניח את הבשר ישירות
 .בין בשר גדי לבין שאר סוגי בשר מבעו"י כמאב"ד, שרי אף בבשרא אגומרי ואין חילוק

 כדלעיל )השהיית קדרה בתנור פתוח במג"א( – בשר בקדרה המונח בתנור טוח  .ג
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 בשר בצל וביצה. דין -סעיף ב' 

 שבת יט ,ב 

 בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום.""אין צולין 

 "וכמה? אמר רבי אלעזר אמר רב כדי שיצולו מבעוד יום כמאכל בן דרוסאי."

הדין פה הוא בבשר על גבי מנגל , כלומר באוויר הגחלים. אסור להניח אותו חי כי מוכח בזה  –רש"י , תוס'  .א
לאחר שהגיע הבשר  לא תהיה לו בעיה לחתות. שהניח אותו כך שלא אכפת לו מכך שקשי להו זיקא ולכן גם

 למאב"ד מותר.

הדין הוא בבשר על גבי הגחלים ממש ואסור עד שיצולו מבעוד יום כיוון שבזה שמניח אותם על  –רמב"ם, רי"ף  .ב
הגחלים ישירות מוכח שלא אכפת לו שיחרך הבשר ולכן יהיה גם מוכן לחתות בגחלים. לאחר שהגיע הבשר 

 למאב"ד מותר.

מסביר כי ההיתר לרי"ף לאחר שהגיע למאב"ד נובע מכך שכאשר הבשר מגיע למאב"ד אם יבוא אדם  – ר"ן .ג
 לחתות יפסיד את הבשר לגמרי ויקלקל אותו, מה שאין כן כאשר מניחו חי.

 "אין צולין בצל וביצה או בשר על גבי גחלים, אלא כדי שיצלה מבעוד יום משני צדדיו, כמאכל בן דרוסאי שהוא -ע שו"
, הלכך דכיון שהניח על גבי גחלים אינו חושש אלא שיצלה מהרה ואף על פי שיתחרךחצי בישולו. אפילו הוא בשר גדי, 

שמאחר חיישינן שמא יחתה; אבל כשנצלה כמאכל בן דרוסאי, לא חיישינן דלמא אתי לחתויי, אפילו אם הוא בשר שור, 
 ."22שהוא ראוי לאכילה למה יחתה להפסידו

כאשר הבשר אינו מונח על גבי הגחלים לא מועיל שיהיה מאב"ד כיוון שעל ידי חיתוי לא יביא להפסד – '(ס"ק י)מג"א 
הבשר )הפסד הבשר פה יווצר דווקא ע"ג הגחלים ממש ולא כאשר הבשר בתנור שאז לא תיווצר חריכה גדולה(. אולם 

מנגל שאם הגיע למאב"ד מותר כיוון לפי שיטת רש"י ותוס' נראה דיש להתיר אפי' במציאות של תנור פתוח או 
 שלשיטתם העניין זה 'קשי ליהו זיקא'.

 
 

 שכח והשהה באיסור. –סעיף ג' 

 שבת לח, א

"מאי גזירתא? דאמר רב יהודה בר שמואל אמר רבי אבא אמר רב כהנא אמר רב בתחילה היו אומרים המבשל בשבת, בשוגג 

 הין במזיד ואומרים שכחים אנו חזרו וקנסו על השוכח."יאכל, במזיד לא יאכל, והוא הדין לשוכח. משרבו מש

 אם עבר או שכח ונצלה בשבת באיסור, דהיינו שלא נצלה מבעו"י כמאב"ד, אסור. –הגהות אשר"י   .א

 "אם עבר, או שכח, ונצלה בשבת באיסור, אסור." – שו"עוכפ
שאין דעה המתירה זאת, אך אם השהה האיסור בדיעבד נאמר רק כשהניח על גבי אש מגולה משום  – '(ס"ק יא) מג"א

בתנור אפילו בשר עז, יש להתיר בדיעבד ולסמוך על הפוסקים כרב אשי בל"ב שמתיר בשרא דברחא ולא שריק, וכ"כ 
 לעיל הביה"ל.

 איסור ההנאה נאמר בין לו ובין לאחרים, ויש להמתין למוצ"ש בכדי שייעשו. – משנ"ב
 

 השהיית פירות חיים. –סעיף ד' 

מותר להשהות פירות חיים סמוך לאש כיוון שנאכלים חיים וחשיבי לפחות כמו מאב"ד  – )הובא בתוס'(רשב"ם  .א
)אם לא יותר טוב( היתר זה מתאים לשיטת תוס' בדין קדירה חייתא שם פסק כחנניה שמותר להשהות כל מאכל 

שאסור לכסותם אם  ם הפירות לא ניצלו מבעו"י כראוי,אמנם, יש להקפיד שא שהתבשל כמאכל בן דורסאי.
 ן שממהר בישולם ונמצא מבשל בשבת.נתגלו, מכיוו

כתב דדין השהיית פירות חיים תלוי במח' הרי"ף ורש"י ותוס' האם פוסקים  – )הובא בב"י ס"ס רנג'(ר' ירוחם  .ב
ר כחנניה או כחכמים בהשהיית קדירה אחרי מאב"ד )עיין סעי' א'( ולפי הרי"ף צריך לאסור דין זה כיוון שההית

 בהשהייה אחרי מאב"ד הוא רק במצטמק ורע לו או בכירה גרו"ק.

ודם חשכה; ומיהו צריך ליזהר אף על פי שאי אפשר שיצלו ק מותר ליתנם סביב הקדירה"פירות שנאכלין חיין,   -ע שו"
 ישולם בשבת."שלא יחזיר הכיסוי אם נתגלה משחשיכה, ושלא להוסיף עליו עד שיצולו, מפני שממהר לגמור ב

 הסבר פסק השו"ע )האם יש סתירה בדבריו?(

                                                           
ד 'מאחר כמו שיטת הר"ן שלאחר מאב"ד הבשר כבר נשרף אם יחתה. ב. מצ –סיבות להיתר. א. מצד שלמה יחתה להפסידו  2יש לדייק מלשון השו"ע  22

 כיוון שהבשר ראוי לאכילה כי הגיע למאב"ד אדם לא יבוא לחתות כיוון שהוא כבר יודע שלפחות יהיה לו מה לאכול.  –שהוא ראוי לאכילה' 
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היינו  23לכאורה שו"ע כאן היה צריך לפסוק בדיוק כמו שהביא בב"י כשיטתו בסימן רנג' סעיף א' שפסק כחכמים
 שאסור להשהות את הפירות סמוך לאש כיוון שהתיר רק בגרו"ק/מצטמק ורע לו. וצ"ע על דבריו.

 בדבוק לגחליםמה שהתיר שו"ע ליתנם 'סביב לקדירה' היינו  – (מחצית השקל הסבר )ע"פ – (ס"ק טו')מג"א  .א
כלומר שהפירות ממש נוגעים בגחלים וזה כמו דין 'בישרא אגומרי' לשיטת שו"ע שפסק כרמב"ם שכיוון ששם 

 את הפירות על הגחלים עצמם אין חשש שיחתה כי אם יחתה ישרוף את הפירות.

יתר ע"פ שיטת שו"ע בסימן רנג' היינו שבכירה יש מאכל מדובר פה בכירה ששמו אותה בה –מאמר מרדכי  .ב
שמצטמק ורע לו או שבגרו"ק ואת הפירות שם האדם בסמוך לקדירה. אם האדם יחתה הוא ישרוף את התבשיל 

 בקדירה ולכן אגב הקדירה שמותרת התירו לו לשים את הפירות אפי' חיים כיוון שאין חשש חיתוי.

 שו"ע שבאמת שו"ע פסק כחנניה גם בסימן רנג'.רצה לומר מדין זה ב –מנחת כהן  .ג

 

 נתינת פת ער"ש בתנור –סעיף ה' 

 שבת כ, ב

זר אומר: כדי שיקרום "אין נותנין פת לתנור עם חשכה ולא חררה על גבי גחלים אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום, רבי אליע

יך דגבי האור? תא שמע, רבי אליעזר אומר כדי איבעיא להו תחתון האיך דגבי תנור, או דילמא תחתון הא... התחתון שלה

 שיקרמו פניה המדובקין בתנור."

 ירושלמי פ"א ה"י

 עד שיקרמו פניה בתנור'' שאינה קרויה לחם''מודה ר' לעזר בלחם הפנים 

 
 הראשונים דנו כמי פסקו וכן האם דברי ר' אליעזר הם לקולא או חומרא.

 2האש מתקרמים יותר מהר יוצא שר' אליעזר מצריך בפת קרימת  ר' אליעזר מחמיר כיוון שפניה שמול –רש"י  .א
 הפנים שלה.

)לומד זאת מ'מודה ר' אליעזר' בירושלמי  ר' אליעזר מקל כיוון שהפנים שדבוקים לתנור מתקרמים מהר. –תוס'  .ב
 .בקרימה כל דהושמודה לחומרא בלחם הפנים שצריך קרימת כל פניו( לכן משמע כאן ששרי 

פניה שהם  די שיקרמוכ"אין נותנין את הפת בתנור עם חשיכה ולא חררה על גבי הגחלים אלא  -רמב"ם וטור  .ג
 מודבקים בתנור או באש"

הסביר שכוונתם לפסוק כר' אליעזר פשוט שהקרימה בחררה היא בפנים שעל האש, והקרימה שבפת הב"י 
 היא במדובק בתנור לפי שיטת ר' אליעזר.

 חם קרום וקליפה מחמת האש(פני הל לחשיכה פת לתנור, אלא כדי שיקרמו )פירוש שיעלה על"אין נותנין סמוך  -ע שו"
 כל שפורסה ואין החוטיןאלא כדי שיקרמו פניה שכנגד האש. הגה: ופניה המדובקים בתנור; ולא חררה על גבי גחלים, 

 נמשכין, קרוי קרימת פנים )הגה"מ פ"ג(; 
 

 כמי פסק שו"ע.

כיוון ששו"ע בב"י הביא רק את שיטת רש"י לעניין קרימת הפנים משמע שהבין  – ישהדרמחצית השקל בהוו"א,  .א
פניה בפת על מנת להתיר ומה שפסק ר' אליעזר 'פניה המדובקים בתנור היינו חומרא שקודם  2שצריך קרימת 

ה זאת קורמים פניה שכנגד האש. וגבי חררה שכתב במפורש 'פניה שכנגד האש' )ופה וודאי מקל כיוון שקרימ
מהירה יותר שהחררה על האש עצמה( י"ל שמותר מצד זה שהחררה היא 'אגומרי' כלומר מונחת על הגחלים 

 עצמם ולכן הקל בזה יותר ב"י כדין בישרא אגומרי שלא יבוא לחתות.

שו"ע פסק כתוס' וסגי להו בקרימה כל דהו, וקרימת הפנים המדובקים בתנור  – מחצית השקל בהסבר מג"א .ב
היינו לקולא. וכ"פ במשנ"ב. ותירצו ששו"ע חזר בו ממה שכתב בב"י כיוון שיוצא לפי דין זה שוני בין 'חררה' לבין 

ן נותנית פת , ודבר זה לא מפורש בגמרא ויותר משמע להפך שהם ממש אותו דבר שכן נכתבו יחד 'אי 24'פת' בדין
 ולא חררה על גבי גחלים ומקושיה זאת העדי"ף בשו"ע באמת לפסוק לפי שיטת תוס'.

 וכך גם הבינו מג"א וט"ז וכן גר"א ששו"ע פסק כתוס'.
  

                                                           
 הפסק שם כחכמים ברור לנו שהביא בסתם את שיטת חכמים ובי"א את שיטת חנניה וכהכללה נקוט בידנו שסתם וי"א הלכה כסתם. 23

רק את שיטת או מצד 'בשרא אגומרי' שזה חידוש או כמו שכתב בלבוש שחררה עצמה היא דקה ונוחה להאפות יותר מהר מפת. ולענ"ד מכך שבב"י הביא  24

 רש"י באמת יש להמשיך להבין ששו"ע פסק כרש"י.
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 הגדרת קרימת פנים 
 נו, נחשב קרימת פנים.כל שפורס את הלחם ואין חוטים נמשכים ממ – הגה"מ

 ין, קרוי קרימת פנים )הגה"מ פ"ג(נמשכ החוטיןהגה: וכל שפורסה ואין  – רמ"אוכ"פ 

 דין פשטידא )פשטידא ממולאת(

  פשטידא צריך שיקרמו פניה למעלה ולמטה. –סמ"ג, תרומה, הגמ"י  .א

ן דרוסאי )ב"י בשם בכמאכל  פשטיד"א או פלאדי"ן, צריך שיקרמו פניה למעלה ולמטה, ויתבשל מה שבתוכה"ו רמ"אוכ"פ 
 סמ"ג והגהות מיימוני(."

 וצ"ע האם שו"ע מסכים לדין זה.

 שו"ע חולק על הרמ"א וסובר תמיד שבקרימת צד אחד סגי –  (ס"ק ב'), ט"ז (ס"ק טז')מג"א  .א

 שו"ע מודה בדין זה כיוון שפשטידא זה אפיה עבה מאוד ולוקח לו הרבה זמן לקרום שיגיע למאב"ד. – גר"א .ב

חלקים שמונחים אחד ע"ג השני צריך שכל חלק  2שו"ע מודה לרמ"א וכיוון שהפשטידא מורכבת מ – דגמ"ר .ג
 יקרום מהצד התחתון.

 בשוגג. הה או הדביק פתשכח והש

 שבת קיז, א

"תנו רבנן שכח פת בתנור וקידש עליו היום מצילין מזון שלש סעודות, ואומר לאחרים בואו והצילו לכם. וכשהוא רודה לא ירדה 

ישמעאל לא תעשה כל מלאכה יצא תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה ואינה במרדה אלא בסכין. איני? והא תנא דבי רבי 

 מלאכה! כמה דאפשר לשנויי משנינן."

ההיתר להוציא את הפת מהתנור, וכן ההיתר לומר לאחרים להציל, נאמר דווקא כשאין לו ולהם  – ר"ן ,רי"ף .א
 אין היתר להוציא מהתנור. מזון ג' סעודות והם צריכים פת זו לשבת, אך אם אינם זקוקים לפת זו

 שיהיה לו מה לאכול. כיוון שעשה איסור בשהייה זו אך ג' סעודות שרי משום כבוד שבת

 .וכ"פ שו"עאסור לו לרדות משם כלל.  במזידאם עשה זאת 
 

 היתר רדיית פת בשבת.

ג' סעודות. אם  לכן התירו לו לקחת רק מזון'עובדין דחול' רדיית פת בשבת אינה מלאכה ונאסרה משום  –ר"ן  .א
הניח בהיתר מותר לו לרדות אותה אפי' במרדה ואם השהה באיסור אך בשוגג מותר לו לרדותה ע"י שינוי כלומר 
או בסכין או ע"י מקל וכיוון שאין ברדייה עצמה איסור עצמי אם א"א לו לרדות בשינוי יעשה במרדע אף כאשר 

 השהה באיסור.

 והתירו לאדם לרדות בשינוי לצורך סעודות שבת עצמם.)איסור דרבנן( רדיית הפת נאסרה משום שבות  –רמב"ן  .ב

 ובלבד שיעשה זאת בשינוי. 25אם הניח בהיתר מותר לו לקחת משם אף יותר מג' סעודות –מגיד משנה  .ג

סור עד מוצאי שבת בכדי שיעשו; ואם א"ואם נתן אותם סמוך לחשיכה ולא קרמו פניהם, אם במזיד,  -פסק כר"ן  שו"ע
הם מה יאכלו: בואו ורדו לכם בשוגג, אם אין לו מה יאכל, מותר לו לרדות ממנו מזון שלש סעודות, ואומר לאחרים שאין ל

לע"ז(, אלא בסכין וכיוצא תרגום מרדה פאל"ה ב מזון שלש סעודות. וכשהוא רודה, לא ירדה במרדה )פירוש ברחת ובמזרה
שיקרמו פניה, כיון דלא  ואם אי אפשר לרדות בשינוי, ירדה במרדה; ואם נתנה בכדישלא יעשה כדרך שעושה בחול; בו, 

 עבד איסורא, וצורך שבת הוא, רודה כדרכו. ושלא לצורך היום, אסור אפילו בשינוי."
בסעיף ח' גבי עסיסיות ותורמוסין רואים שגם כאשר השהה בשוגג קנסנו את לכאורה קשה שהרי  – )ס"ק יז'( מג"א

 האדם לא לאכול מהם בשבת אלא לחכות למוצ"ש עד זמן שיעשו א"כ מדוע בפת התרנו?
דהפת היא מזון שלו לכל השבת ולולא זה לא יהא לו מה לאכול אך בעסיסיות ותורמוסין אינו חייב את  לתרץוצריך 

ול אך אם באמת זה התבשיל היחיד שתכנן לאכול בשבת אין הכי נמי יהא מותר לו בשבת. ועיין התבשיל בשביל לאכ
גם סעיף כג' שם כתב זאת בהדיא. וכיוון שטעם ההיתר הוא מסיבה שיהא לו מה לאכול אם לחם אחד מספיק לו אין 

 יה לא ירדה יותר למוצ"ש.וכן נראה שאפי' בתנורים שלנו שאין בהם איסור רד לו לרדות עוד בשביל לחם משנה.
י שבת, דיש "הגה: וכל זה בתנור שאינו טוח בטיט )הג"א(, אבל אם הוא טוח בטיט או שאינו אופה לצורך שבת רק למוצא – רמ"א

 לו זמן לאפותו, מותר דלא גזרינן בכה"ג שמא יחתה )כל בו(.
כיוון שפתיחת התנור לא תקשה את הפת היתר זה הוא רק לשיטת הרמ"א אך לשיטת שו"ע אסור  – '(יט)ס"ק  מג"א

 ותזיק לה )ועיין סעיף א' בשו"ע שם הרחבנו במח' שו"ע רמ"א לגבי טיחת התנור בטיט.(

                                                           
 אבל גם היתר זה הוא רק בשביל להרבות אכילה בשבת אך למוצ"ש תמיד נאסר. 25
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בתנורים שלנו שאין איסור רדייה, אין לתת פת מבעו"י לצורך מחר, משום שחוששים שמא אפי'   – '(כ)ס"ק  מג"א
 איסור ועלול לחתות. יימלך ויבוא לרדות אף בשבת עצמה כיוון שאין בכך

 

 רדיית פת שניתנה לתנור בשבת – 'סעיף ו

 שבת ד, א

גופא, בעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו? אמר ליה רב "

דאיהדר ואידכר מי מחייב? והתנן כל אחא בר אביי לרבינא היכי דמי, אילימא בשוגג ולא אידכר ליה למאן התירו? ואלא לאו 

חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן שגגה וסופן שגגה! אלא במזיד קודם שיבא לידי איסור סקילה מיבעי ליה! אמר רב 

שילא לעולם בשוגג, ולמאן התירו לאחרים. מתקיף לה רב ששת וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך? אלא אמר רב 

ם במזיד, ואימא קודם שיבא לידי איסור סקילה. רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא אמר רב ביבי בר אביי הדביק אשי לעול

 פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה."

יוצא מדין זה שמותר לאדם ששם פת בשבת לרדות אותה לפני שתאפה כיוון שכשתגיע לאפיה מלאה עובר על איסור 
 יתא של שבת ויתחייב סקילה. דאורי

 ההיתר לרדות אפי' נתן במזיד את הפת.–מגיד משנה  .א
 ידי איסור סקילה"במזיד, מותר לו לרדות קודם שיאפה כדי שלא יבא ל "ואם נתנו בשבת, אפילו -ע שו"וכפ

אתה חטא קל  ההיתר לרדות זה רק הוא לעצמו אך אסור לחברו לרדות לו כיוון שאין אומרים חטא – )ס"ק יז'( מג"א
 כדי שלא יעבור חברך חטא חמור ואפי' חברו עשה בשוגג אסור כיוון שסו"ס גם שוגג חשיב קצת פושע.

 

 רדיית פת בתנורים שלנו – 'סעיף ז
 בתנורים שלנו אין מדביקים פת )כמו כיום שיש תבניות( לכן אין איסור רדייה לא בסכין ולא במרדה  אך –ר' ירוחם 

בו כיום( אסור כיוון שזה תשמישה. ההיתר לרדות בתנורים שלנו שייך אפי' ביותר ממזון ג' ברחת )כלי שמרדים 
 סעודות ובלבד שלא ירדה למוצ"ש.

ם דבר שיתחוב בו, ומכל "בתנורים שלנו שאין בהם רדייה, מותר להוציא יותר משלש סעודות בסכין או בשו -ע שו"וכפ
 ל."מקום לא יוציא ברחת משום דמחזי כעובדין דחו

ההיתר לרדות יותר ממזון ג' סעודות, נאמר רק כשרוצה לאכול מקצתם בשבת, דאם לא כן אסור לרדות  – משנ"ב
 ואפילו לטלטל מכיוון שאין בכך צורך שבת

 ם הפת עלולה להתקלקל בתנור בשבת, מותר לרדות אף יותר ממזון ג' סעודות.א – אליה רבה
 

 השהיית עסיסיות ותורמוסין –סעיף ח' 

 שבת יח ,ב

"תנו רבנן לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסין ותניח לתוך התנור ערב שבת עם חשכה. ואם נתנן למוצאי שבת אסורין 

בכדי שיעשו. כיוצא בו, לא ימלא נחתום חבית של מים ויניח לתוך התנור ערב שבת עם חשכה, ואם עשה כן למוצאי שבת 

 אסורין בכדי שיעשו."

לא יספיק להתבשל  שמאו כיוון שהבישול שלהם ארוך מאודעסיסיות ותורמוסין וכן מים אסור להשהות –תוס'  .א
 עד מוצאי שבת )האדם לא מתכנן לאוכלם בשבת( ויבוא לחתות בגחלים בשביל לזרז את הבישול.

חייב אדם לחתות כדי  לא יהיו מוכנים עד מוצאי שבת טכניתכיוון שעסיסיות ותורמוסין וכן מים  –רא"ש  .ב
 .מחשש שיחתה לו ואסור להשהותם בשבתשיתבש

וכיוון שבישולם  הם קלי הבישול כלומר בישלום מהיר מאודוכן קדרת מים  26עסיסיות ותורמוסין –רמב"ם  .ג
 .מהיר מאוד אין להם היתר של קדירה חייתא, ולא מסיח דעתו מהם ויבוא לחתות

לא בבבל( ותורמוסין ויתן ולא ימלא אדם קדירה עססיות )פירוש מיני קטניות הגדלות בארץ ישראל "  - כרמב"ם שו"עוכפ
, ומפני כך אכלם לאלתרלמפני שדברים אלו אינם צריכים בישול רב ודעתו עליהם לתוך התנור ערב שבת סמוך לחשיכה, 

ור להשהותו; והוא בשל כל צרכו שאסאף על פי שלא נתבשלו כל עיקר הרי הם כשאר תבשיל שהתחיל להתבשל ולא נת
ה כן, אפילו בשוגג, אסורים הדין לכירה וכופח. הגה: כשאינן גרופים וקטומים ואפשר לחתות )ב"י ומגילה פ"ג(, ואם עש

 למוצאי שבת עד כדי שיעשו."

                                                           
בישולים על  7פעמים כיוון שיש גמרא שבה מפורש שתורמוסין לוקח להם  6ם הב"ח אומר שמדובר פה בתורמוסין שכבר נשלקו כבר לפי שיטת הרמב" 26

 מנת לבשלם כראוי.
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סין במצב לשיטת הרמ"א שטיחה בטיט את פי התנור הווי היכר מותר להשהות גם עסיסיות ותורמו – )ס"ק כד'( מג"א
 שטח פי התנור בטיט.

 

 השהיית מים. – 'סעיף ט

 שם

 ''כיוצא בו, לא ימלא נחתום חבית של מים ויניח לתוך התנור ערב שבת עם חשכה"
בדין זה קיימת אותה מח' כמו שראינו לעיל גבי עסיסיות ותורמוסין ושו"ע פסק כרמב"ם שמים חמים דינם כ'קלי 

 מסיח דעתו מהם. הבישול' שאסור להשהותם כיוון שלא
, אסורים למוצאי שבת "כיוצא בו לא ימלא חבית של מים ויתן לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה; ואם עשה כן – שו"ע

 בכדי שיעשו."
לדין פירות שסביב לקדירה שהרי גם מים לא שווה  חמים מדוע דין מיםישנה שאלה סמויה במג"א   – )ס"ק כו'( מג"א

 צריך להיות כמו פירות ויהא מותר להשהותם? ראויים לשתותם חיים ודינם
הפרמ"ג )באשל אברהם ס"ק כו'( מדייק שקושיית המג"א היא רק למ"ד שפוסקים כחנניה בדין השהיה שמותר 

על פסק זה  27מדוע לא העיר הרמ"אלהשהות כל מאב"ד. ולכן גם כתב במחצית השקל ששאלת המג"א היא בעצם 
 תירוצים. 2ותירץ המג"א  תר גם במים.של השו"ע שלסוברים כחנניה יהא מו

במים חמים יש ממש עדיפות על המים הרגילים לעומת פירות שאין בהם הבדל כ"כ גדול וראויים ממש לאוכלן  .1
 חיים.

צריך לומד שמדובר במים שרוצה אותם להדחה וחייבים להיות חמים ולכן יש קפידה יותר גדולה מפירות. לכן  .2
ההיתר לתת חבית מלאה במים בתנור הוא רק כשהגיעו המים כבר לחום מ"א אומר שיוצא להלכה שלשיטת הר

 של מאב"ד מבעוד יום.

 

 הכנת האש קודם כניסת שבת – 'סימן רנה
 

 הדלקת מדורה ועץ יחידי בערב שבת – 'סעיף א

 שבת כ, ב

 רש"יאמר רב: רוב כל אחד ואחד ) -מאי רובן?  בו."כדי שתאחוז האור ברו -בולין "ומאחיזין את האור במדורת בית המוקד, ובג

כדי  - רש"ייון שאחזה ברוב מנין העצים(. ושמואל אמר: כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהן )ככל עץ ועץ, ולא תימא  -

שלא צריך לומר הבא עצים דקים ונניח תחתיהן להבעיר את אלו(. תנא רב חייא לסיועיה לשמואל: כדי שתהא שלהבת עולה 

 .אחר"א שתהא שלהבת עולה על ידי דבר מאיליה, ול

 רב ושמואל נחלקו מהי ההגדרה של 'שתאחז האש ברובו' שמותר שתמשיך לדלוק בשבת.
 צריך שרוב כל עץ ועץ ידלק. –רב 

 צריך שהאש תיתפס טוב בעצים, בצורה שלא יגידו 'הבא עצים ונניח תחתיהם'. –שמואל 
 ר' חייא הביא תנא דמסייע לשמואל.

 כתבו דהלכה כשמואל שיש תנא דמסייע לו. –הראשונים 
 

 עץ יחידי

מבחוץ(. אמר רב פפא:  – רש"י) ה: ברוב היקפו לעד רובו(. ואמרי שיכנס האור בתוך עביו  - רש"י"עץ יחידי, רב אמר: רוב עביו )

 הלכך בעינן רוב עביו, ובעינן רוב היקפו."

ופסקו עוביו של העץ ולדעת רב פפא רוב עוביו והיקפו  צריך רוב –נחלקו רב פפא ורב לגבי עץ יחידי. לדעת רב 
 הראשונים הלכה כרב פפא.

ה מאליה  בלי סיוע אין עושין מדורה מעצים סמוך לחשיכה עד שיצית בהן האור בענין שתהא השלהבת עול" – שו"עוכפ
 ".עצים אחרים; ואם הוא עץ יחידי, צריך שיאחוז האור ברוב עביו וברוב הקיפו

                                                           
יש חשש לענ"ד אין זה קושיה כלל כיוון שגם לפוסקים כחנניה )התוס', רא"ש ורש"י( חילקו בפירוש במים שזה דין מיוחד כיוון שמחמם אותם למוצ"ש ו 27

שמא יתקררו במהלך השבת ולכן יבוא לחתות ולא דמי לפירות כלל! וא"כ יפה עשה הרמ"א שלא העיר כאן על פסק שו"ע דכו"ע מודו במים דאסור. 

 ואולי יש לתרץ דמג"א מקשה רק לאומרים שתוס' מודים לרמב"ם בקלי הבישול ואז שפיר עולה השאלה.
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 רוב היקפו הכוונה מבחוץ )היקף העץ( ורוב עוביו הכוונה תוך העץ.  – א'()ס"ק  מג"א
 .(28)לדעת רמ"א דבתנור טוח בטיט מותר להדליק אפי' שלא אחזה האש בעצים כתב -תוספת שבת 

ה"ה בתנור בית החורף וסיים שראוי להחמיר ולא לעשות שום הסק סמוך לחשכה בתנור זה כיוון  – (ס"ק א')משנ"ב 
שמקררים את התנור ואומר לגוי לכבות  אש נחלשת ונשארים הרבה אודים )חתיכה שנשרפה באופן חלקי(שהשמצוי 

האש לגמרי כדי שלא יתקרר התנור ואין לעשות כן לכתחילה. ואינו דומה למקומות הקרים שם התירו אמירה לנכרי 
 אפי' בהדלקת אש כיוון ששם יש צער גדול ואין להם דרך אחרת להתחמם.

הט"ז )סימן רע"ה ס"ק ו'( כתב שיש להיזהר מלשבת סמוך לתנור מחשש שמא יכניס את זנבות  – '(ס"ק ז)ב משנ"
 .29האודים אל האש כדי שידלקו. אך לדעת הא"ר לא חיישינן לזה. וסיים להקל בזה

 תנורים של היום מותר להדליקם אפי' סמוך לשבת כיוון שהחום פועל מיידית. – )עמ' תרכ'(ילקוט יוסף 
 

 הדליק המדורה באיסור.

 . 30אם הדליק את המדורה באיסור אסור להנות ממנה בשבת גזירה שמא יחתה –רמב"ם  .א

די שתעלה השלהבת. ואם לא הודלקה כל כך, אסור ליהנות בה בשבת, גזירה שמא יחתה בה ויניד העצים כ"– שו"עוכפ
על גבי המנורה, ואפילו  אם הוא על גבי קרקע אווכשהודלקה כשיעור, יכול להתחמם כנגדה בשבת ולהשתמש לאורה, בין 

 היא מדברים שאין עושין מהם פתילה לשבת."
ההיתר בשו"ע להשתמש לאורה לאחר שהודלקה הוא כיוון שיש היסק גדול ואין חשש שיחתה בגחלים )והביא ראיה 

 במסכת שבת דף כא, א(.
 

 מדורה מפחמים – 'סעיף ב

 שם

 שהוא.""רבי יהודה אומר: בפחמין כל 

ר' יהודה מסכים לת"ק ורק מוסיף שבפחמים מותר אפי' בנדלק כלשהו כיוון שממשיכים  –טור, ר' ירוחם  .א
 ודולקים. וגם ת"ק מסכים לו. ולכן כך הלכה.

 ר' יהודה חולק על ת"ק לכן בפחמים אסור. –רמב"ם  .ב

 ם דולקים והולכים"שהוא, שרי מפני שה"יש אומרים שבפחמין אפילו לא אחז בהם האור אלא כל  –פסק כר' ירוחם  שו"ע
כלל כשכתוב 'אימתי, ובמה' ר' יהודה לא חולק אך אם לא כתוב הוא חולק. והסביר דאם לא כתוב יש  – (ס"ק ב')ט"ז 

אין זה אומר שחולק רק הכל לפי העניין. וכיוון שרואים אנו בענינו שפחמים דולקים יפה אפי' אם לא נדלקו רובם 
 וחם.ולכן הלכה כר' יר

 

 חומרי בעירה שבהם אין חשש חיתוי –' סעיף ג

 שבת כ, ב

 "תני רב יוסף, ארבע מדורות אין צריכין רוב: של זפת, ושל גפרית, ושל גבינה, ושל רבב. במתניתא תנא: אף של קש ושל גבבא."

מעצמם בצורה יפה ולכן אין חשש שמא לא יאחז יפה ויבוא וממשיכים האש נדלקים הסברא היא שאלו דברים ש
 .שו"עוכפלחתות 
 ה"ה לכל דבר שדולק יפה כגון שמן ושעווה. - '(ס"ק ג)משנ"ב 

  

                                                           
 ור טוח בטיט מבטל אופציית חיתוי אך לדעת המחבר צריך שאם יפתח התנור אז יגרם נזק לבשר/התנור.דלרמ"א תנ–ועיין סימן רנד' סעיף א'  28

 אא"כ מדובר בדבר שצריך בו עיון רב שיש חשש שמא יטה.  29

 וכתב המ"מ שלמד זאת מדין עסיסיות ותורמוסין שאם עשה באיסור אסור לו להנות מזה בשבת. 30
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 מדורת קנים וגרעינים

 שם

רב ריכין רוב. מתקיף לה צ -ריכין רוב. גרעינין אין צריכין רוב, נתנן בחותלות צ -"אמר רב הונא: קנים אין צריכין רוב, אגדן 

בדרן. איתמר נמי לא מ -בדרן, נתנן בחותלות מ -רעינין לא מבדרן: ג - מבדרן, אגדן -אדרבה, איפכא מסתברא. קנים  חסדא:

 וב."אין צריכין ר -ריכין רוב, נתנן בחותלות צ -רעינין כין רוב, לא אגדן אין צריכין רוב. גצרי -אמר רב כהנא: קנים שאגדן 

 הראשונים פסקו כרב חסדא אך נחלקו בגרסא של דבריו.

גרסו שכאשר אוגד את הקנים לא צריך רוב כיוון שמדליקים אחד את השני, אך אם הם  –טור, רא"ש  .א
 מפוזרים צריך רוב.

ו שכאשר אוגד את הקנים לריך רוב כיוון שיש פה הדלקה של הרבה עצים ביחד אך אם גרס –רי"ף, רמב"ם  .ב
 לא איגדו אין צריך רוב כיוון שנדלקים ומדליקים אחד את השני במהירות.

 בקנים  לא צריך רוב )כיוון שכבדים ולא עפים ברוח( , בגרעינים צריך רוב )עפים ברוח(. –רש"י  .ג

לא כל שהוא, שרי. ארה של זפת, ושל גפרית, ושל קש וגבבא אפילו לא אחז בהם האור "מדו –רי"ף ורמב"ם פסק כ שו"ע
סל, צריכים שיצית בהם האור בוכן מדורה של קנים, ושל גרעיני תמרים כשהם מפוזרים. אבל אם הקנים אגודות, והגרעינים 

 עד שתהא השלהבת עולה מאליה; ויש אומרים בהיפך."
 בשו"ע הלכה כסתם. כהכלל הנקוט בידנו שסתם וי"א

 כתב שמותר להדליק תנור חימום בשבת ע"י שעון שבת כיוון שנדלק מייד ומחמם.  - )עמ' תרכא(ילקו"י 
 
 

 דין התקיעות בערב שבת –סימן רנו 

 שבת לה, ב

מנעו העומדים בשדה מלעדור נ -"תנא דבי רבי ישמעאל, שש תקיעות תוקעין ערב שבת: התחיל לתקוע תקיעה ראשונה 

שלא יחשדו  - רש"יחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות, ואין הקרובין רשאין ליכנס עד שיבואו רחוקין ויכנסו כולם כאחד )ומל

הנכנסים באחרונה לומר שעסקו במלאכתן אחר ששמעו קול השופר, שאין הכל מכירין מי קרובים ומי רחוקים(. ועדיין חנויות 

סין וננעלו החנויות, ועדיין חמין מונחין על גבי כירה וקדירות נסתלקו התרי -שניה  פתוחות ותריסין מונחין, התחיל לתקוע תקיעה

דרות העשויות להסתלק למאכל הלילה(, והטמין ק - רש"יק המסלק )סיל -מונחות על גבי כירה. התחיל לתקוע תקיעה שלישית 

ן, או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע ומריע ת הראויות למחרת(, והדליק המדליק. ושוהה כדי צליית דג קטא - רש"יהמטמין )

נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת  מדליק, שהרי -ותוקע ושובת. אמר רבי יוסי ברבי שמעתי שאם בא להדליק אחר שש תקיעות 

היה גג מיוחד בגובה העיר ואמצעיתה לתקוע שם, ומשם מוליכו לביתו, אלמא אכתי לא נקיט ש - רש"ילהוליך שופרו לביתו )

שתקע שם(,  - רש"יושת שבת עלייהו(. אמר לו: אם כן, נתת דבריך לשיעורין! אלא: מקום צנוע יש לו לחזן הכנסת בראש גגו )קד

 ששם מניח שופרו, לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות."

 כתב שצריכים התקיעות להיעשות במקום גובהה. –רמב"ם 

הגה: ונהגו בקהילות מלאכה. , כדי להבדיל את העם מן התוקעין בערב שבת שש תקיעות"כשהיו ישראל בישובן, היו  – שו"ע
הוא במקום התקיעות הקדושות, שכל שהוא סמוך לשבת כחצי שעה או שעה, שמכריז שליח ציבור להכין עצמן לשבת, ו

 בימיהם, וכן ראוי לנהוג בכל מקום."
ל סגירת החנויות כיוון שראה כמה פעמים מכשלה שבא אדם גם כיום יש להתירע שעה לפני שבת ע – (ס"ק א')מג"א 

 חשוב למסחר ומתעכבים איתו גם עד שבת עצמה.
 ואין מחכים לאדם גדול ל'ברכו' כיוון שצריך להכניס שבת לפני כדי שלא יחטאו בחילול שבת.
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 הטמנה – 'סימן רנז

 הגדרת הטמנה
הטמנה היא לקיחה של קדירה שיש בתוכה אוכל ועטיפתה מכל הצדדים ע"י חומרים ששומרים על החום/מוסיפים 
חום באופן שהחומרים צמודים לקדרה. שמירת חום הינה דבר המתקבל על הדעת אך כיצד שייך הוספה של חום 

, חום קיים או מייצרת חום ירהישנם חומרים בטבע שהתגובה הכימית שלהם מגב  –יותר מחום הקדרה צ"ע. וי"ל 
 הטמנה במוסיף הבל. וזו וגפת כגון סיד

 יסודות דין הטמנה –סעיף א' 
 .אם קייםמה השוני אם יש שוני בין הטמנה להשהייה וצריך להבין 

. זה נובע אין שוני בין השהייה להטמנה לפי שיטתו כל דיני הטמנה,השהייה, החזרה כולם אותו דבר –רש"י  .א
כיוון שטעם הגזירה בכולם הוא גזירת חיתוי. יוצא לפי שיטתו שמח' חנניה וחכמים תהיה גם בהטמנה. לחנניה 

אפי' בדבר המוסיף הבל מאב"ד )כיוון שאין חשש חיתוי במאב"ד(.לכן רואים גם שנכדו  –מותר יהיה להמטמין 
 .31מאב"ד אפי' במוסיף הבלפסק שהטמנה מותרת ב רשב"ם של רש"י

השהייה מח' חנניה וחכמים(  –וכל אחד שנוי בפרק אחר )פרק שלישי  דינים שוניםהם הטמנה והשהייה  –תוס'  .ב
פרק רביעי דיני הטמנה. יש שוני מהותי בין הטמנה לבין השהייה כיוון שהשהייה נעשית בהשארת קדרה באוויר 

ן אפי' אש מועטה מועילה להוספת חום חום האש פחות מועיל לה לעומת הטמנה שם הדבר עטוף מכל צדדיו ולכ
משמעותי בקדרה. לכן מובן שיש חשש חיתוי יותר גדול בהטמנה מאשר בהשהייה וגוזרים אפי' בגפת ועצים 

 אופציית ההשפעה של החיתוי)דברים  שאי אפשר לחתות( אטו הטמנה ברמץ. בגלל 

שהייה בד"כ מיועדת לערב והתבשיל רק כתב שהשהייה חמורה מהטמנה כיוון שה – כשיטת תוס'הלך  –רא"ש  .ג
יש אינטרס נשאר חם הטמנה מיועדת בדרך כלל לבוקר במצב כזה יש הרבה יותר סיכוי שהתבשיל יתקרר ואז 

 חיתוי גדול יותר לאדם ולכן גזרו בהטמנה יותר אפי' בגפת ועצים.

הטמנה להשהייה ועל בסיס זה בדבר זה רוב הראשונים וכן דעת מר"ן שו"ע הייתה ללכת עם ההבנה שיש שוני בין 
 יבוארו הדינים להלן.

 
 , אלדשבת 

אמר רבא: מפני מה אמרו: אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל ..ה... ומערבין וטומנין את החמין."ספק חשכה ספק אינו חשכ

ות הן. ואמר רבא מפני . אמר ליה אביי: אי הכי, בין השמשות נמי ניגזר אמר ליה: סתם קדירות רותחשמא ירתיחמשחשכה גזרה 

גזירה ויטמין! . אמר ליה אביי: שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלתמה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום גזירה 

 שמא יחתה בגחלים."

נחלקו הראושנים בהסבר הגמרא במשנה מובא דין שספק חשכה ספק אינה חשכה )בהש"מ( מטמינים את החמין. ו
 .בדבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל מחמת גירסאות שונות בלימוד הגמ' נההטמ ובדיני

שמא יבשל. א"כ לכאורה  –שמא ירתיח  – 33בשבת סור להטמיןמשחשכה א –דבר שאינו מוסיף הבל – 32רש"י .א
סתם קדירות רותחות הן בבין השמשות ואז אין  – ומתרץ רבא ק חשיכה ספק אינה חשכה?לגזור גם בספצריך 

 . חשש של בישול

  גזרה שמא יטמין ברמץ ויחתה בגחלים. – אסור להטמין בו ואפי' מבעוד יום –דבר המוסיף הבל 

בדבר המוסיף הבל.  –בגירסתם המימרא הראשונה של רבא  הייתה להם גירסא שונה בגמ'. –רי"ף ,רמב"ם  .ב
  בדבר שאינו מוסיף הבל. –והמימרא השנייה של רבה 

  שמא יחתה בגחלים.אסור להטמין בו אפי' מבעוד יום גזרה  –דבר שאינו מוסיף הבל 
וכן בשבת, מחשש שהקדרה תרתח מידי ותגלוש ואז יפתח את אסור להטמין בו מבעוד יום  –דבר המוסיף הבל 

 הקדרה ולאחר שתרגע גלישת האוכל יבוא לסגור את הקדרה ונמצא מטמין.
הכוונה  –משום שסתם קדרות רותחות הם  בדבר המוסיף הבלמותר להטמין  –ספק חשיכה ספק אינה חשיכה 

 שכבר נחו מביעיבועם ולכן אין חשש שירתחו שוב ויגלשו. 
 

                                                           
 גם סעיף ז', ובסעיף ח' שם מפורש שגם בגרו"ק הותרה הטמנה לדעת רשב"ם ורש"י. הובא בדרכי משה בסעיף א' ועיין 31

 שיטת רש"י שכל פרק שלישי פרק כירה עוסק בהטמנה. לכן גם השהייה, החזרה וכו' זה חלק מדיני הטמנה והשווה בניהם. הגישה הזאת נובעת מכך 32

לרש"י יש דין מיוחד בהטמנה ויורחב בסעיף ח' שאם קטם את ההטמנה מותר  שבכולם יש גזרת חיתוי משמע שהחשש הנובע הוא אותו דבר. לכן

 לו להטמין וכל מח' חנניה וחכמים היא גם בהטמנה ועיין בסימן רנג'.

 מבעוד יום מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל. 33
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 מותר בביהש"מ להטמין בדבר המוסיף הבל ולשיטת רש"י אסור. –לדעת הרי"ף ורמב"ם  –נפק"מ בין השיטות 
 

 רי"ףוה הרמב"םקושיות על שיטת 
 ף הבל ואילו בין השמשות מותר?כיצד ייתכן לומר שמבעו"י אסור להטמין בדבר המוסי .א
זה צריך לומר  ומשמע שכעת הן רותחות, אך להסבר נאמר גבי בין השמשות "סתם קדרות רותחות הן", גמראב .ב

 .רש"ימשום כך, מעדיפים את הסבר  שסתם קדרות כבר רתחו ונחו מבעבוען.
"אין טומנין בשבת, אפילו בדבר שאין מוסיף הבל; אבל בספק חשיכה, טומנין בו. ואין טומנין  בדבר  -פסק כרש"י  שו"ע

 "34המוסיף הבל אפילו מבעוד יום.
לכאורה האיסור הוא בישול כדברי רש"י אך גם למ"ד שאין בישול אחר בישול אפי' בנצטנן לגמרי  – (ס"ק א')מג"א 

 בגחלים על מנת להרתיח התבשיל.עדיין יש חשש שמא יחתה 
למוצאי שבת אולם דבר זה צ"ע כיוון  מערב שבת לדעת הרמ"א אסור להטמין בדבר המוסיף הבל – '(ס"ק ב)מג"א 

ודעת  . כל מקרה סיים המג"א עצמו שלא צריך להחמיר בכך ומותר לצורך מוצ"ש.מוצ"ששהתיר הכנת פת לצורך 
שהתיר להטמין מערב יום כיפור למוצאי יום  –כח מסימן תרט סעיף א' מר"ן שו"ע גם להתיר הטמנה למוצ"ש ומו

 כיפור. 
 

 הטמין באיסור

 שבת לח, לט, ב

"מעשה שעשו אנשי טבריא והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין, אמרו להם חכמים: אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת, 

 ואסורין ברחיצה ובשתיה."

 טבריא ואסרי להו רבנן, בטלה הטמנה בדבר המוסיף הבל, ואפילו מבעוד יום." אמר רב חסדא: ממעשה שעשו אנשי35"

 דברי רב חסדא מלמדים אותנו שאפי' בדיעבד אם הטמין בדבר המוסיף הבל התבשיל נאסר. –ר"ן  .א

מסייג את דברי הר"ן ואומר שכל זה שייך דווקא בצונן שנתחמם או מצטמק ויפה לו שאז יש תועלת  –רמב"ן  .ב
 מההטמנה, אך אם הקדרה עדיין חמה שלא הועילה לו ההטמנה בדיעבד מותר.ורווח 

שהטעם להיתר הוא שמדמה השהייה להטמנה  -. וכתב משנ"ב ס"ק י'  36מותר אם שכח והטמין בשוגג –מרדכי  .ג
 ובשכח ושהה במצטמק ויפה לו מותר./

אפילו בדיעבד. ודוקא בצונן, שנתחמם או שנצטמק  37"ואם הטמין בדבר המוסיף הבל, התבשיל אסור –פסק כרמב"ן  שו"ע
 "ויפה לו, אבל בעומד בחמימותו כשעה ראשונה, מותר.

 שו"ע התיר להטמין מבעוד יום בדבר המוסיף הבל אם הקדרה רותחת וצריך להסביר טעמו: 
אם עומד בחמימותו לא אהני ליה מעשה ידיו כיוון שיכל אף להטמין באינו מוסיף הבל והיה נשאר  – (ס"ק ח') משנ"ב

התיר אפי' להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל בשבת אע"פ שעשה איסור דרבנן כיוון שנשאר עומד  מג"אחם. לכן 
כיוון שההיתר וסיף הבל במחלק על דבריו וכתב דההיתר הוא רק במטמין מער"ש במאמר מרדכי . אולם 38בחמימותו

אסור לעומת זאת   כי גם אם היה מטמין באינו מוסיף הבל בסוף התבשיל היה נשאר חם. הוא שלא אהני ליה מעשיו
 באינו מוסיף הבל בשבת כיוון שאהנו ליה מעשה ידיו בזה שאליו לא היה מטמינו היה מצטנן.

 פסק כמרדכי רמ"א

 בדבר המוסיף הבל, שרי לאכול )הגהות מרדכי(."הגה: יש אומרים דאם שכח והטמין בשוגג 

כתב דגם לרמ"א שהתיר כמרדכי ההיתר הוא רק במצטמק ויפה לו שנתבשל כל צרכו, אך פחות מכך  – '(ס"ק ז)מג"א 
הביא דעת התוספת שבת דלכאורה לפוסקים כחנניה פסקו שהשהייה לאחר  –ובמחה"ש כלומר במאב"ד אין היתר. 

מאב"ד מותרת ולכן גם כאן י"ל דאפי' הגיע התבשיל למאב"ד יהיה מותר להטמינו כמו בדיני השהייה. אך למעשה 
הסביר מחה"ש כדעת המג"א ואמר שבכוונה הסיק מג"א להתיר רק באופן שנתבשל כל צרכו כיוון שהטמנה חמורה 

                                                           
 אפילו הטמין בבוקר ואין הכוונה מבעוד יום מחצות והלאה, ולכן צריך לסלק קדרתו קודם חשיכה. – ג"פמ 34

מים דין זה של רב חסדא לכאורה אינו נצרך שהרי כבר במשנה נאסר להטמין בדבר המוסיף הבל. וי"ל שדין זה מחדש לנו שאפי' בדיעבד אם הטמין חכ 35

 אסרו זאת. )תוס'(
לא חולק על דעת הפוסקים האחרים שההיתר שהתיר הוא רק אם הטמין בדבר שאינו מוסיף הבל והיה שם קצת מדבר המוסיף הט"ז הסביר שהמרדכי  36

' הבל וזה הותר בדיעבד וכו"ע מודו בזה אך גם לדעת המרדכי אין להטמין בדבר המוסיף הבל כלל ואפי' בדיעבד כמו אנשי טבריה.לכן אין גם מח

 הלכתית בין רמ"א לשו"ע.
 האיסור בתבשיל הוא בין לו בין לאחרים )כ"כ כה"ח(. 37

וצ"ע דמשמע מזה שההיתר הוא רק שעומד בחמימותו ומשמע שמותר אפי' במצטמק וטוב לו ואפי' בלא נתבשל כ"צ והרי יש תוספת שבח בתבשיל ע"י  38

 החזו"א שנראה שצריך להתיר רק במצטמק ורע לו.הטמנה זו אף שרק נשאר בחמימותו ולא נראה להתיר תוספת שבח שנעשית באיסור.  לכן כתב 
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שרמ"א פסק כדעת חנניה בסימן רנג' שמותר להשהות אף מאב"ד בשוגג כאן  השהייה לעניין לכתחילה ולכן אע"פמ
 אין לומר כן וגם לדעה זו נחמיר ונצריך מצטמק ויפה לו בדיעבד.

 כתב שדעת רמ"א להקל אף בנתבשל מאב"ד כמו שפסק בסימן רנג' כחנניה )וכתוספת שבת(. –באה"ל 
 במקום צורך נראה שיש לסמוך על דעת המרדכי ופסק הרמ"א. – )ס"ק י'(משנ"ב 

 

 הטמנה בדבר המוסיף הבל לצורך מחר
 חלים,ואין חשש שמא יבוא לחתות בגתבשיל שמיועד לצורך מחר מותר לטמנו בדבר המוסיף הבל  –שיבולי הלקט 

 דין שהיה בקדרה חיה שמותר כיוון שלא יבוא לחתות, הוא הדין כאן.כ – טעם
היא רק לפסיקתו של רש"י שהבין שיש שיוויון מוחלט בין דיני הטמנה להשהייה אך לשאר הדעות וודאי אסור  דעה זו

 כיוון שהטמנה חמורה יותר.
 פסק שבדיעבד אפשר לסמוך על דעת שיבולי הלקט ובלבד שלא יתרגל כך )כיוון שדעתו עקרונית דחויה(. רמ"אה

מוסיף לצורך לילה, אבל כשמטמין לצורך מחר, מותר להטמין מבעוד יום בדבר ש "ויש אומרים דכל זה אינו אסור אלא כשעושה
 הבל. ובדיעבד יש לסמוך על זה ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן."

 שאין חשש חיתוי. שמותר להטמין תבשיל המבושל כ"צ אפילו לצורך הלילה, מכיוון לשיטה זו הוא הדין - משנ"ב
 

 בושלתהטמנת קדרה חיה או מ –סעיף ז' 

 שבת יח, ב

"והשתא דאמר מר גזירה שמא יחתה בגחלים, האי קדרה חייתא שרי לאנוחה ערב שבת עם חשיכה בתנורא מאי טעמא כיון 

 דלא חזי לאורתא אסוחי מסח דעתיה מיניה, ולא אתי לחתויי גחלים. ובשיל שפיר דמי, בשיל ולא בשיל אסיר"

 המוסיף הבל )כיוון שלכו"ע בשבת אסור להטמין ואפי' באינו מוסיף הבל(הנידון כאן הוא בהטמנה מבעוד יום בדבר 

הלך כשיטת רש"י בהבנת דיני הטמנה, לכן כאשר אין חשש חיתוי מותר להטמין ובקדרה חייתא יהיה  –רשב"ם  .א
. בנוסף ע"פ פסיקת חנניה )במח' עם חכמים( כיוון שמסיח דעתו ממנה ובטוח תתבשל עד מחר היתר בהטמנה

 הוא פוסק מותר להטמין תבשיל שהגיע למאב"ד מכיוון שאין חשש חיתוי. שאותו

הגמרא שם עוסקת בדיני השהייה אך בהטמנה אסור קדרה חייתא ואיסור זה שייך אפי'  –ר"ת וכל הראשונים  .ב
במבושל כ"צ ומצטמק ורע לו כיוון שבהטמנה יש חומרא שמעט חיתוי מועיל הרבה )עיין בהקדמה ובתחילת 

 להרחבה(סעיף א' 

, ואפילו מצטמק ה אסרינן"כל היכא דאסרינן הטמנה, אפילו בקדירה מבושלת כל צרכ -פסק כר"ת ורוב הראשונים  שו"ע
 "ורע לו.

 

 שיטת הרמ"א ופסיקתו

וי, וכמו שנתבאר , מותר בהטמנה כמו בשיהאו נתבשל כל צרכו. ויש מקילין ואומרים דכל שהוא חי לגמרי וכן עיקרהגה:  - רמ"א
 לעיל סימן רנ"ג. ובמקום שנהגו להקל על פי סברא זו, אין למחות בידם. אבל אין לנהוג כן בשאר מקומות."

 הרמ"א מסכים עם דעת שו"ע ופוסק אותה גם. אלא שבמקום שמקלים יש להם על מה לסמוך ולא מעירים להם.
יש לומר שאפי' במאב"ד מותר  כתב דלדעת המקלים שסוברים שהטמנה והשהייה שווים דינית – )ס"ק יז'( מג"א

להטמין כחנניה. אך בתוספת שבת חלק ואמר שרמ"א בכוונה כתב כאן 'נתבשל כל צרכו' כיוון שגם לשיטת רמ"א 
קולות היינו גם לסמוך על זה שהשהייה שווה להטמנה וגם לפסוק במח' חנניה  2אפשר להקל קולא אחת אבל לא 

 יש למחות בידם. וחכמים כחנניה. לכן אם עושים כן במאב"ד
 אפי' אם מטמין לצורך הלילה אסור שלא פלוג רבנן בגזרתם. – (ס"ק לג')ב משנ"
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 כיסוי שאינו נועד לשמירת חום. –סעיף ב' 
האיסור בהטמנה הוא אפי' בתבשיל שנתבשל כל צרכו )כיוון שאין חילוק בגמרא גבי סוג התבשיל( אך כתב  –ר"ן 

 שאין זה כמטמין להחם אלא כשומר. מהעכברים ושלא יטנףהתיר לכסות תבשיל כדי לשומרו ל
מכל מקום לשום כלים ו"אפילו תבשיל שנתבשל כל צרכו, אסור להטמין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל.  – שו"עוכפ

וי ם אלא כשומר ונותן כיסעל התבשיל כדי לשמרו מן העכברים, או כדי שלא יתטנף בעפרורית, שרי שאין זה כמטמין להח
 על הקדירה )וע"ל סי' רנ"ג(."

 לשים בגדים מעל קדרה מותר כיוון שאינו מכוון לכך, ואע"פ שדרך להטמין בכך.אפי'  – '(ס"ק יד)ב משנ"
וכל ההיתר  אפי' מכוון לשמור החוםכתב שמותר לכסות סיר במכסה שלו  – )חאו"ח ח"א סי' צ"ה(שו"ת אגרות משה 

במשנ"ב הוא בבגדים שמעמיד החום יותר מהמכסה המיועד לסיר ולכן שם צריך שלא יתכוון לכך. אך אם משתמש 
 בכיסוי המיועד לכלי מותר אפי' מתכוון לשמור החום כיוון שצריך לכסותו בכל מקרה על מנת שלא ישפך.

 

 דברים המוסיפים הבל ושאינם מוסיפים הבל. –סעיף ג' 

 בשבת מז, 

משנה "במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין לא בגפת, ולא בזבל, לא במלח, ולא בסיד, ולא בחול, בין לחין בין יבשין. ולא 

 (רך קרוי מוכין, כגון צמר גפן, ותלישי צמר רך של בהמה, וגרירת בגדים בלויים." "כל דבר –רש"י )במוכיןבתבן ולא בזגין ולא 

איבעיא להו גפת של זיתים תנן, אבל דשומשמין שפיר דמי,  גמרא .ן, אבל טומנין בהן כשהן יבשיןיבעשבין בזמן שהן לח ולא

או דילמא דשומשמין תנן, וכל שכן דזיתים תא שמע, דאמר רבי זירא משום חד דבי רבי ינאי קופה שטמן בה אסור להניחה על 

מנה דשומשמין נמי אסור, לענין אסוקי הבלא. דזיתים מסקי גפת של זיתים, שמע מינה של זיתים תנן. לעולם אימא לך לענין הט

 הבלא, דשומשמין לא מסקי הבלא."

המשנה אסרה בסתמא להטמין בגפת, ובגמרא דנים באיזה גפת מדובר של זיתים או גם של שומשמין. הגמ' מביאה 
מכן מביאה הגמ' אופציה ברייתא להוכיח ש'האיסור להטמין בגפת של זיתים' ונראה שמותר בגפת של זיתים. לאחר 

 , אך בהטמנה רגילה אסור אפי' גפת של שומשמין.39להסביר את הברייתא בגפת של זיתים שע"ג קופה

אופציות להסביר את הגמ' וזאת בעיה דלא איפשטא כיוון שמדובר בדרבנן היינו אמורים  2כיוון שיש  – ב"י .א
 לנקוט לקולא שאסור רק בגפת של זיתים.

  .40פסקו שאסור להטמין בין בשומשמין בין בשל זיתים –טור  ר"ן, רי"ו, רמב"ם, .ב

 ""אלו הם דברים המוסיפים הבל: פסולת של זיתים או של שומשמין פסק כר"ן וסיעתו –  שו"ע

 גפת של עצים אסורה אפי' ע"ג קופה, פוסק את דברי הברייתא שהובאה. – '(ט)ס"ק  מג"א

 לחים מחמת עצמם/מחמת דבר אחר

 שבת, שם

)שם מט.(  גמרא )שם( "ולא בתבן ולא בזגין ולא במוכין ולא בעשבין בזמן שהן לחין, אבל טומנין בהן כשהן יבשין." משנה

תבן ולא בזגים ולא במוכין ולא בעשבים בתא שמע: לא  -"איבעיא להו: לחין מחמת עצמן, או דילמא: לחין מחמת דבר אחר? 

וכין לחין מחמת עצמן מ -פיר, אלא אי אמרת לחין מחמת עצמן ש -חר בזמן שהן לחין. אי אמרת בשלמא לחין מחמת דבר א

"מצמר הנמרט מבין ירכותיה של בהמה, שהוא מלא זיעה והוא לח מעצמו,  – רש"י) – ממרטא דביני אטמי -כי משכחת לה? הי

 (". להכי קרי ליה מרטא דלאו בר גיזה הוא"

 "א.ממסקנת הגמ' נראה שאסור לחין מחמת עצמן וגם מחמת ד

מדבריו משמע שלחים מחמת עצמם מחממים יותר מאשר לחים  –רי"ף, רי"ו רמב"ם בפירוש המשניות, רא"ש  .א
 מחמת ד"א ולכן לחים מחמת ד"א מותר להטמין בהם בתבן ומוכין וכו'.

לחים מחמת ד"א מחממים יותר מאשר לחים מחמת עצמם ולמסקנה אסור להטמין אפי'  – )פ"ד ה"א(רמב"ם  .ב
 עצמם.בלחין מחמת 

ואלו דברים המוסיפים הבל...מוכין ועשבים בזמן שלא הזכיר מח' זאת וכתב בסתמא ' 41תמהה על הטור –ב"י  .ג
  כתב שדעת הטור כדעת הרמב"ם בהלכות ולכן לא פשט כיוון שכל לח אסור. –דרכ"מ שהם לחים" אולם ב

                                                           
 הכוונה משהו שמגביהה מעט את הקדרה מההטמנה ובכל זאת מקרי הטמנה בגפת של זיתים כיוון שהם מוציאים חום גבוהה מאוד. 39

דילמא ולכן זה בעייא דאיפשטא.  ובב"י הביא הסבר לשיטתם. א. כיוון שהגמרא דוחה בלשון של 'לעולם אימא לך' משמע שזאת המסקנה שלה, ולא כתוב 40

ו אינב. כיוון שקרוב הדבר לידי איסור דאו' החמירו בו יותר )כיוון שמדובר בהטמנה ויש חשש בישול או חיתוי אלו דברים הקרובים לדאו' כמו שר

 גבי השהייה בסימן רנג'(
כלשונו של הטור ולא פירש אלו לחים אסורים האם מחמת עצמם  ואני תמהה על כך שמר"ן שו"ע העיר על דברי הטור אך בפסיקתו בשו"ע כתב בדיוק 41
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ומלח וסיד וחול,  זיתים או של שומשמין וזבל"אלו הם דברים המוסיפים הבל: פסולת של  –פסק כרמב"ם בהלכות   שו"ע
 ".בזמן ששלשתן לחיןומוכין ועשבים  בין לחים בין יבשים, ותבן וזגין

 צריך לומר שתבן וזגין חשיב כמו אחד )ששו"ע כתב 'ששלושתן לחין' ויש ארבעה דברים( בנוסף כיוון – '(י)ס"ק  מג"א
 בהלכות שכל לח אסור בין מחמת עצמו בין מחמת ד"א.ששו"ע לא פירט אלו לחים משמע שפוסק כרמב"ם 

 כתב דשו"ע גריר אחר לשון הרמב"ם ולכן כתב 'שלושתן' אע"פ שיש ארבעה דברים.   – '(ג)ס"ק  ט"ז
כתב דהמילה 'ותבן' בשו"ע זה תוספת של הרמ"א ושו"ע העתיק לשון הרמב"ם עצמו שם כתוב רק זגין עשים  –גר"א 

 'ששלושתן'.ומוכין ולכן כתב 
 כתב להקל כדעת האומרים שאסור להטמין רק בלחין מחמת עצמם. – אליה רבה, תוספת שבת

 הטמנה בכסות או פירות

 )מט.( "טומנין בכסות, ובפירות, בכנפי יונה, ובנסרת של חרשים, ובנעורת של פשתן דקה." משנה

 אבל לא בכסות לחה ולא בפירות לחין.")מט.( "תני רבי אושעיא טומנין בכסות יבשה ובפירות יבשין,  גמרא

 לכאורה נראה שדברי ר' אושעיא סותרים את המשנה.

 ר' אושעיא חולק על המשנה וסובר שצריך בכסות שיהיו לחים. אולם אין הלכה כמותו והלכה כמשנה. –תוס'  .א

שפוסק  כיוון שהביא רק את דברי רב הושעיא צריך לומרכיוון דברי המשנה את פסק נראה שלא  –רי"ף  .ב
, אולם בתוס' פירשו שאפשר לומר שלרי"ף הייתה את הגרסא עם ר' 42שגם בכסות מחלקים בין לחה ליבשה

 אושעיא רק שסבר שלא חולק על דברי המשנה אלא מפרש אותה.

 שמותר בכסות בין לחים בין יבשים כיוון שלא חילק בדבריו. פסק כתוס' שו"ע
 ן יבשים, ותבן וזגיןבין לחים בי יתים או של שומשמין וזבל ומלח וסיד וחול,"אלו הם דברים המוסיפים הבל: פסולת של ז

 פי יונה )או שאר נוצות מהרר"אומוכין ועשבים בזמן ששלשתן לחין. ואלו דברים שאינם מוסיפים הבל: כסות ופירות וכנ
 ".במגירהו פל מן העץ כשמגררים אותבהגהות( ונעורת של פשתן ונסורת של חרשין )פי' הקש הדק הנו

 הטמנה בסלעים

בבא בתרא )יט.( " תנן התם במה טומנין ובמה אין טומנין? אין טומנין לא בגפת ולא בזבל ולא במלח, ולא בסיד ולא  גמרא

בחול, בין לחין בין יבשין. מאי שנא הכא דקתני סלעים ולא קתני חול, ומאי שנא התם דקתני חול ולא קתני סלעים?... אלא אמר 

 היינו טעמא דלא קתני סלעים, משום דמשתכי לה לקדרה."רבא התם 
שההבל היוצא  (, אורש"יאיסור הטמנה בסלעים מכיוון שהסלעים משברים את הקדרה ואין דרך להטמין בהם )אין 

 (.תוספותמהסלעים מזיק למאכל )

 בנןרשכיחא לא גזרו ביה , דמלתא דלא אף על פי שמוסיפין הבלהגה: יש אומרים דמותר להטמין בסלעים,  - וכפרמ"א
ם מותרת מכיוון שאין מצוי כלל שיטמין בהם, משום שמזיקים לקדרה ולמאכל, אך דבר הטמנה בסלעי - משנ"ב

 שלפעמים טומנים בו, אע"פ שאין רגילות לטמון בו אסור.

 פסקי האחרונים
 צריך להדגיש שבכל הנידונים כאן אין בעיית בישול.

 הטמנת אוכל בלי כלי 
כתב שהאיסור בהטמנה הוא רק כאשר האוכל בכלי אך אם יש אוכל ישירות שמוטמן מותר  –ספר מערכי לב מתירים 

 כיוון שאין זה בגדר הטמנה שגזרו עליה חז"ל. 
 הוכיח שאסור ויש איסור אף בהטמנת אוכל. –הרב עובדיה  אוסרים 

 ין. כגון להכניס שקית עם אורז וכד' לתוך סיר חמ –הטמנת אוכל בתוך אוכל 
כתב כמה סיבות להתיר. א. אין דין הטמנה באוכל בתוך אוכל. ב. עטיפת המאכל לא  )ח"א עמ' סב'( חזו"ע –מתירים 

ג. לנייר או ניילון אין חשיבות כדבר המפריד בין האוכלים  נעשתה כדי להטמין אלא כדי לשמור שלא יתערב המאכל.
 וחשיב כאוכל אחד. 

 הואיל והאוכל נמצא בשקית נחשב כאוכל נפרד ולכן מטמין באוכל הזה. סכ"ז()ח"א פ"ג  מנוחת אהבה –אוסרים 
וכן בצירוף דעת  43התירו להכניס ביצים לחמין הואיל ויש רשב"א שכתב שקליפת הביצה נחשבת מנוקבת –לכו"ע 

 הסוברים שמותר להטמין למחר.
 

                                                           
 או מחמת ד"א.

 שבחילוקו גבי לחים מחמת עצמם כתב 'וכסות לחה דעבידא ממרטא דביני אטמי' משמע שאוסר כסות לחה. 42

 כמו שרואים שביצה שהייתה בחמין בצבע כהה היא עצמה מקבלת צבע כהה. 43
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 )סיר בתוך סיר( הטמנה בקדרה כפולה
 וף חימום ומרתיח גם הסיר הפנימי.רים והסיר החיצוני מתחמם ע"י גהדיון הוא בסיר חימום שיש כפל סי

מטם ספק ספקא, דילמא הלכה שהטמנה למחר מותרת ושמא הלכה כדעת הסוברים שאם לא מטמין  –מתירים 
הקדרה מכל צדדיה לא חשיב הטמנה וקדרה זו נוגעת בכלי רק מצדדיו. וכן שיש אוויר בין הסיר המחמם לסיר 

 ב עובדיה(החיצוני. )הר
 אסור משום הטמנה, שיש פה הטמנה מין הצד וחשיב הטמנה. –אוסרים 

 

 דיני כיסוי הקדרה. –סעיף ד' 

 כיסהו ונתגלה

 א יכסנו משתחשך, כסהו ונתגלה מותר לכסותו."ל -)נא.( "לא כסהו מבעוד יום  משנה

אם גילה  מבעוד יום מותר לכסותו בחזרה בין משחשכה בין ממילא אם נתגלה הסיר –תוס', רא"ש רי"ו  .א
 דעתו שאין רוצה לכסותו היינו שגילה את הסיר בידיים אסור להחזיר כי דמי לתחילת הטמנה.

הגמ' מדברת שנתגלה בשבת, לכן כל שנתגלה מבעוד יום אסור לכסותו,  –סמ"ג, סמ"ק, תרומה, רמב"ם  .ב
  ואם נתגלה משחשכה מותר.

"אף על פי שאין טומנין בשבת אפילו בדבר שאין מוסיף הבל, אם טמן בו מבעוד יום   – פסק כרמב"ם וסיעתו שו"ע
 משחשיכה, מותר לחזור ולכסותו." 44ונתגלה

 הוספת כיסוי והחלפתו בשבת

)נא.( "תנו רבנן אף על פי שאמרו אין טומנין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה, אם בא להוסיף מוסיף. כיצד הוא  גמרא

 רש"י( –)יותר הבל מסדינים  אומר נוטל את הסדינין ומניח את הגלופקרין, או נוטל את הגלופקרין רבן שמעון בן גמליאלעושה? 

 ומניח את הסדינין."

בברייתא הובא דין של הוספה של הטמנה על הקדרה, רשב"ג לכאורה מסביר את דברי הברייתא ואומר שכוונתה 
 בין השמיכות לשמיכות שמוסיפות חום יותר.שמותר להוסיף הטמנה אף באופן שמחליף 

מתיר להוסיף  – ת"קלא גרסו את המילים 'כיצד הוא עושה' לכן רשב"ג חולק על ת"ק.  –תוס', סמ"ג, סמ"ק  .א
 הלכה כת"ק.מתיר גם להחליף.  – רשב"גאך לא להחליף. ו

 להוסיף על ההטמנה וגם להחליף.רשב"ג בא להסביר את דברי הברייתא ות"ק ולכן מותר גם  –רי"ף, רא"ש, ר"ן  .ב

רשב"ג בא להסביר את דברי הברייתא ות"ק, אך מפרש שמותר רק הוספה של החלפה  –מ"מ בשיטת הרמב"ם  .ג
דבדברי  ב"י)היינו הוספת הבל ע"י הסרתו ונתינת חדש במקומו( אך להוסיף על סדינים קיימים אסור. וכתב 

 הרמב"ם אין הכרע לכאן.

לתת אחר במקומו, ו"וכן אם רצה להוסיף עליו בשבת, מוסיף; וכן אם רוצה ליטלו כולו  -ור"ן פסק כרי"ף, רא"ש  שו"ע
יכול ליטלו לכסותו  בין שהראשון חם יותר מהשני בין שהשני חם יותר מהראשון, אפילו לא היה מכוסה אלא בסדין

 בגלופקרין."
 .כל ההיתר לכסות הוא בקדרה שנתבשלה כל צורכה אך אם לא נתבשלה כ"צ אסור כיוון שנמצא מבשל –סמ"ג 

ל הכיסוי, אסור שתוספת "והוא שנתבשלה הקדירה כל צרכה; אבל אם אינה מבושלת כל צרכו, אפילו להוסיף ע – שו"עוכפ
 זה גורם לה להתבשל."

 צריך לומר שוודאי מדובר פה באופן של הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל כיוון שאם מוסיף הבל וודאי – '(יג)ס"ק  מג"א
שמדובר פה באופן שהקדרה נוגעת בגחלים אך אין נקרא מטמין  – מחה"שאסור אפי' לא גורם בישול. והסביר 

 ל חום הגחלים.במוסיף הבל כיוון שלא כל הקדרה טמונה בגחלים אך מצד שני עדיין נגרם בישול בגל
רם למקומם מחשש אם הרים את השמיכות מעל הקדרה ולא נתבשל התבשיל כ"צ אסור להחזי –שו"ת אור לציון 

. במנוחת אהבה כתב דאין זה איסור דאו' כיוון שהבישול פה נעשה רק בדרך של גרמא שע"י שמוסיף 45איסור בישול
 השמיכות נגרם יותר חום בסיר שמבשל.

ת בישול שונה מכל מלאכות שכן כל דרך מלאכת בישול היא בגרמא ולכן גם באופן כזה חייב מלאכ –ילקוט יוסף 
 מדאו'.

                                                           
 ן שו"ע שכתב לשון 'נתגלה' היינו כתוס' שזה לשעון דיעבד ולא שהאדם פתח וסיים שאין למידק כך אלא כתב כן כדיועיין בט"ז ס"ק ד' שהקשה על לשו 44

 לדייק שאם נתגלה מבעוד יום לא יכסנו משתחשך.

 שולם.ולכן נראה לענ"ד שצריך להיזהר בהורדת כיסוי מהחמין שאם יש שם דברים שלא נתבשלו כ"צ כאשר מוסיף את הכיסוי גורם לבי 45
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כתב שהרוצה לסגור דלת התנור כדי לשמור על חום של תבשיל או סיר מותר רק באופן  –ילקוט יוסף )עמ' תצא'( 
שוודאי לו שהתבשל כל צורכו ואז אין בישול, ואין זה חשיב הטמנה כלל כיוון שהסיר נמצא בחלל התנור והטמנה 

 היא באופן שהוגע מכל צידי הסיר. 
 

 סיף הבלהטמנת אוכל הנמצא בכלי שני בדבר שאינו מו -סעיף ה'  

  , אשבת נא

"וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר לא אסרו אלא אותו מיחם, אבל פינה ממיחם למיחם מותר. השתא אקורי קא מקיר לה, 

 ארתוחי קא מירתח לה?"

בגמרא הביא מציאות שמפנה את הקדרה ממיחם למיחם ואז טומן האם מותר. ורשב"ג הביא סברא דכיוון שמיקר 
 גזור עליו מחשש שירתיח היינו גזרת חיתוי.את האוכל למה שנ

  צריך שבשעה ששופף ממיחם למיחם גם יתכוון לקרר את התבשיל. –רש"י  .א

 מותר להטמין בכל כלי שני אפי' לא התכוון לקרר, שהגזריה הייתה רק על כלי ראשון. –רמב"ם  .ב

 הרמב"ם מה שמתיר זה הקור עצמו.נ"מ בין הפירושים נתקרר ממילא לר"ן אסור שלא כיוון לקרר אך לפי  –דרישה 
בר שאינו מוסיף "אם פינה התבשיל בשבת מקדירה שנתבשל בה לקדירה אחרת, מותר להטמינו בד –פסק כרמב"ם  שו"ע
 הבל."
אפי' לאדם חשוב שרי להטמין )יש גמרא שנשמע ממנה שלאדם חשוב אסור לעשות כן אך מסבירים – )ס"ק טו'( מג"א

 רבה ואין נוקטים כמותו להלכה(שגמ' זו היא רק לשיטת 
 אפי' כלי ראשון שנתקרר )פחות מי"ס( מותר להטמין באינו מוסיף הבל. – (ס"ק כח')ב משנ"

דזה לדעת מר"ן שו"ע שפסק שהגדרת נצטנן היא כל שנח מרתיחתו היינו פחות מי"ס ולכן גם כאן  –וכתב בשעה"צ 
שם הגדיר נצטנן רק דבר שנצטנן  –ימן שיח' סעיף טו' . אולם לדעת רמ"א בס46ההיתר יהיה בחם אבל פחות מי"ס

 לגמרי ה"ה שיהיה מותר רק כאשר מדובר בתבשיל צונן לגמרי אך אם הוא חם באופן של פחות מי"ס אסור.
 ונראה דכאן פסק משנ"ב להקל כדעת שו"ע.

 וכ"פ הרב עובדיה שני טמנה, מכיוון שהטרמוס כליטרמוס ואין זה הל מכלי ראשוןמותר למלא מים רותחים  - שש"כ
 .וה"ה למילוי בקבוק חם )המשמש לחימום הגוף(

 

 הטמנת צונן –סעיף ו' 

 שםשבת 

 "ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכר או תחת הכסת." - משנה

"אמר רב יהודה אמר שמואל: מותר להטמין את הצונן. אמר רב יוסף מאי קמשמע לן? תנינא ממלא אדם קיתון ונותן  - גמרא

כר או תחת הכסת! אמר ליה אביי טובא קמשמע לן, דאי ממתניתין הוה אמינא הני מילי דברשאין דרכו להטמין, אבל תחת ה

אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה אטמין לי צונן... שמע רבי אמי  משמע לן...קכגון תבשיל( לא,  -דבר שדרכו להטמין )רש"י 

ביד... דאמר רב יהודה אמר שמואל מותר להטמין את הצונן... והוא סבר ואיקפד. אמר רב יוסף מאי טעמא איקפד? כרבוותיה ע

 אדם חשוב שאני."

 מותר לכניס קיתון מים וה"ה שאר תבשילים צוננים תחת הכרית ואין חוששים להטמנה.

ההיתר הוא לטמון את הצונן מפני החמה שלא תחמם. ומסיק הר"ן מדבריו שאסור לטמון צונן אפי'  –רש"י  .א
 ו מוסיף הבל בשביל לחממו.בדבר שאינ

שהטמנה זו תגרום לחימומו )כגון מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל צונן אפי' כשרוצה  –רמב"ם, הגאונים  .ב
 .שבחוץ נהיה קר פתאום באופן קיצוני, או אפי' כשהאינו מוסיף הבל יותר חם מטמפ' המים(

כדמוכח ממעשה דאנשי טבריה שהכניסו סילון של  אפי' צונןמבעוד יום בדבר המוסיף הבל אסור להטמין  –ר"ן  .ג
 מים קרים לתוך חמי טבריה ואסרו להם חכמים.

יותר או כדי שתפיג "מותר להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף הבל כדי שלא יצטנן ב –פסק כרמב"ם ור"ן שו"ע
 נמי אסור." צינתו; אבל בדבר המוסיף הבל, ואפילו להטמין צונן גמור ואפילו מבעוד יום,

 ב.וכ"פ משנ"אפי' אדם חשוב שרי וכתב במחה"ש שאין פוסקים כשיטת האומר שלאדם חשוב אסור.  -מג"א  
  

                                                           
 ותר.לדעת המאמר מרדכי הגדרת נצטנן של מר"ן היא כל שנח מרתיחתו ואפי' שיותר מיד סולדת רק ירד מרמת בעבוע ולכן כאן גם יגדיר זאת צונן שמ 46
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 הטמנה במקצת –סעיף ח' 

 , אמח – , בשבת מז

"איבעיא להו: גפת של זיתים תנן, אבל דשומשמין שפיר דמי, או דילמא דשומשמין תנן, וכל שכן דזיתים? תא שמע, דאמר רבי 

, שמע מינה של זיתים תנן. לעולם אימא לך לענין קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתיםזירא משום חד דבי רבי ינאי 

 –)ד"ה אסוקי הבלא(  רש"י י הבלא, דשומשמין לא מסקי הבלא."י הבלא. דזיתים מסקהטמנה דשומשמין נמי אסור, לענין אסוק

 "כגון זה שהטמין בדבר אחר, והניח קופה על הגפת, דליכא אלא שהגפת מעלה הבל למעלה, ומרתיח קדרה שבקופה."

צים'. בדין זה של קופה שטמן בה בעצם במוכין שהם דבר שאינו מוסיף הבל ומניח ע"ג דבר המוסיף הבל 'גפת של ע
דבר המוסיף גחלים שהם הגמרא נחלקו הראשונים, והביאו מצב דומה בו אדם מטמין קדרתו בבגדים ואז מניחה על 

לכו"ע דבר זה אסור כיוון שהדבר המוסיף הבל מרתיח ממתחת את הדבר שאינו מוסיף הבל והופף גם אותו  הבל.
 למוסיף הבל.

ה בדיוק כמו השהייה לשיטתו מותר לקטום את הגפת של העצים ורק כיוון שלמד את כל דיני הטמנ –רש"י  .א
 אז יהיה מותר להניח את הקופה כדין כל קטימה הקיימת גם בהשהייה.

דינא דגמרא אסור כיוון שמניח את הקופה ישירות על הגפת וזה גורם להוספת הבל, אך אם יניח  –רמב"ן  .ב
 פת( יהיה מותר. וה"ה בגדים.ר בין הקופה לגאת הקופה באופן מוגבהה )שיש אווי

כיוון שהאדם מטמין את הקדרה בבגדים/הקדרה שבתוך הקופה במוכין מוכח שהוא  –רשב"א , ר"ן, ר' יונה  .ג
 רוצה בחומה ולכן יש חשש שיחתה כמו בכל הטמנה רגילה.

הביא אופן שמותר 'להטמין בו' אף בצורה הזאת שיטמין בבור מאבן שיותר גדול מהקדרה ושולי  –הרא"ש 
הקדרה לא נוגעים משום צד בבור בו הם מוטמנים וכיוון שאין זו דרך הטמנה מותר אף באופן שמטמין 

כל צדדי צריך שהמוכין לא יהיו מבפנים ושהקדרה גם לא תיגע ב –בבגדים ע"ג דבר המוסיף הבל. בקופה 
 הקופה.

כים שנתבארו "אף על פי שמותר להשהות קדירה על גבי כירה שיש בה גחלים על פי הדר –פסק כרא"ש וסיעתו  שו"ע
קום מחמת אש שתחתיהם בסימן רנ"ג, אם הוא מכוסה בבגדים אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמן מכל מ

כיון שאינו עושה דרך תחתיה  ין הבגדים נוגעים בקדירה, אף על פי שיש אשמוסיף הבל )ואסור(. ומיהו כל שהוא בענין שא
קדירה נוגעים בגחלים, שיהוי . הלכך היכא שמעמיד קדירה על גבי כירה או כופח שיש בהם גחלים, ואין שולי ההטמנה, שרי

צדי הקדירה, ונתן בגדים על במקרי ומותר על פי הדרכים שנתבארו בסימן רנ"ג. ואם נתן על הקדירה כלי רחב שאינו נוגע 
 דירה, אין כאן הטמנה."אותו כלי רחב, מותר דכיון שאין הבגדים נתונים אלא על אותו כלי רחב שאינו נוגע בצדי ק

קרי מ"וי"א דאפילו אם הקדירה עומדת ע"ג האש ממש כל זמן שהיא מגולה למעלה לא כתב בסימן רנג' בסוף סעיף א'  –א רמ"
 רק שנזהרים לנתקו קצת קודם השבת מן האש כדי שיוכל ישראל להסירו משם"הטמנה וכן המנהג, 

אין זה הטמנה כיוון שאין ' הקדרה נוגעת בגחלים מלמטה שרי וכתב שרמ"א גם כאן יפסוק שאפי – )ס"ק יח'( מג"א
 .ומעליה יש אוויר בלי בגדים שאוטמים אותה נוגעת הקדרה בדפנות

בסעיף א' להתיר באופן שלנו שמטמין בדבר שאינו מוסיף הבל על מוסיף הבל גם לדעת רמ"א שפסק  –אליה רבה 
 שנוגעת בגחלים אין להתיר שוודאי רוצה בחומה ויבוא לחתות.

דף רחב כיוון שע"י כך הבגדים לא מונחים ההיתר בנינת כלי רחב מעל הקדרה שייך גם בנתינת – (ס"ק מב')ב משנ"
א נקרא הטמנה. כתבו האחרונים שגם כיום לרוצים לשים שמיכות מעל ישירות על הקדרה ויש רווח מלמעלה ול

 הפלטה עם שם כלי/תבנית הפוכה ומעליה מניח את השמיכות שרי.
המתירים להניח על גבי כירה גרו"ק ולכסות את הקדרה בבגדים ואע"ג שזה הטמנה התירו יש  – '(ס"ק מג)ב משנ"

כיוון שחום הכירה לא נובע מחמת עצמה וכאשר אין בה גחלים חומה הולך ומתמעט ובמקום שנהגו להקל אין למחות 
 דים. בידם. אמנם לדינא אין לסמוך על היתר זה אלא להניח כלי רחב ע"ג הקדרה ורק מעל את הבג

 

 דין הטמנה בתנור
הא הקדירה נוגעת בגחלים, ת"וכן מותר להניח הקדירה בתנורים שלנו על ידי שיתן בתוכה חתיכה חיה, והוא שלא  – שו"ע

 רי."ים בקדירה לאו הטמנה היא, ושואף על פי שמכסה פי התנור בבגדים, כיון שאין הבגדים נוגע
שלא  יר מצד שהייהלעיל, אמנם צריך לתת חתיכה חיה בקדרה כדי להת רא"שהיתר זה נאמר ע"פ שיטת ה –הסבר 

 סגי במבושלת כמאב"ד. לרמ"אמחבר, דעת הל ו, כמו כן שרי כשמבושלת כל צרכיבוא לחתות
  



 

32 

 

 47תנור טוח בטיט
טעם היתר טוח הוא משום שתנור טוח מהווה תזכורת שאסור לחתות, כיוון שאם ירצה לחתות עליו להוריד  – רש"י

 נה שעושין במדינות אלו, שמטמינים"והטמ רמ"אאת הטיח, מסתמא ייזכר תוך כדי כך שאסור לחתות ולכן מותר, וכ"פ 
 בתנור וטחין פי הת

 נור בטיט, שרי לכולי עלמא
ן להתיר משום שהוא טוח בטיט כיוון שפסק כדעת הרמב"ם שטעם ההיתר בטוח בטיט הוא כדי אי שו"עאולם לדעת 

שהבשר, 'בשרא אגומרי' לא יתקלקל מחמת שינויי הטמפרטורה הקיצוניים ובקדירה לא שייך להגיד שיהרוס את 
 הבשר כיוון שמוגן ולכן נראה שגם כאן שו"ע יצריך לזרוק בה אבר חי.

מין ן שיש לחוש שמא יבוא להטלעניין הטמנה בתוך הגחלים שבתנור נחלקו האחרונים, יש אוסרים מכיוו  -ב משנ"
שטוב להחמיר בזה וסיים  ין שייך חיתוי משום שהתנור טוח.מגולה שאינו בתנור, אך יש מתירים מכיוון שא ברמץ

ה להסיר את הקדרה מהתנור ולא משום החשש הנ"ל, וכן מטעם שמא יישארו גחלים לוחשות עד למחר בשעה שירצ
 יוכל להסירה מפני הגחלים, כדלעיל סימן רנג' סעיף א.

 

 הובא בתוס' – הטמנה בבור מרוצף
נהגו העולם לעשות חפירה גדולה ומרצפים אותה בלבנים, לאחר שהסיקו בה אש ובישלו בה במשך היום גרפו את 

מדוע דבר זה מותר, שהרי לכאורה יש לאסור מטעם הטמנה  הגחלים והטמינו בתוכה ע"י כיסויה באפר צונן. יש להבין
 מוסיף הבל שאסור?בדבר המוסיף הבל, וכמו בדין גפת הנ"ל שהטמין בדבר שאינו מוסיף הבל והניחו ע"ג דבר ה

מכיוון שתחילת נתינת הקדרה היתה בכירה לצורך בישול ולא לצורך הטמנה, ומכיוון שאין אפשרות  – תוספות
מותר. כלומר, הטמנה ע"ג גפת של זיתים אסורה מכיוון שתחילת הנתינה לצורך הטמנה וכן  -עצמה להטמין בכירה 

 48מכיוון שיש אפשרות להטמין בתוך הגפת עצמה.

 הנחה על פלטה
מדברי השו"ע משמע שאסור להניח ע"ג גחלים ממש אלא באופן שלא נוגע בגחלים ונראה א"כ  –הרב מרדכי אליהו 

שאסור להניח על פלטה כלל אפי' ללא כיסוי כיוון שהברזל שמתחמם מחמת גוף החימום חשיב כגחלת משש כי זאת 
ל מעל גוף החימום שכבות, אחת הברזל הרגי 2צורת החימום בפלטה. ולכן ע"פ שיטתו הפלטה צריכה להיות בעלת 

שהוא כגחלת ומעליו עוד שכבת ברזל מרוחקת מעט מהשכבה הראשונה ואז לא חשיב כגחלים אלא כמו שכתב הראש 
 שלא דמי להטמנה כלל כיוון שלא ששולי הקדרה לא נוגעת באף אחד מהצדדים. 

חשיב כמו הפסק בינה לבין סק בין הברזל לגוף החימום שכל שיש הפ –גבי פלטה עצמה כתב  – '()ח"א עמ' סחזו"ע 
וכך זה בפלטה. צירפו את דעת הרשב"ם שכל שהוא מבושל כמאב"ד אין בו הטמנה בפלטה אין אפשרות  הגחלים

ולכן כאן שבפלטה עצמה יש רווח בין גוף החימום לברזל  להגביהה את חומה ולכן יש להקל בה יותר מצד חשש חיתוי.
 .49מער"שהעליון יהיה מקום להקל לכסות את הפלטה 

 

 פסיקת האחרונים כנגד שו"ע
הביא שנהגו העולם להקל כדעת הרמב"ן ואפי' כנגד מר"ן שו"ע כיוון שזהו מנהג וותיקין וכך  – )ח"א עמ' נט'(חזו"ע 

היו נוהגים בארצות ספרד. ושמנהג זה קדם את קבלתנו של הוראות מר"ן שו"ע בארץ ולכן כך ההלכה שאם יש הפסק 
 מותר לכסותו.)וכ"כ מהר"ם בן חביב(בין הקדרה לדבר המוסיף הבל 

כתב להתיר להניח על הפלטה באופן כזה שלא יכסה את כל הפלטה מכל הצדדים אלא ישאיר חלק  –שו"ת אור לציון 
ממנה פתוח ללא כיסוי ואז שרי מדין טמנה במקצת שלא חשיב הטמנה ונצרף את שיטות המקלים. אך סיים 

 שלכתחילה טוב להחמיר ולחוש לדעת שו"ע ולא לכסות בשמיכות כלל. 
  

                                                           
 נושא זה מבואר בסימן רנד באריכות. 47

קרקע ואחר כך היו מחזירים אותה לתוך הכירה,ולדעת  אמנם, עדיין יש לעיין במנהג זה, מכיוון שדרכם היתה לסלק את הקדרה מבעו"י ולהניחה ע"ג 48

תוס' בדיני חזרה כתב דהאיסור הוא בהרתחת הקדרה ולכן אפי' מבעוד יום שייך החזרה אם מניח על הקרקע ויחזיר ולא ירתח עד שבת ויש חשש 

 עתו להחזיר.שיחתה?  בב"י תרץ דשמא ס"ל כאיכא דאמרי בדעת אביי שמותר להחזיר אף כשהניח ע"ג קרקע אם ד
 אולם סיפר לי אחד הרבנים שפתח פעם את הפלטה לראות האם הדבר נכון ומצא שאין רווח בין הברזל לגוף החימום ולכן אמר שנראה לו שגם לדעת 49

 רמב"ן אין להקל בזה כלל.
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 ההמשך הטמנ –סימן רנח' 

 , בשבת נא
את פיה בבצק, ולא  ומיחם על גבי קדרה. וטח 50קדרה על גבי מיחם (לא לאב)גבי מיחם וקדרה על גבי קדרה,  "מניחין מיחם על

 שיחמו אלא בשביל שיהיו משומרים."בשביל 

קדרה גרסו את הגמרא בלי המילים 'אבל לא'.  ולכן משמע מהם שמותר לשים בכל האופציות  –רי"ף, רמב"ם,רא"ש 
 ע"ג מיחם וכן מיחם על גבי קדרה וקדרה ע"ג קדרה ומיחם ע"ג מיחם. וכ"כ בב"י וע"פ גירסא זו פסק בשו"ע.

 , אמח שבת
אפומא דקומקומא, נזהיה רבה. אמר )כוס מים( "רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא 

 די קא מוליד."אולו -וקומי קא מוקים, הכא א -מיחם? אמר ליה: התם ליה רבי זירא: מאי שנא ממיחם על גבי 

לא ברור מדוע רבה גער באדם שהניח את הכוס מים הרי לכאורה מה ההבדל בין מיחם ע"ג מיחם? ועונה הגמרא 
 שכאן מוליד חום בכוס ובמיחם ע"ג מיחם שומר על חום הקדרות ולא מוליד.

ירא מדובר בהפשרה של כוס המים בלבד אך לא בהרתחתו והוא שווה לדין כתב שהסיפור של רבה ור' ז –תוספות 
שיכול  במקוםהפשרה כנגד המדורה )מפורש בסימן שיח' סעיף טו( שמותר להחם כנגד המדורה בתנאי שלא יהיה 

שמא ישכח וישהה ונמצא מבשל. אך אם מדובר במקום שמגיע פחות מי"ס מותר להניח אף  –להגיע ליד סולדת 
בסמוך עד שיפשיר. המקרה עם רבה היה באופן שכוס המים הייתה להפשרה והכלי שמתחת היה בחום יותר מי"ס 

 מדרגות. 3. יוצא מכאן 51ולכן רבה אסר

 מותר כיוון ששומר על החום הקיים ולא מבשל כלום. –דבר חם ע"ג דבר חם  .א

 אסור שמא ישכח ונמצא ומבשל. –דבר קר ע"ג חם יותר מי"ס  .ב

 מותר כיוון שלא יכול להגיע לבישול כלל. –דבר קר ע"ג חם פחות מי"ס  .ג
 הר"ן והרא"ש.לדבריו של התוס' הסכימו גם 

דווקא בשבת, אך אם מער"ש הניח דבר קר ע"ג קדרה  כל הדין שאסור להניח דבר קר ע"ג חם יותר מי"ס הוא –טור 
כיוון שאין חום הקדרה ש ' ביארובמשנ"ב ס"ק ב דהטעם פשוט שחום הקדרה הולך ומתמעט -ב"ימותר. וכתב 

יוצא מכאן שאע"פ שהקדרה חמה כיוון  .שדבר המוסיף הבל חומו לא יורד מחמת עצמה לא מקרי דבר המוסיף הבל
 שהיא בתהליך של ירידה מחומה כבר עכשיו לא נקראת מוסיף הבל.

 ר המוסיף הבל."כלי שיש בו דבר קר על גבי קדירה חמה, שאין זה כטומן בדבמבעוד יום "מותר להניח  שו"עכפו
הבל רק כאשר האדם מטמין לצורך  חולק על השו"ע ואומר שאפשר להגדיר את הקדרה כלא מוסיפה – (ס"ק א')ט"ז 

מחר ואז יש שהות הרבה לקדרה לרדת מחומה. אך אם אם מטמין לערב בפועל הקדרה עדיין מאוד רותחת ואע"פ 
שיורדת מקצת מחומה אין אפשרות להגדירה במצב זה כ'אינה מוסיפה הבל'. נראה שהט"ז דורש שתהיה ירידת 

 עכשיו את הקדרה כאינו מוסיף הבל.טמפ' גבוה יותר על מנת שנוכל להגדיר כבר 
 'ואם הקדרה התחתונה עומדת על גבי האש יש לה דין שיהוי. ועיין סימן רנג'' – )ס"ק א'( מג"א

 ונחלקו בהבנת המג"א כאן:
, כמו מיקרי הטמנהיש טעות סופר במג"א וצריך לומר שאם הקדרה התחתונה עומדת על גבי האש  –תוספת שבת 

כלי עם דבר קר שבתוך בגדים מעל ששו"ע פסק בסעיף ח'. הדין כאן הוא כבסעיף ח' רק כאן פוסק שמותר להניח 
( ולא יהיה כאן בישול כיוון כיוון שאין גחלים מתחת)כיוון שזה מער"ש והקדרה הולכת ומתקררת חמה  קדרה

 שבשבת לא תהיה הקדרה חמה יותר מי"ס
לא נראה לומר שיש פה ט"ס כיוון שמג"א מפנה לסימן רנג' העוסק בדיני השהייה אלא יש לומר  – מחצית השקל

שהביא שלדידן הפוסקים כרמ"א במצב שהקדרה נמצאת ע"ג האש מקרי השהייה, אולם לשו"ע על גבי הגחלים מקרי 
 ה לא יגעו בשום דבר.הטמנה שאסורה כמו שפסק כדעת הרא"ש בסעיף ח' שמצריך שהקדרה לא תיגע בגחלים וצידי

  

                                                           
 בפשטות. ע"פ שו"וככתבו שגירסה זו טעות ומותר להניח קדרה ע"ג מיחם  י"בו ם"רמב, ש"רא, ף"רי, י"רששלפנינו. ברם,  גמראנוסחה זו כתובה ב 50

 יש פה קצת דחיקות בלשון והתוס' בעצמו כותב כן כיוון שבגמרא מדברים על 'הולדת חום'. 51
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 קצת דיני הטמנה וטלטול –סימן רנט' 

 טלטול מוכין וגיזי צמר שטמן בהם –סעיף א' 

  , אשבת מח

מלאכה ואסור לטלטלן, ואלו שטמן בהן, מי אמרינן יחדן מוקצין הן ל - רש"י: מוכין )אביי"בעא מיניה רב אדא בר מתנה מ

ן, או לא( שטמן בהן, מהו לטלטלן בשבת? אמר ליה: וכי מפני שאין לו קופה של להטמנה, ואיכא תורת כלי עליהן ומותר לטלטל

 "טלי להטמנה(.אין דרך בכך, ולא ב - רש"יתבן עומד ומפקיר קופה של מוכין? )

 ב-שבת מט,א 

של קדרה  - רש"יואין מטלטלין אותן. כיצד הוא עושה? נוטל את הכסוי ) -ומטלטלין אותן, בגיזי צמר  -"טומנין בשלחין  משנה

 ( והן נופלות."52לא איכפת לן, דלא נעשית בסיס להן, שאין עשוי אלא לכסות קדרה -שיש תורת כלי עליה, ואף על גב שהן עליה 

מטלטלין אותן. איתיביה ההוא מרבנן בר יומיה לרבא: טומנין  -לא שנו אלא שלא טמן בהן, אבל טמן בהן  רבא:"אמר  גמרא

לא שנו  אמר רבא:אלא, אי איתמר הכי איתמר,  -ותן, כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי והן נופלות! בגיזי צמר ואין מטלטלין א

מותר  -לעולם כדקאמר רבא, אם טמן בהן  - רש"יאומר ) רבינאותן...מטלטלין א -אלא שלא יחדן להטמנה, אבל יחדן להטמנה 

תין בגיזין של הפתק דודאי עתיד להחזירן משם, ולא יחדן לטלטל, דכמאן דיחדן להכי דמו, ורבא לאו אמתניתין קאי, דמתני

 לכך(: בשל הפתק שנו )מוקצה לסחורה(."

 האמוראים דנו גבי דברים שמטמינים בהם האם הם מוקצה.
 מוכין אסור לטלטלם ולא חילק אלו מוכין.  -אביי 
 . לא ייחדן מוקצה ם ייחדן מטלטלים אותםא -טמן מותר לטלטל לא טמן אסור לטלטל. ל"ב  –ל"ק  –רבא 

 דברי רבא הם בגיזי צמר המיוחדים לסחורה אבל אם לא מיוחדים לסחורה מותר לטלטל אפי' בלי ייחוד. –רבינא 

ם ייחדן מותר לטלטל א המוכין וגיזי צמר של סחורהאמוראים לא חולקים כלל והדין הוא ש –רא"ש, רש"י, ר"ן  .א
אבל מוכין תמיד צריך לייחדן  אין צריך לייחדן ואינם מוקצה – שאינם לסחורהגיזי צמר ואם לא הם מוקצה. 

 .שחשיבי טפי

 הרי"ף לא כתב בהלכותיו את הל"ק של רבא, וכן את דברי רבינא. משמע שפוסק כלישנא בתרא –רי"ף , רמב"ם  .ב
 )אפי' שאינם לסחורה( צריכים ייחוד.מוכין וגיזי צמר  –כלומר  בדברי רבא

מוכין וגיזי צמר שאינם לסחורה מותר לטלטלם. קיימ"ל כרבינא שבתראה הוא ונדחו דברי אביי )כלומר  –בה"ג  .ג
 לפי הבנתו אביי ורבא חלוקים(.

 כיוון שמדובר פה במילי דרבנן והרא"ש וסיעתו הם רוב מניין הלכה כמותם ונקטינן לקולא. –ב"י 
 לטלטל את המוכין כאשר הם מוקצה הוא ע"י הוזזת מכסה הסיר עד שנופלות שאז חשיב טלטול מין הצד.ההיתר 

, ) פירוש כל דבר רך קרוי מוכין כגון: צמר גפן ותלישי צמר רך של בהמה וגרירת 53"מוכין –פסק כרא"ש וסיעתו  שו"ע
, שאין זה טלטול שמקצתן מגולהאלא מנער הכיסוי והן נופלות; וכגון  54בגדים בלוים(, שטמן בהם דרך מקרה, אסור לטלטלן

אלא מצדו. ואם יחדן לכך, מותר לטלטלן. אבל אם טמן בגיזי צמר, אפילו לא יחדן לכך, מותר לטלטלן. והני מילי סתם גיזין 
ער הכיסוי והן נופלות דהיינו: שאין עומדין לסחורה, אבל אם נתנם לאוצר לסחורה, צריכין יחוד ואם טמן בהם בלא יחוד, מנ

 לומר שנוטל כיסוי הקדירה שיש תורת כלי עליה, ואף על פי שהם עליה לא איכפת לן,  דלא נעשית בסיס להן."
  היינו שייחדן לעולם להטמנה אך אם ייחד אותם לשבת אחת הם מוקצה. –הגדרת ייחדן  – )ס"ק ב'(מג"א 
היינו מוכין שלא עושה בהם שום שימוש ולכן הם  –הגדרת מוכין המיוחדים 'לאוצר ולסחורה'   – '(ק ד)ס"מג"א 

 מוקצה אך אם עושה בהם עוד שימושים לא מקרי לאוצר ולסחורה )וכ"פ רמ"א סימן שח סעיף א'(.
הצמר אע"פ שהמוכין או הצמר של סחורה מוקצה כיסוי הקדרה לא נעשה 'בסיס לדבר האסור' כיוון ש – '(ק ו)ס"מג"א 

 .55משמש לקדרה לחממה ולא הכיסוי כבסיס להנחת הצמר
כתב דאם  )ס"ק ה'(ומג"אצריך שמקצת הכיסוי יהיה מגולה ממוכין כדי שיוכל להזיז את הכיסוי  – '(ד)ס"ק ב משנ"

 כולו מכוסה מותר לתחוב מקל ולנער הסיר מהמוכין.
  

                                                           
 ח עליו.כיוון שגיזי הצמר משמשים את הקדרה אינה נעשית בסיס, הגדרת בסיס היא כאשר הבסיס משמש את המוקצה המונ – ן"הרמבאר  52

 דובר במוכין יבשים, אך מוכין לחים מוסיפים הבל ואסור לטמון בהם.מ -משנ"ב ס"ק א'  53

 מוכין הוו מוקצה מחמת חסרון כיס, ואע"פ שגם גיזי צמר הוו מוקצה, כיוון שאינם חשובים כל כך בטל מהם שם מוקצה כשטמן בהם. 54

טפל לדבר שמעליו, אך כאן הצמר שנמצא מעל מיועד הוא לחימום הקדרה ולא הקדרה כדי בסיס לדבר האסור היינו דבר שמחמת היותו בסיס הוא  55

 להיות בסיס בשבילו לכן לא חשיב בסיס לדבר האסור.
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 ?כיצד מפוקע שם מוקצה מהמוכין נחלקו האחרונים 
 ורגיל להשתמש בהם נסתלק מהם שם מוקצה ואין צריך לייחדן יותר.)כמג"א(  אם ייחדן לעולם – (')ס"ק בב משנ" .א
 לכך.פעמים ואז כבר לא צריך לייחדן  2מספיק שיטמין בהם  –ב"ח  .ב

 ?או דיבור  כיצד מייחדים, במחשבה
 ייחוד היינו במחשבה. –)ס"ק ה'( ב משנ" .א
 ייחוד צריך בדיבור. –פרמ"ג  .ב

 

 )עי' סימן שח, סעיף כב( יחוד לבנים המונחות סביב הקדרהי –סעיף ב' 

 .כיוון שאין זה השימוש הרגיל שלהם המניח לבנים סביב הקדרה, צריך לייחדם לכך לעולם – , רשב"אטור .א
 צריך לעשות מעשה באבנים ולא סגי בייחוד לעולם. -מרדכי  .ב

מן שלא יחדן אינם "הנותנים אבנים ולבנים סביב הקדירה צריך שייחדם לכך לעולם, שהרי כל ז – פסק כרשב"א שו"ע
 חשובים לו ומשליכן. הילכך אסור לטלטלן, אם לא שיצניעם ומייחדן לכך."

 התנור בסתם עצים שלא ייחדן שהם מוקצה. ה"ה שאסור לסתום פי – '(ק ז)ס"מג"א 
פסק כאן שאפי' אם השתמש פעמיים באבנים אסור כל שלא ייחדן לכך לעולם כיוון שהאבנים גרועות ממוכין  –ב"ח 

 שלאחר שימוש בהם זורק אותם.

 החזרת קדרה לגומה שטמן בה – 'יף גסע

 שבת מט, ב, ודף נ, א

טה על צדה ונוטל, שמא יטול ואינו יכול מ -ן עזריה אומר: קופה אותן... רבי אלעזר ב ואין מטלטלין -"טומנין בגיזי צמר  משנה

 -"אמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי: הכל מודים שאם נתקלקלה הגומא  גמרא ר. וחכמים אומרים: נוטל ומחזיר."להחזי

 ומר סבר: אין חוששין." לה הגומא,; מר סבר: חוששין שמא נתקלקוהכא בחוששין קמיפלגישאסור להחזיר... 

 מותרת ואין חוששים שמא כשיחזיר יתקן הגומה. –הוצאת הקדרה 
 כשלא נתקלקלה הגומה מותר, אם נתקלקלה הגומה אסור. –החזרת הקדרה 

שכשיחזיר ואין חוששים את הקדרה מקופה העטופה בגיזי צמר כחכמים, שמותר ליטול הלכה  והרא"ש ףרי"הפסקו 
 .וכן מותר להחזיר כשלא נתקלקלה הגומה, יבוא לתקן הגומא

 
 מדוע אוסר להחזיר כשתנקלקלה הגומה?בטעם נחלקו הראשונים 

טעם האיסור שמא יחזיר את הקדרה ובכך יזיז עם הקדרה את הגיזי צמר )מדובר בגיזי צמר  – , רי"ורש"י .א
 מוקצה( והווי טלטול.

בתוך הגיזין ודומה להטמנה ולכן אפי' בגיזי כיוון שבהחזרת הקדרה היא עושה לעצמה מקום מחדש  –רמב"ם  .ב
  צמר שאינם מוקצה אוסר החזרת הקדרה.

תקלקלה הגומא יכול והוציא הקדירה, כל זמן שלא נ שאסור לטלטל"הטומן בקופה מלאה גיזי צמר  –פסק כרש"י   שו"ע
תקלקל, ולא חיישינן שמא תלהחזירה; ואם נתקלקלה, לא יחזירנה. ואפילו לכתחלה יכול להוציא על דעת להחזירה אם לא 

יחזיר מפני שתצטרך  יחזירנה אף אם תתקלקל. ויש אומרים שאפילו טמן בדבר שמותר לטלטל, אם נתקלקל הגומא, לא
 ה לעשות לעצמה מקום כשמחזירה ונמצא כמי שטומן בשבת."הקדיר
הטעם שמותר להחזיר לקופה במצב שלא נתקלקלה הגומה הוא שהותרה חזרה בדבר שאינו מוסיף  – )ס"ק יג'(ב משנ"

 הבל בשבת )ועיין בסימן רנז' סעיף ד'(
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 ה' טמן וכיסה בדבר הניטל/שאינו ניטל –סעיף ד' 
לעניין הטמנה בקופה מה שחשוב שלא יהיה מוקצה זה בעיקר הדבר שמכסה את הקדרה מלמעלה. כיוון שכך אפשר 

אם יש לו מקום לאחוז בסיר מותר  –להזיזו ולאחוז בקדרה. אם טמן באופן שלמעלה יש דבר שאינו ניטל )מוקצה( 
 לנער אותו אך לא אסור כיוון שיטלטל המוקצה.

 ב–שבת נא, א 

ומחזיר. טמן וכיסה  הרי זה נוטל -יסה בדבר הניטל בשבת, או טמן בדבר שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל בשבת "טמן וכ

, נוטל ומחזיר -בדבר שאינו ניטל בשבת, או שטמן בדבר הניטל בשבת וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, אם היה מגולה מקצתו 

 אינו נוטל ומחזיר." -ואם לאו 

 שבת קמב, ב

 .שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת" "האבן
צ"ע מה ההבדל בין דין החבית שהותר להטות על צידה לבין הדין אצלנו שאם כיסה בדבר שאינו ניטל ואין מקצתו 

 מגולה לא הותר להטות.
 מותר תמיד לקחת את הקדרה שכן יכול להזיז את המוכין מלמעלה שאינם מוקצה. –כיסה בדבר הניטל  –רש"י  .א

 רש"י ברגע שכיסה בדבר שאינו ניטל הקדרה נעשית בסיס לדבר האסור. לפי
  .  56יכול לדחוף את מכסה הסיר ויפול מעצמו –כיסה בדבר שאינו ניטל ומקצתו מגולה 

סור אפי' אם טמן מהצד בדבר הניטל שכן לא יכול להפיל את מכסה א  -כיסה בדבר שאינו ניטל ולא מגולה 
 הסיר בלי לגעת במוכין.

חבית זה בשוכח ואין בסיס לדבר האסור בשוכח, הטמנה שם בכוונה ולכן נעשה  –ההבדל בין חבית להטמנה 
 בסיס לדבר האסור.

 אדם לא נחשב למניח אם דעתו ליטול את המוכין בשבת לכן הקדרה לא נעשית בסיס לדבר האסור. –תוספות  .ב
כסה הסיר נמצא בתוך הקדרה )כגון שיש מגרעת לפי תוס' זה במציאות שמ –כיסה בדבר שאינו ניטל ולא מגולה 

ואז אסור אך אם יש אופצייה לדחוף  והמכסה נכנס פנימה ואינו עומד מבחוץ( ואז אי אפשר לדחוף את זה כלל
  את מכסה הסיר מהצד אפי' אם אינו מגולה כלל מותר כיוון שאין פה בסיס לדבר האסור.

 ציאה." "טמן בדבר שאינו ניטל וכיסה פיה בדבר הניטל, מגלה הכיסוי ואוחז בקדירה ומו - )ד( שו"ע
 ם לאו, אינו נוטל.""טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל, אם מקצת הקדירה מגולה נוטל ומחזיר; וא –)ה(  שו"ע
סביבותיה ומנעל את הכיסוי. פסק כתוספות שאם כיסה בדבר שאינו ניטל וטמן בדבר הניטל מפנה  – )ס"ק טו'(ב משנ"

 היינו שהכיסוי לא נעשה בסיס לדבר האסור.
 

 הטמנה ביום טוב שחל להיות בערב שבת – 'סעיף ו

 .דהווי כבנייןאין להטמין באבנים ביום טוב שחל להיות בער"ש  –ר' יהודה בר נתן  .א

קבע, וכמו חכמים התירו במקום מותר להטמין באבנים כיוון שהאיסור הוא מדרבנן שאין זה בניין  –הר' בנימין  .ב
 צער )לבנות בית הכסא מאבנים בסימן שטו סעיף ו'(כך התירו משום כבוד שבת לבנות בניין ארעי.

 "ויש מתירים. "יום טוב שחל להיות בערב שבת, יש מי שאוסר להטמין באבנים משום דהוי כמו בנין, – שו"ע
 י"א הלכה כי"א בתרא. 2הכלל הוא שהשו"ע מביא 

 מביא בשם א"א ושו"ע הרב שהלכה כיש מתירין להטמין באבנים אלו. – '(ק יח)ס"ב משנ"
כאשר יש לו אופצייה להטמין בדבר אחר לא יטמין באבנים. )דמה שהתירו חכמים היינו בשביל כבוד  – '(ק י)ס"מג"א 

 .במשנ"בהשבת אך אם יש לו במה להטמין זה כבר לא לכבוד שבת( וכ"פ 
  

                                                           
לא צ"ע שהרי אם נעשה בסיס לדבר האסור אסור להזיז אותו כלל אפי' בטלטול מהצד, לכן נראה לומר שכיוון שמראש השאיר מקום לאחוז ולהזיז אז  56

 ה בסיס לדבר האסור לרש"י.נעש
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 סתירת וסגירת פי תנור טוח בטיט – 'סעיף ז
 נחלקו הראשונים האם מותר לשבור בשבת את הטיחה בטיט שעל פי התנור.

לכתחילה יפתח ע"י גוי, קטן או בשינוי; כשאי אפשר, מותר התיר לשבור את הטיחה שעל פי התנור  –תרה"ד  .א
 .אף לגדול כדרכו

 כיוון שאינו עשוי לקיום. מותר לשבור ואפי' לבנות מחדש את פי התנור בשבת –מרדכי  .ב

אותה ר לסתור תנור שמניחים בו החמין וסותמין פיו בדף ושורקין )פירוש מחליקין( אותו בטיט, מות" – פסק כמרדכי שו"ע
  ולחזור לסותמו, ואם יש בו גחלים לוחשות מותר על ידי גוי" סתימה כדי להוציא החמין

 יוצא לפי שו"ע שאמירה לנכרי בפסיק רישא מותרת.

ינו הגה: ויש מחמירין שלא לסתור סתימת התנור הטוח בטיט על ידי ישראל, אם אפשר לעשות על ידי א –פסק כתרה"ד  רמ"א
 .נהוג הכייהודי; וכן אם אפשר לעשותו על ידי ישראל קטן לא יעשה ישראל גדול; ואם אי אפשר יעשה גדול ע"י שינוי קצת, ו

 סתימת פי התנור
 התנור רק כאשר אין שם גחלים בוערות, כיוון שאם יש שם מכבה בפסיק רישא.מותר לסתום פי  –אגור 

 תרת.לפי שו"ע שאמירה לנכרי בפסיק רישא מושיוצא   "ואם יש בו גחלים לוחשות מותר על ידי גוי" – שו"ע
אם משאיר קצת מהתנור פתוח מותר אף כשיש גחלים ועל ידי ישראל שאין זה פסיק רישא – '(ק י)ס"מג"א  .א

 שיתכבו הגחלים.
 מותר אף לישראל לסגור את התנור וסומכים על האומרים שאין זה פסיק רישא שיכבו הגחלים. –א"ר  .ב
 

ברמ"א מובאת הגבלה נוספת לגבי דין סתימת התנור מצד דיני בישול שאם הקדרות לא בשלו כ"צ אז אסור לסתום 
 שמגביר את החום ונמצא מבשל בזמן שהקדרות עוד לא בשלו.

מוך להטמנתו "ונראה לי  הא דמותר לחזור לסתום התנור, היינו ביום דכבר כל הקדירות מבושלות כל צרכן, אבל בלילה ס – רמ"א
ד', ואפילו   דיש לספק שמא הקדירות עדיין אינן מבושלות כל צרכן, אסור לסתום התנור דגורם בישול כמו שנתבאר סימן רנ"ז סעיף

 אר לעיל סוף סימן רנ"ג. )ושאר דיני חזרה בשבת ע"ל סי' שי"ח(."על ידי אינו יהודי אסור כמו שנתב
 אמנם גם לרמ"א אם סגר כבר ע"י גוי התבשיל מותר כיוון שלא אהנו ליה מעשה ידיו כ"כ שכן היה התבשיל מתבשל.

 חששו שמא –טעם  פני שקיעה, אם קיבל על עצמו שבת.לאסור לומר לגוי לסגור את פי התנור אפילו ל –מח"הש 
 ו לסגור את פי התנור אף משחשכה.יתרגל לומר לגוי ויבוא לומר ל
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 הקדמה לדיני מוקצה

 מוקצה דרבנן או דאורייתא

 פסחים מז, ב
 הובאה מחלוקת אביי ורבא האם מוקצה דרבנן או דאורייתא, מסקנת הגמרא היא שמוקצה אסור מדרבנן וכרבא.

  –)פכ"ה הכ"ג( רמב"ם 
 ופסק שאסור מדרבנן והביא כמה טעמים מדוע חכמים אסרו את דין מוקצה הכללי.הביא את דין איסור מוקצה 

 מוקצה יגרום לזלזול בשבת כך שתהיה כמו יום חול. .1

 אם אדם יטלטל כלי שמלאכתו לאיסור עלול גם להשתמש בו. –שמא יבוא לידי מלאכה  .2

מתירים להשתמש במוקצה לא חז"ל רצו ששבת תהיה ניכרת ואם היו  –צריך שיהא שביתה הניכרת לרוב העם  .3
 היה ניכר דבר זה.

 נגיעה במוקצה –סימן שי' סעיף ו', סימן שח סעיף מב 

 מג, א –, ב שבת מב

יה כלי שלא תשבר. אמר רבה: אבל כופה על -"אמר רב חסדא: אף על פי שאמרו אין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה  

הטיל ביצתה באשפה, ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום מדרון, והצלה לקסבר: תרנגולת עשויה  –מאי טעמיה דרב חסדא 

 יכנו... משום דקא מבטל כלי מה - א התירו... רב יוסף אמר: היינו טעמא דרב חסדאל -תירו, והצלה שאינה מצויה ה -מצויה 

בשביל שלא תשבר. קסבר: אין ך אין כופין עליה כלי כ -אמר רבי יצחק: כשם שאין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה 

 כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת."

כיוון שמבטל כלי מהיכנו על ידי כך  –הראשונים פסקו כרב חסדא שמותר לכסות ביצה אך אסור לשים כלי מתחת 
הוסבר ברמב"ם שע"י ששם הכלי תחת הביצה הביצה שהיא מוקצה נמצאת עליה ואסור להזיז את הכלי כדין בסיס  –

 האסור וכיוון שלא יכול להשתמש בכלי דומה לסותר וזהו ביטול כלי מהיכנו.לדבר 
 

 נחלקו הראשונים האם איסור מוקצה הוא בנגיעה או רק בטלטול.

 הביא בשם רבנו מאיר שמותר לגעת במוקצה, האיסור הוא רק בטלטול. –מרדכי  .א

. והביאו ראיה 57במוקצה "מותר לכסותה ובלבד שלא יגע בביצה" נשמע שאסור לגעת –רא"ש, ראב"ד  .ב
 מהירושלמי לשיטתם.

הרמב"ם כשכתב את הלכותיו הביא דין זה שמותר לכסות את הביצה או כל מוקצה ולא הזכיר כלל  –רמב"ם  .ג
שלא ברור לו מה טעם שנאסרה נגיעה במוקצה ונראה ממנו שהבין שהרמב"ם  –את עניין הנגיעה וכתב המ"מ 

 ואסר רק טלטול. התיר נגיעה במוקצה

אסור. דבר זה  –מותר ואפי' את המוקצה, אם בא לכסות את המוקצה  –אם בא לכסות דבר המותר  –תרה"ד  .ד
נפסק לפי הגמרא שדעת ר' יצחק היא לאסור ליטול דבר בשביל דבר האסור)כמו מוקצה( אך אם כבר נטל בשביל 

  דבר המותר יהא מותר אפי' לכסות את המוקצה כיוון שהאיסור הוא רק בנטילה.

 
בטלטול ונמצא מבטל כלי  "כל דבר שאסור לטלטלו, אסור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו, מפני שאוסר הכלי – שו"ע

 ות עליו כלי, ובלבד שלא יגע בו."מהיכנו; אבל מותר לכפ

 כמי פסק שו"ע?

בסימן שח סעיף מב' אך כאן  דבפירוש שו"ע התיר נגיעה במוקצה –שו"ע פסק כתרה"ד –  ט"ז)ס"ק ג'(, מג"א  .א
 אסר כיוון שכיסוי הביצה הוא לצורך המוקצה ואז אסור לגעת.

)ס"ק משנ"ב שו"ע פסק כראב"ד ורא"ש שאסור לגעת בביצה אך כתירוץ המ"מ מחשש שיטלטל. וכ"פ  –גר"א  .ב

 שהחשש בביצה היא שכיוון שעגולה היא תתגלגל ואז נמצא מטלטל אך עקרונית מותר לגעת במוקצה. – כב'(

 כב –סימן שח סעיף כא'  –הנאה ממוקצה ללא טלטול 
 צ"ע האם איסור מוקצה הוא דווקא בטלטול או שאסור בהנאה.

אכילה ואם נהנה ע"י עשייה כתב דמוכח מגמרא זו שאין איסור להנות ממוקצה אלא אסור רק בטלטול,  –רשב"א 
 מותר. הנאה ממילאבידיים )כמו האש שמדליק( אך אם יש לו מהמוקצה 

 

                                                           
 במ"מ הביא ב'אפשר' שהטעם הוא שמא כשיגע ינענע הביצה ויטלטל. 57
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 ייחוד מוקצה
 כב' לגבי ייחוד אבנים וחריות של דקלים שהם מוקצה מחמת גופו. –עיין בסימן שח' בסעיפים כ' 

 יהיה מותר לאדם להשתמש בו.ישנם מצבים בהם אפי' חפץ שהוא מוקצה מחמת גופו ע"י ייחוד במחשבה / מעשה 

 

 דיני טלטול נר –סימן רעט' 
 

 דין הנר, השמן שהדליקו בהם –סעיף א' 

  , אשבת מד

 ר, ורבי שמעון מתיר."אסו -"תנו רבנן: מותר השמן שבנר ושבקערה 

 שם

מאיר אומר כל הנרות רבי 2מוקצה מחמת מיאוס הוא(, דברי רבי יהודה. ד - רש"ימטלטלין נר חדש אבל לא ישן )1"תנו רבנן 

כבה אסור, דאית ליה לר' מאיר מוקצה מחמת איסור, ולית ליה שואף על גב   - רש"ימטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת )

 עוד שהוא דולק אסור, שמא יכבה הנר(."ב  - רש"ירבי שמעון אומר חוץ מן הנר הדולק בשבת )3מוקצה מחמת מיאוס.( 

  , אשבת קנז

רב אחא ורבינא, חד אמר: בכל השבת כולה הלכה כרבי שמעון, לבר ממוקצה מחמת מיאוס )שאין הלכה כר"ש " פליגי בה 

אמר: במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כרבי שמעון,  נר ישן. וחד -ואסור, וכל שכן שמוקצה מחמת איסור אסור(, ומאי ניהו 

  ת."נר שהדליקו בה באותה שב -יהו לבר ממוקצה מחמת איסור ומאי נ

 הסבר הגמרות

 שבת מד, א
 יש מחלוקת בין ר' שמעון לר' יהודה לגבי מוקצה.  

 . )ע"פ מסקנת הגמרא בדף מז( אין מוקצה, חוץ מ'הוקצה למצוותו' ובסיס לדבר האסור - ר' שמעון
  .יש מוקצה גם מחמת מיאוס וגם מחמת איסור - ר' יהודה
 בנר דולק אוסר לטלטל אותו )למסקנת הגמרא כיוון שהוא בסיס לדבר האסור דהיינו לאש(  –ר' שמעון  –למסקנה 

 מותר לטלטלו כיוון שאין מוקצה מחמת איסור)אין מיגו דאיתקצאי( –נר שדלק בשבת ועכשיו כבוי 
להשתמש אסור  –בנר דולק  –ר' יהודה מותר להשתמש בנר אפי' שהוא מאוס )אין מוקצה מחמת מיאוס(  –נר מאוס 

כי הוא בסיס לדבר האסור. ובנר שדלק בשבת אסור תמיד להשתמש אפי' שכבה משום 'מיגו דאיתקצאי לבין 
 אפי' לא דלק בשבת אסור להשתמש כיוון שהוא מוקצה מחמת מיאוס. –השמשות איתקצאי לכולי יומא' נר מאוס 

 , אשבת קנז
כאן המקל הוא רבינא שפוסק להלכה שהולכים כר'  יש לנו כלל במחלוקת רב אחא ורבינא שהולכים כדברי המקל.

 שמעון חוץ מדין מוקצה מחמת איסור )מיגו דאיתקצאי( שפוסקים כר' יהודה.
יש מוקצה מחמת איסור )מיגו דאיתקצאי( אך אין מוקצה מחמת מיאוס. יוצא שנר דלוק אסור להשתמש  –למסקנה 

מותר  –קצה מחמת איסור. ובנר כבוי )שלא דלק בשבת( אסור משום מו –מחמת בסיס לדבר האסור. נר שדלק בשבת 
 להשתמש אפי' הוא מאוס )כר' שמעון(.

 
 פסקו על פי הכלל כאן שיש מוקצה מחמת איסור ואין מוקצה מחמת מיאוס. –רא"ש, רי"ף 

באותה שהדליקו בו  "נר שהדליקו בו באותה שבת, אף על פי שכבה, אסור לטלטלו. וכן מותר השמן שבנר – שו"עוכפ
 שבת, אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו באותה שבת."

בגמ' מובא דין שבשעת הדחק אפשר לטלטל את הנר, משמע שאפי' חושש שמנזק של גויים מותר,  – )ס"ק ב'(מג"א 
 אולם סיים ע"פ רש"י שמותר רק במקום סכנה וכנראה כך פסק.

 אפי' כשאין סכנה.פסק שאפשר בשעה שפוחד מגויים להקל ולטלטל  – '(ק ב)ס"ב משנ"
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 טלטול נר לצורך גופו או מקומו, והיתר לאיסטניסט –סעיף ב' 

מוקצה מחמת איסור )מיגו דאיתקצאי( מותר לטלטל לצורך גופו ומקומו. לכן נר שהודלק בער"ש וכבה  –מרדכי  .א
 מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו.

לצורך מקומו או גופו. לכן אסור לטלטל נר  אסור לטלטל מוקצה מחמת איסור אפי' –רמב"ם, רא"ש, רי"ו  .ב
 שהודלק בער"ש וכבה.

; ויש מי שהתיר, "נר זה שאמרנו שאסור לטלטלו, אפילו לצורך גופו ולצורך מקומו אסור –פסק כרמב"ם וסיעתו  שו"ע
 ולא נראו דבריו."

ביום  מער"ש בכוונה לטלטלוכתב דאין מחלוקת בין הראושנים. וגם בב"י מודה שאם הניח את הנר  – )ס"ק ב'(ט"ז 
 .58יהא מותר לטלטל

 טלטול נר מחמת גרף של רעי
לז'(  -')ועיין להרחבה בסימן שח' סעי' לד יש היתר גבי גרף של רעי שאע"פ שהוא מוקצה מחמת גופו מותר לטלטלו

 שדוחה את גזרת מוקצה שהיא מדרבנן. תמשום שגדול כבוד הבריו

 דלאיסטניסט מותר לטלטל נר אם מאוס עליו שהרי הוא כגרף של רעי.כתב  –י"א שהובאו במרדכי  .א

 תמהה על המתירים דאז כל אחד יאמר 'שהוא איסטניסט' ולכן אסר. –מרדכי  .ב
 פסיד."הוהמחמיר לא  וי"א דמי שהוא איסטניס והנר מאיס עליו מותר להוציאו דהוי לדידיה כגרף של רעי, – רמ"א

 .)הגדרה אובייקטיבית( שהובאו במרדכי שמותר לאיסטניסט להוציא נרמשמע שרמ"א פסק כדעת י"א 
 כתב בשם הב"ח שצ"ל 'המחמיר יחמיר והמקל לא הפסיד" – )ס"ק ב'(מג"א 

הבין שדעת מג"א כאן לחלוק על רמ"א ולהתיר בנר חרס אף לכל אדם אפי' שאינו איסטנסיט  – )ס"ק ב'( מחה"ש
 סובייקטיבי לגמרי ולא קשור לרמת האיסטנסטיות האובייקטיבית.לטלטלו כגרף של רעי בעצם ההיתר הוא 

 מסקנה:
 אסור לכל אדם, מותר לאיסטניסט )אובייקטיבי(. –לדעת רמ"א 

 מותר לכל אדם שמאוס בעיניו )סובייקטיבי( –מג"א 
 כר"ש.קצה למצוותו הוקצה לאיסורו' משמע ממנו שנר אסור תמיד מחמת ש'הו –ב"י )עיין סימן ש"י סע' ב'( 

 

 טלטול נר ע"י כיכר –סעיף ג' 
כידוע, נר שהדילקו אותו בער"ש הוא מוקצה מחמת איסור)מיגו דאיתקצאי( , ולכן גוף הנר עצמו, וכן מה שיהיה 

 מתחתיו נעשה בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלו.
שלהם הוא שכאשר דבר שמע שיש נשים ששמות על הנר חתיכה של פת לחם ואח"כ מטלטלות אותו. ההיגיון  –רי"ו 

 נעשה בסיס לדבר האסור )השלהבת( והמותר )הלחם( מותר לטלטלו )כך נפסק לגבי מת בשבת לעניין מוקצה(

 נר שבשבת הניחו עליו לחם
לא היה בער"ש על הנר אז יש מיגו דאיתקצאי  משום שהלחם  -נתן טעם  '(ק ט)ס" במשנ"ובאסור לטלטלו.  –רי"ו 

 יומא.לביהש"מ איתקצאי לכולי 
 .""לטלטל נר על ידי שנותנין עליו לחם בשבת, אסור שו"עוכפ

 לחם שהניחו מער"ש

 אסור. –רי"ו, רא"ש, בעל ההשלמה, טור   .א

 מותר. –קצת מחכמי צרפת  .ב

לחם זה, ואין  ידי ואם נתן עליו הלחם מבעוד יום, יש מי שמתיר לטלטלו בשבת על ידי"–פוסק כרוב הראשונים שו"ע
 לסמוך עליו."

 נחלקו האחרונים בהסבר של פסק שו"ע.
האיסור בנר תמיד אפי' יניח דבר חשוב משום שהמנורה עשויה בשביל השלהבת שבה, ולכן אפי'  – )ס"ק ב'( מג"א .א

אדם ישים לחם שהוא יותר חשוב מהנר כיוון שהמנורה מיועדת לשלהבת שבה עדיין המנורה נעשית בסיס לדבר 
מכאן שאפי' אם אדם יניח משהו מאוד חשוב כמו טבעת יהלום עדיין יישאר האסור למרות הדבר החשוב. )יוצא 

 בסיס לדבר האסור מחמת השימוש של המנורה שלך מיועדת(
לא התיר כאן האיסור הוא דווקא בלחם אך אם יניח דבר חשוב גם שו"ע מודה שמותר )יוצא ששו"ע  –אור לציון  .ב

 כר לחם שלמה נעשה מותר(חשוב כמו כיזה בלחם קטן שפחות חשוב מהנר אך אם ישים משהו 

                                                           
הט"ז מסמיך את דבריו על סוגיית בסיס לדבר האסור שם התרומה פוסק שהגדרת מניח שנעשה בסיס לדבר האסור זה במניח שלא על מנת לטלטל אך  58

 אם מניח על מנת לטלטל שרי.
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 תנאי בטלטול נר –סעיף ד' 
 אם אדם מתנה על נר בער"ש שהוא יטלטל אותו נחלקו הראשונים האם תנאי זה מועיל.

שמסיקה שבנר גדול  –ע"מ לטלטל את הנר. ראיה מהירושלמי  59תנאי מועיל – , רשב"ץר"ן, רשב"א, רמב"ן .א
 סיים שיש לסמוך אשיטה זו כיוון דמוקצה דרבנן. בב"י עליו שיטלטלו מותר.שמוקצה לשיטת ר' שמעון אם יתנה 

סיים שלא שמע על  בדרכי משה .60אסור, כיוון שהנר בביהשמ"ש נאסר בטלטול נאסר כל השבת –תוס', רי"ו  .ב
 הקולא של הראשונים האחרים ונראה שיש להחמיר.

 כבה. "אם התנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו משיכבה, מותר לטלטלו אחר ש –פסק רשב"א וסיעתו  שו"ע

 הגה: ויש אומרים דלא מהני תנאי, וכן נוהגין במדינות אלו."
 כיוון שדרך הטבע רגיל להתכבות מעצמו אך בשאר בסיס לדבר האסור לא מועיל. רק בנרתנאי מועיל  – )ס"ק ב'(מג"א 

 בסיס לדבר האסור.משמע ממנו שלשו"ע מותר אף בכל 
 

 זמן התנאי
 .61התנאי צריך להיות סמוך לבין השמשות –ארחות חיים 

 

 טלטול ע"י גוי
י כאילו התנה עליו "ונוהגין לטלטלו על ידי אינו יהודי ואין בזה משום איסור אמירה לאינו יהודי הואיל והמנהג כך הו – רמ"א

 מתחלה ושרי, כן נראה לי."
ההיתר לומר לגוי הוא רק בצירוף הדיעה המקלה שמתנה כלומר שדעתו שהנר יכבה אך אם רצה  – '(ק יד)ס" במשנ"ב

 לומר לגוי לצורך גופו או מקומו.שהנר ידלק כל השבת )נר גדול/עששית( אסור 
 

יש דין לגבי אמירה לנכרי שמה שמותר לישראל לעשותו מותר לומר לגוי, נר דולק מותר לישראל לטלטלו ע"י טלטול 
  הצד )כמו שנראה בדיני מוקצה( לכן מותר לומר לגוי בפורש לטלטל בשביל ישראל נר כי יש דרך היתר גם לישראל.מין 

 ר בעלמא.""ומותר לומר לאינו יהודי לילך עמו ליטול נר דלוק כבר, הואיל ואינו עושה רק טלטול הנ בסימן רעו' – רמ"אוכ"פ 
 

 נר שהודלק לחולה ויולדת –סעיף ה' 
בשעת בין השמשות היה מותר בטלטול נר שהודלק בשבת לחיה או יולדת ונתרפא החולה מותר לטלטול,  –רשב"א 

האדם לא דוחה את הנר אלא חשב להשתמש בו בשביל , ואין מוקצה לחצי שבת )יבואר גם בסימן שי', סעיף ג'(
 היולדת או החולה.

. והוא הדין  למדליק החולה, מותר לטלטלו אם כבה"נר שהדליקו בשבת לחיה ולחולה וילדה החיה ונתרפא  – שו"עוכפ
 בשבת בשוגג וכבה, שמותר לטלטלו."

 היתר טלטול הנר הוא לצורך גופו או מקומו כמוקצה מחמת איסור )ואסור מחמה לצל(. – )ס"ק טז'( במשנ"
 אפי' הודלק הנר במזיד מותר, שו"ע נקט 'שוגג' כיוון שלא ברשיעי עסקינן. – '()ס"ק יאמג"א 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
כיוון שהנר לא אסור מחמת עצמותו )כיוון שנר אינו מוקצה דפוסקים כר"ש שאין מוקצה מחמת מיאוס( אלא רק מחמת השלהבת  הסברא להתר זה היא 59

שעליו ולכן אם מתנה שכשיתסיים מה שהופך אותו לאיסור יטלטלנו חשיב תנאי שמועיל. אולם יש דברים כמו נויי סוכה שהם אסורים מצד עצמם 

 אי.בטלטול ובהם לא מועיל תנ
 הטעם הוא מכיוון שאין אדם יושב ומצפה שיכבה נרו וזה כאילו דחאו בידיים. 60

 ואינו יכול לומר כתנאי 'אני בודל מנר כל בין השמשות' כיוון שבכל מקרה בבין השמשות אסור בשימוש בנר הדולק. 61
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 מוקצה מחמת מיאוס

 מוקצה מחמת מיאוס –סימן שי', סעיף א' 
 אינו שאין מוקצה מחמת מיאוס )כר"ש( ויש מוקצה מחמת איסור )מיגו דאיתקצאי(ר -כמו במסקנה של סעיף א'

 , בשבת קמ

 אסיר." -רי לטלטולי, דכוורי ש -"אמר רב חייא בר אשי אמר רב: האי תליא, דבשרא  

 .ונחלקו הראשונים מדוע מתלה של דגים אסור סוגי מתלים שתולים עלינם בשר ודגים שנמלחו 2במגרא כאן יש 

של בשר לא תלי , ואסור של דגים מאוס לכן תלירב סבר כר' יהודה שיש מוקצה מחמת מיאוס  –רי"ף, רא"ש  .א
 ולכן כל מתלה מותר בטלטול. שאין מורצה מחמת מיאוס לכה כר' שמעוןומותר, אך ה מאוס

 אינו כלי שנזרק אחרי פעם אחת ולכן אסור. והלכה כרב. –הוא כלי. תלי של דגים  –תלי של בשר  –רמב"ם  .ב

דגים הנמלחים ואינם ראויים לאכילה כרגע  –מדובר בבשר מליח שנאכל. תלי של דגים  –תלי של בשר  –רש"י  .ג
  ולכן הם מוקצה. הלכה כרב שאסור בתלי של דגים.

במוקצה מחמת מיאוס  "עץ שתולין בו דגים, אף על פי שהוא מאוס, מותר לטלטלו דקיימא לן –פסק כרי"ף וסיעתו  שו"ע
 כרבי שמעון, דשרי."

 כתב דההיתר לטלטל העץ הוא לכל צורך )אף מחמה לצל(. –  באה"ל
 

 נר מאוס –סעיף ו' 

 שבת מו, א

ו ר' שמעון מודה דלא חזי דמסרח, אפיל - רש"יאסור לטלטולה ) -רי לטלטולה, דנפטא ש -"אמר רב יהודה: שרגא דמשחא 

אלא  -אלא למלאכתו(. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: דנפטא נמי שרי לטלטולה... מאי טעמא?... הואיל וחזיא לכסויי בה מנא. 

 " ליה.עליכא תורת כלי  -יכא תורת כלי עליה, הני א -א ה -מעתה כל צרורות שבחצר מטלטלין, הואיל וחזיא לכסויי בהו מנא! 

כמו שראינו בתחילת הסעיף פסקנו הלכה כר"ש במוקצה מחמת מיאוס אך השאלה האם מותר להדליק בנר של נפט 
 )שאולי אין לו שום שימוש חוץ מלנר(.

 דאין מוקצה מחמת מיאוס ומותר לטלטל אפי' נר של נפט. –פסקו הלכה כרבא ורב יוסף  –רי"ף, רא"ש, רמב"ם 
סריח, מותר לטלטלו הדליקו בו באותו שבת, אפילו הוא של חרס דמאיס ואפילו הוא של נפט דמ"נר שלא  – שו"עוכפ

 דמוקצה מחמת מיאוס מותר."
 היתר הטלטול רק לצורך גופו או מקומו. – '(יב)ס"ק  מג"א

שגם לזה לא ראוי  Fכתב דההיתר הוא מטעם הגמרא דראוי לכסות בו כלי, אך אם הוא מאוס כ" – )אות לא'(כה"ח 
 אסור לטלטלו כלל.

 

 מנורה של פרקים –סעיף ז' 

 מו, א. –שבת מה, ב 

אמר אנו אין לנו אלא  ורבי יוחנןבצידן: מנורה הניטלת בידו אחת מותר לטלטלה, בשתי ידיו אסור לטלטלה.  ריש לקיש"הורה 

אסור לטלטלה. וטעמא מאי? רבה ורב יוסף דאמרי בנר כרבי שמעון. אבל מנורה, בין ניטלה בידו אחת בין ניטלה בשתי ידיו 

תרוייהו הואיל ואדם קובע לה מקום. אמר ליה אביי לרב יוסף והרי כילת חתנים, דאדם קובע לו מקום, ואמר שמואל משום רבי 

ול מנורה של פרקים, שמא תפב - רש"יחייא כילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפרקה בשבת! אלא אמר אביי: בשל חוליות )

ותתפרק ויחזירנה, ונמצא עושה כלי( אי הכי, מאי טעמא דרבי שמעון בן לקיש דשרי? מאי חוליות כעין חוליות, דאית בה חידקי 

ב לה, ודומה לפרקים, ומאן דחזי, סבר של פרקים הוא( הלכך: חוליות בין גדולה בין קטנה אסורה לטלטלה. חיתוכין סבי - רש"י)

לעשותה של חוליות, כי אית ביה חידקי  סברי  הואיל ודרכה - רש"יירה אטו גדולה דחוליות )גדולה נמי דאית בה חידקי גז

 רש"ידחוליות הן, ואסור אפילו לריש לקיש, כדאמר לעיל ניטלת בשתי ידים אסור לטלטלה.( כי פליגי בקטנה דאית בה חידקי )

 חוליות( ומר סבר לא גזרינן." טוא - רש"ידכולי עלמא ידעי דלאו חוליות נינהו( מר סבר גזרינן ) -

 הוא חשש של בונה שמא תיפול לו ויבנה אותה. –החשש בטלטול מנורת חוליות 
שדומה למנורה של פרקים אך כו"ע  –למסקנת הגמרא מחלוקת האמוראים מועמדת במנורה קטננה של 'חידקי' 

 יודעים שהיא אינה של פרקים.
 שמא יטלטל גם מנורה של חוליות.אסור תמיד כיוון שיש גזרה  –ר' יוחנן לפי 

 כיוון שלא גוזרים זאת. –מותר לטלטל  –ר"ל 
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 הראשונים נחלקו לגבי פסיקת ההלכה.

אסור שמא יבוא  –אסורה לטלטל שמא יבנה. מנורה קטנה של חידקי  –הלכה כר' יוחנן. מנורת חוליות  –רא"ש  .א
 לטלטל מנורה של חוליות.

גדולה אסור בגלל הכובד.  –אסורה בטלטול שמא תיפול ויבנה. חידקי  –הלכה כר"ל. מנורת חוליות  – 62רמב"ם .ב
 מותר. –קטנה 

כיוון שהרי"ף סובר שכל המימרא כאן היא רק למ"ד שיש בניין וסתירה בכלים ר"ן לא כתב דין זה וכתב ה –רי"ף  .ג
 . לכן מותר לטלטל כל מנורה אפי' של חוליות.63

ן שמא תפול ותתפרק קטנה, אם היא של פרקים אין מטלטלין אותה דחיישינ "מנורה, בין גדולה בין –פסק כרא"ש  שו"ע
 רקים, אסור לטלטלה."פויחזירנה ונמצא עושה כלי; ואפילו אם אינה של פרקים אלא יש בה חריצים סביב ודומה לשל 

 ויבנה(.אם חיבורי המנורה רפויים מותר )כדין מיטה של פרקים רפויה שאין חשש שיתקע  – '(יב)ס"ק  מג"א
 אע"פ שאין בניין וסתירה בכלים כאן אסור כיוון שכשבונה הפרקים כאילו עושה הכלי מחדש.– '(ו)ס"ק  ט"ז

 דין זה שייך גם בנר שלא דלק מעולם )לא קשור למוקצה אלא לבניין( – )ס"ק טז'( במשנ"
 

 דיני מוקצה –סימן שח' 

 סוגי המוקצה
 לשישה סוגיםבתחילת הסימן מסווג את המוקצה  –ב"י 

 כלי שאדם מקפיד עליו לשימושו הספציפי כגון: סכין של שחיטה/מילה. – (סע' א)מוקצה מחמת חסרון כיס  .1
 .אסור בטלטול תמיד )אפי' לצורך גופו ומקומו( –דינו 

כלים שרוב תשמישם לאיסור כגון: פטיש )אך יכולים להשתמש בהם גם לתשמישי  –כלי שמלאכתו לאיסור  .2
 צח אגוזים(היתר כגון לפ

 מותר לטלטלו לצורך גופו/מקומו. –דינו 

 דבר שאינו כלי/מאכל אדם ובהמה כגון: אבנים, כסף, עפר, בעלי חיים. "דלא חזו" –מוקצה מחמת גופו  .3
 אסור בטלטול תמיד )אפי' לצורך גופו ומקומו(, אך אפשר להתירו ע"י הזמנה במחשבה. –דינו 

כלי שמלאכתו להיתר ומונח עליו כל זמן בין השמשות מוקצה מחמת גופו )כגון  – (סימן שט)בסיס לדבר האסור  .4
 חבית ועליה אבן(

 אסור לטלטלו ונהיה מוקצה כאותה רמת מוקצה של מה שמונח מעליו. –דינו 

 דבר מחובר או מחוסר צידה .5

 .טלטול תמידאסור ב כגון נר שבת שהוקצה בשביל המצווה הספציפית, או נויי סוכה –מוקצה מחמת מצווה  .6

 היתרים בטלול מוקצה

לצורך גופו של החפץ )שימושים שיכול לעשות בו כגון פטיש לפצח בו אגוזים( .  – גופו –לצורך גופו או מקומו  .1
 לצורך מקומו של האדם )כגון כסא שרוצה לשבת עליו(. – מקומו

 )שח, ה. שיא, ה( אסור. –, לצורך דבר האסור )וכן גופו/מקומו(  מותר –לצורך דבר המותר  –טלטול מהצד  .2

רק במקום  – משנ"בהותר בכלי שמלאכתו לאיסור.  – שו"עלכו"ע הותר במת.  –כיכר או תינוק )טלטול אגב(  .3
 )שח, סעיף ה', שיא, ה( הפסד מרובה מותר.

)עיקרון  כך כטלטולמותרת בכל סוגי המוקצה כיוון שטלטול הוא ביד ולא חשיב  משנ"ב –הוזזת מוקצה ע"י גופו  .4
 מותר רק בשכיבה. – חזו"א (, עיין סימן שיא סעיף ח'זה מוזכר בהרבה סעיפים

  

                                                           
 י ותירוצו.בדעת הרמב"ם יש מורכבות עם עניין של גירסאות שהובאו במ"מ ועיין שם בקושיית הב" 62

 עיין להרחבה בסעיף שיד' סעיף א' שם הובא דין זה. 63
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 מוקצה מחמת חסרון כיס –סעיף א' 

 , בשבת קכג

"אמר רב נחמן האי אוכלא דקצרי כיתד  גמראן המסר הגדול ויתד של מחרישה."רבי יוסי אומר כל הכלים ניטלין, חוץ מ משנה

 64של מחרישה דמיא. אמר אביי חרבא דאושכפי, וסכינא דאשכבתא, וחצינא דנגרי כיתד של מחרישה דמי."

 , אשבת קנז

 ץ ממסר הגדול ויתד של מחרישה."  "אבל מוקצה מחמת חסרון כיס אפילו רבי שמעון מודה, דתנן כל הכלים ניטלין בשבת חו 

 "דהנך קפיד עלייהו ומייחד להם מקום דלא חזו למלאכה אחרת" –רש"י במוקצה מחמת חסרון כיס, טעם האיסור 
פסק שסכין של שחיטה)ע"פ תוס'(, סכין של קצבים )רש"י( ,סכין של מילה ושל סופרים )רא"ש( כיוון  בב"ילכן 

 שמקפידים עליהם אסור.
 

 דינו של מוקצה מחמת חסרון כיס

 מוקצה מחמת חסרון כיס אסור בטלטל תמיד, ואפי' לצורך גופו או מקומו. –תוס', רא"ש, טור , רמב"ם  .א

 התיר לצורך גופו או מקומו. –מרדכי  .ב

חיטה או של ש"כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס, כגון סכין של  –פסק כרוב הראשונים  שו"ע
 בהם תשמיש אחר, שותסופרים שמתקנים בהם הקולמוסים כיון שמקפידים שלא לעמילה, ואיזמל של ספרים, וסכין של 

 כינים, אסור לטלטלוסאר אסור לטלטלו בשבת ואפילו לצורך מקומו או לצורך גופו. הגה: ואפילו תחובים בנדן עם ש
חדים לסחורה ומקפיד המיו )מהרי"ל(. והוא הדין לקורנס של בשמים שמקפידים עליו שלא יתלכלך. הגה: והוא הדין כלים

 בשם מיימוני פ"ה והמגיד פכ"ז(." עליהם )ב"י
ההקפדה היא סובייקטיבית, אפי' אם העולם לא מקפיד והוא מקפיד חשיב מוקצה מחמת חסרון  – '()ס"ק ו במשנ"

 כיס וכן להפך אם אינו מקפיד לא נעשה מוקצה מחמת חסרון כיס.
 

 נעשה מוקצה מחמת חסרון כיסאיזה כלי 
 נעשה מוקצה מחמת חסרון כיס. כלי שמלאכתו לאיסורות שהובאו בגמרא רק הפשט והדוגמאלפי 

אפי' דבר שדמיו יקרים חשיב מוקצה מחמת חסרון כיס, ולא רק דבר שמייחס להו מקום ומקפיד  – '(ג)ס"ק  מג"א
 עליו.

לכן אפי' כוס גפן מזהב  כתב דמשמע מדברי מג"א שאפי' כלי שמלאכתו להיתר אם דמיו יקרים אסור, – תורת שבת
 היא מוקצה.

כלי שדמיו יקרים זה בכלי שמלאכתו חלק על התורת שבת והסביר. כל מה שאסר מג"א זה רק  – , שש"כשו"ע הרב
אפי' שהוא כלי  65ומקפיד עליו לסחורה אך אפשר גם לעשות מוקצה מחמת חסרון כיס בכלי שעומד לאיסור.

 שמלאכתו להיתר.
 

 כלים העומדים לסחורה
 הסביר שכלים העומדים לסחורה אם מקפיד עליהם הם מוקצה אך אם אינו מקפיד עליהם אינם מוקצה. –ב"י 

  

                                                           
ל העשוי כסכין שבו עושין חריץ של תלם הוא כלי גדו -שעשויה לקצוץ קורות. יתד של מחרישה  מגירה גדולה -: "מסר הגדול רש"יביאור שמות הכלים,  64

כובסים, ונותנו על הבגדים ומזלף בו המים עליהן, ויש מפרשים: שמגמרין מוגמר העשוי כנפה נקבים נקבים והוא של  כלי נחושת -המענה, אוכלא דקצרי 
כין של בית המקולין שהקצבין מקצבין בו ס -נין. וסכינא דאשכבתא סכין של רצע -מתחתיו, והבגדים מונחין עליו ומתגמרין דרך הנקבים. חרבא דאושכפי 

 בשר."
 

י ההיתר שלו, אולם בפירות העומדים לסחורה אינם מוקצה כיוון שאדם דעתו על הפירות הללו אפי' כיוון שמקצה אותו מדעתו לגמרי אפי' מתשמיש 65

 ששם אותם לסחורה.
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 כלים כבדים וגדולים –סעיף ב' 

 , בעירובין קב

"ההוא שריתא )קורה( דהוה בי רבי פדת, דהוה מדלו לה בי עשרה ושדו לה אדשא, ולא אמר להו ולא מידי. אמר תורת כלי  

דייה אדשא, צי לתך(, שרא מר שמואל למישח -אסיתא דהות בי מר שמואל, דהוה מחזקת אדריבא )גליון הש"ס  עליה. ההיא 

 אמר תורת כלי עליה."

 , בבת להש

"אמר רבה חלתא בת תרי כורי שרי לטלטולה, ובת תלתא כורי אסור לטלטולה. ורב יוסף אמר בת תלתא כורי נמי שרי, בת 

בעי מיניה דמר בשעת מעשה, ואפילו בת תרי כורי לא שרא לי, כמאן כהאי תנא, דתנן כוורת ארבעה כורי אסור. אמר אביי 

אה בלח שהן כוריים ביבש הקש וכוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית, אף על פי שיש להם שולים והן מחזיקות ארבעים ס

 טהורים."

נשים להרימו, אולם לפי רב יוסף במסכת א 10בגמרא בעירובין משמע שמותר לטלטל חפץ כבד וגדול אפי' שצריך 
 שבת משמע שאסור לטלטל כוורת גדולה ונחלקו הראשונים כיצד לפסוק בדין זה.

אין הדרך  –דבר שרגילים להשתמש בו תמיד ולכן לא בטל שם כלי מעליו והותר. כוורת  –קורה  –תוספות  .א
 לטלטלה כלל לכן אין עליה שם כלי ואסור לטלטלה.

פסקו רק את הדין לגבי טלטול קורה ולא הזכירו את דברי רב יוסף כלל, ונראה שפסקו  –רי"ף, רא"ש ,רמב"ם  .ב
 רק את שיטת ר' פדת המתיר לשאת חפץ כבד ולא בטל שם כלי מעליו לעולם.

י גדלו ולא מפני "כל כלי, אפילו הוא גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו לא מפנ –פסק כרוב הראשונים  שו"ע
 כבדו."
אם מדובר בחפץ שנזהר מלטלטלו גם ביום חול מחשש שמא ישבר, הוא בכלל מוקצה מחמת חסרון  – )ס"ק ח'( במשנ"

 כיס שאסור בלטלטול תמיד.
 האחרונים נחלקו מה יהיה בתמונה אומנותית?

 
 לפי זה תמונות אומנות על קיר הווי מוקצה מחמת חסרון כיס שמקפיד לא לטלטלם בחול. –שש"כ 
 רק בכלי שמלאכתו לאיסור אומרים את דין זה, ולכן התמונה אינה מוקצה. –חזו"ע 

 כלי שמלאכתו לאיסור –סעיף ג' 
 הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור 

 .66כלי שעושים איתו מלאכה אפי' שאסורה רק מדרבנן .1

אפי' אם תשמישו לאיסור ולהתר שווים מקרי כלי שמלאכתו  )ס"ק ט'( מג"א תשמישו של הכלי לאיסור וכתבשרוב  .2
 לאיסור.

 , אשבת קכד

לצורך? אמר  אי לצורך ומאי שלאמ גמראיה אומר אין ניטלין אלא לצורך."כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך, רבי נחמ משנה

ודבר שמלאכתו לאיסור,  בר שמלאכתו להיתר לצורך מקומו.ד -לצורך גופו. שלא לצורך דבר שמלאכתו להיתר  -: לצורך אביי

ין, לצורך מקומו א -א. ואתא רבי נחמיה למימר: ואפילו דבר שמלאכתו להיתר, לצורך גופו ל -ין, לצורך מקומו א -לצורך גופו 

צורך גופו בין לצורך מקומו. דבר , בין ל -ורך לצאמר רבא: אלא אמר ליה רבא: לצורך מקומו שלא לצורך קרית ליה? א. ל -

י נחמיה לא. ואתא רב -צל אין, מחמה ל -לצל. ודבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו  ואפילו מחמה -שלא לצורך 

 לא." -ין, מחמה לצל א -למימר: ואפילו דבר , לצורך גופו ולצורך מקומו 

 רק לצורך. אביי ורבא נחלקו בהבנת המשנה. –בין שלא לצורך, ר' נחמיה  הכלים ניטלים בין לצורך –ת"ק  –משנה 
לצורך גופו מותר לצורך  –מותר לצורך גופו ומקומו. כלי שמלאכתו לאיסור  –כלי שמלאכתו להיתר  –ת"ק  –אביי 

 מותר לצורך גופו אך למקומו אסור. –אפי' כלי שמלאכתו להיתר  –ר' נחמיה מקומו אסור. 
כלי שמלאכתו לאיסור מותר לצורך מקומו וגופו.  –ת"ק מותר למקומו וגופו לכו"ע.  –כלי שמלאכתו להיתר  –רבא 

 מותר לצורך גופו אך למקומו אסור. –ר' נחמיה 
 

 מותר בין לצורך גופו בין לצורך מקומו. –פסקו הלכה כת"ק, וכרבא. היינו שכלי שמלאכתו לאיסור  –רוב הראשונים 

                                                           
 לא מקרי מלאכתו לאיסור ושרי בטלטול )שש"כ פרק כ' הערה יב'( –אולם אם מדובר בחומראות בעלמא אפי' לא מדרבנן  66
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"כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו, )ואם נשתמש לאיסור בבין השמשות כגון נר שהודלק ע"ל סי'  – שו"עוכ"פ 
(, בין לצורך גופו כגון קורנס של זהבים או נפחים לפצוע בו אגוזים, קורדם לחתוך בו דבילה; בין לצורך מקומו דהיינו 67רע"ט

הניחו באיזה מקום שירצה; אבל מחמה לצל דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם, ומותר לו ליטול משם ול
 שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב שם, אסור."

 וכ"פ משנ"ב.שמותר לטלטל מוקצה ע"י ניפוח ודבר זה מותר אפי' לצורך המוקצה עצמו  –מוסיף היתר  הרמ"א

ליגע במנורה שבבית הכנסת שנרות  68מנדנדו שרי ולכן מותרהגה: כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו אבל בנגיעה בעלמא שאינו 
דולקות עליו או בתנור שדולק בו אש וכן מותר ליקח דבר היתר המונח על דבר מוקצה )מרדכי פרק כל הכלים וריש ביצה ורבינו 

קצה על ידי נפוח דלא הוי ירוחם חלק י"ג והמגיד פרק כ"ה ותרומת הדשן סימן ס"ז וכל בו סוף דיני שבת( וכן מותר לטלטל דבר מו
 :טלטול אלא כלאחר יד ולא מיקרי טלטול )תשובת מהרי"ו(

מכוון לשימוש לצורך הביא מהירושלמי, שאפי' אם עיקר כוונתו להוציא את הכלי מחמה לצל אך  – '(ח)ס"ק מג"א 
 גופו ועושה כן מותר.

מותר לטלטל את המוקצה ע"י גופו )כלומר ע"י רגל או דחיפה עם הגוף( אפי' אם כוונתו לשמירת  – '(ז)ס"ק מג"א 
 המוקצה עצמו )כדלעיל שיא, ח(

כיוון שיש אפשרות היתר לישראל לטלטל מוקצה ע"י גופו מותר לומר גם לגוי לטלטל אפי' מחמה לצל משום שהותר 
 .69לישראל לומר לגוי משהו שיכול לעשותו בהיתר

 היתר אחררק כאשר אין לו כלי היתר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו/מקומו הוא  – '()ס"ק יב במשנ"
 להשתמש בו.

 

 ?התחיל לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור האם צריך להניחו מייד

ומותר " שו"עוכ"פ אדם שמטלטל כלי שמלאכתו לאיסור יכול להמשיך לטלטלו למקום שרוצה.  –מ"מ, תוס', ר"ן  
 "לו ליטול משם ולהניחו באיזה מקום שירצה

 האחרונים נחלקו מה קורה כאשר התחיל את הטלטול באיסור.
 משמע ממנו שיכול להמשיך את הטלטול. – )ס"ק ז'(מג"א 
  צריך לשמוט את המוקצה מידו מייד. – גר"א

 

 כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר
שאם רוב תשמישו לאיסור חשיב כלי  מג"אע"פ זה משמע כתב בכתב שקדרה היא כלי שמלאכתו לאיסור.  –רשב"א 

 שמלאכתו לאיסור.
שימושו לאיסור חשיב מוקצה אך אם הכלי משמש לכמה  שעיקראין הוכחה מהרשב"א כמג"א אלא דבר  – באה"ל

 דברים אע"פ שיש שימוש מרובה יותר אינו נעשה מוקצה.
 \לשימוש של שמירת האוכל לאחר הבישול.פסק שקדירה לא מוקצה כיוון שעשויה גם  –שש"כ 

 

 מהאחרונים תהרחבו
כלי שמלכתו  –הרב גורן ככלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטלו לצורך מורא.  – שש"כ –טלטול נשק 

 )כתכשיט(.להיתר
ככלי  – אגרות משהככלי שמלאכתו לאיסור, כי הפעלת הכלי היא באיסור.  –מנחת שלמה  –מכשיר חשמלי 

שמלאכתו להיתר שרק משהו שמלאכתו עצמה היא לאיסור חשיב ככלי שמלאכתו לאיסור, אך אם הפעלתו היא 
 איסור לא נחשב כן.

 
  

                                                           
ולכן נעשה בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלו, אך אין כוונתו לומר ששימוש בכלי ביה"ש יגרום לכך כוונתו לומר שמבעו"י היה מונח איסור ע"ג הכלי  67

 שאסור לטלטלו בשבת אף לצורך גופו ומקומו.
שם מוכח שגם לדעת שו"ע מותר לגעת במוקצה ויש שסברו שבמוקצה שיש חשש  –לגבי נגיעה במוקצה עיין בהקדמה שלנו לדיני מוקצה, ובסעיף מב'  68

 יטולטל מחמת הנגיעה שלו כגון ביצה אסור וכ"פ משנ"ב.ש
 עיין סימן רעו. 69
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 כלי שמלאכתו להיתר –סעיף ד' 

 , בשבת קכג

שעל גבי "תנו רבנן בראשונה היו אומרים שלשה כלים ניטלין בשבת מקצוע של דבילה, וזוהמא ליסטרן של קדרה וסכין קטנה 

מאי התירו  וץ מן מסר הגדול ויתד של מחרישה.שלחן. התירו, וחזרו והתירו, וחזרו והתירו, עד שאמרו כל הכלים ניטלין בשבת ח

וחזרו והתירו וחזרו והתירו? אמר אביי התירו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו, וחזרו והתירו דבר  שמלאכתו להיתר לצורך 

שמלאכתו לאיסור לצורך גופו אין, לצורך מקומו לא. ועדיין, בידו אחת אין, בשתי ידיו לא. עד שאמרו מקומו, וחזרו והתירו דבר 

אמר ליה רבא מכדי התירו קתני, מה לי לצורך גופו מה לי לצורך מקומו? אלא ת, ואפילו בשתי ידים. כל הכלים ניטלין בשב

רך מקומו, וחזרו והתירו מחמה לצל, וחזרו והתירו דבר התירו דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו ובין לצואמר רבא 

שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו אין, מחמה לצל לא. ועדיין, באדם אחד אין, בשני בני אדם לא, עד שאמרו כל 

 הכלים ניטלין בשבת אפילו בשני בני אדם."

לטל אף מחמה לצל. נחלקו הראשונים האם ותר לטמ -כמו שראינו גם כאן הלכה כרבא ולכן כלי שמלאכתו להיתר
 מותר לטלטל גם את הכלים הללו סתם.

 .שו"עוכ"פ  אסור לטלטל סתם, מותר לצורך גופו/מקומו/חמה לצל. –ר"ן, מ"מ  .א

 מותר לטלטל אפי' סתם. –רא"ה  .ב

 

 טלטול כלי אכילה שלא לצורך

י אכילה לא נכללו בגזרת כלים והם כמו מותר לטלטל כלי אוכל שלא לצורך, כיוון שכל כל –תוס',שלטי גיבורים  .א
 לכן הותר גם לטלטל שלא לצורך כתבי קודש ואוכלין. הכלים המוזכרים בגמרא שמלכתחילה הותרו בטלטול. 3

, כי כשהתירו טלטול כלי שמלאכתו להיתר מחמה לצל גזרו לאסור אסור לטלטל כלי אכול שלא לצורך –רמב"ם  .ב
 להשוות את הדינים.טלטול כלי אוכל שלא לצורך כדי 

ישבר או יגנב;  "כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי שמא – פסק כתוספות וכר"ן שו"ע
  לל."אבל שלא לצורך כלל, אסור לטלטלה. כתבי הקודש ואוכלין, מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כ

 אם צריך את הכלי לצורך שבת מותר לטלטלו אפי' שכרגע לא צריך לו.  – '(כא)ס"ק ב משנ"
 ה"ה כל ספר שמותר לקרוא בו בשבת שרי לטלטלו.  – '(כב)ס"ק ב משנ"

 

 ושופר טלטול תפילין

 , במנחות לו

"תניא, ר' עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים? תלמוד לומר והיה לאות על ידך ולטוטפת בין עיניך, מי  

 "בתות וימים טובים שהן גופן אות.שצריכין אות, יצאו ש

אות אחר  היה הם ב"בשבת ויום טוב אסור להניח תפילין, מפני שהם עצמם אות ואם מניחים )או"ח, לא, א(  שו"עוכ"פ 
 זלזול לאות שלהם."

 אסור להניח תפילין בשבת לפי שו"ע, השאלה לגבי טלטולם.

 ז ומג"א.וכ"פ הט"משום שאסור להניחם אסור לטלטלם.  ככלי שמלאכתו לאיסור,דינם  –ספר המקדש  .א

א אין איסור להניח תפילין בשבת, אלכיוון שמותר לטלטל תפילין לצורך, ככל כלי שמלאכתו להיתר,  – תרה"ד .ב
  לאיסור. שאין צריך להניחן, ומשום כך אין דינן ככלי שמלאכתו 

הג"א סוף פרק ושופר אסור לטלטלו כי אם לצורך גופו או מקומו ) "ותפילין אין לטלטלם כי אם לצורך )תרה"ד ועיין בב"י( – רמ"א
 במה מדליקין(."

כוונת רמ"א שמותר לטלטל אפי' מחמה לצל אך לא כדין אוכלים שאפשר לטלטלם אפי' ללא שום   – '(כד)ס"ק ב משנ"
 צורך. להלכה פסק שאפשר להקל כדעה זו בשעת הדחק.

 .כיוון שמיוחד למלאכת תקיעהשופר חשיב כלי שמלאכתו לאיסור   – )ס"ק כד'( במשנ"
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 טלטול כלי שמלאכתו לאיסור ע"י כיכר או תינוק –סעיף ה' 

 , בשבת קכג

 תה, ואם לאו אין מטלטלין אותה.""מדוכה, אם יש בה שום מטלטלין או

 מגמרא זו משמע שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אם נמצא בו דבר המותר.

 ב, בשבת קמ

ה. אמר רב יצחק שכח לבינה בחצר מניח עליה ככר "אמר רבי אושעיא שכח ארנקי בחצר מניח עליה ככר או תינוק, ומטלטל

 או תינוק ומטלטלה...ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד."

 מכאן משמע שהיתר כיכר ותינוק הוא רק במת וצריך להבין כיצד גמרות אלו מסתדרות.

כמו הגמרא כתב שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור ע"י שישים עליו דבר המותר, בדיוק –שו"ת הרא"ש  .א
שהתירה לטלטל מדוכה שיש בה שום. לגבי הגמרא שאמרה שרק במת הותר כיכר ותינוק הכוונה שבמוקצה 

 כלי הותר רק במת, אך בכלים מותר תמיד. אינוש

אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפי' אם שם עליו דבר המותר, ההיתר של כיכר ותינוק  – , כלבובעל המאור .ב
יר להשתמש במדוכה שיש בה שום זה כי הווי כלי שמלאכתו להיתר שכעת משמשת את שייך רק במת, מה שהת

 .70השום

 "יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה לצל על ידי ככר או תינוק." – שו"ע
 מסתימת לשון שו"ע משמע שפסק כשו"ת הרא"ש. –הרב עובדיה 

 מותר. הפסד מרובהר ולא לסמוך על כך, ובעל היתר זה, יש להחמיכיוון שהרבה ראשונים חולקים  – '(כו)ס"ק  במשנ"
 אם בתוך הכלי מונח דבר היתר המיוחד לאותו כלי )כמו שום שמונח במדוכה( מותר בטלטול. – '(כו)ס"ק  במשנ"

 

 מועיל גם במוקצה מחמת חסרון כיס האם היתר הרא"ש
 .מועיל גם במוקצה מחמת חסרון כיס –רעק"א  .א
 לעניין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור.לא מועיל ונאמר רק  –ט"ז  .ב

 

 דין שברי כלים –סעיף ו' 

 , בשבת קכד

שברי עריבה לכסות בהן את פי החבית, , ובלבד שיהו עושין מעין מלאכה. "כל הכלים הניטלין בשבת שבריהן ניטלין עמהן משנה

ה, ושל עושין מעין מלאכתן; שברי עריבה לצוק לתוכן מקפשברי זכוכית לכסות בהן את פי הפך. רבי יהודה אומר בלבד שיהו 

"אמר רב יהודה אמר שמואל: מחלוקת שנשברו בשבת, דמר סבר מוכן הוא, ומר סבר נולד הוא.  גמראזכוכית לצוק לתוכן שמן.

 אבל מערב שבת דברי הכל מותרין הואיל והוכנו למלאכה מבעוד יום."

 כלי שנשבר בשבת ושבריו ראויים למלאכתו הראשונה, לכו"ע מותר לטלטל.  .א

 כלי שנשבר בשבת או מבעו"י ושבריו אינם ראויים כלל למלאכה, לכו"ע אסור לטלטל.  .ב

 כלי שנשבר מבעו"י ושבריו ראויים למלאכה כל שהיא, לכו"ע מותר לטלטלו.  .ג

א ר הואיל ומעיקרמות - ת"קין מלאכתו הראשונה. בכלי שנשבר בשבת וראוי למלאכה שאינה מע היא מחלוקתם
 דין השבר כנולד. ורסא - רבי יהודה היה ראוי למלאכה וכעת גם כן ראוי למלאכה

 הלכה כת"ק, שמותר להשתמש בשברי כלים שרואיים למלאכה אחרת. –רי"ף, רא"ש, רמב"ם  .א

לאכה כגון שברי עריבה ובלבד שיהיו ראוים לשום מ"כל הכלים שנשברו, אפילו בשבת, מותר לטלטל שבריהם  – שו"עוכ"פ 
 לכסות בה החבית ושברי זכוכית לכסות בה פי הפך; אבל אם אינם ראוים לשום מלאכה, לא."

 שברי כלים המזיקים
 שברי כלים שאינם ראויים למלאכה אם הם במקום הנזק כגון על השולחן מותר לפנותן מייד כמו קוץ –ארחות חיים 

ברים "ואם נשברו במקום שיכולים להזיק, כגון זכוכית שנשברה על השלחן או במקום שהולכין, מותר לטלטל הש – רמ"אוכ"פ 
 כדי לפנותן  שלא יוזקו בהם

 .בכלי חרס לא מצוי היזק ולכן אסור לטלטלם אלא דורסם ברגליו  – '(ל)ס"ק  במשנ"
 שזה טלטול מוקצה בגופו שמותר. –מותר להזיז ע"י גופו או רגליו שברי כלים אפי' שאינם מזיקים 

                                                           
 כמו קדירה שבדרך כלל מבשלים בה וכרגע יש בה אוכל שנחשבת לשיטתו כלי שמלאכתו להיתר. 70
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 שברי כלי חרס –סעיף ז' 

  , בשבת קכד

לים, שהחרס הזה ראוי להם לכיסוי, ותורת דשכיחי בה כ - רש"י"אמר רב נחמן אמר שמואל חרס קטנה מותר לטלטל בחצר ] 

בים הוא, שכיחי דאזלי ויתבי ת הרהואיל ולאו רשו - רש"יכלי עליו[ אבל בכרמלית לא. ורב נחמן דידיה אמר אפילו בכרמלית ]

עלמא נמי יון דבחצר כלי הוא, בכ - רש"יהתם וחזי לכסות בו רוק[ אבל ברשות הרבים לא. ורבא אמר אפילו ברשות הרבים." ]

וקיי"ל כרבא, דהיינו שכלי הראוי לשימוש במקום אחר, למרות שכאן אינו ראוי לשימוש אינו  לא פקע שם כלי מיניה[

ותר לטלטלה בשבת, ולא יספות ממנה שבר לכסות בה את הכלי ולסמוך בה מהיא ושבריה  -ופה שנכתתה תניא: מג..מוקצה.

כי נמי דאסור? אלא אמר רב ה -סור. מתקיף לה רב פפא: אלא מעתה, זריק ליה לגלימיה א -כרעי המטה, ואם זרקה באשפה 

 אסורה." -זרקה מבעוד יום לאשפה  פפא אם

 אם זרקה לאפה מה יהא דינה. – 2חתיכת חרס שנשברה מכלי. דין  – 1דינים.  2יש כאן 
 .71לגבי הדין השני כו"ע מודו שאם זורק את חתיכת החרס לאשפה אסורה משום שהקצה אותה מדעתו

 והיינו שחתיכת חרס שנשברה אם ראויה לתשמיש אחר מותרת בשימוש. –פסקו כרבא  –הראשונים 
 

 מדוע דין זה שונה מסעיף ו'
משמע ממנו שאם נשבר בשבת אסור, וקשה הרי בסעיף ו' הותר אף אם  שנשבר בחול,מותר לטלטל כלי חרס  –טור 

 נשבר בשבת )משום שאין נולד בשברי כלים(?
 

 הב"י והדרכ"מ הביאו אופציות לתרץ קושי זה.

שנשברה מכלי ועודו עומד  מדובר בחתיכת חרס –ההיתר הוא בכלי שנשבר לגמרי, בסעיף שלנו  –ו'  סעיף – ב"י  .א
 .72כנולד ולכן דין החתיכה השבורה

אין הבדל בין סעיף ו' לסעיפנו ובכל כלי גם שנשברה חתיכה ממנו מותר לטלטל את החתיכה השבורה,  –דרכ"מ  .ב
  הטור כתב שהכלי נשבר בחול בסתמא משום הסיפא שכתב לעניין שנזרק הכלי לאשפה בחול שאסור בשבת.

לו טלה אפי"חתיכת חרס שנשברה בחול מכלי וראויה לכסות בה כלי, מותר לטל –ם וכדבריו בב"יפסק כראשוני שו"ע
הגה:  טלה מהיות עוד כלי.לטלה כיון שבלכסותם בה; ואם זרקה לאשפה מבעוד יום, אסור לט במקום שאין כלים מצויים שם

 ף הסימן."דמוקצה לעשיר הוי מוקצה לעני כמו שיתבאר סווהקצוהו הבעלים שלו אף על פי שהם עשירים,  ואפילו חזי לעני הואיל
 .'(ל)ס"ק  במשנ"וכ"פ פסק כהבנת הדרכ"מ, שגם בשבת אם נשבר שרי,  – )ס"ק יז'(מג"א 

 גם לדעת שו"ע, אם החתיכה שנשברה מהכלי משמשת כעין מלאכת הכלי כבראשונה מותר. –הרב עובדיה 
 

 טלטול צרורות

 , אשבת קכד

ורת תהיכא דאיכא  -הני מילי  -גופיה תישתרי, דהא דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו שרי! וכי תימא שבת "

 " לא. -כלי עליו, היכא דליכא תורת כלי עליו 

 .שדברים אלו הם מוקצה מחמת גופו, הינו שאינם כלי ואין בהם שימוש כלל ואסורים והכי קיי"להראשונים  "פוכ
 מותר להשתמש בהם.אותם  73אולם אם הקצה

רות או אבנים אף על פי "ודוקא חתיכת חרס משום דאתיא משברי כלי, אבל דבר שאין בו שייכות כלי כגון צרו – שו"ע
לצורך מקומו פו, כל שכן כל דבר שאינו כלי כלל, אסור לטלטלו אפילו לצורך גודהגה: שראויים לכסות בהם כלי, אסור לטלטלם." 

 )מרדכי פ"ק דיו"ט(."
  

                                                           
 משום שזו ברייתא מפורשת ואין חולקים עליה. 71

השימוש הקודם ויש שימוש חדש לשברי כלים, אולם כאן הכלי לא התבטל  שבמקרה שכל הכלי נשבר התבטל –וחלק מהאחרונים הסבירו את טעם הדבר  72

 אלא רק נוסף ריבוי של שימושים בו שאפשר להשתמש גם בכלי וגם בשבר שנוצר בשבת ולכן הווי נולד.
 ישנה מח' האם הקצאה זו היא במחשבה או רק במעשה, ונפסק בשו"ע שסגי במחשבה ועיין סעיף כב'(. 73
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 י' –ח'  –דלתות וכיסויים 

 טלטול דלתות הכלים. –סעיף ח' 
 

כלים ניטלין, ואין דומין הדלתות מן ה - רש"י"כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, אף על פי שנתפרקו בשבת ] משנה

לדלתות הבית שאין ניטלין, לפי שדלתות הבית אינן מן המוכן לטלטל, שאינן כלי, אבל אלו הן כלי אגב אביהן[ שאינן דומין 

ת  "כל הכלים ניטלין ואף על פי שנתפרקו בשבת, ולא מיבעיא בחול? אדרבה, בשב גמראתות הבית, לפי שאינן מן המוכן." לדל

מוכנין על גבי אביהן, בחול אין מוכנין על גבי אביהן! אמר אביי, הכי קאמר כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, אף על 

א ארבותא דנתפרקו בשבת קאי, אלא ארבותא דנתפרקו או בחול או ואף על פי ל - רש"יפי שנתפרקו בחול ניטלין בשבת." ]

 בשבת קאי, ולא מיבעיא כשהן מחוברין[

 לפי רש"י משמע שדלתות הכלים מותרים אע"פ שנתפרקו בחול משום שהם מוכנות לטלטול.
 ן נתפרקו בשבת."ן נתפרקו בחול בישנתפרקו מהם ניטלים בי "כל הכלים הניטלים בשבת, דלתותיהן – שו"עוכ"פ 
מהכלי כיוון שראויה טעם ההיתר בטלטול דלתות הכלי הוא משום שהדלת עדיין נחשבת חלק   – )ס"ק ל'(ב משנ"

 להתחבר עימו.
 

 דלתות הבית

 אסור לטלטלם שאינם כלי. –רש"י  .א

 וכ"פ משנ"ב.לא הוכנו כטלטול כי אסור לטלטלם אע"פ שהם כלים  –רמב"ם  .ב
 חלק מהאחרונים הסבירו שרש"י ורמב"ם לא חולקים, אלא שגם כוונת רש"י שאינם כלי משום שלא הוכנו לטלטול.

 דין כפתור שנפל מהבגד
הכפתור מיועד להתחבר  עליו ברכה. חמיר תבואמותר לטלטל בשבת כפתור שנפל מהבגד, והמ –ילקוט יוסף , שש"כ

 שאין לו שימוש בשבת.כפתור חדש אסור בטלטול משום מותר לטלטלה. לבגד, ולכן מותר לטלטלו כדין דלת הכלי ש
 

 74פירוק והרכבת דלתות –סעיף ט' 

 , בשבת קכב 

לא מחזירין. לא נוטלין ו -לא מחזירין. ושל לול של תרנגולים  נוטלין, אבל -שידה ושל תיבה ושל מגדל  "תנו רבנן: דלת של

קע, יש סתירה בקרקע. אלא של שידה ושל תיבה יש בנין בקר -מחברי בארעא דקסבר: כיון  -בשלמא של לול של תרנגולים 

אמר רבא:  -ם, ואי אין סתירה בכלים אין בנין בכלים!... כליביש סתירה  -ושל מגדל מאי קסבר? אי קסבר יש בנין בכלים 

 קסבר אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים, וגזירה שמא יתקע."

כידוע אין בניין וסתירה בכלים, א"כ מדוע אסור להחזיר את דלת שידה תבה ומגדל? משום שגזרו חכמים שמא יתקע. 
 ימת הגזרה 'שמא יתקע'.ואז הווי ליה מכה בפטיש. הראשונים נחלקו איפה קי

כיוון שמחובר לקרקע אסור משום  –לול של תרנגולים גזרה שמא יתקע בכלים זה חשש בונה.  –רי"ף ע"פ ר"ן  .א
 בניין וסתירה.

 .(' )אצל הרמב"ם התקיעה היא בניין75גם כלים וגם לול של תרנגולים אסור משום 'גזרה שמא יתקע –רמב"ם  .ב

יתקע; ושל לול  שידה תיבה ומגדל יכולים ליטלה מהם ואסור להחזירה גזירה שמא"דלת של  –פסק כר"ן וסיעתו שו"ע
 של תרנגולים אסור בין ליטול בין להחזיר דכיון דמחובר לקרקע אית ביה בנין וסתירה."

 אוסר אף ע"י גוי. , ה(שיג')ה"ה בחלונות שאסור ליטלם ולהחזירם משום שמחוברים לקרקע. הט"ז  – )ס"ק יז'(מג"א 
מתרץ את הקושיה על הרמב"ם בצורה אחרת מהב"י. הוא מסביר שגם לרמב"ם פשוט שלול תרנגולים  – '()ס"ק טט"ז 

 .הווי כמחובר לקרקע שאסור משום בונה אלא שכאן מדובר בכלי שעשאו דלת וחיברו ללול
  

                                                           
 גבי בנייה וסתירה. –הקבלה בסימן שיג סעיף ה' דין זה מובא ב 74

 המ"מ הקשה על הרמב"ם מדוע אומר שלול של תרנגולים אסור משום גזרה שמא יתקע הרי בגמרא פשוט שזה משום בונה כיוון שמחובר לקרקע? ותירץ 75

בר אין בניין וכו'" חזרה בה מהוו"א זו דהרמב"ם הבין שבהו"א של הגמרא באמת סברה להגיד כךף אולם בשעה שתירצה 'אמר רבא קס –הב"י 

ופסקה שגם בלול של תרנגולים החשש הוא שמא יתקע. )לענ"ד יוצא מפה לדעת רמב"ם שיש מצבים שגם כלים המחוברים לקרקע לא נאסרים 

 תמיד משום בניין וסתירה.(
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 כיסוי בור ודות –סעיף י' 

 , בשבת קכו

כגון  - רש"י] יסוי קרקעות,אמורים בכ -ה דברים בי יוסי: במרניטלין בשבת. אמר  -"כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה  משנה

ין כך ובין כך ב -הכלים  למשקיל ואהדורי עביד[ אבל בכיסויכיסוי בור ודות דהוי כבונה, אי לאו דמוכחא בית אחיזה דילה ד

א שיש תורת כלי עליהן. דכולי עלמא, כסוי "אמר רב יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: והו גמרא ניטלין בשבת.

נהו בכלים דחברי -לים, אף על גב דאין להם בית אחיזה. כי פליגי לא. כסוי הכ -אין, אי לא  -קרקעות אם יש להן בית אחיזה 

 בארעא, מר סבר: גזרינן, ומר סבר: לא גזרינן."

תיחתם עובר על בונה ובסגירתם על סותר, כיסוי בור ודות עצמם אסורים בטלטול משום שהם כיסויי קרקעות ובפ
 רק אם יעשה בית אחיזה בהם שמוכח שהם כלי יהא מותר. 

 
 הראשונים נחלקו לגבי כיסויי כלים המחוברים לקרקע.

 .שמותר לטלטל רק כיסויי כלים שיש להם בית אחיזה פוסק כתנא קמא –רי"ף  .א

כיוון שפסק שמותר לטלטל כיסוי של תנור אפי' אין לו בית אחיזה  –ברי"ף יש טעות סופר  –רי"ף ע"פ רא"ש  .ב
 והוא מחובר לקרקע יוצא שמותר לטלטל כל כיסוי כלי אפי' בלי בית אחיזה.

הלך לפי שיטת אביו ופסק: "ושל כלים אפי' הן מחוברים, כגון תנור שחיברו בטיט יכולין ליטלו אפי' אין הטור 
 לו בית אחיזה" 

 76שבאמת דעת הרי"ף לפסוק כאן כת"ק, אלא שיש לחלק, כאן מדובר בחביות הטמונות באדמהכתב  –ר"ן  .ג
 )אסור לטלטלם אם אין להם בית אחיזה( לבין תנור שהולט מחוץ לאדמה )שאפשר לטלטלו אפי' בלי בית אחיזה(.

 וכ"פ שו"ע. וכ"פ הרמב"ם.

 '77'והוא שיהיה תורת כלי עליו
 לים שיהיה תורת כלי ונחלקו הראשונים בהגדרתוהגמרא התנתה טלטול של כיסויי כ

 ראוי לתשמיש אחר. –רש"י  .א

 אפי' לא ראוי לתשמיש, מותר אם עשה מעשה בכיסוי. –ר"ת, מ"מ  .ב

 כל המח' בין רש"י לתוס' זה בכלי חדש, אך כו"ע מודו שבכיסוי כלי שהשתמשו בו יש עליו תורת כלי. –ר"ן  .ג
 

וא כלי, ושל כלים, ודות אין ניטלים אלא אם כן יש להם בית אחיזה דאז מוכח שה"כסוי בור  –פסק כר"ת והר"ן  שו"ע
 עשה והכינם לכך, אוממחוברים בטיט, יכולים ליטלם אפילו אין להם בית אחיזה; והוא שתקנם ועשה בהם  אפילו הם

 .שנשתמש בהם מבעוד יום; וכיסוי חביות הקבורות בקרקע לגמרי, צריכות בית אחיזה."
מלשון שו"ע שכתב שאינם ניטלים, משמע שחוץ מאיסור בונה הם אסורים בטלטול משום שהכיסוי  – '()ס"ק כגמג"א 

 מוכן לכסות את הקרקע ולא לטלטול.

 לסיכום
 משום מחזי כבונה. –לכו"ע צריך בית אחיזה  –כיסויי קרקעות 

רק אם יש על הכיסוי תורת כלי  –ם מח', רמב" –אין להם בית אחיזה מותר.  –יש להם בית אחיזה  –כיסוי כלים 
 רק בכיסוי חדש. –אפשר לטלטל. ר"ן 

מותר רק  –מותר, ר"ן  –רא"ש  –אין להם בית אחיזה מותר. –יש להם בית אחיזה  –כיסוי כלים הטמונים בקרקע 
 אם הכלי בולט, אך אם טמון לגמרי כמו חבית אסור.

                                                           
ן וסתירה וכלים ולכן צריך בית אחיזה שמראה שהכלי אינו הסברא היא שכאשר כלי טמון בתוך האדמה הוא נהיה חלק מהאדמה גם לשיטות שאין בניי 76

 חלק מהאדמה, אולם כאשר הוא מעל האדמה אז הדין פשוט שאין בניין וסתירה בכלים ואפשר לטלטלו אפי' בלי בית אחיזה.

לו תורת כלי שהבית אחיזה עצמו מעיד בבית אחיזה לא צריך שיש  –האחרונים נחלקו האם הצורך בתורת כלי הוא גם בכלי שיש בו בית אחיזה. לגר"א  77

 צריך גם בזה שיהא תורת כלי עליו וכך נראה מבאה"ל. –עליו שהוא כלי. לאליה רבה 
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 טלטול מחט –סעיף יא' 

 , בשבת קכב

יה רבא בריה דרבה לרב שלח ל גמראלפתוח בו את הדלת. -ל סקאים וש ליטול בו את הקוץ, -אדם... מחט של יד "נוטל  משנה

יוסף: ילמדנו רבינו, מחט שניטל חררה או עוקצה מהו? אמר ליה: תניתוה, מחט של יד ליטול בה את הקוץ. וכי מה איכפת ליה 

מי לאו מנא הוא. מיתיבי: מחט, לענין שבת נ -מדלענין טומאה לאו מנא הוא :... אמר רבאלקוץ בין נקובה לבין שאינה נקובה?... 

בשבת, ולא אמרו נקובה אלא לענין טומאה בלבד! תרגמא אביי אליבא דרבא:  מותר לטלטלה -בין נקובה בין שאינה נקובה 

לנטילת וכמות שהיא,  -ומשוי לה מנא . ולא נקיב לה -דמימליך  - רש"יבגולמי עסקינן, זימנין דמימלך עלייהו ומשוי להו מנא. ]

דם זורקה לבין גרוטאות, אשברי מתכות  -גרוטאות  - רש"יקוץ.[ אבל היכא דניטל חררה או עוקצה אדם זורקה לבין גרוטאות ]

 ובטל שם כלי מינה[."

 פסקו הלכה כרבא לכן דין מחט הוא כך: –רי"ף, רא"ש 
 דחזי ליטול בה קוץ. –טלטול לצורך גופו ומקומו הוי כלי שמלאכתו לאיסור ומותרת ב –מחט רגילה 
 ט"ז(. –אדם זורק אותה כגרוטאה ולכן היא מוקצה ואסורה בטלטול תמיד )אא"כ ייחדה לכך בפירוש  –ניטל ראשה 

 מותרת כיוון שחזי ליטול בה קוץ. –מחט שעוד לא ניקבו אותה 
 שלא ניקבה עדיין, מותר." חודה או חור שלה, אסור. וחדשה"מחט שלימה מותר לטלטלה ליטול בה את הקוץ; ניטל  – שו"ע

  אם יחד את המחט השבורה למשהו מותר גם להשתמש בה. – )ס"ק יא'( ט"ז
 אם המחט עלולה להזיק מותר לטלטלה כמו כל שברי כלים המזיקים שפסק לעיל ברמ"א.  – )ס"ק '( במשנ"

 

 הוצאת קוץ וחשש יציאת דם

ינה צריכה מקלקל ומלאכה שאשהוא  משום ע"י המחט אע"פ שייתכן שייצא דם הקוץמותר להוציא את  - ביה"ל .א
 לגופה, ובמקום צער לא גזרו. 

 וציא את הקוץ.אסור לה -ם זהו פסיק רישא שיוציא דם א - מג"א .ב

 שיירי מחצלאות – 'סעיף יב

 , אשבת קכה

המדורי אסברא לי:  אמר רבא, בר -טעמא?  "אמר בר המדורי אמר שמואל: קרומיות של מחצלת מותר לטלטלם בשבת. מאי 

 כסויי ביה עפרא, הני נמי חזיין לכסויי בהו טינופת."ל -מחצלת גופא למאי חזיא 

 ראינו ששברי כלים שחזו לתשמיש אפי' אינו כעין מלאכתן הראשונה מותרים בטלטול וכן כאן במחצלת.
 לטלטלם." ום, אסור"שירי מחצלאות, מותר לטלטלם דחזי לכסות בהו טינופא; ואם זרקן לאשפה מבעוד י – שו"עוכ"פ 
   אפי' אם גודל המחצלאות קטן מג' על ג' שרי להשתמש בו משום דראוי לקינוח. – '(נ)ס"ק ב משנ"
אם זרק את שירי המחצלאות לפח אסור כיוון דאקצינהו, אולם אם זרק מחצלת שלימה לפח יכול  – '(נא)ס"ק ב משנ"

 להשתמש בה כיוון דבטלה דעתו אצל כל אדם.
ושיירי מחצלאות, בזמן הזה אנו רואין דגם בסתמא הוה כזרקן לאשפה, ולכן נראה לעניות דעתי " –ערוך השולחן 

 כן ייחדם מבעוד יום לאיזה תשמיש היתר." דאסורין לגמרי כצרורות ואבנים, אלא אם
 

 שיירי בגדים –סעיף יג' 

 , אשבת קכה

חזיין לא  טלניות שאין בהן שלש על שלש, דלאאמר רבי זירא אמר רב: שירי פרוזמיות אסור לטלטלן בשבת. אמר אביי: במ"

 לעניים ולא לעשירים."

שגודלה פחות מג' על ג' כיוון שלא ראוי להשתמש כלל אפי' לתשמיש המגונה  טליתאסור לטלטל שיירי  –ראב"ד  .א
 כיוון שהם חפצי קדושה, אך בבגד שיכול להשתמש בו תשמיש מגונה שרי אפי' אין בו ג' על ג'.

 לא חילק בין בגד לטלית ולכן כל חתיכת בגד פחות מג' על ג' לא ראויה לכלום ואסורה. –רמב"ם  .ב
אם לאו, אסור. ויש ו"שירי מטלניות שבלו, אם יש בהם ג' אצבעות על ג' אצבעות מותר לטלטלן;  –פסק כרמב"ם  שו"ע

 מתירין אפילו אין להם ג' על ג', ובלבד שלא יהיו טליתות של מצוה."
 זרק לאשפה את חתיכות הבגדים אסור להשתמש בהם שהקצה אותם מדעתו. אם – '(נג)ס"ק ב משנ"
נאמר רק לעניים אך לעשירים גם בגד של ג' על ג' אסור בשימוש כלל משום שהם מקצים היתר זה  – '(נב)ס"ק ב משנ"
 אותו.
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 טלטול דפוס המנעל –סעיף יד' 

  , בשבת קמא

רבי  -לא קשיא; הא   -[ ותניא אידך: אין שומטין! 78דפוס שעליו שמים נעלים - רש"י"תני חדא: שומטין מנעל מעל גבי אימוס, ]

אלמא לאו כלי הוא, ובשבת נמי אסור לטלטלו[  - רש"ידתנן: מנעל שעל גבי אימוס, רבי אליעזר מטהר, ]רבנן.  -אליעזר, הא 

 וחכמים מטמאים."

 והלכה כחכמים שמטמאים, והיינו שהדפוס שעליו המנעל נחשב כלי.
וראיתי באחרונים שהכוונה שהדפוס  –אע"פ שהדפוס הוא כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך מקומו  –ב"י 

נמצא ב'חור' איפה שמכניסים את הרגל למנעל והאדם צריך למקום החור כדי להכניס את רגלו וזהו צורך מקומו 
 שכאן.
מותר לטלטלו לצורך  "מנעל חדש מותר לשמטו מעל הדפוס, אף על פי שמלאכתו לאיסור, כיון דשם כלי עליו – שו"ע

 מקומו."
שו"ע נקט לשון 'מנעל חדש' לרבותא שאע"פ שע"י שיוציא את הנעל הוא מטלטל את הדפוס עצמו  – '(נו)ס"ק ב משנ"

אולם אם המנעל לא תפוס בחוזקה ויכול להוציאו בלי לטלטל הדפוס יעשה כך  התירו לו לעשות כן כי לצורך מקומו.
 ולא יטלטל הדפוס סתם אך אם הדבר קשה לו יכול לעשות ברגילות.

 טלטול סנדל שנקרע –סעיף טו' 

 , אשבת קיב

רגלו, שעל ידי הרצועה מונפל הסנדל  - רש"י"רבי ירמיה הוה קאזיל בתריה דרבי אבהו בכרמלית, איפסיק רצועה דסנדליה, ]. 1

 דחזי למאכל בהמה, וכרוך עילויה. הוא עומד.[ אמר ליה: מאי ניעבד לה? אמר ליה: שקול גמי לח 

מאי שנא  -בחצר[ איפסיק ליה רצועה, אמר ליה: מאי איעביד ליה? אמר ליה: שבקיה.  – רש"יף ]אביי הוה קאי קמיה דרב יוס. 2

הסנדל יש ש - רש"יאל! ]הפיכנא ליה מימין לשמ -הא מנא הוא, דאי בעינא ו -ינטר, מ -מדרבי ירמיה? התם לא מינטר, הכא 

מבפנים לבין שני רגלים, כעין שיש למנעלים שלנו, לו שתי תרסיות, והן של עור, מקום קביעות הרצועות אחת מבחוץ ואחת 

וכשנפסק הפנימי ראוי הוא לתקנו, ואף על גב שתיקונו ניכר וגנאי הוא מיהו לצד פנים לא מיתחזי, וכשנפסקה חיצונה אינו הגון 

מנא הוא, דהפיכנא  שוב לתקנו, והך דאביי חיצונה איפסיק, משום הכי אסריה רב יוסף אפילו לטלטלו, ואמר ליה אביי והא אכתי

מע מינה הלכה כרבי ש -אמר ליה: מדקמתרץ רבי יוחנן אליבא דרבי יהודה  האחרת, ונמצאת החיצונה פנימית[  ליה לרגל

ה החיצונה לאו מנא הוא[ מאי היא? דתניא: סנדל שנפסקו שתי אזניו או שתי תרסיותיו, או דאמר משנפסק - רש"ייהודה. ]

ף שלו טמא. רבי יהודה אומר: נפסקה פנימית חת מאזניו או אחת מתרסיותיו, או שניטל רוב הכטהור, א -שניטל כל הכף שלו 

הור. ואמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כמחלוקת לענין טומאה כך מחלוקת לענין ט -נה טמא. החיצו -

 שבת."

 נושאים,  3בגמרא זו נדון ב
 בכרמליתטלטול סנדל  –הסיפור עם ר' ירמיה . 1
 .טלטול הסנדל בחצר –הסיפור עם אביי  . 2
 כמי פוסקים הלכה. – בסתם סנדל שנקרע ופסיקת הלכה. 3

בכרמלית מותר לקשור גמי משום שאדם יבוא לטלטל אז חכמים התירו )כיוון שמראש טלטול  – 1 –רי"ף ורא"ש  .א
 ואין חשש שיבוא לטלטל. אסור לטלטל סנדל בחצר משום שזהו מקום המשתמר – 2כרמלית הוא דרבנן( 

שיכול להשתמש בו  שסנדל שנקרע אם בחלק הפנימי מותר להמשיך לטלטלו ) –הלכה כרבב"ח  וכר' יהודה  – 3 
אסור להשתמש בו משום שאין לו בו שימוש. )שהקרע  –כיוון שהקרע שלו לא ניכר( אך אם נקרע בחלק החיצוני 

 ניכר ולא ישתמש בו(
 

 ונחלקו בהבנתו.. לא כתב דין זה –הרמב"ם 

התיר לטלטל אף סנדל שנקרע בחצר )כיוון שרק רב יוסף אסר משום שסובר שאסור  – 2 –רמב"ם ע"פ מ"מ  .ב
  לטלטל שברי כלים אא"כ יש להם כעין מלאכתם הראשונה ואין הלכה כמותו(.

ב"ם הגדיר הרמב"ם לא כתב דין זה משום שסובר שפשוט שאסור לטלטל בחצר כיוון שהרמ – 79רמב"ם ע"פ ב"י .ג
 את הסנדל כשברי כלים שאין שום מלאכה לעושת איתם משום שהם מאוסים לכן לא כתב דין זה.

                                                           
איתא להדיא, שאימוס הוא כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, משום כך מותר לשמוט מתוכו את המנעל אע"פ  גמראובהמשך ה 78

 . ב"משנשצריך לטלטל להדיא את האימוס מתוך המנעל, שהרי צריך הוא למקום האימוס, וכ"כ 
 כך. הב"י הביא את זה 'באפשר', נראה שגם הוא הבין שלא מוכרח להבינו 79
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 הכריע כהרא"ש והרי"ף. –ב"י 
נפסקה החיצונה בטל  "סנדל שנפסקה רצועה הפנימית, עדיין תורת כלי עליו ומותר לטלטלו; –פסק כרא"ש והרי"ף  שו"ע

גלו; ובחצר קנו שלא יפול מרבכרמלית, מותר לכרוך עליו גמי לח שהוא מאכל בהמה לתמתורת כלי ואסור לטלטלו; ואם הוא 
 שהוא נשמר שם, אסור."

או משיחה אסור משום דמבטל ליה היתר קשירת הסנדל שנקרע בכרמלית הוא רק בגמי, אך בחוט  – '()ס"ק כח מג"א
 התם והווי קשר של קיימא שאסור בשבת.

כיוון שסתם מנעל כזה שנקרע הדרך  80דין זה שונה משברי כלים שהותרו בסעיף ו' ומסנדל המסומר – '()ס"ק כז מג"א
 לזורקו לאשפה.

במנעלים שלנו לא שייך דין זה )משום שאפי' שנקרעים אפשר ללבושם( ואפי' אם נקרע מותר לטלטל  – '()ס"ק כז מג"א
 .)ס"ק נט'( וכ"פ משנ"ב

 .'(ק סב)ס"וכ"פ משנ"ב אם יש רבים בחצר מותר לו להשתמש במנעל קרוע משום כבוד הבריות.  – '()ס"ק ל מג"א
 

 חלוק וכירה  –סעיף טז' 

 שבת קמ, א

תה לנגבה תוחבים קנה כששוטחין או - רש"יאסור. ] -רי, קניא ממנה ש -"אמר רב חסדא: האי כיתניתא, משלפו לדידה מקניא 

מבית יד לבית יד, וכשנוטלה בשבת ישלפנה מן הקנה ולא הקנה ממנה, דלא חזי לטלטולי דלהסקה קאי[  אמר רבא: ואם כלי 

 נה של אורגים, דתורת כלי עליו שרי[."ק - רש"ימותר. ] -קיואי הוא 

הבגד מהקנה ואסור את הקנה מהבגד אא"כ הקנה הוא שהוא מוקצה, מותר לשלוף את  החלוק תלוי על עץ כמו קולב
 כלי.

ה מתוכו, אסור לפי שאינו "חלוק שכבסו אותו ותחבו בו קנה לייבשו יכול לשמטו מעל הקנה; אבל ליקח הקנ – שו"עוכ"פ 
 כלי. ואם תחבו בו כלי, מותר ליטלו מתוכו אפילו הוא מלאכתו לאיסור."

)בטופח ע"מ להטפיח( אסור לטלטלו אפי' שהתייבש משום מיגו דאיתקצאי, אם החלוק רטוב  – (סג')ס"ק ב משנ"
 ונראה לומר שהכוונה שמשום איסור סחיטה אסורים נהיו מוקצה.

כתב דכיוון שגם בגדים רטובים ראויים ללבישה מותר  –גרש"ז אוירבעך הרבה מהאחרונים חלקו על המשנ"ב 
 לטלטלם לאחר שהתייבשו שאז כבר אין חשש סוחט.

 כיום שמייחדים קנים לתלות עליהם בגדים, מותר לטלטלם. – '(סה)ס"ק ב משנ"

 כירה וספסל

 שבת קלח, ב

 רש"יסור. רב אמר: אפילו חד נמי אסור, גזירה שמא יתקע."  ]א -ותר לטלטלה, שתים מ -"תניא כירה שנשמטה אחת מירכותיה 

 נה בחוזק והוי בונה, אבל תנא קמא היכא דלא נשמטה אלא אחת לא חייש למתקע כולי האי[."כשמחבר לה הרגל יתקע -

 פסקו הלכה כרב, אפי' נשמטה אחת מרגליה יש גזרה שמא יתקע. –הראשונים 
 "כירה שנשמטה אפילו אחת מירכותיה, אסור לטלטלה.  – שו"עוכ"פ 

 . 81שמא יתקע מרגליה אסור לטלטלהספסל שנשמט אחת  –תרה"ד 
ליה הגה: וכן ספסל ארוך שנשמט אחת מרגליה, כל שכן שתיים, דאסור לטלטלה ולהניחה על ספסל אחרת ולישב ע– רמ"אוכ"פ 

ניס הרגל אפילו נשברה מבע"י )תרה"ד סי' ע"א(,  אלא אם כן ישב עליה כך פעם אחת קודם השבת )ב"י ס"ס שי"ג(. גם אסור להכ
 .ום בניןלשם מש

גם דעת רמ"א שאם אי אפשר לתקוע את הרגל של הספסל חזרה מותר לטלטלה שאין חשש שמא   – '()ס"ק יד ט"ז
 . '(סט)ס"ק ב משנ"וכ"פ יתקע. ומותר לסמוך הספסל השבור על ספסל אחר 

פסק  –באה"ל אם האדם תמיד מכניס את רגל הספסל/הכירה בצורה רפויה מותר להחזיר בשבת.   – '()ס"ק לד מג"א
 לאסור שהולכים אחר דעת רוב העולם.

 אם אינו מטלטל הספסל בישיבה אפי' ששבור מותר לישב עליו. – )ס"ק ע'( במשנ"
  

                                                           
 שכתב מג"א שמותר לסמוך בו כרעי המיטה. 80

 תקיעה זו אסורה משום בונה או מכה בפטיש. 81
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 לבנים שנשארו מהבניין –סעיף יז' 

 , אשבת קכד

שהשלים בניינו וניתותר, ומהשתא  רש"ירי לטלטולינהו, דחזו למיזגא עלייהו. ]ש -"אמר רב נחמן: הני ליבני דאישתיור מבניינא 

י סדרן זו על זו, ודאי אקצינהו לצורך א - רש"ידאי אקצינהו. ]ו -לא קיימי לבנין אלא לישב עליהם, ותורת כלי עליהם.[ שרגינהו 

 בנין אחר[."

כן יוצא מדינא דגמרא שלבנים שנשארו מהבניין אם לא סידר אותם הם עומדות לישב עליהם )תורת כלי עליהם( ול
חשיבי ככלי שמלאכתו להיתר, אולם אם סידר אותם שוב מייחד אותם לבניין ואסורים בשימוש כמוקצה )שאין לו 

 תורת כלי ואסור אף לצורך גופו/מקומו(.
ש לסמוך ולשבת עליהן( "לבנים שנשארו מהבנין, מותר לטלטלם דמעתה לא קיימי לבנין אלא למזגא )פירו – שו"עוכ"פ 

 סידרן זה על זה, גלי אדעתיה שהקצן לבנין ואסור לטלטלם."עלייהו. ואם 
 האחרונים נחלקו האם צריך מחשבה לייחד את האבנים בשביל להיסמך עליהם או שמספיק שלא סידרם?

פסק שצריך מחשבה לייחדם אולם מרוב האחרונים משמע שמספיק זה שלא סידרם שיהיו מותרות  –התוספת שבת 
 הם.שלכך הם עומדות לישב עלי

 בימינו אין הדרך כלל לשבת על לבנים הנותרות מהבנין, ולכן הן מוקצה. – ערוך השולחן
 

 קוץ המונח ברה"ר –סעיף יח' 

 שבת מב, א

וליכו פחות מ -א גזרו שבות דכיבוי מתכת במקום נזקא דרבים[ קוץ ברשות הרבים לכיון דאמרת  - רש"יאמר רבינא: הלכך ]"

 אפילו טובא."פחות מארבע אמות, ובכרמלית 

 לא גזרו רבנן שבות. במקום היזק של רבים
טלטלו להדיא, משום ל"קוץ המונח ברשות הרבים, מותר לטלטלו פחות פחות מד' אמות; ובכרמלית מותר  – שו"עוכ"פ 

 דחיישינן שמא יוזקו בו רבים, ובמקום הזיקא דרבים לא גזור רבנן שבות."
כתב ע"פ ריב"ש שההיתר הוא דווקא בקוץ שהוא דבר שאינו נראה אך באבנים שגדולות וניכרות   – )ס"ק לו'( מג"א

אין היתר לטלטלם )שהם ניכרות ואינם מזיקות כ"כ( אך מג"א חולק וסובר שמותר כדין שהתירו לטלטל גחלת של 
 חדות ומזיקות. פסק כריב"ש אך מטעם זה שאבנים אינם ובבאה"לעץ אפי' היא נראית )בסימן שלד, כז'(. 

ההיתר בסעיף ו' להזיז שברי כלים הוא אפי' כשאין רבים בבית משום שזה רק איסור מוקצה  – '(עז)ס"ק  במשנ"
 שפחות חמור מאשר טלטול פחות מד' אמותר ברה"ר או טלטול כרמלית.

 אם הנזק היה מצוי מבעוד יום
 יוםאסור כיוון שיכול לסלק את הקוץ מבעוד   – '(ז)ס"ק ל מג"א

 .באה"ל וכ"פמותר, בגמרא לא משמע שיש חילוק אם היה שם מבעוד יום.  – אליה רבה
 

 טלטול סולם –סעיך יט' 

 ט, אביצה 

"אמר רב  גמרא ו מחלון לחלון, ובית הלל מתירין."בית שמאי אומרים: אין מוליכין את הסולם משובך לשובך, אבל מטה משנה

חנן בר אמי: מחלוקת ברשות הרבים, דבית שמאי סברי: הרואה אומר: להטיח גגו הוא צריך, ובית הלל סברי: שובכו מוכיח 

תר...מתניתין דלא כי האי תנא. דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר: מודים בית שמאי דברי הכל מו -עליו. אבל ברשות היחיד 

בך לשובך. לא נחלקו אלא להחזיר; שבית שמאי אומרים: אין מחזירין, ובית הלל אומרים: ובית הלל שמוליכין את הסולם משו

. רבי דוסא אומר: סולם של שובך, אבל בסולם של עליה דברי הכל אסורב -אמר רבי יהודה: במה דברים אמורים אף מחזירין. 

 מטהו מחלון לחלון."

האם יש חשש  –טעם המחלוקת  מותר.  –ב"ה  אסור, –ב"ש מח' ב"ש וב"ה לגבי הולכת סולם משובך לשובך. 
שמותר לטלטל סולם של שובך)קטן( אך סולם של עלייה  –מגמרא זו משמע  הרואים שיחשבו שעושה כן להטיח גגו.

 )גדול( אסור.
 

 , בעז עירובין

 -המצרי דלא ממעט? "סולם המצרי אינו ממעט והצורי ממעט... אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: מאי טעמא דסולם  

אמר ליה: לא שמיע לך הא דאמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב: משום דהוה ליה דבר שניטל בשבת, וכל דבר 
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ומתוך שהוא כבד אין נוטלין אותו משם,  - רש"יהתם כובדו קובעו." -י נמי? אי הכי, אפילו צור -אינו ממעט.  -שניטל בשבת 

 .שקשה ליטלוולא משום איסור אלא משום 

 מגמרא זו משמע שמותר אף לטלטל סולם גדול!
 הראשונים ניסו ליישב את הסתירה כאן.

משום שביום טוב אין איסור הוצאה ולכן יש מראית עין שעושה כן  –במסכת ביצה אסרו  –תוספות, רא"ש  .א
 סור להוציא לרה"רשבת שאברה"ר נאסר בחדרי חדרים(, אולם בעירובין מדובר בלהטיח את גגו )ומתוך שנאסר 

   ולכן מותר בבית. ואין מראית עין

מדובר על סולם של עלייה שהוא גדול וראוי להטיח בו גג ולכן  –מחלק בין סוגי הסולמות. במסכת ביצה  –ר"ת  .ב
 אסור, במסכת עירובין הותר כי מדובר בסולם של בית גדול שמזיזים אותו מזוית לזווית ואין ראוי להטיח בו גג.

יש עליו תורת כלי.  –במסכת ביצה, אין עליו תורת כלי. מה שכתוב במסכת עירובין  –סולם של עלייה  –רמב"ם  .ג
 )נראה שהגדתו לתורת כלי זה שהסולם משמש בבית לעלות לקומה אחרת וכד' כמו ר"ת ולא להטיח גג(

ך מותר לנטותו ל של שוב"סולם של עלייה שהוא גדול ועשוי להטיח בו גגו, אסור לטלטלו. אב –פסק כרמב"ם  שו"ע
 "ודממקום למקום, אבל לא יוליכנו משובך לשובך כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ויבוא לצ

משמע ממנו שהגדרת הרמב"ם לסולם של עלייה שאין עליו תורת כלי הוא משום שהוא כאחד  – )ס"ק לח'( מג"א
 אסור.שאע"פ שהוא כלי לא הוכן לטלטול ולכן היינו  –מדלתות הבית 

 לרמב"ם אסור לטלטל אפי' לצורך גופו או מקומו. –פרמ"ג 
 

 ייחוד עצים לישיבה –סעיף כ' 

  , אשבת נ

בן שמעון בן גמליאל רצריך לקשר,  -"תנא רבה בר בר חנה קמיה דרב: חריות של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה 

כרבן שמעון בן גמליאל. איתמר, רב אמר: קושר, ושמואל אמר: חושב, אומר: אין צריך לקשר. הוא תני לה והוא אמר לה: הלכה 

 ורב אסי אמר: יושב, אף על פי שלא קישר ואף על פי שלא חישב."

הדין כאן הוא של עצים שאדם כרת בשביל שריפה ורוצה לשבת עליהם בשבת. עצים אלו הם מוקצה ונחלקו 
מחשבה.  –קושר. שמואל  –רב  –סקים הלכה. מח' אמוראים הראשונים כיצד האדם אינו מקצה אותם מדעתו וכמי פו

 יושב. –רב אסי 

  הלכה כרב וצריך לקשור את העצים על מנת לייחדם לישיבה. ובמקום מצווה מקל אף במחשבה. –ר"ת  .א

 82שכ"ש שמחשבה מועילה לייחוד. -הר"ן הלכה כרב אסי שישיבה מועילה וכתב  –רי"ף ,רא"ש, רמב"ם  .ב

 חולחשב להשתמש ביום 

 וכ"פ הא"ר. –כדי להוציא את העצים ממוקצה צריך לשוב עליהם לשימוש בשבת  –ר"י  .א

 מספיק שחשב להשתמש בהם ביום חול והם הוקצו לישיבה תמיד ומותרים בשבת. –רא"ש  .ב
ריפה, "חריות )פירוש ענפים( של דקל שקצצם לש –פסק כרי"ף וסיעתו, וכרא"ש לעניין חשיבה להשתמש בחול  שו"ע

קשרן לישב עליהם, או  מוקצים הם ואסור לטלטלם; ישב עליהם מעט מבעוד יום, מותר לישב עליהם בשבת. וכל שכן אם
 אם חשב עליהם מבעוד יום לישב עליהם, אפילו בחול."

ההיתר כאן הוא כיוון שהעצים שלהם היו משמשים גם לשריפה וגם לישיבה ולכן לא צריך מעשה  – )ס"ק מא'(מג"א 
כיח שיש בהם שימוש. אך בעצים שלנו שנועדו וודאי לשריפה הם כמו אבנים שוודאי הם מוקצה וצריך מעשה כדי להו

 כדי שלא יהיו מוקצה. וכ"פ במשנ"ב.
כל הדיון הוא באדם הרוצה לטלטל את החריות של דקלים אולם לשבת עליהם מותר אפי' אם ע"י  – )ס"ק מ'(מג"א 

 ישיבתו הוא מזיז אותם מעט כי חשיב טלטול מין הצד.

 שימוש בזמורה )הובא במג"א(
פני רכותה, חוששים שיבוא לקטמה בשבת מ –טעם  מותר רק אם קשרה מבעוד יום. –זמורה תלושה רכה  .א

 קשורה, להתאימה למידתו.כשאינה 
אין  - טעם מותר להשתמש בה אע"פ שאינה קשורה, ובלבד שחשב מבעו"י להשתמש בה. –זמורה תלושה קשה  .ב

 חשש שיקטמה, אך כדי להוציאה מתורת מוקצה צריך מחשבה.
בין קשה ובין רכה ומותר להשתמש בה רק כשקשרה בפחות מג' טפחים בגובה העץ.  – זמורה המחוברת בעץ .ג

 שירה בעי משום שאין מחשבה מועילה במחובר, וביותר מג' טפחים משתמש באילן ואסור.ק – םטע

                                                           
 המדרג מבחינת החומרא הוא מעשה בפועל זה הכי חמור, מקל יותר לחשוב על זה, והכי מקל זה רב אסי שמתיר אפי' בישיבה סתמית. 82
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 ייחוד נדבך של אבנים )לישיבה( –סעיף כא' 

  , בשבת קכה

"אמר רבי זירא אמר רבי חנינא: פעם אחת הלך רבי למקום אחד ומצא נדבך של אבנים, ואמר לתלמידיו: צאו וחשבו כדי שנשב 

ולא הצריכן רבי למעשה. ורבי יוחנן אמר: הצריכן רבי למעשה. מאי אמר להו? רבי אמי אמר: צאו ולמדום אמר עליהן למחר, 

 להו. רבי אסי אמר: צאו ושפשפום אמר להו."

רוב הראשונים לא הזכירו בפסקם את דין זה ובב"י הביא בפשט שיש שאמרו שלא פסקו דין זה כיוון שאפשר ללומדו 
 יות של דקלים( והפסיקה שם.מדין ייחוד עצים )חר

כתב בהלכותיו את דין האבנים ופסק כר' אמי שצריך לסדר את האבנים בשביל שלא יהיו מוקצה  –רמב"ם  .א
דהיינו שמצריך מעשה בידיים )גם ר' אסי מצריך מעשה בידיים, אך לר' אמי צריל מעשה כעין המעשה שיעשה 

 בשבת, היינו שיסדר את האבנים לישיבה(.

כי יש עצים העומדים לישיבה ויש  הסביר שטעם ההבדל בין אבנים לחריות של דקלים הוא – "ק פז'()ס משנ"בב
לשריפה אומנם אבנים ככלל אף פעם לא נועדו לישיבה. לכן בעצים מועילה מחשבה להוציאם מידי שריפה, אך 

 באבנים לא מהני מחשבה לעשותם כלי אלא צריך מעשה בפועל.

הסביר שאפשר לומר שגם הרי"ף שלא הזכיר בהלכותיו דין זה מסכים עם הרמב"ם בפסקו. דיש דין:  –הב"י 
אך נפסק שם שבמניח לכתחילה )לדוג' בשביל שלא יעוף ראש החבית  "אבן שע"פ החבית מטה על צדה והיא נופלת"

שעושה בה שימוש  שבאבן לא מספיקוכדי לשמור על יציבות( נעשה בסיס לדבר האסור ואסור לטלטל משמע 
 אלא צריך לעשות בה מעשה ממש, א"כ הרי"ף שפסק דין זה מסכים עם הרמב"ם.

פסק שדין חבית כדין כדין חריות של דקלים, כלומר שסגי להם במחשבה או שישב עליהם. הטעם הוא  –מרדכי  .ב
ין חשש טלטול שדווקא בחריות נחלקו האמוראים מחשש שמא כשישב עליהם יטלטלם אך אבן היא דבר יציב וא

 ולכן אפי' יותר קלה מבחינה דינית.
 הביא שהוא כמרדכי. –ב"י סבר שכרמב"ם. מגיד משנה  –רי"ף  .ג

שב )עליהם( אלא "אבל נדבך של אבנים אף על פי שחשב עליו מבעוד יום, אסור לי –פסק כרמב"ם וכהסברו בב"י  שו"ע
 אם כן למדום )פירוש סדרום(. 

כלים בשם האומרים דדין אבנים כדין חריות, וכן עיקר. )מרדכי פרק במה טומנין והמגיד פ' כל  הגה: ויש –פסק כמרדכי  מ"אר
 הרי"ף, וכן יש לפרש הרא"ש(."

אם אינו מטלטל את האבן כאשר יושב עליה מותר לשבת על כל אבן אפי' לא עשה בה מעשה או   – '()ס"ק מבמג"א 
 .משנ"בחשב עליה שהרי מוקצה לא נאסר בנגיעה. ומותר אפי' אם כאשר התיישב האבן מעט זזה וכ"פ 

 מלשון שו"ע משמע שאם סידרם מבעוד יום מותר לטלטל את האבנים.  – )ס"ק פט( משנ"ב
 מג"א מועיל רק בשביל שישב על האבנים )אפי' אם ע"י הישיבה מזיזם( אך לא לטלטלם ממש.אולם לדעת 
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 ייחוד אבנים המשך –סעיף כב' 

 ,אשבת נ

טרא רבה והוא שיחד לו קרן "אמר רב יהודה מכניס אדם מלא קופתו עפר, ועושה בה כל צרכו. דרש מר זוטרא משמיה דמר זו

 זוית."

 שם

אמר רבא לא שנו אלא שלא יחדן להטמנה, אבל יחדן להטמנה מטלטלין   גמראר ואין מטלטלין אותן" ן בגיזי צמ"טומני משנה

אותן. איתמר נמי, כי אתא רבין אמר רבי יעקב אמר רב אסי בן שאול אמר רבי לא שנו אלא שלא יחדן להטמנה, אבל יחדן 

צמר של הפתק אין מטלטלין אותן, ואם התקינן בעל  להטמנה מטלטלין אותן. רבינא אומר בשל הפתק שנו. תניא נמי הכי גיזי

 ית להשתמש בהן מטלטלין אותן."הב

 
 נושאים שצריך לברר. 2בסעיף זה אנחנו דנים באבנים שרוצה להשתמש בהם בשבת יש 

 
 האם צריך ייחוד לעולם, או ייחוד לפעם אחת. –א. כיצד מועיל ייחוד? 

 במחשבה או דווקא במעשה )ר' אסי(, או במעשה המיוחד למלאכת האבן )ר' אמי(. –ב. ייחוד 
 

 .לא פירש איזה ייחוד צריך )משמע שסגי במחשבה(צריך ייחוד לעולם,  –רשב"א אפשרות א'  .א

 –. שימוש הרגיל )פיצוח אגוזים( יחוד במחשבה –צריך ייחוד לעולם  –שימוש שאינו רגיל )לשבת עליו(  –ר"ן  .ב
 ייחוד במחשבה.ו ייחוד לפעם אחתמספיק 

 חוץ מהייחוד לעולם אפשר שצריך להשתמש באבן פעם אחת מבעוד יום. –רשב"א אפשרות ב', מרדכי  .ג

 צריך להשתמש פעם אחת מבעוד יום, או לייחד במחשבה.  –שיבולי הלקט  .ד

בר טלטול הוא, אבל אבן  "והאמרת רישא פורפת! אמר אביי סיפא אתאן למטבע" ופירש"י "דלאו)שבת סה, א(  – ראיה

 .שהקצה לכך ראוי לטלטול"
הן בברזא )פירוש הקנה אסור לכסות פי חבית באבן או בבקעת, או לסגור בהן את הדלת, או להכות ב1" –פסק כר"ן  שו"ע

ה לכך לעולם. אבל יחדה שמשימים בחבית להוציא היין ממנו(, אף על פי שחשב עליה מבעוד יום אסור, אלא אם כן יחד
י דאורחיה בהכי, כגון לפצוע בה שבת זה בלבד, לא. והני מילי בדבר שאין דרכה לייחדה לכך כגון הני דאמרן, אבל בכל מידל

עשה של תיקון מבעוד בה שום מויש אומרים שצריך שיעשה 3ויש מי שאומר דלא שנא. 2אגוזים, ביחוד לשבת אחת סגי. 
 ."וע"ל סימן רנ"ט דביחוד סגיהגה: יום 

 ייחוד לעולם. –יחוד לפעם אחת. בתשמיש שאינו רגיל י -סגי בייחוד במחשבה. בתשמיש רגיל   –להלכה 
 

 הסבר דעת שו"ע
 בשו"ע הביא בסתם את שיטת הר"ן, ובי"א האחרון את שיטת רשב"א ב', מרדכי. 

 'ויש מי שאומר דלא שנא'. –בי"א הראשון יש מחלוקת כיצד להבינו 
 כלומר י"א דלא שנא ומותר אפי' ביחוד במחשבה / שימוש פעם אחת. –זוהי שיטת שיבולי לקט   – (אות א) באר הגולה

 כלומר לא שנא וצריך ייחוד לעולם אפי' בשימוש הרגיל. –זוהי דעת הרשב"א אפשרות א'  – )ס"ק צו'(משנ"ב 
 

 סתירה מסימן רנט, והסבר דברי רמ"א
 "ולבנים סביב הקדירה צריך שייחדם לכך לעולם"הנותנים אבנים  – סימן רנט' סעיף ב'()שו"ע

לכאורה דבר זה נראה סותר משום שמדובר באבנים ששימושם הרגיל הוא להטמנה א"כ צריך לפסוק כהר"ן שמותר 
 אפי' בייחוד פעם אחת?

 בסימן רנט' אין זה תשמיש הרגיל להטמין באבנים אלו ולכן צריך ייחוד לעולם בשונה מכאן שיש שימוש –תירוץ 
 קבוע לאבנים שמותר אפי' ביחוד פעם אחת.

 ."וע"ל סימן רנ"ט דביחוד סגיהגה:  – מ"אר
' מדוייק משו"ע שסגי בייחוד לעולם בלי מעשה )כלומר שלא צריך 83מבין שגם בסימן רנט' סעיף ב – (צז')ס"ק משנ"ב 

 יש לסמוך להקל כר"ן.כמו הרשב"א אפשרות ב' ומרדכי(, וכתב להלכה שבשעת הצורך 
 

                                                           
 מוכין צריך לייחדן לעולם בלי מעשה. שם מבורר שדין –הלבושי שרד הבין שרמ"א כותב על סעיף א'  83
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 סיכום דיני אבנים להלכה.
 אפשר להרימן תמיד שסתמן מיועדות לישיבה. )סעיף יז'( –לבנים שנותרו מהבניין 
 אפשר לטלטלם באופן שייחדן ע"י ישיבה/קשירה/חשב עליהם )סעיף כ'(. –חריות שקצצן לשריפה 

 –ות של דקלים. מג"א כדין חרי – רמ"אצריך לסדרן )מעשה הקשור למלאכת שימושן(  – שו"ע –נדבך של אבנים 
 צריך ייחוד לעולם. )סעיף כא'(
 מספיק לייחד לשבת אחת ללא מעשה )כר"ן(. )סעיף כב'( –אבן בשימוש הרגיל למלאכה 

צריך לייחד לעולם. או לעשות בה מעשה משנ"ב. דבר שאין דרכו  –אבן בשימוש למלאכה שאין דרך להשתמש בה 
 יך ייחוד לעולם. )סעיף כב'(בכך שהאבן לא מיועדת למלאכה זו ולכן צר

 

 ענף להברחת זבובים –סעיף כג' 
 מותר לחתוך ענף של דקל מבעו"י בשביל להבריח הזבובים, שמוך שחתכו לצורך זה עשאו כלי גמור. –שיבולי הלקט 

בובים; כיון דלצורך "מותר לחתוך ענף מן הדקל מבעוד יום ומותר להניף בו על השלחן בשבת להבריח הז – שו"עוכ"פ 
 חתכו, עשאו כלי גמור." 

ו שכוונת מג"א אם מדובר בענף שאורחייה – '()ס"ק נו הלבושי שרדמייחדו לכך כמו בסעיף כב'. וכתב   – '()ס"ק מב מג"א
 בכך מועיל ייחוד לשבת אחת. ואם אין אורחייהו של הענף בכך צריך לייחדו לעולם )כפסיקת שו"ע סעיף כב' כר"ן(.

 .)לעיל סעיף מח'(. וצריך להיזהר שלא להרוג הזבובים 84אסור לומר לגוי לחתוך ענף בשבת לצורך זה  – '()ס"ק יז ט"ז

 ייחוד פשתן וצמר לתחבושת –סעיף כד' 

 , אשבת נ

"חריות של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה... רב אסי אמר יושב, אף על פי שלא קישר ואף על פי שלא חישב... רב אסי 

צמר  - רש"ישתן סרוק שנותנין על המכה[ ובציפא ]פ - רש"ידאמר כמאן? הוא דאמר כי האי תנא, דתניא יוצאין בפקורין ]

למכה קיימי להניחן עליה בשבת, דלאו לרפואה גלי דעתיה ד - רש"יפץ הניתן על המכה[ בזמן שצבען בשמן וכרכן במשיחה ]מנו

נינהו, אלא שלא ישרטו מלבושיו את מכתו, והוה ליה כמלבוש דעלמא, אבל לא צבען בשמן דלאו מלבוש נינהו הוה ליה משאוי, 

ן ולא כרכן במשיחה אין יוצאין בהם, ואם יצא בהם שעה אחת מבעוד יום, אף על ואין יוצאין בו לרשות הרבים[ לא צבען בשמ

 יינו כרב אסי, דאמר ישב אף על פי שלא קשר ולא חישב[."ה - רש"יפי שלא צבע ולא כרכן במשיחה מותר לצאת בהן ]

יק או לשבת או שמספ –הגמרא מזהה את הברייתא לגבי פיקורין )תחבושות( כדעת ר' אסי לגבי חריות של דקלים 
 לחשוב.

לא אפי' טלטול אסור, ומה שאמר 'יוצאין' לאו דווקא א -מה שנאמר בבריתא 'אין יוצאין' עם התחבושות  –תוספות 
 הכוונה שמותר אף לטלטל אם ישב בהם בביתו.

  ?85מדוע בחריות של דקלים מהני מחשבה אך בתחבושות צריך מעשה )לשים עליהם שמן, וכריכה(הקשה  –ר"ן  .א

שמיוחד למכה חריות של דקלים מוכחא מילתא שעשה כן לישיבה, בפיקורין לא מוכחא מילתא תירוץ  –ר' יונה  .ב
 ולכן מחזי כמוציא בשבת.

מדובר כאן במעשה שעושים סתם ובחול שלא לצורך שבת ואפי' הכי התירו לו להשתמש בשבת וכ"ש  –רא"ש  .ג
לגמרי לחריות של דקלים שגם שם ר' אסי מדבר על מעשה אם חשב על זה לצורך שבת. )יוצא לפיו שדין זה שווה 

 סתמי לא בקשר לשבת שהותר וכ"ש מחשבה(.

ל המכה, או שישב ע"פשתן סרוק וצמר מנופץ שנותנים על המכה, אם חשב עליהם מבעוד יום לתתם  – פסק כרא"ש שו"ע
ם על המכה בשבת תו לית במשיחה ליתנ בהם שעה אחת מבעוד יום, או שצבען בשמן דגלי דעתיה דלמכה קיימי, או שכרכן

יש אומרים דלא סגי ובהו משום מוקצה, ומשום רפואה נמי ליכא שאינו אלא כמו מלבוש שלא יסרטו בגדיו )במכה(. 
 במחשבה לחוד"

  . 86הקשה על שו"ע, לדעתו גם לר' יונה סגי במחשבה לגבי טלטול וחלק רק לגבי יציאה לרה"ר – '()ס"ק מומג"א 
  

                                                           
כלי בשבת לצורך ישראל )ואסור(.  עשההענף של הכלי הוא שבר כלי הראוי למלאכה יוצא שהגוי  –אם המכבדת נחשבת כלי  –הט"ז מנמק 'דממה נפשך'  84

 הרי היא מוקצה ואסור לומר לגוי לטלטל מוקצה בשבת. –אם המכבדת אינו כלי 
שאלת הר"ן דהרי הר"ן בעצמו בסעיף כ' גבי חריות של דלקים כתב דהדין הוא שמעשה סתמי שהותר כ"ש שיותר מחשבה, א"כ פשוט לענ"ד צריך עיון על  85

שגם בפיקורין אם הגמרא התירה מעשה יותר גם באופן של מחשבה?! ונראה לי לתרץ אולי דהר"ן הבין כתירוץ ר' יונה כלומר שחריות של דלקים 

יבה וגם לשריפה באופן הידוע לכו"ע ולכן משערים שכל עשה. אולם בפיקורין אע"פ שיש פוטנציאל לעשות בהם שימוש בפשטות עשויים גם ליש

 היתר אין העולם בקיא שנעשה לשם כך ואז יש חשש מחזי.
 כתב דהאליה רבה יישב קושייתו. –משנ"ב  86
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 עורות –סעיף כה' 

 , אשבת מט

 -קא מיבעיא להו: שלחין של בעל הבית תנן, אבל של אומן, כיון דקפיד עלייהו  גמרא טומנין בשלחין ומטלטלין אותן." משנה

מר להו רבי יונתן בן אלעזר: מסתברא, של בעל הבית א -לא מטלטלינן להו, או דילמא: של אומן תנן, וכל שכן של בעל הבית? 

. אמר להו רבי חנינא בר חמא, כך אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי: אבא שלחא הוה, ואמר: קפיד עלייהו -ל של אומן תנן, אב

אותן. רבי יוסי אומר: אחד  אין מטלטלין -ן, ושל אומן מטלטלין אות -הביאו שלחין ונשב עליהן... כתנאי: עורות של בעל הבית 

 מטלטלין אותן..." -זה ואחד זה 

 שמותר לטלטל כל עור של בעל הבית וגם של אומן. –כר' ישמעאל  87הראשוניםפסקו  –ושל בעל הבית  עור של אומן

 סתירה בדין עור.

 , בשבת קטז

 "אם מצילין תיק הספר עם הספר לא נטלטל עור אגב בשר?"

 הדברים.משמע מגמרא זו שאסור לטלטל עור אא"כ יש עליו בשר! ונחלקו הראשונים בהסבר הקשה  –תוספות 

שלא חזו למזיגא בגמרא שהתירו לחים תירץ בגמרא כאן אסור בלי בשר משום שמדובר בעורות  –ר"ת, ר"ן  .א
 שחזו למיזגא עלייהו. יבשיםבסתמא בעורות 

 כאן מדובר בעור בהמה גסה דלא חזי למיזגא ואסור, שם מדובר בעור בהמה דקה שחזי למיזגא ומותר. –רש"י  .ב

  "יבשים, בין של אומן בין של בעל הבית, מותר לטלטלן."עורות  –פסק כר"ת  שו"ע
ב הגה: ויש אומרים דוקא עורות בהמה גסה דחזי לישב עליהם, אבל מבהמה דקה, אסור, אלא אם כן חש –פסק כרש"י  רמ"א

 לישב עליהם מבעוד יום )רש"י פ' ב"ט(."
 לדעת רש"י ורמ"א אם הבהמה דקה מותר אף בעור לח. – '()ס"ק מזמג"א 

 הלכה כשו"ע. – '(קז)ס"ק  משנ"ב
 

 נסרים –סעיף כו' 

  , בשבת מט

בין כך ובין כך  -מטלטלין אותן ושל אומן אין מטלטלין אותן, ואם חישב לתת עליהן פת לאורחין  -"נסרין של בעל הבית 

 88מטלטלין."

וד יום ליתן עליהם פת עליהם מבע"נסרים של בעל הבית, מותר לטלטלן; ושל אומן, אסור אלא אם כן חשב  – שו"עוכ"פ 
 לאורחים או תשמיש אחר."

 אפשר שגם נסרים של סוחרים הם מוקצה משום שהוסחר מקפיד עליהם שלא יתקלקלו. – '(קט)ס"ק משנ"ב 
 

 טלטול קליפין ועצמות –סעיף כז' 
 שבת )קמג.(

ידיים[ מעל השלחן עצמות וקליפין, ובית הלל אומרים: מסלק את הטבלא כולה ב - רש"י"בית שמאי אומרים: מעבירין ] משנה

)שם( "אמר רב נחמן: אנו אין לנו אלא  גמרא ידים, כר' יהודה[.בלטל הקליפין שיש תורת כלי עליה, אבל לא יט  - רש"יומנערה. ]

 בי יהודה, ובית הלל כרבי שמעון."בית שמאי כר

 שהיא שנויה, אלא מוחלפת שיטתה, ובית שמאי כר' יהודה".  "אין אנו סומכין על משנתינו כמו – רש"י
 מסלק הטבלא. –, ב"ש מעבירים בידיים –ב"ה 

 
 נחלקו הראושנים באילו עצמות וקליפות מדובר?

 שאינם ראויות למאכל כלב. –רש"י  .א

 שו"ע וכ"פריך שיהא ראוי לבהמות. ר"ש מצדאפי'  עצמות הראויות למאכל בהמה. -תוס', רי"ף, רא"ש, רמב"ם .ב

 

 

                                                           
 ביו ר' יוסי.ורבנו חנאל נתן טעם דקיימא לן מעשה רב שעשה א –רי"ף, רא"ש ,רמב"ם  87

 על נסרים מקפיד שלא יתקלקלו ואילו על עור אינו מקפיד. –מבואר החילוק  גמראוב 88
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 עצמות שאינם ראויות למאכל בהמה
 בגמ' מפורש שאסור לטלטל אך האם מותר לסלק )לנער( הטבלה?

אסור לטלטל את הקליפות אך מותר לנער או לטלטל את השולחן אם יש שם כיכר לחם שהקליפות  –רא"ש  .א
 .89בטלות ללחם

 והקליפות, מותר רק לנער.אסור לטלטל את השולחן  –סמ"ג  .ב

אפשר לומר שאינם חולקים, הרא"ש מדבר במציאות שיש ת לכן מותר לטלטל השולחן, לפי הסמ"ג מדובר  –ב"י 
 .במציאות שאין שם לחם ואז ההיתר הוא רק בניעור

 מותר לטלטל לצורך מקומו. –אם צריך למקום השולחן 
ן בהם כזית מותר וקליפים שראויים למאכל בהמה, ופרורים שאי"עצמות שראויים לכלבים,  –פסק כדבריו בב"י  שו"ע

טבלא והם נופלים. ואם להעבירם מעל השלחן; אבל אם אין הקליפים ראוים למאכל בהמה, אסור לטלטלם אלא מנער את ה
יך גב הפת; ואם היה צריש פת על השלחן, מותר להגביה הטבלה ולטלטלה עם הקליפים שאינם מאכל בהמה, שהם בטלים א

 "למקום השלחן, אפילו אין עליה אלא דברים שאינם ראוים למאכל בהמה, מותר להגביה ולטלטלם
  – )ס"ק קטו'(משנ"ב 

 טלטול מהצד לצורך דבר המותר. וכד' שזהסכין  –. מותר להזיז הקליפות ע"י דבר אחר 1
 . אם נתקבצו הרבה קליפות יחד והדבר מאוס מותר להוציאן שחשיב כגרף של רעי.2
 

 מהאחרוניםהרחבות 
כתב שאם רוצה לאכול ולהניח בצלחת את הפסולת צריך לשים שם פת או דבר אחר חשוב בשביל משום  –שש"כ 

 הרב עובדיה.וכן מבטל כלי מהיכנו )סימן שי, סעיף ו'( וכ"פ  90שאחרת הכלי נאסר בטלטול משום בסיס לדבר האסור
 .התיר אפי' רק אם שם קליפות –מנוחת אהבה 

 

 טלטול חבילות עצים וקש –כח'  סעיף

 , בשבת קכו

אין  -, ואם לאו ןמטלטלין אות -זמינן[ למאכל בהמה ה – רש"י"חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים. אם התקינן ] משנה

אותן, טלטלין מ -)שם קכח.( "תנו רבנן: חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים, אם התקינן למאכל בהמה  גמרא מטלטלין אותן.

אסור  -ותר לטלטלן, בשתי ידים מ -ין מטלטלין אותן. רבן שמעון בן גמליאל אומר: חבילין הניטלין ביד אחד א -ואם לאו 

 זמינם למאכל בהמה, דטירחא היא[."ואפילו ה - רש"ילטלטלן. ]

 הלכה כת"ק דברייתא.  – ב"י
 התקינן למאכל בהמה.מדובר על חבילי עצים וקש העומדים בסתמא להסקה לכן צריך  – מ"מ

 ""חבילי עצים וקש שהתקינן למאכל בהמה, אפילו הם גדולים הרבה, מותר לטלטלן. – שו"עוכ"פ 
  – )ס"ק קיח'( משנ"ב

 . אפי' בחבילות קטנות אסור בלי התקינן.1
 . תלוי במנהג המקומות, אם יש מקום שנוהגים לתת קש לבהמות/לשכב עליו מותר לטלטל בלי שיתקין.2

  

                                                           
 צ"ע לגבי היתר זה שהרי ידוע שלא הותר כיכר אלא למת בלבד?! ועיין מג"א ס"ק נ' 89

שהנוחו הקליפות בתוך שבת לא נעשה הדבר לענ"ד צ"ע דמשמע בכמה מקומות שבסיס לדבר האסור נעשה רק אם ישהה שם כל בין השמשות, וא"כ כאן  90

בסיס וודאי שלא ביטל הכלי מהיכנו )כי אפשר לטלטלו( ונראה שיהיה מותר לטלטלו טלטלול מין הצד לצורך דבר המותר בלי שום צורך לשים שם 

מנם לא נעשה בסיס לדבר האסור, אך דבר חשוב. וכן משמע לדעתי במג"א סימן שיא' ס"ק ב, וכן במג"א סימן שח ס"ק נ'. ותירץ לי הרב הבר: שא

גם אם מטלטל הקערה שבתוכה המוקצה נחשב כמטלטל המוקצה )כמו טלטול בתינוק עם האבן שמטלטל האבן סימן שט' סעיף א'(. אולם עדיין 

ל כלי מהכנו וכאן נותרת יש בעיית ביטול כלי מהיכנו משום שע"פ חלק מהראשונים אפי' ביטול חלקי של אופציות טלטול אפשריות בכלי חשיב ביטו

 לו רק אופציית טלטול מין הצד אך לא טלטול רגיל ולכן חשיב ביטול כלי מהיכנו.
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 טלטול מאכל בהמה –סעיף כט' 

 , בקכו שבת

אכל לעזים.... לא את הלוף ולא את החרדל. רבן שמעון בן מפני שהוא מ -"מפנין תרומה טהורה... והתורמוס היבש  משנה

שבת )קכח.( "תנו רבנן: מטלטלין  גמראכגון עשירים שמגדלין עורבין[. - רש"יגמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין ]

אכל ליונים, רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף מטלטלין מפני שהוא מ -אכל לצביים, ואת החרדל מפני שהוא מ -החצב  את

 -אכל לפילין! מפני שהוא מ -שברי זכוכית, מפני שהוא מאכל לנעמיות. אמר ליה רבי נתן: אלא מעתה חבילי זמורות יטלטלו 

אמר רב אשי לאמימר: אלא ר אמימר: והוא דאית ליה נעמיותאמלא שכיחי.  - שכיחי, פילין -ורבן שמעון בן גמליאל: נעמיות 

אמאי לא?  -דקאמר ליה רבי נתן לרבן שמעון בן גמליאל: חבילי זמורות יטלטל מפני שהוא מאכל לפילין. אי אית ליה פילין 

ישמעאל ורבי עקיבא כולהו סבירא להו, כל אוי. אמר אביי: רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי ר -אוי, הכי נמי ר -אלא 

 ישראל בני מלכים הם.

 מותר. –רשב"ג אסור לטלטל לוף וחרדל,  –ת"ק  – משנה
 אף נעמיות וכו'. –רשב"ג מטלטלים את החרדל,  –ת"ק  – ברייתאגמרא, 

 צריך להסביר מה היא דעת ת"ק, ורשב"ג לפי שנראה שהדברים סותרים.
 .כת"קוראים אחרים בגמ' ויש כלל שאין הלכה כשיטה, לכן הלכה ד 'בשיטה' של אממרשב"ג מוע

 הלכה כת"ק במשנה, מותר לטלטל רק לבהמה שברשותו. )ת"ק בבריתא כרשב"ג ואין הלכה כמותו(. –טור  .א

 ת"ק של הברייתא, ות"ק במשנה לא חולקים ומותר כאשר בהמה מצויה. –רמב"ם, רי"ף  .ב

 מותר לטלטל חרדל שיונים מצויים. –אסור לטלטל חרדל משום שלא מצויים יונים, בבריתא  –במשנה 
לא למאכל חיה ועוף "כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף המצויים, מטלטלים אותו; ואם אינו ראוי א –פסק כרמב"ם  שו"ע

 לאו אסור." המין; ואםראוי לאותו שאינן מצויים, אם יש לו מאותו מין חיה או עוף, מותר לטלטל מאכל ה
 מותר אם יש לו את אותו מין. –שו"ע פסק שמותר לטלטל לבעלי חיים מצויים, ואם לא מצוי 

 מה שמצוי אצל רוב בנ"א, מה שעשירים מגדלים לא חשיב מצוי. –הגדרת מצוי  – '(יט)ס"ק ק משנ"ב

 טלטול עצמות שנתפרקו מבעו"י
"וכי קא שרי ר' שמעון לטלטולי עצמות הראויין לכלבין וקליפין דחזיין למאכל בהמה אע"פ שנתפרקו העצמות  –ר"ן 

 שבת אפי' ר' שמעון מודה )שאסור("  מערבמהבשר והקליפין מהפירות בשבת, אבל אם נתפרקו 
 הקשה – ב"י

 ?דהרי נבלה מער"ש אפי' ר' יהודה התיר .1

  שנתפרקו בשבת עצמה וכ"ש שאם יתפרקו בער"ש?הר"ן ע"פ ר"ש התיר לטלטל עצמות  .2
ב"י כתב להגיהה בדברי הר"ן ל'ואפי' ר' יהודה מודה'. כלומר שעצם שנתפרקה בער"ש וראויה לבהמה מותרת  -תירוץ 

 בטלטול.
  – רמ"א

הר"ן התכוון לומר שעצמות בער"ש צריכות להיות בשביל כלבים שיש לו, ובשבת מספיק שיהיו ראויות לכלבים.  .1
)לענ"ד הטעם הוא שאם בשבת יש לאדם עצמות אלו וראויות לכלבים מדוע לא נתן אותם לכלבים? משמע 

 שהקצה דעתו מהם(

המילים 'אע"פ' אינן מתייחסות לשבת, אלא מתייסות לפירוק הבשת, כלומר אע"פ שהעצמות התפרקו מהבשר  .2
 ואין עליהם בשר וכ"ש אם היה עליהם בשר היו מותרות.

ב"י "ולפי זה מותר לטלטל עצמות שנתפרקו מן הבשר מערב שבת אם ראויים לכלבים, דהא כלבים מצויים ) –י פסק כב" רמ"א
 דלא כהר"ן(."

 להלכה פסק כב"י שמותר לטלטל עצמות שראויות לבהמה אפי' אם התפרקו מער"ש. )אולם בהבנת הר"ן חולק(.
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 גרעיני תמרים –סעיף ל' 

 , אשבת קמג

הם, ומאכילין התמרים עצמן לבהמה, הלכך אגב אימייהו לבהמה נמי קיימי[  תמרים רעים  - רש"יארמייתא ] "הני גרעינין דתמרי

אסור. שמואל מרים טובים הם, ואין מאכילין אותן לבהמה[ ת - רש"ישרו לטלטולינהו, הואיל וחזיין אגב אמן. ודפרסייתא ]

 ". רבה מטלטל להו אגב לקנא דמיאמטלטל להו אגב ריפתא

 מייתא מותר בטלטול, פרסייתא אסור.אר
 ארמייתא ופרסייתא.גרעיני נחלקו הראשונים בהגדרת 

 גרעיני תמרים רעים שמאכילים לבהמה ומותר לטלטלם אגב אימם. –ארמייתא  –רש"י  .א

 תמרים טובים שאין מאכילים לבהמה ולכן הגרעינים גם אסורים בטלטול . –פרסייתא 

 פירושים. 2 –רי"ף  .ב

  קשים ואינם נאכלים ע"י הבהמה. –פרסייתא  גרעינים רכים ונאכלים אגב התמר. –ארמייתא  .1

 רכים ואין הבהמה אוכלתן. –. פרסייתא ונאכלים עם התמר  גרעינים קשים –ארמייתא  .2

 פסיקת הראשונים

 כל החילוק בין פרסייתא וארמייתא, הוא לשיטת ר' יהודה, אך לר"ש שאין לו מוקצה מותר –תוס, רא"ש, טור  .א
 .91שאדם גדול ראוי שיחמיר לטלטל עם כיכר –לטלטל כאשר 'חזי לבהמה'. הרי"ף כתב דין זה ללמדנו 

 סתם גרעינים עומדים להסקה לכן אסור לטלטל בשבת כל ההיתר לטלטל הוא רק ביומ"ט. – )בהבנת הרי"ף(רמב"ן  .ב

אלא  שלא ראויים אסורים.גרעיני תמרים שראויים לבהמה מותרים נראה שהבין כמו רא"ש וסיעתו  –רמב"ם  .ג
 שאדם גדול ראוי שיחמיר. בשלא כת

; ואדם חשוב צריך להחמיר 92"גרעיני תמרים, במקום שמאכילים אותם לבהמה מותר לטלטלן –פסק כרא"ש וסיעתו  שו"ע
 עצמו שלא לטלטלן אלא דרך שינוי."על 

 צריך להחמיר לטלטל בשינוי. –במקום שלא רגילים להאכיל בהמות אם ראויים ע"י הדחק, ו – '(כג)ס"ק ק משנ"ב
 אסור. –כשהגרעינים לא ראויים למאכל בהמה 

החומרא רק בגעיני תמרים אבל בגרעינים של שאר פירות )כגון אגסים וכד'( מותרים  – (ד"ה גרעיני תמרים)באה"ל 
 בטלטול שראויים למאכל אדם.

אוכל תמרים יכול להוציא הגרעינים בידו משום שזה דרך אכילה, הדין במוקצה כאשר אדם  –שש"כ, הרב עובדיה 
 .ששומרם לכך. )לעניין בורר עיין בשיט'(

 

 בשר ודגים –לב  –סעיף לא' 

 שבת קכח, א

לטלו, רב חסדא אמר איתמר בשר תפוח )מסריח(, רב הונא אמר מותר לט...ן תפל ובין מליח מותר לטלטלושר, בי..ב"תנו רבנן.

 אסור לטלטלו."

 בשר מסריח שראוי למאכל כלב. –בשר חי )אומצא( שראוי לאוכלו. תפוח  –תפל 
 הלכה כרב חסדא שהיה רבו של רב הונא שמותר לטלטל את שניהם. –ראשונים )ןר"ח( 

מסריח, וא תפוח )פירוש ה"בשר חי, אפילו תפל שאינו מלוח כלל, מותר לטלטלו משום דחזי לאומצא; וכן אם  – שו"עוכ"פ 
 רש"י(, מותר לטלטלו משום דראוי לכלבים."

 בשר חי של בהמה

 אסור שאינו ראוי לכוס, ההיתר הוא רק בבשר יונה שהוא רך וראוי לכוס. – '()ס"ק נו מג"א .א

 כל בשר מותר. – '()ס"ק כ ט"ז, '()אות עח "ארג .ב
 במקום הדחק אפשר לסמוך על הט"ז. – )ס"ק קכה'( משנ"ב

 

                                                           
יום צ"ע שבכמה מקומות מוכח שהיתר טלטול אם כיכר אינו אלא למת בלבד )עיין סימן שיא'( והסביר בב"י ע"פ תוס' שבדבר שלא יכל לעשותו מבעוד  91

זה נאמר דווקא גבי מוקצה מחמת גופו, אך בכלים הותר ע"י כיכר או תינוק וגרעיני התמרים אינם מוקצה מחמת שכלל  –הותר, ע"פ הרא"ש תירצו 

 גופו. 

השו"ע לא נכנס להגדרת מה ראוי לבהמה ומה לא, דהיינו המח' להגדיר מה זה ארמייתא ופרסייתא, אלא פסק פשוט שמה שראוי למאכל בהמה מותר  92

 החמיר.בטלטול וראוי לאדם גדול ל
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 ההיתר בבשר חי
 האחרונים נחלקו האם ההיתר בבשר חי הוא רק כשראוי לאדם, או אם יהא ראוי לכלבים גם שרי?

 גם אם לא ראוי לאדם מותר אם חזי לכלבים. – '()ס"ק כ ט"ז .א

 אם לא ראוי לאדם אסור, משום שהוא מיוחד לאדם ולא יתנו לכלבים אז מקצה דעתו ממנו. – '()ס"ק נו מג"א .ב

 בשר חי בזמננו

 להחמיר שאין ראוי לכוס בשר כיום.יש  –שש"כ  .א

 מותר, אולם אם הוא קפוא ולא יספיק להפשיר בשבת הוי מוקצה ואסור לטלטלו. –הרב עובדיה  .ב

 דג –סעיף לב' 

 שם

 "תנו רבנן: דג מליח מותר לטלטלו, דג תפל אסור לטלטלו."

 "דג מלוח מותר לטלטלו; ושאינו מלוח, אסור מפני שאינו ראוי." – שו"עוכ"פ 
 גם כאן יחלקו מג"א וט"ז. – ()ס"ק עה' לבושי שרד

 רק אם גם לא ראוי לכלבים כלל אסור. ולט"זאפי' ראוי לכלבים אסור שלא עומד לכך,  מג"א
 פוסק כמג"א והדג, וכן הבשר מוקצה כיוון שמקצהו מדעתו. – (דחזי לאומצא)ד"ה  באה"ל
 לאכילת אדם ולא ראוי לאכולו כך אסור לטלטלו.גם שומן צונן של בהמה שעומד  – '(ז)ס"ק קכ משנ"ב

 

 לז' –לד'  –גרף של רעי 

 היתר הוצאת גרף של רעי

 , ביצה לוב

סבור מינה  נותן בו מים ומחזירו. -"אמר שמואל: גרף של רעי ועביט של מימי רגלים מותר להוציאן לאשפה, וכשהוא מחזירו 

גרף של רעי אגב מנא אין בפני עצמו לא. ת"ש דההוא עכברתא דאשתכח בי אספרמקי דרב אשי. אמר להו רב אשי נקטה 

 "93בצוציתה )זנבה( ואפקוה

 והטעם משום שגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת של דבריהם. –מוכח שהותר להוציא גרף של רעי אע"פ שהוא מוקצה 
 מה שאפשר בטלטול המוקצה, לכן אם אפשר יעשה ע"י גוי או ע"י גרירת סכין.צריך למעט כ –אגרות משה 

 

 הגדרת גרף של רעי
 עיין בסימן רעט' סעיף א'.

 ההגדרה היא סובייקטיבית וכל אדם ומה שמגעיל אותו )כגון איסטניסט( – רמ"א .א

 קיא, צואכה, נבלות וכד'. –הגדרה אוביקטיבית, רק בדברים שמקובל שהם מאוסים   – מג"א .ב

  

                                                           
 יוצא עוד מהגמרא שההיתר להוציא גרף של רעי אינו רק ע"י גרף שמטלטלים הצואה אגב הכלי, אלא אפי' לטלטל בידיים שרי. 93
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 טלטול דבר מטונף –סעיף לד' 

 , אשבת קכא

אשכחיה מתני ליה לבריה: ועל צואה של " גמרא תאחוז בקורה, ועל צואה של קטן. "כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא משנה

אלא היכי אתנייה? אימא: על קטן מפני קטן. אמר ליה אבין שטיא מתני שטותא לבניה, והלא היא עצמה מוכנת לכלבים!... ו

צואה של תרנגולים מפני קטן. ותיפוק ליה דהוי גרף של רעי. וכי תימא גרף של רעי אגב מנא אין, איהו גופיה לא, והא ההוא 

זנבו[ ואפקוה! באשפה. וקטן באשפה מאי בעי ליה?  – רש"יעכבר דאישתכח באיספרמקי דרב אשי, ואמר להו: נקוטו בצוציתיה ]

 'בחצר אחרת' – הרי"ףגירסת  , גרף של רעי הוא! באשפה שבחצר."בחצר. חצר נמי

 .צואת אדםיש מח' בגירסאות ומכאן נובעת מח' בין הראשונים להלכה לגבי טלטול 

 .)אינה מוקצה( נגוליםמותר להוציא צואת אדם תמיד כי ראויה למאכל תר –ירוחם, מ"מ  רש"י, ר' .א

  )צואת אדם מוקצה( מותר לטלטל צואת אדם. –בחצר שלו  –רמב"ם, ר"ן, רי"ף, רא"ש  .ב

 אסור לטלטל, מותר לכפות כלי כדי שקטן לא יתלכלך ע"י. –בחצר אחרת 
בהם, אם היו ם וכיוצא "כל דבר מטונף, כגון: רעי וקיא וצואה, בין של אדם בין של תרנגולי –פסק כרמב"ם וסיעתו  שו"ע

ינו דר שם, אסור להוציאם. בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם לאשפה או לבית הכסא, ואפילו בלא כלי; ואם היו בחצר שא
 ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה, מותר לכפות עליה כלי."

 אם מונח במבוי במקום דריסת רגל מותר להזיזו. – '(קלא)ס"ק  משנ"ב
 .94אם התמלא הגרף של רעי שנמצא בחצר אחרת אפשר להוציאו משום כבוד הבריות –ע"פ מג"א  – '(קלב)ס"ק  משנ"ב
 הותר לכסות את הצואה דמותר לקחת כלי הניטל לצורך דבר שאינו ניטל.– (')ס"ק קלד משנ"ב

 

 החזרת גרף של רעי –סעיף לה' 

 ביצה לו, ב

 "נותן בו מים ומחזירו -וכשהוא מחזירו "

 משום שהכלי מאוס ואינו ראוי לשום שימוש. – '()ס"ק ס מג"א
 ראויים לשתיית בהמה.יהיו המים צריך ש –רשב"א 

 
 הראשונים נחלקו מתי יכול להחזירו עם המים?

 מותר להחזיר רק כשצריך להשתמש בו. –רי"ו, מהר"י אבוהב  .א

 שאם לא יתירו לא יוציא כדי שלא יפסדו כליו. –אפי' כשאינו בשימוש . והסביר ב"י  –רא"ש  .ב

"אף על פי שמותר להוציא גרף של רעי ועביט של מי רגלים, אסור להחזירם, אלא אם כן נתן  – 95פסק כרא"ש שו"ע
 לתוכם מים."

 פקפק בהיתר זה. –אליה רבא אם הגרף עדיין בידו מותר לטלטל אפי' בלי מים. )עיין סעיף ג'(  – '()ס"ק ס מג"א
 אם הגרף נמצא במקום המשתמר לא יטלטלו אפי' ע"י מים וצריך לו. –אליה רבא 

  סיר של תינוקות, או פח שעושיים מפלסטיק או מתכת כשהם שטופים אינם מוקצה.– )פכ"ב, מד(שש"כ 
  

                                                           
 ההיתר גם מחמת כבוד הבריות וגם שלגירסתו של מג"א היה כשיטת רש"י וא"כ בלי קשר צואת אדם מותרת. ויש לסמוך בשעת הדחק. 94

 כ"כ מג"א ס"ק סא' 95
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 עשיית גרף לכתחילה –לז'  –סעיף לו' 

  , ביצה כאב

 "אמר רבי יהושע בן לוי: מזמנין את הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב... רב אחא בר יעקב אמר: אפילו בשבת נמי 

 לא, משום שיורי כוסות... אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא: ולהוי כגרף של רעי! אמר ליה: וכי עושין גרף של רעי לכתחלה?"

 של רעי לכתחילה.משאלת הגמ' משמע שאין עושים גרף 

  , בביצה לו

"בי רחיא דאביי דלוף, אתא לקמיה דרבה. אמר ליה: זיל עייליה לפוריך להתם, דלהוי כגרף של רעי, ואפקיה. יתיב אביי וקא 

)הסבר: נפל ביתו של  כי עושין גרף של רעי לכתחלה? אדהכי נפל בי רחיא דאביי. אמר: תיתי לי, דעברי אדמר."ו -קשיא ליה 

 אמר אביי יהא זה לי לתזכורת שלא שמעתי לדברי רבי רבה(אביי ו

 דהלכה כרבא שנשמע שאביי חזר בו מדבריו. – ב"ילא עושים לכתחילה. וכתב  –אביי עושים גרף לכתחילה,  –רבה 

 )סעיף לו'( עשיית גרף בדיעבד
 בדיעבד מותר. כל הדיון לאסור הוא רק באופן שעוד לא עשה את הגרף אך אם כבר עשה זאת –רמב"ם 

שימאס; ואם עבר ועשאו, אין עושים גרף של רעי לכתחלה, דהיינו להביא דבר שעתיד לימאס כדי להוציאו לכ"– שו"עוכ"פ 
 מותר להוציאו."

 אסור להביא גרף שעתיד להימאס אפי' שלא עשה כן בשביל להוציאו. – '(קלט)ס"ק  משנ"ב
  אסר.  –לבושי שרד מותר להכניס דבר שספק אם ימאס.  – (ד"ה כדי להוציאו) באה"ל

 )סעיף לז'( יישוב הסתירה בין הגמרות
 אסור לעשות גרף של רעי, ובדף לו' נפסק שמותר. –לכאורה הגמרות נראות סותרות, בדף כא' 

 במקום הפסד עושים גרף לכתחילה, שלא במקום הפסד לא עושים. –תוס', רמב"ם  .א

הגרף בידיים, אם נעשה כבר הגרף מותר להיכנס למקום שיש בו רעי לשבת בו ואז להוציא אסור לעשות  –רא"ש  .ב
 לכו"ע ההיתר הוא לאחר שנעשה גרף ולא צריך לישב שם לפני שנעשה. – ב"י מחמת הגרף.

 הבין דלשיטת הרא"ש, ההיתר רק בישיבה חשובה וקבועה )כגון מיטה לשכב/שולחן לאכול(. – ב"י
 

 גרף של רעי לכתחילה במקום הפסד?איפה מותר לעשות 

 . 96זאת הגרסה הנכונה – ב"י מותר גם בחצר. –גרסא ב' בבית מותר, בחצר אסור.  –גרסא א'  –מ"מ, רא"ש  .א

 לא הביא דין זה כלל. –רמב"ם  .ב

ישיבתו שם, כדי  "במקום דאיכא פסידא, מותר להכניס מטתו אצל גרף של רעי ולקבוע – , וכגרסה ב'פסק כתוס' שו"ע
 להוציאו."

 התירוצים לחומרא, היינו שצריך גם מקום הפסד וגם שיכניס מיטתו לשם. 2שו"ע פסק כ – '()ס"ק פד גר"א
 אם יגנב הגרף, או כל נזק שיקרה לו. –ייפסד  – '(קמ)ס"ק  משנ"ב

  

 טלטול עפר –' סעיף לח

 , אשבת נ

אה ורוק, ומערה העפר בביתו לארץ, ונוטלו תמיד לכל לכסות בו צו - רש"י"אמר רב יהודה: מכניס אדם מלא קופתו עפר, ]

ועומד לכך,  דהוי כמוכן  - רש"יצרכיו[ ועושה בה כל צרכו. דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה: והוא שיחד לו קרן זוית ]

 אבל נתנו באמצע ביתו למדרס רגלים הרי הוא בטל לגבי קרקעית הבית, ומוקצה.["

בד"כ מספיק לייחד מבעוד יום אולם כאן משמע מרש"י שצריך גם שייחד לו קרן וא מוקצה מחמת גופו, דין העפר ה
 זווית )מיקום מסוים( אחרת העפר הזה בטל לעפר של הבית אפי' אם התכוון לכסות בו צואה/רוק.

 שבת, כגון: ליטול ממנוצרכיו בן זוית ועושה בו כל "מכניס אדם מבעוד יום מלא קופתו עפר ומייחד לו קר – שו"עוכ"פ 
  "טלטלו.ללכסות צואה או רוק וכיוצא בזה; אבל אם לא ייחד לו קרן זוית, בטל אגב עפר הבית ואסור 

 )ב"י סוף סימן שי"א בשם שבולי לקט(." 97פירות הטמונים בחול, כי אין אותו עפר מוקצה הגה: ולכן מותר ליקח" – רמ"א

                                                           
 י שאם מדובר בבית אז הוי מקום שהאדם מקפיד עליו בלי קשר למה נמצא בתוכו ואז מותר להוציא את הגרף אפי' בלי להביא לשם מיטה/שולחן.מפנ 96

 .ט -אותו עפר המייחד לו מקום ופשוט הוא וי"ל שכן דעת שו"ע. ואם טמון בעפר שהוא מוקצה עיין בסימן שיא', סעיפים ח  97
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מהעפר רק באופן שלא יעשה גומא בערימת העפר. כלומר או שיטול בשווה, או שיש  מותר ליטול – '(קמג)ס"ק  משנ"ב
 עפר דק ומייד שלוקח נופל העפר וסותם את הגומא. )כי אם עושה גומא יש חשש שיבוא להשוות גומות(.

 

 (ד"ה בטל אגב )באה"לפיזור עפר על רצפת אבן/עץ 

 בטל רק כאשר הקרקע מעפר.מותר לפזר על רצפת אבן/עץ, העפר  –נזירות שמשון  .א

 אסור, מרש"י משמע שהאיסור הוא משום שעושה אותו למדרס ברגלים ואז הוא מוקצה. – ()ד"ה בטל אגב באה"ל .ב

 קינוח בעפר
 נחלקו הראשונים האם מותר לקנח צואה בעפר שלא ייחדו כשאין לו מים.

ונאסר משום שמא ישווה גומות אך לא )גמ' שבת צה, א( שם דנים גבי כיבוד הבית  –ראיה מותר,  –רשב"א  .א
 מחמת שהעפר הוא מוקצה לכן מותר לקנח.

 אסור, משום שבשביל לטלטל עפר ראינו שחייב לייחדו בקרן זווית א"כ עפר הוא מוקצה. –תוס', רא"ש  .ב

 ' שמצריך ייחוד לעפר.כתוסמשמע שפוסק  "ן זויתומייחד לו קר" – שו"ע 
וכן חול המוכן לצורך בנייה הוא מוקצה, אולם חול המוכנס בארגז משחקים חול שבשפת היום  – )פ"כ, מה(שש"כ 

  לילדים אינו מוקצה ומותר לטלטלו )נראה שהשווה זאת לייחוד קרן זווית(.

 , בשבת קכח

 לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו" "כופין את הסל :משנה

 ני לה בפרק שלישי בצריך למקומו.""אשמעינן דכלי ניטל לדבר שאינו ניטל בשבת, ורבי יצחק מש – רש"י

 , אשבת מג

"כופין את הסל לפני האפרוחין שיעלו וירדו! ]וקשה למ"ד שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל[ קסבר מותר לטלטלו. והתניא  

מיגו דאיתקצאי אסור לטלטלו? בעודן עליו. והתניא אף על פי שאין עודן עליו אסור! אמר רבי אבהו בעודן עליו כל בין השמשות, 

 בין השמשות איתקצאי לכולי יומא."ל

אסור לטלטל בעלי חיים משום שהם מוקצה 'מחמת גופו' )אין בהם שום שימוש(. התירו לשים לפני האפרוחים סל 
 שיעלו וירדו בו בשבת.

שיעלו וירדו בו, ים, כדי "אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף; ואף על פי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוח – שו"עוכ"פ 
 ובעודם עליו, אסור לטלטלו."

 אם האפרוחים היו כל זמן בין השמשות אסור לטלטל את הסל משום מיגו דאיתקצאי. – '(קמח)ס"ק משנ"ב 
אין חשש ביטול כלי מהיכנו לזמן מועט )שלפי משנ"ב אסור לעשותו( משום שבכל רגע נתון יכול  – '(קמז)ס"ק משנ"ב 

 האדם להפריח את האפרוחים יוצא שהכלי לא מבוטל אפי' לרגע.

 חיות מחמד

 מותר, שיש לו שימוש בהם בשביל הנאה ומשחק. –או"ז  .א

 שימוש לעולם. אסור, אין חילוק בין בעלי חיים ואין בהם –תוס', רמב"ם, רא"ש  .ב

 פסק כרמב"ם וסיעתו וכ"פ הרב עובדיה. – שו"ע
 פסק להתיר משום שמיוחדים לשעשועים. –אגרות משה 

 דידוי בעלי חיים –סעיף מ' 

 ח, בקכשבת 

וחז בצוארו ובצדדין וגוררו א - רש"יידים[ אותה עד שתכנס. מדדין עגלין וסייחין ]ב – רש"י"תרנגולת שברחה דוחין ] משנה

דוחין אין, מדדין לא. תנינא להא, דתנו רבנן מדדין בהמה חיה ועוף בחצר,  גמראנע לו ברגליו[ אשה מדדה את בנה.ומסייעו ומנע

גבהת עצמה מן הארץ, ונמצא זה מ - רש"יתרנגולת מאי טעמא לא? אמר אביי משום דמקפיא נפשה ] .אבל לא את התרנגולת

אבל אווזים כשאוחזים בגפיהן, הן מהלכין ברגליהן[ תני חדא מדדין בהמה וחיה ועוף בחצר, אבל לא ברשות הרבים מטלטל, 

ביה מן הארץ ונמצא נושאן[ והאשה מדדה את בנה ברשות הרבים, ואין צריך לומר בחצר. ותניא אידך משום שמא יג - רש"י]

 כנסו"עוף בחצר, אבל דוחין בהן שיאין עוקרין בהמה וחיה ו

 תרנגולת מותר לדחות )לדחוף בגב(, אסור לדדות )למשוך והיא תלך(. שאר חיות מותר לדדות.

 מדוע אין מדדים תרנגולת?

 שכאשר מדדה את התרנגולת היא מרימה רגליה ונמצא מטלטל. –רש"י  .א

 גידולו(שע"י הדידוי תולש את רגליה )נשמע ממנו שזה פסיק רישא, ושהאיסור לעקור דבר ממקום  –רמב"ם  .ב



 

68 

 

 כן, אם צריכין הבעליבצדדים ומולי"כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר, דהיינו שאוחז בצוארן ו ש"ירפסק כ – שו"ע
וץ מתרנגולת שאין מדדין חחיים לכך, ובלבד שלא יגביהם בענין שיעקרו רגליהם מן הארץ, דמוקצין הם ואסור לטלטלן; 

 תכנס."זה מטלטל, אבל דוחים אותה מאחוריה בידים כדי שאותה, מפני שמגבהת עצמה מן הארץ ונמצא 

 לאיזה צורך הותר דידוי בע"ח?

 נשמע ממנו שלכל צורך. –רש"י  .א

 עקרונית גם אסור לדדות )חשיב טלטול חלק מהמוקצה( התירו לדדות רק משום צער בעלי חיים. –ר"ן  .ב
 "חיים לכך אם צריכין הבעלי" פסק כר"ן – שו"ע

 תרנגולת מותר לדחות אף בשביל האדם משום שבצער בע"ח התירו דידוי אפי'(. – '(קנב)ס"ק  משנ"ב

 דידוי ברה"ר

 אסור לטלטל ברה"ר כל הבהמות. –רמב"ם, טור  .א

אסור דווקא בהמות קטנות שמתוך שקשה להנהיגם ירימם, אך בגדולות שהולכות בעצמם מותר לדדות  –ר"ן  .ב
 ברה"ר.

 דידוי בכרמלית

 כרה"ר לדין זה.אסור, כרמלית  –טור  .א

הסביר ע"פ דברי ב"י שתמהה על הטור שאסר בכרמלית  –מותר לדדות בכרמלית כמו בחצר. )משנ"ב  –ב"י  .ב
 שהרי מה כרמלית עצמה היא גזרת דרבננית וגם דידוי ולכן יש כאן גזרה לגזרה.(

 הכריע שמותר לדדות בכרמלית. – '(קנ)ס"ק  משנ"ב
 

 דידוי ילד קטן –סעיף מא' 

 ב ,שבת קכח

ע את רגליו, שהתינוק מני - רש"י"אשה מדדה את בנה, אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהוא נוטל אחת ומניח אחת ] משנה

נה ברשות הרבים, "והאשה מדדה את ב גמרא מפני שנושאתו[. - רש"יכשמניח אחת מגביה אחת[ אבל אם היה גורר אסור ]

צמו, דהכי עחי נושא את  -יה לאפילו ברשות הרבים, דאי נמי מגביה  והאשה מדדה את בנה - רש"יואין צריך לומר בחצר." ]

 מוקמינן התם דבאדם מודו רבנן לר' נתן.[

 יימ"ל שכל מקום שנאמר 'אימתי ר' יהודה..' ר' יהודה בא לפרש את הדעה הקודמת ולכן אין מחלוקת פה.ק -  ב"י
חכמים מודים לר' נתן בבנ"א שאומרים בהם שהחי ישנה מח' בין חכמים לר' נתן לגבי האם 'חי נושא את עצמו', 

 נושא את עצמו, לכן תינוק שהולך אפי' נשיאתו אסורה רק מדרבנן.
 אפי' ברה"ר. שהולךלכן הותר כאן לדדות ילד קטן 

 .98משום שזה גזרה לגזרה –היתר בדידוי ה – '(קנג)ס"ק  משנ"ב
 ?מדוע נאסרה גרירת תינוקהראשונים נחלקו 

 חשיב כנשיאה ואסור מדאורייתא.גרירה  –רש"י  .א

 גרירת תינוק אינה כנשיאה ואסורה מדרבנן אטו נשיאת תינוק. –ר"ן  .ב
, אפילו ברשות הרבים, ובלבד שלא תגררהו אלא יהא מגביה רגלו אחת ויניח השניה על 99"האשה מדדה את בנה – שו"ע

 על רגלו האחת." הארץ וישען עליה עד שיחזור ויניח רגלו שהגביה, שנמצא לעולם הוא נשען
  ל.שו"ע פסק כר"ן, ועיין באה" – )אות צ'( באר הגולה

 אם התינוק כפות/חולה חייב בזה מדאו' שלא מוגדר 'חי נושא את עצמו'. – '(קנג)ס"ק משנ"ב 

 )ד"ה שלא תגררהו( באה"ל

 )הועתק משירת הים(דין זה צריך הרחבה, שכן מה יהיה הדין בתינוק מדדה )התינוק מדדה לא בדידוי( ובעוד מציאויות 

                                                           
 חי שנושא את עצמו, ועוד גזרה זה שאם ידדה שמא תרים אותו בטעות. חכמים גזרו על טלטול 98

 ההולך. 99

 כרמלית רה"ר 

 הולך מדדה תינוק הולך מדדה תינוק
 מותר מותר  מותר מותר  לדדות

 ותרמ -ר"ן  אסור לגרור
 וראס-רש"י 

 ותרמ -ר"ן 
 וראס-רש"י 

-רש"י 
 אסור

 מותר –ר"ן 
 אסור -רש"י 

 אסור אסור אסור אסור אסור חייב לשאת
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 נשיאת ילד חולה או תינוק
מותר לשאת ילד קטן חולה שיכול ללכת ברגליו ברה"ר במקום שאין עירוב, הואיל והאיסור מטעם שבות  – שש"כ

בלבד והותר בחולה שאיב"ס. בכרמלית שרי לשאת אף תינוק שאינו יכול ללכת ברגליו, דהוי שבות בחולה שאיב"ס, 
אף  ברה"ר. ובכל מקום שמותר לשאת כנ"ל. ופשוט שבמקום פיקוח נפש שרי לשאת תינוק שאינו יכול ללכת ברגליו 

את התינוק, מותר אף להסיעו בעגלה מכיוון שהיא טפלה לו, ויקפיד לא להפריד את התינוק מהעגלה וכן יקפיד שלא 
 יהיו בעגלה חפצים נוספים שאינם הכרחיים.

 
 סעיף מב' הובא בהקדמה לדיני מוקצה )נגיעה במוקצה(.

 טלטול בגופו – 'סעיף מג
 למרות שבד"כ כוחו כגופו דמי כאן אין זה שינוי מדרך טלטול מוקצה. מותר לטלטל מוקצה ע"י נפיחה – מהרי"ל

 וכבר נתבאר ריש סימן זה(." יחה )"מותר לטלטל מוקצה על ידי נפ – שו"עוכ"פ 
 

 חתיכת חרס מכלי רעוע – 'סעיף מד

 , בשבת קכד

ה את הכלי ולסמוך בה כרעי שבת, ולא יספות ממנה שבר לכסות בבהיא ושבריה מותר לטלטלה  -: מגופה שנכתתה ניא.. " ת 

 המטה."

 ע"י תלישת החלק, נמצא שהוא מתקן כלי., כי ר הוא לתלוש חתיכת חרס מכלי רעועהאיסו – רמב"ם .א
שום מכה בפטיש, כיוון שמכשיר את מהטעם  ת חתיכת החרס ע"י הסרת בליטותיההאיסור הוא לתקן א – רש"י .ב

 כלי. חתיכת החרס לשמש
 "כלי שנתרועעה, לא יטלו ממנה חרס לכסות בו או לסמוך בו." –פסק כרמב"ם  שו"ע

 פסק כרש"י. – '(קנו)ס"ק  משנ"ב

 

 משחק בכדור –סעיף מה' 

 אסור לשחק בכדור בשבת, הכדור מוקצה שמטונף ואין ראוי לכסות בו כלי. –אגור בשם שיבולי הלקט  .א

 "טור שמעון למה חרב?...יש אומרים שהיו משחקין בכדור." ירושלמי תענית )ד, ה( –ראיה 

 את ולא, הקטן את לא מוציאין אין: אומרים שמאי "בית ביצה )יב, א( –ראיה מותר לשחק בכדור בשבת.  –תוספות  .ב

שההיתר של ב"ה לאו דווקא בשביל וכתבו התוס'  ".מתירין הלל ובית. הרבים לרשות תורה ספר את ולא, הלולב
אלא גם בדרך טיול מותר, א"כ גם משחק בכדור הוא כמו טיול ושרי. ואפי' שנאמר ביומ"ט אין לחלק  'למולו'

 ושרי גם בשבת.

 גם למתירים, אסור לשחק ברה"ר או בכרמלית בכדור שמא יעוף ויטלטל ד' אמות. אך ביומ"ט. – "מכדר
 ""אסור לשחוק בשבת ויום טוב בכדור. –פסק כשיבולי הלקט  שו"ע

 שאסור משום דאינו ראוי לכלום והווי מוקצה מחמת גופו.הטעם 
 הגה: ויש מתירין, ונהגו להקל )תוס' פ"ק דביצה(."" –פסק כתוס' רמ"א

 .100הטעם להתיר משום שעשוי למשחק בתמידות לא שייך בו מוקצה – )ס"ק קנח'(משנ"ב 
 

 כדור ושאר משחקים בימינו
ל  דור אסור בטלטול בשבת, שאר משחקים מותר לטלטל אך ראוי להימנע, ולילד שלא הגיע לגיכ – אור לציון .א

 הכדורים כיום נקיים, שו"ע החמיר לגדול, אבל לקטן יש להתיר. –הטעם  .בכדוראפי' מצוות מותר לשחק 
וקצה כלל. נראה כיום הכדורים מיוצרים מתחילה לשם משחק ואפשר שאין עליהם תורת מ – )ח"ג, צח'(חזו"ע  .ב

 ממנו שמותר אף לגדול )רק לא ראוי מחמת בזבוז זמן(

 

                                                           
ולא נהירא דלפי טעמו אין שם מוקצה על הדבר כלל ואינו צריך ייחוד אפי' לפעם אחת אולם שם בסעיף מדובר באבנים  –המשנ"ב הפנה לסעיף כב'  100

י"ל דכוונתו שכל הדיון במוקצה שצריך ייחוד הוא רק בדברים שפוטנציאלית שמשתמשים בהם בדרך שימוש לפיצוח וצריכות ייחוד לשבת אחת. ו

 יכולים לשמש לדבר היתר אך גם לדבר איסור, אך כדור כל ייצורו הוא אך ורק לתשמיש המשחק ולכן אין עליו שם מוקצה כלל. 
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 נשיאת זרע תולעת המשי – 'סעיף מו
הזרע הוא מוקצה, וכן הווי נולד שע"י החום משום שאסור לשאת תחת אצילי ידיו את זרע תולעי המשי,  – רשב"א

 מתיילדות התולעים, אע"פ שאינו מתכוון הוא פסיק רישא ואסור.
 הוא מוליד בחומו."  ש"אסור לשאת תחת אציליו זרע התולעים שעושין המשי, מפני שאסור בטלטול ועוד  – שו"עוכ"פ 

 

 טלטול בגד שעטנז –מז' 

ביצה )יד, ב( שם מובא שמותר לשלוח בגד שעטנז ביומ"ט והגמרא  –ראיה אסור לטלטל בגד שעטנז.  –ר' ירוחם  .א
מנסה להעמיד אפשרויות של שימוש שיש בשעטנז ונראה ממנה שכל שימוש אסור בבגדי שעטנז )חוץ מבגד קשה 

 שאינו ראוי לכלום חוץ מלישב עליו( מוכח שאינו ראוי לכלום והווי מוקצה.

כמו סנדל המסומר שאמנם אסור  –ראיה ום שיש עליו תורת כלי. מותר לטלטל בגד שעטנז, מש –רבינו שמחה  .ב
 ללבושו אך מותר לטלטלו משום שיש עליו תורת כלי.

 "יש אוסרים לטלטל בגד שעטנז, ויש מתירים." –פסק כר' שמחה שו"ע
 גם לפסיקת שו"ע הבגד שעטנז ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו/מקומו בלבד.

 פסק כר' ירוחם לאסור. – '(קסא)ס"ק  במשנ"
 

 הברחת זבובים ע"י מניפה – 'סעיף מח
 מותר לטלטל מניפה בשבת כדי להבריח זבובים דכלי הוא ובלבד שיהא זהיר שלא להרוג הזבובים. –כלבו 
 "מותר לטלטל מניפה בשבת להבריח הזבובים." – שו"עוכ"פ 
 .101שמותר לטלטלה לצורך גופו ומקומו המניפה היא ככלי שמלאכתו לאיסור – '(קסב)ס"ק ב משנ"

 

 מטטא –סעיף מט' 
 להרחבה בדין זה עיין סימן שלז' בדיני כיבוד הבית.

 מטטא הוא כלי שמלאכתו להיתר, משום שמותר לטלטלא בו קרקע מרוצפת. –רמב"ם  .א

 כלי שמלאכתו לאיסור, שאסור לטלטא אפי' מרוצף. –תוס'  .ב

 בהם הקרקע, מותר לטלטלם.""מכבדות שמכבדים  –פסק כרמב"ם  שו"ע
)שלז, ס"ב( פסק שאסור לכבד את הקרקע גם במרוצפת משמע שהווי ככלי שמלאכתו  רמ"א  – '(גקס)ס"ק ב משנ"

 לאיסור ופסק כתוס'.
 כיום שכל הבתים מרוצפים ולא גזרינן מרוצף אטו אינו מרוצף גם האשכנזים יכולים להקל. – )ח"ג, מב'(חזו"ע 

 

 )נמצא גם בסימן שז', סעיף יז'( טלסקופ וספרי חול –סעיף נ' 

 )סימן שז' סעי' יז'( משמע שאסור לקרוא שום דבר של חול ונראה שגם לטלטל אסור. –רמב"ם  .א

 מותר להסתכל בטלסקופ, וכן ללמוד לימוד חול. –רשב"א  .ב

 ר."סתפק בדבהרשב"א מתיר לטלטל האצטרלו"ב בשבת, וכן ספרי החכמות, ולדעת הרמב"ם יש לה"– שו"ע
הלכה כרשב"א, דאין ספקו של הב"י מוציא מידי וודאי של הרשב"א, וכן הרבה פוסקים דעתם  – '(ג, תעא)ח"חזו"ע 

 כרשב"א.
 הלכה כרשב"א, ואפי' לדעת הרמב"ם האיסור הוא רק בקריאה אך בטלטול מותר.  – ()ס"ק צד* גר"א
 דברי חול, וירא שמים יחמיר כרמב"ם. הלכה כרשב"א ומותר לקרוא – '(סהס"ק סימן שז' )ב משנ"

 דינים נוספים
 אינו מוקצה שאפשר לחפש בו גם כתובת של אדם. –ספר טלפונים 

עיתון חילוני אסור לקרוא בו גם ביום חול ולכן מוקצה בשבת, אא"כ שמר אותו כדי להשתמש בו לעטיפות  –עיתון 
 של חפצים וכד' שאז אינו מוקצה.

 אינ ומוקצה אך יזהר שלא לקרוא בו את ענייני משא ומתן שאסור בשבת. –עיתון דתי 
 

                                                           
גת זבובים, אלא יש להעמיד שמדובר במניפה שמיועדת הרב עובדיה תמהה על דברי המשנ"ב משום שלא נראה לומר שיש מניפה שהיא מיועדת להרי 101

 להבערת גחלים, אך אם המניפה היא של עשיית אוויר לפנים הווי ככלי שמלאכתו להיתר.
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 טלטול שעון –סעיף נא' 
 הדיון פה הוא על שעון חול )צד אחד מלא בחול והופכים ויש קווים כדי לידע את השעות(. – סה'(ק)ס"ק  במשנ"

יש להסתפק האם מותר להשתמש בשעון זה. מצד אחד מדידה אסורה בשבת, מצד שני לא ברור שמדידת  –מהרי"ל 
 פשט המנהג לאסור.זמן אסורה. אולם 

הסתפק אם מותר לטלטלו "מה שמורה על השעות שקורין רילוז"ו, בין שהוא של חול בין שהוא של מין אחר, יש ל – שו"ע
 כבר פשט המנהג לאסור."הגה: ו
 השעון הוא כלי שמלאכתו לאיסור ולצורך גופו/מקומו מותר לטלטלו. – )ס"ק קסז'( במשנ"

 דין שעון כיום
 מותר לטלטל שעון כיס ויד שיש כיום, שעון קיר אסור לטלטל. – )ס"ק קסח'( במשנ"

מותר לטלטל כל שעון היום משום שבזמננו השעון הוא כתכשיט שראוי ללובשו, ואין בזה מחלוקת  – '(ג, לו)ח"חזו"ע 
על שו"ע שבזמנו השעון היה למדידות של מלאכה ולא היה כלי. ואפי' אם השעון לא מהודר ויפה מותר משום שאינו 

 מיועד למלאכות ופעולות.
 שממשיך לפעול בלי הפסק. פסק בחזו"ע שמותר משום –שעון נטען ע"י תנועות היד 

הרב עובדיה יש להחמיר אך המקל יש לו על מי לסמוך,  –שו"ת תפילה למשה, מנוחת אהבה  –שעון אלקטרוני 
 מותר שאין אנו יכולים לגזור גזרות חדשות לאחר חתימת התלמוד.  –)יבי"א, חאו"ח, סי' כז'(

 

 מוקצה לעשירים –סעיף נב' 

 , אשבת מז

י התיר רבי לטלטל מחתה באפרה. אמר ליה רבי זירא לרבי אסי: מי אמר רבי יוחנן הכי? והתנן: נוטל אדם "אמר רבי רומנוס: ל

דאית  -בנו והאבן בידו, או כלכלה והאבן בתוכה. ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכלכלה מלאה פירות עסקינן. טעמא 

ין. אמר אביי: קרטין בי רבי מי חשיבי? דאית בה קרט -הכא נמי דא ואמר: חלא! אשתומם כשעה  -בה פירי, הא לית בה פירי 

 !"אל -אבל דעניים לעשירים לעשירים,  -עניים, בגדי עשירים ל -זו לעניים, והתניא: בגדי עניים ח -וכי תימא 

 ממסקנא דגמרא זו משמע שדבר שעשירים מקצים אותו אסור גם לעניים, דמוקצה מוגדר לפי הגדרת בעליו. –ר"ן 
 "מוקצה לעשירים הוי מוקצה, ואפילו עניים אין מטלטלין." – שו"עוכ"פ 

 קיימת רק לעני הנמצא בבית העשיר אך אם נמצא בחוץ אינו מוקצההגדרת המוקצה לעשירים מוקצה לעניים   – ב"ח
חריו ומותר להשתמש בדברי עניים. אולם אם נמצא העשיר אהעשיר נגרר  -כשהעשיר גר אצל העני – )ס"ק כה'(ט"ז 

אסור תמיד משום שזה כאילו זרקו  –אסור לטלטל כיוון שאינו ראוי לו. במידה והעני אצל העשיר  –מחוץ לבית העני 
 את הדבר לאשפה ווהי מוקצה תמיד.

להיות ראויים לעשיר מחמת גריעותם, אך אם אדם נדר לא להשתמש דברים אלו צריכים לא  – ()ס"ק קע' במשנ"
 במשהו וראוי לאחרים הוא מותר להם ואינו מוגדר כבעל הבית. )אא"כ נדר שאסור לכל העולם(
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 בסיס לדבר האסור –סימן שט' 

 טלטול קטן האוחז במוקצה –סעיף א' 

 , בשבת קמא

"תנן נוטל אדם את בנו והאבן בידו.  גמרא בחצר, ולא אמרינן דמטלטל לאבן[." - רש"י"נוטל אדם את בנו והאבן בידו ] משנה

שאם לא יטלנו יחלה, ולא העמידו טלטול שלא בידים במקום  - רש"י] 102אמרי דבי רבי ינאי בתינוק שיש לו גיעגועין על אביו

פילו דינר נמי! אלמה אמר רבא לא שנו סכנה, ואף על גב דלאו סכנת נפש גמורה, אלא סכנת חולי[ אי הכי, מאי איריא אבן, א

 "אלא אבן, אבל דינר אסור! אבן, אי נפלה לה לא אתי אבוה לאיתויי, דינר אי נפיל אתי אבוה לאתויי.

ההיתר לקחת את התינוק הוא רק במצב שיש עליו אבן אך אם יש עליו דינר אסור. מחשש שאם יפול הדינר יבוא 
 לטלטל את המוקצה בידיים.

 ור אפי' להחזיק בידי תינוק שבידו דינר .אס –רש"י  .א

אסור לשאת את התינוק אך מותר להחזיק לו יד. האיסור הוא רק כאשר מטלטל משהו ואז עלול לטעות  –רמב"ן  .ב
 שהותר לו טלטול משום הגעגועין.

)פירוש שיש לו עצבון ין "נוטל אדם את בנו והאבן בידו, ולא חשיב מטלטל לאבן; והוא שיש לו געגוע –פסק כרש"י  שו"ע
שיש לו געגועין עליו, לא התירו ככשאינו עם אביו( עליו, שאם לא יטלנו, יחלה; אבל אם אין לו געגועין עליו, לא. ואפילו 
נן דילמא נפיל ואתי אבוה לאתויי. אלא באבן, אבל אם דינר בידו, אפילו לאחוז התינוק בידו והוא מהלך ברגליו אסור, דחיישי

על פי שדינר ביד התינוק, אין  שלא אסרו אלא כשהוא נושא התינוק עם דינר בידו; אבל לאחוז התינוק בידו, אףויש אומרים 
 בכך כלום."

 מדוע לא זורקים לתינוק את האבן מהיד? כיוון שהתינוק יבכה והטלטול כאן הוא אינו טלטול בידיים. –)ס"ק א'(מג"א 
עצמו כשם שהתירו לשאת את התינוק עם הדינר כך מותר לשאת טעם הגזרה בדינר שמא יאמר ל –'(ב)ס"ק  מג"א

 הדינר עצמו.
 

 מוקצה המשמש חלק מהכלי –סעיף ב' 

 , אשבת קכה

לולה, וממלאין בה מים, ומתוך שהיא קלה אינה שואבת אלא צפה, ונותנין בה חדלעת יבישה  - רש"י"האבן שבקירויה ] משנה

ין ממלאין א -קשורה יפה לפי הקירויה שויא כלי[ ואם לאו ש - ש"ירממלאין בה ] -אבן להכבידה[ אם ממלאין בה ואינה נופלת 

 – רש"י)שם( "כיון דהדקה ] גמרא שנושאתה[ סיס לאבןכשאר אבנים, ואין מטלטל את הקירויה, דשויא ב הרי היא - רש"יבה ]

 שקשרה יפה[ שויא דופן."

 

 , בשבת קמא

)שם קמב.( "ואמאי? תיהוי כלכלה בסיס לדבר האסור!...  גמרא האבן בידו, וכלכלה והאבן בתוכה."נוטל אדם את בנו ו משנה

נפחית דופנה או שוליה[ דאבן גופה נעשית דופן ש - רש"יאמר רב חייא בר אשי אמר רבא הכא בכלכלה פחותה עסקינן ]

 לכלכלה."

 סעיף ב' 
מדובר בסלסלה )כלכלה( שיש בה חור וכדי להשלים את החור שמים בה אבן. האבן נעשית חלק מהכלי ולכן מותר 

 לטלטל אותו ואינו נעשה בסיס לדבר האסור.
נה; וכן דלעת באבן, מותר לטלטלה שהרי נעשה כדופ"כלכלה שהיתה נקובה וסתמה  –)כבסעיף ג'( כרמב"ם שו"עוכ"פ 

הוא כמו הדלעת עצמה ששתולין בה אבן כדי להכבידה למלאת בה מים, אם הוא קשור יפה שאינו נופל מותר למלאת בה 
 שהוא בטל אגבה; ואם לאו, אסור."

 לא הידק את האבן כראוי אסור לטלטל כיוון שלא נעשה כדופן. אם – )ס"ק יב'( מג"א
  

                                                           
לכאורה קשה, הרי טלטול האבן של האבא ע"י התינוק הוא טלטול מהצד, וקיי"ל שטלטול מהצד מותר לצורך דבר המותר, ואם כן גם אם אין לבן  102

ריך את האבן כדי להרגיע את התינוק, חשיב כמטלטל מהצד לצורך שימוש צכיוון שהאב  - חזו"אגעגועים על אביו מותר לשאת את התינוק? 

 ל שאסור. ואע"פ שאין כאן היתר טלטול מהצד, מכל מקום קל יותר מטלטול בידיו ממש ומותר במקום חולי.במוקצה דקיי"
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 כלכלה ובה פירות ואבן –עיף ג' ס

 שם קמב, א

"ואמאי? תיהוי כלכלה בסיס לדבר האסור! אמר רבה בר  גמרא האבן בידו, וכלכלה והאבן בתוכה."נוטל אדם את בנו ו משנה

כדרבי אלעי  -בר חנה אמר רבי יוחנן: הכא בכלכלה מלאה פירות עסקינן. ולישדינהו לפירי, ונישדי לאבן, ונינקטינהו בידים! 

ם לארץ יטנפו.[ הכא פירות מבושלין ורכין מאד, כגון תאנים ותותים וענבים, שאם ישליכב - רש"יאמר רב: בפירות המיטנפין, ]

פירות מן האבן לתוך הכלכלה לצדדין, וישליך האבן לבדה העד שיסתלקו  - רש"יעורי! ]נולינערינהו  -בפירות המיטנפין  -נמי 

 בנעורתה.[ אמר רב חייא בר אשי אמר רבא: הכא בכלכלה פחותה עסקינן, דאבן גופה נעשית דופן לכלכלה."

 הראשונים נחלקו כיצד הגמרא פסקה.

גרסו את המילה 'אלא' בתירוץ האחרון של רבא חייא ולכן משמע שההיתר היחיד לטלטל  –רי"ף, רא"ש, ר"ן  .א
 .103הוא כאשר האבן היא חלק מדופן הכלכלה אך כשהאבן בתוך הכלכלה עם הפירות אסור לטלטל

 מטונפים.פסקו להלכה גם כאשר האבן נעשית דופן מותר, וגם כאשר נמצאת יחד עם פירות  –רמב"ם, טור  .ב

ם, יטול אותה כמו שהיא; "כלכלה מלאה פירות ואבן בתוכה, אם הם פירות רטובים, כגון: תאנים וענבי –פסק כרמב"ם שו"ע
מהם ולא יטלנה עמהם. והני שאם ינער הפירות מתוכה, יפסדו. אבל אם הם פירות שאינם נפסדים, ינערם וינער גם האבן ע

 "לכלכלהאינו צריך אלא לפירות או מילי כש
אם הפירות היו מונחים בסלסלה קטנה ואין זה טרחה צריך לקחת הפירות מתוך הכלכלה ולא  – '()ס"ק ט במשנ"

 לטלטלם.

 טלטול הכלכלה לצורך מקומו
ו שצריך אף במצב שאין פירות מטונפים, ולכו"ע אסור לטלטל, מותר לטלטל את הכלכלה לצורך מקומו )היינ -ב"י 

הכלכלה( כדין בסיס לדבר האסור והמותר ששרי לטלטל לצורך מקומו )כדלעיל סימן שי' סע' את המקום בו נמצאת 
 אבל אם היה צריך למקום הכלכלה, מטלטלה כמות שהיא."" וכפשו"ע ח'(
 

 בסיס לדבר האסורהתנאים ל –סעיף ד' 
 

 נעשה אסור. בסיס לדבר האסור היינו שהדבר שאתה מניח כעליון מבטל את הדבר התחתון ולכן גם הבסיס

 מניח ולא שוכח

 שבת קמב

 -במניח "אמר רב הונא אמר רב: לא שנו אלא בשוכח, אבל  גמרא.""האבן שעל פי החבית מטה על צדה והיא נופלת. משנה

 נעשה בסיס לדבר האסור."

 אך במניח אסור. וכ"פ שו"ע. 104ההיתר בהפלת האבן הוא בשוכח –רמב"ם 

 הגדרת מניח

 .כל השבתחשב שישהה שם אם  –ר"ת  .א

  .יהיה שם כל בין השמשותשעל דעת  –רש"י  .ב
מנער הכר והמעות "שכח אבן על פי חבית, או מעות על הכר, מטה חבית על צדה והאבן נופלת, ו – פסק כרש"י שו"ע

ה כמו שהיא עם האבן למקום נופלים; ואם היתה החבית בין החביות, בענין שאינו יכול להטות אותה במקומה, יכול להגבי
, אסור להטות ולנער. אחר להטותה שם כדי שיפול מעליה. ואם הניחם עליה מדעתו, על דעת שישארו שם בכניסת השבת
ת ולנער בשבת; ולא ויש אומרים דאפילו הניחם שם על דעת שישארו שם בכניסת השבת כדי שיטלם בשבת, מותר להטו

 אסרו אלא במניחם על דעת שישארו שם כל השבת.
  

                                                           
 ואפי' הם מטונפים. 103

הסברא שבשביל שאדם יעשה משהו למוקצה ע"י הבסיס הוא צריך לכוון שהדבר יונח שם להוות בסיס, אך אם שכח אז לא כיוון כלל לבסיס והדבר  104

 יון.התחתון לא בטל לעל
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 חשב כשוכחזמן ההנחה שי
 באיזה זמן האדם צריך להניח את החפץ על מנת שיחשב שוכח.

 ששכח עליו בין השמשות" –"לא שנו אלא בשוכח  –רש"י 

דייק מדבריו ומדברי הרמב"ם שרק כשהניח בער"ש מקרי מניח אך אם הניח קודם לכן )כגון ביום  –תרה"ד  .א
 חמישי( מקרי שוכח.

 בבין השמשות מקרי שוכח.אפי' הניח בערב שבת כל ששכח  –ב"י  .ב

אר שם בשבת ולהלכה משמע ממנו א במצב שלא היה בדעתו בפירוש שישיסוד המחלוקת הו – '()ס"ק יח במשנ"
 .שאפשר להקל כב"י

 

 שדבר האיסור ישב על האיסור בכוונה ולא באקראי

יש מי שסובר שאם הניח חפצים באקראי לא מקרי בסיס לדבר האסור )כמו שמניחים במגירה חפצים  –תרה"ד  .א
את סברה זו הואיל וידוע שהחפץ יהא מונח שם בשבת ולא הורידו משם ולכן  ודחהאחד על השני מחוסר מקום( 

 מקצה ממנו דעתו ונעשה בסיס.

 .105בכונה ושלא באקראי נעשה בסיס פסק כדעה שרק כאשר האיסור יישב עליו – '()ס"ק ו מג"א .ב
)שכוונתו וודאי  פסק שאפשר להקל בשעת הצורך כמג"א, ושלכו"ע המגירה עצמה נעשית בסיס – '()ס"ק יח במשנ"

 .שהמוקצה יהיה בתיבה וזה לא באקראי(
 פסק כתרה"ד. – '()ס"ק א ט"ז

 
מוריד את המנורה, המפה לא נעשית בסיס לפי פסקו הביא דין שיש מנורה על שולחן שבת והגוי  – '()ס"ק יח במשנ"

ומותר להיודי להורידה כיוון שאין כוונתו לשים את המנורה דווקא על המפה אלא פשוט אין לו מקום להניח על 
 השולחן עצמו לכן לא נעשית המפה בסיס כיוון שהונח שם באקראי.

 

 106שההיתר ישמש את האיסור

 שבת מט, א

 אותן. כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי והן נופלות" "טומנין בגיזי צמר ואין מטלטלין

 "107לא איכפת לן, דלא נעשית בסיס להן, שאין עשוי אלא לכסות קדרה -ואף על גב שהן עליה " –רש"י 
וב"י שכוונת רש"י היא, שהגיזים משמשים לקדירה כדי לשמור על חומה ולא הקדרה בשביל הגיזים הר"ן  והסביר

 להפיל אותם אע"פ שהניח בכוונה.ו לטלטל את ההיתר )המכסה( ולכן יכול ודבר כזה לא מקרי בסיס
שאם אדם שם אבנים על דפי נייר כדי שלא יעופו מותר לטלטל  – )פרק כ', נב(וכ"פ שש"כ , (, ס"ק ט'')רנט במשנ"וכ"פ 

 .108את הדפים
 

 שיונח ע"י הבעלים או לטובתו
 נעשה בסיס, דאין אדם אוסר על של חברו שלא מדעתו. אם אדם הניח מוקצה על דבר של חברו לא –אור זרוע 

 "אם אדם הניח דבר מוקצה על של חברו לא אמרינן דנעשה בסיס לדבר האסור דאין אדם אוסר של חברו שלא – רמ"אוכ"פ 
 מדעתו"
 נעשה בסיס. –אם המניח הניח לטובת חברו ומין הסתם נח לחברו  – '()ס"ק כז במשנ"
 כתב דבקטן אפי' מבני ביתו יש להקל )כיוון שאין לו מחשבה( שש"כמניחה נעשה בסיס. ובהסיק דאם אשתו  –חזו"ע 

  

                                                           
קראי ראייתו היא מהגמרא 'מטלטלין כנונא אגב קיטמא )דין זה מובא בסימן שי' סעיף ח'(  האפר לא נעשה בסיס לחתיכות העץ משום שיש פה הנחה בא 105

 )אין כוונה ללקיחת חתיכות העץ רק לאפר(.
 דין זה מובא גם בסימן רנט' סעיף א'. 106

 ף מט', שם אוסר להזיז מוכין מוקצים צ"ע על שיטת רש"י. בסימן רנט' הובא רש"י מד 107

 .כמובן שאת האבן אסור כיוון שהיא מוקצה מחמת גופו כל ההיתר הוא לטלטל את דבר ההיתר 108
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 טלטול לצורך מקומו -סעיף ה'

  , בשבת קמב

"אמר רב חייא בר אשי אמר רב לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי 

ל כר, לשכב עליו, הלכך בניעור סגיא, ש - רש"ימנערה ואינו מטלטלה בעודן עליה( אלא לצורך גופו )ד - רש"ייוחנן לא שנו )

 ."אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליוושדי ליה באתרייהו( 

החבית והכר ולא הספיק  "הא דלא שרי אלא להטות ולנער, דוקא בצריך לגוף החבית והכר; אבל אם צריך למקום – שו"ע
 סי' ש"י(" הטיה והניעור, יכול לטלטלם עם האבן ועם המעות שעליהם לפנות מקומם. )וכן הוא לקמןלו ה

ההיתר הוא משום שצריך למקום החבית ואם ינער במקום את החבית או הכר יישאר במקום עדיין המוקצה ואז מה 
 עשה בכך.

 שכח מעות בבגדו

ואסור לומר  תיר כיסו שייפול לארץ,י –ם כתבי הקודש סו, אפילו אם יש בו גהשוכח מעות בכי – רבינו ירוחם .א
 לגוי לשמור את הכיס.

אם נזכר בכך בהיותו ברה"י, רשאי ללכת למקום המוצנע ולהתיר שם את הכיס, אך במקום שאין עירוב  –אגודה  .ב
 .מר לגוי לשמור על כיסו, ואם הביאו אין לחושאסור, אלא יניחו שם, ומותר לו –
להצניעו,  "מי ששכח כיסו עליו בשבת אם הוא בביתו יכול לילך עמו לחדר להתיר חגורו וליפול שם –)רסו, יב(  פסק כאגודה רמ"א

 ש."ודי לשומרו ואם מביאו אין לחוואם הוא בשוק אסור להביאו לביתו רק מתיר חגורו בשוק והוא נופל, ואומר לאינו יה
 

 בסיס לדבר האסור והמותר –סימן שט, סעיף ח' 

 א ,שבת מז

 - רש"י"אמר רבא: כי הוינן בי רב נחמן הוה מטלטלינן כנונא אגב קיטמא ואף על גב דאיכא עליה שברי עצים. מיתיבי: ושוין )

 אסור לטלטל! אמר אביי: בגלילא שנו."ש -ר' יהודה ור' שמעון שנחלקו בנר ישן( שאם יש בה שברי פתילה 

 ברי פתילה שאסור לטלטל. אביי משיב שזה במקום מיוחד. ש –משמע שמותר לטלטלה . קושיה מדין  –דין המחתה 

, שברי עצים מוקצה. המחתה היא בסיס לדבר האסור והמותר  109האפר הוא היתר –רש"י, תשובת הרא"ש  .א
כשצריך לגוף המחתה ינער את המוקצה אך אם צריך לאפר א"א לנער כיוון שהאפר ושברי העצים מעורבים ולכן 

 יכול לטלטל את המחתה.

 .110שהדבר המותר חשוב מהדבר האסורבתנאי מותר לטלטל בסיס לדבר האסור והמותר  –טור  .ב

אפי' שהאפר וגם השברי עצים אינם ראוים לטלטול כלל, התירו להשתמש במחתה  –רמב"ן, רי"ף ע"פ ר"ן  .ג
 משום דהמחתה עצמה ראויה לשימוש והאפר והעצים בטלים לכלי עצמו.

 הוא משום גרף של רעי. –א כתב שהיתר טלטול הכנונ –רמב"ם  .ד
תה שיש עליה "כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר, מותר לטלטלו, כגון: מח –פסק כטור וכתשובת הרא"ש  שו"ע

רים בטלטול, מותר לטלטל מבעוד יום אפר שמותר לטלטלו לכסות בו רוק, או צואה ויש עליה גם כן שברי עצים שהם אסו
מותר, בטל אצלו ואסור הותר חשוב מדבר האסור; אבל אם דבר האסור חשוב יותר מדבר מחתה כמו שהיא; וכגון שדבר המ

חתה, או אם צריך למקום לטלטלו. וטעם היתר טלטול זה משום דלא אפשר למינקט קיטמא לחודיה אפילו אי שדי ליה מהמ
א, אלא ינער האפר ושברי שהי המחתה, )כמו שנתבאר לעיל סי' ש"ט(; ואם אינו צריך אלא לגוף המחתה, לא יטלטלנה כמו

 שם תשובת הרא"ש(."בהגה: וכן אם יוכל לנער האיסור לחוד, ינערנו ולא יטלטלנו עם ההיתר. )ב"י העצים במקומם ויטול המחתה. 
ור והמותר מותר לטלטל רק אם הדבר המותר יותר חשוב. ב. אם אפשר לנער א. דבר האס  -תנאים  2דהיינו שצריך 

 בלי לטלטל שינער.
 אם יש הפסד בניעור לא צריך לנער )כדין פירות המיטנפים(. – ו'(ל)ס"ק ב משנ"
 אם האיסור וההיתר שווים בחשיבותם לאדם אסור לטלטל. – '(ס"ק לג)ב משנ"

 כיצד מגדירים את חשיבות דבר המותר
 האיסור.מגדירים את חשיבות הדבר ע"פ האדם עצמו אפי' לכו"ע חשוב יותר דבר  – '(ס"ק לג)ב משנ"

. לכן אם נמצא לחם על שולחן הגדרת חשיבות הדבר היא באותה שעה ולא ע"פ חשיבות ערכית –)פ"כ, הערה רג'(שש"כ 
 שבת וארנק עם כסף ובאותה שעה יותר חשוב לו אכילת הלחם חשיב בסיס לדבר האסור והמותר ששרי לטלטל.

 
                                                           

 כיוון שחזי להשתמש בו לכיסי רוק או צואה. 109

 כי אם הדבר האסור חשוב יותר אז הדבר המותר בטל לו וחשיב בסיס לדבר האסור. 110



 

76 

 

 האם מותר לשים על בסיס לדבר האסור דבר היתר
ה שהניח אצלו זה לא מיירי אלא שהיה ההיתר עם האיסור מבעוד יום; אבל אם היה האיסור עליו לבד, לא מהני מ"וכל  – רמ"א

 ההיתר בשבת
כל ההיתר לטלטל בסיס לדבר המותר והאסור הוא כשלא היה מיגו דאיתקצאי, אך אם היה אסור לשים דבר היתר 

 ולטלטל. דין זה פשוט שגם לשיטת שו"ע.
כגון שהמוקצה הונח בשבת על בסיס, מותר לשים דבר היתר  –כשלא היה מיגו דאיתקצאי  – '(לז)ס"ק ב משנ"

 ולטלטלם ביחד משום שאין מוקצה לחצי שבת.

 תיבה –סעיף ט' 
 .שו"ע פ"וכתיבה שיש בה אוכלין ומעות אם המעות אינם עיקר מותר לאלאל התיבה.  –הגה"מ 

אם מדובר במגירה נשלפת כאשר יש בה מוקצה נעשית כבסיס לשולחן ואסור לטלטל השולחן.  – '(א)ס"ק ל במשנ"
. הדרך להניח במגירה דברי היתר ובטעות הניח 2. יש על השולחן דבר החשוב יותר מהמוקצה שבמגירה. 1 –אא"כ 

 תר.שם מוקצה ואז המגירה נחשבת כלי שמלאכתו להיתר ועל ידנה נעשה השולחן בסיס לאסור ולמו
 

 האם יש בסיס לדבר האסור באוכלין –' סימן שיא' סעיף ט

 , אשבת קכג

. רבי אסור לטלטלה -. ואם לאו מותר לטלטלה -"תנו רבנן: פגה שטמנה בתבן, וחררה שטמנה בגחלים, אם מגולה מקצתה  

 אלעזר בן תדאי."נחמן: הלכה כרבי אלעזר בן תדאי אומר: תוחבין בכוש או בכרכר והן מנערות מאיליהם. אמר רב 

המציאות היא שאדם לקח תאנה שלא הבשילה ומניח אותה בתבן שהוא מוקצה על מנת שתבשיל שם והלכה כרבי 
 כיוון שטלטול מין הצד לצורך דבר המותר, מותר. –אלעזר 

 הראשונים נחלקו מדוע הפגה/החררה לא נעשות בסיס לדבר האסור?

 סור ובשוכח מותר, כאן מיירי בשוכח.כדין כל בסיס לדבר האסור שבמניח א –תוס'  .א

הביא כתירוץ ראשון את שיטת התוס', וכתב באי נמי שאפי' בהניח את הפגה כיוון שתכנן לשים אותם  –רא"ש  .ב
 שם רק לזמן מועט עד שיתבשלו לא נעשה בסיס.

הכריע שכיוון שכל הפוסקים לא כתבו דין זה ולא חילקו בין שוכח למניח סברי כמו הרא"ש, וכיוון דמוקצה  –ב"י 
 דרבנן נקטינן להקל.

ם והקש ננער מאליו. הגה: "הפירות הטמונין בתבן או בקש המוקצים, יכול לתחוב בהם מחט או כוש ונוטל –וכ"פ שו"ע 
 עיף ל"ח."ואם טמונים בחול ובעפר, ע"ל סימן ש"ח ס

 )ע"פ כלבו(. "דאין באוכלין משום בסיס" –בסעיף ח' הביא כלל  – רמ"א
כתב דגם לרמ"א אין הכוונה שאין בסיס לדבר האסור תמיד באוכלין, אלא מייקי במציאות שהאפר  – '()ס"ק כגמג"א 

 משמש לאוכל ואז לא נעשה בסיס )כדין הטמנה בגיזי צמר(.
 

 :כללי בסיס לדבר האסור לסיכום

 .)שו"ע כרמב"ם ע"פ הגמרא( שיהיה מניח ולא שוכח .1

 .)שו"ע פסק כרש"י( מניח על דעת שיהיה שם כל בין השמשות .2

 )יש להקל בעת הצורך ע"פ משנ"ב כדעת ב"י, ט"ז אוסר כתרה"ד( אם שכח בבין השמשות נקרא שוכח. .3

 .)משנ"ב וב"י ע"פ קנט'( שהדבר האסור ישמש לדבר המותר ולא להיפך .4

 )רמ"א ע"פ או"ז( ידי הבעלים או לטובתו.שיונח על  .5

 אם חשוב יותר, וגם בזה עדיף לנער. )פסיקת שו"ע כטור(מותר בטלטול  –בסיס לדבר האסור והמותר  .6

 )רמ"א סימן שי סעיף ז'(מוקצה שהונח על החלק הטפל של הכלי עיקר הכלי לא נעשה בסיס לדבר האסור  .7

 בסיס לדבר האסור מותר לטלטלו לצורך מקומו. .8
 

דבר היתר נחלקו אם נעשה בסיס לדבר האסור, אך לכו"ע מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור שנמצא על  –שש"כ 
 לצורך גופו ומקומו כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור. )כלומר הבסיס נעשה כאותה חומרת מוקצה של האיסור(
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 דיני מוקצה נוספים –סימן שי' 

 מחלוקת ר"ש ור' יהודה –סעיף ב' 

 מוקצה מחמת איסור
 ר' יהודה אסר כל נר, ר"ש אסר רק נר גדול. –נר 

 יש מיגו דאיתקצאי בכל דבר שמסיח דעתו ממנו. –ר' יהודה 
צריך מוקצה שדחאו בידיים + אינו ראוי ורק נר גדול אינו ראוי אך נר קטן אדם יושב ומצפה אימתי  –ר' שמעון 

 יתכבה וישתמש בו.
 גם ר' שמעון מודה שכל  אלו הם מוקצה מחמת איסור. –אכתו לאיסור בסיס לדבר האסור, כלי שמל

 מוקצה מחמת גופו

 שבת מד, ב

, ואין נמדדת עמה, ואין מצלת עמה באהל המת, ואין גוררין אין חבור לה -"מתיב רבי אליעזר: מוכני שלה, בזמן שהיא נשמטת 

היא רבי שמעון היא, ה -על גב דהוו עליה בין השמשות!  ףשריא, א -אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. הא אין עליה מעות 

 דלית ליה מוקצה."

כלומר מוקצה שלא חזי להשתמש בו  –מכך שהגמרא מעמידה את ה'מוכני' כר"ש משמע שיש לו מוקצה מחמת גופו 
 כלל כגון אבנים.

 מוקצה מחמת חסרון כיס

 שבת קנז, א

 , דתנן כל הכלים ניטלין בשבת, חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרישה."מודהמוקצה מחמת חסרון כיס אפילו רבי שמעון אבל "

 חיטים שזרעם בקרקע, וביצים שתחת התרנגולת

 שבת מה , א

"בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן: חטים שזרען בקרקע, וביצים שתחת תרנגולת מהו? כי לית ליה לרבי שמעון מוקצה היכא 

ים אית ליה מוקצה, או דילמא לא שנא? אמר ליה אין מוקצה לרבי שמעון אלא שמן שבנר דלא דחייה בידים, היכא דדחייה ביד

אמר רב יהודה אמר שמואל אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות  בשעה שהוא דולק, הואיל והוקצה למצותו הוקצה לאיסורו

 וצימוקים בלבד."

 "דאיכא תרתי דדחינהו בידיים, ולא חזי"  -רש"י 
 תנאים על מנת לעשות דבר מוקצה. 2סביר שלשיטת ר"ש צריך כלומר רש"י מ

 ירחיק אותם ע"י מעשה. –. שאדם ידחה בידיים 1
 לא ראויים לשום שימוש. –. שיהיו דברים שלא ראויים 2
 

אמנם דחה בידיים כי עשה מעשה שזרע אותם, אך כל עוד לא הושרשו באדמה הם עוד ראויים  –חיטים שזרען 
 שו"עוכ"פ לר"ש. ועל אותה דרך ביצי תרנגולת. לאכילה ולכו מותר

 

 דין מחובר

 ביצה כד, א

 אם יש מאותו המין במחובר אסור." "אמר רב פפא הלכתא: נכרי שהביא דורון לישראל ביו"ט,

 דין זה נאמר גם לשיטת ר"ש ונחלקו בטעם הדין.

 כיוון שלא קטף אותם היהודי בשבת כאילו הקצה אותם מדעתו. –רש"י  .א

 כיוון שמחובר ואסור בתלישה ליהודי אסור שכן גם ר"ש מודה במוקצה מחמת איסור שדחאו בידיים. –רז"ה  .ב
 הוסיף דלפי טעמים אלו גם דבר המחוסר צידה אסור לפי ר"ש. – ב"י

מדים לסחורה, מותר "אין שום אוכל תלוש הראוי לאכילה מוקצה לשבת; דתמרים ושקדים ושאר פירות העו – שו"עוכ"פ 
ותר לטלטלן. וכן תמרים לאכול מהם בשבת. ואפילו חטים שזרעם בקרקע ועדיין לא השרישו, וביצים שתחת התרנגולת, מ

שולן. אבל גרוגרות וצמוקים לאכול מהם קודם בי הלקוטים קודם בישולן וכונסין אותם בסלים והם מתבשלים מאליהן, מותר
יון שיודע שיסריחו הסיח שמניחים אותם במוקצה לייבשן, אסורין בשבת משום מוקצה, שהן מסריחות קודם שיתייבשו, דכ

 "וכיון דאיכא תרתי; דחינהו בידים, ולא חזו, הוי מוקצהדעתו מהם 
 מוקצה משום שדעתו של אדם לאכול מהם אם יצטרך.פירות העומדים לסחורה אינם  – '()ס"ק ד במשנ"
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האיסור הוא רק בגרוגרות וצימוקים אבל שאר פירות מותרים שראויים לאכילה אף לפני שתייבשו  – '()ס"ק ט במשנ"
 לגמרי.

 

 הכנה אצל גוי

 "אין הכן לגוי." – ירושלמי

מותרים)אע"פ שיכול להיות שעברו הכנה מסוימת(, אין הכנה אצל גוי, לכן סתם פירות שנמצאים אצל הגוי – כלבו
 אך אם הפירות זקוקים להכנה וודאי כגון גרוגרות וצימוקים אסורים גם אצל הגוי.

 "יש אומרים דאין הכנה שייך בשל אינו יהודי, ואפילו גרוגרות וצמוקים שבידו מותרים. – רמ"א
קשה על רמ"א דהרי מפורש שבגרגרות וצימוקים אסור גם אצל הגוי?! ותירץ שהרמ"א מיירי   – '()ס"ק יג במשנ"

בגרגרות וצימוקים 'דחזו ולא חזו' כלומר שהגיעו למצב שיש כאלה שכבר אוכלים אותם ובהם מותר כי אין הכנה 
 לגוי.

 מטעם זה, גוי שהדליק נר בשביל עצמו מותר לישראל לטלטלו לאחר שכבה. –  באה"ל
 

 אין מוקצה לחצי שבת –סעיף ג' 

 ביצה כו, ב

בת, אם הוקצה בחציו מי הוי משום חצי ש  - רש"י"בעי מיניה הלל מרבא: יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת? )

חי, א אחזי! לא צריכא, דאחזי והדר אדל -חזי אי דלא אחזי א -מוקצה לכולי שבת, אם לא( היכי דמי, אי דאחזי בין השמשות 

מוקצה. איתיביה: ושוין שאם נולד ומומו עמו שזה מן המוכן. ואמאי? נימא: האי בכור מעיקרא  אמר ליה: יש -והדר אחזי, מאי? 

שתרי ליה! אמר אביי ואיתימא רב ספרא: כגון דיתבי דייני א -דחי ליה, אחזייה לחכם א -הוה חזי אגב אמיה, אתיליד ליה 

יה: אין מוקצה לחצי שבת. את הרחם ראו את מומו, דלא הוקצה כלל(. איכא דאמרי, אמר לכשנולד, וכפוטרו  - רש"יהתם. )

אדחי ליה,  -לימא מסייע ליה: ושוין שאם נולד ומומו עמו שזה מן המוכן. והא בכור מעיקרא הוה חזי אגב אמיה, אתיליד ליה 

 י התם."שתרי ליה. אמר אביי ואיתימא רב ספרא: כגון דיתבי דיינא -אחזייה לחכם 

 לעניין שימוש במוקצה בלבד, אך לעניין טלטול פשוט שאין מוקצה לחצי שבת.כתב שכל הדיון בגמרא  –רא"ש 
משמע שכאשר  "כופין את הסל לפני האפרוחין שיעלו וירדו!... והתניא אסור לטלטלו! בעודן עליו."שבת )מג.(  - ראיה

 האפרוחים לא על הסל מותר לטלטלו.

 . 111בין בטלטול בין באכילה כיוון שמדובר באיסור דרבנן. וכ"פ גם הרשב"א וסיים הרא"ש להקל
ירע בו דבר שנתקלקל א"בין באיסור אכילה בין באיסור טלטול כל דבר שהיה ראוי בין השמשות, אם  –פסק כרא"ש שו"ע

 וקצה בין השמשות, אסור כל היום."בו ביום וחזר ונתקן בו ביום, חזר להיתרו; אבל דבר שה
 בר שלא היה מוכן מבעו"י הוי מוקצה, משום שנאמר "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו."ד - משנ"ב

 

 טלטול סכין של מילה
 בסימן שלז' נחלקו האחרונים לגבי טלטול של סכין של מילה בחזרה לביתו האם הותר או לא?

כתב דמותר להחזיר סכין של מילה בשבת לביתו כיוון שאין מוקצה לחצי שבת וכיוון שהותר לשימוש  – מהרש"ל .א
 במילה הותר להחזירו.

אסור להחזיר סכין של מילה שגם בביהש"מ היה מוקצה מחמת חסרון כיס רק התירו בשביל המצווה  –ט"ז  .ב
 להשתמש בו, ולכן מייד בסיום המילה יצניענו.

 כין בידי המוהל יכול לתת אותה לאדם אחר שיחזיר אותה.כל עוד הס –מג"א  .ג
הכריע שבדיעבד אפשר לסמוך על דעת המקלים שמתירים טלטול )כאשר שיש חשש גניבה( אך  – )ס"ק טו'( במשנ"

 לכתחילה כמג"א. 
  

                                                           
 סימן רעט' סעיף ה' 111
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 מוקצה בטעות –סעיף ד' 

 ו, בביצה כ

 112מותר." –"אמר רב כהנא: מוקצה שיבש, ואין הבעלים מכירין בו 

 משמע שגם מוקצה שהוקצה בטעות בלי ידיעת האדם אסור. – בירושלמי
הם ראויים לאכילה, ו"גרוגרות וצימוקים שהיו מוקצים, וכשהגיע בין השמשות כבר נתייבשו  –פסק כהבנת הבבלי  שו"ע

 ."בשים, מותריאף על פי שלא ידעו הבעלים באותה שעה שנתייבשו ואחר כך נודע להם שבין השמשות כבר היו 
 

 חזו ולא חזו –סעיף ה' 

  , בכוביצה 

לא יאכל  -"תא שמע: היה אוכל בענבים והותיר, והעלן לגג לעשות מהן צמוקין, בתאנים והותיר והעלן לגג לעשות מהן גרוגרות 

ה הזמנה? מה ליל -מהן עד שיזמין מבעוד יום. וכן אתה מוצא באפרסקין, ובחבושין, ובשאר כל מיני פירות. היכי דמי? אי דחזו 

גלי  -ו מאי הוי?... לא צריכא דאחזו ולא אחזו, דאיכא אינשי דאכלי ואיכא אינשי דלא אכלי. אזמין כי אזמין לה -אי דלא חזו 

 לא גלי דעתיה." -דעתיה, לא אזמין 

הינה מציאות שיש בנ"א שאוכלים כך ויש בנ"א שלא. הגמרא מחדשת שיש אפשרות  –המציאות של חזו ולא חזו 
 .113ן דברים שיש להם פוטנציאל להיות ראויים וכך להפוך אותם למותריםלהזמי

 פסק דהזמנה מועילה רק בדבר הראוי אך דבר שלא ראוי לשום שימוש אין מועילה בו הזמנה. –אורחות חיים 
נפיק ליה מתורת ה, אי אזמניה, "גרוגרות וצמוקים דחזו ולא חזו, דאיכא אינשי דאכלי ליה ואיכא דלא אכלי לי – שו"עוכ"פ 

 מוקצה; ואי לא, לא. אבל אם אינם ראויים והזמינם, הזמנה לאו מלתא היא."

 גמרו בידי אדם

שכל מה שכתב שו"ע שהזמנה לא מועילה בדברים דלא חזו  )והכלבו( שם האחרוניםבהביא  – )ס"ק יט'( במשנ" .א
היינו רק בדברים שגמרם בידי שמיים )כגון גרוגרות וצימוקים שנעשים ע"י השמש( אך דברים שגמרם בידי אדם 
)כגון הכנת משקה מתמרים ששופכים עליהם מים( מותרת כיוון שהאדם לא מסיח דעתו מדברים שנגמרים על 

 .114ידו

אולם גם הוא מסכים על העקרון שגמרו בידי  115תינת מים ע"ג התמרים לא חשיב גמרו בידי אדםכתב שנ –ב"י  .ב
 אדם אין זה מוקצה.

 

 ביטול כלי מהיכנו –סעיף ו' 

 מג, א –, ב שבת מב

יה כלי שלא תשבר. אמר רבה: אבל כופה על -"אמר רב חסדא: אף על פי שאמרו אין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה  

קסבר: תרנגולת עשויה להטיל ביצתה באשפה, ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום מדרון, והצלה  –מאי טעמיה דרב חסדא 

 שום דקא מבטל כלי מהיכנו... מ - : היינו טעמא דרב חסדארב יוסף אמר לא התירו... -התירו, והצלה שאינה מצויה  -מצויה 

ן עליה כלי בשביל שלא תשבר. קסבר: אין כך אין כופי -אמר רבי יצחק: כשם שאין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה 

 כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת."

כיוון שמבטל כלי מהיכנו על ידי כך  –כלי מתחת הראשונים פסקו כרב חסדא שמותר לכסות ביצה אך אסור לשים 
הוסבר ברמב"ם שע"י ששם הכלי תחת הביצה הביצה שהיא מוקצה נמצאת עליה ואסור להזיז את הכלי כדין בסיס  –

 לדבר האסור וכיוון שלא יכול להשתמש בכלי דומה לסותר וזהו ביטול כלי מהיכנו.
 חבה(לגבי נגיעה במוקצה עיין בהקדמה )הובא שם בהר

בטלטול ונמצא מבטל כלי  "כל דבר שאסור לטלטלו, אסור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו, מפני שאוסר הכלי – שו"ע
 מהיכנו; אבל מותר לכפות עליו כלי, ובלבד שלא יגע בו."

                                                           
עצמו מסביר שאין  הפמ"ג. ברם, הגרש"זכתב שזה מוקצה בטעות ואינו מוקצה, וכ"כ ד(  משב"ז, בפמ"ג)הו"ד  הלבושנחלקו האחרונים בטעם הדין.  112

 כאן מוקצה כלל הואיל וכל הקצאתו מלכתחילה היא בטעות.
 הכריע ע"י הזמנתו של הדבר בפה.בד"כ מוקצה הינו דבר אובייקטיבי שמוגדר ע"י חז"ל כאשר הדבר לא מוכרע אדם יכול ל 113

 דין זה מובא גם בהוו"א לקולא בדין אמירה לנכרי שדברים שגמרם בידי אדם יותר קלים אפי' אם הנכרי עשאם בשביל הישראל ועיין סימן שכה'. 114

 כיוון שאין לאדם יכולת להוציא את המוקצה מהקצאתו בבין השמשות. 115
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 ביטול כלי מהכנו לזמן מועט

 מותר לבטל כלי באופן זמני. –הגהות אשר"י  .א

 וכ"פ משנ"ב. מועט. אסור לבטל כלי גם לזמן –רשב"א  .ב
 ע"פ הרשב"א הזה נראה דאסור לתת קליפות מלוכלכות של פירות / פיצוחים לתוך כלי וכיצד עושים זאת?

כתב שהטור התיר לבטל כלי מהיכנו כדי שלא ייטנף ביתו. ואע"פ שלא נפסק להלכה שרי לסמוך עליו בשעת  –שש"כ 
 .116דבר שחשוב יותר מהקליפות וכך לא גורם לביטול הכלי הצורך. והרוצה לצאת י"ח כל השיטות יניח בתוך הכלי

 

 מיטה שייחדה למעות –סעיף ז' 
 דין המיטה כאן היא כבסיס לדבר האסור שכיוון ששם עליה מעות נעשית כבסיס למעות. דין זה יתבאר לקמן בהרחבה

 , במד –,א שבת מד

. לא מותר לטלטלה -, לא הניח עליה מעות אסור לטלטלה -"אמר רב יהודה אמר רב: מטה שיחדה למעות, הניח עליה מעות  

 ותר לטלטלה, והוא שלא היו עליה בין השמשות."מ -סור לטלטלה, אין עליה מעות א -יחדה למעות, יש עליה מעות 

לה מה קורה במקרה שייחדה, היו עליה מעות והוריד כשיש מעות בפועל על המיטה כו"ע מודו שהיא מוקצה, השא
 לפני ביה"ש.

. אין הלכה כרב אפי' אם ייחדה מותר לטלטלה 117כל עוד אין מעות על מיטה –רי"ף, רמב"ם ע"פ הבנת ב"י  .א
 כיוון שקיימ"ל כר"ש ולא מספיק ייחוד על מנת להקצות.

עות אסור לטלטלה. גם ר"ש מודה בדין זה הלכה כרב מיטה שייחדה למעות אפי' אם אין עליה כרגע מ –ר"ת  .ב
 ודינו ככלי שמלאכתו לאיסור. –כיוון שאדם מקפיד על המיטה ומייחד לה מקום 

 אם עשה מעשה שמוכיח שביטל את המיטה מייחודה מותר. –הגה"מ  .ג

דמגו "מטה שיש עליה מעות, או אפילו אין עליה עתה והיה עליה בין השמשות, אסור לטלטלה  –פסק כרי"ף  שו"ע
והוא הדין לכל דבר היתר  .118דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא. הגה: ואפילו לצורך גופו או לצורך מקומו

שמונח עליו איסור, אבל אם אין עליה עתה מעות וגם לא היה עליה בין השמשות, מותר לטלטלה אפילו יחדה למעות והניחם 
 ת.עליה מבעוד יום, כיון שסילקן קודם בין השמשו

ן אסור הגה: ויש אוסרין בייחד לכך והניח בהם אף על פי שסילקן מבעוד יום )טור בשם ר"ת(; ולכ –פסק כר"ת והגה"מ  רמ"א
ד, וכן לטלטל כיס של מעות אף על פי שהוציא המעות ממנו מבעוד יום, אלא אם כן עשה בו מעשה שפתחו מלמטה וסלקו מן היחו

 גופו או לצורך מקומו, מותר."נוהגין. )הגה"מ פכ"ה(  מיהו לצורך 
 לשיטת הרמ"א המעות הם מוקצה מחמת גופו, ולכן מותר לטלטלם לצורך גופו או מקומו אפי' במצב שייחדן.

 .אסור לטלטל את המעות לצורך גופו כיוון דהם מוקצה מחמת חסרון כיס –)ס"ק ה'( מג"א

 אינו מוקצה מחמת חסרון כיס ומותר. –אם אינו מקפיד להניח שם גם דברים אחרים  –)ס"ק כה'( ב משנ"
שוכח הותר בטלטול מהצד כל הדין כאן הוא בהניח בכוונה את המעות על המיטה או בארנק דאילו ב –'(ק ו)ס" ט"ז

 שינער הכר.

 

 כיס שיש בו מעות
הכלי דין זה מדובר כאשר יש בסיס לדבר האסור אך הבסיס נמצא על החלק הטפל של הכלי ופסק בזה הרמ"א שאין 

 נעשה מוקצה )סו"ס שט(
הכיס בטל "וכן בכיס התפור בבגד, הואיל ועיקר הבגד עומד ללבוש, אם הוציא המעות משם, מותר ללבוש הבגד, ד – רמ"אוכ"פ 

הבגד;  אצלו; אבל אם שכח בו מעות, מותר לטלטל הבגד, דלא אמרינן דכל הבגד נעשה בסיס למעות הואיל ואין המעות על עיקר
 ובשו בשבת, דחיישינן שמא יצא בו, כדלעיל סימן ש"א סל"ג."אבל אין לל

, ההיתר הוא מצד זה שהמעות נמצאות 119מדובר בכיס שתפור רק מחלקו העליון לגוף הבגד אך משאר חלקיו משוחרר
 על חלק טפל של הכלי ומותר בטלטול, אולם אסור ללבוש מחשש שמא יצא לרה"ר ויטלטל.

 לנער את המעות מהבגד ולא לטלטלו. לכתחילה יש –'( כט)ס"ק ב משנ"
 

                                                           
 זה ביטול כלי כיוון שזהו שימוש השקית זבל. לגבי זריקת זבל לפח אשפה פשיטא שאין 116

  שלא היו שם ביהשמ"ש, כי אם היו שם אז היה מיגו דאיתקצאי. 117

 מכיוון שדין המיטה כדין המוקצה שעליה, והמעות מוקצה מחמת גופן. 118

 דומה לכיס שיש כיום במכנסיים. –ע"פ מג"א ומשנ"ב  119
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 שולחן עם מגירה שיש בה מוקצה
מדין כיס נלמד שמגירה שיש בשולחן ויש בתוכה מעות אסור לטלטל השולחן אא"כ יש עליו דבר  – )ס"ק ז'( מג"א

 המותר. 
לשולחן ואין פסק שאם המגירה שלא ניתנת להוצאה מהשולחן מותר כיוון שהמגירה בטלה  –'( לא)ס"ק ב משנ"וב

השולחן נעשה בסיס למגירה. אולם אם יש מגירה שיכולה להתפרק מהשולחן אסור כיוון שכל דבר עומד בפני עצמו 
 וגם השולחן נעשה בסיס למגירה ואם אין שם דברים המותרים אסור.

 דאין הבדל בין אוכלין לכלים כלל כמו שהסביר מג"א. '(כט)ס"ק  במשנ"להלכה פוסק 
 

 טלטול המת -סימן שיא'

 טלטול מפני הדליקה –סעיף א' 

  , בשבת מג

.והיינו טעמא .."כתנאי: אין מצילין את המת מפני הדליקה. אמר רבי יהודה בן לקיש: שמעתי שמצילין את המת מפני הדליקה

רב אסי אמר  תי לכבויי. אמר רבי יהודה בן שילא אמרא -דרבי יהודה בן לקיש: דמתוך שאדם בהול על מתו, אי לא שרית ליה 

 רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה בן לקיש במת."

 לכו"ע טלטול מין הצד שמיה טלטול. 
בראשונים נחלקו . 120טלטול המת מהדלקה הותר משום דאדם בהול על מתו ואם לא תתיר לו יעבור על איסור כיבוי

 מה הטלטול שהתיר ר"י בן לקיש במת?

 טלטלול רגיל אסור. הותר רק טלטול מין הצד, אך–רי"ף, ר' יונה  .א

ישים כיכר או תינוק על  –לפי הרמב"ם , מותר אף בטלטול גמור, אך צריך למעט בטלטול לכן –רמב"ם, רא"ש  .ב
מעביר את המת למיטה אחרת ומטלטל )המיטה  –המת ויטלטל )מטלטל את דבר ההיתר אגב המת( לרא"ש 

 .ול גמורכשאין אפשרות אחרת יטלטל טלט השנייה אינה בסיס לדבר האסור(

טלו על ידיהם; "מת שמוטל במקום שירא עליו מפני הדליקה, אם יש ככר או תינוק מטל –פסק כרמב"ם וסיעתו  שו"ע
לטול מן הצד; ואם אין לו לא ואם אין לו ככר או תינוק, אם יש לו שתי מטות מטלטלו על ידי שיהפכנו ממטה למטה דהוי ט

 זה ולא זה, מטלטלו טלטול גמור, וכל זה באותו רשות." 

 הוצאת המת מחוץ לרשות
 שונו של השו"ע 'וכל זה באותה הרשות' ונחלקו האחרונים האם לרשות אחרת שו"ע אוסר להוציא מת.ל

 .121שו"ע אסר לטלטל מחוץ לרשות, אלא ההיתר הוא רק באותה הרשות – )ס"ק ה'( מג"א .א

שו"ע מתיר טלטול מת לרשות אחרת מפני כבודו, אלא כוונתו שהיתר טלטול מת באותה רשות  –מאמר מרדכי  .ב
יכול להיעשות אף ע"י כיכר או תינוק אך בלהוציאו לרשות אחרת אסור לעשות כן שעובר גם על הוצאה של 

 הכיכר או התינוק ועושה יותר איסורים.
 להתיר בכרמלית. פסק –( ד"ה וכל זה) באה"ל

 בחמה מת המוטל
 הדין כאן מדבר במת שמוטל בחמה אך עדיין לא הסריח.

 שם

"מת המוטל בחמה: רב יהודה אמר שמואל הופכו ממיטה למיטה, רב חנינא בר שלמיא משמיה דרב אמר: מניח עליו כיכר או 

סבר לא שמיה  תינוק ומטלטלו, היכא דאיכא תינוק לא פליגי כי פליגי דלית ליה. מר סבר טלטול מן הצד שמיה טלטול ומר

 טלטול"

פסקו שטלטול מן הצד שמיה טלטול, לכן אם אין לו כיכר או תינוק אסור להעבירו  –תוס', רי"ף, רא"ש, רמב"ם 
 ממיטה למיטה.

ו ככר או תינוק לא ל"מת המוטל בחמה, מטלטלו מחמה לצל באותו רשות על ידי ככר או תינוק; ואם אין  – שו"עוכ"פ 
 "להפכו ממטה למטה, דטלטול מן הצד שמיה טלטול. )וע"ל בסי' זה ס"ו(.יטלטלנו כלל, אפילו 

 שו"ע החמיר כי טרם הסריח. המת הסריח מותר לטלטלו )משום שגדול כבוד הבריות( אם – (ס"ק ה') משנ"ב
 בקרוב להסריח מותר להוציאו לכרמלית. – רמ"א

                                                           
משום  –ה כן לצורך המת ולא לצורך הפחם, ואם כן מדוע עדיף התרת מוקצה מהכיבוי? והשיב הר"ן צ"ע שנראה שהכיבוי כאן הוא מלשצ"ג משום שעוש 120

 שעיקר מלאכת כיבוי מדאורייתא, אולם טלטול מוקצה עיקרו מדברי סופרים.
 נראה שהכוונה היא משום שהטלטול מרשות לרשות הוא איסור דאו', ואז באמת מדוע שנתיר איסור דאו'. 121
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 מת שהסריח בבית –סעיף ב' 

 , בצדשבת 

בדרוקרא, שרא רב נחמן בר יצחק לאפוקיה לכרמלית. אמר ליה רבי יוחנן אחוה דמר בריה דרבנא לרב "ההוא שכבא דהוה 

להים! אמר ליה: הא -ן מיהא איכא! איסורא דרבנ -בי שמעון מחיוב חטאת אימר דפטר ר כרבי שמעון, -נחמן בר יצחק: כמאן 

ריות שדוחה את לא ם? לכרמלית קאמינא! גדול כבוד הבדעיילת ביה את, ואפילו לרבי יהודה שרי. דמי קאמינא לרשות הרבי

 תעשה שבתורה." 

 כמו שראינו בסעיף הקודם לכו"ע טלטול מין הצד שמיה טלטול.
  לכו"ע עדיף למעט בטלטול ואם יש מקום למת אין להוציאו.

 ההבדל בין הסוגיות
אולם בסוגייה לעיל )סעיף א'( מוכח  לכאורה הסוגיות נראות סותרות, בגמרא שלנו הותר להוציא את המת לכרמלית,

 שההיתר הוא להוציא את המת דווקא לאותה הרשות )לפחות לחלק מהבנות האחרונים ומפשט לשון שו"ע(

 – )דף צד ע"ב(מת בבית אסור להוציא את המת משום שלא הסריח,   –  )דף מג ע"ב(מת המוטל בחמה  –רמב"ם   .א
 שו"עוכ"פ  .שכבר נפגע )ולא שעתיד להיפגע( משום כבוד הבריותהמת כבר הסריח והקלו להוציאו לכרמלית 

היה מקום לפנות את המת באותה  –)דף מג ע"ב( במת המוטל בחמהאין חילוק עקרוני בין הסוגיות.  –רש"י ור"ן  .ב
 רמ"אוכ"פ  לא היה מקום לפנות את המת באותה רשות והוציאוהו לכרמלית. – )דף צד ע"ב(במת בבית רשות. 

 הותר להוציא את המת.מתי 

 אפי' לפני שהסריח מותר להוציאו, כיוון שסופו להסריח. –טור ע"פ ב"י, רש"י, ר"ן  .א

 רק כשכבר מסריח מותר להוציאו. –רמב"ם  .ב

 "מת שהסריח בבית ונמצא מתבזה בין החיים והם מתבזים ממנו.  –פסק כרמב"ם  שו"ע
 "עדיין אלא שקרוב להסריחהגה: ויש אומרים דאפילו לא הסריח  –פסק כרש"י  רמ"א

 טלטול בכרמלית
 הראשונים נחלקו מה הדרך העדיפה בטלטול לכרמלית?

 .ע"י כיכר או תינוק, דכל מה שאפשר לתקוני מתקנין )וכך לא מטלטל מוקצה( –רש"י  .א

שאם תוליך ע"י כיכר או תינוק אתה עובר על הוצאה  –עדיף לטלטלו באופן רגיל בלי כיכר או תינוק  –רמב"ן  .ב
 שלא לצורך.

 טלטול ברה"ר

. אלא שמותר רק ע"י תינוק שהתינוק ההיתר לטלטלו אם מסריח לאו דווקא בכרמלית אלא גם ברה"ר –רמב"ן  .א
)בגלל שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה יוצא  122טפל למת ואז ההוצאה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה

מצד דיני מוקצה( אך לא ע"י כיכר דהכיכר  היינו עיקר ק טפל למת מצד דיני הוצאה, ומתיר אותו בטלטולשהתינו
 .ז אין זה מלשצ"גאינו טפל למת )כיוון שצריך אותו( וא

אסור להוציא מת לרה"ר, חז"ל התירו דבריהם רק במקום שעיקר האיסור הוא מדרבנן )כרמלית(  –ר"ח, ר"ן  .ב
 רייתא )הוצאה, אע"פ שכאן זה מלשצ"ג(.ולא בדבר שעיקרו דאו

 
צ"ע גדול על דברי הרמב"ן, דהרי גם הוצאה לכרמלית היא איסור דרבנן וא"כ לכאורה גם בהוצאה לכרמלית  –קושיה 

 דעת הרמב"ן צריכה להיות שע"י כיכר אסור, אך ע"י תינוק מותר?!
שדעת הרמב"ן להתיר אף בכרמלית ע"י תינוק, ומה מאמר מרדכי הקשה קושיה זו ותירץ בשם  – )ד"ה ויש מי( באה"ל

 123שכתב שם לאסור גם ע"י תינוק היינו הבנתו ברש"י שם.
 .א"כ יוצא שדעת הרמב"ן להתיר טלטול בתינוק בין בכרמלית בין ברה"ר

 

 פסיקת שו"ע
 אלא שקרוב להסריח, דאפילו לא הסריח עדייןמת שהסריח בבית ונמצא מתבזה בין החיים והם מתבזים ממנו. הגה:  – שו"ע

וי"א 1מותר להוציאו לכרמלית; ואם היה להם מקום לצאת בו, אין מוציאין אותו, אלא מניחים אותו במקומו ויוצאים הם. 
מוטב להוציא שלא בככר  יש מי שאומר שכל שמוציאו לכרמליתו2אלא ע"י ככר או תינוק.  התירו להוציאו לכרמלית שלא

                                                           
 פוסקים כר"ש שמלשצ"ג פטור אבל אסור מדרבנן.ואנו  122

 י"א שונים כנראה שהבין שהרמב"ן הראשון אלו לא דברי הרמב"ן עצמו. 2ולי נראה לומר דזה גם הבנת שו"ע עצמו שהביא את שיטת הרמב"ן ב 123
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ויש מי שמתיר להוציאו אף לרשות הרבים ע"י תינוק, אבל יא לא ע"י ככר. וה"ה אם הוא בבזיון 3ותינוק, כדי למעט בהוצאה. 
 אחר, כגון שהיה בספינה והיו הא"י מתאספים שם; וכן כל כיוצא בזה. 

ר, רך כהנים או דבר אחינוק  לצוותינוק. ואסור לטלטל מת ע"י ככר ות לומר לא"י לטלטלו, כמו ע"י ככרהגה: וה"ה דמותרים 
 ."או חתונה לצורך מצוה יש מתירין וכן ראיתי נוהגים  גויאבל ע"י 

דדעת שו"ע לפסוק כי"א הראשון שהביא שם  –מנוחת אהבה ת הדעות, וכתבו האחרונים וכן וששו"ע כתב את של
 י"א בלשון רבים ובשאר הדעות כתב לשון יחיד ודעתו לפסוק כרבים.

 כיכר או תינוק.רש"י שמוציאו ע"י  הלכה כשיטת – למסקנה
, אולם למשנ"ב עצמו נראה להקל אף כשאין לו כיכר ותינוק. שאין  124אליה רבא הכריע כדעת רש"י – (ס"ק ט') משנ"ב

 זה לעיכובא. 
ההיתר בתינוק הוא דווקא בגדול קצת ובריא, דשייך בו חי נושא את עצמו ואז טלטולו הוא מדרבנן  – (ס"ק יא') משנ"ב
 מדאו' כבסעיף מא'.סור א חולה/קשוראך אם 

 טלטול לצורך כהנים
 אסור לטלטל מת ע"י כיכר/תינוק לצורך כהנים או דבר אחר. –הגה"מ 

טור י"ד סי' )"ואסור לטלטל מת על ידי כיכר ותינוק לצורך כהנים או דבר אחר, אבל על ידי אינו יהודי יש מתירין  – רמ"אוכ"פ 
 ם לצורך מצוה או חתונה."שע"ב ותשו' מהרי"ל סי' ס"ה(. וכן ראיתי נוהגי

משום שמדובר כאן בשבות דשבות רמ"א  –כל היתר טלטלול למת הותר רק לצורך המת. לגבי אמירה לנכרי  –טעם 
 מתיר זאת במקום מצווה או צורך גדול )כדרכו באמירה לנכרי(.

 מותר לטלטל את המת בטלטול מהצד אם זה לצורך מקומם של הכהנים. – '()ס"ק ידמג"א 
 

 טלטול מת אגב כסותד'  –ג' 

 )סעיף ג'(בגדי מת וכלים 

טלטול מת לאו דווקא ע"י כיכר או תינוק אלא ע"י כל תשמיש היתר ואפי' אם מניח על המת את בגדיו  –רמב"ן  .א
 שלו עצמו )המת לא לבוש בבגדים(.

 דווקא ע"י כיכר או תינוק. –הגהות מרדכי  .ב
 מכלים שהוא לבוש, חשוב כנותן ככר או תינוק.""יש מי שאומר שאם נתן על המת אחד  – שו"ע

שו"ע פוסק כרמב"ן, כאשר מוצא פוסק אחד בלבד שמדבר על נושא כותב זאת בלשון 'יש מי  – (ד"ה יש מי) באה"ל
 שהבגדים מלובשים על המת. שאומר' ובאמת הכל מודים לפוסק זה

 )סעיף ד'(מת אגב כסותו 

 , בביצה כא

בה בשבילו. רב אחא בר גזרה שמא יר -"אמר רבי יהושע בן לוי: מזמנין את הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב 

, מי לא אמר רבא: מטלטלין כנונא אגב קטמיה, ולטלטלינהו אגב כסאיעקב אמר: אפילו בשבת נמי לא, משום שיורי כוסות... 

 י הנאה נינהו, הכא איסורי הנאה נינהו."או איסורהתם ל -אף על גב דאיכא עליה שברי עצים! 

בגמרא דנים לגבי הזמנת גוי לאכול אצל ישראל בשבת, החשש הוא שהגוי ישתה יין בכוס של ישראל וכיוון שהייין 
הגמרא לטלטל כוסות אלה משום שהכוס  –אסור לישראל )יין נסך( הכוסות יהיו מוקצה ויבוא לטלטלם. למסקנה 

 עצמה מותרת בשימוש.

)שעליו(. כמו שמטלטלים יין מוקצה אגב הכוס  125מותר לטלטל מת בבגדיו –מרדכי בשם הרב אביגדור  .א
 מטלטלים את המת אגב בגדיו.

ראיה כיוון שהראשונים לא הזכירו דין זה משמע שלא סברו אותו ואסור. ולגבי ה –ב"י בהבנת כל הראשונים  .ב
 שהביא מביצה יש לתרץ כוס לא בטלה אגב שיריים, בגדי מת בטלים אגב המת.

 ריך כיכר או תינוק.""יש מי שאומר שלא הצריכו ככר או תינוק אלא למת ערום, אבל אם הוא בכסותו אין צ – שו"ע

 פסיקת הלכה
 את שיטת המרדכי.מסתימת לשון שו"ע משמע שפסק כמרדכי! אולם דבר זה פלא שבב"י עצמו כתב לסתור 

 הלכה כמרדכי והרב אביגדור אולם תכריכים בטלים אגב המת ההיתר רק בבגדים. – '(טז)ס"ק  מג"א

                                                           
 טעמו משום שגם פסיקת ההלכה במלשצ"כ כר"ש אינה ברורה כי יש פוסקים כר"י שחייב וכן דעת הט"ז. 124

 כל מה שהצריכו כיכר/תינוק זה במת ערום. 125
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דוד מלך ישראל מת בשבת ולא טילטלו אותו וודאי שהתהלך בבגדיו א"כ מדוע לא טלטלו אותו  –קושיית השל"ה 
 אגב בגדיו והיה חייב כיכר/תינוק?

 .126הם מוקצה שהבגדים של המלך נשרפים ולא נינתים לאף אחד ללבישה בגדי דוד המלך עצמם –תירוץ 
 אין הלכה כרב אביגדור אלא כמו שהסביר ב"י. – (ד"ה יש מי בסעיף ד') באה"ל

 

 סימן שח סעיף ה'(עיין ) כיכר או תינוק בשאר דברים –סעיף ה' 

  , בשבת קמב

 מרו ככר או תינוק אלא למת בלבד.""רב אשי אמר.. לא א

 היתר כיכר או תינוק זה רק במת אבל בשאר דברים אסור.כל 
 ים לטלטל.""לא התירו לטלטל ע"י ככר או תינוק אלא במת בלבד, אבל לא בשאר דברים האסור – שו"עוכ"פ 

בסימן שח' סעיף ה' הותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור ע"י כיכר או תינוק מחמה לצל וקשה. וצריך  – '(ה)ס"ק  ט"ז
לחלק שסו"ס שם מדובר בכלי אך כאן המת הוא מוקצה מחמת גופו ולכן בכל מוקצה אסור לטלטל ע"י כיכר/תינוק 

 כמו שהוסבר שם ע"פ שו"ת הרא"ש.
סעיף כו'. שם הביא שהרבה ראשונים ואחרונים פסקו שאין לטלטל  מפנה למה שכתב בסימן שח' – ס"ק יח'() משנ"ב

 כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל ע"י תינוק והותר רק במת. והסיק דבהפסד גדול שרי.

 טלטול מהצד לצורך מקומו
כי טלטלול מהצד הותר  ורך מקומו, או לצורך דבר שהמת מונח עליומותר לטלטל את המת מהצד לצ – רבינו ירוחם

טלטלו מן ל"אם צריך למקום המת או לדבר שהמת מונח עליו, מותר  וכ"פ שו"ע לצורך דבר המותר )יפורט בסעיף ח'(
 הצד דהיינו שהופכו ממיטה למיטה, כיון דלצורך דבר המותר הוא.".

 
 עיין בשירת הים בציור שם. –סעיף ו' 

 

 הטיפול במת –סעיף ז 

 ב– א שבת קנא

ידו או רגלו או  לא יגביה לו - רש"ימים( אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר. )ב – רש"י"עושין כל צרכי המת: סכין ומדיחין ) משנה

 לא שלא יוסיף."א -ריסי עיניו( שומטין את הכר מתחתיו, ומטילין אותו על החול בשביל שימתין. קושרין את הלחי, לא שיעלה 

יז בו שום אבר; ואם היה יחו( ולשמוט הכר מתחתיו כדי שלא יסריח, ובלבד שלא יז"מותר לסוך המת )ולהד – שו"עוכ"פ 
צתו, שאם כן היה מזיז פיו נפתח והולך, קושר את הלחי בענין שלא יוסיף להפתח אבל לא כדי שיסגר מה שנפתח או ק

 אבר; ומטעם זה אין מעצימין עיניו של מת בשבת."
 טעם ההיתר בכל הנ"ל הוא, משום שאינו מזיז אבר מאברי המת.  – (ס"ק כב')משנ"ב 

 חתיו הותרה.אין לשמוט את המת עצמו מהכר, רק הוצאת הכרים מת 

 העצמת עיני המת במקום שחוששים לסכנה
 אסורל העצים עיני המת שנחשב כטלטול איבר וכ"פ שו"ע ע"פ הראשונים.

עיני המת וליישר אבריו. טעמם הוא, משום שבזוהר נאמר שזו סכנה יש מקומות הנוהגים להעצים – (ס"ק כב')משנ"ב 
  .ואין למחות בידם למת

 זילוף חומץ על בגדי המת
 .משנ"בותר לזלף חומץ על בגדי המת בכדי שלא יסריח ואין חוששים לסחיטה בבגדיו כיון שמת, וכ"פ מ - ד"מ

 
 דין מת מלוכלך 

מצואה וכדומה, מותר לטלטלו ע"י כיכר או תינוק ולרחצו ביד, אך לא ע"י אם היה המת מלוכלך  – (ס"ק כד')משנ"ב 
 מפה משום סחיטה.

  

                                                           
 עוד תירוץ באחרונים מי שנפל מהגג ומת בשבת קוברים אותו עם בגדיו וה"ה לדוד שנשברה לו המדרגה )כף החיים( 126
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 טלטול מהצד וטלטול בגופו -סעיף ח' 

 וגופו הגדרת טלטול מהצד
 היו על הכרית ומפיל את המעות על ידי הכרית.שמעות מטלטל בידו אך לא בצורה ישירה, כגון  –מהצד 
 על ידי רגל, שיניים, דחיפה בגופו וכד'.,  )ס"ק ל'(משנ"ב 'שאינו נוגע בידו'  –בגופו 

 שבת מג, ב

דכולי עלמא טלטול מן הצד שמיה טלטול, והיינו טעמא דרבי יהודה בן לקיש דמתוך שאדם בהול על איתמר מת המוטל בחמה...

 תו אי לא שרית ליה אתי לכבויי."מ

  חשב כטלטול ואסור.מגמרא זו משמע שלכו"ע טלטול מהצד נ
 שבת קמב, ב

 "מעות שעל הכר, מנער הכר והן נופלות"

 נשמע שמותר לעשות טלטול מהצד.
 שבת קכג, א, קמא, א

 "הדר ביה רב נחמן מההיא "אמר רב נחמן: האי פוגלא, מלמעלה למטה שרי, מלמטה למעלה אסיר. אמר רב אדא בר אבא

צנון שטמון בקרקע אם טמון בצורת גידולו שהחלק הרחב למעלה והחלק הצר למטה מותר להוציאו )שאין מטלטל 
את העפר( אל אם החלק הרחב טמון למטה אסור )שמטלטל העפר( ונשמע שטלטול מהצד שמיה טלטול. למסקנה 

 .מיה טלטולמשמע שטלטול מהצד לאו שהגמרא אומרת שרב נחמן חזק בו והתיר תמיד את הצנון 
 

 בחלק מהפעמים משמע שטלטול מהצד מותר ובחלק מהגמרות נשמע שאסור. סתירהמהגמרות יש 
 סוגי טלטול מהצד. 2תירצו שיש  –תוס, רא"ש,רי"ף, רמב"ם 

 מותר. )רוצה להניח את הראש על הכרית ויש עליה מעות( –טלטול מהצד לצורך דבר המותר  .א

 )כגון שהטלטול נעשה בעבור המת שהוא עצמו מוקצה( .אסור –טלטול מהצד לצורך דבר האסור  .ב
ולא השריש וגם לא  "טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. הלכך צנון שטמן בארץ ומקצת עליו מגולים שו"עוכ"פ 

 "ת הקרקע, מותר.נתכוין לזריעה, נוטלו אף על פי שבנטילתו מזיז עפר ממקומו, ואף על פי שהוסיף מחמת לחו
 אם הצנון טמון בבית אסור ליטלו כלל שמא ישווה גומות )ההיתר הוא רק בשדה(. – '(כח ס"ק) משנ"ב

 טלטול מהצד בבסיס לדבר האסור
הסיק שבבסיס לדבר האסור אם שכח מותר טלטול מהצד, אך אם הניח בכוונה נאסר אפי'  – תוס'מתוך דברי  ב"י 

 בטלול מהצד לצורך דבר המותר.

 )מובא גם בסוף דיני בסיס לדבר האסור סעיף שט(בסיס לדבר האסור באוכלים 

 יש בסיס לדבר האסור באוכלים. –תוס'  .א

  אין בסיס באוכלים. –כלבו  .ב
 "הגה: ואפילו הניחו שם מבעוד יום להיות שם כל השבת, דאין באוכלין משום בסיס לדבר האסור" – מ"אר

את הדבר האסור, כמו כאן שהצנון לא משמש אין בסיס באוכלים נאמר רק כאשר אין האוכל משמש  –  מג"א, גר"א
 את העפר אלא הפוך העפר אותו, אך אם האוכל משמש לדבר האסור וודאי שגם רמ"א מודה שיש בסיס לדבר האסור.

 טלטול בגופו

  , אשבת קמא

סדין מנענעו יה עליו כר או הקש שעל גבי המטה לא ינענענו בידו, אלא מנענעו בגופו. ואם היה מאכל בהמה, או שהמשנה: "

 " בידו.

 כיצד הותר לטלטל את הקש שעל גבי המיטה? הרי טלטול מין הצד לצורך דבר האסור אסור?הקשה  –ר' יונה 
 ומותר אפי' לצורך דבר האסור. בגופוכאן מדובר בטלטול  –רא"ש  .א

להשתמש בה טלטול הקש מוגדר כטלטול מהצד לצורך דבר המותר שרצונו להשתמש במיטה ואינו יכול  –ר"ן  .ב
 בלי הוזזת הקש.

להסקה,  דסתמו מוקצה וטלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור, מותר; הילכך קש שעל המטה, –פסק כרא"ש  שו"ע
מבעוד יום לשכב עליו; )וכן אם חשב  מנענעו בגופו; ואם הניח עליו מבעוד יום כר או כסת, מנענעו אפילו בידו שהרי הכינו

 ה טומנין(."ס"פ במ ר"ןלשכב עליו(. )
 טלטול בגופו מותר אפי' לצורך המוקצה עצמו. )מכאן שתמיד מותר לטלטל מוקצה בגופו(. – )ס"ק יג'( משנ"ב
 חלק ואסר טלטול בגופו לצורך המוקצה, אלא רק טלטול בדרך שכיבה. –חזו"א 

 התירו כמשנ"ב לטלטל כל מוקצה ע"י גופו. –שש"כ, הרב עובדיה 
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 מלבן –שב'  סימן

 ניעור הטלית מטל ומאבק –סעיף א' 

 שבת קמז, א

 לא אמרן אלא באוכמי, אבל בחיוריו לית לן בה.  -חדתי, אבל בעתיקי בחייב חטאת. ולא אמרן אלא  -"המנער טליתו בשבת 

 י גלימייהו.א, חזא רבנן דקא מנפצעולא איקלע לפומבדית ינערם(. ללובשן עד ש - רש"ילית לן בה. והוא דקפיד עלייהו ) -וסומקי 

 אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף, אמראמר: קמחללין רבנן שבתא! אמר להו רב יהודה: נפוצי ליה באפיה, אנן לא קפדינן מידי. 

 ליה: הב לי כומתאי. חזא דאיכא טלא עליה, הוה קמחסם למיתבה ליה. אמר ליה: נפוץ שדי, אנן לא קפדינן מידי."

 תנאים. 3שהאדם מנער את הבגד חשש זה קיים רק אם יתקיימו לכאורה יש פה חשש 'מלבן' ע"י 

 כלומר רק בבגד חדש יש חשש בליבון. –בחדתי ולא בעתיקי  .1

 האיסור הוא רק בבגד שניכר ההורדה של הלכלוך/הטל. –באוכמי אבל בחיורי וסומקי לית לן בה  .2

כלומר רק כאשר האדם מקפיד לא ללבוש את הבגד במצב העכשווי אסור לנער אותו אך  –והוא דקפיד עלייהו  .3
 אם מוכן ללבוש אותו כמו שהוא הניעור לא נחשב למלבן.

   באבק.אסור לנער טלית שמלוכלכת  –רש"י  .א

ות . נראה שתהליך הליבון מצריך רטיבמטלהאיסור בניעור טלית הוא רק בטלית המלוכלכת  –תוס', רא"ש, ר"ן  .ב
 מסויימת בתוך הבגד ורק כשיש מימד כזה של 'כיבוס' מסויים נקרא ליבון.

 הגדרת בגד חדש
 בגד שעדיין לא כובס כלל. – ב"י  .א

 ס"ק א' משנ"בפ וכ" .בגד שלא השתמשו בו כל כך ועדיין ניכר בו שהוא חדש – רמב"ם .ב

, חייב שהניעור יפה לה עליהשמן הטל "המנער טלית חדשה, שחורה,   -לבגד חדש  פסק כתוס', וכהגדרתו בב"י שו"ע
 כמו כיבוס. והוא שמקפיד עליה שלא ללבשו בלא ניעור. 

אסור לנערו בשום מצב כיוון שמתכווץ בגלל המים וודאי מקפיד על  כולו במיםבבגד חדש שהתמלא – (ס"ק ב')מג"א 
 אדם לא מקפיד(הוצאת המים מהבגד והווי מלבן. )בשונה ממצב של טל שאנו תולים שיכול להיות שה

 הדינים גם כרש"י וגם כתוס' 2פסק לחומרא ב רמ"א

לנער בגד מן  הגה: וכל שכן שאסור לנער בגד שנשר במים או שירדו עליו גשמים. ודוקא בבגד חדש שמקפיד עליו, )כל בו(. יש אומרים דאסור
 ימן של"ז."הנוצות מן הבגד בשבת )א"ז(. ועיין לקמן סהאבק שעליו, אם מקפיד עליו, וטוב לחוש לדבריו )רש"י וא"ז(. אבל מותר להסיר 

הסיק מלשון הרמ"א שכתב 'וטוב לחוש לדבריו' דיש להקל באמירה לנכרי ובמקום של כבוד הבריות  – (ס"ק ו')ב משנ"
 גם יש להקל כיוון שאין זה איסור גמור.

 .אבק ומים ולכן תמיד מותר להסירם ההיתר בנוצות הוא כיוון שאינם בלועים בתוך הבגד כמו – (ס"ק ז')ב משנ" 

 גדר 'קפיד עלייהו' 

 .127נו נחשב לליבון אם האדם לא מקפידניעור הבגד עצמו אי –רש"י  .א

 .128לאדם שמקפיד הווי פסיק רישה ולאדם שאינו מקפיד הווי דבר שאינו מתכוון ומותר –מ"מ בשם הרשב"א  .ב

 שו"עניעור שלג מהבגד לדעת 
 מהשלג שעליו.אסור לנער בגד –אליה רבה  .א
אם השלג לא נמס מותר לנער את הבגד, דלא גרע מנוצות שמותר לנער מכיוון שמונחות על הבגד. אמנם,  – ביה"ל .ב

 לא ינער את הבגד מהמים עצמם. ייזהר לנער את השלג בנחת באופן שאף אם נמס ממנו מעט

 ניעור בגד עבור אחר
יש להסתפק מה הדין כאשר אחד מנער בגד עבור חברו והמנער מקפיד על מראה הבגד ואילו בעל הבגד אינו  – ביה"ל

מקפיד על מראהו. לכאורה יש לומר שאזלינן בתר בעל הבגד, ולפי"ז אתי שפיר המעשה המסופר על אביי ורב יוסף, 
שום שהוא אינו מקפיד על מראהו, ולפי"ז רב יוסף שהיה בעל הבגד הורה לאביי שמותר לו לנער עבורו את הבגד מ

                                                           
כלומר מתוך כך שלא מקפיד ' הלכך לאו ליבון הוא'"לא אכיפת לן אם יש עליה אבק  – -יש לדייק זאת מלשון רש"י בד"ה 'אוכמי', וכן מד"ה 'לא קפדינן'  127

 האדם אין מקרי ליבון, משמע שהליבון מוגדר ע"פ ההקפדה הסובייקטיבית של האדם בלבד.
בשבות יעקב כתב דקשה לומר שיחשב 'כדבר שאינו מתכוון' שהרי פסיק רישא שאם ינער את הטלית יצא ממנה הלכלוך ומה שייך מחשבתו של האדם?  128

 יציאת הליכלוך עצמו נחשב בניעור כאילו הווי 'פסיק רישה דלא ניחא ליה' ולכן מחשבתו של האדם קריטית לקביעת ותירץ דכיוון שאינו מקפיד על

 האיסור.
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אמנם, ניתן לדחות ולומר שכיוון ו המנער אינו מקפיד שאסור לנער. הוא הדין אם היה להיפך, שבעל הבגד מקפיד ואיל
 בצ"ע בדין זה. הביה"לשלמנער הוי ייפוי והוא עושה המלאכה, אסור אף כאשר בעל הבגד אינו מקפיד, ולדינא נשאר 

 

 ה בפטיש בבגדיםמכ –סעיף ב' 

 שבת עה, ב

תלויין ביריעה במקום קשורין, כשניתק בה חוט וקשרוהו, הראשי חוטין  - רש"י"אמר רבי יהודה: האי מאן דשקיל אקופי מגלימי )

מר מלאכה הוא, וחייב משום מכה בפטיש.( ג -וכן קשין וקסמים דקין שנארגו בה בלא מתכוין, ונוטלין אותם ממנה לאחר אריגה 

 דקפיד עלייהו." -ב משום מכה בפטיש, והני מילי חיי -

 סור.יר את החוט, מקרי מקפיד ואאם מקפיד שלא ללבוש את הבגד עד שיס – רא"ש .א

רק כשמסיר דרך עסק מותר, אך המסיר בכוונה, אע"פ שאינו מקפיד על הבגד ולובשו כך כמות שהוא,  – רמב"ם .ב
ארים בהם מן גבי בגדים כגון אלו היבולות שבכלי הצמר הנשהלוקט יבולות שעל " פשו"עוכמקרי מקפיד ואסור, 

 "אבל אם הסירם דרך עסק, פטור האריגה, חייב משום מכה בפטיש. והוא שיקפיד עליהם,
בב"י כתב שהגדרת 'קפיד עלייהו' בסעיף שלנו חלוקה מההגדרה בסעיף א' וכאן כל הורדה של ה'אקופי מהגלימה' 

 .129'קפיד עלייהו' ואפי' שמוכן ללבוש את הבגד כמות שהואכשלא עושה זאת דרך מתעסק חשיב 
חולק על הב"י וסובר שלשון קפיד עלייהו שכאן היא ממש כמו בסעיף א'. וצ"ל כך שהלוקט יבולות  – (ס"ק ב')ט"ז 

והווי לא דרך עסק וחייב אך אדם שלא מקפיד על זה ומוכן ללבוש  מסיר בכוונהולכן  שרוצה ללבושומהבגד היינו 
 י מוריד את היבולות הללו דרך עסק.הבגד כמות שהוא וודאאת 

 .והסירם דרך עסק אפי' אם אינו מקפיד עליהם להסיר היבולות כתוב בספר הזכרונות שאסור – (ס"ק ה') מג"א
הסירם דרך עסק  אם לבא" כיוון שכתב 'לא קפיד עלייהו' שהסירם דרך עסקכתב דנראה שגם שו"ע אסר אפי'  רע"א
 וכל פטורי שבת פטור אבל אסור. – "פטור

 

 קיפול בגדים –סעיף ג' 

 שבת קיג, א

טן מקפלין, מפני שמתרככין מכיבוסם, ומתקמטים כשאינן בגדים כשפוש - רש"ישבת )קיג.( מקפלין את הכלים )משנה: 

באדם אחד, 1"אמרי דבי רבי ינאי: לא שנו אלא  גמרא...אבל לא משבת למוצאי שבתים... מקופלים( אפילו ארבעה וחמשה פעמ

לא אמרן אלא  -א, ובאדם אחד נמי ל -שמקפלין אותן מפשטין קמטיהן, ונראין כמתקנין( כ - רש"יאבל בשני בני אדם )
א. וחדשים ל -יפולן מתקנן יותר מן החדשים, שהחדשים קשין מאליהן, ואין ממהרין לקמוט( ק - רש"יבחדשים, אבל בישנים )2

יף, אבל יש לו להחליף שאין לו להחל4לא. ולא אמרן אלא  -תקנן( קיפולן מ - רש"יבלבנים, אבל בצבועים )3נמי לא אמרן אלא 

 לא." -

קיפול הבגד בשבת הוא כדי שלא יתקמט ומותר לקפל את הבגד בשבת אך רק ע"י הגבלות מסויימות אם חסרה אחת 
 )בשונה מסעיף א' שם רק אם חסרים כל ההגבלות אז נאסר( .כיוון שמחזי כמתקן מההגבלות כבר אסור לקפל

 אסור לקפל את הטליתות של בית הכנסת בשבת כיוון שהם לצורך מחר.  –תוס'  .א

 חליף'יפה כמו הבגד שעליו אם מותר לקפלו ונקרא 'שאין לו להפק אם יש לו בגד להחליף אך לא הסת -ר"י  .ב
אם יש לו בגד פחות יפה הווי כאילו יש לו בגד אחר להחליף כתב דהסכימו האחרונים שאפי'  (ס"ק ו')מחה"ש 

 ולכן אסור לו לקפלו.

 130כאשר מקפל 'לא בסדר קיפולו' מותר לקפל, האיסור הוא רק במקפל בסדר קיפולו. –מרדכי  .ג

קיפול בגד כיום שונה מקיפול בגד בזמן הגמרא ששם היו מפשטים הקמטים הרבה אפי' ע"י מכבש ולכן  –כלבו  .ד
 שר להתיר קיפול רגיל של בגדים.כיום אפ

שעדיין לא נתכבסו,  מקפלים כלים בשבת לצורך שבת ללבשם בו ביום. ודוקא באדם )אחד(, ובחדשים" – סק מרדכיפ שו"ע
דר קיפולו הראשון מותר בכל ולבנים, ואין לו להחליף; ואם חסר אחד מאלו התנאים, אסור. ויש מי שאומר דלקפלו שלא כס

 ."דבריוונראין ענין, 
מיטה העומדת בחדר והמצעים מבולגנים ואיכא בזיון מותר להציע ולסדר את המיטה דזה לצורך  – (ס"ק ו')מג"א 

שבת עצמה שהבלאגן הזה מפריע לאדם. משמע ממנו שמותר לקפל דברים שגורמים פגיעה בסדר של הבית ובזיון. 

                                                           
 מבואר במשבצות זהב ס"ק א' שיש יותר חומרא בסעיף שלנו כיוון ש'מוריד והווי מעשה בידיים' בשונה מסעיף א' שרק מנער. 129

 בנ"א שמקפלים. 2הוא בכל התנאים הנ"ל ואפי' בההיתר של המרדכי  –דרישה )ס"ק ד'(  130



 

88 

 

שדבריו של המג"א נראים רק כאשר האדם סידר את המיטה בערב שבת דאז מוכח שאכפת לו מהסדר  מחה"שוכתב 
 .131של המיטה אך אם לא עשה כן אסור לו לקפל המצעים בשבת שהיה יכול לעשות כן מער"ש

 בנ"א ואסור. 2בשם האליה רבה אדם אחד המקפל על ספסל מקפל היטב כמו  – ('ס"ק ו)מחה"ש 
 

 יםת מהאחרונהוספו
 בגד העשוי מניילון, גומי וסריג. ותר לקפל בגדים שאין הקיפול ניכר בהם, כגוןמ – שש"כ .א
דף, כדי לידע "מותר לקפל נייר בשבת, וכגון, הלומד בספר ועושה סימן על ידי קיפול זוית ה –ילקוט יוסף  .ב

ו להיכן הגיע, או כדי שיוכל להעתיק במוצאי שבת מהדברים שעיין בהם בספר, ואין בזה איסור קיפול בשבת, א
 איסור מכין משבת לחול".

 בגד הנתון תחת המכבש – 'סעיף ד

 שבת קמא, א

נוטל את היתד והוא ניתר, דהיינו צורך שבת, שנוטל את הכלים(, אבל את המכבש, ש - רש"ימתירין ) –לי בתים "מכבש של בע

א יגע בו. רבי יהודה אומר: אם היה מותר מערב שבת )מכבש של אומן( ל -חול(. ושל כובסין  דהיינו צורך - רש"ילא כובשין )

 מתיר את כולו ושומטו." -

ממכבש רגיל לצורך שבת ואסור להוציא בגד ממכבש של אומן כיוון שע"י פתחתו  להוציא בגדמותר  –רש"י ,טור  .א
בשבת מחזי כסותר. לפי שיטתו ת"ק ור' יהודה לא חולקים אלא רק ר' יהודה מוסיף היתר שאם המכבש של 

 האומנים היה מותר מבעוד יום מותר לקחת גם ממנו את הבגדים.

לא נוגעים ת"ק סובר שאסור להוציא בגד ממכבש של אומן כיוון שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס ולכן  –רמב"ם  .ב
 ור' יהודה חולק וסובר שמותר להוציא את הבגד אם היה מותר מער"ש והלכה כת"ק. בו אפי' 

ר אפשר להסביר גם בשיטת רש"י שת"ק ור' יהודה חולקים. שת"ק אומר שגוזרין על כלי שהיה מות –מ"מ  .ג
 מער"ש גזרה שמא יבוא להתיר בשבת.

גדים ביניהם(, של בעל "מכבש )הוא כלי שכובשין בו בגדים אחר הכביסה, והם שתי לוחות זה על זה והב –סק כטורפ שו"ע
 והתרתו דומה לסתירה." הבית מתירין אותו ליטול ממנו בגדים לצורך השבת; ושל אומן, אסור מפני שהוא תחוב בחזקה

 פה את ההיתר לשמוט בגדים ממכבש שהיה מותר כבר מער"ש.השו"ע השמיט 
 שו"ע פסק כמ"מ שאסור להוציא בגדים ממכבש ואפי' מותר כיוון שיש גזרה אטו מכבש שלא הותר. – (ס"ק ז')מג"א 
 לפי זה אם היה מותר כולו כבר מער"ש ואין מה להתיר עוד גם שו"ע מודה שמותר לשמוט הבגד. – רע"א

 

 ס חלוק וסודרכסכו – 'סעיף ה
 

 עיילינא, כי -"מיסתמיך ואזיל רב אחא בר יוסף אכתפיה דרב נחמן בר יצחק בר אחתיה, אמר ליה: כי מטינן לבי רב ספרא 

ל פשתן שנתכבסה, והרי היא קשה ומשפשפה בין שחלוק כתונת  - רש"יסי כיתניתא )עייליה. בעא מיניה: מהו לכסכו -מטו 

 שפיר דמי, אוו -א מיכוין שתי ידיו והיא מתרככה, ואף הליבון שלה מצהיל על ידי השפשוף( בשבתא? לרכוכי כיתניתא ק

 יה: מאי בעא מר מיניה?אתא, אמר למר ליה: לרכוכי קא מיכוין, ושפיר דמי, כי נפק א -דילמא: לאולודי חיורא קמיכוין, ואסיר? 

 ודרא לא קא מיבעיאס -למר סודרא? בתא, ואמר לי: שפיר דמי. ותבעי ליה אמר ליה: בעי מיניה: מהו לכסכוסי כיתניתא בש -

 לא מיחזי -ודי חיורא, הכא כי אולמיחזי  -אמר ליה: התם  -תיפשיט ליה למר מסודרא! ו -לי, דבעי מרב הונא ופשיט לי. 

 כאולודי חיורא."

לי, דבעי מרב הונא ופשיט  ודרא לא קא מיבעיאס -ותבעי ליה למר סודרא? "לגירסתם בגמרא נכתב  –רא"ש, רמב"ם  .א

כלומר סודר יותר חמור מבגד כותנה שהותר ולכן אסור לכסכס אותו כיוון שמחזי כמלבן. המשך  לאיסורא" לי

כוונתה לשאול ואולי כמו שפשטת את סודר לחומרא שאסור כך גם  'ותיפשוט ליה למר מסודרא?הגמרא ששואלת 
 כי הכסכוס משפיע בו יותר. שסודר יותר מחזי כמלבןבגד כותנה אסור?! ועונה הגמרא את החלוקה 

גרסו את הגמרא כמו שיש בידנו בלי המילים 'לאיסורא' אלא רק ופשיט לי. לפי  –, מ"מ, ראב"ד רי"ף ,ר"ן .ב
ב הונא פשט לו שגם סודר מותר, לפי זה המשך הגמרא מתפרש, ותיפשוט ליה מסודרא'? גירסתם צריך לומר שר

שבגד כותנה מחזי בו יותר הליבון ויותר אם סודר מותר מדוע לא פשטת ממנו את בגד כותנה שגם מותר? ומסביר 
 ולכן אי אפשר לפשוט מסודר שיותר קל מבחינת הדין.חמור 

 שיש להחמיר כדבריו בב"יגדי פשתן שזהו ליבונן וכתב כתב לאסור לכסכס ב –שיבולי הלקט  .ג

                                                           
 .ולפי סברא זאת נראה לענ"ד בכל סידור בלאגן של הבית, ואם יש בית שבו מפריע מאוד ונהוג לא להשאיר הטליתות לא בקיפולן ה"ה דמותר לקפל 131
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לאחר כביסה הוא מתקשה ומשפשפים אותו בידים לרככו, מותר לעשותו בשבת  132"חלוק פסק כרא"ש ורמב"ם שו"ע
 שאינו מתכוין אלא לרככו. אבל סודר אסור, מפני שמתכוון לצחצחו והוי כמלבן. הגה: וכובעים ושאר כלי פשתן דינן כסודר."

 נראה לומר שגם שו"ע מסכים עם הרמ"א שפסק את שיבלולי הלקט שכן כתב בב"י שנכון להחמיר כמותו.
 דזהו מנהג טעות. הא"רמנהג העולם לכסכס בגדי פשתן. וחלק עליו  – )ס"ק ח'( מג"א

 כתב דאסור לכסכס ע"י כלי, כיוון שזהו ליבונו. – (ס"ק כב')משנ"ב 
 בחלוק לצחצח אותו אסור ג"כ כמו סודר.אם מתכוון  – (ס"ק כד')משנ"ב 
אמנם אסור בכלי פשתן לכסכסם דזהו ליבונן אך בחלוק של פשתם מותר כיוון שהוא הבגד  – (ס"ק כה')משנ"ב 

 התחתון ומסתמא אין מקפיד כ"כ על ליבונו.
 

 .ניקוי טיט שעל רגלו ונעלו – 'סעיף ו

 -מקנחו בקרקע, ואין מקנחו בכותל. אמר רבא: מאי טעמא בכותל לא  -אמר אביי ואיתימא רב יהודה: טיט שעל גבי רגלו 1"

 133אלא אמר רבא: מקנחו בכותל, ואין מקנחו בקרקע, דילמא אתי לאשוויי גומות.2 -משום דמיחזי כבונה, הא בנין חקלאה הוא! 

רב פפא אמר: אחד 4זה משום בונה וזה משום אשוויי גומות(,  - רש"יאסור ) –זה  מר בריה דרבינא אמר: אחד זה ואחד3איתמר, 

מקנחי ליה  -אין דרך מתכוין בכך, וקיימא לן כר' שמעון(. למר בריה דרבינא במאי מקנחי ליה?  - רש"י)מותר  –זה ואחד זה 

 בקורה."

 שטות באמוראים גבי קינוח הטיט והאם מותר. 4ישנם 

 מותר לקנח בקרקע, אסור בכותל. –אביי  .1

 מותר לקנח בכותל, אסור בקרקע. –רבא  .2

 אסור לקח בין בכותל בין בקרקע )אך מותר בקורה( –מר בריה דרבינה  .3

 בין בכותל בין בקרקע. מותר –רב פפא  .4
 

ה ורק בקור אשווי גומות( –מחזי כבונה, קרקע  –שבכותל וקרקע אסור )בכותל  פסק כמר בריה דרבינא –ר"ח  .א
 מותר שם אין שום חשש כיווון שעשוי מעץ ואין בונים כך ואין חשש להשוואת גומות.

 שמותר לקנח בכותל אך בקרקע אסור מחשש שישווה גומות. פסקו כרבא –בה"ג, רמב"ם  .ב

 ר לנקות הטיט בין בכותל בין קרקע.דהוא בתראי ומות פסק כרב פפא –רא"ש  .ג

לאשוויי גומות.  מקנחו בכותל אבל לא בקרקע, דלמא אתי, או על מנעליוהגה: ט שעל רגלו, "טי כרמב"ם ובה"ג פסק שו"ע
 ויש מי שאוסר אף בכותל. 

 ת הרא"ש.פסק כדע רמ"אשנראה  "..הםהגה: ויש מי שמתיר בשני
כתב דגם הרמ"א מחמיר כשיטת המחבר שמותר לקנח רק בכותל אבל לא בקרקע דלא כתב 'ויש  – (ס"ק יב')פרמ"ג 

 אלא רק הביא את דעת הרא"ש. 'וכן עיקרמי שמתיר בשניהם 
 החשש בהשוואת גומות הוא שמא י – (ס"ק י')מג"א 

 ם.וכ"כ בתוס' ש מתכוון ומותר(אז הווי דבר שאינו שכח ששבת היום ויכוון להשוות גומות. )כיוון שאם לא כיוון לכך 
גם לפוסקים כהרא"ש שמתירים לקנח בין בכותל בין בקרקע צריך שישים לב שאין הוא מקנח  – (ס"ק כח')משנ"ב 

 סיים שנוהגין כדעת השו"ע שכן דעת רוב הראשונים. –למסקנה במקום גומא שאז וודאי משווה גומות ואסור. 
  

                                                           
 לפי מה שכתב המחבר בב"י מה שמתיר זה חלוק שלא עשוי מפשתן. 132

 ן לכך אינה אסורה, שהרי אינו מתכוון לכךא ישכח ויכוון להשוות גומות, אך עצם השוואת הגומות ללא שמכווכוונת רבא היא שמ -בתוס'  133
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 טיט שע"ג הנעל.

 שבת קמא, ב

י ממחק(. במה מגררו? שקולפו, והו - רש"ירבי אבהו אמר רבי אלעזר אמר רבי ינאי: מגררין מנעל חדש, אבל לא ישן )"אמר 

 אמר רבי אבהו: בגב סכין. אמר ליה ההוא סבא: סמי דידך מקמי הא דתני רבי חייא: אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן."

נעל דשמא ע"י כך הווי ממחק והווי גירוד הנעל או דילמא אין הסתפק האם מותר לגרד טיט מה –מהר"י אבוהב  .א
 זה בכלל חשיב כמגרד את הנעל אלא רק את הטיט, וסיים בצ"ע.

סיבות. א. כיוון שגירוד שהוזכר בגמרא הוא ע"י סכין אך כאן  2כתב דנראה להתיר גירוד המנעל מהטיט מ –ב"י  .ב
גם אם תאמר שפעמים הוא ממחק את העור של הנעל 'אין מדובר בגירוד בקורה ואדמה שאין זה ממחק כלל. ב. 

 זה פסיק רישא' )כיוון שלרוב זה לא קורה( ולכן מותר מטעם אינו מתכוון.

 את הטיט שעל הנעל )בתנאי שהחרס לא מוקצה( גרדכתב דמותר להשתמש בחרס בשביל ל –ר' ירוחם  .ג

 .והוא הדין דמותר להסירו במעט חרס הראוי לטלטל הגה: רמ"אוכפ
 .כמו שכתב בב"י והסכים גם לר' ירוחם לשו"עע מותר להסירו במעט חרס וגם לכו" – (ס"ק יג')מג"א 

 גם במנעל יש חשש דילמא ישכח שהיום שבת ואז יגרד בכח את הנעל ויגרום לגירוד ולכן אסור. – ב"ח
לנקות הבוץ דההיתר לגרד בו מה שכתב בב"י יש להיזהר בבתי כנסיות ששמים שם ברזל על מנת  לפי – (ס"ק ג')ט"ז 

 רק אם שפתו רחבה כך שלא דומה לסכין אך אם סיומו חד כמו של סכין אסור לכו"ע שזה כאילו גירד עם סכין ומיחק
 אלא יגרד את הבוץ ע"ג קיר או בקרקע )משמע שהקל כרמ"א שמותר בין בקרקע בין בקיר(

אפי' אם רחב בראשו דדומה לגב הסכין שאסור. וסייג  החמיר יותר מהט"ז ואסר לגרד בכל ברזל – (ס"ק יז')מג"א 
 משנ"ב דאם עושה את הקינוח בנחת אין להחמיר כ"כ.

 

 ניקוי בגד מטיט –סעיף ז' 

 שבת קמא, א

ילתא לאיתחזויי כמלבן, ומלבן דלא מוכחא מ - רש"ימשפשפו( מבפנים ) – ש"ירמכסכסו ) –"אמר רב כהנא: טיט שעל גבי בגדו 

 גררו בצפורן, ובלבדמ -שעל בגדו  מיתיבי: טיט... דמי למכבס( ואין מכסכסו מבחוץ.  ן נותן שם מים. כסכוסממש לא הוי, דאי

 , שלא יכסכס מבחוץ, אלא מבפנים."אל -שלא יכסכס כלל!  -שלא יכסכס. מאי לאו 

 .134מותר לנקות את הבגד מטיט כאשר מכסכסו מבפנים, וכן מותר לגרד בציפורן ואפי' בסכין –רש"י .א

הסכימו עם רש"י שמותר לנקות ע"י כסכוס מבפנים אך חלקו דההתר לגרד הוא רק בציפורן אך  –רי"ף רמב"ם  .ב
 משמע שבסכין לא.

בטיט יבש הכסכוס/גירוד הלכלוך הווי  .רק בטיט לחאך מבפנים  וכסכסלנקות את הבגד כאשר ממותר  –ר' פרץ  .ג
 טוחן ואסור.

וא בבגד פשתן שכסכוסו זהו ליבונו ולכן התרנו בצורה של שינוי ההיתר של כסכוס בגד כאן ה –שיבולי הלקט  .ד
מדרך הכיבוס )ועיין סעיף ה'(, אך בבגד צמר מותר לגמרי לכסכסו ואפי' בדרך הרגילה מבחוץ כיוון שכיסכוסו 

 אינו ליבונו כלל.

בחוץ דדמי  אבל לא"טיט שעל בגדו משפשפו מבפנים דלא מוכחא מלתא לאתחזויי כמלבן,  –רמב"ם ורי"ף פסק  שו"ע
 בצפורן. ויש מפרשים דהני מילי לח, אבל יבש אסור דהוי טוחן." למלבן ומגררו

 כיוון ששו"ע הביא לשון סתם ואח"כ לשון 'יש מפרשים' הכלל הוא שהלכה כסתם.
 .ולכן מותר גם ע"י סכין מדייק שמה שכתב שו"ע 'ומגרדו בציפורן' לאו דווקא אלא אורחא דמילתא נקט –מג"א 
מסתימת שו"ע שדיבר על כל בגד משמע שלא משמע ליה כשיבולי הלקט שבבגד צמר מותר אף לכסכסו  –מג"א 

 מבחוץ אלא ה"ה לכל בגד שחייב לכסכסו מבפנים. וכ"פ בבאה"ל.
צריך לומר שגם לר' פרץ האיסור ביבש הוא רק כשיש ממשות של טיט על הבגד אך אם יש רק מראה בעלמא  –ט"ז 

  .שאין כאן טוחן כדין הגמראבציפורן  גרדומותר ל אע"פ שהוא יבש
  

                                                           
 וזה שכתבו רש"י הרי"ף והרמב"ם רק ציפורן זה משום שאורחא דמילתא נקט שבדרך כלל מנקים את הלכלוך בציפורן אך מותר גם בסכין. 134
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 גירוד מנעל –סעיף ח' 

 שבת קמא, ב

י ממחק(. במה מגררו? שקולפו, והו - רש"י"אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר אמר רבי ינאי: מגררין מנעל חדש, אבל לא ישן )

 אמר רבי אבהו: בגב סכין. אמר ליה ההוא סבא: סמי דידך מקמי הא דתני רבי חייא: אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן."

 הלכה כר' חייא וצ"ע מה שיטתו.

 אסור לגרד מנעל ואפי' טיט בסכין בין חדש בין ישן משום ממחק. –רי"ף, רמב"ם, ר' פרץ  .א

 מותר לגרד טיט לח אך טיט יבש אסור. האיסור בגירוד מנעל הוא מטעם ממחק. –לבו כ .ב
 ף העור והוי ממחק.""אין מגרדין )בסכין או בצפורן( מנעל, בין חדש בין ישן, מפני שקול –פסק כרי"ף וסיעתו שו"ע

ממחק כאן את העור אך  המהרי"ל התיר לקנח מנעל בברזל רחב שלא עשוי כעין סכין כיוון שלא – (ס"ק יז')מג"א 
 סיים מג"א שיש להחמיר לא לעשות כן.

בנעליים שלנו שהעור מעובד היטב וכן בנעליים העשויות מחומרים סינטטיים מותר אף לגרד שלא עושה  –אחרונים 
 מיחוק כלל.

 .ת בקינוח נעלו מטיטסיכום החששו
 המלוכלכת בטיט כרוך בארבע בעיות:קינוח או גירוד נעלו 

 גומות. ב. מחזי כמוסיף על הבניין. ג. ממחק. ד. טוחן.אשווי א.
 

 דיני כיבוס בעור ובבגד –סעיף ט' 

 כיבוס בעור

 , בצג זבחים

"היתה עליו )על  ..עונין כיבוס.ט -עון כיבוס... אחד הבגד ואחד השק ואחד העור ט -"ניתז )דם חטאת( על העור... משהופשט 

 ליה מים עד שתכלה."ענותן  -קנחה בסמרטוט, היתה של עור מ -הכר( לשלשת )דבר טינוף( 

מביאה מחלוקת חכמים ורבי מאיר האם שייך כיבוס בעור, חכמים סוברים שלא שייך כיבוס בעור,  גמראהבהמשך, 
בעור קשה, אך בעור רך לכו"ע יש  אך רבי מאיר חולק וסובר שכיבוס שייך אף בעור. רבא מעמיד את מחלוקתם

 .ככו"עכיבוס, ואם כן המשנה הנ"ל איירי בעור רך ואתיא 
 יוצא מכאן:

 ין כיבוס בעור קשה, אך בעור רך שייך כיבוס.א -לחכמים  .1

 גם בעור רך הכוונה שאין כיבוס זה רק באופן ששורה אותו במים אך אם משפשפו שייך בו כיבוס. .2

 סור."אגבי מנעל לשכשכו; אבל לכבסו, דהיינו שמשפשף צדו זה על זה, "מותר ליתן מים על  – שו"ע

 כיבוס בבגד

 שבת קמב, ב

מים עד שתכלה", מוכח להדיא שאין  נותנין עליה -וט, היתה של עור מקנחה בסמרט -"היתה עליו לשלשת )על כר העשוי בד( 

 מחמת איסור כיבוס )תולדת מלבן(. לתת מים על כר מלוכלך העשוי בד,

 , אשבת קכ

 כבתה." -מים מצד אחר, ואם כבתה  ותנין עליהנ -"אמר רב יהודה אמר רב: טלית שאחז בה האור מצד אחד 

 ז, ביומא ע

 בר עד צווארו במים, ואינו חושש."וע -"תנו רבנן: ההולך להקביל פני אביו או פני רבו, או פני מי שגדול ממנו 

 , אביצה יח

 ת בבגדיה."מערמת וטובל -נדה שאין לה בגדים "אמר רב חייא בר אשי אמר רב: 

 במשנה בשבת )קמב, ב( ראינו שאסור לשפוך מים על בגד ומשלושת הגמראות האחרונות רואים שמותר מים בבגדים.
 תירוצים על כך. 2תירץ  –תוספות 

לוכלך בבגד נקי לא שייך ליבון )ואלו הגמרות המתירות( ובבגד מלוכלך שייך ליבון ולכן נאסר כאשר מ .1
 בלשלשת )בגמרא בשבת קמב(

כאשר עושה את פעולת שפיכת המים בדרך לכלוך מותר )כגון ניגוב ידיין רטובות במגבת(  –ר"י תירץ בשם  .2
 וכאשר עושה זאת דרך ניקוי וליבון אסור )כגון שפיכת מים על כתם ספציפי(

 בכל תירוץ יש צדדים לקולא ולחומרא.
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 בגד מלוכלך אסור אפי' בדרך לכלוך. –חומרא בגד נקי תמיד מותר אפי' לא בדרך לכלוך.  –קולא  –בתירוץ הראשון 
  כלוך.בגד נקי אסור שלא בדרך ל –חומרא כל בגד ואפי' מלוכלך מותר בדרך לכלוך.  -קולא  –בתירון השני 

ירוץ הראשון ע"י פסקו כתירוץ השני של תוס' בשם ר"י כיוון שלשיטתם תוס' חזר בו מדבריו בת –רשב"ם, טור  .א
 שכתב תירוצו השני בשם ר"י. והביאו גם ראיה מהגמרא במסכת זבחים שם תוס' הביא רק את תירוץ הר"י.

פסקו כתירוץ הראשון של תוס'. אך ההיתר קיים רק במים מועטים אך במים  –ראש, סמ"ק סמ"ג תרומה  .ב
 מרובים אסור מחשש שמא יסחוט.

נחו בסמרטוט בקל "אבל בגד שיש עליו לכלוך, אסור אפילו לשכשכו, דזהו כיבוסו, אלא מק –פסק כרא"ש וסיעתו  שו"ע
 יש אוסרים בכל ענין."והגה: ובגד שאין עליו לכלוך, מותר לתת עליו מים מועטים ולא מרובים, שמא יסחוט. ולא בדוחק, פן יסחוט. 

 .135ם מרובים כיוון שלא יבוא לסחוטכתב דבדבר שאין מקפיד על מימו מותר אפי' במי – (ס"ק יט')מג"א 
 דעת הי"א ברמ"א זה דעת הטור שלשיטתו אף בבגד נקי אסור לעשות כל שאינו דרך לכלוך. – (ס"ק כ')מג"א 

 

 סעיף י' ניגוב הידיים

 כתב דמנהג טוב לנער מידיו את המים היטב לפני שמנגבם במפה או בגד )מחשש סחיטה(. –מרדכי, מהר"ם  .א

ולכן אישה שניתז על בגדיה מי רגליים של  ריב"אמותר לנגב בבגד כיוון שהניגוב הוא דרך לכלוך. וכתב  –ר"י  .ב
 תינוק מותר ליטול ידיים ע"ג המקום על מנת להעביר הריח שנטילה זו היא דרך לכלוך.

 ולתו קודם שיקנחם במפה. ם כפי יכלנגבם בכח זו בזו ולהסיר מהם המי טוב"הרוחץ ידיו,  -מרדכי פסק כ שו"ע
ד כתב דשו"ע כתב לשון 'טוב' כיוון שמעיקר הדין מותר לנגב ידיו אפי' עם המים כיוון שמדובר בבג – (ס"ק כא')מג"א 

 נקי שלא שייך בו ליבון. )ומה שאסר אפי' שכשוך מים על בגד בסעיף ט' זה בבגד מלוכלך(
ק דרך כיבוסו בכי האי גוונא, דאין זה ר דאין לחוש לזה, דלא אמרינן שריית בגד זהוהגה: ויש שכתבו  -ר"י וריב"א פסק כ רמ"א

א. )טור( אבל לכן מותר לנגב ידיו בבגד שהטיל בו תינוק מי רגלים, כדי לבטלם שאין זה רק דרך לכלוך בעלמו לכלוך, וכן נוהגין
 "אסור ליתן מים ממש על המי רגלים כדי לבטלם 

כתב דגם לרמ"א אם מדובר בבגד שמקפיד עליו שלא יהיה מלוכלך ממשקים מסויימים אסור מחשש  – (ס"ק כב')מג"א 
 וכ"פ במשנ"ב.שמא יסחוט. 

 

 ניקוי ידיים מטיט –סעיף יא' 

  שבת טז, חתוספתא 

כדרך שעושה נח בידו ובמפה "מקנחין בזנב הסוס, ובזנב הפרה, ובזנב שועל, ובמפה של קוצין, ובסיער של שועין; ובלבד שלא יק

 בחול."

פסק את דברי התוספתא שאסור לקנח ידיו מטיט והסביר הגר"א שהכוונה שאם עושה כן כדרך שעושה  –רמב"ם 
 בחול יבוא לידי מלאכה ויכבס.

אחוז בה קוצים; אבל לא "מי שנתלכלכה ידו בטיט, מקנחה בזנב הסוס ובזנב הפרה ובמפה הקשה העשויה ל – שו"עוכפ
 שהוא עושה בחול ויבא לכבס המפה."ידים, שלא יעשה כדרך במפה שמקנחים בה 

מותר לקנח בסמרטוט שאין מקפיד עליו אם יתלכלך. )נשמע ממנו שההיתר אפי' בניגוב טיט שע"י  – (ס"ק נז')משנ"ב 
 פעם אחת נמאס אם אין הקפדה מותר כיווון שלא יבוא לכבס(

האיסור הוא דווקא בטיט שע"י כך המגבת מתלכלכת מייד וצריכה כביסה יש גזרה שמא יבוא  –גרש"ז אוירבעאך 
לכבד אך בדבר שדרכו להשתמש בו הרבה פעמים כגון מגבת שמנגבים בה ידיים ממים והצורך בכביסה לא נעשה 

 בצורך מיידי אין חשש.
 

 ניגוב כוס רטובה –סעיף יב' 
  ,בשבת קיג136

 ווסן מאני מיא, ואתי לידי סחיטה!"זימנין דמית -קמפיש בהילוכא, ליעבר  -"היכי ליעביד? ליקף 

  סיבות. א. מחשש שילבן. ב. מחשש שיסחוט. 2אסור לנגב כוס מ –מהר"ם, תשב"ץ  .א

 ועיין לעיל ס' ט'( –אסור לנגב כוס שמא יסחט. )אין חשש ליבון בבגד נקי  –ר' ירוחם  .ב

 שהיה בו מים או יין, במפה, משום דאתי לידי סחיטה."אסור לנגב כוס  –פסק כר' ירוחם  שו"ע

                                                           
 לכך לנגב כוס ועיין שם.ולכן התיר גם בסעיף יב' בסמרטור המיוחד  135

 גמרא זאת לא מובאת בב"י אך היא בסיס להבנת החששות בסעיף. )הובא גם בשירת הים( 136
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 במה יש חשש סחיטה?

 יש חשש סחיטה רק במים אך שאר משקים לא. –ר"ת  .א

 חשש סחיטה קיים גם במים וגם ביין. –ר"ן  .ב

 חשש סחיטה קיים בכל משקים. –רמב"ם  .ג

 מג"א ס"ק כז'
 בסעיף י' פסק שו"ע שמותר לקנח ידיו במפה ואין חשש לסחיטה ומדוע כאן חושש לסחיטה? –ש' 
 .137שם מדובר בבגד שמקפיד לסוחטו כאן בבגד שלא מקפיד לסוחטו –ת' 
 במקום אחר פסק שו"ע שאין חשש סחיטה ביין א"כ איך אסר ניגוב כוס מיין? )כר"ת( –ש' 
 –ת' 

יש חשש מלבן והוא כדעת הר"ן בסוגיה זו יוצא שמותר  138שגם ביין דבר זה לא קשה כי לדעת מהר"ם סובר .1
 לנקות כוס צרה בשאר משקים שהם לא יין ומים.

מדובר פה בכוס צרה שאם יכניס סמרטוט לשם על מנת לנגבה יש פסיק רישא שיסחט ולכן שו"ע אוסר אפי'  .2
 ביין וכוונתו לאסור כך גם בשאר משקים ואפי' בסמרטוט המיוחד לכך.

 האם מותר לנקות בסמרטוט כוס צרה שיש בה שאר משקים. –מ בין התירוצים נ"
שו"ע באמת פוסק שביין אין חשש ליבון אלא שהביא דברי הרמב"ם שחושש גם ביין משום סחיטה. לכן  –גר"א 

 בסמרטוט המיוחד לכך יש קולא שלא יבוא לסחוט ממנו ומותר בין במים בין ביין.
הראשון של מג"א, וכן מתירוץ הגר"א משמע שבסמרטוט המיוחד מותר אפי' בכוס צרה כתב דלפי התירוץ  –באה"ל 

ולכן בשעת הדחק אין למחות ביד המקלים לנגב כוס צרה בצורה הנ"ל ובלבד שיהיה בדבר שאין מקפיד על המשקה 
בכוס כיוון שאם שלו )כי אם מקפיד ירצה לסוחטו(. והסביר בנוסף שצ"ל לפי התירוץ השני שמדובר בהרבה מים שיש 

 מדובר בקצת מים כבר רואים בסעיף ט' שהקל שו"ע ואין חשש סחיטה.

 כמות המים שאסור לנגב
העולם אינו נזהר מלנגב כוס רטובה במפה, וצריך לומר שטעמם הוא משום שמדובר בכמות מועטה ובכה"ג  –רדב"ז 

עט מים, משום שקרוב לוודאי שיבוא לסחוט אין חשש סחיטה. ברם, אין לנגב הרבה כלים אפילו כשיש בכל כלי רק מ
 את המפה בין כלי לכלי.

 קוי, מותר לנגב אפילו הרבה כלים.בבגד המיועד לני –  (ס"ק נט') משנ"בוכ"פ 
  כתב להתיר לנגב במגבונים לחים כל שעושה זאת בנחת כיוון שאם דוחק יבוא לאיסור סחיטה. – )ח"ד,עמ' קמב(חזו"ע 

 

 התסכלות במראה בשבת –סעיף יג' 

 , אשבת קמט

מראה אינו צריך אלא לתקן שערות ראשו וזקנו, הלכך חיישינן שמא בלפי שהרואה  - רש"י"תניא: אין רואין במראה בשבת )

יראה נימין המדולדלות שאינן שוות עם שאר השער, ויגלחן(, רבי מאיר מתיר במראה הקבוע בכותל. מאי שנא הקבוע בכותל 

הביא לשאינו צריך  - רש"יל מתכת עסקינן )הכא במראה ש -דהכי והכי מדכר! א -כי מדכר, שאינו קבוע נמי דאדהכי וה -

מספרים, שהיא עצמה מגלחת השער(, וכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה. דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מפני מה אמרו 

 לין."דולדמפני שאדם עשוי להשיר בה נימין המ -רה אסו -מראה של מתכת 

 מחשש שיסדר על ידה נימין המדולדלין. –אסור להסתכל במראה בשבת  –לפי ת"ק 
 הקל במראה שתלויה על הקיר כיוון שאין דרך להסיר בה נימין המדולדלין. –ר"מ 

אך במראה שלא עשויה ממתכת מותר  במראה של מתכתהלכה כת"ק המחלוקת בין ר"מ לת"ק  –רי"ף, רמב"ם  .א
 בה נימין המדולדלין.כיוון שאין מורידין 

 הלכה כת"ק והמחלוקת בין ר"מ לת"ק היא לגבי כל המראות, כלומר כל המראות אסורות. –רז"ה  .ב

טן חד וחריף(, ק"אין מסתכלין בשבת במראה של מתכת שהיא חריפה כאיזמל )פירוש כעין סכין  – כרי"ףפסק  שו"ע
מראה שאין בה חשש זה, קבוע בכותל. אבל מותר להסתכל בדחיישינן שמא ישיר בה נימין המדולדלין; ואפילו אם היא 

 אפילו אינה קבועה."

                                                           
ו"ע שכתב  ואולי י"ל שממשיך את דבריו שכתב בסעיף י' שמדובר בבגד נקי וגם כאן מדובר בבגד נקי ולא שייך בזה ליבון. )שמעיקר הדין מותר בנקי לכן 137

 לשון 'טוב'.
 רים שביין יש חשש ליבון צ"ל שמדובר ביין לבן כ"כ מחה"שולאומ 138
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במראה של זכוכית אפי' חדה מותר, וכן במקרה של מתכת כשאינה חדה, כלומר בשביל לאסור צריך את   – משנ"ב
 התנאים גם שהמראה תהיה של מתכת וגם שתהיה חדה. 2

 לעולם מטעם לא פלוג רבנן.חלק וסבר שאסור במראה של מתכת  –אליה רבה 
דנו האם מותר להסתכל בסכין או במספריים יש שהתירו כיוון שאין דרכו של אדם להסתכל בדברים אלו  –אחרונים 

 ויש שאסרו כיוון שיש אפשרות להוריד איתם נימין המדולדלין ושווים למראה.
 
 
 

 דיני שבת התלויים בדיבור –סימן שז' 

 דיבור בשבת –סעיף א' 

  , אקיגשבת 

רינן בעירובין לא יטייל אדם לסוף שדהו בשבת לידע מה היא צריכה אחר כי ההוא דאמ - רש"יחפציך אסורין ) -"ממצוא חפצך 

 "מותר. –רהור אסור, ה -חול. דבור לא יהא דבורך של שבת כדבורך של ש -השבת(, חפצי שמים מותרין. ודבר דבר 

 ל האסור בשבת.בראשונים הובאו הסברים למהו דיבור של חו

 מקח וממכר וחשבונות הם דיבור חול. –רש"י  .א

הוה ליה אימא סבתא דהות  מדרש: "רבי שמעון בן יוחיה. והביא ראיה מאסורה כל שיחה בטלה בשבת –ר"ת  .ב
 למעט בדיבור בענייני חולין בשבת.סגיא, אמר לה: אימא שבתא הוא! שתקה", משמע שיש  מישתעיא

 פלונית אקנה למחר.ר 'סחורה אין לומ –טור  .ג

בר פלוני אעשה דודבר דבר' שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול; הלכך אסור לומר: "'– פסק כר"ת וטור שו"ע
 ".ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות" למחר או סחורה פלונית אקנה למחר

 טילה בשבת.בשיחה  שלא לדבר כללמרומז ברמב"ם, שראוי ליראי חטא  -המ"מבשם  )ס"ק כז'( משנ"ב

ובני אדם שסיפור " וכ"פ רמ"א. אך אין לספר כדי שחברו יתענג, מותרמי שמתענג בשיחה בטלה,  –)סי' סא'( תרה"ד
בהם  שמועות ודברי חידושים הוא עונג להם, מותר לספרם בשבת כמו בחול; אבל מי שאינו מתענג, אסור לאומרם כדי שיתענג

 ."חבירו
  התיר באופן שהאדם המספר מתענג מכך שחבריו מתענגים על שמיעת סיפורי מלחמות.  – )ס"ק א'(ט"ז

 כתב דאפשר שיש להקל. '(ו)ס"ק  משנ"בוב

 אף מי שמתענג בשיחה בטלה אין להרבות בה כיוון ששבת ניתנה לעסוק בתורה, ואף לת"ח  – '(ג)ס"ק  משנ"ב
 שכל שבוע עסקו בתורה אין להרבות.

 בשבת על מצווה שיעשנה בחול, שאסור לעשותה בשבת דיבור
 אסור אף לומר "אעשה למחר מצווה פלונית". –ס"ק א'() מג"א .א
כתחילה נכון להחמיר כשאין צורך לזה בדיבורו היום, אך אם מתירא שיתרשל בדבר לכו"ע ל –'(א)ס"ק  משנ"ב .ב

 מותר.
לומר שיעשה למחר דבר מצווה, אפילו אם המעשה אסור בעשייה בשבת. וכ"פ  מותר –אליה רבה, ברכי יוסף .ג

 .)שבת ח"ו ע' נז( בחזון עובדיה

 ס"ק א'( משנ"ב) דינים נוספים הכלולים ב"ממצוא חפציך"

אין לעכב את הגוי בשבת מפני שחייב לו חוב, אך רשאי לומר ביום חול לשופט: "מדוע לא עיכבת את הגוי בשבת",  .א
 לעכבו שבת הבאה. ויבין מכך

מי שהאנס חייב לו ממון, ונודע לו שהגיע לעיר וייתכן שלאחר שבת לא ימצאנו, רשאי לקבול אצל השר, כיוון  .ב
 שחז"ל לא גזרו במקום הפסד.

גוי שחייב ממון לישראל וחושש שמא לאחר השבת לא ימצאו, יכול לבוא אליו יחד עם גוי אחר שהוא חברו, והגוי  .ג
 הכסף לחברו הגוי.  יפרע את -שחייב לו
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 חישוב חשבונות בשבת –סעיף ו' 

  ע"ב קנ – ע"א שבת קנ

ה לך ולחשבונות הללו, הרי אין צורך בהן לא לך ולא מכמו מה לך,  - רש"י): חשבונות של מה לך רב יהודה אמר שמואל"אמר 

יו לצורך, אלא שעברו, כגון: כך וכך כגון שכבר ה - רש"י)ושל מה בכך  לאחר, כגון: הרוצה לבנות בית כך וכך צריך להוציא בו(

ורמינהו: חושבין חשבונות שאינן צריכין, ואין מחשבין חשבונות שצריכין בשבת. ..לחשבן בשבת. מותר - הוצאתי בבנין זה(

לו: כך וכך  כיצד, אומר אדם לחבירו: כך וכך פועלים הוצאתי על שדה זו, כך וכך דינרין הוצאתי על דירה זו. אבל לא יאמר

תא, רישא קתני שעברו אסורין, וסיפא ברייתא קמיי - רש"י)הוצאתי, וכך וכך אני עתיד להוציא! ולטעמיך, קשיא לך היא גופא! 

לא עברו לגמרי, שעדיין שכר ד  - רש"י)אגירא גביה, דדאיכא אגרא  -אלא, הא  -דהיינו עברו(  -ין מותרקתני של מה בכך 

  .גרא דאגירא גביה"אדליכא  -הא  עברו לגמרי, ואין שכר פועלים עליו(ש -להן, ושל מה בכך הפועלים עליו שלא נתנו 

ובחשבונות שלא צריך מותר, ומ"מ כתב דאע"פ  ברמב"ם כתב דאסור לחשב חשבונותיו גזרה שמא יכתוב. –רמב"ם 
 שמותר אינו ראוי.

וקא שעדיין שכר הפועלים הוצאתי על דבר פלוני; וד "אסור לחשוב חשבונות אפילו אם עברו, כגון: כך וכך – וכ"פ שו"ע
 .אצלו, אבל אם פרעם כבר, מותר"

 חשבונות שלא צריך להם מותר לחשבן בשבת. – )ס"ק א'( מג"א
 

 דיבור בשבת על הנצרך במוצאי שבת –סעיף ז 

  ע"א שבת קנ

אומר: אומר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי  רבי יהושע בן קרחה"תניא: לא יאמר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב? 

ם תעמוד עמי לערב, אם תבא אלי לכשתחשך, ושניהם יודעין שעל מנת לשוכרו לפעולתו הוא מזהירו, וכיון אעכשיו נראה  - רש"י)לערב? 

: הלכה כרבי נןרבה בר בר חנה אמר רבי יוחאמר  מותר(  –אסור, הרהור  -רי, כדמפרש טעמא לקמן: דבור ש -דלא מפרש בהדיא 

חפצך ודבר דבר;  דכתיב ממצוא -יהושע בן קרחה. ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה 

 .מותר" –אסור, הרהור  -דיבור 

, אך מותר לומר 'הנראה בעינך שתוכל לעמוד ין לומר לפועל "היה נכון עמי לערב", כיוון שזהו דיבור ממשא – רמב"ם
 .י לערב' כיוון לא מפרש בדיבורו שיעבוד אצלו אלא רק להיפגשאית

מבין שצריך לו לערב  "מותר לומר לחבירו: הנראה בעיניך שתוכל לעמוד עמי לערב, אף על פי שמתוך כך –וכ"פ שו"ע
 ."לשוכרו; אבל לא יאמר לו: היה נכון עמי לערב

 

 :'היה נכון עימי' לגויהאם מותר לומר 

 .139אסור -(בדר"מ)ע"ז פ"א סי' ב; הו"ד  הגהות אשר"י
 מותר. –)ס"ק כח'( משנ"ב

  

                                                           
גוי העושה את המלאכה במוצ"ש, עושה אותה ע"פ האמירה של שבת, אלא שבשבת עצמה לא עשה ש שרד הלבושי בשםהמהרש"א ובטעם הדבר כתב  139

 .נובעת רק מכח הדיבור שדיברו במוצ"שאת המלאכה משום שהישראל לא הניחו לעשותה, מה שאין כן בישראל המבין שעשייתו את המלאכה 
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 דיבור בדבר האסור לעשותו בשבת – 'סעיף ח

  ע"ב שבת קנ

 .ולך"ה –"אמר רב יהודה אמר שמואל: מותר לאדם לומר לחבירו לכרך פלוני אני הולך למחר, שאם יש בורגנין 

ו אף לחביר – )שם ד"ה "הא"( והרשב"א )קנ: ד"ה "הא"( רמב"ן, ד"ה "מותר"()סד.  ר"ן, )סי' ו'( רא"ש, )ד"ה "לכרך"( תוספות
 .ולא רק להגיד על עצמו שהוא הולך יכול לומר "לך לי לכרך פלוני למחר"

 70הטעם הוא שמכיוון שיש אפשרות לעשות זאת בשבת בהיתר כגון בעיר שיש בה בורגנין )מבנים שהיו מוצבים כל 
 ום שבת וכך אפשר ללכת מרחק גדול( מותר לאדם לומר זאת לעצמו.אמה והיו מגדילים את התח

 כאשר ההיתר לא קיים בפועל

 מותר אף בעיר שלא קיים בא הדבר בפועל. צריך רק שיהיה פוטנציאל היתר. –רש"י ורוב הראשונים  .א

ב"י דא"כ  משמע ממנו שההיתר רק בעיר שזה קיים )אך לא בטוח שזאת כוונתו( והקשה על סברה זו –ר' ירוחם  .ב
 מה חידש רב יהודה שהרי פשוט שאם הדבר מותר, יהיה מותר לאמרו.

ך עמי לכרך פלוני למחר, "יכול לומר לחבירו: לכרך פלוני אני הולך למחר, וכן מותר לומר לו: ל –פסק כרוב הראשונים  שו"ע
ל לומר לחבירו שיעשנו למחר, ובלבד היום, יכו כיון שהיום יכול לילך על ידי בורגנין; וכן כל כיוצא בזה שיש בו צד היתר לעשותו

דרבנן, כגון: שיש לו חוץ לתחום   אבל בדבר שאין בו צד היתר לעשותו היום, אפילו אם אין בו אלא איסור. שלא יזכיר לו שכירות
 ".פירות מוקצים, כיון שאי אפשר לו להביאם היום, אסור לומר לחבירו שיביאם לו למחר

 'אלך'.אסור לומר לכרך פלוני אסע כיוון שהנסיעה אסורה אלא יאמר  –'()ס"ק ל משנ"ב
דיבור המשתמע גם לאיסור וגם להיתר מותר )ואפי' מתכוון לדבר איסור( כיוון שהרהור  –()ד"ה אסור לומר  משנ"ב

 בדבר אסור מותר.
 

 החשכה על התחום

  ע"א שבת קנ

צאת לשמור ללהיות קרוב  - רש"י)אין מחשיכין על התחום לשכור לו פועלים ולהביא פירות, אבל מחשיך הוא לשמור משנה: ... "

. ואיל ועיקר מחשבתו לא היה לכך(ה - רש"י), ומביא פירות בידו פירותיו, וזה דבר המותר בשבת לשמור פירותיו, אם היו בתוך תחומו(

 רשאי אני להחשיך עליו."  -רתו כלל אמר אבא שאול: כל שאני זכאי באמי

אמה( על מנת שבמוצאי שבת ישכור פועלים או בשביל להביא פירות מוקצה,  2000אסור ללכת לקצה תחום שבת )
 אך אם צריך לשמור על פירותיו מותר לו לשמור בשבת ובמוצ"ש לקחת אותם כי עיקר כוונתו לשמירה ולא לטלטולם.

 ."בסוף התחום כדי שימהר הלילה לילך שם להביאם"אסור לו להחשיך  – וכ"פ שו"ע
 כך משמע משו"ע שאסור רק אם תכנן להביא אותם מראש.

; אבל יכול להחשיך בסוף התחום כדי למהר לילך שם לשמרם, שאפילו היום 140וכן לא יאמר: אעשה דבר פלוני למחר" –רמ"א 

 ."אלא לשמרם, יכול אף להביאםהיה יכול לשמרם אם הם היו בתוך התחום; ואם לא כיוון להחשיך 

 

 םהחשכה בתוך התחו –סעיף ט 
כדי  בתוך התחוםמותר להחשיך  –)שם ד"ה "על"( ורשב"א )קנ ע"ב ד"ה "מת"( רמב"ן, )קנ ע"ב ד"ה "ואין"( תוס'ע"פ  מ"מ

 שעושה זאת לצורך איסור. שלא ניכרלשכור פועלים ולהביא פירות, משום 

חשיך אלא בסוף התחום פירות ועשבים מגינתו וחורבתו שבתוך התחום, ולא אסרו לה "מותר להחשיך לתלוש – וכ"פ שו"ע
 .משום דמינכרא מלתא"

 כשהולך על מנת לעשות במוצ"ש דבר האסור בשבת, מותר רק אם כוונתו לא ניכרת. –)ס"ק ל'( משנ"ב
 כשכוונתו לילך לצורך דבר המותר בשבת, מותר לו להחשיך אף בסוף התחום.

  

                                                           
הפוסק  שו"עהנ"ל, שאין לומר בשבת אפילו בינו לבין עצמו שיעשה דבר פלוני למחר, בניגוד לשיטת  תוספותהאלו הם למעשה שיטת ה רמ"אדברי  140

 להדיא שרק באומר לחברו אסור.
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 שמור לי ואשמור לך – 'סעיף י

  ע"א שבת קנא

 .לאדם לומר לחבירו: שמור לי פירות שבתחומך, ואני אשמור לך פירות שבתחומי" מותר"אמר רב יהודה אמר שמואל: 

 ."מותר לומר לחבירו: שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור פירותיך שבתחומי" – וכ"פ שו"ע

 ואסור לשכור , "ומר שכרהוי ש –קיי"ל "שמור לי ואשמור לך שהחידוש הוא שאף על פי  – '(מא)ס"ק  משנ"ב
 מותר.אדם בשבת, לעניין איסור שבת אין זה נחשב ששוכרו )משום שזה רק מניעת הפסד( ועל כן 

 מלווה ושאלה בשבת –סעיף יא 

  ע"א שבת קמח

"אמר  :גמרא ניח טליתו אצלו.מ -אינו מאמינו  שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלווייני... ואםמשנה: "

אתי למיכתב  -ני יא אתי למיכתב, הלול -ליה רבא בר רב חנן לאביי: מאי שנא השאילני ומאי שנא הלויני? אמר ליה: השאילני 

קסו: כך וכך הלוויתי, כדי שמע לזמן מרובה, וקיימא לן במסכת מכות )ג, ב(: סתם הלוואה שלשים יום, ואתי מלווה זה לכתוב על פנמ - רש"י)

 ."שלא ישכח(

 יוצא מפה למסקנת הגמרא שמותר לומר לשון שאינה של הלוואה, אך לשון הלוואה אסור שמא יכתוב.

 לשון לעז
שאדם האומר בלשון לעז אם המילה הלווני שווה ר"ן כתב 'דלשון לעז לשון אחד הוא' והסביר את כוונתו ה –ר' פרץ 

 לומר מילה אחרת לדוג' 'תן לי'.למילה השאילני צריך 

כתוב; אלא יאמר לו: י"השואל דבר מחבירו לא יאמר לו: הלויני, דמשמע לזמן מרובה ואיכא למיחש שמא  – וכ"פ שו"ע
 ."השאילני; ובלשון לע"ז שאין חילוק בין הלויני להשאילני, צריך שיאמר: תן לי

 במילים "ואחזור ואתן לך". מותר לסיים -ס"ק מ"ד( במשנ"ב)הו"ד  ט"ז ושאר אחרונים 

  מותר לומר לנכרי בלשון הלווני, שכיוון שהמלווה גוי ואין היהודי אומר לו לכתוב גם אם הגוי  –ילקו"י
 יכתוב זה על דעת עצמו.

 מקום שנוהגים לתבוע לאלתר

 מותר לומר לשון 'הלווני', שהרי מייד במוצ"ש עתיד לתבוע ממנו.–)ס"ק מב'( משנ"ב .א

 החשש היה אמור להיות קיים גם בלשון 'השאילני' ההיתר הוא מצד שינוי הלשון שהווי היכר. אסור , –גר"א  .ב

 נתינת משכון
מותר לתת משכון בשבת בתנאי שלא יאמר 'הרי טליתי אצלך')שכן דרך חול(, אלא  –ארחות חיים )בשם הרשב"א( 

 יניח סתם.

 .אצלו; אבל לא יאמר לו: הילך משכון, דהוי כעובדא" וכשלווה בשבת ואינו רוצה להאמינו יניח משכון" – רמ"אוכ"פ 
 פסק מותר להשאיר משכון רק בדבר שיש לו צורך בשבת )כגון מאכל ומשקה(. – )ס"ק מב'( משנ"ב

 פירעון מלווה בשבת

 ."ין בשבת, כך אין פורעין בשבתו"כשם שאין לו –)סי' קנו(ע"פ הריב"ש  רמ"א .א

, דאית ליה היכרא ולא אתיא דבר מותרה, אם אומר בלשון חזרה ולא בלשון פריע –)הו"ד במשנ"ב ס"ק מ"ו( תוס' .ב
שכל זה דווקא בדבר שהוא מאכל וצורך שבת, אבל בלאו הכי אסור בכל  המשנ"בזה לידי מחיקה. והוסיף 

 לשון.
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 קריאת רשימות מוזמנים –סעיף יב' 

  , בשבת קמח

אמר: גזירה שמא ימחוק.  רב ביבימאי טעמא?  :גמרא.מפיו, אבל לא מן הכתב"מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו  משנה:

ו: דכתב אכותל, ומידלי. למאן איכא בינייה -אמר: גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות )שטרות עסקיים(. מאי בינייהו?  אביי

 .חיישינן" –יישינן, ולמאן דאמר שמא יקרא חלא  -דאמר שמא ימחוק 

 לקרוא אף בכותל גבוה שמא ימחק. הלכה כאביי ואין–)פכ"ג הי"ט( ורמב"ם )סי' א( רא"ש ,)סג ע"ב( רי"ף
"זימן אורחים והכין להם מיני מגדים וכתב בכתב כמה זימן וכמה מגדים הכין להם, אסור לקרותו בשבת אפילו  – שו"עוכ"פ 

דהיינו שטרי חובות וחשבונות דאפילו , 141אם הוא כתוב על גבי כותל גבוה הרבה, משום גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות
 ".לעיין בהם בלא קריאה אסור

 קריאה מתוך חקיקה

 שבת שם 

"תניא: מונה אדם כמה מבפנים וכמה מבחוץ, וכמה מנות עתיד להניח לפניהם מכתב שעל גבי הכותל, אבל לא מכתב שעל גבי 

)ע"ג כותל  ומאי שנא הכא )ע"ג טבלא ופנקס שאסור(הכא  מאי שנא -)שכתוב בדיו(טבלא ופינקס! היכי דמי? אילימא דכתיב מיכתב 

 .דחייק" –? אלא לאו שמותר(

בכותל אך  .שמא יקרא בשטרי הדיוטות, שבפנקסלקרוא מכתב חקוק  אסור –)סג ע"ב(ר"ן , )שם( רא"ש, )שם( רי"ף .א
 דאין חשש זה. מותר

 מותר. -למחוקלא יכול כשהחשש הוא שמא יבוא למחוק, וכאן בשניהם, ד מותר – רמב"ם .ב
 .קוק, אסור לקרותו"ופנקס אפילו אם הוא ח בטבלאאבל אם חקק בכותל חקיקה שוקעת, מותר; אבל " –כרי"ףפסק  שו"ע

 שמש הקורא מתוך הכתב
 לצורך סעודה סתם יש להחמיר, אך בסעודת מצווה יש להקל לשמש. – )ס"ק מב'(משנ"ב  א.
 כקמצא ובר קמצא.תקלה , כדי שלא יבואו לידי לו אף בסעודת רשותמותר לשמש  –)הו"ד במשנ"ב שם( שערי תשובהב. 

 רא תורה, לא יק -הכין רשימה לזמן את אוהביו לקרות בספר הבן או חתן ש-אבי1 –)שבת ב עמ' קצ( "יילקו
לו לאחוז ולעיין בכתב  מותראבל השמש 2סיף בה. 1הרשימה מתוך הכתב, מחשש שמא ימחוק או יו

זירת שמא ימחוק או יוסיף. וגם משום שטרי הדיוטות ליכא בזה, דחשיב כצרכי הרשימה, דלא שייך בו ג
וכן בסעודת מצוה יש להקל לקרוא את שמות 3מצוה שלא גזרו בזה שמא יקרא בשטרי הדיוטות. 

 לו לעיין ברשימה בשבת. אסורהמוזמנים מתוך הכתב. ואחר שהשלים מלאכתו וקרא את המוזמנים 

 וםפתק זיכוי שנקנה מבעוד י
 .השכר שלוקחיםלקרוא בשבת בפתק שקנה מבעוד יום וכתוב בו סכום יין ו סורא –)הו"ד במשנ"ב ס"ק נ'( "רא

 .מותרכום אלא מסומן סימן אחר, סאם אין כתוב בו  – משנ"ב
 

 

 שטרי הדיוטות –סעיף יג 

 , בשבת קטז
בכתבי הקדש אין קורין, וכל שכן בשטרי  כדי שיאמרו: -"אמר רבי נחמיה: מפני מה אמרו, כתבי הקודש אין קורין בהן 

 .הדיוטות"

 מהם שטרי הדיוטות
 ובות וחשבונות"."שטרי מקח וממכר ושטרי ח -תוס' , )פכ"ג, סי' א( רא"ש בשם ר"י .א
 ף איגרות וספרי חוכמות כלולים באיסור.א -)בפירוש המשנה פכ"ג, ב( רמב"ם .ב

 בונות ואגרות של שאלת שלום, אסור"שטרי הדיוטות, דהיינו שטרי חובות וחש –פסק כרא"ש בשם ר"י שו"ע
 לקרותם".

 מדוע אין קוראים בשטרי הדיוטות
 ", חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים.ממצוא חפציךמדין " –)פכ"ג, סי' א( בשם ר"י רא"ש .א
 בשבת. שמא יבוא למחוק – )פכ"ג הי"ט( רמב"ם .ב
  "ואינם ראויים לטלטל"לפי שאין בהם תועלת וצורך יום טוב, . 1הסברים.  2כתב  –)קמט, א( חידושי הר"ן .ג

 לשואל ממנו דבר". שמא יכתוב תשובה". 2

                                                           
מחשש מחיקה. כלומר, שאביי הסובר בטעם האיסור שמא יקרא בשטרי  למרות שהמחבר נוקט כטעם זה בלבד, המשנה ברורה מסביר שהאיסור הוא גם 141

 הדיוטות, מודה גם לטעמו של רב ביבי שהוא שמא ימחק.
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 האם מותר לקרוא אגרות שלום
- )פ"ו ה"כ(הגהמ"י , )בפה"מ, פכ"ג(רמב"ם , )קמט ע"ט( מ"מ בשם הרשב"א, )שבת סד ע"ב ד"ה "תנו"( רש"י, ר"ן .א

 הדיוטות.. דזהו בכלל שטרי אסור
 שאין)בתשובות, ח"ז סי' שמו(  הרשב"א"וכן נהגו". וכתב  המ"מ. וסיים מותר -בשם הרמב"ן)שבת פכ"ג הי"ט( מ"מ  .ב

 למחות בסוברים כרמב"ן.
 

 לעיין בלא קריאה בפיו:
 משום שהאיסור הוא בדיבור, אך הרהור מותר. מותר –או"זבשם  )פ"ו ה"כ(הגהמ"י  .א
, דאיתא בתוספתא )שבת פי"א ה"א( "כתב שתחת הצורה ודיוקנאות אסור אסור -א( 'ג, סי")פכ בשם ר"י רא"ש .ב

מהטעם שאי אפשר שלא יישא וייתן  בשם ה"ר בנימין )סי' קכב( שיבה"ללהסתכל בה בשבת". ופסק כן גם 
 בענייני האיגרת.

 ."ואפילו לעיין בהם בלא קריאה, אסור" –פסק כר"י שו"ע
 

 כתוב בהאיגרת שאינו יודע מה  –סעיף יד 

 לקרוא באיגרת שהובאה מחוץ לתחום האם מותר

  בה. אסור לגעת, אך מותר –)הגהמ"י פ"ו( או"ז, )תשב"ץ קטן סי' נז( מהר"ם .א

 ואסורה הנאה ממנהה היא , הרי קריאתה היאראּהואסור לגעת בה, כיצד מתיר לק יא – טורה מקשהו 
אע"פ שהאיגרת מוקצה, סובר מהר"ם שיש להתיר כיוון שאינו מטלטלה ואינו  – ב"יה מיישבו? כמוקצה!

 מדבר אודותיה. 
האיגרת  אםאינו יודע , דמזומנתאינה  ממנה ההנאהו , דהשולח ְשַלַחּה בשביל עצמו,מותר –)הו"ד בטור( ר"ת .ב

 לו. המועיל

 תיר לקרוא בשטרי הדיוטות?ה, כיצד הטור מקשה! 

ה לפי שאין יודעים למ1 אף בטלטול, מותר –בשם ראבי"ה )ביצה פ"ק(מרדכי , )שם( הגהמ"י, )הו"ד בטור( ר"י ור"ת .ג
 ושמא יש בהם צורך הגוף.2הביאום, 

  ואומר, שטעם זה אינו נראה מספיק. הטורגם על שיטה זו מקשה 
אלא יעיין בה; ואם  "לקרות באיגרת השלוחה לו, אם אינו יודע מה כתוב בה, מותר ולא יקרא בפיו –פסק כמהר"ם שו"ע

 .הובאה בשבילו מחוץ לתחום, טוב ליזהר שלא יגע בה"

 כיוון שמותר בהנאה לישראל אחר שלא הובאה והאחרונים הסכימו דאין בזה מוקצה כלל,  –)נ"ו( משנ"ב
 מקפיד על האיגרת להניחה במקום מוצנע כדרך הסוחרים, היא מוקצה ואסורה בטלטול.אך כש עבורו.

 

 שתחת הציורכתב  –סעיף טו 

  ע"א שבת קמט
וכותבין  וכו'... כגון בני אדם המציירים בכותל חיות משונות - רש"י"תנו רבנן: כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות )

 .שמא יקרא בשטרי הדיוטות(" - רש"יאסור לקרותו בשבת ) -תחתיה זו צורת חיה פלונית( 

ם כגון מלחמות דוד וגלית חיות משונות או דיוקנאות של בני אדם של מעשי"כותל או וילון שיש בו צורות  – שו"עוכ"פ 
  .וכותבים זו צורת פלוני וזה דיוקן פלוני, אסור לקרות בו בשבת"

 

 קריאת ספרי חול וספרי מינות בשבת ובחול –סעיף טז 
לרבינו יהודה דאסור לעיין בהן, דלא ראה "ומיהו אותן מלחמות הכתובין בלע"ז נ –("וכל שכן"ד"ה  ע"ב )שבת קט"ז תוספות

גרע מהא דתניא: כתב שתחת הצורה והדיוקנאות אסור לקרות בהן בשבת. ואפילו בחול לא ידע ר"י מי התיר דהוה 
 .בשם ר' יונה)על הגמ' בשבת קמט ע"א(  הרא"ש. וכיו"ב כתבו ליה כמושב לצים"

ות, אסור לקרות בהם בשבת; גון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמ"מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כ – שו"עוכ"פ 
בדברי חשק, איכא תו משום לא תפנו אל מדעתכם; ו ,ואף בחול אסור משום מושב לצים, ועובר משום אל תפנו אל האלילים

 ."מגרה יצר הרע; ומי שחיברן ומי שהעתיקן, ואין צריך לומר המדפיסן, מחטיאים את הרבים
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, לקרוא בהם בשבת מותרהכתובים בלשון הקודש  ספריםאוסרים רק בלשון לע"ז, אך  תוספותשנראה  –)ח'( דר"מ
 וכך יש לדעתו לפרש את דעת הראשונים שאסרו לעיל.בלשון עצמה יש קדושה, ויש ללמוד מהספר את לשון הקודש.ד

אבל בלשון  דוקא אם כתובים בלשון לע"ז,ונראה לדקדק הא דאסור לקרות בשיחת חולין וסיפורי מלחמות, היינו " – וכ"פ ברמ"א
 ."הקודש, שרי

 רונים רבים חולקים על פסק הרמ"א, ולפי זה באיגרת שלום אין נפ"מ בין לשון לע"ז ללשון הקודש.אח –)ס"ד( משנ"ב

 ותר לקרות בספרי קריאה, ובשאר סיפורי חסידים בשבת, ואין לאוסרם מטעם מ -)שבת ח"ו עמ' סט( חזו"ע
ו שמא ימחוק, שבדברים המודפסים בספר לא מצוי שיכתוב או ימחוק, ואף לא גזרו מטעם שמא יכתוב, א

 שמתחלף בשטרי מו"מ, שהואיל ויש לו הנאה בקריאתם לא גזרו.
 

 קריאת עיתונים בשבת
 ז(ט 'שז סע ')סי בדעת תורהמקל בזה, וכתב  ג("כ 'ג סי")ח  שבות יעקב בשו"תהאחרונים:  נחלקו בזה -)ס"ק סג( "בשנמ
לפעמים יש צורך בידיעת חדשות העולם, ויש לו צער כשנמנע מזה, וגם נהנה בקריאה, אך המחמיר ניתן להקל דש
 .ע"בת

 .משא ומתןיש בהם ידיעה מדמחמירים בזה,  ואחרונים נוספים שו"ת שאילת יעב"ץ
 לקרוא, ואף לא לעיין, בענייני  לקרוא החדשות בעיתון, אבל אסור מותר"מעיקר הדין  – פכ"ט, מו() שש"כ

וראוי לכל ירא שמיים להחמיר ולא לקרוא בכלל בעיתון בשבת ..מקח וממכר המתפרסמים בעיתון
 .וביו"ט"

 הבההמנוחת אכתב בסתם שאין לקרוא בעיתונים בשבת, וכ"פ  "הליכות עולם"בספרו  -הרב עובדיה יוסף 
 סייג שאם הוא מלחמה ושעת חירום בעולם, נהגו להקל לקרות )ח"ו עמ' ע( ב"חזון עובדיה"אך  )ח"א פ"י סל"ו(;

 בעיתונים על מה שאירע, כי לפעמים יש צורך לדעת את כל מה שנעשה, ואולי יהיה אפשר להציל ע"י פעולה
 מסוימת, לפיכך אין בקריאה בהם משום שטרי הדיוטות.

 

 לימוד חכמות בשבת –סעיף יז 

 , א קטו שבת

 .פני ביטול בית המדרש"מ -כתבי הקדש... מפני מה אין קורין בהם )בכתובים( משנה: "

 , אשם, קטז

אחר ל -רש"י )קורין  –בית המדרש  , אבל שלא בזמןקודם אכילה היו דורשים( - רש"י): לא שנו אלא בזמן בית המדרש רב"אמר 

 ".אמר: אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קורין ושמואל. אכילה לא דרשו, משום שכרות(

ללמוד בשבת וביו"ט זולת בספרי הנבואות  אסור –בשם הרז"ה )מג ע"ב( ר"ן, )פכ"ג הי"ט( מ"מ, )בפיה"מ(רמב"ם  .א
 ופירושיהן ובכל ספר שיש בו סרך קדושה.

 .למוד בספרי החכמות בשבתל מותר – ()תשובות ח"א סי' תשעב רשב"א .ב
רי חכמות "אסור ללמוד בשבת ויום טוב, זולת בדברי תורה; ואפילו בספ –וכרשב"א בי"א בסתםכרמב"ם פסק  שו"ע

 . )טלסקופ( בשבת"אסור; ויש מי שמתיר, ועל פי סברתו מותר להביט באצטרלו"ב 

 דירא שמיים ראוי להחמיר בזה, כי הרמב"ם והר"ן באליה רבה"ונוהגין להקל. וכתב  –)ס"ה( משנ"ב ,
 .אוסרים"

 וכן ולא שבקינן פשיטותיה דהרשב"א שמתיראין הדבר ברור למרן לאסור ספרי חכמות,  -)ח"ו עמ' עב( חזו"ע ,
 .142)סי' שח ס"נ(דעת הרמב"ן, מפני ספיקו של הרמב"ם, וכמבואר בשו"ע 

 

 לשאול את השד –סעיף יח 
 בשבת כל מה שמותר לשאלו בחול. משום רפואה 143השד מןלשאול  מותר –)ח"ט, נתיב יב, עט ע"ג( י"ור

 ."לשאול מן השד, מה שמותר בחול מותר בשבת" – שו"עוכ"פ 

 דווקא משום רפואה שרי, אך בלאו הכי אסור משום "ממצוא חפצך" –)ס"ה( משנ"ב, )כ"ו( מג"א . 

                                                           
 ת.והוסיף שם שמותר לקרוא בעיתון מקצועי של רפואה. עוד כתב שם שאסור ללמוד בשבת נהיגה מתוך ספר לימוד נהיגה, הואיל והנהיגה אסורה בשב 142

". וכן ברמזי הדינים השרוהערות על הטור, הוצאת שירת דבורה, הערה מח, שכותב שם שבשלושה דפוסים ראשונים איתא "לשאול מן ועיין שם בהגהות  143

 המחודשים איתא כן בשני דפוסים.
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 הצלת ממונו מנזק והפסד –סעיף יט 

 ע, א שבת קכא

 ."דעתיה דידיה עביד שריא(ונכרי מ - רש"י)"אמר רבי אמי: בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד 

 , אכתובות ע

 ."והא אמר ר' אמי: בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד, בדליקה למעוטי מאי?... למעוטי שאר איסורים דשבת"

 

 להוציאה? סחורה הנפסדת בשבת ע"י גשמים, האם מותר לומר לגוי

רק לעניין  ומה שהותר הוא ,אסור –)סי' רמו( תרומה, )לאוין סה, טז ע"ג( סמ"ג, )ח"א סי' תשפד, ח"ד סי' רעז( רשב"א .א
  בכתובות. כדאיתאדליקה, 

 הסמ"ק, דאין חילוק בין דליקה לשאר איסורי שבת. והוסיף מותר –)פט"ז סי' י( רא"ש, )הל' שבת פט"ז, יט ע"א( בה"ג .ב
 שהגמרא ממעטת דבר שאין בו הפסד ממון. עמ' רצה()סי' רפב 

 לסמוך עליהם" הלכות גדולות והרא"שכתב "וכיוון דאיסורא דרבנן הוא כדאי הם  בב"י
אגם מים( דמיא ומפסיד  "סחורה הנפסדת בשבת על ידי גשמים או דבר אחר; או אתי בידקא )פירוש נחל או – שו"עוכ"פ ב

אי יודע שהאינו יהודי יציל הממון. ממונו; או שנתרועעה חבית של יין והולך לאיבוד; מותר לקרות אינו יהודי, אף על פי שווד
; ויש מי שאומר 'ה אינו מפסידכל המכב'כמו בדליקה שהתירו לומר: , 'כל המציל אינו מפסיד'וכן מותר לומר לאינו יהודי: 

 ."שלא התירו אלא בדליקה דוקא

 מקום הפסד בלו בהדיא  לצוותמותר. ובמלאכה דרבנן מותר אף  דאו'( אף במלאכה 1) :ע"א(-)ס"ח משנ"ב
 .אסור, לגוי בלשון נוכח: "אם תציל לא תפסיד"( ולומר 2גדול. )

  

 שבתשאמר לגוי לעשות לו מלאכה בישראל  –סעיף כ 
המלאכה לעולם משום  ה לומלאכה בשבת, אסור עבורוישראל שאמר לגוי לעשות  –)חי"ב, נתיב יב, פג ע"ב( י"ור .א

 קנס.
 המלאכה. לו ליהנות מהמלאכה במוצ"ש לאחר שימתין בכדי שתיעשה מותר –)שבת פ"ו ה"ח( רמב"ם .ב

 .ב בכדי שיעשו"לעשות לו מלאכה בשבת, מותר לו ליהנות בה לער "ישראל שאמר לאינו יהודי, –כרמב"םפסק  שו"ע

 אם נעשתה בפרהסיא, אסורה המלאכה לעולם אף כשהגוי עשה מעצמו בשביל ו –)ע"ב( משנ"ב, )כ"ח( מג"א
 היהודי.

 

 "עשה מלאכתך"לומר לגוי  –סעיף כא 
  "עשה מלאכתך".לומר לגוי בשבת  מותר –)שבת פ"ה סי' תנט( הגהת מרדכי .א

 .בשבת לומר לגוי שאין מזונותיו עליך "הילך בשר זה ובשל אותו לצרכך בשבת"אסור  –)פ"ו סי' ו( רא"ש .ב
 . "זונותיו עליומ"אסור לומר לאינו יהודי בשבת: הילך בשר זה ובשל אותו לצרכך, ואפילו אין  –כרא"שפסק  שו"ע
 . "לומר לו לעשות מלאכה לעצמו מותראבל " –רמ"א

 ביל "כגון שיאמר לו 'קח בשר שלך ובשל אותו לצרכך'", כיוון דשייך לגוי והוא עושה זאת בש –)עג( משנ"ב
 עצמו.

 

 דינים נוספים באמירה לגוי –סעיף כב 

 בין השמשותבשבות עשיית 
 וד מבעו"י.לעשות בין השמשות לצורך מצווה או אם היה טר מותרכל שבות דרבנן  – ורבינו יונה )בסי' שמב( טור

ק לו נר בין השמשות; או אם "כל שבות דרבנן מותר בין השמשות לצורך מצוה, כגון לומר לאינו יהודי להדלי – שו"עוכ"פ 
 .היה טרוד והוצרך לעשר בין השמשות"

 רמיזה לגוי
"כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת, אסור לרמוז לו לעשותו; אבל מותר לרמוז לו לעשות מלאכה אחר  –רמ"א 

 .144"בתש

                                                           
לומר לגוי בחול "מדוע לא עשית דבר פלוני בשבת?", למרות שמתוך כך מבין שרצונו שדבר זה  מותרדין זה שנוי לעיל )סעיף ב'( בשם ספר המצוות, ש 144
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 , שרי.כשאומר הרמיזה שלא בלשון ציווי, כגון שאומר 'הנר אינו מאיר יפה' וכו', ושומע הגוי ומתקנו –)ע"ו( משנ"ב

 קבלת תשלום חוב מגוי בשבת
י נותנו לשם "אינם יהודים המביאים תבואה בשבת לישראל שחייבים להם, והישראל נותן לו מפתחו לאוצרו והאינו יהוד –רמ"א

 .אחר כך" ומונים, יש מי שמתיר משום דאינו יהודי במלאכת עצמו עוסק ואינו של ישראל עד אחר המדידה, ושיחשוב עמוומודדים 
ת ואין מותר כי אם לצורך מצווה דהו"ל שבות דשבוממנו בשבת,  לּהאם התבואה של ישראל, אין לקב –)ע"ז( משנ"ב

 או קצת חולי.
 

 השגחה על גוי החולב בשבת 

א דנפשיה קעביד אינם יהודים העושים גבינות בשבת והישראל רואה, ויקנה אותם ממנו דמכל מקום האינו יהודי אדעת"וכן  –רמ"א
 .אף על פי שהישראל עומד בעדר חודש או חודשיים ואדעתא למכרם לישראל קא עביד, שרי"

 .עדיין הם שלו, כיוון שבעת העשייה ותרמ –אפילו אם הישראל מקבל את החלב בחובו –)פ'( משנ"ב
 

 דינים בבנייה –סימן שיג' 

 פקק החלון, קנה, ונגר הנגרר. –סעיף א' 

 פקק החלון.

 ב , שבת קכה

פקק החלון כו'. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה ביום טוב, ואין צריך לומר 

אין מוסיפין ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. וחכמים אומרים: מוסיפין בשבת. לא נחלקו אלא להוסיף, שרבי אליעזר אומר: 

מר רבי אבא אמר רב א -בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו. מאי בין כך ובין כך? 

 בין קשור בין שאינו קשור, והוא שמתוקן. כהנא

לסתום את החלון )חור שהו( ע"י פקק שלא יכנס עכשיו אוויר. האיסור כאן פקק החלון הינו מציאות שבה אדם רוצה 
כלומר ההכנסה של הפקק היא עראית )כיוון שאף אדם לא רוצה שהפקק יהיה תמיד בתוך  –הוא מצד אוהל עראי 

 האם מותר להוסיף על אהל עראי בשבת או לא.המחלוקת היא החלון( 

 ר גם הפקק.ואסו –אסור להוסיף על אהל עראי  –ר"א  .1

מדייק שההיתר של חכמים הוא בין  –ולכן מותר הפקק. ר' אבא  –מותר להוסיף על אהל עראי בשבת  –חכמים  .2
 145אם הפקק קשור בין אם לא.

   שיהיה מתוקן..מותר לשים את הפקק אפי' אינו קשור בשבת בתנאי  –הלכה כחכמים ע"פ ר' אבא  –רי"ף  .א

שיחשוב )כר"ת(  במחשבה בעלמאמדייק את דברי הרי"ף שהכוונה מתוקן היינו  – , טוררא"ש דיוק בתוך הרי"ף .ב
 146על הפקק בשביל החלון.

 – שהתיקון שצריך זה או שימוש מבעוד יום בפקק או שיש על הפקק 'תורת כלי'חולק על הרא"ש וסובר  –ר"ן  .ג
כיוון שברור שיעשה בו כלומר שאפשר להשתמש בו לצרכים אחרים. אך הרי"ף לא הזכיר זאת בפירוש בדבריו 

שימוש מבעוד יום שכן הפקק צריך להתאים בדיוק לגודל החור שבחלון לכן ישתמש בוודאי במשהו מתאים 
 שבודק אותו מבעוד יום.

ולא  לו אם אינו קשורפקק החלון, כגון: לוח, או שאר כל דבר שסותמין בו החלון, יכולים לסתמו אפי פסק כרא"ש שו"ע
 מע"ש לסתמו בו והוא שיחשוב עליו, על הבנין אמרינן דהוי כמוסיף

אדם שמת בחדר מטמא את החדר ואם יש חלונות הטומאה עוברת גם לחדרים נוספים אפשר למצוא  - (ס"ק א')מג"א 
פיתרון עם פקק החלון לסתום ואז טומאת המת לא תעבור. על זה מוסיף המג"א שההיתר בפקק החלון הוא דווקא 

 משום מתקן.שהטומאה לא תיכנס אך לאחר שמת המת אסור לפני שימות המת לדאוג 
  

                                                           
 .וכ"פ שו"עייעשה בשבת הבאה, כיוון שאומר לו זאת דרך רמז, 

 ונראה שלכו"ע אם קשור מותר דההיתר בקשור הוא מצד שאינו נחשב אפי' תוספת בנייה כיוון שהוא מחובר לגמרי ונחשב חלק מהחלון. 145

 לאפוקי מרש"י שסבר שצריך לתקנו ע"י מעשה. 146
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 מהו תיקון כלי? )בפקק החלון(

 .הזמנה בפה –רש"י  .א

 מחשבה בעלמא. –ר"ת  .ב

 שם

א נועלין בו במקדש אבל ל -נגר הנגרר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כמחלוקת כאן כך מחלוקת בנגר הנגרר. דתנן: "...

ותניא: איזהו נגר הנגרר שנועלין בו במדינה.  -מקדש והנגרר ב -אן וכאן אסור. רבי יהודה אומר: המונח כ -במדינה, והמונח 

ף במדינה מותר, אלא איזהו שבמדינה א -רבי יהודה אומר: זה  וראשו מגיע לארץ. כל שקשור ותלוי -במקדש אבל לא במדינה 

נועל בו, בזמן ובעל הבית להיות פותח קנה שהתקינו דתניא: ...שאינו לא קשור ולא תלוי, ושומטו ומניחו בקרן זוית. כל  -אסור 

ועל בו. רבן שמעון בן גמליאל אומר: מתוקן, אף על פי אין פותח ונ -ו, אין קשור ותלוי בפותח ונועל  -שקשור ותלוי בפתח 

ומי אמר רבי יוחנן הכי?  הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.ב אסי אמר רבי יוחנן: שאינו קשור. אמר רב יהודה בר שילת אמר ר

. ואמר רב יהודה בר שילא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: והוא ניטלין בשבת -שיש להם בית אחיזה   והתנן: כל כסויי הכלים

ון בן גמליאל תורת כלי עליו? והתניא: כי תימא: הכא נמי דאיכא תורת כלי עליו. ומי בעי רבן שמעו -שיש תורת כלי עליהן! 

רבי יוחנן  -רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין צריך לקשר. ריך לקשר, צ -חריות של דקל שגדרן לשם עצים ונמלך עליהן לישיבה 

 דרש רבי יצחק נפחא אפתחא דריש גלותא: הלכה כרבי אליעזר. מתיב רב עמרם:סבירא ליה כוותיה בחדא, ופליג עליה בחדא. 

נגר הנגרר נמי סתמא ם דקתני סתמא, משו -מר ליה ]אביי[: מאי דעתיך א -ומדבריהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת 

 מעשה רב. -היא! ואפילו הכי 

 

נגר הנגרר הכוונה לעץ שאיתו נועלים את הדלת. הגמרא בהתחלה ניסתה להוכיח שמחל' חכמים ור"א היא לא בהאם 
האם מותר במצב של 'לא תלוי' וניסתה לפשוט את זה מנגר הנגרר אמנם למסקנה הביאה מותר בלא קשור, אלא 

 הגמרא את 'קנה שבדלת' שמוכיח שמח' חכמים ור"א היא רק בהאם הפקק קשור או לא קשור.

 קנה

 . דווקא שיש תורת כלי עליוהלכה בקנה כרשב"ג ו –רי"ף  .א

 בכלי מעשה ויזמין אותו לשימוש של נעילת הדלת. צריך בנוף לתורת כלי שיעשה –רא"ש דיוק בתוך הרי"ף  .ב

אך אם  נחשב כלי שמלאכתו להתרפוסק להלכה את קנה כרשב"ג רק אומר שכאשר יש תורת כלי עליו  –רמב"ם  .ג
 .הוא למסיקת זיתים הוא כלי שמלאכתו לאיסור

ולא סגי מפקק החלון  א"צ שיקשרנו בדלת ומ"מ דמי לבנין יותר ,שהתקינו להיות נועל בוה וקנ" א"שי"ף ורפסק כר שו"ע
וי לשום תשמיש שיהא ; לרש"י, היינו שיתקננו לשם כלי שיהא ראבמחשבה שיחשוב עליו מאתמול וצריך שיתקננו לכך

כינו לכך נו ועשה בו מעשה והראוי להפך בו זיתים או לפצוע בו אגוזים; ולר"ת א"צ שיהא ראוי לדבר אחר, אלא כיון שתק
 "ב )ב"י והרמב"ם(סגי. הגה:ומיקרי ע"י כך כלי שמלאכתו להיתר, ומותר לטלטלו כמו שנתבאר לעיל סי' ש"ח ס"

 

 מהו שיש עליו תורת כלי? )בקנה ונגר(

 שיש אפשרות לעשות בכלי הזה שימושים אחרים מלבד נעילת הדלת )כגון לפצוע בו זיתים( –רש"י  .א

 147לנעילת הדלת )אע"פ שאין לו שום שימוש אחר( –נועד שראוי לשימוש אליו הוא  –ר"ת  .ב

  

                                                           
 תוס' למד זאת מהגמ' של 'חריות של דקלים' שם החריות של דקלים הותרו לגמרי אע"פ שאין להם שימוש מלבד ישיבה. 147
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 נגר הנגרר
ת באופן נגר הנגרר יש בו יותר דמיון לבנייה )גם מקנה וגם מפקק( כיוון שדרך השימוש בו היא נעיצתו מתחת לדל

 בעיות. 2 יש מקום להחמיר יותר מצד שלא יהיה אפשר לפתוח, לדינא כאן

 וצריך לפתור את זה ע"י קשירת הנגר לדלת והפיכתו לחלק מהדלת ואז לא נחשב תוספת בנייה. תוספת בבניין  .1

 הפתרון הוא או לייחדו לשימוש או שיהיה כלי. –אסור לטלטל חפץ שאין עליו שם כלי  –מצד טלטול הנגר  .2

 שאם הקשר חלש בקשר חזק שלא עלול להיתלש. לדלת וצריך לקשורנגר רגיל  – וטור בגירסא א'  , רא"שרי"ף .א
 שאינו חלק מהדלת ויש חשש של טלטול. ודק או שאינו קשור לדלת מוכח

במקרה שיש גלוסטרא )גב רחב לנגר שהוא סוג של כלי( עדיין קיים החשש בנייה אך לא חשש  –גלוסטרא נגר עם 
. אך אם עצמהאע"פ שקשור בחבל דק או לא לדלת טלטול )כיוון שזה כלי ומותר לטלטלו( לכן מותר להשתמש 

 .מצד תוס' בנייןניתק החבל לגמרי אסור 

 נגר רגיל צריך לקושרו לדלת. –גירסא שניה בטור  .ב

 מותר אפי' אם לא קשור לדלת כלל. –נגר עם גלוסטרא 

צריך נחשב ככלי לגמרי ו שעשו לו חור מיוחד להכניס שם חוטהיינו  –'הניטל באוגדו' נגר הנגרר –ומ"מ רמב"ם  .ג
 או לדלת, או שיהיה חוט בנגר עצמו(.מצד אחד )להיות קשור רק 

ונגר שהוא יתד שנועלים בו ותוחבין אותו באסקופה למטה ודומה טפי  .148פסק כרא"ש והגירסא הראשונה בטור שו"ע
יהא קשור. וכיצד יהא קשור,אם יש בראשו גלוסטרא דהיינו שהוא עב באחד  אא"כלבנין, לא סגי בהכי ואין נועלים בו 

ואפילו אם אינו קשור  אוי לכתוש בו שדומה לכלי, סגי אפילו אם קשור בחבל דק שאינו ראוי להיות ניטל בו,מהראשים ור
בדלת עצמו אלא בבריח הדלת, ואפילו אם החבל ארוך ואינו תלוי כלל באויר אלא כולו מונח בארץ; ואם אין בראשו גלוסטרא, 

י לינטל בו ואפי' כולו מונח בארץ ואם אינו קשור בדלת אלא אם הוא קשור בדלת עצמה, סגי אפי' בחבל דק שאינו ראו
בבריח, צריך שיהא הקשר אמיץ שיהא ראוי לינטל בו, ואפי' הכי א"צ שיהא תלוי, אלא אפי' כולו מונח בארץ, מותר שאין 

 \אסור אלא כששומטו ומניחו בקרן זוית.
 

 נגר הנתקע בקרקע –סעיף ב' 

 א ,עירובין קב

הודה ימותר. ורבי  -אסור, נקמז  -: מאי תיבעי ליה? לא שמיע ליה הא דתניא: נשמט אמר רב יוסף -בעי רבי זירא: נקמז מהו? 

. וטעמא מאי? אמר אביי: ב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהודה בנקמזרואמר אסור.  -אמר: נקמז, אף על פי שאינו נשמט 

 משום דמיחזי כבונה.

 לאדמה הוא שיקוב נקב בארץ וזה אסור משום בונה.החשש בנגר שנכנס 

נגר שסוגרים  היינו –ע"פ הגמרא הנ"ל רואים שהלכה כר' יהודה בנקמז. בהוו"א רצה לומר שנקמז   -ריטב"א  .א
והנגר איתו בצורת מסמר אסור כיוון שמחזי כבונה אך למסקנה כתב שראה שנהגו בדבר זה היתר בכל הארץ 

 חשש שיבוא לתקוע ולתקן אותו מותר בדבר זה.עצמו תקוע במסמרים ואין 

נפחתה האסקופה,  אם ועץ אותו במפתן אינו נוקב בארץ, אבלכל נגר שאמרנו, מיירי שהאסקופה גבוה וכשנ" –וכפשו"ע 
 "הוי בנין ואסור לנעול בו יס הנגר בחור נוקב תחתיו בארץ,בענין שכשמכנ

 לתקוע את הנגר אף לקרקע משום שאין חשש שיקוב נקב חדש. אם עשה חור בקרקע לפני שבת מותר – (ס"ק ב')ט"ז 
 האיסור כאן הוא בכל נגר כולל נגר שיש לו גלוסטרא או בית יד. – כא'( -)ס"ק כ' משנ"ב

  

                                                           
 הט"ז בס"ק א' ולכן הקשה וצ"ע כי נראה בב"י שצידד בגיסרא השנייה של הטור והביא ראיות לכך ומדוע פסק לבסוף כנגד הסברו. ונראה שגם כך הבין 148

 על השו"ע מדוע לא פסק את הייתר הזה והא כח דהתירא עדיפא! 
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 .מצבים בדלת –סעיף ג' 

 א ,עירובין קא

 ץ. אין נועלין בהן אלא אם כן גבוהים מן האר -הדלת שבמוקצה, וחדקים שבפרצה, ומחצלות : משנה

שבת, ואין צריך לומר ביום בנועלין בהן  -ורמינהו: דלת הנגררת, ומחצלת הנגררת, וקנקן הנגרר, בזמן שקשורין ותלויין : גמרא.

 רבא אמר: בשהיה להן ציר.אביי: בשיש להם ציר.  אמר -טוב! 

ום הכי נקט לה, משום שאין משתמשין בה תדיר, ואין בעל הבית חושש ומשרחבה שאחורי הבתים,  -הדלת שבמוקצה  - רש"י 

 לעשות לה דלת תלויה כראוי וקבועה, אלא זקופה כנגד הפתח, וכשהוא פותח מטילה לארץ, ויש שתלויות אבל נגררות לארץ.

 דלת שאין נכנסים בה תדיר.

הציר בעבר היה ח ולסגור אותה בשבת. עבר מותר להפוהלכה כרבא שדלת אפי' שהיה בה ציר ב –רמב"ם, רש"י  .א
 נמצא בדלת עצמה.

 הציר היה במשקוף עצמו ולא בדלת.מסכים שהלכה כרבא רק אומר שהכוונה שהיה ציר  –ריטב"א  .ב

 דלת שנכנסים בה תדיר.
לכאורה מהגמרא שלנו משמע שהדלת צריכה להיות גבוהה מהקרקע ולא מספיק שתהיה קשורה, אמנם לגבי פקק 

 יאויות דומות כיוון ששניהם זה מוסיף על הבניין( ראינו שמספיק קשור ונראה שהסוגיות סותרות.החלון )שהמצ

 אין קשר בין הסוגיות והלכתא כסוגיין דאם הדבר קשור מותר כיוון שהלכה כרשב"ג.)בסעיף א'( –רז"ה  .א

נס בו תדיר, להיכחילק ואמר הסוגיה שמתירה אפי' בלי שהפתח גבוהה מהארץ זה בפתח שרגילים   -ראב"ד  .ב
 ומתי שאסור זה בפתח שאין רגילים להיכנס בו תדיר.

שה דלת לפתחה או שתולה עתדיר, אם  ם, * שאין נכנסים ויוצאים בהרחבה שאחורי הבתי  -רז"ה רבא וככפסק  שו"ע
בו עץ חד כדי דלת וקובעים שגדרה בקוצים כעין דלת, אם יש להם ציר )פי' ציר נוקבין ה בה מחצלת של קנים, וכן פרצה

אפי' הם נגררים בארץ רק הם ביר אלא שהיה להם ציר, נועלים להכניסו בארץ לחזור לכאן ולכאן(, או אפי' אין להם עתה צ
הם ציר לוכ"ש אם יש  שקשרם ותלאם לנעול בהם; ולא חשיב כבונה, שניכר בהם שהוא דלת כיון שהיה להם ציר. הגה:

יה להם ציר, ז הם ציר ולא הל, כדרך שיתבאר לקמן סי' תקי"ט )ב"י(. אבל אם אין עדיין; ובלבד שלא יחזיר הציר למקומו
והוא  פי' לא היה לו ציר מעולםו, אתדיר נועלים ב אין נועלים בהם אא"כ היו גבוהים מן הארץ; ופתח העשוי לכניסה ויציאה

 נגרר.
אינה גבוה מהארץ אך מדברי הרמ"א משמע מלשון המחבר שצריך שהדלת תהיה קשורה אם היא  – (ק כט')ס" משנ"ב

 משמע שמותר אפי' באינו קשור וכן נוהגין להקל.
 

 דלת בלי אסקופה –סעיף ד' 

 שם

 יכא דאמרי: דחד שיפא, ואיכא דאמרי: דלית ליה גשמה.א -ין נועלין בה. היכי דמי דלת אלמנה א -דלת אלמנה הנגררת  

 לישנות בגמ בהסבר. 2נחלקו הראשונים בהסבר מהי דלת אלמנה שיש 

 ביאור המושגים
דלת שאין לה איסוקפא תחתונה  וכדי לפתוח מפילים את הדלת. האיסור פה הוא  –גשתמה  –רי"ף,רא"ש רש"י 
 וח אחד שכל הלמטה שלה פתוח.דלת מל  - חד שיפא. משום מחזי כבונה

 כבר נאסר לנעול בה.הלישנות להחמיר דהיינו מספיק שהדלת או גשתמה או חד שיפא  2פסק את  –טור  .א

הקרטריונים יחד, גם גשתמה וגם חד  2הלישנות להקל כלומר בשביל לאסור נעילת דלת צריך את  2 –רמב"ם  .ב
 שיפא.

 ע"י קשר מאחורה מותר לדברי כו"ע אפי' לטור כיוון שחשיבי דלת מכמה קרשים חנויות שנועלין אותם –ב"י  .ג

 פסק כטור. שו"ע
ה אפי' יש באין נועלים  כשפותחים שומטין אותה ועוקרים אותה,ודלת העשוי מלוח אחד או שאין לה אסקופה התחתונה, 

ום הגה: אבל דלת העשויה מקרשים הרבה, שרי אף על פי ששומטים אותה כשפותחה, אם יש לה אסקופה; וה"ה במק לה ציר.
 "י(.בהם הקרשים, שדינם כדלת הואיל ואינן לוח אחד בכל הדלת )ב שנועלים בקרשים הרבה ויש חקיקה למעלה ולמטה שמכניס

שואל שאלה מדוע כאן שו"ע בשונה מסעיף ג' אוסר כאשר יש היכר ציר? ומשיב שכאן יש יותר חשש  – (ס"ק ד')ט"ז 
קנים של מיחזי כבונה כיוון שכן הדרך לבנות מדף בצורה הנ"ל בשונה מסעיף ג' שם אנשים לא בונים ממחצלת של 

 ויש יותר להקל בזה.
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שחולקים על שו"ע ופוסקים שאם זאת דלת שעוברים בה תדיר מותר לנעול  וב"חתוס'  הביא בשם  – '(ס"ק ח) מג"א
 אפי' בחד שיפא.

 

 תיבה שידה ומגדל –סעיף ה' 

 ב ,עירובין קב

יחזיר, גזירה שמא יתקע.  כאן וכאן לא -דוחקין. והעליון  -חזירין, במדינה מ -תנו רבנן: ציר דלת שידה תיבה ומגדל, במקדש 

 חייב חטאת. -א יחזיר, ואם החזיר ל -ייב חטאת. של בור ושל דות ושל יציע ח -ואם תקע 

צירים מלמעה ומלמטה, אם הציר התחתון משתחרר הדלת נשארת עומדת במקומה  2דלת כמו של ארון שיש לה 
החשש באיסור הוא שמא יתקע את המסמר בחוזקה  אמץ.ואם הציר העליון משתחרר הדלת נופלת והתיקון דורש מ

 ומחזי כבונה.
 עליון במדינה אם לא השתחרר לגמרי.נסתפק האם מותר לדחוק את החלק ה –ר"ת 

כיוון שכאשר הציר העליון משתחרר הדלת זזה  פסקו שאסור לדחוק את הציר העליון במדינה. –רמב"ם ומ"מ  .א
 ממקומה והתיקון דורש מלאכה יותר רצינית ואומנות.

ולו יצא התחתון כ ואחד למטה, אם ני צירים אחד למעלהשידה תיבה ומגדל שפתחיהן מן הצד ויש להם ש - וכפשו"ע
מו בקל יכול ליון נשאר במקולמקומו כיון שהעשמא יתקע; אבל אם יצא מקצתו, דוחקו עד שמחזירו  ממקומו, אסור להחזירו

 ולהחזירו למקומו.אסור אפי' לדוחקו  אבל כשיצא העליון, להחזיר התחתון
רצה להתיר בצירים שלנו שעשויים מברזל שאין חשש שיתקע כיוון שלא מרחיב את העץ על ידי  – '(ס"ק ט) מג"א

 חשוב ואסור. אך לבסוף ראה במרדכי לאסור זאת מפני שהווי בנייןתקיעה 
 החשש בשמא יתקע הוא משום 'מכה בפטיש'. – (ק לח')ס" משנ"ב

 

 מטה של פרקים –סעיף ו' 

 שבת מז, א

לוי בר שמואל אשכחינהו לרבי אבא ולרב הונא בר חייא דהוו קיימי אפיתחא דבי רב הונא, אמר להו: מהו להחזיר מטה של 

 אתא לקמיה דרב יהודה, אמר: הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו: המחזיר מטה של טרסיים טרסיים בשבת? אמרו ליה: שפיר דמי. 

 חייב חטאת. -בשבת 

 שם , ב'

 מותר. -ייב חטאת. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אם היה רפוי ח -ולא יתקע, ואם תקע 

כרשב"ג וכמו שאמר רב מיטה שהרגליים שלה יוצאות ונכנסות. )דומה למיטה מתקפלת( הלכה  –מיטה של פרקים 
 הונא כאן.

הלכה כרשב"ג שאם הרגליים רפויות מותר להכניסם וה"ה גבי כוס של פרקים )כוס  –רי"ף רמב"ם , רא"ש  .א
 שהרגל שלה מתפרקת(

 אם רפוי ואינו רפוי )קצת תקוע( אז נחשב כאינו רפוי ואסור. –מ"מ בשם הרשב"א  .ב

 השיטות. 2כ וכפשו"ע
שלא יהדק. וכוס של  בלבדו להדקה, ואם תקע חייב חטאת; ואם היא רפויה, מותר לכתחלה,ו אסור להחזירה מטה של פרקים

היות מהודק אף על גב לוס כדין המטה. הגה: ואם דרכו שדין הכ ויש מי שאומר פרקים, מותר לפרקו ולהחזירו בשבת.
 .דעכשיו רפוי, אסור

 בפטיש'.האיסור בהחזרת הרגלים הוא משום 'מכה  – )ס"ק ו'( ט"ז
בנוד של מים יש להקל במקום צורך גדול למתוח את החוטים כיוון שאין עיקר תשמישו ע"י פירוק.  – '(ז)ס"ק  ט"ז

 )בשונה מכוס שעיקר תשמישה על ידי פירוק(
 וה"ה סטנדר דינו כמיטה של פרקים. – '(יג)ס"ק  מג"א

 י"א שהאיסור הוא מטעם בניין. – '(מא)ס"ק  משנ"ב
לכתחילה יש להחמיר בדין כוס של פרקין כדעת הי"א בתרא אך במקום צורך בשביל כוס של שבת  – '(מו)ס"ק  משנ"ב

 יש להקל.
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 מיטה שנפלה לה אחת הרגליים. –סעיף ז' 

 ב ,שבת קנא

  ומכין אותה בספסל או בארוכות המטה, לא שתעלה אלא שלא תוסיף. ס -וכן קורה שנשברה 

מותר לסמוך את המיטה ע"י כלים אבל לא ע"י הכנסת רגל מחדש. כיוון שאם מכניס רגל בשבת ומהדק  –רמב"ם  .א
כלומר הכלי משימוש שלא יכול ליטלו משם שאסור להשתמש  הוא מבטל כלי מהיכנו. וע"י בנייה זוהווי בניין 

 בה בשבת. )ב"י(

נה, אלא כדי שלא די שתעלה, דא"כ הוי ליה בוורה שנשברה, מותר לסמכה בארוכות המטה שהם כלי לא כ"ק וכפשו"ע
 ."אם מהדקם שם, אסורתרד יותר; והוא שיהיו רפויים, שיכול ליטלם כשירצה אבל 

 דאפי' בחתיכת עץ סתם שאינה מחלקי המיטה נאסר לסמוך 'דדמי לבונה'. – '(יד)ס"ק  מג"א
 עליו אע"פ שהוא עץ. )הובא במשנ"ב(חולקים על המג"א ומתירים בכל דבר ששם כלי  –אליה רבה ותוספת שבת 

 

 ספסל שנפל אחד מרגליו. –סעיף ח' 

התיר להניחו ע"ג ספסל אחר וכך יעמוד ונראה דיש להחמיר )דדמי לבונה(. וכמובן שאסור יש שרצו ל –תרה"ד  .א
 לכו"ע להחזיר את הרגל של הספסל אפי' הוא רפוי גזירה שמא יתקע.

חר, יש מי שמחמיר להחזירו למקומו; ולהניח אותו צד השמוט על ספסל א אסור ספסל שנשמט אחד מרגליו,  וכפשו"ע
 לאסור  )וע"ל סי' ש"ח(.

 וכיוון שכתב שו"ע רק לשון יש מי שאומר משמע שפסק כך.
מובא בסימן שח' שאם כבר ישב על הספסל מבעוד יום ורק אח"כ נשבר מותר להניחו ע"ג ספסל  – '(נג)ס"ק  משנ"ב

  הוא מוקצה ומותר לטלטלו.אחר כיוון שאין 
 

 תקיעת עץ בעץ –סעיף ט' 

 אסור לתקוע עץ בעץ שהרי זה תולדה דבונה. ואם תקע חייב חטאת. –רמב"ם, סמ"ג, סמ"ק  .א

   .התוקע עץ בעץ, בין שתקע במסמר בין שתקע בעץ עצמו עד שנתאחד, הרי זה תולדת בונה וכפשו"ע
 סותר.וכן אם מפרק חייב משום  – '(טז)ס"ק  מג"א

 חצר שנתקלקלה במימי גשמים–סעיף י' 

 א ,עירובין קד

אינו מרדה  -דרש רבא: חצר שנתקלקלה במימי גשמים מביא תבן ומרדה בה. אמר ליה רב פפא לרבא, והתניא כשהוא מרדה "

 "לא בסל ולא בקופה אלא בשולי קופה!

עושה זאת בקופה שבורה שאז יש לו התבן סופג את המים ומתקן את החצר, ההיתר בפיזור התבן הוא רק כאשר 
 תזכורת לא להשוות גומות )אסור משום בניין(

 .נשתברה, ונשארו השוליםש -לי הקופה שו כדרך חול. -לא בסל ולא בקופה  לדרוס עליה. -ומרדה בה  -רש"י 

ה שלא יזרה לא שישנ חצר שנתקלקלה במימי גשמים, יכול לזרות בה תבן ולא חשיב כמוסיף על הבנין, ובלבד וכפשו"ע
 ביד, אסור. בסל ולא בקופה אלא בשולי הקופה, שיהפכנה ויביא תבן על שוליה דהיינו על ידי שינוי אבל

 האיסור בפיזור התבן ע"י קופה רגילה הוא משום דמחזי כעובדין דחול ולכן מותר ע"י עכו"ם לעשות – '(י)ס"ק  ט"ז
 זאת. דהווי שבות דשבות.
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 וסותר.דיני בונה  -סימן שיד'
 

 בניין וסתירה בכלים. –סעיף א' 

 ביצה כא, ב

ואין זוקפין את המנורה. מאי קא עביד? ...ואין זוקפין את המנורה ביום טוב ...שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי

ובית הלל סברי: ם, אמר רב חיננא בר ביסנא: הכא במנורה של חליות עסקינן, דמחזי כבונה. דבית שמאי סברי: יש בנין בכלי

 "אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים

 שבת קכב, ב

 ", וגזירה שמא יתקערבא: קסבר אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים"

 עירובין לד, ב . לה, א.

 ינו עירוב. א -אומר: אם אינו יודע שהמפתח במקומו י אליעזר רבהרי זה עירוב,  -נתנו במגדל ואבד המפתח משנה: 

רבה  ...ב ושמואל דאמרי תרוייהו: הכא במגדל של לבנים עסקינןר -ואמאי? הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא! : גמרא

ומר סבר: אהל ורב יוסף דאמרי תרוייהו: הכא במגדל של עץ עסקינן; דמר סבר: כלי הוא, ואין בנין בכלים ואין סתירה בכלים. 

 הוא

 ג, בביצה ל

מר רב א -דתנן: שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי?  ולית ליה לרבי אליעזר הא"

 "במוסתקי –תניא ההיא  אשי: כי

וכיון ..שעושין הימנו זפת  שרף העצים, בית שבורה שמדבקין שבריה בשרף של עץ שקורין שףח -במוסתקי  -רש"י 
 י.א יתכוון לעשות כלליכא למגזר בה של -היא  דרעועה

 קמו, בשבת 

 משנה. שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי.

בשלב הראשוני נדון בגמרא של עירובין, ובגמ' של מסכת ביצה )לג'(. לכאורה משמע מהגמ' בעירובין שמדובר פה 
 בבניין מעץ וכל מבנה מעץ מותר לשבור אותו כיוון שאין בניין וסתירה בכלים.

הרא"ש אומר שלפי ההסבר של הגמ' בעירובין בכלל לא מובנת שאלת הגמ' 'ואמאי הוא במקום  – ' 149, תוסרא"ש .א
אחד וערובו במקום אחר' שהרי אם אין בניין וסתירה בכלים יכול בכל רגע לשבור את המבנה מהעץ ונמצא 

 שתמיד הוא וערובו יהיו במקום אחד!

ע"פ הגמ' במסכת ביצה שכאן מדובר בבניין חזק ולכן שואלת הגמ' צריך להסביר את הגמ' לכן כתב הרא"ש ש
 את שאלה זו כי באמת הוא וערובו במקום אחד אע"פ שזה בניין בכלים..

אך בכלים חזקים או  150שאין בניין וסתירה בכלים אבל רק בכלים רעועים ומפתרקיםפוסק הרא"ש  למסקנה:
 ין בכליםיש בני , או בונה כלי מתחילתושעושה תיקון גמור

ע"פ הגמרא בשבת קמו' פוסק שאין בניין וסתירה בכלים והוא בכלי קטן כמו חבית, אך בכלי גדול  –, רש"י ר"ן  .ב
 יש בניין וסתירה.

 בעייל שופתא בקופינא דמרא, רב אמר: משום בונה, ושמואל אמר: משום מכה בפטיש -ב, ב דף קשבת  – 'ש

על הר"ן הרי ברור שהכנסת המסמר הזה והמעדר נחשב  קשהמעדר( ואסור להכניס יתד )מסמר( מעץ לבית יד של 
 ולכאורה היה לרב להתיר ולא לאסור משום בונה. כלי קטן

 גם בדבר שצריך אומן כדי לעשותו אסור ואע"פ שיש פה כלי קטן. –'ת 
להיעשות ע"י אומן שלר"ן אין בניין וסתירה בכלים אא"כ יש כלי גדול או במצב שיש מעשה שצריך  למסקנה:יוצא 

 ואפי' בכלי קטן.

יכול  בריה בזפת,ששאינו בנין ממש כגון חבית, שנשברה ודיבק  אין בנין וסתירה בכלים. וה"מ," פסק כרא"ש: שו"ע
 "לשברה ליקח מה שבתוכה

 דינו כאוהל.  כבר נחשב סאה שאם יותר 40יהיה קטן מ הרעועה צריך שהגודל של החבית -או"ז, תרה"ד .ג

  " הגה: שאינה מחזקת ארבעים סאה" –וכ"פ רמ"א 

 

                                                           
 כלומר אפי' כלי חזק ולא רק כלי רעוע. –אמנם בשונה מהרא"ש התוס' בעירובין רצו להגיד שיהיה מותר לשבור כלי מעץ אפי' בלא מוסתקי  149

 כדוג' מנורה של פרקים שהובאה בגמ' בביצה דף כא, ב. 150
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 ) סעיף א')ב( , סעיף יב'( וב חביתקינ

 א ,קמושבת 

 ..פין. ושוין שנוקבין נקב ישן לכתחילה.ויש אומרים: אין מוסי. מוסיף -ואם בא להוסיף אין נוקבין נקב חדש בשבת, תנו רבנן: "

 "הלכה כיש אומריםוחנן: דרש רב נחמן משום רבי י..אינו פתח -ו עשוי להכניס ולהוציא כל פתח שאינ -אמר רבה: דבר תורה 

האיסור  מהגמרא משמע שהלכה כי"א לכן אסור לנקב נקב חדש, ובנקב ישן מותר ובלבד 'שלא יוסיף' על הנקב הקיים.
 או משום מכה בפטיש שכך גומר את הכלי, או משום סותר. –טעם  הוא מדרבנן.

 .מכה בפטישלהכניס הרי זה חייב משום להוציא ו כל נקב העשוי  –רמב"ם )פכ"ג ה"א(  .א

הקיים אך אם אינו מתכוון לכך מותר האיסור בניקוב החבית זה רק כאשר מתכוון להרחיב את הנקב  –מרדכי  .ב
 .(בדרבנן ששרי )כי זה פסיק רישא דלא ניחא ליה

ה כבר כך שבשבת עצמההיתר בניקוב חבית הוא רק אם לפני שבת הוציא והחזיר את הסכין מחדש   -תרה"ד  .ג
 לא תהיה הרחבה )דצא ושלפא(

ושה כלי. ואפילו נקב בעלמא אסור לנקוב "אבל אם היא שלמה, אסור לשברה אפילו בענין שאינו ע -פסק כמרדכי  שו"ע
בית(. ואם היה סכין תקוע ח)מרדכי פרק  בה מחדש, ואפילו יש בה נקב חדש, אם להרחיבו, אסור. הגה: ובלבד שיתכון לכך

 "רב שבת בחבית, מותר להוציאו ולהכניסו שהרי אינו מתכוין להוסיףמע
סור דהוי פסיק רישא אהגה: ודוקא שהוציאו גם כן פעם אחת מבעוד יום, אבל אם לא הוציאו מבעוד יום, " -פסק כתרה"ד רמ"א 

 "דעושה נקב ופתח לחבית
 פסק כשו"ע, שמותר אפי' בלי דצא ושלפא. –ט"ז 

 גם לגבי הוצאת סכין מחבית.אותה מחלוקת קיימת 
 

 .)יב( שליפת הסכין התקוע בחבית, בספסל ובכותל
 הקדמה:

 ית כאשר לא הוציאו ותקעו מבעו"י.בדין הוצאת הסכין מהחב והרמ"א שו"ענחלקו 
 פסיק רישיה בדרבנן מותר או אסור? – יסוד המחלוקת

 ן ומותר אפילו כשלא עשאו מבעו"י.דרבנשוי להכניס ולהוציא ואיסורו הנקב אינו ע -מותר. לכן  – שו"ע א.
 ם לא הוציא את הסכין מבעו"י, הוי פ"ר ואסור.א –סור. לכן א – רמ"אב. 

 נ, בשבת 

מואל: האי סכינא דביני אורבי, דצה שאמר  אסיר.   -שריא, ואי לאו  -ר דצה "אמר רב הונא: האי סליקוסתא, דצה שלפה והד 

אמר ליה רב מרדכי לרבא, מתיב רב קטינא תיובתא: הטומן לפת וצנונות תחת  סיר... א -שרי, ואי לאו  -ר דצה שלפה והד

 -יטלין בשבת! שביעית, ולא משום מעשר, ונ נו חושש לא משום כלאים, ולא משוםאי-הגפן, אם היה מקצת עליו מגולים 

 תיובתא."

 .שאינו מחוברנשאל גבי סכין התחוב בכותל או בספסל . –תרה"ד  .א

 אסור כיוון שיש פה הוספה בנקב והכותל בנוי בקרקע ולכן הווי בונה.  – כותלב
כתב דמעיקר הדין נראה להתיר כיוון שהאבנים לא מחוברות ולא שייך בזה  –בין האבנים( ) סכין דביני אורביני

 קודח. אך סיים דכיוון שנהגו העולם להחמיר בכותל, יש להחמיר.
 מותר כיוון שהוא אינו מחובר לקרקע ואין בניין וסתירה בכלים.  -ספסל 

"סכין שהוא תחוב בכותל של עץ מבעוד יום, אסור להוציאו בשבת כיון שהוא דבר מחובר; אבל אם  פסק כתרה"ד שו"ע
של )ההיתר  הגה: ואם דצה ושלפה מבעוד יום, אפילו בכותל  שרי. הוא תחוב בספסל, וכן בכל דבר תלוש, מותר להוציאו.

  הוא מצד זה שאם דצא ושלפא זה יוצא שלא יהיה פה פסיק רישא כלל(הרמ"א 
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 .151שיטות האחרונים הנובעים מסוגיית חבית

 שבה פתיחת קופסת שימורים שהדרך להשתמש בה גם לאחר הוצאת התוכן
 אסור מטעם סתירת כלי. – אגרות משה .א
 סור מטעם בונה כלי, ולכן אם מקלקל את הכלי מייד עם פתיחתו מותר.א – שש"כ .ב
בתנאי שלא ישתמש בה  כתחילה יפתח את הכלי מערב שבת, בדיעבד מותר לפתוח בשבת,ל – תפילה למשה .ג

ין לעשות כהיתר השש"כ כיוון שנמצא מקלקל כלי, שאיסורו חמור מדרבנן, לעומת זאת א –הסבר - שימוש נוסף
 לי מותרת מעיקה"ד אלא שחששו שמא יכוון לפתח.פתיחת הכ

 וכן לאחר הפתיחה, ושקיות חטיפים פתיחת קופסאות שימורים שאין משתמשים בהם לשמירת ת
סור, ויש מקלים אם אינו מכוון לפתח ואין בדעתו להשתמש בהם שימוש חוזר. ולכו"ע, מותר אם א – שש"כ .א

   ,נוקב את הכלי מייד כדי שלא יהיה ראוי לשימוש
 כלים אלו חשיבות כלל.משום שאין ל מותר, כדין חותלות של תמרים, –אגרות משה   .ב

 )פקק של בקבוק( תיחת פקק הברגה עם טבעתפ
 .152אסור משום עשיית כלי, ולכן ינקב את הפקק לפני הפתיחה – שו"ת אז נדברו .א
 , וממידת חסידות יפתח מבעוד יום.מותר – יחווה דעת .ב

 יה רואה את דבריהם, היה חוזר בו.ה שו"ע. רוב הפוסקים מתירים לסתור כלי שלם, ואם 1 –טעמים 
 .כלי, הכלי היה עשוי גם קודם לכן . הפתיחה אינה נחשבת כעשיית2
 כא קיל טפי שאינו מחובר לקרקע.. הפקק מיועד להסרה, ודומה להסרת הדף בפי התנור שהמחבר מתיר, וה3

קק פלסטיק נעשה בפני עצמו לפני סגירת הבקבוק, פ –טעם  מותר, פקק מתכת אסור. פקק פלסטיק – שש"כ .ג
פקק מתכת נוצר ע"ג הבקבוק, ובפתיחתו עושה כלי, ולכן ינקב את הפקק לפני הפתיחה, באופן שלאחר מכן לא 

 יהיה ראוי למאומה.

 עת שקיות שמרוקנים את תוכנן מיידקרי
 בשבת. מותר לפתחן – אגרות משה

 תירה לא שייכת בכלים העשויים בד ונייר, ומשום מקלקל אין לאסור, שמותר לקלקל לצורך דבר אחר. ס – טעם

 פתיחת פקק שעם ופקק כתר )כגון של בירה(
 מותר להסירם בשבת כדרכו בחול. – שש"כ

ר פסק דין הסרת מגופת חבית שמותר, משום שאין הפקק והמגופה חיבור לכלי. ]ואע"פ שהמחבכ –( חזו"א) טעם
 לאסור בפותחת של מתכת, הכא קיל משום שעשוי רק לפקק, וכן משום שבטל מתורת כלי לפי שעשוי לשבירה.[

 תיחת כיור שנסתםפ
ומי ]פומפה[ אפילו כשיש ידי משאבת ג -"כיור שנסתם לגמרי בשבת, אסור לפתוח את הסתימה על  – ילקוט יוסף

צורך גדול בדבר, שיש בזה חשש איסור תורה של מתקן מנא, ויש בזה חשש איסור סקילה. ואפילו במשאבה ביתית 
ידי אמירה לאמירה לגוי. אולם שאינה של אומן אסור. ומכל מקום על ידי גוי יש להקל במקום צורך גדול, ובפרט על 

אם לא נסתם הכיור לגמרי, והמים עוברים בתוכו לאט לאט, ועל ידי לחיצתו במשאבת גומי פעם ושתים, גורם שהמים 
 יזרמו בתוכו באופן תקין יותר, יש להתיר בזה, כל שעושה כן במשאבת גומי ביתית, הואיל ואין כאן מעשה אומן, וגם

 לתוך הכיור שנסתם ע"י שומן הכליםכל אופן מותר לשפוך במקום הסתימה מים רותחים, אין בזה עובדין דחול. וב
 שנקרש בצנור, ועל ידי שפיכת הרותחים לתוכו השומן נמס, וחוזרים המים לזרום באופן תקין."

  

                                                           
 לעיון בעוד הרחבות של האחרונים ניתן לעיין בשירת הים, וכן בספר של הרב יוסי פרקש. 151

 כתבו שאסור אף משום מחתך. "אהגרישובשם  152
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 )ישן( נקב חבית שנסתם –סעיף ב' 

 שבת קמו, א

מי דאסור. היכי  -ושוין שנוקבין נקב ישן לכתחלה. אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו אלא במקום העשוי לשמר, אבל לחזק 

מטה מן היין נמי רבא אמר: לזהו לחזק.  -הו לשמר, למטה מן היין ז -מר רב חסדא: למעלה מן היין א -לשמר, היכי דמי לחזק? 

 א: תניא דמסייע לך..."יקבה למטה מן השמרים. אמר ליה אביי לרבכגון שנ -והיכי דמי לחזק  זהו לשמר.

 .בתנאי שהוא מעל השמרים של הייןהלכה כרבא ולכן מותר לנקוב נקב חבית שנסתם מחדש  –רי"ף רא"ש  .א
כיוון שסתימה למעלה הינה סתימה חלשה התירו לנקבה מחדש לעומת סתימה בתחתית החבית שהיא  –טעם 

 סתימה חזקה בגלל כובד המשקל של היין מלמעלה אסרו שהניקוב יש לו משמעות.

 כובד היין עליו צריך וא למטה וכל"היה בה נקב ונסתם, אם הוא למטה מן השמרים, אסור לפתחו דכיון שה – שו"עוכפ
 תימה מעליא וחשיב כפותח מחדש; למעלה מן השמרים, מותר לפתחו."ס
 

 המשך הנ"ל –סעיף ג' 

 שבת קב ,ב 

 ''הקודח כל שהוא חייב''

עשוי להכניס  מותר לנקבו מחדש ואפי' אם הוא מרחיב אותו, כיוון שכל פתח שאינו נקב ישן בכלי -מרדכי  .א
 ולכן שרי. )לפי"ז הקודח הכוונה בנקב חדש לגמרי(וכן אין בניין וסתירה בכלים ולהוציא אינו פתח, 

כל מה שהתירו לנקוב מחדש זה בחבית חרס, אך בחבית עץ אסור לנקוב חור מחדש כיוון שהסתימה  –כלבו  .ב
 בעץ היא סתימה חזקה זה כעשיית נקב חדש שאסור. )לפי"ז הקודח אפי' בחבית של עץ(

אפילו במקדח )פירוש כלי מיוחד לנקוב( כגון שנשברה הברזא. ויש "במקום נקב ישן נוקבין   - 153פסק כמרדכי שו"ע
אומרים דלא שרי לנקוב נקב ישן אלא בחבית של חרס שאין הסתימה מהודקת יפה, אבל בחבית של עץ שמהדקים מאד 

 העץ שסותמים בה הנקב וחותכים ראשו על דעת שלא להוציאו, ודאי נראה שזה נקב חדש, ואסור."
חולק על שו"ע שכתב בב"י דשרי אפי' להרחיב נקב וכותב שמותר לנקוב רק באותו גודל אך   – '(טז)ס"ק  משנ"ב

 154להרחיב את הנקב אסור.
 

 .הכנסת ברז במקום ברז התקוע בשבת -סעיף ד' 

ולדחוף את הברז החדש רז נתקע מותר לאדם לקחת ברז אחר אם הב – , שיבולי הלקטמהר"ם מרוטנבורג .א
 הישן יפול לתוך החבית. בגלל דברי הגמרא 'ושווין שנוקבין נקב ישן בשבת''לבפנים בצורה שהברז 

)כנראה כי דומיא דפקק תנאי שיכין מערב שבת אך בבנתינת ברז אפי' לא היה שם מעולם התיר  –שיבולי הלקט  .ב
 החלון(.

 הצריך להכינו לכך מאתמול.עליו מדוע  תמה –בדק הבית  .ג

צורך לשתות יין בשבת. יכול להוציאה, מותר ליקח ברזא אחרת ולהכות באותה ברזא ל"ברזא שבחבית ואין אדם  שו"עוכפ
 "הגה: ובלבד שלא יהיה הברזא הראשון נגד השמרים כמו שכתוב סעיף ב )ב"י בשם שבולי לקט(.

  

                                                           
 דהכלל הנקוט בידנו, דסתם וי"א הלכה כסתם. וכן עיקר כיוון דזהו המשך שיטתם של רי"ף ורא"ש בסעיף ב'. 153

בב"י עצמו שההיתר בניקוב חבית כאן הוא רק בניקוב חדש אך לא להרחיב ומה שהתירו בסעיף הקודם אף אמנם בהערות על הב"י הסביר שיש שהבינו  154

להרחיב הוא כיוון ששם מדובר בחבית שנסתמה לגמרי בחוזקה ולכן יש צורך גדול להתיר, אך כאן אין מדובר בסתימה חזקה כ"כ ולכן אין צורך 

 יחת הנקב באותו הגודל ללא הרחבה. להתיר כ"כ אף שירחיב ולכן ההיתר הוא רק בפת
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 נתינת שפופרת או עלה של הדס. –סעיף ה' 

 נתינת שפופרת.

  שבת קמו, ב

דכולי עלמא  -רי. מחתך לכתחלה ב החבית, שיצא היין דרך הקנה(, רב אסר, ושמואל שלתקוע קנה חלול בנק - רש"י"גובתא )

אתי  גזרינן דלמא -תקנא. מאן דאסר מדחתיכה ולא  -א פליגי דשרי. כי פליגי לדכולי עלמא  -לא פליגי דאסור. אהדורי 

ין )אין( מחזיר -ין צריך לומר בשבת. נפלה א גזרינן. כתנאי: אין חותכין שפופרת ביום טוב ואל -למיחתך לכתחלה, ומאן דשרי 

א! אלא אסיפא הא קמתקן מנ -אותה בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב, ורבי יאשיה מיקל. רבי יאשיה אהייא? אילימא ארישא 

שא דרש רב שי אלא: דחתיכה ולא מתקנא איכא בינייהו, מר סבר: גזרינן, ומר סבר: לא גזרינן. תנא קמא נמי מישרא קשרי! -

 בריה דרב אידי משמיה דרבי יוחנן: הלכה כרבי יאשיה."

מותר לתת את הקנה בחבית אע"פ שלא יודע מידתו ובתנאי שלא יתקן את הקנה בשום  –ר' ירוחם בדעת רש"י  .א
 אופן כלומר לא ביד ולא בכלי.

 מותר אף לתקנו ביד, אך לא בסכין )כלי( –ר' חננאל  .ב

 שלא יתקנו כיוון שאם יתקנו 'מחזי כמתקן כלי'.מותר לתת קנה בכלי ובלבד  –רמב"ם  .ג

 עולם.""מותר ליתן קנה חלול )בחבית או ברזא( להוציא יין, אף על פי שלא היה בו מ – שו"עוכפ
 מותר לתת קנה זה למרות שאינו יודע אם יגיע למידתו, אך אין לתקעו ע"י יתדות. – משנ"ב

 

 עלה של הדס.

 שם

דס בנקב החבית, שהעלה עשוי כמרזב, והיין זב הלתת עלה של  - רש"יהאי טרפא דאסא )"אמר טבות רישבא אמר שמואל: 

רב אשי אמר: גזירה שמא שמא יכין מרזב(,  - רש"יר: גזירה משום מרזב )רב יימר מדפתי אמ -סור. מאי טעמא? א -דרך שם( 

 ינייהו דקטים ומנחי."באיכא -ו? עלה מן הענף, וכיון דקטמיה הוה ליה כמתקן כלי(. מאי בינייהה - רש"י)יקטום 

 155לא פסק הלכה כמי. –רי"ף  .א

פסק הלכה כרב אשי שיש חשש גזירה שמא יקטום וגזירה שו שייכת רק כאשר יש הדס קטום בודד. אך  –רא"ש  .ב
 156אם יש הרבה קטומים מותר, כיוון דאין גזירה שמא יבוא לקטום.

 סור אפי' אם יש כמה עלים קטומים.שהאיסור הוא משום מרזב ולכן אפסק כרב יימר  –רמב"ם  .ג

 התקשה מדוע הרמב"ם לא פסק כרב אשי דהו בתראי?  -ש'  –מ"מ  .ד

דווקא לשיטת שמואל אך הוא עצמו סבירא ליה כתב דרב אשי אמר שאסור משום גזירה שמא יקטום  –ת' 
 . ולכן הלכה כרב יימר.כרב יימר

זב והיין זב דרך שם, לא, דגזרינן שלא "אבל ליתן עלה של הדס בנקב שבחבית שהעלה עשוי כמר  -פסק כרמב"ם  שו"ע
עושה מרזב, ולא דמי לברזא או כיתקן מרזב ליינו שיפול היין לתוכו וילך למרחוק, דכשלוקח העלה ומקפלו כעין מרזב נראה 

 קנה שאינו עושה בו שום מעשה. 
א"ש אפילו בעלה של הדס במקום שיש לו הרבה קטומים ואין לחוש  שמא יקטום )הרהגה: ויש מתירים   -פסק כרא"ש  רמ"א

 ס"פ חבית וטור(."
 וכ"כ הב"ח. שלושה עלים, אלא בעי הרבה דווקא לא סגי בשניים או רמ"אמשמע שלדעת   - ןשער הציו

  

                                                           
 בשלטי גיבורים כתב דכיוון שרב אשי בתראי וסתם כרב אשי לא ראה צורך לכתוב אך וודאי פסק אותו. 155

 הדסים קטומים. 2ב"י מדייק שלכאורה הטור לא דקדק בלשונו שכתב שצריך הרבה קטומים אלא סגי ב 156
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 .פתיחת חבית – 'סעיף ו

 התזת ראש החבית

 קמו, א

 אדם את החבית של יין ומתיז ראשה בסייף, ומניחה לפני האורחים בשבת ואינו חושש.""רבן שמעון בן גמליאל אומר: מביא 

 בגמרא משמע שמותר להתיז ראש החבית עצמה.

אך ראש החבית אסור )כיוון שלפי שיטת הטור  ראש המגופהלטור הייתה גירסא שההיתר הוא להתיז  –טור  .א
 ע"פ מג"א( –והרא"ש בחבית שלימה יש בניין וסתירה 

 כ"כ ב"י.אפי' גוף החבית לפי גירסתם מותר להתיז את ראש החבית עצמה ו  - , תוס'י ,רמב"םרש" .ב

סאה אסור כי דינה כקרקע )כדלעיל  40סאה דאם היא מחזקת  40ההיתר הוא בחבית שאינה מחזקת  –תרה"ד  .ג
 .סעיף א'(

 שמסיר ראשה.", כיון 157"מותר להתיז ראש החבית בסייף דלאו לפתח מכוין  -פסק כרמב"ם  שו"ע
 )נראה דפסק כרא"ש( קי, דאי לאו הכי אסור משום סתירהמדובר בחבית מוסת –(ס"ק כג')ב משנ"

כתב שמלשון שו"ע משמע שמותר אפי' בחבית חדשה כיוון שלא כתב 'מוסתיקי'. וכ"כ הגר"א ומכאן  –הרב עובדיה 
 א'( נובעת מח' האשכנזים וספרדים גבי פתיחת בקבוקים בשבת )ועיין בסעיף

ברם, הסרת  אז שייך לומר שעושה כן לעין יפה.רק מפני האורחים מותר, שרק בשם אליה רבה  – (ס"ק כד')משנ"ב 
 המגופה בלבד מותרת אף כשאינה מוסתקי, ואין זה שבירת כלי, משום שהמגופה נפרדת מהכלי.

 

 נקיבת נקב בצד החבית או המגופה.

 שם

בו בדופניה לנקבו בשבתא? ברומח, לתוח - רש"ילתחוב( חביתא בבורטיא ) – רש"י"בעו מיניה מרב ששת: מהו למיברז )

לפיתחא קמיכוין ואסיר, או דילמא: לעין יפה קמיכוין, ושרי? אמר להו: לפיתחא קא מכוין ואסיר. מיתיבי, רבן שמעון בן גמליאל 

מטה ממגופתה, כדקתני: לשמרחיב פיה  - ש"יראומר: מביא אדם חבית של יין ומתיז ראשה בסייף! התם ודאי לעין יפה קמיכוין )

 יטול מגופתה(." - רש"ימתיז את ראשה, שפת פיה( הכא, אם איתא דלעין יפה קמיכוין לפתוחי מיפתח )

 וחכמים מתירין. ולא יקבנה מצדה.""ואין נוקבין מגופה של חבית דברי רבי יהודה,  ה :משנ

ור. והיינו דקתני לא יקבנה מצדה. ורב חסדא אמר: דברי הכל אס - "אמר רב הונא: מחלוקת למעלה, אבל מן הצד :גמרא 

 ברי הכל מותר. והא דקתני לא יקבנה מצדה התם בגופה דחבית."ד -מחלוקת מן הצד, אבל על גבה 

 ין דרך לעשות פתח למעלה כדי שלא ייפלו עפר וצרורות, אך בצד לפעמים עושה פתח[.א –]הסברה להקל למעלה 

 סור לנקוב נקב בצד של החבית.מהגמרות משמע שא
 ליקוב מין הצד אסור ומלמעלה מח' ר' יהודה וחכמים. –רב הונא לגבי המגופה של החבית נחלקו האמוראים: 

 לכו"ע מותר ליקוב את המגופה מלמעלה ונחלקו בנקיבת המגופה מהצד. –רב חסדא 

 ין הצד אפי' במגופה.פסקו כרב הונא ולכן אסור ליקוב אף פעם נקב מ –רמב"ם, רי"ף, רא"ש  .א

פסקו כרב חסדא ולכן מותר ליקוב נקב מין הצד במגופה ומה שאסר רב ששת לתקוע רומח  –תוס' ע"פ ב"י  .ב
 הכוונה בצד החבית עצמה ולא במגופה ולכן שם אסור.

 רומח שעושה נקבבאסור אפילו  "אבל לנקבה בצדה, בין של חבית בין של מגופה, -פסק כרי"ף, רא"ש רמב"ם ע שו"
כוין, שאין דרך דלאו לפתח מ גדול; ואינו דומה לפתח דכיון דהוי מצדה ודאי לפתח מכוין. וליקוב המגופה למעלה, מותר,

 לעשות פתח למעלה אלא נוטל כל המגופה."
 כתב דגם התוס' פסקו כרב הונא כמו שיטת הרי"ף. – (ס"ק ה')ט"ז 

בראש המגופה כיוון שזה פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא ההיתר לנקוב כאן את החבית הוא דווקא  – '(ס"ק ח) מג"א
אך בחבית אסור לנוקבה מלמעלה כיוון שזהו פתח העשוי להכניס ולהוציא. היתר זה שייך גם בחבית שלימה )לא 

 מוסתיקי( כיוון שהמגופה אינה ממש כגוף החבית.)בשונה מהתזת ראש החבית שמותרת רק במוסתקי(
  

                                                           
 יש לומר שיש פה מלשצ"ג כיוון שמכוון לעין יפה.וצ"ע מדוע משנה הכוונה בפתיחת החבית, ואולי  157
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 ליםחותמות שבכ –סעיף ז' 

 ביצה לא, ב

, וחותך. אחד שבת ואחד יום מפקיעמתיר, ו -תיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. שבכלים מ -"אמר שמואל: חותמות שבקרקע 

ור חבל, לסתה - אבל לא מפקיעהוא, שהרי להתיר תמיד הוא עשוי. את הקשר, דהא לאו קשר של קיימא -מתיר  - רש"י]טוב."

 -שר חבל כגון תיבה הנעולה על ידי ק -ושל כלים  ה היא, ויש סתירה בבנין של קרקע.דהא סתיר -ולא חותך עבותו וגדילתו.

 מפקיע וחותך, דאין סתירה בכלים[.מתיר ו

חותמות הכוונה לדלת שסוגרת, בכלי זה דומיא דדלת של ארון או תיבה. בקרקע זה כמו דלת שחוסמת כניסה לבור 
צד שאין בניין וסתירה בכלים, וההיתר להתיר קשר בחותמות שברקע הוא או באר. ההיתר בחותמות שבכלים הוא מ

 מצד זה שאינו קשר של קיימא.
כול להתירו או לחתכו בסכין י"חותמות שבכלים, כגון: שידה, תיבה ומגדל שהכיסוי שלהם קשור בהם בחבל,   - עשו"וכפ

  "או להתיר קליעתו; ודוקא כעין קשירת חבל וכיוצא בו

 שבקרקע )צירים(יתדות 

  המחברים את דלתות הכלים כיוון שחשיב בניין חשוב. אסור להסיר צירים –ר' פרץ  .א

 מותר להסיר צירים המחברים את דלתות הכלים כיוון שזאת סתירה גרועה. –ר' יעקב מקונין, מרדכי  .ב

 .פוסק כר' פרץע שו"

 .מנעול העשוי עץ או מתכת

קשירת חבל, אך מנעול מעץ או מתכת אסור דיש בניין וסתירה בכלים מותר לפתוח מנעול ודווקא כעין  –רא"ש  .א
 בבניין חשוב.

 מותר לפתוח כל מנעול ואפי' של עץ ומתכת דאין בניין וסתירה בכלים. –הרא"ם  .ב

ר מנעול כעין קשירה אפשר לפתוח ע"י יהודי, ומנעול עץ ומתכת רק ע"י גוי. כיוון שזהו דב –אגור, הסמ"ק, או"ז  .ג
 מתירין לגמרי אפי' ע"י ישראל מותר באמירה לנכרי.שיש לו 

 פסק כשיטת האגור.ע שו"
רה. ומטעם זה אסור להסיר אבל פותחת של עץ ושל מתכת, אסור להפקיע ולשבר דבכלים נמי שייך בנין גמור וסתירה גמו"

ל תיבות, יש מתיר ויש שהצירים שקורים גונזי"ש שאחורי התיבות אם נאבד המפתח, ויש מתירים בזו. ושבירת פותחות 
 אוסר, ויש להתיר על ידי אינו יהודי."

 אין לקבוע צירים או מנעול ע"י מסמרים בשבת משום מתקן מנא. אך הסרת הצירים כאן הוא קלקול. – '(ס"ק י) מג"א
וכ"כ משנ"ב. אך בסכין  או מצווה סגי רק במקום הפסד גדולההיתר להשתמש בגוי לפתיחת המנעול   – '(ס"ק יא) מג"א

 ומחט אפשר אפי ע"י ישראל.

 ביה"ל –סתירת פתילת חבל 

 נתון על כלי.המותר להתיר פתילת חבל  – רש"י .א

 אסור. – רמב"ם  .ב
 ש"להפקיע", היינו גמראיפרש ב הרמב"םו", להתיר קליעתו, שכתב "יכול להתירו או רש"יכ פסקע שו"

 לחתוך את החבל.

 

 שבירת חותלות - 'סעיף ח

 שבת קמו, א

 תיר ומפקיע וחותך."מ -"תניא חדא: חותלות של גרוגרות ושל תמרים 

 כלי של כפות תמרים, ועושין כמין סלים, ונותנים לתוכן תמרים רעים להתבשל."" –)ד"ה חותלות(  רש"י

 שבירת החותלות זה כמו שאדם שובר אגוז או שקד על מנת להגיע לאוכל. –רמב"ם וכלבו  .א

תיר וסותר שרשרות החבל וחותך "חותלות )פירוש מיני כלים( של תמרים וגרוגרות, אם הכיסוי קשור בחבל, מ -ע ו"שוכפ
 וכל שבהם."אפילו בסכין, ואפילו גופן של חותלות, שכל זה כמו ששובר אגוזים או שקדים כדי ליטול הא

 לשבור את הכלי עצמו.סעיף זה הוא היינו הך של הסעיף הקודם, אלא סיפא קמ"ל שמותר אף  – משנ"ב
 ההיתר בחולות של תמרים כיוון שאינן כלי גמור אלא מניחים את התמרים שם עד שיתבשלו. – '(ס"ק יד) מג"א

   אין עליו שם כלי., ל לפריהכלי נזרק מייד לאחר השימוש, ולכן בטכיוון ש –אגרות משה 
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 חיתוך קשרי השיפוד  –סעיף ט 
 קשרי השפוד שקושרים בטלה או בעוף הצלויים." 158"מותר להפקיע ולחתוך – שו"ע

 פירות. קשורין בושחוט ר הוא הדין שמותר להפקיע או להתי – משנ"ב
 ותר, כדלעיל סעיף ז', וכשאינו מקפיד על המידה אין  בכך איסור מחתך.מ –פסיקת חוט תלוש  - טעם

שהמבקע עצים בשבת לחתיכות גדולות יש בו בעיה של עובדין דחול, אך אם מכוון  המרדכיבשם   – '(ס"ק יד) מג"א
 לשוברם לחתיכות קטנות אסור משום טוחן.

 

 שריקת התנור בטיט )חותמות שבקרקע( – 'סעיף י

 ביצה לא, ב

 בל לא מפקיע ולא חותך."מתיר, א -"אמר שמואל: חותמות שבקרקע 

מותרת אע"פ שהתנור מחובר לקרקע כיוון שדבר זה נעשה רק לשעה לשמור שריקת התנור בשבת  –מרדכי, רש"י  .א
 על חום התנור ואינו דבר של קיימא.

 .159אמ"וכפר לכתחילה יפתח ע"י גוי או קטן או בשינוי, אך אם אי אפשר יפתח ע"י גדול. –תרה"ד  .ב

כול להתירו דלאו קשר של קיימא הוא, י"חותמות שבקרקע, כגון דלת של בור שקשור בו חבל,    -פסק כמרדכי  שו"ע
אבל אם אינו סירו בשבת, שהרי עומד להתיר; אבל לא מפקיע וחותך, משום סתירה; ודוקא כשעשוי לקיים על מנת שלא לה

טיט, שאינו עשוי לקיום )ועיין בורקין אותו ומטעם זה מותר להתיר דף שמשימין אותו לפני התנור וש עשוי לקיים כלל, מותר.
 לעיל סימן רנ"ט(."

אם מתכוון להתיר את הקשר רק במוצ"ש אסור  לכןאינו קשר של קיימא,התרת פותחת מותרת רק כש – משנ"ב
 .כיוון שהווי קשר של קיימא

 

 סתימת נקב בחבית –סעיף יא' 

 סתימה בשעווה ובשמן

  , אשבת קמו

 תן עליה שעווה, מפני שהוא ממרח."לא י -נקובה "...ואם היתה  משנה

 לא גזרינן." -שעווה, ומאן דשרי  זרינן משוםג -)שם ע"ב( "מישחא; רב אסר, ושמואל שרי. מאן דאסר  גמרא

 .גזרה משום שעווהשמן משום ממרח והלכה כרב שאסור לסתום נקב בשעווה  –רי"ף ורא"ש  .א

ערוך סיכה משיחה טיחה בנקב החבית לסתמו מפני שהוא ממרח, )פירש המן עב ש"אסור ליתן שעווה או  -ע ו"וכפש
 מריחה שיעה ענין אחד הוא(."

 השעווה כאן מוכנת מבעוד יום לכך דאם לא כן אסור משום מוקצה. – )ס"ק טז'( ט"ז

 סתימה בשאר דברים

באותה שעה מהחבית מותר לסתום בשאר דברים בתנאי שאין היין יוצא  –ב"י ע"פ משמעות הרי"ף והרא"ש  .א
 כיוון שמחזי כמתקן.

מחלק ואומר  המ"מ)ה בשעווה אסור משום ממרח. מי בסתימת חבית משום בונה. ובסתימיש איסור עצ -רמב"ם   .ב
סתימות שונות. יש סתימת הנק ממש בתוכו  2שלכאורה אסור בכל מקרה מצד בונה אז מדוע להוסיף איסור ממרח. ומסביר שמדובר ב

 וץ אז הוא ממרח את השעווה והשמן.(נה ויש סתימה שמותרת מצד בונה אך כיוון ששם אותה מבחשאסורה משום בו
ותר. ואם היה היין יוצא "אבל בשאר דברים, דלית בה משום מירוח, )הואיל ואין היין יוצא אז(, מ פסק כהסברו בב"יע ו"ש

 דרך הנקב, אסור לסתמו."
מותר לסתום ע"י הנחת  –ברם  שאר דברים. שאסור לסתום אף ע"י ,הרמב"םהאחרונים הכריעו כדעת  – משנ"ב

 דבר על גבי הנקב מלמעלה, באופן שאין הסתימה נכנסת בתוך עובי הכלי.
כל הדיון הוא בדבר שאין רגילים לסתום אך בפקק מעץ או ברז שרגילין לסתום בו מותר לכו"ע אפי'  –בדק הבית 

 כשהיין יוצא. וכ"פ משנ"ב.
  

                                                           
 ועיין סו"ס שיז' בב"י דמביא בשם ראבי"ה שמותר לחתוך קשרי שיפוד דאין בנין וסתירה בכלים. 158

 וכ"פ בסימן רנט' סעיף ז'. 159



 

116 

 

 .בסתימה ע"י מאכלהערמה 

 שבת קלט , א

"אמרו ליה רבנן לרב אשי: חזי מר האי צורבא מרבנן... דשקל ברא דתומא ומנח בברזא דדנא, ואמר: לאצנועיה קמיכוינא. ואזיל 

ערמה בדרבנן היא, ה -מר להו: הערמה קאמרת? א -ונאים במברא, ועבר להך גיסא וסייר פירי, ואמר: אנא למינם קמיכוינא. 

"הך הערמה לאו באיסורא דאורייתא הוא אלא באיסורא דרבנן, דאי נמי  –( רש"י) א מרבנן לא אתי למיעבד לכתחילה."וצורב

ליה, דהוא לא אתי למעבד לכתחילה לא אחמירו ע -עבר, הלכך, דצורבא מרבנן הוא דאדרבנן הוא  -עביד ממש בלא הערמה 

 להדיא בלא הערמה, לעבור שם לפני הכל."

 בתנאי שהוא ת"ח.להערים ע"י שמניח אוכל בתוך החבית כאילו לשמור האוכל  מותר –רש"י  .א

לעשות הערמה זו מה שכתוב שמותר רק לת"ח לעשות זה בהערמה בספינה )המקרה  מותר לכל אדם –רמב"ם  .ב
 השני כמו שכתוב בסוף סימן שלט'(

הערמה לומר שאינו מכוין  ליתן בו שום דרך .לסתמו ואפילו הגה: "אם היה היין יוצא דרך הנקב, אסור – פסק כרש"י שו"ע
 אלא להצניעו שם. ואם הוא תלמיד חכם, מותר לו להערים בכך." 

 אע"פ שהיום אין לנו ת"ח נראה דאין להחמיר כיוון שהרמב"ם כבר התיר אפי' לכל אדם.  – '(ס"ק טז) מג"א
ההיתר בהערמה הוא רק כאשר היין יוצא וסותמים  .חשש של איסור בונהסתימת חור לתוך החבית יש  – )ס"ק י'( ט"ז

תוך הנקב שאין כאן בניין גמור )אולי צריך להסביר שאין כאן בניין גמור מצד זה שהכנסת אוכל לתוך חבית לא 
חלק וכתב שההיתר פה בהערמה הב"ח סותמת ממש את הפתח הזה ולהרבה זמן זהו רק משהו זמני וחלש( אולם 

שהתירו משום הפסד רק חשש 'מחזי כמתקן' צא ממנו שאין חשש בונה בסתימת הנקב כלל הוא מצד הפסד היין, שיו
 היין.

 
 
 

 דיני אהל –סימן שטו' 
אהל קבע זה אוהל שראוי  – העושה אוהל קבוע הרי זה תולדת בונה וחייב."" –)פ"י, הי"ג(  רמב"ם –אוהל קבע 

 לעמוד כמה ימים )משנ"ב(
רו וכן גז חכמים על בניית וסתירת אוהל עראי, משום בניית וסתירת אוהל קבע. גזרו –משנה ברורה  –אוהל ארעאי 

 על דברים שנראה כעושה אוהל בתחילה משום 'מחזי'.

 דיני עשיית אהל ומחיצה -סעיף א' 

 שבת קכה, ב

מיחזי כמוסיף ד - רש"יו )באין פוקקין  -וקקין בו, ואם לאו פ -"פקק החלון, רבי אליעזר אומר: בזמן שהוא קשור ותלוי  משנה

 רים: בין כך ובין כך פוקקין בו."על הבניין(. וחכמים אומ

"אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. לא   גמרא

בשבת, ואין בשבת. וחכמים אומרים: מוסיפין  נחלקו אלא להוסיף שרבי אליעזר אומר: אין מוסיפין ביום טוב, ואין צריך לומר

 צריך לומר ביום טוב."

השאלה היא האם יש איסור בעשיית מחיצות  הגג נעשה באופן עראי.ש הווי עשיית אוהל ואסור אפי' לכו"ע עשיית גג
 אוהל מצד בונה.מצד ה שמתווספות

חיצה ארעאית, ר"א וחכמים כו"ע מסכימים שאין איסור בעשיית מחיצות בשבת מצד בונה כשהמ –רש"י  .א
בשבת על אהל עראי.  והלכה כחמים שמותר להוסיףחולקים האם מותר להוסיף על גג של אוהל ארעי תוספת 

 .160אפי' מחיצה מתרת מותר לעשותה בשבתיוצא ש

הכוונה היא מחיצה שיוצרת היתר  –מותר לבנות מחיצה בשבת ובלבד שלא תהיה 'מחיצה המתרת'  –תוס'  .ב
דפנות ובא אדם ומוסיף דופן שלישית נאסר משום תולדה דבונה  2הלכתי ותוקף של מבנה )כמו סוכה שיש בה רק 

 161כיוון שע"י מחיצה זאת הותרה הסוכה לשימוש(.
מחיצה אסורה אלא  אין"אסור לעשות אהל בשבת ויום טוב אפילו הוא עראי; ודוקא גג, אבל מחיצות מותר; ו  שו"עוכפ

 אם כן נעשית להתיר סוכה או להתיר טלטול. הגה: אבל מחיצה הנעשית לצניעות בעלמא, שרי."
 גג לבד שנעשה כדי להגן, אסור למרות שאין תחתיו מחיצות. - (ס"ק א') משנ"ב

                                                           
 המקור לשיטת רש"י הוא עירובין צג: ששמואל התיר לעשות מחיצה בשבת ע"י טלית. 160

 עירובין דף מד. ששם רואים שהגמרא תמהה על עשיית המחיצה כיוון שמתירה לטלטל.  161
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 פרוכת. – דין ווילון

 שבת קלח, א

 "אמר רב משום רבי חייא: וילון, מותר לנטותו ומותר לפורקו."
בעירובין )קב.( מסייג היתר זה: "דלאו אהל הוא, דלא קביעא התם, אלא כן דרכו לינתן ולהסתלק כדלת  רש"י

 בעלמא", משמע שאסור לתלות ווילון לזמן ממושך.

בהתחלה רצה להתיר בפרוכת כיוון שעשויה לצניעות )לכיסוי ארון הקודש עצמו( אך לבסוף חזר בו  –תרה"ד  .א
 תמיד קבועה שם ולכן צריך לחוש לרש"י שיאסור.להחמיר כיוון שהפרוכת 

דלא נראה אף אחד שמחמיר בדבר זה וצ"ל שמה שרש"י אסר זה רק ווילון התלוי בחוזקה  –ב"י, דרכי משה  .ב
 למקומו.

לא יעשה אהל בגג "ולכן מותר לתלות וילון לפני הפתח, אף על פי שקבוע שם; וכן פרוכת לפני ארון הקודש, ובלבד ש – רמ"אוכפ
 טפח; וכן מותר לעשות מחיצה לפני החמה או הצנה או בפני הנרות שלא יכבה אותן הרוח."

ההיתר בוילון זה הוא רק כאשר אינו תפוס בחוזקה ונע ברוח אך אם תפוס בחוזקה ואין אנשים  – )ס"ק א'( מג"א
 יכולים לעבור בו או שהרוח אינה מזיזתו אסור.

מחוץ לארון כיוון שהוא תלוי שם רק לצניעות. וכן מותר לתלות סדינים  מותר לשים את הפרוכת – '(ס"ק ב) מג"א
 מצויירים לנוי על הקיר כיוון שאינם מחיצה כלל.

 

 .אופן עשיית מחיצה העשויה להתיר

די שיוכל בחדר שמהר"ם היה ישן היו ספרי קודש, ובכל לילה היה עושה מחיצה בגובה י' טפחים כ -מרדכי  .א
הספרים. בכל ערב שבת היה מהר"ם פותח את המחיצה טפח, כדי שיוכל להוסיף עליה  להתפנות בחדר שלא בפני

"הנהו דכרי דהוו ליה לרב הונא, דביממא בעו טולא ובליליא בעו אוירא.  –בעירובין )קב.(  גמראבשבת, כדברי ה
אתא לקמיה דרב. אמר ליה: זיל כרוך בודייא, ושייר בה טפח. למחר פשטה, ומוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר 

אלא אם כן פרסה  דמי." והטעם שהוצרך לכך מהר"ם הוא, משום שמחיצה זו נעשית להתיר ואין לעשותה בשבת
 טפח מבעו"י.

)ד"ע(, וכן לפני ספרים כדי לשמש או לעשות צרכיו, 162"אבל אסור לעשות מחיצה בפני אור הנר כדי שישמש מטתו  – רמ"אוכפ
 יף עליה בשבת )מרדכי ר"פ כירה(."אם לא שהיה מבעוד יום טפח שאז מותר להוס

מחיצה שיש לה, אך מחיצה המתירה מכוח  שםהגדרת מחיצה המתרת היא, מחיצה המתירה מכוח  – (ס"ק ג') מג"א
מחיצה גבוהה עשרה הנעשית בפני נר כדי לשמש מיטתו, ואור הנר נראה מעל  –אינה מחיצה המתרת. כגון  כיסוי

ה זו בשבת הואיל והיא המחיצה, הדין הוא שמותר לשמש מיטתו כיוון שיש מחיצה בפני הנר, אם כן אין לעשות מחיצ
, את הנר עצמו כך שלא נראה שום אורמכסה  האדםשיש לה. אך לעומת זאת, אם  מחיצה המתירה מכוח שם מחיצה

 .163מותר לעשותה בשבת, הואיל וההיתר אינו מכוח שם מחיצה אלא משום שבפועל אין אור של נר

  

                                                           
 כיוון שאסור לאדם לשמש מיטתו לאור הנר ולכן גם זה הווי מחיצה המתרת. 162

 בשם אחרונים. ב"משנוכאשר עושה כן בפני הספרים, יש להניח כיסוי נוסף על הספרים, הואיל ואינה מחיצה,  163
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 הוספה על אוהל עראי – 'סעיף ב

 עירובין קב, א

ין בספינה, שנועצין כעין מעגלין, ראשו אחד בדופן זה של ספינה וראשו אולמות שעוש - רש"יהני כיפי דארבא )"אמר רב אסי: 

שני בדופן זה, והוא כפוף כמו אולם, ועומד כמו כיפה, ומרחיק כחצי אמה ונועץ אחר, וכן על פני כולה ופורסין בגדים ומחצלות 

גל טפח, דבציר מטפח לא הוי אהל, אבל כשרוחב שרוחב של מע - רש"יהן טפח )של גמי להגין מפני הצנה והגשמים( בזמן שיש ב

ינו אלא מוסיף( אי נמי אין בהן טפח ואין א -מצא שם אהל עליו מבעוד יום, וכשהוא פורס עליו הבגד למחר מקרי אהל, נ -טפח 

ל עראי הוא, מוסיף על אה -י טעמא חצלת ופורס עליהן. מאלמחר מביא מ -איכא למימר לבוד( ד - רש"יבין זה לזה שלשה )

הנהו דכרי דהוו ליה לרב הונא, דביממא בעו טולא ובליליא בעו אוירא. אתא לקמיה דרב. אמר ליה: זיל כרוך ...ושפיר דמי."

 בודייא, ושייר בה טפח. למחר פשטה, ומוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר דמי."

ות בצורת חצי עיגול על הספינה ויוצרות גג ועליהם רוצים לפרוש מדובר פה ב'לייסטים' )חתיכות עץ גמישות( שיושב
 , ובנוסף דין של מחצלת סגורה שקיימת כבר בגג.מפה בשביל צל )אפשר להסתכל בציור בוטנשטיין(

ף ם בכל עץ בפני עצמו יש רוחב טפח מותר לפרוס מעליהם את הבגד דהווי מוסיכולם מסכימים שא –רש"י  .א
יש בכל אחד פחות מטפח אך בין העצים עצמם יש פחות מרוחב ג' טפחים ויחד יצרו ואפי' על אהל עראי. 

 זה שמוגדר כלבוד וחשיב כטפח שלם.  טפח גם כן מותר מצד

 ולגבי פריסת מחצלת כתב שמותר לפורסה אם כשהיא כרוכה )מגולגלת( יש ברוחבה טפח.

ממנה חוץ רק אם שייר טפח לצל  המחצלתאת  דייק מתוס' שמותר לפתוח -'164ריטב"א בהסבר תוס .ב
שייר בה טפח לפני שבת אסור כיוון שמחזי אך אם לא יחשב כמוסיף על אוהל עראי. ואז  מהגלגול שלה

 (כעושה אוהל לכתחילה )והביא שאולי אפשר לדקדק כך מרש"י בדינו על מחצלת

ן השני של הספינה, ופורסין "עצים שתוקעין ראשן האחד בדופן הספינה וכופפין ראשן השני בדופ  -פסק כתוס'  שו"ע
ים, חשיבי כאוהל ומותר לפרוס מחצלת עליהם לצל, אם יש ברחבן טפח, או אפילו אין ברחבן טפח אם אין בין זה לזה ג' טפח

ר לפרוס שאר המחצלת פרוסה כדי טפח, מות עליהם בשבת מחצלת, דהוי ליה תוספת אהל עראי ושרי; ומטעם זה מחצלת
 וטפח שאמרו, חוץ מן הכריכה."בשבת. 

 בשבת. כסותםה"ה בחישוקים של עץ שעל עריסת התינוק אם רוצים ל – '(ס"ק ד) מג"א
 

 שינוי באופן עשיית האוהל – 'סעיף ג

 ביצה לב, ב

 ן חביתא."כן קדרה, וכן פוריא, וכאסור. וכן ביעתא, ו -רי, מלמטה למעלה ש -"אמר רב יהודה: האי מדורתא, מלמעלה למטה 

עלה, ודומה וסודרין עצים למהיסק גדול שעושין לפני שרים כדרך בנין, עושין לו כתלים מארבעה רוחות,  -האי מדורתא  - רש"י]

התחיל ל -למטה מלמעלה סורין, שדרך בנין הוא.א -הם הגג לסדר העצים של כתלים תחלה לעשות עלי -מלמטה למעלה  לאהל.

יצים גסות הנתונות על פי כלי חלול, כעין חצובה או ב - וכן ביעתא שרי. -ך יסדרו תחתיו עצי הכתלים תחלה מן הגג, ואחר כ

על האסכלא, אין מושיבין את הכלי תחלה ואחר כך יסדר עליו, אלא יאחזנו בידו ויושיב הביצה עליו, ואחר כך יושיב הכלי על 

ליהם, אלא שמושיבין על שתי חביות, לא יקיפנה תחלה ואחר כך יושיב הקדרה ע -וכן קדרה  כסדר בנין.יעשנו הגחלים, שלא 

לא יזקוף  -מטות השרים שפורקין אותן ומחזירין  -וכן פוריא בידו, ויסדרו החביות תחתיה סביב.העליונה יתלה באויר ויאחזנה 

למצע ששוכבין עליו, אלא פורס העור תחלה, ויאחזוהו בני אדם הכרעים תחלה לתת הארוכות בכרעים, ואחר כך יפרוס העור 

 בידיהם, ואחר כך יביאו הארוכות ויקשרו הרצועות של עור בהן, ואחר כך יזקפו הכרעים ויתנו הארוכות לתוכן.

 ביות שמסדרים באוצר, ומושיבין אחת על גבי שתים.[  ח -וכן חביתא 

אך אנו קיימ"ל כר' שמעון שדבר ש'דבר שאינו מתכוון אסור'  דברי רב יהודה כאן הם לשיטתו דסבר –רש"י  .א
שאינו מתכוון מותר לכן מותר להניח תחילה את החלק התחתון של מיטה ואח"כ את החלק העליון שאינו מתכוון 

 לאוהל.

 אם צריך את החלל שתחת המיטה אסור ואם לא מותר. )ושו"ע פסק אותו בסעיף ז'( –רשב"א  .ב

כיוון שברור שאדם  ה כאן נפסקו להלכה ואינם קשורים לסוגיית 'דבר שאינו מתכוון'.דברי רב יהוד –תוס'  .ג
 .שמרכיב את המיטה מתכוון לאוהל שיווצר תחתיו

                                                           
 ש.הובא בתוס' רא" 164



 

119 

 

"מטה, כשמעמידים אותה, אסור להניח הרגלים תחלה ולהניח עליהם  -פסק כאן כתוס' וכן כרשב"א )בסעי' ז'(  שו"ע
ואחר כך הרגלים תחתיהם. והני מילי כשהרגלים הם דפים מחוברים, כמו דפני הקרשים; אלא ישים הקרשים תחלה באויר, 

 התיבה, אבל רגלים של מטות שלנו, וכן רגלי השלחן, מותר בכל גוונא."
אם הרגליים היו מונחות שם לפני שבת מותר להניח את הקרשים עליהם בצורה רגילה. כיוון  – (יח'ס"ק ) משנ"ב

 שהמחיצות כבר בנויות.

 מיטות שלנורגלי 
לא ברור מדוע שו"ע כתב לגבי מיטות שלנו ש'מותר בכל גווני' הרי בסעיף ז' פסק את – )ד"ה מיטות שלנו(ל ביה"ב

הרשב"א שאמר לגבי ספרים שמותר לשימם אחד על השני אם אין צריך לאוויר שמתחת ומשמע שאם צריך לאויר 
 באופן שלא צריך לאוויר שמתחת?שמתחת אסור. לכן גם פה היה על השו"ע לפסוק שמותר רק 

היינו לאסור  –ששו"ע פסק כרשב"א רק לקולא כלומר שכאשר לא צריך את האוויר מותר אך לחומרא לכן צריך לומר 
 עצמו סיים שנכון להחמיר כמו הרשב"א. ביה"לוב  כיוון שצריך לאוויר שמתחת לא פסק כמותו.

 

 כמה רגליים צריך במיטה על מנת להחשיבה לאוהל.

כל מיטה אם עושה אותה באופן ההפוך מותר, וכן רגלי מיטות שלנו מותרים. ההיתר קיין בין אם למיטה  –ב"י  .א
 רגליים. 2רגליים בין אם יש לה  4יש 

רגליים תמיד נקראת אוהל ואפי' לא צריך את האוויר מתחתיה  4חולק על שו"ע וכותב דמיטה שיש לה  – ט"ז .ב
 רגליים נאסר. 2רגליים ואם צריך אז גם ב 2ה זה רק כאשר יש למיטה אסור! ההיתר שלא צריך לאוויר של

 

 חשש בניין 
 ההדין השנוי כאן מתייחס לדיני אוהל בלבד, אך פשוט שמדובר באופן שרגלי השולחן והמיט  - (ס"ק כג') משנ"ב

תמיד לתקוע בחוזק  מונחות ברפיון ולא בהידוק, דאל"ה אסור משום בניין. ואפילו אם אינו תוקע בחוזק, אם הדרך
 אסור. –

 סתימת פי  הארובה
בתחילה ומה שהותר  ון שעושה אוהלכיובשבת  אסור לסותמה ארובה הנמצאת בראש הגג ולה ארבע מחיצות – מג"א

מחיצות כבר  4לגבי פקק החלון זה רק סתימה של מחיצה )כלומר של חלק בצד החלון( אבל כאשר אצלנו יש למחיצה 
יש יותר מג' נאמר רק באופן ש המג"אספקו של  – תוספת שבת יא עשיית אוהל שאסורה.עשיית המכסה בשבת ה

 גג, ומותר להניח עליהן גג. טפחים בין מחיצות הארובה, אך כשיש פחות מג' טפחים, אמרינן לבוד ונידון כאילו יש
אם יש לארובה דלת הקבועה למקומה ועשויה להיפתח ולהיסגר, מותר לסגרה בשבת בכל עניין, כיוון שקבועה  כןו

 שם הוי כדלת ואינה נידונת כאוהל.

 המשך, אהל שאין צריך לאווירו. – 'סעיף ז

ר כל אוהל שאין צריך לאווירו מותר לבנותו בשבת ושצריך לאווירו אסור לבנותו בשבת. ולכן אומ–רשב"א  .א
 שמותר לבנות שולחן אפי' בלי שינוי כיוון שאין צריך לאוויר שמתחתיו.

 ואיל ואין צריך לאוויר שתחתיהן."הגה: ה ן ואחד מכאן ואחד על גביהן."מותר להניח ספר אחד מכא – שו"עוכפ
 ההיתר כאן הוא רק אם לומד מכל הספרים אך אם לא אסור משום בזיון הספרים וכ"כ משנ"ב.  – '(ס"ק ו)ט"ז 
מותר לפרוס מפה על שולחן אפי' שקצותיה יורדים מצידי השולחן כמחיצות כיוון שאין צריך לאוהל  – '(ס"ק ז)ט"ז 

להניחו אין לאסור את שאר המפה של תחת השולחן. ובנוסף כיוון שהחלק שעל השולחן עצמו לא יוצר אוהל ומותר 
 שיוצאת החוצה.

 

 .מיטה מסורגת בחבליםגג לבניית  – 'סעיף ד

אם יש רווח של יותר ג' טפחים בין חבל לחבל אסור לפרוש עליה סדין כיוון ש'בונה אהל' אך אם יש  –רשב"א  .א
כמו מג' טפחים מותר כיוון שהחבלים נחשבים מחוברים כדין לבוד ואז הוא רק מוסיף על האוהל שמותר.  פחות

כן, אם היה הסדין פרוס על המיטה טפח מבעו"י, מותר בכל עניין לפתחו ולפרסו בשבת, כיוון שזו תוספת אוהל 
 עראי ומותר.

ר שאינו מתכוון אך לר' שמעון מותר לגמרי לפרוס כל האיסור פה הוא רק לשיטת ר' יהודה שאוסר דב –אור זרוע  .ב
 על הגג את הסדין שאינו מתכוון לאוהל.
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סור לפרוס עליהן א"מטה שהיא מסורגת, )פירוש נארגת( בחבלים, אם יש בין חבל לחבל ג' טפחים, פסק כרשב"א  שו"ע
יה כר או כסת או בגד אם היה עלסדין משום דעביד אהלא; וכן אסור לסלק בגד התחתון מעליה משום דקא סתר אהלא; ו

 ח, מותר לפרוס בשבת על כל המטה."פרוס מערב שבת, כשיעור טפ
דין זה שייך רק במיטה שיש לה מחיצות עד לקרקע וכן שהעמיד אותה בשבת במקום הזה דאם  – (ס"ק כד') משנ"ב

 לא כן הרי המחיצות עשויות מבעוד יום ומור לפרוס עליה סדין.
 ותר לפרוס עליה סדין.מ –רק במקום אחד במיטה יש לבוד בין חבל לחבל אפילו אם  - משנ"ב

 פרטי הדין במיטה מסורגת.
 ק לעיל שברגל צרה אין כלל איסור.א. מדובר ברגל רחבה, דאל"ה כבר נפס

 טפחים מהרצפה, דאל"ה אין איסור. ב. כמו כן, מדובר שרגל המיטה מגיעה עד הרצפה, או סמוך לג'
 ותר, כדלעיל.מ –ו מונחות מבעו"י צמה העמיד את המחיצות, אך אם היג. מדובר שבשבת ע

ד. אפילו אם יש בין ג' טפחים בין חבל לחברו, ניתן לפרוס את הסדין ע"י כך שיאחז אחד את הסדין מלמעלה ואחר 
 ותר באוהל עראי, כדלעיל.מ –יכניס את המיטה תחתיו, כיוון שהאוהל נעשה בסדר הפוך 

 פריסת רשת
ס "מותר לפרוס רשת )לא צפופה( על גבי לול לתרנגולות, על עגלת תינוק וכדומה, כדי למנוע מן העופות להיכנ – שש"כ

 בה על העומד, אין עליו שם אוהל."הרווחים הם פרוץ מרוש"דכל  –ומבאר משום עשיית אוהל."בתוכו, ואין בזה 
 

 כסא מתקפל )טרסקל( –סעיף ה' 

 שבת קלח, א

 -מתניתא, ותני:... כסא טרסקל )כסא מתקפל( ואסלא )כמו כסא מתקפל, אלא שיש חור לעשיית הצרכים( "מנקיט אביי חומרי 

מותר לנטותה לישבה על רגליה ואע"ג דהשתא  –" ובאבל מיטה דהא עביד וקאי"מותר לנטותם : רש"י כתחילה."מותר לנטותן ל

 עביד אוהל שרי דלאו מידי עביד אלא ליתובי בעלמא''

את המיטה אע"פ שבנטייתה  האדם הפותח אותו אינו בונה אוהל אלא פותח דבר בנוי.ו כבר הכיסא עשוילפי רש"י  
 נוצר אוהל מותר כיוון שלא עושה כאן כלום אלא רק מסדקה.

סוגרים אותו והעור נכפל,  "כסא העשוי פרקים, וכשרוצים לישב עליו פותחין אותו והעור נפתח, וכשמסירים אותו שו"עוכפ
 פתחו לכתחלה."מותר ל
 שמניחים עליו ספרים. דף בבית הכיסאמולסלקה וכן  165מטעם זה מותר אף להעמיד חופה בשבת – (ס"ק ח') מג"א

 במדף מותר אפי' לא מטעם זה כיוון שוודאי אין מתכוון ליצרת אוהל תחתיו וגם אין בו מחיצות. – (ס"ק כז')שנ"ב מ

 גגון של עגלה
כתב דבעגלות של ימנו אסור לפתוח הגגון שלהם כיוון ששונה מכיסא של פרקים כיוון  –קצות השולחן )סימן קכ'( 

שכאן וודאי מתכוון האדם לאוהל שיגן על התינוק הנמצא בעגלה. אך אם הגג היה פתוח מער"ש מותר )דחשיב מוסיף 
 וכ"פ במשנ"ב סעיף' ב' ס"ק יב'. על האהל(

ל עגלה בשבת כל עוד הגג מחובר כבר לעגלה מער"ש. השווה זאת פסק שמותר לפתוח גגון ש –שש"כ )פכ"ד, יג'( 
"וכן מותר לעשות הסוכה תחת הגגות העשויות לפתוח ולסגור, ומותר לסגרן מפני הגשמים  -)תרכו', ג'(  מ"אברלדין שהובא 
 .166שיוצא מכאן שכל גג שמחובר כבר לצירים מותר לפתוחו ולסוגרו ולחזור ולפתחן

 .דין מטריה בשבת
אסור משום שיש בגגה טפח ועשויה להגן, ואין לדמות לכיסא טרסקל, התם אינו קושר ומהדק בברזל, -  ביה"ל

בטעם היתר כיסא  הרמב"םמטריה מהדק ע"י חוט ברזל וכדומה כדי שהגג יישאר איתן. ובפרט לפי מה שכתב ב
 טרסקל, שהוא משום שאינו מתכוון כלל לאוהל, כאן כוונתו לאוהל ולהגן.

אסור לפתוח מטריה בשבת כיוון שהמטריה עשויה לאוהל  –)אור"ח סימן ל' מובא בשערי תשובה סימן שא' ס"ק מ'( נוב"י 
ולא דמי לכסא טרסקל שלא נועד להאהיל. וכן אין להתיר כמו שהתירו בטלית כפולה שיש לה חוט ומשיכה )בסעיף 

ית שיש כבר טפח בנוי מלפני שבת ורק ממשיך את ח'( מפני שכאן במטריה כל מעשה האהל נעשה בשבת בשונה מטל
 האהל.

 3כתב שבמקומו נוהגים שגוי פותח את המטריה ואומר שדבר זה מותר ובכללי מביא  – )או"ח סימן עב'(שות חת"ס 
. 3. לא מצאנו במשכן בניין שעובר ממקום למקום. 2. מטריה היא בניין לשעה בלבד. 1יבות להקל במטריה בשבת. ס

                                                           
 ומסביר החזו"א שכייוון שכל חלקי האוהל כבר מחוברים מבעוד יום פתיחתו היא רק פשיטתו של האוהל העשוי וכן דרך תשמישו לכן מותר. 165

 חזו"א סימן נב', יג' כתב שההיתר הוא כיוון שהוא גוף אחד וכן דרך תשמישו. 166
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מדאו' אלא אם המחיצות מגיעות אל הקרקע וכיוון שכל הדין פה הוא דרבנני מותר לגמרי כמו טלית שיש אין אהל 
 בה חוטין ואפי' יותר טוב כיוון שהמטרייה מתוקנת לכך מלכתחילה )לפתוח אותה( ודומה קצת לכילת חתנים.

 וכ"כ הרב עובדיה וההש"כ. ואסרו לפותחה בשבת. רוב האחרונים כתבו להחמיר בדין מטריה בשבת  –למסקנה 

 אם פתחו המטריה מער"ש.
פסק לאסור משום מראית עין. וכתב גם הרב עובדיה ושש"כ לאסור. )כדין כלי שמלאכתו לאיסור שיהיה  –נוב"י 

 מותר לטלטלו רק לצוך גופו ומקומו(
 .כתב שמצא בשו"ת גבעת פנחס להתיר אם פתחו המטריה מער"ש שבת ויש עירוב במקום –חיד"א 

 

 חביות בשבת סידור –סעיף ו' 

 ביצה לב, ב

סור. וכן ביעתא, וכן קדרה, וכן פוריא, וכן חביתא. א -רי, מלמטה למעלה ש -"אמר רב יהודה: האי מדורתא, מלמעלה למטה 

 באוצר, ומושיבין אחת על גבי שתים(." חביות שמסדרים - רש"י)

יסדר  תחתונות תחתיה; אבל לאגבי שתים, אוחז בידו העליונה ויסדר ה"כשמסדרים חביות זו על גבי זו, אחת על  – שו"עוכפ
 התחתונות תחלה ויניח העליונה עליהן."

כתב דצריך לסדר החביות בשינוי הוא כיוון שצריך לאוויר שמתחת שאם יצמיד את החביות יגרום  – )ס"ק ה'( ט"ז
 להיווצרות עובש )התעפשות(.

 עשיית בית הכיסא בשבת

 שם

ת שמצדדין אותן להיות כמין מושב חלול, אבנים גדולו - רש"ינחמן: אבנים של בית הכסא מותר לצדדן ביום טוב. )"אמר רב 

 ויושבין עליהם בשדות במקום המיוחד לבית הכסא(."

טעם ההיתר הוא שלא גזרו כאן חכמים מפני כבוד הבריות וכתב דהטור פסק דין זה אע"פ שנכתב רק ליום   –ב"י 
בדינא בין יומ"ט לשבת לעניין זה. וי"ל שמר"ן לא חולק על דין זה רק לא פסקו כאן  לשיטתו אין הבדלטוב כיוון ש

 דבפשטות הדין שייך ליומ"ט וכך תפסוהו רוב ראשונים וגם הוא מסכים דאין סיבה לחלק ויהא מותר בשבת.

 

 טפח בגג האוהל. -סעיף ח'

 שבת קלח, א

ותר לנטותה מ -ו משיחה ור. היה כרוך עליה חוט אפטור אבל אס -יעשה, ואם עשה  לא -"תני רמי בר יחזקאל: טלית כפולה 

אמר שמואל משום רבי חייא. כילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפורקה. אמר רב ששת בריה דרב אידי: לא אמרן ...לכתחילה.

שהיא  - רש"ישאין בפחות משלשה ) סורה. וכי אין בגגה טפח נמי לא אמרן אלאא -אלא שאין בגגה טפח, אבל יש בגגה טפח 

סור. ולא אמרן אלא שאין בשיפועה א -הולכת ומתפשטת למטה( סמוך לגגה טפח, אבל יש בפחות משלשה סמוך לגגה טפח 

צד נפשט למטה להתרחק טפח מכנגד אמצעיתו, דהיינו שאין ברחבו למטה טפחיים, וכילת חתנים ושאין כל צד  - רש"יטפח )

כאהלים דמו. ולא אמרן אלא דלא נחית מפוריא טפח, אבל  שפועי אהלים -אינה עשויה לישן תחתיה( אבל יש בשיפועה טפח 

 אסור." -לו גג(  נעשיתההוא טפח הוה קיר לאהל, והמטה  - רש"ינחית מפוריא טפח )

בגמרא זאת מובאים כמה דינים לגבי דברים המוגדרים אהל ואסור לבנותם בשבת כללים אלו נאמרו בשם רב 
 .167ששת

 הכללים הראשונים. 2בסימן זה אנו דנים ב

, ע"י חוט או משיכה שקושרים בראשו מיקרי מוסיף על אסור מדרבנן–אהל שיש בגגו טפח  –רש"י, רא"ש  .א
 ר.אהל ומות

 לא הווי אוהל כלל ומותר ומותר לבנותו )זה טעם ההיתר בכילת חתנים(–אהל שאין בגגו טפח 

 אסור לבנותו מדאורייתא דהווי אהל קבע. –אהל שיש בגגו טפח  –רי"ף, רמב"ם  .ב

אסור מדרבנן בבנייה דהווי בונה אהל עראי והתירו ע"י משיכה או חוט שקושרים בו  –אהל שאין בגגו טפח 
 .168מוסיף על אהל ארעי הווי ומותר לכו"עדכך רק 

                                                           
 מומלץ לעיין במקורות הללו בשוטנשטיין שם מצייר זאת. 167

 חך הטעם הוא משום שאין בגגה טפח,צריכה עיון, משום שההיתר בבניית כילה נאמר ללא שום סייג, ועל כר הרמב"םו רי"ףהשיטת  – רא"שהמקשה  168

כילת חתנים זה דין מיוחד משום שהכילה עשויה  – הר"ןמיישב ו אוהל שאין בגגו טפח!, ואם כן מוכח להדיא שאין הגבלה על בניית גמראכמבואר ב
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שלושה סמוך לגגו רוחב טפח, הרי "כל אהל משופע, שאין בגגו טפח ולא בפחות מ -פסק כשיטת הריף והרמב"ם  שו"ע
 זה אהל עראי והעושה אותו לכתחלה בשבת, פטור."

 שבת פטור אבל אסור. כדין כל פטוריכוונת שו"ע 'פטור' 
 טפח בשיפוע מחייב.אפי' נקט לרבותא ש שו"עאו דווקא, גם בגג שווה חייב, 'משופע' ל - (ס"ק לג')ב משנ"
אסור מדרבנן. הכלל בזה: חוט או משיחה  –כאשר כרך חוט או משיחה, למרות שיש בגג האוהל טפח  - ביה"ל

 לרמ"א)נראה שזה רק  ר.מות –ן טפח וכרך חוט או משיחה מורידים את הדין בדרגה אחת, לכן כאשר אי

 דין כובע )מגבעת( בשבת.
כתב טעם להתיר כובע הנקרא 'ברייטעל' מכח זה שאין אהל בלי מחיצות. )וכ"כ בסימן שא'( עוד טעם  – )ס"ק ח'( ט"ז

שהביא היא שאנחנו פוסקים כרשב"ג שדבר שאינו מתכוון מותר בשבת. וגבי אהל אמרנו שאדם מתכוון לעשות את 
יפסקו שמותר  לעשיית אהל וכאן אין שום כוונה כללכו"ע מודו שזה אע"פ שזה נראה כאינו מתכוון אך בכובע שלנו 

 בשבת.
 

 תליית משמרת בשבת –סעיף ט' 

 שבת קלז ,ב 

"רבי אליעזר אומר: תולין את המשמרת ביום טוב, ונותנין לתלויה בשבת. וחכמים אומרים: אין תולין את המשמרת ביום טוב, 

 ת, אבל נותנין לתלויה ביום טוב."ואין נותנין לתלויה בשב

ועל ידי כך יש חשש  שהמשמרת הזאת זה מין מסננת ששמים ע"ג כלי בשביל לסנן את היין מהשמרים.מסביר רש"י 
 מצד עשיית הגג על הכלי. שמא ע"י כך בונה אהל

שוב עשיית אהל ואסור ח"משמרת שתולין אותה לתת בה שמרים לסננן ומותחין פיה לכל צד,  -פסק כחכמים  שו"ע
 לנטותה."

לתלות כד על גבי וו שבקיר ואפי' את המשמרת עצמה שלא יוצר כך כלי. וכן כותב שאע"פ מותר  – )ס"ק יא'( ט"ז
 .169שבדרך כלל מותר לעשות גג אהל עראי בלי מחיצות כאן נאסר

 

 טלית כפולה –סעיף י' 

 שבת קלח, א

מותר לנטותה  -משיחה ו טור אבל אסור. היה כרוך עליה חוט אפ -א יעשה, ואם עשה ל -"תני רמי בר יחזקאל: טלית כפולה 

 לכתחילה."

 הסבר המקרה

 מדובר על פריסת טלית ע"ג ד' יתדות, הטלית משמשת כגג וכן כמחיצות ע"י שמשתלשלת בצדדים. – רש"י .א

 .מדובר על טלית הנתונה בין ב' כתלים, הטלית נפרסת משני צדדיה וניתן לישון תחתיה - רי"ף .ב

 פסיקת הראשונים:

 ותר רק ע"י חוט, כשאין טפח מותר ללא הגבלה.יש טפח בגג, ולכן מ – רא"ש .א
 אין טפח בגג ולכן חוט מועיל, כשיש טפח אסור מדאורייתא ואין חוט מועיל. – רמב"םו רי"ף .ב

בת, מותר לנטותה ומותר לפרקה, ש"טלית כפולה שהיו עליה חוטין שהיתה תלויה בהם מערב  -פסק כרי"ף ורמב"ם  שו"ע
 וכן הפרוכת."

 היתר השו"ע בחוטין הוא רק אם אין בגגה טפח דאל"כ אסור מדאורייתא.  – )ס"ק יב'( ט"ז
 

 דין מקום שאין שם בני תורה.

 שבת קלט, א

ח להו: שלח להו. של -שלחו ליה בני בשכר ללוי: כילה מהו?... אדאזיל, נח נפשיה דלוי. אמר שמואל לרב מנשיא: אי חכימת 

ומקילי  - רש"יפי שאינן בני תורה )ל -ד היתר. ולישלח להו כדרמי בר יחזקאל? צחזרנו על כל צידי כילה ולא מצינו לה  -כילה 

 טפי("

                                                           
 .לפירוק והרכבה

 צ"ע מה כתב שם בתשובת הרמב"ם לא מצאתי זאת. 169
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 .170השמיט וצ"ע מדוע שו"עפסק כך,  – טור

 תליית פרוכת
 ההיתר בפרוכת הוא אפי' בלי חוטין הקשורים אליה כיוון שזה מחיצה בלי גג. – )ס"ק טו'( ט"ז

 לפרסה רק אם יש בה חוטים.גם בפרוכת יש להקפיד כדין טלית, ומותר  -ר"ח 
אין כלל נפק"מ בדיון זה,  רמ"אלדעת כתב ע"פ הרמב"ם שצריך להחמיר גם בפרוכת שיהיו לה חוטין.  – משנ"ב

 משום שלשיטתו מותר לתלות בכל אופן, שלא נעשתה להתיר.

 מחיצה מתרת שכרך בה חוט מבעו"י

 אסור לפתחה בשבת למרות שיש בה חוטים.  –)ס"ק טו'(  מג"א .א

 מותר לפתחה בשבת. – תוספת שבת .ב

 

 כילת חתנים –סעיף יא' 

 שבת קלח, א

ר כילות, ששאר כילות פרוסות על גבי קינוף, שהיא לארבע לא דמיא לשא - רש"י"אמר שמואל משום רבי חייא כילת חתנים )

טין, שאינם אלא שנים באמצעית המטה, וקנה נתון עליהם והבגד נתון על גבי נקלי -רגלים ויש לה גג דהוי אהל, ושל חתנים 

 רקה. לכך לאו אהל הוא( מותר לנטותה ומותר לפוה -עליו, ונופל לכאן ולכאן, ואין לה גג טפח 

סורה. וכי אין בגגה טפח נמי לא אמרן א -שאין בגגה טפח, אבל יש בגגה טפח 1אמר רב ששת בריה דרב אידי: לא אמרן אלא 

מתפשטת למטה( סמוך לגגה טפח, אבל יש בפחות משלשה סמוך לגגה ושהיא הולכת  - רש"ישאין בפחות משלשה )2אלא 

צד נפשט למטה להתרחק טפח מכנגד אמצעיתו, ושאין כל צד  - רש"י)שאין בשיפועה טפח 3אסור. ולא אמרן אלא  -טפח 

כאהלים  שפועי אהלים -דהיינו שאין ברחבו למטה טפחיים, וכילת חתנים אינה עשויה לישן תחתיה( אבל יש בשיפועה טפח 

והמטה נעשית לו גג( פח הוה קיר לאהל, טההוא  - רש"ידלא נחית מפוריא טפח, אבל נחית מפוריא טפח )4דמו. ולא אמרן אלא 

 אסור."  -

 ההגבלות שנפסקו על ידי רב ששת בכילת חתנים.

 אם בגג האהל יש טפח )בעץ המחזיק אותו(. .1

 אסור שבג' הטפחים הראשונים של גג האהל יהיה רוחב טפח )כדין לבוד שחשיב כמחובר( .2

 שלא יהיה רוחב של טפח מכל צד של האהל מאמצעו )איפה שנמצא העץ שמחזיקו( .3

 שהמשך הכילה או האהל לא ירד מתחת למיטה עליה הוא מונח טפח )כיוון שאז יוצר גם אוהל מתחת למיטה( .4

 טעם ההיתר

 כיוון שאין בגג הכילה טפח מותר לעשותה בשבת. –רא"ש  .א

 כיוון שהכילה מיועדת ומוכנה לכך מבעוד יום מותר. –רמב"ם  .ב

 פסיקת הראשונים

 להיתר בניית מחיצה.את ארבעת התנאים פסק לדינא  –טור  .א

 שהרמב"ם לא גרס את תנאי זה. ב"יהשמיט את התנאי השלישי, והסביר  –רמב"ם  .ב

דנראה בפשטות שהרי"ף כן פסק חלק  ב"ילא פסק שום דבר מהגמרא והתפלאו על זה הראשונים. וכתב –רי"ף  .ג
ף א'( את ההגבלה ההגבלות הראשונות לומדים מ'טלית כפולה' )כמו שנפסק בסעי 2מדינים אלו להלכה. את 

כיוון שאם הכילה יורדת מסביב למיטה היא  השלישית לא גרס כמו הרמב"ם וההגבלה האחרונה היא פשוטה
 יוצרת מחיצות ואז זה נהיה אוהל ואסור.

היא מתוקנת שהואיל "כילת חתנים, שאין בגגה טפח ולא בפחות משלושה סמוך לגגה רוחב טפח,  פסק כרמב"ם שו"ע
 לנטותה ומותר לפורקה; והוא שלא תהא משולשלת מעל המטה טפח.", מותר לכך

 אמנם אם הכילה לא מוכנה לכך צריך לתת בה חוטין כמו שתירו בטלית בסעיף א'. – (ס"ק מא')"ב משנ
במיטות שלנו מותר לשים סדין מעל המיטה אע"פ שמשתלשל טפח מהצדדין כיוון שאין שום חלל  – '(ס"ק יז) מג"א

כשמניחו ולכן אין כאן אהל. לעומת המקרה עם כילה שיש חלל וכאשר זה ממשיך טפח מצדדי המיטה מתחת לסדין 
 זה ממש יוצר אוהל. וכ"כ משנ"ב ס"ק מב'.

  

                                                           
 אות יח' המיישב זאת. בתוספת שבתועיין  170
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 תליית פרוכת וכילה –סעיף יב 

 שבת קלח, א

ור... שלח ליה רמי פטור אבל אס -ם עשה לא יעשה, וא -"מנקיט אביי חומרי מתניתא, ותני: הגוד והמשמרת כילה וכסא גלין 

-ם, אבל באדם אחד בשני בני אדבר יחזקאל לרב הונא:... הא דתניא גוד בכיסנא מותר לנטותה בשבת אמר רב: לא שנו אלא 

 סור, אי אפשר דלא מימתחא פורתא."א -בני אדם "אמר אביי: וכילה, אפילו בעשרה  ...אסור.

 'גוד' הוא כלי מעור שתוקעין על יתדות ושמים בו חלב או יין כדי שיתקרר ע"י הרוח. רמי בר – , ר' ירוחםרש"י .א
יחזקאל מתיר לעשות את הגוד בשבת אם שם בו חוטין )דאז הווי בנוי מער"ש ורק מוסיך על אוהל עראי( ורב 

אדם אחד כיוון שאדם אחד מותחה וה"ה בכילה  שבנ"א  אנשים ולא על ידי 2בשבת רק ע"י  אומר שמותר לנטותו
 .ימתחוה וודאי בשעת ההעברה שלה

בנ"א הוא שכאשר באים לתלותה מרימים אותה בצורה  2הסביר שגוד היינו כמו פרוכת וההיתר ל –רמב"ם  .ב
תלה אותה ייצור אוהל. וה"ה כילה שא"א ישרה אך אדם אחד לא יכול לעשות כן מפאת גודל הפרוכת וכאשר י

 למוחה שעל ידי העברתה יוצר אהל.

הוא א. שאדם אחד קשה לו להכווין את הלולאות של הפרוכת שנתפסות  האיסור בכילה וכן באדם אחד –ראב"ד  .ג
 על הווים שבקיר ומשום כך עלול לגרום ליצירת אהל ע"י נטייתה. ב. שישתנה הקיפול בשעת התלייה וייראה כ

 'מפשט הקמטים לתקנן'.

בניין בונים מעט מעט בחלקים האיסור בכילה ובאדם אחד כיוון שכן דרך בנייה לעשות כך, כמו ש –ר' יונה  .ד
 בני אדם מעבירים את הגוד בפעם אחת אין דרך בניין בכך. 2חלקים  ולכן אסור משום בונה אך כאשר 

בשעה שנוטה; לפיכך אם היא פרוכת  ליזהר שלא יעשה אהל"הנוטה פרוכת וכיוצא בה, צריך   -פסק כרמב"ם  שו"ע
לו עשרה, שאי אפשר שלא ואם היתה כילה שיש לה גג, אין מותחין אותה ואפי תולין אותה שנים אבל אחד אסור גדולה,

 ה מעט מעל הארץ ותעשה אהל עראי."תגב
טים לא שבגגו טפח, כיוון שחו דובר בפרוכת שיש לה חוטים, ובכל זאת יש להיזהר שלא ייעשה אוהלמ - משנ"ב

 מועילים לגג שיש בו טפח. 
 וכ"כ בתרה"ד. היתר יש נמנעים ולא תולים פרוכת בשבת, שמא יעשו אוהל טפח שאין לו כל מטעם זה – (ס"ק יט) מג"א

 פריסת בגד ע"ג כלי –סעיף יג' 

 שבת קלט ,א

 בגד ששוטחין על פי גיגית יין לכסותה( –)רש"י  אסור." –כובא  שרי, אכוליה -"אמר רב: האי פרונקא, אפלגיה דכובא 

 אומר שמדובר פה שיש טפח בין שפת הכלי למאכל הנתון בתוכו. –רשב"א 

 אסור לכסות כיסוי מלא כיוון שמחזי כמשמר, מה שאין כו שמכסה כיסוי חלקי. –ראב"ד ורשב"א  .א

 אוהל.אסור משום אוהל ושמכסה כיסוי חלקי אין זה  –רמב"ם, רש"י  .ב

י כולו, משום אהל, אלא יניח קצת ממנו "בגד ששוטחין על פי החבית לכסות, לא ישטחנו על פנ -פסק כרמב"ם   שו"ע
 אן אהל."כמגולה; והני מילי כשהכובא, )פירוש כלי(, חסרה טפח; אבל אם אינה חסרה טפח, מותר דאין 

סתם, 'מעלמא' ולכן מחזי כעושה אוהל  שמדובר בבגדהכלי כיוון כל  מסיק שכאן נאסר לכסות את – '(ס"ק יא)ט"ז 
שדרכו תמיד בכך וגם לא עושה המחיצות  המיועד לכיסוי הכלי מותר לכסותו אפי' כולו ואפי' כלי רחב אך בכיסוי

 . סירים בשבתמטעם זה הסביר שמותר לכסות  .בשבת
דברי הט"ז דחויים, מכיוון שאסור לפרוס בגד שאינו מיוחד לכך ע"ג כלי הואיל וחוששים שיבוא לסחטו,  – ביה"ל

 אלא מדובר כאן על בגד המיוחד לכך ולכן אינו מקפיד עליו ולא יבוא לסחטו.

 (, ב"י, וב"חכלי שלא נעשו המחיצות בשבת )ט"ז ס"ק יא'
 ולפי"ז קשה מדוע אסור לפרוס בגד לא עשה את המחיצות בשבת, ביצה לב:( מסיק שאין איסור אוהל כאשר) –תוס' 

 והל, הרי המחיצות עשויות מבעו"י?על כלי בשבת משום א

ההיתר של מחיצות שנעשו מבעוד יום שייך רק בכלי קטן אך בכלי רחב מאוד לא יועיל ועשיית הגג  –תוס'  .א
  תחשיבו כעשייית אהל.

דבריו לשיעורין ואיך ידעו מהו כלי 'רחב מאוד' אלא כל כלי חייב כיוון הבעיה בדברי התוס' שנותן את  –ב"ח  .ב
 שע"י הטלטול של הכלי בהנחת המכסה עליו כאילו עושה המחיצות מחדש.

 חולק על הב"ח וסובר שאין בהעברת חפץ ממקום למקום משום עשיית מחיצות. –חזו"א  .ג

אה( במידה ולא מטלטלו אך אם מטלטל נאגם פסק שאסור לכסות כלי גדול ורחב )דהיינו מעל מ' ס –משנ"ב  .ד
 כלי קטן כמו שכתב בב"ח.
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 צד –סימן שטז' 

 הקדמה
 כדי לחייב אדם משום צידה מדאורייתא צריך ג' תנאים.

שהצידה תהיה מעבר ממקום בו החיה מחוסרת צידה למקום שאינו מחוסר צידה. מקום זה משתנה  –מקום  .א
 בגורזנקי, דגים בביבר( -)אריה .מחיה לחיה

 חיות שהמין שלהם ניצוד, אם זה לא מין ניצוג אסור מדרבנן )כגון זבובים( –מין  .ב

 צריך שהאדם יתכוון לצוד אם אין מתכוון מותא כדעת ר"ש שפוטר באינו מתכוון. –כוונה  .ג
 

 מקום הצידה –סעיף א' 

 קו, אשבת משנה 

 -ם אומרים: צפור למגדל, וצבי לבית לגינה ולחצר ולביברין חייב. וחכמי -"רבי יהודה אומר: הצד צפור למגדל, וצבי לבית  

אמר רבה ..חייב. -טור, שאינו מחוסר צידה פ -חייב. רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל הביברין שוין. זה הכלל: מחוסר צידה 

מפני  -נן, לפי שאינה מקבלת מרות. דתנא דבי רבי ישמעאל: למה נקרא שמה צפור דרור בר רב הונא: הכא בצפור דרור עסקי

 שדרה בבית כבשדה."

 משמע מגמרא זאת שהצד ציפור למגדל )ארון( חייב אך אם צד אותה לבית פטור?
אך שאר  לכן רבה מעמיד את משנתנו בציפור דרור שדרה בבית כבחצר שעליה באמת אין חייבין אפי' צד אותה לבית.

 צבי, לבית אוו"הצד צפור דרור למגדל שהוא ניצוד בו, ושאר צפרים,  - שו"עוכפעופות אחרים הצדן לבית חייב. 
 לביבר שהם ניצודים בו, חייב; ואם אינו נצוד בו, פטור אבל אסור."

 חשיב צידה.צידת אריה היא רק בהכנסתו לכלוב שלו אחרת יכול עדיין להזיק ולברוח ולא  – '(ס"ק ב) מג"א
שנכנסה לבית דרך דברי השו"ע 'פטור אבל אסור' הם על כל הסעיף לכן למעשה אפי' ציפור דרור  – (ס"ק ה')"ב משנ

כתב החיי אדם מותר לנעול כיוון שרוצה רק להינצל מהקור ולא לצוד  –החלון אסור לסגור החלון. ובזמן הצינה 
אע"ג דהווי פסיק רישא בדרבנן, אך בשאר עופות אסור לו לסגור החלון מפני הצינה אפי' אינו מתכוון שצידתם 

 דאורייתא.

 הגדרת ביבר גדול/קטן

 ביצה כד, א

 -אידך ביבר קטן, ו -היכא דרהיט בתריה, ומטי לה בחד שיחייא "היכי דמי ביבר גדול, היכי דמי ביבר קטן? אמר רב אשי: כל 

יבר גדול, ואי נמי: כל היכא דליכא עוקצי עוקצי ב -יבר קטן, ואידך ב -ביבר גדול. אי נמי: כל היכא דנפיל טולא דכתלים אהדדי

אמר רב יהודה אמר  אמר רב יוסף -היכי דמי מחוסר צידה?  ביבר גדול. -יבר קטן ואידך ב - פאות להישמט בהן( – רש"י)

 מצודה ונצודנו."שמואל: כל שאומר הבא 

 מביא לנו תשובות להגדרת ביבר גדול/קטן. רב אשי

 אם תופס את החיה בזינוק אחד נקרא ביבר קטן. אם לא ביבר גדול. –'דרהיט אבתירה בחד שיחיא'  .1

נוי בצורה שיש לו פינות בהם החיה יכולה לברוח ביבר גדול. אם כשהביבר ב –'היכא דאיכא עוקצי עוקצי'  .2
 אין פינות כאלה ביבר קטן.

 שהצל של הכתלים המקבילים נופל אחד על השני ביבר קטן, אם לא ביבר גדול –'דנפלי טולא דכתלי אהדדי'  .3
 רש"י( –ת לתופסו מביא שיעור אחר 'כל שאומרים הבא מצודה ונצודנו' ביבר גדול )שצריך תחבולו –רב יוסף 

 כל השיעורים שהביא רב אשי וכן רב יוסף זה אותו גודל של ביבר רק שהביאו דוגמאות שונות לכך. –רש"י  .א

 פירש שיעור צידה לעוף. –פירש שיעור צידה לבהמה וחיה, רב יוסף –רב אשי –תוס'  .ב
 .כרש"יהלכה שכל התופסו ב'חד שחייא' הווי ביבר קטן ובבה"ל הסביר שכל השיעורין שווין  – (ס"ק ד')"ב משנ
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 צידת בעל חיים חולה –סעיף ב' 

 שבת קו, ב 

הני  -הני?  רב יוסף: מאי שנא הני ומאי שנאל פטור. אמר ליה אביי -ייב, חיגר וזקן וחולה ח -"תנו רבנן: הצד צבי סומא וישן 

ב ששת: לא קשיא, ר חייב! אמר -והתניא: חולה ..בויי.לא עבידי לר -יד אדם( הני לישמט, כשמרגישין  - רש"יעבידי לרבויי ) -

 ממקומו(." עייפות, שאינו יכול לזוז - רש"יובצנא )אבחולה מחמת  -בחולה מחמת אישתא, הא  -הא 

 עייפות ונחשב ניצוד ועומד –תא' ף שבגרע שנוגע בו בורח ולכן חייב. 'צמירחום בגו –חולה מחמת אישתא  –רש"י  .א
 פטור.

ם' פטור, ומחמת צמירתא 'חייב' משמע מהרמב"ם שמחמת אישתא 'חו – )פ"י, הכ"ב(ב"י בהבנת הרמב"ם, מ"מ  .ב
 ירוש בצמירתא זה ששולח כלבים לצודו ומתעייף והווי תולדה דצד.והפ

 "צד צבי ישן או סומא, חייב; חיגר או חולה או זקן, פטור." – שו"ע
 ה"ה גם בחיה קטנה שלא יכולה לרוץ. – (ס"ק ח')"ב משנ

 כמי פסק שו"ע
קן ששניהם לא יכולים להישמט מחמת שו"ע פסק כרש"י, רואים זאת מההשוואה של חולה לז – '(ס"ק ב)ט"ז 

 .171עייפות

מחמת שו"ע פסק כרמב"ם שכתב 'חולה' פטור ומשמע ממנו שרק חולה סתם פטור )וסתם חולי בד"כ זה  –באה"ל 
  אישתא הינו קדרחת( ובחולה מחמת עייפות יחייב.

 "המשסה כלב אחר חיה בשבת, הוי צידה )כלבו(; ויש אומרים אף בחול אסור לצוד בכלבים, משום מושב לצים." – רמ"א
המשסה כלב נאסר כאשר האדם מסייע לכלב לתפוס את החיה )על ידי שמבהיל אותה או חוסם  – '(ס"ק ד) מג"א

 פטור. )כ"כ בכלבו(כלל אותה( אך אם לא מסייע, שלא עשה מעשה 
 

 אין במינו ניצוד –ג' סעיף 

 שם

וכל שאין  ,חייב -שבמינו ניצוד ייב, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: כל ח -"תנו רבנן: הצד חגבין, גזין, צרעין ויתושין בשבת 

 פטור." -במינו ניצוד 

 הלכה כחכמים שדבר שאין במינו ניצוד פטור. –רמב"ם, טור ועוד ראשונים  .א

  ""כל שבמינו נצוד, חייב עליו; אין במינו נצוד, פטור אבל אסור. – שו"עוכפ
 פטור.כתב ע"פ תוס' דכל שאין במינו ניצוד אפי' צדן לצורך – )ס"ק ו'( מג"א

 דבורים וחגבים.
 לגבי חגבים נחלקו רש"י ורמב"ם האם חשיב במינו ניצוד.

 .172יש במינם ניצוד וחייב – רש"י .א
 .173אין במינם ניצוד ופטור – רמב"ם .ב

 דבורים

 דבורים חשיב במינו ניצוד. –ב"י  .א

 אין במינו ניצוד. )דבר זה מפורש בגמרא ביצה לו, ב( –ר"ח, ורוב הראשונים  .ב

  

                                                           
 נראה כי גם המג"א בס"ק ג' הבין כך. שכתב 'שהם ניצודין ועומדין' ואלו דבריו של רש"י. 171

 "כגון חגבים והגזין." –מתבררים בפירושו לברייתא המצוטטת לעיל, שכך כתב בד"ה במינו ניצוד  י"רשדברי  172

 הצד דבר שאין במינו צידה כגון חגבים חזיזין צרעין ויתושין ופרעושין וכיוצא באלו הרי זהמתבררים במה שכתב בחיבורו )י, כג( " ם"הרמברי דב 173

אמר להדיא על צידת חגבים שחייב על צידתם אם צדם בשעת שרב, בוודאי שאינה כדעת זו, שבה נ הסמוכה לברייתא פטור." לפי"ז , הברייתא

 .ל"ביהחכמים אלא כדעת רבי מאיר המחייב אף על צידת דבר שאין במינו ניצוד, 
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 צידת דבורים וזבובים –סעיף ד' 

 ביצה לו, ב

, ובלבד שלא יתכוין לצוד!... במאי מפני הגשמים -בגשמים ומפני החמה,  -"פורסין מחצלת על גבי כורת דבורים בשבת, בחמה 

רבי יהודה דאית ליה מוקצה, אימא סיפא: ובלבד שלא יתכוין לצוד, אתאן לרבי שמעון, דאמר: דבר שאין מתכוין כ -אוקימתא 

בי רלעולם כולה  -שמעון? והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות!  ותסברא דרבי -ר! מות

אית ביה כוי. ולא תימא לרבי יהודה ובלבד שלא יתכוין לצוד אלא אימא: ובלבד שלא יעשנה ד -יהודה היא, והכא במאי עסקינן 

 מצודה."

ת הברייתא של 'פורסין מצודה על כוורת' כר' יהודה ושיש שם פתח, וכן מהגמרא משמע למסקנה שמעמידין א
 שהכוונה 'שלא יכוון לצוד' היינו שלא יעשה מצודה )כלומר שהמחצלת תחסום את הפתח(.

 מה תהיה סברת ר"ש?

לר"ש מותר לכסות ואפי' שהשאיר חור קטן בצד שלא נראה, אך לר' יהודה צריך שישאיר פתח שיכולים  –תוס'  .א
 אות אותו ולצאת ממנו. גם לר"ש אם אין חור כלל אסור כיוון שהווי פסיק רישא.לר

(, ובלבד שלא יכוין לצוד, "פורסין מחצלת על גבי הכוורת, )מקום שמתכנסים בו הדבורים לעשות דבש )סעיף ד'( – שו"עוכפ
 כי היכי דלא להוי פסיק רישיה."  וגם הוא בענין שאינו מוכרח שיהיו נצודים,

 זבובים צידת

אסור לצוד זבובים בשבת ולכן אם נכנסו לתיבה אסור לסוגרה אא"כ ישאיר פתח  –בעל התרומה, מרדכי  .א
 בשבילם שיברחו.

 סיבות. 2כתב שאין צריך לדקדק בזה מ –טור  .ב

זבובים בתוך תיבה גדולה וגם אם סוגר אין יכול לתופסם לכן לא מיקרי ניצודין לעומת זבובים שנמצאים  .1
 שאפשר לתופסם ולכן מקרי ניצודים. בכוורת קטנה

אפי' בגמרא משמע שבכוורת של דבורים צריך לכוון לצוד ואם לא כיוון מותר, וגם כאן אינו מכוון בצידת  .2
 הזבובים.

 .174דחה את דברי התרומה מסיבה אחרת –ב"י  .ג

ניצודים עד  דבורים בכוורת זה מקום צידתם לכן אסור, אך זבובים תיבה אינה מקום צידתן ולכן לא מיקרי .1
 שיתפסם בידו.

דבורים מיקרי במינו ניצוד לכן אסור אפי' בפסיק רישא, אך זבובים שאין במינו ניצוד הווי פסיק רישא  .2
 שאינו מתכוון בדרבנן שמותר.

 כתב שכיוון שיצא מפיו של בעל התרומה והמרדכי יש לחוש והחמיר כמותם. –למסקנה 
 במינו נצוד, אסור לצודן."הלכך, זבובים אף על פי שאין " שו"עוכפ

שם )בה"ת ומרדכי  ולכן יש ליזהר שלא לסגור תיבה קטנה, או לסתום כלים שזבובים בו בשבת, דהוי פסיק רישיה שיצודו"  – רמ"א
 ח הכלי ליטלם משם, יברחו )טור(."ס"פ כירה ואגור(. ויש מקילין במקום שאם יפת

 קטנה שיש שם זבובים. משמע מהרמ"א שפסק כמו 'ולכן' שאסור לסגור תיבה
הסביר שהב"י לא דק בלשון הטור, וגם הטור לא בא להתיר צידת זבובים בשבת וגם הוא סובר כבעל  – )ס"ק ג'( ט"ז

, היינו שאדם הבא לסגור תיבה לא צריך לחפש האם יש שם זבובים שאין צריך לדקדק כ"כהתרומה. רק הטור סייג 
אלא יכול לסוגרה בפשטות. וההסבר שהביא לזה שלא צריך לחפש את הזבובים זה שגם אם יצודו שם אין הם 

יכול לסגור את התיבה כיוון שאין  במקום שספק אם יש שם זבוביםנקראים ניצודים שאינו יכול לתופסם וכו'. לכן 
מסכים  במקום שיודע בוודאי שיש שם זבובים, והווה דבר שאינו מתכון ומותר. אלא ספק פסיק רישא יק רישאזה פס

 עם הטור לאסור, ששם הווי פסיק רישא.
 יוצא שלפי הט"ז מותר. –ספק פסיק רישא 

 כתב שאם רואה שם זבובים קודם יגרשם בידו ואז יסגור ואין צריך לדקדק בחיפוש אחריהם. –להלכה 
גם לרמ"א שכתב שצריך להיזהר בסגירת תיבה הכוונה בתיבה קטנה אך בתיבה גדולה לכו"ע מותר  – )ס"ק ז'( ג"אמ

 שאפי' אדם עומד בתוכה אין יכול לתפוס בחד שיחייא.
  

                                                           
סיק רישא, וכן בחילוק של הטור והקשה על דברי הטור שא"א לדחות כמותו כיוון שגם ר"ש מודה בפסיק רישא שאסור ואם סוגר התיבה לגמרי חשיב פ 174

 בין תיבה גדולה לקטנה חולק כיוון ש'נתת דבריך לשיעורין'.
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 צידת שני אנשים. –ו' –סעיף ה' 

 שניים שעשואה )ס"ה(

 שבת קו, ב

 רש"יחייבין ) –טורין; לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים פ -ייב, נעלו שנים ח -אליו( ונעל אחד בפניו מ - רש"י"צבי שנכנס לבית )

 לאכה דבלא איהו לא מתעבדא(, ורבי שמעון פוטר.מאורחיה הוא לנעול בשנים, והרי לכל אחד  -

אא"כ בשביל לנעול את המנעול  175שעשו פטורין 2הלכה כת"ק, אדם אחד שנעל חייב  – )פ"י הכ"ג(רמב"ם  .א
 אנשים ואז זה דרך המלאכה וחייבים. 2הסצפציפי הזה צריך 

  לנעול, ונעלו שנים, חייבים. "צבי שנכנס לתוך הבית ונעל אחד בפניו, חייב; נעלו שנים, פטורים; אין אחד יכול – שו"עוכפ

 הגה: ואם הפתח מגופך מותר לנועלו''
 לבד והשני לא יכול לבד ועשו שניהם ביחד זה שיכל לבד חייב והשני פטור שמסייע איןאם אחד יכול  – )ס"ק י'( מג"א

 בו ממש )וכן משמע ברמב"ם( וכ"פ במשנ"ב.
 

 ישיבה על הפתח בצידת צבי )סעיף ו'(

 שם

פטור. הא ראשון חייב, והשני ה -"ישב הראשון על הפתח ומילאהו, ובא השני וישב בצידו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו 

 את ביתו לשומרו, ונמצא צבי שמור בתוכו." לנועל -למה זה דומה 

 שבת קז, א

"מאין לאו פטור אבל אסור, לא פטור ומותר. הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא למה זה דומה.. מכלל דפטור ומותר, שמע מינה. 

 אמר שמואל כל פטורי שבת פטור אבל אסור לבא מהני תלתא דפטור ומותר"

כתב כדברי הגמרא להלכה שכאשר הראשון מילא את פתח הבית ובא השני והתיישב הראשון  – )פ"י הכ"ג( רמב"ם .א
 חייב והשני פטור ומותר.

מותר; השני פטור ו ישב אחד על הפתח ומלאו, יכול השני לישב בצדו; ואפילו אם עמד הראשון והלך לו,"– שו"עוכפ
 והראשון, חייב."

 

 ונמצא צבי )מג"א ס"ק יא(הנועל את בידו לשומרו 
 לנועל את ביתו לשמורו ונמצא צבי שמור בתוכו'. –הראשונים נחלקו בהסבר המשנה 'הא למה זה דומה 

המקרה במשנה חייב להיות שהראשון נכנס לתוך הבית ומייד השני תופס את מקומו כיוון שאם  –תוס' יומ"ט  .א
 לכן אסור לשני לזוז כלל ולשנות את מקומו. השני משנה את מיקומו אז גם הוא גורם לצידה ויתחייב.

חלק עליו וסבר שכל עוד הצבי בתוך הבית ולא יצא עדיין מיקרי ניצוד ולכן מותר לנעול עליו.  –מג"א ס"ק יא'  .ב
 וכן לשני לשבת במקום הראשון.

הרמ"א בסעיף א. יש צבי בבית והדלת סגורה ומוסיף ונועל את הבית אע"פ שמוסיף שמירה מותר. וכ"פ  –ר"ן  .ג
 ה'. ב. כגון שהיה צבי קשור בתוך הבית ונעל את הבית, ואח"כ הצבי השתחרר אין צריך לפתוח את הבית.

הסיק מהירושלמי שמותר לאדם לנעול את ביתו אע"פ שיש צבי בפנים כיוון שמכוון לנעול את ביתו.  –רשב"א  .ד
ת שיטת הרשב"א שאע"פ שפסיק רישא הוא הסביר שאפשרי להעמיד א ובשלטי גיבוריםואין להקל כ"כ. וסיים 

 מותר כיוון שעושה עימו דבר היתר ומתכוון לדבר ההיתר.

 כתב מג"א לא שאין להקל כרשב"א ופסק כמו שכתב הוא עצמו וכר"ן. –להלכה 
 וכן פסק שמותר לפתוח בית בפני צבי כשרוצה להיכנס לבית. פסק להחמיר כתוס' יומ"ט, וכר"ן. – (ס"ק כה')"ב משנ

  

                                                           
 שכל אחד עושה מקצתה. 2הלימוד הוא מפס' דף שבת ג ע"א 'מעם הארץ בעשותה', בשיל חיוב במלאכה צריך אחד שיעשה את כל המלאכה ולא  175
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 צידת נחש –סעיף ז' 

 משנה עדויות, פ"ב

"שלשה דברים אמרו לפני רבי ישמעאל ולא אמר בהם לא איסור והיתר ופירשן רבי יהושע בן מתיא... ועל הצד נחש בשבת, 

 ייב."ח -פטור; ואם לרפואה  –ו אם מתעסק שלא ישכנ

 שבת קז, א

הצד נחש בשבת, אם מתעסק בו שלא  :ואידך.. .דפטור ומותר, לבר מהני תלת "אמר שמואל: כל פטורי דשבת פטור אבל אסור

תנן: כופין קערה על הנר בשביל שלא תאחוז בקורה, ועל צואה של ד -ייב. וממאי דפטור ומותר ח -פואה פטור, אם לר -ישכנו 

 קטן, ועל עקרב שלא תישך."

 אסור לצוד נחש לרפואה שזה מלאכה לצורך! –לכו"ע  .א

 מותר לצוד בשבת בתנאי שמכוון להינצל מנשיכתם. ע"י כפיית כלי או קשירתם.נחשים ועקרבים  –רמב"ם  .ב

 כר' יהודה שאסור לעשותה, א"כ מדוע מתיר כאן את צידת המזיקים?הרמב"ם פסק במלאכה שאינה צריכה  –ש 
הרמב"ם סבר דגם לשיטת ר' יהודה מותר לתפוס את הנחשים הללו כיוון שצידה באופן של כתב שמ"מ  –ת' 

 .כי אין רוצונו כלל בצידה אלא רק שיברח מפניו סק שלא ישכנו לא הווי צידה כללמתע
 לא ישכנו, מותר."יב; ואם בשביל ש"הצד נחשים בשבת, או שאר רמשים המזיקים, אם לרפואה, חי –פסק כרמב"ם  שו"ע

 .נחשים מקרי דבר שבמינו ניצוד ולכן חייב על צידתם - (ס"ק כו') משנ"ב
, ושאין רצין אחריו ההיתר של שו"ע לצוד את הנחשים הוא אפי' במקום שהנחשים אינם מזיקים – (ס"ק כז') משנ"ב

 דזה מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסור מדרבנן ובמקום היזקא לא גזרו רבנן.
מצווה לבערו מהעולם כיוון ש ותר לצודמ –ף אם כוונתו לרפואה במקומות שדרך הנחשים להזיק, נראה שא – ביה"ל

 שלא יזיק ויהרוג בני אדם. כדי

 צידת שמונה שרצים –סעיף ח' 

 שבת קז, א

ייב, ח -טור, הצדן לצורך פ -קצים ורמשים, החובל בהן שחייב. ושאר  -"שמנה שרצים האמורים בתורה, הצדן והחובל בהן 

 פטור." -שלא לצורך 

אבל שאר  בשביל עורן. ר ומסתמא צדןשמונה שרצים הצדן אפי' סתמא חייב כיוון שיש להם עו –תוס'  .א
 .שקצים ורשמים צריך שיכוון לצודן דאם צדן בסתמא פטור

שמונה שרצים הללו הצדן חייב אפי' סתם כיוון שאינם מזיקים ולכן צדן לצורך אך שאר שקצים  –ר"ן  .ב
 ורמשים שדרכם להזיק פטור מצידן כיוון שצדן שלא יזיקו.

 וסקים אותו דבר ושו"ע פסק כן את ההלכה.הנ"מ בין התוס' לר"ן היא רק בטעם, אך להלכה פ

 מלאכה שאינה צריכה לגופה

 שבת קז ,ב

 פטור עליה." -לגופה "מאן תנא? אמר רב יהודה אמר רב: רבי שמעון היא, דאמר מלאכה שאין צריכה 

 שאינה צריכה לגופה. ייב על מלאכהאין הלכה כרבי שמעון אלא כרבי יהודה, וח – רמב"ם .א

 .ופטור אבל אסור ה לגופהריכהן, אין חייבים על מלאכה שאינה צהלכה כרבי שמעו –טור ורוב הראשונים  .ב

לא יצא מהם דם אלא נצרר "שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדן חייב, והחובל בהם, אף על פי ש -פסק כטור  שו"ע
חייב; שלא לצורך, או סתם,  ,תחת העור, חייב; ושאר שרצים, אינו חייב החובל בהם אלא אם כן יצא מהם דם, והצדן לצורך

 פטור אבל אסור, ולהרמב"ם חייב."

 הגדרת חבלה

 שם

 דם אף על פי שלא יצא."הנצרר  -"ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת 

 שרצים חבלה היא שרואים דם תחת העור. כיוון שיש פה יציאת דם רק שהעור מעכבו. 8ב  -ר"ן  .א

 חייב משום חובל כיוון שאין להם עור.בשאר שקצים ורמשים רק אם יוצא מהם דם בפועל 
 תולדה דשוחט. –האיסור הוא משום 

 שרצים חייב משום תולדה דדש, אך בשאר שקצים ורמשים פטור אף אם הוציא מהם דם.  8 –רמב"ם  .ב

 החובל חייב משום צובע )הובא במג"א( –רשב"א  .ג
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 אפי' בשאר שרצים. הקשו על הרמב"ם שדין זה של הוצאת דם הוא ברייתא מפורשת ומשמע שם -ש
 כתב המ"מ שי"ל שלרמב"ם אין הלכה כברייתא הזאת. –ת' 

 הסכימו רוב המפרשים שאיסור חובל הוא משום תולדה דשוחט. – )ס"ק טו'( מג"א
, וכן דג גוסס אסור להוציאו השולה דג מהספל והניחו בצד עד שהתייבש עורו חייב משום שוחט – '(יז)ס"ק  מג"א

 .יפסדו המיםמהמים אף שירא שמא 
 

 החובל באדם )מג"א ס"ק טו'(
 ייב, הואיל והוא מתקן.ח –ף אם עושה כן לפייס את יצרו הרע א - רמב"ם .א

  אסור לפחות מדרבנן.ולכו"ע  אבל אסור פטור –ראב"ד  .ב

 

 צידת והריגת פרעוש וכינה. –סעיף ט' 

 פרעושצידת 

 שבת קז ,ב

 ..ייב, ומר סבר: פטור.ח -נו ניצוד יהושע פוטר... מר סבר: דבר שאין במי"תניא: הצד פרעוש בשבת, רבי אליעזר מחייב ורבי 

 ."אמר רב אשי

 פ שאין במינו ניצוד אסור מדרבנן.קיי"ל הלכה כרבי יהושע, שאע"

. נו ולהשליכו מעליו דמשום צער שרי"ואומר ר"י בשם הרב פורת: דאפילו הכי, אם נושך האדם, מותר ליקח תוספות
 "ענין על האדם שאינו ירא שינשכנו, כגון על סרבלו מבחוץ, אסור ליטלו אבל יכול להפילו מעליו. אבל אם הוא באותו

של התוס' שההיתר בצידת פרעוש הוא רק אם הוא עוקץ את  רישאדיקו מה –, סמ"ג סמ"ק )דיוק מהרישא( ב"י  .א
 האדם אך אם נמצא אפי' על בגדו מבפנים אבל לא עוקץ אסור לצודו.

של תוס' שדווקא אם הפרעוש מחוץ לבגד אסור לצודו אך אם  מסיפאדיקו  –, ר"ן , רשב"א מהסיפא()דיוק ב"י  .ב
 נמצא תוך הבגד ויש חשש שיעקוץ מותר לצודו.

 כתב שממידת חסידות לא יצוד אף פרעוש מעל גופו. –רב יהודאי גאון  .ג

 אסור להרוג פרעוש וההורגו כאילו הורג גמול )כ"כ בגמרא( –לכו"ע  .ד

"פרעוש, הנקרא ברגו"ת בלשון ערב, אסור לצודו אלא אם כן הוא על   - 176סק כסמ"ג וסמ"ק ודיוקו ברישאפ שו"ע
 בשרו ועוקצו, ואסור להרגו."

חולק על השולחן ערוך ואומר שמשמע יותר כמו הדיוק מהסיפא של תוס' שמותר לצוד פרעוש אפי'  – '(ח)ס"ק  ט"ז
 .177לכך הוא בפנים הבגד ואינו עוקצו והביא ראיות

 )כ"כ בשער הציון( לכתחילה נכון להחמיר כשו"ע אך אין למחות ביד המקלים כט"ז.  -משנ"ב 
 

 הריגת פרעוש

 -בר: פטור. אבל לענין הריגה חייב, ומר ס -עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא דמר סבר: דבר שאין במינו ניצוד "

 אפילו רבי יהושע מודה."

 פעם להרוג פרעוש ואפי' על בשרו ועוקצו שאין נשיכתו מזיקה.אסור אף  –טור  .א

כאשר הפרעוש רודף אחריו מותר להורגו כיוון דקיימ"ל כר"ש שמלאכה שאינה צריכה לגופה  –מרדכי, ר"ת  .ב
 מותרת ובמקום צער שרי רבנן.

"הגה: ואף  .וכפרמ"אאסור למלול את הפרעושים ולזורקם שמא יהרגם אלא צריך לנטול אותם.  –ר' ירוחם  .ג
 לא ימללנו בידו, שמא יהרגנו, אלא יטלנו בידו, ויזרקנו )ר' ירוחם ני"ב ח"י(."

 שכתב בב"י 'ונקטינן לחומרא' פסק כטור. שו"ע
המסופק בלילה )כשאינו נעקץ( האם מדובר בכינה או פרעוש, אסור לו להרגו משום שזה ספק  - (ס"ק לו') משנ"ב

 ספק דרבנן. דאורייתא, אך מותר לצוד משום שזה

                                                           
 כ"כ גם במג"א ס"ק יח' וכן משמע מלשון שו"ע. 176

 . אם התוס' היה מתכוון כמו שיטת ב"י היה צריך להשמיע בפירוש שאסור לצוד פרעוש מתוך הבגדכ כשאינו עוקצו שזה חידוש יותר גדול והיינו1 177

'' וכיוון שכתב כן בלשון עתיד משמע שאפי' לא נשכו ישכנו. הביא ראיה מלשון הרא"ש שכתב 'אלא כמתעסק שלא 2מבינים שכ"ש חוץ לבגד אסור. 

 ין מותר לצודו )ויש שם עוד ראיות(עדי
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הפנה לבאור הלכה ושם הביא את הא"ר שמתיר למלול פרעוש בשבת ויזהר לא להורגו. אך סיים  – (ס"ק לט') משנ"ב
 שיש להחמיר כרמ"א.

 הגדרת פרעוש וכינה

 , הלבן הוא פרעוש.שאינה פרה ורבה השחורה היא כינה –רבנו יוסף  .א

 ע.שו"וכפ שאינה פרה ורבה שחור הוא פרעוש, הלבנה היא כינהה – רמב"םר"ת ו .ב

 

 הריגת כינה, ומפלה בגדיו מכינה.

 יב, א שבת

"תניא, אמר רבי אליעזר: ההורג כינה בשבת כאילו הורג גמל... תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: אין הורגין את המאכולת 

מולל וזורק, ובלבד שלא יהרוג. אבא גמרא שבת )יב.( "תנו רבנן: המפלה את כליו  ..בשבת, דברי בית שמאי, ובית הלל מתירין

זהו כבודו, ואפילו בחול. רבה מקטע להו, ורב ומולל וזורק  -שאול אומר: נוטל וזורק, ובלבד שלא ימלול. אמר רב הונא: הלכה 

 ששת מקטע להו."

 , בשבת קז 

ף כל שיש בו נטילת נשמה. א -"ושניהם לא למדוה אלא מאילים, רבי אליעזר סבר: כאילים, מה אילים שיש בהן נטילת נשמה 

 ף כל דפרה ורבה."א -ורבנן סברי: כאילים, מה אילים דפרין ורבין 

 ב"ש סוברים שאסור להרוג כינה בשבת. ב"ה סוברים שמותר.
רב ששת  מולל וזורק וזהו כבודו אף בחול. –נוטל וזורק. רב הונא  –מולל וזורק. אבא שאול  –ת"ק  –המפלה בגדיו 

 הרגו כינים. –ורבה הונא 

כל התנאים מסכימים שהלכה כב"ה ומותר להרוג כינה בשבת. האמוראים נחלקו לגבי מלילת הבגדים.  –רא"ש  .א
 מותר למלול ובלבד שלא יהרוג גזרה אטו יהרוג פרעוש.  –ת"ק  לפי

 והלכה כת"ק.אסור למלול בגדיו מכינים גזרה אטו יש שם פרעוש.  אבא שאול
זה במפלא ראשו שאין פרעושים מצויים בראש, אך בבגדיו  –ורבא היו הורגים  הרא"ש מוסיף שמה שרב ששת

 הסכימו כת"ק.

 סובר שהריגת כינה היא איסור דרבנן אבל למלול מותר )שלא גזרו רבנן על מלילה(– ת"קהלכה כב"ה  –רש"י  .ב
 ב"ה סברו שמדאו' אסור להרוג כינה אך עדיין יש איסור דרבנן.

 סובר כב"ש וא"ר שהריגת כינה בשבת אסורה מדאורייתא.חולק על ב"ה  –אבא שאול 
 כיוון שרב ששת ורבה הרגו אותם הלכה כמותם. –להלכה 

הלכה כרב הונא, שמולל וזורק וזהו כבודו אף בחול, כלומר אע"פ שמעיקר הדין הלכה כב"ה שמותר  –ר"ן , מ"מ  .ג
 בחול.אף להרוג יש להימנע מלפלות בגדיו כיוון שזהו דרכו 

רקן; אבל המפלה ראשו, "אבל כנה, מותר להרגה; והמפלה בגדיו מכנים, לא יהרגם אלא מוללן בידו וזו פסק כרא"ש שו"ע
 מותר להרגם." 

מותר להרוג תולעים של רימה, וכן כאלה שנמצאות בקטניות שגם הם אינם פרים ורבים שנוצרים  – '(כ)ס"ק  מג"א
 וכן לא יקח אדם כינים מצמר שע"י לקיחתם חותך הצמר והווי פסיק רישא. מהזיעה.

 אסור להרוג את התולעים אך מותר לזורקם במים. – '(כא)ס"ק  מג"א
 .וכ"כ בט"ז מותר להרוג שאין מצויים שם הכיניםוגופו במפלה ראשו  – (מג' ס"ק) משנ"ב

 הריגת בעלי חיים מסוכנים – 'סעיף י

 שבת קכא, ב

יוסף: חמשה נהרגין בשבת, ואלו הן: זבוב שבארץ מצרים, וצירעה  רב"אמר רבי יהושע בן לוי: כל המזיקין נהרגין בשבת. מתיב 

ה שאינה הא אמר מלאכ -שבנינוה, ועקרב שבחדייב, ונחש שבארץ ישראל, וכלב שוטה בכל מקום. מני? אילימא רבי יהודה 

רצו ב -נא מתריצנא לה א!... אמר רב יוסף:... אל -בי שמעון, והני הוא דשרי, אחריני ר -צריכה לגופה חייב עליה! אלא לאו 

 אחריו ודברי הכל."

חמישה מזיקים נהרגים אפי' אין רצים אחריו. כל שאר המזיקים נהרגים רק  –רש"י, רי"ף רא"ש, רמב"ם  .א
מוסיף שאפי' בראיית מזיקים שרגילים  הרמב"ם. , או אפי'  אין רודפים אחריו במתלהך לפי תומוברדפו אחריו

 הורגם דהווי ספק פיקו"נ. להזיק )כגון נחש ועקרב( מותר ל

 חמישה מזיקים נהרגים רק כשרצים אחריו, כל שאר המזיקים נהרגין רק במתהלך ע"פ תומו. –תוס', ר"ח  .ב

 .פסק כרש"י ורמב"ם שו"ע
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 שאר מזיקים שרצים אחריו

 שאר מזיקים הרצים אחרי אדם מותר להורגם דהווי ספק פיקו"נ. –רמב"ם  .א

הרודיפם אחריו אפי' אין ספק פיקו"נ כיוון שהלכה כר"ש ומלאכה שאינה מותר להרוג שאר מזיקים  –מרדכי  .ב
 178צריכה לגופה אסורה בשבת רק מדרבנן והם לא גזרו במקום צער.

 

 הריגת נחשים ועקרבים )שאינם רודפים אחריו(

 שם

דילמא לפי  -כל שכן? "בעו מיניה מרבי ינאי: מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת? אמר להו: צירעה אני הורג, נחש ועקרב לא 

 ורסו לפי תומו."ד -קטינא: עקרב  ורסו לפי תומו. ואמר רב ששת: נחש דורסו לפי תומו. ואמר רבד -תומו. דאמר רב יהודה: רוק 

אם מזיקים הללו באים אליו אין צריך לעקוף אותם אלא יכול להורגם דרך הליכתו לפי תומו. דזה דבר  –רש"י  .א
 אסור רק מדרבנן ולא גזרו לעניין מזיקים.שאינו מתכוון ולר' יהודה 

מותר להרוג את אותם מזיקים אפי' בכוונה אך יראה עצמו כאילו עושה לפי תומו שהלכה כר"ש ובמלאכה  –ר"ן  .ב
 פוטר. אך אסור להורגן שאין היזקם מצוי.שאינה צריכה לגופה 

; ושאר מזיקין, כגון: פילו אין רצין אחריו"כל חיה ורמש שהם נושכים וממיתים ודאי, נהרגים בשבת א פסק כר"ן שו"ע
דורסם לפי תומו, ואפילו למקום שאינם ממיתין, אם רצין אחריו, מותר להרגם; ואם לאו, אסור. אבל מותר בנחש ועקרב 
 א שמראה עצמו כאילו אינו מכוין."במתכוין אל

זה דווקא בנחש ועקרב שהיזקן גם מה שהתיר הרמב"ם להרוג בשאר מזיקים רק כשרואה אותם – '(כג)ס"ק  מג"א
 מצוי אך אסור להרוג שממית שאין מזיקה כלל.

 אסור להרוג נמלים ושאר שקצים אפי' במתהלך לפי תומו וידקדק שלא ידורסם )איסור והתר(. – (ס"ק מח')משנ"ב 
 

ולא במתהלך מינים הללו ואפי' בכוונה  5רבו האחרונים שהתירו להרוג נחשים ועקרבים ואפי' אין הם מ –להלכה 
 לפי תומו מכמה סיבות.

 משום הפחד שהם גורמים וע"י הפחד הזה ייגרם סכנה. .א

 כיוון שאין בקיאים במינים של הנחשים ועקרבים ואז הווי ספק פיקו"נ. .ב

" ונראה שכיום המינים של ם ממיתיןנבמקום שאילענ"ד נראה שגם משמע כן משו"ע שכתב 'נחש ועקרב  .ג
 מזיקים ולכן חשיב מקום שממיתים.עקרבים ונחשים מצויים כן 

 

 דריסת רוק– 'סעיף יא

"שאין מתכוין למרח ולאשוויי גומות, דאע"ג דממילא ממרח הוא, כי לא מיכוין  – רש"י דורסו לפי תומו." -ב יהודה: רוק "אמר ר

 שרי, משום מאיסותא." -

כלומר  ול לעשות זאת בכוונהמותר לדורסו לפי תומו כמו שהסבירו בהריגת שאר מזיקין דיכ –ר"ן, רשב"א  .א
 .כלומר שרק שדורס בלבד רק שיראה עצמו כאילו דורסו לפי תומו למרח

ויהא מותר רק בדורס ע"פ תומו ממש כיוון שבהריגת נחש עיקר מעשה ההצלה נראה להחמיר כאן יותר  –ב"י  .ב
 מבטל את את המיאוס.הוא בהריגתו אך כאן עיקר המעשה הוא ביטול המיאוס של הרוק ובדריסה בלבד כבר 

"לא ישפשף ברגליו רוק על גבי קרקע, משום משוה גומות, אבל מותר לדרסו לפי תומו שאינו  פסק כדבריו בב"י שו"ע
 כי לא מכוין שרי, משום מאיסותא." 179מתכוין למרח ולהשוות גומות; ואף על גב דממילא ממרח הוא,

 כיום שאין מקפידים על רוק משום מאיסותא וי"ל דדין זה נוהג בליחה/נזלת וכן ברוק בבי"כ. – '(כה)ס"ק  מג"א
אף למרוח את הרוק )לדעת שו"ע המתיר בקרקע מרוצפת כיוון שהאיסור הוא 'אשווי גומות' מותר  – '(כה)ס"ק  מג"א

 .את טיטוא הבית במרוצף( ולרמ"א שאסר זאת נראה לומר שיאסור גם כאן משום ממרח
הגדרת מירוח, ש חשש כיווןמשום אשוויי גומות ואף משום מירוח אין שאין לחוש  למרוח ע"ג ספסל לכו"ע מותרו

בדבר המתמרח על גבי דבר אחר היא כאשר מורח דבר על גבי חברו ורוצה שיתמרח, אך כאן רצונו שהרוק ייבלע 
 בספסל ולא יתמרח עליו

  

                                                           
 לכן גם התיר בסעיף ט' הריגת פרעוש הרודף אחרי אדם. 178

 אין הכוונה שתמיד הוא ממרח, אלא לפעמים ממרח, ולכן יש לחשוש לכך שישכח ויכוון להשוות גומות. 179
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 צידת בע"ח שברשותו –סעיף יב' 

  אשבת קז, 

 פטור." –חיה ועוף שברשותו, הצדן " 

 ביצה כג, ב

יהודה  מר רב יוסף אמר רבא -חוסר צידה? היכי דמי מ..מותר. -ר צידה סאסור, ושאינו מחו -"זה הכלל: כל המחוסר צידה 

ונצודנו, ותניא: הצד  ין ותרנגולין, שאומרים הבא מצודהאמר שמואל: כל שאומר הבא מצודה ונצודנו. אמר ליה אביי: והא אווז

 -ולהו נמי עבידי לרבויי! כ - לרבויי והני לא עבידי לרבויי. טור!... רב מרי אמר: הני עבידיפ -אווזין ותרנגולין ויוני הרדיסאות 

 פשן שם, הלכך הרי הןלכלוב, ונוח לת בו, אווזין ותרנגולין באין לערב סל שמקננין - רש"ילכלובן קאמרינן דעבידי לרבויי." )

 כנצודין ועומדים, ומותר לצודן אפילו חוץ לכלובן.(

וכל פטורי שבת פטור אבל אסור. ובגמרא בביצה משמע  –הגמרות נראות כסותרות. בגמרא בשבת משמע דפטור 
 דמותר לגמרי.

גם חיה ועוף שברשותו אסור לצוד מדרבנן )היינו פטור אבל אסור( הגמרא במסכת ביצה מדברת לעניין  – רמב"ן .א
 יומ"ט שאז מותר לצוד בשביל אוכל נפש.

שלא  בהמהומותר לצוד  כיוון שעושיים להישמט ואפי' ברשותו מדרבנן חיה ועוףאסור לצוד  –שלטי גיבורים  .ב
 .עשויה להישמט מידי האדם

 כל חיה, בהמה ועוף שברשותו של אדם מותר לצודו. –בעל העיטור, רא"ש, רשב"א  .ג

 ל אסור חוץ מג' דברים מפורשים שפורטו והפטור בצייד אינו מהם?והרי כל פטורי שבת פטור אב –ש' 
רשב"א )ביצה ד"ה הא דתניא( תירץ שכל מה שאמר שמואל 'כל פטורי שבת פטור אבל אסור בר מהנך תלת'  –ת' 

 פטור ומותר. לכןזה רק לגבי דברים שנשנו במשנה אך כאן הפטור הוא מתוספתא ו
 פסק כבעל העיטור שו"ע

 "מותר לצודן, והוא שלא ימרודו"חיה ועוף שברשותו 
 פסק כשלטי גיבורים רמ"אה

מרדו, אם שהגה: ויש אומרים דאסור לצוד חיה ועוף שברשותו ואם צדן, פטור; אבל פרה וסוס )שמרדו(, וכל שכן שאר חיה ועוף "
 "שמרדובעלי חיים  צדן חייב חטאת, וכן עיקר. חתול, דינה כשאר חיה ואסור לתפשה בשבת

י' ההיתר לצודן הוא אפי' בחוץ כיוון שבני תרבות הם ורגילים לחזור לבית ונוחים לתופסם ולכן אפ – (ק נג'ס")משנ"ב 
 יצאו מהבית חשיב ניצודין ועומדים.

 גם לאלו שמותר לצודם לכו"ע אסור לגעת בהם כיוון שבע"ח הם מוקצה. – '(ק נדס")משנ"ב 

 בעל חיים שמרד

 יד, א שבת ירושלמי

 חייב." –"אמר רבי יוסי הדא אמרה: שור שמרד, הצדו בשבת  

כתבו שבעל חיים שמרד אסור לצודו ואפי' הוא בעל חיים מתורבת בדרך כלל כיוון  –רשב"א ,הגה"מ, מ"מ  .א
 שמרד לא נחשב כניצוד ועומד.

 "אדם היו צריכים מצודה בין בני אבל אם הם מורדים, אסור לתפסם אפילו בחצר, אם החצר גדול שאם לא גדלו" – שו"עוכפ
שהצד חיה ועוף 'פטור ומותר', כאשר הם מורדים אסור מדוארייתא לצודן. וכאשר הם פסק שו"ע  – (ס"ק כז')גר"א 

 נמצאים בחצר גדולה דעבדי לריבויי צידתם אסורה מדרבנן.
 לפי שיטתו פסק דאסור לצוד גם פרה וסוס שמרדו. רמ"או

 כרמ"א. –המשא"ב, מג"א )ס"ק כו'(  פסק כשו"ע.  –הרש"ל  – '(ס"ק יא) ט"ז
 לשו"ע בחצר קטנה שלא צריך מצודה מותר לגמרי. – ('ק נהס")משנ"ב 
 בחצר גדולה האיסור הוא מדרבנן שכיוון שמרדו 'מחזי כצד' כשמנסה לתופסם. – (ק נו'ס")משנ"ב 
 מותר להגיד לגוי לצודם שהווי שבות דשבות. אם תינוקות קטנים צדין אין צריך למחות בידם. וכן – (ק נז'ס")משנ"ב 
 כתב הרב עובדיה שמותר לנהוג כשו"ע אך המחמיר תבוא עליו ברכה. –להלכה 

 

 צידת בני אדם
 הביא שבתינוק גוי שאדם רוצה להשיבו אל אביו שייך צידה. –אבני נזר 

 להורגו.אין איסור צידה בבני אדם למד זאת שמי שנגמר דינו למיתה צדין אותו  –שש"כ 
 כתב הרב עובדיה שאין צידה בבנ"א וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר. –להלכה 
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 דיני קושר –סימן שיז' 

 משנה שבת קיא, ב

ת מלאכות, דקתני הקושר והמתיר קשר של קיימא שאינו מתירו לעולם, דומיא דקושרי חוטי המנוין באבו - רש"י"ואלו קשרים )

 - רש"יך הוא חייב על היתרן )כ -יריעות הנפסקות.( שחייבין עליהן: קשר הגמלין, וקשר הספנין. וכשם שהוא חייב על קישורן 

רשתות הקיימות, כדי לקצרן או להרחיבן(. רבי מאיר אומר: כל קשר כדילפינן מציידי החלזון, שנצרכין לפרקים להתיר קשרי 

 ואפילו עשאו לקיימא(." - רש"יו )דלא הדקיה( אין חייבין עלי – רש"ישהוא יכול להתירו באחת מידיו )

 מדובר בקשר הקשור לאף הגמל או לחרטום הספינה –הגמרא מסבירה שקשר הספנים והגמלים הוא קשר של קיימא 
מדובר בקשר הנקשר לעמוד אינו נחשב נחשב קשר  –יו קושרים את הגמל/ הספינה מהצד שני של החבל הקשר שאל

 של קיימא ופטור אבל אסור.

 שבת קיב, ב

"איתמר: התיר רצועות מנעל וסנדל, תני חדא: חייב חטאת, ותניא אידך: פטור אבל אסור, ותניא אידך מותר לכתחילה. קשיא 

בדרבנן,  -טור אבל אסור בדאושכפי, פ -א קשיא, הא דקתני חייב חטאת למנעל אמנעל  -נדל! מנעל אמנעל, קשיא סנדל אס

 -טרי אושכפי, פטור אבל אסור בדטייעי, דק -. סנדל אסנדל לא קשיא; הא דקתני חייב חטאת בדבני מחוזא -מותר לכתחלה 

 סנדל דנפקי ביה בי תרי."ב -בדחומרתא דקטרי אינהו, מותר לכתחילה 

 סוגי קשרים. 3מגמרא זאת שיש משמע 

 בהגדרת קשר של קיימא שחייב מדאו'.  .1

 קשר שאינו של קיימא ופטור אבל אסור מדרבנן. .2

 בהגדרת קשר שמותר לגמרי. .3
 נחלקו הראשונים בהגדרת קשרים אלו.

 )"אושכפי"(. ומתקיים לעולם קשר של אומנים –קשר של קיימא  –רי"ף, רמב"ם  .א

  – קשר שפטור אבל אסור
 . קשר שעשאו אומן אך לא מחזיק לעולם. )"בדחומרתא"(2קשר שמחזיק לעולם אך עשאו הדיוט. . 1

 קשר העשוי ע"י הדיוט ואינו מחזיק לעולם. )"כדבני מחוזא"( – קשר שמותר לגמרי

 .)ואפי' עשאו הדיוט( קשר שנעשה לעולם –של קיימא קשר  -רש"י, רא"ש  .ב

 (180ה. )לפי הב"י ליותר משבוע אך לא לעולםקשר שנעשה לזמן מ – קשר שפטור אבל אסור
שרגילין להתירו בכל יום )לפי הב"י דייק ברש"י שקשר כזה חשיב אפי' אם הוא לשבוע  –קשר שמותר לגמרי 

 ועדיין מקרי קשר שרגילין להתירו בכל יום(

אי אפשר  אפי' קשר של קיימא אם יכול להתירו ביד אחת מותר. וקשר שאינו של קיימא אך –שיבולי הלקט  .ג
 להתירו ביד אחת פטור אבל אסור )מדרבנן(.

  .תהביא זא ב"ידעת ר"מ במשנה, ומכיוון שלא קיי"ל כר"מ לא מובן מדוע זה כ מה שכתב שיבה"ל – דר"מ
 

 רא"ש.כהגדרת קשר של קיימא לסוברים 
 מהי ההגדרה הזמנית של 'עשאו לעולם' צ"ע וחלקו הראשונים בזה.

מדרבנן, יותר מחודש חייב אסור ימים מותר, יותר משבוע ופחות מחודש  7עד  –טור ורש"י ע"פ הסבר ב"י  .א
  חטאת.

 ימים חייב חטאת. 7מדרבנן, יותר מ אסור קשר של יום אחד מותר, יותר מיום אחד ועד שבוע –ר' פרץ  .ב

  , יותר מחצי שנה חייב חטאת.אסור מדרבנן ועד חצי שנה עד ג' ימים מותר, יותר מג' –ר' ירוחם  .ג

ימים בשביל שיהיה מותר, ולאו דווקא  7מדייק מלשון רש"י לא כב"י. ואומר שלאו דווקא – )ס"ק א'(ט"ז  .ד
אם בשעת הקשירה כיוון לקשר  לפי דעתו של אדם בשעת הקשירה. הכלחודש כדי לחייב מדאורייתא אלא 

 ליום אחד מותר. אם כיוון ליותר מיום אחד פטור אבל אסור, ואם כיוון שיהיה הקשר לעולם חייב חטאת.

ומן, חייב, כגון: קשר הגמלים וקשר הספנים וקשרי "הקושר קשר של קיימא, והוא מעשה א -פסק כרי"ף והרמב"ם  שו"ע
יימא ואינו מעשה אומן, קבשעת עשייתן וכן כל כיוצא בזה, אבל הקושר קשר של רצועות מנעל וסנדל שקושרים הרצענים 

 ". וקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה אומן, מותר לקשרו לכתחלה..פטור

                                                           
 ועיין בט"ז ס"ק ב' שחולק על הסבר הב"י בשיטתם. 180
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, אפילו של הדיוט, חייבין עליו )רש"י והרא"ש הגה: ויש חולקים שסבירא להו דכל קשר של קיימא -פסק כרא"ש ורש"י  רמ"אה
יש מקילין לומר וטור(. ויש אומרים שכל קשר שאינו עשוי להתיר באותו יום עצמו, מקרי של קיימא )כל בו והגה"מ פ"י( וור' ירוחם 

ומן, מותר אוקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה  דעד שבעה ימים לא מקרי של קיימא )טור ומרדכי( )וע"ל סימן שי"ד ס"י(.
 כמו לענין קשירתו )טור(הגה: וכן לענין התרתו דינו  ,לקשרו לכתחלה

ל קיימא ולשיטת הרמ"א בקשר של הדיוט שהוא ש תו פטורהרמ"א חלק על דעת שו"ע שלשיט – (ס"ק ה')משנ"ב 
קשר של הדיוט שמותר זה קשר  –י"א בשיטה זו מה חשיב קשר מדרבנן לדעת הי"א הראשון  2. אח"כ הביא חייב

ימים ויותר מזה אסור  7קשר של הדיוט שמותר זה קשר ל –ליום אחד ויותר מזה אסור מדרבנן. לדעת הי"א בתרא 
 מדרבנן.
 אם לא יכול להתיר את הקשר מותר לקורעו )ועיין סעיף ג'( – (ק ז'ס")משנ"ב 

 דהווי שבות דשבות. במקום צורך להתירושר האסור מדרבנן מותר לומר לגוי ק - )אות לב'( חייםכף ה

 כדעת איזה י"א פסק רמ"א?
 ימים. 7דעת רמ"א כי"א בתרא שקשר של הדיוט שמותר לכתחילה עד  –רב עובדיה ה

 הלכה כדעת י"א הראשון שעד יום אחד מותר. –שש"כ 
 

 קשר לדבר מצווה

 משנה שבת קנז, א

בטנית, שפקקו את המאור בטפיח, וקשרו את המקידה )כלי חרס( בגמי "ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן 

 לידע אם יש בגיגית פותח טפח אם לאו. ומדבריהם למדנו, שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת."

כתב שם שהקשר שהתירו לעשות לדבר מצווה זה קשר שאסור מדרבנן אך בקשר של קיימא שנאסר  –רש"י  .א
 בר מצווה.מדאורייתא אין להתיר בשביל ד

המה, הרי זה פטור בכיצד: נפסקה לו רצועה וקשרה, נפסק החבל וקשרו, או שקשר חבל בדלי או שקשר רסן  – שו"עוכפ
ל קיימא, אם קשרו קשר וכן כל כיוצא באלו הקשרים שהם מעשה הדיוט וכל אדם קושר אותם לקיימא. וכל קשר שאינו ש

 שאינו של קיימא. למדוד אחד משיעורי התורה, מותר לקשור קשראומן הרי זה אסור; ולצורך מצוה, כגון שקושר 
כשאין לו אפשרות אחרת לקשור בקשר  רקמותר לעשות קשר שאסור מדרבנן בשביל דבר מצווה  – )ס"ק ג'( מג"א

 המותר לגמרי אחרת עדיף לא לעבור סתם על איסור דרבנן. וכך דייק גם בדברי הגמרא עצמם.

 קשר על גבי קשר

 קשר על גבי קשר אסור מדרבנן משום קושר ואפי' שאינו קשר של אומן.   -היראים  .א

 .לולאה קשרל בראש חוט גם אסור מדרבנן הכוונהקשר  –מרדכי  .ב

הסתפק מה חשיב קשר של אומן וכתב שבשלטי גיבורים כתב כיוון שהוא קשר אמיץ היינו קשר חזק  –דרכ"מ  .ג
 אוסר קשר ע"ג קשר, וקשר לולאה. אך הרמ"א עצמו נשאר בספק ומטעם שאין אנו בקיאים

זה מקרי קשר של דאין אנו בקיאים איהגה: ויש אומרים דיש ליזהר שלא להתיר שום קשר שהוא שני קשרים זה על זה,  - רמ"אוכפ
קום נראה )הגהות אלפסי פרק אלו קשרים(; ומכל מאומן דאפילו בשאינו של קיימא אסור לקשרו והוא הדין להתירו, וכן נוהגין 

ה, היינו זדבמקום צערא אין לחוש ומותר להתירו, דאינו אלא איסור דרבנן ובמקום צער לא גזרו. והא דבעינן ב' קשרים זה על 
 כשקושר ב' דברים ביחד, אבל אם עשה קשר בראש אחד של חוט או משיחה, דינו כשני קשרים )סמ"ג(."

הרי"ף לקשר של אומן זה קשר אמיץ וחזק ולא  הסיבה לאסור קשר ע"ג קשר היא כיוון שהגדרת– '(ס"ק ד) מג"א
 מטעם 'אין אנו בקיאים'. ולכן אפי' קשר כזה שנועד להתירו באותו יום אסור מטעם שהוא קשר אמיץ. )מחה"ש(

כתב דלרא"ש לכאורה קשר ע"ג קשר צריך להיות מותר אם מתירו בכל יום )כיוון שהגדרת –מחה"ש, '(ס"ק ה) מג"א
במספר הימים של הקשר, וקשר של יום אחד מותר לכתחילה לשיטתו( ורק לדעת הרי"ף קשר של קיימא קשורה 

 שהגדיר את קשר של אומן כקשר אמיץ חייב עליו.
 

היינו שבקשר ע"ג קשר יהיה אסור. והגדרת  –לחומרא דעת הרי"ף וגם כדעת הרא"ש לגם  חששיוצא מכאן שרמ"א 
ץ ואפי' ליום אחד, או בקשר הנעשה לעולם ואפי' אינו קשר או שמדובר בקשר אמי –קשר של קיימא לרמ"א היא 

 אמיץ.
כתב ע"פ שו"ע שיש להקל בקשר ע"ג קשר כל שאינו עושה זאת לקיימא כיוון שאין זה  – )ח"ב עמ' תקס'(ילקוט יוסף 

 והמחמיר )במקום שאין צורך( תע"ב. קשר של אומן
והביאו לכך דוג' לאדם שזורק  –יוצא שאסור מדרבנן לקשור קשר ע"ג קשר אם עושה זאת לקיימא  שו"עלכן לדעת 

 שקיות זבל וקושר אותה בקשר כפול שאז עושה זאת לעולם יש מהאחרונים שאסרו לעשות כך. 
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 התרת קשר

ר שהנ"ל רק מבא ב"ירק המתיר ע"מ לקשור קשר של קיימא חייב, כדין צדי החילזון במשכן. אמנם,  – רא"ש .א
 לעניין חיוב חטאת, אך מדרבנן אסור בכל עניין.

 אף המתיר שלא על מנת לקשור חייב חטאת. – רמב"םו רש"י .ב

יר יש להסתפק האם החיוב על התרת קשר הוא רק כאשר התיר על מנת לקשור, או שמא חייב אף כשמת –ר"י  .ג
 לחוד ללא כוונה לקשור.

 האחרונים שכל מתיר אסור ואפי' שלא על מנת לקשור.בבאה"ל וכן הסכימו רוב  –למסקנה 

 עוד קשירות שדנו בהם האחרונים.
ספר תורה אשכנזי שמשתמשים בו רק בשמחת תורה מותר לקושרו קשר האסור מדרבנן דהווי צורך  –הרב עובדיה 

 מצווה.
 אמיץ ומתירין אותו בכל יוםמותר לקשור מטפחת בשבת ואפי' בקשר ע"ג קשר כיון שאינו קשר – )ח"ה עמ' סט(חזו"ע 

בקשירת ספר תורה אשכנזי במנחה של שבת כיוון שפעם הבאה שיפתחוהו יהיה רק ביום שני ולפי החמיר  –שש"כ 
להקל בזה כיוון שיכול  הציץ אליעזרמספר הימים צריך להיות אסור מדרבנן לקושרו בקשר עניבה לפי רמ"א. וכתב 

, וכיוון שגם רמ"א התיר במקום צער אם יא יקשור את הספר כמו שצריך יש להיות שיגיהו כספר לפני זה ואז מותר
 חשש שיקרע או יפול הספר ואין לך צער גדול מזה.

קשר כפול שקושרין בראש שקיות זבל מותר וחשיב כקשר על מנת להתירו מייד כיוון שזורק  –הגרש"ז אוירבעך 
כתב להחמיר בזה   )הליכות עולם ח"ד עמ' רלב( הרב עובדיה. אמנם ) מלשצ"ג?(השקית לפח ואין לו נ"מ בקיום הקשר

כיוון שהקשר נשאר לעולם ולכן כתב גם גבי טיטול שלאחר השימוש לא לא ידביק את המדבקות כיוון שישארו כך 
 עולמית.

 

 נשמטו רצועות מנעל או סנדל –סעיף ב' 

 טו, בשבת ירושלמי 

 שלא יקשור." "נשמטו רצועות מנעל וסנדל, נוטל ומחזיר ובלבד

מותר להחזיר רצועות של מנעל במקום שאין טורח )'בעתיקי'( כגון שהנקב רחב, ואפי'  – , רא"שתוספות, מרדכי .א
 אם הנקב רחב ואין טורח אסור במקום שיש חשש שיקשור )במקום שרגילים לקשור(.

 מותר להחזיר רצועות מנעל/סנדל ובלבד שלא יקשור. – )פ"י ה"ד(רמב"ם  .ב

מקומם, ובלבד שלא "נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או שנשמט רוב הרגל, מותר להחזיר הרצועות ל-פסק כרמב"ם ע שו"
 "הגה: ודוקא שיוכל להחזירו בלא טורח, אבל אם צריך טורח לזה, אסור דחיישינן שמא יקשור".יקשור
במנעל חדש אסור להשחיל מדייק מג"א מלשון 'נשמטו' שההיתר של שו"ע הוא רק בנעל ישנה אך  – )ס"ק ז'(מג"א 

רצועות כלל כיוון שמתקן מנא ע"י כך. אבל אבנט מותר כיוון שרגיל להכניס ולהוציא אותו תדיר לא מקרי מתקן 
 מנא.

שכתב שרק במקום שיש טורח חיישינן שמא יש טעות סופר ברמ"א כיוון שיוצא לפי מה – '(ג)ס"ק  ט"ז ,'(ט)ס"ק מג"א 
 יקשור ובתוספות מבוררר שאפי' במקום שאין טורח ורגילין לקשור חיישינן.

 כתב להסביר דעת הרמ"א כדעת המרדכי, אך למעשה האחרונים פסקו כט"ז ומג"א. וכ"פ במשנ"ב. –ביאה"ל 
 מותר.אם התחיל לשרוך מבעוד יום ורוצה להשלים בשבת  – )פרק טו'(שש"כ 
בנעליים שלנו שאפשר ללכת אפי' בלי שרוכים כתב הרב משאש שמותר לתת בהם שרוכים   - )ח"ה עמ' עט'(חזו"ע

 ולמקלים יש על מי לסמוך.
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 פתיחת קשר בית הצוואר –סעיף ג' 

 שבת מח, א

אמר דהשתא עביד ליה מנא(...לכתחילה,  - רש"יים לקושרן( בשבת אבל לא פותחין )שדרך הכובס - רש"י"מתירין בית הצואר )

השתא קמשוי ליה מנא, וחייב משום מכה בפטיש, והיינו ד - רש"ירב יהודה אמר רב: הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת )

 גמר מלאכה(.

הפותח בית צוואר מחדש חייב חטאת אך אם קשרו הכובס או אפי' תפרו על מנת לתקן לאחר שכבר פתחו  –ב"י  .א
שר )כיוון שאינו קשר של קיימא( או לקורעו כיוון שאדם מתחייב במלאכת קורע רק הפתח מותר לפתוח הק

 כאשר זה ע"מ לתפור וכאן לא מכוון לתפור.

 כתב דאין להתיר זאת בפני עם הארץ. בב"י אך  ותר להתיר תפירה שאינה של קיימאכתב דמ ור' יואל 

הפותח בית צוואר מחדש חייב חטאת משום מכה בפטיש, ואם יש שם קשר של כובסים מותר להתירו   –ר' ירוחם  .ב
כיוון שקשר הכובסין אינו קשר של קיימא. אך אם תפרו אסור מדרבנן לקורעו. )משמע שגם קורע שלא ע"מ 

 לתפור אסור מדרבנן(

מא; אבל אין פותחין ו כובס, שאינו קשר של קיי"מתירין בית הצואר מקשר שקשר – על ר' יואל פסק כדבריו בב"י שו"ע
 אותו מחדש, דמתקן מנא הוא.

סור לנתק אהגה: אפילו כבר נפתח, רק שחזר האומן וקשרו או תפרו ביחד כדרך שהאומנים עושין, )ר' ירוחם חי"ד(; ולכן  רמ"אה
ה בין של אינה של קיימא. דאין חילוק בתפיראו לחתוך זוג של מנעלים התפורים יחד כדרך שאומנים עושין, אף על גב דהתפירה 

 ב"י(."קיימא לאינה של קיימא )הגמ"ר פ' במה טומנין(; ויש מתירין בתפירה שאינה של קיימא, ואין להתיר בפני עם הארץ )
אם דרכו לעשות קשר עניבה ובטעות קשר אפי' אם בדרך כלל רגיל לקשור הכותונת משבת לשבת  – (ס"ק כג')משנ"ב 

 תירה וחשיב כקשר העשוי להתיר בכל יום. )חיי אדם(מותר לה
רמ"א פסק כסיוג של ב"י בדעת ר' יואל שמותר לעשות כן אך לא בפני עם הארץ. )כיוון שהוסיפו על דברי ר'  –שש"כ 

 יואל נרראה שכן סוברים לדינא(
  קשר של כובס היינו קשר ליום אחד אך יותר מזה אסור לדעת הטור )ועיין סעיף א'( – '(ה)ס"ק  ט"ז

וכתבו האחרונים שאפי' אם הקשר של כובס עומד יותר מיום יש להתיר שרמ"א התיר אפי' בנעליים שלא בפני עם 
 )וכ"פ בשש"כ וחזו"ע(וודאי שנעליים עומדות כך יותר מיום הארץ 
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 קשר של דלי –סעיף ד' 

  , אשבת קיג

 ה התם, והוי קשרדמבטל לי - ירש")לא מבטל ליה התם(, אבל לא בחבל  על פי הבור, דפסקיא - רש"י"קושרין דלי בפסקיא )

 בי יהודה מתיר? קשר שלר -חבל דמאי? אי לימא חבל דעלמא וי שם תמיד(, רבי יהודה מתיר...של קיימא, שהרי קשור ותל

 סברי: גזרינן חבל דגרדי אטו חבל ך לה, ולא מבטל לה(. למימרא, דרבנןפליגי, דצרי - "ירשאלא חבל דגרדי ) -קיימא הוא! 

 ר: כורך עליו פונדאא יהא קושרו אלא עונבו, ורבי יהודה אומל -דעלמא, ורבי יהודה סבר: לא גזרינן? ורמינהו: חבל דלי שנפסק 

 ורבנן לא גזרו(. קשיא דרבי יהודהאטו קשירה,  ינן עניבהלחבל, דר' יהודה סבר: גזר - רש"יאו פסקיא, ובלבד שלא יענבנו )

 לא מיחלפא. דרבי -ניבה בקשירה ע מיחלף, -רבנן אדרבנן לא קשיא: חבל בחבל ד -אדרבי יהודה, קשיא דרבנן אדרבנן! 

  ה, אלא: עניבה גופה קשירה היא." בקשיר לא משום דמיחלפא עניבה -יא; התם יהודה אדרבי יהודה לא קש

 שםגמרא 

אשו אחד, והשני ר -רש"י"אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב: מביא אדם חבל מתוך ביתו, וקושרו בפרה ובאיבוס )

באבוס, ולא חיישינן שמא כשיתיר הפרה לא יתיר אלא הקשר שבראשה, ויבטל החבל באבוס שיהא מוכן לכך, או יתיר 

איתיביה רבי אחא אריכא דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא: חבל  שבאבוס ויבטל אותו שבפרה, ונמצא האחד של קיימא(.

מא, התם חבל דעל -שבאיבוס קושרו בפרה, ושבפרה קושרו באיבוס, ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס! 

 חבל דגרדי." -הכא 

ואפי' בחבל דגרדי גזרה אטו  האיסור בחבל הוא בכל חבל –מותר לקשור דלי בפסיקיא אבל לא בחבל.  חכמים )ת"ק(
 יבוא לקשור בחבל דעלמא.

 ההיתר של ר' יהודה הוא בחבל דגרדי אבל בחבל דעמלא אסור ואין גזרת אטו. –מותר אף בחבל  – ר' יהודה

כיוון דמסייע להו אמוראי תירוצים והטור תפס כלישנא קמא שהלכה כר' יהודה  2התוס' תירץ  –טור, תוספות  .א
 דגרדי אטו חבל דעלמא.גזרינן חבל אז 

 משמע שפסק כחכמים.כתב שקושרין קשר במשיחה )פסיקיא( ואסור בחבל ולא חילק בין החבלים  –רמב"ם  .ב

כל האיסור הוא רק בדליים שלהם שקבועים אך בדליים שלנו שאין משאירים אותם קבוע בבור  –רשב"א, ר"ן  .ג
 מותר בכל חבל )ואפי' דעלמא(.

דליים הקבועים ב"קושרין דלי במשיחה או באבנט וכיוצא בו, אבל לא בחבל, והני מילי  –רמב"ם ורשב"א פסק כ שו"ע
 בבור, אבל דליים שלנו שאינם קבועים בבור אינו קשר של קיימא."

 ההיתר בקשירת דלי הוא רק שאינו קשר של קיימא אך אם הוא קשר של קיימא אסור אף במשיחה.– )ס"ק יב'( מג"א
 לא חילק בין החבלים שכולם אסורים ואף חבל דגרדי אסור גזירה אטו חבל דעלמא.שו"ע  – )ס"ק יג'( מג"א

משמע ממנו שכל חבל אסור כיוון שאינו חשוב ומבטלו שם ויישאר שם לעולם כקשר של קיימא. וזה  – )ס"ק ו'( ט"ז
 הטעם גם בחבל דגרדי ולא כמג"א שכתב שיש גזרת אטו.

 

 קשר עניבה –סעיף ה' 

 גמרא שם

 דא או פסקיא, ובלבד שלא יענבנו.": כורך עליו פונאומרעונבו, ורבי יהודה  לא יהא קושרו אלא -"חבל דלי שנפסק 

 מותר לקשור קשר עניבה בשבת. –. חכמים )מדרבנן(עניבה היא קשר ולכן אסור  –למסקנת הגמרא: ר' יהודה 

ייעי אמוראי לר' יהודה וחזר הכלל שיחיד הלכה כחכמים ומסביר ב"י שכאן הטור מודה כיוון שפה לא מס –טור  .א
 ורבים הלכה כרבים.

 גם כתבו שהלכה כחמים. –תוספות, סמ"ג, תרומה,רמב"ם 

אסור לעשות עניבה ע"ג קשר, אך מותר לעשות עניבה בלי קשר מתחתיו. אך בדרכ"מ כתב דהאגור  –מרדכי  .ב
 חולק ומתיר.

 ."הגין בו היתראחד למטה, נו הוא. הגה: ואפילו אם עשה קשר"עניבה מותר, דלאו קשר  –פסק כרוב הראשונים  שו"ע
כתב בשלטי גיבורים שמותר לעשות קשר מתחת לעניבה רק כאשר מתכוון להתירו בו ביום אך אם  – )ס"ק טו'( מג"א

 וכ"פ משנ"ב )ס"ק כח'( ליותר מיום מותר רק בעניבה ללא קשר. וכן הסביר הט"ז את רמ"א.
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 קשירת חבל בפני פרה –סעיף ו' 

 שבת קיב, ב

שני  - רש"יפשיטא! לא צריכא, דאית לה תרתי איסרי )..שרין לפני הבהמה בשביל שלא תצא"רבי אליעזר בן יעקב אומר: קו

חבלים קושר ברחב הפתח, זה למעלה מזה, לישנא אחרינא: תרי איסורי שקושרין היום בשני צידי הפתח, ולא היתה תלויה בה 

ואל: הלכה כרבי אליעזר הו דתימא: חדא מינייהו בטולי מבטיל, קא משמע לן. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שממאתמול(. מ

 בן יעקב."

ג השני ואין חשש שיבטל את העליון חבלים אחד ע" 2היינו שמודבר ב –פסק כלשון הראשון ברש"י  – ר' ירוחם .א
 משום שעשוי לקשור ולהתיר תמיד.

הצדדים ויכול להוריד אותו רק מצד אחד  2היינו שמודבר בחבל אחד שקשור ב –פסק כלשון השני ברש"י  – טור .ב
 אך לא חוששים שיעשה כן.

יר ראש האחד ויוציאנה "קושרים חבל בפני הפרה בשביל שלא תצא, אפילו בב' ראשי הפתח, ולא חיישינן שמא ית – שו"ע
 דרך שם ויניח ראש השני קשור."

 חבלים אחד מעל השני כדעת ר' ירוחם. 2אומר שאין נפק"מ בין הפירושים ולכן ה"ה גם ל – '(טז)ס"ק  מג"א
 

 טלטול חבל –סעיף ז' 

 שבת קיג, א

"אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב: מביא אדם חבל מתוך ביתו, וקושרו בפרה ובאיבוס. איתיביה רבי אחא אריכא 

ל שבאיבוס קושרו בפרה, ושבפרה קושרו באיבוס, ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא: חב

 "181חבל דגרדי. -התם חבל דעלמא, הכא  -ויקשור בפרה ובאיבוס! 

 האיסור בחבל דעלמא הוא מחשש שיבטלו לעולם. בחבל דגרדי שמשתמשים בו אין חחש שיבטלו. –רש"י  .א

טלטול כיוון שאין בו שימוש אך בחבל דגרדי שמשתמשים בו מותר האיסור בחבל דעלמא הוא איסור  –רמב"ם  .ב
 לטלטלו.

 תר כאשר ראש החבל קשור במקום אחרטעם ההי
 יוון שראש החבל קשור במקום אחר, החבל אינו מוקצה אלא מיועד לשימוש מסויים.כ – רמב"ם .א
כיוון שהחבל קשור בראשו האחר במקום אחר, אין עשוי לבטל את הקשר שעושה כעת, אלא קושרו לפי  – רש"י .ב

 שעה בלבד.
ש האחד ויניח ראש השני "מטלטלין חבל של גרדי, )פרק אורג(, לקשרו באבוס ובפרה, ולא חיישינן שמא יתיר רא – שו"ע

קשרו בפרה, או אם היה אבל אם היה קשור באבוס ורוצה לקיים, אבל חבל דעלמא לא; והני מילי לקשרו באבוס ופרה; 
 "קשור בפרה ורוצה לקשרו באבוס, מותר בכל חבל.

 שו"ע כתב כלשון הרמב"ם וכמו שהבין את דעת הטור בב"י.
כאן אין גזרה מחבל דגרדי אטו חבל דעלמא גם לאוסרים בסעיף ד' כיוון שלא נהוג להשארי פרה  – (ס"ק לא')משנ"ב 
 בצורה של קיימא.קשורה 
. כתב בשם הא"ר שהטעם לאסור בשו"ע לא מטעם שאסור לטלטל חבל אלא שיש חשש שמא יבטלו – ('ס"ק לג)משנ"ב 

 )כלומר שו"ע פסק כדעת רש"י(
, והשיעור למלאכה זו הוא שתעמוד הפתילה בלי קשירה הפותל חבלים בשבת חייב משום קושר – )ס"ק כ'( מג"א

 .לקלקל חייב משום מתירוהמפרידם ואינו מכוון 

 קשר שלפעמים נמלך ומבטלו לעולם
 .משנ"בלקשור בשבת קשר שלפעמים מניחו כך קשור לעולם, וכ"פ אסור מדרבנן  –כלבו 

 כתב דאין להחמיר בזה כיוון שלשו"ע קשר של שקיימא זה רק קשר של אומן. – )ח"ה עמ' נ'( חזו"ע
  

                                                           
 גרדי אטו חבל דעלמא, כאן לא גוזרים משום שאף בחבל רגיל החשש שמא יבטלו הוא חשש רחוק. אע"פ שלעיל גוזרים בחבל – תוספות 181
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 בישול –סימן שיח' 

 הגדרת בישול

  , בשבת עד
קט. אמר נסידורא דפת  -תנא דידן  -והלש והאופה. אמר רב פפא: שבק תנא דידן בישול סממנין דהוה במשכן, ונקט אופה! 

א מיכוין, קלשרורי מנא  -בשל. פשיטא! מהו דתימא חייב משום מ -רב אחא בר רב עוירא: האי מאן דשדא סיכתא לאתונא 

מהו  -בשל. פשיטא! חייב משום מ -בר רב הונא: האי מאן דארתח כופרא קא משמע לן: דמירפא רפי, והדר קמיט. אמר רבה 

 אימא לא, קא משמע לן.  -דתימא: כיון דהדר ואיקושא 

על ידי  - דמרפי רפי חזק, ואין כאן בישול.ל - לשרורי, ך יתד לח לתנור חם ליבשו, שיתקשהשהשלי - דשדא סיכתא - רש"י

שהתיך  - דארתח כופרא תקשה, וכי רפי ברישא הוי בישולו.מ -חום האור והמים שבתוכו יוצאין, ולאחר שיצאו מימיו קמיט 

 חוזר ומתקשה. - דהדר אקושי זפת.

 רה לח, אעבודה ז

יטא! מהו דתימא: פיר דמי. פשש -אמר רבינא: הלכך, האי עובד כוכבים דשדא סיכתא לאתונא, וקבר בה ישראל קרא מעיקרא 

 .לבשולי מנא קא מיכוין, קמ"ל: לשרורי מנא קא מיכוין

 בגמרא במסכת שבת מוסבר מהו בישול בשבת.
בישול היינו ריכוך הדבר ע"י האש, לכן מה שיש כאן זה הכנסת ברזל להרתחה הוא מתרכך ואח"כ  –רש"י  .א

הכוונה זה מה ההבדל הרי הברזל נכנס קשה ויצא  –מתקשה והבישול הוא הריכוך. שאלת הגמרא מהו דתימא 
 קשה אולי לא השתנה כלום ואין זה בישול ועונה הגמרא קמ"ל שלא אומרים כן כיוון שהיה תהליך ריכוך.

היינו ריכוך כיוון הסכים עם רש"י שבישול היינו ריכוך, רק הסביר שלא תמיד אנו אומרים שבישול  –תוס'  .ב
ישראל הכניס דלעת לתנור קר ובא גוי והדליק את התנור אך לא התכוון לבישול  שבבישולי עכו"ם יש דין שאם

 .182אגב ריכוך הברזל של הגוי )כגון שהתכוון לרכך ברזל( התירו לישראל את הדלעת אף שהתבשלה

הרי  183המתיך אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמם את המתכת עד שתעשה גחלת" – )הלכות שבת פ"ט ה"ו( רמב"ם .ג

, וכן הממסס את הדונג או את החלב או את הזפת והכופר והגפרית וכיוצא בהם הרי זה תולדת מבשל זה תולדת מבשל

גוף קשה באש או שהקשה  184כללו של דבר בין שריפהוחייב, וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס חייב משום מבשל, 

 ."גוף רך הרי זה חייב משום מבשל

 שהקשייה היא בישול וגם ריכוך אסור שזה תולדה של מבשל.מדברי הרמב"ם משמע 

כוונתה לשאול הרי בסופו של דבר הברזל היה קשה גם בהתחלה וגם בסוף ותשובת  –שאלת הגמרא מהו דתימא 
 .185וכל הקשיית דבר היינו בישולרא היא שכיוון שהיה רך והתקשה קיים תהליך הקשייה הגמ
 . '(ס"ק י) מג"אשגם ריכוך וגם הקשייה הווי בישול, וכ"כ  כרמב"םכתב להלכה  – (ס"ק א')משנ"ב 

 מדוע במים וכד' יש בישול הרי אין ריכוך/ הקשייה של משהו? –ש' 
כל תיקון של המאכל או המשקה ע"י האור הווי מבשל. כלומר דין מבשל אינו רק הקשייה או  – פ"א ה"א(שש"כ )

 והטבתו ע"י כך.ריכוך אלא גם תיקון של מאכל על ידי האש 
  

                                                           
דברי התוס' דמשמע שהאיסור בשבת הוא שכיוון שמרתיח את הברזל על מנת להקשותו יש פסיק רישא .)אולי כיוון שמדובר באיסור  הרמב"ןוהסביר  182

שול כו"ם אין אנו אומרים 'פסיק רישא' )כיוון שזה דרבנן( ולכן אם הייתה לגוי כוונה אחרת מבידאו'( שיתרכך והריכוך היינו בישול אך בבישולי ע

 אז מותר.
פרק יב' ה"א כתב דהמחמם ברזל עובר משום מבעיר וצ"ע בדבריו. ועיין בלחם משנה ובמ"מ שם וכן מג"א שיח' ס"ק י' ובמחה"ש עליו. ולי  וברמב"ם 183

 ל ברזל עד שיהיה כגחלת דהיינו ליבון הברזל שבזה יש בישול ובפרק יב' דיבר על חימום ברזל בלי הגעה לליבוןנראה דבפרק ט' דיבר על הרתחה ש

 ששם יש מבעיר אך לא מבשל.

 צ"ל שריפה בחיריק כמו להרפות כלומר לרכך )ועיין יד אפריים סימן שיח' סעיף ג'). 184

ריכוך אסור כנראה מסברא שזה דומיא דהקשייה פעולה שמשנה את המצב תצורה של כלומר הלימוד לרמב"ם שבישול הוא הקשייה אך וודאי שגם  185

 כי זה עצם האיסור. מבשלאך בהקשייה כותב שהוא  תולדה של בישולהחפת/התבשיל ולכן כותב שהוא 
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 מעשה שבת –סעיף א' 

  , אבבא קמא עא

א ל -שבת, במזיד  יאכל במוצאי -רי ר"מ; רבי יהודה אומר: בשוגג לא יאכל, דב - יאכל, במזיד -תנן: המבשל בשבת, בשוגג "

אכל עולמית לא לו ולא י לא -אכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו, במזיד י -יאכל עולמית; רבי יוחנן הסנדלר אומר: בשוגג 

מה קדש  -מ"ט דר' יוחנן הסנדלר? כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיאה: ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם ..לאחרים.

אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה. אי מה קדש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה! ת"ל: לכם, שלכם 

מחלליה מות יומת, במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: מעשה יהא. יכול אפילו בשוגג? ת"ל: 

ש הוא, הוא קדש ואין מעשיו שבת דאורייתא, וחד אמר: מעשה שבת דרבנן. מ"ד דאורייתא, כדאמרן; ומ"ד דרבנן, אמר קרא: קד

 קדש."

  , אחולין טו

ריש כרבי יהודה משום עמי ד -רי להו כר' מאיר, וכי דריש בפירקא ומ -"אמר רב חנן בר אמי: כי מורי להו רב לתלמידיה 

 הארץ"

 מותר במוצ"ש בין לו בין לאחרים. – מזידמותר בו ביום בין לו בין לאחרים.  שוגג –ר' מאיר 
 לו אסור לעולם לאחרים מותר במוצ"ש – מזידמותר במוצ"ש בין לו בין לאחרים.  שוגג  –ר' יהודה 

 אור לעולם בין לו בין לאחרים.– מזידלו אסור לעולם לאחרים מותר במוצ"ש.  שוגג -ר' יוחנן הסנדלר 
 –רב אחא האמוראים נחלקו בדעת ר' יוחנן הסנדלר האם האיסור להנות ממלאכת שבת הוא דאורייתא או דרבנן. 

 .186סובר שאסור מדרבנן –רבינא אסור מדאורייתא. 

 שיטות הראשונים

 .שו"עוכפ הלכה כר' יהודה –רמב"ן, רמב"ם הגאונים, רי"ף,  .א

כיוון שרב הורה ברבים הלכה כר' יהודה משום עמי הארץ )שלא יבואו לזלזל במלאכת שבת( וכיוון דשכיחי עמי  .1
  הארץ כן צריך לנהוג.

רב לתלמידיו )שהיו ת"ח( הורה כר"מ אך יש לנו כלל שבמחלוקת ר' יהודה ור' מאיר הלכה כרבי יהודה ולכן אין  .2
 הלכה כרב אף מעיקר הדין.

 .187אין לפסוק כר' יוחנן אלא כר' יהודה –כיוון דקיימ"ל שבמחלוקת רב אחא ורבינא פוסקים כדברי המיקל  .3

 גר"אה"פ וכ הלכה כר' מאיר –תוספות, תרומה, סמ"ג  .ב

 יהודה(רב פוסק כר' מאיר מעיקר הדין וכן הורה לתלמידיו. )וכתב הסמ"ג שבדרשות לקהל צריך לדרוש כר'  .1

כיוון ששאלו את רב בפרק כירה מה הדין של השוכח קדרה על כירה ובישלה והשיב כשיטת ר"מ )אצלנו בגמרא  .2
 מי שדרש זה רבי חייא בר אבא כך שמדובר בט"ס(

 ".הכי נקטינן'לעניין הלכה כיוון שהרי"ף והרמב"ם מסכימים לדעה אחת וגם הגאונים  –ב"י 
  

                                                           
קודש היא לכם דייק שהיא קודש ומעשיה  –כתוב 'כי קודש היא לכם' יש השוואה לקודשים שאסורים בהנאה גם לאחרים מדאו'. רבינא  –רב אחא  186

 אינם קודש.

סוק אמנם הקשו על הרי"ף שרב אחא ורבינא נחלקו בדעת ר' יוחנן הסנדלר עצמו א"כ יש לפסוק הלכה כמותו! ואם הלכה כדברי המקל אז תגיד כבר לפ 187

סור מלאכת שת הוא דאו' או דרבנן ובזה הלך כדברי כר' מאיר . וצ"ל לענ"ד שהרי"ף הבין שמח' רבינא ורב אחא היא מח' בכלל בנושא האם אי

 2פסיקות ב 2המקל שהאיסור הוא מדרבנן. אך במחלוקת עצמה בין ר' יהודה לר"מ פוסקים כר' יהודה אף שהוא המחמיר וזה כוונתו. )בעצם 

 מחלוקות(
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 ובישראלהמתנה בכדי שיעשו בגוי 

 , בביצה כד

כדי אסורין ב סור, ולערב נמיא -ו המין במחובר "אמר רב פפא: הלכתא: נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם יש מאות 

 שיעשו.

 שונים, ויש לכך השלכה לעניינינובטעם הדין נחלקו הרא
 .שלא יהנה ממלאכה שנעשתה באיסור – רש"י .א
 לעשות עבורו מלאכה, אך אם קונסיםשש שמא אם יהיה מותר מייד, יבוא פעם אחרת לומר לגוי ח – רמב"ם .ב

 אותו למוצ"ש להמתין בכדי שייעשו, נמצא שאין לו רווח בעשיית הגוי ולכן לא יבוא לומר לו לעשות עבורו
אין לאסור  רמב"םלהוא כדי שלא יהנה ממלאת שבת.  שהטעםיש לאסור  ש"ילר - ישראלכאשר יעשה  –נפקא מינה 

לעשות בעבורו פעם אחרת, ואף אם יאמר לו לא ישמע לו  לישראללמוצ"ש בכדי שיעשו כיוון שאין חשש שמא יאמר 
 )סימן שז סעיף כ'(. וכפשו"עמכיוון שאין אדם חוטא ולא לו, 

במזיד, אסור לו לעולם  188שעשה אחת משאר מלאכותאו הגה: "המבשל בשבת,  – , וכרמב"םפסק כרי"ף וסיעתו שו"ע
ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד; ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד; )ואם אמר לאינו יהודי לעשות 

 לו מלאכה בשבת, ע"ל סימן ש"ז סעיף כ'(."
 האיסור שבת.משמע מהרשב"א שהקדירה גם אסורה כיוון שבולעת את  – )ס"ק א'(מג"א 
שמותר לו שאדם דתי המתארח אצל הוריו החילונים שמבשלים בשבת )אך שומריך על כשרות(  הרב עובדיהוכתב 

לאכול אצלם בימי החול כיוון שהעיקר כדברי האמוראים שהתבשיל אסור לעולם רק למבשל במזיד עצמו אך מותר 
 לאחרים.

 ילו הוא בעצמו בישל.מי שנתבשל בשבילו תבשיל חשיב כא –)ס"ק ב'( מג"א 
כל שיש ספק אם מיקרי בישול או לא אין לאסור בדיעבד שכל האיסור כאן הוא דרבנן וספק דרבנן  – '(ק ב)ס"ב משנ"

 לקולא.

 התערב המאכל במאכל אחר
התבשיל אסור למבשל לעולם,  – טעם בטל בשישים. -והתערב במאכל אחר  תבשיל שבישלו בשבת במזיד – שו"ע .א

שהאיסור הוא מכח מעשה ידיו של המבשל  הרב עובדיהוהסביר  .שאין לו מתירין )יו"ד סו"ס קב( הווי דברלכן 
ולכן מוגדר על פי מעשיו ולא על פי אחרים שיהיה מותר להם בשבת ולכן חשיב דבר שאין לו מתירין שבטל 

 בשישים.

בר לאחרים, לכן דינו ככל ד וצ"שיש לו היתר במ – טעם .התבשיל אינו מתבטל ואסור לכולם – )ס"ק ב'(מג"א  .ב
 1000.189אפי' ב שאינו בטל שיש לו מתירין

כו"ע מודים שלאחרים אסור כי בשבילם הווי דבר שיש לו מתירין  כל מחלוקתם היא לגבי  – )ס"ק ה'(ב משנ" .ג
 .האדם עצמו שעבר על הבישול

 באילו סוגי מלאכות שייך מעשה שבת
התיר בו ביום אך לדעת שו"ע שפסק כר' יהודה פשוט שאין חילוק בין כל הדיון הוא רק לשיטת ר"מ בגמרא שבשוגג 

 מבשל לשאר מלאכות וכולם אסורות בו ביום שלא מצינו חילוק בזה.

 אין חילוק בין מלאכות שבת השונות ור"מ מתיר בכולן בשוגג. –טור  .א

בשבת, אך השוחט  סר"מ מתיר דווקא בישול, מכיוון שהבשר אינו מוקצה משום שראוי לכסו –ספר התרומה  .ב
 בשבת אסור אף בשוגג כיוון שהבהמה מוקצה שהרי אינה ראויה למאומה בשבת.

 
 האם יהיה מותר בשוגג או לא? ,האחרונים נחלקו מה יהיה הדין במלאכה דרבנן

 אסור בו ביום כמו שבמלאכה דאורייתא אסור בו ביום לדעת ר' יהודה כך גם במלאכה דרבנן. –פרמ"ג  .א

מותר, ואפי' לדעת שו"ע שכל מה שפסק כר' יהודה זה במלאכות דאורייתא אך בדרבנן לא קנסו שוגג  –גר"א  .ב
 אטו מזיד.

במלאכות כגון זורע או נוטע בשבת שלא מינכר הקנס כיוון שאינו נהנה מהמלאכה  – )ד"ה אחת משאר מלאכות(באה"ל 
 עכשיו אלא רק לאחר זמן שוגג שווה למזיד לכו"ע.

                                                           
 לפי ר' יהודה אין בכלל דיון לגבי שאר מלאכות וא"כ נראהצ"ע על דברי הרמ"א דכל החילוק בין מבשל לבין שאר מלאכות הוא רק לפי שיטת ר"מ אבל  188

' שפוסק כר"מ. ולכן כתבו חלק מהאחרונים שדברי הרמ"א הווי 'משנה שאינה צריכה' היינו שלא היה צריך להוסיף דברים אלו כי גם הוא פוסק כר

 יהודה.

  יל"מ.מיירי דווקא כשהתערב במוצ"ש, אך ברור שאם התערב בשבת עצמה דינו כדש ע"שו -יש לומר כך  ע"שווליישב את דברי  189
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 190שמל בשבתדין שימוש בח
בתחנות כח נעשות בדרך כלל הרבה מלאכות שבת בהבערה ובכיבוי, בישול, בניין וסתירה ועוד. גם אם תחנות הכח 
עובדות באופן אוטונומי כאשר יש תקלות העובדים מתקנים אותם. ואכן יש בתחנות הכח עובדים יהודים העובדים 

 גויים או על ידי יהודים.בשבתות. וצריך לחלק בין אם הפעולות נעשו על ידי 

 חשמל המיוצר על ידי גויים
עקרונית היה אסור להשתמש בחשמל זה כיוון שאסור ליהודי להנות ממלאכה שעשה גוי בשבת בעבור הישראל. 

 אולם למעשה רוב האחרונים הקלו בזה מכמה סיבות.

יך עד שנוצר החשמל ומגיע הישראל אינו נהנה מגוף המלאכה )הגוי עושה מלאכה בתחנת הכוח ואז עובר תהל .א
 לישראל(

 המלאכות הנעשות בתחנות הכח הם גם לצורך פיקוח נפש כגון לבתי חולים, קטנים וחולים המצויים בביתם. .ב

הגויים שעושים המלאכה אינם מכוונים לעשותה בעבור הישראל אלא בעבור בעלי הבית ששכרו אותם ולא  .ג
 יודעים כלל מי הנהנים מהחשמל.

 ל ידי יהודיםחשמל המיוצר ע
כתב שכאשר יש אופן חילול שבת קבוע במלאכות ובמיוחד שיש שם פרנסה ורוווח וודאי  – )או"ח סימן כ/נ(חתם סופר 

שקנסו חכמים אף אם יהודי יבשל ויעשה למען יהודי אחר ולא יאמר הכלל 'אין אדם חוטא ולא לו'. לכן נראה שגם 
ום בעיה לחטוא ואף מקבלים שם שכר היה צריך לאסור את החשמל כאן בתחנת כח שיהודים עובדים בה ואין להם ש

 שלא נהנה ממעשה שבת.
 

 אולם חלק מהאחרונים חלקו ולמעשה התירו להשתמש בחשמל כיום אפי' שמיוצר ע"י יהודים.

עקרונית תחנת הכח פועלת באופן אוטומטי כיום ורק כאשר יש תקלות הפועלים  – )או"ח ח"ד סי' ס"ד(אגרות משה  .א
יהודים פועלים מלאכות וא"כ יש כאן ס"ס. ספק אם התקלקל משהו בתחנת החשמל המצריך מלאכה, וספק ה

 שמא גוי תיקן את הדבר ולכן מותר.

כיוון שחלק מהחשמל מיוצר לצורך פיקו"נ, וכן לצרכי ביטחון כיוון שאי אפשר להפריד בין  –גרש"ז אוירבעך  .ב
וראיתי  שלא מותר לכולם להשתמש בהם ולא קנסו על זה חכמים. בתים ומקומות שבהם שייך פיקו"נ לבין כאלה

בשם הרב יצחק יוסף שסובר גם כן כך ואין לומר מטעם ס"ס, כיוון שביקר בחברת חשמל ותמיד יש צורך בתיקון 
 בשעות הלילה כאשר צריכה החשמל נמוכה )כדי שלא תפרוץ שריפה מחמת הזרמת חשמל מיותר(.

 
וודאי שיש תיקון יש שפסקו להחמיר ולא להנות מהחשמל מחדש )הרב אליהו( ויש  במצב שהייתה הפסקת חשמל

 שהתירו מטעם שהתיקון נעשה בשביל חולים ופיקו"נ.

 השוחט והמבשל לחולה בשבת –סעיף ב' 

  , בחולין טו

מותר לבריא; מאי טעמא?  -אסור לבריא, המבשל לחולה בשבת  -בשבת  191"אמר רבי יצחק בר אדא אמר רב: השוחט לחולה

האי ראוי לכוס, והאי אינו ראוי לכוס. אמר רב פפא: פעמים שהשוחט מותר, כגון שהיה לו חולה מבעוד יום, מבשל אסור, כגון 

טעמא? כיון דאי אפשר  מותר לבריא באומצא, מאי -השוחט לחולה בשבת אמר רב דימי מנהרדעא, הלכתא: שקצץ לו דלעת. 

אסור לבריא, גזירה שמא ירבה  -לכזית בשר בלא שחיטה, כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט; המבשל לחולה בשבת 

 בשבילו."

 מותר לבריא. מבשללחולה אסור לבריא בשבת,  שוחט –רבי יצחק בר אדא 
תר בין לחולה בין כנה לו ואין מוקצה ומוהבהמה מו –מותר כגון אם היה חולה מבעוד יום שוחט לפעמים   -רב פפא 

 אסור כגון דלעת שקשה מאוד לאכילה ואם מחוברת הווי מוקצה שאין יכול לאוכלה. מבשללבריא. לפעמים 
 אסור גזירה שמא ירבה בשבילו. –מבשל לחולה מותר לבריא כיוון שא"א לכזית בשר בלי שחיטה. שוחט  –רב דימי 

 
ב דימי האם ההיתר לבריא לאכול מבשר שנשחט לחולה הוא רק כאשר היה חולה הראשונים נחלקו בהבנת דברי ר

 מבעוד יום או גם לחולה שהיה בשבת. )כלומר אם לפי רב דימי בכלל יש בעיה של מוקצה או לא(

                                                           
 להרחבה ניתן לעיין בתחומין, ובשירת הים על דין זה. 190

 החולה המוזכר כאן הוא חולה שיש בו סכנה )בהרחבה לגבי שחיטה לחולה שיש בו סכנה האם עדיף להאכילו בשר שחוטה או נבלה עיין בסימן שכח( 191
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, כיוון שאם לא יש מוקצה בבהמה. שרב דימי התיר דווקא אם היה חולה מבעוד יוםפירשו  –ר"ן, ראב"ד, רש"י  .א
שבהמה כיוון שלא ראויה לכוס כשהיא חיה, הרי היא כדבר מחובר שמסיח דעתו וכאילו דחאו א. הסביר י בב"

 .)כמו שפוסק ר"ש עצמו בדחאו בידיים( שאין לו מוקצה אסור 192בידיים ולכן אף לר"ש

 ואין בבהמה משום מוקצה. –שרב דימי התיר אף אם חלה בשבת פירשו  –רא"ש, רמב"ם  .ב

אכול ממנו חי "השוחט בשבת לחולה, בין שחלה מאתמול בין שחלה היום, מותר הבריא ל –יעתו פסק כרמב"ם וס שו"ע
כנה, דחיישינן שמא ס)בשבת(; אבל המבשל, )או עשה שאר מלאכה(, לחולה, אסור )בשבת( לבריא או לחולה שאין בו 

 ."הגה: ואפילו בישל על ידי אינו יהודי, אסור בשבתירבה בשבילו. 

 בתבשילאיסור להרבות 
 .א' סעיף ו'מה האיסור בלהרבות בתבשיל, איסור דאורייתא או דרבנן? דין זה מפורט גם בסימן של

 .מע שאיסור ריבוי הוא דרבנן ורק אם הוסיף אוכל כשהסיר על האש הווי דאורייתא שמבשלמש –רשב"א  .א

 האש חייב.ריבוי הוא דאורייתא ולכן אפי' אם שם אוכל לפני ששם את הסיר על איסור  –ר"ן  .ב

 . '(ק יג)ס" 193במשנ"בשנפסק שהאיסור מדאורייתא. וכ"פ  משמע משו"ע – '()ס"ק ומג"א 
 

 בישול בתולדות האור –סעיף ג' 

 , בשבת לח

ל סודר שהוחם בחמה כדי שתצלה לא ישברנה ע - רש"י"אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל, ולא יפקיענה בסודרין ] 

 בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה." מחומו של סודר[ ורבי יוסי מתיר; ולא יטמיננה

  , אלט שם
לא  דכוליה עלמא -"והא דתנן נותנין... את הצונן בחמה בשביל שיחמו לימא רבי יוסי היא ולא רבנן? אמר רב נחמן: בחמה 

נן תולדות החמה אטו מר סבר גזרי -א פליגי דאסיר; כי פליגי בתולדות החמה לכוליה עלמא  -אור פליגי דשרי; בתולדות ה

 תולדות האור, ומר סבר לא גזרינן."

תוקף האיסור ורב יוסף אומר ש'חייב חטאת' ה הגמ' מתלבטת מ בתולדות האורצד המיחם היא בישול נתינת הביצה ב
 היינו מדאו' אסור. –

 –ר' יוסי . 194אטו תולדות האור –בישול בתולדות חמה אסור גזירת דרבנן  –ת"ק ש מח' בגמ'. י תולדות חמהלגבי 
 רש"י מפרש כיוון שחמה באור לא אתי למיחלפא.–מותרת לכו"ע  –חמה עצמה מותר. 

 פסקו כדעת חכמים שהמבשל בתולדות האור אסור מדרבנן. –רמב"ם, רי"ף, רא"ש  .א

ן: ליתן ביצה בצד קדרה או לשברה על סודר כך אסור לבשל בתולדת האור, כגו"כשם שאסור לבשל באור  – שו"עוכפ
ולדת האור, וכן אסור שהוחם באור כדי שתצלה; ואפילו בתולדת חמה, כגון: בסודר שהוחם בחמה, אסור גזירה אטו ת
מים בחמה כדי יתן ל להטמינה בחול או באבק דרכים שהוחמו מכח חמה; אבל בחמה עצמה, כגון: ליתן ביצה בחמה או

 שיוחמו, מותר."

  

                                                           
רתי: דדחינהו ת"דאיכא  –  רש"י עון אלא גרוגרות וצימוקין בלבד."שבת )מה:( "אין מוקצה לרבי שמל כר"ש בדיני מוקצה כדאיתא בגמ' ימ"קיו 192

 בידים, ולא חזו." 
 

בעוקץ  2בעוקץ אחד או גרוגרות  3גרוגרות ויש  2ויש ראיה לכך מהגמרא במנחות דף סד ע"ב שיש איסור להרבות בשיעורים כאשר יש חולה שאמדוהו ל 193

אחד ובכל זאת אסרו להרבות וכאן לכאורה לפי שיטת הרשב"א היה צריך להיות מותר שכל איסור זה הוא רק דרבנן וכאן מדובר בלהביא לחולה 

 והווי שבות דשבות.
שאדם מרתיח עם תולדות חמה זה יותר כלומר  –החשש היותר גדול בתולדות חמה אפי' יותר מחמה עצמה מבואר בגמ' שתולדות האור אתי למיחלפא  194

 קרוב לבישול של תולדות האור לכן גזרו בזה אף יותר מחמה עצמה שמותרת.
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 סברת השוני בין בישול באור ובתולדותיו לבין חמה ותולדותיה.

 א ,פסחים מא

תולדות אש ד -נא בשבת דלא חייב. מאי ש -בשלו בחמי טבריא פטור. פסח ש -אמר רב חסדא: המבשל בחמי טבריא בשבת 

ם צלי אש. רב חייא בריה דרב נתן דקא עבר משו -חייב דקתני  ש הוא. אמר רבא: מאיאלאו תולדות  -בעינן, וליכא, פסח נמי 

ייב, ח -טור, ופסח שבשלו בחמי טבריא פ -מתני לה להא דרב חסדא בהדיא, אמר רב חסדא: המבשל בחמי טבריא בשבת 

  שעבר משום צלי אש. 

מהגמרא משמע שהמבשל בחמי טבריא )שמוגדרים תולדות חמה( בשבת פטור, ובפסח חייב כיוון שחייב בפסח צלי 
 אש ודבר זה לא נקרא בישול)כך הסביר רש"י( חייב. 

 מדוע לעניין שבת חשיב בישול בחמי חמה ולעניין פסח לא נחשב בישול? –ש 
בין שינוי במלאכות שבת לבין שינוי בשאל הדברים. בכל שאר שינוי קיים בכל התורה כולה אך יש שוני  –אגלי טל 

הדברים שינוי חשיב רק כאשר יש שינוי בתוצאה אך בשבת יש שינוי גם בדרך הפעולה וגם בתוצאה. בכל התורה 
כולה בהגדרת בישול חייב כאשר יש תוצאת בישול אולם בהלכות שבת מתסכלים גם על דרך עשיית הפעולה וכאשר 

תה באופן משונה לא נחייב עליה ולכן בישול בחמה חשיב שינוי. דבר זה עונה גם על השאלה מדוע בפסח הפעולה נעש
 חייב כיוון שחשיב 'בשל מבושל במים' ונאסר ולעניין שבת לא נחשב מבושל.

של דין שינוי קיים בכל התורה כולה, בישול הגדרתו היא בישול בחום האש ולכן אם אדם משנה ומב –קובץ שיעורים 
דוגמא לכך אנו רואים לגבי אכילת איסור שאסורה מדאו' אך כאשר אוכל שלא כדרך אכילתו  בחמה מותר לגמרי.

 שינוי זה מוביל לזה שמותר לאכול.
 

 דוד חשמל.
 מערכת דוד חשמל ושמש )עיין בציור הקיים בספר "שירת הים"( 

חימום שמרתיח את המים, בעצם המים החמים ישנה מערכת שמזרימה מים באופן קבוע לתוך הדוד ובתוכו יש גוף 
שבדוד הם כלי ראשון שהתחמם מחמת חשמל )ודין חשמל עצמו אפשר להגיד שהוא תולדות אור, או תולדות חמה 
אך בכל מקרה אסור(. זרימת המים נעשת באופן תמידי ולכן אפי' אם הדוד מכובה יהיה אסור להשתמש במימיו 

מתחממים, ואפי' הדוד כבוי אסור כיוון שהמים שבכלי ראשון )הדוד עצמו( משום שנכנסים מים חדשים לדוד ו
מחמממים את המים הקרים שנכנסים לתוכו מחדש. לכן שימוש בדוד חשמל נאסר בין אם הדוד מכובה בין אם הדוד 

 דלוק.
 

  –דוד שמש 
בבד שחור שיקלוט את המים עוברים דרך קולטים שעושיים מצינרות של נחושת המצאים בתוך זכוכית ומכוסים 

 חום השמש וירכז את החום. השאלה האם דוד שמש נחשב חמה עצמה, או תולדות חמה ואסור.
הסברה היא שיש פה  –מתירים שימוש במים מדוד שמש כיוון שהוא נחשב 'חמה עצמה'  –הרב קפאח, ציץ אליעזר 

רות עצמם לא מחממים את המים ואז פשוט ריכוז של חום החמה והוא זה שמחמם את המים שבצינורות אך הצינו
 אין את גזרת חכמים של 'אתי למיחלפא'. ולכן אע"פ שיכנסו מים קרים אין בישול בכלי ראשון של תולדות חמה כלל.

סובר לאסור כיוון שהצינורות עצמם חמים וודאי הצינורות גם מחממים המים וא"כ נמצא שיש פה  –מנחת יצחק 
 ה מהרשב"א עיין שם(תולדות חמה ואסור )ומביא ראי

יוון שיש פה תולדות חמה כאלה כסובר להתיר שימוש בדוד שמש ואע"פ שמדובר בתולדות חמה   -הגרש"ז אוירבעך 
כלל )כך סברו גם המאירי והמרש"ל שכל תולדות חמה שאסרו זה רק במצב שהם עלולים  שלא אתי למיחלפא

להתחלף אך אם לא יכולים להתחלף ולא דומה כלל לא אסרו רבנן(. אך בסוף ימיו חזר בו ואסר כיוון שכיום גם בדוד 
 ור.שחשיב תולדות האור ולכן יש פה וודאי אתי למיחלפא ואס –שמש יש אופציה של דוד חשמל 

 
צריך להוסיף שכל הדיון כאן הוא רק מחמת בישול וההיתר יכול להיות לדוג' לשטיפת כלים וכד'. לעניין רחיצת כל 

 .בגלל גזרת מרחצאות הגוף יש גזרת חכמים וצ"ע האם מותר בכלל לרחוץ כל גופו
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 בישול אחר בישול –סעיף ד' 

  ה, בשבת קמ

בחמין בשבת.  מדיחין אותו -כל שלא בא בחמין מערב שבת ותו בחמין בשבת. שורין או -"כל שבא בחמין מערב שבת  משנה

: אמר רב ספרא -"כגון מאי?  גמרא נין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן."חוץ מן המליח הישן )ודגים מלוחין קטנים( וקולייס האיספ

 ליה, ואוכלה לרפואה[.ין למחות מאים בחממבשלה ושורה אותה ימים רב - רש"יכגון תרנגולתא דרבי אבא." ]

לכאורה מגמרא זו נראה שאין בישול אחר בישול, אלא מה שכבר היה בחמין מותר לחממו בחמין שוב בשבת כגון 
רש"י פירש שאסור להטמין קדרות אפי' באינו מוסיף הבל  195התרנגולת של ר' אבא. אולם במקום אחר גבי הטמנה
ואיך מבשל הרי הקדרה הזאת כבר מבושלת? אלא  –מבשל" "שמא ימצא קדרתו מצטננת ויבוא להרתיחה ונמצא 

 נראה שיש מציאויות שבהם קיים בישול אחר בישול וצ"ע מתי דבר זה שייך.

 שיטות הראשונים

 יש בישול אחר בישול. –אין בישול אחר בישול. בדבר לח  –בדבר יבש  – , רש"י, סמ"קרא"ש .א

בהטמנה דיבר על קדרה שבסתמא זה דבר לח, אצלנו הגמ' מפרשת שמדובר בתרנגולתא  –דברי רש"י יוסברו כך 
 היינו דבר יבש.

יש בישול אחר בישול בלח. הביא שאסור לשפוך מים מקומקום חם לתוך תבשיל מחשש שמא הקומקום  –ר' יונה 
 ירד לחום פחות מי"ס והתבשיל יבשל את המים.

 שול בלח.אין בישול אחר בי –, ריטב"א 196רמב"ם .ב

 שול כלל פטור."המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו או דבר שאינו צריך בי" -לשון הרמב"ם 
ו בישול, ואין לחלק פסק כפשט המשנה בקמה:, כל מאכל שהתבשל כל צרכו לא שייך ב הרמב"ם, שמ"ממסביר ה

 .יבשל לחבין מאכל 

אמנם בדבריו כתב היתר ב'פאנדיש' שהוא דבר יבש וא"כ מדוע לא  –סבר דאין בישול אחר בישול בלח   – ר"ן
 חידש יותר וכתב דין לח? וצ"ל שהדרך כלל זה היה אופן ההנחה בבישול אחר בישול דווקא בפאנדיש.

היינו דבר  –בהמשך דבריו כותב להתיר להחזיר דווקא 'פאנדיש'  אין בישול אחר בישול בלח. אולם –רשב"א  .ג
היתר זה נאמר בנושא של החזרה ע"ג כירה, לדעת הרשב"א יש איסור להחזיר ע"ג כירה משום מחזי  – יבש

כמבשל אולם בפאנדיש אין גם מחזי כמבשל ולכן כתב דווקא דין זה אך באמת לשיטתו אין כלל בישול אחר 
 בישול בלח.

ל אחר בישול בלח. אולם אם הבישול אין בישו –כאשר הבישול השני יהפוך את הנוזל למצטמק ורע לו  –ר' ירוחם  .ד
 אחר בישול יהפוך את הנוזל למצטמק ויפה לו יש בישול אחר בישול בלח.

"תבשיל שנתבשל כל צרכו, יש בו משום בישול אם נצטנן. ואם לא נתבשל כל צרכו, ואפילו  –וסיעתו  פסק רא"ש שו"ע
ול, בתבשיל שיש בו מרק, והני מילי שיש בו בישול אחר בישנתבשל כמאכל בן דרוסאי, שייך בו בישול אפילו בעודו רותח; 

שנתבשל כבר, והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת. ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אין שורין  אבל דבר
כים שאינם צרי 197אותו בחמין בשבת אבל מדיחים אותו בחמין בשבת, חוץ מן המליח הישן ומן הדג שנקרא קולייס האספנין

הגה: והוא הדין כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שרייה, דאסור לשרותו בישול אלא מעט והדחתן היא גמר מלאכתן. 
 בשבת, דהוי גמר מלאכה. )הגהות מרדכי(."

 .198משו"ע משמע שאין בישול אחר בישול ביבש אך יש בישול אחר בישול בלח וכן משמע בסעיף טו'
 .ד סולדת בומדורה אפילו במקום שהיוהוא יבש שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד ה"דבר שנתבשל כל צרכו 

כתב דכל הדינים כאן שייכים גם לגבי הנחה על כירה לפני היסק שכן יש ברייתא מפורשת שאחד הביא את  –מג"א 
 ם חייבים ובעצם אין גרמא בבישול.האור ואחת את העצים שניה

  

                                                           
 עיין סימן רנז 195

נראה מהרמב"ם שהסביר משנה זו דווקא ביבש א"כ איך בהלכות משמע ממנו שאין בישול אחר בישול אפי' בלח? וצריך לומר  –בפירוש המשניות  196

הסביר את הסבר הגמרא למשנה ששנתה כגון 'תרנגולתא דר' אבא' שזה דבר יבש אך באמת לעניין הלכה אין זה דווקא בדבר שבפירוש המשניות 

 יבש. אולם יש ממפרשי הרמב"ם )פני אהרן סי טו'( שכתבו שהרמב"ם השמיט בכוונה בפירוש המשניות את לח כי לדעתו יש בישול אחר בישול בלח.
 .א"רמדבר רך ודק שבישולו מהיר, וכפי שמסיים לאו דווקא אלו, אלא כל  197

 ובסימן רנג',ב שפ הזכיר רק דעת הסוברים שיש בישול אחר בישול בלח. 198
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 פסיקת הרמ"א
הסבר הרמ"א, כיוון שבסעיף ד' נראה שמסכים עם השו"ע ומביא רק בי"א את דעת ר' ירוחם נחלקו האחרונים ב

אולם בסעיף טו' חולק במפורש על שו"ע ופוסק שלח צונן אבל לא לגמרי )היינו שעדיין חם אך פחות מי"ס( מותר 
 לחממו סמוך למדורה.

 .ח"ג( )רבינו ירוחםהגה: ויש אומרים דוקא אם מצטמק ויפה לו  -בסעיף ד'  רמ"א 
ן לומר דכל שאין נותנו על הגה: ואפילו נצטנן כבר. אבל אם הוא רותח, אפילו בדבר שיש בו מרק, מותר. ויש מקילי -ובסעיף טו' 

כמו שכתבתי גבי האש או הכירה ממש רק סמוך לו, אפילו נצטנן, מותר )המגיד פרק כ"ו(. ונהגו להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי, ו
 מן רנ"ג."לעיל סי

הסיבה שהחמיר בנצטנן לגמרי הוא כיוון שאנשים רמ"א באמת פסק שאין בישול אחר בישול בלח כלל,  – חזו"א .א
יבואו לטעות ולבשל פירות חיים לגמרי בשבת כיוון שזה נראה להם דומה כיוון שלח קר שונה בצורה קיצונית 

מדובר בדבר לח שנצטנן לגמרי וכך נראה גם הסיבה שלא העיר בסעיף ד' כיוון ששם א"כ . מאם הוא מבושל
מלשון שו"ע שכתב 'נצטנן' ולכן עקרונית רמ"א לא חולק על שו"ע כיוון שבנצטנן לגמרי באמת אסור מחמת 

 הסיבות האחרות.

"א סובר שיש בישול אחר בישול בלח הטעם להקל בדבר שלא נצטנן לגמרי הוא כיוון שהוא לא רמ –חיי אדם  .ב
מאב"ד שכן גם אותו ראוי ואפשר לאכול. וכיוון שאין בישול אחר מאב"ד לשיטת רמ"א  גרע ממאכל שמבושל

אע"פ שיש בישול אחר בישול בלח כאן הקלו. אלא שבמצב שנצטנן לגמרי מחמיר רמ"א כיוון שחשיב לא ראוי 
, ובסעיף לאכלו כמו אוכל שפחות ממאב"ד. א"כ בסעיף ד' דיבר על מאכל שנצטנן לגמרי ולכן לא חלק על שו"ע

 טו' התיר במאכל שלא נצטנן לגמרי דומיא דמאב"ד.

 הסבר סברת ר' ירוחם
 הדין: אם מצטמק ויפה לו יש בישול אחר בישול בלח, אם מצטמק ורע לו אין בישול אחר בישול בלח.

 צריך עיון מה שייך אם התבשיל מצטמק ורע לו לעניין בישול?

שלבים בשלב  2מצמטק ורע לו אתה מקלקל את התבשיל, בעצם יש פה הגדרת בישול היא תיקון הדבר ע"י חימום של 
 הראשון אתה עוד לא מבשל וברגע שהאדם מגיע לחום יד סולדת כבר הוא מתחיל להצטמק ורע לו.

 )לעניין הסבר בישול אחר בישול בלח(הגדרת תבשיל לח 

 לשונות שונים. 2וכתב ב הובא בב"י פעמיים. בסימן רנד' ובסימן רנז' לגבי תבשיל לח. –ר' ירוחם 

 היינו שאם יש רוב יבש עדיין נקרא יבש.  –רוטב'  שרובו'כל דבר  .1

 היינו שאפי' במיעוט רוטב נקרא כבר תבשיל לח. –רוטב'  שיש בו'כל דבר  .2
 יש שפסקו מכאן להחמיר ולא להתיר בישול בדבר יבש שיש בו רוטב כלל.

. ושמעתי גם מפי הרב יצחק יוסף שהגיע 199רוטב בשביל שיקרא לחכתב דלהלכה הדין הוא כל שרובו  –הרב עובדיה 
 להדפסה ראשונה של הב"י ושם לא היה שוני בלשונות וכולם נכתבו והועתקו מר' ירוחם בלשון 'כל שרובו רוטב'. 

 מחזי כמבשל בכלי שני
ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אין שורין אותו בחמין בשבת אבל מדיחים אותו בחמין בשבת, חוץ  – שו"ע

 שאינם צריכים בישול אלא מעט והדחתן היא גמר מלאכתן. 200מן המליח הישן ומן הדג שנקרא קולייס האספנין
ולייס האיספנין. צ"ע בפסיקת השו"ע שו"ע פסק שדבר שלא נשרה בחמין כלל בער"ש מותר ל'הדיחו בחמין' חוץ מק

 כאן ובהסבר הגמרא שם. א. מהי הדחה ב. מהם חמים? )כלי ראשון או כלי שני(

לשיטתו עירוי מכלי ראשון הוא ככלי שני לכן מסביר את ההדחה בחמין שמותרת היינו הדחת הדברים  –רשב"ם  .א
 מכלי ראשון מותרת חוץ מקלייס האספנין.

הביא בשם ר' תם שעירוי מכלי ראשון הוא ככלי ראשון א"כ חייב להבין שהדחת הקולייס במים היינו  -תוס' .ב
שהרי אנחנו יודעים שאפשר אפי' לשרות בכלי שני א"כ מדוע המשנה שנתה לשון 'מדיחין'?  –בכלי שני. וקשה 

 תירוצים. 2ומתרץ 

 ה.יש איסור 'מחזי כמבשל' בשרייה בכלי שני ולכן התירו רק הדח .1

באמת מותר לשאות אף בכלי שני אלא המשנה שנתה לשון 'מדיחין' בשביל לחדש לי את הדין שאסור להדיח  .2
 קולייס האספנין מכלי שני כי הוא קלי הבישול.

                                                           
 יש פה כמה ספקות בדין. 199

 .א"רמלאו דווקא אלו, אלא כל דבר רך ודק שבישולו מהיר, וכפי שמסיים  200
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אך לא ברור מה יהיה גבי שרייה )כלומר  –פסק שעירוי כלי ראשון הרי הוא ככלי ראשו כלומר כתוס'  שו"עבסעיף י' 
 כאיזה תירוץ של תוס' פוסקים(.

 (1. )כתירוץ ואסור לשרות בכלי שני משום מחזי כמבשלהיא שמותר להדיח מכלי שני  כאן שו"עכוונת  – מג"א
כזה  הביא עימו הרבה אחרונים )מהר"י פראגי ועוד( ששו"ע פוסק כתירוץ השני של תוס' שאין דבר –הרב עובדיה 

 (2מחזי כמבשל בכלי שני ולכן מותר לשרות בכלי שני. )כתירוץ 

 

 בישול אחר אפייה ואפייה אחר בישול –סעיף ה' 

 , אסחים מאפ

 חייב. בשלמא -דתניא: בשלו ואחר כך צלאו, או שצלאו ואחר כך בשלו מבעי ליה לכ -ורבנן האי בשל מבושל מאי עבדי להו? 

רבי  -: הא מני אמר רב כהנא -י אש הוא, אמאי? בשליה, אלא צלאו ואחר כך בשלו הא צלדהא  -בשלו ואחר כך צלאו חייב 

יוסי היא, דתניא: יוצאין ברקיק השרוי, ובמבושל שלא נימוח, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר: יוצאין ברקיק השרוי, אבל לא 

 רש"י כל מקום."מ -כא דאמר קרא ובשל מבושל במבושל, אף על פי שלא נימוח. עולא אמר: אפילו תימא רבי מאיר, שאני ה

 )ד"ה אבל לא במבושל( "דלאו לחם קרינא ביה, ואף על פי שכבר נאפה בתנור הואיל וחזר ובישלו ביטלו מתורת לחם."

  , בברכות לח

מנו עולא, "דרש רב נחמן משום רבינו, ומנו שמואל שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה וחברינו היורדים מארץ ישראל, ו

משמיה דרבי יוחנן אמר שלקות מברכין עליהן שהכל נהיה בדברו, ואני אומר: במחלוקת שנויה. דתניא יוצאין ברקיק השרוי 

ולא היא,  לא במבושל, אף על פי שלא נמוח.  ובמבושל שלא נמוח, דברי רבי מאיר, ורבי יוסי אומר יוצאים ברקיק השרוי, אבל

יהן בורא פרי האדמה, ועד כאן לא קאמר רבי יוסי התם אלא משום דבעינן טעם מצה וליכא, דכולי עלמא שלקות מברכין על

 אבל הכא אפילו רבי יוסי מודה."

 בגמרות אלו מובאים הדיונים שבסעיף זה האם יש בישול אחר אפייה וכן אפייה אחר בישול.
הלכה נפסקה במסכת  )לדעת רב כהנא.(מח' בין ר' יוסי לר"מ גבי אכילת מצה האם יוצאים במצה מבושלת  –פסחים 

 עירובין כר' יוסי.
מנסה לתלות זאת במחלוקת  גמראנחלקו האמוראים האם שלקות מברך עליהם 'שהכל' או 'אדמה', ה–ברכות 

 גמראתנאים, ודעת האומר 'שהכל' היא כדעת רבי יוסי שלבישול יש משמעות ומבטל את שם המאכל ממה שהיה. ה
, דוחה ואומרת שאין לדמות בין דברי רבי יוסי לסוגיין, משום שר"י מיירי דווקא לעניין מצה דבעינן טעם מצה וליכא

 . אך להסיק מדברי ר"י לשאר העניינים
 

 שיטות הראשונים

יש בישול אחר צלייה ואפייה וכן אפייה וצלייה אחר בישול. ומביא ראייה לכך מהגמרא שלנו ומדעת ר'  –יראים  .א
שהבישול פועל פעולה חדשה בתבשיל ומשפר את יוסי שאדם שבישל את הפסח חייב ואפי' אחרי שצלאו כיוון 

שמעותי שאסור שגם צלייה אחר בישול או אפייה אחר בישול נחשבת משהו מ –. והביא מסברא התבשיל
 . 201בשבת

 שלדעתו מבשל בחום של י"ס )כדמסיק בסעיף ט'(. אף בכלי שניכתב להחמיר את החומרא הזאת 

טעם מצה,  סובר שאין בישול אחר אפייה. כל מה שאמר ר' יוסי במסכת פסחים הוא כיוון שצריך -ראבי"ה  .ב
וליכא, אך גם לשיטת ר' יוסי ברור וכאשר מבשל הוא מוריד את הטעם של המצה ובליל פסח טעם מצה בעינן 

כדמוכח במסכת ברכות שם רואים שבישול של ירק לא שינה את ברכתו משמע  שאין בישול אחר אפייה בשבת
ומסיק מדברי הגמרא כאן שהבישול מבטל רק את הטעם הקודם שקיים אך לא מוסיף ומשביח משהו ולכן פשוט 

 .שאין בישול אחר אפייה
 ראבי"ה היא קושייה חזקה.כתב שקושיית ה –ב"י  

 תירוץ לשיטת היראים על שאלת ראבי"ה
שבישול מוסיף עוד מימד של חשיבות בתשיל אך לא מבטלו  –כוונת הגמרא בפסחים היא  – , אגלי טלהזקן ר"י

שאם מבשל מצה היא  וכך הסביר , כלומר אין פה ביטול של שלב הצלייה אלא הוספת בישול וגם היא אסורה.לגמרי

                                                           
שם יש דין על מצה שבישלו אותה ואח"כ שוב אפו אותה ורואים שאם אפו אותה שוב מותר לאכול והביא ראיה ממסכת יבמות )דף מ, א(  201

אותה בפסח ונקראת מצה ש'טעם מצה בעינן' בה. ולכן אתה רואה מכאן שגם פעולה של אפייה לאחר בישול היא משמעותית. לכן לכל צד 
ל שיכובחום יד סולדת ה לגמרי! )ולדעת היראים יש להחמיר אפי' בכלי שני בין בישול אחר צלייה/אפייה ובין אפייה/צלייה אחר בישול אסור

 (וזה לשיטתו שתמיד כלי שני יד סולדת מבשל. להתבשל
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ולכן טעם מצה בעינן וליכא. וזה מסתדר גם עם מסכת ברכות. יוצא שיש גם שינוי טעם וגם  למצה עשירההופכת 
 בישול.

לשיטת היראים יש בישול אחר אפייה וצלייה ומהטעם שמובא במסכת ברכות שבישול מצריך שינוי  –תוס', סמ"ג 
כיוון שלא נשנה טעמו בבישול  –, בירק אין בישול יש שינוי טעם וזה עצמו הוא הבישול שאחר האפייה –טעם. במצה 

 )ואולי אף השתבח( ולכן נשארת ברכתו בורא פרי האדמה.
 

 שיטת היראים באפייה אחר אפייה וצלייה אחר צלייה
נחלקו הראשונים בשיטת היראים האם אוסר רק בישול אחר צלייה/אפייה, או גם אפייה אחר אפייה וצלייה אחר 

 צלייה.
הביא שיש שאמרו שגם צלייה אחר צלייה אסור, ופסק שמותר והאיסור היחיד זה בישול אחר צלייה/אפייה.  –ר' פרץ 

 מכאן נראה שלחם מותר לעשותו צנימים על הפלטה בשבת.  )ס"ק מא'(משנ"ב פוכ
 אולם בשש"כ אסר לעשות צנימים מטעם מכה בפטיש.

 

 שיטת היראים בבישול כלי שני
ום של יד סולדת מבשל, בגמרא מוכח שיש דברים שמתבשלים בכלי ראשון )כגון תבלין( היראים סובר שכלי שני בח

ויש כאלה שמתבשלים בכלי שני )כגון האילפס והקדרה( משמע שהכל תלוי בדבר המתבשל באיזה כלי יתבשל, וכיוון 
ו חום יד סולדת. שאין אנו בקיאים מהם דברים המתבשלים בכלי שני יש להחמיר בכל דבר שישים בכלי שני שיש ב

 )דין זה יפורט בהרחבה בסעיף ט'(

 כמי פסק שו"ע?
סור ליתן פת אפילו בכלי "יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה, אם בשלו אחר כך במשקה יש בו משום בישול, וא – שו"ע

  ''שני שהיד סולדת בו, ויש מתירין.
ו בכלי שני כל ראשון; ונהגו ליזהר לכתחלה שלא ליתן פת אפילהגה: בכלי שני; ויש מקילין אפילו בכלי  - פסק כיראים רמ"א

 "זמן שהיד סולדת בו.
שו"ע הביא בסתם את דברי היראים וכתב בי"א "ויש מתירין" והכלל הוא שהלכה כי"א בתרא אולם מה התכוון 

 במילים הללו נחלקו האחרונים.

הבין ששו"ע פוסק שיש בישול אחר אפייה/צלייה, אלא שחולק על דעת היראים שיש בישול בכלי  – )ס"ק ו'(מג"א  .א
שני שחם י"ס שבמפורש פסק שאין בישול בכלי שני ולכן כתב ויש מתירין באופן של כלי שני. אך גם הוא יודה 

 בכלי ראשון שיש בישול אחר אפייה/צלייה.

ה" משמע שהבין ששו"ע פסק שמותר לגמרי בישול אחר הביא במקורותיו "וכ"כ ראבי" –באר הגולה  .ב
 אפייה/צלייה.

פסק כמג"א שיש בישול אחר אפייה/צלייה וכן להפך אפייה וצלייה אחר בישול. אך אין צלייה אחר  – )ס"ק ה'(ב משנ"
 צלייה או אפייה אחר אפייה וזה לכו"ע כי זה לא עושה שינוי משמעותי בתבשיל.

 בישול אחר אפייה.פסק שאין  –הרב עובדיה 

 .של דבר שנצלה צלייה אחר בישול
 נחלקו האחרונים האם מותר לשים תבשיל שנצלה ואח"כ התבשל סמוך לאש )באופן שיצלה בלי מים(.

לפי התירוץ של שיטת היראים לשיטת ר"י הזקן בישול אחר צלייה היינו שמוסיף עוד טעם טוב לאוכל.  –פרמ"ג  .א
מכו לאש שהרי כבר נצלה ואין פה דין של בישול אחר צלייה שכן רק מוסיף בו הסיק מכאן שיהיה מותר לו לסו

 טעם בבישול.

שכן הפעולה אף להסבר של ר"י הזקן אין להתיר  –אסור לשים אותו סמוך לאש  – )ד"ה יש מי שאומר(באה"ל  .ב
)וכאן הפעולה הראשונית הייתה בישול ויש בישול אחר צלייה(  הראשונית היא העיקרית כדמוכח במסכת פסחים

 .אך אם צלה ואח"כ בישל מודה שאפשר לצלותו שוב

 פרטים נוספים
 ם נתן דבר מאכל אפוי או צלוי בכלי ראשון, אין לאסור בדיעבד וסומכים על ראבי"ה.א – משנ"ב
קערה נחשב כעת כלי שלישי, וכתב הפמ"ג ם נטל את המרק באמצעות מצקת, יש להקל ולומר שהמרק בא – משנ"ב

 בכל עניין, וכן משמע שס"ל למ"ב. להחמיר  חיי אדםשיש להקל בכלי שלישי. ברם, אם היד נכוית במאכל, כתב ה
בעניין שקדי מרק שמצויים היום, צריך לדעת שבד"כ הם מטוגנים בשמן עמוק ודינם כמבושלים ולכן אין  – שש"כ

 ם בכלי ראשון, שהרי אין בישול אחר בישול לכו"ע במאכל יבש.כלל להחמיר ומותר לתת אות
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 סעיף ו'
 .תמצית הדבריםעיין בסימן רנח' שם מובא דין זה הן מחמת הטמנה והן מחמת בישול נביא כאן רק את 

יצטנן, "כלי שיש בו דבר חם שהיד סולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדירה הטמונה כדי שישמור חומו ולא  – שו"ע
. אבל אין מניחין כלי שיש בו דבר שאינו חם כל כך על גבי קדירה 202ויכול לטוח פיו בבצק אם יש לו בצק שנלוש מאתמול

 מם מחומה עד שתהא היד סולדת בו."שהיא חמה כל כך שהעליון יכול להתח
כל נוזלי, שהרי סק ע"פ הגמרות הנ"ל, מותר לשמור חום של מאכל אך אסור לחממו, ופשוט שמדובר כאן במאפ

ויש לדעת שבסיפא של הסעיף, אין להניח את התבשיל אף אם בדעתו להניחו ק אין בישול אחר בישול.במאכל מוצ
 .משנ"בשם זמן מועט בלבד, הואיל ויכול להגיע ליס"ב, חיישינן שמא ישכח את הקדרה באותו מקום, 

 רמת חום המאכל
 ור משום בישול.אך אם הצטנן מעט אס הניחו ע"ג קדירה,רק אם חם יס"ב מותר ל – שו"ע
 לא הצטנן לגמרי מותר לחממו.שכל  –)לקמן סעיף טו(  רמ"א

 מאכל שלא התבשל כ"צ
כיוון שהנחה ע"ג קדירה אינה יכולה לבשל אלא לשמר את חום התבשיל  בתבשיל שלא התבשל כ"צ. מותר – ט"ז

 בלבד. 
 תווסף בישול בתבשיל.יש לחוש שמא ע"י החום י כי בושל כ"צ מותר להניחו ע"ג קדירהרק תבשיל המ – משנ"ב

 הפסקת קדרה בתבשיל – ח' –סעיף ז' 
 גם סעיפים אלו כבר הוזכרו בסיכום לעניין דיני החזרה )בסימן רנג'( ונביא שוב את הדינים בנוגע אלינו בקצרה.

 שעל האש. קדרה/שיטות גבי הנחת תבשיל ע"ג מיחם 2הביא – ר' ירוחם
 "צ(.כבתבשיל מבושל ). וכמחמם כנגד המדורה מכיוון שיש קדרה המפסקת יש היכר שאינו מבשל –שיטה א 
יני אלא רק בד ,שאסור להניח עליה לכתחילה ולכן אסורודינה   רו"קי קדרה המפסקת הוי כמו כירה גע" –שיטה ב 

 .)עודן בידו ורותחת וכו'( חזרהה
תחתון על האש שרי. ויש דבר חם על גבי קדירה הטמונה, אפילו כלי ה "יש מפרשים דהא דשרי להניח כלי שיש בו – שו"ע

 מפרשים שאם כלי התחתון על האש, לעולם אסור."
 השיטות ולא פסק. אולם סעיף ח' כתב פסיקה וצריך לראות האם זה שייך גם לסעיף ז'. 2כאן שו"ע הביא רק את 

נגד המדורה וכל דבר שמותר אש, יש אומרים שדינו כמניחו כ"להניח דבר קר שנתבשל כל צרכו על גבי מיחם שעל ה – שו"ע
י האש. ויש אומרים דהוי כמניח להניחו כנגד המדורה במקום שהיד סולדת בו, כגון שיבש, מותר להניחו על גבי מיחם שעל גב

ור חומו; ותנו שם לשמנעל גבי כירה לכתחלה ואסור אפילו אם נתבשל כל צרכו ואפילו אם מצטמק ורע לו ואפילו אם 
 כל."פה לו, אסור לדברי הוראשון נראה עיקר. ומכל מקום אם הוא תבשיל שיש בו רוטב ומצטמק וי

 היינו שהקדרה המפסקת עושה היכר ולכן מותר להניח עליה לכתחילה בחום י"ס. –כאן שו"ע פסק כשיטה א' 
 

 סתירה בדברי שו"ע והסבר שיטתו
, בתנאי שיתקיימו תנאי החזרהפסק שאדם שקדירתו מקדיחה יכול לשים קדרה מתחת אליה  –בסעיף ג' בסימן רנג' 

היינו שאסור בנתינה לכתחילה. וא"כ יש סתירה שהרי בסעיף שלנו פסק שהקדרה היא היכר ולכן לא צריך תנאי 
 החזרה, ובסעיף ג' פסק שהיא רק עושה גרו"ק וצריך תנאי החזרה?

 
כיוון שיש בישול אחר בישול בלח.  –י בסוג התבשיל. בתבשיל לח שו"ע מצריך דיני החזרה הכל תלו – )ס"ק כו'( מג"א

 ובתבשיל יבש מותר לשים אפי' בלי תנאי החזרה כיוון שאין בישול אחר בישול בלח. הסבר הסעיפים יוצא כך:
ני החזרה בקדרה לחה שו"ע לא פסק שם כיוון שמדובר בדבר לח וסמך על מה שכתב בסעיף ג' שהצריך די –סעיף ז' 

 שיש בישול אחר בישול בלח.
לח  כלומר דבר קר זה לא תבשיל –כתב 'להניח דבר קר' פסק כדעה הראשונה שמותר נתינה לכתחילה ש –סעיף ח' 

  בדבר יבש לא צריך תנאי החזרה אלא רק היכר כדי שלא יהיה מחזי כמבשל או חשש חיתוי.בקדרה אלא צלי, ו
שלדעת שו"ע סיר ע"ג סיר וכן ע"ג מיחם הווי כנתינה כנגד המדורה שמותרת בדבר יבש גם כתב שפשוט  –גר"א 

 ואסורה בלח.
  

                                                           
 .ב"משנומדובר בבצק שאינו מוקצה, כגון שצריך לו למאכל תרנגולותיו,  202
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 וכלי שני בישול בכלי ראשון –סעיף ט' 
 

 כלי ראשון

 ב- , אשבת מב

 סבר גמרא הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי.א יתן לתוכן תבלין, אבל נותן ל -האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין  משנה"

שני לא בשלה. אמר ליה אביי, תני רבי חייא: מלח אינה  בשלה, ובכלי -רב יוסף למימר: מלח הרי הוא כתבלין, דבכלי ראשון 

ואיכא דאמרי, סבר  ריכא מילחא בישולא כבשרא דתורא. כתבלין, דבכלי שני נמי בשלה. ופליגא דרב נחמן, דאמר רב נחמן: צ

ני לא בשלה. אמר ליה אביי, תני רבי חייא: מלח אינה שבשלה, בכלי  -דבכלי ראשון רב יוסף למימר: מלח הרי הוא כתבלין, 

 כתבלין, דבכלי ראשון נמי לא בשלה. והיינו דאמר רב נחמן: צריכא מילחא בישולא כבישרא דתורא."

אש משמע שכלי ראשון שאינו על ה –בגמרא מובא שאילפס וקדרה שהעבירן מהאש מרותחין לא ייתן לתוכם תבלין 
טעם החילוק מבשל. וכך הסביר רש"י דין זה. בסוגיה זו צריך לברר כמה דברים. א. איזה סוג כלי ראשון מבשל. ב. 

 כמו מי פוסקים. –ג. דין מלח בין כלי ראשון לשני 

 ?מדאורייתא איזה כלי ראשון מבשל
 ותה מהאש ועדיין מבשלתמבשל, ומוכח שמדובר בקדרה שהעבירו א שירד מהאשמהגמרא אצלנו משמע שכלי ראשון 
 וזה תולדות האור שחייבים עליהם.

מהו לערות מן הקילוח. א"ר חנניה בריה דר' הלל מחלוקת רבי יונה ור' יוסי. " אולם בירושלמי )פרק ג' הלכה ה'( נאמר כך:

של. א"ל כיי רבי יצחק בר גופתא בעא קומי רבי מנא עשה כן בשבת חייב משום מבשל. עשה כן בבשר וחלב חייב משום מב

 וכא איזהו תבשיל ברור כל שהאור מהלך תחתיוואי זהו חלוט ברור כל שהאור מהלך תחתיו. דמר ר' זעירא 

רק דבר שנמצא על ? מדאורייתא מהירושלמי משמע שפסקו להלכה שאיזהו חלוט ברור? כלומר מה נקרא מבושל
 .אלא יהיה אסור רק מדרבנן מכאן נראה שכלי ראשון שלא על האש לא מבשל האש.

 

מבין שאין מחלוקת בין הירושלמי לבבלי. הגמרא בירושלמי מדבר על "איזהו  – 203יד תלמיד הרמב"ןדוד בנס ר' .א
בכלי  –כלי ראשון כלומר כל דבר שנמצא על האש אפי' ממש קשה לבשל אותו אסור ונקרא בישול.  ברור"חלוט 

אם יתבשל אסור ואם לא יתבשל מותר. דבר זה  –לבדוק מציאותית ראשון שאינו נמצא על האש זה תלוי וצריך 
גם מוכח בגמרא ש"בשרא דתורא" לא מתבשל אפי' בכלי ראשון שאינו על האש. לכן כלי ראשון עקרונית לא 

 מבשל אלא כאשר מדובר בדברים קלים לבישול.

 שכלי ראשון שאינו על האש מבשל. הבין שיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי והלכה כמה שכתוב בבלי – , תוס'ר"ן .ב

היינו עבר על איסור דאורייתא ונראה.  –כתב שאדם שמגלגל ביצה לייד מחים חייב  –בפרק ט' הלכה ב'  –רמב"ם  .ג
 היינו שזה אסור רק מדרבנן. –כתב שאדם 'לא יתן תבלין' לכלי ראשון 'ואסור'  –ובפרק כב' 

אלא רק בדברים  –שעקרונית כלי ראשון לא מבשל מדאורייתא  –יד נראה להסביר אותו כמו ר' דוד בנסובאמת 
 ן.קלי הבישול מאוד כמו ביצה. ובסתמא אסור רק מדרבנ

 וסיעתו שיש בישול בכלי ראשון אפי' שהוא לא על האש מדאורייתא. ו תוס'פסקוהטור ש שו"ענראה מ
 דבר זה מוכח לענ"ד מפסיקת שו"ע שכלי ראשון היינו כל שהיד סולדת בו.

 

 כלי שני
 

 טעם החילוק בין כלי ראשון לכלי שני 

דפנות כלי ראשון חמות מחמת שהיו על האש ומחזיקות את החום הרבה זמן, אולם בכלי שני הדפנות  –תוספות  .א
 היו קרות ולכן לא מחזיקות החום הרבה זמן ומקררות את המים עצמם גם.

  מציאותית כלי שני אינו מבשל שחומו יורד. –רשב"א  .ב

 מצקתדין 
מצקת דינה ככלי ראשון כיוון שדפנותיה נכנסות לתוך הכלי ראשון ומשם מקבלות את חומם. ובפרט  – )ס"ק יט'(ט"ז 

 אם משהה אותה בתוך הכלי. וכ"פ שש"כ.
 

                                                           
 וכאן ר' דוד תלמידו מסביר אותו.הרמב"ן עצמו שלמד ממנו נמצא במסכת ע"ז ואינו ברור כל כך כיצד להבין אותו  203
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 דין מלח

 , בשבת מב

תני רבי חייא: מלח שלה, ובכלי שני לא בשלה. אמר ליה אביי, ב -סבר רב יוסף למימר: מלח הרי הוא כתבלין, דבכלי ראשון " 

ואיכא דאמרי, ריכא מילחא בישולא כבשרא דתורא. אינה כתבלין, דבכלי שני נמי בשלה. ופליגא דרב נחמן, דאמר רב נחמן: צ

ני לא בשלה. אמר ליה אביי, תני רבי חייא: מלח שבשלה, בכלי  -סבר רב יוסף למימר: מלח הרי הוא כתבלין, דבכלי ראשון 

 אשון נמי לא בשלה. והיינו דאמר רב נחמן: צריכא מילחא בישולא כבישרא דתורא."אינה כתבלין, דבכלי ר

לומר לקולא שאפשר לתת תבלין אפי' בכלי ראשון חוץ מדבר שיש בו כ –שר' יהודה ארישא קאי  -הגמרא פשטה  
 חומץ.

 לישנות בדברי רב יוסף. 2יש 

 בכלי שני לא.בכלי ראשון מתבשל  –מלח הרי הוא כתבלין  –רב יוסף  – ל"ק .1
 ובכלי שני גם מתבשל.–מלח לא כתבלין  –ר' חייא  –אביי 

 ואפי' בכלי ראשון לא בשל אלא רק על האש. –מלח צריך בישול כבשרא דתורא  –רב נחמן 

 בכלי ראשון מתבשל בכלי שני לא. –מלח הרי הוא כתבלין  –רב יוסף  – ל"ב .2
 ' בכלי ראשון לא בשל אלא רק על האש.מלח אינו כתבלין ואפי –ר' חייא  –אביי, רב נחמן 

 
 נחלקו הראשונים, כיצד פוסקים הלכה בדין מלח, ומכאן גם השלכות גבי כלי שני.

 כלומר שמלח לא מתבשל אפי' בכלי ראשון. –פוסקים את הלשנא בתרא וכרב נחמן  –רי"ף, רמב"ם, רא"ש  .א

המחמיר כלישנא קמא כלומר שלא לתת תבלין כתבו שמעיקר הדין פוסקים כלשנא בתרא, אך  –תוס', מרדכי  .ב
  בכלי ראשון )כרב יוסף( תע"ב.

 

 דין עירוי –סעיף י' 

 פסחים עה, ב

 "חם לתוך צונן וצונן לחם. רב אמר עילאה גבר, ושמואל אמר תתאה גבר"

 כיוון שמותר חם לצונן. –מפשט הגמרא משמע שדעת שמואל הוא שעירוי כלי ראשון אינו מבשל 

 בזבחים צה, 

 "וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו מניין? תלמוד לומר אשר יבושל בו יישבר"

 מפשט הגמרא משמע שעירוי מכלי ראשון מבשל ושוברים כלי חרס שעירו אליו.

 ירושלמי פ"ה , ה"ג

לי ראשון הוא. חיילה דר' יונה מן הדא. אחד "מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה. ר' יונה אמר אסור ועירוי ככ

שבישל בו אחד שעירה לתוכו רותח. א"ר יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין אינן מתבשלין. התיב רבי יוסי בי רבי בון והתני אף 

 .. איזהו חלוט ברור כל שהאור מהלך תחתיו"אית לך למימר כלי נחושת בולע?! בכלי נחושת כן.

 מה שהאור תחתיו מבשל אבל עירוי לא. משמע למסקנת הגמ' שרק

 , אמב שבת

 הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי."האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין, אבל נותן "

דווקא לתת תבלין בתוך ש -משמע שעירוי כלי ראשון מבשל מהרישא  אופציות לדייק במשנה. 2הביא שיש  – תוספות
קתני שמותר לתת משמע שעירוי כלי ראשון אסור סיפא מההאילפס אסור, אך לערות על התבלין מהאלפס מותר. 

בכלי שני משמע שאסור  לתוך הקערה שהיא כלי שני, ומכך שהמשנה לא חידשה שאף מותר לערות על תבלין שנמצא
 ק מהסיפא אין ללמוד מהמשנה דין עירוי.כיוון שהדיוק מהרישא סותר את הדיו .לערות מכ"ר

 
 נחלקו הראשונים, מה דין עירוי להלכה?

  עירוי מכלי ראשון, דינו ככלי שני. –רשב"ם  .א

 .עירוי מכלי ראשון, דינו ככלי ראשון  - יר" .ב

 . עירוי מכלי ראשון אינו ככלי ראשון ואינו ככלי שני, הבעיה שהוא מבשל 'כדי קליפה'  -ר"ת  .ג
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 ראשון = כלי שניעירוי מכלי  
 דעת רשב"ם

 עירוי מכלי ראשון = כלי ראשון
 דעת ר"ת

הלכה כשמואל שעירוי  –כפשט הגמרא  פסחים, עה, ב
 ככלי שני.

מחלוקת רב ושמואל עוסקת במצב שנפסק 
הקילוח, אך אם הקילוח לא נפסק עירוי ככלי 

 ראשון גם לדעת שמואל.

שעירוי זהו דין מיוחד בכלי חרס  .א זבחים, צה, ב
 אצלו ככלי ראשון.

מדובר על בליעת הכלי חרס ולא על  .ב
 בישול.

הגמרא הבינה שעירוי מכלי  –כפשט הגמרא 
 ראשון הוא כמו בישול.

"איזהו חלוט ברור כל שהאור מהלך  ירושלמי
 תחתיו" משמע שעירוי הוא ככלי שני.

כיוון שר' יוסי שתק על קושיית הגמרא 
בעירוי ע"ג משמע שקיבל והסכים שיש בישול 

 תבלין.

 בקערה ולערות עליהן מכלי ראשון.""אסור ליתן תבלין   – שו"ע
 משמע שפסק שאסור עירוי מכלי ראשון אך לא הסביר מאיזה סיבה מטעם ר"ת או הר"י.

  כתב ששו"ע פסק כר"ת, והוכיח את שיטתו משו"ע ביו"ד. – (ס"ק עט)משנ"ב 
 מה שאסור עירוי מכלי ראשון היינו רק לחומרא לעניין בישול שבת אך לגבי הגעלת כלים לא מכשירים – '()ס"ק טז ט"ז

 כלי שצריך הגעלה בכלי ראשון על ידי עירוי מכלי ראשון.

 

 סוגיית אמבטי ועירוב מים –סעיף יא', יב' 

 , אשבת מא

"מאי  גמראכו, או לתוך הכוס כדי להפשירן הוא לתותן לתוכו צונן בשביל שיחמו; אבל נותן לא י -"המיחם שפינהו  משנה

ו מים מועטין בשביל שיחומו, אבל נותן לתוכו לא יתן לתוכ -קאמר... אמר אביי, הכי קאמר: המיחם שפינהו ויש בו מים חמין 

דאמר: דבר  א,א יתן לתוכו מים כל עיקר, מפני שמצרף. ורבי יהודה היל -מים מרובים כדי להפשירן. ומיחם שפינה ממנו מים 

ל אמר: אפילו לצרף נמי מותר. לצרף לכתחילה אסור. ושמוא -אמר רב: לא שנו אלא להפשיר, אבל לצרף אסור.  -שאין מתכוין 

ל אמר: אפילו אסור. ושמוא -מי שרי? אלא, אי איתמר הכי איתמר, אמר רב: לא שנו אלא שיעור להפשיר, אבל שיעור לצרף 

 שיעור לצרף מותר"

גבי מיחם שמותר לתת לתוכו כמויות מים שיגרמו להפשרה אך לא לרתיחה. ובגמרא נחלקו האמוראים א הוב במשנה
 כיצד להסביר משנה זו.

היינו מחם שפינה ממנו מים לא ייתן לתוכו מים צוננים כיוון שהוא מצרף את הכלי. אבל  –מחם שפינהו  –רב אדא 
  גם לשים מים צוננים למיחם. , אפשרי204לר' שמעון שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר

פינה אותו מהאש. לא ייתן לתוכו מעט מים צוננים כיוון שמבשל, אך מותר לתת היינו מחם ש -מחם שפינה   –אביי 
הרבה מים לתוכו כיוון שזה ייצור רק הפשרה של המים. אך מיחם שפינה ממנו מים אסור משום מצרף וכר' יהודה 

 שאוסר בדבר שאינו מתכוון.

 ,א מבשבת 

"תנו רבנן: נותן אדם חמין לתוך הצונן, ולא הצונן לתוך החמין, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים: בין חמין לתוך הצונן, ובין 

מין לתוך הצונן. ולא צונן לתוך החמין. ורבי שמעון בן ח -אמבטי בכוס, אבל ב -צונן לתוך החמין מותר. במה דברים אמורים 

מן: הלכה כרבי שמעון בן מנסיא. סבר רב יוסף למימר: ספל הרי הוא כאמבטי. אמר ליה אביי, תני רבי מנסיא אוסר. אמר רב נח

חייא: ספל אינו כאמבטי. ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא דספל הרי הוא כאמבטי, ואמר רב נחמן: הלכה כרבי שמעון בן מנסיא, 

? ארישא קאי: ובית הלל מתירין בין חמין לתוך צונן, ובין בי שמעון אסיפא קאימי סברת ר -אלא בשבת רחיצה בחמין ליכא? 

הכי קאמר:  -עון בן מנסיא דאמר כבית שמאי! לימא רבי שמ -צונן לתוך החמין, ורבי שמעון בן מנסיא אוסר צונן לתוך חמין. 

נא, מדתני רבי חייא: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. אמר רב הונא בריה דרב יהושע: חזינא ליה לרבא דלא קפיד אמ

 נותן אדם קיתון של מים לתוך ספל של מים, בין חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך חמין."

                                                           
ולכאורה אם זה פסיק רישא שיהיה מצרף אז גם ר"ש יאסור והסבירו התוס' שזה לא פסיק רישא שהכלי יצורף מחמת המים שגורמים לחימום הכלי  204

 בצורה יחסית נמוכה.
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 סדר הגמרא הוא כך.

 צונן לחמין אסור, חם לצונן מותר. –דעת ב"ש  –רישא  .1

 צונן לחמין מותר, חם לצונן מותר. –דעת ב"ה  –סיפא  .2

 הלכה כר"ש ובגמרא נחלקו על מה הולכים דברי ר"ש? –אוסר. רב נחמן  –ר"ש  .3

 אסור, חם לצונן אסור. –( דברי ב"ש ולכן צונן לחמין 1דברי ר"ש מוסבים על הרישא ) –סבר רב יוסף למימר  .א

 אסור, חם לצונן מותר. –( דברי ב"ה ולכן צונן לחם 2דברי ר"ש מוסבים על הסיפא ) –מסקנת הגמרא  .ב

 "ה בסיפא, ללא דברי ר"ש.רבא נהג כדברי ב –סיפור  .4
 

 טבלה המסבירה דברי אלו.
 

 צונן לחם חם לצונן 

 אסור מותר רישא –ב"ש 

 מותר     מותר סיפא –ב"ה 

 אסור     אסור )מוסב על ב"ש( לפי רב יוסף –ר"ש 

 אסור מותר )מוסב על ב"ה(ר"ש לפי המסקנה 

 מותר מותר רבא -סיפור 

 פסיקת הראשונים 
 עקריות. בשלוש שאלותהראשונים דנו 

 האם אמבטי הוא כלי ראשון או שני? .1

 האם ר"ש נפסק להלכה, וא"כ כאיזה שיטה בדעת ר"ש? .2

 אם הלכה בכלל כר"ש או כב"ה בסיפא?ה .3
 

( ואין הלכה כמותו אלא הלכה כב"ה 2(, למסקנה ר"ש מוסב על דברי ב"ש)1אמבטי הוא כלי ראשון ) –רי"ף, ר"ן  .א
  (.3רבא )שדבר זה מוכח ממעשהו של 

אנחנו יודעים שעירוי מכלי ראשון אסור כיוון שהוא מבשל 'כדי קליפה' א"כ לא ברור איך באמבטי  –אמבטי 
מים הם מקרה מיוחד שאין בישול כדי  –יהיה מותר לערות ממנו חמים לצונן והרי מבשל הוא? מסביר הר"ן 
כיוון שמקפיד  –מים צוננים לאמבטי חם  קליפה כיוון שהם מתערבים מייד בשעה שנשפכים. אולם אסור לשפוך

 וודאי יבשל.  –על חומו 
  ובמחם לשתייה הם כלי שני ומותר אף צונן לתוך לחם שכלי שני אינו מבשל. –כוס 

 ( והלכה כמותו שדבריו מוכוונים למשנה.2(, למסקנה ר"ש מוסב על דברי ב"ה )1אמבטי הוא כלי שני ) –תוספות  .ב

 כיוון שהמים שם לרחיצה מקפיד על חומם. –אסור לתת לתוכו צונן ואע"פ שהוא כלי שני  –אמבטי 
 כלי שני ומותר בין חמין לצונן ובין צונן לחם כדין כל כלי שני שאינו מבשל. –כוס 

 חם לצונן מותר, צונן לחם אסור, כיוון שדרך ליתן מעט במרובה. –כלי ראשון 
הדיון בגמרא הוא על כמויות של מים שמכניס, אם מכניס כמות כזאת  –מיחם אע"פ שהוא כלי ראשון  –מיחם 

 שהמים רק יפשירו מותר, אך אם יכניס כמות שהמים יבושלו אסור. 

 ע"פ הב"י הרמב"ם הוא כשיטת הרי"ף. –רמב"ם  .ג

 הרמב"ם הוא כשיטת התוספות. , והט"זע"פ המ"מ

 הטור פסק כשיטת הרי"ף. –ע"פ הב"י  –טור  .ד

 הטור פסק כתוס'. –ע"פ הדרכ"מ 
 – שו"ע

 דין זה של אמבטי שייך גם בדברים שהם תולדות חמה כגון 'חמי טבריה'. – '()ס"ק לגמג"א 
אסור לתת חתיכת בשר רותח לתוך מים צוננים כיוון שכל ההיתר של הר"ן בנתינת חום כלי ראשון  – '()ס"ק להמג"א 

 רק במים מפני שמתערבים אך חתיכת בשר זו אינה מתערבת.לתוך צונן הוא 
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 סעיף יב' בבירור שיטת הרמב"ם שם
הרמב"ם פוסק בהלכה גבי דבר שאינו מתכוון כשיטת ר' יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור. א"כ לא ברור כאן כיצד 

שמלאכת מצרף היא מלאכה מיוחדת בה צריך כוונה  –פסק כרב אדא שהוא כר"ש בדין צירוף המיחם? ותירץ המ"מ 
 בשביל עשיית המלאכה וכאן גם ר' יהודה מודה שללא כוונה אין צירוף.

 

 הנחה סמוך למדורה כדי להפשיר – סעיף יד, יז'

 מ, בשבת 

רב יהודה אמר "תנו רבנן: מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שתפיג צינתן... אמר 

חבא: כל שכריסו ותר. והיכי דמי יד סולדת בו? אמר רמ -סור, אין יד סולדת בו א -שמואל: אחד שמן ואחד מים, יד סולדת בו 

 של תינוק נכוית.

מהגמרא משמע שמותר להניח סמוך למדורה על מנת להפשיר ונחלקו הראשונים בדין זה האם ההיתר הוא לשים 
ולהוריד לפני שיתבשלו )לא גוזרים שמא ישכח ויתבשל(, או האם צריך להניח במקום  במקום של חום יותר מי"ס

 שאין הי"ס ואז אף פעם המים לא יכולים להגיע לבישול אלא רק להפשרה )גוזרים שמא ישכח(.

שגם הר"ן  והוסיף .205מותר להניח אפי' במקום שיד סולדת בו ולא חוששים שמא ישכח האדם –רש"י, רמב"ם  .א
 אסור להניח ע"ג אש או כירה משום 'מחזי כמבשל'.לשיטתם 

 מותר להניח אף ע"ג המדורה/כירה עצמה ואין מחזי כמבשל כל עוד לא מבשל. –רמב"ן  .ב

ההיתר להניח רק במקום שאין יד סולדת יש גזרה שמא ישכח. ויש לשיטה זו ראיה  –תוספות, רשב"א, רא"ש  .ג
 מהירושלמי )פ"ג ה"ד(.

 רוותא פלגי אשריותא והירושלמי מסייעם נקטינן הלכתא כרבים )היינו לחומרא(.כתב דכיוון דכמה  –ב"י 
שיתנם רחוק  "מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקים כנגד האש להפיג צנתן, ובלבד –פסק כתוס' וסיעתו  שו"ע

ו, דהיינו מקום שכריסו מהאש בענין שאינו יכול להתחמם באותו מקום עד שתהא היד סולדת )פירוש מתחממת ונכוית( ב
ילו להניח בו שעה קטנה ואפ של תינוק נכוית בו; אבל אסור לקרבו אל האש למקום שיכול להתחמם שתהא היד סולדת בו,

יין )מרדכי פ' כירה חהגה: והוא הדין בפירות או שאר דברים הנאכלים כמות שהן שתפיג צנתו, אסור כיון שיכול להתבשל שם. 
 וע"ל ס"ס רנ"ד(."

  – )ס"ק לז'( מג"א

שהם  הבין שדעת רמ"א לאיסור בפירות חיים שאסור לשימם במקום י"ס )אע"פ שהיה אפשר לחשוב שכיוון .א
 נאכלים כמות שהם חיים חשיבי כמאב"ד ויש להקל יותר(. 

כיוון שאינו מתכוון לבשל ומסתמא לא ישכח  כנגד המדורה במקום שאין י"ס מותר מגבתאדם ששם שעווה או  .ב
 .206כיוון שלא ניחא ליה שתישרף המגבת או תימס השעווה

מב"ם וספק האם ס"ס. ספק האם הלכה כאן כרמותר להניח במקום של י"ס דבר לח שנתבשל מטעם  -הרב עובדיה
 יש בישול אחר בישול בלח.

  

 שיעור יד סולדת
 מהגמרא משמע שיד סולדת היינו שכרסו של תינוק נכוות ממנו.

 לכן אין לשער ביד של אדם שאינו יודע לשער כמה הוא חום של כרסו של תינוק נכוות. – (ס"ק פט)משנ"ב 
 

  כיום בטמפרטותו? נחלקו האחרונים מהו שיעור י"ס
 מעלות. 46 – , הרב עובדיהגרש"ז אוירבעך

 מעלות. 40 –חזו"א 
 מעלות. 51 –הרב אהרון קוטלר 

  

                                                           
 לא גוזרים על חשש של 'אינו מתכוון'.יש מהאחרונים שהסבירו שלא חוששים כיוון שגם אם אדם ישכח הוא בגדר 'אינו מתכוון' ו 205

 יוון שהוא אינו מתכוון ואינו פסיק רישא שיימס וגם לא אמורים לחשוש שישכח.כ  -וביאר בפרמ"ג  206
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 סעיף יז'

 נא, אשבת 

"רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא, נזהיה רבה. אמר ליה רבי 

 וליד."אולודי קא מ -וקומי קא מוקים, הכא א -י מיחם? אמר ליה: התם זירא: מאי שנא ממיחם על גב

מסביר גמרא זו. אם מדובר שהמים יגיעו לחום של יותר מי"ס לא ברור מה ר' זירא שאל, ואם מדובר באופן  תוספות
 שהמים לא יגיעו לחום י"ס לא ברור מדוע רבה נזף בעבד.

הנחה של דבר בחום י"ס כאשר הוא מוריד את התבשיל לפני שהגיע לי"ס  –ומסביר את הדין כאן כמו בסעיף טו' 
 שרבה סבר שגוזרים שמא ישכח.

חו שם הרבה היה בא "אסור ליתן צונן )על המיחם(, אפילו להפשיר, כל שהמיחם חם כל כך שאילו היה מני –וכפשו"ע 
 ; ואם אינו חם כל כך, מותר."מניח כנגד המדורה לידי בישול, דהיינו שיהיה יד סולדת בו, שדין מניח על גבי מיחם כדין

לדעת רמ"א, כמו שבסעיף טו' התיר במאכל שלא נצטנן לגמרי אפי' שהוא לח שבמצב כזה אין בישול אחר בישול בלח 
 יתיר גם כאן אם לא נצטנן לגמרי.

 

 המשך –סעיף טו' 
בער"ש כדי להפשירו אך בדבר שנתבשל כבר האיסור לתת תבשיל כנגד המדורה הוא דווקא בדבר שלא נתבשל  –ר"ן 

 אין איסור שאין בישול אחר בישול. )כדלעיל סעיף ד'(
חלק עליו והסביר שדבר זה תלוי בסוגייה האם יש בישול אחר בישול בלח, ולמ"ד שיש בישול אחר בישול בלח   –ב"י 

 אסור להניח  סמוך למדורה במקום שהיד סולדת דבר לח.
"דבר שנתבשל כל צרכו והוא יבש שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקום שהיד סולדת בו.  – שו"עוכפ

הגה: ואפילו נצטנן כבר. אבל אם הוא רותח, אפילו בדבר שיש בו מרק, מותר. ויש מקילין לומר דכל שאין נותנו על גבי 207
רק כ"ו(. ונהגו להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי, וכמו שכתבתי האש או הכירה ממש רק סמוך לו, אפילו נצטנן, מותר )המגיד פ

 לעיל סימן רנ"ג."
 הסבר דברי שו"ע הובא בסעיף ד'.

כל ההיתר הוא סמוך למדורה אך על האש אסור משום מחזי כמבשל. ויש שאמרו שאין להצמיד  – (ס"ק צב)משנ"ב 
 למדורה ממש משום חשש שמא יחתה כאשר המאכל צמוד ממש לגחלים.

 כתב בשם חלק מהאחרונים שההיתר כאן הוא רק במדורה פתוחה אך בתוך תנור אין להתיר – (ק צד)ס"משנ"ב  
 משום שמא יחתה. והתיר באופן שישים כלי המפסיק בינן האש לקדרה שאז הווי גרו"ק.

 

 דין פשטידא ממולאת שומן –סעיף טז' 
 

 שבת נא, ב

 הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש.""אין מרזקין לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו. אבל נותן הוא לתוך 

 דין זה מובא גבי סחיטת שלג בסימן שכ' ונחלקו שם הראשונים מה הטעם לאסור.

 דמי למלאכה שמוליד השלג )סרך מלאכה( –רש"י  .א

 ת העומדים למשקים.גזירה שמא יסחט פירו –רמב"ם, רשב"א  .ב

 אסור משום נולד. –תרומה  .ג

 דין פשטידה

כל האיסור הוא דווקא שקעביד בידיים מותר לחמם פשטידה ממולאת בשומן,  –רמב"ם, סמ"ג סמ"ק, רמב"ן  .א
 )ואז יש גזרת משקים שזבו( אך אם הופשר מאליו מותר.

אש או חמה חשיב נולד ואסור לא עשה בידיים והופשר מחמת שגם כאסור לחמם פשטידה כיוון ש –תרומה  .ב
 להשתמש בו בשבת.

שרואים  העשייה של האדם אלא התוצאה שהיא נולד כמו בנולד לא מעניינתנראה לענ"ד שכו"ע מסכימים ש -הסבר 
גבי סוגייה דביצה שנולדה ביומ"ט שאסורה אע"פ שלא עשה מעשה כלל אלא דהחולקים על התרומה לא סבירה להם 

 , הפיתרון הוא שלא קעביד בידיים.נולד ולכן כשאין חשש נולד שבפשטידה ישכלל 

                                                           
 דברי הרמ"א וכן רוב הסוגיה מפורשת לעיל בסעיף ד'. 207
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 דעת התרומה בשומן קרוש שנימוח בקדרה של מרק
כיוון שהשומן לא ניכר אלא ( 208כתב שבמציאות כזאת גם התרומה יודה שמותר לחמם )כמובן בלי בישול –בב"י  .א

 מתערב מייד במרק ואז אין אפשרות להכיר את מה שנולד.

יאסור גם במציאות כזאת, ובב"י הסביר שהסברה היא שאפי' אחרי שיחמם את התבשיל השומן  התרומה –ר"ן  .ב
 צף למעלה וניכר.

ל פי שהשומן ע"מותר ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ואף  –פסק כרמב"ם וסיעתו  )שיח' סעיף טז'( שו"ע
  שבה שנקרש חוזר ונימוח.

עין, דשרי. ויש מחמירין. וכל שכן קדירה שיש בה רוטב שנקרש, שכשהשומן נימוח אינו בהגה:  -פסק להחמיר כתרומה  רמ"א
 ונהגו להחמיר, מיהו במקום צורך יש לסמוך אסברא ראשונה."

 לבישול גמור כדין יבש שאין בישול אחר בישול בו בזמן שיגיע אפי' פשטידהשו"ע התיר לתת את ה – )ס"ק לז'(מג"א 
  .'(ק )ס"ק משנ"בוכ"פ  אפי' אם לאחר החימום יצא ממנו נוזל. שנחשב תבשיל יבשכיוון 

לא תגיע לבישול כיוון שאם תגיע  הפשטידהכל ההיתר של שו"ע הוא לתת במקום של יד סולדת ורק כש –לבוש 
 לבישול השומן שלה לח ויש בישול אחר בישול בלח.

כד מים שהחלק העליון קרש מחמת קור מותר להפשירו כנגד המדורה לכו"ע כיוון שכאן אין  – '(ה)ס"ק ק משנ"ב
  המים ניכרים ויתערבבו מייד בהפשרה.

דעכשיו מוגדר יבש ועדיף  פסק שמותר לתת תבשיל קרוש על הגבהה בפלטה אע"פ שנימוח ויהיה רוטב –אור לציון 
ומדגיש שכל ההיתר הוא רק בתבשיל שנקרש מצד עצמו ואינו נפשר  להקל רק באופן שרובו יבש ומיעוטו רוטב.

 חשיבי דבר לח. מאליו, אבל רוטב או מרק שקשרו מחמת קור ויפשירו מעצמם בטמפרטורת החדר
 

 מגיס –סעיף יח' 

  , בשבת יח

 בה! בעקורה וטוחה.""צמר ליורה לגזור! אמר שמואל ביורה עקורה. וניחוש שמא מגיס 

ב. מיקום ההגסה האם דין מגיס אסור רק בהגסה הראשונה או גם לאחריה. א.  דברים 3לבחון  בגמרא זו צריך
 ג. האם יש הבדל בין צביעה לבישול.)כשהקדרה על האש/על האדמה( 

 הגסה ראשונה והגסות נוספות
ין כו"ע מסכימים שבהגסה ראשונה מתחייבים כי אין התבשיל מתבשל טוב עד שיגיסו בו. השאלה מה יהא הד

 בהגסות נוספות?

 כיוון שלא מועיל כ"כ בהגסתו שהתבשיל כבר מבושל. –אסור מדרבנן  –רשב"א, רמב"ן  .א

 גם בהגסות אחרות. –חייב מדאורייתא  –ר"ן ושאר ראשונים  .ב

 מיקום הקדרה בהגסה
 ., וברמת הבישולה מהאשלה מה יהיה הדין בקדרה שהוסרלכו"ע כאשר הקדרה על האש יש איסור מגיס, השא

 .אם מבושל כ"צ מותר .אסור להגיס - 209אם לא מבושל כ"צ .בין על האש בין שלא על האש–רש"י, ר"ן רמב"ם  .א

 על האש חייב, אם לא על האש מותר.אם  –מבושל כ"צ  –כלבו  .ב

מותר בהגסה מדאו' דיבר על הוצאת והכנסת כף לתוך תבשיל והסביר המ"מ שבמקום שאין חיוב  –רמב"ם  .ג
כי אין איסור דאורייתא בנתבשל כ"צ רק  מותר להכניס כףכ"צ אם נתבשל  –על האש ופסק כך:  210להכניסה

נתבשל כ"צ מותר להכניס כף ואף  –אינה על האש אסור להכניס כף.  –מחזי, אך לא להגיס. בלא נתבשל כ"צ 
   אסור להכניס כף. –להגיס )כך הבין אותו ב"י ופסק כן בשו"ע( לא נתבשל כ"צ 

אסור להכניס אליו כף להוציא ממנו אוכל שנמצא מגיס ואינו על האש מחמיר שאפי' אם מבושל כ"צ  –מהרי"ו  .ד
 ולכן ישפוך מה קדרה לקערה חדשה ומשם יקח. 

ן מוציאין בכף מהם "האלפס והקדירה שהעבירן מרותחין מעל גבי האור, אם לא נתבשל כל צרכו אי –פסק כרמב"ם שו"ע
ן אסור להגיס בו )פירוש ואם נתבשל כל צרכו מותר אבל צמר ליורה אף על פי שקלט העי שנמצא מגיס ואיכא משום מבשל

 לנענע אותו בכף(. 
 הגה: ולכתחלה יש ליזהר אף בקדירה בכל ענין.  -פסק כמהרי"ו  רמ"א

                                                           
 ותלוי בשיטות האם ההיתר הוא במקום שהיד סולדת או רק במקום שאין היד סולדת. 208

 מבושל מאב"ד לסוברים שאין בישול אחר מאב"ד כמו שיטת הר"ן בדין זה.או  209

 וכתב עליו הראב"ד שהוא מפריז על מידותיו. 210
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 בצבע אסור אף פעם להגיס כי זה דין מיוחד שצובע אפי' לאחר הגסה ראשונה. – '()ס"ק מגמג"א 
  ע"פ תשובת רדב"ז. מבושל כ"צ מותר להגיס ממש על האש אםפוסק שאפי'  –הרב עובדיה 

 

 הגיס בדיעבד

  הגיס במאכל שלא נתבשל כ"צ דינו כמבשל בשבת )כבסעיף א'(. –פרמ"ג  .א

אם הגיס בדיעבד אין דינו כמבשל בשבת ולכו"ע יכול לאכול בשבת עצמה אפי' הוא. כיוון – )ד"ה שנמצא(באה"ל  .ב
 וכן לדעת הגר"א בדיעבד אפי' שו"ע מקל. אין בישול אחר מאב"דשלחלק מהראשונים 

 

 לטוח שמן על הצלי – 'סעיף יט

  , אשבת קט

 א טויא שרי, פיעפועי ביעי אסור.""אמר רב חסדא שריק

וח שמן וביצים מגולגלין על הצלי כשהוא חם משחשכה שרי, ובלבד שלא יהא רותח "לשרוק ולט  -)ד"ה שריקא טויא(   - רש"י

 כדי לבשל, ולא אמרינן דמי למתקן."

כיוון שהשום והשמן  ם נצלה מערב שבת כראויאואפילו  אסור לטוח שמן או שום על הצלי בעודו כנגד האש –כל בו 
 יתבשלו מחמת חום האש.

מכל מקום יתבשל השום ד"אסור לטוח שמן ושום על הצלי בעודו כנגד המדורה אפילו נצלה הצלי מבעוד יום  – שו"עוכפ
 והשמן."

אסור לטוח גם כשאינו כנגד האש למרות שהמחבר כתב שאסור לטוח את הצלי בעודו כנגד האש, הוא הדין ש – מג"א
 .הצלי רותח, וכפי שפירש רש"י אם

גם אם נתן את הצלי בכלי שני, אסור לטוח אותו, מכיוון שיש פוסקים הסוברים שדבר גוש מתבשל אף בכלי  – מג"א
אמנם, בדיעבד אם טח את הצלי כשהיה מונח בכלי שני אין לאסור  שני משום שאין דפנות הגורמות לכך שיצטנן. 

 בר גוש מבשל אף בהיותו בכלי שני.משום שזו מחלוקת האם ד
 

דווקא בדבר שלא התבשל מעולם, אך שומן שהתבשל ונקפא מותר לטוח על הצלי מכיוון שאין בא"ב,  הסעיף מיירי
דיים אך יניח רק מעט שומן כדי שלא יהיה ניכר בשעה שנימוח ויעבור על איסור 'נולד'. כמו כן, לא ירסק את השומן בי

ל אטריות רותחות וכדומה, מכיוון שאין ומטעם זה מותר לתת שומן שהתבשל ונקפה ע לא יעבור על איסור זה.ש כדי
 בא"ב, אך גם כאן יקפיד לתת רק מעט שומן שלא יהיה ניכר.
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 מלאכת בורר – 'סימן שיט

 סעיף א
 שבת עג ע"א

היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד! אביי ורבא דאמרי תרווייהו: גמרא:  אבות מלאכות... הזורה, הבורר, הטוחן והמרקד. "משנה:

 חשיב לה". –מילתא דאיכא במשכן, אע"ג דדמיא להכל 

  ע"א עד שם

אם בירר חייב חטאת. מאי קאמר?... אלא אמר אביי וולא יברור,  בורר ומניח. בורר ואוכל, -"תנו רבנן היו לפניו מיני אוכלין 

ייב חטאת. אמרוה רבנן קמיה בורר ואוכל לאלתר, ובורר ומניח לאלתר, ולבו ביום לא יברור, ואם בירר נעשה כבורר לאוצר, וח

 .")=אביי( דרבא, אמר להו שפיר אמר נחמני

 שם

"היו לפניו שני מיני אוכלין, ובירר ואכל, ובירר והניח. רב אשי מתני: פטור, רבי ירמיה מדיפתי מתני: חייב. רב אשי מתני פטור, 

 .בנפה וכברה" -ותמחוי, הא  בקנון -והא תני חייב! לא קשיא, הא 

 לאלתרברירה 

לאלתר מותר לכתחילה כשבורר אוכל מתוך  בידובורר  –)פ"ח הי"ב( רמב"ם, )לב.( ר"ן, )סי' ד( רא"ש, )שם עד:( "חר .א
 פסולת, בקנון ובתמחוי אסור מדרבנן, בנפה ובכברה חייב חטאת.

 ברירה לאלתר מותרת. כל –)ע"פ תוס'( רש"י .ב
מין אחר: בנפה משהיו לפניו שני מיני אוכלים ובורר מין "הבורר אוכל מתוך פסולת או  –כרוב הראשוניםפסק  שו"ע

 ובכברה חייב, בקנון ובתמחוי פטור אבל אסור, ואם ברר בידו כדי לאכול לאלתר מותר".
 

 שיעור לאלתר

 -ואם הותיר מהאוכל אחר הסעודה ., אף אם היא זמן רב קודםהסעודה הקרובהלצורך  –)ע"פ הסבר הב"י( רי"ו .א
 .חייב

 . באותה סעודהמה שמיסב על השולחן  –)שם( "חר .ב
 .ממש מיד –)בהגהות פרק שביעי( ומרדכי )שם( רמב"ם .ג

 . בורר..ומניח לאכול מיד"" –כרמב"ם ומרדכיבסע' ג' פסק  שו"ע
 . "וכל מה שבורר לצורך אותה סעודה שמיסב בה מיד, מקרי לאלתר" :וכ"פ רמ"א

 מקרי לאלתר.אפילו יאריך זמן הסעודה כמה שעות  –'()ס"ק ד משנ"ב 

 ואם כוונתו שישתייר גם אחר הסעודה, חייב חטאת. ואם נשאר ממילא, אין בכך כלום. –'()ס"ק ה משנ"ב 

 אין להתיר אלא סמוך לסעודה ממש, דהיינו דקות אחדות לפני כן, ולא  –)ח"ד עמ' קפ; עמ' עז( חזון עובדיה
כילה שאינה בתוך סעודה, רשאי לברור קודם. ובהליכות עולם )ח"ד עמ' עה( כתב שאם בורר לצורך סתם א

הסעודה כדי לאכול אחר ברהמ"ז, ואפילו . והוסיף שיש להחמיר שלא לברור קודם 211תוך שעה לאכילה
ודם ברהמ"ז, שיש לומר שלא התירו אלא כשאוכל מיד בסעודה ונמשך לאחר זמן, אבל לצורך סוף הסעודה ק

 אוכלם מיד. והשאיר את העניין האחרון בצ"ע.לא בשביל קינוח הסעודה כגון פירות וכדומה שאין 

 בשביל מי מותר לברור

 ".ואפילו אחרים אוכלים עמו, שרי" –רמ"א

 מותר לברור אף לאחרים שאינם אוכלים עמו. –'()ס"ק ו משנ"ב 

 ה ועופות לאלתר, גם כן שרי.אם ברר רק כדי להאכיל לבהמ –()ד"ה כדי לאכול בה"ל 

 לברור לכבוד אורחים אף שיודע שהם לא יאכלו כל מה שבורר לכבודם. ואף  מותר –)פ"ג מ, הערה קטו( שש"כ
 ותר לו לברור לכבודם, שחשיב ברירה לאלתר.מ –אם יודע שלא יאכלו כלל מברירתו

 חלק, וכתב: "לא יברור לאורחים אוכל מתוך פסולת אלא כשיעור שיאכלו  –ז( )ח"ד עמ' קפה סע' חזו"ע
  לאלתר".

                                                           
שבסעודה התירו לברור אפילו אם נמשכת סעודתו כמה שעות, לפיכך החמירו שלא יברור אלא  )שבת ח"ג הערה י"ד( בילקוט יוסףובטעם החילוק כתב  211

 סמוך לסעודתו ממש, מה שאין כן כשבורר לאכילה שאינה בתוך הסעודה, שאינה נמשכת זמן רב.
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 מעופשים ברירת ירקות עם עלים
 .)חסה( מן העלים המעופשים שבו, כל מה שצריך לאכול באותה סעודה" 'שלאטי"ן'"מותר לברור הירק שקורין  –רמ"א

 וה"ה כשמונח לפניו קטניות או שאר פירות ויש בהם מתולעים ומעופשים, וכן פירות שנפלו  –'()ס"ק ח משנ"ב
 שצריך לאותה סעודה הקרובה ולא יותר.לארץ ונתערבבו בעפר, יזהר שלא יברור בידו אלא מה 

 

 ברירה לבו ביום –סעיף ב 
 .ב""הבורר אוכל מתוך הפסולת, בידו, להניחו אפילו לבו ביום, נעשה כבורר לאוצר וחיי – שו"ע

 

 אוכליםברירה בשני מיני  –סעיף ג 

  ע"א שבת עד

 .יברור, ואם בירר חייב חטאת" מיני אוכלין בורר ואוכל, בורר ומניח. ולא)שני( "תנו רבנן היו לפניו 

ורר אוכל אחד מאוכל אחר הוי כבורר אוכל מפסולת; אותו שרוצה ב –)סי' נז'( טור ותרה"ד, )סי' ד'( תוס', רא"ש .א
 לאכול עתה מיקרי אוכל ואידך מקרי פסולת.

היו לפניו שני מיני אוכלין מעורבין, בורר אחד מאחר ומניח לאכול מיד, ואם בירר והניח " –)פ"ח הי"ג( רמב"ם .ב
כתב שנראה מדבריו שיש הבדל בין בורר אוכל מפסולת  )"ומניח"( בבה"ללאחר זמן אפילו לבו ביום...חייב". 

שחפץ בו עבור אכילה  לבורר שני מיני אוכלין, שמותר להוציא את המין שאינו חפץ בו עתה ולהשאיר את המין
 מיידית.

לאכול מיד ואם  כדי( )השני"היו לפניו שני מיני אוכלים מעורבים, בורר אחד מאחד ומניח  –כתב כלשון הרמב"ם שו"עה
 .שבירר שחרית לאכול בין הערבים, חייב" בירר והניח לאחר זמן אפילו לבו ביום, כגון

)שם(,  בבה"לוכ"פ  .כתוס' וסיעתושהוא פוסק  '()ס"ק ד מג"אהוסיף את המילים "השני כדי", כתב  רמ"אשהמכך 
 שיש להחמיר בזה לפי שנוגע לאיסור תורה.

 

 האם בשני מיני אוכלים שייך מלאכה הצריכה לגופה
ת המוציא פסולת מאוכל חשיב כמלאכה הצריכה לגופה, כיון שמתקן א ,הישועות יעקבלדעת  –'()ד"ה לאכול מיד בה"ל

 האוכל. אך בשני מיני אוכלין חייב רק לרבי יהודה, דהוי משאצל"ג כיוון שכל מין ראוי לאכילה אף בלא הפרדת המין
גם בשני השני. אולם הבה"ל הביא שאף הפוסקים כר"ש במשאצל"ג, הביאו דין זה של שני מיני אוכלין, וע"כ י"ל ד

 .וכן יש לנקוט להלכהמיני אוכלים המעורבים מתייפה כל מין ע"י ברירת חבירו ממנו, ומקרי מלאכה הצריכה לגופה, 

 ברירה במין אחד
 ."כל שהוא מין אחד אע"פ שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות לא מיקרי ברירה" –)סי' נז( תרה"דע"פ  רמ"א

 ש איסור דאו' יש לרבותא, דכל שכן מין אחד. וכיון דיש כאן חשתרה"ד נקט שני מינים  –'()ס"ק ב) ט"ז
 להחמיר אפילו במין אחד.

 ף המ"מ מתיר ברירה במין אחד, ואסור מדרבנן כשבורר חלק שאינו ראוי לאכילה אלא א –()ס"ק ה' מג"א
ורבים ע"י הדחק. אמנם בדברים לחים יש ברירה אפי' במין אחד, וכדאיתא גבי מחבץ ומשמר, כיון שהם מע

 זה עם זה. וכ"פ משנ"ב.
 

 ברירה בדברים שאינם דברי מאכל
כתבו האחרונים, שדין ברירה הוא בכל דבר כשהם שני מינים, כגון כלים ובגדים. ועל כן צריך  –)ס"ק טו'(משנ"ב 

לבגד לברור זה המין שרוצה ליטול עכשיו, והשאר ישארו על מקומם. ואם תלויים כמה בגדים על הכותל ורוצה להגיע 
 . 212שרוצה ללבוש עכשיו, וע"י זה מסלק שאר הבגדים, לא הוי בכלל בורר

  

                                                           
י שיוכל להגיע למין שלמטה וליטלו, לא והוא הדין אם מונחים בקערה כמה מינים, והמין שרוצה לאכלו מונח למטה, ומסלק אלו שמונחים למעלה כד 212

 הוי בכלל בורר.
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 פסולת מאוכלברירת  –סעיף ד 

  ע"ב ביצה יד

אומרים: בורר כדרכו, בחיקו בקנון ובתמחוי,  ובית הללאומרים: בורר אוכל ואוכל,  בית שמאי"הבורר קטניות ביום טוב, : משנה"

 ..אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה.

כשהאוכל מרובה על הפסולת,  (ש"יר –)דשרו בית הלל ליטול פסולת ממש ולהשליך : במה דברים אמורים רבן גמליאלתניא, אמר  :גמרא

. פסולת מרובה על האוכל מי איכא מאן דשרי? אבל פסולת מרובה על האוכל דברי הכל נוטל את האוכל ומניח את הפסולת

 .לא צריכא, דנפיש בטרחא וזוטר בשיעורא"

 נחלקו הראשונים בהסבר הגמרא )העוסקת כאמור ביו"ט, ולא בשבת(:

, ומדוע מותר מוקצהמסביר את הקושיה "מי איכא מאן דשרי": הרי כשרוב התערובת היא פסולת הכל  – רש"י .א
 ב.כל אסור בטלטול. ה – פסולת מרובה א.ליטול את האוכל? ולמסקנה לדעת ב"ה יש לחלק בין שלושה מקרים: 

 –אע"פ שהיא המיעוט( )כגון שהפסולת היא דקה ויש יותר טורח בברירתה אוכל מרובה אבל קל יותר לברור אותו
 בורר את הפסולת. –אוכל מרובה וקשה יותר לברור אותו ג.בורר את האוכל. 

ערובת שרובה פסולת אינה מוקצה. הרמב"ם פירש את קושיית הגמרא "מי איכא ת –טז(-)הל' יו"ט פ"ג הל' טו רמב"ם .ב
 מהאוכל?! הפסולתשהפסולת מרובה על האוכל, האם יש מישהו שיתיר לברור את כ –מאן דשרי" באופן אחר

ורר כדרכו ביד ובתמחוי ב –אוכל מרובה ב. .סולתבורר את האוכל ומניח את הפ –פסולת מרובה א.ולמסקנה: 
ע"פ א –מן האוכל יתר מטורח ברירת האוכל מן הפסולת אם היה טורח בברירת הפסולת ג.אך לא בנפה וכברה. 

 בורר את האוכל ומניח את הפסולת. ,שהאוכל מרובה

שהוא דק, פשיטא שאסור. החידוש ון כשטורח האוכל מרובה על הפסולת, כג –בשם אחרים )דף ז. ד"ה "גמ' במה"( ר"ן .ג
 סור.א -הוא שאסור גם כאשר אין טורח בברירת האוכל המועט, כגון שהוא גס, ואעפ"כ כיוון שהפסולת מרובה

)אם רוצה לאכלו בו  מחוי,הבורר קטניות בי"ט בורר כדרכו בחיקו ובת" –פסק כרמב"ם )סימן תקי סע' ב'(בהלכות יום טוב  שו"ע
פסולת מרובה על הולא בנפה ולא בכברה. בד"א, כשהאוכל מרובה על הפסולת; אבל אם היתה  אבל לא בטבלה, ביום(

ורח ברירת האוכל מן הפסולת, האוכל, בורר את האוכל ומניח את הפסולת. ואם היה טורח בברירת הפסולת מן האוכל יותר מט
 ."אעפ"י שהאוכל מרובה בורר את האוכל ומניח את הפסולת

 מה הדין בשבת:
 .את הפסולתלברור ושבת כיו"ט לעניין זה, וגם בשבת יש למעט בטירחא  –טור .א
 לברור את הפסולת בכל גווני, אלא בורר את האוכל מן הפסולת. אסורבשבת  –ורוב הראשונים )פ"ח ה"ג( רמב"ם .ב

ויש יותר טורח מרובה  : ואפילו האוכלהגה "הבורר פסולת מתוך אוכל, אפילו בידו אחת, חייב. –פסקו כרמב"ם ורמ"א שו"ע
 ".בברירת האוכל, אפילו הכי לא יברר הפסולת אפילו כדי לאכול לאלתר

 נאמר גם כשעושה זאת בעת האכילה: בוררהאם איסור 
שמותר, ורשאי להוציא פסולת מאוכל כשעושה זאת תוך כדי  מהרי"אהביא בשם  ברכי יוסף –)"הבורר פסולת"( בה"ל

אוסר, ולכן לדידו אסור להשליך הזבוב מן הכוס אא"כ ישפוך  המהריט"ץ. אך מהרמב"ן והריטב"אאכילה, וכן מוכח 
 בסעיף ט"ז. השו"עוהעתיק דבריו  הרא"שעמו קצת משקה. וכן משמע מדברי 

 ו או בכלי, אך ראוי לשפוך עמו מעט משקה.מותר להסיר הזבוב ביד –)סי' שיט הל' כח( ילקו"י 

 בל גרעין והמקל יש לו על מי לסמוך. ודווקא זבוב שצף ע"ג המשקה, אטוב להחמיר,  –)שבת ח"ד עמ' רלב( חזו"ע
 לימון וכדו' ששוקע במשקה יש בזה איסור בורר.

 

 ברירת עצמות הדג
, אלא יעשה זאת מאוכל לברור עצמות הדג או הבשר כיוון שזו ברירת פסולתוסר א מאמר מרדכי –)"מתוך אוכל"( בה"ל

שיש עליה מעט בשר יקח ויאכל הבשר ממנה ואז רשאי להשליכה ממנו, אך עצם רק בדרך אכילה, דהיינו שכל עצם 
אם  ומותר אף ,ויש ללמד עליהם זכות אין העולם נזהרים בזהאך כתב הבה"ל ש שאין עליה בשר לא יגע בה כלל.

פסולת ן אלו שני מינים מעורבים זה בזה, אלא הכל נחשב מין אחד ולכן הוצאת ה+אידעושים זאת סמוך לאכילה, 
כתיקון אוכל ואין בכך איסור. בנוסף, מצרף הבה"ל את סברת הראשונים שלאלתר שרי לברור אף פסולת  הרי היא

דווקא באופן שהעצמות מחוברות היטב , ואמנם, כל זה דווקא כשכוונתו לאכול לאלתר .במקרה זה מותרמאוכל ולכן 
הרוצה לברור עצמות שאין עליהן אוכל, יטול כל כן, כמו  כמין אחד. ןאין להחשיב דאם לאמעט אוכל,  ןויש עליה

 עצם וימצצנה מעט ובכך נחשבת היא אוכל ושרי לברורה לאלתר.

 ברירה במחובר ודבוק  מותר להוציאן גם כשאינו מוצצן, דנחשב דרך אכילה, ועוד שאין –)ח"ה סי' לד, ד( יבי"א
 לאוכל.



 

162 

 

 ברירת תורמוסים –סעיף ה 

  ע"א שבת עד

הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהן חייב. לימא קסבר חזקיה אוכל מתוך פסולת אסור! שאני תורמוסים דשלקיה "חזקיה אמר 

 .ליה שבעא זימני, ואי לא שקלי ליה מסרח וכפסולת מתוך אוכל דמי"

 הסבר הגמרא:
 ם לא נוטלים את התורמוס לאחר ששלקוהו הוא מסריח ולכן נידון כעת כפסולת. א – רש"י1 .א

פעמים הם יסריחו, דעדיין אינם ראויים לאכילה, וחשיבי  7שנשלקו  לפניאם לא יטול התורמוסים  –רש"י2 .ב
 .כפסולת

כאשר נוטל את התורמוסים הם נימוחים בין אצבעותיו ומסריחים. משום כך,  –בשם רבינו הלוי רש"י  .ג
 התורמוסים שנוטל נחשבים פסולת ואילו הנותרים נחשבים אוכל עד שחוזר ונוטלם ואף הם נהיים פסולת.

הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהם חייב מפני שהפסולת שלהם ממתקת אותם כשישלקו  –)פ"ח הי"ג( רמב"ם .ד
 הם, ונמצא כבורר פסולת מאוכל וחייב.אותם עמ

 להלכה:
 אינו נוהג כיום, ואין גמראלגבי שליקת התורמוס אינו נוהג כיום, אף דין ה גמראמכיוון שהתהליך שמתארת ה –טור

 איסור להוציא את התורמוס מקליפתו לאחר ששלקוהו.
שישלקו אותו כשהפסולת שלהם ממתקת אותם "הבורר תורמוסין מתוך פסולת שלהם, חייב מפני  –רמב"םכ פסק שו"ע

 ."עמהם ונמצא כבורר פסולת מתוך אוכל, וחייב
 

 213מלילת מלילות –סעיף ו 

  ע"ב יצה יבב

 ."אמר ליה )רבא(: מוללין מלילות ומפרכין קטניות ביו"ט"

  ע"ב ביצה יג

אמר: כיון דמשני  רבאאמר: חדא אתרתי.  ורב אויא משמיה דרב יוסףאמר: חדא אחדא,  אביי משמיה דרב יוסף"כיצד מולל? 

 ."אפילו חדא אכולהו נמי -

  ע"א שבת קכח

אומרים:  וחכמים. רבי יהודהמולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה, דברי ... אזוב וקורנית)י"ג: פיאה( חבילי סיאה  יא:"תנ

 .שה בחול"מולל בראשי אצבעותיו ואוכל, ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עו

 בשבת, מלילת תבואה וקטניות אסורה. מלילת פיאה בשינוי מותרת –)שבת נא.( הרז"ה .א

סור לתלוש את הגרעינים מהשיבולת משום מפרק, אך לרכך א –)ביצה סי' תרסא( מרדכי, בשם אחרים )ביצה ו.( ר"ן .ב
 את הגרעינים מותר.

למלול  מותרלמלול ע"י שינוי, ביו"ט  מותרבשבת  –ראשוניםועוד )פכ"א הי"ד(  רמב"ם, )סי' ב( רא"ש, )נא.( רי"ף .ג
 .כדרכו

ף על פי שמפרק האוכל וא הגה:"אין מוללין מלילות, אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו.  –פסק כרי"ף וסיעתו שו"ע
אגוזים גדולים  האגוזים לוזים אוולכן אסור לפרק , מתוך השבלים, הואיל ואינו מפרק רק כלאחר יד כדי לאכול, שרי. ויש מחמירין

 ."מתוך קליפתן הירוקה, וטוב להחמיר מאחר דיכול לאכלן כך בלא פירוק

 קשה של האגוז וכן לקלוף גם את הקליפה הדקה שעליו.מותר לשבר את הקליפה ה –'()ס"ק כד משנ"ב 

 לקלף אגוזים ושקדים בשבת על דעת לאוכלם לאלתר. וכן מותר לקלף בוטנים מותר –)סי' שיט סע' נט( ילקו"י 
 מקליפתן האדומה על מנת לאוכלם לאלתר.

  

                                                           
 סעיף זה אינו עוסק בדיני ברירה, אלא בדיני פירוק אוכל שאיסורו משום דש. משום כך, אין היתר 'לאלתר' שייך כאן. 213
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 ניפוח מלילות –סעיף ז 

  ע"ב ביצה יב

 ."המולל מלילות מערב שבת למחר מנפח מיד ליד ואוכל, אבל לא בקנון ולא בתמחוי"

  ע"ב יג שם

אפילו  -אמר רב: מנפח מקשרי אצבעותיו ולמעלה. מחכו עלה במערבא: כיון דמשני "כיצד מנפח? אמר רב אדא בר אהבה 

 .בכולה ידא נמי. אלא אמר רבי אלעזר: מנפח בידו אחת ובכל כחו"

כשהוא מנפח מנפח בידו אחת בכל כחו אבל לא בקנון ובתמחוי גזירה שמא ינפח  –)ביצה ו.( ר"ן ,)פכ"א הי"ז( רמב"ם .א
 שאפילו שתי ידיו אסור. הרב המגידודיקדק  בנפה ובכברה שהוא חייב.

 .לנפח מיד אחד לידו השנייה מותר  – טור .ב
ב והשני עשוי כמין "היו לו מלילות מערב שבת, לא ינפה בקנון )ופירש רש"י: כלי שראשו אחד רח –פסק כרמב"ם שו"ע

( ותמחוי, )פירוש קערה אר בכלימרזב, ונותנין הקטניות בראשו הרחב ומנענע האוכל ומתגלגל דרך המרזב, והפסולת נש
 .גדולה( ולא בשתי ידיו, אלא מנפח בידו אחת בכל כחו"

 

 הדחת פירות –סעיף ח 

  ע"א שבת קמ

יד, להסיר פסולת, דהוה ליה ב - רש"י), ולא שפין אותן ברור פסולתן(למציף עליהם מים בכלי  - רש"י)"אין שולין את הכרשינין 

אף על פי דפעמים שהפסולת נופל דרך נקבי הכברה, ונמצא נתברר ו - רש"י), אבל נותן לתוך הכברה או לתוך הכלכלה בורר(

 ."(מאליו
לא שפין אותן ביד כדי להסיר "אין שורין את הכרשינין, דהיינו שמציף מים עליהם בכלי כדי להסיר הפסולת, ו – שו"עוכ"פ 

 .בכברה אף על פי שנופל הפסולת דרך נקבי הכברה"הפסולת דהוה ליה כבורר, אבל נותנן 

 וא הדין תפו"א וכל כהאי גוונא לא ייתן עליהם מים כדי להסיר האבק והעפר מעליהם.וה –'()ס"ק כט משנ"ב 

 ל שמדיח הפירות מאבק או כל לכלוך אחר, ואפילו דבוק בהם, כדי לאוכלם כ –רכב(-)שבת ח"ד עמ' ריז חזו"ע
 איסור בורר.אין בהם משום  -לאלתר

 א. זו דרך אכילה ולא גרע מקילוף שמותר, מכמה סיבות לשטוף פירות בשבת מותר –)או"ח סימן קכה( אג"מ :
ובלבד שיעשה זאת לאלתר וכדין קילוף. ב. שטיפת הפירות נעשית ליתרון בעלמא אך הפרי ראוי לאכילה כמות 

ותר לשטוף פרי לאלתר אע"פ שאינו ראוי שהוא ומשום כך אין זה בורר. וא"כ, לפי ב' טעמי היתר אלו מ
לאכילה כמות שהיא עם הלכלוך שעליו. כמו כן, מותר לשטוף אף שלא לאלתר פרי שראוי לאכילה כמות שהיא 

 ללא שטיפה. 

 שריית פירות אסורה, שטיפה מותרת –מנוחת אהבה. 

  

 שמרים במסננת –סעיף ט 

  ע"ב שבת קלז

המשמרת ביום טוב, ונותנין לתלויה בשבת. וחכמים אומרים אין תולין את המשמרת ביום רבי אליעזר אומר תולין את משנה: 

 .טוב, ואין נותנין לתלויה בשבת"

  ע"א שבת קלח

משום מאי מתרינן ביה? רבה אמר: משום בורר. רבי זירא אמר: משום מרקד. אמר רבה: כוותי דידי מסתברא, מה גמרא: ..."

כל ומניח את הפסולת. אמר רבי זירא: כוותי דידי נוטל את האו -יח הפסולת, אף הכא נמי נוטל אוכל ומנ -דרכו של בורר 

 .סולת מלמעלה ואוכל מלמטה"פ -סולת מלמעלה ואוכל מלמטה, אף הכא נמי פ -מסתברא, מה דרכו של מרקד 

 אין זו התראה.רבי זירא אם התרו בו משום בורר לאם התרו בו משום מרקד התראתו התראה, אך אף לרבה  – רש"י
 הבורר שמרים מתוך המשקין הרי זה תולדת בורר או תולדת מרקד וחייב"." –לדינא)פ"ח הי"א(  הרמב"םוכ"פ 
 .""משמרת, אפילו תלויה מערב שבת, אסור ליתן בה שמרים –כחכמים במשנה שו"עוכ"פ 
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 נתינת מים על שמרים

  שם קלט ע"ב

 ."נותנין מים על גב השמרים בשביל שיצולו"
בת, ש"אבל אם נתן בה שמרים מערב  – שו"עוכ"פ הנתונים במשמרת מבעו"י. לתת מים ע"ג שמרים  מותר – רש"י

 .מותר ליתן עליהם מים כדי שיחזרו צלולים לזוב"

 שהמים צלולים, ואין בהם דבר שצריך לברור מהם. אין בכך בורר משום –'()ס"ק לג משנ"ב 
 

 סינון יין ומים –סעיף י 

  ע"בשבת קלט 

"אמר זעירי נותן אדם יין צלול ומים צלולין לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש. אבל עכורין לא. מיתיבי, רבן שמעון בן גמליאל 

שכל  -רש"י) בין הגיתות שנו :אומר טורד אדם חבית של יין, יינה ושמריה, ונותן לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש! תרגמה זעירי

 ."(ם בשמריהםהיינות עכורים ושותים אות

 נחלקו הראשונים בטעם ההיתר "בין הגתות":
 ה כל היינות עכורים, ושותים אותם בשמריהם, וממילא אין כאן תיקון דבלאו הכי משתתי.זבזמן  –רש"י .א
 ל זמן שהיין תוסס עדיין לא נפרשו השמרים מן היין יפה יפה, וכל היין חשיב גוף אחד.כ –)פ"ח הי"ד( רמב"ם .ב

 להלכה:
מותר  :יין עכור קצת כך שעדיין ניתן לשתותומותר לסננו אף במשמרת;  יין צלול: –רא"ש וטור, )נז:( ר"ן, רש"י .א

: אסור ליתנו אפילו יין עכור לגמרי(; הרשב"אליתנו בסודר ובכפיפה מצרית )וכתב הב"י שנראה שכך פוסק 
 בסודר ובכפיפה מצרית.

 אסור. מים ויין עכורים:ר או בכפיפה מצרית. מותר ליתנם בסוד יין או מים צלולים: –)שם( רמב"ם .ב
ים, "יין או מים שהם צלול –כרוה"פפסק  שו"עוב. מלבןששריית הסודר זהו כיבוסו, ואסור משום הב"י בטעם האיסור כתב 

 ,אסור משום ליבון אבל בסודר, מים הגה: ואף על פי שיש בו קסמין דקין, הואיל וראוין לשתות בלאו הכי.מותר לסננן במשמרת. 
רת אסור ואפילו מים ויין צלולים; ויין ושאר משקין, מותר. ואם הם עכורים, בין מים בין יין, אסור לסננם. ולהרמב"ם, במשמ

ורף חבית בשמריה ונותן לתוך . ויין מגתו, כל זמן שהוא תוסס טואפילו בסודרים לא התירו אלא בצלולין אבל לא בעכורים
 . ודר"הס

 האיסור במים הוא שמא יסחט את הסודר והוי כיבוס, ובשאר משקים סחיטה שלהם אסורה  –'()ס"ק יא מג"א
 משום תולדה דדש, דאינם מלבנים את המשקה.

 איסור עשיית גומה בסודר –סעיף יא 

  ע"ב שבת קלט

 ."מסננין את היין בסודרין. אמר רב שימי בר חייא: ובלבד שלא יעשה גומא"

 .סחיטה" אתי לידי. אי נמי כי עובדא דחול"שלא יעשה גומא מן הסודר בפי הכלי  –רש"י
 .ינוי""כשמסננין היין בסודר צריך ליזהר שלא יעשה גומא )בסודר( לקבל היין, משום ש – שו"עוכ"פ 

 

 שלא יגביה הכפיפה טפח –סעיף יב 

  ע"ב שבת קלט

 שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח" "ובכפיפה מצרית. אמר רב חייא בר אשי אמר רב ובלבד

 :ד"ה "הכפיפה"( בה"ל)בטעם העניין נחלקו הראשונים 
 משום אוהל.  –, ר"ח, רמב"ם, טור והמאירירש"י .א

 .משום שינוי –בשם ר' יונה ר"ן .ב
שעושין מן הגומא  "כל מקום שמותר לסנן יין בסודר, מותר לסננו בכפיפה מצרית )פירוש קופה –הביא טעם הר"ן שו"ע

 .וממיני ערבה(, ויזהר שלא יגביה הכפיפה משולי הכלי טפח, משום שינוי"

 214אף כשמסנן יין ומים צלולים דינא הכי לראשונים הסוברים שהטעם הוא משום חשש אוהל, –'()מטמשנ"ב. 

                                                           
 ונראה מלשונו בבה"ל ובמשנ"ב דהוא חושש לדבריהם. 214
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 מסננת בראש הכלי –סעיף יג 

  ע"ב שבת קלט

לי חרס קטן שמערין בו יין כ –רש"י) משום דמיחזי כמשמרתבפומיה דכוזני דחביתא,  "אמר רב פפא: לא ניהדק איניש צינייתא

 ."(מחבית לא יתן בפיו קשין וקסמים בחזקה, לפי שאין לך מסננת גדולה מזו
, שאין לך מסננת גדולה "כלי שמערין )פירוש שמריקין( בו יין מהחבית, לא יתן בפיו קשין וקסמין בחזקה – שו"עוכ"פ 
 .מזה"

 במשקה עכור מעט שהרי אם מדובר במשקה צלול מותר לסננו אך במשמרת.מדובר  –'()ס"ק נט משנ"ב 

 ו משמע שדווקא אם מהדק בחזקה אסור, אך אם אינו מהדק בחזקה, ויוכל הראב"דמדברי  –)"בחזקה"( בה"ל
סתם ולא הזכיר דווקא  בטורא אסרו בזה, דלא מחזי כמשמרת, אך ל -קצת קיסמין וקשין לעבור דרך שם

 בחוזק.
 

 יעירוי מכלי לכל –ד סעיף י

  ע"ב שבת קלט

יצוצות לבי רב פפא לא נ -"דבי רב פפא שאפו שיכרא ממנא למנא. אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא: האיכא ניצוצות! 

 .חשיבי"
נצוצות קטנות הנישופות  "מותר לערות בנחת מכלי לחבירו ובלבד שיזהר שכשיפסוק הקילוח ומתחילים לירד – ש"עוכ"פ טו

 ."וא בוררבאחרונה מתוך הפסולת, יפסיק ויניחם עם השמרים; שאם לא יעשה כן, הני ניצוצות מוכחי שה

 ס"ק נב משנ"ב()'–  

 מיירי בשרוצה לשתות לאחר זמן, דלאלתר שרי אם לא עושה כן ע"י כלי. .א
לירד, אם נתן קיסמים בפי הכלי שמערה בתוכו כדי שיסתנן היטב, צריך להפסיק כשמתחילין הניצוצות  .ב

 דחשיב כבורר ע"י כלי.
 אם רוצה לשפוך השומן, ישפוך עמו מעט רוטב כדי שלא יהיה בורר. .ג

 

 הגבהת חבית יין
 כדי להוציא היין היטב. מותר להגביה חבית יין על כלי כלשהו –)סי' רחצ( רוקח

 .מותר להגביה החבית על איזה דבר כדי שיקלח ממנו היין היטב"" –וכ"פ רמ"א
 

 ברירה לגוון –סעיף טו 

  ע"ב שבת קלט

 .נותנין ביצה במסננת של חרדל משנה:"

מראה. והחלמון יפה לגוון ולא החלבון, הלכך אידי ואידי ל –רש"י)...תני יעקב קרחה: לפי שראין עושין אותה אלא לגוון  גמרא:

 ".אוכל הוא, ואין כאן ברירת פסולת מאוכל(

עם החרדל והחלבון  נשאר  מותר ליתן בה ביצה אף על פי שהחלמון יורד למטה"מסננת שנתן בה חרדל לסננו,  – שו"עוכ"פ 
 .למעלה"

 ם הוא מסנן כדי לאכול החלמון, אסור, דשני מיני אוכלין מקרי ושייך בזה א –)הו"ד במשנ"ב ס"ק נ"ח( ב"ח ולבוש
 שנכון להחמיר. משנ"בברירה. וכ"כ 

 אחד.הנ"ל מותר, דמקרי מין  –)הו"ד שם( מג"א ועולת שבת 

 

 סינון ע"י מפה בשעת השתייה –סעיף טז 
ייך בורר "מים שיש בהם תולעים, מותר לשתותן על ידי מפה בשבת דלא ש –)שו"ת הרא"ש כלל כב סי' ט( רא"שע"פ ה שו"ע

ס לתוך פיו, אין זה ומשמר אלא במתקן הענין קודם אכילה או שתיה, אבל אם בשעת שתיה מעכב את הפסולת שלא יכנ
 .מלאכה, ומותר"מעין 

כתב שטעם זה נצרך רק בתולעים, שאי אפשר לשתות כלל בלא הסינון. אך בקשין ובקמחים, שגם בלא סינון  ובב"י
 ותר, כפי שהתבאר בדין משמרת וסינון בסודרים.מ -היה אפשר לשתות ע"י הדחק
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 דמצטער בלבישתו. רך השרוול, דחיישינן שמא יסחוט,דיש ליזהר שלא ישתה  –ע"פ החיי אדם )ס'( משנ"ב 
 

 למ"ד שרייתו זהו כיבוסו, האם מותר לסנן מים מתולעים ע"י מפה נקייה:
 ותר.מ -חשבת ככיבוס. אך יין ושאר משקים, דכל שרייה במים נאסור –ועוד כמה אחרונים )משנ"ב ס"ק נ"ט( מג"א .א

שבמקום הדחק יש להקל, דאינו מתכוון  משנ"ב, דאינו נשרה כי אם דבר מועט. וכתב מותר –)שם( א"ר .ב
 לכביסה.

 

 )ע"ע סי' שמ סע' יא( מחבץ –סעיף יז 

  ע"א שבת צה

... מחבץ משום מאי מיחייב?... כגרוגרת... רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא, בעו מיניה -"תנו רבנן החולב והמחבץ והמגבן

 .אמרו ליה חולב חייב משום מפרק, מחבץ חייב משום בורר"

 גדר המלאכה

 די לחבצו, שמפריש הקום מן החלב.כשלוקח חלב ונותן בו קיבה  –)פ"ז ה"ו( רמב"ם .א

 עושה כמין כלי גמי, ונותן הקום בתוכו ומי החלב נוטפים ממנו. –)בפירושו השני בגמרא( רש"י .ב

 המוציא את החמאה מן החלב. –ריב"ש .ג
ים שומשמים , תולדת בורר הוא; לפיכך אף על פי שנותנחמאה מן החלב( פירוש שמוציאתוספת המציין על דברי השו"ע: ) "המחבץ – שו"ע

 .ואגוזים לדבש, לא יחבצם בידו"

 שמע מזה דהאיסור הוא משום בורר, ולפי זה אם דעתו לאכול לאלתר שרי לחבץ בידו. מ –'()ס"ק סד משנ"ב 

 זורה מלאכת
 בה"ז שבת פ" ירושלמי

 "דבר שהוא מחוסר לרוח חייב משום זורה"רקק והפריחתו הרוח חייב משום זורה וכל 

 . ""הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק, חייב משום זורה –ע"פ המהרי"ל בשם או"ז רמ"אוכ"פ 

 לא ראינו מי שחושש לזה, כיון שאינו מתכוון לכך, וכל שכן דאין זה דרך זורה '()ס"ק סז משנ"ב. 

 דרך חלוןשפיכת מים 
 שמותר לשפוך מים דרך החלון, אף שהטיפות עפות ברוח. רע"אמביא בשם  –)ד"ה "מפזר"( בה"ל

 ותר לפזר ספריי לטיהור האויר או בושם, ואין בזה משום זורה, ואין בזה גם משום מ –)ח"ו סי' כה( יחו"ד
 מוליד ריח.
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 סוחט –סימן שכ' 

 הקדמה
אסורה משום  –. סחיטת פירות 1אופנים.  2סימן שכ עוסק בדיני סחיטה וריסוק שלג. איסור סחיטה בשבת שייך ב

אסורה משום מלבן ובסימן שב  –. סחיטת בגדים 2מפרק שהוא תולדה דדש וכן האיסור לחלוב הוא משום מפרק. 
 .הוקדש סימן למלאכת מלבן אך גם בסימן שלנו יהיו השלכות והקשרים לשם

 

 סחיטה בפירות –סעיף א' 

 שבת קמה ,א

 -לא על דריסת זיתים וענבים בלבד. וכן תני דבי מנשה: דבר תורה אינו חייב א -"אמר רב חייא בר אשי אמר רב: דבר תורה 

 אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד."

 

 שם קמג, ב

 -יהודה אומר: אם לאוכלין  אסורין. רבי -ואם יצאו מעצמן  שבת )קמג:( "אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין, משנה

אמר הלכה כר' יהודה בשאר פירות ואין הלכה כר' יהודה  ר' יוחנן –.. גמרא היוצא מהן אסור. -, ואם למשקין היוצא מהן מותר

ומודים חכמים לרבי יהודה : מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, אמר שמואלאמר רבה אמר רב יהודה בזיתים וענבים. 

מסתברא,  אמר רב נחמן בר יצחק:מר ליה: לכי תשכח. א -בשאר פירות. אמר ליה רבי ירמיה לרבי אבא: אלא במאי פליגי? 

היוצא מהן  -בתותים ורימונים פליגי. דתניא: זיתים שמשך מהן שמן, וענבים שמשך מהן יין, והכניסן בין לאוכל בין למשקין 

סור, היוצא מהן א -ותר, למשקין ולסתם היוצא מהן מ -שך מהן מים, ורימונים שמשך מהן יין, והכניסן לאוכלין אסור. תותים שמ

 יוצא מהן אסור."ה -דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים: בין לאוכלין בין למשקין 

 שם קמד, ב

ין בפגעין דתניא: סוחט -בשאר פירות מנלן? "אשכחן רבי יהודה דמודי לרבנן בזיתים ובענבים. רבנן דמודו ליה לרבי יהודה 

ובפרישין ובעוזרדין, אבל לא ברמונים. ושל בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין ברמונים. וממאי דרבנן היא, דילמא רבי יהודה 

ך היא? ותהוי נמי רבי יהודה, אימר דשמעת ליה לרבי יהודה יצאו מעצמן, סוחטין לכתחילה מי שמעת ליה? אלא מאי אית ל

פילו לכתחילה. שמע א -לה; אפילו תימא רבנן, כיון דלאו בני סחיטה נינהו אפילו לכתחי -ני סחיטה נינהו כיון דלאו ב -למימר 

 מינה: רבנן היא, שמע מינה."

 סחיטת פירות אסורה בשבת משום 'מפרק' שהוא תולדה דדש. -רש"י 
 מצב שהפירות נסחטו מעצמן.שיש דרגות וחיובים שונים בסחיטה וכן במהגמרות הללו משמע 

 מיועדים לאכילה מיועדים לשתיה 

כיוון  –אפי' נסחטו מעצמם  אסור אפי' נסחטו מעצמם. – אסור זיתים וענבים
שמיועדים לשתייה בדרך כלל 

 .ורגילים בסחיטה

 אסור. –חכמים  אפי' נסחטו מעצמם. – אסור תותים ורימונים
יצאו מעצמם מותר  –ר' יהודה 

 סחטן אסור כדבני מנשיא.

 מותר מח' ראשונים שאר פירות
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 שבת קמד, ב

מקוה בשינוי מראה. והא לאו בני פוסלין את ה -; דאמר רב חסדא: תרדין שסחטן ונתנן במקוה כדרב חסדאאלא, היינו טעמא 

רב וה להו משקה. ה -יון דאחשבינהו הוה להו משקה, הכא נמי, כיון דאחשבינהו כ -סחיטה נינהו! אלא מאי אית לך למימר 

וסל את המקוה פ -עושין ממנו מקוה לכתחילה  אמר: משום דהוי דבר שאין עושין ממנו מקוה לכתחילה, וכל דבר שאיןפפא 

 בשינוי מראה."

הלכה כר'  – 216תותים ורימונים 215אסור אפי נסחטו מעצמם - זיתים וענבים –רי"ף, רמב"ם, סמ"ג, סמ"ק  .א
מותר לסחוטן. ומביא לכך ראיה מהמג'  – 217שאר פירותיהודה שאם יצאו מעצמם מותר ואם סחטן אסור. 

וכן מביא הב"י דצריך לומר לשיטה זו שהלכה כרב פפא שמי תרדין אין נקראים שסוחטים פגעים וזרדים, 
 סחוטים ופוסלים את המקווה בגלל שעושים שינוי בצבע המים.

בשאר פירות מסכימים עם דעת הרי"ף בזיתים וענבים וכן בתותים ורימונים אך נחלקו  –הגהות סמ"ק , רי"ו  .ב
סור לסוחטן בשבת והלכה כרב חיסדא שהמקווה נפסל כיוון שלדעתם שאר פירות הם בני סחיטה ולכן א –

 מנת למתקם. זה על שנחשבים משקה ובני סחיטה אפי' מי תרדין. ההיתר היחיד לסחוט שאר פירות
עומדים אלא לאכילה.  "זיתים וענבים, אסור לסחטן ואם יצאו מעצמן, אסורים אפילו לא היו – פסק כרי"ף וסיעתו שו"ע

ושאר כל הפירות, משקים, אסור. ותותים ורימונים, אסור לסחטן; ואם יצאו מעצמן, אם עומדים לאכילה, מותר; ואם עומדים ל
 מותר לסחטן"

המים שלהם אם הם לא כתותים ורימונים )וכבני  יוצא לפי שו"ע שמותר לסחוט שאר פירות אפי' בכוונה בשביל
 מנשיא כמו שיפורש בהמשך(

 חולקים על שו"ע ומתירים לסחוט פירות רק כדי למתקן, אך בשביל מימהם אסור גם שאר פירות. –ב"ח, ט"ז 

 הגדרת פירות שרגילים לסוחטן. – 'בני מנשיא'
בשביל שנוהגים לסחוט פרי מסויים  ם או עיר אחתבמקוכיוון שמדובר בני מנשיא לא היו כל העולם אלא  -ב"י 

 נאסר לכולי עלמא בסחיטה כמו רימונים.לשתות את מימיו 

 ""ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג, דינו כתותים ורימונים רמ"אוכפ
לסחוט נאסר רק באותו מקום משמע מלשון הרמ"א שחולק על שו"ע ופוסק שבמקום שנוהגים  – (ס"ק ח')משנ"ב 

 .218ולא לכל העולם, אך אם מדובר במשקה פירות שמוליכים אותו ממקום למקום בעולם אז אסור לכל העולם
וסבר שבשביל לאסור סחיטת פירות לא מספיק שיהיה מקום אחד שעושה כן אלא חלק על דעת ב"י  – (ס"ק א')מג"א 

היו סוחטין אותם גם. ולכן אגסים שנהגו לסוחטן באשכנז אסורים צריך שאם היו הפירות הללו מצויים בכל העולם 
 לכל העולם כיוון שאם לעולם היה כמויות מהאגסים היו סוחטים גם כן.

 תפוחים דינם כתותים ורימונים ואסור לסוחטן. – (ס"ק ט')משנ"ב 
 אין לגזור.משמע ממנו שגוזרים רק במקום סוחטים בו אך במקום שלא נהגו לסחוט  – '(ס"ק ה) ט"ז

 סחיטה על מנת לתבלן אוכל.
ימון לסלט וודאי שהדבר מותר דכולי עלמא ידעי אם סוחט פרי על מנת לתבלן כגון שסוחט ל -ר' יהודה ב"ר בנימין 

 .ב"יוהסכים עימו  .ולא בשביל לשתות את מימו דלמתק האוכל הוא עושה

 פירות הנסחטים לרפואה.
 דרך לסחוט פרי זההו בשבת, אך אם מקום מחמת צמא או תענוג אין לסחטרק פרי שהדרך לסחטו באותו  – ב"י

 .ו בשבת ואין זה נקרא שהדרך לסחטולרפואה מותר לסחט
 אין לחוש" לרפואה לבדו"אבל אם נהגו לסוחטו  רמ"אוכ"פ 

 וכיוון שכתב רמ"א 'לרפואה לבדו' אם נוהגין לסוחטו גם לשתייה וגם לרפואה אסור כ"כ האחרונים.

 ת פירות בימנוסחיט
כיוון שכיום שתיית מיצי פירות הווי דבר מצוי מאוד וסוחטים כמעט כל הפירות אסור לסחוט אפי' שאר  –שש"כ 

 פירות בשבת ודינם כתותים ורימונים.
כיוון  וכד'גים לסוחטן אך פירות כמו חבושים כתב שדין סחיטת פירות קיים בפירות הדר שכיום נוה –הרב עובדיה 

 רגילים לסוחטן מותר אפי' לסחטן בשבת כדין שאר פירות.שאין 

                                                           
 )משנ"ב ס"ק ג(.גזרה שמא יבוא לסחוט לכתחילה אסור אפי' זבו מעצמם  215

 תותים ורימונים אסור לסוחטן גזרה אטו יסחט זיתים וענבים ואפי' הם לאכילה חכמים אסרו שמא ימלך וירצה לסוחטן . 216

 ההיתר לסחוט שאר פירות הוא שסתמן עומדים לאכילה והווי כמפריד אוכל מאוכל )משנ"ב ס"ק ז'( 217

דקדק כמו משנ"ב בדברי הרמ"א שמוצא מקורו הוא בב"י ושם כתב ב"י בפירוש שמקום אחד אולם כתבו האחרונים )מאמר מרדכי ס"ק ח'( שאין ל 218

 אוסר לכל העולם.
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 האם חשיב סוחט –מציצת פירות 

המוצץ ענבים בפיו לא חשיב סוחט ומותר לעשות כן כיוון שאין דרך סחיטה בכך ואין חשיבות  –שיבולי הלקט  .א
 למשקה שיוצא אפי' מתכוון לכך בטלה דעתו.

צוץ בשר שהיה במרק ונבלע בו לחייבו חטאת ולכן אסור גם למכתב דהמוצץ זיתים וענבים קרוב הדבר  –יראים  .ב
 המים וכן קנה הסוכר.

 .אך נראה שזה דעתו להתיר לגמרי מציצת פירות – כתב דהלכה כדעת שיבולי הלקט אמנם לא כתב זאת בשו"ע "יבב
ם ש"ל(. בשאר דברים )ב"י בש "וכל זה דוקא לסחוט אסור, אבל  מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהן וכל שכן – רמ"אוכפ

 ויש אוסרין למצוץ בפה מענבים וכיוצא בהם."
 כתב דדעת הרמ"א להתיר כב"י מציצה בפה לגמרי דגם ברמ"א סתם וי"א הלכה כסתם. –מאמר מרדכי 

 כתב דדעת האוסרים היא מאיסור יניקה מבהמה ואע"פ שפירות הדבר הוא שינוי גזרו רבנן. –מג"א 
להלכה שבזיתים וענבים יש להחמיר לא למצוץ כיוון שאיסורם דאורייתא ובתותים ורימונים הכריע  –אליה רבה 

 ושאר פירות מותר.
הביא את דברי הא"ר והכריע לבסוף שגם בזיתים וענבים מותר למצוץ כל עוד הם בפיו אך אם  – (ס"ק יב')משנ"ב 

 עושה זאת דרך יניקה )כלומר שהפרי חוץ לפיו ומוצץ( יש לאסור.

 חבותהר
מותר לחתוך תותים ורימונים אע"פ שבשעת החיתוך יוצא מהם נוזל כיוון שאין מתכוון  – )ח"ד עמ' קמה'(חזו"ע 

לסחוט, ואפי' אם אח"כ נמלך ורצה לשתות המיץ שנותר מהחיתוך מותר עכשיו כיוון שחשיב כתותים ורימונים 
 העומדים לאכילה שזבו מהם משקים.

 .219כגרוגרתעל סחיטה הוא שיהיה במשקין שסחט החיוב מדאו'  – )פ"ח ה"י(רמב"ם 
 הסוחט  זיתים וענבים למתקן אסור מדרבנן ולא מדאו'.)חשיב מלאכה שאינה צריכה לגופה(– )ח"ב פ"ו(מנוחת אהבה 

 

 פירות שנתרסקו מבעו"י –סעיף ב' 

 . יט, א.א ,יח שבת

מאי שנא כולהו דגזרו בהו בית שמאי, ומאי שנא קורות בית הבד ועיגולי ..שטוענין קורת בית הבד ועגולי הגת. ושוין אלו ואלו 

ת שמאי ערב שבת עם חשכה, קורות בית הבד ועיגולי גזרו בהו בי -ד להו בשבת מיחייב חטאת הנך דאי עבי -הגת דלא גזרו? 

י )בר( אמר רבי יוס -מי? א גזרו. מאן תנא דכל מידי דאתי ממילא שפיר דל -הגת דאי עביד להו בשבת לא מיחייב חטאת 

]ברבי[ חנינא: רבי ישמעאל היא. דתנן: השום והבוסר והמלילות שרסקן מבעוד יום, רבי ישמעאל אומר: יגמור משתחשך, ורבי 

 לא יגמור... עקיבא אומר:

כמחוסרין  -ני נמי מחוסרין שחיקה, והב -כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי ד -אמר רבא בר חנינא אמר רבי יוחנן: במחוסרין דיכה 

 .הורה רבי יוסי בר חנינא כרבי ישמעאלדיכה דמו. 
המשנה מדברת על טעינת עיגולי בית הבד בערב שבת ושמשקים יזובו מהפירות שתחתם ב"ה וב"ש כאן מסכימים 220

שדבר זה מותר. בגמרא מפרשים מדוע ב"ש התירו כאן ובשאר דברים שהתחיל עשייתם בער"ש אסרו? וענו שטעינת 
ורות בית הבד אסורים רק מדרבנן ולא מחוייבים חטאת. לאחר מכן מובאת ברייתא בדין זה שנחלקו בה ר' ישמעאל ק

 אוסר לגומרם. – ר' עקיבאסובר ששום בוסר ומלילות שרסקן מבעו"י 'יגמור מתשחשך'. ו –ר' ישמעאל ור' עקיבא. 
היינו שהם מחוסרי שחיקה בלבד ולכן מותר  )שבברייתא(' רסקן'הסביר שר' ישמעאל סובר כדעת ב"ש ו –תוספות 

לסוחטם. ר' עקביא מחמיר וסובר שמחסורי שחיקה אסורים בסחיטה בידיים גזרה אטו שיסחוט דברים אחרים. 
 דעתו של ר' ישמעאל מסתדרת כמובן אף לב"ה כמו שמוכח במשנה 'ושווין אלו ואלו..'

טעינת קורות בית הבד . חיטת פירות. יש ריסוק, דיכה, שחיקהשלבים בס 3מכאן פסקו שיש   -רי"ף ,רמב"ם  .א
ולכן ( בא דר' ישמעאל)אליהאסור מדרבנן  )מרוסק( מחוסר דיכה ן שהפירות לא נסחטו כלל חשיב כמואפי' בזמ

שסחיטה כזאת עצמה אסורה רק מדרבנן ולא מותר לעשות כן בער"ש ולשתות משקים הזבים ממנו בשבת כיוון 
 מותר אף לסוחטו בידיים. –מחוסר שחיקה נן. גוזרים על דרב

טעינת קורות בית הבד עושות גם ריסוק וגם דיכה ולכן המשקים היוצאים  –טעינת קורות בית הבד  –רא"ש, טור  .ב
 מהם מותרים.

 "זיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת, משקים היוצאים מהם מותרין."  –פסק כרי"ף וסיעתו  שו"ע

                                                           
)הרב ונחלקו האחרונים אם סחט חצי שיעור חייב גם כן מדאו' כיוון שחצי שיעור אסור מהתורה. י"א שבאוכלין נאמר הדבר ולכן חייב מדאו'. וי"א  219

 מדרבנן. עובדיה( שחצי שיעור באוכלין אסור

 דין זה מובא בסימן רנב' סעיף ה' והוא מובא כאן כפתיח להבנת פסיקת שו"ע בסעיפנו. 220
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משקים היוצאים מהם מותרים בשבת, כמו שהסביר התוס' ו'מחוסרי דיכה' אפי' זיתים וענבים שנתרסקו היינו 
 בסימן רנב פירט דנקטינן כרי"ף וסיעתו. ואע"פ ששו"ע לא פירט כאן

 דבר שיש לו מתירין שלא ניכר לעולם

לשתות מהיין. וכן אדם שסחט כתב שענבים שהכניסם לחבית יין והענבים מתבקעים בתוכה מותר  –התרומה  .א
 בים בערב שבת ברגליו ויש יין צלול כבר מער"ש מותר לשתות את היין היוצא מגיגית זו.ענ

הסביר שאע"פ שמדובר בדבר שיש לו מתירין )שבמוצ"ש יוכל לשתותו( כאן התירו אף בשבת כיוון  בב"י –טעם 
 שהחלק האסור מעולם לא ניכר בחלק המותר ולכן תמיד בטל אליו.

הענבים מתבקעים בשבת ש"ואפילו אם לא נתרסקו מערב שבת, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי  – שו"עוכפ
 ר לשתותו בשבת, שכל יין היוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית."בגיגית, מות

 

 המשך –סעיף ג' 
תן מים, והיין מתמצה וזב נ"חרצנים וזגים שנתן עליהם מים לעשות תמד, מותר למשוך מהם ולשתותם; ואפילו לא  – שו"ע

 מאליו, מותר לשתותו."
 סיבות להתיר. 2יש פה 
 פעם לא ניכר ובטל מייד ביין כמו בסעיף הקודם.מטעם שהיין הזב מהחרצנים והזגים אף  .א
 כיוון שאין איסור בסחיטת זגים וחרצנים לא גזרו חכמים גזרת 'משקים שזבו' במשקה הזב מהם. .ב

יין שעושים מצימוקים ששמים עליהם מים. אם סוחט הצימוקים בשביל כך  –בשם החיי אדם  – (ס"ק טז') משנ"ב
כיוון שהמשקה לא היה זב לולא סחיטתו. אך אם נתן הצימוקים במסננת ונתנם לתוך כלי מותר כיוון שאף  אסור

 פעם לא ניכר המשקה הזב מהם.
 

 סחיטה לתוך מאכל – 'סעיף ד

  ד, בשבת קמ

דלאו ל תבשיל לתקנו, דמוכחא מילתא ש - רש"יאמר רב יהודה אמר שמואל: סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה )"

קה דזמנין דלמש - רש"ילמשקה בעי ליה אלא לאוכל, ואין זה דרך פריקתו והוי כמפריד אוכל מאוכל(, אבל לא לתוך הקערה )

קאי, ואף על גב דבקערה לא שתי איניש לא מוכחא מילתא, ואיכא איסור(. אמר רב חסדא, מדברי רבינו נלמד: חולב אדם עז 

 אוכל הוא." -א קסבר: משקה הבא לאוכל לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה. אלמ

 הראשונים נחלקו בדין זה האם מותר לסחוט לתוך אוכל ואם כן כיצד?
 הטעם להיתר הוא כיוון שאין זה דרך סחיטה אלא דרך אכילה והווי כמפריד אוכל מאוכל. –רש"י 

אפי' לתוך הקדרה כיוון דברי רב יהודה נאמרו גבי יומ"ט אך בשבת אסור לסחוט פירות או לחלוב עז  –בה"ג  .א
 שיש לנו משנה מפורשת בשבת שאוסרת סחיטת זיתים וענבים ואפי' אם המשקים שלהם זבים מעצמם נאסרו.

 נאמר רק לגבי –חליבת עז ו גבי שבת ולכן מותר לסחוט לקדרה. דברי רב יהודה נאמר - פירות יטתסח –ר"ח  .ב
שהפרי ראוי לאכילה אף ללא הסחיטה ואז חשיב שהטעם הוא משום  – הר"ןיומ"ט ולכן בשבת אסור. וכתב 

כמפריד אוכל מאוכל אולם עז לא ראויה כלל בשבת לאכילה כיוון ששחיטה אסורה בשבת ולכן חליבתה אסורה 
 בבת ומותרת רק ביומ"ט )שאז הותרה שחיטה(.

ם כבשים אולם סיים שאלו דברי שמואל ורב יהודה אך על דעתם חולק ר' יוחנן בהמשך ופוסק שלא סוחטי
הלכה ושלקות ואם סחט חייב חטאת ומוכח שלא מחלק בין סחיטה לכלי לסחיטה שאינה לכלי וכולם אסורות ו

 כר' יוחנן.

 מותר לסחוט פירות לקדרה בשבת והלכה כשמואל. – , תוס', רמב"ם221רי"ף, רא"ש .ג

שהיא עצמה ראויה  מותר לסחוט בשבת לקדרה פירות וגם עז ואין לאסור את העז משום בורר כיוון –רמב"ן  .ד
 לאכילה ואיסור השחיטה הוא איסור חיצוני בשבת.

ל, דהוה ליה משקה "מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדירה שיש בה תבשיל כדי לתקן האוכ –פסק כרי"ף וסיעתו  שו"ע
 הבא לאוכל וכאוכל דמי; אבל אם אין בה תבשיל אסור."

 .מותר לסחוטן לאוכל 'ענבים' היינו אפי' בפירות העומדים לסחיטהמדברי שו"ע משמע שההיתר הוא אפי' בסחיטת 
 אולם לסחוט משקה לתוך משקה נאסר.

                                                           
הרא"ש הביא את דברי הרי"ף בלי לחלוק עליהם, ואע?פ שכתב שמי יכניס ראשו במחלוקת ראשונים זאת הבין הב"י ממנו שמעיקר הדין סבר שהדבר  221

 מותר ולכן הביא אותו כדעת הרי"ף.
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'מפרק' נאמר רק כשמפריד משקה מאוכל אך בהפרדת אוכל מאוכל לא שייך מפרק. וסיים  – (ס"ק יז')משנ"ב 
 שהמחמיר תבוא עליו ברכה כמו שסיים הרא"ש.

 אפי' דעתו אח"כ ליתן את זה על אוכל אסור. 222קערה ריקהאם סוחט לתוך  – (ס"ק יח')משנ"ב 
אם סוחט את הפרי ויש יותר מיץ מסחיטת הפרי מאשר האוכל )כגון שהאוכל ממש צף בתוך המיץ  –ט"ז, חזו"א 

 הסחוט( חשיב סחיטה ואסור, ההיתר הוא במצב שהדבר הנסחט מתערבב עם האוכל.

 סחיטה לקערה עם אוכל
כיוון אוסר כל סחיטה לקערה כיוון ש'זימנין למשקה קאי' אולם ש"י נראה לדייק מלשון רש – )ח"ד עמ' קלז'(חזו"ע 

ששו"ע לא כתב לאסור בקערה יש לומר שאף לקערה עם אוכל מותר לסחוט ולא שני מקדרה וכל מצב שיש אוכל 
  בפנים הותר.

 סחיטת בוסר למאכל –סעיף ה' 
 בוסר כאן זה הענבים לפני שבשלו.

התיר סחיטת ענבי בוסר למאכל מאותו טעם בסעיף הקודם שהוי כסוחט אוכל לתוך אוכל ואין כאן  –ר' יוסף  .א
 מפרק.

אסר סחיטת ענבי בוסר כיוון שכל מה שהתירו זה דווקא במשהו שראוי לאכילה ואז סחיטתו לתוך  –ר' תם  .ב
דעתו( הווי כמפריד  מאכל חשיב כמפריד אוכל מאוכל אבל כאן שהפרי לא ראוי לאכילה )וגם אם אוכל בטלה

 בורר. –אוכל מתוך פסולת 

'ומי יכניס ראשו בין ההרים הגדולים והמחמיר תבוא עליו לא חילק בין ענבים רגילים לבוסר אלא אמר  –רא"ש  .ג
 ברכה' וכתב הב"י שדבריו גבי מח' רי"ף ור' חננאל.

 "הואיל ואינו ראוי לאכול: הגה"יש מי שאומר דהוא הדין לבוסר שמותר לסחטו לתוך האוכל, ורבינו תם אוסר בבוסר  – שו"ע
 אם רוצה לאכול לאלתר את המאכל מותר לסחוט אף בוסר, כדין הבורר לאלתר )סימן שיט' סעיף א'( – '(ס"ק ד) ט"ז

רק כאשר אין זו דרך ברירה אך כאן זאת הדרך לברור על וסבר שההיתר בלאלתר הוא חלק על הט"ז  – '(ס"ק ז)מג"א 
 .223ידי הסחיטה ולכן יהיה אסור

. אך אם הבוסר ראוי לאכילה על ידי הדחק אפשר להחמיר כמג"אובבאה"ל  הכריע להלכה כר"ת – (ס"ק כ')משנ"ב 
 לסמוך על דעת הט"ז.

לעניין הלכה אפשר להקל כדעת הט"ז באוכל לאלתר. כיוון שיש פה ספק ספיקא. ספק אם  – )ח"ד עמ' קלז'(חזו"ע 
שו"ע פסק כר"ת או כר' יוסף)משמע שהבין כא"ר ששו"ע לא הכריע כאן להלכה(, ואפי' אם פסק כדעת ר"ת שמא גם 

 לשיטתם מותר באוכל לאלתר.
 שאסור לסוחטן למאכל. הוא הדין בשאר פירות שאין ראויים לאכילה – (ס"ק כא')משנ"ב 

 

 כמי פסק שו"ע?
 שו"ע לא הכריע ולכן הסומך על סברה ראשונה לא הפסיד. –אליה רבה 
 דחה דבריו וסבר שגם שו"ע התכוון להחמיר כר"ת ושכן פסקו הסמ"ג, וכלבו. וכן פסק בשו"ע הרב. –שער הציון 

 

 סחיטת לימונים –סעיף ו' 

וט שהם בכלל שאר פירות, שמותר לסחטן, שאין דרך כלל לסח "וששאלת על סחיטת לימונים נראה -רא"ש  .א
 לימונים לצורך משקה אלא לצורך אוכל, ומותר לסחטן בשבת."

כוונת הרא"ש להתיר סחיטת לימונים לצורך משנה שהרי לתוך אוכל שהרי לתוך אוכל התירו אפי'  –באה"ל 
 וכן משמע ממג"א. אשכול ענבים לסחוט

ההיתר בסחיטת לימונים הוא שאין דרכם לסחיטה ולכן אפי' אם  – )הובא בשיבולי הלקט(ר' יהודה ב"ר בנימין  .ב
 סחט את הלימונים לקערה ואח"כ שם שם האוכל כו"ע ידעי דלמתק אוכלא עביד ולא לצורק משה ומותר.

לתענוג  כתב להתיר סחיטת לימונים בשביל משקה. וכן נהגו במצריים לסחוט לימונים למיים עם סוכר לשתותםב"י 
 ואף אחד לא מחה בידם, וצ"ע מדוע.

 האיסור הוא רק כששותים את מי סחיטת הפרי בלא תערובת משקה נוספת. .א
 האיסור הוא רק כשסוחטים מיץ הפרי לבדו ואח"כ מערבבים אך אם סוחט ישירות לתוך משקה אחר מותר. .ב

 "מותר לסחוט לימונים" – שו"עוכפ

                                                           
 דין לימונים בסעיף ו' שם נראה שיש מקום להקל יותר.ועיין ב 222

 ועיין להרחבה בסימן שיט'. דוג' להסברו זה עניין ברירה בידיים לאלתר שאז אין זה דרך ברירה כלל אלא דרך אכילה. 223
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 .ואפי' לתוך כלי ריקוני לימונים בכל גו נראה שהתיר לסחיטתמסתימת לשון שו"ע 
כתב שטעמו העיקר של ב"י הוא שכו"ע ידעי דלמתק אוכלא עביד ולכן אם סוחט תפוח שקשה בשביל – )ס"ק ה'( ט"ז

לרככו שרי שהווי כמו למתקו אך היתר זה שייך רק במקום שלא נוהגים לסוחטו בשביל יין תפוחים כי אם רגילים 
 מנשיא' שאסור לסוחטן כזיתים וענבים. לסוחטו הווי כמו 'דבי

 פסיקת המשנ"ב
כיוון שכיום ממלאים חביות של משקה הלימונים אפי' ללא תערובת משקה צ"ע גדול האם מותר  – (ס"ק כב')משנ"ב 

יהיה לסוחטן למשקה. ולכן כתב להחמיר ולהתיר רק באופן שסוחט הלימונים ישירות על הסוכר ולבסוף מוסיף את 
 וחט לאוכל ושרי.המים וכך ס

שההיתר הוא רק באופן שרוב החלב יבלע כתב גבי חליבה לתוך קדרה שיש בה אוכל  – ('ז–סימן תקה ס"ק ו )משנ"ב  
ולכן נראה גם כאן לומר שההיתר בנתינת לימון לסוכר הוא רק באופן שרוב הלימון יבלע בסוכר. אך אם נותן  באוכל

 הרבה לימון באופן שיש הרבה משקה אין זה נקרא נתינה לתוך אוכל כלל וגם לדעת מ"ב אסור.
 חלק מהאחרונים חלקו על המשנ"ב:

 לגמרי באוכל ואם לא יבלע לגמרי אסור.חלק על המ"ב וסבר שצריך שכל המשקה יבלע  –חזו"א  .א
אין זה דומה לסחוט משקה לאוכל ששם התבשיל נאכל בדרך אכילה אך כאן מה ששם הלימון  –פתח הדביר  .ב

קודם על הסוכר ואח"כ מוסיף מים כל מטרת הסוכר היא לא לאוכל אלא למתק המשקה שייצא בסוף ושם 
 משקה עליו.

 
  –למסקנה 

 מותר לסחוט לימונים לסוכר ואח"כ להוסיף מים באופן שרוב הלימון יבלע בסוכר וכ"פ שש"כ. – מ"ב
 מותר לסחוט לימון בכל אופן ואפי' לקערה ריקה וכ"פ בלווית חן. – שו"ע

 ההיתר היחיד לסחוט לימונים זה לתוך אוכל באופן שיבלע לגמרי גם. –חזו"א 
 

 סחיטת כבשים ושלקות –סעיף ז' 

  א ,שבת קמה

אמר:  מואלשמותר. ו -טור אבל אסור. ושלקות, בין לגופן בין למימיהן פ -ותר, למימיהן מ -לגופן  רב:כבשים שסחטן, אמר "

הן מותר, למימי -אמר: אחד כבשים ואחד שלקות, לגופן  רבי יוחנןפטור אבל אסור.  -הן מותר, למימי -אחד זה ואחד זה, לגופן 

בשים סוחטן ממשקה הצף עליהן והנבלע בהן אם לאכול הכ -לגופו  מץ.ירק חי כבוש ביין וחו -ן כבשי  - רש"י) חייב חטאת." -

אין זה מפרק, שאין המשקה הזה יוצא מן הכבשים ש -פטור  מותר לכתחילה, דלא מפרק הוא, הואיל ולאו למשקה הוא צריך. -

למימיהן פטור אבל  לא אוכל.אן, לאו משקה נינהו אפילו למימיה -שלקות  .שלא גדל בתוכן, אבל אסור, אטו זיתים וענבים

 (הא שלקות דומיא דדג לצירן הוא, ולא שרי ליה שמואל לכתחילה.ו -אסור 

 

 

 ר' יוחנן שמואל רב

 מותר מותר מותר גופן כבשים

 חייב חטאת פטור אבל אסור פטור אבל אסור ןהימימ

 מותר מותר מותר גופן שלקות

 חייב חטאת אסורפטור אבל  מותר ןהימימ

 ונחלקו הראשונים כמי לפסוק להלכה.

שלגופן מותר ולמימהן חייב חטאת, כיוון שקיימ"ל שבמחלוקת של רב שמואל ור' יוחנן  ר' יוחנןפסק כ –ר"ח  .א
 הלכה כר' יוחנן.

כיוון שרב ושמואל מסכימים לגבי רמת האיסור שלמימיהם פטור אבל אסור כנגד ר'  – 224, רא"שרי"ף, רמב"ם .ב
שר' יוחנן יחיד בסברתו נגדם. לעניין איסור סחיטה עצמו בשלקות  הלכה כמותםיוחנן שמגדיר כסחיטה מדאו' 

 כלומר גם בכבשים וגם בשלקות פטור אבל אסור. .בשלקותהלכה כשמואל ור' יוחנן ששתיהם אוסרים 

                                                           
יטה ע"ג אוכל ודאי שמותר כדלעיל העתיק דברי הרי"ף ולא חלק עליו לכן נראה שדעתו כך. גם כאן הדיון הוא בלסחוט לשימוש במשקה היוצא אך בסח 224

 סעיף ד'.
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"לסחוט כבשים )פירוש פירות ומיני ירקות המונחים בחומץ ובמלח כדי שלא ירקבו( ושלקות,  – 225פסק כרי"ף וסיעתו שו"ע
אם לגופם, שאינו צריך למים ואינו סוחטן אלא לתקנם לאכילה, אפילו סוחט לתוך קערה שאין בה אוכל, מותר. ואם צריך 

אבל אם אין בה אוכל, אסור. ולרבינו חננאל, כל שהוא צריך למימיהן, למימיהן, מותר לסחוט לתוך קדירה שיש בה אוכל, 
 ולדבריו, הסוחט אשכול לקדירה נמי אסור."הגה: אפילו סחט לקדירה שיש בה אוכל.  חייב חטאת

 סחיטת זיתים וענבים כבושים אסורה משום שרוב העולם רגילים לסוחטם למימהם. – )ס"ק ט'( מג"א
פירות בסעיף א' שהתירו לסוחטן כיוון שכאן היה שם משקה לגמרי על הדבר שנשרו בו ואז דין זה שונה מדין שאר 

 נבלע בתוך הכבשים ולכן חמיר ביה טפי בסחיטה.
 מה שכתב שו"ע את דעת ר"ח כדי לומר שטוב להחמיר כמותו כדכתב הרא"ש שהמחמיר תע"ב. – (ס"ק ל')משנ"ב 
אם סחט את השלקות לגופן )כלומר למתקן( לתוך קערה ואח"כ נמלך לשתות את המים כיוון  – )ח"ד עמ' קמח'(חזו"ע 

שבשעת הסחיטה התכוון לגופן דווקא מותר והוי כאוכלא דאפרת. אולם בחיי אדם כתב שמותר רק כאשר המשקה 
 הולך לאיבוד.

 

 הסוחט דג לצירו –סעיף ח' 

  , שםשבת

ר רב סוחט אדם... דג לצירו אפילו לתוך הקערה. יתיב רב דימי וקאמר לה להא "אמר רבי זירא אמר רב חייא בר אשי אמ

שמעתא. אמר ליה אביי לרב דימי אתון משמיה דרב מתניתון ולא קשיא לכו, אנן משמיה דשמואל מתנינן לה וקשיא לן מי אמר 

, אבל אסור. ושלקות בין הן פטורוהאיתמר כבשים שסחטן, אמר רב לגופן מותר, למימישמואל דג לצירו אפילו לתוך הקערה 

 מותר, למימיהן פטור אבל אסור"לגופן בין למימיהן מותר. ושמואל אמר אחד כבשים ואחד שלקות, לגופן 

 סחיטת דג לצירו, מוכח שדינם זהה.מקשה מדין סחיטת כבשים ושלקות על דין  הגמראמכך ש – תוספות
 ושלקות למימיהן.""הסוחט דג לצירו, דינו כסוחט כבשים  – שו"עוכפ

בלוע בו ולא גרע מסחיטת , אך פשוט שמותר לסחוט דג מצירו המבחוץמדובר בדג שנבלע בו משקה  – (ס"ק לב') במשנ"
 פירות שמותר. שאר

 

 סחיטת שלג וברד –' סעיף ט

 , בשבת נא

 או לתוך הקערה ואינו חושש."הכוס "אין מרזקין לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו. אבל נותן הוא לתוך 

 ., שם הורחב גבי בישולחבה בסימן שיח' סעיף טז'הנושא הובא גם בהר

 טעם האיסור

 .226שבורא המים דומה למלאכהשע"י שסוחט את השלג והברד אסור משום סרך מלאכה  –רש"י  .א

 גזרה אטו סחיטת פירות העומדים למשקה.אסור  – רשב"א ,רמב"ם .ב

 אסור משום נולד. –תרומה  .ג

 סחיטה ביידיים ושלא בידיים )שיח', טז'(

כל האיסור הוא דווקא שקעביד בידיים )ואז יש גזרת משקים שזבו( אך אם  –רמב"ם, סמ"ג סמ"ק, רמב"ן  .ג
 הופשר מאליו מותר.

 חשיב נולד ואסור להשתמש בו בשבת. הופשר מחמת אש או חמהגם כאשר לא עשה בידיים ו –תרומה  .ד

רואים מסכימים שנולד לא מעניין העשייה של האדם אלא התוצאה שהיא נולד כמו שנראה לענ"ד שכו"ע  -הסבר 
גבי סוגייה דביצה שנולדה ביומ"ט שאסורה אע"פ שלא עשה מעשה כלל אלא דהחולקים על התרומה לא סבירה להם 

גם לשיטת כלל שסחיטת שלג חשיב נולד ולכן כשאין חשש נולד הפיתרון הוא שלא קעביד בידיים גם לשיטת רש"י ו
 רשב"א.

                                                           
 דבר זה מוכח בפסיקתו בסעיף ד' כרי"ף ולא כר"ח שאסר גם כל סחיטה על גבי אוכל. 225

את רש"י שאין פה מלאכה כלל אלא רק סרך מלאכה וסברתו היא שהמשקה כאן הוא 'משקה דאפרת' כלומר תמיד היה הריטב"א  כדומה לזה הסביר 226

לשלג וברד ולכן כיוון שמעיקרו היה מים אע"פ שעכשיו שינה צורתו אין זה נולד זה שייסחטוהו כי לא מוליד פה משהו חדש  משקה ורק אח"כ קפא

אלא דבר שהיה קיים מלכתחילה ועיין להרחבה בדיני נולד סימן שכב'. מטעם זה יש מהראשונים שרצו להקל במים שאדם שם בקערה ובבוקר קם 

לסוחטם כיוון שהווי משקה דאפרת וודאי אך כתבו האחרונים להחמיר כיוון שבסעיף יב שו"ע מדבר על שבירת קרח וקפאו שמותר לרסקם ואפי' 

 והיה צריך להביא להיתר זה טעמים אחרים.

 נראה מרש"י שסובר שזה נולד ממש כמו התרומה ורק הסביר את עצמו למה זה נולד כיוון שזה 'דמי למלאכה שבורא המים'. –לענ"ד 
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ל פי שהשומן ע"מותר ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ואף  –פסק כרמב"ם וסיעתו  )שיח' סעיף טז'( שו"ע
  שבה שנקרש חוזר ונימוח.

עין, דשרי. ויש מחמירין. הגה: וכל שכן קדירה שיש בה רוטב שנקרש, שכשהשומן נימוח אינו ב -פסק להחמיר כתרומה  רמ"א
 ונהגו להחמיר, מיהו במקום צורך יש לסמוך אסברא ראשונה."

במצב שהשומן לא עומד בעינו אלא מעורב עם דברים אחרים מותר כיוון  התרומההביא דגם לדעת  –שם  בב"י
וה"ה בשלג אם שם את . 227לרמ"אאף  שמתבטל ואינו ניכר ולכן באופן שהשומן נמצא במרק ומתערב בו יהיה מותר

 מים שלא ניכרים המים היוצאים מהשלג ומתבטלים במים הראשונים.השלג בכלי עם 
"השלג והברד, אין מרסקין אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו, אבל נותן הוא לתוך  –)סעיף ט'( שו"ע

 ותרים.", מ228או כנגד המדורה ונפשרוכוס של יין או מים והוא נימוח מאליו ואינו חושש; וכן אם הניחם בחמה 
 מאותו עיקרון שפסק בסימן שיח' שאם לא קעביד בידיים מותר גם כאן הסביר בב"י שמותר לשים שלג וברד לתוך

לשיטתו גם אם מניח את הקרח סתם בכוס וזב מעצמו או בחמה  כלי של מים והולכים ונמסים מעצמם ודבר זה שרי.
 מותר כיוון שלא קעביד בידיים.

 דקות' משמע שמותר לשבור את הקרח לחתיכות גדולות ויורחב בסעיף הבא.מזה שכתב 'לחתיכות  –ט"ז 
כיוון שמוליד  229יימסו במצב שיהיה בכלי לבדר את הקרח וסלדעת רמ"א צריך לומר שגם כאן א – )ס"ק יד'(מג"א 

לתוכם  באופן שהותר כגון שהיה מים ואז הכניסרק  את המים אפי' שלא קעביד בידיים כמו שפסק בסימן שיח'. אלא 
 הקרח שהמים היוצאים מתבטלים ואינם ניכרים בכוס.

 לתוך כוס עם משקה בידייםריסוק שלג וברד 

  מותר שכיוון שמתערב ואינו נראה בעין לא גזרו ביה רבנן.  – , תוספתארמב"ם, רמב"ן, ר"ן .א

 מ' לא חילקה בריסוק כלל.גנשמע ממנו שאסור כיוון שה –רש"י  .ב

 ו"ע שאסור כיוון שלא חילק בין ריסוקים לכוס ריקה או עם משקה. וכ"פ בחזו"ע.נשמע מש  – )ס"ק יד'(מג"א 

 הקפאת מים לקוביות קרח בשבת
 פסק שאסור משום נולד אע"פ שלא קעביד בידיים ובמקום צורך גדול אפשר להקל )כדעת רמ"א(. –שש"כ 
 מאליו.מותר לעשות קרח בשבת משום שלא מוליד בידיים את הקרח אלא נעשה  –ילקו"י 

 

 שבירת קרח לצורך מים שתחתיו –סעיף י' 
דמתיז  דגדולה מזו אמרו פרק חביתהגיע למים שתחתיו והטעם "כתב שמותר לשבור את הקרח כדי ל –ראבי"ה 

 "סייף ותנן שובר אדם את החביתראשו ב
 "מותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו." – שו"עוכפ

  .בשבירת קרח לחתיכות גדולות ואע"פ שיתוזו חתיכות קטנותפירט עוד טעמים ששיכים גם  – ב"יב
 אינו מתכוון לכך. ב. המים שזבים מהקרח מועטים ואין להם חשיבות. ג. המשקה המועט שזב הולך לאיבוד. א.

כתב דהטעם להתיר שכל דין נולד הוא מדרבנן וכאן אע"פ שיש פסיק רישא שיסחט הווי פסיק  –גליון מהרש"א 
 ניחא ליה בדרבנן שמותר. וה"ה בשבירת חבית בשביל גרוגרות כך נשמע ממנו.רישא דלא 

 שבירת קרח בנהר ובאר
 כתב שנראה לו לאסור בנהר ובאר כיוון שמחוברים לקרקע הווי סותר. – '(ו)ס"ק ט מג"א
לשבור אף הביא שהרבה אחרונים )א"ר, תוספת שבת( חולקים על דעת מג"א וסוברים שמותר  – (ס"ק לו')ב משנ"

 בקרח ונהר כי אין שייך בניין וסתירה בהם דעדיין שם 'מים' עליהם. וסיים שלצורך שבת יש להקל כדעתם.

 נטילת ידיים במים מעורבים בשלג – סעיף יא'
 להיזהר כשנוטל ידיו במים שמעורב בהם שלג וברד, שלא ירסק את השלג והברד בידיו. צריך – תוספות

שלא ידחקם בין ידיו שלא  בחורף, שלא יטול ידיו במים שיש בהם שלג או ברד; ואם יטול, יזהר"צריך ליזהר  – שו"עוכפ
 יהא מרסק."

 כלומר אין איסור עקרוני ומהותי לא ליטול כך ידיים כיוון שסחיטת שלג עצמו היא גזרת דרבנן אלא רק צריך להיזהר
 .שלא ידחק ידיו ויסחוט

                                                           
 כ הביא אופצייה בב"י להסביר שהשומן יצוף למעלה ואז עדיין חשיב ניכר אולי.אא" 227

 לשון זאת נשמעת כאילו שו"ע התיר רק בדיעבד ומעיר במקום רע"א שההיתר הוא לכתחילה כמו שפסק בסימן שיח' סעיף טז'. 228

שהם גורם מסויים להולדת המים אך אם מניח בבית ומופשר  בשו"ת שבט הלוי כתב שלרמ"א האיסור בנולד הוא דווקא שיניח בשבש או סמוך למדורה 229

 מעצמו לגמרי גם לדעת רמ"א מותר.
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השלג כיוון שהדבר הנסחט יתערב עם מי הנטילה שלמטה ואז שרי כמו שהתבאר מותר אף לסחוט את –'(ז)ס"ק ט מג"א
 בסעיף ט' ששרי לרסק קרח לתוך כוס לדעתו. וצ"ל שלשו"ע זה יהיה אסור כי לדעתו אסרו לרסק לתוך כוס עם מים.

 סיים שאין להתיר לדחוק ידיו.  -באה"ל 
 

 שפשוף ידיים במלח –סעיף יב' 
 ם במלח בשבת לפי שהוא נימוח והווי נולד.אסור לשפשף ידיי –תרומה 

 "יש ליזהר שלא ישפשף ידיו במלח." – שו"עוכפ
וכ"פ  באופן שיכניס המלח לתוך כלי עם מים מותר כמו ששו"ע פוסק בסעיף ט' שלא קעביד מעשה. – )ס"ק ט'( ט"ז

 במשנ"ב.
 

 דריסת שלג ברגליו – 'סעיף יג
 "דורס שלג ברגליו ואינו חושש." - שו"ע

אע"פ שיש פסיק רישא שיסחוט ע"י הדריכה בשלג כיוון שא"א להיזהר בכך שהרי פעמים שבחורף כל  – '(י)ס"ק  ט"ז
האדמה מלאה בשלג מותר. ואע"פ שהט"ז עצמו אוסר בד"כ פסיק רישא בדרבנן )שכל נולד הוא דרבנן( כאן מתיר 

 כיוון שחכמים לא גזרו באופן כזה.
 מותר כיוון שהאיסור הוא רק באופן שהמשקה מתקיים וזב אך כאן הולך לאיבוד. –גר"א 

 

 בשלג גלייםרי הטלת מ – 'סעיף יד

 מותר להטיל מי רגליים לשלג. –מהר"ם מרוטנבורג  .א

 היה נזהר בזה כיוון שהשלג נימוח ויש פה מעשה של האדם. –רא"ש  .ב

 ."230והרא"ש היה נזהר"הר"מ מרוטנבורג מתיר להטיל מי רגלים בשלג,  – שו"ע
גם כאן פסק להתיר אע"פ שפסיק רישא שיימח השלג כיוון שרבנן לא גזרי במקום שא"א וכאן הארץ  – )ס"ק יא'( ט"ז

 מלאה שלג ואין לו מקום להשתין.
כאן אסור כיוון שאיהו קעביד מעשה ולא דומה לריסוק קרח למים שלא עושה מעשה. וצ"ע שהרי – )ס"ק יז'(מג"א 

בעצמו בסעיף יג' כתב שמותר לרסק בידיים הקרח לתוך מים? ומסביר מחה"ש שגם כאן יתיר להשתין לתוך הוא 
קרח והשתן והשלג מתערבין ומותר, רק התכוון לאמר לדעת הסוברים שאסור לרסק בידיים לתוך מים גם כאן 

 יאסרו.

 סחיטה בבגד –סעיף טו' 
הטעם לאסור בבגדים אינו מגזרת משקים שזבו אלא מצד מלבן מכאן והלאה אנחנו נדבר בסחיטה בבגדים ואע"פ ש

 נכתב כאן כיוון ששם סחיטה אחת היא להם )ב"י(

  , אשבת מח

נזהיה רבה.  אפומיה דכובא, ואנח נטלא עילויה,רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, חזיוה לההוא עבדא... דפרס דסתודר "

ם אמר ליה: הת -מפרונקא?  דקא מעצר ליה. אמר ליה: מאי שנא חזית. לסוף חזייה אמר ליה רבי זירא: אמאי? אמר ליה: השתא

 ה."קפיד עילוי -לא קפיד עילויה, הכא  -

מותר לתת בגד המיוחד לחבית ע"פ חבית כיוון שאין חשש שיבוא לסחוט אותו שאינו מקפיד  –רש"י, רמב"ם  .א
 כך שמא יקפיד ויבוא לסחוט וימצא מלבן.עליו שיירטב שלכך נועד. אך אסור לתת בגד שאינו מיוחד ל

בבגד שלא לובש )ואפי' שאינו מיועד לחבית דווקא( ואסור בבגד שלובש. כיוון שבבגד שאינו  –מותר  –ר' ירוחם  .ב
 לובש לא מקפיד על הירטבותו ולא יסחט.

 דקים יותר ולכן פסק כמותם.קכתב שדברי רש"י והרמב"ם מדו –בב"י 
טה; אבל בגד העשוי לפרוס על פי החבית וליתן על גבו הכלי שדולים בו, שמא יבא לידי סחי "אסור לפרוס סודר – שו"ע

 עליו, מותר שאינו חושש עליו לסוחטו."
  

                                                           
 מכך שכתוב שהרא"ש היה נזהר משמע שגם הוא לא אסר מעיקר הדין ולכן כתבו חלק מהאחרונים שבמקום שאפשר להיזהר ושלא כל הארץ שלג ייזהר. 230
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 ספוג –סעיף יז' 

 , אשבת קמג

"מעבירין מלפני השלחן פירורין פחות מכזית, ושער של אפונין, ושער עדשים מפני שהוא מאכל בהמה. ספוג, אם יש לו  משנה

"שער של אפונין. מני? רבי שמעון היא, דלית ליה מוקצה. אימא סיפא  גמרא..חין בו, ואם לאו אין מקנחין בו.עור בית אחיזה מקנ

בהא אפילו  ?הודה, דאמר דבר שאין מתכוין אסוראתאן לרבי י בוספוג, אם יש לו בית אחיזה מקנחין בו, ואם לאו אין מקנחין 

 מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות."רבי שמעון מודה, דאביי ורבא דאמרי תרוייהו 

 הראשונים נחלקו מה הטעם להתיר סחיטה בספוג עם בית אחיזה.

 אסור להשתמש בו כי זה פסיק רישא שיסחט. –ספוג בלי בית אחיזה  – , רמב"םרש"י .א

 חיזה אין זה פסיק רישא שיסחט ומותר.אם יש בית א –בית אחיזה ספוג עם        

 אסור להשתמש בו כי זה פסיק רישא שיסחט. –ספוג בלי בית אחיזה  -ראב"ד  .ב

 אין בה איסור.כצלוחית מלאה מים שמריק תכולתה ש כיוון שהספוג נידוןמותר  –בית אחיזה  ספוג עם        
הספוג הוא להכניס ולהוציא נוזלים, דמי לדלת או חלון כיוון שכל ייעודו של מסביר את הטעם של הראב"ד.  – חזו"א

משום שזהו ייעודם להיפתח ולהיסגר ואם כן פעולת הסגירה  סור סותר ולא בסגירתם איסור בונה,שאין בפתיחתם אי
שאין המשקה שבו חשוב מחובר מכיוון שייעודו אינה חשובה בונה מכיוון שעשוי להיפתח. אם כן, הוא הדין לספוג 

, ומשום כך אין בסחיטה איסור מפרק וכדין צלוחית מלאה מים שאין בה איסור. אלא שאם ולהוציא נוזלים להכניס
 ולכן אסור. ניכר שזה ייעודואין לספוג בית אחיזה לא 

 מצב שבו יש בית אחיזה וזה פסיק רישא שיסחט שלדעת רש"י אסור ולראב"ד מותר. –נ"מ בין ההסברים 
 

 "וט.גזירה שמא יסח"ספוג, אין מקנחין בו אלא אם כן יש בו בית אחיזה,  –"ם פסק כרש"י ורמב שו"ע
 מוכח מזה שכתב גזרה שמא יסחוט משמע שאין זה פסיק רישא שיסחוט כשיש בית אחיזה.

מדוע  231כתב שצ"ע בלשונו של שו"ע שכתב 'גזרה שמא יסחוט' דלכאורה ספוג שאסור עשוי לכך – ט'(י)ס"ק  מג"א
 הגר"אשיגזרו? ועוד שבגמרא עצמה מפורש שאין זה מטעם גזרה אלא שיש פה פסיק רישא שיחסוט! ואכן הגיהה 

 למחוק את המילה 'גזירה' מהשו"ע וצריך להיות 'אין מקנחין בו שמא יסחוט'.
שם עוד גבי ספוג  אסור גם להשתמש במטלית לקינוח כיוון שגם הווי פסיק רישא שיסחוט. )וכתב – )פי"ב הי"ב(שש"כ 

 שיש לו בית אחיזה ועיין שם שסיים בצ"ע אם מותר להשתמש בו(

 הרחבות מהאחרונים
מגבונים לחים מותר להשתמש בהם בשבת וצריך להיזהר לא לדחוק המגבונים בחזקה משום  –)ח"ד עמ' קמח'( חזו"ע 
 סוחט.

ולי קרקע אלא מחומרים סינטטיים כגון פסולת של כיוון שהספוג שלנו אינו עשוי מגיד –)ח"ב פ"ו, סכ"ו( מנוחת אהבה 
לא שייך בו כלל איסור דאורייתא של סחיטה ולכן אם יש בו בית אחיזה מותר אפי' אם נסחט בוודאי דהווי  נפט

 פסיק רישא באיסור דרבנן בכלאחר יד.
אחיזה כיוון שעשויים  וכיום שיש ספוגים שלא בולעים וסוחטים כלל )סקוצ' שבת( מותר להשתמש בהם אפי' בלי בית

 מחומר סינטטי ולא קיימת בהם אופציית סחיטה.

 .פסיק רישא דלא ניחא ליה – 'סעיף יח

 נחלקו הראשונים מה דין פסיק רישא דלא ניחא ליה.

 מותר.–ספר הערוך  .א

 אסור מדרבנן. –תוספות, רמב"ן, ר"ן  .ב

  הגדרת פ"ר דלא ניחא ליה
אף אם אינו מצטער בפעולה שנעשית, אלא רק לא אכפת לו בכך שנעשית, נחשב הדבר פ"ר דלא ניחא ליה. ראיה לכך, 
מהסוגייה לעיל לעניין תולש עשבים בקרקע של חברו, שלמרות שאינו מצטער בתיקונה אלא שלא אכפת לו, נחשב 

 .תוספותלפ"ר דלא ניחא ליה, כ"כ 
  

                                                           
 ד יש חשש שמא יבוא לסחוט אותו בשביל השימוש הבא.והאחרונים הסבירו בזה שכיוון שמשתמש בספוג תמי 231
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 232רישא דלא ניחא ליה ראיות לשיטות הראשונים בפסיק

  , אשבת קג

 כדי לבשל ביצה -היסק ל כמלא פי הגדי, אם -ת, אם לבהמה רכגרוג -תנו רבנן: התולש עולשין, והמזרד זרדים, אם לאכילה "

 ף דאמרי תרוייהו: באגם שנו. אביייוס ליפות את הקרקע נינהו? רבה ורב אכל שהן. אטו כולהו ל -קלה, אם לייפות את הקרקע 

 מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא דאמרי תרוייהו: כגון דלא קמיכוין. והא אביי ורבאאמר: אפילו תימא בשדה דלאו אגם, ו

 ."לא צריכא, דקעביד בארעא דחבריה -ימות! 

 ונחלקו הראשונים מה השוני אם עשה את תלישת העשבים בקרקע של חברו. - 1ראיה 

 פסיק רישא דלא ניחא ליה ומותר לר"ש.חברו הינה תלישת העשבים בקרקע של  –ספר הערוך  .א

בתלישת העשבים אך גם בפסיק רישא דלא ניחא  רייתאכוונת הגמ' היא שאין איסור דאו –תוספות, רמב"ן, ר"ן  .ב
 .אסור מדרבנןליה 

 "הגשמיםמוכרי כסות מוכרין כדרכן, ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני החמה ובגשמים מפני "כלאים פ"ט, מ"ה  – 2ראיה 

מוכח ממשנה זאת שמותר למוכרי כסות להניח על עצמם בגדים אע"פ שפסיק רישא שעובר על  –ספר הערוך  .א
 כיוון שזה פסיק רישא דלא ניחא ליה. –לבישת כלאיים 

 אין איסור בלבישת כלאיים שלא להנאה וכשמוכר לא עושה זאת להנאה אלא דרך משוי. –ר"ן  .ב

 שיטת תוס'ראיות ל

אדם שמוציא ליחה הותר רק משום צער ולולא זה לא היה מותר אע"פ שהיה אפשר לומר  –מפיס מורסא  .1
 שלא ניחא ליה בפתח שעושה על מנת להוציא את המוגלה.

 הותרה בשבת רק משום צער אך לולא זה האע"פ שהוצאת הקוץ מכאיבה ולא ניחא ליה מותר. –הוצאת קוץ  .2

תכוון למלאכה אך לא לתוצאה בשונה מאינו מתכוון )צ"ע בדעת כיוון שמ –כתב דדברים אלו הם מלשצ"ג  –רע"א 
 התוס' שמחברים בין מלשצ"ג לפסיק רישא דלא ניחא ליה(.

 הדין אצלנו בסוחט

 שבת קיא, א

"אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב הלכה כרבי שמעון. למימרא דרב כרבי שמעון סבירא ליה? והאמר רב שימי בר חייא משמיה 

דנזייתא אסור להדוקיה ביומא טבא! בההיא אפילו רבי שמעון מודה, דאביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה  דרב האי מסוכרייא

 רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות."

שאז  סחיטה שייכת א. כשסוחט משקה בשביל המשקהמדובר שהמשקה הולך לאיבוד בריצפה וידוע ש –ר"ת  .א
כאן הסחיטה יוצא ש.אסור רק במים וכאן מדובר בחבית יין– . ב. בשביל ליבוןמפרק ואם אובד אין בזה איסור

 לא שייכת ולכן למד את הדין כאן לעניין בונה )שאסור לדחוק את הפקק שמא ישכח ונמצא בונה(

כיוון  233סחיטה משום מלבן שייכת גם בשאר משקים, אלא שבשאר משקים פשוט אין חשש שמא יסחוט –ר"י  .ב
 .אסור שמלבן הפקקשנשאר המראית והלכלוך למרות הסחיטה. ולכן כאן שעושה כן באופן של פסיק רישא 

 מיקום הנקב
מח' הראשונים שראינו בפסיק רישא דלא ניחא ליה תהיה כאן וע"פ זה יצטרכו להסביר את מיקום הברז של החבית 

 .בהבנת הסוגיה ר"ירק לפי הגישה של וזה  שסותמים אותה

החבית שאסור כיוון שהיין נסחט לתוך החבית ונח לו. אם סותם  ראשהגמרא מדברת בסתימת  –ספר הערוך  .א
מהפתח מותר כיוון שהיין זב לרצפה ונאבד והווי פסיק רישא דלא ניחא ליה אא"כ יש כלי מתחת שמקבל את 

  היין הנסחט שאז גם אסור שנח לו.

אפי' שהיין הולך ונאבד לריצפה אסור כיוון שפסיק רישא דלא הגמרא מדברת שהברז נמצא בצד החבית ו –ר"ן  .ב
 ניחא ליה אסור.

וא, הטעם ההיתר  את החבית אם אין נוגע בפקק בידו.כאשר יש ברז המהודק לפקק מותר לפקוק בו  -כלבו  .ג
 לאיבוד.מכיוון שדומה לספוג שיש לו בית אחיזה, ובאופן זה מותר אף אם יש כלי תחת הפקק והמשקה אינו הולך 

"חבית שפקקו בפקק של פשתן לסתום נקב שבדפנה שמוציאין בו היין, יש מי שמתיר אף על פי שאי אפשר שלא  – שו"ע
יסחוט, והוא שלא יהא תחתיו כלי; דכיון שאינו נהנה בסחיטה זו, הוי פסיק רישא )פירוש איסור נמשך בהכרח מדבר מה 

                                                           
 .2דחו את כל הראיות שהביא הערוך וכאן לא הבאתי את כולם אלא רק  –בר"ן דף מא, א וברא"ש פרק יב' סימן א'  232

יק רישא כן יתחייב וכך ועיין סו"ס שב, שם מובא עניינים בנושא סחיטת יין ונראה דגם שם לדעת שו"ע אין חשש שיסחט אך וודאי שאם יסחט בפס 233

 תירץ שם מג"א בתירוצו השני.
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ליה, ומותר. וחלקו עליו, ואמרו דאף על גב דלא ניחא ליה, כיון דפסיק כמו המות הנמשך בהכרח מהתזת הראש( דלא ניחא 
רישא הוא, אסור. והעולם נוהגים היתר בדבר, ויש ללמד עליהם זכות, דכיון שהברזא ארוכה חוץ לנעורת ואין יד מגעת 

וב להנהיגם שלא יהא כלי לנעורת, מותר מידי דהוי אספוג שיש לו בית אחיזה; ולפי שאין טענה זו חזקה, ויש לגמגם בה, ט
 תחת החבית בשעה שפוקקים הנקב."

זכות על מי שמתיר בזה מטעם  ללמדוכותב רק  דלא ניחא ליהבפסיק רישא  תוס'ן ופוסק כדעת הר"עקרונית  שו"ע
  ההיתר של הכלבו שלא נוגעים בפקק ישירות.

 .234בפקק ואז לפחות יש תרתי לטיבותאשיש ללמדם שיעשו גם כערוך שיאבדו המים וגם לא יגעו דעת שו"ע  –ט"ז 
כל דין פסיק רישא דלא ניחא ליה הוא לרא"ש הוא רק גבי שבת אך בכל שאר התורה פסיק רשא  – (ס"ק נג')משנ"ב 

 דלא ניחא ליה נשאר איסור דאורייתא.
יסיר את  גוררם יעשה זאת בעדינות שלא יבוא לידי סחיטה ורקמפה שנשפך עליה מים ורוצה ל – (ס"ק נד')משנ"ב 

 המשקה הצף מלמעלה.

 באיזה חבית מדובר
 לכו"ע א"א לומר שמדובר בחבית של מים כיוון שבמים שייך ליבון ואז לא שייך לומר שלא ניחא ליה. 

 בחבית של יין בין לבן בין אדום שבכל יין לא שייך ליבון )וזו דעת שו"ע(. –אליה רבה  – (ס"ק נד')משנ"ב 
 לשיטתו גם ביין לבן יש מלבן)וזו דעת שו"ע(. בחבית של יין אדום. – ט"ז

 סחיטה בשער או עור
ולכן הטובל בשבת ייזהר שלא יסחט שערו  – משנ"בהסוחט עור או שער פטור אבל אסור מדרבנן. וכתב  –רמב"ם 

 בניגוב.
אנשים הטובלים במקווה יקחו מגבת שלא מקפידים עליה וינגבו את גופם לאט ובזהירות.  – )פר' פקודי ס"ח(בן איש חי 

וכיוון שסחיטת שער עצמה מדרבנן, והמים הולכים לאיבוד )כדעת הרשב"א שהתיר( וכן מדובר פה כלאחר יד יש 
 להקל בניגוב.

  

 מוכין שבפי החבית )המשך יח'( –סעיף טז' 

  , אשבת קמא

 דוק איניש אודרא בפומא דשישא, דילמא אתי לידי סחיטה.""אמר רבא: לא ליה

 "אסור להדק מוכין בפי פך שיש בו משקין, משום סחיטה." – שו"ע
 סיבות לאסור. 2מיירי שהמוכין לחים עכשיו ואז יש  – (ס"ק מד')משנ"ב 

 מדין מלבן שכשסוחט את המוכין מלבן אותם ואפי' אם הם עשויים לכך ודבר זה שייך במים שמלבנים.  .א
. אם נפל לארץ תלוי אם זה פסיק רישא שיסחט תלוי לאן הלכו המשקיםבשאר משקים אין חשש שמא ילבן ולכן  .ב

 ט שהוא תולדה דדש.במח' בדין פסיק רישא דלא ניחא ליה. ואם הולך לכלי אסור אפי' בשאר משקים מסוח
הביא ששו"ע גם מסכים עם סברתו כיוון שמין הסתם שמכניס מוכין בפח עם משקה המוכין נרטבים ולכן  –באה"ל 

 גם לדעת שו"ע כיוון שאין פה חשש סחיטה כלל. אם המוכין יבשים מותר להכניסם
 

 צביעה באוכלים –סעיף יט' 

 לכן מותר לשרות פיתו במקשה צבוע ולאכולה. 235אין צביעה באוכלים –יראים  .א

 יש צביעה באוכלים. –רא"ם  .ב

 "ליתן כרכום בתבשיל, מותר ואין לחוש לו משום צובע, דאין צביעה באוכלין." – שו"ע
 )פרמ"ג(. א. מותר לערבב יין אדום ביין לבן אפי' שצובע ואפילו אם מתכוון ליתן מעט צבע מותר – (ס"ק נו')משנ"ב 

לתת צבע במאכל כדי שיקנו ממנו, למרות שהצבע נותן מעט טעם. טעם האיסור הוא משום צובע, שהרי כוונת אין  ב.
 המוכר אינה למטרת אכילה אלא למטרת מסחר, וכן משום עובדין דחול שעוסק בצרכי מסחר בשבת.

כתב לחלק בין משקים לאוכלין והתיר רק לצבוע באוכל אך במשקה לא. הרב עובדיה  – )פר' פקודי ס"ג(בן איש חי 
 כתב דכוונת מר"ן שו"ע שהכל מותר וגם משקים בכלל אוכלים הם.

מותר לתת תפוח ליד אתרוג בשבת על מנת להצהיבו ואין חשש של צובע כיוון שדרך האתרוג  – )סוכות עמ' רנח'(חזו"ע 
 פקע ממנו שיכול לאוכלו אחרי החג.הבתו ועוד שהאתרוג עומד למצווה, וכן שם אוכל לא להצהיב לבד ורק מחיש הצ

 םירותידין סבון אסלה בש
                                                           

 ויש שהסבירו שצריך תלתא לטיבותא דהיינו גם שיהיה הברז ארוך. 234

 כיוון שאין זה דרך צביעה כלל דהצביעה שהייתה במשכן הייתה בבדים וכן בחילזון אך לא באוכלים. ולכן לא חשיב צובע כלל. טעםוראיתי באחרונים  235
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דנו בכך גדולי האחרונים ומסקנתם כך:  –סבון אסלה המצוי בשירותים, ומטרתו לתת ריח טוב וגם לתת צבע במים 
מש בו, ומכיוון שהדבר מותר חייב להשתמש בו הנמצא במקום ציבורי ואינו נהנה מכך שהמים נצבעים רשאי להשת

אולם, בביתו שלו לא ישתמש בסבון זה בשבת, ויש לדחות את טעמי ההיתר. אמנם, לתת את  236משום כבוד הבריות.
 הסבון בתוך מיכל המים, יש יותר מקום להקל מכיוון שאין זה כוחו אלא כוח כוחו.

 

 צביעה – 'סעיף כ
 אסור מדרבנן וכמו שפסק שו"ע סעיף יז'. –הסעיף כאן נאמר לסוברים שפסיק רישא דלא ניחא ליה 

בבגדיו או  "ראוי לכל בר ישראל שאוכל תותים או שאר פירות הצובעים, שיזהר שלא יגע בידיו צבועות –יראים 
 סור לתת עליה בגד"א -במפה דהוה ליה תולדת צובע; ואם כן, יצא דם מן המכה 

צבועות בבגדיו או במפה,  "יש מי שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות הצבועים, צריך ליזהר שלא יגע בידיו – שו"עפוכ
 משום צובע, אבל אם צובע פתו במשקה הפירות, לית לן בה, דאין צביעה באוכלין."

 הסבר פסיקת שו"ע
דצביעה דאורייתא היא לא  –הרי מדובר כאן בפסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן  –צ"ע בדברי השו"ע 

 באוכלים אלא בצבע, ובסעיף יז' פסק דפסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן מותר.
 ולא אסור. 'צריך להיזהר'באמת מותר מעקר הדין ושו"ע כתב בלשון  – )ח"ה עמ' טז'(חזו"ע 

כתב 'אסור להניח בגד על מכתו' והסביר שם שלשון אסור כאן היינו לא מעיקר  – שו"ע בסעיף שכח סעיף מח' –ש 
 הדין וכיוון שדבר פשוט הוא לשטוף ידיו ולא לנגבם החמיר שו"כ וכתב שצריך להיזהר.

דההיתר בצביעה באוכלין הוא רק בצובע אוכל באוכל אך בצובע אוכל דבר אחר אסור. )לדוג' לצבוע  –יש אומרים 
 .ציור על דף(עם אוכל 

 שיטת האחרונים
 סיים דאין להקל. –מג"א ס"ק כד' כתב להקל כיוון שהניגוב הוא דרך לכלוך ולא דרך צביעה. אולם ב –רדב"ז 
 .שא"א להיזהר בזהיש להקל במקום  - (ס"ק נט) משנ"ב

 דומה לאיסור של אשה אין לחוש לצביעת פניו וידיו ע"י הפירות, מכיוון שצביעה שייכת רק בדבר שדרכו לצבוע, ואין
 להתאפר ולצבוע פניה בשבת, מכיוון שזו דרכה ואילו כאן אין זו הדרך.

 בבגד אדום אסור לקנח דמתקן את הבגד בכך. – '(כה)ס"ק  מג"א
דין צביעה בבגדים נאמר דווקא בזמנם שהיה הדרך לצובעם, ולכן אסרו חכמים אף אם עושה זאת  – קי תשובותפס

 בדרך קלקול. אבל בזמנינו, לא מיבעיא שמותר להשתמש במפיות נייר חד"פ וכדומה כי אין הדרך כלל לצובעם

 גדרי דאורייתא של מלאכת צובע
 אינו מתקיים פטור אבל אסור.צבע שהצובע ד' טפחים בצבע המתקיים חייב, צבע ב .א

 חייב משום לש.וס"ל שפטור מטעם צובע  הראב"דס"ל שחייב משום צובע, ואילו  הרמב"ם -ב. הכנת צבע 
  

                                                           
א. פ"ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, ויש פוסקים המקלים בכך. ב. ייתכן שנחשב גרמא מכיוון שהמים עוברים תהליך דרך הצינורות  –בטעם ההיתר  236

 וסביב האסלה עד שנוגעים בסבון. ג. אין המים הצבועים עשויים לעמוד לאורך זמן ואין דרך צביעה בכך.
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 תיקוני מאכל, וטוחן –סימן שכא' 

 הקדמה
 מלאכות הנעשות לתיקון אוכל. 4בסימן זה נידונות פעולות שונות הנעשות לשם תיקון מאכלים. בעיקר נדון כאן ב

 . מלאכת ממרח )סעיף יט'(.4טו'(  –. מלאכת לש )יד' 3יב'(  –. מלאכת טוחן )ז' 2ו'(  –מלאכת מעבד )ב' . 1
 

 עשיית מי מלח –סעיף ב' 
עיבוד מדאורייתא שייך בעור ובאוכל לא שייך עיבוד אמנם יש פעולות שאם עושים אותם הדבר דומה  –לגבי עיבוד 

 לעיבוד ולכן חכמים אסרו אותם.

 , אקחשבת 

בשבת אבל עושה הוא את מי המלח, וטובל בהן פתו, ונותן לתוך התבשיל. אמר רבי יוסי: והלא הוא  237"אין עושין הילמי משנה

 גמראואם המרובים אסורים אף המועטים אסורים, ואם אלו מותרים אף אלו מותרין, וב - רש"יהילמי, בין מרובה ובין מועט! )

ן לאיסור, מפני שהוא כמעבד, מתקן את האוכל הנתון לתוכו כדי שיתקיים( ואלו הן מי מלח מפרש דלחומרא אמר ר' יוסי דכול

קודם שיתן המלח נותן שמן לתוך המלח, בתחלה  - רש"י)לכתחלה לתוך המים או לתוך המלח. נותן שמן  -המותרין )לרבי יוסי( 

כחו מהיות מי מלח עזין, אבל לא יתן מים ומלח  קודם שיתן המים, דהשמן מעכב שאין המלח מתערב יפה עם המים, ומתיש את

אמר רב יהודה אמר  -"מאי קאמר?  גמראמים ומלח יחד הוא נראה כמעבד(.  תחילה, אפילו נותן שמן לבסוף, דבשעה שנותן

מלח  תני רבי יהודה בר חביבא: אין עושין מי ..שמואל, הכי קאמר: אין עושין מי מלח מרובין, אבל עושה הוא מי מלח מועטין.

כוח המלח מעכבת מלשקוע( .  - רש"יעזין. מאי מי מלח עזין? רבה ורב יוסף בר אבא דאמרי תרווייהו: כל שהביצה צפה בהן )

 של דגים(." –וכמה? אמר אביי: תרי תילתי מילחא ותילתא מיא. למאי עבדי לה? אמר רבי אבהו: למורייסא )רש"י 

 , בבין ידעירו

 "אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: אין הלכה כרבי יוסי לא בהילמי ולא בלחיין."

 ומדוע יש לאסור זאת צ"ע מה הבעיה בעשיית מי מלח

 .דומה למעבדאסור כיוון שמתקן את האוכל להתקיים הרבה זמן ו –רש"י  .א

 נראה כמבשל. –רמב"ם  .ב

  , בבת עהש

 ייב משום מעבד. רבא אמר: אין עיבוד באוכלין."ח -ן דמלח בישרא "אמר רבה בר רב הונא: האי מא

 כל,רבנן יש עיבוד אף בדבר מאמד אך הדיון בגמ' הוא על איסור דאו'  אין להתיר מכאן מליחת מאכלים – תוספות 
 .שנ"בבמ פוכ"

, משום דדמי לעיבוד"אין עושין מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים,  שכתב 'שדמי לעיבוד' – 238פסק כרש"י שו"ע
 ; ואם נתן לתוכו שני שלישי מלח, אסור לעשות ממנו אפילו מעט."239אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל

 .ס"ק ח' שנ"במוכ"פ אין עושים מי מלח לאו דווקא במים אלא אפי' בשאר משקים אסור  – )ס"ק ג'( מג"א

 הכנת מי מלח לסעודה הבאה
כן משמע  רק באופן שאוכל באותה סעודהההיתר לעשות מעט מי מלח או לתת לתוך התבשיל הוא  – )ס"ק ד'( מג"א
אך אם עושה לסעודה אחרת אסור וכן משמע מפסק שו"ע בסעיף ה' שכתב לגבי מלחת בשר 'אסור למלוח בשר  בר"ן(

רת אסור אך לאותה וכתב שם מג"א ס"ק ז' דמשמע אפי' להניחה לסעודה אח –מבושל או ביצה מבושלת להניחה' 
 סעודה מותר.

, הוי רק הר"ןתב ומה שכוצ"ל  רך כל אותה שבת, אך לא לצורך חולמותר להכין מי מלח מועטים לצו -אליה רבה 
 אורחא דמילתא שמכין לצורך אותה סעודה.

 אם עושה כן כדי שלא יסריח האוכל מותר גם לצורך סעודה אחרת דגם הט"ז התיר בזה. – (כא'ס"ק ) שנ"במ
  

                                                           
 מי מלח חזקים שעושים כדי לכבוש אוכלים. 237

 בסעיף הבא גבי מליחת צנון תפס שו"ע לשון הרמב"ם שדמי למבשל ובתוספת שבת התקשה בכך. 238

 לאו דווקא לתוך התבשיל, ה"ה שמותר לטבל בהן פיתו, וכן מותר לשפוך מי מלח מועטים על נתחי עוף ודג. 239
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 עשיית מי מלח מרובים לתבשיל
ברישא, דווקא  עשו"מלשון  דייקבים כאשר נותן אותם לתוך התבשיל.מותר לעשות מי מלח מרו – תוספת שבתא. 

 אך לתוך התבשיל שרי אף במרובים. ם אסר, שילתוך הכב
דייק מ (.משנ"במי מלח מרובים אין לעשות אפילו כשנותנם לתוך התבשיל. )ומשמע קצת שכך סובר  – אליה רבהב. 

 .240לעשות לתוך התבשיל' לעשות ממנו מעטשכתב 'בסיפא,  שו"עמדברי 

 נתינת שמן במי מלח מרובים
שכך סובר רבי מבואר במשנה  ותר לעשות מי מלח מרובים, אם נתן שמן במלח לפני שנתן מים.מ – תוספת שבת .א

בכך, אלא שהוסיפו להתיר מי מלח  יוסי כיוון שהשמן מחליש את כוח המלח, ונראה שחכמים אינם חולקים עליו
אמנם, אין לתת מלח למים בתחילה ולהוסיף עליו שמן, כיוון שבשעה  מועטים אף כשאין נותן שמן בתחילה.

 שנותן מלח למים נראה כמעבד.
אינם מודים לרבי יוסי  חכמיםכיוון ש מרובים אפילו ע"י נתינת שמן בתחילה. אין לעשות מי מלח – אליה רבה .ב

 ואוסרים אף בכה"ג.
 

 צנון וירקותמליחת  –סעיף ג' 

 עה, ב שבת

אמר ..מותרת. -סור, וביצה א -מר: צנון "תני רבי יהודה בר חביבא: אין מולחין צנון וביצה בשבת. רב חזקיה משמיה דאביי א 

 ודאי מטבילנא." -לה( בשעת אכי – רש"יתיים יחד(, טבולי )ש – רש"ילא מלחנא ) -ון(:... ממלח רב נחמן )לגבי צנ

כאביי שמותר למלוח ביצה, כיוון שאין המלח מועיל לשמרה, וכמו כן אין רגילים לשמר אותה,  241פסקו הראשונים
 .ונחלקו הראשונים בטעם האיסור כבסעיף ב' אך אסור למלוח צנון

 .דומה למעבדכיוון שמתקן את האוכל להתקיים הרבה זמן ואסור  –רש"י  .א

 נראה כמבשל. –רמב"ם  .ב

"אסור למלוח חתיכות צנון, ארבע או חמש ביחד, מפני שנראה ככובש כבשים, והכובש אסור מפני  –פסק כרמב"ם  שו"ע
 , מותר למולחן." 242שהוא כמבשל; אלא מטבל כל אחת לבדה, ואוכלה. אבל  ביצים

אסור לשפוך יין או שאר משקים לכלי שיש בו חומץ כדי שגם יהפוך לחומץ שזה הווי ככובש כבשים,  – '(ג)ס"ק  ט"ז
 אולם אם עושה את זה למתק החומץ מותר.

 הדין בשאר ירקות

 כל דבר שצריך מליחה גם אסור וכך כתב הרמב"ם 'צנון וכיוצא בו'. – )ס"ק ב'(ט"ז  .א

להיכבש אע"פ שמועיל להם המליחה כיוון שרבנן לא גזרו בכך שאין מותר למלוח ירקות שאין דרכם  –פרמ"ג  .ב
 הדרך לכובשו, אך אם מולח כדי לעבדו )שעשה מי מל וכד'( וודאי אסור.

 פסק את שתי השיטות הנ"ל. – '(יג)ס"ק  שנ"במ

 מליחת סלט בשבת
 לאכול מיד? ה אסור אפילו אם דעתונהגו לחתוך צנון דק דק בשבת ולמלחו, ולכאור – '(א)ס"ק  ט"ז

ויש לומר, שמכיוון ששופכים מיד חומץ ומינים נוספים ואינם מניחים את הצנון להזיע מותר, ובפרט אם מוסיפים 
 שמן שמותר הואיל והוא מחליש את כוח המלח.

 הרב עובדיהמכאן למדו האחרונים שמותר למלוח סלט בשבת כאשר מתבלן אותו. ואפי' אם רק מולח אותו כתב 
 שיש ירקות בתוך שלט שלהם לא מועילה המליחה כלל. להקל כיוון

 הרחבות מהאחרונים
יבוד שייך רק במלח המשנה ע –טעם  ך זמן מרובה.כת אף אם משהה אותם מותר לפזר סוכר על פירו – מנוחת אהבה

 את טבע הירק, אך אין לנו לבדות איסור ליבנו ולאסור אף בסוכר, ובפרט שאף במלח האיסור דרבנן.
בישה אסורה משום בישול, כ – טעם מי המלח בשבת.ירקות שנכבשו מבעוד יום, מותר להחזירם ל – יוסףילקוט 

, המכין ירקות כבושים בביתו והוציאם בשבת וראה אולם בישול, כך אין כבישה אחר כבישה. וכפי שאין בישול אחר 
 כראוי, נכון להחמיר שלא להחזירם.שאינם כבושים 

                                                           
 הביא טעם שיש לאסור מטעם שנראה כעושה לצורך חול.מאירי וב 240

 רי"ף, רא"ש, רמב"ם. 241

 כלומרובסעיף ה' פסק שו"ע שאסור למלוח ביצה. וההסבר הוא שכאשר עושה כן לאותה סעודה מותר וזה כוונתו בסעיף אצלנו ובסעיף ה' כתב 'להניחה'  242

 לסעודה אחרת ולכן שם אסר כך הסביר מ"ב ס"ק כא'.
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 צנון אחת אחת הטבלת/מליחת –סעיף ד' 

 גמרא שם

 ודאי מטבילנא." - שעת אכילה(ב – רש"ישתיים יחד(, טבולי ) – ש"ירלא מלחנא ) -"אמר רב נחמן )לגבי צנון(:... ממלח 

 243מותר למלוח כמה חתיכות כאשר מטבל כל אחת לבדה, ובתנאי שיאכלם לאלתר. – תרה"ד
 די לאכלם מיד זו אחר זו."לאחת לבדה, ולהניחם יחד לפניו כ"יש מי שכתב שמותר לטבול כמה חתיכות צנון אחת  – שו"ע

הביא בשם גדול אחד שרצה להתיר גם הטבלת כמה חתיכון צנון ביחד וכתב דאין להקל אלא להטביל  – '(ו)ס"ק מג"א 
 .אחת אחת וזה מה שהתיר שו"ע

 כיוון שאז הוי כמלחם יחד ואסור. יש להיזהר שחתיכות הירק לא יהיו נוגעות זו בזו, – )ס"ק יט'( משנ"ב
 אפשרויות באיסור מליחה. 2כתב דיש  – '(א)ס"ק ט"ז 

 אסור מפני שדומה לעיבוד ואפי' שאוכל מייד. –אם מולח הרבה חתיכות יחד  .1
 אסור אם שוהה הרבה זמן שזה דומה לעיבוד שגורם למים לצאת. –אם מטביל או מולח חתיכה אחת  .2

 

 ביצה, דג, מליחת בשר –עיף ה' ס
 תם אלא רק נותן בהם טעם.יש סוגי אוכלים שהמלח מכשיר ויש סוגי אוכלים שהמלח לא מכשיר אוהקדמה: 

 קח, ב שבת

 "תני רב יהודה בר חביבא: אין מולחין צנון וביצה בשבת, רב חזקיה משמיה דאביי אמר: צנון אסור, בויצה מותרת."

 ביצה.פסקו כאביי שמותר למלוח  –רי"ף רא"ש רמב"ם 
 אין דרך לעשות כבשים מביצה.  –לבוש 
 אין המלח מועיל להם. –'(ק ה)ס" ט"ז)ס"ק ה'( מג"א 

  די להניחם לאחר זמן.כדי לאוכלם לאלתר, אך אין למלחם כ מבושליםמותר למלוח בשר וביצה  –שיבולי הלקט 
 "אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת, להניחה." – שו"עוכפ

 לפי דברי השו"ע אסור להניח את הביצה אפי' לסעודה אחרת ההיתר הוא רק לאלתר. – )ס"ק ה'( מג"א

 סתירה בדברי השו"ע
 כתב שמותר למלוח ביצה. -בסעיף ג'  

, אך המולח להניחה לזמן מרובה, דמי לעיבוד וכבישה מייד היינו כשכוונתו לאכלה מה שהתיר בסעיף ג' – משנ"ב
 ואסור.

 ולהניחהטעם האיסור למלוח ביצה 
 דומה למעבד.  –לבוש 

 שאין צריך לזה ולמה יטריח עצמו בחינם בשבת. –'(ק ה)ס" ט"ז
לדעת הט"ז אם יש סיבה בגללה תועיל המליחה כגון שזה ייתן טעם יותר טוב באוכל מותר לסעודה  –נפקא מינה 

 אחרת. אך לדעת הלבוש אסור תמיד לסעודה אחרת.

 מליחת בשר ודג חי
 .)ס"ק כא'( משנ"באין למלוח בשר או דג חי, וכ"פ  –שיבולי הלקט 

 יש איסור מדרבנן שמחזי כמעבד כאן המלח מועיל להם לתקנם ואפי' אם רוצה לאכולם לאלתר אסור. 
 שאין תיקון בגוף הבשר. –הדחת הבשר במים כדי לאוכלו חי מותרת  – '(ק ז)ס" מג"א

להדיח אותו כיוון שאין רוצה לאכלו היום וניכר שעושה לצורך ימים מהשחיטה ועדיין לא נמלח אסור  3בשר שהונח 
 חול )שאם היה רוצה אותו היה לו למולחו(. אולם במקום של הפסד גדול כגון קצב שמוכר מותר להדיחו ע"י גוי.

  

                                                           
הסעודה כדי לאכול בסופה, אך כל שמולח ודעתו לאכלם כתב שמותר לטבל רק בשעת אכילה, יש לומר שכוונתו לאסור מליחה בתחילת  י"רששואע"פ  243

 מיד זה אחר זה שרי.
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 מליחת עדשים מבושלים – 'סעיף ו
 

  .בקליפתם אין למלוח ביחד הרבה עדשים ופולים שהתבשלו – רבינו שמשון
 פולים ועדשים שנתבשלו בקליפתן." "אין למלוח ביחד הרבה – שו"עוכפ

 244טעם האיסור הוא, משום שהמליחה מועילה להם והוי ככבישה ועיבוד. – '(ק ו)ס" ט"ז, '(ק ח)ס" מג"א

 הדין בימינו
נו, אין הדרך כלל למלוח את כל סוגי הקטניות לאחר בישולם כדי לרככם או לשמרם ולעבדם, בימי – פסקי תשובות

 ולכן דינם כשאר מאכלים מבושלים שמותר למלחם סמוך לאכילה, כדלעיל בסעיף ה'.
 

 דיכת פלפלין –סעיף ז' 

 שבת קמא, א

 פילו טובא נמי."א -כיון דמשני  אסיר. רבא אמר: -רי, תרתי ש -"אמר רב יהודה: הני פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא 

 מחלוקות. 2האיסור לדוך פלפלין הוא משום אב מלאכה של טוחן, בדין שלנו יש 

 האם הדין נאמר לעניין שבת או יומ"ט. .א

 כמי הלכה כרב יהודה או כרבא. .ב

 לאיזה עניין נאמר הדין

 שו"עוכפ הדין נאמר לעניין שבת. –רי"ף, רא"ש,תוס', רמב"ם  .א

 הדין נאמר לגבי יומ"ט. –ר"ח, שאילתות, רש"י  .ב

  פסיקת הלכה

 הלכה כרבא דהוא בתראי.  -רמב"ם, רי"ו, טור  .א

 כתב להחמיר כדעת רב יהודה משום מראית עין. – סמ"ק .ב

 בקערה." "מותר לדוך פלפלין, אפילו הרבה יחד, והוא שידוכם בקתא של סכין ו –פסק כרמב"ם וסיעתו  שו"ע
 היתר דיחת פלפלים הוא רק במה שצריך לאותה שבת אבל לדוך לחול אסור. – '()ס"ק כד משנ"ב
כל ההיתר הוא בקת הסכין אבל לחתוך את הפלפלים דק דק אסור כדין ירק בסעיף יב' שם יורחב.  – '()ס"ק כה משנ"ב
 שם מותר אם אוכלו לאלתר. רמ"אולדעת 

 אופן השינוי בדיכה
 הרי זה כותש ביד הסכין ובקערה פלפלים וכיוצא בהן ליתן לתוך המאכל בשבת"הצריך לדוק  –רמב"ם )פכ"א, ה"כ( 

 "ובמכתשת חייב"(. –אבל לא במכתשת" )ובדפוס 'פרנקל' 
 נחלקו האחרונים מהו אופן השינוי שצריך בדיכה זו.

וי אחד דיכה בקת הסכין או בתוך הקערה כיוון שבגמ' מוכח שצריך רק שינספיק שינוי אחד, מ – )ס"ק ט'(מג"א  .א
 שהוא מוציא לגמרי מאיסור. ובמחצית השקל כתב דכך גם מוכח מדעת שיבולי הלקט.

 צריך שינוי כפול, גם לדוך בקת הסכין, וגם לדוך בתוך הקערה שאינה כלי קיבול של מכתשת – '()ס"ק כה משנ"ב .ב
 .245כיוון שדיכה בקת הסכין אמנם מורידה את האיסור דאורייתא אך עדיין אסור מטעם עובדין דחול

 

 דיכת מלח –סעיף ח'  

של  נאמר בתוספתא )שבת, יד, טו( "אין כותשין את המלח במדוך של עץ, אבל מרסק הוא ביד –מגיד משנה  .א
 .היינו שלא בכלי הדיכה – בשינוימותר לכתוש מלח ש –" מכאן למד סכין, בעץ הפרוד ואינו חושש.

 גם בחול כותשים מלח ביד סכין וכו' ע"ג השולחן, לכן צריך שינוי אחר לא רק בכלי הדיכה. –כלבו  .ב

כל הדין הזה הוא רק במלח גס אך מלח שכבר נטחן ועכשיו שוב נעשה לגושים מותר לטוחנו שהווי כאוכלא  –אגור  .ג
 רמ"אוכפ דאפרת.

                                                           
 מדוע אסור, הרי כבישה אסורה משום בישול, וכיוון שקיי"ל שאין בישול אחר בישול, ה"ה לכאורה שאין איסור מליחה ם"הרמבאמנם, יש לעיין לטעם  244

. ושמא יש לומר שכיוון שאין המליחה פועלת ממש כבישול, לכן יש להחמיר אף בדבר מאכל שהתבשל, כעין חומרת בדה"שלאחר בישול! כ"כ 

 בבישול אחר אפייה, וצ"ע. הרא"ם

 וכן משמע שדעת הרב ב"י ובמחה"ש הביא שכן דעת ב"י. 245
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הגה: ודוקא  כותתין מלח במדוך של עץ, אבל מרסק הוא ביד של סכין ובעץ הפרור ואינו חושש."אין  –פסק כמ"מ  שו"ע
 מלח הגס, אבל מלח שהיה דק מתחלה ונתבשל ונעשה פתיתין, מותר לחתכו בסכין כמו שחותך הפת )כל בו(."

והדרך לדוך כיוון שהם כלים המיוחדים לדיכה  של עץ/אבל אסור לדוך בחוד הסכין, או במדוכה – '()ס"ק כו משנ"ב
 .אף לכל השבת אפי' אם רוצה לאכול המלח לאלתר. אך אם דך ביד מותרבהם ו

 

 חיתוך דק דק. –סעיף ט, יב 
 

 שבת עד, ב

 וחן."חייב משום ט -מחתכו הדק(  - רש"י"אמר רב פפא: האי מאן דפרים סילקא )

 סוגייות.  2בדין כאן ישנם 

 כגון אכילת בשר. –טחינת של במאכלים שאין גידולם מהקרקע  .א

 כגון ירקות. –טחינת דברים שגידולם מהקרקע  .ב

 )ט( חיתוך בשר דק דק
 טעמים. 2ממותר לחתוך בשר דק דק כיוון  –תרה"ד 

 אין איסור טוחן בדבר שאין גידולו מהקרקע. .1

 יש פוסקים הסוברים שאין איסור טוחן בדבר שנאכל כמות שהוא. .2
 היתר זה שייך אף לאדם זקן שלא יכול לאכול הבשר בלי שיחתכו לו לחתיכות דקות כיוון שהולכים אחר רובא דעלמא

בהמה חשיב גידולי קרקע. ובמשנ"ב הסביר שגם הוא סובר כתרה"ד אולם מהטעם השני שאין  –שלטי גיבורים  .א
 איסור בדבר שנאכל כמות שהוא.

  "מותר לחתוך בשר מבושל או צלי, דק דק בסכין." –פסק כתרה"ד  שו"ע
 מותר לחתוך אפילו אם דעתו להניח לאחר זמן. – (לא')ס"ק  משנ"ב
 לחתכן כי הולכים אחר רובא דעלמא. מותרהבשר כמות שהוא,  אפי' לאנשים שלא יכולים לאכול– (לב')ס"ק  משנ"ב

 

 חיתוך בשר בפני העופות
 טעמים. 3מ אכילת חיה ועוף חתוך בשר חי עבוראין ל – תרה"ד

גם למ"ד שאין טוחן בדבר שאין גידולו מהקרקע כל זה ביכול לאכלו כמות שהוא אך אם אינו ראוי לאכילה כלל  .1
 גם יודו שאסור.

כלומר אסור משום נולד שמכין אוכל חדש לבהמה מה שלא יכלה לאכול  –משום איסור 'שוויה לאכולא לבהמה'  .2
 לפני כן.

 על מנת לתת לבהמה לאכול טואח בחיתוך הבשר החי. טרחא יתירה בשבת .3
 ה אוכל." "אבל אסור לחתוך דק דק בשר חי לפני העופות, דהואיל ואינן יכולין לאכלו בלא חיתוך, קמשוי ל - רמ"אוכפ 

אע"פ שבשר חי אפשר להאכילו את הכלבים וחיות אין להתיר חיתוכו כיוון שבעיקר קיימי בשביל  – '()ס"ק ימג"א 
 העופות.

 
מחתכין נבילה לפני הכלבים אפילו "  -בפסיקת הרמ"א יש קושי כיוון שפסק שו"ע בסימן שכד' סעיף ז' ורמ"א הסכים 

, אבל לאכלה בלא חתיכה והני מילי בנבילה הקשה שאי אפשר להםנתנבלה היום, בין שהיתה מסוכנת בין שהיתה בריאה, 
 מה שהוא ראוי לא טרחינן.אם היתה ראויה להם בלא חתיכה, לא, דמיטרח ב

קשה הרי כאן הביא הרמ"א את הסיבה להקל בחיתוך הנבלה בשביל הכלבים כיוון שאינם יכולים לאכול  –שאלה 
אותו חי א"כ 'קמשווי אוכלא לבהמה' הוא סיבת היתר לחיתוך ולא סיבת איסור א"כ מדוע רמ"א בסעיף שלנו אוסר 

 זאת?
של תרה"ד שגם למ"ד שדבר שאין גידולו  (1) שאסור מטעם הראשוןתירץ שכוונת רמ"א היא  –עולת שבת  .א

בסעיף שלנו  מהקרקע לא שייך בו טחינה זה רק כאשר ראוי לאכולו כמות שהוא אך אם לא גם בזה יש טוחן.
מדובר שלא יכול לאכלו כלל אפי' ע"י הדחק ובסימן שכד' מדובר בבשר שיכולים לאכול על ידי הדחק ואז אין 

 .משנ"בוכ"פ  יר להם לאכילה אלא רק משפר.החיתוך מכש
תמהה מאוד על פסקו של רמ"א והפנה לסימן שכד'. שם הסביר ש'שוויה אוכלא לבהמה'  – גר"א, '(ט)ס"ק ט"ז  .ב

הוא סיבת היתר שפסקנו שם בסוגיה כרב יהודה שמתיר לחתוך לבהמה. וכתב דרמ"א עושה מין ההיתר איסור 
 במקרה של עופות מותר לחתוך בפניהם את הבשר דק דק.ו נג"ד רמ"אפוסקים ויש כאן חסרון דקדוק. 
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 )יב( חיתוך ירקות דק דק  

 שם

 וחן."חייב משום ט -מחתכו הדק(  - רש"י"אמר רב פפא: האי מאן דפרים סילקא )

 נחלקו הראשונים לגבי חתיכת ירקות בצורה דקה ובדברי רב פפא ופירושם.

אסור לחתכו דק דק כי שייך בו טחינה שאי אפשר לאכלו כמות שהוא אך שאר ירקות מותר לחתוך  סלק –תוס'  .א
 .246דק דק כיוון שאפשר לאכלם כמות שהם

רב פפא מדבר על חיתוך עצי דקל  אוכל לחתוך דק דק,לכן מותר לחתוףך אוכלים אין טוחן ב–ר"ח, רא"ש  .ב
 שכשחותכם יוצא מהם אבקה כזאת והווי טוחן.

"המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו הרי זה תולדת טוחן וחייב, לפיכך אין מרסקין לא  – )פכ"א הי"ח( רמב"ם .ג
 את השחת ולא את החרובין לפני בהמה בין דקה בין גסה מפני שנראה כטוחן."

שאפי' אם ירק חי הוא ברגע שחתך אותו ע"מ  ב"יומדייק  חותך ירק על מנת לבשלו חייב משום טוחן. –לדינא 
 של חייב. לב

 אופציות להסבירו. 2צ"ע ברמב"ם מה הדין בירק שחותכו דק דק לאכלו חי? ובב"י הביא –שאלה 

)ומה  אם רוצה לאכול את הירק חי מותר לחתוך אותו דק דק ואין בזה משום טוחן כי אין דרך טחינה בכך .1
 .שכתב לאסור חרובין הוא כיוון שלא ראויים לאכילה(

)ומה שכתב דווקא חרובים היינו שנקט לשון המשנה בפרק מי שהחשיך  כטוחן אסור מדרבנן כיוון שמחזי .2
 .אך דעתו לאסור מדרבנן בכל מצב.(

אסור לחתוך ירקות דק דק וה"ה בכל הירקות שדברי שאסור לפורר פירות לחתיכות קטנות. יוצא שכתב  – יראים .ד
 רקות.רב פפא גבי סלק לאו דווקא כי יש משהו מיוחד בסלק עצמו אלא לכל י

 סיים שנכון בעיניו להיזהר לחתוך חתיכות גדולות קצת ולאכול לאלתר. –ב"י 

 .""המחתך הירק דק דק, חייב משום טוחן – 247פסק כיראים שו"ע

 אין להעיר לאלו המקלים וחותכים דיש להם על מי שיסמוכו. –לט'( )ס"ק  שנ"במ

 חיתוך לאלתר
 .לאכלו לאלתרכדי בצורה דקה מותר לחתוך כל מאכל  –רשב"א 

כמו שהותר בבורר אכילה לאלתר כיוון שזה שינוי מדרך עשיית המלאכה. גם כאן השינוי הוא שחיתוך דק  –טעם 
 נעשה בשביל בישול אך כאן כשאוכלו לאלתר אין המטרה לבשלו וזהו שוני מדרך עשיית המלאכה.

ובת הרשב"א שרי מידי דהוי אבורר לאכול מיד, דשרי )תש לא מיירי אלא בחותך ומניח, אבל אם לאכלו מיד, הכל וכל זה" רמ"אוכפ
 והר"ן פרק כלל גדול(, כדלעיל סי' שי"ט."

  הגדרת לאלתר זה או תוכ"ד ארוחה או בזמן שהאנשים יוצאים מבית הכנסת מהתפילה ועד הסעודה – '(ס"ק טו)מג"א 

 טחינה אחר טחינה
מלאכת טוחן היא רק בדבר המחובר . טחינה אחר טחינהחם מכיוון שאין מותר לפורר ל – סמ"ג, רשב"ם, הגה"מ

, דהואיל וכבר 248אבל מותר לפרר לחם לפני התרנגולים" רמ"אוכפ .באופן טבעי, חיבור ע"י אדם אינו חיבור לעניין טוחן
 ".נטחן אין לחוש, דאין טוחן אחר טוחן

 חיתוך פירות לזקנים
 ".לפני זקנים )ב"י בשם תוספתא(. ודוקא פירות וכדומה לזה, אסורוהוא הדין דאסור לחתוך גרוגרות וחרובים " – רמ"א

ולמ"ד שעקרונית מותר לחתוך ירקות יסבירו שמדובר פה ב'מרסקן' שאז לכו"ע אסור משום  –דין זה מהתוספתא 
 .(טוחן. )ובאמת בלשון התוספתא כתוב מרסקן ורק רש"י פירש 'לחתך'

, אולם למי שיכול לאכול מותר אדם שלא יכול לאכלו כמות שהוא חיאסור לחתוך לכל פסק ש – '()ס"ק ידמג"א 
 .(לט')ס"ק  שנ"במוכפ

 ריסוק בננה
לכתחילה אין לרסק בננה בשבת משום מלאכת טוחן, אך מי שנצרך לכך רשאי לרסק בשינוי גמור, כגון  – שש"כ .א

 שיעשה זאת ע"י קת הסכין, כמבואר לעיל בסעיף ז', וכן יעשה זאת לאלתר. 

                                                           
' אלא כל מה שדומה. וצ"ע בדברי התוס' כיוון שהובא בב"י תוסנראה מדברי תוס' שכל דבר שיהיה כמו סלק גם יהיה שייך בו טוחן וזה לא סלק דווקא  246

 נוסף בדף קיד, ב שמחלק בין חיתוך ירקות לחתיכות דקות לחתיכות עבות וממנו משמע שגם דברים שהם לא סלק שייך בהם טוחן.
 כל ירק שייך טוחן.שמדסתם שו"ע כוונתו לאסור אפי' בירקות שאפשר לאכלן חיים היינו שב –וכך הבין משנ"ב ס"ק לח'  247

 מותר לפרר אף ע"י סכין, אך לא בכלי המיוחד לכתישה. ורשאי אף לתת מים על הלחם שרי, ובלבד שלא יגבל את הלחם והמים. – ל"ביה 248
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מלאכת טוחן היא  – טעם ותר לרסק בננה בשבת ללא כל שינוי ואף כשאינו עושה זאת לאלתר.מ – אגרות משה .ב
 ויותר טובהפרדת דבר לחלקים קטנים, בבננה אין הפרדה לחלקים קטנים, אלא היא נשארת גוש אחד כבתחילה.

 .וודאישמותר באם מרסק לאלתר 
 

 חיתוך ע"י כלי –סעיף י' 
 כיוון שהווי כשחיקת תבלין במכתשת ואסור. –אסור לגרור גבינה על גבי כלי המיוחד לכך  –ריב"ש 

 "אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין ראליי"ו." – שו"עוכפ
   – '(יב)ס"ק מג"א 

)חלב היוצא האיסור כאן הוא כיוון שמשתמש בכלי המיוחד לכן אע"פ שאין טחינה בדבר שאין גידולו מהקרקע  .א
מבהמה שעשו ממנ גבינה( אסור כי הוא דרך עשייה שעושים בחול. אולם לחתוך דק דק בסכין מותר ואפי' גבינה 

 קשה כיוון שאפשר לאכלה ע"י הדחק.
 מאכל שאינו רוצה לאכלו ולא להאכילו לתינוק, אין ללעסו בשיניו, ואע"פ שזהו שינוי, מכל מקום מדרבנן אסור.  .ב

 

 יית ירקות תלושיםהשק – 'סעיף יא
 .249מותר להשקות ירקות תלושים בשבת כדי שלא יכמשו, כיוון שמותר לטלטלם מותר להשקותם – רשב"א

 מותר להשקות את התלוש, כדי שלא יכמוש.""– שו"עוכפ
   250בדבר שאינו לצורך היום או אינו ראוי לאכילה אין לטרוח ולהשקותו– '(יג)ס"ק מג"א 

 בשמים שבביתו. אסור להשקות עשבי –פרמ"ג 
 מוכח מתשובת הרשב"א שגם עצי בשמים מותר להשקותם. –הרב עובדיה 

 

 רדיית חלות דבש –סעיף יג' 

 שבת צב, א

וקה ארבעים, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: ל -זיד ביום טוב החייב חטאת,  -.. הרודה חלות דבש, שגג בשבת "תנו רבנן:

 אינו אלא משום שבות."

 התולש חלות דבש עבר על איסור דרבנן. –פסק הלכה כחכמים  –רמב"ם 
כיוון שדומה  האיסור פה הוא כיוון שמקום גידול הדבש הוא בכוורת ורבנן החשיבוהו למחובר – )ס"ק לט'( שנ"במ

 .לתלישה

 התרים בדין זה
  – , תוס'רשב"א

 אם חלות הדבש נתלשו כבר מהכוורת מותר. .א

 .251ובלבד שריסקן/שזב מבעוד יום החלות מותרמ או זב אם רוצה לקחת דבש שצף .ב
  טעם ההיתר הוא כיוון שלא נראה כתולש התירו לו.

( מפני שדומה "אסור לרדות חלות דבש מהכוורת )פירוש הקן שהדבורים עושים בו הדבש – פסק כרמב"ם ורשב"א שו"ע
ש צף בכוורת, מותר הדבמבעוד יום ו לתולש. הגה: ודוקא אם דבוקין בכוורת, אבל אם נתלשו מבעוד יום, או שנתרסקו

 לרדותו בשבת."
 דברים לגבי סעיף זה. 2התקשה ב – '(טז)ס"ק מג"א 

בסימן מרמ"א משמע שאם נתלשו החלות מבעוד יום לא צריך ריסוק )שכתב אם נתלשו או נתרסקו( וקשה שהרי  .1
דבש צריכות ריסוק מבעוד יום על מנת שיזוב מהם הדבש? שכ' סעיף ב', וכן ברמב"ם )פכ"א הט"ו( משמע שחלות 

שמה שהתיר רמ"א הוא רק לאכול הדבש שמהצד החיצוני של החלה או כמו שהתירו לסחוט לתוך אוכל  –ותירץ 
 אז שיסחט הדבש לתוך אוכל שרי אך באמת לסחוט את החלה בסתמא אסור משום גזרת משקים שזבו.

החלות דבר יתלשו מבעוד יום? הרי בסימן שכ' היה מוכח שדבש מותר הקשה על דברי הרמ"א מדוע צריך ש .2
לקחת אותו אם צף ואפי' בלי שנתלשו החלות מעוד יום כיוון שאין בדבש את 'גזרת משקין שזבו' שמעיקרא הווה 

 אוכלא ולסוף הווה אוכלא?

                                                           
 נ"ד.נראה שהכוונה היא משום טורח בשבת שאסור, אך במקום שצריך את זה אין זה מטורח שלא צריך לשבת ולכן מותר וכך גם מוכח במג"א לע 249

התקשה שיש היתר לשטוף את המת בשבת אף שהוא מוקצה, ולכאורה היה צריך להיות מותר להשקות גם דברים שאינם לצורך היום ולכן כתב שההיתר  250

 שם הוא משום כבוד המת שהוא צורך היום גם אך בשביל זמן אחר אסור ולכן גם ירקות למוצ"ש אסור.

 ם לאכילה ולא לשתייה שזב מהם מים או שריסקן מותר לשתות את מימהם ואין גזרת משקין שזבו.כמו שהותר בסימן שכ' שפירות שמיועדי 251
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לאוכלה כלל בשונה  דכאן יש איסור משום בורר שכשסוחט את החלות דבש נשאר שעווה מבחוץ שא"א –ותירץ 
 מפירות שעומדים לאכילה שאם סוחטן אפשר לאכול הפרי על ידי הדחק.

שמדובר באופן שרוצה לסחוט החלות לתוך אוכל או לאכול הדבש הדבוק על צידי החלה. שכאן החמירו  –ותירץ 
יותר כיוון שבתוך חלות הדבש יש שעווה שלא אוכלים אותה וע"י שמוציא הדבש הווי כבורר אוכל מתוך פסולת בזה 

 שלוקח הדבש הצף ולכן הצריכו שהחלה תהיה מנותקת מבעוד יום.

 
 

 טז' –יד'  –מלאכת לש 

 הקדמה למלאכת לש.

 שבת קנה, ב 

"משנה: מהלקטין לתרנגולים ונותנים מים למורסן אבל לא גובלין. אמר אביי מתניתין מני? ואמר לי: ר' יוסי בר יהודה דתניא: 

 בל."אחרון חייב, דברי רבי. רבי יוסי בר יהודה אומר: אינו חייב עד שיגה -אחד נותן את הקמח ואחד נותן לתוכו מים 

נתינת המים  –סובר שלישה זה רק אם גיבל )לש ממש(. לדעת ר'  –מחלוקת תנאים מה נקרא לישה. ר' יוסי בר יהודה 
 היא לישה. הראשונים נחלקו כמי הלכה.

 טעמים לפסיקה זו: 3. "עוכפשו הלכה כרבי יוסי בר יהודה -ר"ח, רי"ף, ר"ן, רמב"ם  .א

 סתם המשנה מובנת כר' יוסי בר יהודה. .1

 חסדא בגמרא מתרץ לפי שיטת ר' יוסי בר יהודה משמע שפסק כמותו.רב  .2

"כתיב אפינקסיה דלוי: אמרית קדם רבי, ומנו רבינו הקדוש, על דהווי גבלין  –מובא בגמרא מעשה שכך נהגו  .3
 שתיתא בבבל והוה צווח רבי, ולית מאן דשמיע ליהף וית חילט מידיה למיסר מדרבי יוסי בר' יהודה"

 . הטעמים לפסיקה זו:וכפרמ"א הלכה כרבי, -מרדכי, סמ"ג בעל התרומה,  .ב

 קיימ"ל כרבי לגב יר' יוסי בר' יהודה. .1

 252חייב משום לש" –"ההוא דיהיב משקין  –בירושלמי כתוב  .2
 כתב בסתם את דעת הרמב"ם וסיעתו, ובי"א את דעת התרומה, משמע שפסק כרמב"ם וסיעתו. שו"ע

 בלילה רכה ועבההגדרת 

 אינה נשפכת. –הנשפכת ונירוקה ועדיין גוש אחד ולא נוזל. )אם זה נוזל בכלל אין על זה שם לש(.  עבה  –רכה  – חזו"א
 –כל דבר ודרך לישתו, אם משנה ועושה אותו מעט יותר רך חשיב בלילה רכה, אם עושה כהרגלו  –קצות השולחן 

   חשיב עבה.

 253בר גיבול
שמה שסובר שצריך גיבול כדי להתחייב בלישה זה רק בדבר בר  מיד את דעת ר' יוסי בר יהודהעהגמרא ניסתה לה

אך בדבר שאינו בר גיבול מודה לרבי שאפי' בנתינת מיים חייב. אולם העמדה זו נדחתה מברייתא מפורשת  לגיבו
 שדעת ר' יוסי בר יהודה היא שנתינת מים למורסן )שאינו בר גיבול( מותרת.

 בר גיבול ושאינו בר גיבול.הראשונים נחלקו, מה רמת האיסור בדבר 

 .וכפשו"ע אסור מדרבנן, 254חייב חטאת, גיבל דבר שאינו בר גיבול -דבר בר גיבול שגיבלו  –רמב"ם , רי"ף  .א

וסי בר יהודה סובר במצב שאינו בר ידבר שאינו בר גיבול יותר חמור מדבר בר גיבול ולכן רבי  –תוספות, ראב"ד  .ב
 מים.גיבול שחייב מדאורייתא בשעה שנתן 

 ישה אינה דווקא ע"י מים, אלא כל משקה הגורם לקיבוץ חלקים ודיבוקם יחד, אין ללוש על ידו.ל – משנ"ב
  

                                                           
 היראים כתב דאין הלכה כירושלמי כיוון דחלוק על גמרא דידן. 252

דבר בר גיבול הוא הנעשה כעין עיסה ובצק אשר הפירורים מתפרקים ואינם ניכרים  –לדבר בר גיבול ולדבר שאינו בר גיבול  פסקי תשובותההגדרת  253

ל ונעשים לגוש אחד, ואין אפשרות לאחר הגיבול להחזיר את המצב לקדמותו אפילו אם ייבש את העיסה ויפוררה, כגון: קמח וסולת, עפר וטיט וחו

כאשר הפירורים אינם בטלים ממציאותם, אלא מתאספים ונדבקים יחד עם הנוזלים שערבבו בהם,  –. דבר שאינו בר גיבול דק, מלט וגבס וכדומה

 אך אם ייבש את הבלילה ויפרק את דיבוק חלקיה יחזרו למצב הקודם שהיו לפני עירוב הנוזלים.

 כגון אפר וחול גס, שלא ניתן לחבר את חלקיהם בצורה טובה ע"י מים. 254
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 גיבול קלי ושתית –סעיף יד' 

 שבת קנה, ב

דאי  - רש"י"תנו רבנן: אין גובלין את הקלי ויש אומרים גובלין. מאן יש אומרים? אמר רב חסדא: רבי יוסי ברבי יהודה היא. )

רבי לא מהני ליה שינוי דמנתינת מים מיחייב אפילו במידי דלאו בר גיבול, כדאמרינן גבי מורסן, אבל לר' יוסי בר יהודה דאמר 

וא דמשני. היכי משני? אמר רב ה -לאחר יד, כדמפרש ואזיל, והני מילי הוא דקא משני.( והני מילי כהכא גובלין  -עד שיגבל 

ינו גובלין.( את השתית בשבת ושותים זיתום המצרי. בתרווד, דהי - רש"ימעט מעט(. ושוין שבוחשין ) – ףרי"חסדא: על יד על יד )

וא ה -ברכה. והני מילי  –שאין זו לישה(, הא  ברכה בוחשין אין גובלין, - רש"יבעבה ) –והאמרת אין גובלין! לא קשיא, הא 

 -לומר: כן דרכו בחול( ואחר כך נותן את השתית, בשבת כ - רש"י)דמשני. היכי משני? אמר רב יוסף: בחול נותן את החומץ 

 ת השתית ואחר כך נותן את החומץ."נותן א

 בגמרא הובא דין גיבול בדבר שאינו מתגבל, וע"י שינויים מסויימים יהיה מותר לגבלו.
 הראשונים נחלקו מהם קלי ושתית, ומה ההלכה.

קמח שנקלה בתנור ומעורב עם שמן ומלח. כיוון דקיימ"ל  –ו דבר קלי ושתית הם אותו אות –  ר"ן, טור , רש"י .א
. 255מותר לגבל אפי' הרבה בתנאי שמשנה את סדר הנתינה  - בלילה רכההלכה כר' יוסי בר' יהודה הלכה כך: 

 .  מותר רק מעט מעט –  בלילה עבה
 שינוי בסדר הנתינה. מועיל לר' יוסי אף –לילה עבה בבשהוסיפו – רשב"א, רמב"ן

 תבואה שלא הביאה שליש. –קמח קלוי, שתית  –קלי ושתית אינם אותו דבר. קלי  –רמב"ם  .ב

 .אלא יעשה מעט מעט אסור לגבל הרבה שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי ואפי' מדובר בבלילה רכה –קלי 
 מותר רק באופן שמשנה מסדר הנתינה. –מותר לגבל אפי' הרבה בתנאי שהבלילה רכה. בלילה עבה  –שתית 

. 256"אין מגבלין קמח קלי, הרבה, שמא יבא ללוש קמח שאינו קלי. ומותר לגבל את הקלי מעט מעט –פסק כרמב"ם  שו"ע
אבל תבואה שלא הביאה שליש שקלו אותה ואחר כך טחנו אותה טחינה גסה, שהרי היא כחול והיא הנקראת שתיתא, מותר 

יוצא בו הרבה בבת אחת; והוא שיהיה רך, אבל קשה, אסור מפני שנראה כלש. )ואפילו ברך( צריך לגבל ממנה בחומץ וכ
 לשנות. כיצד, נותן את השתיתא ואחר כך נותן את החומץ."

סדר. היכול לגבל הרבה. ומותר דווקא שמהפך את  –מותר לגבל מעט מעט. בשתית  –בקלי -בלילה רכה   –להלכה 
 רק מעט וצריך להפך את הסדר. מותר לגבל –בבלילה עבה 

 השתנה על חול /טיט
 אסור להשתין על טיט ועפר תיחוח בשבת אע"פ שמדאו' חייב רק על לישה מדרבנן חייב אפי' כשלא גיבל –מג"א 

 .והווי פסיק רישא
 מותר שהווי פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן. –בית מאיר 

 מאיר במקום שהטיט לא שלו שאז וודאי פסיק רישא דלא ניחא ליה.אפשר לסמוך על שיטת הבית  – '()ס"ק נז שנ"במ

 לישת חרדל,שום ושחליים –טז  – סעיף טו'

 שבת קמ, א
 שיטות לגבי חרדל שלשו מער"ש האם מותר למחות אותו בשבת ובאיזה אופן. 4הובאו שם 

 בכלי ביד 

 מותר אסור רב

 אסור מותר שמואל

 אסור אסור ר' אלעזר )אביי ורבא(

 מותר מותר ר' יוחנן

 
  

                                                           
 יום רגיל נותנים קודם את החומץ ואח"כ את השתית וביום שבת יעשה הפוך.ב 255

 ואין חילוק בין בלילה רכה לבלילה קשה. 256
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 שם

חרדל שלשו מערב שבת, למחר ממחו בין ביד בין בכלי,  לית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאתמר, "אמר מר זוטרא

מן וחומץ, וממשיך לתוכן אמיתא, שנותן לתוכן  -ונותן לתוכו דבש. ולא יטרוף אלא מערב. שחליים ששחקן מערב שבת, למחר 

 ותן לתוכו פול וגריסין, ולא ישחוק אלא מערב."נ -ולא יטרוף אלא מערב. שום שריסקו מערב שבת, למחר 

 פוסקים כמר זוטרא. כלומר שמותר ללוש חרדל בין ביד בין בכלי. –רא"ש, רמב"ם ועוד  רי"ף,
 

 המח' כאן כמחלוקת דלעיל לגבי מח' ר' יוסי ור' יהודה לגבי לישה.

, וכשמערב יעשה מעט כר' יוסי מותר לתת מים בשבת, האיסור בלישה זה רק אם מגבל –רי"ף, רמב"ם, ר"ן  .א
 . מעט )כדין קלי(

פסקו כרבי שנתינת מים בשבת אסורה )שנתינת מים כגיבול( , ההיתר בחרד"ל רק אם נתן את המים  –תרומה  .ב
 מער"ש.

ישנה בסדר הנתינה )יתן  257ויעשה שני שינויים. שיעשה הבלילה רכהכתב היתר שמועיל לדעת כו"ע,  –תרה"ד  .ג
 קודם המים ואז החרדל(. וישנה בצורת העירוב )שיערב בכלי או בעצבעו את החרדל(.

 תוכו דבש ולא יטרוףל"חרדל שלשו מערב שבת, למחר יכול לערבו הן ביד הן בכלי ונותן  –פסק כרי"ף וסיעתו  שו"ע
 "לערבו בכוח, אלא מערבו מעט מעט.

. וכן שום שדכו מערב שבת, שדכן מערב שבת, למחר נותן יין וחומץ ולא יטרוף, אלא מערבשחלים )קרישין(  )סעיף טז(
ויש  ז ומרדכי סוף פרק תולין(.הגה: ויש אומרים דלא יערב בכף, אלא ביד )או" למחר נותן פול וגריסין ולא יטרוף, אלא מערב.

רדל או בשום, חבאסור לתת משקה אומרים דהא דשרי לערב משקה בחרדל דוקא שנתנו מבעוד יום, אבל בשבת 
 הכתושים, משום לש. 

 להלכה פסק בשום ושחלים שנידוכו מער"ש שמותר לערבבם אך לא בכח.
 

הגה: ואם נותן האוכל תחלה ואחר כך החומץ או היין ומערבו באצבעו, שרי דהוי שינוי כמו בשתיתא  – 258פסק כתרה"ד רמ"א
 בשבת החומץ תחלה ואחר כך האוכל."דלעיל. וכן נוהגין להתיר על ידי שינוי; ומקום שדרכו לעשות כך בחול, יתן 

 טריפת ביצים בקערה

  , אשבת קט

 מתחזי כמאן דבעי למשדינהו בקדרה(."ד - רש"י)אסור  –רוף ביצים מגולגלין בקערה( לט - רש"י"אמר רב חסדא.. פיעפועי ביעי )

, שאין לערבב ביצים חיות )כלומר, את החלמון והחלבון ביחד( בקערה, כיוון שנראה מג"א ע"פ  '()ס"ק סח שנ"במ"פ וכ
 שרוצה לבשלם. 

 הוספות מהאחרונים
  –טחינה 

יש מתירין אם עושה זאת בכף ובנחת, ויש אוסרים ולהלכה להחמיר והמקל יש לו על מה שיסמוך  מנוחת אהבה
  ויעשה זאת לאלתר.

 .)בזמן ההכנה נעשית בלילה קשה ורק בסוף חוזרת להיות רכה, כך שתוכ"ד הכנה נמצא לש( אסר – שש"כ
 

  –אבקות 
 בשש"כ.כתב שמותר ואין בזה לישה, וכן  –חזו"א  –קפה, נס וכד' 

 ישנה את סדר הנתינה )בהתאם להרגלו(. –שש"כ  –מטרנה 
מותר להכין ג'לי בשבת, כיוון שבשעת נתינת המים התערובת נוזלית, ואע"פ שלאחר כמה דקות  – חזון עובדיה –ג'לי 

 היא מתקשה, הוי גרמא ומותר.
  

                                                           
נוי שינוי אחד לשיטת בעל התרומה שמשנה את סדר נתינת החומרים בבלילה רכה שרי, וגם למ"ד שנתינת מים אינה גיבולו ולכן היפוך הסדר אינו שי 257

 יש לערב בשינוי.

 ריך שיעשה את שני השינויים שהביא!שצ 258
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 הכנת משקה בשבת – 'סעיף יז

 , אשבת קמ

צמא, אלא לצנן לאחר  שאינה למשקה - רש"ית משקים( בשבת, ואין עושין אלונטית )תערוב - רש"י"תנו רבנן: עושין אנומלין )

ם צלולין יין ישן ומי -לפלין, אלונטית יין ודבש ופ -המרחץ, ודוגמת רפואה(. ואיזו היא אנומלין ואיזו היא אלונטית? אנומלין 

 ואפרסמון, דעבדי לבי מסותא למיקר."

ושין אלונתית, שהוא יין ישן עיינומלין, שהוא יין ישן דבש ופלפלין, מפני שהוא לשתיה; ואין "מותר לעשות  – שו"עוכ"פ 
 ומים צלולים ושמן אפרסמון, שהוא לרפואה" 

משום שזוהי  למרות שמותר להכין משקה בשבת, מכל מקום אין לטרפו בכוח, כדין חרדל דלעיל. וטעם האיסור הוא,
 טרחה ואומנות מרובה.

 ריסוק פרי מרוסק ומלאכת ממחק –  יט סעיף

 הגדרות מלאכת ממחק

 שבת עג, א )בין לט' מלאכות(

 "הצד צבי המעבד את עורו והממחקו והמחתכו"

מגרר שערו. והמשך הגמרא מובא דין של גירור בין עמודים שכוונתו להחליק את הבניין ואסור  –ממחקו  –רש"י 
 משום ממחק.

ק פניהם חייב משום שעוה או זפת וכיוצא בהן מדברים המתמרחין עד שיחלי"הממרח רטיה כל שהוא או  – רמב"ם
 וח בין העמודים חייב משום מוחק."מוחק, וכן השף בידו על העור המת

 פעולה הנעשית להסרת השערות מהעור והחלקת פניו. –הגדרת המלאכה 

  ב – , א שבת יט

ישמעאל אומר: יגמור משתחשך, ורבי עקיבא אומר: לא יגמור... אמר "תנן: השום והבוסר והמלילות שרסקן מבעוד יום, רבי 

דאסירי, דטעינתן היא גומרת, ונמצא הכל עשוי  - רש"ידכולי עלמא לא פליגי ) -רבא בר חנינא אמר רבי יוחנן: במחוסרין דיכה 

 בי ישמעאל."רבי יוסי בר חנינא כריותר מדיכה(... הורה  - רש"י) 259במחוסרין שחיקה -בשבת(, כי פליגי 

פי"ז, מותר לרסק בשבת תבשיל העשוי מדייסה, בשר וקטנית מרוסקת, והטעם הוא משום שהקטנית ל – רמב"ם
 .וכ"פ שו"ע התרסקה והתבשלה מבעו"י, ולכן מותר להמשיך ולשחקה בשבת,

אין מחוסרים אלא ; ואם "שום ובוסר ומלילות שריסקן מערב שבת, אם מחוסרים דיכה, אסור לגמור דיכתן בשבת – שו"ע
 "מורידין אותה מעל האששחיקה, מותר לגמור בשבת. לפיכך מותר לגמור שחיקת הריפות בעץ פרור בקדירה בשבת, אחר ש

 אין לטרוף את המאכל בכוח, כדין חרדל דלעיל. – משנ"ב

 ממחק באוכלים
אכל של בלא זה; ומכל מקום המחמיר במ"ומותר להחליק האוכל בשבת, ולא הוי בזה משום ממחק, הואיל ואפשר לאכלו  – רמ"א

 ליו ברכה )מרדכי ר"פ כלל גדול(."תפוחים וכדומה שדרכו בכך, תבוא ע
מתיר למרוח מאכל הראוי לאכילה כמות שהוא משום שאין למעשהו משמעות, אך אם אי אפשר – )ס"ק סא'( משנ"ב

 . לאכלו כמות שהוא אסור מדרבנן למרח
 מירוח מילוי פשטידה

שאין כוונתו לעצם המירוח ואע"פ שהוא פסיק רישא בדרבנן מכל מקום כיוון , הדין למרוח על הלחם הוא - מג"א
 שמותר למרוח תפוחים מבושלים, שומן וחמאה על הלחם. משנ"בולפי"ז, כתב שאפשר לאוכלו בלא המירוח מותר.

 .344לגבי משחת שיניים עיין בפרקש עמ' 
  

                                                           
 שלושה שלבים נעשים בסחיטת פרי בסדר זה: א. ריסוק. ב. דיכה. ג. שחיקה. רבי ישמעאל מתיר לשחוק פרי שדכו אותו מבעו"י. 259
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 .דיני נולד בשבת –סימן שכב' 

  ביצה שנולדה בשבת –סעיף א'  

 ביצה ג, ב

אלא אמר רבה: לעולם בתרנגולת העומדת .אכל, ובית הלל אומרים: לא תאכל."ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים: ת

אתמול גמרה מ -וקסבר רבה: כל ביצה דמתילדא האידנא  ומשום הכנה,לאכילה, וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן, 

בת, וחול מכין ליום טוב, חול מכין לש -בה לטעמיה, דאמר רבה: מאי דכתיב והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו לה. ור

ום גזרה משום י -אלא מעתה, יום טוב בעלמא תשתרי! מר ליה אביי: א -ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. 

 "ת אחר יום טוב.שום שבגזרה מ -שבת דעלמא תשתרי!  -טוב אחר השבת. 

לא לכסות בה את הכלי, ולא לסמוך בה כרעי  אין מטלטלין אותה"אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב 

טלטלין את הכלי לצורכה, מ -היא אינה ניטלת ואף על גב ד - רש"יהמטה. אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תשבר )

ין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת, ואיהו מוקי לה בצריך למקומו של כלי.(. וספיקא אסורה. ולאפוקי מדרבי יצחק, דאמר: א

 כולן אסורות." -ואם נתערבה באלף 

בשבת שאחרי יומ"ט או  בביצה שנולדה 260יש איסורמגמרא זאת לומדים ש -ביצה שנולדה בשבת שאחר יומ"ט 
 'והכינו את אשר הביאו'.  נלמד מהפס'ווהלכה כרבה  הוא משום הכנה להפך והאיסור

 . מג"א ס"ק א'וכ"כ רה אטו יומ"ט הסמוך לשבת אסורה גזי - ביצה שנולדה בשבת רגילה
יכול לכוף עליה כלי, שלא "ביצה שנולדה בשבת, אסור אפילו לטלטלה; ואפילו נתערבה באלף, כולן אסורות. ו – שו"עוכפ

 ."שלא יגע בהתשבר, ובלבד 
הסביר מדוע אסור לגעת בביצה הרי לכאורה אם דינה כשאר מוקצה מותר לגעת בה כל עוד לא  בב"י סימן תקיג'

וכ"פ משנ"ב  261מטלטלה, וכתב דכיוון שהביצה עגולה אם יגע בה היא עלולה להתגלגל ולכן אסרו לו אף לגעת בה
 .(ס"ק ג')

  – (ס"ק ב')משנ"ב 
היא דבר שיש לו מתירין ודבר שיש לו מתירין אינו כולן אסורות כיוון שהביצה  1000הסיבה שאפי' נתערבה ב .א

אם נולדה הביצה  262. המתירין של הביצה הוא שיכול לאוכלה במוצ"ש. לכן אפי' בספק1000בטל אפי' ב
 .בשבת אסור לאוכלה כיוון שהיא דבר שיש לו מתירין

בלילה וודאי  אם השכים קום בשבת קודם עלות השחר וראה ביצה מותר לאוכלה שהתרנגולות לא מטילות .ב
 שביצה זו נולדה לפני שבת.

ים מים שיוצאים מהמזגן חשיב נולד בשבת ולכן אסור לטלטלם אם שם כלי לשומרם. אולם מ  - )ח"ג עמ' קמד'(חזו"ע 
 ושלג שירדו בשבת אין להם דין נולד כיוון שהמים לא בלועים ממש בענן אלא 'מינד ניידי' בו.

 

 חר יומ"טביצה שנולדה בשבת שלא –סעיף ב' 
 "שבת שלאחר יום טוב, או לפניו, נולדה בזה, אסורה בזה." – שו"ע

 זה האיסור בפשטו שנראה כמכין מיומ"ט לשבת או להפך ונאסרה הכנה כזאת וכ"כ במשנ"ב.
 איסור זה הוא גם באכילה ואגב זה בטלטול כיוון שנאסרה באכילה שוב אין למה לטלטל אותה. – (ס"ק ד')משנ"ב 
ימים טובים לפני שבת אם נולדה הביצה ביומ"ט הראשון מותר לאוכלה בשבת )שעברו כבר יומיים  2כשיש  –באה"ל 

יומ"ט לאחר שבת והביצה נולדה בשבת שמותר לאוכלה ביומ"ט השני.  2מלידתה ואין זה חשיב הכנה( וכן אם יש 
 ום אחד ארוך.ימים של ר"ה ואז שבת שאז אסור כי ר"ה חשיב י 2חוץ מאם דבר זה קרה שיש ב

  

                                                           
 לרוב הראשונים מדובר באיסור דאורייתא, אך לרמב"ם מדובר באיסור דרבנן )פירוש המשניות ביצה משנה א'(. 260

 האחרונים רצו לומר שלפי שו"ע יש איסור לגעת במוקצה אלא לצורך דבר המותר וזאת הסיבה שכתב שאסור לגעת בה. )וכ"כ מג"א(אולם חלק מ 261

בת בספק אם הביצה נולדה בשבת או לא ואז נתערבה הרמב"ם כתב לבתיר שיש כאן ס"ס, אולם לדעת ר"י אין זה ס"ס  כי יש פה ספק אחד בגוף התערו 262

 ובר בדבר שיש לו מתירין  ולכן אסור וכ"פ שו"ע ביו"ד סי' קב' סעיף א'.וספק בביצה ומד
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 פירות הנושרים –סעיף ג' 

 ביצה ג, א

 263גזרה שמא יעלה ויתלוש." -"פירות הנושרין טעמא מאי )אסורים בשבת( 

 "פירות שנשרו מן האילן בשבת, אסורים בו ביום ולערב מותרים מיד." – שו"עוכפ
מוקצה שלא הייתה דעתו עליהם הפירות אסורים גם מגזירה שמא יעלה ויתלוש וגם כיוון שהם  – )ס"ק ג'( מג"א

 מער"ש ומיגו דאתקצאי בער"ש אתקצאי לכולי יומא.
לערב הפירות מותרין מייד ולא צריך להמתין עד כדי שיעשו כמו בחלק מהמלאכות כיוון שלא נעשתה  – )ס"ק ב'( ט"ז

 שום מלאכה בפירות.
כתב בכה"ח שאם הפירות כמושים ור כיוון שזה דבר שיש לו מתירין. גם בספק אם נשרו בשבת אס – (ס"ק ה')משנ"ב 

 וניכר שנפלו אתמול מותרים אפי' בשבת.
זרעים וירקות שמוצא בגינה דינן כדין הפירות שאסורים שמא נתלשו בשבת. וגם כאשר נתלשו  – (ס"ק ו')משנ"ב 

 תר מזה ביחד עובר על מלאכת מעמר.בוודאי בער"ש מותר לאוכלם רק אחד אחד ולא יותר כיוון שאם אוסף יו
אפי' הייתה דעתו שאם יפול הפרי בשבת יאכלנו שלא שייך בזה 'מיגו דאתקצאי' אסור מחמת גזירה  – (ס"ק ז')משנ"ב 

 שמא יעלה ויתלוש.
 

 תיקון כלי מאכל בהמה –סעיף ד' 

 ביצה לג, ב

י קנים אין בהם משום תיקון כלי, ומותר לקטום כגון קש ועל - רש"יאמר רב יהודה: אוכלי בהמה אין בהן משום תיקון כלי )"

ולתקן קש של שבלין בשבת לחצוץ שניו(. איתיביה רב כהנא לרב יהודה: מטלטלין עצי בשמים להריח בהן... ולא יקטמנו להריח 

יסם משלפניו לחצוץ בו שיניו, תניא, רבי אליעזר אומר: נוטל אדם ק..קשין.ב -אסור... כי תניא ההיא פטור אבל  -בו, ואם קטמו 

אכילה מוכן לכל צורך, אבל עצים, הואיל ודרכן לדבר לדדבר הראוי  - רש"י)וחכמים אומרים: לא יטול אלא מאבוס של בהמה 

צוץ בו ואם קטמו לח אקיסם קאי(, - רש"יא התירו לטלטלן אלא להסקה(. ושוין שלא יקטמנו )ל -האסור, כגון לעשות כלים 

ופג את הארבעים, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: ס -מזיד ביום טוב בחייב חטאת,  -שיניו ולפתוח בו הדלת, בשוגג בשבת 

קטימה תקון כלאחר יד הוא, ולא תקון ד - רש"יד יום טוב( אינו אלא משום שבות )אחד שבת ואח - רש"יאחד זה ואחד זה )

 אלא אם כן מחתכו וממחקו בסכין(. א הואמעלי

 ולכן מותר לחתכם אפי' בסכין. 264דברים שהם אוכלי בהמה )כגון קש( אין בהם משום תיקון כלי
דברים שאינם מאכל בהמה אסורים ולכן אסור לתקן קיסם בשבת. המתקן בכלי חייב חטאת והמתקן  –רא"ש, רי"ו 

 בידיו פטור אבל אסור.
ו תבן ולחצוץ בו שיניו; אבל בהמה, אין בהם משום תיקון כלי; לפיכך מותר לקטום, אפילו בסכין, קש א"אוכלי  – שו"עוכפ

 קיסם שאינו אוכל בהמה, אפילו ליטלו כדי לחצוץ בו שיניו, אסור."
אם הזמינו אדם לסעודת שבת ולא היה לו זמן להכין קיסם מער"ש מותר לו לטלטל קיסם לבית  – )ס"ק ד'( מג"א

 פני כבוד הבריות )שעלול להיות לו לכלוך בין שיניו( אך במקום שאין זה נחשב גנאי אסור.חברו מ
חשש מהרי הוא כסתם עצים ומוקצה וכ"ש שאסור לקוטמו  אם הקיסם לא עשוי ממאכל בהמה – (יד' -יג' ס"ק )משנ"ב 

 מער"ש.אסור לו לחצוץ בו שיניו אפי' במקום של כבוד הבריות שהיה לו להכין עשיית כלי מדרבנן ולכן 
האיסור בקיסם שלא ראוי למאכל הוא דווקא בשלא התקינו לכך ואז עושהו אך אם הוא מוכן לכך  –בן איש חי 

 ער"ש מותר כיוון שעשאו כלי.מ
  

                                                           
יש לומר שמדובר בחצר  –לכאורה אף ללא טעם גזירת שמא יעלה ויתלוש אסורים הפירות משום מוקצה! ומיישב  – בביצה( תוספות)ע"פ ערוך השולחן  263

, כיוון שלא הסיח דעתו מהם לאוכלם בשבת, ובאלו איסורם רק משום שמצויים בה עורבים המפילים את הפירות מהעץ ולכן הם אינם מוקצה

 גזירה שמא יעלה ויתלוש. 

 גדר עשיית כלי הוא שאדם יתקן משהו שלא יכל להשתמש בו בשביל עשיית פעולה כל שהיא שהוא צריך ועכשיו ע"י התיקון יכול להשתמש בו. 264
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 טלטול ומלילת בשמים –סעיף ה' 

 שם

 טור אבל אסור."פ -בו, ואם קטמו  ולהניף בהן לחולה, ומוללו ומריח בו. ולא יקטמנו להריח "מטלטלין עצי בשמים להריח בהן,

למסקנת הגמרא האיסור בקטימת עצים להרחה מותר לטלטל עצים אלו שלא מקצה אותם מדעתו )משנ"ב ס"ק טו'( ו
"שובר אדם את החבית הוא רק לר"מ אך לחכמים מותר והלכה כחכמים. בנוסף מובא בגמרא סיוע לשיטת חכמים 

מוכח שבשביל להגיע לאוכל מותר לשבור את החבית וגם כאן  לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי."
 שרק רוצה להריח מותר לו לשבור את העץ.

 להריח בו, אחד קשים ואחד רכים." 265"מותר לטלטל עצי בשמים להריח בהם ולהניף בהם לחולה; ומוללו – שו"עוכפ

מדברי שו"ע שכתב להניף לחולה משמע רק לחולה אבל לבריא אסור, וכותב שאפשר שכתב כך רק  – (ס"ק ה')מג"א 
בגלל אורחא דמילתא שבדרך כלל עושים לחולה אך מותר גם לבריא, וכתב מחה"ש שבאמת נכתב רק לאורחא 

 דמילתא ומותר גם לבריא.

 הולדת ריח

בידו אך בכלי אסור. וכתב עוד דההיתר כאן זה להוסיף ריח אך להוליד ריח ההיתר למלול הוא רק  – '(ס"ק ו)מג"א 
אסור. )הריח בלוע בעץ עצמו וע"י המלילה אתה רק גורם להוצאת הריח הטמון ולכן זה מותר ואין זה נולד בשונה 

 אסור(קיים אף פעם בבגד ו ממצב שבו נניח אדם מפזר בושם על בגד שם זה הולדת ריח חדש שלא היה
אולם לדעת  מותר לתת ריח טוב על גוף האדם כיוון שאין מוליד ריח על בשר האדם. – )קיצוש"ע סי' שכב ה"א(קו"י יל

 הט"ז יש מוליד ריח בבשר אדם.
אם אינו מתכוון להוליד ריח טוב בבגד כגון שעוטף אתרוג בבגד לשומרו אומר שבשעת הדחק מותר אך  –שש"כ 

 בילקו"י כתב להתיר אפי' לכתחילה.
 אין מוליד ריח באוכלים ולכן מותר לתת תבלין באוכל אע"פ שמוליד בו ריח. –הרב עובדיה 

 סבוניה עם ריח בשירותים
ת המים ואין בזה לא משום צובע ולא משום אמותר לתת סבוניה בניאגרה בשבת ואפי' צובעים  – )שם הלכה ו'(ילקו"י 

 מתכוון(, ואינו מוליד ריח. )הצביעה הזאת אינה מתקיימת

 מלאכת מחתך )משנ"ב ס"ק יח(
 אגב זה שדנו בסעיף זה על חיתוך של עצים וקטימתם מביא משנ"ב את דיני מחתך.

 המחתך בכוונה עור או כל דבר שאדם מקפיד על מידתו )כגון עצים לבנייה, ברזל וכד'( חייב. .א

פטור אבל אסור.  –החותך דרך הפסד, ולא מקפיד על מידת החיתוך או שעושה כן דרך משחק/מתעסק  .ב
שאם לא מקפיד על מידת החינוך אין לומר שיש פה 'פסיק רישא' ולחייב כיוון  –המנחת חינוך ומסביר 

 שחיתוך לא במידה זו אינה דרך המלאכה כלל.

 אין מלאכת מחתך במאכלים. .ג

 חייב. –דברים שרגילים לחתוך ביד וחתך ביד או בכלי  .ד

 חייב אם חתך ביד פטור אבל אסור. –כלי אם חתך ב –דברים שרגילים לחתוכם בכלי  .ה
  

                                                           
 'קוטמו ומוללו', והיינו שמותר בין לקטום ובין למלול כאשר כוונתו להוסיף ריח. –צריך לומר  265
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 הטלת גורלות בשבת –סעיף ו' 

 ב'-שבת קמח,א , קמט, א

 ..לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה."מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, ובלבד שלא יתכוין  -משנה 

יהודה אמר שמואל. דאמר רב יהודה אמר שמואל: דרב כ -לא. מאי טעמא?  -ין, ועם אחר א -עם בניו ועם בני ביתו  -גמרא 

זור בהו רבנן דג - רש"יוברין משום מדה ומשום משקל, ומשום מנין, ומשום לווין ופורעין )ע -בני חבורה המקפידין זה על זה 

כדרב יהודה  -טעמא ניו ובני ביתו היינו ב -ניו ובני ביתו נמי! ב -אי הכי  דברי הילל אף משום רבית. שמא יכתוב( ביום טוב. וכ

נגד מנה גדולה כ -אמר רב. דאמר רב יהודה אמר רב: מותר להלוות בניו ובני ביתו ברבית, כדי להטעימן טעם רבית. אי הכי 

, וחסורי מיחסרא והכי קתני: מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השלחן, אפילו מנה גדולה כנגד אין הכי נמי -מנה קטנה נמי! 

דרב יהודה אמר כ -א. מאי טעמא ל -ים אין, עם אחר -מר רב. עם בניו ועם בני ביתו אכדרב יהודה  -טעמא  מנה קטנה. מאי

גזל הוא, דאסמכתא לא ד - רש"י) משום קוביא  -ם אסור. מאי טעמא יאף בחול לאחר -שמואל. מנה גדולה כנגד מנה קטנה 

 לה עצמו אף לגורל הקטנה על הספק,ולה אזכה בה, ולפיכך תקניא, והוא אסמכתא דסמיך על הגורל אם יפול גורל אמנה הגד

 לא היה מתרצה(. -ודע מתחלה שכן ואילו י

 , אהעבבא מציעא 

"אמר רב יהודה אמר רב: מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימן טעם רבית. ולאו מילתא היא, משום דאתי 

 למיסרך."

יתו בשבת, ההיתר הזה נאמר לדעת רב אפי' אם עושה הגרלה בין חתיכות גדולות מותר לאדם לעשות גורל עם בני ב
וקטנות ודבר זה נלמד לפי רב שמותר לאדם להלוות לאדם בריבית לילדיו ללמדם טעם ריבית )שילמדו איך להלוות 

ים אחד על רמב"ם( אמנם לבני חבורה אסור לעשות הגרלה בשבת משום שמקפיד –בריבית לגויים ויוכלו להתפרנס 
השני ועלולים לבוא להתעסק במידות והלוואות בשבת )שזה אסור שמא יכתוב( וביום חול אסור לו בין גדול לקטן 

 מפני שמקפידים וחשיב כמשחק בקוביא אך ביום חול מותר לעשות הגרלה שווה. 
 מסקנה:
 בת בין בחול.מותר בין בש –אותו גודל של המנות, ואפי' מנות שונות אחד מהשני  –בני ביתו 

אסור תמיד בשבת משום  –מותר רק בחול בשבת אסור. לא אותו גודל של מנות  –אותו גודל של המנות  –בני חבורה 
 ההקפדה וביום חול משום משחק בקוביא.

ות אסור אפי' ובמנות שלא שו במנות שוותמותר להפיס עם בני ביתו רק  –טור, רי"ף ורא"ש ע"פ הבנת ב"י  .א
ההלכה לא כדעת רב כיוון שדעת רב  אסור אפי' במנות שוות. –. לבני חבורה מחשק בקוביאביום חול משום 

נדחתה לגבי הלוואה בריבית שאסורה תמיד אפי' לבני ביתו ולכן גם כאן בבני ביתו מותר רק במנות שוות כי 
 יבואו לידי ריבית.יש איסור משחק בקוביא וגם גזרה שמא במנות לא שוות 

הרמב"ם  דם להפיס עם בניו ובני ביתו מנה גדולה כנגד מנה קטנה, מכיוון שאינם מקפידים.מותר לא –רמב"ם  .ב
אן דברי רב יהודה אמר רב לא נדחו ומתרץ למד את הסוגיה כפשטה ולכן אע"פ שדעת רב נדחתה לגבי ריבית כ

כן התיר כאן אך משחק בקוביא זה דרבנן ול החמירו בה יותר המ"מ שזה כיוון שריבית עצמה היא דאורייתא
 .266הרמב"ם יותר

"המחלק לבני ביתו מנות בשבת, יכול להטיל גורל לומר: למי שיצא גורל פלוני יהיה חלק  – 267פסק כרי"ף ורא"ש  שו"ע
פלוני שלו; והוא שיהיו החלקים שוים, ואינם עושים אלא כדי להשוותם שלא להטיל קנאה ביניהם, אבל עם אחרים אסור 

יבואו לידי מדה ומשקל; אבל ליתן מנה גדולה כנגד מנה קטנה ולהטיל גורל עליהם, אפילו בבני  כיון שמקפידין זה על זה
מנה קטנה,  ביתו ובחול, אסור משום קוביא. ויש אומרים דעם בניו ובני ביתו מותר להטיל גורל אפילו על מנה גדולה כנגד

 מפני שאין מקפידים."
כיוון שבסתמא אין מקפידין. אך אם ידוע שמקפידים אפי' בלי גורל  חלוקה ללא גורל מותרת בשבת – )ס"ק ז'( מג"א

 .שמא יגיעו לדבר על משקל ומידה וכו' אסור לחלק
להשאיל לשכנים מותר אך בתנאי שאין מקפידים על להחזיר בדיוק באותו משקל ומידה שאם מקפידים אסור 

 להשאיל להם בשבת.

                                                           
הרמב"ם הבין שמדאורייתא מותר להלוות בריבית לבני ביתו כיוון שאדם  –לא קיבל את תירוץ המ"מ והסביר את שיטת הרמב"ם כך  –ט"ז ס"ק ד'  266

ווה בריבית לבני ביתו יבוא להרגילם בכך וההרגל הזה יזיק לו ועלולים הוא ובני עושה זאת במתנה והכל שייך לו אלא חז"ל חששו שמא מתוך שיל

א ביתו להלוות גם ליהודים בריבית ולכן גזרו. אך כאן שחלוקת האוכל אינו כדי להטעימם טעם ריבית ואין חשש שמא יבוא להתרגל בזה כיוון של

זרת דרבנן זו שמא יתרגל להלוות.)נקודת המח' בינו למ"מ זה שלדעת מ"מ ריבית בא להרגיל אותם בכלום, רק לחלק להם האוכל. פה אין לגזור ג

 לבני ביתו דאו' לפי רמב"ם, אך לפי הט"ז ריבית לבני ביתו אסור מדרבנן(
 שהביא את דעתם בסתם ואת דעת הרמב"ם בי"א. והכלל הנקוט בידנו שהלכה כסתם. 267
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 הטלת גורל בשבת
ו "ואסור להטיל גורל בשבת, אפילו על ידי אינ- רמ"אוכפכתב שאסור להטיל גורלות בשבת ואפי' ע"י נכרי  –מהרי"ל 

 י"יהוד

 הטלת גורל לדבר מצווה
בדברים ממשייים וממוניים כגון חלוקה של בשר הקודשים אין מגרילים בשבת שמא יבואו ויריבו  – '(ס"ק ט)מג"א 

בדברים כגון אמירת קדיש ועלייה לתורה מותר להגריל וחזינן דגם במקדש היו וידברו על מידה, משקל וכו'. אך 
 מגרילים 'מי ישחט' וכד'.

פסק כמג"א שבדברים ממוניים אסור להגריל בשבת אפי' לדבר מצווה אך בקדיש ועליה לתורה מותר בתנאי  –שש"כ 
 שלא יעשו זאת ע"י פתקים ואפי' שהוכנו מבעוד יום.

 

 נכריוהנאה מ אמירה –סימן שכה' 

 הקדמה
 נושאים האסורים גבי נוכרי. 2איסור זה מתחלק ל

 ישראל שאומר לנכרי לעשות משהו. –אמירה לנכרי  .1

 .אך הישראל נהנה נכרי שעושה מעצמו בלי אמירת הישראל –הנאה מנכרי  .2

 טעם לאיסור הנאה מנכרי

 כעין מעשה שבת )מצד החפצא(. –הנה ממלאכה שנעשית בשבת י לא ראוי שישראל –רש"י  .א

גזרה שמא יגיד לו לעשות בשבילו בשבתות אחרות ואם יעשה זאת בשבתות אחרות הווי אמירה לנכרי  – ר"ת .ב
 הוא מצד שתהיה שבת קלה בעיני ישראל. –שטעם האיסור באמירה 

  –נפקא מינא 
אולי היום יהיה מותר כיוון שיש ספק  ביום טוב השני –לשיטת רש"י  –לגבי יום טוב שני של גלויות בהנאה מנכרי 

 ק דרבנן לקולא.יות הוא בכלל יום חול, לכן יש פה ספטוב השני של גלו
 יהא אסור כיוון שהחשש הוא ההרגל של האדם שמא יעשה כן בשבתות אחרות. –לשיטת שאר הראשונים 

 

 גוי שליקט עשבים ודין חשש ריבוי –סעיף יא' 

 , בשבת קכב

"תנו רבנן:  גמרא ו, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים.גמליאל וזקנים שהיו באין בספינה, ועשה נכרי כבש לירד ב"מעשה ברבן  משנה

 -מכירו, אבל מכירו  שאין -מה דברים אמורים באסור...  -אכיל אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל מ -נכרי שליקט עשבים 

לרעות,  - רש"ישבת )מחוברים( ב - רש"יבהמתו על גבי עשבים ) איני? והאמר רב הונא אמר רבי חנינא: מעמיד אדם אסור.

דו ויאכיל, והא נמי מוקצין נינהו לגבי שמא יטול בי - רש"יוליכא למיגזר שמא יתלוש ויאכיל(, אבל לא על גבי מוקצה בשבת! )

בל הוא אינו א - רש"ילא תפנה למקום אחר(, ואזלא היא ואכלה )ש - רש"יטלטול, דאתמול הוו מחוברין( דקאים לה באפה )

אסור. הא  -אבל מכירו  שאין מכירו, -אמר מר במה דברים אמורים להם, דניחוש לשמא יטול ויאכיל(. עומד על העשבים קרוב 

 ר למאה."מר אביי: שלא בפניו הוה. רבא אמר: אפילו תימא בפניו, נר לאחד נא -רבן גמליאל מכירו הוה! 

מהמשנה אנו לומדים שאסור לישראל לומר לנכרי לעשות בשבילו והסביר התוס' שטעם הדבר הוא שמא יגיד לנכרי 
אמנם מייד במוצאי שבת הדבר מותר ואינו נאסר באופן  בוע ומטעם זה נאסר אף לישראל אחר.לעשות זאת באופן ק

 שכדי שיעשו.
 

המובא בגמרא זו הוא חשש שמא הגוי ירבה באיסורים בשביל חשש כאשר הגוי עושה בסתם למען עצמו ישנו 
שכאשר הישראל מכיר את הגוי אסור וכאשר אינו מכירו מותר ונחלקו האמוראים באלו ומחלקת הגמרא הישראל. 

 מציאויות שמכירו קיים החשש שמא ירבה בשבילו.
 כשמכירו מותר כשלא בפניו. –אביי 
 אופציות. 2אפשר להסביר את רבא ב –מאה" "אפי' תימא בפניו נר אחד נר ל –רבא 

שאין משמעות לריבוי כיוון שהנר שבנר ) ומוסיףעם הפסק של אביי שלא בפניו מותר אפי' כשמכירו,  מסכיםרבא  .1
 מפיק את אותו אור לכולם( מותר אפי' בפניו.

מכירו הוא בנר על אביי ולא מקבל את תירוצו שמותר כשלא בפניו, וסובר שההיתר היחיד לאדם ש חולקרבא  .2
 מטעם 'נר אחד נר למאה'.
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 נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה.

 משמע שפסקו כרבא. )השאלה כאיזה הסבר?( –השמיטו את דברי אביי וכתבו רק את רבא  –רי"ף, רא"ש, רמב"ם 

 (1הסביר שהרמב"ם פוסק גם כאביי היינו שרבא מוסיף על אביי ומקבל שכשלא בפניו גם מותר ) –מגיד משנה  .א

כיוון שהרי"ף השמיט את דברי אביי לגמרי והיה לו לומרם אם פוסק גם כמותם כנראה שפסקו שרבא  –ב"י  .ב
 (.2חולק על אביי והלכה כרבא )

ישראל, שעומד בפניה  "ליקט אינו יהודי עשבים לצורך בהמתו, אם אינו מכירו, מאכיל אחריו –פסק כדבריו בב"י  שו"ע
ויאכילנה, והם מוקצים. אבל  שם; דאילו להעמידם עליהן, אסור דחיישינן שמא יטול בידובענין שלא תוכל לנטות אלא דרך 

ירבה בשבילו, כגון  אם מכירו, אסור. וכן בכל דבר דאיכא למיחש שמא ירבה בשבילו; אבל בדבר דליכא למיחש שמא
 ר., מותשהדליק נר לעצמו או עשה כבש לירד בו, שבנר אחד ובכבש אחד יספיק לכל, אפילו מכירו

 .268. בנר אחד נר למאה אפי' בפניו2. כשהגוי אינו מכירו. 1 –לפי השו"ע ההיתרים היחידים 
חולק על שו"ע ופוסק שכאשר הגוי מכיר את הישראל אך אינו יודע שהישראל צריך לדבר מותר  – ()ס"ק כחמג"א 

 בשלא בפניו. 
 פסק שלעת הצורך אפשר להקל כמג"א שהגוי מכיר הישראל אך אינו יודע שצריך ושלא בפניו. – (סו')ס"ק  משנ"ב
גוי המכיר ישראל ועשה לעצמו אין צורך להמתין בכדי שיעשו כיוון שהאיסור הוא רק משום גזרה  – )ס"ק כח(מג"א 

 שמא ירבה בשבילו.
 

 )עיין גם בסעיף ו'( גוי שעשה בשביל עצמו ובשביל ישראל
 בהמשך הגמרא מובא דין: שהגוי עושה על דעת רוב האנשים. 

נפסק שאסור לישראל להנות.  –חצי חצי מותר להנות. אם  –רוב גויים אסור להנות. אם  –בעיר  רוב ישראללכן, אם 
 מדוע אסור להנות במחצה על מחצה?

  כיוון שיש ספק האם נעשה בשביל ישראל או גוי. –רש"י  .א

 גוי מכוון גם למען הישראל וגם למען הגויים ויש פה הנאה לישראל.אסור כיוון שה –ר"ן  .ב

 פסיקת הלכה

 פסק להחמיר במחצה על מחצה כיוון שהגוי מכוון על הישראל. – מג"א .א

 ל הישראל ואיסור הנאה הוא דרבנן.כיוון שיש ספק אם נעשה בשבי –פסק להקל כרשב"א  –אליה רבה  .ב
 הכריע שאפשר להקל בשעת הצורך. –באה"ל 

 

 גוי שאינו מכירו ועשה מלאכה עבור ישראל –סעיף יב' 
גוי שאינו מכיר את הישראל אך אומר בפירוש שעושה את המלאכה עבור הישראל, או אף אם אינו  –הגהות מרדכי 

אסור לישראל ליהנות  –אומר כך בפירוש אלא שמעשיו מוכיחים זאת, כגון שהדליק אש והלך לו ללא שהשתמש בה 
  ממלאכתו,

ינו אומר כן, אם מעשיו א"אף על פי שאינו מכירו, אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה, או אפילו אם  – שו"עוכפ
 ר."מוכיחים שלצורך ישראל עושה, כגון שהדליק נר בבית שישראל בו והלך לו האינו יהודי, אסו

להשתמש בו אפי' לפני שהגוי השתמש אם הגוי הדליק נר לעצמו ונשאר במקום מותר לישראל  – )ס"ק סו'(משנ"ב 
 דמסתמא הגוי הדליק לעצמו שישתמש בו בהמשך.

 גוי המאכיל בהמת ישראל ללא ציוויו. –סעיף יג' 
וי המלקט עשבים ומאכיל את בהמת הישראל ללא ציוויו, אינו צריך למחות בו שלא יעשה זאת, אך אם ג – מרדכי 

אך ויח. עושה מלאכה מעצמו עושה זאת אדעתא דנפשיה כדי להרוגוי ה – טעםרגיל לעשות כך צריך למחות בו, 
 כשעושה זאת בדרך קבע ברור לנו שעושה זאת בשביל הישראל ואז צריך למחות בידו.

 ל אם רגיל בכך, צריך למחות.""אם ליקט אינו יהודי והאכיל לבהמת ישראל, אין צריך למחות בידו, לפי שעה; אב – שו"עוכפ
שמשמע מהרא"ש שאם הגוי מערים ועושה קבוע בשביל הישראל אין צורך למחות בו, אולם אם  הביא – ()ס"ק מג"א 

הישראל מערים ורומז לגוי שרצונו בזה אסור. אולם סיים שמשו"ע משמע שבאופן שעושה הגוי קבוע אף אם הגוי 
 .269מערים אסור וצריך למחות בו

 
                                                           

 וכ"פ בשש"כ פרק ל' הלכה נו'. 268

 כתב שמשמע כמו הראש גם מהרשב"א ומעוד ראשונים אלא ששו"ע פסק כמרדכי ולא ידע למה. –ובשער הציון  269
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 דין גוי שמילא מים לבהמתו –סעיף י' 

 , אשבת קכב

משקה אחריו  -ים להשקות בהמתו מאסור. מילא  -ישראל, ואם בשביל ישראל  משתמש לאורו -"נכרי שהדליק את הנר  משנה

במה  גמראאסור. –ראל, ואם בשביל ישראל שיורד אחריו י -סור. עשה נכרי כבש לירד בו א -ישראל, ואם בשביל ישראל 

 אסור." –שאין מכירו, אבל מכירו  -דברים אמורים 

 הנאה המים אסורים באיזו
 דעות בתוס' 2יש 

 שאר הנאות ושימושים.המים אסורים בשתייה בלבד, אך מותרים הם ב .א
 .וכ"פ שו"עהמים אסורים בכל סוג של הנאה,  .ב

 תיית הישראל עצמו מהמיםש
 נחלקו הראשונים למי האיסור בשתיית המים לבהמה או גם לישראל?

כיוון שהישראל עצמו יכול להגיע למים לבד ולכן אינו נהנה ממלאכת  –לבהמה אסור לישראל מותר  – ר"ת .א
 .רמ"אוכפהנכרי כ"כ. 

כיוון שבסתמא בהמה שותה הרבה והחשש  –ובסתמא נאמר משקה בהמתו  .אסור בין לישראל ובין לבהמה – ר"י .ב
 שירבה הוא אצלה.

הרבים,  רשותמבור שהוא רשות היחיד, ל"אינו יהודי שמילא מים לבהמתו  – , וכר"יפסק כדעה השנייה בתוס' שו"ע
ואם מילא לצורך  שבילו;מותר לישראל להשקות מהם בהמתו; והוא שאין האינו יהודי מכירו, דליכא למיחש שמא ירבה ב
, מותר לאחר שלא מילא בהמת ישראל, אסור בכל מיני תשמיש אפילו ישראל אחר; ואם מילא מבור רשות היחיד לכרמלית

 בשבילו. 

 אף אם הובא דרך רשות הרבים לצורךהגה: ויש מקילין ואומרים דיר בשעת הדחק כר"ת ואין למחות ביד המקלים הת רמ"א
 לומר אף נהגו היתר ישראל, מותר לאדם לשתות מהם הואיל ואפשר לילך שם ולשתות )טור בשם ר"ת(; ויש מתירין אף לכתחלה )כל בו(; וכן

ות ביד המקילין דברים, דרך כרמלית או בלא עירוב, ואף על פי שיש להחמיר בדבר מכל מקום אין למחלכתחלה לאינו יהודי להביא שכר, או שאר 
 לצורך שבת ובשעת הדחק, דהא יש להקל באמירה לאינו יהודי לצורך, כמו שנתבאר סי' ש"ז וכל שכן בכהאי גוונא."

למען הישראל, ואם מילאו לישראל חרש שוטה וקטן שמילאו מים מותר להשתמש שעושים כן לא  – ()ס"ק כבמג"א 
 אסור וצריך להמתין בכדי שיעשו.

 

 פת שפה גוי לעצמו –סעיף ד' 
אסור להנות ממעשה נכרי בשבת, אא"כ הנכרי עשה עצמו והוא אינו מכיר את היהודי שאם יעשו כן הישראל יאמר 

שהישראל מקל בהם ראש כגון 'צידה, לגוי לעשול בשבילו )אמריה לנכרי(. ישנם מלאכות בהם החמירו יותר כיוון 
תלישה' אולם במלאכות כמו בישו ואפייה כיוון שהם מלאכות חמורות וכל העם בקיא בהם עקרונית יש חשש פחות 

 שישראל יאמר לנכרי לעשות בשבילו.

 .)הובא במשנ"ב( אופציות להסביר מדוע נאסר 2פת שאפאה נכרי לעצמו בשבת אסורה. הב"י הביא  –ר"ת  .א

מוקצה, כיוון שהתהליך של יצירת הלחם ארוך האדם דוחה בידיים את הקמח/החיטה )אע"פ משום  .1
 שראוי לכוס( ולכן הלחם אסור.

אסרו חכמים  –כיוון דאדם בהול על האוכל שלו, ולכן יבוא להקל באמירה לנכרי שיכין לו לחם יותר  .2
 פת אפי' שהגוי עשאה לעצמו.

 ' אין אדם דוחהו ולא נחשב כמוקצה.270גמרו בידי אדםכיוון שכל מאכל 'ש –הפת מותרת  –רא"ש  .ב

 יש צדדים להיתר ויש צדדים לאסור. –תרומה  .ג

לצורך מצווה או בשעת הדחק יש לסמוך על המתירין )כלומר מעיקר הדין הלכה כרא"ש, אך לכחתילה  –סמ"ק  .ד
 יש להחמיר כר"ת(. והסכים עימו ב"י.

או לצורך מצוה,  271בשבת, יש אוסרים ויש מתירים; ובשעת הדחק "פת שאפה אינו יהודי לעצמו –פסק כסמ"ק  שו"ע
כגון סעודת ברית מילה או לצורך ברכת המוציא, יש לסמוך על המתירים. הגה: אבל אסור ליתן לו מעות מערב שבת, ושיתן 

 לו הפת בשבת, דאז אדעתא דישראל קא עביד )רבינו ירוחם ח"א(."

                                                           
 יש דברים שהאדם הוא זה שמכין אותם, כגון לחם, לולא עשיית האדם הלחם לא היה מוכן לכן האדם אף פעם לא מנתק את עצמו ממנו. 270

 כגון שדר יחידי בכפר ואין לו ממי לשאול פת משנ"ב ס"ח יח'. 271
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 לאסור פת זו מדין פת עכו"ם. וכתב שמדובר בגוי חנווני המכין למען עצמו שהתירולכאורה היה צריך  – (ג')ס"ק  ט"ז
 לו למכור פת עכו"ם לישראל )ההיתר הוא לחנות, לאדם פרטי אסור פת עכו"ם(.

 אם אפה עבד ישראל אסור תמיד כיוון שעושה כן על דעת בעליו הישראל ומרגילו בכך. – '()ס"ק יזמשנ"ב 
 למתירים אסור לקרוא לגוי בשבת על מנת לפרוע את החוב משום שזה מקח וממכר. אף – '()ס"ק יטמשנ"ב 

 צידת דגים וליקוט פירות ע"י גוי –סעיף ה' 

 כתב דיש אוסרים ויש מתירים והכריע לאסור. –טור  .א

 משום שהווי כשאר מלאכות שהגוי עושה לעצמו ולישראל מותר. – , יראיםמתיריםשיטת ה .ב

 אדם להוט אחר האוכל –( אסור משום שבדבר מאכל החמירו יותר 1 –אוסרים, ר"ת, הגה"מ  .ג

 .272דדמי לפירות שנשרו מאילהם –( משום מוקצה 2
בדברי אולם המלאכות שהזכיר )אפיה, בישול, צידה וליקוט( אסורות משום מוקצה.  4הבין ע"פ הטור שכל   –ב"י 

 מלאכות שאינם מוכרות לבנ"א ומזלזלים בהם.שאסר רק בצידה וליקוט שהם יש לומר הסמ"ג )דברי המתירים( 

 "אינו יהודי שצד דגים או ליקט פירות לעצמו, אסורים לישראל; – פסק כדברי המתירים שו"ע
 כתב טעם נוסף דהפירות אסורים 'שמא יעלה ויתלוש' )כדין פירות שנשרו מהעץ בסימן שכב(. – (יב')ס"ק  מג"א

 ספק מוכן
 ספק האם הגוי ליקט כבר אתמול או היום.כל דבר שיש במינו במחובר יש 

 במוצ"שספק אסור, בד"כ דבר שיש במינו במחובר דרכם של בנ"א ללקט באותו יום אבל  –סמ"ג, סמ"ק תרומה, ר"ן 
  273מותרים מייד

וצדן פילו אם ודאי לקטן ואפילו ספק אם לקטן או צדן היום, אסורים בו ביום; אבל לערב מותרים מיד, א–כר"ן  פסק שו"ע
 היום."

 אם ניכר שהפירות נתלשו לפני שבת  או שהדגים ניצודו )כגון שנכמשו( אפשר לאוכלם בו ביום. – '()ס"ק כדמשנ"ב 
 

 הנאה  בכדי שיעשו ממלאכת נכרי –סעיף ו' 

  , בביצה כד

ולערב נמי אסורין בכדי סור, א -"אמר רב פפא: הלכתא: נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם יש מאותו המין במחובר 

 שיעשו."

אולם נחלקו הראשונים בטעם האיסור להנות  צריך להמתין בכדי שיעשולכו"ע אם עשה הגוי בשביל הישראל 
 ממלאכת נכרי.

 לא ראוי שיהנה ממלאכה שעשה הנכרי. –רש"י  .א

 כדי שלא יתרגל ויאמר לנכרי בפעמים הבאות לעשות בשבילו. –ר"ת  .ב

 שו"עוכ"פ אסור גם בשביל ישראל אחר  –לשתי השיטות 

 

 מלאכה שנעשתה עבור גוי וישראל

  , אשבת קנא

 -ה מיד, אם רוב ישראל לערב רוחץ ב -"עיר שישראל ונכרים דרים בה, והיתה בה מרחץ המרחצת בשבת. אם רוב נכרים 

 מתין עד כדי שיחמו חמין."י -ימתין עד כדי שיחמו חמין. מחצה על מחצה 

 )ועיין בהקדמה לגבי נפק"מ בטעמי הדבר(. על מחצה אסורלכו"ע מחצה 
 י שיעשו.""אם ליקט וצד בשביל ישראל, או בשביל ישראל ואינו יהודי, צריך להמתין לערב בכד – שו"ע

שיעור בכדי שיעשו הינו להמתין ממקום שהגיע הגוי, אם לא יודעים אז להמתין זמן הליכה של  – )ס"ק כד'( משנ"ב
 ובמקרה שרכב על סוס משערים זמן רכיבה.מחוץ לתחום. 

 ספק אם המלאכה נעשתה בשבת –סעיף ז' 

 , אביצה כד

 "תניא: ספק מוכן, רבן גמליאל מתיר ורבי יהושע אוסר. אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהושע."

                                                           
 הם מוקצה לאדם משום שלא חשב עליהם והרחיק אותם מעצם היותם מחוברים.ש 272

 כיוון שחכמים גזרו בכדי שיעשו רק כשהגוי עושה בשביל הישראל, אבל כאן הגוי עשה למען עצמו. – (ס"ק כה') משנ"ב 273
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 , אשבת קנא

מאי ממקום קרוב? רב אמר: ממקום קרוב  אל, אלא אם כן באו ממקום קרוברלא יספוד בהן יש -"נכרי שהביא חלילין בשבת 

 מר: חיישינן שמא חוץ לחומה לנו."ממש, ושמואל א

 שהלכה כשמואל, אלא שנחלקו הראשונים בביאור דבריו.בגמרא מוכח 
כוונת שמואל לאסור במוצ"ש כאשר לא ידוע מניין הביא הגוי את החלילים, וחוששים שמא הביאם מחוץ  – רי"ף .א

  .וכ"פ שו"עלתחום, 
כוונת שמואל להתיר שימוש בחלילים כאשר לא ידוע מניין הביאם, וכוונתו לומר שחוששים לכך שלנו  – רש"י .ב

 תוך התחום סמוך לחומה ולכן מותרים במוצ"ש מייד.
יום אם לאו, אסורים בו ה"ספק אם ליקטן בשביל ישראל, או שידוע שליקטן בשביל ישראל ואין ידוע אם נלקטו  – שו"ע

 בכדי שיעשו; ויש אומרים דלערב מותר מיד." ביום, ולערב
 משום דהווי כדבר שיש לו מתירין )למוצ"ש(. –הטעם דאסור אף בספק 

  הכרעת האחרונים
 .רש"ייש להקל כדעת  – אליה רבה .א
ז( וכן בסימן תקטו' טלצורך מצווה,  משום שהמחבר הכריע לקמן בסימן זה )סעיף  רש"ייש להקל כ – חיי אדם .ב

 לאסור אף בספק.

 ספק ספקא מלאכת גוי
 בשבת עצמה אסור, ובמוצ"ש מותר מייד. 274אם יש לו ספק ספקא – '(לב)ס"ק  משנ"ב

 

 דבר שהובא מחוץ לתחום –סעיף ח' 

 , אביצה כה

תחום מותר, חוץ ל -דורון לישראל ביום טוב... אם אין מאותו המין במחובר, תוך התחום "אמר רב פפא: הלכתא: נכרי שהביא 

 ותר לישראל אחר."מ -אסור. והבא בשביל ישראל זה  -

 מותר אפי' בו ביום ע"פ רוב הראשונים.  –דבר שהגוי הביא מחוץ לתחום בשביל עצמו . 1
 ' בו ביום.ר לישראל אחר אפימות -. אם הגוי הביא בשביל ישראל  2
 אולם יש מחלוקת כאשר הביא הגוי בשביל ישראל. לכו"ע בו ביום אסור, נחלקו בהאם צריך להמתין. . 3

רק בדאו' החמירו להמתין בכדי שיעשו אין לנו רה"ר ותחומין דרבנן )כך משמש  –מותר מייד במוצ"ש  –רא"ש  .א
 מרש"י(

 .וכ"פ שו"ע שהגוי עושה בשביל הישראל שקנסוהומותר למוצ"ש בכדי שיעשו כמו כל מלאכות  – ן, סמ"גר" .ב

 טלטול החפץ בשבת
יש דין בעירובין לגבי עיר 'המוקפת לדירה'. ההתלבטות היא האם צריך דווקא שיהיה בתים ואח"כ עירוב שזה נקרא 

 מוקף לדירה, או שאפשר לעשות עירוב )חומה( ואח"כ לבנות את הבתים ועדיין ייחשב עירוב וזה נקרא מבצרים.

מותר לטלטל בד' אמות בלבד כדין דבר שהובא מחוץ לתחום, אולם אם העיר מוקפת לדירה מותר בכל  –ר"ן  .א
 העיר.

ופוסק שמה שאינו מוקף לדירה  סתם עיירות מוקפות לדירה, ואילו סתם מבצרים אינם מוקפים לדירה – רא"ש .ב
 לא חשיב עירוב, לכן במבצר אסור לטלטל יותר מד' אמות.

נו יהודי לעצמו, "דבר שאין בו חשש צידה ומחובר, אלא שהובא מחוץ לתחום, אם הביאו האי –פסק כר"ן וסיעתו  שו"ע
אכול, אסור בו ביום למי למותר אפילו בו ביום; ואם הביאו בשביל ישראל, מותר לטלטל אפילו מי שהובא בשבילו; אבל 

 י לישראל לטלטל, אפילוד, והא דשרבשבילו מותר לערב מיויש אומרים דלמי שהובא  שהובא בשבילו, ולערב בכדי שיעשו
א שתהא מוקפת לדירה, דהיינו כשהביאו האינו יהודי לעצמו, דוקא בתוך ד' אמות או בתוך העיר, אם היא מוקפת חומה; והו

 ."ן לקמן סימן ת"א(שישבה ולבסוף הוקפה, וסתם עיירות מוקפות לדירה; וסתם מבצרים אינם מוקפים לדירה )ועיי
אם הביאו שני גויים בשביל שני ישראל שונים אסור לישראלים להחליף בניהם כדי להתיר אכילה  – ()ס"ק' טז' מג"א

 .275בו ביום

                                                           
 כגון ספק אם תלש בשבת או לא וספק האם תלש לעצמו או בשביל הישראל. 274

הסביר שאם יתירו זאת איכא למיחש ששתי הישראל יגידו לגויים להביא להם ותמיד יחליפו. וכ"כ במשנ"ב שמותר לו למכרו ע"פ דיני מכירה  –מחה"ש  275

 בשבת בתנאי שלא ירוויח מהמכירה.
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ההמתנה בכדי שיעשו היא כדרך שנעשה )אם בא הגוי ע"י סוס מחכים זמן הליכת סוס ולא אם היה  – ()ס"ק' יז' מג"א
 אך אין לחשב את הלילה כזמן רכיבה )כיוון שלא רוכבים הלילה(.הולך ברגל( והיתר זה הוא רק לגבי היום, 

 

"כ(;  כס"פ  הגה: ויש אומרים דאין הלילה עולה מן החשבון, רק צריך להמתין ביום ראשון בכדי שיעשו )סמ"ק ומרדכי – רמ"א
 ולאחרים, מותר בו ביום.

 להמתין בכדי שיעשו עד יום ראשון בבוקר. כיוון שבלילה לא הולכים ולכן וודאי שהגוי יצא לדרכו ביום לכן צריך
גם לפי טעמו של הרמ"א, במלאכות כגון צד וליקוט פירות שרגילים לעשות בלילה אפשר להמתין  – ('ו)ס"ק'  ט"ז 

 בכדי שיעשו גם בלילה.
 האחרונים הכריעו שלא צריך לשער לפי הלילה בשום מלאכה משום שיש את הרא"ש שמתיר מייד. –פסק הלכה 

 אורחיםדין 
כשגוי מביא בשביל ישראל הדבר אסור לו ולבני ביתו הסמוכים על שולחנו )כיוון שמביא על דעת  – '(לח)ס"ק  משנ"ב

 כל הסמוכים( אך לאורחים מותר )כיוון שהגוי וודאי לא מביא בשבילם(.
 

 ספק הובא מחוץ לתחום –סעיף ט' 
 גוי הביא בשביל ישראל, אך ספק אם הביא מחוץ לתחום

דכל מה שהצריך הרי"ף להמתין בכדי שיעשו היינו בגוי השרוי  –הטור מותר בכדי שיעשו וכתב  –רי"ף, גאונים  .א
 מחוץ לכיר אך בגוי השרוי עימו בתוך העיר מותר )הגוי לא יצא להביא מחוץ לתחום(.

 מותר מייד. –רא"ש, רי"ו  .ב

שרוי עמו בעיר, אבל  "אם הוא ספק אם הובא מחוץ לתחום, אסור; ודוקא באינו יהודי שאינו –פסק כטור והגאונים  שו"ע
יהודי שני בתים, ואחד מהם בתוך  אינו יהודי השרוי עמו בעיר, ופירות המצויים בעיר, אין לחוש מספק; ואפילו אם יש לאינו

 התחום, תולין להקל ומותר לאכול אפילו למי שהובא בשבילו." 

 בתים 2 יש לגוי

בתים אחד בתוך העיר ואחד מחוץ לתחום מותר )כי הגוי לא יטרח להביא מהבית  2כאשר יש לגוי  – )ס"ק ז'( ט"ז .א
 בתים מחוץ לתחום ואחד בתחום הולכים אחר הרוב ואסור. 2שמחוץ לעיר( אך כאשר יש לו 

 בתים מחוץ לתחום ובית אחד בתחום משום שחזקה שהפירות באו מהקרוב.  2מותר אף בשיש לו  –א"ר  .ב

 

 גוי שחפר קבר לישראל –סעיף יד' 

אמאי הכא נמי בכדי שיעשו,  גמרא עשו לו ארון וחפרו לו קבר יקבר בו ישראל, ואם בשביל ישראל לא יקבר בו לעולם.. משנה"

 אמר עולא בעומד באסרטיא"

אלת הגמרא היא מדוע קבר שנעשה לגוי )'לו'( מותר מייד לכאורה שיהיה אסור עד בכדי שיעשו? ש –רש"י  .א
 באסרטיא מדובר במקום ציבורי שברור שהקבר נחפר לגוי. –ומשיבים 

שאלת הגמרא היא מדוע בקבר נאסר עולמית? )שלכאורה לא מצינו שנאסר משהו –גאונים, רמב"ם, רי"ף   .ב
 כלומר הדבר מפורסם שנחפר הקבר בשביל ישראל ולכן אסרוהו עולמית. –באיסרטיא  –עולמית( ומשיבה 

 
או בשביל ישראל, "עשה אינו יהודי בשבת ארון או קבר לעצמו, מותר לישראל ליקבר בו; ואם עש –פסק כרמב"ם שו"ע

שראל; אבל אם הוא בצנעה, ילא יקבר בו עולמית. ודוקא שהקבר בפרהסיא, והארון על גביו, שהכל יודעים שנעשה לפלוני 
נעשה בשבילו, אבל לישראל מותר ליקבר בו לערב, בכדי שיעשו. ואפילו כשהוא בפרהסיא, אינו אסור אלא לאותו ישראל ש

 אחר, מותר; והוא שימתין בכדי שיעשו."
 

 כמו שראינו שו"ע פסק כרמב"ם, א"כ כל דבר שמפורסם חילול השבת שנעשה לישראל נאסר עולמית. נחלקו
 האחרונים האם זה רק בקבר או בכל דבר.

 .276האיסור עולמית לישראל הוא בכל דבר שמתפרסם ולאו דווקא בקבר – )ס"ק לא'(מג"א .א

 וכ"פ משנ"בהאיסור הוא רק בקבר שגנאי הוא לישראל, אך בשאר דברים לא נאסר עולמית.  – )ס"ק יג'(ט"ז  .ב
 להקל בשעת הצורך.

                                                           
 כך משמע מלשון הרמב"ם עצמו, וכן מסתימת שו"ע. 276
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 ספק חוץ לתחום טז'  גוי שהביא חלילין, –סעיף טו' 

  , אשבת קנא

)שם( "מאי ממקום קרוב? רב  גמרא אל, אלא אם כן באו ממקום קרוב."רלא יספוד בהן יש -"נכרי שהביא חלילין בשבת משנה 

 ר: חיישינן שמא חוץ לחומה לנו."אמר: ממקום קרוב ממש, ושמואל אמ

החלילין הובאו בוודאי בשביל הישראל )כי גויים לא משתמשים בחלילין בלוויות( הספק הוא האם בכלל נעשה איסור 
 .לשהלכה כשמוא אומרת גמראה)כי אולי הובא מתוך התחום( למסקנה 

 
 נושאים. 2בדין זה יש מחלוקת בין רש"י לרוב הראושנים ב

 .של חלילין בהסבר איסור 'לא יספוד בהם ישראל .1

 בהבנת מח' רב ושמואל לגבי ספק. .2

 .277כל דבר שמוכחא מילתא שנעשה לישראל אסור עולמית –אסור לישראל לספוד בהם עולמית  – 1  -רש"י  .א

  מקל וסובר שמותר מייד והלכה כשמואל. – שמואלבכדי שיעשו,  מחמיר בספק ממתינים רב – 2

 האיסור לספוד בחלילין הוא בכדי שיעשו. – 1 –גאונים, רמב"ם, רי"ף  .ב

  .278מחמיר וסובר שצריך להמתין בכדי שיעשו – שמואלמקל בספק מותר מייד, רב  – 2
בכי( לספוד בהם ישראל, "אינו יהודי שהביא בשבת חלילין )פירוש כלי ניגון חלילים שקולם מעורר ה –פסק כרמב"ם  שו"ע

י שממקום פלוני הביאם לא יספוד בהם לא הוא ולא אחרים עד שימתין לערב בכדי שיבואו ממקום קרוב; ואם ידע בודא
ילי כשהביאם דרך רשות הרבים, ין לאחרים; והני מואחר כך מותרים בין לו וב ,בשבת, ימתין לערב כדי שיבואו מאותו מקום

יבואו אלא מותרים לערב שאבל אם לא הביאם אלא דרך כרמלית, כיון שלא נעשה בהם איסור תורה אין צריך להמתין כדי 
 מיד."

 

 אמירה לנכרי –ה  –סעיפים ב  –סימן שז' 

 שכירות פעולים ואמירה לגוי –סעיף ב' 

  כה", ד"ה "כל מלאט פרשהמכילתא 

 .לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתך" -"כל מלאכה לא יעשה בהם

 שבת קנ, ב

 "אמירה לנכרי שבות"

 נחלקו הראשונים מה תוקף האיסור באמירה לנכרי?

 איסור דרבנן. –רש"י, רמב"ם  .א

 הביאו אופציה בדבריהם שזה מדאו' )נלמד מהפס' שהובא במכילתא( –יראים  .ב
 האחרונים הכריעו כרמב"ם וסיעתורוב ככל 

 

 טעמי האיסור

 )שבת ו, א( שלא תהיה שבת קלה בעיני ישראל ויבואו לעשות מלאכות בעצמם. –רמב"ם  .א

 )רש"י קנג.(. נעשה שלוחו של הישראל )כשליח לדבר עברה, אך רק לחומרא( 1 –רש"י  .ב

 )רש"י ע"ז טו, א( זהו דיבור אסור  –. ממצוא חפצך ודבר דבר 2       
  

                                                           
 

לקולא. ומסבירים שכיוון שהווי דבר שיש לו מתירין מחמירים בו יותר, ההמתנה היא  וצ"ע מה הסברא להחמיר הרי מדובר בספק דרבנן שצריך להיות 278

 בכדי שיעשו כיוון שוודאי נעשה לישראל הספק הוא האם נעשה בזה איסור.
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 אמירה לנכרי בשבת

 שבת קנ ע"א 

 -מאי שנא הוא ומאי שנא חבירו?  גמרא:לא ישכור אדם פועלים בשבת, ולא יאמר אדם לחבירו לשכור לו פועלים... משנה:"

לא אמר רב א !)וא"כ אסור אף לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת( אמר רב פפא: חבר נכרי. מתקיף לה רב אשי: אמירה לנכרי שבות

אפילו תימא חבירו ישראל, הא קא משמע לן: לא יאמר אדם לחבירו שכור לי פועלים, אבל אומר אדם לחבירו הנראה אשי: 

 ."מותר –סור, הרהור א -דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר; דיבור ...שתעמוד עמי לערב

על פי שאין הישראל  לשכור לו פועלים בשבת, אף"אסור לשכור פועלים ולא לומר לאינו יהודי  – וכ"פ שו"עכל הראשונים, 
 ".צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת, שכל מה שהוא אסור לעשותו אסור לומר לאינו יהודי לעשותו

 אבל בדבר שאינו אלא מנהג וחומרא בעלמא, שרי לומר לאינו יהודי לעשותו.  – ח'(ס"ק ) משנ"ב ,'(ס"ק ב) מג"א

 דבר השנוי במחלוקת הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת ע"י ישראל, אף  -תפה()שבת ח"ג עמ'  חזון עובדיה
 שנפסקה ההלכה להחמיר, מותר לעשותו ע"י גוי, שהוא בכלל ספק דרבנן ולקולא.

 

 )משנ"ב ס"ק כ"ד(אמירה לגוי שיאמר לגוי אחר 

 .ואסורחשיב כשבות אחד  – עבודת הגרשוני .א
 שאינו אלא משום שבות., וכל שכן בדבר להקלמצדד  – חוות יאיר .ב

 יש לסמוך על המקלים. במקום הפסד גדול – ספר החיים .ג

 

 אמירה לגוי מער"ש
  אסור. -אפילו לומר לגוי קודם השבת לעשות מלאכה – )שבת פ"ו ה"א( רמב"ם ,)ב"מ פ"ז סי' ו( 279רא"ש, ס"גר

 סור".א -"ואפילו לומר לו קודם השבת לעשותו בשבת – שו"עוכ"פ 

אסור בחול לומר לגוי שיעשה מלאכה בשבת אף אם קוצץ לו סכום על כך מער"ש,  -"ואפילו לומר"()ד"ה  ביה"ל
 דהמלאכה מיוחדת לשבת עצמה.

 אמירה דאמירה, דהיינו שהישראל אומר לגוי שיאמר לפועלים לעשות לו מלאכה -לעיל( בביה"ל)או"ח סי' ס'; הו"ד  חת"ס
 .בחולבשבת, אין איסור בזה כשאומר לו 

 

 )עיין עוד ברמ"א סע' כב(יזה לגוי רמ

מותר לומר לגוי אחר השבת "למה לא עשית דבר פלוני  -)שבת פ"ו אות א( הגה"מרשב"א, , )לאוין סה, יט ע"ג( סמ"ג .א
 בשבת שעברה" אע"פ שמבין מתוך דבריו שרצונו שיעשנו בשבת הבאה.

למה לא עשית בשבת שעברה, אך מותר לרמוז  לצורך שבת אסורה לכן אסור לומר לגוי במוצ"ש רמיזהכל  – או"ז .ב
  .דמסתברא קצת לאסורהטור וכתב  לו לצורך מוצ"ש

פי שמבין מתוך  אבל מותר לומר לו אחר השבת: למה לא עשית דבר פלוני בשבת שעבר, אף על" –כסמ"ג וסיעתו פסק שו"ע
 ."דבריו שרצונו שיעשנה בשבת הבאה

 יא'(–)ס"ק י'  משנ"ב
 לרמוז לגוי שיעשה מלאכה, ומה שהותר לרמוז לו כך הוא רק בימות החול.( בשבת אסור 1)
 וז מבעו"י אסור ליהנות עד מוצ"ש.( אין ליהנות ממלאכה שגוי עשה עבור ישראל, ואע"פ שמותר לרמ2)
 ( אמנם, כאשר אין גוף הישראל נהנה, כגון שהיה נר דולק והגוי הדליק נר נוסף, מותר ליהנות.3)

  

                                                           
 חולק על ראייתו של רס"ג מהגמרא )ב"מ דף צ ע"א( אך מסכים איתו לדינא. עיי"ש. 279
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 אמירה לגוי שיקנה עבורו בשבת –סעיף ג 
 אסור לומר לגוי מער"ש הילך מעות וקנה לי כך וכך בשבת. – )נתיב יב, פג ע"ב( רי"ו, רס"ג בשם )ב"מ פ"ז סי' ו( רא"ש .א

ליתן לגוי מעות מער"ש לקנות לו בשבת אבל יכול לומר לו אסר  ר"ש ב"ר ברוך – )שבת פ"א סי' תנב( הגהות מרדכי .ב
 .280אקנה ממך לאחר שבת קנה לעצמך ואם אצטרך

 .הוסיף שהאיסור הוא רק כשיום השוק חל בשבת והגוי לא יכול לקנות בזמן אחר )שבת פ"ו אות א( הגה"מ .ג

"והוא הדין דאפילו אינו יום השוק כיון שהוא אומר לקנות לו בשבת אסור וזהו עיקר  –דחה דבריו של הגה"מ  ב"יב
 החילוק דבהנך אינו אומר לו שיעשה בשבת".

נה לעצמך ואם אצטרך ק"אסור ליתן לאינו יהודי מעות מערב שבת לקנות לו בשבת, אבל יכול לומר לו:  –פסק כמרדכי  שו"ע
 .אקנה ממך לאחר השבת"

 אף להבטיח לו שיקנה ממנו לאחר השבת. מותרכשאומר לגוי "קנה לעצמך",  –)ג( ב"ח
 

 נתינת מעות לגוי שיקנה בהם –סעיף ד 

 עבורולקנות לבקש מגוי 

שלא יאמר לו לעשות זאת לקנות לו, ובלבד  מותר לתת לגוי מעות מער"ש -בשם סמ"ג, )שבת פרק א' סימן רמט'( מרדכי
 ."ר לו: קנה בשבת"מותר לתת לאינו יהודי מעות מערב שבת לקנות לו, ובלבד שלא יאמ – וכ"פ שו"ע אלא כשיחפוץ. בשבת

 

 עבורו למכורלבקש מגוי 
 סחורה לגוי ע"מ שימכרנה עבורו, האם צריך לקצוץ לגוי שכר מער"ש?ישראל שנתן בער"ש 

 ר עבורו בשבת.צריך לקצוץ, שמותר להביא לגוי סחורה למכור עבורו, כל עוד לא אומר לגוי למכו לא -)שם( סמ"ג .א
 . 281, כדין משלח איגרת עם גוי בער"ש, שצריך לקצוץ לו שכר מראשצריך –)סי' רפב עמ' שב( סמ"ק .ב

שלא יאמר לו  , ובלבדאם קצץ לו שכר"מותר לישראל ליתן סחורה לאינו יהודי למכור, פסק כדעת הסמ"ק  )רמה, ה( שו"ע
 ".מכור בשבת

 . ת"וכן מותר ליתן לו בגדים למכור, ובלבד שלא יאמר לו למכרן בשב"כסמ"ג  פסק רמ"א

 

 בשבת?האם לאחר שקצץ הישראל לגוי מער"ש, מותר לו ליהנות ממה שהגוי קנה לו 

 .צא(ת-)שבת ח"ג ע' תצ בחזון עובדיה. וכ"פ מותר -)הו"ד במשנ"ב ס"ק ט"ו( א"ר ותו"ש, )רנב ,ד( שו"ע .א

 .אסור -)ג'( ט"ז .ב

 בשקונה מיני מאכל יש להחמיר, דמסתמא כוונת הנוכרי שיהנה ממנו מיד". משמע שבשאר  -)יז( שעה"צ"
 . להקלדברים ניתן 

 

 שכירת גוי להוליך סחורתו

וי לענוש "מי ששכר אינו יהודי להוליך סחורתו ובא האינו יהודי ולקחה מבית ישראל בשבת, אסור, ורא –)חי"ב( רי"וע"פ  רמ"א

 .העושה"

 ר שמותרואם טעה וסב מלקים אותו. -יו עונשים את העושה בממון, ואם אין לו ממוןה – )ס"ק יז'( משנ"ב- 
 לא מענישים אותו. ונאמן אדם לומר "שוגג הייתי".

  

                                                           
ו לנכרי, ונותנו במתנה וחוזר ולוקח הרי זה מוכר -"ישראל וגוי שהיו באין בספינה וחמץ ביד ישראל  יג( –)ב, יב ראייתו מהתוספתא במסכת פסחים  280

ממנו לאחר הפסח, ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה. רשאי ישראל שיאמר לנכרי עד שאתה לוקח במנה קח במאתיים, שמא אצטרך ואבוא ואקח 

 ".ור ולקנות ממך ואתן לך רווח, ולכן קנה הרבה(הרבה ממני, שמא אצטרך לחז כך פירושו: תיקח –)תפארת שמואל ממך אחר הפסח 
 שמיום חמישי ומטה מותר אף כשלא קצץ.מדבריו  הב"יודיקדק  281
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 המותרת אמירה לגוי – 'סעיף ה

  , אסח – , בעירובין סז

, אמר להו רבה: נייתו ליה חמימי מגו היו רוצין למולו והחמו לו חמין מבערב ונשפכו היום(ש - רש"י)"ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה 

 ..נימרו ליה לנכרי ליתי ליה. -ה: הא לא שתפינן! אמר לי -מר ליה: נסמוך אשיתוף. א -ביתאי. אמר ליה אביי: והא לא ערבינן! 

 שבות, ואינה -אמר ליה: דתניא, הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות, מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת, אף אמירה לנכרי 

דוחה את השבת! אמר ליה: ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה? דהא מר לא אמר לנכרי זיל 

  .אחים"

 לגוי בשבת מותרת? מתי אמירה

בדברים הקשורים  דרבנןרק באיסורי -)על הרמב"ם שם( מ"מ, )נו ע"א ד"ה "אבל"( ר"ן, שבת קל ע"ב() רמב"ן, תוס' .א
 .יישוב א"יאו  למילה

. והוסיף חולי/ צורך גדול/ צורך מצווהבאיסורי דרבנן במקום  -נו ע"א(-)נה ע"ב רי"ף, י'(-)פ"ו, הל' ט' רמב"ם .ב
. אך כל 282שמותר לומר לגוי לעשות אף מלאכה דאורייתא כשישראל יכול לעשותה באיזה אופן בשבת הראבי"ה

 .283זה מותר דווקא כשלא ייטעו בזה, והסיוג הוא אף כשמדובר באיסור דרבנן ואפילו לדבר מצווה

 מותר לצורך מצווה אף במלאכה האסורה מדאורייתא. -)ח"ב הל' מילה מט'( בעל העיטור .ג
ואינו אסור לעשות בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לאינו יהודי  "דבר שאינו מלאכה, – רמב"םפסק כ שו"ע

חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, או מפני מצוה; כיצד: אומר ישראל לאינו יהודי  284לעשותו בשבת;  והוא שיהיה שם מקצת

 . "בשבת לעלות באילן להביא שופר לתקוע תקיעת מצוה; או להביא מים דרך חצר שלא עירבו, לרחוץ בו המצטער; ויש אוסרין
 ."גילו במלאכה דאורייתא, ועיין שם ס"ולקמן סי' תקפ"ו פסק להתיר, ועיין לעיל סי' רע"ו דיש מקילין אפ" – רמ"א

דת יש אומרים דמותר לומר לאינו יהודי להדליק לו נר לסעו"ובסימן רעו פסק שניתן להקל כעיטור כאשר יש צורך גדול: 
דהא  גדול, ויש להחמיר במקום שאין צורך... שבת משום דסבירא ליה דמותר אמירה לאינו יהודי אפילו במלאכה גמורה במקום מצוה

 .רוב הפוסקים חולקים על סברא זו"

 הלכה כדעה הראשונה שהביא מרן. והוסיף משנ"ב: "על כן אסור  – )ס"ק יט'( ומשנ"ב אליה רבה, לבוש
 לומר לאינו יהודי להדליק נר כדי ללמוד ולהתפלל".

 

 )משנ"ב ס"ק כב'( " בדברי השו"עצורך הרבה"הגדרת 

 דווקא הפסד גדול.  – מג"א .א
 מפקפק אף במקום הפסד גדול. – אליה רבה .ב

  

                                                           
 כגון להביא דבר ברשות הרבים ע"י מחיצות בני אדם. 282

ה שכתב קודם לכן "שאם אפשר לעשותו כגון ברה"ר שההיתר הוא דווקא בדבר מצווה. ובכל אופן הקשה עליו, שהסייג שהביא סותר מ הב"יוכתב  283

ליישב את קושייתו, שהראבי"ה אסר אמירה לגוי לטלטל ברה"ר במקרה  הדר"מדיכול להביא ע"י מחיצות בני אדם שרי", ונשאר בצ"ע. וכתב 

 איסורים אחרים.שהרואים יבואו להתיר אמירה לגוי בשאר איסורים, והתיר במקום שהרואים לא יבואו להתיר אמירה לגוי ב
 דווקא קאמר 'מקצת חולי', כיוון שבחולי הכולל את כל הגוף, יש אומרים שאפילו ישראל עושה שבות, עיין לקמן סימן שכח. 284
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 דיני רפואה בשבת –סימן שכח' 

 איסור רפואה בשבת –סעיף א' 
 האיסור ברופואה בשבת הוא משום גזירת 'שחיקת סממנים' שעל ידי שיעשה רפואה יבוא לעבור על איסור זה.

סכנה משום שחיקת  בואפי' בדבר שאין בו משום מלאכה אסור לעשותו בשבת לחולה שאין  –ר"ן ,מ"מ ורשב"א  .א
פואה, ואפילו על כבריא, אסור לעשות לו שום ר בעלמא והוא מתחזק והולךו מיחוש שיש למי '' וכפשו"ע נים.סממ

 ידי אינו יהודי גזירה משום שחיקת סמנים."

 יש מדרג מסוים בחולי.
 יולדת בסימן הבא(גבי ו וכן סעיף ב' )מובא בכמה סעיפים שבת.מחללים עליו את ה –חולה שיש בו סכנה  .א
 )עיין סעיף יז'( ות דרבנן אפילו ע"י ישראל.ו מלאכעושים ל –חולה שיש בו סכנת אבר  .ב
 )עיין סעיף יז'( ע"י גוי. עושים לו כל צרכיו –נה חולה שאין בו סכ .ג
אין לעשות עבורו מאומה אפילו ע"י גוי, ואף אסור ליטול תרופה, גזרה  –יש לו מיחוש ומתחזק והולך כבריא  .ד

 שום חשש שחיקת סמנים.מ

 נטילת משככי כאבים
בשו"ע נכתב שחולה שאין בו סכנה אסור לעשות לו שום רפואה, אולם חלק מהאחרונים התירו לקחת משככי כאבים 

 . מכמה טעמים בשבת

כיוון שכיום לא ברור שיש גזירת שחיקת סממנים שאף אדם לא מכין לעצמו את התרופה אלא קונים אותה ויש  .א
 מכינים. רוקחים ה

מטעם זה שכל תרופה שאין מטרתה לרפואה )כגון כאן שרק להוריד כאב( אינה בכלל גזירת שחיקת סממנים  .ב
 ולכן מותר.

 גלולות למניעת הריון
כיוון שאין בדבר משום רפואה כלל שאין זה למנוע  כתב שמותר לאישה לקחת בלי להפסיק בשבת –)פל"ד, יט'( שש"כ 

 תר גם לכלה שרוצה לקבוע ווסתה בזמן הנכון לקחת גלולות אלו.צער הגוף או הנפש. וכן מו

 

 זריזות בפיקו"נ –סעיף ב' 

 שבת לט , ב

תנו רבנן: מפקחין פקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין. הא כיצד? ראה תינוק שנפל לים ''

 צריך ליטול רשות מבית דין."פורש מצודה ומעלהו. והזריז הרי זה משובח ואין  -

ה לא ברור ופשוט הבעיה בנשאל מפני שהיה להודיע לו לבני עירו דין זה ואם הוא נשאל משמע שדין ז -תרה"ד   .א
 העניין גבי השואל שמזלזל בפיקו"נ וכן משמע בירושלמי.

ואל, הרי זה שופך הש"מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת; והזריז, הרי זה משובח; ו וכפשו"ע
 דמים."

 בפיקוח נפש מצווה לעשות לו רפואה משום שכתוב 'וחי בהם' ולא שימות בהם. – ('דס"ק )משנ"ב 

 איזה סוג רפואה עושים בחילול שבת
 לאנשים או ע"י מומחה. שבעינן שתהיה הרפואה ידועה –כתב מג"א, ומובא ביו"ד ס"ס קנה'  – (ס"ק ה')משנ"ב 

והאם מותר לעשות איסורי  או לא 285ברפואה שעושים ע"י סגולות האם חשיב רפואה ידועה ונסתפקו האחרונים
 ?286דאורייתא בשבילם

 אסור לעשות רפואה סגולית אלא רק רפואה טבעית שהוכחה ע"י הרופאים כמוצלחת. –רמב"ם  .א

 מותר לעשות אף רפואה סגולית. –רשב"א, רמב"ן  .ב

  אם רואים שהרפואה הסגולית מועילה האחרונים הקלו בזה. – )ח"ח אור"ח סי' לז(שו"ת יבע"א 

 הרחבות
אדם שניסה להתאבד מצווה לחלל עליו את השבת כדי להצילו שאין נפשו של האדם קניינו  – )ח"א עמ קכב'(חזו"ע 

 אלא של הקב"ה.
 אפי' כשהסיכויים להציל את האדם קלושים מחללים עליו את השב ועושים בו פעולות החייאה. – )ח"ג עמ רנו'(חזו"ע 

                                                           
 דין זה של רפואה ידועה כתוב גם בשו"ע בסעיף יא'. 285

 יותר קל.נראה שאפשר לומר שגם לרמב"ם שאסר אולי אסר רק באיסורי דאו' אך באיסורי דרבנן הדבר  286



 

206 

 

 הנוהג ברכב בשבת בשביל חולה שיב"ס ינהג כדרך שעושה בחול לפי חוקי התנועה. – )ח"א עמ שכא'(חזו"ע 
 

 מכה של חלל –סעיף ג' 

 כח, אעבודה זרה 

הרי הן כמכה של חלל, ומחללין עליהן את השבת... מהיכן מכה של חלל?  "אמר רב אדא בר מתנה אמר רב: גב היד וגב הרגל

מו, או דלמא כיון דגואי דכמכה דבראי  -פירש רבי אמי: מן השפה ולפנים. בעי רבי אליעזר: ככי ושיני, מאי? כיון דאקושי נינהו 

ץ; חושש הוא דלא, הא כאיב ליה מכה של חלל דמו? אמר אביי, תא שמע: החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומכ -קיימי 

למא תנא היכא דכאיב ליה טובא, חושש נמי קרי ליה. תא שמע: רבי יוחנן חש בצפדינא... )ומסופר שהתיר שפיר דמי. ד -טובא 

 להתרפא מכאב זה אף בשבת( אמר רב נחמן בר יצחק: שאני צפדינא, הואיל ומתחיל בפה וגומר בבני מעיים."

 שטא ונשארת בספק מכאן דנו הראשונים מאיפה יהיה מוגדר מכה של חלל.הגמרא היא בעיא דלא איפ

 מהשפה ולפנים )ר' אמי( .א

 מאחרי החניכיים )ר' אלעזר( .ב

 שיטות הראשונים

 יש פה ספק נפשות ולקולא ולכן כל מכה מהשפה ולפנים תיקרא מכה של חלל. –רא"ש  .א

מיחוש בעלמא ולכן רק מבפנים יותר תיקרא מביא הסבר לשיטת ר' אליעזר שמכה בשיניים אינה אלא  –ר"ן  .ב
 מכה של חלל אבל לדינא כותב הב"י שמסכים לרא"ש.

 בנוסף לגבי צפידנא )מחלה בשיניים( לכו"ע זה פיקו"נ כיוון שמתחילה בשיניים ומסיימת בבני מעיים.

 מוסיף ואומר שהגדרת המכה היא מכה פנימית ממש ולא מיחוש בעלמא. –רשב"א  .ג

יה את השבת; ודוקא "כל מכה של חלל דהיינו מהשיניים ולפנים, ושיניים עצמם בכלל, מחללין על - פסק כרא"ששו"ע 
כה. הגה: מיהו מי שחושש שנתקלקל אחד מהאברים הפנימים מחמת מכה או בועה וכיוצא בזה, אבל מיחושים אין נקראים מ

  היתר הארוך(."ורחות חיים ואיסור בשיניו ומצטער עליו להוציאו, אומר לאינו יהודי להוציאו )ב"י בשם או

 עקירת שן בשבת
בו  הסיבה שכל צרכי חולה אע"פ שאין .הוציאה, רשאי לומר לגוי לעשות כןמי ששינו כואבת ביותר ורוצה ל -רמ"א 

אורחות  י בשםהגה: מיהו מי שחושש בשיניו ומצטער עליו להוציאו, אומר לאינו יהודי להוציאו )ב"  סכנה יכול לומר לגוי לעשות.
   חיים ואיסור והיתר הארוך(."

רק כאשר כאב השיניים גורם לאדם ליפול למשכב אז מותר לגוי לעשות זאת כיוון שבעקירת השן יש מלאכה  –מג"א 
 דאורייתא.

פעמים שהוצאת השן היא סכנה, לכן הוצאת השן אינה נחשבת 'רפואה ידועה' ולפי שו"ע צריך  – (ס"ק י')משנ"ב 
ולכן מה שמתיר שו"ע זה לרפא את החולי בשיניים ע" סממנים אך  287סכנה שתהיה הרפואה ידועה בחולה שיש בו

 לא ע"י עקירת השן וכ"פ בבאה"ל.
אסור לעקור שיניו כאשר מדובר בכאב חזק בלי שיש סכנה כיוון שע"י פתיחת הפה ונתינת השן מסייע לגוי  –ט"ז 

 בחילול השבת.
 מסייע אין בו ממש וכן הסכימו הרבה אחרונים.לדעת שו"ע  – (ס"ק יא')משנ"ב 
 ע"י ישראל אסור להוציא את השן כיוון שיש פה איסור דאו' שחובל לרפואה. – (ס"ק יב')משנ"ב 

 

 טיפול במכה של חללה'  -סעיף ד'

 כח, אעבודה זרה 

 -ך שצריך לאמדו אם יחיה ואם ימות כשמסוכנת כל  - רש"י"אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: כל מכה שצריכה אומד )

 מחללין עליה את השבת."

 לאדם שהוכה מכה של חלל עושים כל צרכיו כמו בחול. -רמב"ן   .א

 בדבר שאין בו סכנה כעת מחללין רק באיסורי דרבנן. –ר' ירוחם  .ב

                                                           
 ועיין סעיף יא' שם מבואר הדבר. 287
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עושים לו כל ה אינו אומר כלום, "מכה של חלל אינה צריכה אומד, שאפילו אין שם בקיאים וחול -פסק כרמב"ן  שו"ע
באותו חולי שממתין ואין צריך חילול, אסור לחלל עליו אף על פי  288; אבל כשיודעים ומכיריםשרגילים לעשות לו בחול

 שהיא מכה של חלל."
הכוונה כדרך שעושים לו בחול כרמב"ן שעושים לו ממאכלים ורפואות ומשמע שאפי' לדעת שו"ע  – ('ס"ק יד) משנ"ב

 מותר. במניעת הדבר סכנהאין 

 טיפול מקיף בחולה.

 .ל החולה שיש בו סכנהמותר לחלל שבת לכל צרכיו ש – , רמב"ןמגיד משנה .א
 מוכח מהלשון שעושים לו 'כל שרגילים לעשות לו בחול' משמע כל צרכיו. וכפשו"ע

 ותר לחלל שבת עבור חולה שיש בו סכנה רק בדבר שאם לא יעשוהו עלול למות.מ – רש"י  .ב
 רק במילי דרבנןמתירים לעשות לחולה שיש בו סכנה בדברים שאין במניעתם סכנה  –ובאה"ל  (ס"ק יד') משנ"ב

אמנם אם בגלל מניעת הדבר יכבד על החולה חוליו אז וכ"פ השש"כ.  וחולק על השו"ע. 289והביאו כמה ראיות לכך
 מותר לעשות אף במילי דאורייתא.

דן בפציעה שיש בה סכנה אך אפשר למנוע את הסכנה ולהשאיר פגם אסטטי. לדוג' ילדה  – )ח"ג עמ' רעג'(חזו"ע 
שנחתכה בפנים ואפשרי להצילה ע"י מעט תפירות אך תישאר לה צלקת בפנים או שיעשו יותר מזה ולא יראו הצלקת 

 290כבוד הבריות. ואפי' בגברים שגדוללרופא להמשיך ולתקן סכנה יש להקל ה נדחתה כבר בגללוכתב דכיוון ששבת 

 טיפול במכה שאינה של חלל –סעיף ה 

מכה שאינה של חלל אין מחללים עליה את השבת, אלא אם כן אומר החולה או בקי שיש לחלל עליו  – רמב"ן .א
 את השבת, או כאשר נראה לעומדים שם שהדבר עלול להגיע לסכנת נפשות, 

הם שהוא צריך לחילול, ממחללין עליו שבת, עד שיאמר אחד  מכה שאינה של חלל, נשאלים בבקי ובחולה; ואין"– שו"עוכפ
 כנת נפשות. )וע"ל סימן תרי"ח(."או שיעשה אצל אחד מהם ס

צ"ל במילים של שו"ע בסופו 'ספק נפשות' כיוון שמספיק מצד ספק פיקוח נפש כבר לחלל וזה מה  – (ס"ק יד')משנ"ב 
 ום כיפור לאדם שיש ספק פיקו"נ.שכתב רמ"א לעיין בסימן תריח' שם מדובר על אכילה בי

 

 גב היד וגב הרגל –סעיף ו' 

 ע"ז כח, א 

 'גב היד וגב הרגל הרי הם כמכה של חלל'

 ב'-ע"ז , יב , ב + יומא פד, א

 מותר להחם לו חמין בשבת." -קה( של מים עלו – רש"י"אמר רבי חנינא: הבולע נימא )

 רנגולת, וגוזזין לו את הכרישין."מקום למקום, ומקרעין לו את התמבשבת(  – רש"י"תניא: מי שנשכו נחש קורין לו רופא )

 "כלב שוטה... דנכית ליה )שנושכו( מיית."

ת עושים לו יש רפואות מיוחדת לכל אחד מהחולאים הללו ואותם עושים, וכן אם צריך לרפואות אחרו -רמב"ם  .א
  כיוון שמוגדר כחולה שיש בו סכנה.

וחלי עפר הממיתים גב היד וגב הרגל וכן מי שבלע עלוקה וכן מי שנשכו כלב שוטה או אחד מזמכה שעל " – וכפשו"ע
 ":אפילו ספק אם ממית אם לאו הרי הם כמכה של חלל

 הגדיר שמכה על גב היד וגב הרגל זה מכה שיש חשש לפגיעה בכלי דם וחשיב סכנה.–שש"כ 

 המציאות כיום מול הגדרות חז"ל
ו במקרים בהם הוגדרו דברים כסכנה ע"פ חז"ל אך הרפואה כיום חולקת עליהם. אחת דנהראשונים והאחרונים 

 הדוג' זה גב היד וגב הרגל שמכה בהם לא נראית כמסכנת לפי הרפואה.

  דברי חז"ל מוכרחים ושומעים להם אפי' הרופאים חולקים. –רשב"א  .א

  כיום אחרת שומעים לרופאים חז"ל כתבו הדברים בזמנם  אך ברפואות שידוע –ר' אברהם בן הרמב"ם  .ב

דברי הרופאים מוטלים בספק מול דברי חז"ל כיוון שגם הרפואה כיום משתנה מדור לדור  –)סימן קמ( דעת כהן  .ג
 ולכן מדובר בספק פיקו"נ ומחללים את השבת.

                                                           
 .ן"הרמבוכפי שכתב  ב"משנוכל שכן אם הרופא או החולה אומרים שאין צריך לחלל שבת שאין מחללים,  288

 .הסבר שונה של הרמב"ן עם הוכחה מרמב"ן אחר, מאירי ועוד ראשונים289

 לכן אולי אפי' יש להקל במקום שאין סכנה. וכן שמעתי סברא מאחד מרבותיי שהדבר עלול לגרום לנזקים נפשיים ו 290
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שומעים פסק להלכה שבמקום שאמרו חז"ל שיש פיקו"נ וזה אחרת מהרופאים שאומרים שאין פיקו"נ  –הרב עובדיה 
 לחז"ל. דין זה שייך גם בפגיעה בעין שחז"ל אמרו שהעין תלויה בלב )ועיין בסעיף ט'(.

 

 מחלות נוספות שמחללים עליהם שבת –סעיף ז' 

 ע"ז , כח , א 

רוונקא דמלאכא דמותא פ -"אמר שמואל: האי פדעתא סכנתא היא, ומחללין עליה את השבת... אמר רב ספרא: האי עינבתא 

 פרוונקא דאשתא היא." -ימטא כלומר מסוכן הוא להמית( ... אמר רבא: האי ס - רש"יהיא )

 פצע של מכה מכל ברזל. –פדעתא 
 שחין בפי הטבעת. –ענבתא 

 יבלת מורסא. –סימטא 

 פסחים כה, ב 

 "האי אישתא צמירתא נמי כשעת הסכנה דמיא."

 ישנה מחלוקת בהסבר מהי 'אשתא צמירתא'

 .קדחת וחום גבוהה –רש"י  .א

 חום שמסמר הבשר. –רמב"ם, ר' ירוחם  .ב

הוא הנקרא פלונקר"ו ו"מחללין שבת על כל מכה שנעשית מחמת ברזל, ועל שחין הבא בפי הטבעת, ועל סימטא  –וכפשו"ע 
 בלע"ז, ועל מי שיש בו קדחת חם ביותר או עם סימור."

בהתחלה התקררות ואח"כ חום זה סימור היינו שבא הקרירות והחמימות בבת אחת, אך אם יש  – (ס"ק כ')משנ"ב 
 קדחת המצוי שאין מחללין עליה את השבת.

 צרעה לאנשים הרגישים לכך.בעקיצת מותר לחלל על כוויה קשה, מכת שמש, נחש ועקרב וכן  –שש"כ 

 פסיקות האחרונים בנושא מחלות נוספות
ויסע לבי"ח בלי שינויים שחשיב אדם שנפגע מחמת ברזל ולא מחוסן בזריקת טטנוס ימהר  – (סק י')שולחן שלמה 

שעות אחרי ולכן יכול ללכת ברגל אך לא בנסיעה. וכ"ז בסכין  24פיקו"נ. אם מחוסן אפשרי לקבל מחדש הזריקה עד 
 ישן וכד' שיש חשש אך בסכין חדש מהדברים שקורים בכל יום אין לחוש.

ציאות אסור כיוון שאין זה סכנה ואין זה אדם שיש לו טחורים ורוצה לשתות סם העוזר בי – )ח"ג עמ' שעא(חזו"ע 
 .291משקה בריאים, אך אם שותה שמן שאינו עשוי לרפואה על מנת לרכך היציאות מותר

מעלות חשיב חום גבוהה שאם לא נקבעה סיבת החום  40דן לגבי חום גבוהה, וכתב שחום מעל  – )ח"ג עמ' רמד(חזו"ע 
 ואין זה מחמת הצטננות רגילה הווי חולה שיש בו סכנה. פחות מכן לא מחללין עליו את השבת.

 תינוקות וזקנים אפי' על חום פחות מכך מחללין עליהם שהווי ספק פיקו"נ.
שמותר למדוד חום במדחום כספית בשבת ואין בו איסור מדידה וכן להוריד הכספית  כתבו האחרונים –מדידת חום 

לאחר מכן מותר ואפי' החש בראשו רשאי לעשות כן, וכן למדוד לחץ דם במכשיר לא דיגטלי מותר שרפואת הגוף 
 מצווה היא ומדידות הותרו לצורך מצווה.

ראשו של חולה להוריד חומו בתנאי שלא תהיה המטלית מותר להניח מטלית לחה על  – )שבת ד' עמ' קה'(ילקו"י 
 .292מלוכלכת ולא ירבה במים שכך לפי דעת שו"ע אין פה ליבון וחשש סחיטה

 

 293עודף דם –סעיף ח' 

 מקיזין לו דם ואפי' הולך על רגליו ואפי' ביום הראשון לחוליו שזה חולי שיש בו סכנה. –אורחות חיים  .א

 אותו אפילו הולך על רגליו ואפילו ביום הראשון.""מי שאחזו דם, מקיזים  וכפשו"ע
  

                                                           
 ועיין בדין זה בהרחבה בסעיף לז'. 291

 ועיין סימן שב, סעיפים ט, יב. 292

 מחלה הנקראת פוליצטמיה, ויש שהסבירו שמדובר בלחץ דם גבוהה או נמוך מידי. 293
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 חולי העין –סעיף ט' 

 ע"ז כח, ב'

ההיא אמתא דהואי בי מר שמואל דקדחא לה עינא בשבתא, צווחא וליכא דאשגח בה, פקעא עינא. למחר נפק מר שמואל ''

תלו. כגון מאי? אמר רב יהודה: כגון  ותר לכוחלה בשבת; מאי טעמא? דשורייני דעינא באובנתא דליבאמ -ודרש: עין שמרדה 

אפוקי סוף אוכלא בתחילת החולי(, ל - רש"יאוכלא ) ותחלת -וטפת עינו רירא(, דיצא, דמא, דימעתא, וקידחא נ - רש"ירירא )

 בא לכוחלה כדי להאיר מראית עינו( דלא."ש - רש"יעט( ופצוחי עינא )שכבר נתרפא ועדיין קודחת מ - רש"י)

 דם ודמעות. –עין נעוצה, דימא  –עינו נוטפת ריר, דיצא  –רירא  –רמב"ם  .א

שהיה שותת דם, או  "החושש בעיניו או בעינו ויש בו ציר, או שהיו שותתות ממנו דמעות מחמת הכאב, או – וכפשו"ע
 שהיה בו רירא ותחילת אוכלא )פירוש תחילת חולי(, מחללין עליו את השבת."

 בעיניו מחללים עליו את השבת כיוון שהעין תלוי בלב כמו שמפורש בגמרא.הסיבה שחושש  – (ס"ק כ')משנ"ב 
אע"פ שהרופאים רואים בסכנה של העין כיום של עיוורון כסכנת איבר אין אומרים שנשתנו  – )ח"ג עמ רלג'(חזו"ע 

 הטבעים וסומכים על חז"ל שקבעו כי העין תלוי בלב ולכן מחללים את השבת.
 אדם המרגיש דקירות בעין, או ירידה חדה בראייה באופן פתאומי שחשיב סכנה. וה"ה בקריעת רשתית, וכן

 

 הגדרת סכנה ע"י רופא –סעיף י' 

 יומא פג, א'

ה, שומעין לחול -"חולה מאכילין אותו )ביום הכיפורים( על פי בקיאין. אמר רבי ינאי: חולה אומר צריך, ורופא אומר אינו צריך 

משמע לן. רופא אומר צריך וחולה אומר אינו  . פשיטא! מהו דתימא: רופא קים ליה טפי, קאלב יודע מרת נפשו -מאי טעמא 

שטות מחמת חוליו( הוא דנקיט ליה... מאכילין אותו על פי בקיאין. פשיטא!  – רש"יונבא )ת –שומעין לרופא. מאי טעמא  -צריך 

 ה, דאמרי: לא צריך."ספק נפשות הוא וספק נפשות להקל! לא צריכא דאיכא תרי אחריני בהדי

 צה על מחצה מצילין שזה ספק נפשות.לגבי פיקו"נ אפי' במצב שיש מח
 מקשיבים לחולה. –חולה אומר צריך רופא אומר ל"צ 
 מקשיבים לרופא )שמא החולה חושב שטויות מחמת חוליו( –חולה אומר ל"צ רופא אומר צריך 

 דובר בפיקוח נפש.הראשונים דנו כיצד ולמי שומעים במצב שיש החושבים שמ

באומדן לגבי נפשות אין שומעין לנשים אלא אם כן הם מצטרפות לדעה מסוימת של גברים ואז נחשיב  –רש"י  .א
 אותם.

גבי יולדת חזינן שמאמינים לנשים וי"ל שזה דווקא כיוון שזאת אומנות המסורה לנשים ולכן גם במצב  –ר"ן  .ב
 אומרת שיש פי פיקו"נ דעתה נחשבת.שבו כולם אומרים שאינם יודעים ואישה לבד 

 מקילין דווקא על ידי רופא מומחה ולא על ידי סתם אדם. –רמב"ם  .ג

 מומחה ההוא לאו דווקא ממש רופא אלא אפי' אדם שמכיר מחלה זו ורפואתה. –ר"י  .ד

שבת; ואם ללין עליו את האומרים שהוא סכנה, אף על פי שהוא על הבשר מבחוץ, מח שהרופאיםכל חולי ''  – וכפשו"ע
ך מומחה, דכל בני אדם חשובים רופא אחד אומר: צריך, ורופא אחד אומר: אינו צריך, מחללין; ויש מי שאומר שאין צרי

  וספק נפשות להקל.מומחים קצת, 

ואפי'  בשביל להקל דווקא רופא אלא שומעים לכל אדם ן צריךמהמילים 'וספק נפשות להקל' משמע שפסק כר"י שאי
 ונראה שבכל ספק מקלים גם אם יהיה רופא שיגיד שמחללין עליו אין שומעים לו. )משנ"ב(שאין זה מכה של חלל 

 .רופא שסומכים עליו לעניין פיקו"נ זה אפי' רופא גוי כיוון שרופא אומן הוא – (ס"ק כה')משנ"ב 
אם שני רופאים אומרים שצריך לחלל אפי' מאה כנגדם אומרים שאין לחלל שומעים  –  )ח"ד עמ' קיא'(ילקוט יוסף 

 .100ל 2לשניים ובכוונה הביא שו"ע רק את דין רופא אחד מול רופא אחד אך במקרה שיש רבים אין הבדל בין 
 ר והיתר הארוך(."יאים )איסוהגה: ויש אומרים דוקא ישראלים, אבל סתם אינם יהודים שאינם רופאים לא מחזקינן אותם כבק-רמ"א 

מצווה על חילול שבת ודבר זה חשוב לו אך הסיבה שמותר דווקא בסתם אדם מישראל כיוון ש – (ס"ק כט')משנ"ב 
שאין שומעים למחלל שבת בפרהסיא בנידון כיוון שידוע שלא אכפת לו  חוט השנילגוי לא אכפת. ולפי זה כתב 

 מהשבת.
יש אומרים בגלל דברי רמ"א שאין לסמוך על רופא רגיל בזמננו שידוע שאינם שומרים תורה  – )ח"ג עמ רלב'(חזו"ע 

כשיש אופציה. אך אם הרופא  ומצוות ואין להם נאמנות לעניין שבת. ולכן טוב להתייעץ עם רופא שומר תורה ומצוות
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סברא שאמנם לו לא אכפת החילוני יותר בקיא ומומחה יש להעדיפו וסומכים על דבריו. )בפרט שאפשר להוסיף 
 מחילול שבת אך כיוון שרואה שמדובר באדם דתי אכפת לו בשביל בלקוח(

 

 חלת טיפול רפואי בשבתהת –סעיף יא 

 יומא )פד:( 

 י דמי? כגון דאמדוה לתמניא יומי,"אמר רב יהודה אמר רב: לא ספק שבת זו בלבד אמרו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. היכ

 דתימא: ליעכב עד לאורתא כי היכי דלא ניחול עליה תרי שבתא, קא משמע לן." ויומא קמא שבתא. מהו

ימים והיום הראשון זה שבת אולי ידחו  8הגמרא מתלבטת האם במצב שחולה שיש בו סכנה אמדוהו לרפואה של 
 את תחילת הרפואה ליום ראשון וכך יחללו פחות שבתות ומגיעה למסקנה שלא עושים כן. 

אכת חילול שבת שמונה "חולה שיש בו סכנה, שאמדוהו ביום שבת שצריך לעשות לו רפואה ידועה שיש בה מל – שו"עוכפ
על פי שמחללין עליו שתי  ימים, אין אומרים: נמתין עד הלילה ונמצא שלא לחלל עליו אלא שבת אחת, אלא יעשו מיד אף

 .שבתות. ולכבות הנר בשביל שיישן
כיוון ששם מכיר שלא יקרה לחולה כלום  ואת מה שכתב שם במשנ"ב סותר את סעיף ד'דין זה לא  – (ס"ק לב')משנ"ב 

שמשמע מדברי המשנה ברורה שאפי'  הרב עובדיה. וכתב ולכן חייב לטפל מייד אם ימתין אך כאן עלול להיגרם נזק
בחולה שיש בו סכנה אם אין סכנה במניעת התרופה עד מוצ"ש יש להמתין, ולכן למסקנה כתב שאם אין במניעת 

 .294הדבר סכנה ימתינו למוצ"ש וה"ה למניעת תרופה לשעה אחת שאם יש בדבר סכנה יטפלו אך אם לא ימתינו
 

 ןמסוכ המשך טיפול רפואי בשבת בדבר שאינו

מי שמוכרח לקחת תרופה במשך כמה ימים רצופים ושבת ביניהם, יש מקלים לו לקחת תרופה זו אף  – 295שש"כ .א
 בשבת. ולשיטתם מותר אף לנטלה לאחר שהבריא, כדי שלא ישוב לחוליו.

אין צד היתר כלל לקחת תרופה בשבת כאשר מדובר במחלה שאינה מסכנת חיים, ואע"פ שאם  – 296אגרות משה .ב
 שכתב דין זה בחולה שיש בו סכנה. שו"עלא ייקח תרופה זו לא יחלים מחוליו, וכן מוכח מדברי 

  

                                                           
שאפי' דבר שאין במניעתו סכנה מתירים הרמב"ן וסיעתו וכן ולענ"ד הדברים צריכים עיון כיוון שהביא בעצמו משנ"ב בסעיף ד' שמשמע מדברי השו"ע  294

 פסק בשו"ע, א"כ לדעת שו"ע צריך להיות מותר אפי' אם יודעים שימתינו ואין סכנה בדבר ולכן לא חילק כאן. אולם ראיתי בהרחבה בחזו"ע עמ'

ד' 'כל צריו שעושים לו בחול' הוא אגב דברים אחרים רלב והלאה, שלדעת שו"ע שבת דחויה היא. ומה שהתיר לעשות לחולה שיש בו סכנה בסעיף 

 מאותו שם. דהיינו אם התירו כבר לעשות תרופה לחולה כיוון שהוא צריך אותה אגב זה שנדחתה השבת בנושא התרופה נדחית בכל נושא התרופות. 

 פרק לד סעיף יז. 295

להתיר לבעל מיחוש שחלה כל גופו ליטול תרופה בשבת, זה נאמר רק כשאינו  יז(לקמן סעיף ) א"רמאו"ח חלק ג סימן נג. והוסיף שאף לפי מה שפוסק  296

יכול לסבול את צער הכאב, אך אין מדובר על מי שמצטער מחמת שאינו יכול יטול את התרופה. ואין להתיר מטעם שלא גזרו איסור שחיקת סמנים 

 גופו או נפל למשכב.על חולה שאין בו סכנה, מכיוון שגדר חולה שאיב"ס הוא מי שחלה כל 



 

211 

 

 ע"י מי עושין הצלה –סעיף יב' 

 יומא פד , ב

ידי קטנים, אלא על ידי גדולי ישראל. ואין אומרין יעשו דברים הללו לא על פי ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא על ''

 נשים ולא על פי כותים, אבל מצטרפין לדעת אחרת."

צריך להדגיש שכל הדיון פה זה אם עומדים האנשים והנשים וכו' בשיוויון ובאים להציל אך במצב שיש רק נשים 
 ציל. כל הנושא כאן הוא עניין הקדימויות.ואין גברים וכד' מצווה על כל אחד לבוא ולה

כשווי ויגרם יהם במצב של פיקו"נ עחשש הרואים שיבואו לחזר אחר –אין עושים ע"י קטנים או גוים   -רא"ש  .א
שמא יתעצלו מלאכתם )כיוון שיחשבו שמפילים עליהם דווקא את ההצלה כיוון  –נזק. ולא ע"י נשים וכותים 

 שאינם מחויבים במצוות(

 שמא יאמרו בקושי התירו פיקו"נ ויבואו לחזר אחרי קטן או גוי. –אין עושים ע"י קטנים וגויים  –ר"ן  .ב

כיוון שאינם מבינים את חומרת השבת אז עלולים  –שלא תהה שבת קלה בעינהם  –ולא על ידי נשים/כותים 
 לחטוא ולעשות רפואות גם לחולה שאין בו סכנה.

, לר"ן מוחין אין מוחין בידםלרא"ש עושים מעצמן  הנשים או הכותיםאם היו  -נ"מ בין שיטת הרא"ש לר"ן 
 .בידם מחשש שמא יבואו להקל בחולה שאין בו סכנה

 וחכמיהם מחבר את כולם יחד, נשים כותים גוי וקטן שלא יבואו לזלזל בשבת. ומתיר ע"י גדולי ישראל–רמב"ם  .ג
 כלומר שיש עניין דווקא בחכמי ישראל שיעשו את ההצלה.

עשות זאת לומר שחילול השבת נעשה דווקא ע"י גדולי ישראל, דא"כ מדוע נאמר שאין ל גמראאין כוונת ה -ב"י  .ד
ע"י נשים וכו' היה אפשר לומר שאין החילול נעשה אף ע"י כל ישראל אחר אלא רק ע"י הגדולים! אלא, על כרחך 

 .םפוקי קטנים, 'ישראל' לאפוקי גויי'גדולים' לא גמראלומר שכוונת ה

קטנים ונשים אלא על "כשמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשות על ידי אינו יהודי ו .וכפשו"ע
  ידי ישראלים גדולים ובני דעת.

 רמ"א:פוכאם אפשר לעשות ע"י שינוי או ע"י גוי ללא דיחוי בזמן עדיף לעשות על ידם.  –ראבי"ה  .ה

ל ידי אינו ע דיחוי ובלא איחור על ידי שינוי, עושה על ידי שינוי; ואם אפשר לעשות הגה: ויש אומרים דאם אפשר לעשות בלא 
ל אין לעשות ע י,יהודי בלא איחור כלל, עושין על ידי אינו יהודי )א"ז( וכן נוהגים; אבל במקום דיש לחוש שיתעצל האינו יהוד

 .ידי אינו יהודי
 לכן פוסק כשו"ע שעדיף דווקא ע"י ישראל. במלאכתו "א ואומר שיש חשש שגוי יתעצלחולק על הרמ –ט"ז 

כתב דה"ה לפי רמ"א במצב שאין החולי כ"כ בהול שעדיף להמתין לגוי ואז באמירה לנכרי יש רק  – (ס"ק לה')משנ"ב 
 .297איסור דרבנן

 ואין חשש.כיום שיש אחיות ורופאות שבקיאות במקצוע הרפואה לא גזרו חכמים ולכן עושות  –)ח"ג עמ רפג'( חזו"ע 
 

 תועלת אחרת בשעת ההצלה –סעיף יג' 

 יומא פד, ב

"תנו רבנן: מפקחין פקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין. הא כיצד? ראה תינוק שנפל לים 

יד כוורי. ראה תינוק שנפל אף על גב דקא ציו -ה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין פורש מצודה ומעלהו. והזריז הרי ז -

ראה שננעלה  ..מתקן דרגא.דאף על גב  -דין  וקר חוליא ומעלהו. והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מביתע -לבור 

אף על גב דקא מיכוין למיתבר ו -וברה ומוציאו, והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין ש -דלת בפני תינוק 

 בשיפי".

רואים מכאן שאדם שבא להציל תינוק מהים ומעלה אותו על ידי מצודה וע"י כך עולים גם דגים הדבר מותר בשבת. 
כגון שפירש מצודה  "כל הזריז לחלל שבת בדבר שיש בו סכנה, הרי זה משובח אפילו אם מתקן עמו דבר אחר וכפשו"ע

 להעלות תינוק שנפל לנהר וצד עמו דגים, וכן כל כיוצא בזה."
מותר לשבור דלת כאשר תינוק נתקע מאחוריה מחשש שיבהל וימות אע"פ שבשבירת הדלת הופך   - (ס"ק לח')משנ"ב 

של הבערה ואפי' אם צריך לעצים מותר כיוון שאינו מכוון לזה אלא להצלת  את העצים להיות ראויים למלאכה
 .298ץ לדלתולא ממתינים ומנסים להרגיע התינוק מחו .התינוק)כך כתב הלחם משנה(

 גם במציאות שמתכוון לשבירת העצים מותר והוכיח דבריו מבה"ג, והר"ן. –)ח"ג עמ שד'( חזו"ע 

                                                           
 נראה שדין של רמ"א הוא למאן דאמר דחויה ואולי י"ל שזה דעת רמ"א למעט כמה שיותר בחילולי שבת בדבר שאין במניעתו סכנה. 297

 אולם אם מדובר בילד נבון שמבין ורואים שהוא רגוע מותר לעשות כן שאין חשש שימות מבהלה כ"כ הרב עובדיה. 298
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 פרש מצודה על מנת להעלות דגים ותינוק והעלה רק דגים
 כתב שחייב משום צידה כיוון שנתקיימה מחשבתו. – תוס' יום הכיפורים

 ., וכן משמע מהרב עובדיה בדין הקודםבכוונתו להעלות גם התינוקכיוון שנתכיוון לשניהם צריך לפוטרו  –ברכי יוסף 
 

 מה עדיף אכילת שחוטה/נבילה –חולה שיב"ס  -סעיף יד' 
נחלקו הראשונים בדין חולה שיש בו סכנה ורפואתו לאכול בשר, האם עדיף להאכילו בשר נבלה שחוטה וכך לא לעבור 

וט עבורו בהמה כשרה למרות שבכך עוברים על איסור על איסור דאורייתא של נטילת נשמה, או שעדיף לשח
 דאורייתא של נטילת נשמה, להלן השיטות וטעמיהן:

יש חשש שמא החולה ימאס באכילת איסור של נבלה ואז יבוא לידי סכנה לכן מאכילים אות דווקא  –רא"ש  .א
 שחוטה.

בשונה משחוטה שיש פה פעם אחת מוטב לאכול שחוטה, כיוון שבנבלה יש איסור בכל אכילת כזית וכזית  –ר"ן  .ב
 חילול שבת.

  היא. דחויהשכן שבת  נבלהמוטב לאכול  –רשב"א  .ג

 שבילו.שכן עדיף שהוא יעבור על איסור מאשר שאנשים אחרים יעברו איסור ב נבלהמוטב לאכול  -ראב"ד  .ד

 .שבת הותרה ולכן מותר לשחוט בשבילו –מהר"ם הובא ברא"ש  .ה

ב"ם פסק בהלכות ביאת מקדש שטומאה דחויה בציבור א"כ גם כאן יסבור כיוון שהרמ –ב"י בהבנת הרמב"ם  .ו
 כמו הרשב"א שעדיף לאכול נבילה כיוון ששבת דחויה ויש לנו אופציה אחרת.

היה החולה צריך לאכילה  "היה חולה שיש בו סכנה וצריך בשר, שוחטים לו ואין אומרים: נאכילנו נבילה; אבל אם שו"ע:
 מיד והשחיטה מתאחרת לו, מאכילין אותו הנבילה."לאלתר, והנבילה מוכנת 

 ונחלקו האחרונים כמי פסק.

 299 .וכמ"מ בסעיף ד' שהתיר לעשות 'כל צרכיו' כמהר"ם ששבת הותרהשו"ע פסק כמ"ד  – (ס"ק ט')מג"א  .א

 פסק כר"ן שיש הרבה איסורים בנבילה ולכן עדיף להאכילו שחוטה. – (ס"ק ט')ט"ז  .ב
ך איסורי דרבנן אע"י לעשות  דחויה היא וכדאישבת  –מאכילין אותו נבלה. לעניין שבת –לעניין קטן  – (ס"ק לט')מ"ב 

 לא איסורי דאורייתא אך אין למחות ביד אלו שעושין אף איסורי דאו' שיש להם על מי לסמוך.
 "י גז.כשצריך לבשל לחולה שיש בו סכנה בשבת עדיף לעשות כן ע"י מכשיר חשמלי מאשר ע –אור לציון 

 

 שבת הותרה או דחויה אצל פיקו"נ
 לא נאסרו מלאכות בשבת כלל כאשר יש חולה שיש בו סכנה. –הותרה 
 התירו רק מלאכות שאין אפשרות לעשותם ללא חילול שבת. –דחויה 

 כמו שראינו בסעיף הקודם סובר ששבת דחויה היא. –רשב"א, ר"ן  .א

 שבת היא אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות''   דחויה" – כה א'ב' הלפרק  –רמב"ם  .ב

 "הרי היא כחול לכל הדברים שהוא צריך להן"כללו של דבר: שבת לגבי חולה שיש בו סכנה  – הלכה ב'
כתב ששבת דחויה היא ומה שהתיר בהלכה ב' זה לדברים דווקא שצריך להם  –כסף משנה וצ"ע בשיטתו 

 שבלעדיהם יש סכנה.
שכתב 'הרי היא כחול' ומה שכתב בהלכה א' 'דחויה  –כתב שהרמב"ם סובר ששבת הותרה  – ת הרמ"א"שו

 היינו הותרה. דחויה לגמרישבת' כוונתו 

 שבת הותרה והרי היא כחול לכל הדברים. - 300רמב"ן מ"מ,רא"ש, מרדכי, תוס', .ג

 גבי מכה של חלל שם כותב 'עושים לו כל צרכיו כבחול' – בסעיף ד'יש כמה מקומות שבהם מבוררים דבריו.  – שו"ע
 פוסק שלא מחכים עם טיפול לחולה בשביל לא לחלל שבת. – בסעיף יא'
 פוסק ששוחטים לחולה שיש בו סכנה ולא מביאים לו בשר נבלה. –בסעיף יד' 

שמאכילים אותו בשר שחוטה ולכן בסעיף יד' פסק שו"ע ששבת הותרה כתב שדעת  – )שבת ח"ד עמ' רמ'(ילקוט יוסף 
ואע"פ  .בסעיף ד' ששבת הותרה וכן נראה מדברי ביאור הלכה שסוגייות אלו קשורות ולא נבלה ושדבריו כדעת המ"מ

  שבסעיף יד' הסביר את דעת הרמב"ם אין לומר שפסק כמותו אלא מוכח שסבר ששבת הותרה.
ב בסעיף ד' אין להוכיח משם ששבת הותרה כיוון מה שכת–הסבירו שדעת שו"ע ששבת היא דחויה –אחרונים אחרים 

ששם אפי' למ"ד שבת דחויה היא הותר לעשות לחולה כל צרכיו כבחול בדברים שיש במניעתם סכנה ובאמת עיקר 

                                                           
 ונראה שזה גם למ"ד שבת הותרה. ממש כבחול' שם שו"ע פסק כרמב"ן שעושין לחולה שיש בו סכנה כל צרכיו ה-ח סעיף ד'וכן יש לעיין בסימן שכ 299

 עיין בו בסעיף ד' 300
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בטיפול שלא מחכים הכוונה היא שלא מחכים בטיפול הנפ"מ בשבת דחויה או הותרה הוא רק בדין זה של שחיטה. 
חשש סכנה כלל. ואת שחיטת הבהמה אפשר להסביר שחושש לטעם הר"ן שיש הרבה  שאין אפשרות לדחותו ללא

 איסורים בכל אכילת חתיכה וחתיכה של נבלה.
 

 חילול שלא לצורך -טז' -סעיף טו'

 מנחות סד, א 

אחר זה טורין, אפילו בזה פ -אמר רבה: חולה שאמדוהו לגרוגרת אחת, ורצו עשרה בני אדם והביאו עשרה גרוגרות בבת אחת "

 כולן למצוה נתכוונו פטורין דהזריז לחולה משובח(, אפילו קדם והבריא בראשונה."ד - רש"י)

ה והביאו לו כל אחד גרוגרת, "אמדוהו )פירוש התבוננו במחלתו ושיערו( הרופאים שצריך גרוגרת אחת, ורצו עשר - שו"עוכפ
 כולם פטורים ויש להם שכר טוב מאת ה' אפילו הבריא בראשונה."

דובר בחולי בהול שכל אחד חושב שיקדים, לא רק שלא חייבים חטאת אלא יש להם שכר טוב מ – (ס"ק מב')משנ"ב 
 על פועלם.

 גמרא , שם
בעי רבא: חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות, ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצין ושלש בעוקץ אחת, הי מינייהו מייתינן? שתים מייתינן ''

מייתינן דקא ממעטא קצירה? פשיטא שלש מייתינן, דעד כאן לא קאמר ר' ישמעאל התם, אלא דכי דחזו ליה, או דלמא שלש 

  ממעט באכילה קא ממעט קצירה, אבל הכא דכי קא ממעט באכילה קא מפשא קצירה, ודאי שלש מייתינן."
קצירות עדיף  2תאנים ב 2תאנים בקצירה אחת או  3תאנים ויש לנו אופציה להביא או  2במקרה שבו החולה צריך 

לנו לרבות בשיעורים אך לעבור פעם אחת על קצירה השאלה מה יהיה במקרה שיש לנו את אותה קצירה באופן של 
 ריבוי בשיעור?

 2בעוקץ אחד חוששים לריבוי בשיעור ומעדיפים לקצוץ את ה 2תאנים בעוקץ אחד ומולם  3כאשר יש לנו – ר"ן .א
 .1תאנים שבעוקץ 

 רמ"א.וכפבהול אין מדקדקין בזה.  אם הדבר -הגהות מרדכי  .ב

וקצין ושלוש בעוקץ אחד, כורתים העוקץ עאמדוהו לשתי גרוגרות, ולא מצאו אלא שתי גרוגרות בשני " -פסק כר"ן  שו"ע
 "ניםשיש בו שלוש; ואם היו שתיים בעוקץ אחד ושלוש בעוקץ אחד, לא יכרתו אלא העוקץ שיש בו ש

שיעשה בצימצום רק  אוכל לחולה שיש בו סכנהדה"ה שאסור לרבות בשיעור כאשר מבשל כתב  – (ס"ק מד')משנ"ב 
 מה שצריך וכן בכל המלאכות.

גבי שחיטת חיום ועופות אין הבדל אם שוחט גדולה או קטנה כיוון שכאן החיוב הוא מצד  – )ח"ג עמ' רפו'(חזו"ע 
 מה לסמוך.נטילת הנשמה ובנשמה לא שייך שיעור ולכן המקלים יש להם על 
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 טיפול בחולה שאין בו סכנה –סעיף יז' 

 ע"ז, כח , ב 

בשבת. סבור מיניה: הני מילי הוא דשחקי סמנין מאתמול, אבל משחק בשבת ואתויי  מותר לכוחלה -"אמר רב: עין שמרדה 

ק בשבת ואתויי דרך דרך רשות הרבים לא; א"ל ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה, לדידי מיפרשא מיניה דרב יהודה: אפילו מישח

 ותר... מאי טעמא? דשורייני דעינא באובנתא דליבא תלו."מ -רשות הרבים 

שהעין תלויה בלב ואז מטעם גבי סכנת איבר רואים שאסרו לעשות איסורי דאו' כיוון שההיתר לשחוק סממנין הוא 
 מוגדר כחולה שיש בו סכנה.

 שבת קכט, א 

 שה."ומר לנכרי ועוא -"אמר רב המנונא: דבר שאין בו סכנה 

 מהגמרות הללו יוצאים לנו כמה כללים.

 .ויש עדיפות לומר לגוי לעשות –חולה שאין בו סכנה  .א

 .מותר לחלל שבת באיסורי דרבנןכו"ע מודו ש –חולי שיש בו סכנת איבר  .ב

 באיסורי דאורייתא תמיד אסור לחלל שבת לגבי חולה שאין בו סכנה אסורים. .ג
 מעשה = איסורי דרבנן ע"י ישראל, שבות דלית בה מעשה = אמירה לנכרי.שבות שיש בה  –הגדרות 

 שאין בו סכנה ואין לו סכנת איבר? ישנה מחלוקת מה יהיה הדין בחולה

האם מותר לחלל גם בשבות שיש הסתפק התיר לחלל שבת באיסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנת איבר. ו –רא"ש  .א
 בה מעשה. בה מעשה או שההיתר הוא רק בשבות שאין

 שמותר לחלל שבת אפי' בשבות שיש בה מעשה )הישראל עצמו יעשה( –פסק לקולא  –רשב"א תשובת ה .ב

 שמותר לעשות רק בשבות דאין בה מעשה )דהיינו אמירה לנכרי( –פסק לחומרא  –ר"ן  .ג

שות אפי' ותר לעבשיש לו סכנת לו סכנת איבר התירו לעשות באופן רגיל. אך כשאין לו סכנת איבר מ -רמב"ן   .ד
 .דווקא ואין צורך לעשות ע"י גוי בשינוישבות שיש בה מעשה אבל 

ה , כיצד אומרין לגוי לעשות לו והוא עושה לבשל לו ולאפות ולהביא רפואחולה שאין בו סכנה עושין לו כל צרכיו על ידי גוי" - רמב"ם

ואם היו צריכים לדברים שאין בהן מלאכה עושין  שם סכנה,וכן כוחל עיניו מן הגוי בשבת אף על פי שאין מרשות לרשות וכיוצא באלו, 

 ונסתפקו מה פסק. "רין את השבר וכל כיוצא בזה מותר.לפיכך מעלין אזנים בשבת ומעלין אנקלי ומחזי אותן אפילו ישראל,

בחולי של כל הגוף התירו אף שבות שיש בה מעשה, אך בחולי של איבר אחד התירו רק שבות  –רמב"ם ע"פ מ"מ  .ה
 אין בה מעשה. לכן הרמב"ם פסק לגבי כוחל עינו שהגוי עושה לו שזה חולי של איבר אחד.ש

הקשה על המ"מ שהרי דבר זה לא רמוז כלל בדברי הרמב"ם ולכן הסביר את הרמב"ם שדבר  –רמב"ם ע"פ ב"י  .ו
אלו דברים שמותר אף ע"י ישראל אלו דברים שאין בהם קרבה למלאכה )סמך מלאכה( ודברים שהותרו ע"י נכרי 

 סגנון עשיית המלאכה(.שיש בהם סמך מלאכה )קרובים ל

 בסוף דברי הרמב"ם מוכח שהתכוון להתיר אף ע"י ישראל. –רמב"ם ע"פ הטור  .ז
 כדעת הרמב"ןהביא את שלושת הדעות ופסק את הדעה השלישית להלכה  שו"ע

נו כל גופו שאז אף על פי חולה שנפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכנה, הגה: או שיש לו מיחוש שמצטער וחלה ממ"
חללין עליו את השבת באיסור שהולך כנפל למשכב דמי )המגיד פ"ב(, אומרים לאינו יהודי לעשות לו רפואה אבל אין מ

ם  אפילו אין בו סכנת אבר; ויש ור דרבנן בידים, יש מתירידאורייתא, אפילו יש בו סכנת אבר; ולחלל עליו ישראל באיס
אין בו סכנת אבר עושין בשינוי,  ויש אומרים שאםאומרים שאם יש בו סכנת אבר עושין ואם אין בו סכנת אבר אין עושין; 

למלאכה  לו דבר שהוא נסמך ; ויש אומרים אפילו יש בו סכנת אבר אין עושיןואם יש בו סכנת אבר עושין בלא שינוי
 "שלישית נראיןהודברי הסברא בר; דאורייתא, ודברים שאין בהם סמך מלאכה עושין אפילו אין בו סכנת א

 מה שהביא בשם תשובת הרשב"א זה טעות סופר שכן מצא מקור מפורש שהרשב"א פוסק כרמב"ן. – (ס"ק ט')ט"ז 
ששו"ע פסק כרמב"ם וזה כוונתו 'הדעה השלישית עיקר' כיוון שהדעה הראשונה  הב"ח כתב –, ב"ח  (ס"ק יב')ט"ז 

 .הט"ז עצמו פסק בכל מקרה כדעת הרמב"ן . כדעה כללואינה נחשבת  לגמרי מלאכות כשאין סכנת איבר מתירה
בו סכנה  אם רופא אומר שאם לא יטפלו באיבר הספציפי יכול שיבוא לידי סכנה חשיב כחולה שיש – (ס"ק מט')משנ"ב 

 ועושים לו כל צרכיו )ככל דין ספק פיקו"נ(.
 

 הגדרת חולה שאין בו סכנה.

 ''חולה שנפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכנה" וכפשו"ע –חולה שנפל למשכב מחמת חוליו  –ר"ן  .א

 וכפרמ"א.שיש לו מיחוש בכל הגוף מחמת החולי ומצטער ממנו  –מ"מ  .ב
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 מסייע ברפואה.

 ביצה כב, א 

ריה דרב עילאי: כל צרכי דאמר עולא ב -שרי למכחל עינא מנכרי בשבתא... אמר ליה רב אשי לאמימר, מאי דעתיך "אמימר 

מר א -א מסייע בהדיה, דקא עמיץ ופתח! ק -ייע בהדיה, אבל מר היכא דלא מס -חולה עושין על ידי נכרי בשבת... הני מילי 

 ליה:... מסייע אין בו ממש."

יוע מועט סין מותר כיוון שזה ץ מכניס את הכחול לתוך העואע"פ שהמימצמו –כאורה מסייע אין בו ממש ל -ב"י  .א
הודי וכל שאסור לעשות על ידי ישראל, אפילו על ידי החולה בעצמו אסור; אבל כשעושה לו האינו י'' –רמ"א וכפמאוד. 

 ''מותר לחולה לסייעו קצת, דמסייע אין בו ממש
הגדרת מסייע קצת היינו שהגוי היה יכול לעשותו גם ללא עזרת ישראל, אבל אם אינו יכול לעשותו  – (ס"ק טז')מג"א 

 לבדו זה מסייע שיש בו ממש ואסור.
  מסייע יש בו ממש ולכן אסור לעזור לגוי כלל וכן אסר לגבי עקירת שיניים עיין סעיף ג'. –ט"ז 

 ל שו"עשיטת הפוסקים החולקים ע
ת שמותר לעשות מלאכה האסורה מדרבנן עבור חולה שאין בו סכנה, ומש"ה מותר לעשו רשב"אהלכה כ –שו"ע  הרב 

 ועוד אחרונים.  קצות השולחןכל מלאכה אורייתא בשינוי עבורו, כיוון שאיסורה מדרבנן, וכ"כ 
כות כיוון שהקלו כמה אחרונים בדין זה, כאשר אין אפשרות לעשות ע"י גוי, מותר לעשות אפילו מלאמ – שש"כ

 דאורייתא ע"י ישראל ובלבד שיעשה בשינוי.
 

 מדורה לחול בשבת –סעיף יח' 

 שבת קכט, א 

אין, בימות  -גשמים לא. בימות ה -אין, לחולה  -"אמר רב יהודה אמר שמואל: עושין מדורה לחיה בשבת. סבור מינה: לחיה 

 רה אפילו בתקופת תמוז." עושין לו מדו -א. אתמר: אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל: הקיז דם ונצטנן ל -החמה 

 מותר להדליק מדורה להקיז דם בלבד שדומה ליולדת כיוון ששניהם מאבדים הרבה דם והצינה קשה -רמב"ם   .א
 להם, אך לחולה שאין בו סכנה אין היתר להדליק מדורה. )אבל מותר ע"י אמירה לנכרי(

ו מחלה כלל זשכוונת הגמרא לומר שאפי' בהקיז דם שאין למסקנה מותר להדליק לחולה שאין בו סכנה   -רי"ף  .ב
 התירו להדליק אש כ"ש שיתירו לחולה שאין בו סכנה.

 "הקיז דם ונצטנן, עושים לו מדורה אפילו בתקופת תמוז."שו"ע: 
אבל אסור לעשות מדורה לחולה, משמע ממנו ששו"ע פסק כמו הרמב"ם. אך בחולה שיש בו סכנה   - (ס"ק יז)מג"א 
 מותר.

כתב שסתם חולה הצינה מסוכנת לו משמע שמתיר כמו הרי"ף להדליק מדורה לכל חולה אף שאין  – (ס"ק סב)משנ"ב 
 בו סכנה. אך מוטב ע"י אמירה לנכרי.

 בישולי עכו"ם לחולה שאין בו סכנה –סעיף יט' 
 

 301האיסור של בישולי עכו"ם הוא מחשש חתנות

 התיר בישולי עכו"ם בשבת לחולה אין בו סכנה. –רמב"ם  .א

 ולכן התירו כאן בחולה שאין בו סכנה. איסור קלאיסור בישולי הוא הוא  –רשב"א  .ב

ו"ם הסכימו הראשונים לא להחמיר בו כיוון שבתבשיל עצמו אין איסור אלא רק מצד זה שבושל ע"י עכ –רן  .ג
 יותר מאיסור שבת.

 כיוון שהיהודי אסור בבישול בשבת יש היכר ואין חשש חתנות יותר. –רא"ה  .ד

 ."גוים"חולה שאין בו סכנה מותר בבישולי  - וכפשו"ע

 האם בישולים הנ"ל מותרים במוצ"ש.

 בישולים אלו מותרים לבריא במוצאי שבת. –רא"ה  .א

 סברא זאת נכונה ואסור באכילה אף במוצ"ש.ין א  -רמב"ם ורשב"א )הובא בדרכ"מ ס"ק י'(  .ב

 פסק כרשב"א ורמב"ם שאסור לאכולם במוצ"ש. וכ"פ משנ"ב ס"ק סד. – (ס"ק יד')ט"ז 
 

                                                           
 עיין ע"ז לה, ב  301
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 רפואת העין –סעיף כ' 

 שבת קכח , ב

עוקבא, ותרווייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי  "אמר רבי זירא, זימנין אמר לה משמיה דרב מתנה וזימנין אמר לה משמיה דמר

דאמרי  - רש"ימותר ) –סור, על גב העין א -עמיץ ופתח אסור, דמוכחא מילתא( ד - רש"יאמרין, חד אמר: יין בתוך העין )

 - רש"יסור )א –לא טעם כלום משניעור משנתו(, אפילו על גב העין ש - רש"ילרחיצה בעלמא עבדי(, וחד אמר: רוק תפל )

 איס, להכי נקט רוק תפל, לפי שהוא חזק ומרפא(."מ -דמוכחא מילתא דלרפואה, דאילו לרחיצה 

ההיתר שמובא הוא כאשר נראה הדבר שעושה כן לרחיצה )ששם את היין על גב העין( ונאסר כאשר ברור הדבר שזה 
 לרפואה משום מראית עין )עם הוא שם בתוך העין עצמה(.

ינו פותח וסוגר, מותר. ורוק תפל, לתוך העין; וליתנו על גביו, אם פותח וסוגר העין, אסור; ואם א"אין נותנין יין  –וכפשו"ע 
 אפילו על גביו אסור דמוכחא מלתא דלרפואה עביד."

 אדם שנדבקו עיניו מותר ללחלחן ע"י רוק ואין זה חשש לרוק תפל כיוון שאין זה לרפואה. – (ס"ק' טו)ט"ז 
 סה'( שאין נוהגין לרחוץ ביין אסור ביין אפי' על גב העין וכ"פ משנ"ב )ס"קהאידנא  – (ס"ק יח')מג"א 

 

 הנחת קילורין על העין –סעיף כא' 

 שם 

דלדידיה, כיון דאצרכוה  - רש"יבמים( אדם קילורין מערב שבת ונותן על גב עיניו ) – רש"יאמר שמואל: שורה )"אמר מר עוקבא 

, ומאן דחזינהו סבר דרחיצה בעלמא היא, דכסבר שהוא יין( בשבת ואינו למיגזר , וליכא302איכא היכרא -לשרותה מערב שבת 

 303חושש. בר ליואי הוי קאי קמיה דמר עוקבא, חזייה דהוה מייץ ופתח, אמר ליה: כולי האי ודאי לא שרא מר שמואל."

 שבת יח, ב

 ת והולכת כל היום כולו."עם חשיכה ומתרפא ומניחין קילור על גבי העין, ואיספלנית על גבי מכה ערב שבת"

ובדף קכח הותר לשים את הקליורין  רק מערב שבתגמרות אלו נראות סותרות שכן בדף יח' הותר לשים את הקליורין 
 .אף בשבת עצמה

מה שאסרו לשים בשבת עצמה קילורין אלו קילורין עבים שדומים לתחבושת וגזרו  –רא"ש )סי' לג'( , ר"ן )ו.(  .א
 קת סממנים. אך קילור דק מותר אף בשבת עצמה שלא נראה לרפואה.עליהם חכמים משום שחי

לא עמיץ ופתח; ולא דשורה אדם קילורין בערב שבת ונותן על גב העין, שאינו נראה אלא כרוחץ; והוא "–וכפשו"ע 
 חיישינן משום שחיקת סמנים, דכיון שלא התירו לו לשרותן אלא מערב שבת איכא היכרא." 

 כהרא"ש בב"י כתב בלשון הזאת 'וכן הלכה' לכן משמע שהתיר רק כמו הרא"ש וכ"פ משנ"ב.ואע"פ שלא ברי מכאן 

מה שהתירו לשים בשבת זה לאדם בריא ששם את הקילורין לשם תענוג על העין אך בחולה אסור משום  –תוס'  .ב
 גזירת שחיקת סממנים.

 פואה )כמו בסעיף הקודם(מה שהתירו לשים זה ע"ג העין ומה שאסרו זה בתוך העין שנראה לר –סמ"ג  .ג

 

 טיפול במכה -סעיף כב' 

 שבת נג , ב'

א, ל -אדם, ואין סכין ומפרכסין לבהמה. מאי לאו דאיכא מכה, ומשום צער? גלדי מכה( ל - רש"ישמן( ומפרכסין ) – רש"י"סכין )

 דגמר מכה ומשום תענוג."

 שבת קלד ,ב'

ושמואל אמר: נותן חוץ למכה, ושותת ויורד למכה. מיתיבי: אין נותנין "אמר רב: אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה בשבת. 

יטה... תניא כוותיה דשמואל: אין נותנין חמין ושמן על גבי התם משום סח -שמן וחמין על גבי מוך ליתן על גבי מכה בשבת! 

 מכה בשבת, אבל נותנין חוץ למכה, ושותת ויורד למכה."

 נגמרה המכה וההיתר לסוך שם בשמן הוא כיוון שזה לשם תענוג ולא לריפוי.הגמרא בשבת נג' מדברת כבר אחרי ש

כותב שמחלוקת רב ושמואל )בשבת קלד, ב( היא רק בשמן מעורב עם מים שניכר  –תוס' )ד"ה ואין מונעין(  .א
 שלרפואה אך כל אחד לחוד מותר.

                                                           
 לעיל לעניין נתינת יין על העין לא הצריכו היכר עבור האדם עצמו, כיוון שהדרך לרחוץ ביין גם לתענוג. 302

 לעניין נתינת יין על העין בשבת, שאין למצמץ בכוונה כדי שייכנס היין לעין. י"רשומכאן למד  303
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מר מכה דליכא צערא אלא נימוח; ואפילו בג מעבירין גלדי המכה וסכין אותה בשמן אבל לא בחלב, מפני שהוא"–וכפשו"ע  
עליה; אבל נותן הוא חוץ למכה,  תענוג בעלמא, שרי. אבל אין נותנין עליה שמן וחמין מעורבים יחד, ולא על גבי מוך ליתנו

 ושותת ויורד לתוכה."

 )ב"י(." י אם לרפואה, בכל שמן אסור"ובמקום שאין נוהגין לסוך בשמן כ –לעיל ריש סימן שכז'  רמ"אפסק 
 הנ"ל. רמ"אעל אף הנ"ל, מסתבר שבגמר מכה מותר לסוך שמן אף לדעת  – משנ"ב

 

 חבישת פצעים בשבת –כד'  -סעיף כג'

 שבת קלד, ב

היא, אלא שלא ישרטו בגדיו הקשים מכתו(, אבל  דלאו לרפואה - רש"י"תנו רבנן: נותנין על גבי המכה מוך יבש וספוג יבש )

תיכות בגדים דקות, משום דמסו, וגזרו משום שחיקת סמנין(. קשיא כתיתין אכתיתין! ח - רש"ילא גמי יבש ולא כתיתין יבשין )

 עתיקי."ב –בחדתי, הא  -א קשיא, הא ל -ישא שרי מוך יבש, דהיינו כתיתין, וסיפא אסר כתיתין( ר - רש"י)

 ולכן אסור. מותר לשים תחבושות ישנות כיוון שהם לא מרפאות אבל תחבושות חדשות לגמרי מרפאות –רש"י  .א

 תחבושת ישנה מרפאת ולכן אסור אך תחבושת חדשה לא מרפאת ולכן מותר לשים. –רי"ף  .ב

תר לתת בגדים ישנים מכה, ולכן מוהישנים מרפאים טוב יותר רק אם לא ניתנו בעבר על גבי  -רא"ש בדעת רש"י  .ג
 .שניתנו בעבר על גבי המכה

שלא יסרטו  "נותנין ספוג וחתיכות בגדים יבשים וחדשים, שאינן לרפואה אלא כדי הרי"ף והרא"שפסק כדעת שו"ע 
, אבל אם היו כבר על המכה הבגדים את המכה; אבל לא ישנים, שהם מרפאים. והני מילי ישנים, שלא נתנו מעולם על המכה

 ישנים שרי, דשוב אינם מרפאים."אפילו 

 נתינת עלה על מכה לרפואה )כד'(

 ירושלמי שבת ו, ב

"רבי אבון בשם רבנין דתמן: נותנין עלה על גבי מכה בשבת שאינו אלא כמשמרה. אמר רבי תנחומא: חוץ מעלי גפנים שהן 

 לרפואה."

 גפנים שהם לרפואה.נותנים עלה על גב מכה בשבת, שאינו אלא כמשמרה, חוץ מעלי "–וכפשו"ע 

 ה"ה לכל עלין שמרפאין שאסור להשתמש בהם. – (ס"ק כה') מג"א
 

 החזרת רטייה בשבת. -סעיף  כה' 

 עירובין קב, ב 

וחקה ד -, למעלה דוחקה למעלה -"תנו רבנן: רטייה שפרשה מעל גבי מכה מחזירין בשבת. רבי יהודה אומר: הוחלקה למטה 

שמואל: הלכה כרבי יהודה. אמר רב חסדא: לא שנו אלא שפירשה על גבי כלי, אבל פירשה על למטה... אמר רב יהודה אמר 

ור! אמר מר בר רב אשי: הוה קאימנא קמיה אבא, נפלה ליה אבי סדיא וקא מהדר ליה. אמינא ליה: דברי הכל אס -גבי קרקע 

מואל: הלכה שאסור. ואמר  -על גבי קרקע  פירשה על גבי כלי, אבל פירשהש -לא סבר לה מר להא דאמר רב חסדא: מחלוקת 

 מיע לי. כלומר: לא סבירא לי."אמר לי: לא ש -כרבי יהודה! 

 )תולדה דממחק(שימרחה חלקה ואין חשש ההסבר מדוע להתיר החזרת רטיה שנפלה ע"ג כלים היא כיוון שהרטי
ונתו של רש"י שכאשר התחבושת לאחר שנופלת כמו שכשנפלה ע"ג קרקע ומתלכלכת. )רש"י(. אולם תוס' הסביר שכו

 נמצאת כבר מאתמול על המכה לא גזרו בה משום שחיקת סממנים שזה היכר מסוים.

מפני שמר בריה דרב אשי אמר שלא  אף שנפלה לקרקעמותר להחזיר רטיה  –ראב"ד )השגות פכ"א הכ"ז(  .א
 ירא ליה שיטתו של ר' יהודה האוסר וכן לא כפירוש רב חיסדא למחלוקת.סב

 .304הרא"ש הבין שהריף התיר כמו הראב"ד אף תחבושת שנפלה לקרקע –רא"ש בהבנת הרי"ף  .ב

אסור להחזיר תחבושת שנפלה ע"ג קרקע ומותר להחזיר תחבושת שנפלה ע"ג כלי.  –רי"ף)נג:( , ר"ן ורמב"ם  .ג
 ו.משום שמר בריה דרב אשי אמר 'לא שמיע לי' רק על דברי רב יהודה אך לא על דברי רב חסדא שנפסק

כתב דאם הפיל את התחבושת מדעתו כלומר בכוונה אסור להחזירה אך אם נפלה   -שיבולי הלקט )סי קיז'(  .ד
 .305בטעות מותר לו להחזירה

                                                           
 הב"י מוכיח שלרא"ש הייתה גירסא משובשת שכן יש לנו גרסה מפורשת שהרי"ף מתיר רק בנפלה ע"ג כלי. 304

 ב"י תמה על שיטתו מניין חילק כך, אך כבר העיר על זה הגר"א בביאוריו שכן משמע מרש"י. 305
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"רטייה שנפלה מעל גבי המכה על גבי קרקע, לא יחזירנה; נפלה על גבי כלי, יחזירנה ועל  - פסק כרי"ף ר"ן ורמב"ם עשו"
 ילו בתחלה. ידי אינו יהודי מותר להניחה אפ

מותר לומר לנכרי להניח לו את הרטייה על המכה כדרך שהותר שבות דרבנן לכל חולה שאין בו סכנה. ואסור  –מרדכי 
 לתת אפר מקלה על המכה כיוון שהוא לרפואה ויש בו גזרת שחיקת סממנים. 

דמרפא, כי  הארוך(, ואסור ליתן עליה אפר מקלההגה: ומותר לומר לאינו יהודי לעשות רטייה על מכה או חבורה )א"ו  רמ"אוכ"פ 
 אם על ידי אינו יהודי. )מרדכי פרק שמונה שרצים(."

נראה שחלק על שו"ע ופסק גם את שיבולי הלקט דאם עשה כן במזיד אסור להחזירה אך אם נפלה  – )ס"ק כו'( מג"א
 מותר.
לעשות כן רק בחולה שיש בו סכנה כיוון שפה זה כתב גבי ההיתר של הרמ"א לעשות רטייה דמותר  – )ס"ק כט'( מג"א

 ממחק דאורייתא שלא כמו הנחת הרטייה לאחר שנפלה שזה רק איסור דרבנן.
  ההיתר לתת רטיה ע"י גוי הוא רק אם מצטער הרבה מהחולי ולא מיחוש בעלמא כמו שפסק כבר ב"י. – )ס"ק כ'( ט"ז

 מותר להחזירה אף שעשה כן במזיד.אם הסיר את התחבושת על מנת לסדר שם משהו  –משנ"ב 
 

 סעיף כו' החזרת רטיה

 עירובין קב, ב

תנו רבנן: רטייה שפרשה מעל גבי מכה מחזירין בשבת... ומגלה מקצת הרטייה ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה מקצת רטייה ומקנח 

 -חליק גומות שברטייה, מירוח חייב משום ממחק(. ואם מירח מ - רש"יפי המכה. ורטייה עצמה לא יקנח, מפני שהוא ממרח )

 חייב חטאת."

ה לא יקנח מפני שהוא ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה קצתה השניה ומקנחה, ורטייה עצמ "מגלה קצת רטייה – שו"עוכפ
 ממרח."

 רטייה לשימור המכה. –סעיף כז' 

 ירושלמי שבת ו, ב

 י מכה שנתרפאת נותנין עליה רטייה שאינה אלא כמשמרה."ר' יוסי בי רבי בון בשם רבי יוס

 תוספתא שבת, פרק ו' הלכה ג'

 אספלנית שפירשה מן האגד מחזירה.

מותר לשים רטייה על מכה שנתרפאה כיוון שזה רק לשמר אותה שלא תיפתח. אך עדיין יש לחוש שמא  –סמ"ג  .א
שנרפאת המכה אין מורחים עליה עוד וגם אם שאין חשש מירוח כיוון שאחרי  ב"יימרח חומר המרפא והסביר 

 נאמר שמורחים מדובר במריחה רכב מאוד )דומיה דשמן( שהותרה.

 תמהה מדוע לא למדנו דין אספלנית שפירשה מהאגד מהדינים הקודמים? –ב"י  .ב

 כתב שקושייתו של ב"י אינה נכונה כיוון שעיקר החידוש באיספלנית ע"ג הבגד שיש עליה אגד ואסור ודרכ"מ
 להחזיר את האגד שעליה.

 "מכה שנתרפאה, נותנין עליה רטייה, שאינה אלא כמשמרה." פסק כסמ"ג שו"ע
 

 מפיס מורסא –סעיף כח' 
 

 משנה עדויות פרק ב' משנה ה'

 "המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב ואם להוציא ממנו לחה פטור."

 שבת קז, א 

מורסא  מבקע מורסא( - רש"יואידך: המפיס ) ר, לבר מהני תלת דפטור ומותר... אמר שמואל: כל פטורי דשבת פטור אבל אסו

תח, או משום מתקן כלי, מה לי לתקן מכה, מה לי לתקן כלי, אם להוציא משום בונה פ - רש"יחייב ) –בשבת, אם לעשות לה פה 

ומותר, דאין כאן תיקון, ורבנן נמי לא גזור  - ש"ירפטור ) –ל עכשיו, ואינו חושש אם תחזור ותסתום מיד( ש - רש"יממנה לחה )

 בה שבות, משום צערא(."

 .או מתקן כלי האיסור בפיס מורסא הוא מצד 'בונה' –רש"י  .א

כיוון שזה כדרך שהרופאים עושים על מנת לייצר פתח תמידי  מכה בפטישאסור משום  –רמב"ם )פרק י' הי"ז(  .ב
 ליציאת המוגלה.



 

219 

 

ה להרחיב פי המכה, להרחיב פי המכה, כדרך שהרופאים עושים שהם מתכוונים ברפוא"המפיס שחין בשבת כדי  שו"עוכפ
 בה, הרי זה מותר."הרי זה חייב משום מכה בפטיש שזו היא מלאכת הרופא; ואם הפיסה כדי להוציא ממנה הליחה ש

 . כתב שכדאי לעשות את המפיס מורסא ע"י גוי )בשם האגודה(.1  – )ס"ק לב'( מג"א

 ף להשתמש בכלי על מנת להוציא קוץ אך יש להיזהר שלא יעשה חבורה.כתב שמותר א .2
א יוציא דם כתב שמותר להוציא המוגלה שנמצאת בתוך כוויה אע"פ שיש עמה דם. אבל יזהר של – )ס"ק לג'( מג"א

גם למ"ד שחייב מטעם מכה בפטיש  דם מתוך שחין שכאשר מוציא הוא מוציא דם חדש. חדש. ולכן אסור לחוך
 .כ"פ משנ"בשל הוצאת המוגלה אין זה גמר מלאכה ולכן יהיה מותר. ו במקרה

 טיפול בנקב קיים 

מי שיש לו נקב בידו ורוצה לתת בתוכו קטנית שתשמור את הנקב פתוח, צריך עיון האם מותר, מחד כוונתו  .א
 ר שכיוון שהיה פתוח מעיקרא מותר.לשמרו פתוח ואסור, מאידך יש לומ

 שאסור. שו"עמי שיש לו נקב ורוצה להרחיבו ע"י נתינת דבר בתוכו, נראה מלשון  .ב

 

 רפואת מכה ע"י יין וחומץ –סעיף כט' 

 שבת קט, א

אמר מר עוקבא מי שנגפה ידו או רגלו צומתה ביין, ואינו חושש. איבעיא להו: חלא מאי? אמר רב הלל לרב אשי: כי הוינא בי 

א חזק קצת קשה לבשרן וכל דבר שהו מעונגין הן, - רש"ירבא: והני בני מחוזא, כיון דמפנקי )רב כהנא אמרי: חלא לא. אמר 

 אפילו חמרא נמי מסי להו." -וצומתה( 

אך אסור לשים את  שהיין עוצר את זרם הדםאדם שנפצי ויוצא ממנו דם מותר לו לשים רגלו ביין  הסבר הגמרא:
 ד עדינים גם יין עושה פעולת ריפוי ולכן להם נאסר גם יין.. לאנשים מאוכיוון שהחומץ מרפארגלו בחומץ 

 רפואה; זק ויש בו משוםמי שנגפה ידו או רגלו, צומתה ביין כדי להעמיד הדם, אבל לא בחומץ מפני שהוא ח'' שו"עוכפ
 ואם הוא מעונג, אף היין לו כמו החומץ ואסור."

היה המכה על גב היד או הרגל מותר כיוון שמוגדרת ע"פ הסבר הב"י שהביא בשם הגהמ"י אם  – '(ס"ק לד) מג"א
 .306כמכה של חלל

 האיסור הוא גם ביין שרף. – (ס"ק צב')משנ"ב 

 סעיף ל' פריקת עצם.

 שבת קמז', א

 תרפא."נ -"מי שנפרקה ידו ורגלו לא יטרפם בצונן, אבל רוחץ הוא כדרכו, ואם נתרפא 

 .307שלא ניכר שהדבר לרפואהההיתר שרוחץ במים 'ואם נתרפא נתרפא' הוא משום 
זק ויש בו משום רפואה; "מי שנגפה ידו או רגלו, צומתה ביין כדי להעמיד הדם, אבל לא בחומץ מפני שהוא ח ע:שו"וכפ

  ואם הוא מעונג, אף היין לו כמו החומץ ואסור."

 תלישת צפרניים ועור. –סעיף לא' 

 שבת צד, ב

י איכא מידי מחייב חטאת.  -מותר, בכלי  -שפירש רובה, וציצין שפרשו רובן, ביד "תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: ציפורן 

ור. לא פירשו רובן, פטור אבל אס -מותר, בכלי  -ירשו רובן, ביד הכי קאמר: פ -דבכלי חייב חטאת, וביד מותר לכתחלה? 

עזר. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי ייב חטאת. אמר רב יהודה: הלכה כרבי שמעון בן אלח -טור אבל אסור, בכלי פ -ביד 

 יוחנן: והוא שפרשו כלפי מעלה, ומצערות אותו."

יוון שפירשו רובן, קרובים להינתק ולא גזרו חכמים לאסור זאת במקום צער כשמסיר בשינוי דהיינו בידו, כ: טעם
 משנ"ב ס"ק צו'() ריך להיזהר שלא יוציא דם בתלישתוומכל מקום צ

ציפורן שפירשה רובה ביד, אך אסור בכלי ודין זה הוא שהציפורן פירשה כלפי מעלה שאז מותר לקצוץ  –רש"י  .א
 הדבר מצער אותו )פסקו להלכה את ר' יוחנן(

אך אם אין צער גם ביד  רק כאשר יש לו צערגם מה שהתירו לקצוץ ציפורן שפירשה כלפי מעלה זה  –רמב"ם  .ב
 אסור לקצוץ.

                                                           
 דרתה של מכה של חלל כ'חולי שיש בו סכנה'.ה' לגבי הג-סעיף ד'ועיין ב 306

וכן לענ"ד אין חשש של שחיקת סממנים כיוון שאין הדבר קרוב למלאכה ועיין סעיף יז' בהסבר ב"י ורמב"ם גבי שבירת יד שאין בה חשש שחיקת  307

 סממנין.
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הציפורן, אם  שפרשה וציצין, שהן כמין רצועות דקות שפרשו מעור האצבע, סביב"ציפורן  לרמב"םפסק לחוש  שו"ע
ובן, ביד, פטור אבל אסור; רפרשו רובן כלפי מעלה ומצערות אותו, להסירן ביד, מותר; בכלי, פטור אבל אסור. לא פרשו 

 . ''בכלי, חייב חטאת

 הגדרת 'כלפי מעלה'

 חוץ הגוף.כנגד ראשי אצבעותיו, כלומר לכיוון  –רש"י  .א

 הכוונה כנגד גופו. –ר"ת  .ב

לפי הגוף; וצריך ופירש רש"י: כלפי מעלה, כלפי ראשי אצבעותיו; ור"ת פירש דהיינו כהשיטות.  2פסק לחשוש ל שו"ע
 הפרושים."לחוש לשני 

 פירשה רובה לגבי ציצין שבעור הוא 'כל שבני אדם רגילין לקולפו'.  -פרמ"ג 
 בתלישת הציפורן הוא משום גוזז.האיסור  – '(לה)ס"ק  מג"א

ולכן לדינא אין נפק"מ בדין זה  הבין ששו"ע פסק שתמיד אסור לתלוש ציפורן אפי' בפירשו רובן  - (ס"ק צט')משנ"ב 
 308.ותמיד אסור לפרש ציפורן

 החושש בשיניו. -סעיף לב'

 שבת קיא, א

גמע ופולט, אבל מגמע והתניא: לא י..נתרפא. -הוא כדרכו, ואם נתרפא  "החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ, אבל מטבל

 נן."מגמע ופולט ת -ובולע! אמר אביי: כי תנן נמי מתניתין 

 ברכות לו ,א

 -משהי ליה בתוך גרונו ואינו בולעו, וכיון דלא בלע ליה ד - רש"י) לא יערענו בשמן תחלה בשבת -"תניא: החושש בגרונו 

ואה הוא, וחכמים גזרו על כל רפואות הניכרות משום שחיקת סמנים שהיא מלאכה(, אבל נותן שמן הרבה מוכחא מילתא דלרפ

 לתוך אניגרון ובולע."

 אסור לבלוע שמן אפי' כדרכו בשבת כיוון שניכר שהדבר לרפואה. –ר"י, ר' יונה  .א

 וכן לבלוע אותו כיוון שאין הדבר ניכר לרפואה, ולכן מותר לשתות אניגרון בשבת להשהות שמןמותר  –רש"י  .ב

 ההיתר הוא רק בבליעה ולהשהות גם אסור ואפי' ע"י אניגרון אסור. –רמב"ם  .ג

, אבל מגמע ובולע או מטבל בו כדרכו. החושש בגרונו, לא יערענו 309"החושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ ויפלוט -ע שו"וכפ
 הוא שמן ואם נתרפא נתרפא." בולעל בשמן אב

 משנ"ב.אם אין דרך בריאים לשתות שמן אסור אפי' לבלוע. וכ"פ ולכן הכל לפי המקום והזמן,  – )ס"ק לח'( מג"א
כל הסעיף עוסק במיחוש בעלמא, אך אם מחמת הכאב נחלש כל גופו מותר לו לעשות כל הרפואות  – )ס"ק כד'( מג"א

 לנכרי(.)באיסורי דרבנן ואמירה 
 במקום צער גדול מותר להשהות יין שרף ואח"כ לבלוע.בשם חיי אדם ,  – )ס"ק קא'(משנ"ב 

 יניקת חלב מבהמה –סעיף לג' 

 כתובות ס, א

שום רפואה ורפואתו חלב עז( בשבת. מאי מ - רש"י)המיילל מכאב לבו( יונק חלב  - רש"יגונח )"תניא, רבי מרינוס אומר: 

אמר רב יוסף:  י אדם לינק אלא לחלוב ביד(, ובמקום צערא לא גזרו רבנן.שאין דרך בנ - רש"יכלאחר יד )מפרק  -יונק טעמא? 

 הלכה כרבי מרינוס."

 יבמות קיד, א

ואי דליכא , אפילו בשבת נמי! אבא שאול אומר: נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב. היכי דמי? אי דאיכא סכנה"

ום טוב יגזרו רבנן,  -לא צריכא דאיכא צערא, וקסבר: מפרק כלאחר יד הוא, שבת דאיסור סקילה אסור!  סכנה, אפילו ביום טוב

 לא גזרו ביה רבנן." -דאיסור לאו 

לכאורה יש סתירה מהגמרות שמהגמרא בכתובות משמע שמותר לאדם לינוק חלב אע"פ שהוא חולה שאין בו סכנה, 
 :310יש בו סכנה וביארו הראשונים דין זהאך בגמ' ביבמות נראה שההיתר הוא מחמת ש

 יש מחלקות בין אבא שאול לר' מרינוס והלכה כ' מרינוס שמותר לינוק אף לחולה שאין בו סכנה. –רי"ף  .א

                                                           
 להתיר בכל מצב שיקרא פירשה רובה למעלה.הפרושים כוונתו לקולא  2וצ"ע כיוון שאולי שו"ע כתב וצריך לחוש ל 308

 וה"ה באלכהול כיום שמוכח שלרפואה עביד כן, אך יש לעיין אם בולע האלכוהול יש להתיר כיוון שדרך בני אדם לשתותו. 309

 חלב. )ר"ן(לא כתבו כאן את ההיתר שלומר לגוי ואז זה איסור דרבנן דלית בו מעשה כיוון שכאן הרפואה זה היניקה עצמה ולא שתיית ה 310
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ר' מרינוס מדבר על צער של חולה שאין בו סכנה ולכן מותר אפי' בשבת, ואבא שאול מדבר  –רא"ש סמ"ג ,תוס'  .ב
 ביומ"ט אך לא בשבת.על צער מחמת רעב ולכן התיר רק 

ומרים שאם אין לו אלא צער של "גונח, מותר לינק חלב מהבהמה, דבמקום צערא לא גזרו רבנן. ויש א -פסק כרי"ף  שו"ע
 רעב, אסור לינק מהבהמה בשבת."

 לכאורה מפשט שו"ע משמע שאפי' במקום צער של רעב יש להתיר יניקת חלב בשבת אולם מג"א סבר אחרת.
 כותב דהרי"ף מחמיר תמיד בצער של רעב שאין להתיר יניקה אפי' ביומ"ט וק"ו בשבת. – )ס"ק לט'( מג"א

 הלכה כיש אומרים. –ב"ח, אליה רבה 
באמת איסור חולב הוא מדאו' משום מפרק שהוא תולדה דדש אך כיוון שהוא יונק ישירות – '(ס"ק קג)משנ"ב 

 מהבהמה הווי איסור דרבנן שעושה כן כלאחר יד.

 לה' חליבה באישה. –סעיף לד' 
 חליבה לכלי.

 תוספתא שבת פ"י הי"ד

 "לא תקל אישה חלב מדדיה לתוך הכוס או לתוך הקדרה ותניק את בנה"

 אסור לאישה לחלוב לכלי בשביל להניק בנה. –שיבלולי הלקט 

 ."311"לא תקל אשה חלב מדדיה לתוך הכוס או לתוך הקדירה ותניק את בנה – שו"עוכפ

 איסור חליבה באשהטעם 
 .משנ"בליבת אשה לתוך כלי אסורה מדאורייתא משום מפרק שהוא תולדת דש, וכ"פ ח – פמ"ג .א
 דרבנן, כיוון שדרכה להניק ולא לחלוב.חליבת אשה לתוך כלי אסורה מ – תוספת שבת .ב

 קילוח מדדי האישה לצורך תינוק.
לעודד את התינוק לינוק כיוון שזה דרך האכילה שלו התיר לאישה להוציא מעט חלב מדדיה על מנת  –שיבולי הלקט 

 ואין זה חליבה ממש. אך אסר להתיז חלב על מנת לגרש רוח רעה כיוון שאין בו סכנה/צער.

ז מחלבה על מי שנשף בו רוח "מותר לאשה לקלח מהחלב כדי שיאחוז התינוק הדד ויינק. הגה: אבל אסור להתי – שו"עוכפ
 רעה  דלית בו סכנה.

 מאכל ומשקה בריאים –סעיף לז' 

 שבת קט, ב

אכל משאינו מאכל בריאים, ומוכחא מלתא דלרפואה אכיל ליה(, לפי שאינו  גמראמפרש ב - רש"יאין אוכלין איזביון בשבת )

הרבה אוכלין אותו כשהן בריאים(, ושותה אבוברואה. כל האוכלין אוכל אדם ש - רש"יבריאים. אבל אוכל הוא את יועזר )

קון, ואינו מאכל בריאים(. אבל לחולי של יר - רש"יואה וכל המשקין שותה, חוץ ממי דקלים וכוס עיקרין, מפני שהן לירוקה )לרפ

 אינו חולה(, וסך שמן עיקרין שלא לרפואה." אם - רש"ישותה הוא מי דקלים לצמאו )

למשכב דאילו נפל למשכב מדייק ומסביר שכל הדין הזה של אכילת משקה הוא באדם חולה שלא נפל  –ב"י  .א
 ראינו שהתירו לו אף בשבות דרבנן ע"י אמירה לגוי.

קצת דברים ומוכחא ל"כל אוכלים ומשקים שהם מאכל בריאים מותר לאכלן ולשתותן, אף על פי שהם קשים  – שו"עפוכ
ה. ודווקא מי שיש לרפוא מלתא דלרפואה עביד, אפילו הכי שרי; וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים, אסור לאכלו ולשתותו

 ."נפל למשכב, שרי אבל אם אין לו שום מיחוש, מותר. הגה: וכן אםלו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כבריא, 
כל מה שהתירו לבריא זה רק אם אוכלו ושותהו בשביל רעב או צמא אך אם עושה לרפואה תמיד  – '()ס"ק מג מג"א
 אסור.

קודם כל תמהה על הרמ"א שמשמע ממנו שבחולה שאין בו סכנה מותר לעשות אף ע"י ישראל. ודבר  – '()ס"ק כה ט"ז
זה תמוהה שכן בסעיף יז' ראינו דפסקו שמותר רק בשבות ע"י גוי שאין בה מעשה. ותמהוה גם כן על שו"ע עצמו 

אן שהגוי מבשל לו והוא אך כ בשבות דלית בה מעשהשמותר ע"י עכו"ם שכן גם שם מה שהתרנו ע"י עכו"ם זה רק 
ולכן פסק ב"ח שאסור אפי' בגוי אא"כ זה חולה אוכל את המאכל המרפא היהודי עושה את כל מעשה הריפוי ואסור. 

 שיש בו סכנה.
 מ"א שמותר אף ע"י ישראל.פוסק כמו הר – '()ס"ק מד ט"ז

                                                           
ם יש מקרים בהם התירו לאישה לחלוב. א. אם זה האוכל העיקרי של הילד ואם לא תחלוב לא יהיה לו לאכול )שש"כ( ב. אם בחליבה לתוך הכלי תשי 311

 ירו רבנן במקום צער. חומר שמקלקל את החלב כיוון שזה רק איסור דרבנן שאין דרך חליבה בכך והת
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כיוון שיש בו סרך מלאכה/משום מסביר את טעמו של הרמ"א שבסעיף יז' נאסר ע"י ישראל  – (ס"ק קכא')משנ"ב 
 כיוון שלבריא מותר לאכול אז גם אין בעיה ע"י ישראל. כאן אין כאן שום מלאכה שבות דרבנן אך

  המשך הנ"ל –סעיף לח' 
טעם  קולו, למרות שמאכלים אלו מרפאים.מותר לבריא לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה להנעים  –מרדכי 

 312מתה אוכל זאת, אין לגזור משום שחיקת סמנים.כיוון שאין לו מכה שמח –

 "מותר לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להנעים הקול." שו"עפוכ
 

 גרימת הקאה בשבת –סעיף לט' 

 שבת קמז, ב

דדמי לרפואה, וגזירה  – רש"יאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא שנו אלא בסם )..להקיא(. – רש"י"אין עושין אפיקטויזין )

ותר. תניא, רבי נחמיה אומר: אף בחול מ -להכניס יד לתוך גרונו עד שיקיא מותר(  – רש"ימשום שחיקת סמנין(, אבל ביד )

 מתוך כך הוא רעב וחוזר ואוכל(."שבמעיו, ו - רש"יאסור, מפני הפסד אוכלין )

ב ואין בזה משום ביזוי אוכלין )ביזוי אוכלין קיין מותר לגרום להקאה ע"י סם בשביל להקל על כא –רי"ף, רא"ש 
שההיתר בסם הוא דווקא ביום חול אך בשבת מותר לגרום הקאה רק  ב"יכאשר מקיא על מנת לאכול עוד( ומדייק 

 ע"י היד.
בחול, היינו גרמת קיא אפילו "אין עושין אפיקטוזין )פירש הערוך אפיק טפי זון כלומר להוציא עודף המזון( ד – שו"עוכפ

 ביד." משום הפסד אוכלים; ואם מצטער מרוב מאכל, בחול מותר אפילו בסם; ובשבת, אסור בסם ומותר
 האיסור לעשות בסם בשבת הוא משום גזירת 'שחיקת סממנין' – (ס"ק קכד')משנ"ב 

 

 כוסות רוח –סעיף מ' 

 ' , בושבת ס

 שפיר דמי." -בשבתא "אמר אבין בר הונא אמר רב חמא בר גוריא: סחופי כסא אטיבורי 

"כוס שיש בו הבל, כגון שעירו ממנו מים חמין, וכופהו על הטיבור למי שחש במעיו, ואוחז הכוס את הבשר  – רש"י
 ומושך אליו את המעיים, ומושיבן במקומן."

 בל.""החושש במעיו, מותר ליתן עליהם כוס שעירו ממנו חמין, אף על פי שעדיין יש בו ה – שו"ע
רואים ששו"ע אוסר להניח קומקום עם מים רותחים על האדם  סעיף ו' הט"ז מעיר שבסימן שכו' – '()ס"ק כו ט"ז

 מחשש סכנה שמא ישפך עליו ולכן ההיתר כאן הוא אף ביום חול דאין כאן סכנה. 
ומר שהשו"ע משמיע לנו רוותא שמא היינו חושבים שכיוון שאסור לאדם לרחוץ אף אסור א – (קכו')ס"ק משנ"ב 

  לעשות כן עם ההבל שבכוס וקמ"ל שמותר.

 .'רפואת' שיכור -סעיף מא' 

 שם

"אמר אבין בר הונא אמר רב חמא בר גוריא: מותר לסוך שמן ומלח בשבת. כי הא דרב הונא מבי רב, ורב מבי רבי חייא, ורבי 

יתא דכרעייהו, ואמרי: כי היכי דציל הא ייתי משחא ומילחא, ושייפי להו לגוייתא דידייהו וגוימ -חייא מבי רבי; כי הוו מיבסמי 

 ליציל חמריה דפלניא בר פלניתא." -מישחא 

 "מי שנשתכר, שרפואתו לסוך כפות ידיו ורגליו בשמן )ומלח(, מותר לסוכם בשבת." – שו"ע
 הטעם שמותר לרפא את השיכור הוא שאין זה ריפוי לפכח אותו משכרותו. – )ס"ק כו'( ט"ז

 שאיפת טבק
הינה דבר ת טבק שאיפמפני ש פילו אם עושה כן להפיג כאב ראשומותר לשאוף טבק בשבת, א – (קכז'ס"ק ) משנ"ב

 נפוץ אצל כל העולם ולא ניכר שזה לרפואה.
  

                                                           
שלמרות שמאכלים אלו אינם נאכלים לרעבו או לצמאו, אפ"ה מותר משום שאין כוונתו לרפואה, וא"כ מה שנכתב במשנה הרבותא שיש בסעיף זה היא,  312

 'לצמאו' הוא לאו דווקא אלא זו דוגמה בעלמא.
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 התעמלות ודחיקת כרס תינוק בשבת –סעיף מב' 

 שם קמז, ב'

 לשפשף בכח(." - רש"י"סכין וממשמשין, אבל לא מתעמלין )

 שבת קכג, א

 רב נחמן אסיר ורב ששת שרי." "אסובי ינוקא,

שייגע  בכח עד שייגע ויזיע או שיהלך עד ה שדורסים על גופו"ואין מתעמלין בשבת, אי זה הוא מתעמל ז – רמב"ם .א
 י שיזיע בשבת מפני שהיא רפואה."ויזיע, שאסור ליגע את עצמו כד

 יבא להשקותו סמנין המשלשלין.מא ואסור לדחוק כריסו של תינוק כדי להוציא הרעי שלו ש'' - רמב"םמ"מ על ה .ב
 מפרש את מחלוקת רב ששת ורב נחמן לעניין דחיקת כריסו של תינוק, ופסק להחמיר.

 ו של תינוק כדי להוציא הרעי.""אין מתעמלין, היינו שדורס על הגוף, בכח כדי שייגע ויזיע; ואסור לדחוק כריס – שו"עוכפ
כמו שכתב בס"ק מג' שאסור לבריא לעשות דברים שמחזקים מזגו  אין להתיר לבריא לעשות את זה – '()ס"ק מו מג"א

 שדמי לרפואה אע"פ שאין בהם חשש שחיקת סממנים.
אין זה דומה לסעיף הבא שם התיר שו"ע הזעה כיוון שההזעה בסעיף שלנו אפשר לעשותה ע"י סם  – (ס"ק קל')משנ"ב 

 פה כיוון שיש שייכות לרפואה.ששוחקים אותו ויש חשש של גזירת שחיקת סממנים לכן לא התיר 
 

 רפואות הנעשות שלא ע"י סממנין. –סעיף מג' 

 עבודה זרה כח , ב

עמים שיורדין למטה ומתפרקין הלחיים וצריך להעלותן פגידי אזנים  - רש"י"אמר רבה בר זוטרא אמר רבי חנינא: מעלין אזנים )

: בסם אבל לא איכא דאמריד(. הואיל ואפשר בי – רש"יסם )ויש סכנה בדבר( בשבת. תני רב שמואל בר יהודה: ביד אבל לא ב

 ושה חבורה ויש חילול שבת יותר אבל קשירת סם אין שם חילול דאורייתא(."ע - רש"יביד. מאי טעמא? מזריף זריף )

 שם כט, א

 י? אמר רבי אבא: איסתומכא דליבא."א"ר יהושע בן לוי: מעלין אונקלי בשבת. מאי אונקל
לישנא אחרינא תנוך שכנגד הלב שקורין ניבלא ופעמים שנכפף לצד ופני בשר שתחת הלב והוא טרפשא "ד -רש"י 

 פנים ומעכב את הנשימה וזהו עיקר."

גרס ע"פ הגרסה הפשוטה בגמרא שההיתר להעלות אוזנים הוא בין בסם בין  פסק כלישנא קמא רש"י – רש"י .א
 .שיש סכנה בדבר מותר אפי' ששוחקין סםביד וכיוון 

 פסק כלישנא בתרא שמותר להעלות אונקלי רק בסם ולא ביד.–ר' ירוחם  .ב

"ומותר לכפות כוס על הטבור בשבת כדי להעלותו, וכן מותר... להעלות אזנים בין ביד בין בכלי,  –רמב"ם   .ג
 ולהעלות אנקלי, שכל אלו וכיוצא בהן אין עושין אותן בסמנין כדי לחוש לשחיקה ויש לו צער מהן."

 .ביד בין בכליפוסק שמותר להעלות אונקלי ואוזנים בין הרמב"ם 

 הרמב"ם פוסק כלישנא קמא ומותר להעלות אונקלי בין ביד בין בכלי.–שיטת המ"מ ברמב"ם  .1

 הב"י התקשה על פסק הרמב"ם:  –שיטת ב"י   .2
 מותר להעלות אוזניים אפילו בכלי?ש לרמב"םא. מניין 
 לאת אוזניים נחלקו האם מותר בסם!כותב שדברים אלו אינם נעשים בסם, הרי בהע הרמב"םב. מדוע 
 לא כתב להדיא שאין לרפא זאת ע"י סם!הרמב"ם ג. מדוע 
משמע שהדיון הוא  'בכלי'לרמב"ם הייתה גירסא אחרת בגמ' וגרס ''תרי רב שמואל ביד אבל לא ב"י  ומתרץ

מפני שיש כאן מלאכה שאינה קרובה האם מותר להעלות בכלי ופסק כלישנא קמא שמותר להעלות אף בכלי. 
 .לשחיקת סממנים כלל

 עובדין דחול.
 בב"י הביא דהיה לאסור מדין עובדין דחול שמעלה את האונקלי וכתב דאין לאסור כיוון שבמקום צער לא גזרו רבנן.

ן בכלי; ולהעלות "מותר לכפות כוס חם על הטבור ולהעלותו ולהעלות אזנים בין ביד בי וז"ל:בב"י  פסק כשיטתו שו"ע
נחוש לשחיקה ויש לו צער אונקלי, דהיינו תנוך שכנגד הלב שנכפף לצד פנים, שכל אחד מאלו אין עושים בסמנים כדי ש

 מהם."
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 .רחצה במים מרפאים –סעיף מד 

 שבת קט, א

הן מלוחין קצת דרך לרחוץ בהן בחול, ולא מוכחא מילתא דלרפואה היא(, במי ואף על פי ש - רש"יבמי גרר ) "תנו רבנן: רוחצים

שתן, ואין דרך רחיצה בהן, אלא ששורין בו פ - רש"יחמתן, במי עסיא, ובמי טבריא. אבל לא בים הגדול, ולא במי משרה )

בה אלא לרפואה, ומוכחא מילתא(, ולא בימה של סדום. ורמינהו:  לרפואה, דמסו, וכן בימה של סדום דמליח טובא ואין רוחצין

רוחצים במי טבריא ובים הגדול, אבל לא במי משרה ולא בימה של סדום. קשיא ים הגדול אים הגדול!... אמר רב נחמן בר יצחק: 

אפילו במי  -תהי לא אישדדלא אישתהי, אי  -לא אישתהי. במאי אוקימתא לבתרייתא ד -אישתהי, הא ד -לא קשיא, הא 

משרה נמי; דהתניא: רוחצין במי טבריא ובמי משרה ובימה של סדום, ואף על פי שיש לו חטטים בראשו. במה דברים אמורים 

ה ברעים שבו. מי משר -יפין שבו, הא ב -ול אים הגדול לא קשיא; הא אלא, ים הגד -אסור!  -לא נשתהא, אבל נשתהא ש -

 לא אישתהי."ד -דאישתהי. הא  -אמי משרה נמי לא קשיא; הא 

  הסבר:

 ואפי' במים הטובים של הים הגדול למסקנה מותר לאדם אפי' לשהות במי גרר ובמי טבריא -רמב"ם, רש"י ורן  .א
כיוון שרגילים לרחוץ בו ואין הדבר ניכר שלרפואה קעביד. מותר לרחוץ במים רעים של הים הגדול וכן מי סדום 

 אשר שוהים ניכר הדבר שלרפואה קעביד כי אין אלו מים שרגילים לרחוץ בהם.כיוון שכ אסור לשהותוכו' אך 

כתב לאסור רחצה במים הרעים אפילו כשאינו שוהה בהם. טעמו, משום שבחילוק הגמרא לגבי ים  –רשב"א  .ב
הגדול נאמר "לא קשיא, הא ביפין שבו, הא ברעים שבו", ומכך שלא נאמר ששוהה במים הרעים, משמע לאסור 

 כשאינו שוהה. אפילו

ל פי שהם מלוחים, שכן ע"רוחצין במי גרר, ובמי חמתן, ובמי טבריא, ובמים היפים שבים הגדול אף  – פסק כרמב"ם שו"ע
ה שהם מאוסין ואין דרך דרך לרחוץ בהם וליכא הוכחה דלרפואה קא עביד; אבל לא במים הרעים שבים הגדול, ובמי משר

 כמיקר." בהם, אבל אם אינו שוהה בהם, מותר, שאינו נראה אלא לרחוץ בהם אלא לרפואה, ודוקא ששוהה
חולק על שולחן ערוך וסובר שבחמי טבריה ניכר הדבר שלרפואה קעביד ולכן אסור. והוסיף לאסור  – '()ס"ק מט מג"א

 לטבול במים שמשלשלים כיוון שזה אינו עונג שבת וכתוב 'וקראת לשבת עונג'.
 

 רפואההמיועדים לרחצה לתענוג במים 
 דים לרפואה אפילו כאשר הוא בריא.אין לשהות במים העומ – אליה רבהא. 
 ראה שיש להתיר זאת, כדין מאכל שמותר לבריא לאכול אע"פ שמזיק לדברים אחרים, וצ"ע.נ – ביה"לב. 

 

 צידה על ידי לחש –סעיף מה 

 קא, אסנהדרין 

 שביל שלא יזיקו, ואין בכך משום צידה(."                     ב - רש"י"תנו רבנן: לוחשין לחישת נחשים ועקרבים בשבת ) 

 "לוחשים על נחשים ועקרבים בשביל שלא יזיקו, ואין בכך משום צידה." – ו"עוכפש
עם ההיתר הוא, מפני שאין זו צידה טבעית. ואע"פ שלעיל )שטז, ז( נפסק שמותר לצוד להדיא חיה ט – משנ"ב

 מדובר שאין ההיזק ברור ולכן רק ע"י לחש שרי.המזיקה, צריך לומר שכאן 
 

 רפואה על ידי כלי –סעיף  מו 

 שם

ן כלי מתכות על העין כדי לקרר העין, : כגון שעושין לאדם שכן דרך לית - רש"י"תנו רבנן:... מעבירין כלי על גב העין בשבת )

 –כלי הניטל, אבל בכלי שאינו ניטל ב -אמורים שחש בעינו, מקיפים עינו בטבעת(. אמר רבן שמעון בן גמליאל: במה דברים 

  אסור."

 "נותנין כלי על גבי העין להקר והוא שיהא כלי הניטל בשבת." – ו"עוכפש
 . רש"יכהוא הדין שמותר להקיף את העין בטבעת או כלי אחר,  – משנ"ב

תתפשט.וטעם היתר זה, משום ות המכה ע"י סכין וכדומה כדי שהיא לא הוא הדין שמותר ללחוץ על נפיח – חיי אדם
 שאין דרך לעשותם בסם אלא רק בכלי, כבסעיף מג'.
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 טיפול בשבר –סעיף מז 

 משנה שבת קמז'

 "...ואין מחזירין את השבר."

 גמרא שם

 "אמר רבי חנא בגדתאה אמר שמואל: הלכה מחזירין את השבר."

 בר' והלכתא כמותו.כתב על הגמרא שלשמואל הייתה גירסא במשנה 'מחזירין את הש –רש"י  .א
 "עצם שיצא ממקומו, מחזירין אותו." – ו"עוכפש 

 שיטות האחרונים
גבי עצם שיצאה ל – ראיה .התירו להחזיר רק עצם שנשברה גמראאין להחזיר עצם שיצאה ממקומה, ב – מג"אא. 

 פשפה הרבה בצונן, כדלעיל סעיף ל.מקומה נאמר שאסור אפילו לש
 חזירה, ומה שלעיל אסור אף לשפשפהומותר לה שיצאה ממקומה נחשבת כסכנת אברעצם  –ב. שולחן עצי שיטים 

 נן מדובר שלא נשמט לגמרי ממקומו.בצו
 ף למג"א, אם הרופא אומר שהדבר עלול להגיע לסכנת אבר, מותר להחזיר את העצם למקומה.א - משנ"ב

 

 צביעת תחבושת והוצאת דם מהמכה – סעיף מח

 313בגד על מכה שיוצא ממנה דם בשבת, משום שהדם יצבע את הבגד.אין להניח  –שיבולי הלקט  .א

 ד בשבת.ך נמצא שאינו צובע את הבגמותר להניח קורי עכביש על המכה ואחר כך כורך עליה בגד, וכ –כלבו  .ב

 רי העכביש מסוגלים לרפא את המכה.יש לפקפק בהיתר זה, משום שקו – ב"י .ג

 עירובין )קג:( 

 אן וכאן אסור."כ -ליה גמי... אם להוציא דם, כורך ע -" כהן שלקה באצבעו 

 המכה, לכך ישמ"אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו דם, מפני שהדם יצבע אותו ואסור להוציא דם  – שו"ע
 ומכסה בהם כל לרחוץ המכה במים או ביין תחלה להעביר דם שבמכה. ויש אומרים שכורך קורי עכביש על המכה

 כורך עליו סמרטוט." הדם וכל החבורה, ואחר כך
 שעת הדחק רשאי להניח סמרטוט על המכה ולסמוך על המקלים, משום שזו דרך לכלוך.ב – משנ"ב

 

 הנחת פתילה בפי הטבעת  –סעיף מט 

 שבת )פא.( 

נצרך ליפנות ואינו יכול ליפנות, אמרינן לקמן בפירקין דממשמש בצרור בנקב והוא נפתח, ה - רש"י"אמר רבא: אסור למשמש )

וקא סלקא דעתך דקאמר: ובשבת אסור למשמש כלל כדרך שממשמשים בחול( בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול מתקיף 

האי כדרך  -דאמר מר )תמיד כז, ב(: עמוד החוזר מביא אדם לידי הדרוקן, ומשני: כלאחר יד  רש"ילה מר זוטרא: ליסתכן? )

פיר ש -אצבעותיו מין, אבל כלאחר יד: כגון אוחז צרור בשתי לא שינוי משום השרת ניכדרך הממשמש בחול ב -דקאמר רבא 

 דמי( כלאחר יד."

 זו, נראה שאסור להניח פתילה בפי הטבעת בשבת, אלא רק כלאחר יד. גמראעל פי  – ב"י
שים אותה בשינוי "אסור לשום פתילה בפי הטבעת כדרך שנוהגים לעשות למי שהוא עצור, אלא אם כן י – ו"עוכפש

 בשתי אצבעותיו ויניחנה בנחת."שיאחזנה 
 

 שו"עדיון בדברי 
 השרת נימין היאש תוספותכיצד הקיש מדין צרור לדין פתילה, שהרי בדין צרור כתב  שו"עיש לעיין בדברי  – ביה"ל

אף עצם הדין של השרת  –ועוד  לא דבר שאינו מתכוון ומדוע אסור?פסיק רישיה, משא"כ לגבי פתילה שאין זה פ"ר א
לאסור רק כשממשמש  שו"עובדוחק יש לומר שכוונת  314ע"י צרור אינו ברור ורבים מהראשונים השמיטוהו!נימין 

 בפי הטבעת כמה פעמים ע"י הפתילה ולכן זה פסיק רישיה, הא לאו הכי לא ומותר.

                                                           
אדרבה הדם מזיק  שדין זה נאמר בזמנם, אך בימינו אין בגד שהדם מועיל למראהו, הפס"תעיין בדין זה לעיל סימן שכ סעיף כ, שמבואר שם ע"פ  313

 ומקלקל את מראה הבגד ולכן פשוט שאין בכך איסור עבורנו. 

 כיוון שהם סוברים שדברי רבא נאמרו רק ע"פ ההו"א שדבר שאינו מתכוון אסור, אך למסקנה לא קיי"ל הכי. 314
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 שימוש בחוקן בשבת
 יב"ס.ם גזירת שחיקת סמנים, אך לחולה מותר, אפילו כשאאין להשתמש בחוקן בשבת משו – מג"א

 הכנת פתילה בשבת
סור מדאורייתא להכין פתילה בשבת משום מכה בפטיש. אמנם, אם עושה זאת ע"י מאכל בהמה, או א – חיי אדם

 שעושה זאת עבור חולה שיש בו סכנה מותר.
 

 על מי מחללין שבת –סימן שכט 
 

 .האם פיקו"נ דוחה שבת -סעיף א'

 יומא פד , ב

והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין. הא כיצד?... מכבין ומפסיקין מפני  תנו רבנן: מפקחין פקוח נפש בשבת

קא ממכיך מכוכי. וצריכא... מכבין ואף על גב ד -הדליקה בשבת והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין 

 בחצר אחרת, והם חולים או קטנים(."ליקה בחצר זו, ונפשות ד -ומפסיקין למה לי? דאפילו לחצר אחרת )רש"י 

 כל פיקוח נפש דוחה את השבת והזריז הרי זה משובח.
ישנו חידוש יותר גדול בפיקו"נ שאפילו במניעת פיקו"נ התירו להציל הלימוד הוא מהמקרה שיש שריפה בחצר אחת 

 ועלולה לעבור לחצר אחרת.

 .מונעים את הפיקו"ניחו להבריח אותם שיש בחצר האחרת חולים או קטנים ויש חשש שלא יצל  ופרש"י .א
שתעבור לחצר זו ויבא  "כל פקוח נפש דוחה שבת, והזריז הרי זה משובח. אפילו נפלה דליקה בחצר אחרת וירא ע"ושוכפ

 לידי סכנה, מכבין כדי שלא תעבור."
 דעדיף לכבות את השריפה ברה"ר שאז הווי מלאכה שאינה צריכה לגופה שהיא איסור דרבנן. מג"א והוסיף

 

 בפיקו"נ אין הולכים אחר הרוב. –סעיף ב' 

 יומא פד , ב

"אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב. היכי דמי? אי נימא דאיכא תשעה ישראל ונכרי 

הא נמי  -הקל. אלא דאיכא תשעה נכרים וישראל אחד ספק נפשות ל -ישראל נינהו! אי נמי פלגא ופלגא  רובא -אחד בינייהו 

מרובא  -רוש לחצר אחרת, מהו דתימא: כל דפריש לא צריכא דפ -פשיטא, דהוה ליה קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי! 

בי אסי אמר רבי יוחנן: תשעה נכרים וישראל אחד, באותה פריש, קא משמע לן דלא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב. איני? והאמר ר

 דפרוש מקצתייהו." -א הדפרוש כולהו,  -ין מפקחין! לא קשיא, הא א -פקחין, בחצר אחרת מ -חצר 
 יש שלושה מקרים בהם מדברת הגמרא כיצד מתייחסים לרוב או מיעוט בפיקוח נפש..

 מפקחין עליו את הגל כי בנ"א הם קבועים וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. –תשעה ישראל וכותי אחד  .1

 . )'פירשו מקצתם'( פירש אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת .2

 אם נעקרו כולם ובשעת עקירה פירש אחד מהם. .3

שפירש אחד מהם מפקחין עליו  (2) במקרה – )שבת פ"ב ה"כ(, מ"מ על דברי הרמב"ם)סי' טו'(, רא"ש רי"ף .א
את הגל מפני שהקביעות נשארת, ויש לנו כלל שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי אז מצילים כי ספק פיקו"נ מצלים 

( שפירשו כולם אין ישראל קבוע כלל ולכן אם פרש אחד מהם בשעת העקירה אין מפקחין עליו את 3במקרה ) בו.
 ייחסים רק לרוב והרוב הם כותים.הגל כיוון ש'כל דפריש מרובא פריש' ומת

כיוון שלא איתחזק שיש שם  –( פירש אחד מהם אז לא מפקחין את הגל 2במקרה ) -)ד"ה הא דפריש(רש"י  .ב
( שנעקרו כולם איתחזק שיש שם ישראל בחצר 3. במקרה )ישראל ואז חוזר הכלל של כל דפריש מרובא פריש

 315שנעקרו ממקומם והם ניידים וזה החידוש של שמואל בגמ'.החדשה וודאי ולכן מפקחין עליו את הגל אע"פ 

 פסק כרי"ף וסיעתו. שו"ע

                                                           
נשאר בחצר השניה אליה עברו שמצילין אותו הסביר את המקרה בעברו כולם לחצר אחת ומשם יצאו כולם לחצר אחרת והוא  בתוס' )ד"ה הא דפרוש( 315

 ומדוע הצריך התוס' שוב עוד יציאה מחצר? ונראה לתרץ לענ"ד שלתוס' אם עברו כולם לחצר אחרת יחד עדיין נחשבים 'כמקום' ולא כניידים ואז

ר שכל עקירה כבר הופכת את האנשים שוב יהיה לנו הכלל של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ואין זה חידושו של שמואל. ורש"י חולק עליו לומ

 לניידים.
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ש אחד מהם לחצר אחרת "אין הולכים בפקוח נפש אחר הרוב. אפילו היו תשעה עכו"ם וישראל אחד בחצר, ופיר – שו"ע
חצה. אבל אם נעקרו כולם מ ונפלה עליו שם מפולת, מפקחין, כיון שנשאר קביעות הראשון במקומו חשבינן ליה כמחצה על
ת הראשון ממקומו, אמרינן: ובשעת עקירתן פירש אחד מהם לחצר אחרת ונפל עליו, אין מפקחין עליו; שכיון שנעקר קביעו

 כל דפריש מרובא פריש."
פורשים תינוק הנמצא בעיר שרובה עכו"ם אין מחללין עליו את השבת כיוון שבכל יום פורשים  – '()ס"ק מט מג"אכתב 

 כלם ממקום קביעותם אזלינן בתר הרוב.
 

 סעיף ג' בכמה ספקות מחללין בשביל פיקו"נ

 משנה יומא פג, א

את הגל. מצאוהו  מפקחין עליו -"מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק נכרי ספק ישראל 

 ניחוהו."י -מפקחין, ואם מת  -חי 

 וכ"פ שו"עספקות מחללין את השבת בשביל פיקו"נ מהמשנה רואים שאפי' בכמה 

 לול שבת להציל יהודי הכופר בתורהחי
ישראל בעל עבירות לתיאבון שאינו כופר בתורה, מחללים עליו שבת להצילו, אך אם הוא כופר  – משנ"ב .א

 עליו שבת. בתורהוכ"ש אם עובר עברות להכעיס, אין מחללים
תינוקות שנשבו, מותר לחלל שבת אפילו על יהודי שנסע בשבת ונפגע בימינו שרוב ישראל הם  – שבט הלוי .ב

 316מתאונת דרכים.
 

 סעיף ד' מפולת שמצאו מרוצץ

 יומא פה, ב

יש אומרים: עד לבו... אמר ותנו רבנן: עד היכן הוא בודק? עד חוטמו, לא צריכא, דאפילו לחיי שעה...  -"...מצאוהו חי פשיטא! 

וב אינו צריך, דכתיב כל אשר נשמת רוח ש -ליה עד חוטמו  דבדקאבל ממעלה למטה, כיון רב פפא: מחלוקת ממטה למעלה, 

 חיים באפיו."

 ישנה מחלוקת כיצד בודקים את הנמצא תחת המפולת עד חוטמו או עד טבורו.
לראות האם נושם ומה שנחלקו  כאשר מצאוהו מראשו לכו"ע בודקים את חוטמומעמיד את המחלוקת ש רב פפא:

 .האם בודקים אותו עד טבורו או חוטמו מצאוהו מרגליו לגביזה 

פסק כתנא קמא שבודקים עד חוטמו רק כשמצאוהו מראשו אבל במצאוהו מרגליו בודקים  )ני"ב עח ע"ג(ר' ירוחם  .א
 עד טבורו.

 הלכה כרב פפא וכמ"ד שבודקים עד חוטמו כיוון שספק נפשות להקל. – )פרק ב' הי"ט( רמב"ם .ב

מו; אם לא הרגישו בחוטמו מצאוהו מרוצץ, שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, מפקחין ובודקים עד חוט"אפילו  – שו"עוכפ
 חיות, אז ודאי מת לא שנא פגעו בראשו תחלה לא שנא פגעו ברגליו תחלה."

 והוסיף שמחיים אותו אפי' לחיי שעה כאשר נמצא מרוצץ. 
 ונחלקו מדוע מחיים אפי' כשמרוצץ?

 כדי שיוכל לקיים מצווה אפי' לשעה אחת כגון שיוכל להתוודות לפני מיתתו.מחללין עליו  –י"א  .א

 מחללין עליו תמיד בשביל ערך החיים שהוא עצמו גדול מהמצוות 'וחי בהם'. –י"א  .ב
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 חשש איבה, שיהודים שאינם שומרי תורה לא יסייעו לנו בצרכינו. .א

 שמא הרהר תשובה לאחר שנפגע בתאונה ודינו כצדיק גמור  .ב

 ייתכן שאינו מחלל שבת להכעיס אלא רק לתיאבון.  .ג
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 סעיף ה' נמצאו עליונים מתים.

 יומא פה, ב ברייתא.

 ו עליונים מתים ותחתונים חיים."א יאמר: כבר מתו התחתונים. מעשה היה, ומצאל -בדק ומצא עליונים מתים "

מהברייתא רואים אם נפגשו עם העליונים במפולת אין אומרים כיוון שהם מתים גם התחתונים מתים והביאו ראיה 
 לכך ממקרה שנמצאו עליונים מתים ותחתונים חיים.

 ים."חי"מצא עליונים מתים, לא יאמר: כבר מתו תחתונים, אלא מפקח עליהם שמא עדיין הם  – שו"ע
 

 ז' גוים שצרו על עיירות.-סעיף ו'

 עירובין מה, א

ליהם בכלי זיינן, ואין מחללין עליהן את השבת. תניא עאין יוצאין  -אמר רב יהודה אמר רב: נכרים שצרו על עיירות ישראל "

צאין עליהן בכלי זיינן, וי -שבאו על עסקי ממון. אבל באו על עסקי נפשות כ -נמי הכי: נכרים שצרו וכו'. במה דברים אמורים 

ין גבול ישראל לגבול האומות, יוצאין עליהם שמא בעיר שמבדלת  - רש"יומחללין עליהן את השבת. ובעיר הסמוכה לספר )

ן בכלי יוצאין עליה -ילכדוה ומשם תהא נוחה הארץ ליכבש לפניהם(, אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש 

 "הן את השבת."זיינן, ומחללין עלי

 מהגמרא רואים שכאשר גוים באים על עסקי ממון אין מחללין את השבת אך על עסקי נפשות מחללין את השבת.
עליהם את השבת שזה ספק  מחלליןמסברא שגם כאשר גוים צרים על עיירות סתם  הרמב"ם )ב' הכ"ג( והוסיף

וודאי על עסקי נפשות באים ולכן אפי' על עסקי תבן ובעיר הסמוכה לספר כיוון שזהו הגבול  פיקו"נ והולכים להקל.
 וקש מחללין וגם זה בגמרא איתא.

ליהם את השבת; באו על עובדי כוכבים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי ממון אין מחללין ע" )סעיף ו'( וכפשו"ע
לספר, אפילו לא באו אלא  ובעיר הסמוכהעסקי נפשות, ואפילו סתם, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת; 

 (."על עסקי תבן וקש מחללין עליהם את השבת. הגה: ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים לבא )א"ז

כתב דאפי' לא באו עדיין אלא רק רוצים לבוא כבר מחללין עליהם את השבת.  –אור זרוע )הל' שבת סי' פד'(  .א
 השבת והכל לפי העניין. וכן כתב בדרכי משה שצריך אומדנא מתי לחלל

דבזמן הזה גם על עסקי ממון מחללין עליהם את השבת דידוע שלא יניח ישראל להם כתב  –ימן קנו'( תה"ד )ס .ב
 לגנוב ממונו ואז יהרגנו ואז יוצא שבאים על עסקי נפשות. 

א"כ שהישראל לא יעמוד על ממונו ויתן להם לגנוב ואז לא יגיע לידי פיקוח נפש?! ותירץ שהסברא  המג"אמקשה 
 היא מגנב הבא במחתרת שראינו חזקה ש'אין אדם מעמיד עצמו על ממונו' ולכן וודאי נפשות חשבינן.

ו ישראל לשלול ולבוז "יש מי שאומר שבזמן הזה אפילו באו על עסקי ממון מחללין, שאם לא יניחנ –)סעיף ז'(וכפשו"ע
  ממונו יהרגנו, והוי עסקי נפשות )ומכל מקום הכל לפי הענין( )פסקי מהרא"י סימן קנ"ו(."

כאור זרוע ש'הכל לפי העניין' ונראה דיש בדבריו כמו שאמר בדרכי משה שאפשר אולי גם להקל  הרמ"אוהוסיף  
 כאשר יש חשש סביר שיגיעו גויים לתקוף אע"פ שעוד לא הגיעו.

 

 ספינה המטרפת בים –סעיף ח' 

 תענית יט, א

 "על אלו מתריעין בשבת: על עיר שהקיפוה נכרים, או נהר, ועל הספינה המיטרפת בים. רבי יוסי אומר: לעזרה, ולא לצעקה."

או להתפלל. ור'  על פיקו"נ כזה כדי שכל אדם יצא להציל ההכרזהמהגמרא שמעינן לדעת ת"ק מחללין שבת אף על 
 יוסי סובר שרק לעזרה מתירין אך לא לזעקה.

 פסק כר' יוסי שמכריזין בשביל להציל. –רמב"ם )פ"ב הכ"ד(  .א

 כתב דגם על היחיד הנרדף מפני גויים מחללין דהווי פיקו"נ וע"פ שאינו כתוב פשוט הוא. –רמב"ם )שם(  .ב

נשאל לגבי אדם שחטפו את ביתו בחזקה על וחושש שמא יוציאה ותשמד  –א )ח"ז סי' רסז''( תשובת הרשב" .ג
 מכלל ישראל האם מותר להצילה. וכתב התוס' להתיר זאת ונרחיב זאת בעיון בסימן שו' ראה שם.

 סימן ח' וסימן שו סעיף יד'. ככל דינים הללו וכפשו"ע
וה על כל אדם לחלל עליהם נהר שוטף )וכן( יחיד הנרדף מפני אנס, מצ "הרואה ספינה שיש בה ישראל המטורפת בים, וכן

 שבת כדי להצילם. )ועין לעיל סוף סימן ש"ו מי שרוצים לאנסו אם מחללין עליו שבת(."
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 היתר היצואים להציל לשוב עם כלי זיינם. –סעיף ט' 

 עירובין מה, א

כל היום כולו, התקין רבן גמליאל הזקן שיש להן אלפים אמה לכל  אלא, אי קשיא הא קשיא: דתנן, בראשונה לא היו זזין משם

הרי הן  -רוח. ולא אלו בלבד אמרו, אלא אפילו חכמה הבאה לילד, והבא להציל מן הגייס ומן הנהר ומן המפולת ומן הדליקה 

אמר רב  -, אפילו טובא! כאנשי העיר, ויש להן אלפים אמה לכל רוח. ותו לא? והא אמרת: כל היוצאין להציל חוזרין למקומן

יהודה אמר רב: שחוזרין בכלי זיין למקומן. כדתניא: בראשונה היו מניחין כלי זיינן בבית הסמוך לחומה, פעם אחת הכירו בהן 

אויבים ורדפו אחריהם, ונכנסו ליטול כלי זיינן, ונכנסו אויבים אחריהן. דחקו זה את זה, והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו אויבים. 

נצחו ישראל את אומות העולם ש -רב נחמן בר יצחק אמר: לא קשיא; כאן  באותה שעה התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינן.

 מן אפילו טובא(."חוזרין למקו - רש"ישנצחו אומות העולם את עצמן ) -, כאן אלפים ותו לא( - רש"י)

 להציל חוזרים בכלי זיינם למקומם." "כל היוצאיםפי תקנה זו דיכולים לחזור לביתם. על  וכפשו"ע
 317.צ"ע האם יש עוד היתר כדי שאם לא יתירו להם לצאת יבואו לזלזל בהצלהו
 

 האם לרופא מותר לחזור לביתו לאחר טיפול בחולה.

 מותר דנראה מהתוס' בסוגיה דיש כאן התירו תחילתן משום סופם )ביצה יא:( –אגרות משה  .א

 אין להתיר דכל ההיתר בחזרה הוא משום סכנה. –גרש"ז אוירבעך  .ב
 
 

 דיני יולדת –סימן של 

 כיצד מחללין על היולדת –סעיף א' 

 משנה שבת קכח , ב

 "מכדי תנא ליה מילדין  גמרא למקום, ומחללין עליה את השבת...""ומילדין את האשה בשבת, וקורין לה חכמה ממקום :משנה

 ויי הא דתנו רבנן: אם היתה צריכהתלא -למקום, ומחללין עליה את השבת לאתויי מאי? את האשה וקורין לה חכמה ממקום 

 מביאה –ן ביד, ואם אינו ספק ביד בירתה מביאה לה שמח -בירתה מדלקת לה את הנר, ואם היתה צריכה לשמן ח -לנר 

 -מדלקת לה את הנר. פשיטא!  ירתהבח -ביאה לה בכלי. אמר מר: אם היתה צריכה לנר מ -בשערה, ואם אינו ספק בשערה 

 חזיא –אי איכא מידי  סור, קא משמע לן: איתובי מיתבא דעתה, סברא:א -לא צריכא בסומא. מהו דתימא: כיון דלא חזיא 

לא תחלל שבת ש -ה לה בכלי למה לא הביא - רש"יחבירתה ועבדה לי. אם היתה צריכה לשמן וכו'. תיפוק ליה משום סחיטה! )

אין בולע(. שהוא קשה, ו - רש"יבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: אין סחיטה בשיער )ר -הא קמחללה בסחיטה!(  בהוצאה, הכא נמי

ורכת הכלי בראשה, בשערה(. דכמה כ - רש"יביאה לה בכלי דרך שערה )מ -רב אשי אמר: אפילו תימא יש סחיטה בשיער 

 "משנינן. -דאפשר לשנויי 
כנה ומחללין עליה את השבת לכל צרכיה. קוראים למיילדת וכן מדליקים יולדת מוגדרת כחולה שיש בה ס הקדמה:

 לה את הנר אפי' היא סומא ומה שיכולין לשנוי משנים. )טור(
 שיישב דעתה זה שעושים זאת אנשים בשבילה אע"פ שאינה רואה )מג"א ס"ק ב'( –טעם ההיתר להדליק לסומא 

צריכה שמן תביא לה אישה את השמן בשערה כדי לא לעבור על בגמרא הביאו אופציה לשינוי לדוג' אם היולדת 
 איסור הוצאה וכאשר מביאה את השמן בשערה אין דרך הוצאה בכך. ונחלקו הראשונים כיצד יתבצע שינוי זה.

אין סחיטה בשיער ולכן יכולה להביא את השמן בתוך שערה ולסחוט על היולדת את השמן כשיטת רבא  –רש"י  .א
 ורב יוסף.

אין פה מחלוקת כלל ולכו"ע אין סחיטה בשיער מדאו' אך יש חשש מדרבנן ולכן עדיף שתביא  –, מ"מ רמב"ם  .ב
 כלי בתוך שערה בלי שתצטרך לסחוט.

ה ממקום למקום, ומילדין "יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה; קוראין לה חכמ וכפשו"ע
אם צריכים להביא לה כלי מביאו  יא סומא; ומכל מקום בכל מה שיכולין לשנות משנין, כגון)אותה(, ומדליקין לה נר אפילו ה

 לה חברתה תלוי בשערה, וכן כל כיוצא בזה."
 שי"א שבחולה שיש בו סכנה אין משנים אבל כאן לכו"ע צריך לשנות כיוון שלידהמצינו בסימן שכ"ח  –  )ס"ק ג'( מג"א

 ואין חשש כ"כ שתמות.זהו תהליך טבעי שהאישה עוברת 
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מקשה שישקרו על היולדת שהדליקו נר ומתרץ שמדובר באישה שרואה צלליות או שתבקש מהם לזהות  –מג"א 
 מספרים שהיא מסמנת בידה וכך תדע האם יש אור בחדר או לא.

 כאן לא צריך מומחה שיגיד להדליק הנר מספיק שהאישה תבקש. –ט"ז 
לחודש תשיעי תכין עצמה כבר לצאת ללידה עם כמה שפחות חילולים )תכין לעצמה כשתגיע אישה  – (ס"ק א)משנ"ב 

 תיק וכו'( נכתב בספר חסידים.

 נסיעה לבית חולים מרוחק יותר
על פי הסברה הנ"ל שמותר להדליק נר אף ליולדת סומא מפני שכך מתיישבת דעתה טפי, נראה פשוט  –ציץ אליעזר 

חולים מרוחק יותר כדי שיטפלו בה רופאים אשר לפי דעתה יטפלו בה טוב  שמותר לאשה לבקש שיסיעו אותה לבית
 יותר.

מסייגים היתר זה רק לעניין איכות הטיפול הרפואי אשר לדעת האשה נעשה  )שש"כ, פניני הלכה(אמנם, האחרונים 
מה, משום טוב יותר במקום אחר, אך אין להתיר לנסוע למקום שבו השתתפות הקופ"ח בטיפול גבוהה יותר וכדו

 319 318שצרכים אלו אינם שיקולים רפואיים הכרוכים בפיקוח נפש.

 יילוד נכרית בשבת –סעיף ב' 

 עבודה זרה כו, א

בן לעבודת כוכבים  ורמינהו: יהודית מילדת עובדת  מפני שמילדת -תנו רבנן: בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים 

שרי משום איבה. סבר רב יוסף למימר: אולודי עובדת כוכבים בשבתא כוכבים בשכר, אבל לא בחנם! אמר רב יוסף: בשכר 

כו דלא מינטרי שבתא לא בשכר שרי משום איבה; אמר ליה אביי, יכלה למימר לה: דידן דמינטרי שבתא מחללינן עלייהו, דיד

 מחללינן."
 אין מיילדים בחינם אבל בכסף מותר אפי' בשבת. –מחלוקת רב יוסף אמר 

 אין מיילדים בשבת כלל. -ורמנהי שבגמרא
 תולדה דגוזז שזאת ההוצאה של העובר ממעי אימו. –הסיבה לא ליילד בשבת גויה 

מדוע להתיר איסור דאורייתא של מלאכת גוזז משום איבה? ומתרץ שרב יוסף סבר מקשה על רב יוסף  –תוס'  .א
 האם ואז נחשב כבר יילוד. בכשאין חילול שבת להתיר ליילד כגון שיושבת על המשבר )כבר לידה( או כשמתה

 להלכה אין מיילדים גויה ואפי' בלי חילול שבת.  – ב"י
 ""כותית אין מילדין אותה בשבת, אפילו בדבר שאין בו חילול שבת. וכפשו"ע

לקראים מיילדים ששומרים את השבת )כנסת הגדולה()ס"ק ד'(. וכן מסביר גם שאין איבה כיוון שמבינים  – מג"א
  שאין מחללין את השבת למי שאינו משמרה )ס"ק ה'(

 ס"ק )?( חולק על השו"ע וכותב שבמקום שאין חילול שבת מותר מפני איבה.
ועוברים בגלל זה על איסורים דשבת מחללי שבת גמורים הווי אנשים היוצאים להציל גויים בשבת  – (ס"ק ח')משנ"ב 

 שמה שהתיר המג"א הוא רק בכשאין חילול שבת.
  

                                                           
כתב להיזהר ולמעט בחילול שבת, ולכן נראה שאם יש באפשרות היולדת לשהות במהלך השבת סמוך לבית החולים ולמעט  שהמשנה ברורהויש לזכור  318

 בכך נסיעה מיותרת, טוב שתעשה כך.
ולה הדין די במלווה אחד שידאג לצרכיה ואין צורך במלווה נוסף, אך אם היולדת חוששת ביותר ועלוכן הדין לעניין נסיעת מלווים עם היולדת, שמעיקר  319

להסתכן אם לא ייסעו עמה מלווים נוספים, אפשר להתיר זאת, ועיין בפניני הלכה )כז, ח( שהביא דעת החולקים ומתירים בשופי לכמה מלווים 

 להצטרף ליולדת בנסיעתה, אך הוא דחה את דבריהם.
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 ד מאמתי ועד מתי מחללין על היולדת.-סעיף ג

 שבת קכט, א

"מאימתי פתיחת הקבר? אמר אביי: משעה שתשב על המשבר. רב הונא בריה דרב יהושע אמר: משעה שהדם שותת ויורד. 

 יה, שאינה יכולה להלך(."בזרועות - רש"ילה: משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה )ואמרי 

 באיזה שלב האישה נקראת כבר יולדת לעניין חילול השבת.

 צריך שתשב על המשבר וגם ירד לה דם ורק כך מוגדרת יולדת –רי"ף  .א

 .יותר מיושבת על המשברתמהו על הר"ף ופסקו שמספיק רק יציאת דם בלבד שחמור  –רא"ש , ר"ן, רמב"ם  .ב

חלק על הרי"ף מסברא שחזינן שנשים יולדות כבר לפני שרואות דם ויולדות בזריזות וע"כ פסק שברגע  –רמב"ן  .ג
 שהאישה או רואה דם או יושבת על המשבר כבר נקראת יולדת.

ו משעה א "נקראת יולדת, לחלל עליה שבת, משתשב על המשבר או משעה שהדם שותת ויורד כרמב"ןפסק שו"ע ו
 ת השבת."אשחברותיה נושאות אותה בזרועותיה שאין בה כח להלוך, כיון שנראה אחד מאלו מחללין עליה 

כל מה שמחכים בשביל לחלל עליה את השבת מדובר בעשיית מעשי חילול שבת אבל  – (ס"ק ט)משנ"ב   )ס"ק ב'( ט"ז
 לקרוא למיילדת אפי' משעה שמרגשת כאב כבר קוראין לה.

 סעיף ד'
ל' –' חולה שיש בה סכנה אבל פחות חמור. ז' ז-חולה שיש בה סכנה ואפי' חמורה יותר. ג' –שלושה ימים ראשונים 
 כחולה שאין בה סכנה.

בג' ימים ראשונים מחללין עליה ע"פ חברותיה ורצונה אא"כ יש שם רופא שאומר שאינה  –ר"ן, רמב"ן , מ"מ  .א
 צריכה את הדברים הללו ומקשיבין לו.

 אפי' רופא אומר שאינה צריכה מחללין עליה בלי לשואלה ועושים לה צרכים שכל יולדת צריכה. –שאילתות  .ב

יולדת שצריכה לאכול אוכלין חמים עושים לה ומבשלים לה ובלבד שזה יהא פעם אחת כיוון ששבת  –רשב"א  .ג
 תו יום.דחויה היא אצל פיקו"נ ואין מבשלין לה שוב שמספיק לה שתאכל האוכל שבושל באו

ין עליה את "כל שלשה ימים הראשונים אפילו אמרה אינה צריכה מחלל '()מג"א ס"ק ח כר"ן ורמב"ן וכן כרשב"א שו"ע
ני, אין מחללין עליה אלא אהשבת; משלשה ועד שבעה, אמרה: אינה צריכה, אין מחללין; מכאן ואילך אפילו אמרה: צריכה 

 "הרי היא עד שלשים יום כחולה שאין בו סכנה.
 שעות אלא ג' ימים כמו ו' עונות )מרגע צאת הכוכבים נקרא כבר 72ג' ימים מחושבים לע כיחידה של  – )ס"ק ז'( מג"א

 (1יום 
 ימים מעת לעת והולכים לקולא. 3הביא דעות חלוקות שסוברות שמדובר ב – (ס"ק י')משנ"ב 

 דין אישה שהפילה
 תחילת הריונה, דינה כיולדת.מ יוםאישה שהפילה לאחר ארבעים  – כף החיים וילקו"י .א
 ותר לחלל שבת עבור אישה שהפילה אפילו לפני יום הארבעים, כחולה שיב"ס.מ – ציץ אליעזר ושבט הלוי .ב

 

 היושבת על המשבר ומתה –סעיף ה' 

 ערכין ז, א 

את הוולד.  "אמר רב נחמן אמר שמואל: האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת, מביאין סכין ומקרעים את כריסה ומוציאין

פשיטא, מאי עביד? מחתך בבשר הוא! אמר רבה: לא נצרכה, להביא סכין דרך רשות הרבים. ומאי קמשמע לן? דמספיקא 

מפקחין  -מחללינן שבתא, תנינא: מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק כנעני ספק ישראל 

 וה ליה חזקה דחיותא, אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא אימא לא, קמ"ל."עליו את הגל! מהו דתימא: התם הוא דה

אישה שמתה מוציאין הוולד ממעיה ומביאין סכין אפי' דרך רה"ר שמא ימצא חי. הסיבה היא מפני  –רמב"ם  .א
 שברגע שהאם מתה הוא נקרא חי כיוון שכבר לא שואב את חיותו מהאם ולכן נקרא כבר כילוד.

כיום לא נוהגין לעשות זאת ואפי' בחול כיוון שאין אנו בקיאים האם האמא מתה ויכול להיות  –והתר האיסור  .ב
 דהיא רק התעלפה.

נה ומוציאין הולד ושבת על המשבר ומתה, מביאין סכין בשבת אפילו דרך רשות הרבים, וקורעים בט"הי כרמב"ם שו"ע
 ."שמא ימצא חי

 .כדברי האיסור והתר –דרכ"מ, רמ"א 
 החידוש הוא דאפי' על ספק פיקו"נ ושהילד לא היה חי מעולם מחללין. – )ס"ק י"ח(משנ"ב 
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 הלדקת מדורה לחולה שיש בו סכנה. –סעיף ו' 

 שבת קכט, א

ימות אין, ב -א. בימות הגשמים ל -ין, לחולה א -"אמר רב יהודה אמר שמואל: עושין מדורה לחיה בשבת. סבור מינה: לחיה 

 ורה אפילו בתקופת תמוז."עושין לו מד -אתמר: אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל: הקיז דם ונצטנן לא.  -החמה 

לחולה שיש בו סכנה מדליקין מדורה  תמיד לא שנא חורף לא שנא קיץ וכן  –רש"י )סי' ה( , רא"ש )נב.( רי"ף .א
 כ"ש לשאר.ליולדת הדברים נלמדים מדברי ר' חייא שאמר שאפי' להקזת דם שפחות מדליקין 

 

"עושין מדורה לחיה ואפי' בימות החמה מפני שהצינה קשה לחיה.. אבל לחולה לא עושין  – )פ"ב הי"ד(ברמב"ם
 אא"כ הקיז דם"

אסור להבעיר אש אפי' לחולה שיש בו סכנה כיוון שאפשר לחממו בדרך  –בהוו"א וב"י רמב"ם ע"פ מ"מ  .ב
 מחללין בשביל משהו שאינו מונע סכנה ואפי' לגוי אסוראחרת ''ע"י בגדים" כמו שידוע לנו בשם רש"י שאין 

 דליק בעבורו.הלומר ל

מדובר בחולה שאין בו סכנה שאין להדליק כי מי שיש לו סכנה תמיד  – ומ"מ במסקנה רמב"ם ע"פ הראב"ד .ג
 מחללין עליו את השבת לכל צרכיו. 

דם ליולדת ששניהם מאבדים הרבה השיטות אין זה נלמד מהקזת דם בצורת ק"ו שכן יש דמיון בין הקזת  2ל
 דם ועלולים להסתכן מפני הצינה.

שלעניין צינה נחשבת כחולה שיש בה סכנה כל  יום 30כל מותר להדליק מדורה ליולדת  –מ"מ על דברי ראב"ד  .ד
 יום. 30

 תמוז." "עושין מדורה ליולדת כל שלשים יום, ואפילו בתקופת פסק כהסבר הראב"ד על הרמב"ם והמ"מ במסקנה שו"ע
לה שאין בו סכנה אף לעניין הראשונים שפסקו שיולדת לאחר ז' ימים דינה כחוכתב דרוב  – ה"לאוב)ס"ק כא'(  משנ"ב

 מדורה ולכן נראה שקשה להקל לעשות זאת ע"י ישראל.
 

 ח צרכי וולד.-סעיף ז

 משנה קכח, ב

 ן. וכל צרכי מילה עושין בשבת."  ומילדין את האשה בשבת... וקושרין את הטיבור. רבי יוסי אומר: אף חותכי

 גמרא קכט, ב

 ר אבוה אמר רב: מודים חכמים לרבי"אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: הלכה כרבי יוסי. ואמר רב נחמן אמר רבה ב

 דמנתחי אהדדי." -תכין, מאי טעמא יוסי בטבור של שני תינוקות שחו

 וכו'. לכו"ע להלכה עושין לו צרכיו כגון המלחה ורחיצה

 חותכין הטבור רק כאשר יש תאומים מחשש שאחד ימשוך את חבל הטבור ויפגעו מכך – )ע"פ הבנת הטור(רא"ש .א

 תמיד חותכין הטבור ואפי' בוולד אחד. – )ע"פ הבנת ב"י(רי"ף , רמב"ם , רא"ש  .ב

כדי שיחם  320מנין השליאהוולד שנולד עושין לו כל צרכיו ומרחיצין אותו ומולחין אותו וטו"– פסק כרי"ף וסיעתו שו"ע
 הולד וחותכים את הטבור."

 האם מותר לעשות מלאכה רק מדרבנן או אף דאו' 

והותר מפני צער  עשיית כל המלאכות מותרות כיוון דהם מלאכות דרבנןש הסביר ע"פ תוס' – )ס"ק יג(מג"א  .א
 .הוולד

 נפשות.מותר אף במלאכות דאו' משום שיש בוולד סכנת  –שאילתות, רמב"ם , ר"ן  .ב

 פסק כתוס' ומג"א ולהחם מים צריך גוי. –ה"ל אב

  

                                                           
הטמנה זו אינה נעשית בקרקע אלא בספלים, שמנהגם היה לטמון את השליה והאמינו שע"י כך מתחמם הוולד, אך אין להתיר משום כך את הטמנת  320

 .ב"משנהשליה בקרקע, 
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 תינוק הנולד בחודש שמיני

 גמרא קלה, א

ליו את השבת. בן שמונה הרי הוא כאבן, ואסור לטלטלו. אבל אמו שוחה ומניקתו עאין מחללין  -ספק בן שבעה ספק בן שמונה 

 חולי(."הרבה בדדיה, ומביאה לידי מפני שחלב  - רש"ימפני הסכנה )

 ירושלמי יבמות ד, ב
מביא זאת ר"נ שאלו היצירות  תינוק הנולד בחודש תשיעי זה זמנו ולכן מוגדר כחי, חודש שביעי גם כן מוגדר כחי

 הקיימות בוולד שמצינו. אמנם לא מצינו יצירה בחודש שמיני ע"כ מוגדר כמת.

א עליו שערות וצפרניים אך אם נמצאו כל מה שאמרנו שחודש שמיני מוגדר כאבן זה כשלא נמצ –תוס' רא"ש  .א
 עליו אנו אומרים שהשתהה מלצאת מהבטן אך וודאי נגמרה צורתו ומחללין עליו את השבת.

כל מה שפסקו זה רק כאשר בעל ופירש מייד וניכר גילו של העבור אך אם בעל והמשיך  –אגודה )סימן קסה(  .ב
שמא הוא נולד לתשיעי והתעברה האישה רק בסוף  לבעור כל תקופת הטהרה של אשתו מצילין את התינוק מספק

 ימי טהרתה.

מונה, אין מחללין ש"והני מילי בנולד לתשעה או לשבעה, אבל נולד לשמונה או ספק בן שבעה או בן  תוס'פסק כ שו"ע
 עליו אלא אם כן גמרו שערו וציפורניו."

 פסק כאגודה – )ס"ק טז'( מג"א

 אישה המצטערת מחלב שבדדיה.

 מותר לאישה להוציא חלב ולהניק מפני הסכנה שלה שתחלה מחמת החלב שישאר בדדיה. –רש"י  .א

ה שמותרת מותר לאישה לחלוב דדיה ואפי' אם אין סכנה מפני שזאת מלאכה שאינה צריכה לגופ –תוס' ורא"ש  .ב
 משום צערא )כגון מפיס מורסא(

 דש )מפרק( אבל בקרקע מותר.כתב דכאשר תחלוב האישה לא תעשה זאת לכלי שהווי תולדה ד –מרדכי  .ג

הוציא בידה החלב אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני צער החלב שמצערה; וכן היא בעצמה יכולה ל מרדכיפסק כ שו"ע
 )ועיין סי' שכח סע' ל"ד שפסק שם זאת שתחלוב רק לקרקע( המצער אותה.

 

 י יישור אברים שנתפרקו–סעיף ט 

 שבת קכג, א

דמי למתקן( ד – רש"יהחליק סדר אבריו, כשהוא נולד אבריו מתפרקין, וצריך ליישבן(, רב נחמן אסיר )ל - רש"י"אסובי ינוקא )

 ורב ששת שרי."
 בפירוש 'אסובי ינוקא' נחלקו הראשונים.

 .321כרב נחמןפירש שמדובר בלחיצה ע"מ לעזור לתינוק להוציא צרכיו ופסק  – )פ"כא , הל"א(מ"מ עפ רמב"ם  .א

  .ופסק כרב ששת  וכ"פ רי"ף ורא"ש.  ביישור אברין שנתפרקו.מדובר  –רש"י  .ב

יום הלידה 'ודווקא ביום הלידה' אין הכוונה ולא אחריו. וכוונת הטור באומרו ל זה דווקא ביום השני ללידה כ
 עצמו דהא מוכח בשבת קכט, ב דהתירו ביום הלידה עצמו את כל האמור בפרשת תוכחה.

 "מיישרים אברי הוולד שנתפרקו מחמת צער הלידה." רי"ף וסיעתופסק כ שו"ע
 האיסור הוא כיוון דמחזי כבונה. – מג"א

 משך זמן האיסור
 יתר זה נאמר רק ביום הלידה, אך לאחר מכן אסור.ה – מג"א .א

אבל לשיטתו חוליה שבשדרה  משנ"בשיים לאחר הלידה, וכ"פ מותר ליישר אברי התינוק גם חודש וחוד – גר"א .ב
 אפשר רק ביום הלידה דמחזי כבונה.

  

                                                           
 שו"ע פסק דין זה בסימן שכח סע' מב' 321
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 דיני מילה בשבת –סימן שלא' 

 צרכי מילה –סעיף א' 

 משנה שבת קלג , א

ת הדם, ואף על גב דהיא א - רש"יעור המכסה ראש הגיד( ומוצצין )האת  - רש"י"עושין כל צרכי מילה בשבת; מוהלין ופורעין )

 ניתק מחיבורו אלא על ידי המציצה( ונותנין עליה איספלנית וכמון." עשיית חבורה, שאין הדם

  "עושים כל צרכי מילה בשבת; מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליו כמון." – שו"עוכפ

 מציצה על ידי כלי
 322מציצה נעשית דווקא בפה ולא בכלי. – בניין ציון .א
 י כלי וכן הדין בשבת.מותר למצוץ ע" – יד אליעזר .ב

 אימתי חוזרין על ציצין –סעיף ב' 

 שבת קלג, ב

הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה.  חוזר בין על -"תנו רבנן: המל, כל זמן שהוא עוסק במילה 

 וזר."אינו ח -וזר, על ציצין שאין מעכבין את המילה ח -פירש, על ציצין המעכבין את המילה 

 שבת קלז, א

היא  - רש"יצועות של בשר שנשארו מן הערלה( המעכבין את המילה: בשר החופה את רוב העטרה )ר - רש"יהן ציצין )"אלו 

 שפה גבוה המקפת את הגיד סביב, וממנה משפע ויורד לראשו(."

הדין ע"פ פשט הגמרא הוא שכל עוד לא שחרר מידו את הסכין חוזר אף על ציצין שאינם מעכבים אך ברגע שהניח 
 הסכין חוזר אך ורק על ציצין המעכבין.את 

אפי' הציצין המעכבין אינם חופים את כל העטרה או רובה אלא אפי' במקום אחד מהעטרה ישנו ציץ  –רש"י  .א
 העולה לכיוון העורלה חוזרין.

 חוזרין אף על צצין שאינם מעכבים אפי' אם פירש. –)סי' רסו( בעל העיטור  .ב

סילק ידו מן המילה חוזר אפילו על ציצין שאינם מעכבין; סילק ידו, אינו חוזר אלא על "כל זמן שלא  – כרש"י  שו"עוכפ
 "323ציצין המעכבין. ואלו הם המעכבין, בשר החופה אפילו רוב גובה של עטרה במקום אחד.

שאף אם סיים  )קלג, ב( הר"ןטעם ההיתר לחזור כל עוד הסכין בידו דכולא מעשה אחד עביד. וכתב  – )ס"ק ד'(משנ"ב 
 המילה והגיע לפריעה ואז שם לב שיש ציצין הר"ן חוזר לכתחילה עליהם כיוון שהפריעה הינה חלק מהילה. 

  

                                                           
 כן בשבת הרי הוא מחלל שבת במציצה זו הנעשית שלא לצורך.לכאורה נראה שכיוון שאין למצוץ בכלי כיוון שאינו מסוגל לרפא כמציצה בפה, אם  322

 וכל שכן אם הציצים מקיפים רוב היקפה של עטרה שחוזר. 323
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 האם מלין בשבת. 7או ל 8ספק נולד ל –סעיף ג' 

 גמרא קלה , א

 , ובן שמונה איןלין עליו את השבתאתויי הא דתנו רבנן: בן שבעה מחלל -"אמר מר ולא ספק דוחה את השבת. לאתויי מאי? 

 א, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כליתנ..שבת.אין מחללין עליו את ה - מחללין עליו את השבת. ספק בן שבעה ספק בן שמונה

 א הוי מימהל היכי מהלינן ליה? קספי -ינו נפל, שנאמר ופדויו מבן חדש תפדה... הא לא שהה א -ששהה שלשים יום באדם 

 מחתך בבשר הוא. ואלא הא דתניא: -פיר קא מהיל, ואם לאו ש -אותו ממה נפשך; אם חי הוא  אמר רב אדא בר אהבה: מלין

ל, ואם שפיר קא מהי -ליו את השבת, אמאי? נימהליה ממה נפשך! אם חי הוא עאין מחללין  -ספק בן שבעה ספק בן שמונה 

כי נמי מהלינן ליה, לא ה -גימנא: מימהיל ר בריה דרבינא; אנא ורב נחומי בר זכריה תראמר מ -חתך בבשר הוא! מ -לאו 

 נצרכה אלא למכשירי מילה, ואליבא דרבי אליעזר."

יום, א"כ מדוע מלין אותו? הייתה סברא של ממה נפשך אם הוא יחייה  30הגמרא אומרת שהתינוק נקרא חי רק מגיל 
ן פה איסור(. מכאן ניסו ללמוד שאי –אז עשית מילה בזמנה וזה מצווה ואם לא יחיה כאילו חתכת בבשר המת )רש"י 

שממה נפשך וכו'. המגרא מסיקה שכל הלימוד הוא אליבא דר' אלעזר שמתיר מכשירי  8ספק בן  7גם גבי ספק בן 
 אינו מתיר מכשירי מילה. 8ספק  7מילה בשבת מותרין בטילטול אבל מסיים במסקנה שבתינוק ספק 

מוהלין ספקות בשבת כלל! ומסיק זאת מזה שהרי"ף הביא את  לדעת הרי" אין – )הלכות מילה(, טורר"ן על הרי"ף .א
הברייתא אך השמיט את רב אדא בר אהבה שאמר 'ממה נפך אי מהלינן חי ואין לא מחתך בבשר המת' משמע 

 שלא סביר כך הרי"ף

הב"י תמהה על הר"ן כיוון שמעשים שבכל יום מהלינן ספיקות  -)פ"א הי"ד(הסבר ב"י לרי"ף , רא"ש, רמב"ם  .ב
ח( -ומוכיח מהרי"ף במקום אחר וכן מהרא"ש שמהלינן ספיקות כיצד? לפי הדין שמצינו בסימן של )סעי' ז

וצפרנוי אפי' הוא וודאי בן שמונה  לכן אם גמרו שערותיודהראיה להאם נחשב חי או מת זה האם גמרו שערותיו. 
וע"פ שאין כאן הוכחה גמורה הולכין אחר הרוב ורוב תינוקות שנגמרו שערות ראשם  שבתמלין אותו ב

   וצירפוניהם חיים.

 8, ספק בן 7פק בן "בן שמונה אם גמרו שערו וצפרניו מלין אותו בשבת ואם לא גמרו אפילו הוא ס פסק כרמב"ם שו"ע
 אין מלין אותו.."

 דאמרנין שהוא בן שביעי שהשתהה מלצאת. אומר שהטעם שמלין אפי' בשמיני ודאי –מג"א 
 .9ספק בן  8וה"ה ספק בן  –משנ"ב 

כיוון שפסק את  דמלינן ספק בן שבעה ספק בן שמונה אפי' לא נגמרו שערותיווכ"פ הרמ"א  האליה רבאוהביא בשם 
 'ממה נפשך' של רב אדר בר אהבה.

 

 ה' איזה מילה לא דוחה שבת-סעיף ד

 .מילה שלא בזמנה

 ב שבת קלב ,

לה והמתינו לו עד שיבריא( יום טוב אינה כגון קטן חו - רש"י"תנו רבנן: מילה דוחה את הצרעת בין בזמנה בין שלא בזמנה )

 דוחה אלא בזמנה בלבד."

 ראינו שמילה לא דוחה יומ"ט כאשר אינה בזמנה א"כ "ש שמילה שאינה בזמנה לא תדחה את השבת.וכתב ב"י 
 אינה דוחה שבת." "מילה שלא בזמנה – שו"ע פ"וכ

 מילת ספקות )באדם( בשבת.

 שבת קלד ,ב

ופן, כגון יוצא ד - רש"יין נימול לשמנה )א -ימול לשמונה, וכל שאין אמו טמאה לידה נ -"אמר רבי אסי: כל שאמו טמאה לידה 

ין עד שמנה, אלא נימול מיד(, שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה וגו' וביום אין בנה ממת -ונכרית שילדה ולמחר נתגיירה 

ה על זה, ואמרי לה שני שני עורות ז - רש"יהשמיני ימול בשר ערלתו... איני? והא איתמר: יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות )

יו אלא לחלל על -ב הונא ורב חייא בר רב. חד אמר: מחללין עליו את השבת; וחד אמר: אין מחללין. עד כאן לא פליגי גידין(, ר

לי במילה לשמונה, דמי שנימול לשמונה תוחילול שבת  - רש"יהא בהא תליא ) -ה! ודאי מהלינן לי -את השבת, אבל לשמנה 

נימול ב -חה השבת דכי כתיב וביום השמיני דילפינן מיניה ואפילו בשבת ינו דוא -דוחה שבת, ומי שאינו נימול לשמונה  -

 לשמונה כתיב.( "

"תנו רבנן:... ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא אנדרוגינוס דוחה את השבת. רבי יהודה אומר: אנדרוגינוס דוחה את השבת 

ת. ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד וענוש כרת. ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד בין השמשות דוחה את השב
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חיישינן שמא ערלה כבושה היא(,  - רש"יכשהוא מהול דוחה את השבת. שבית שמאי אומרים: צריך להטיף ממנו דם ברית )

 ובית הלל אומרים: אינו צריך."

יש לימוד  –בת מילתם אינה דוחה את הש עורלות 2וכן מי שיש לו  כל שאמו אינה טמאה לידה, וגוי שאמו התגיירה
וכך פסקו  בפסק ההלכה ולפיכך מטילין לחומראמהפס' 'וביום השמיני ימול בשר עורלתו' ונסתפקו הראשונים 

 )לשון ב"י( רא"ש, ר"ן ורמב"ם
 .שו"ע פ"וכ

 אנדרוגינוס, נולד בין השמשות.

 פסק את ת"ק שמילתו אינה את השבת. –רמב"ם  .א

 .בשבת דהלכה כר' יהודהמלין גם אותם  – , רי"ף(סימן רסו)טור  .ב

וכותית שילדה ואחר כך נתגיירה  324"אנדרוגינוס ונולד בין השמשות ונולד כשהוא מהול ויוצא דופן פסק כרמב"ם. שו"ע 
  ומי שיש לו שתי ערלות אין מילתן דוחה שבת."

 לעניין לידה הגדרת בין השמשות

 כוכבים בינוניים הווי לילה )בין למולו בשבת, הכל לפי ראות עיניהם של האנשים, אם יצא ראשו וראו ג' –סמ"ג  .א
 בין למולו בראשון שנראו הכובים במוצ"ש(

אם הקהל התפלל כבר ערבית של שבת לפני צאת הכוכבים אין זה נקרא לילה לעניין קביעת  –הגה"מ , רא"מ  .ב
 325תאריך המילה אלא תמיד הקביעה היא לפי צאת הכוכבים הנראים.

קודם צאת הכוכבים מלים אותו ביום שישי, אך לאחר מכן מתחיל להיות ספק ונימול אם הוולד נולד שעה  –ב"ח  .ג
ביום ראשון )נדחית המילה( ואע"פ שאת שבת עצמה מקבלים כבר משעה כב' ביום לפי דעת הב"ח זה רק לעניין 

 שבת אך לעניין מילה הספק מתחיל רק משעה כג' ומעלה.

חולק על הב"ח וסובר שטעה כי יוצא לפי הב"ח שהחישוב של בין השמשות הוא שעה שלימה  – (ס"ק ב')מג"א  .ד
)שזה הליכת ג' מילין( ואין זה נכון כיוון שידוע וברור שבין השמשות זמנו כדי הליכת )שליש מיל( וסובר שיש 

ב שכבר משעה כמו שכתטעות במה שכתב ולכן הספק במילה מתחיל רק מרבע שעה לפני צאת הכוכבים אבל לא 
 בכל מקרה המג"א לא חולק על הסמ"ג שאם כבר ראו ג' כוכבים חשיב לילה.לפני נחשב ספק. 

  

                                                           
 תינוק שנולד בניתוח קיסרי אין מילתו דוחה שבת, אלא מלים אותו ביום ראשון לאחר השבת. לכן, המוהל צריך לברר בכל ברית שעורך – ילקוט יוסף 324

 בשבת האם הלידה היתה טבעית או ע"י ניתוח.

 שדינו כלידה טבעית ומלים אותו בשבת. הילקו"יולעניין לידת מלקחיים, פסק 

 תב גבי בדיקות ז"נ באישה שהציבור כבר התפלל שם כתב להחמיר כאילו הוא ערב.בשונה מהרמ"א בהלכות נידה שכ 325
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 מכשירי מילה בשבת –סעיף ו' 

 שבת קל , א

צמה, כגון מילה ע - רש"יינה דוחה את השבת, שאי אפשר לעשותה מערב שבת )א -כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת 

 דוחה את השבת." -וחה שבת( ד -שאי אפשר לה ליעשות, דזמנה ביום השמיני 

 "ודווקא מילה עצמה דוחה שבת, אבל מכשיריה...'' ע"פשווכ

"אמר רבי אבא בר רב אדא אמר רבי יצחק: פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת, והביאוהו בשבת דרך גגות ודרך 

שלא עירבו זו עם זו, ואיכא איסורא דרבנן( שלא ברצון רבי אליעזר. מתקיף לה רב יוסף: שלא ברצון רבי  - רש"יחצירות )

 -דשרי אפילו ברשות הרבים, אלא ברצון רבנן  -אליעזר? אדרבה, רבי אליעזר הוא דשרי! וכי תימא שלא ברצון רבי אליעזר 

יפות. ומי שרי? והתניא: כשם שאין מביאין אותו דרך רשות הרבים דאסרו דרך רשות הרבים, ושרו דרך גגות דרך חצירות וקרפ

כך אין מביאין אותו לא דרך גגות ולא דרך קרפיפות ולא דרך חצירות. אלא אמר רב אשי: שלא ברצון רבי אליעזר  -

רשות אחד הן כולן  -, אלא ברצון רבי שמעון. דתנן, רבי שמעון אומר: אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצירות 326ומחלוקתו

ואפילו הן של בעלים הרבה מטלטלי מזה לזה, דלא אסרו מרשות לרשות אלא בתים( ולא לכלים  - רש"יבתוכן ) ששבתולכלים 

 ששבתו בתוך הבית."

שיתוף ואם נשכחו המכשירי מילה במקום אחר ואין עירוב אסור לטלטלם אא"כ יש שם עירוב  –רי"ף , טור וב"י 
אבל מותר לומר לגוי אם הוא דבר  כל השבת וכן אסור להזיז את התינוק לחצר דהווי טלטול חצירות ששבת בהן

 וכפשו"עשלישראל הוא אסור רק מדרבנן. )שבות דשבות(
 להשלים את המג"א )ס"ק ה'(

 אמירה לנכרי במילה.

 עירובין סח, א

(, אמר להו רבה: נייתו ליה 327שהיו רוצין למולו והחמו לו חמין מבערב ונשפכו היום - רש"י"ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה )

נימרו ליה לנכרי  -אמר ליה: הא לא שתפינן!  -אמר ליה: נסמוך אשיתוף.  -חמימי מגו ביתאי. אמר ליה אביי: והא לא ערבינן! 

אמר ליה: מאי בעית לאותביה למר? אמר ליה: דתניא,  ליתי ליה. אמר אביי בעי לאותביה למר ולא שבקן רב יוסף...  לבתר הכי

שבות, ואינה דוחה את השבת!  -הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות, מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת, אף אמירה לנכרי 

 אמר ליה: ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה? דהא מר לא אמר לנכרי זיל אחים."

אסור לומר לגוי לחמם מים בשבת לצורך מילה, כיוון שבחימום כזה יש  – , רמב"ם)סו"ס ב'(, רא"ש:()נה רי"ף .א
ההיתר יתקיים רק במצב איסור דאורייתא והאמירה לנכרי עצמה הינה שבות ולא התירו בזה לחלל את השבת. 

שיחמם מים לעצמו, או רק )כגון כלומר אם תהיה בקשה מהגוי לעשות מלאכה דרבנן  –שיהיה פה שבות דשבות 
להעביר דרך חצרות וקרפיפות( וגם האמירה עצמה היא איסור דרבנן אז יש פה שבות דשבות ובמצב כזה התירו 

 לאדם לבקש מגוי.

 מתיר לבקש מגוי לחמם את המים אפי' בדבר שהוא מלאכה גמורה. –)הלכות מילה כג' ע"ג(בה"ג  .ב

 ביצה יז, א 

על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך ממלאה אשה כל הקדרה בשר אף "

 "אלא לקיתון אחד

אישה עצמה שנקראת מסוכנת וירבו חמם מים לכתבו דמותר ל -)שם ד"ה ומיהא(, ר"ן  )ביצה ט: ד"ה אף על(רשב"א  .ג
 אלא איסור דרבנןמים אינו במקום מצווה התירו כיוון שריבוי הבמים יותר בשביל המילה ד

לכן יש לומר שגם כאן הגמרא מדברת בגוי שחימם את  328לחלוק עליהם שקשה להם מגמרא במנחות )סד.( ב"יוכתב 
 .329וכן הנוסחא הנכונה דיש לו בגמרא עצמה שם כתוב 'נכרי' הקדרה ואז ומתר להרבות

אלא מדרבנן, אומר  ישראל אין בו איסור"ולומר לאינו יהודי לעשותם, אם הוא דבר שאם עשהו .כרי"ף ורא"שפסק  שו"ע
 לעשותו. )ועיין לעיל סי' ש"ז(." לאינו יהודי ועושהו. ואם הוא דבר שאסור לישראל לעשותו מן התורה, לא יאמר לאינו יהודי

                                                           
 עליו החלוקין ברצון ושלא, שבת דוחין מילה מכשירי דאין אדעתייהו גלי חצרות דרך דאייתו ואינהו, שרי הרבים ברשות אפילו אליעזר' "דר –י "רש 326

 במקום כרת." אף שבת דאיסור דבריהם חכמים דהעמידו, חצרות דרך דאסרי
שהיו רוחצים את אותו אבר במים חמים כדי לרככו שלא יהיה צער  ן"הרומבאר  ."מילה אצל הן חולין הכל: רבא אמרכך נאמר בפסחים )סט.( " 327

 לתינוק.

 וש בריבוי כזה. הגמרא שם דנה בכל מיני מקרים שיש למעט בריבוי של חילול שבת ואם היה משמע כמו מה שכתב הרשב"א לכאורה לא צריכים לחש 328

 נוסחא זאת איתא בתוספות בבא קמא פ ע"ב 329
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 מתי כשנשפכו המים מחממים מים אחרים?

כאשר המים נשפכו לאחר המילה מותר לעשות את החילול שבת על ידי גוי  – , רז"ה, רשב"א, רי"ף ,רא"שר"ן .א
וה"ה גבי תחבושת ששמים אותו על החתך שלא תחזור  תדחה המילהאך אם לפני המילה גילו כי אין להם מים 

 הערלה למקומה )ומה שהתירו לעיל סעיף ז' מדובר באחרי מילה(

ילה מוטב שתדחה השבת בשביל המילה לקיים המילה גם אם המים נשפכו לאחר לפני שקיימו המ –רמב"ן  .ב
 בזמנה.

 כמון, ויין שלא הוכנו מער"ש –סעיף ז' 

 משנה קלג, א 

נתן זה י -שנויי משנינן( ונותן, אם לא טרף יין ושמן מערב שבת כמה דאפשר ל - רש"ילועס בשיניו ) -אם לא שחק מערב שבת 

 ושמן יחד, כדרך שטורפין ביצים בקערה(." רפואה שמערבין וטורפין בקערה ייןכך היו רגילין, והיא  - רש"יבעצמו וזה בעצמו )

"תניא: אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר: אף טורפין יין ושמן... הוא ניהו  גמ':

כא נמי, ה -טרפו ולערבו יפה יפה(, הכא בעי ליכא. ל - רש"ייכא )להתם לא בעי  -שרי!  -דמחמיר אנפשיה, אבל לכולי עלמא 

 יינו דקתני: נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמו."ה -א יערבנו כל כך(! ל – רש"יניעביד ולא לילך )

 ישנו איסור לטרוף )לערבב בצורה חזקה וטובה( את היין אבל עירבוב קל מותר – )נג. ד"ה מהלקטין(רש"י, ר"ן  .א

רק לשפוך את כתב דהפוסקין לא חילקו וכתבו את ההיתר לערבב הצורה קלה ולכן נראה להחמיר דמותר  -ב"י   .ב
 . ההיתר ללכוך הוא רק לר"מ ולא לת"ק.330השמן ליין

יין ושמן ליתן עליה,  "לא היה לו כמון שחוק מערב שבת, לא ישחקנו אלא לועס בשיניו. אם לא עירב מאתמול וכפשו"ע
 יתן כל אחד לבדו." לא יערבם היום אלא

גם כאן ההיתר לשחוק את הכמון בשיניים הוא רק אם נזכר בזה לאחר שמל שכבר יש פה פיקו"נ  – (ס"ק כג')משנ"ב 
אך אם לפני שמל נזכר תדחה המילה ולא יכניס למצב של חילול שבת )כדהובא בב"י גבי מים חמים בסעיף ו' עיין 

 שם(
 .לדעתו אם יערבם ע"י שינוי מותר לכו"ע ואף לשאר חולים )ע"פ המ"מ(  – (ד"ה לא יערבם)באה"ל 

 

 לא היה לו תחבושת ששמים על המילה –סעיף ח' 

 משנה שם

וק היו עושין ומלבישים את ראש הגיד עד כעין כיס דח - רש"יעושין כל צרכי מילה בשבת;... ואין עושין לה חלוק לכתחילה )

 ת הגיד(, אבל כורך עליה סמרטוט. העטרה וקושרים שם, כדי שלא יחזור העור לכסות א

מותר להביא את התחבושת רק ע"י שינוי שיכרוך על אצבעו וגם שיעבירנו דרך  –טור, ר"ן ע"פ הסבר ב"י  .א
 331ם כורכו אין זה שינוי(חצרות וקרפיפות ולא דרך רה"ר )שאז גם א

ש, לשנות מדרך הוצאה "אין עושין לה חלוק אלא כורך עליה סמרטוט; ואם אין לו, כורך על אצבעו דרך מלבו וכפשו"ע
 בחול, ומביא דרך חצר אחרת אפילו לא נשתתפו יחד."

 הביא דיש מחלוקת ראשונים האם התחבושת נצרכת ובלעדיה יש סכנה .  – (ד"ה חלוק)באה"ל 
לענ"ד נראה משו"ע שפסק דאין בדבר סכנה )כיוון שכתב להביא דרך חצרות וכו' ובב"י כתב זאת בפירוש שכוונת 
הטור שאסור דרך רה"ר( אמנם נראה לפי שיטת משנ"ב ע"פ פסק הרשב"א נראה שאם לא תהיה תחבושת זה סכנה 

 ולכן יכול להביא אף דרך רה"ר.
  

                                                           
 לכו"ע ביומ"ט מותר לטרוף. 330

 ישים צ"ע מדוע לא אמרינן כאן כמו בסעיף הקודם לעשות ע"י גוי ותהיה אמירה לנכרי כמו בשאר דברים קודמים וצ"ל שכיוון שאין בדבר סכנה אם לא 331

 התירו אמירה לנכרי כאן )ועיין בנידון באה"ל(.התחבושת רק חשש שהערלה תחזור למקומה לא 
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 רחיצת התינוק לאחר מילה –סעיף ט' 

 גמרא קלד, ב

"מרחיצין את הקטן, בין לפני המילה ובין לאחר המילה... רבי אלעזר בן עזריה אומר: מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל 

 ."הלכה כרבי אלעזר בן עזריהכי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר:  ...להיות בשבת, שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים.

מותר לרחוץ את התינוק רק ביום המילה וביום השלישי ששם מוגדר  –ר"ן על הרי"ף )ה"יד(,  מ"מ על הרמב"ם .א
 כחולה שיש בו סכנה. אך יום השני לא התירו.

מדברי הגמרא שהתירה לרחוצו בשלישי משמע שכ"ש שמותר לרוחצו ביום  – )סימן נו(, תרה"ד רשב"א , רמב"ן .ב
 השני למילה.

של תינוק ע"כ דינו כדין רחצת כל גדול )ועיין בסעיף ו' לגבי אמירה  בזמן הזה אין סכנה כלל גבי רחצה –ב"י  .ג
 לנכרי על חימום המים(

חולק על הב"י וכותב דגם בזה הזמן יש סכנה אך נראה שעדיף להחם ע"י גוי כמו שכתב בסימן שכח' אות  – דרכ"מ
 ידו.טו' ע"פ הראבי"ה דכל זמן שאין איבוד זמן אם יעשה על ידי גוי עדיף לעשות על 

 כדבריו בב"י – וכפשו"ע
ה במים חמין היה מסוכן; אם לא היו רוחצים את הולד לפני המילה ולאחר המילה וביום שלישי למיל גמרא"בזמן חכמי ה

שבת, אם רצו, כדין רחיצת בלפיכך נזקקו לכתוב משפטו כשחל להיות בשבת; והאידנא לא נהגו ברחיצה כלל, ודינו לרחוץ 
ה במוצאי שבת. וכן אם היה ות אלו נוהגים לרחצו לפני המילה בחמין שהוחמו מאתמול, ולאחר המילכל אדם. הגה: ובמדינ

שבת. וכל זה מן הסתם, אבל ביום שלישי למילתו בשבת, ורואים שיש צורך לרחצו, מכינים חמין מבעוד יום ורוחצים אותו 
בת מידי דהוי אשאר חולה לרחצו ולחלל עליו ש אם רואים שיש לחוש לסכנה אם לא ירחצו אותו אחר המילה, בודאי מותר

 שיש בו סכנה." 
כותב דיש לרחוץ התינוק לפני שבת ולאחר מכן במוצ"ש , אך ברור ממנו שאם יש סכנה בשבת עצמה מרחיצין  – רמ"א

 אותו גם בשבת עצמה כדכתב בדרכ"מ.

 רחיצה בתינוק שמלו אותו ג' ימים לפני שבת
שמא יצטרכו  -טעם ה. הילקו"יין למול ביום חמישי, וכ"פ אתינוק שהחלים ומילתו אינה בזמנה,  – תשב"ץ .א

 לחלל שבת ביום השלישי שהוא שבת.
שום שאין להחמיץ מ -טעם ה .הגרשז"אפ , וכ"משנ"במצווה למול ביום חמישי, וכן משמע שנוקט  – ך, מג"אש" .ב

 את המצווה.
 

 מוהל שאינו מומחה.מילה שעושה אבי הבן ו –סעיף י' 

ה, אסור לאבי הבן למול את בנו דהווי פסיק רישא שמתכוון לתקן את בנו במיל -)הובא בטור ס' רסו'(עזר הלוייר' אל .א
 אמנם לאדם אחר מותר כיוון שזה פסיק רישא דאינו מתכוון )לא ניחא ליה( שמותר.

מצא מחלל שבת )בחיתוך בבשר( אסור לאדם שלא מל לעולם למול בשבת שחוששין שמא יקלקל ונ –מרדכי  .ב
לחלוק על ר' אלעזר הלוי דהוא הדין גם גבי אב שרוצה למול את בנו שאמנם מותר לו למול אך  תרה"דוהוסיף 

 רק אם מל כבר פעם אחד והתנסה )וכאן לא צריך ג"פ שאתחזק(

ם הוא אבי הבן. אפילו א"אדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת, אבל אם מל כבר פעם אחת מותר למול בשבת  וכפשו"ע
 הגה: ועיין עוד דיני מילה בטור יורה דעה סי' רס"ו."

 ה"ה אם רק מל ולא פרע שאסור לו לפרוע בשבת. –(ס"ק י')משנ"ב 
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 דבר שאינו מתכוון ודין כיבוד הבית –סימן שלז' 

 דבר שאינו מתכוון. –סעיף א' 

 שבת כב, ב

ושמואל אמר: הלכה כרבי שמעון בגרירה. אמר אביי: כל מילי דמר עביד כרב, לבר "רב אמר: אין הלכה כרבי שמעון בגרירה, 

מהני תלת דעביד כשמואל:... והלכה כרבי שמעון בגרירה. דתניא: רבי שמעון אומר: גורר אדם מטה כסא וספסל, ובלבד שלא 

 ."332יתכוין לעשות חריץ

 התיר גרירת ספסל אע"פ שיכול להיות שיווצרו חריצים באדמה והווי תולדה דחורש. –ר' שמעון 
 נגד ר' שמעון בגרירה. –רב פסק 
 פסק כר' שמעון ואביי אומר שהלכה כאן כאביי. –שמואל 

 שבת כט, ב

שמעון בגדולים, כרבי שמעון? אימר דאמר רבי  -"ריש כנישתא דבצרה גרר ספסלא לעילא מרבי ירמיה רבה, אמר ליה: כמאן 

דברי הכל מותר... מתיב רבה:  -בקטנים, אבל בגדולים  -דלא אפשר, בקטנים מי אמר? ופליגא דעולא, דאמר עולא: מחלוקת 
מוכרי כסות מוכרין כדרכן, ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, והצנועין מפשילין במקל 333

שרי רבי שמעון לכתחלה! תיובתא דרבי ירמיה  -כצנועין, דכי קטנים דמי, וכי לא מתכוין לאחוריהן. והא הכא, דאפשר למיעבד 

 רבה! תיובתא."

הגמרא מסתפקת האם ההיתר של ר' שמעון הוא בספסל קטן או גדול ולמסקנה הגמרא הוכיחה מזה שמותר למוכרי 
לכאורה יכולים להראות את הבגד  בגדים ללבוש בגדים של כלאיים על מנת להראות ללקוחות את הבגד ואפי' שהם

 על מקל התירו להם על עצמם מוכח שאפי' בספסל קטן שלא צריך לגוררו מותר לגוררו בשבת.

 שבת קג, ב

 "334"אביי ורבא דאמרי תרוייהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות!

  , את צהשב

 - רש"ילה מר להא דתניא: הרוצה לרבץ את ביתו ) "רבא תוספאה אשכחיה לרבינא דקא מצטער מהבלא... אמר ליה: לא סבר

במים, להרביץ את האבק שלא יעלה( בשבת מביא עריבה מלאה מים ורוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו, ונמצא 

 רש"ימעון )הבית מתרבץ מאליו. אמר ליה: לאו אדעתאי. תנא: אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת. והאידנא דסבירא לן כרבי ש

רי אפילו ש -ן מתכוין מותר, והמרבץ אינו מתכוין להדביק עפר בגומא ולהשוות הבית, אלא שלא יעלה אבק( דדבר שאי -

 לכתחלה."

 כיבוד הבית גם כן חשיב דבר שאינו מתכוון ואין הכרח שישווה גומות, ולכן מותר ע"פ פסק שו"ע.

 הגדרת דבר שאינו מתכוון.
אינו מכוון למלאכה כלל. באופן כתב דההגדרה לדבר שאינו מתכוון היא ש – פ"א ה"ז()הלכות שבת כסף משנה 

 כלומר שהמלאכה בוודאי תעשה אסור. –שהמלאכה לא בטוח תעשה התירו, אך באופן של פסיק רישא 
"דברים המותרין לעשותן בשבת, ובשעת עשייתן אפשר שתעשה בגללן מלאכה אחרת ואפשר שלא  - )פ"א ה"ה(רמב"ם 

 תעשה, אם לא נתכוין לאותה מלאכה מותר."

 ההבדל בין פסיק רישא שאינו מתכוון למלשצ"ג
ההבדל הוא שבאינו מתכוון לא מתכוון בכלל למלאכה אך מוכרח שתעשה. אך  – )הלכות שבת פ"א ה"ז(כסף משנה 

במלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוון לגוף המלאכה אך לא לתכליתה. )כלומר מתכוון לעשיית מלאכה אבל לא 
 בשביל התוצר שיצא לו ממנה(

  

                                                           
מסביר שהחופר ע"י מטה או כסא אינו חייב מדאורייתא, משום שרק על חפירה הנעשית בכלים המיועדים  י"בבעשיית חריץ היא תולדה של חורש אולם  332

 לכך חייב מדאורייתא.
שהמבריח בגדים מהמכס אסור לו ללבוש אפי' שאינו מתכוון להנות מהלבישה. יח'(  –ישנה משנה שהרמב"ם פוסק )הלכות כלאיים פרק י' הלכה טז'  333

תירץ שבשבת שחמיר להו אינשי פסקו כר' שמעון להקל אך לגבי  –הרדב"ז ולכאורה דבר זה סותר הרי דבר שאינו מתכוון מותר והלכה כר' שמעון? 

 כלאיים שקיל לאנשי פסק כר' יהודה.

  
 "שבוודאי תעשה מלאכה האחרת." –ישיה לפסיק ר המשנה ברורההגדרת  334
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 פסיקת הלכה

ר'  ו בשבת ובתנאי שלא מדובר בפסיק רישא.דבר שאינו מתכוון מותר לעשות –רי"ף, רמב"ם, תרומה, רא"ש  .א
 שמעון מתיר בין בספסל גדול בין בספסל קטן להלכה )הגמרא מסיימת בתיובתא.(

ההיתר של ר' שמעון הוא רק בדברים גדולים שאין דרך אחרת לקחתם אלא ע"י גרירה אך בדברים  –יראים  .ב
 .335קטנים אסור

סיק רישא, לכן אם מדובר בלקיחת מיטה גדולה וכבדה מאוד ההיתר של ר' שמעון הוא רק בדבר שאין פ –רוקח  .ג
  שוודאי תעשה חריצים אסור כיוון שזה פסיק רישא שזה יקרה.

"דבר שאין מתכוין, מותר, והוא שלא יהא פסיק רישיה. הלכך גורר אדם מטה, כסא וספסל,  –פסק כרמב"ם וסיעתו  שו"ע
, כיון שאינו מתכוין להשוות גומות אלא שלא 336חריץ. ומותר לרבץ הבית, ובלבד שלא יתכוין לעשות בין גדולים בין קטנים

 יעלה האבק."
פסק כדברי הרוקח, שבמיטה כבדה מאוד שוודאי יהיה ממנה חריצים אסור. ואסר זאת אפי' בקרקע  – (ס"ק א')מג"א 

 ו קרקע שאינה מרוצפת. אך בשעה"צ כתב להתיר אם כל בתי העיר מרוצפים.מרוצפת אט
 שו"ע פסק את דברי הרוקח? האם -ש 
לא פסק כדברי הרוקח כיוון שרואים שהשמיט את דברי הרוקח מפסיקת שו"ע. לכן מותר  – )ח"ד עמ' לח'(חזו"ע  –ת' 

 אפי' לגרור מיטה גדולה וכבדה ואין זה פסיק רישא.
ה גורר ברה"ר אפי' וודאי יעשה חריץ הווי פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן )כיוון שאין ז אם – )ח"ד עמ' לט'(חזו"ע 

 דרך חרישה( ולכן מותר.

 בדאורייתא מלשצ"ג
 נחלקו האחרונים האם ההיתר במלאכה שאינה צריכה לגופה הוא רק במלאכות דרבנן או אף גם בדאו'.

 נו מתכוון אולם להלכה יש שחלקו.מפשט הגמרא משמע שאפי' במלאכות דאו' הותר דבר שאי
 כתב דההיתר הוא רק בדרבנן אך בדאו' אסור או מפני מראית העין או גרה אטו שיעשה לכתחילה. – )ס"ק א'(פרמ"ג 

 גרירת עגלות ילדים
והוסיף השש"כ לת ילדים בשבת אפילו על גבי חול, ואין חוששים לעשיית חריץ, וכ"פ מותר לגרור עג –קצות השולחן 

ולכן התירו לצאת אף  העגלה אינה עושה חריץ אלא כובשת את הקרקע תחתיה.כיוון ש שמותר אף להפנותה לצדדים
 בכיסא גלגלים לחולה וכן לאישה ללכת עם עקבים.

  

                                                           
 בב"י ציין שצ"ל שדעת היריאים הייתה גירסא שונה בגמרא, כיוון שלגירסתנו א"א לומר זאת. 335

 היינו לשפוך מים כדי להוריד את האבק שקיים וההיתר הוא כיוון שאינו מתכוון להשוות גומות ואין פסיק רישא שזה יקרה. 336
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 דין כיבוד )טיטוא( הבית -סעיף ב'

 צה, בת שב

ארבעים, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: אחד זה לוקה  -חייב חטאת, הזיד ביום טוב  -"תנו רבנן:... המכבד... שגג בשבת 

 ."337ואחד זה אינו אלא משום שבות

  ד, בשבת קכ

 - רש"יטאטאים שמכבדים בהן את השולחן( של מילתא )מ - רש"י"אמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: מכבדות )

דאסור  כבד את הביתכעין שלנו, ל - רש"יותר לטלטלן בשבת, אבל של תמרה )מ -בגדים לכבד שולחן, שמלאכתו להיתר( 

 לא." -משום אשווי גומות( 

, והשוו מותר לכבד את הבית )אפי' בקרקע שאינה מרוצפת שלא חילקו בדבריהם –רי"ף, בה"ג, רמב"ן, רשב"א  .א
אין זה פסיק רישא שישווה גומות, אע"פ שיש חשש טלטול של העפר רבנן התירו כיוון ש( זאת לדין 'ריבוץ הבית'

 טלטול מין הצד ע"י ד"א משום כבוד השבת.

אסור  –קרקע שאינה מרוצפת מותר לכבד שאין חשש שישווה גומות.  –קרקע מרוצפת  –רש"י, רמב"ם, תוס'  .ב
 .338מחשש שישווה גומות

הקרקע, בין מרוצף בין לא מרוצף בגלל הכלי של הכיבוד שהוא כלי  אסור לכבד בכל סוגי –רי"ו, סמ"ג, רא"ש  .ג
אף לדעת ר' שמעון כיוון שמזיז עפר כיבוד הבית עצמו אסור , מפני שעשויות לכבד הבית שמלאכתו לאיסור

 ממקומו הווי מוקצה.

שהטעם הוא  דרכ"מכתב דע"י בגדים או מטלית מותר לכבד הבית ובב"י כתב שלא הבין טעמו. וכתב ב –האגור 
 שמדובר בדברים קלים שרק נוטלים האבק מלמעלה ואין חשש שישווה גומות.

אסור לכבד בכל סוגי הקרקע, הטעם מפני שגם בקרקע מרוצפת שייך השוואת גומות בחריצים שבין  –תרומה  .ד
הסיבה יש להתיר מ –כל העיר מרוצפת הרצפות, או מטעם שרבנן גזרו קרקע מרוצפת אטו קרקע שאינה מרוצפת. 

 השנייה שאין מה לחשוש אטו אינו מרוצף )משמע ממנו שהטעם השני עיקר(.
כתב דהלכה כרמב"ם וסיעתו, ואעפ"כ במקומות שנהגו לכבד את הבית באינו מרוצף אין מעירים להם שיש  בב"י

 להם על מי לסמוך כדעת הגאונים.
 מרוצף.  "אסור לכבד הבית, אלא אם כן הקרקע מרוצף. ויש מתירין אפילו אינו –פסק כרמב"ם וסיעתו שו"ע

בגלל דברי מר"ן בב"י צריך לומר שמעיקר הדין פוסק שמותר לכבד רק קרקע מרוצפת אך במקום שיש מנהג אחר 
 מותר שיש להם את הראשונים והגאונים האחרים לסמוך עליהם.

הבית שמא ישווה גומות והשוואת גומות הווי בניין בפסיק רישא, או האיסור בהשוואת בכיבוד  –משנ"ב ס"ק ו' 
 (.145שישכח ששבת היום ויבוא להשוות גומות בכוונה )כדברי התוס' בהערה 

מיהו, על ידי אינו יהודי מותר, וכן על , ין ואין לשנותו במרוצף וכן נוהגהגה: ויש מחמירין אפיל -פסק כתרומה וכאגור  רמ"א
 מטלית או כנף אווז הקלים ואינו משוה גומות.ידי בגד או 

 גם לדעת רמ"א אין להחמיר במרוצף כשכל בתי העיר מרוצפים, ולכן כיום מותר לכבד הבית שהכל מרוצף. – ל"ביה
 מרוצף הכוונה באבנים וכ"ש בקרשים. – (ס"ק ג')מג"א 
 שהמנהג להקל כתב שהנח להם לישראל לעשות.הביא בשם ים של שלמה שאוסר ע"י גוי, מ"מ כיוון  – '(ס"ק ד)מג"א 

אע"פ שזה פסיק רישא כיוון שבאמירה לנכרי לא  אינו מרוצףמותר לומר לגוי לכבד הבית אפי ב – (ס"ק י')משנ"ב 
 .לומר שלא מקפידים באמירה לנכרי בפסיק רישאכ -קפדינן 'כוליה האי'  

בלי טעמו של המשנ"ב אלא מטעם זה שיש מהגאונים אפשר להקל באמירה לנכרי אפי'  – )ח"ד עמ' נא'(חזו"ע 
 ם ויש לסמוך עליהם במקום של אמירה לנכרי לפחות.שמתירי

מכיוון  א"רמיש מפקפקים בהיתר של כיבוד ע"י דברים רכים, ולכן נראה שיש להקל רק בדוגמאות שנקט  – ל"ביה
שהוי שינוי גדול, אך לא בשאר מכבדות רכות. אולם סיים שבקרקע מרוצפת נראה שיש להקל בכל מכבדות רכות, 

 הואיל ויש פוסקים המתירים אפילו במכבדת רגילה.

 וש במכבדת שקיסמיה עלולים להישברשימ
 ישברו.ש להישבר, כיוון שזהו פ"ראין לכבד את הבית במכבדת העשויה קיסמים העלולים כתב ש –שלטי גיבורים 

   ואסור לכבד הבגדים על ידי מכבדות העשויים מקסמים, שלא ישתברו קסמיהם."" – רמ"אוכפ
 כתב שהוא הדין לעניין כיבוד השולחן. והמ"בשאף אין לכבד בהם בגדים,  רמ"אומוסיף 

                                                           
שמכיוון שסבירא לן האידנא כר"ש שרי אפילו לכתחילה, ואכתי נחלקו הראשונים בדין  )לעניין ריבוץ, אך ה"ה לכיבוד(זו נאמר  גמראאמנם, בהמשך  337

 כיבוד הבית, כמבואר לקמן. 
 או לפי התוס' יש תירוץ שמא ישכח שהיום שבת ואז יבוא ובכוונה ישווה את הגומות. )ועיין סימן שב סעיף ו', ושם במג"א( 338
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)כיוון שהוא מקלקל( ואעפ"כ אסור  גם אם הקיסמים של המטטא נשברים אין זה איסור דאורייתא – '(ס"ק ה)מג"א 
כיוון שפסיק רישא בדרבנן נאסר ולכן אסור לטאטא במטאטא כזה אפי' בבית מרוצף אא"כ הוא של תמרה )כנראה 

 גמיש יותר ולא נשבר(.
תמהה מדוע אסור לטאטא בדבר זה הרי מדובר בעץ תלוש ושבירתו אינה מלאכה ורק חשיב מקלקל – )ס"ק ג'( ט"ז

 .339רישא דלא ניחא ליה בדרבנן ונראה שצריך להיות מותרוהווי פסיק 
 

 הדחת וסיכת רצפת הבית –סעיף ג' 

  מ, בשבת 

לו: אין  "אמר רב יהודה אמר שמואל: מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ, ובקש להדיח קרקע. ואמר

 : אין סכין."וויי גומות(. לסוך לו קרקע, אמר לודלמא אתי לאש - רש"ימדיחין )

 תוספתא שבת טז, יד 

 ."אין סכין ואין נופחין ואין מדיחין את הקרקע ביום טוב ואין צריך לומר בשבת."

 פסק דין זה להלכה שאסור לסוך את הבית.  - )פכ"א ה"ג(הרמב"ם  .א

וכתב המ"מ על דברי הרמב"ם שהסיבה שגזרו בסיכת הבית יותר מבכיבוד היא כיוון שאין צריך לכך  –מ"מ  .ב
כ"כ כמו כיבוד. לכן גזרינן אפי' קרקע מרוצפת אטו קרקע אינה מרוצפת ואסור תמיד לעשות כן מחשש 

 שישווה גומות.

 "אין סכין את הקרקע, ולא מדיחים אותו, אפילו הוא מרוצף." – שו"עוכפ
כיוון שכאן רוצה ליפות הקרקע ויש לחשוש  דין זה נאמר גם לשיטת המתירים לכבד את הבית – (יז'–ס"ק טז' )שנ"ב מ

, וכן לדעת שו"ע שכתב בסעיף הקודם שאין לגזור מרוצף אטו אינו מרוצף בגלל 340בכוונה יותר שמא ישווה גומות
 הסיבה שאין צריך לכך כ"כ כאן.

 נשיפה בקרקע להעפת לכלוך.
כתב דה"ה לגבי נפיחה על הקרקע להעיף לכלוך שאסור ואיסור זה גם פסקו הרמב"ם. וצ"ע מדוע  – '(ס"ק ו)מג"א 

 לאסור נשיפה זאת?
הסביר שכיוון שאין צורך בנשיפה זאת כמו כיבוד הבית חכמים חששו יותר שמא ישווה גומות – '(ס"ק ד) משבצות זהב

 כי רצונו ביפוי הקרקע.
דדין נשיפה בקרקע אינו חמור מדין כיבוד הבית ולכן לאלו שהתירו בקרקע מרוצפת מותר לעשות  חלק וכתב – ביה"ל

 כן גם )שו"ע( ולדעת רמ"א לא גרע מכנף אווז שהוא דבר רך שאין חשש שישווה גומות ולכן להלכה התיר נשיפה זו.

 שטיפת רצפה כיום
כתב דבמקום שכל בתי העיר מרוצפים ויש רצפות שלמות המחוברות היטב כך שאין חשש אשווי  – )ח"ד עמ' נ'(חזו"ע 

מכל מקום לכו"ע שרי במצב שנשפכו מעט מים או שנשפך לכלוך לגרוף את  גומות יש להקל אף לגבי הדחת הרצפה.
 המים עם מגב שאין פה חשש סחיטה וכן מותרת הדחת השיש.

 לחה שאין מקפיד עליה לסוחטה ובלבד שלא ימלא אותה במים וינקה בחזקה.מותר לנקות את השולחן במטלית 
 .341ה כיוון שרגילים לשטוף עם סמרטוט יש חשש דלמא יסחטהקל בשטיפת הרצפאין ל – )ח"ב פ"ב ס"ה(מנוחת אהבה 

במקום שיש חולים כגון בתי חולים וצריך לשמור על הגיינה מותר לשטוף הרצפה )אור לציון( אך נראה  – )שם(חזו"ע 
 שיש לומר לגוי לעשות כן )הרב עובדיה(.

 

 צידוד חבית – 'סעיף ד

 , אשבת קמא

 "אמר רבא: לא ליצדד איניש כובא, דילמא אתי לאשוויי גומות." 

כלאחר יד וגם מקלקל, וכן זו מלאכה שאינה צריכה  פ שהחפירה נעשיתמדובר בחבית מלאה, ואע" – ס"ק יט' משנ"ב
 בגלל הסיבות שמסבירים הראושנים. אפ"ה אסרו חכמים לגופה,

 .שתהיה פה השוואת גומות "י הצידוד נעשית הקרקע חלקה ללא גומות, והוי פסיק רישיהע – רש"י .א

                                                           
 וצא שלמג"א אפי' פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן אסור.וי 339

 כ"כ ר' ירוחם. 340

 הרב עובדיה חלק על סברה זאת מטעם שאין לנו לגזור גזרות מעצמנו. 341
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 יבוא במתכוון להשוות גומות.כיוון שרוצה את הקרקע חלקה ששו שמא חאין זה פסיק רישיה, אלא  – תוספות .ב
 ישיה."ר"אסור לצדד חבית על הארץ, דכיון שהיא כבידה יבא להשוות גומות ודאי והוי פסיק  – שו"ע

 נשמע ששו"ע הבין שמדובר בפסיק רישא וודאי כמו רש"י.
 בזה.כתב דכל הסימן הזה דינו גם ביומ"ט ויש שנכשלים  – (ס"ק כ') משנ"ב

 צידוד חבית על גבי קרקע מרוצפת
 ותר, שלא גזרו בקרקע מרוצפת אטו אינה מרוצפת בדין זה.מ – תוספת שבת .א
את זה בשיטות הראשונים. לפי הסבר השו"ע )שפסק כרש"י( יש פה פסיק רישא  תלה – '(ס"ק ד) משבצות זהב .ב

ואם יש פסיק רישא הגיוני לגזור מרוצפת אטו אינה מרוצפת. אולם לפי שיטת תוס' שמדובר מראש בגזרה שמא 
 .ך כל כךישכח וישווה גומות אין לגזור אטו )יש פה גזרה לגזרה(. לבסוף סיים לאסור כיוון שאין אנו צריכים לכ

 

 דינים פרטיים הנוהגים בשבת. –סימן שלט 

 342דין רכיבה על בהמה –סעיף א 

 ביצה לו, ב

 אלא: גזרה שמא יחתוך זמורה." -ה תחומין דאורייתא? שמע מינ -זרה שמא יצא חוץ לתחום. ג -"לא רוכבין על גבי בהמה 

 ביצה )ה, ב( ירושלמי

רד?...  תנא ר' אחא בר פפא קומי ר' זעירה שנייא היא, שהוא מצווה על שביתת "מפני מה אמרו היה רוכב ע"ג בהמה אומרים לו 

 ו: למען ינוח שורך וחמורך כמוך."בהמה כמוה

דברי הירושלמי טעונים ביאור, שהרי קיי"ל שהחי נושא את עצמו ואם כן ברכיבתו אינה עושה הבהמה מלאכה!  – ב"י
 ה, ולכן עובר בכך על שביתת בהמתו.ויש לומר שמכל מקום הבהמה מצטערת ברכיבתו עלי

 שימוש בצדדי הבהמה

 עירובין )ק.(

"תנו רבנן: שרשי אילן שגבוהין מן הארץ שלשה טפחים. או שיש חלל תחתיהן שלשה טפחים, אף על פי שצידו אחד שוה לארץ 

 ענין באילן."תלין באילן, ואין נשהרי זה לא ישב עליהן, לפי שאין עולין באילן, ואין נ -

משמע שדין שימוש בבהמה בשבת שווה לדין שימוש בבהמה, ולכן אין להיתלות על בהמה בשבת, וכן נאמר  – יב"
 מותרין." -אסורין, צדי צדדין  - 343)שבת, קנה.( "והלכתא: צדדין גמראלהדיא ב

 
 (."ש"ה סי"ח מדין הליכת קרון "אין רוכבין על גבי בהמה. )וע"ל סי' –)כאן(  שו"ע
שדבר  דין, כגוןסור להשתמש; אבל צדי צדבין על גבי בהמה ולא נתלים עליה, ואפילו בצדה א"אין רוכ –)שה, יח(  שו"ע

 עלי חיים."בבמזיד, ירד משום צער אחד מונח על צדה והוא משתמש בו, מותר; ואם עלה עליה, אפילו 

 במדבר, דלא פלוג רבנן.ורה, כגון ש חיתוך זמחז"ל גזרו איסור זה אפילו במקום שלא שייך חש – משנ"ב

 

 נסיעה בעגלה הרתומה לבהמה
 .רמ"א"י גוי, וכ"פ אין לשבת בעגלה הרתומה לבהמה ומונהגת ע –תוספות וסמ"ג 

 .(סמ"ג(, או משום שמשתמש בבעלי חיים )תוספותשמא יחתוך זמורה ) – טעם
 גם שלא יחתוך זמורה." תמש בבהמה;"ואסור לישב על קרון שהאינו יהודי מנהיגו בשבת, משום שמש - רמ"א

רכיבה על קרון אינה שימוש בצדי צדדים המותרת, מכיוון שמשתמש על גב העגלה עצמה המחוברת לצדי  – משנ"ב
  344הבהמה ונחשב כשימוש בצדדים שאסור.

  

                                                           
 בסימן שה' סעיף יח'. ע"שווב י"בעיקר דין זה מבואר ב 342

 .תשמישו דרך זה ואין, גבו צדי על משפשפו אלא, עליו מרכיבו שאינו -לצדי הבהמה  י"רשהגדרת  343

, ומכך יוצאת חומרה, שאפילו בצדי צדדים אין להשתמש אלא אם כן השימוש נעשה בצד אותו דבר אך לא על גביו ממש, ובהמשך "אהמגטעם זה כתב  344

מקשה על כך מהא דפסק  א"רעקדבריו כתב טעם נוסף, שכיוון שהבהמה נושאת את הקרון הו"ל משתמש בבע"ח עצמו ואסור בכל אופן. ברם, 

לעיל )סימן רמח'( שמותר לשבת בספינה הרתומה לבהמה שמושכתה מהיבשה! ושמא מכיוון שהבהמה רחוקה מאוד מהספינה חשיב כצדי  א"רמ

. ונראה להיתר משום שדינו כצדי צדדים )מובא בהערות למ"ב מהדורת 'דרשו'( הגרש"זצדדים, וצ"ע. ולעניין קרון המחובר לקרון הראשון, פסק 

 שהיתר זה נאמר רק לטעם הראשון של המג"א, משום שלטעם השני מסתבר שאין להתיר כלל.
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 לשוט על פני המים –סעיף ב'

 שבת מ,ב

 קשיא 'הא דאית ליה גידודיה הא דלית לי גידודה" "אמר ר' זירא חזיתיה לרבי אבהו דשט באמבטי ולא ידענא אי עקר אי לא..לא

 ישנו חשש לשוט בשבת בבריכה ונחלקו הראשונים מדוע?

החשש הוא שמא יתיז מים ד' אמות ואם זה בנהר או ים נמצא מטלטל וחייב. ולכן גזרו גם בבריכה.   – )יח:( ריף .א
 וזה ההייתר של ר' אבהו.לבריכה אז המים לא יתוזו לבחוץ ולכן מותר שפה הפיתרון הוא אם יש 

החשש הוא שמא יעקור רגליו וישחה וגזרו שמא יעשה חבית של שייטין אבל בבריכה שיש לה שפה לא  –רש"י  .ב
 גזרו כיוון דדמי לכלי.

כתב שאין שטין על פני המים אפי' בבריכה שבחצר ואם יש לה שפה מותר ונראה שהתכוון להסביר ככוונת  –טור  .ג
 ו נעקרו המים השפה מחזרת אותם וליכא למיגזר ביה שמא יעשה חבית של שייטין''הרי"ף שכתב שם ''דאפיל

יוצאים חוץ לבריכה  "אין שטין על פני המים, אפילו בבריכה שבחצר, מפני שכשהמים נעקרים ו –פסק כרי"ף וטור שו"ע
הוי ליה ככלי וליכא למגזר  מםדמי לנהר. ואם יש לה שפה סביב, מותר, דכיון דאפילו נעקרו המים השפה מחזרת אותם למקו

 ביה שמא יעשה חבית של שייטין."
 רי"ףשהאשר אינו מגביה את שתי רגליו מקרקע הנהר מותר לרחוץ בו ואינו בכלל גזירת חז"ל, ואע"פ כ – משנ"ב

 .הרי"ףבדעת  הרמב"ן, משמע שמודה לו בדין זה, וכ"כ מרש"יפירש שונה 
 

 מחיאת כף בשבת –סעיף ג'

 ביצה לו, ב

 ''שמא יתקן כלי שיר''

 ביצה ה,א

 ''אע"פ שבטל טעם לא נתבטלה גזירה''

 ירושלמי ביצה פ"ה ה"ב

 לצטט.

 ובלהרקיד הוא מחשש שמא יתקנו כלי שיר.בסיפוק הכאת כף על ירך החשש במחיאת כף בשבת וכן 

 שאין אנו בקיאיםשבאמת באותם ימים היה חשש שמא יתקנו כלי שיר אבל האידנא   – )ביצה ל,א ד"ה דתנן(תוספות  .א
ולכן מותר למחוא כף ולהרקיד. ואע"פ שאמרינן בגמרא ביצה ה,א שאפי' בטל טעם  אין חששבתיקון כלי שיר 

לא בטל גזירה כאן לא נאמר כאן ומשווה את זה לדין של משקין המגולים ששרו האידנא שכבר אין חשש של 
 נחשים מצויים )כמו שפסק בע"ז לה.(

התירו ביום שמחת תורה למחוא כף מפני כבוד התורה ומפני שכתב כך היתר  –מהרי קולון בשם רב האי גאון  .ב
 מיוחד לשמחת תורה ולא ראה צורך לכתוב גבי שבת משמע שהגזירה קיימת גם כיום.

ינן שעשה רבי יונה. וכתב דאסור גם להקיש כתב להתיר במחיאת כף הפוכה כלומר על גב הכף כמו שחז –רמב"ם  .ג
 בגודל ובאמה כדרך שעושים למשוררים.

כתב להתיר באצבע צרידה ולמד זאת שהתירו לפרחי כהונה לעשות כן לכהן ולא אמרינן  – )סימן ס"ב(תרה"ד  .ד
 בגמ' שזה מפני דשבות במקדש מותרת.

 נכונים.דלא הבין מדוע פסק תה"ד שלא כהרמב"ם שדבריו  ב"י הסביר
 רמ"א וכ"פכתב עוד שכיום שחזינן שאנשים מטפחים וכו' אין מעירין להם שמוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידין 

 מג"א וט"זלכו"ע מותר לרקוד בשמחת תורה וכ"פ ו .: )ציטוט(פסק כרמב"ם שו"ע
יתקן כלי שיר. ואפילו להכות  "אין מטפחין להכות כף אל כף, ולא מספקין להכות כף על ירך, ולא מרקדין, גזירה שמא

נוק, או לשחק בו בזוג כדי באצבע על הקרקע, או על הלוח, או אחת כנגד אחת כדרך המשוררים, או לקשקש באגוז לתי
גה: והא דמספקין ומרקדין האידנא שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור, גזירה שמא יתקן כלי שיר; ולספק כלאחר יד, מותר. ה

ן אנו בקיאין בעשיית כלי שיר וליכא דמוטב שיהיו שוגגין וכו'. ויש אומרים דבזמן הזה הכל שרי, דאיולא מחינן בהו משום 
 וף פרק המביא כדי יין(." ס תוספותלמגזר שמא יתקן כלי שיר דמלתא דלא שכיח הוא ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל )

 הביא בשם י"א את שיטת התוס' ונראה שבסתמא מודה לשו"ע. ברמ"א
אע"ג שהתירו ביוה"כ אצבע צרידה זה כיוון שזה היה להעיר את הכהן הגדול ולא דרך שעושים  – )ס"ק ב(א מג"

 המשוררים כדרך שירה וזמרה.
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 דברים שאין עושים בשבת –' ה – סעיף ד

 משנה וגמרא ביצה לו ,ב 
 ציטוט

 פעמים שכנראה מותר. במשנה רואים הרבה דברים שאין עושים בשבת ובגמרא מסייג את דברי המשנה שישנם

 גזרה שמא יכתוב. –לא דנין ולא מקדשין, ולא חולצין ולא מיבמין 

דברי הגמרא משני את דברי המשנה ומובן שכאשר יש מצווה כגון 'אין  – ד"ה והא( )תוסרבינו תם  )כ. ד"ה מתני'(ר"ן  .א
בשבת וכן בכל דברים אלו מקדישין' כאשר מדובר באדם שאין לו ילדים ויש לו מצוות פר"ו אז מותר לקדש 

שעדיף כלל לא  הסתייגות לגבי קידושין בשבת והר"ן הוא רק כאשר אין מצווה בדבר. והביא ר"ת יםהאיסור
 ישנה בעיה לכנוס בשבת ויום טוב. לעשות כן ש

 ועוד כתב הר"ן דאפי' קידשה מבעוד יום אסור  לכונסה לחופה בשבת דהווי קניין שקונה אותה לירושה.

מסבירים שבהו"א שאלה הגמרא והא מצווה קעביד?  – )סי' ב(רא"ש  )כ.(, רי"ף )ד"ה הא מצווה, ולא מקדישין(רש"י  .ב
והתירוץ מסביר שזאת מצווה מועטת או שאין מצווה אבל בכל מקרה אפי' יש מצווה ברור  לא מקדשין, דנין 

 . וכ"כ הרמב"ם. אך אם עבר ועשה מה שעשה עשוי וכו' בשבת

לומדים דכ"ש שאין מגרשין בשבת שבגט צריך  מכאן יכתוב' 'שמאהחשש בכל אלו האיסורים הוא  – )ד"ה לא(ר"ן  .ג
לכתוב ודווקא ביום עצמו חוץ מגט של שכיב מרע שאז יש חשש שתיטרף עליו דעתו ולא יוכל לגרשה וכ"כ כתוס' 

)דתקיף  כן הוא גט שכיב מרע"ואין מגרשין אלא אם  לגבי גט שכיב מרע שו"עוכ"פ  ביצה יז, א )ד"ה מאי טעמא(.
 ליה עלמא(; וכולם, אם נעשו שוגגין, או מזידין, או מוטעין, מה שעשו עשוי."

מקדישים, ולא  "ולא חולצין, ולא מיבמין, ואין כונסין, ולא.ר"ןכולגבי גט  וסיעתוכרש"י דושין קי פסק לגבי דין שו"ע
 ואין פודין הבן."מעריכין, ולא מחרימין, ולא מפרישין תרומות ומעשרות. 

 ונראה דאפי' התיר יותר ממנו אפי' לכנוס אישה וכל זאת מתי שיש מקום צער וביוש. –פסק כר"ת ורמ"א 
 חיי אדם

 ה רק בצירוף שלושת התנאים הבאים:יש להתיר כניסה לחופ
 א. לא קיים מצוות פריה ורביה.

 הסעודה.ב. ייגרם הפסד ממוני גדול מדחיית 
 והכלה אם לא יכנוס אז.ביוש לחתן ג. ייגרם 

 345, ובבין השמשות בוודאי אין להחמיר לצורך מצווה לכו"ע.רמ"אכואמנם, משמע שהמשנה ברורה מקל 

 משום מקח וממכר. –לא מקדישין ולא מעריכין 
 כתבו דכל אלו אם עשאן בשוגג או אפי' מזיד או בטעות מה שעשה נחשב –)פכ"ג הט"ו( , רמב"ם סי' ב'()רא"ש  )כ:(ברי" 

 עשוי ותקף, ולומדים זאת מגמרא בירושלמי.
 שו"ע פ"וכאין פודין את הבן בשבת  – )תשובה סימן קנו'(ריב"ש 

 כליאת עבריין בשבת
 אין לכלוא עבריין בשבת, -ן שרירא גאורב 

 בי"ד, וכן בדבר שאינו שאין להעניש כלל בשבת. וכן אין לסדר טענותיו בפניהם. ברם, מותר לקבול בפני, רמ"אוכ"פ 
 צ"ש מותר לקבל עדות ולכלוא בשבת.תיקון במו בר

 

 ' קידוש אלמנה בשבתהסעיף 

ם אסור לכונסה לחופה בשבת שקונה אותה ליורשה ואפי' כשאין ביאה אפי' אם קידש אותה מבעוד יו – )כ.(ר"ן  .א
 .נאסר ששנינו שאין מיבמין אפי' אין שם ביאה

דבאלמנה אסור לקדשה ולכונסה בשבת דהקניין באלמנה הוא דווקא ע"י ביאה לכן כתב  –)סי' תרחצ( מרדכי  .ב
 .שו"ע פ"וכייחדם מבעוד יום לאחר ברכת חתנים צריכים ל

 הדין כאשר הייתה חופה מבעוד יום באלמנה

 יין.יש לבוא על האלמנה ביאה ראשונה מבעוד יום, בשבת אין לבוא עליה משום קנ – )שלעיל(ור"ן רבינו מאיר .א

 אןכבאהע"ז וכן הדין  וכ"פ שו"עסגי בייחוד הראוי לביאה ואין צריך לבוא עליה להדיא,  –כלבו  .ב

                                                           
אמנם, לכתחילה לא יערוך את החופה בביה"ש, משום שהנרות בהם מלווים את החתן והכלה מוקצה, וכן משום שדבר זה גורם לנשים  345

 ש ובידי השושבינים נרות, יתנו אותם לגוי, ואע"פ שקיי"ל שמותר לטלטלאם הגיע ביה" –להתעכבבהדלקת נרות ועלולות לחלל שבת. ומוסיף 

 דבר מוקצה שהגיע אליו בהיתר, היכא שיש תקנה אחרת אין להקל.
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ייחוד הראוי לביאה קונה באלמנה, ולכן דווקא אם היתה טהורה מבעו"י מהני ייחוד, וכן צריך שיהיה  – משנ"ב
 ייחוד גמור ולא תהיה אפשרות לאחרים להיכנס.

 להשיט חפץ על פני המים –סעיף ו' 

  ב ,ביצה ה ירושלמי

"ולא שטין על פני המים: רבי יעקב בר זבדי בשם רבי אבהו: זאת אומרת, שאסור להשיט דבר ולהוליכו מאצלו; ודכוותה אסור 

 לאדם להשיט דבר ולהביאו אצלו."

 לפי זה אין לסלק קיסמים דקים שעל פני המים.  –הגהות אשרי 
מים אסור להפצילן הלהשיט במים דבר להוליכו מאצלו או להביאו אצלו; ולכן קסמים שעל פני  "אסור לאדם וכפשו"ע

 לכאן ולכאן כדי לנקות המים שיהיו יפים."
 איסור זה רק בנהר אך בבריכה שיש לה שפה אין איסור בזה. –מג"א 

 כניסה לספינה בשבת )סעיף רמח( –סעיף ז' 

 הערמה בכניסה לספינה בשבת

 בשבת קלט , 

 יסא וסייר פירי, ואמר: אנא למינם"אמרו ליה רבנן לרב אשי: חזי מר האי צורבא מרבנן... אזיל ונאים במברא, ועבר להך ג

 מרבנן לא אתי למיעבד לכתחילה." אהערמה בדרבנן היא, וצורב -להו: הערמה קאמרת?  אמר -קמיכוינא. 

 הערמה כזאת מותרת רק במילי דרבנן ורק לצורבא מרבנן שידוע שיזהר בהלכות. –רש"י  .א

 יש הערמה בדרבנן שמותרת לצורבא מרבנן אך יש הערמה שאסורה לכו"ע כולל צורבא מרבנן –רא"ש  .ב

הסיק מכיוון שהרמב"ם לא כתב דין זה בהלכותיו כיוון שכיום לא מצוי צורבא  –מגיד משנה בדעת הרמב"ם  .ג
 תמיד אסורה הערמה.מרבנן ולכן 

 שלא הזכיר דין הערמה וכ"כ המג"א)ס"ק י"ג( כמ"מ וכפשו"ע

 346עצמה כניסה לספינה בשבת

 שבת יט, ב

 "תנו רבנן: אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת."

 ללכת בספינה בשבת כיוון שהספינה זזה מעצמה והוא לא עושה כאן כלום בכניסתו אליה.מותר  –רשב"ם  .א

 טעמים.  2סותר את דברי הרשב"ם ופוסק לאסור מ –רא"ש בשם ריצב"א  .ב

 גזירה שמא יעשה חבית של שייטין )כדי כל שחיה כמו שראינו בסעיף א'( .1

 גזירה שמא ינהיג הספינה ויעשה מלאכה. .2

 התיר )ועשה כן בעיר ונציה( שהגוים מנהיגים לעצמם את הספינה ולא בשביל הישראל – באגור()הובא ר' ישעיה .ג

  אם הספינה קשורה לנמל מותר וכתב בב"י שכדאי הוא הכלבו לסמוך עליו כאן במידי דרבנן להקל.  –כלבו, אגור  .ד

 ל הקרקע בלי חבל.מותר רק כאשר הספינה עוגנת פיזית ממש ע –רב משה גאון בשם תשובת גאונים בב"י  .ה

 ותר ליכנס בה"מ"ואם קשורה כמנהג הספינות העומדות בנמל אע"פ שהיא שטה על פני המים  פסק ככלבו והאגור שו"עו

  

                                                           
 לגבי דין שיט בספינה ממש דנו הראשונים בסימן רמ"ח שם פסק שו"ע שאם נכנס ג' ימים לפני שבת מותר לשוט בה גם בשבת. 346
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 סימן שמ' עוד דינים מהלכות שבת

 )גוזז( נטילת צפרנים –סעיף א' 

  , בשבת צד משנה

 ייב, וחכמים אוסרין משום שבות". זקנו... רבי אליעזר מח"הנוטל צפרניו זו בזו, או בשיניו, וכן שערו, וכן שפמו, וכן 

 שם גמרא

 ברי הכל פטור."ד -"אמר רבי אלעזר: מחלוקת ביד, אבל בכלי חייב... ואמר רבי אלעזר: מחלוקת לעצמו, אבל לחבירו 

 מדאורייתא.פסק כר' אליעזר לאסור נטילת הצפרנים  –ר"ן , ר"ח  .א

 .שבותמים שאסור משום כפסק כח –רמב"ם  .ב

 חייב על שתי שערות;וסור ליטול שערו או צפרניו, בין ביד בין בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, "א-פסק כרמב"ם  שו"ע

 אסור ליטול צפרניו בכלי, וכן אסור ליטול לעצמו המח' היא רק בלאחרים/נטילה ביד. –לכו"ע 

 גזיזת ציפורניים ושערות בכלי
 "(חייב)בה"ל ד"ה "ו האם האיסור דאורייתא או דרבנן?

 אצ"ל, שלא צריך את הדבר הנגזז, ובמשאצ"ל פוסקים כר"ש שפוטר.דרבנן, משום שזו מש -תוס' .א

 ייב.דאורייתא, משום שבמשאצ"ל פוסקים כר' יהודה שמח -רמב"ם .ב
 אורייתא, ובלבד שצריך את גוף השיער או הציפורניים.ד - רא"ש, טור .ג
זו מלאכה הצריכה לגופה, דאורייתא, ש -()להבנת הבה"ל(וש"ע , טרא"ש, ר"ח, רמב"ן, סמ"ג) ר"ן, ריב"ש .ד

 שמלאכת גזיזה היא גם כשצריך את העור בלא שערות וציפורניים

 חצי שיעור
 שערות מה יהא בתולש שערה אחת? 2שיעור המלאכה בתלישת שערות הוא 

 דרבנן. - )להבנת המג"א( "םרמב .א
 .ב"משנוכ"פ דאורייתא.  -רא"ש וטור, ל("הבה)להבנת  הגה"א, או"ז, מאירי, רי"ו, רמב"ם, "ירש .ב

 נטילת שערה לבנה מתוך הראש

נטילת שערה לבנה משחורה אסור אפי' בחול כך כותב בטור )סעי' א'( הסיבה היא ע"פ הסבר הב"י שדבר זה אסור 
 משום לא ילבש גבר שמלת אישה )ונכתב גם בסימן קפב'( 

א ילבש גבר שמלת אשה לבאחת, חייב, ודבר זה אפילו בחול אסור משום  ומלקט לבנות מתוך שחורות, אפילו" שו"עוכ"פ 
 כב, ה( הגה: ועיין לעיל סוף סימן ש"ג דין סריקה וחפיפה." )דברים

  גם שערות שחורות מלבנות אסור. – )ס"ק ד'( ב"משנ
 גם בשערה אחת איכא איסורא כמו בכל איסור שאדם עושה בו חצי שיעור. – (ס"ק ב)מג"א 

 

 בדעת השו"ע לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה.וישוב סתירה 

התוס' הביא שחיוב נטילת שער נאמר רק לפי דעת ר' יהודה שאוסר משום 'מלאכה שאינה  –)צד' ע"ב( תוס'  .א
 צריכה לגופה'

 פסק גבי צידה שלא לצורך שאסורה וכן בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה.א"כ קשה על השו"ע, שהרי בסימן שטז' 
 א"כ איך פסק כאן נגד מה שכתב שם?

מתרץ שמלאכת גוזז שנאסרה במשכן הייתה לא מצד גזיזת שערות בשביל לזורקם אלא שיש בדבר ייפוי  –ריב"ש 
וזה מה שמחדש כאן שו"ע שבגוזז ולכן כל שערה שרוצה להוריד בשביל ייפוי אפי' שחורה תחשב מצד מלאכת גוזז 

 יא ייפוי האדם.כן נחשב מלאכה הצריכה לגופה, שה

 )יו"ד סימן קצח ס"ק כא'( ניטלת ציפרנים לפני טבילה בשבת.

ובנוסף היא מסייעת  שאפשר ע"י ניכור ולמה נתיר אמירה לנכרי, לא תאמר לגויה ליטול לה אותם כיוון –ט"ז  .א
 על ידי הגשת הידיים אלא תנקה אותם היטב. לגויה

וכיוון שגזיזת צפרנים זאת  כיוון אין כאן מסייע ממש חולך וסובר שאמירה לנכרי במצב כזה מותרת – ש"ך .ב
 מצווה לא גזרו שבות במקום מצווה.

זה ש י שבות דשבות ויש לצרף גםהוו שיטתו צריך לעשות זאת ע"י גויה אבל לא בכלי אלא ביד ואזל - מג"א .ג
 .)לשיטת הטוא שפטור במלאכה שאינה צריכה לגופה( מלאכה שאינה צריכה לגופה
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 חיתוך יבלת –סעיף ב' 

 עירובין )קג.(

 אן וכאן אסור."כ -"חותכין יבלת במקדש, אבל לא במדינה, ואם בכלי 

 .347כותב שמותר לחתוך יבלת בין ביד ובין בכלי –רמב"ם  .א

 תמהה על דברי הרמב"ם שהרי מהסוגיה יוצא שחיתוך בכלי אסור ממש כמו צפרוניו וחייב. –מ"מ  .ב

 בין ביד בין בכלי, בין לו בין לאחר." סור לחתוך יבלת מגופו,''א שו"עוכ"פ 
אפילו ביבלת יבשה העומדת להתפרך מאליה אסור מדרבנן, ומדאורייתא אסור רק ביבלת לחה  – )ס"ק ו'( משנ"ב

 348כשנוטלה בכלי. והוא הדין לעניין שאר קילופים בעור שאסור להסירם בשבת, כדלעיל בסימן שכח', לא'.

 מלאכת מוחק -סעיף ג' 

 שבת עה, ב

חייב. אמר  -ות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים פטור, מחק א -"תנו רבנן: כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים 

 רבי מנחם ברבי יוסי: וזה חומר במוחק מבכותב."

קרשים שעל כל קרש הייתה  2אותיות כיוון שהמלאכה במשכן הייתה חיבור של  2ענינה של מלאכת כותב היא כתיבת 
התחילה במשכן מטעות על קרש בעל אות אחת  ל היו יודעים לאיזה זוג שייך הקרש. אמנם מלאכת מוחקאות וכ

ולכן נאסרה כאן מלאכת מוחק אפי' באות  אותיות 2א יצירת מקום לכתיבת הושאותו מחקו ובנוסף יש איסור ש
 אותיות. 2אחת כיוון שיש מקום לכתיבת 

חייב אפי' על מחיקת אות אחת אך אין זה ראוי כיוון שרק על מדין זה לומד הרא"ש שבאמת היה ל –רא"ש  .א
אותיות מחויבים ולא ראוי שמלאכת המחיקה תהיה יותר חמורה ושונה ולכן כתב לשגם במחיקה צריך  2כתיבת 

 אותיות. 2

לכאורה משמע שהמחיקה היא על ידי דיו וגם כך  –בדברי הטור נכתב כך 'המטשטש בדיו שעל הקלף'  –טור  .ב
אמנם דבר זה מעט קשה כיוון שבמשכן מחקו אות לגמרי ואף אחד לא מחק על ידי הדיו עצמו א"כ מסברה  אסור.

 היה להתיר.

נפלה דיו על גבי ספר ומחקה; שעווה על גבי פנקס ומחקו, אם יש במקומה כדי "תוספתא ומביא  הרא"ש לבסוף חוזר בו

 חייב." –לכתוב שתי אותות 

אותיות לילדים לאוכלם בשבת אע"פ שנחשב מוחק שאין בי"ד צריך להפריש ילדים מותר לתת עוגה עם  –מרדכי  .ג
 אפי' מנבלות.

 ותיות חייב."אוחק דיו שעל הקלף או שעווה שעל הפנקס, אם יש במקומו כדי לכתוב שתי "המ –פסק כטור  שו"ע
 מרדכי(.")שכתב עליה כמין אותיות, אף על פי שאינו מכוין רק לאכילה, דהוי מוחק.  ות"אסור לשבר עוג – פסק כמרדכי מ"אר

מותר לאכול את העוגה ומדייק זאת שמה שנכתב במרדכי בשם המהר"ם זה רק גבי עוגות שהיו מיוחדות  –דגמ"ר 
ל ועושה כלאחר יד למחיקה ומקלק לאותיות וכסגולה לחכמה אבל בעוגות רגילות שלנו אין בעיה שאין מתכוון בכלל

 המשנ"ב.ובוודאי שאם אוכל את האותיות עצמם יותר קל אפי' וכ"פ ,

 כותב –סעיף ד' 
 , ולא לשרטט באפר אותיות. אמנם בכתיבה באוויר שרי.כתב דאין לכתוב במשקין שע"ג השולחן –תרה"ד ואו"ז 

 וויר כמין אותיות''מותר לרשום בא יש להיזהר שלא לכתוב באצבעו במשקין על השולחן או באפר. הגה: אבל'' שו"ע
מא. ואם כתב במשקין ובאפר פטור כיוון שזה לאו דבר קיימא ובכתיבה דאורייתא צריך שיהיה בר קיי – (ס"ק ז')מג"א 

 לכן האיסור פה הוא רק מדרבנן.
וגם ה"ה לכותב ע"ג עלי ירקות שבשביל להתחייב בכתיבה מדאו' צריך גם לכתוב בדבר המתקיים  – (ס"ק יט')משנ"ב 

 ובירקות אין הכתב יכול להתקיים. וכן אסור לכתוב ע"ג אדים שעל החלון מדרבנן. ע"ג דבר שהכתב יתקיים עליו
 במשנ"ב המשיך כבר וכתב את כל כללי כותב ומוחק ונכתבם כאן בקצרה.

 וחק )ע"פ משנ"ב(כללי כותב ומ

 צריך שיהיה נכתב עם חומר המתקיים )כגון דיו( ועל דבר המתקיים )כגון נייר ועור(. .א

 הכותב על בשרו חייב אע"פ שהעור לאחר זמן ממחק את הכתב לבד שזוהי כתבה על עור. .ב

                                                           
כלל מדברת על חיתוך של יבלת אצל בהמה שהוא מום אצלה ואז להכשיר את הבהמה על ידי כך ואולי י"ל שהרמב"ם למד מעיון בסוגיה גמרא זו ב 347

 גמרא זאת על חיתוך 'יבלת בכהן' על מנת להכשירו לעבוד ואולי כך תתיישב שיטתו.

 גם כאן האיסור הוא מטעם גוזז )עיין באה"ל( 348



 

250 

 

 המשרט על בשרו פטור שאין דרך כתיבה בכך. .ג

 קורע אור כתבנית כתב חייב. .ד
פטור, מכיוון שלא הועיל כלל. והני מילי שהעביר דיו על גבי דיו או סיקרא על גבי . הכותב כתב על גבי כתב  .ה

 יקרא ע"ג דיו הוי מקלקל ופטור.סיקרא, אך דיו ע"ג סיקרא חייב משום מוחק ומשום כותב, וס
הכותב אות אחת פטור אבל אסור, אפילו היתה גדולה כשתיים, ואפילו אם אות זו היתה סמוכה לאחרת. ברם,   .ו

 פר מכד' ספרים, ה"ה בכל ספר[.לאו דווקא ס – ביה"לאם ע"י כך השלים ספר חייב, משום שהועילו מעשיו. ]
 פטור. –ן, כגון מ' במקום ארבעים כתב אות אחת ועשה עליה סימ .ז
 חייב. –ייני"ן והוא צריך זאת אחת ועשאה שתיים, כגון שחילק גג החית לשני ז המגיה אות .ח
 פטור, שהרי לא התכוון לזאת. – התכוון לכתוב חית ויצא לו שני זייני"ן .ט
 לו כתב תת והיה דעתו לכתוב יותר,החיוב בשתי אותיות הוא אפילו אם לא יצר ע"י כך מילה, כגון אג, ואפי  .י

 שבכה"ג פטור[. הרמב"םדעת  – ביה"ליב. ]אפ"ה חי –כגון 'תתנו' 
 חייב. –א הזיונין של האותיות הכותב אפילו לל .יא
 מדאורייתא אין לכתוב בכל לשון.  .יב
חייב, מפני שמחוסר רק מעשה  –כתב אות אחת בשפת פנקס זה ואות אחת בשפת פנקס אחר המרוחק מזה   .יג

בקורה  ת, אם כתב אות אחת בקרקע והשנייהזא לעומת זה לזה וע"י כך נהגים זה עם זה. קירוב של שפות הדפים
יש להסתפק אם כתב אות אחת מעל אות אחרת האם  – ביה"ל ם זו.פטור, משום שאינו נהגות זו ע –העליונה 

 מקרי נהגות זו עם זו וחייב[.
 פטור. –ו, וכן ברגלו ומרפקו הכותב בשמאלו או לאחר יד .יד
 שולט בשתי ידיו חייב בכל יד.ההוא הדין לגבי איטר הכותב בימינו שפטור. אך  .טו
פטור. ]אמנם, אם  –חייב שהוא העיקר, גדול כותב וקטן אוחז  –קטן האוחז קולמוס והגדול אוחז בידו וכותב   .טז

 הוא חייב[. –ון לסייע בכתיבה האוחז בקולמוס התכו
 מקום הכתב אלא על הכתב עצמו. חייב, משום שאין החיוב על –הכותב על העור כדי לקלקלו   .יז
 פטור. –מוחק כדי לקלקל ה  .יח
יש להסתפק האם  – ביה"לחייב, משום שזו תולדה של כותב, וכן לעניין מוחק. ] –הכותב שאר רשמים או צורות   .יט

 ת, או אפילו בצורה אחת חייב[.החיוב נאמר דווקא בשתי צורו
 אין להסירן ממנה, משום מוחק. אין לחבר אותיות של כסף לפרוכת, משום כותב, וכן .כ

 יבחי –המוחק כתב, אם יש במקומו כדי לכתוב שתי אותיות, אפילו מחק רק אות אחת והיא גדולה כשתיים   .כא
 חייב. –ותיקן ע"י כך את הספר המוחק אות אחת   .כב
 אך בפיו, ברגלו ומרפקו פטור. בכל המלאכות, למעט כותב, חייב אפילו אם עשאן בשמאלו, – חיי אדם  .כג
הדין  לחתוך במדויק. וכןחייב, והוא הדין לעניין משרטט כדי  –שתי אותיות  המשרטט נייר או קלף כדי לכתוב  .כד

 מן את מקום החיתוך בעץ שחייב.לעניין נגר המס
איסור דרבנן מותר לעשותו ע"י גוי במקום  –הנפק"מ בכל הנ"ל  רטט חייב אע"פ שעושה כן ללא צבע.המש  .כה

 ן סימן שז'.ימצווה, לעי

 רישום בציפורן –סעיף ה' 

 קג, אשבת 

חייב. אמר רבי  -"הכותב שתי אותיות, בין בימינו בין בשמאלו, בין משם אחד בין משתי שמות, בין משתי סמניות, בכל לשון 

 "יוסי: לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם

זה "מותר לרשום בצפורן על הספר, כמו שרושמין לסימן, שאין  אותיות בלבד. 2כתנא קמא שחייב בכתיבת  וכפשו"ע
 דבר המתקיים."

תמהה על הוראתו של השו"ע שהרי יש לאסור זאת מדרבנן מטעם זה שאסר ר' יוסי אפי' ברישום ע"י  – (ס"ק ג')ב"ח 
 שריטה של אותיות. )לכן אסר אפי' בקלף שהכתב אינו מתקיים וודאי(

 כתב שהשו"ע התיר סתם כיתוב בעלמא אבל כמין אותיות אסור. – (ס"ק ט')מג"א 
 אסור רק בנייר שעליו באמת הכתב מתקיים אבל בקלף קשה מותר שהכתב אינו מתקיים. –רש"ל 
 כתב שיירא שמיים יחמיר שכן היו שחשו לשיטת ר' יוסי. – באה"ל
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 מתיחת חוט תפירה –סעיף ו' 

 שבת עה, א

 ייב חטאת."ח -אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: המותח חוט של תפירה בשבת "

חלקי בגד שנתרפו קצת וע"י מתחיחת החוט שנשאר בחוץ הוא מצמיד אותם חזק  2היא שיש המציאות  –רש"י  .א
 אחד לשני, וזה חלק ממלאכת תופר ואסור.

מציאות כמו שהביא רש"י מותר כיוון שדבר זה אינו עומק ומחזיק לזמן ארוך אז אין זה חשיב  –הגהות מרדכי  .ב
 תפירה, אמנם אם יקשור את החוט בסופו הוי תפירה.

אסור כאשר הוא מתכוון למתוח את החוט על מנת להמשיך לתפור את הבגד כיוון שזה  –רמב"ם ע"פ הסבר ב"י  .ג
 חלק ממלאכת תפירה.

"חוט של תפירה שנפתח, אסור למתחו,  פסק כרש"י או כרמב"ם שיש איסור במתיחה וז"ל : שו"עלכאורה בפשט 
 קשירה.תיחה עצמה ואפי' בלי בממשמע שיש איסור  משום תופר."

רק כאשר קשר את החוט בקשר של  כהגהות מרדכישכוונתו  'חייב'דייק מזה שכתב השו"ע 'אסור' ולא  –משנ"ב 
 ואז מתח ששם חייב אפי' בלי לקשור. כאשר חוט התפירה יצא שלוש תפירות )כרמב"ם( קיימא, או

 הידוק בגד ע"י חוט –סעיף ז' 

חוט של תפירה שנמצא בחורים מסוימים שהותקנו בבגד על מנת שיהיה  –רבינו פרץ, הגהות מרדכי )קפ, ב(  .א
ורוצה בו  שאינו בר קיימאאפשר להדקו ולרפותו ע"פ הצורך אין בזה איסור תופר ומותר להשתמש בהם בשבת 

   רק לזמן קצר.

ב הוא אם נמלך בדעתו להשאיר את החוט באופן קבוע בצורה של הידוק נאסר ששו -היראים)סי' רעד , קלז:( .ב
נשאר קקיימא ונאסר מצד תופר. )בשונה מבגד שבצוואר שלו יש חוט כזה שחייב להרפות את החוט בהוצאה כדי 

  (349שהצוואר יצא

 התיר אף להשאיר את המחט בחוט שמותחים ומרפים איתו כיוון שהמחט בטלה לבגד –שיבולי הלקט )סי' קח(  .ג
 .ואין חשש מוקצה

לא אאסור למתחו  הבגדים סביב זרועותיהם על ידי החוט שמותחין אותו ומתהדק,"אותם שמהדקים  ר' פרץפסק כ שו"ע
 אם כן יהיו הנקבים רחבים קצת ומתוקנים בתפירה בעיגול."

וכן שיהיה אסור אם ואין חשש טלטול פסק כשיטת היראים וכשיבולי הלקט שמותר להשיאר את המחט  – משנ"ב
 נמלך בדעתו להשאיר את המתיחה באופן קבוע.

 החזרת מוכין לבגד -סעיף ח' 

 שבת מח, א

ן בשבת, מחזירין אות -תניא... אין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. נשרו "

 ואין צריך לומר ביום טוב."

אך מותר להחזירם אם ישנו איסור להכניס פעם ראשונה לתוך כרית או בגד מוכין )חתיכות הרכות שממלאות אותה( 
 כבר נשרו.

 ע"י כך. שמתקן כליאסור לשימם פעם ראשונה כיוון  –רש"י )ד"ה בחדתי(  .א

 אסור גזירה שמא לאחר שיכניס המוכין יבוא לתפור הבגד/הכרית. –רמב"ם  .ב

 "מוכין שנפלו מן הכסת, מותר להחזירם אבל אסור ליתנם בתחלה בכסת." –פסק כרש"י  שו"ע
 היינו כל דבר רך, וכן נוצות וצמר גפן. –מוכין  – (ס"ק לא')משנ"ב 
ההיתר להחזיר מוכין מכרית לאחר שנפלו ממנה כיוון שהיו שם מבעוד יום ואין זה נקרא מתקן  – (ס"ק לב')משנ"ב 

 מנא.
  

                                                           
 דומה לקפוצ'ון בימנו. 349



 

252 

 

 קיבוץ מלח –סעיף ט' 

 שבת עג , ב

ייב משום מעמר. אביי אמר: אין עימור ח -שרפות מים( שצבר מלח ממ - רש"י"אמר רבא: האי מאן דכניף מילחא ממלחתא )

 אלא בגידולי קרקע."

הלכה כאביי שאסור לקבץ רק דברים שהם גידולי קרקע משום מעמר, אמנם  – )פ"ח ה"ה(, רמב"ם )ס'י ב'(רא"ש  .א
 .את כמו רבאאך לא חייב קרבן חטמדרבנן שגם אביי אסר במלח משום משום מעמר  ב"יכתב 

 דולו.""אסור לקבץ מלח ממשרפות המלח, שדומה למעמר, וכן אסור לקבץ כל דבר ממקום גי -ע שו"וכפ
האיסור הוא רק במשרפות המלח עצמם שזה מקום 'גידול' המלח ואז זה דומיא דגידולי קרקע  – (ס"ק לה)משנ"ב 

 שנאסרו אבל אם נתפזר המלח במקום אחר מותר לקבץ.
לגבי פירות יש איסור דאו' לעמר אותם בשדה. ומקשה מדוע א"כ השתמש שו"ע בלשון 'אסור'  – (ס"ק לז')משנ"ב 

  350ותירץ שמה שכתב פה זה על פירות שזזו כבר ממקום גידולם וזה איסור דרבנן בלבד. –שמשמעו אסור מדרבנן 

 שיעור מלאכת מעמר.
 ביצה.כדי לבשל  לאכילה כגרוגרת; לבהמה כמלוא פי הגדי; להסקה – רמב"ם

 עשיית דבלה. -סעיף י' 

כניס החבל בהם עד שנתקבצו גוף "המקבץ דבילה ועשה ממנה עיגול, או שנקב תאנים וה -רמב"ם )פ"ח ה"ו(  .א
 אחד, הרי זה תולדת מעמר וחייב, וכן כל כיוצא בזה."

 והעתיק לשון הרמב"ם. ע שו"וכפ
 שנפלו התאנים. אבל אם קבצם בביתו מותר.חיוב בקיבוץ הדבלה זה רק אם עשה זאת ממקום – (ס"ק טז')מג"א 
 היה ראוי לחייבו משום בונה, אך לבסוף מסיים שאיסור בונה הוא רק כאשר מתכוון ליפות ולהשוות. – (ס"ק יז')מג"א 

 אסור לעשות דבלה גם בביתו שכן דרך הדבלה להעשות בבית. – (ס"ק לח')משנ"ב 

 מחבץ –סעיף יא' 

 תוספתא שבת פרק יג'

מים לתוך קמח קלי ובלבד שלא יגבל נותנים שומשמים ואגוזים לדבש ובלבד שלא יגבל מפרפרין גלוסקין לחולה ובלבד נותנין "

 "שלא יגבל אבל מחבץ הוא מעשה קדירה ואוכל

ף יז' " ועיין בסימן שיט' סעיין ואגוזים לדבש, לא יחבצם בידו."אף על פי שנותנים שומשמ - )פכ"א הי"ז(רמב"ם  .א
 שחובץ אסור משום תולדה דבורר. שם פסק שו"ע

 והעתיק לשון הרמב"ם. ע שו"וכפ
 כתב דמשמע מהתוספתא שהאיסור הוא משום 'מגבל' והיינו תולדה דלש. – (סימן שיט ס"ק יט')מג"א 

 נתינת זרע פשתן ושומשום במים –סעיף יב' 

 זבחים צד, ב

א זרע פשתן מאי טעמא? וכי תימא סודר עביד כיבוס, אל חייב. בשלמא -, זרק פשתן למים חייב -אמר רבא: זרק סודר למים "

ים נפקא זרע פשתן במ - רש"יהנך אית להו רירי )ומח במים והויא לה זריעה(, אי הכי, חיטי ושערי נמי! צ - רש"ימשום דמקדח )

חים נמי עורות שאינן י משום דמדבקי ברירייהו מחייבין להו בשלא - רש"יאי הכי, שלחים נמי! ) רירא מיניה ומדבקי אהדדי(.

ן כי מדבקת ברירא דנפקי מינייהו הוי תולדות גבי זרע פשת - רש"יהתם קעביד לישה )עבודין ונתנן במים רירא קנפקא מינייהו( 

 לישה אבל שלחים לא שייכא בדיבוקא דידהו ענין לישה(."

רבים ונתלים זה לש מפני שמתעהנותן זרע פשתן או שומשמין וכיוצא בהם במים, חייב משום "ע שו"וכפ  –רמב"ם  .א
 בזה."

לחייב אפילו לשיטת רבי יוסי בר יהודה בנתינת המים לבד, כיוון שהזרע פשתן נדבק  גמראכוונת ה -)נח, ט( חזו"א 
 היטב אף ללא גיבול, ומשום הכי אסור אף בבלילה רכה אפילו ע"י שינויים.

 שבירת חרס וקריעת נייר –סעיף יג 
 "אין שוברים החרס ואין קורעין הנייר, מפני שהוא כמתקן כלי." –( הרמב"ם)ע"פ  שו"ע

 על המידה, משום שהקורע ומקפיד עללומר שאינו מקפיד  מדובר שקרע לצורך תשמיש מסויים. וכן, יש – משנ"ב
 מקפיד על המידה חייב משום קורע. המידה חייב משום מחתך, ושאינו

                                                           
 לה סעיף ה'ועיין סימן ש 350
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 ביאור במלאכת קורע
 לא כתב שהאיסור לחתוך נייר ולשבור חרס הוא משום קורע? שו"עקשה, מדוע  – ביה"ל

ורצה אחד האחרונים ליישב שמלאכת קורע היא רק בקריעת אריג וכדומה, כלומר הפרדת דבר שהיה מחובר מגופים 
רבים, אך דבר העשוי גוף אחד אין שייך בו מלאכת קורע, אך אי אפשר לומר כן משום שבירושלמי נאמר שהקורע 

מלאכת קורע היא רק כשבקריעתו יש תועלת בשני  –ומש"ה, נראה לומר כך ועור אינו מורכב מגופים רבים. ב,עור חיי
 החלקים הקרועים, אך הקורע חלק מבגד וצריך הוא רק את החלק שנקרע אינו בכלל קורע, מכיוון שאינו צריך את

להבחין מהו אופן התיקון, אם נעשה אמנם, יש הקרוע, ומלאכתו היא תיקון כלי.  הבגד הקרוע אלא רק את החלק
 , בסעיף כאן אין איסורו דאורייתאמכה בפטיש, ואם אינו תיקון גמור אסור מדרבנן. ומש"ה תיקון גמור חייב משום

 ן תיקון גמור ולכן האיסור דרבנן.משום קורע, שהרי אינו צריך את שני החלקים שנקרעו, וכמו כן אין נעשה כא
 ע על כל זה.בצ" הביה"לולמעשה מסיים 

 דיבוק ופירוק ניירות –סעיף יד 
"המדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים וכיוצא בו, הרי זה תולדת תופר וחייב; וכן המפרק  –( הרמב"ם)ע"פ  שו"ע

 ניירות דבוקים או עורות דבוקים ולא נתכוין לקלקל בלבד, הרי זה תולדת קורע וחייב. "

 משנ"ב –פרטים בדין זה 
 א. שיעור המלאכה הוא כמו בתופר, כלומר שתי תפירות. 

ב. כאשר כוונתו לקלקל בלבד, פטור ואסור כדין כל המקלקלים. וכאשר אין כוונתו לקלקול, אפילו אין כוונתו לדבקם 
 שכן הקורע על מנת להדביק שחייב. חייב; וכל –יחד, כל שיש לו תועלת מהקריעה 
 .רכן אם נדבק ללא כוונה שמותר להתישלא נעשה לקיום, וכל שג. מותר לקרוע ולהתיר כל דיבוק 

 לו ע"י גוי דהוי איסור דאורייתא.ד. דפי ספר שלא נחתכו זה מזה, אין לחתכם בשבת אפי
 לן בה, וכן מותר ללבוש בגד חדש, ה. מי שהסתבכו בגדיו בקוצים, מפרישן בצנעה ובנחת שלא יקרע, ואם נקרע לית

 שתו יקרעו מעט חוטים.כן וע"י לבילמרות שיית
 ו. מותר לפצע אגוזים ע"י קורנס עטוף מטלית ואין חוששים שמא תקרע.

 הדבקת עצים זה לזה
 זה לזה ע"י דבק, חייב משום תופר.המדביק עצים  – ביה"ל


