
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכות שבת
 

 שד"מ –סימנים רמ"ב  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 אל הלומד היקר והצדיק:

הנקודות   .א של  סיכום  מלא, אלא  סיכום  כאן  שבת. אין  הלכות  מתומצת של  סיכום  לפניך 

בעת הלימוד. שראיתי לנכון לסכם   העיקריות 

 

מג"א ומ"ב, אלא   .ב שו"ע  בית יוסף,  של הטור,  לימוד מלא  בא להחליף  כמובן לא  הסיכום 

על החומר ולשנן   לחזור  ולעזור  בעת הלימוד,  בהבנת הדברים  לעשות סדר  רק לעזור 

 אותו באופן מסודר ובהיר לאחר הלימוד.
 

מובאים   .ג והסעיפים  לימוד  בתחילה  בחלק מהסימנים  לפני  ללמוד  שנכון  מראה מקומות 

 ."יהטור והב

 

שאנו יודעים לענות עליהם   .ד את הלימוד ולראות  שאלות שנועדו לכוון  בסוף כל סימן ישנם 

 לאחר הלימוד.

 

מכן   .ה לאחר  מכן את הסיכום,  תחילה את הטור, לאחר  המלצה על אופן החזרות: לקרוא 

על  לענות  סימן  כל  ולאחר  לך,  מסומן  אם  ומ"ב  במג"א  מרכזיות  ונקודות  את השו"ע, 

 .השאלות

 

טעויות . ו שישנם   אשמח מאוד לקבל כל תיקון וכל הערה והארה, למייל:    ,קרוב לוודאי 

13elisha26@gmail.com   

 

 

שבת כהלכתה  בהצלחה רבה ובתפילה שנזכה כולנו לשמור 

 

 אלישע וולפסון

 

ציון'    ישיבת הר הבית –כולל 'דרישת 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 תוכן
 12 .......................................................................... מלאכת גוי  –רמד  –סימנים רמג 

 15 ................................................................................ שותפות עם גוי   –סימן רמה 

 17 ........................................................................ השאלה והשכרה לגוי  –סימן רמ"ו 

 19 .......................................................................... בע"ששליחת דואר   –סימן רמ"ז 

 20 ................................................................................ הפלגה בספינה  –סימן רמח 

 22 ........................................................................ סעודה ותענית בע"ש  –סימן רמט 

 22 ................................................................................... סעודה בע"ש – סעיף ב 

 23 ....................................................................... השלמת תענית בע"ש –סעיף ד 

 24 ............................................................. התחלת מלאכות קודם השבת  –סימן רנב  

 24 ................................................................ גוי עושה מלאכתו בשבת –ד - סעיף ב

 25 .................................................................. ריסוק זיתים וענבים וכדו'   - סעיף ה 

 27 ...............................................................דיני השהייה והחזרה ונתינה  –סימן רנ"ג  

 27 ............................................................................... השהייה מער"ש –סעיף א 

 29 ........................................................................................שכח או עבר ושהה: 

 30 ........................................................................... החזרה  – סעיף ב' )וסעיף ה'( 

 33 .................................................................. נתינת מים חמים לקדירה  –סעיף ד 

 33 ..................................................................... בשבת נתינה לכתחילה  –סעיף ה  

 36 .......................................................................דינים נוספים בהשהייה  –סימן רנד 

 36 .......................................................................................... צליית בשר  –ב -א

 37 .................................................................................השהיית פירות  –סעיף ד 

 37 ......................................................................השהייה ורדיית פת  –ז  - סעיף ה 

 38 ....................................... השהיית עססיות ותורמוסין וחבית מים  –ט  –סעיפים ח  

 39 .............................................................................................הטמנה  –סימן רנז 

 39 ................................................................הטמנה בדבר המוסיף הבל  –סעיף א 

 40 ........................................................................ מה חשיב מוסיף הבל  –סעיף ג 

 41 ..................................................................... טמן והתגלה מבעוד יום  –סעיף ד 

 41 ....................................................................... טמנה מתי יש איסור ה –סעיף ז  

 41 ................................................................. הטמנה על גבי מקור חום:  – סעיף ח 

 43 ............................................................................ מיחם על גבי מיחם  –סימן רנח 



4 
 

 44 ................................................................................. דיני מוקצה בהטמנה  –רנט 

 44 ....................................................................... ן טלטול גיזי צמר ומוכי –סעיף א 

 44 ................................................................. החזרה לגומא שנתקלקלה  –סעיף ג 

 45 ............................................................ זמן בין השמשות וכניסת שבת  –סימן רסא 

 48 ...................................................................... קביעת זמן כניסת שבת  –סימן רסג 

 48 ................................................................. ו תפילה קבלת שבת בנר א  –סעיף י 

 49 ..........................................................................קבלת שבת בטעות –סעיף יד 

 49 ............................................................... לומר לחברו לעשות מלאכה   –סעיף יז 

 51 .......................................................................... דיני הפתילה והשמן   –סימן רסד 

 51 ...........................................................................דין הנרות הנוספים  –סעיף א 

 51 ............................................................ כריכת דבר המותר על האסור  – סעיף ב 

 52 .............................................................. ערבוב שמן פסול עם כשר  –ה -סעיף ד

 52 ..........................................................................................נר שעוה  –סעיף ז  

 54 .................................................................................. כלי תחת הנר  –סימן רסה 

 54 .............................................................. נר נתינת כלי עם מים תחת ה -סעיף ד 

 55 .................................................................................... החשיך בדרך  –סימן רסו 

 55 ............................................................. נתינת כיסו לנכרי ועל בהמתו  –סעיף א 

 55 .........................................................הנהגה בקול ורכיבה על הבהמה  – סעיף ב 

 55 .................................................................................... נתינה לחש"ו   –סעיף ו 

 56 ................................................................... היתר הולכה פחות מד"א  –סעיף ז  

 56 ................................................ היתר ריצה בחבילה ושאר דברים  –יב   -סעיף יא 

 58 ............................................................................ הכנסת שבת בפלג  –סימן רסז 

 59 .................................................. הטועה בתפילת שבת ותפילת מעין ז'  –סימן רסח 

 59 ...................................................................... הפסקה באמצע ברכה  – סעיף ב 

 59 .................................................................דחול התחיל 'אתה' אדעתא  -סעיף ג 

 59 ........................................................................ אמירת מעין ז' ביחיד  – סעיף ח 

 59 ..................................................... ברכת מעין שבע בשבת שאחר יו"ט-סעיף יא 

 60 ................................................ לצאת ידי חובת ערבית בברכת מעין ז'   –סעיף יג 

 61 .......................................................................... קידוש בבית הכנסת –סימן רסט 

 62 ....................................................................................... דיני קידוש  –סימן רעא 



5 
 

 62 ........................................................................ האם קטן מוציא גדול  –סעיף א 

 62 ........ שתייה לפני קידוש והבדלה, וברכת הגפן והמוציא כשקדש עליו היום   –סעיף ד 

 63 ....................................................... גמר סעודתו בע"ש וקדש עליו היום  -סעיף ו 

 63 .................................................נטילה קודם הקידוש, וקידוש על הפת   –סעיף יב 

 64 ...................................................................... מי שותה כמלא לוגמיו  –סעיף יד 

 65 ..........................................................................על איזה יין מקדשים  –סימן רעב 

 65 ..................................................................... יינות כשרים ופסולים   –ד -סעיף א

 66 ....................................................................................... יין מבושל  – סעיף ח 

 66 ....................................................................... קידוש על חמר מדינה  –סעיף ט 

 68 ....................................................... דברים האסורים לעשות לאור הנר  –סימן רעה 

 68 .............................................................. היתרים בקריאה לאור הנר  – ו -סעיף א

 68 ...............................................................כוסות וקערות שמש הבודק   –סעיף יב 

 70 ......................................................................... נר שהדליק גוי בשבת  –סימן רעו  

 71 ...................................................................................... טלטול הנר  –סימן רעט 

 71 .............................................................................. טלטול נר שכבה  – סעיף ב 

 71 ............................................................................טלטול הנר ע"י ככר  -סעיף ג 

 71 ............................................................................. תנאי לטלטל הנר  –סעיף ד 

 72 ................................................................................... טלטול מנורה  –סעיף ז  

 73 ....................................................................... דיני הפטרה וברכותיה  –סימן רפד  

 73 ................................................................................... ספר הפטרה  –סעיף א 

 75 ........................................................... הזכרת ר"ח בברכות ההפטרה  – סעיף ב 

 76 .................................................................................יתסעודה שליש  –סימן רצא 

 78 ............................................................... אכילה ומלאכה קודם הבדלה  -סימן רצט 

 78 ....................................................... להפסיק אכילה ושתיה כשחשיכה  –סעיף א 

 78 .............................................................. היו שותים ואמרו בואו נבדיל  – סעיף ב 

 79 .........................................................................מצע שתיה מבדיל בא –סעיף ג 

 79 ....................................................................... ברכה על כוס ברהמ"ז  –סעיף ד 

 79 .......................................................................... עד מתי יכול להבדיל  –סעיף ו 

 80 .................................... האם ברכה על היין בהבדלה פוטר יין שבסעודה  –סעיף ז  

 80 ....................................... הבדיל בתוך הסעודה האם מברך מעין שלוש – ף ח סעי



6 
 

 81 ......................................................................... הוצאה לרשות הרבים  –סימן שא 

 81 .......................................... יא  דין הוצאת מחט וטבעת ותכשיטין לאיש.   -סעיף ח 

 84 ....................................................................................... דין קמיע  –סעיף כה 

 85 .................................................. דין טלית מקופלת וסודר  –לא, לד  –סעיפים כט 

 86 ........................................................................ שני אבנטים וחלוקים  – סעיף לו 

 87 .............................................................................. דין כובע  –מא  –סעיפים מ  

 89 ........................................................................... ניקוי הבגדים בשבת –סימן שב  

 89 .......................................................................... ניעור הטלית   –ב  –סעיפים א 

 89 .................................................................................. קיפול הבגדים  –סעיף ג 

 90 ............................................................קינוח הטיט מעל הרגל והמנעל  –סעיף ו 

 90 ................................................................... שריית בגד במים  –יא   – סעיפים ט 

 93 .................................................................... יציאת אשה עם תכשיטים   –סימן שג 

 93 ................................................................ יציאה עם תכשיטים לחצר   –סעיף יח 

 94 .............................................................. העבד האסור בעשיית מלאכה  –סימן שד 

 96 .......................................................................... חפצי שמים המותרים  –סימן שו 

 96 .......................................................... אמירת סכום מקח לצורך מצווה  –סעיף ג 

 97 ................................................................... דיבור המותר והאסור ועוד  –סימן שז  

 97 ...................................................................... מתי הותר אמירה לגוי  –סעיף ה  

 98 ................................................................................................... יז  – סעי' יא 

 99 .................................................... הוצאת קדירה מעל הגחלים ע"י גוי:  -סעיף יח 

 99 ................................................................... הצלת סחורה על ידי גוי:  -סעיף יט 

 99 ...........................................................................הנאה מאמירה לגוי:  -סעיף כ 

 99 ............................................................................ אמירה ורמז לגוי   –סעיף כא 

 101 ........................................................................................... מוקצה  –סימן שח  

 101 ...................................................................................................... הקדמה

 102 ................................................................................. טלטול סולם  –סעיף יט 

 103 ........................................................ צמר חריות של דקל, פשתן ו –סעיף כ, כד 

 104 ................................................................................ נדבך אבנים   –סעיף כא 

 105 .................................................................................. טלטול אבן  –סעיף כב 

 106 ............................................... מאכל בהמה המותר בטלטול  –כט   –סעיפים כז 



7 
 

 107 .......................................................................גרף של רעי   –לז  – סעיפים לד 

 110 ....................................................... טלטול על ידי דבר אחר ודין בסיס  – סימן שט 

 110 .............................................................לאחוז בתינוק שבידו מוקצה  –סעיף א 

 110 .......................................................................... סל עם פירות ואבן  –סעיף ג 

 111 ......................................................................... בסיס לדבר האסור  –סעיף ד 

 113 ............................................................................. המשך דיני מוקצה  –סימן שי 

 113 .............................................................. טלטול עץ שתולים בו דגים  –סעיף א 

 113 .......................................................................... טלטול סכין המילה  –סעיף ג 

 114 ................................................................................ נגיעה במוקצה   –סעיף ו 

 114 .............................................מטה שייחדה למעות, ושכח מעות בכיסו  –סעיף ז  

 116 ................................................................ טלטול מת וטלטול מן הצד  –סימן שיא  

 116 .................................................................................... טלטול מת  –סעיף א 

 117 ........................................מתי וכיצד מותר להוציא מת לכרמלית, ועוד  – סעיף ב 

 118 ...............................................................טלטול מת ע"י בגד או כלי  –ד -סעי' ג

 118 ............................................................. טלטול בגופו וטוטול מן הצד  – סעיף ח 

 120 .................................................................נים לבית הכסא טלטול אב –סימן שיב 

 120 ........................................................................ היתר טלטול אבנים  –סעיף א 

 121 .......................................................... נטילת אבנים שנטבעו בקרקע – סעיף ב 

 122 .................................................................... טלטול דלת חלון ומנעול  –סימן שיג  

 122 .......................................................................................................סעיף א 

 124 .................................................................................... נגר הנקמז  – סעיף ב 

 125 ................................................................................ דלת אלמנה   –ד -סעיף ג

 126 ................................................................. בנין וסתירה ומכה בפטיש –סימן שיד  

 126 ...................................................................... תירה בכלים בנין וס -סעיף א, ז 

 130 ........................................................... הוצאת סכין מכותל וחבית  -סעיף א, יב 

 130 ............................................................. עלה של הדס בנקב החבית  –סעיף ה  

 131 .................................................................. סתימת הנקב שבחבית   –סעיף יא 

 132 ....................................................................................... דיני אוהל  –סימן שטו 

 132 ................................................................................עשיית מחיצה  –סעיף א 

 133 ......................................... אופני עשיית אוהל המותרים והאסורים   –ז  –סעיף ג 



8 
 

 134 ........................................................................ עשיית כילה  –יב   –סעיף ח, י 

 135 .................................................................................... כיסוי כלים   –סעיף יג 

 137 ...................................................................................... דיני צידה  – סימן שטז 

 137 ............................................................................ צידת זבובים  – ד  –סעיף ג 

 137 ..........................................................לסגור דלת הבית כשצבי בתוכו   –סעיף ו 

 138 .......................................................................צידת והריגת פרעוש –סעיף ט 

 139 .................................................................. אילו מזיקים מותר להרוג  –סעיף י 

 140 ........................................................................................ דיני קושר - סימן שיז  

 140 ............................................................... קשירה האסורה והמותרת  –סעיף א 

 140 .................................................................................................. ז  -סעיף ד 

 142 ......................................................................................דיני בישול   –סימן שיח 

 142 ...................................................................... הנאה ממלאכת שבת –סעיף א 

 143 ................................................................. מלאכה שנעשתה לחולה  – סעיף ב 

 143 ...........................................................................בישול אחר בישול  –סעיף ד 

 144 ............................................................בישול אחר אפיה וקלי בישול  –סעיף ה  

 145 ..............................................................כלי ראשון שני ושלישי   –יב   –סעיף ט 

 149 ........................................ כנגד המדורה, ותבשיל עם רוטב מים  –טו  –סעיף יד 

 150 ............................................................................................ נולד   -סעיף טז 

 150 ............................................................................................ מגיס  -סעיף יח 

 151 .............................................................. – הרחבה בדין כלי ראשון שני ושלישי 

 154 .............................................................................................. בורר  -סימן שיט 

 154 ........................................................... התנאים לברור בהיתר  –ג   –סעיפים א 

 155 ..............................................................היתר הוצאת פסולת מאוכל  –סעיף ד 

 156 ............................................................................. למלול מלילות –ז   –סעי' ו 

 158 ..............................................................................ומים  סינון יין  –יג   –סעי' י 

 159 ..................................................................................... דיני סחיטה   –סימן שכ 

 160 ............................................................................סחיטת פירות  –ג   –סעי' א 

 160 .................................................................... סחיטה לתוך קדירה   –ח -סעיף ד

 161 ...................................................................... פסיק רישא דלא נ"ל  –סעיף יח 

 162 .................................................................................דיני טוחן ולש – סימן שכא 



9 
 

 162 ........................................................................................ טוחן  -סעיף ט, יב 

 162 .................................................................................... לישה  - טז  –סעיף יד 

 166 ..........................................................................................הגרלה  –סימן שכב 

 167 ................................................................................... דינים שונים  – סימן שכג 

 167 .............................................................. מילוי כלי המיוחד למדה  –ב  – סעי א 

 168 ................................................... הזכרת שם מדה וסכום מניין ודמים  –סעיף ד 

 169 ........................................................................ לשאת סלים וקופות  –סעיף ה  

 169 ............................................................................ הטבלת כלי חדש –סעיף ז  

 171 ........................................................................הכנת מאכל לבהמה  – סימן שכד 

 171 ............................................................................................. גיבול  -סעיף ג 

 172 .................................... טלטול בהמה שמתה בשבת להאכילה לכלבים  –סעיף ז  

 173 ........................................... נתינת מזון לחיות שאין מזונותם עליך   -יא   –סעיף י 

 174 ......................................................................... הנאה ממלאכת גוי  –סימן שכה 

 174 ................................................ נתינת חפצים ומזון לגוי בחצר ישראל  –סעיף א 

 174 ................................................................. שנאפה בשבתפת של גוי   -סעיף ד 

 175 ......................................................הנאה ממלאכה שעשה גוי לעצמו  –סעיף ה  

 175 .......................................................... האם בעינן בכדי שיעשו בספק  –סעיף ז  

 176 ....................................................... הנאה כאשר הובא מחוץ לתחום  – סעיף ח 

 176 .................................................................. ספק הובא מחוץ לתחום   –סעיף ט 

 177 .......................................................... גוי שמילא מים לבהמת ישראל  –סעיף י 

 177 .................................................................... עשה גוי לעצמו ומכירו  –סעיף יא 

 178 ..................................................................... חפר גוי קבר לישראל  –סעיף יד 

 178 ...................................................................גוי שהביא חלילין  –טז  –סעיף טו 

 180 ............................................................................................ רחיצה  -סימן שכו  

 180 ......................................................................... איזו רחיצה מותרת –סעיף א 

 181 ................................................................ רחיצה והזעה במי טבריה  – סעיף ב 

 182 ..................................................................... ד האשחימום ידיו כנג –סעיף ה  

 182 ......................................................... רחיצה במוצ"ש בעיר של גויים   –סעיף יג 

 183 ...........................................................................................רפואה  -סימן שכח 

 183 ....................................................................................... הוצאת שן -סעיף ג 



10 
 

 183 ....................................... עשיית רפואה שאינה הכרחית, לחולה מסוכן  -סעיף ד 

 183 ....................................... חולה שאין בו סכנה אך יש חשש שיבוא לכך  - סעיף ה 

 183 ..................................................................על ידי מי מחללים שבת –סעיף יב 

 184 ....................................................... דחויה או הותרה   –בשר לחולה  –סעיף יד 

 187 ................................................................... איסור דרבנן ע"י ישראל  -סעיף יז 

 188 .......................................................................... גוי שבישל לחולה  –סעיף יט 

 188 ............................................................................ קילורין על העין  –סעיף כא 

 189 .....................................................................החזרת רטייה בשבת  -סעיף כה 

 189 ................................................................................ ציצין שפרשו  –סעיף לא 

 190 ........................................................................... עירוי שמן בגרונו  -סעיף לב 

 190 ........................................................................ יניקת חלב מבהמה   -סעיף לג 

 191 ......................................אכילה ושתייה לרפואה לבריא )וויטמינים(   -לח - סיף לז

 192 .............................................................................................. יולדת   - סימן של

 192 ........................................................................חילול שבת בתוך ג"י  -סעיף ד 

 192 ......................................................................... ן מדורה לחולה מסוכ  -סעיף ו 

 193 .............................................................................................מילה  -סימן שלא 

 193 ..................................................................................... ספק בן ח'  –סעיף ג 

 194 ......................................................................... יילוד ורפואת בהמה   -סימן שלב 

 194 ........................................................................................... סיעוד  –סעיף א 

 194 .............................................................................. ואה לבהמה רפ  –סעיף ד 

 195 ........................................................................................... דליקה   -סימן שלד 

 195 ..................................................................................טלטול מעות  – סעיף ב 

 195 ............................................................ הצלת מעות על ידי התפילין  -סעיף טז 

 196 ........................................................................... וס"ת  טלית –כד   –סעיף כג 

 198 ................................................................................. עלייה על אילן  –  סימן שלו

 198 ................................................................................ עלייה על אילן  –סעיף א 

 199 .................................................................................... כיבוד הבית  –סימן שלז 

 199 ................................................................................... כיבוד הבית  – סעיף ב 

 200 .............................................................. השמעת קול ודינים נוספים  –סימן שלח 

 200 .................................................................................. השמעת קול  –סעיף א 



11 
 

 201 ........................................................... לדלות מים בשבת על ידי גלגל   -סעיף ו 

 201 ....................................... כיסוי פירות ולבנים ונתינת כלי תחת הדלף  - ח -סעיף ז

 203 .............................................................................. קידושין ונישואין  -ן שלט סימ 

 203 .............................................................................. קידושין ונישואין  -סעיף ד 

 204 ........................................................................................ דיני קטן  –סימן שמג 

 



12 
 

 מלאכת גוי  –  רמד  –סימנים רמג  

 מסכת עבודה זרה דף כא עמוד ב 

לא ישכור אדם מרחצו לעובד כוכבים, מפני שנקרא על שמו,   תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר:

ועובד כוכבים זה עושה בו מלאכה בשבתות ובימים טובים. אבל לכותי מאי? שרי, כותי אימר עביד 

ל שדהו לעובד כוכבים מאי? שרי,  ביה מלאכה בחולו של מועד, בחולו של מועד אנן נמי עבדינן. אב

מאי טעמא? אריסא אריסותיה קעביד, מרחץ נמי אמרי: אריסא אריסותיה קעביד! אריסא דמרחץ לא  

תניא, ר"ש בן אלעזר אומר: לא ישכיר אדם שדהו לכותי, מפני שנקראת על שמו, וכותי זה עושה בו מלאכה עבדי אנשי.  

עביד!בחוש"מ. אבל עובד כוכבים מאי? שרי, דאמר נמי אמרי: אריסא אריסותיה  עביד, א"ה, כותי  ( דף כב) י: אריסא אריסותיה 

לא  כותי  נמי אמרינן ליה וציית!  כותי  דאמרינן ליה וציית,  ליה, אלא עובד כוכבים, מ"ט מותר?  לר"ש בן אלעזר לית  אריסותא 

ליה משום לפני עור לא תתן מכשול! חדא   ציית, דאמר: אנא גמירנא טפי מינך. א"ה, מאי איריא מפני שנקראת על שמו? תיפוק 

 ועוד קאמר, חדא משום לפני עור, ועוד מפני שנקראת על שמו.

 מסכת שבת דף יז עמוד ב  

לן אין נותנין עורות לעבדן, ולא כלים לכובס נכרי אלא כדי שיעשו מבעוד יום, ובכו  בית שמאי אומרים:

השמש. אמר רבן שמעון בן גמליאל: נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין ( דף יח) עם  בית הלל מתירין

 כלי לבן לכובס נכרי שלשה ימים קודם לשבת. ושוין אלו ואלו שטוענין קורת בית הבד ועגולי הגת.

יחין מוגמר פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, ומתמלאת והולכת כל היום כולו. ומנ  תנו רבנן:

תחת הכלים )ערב שבת( ומתגמרין והולכין כל היום כולו. ומניחין גפרית תחת הכלים )ערב שבת עם 

חשיכה( ומתגפרין והולכין כל השבת כולה. ומניחין קילור על גבי העין, ואיספלנית על גבי מכה )ערב  

הריחים של מים אלא   שבת עם חשיכה( ומתרפאת והולכת כל היום כולו. אבל אין נותנין חטין לתוך

מפני שמשמעת קול. אמר ליה רב יוסף: ולימא מר   אמר רבה:  -בכדי שיטחנו מבעוד יום. מאי טעמא?  

אמר רב לרבות שביתת כלים. אלא   -משום שביתת כלים! דתניא: ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו  

 משום שביתת כלים.  יוסף:

 מסכת מועד קטן דף יב עמוד א  

ואפילו חוץ  אמר רב פפא:מותר.    -קיבולת, בתוך התחום אסור, חוץ לתחום מקבלי    אמר שמואל:

אסור. אמר רב    -לתחום לא אמרן אלא דליכא מתא דמקרבא להתם, אבל איכא מתא דמקרבא להתם  

נמי לא אמרן אלא בשבתות ובימים טובים דלא שכיחי אינשי    ,משרשיא: וכי ליכא מתא דמקרבא להתם

 אסור. -ל מועד דשכיחי אינשי דאזלי ואתו להתם  אבל בחולו ש  ,דאזלי להתם

בנו ליה אפדנא מקבלי קיבולת חוץ לתחום. איקלע רב ספרא ורב הונא  מר זוטרא בריה דרב נחמן

והאמר שמואל: מקבלי קיבולת,  -בר חיננא, ולא עלו לגביה. ואיכא דאמרי: הוא נמי לא על בגוויה.  

סייע בתיבנא    -מותר!   -אסור, חוץ לתחום    -בתוך התחום   אדם חשוב שאני. ואיכא דאמרי: סיועי 

 .בהדייהו

 תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א הלכה ח  

א"ר שמעון  בתוך ביתו של ישראל אסור ובתוך בתיהן מותר.    ,אומנין עכו"ם שהיו עושין עם ישראל  תני

אמורים בתלוש מן הקרקע. במה דברים אמורים בקיבולת. אבל בשכר יום אסור. במה דברים  בן לעזר  

בין בתלוש    ,אבל במחובר לקרקע אסור. ובעיר אחרת בין כך ובין כך מותר. מהו בין כך ובין כך מותר

ר"ש בר בין בתלוש בין במחובר ובלבד בקיבולת.  א"ר אילאבין בשכיר בין בקיבולת.   ,ובין במחובר

 בשבת ובאבל ובע"ז הלכה כר"ש בן אלעזר.  כרסנה בשם ר' אחא

 וקבלן?ואריס  ילו מלאכות מותר שגוי יעשה עבור יהודי בשבת כשכיר  א

מדברי רשב"ג בע"ז למדנו שמותר לתת לגוי בקבלנות לבנות ביתו אע"פ שבונה גם בשבת,    – ר"ת

כפי שמותר לאריס גוי לעבוד בשבת. וק"ו הוא, שהרי בשדה ישראל מרוויח מעבודתו בשבת, ואילו 
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עובד בשבת או לא. וכן משבת, ששרי לתת לגוי כלים לעבדן, וכן מותר בקבלנות אין לישראל רווח אם  

לריחיים אע"פ שעושים רעש גדול, משמע ששרי אף מידי דפרהסיא. והא דמו"ק מיירי  לתת חיטין 

 באבל ולא בשבת. )וכנראה דלא חייש לירושלמי(.

שגם    אומנם שדה מותר לתת באריסות כדאיתא להדיא בדברי רשב"ג, ומתוך כך  –  תוס' משמע 

בקבלנות שרי, שהרי גוי אדעתא דנפשא קעביד, ואין חשש מראית עין כיוון דרגילות לתת באריסות.  

אך לבנות ביתו בקבלנות אסור, דרגילות לבנותו ע"י שכירות יום אם כן יש מראית עין ואסור בתוך 

 התחום כדאיתא בהדיא במו"ק ובירושלמי.  

סור, אך פוסק שגם שדה לא התירו אלא באריסות, אך בקבלנות  כתוס' דלבנות ביתו וודאי א  –  רמב"ם

עדיין  אך בקבולת  אלא באריסות ממש,  והירושלמי )דלא חילקו(, ולא התירו  אסור, כעולה ממו"ק 

חיישינן למראית העין )שיראו שלא נוטל פירות ויחשדו בו שעושה כפי הרגילות בשכירות יום( ועל כן 

 )רמ"ד א(.  שו"ע  -אסור.  

 – כאשר ידוע לנו שאין מפורסם הבנין על שם ישראל, מותר בקבולת אפילו מחובר גמור.    – כל בו

 .   )רמ"ד, ב(רמ"א  

בסיתות אבנים יש להקל, אך בבניין ממש אין להקל דיש לחוש לשכניו ובני ביתו   –)ס"ק יח(   מ"ב

 שיודעים ששלו.    

 ת )רמ"ד מ"ב ס"ק ז(:העיר לשכור בקבולת לצורך שדה ובי  אם מנהג

 אין להתיר בשדה וכ"ש בבית. –  ט"ז

 יש להתיר בבית וכ"ש בשדה. –  רע"א

 בשדה שרי במקום הפסד ובבית צ"ע. –  מ"ב

 בקבלנות לפנות הזבל )מ"ב ס"ק יג(:  לשכור גוי

 אסור, דחשיב תיקון חצר שהוא בכלל מחובר. – חיי אדם

 רבים אין חשד.  יש מתירים וטעמם דבשל –  מג"א

 )שם(: בניין בית כנסת 

 אין להתיר דהוי חילול ה'. –  מג"א

 אם יש חשש שיתבטל הבניין יש להתיר כשמפורסם לכל דהוי קבלנות. –  י"א

בנה בית ישראל בתוך התחום, או פסל האבנים וכדו' לצורך הבניין בשבת )גמרא מו"ק    גוי שבקבלנות

 מר זוטרא(:

 לא ישקע האבנים בבניין ונכון להחמיר שלא להיכנס לבית לעולם. –)ע"פ התוס'(    טור, שו"ע

 בדיעבד יש לסמוך על ר"ת ומותר. –  אחרונים

 אין לחש. –אם התנה עם הגוי שלא לעשות בשבת והגוי עשה   –)ע"פ מרדכי ורי"ו(    רמ"א

 אין להקל, אלא צריך למחות ולמנוע פעולתו. –  מ"ב ע"פ מג"א

הא דשרי שדה באריסות, מכיוון שאינו מקבל דמים אלא פירות ודמי לשותף,    –  הר"ם, סמ"ק, תרומה

 וא"כ גם במרחץ ושאר דברים אם מקבל מעות אסור.  אך בית  שמקבל מעות אסור דלא דמי לשותף.

מעות לפירות, דבכ"ג כאשר הרגילות להחכירו    –  שאר פוסקים שרי, דלא חיישינן -לא שאני בין 

   .שו"ע  למראית העין, וגוי לנפשיה קעביד.
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 :, מהו שיעשה לו מאלכה בשבתר גוי לימים רביםיהשכ

מותר לשכור גוי לימים רבים שיעשה לו מלאכה כגון כתיבה ואריגה וקוצץ לו דמים והגוי   – רמב"ם

 )רמ"ד, ה(.שו"ע בסתם   –בת, והוא שלא יחשב עמו יום יום. עושה גם בש

אסור, ואינו דומה לקבלנות, דכאן יש ליהודי רווח בכך שעובד בשבת, שיהיה פנוי לעבודה   –  ראב"ד

 שו"ע י"א. –בימים הבאים, ולא דמי לקבלנות דגוי לנפשיה קעביד.  

)מ"ב  אינו מקפיד אם יבטל איזה יום  ךשיעשה לו מלאכה תמיד לשנה, א  אם שכרובשיטת הרמב"ם,  

 ס"ק כד(:

 מקפיד, מרוויח ישראל בעשייתו.אסור, דאף שאין   –  מג"א

 שרי דחשיב קבלנות כיוון שאינו מקפיד על כל יום.   –  ט"ז

 העושה מלאכת עצמה בבית בעליה )מ"ב ס"ק ל(: שפחה

 אסור, מפני החשד שעושה לשם בעליה.  – ט"ז בשם רבנו שמחה

 כיוון דמלאכת עצמה עושה שרי. –  אליה רבה בשם התרומה

 וכדו' לגוי, כאשר הרווח לישראל:השכרת הפעלת מרחץ  

 מי שיש לו מרחץ או תנור ומשכירו לאחר לשנה או לחודשים בדבר ידוע, ושיטול החוכר –  ראש, טור

כל הריוח שיבוא ממנו, מותר בקבלנות / הבלעה שאין מלאכת   )לכאורה צ"ל המחכיר דהיינו היהודי(

 ר ליקח שכר שבת ויו"ט.הגוי נקראת על שם ישראל, אבל אם היה משכירו לימים אסו

יש לגרוס בקבלנות, דשרי בקבלנות אף במרחץ )כדין שדה אליבא דהרא"ש(, כיוון שאין לחשוש    –  ב"ח 

 למראית עין דדרך להחכיר, וגוי לנפשיה קעביד.

לישראל מתי עובד הגוי, אך    אף לתוס' ורא"ש לא שרי אלא בשדה שאין נפק"מ  – מהר"י אבוהב

במרחץ או תנור אסור, מכיוון שכל הרווח של עבודת השבת הולך ליהודי ונמצא נהנה ממלאכת שבת 

ואסור )ולא דמי לאריסות, שאע"פ שנהנה, זו הנאה הבאה לו ממילא דגוי נהנה והוא אגב, אך בנד"ד  

רסם ששכרו לשנה והוא מחוץ לתחום  ואסור אפילו נתפ  –  ומ"ב)רמ"ג ס"ק ב(    מג"ארק היהודי נהנה(.  

 )ס"ק י(.  

אם יש לישראל דירה ובתוכה מרחץ שרוחצין בו רק שכני הדירה, מותר  –  מהרי"א בשם ר"ח ואו"ז

 )ס"ק טו(., מ"ב  רמ"א –להשכירו לגוי )דאין חשש מראית עין(.  

 –כשהמרחץ אינו ברשותו של ישראל ושכניו יודעים שמושכר לגוי    –  ב"ח בשם מרדכי בשם ר"ח 

 .מ"ב יש מקילין –שרי.  

 בעינן תרווייהו, גם מחוץ לבית ישראל וגם שרק שכניו ירחצו בו.  –)רמ"ג ס"ק ד(    מג"א

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 "וקראת לשבת ענג", באר מהו גדר מצוות עונג שבת? )סימן רמב( .1

להשכיר לגוי את המאפייה שלי למשך חצי שנה אע"פ שהוא עובד בה בשבת? האם מותר  .2

את שירותיו על מנת שייבנה לי מאפייה, או שיתפעל את השדה שלי  ומה הדין בלקחת 

 בסכום שקבענו מראש?

שכרתי פיליפיני בקבלנות שידאג באופן קבוע לתקן ולנקות את בית הוריי לפי הצורך, האם  .3

 ד בשבת?  צריך למנוע ממנו לעבו
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 שותפות עם גוי  –סימן רמה  

 מסכת עבודה זרה דף כב עמוד א 

,  דרבא דעובד כוכבים נקיט בשבתא וישראל בחד בשבתא, אתו לקמיה   )זורעי גינה( הנהו מוריקאי

ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות, לא יאמר ישראל   איתיביה רבינא לרבא:שרא להו. 

אסור!    -מותר, ואם באו לחשבון    -ואני בחול, ואם התנו מתחלה  לעובד כוכבים טול חלקך בשבת  

 איכסיף. לסוף איגלאי מלתא דהתנו מעיקרא הוו.  

הנהו שתילי דערלה הוה, עובד כוכבים אכיל שני דערלה וישראל שני  רב גביהה מבי כתיל אמר:

! לסיועי סייעיה. והא אכסיף! לא היו דהתירא, אתו לקמיה דרבא, שרא להו. והא אותביה רבינא לרבא

 דברים מעולם.  

מותר, הא סתמא אסור. אימא סיפא: אם באו  -אם התנו מתחילה  ת"ש:איבעיא להו: סתמא מאי? 

 אסור, הא סתמא מותר! אלא מהא ליכא למשמע מינה.  -לחשבון  

 :אסור"  -"ואם באו לחשבון  

אע"פ    –היינו אם באו חשבון ללא שהתנו תחילה    –  ראשונים אז אסור. אך אם התנו תחילה, אזי 

 יש מתירין. –  מ"בשרי.   –שלאחר מכן עשו חשבון 

אף אם התנו תחילה, אם לאחר מכן עשו חשבון, איגלאי מלתא דלא הוי אלא הערמה ואסור.    –  ראב"ד

 .מג"א

 אם לא התנו וחלקו סתם:  -"סתמא מאי?"  

 יש מתירין, ובהפסד גדול יש לסמוך.-  רמ"אכיון דספיקא דרבנן אזלינן לקולא.   –  רא"ש, רי"ו

לחומרא. וביאר הר"ן שלפי לשנא קמא דתלמודא, מכך   –רמב"ם )וכן דייק הר"ן מסתימת הרי"ף(  

 .שו"עשרבא איכסיף משמע שאסור, וכן דרך הגאונים לפסוק כלישנא דתלמודא.  

 אם התנו וחלקו סתם:

להסתפק לשיטת הרמב"ם ודעימיה האם כשהתנו ואח"כ חלקו סתם שרי כיוון שהתנו,  יש  –  מהרי"א

 או דמכיוון שחלקו סתם אגלאי מלתא שבתנאי אין ממש ואסור.

מכיוון שהרמב"ם פירש ד"ואם באו לחשבון" מיירי בלא התנו, א"כ משמע דהכל תלוי   – בית יוסף

 )סעיף ב(.  שו"עבהתנו ולא התנו.  

 ישראל ועובד בשותפות עם גוי והתנו מתחילה:אם גוף התנור של 

אע"פ שהתנו לא מהני, דכיוון שהתנור של ישראל ואין לגוי חלק בו,  – רבינו אלחנן, הגהות אשר"י

 .מג"אהוי כאילו אומר לגוי טול שכר תנורי בשבת בשכר שתסיקהו לי בחול.  

 שאין לגוי חלק בו, כיוון שהתנו חשיב כשותפות.   כאשר התנו בכ"ג שרי, דאע"פ  –  ראשונים )ע"פ הב"י(

אם התשלום לגוי בהבלעה, כגון שאומר לו טול יומיים אלו ואני יומיים אלו, מותר אם התנו כך   –  מ"ב

 כך אף בלא התנו תחילה.  ויש מתיריןבתחילה )מג"א(.  
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 מרחץ בשותפות:

מותר, כיוון  –ת, וחולקים ברווחים  אם לקחו מרחץ בשותפות, וכל השבוע עובדים יחד מלבד שב –  ר"ן

דגוי אדעתא דנפשא קעביד והרווח בא לישראל ממילא, ואין נקראת על שמו כי יודעים ששייך גם לגוי.  

 .רמ"א

התנו אסור.    מסתפק האם הרמב"ם חולק בדבר, דמדסתם לאיסור משמע דבכ"ג כשלא – בית יוסף

או שמא כוונת הרמב"ם רק באופן שישראל עובד יום אחד לבד כנגד יום השבת שעובד הגוי, אך באופן 

 הנ"ל גם לרמב"ם שרי.  

 

 

 ת הכוונה וחזרה:ושאל

יהודי וגוי השותפים בשדה והתנו מתחילה שהגוי יעבוד בשבת וישראל ביום א ואח"כ באו  .1

 שווה, מה הדין?   יהיהלחשבון שסך החלוקה 
 

 מה הדין בחלקו סתם כל הרווחים בשווה? ומה הדין במקרים אלו אם לא התנו תחילה?   .2
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 השאלה והשכרה לגוי  –סימן רמ"ו  

 כליו לנכרי בערב שבת, ברביעי ובחמישי מותר.לא ישכיר אדם    תנו רבנן:  .יט  שבת

על שביתת כלים )וברייתא אתיא    – רמב"ם רי"ף מותר להשכיר כלי לגוי בע"ש, דאין אנו מצווים 

 סתם.  -  שו"עכב"ש(.  

שיש לישראל רווח מכך שעובד    אסור להשכיר לגוי בע"ש כלי שעושים בו מלאכה, דמכיוון  –  רבנו יונה

 .רמ"אי"א.   –  שו"עבשבת, מיחזי כשלוחו של ישראל.  

 אסור להשכיר לגוי כל דבר בע"ש משום דמחזי כשכר שבת.   –  ראשונים

 השכרת בהמה לגוי:

 .שו"ע  בכ"ג אסור ולא מהני להפקירה, שהדבר ידוע שהבהמה שלו. –  , אור זרוע ודעימיה'תוס

בשעת הדחק שרי להפקיר בפני שלושה    –  מ"ב  מותר להשכירה לגוי על ידי שיפקירה בשבת.  –  סמ"ק

 .הב"ח כדפסק  

 יש להסתפק אם סגי להפקיר בינו לבין עצמו או בעינן בפני שלושה דווקא.    בית יוסף:

 הקניה לגוי:

 שרי לומר לגוי בהמתי קנויה לך.  –  הגהמ"ר בשם סמ"ק ואגור

)אך אם השכיר על מנת שיחזיר  שו"ע  לשיטת התוס' ודעימיה אין להתיר מפני הרואים. – בית יוסף

לא מהני אלא    ולמג"איקנה הבהמה לגוי על מנת שינצל מאיסור תורה.   –קודם השבת ועכבה אצלו  

 אם אומר בפניו(.

 מתנה שתנוח בשבת:

בו בשם ה"ר פרץ )ובד מותר להשכיר לגוי )ג"י קודם השבת( בתנאי    –  רכ"מ בשם הריב"ש(כל 

 שישבות בשבת.

 .רמ"אאם יודע שהגוי עושה מלאכה אסור בכ"ג.    –  מרדכי, סמ"ג, תרומה

 השכיר לגוי וקיבל הגוי אחריות:  

בסעיף ה מוכח דהכי  י"א קמא )ומדברי השו"ע -  שו"ע  אם קבל הגוי עליו אחריות מלאה שרי. –  י"א

 קיימא(.

 שו"ע  בכ"ג אסור דכיוון שאין הגוי יכול למכרה הרי שהבהמה היא של ישראל וחייבת בשביתה.  –  י"א

 י"א בתרא.  -
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 שותפות עם הגוי בבהמה:

יתנו מתחילה קודם שהשתתפו שהגוי ייטול בשבת והיהודי בחול, ואז הוי   –  ריב"ש, שבלי הלקט

 .שו"ע  גוי בשבת ושרי.מה קנויה רק להכאילו הב

 לא מהני שיתנו תחילה דסוף סוף הבהמה של ישראל היא וחייבת לשבות. –  ריצב"א, כל בו

 אם לא התנו מתחילה:

יש מקום להתיר על ידי שיחלקו הרווח בשווה )ולא יאמר לו טול אתה של שבת ואני של חול,   –  ריב"ש

כורחו של ישראל. ]השו"ע פסק שאסור כדמשמע   עושה מלאכה בעל  כשכר שבת(, והגוי  דאז הוי 

 בריצב"א, ובמ"ב הביא ע"פ הרמ"א ברמ"ה, א דבמקום הפס"ג שרי, וכ"כ מג"א[.

לגוי, או שילווה לגוי הלוואה גמורה שיהיה רשות בידו להוציא הבהמה   צריך למכור הבהמה  –  ריצב"א

 .שו"עללא רשותו וישום הבהמה כמה היא שווה כעת ויקבל הגוי על זה אחריות מלאה.  

או ששרי אף כשלא נותן לו רשות להוציאה ללא רשותו, אך שמחייב את הגוי מראש בתשלום הבהמה,  

 יש מתירים. –שו"ע  ב.  ועושה את הבהמה משכון לפירעון החו

יזהיר את הגוי שלא יעשה בה מלאכה בשבת, ואם יעשה יתחייב באחריות אף באונסים,   –  מהרי"א

 יש מתירים. –  שו"עויתחייב לכך הגוי בערכאותיהם.  

כולה של ישראל, רק יפרסם שעשה דרך    – רמ"א כל דרכי היתר אלו שרי, אפילו הבהמה הייתה 

 היתר.

. אך הטוב ביותר שימכור לגוי ויקנה לו הב"ח להפקיר בפני שלושה כדפסק    בשעת הדחק שרי –  מ"ב

במכירה גמורה וייתן לו הגוי דמי קדימה, ויתר הדמים יזקוף עליו במלוה ויעשם אפותקי )היינו שפורע  

 את החוב בבהמה(, ויעשה זאת בפני דייני העיר שיפורסם הדבר.

 

שותפות עם גוי בבהמה. ללמוד    –ד, השכרה או השאלת בהמה לגוי. ה -ב, השכרה והשאלת כלים לגוי. ג-סעי' א

 ב"י סי' רמה סעיף ו מד"ה ואם ישראל עד הסוף. ודרכ"מ פה.

 

 הכוונה וחזרה:  תושאל

 

ומה הדין   יש לי חברת השכרת מכוניות, האם יש בעיה להשכיר את המכוניות לגויים בע"ש? .1

 להשאיל לו את מכוניתי?
 

 האם וכיצד מותר להשכיר את בהמתי לגוי? ומה הדין אם אנו שותפים בבהמה? .2
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 שליחת דואר בע"ש  –  רמ"זסימן 

 .שבת יט

בערב שבת, ברביעי ובחמישי מותר. אמרו עליו על רבי יוסי הכהן, ואמרי    אין משלחין איגרות ביד נכרי

 לה על רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נכרי מעולם.  

ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו דמים. בית שמאי אומרים: כדי    : אין משלחין איגרת ביד נכריתנו רבנן

, הכי אמר רב ששת  -שיגיע לביתו, ובית הלל אומרים: כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. והלא קצץ! 

קאמר: ואם לא קצץ, בית שמאי אומרים: עד שיגיע לביתו, ובית הלל אומרים: עד שיגיע לבית הסמוך  

דלא קביע בי  -דקביע בי דואר במתא, והא   -לא קשיא, הא   -ין! לחומה. והאמרת רישא אין משלח

 דואר במתא.

 .שו"עאם לא קצץ ולא קבוע דואר, אסור אפילו מתחילת השבוע.   –)אליבא דהב"י(    רמב"ם רי"ף

 בעת הצורך. –  רמ"אאסור רק בע"ש, אך בחמישי מותר.   –  ראשונים

 מהו 'קצץ' ומהו 'לא קצץ'?

 שו"עאם שכרו לימים דבר קצוב לכל יום ואינו מקפיד עמו מתי הולך, חשוב 'לא קצץ'.   –, פרישה  הר"ן

 אסור בע"ש ושרי לפני כן.    -

 שו"ע.אפילו התנה עמו שייתן לו שכר חשיב קצץ.   –  רשב"א

 גוי ההולך מעצמו:

ירו אם הגוי הולך מעצמו, אם הגוי אינו מכירו מותר לישראל לתת לו אגרת. אך אם מכ  – מהרי"א

 אסור דיש לחוש שירבה בשבילו הדרך.

 .שו"ע  שרי גם במכירו, דחששא רחוקה היא שירבה בשבילו. –  בית יוסף

 :(מ"ב ס"ק ו)שליחת הגוי ישירות לבית חברו  

כשמשלח את הגוי באופן ישיר לחברו ולא לבי דואר, שרי אף בלא קצץ כל שיכול להגיע  –  עלת שבת

 מהר"ח מוכח כע"ש. –  מ"בלביתו קודם השבת.  

 בכ"ג אסור. –  ט"ז ומג"א

 אם אמר לגוי במפורש למסור לבני ביתו אם לא יימצאנו, לכו"ע שרי.-  מ"ב

 גוי המוליך בחינם:

 . שו"עתר, דחשיב כקצץ, שעושה זאת משום טובת הנאה שקיבל.  אם הגוי מוליך בחינם, מו  –  מהרי"א

 יש סוברים שכל שעושה בחינם אסור, וטוב להחמיר. אך אם גוי אומר מעצמו, שרי. –  רמ"א

 הנכון שיקצב לו עכ"פ דבר מועט והוי כקצץ. –  מ"ב

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 ימים, בקצץ ובלא קצץ, ומה הדין בחינם?האם מותר לשלח אגרות דואר בידי גוי? פרט בע"ש ובשאר  
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 הפלגה בספינה  –  רמחסימן 

  שבת דף יט עמוד א מסכת

לדבר הרשות,    -: אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת. במה דברים אמורים  תנו רבנן

רבן שמעון בן  . דברי רבישפיר דמי. ופוסק עמו על מנת לשבות, ואינו שובת,    -אבל לדבר מצוה  

 : אינו צריך. ומצור לצידן, אפילו בערב שבת מותר.  גמליאל אומר

 הלכה כרבי או כרשב"ג:

 הלכה כרשב"ג שאין צריך לפסוק עם הגוי. –  טור

 .שו"עהלכה כרבי.   –  רמב"ם, רי"ו

 שרי.   –  רוב האחרוניםאסור.   –  מג"א  -ת  ו)ס"ק ג(: אם הגוי אומר לו שלא ישב  מ"ב

 מדוע אסור להפליג ג"י קודם השבת?

משום גזירת שייטין )ואעפ"כ שרי להפליג קודם ג"י, דאית ליה היכרא ולא יבוא לעשות חבית  – תוס'

 שייטין(.

 משום איסור תחומין.    – ר"ח, ר"ת

 .שו"עמשום ביטול עונג שבת.   –  רי"ף, רמב"ם

 שבת.משום סכנה, שאסור להכניס עצמו לסכנה שיבוא לחלל    – הרז"ה

 משום שיעשה הגוי מלאכה עבור היהודי בשבת. –  רמב"ן

הביא טעם התוס' וטעם הרי"ף, וביאר הב"י שלהפליג קודם השבת סבר כרי"ף )דשרי בנהרות    –  רא"ש

נובעים(, ולהפליג בשבת אסור בכ"ג משום גזירת שייטין. )וק"ל, שהרי הביא הב"י שהרא"ש אוסר  

 מעלה מי"ט(.  להפליג בתוך ג"י בנהרות הנובעים ל

  

 להפליג סמוך לשבת בנהרות הנובעים למעלה מי"ט:

 אסור, דיש איסור תחומין אף למעלה מי"ט. –  רא"ש, ר"מ

 שו"ע.מותר, דאין איסור תחומין בים למעלה מי"ט.   –  רמב"ם, רמב"ן, רשב"א

 

 מהו ג"י קודם השבת:

 .מג"א ועודמיום רביעי.   –  רז"ה, ר"ן, ריב"ש

 .הגר"אמיום חמישי )שיום שבת הוא יום ג להפלגתו(.   –  רא"ש

 רק בע"ש אסור )וצ"ע(.   –  רי"ו ע"פ הרמב"ן
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 הפלגה לפני ג"י כשאין במים י"ט:

אם נכנס לספינה לפני ג"י קודם השבת, מותר להפליג אף אם אין במים י"ט ואפילו   –  מהר"יק, דרכ"מ

 .רמ"אאם אין ג"ט.  

 "ם בכ"ג אסור להפליג בספינה תחת י"ט מחוץ לתחום בשבת.לשיטת הריף והרמב –  בית יוסף

 להפליג בשבת כששבת בספינה מער"ש:

כן נהגו במקצת מקומות ואין  -  רמ"אאם נכנס בספינה מער"ש, מותר להיכנס בה בשבת.   – בה"ג

 למחות.

 .. שו"עאסור בכ"ג להכנס בספינה בשבת –  ר"י )תוס', רא"ש, רשב"א(

אתא לומר שכאשר אין בעיה של תחומין ושל עונג שבת, אם שבת בספינה מער"ש,    בה"ג  –  לבית יוסף

 מותר להכנס בה בשבת. ור"י אסר משום גזירת שייטין או שמא ינהיג הספינה ד"א בכרמלית.

 ע"פ הר"ן והריב"ש, טעמו של בה"ג הוא בכדי להתיר ללכת את כל הספינה ולא רק בד"א.  –  לדרכ"מ

 ת:  להפליג לדבר מצוה בשב

 בשבת אסור להפליג אפילו לדבר מצוה. -  מג"א

 יש מצדדין דשרי. –  מ"ב

 מה חשוב דבר מצוה:

ההולך לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה ושרי לצאת   –  ר"ת, ראבי"ה, רבינו יואל

 אין למחות. –  רמ"אבע"ש.  

רק דבר מצוה ממש שרי, שהרי אמרו דשרי משום העוסק במצוה פטור   לשיטת הרי"ף והרא"ש  -  ב"י

 מן המצוה.

 

לצורך מצווה בע"ש ושלא לצורך קודם ג"י? לכאורה  דרבנן ודאורייתא,  האם מותר להפליג בספינה שוודאי יש בהפלגה איסורי 

 כז. –מח' מהרי"ק וב"י. מ"ב ס"ק א, כו 

חשש איסור )היינו בים למעלה מי"ט(? מח' ראשונים   רמב"ם רי"ף רא"ש )עונג שבת(. -האם מותר להפליג בע"ש כשאין 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

האם מותר להפליג בספינה בע"ש לצורך מצווה, או ג"י קודם השבת שלא לצורך מצווה,  .1

 אע"פ שוודאי יש בהפלגה איסורי דרבנן ודאורייתא?  
הפליג בע"ש שלא לצורך מצווה בנהרות שהם למעלה מי"ט? ומה הדין להפליג ומה הדין ל .2

 בשבת לצורך מצווה?
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 סעודה ותענית בע"ש  –  רמטסימן 

 סעודה בע"ש  –סעיף ב 

  מסכת פסחים דף צט עמוד ב

. ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב.  משנה

 ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. 

: לא יאכל אדם בערבי תניא. מאי איריא ערבי פסחים? אפילו ערבי שבתות וימים טובים נמי, דגמרא

רבי יוסי  .  דברי רבי יהודהי שיכנס לשבת כשהוא תאוה,  שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, כד

: לא צריכא אלא לרבי יוסי, דאמר: אוכל והולך עד אמר רב הונאאוכל והולך עד שתחשך.    אומר:

 מודה. -בערבי שבתות וימים טובים, אבל בערב הפסח, משום חיובא דמצה    -שתחשך, הני מילי 

   ביצה פרק ה הלכה במסכת    תלמוד ירושלמי

י בא בר כהן אמר קומי ר' יוסה ר' אחא בשם ר' יעקב בר אידי אסור לארס אשה בע"ש הדא דאת  רב

 .הא לארס יארס,  אמר שלא לעשות סעודת אירוסין

   גיטין דף לח עמוד במסכת  

: שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתא בשבתא ואחת  א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן

 הן נעקרו.קבעה סעודתא בערב שבת, ושתי

 האם מותר לקבוע סעודה בע"ש ומדוע ואיזו סעודה?

סעודה בע"ש הלכה כר' יוסי שבער"ש אוכל והולך עד שתחשך, אך אעפ"כ לעשות    –  רמב"ן, רשב"א

 אסור, דמזלזל בכבוד שבת.    באופן קבוע

 .שיהיה פנוי להכין צרכי שבתאסור לקבוע סעודה בע"ש בכדי   –   , ר"תר"ח 

סעודה הלכה כר' יוסי שבער"ש אוכל והולך עד שתחשך, אך אעפ"כ לעשות    –  ע"פ מ"מרמב"ם 

 )ואסור כל היום(.שו"ע  שאינו רגיל ביום חול, אסור כדאיתא בגיטין.    גדולה

לא התיר אלא להמשיך אך לא להתחיל    אסור לאכולמדינא    –  בה"ג מתשע שעות, דאף ר' יוסי 

 לכתחילה.

 ללא ובין קביעות ללא(.  סעודה רגילה)ולא חילק בין   בע"ש כל היום סעודהאסור לקבוע  –  טור

 אפילו סעודת אירוסין אסור. –  שו"ע

לכתחילה יעשה בשחרית, אך בדיעבד שרי אף לאחר    –  מ"בסעודה שזמנה בע"ש מותר.  - רמ"א

 המנחה.

כיוון דשרי לארס בע"ש, אם כן מותר גם לעשות סעודה )ובירושלמי מיירי דלא ארס בע"ש   –  מג"א

 וה"ה דשרי סעודת נישואין לנישואין המתקיימים בע"ש. –  מ"בקודם לכן(.    אלא

 ממתי אין לקבוע סעודה )רגילה(?

מצוה להימנע כל שישער   –  מ"ב.  שו"עמן הדין מותר כל היום, ומצווה להימנע מן המנחה.   –  רמב"ם

 בנפשו שעי"ז לא יהיה תאב לאכול בלילה.

 מתשע שעות. –  בה"ג

 ן דווקא סעודה גדולה(.חצות )יתכ –  ראב"ד

 כל היום. –  טור
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 השלמת תענית בע"ש  –סעיף ד 

 מסכת עירובין דף מ עמוד ב  

ואמר רבה כי הוינן בי רב הונא איבעיא לן: בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא, מהו לאשלומי?  

: תשעה באב שחל להיות בשבת, וכן ערב תשעה באב שחל להיות דתניא: נחזייה אנן:  אמר רבא...

אוכל ושותה כל צרכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. חל להיות תשעה    -בשבת 

 באב בערב שבת מביאין לו כביצה ואוכל, כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה.  

, ותשעה באב שחל להיות בערב שבת קיבארבי ע: פעם אחת היינו יושבין לפני  אמר רבי יהודה,  תניא

 היה, והביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה בלא מלח. ולא שהיה תאב לה, אלא להראות לתלמידים הלכה.  

דרש מר זוטרא משמיה דרב הונא:    ..: הלכה כרבי יוסי.ואמר עולא  ..אומר: מתענה ומשלים.  ורבי יוסי

 .הלכה, מתענין ומשלימין

 להשלים?האם חייב  

 אין חייב להשלים אלא מותר להשלים.  -  תוס', מרדכי, הגה"מ

 חייב להשלים.  –  ראבי"ה, רוקח 

מותר להשלים, וכיוון שקבל עליו תענית בסתם חייב להשלים דכל תענית שלא שקעה  –  רא"ש, טור

 .שו"עעליו החמה אינה תענית אם לא שפירש עד אחר התפילה.  

שלא להשלים )ומשמע דסובר דאף שלא השלים חשיב תענית, דלא  מותר להשלים, אך עדיף    –ר"י  

 כרא"ש(.

 עד מתי משלים?

 י"א. –  רמ"אמשלים עד אחר התפילה ואח"כ אוכל מיד.   –  הר"מ, מרדכי

 משלים עד השקיעה, דמשקיעת החמה אסור להתענות. –  מ"מ בשם הראב"ד

 .שו"עצריך להשלים עד צאה"כ.   –  רא"ש, טור

 בעשרה בטבת אכל לפני התפילה.  כנ"ל, אפילו –  ר"י

 בעשרה בטבת חייב להשלים. –  הר"ן, רי"ו

בתענית ציבור חייב להשלים עד הלילה, ובתענית יחיד מותר מיד בצאתו מבית הכנסת.   – מהרי"ל

 רמ"א.

 .דרכ"מ, מג"א,  שו"עתענית חלום יש להשלים עד צאה"כ.   –  הגה"מ, טור

 מיד בצאתו מביה"כ שרי לאכול. –  הגהות אשר"י בשם או"ז

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם יש איסור לקבוע סעודה בע"ש? .1
 

 תענית יחד או ציבור בע"ש, האם צריך להשלים ועד מתי? .2
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 השבת  קודםהתחלת מלאכות    –  סימן רנב

 גוי עושה מלאכתו בשבת  – ד-סעיף ב

 מסכת שבת דף יז עמוד ב

ובית הלל משנה וסמנים וכרשינין אלא כדי שישורו מבעוד יום,  . בית שמאי אומרים: אין שורין דיו 

מתירין. בית שמאי אומרים: אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום, ולא  

 את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין, ובית הלל מתירין.  

מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום, ובית הלל מתירין.    בית שמאי אומרים: אין פורסין

בית שמאי אומרים: אין מוכרין לנכרי, ואין טוענין עמו, ואין מגביהין עליו אלא כדי שיגיע למקום קרוב, 

 ובית הלל מתירין.  

מבעוד יום, ובכולן   עורות לעבדן, ולא כלים לכובס נכרי אלא כדי שיעשו בית שמאי אומרים: אין נותנין

 השמש.  בית הלל מתירין עם

 האם צריך קציצה בנתינת עורות וכדו' לנכרי:

 .שו"עהא דנותנים לנכרי עורות לעבדן ובגדים לכבס, דווקא בקצץ.  –  ראשונים

 אף שנותן לו בסתמא שרי, שאינו עושה בחינם. – הגהות מרדכי בשם תוס'

 

 בחינם:  מלאכתו שיעשהבע"ש  האם מותר לתת לגוי  

אסור בע"ש ליתן לגוי שיעשה לו מלאכה בחינם )אא"כ יש שהות לגומרה   –  שב"ל בשם ה"ר ישעיה

 קודם השבת(.

 .שו"עגם בחינם שרי )דחשיב כמו קצץ דוודאי עושה לטובת הנאה, כמהרי"א בסי' רמ"ז(.   –ב"י   

הפוסקים ודלא כהגהות מרדכי,    אם לא קצץ אסור )בין אם כוונתו שייתן לו שכר, כשיטת רוב  –  דרכ"מ

 .רמ"אובין בחינם ממש(, והא דשרי בחינם היינו דווקא שהגוי אומר מעצמו. 

 

 רואה הגוי עושה מלאכתו בשבת:

הגוי עושה מלאכתו בשבת, אם בחינם עושה צריך להפסיקו. שאם רואה   –  רוקח בשם הירושלמי

 .שו"ע

 ס"ק כב.מ"ב  להפסיקו דגוי בדידיה קא טרח.    אם עושה בשכר אפילו לא קצץ אין צריך – ב"י, ב"ח 

 רק בקצץ אין צריך למחות, אך בשכר בעלמא צריך למחות. –  מג"א

 יש למחות בו. –חלוקים הניכרים שהם של ישראל   -גוי שמכבס בנהר במקום גלוי ומפורסם   –  מג"א

 אין צריך למחות דלא נודע של מי זה ואין כאן חשד. –  תוספת שבת

 בכ"ג שרי כיון שידוע שנותנים בקבלנות וע"כ לא אתי לחושדו בשכיר יום.    – חיי אדם

 

האם מותר לומר לקבלן גוי שימהר ככל יכולתו לעשות לך מלאכה )כגון שיש למטבח(   –שאלה ע"פ מ"ב ס"ק טז, כג ושעה"צ טז  

לוודא דחשיב אע"פ שכך קרוב  שמא אסור  או  לעבוד בשבת,  נאמר לו בהדיא  ולא  עצמו שלו  שהשיש  כיוון  בשבת,  שיעבוד  י 

 כאומר לו לעבוד בשבת?
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 הבאת כלים מבית האומן בשבת:, וכלי שנעשה בשבת

 בחול המועד, כ"ש ביו"ט ובשבת(.  'אין מביאין כלים מבית האומן' )ואוקימנא  נה:דף  פסחים 

תניא: מביאין כלים מבית האומן כגון כד מבית הכדר, וכוס מבית הזגג, אבל לא צמר   -  :יגן  מועד קט

 )כיוון שאינן לצורך המועד, משמע דלצורך המועד שרי(.  מבית הצבע, ולא כלים מבית האומן

אם קצץ לגוי וסיים בשבת, מותר אפילו להביא   –, ע"פ הבית יוסף הר"ן, אגור בשם שב"ל, הר"מ

 .שו"עמהגוי וכ"ש שמותר להנות מהכלי בשבת.  

  ,להשתמש בכלי שגמרו גוי בשבת אסור    –  הג"א, מהרי"ל  מרדכי בשם רב צמח גאון, או"ז, רוקח,

שנגמרה מלאכתם  , אך אם שיגר לו כלים  )אפילו גמרם לפני שבת(  ליטול כלי מאומן גוי בשבתואסור  

להנות אפילו גמרו בשבת )אך לקחת    אם לא לצורך דיש להקל  ,י"א, והכי נהוג  רמ"אשרי.    –לפני שבת  

 .מביתו בכ"ג אסור(

 .רמ"א.  להנות  שרי –אם מסופק אם נגמרו בשבת   – הגהות אלפסי

 .רמ"אאם עשה הגוי הכלי בשבת, צריך להמתין במוצ"ש בכדי שיעשו.   –  רוקח, או"ז

 .שו"ע  אין טעם בדבר שהרי לא נעשה בו עבירה ונראה מכל הפוסקים דשרי. –  בית יוסף

 גוי שעושה מנעלים למכור, ובא יהודי וללקחם ממנו, מותר להנות מהם בשבת. –  הגה"א

 .רמ"א.  שהכל יודעים שגוי לעצמו עשה,  לקחת מהגוי המנעל בשבתאף  מותר   –  ב"י

 . מ"בלכו"ע אסור לקחת כלי מהגוי, וגם הר"ן לא שרי אלא בהגוי שגרו אליו.    –)דלא כבית יוסף(    מג"א

  

 

 

 ריסוק זיתים וענבים וכדו'   - סעיף ה

 שבת דף יט עמוד א  

בהו בית שמאי, ומאי שנא קורות בית הבד ועיגולי   ושוין אלו ואלו שטוענין כו'. מאי שנא כולהו דגזרו

גזרו בהו בית שמאי ערב שבת עם חשכה,    -הנך דאי עביד להו בשבת מיחייב חטאת    -הגת דלא גזרו?  

 לא גזרו.   -קורות בית הבד ועיגולי הגת דאי עביד להו בשבת לא מיחייב חטאת  

  דתנן:: רבי ישמעאל היא.  ברבי חנינא  אמר רבי יוסי -מאן תנא דכל מידי דאתי ממילא שפיר דמי?  

:  ורבי עקיבא אומר : יגמור משתחשך,  רבי ישמעאל אומרהשום והבוסר והמלילות שרסקן מבעוד יום,  

 לא יגמור.  

ורבי  אסור,   -: חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו מעצמן  דתנן: רבי אלעזר היא.  ורבי אלעזר אמר

 מתיר.    אלעזר

אמר לך: התם הוא דמעיקרא אוכל ולבסוף   -ורבי יוסי בר חנינא מאי טעמא לא אמר כרבי אלעזר? 

מעיקרא אוכל והשתא משקה. ורבי אלעזר אמר לך: הא שמעינן ליה לרבי אלעזר דאפילו    -אוכל, הכא  

שרי, דהא כי אתא  וענבים נמי  בידיה: זיתים   מתניתא, אתא ואייתי  רב הושעיא מנהרדעאזיתים 

ורבי יוסי בר  -מתירין.   , רבי אלעזר ורבי שמעוןאסורין  -ענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן ו

 חנינא, ברייתא לא שמיע ליה.  

אמר רבא בר אמר לך: לאו איתמר עלה,    -ורבי אלעזר מאי טעמא לא אמר כרבי יוסי בר חנינא? 

במחוסרין שחיקה, והני נמי   -כי פליגי   דכולי עלמא לא פליגי,  -במחוסרין דיכה    חנינא אמר רבי יוחנן:

 כמחוסרין דיכה דמו. הורה רבי יוסי בר חנינא כרבי ישמעאל.  -

 



26 
 

 :קורות בית הבד ועיגולי הגתגם ב"ש  באיזה אופן התירו  ו  גבי שום ובוסר,  במה נחלקו ר"י ור"ע

ר' ישמעאל שרי להניח הכלים שריסק בהם השום וכדו' בער"ש על מנת שימשיכו לזוב בשבת,    –  רש"י

וכיוצא בזה התירו כאן גם ב"ש להטעין קורות בית הבד והם הולכים וזבים מאליהם. ודלא כר"ע שאסר  

 בזה. )וברש"י על המשנה מפורש דמיירי בטעינה שלאחר ריסוק וע"כ שרי גם ב"ש, לכאורה כטור(.  

שלוש מלאכות הם, ריסוק, דיכה ושחיקה. ר' ישמעאל    – רי"ף, רמב"ם, תוס' )ע"פ הר"ן והמ"מ(

שרי לגמור השחיקה בשבת ולאכול מהם לאחר שעשה ריסוק ודיכה מער"ש, דלשיטתו דיכה אינה 

, שרי, כיוון במשנתנו שטוען את קורות בית הבד מע"ש דזה הוי ריסוקאסורה מהתורה. ע"כ גם 

א לעשות דיכה בשבת לא הוי אלא איסורא דרבנן וע"כ שרי. אך לר"ע דיכה הוי איסור  שגם אם יבו

 שו"ע.תורה וע"כ לא שרי בהכי.  

ודיכה, כך גם    –  טור, רי"ו שר' ישמעאל לא התיר אלא לאחר שהיה ריסוק  במשנתנו מיירי  כפי 

לעשות בשבת , וכעת הטעינה היא דיכה, ואזי לא נשאר שטעינת הקורות הוי לאחר שעשו ריסוק

 אלא שחיקה וע"כ שרי. אך אם לא ריסק מער"ש, לא שרי לטעון הקורות.  

אם לא רוצה לשתות מהמשקין בשבת, לכאורה גם לטור ולרי"ו שרי לדידן, שהרי הלכה   –  בית יוסף

כב"ה. אך מדברי רי"ו משמע דבכ"ג אסור, גזירה שמא יסחוט )ומשמע שסובר שהטעינה לא הוי אפילו 

 כ חיישינן שיבוא לרסק בשבת דהוי איסור תורה(.ריסוק, וע"

המשקין היוצאין מהן מותרים כיוון שכבר אין בהם איסור   –אם טען הקורות בעוד היום גדול   –  מג"א

 .מ"ב  סחיטה מהתורה. אך אם טען סמוך לחשיכה, המשקין אסורין.

יש "י, אך למעשה  אומנם לשו"ע שרי המשקין אם טען הקורות מבעו –  מ"ב בשם אליה רבה וגר"א

  היינו רק כאשרהמשקין,   לחלק בין ההיתר לטעון הקורות לבין ההיתר להנות מהמשקין, דהא דשרי

לטעון הקורות אף ללא ריסוק שרי בכ"ג   אך  ,)כטור ורי"ו(ולא סגי בריסוק  עשה בהם דיכה מבעוד יום 

 )דלא כטור ורי"ו(.  

 

 נתינת חיטים לריחים של מים בע"ש:

  –אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום. מאי טעמא?    .שבת דף יח 

: ולימא מר משום שביתת כלים! דתניא: ובכל אשר  אמר ליה רב יוסף: מפני שמשמעת קול.  אמר רבה

 לרבות שביתת כלים. אלא אמר רב יוסף: משום שביתת כלים.  -אמרתי אליכם תשמרו  

 .שו"עהלכה כרב יוסף דלב"ה שרי.   –  דעת הרמב"ם והרי"ף  ר"ת, וכן נראה

הלכה כרבה דאף לב"ה אסור משום זילותא דשבת.    – ר"ח, תוס', רא"ש, סמ"ג, סמ"ק, תרומה

 ., ובמקום הפסד שרילכתחילה –רמ"א  

ריחיים אסור משום שיחשבו שנותן חיטים בשבת, אך בכלי משקולת שידוע שלא    – אגור בדרכ"מ

 .רמ"אנותנים בשבת, אע"פ שמשמיע קול שרי.  

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 ?שתימשך לבדה בשבת  האם מותר לעשות מלאכה בע"ש .1

הבאתי את הבגד שלי לחייט גוי שיתקן אותו, ובשבת נתקעתי בלי בגד, מותר לי ללכת לגוי  .2

ומה הדין בלקחת  את תיקון הבגד ולקחת ממנו הבגד ללובשו בשבת?  לראות אם סיים 

 נעליים מחנות של גוי?

הגת",   .3 ועיגולי  הבד  בית  קורות  שטוענין  הותר"ושוין  אופן  לשתות    מתיו  ,באיזה  מותר 

 היוצאים מהם בשבת?  מהמשקים

 האם מותר להפעיל את מכונת הכביסה סמוך לכניסת השבת? .4
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 דיני השהייה והחזרה ונתינה  –  סימן רנ"ג

 השהייה מער"ש  –  סעיף א

   :שבת דף יט

אלא כדי שיצולו מבעוד יום. אין נותנין משנה. פת לתנור עם חשכה ולא    אין צולין בשר בצל וביצה 

 חררה על גבי גחלים אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום, רבי אליעזר אומר: כדי שיקרום התחתון שלה. 

: כדי שיצולו מבעוד יום כמאכל בן דרוסאי. איתמר נמי, אמר רבי אלעזר אמר רב  -. וכמה?  גמרא

תניא, חנניא  שום בישולי נכרים.  אין בו מ -אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: כל שהוא כמאכל בן דרוסאי  

 : כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר להשהותו על גבי כירה, ואף על פי שאין גרופה וקטומה. אומר

גזירה שמא    -מפני מה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום   : ואמר רבא:דף לד

 .שמא יחתה בגחליםגזירה    -יטמין ברמץ שיש בה גחלת. אמר ליה אביי: ויטמין! 

: לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסין ותניח לתוך התנור ערב שבת עם חשכה.  תנו רבנן  :דף יח 

 .  בית הלל, גזירה שמא יחתה בגחליםאפילו תימא    ..למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו.  -ואם נתנן  

ב שבת עם חשיכה שרי לאנוחה ער  -והשתא דאמר מר: גזירה שמא יחתה בגחלים, האי קדרה חייתא  

כיון דלא חזי לאורתא אסוחי מסח דעתיה מיניה, ולא אתי לחתויי גחלים. ובשיל   -בתנורא מאי טעמא  

 שפיר דמי.  -אסיר. ואי שדא ביה גרמא חייא    -שפיר דמי, בשיל ולא בשיל    -

ובגבבא    משנה.:  דף לו ובעצים    -כירה שהסיקוה בקש  לא יתן עד   -נותנים עליה תבשיל. בגפת 

גרוף, או עד שיתן את האפר. בית שמאי אומרים, חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים, חמין שי

 ותבשיל. בית שמאי אומרים, נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים, אף מחזירין.

משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו  -לא יחזיר הוא, אבל לשהות  -. איבעיא להו: האי לא יתן  גמרא

מותר לשהותו על גבי   -חנניה היא. דתניא, חנניה אומר: כל שהוא כמאכל בן דרוסאי    -ני  קטום, ומ

לא, וכל   -אין, אי לא    -כירה, אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום; או דילמא: לשהות תנן, ואי גרוף וקטום 

 שכן להחזיר.

מחזירין  -בקש ובגבבא  כירה שהסיקוה   והכי קתני:לעולם אימא לך להחזיר תנן, וחסורי מיחסרא  ...

משהין, אף    -לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן את האפר. אבל לשהות    -עליה תבשיל, בגפת ובעצים 

על פי שאינו גרוף ואינו קטום. ומה הן משהין? בית שמאי אומרים: חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל 

א מחלוקת בית שמאי ובית הלל;  לאו דברי הכל היא אל  -אומרים: חמין ותבשיל. והך חזרה דאמרי לך  

 שבית שמאי אומרים: נוטלין ולא מחזירין, ובית הלל אומרים: אף מחזירין.

משהין עליה חמין שהוחמו כל צורכן,    -קטמה והובערה    אמר רבי יצחק בר נחמני אמר רב אושעיא:

   ותבשיל שבישל כל צורכו.

משהין עליה חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל    -קטמה והובערה  חנה אמר רבי יוחנן:    אמר רבה בר בר

 .שבישל כל צורכו, ואפילו גחלים של רותם

כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה חמין שלא הוחמו כל צורכן   אמר רב ששת אמר רבי יוחנן:

יתן אפר. קסבר: מתניתין להחזיר לא יחזיר עד שיגרוף או עד ש  -ותבשיל שלא בישל כל צורכו, עקר 

 תנן, אבל לשהות משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום.  

את הפת בתוך התנור עם חשיכה, ולא חררה   תרווייהו תננהי, לשהות תנינא: אין נותנין  אמר רבא:

להחזיר נמי תנינא: בית הלל אומרים:    .שרי –על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה. הא קרמו פניה 

לא.   -אף מחזירין. ועד כאן לא קשרו בית הלל אלא בגרופה וקטומה, אבל בשאינה גרופה וקטומה  

 דיוקא דמתניתין קמשמע לן.   -ורב ששת נמי  

כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה תבשיל שבישל    רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן:אמר  

 כל צורכו וחמין שהוחמו כל צורכן ואפילו מצטמק ויפה לו.
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 .דאמרי תרווייהו. מצטמק ויפה לו אסור  רב ושמואל

רי דעובדא  מ  רב נחמן בר יצחקאמר ליה: בסורא משהו, דהא    מהו לשהות?  אמר ליה אביי לרב יוסף:

 הוה ומשהו ליה ואכיל.

 מותר. -אסור, מצטמק ורע לו   -מצטמק ויפה לו    אמר רב נחמן:

 מדברי הגמרא עולה שיש שלוש שיטות בדין השהייה:

כחנניא שכאשר מבושל    –  ר' אלעזר בשם רב, רב ששת בשם ר' יוחנן, רבא, )רב נחמן בר יצחק(

 ו"ק.כמאב"ד מותר להשהות אף על גבי כירה שאינה גר

 מבושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו שרי.     –  רב שמואל ב"י בשם ר' יוחנן

מותר להשהות    –  ר' יצחק ב"נ בשם רב אושעיא, רבה בב"ח בשם ר' יוחנן, רב, שמואל ורב נחמן

 רק תבשיל שבישל כל צורכו ומצטמק ורע לו.

 הכרעת הראשונים:

 –   רבינו האי גאון, רש"י, ר"ח, תוס', רשב"א, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, הגה"מ, מרדכי בשם או"ז

 נהגו להקל.   –  רמ"אי"א.   –  שו"עהלכה כחנניא.  

הלכה כרבנן דחנניא ואפילו בשיל כ"צ ומצטמק   –  רי"ף, רמב"ם, רמב"ן, השאילתות, הר"י ברצלוני

 חילה להחמיר.  לכת –  באוה"לבסתם.    -  שו"ע –אסור.   –ויפה לו  

 תלוי במנהג אי שרי במבושל כ"צ. –כחנניה. בצימוקו יפה לו   –בתבשיל שצימוקו רע לו    – הרז"ה

 גריפה כיצד?

 .שו"עמוציא הגחלים לחוץ.   –  רמב"ם, טור

 גורף הגחלים לצד אחד וסגי בהכי. –  רז"ה, ר"ן

 קדרא חייתא לתוך כירה:

 וחיישינן שיבוא לחתות.כתנור  אסור, דאין חומה רב   –  , מרדכי, תוס' לחד תירוץ "מהגה"א, הגה

 .שו"עשרי דלא חישינן כל שלמחר.   –  ראשונים

 :"שדא ביה גרמא חייא"

 .שו"ע, מג"אאבר חי )שלא יכול להתבשל בלילה(.   –ראשונים  

 ירק חי, דכיוון שעשה היכר סגי. –  רמב"ם

 השהייה לצורך מחר:

בדיעבד יש לסמוך על   – באוה"למחר שרי הכל בג"כ.    כל שמשהה לצורך –  כל בו, הגה"מ, )טור(

 זה.

כך נ"ל מדהשמיט 'לצורך הלילה' שכתב   –  שו"עאסור בכ"ג, ולא שרי אלא בנתן אבר חי.    –  ראשונים

 הטור.
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 להטמין בגחלים כשבשיל:

אין חילוק בן שהייה להטמנה, והיינו שכאשר    –  רש"י, ראבי"ה )מרדכי בשם או"ז(, שבלי הלקט

 מבושל כמאב"ד שרי להטמין בגחלים.

 .שו"עהטמנה אסורה בכ"ג לכו"ע אף אם מבושל כ"צ.   –  ראשונים

 

 דין תנור וכופח:

שהסיקוהו בקש ובגבבא   כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא לא יתן בין מתוכו בין מעל גביו.    תנור  משנה.

 הרי הוא כתנור.  -ובעצים הרי זה ככיריים, בגפת    -

 כופח שהסיקו בקש ולא גרפו:

 .שו"עשרי כדין כירה.   –  ראשונים

 דווקא בגרוף שרי. –  טור

 כופח שלנו:

 כופח שלנו יש לו דין כירה. –  רי"ו

 .שו"עכדין המשנה.   –  ר"ן, ב"י

 תנור שגרפו:

 מותר כדין כירה שגרפה. –)בכס"מ(  רמ"ך  

 .מ"בשרי בגרפו.   –אסור בג"כ. הסיק בקש  –הסיק בעצים   –רמב"ם, כל בו, ר"ן  

 .שו"עאסור בכ"ג.   –  טור, ר' יהונתן

 להשהות תבשיל שמבושל כמאב"ד בתנור שאינו גרוף )לחנניא(:

 .ב"ח אסור.   –  סמ"ג, סמ"ק

 .שו"עמותר.   –  ראשונים

 .רמ"אתנור שלנו דינו ככירה.   –  ר"ח ודעימיה

 תנור דידן כתנור שלהם. –  ת"ש בשם רש"ל

 

 שכח או עבר ושהה:

ולא   ? אישתיקשכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת, מהו :מרבי חייא בר אבאבעו מיניה  לז: 

 לא יאכל, ולא שנא.    -יאכל, במזיד   -אמר ליה ולא מידי. למחר נפק דרש להו: המבשל בשבת, בשוגג  

 מאי ולא שנא?  

לא יאכל, אבל האי   -דאמרי תרווייהו להיתירא: מבשל הוא דקא עביד מעשה, במזיד  רבה ורב יוסף

נמי יאכל.  -דלא קא עביד מעשה   : מבשל הוא דלא אתי  אמר לאיסורא רב נחמן בר יצחקבמזיד 

 בשוגג נמי לא יאכל.  -בשוגג יאכל, אבל האי דאתי לאיערומי   -לאיערומי  
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אומרים המבשל  אמר רב:אמר רב יהודה בר שמואל אמר רבי אבא אמר רב כהנא  בתחילה היו 

לא יאכל, והוא הדין לשוכח. משרבו משהין במזיד ואומרים שכחים אנו   -יאכל, במזיד    -בשבת, בשוגג  

 זרו וקנסו על השוכח.ח  -

תא שמע, דאמר שמואל    -, מי קנסוהו רבנן או לא?  מאי  עבר ושכח[ –]ס"א  עבר ושהה  איבעיא להו:  

ולא אסר להן,    -לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי כירה   רבי יוסי: כשהלך  אמר רבי חנינאבר נתן  

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

 

שכח קדירה ובשלה, היינו שלא בשיל כ"צ, בזה הלכתא כרב נחמן  –)במ"מ(    רמב"ן)להבנתי(,   ר"ח 

בר יצחק וכגזירה. עבר ושהה, היינו אליבא דחכמים דחנניא, באם בישל כ"צ ומצטמק ויפ"ל, ואסיקנא  

 דשרי, דלא אסר אלא לעשות כן בשבת הבאה.  

בכ"ג אסור. והאבעיא   –די דלא בשיל כ"צ, או השהה במזיד מצטמק ויפ"ל  השהה מי –  רי"ף, רמב"ם

 .שו"עלהו מיירי בשכח מצטמק ויפ"ל, ושרי.  

השהה באיסור בכ"ג אסור )רמב"ם(, והאבעיא להו מיירי בשוגג )לא   –ע"פ מהרש"א  ראב"ד, רש"י  

 שוכח, אלא סבור שמותר( והשהה מצטמק ויפ"ל, ושרי.

בעיא להו עבר ושהה, היינו האם אסור גם לבני ביתו או רק למשהה )רא"ש  א –  רא"ש, הגה"מ, טור

 משמע שאסור לכל.   השו"עמסתימת   –  ומ"ב  מג"א  סתם, הגה"מ פסק לקולא ובטור פסק לחומרא(.

 האם בעינן בכדי שיעשו?

עד מוצ"ש.    –, אסור עד מוצ"ש בכדי שיעשו. בשכח בעבר ושהה תבשיל שלא בשיל כ"צ  –  רמב"ם

 מביא דלהג"א אסור ולרמב"ם שרי. –  מ"ב

)כך נ"ל מסתימתו שבכ"ג בעינן   רמ"אבין שוגג בין מזיד אסור במוצ"ש עד בכדי שיעשו.   – הגה"א

 בכדי שיעשו(.

 סתם בכ"ג שאסור רק עד מוצ"ש. –  שו"ע

  

 

 

 החזרה  –סעיף ב' )וסעיף ה'(  

 .ובית הלל אומרים, אף מחזיריןבית שמאי אומרים, נוטלין אבל לא מחזירין .  משנה  :לודף 

סבר: אף מחזירין   רבי אושעיא. ואף  אפילו בשבת  -אמר רב ששת: לדברי האומר מחזירין   דף לח 

לעילא אפילו בשבת; דאמר רבי אושעיא  - עומדים  אחת היינו  לו מרבי חייא רבה: פעם  , והעלנו 

קומקמוס של חמין מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה, ומזגנו לו את הכוס והחזרנוהו למקומו, ולא  

 אמר לנו דבר.  

 -אמר רבי אבא אמר רבי תדאי: לא שנו אלא שעודן בידו, אבל הניחן על גבי קרקע    אמר רבי זריקא

:  אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן לגרמיה הוא דעבד, אלא הכי  -מי: רבי תדאי דעבד  אסור. אמר רב א

 מותר.    -אפילו הניחה על גבי קרקע 

 -פליגי בה רב דימי ורב שמואל בר יהודה, ותרוייהו משמיה דרבי אלעזר אמרי. חד אמר: עודן בידו 

 תר.  נמי מו  -אסור. וחד אמר: הניחן על גבי קרקע   -מותר, על גבי קרקע  

לא אמרן אלא שדעתו להחזיר, אבל אין  -משמיה דאביי: הא דאמרת עודן בידו מותר  אמר חזקיה

 אסור.    -אסור. מכלל דעל גבי קרקע, אף על פי שדעתו להחזיר   -דעתו להחזיר  
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לא אמרן אלא שאין דעתו    -משמיה דאביי: הא דאמרת על גבי קרקע אסור    איכא דאמרי, אמר חזקיה

 מותר.    -מותר. מכלל שבעודן בידו, אף על פי שאין דעתו להחזיר    -עתו להחזיר להחזיר, אבל ד

: תלאן במקל מהו? הניחן על גבי מטה מהו? בעי רב אשי: פינן ממיחם למיחם מהו? בעי רבי ירמיה

 תיקו.  -

 בכ"ג שרי להחזיר.   –  רבי יוחנן

 הניחה על גבי קרקע אסור להחזיר. –  רבי זריקא

 ן עודן בידו ודעתו להחזיר.  בעינ  – ל"ק דחזקיה

 עודן בידו בכ"ג שרי. הניחה ע"ג קרקע שרי רק בדעתו להחזיר. – ל"ב דחזקיה

 תנאי החזרה:

 .רמ"אל"ק דחזקיה לחומרא.   –  רי"ף ודעימיה

 .שו"ערבי זריקא.   –  רמב"ם

 ל"ב דחזקיה. –  תרומה

אם עודן בידו אע"פ שלא היה בדעתו, וכן אם דעתו להחזיר   -יש להקל בעת הצורך    –  מ"ב, באוה"ל

 אף שאינן בידו )אך  לא הניח ע"ג הקרגע(.

 

 יבש מבושל כ"צ שאינו רותח:  -תנאי רותח  

 אפילו כשאין איסור בישול, אם אינו רותח אסור, אע"פ שעדיין חם. –ב"ח  

אם נצטנן המאכל היבש אסור להחזיר ע"ג הכירה בכ"ג במקום שירתיח,    –ס"ק יט, לו ומחצ"ה   מג"א

דחשיב כנתינה לכתחילה )וע"כ לא שרי אלא רק ע"פ התנאים של נתינה לכתחילה(, אך אם עדיין חם 

 שרי.

 סעיף ה.   באוה"ליבש שרי אף בנצטנן לגמרי,    -  הגר"א)ס"ק נד, צא( בשם    מ"ב

 

 מתי בעינן את תנאי ההחזרה:

חזרה אסורה גם בע"ש כל שסמוך לחשיכה שאין שהות להרתיח   –  רא"ש, מרדכי, סמ"ג, טורתוס',  

 –   מ"בי"א, המנהג להקל, וטוב להחמיר במקום שאין צורך כ"כ.    –  רמ"אהקדירה אם הייתה קרה.  

בשיטה   מח'י"א דבעינן כל התנאים. ]ו –  כף החייםגם לתוס', בע"ש בעינן רק גו"ק ולא שאר התנאים.  

 זו האם אוסרים גם בתבשיל שלא נתבשל כ"צ[.

 )כך נראה מסתימתו(.  שו"עבע"ש שרי בכ"ג כדין השהייה.   –  רש"י, ר"ן, רמב"ם

  רמ"ארבים נוהגים להקל.    -  דרכ"מאם נטל הקדירה לאחר שחשכה בכ"ג שרי.    –  ר"ן ע"פ הירושלמי

 י"א, המנהג להקל וטוב להחמיר.   –

 

 החזרה לתוך תנור:

ראשונים, טור,  אין סומכין לו.   -'תנור שהסיקוהו בקו"ג לא יתן בין מתוכו בין מע"ג. ובברייתא    -תנן 

 .שו"ע

 .רמ"אתנור שלנו דינו ככירה.   –)בית יוסף עמ' לו ד"ה השני 'ותנור'(    ר"ח ודעימיה

 בתנור של נחתומין טוב להחמיר. –  מ"בתנור דידן כתנור שלהם.   –  ת"ש בשם רש"ל
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נוהגים להקל להחזיר אף לתוך   –)ס"ק צ(    מ"ב.  רמ"אם להקל לתת לתוך התנור. דרכ"מ,  נוהגי –  ר"ן

מכיוון שאין מצוי שיש חום   –)הובא במג"א ס"ק לה(    לבוש)ס"ק סז(,    מ"ב  תנור שהטמינו בו מבעו"י.

מיהו אם יש גחלים בוערות בתנור   -)ס"ק סח(    מ"בבתנור כ"כ שירתיח הקדירה, ע"כ אין חשש בזה.  

 "ג אסור, אא"כ גרף אפילו רק לצד אחד בתוך התנור, דאז שרי בחזרה.בכ

טוב   –)סעיף ב(  רמ"א)ס"ק לה(.    מג"אהר"ן לא שרי אלא על גבי התנור ולא בתוכו.   – בית יוסף

 יש מחמירין. –)סז(    מ"בלהחמיר.  

, וא"כ נשאר בו הבל מועט )אך יש בו חום תנור שלא הטמינו בו אלא רק אפו בו מבעו"י  – הכל בו

 יש מתירין.   –)סעיף ה(    רמ"אשהיס"ב(, מותר להחזיר לתוכו ואף לתת לכתחילה!  

שרי אף לתת לכתחילה )וכך נ"ל ברמ"א(.    –  בהבנת הכל בו: מנורה טהורה)רצא(    ציונים והערות

 לא שרי אלא להחזיר. –  מג"א

כ"ג. ואף אם נימא דדינו ככירה, שרי להחזיר רק ע"ג ע"פ כראשונים שתנור אסור ב  –  למסקנה: שו"ע

 התנאים.

 נוהגים להקל להחזיר )לתוך התנור( ואף לתת לכתחילה, וטוב להחמיר. –  רמ"א

 נראה דמתיר להחזיר רק על גבה וע"פ התנאים. –  מג"א

 ו גו"ק(.  שרי להחזיר )ונ"ל אף לתת לכתחילה( אפילו הטמינו בתנור בע"ש )אפילו אינ –  לבוש, מ"ב

 

 החזרה לכופח גרוף:

 .שו"עבכ"ג אסור.   –  רמב"ם

 מותר.    –  תוס', רשב"א )במ"מ(

 

 )מובא בסעיף א(:  לסמוך לכירה שאינה גו"ק

 סומכין לה, ואין מקיימין אלא אם כן גרופה וקטומה.  -: כירה שהסיקוה בגפת ובעצים  תא שמע  .דף לז

 ראשונים:

אין סומכין לו. דלחכמים ברייתא מיירי בלהשהות, אבל להחזיר   –כל שאין מחזירין עליו    – רמב"ם

המנהג להקל הן  –)סעיף ה(   רמ"א  .שו"ע  בכ"ג אסור. )אבל אה"נ שלחנניא שרי להחזיר בסמיכה(.

 כחנניא, והן כר"ן שאפילו הניחה ע"ג קרקע שרי.  

 בכ"ג.  מיירי לחנניא בלהחזיר, ולחכמים בלהשהות ולהחזיר, וא"כ שרי להחזיר  –תוס' 

 לסמוך שרי לכתחילה. –)פ"ג, ס"י(    רא"ש

 אחרונים:

 י"א.   –)ס"ק טו(    מ"בלחנניא שרי להחזיר, ולחכמים אסור.   –)ס"ק ה(    מג"א

מרבבה בנתינה   –  דגול  מיירי  והרמב"ם  כירות המתאימות,  כדמוכח משתי  שרי  לכו"ע  להחזיר 

 י"א, ונראה שכך דעתו. –  ובאוה"למ"ב  חולק ומבאר כמג"א(.    והרע"אלכתחילה שאסור )

 רמ"א כמג"א ודלא כדג"מ. –)בסוף הסימן(    באוה"ל

 נראה שאסור בכ"ג לסמוך כפשט הרמב"ם, דלא שרי אלא בהשהייה. –  שו"ע –למסקנה  

 לחנניא שרי להחזיר וכן המנהג, אפילו ללא תנאי חזרה כר"ן. אך נתינה לכתחילה לא. –  רמ"א

 לחנניא שרי אף לתת לכתחילה בשבת, ולחכמים רק להחזיר. –  בית מאיר וכן נראה באוה"ל
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 נתינת מים חמים לקדירה  – סעיף ד

קומקום   ומכשלה גדולה תחת מקצת העם שטומנין  -  בשם רבנו יונה, רי"ו .(  י  בבא בתרא )  נימוקי יוסף

ופעמים שהאחד אין היד סולדת בו  ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק  של מים חמין 

ונמצאו מבשלין בשבת עם זה  ש, ווהאחד היס"ב ומתבשל זה  רותחין אם פסקה כח האף על פי  ן 

 שו"ע  רתיחתן יש בהן משום בישול:

שרי כיוון  –  מ"ב )רמ"א(בלח(.  מותר ואין חשש )דסבירי שאין בישול אחר בישול אף   –  רשב"א, ר"ן

 שלא התקרר.

בו מותר לתת, אך אסור    – מג"אבכ"ג אסור דהוי מגיס שאסור מהתורה אף במבושל כ"צ.    – כל 

 אין איסור בהגסה, רק הרחקה יתרה. –בשעה"צ    מ"בלהגיס.  

 אין בזה מישום איסור הטמנה. –תוס' אסור משום הטמנה.   –  רש"י

מעיקר הדין יש לאסור גם כששניהם יד סולדת מחמת שבעירוי פוסק   האם לשו"ע  ונחלקו האחרונים

הרתיחה, או שמא החשש הוא רק לאיסור שאחד מהם לא יהיה י"ס. וכן נחלקו לשיטת הרמ"א האם 

שנותן  אסור משום נתינה ע"ג הכירה, או דכיווןאזי יש לשרי רק כשהיו המים ע"ג הכירה, דאם לא 

 רסג(.    -לתוך התבשיל אין בזה מחזי )ציונים והערות רסב

 

 

 

 בשבתלכתחילה  נתינה    –סעיף ה 

 נתינה ע"ג כירה דבר שאין דרכו בכך:

דבר שאין דרך בישולו בכך, מותר לתת ע"ג כירה )גו"ק?(, שהדבר מוכיח שלא נתן אלא    –  הר"ן

סעיף   רמ"א –נוהגין כר"ן בהחזרה!    – דרכ"מבלתת לכתחילה,   לחימום. ]בר"ן דף יט., נ"ל דמיירי

 ה'.[

 לא פליגי רבנן ואסור.   –  בית יוסף

מותר לתת לכתחילה    –ס"ק פא, קג )ראה ציונים והערות אות רנט(  מ"ב בשם מג"א בשם מהרי"ל  

 שאינו גרו"ק על ידי שנותן עץ להיכר.  אע"פ  קדירה ע"ג תנור  

 ל האש:נתינת קדירה ע"ג קדירה שע

לתת פנאדיש וכדו' ע"ג קדירה שעל האש מותר לכתחילה בשבת, לפי  –  ר"ן בשם הרשב"א, רא"ש

דבכה"ג ל"ח שמא יחתה.  -  מג"אח ומ"ב שם(.  -)ראה גם שו"ע שי"ח, ז   שו"עשאין דרך בישול בכך.  

 אין נראה כמבשל. –  מ"ב

 אסור, דלא שרי אלא חזרה. –)ב"י סו"ס רנח(    רי"ו בשם י"א

 מדוע בסעיף ג שרי רק חזרה וכאן שרי נתינה לכתחילה?

נתינה ע"ג תבשיל לא חשיב נתינה ע"ג כירה ושרי אף נתינה לכתחילה   –  באוה"ל בסעיף ג. פר"מ

 בשבת.
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 גויים מחממים התבשיל:

ימום, עבדים גויים רגילין להשהות תבשיל, ואם היורה מתקררת אך ראויה לאכול ללא ח –  ראשונים

 .רמ"אמחממים אש תחתיה.  

 במקום דלא שכיחי רבנן יש לאסור. –  תרמה"ד בשם או"ז

 –אם השפחה מוציאה התבשיל מהתנור ונותנת ע"ג תנור החורף ומדליקתו לחמם הבית  –  תרמה"ד

 מיירי בתנור שאין הדרך לבשל בו.  –  מ"ב.  רמ"אשרי אף בתבשיל קר.  

 .  רמ"אם התבשיל שנצטנן, אסור להנות ממנו באותה השבת.  אם אמר לגוי לחמ –  רשב"א

יש להקל. וכן אם צוה לגוי לעשות לו מלאכה דרבנן אין   -אם הגוי חממו שלא ע"ג האש   –  ומ"ב  מג"א

 אות צו מביא לאסור אף בדרבנן.  ובשעה"צאוסרין התבשיל.  

 

 

 הלכה למעשה בימינו:

 כיריים וכדו':

אין חשש שמא יחתה אלא בגחלים שעוממות, אך בכה"ג שרי להשהות    –ועוד    הרב קאפח, גידולי ציון

 אך להחזיר וודאי אסור בגלוי דמחזי כמבשל.  בכ"ג.

אול"צ, אגר"מ או/ו    –ועוד    שש"כ,  כיסוי האש  והיינו  אסור ללא גו"ק,  ע"כ  יחתה,  חיישינן שמא 

 ולהחזיר שרי כאשר מכוסה ע"פ תנאי החזרה.  הכפתורים.

אסור  –  חזו"א )ואולי יתיר במכסה    להשהות גם בכיסה האש  כיסוי שעל הכירה  גם דחשיב כמו 

ונתינה לכתחילה רק ע"ג   ואז שרי החזרה ע"פ התנאים.  בעינן סיר הפוך ע"ג הכיסוי,ע"כ    הכפתורים(.

 סיר מלא.

 פלאטה:

 אסור כהנחה ע"ג גחלים ממש. ע"י הגבהה הניכרת שרי. –  הגר"מ אליהו

ולתת ע"ג.חשיב ככי  –  חזו"א סיר הפוך  לשים  ע"כ בעינן  ע"פ   רה שאינה גו"ק,  שרי החזרה  ואז 

 ונתינה לכתחילה רק ע"ג סיר מלא.  התנאים.

אך לא לתת לכתחילה אלא ע"י   ,זירחשמותר לה  חשיב ככירה גו"ק  –, ועוד רבים  שש"כ, אול"צ

 .הגבהה

 .כל שהוא  שרי ע"י היכר –  י"א

 בכ"ג.אף נתינה לכתחילה  שרי   –  הגרצ"פ, יחו"ד, הרב ליאור

 תנור:

 אסור כדין המשנה.  –  הגר"מ

 ככירה שאינה גו"ק, ע"כ בעינן כיסוי האש או / ו הכפתורים. –  רבים מהפוסקים

בעינן היכר שלא יבוא להגביר החום, אך בתנורים שלנו הרגילות לחמם וע"כ אין   –  ערוך השולחן

 מיחזי.

 מחמירין.חשיב ככירה גרו"ק ויש   –  ילקוט יוסף
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 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר להשהות תבשיל ע"ג הכירה בע"ש? .1
 

 מה הדין בזה בתנור וכופח? .2

 

 האם ובאיזה אופן מותר להשהות בימינו תבשיל ע"ג האש, ע"ג הבלעך, ע"ג הפלטה ובתנור?   .3

 

 מה הדין אם שכח או עבר והשהה? .4

 

 הכירה בשבת או בע"ש?מה הם התנאים הנדרשים על מנת להחזיר תבשיל על גבי   .5

 

 האם מותר להחזיר לתוך תנור בשבת? .6

 

 האם מותר לסמוך לכירה שאינה גרו"ק? .7

 

 האם מותר לערות מים רותחים לתוך החמין? .8

 

 האם יש אפשרות להחזיר ע"ג כירה שאינה גו"ק? ומה הדין בלתת לכתחילה בשבת? .9

 
 האם ובאיזה אופן מותר לחמם בימינו תבשיל בשבת ע"ג הבלעך, ע"ג הפלטה ובתנור?  .10

 

 באיזה אופן מותר לגוי לחמם לנו האוכל בשבת? ובאיזה אופן יהיה אסור אף בדיעבד? .11
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 דינים נוספים בהשהייה  –  סימן רנד

 צליית בשר  –ב  -א

 -התם, כיון דקשי להו זיקא    -!  )שמא יחתה(  נמי ליגזור)שנותנן בתנור בע"ש(  אונין של פשתן    :דף יח 

 לא מגלו ליה.

דגדיא, בין שריק בין לא    איכא דאמרי:  ...לא מגלו ליה -והשתא דאמר מר: כל מידי דקשי ליה זיקא 

ורב  ,  שרי  דרב אשידברחא ולא שריק;    -שפיר דמי, כי פליגי   -שפיר דמי, דברחא נמי ושריק   -שריק  

 -אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום!  :  מדיפתי אסיר. ולרב אשי דשרי, והתנן  ירמיה

 התם בבשרא אגומרי.  

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

. משלשלין את הפסח בתנור  ... אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יוםמשנה -  :דף יט

 : כדי שיצולו מבעוד יום כמאכל בן דרוסאי.אמר רבאמר רבי אלעזר    -וכמה? .  עם חשכה

משום דבני חבורה זריזין הן. הא לאו הכי לא? והאמר מר: גדיא,    -משלשלין את הפסח. מאי טעמא?  

 לא מינתח. -התם מינתח, הכא    -שפיר דמי!   -בין שריק בין לא שריק  

 .  , אך בקדרה חייתא לכו"ע שריסוגיא איירי בצלי –  בה"ג

 כיצד נפסק להלכה?

 לכו"ע הלכה כל"ב:

הלכה כרב אשי שלא אסרו אלא בשרא אגומרי )משנת "אין צולין".   – סמ"ג, סמ"ק, תרומה, רז"ה

 כלל, כגדי ועוף שלם "הכא לא מנתח"(. לרז"ה גם רב אשי אוסר היכא דלא קשה ליה זיקא

 .שו"עהלכה כרב ירמיה שאסור ברחא ולא שריק.   –  רי"ף, רמב"ם, תוס', רא"ש

 מהו בשרא אגומרי?

בשרא אגומרי, היינו בשר שאינו בתנור, וע"כ בשר גלוי  –  רש"י, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, הג"א, טור

 ינו מכוסה אסור.גם בתוך התנור אם א –ס"ק ו   מג"א.  רמ"אאסור בכ"ג.  

בשרא אגומרי היינו שמונח ע"ג הגחלים ממש, ובכה"ג אסור גם גדי. אלא אם התבשל    – רמב"ם

כמאב"ד דסגי בהכי. אך בשר גדי )מנותח( שרי מחוץ לתנור דסגי ליה חימום מועט ולא חיישינן שמא  

 .שו"עיחתה.  

 בקדירה גם לרמב"ם גדי אסור. –ס"ק ד    מג"א

 בשר שלא ע"ג הגחלים:

בעינן מצטמק ור"ל )דכמאב"ד שרי רק בע"ג   –בשר שור שלא מונח ע"ג הגחלים   – רי"ף רמב"ם

 ס"ק ד.    מ"בס"ק י,   מג"אכך משמע מסתימתו בתחילת הסעיף וכ"כ    -  שו"עהגחלים(.  

 פשוט מרנ"ג. –  רמ"אבכ"ג סגי בנתבשל כמאב"ד.   –  רש"י וסיעתו

 בשר בתוך תנור שריק שלא קשה ליה זיקא:

 .שו"עהא דשרי בשר שור בתוך תנור שריק, משום שקשה לו זיקא, הא בלא"ה אסור.   –  רמב"ם

 .  רמ"א הא דאמרינן דל"ח בקשה ליה זיקא, היינו בבשר גדי לא שריק, אך בשריק בכ"ג ל"ח.   –  רש"י

 שרי.    ולרמ"אאסור.    -  חלים בתנור שריקבשר בקדירה או בשר גדי ע"ג הג,  לשו"ע –ס"ק ג, ט    מג"א
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 השהיית פירות  – סעיף ד

 כיוון דקיל"ן כחנניה, ע"כ מותר להשהות פירות ע"ג כירה שאינה גו"ק. –(  בטור בסי' רנז)  רשב"ם

 פירות הנאכלים חיים דינם כתבשיל שנתבשל כמאב"ד, כל חד כדאית ליה. –  רי"ו

 מותר לתת פירות סביב הקדרה ע"ג הגחלים.   –  שו"ע

השו"ע התיר בזה בנתבשל כמאב"ד דמיירי ע"ג הגחלים, כפי שהתיר כאן בסעיף ב גבי   -מג"א, מ"ב  

 בצל אם נתבשל כמאב"ד כשמשהה ע"ג הגחלים.

 השו"ע פוסק כחנניה.   –  הגר"א

 

 

 

 השהייה ורדיית פת  –ז   -סעיף ה 

 השהיית הפת בע"ש:

אין נותנין פת לתנור עם חשכה ולא חררה על גבי גחלים אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד ,  תנן  -  :דף יט

 : כדי שיקרום התחתון שלה.רבי אליעזר אומריום,  

אין נותנין את הפת כו'. איבעיא להו: תחתון האיך דגבי תנור, או דילמא: תחתון האיך  גמרא,   –  .דף כ

 תא שמע, רבי אליעזר אומר: כדי שיקרמו פניה המדובקין בתנור.  -האור?    דגבי

 ר"א לקולא או לחומרא:

 ר"א לחומרא. –  רש"י

 ר"א לקולא )ע"פ הירושלמי(. –)בפרה"מ(    תוס', ר"ן, רמב"ם

 כיצד פוסקים:

 אחרונים. –  מ"בהלכה כר"א לקולא.   –  ר"ן, רמב"ם, טור

 .שו"ערש"י דר"א לחומרא, ופסקו כר"א.  כ –  הרמב"ם והטור אליבא דהבית יוסף

 כת"ק ולקולא. –  דהמג"א  הרמב"ם והטור והשו"ע אליבא

 

 :כיצד וכמה פת מוציא מהתנור

מזון שלש סעודות, ואומר לאחרים:    מצילין -שכח פת בתנור וקידש עליו היום    תנו רבנן: -  :דף קיז

: לא  תנא דבי רבי ישמעאללא ירדה במרדה אלא בסכין. איני? והא    -בואו והצילו לכם. וכשהוא רודה  

כמה דאפשר לשנויי    -יצא תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה ואינה מלאכה!    -תעשה כל מלאכה  

 משנינן.

 כיצד רודה כשהשהה בהיתר?

הא דאמרינן רדיית הפת חכמה שאסורה מדרבנן ובעינן לרדות בסכין, היינו  –(  )בתוס' ר"ה כט: ר"ח 

 שעדיין לא נאפה הפת דהוי כעין לש. אך אם נאפה בהיתר, שרי לרדות במרדה כדרכו.

רדיית הפת אינה שבות אלא קיל מינה, דבעינן לשנות משום  –ר"ן, וכ"נ דעת רש"י, רמב"ם וטור  

 )וראה לקמן(.  שו"ער. אך כשהשהה בהיתר שרי לרדות כדרכו.  עובדין דחול כאשר השהה באיסו
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 .מ"ב בשם א"ר  רדייה הוי איסור דרבנן, ובכ"ג לא שרי אלא בשינוי. –  תוס', רמב"ן, מ"מ ועוד

 כמה מותר לרדות כשהשהה בהיתר?

 בכ"ג לא שרי אלא ג"ס ובשינוי. –  רמב"ן

 כאשר השהה בהיתר יכול לרדות בשינוי כל מה שירצה.  –  מ"מ

שרי כל מה שירצה לצורך שבת. )בבאוה"ל, דהפר"מ הבין   –)כך נראה לי(    ר"ח, ר"ן, רמב"ם, טור

 דלשו"ע שרי רק ג"ס ואין זה מוכרח(.

 .  המג"אבסעיף ה' נראה דשרי יותר מג"ס, אך מסעיף ז נראה דלא שרי אלא ג"ס וכך כתב   –  שו"ע

מצדד שהשו"ע מיירי בסעיף ז בהשהה באיסור, דאז אמרינן שבתנורים    שהמ"ב בבאוה"לראה  אך נ

שלנו שאין בהם איסור רדייה מותר לרדות בשינוי יותר מג"ס. אך אם השהה בהיתר הרי שרי אף  

 כדרכו כדלעיל בסעיף ה.

 

 

 השהיית עססיות ותורמוסין וחבית מים  –  ט  –סעיפים ח 

לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסין ותניח לתוך התנור ערב שבת עם   רבנן:תנו  : שבת דף יח 

 למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו.    -חשכה. ואם נתנן  

ויניח לתוך התנור ערב שבת עם חשכה, ואם עשה כן  כיוצא בו  -, לא ימלא נחתום חבית של מים 

 למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו.

 עססיות ותורמוסין וחבית של מים: מדוע ובאיזה אופן אסור להשהות

מיירי בעססיות ותורמוסין ומים שרוצה למוצ"ש )כמו אונין של פשתן לתנור וכדו'(, ואסור    – רא"ש

רב. ובמים חיישינן שמא יצטננו סמוך למוצ"ש  שצריכים בישול  דחיישינן שמא יחתה בשבת, כיוון 

 ויחתה, שרוצה אותם הנחתום למוצ"ש חמים.

 -תורמוסין ועססיות שרוצה לאוכלם בשבת, ואע"פ שנותנם על מנת לאוכלם למחר מיירי ב  – טור

 אסור, שצריכים בישול רב. ולגבי מים נראה שמבאר כרא"ש.

מיירי שרוצה לאוכלם בשבת, ואע"פ שנותנם סמוך לשבת והו"א דשרי כקדרא חייתא, הני  –  רמב"ם

ואתי לחתו  מהר  אסורין שמתבשלים כבשיל ולא בשיל  ה"ה שאר דברים    –  מ"ב.  שו"עיי.  וחשיב 

 המתבשלים מהר.

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

באר האם ובאיזה אופן מותר לצלות בשר ולהשהותו בע"ש? )בתנור, מחוץ לתנור וע"ג   .1

 הגחלים(.
 

 האם מותר להשהות פירות ע"ג כירה בע"ש? .2

 

 באיזה אופן מותר להשהות פת בתנור בע"ש? .3

 

 לרדות את הפת מן התנור בשבת?באיזה אופן וכמה מותר   .4

 

 האם מותר להשהות מיחם עם מים פושרים ע"ג כירה? ומה הדין במרק ירקות? .5
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 הטמנה  –סימן רנז  

 הטמנה בדבר המוסיף הבל  –  סעיף א

   לד: יחתה בגחלים.  -דף לד. אמר רבא מפני   מראה מקומות:

 בה.ר"ן שם ד"ה אמר רבא, אמר ר  לאחתויי בגחלים. -רי"ף יד: אמר רבא  

 ג. ראב"ד ומ"מ שם.-רמב"ם פ"ד, ב

 , שו"ע, מג"א ומ"ב סעיף א.)גם בסוף הסי'( טור, ב"י  רי"ף דף יח. מתנ' אין נותנין. ר"ן ד"ה גרס'.

 

אין מעשרין את הודאי, ואין מטבילין את הכלים,   -ספק חשכה ספק אינו חשכה   -תנן  .דף לדשבת 

 את הדמאי, ומערבין וטומנין את החמין.  ואין מדליקין את הנרות. אבל מעשרין

גזרה שמא    -מפני מה אמרו: אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה  אמר רבא:  -בגמרא 

 אמר ליה: סתם קדירות רותחות הן.    -ירתיח. אמר ליה אביי: אי הכי, בין השמשות נמי ניגזר!  

גזירה שמא יטמין ברמץ    -ילו מבעוד יום  מפני מה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל ואפ  :ואמר רבא

 גזירה שמא יחתה בגחלים.  -שיש בה גחלת. אמר ליה אביי: ויטמין!  

אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה, גזירה שמא ימצא קדירתו שהצטננה   - ביאר רש"י

ף הבל מבעו"י ואין טומנין בדבר המוסי  וירתיחנה. אך בביה"ש שרי דסתם קדירות רותחות הן בביה"ש.

 גזירה שמא יטמין ברמץ ויבוא לחתות בגחלים.

 :שבת דף יד עמוד בגירסת הרי"ף  

 מפני מה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום גזירה שמא ירתיח.    :אמר רבא

 אי הכי בין השמשות נמי נגזור א"ל סתם קדרות בין השמשות רותחות הן:   :א"ל אביי

יטמין ברמץ ואתי גזירה שמא    ,מפני מה אמרו אין טומנין בדבר שאין מוסיף הבל משחשכה  :אמר רבה

 .לאחתויי בגחלים

שמא תרתח הקדירה ויגלה  אין טומנין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום גזירה -  פירש הרמב"ם והר"ן

תה ותצטנן ויחזור לכסותה )ויבוא לחתות(. אבל ביה"ש מותר להטמין בדבר המוסיף הבל שסתמן  או

 כבר רתחו ונחו מבעבוען ושוב אינן רותחין )וצ"ע(.

פי' כיון   ,שמא ירתיח אין טומנין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום גזירה -)בגירסה זו(  פירש הראב"ד

וזמנין דפסיק רתחיה משום דאריך    ,בעי ליה לאורתא דאטמין בדבר המוסיף גלי דעתיה דרותח קא

ומרתח ליה משחשיכה דשהה    .זמניה  ליתסר בדבר שאינו מוסיף דכיון  אי הכי בין השמשות נמי 

מלהטמין מחזי דרותח קא בעי ליה לאורתא, אמר ליה סתם קדרות המטומנות בין השמשות רותחות  

 .הן לאורתא ולא תפסוק רתיחתן

 המוסיף הבל:  הטמנה בביה"ש בדבר

 .שו"עבביה"ש אסור להטמין בדבר המוסיף הבל.   –  רש"י ודעימיה

 בביהמ"ש מותר להטמין בדבר המוסיף הבל. –  רי"ף, רמב"ם

 הטמין מבעו"י בדבר המוסיף הבל:

אמרו להם  מעשה שעשו אנשי טבריא תנן:  -  :לח דף   סילון של צונן לתוך אמה של חמין,  והביאו 

 כחמין שהוחמו בשבת, ואסורין ברחיצה ובשתיה.  -חכמים: אם בשבת  
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כתב    והרמב"ןמהכא משמע שהמטמין בדבר המוסיף הבל התבשיל אסור.    –)יח: ד"ה גרסינן(   ר"ן

 .  שו"עשאם מצטמק ורע לו ועומד בחמימותו אין לאסור.  

 -באינו מוסיף  מבושל כ"צ הטמין בשבת  )  )אך מצטמק ויפ"ל שרי(.  אסור של כ"צאם לא מבו –  מג"א

 .(שרי בדיעבד

 –   מ"בי"א.   –  רמ"אבשוגג שרי. אך  במזיד אסור אף בדיעבד, אומנם   –)בדרכ"מ(    הגהות מרדכי

 אף שלא בושל כ"צ.  ,מותר  בשעת הצורך

 הטמנה לצורך מחר בדבר המוסיף הבל:

 סתם לאיסור.   –  שו"עאף אם מטמין לצורך מחר אסור להטמין מבעו"י בדבר המוסיף הבל.    –  ראשונים

י"א,    –  רמ"אאם מטמין לצורך מחר שרי, דבכה"ג ל"ח לחיתוי.   –)בב"י סוף רנג(   הגה"מ, שבה"ל

 ובדיעבד יש לסמוך ע"ז.

 הטמנה בדבר מעורב:

מבאר שהסילון של צונן נשפך לתוך אמה של חמי טבריה ואסור משום הטמנה.   -   רש"י)בר"ן שם( 

 וא"כ יש לאסור לשפוך מים מבושלים לתוך חמין משום איסור הטמנה.

ביארו שבדבר מעורב לא שייך הטמנה, והכא מיירי שהסילון מוטמן בתוך האמה ויוצא החוצה  –תוס'  

 דזה הוי הטמנה ואסור.

 

 

 

תוס' ד"ה במה  דף מח. למזגא עלייהו קמל"ן.  -דף מז: מתנ' במה טומנים   ח:-סע' במראה מקומות  

דף נא. מתנ' לא    ומתיר בגסה. -דף מט. בזמן שהן לחין      טומנין. וד"ה דזיתים, עד 'הבל מעצמו'.

 תוס' ד"ה כסהו ונתגלה. כיצד הוא עושה.  סוף הפרק.  -כיסהו  

 

 מוסיף הבל  מה חשיב  – סעיף ג

   :שבת דף מז

במה טומנין ובמה אין טומנין? אין טומנין לא בגפת, ולא בזבל, לא במלח, ולא בסיד, ולא בחול,   תנן:

בין לחין בין יבשין. ולא בתבן ולא בזגין ולא במוכין ולא בעשבין בזמן שהן לחין, אבל טומנין בהן כשהן 

 יבשין.

 .דף מט

תא שמע: לא   -לחין מחמת עצמן, או דילמא: לחין מחמת דבר אחר?    איבעיא להו:בזמן שהן לחין. 

 -בתבן ולא בזגים ולא במוכין ולא בעשבים בזמן שהן לחין. אי אמרת בשלמא לחין מחמת דבר אחר  

ממרטא דביני  -לחין מחמת עצמן היכי משכחת לה?   מוכין  -שפיר, אלא אי אמרת לחין מחמת עצמן 

 .  בהמה שיש בו לחלוחית קבועה שאינה עוברת(  )הצמר שבין ירכותיה של  אטמי

 י"א.  -  מ"ברק בלח מחמת עצמו אסור, אך בלח מחמת דבר אחר שרי.   –  ראשונים

 .מג"א.  שו"עאסור בכ"ג, דלחין מחמת דבר אחר חמור טפי.  –  רמב"ם )וטור אליבא דדרכ"מ(
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 טמן והתגלה מבעוד יום  – סעיף ד

 מותר לכסותו.  -לא יכסנו משתחשך, כסהו ונתגלה   -ם  . לא כסהו מבעוד יומשנה  .שבת דף נא

כסהו ונתגלה אפילו מבעו"י, שרי לכסותו בשבת, דלא אסור אלא בגילהו מבעו"י  –  תוס', רא"ש, רי"ו

 .ב"ח על דעת שלא לכסותו.  

אסור לכסותו משתחשך, דלא שרי   כל שנתגלה מבעו"י –  ירושלמי, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, רמב"ם

 .מ"ב.  שו"עאלא נתגלה בשבת.  

אף על פי שאמרו אין טומנין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה, אם בא   תנו רבנן: .דף נא

עושה?    -להוסיף   כיצד הוא  אומרמוסיף.  גמליאל  את  רבן שמעון בן  ומניח  את הסדינין  : נוטל 

 ניח את הסדינין.הגלופקרין, או נוטל את הגלופקרין ומ

לא שרי אלא להוסיף אך להחליף אסור, והכי לת"ק  ל"ג 'כיצד', דרשב"ג פליג את"ק, ד – תוס', סמ"ג

 הלכתא.

 .שו"ערשב"ג מבאר את ת"ק ולכו"ע שרי גם להחליף.   –  ראשונים

 

 

 מתי יש איסור הטמנה –  סעיף ז

 רבינו לחלק, ובסוף הסימן. ודרכ"מ רנז אות ב.   ראה גם ב"י סי' רנג ד"ה ומ"ש

)בסי' רנג(    רש"י, ראבי"ה )מרדכי בשם או"ז(, שבלי הלקט,  רשב"ם, ר' יוסף דאורליינש, ר' ישעיה

י"א, ואין למחות במקום שנוהגים  –  רמ"אל"א הטמנה בדבר המוסיף הבל אלא בבשיל ולא בשיל.   –

 אך אין לנהוג כן בשאר מקומות.

בכ"ג אסור להטמין אף במצטמק ור"ל, דלהטמנה מועיל חיתוי מעט להחזיק חומו.  –  ניםר"ת וראשו

 .שו"ע

 

 

 הטמנה על גבי מקור חום: –  סעיף ח

רא"ש פ"ד אות ב. ר"ן דף כב. ד"ה ויש כאן, ומנהגנו, אבל, ולפי  - מרא"מ )בנוסף למובא בסעי' ג(:

 .דעת

 הטמנה על גבי גפת של זיתים:

 .קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתים  אמר רבי זירא משום חד דבי רבי ינאי:  :דף מז

  מכאן יש לאסור להניח גחלים תחת הקדרה  -, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, ר"ן בשם רבנו יונה, רשב"א  תוס'

שהרי הגחלים מעלין הבל למעלה כמו גפת  ,אפי' יתן עליהן אפר אין להטמין קדרה עליהם הטמונה,

 .תיםשל זי

הא דאסור דווקא שאין הפסק אויר, אך ביש הפסק אויר בין הקדרה למקור החום   –  ר"ן בשם הרמב"ן

 לא חשיב הטמנה בדבר המוסיף הבל.

אף בהפסק אויר אסור, דכיוון שהחום עולה ומחמם את הכיסוי, חשיב הטמנה  –  ר"ן בשם רבנו יונה

 .שו"עבדבר המוסיף הבל.  

 ש בה אש, אך אם אין בה אש ראה מח' לקמן.השו"ע אוסר בכירה שי –  מ"ב
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 הטמנה ע"ג כירה שאין בה אש )תוס' מח. ד"ה דזיתים, טור, מ"ב ס"ק מג(:

מותר להטמין את הקדירה שע"ג הכירה אע"פ שהכירה מוסיפה הבל, כיוון שלא אסרינן אלא   – י"א

הכירה הולכת ומתמעטת    בכעין גפת שראוי להטמין בתוכו )תוס'(. ועוד שהגפת מוסיף הבל בעצמו, אך

 י"א, אין למחות בנוהגים להקל.  -  מ"בחומה )רבינו ברוך בתוס'(.  

אין להקל בזה להטמין הקדירה, אלא יכול לשים דף על הקדירה ועליה לשים בגדים וכדו'.    –)טור(  "א  י

 י"א. –  מ"ב

 כיסוי והטמנת הקדירה שעל הפלטה:

 אסור נתינה על הפלטה, דחשיב הטמנה על הגחלים. –  הגר"מ אליהו

 בכ"ג אסור לתת מגבת ע"ג הקדירה, דחשיב הטמנה במקצת. –( 74)בפס"ת הערה    י"א

כפי שהשו"ע התיר לתת דף על הקדירה ועליה סמיכות, כך יש להתיר לתת כיסוי ע"ג הקדירה,   –  י"א

 אך יזהר שלא ירדו על הדפנות שזה אסור.

 שרי גם אם נשתלשל על דופני הקדירה, אך יזהר שלא יכסה כל הקדירה.   –  )ע"פ הרמ"א(  י"א

 הטמנה בתוך תנור טוח בטיט לרמ"א:

 טוב להחמיר. –  מ"באסור, דבכ"ג הטמנה אסורה.   –  י"א

 .מ"במותר, דכיוון שטוח בטיט ל"ח שמא יחתה בכ"ג.   –  י"א

 

לענג את השבת בחמין וכל מי שאינו    ויש אומרים כי תקנת רבותינו היא  - דף טז עמוד ב  בעל המאור

אוכל חמין צריך בדיקה אחריו אם הוא מין ואם מת יתעסקו בו עממין ולהזמין לבשל להטמין ולענג את  

השבת ולהשמין הוא המאמין וזוכה לקץ הימין ויש מן החכמים אומרים על השמאל שהוא ימין אנו 

 קורין עליהם מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה.

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

באר מדוע אסור להטמין בדבר המוסיף הבל בע"ש, ובדבר שאינו מוסיף בשבת, ומה דין  .1

 הטמנה בע"ש בביה"ש?
 

 מה הדין אם הטמין שלא כהלכה?   .2
 

 האם מותר להטמין מע"ש תבשיל שמצטמק ורע לו, ומה הדין אם הטמין לצורך מחר? .3

 

 פרט. ?מוכין ועשבין  ,זגין,  סיד, חול, תבןזבל, מלח,  ,  בגפת  האם מותר לטמון .4
 

 מה הדין אם טמן ולאחר מכן גילה את הכיסוי? .5
 

 האם מותר להוסיף על ההטמנה או להחליף את הכיסוי? .6
 

 האם מותר מבעו"י להניח קדירה טמונה ע"ג כירה שיש בה אש או גו"ק? .7
 

 "ש ובשבת?האם ובאיזה אופן מותר בימינו לכסות קדירה שע"ג הבלעך או הפלטה בע .8
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 מיחם על גבי מיחם  –סימן רנח  

 תוס' ד"ה מאי שנא.    דף מח. רבה ור"ז קא מוליד.  משומרים.  -דף נא: מניחין מיחם מרא"מ:  

שו"ע סימן שי"ח סעיף יז, וסעיף ו ומ"ב  טור, בית יוסף.    רמב"ם פ"ד ס"ו.  ר"ן דף כב. ד"ה ומקשו הכא.

 שו"ע ומ"ב סימן רנח.  ס"ק נא.

קדרה על גבי מיחם ומיחם על   [אבל לא]על גבי מיחם וקדרה על גבי קדרה,   מניחין מיחם  -  :דף נא

 אלא בשביל שיהיו משומרים.  -גבי קדרה. וטח את פיה בבצק, ולא בשביל שיחמו 

מח  לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא   רבה ורבי זירא  -  .דף  איקלעו לבי ריש גלותא, חזיוה 

אוקומי   -ליה רבי זירא: מאי שנא ממיחם על גבי מיחם? אמר ליה: התם  דקומקומא, נזהיה רבה. אמר  

 אולודי קא מוליד.  -קא מוקים, הכא  

 דין רבה:

רבה נזף בעבד כיוון ששם את הקומקום במקום שיכול לבוא לידי בישול,    –  תוס' בשם רשב"א, רא"ש

 שיח, יז. -  שו"עמשא"כ במיחם ע"ג מיחם דשרי רק כדי להחזיק החום.  

חשש בישול, והיה הקומקום מוטמן בע"ש ורצה בהכא מיירי בדיני הטמנה ולא   –  רבנו יונה )בר"ן(

  לגלותו בשבת ולהטמין ע"ג כלי מים צוננים, דהא קייל"ן דשרי להטמין את הצונן. אך רבה אסר דחשיב

 רנח ס"ק ב. שיח, ו ס"ק נא.   - שיח, ו. מ"ב  –  שו"עכהטמנה בדבר המוסיף הבל וע"כ אסור אף הצונן.  

 מיחם ע"ג מיחם:

ברייתא אתא לאשמועינן שנתינת מיחם ע"ג מיחם גם בשבת לא חשיב הטמנה ושרי.    –  רש"י, רמב"ם

ע"ג המיחם, דלא ח דלא חשיב הטמנה, בע"ש מותר לתת גם דבר צונן  שיב הטמנה בדבר  ]וכיוון 

 רנח.  – שו"ערמב"ם[.   –המוסיף הבל  

מיחם שהיה טמון מער"ש, מותר לגלותו ולהטמין ע"ג מיחם חם )אבל לא   –  ר"ן אליבא דרבנו יונה

 שיח, ו. –  שו"עצונן(.  

מותר לתת אפילו מיחם מוטמן ע"ג המיחם בע"ש, דאין זה כנתינה ע"ג גפת,   –  מ"ב בהבנת השו"ע

 מת עצמה, ובכל שעה הולכת חומה ומתמעטת )ראה מ"ב רנז ס"ק מג(.דלקדרה אין חום מח

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לתת בע"ש ובשבת מיחם צונן ע"ג מיחם רותח, באופן שלא יכול לבוא לידי בישול?  .1
 

 האם מותר בשבת לגלות קדירה טמונה ולהניח על גבה תבשיל נוסף ולכסות אותם? .2
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 דיני מוקצה בהטמנה  –רנט  

 טלטול גיזי צמר ומוכין  –  סעיף א

 ואין מטלטלין אותן.  -ומטלטלין אותן, בגיזי צמר   -טומנין בשלחין    משנה.  .שבת דף מט

מטלטלין   -לא שנו אלא שלא טמן בהן, אבל טמן בהן   אמר רבא:בגיזי צמר ואין מטלטלין.    -  מט:דף 

לרבא: טומנין בגיזי צמר ואין מטלטלין אותן, כיצד הוא עושה? אותן. איתיביה ההוא מרבנן בר יומיה  

 אלא, אי איתמר הכי איתמר,    -נוטל את הכיסוי והן נופלות!  

 מטלטלין אותן.    -לא שנו אלא שלא יחדן להטמנה, אבל יחדן להטמנה    אמר רבא:

לא שנו אלא שלא יחדן   אמר רבי:איתמר נמי, כי אתא רבין אמר רבי יעקב אמר רב אסי בן שאול 

 מטלטלין אותן.    -להטמנה, אבל יחדן להטמנה  

אין מטלטלין אותן, ואם התקינן  -בשל הפתק שנו. תניא נמי הכי: גיזי צמר של הפתק   רבינא אומר:

 מטלטלין אותן.  -בעל הבית להשתמש בהן 

: מוכין שטמן בהן, מהו לטלטלן בשבת? אמר ליה: בעא מיניה רב אדא בר מתנה מאביי - דף מח.

של מוכין? לימא מסייע ליה: טומנין בגיזי צמר  וכי מפני שאין לו קופה של תבן עומד ומפקיר קופה 

:  לא איריא, הכי קאמר   -אי משום הא    -ואין מטלטלין אותן!   -ובציפי צמר ובלשונות של ארגמן ובמוכין  

קמשמע   -מהו דתימא: חזי למזגא עלייהו    -אין מטלטלין אותן. אי הכי, מאי למימרא?    -אם לא טמן בהן  

 לן.

 :גיזי צמר שהטמין בהם

הלכה כל"ק דרבא וכדרבינא, דכיוון שטמן בגיזי צמר לא הוי  –  תוס', רא"ש, רש"י, ר"ן, רשב"א, טור

אבל מוכין סתמן למלאכה ואסור אם לא ייחדן מוקצה, אא"כ הם מיוחדים למלאכה דאז בעינן ייחוד. 

 .שו"ע)או דמיירי במוכין המיועדים למלאכה(.  

 הלכה כל"ב דרבא וכאביי, דבכ"ג בעינן ייחוד. –  רי"ף, רמב"ם

 מוכין שרגיל להטמין בהם שרי אף שלא ייחדן בפרוש. והב"ח כתב דבב"פ סגי. –  מ"ב

 

 

 החזרה לגומא שנתקלקלה  – סעיף ג

. מטה על צדה ונוטל, שמא יטול ואינו יכול להחזיר  -: קופה  רבי אלעזר בן עזריה אומר  -  מט.דף  

 נוטל ומחזיר.  וחכמים אומרים:

 . שאסור להחזיר  -הכל מודים שאם נתקלקלה הגומא    אמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי:  -  נ:דף  

 . שו"עאיסור טלטול, אך טמן בדבר שאינו מוקצה, בכ"ג שרי.    אסור להחזיר משום –  רש"י, רי"ו, טור

 י"א. –  שו"עכיוון שצריך לעשות מקום חדש חשיב כתחילת הטמנה.   –  רמב"ם

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לטלטל מוכין וגיזי צמר שטמנתי בהם? .1
 

צמר המיוחדים להטמנה בתוך קופה, ונתקלקלה הגומא, האם מותר לי   הטמנתי עם גיזי .2

 להחזיר התבשיל?
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 זמן בין השמשות וכניסת שבת  –  סימן רסא

'תילתא הוי'(.   –לה: נמי אדאני )ולדלג מ'וחילופה'    –שבת לד: ת"ר ביה"ש   –מרא"מ בין השמשות 

"ה תרי תילתי. רי"ף דף יד: ת"ר  מעשרה ביום. תוס' ד  –פסחים צד. אמר רבה בב"ח אר"י כמה מהלך  

דף טו. נמי אדאני. ר"ן ד"ה אמר רבה, אמר ליה רבא. רא"ש. רמב"ם פ"ה ה"ד, מ"מ ורמ"ך.   –ביה"ש  

טור ובית יוסף. ב"ח אות ב. טור בסי' רלג. שו"ע, מג"א ומ"ב. שו"ע בסי' רלג. באוה"ל ד"ה מתחילת  

 השקיעה, וד"ה שהוא ג' מילין ורביע.

 ה:ל  -: שבת דף לד

מטילין אותו   -בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה    תנו רבנן:

 לחומר שני ימים. 

שפני מזרח מאדימין, הכסיף התחתון ולא הכסיף    -ואיזהו בין השמשות  משתשקע החמה כל זמן 

   רי רבי יהודה.דבזהו לילה,    -בין השמשות, הכסיף העליון והשוה לתחתון    -העליון 

 כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל.    רבי נחמיה אומר:

 בין השמשות כהרף עין, זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו.  רבי יוסי אומר:

החמה כל זמן   משתשקע  -כרוך ותני, איזהו בין השמשות    אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל:...

נמי בין השמשות, הכסיף העליון והשוה  -שפני מזרח מאדימין, והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון 

 לילה.    -לתחתון  

 -הכי קתני: משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין    ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל:

 לילה.    -יון והשוה לתחתון  בין השמשות, הכסיף העל  -יום, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון 

 : שיעור בין השמשות בכמה?  איתמרואזדו לטעמייהו, ד

שלשה חלקי מיל. מאי שלשה חלקי מיל? אילימא תלתא   אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל:

 .  תלתא ריבעי מילאנימא מיל! אלא:    -נימא מיל ומחצה! אלא תלתא תילתי מילא    -פלגי מילא  

 -שני חלקי מיל. מאי שני חלקי מיל? אילימא תרי פלגי מילא    יהודה אמר שמואל:ורב יוסף אמר רב  

 .  תרי תילתי מיללימא חצי מיל! אלא:    -לימא מיל! ואלא תרי רבעי מילא  

 .מיל( 1/12)  איכא בינייהו פלגא דדנקא -מאי בינייהו? 

? אילימא לרבי יהודה אמר רב יהודה אמר שמואל: בין השמשות דרבי יהודה כהנים טובלין בו. למאן

מהו דתימא: בין   -ספקא הוא! אלא בין השמשות דרבי יהודה לרבי יוסי כהנים טובלין בו. פשיטא!   -

: דשלים בין השמשות דרבי יהודה, מישך שייך בדרבי יהודה, קא משמע לן -השמשות דרבי יוסי  

   והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי.

הלכה כרבי יהודה לענין שבת, והלכה כרבי יוסי לענין תרומה.    ן:אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ

 -לחומרא, אבל לענין תרומה מאי היא? אילימא לטבילה   -בשלמא הלכה כרבי יהודה לענין שבת 

 ספקא היא! אלא לאכילת תרומה, דלא אכלי כהנים תרומה עד דשלים בין השמשות דרבי יוסי.  

 לילה.    -בין השמשות, שלשה    -יום, שנים    -כוכב אחד    אמר רב יהודה אמר שמואל:

 לילה.    -בין השמשות, שלשה    -יום, שנים   -כוכב אחד    תניא נמי הכי:

שאין נראין אלא בלילה, אלא    אמר רבי יוסי: ולא כוכבים קטנים  לא כוכבים גדולים הנראין ביום, 

 בינונים.  

אתלו שרגא.    -משא אריש דיקלי  : אתון דלא קים לכו בשיעורא דרבנן, אדשיאמר ליה רבא לשמעיה

 עורבי, אי נמי אדאני.  -ביום המעונן מאי? במתא חזי תרנגולא, בדברא  
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 .מסכת פסחים דף צד

עשר פרסאות. מעלות השחר    -כמה מהלך אדם בינוני ביום    אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן:

, נמצא עוביו של רקיע ןמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים חמשה מיליועד הנץ החמה חמשה מילין,  

 אחד מששה ביום. 

 -עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום. תדע, כמה מהלך אדם בינוני ביום    רבי יהודה אומר:מיתיבי, 

ועד צאת הכוכבים עשר פרסאות, ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין,   משקיעת החמה 

 , נמצאת עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום.ארבעת מילין

 

 ביה"ש ג' רבעי מיל או ארבעה מילין?

בפסחים מיירי בתחילת שקיעה, שמתחלת חמה להכנס בעובי הרקיע ועד הלילה הוי ד' מילין.  –  ר"ת

 והכא מיירי מסוף שקיעה עד הלילה )ג כוכבים( דזה הוי שלושת רבעי מיל )כרבה(.

ראשונה,  ביאר בדברי ר"ת, שמעת שאין השמש נראה על הארץ הו  –  הר"ן )והרמב"ן( שקיעה  י 

שסוף גלגל חמה שוקע ואז הוי שקיעה שנייה, ואז הוי  ובמשך ג מילין ורביע הוי יום גמור, וזה זמן 

 )בסי' שלא, ה(.  מג"א.  שו"ע –ביה"ש ג' רבעי מיל, ואז הוי לילה גמור )ג' כוכבים(.  

יל ביה"ש ואז משקיעת החמה הוי ג' רבעי מ  –)רצ"ג( ועוד    רמב"ם, רי"ף, )רא"ש(,  רשב"א, טור

 למעשה לילה רק בצאה"כ.  –  מ"ב,  גר"אלילה.  

 מתחילת שקיעה ראשונה הוי ביה"ש ג' רבעי מיל ואז הוי לילה. –)בב"ח(  ראב"ן  

ג' רבעי מיל קודם השקיעה הוי ביה"ש ומשקיעה הוי לילה גמור.   –)בב"ח(   היראים, מרדכי, אגודה

 יש להחמיר לעצמו. –  ב"ח, מג"א

הכא סותם כגמרא דילן. אך בתענית פ"א סי' יב מביא דברי ר"ת. וצ"ע. והנראה לענ"ד    –  הרא"ש

שהרא"ש וכן הטור והשו"ע הבינו בר"ת שלא מיירי בד' מילין משקיעה דידן, אלא קודם לכן בעוד 

 השמש נראית בשמים )אך לא מאירה על הארץ כיוון שכבר נוטה(, וכדלקמן בביאור השו"ע.

כב"ח( בטור ברצ"ג משמע שסובר שהעיקר להלכה זה שיעור ג' רבעי מיל ועוד   לענ"ד )דלא  –  טור

קצת )ר' יהודה ור' יוסי(, ואין לחוש לראיית ג' כוכבים, דלא מביא שם ג' כוכבים, ומביא ר' יוסי דציפורי,  

 והיינו שהיו מאחרים עד שרואים ג ' כוכבים, אע"פ שלקושטא כבר יצא שבת!

 

 דברי הגמרא בפסחים )ואת דברי ר"ת( למציאות:  שלושה הסברים ליישב את

 הגמרא בפסחים מיירי בצאת הכוכבים גמור שכל הכוכבים יצאו )דלא כר"ת(.  –  גר"א

רב   –)הרב משאש(    י"א זמן  שלוקח  יש מקומות  שאכן  מיירי במקומו,  )והגמרא בפסחים(  ר"ת 

 במקום שיצאו ג' ככבים הוי לילה.  מהשקיעה עד צאה"כ, אך לכו"ע

 ג'  כוכבים הוי צאה"כ, וארבע מילין קודם לכן הוי תחילת שקיעה )וכך נראה לענ"ד(.   –  י"א

, איך פוסק הכא כר"ת, ומאידך בסימן רצג פוסק להדיא שלילה הוי בצאת ג' כוכבים,  קשה על השו"ע

 והרי השו"ע חי בארץ ישראל והוי תרתי דסתרי?

שלא סובר שלאחר שהשמש נכסת יש עוד ג' מיל ורביע של יום, אלא ש"תחילת    רח לומר, בהכולענ"ד

. יש להוכיח זאת מכך שכותב השו"ע שזמן תוספת שבת השקיעה" הוי בעוד השמש גלויה בשמים

.  בסעיף ג' שמי שאינו בקי ידליק בעוד שהשמש בראש האילנות וכותב    הוא בין שקיעה ראשונה לשנייה

שאם היה ג' מילין לאחר    שקיעה רא/שונה הוא קודם שהשמש בראש האילנות. ועוד,אם כן הזמן של  

 שהשמש נכסית, היה כותב להדליק לאחר שהשמש נכסית ולא כשהשמש בראשי האילנות.  
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כדרכה ביום ", צ"ל היינו שאינה מאירה  נראית על הארץומה שכותב "מתחילת השקיעה שאין השמש  

אם כן היה לו לכתוב שאין השמש נראית,  ך לא מיירי בשקיעה שלנו, שלשקוע, א  וטהעל הארץ כיוון שנ

הרי להדיא כותב שג' רבעי מיל קודם הלילה הוי ביה"ש, ולילה הוי בצאת ג' כוכבים, ובא"י ועוד ש

קטנים סמוכים שהוא לילה  כוכביםיש בוודאי ג'  השקיעה,אחרי   )ואולי מעט יותר בקיץ( כשיעור מיל

 .   לכו"ע

 

 :הלכהבאור  

 גם לשיטת הגאונים שיעור ביה"ש משתנה ולמעשה בה"ש הוי משקיעה עד צאה"כ.ד"ה מתחילת:  

פר"מ )בשיטת ר"ת( ד' מילין הוי שעות קבועות ולא זמניות ובכ"ג הוי לילה אחר   –  ד"ה שהוא שלושה

"א וכן זמן זה. אך כתב המנחת כהן שבכל הוי שעות זמניות ומשתנה לפי הזמן והמקום, וכן דעת הגר

נראה דעת המג"א בשם מהרי"ל. ולמעשה גם בשיטת ר"ת אם רואים שהכסיף העליון ושווה לתחתון 

 ויש ג' כוכבים הוי לילה )וכ"כ הבאוה"ל בסי' רצג ד"ה עד(.

בצאת ג' כוכבים בכ"ג הוי לילה, וע"כ גם בשיטת ר"ת אין להתיר לעשות מלאכה   – ד"ה קדם הלילה

 ני היראות הכוכבים ולא אחרי כן, אע"פ שלא עבר שיעור ד' מילין. בע"ש, אלא קודם חצי שעה לפ

 

 

 הוספה מחול על הקודש:

תלמוד לומר   -: ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש, יכול יתחיל ויתענה בתשעה  תניא  :יומא דף פא

תלמוד לומר בתשעה. הא כיצד? מתחיל ומתענה מבעוד יום. מכאן    -יכול משתחשך    -בערב. אי בערב  

מוסיפין מחול על הקודש. ואין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מנין? תלמוד לומר מערב עד ערב. ואין לי ש

מנין? תלמוד    אלא יום הכפורים, שבתות מניין? תלמוד לומר תשבתו. אין לי אלא שבתות, ימים טובים

 מוסיפין מחול על הקודש.    -לומר שבתכם. הא כיצד? כל מקום שנאמר שבות  

 .י"א –  שו"עמ"ע מהתורה להוסיף מחול על הקודש.   –  רמב"ן, ר"ן  רי"ף, רא"ש,

 לא קייל"ן כברייתא זו, ואין מצווה אלא להוסיף עינוי ביו"כ מערב עד ערב. –  רמב"ם )טור(

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

באר מתי מתחיל זמן ביה"ש, כמה זמן הוא נמשך, וכיצד מכריעים להלכה בכניסת השבת   .1

 וביציאתה?
 

 האם יש חיוב תוספת שבת, ומה שיעורה? .2
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 זמן כניסת שבת תעיקב  –  סימן רסג

 קבלת שבת בנר או תפילה     –  סעיף י

  כז: מטרחינן להו. רא"ש –את החצוצרות. ברכות כז. רב איקלע   –דף לה: ת"ר שש תקיעות  מרא"מ:  

פ"ב אות כד', ד"ה ת"ר שש תקיעות. ר"ן דף י. ד"ה ומדאמרינן. הגה"מ פ"ה אות ר. טור, ב"י, שו"ע,  

 מג"א ומ"ב.  

 :שבת דף לה

 -, שש תקיעות תוקעין ערב שבת: ראשונה להבטיל את העם ממלאכה שבשדות, שניה  תנו רבנן

  שלישית  הודה הנשיא אומר:רבי י.  דברי רבי נתן,  להדליק את הנר  -שלישית  להבטיל עיר וחנויות,  

 לחלוץ תפילין. ושוהה כדי צליית דג קטן, או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע ומריע ותוקע ושובת.  

להדליק את הנר. כמאן? לא כרבי נתן ולא כרבי יהודה   -: שניה  מתני ליה רב יהודה לרב יצחק בריה

 אלא: שלישית להדליק את הנר, כמאן? כרבי נתן.    -הנשיא!  

רבי ישמעאל  תנא ראשונה  דבי  נמנעו   -, שש תקיעות תוקעין ערב שבת: התחיל לתקוע תקיעה 

רשאין ליכנס עד  העומדים בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות, ואין הקרובין 

שיבואו רחוקין ויכנסו כולם כאחד. ועדיין חנויות פתוחות ותריסין מונחין, התחיל לתקוע תקיעה שניה 

על גבי כירה וקדירות מונחות על גבי כירה.  נסתלק  - ו התריסין וננעלו החנויות, ועדיין חמין מונחין 

סילק המסלק, והטמין המטמין, והדליק המדליק. ושוהה כדי   -התחיל לתקוע תקיעה שלישית  

 .  צליית דג קטן, או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע ומריע ותוקע ושובת

, שהרי נתנו חכמים מדליק  -תי שאם בא להדליק אחר שש תקיעות  שמע:  ברבי חנינא  אמר רבי יוסי

שיעור לחזן הכנסת להוליך שופרו לביתו. אמר לו: אם כן, נתת דבריך לשיעורין! אלא: מקום צנוע יש 

 לו לחזן הכנסת בראש גגו, ששם מניח שופרו, לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות.

 מסכת ברכות דף כז עמוד א

איקלע לבי גניבא וצלי של שבת בערב שבת, והוה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה דרב, וסיים רב  

לצלותיה דרבי ירמיה. שמע מינה תלת: שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב  רב ולא פסקיה 

 .  ..אקאמר ליה רבי ירמיה בר אבא לרב: מי בדלת? אמר ליה: אין, בדילנ  ...שבת

של שבת בערב שבת, ונכנס למרחץ ויצא ושנה   רבי: פעם אחת התפלל  רבי אביןומי בדיל? והאמר  

 לן פרקין ועדיין לא חשכה! אמר רבא: ההוא דנכנס להזיע, וקודם גזירה הוה.  

 האם הדלקת הנר הוי קבלה:

מהגמרא בשבת משמע שהדלקת הנר לא הוי קבלה, שהרי יכול אח"כ לצלות דג    –  רמב"ן, רא"ש

 יש חולקין. –  שו"עקטן. אלא קבלת שבת הוי בתפילת ערבית, כדמשמע בברכות, וכן עמא דבר.  

מהברייתות בשבת חזינן שהדלקת הנר הוי מלאכה אחרונה, ומה דאמרינן    – ראבי"ה, בה"ג, ר"ן

זה, אך מלאכה אסורה לאחר הדלקת הנר, דכיוון שזו מלאכה אחרונה וודאי  צליית דג, היינו כדי שיעור  

 לבה"ג. –  שו"עקיבל בדעתו שבת לאחר הדלקת הנר.  

צריך להתנות קודם שמדליק שאינו מקבל שבת עד אחר שיסיר הנר מידו או עד שיתפלל   – מהר"ם

, ואפ' גבי האשה נהגכך המ  –  רמ"אי"א.  – שו"עערבית, שמא באיסור הוא מטלטלו אחר שבירך.  

 תנאי בלב סגי.

 וי"א. –  שו"עלא מועיל תנאי, ובכ"ג הדלקת הנר הוי קבלה.   – תשב"ץ 

 אם האיש מדליק לא הוי קבלה, ומ"מ טוב להתנות. ומאידך האישה לא תתנה אלא לצורך. –  מג"א
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 קבלת שבת בטעות –  סעיף יד

גניבארב    ברכות דף כז: רבי ירמיה בר אבא    איקלע לבי  של שבת בערב שבת, והוה מצלי  וצלי 

לאחוריה דרב, וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה. שמע מינה תלת: שמע מינה מתפלל אדם  

 ...אמר ליה רבי ירמיה בר אבא לרב: מי בדלת? אמר ליה: אין, בדילנא...  של שבת בערב שבת

 ההוא טעותא הואי.    -בר ליואי לכברויי סלי!  והא אביי שרא ליה לרב דימי  ...ומי בדיל?  

: פעם אחת נתקשרו שמים בעבים, כסבורים העם לומר חשכה  אמר אבידןוטעותא מי הדרא? והא 

הוא, ונכנסו לבית הכנסת והתפללו של מוצאי שבת בשבת, ונתפזרו העבים וזרחה החמה, ובאו ושאלו  

 בור, דלא מטרחינן להו.שאני צ  -התפללו!    -, ואמר: הואיל והתפללו  רביאת  

 האם קבלה בטעות הוי קבלה:

אינה קבלה, אלא  בין בתפילה ובין בהדלקת הנר  קבלה בטעות   –  רא"ש, רשב"א, תלמידי ר"י, רי"ו

 .שו"עשציבור לא מטריחים אותם לחזור ולהתפלל.  

לאותם שהדליקו,    –  מרדכי בשם הגאונים, שבה"ל ידי הדלקת נר הוי קבלה  על  קבלה בטעות 

 י"א. –  שו"עדחמורה קבלה במעשה מקבלה בתפילה, ואפילו לא התפללו מנחה.  

קבלה    –  המרדכי בשם הגאוניםע"פ    הרוקח, הראב"ן, הש"ג מהרמ"ט, הש"ל, רש"לבדרכ"מ,    או"ז

רק בשעה"ד   –  מג"א. מ"בבטעות הוי קבלה )היינו גם בתפילה(, אלא שאין המיעוט נמשך אחריהם.  

 יש להקל.

 דין הנר שהדליקו לשבת:

 - שו"עאותו הנר שהודלק לשם שבת אסור לטלטל אף למי שלא קבל שבת.    –  שבלי הלקט, או"ז

 י"א.

 איסור נגיעה.אין   –  גר"זאסור אף לגעת בנר שמא ישתמש בו.   –  מג"א

 אין לאסור הנר בטלטול למי שלא קבל שבת. –  בית יוסף

 

 

 

 לומר לחברו לעשות מלאכה  –  סעיף יז

 :שקבל שבת לומר לחברו לעשות לו מלאכה לאחר

שמור לי פירות   מדאמרינן בגמרא )קנא.( 'מותר לו לאדם לומר לחבירו   -)בר"ן(  הרשב"א בשם התוס'

שבתחומך ואני אשמור לך פירות שברשותי', שמעינן שמותר לישראל שקבל שבת קודם שחשכה  

 )י"א(.  שו"עלומר לישראל אחר לעשות מלאכה בשבילו.  

 אינו דומה, דהתם יכול גם ישראל לעשות ע"י בורגנין. –  ר"ן

 :  דרכ"מ

 מסכת ביצה דף יז עמוד א

נאסר, או דלמא הוא נאסר ואין קמחו איבעיא להו: מי שלא הניח עירוב י תבשילין הוא נאסר וקמחו 

צריך לאקנויי  -לאקנויי קמחו לאחרים. אי אמרת הוא נאסר וקמחו נאסר   -נאסר? למאי נפקא מינה  

 קמחו לאחרים, ואי אמרת הוא נאסר ואין קמחו נאסר לא צריך לאקנויי קמחו לאחרים, מאי?  
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: מי שלא הניח עירובי תבשילין, הרי זה לא יאפה ולא יבשל ולא יטמין, לא לו ולא לאחרים,  תא שמע

מקנה קמחו לאחרים, ואופין לו ומבשלין לו. שמע   -ולא אחרים אופין ומבשלין לו. כיצד הוא עושה  

 מינה: הוא נאסר וקמחו נאסר, שמע מינה.

 תוספות מסכת ביצה דף יז עמוד א

לאחריםותימה הו  - אי אמרת כדי   ,איל וקמחו נאסר מה מועיל הקנייה  מי יכול לסלק האיסור שבו 

ועוד קשה כיון שהוא נאסר מאיזה טעם יהא מותר שאחרים   ?שיאכל הוא עצמו אחר )כך( שנאסר

וכי אחרים יכולים לעשות בשבילו מה שהוא עצמו אינו יכול לעשות בשביל    ,אופין )לשבת( בשבילו

   ?עצמו

' דה"ג אי אמרת הוא נאסר ואין קמחו נאסר מצי לאקנויי קמחו לאחרים ואז מועיל לכן נראה לי כגי

הקנין ואי אמרת הוא נאסר וקמחו נאסר לא מצי לאקנויי קמחו לאחרים דהא לא מועיל הקנין ובסמוך 

 גרס ש"מ הוא נאסר ואין קמחו נאסר.

להבדיל והוי כמו בורגנין,   א. גם לר"ן שרי במוצ"ש לומר לאחרים לעשות לו מלאכה, שבכל עת יכול

 .רמ"אושרי אף ליהנות ממלאכתם. כדשרי למי שלא הניח עירוב תבשילין להנות ממה שאופים לו.  

ואף אין להנות אם עשו לו, כדאיתא בביצה יז. דלא שרי    ,אם קבל שבת נראה לאסור לומר לאחרים  ב.

 ליהנות ממה שעשו לו אא"כ הקנה קמחו לאחרים ועשו לעצמן.

 עברו ועשו לו, וכ"ש אם עשו לעצמן, נראה דבכ"ג שרי ליהנות.  ג. אם

-ד. יתכן שגם הר"ן מודה לדינא לרשב"א, כיוון דלא הוי תוספת שבת כדין שבת גמור )וצ"ע דסותר ל

 ב, דהתם קנסוהו.-דלא קשה מ  המג"אלמעשה פוסק לקולא. וביאר   –  רמ"אב(.  

היינו דווקא בע"ש, אך במוצ"ש לכו"ע אסור כל עוד לא בירך ברהמ"ז  הא דשרי הרשב"א  –  לבוש

הלבוש   –  מ"בוהסיח דעתו מהשבת, דכיוון שממשיך על עצמו קדושת שבת, הוי כשבת לכל מילי.  

 מתירים.  האחרוניםאוסר, אך  

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר להדליק נר מנרות שבת? .1
 

 מה הם העצות שהוזכרו בפוסקים לגבי הדלקת נר מוקדמת, ומהי מסקנת המ"ב בזה?   .2
 

 המתארחים בסעודת ליל שבת אצל אחרים וחוזרים ללון בביתם, כיצג ינהגו בדין הדלקת הנר? .3
 

 משפחות שעושות יחד שבת, כיצד ינהגו בדין הדלקת הנר? .4
 

 האם הדלקת הנר נחשבת קבלת שבת? .5
 

 הוי קבלה? האם יש חילוק בין יחיד לציבור?האם קבלת שבת בטעות   .6
 

אדם שקיבל שבת מפלג המנחה, האם מותר לומר לחברו לעשות לו מלאכה? ומה הדין בזה  .7

 במוצ"ש?
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 דיני הפתילה והשמן  –  סימן רסד

 דין הנרות הנוספים  –  סעיף א

 הדלקת שאר הנרות בשמנים ופתילות האסורים:

פתילות ושמנים האסורים, היינו לכל נר שבבית. וראיה מדאמרינן דנר חנוכה מותר בכל  –  ראשונים

כיוון שאסור להשתמש לאורה, הא אם היה מותר להשתמש לאורה היה אסור, ואע"פ שנר חנוכה 

 .שו"ענותנו בפתח ביתו בחוץ ולא במקום שאוכלים.  

 י"א, ויש להקל בדיעבד.    –  רמ"אסגי בנר אחד כשר דעי"כ יזכור ולא יטה.   –  מהר"מ

 כשיש נר כשר באותו חדר, בדיעבד שרי בכ"ג, ובחדר אחר שרי לצורך שבת.   –  מ"ב: מג"א

 דוקא באותו חדר יש להתיר לצורך שבת, אך בחדר אחר אסור. –  א"ר, גר"א, קר"נ

 אצל הנר הכשר, בכ"ג שרי, אך אין לעשות כן לכתחילה.  דכשהנר הפסול עומ –  מג"א ומ"ב

 רק בנר שאוכלים בו בעינן כשרות.   –  ראבי"ה

י"א, ויש   –  רמ"אדבר שאפשר לעשות ללא אור הנר, מותר להשתמש לאור כל נר.  –  השר מקוצי

 שרי בדיעבד בכ"ג. –  אחרוניםשרי בדיעבד רק כשיש נר כשר בבית.   –  א"רלהקל בדיעבד.  

 בוס וצמר גפן:דין קנ

 "כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן". –  תנן  דף כז:

נכון להחמיר   ,א"ר –  מ"בקנבוס וצמר גפן חשיב היוצא מן העץ ואסור להדליק בו.   –  רש"י, מהר"מ

 בקנבוס.

 .שו"עצמר גפן וקנבוס לא חשיב מן עץ ומותר להדליק בו וכן המנהג.   –  ראשונים

 

 

 

 כריכת דבר המותר על האסור  – סעיף ב

 אין מדליקין בו.  -כרך דבר שמדליקין בו על גבי דבר שאין מדליקין בו    .דף כא

מותר, שרבן שמעון בן גמליאל אומר: של בית אבא   -להדליק, אבל להקפות  -במה דברים אמורים 

 היו כורכין פתילה על גבי אגוז.

 מהו להקפות?

תילה על מנת שתצוף שלא תטבע בשמן. אך להדליקו ביחד עם להקפות היינו לסמוך את הפ  –  רש"י

 דבר המותר אסור.

דבכוונה תליא מלתא,    הרא"שלהקפות היינו לעבות הפתילה להרבות אורה. וביאר    –)לגרסתנו(    רי"ף

 שאם מכוון להדליק בו אסור, ואם התכוון רק לעבות שרי.

ולא תשתלשל למטה. אך אם כורך על להקפות היינו להקשות הפתילה כדי שתהא עומדת   –  רמב"ם

 .שו"עאסור.   –מנת להעבות את הפתילה להרבות אורה  

מותר לכרוך ע"מ להקשות אך לא ע"מ לעבות  –בכ"ג אסור לכרוך. רמב"ם   –לענ"ד משמע כך: רש"י  

אף לעבות להרבות אורה שרי, ולא אסור אלא שמתכוון להדליק בו.  - הפתילה להרבות אורה. רי"ף

 ולטור ולמ"מ הייתה גרסה אחרת ברי"ף המשווה אותו לדברי הרמב"ם.
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 שמן פסול עם כשר  ערבוב  – ה-דסעיף  

 שבת דף כא עמוד א

וא  בעא מיניה אביי מרבה: שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, מהו שיתן לתוכן שמן כל שה

 איני?    ..אמר ליה: אין מדליקין. -וידליק? מי גזרינן דילמא אתי לאדלוקי בעינייהו, או לא?  

: חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו, אדם נותן לתוכו שמן כל שהוא ומדליק!  רב ברונא אמר רבוהאמר  

מימשכי   לא -)שמנים שאסרו להדליק בהם( מימשכי בעינייהו, והני  )חלב מהותך וקרבי דגים(  הני  -

וגזרו רבנן על חלב מהותך משום חלב שאינו מהותך, ועל קרבי דגים שנמוחו משום קרבי  ,בעינייהו

 דגים שלא נמוחו.  

וליגזור נמי חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו שנתן לתוכן שמן, משום חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו 

 גזירה לגזירה? היא גופה גזירה, ואנן ניקום וניגזור -שלא נתן לתוכן שמן.  

 הדלקה בחלב מהותך וקרבי דגים עם שמן:

הלכה כרב ברונא שמותר להדליק בחלב מהותך וקרבי דגים כשהוסיף להם  –  רי"ף, רמב"ם, רא"ש

 .שו"עשמן.  

 אין הלכה כרב ברונא. –  סמ"ג, סמ"ק

 חלב מהותך:

 כן משמע מסתימת השו"ע. –  מג"אחלב מבושל.   –  רש"י, רמב"ם

 חלב מבושל אסור, וחלב מהותך היינו חלב מחוי. –  ר"ן

אסור    –  מ"ב בכ"ג  החלב  נקרש  ראיה    –אם  והביאו  והריטב"א  הרשב"א  הרמב"ן,  הר"ן,  כ"כ 

 מהירושלמי.

 

 

 

 

 נר שעוה  –  סעיף ז  

, מ"מ ד"ה עד כאן. רי"ף דף ח: ור"ן ד"ה תנא. רמב"ם פ"ה ה"ח' קמ"ל. תוס –מרא"מ: כ: ולא בזפת  

 וכס"מ. טור, שו"ע, מג"א ומ"ב.

ולא בירוקה ...  . במה מדליקין ובמה אין מדליקין? אין מדליקין לא בלכש, ולא בחוסןמשנה - :דף כ

 ...שעל פני המים. ולא בזפת, ולא בשעוה, ולא בשמן קיק

מהו   שעוה איצטריכא ליה,  -פשיטא!   -פסול שמנים.   -פסול פתילות, מכאן ואילך   -עד כאן  תנא:

 דתימא: לפתילות נמי לא חזיא, קא משמע לן.

 הדלקה בנר שעוה:

רגילים לעשות משעוה כעין פתילה    –  רש"י, תוס', רא"ש, רי"ף, ר' יונה, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, הר"ן

ארוכה ונותנים פתילה בתוכה וכך עושים הנר, ובהו"א יש לאסור לעשות נר זה שהשעוה כעין פתילה 

נוהגים באשכנז וצרפת להדליק בנר שהרי היא שמן פסול,  וקמ"ל שמותר בהכי שכרוכים יחד. וכן 

 .שו"עשעוה.  
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יש לאסור נר שעוה, ובהו"א מיירי בלתת את    –  חכמי נרבונא, רב שרירא גאון, שו"ת הרי"ף, רמב"ן

 הנר שעוה בתוך שמן, דהו"א שיש לאסור, קמ"ל דשרי כיוון שיש בו שמן כשר.

אין הכרע בדבריו ויש להתיר דהוי  –  ב"ינרבונא, וכן המנהג לאסור.  כחכמי  –  מ"מסתם.   רמב"םה

 ף בהלכותיו, וכן המנהג.  "מח' בדרבנן, ויש לסמוך על הרי

 

 

    

 שאלות הכוונה וחזרה:

 על אלו נרות חלים הדינים האוסרים פתילות ושמנים מסויימים? .1
 

 האם מותר להדליק בקנבוס וצמר גפן? .2
 

 מה הדין אם כרך דבר שמדליקין בו ע"ג דבר שאין מדליקין בו? .3
 

 מהו חלב מהותך? והאם מותר להדליק בחלב מהותך וקרבי דגים? .4
 

 האם מותר להדליק בשעוה או זפת שכרך סביב הפתילה? .5
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 כלי תחת הנר  –  סימן רסה

 נתינת כלי עם מים תחת הנר  - סעיף ד

 מפני שהוא מכבה.    -כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. ולא יתן לתוכו מים   . נותניןמשנה:  מז דף

ואין צריך לומר בערב שבת, ולא יתן לתוכו מים   -נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת   תניא:

 .מפני שהוא מכבה מערב שבת, ואין צריך לומר בשבת

ליתן מים תחת הנר בע"ש, היינו דווקא לאחר שהדליק הנר, אבל קודם לכן שרי.    הא דאסור  –  או"ז

 ולכן שרי לתת מים בתוך העששית.

עששית שרי דחשיב גרם כיבוי שאינו אסור מע"ש, משא"כ נתינת מים בכלי דחשיב    –  רי"ו בשם רמ"ה

 קרוב כיבוי וגזרו ע"ש אטו שבת.

וא מפני שלא מתכוון לכבות אלא להגביה, וע"כ אין הא דשרי לתת בעששית ה  –  תוס', רב נטרונאי

חשש שיעשה כן בשבת. משא"כ שנותן מים בקערה, הרי נותן אדעתא לכבות וע"כ אסור אף בע"ש 

 .  שו"עגזירה אטו שבת. וע"כ לתת בקערה בע"ש בכ"ג אסור.  

ל שנותן מים הא דאסור ליתן מים תחת הנר כיוון שהמים הם בעין ונותנם על דעת שיכבו, אב  –  סמ"ג

 שרי. –בעששית ע"מ להגביהה השמן או שלא יישבר הכלי  

 .רמ"אשרי.   –מהסמ"ג משמע שכל שאינו בעין, אע"פ שבכוונתו לכבות   –  דרכ"מ

 אסור. –מהסמ"ג משמע שכל שבכוונתו לכבות   –  מג"א

 אסור ליתן מים לתוך הקנה שעומד בו הנר, שהמים בעין ומתכוון לכיבוי. –  מג"א

 קום צורך יש להתיר, שי"א שאין איסור אלא כשהמים בכלי אחר. ויתן המים קודם שמדליק. במ –  מ"ב

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 האם מותר לתת מים תחת הנר בע"ש?
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 החשיך בדרך  –  סימן רסו

 חששו קמ"ל. –קנג: כלאחר יד. דף קנד: הגיע לחצר   –דף קנג. משנה    מרא"מ:

 נתינת כיסו לנכרי ועל בהמתו  –  סעיף א

 מניחו על החמור.  -נותן כיסו לנכרי, ואם אין עמו נכרי    -מי שהחשיך בדרך    משנה..  דף קנג

 דווקא מבעוד יום שרי. –  רש"י

 שו"ע..  , שאם לא תתיר, יבוא להוליך ד"א ברה"רגם משחשיכה שרי –  ראשונים

 כתב שיש מתירים בכ"ג.  המ"באך    י"א שבמקום שליכא רה"ר אסור. –  מג"א

 

 

 

 הנהגה בקול ורכיבה על הבהמה  – סעיף ב

 י"א(.ו)  שו"עאסור להנהיג הבהמה בקול רם כל זמן שהכיס עליה שלא יהא מחמר.   –  רמב"ם

נראה    –  שו"ע  כיוון שמניח על הבהמה כשהיא כבר מהלכת ל"ח למחמר ושרי.  –  מ"מ בשם הרשב"א

 שכך סתם.

 

 בהמה או ילך ברגליו:החשיך לו בדרך, ירכב על ה

על הבהמה אם הוא בתוך התחום, שהחי   הרוכב על סוס והחשיך לו, מוטב שירכוב –  הגה"ה מרדכי

 נושא את עצמו והאוכף טפל לו, אך אם ירד יעבור על שביתת בהמתו שנושאת את האוכף.

לכו"ע מדרבנן,    – תרמה"ד בשם מהר"י לרכוב חוץ לתחום מלילך ברגל, דשימוש בעלי חיים  טוב 

בצריך    – רמ"אברגליו. נשמע שטוב יותר   ומר"תמשא"כ חוץ לתחום דברגליו י"א דהוי דאורייתא.  

 לצאת חוץ לתחום יכול לרכב על החמור.  

 ילך ברגל ויזרוק האוכף ולא יעבור על איסור רכיבה. –  מרדכי, רשב"ש

 .רמ"אבתוך התחום ילך ברגליו.   –  ריב"ש, רשב"צ

 אם הבהמה מושכת בקרון בכ"ג ילך ברגל. –  מ"ב

 

 

 

 נתינה לחש"ו  –סעיף ו  

 כדי הליכה:  נתינה לחש"ו, האם בעינן תוך

 –   שו"ע. מ"אהא דשרי לתת לחש"ו, דווקא תוך כדי שמהלך, כדין בהמה.   -  מ"מ בשם הראשונים

 וצ"ע מדוע הרמ"א סתם לקולא.

בכרמלית יש   - מ"ב.  רמ"אמסתימתו משמע שבע"ש שרי גם כשעומדים.   – מ"מ בשם הרמב"ם

 להקל.
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 היתר הולכה פחות מד"א –  סעיף ז

 האם בהילוך ד"א בעינן לישב:

: עוד אחרת  אמר רבי יצחק  -אין שם לא נכרי ולא חמור ולא חרש ולא שוטה ולא קטן, מאי?   :דף קנג

 מוליכו פחות פחות מארבע אמות.  -היתה, ולא רצו חכמים לגלותה. מאי עוד אחרת היתה 

 י"א. –  מ"בם. הא דשרי פחות פחות מד"א, דווקא שיושב בכל פע –  רי"ו בשם מר שר שלום

 כשעומד לפוש הוי כישיבה, ואם עומד לתקן המשא הוי כהליכה. –)ע"פ דרכ"מ(    הכל בו

 סתם. –  מ"בעומד חשוב כיושב.   –  דרכ"מ

 מצא מציאה בשבת:

 גם אם באה לידו מציאה מוליכה ע"י היתר ד"א. –  רמב"ם

 .שו"עמציאה שרי רק אם באה לידו מבעו"י, בלא"ה אסור.   –  ראשונים

 

 

 

 היתר ריצה בחבילה ושאר דברים –  יב  -יא  סעיף  

רץ תחתיה עד שמגיע לביתו.   -: היתה חבילתו מונחת לו על כתיפו  אמר רב אדא בר אהבה:  דף קנג

אתי למיעבד עקירה והנחה, סוף   -כיון דלית ליה היכירא    -לא. מאי טעמא?   -דוקא רץ, אבל קלי קלי 

דזריק ליה  -רתא, וקמעייל מרשות הרבים לרשות היחיד!  סוף, כי מטא לביתיה אי אפשר דלא קאי פו

 כלאחר יד.

 תר דווקא בחבילה:היהאם ה

י"א   –  שו"עדווקא חבילה שרי, שאין דרך לרוץ עימה והוי היכר, אך כיס אסור.   –  הר"ן בשם הרמב"ן

 קמא.

  מ"ב  בתרא.י"א   –  שו"עמותר גם כיס.    –  המ"מ בשם הרמב"ן, הגה"מ בשם סמ"ג, סמ"ק, תרומה

 שאין לנו רה"ר, יתכן שלכו"ע שרי.לדידן   –בשם ש"ג    מג"א  -

 

 :בשבת  שכח עליו כיס של מעות

מי שלא היה בדרך ושכח כיסו עליו מע"ש, מתיר חגורו והכיס נופל מאליו, ואף אסור   –  הכל בו, רי"ו

 לומר לגוי להצניע.

אם הוא בביתו יכול ללכת לחדרו להצניעו, ואם הוא בשוק מתירו ונופל, ויכול לומר לגוי   –  אגודה

 .רמ"אלשומרו, ואם מביאו לביתו אין לחוש.  

ם נזכר תוך כדי שהוא מהלך יכול להמשיך בריצה לביתו, אם ירא שמא יקחוהו מן השוק, א  – מ"ב

 ויזרקנו לאחר יד מיד כשמגיע לביתו. וכן שרי לצוות לגוי להביא לביתו אם חושש שיקחוהו. וזה עדיף. 
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 שאלות הכוונה וחזרה:

מי שבא בדרך וקדש עליו היום והיו עמו מעות, מהו סדר העדיפות שיעשה כיש עמו: גוי, חמור,   .1

 חש"ו? כיצד יתן להם? וכיצד ינהג עם כיס של מעות וחבילה, בעודו מהלך ובבואו לביתו?
 

 ?ירכב על הבהמה או ילך ברגליו  האם  החשיך לו בדרך, .2
 

 מתי התירו 'פחות פחות מד"א', ובאיזה אופן? .3
 

 , כיצד יעשה?כח עליו כיס של מעותש .4
 

 מצא כיס של מעות, האם מותר לומר לגוי להגביהו ולהוליכו לביתו? .5
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 הכנסת שבת בפלג  –  סימן רסז

 תפילת ערבית בפלג:

בערב שבתאיקלע לבי גניבא   רבכז.  דף  ברכות   רבי ירמיה בר אבא    , והוהוצלי של שבת  מצלי 

לאחוריה דרב, וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה. שמע מינה תלת: שמע מינה מתפלל אדם  

 ...של שבת בערב שבת

 כיוון שנהוג ישראל כרבנן, ע"כ אין להתפלל ערבית בע"ש, וכן לא של מוצ"ש בשבת. –  רי"ץ גיאת

 .שו"עערבית רשות ואין מדקדקין בזמנה.    מותר להתפלל של שבת בע"ש תפילת –  רא"ש, רמב"ם

נוהג בכל יום כרבנן, יכול בע"ש לנהוג כר"י ולהקדים להתפלל תפילת ערבית בע"ש,  אם  אף   –  מג"א

 אך יזהר להתפלל מנחה קודם הפלג.

י"א שלציבור שרי להקדים ערבית אף שהתפללו מנחה אחר פלג. ואין לסמוך על זה רק אם   –  מ"ב

 "ש.מתפלל ערבית בביהמ

 

 סעודה מבעו"י:

 .שו"עכשהקדים להתפלל ערבית יכול לסעוד מבעו"י.   –מהרי"א , רי"ו  

בעינן לאכול לפחות כזית דווקא בלילה ככתוב "אכלוהו   –  מ"ב ע"פ ספר חסידים וב"ח בשם מהר"ל

 היום".

אין להתחיל סעודה. והמקל אין למחות בו, אך עכ"פ יקרא    אם יש פחות מחצי שעה עד צאה"כ –  מ"ב

 ק"ש בצאה"כ.

 

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 האם מותר להתפלל ערבית מבעו"י? והאם מותר לעשות סעודת שבת מבעו"י?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 הטועה בתפילת שבת ותפילת מעין ז'  –  רסחסימן 

 הפסקה באמצע ברכה  – סעיף ב

 בשאר ברכות:האם להפסיק באמצע ברכה  

ונזכר שהתפלל אמר רב יהודה אמר שמואל  .ברכות דף כא פוסק, ואפילו   -: היה עומד בתפלה 

: כי הוינן בי רבה בר אבוה, בען מיניה, הני בני בי רב דטעו  והאמר רב נחמןאיני?   -באמצע ברכה. 

גברא בר  -ם הכי השתא! הת -ומדכרי דחול בשבת, מהו שיגמרו? ואמר לן: גומרין כל אותה ברכה!  

 הא צלי ליה. -חיובא הוא, ורבנן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת, אבל הכא  

 רק בברכת חונן הדעת מסיים, אך בשאר ברכות פוסק באמצע. –  רא"ש מלוניל

 .שו"עבכל ברכה מסיים.   –  רא"ש, רבנו יונה

 האם מפסיקים במוסף:

באמצע ברכה, שהרי אין תפילת ח"י בחול בתפלת המוספין פוסק  –  רבנו יונה, ר"מ, רמב"ם, סמ"ג

 אחרונים.  –  מ"בי"א.   –  שו"עבמקום מוסף.  

מהירושלמי משמע שגם תפילת מוסף ראויה לח"י ברכות אלא שהקלו בה, ע"כ   –  ראב"ד, רא"ש, טור

 סתם.  -  שו"עגם בתפילת מוסף לא פוסקים באמצע ברכה.  

 

 

 אדעתא דחול  'אתה'התחיל    - סעיף ג

אם התחיל "אתה" בערבית ובמנחה, אע"פ שאמר אדעתא דחול, לא חוזר אלא ממשיך של  –  מג"א

 שבת.

 אם התחיל אדעתא דחול אע"פ שהזכיר רק "אתה" מסיים אותה ברכה. –  שו"ע, לבוש

 

 

 אמירת מעין ז' ביחיד –  סעיף ח

 .שו"עברכת מעין שבע אין לאומרה אלא ש"צ.   –  אבי העזרי, מרדכי וסמ"ג בשם ר"י

 אף יחיד צריך לאומרה. –  הות מרדכי בשם הגאוניםהג

 

 

 ברכת מעין שבע בשבת שאחר יו"ט-  סעיף יא

 אין לאומרה. – ספר השולחן

 .שו"עאומרה.   –  המנהיג, ריב"ש, מרדכי
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 לצאת ידי חובת ערבית בברכת מעין ז'  –  סעיף יג

טעה ולא הזכיר שבת בתפילת ליל שבת, אם שמע מש"צ ברכת מעין שבע יצא.    – רב משה גאון

 .שו"ע

וטוב לאומרה    –  מג"א.  שו"עיצא.   –אפילו לא התפלל כלל ושמע מש"צ מעין שבע    –  רב נטרונאי גאון

 עם הש"צ.

 אינו יוצא בברכת מעין שבע וצריך לחזור ולהתפלל.   –  טור, אבודרהם

 ש"צ הברכה, יחזור להתפלל.אם נזכר קודם ששמע מ –  מ"ב

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 טעה ומתפלל עמידה של חול, האם פוסק באמצע ברכה? ומה הדין בתפילת מוסף? .1
 

 ?התחיל "אתה" אדעתא דחולמה הדין אם   .2
 

 מתי אומרים ברכת מעין שבע ומתי אין לאומרה? מה הדין במנייני חצרות? .3
 

 ברכת מעין שבע, האם יוצא ידי חובה?  אם שמע מש"צ .4
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 קידוש בבית הכנסת  –  סימן רסט

יצאו.    -לא יצאו, ידי קידוש   -: ידי יין  אמר רב  ,אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת :פסחים דף ק

 אף ידי קידוש לא יצאו.  :  רושמואל אמ

ליה לקדושי בביתיה לי לקדושי בבי   -?  אלא לרב, למה  כדי להוציא בניו ובני ביתו. ושמואל, למה 

 לאפוקי אורחים ידי חובתן, דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא.    -כנישתא?  

 ..: אין קידוש אלא במקום סעודה.דאמר שמואלואזדא שמואל לטעמיה,  

קדש אמר לן: אין קידוש אלא במקום סעודה. דאמר אביי: כי הוינא בי מר כי הוה מ  ואף רבה סבר:

טעימו מידי, דילמא אדאזליתו לאושפיזא מתעקרא לכו שרגא, ולא מקדש לכו בבית אכילה, ובקידושא  

 דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום סעודה.

 

 קידוש בבית הכנסת כשאין אורחים:

שין אע"פ שאין אורחים מקד –  רב נטרונאי גאון, רבנו יונה, ר"ן, רמב"ם, מ"מ, רשב"א, אבודרהם

 אין לבטל המנהג.  –  מג"א, מ"ב.  שו"עבבית הכנסת, שתקנה לא זזה ממקומה.  

 –   שו"עאין לקדש בבית הכנסת שאין אורחים דהוי ברכה לבטלה.    -  רב האי, תוס', רא"ש, רי"ו, טור

 יותר טוב, וכן המנהג בא"י.

 

 האם המקדש בבית הכנסת שותה:

למקדש לשתות שהרי אינו סועד שם, ע"כ יתן   אין  –  רא"ש, רי"ו, הגה"מ, מרדכי בשם ר"מ, טור

 .שו"עלתינוק.  

מקוצי, סמ"ק )רב נטרונאי( מותר למקדש לשתות ולא חשיב כשותה קודם   –  הר"ש בשם השר 

 הקידוש.

 יכול המקדש לשתות רביעית, שע"פ הגאונים יוצא בזה ידי קידוש )אך לא נהגו כן(. –  בית יוסף

 

 לאיזה קטן לתת:

 יתנו לקטן שלא הגיע לחינוך. –)במג"א(    ב"ח 

 צריך לתת לקטן שהגיע לחינוך. –  מג"א ע"פ תשו' הר"ן בשם הרשב"א

 

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 האם מקדשין בבית הכנסת כשאין אורחים? והאם המקדש שותה?
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 דיני קידוש  –  רעאסימן 

 האם קטן מוציא גדול  –  סעיף א

 שהתפלל:האם קטן מוציא בקידוש גדול  

 מוציא, כיוון שהגדול יצא בקידוש מהתורה וע"כ חיובו כעת רק מדרבנן. –י"א  

 אינו מוציא, דמצוות בעי כוונה, ולא התכוון לצאת ידי קידוש בתפילה. –  מ"ב

 

 

 שתייה לפני קידוש והבדלה, וברכת הגפן והמוציא כשקדש עליו היום  – סעיף ד

לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, כדי שיכנס    תניא:: פסחים דף צט

 לשבת כשהוא תאוה, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר: אוכל והולך עד שתחשך.

 : אין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי, אלא: פורס מפה ומקדש.אמר רב יהודה אמר שמואל

רב המנונא  הוו יתבי בסעודתא, וקאי עלייהו    רברב חנניא בר שלמיא ותלמידי ד. פסחים דף קה

אי מקדיש יומא נפסיק, וניקבעיה לשבתא. אמר להו: לא צריכיתו, שבתא  סבא . אמרו ליה: זיל חזי 

 כך שבת קובעת לקידוש.  -: כשם שהשבת קובעת למעשר  דאמר רבקבעה נפשה.  

: לקידוש  אמר רבכך קבעה להבדלה. אמר להו רב עמרם: הכי    -לקידוש   סבור מינה: כי היכי דקבעה

לא מתחלינן.   -לענין מיפסק, דלא מפסקינן. אבל אתחולי   -קובעת, ולא להבדלה קובעת. והני מילי  -

לא. ושתיה נמי לא אמרן אלא בחמרא ושיכרא,    -ומיפסק, נמי לא אמרן אלא באכילה, אבל בשתיה  

   .לית לן בה  -אבל מיא  

חזייה לההוא גברא דשתה מיא קודם הבדלה, אמר ליה: לא מיסתפי מר   דרב הונאופליגא דרב הונא.  

רבנן דבי מיתתו באסכרה.   -: כל הטועם כלום קודם שיבדיל  דתנא משמיה דרבי עקיבאמאסכרה?  

 רב אשי לא קפדי אמיא.

 אינו מקדש.  -: טעם אמר רבאמר רב הונא    :פסחים דף קו

ר' יודן נשייא סחה וצחא שאל לר' מנא בגין דאתא צחי מהו נישתי. א"ל  : א"י ה"פסחים פ  ירושלמי

 אסור לאדם לטעום כלום עד שתחשך.  תני ר' חייה

 

 שתיית מים לפני קידוש:

 אין איסור לשתות מים לפני קידוש. –  רמב"ם

י מהירושלמי מוכח שגם מים אסור )ולא שרי בגמרא אלא לפנ  – רשב"א, הגה"מ בשם ר"מ, טור

 .שו"עהבדלה(.  

 

 האם מברך המוציא:

 סתם.  –  שו"עפורס מפה ומקדש ומברך המוציא.    –  רי"ף, רא"ש, ר"ן, ר' יונה, הר"י בן גיאת, בה"ג

 סב"ל. –  מ"בי"א.   –  שו"עאינו מברך המוציא.   –  הרז"ה, מ"מ בהבנת הרמב"ם

 

אינו אומר בורא פרי  -  היוםאם היה יושב ושותה מבעוד יום וקדש עליו : ה"א ה"ירושלמי ברכות פ

 .שו"ע.  הגפן
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 גמר סעודתו בע"ש וקדש עליו היום -  סעיף ו

לו כוס של יין, ואומר   מביאין -: בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום תנו רבנן  .פסחים דף קב

אומר: אוכל והולך עד  רבי יוסי  דברי רבי יהודה.  ושני אומר עליו ברכת המזון,  עליו קדושת היום 

 שתחשך.

, כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום. )סעודתן וקדש עליהם היום(  גמרו

אמר רב הונא אמר רב ששת: אין אומרים שתי קדושות על  -אמאי? ונימרינהו לתרוייהו אחדא כסא!  

 אמר רב נחמן בר יצחק: לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות.  -כוס אחד. מאי טעמא?  

 לפני ברהמ"ז:גמר סעודתו בע"ש וקדש עליו היום  

מברך ברכה"מ על כוס ראשון, ואח"כ אומר קידוש על כוס שני )וחשיב קידוש   –  רי"ף, רמב"ם, ר"ן

 מיירי שנטל ידיו למים אחרונים(  –סתם. )מג"א    –  שו"ער"ן(.    -במקום סעודה כיוון שגמר שם סעודתו  

חשך עושה כן, אבל  רק לר' יוסי שמתיר להמשיך לאכול ולשתות משת  –  ה"ר ישעיה מטראני, רא"ש

לשמואל שפורס מפה ומקדש, הרי אינו יכול לשתות מכוס של ברהמ"ז קודם קידוש )וגם כיצד יקדש 

רא"ש(. ע"כ יפרוס מפה ויקדש ויאכל    –שם הרי בעינן במקום סעודה, ולא חשיב מה שאכל שם מבעו"י  

 הכי נהוג. –  רמ"אי"א.   –  שו"עמעט ויברך ברהמ"ז.  

 ברהמ"ז ולא ישתה מהכוס, ויקדש וישתה משתי הכוסות.יברך   –  אורחות חיים

 אמירת "רצה" כשסיים סעודתו מבעו"י:

 .שו"עאומר "רצה" בברהמ"ז אע"פ שגמר סעודתו מבעו"י.   -  רא"ש

 .רמ"אהכל הולך אחר התחלת הסעודה וע"כ לא יאמר "רצה".   – אור"ח בשם התוס'

 

 

 

   נטילה קודם הקידוש, וקידוש על הפת  –  סעיף יב

 רשב"ם, תוס' ד"ה מקדש.    ,רש"י,  מקדש אחמרא  -פסחים דף קו אמר רב ברונא    :מראה מקומות

 נר ביתו. -רא"ש פ"י אות טז אמר רב ברונא    וכן הלכתא. ר"ן ד"ה נטל.  -רי"ף דף כב. אמר רב ברונא

 "ב.טור, ב"י, שו"ע, מג"א ומ  רמב"ם פ"כט ה"ט ומ"מ וכס"מ.

 הנוטל ידיו לא יקדש.    אמר רב ברונא אמר רב:  -פסחים דף קו  

רב יצחק בר שמואל בר מרתא: אכתי לא נח נפשיה דרב שכחנינהו לשמעתתיה! זמנין  אמר להו 

מקדש אריפתא, זימנין דחביבא ליה  -סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב, זימנין דחביבא עליה ריפתא 

 מקדש אחמרא. -חמרא  

 נטילה קודם הקידוש, והאם מקדשין על פת:

אם לרב ברונא אם נטל קודם קידוש לא מהני, ובעינן ליטול שוב לאחר קידוש. ולרב יצחק,  – רש"י

 .נטל ידיו מקדש על הפת

לרב ברונא אם נטל קודם קידוש לא מהני דהקידוש הוי הפסק בין נטילה לאכילה,    -  רשב"ם, )רא"ש(

ששמיעה לא הוי הפסק. ואם אין לו ממי לשמוע בעי ליטול שוב לאחר קידוש.  וע"כ ישמע קידוש מאחר,  

אם נטל ידיו מקדש על היין ואח"כ מברך ואוכל לחם, שהקידוש לא הוי הפסק. אך ולרב יצחק,  

אם   יכול לקדש על הפתכדתנן מוזגין ואח"כ נוטלין. וכמו כן    לכתחילה קודם כל קידוש ואח"כ נטילה

 ירצה.
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, ולרב ברונא הנוטל ידיו קודם קידוש לא יקדש, כי חיישינן פתשאין מקדשין על המשמע    לר"ת  –  תוס'

חביב עליו ריפתא  כשואמר רב יצחק שרב  שמא יקדש ולאחר מכן יצא לחוץ ולא יסמוך נטילה לסעודה.  

מקדש על היין על דעת לאכול מיד הריפתא ואז היה נוטל ידיו קודם כלומר היה   ,מקדש אריפתא

וכשהיה חביב עליו יין היה מקדש אחמרא כלומר שלא אכל  )  !ולא חשש שמא יפליג ויצא לחוץ  ושקיד

נוטלים ואח"כ מקדשים )ושרי לקדש    – רמ"א.(  מיד שהרי רב סובר יש קידוש שלא במקום סעודה

 אפת(.

אם נטל ידיו גלי דעתיה שחביבא ליה   –לרב ברונא   –  רי"ף ע"פ הר"ן, רמב"ם, רב עמרם, מהר"ם

מקדשין אריפתא, ע"כ  יצחק שוודאי    ביפתא, אך אין מקדשין על הפת, ע"כ ישמע מאחרים. והשיב רר

   שו"ע..  אם נטל ידיו מקדש אריפתא

 יקדש על היין, כרמ"א. –לכתחילה קודם יקדש על היין ואח"כ יטול, כשו"ע. ואם נטל   –  מ"ב

 יכולים ליטול קודם הקידוש. –  מ"ב.  מג"אלכו"ע שאר המסובין נוטלים קודם קידוש.   –מרדכי  

קייל"ן דלרב אם טעם אינו מקדש, וע"כ אם נטל ידיו הרי זלזל בקידוש היום   -לרב ברונא   –  רז"ה

וחשיב כטעם וע"כ לא יקדש, אבל אחרים מקדשין לו. והשיב רב יצחק שיכול לקדש על הפת, ע"כ אין 

 בנטילה זלזול בקידוש היום, ע"כ מקדש על מה שרוצה.  

 

 

 מי שותה כמלא לוגמיו –  יד  סעיף

 המברך צריך שיטעום.  פסחים קה:

הגאונים וראוי לחוש  –  שו"עלא יצא.   –חייב המקדש לשתות כמלא לוגמיו, ואם לא   –  גאונים, בה"ג

 לכתחילה. –  מג"אלדבריהם.  

 סתם. –  שו"עסגי שאחד מהמסובין ישתה כמלא לוגמיו.   –  רא"ש

 בדיעבד. –  מג"אי"א.   –  שו"עאף אם כולם יחד שתו כמלא לוגמיו מהני.   –  ריטב"א בשם תוס'

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 ?גדול שהתפלליכול לקדש ולהוציא ידי חובה האם קטן  .1
 

 האם מותר לשתות מים לפני קידוש? .2
 

 וקידש עליו היום ופורס מפה ומקדש, האם מברך הגפן והמוציא? ישב בסעודה מבעו"י .3
 

גמר סעודתו וקידש עליו היום לפני ברהמ"ז, כיצד ינהג ביחס לברהמ"ז, אמירת "רצה   .4

 והחליצנו", וקידוש?
 

 יש לו כוס יין אחת או שתי כוסות, כיצד ינהג לגבי קידוש הלילה והיום והבדלה? .5
 

 הקידוש או לאחר הקידוש? והאם מותר לקדש על הפת?האם נוטלים ידיים קודם   .6
 

 האם בעינן שהמקדש ישתה או שסגי בכך שאחרים ישתו? .7
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 על איזה יין מקדשים  –  סימן רעב

 יינות כשרים ופסולים  –  ד-אסעיף  

 בבא בתרא דף צז  מסכת 

בי המזבח. : אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גאמר רב  אמר רב זוטרא בר טוביה

כשר; וכיון   -: יין מגתו לא יביא, ואם הביא תאני ר' חייאלמעוטי מאי? אילימא למעוטי יין מגתו, והא  

: סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש דאמר רבא  דאם הביא כשר, אנן אפילו לכתחלה נמי!

 היום!  

 כשר!    -מפיה ומשוליה לא יביא, ואם הביא    תני רבי חייא:ואלא למעוטי מפיה ומשוליה, והא  

: בכולן לא יביא, ואם הביא תניאואלא למעוטי יין כושי, בורק, היליסטון, של מרתף, של צמוקים, והא  

 כשר!    -

 -יביא, ואם הביא בכולן לא  דתניא:ואלא למעוטי יין קוסס, מזוג, מגולה, ושל שמרים, ושריחו רע,  

 פסול.

למעוטי מאי? אי למעוטי קוסס, פלוגתא דר' יוחנן ור' יהושע בן לוי היא! אי למעוטי מזוג, עלויי עלייה, 

דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: מודים חכמים לר"א בכוס של ברכה, שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו 

ם, היכי דמי? אי דרמא תלתא ואתא ארבעה,  מים! אי למעוטי מגולה, סכנה היא! אי למעוטי של שמרי

 חמרא מעליא הוא! אי דרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא, פלוגתא דרבנן ואחרים היא!  

 אלא למעוטי שריחו רע.  

' במסננת, כר' נחמיה אפילו הכי הקריבהו נא  ואיבעית אימא: לעולם למעוטי מגולה, ואף על גב דעברי

 לפחתך הירצך או הישא פניך.  

 : חמר חווריין, מהו? אמר ליה: אל תרא יין כי יתאדם: בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב משרשיא מרבא 

 ב"ג ה"ירושלמי מסכת שקלים פ

 .בהן טעם ומראה ייןארבעה כוסות שאמרו יוצאין בהן בין חיין ובין מזוגין ובלבד שיהא    תני רב חייא

מצוה לצאת ביין אדום שנאמר ]משלי כג לא[ אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכוס עינו   אמר רבי ירמיה

 .וגומר

 קידוש על יין לבן:

ביין לבן  – מ"ב בשם א"רהרמב"ן פוסלו.   –  שו"עיין לבן אסור בקידוש, כדברי רבא.   –  ר"ן ורמב"ן

 יותר מדי לא יקדש אלא בשעת הדחק.

לכו"ע    – מ"במדברי הירושלמי משמע שיין אדום בעינן רק לכתחילה, אך בדיעבד שרי.   –  יטב"אר

 מצוה לחזר אחר יין אדום. אך אם אין לו או שאינו משובח מותר לכתחילה לקדש על לבן.

אלא בנסכים, אך לקידוש וודאי    לא הביאו דברי רבא, ומשמע דס"ל שלא מיירי  -רי"ף, רא"ש, רמב"ם  

 וכן המנהג. –  שו"עשרי.  

 הוא קודם. –אם היין הלבן משובח   –)בסי' תעב(    רוקח, טור

 יין לבן חשוב כשר לכתחילה. –  רשב"ץ 
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 יין מבושל –ח  סעיף  

 קידוש על יין מבושל:

ל היין הראוי  : אין אומרים קידוש היום אלא עאמר רבאמר רב זוטרא בר טוביה  -בבא בתרא דף צז  

 לינסך על גבי המזבח.

לצאת בקונדיטון מן מה  : א"י ה"ירושלמי פסחים פ קונדיטון כיין הדא אמרה    דתני בר קפראמהו 

 .יוצאין ביין מבושל  רבי יונה אמרמהו לצאת ביין מבושל  ..  יוצאין בקונדיטון.

 על  אלאביין מבושל, דאין מקדשין  אין מקדשין –  רמב"ם, ר"ש בשם רש"י, הרי"ץ גיאת, רב האי

 י"א. –  שו"עהראוי לנסך ע"ג המזבח )רמב"ם(,  וברכתו שהכל דאישתני לגריעותא )הר"ש(.  

מקדשין  –  בעל העיטור, תוס', רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ר"ן, ריטב"א, ריב"ש, סמ"ק, ראב"ד, רי"ו

 בסתם. –  שו"עעל יין מבושל כדאיתא בירושלמי.  

 .רמ"אש על יין מבושל אם אין לו אחר ואף אם יש לו אחר שאינו טוב כמבושל.  המנהג לקד –  אגור

 

 

 

 

 קידוש על חמר מדינה  –  סעיף ט

 פסחים דף קז עמוד א

לאתרין, ולא    אמימראמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: זימנא חדא איקלע  

. למחר טרחנא ואייתינא ליה )לא טעם( ולא אבדיל, ובת טוות -  הוה לן חמרא. אייתינא ליה שיכרא

חמרא, ואבדיל, וטעים מידי. לשנה תו איקלע לאתרין, לא הוה לן חמרא, אייתינא שיכרא. אמר: אי הכי  

 .  אבדיל וטעים מידי  ,חמר מדינה הוא  -

  תאיני, ואסניאמר: השתא ומה פירזומא ו  -  מהו לקדושי אשיכרא?בעא מיניה רב הונא מרב חסדא:  

ורבי חייא מרבי  סוגי שכר טובים() שיכרא    -, דבעאי מיניה מרב, ורב מרבי חייא,  ולא פשט ליה, 

 מיבעיא?  

אמר  מבדלינן. אמר להו רב חסדא: הכי   -סבור מינה: קדושי הוא דלא מקדשינן עילויה, אבל אבדולי  

אמר  ר רב תחליפא בר אבימי איתמר נמי, אמ  כך אין מבדילין עליו. -רב כשם שאין מקדשין עליו  

 כך אין מבדילין עליו.    -שמואל: כשם שאין מקדשין עליו  

,  כגון זה ראוי לקדש עליו בר תליסר מגני. טעמיה, הוה בסים טובא. אמר:    שיכראלוי שדר ליה לרבי  

 ולומר עליו כל שירות ותושבחות שבעולם.  

 : תיהוי שקיותיה שיכרא מאן דמקדש אשיכרא.  אמר רבא

איסתירי משיכרא ,רב )מקדש על   אשכחיה רב הונא דקדיש אשיכרא. אמר ליה: שרי אבא למיקני 

 .  השכר כי חביב עליו מפני שמתפרנס ממנו(

אטו אשיכרא ואמיא מי לא מברכין  -אין מקדשין אלא על היין, ואין מברכין אלא על היין.   תנו רבנן:

: אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך אלא על אמר אביי, הכי קאמר -עליהו שהכל נהיה בדברו? 

 היין. 

 אמרו: מקדשין.  רבי אלעזר בר רבי שמעוןאין מקדשין על השכר. משום    תנו רבנן:
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 י"א קמא. –  שו"עמקדשין על חמר מדינה.   –  רא"ש ודעימיה

 י"א בתרא. –  שו"עאין מקדשין על השכר.   –  רמב"ם ודעימיה

ולהרא"ש, ודברי טעם הם.   –  שו"ע –רך על הפת וביום על השכר.  אם אין לו יין, בלילה יב  –  רא"ש

 אך הוא ביוקר. מנהגנו ביום לקדש על השכר אע"פ שיש יין –  מ"ב  .וכן המנהג –  רמ"א

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מקדשים על יין לבן? .1
 

 האם מקדשים על יין מבושל? .2
 

 מהו חמר מדינה, והאם מקדשים עליו? .3
 

 שאלות על סימן רעג:

 

 מה מקרי מקום סעודה, ובאיזה אופן אם קדש ושינה מקומו חייב לקדש שוב? .4
 

 האם יוצאים ידי קידוש במקום סעודה ע"י אכילת מזונות ופירות או שתיית יין? .5
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 דברים האסורים לעשות לאור הנר  –  סימן רעה

 היתרים בקריאה לאור הנר  –ו  -סעיף א

ולא יפלה את כליו, ולא יקרא לאור הנר. באמת אמרו: החזן רואה היכן תינוקות ,  תנן –  .שבת דף יא

 קוראין, אבל הוא לא יקרא.

: לא  אמר רבי אלעזרלא אחד ולא שנים!    והתניא:שפיר דמי.    -חד הוא דלא ליקרי, הא תרי    -  :דף יב

 בשני ענינים.  -אחד, כאן   בענין  -קשיא, כאן  

 קריאת שניים בעניין אחד בשני ספרים )סעיף ב(:

אסור.    -שניים הקורים באותו עניין בשני ספרים שונים    –  רש"י, מרדכי, סמ"ג, תרומה, הגה"מ

 .רמ"א

 .שו"עשניים הקוראים באותו עניין שרי אף כשכל אחד בספר אחר.   –  סמ"ק, אור זרוע

 בכ"ג שרי. –  ט"זשניים דווקא לצורך מצווה.    היתר  –  מג"אס"ק ו:    מ"ב

 אם השני אינו יודע לקרוא ואומר לו תן דעתך שלא אטה )סעיף ג(:

 משמע אף באומר תן דעתך שלא אטה. –  ב"יאסור.   –אם השני אינו יודע לקרוא   –  תרומה, סמ"ג

 – יודע לקרוא, תן דעתך שלא אטה    אם אומר לשאינו  –  , טורר"י בסמ"ק, שב"ל בשם ה"ר בנימין

 .שו"עשרי.  

 אשתו משמרתו:

 אשתו משמרתו אסור אף אם יודעת לקרוא, דדעתה קרובה אצלו. –  סמ"ק

 שו"ע.אשתו אסור רק באינה יודעת לקרוא.   – תרומה, הגהות

 קריאת תינוקות כשאין רבם עימם )סעיף ו(:

 .מג"א.  שו"עאצלם.   םתינוקות קוראים אף כשאין רב –  רשב"א

 .אליה רבהעומד עליהם.   םשרי רק ברב –  רמב"ם

 

 

 

 שמש הבודק כוסות וקערות  –  סעיף יב

מורין  –כרביה ס"ל. ותוס' ד"ה שמש. רי"ף דף ה: תני חדא   –שבת דף יב: תני חדא שמש מרא"מ:  

 כן. רא"ש פ"א אות לא. רמב"ם פ"ה, טז ונו"כ. טור, ב"י, שו"ע, מג"א ומ"ב.

 :מסכת שבת דף יב

 גירסת רש"י:  

בשמש    -לא קשיא, כאן  -: לא יבדוק!  ותניא אידךשמש בודק כוסות וקערות לאור הנר.  תני חדא:

 בשמש שאינו קבוע.    -קבוע, כאן  

 בדמשחא, והא בדנפטא.    -: הא והא בשמש קבוע. ולא קשיא: הא  ואי בעית אימא
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ורבי ירמיה בר אבא  : הלכה ואין מורין כן.  רבאמר  שמש שאינו קבוע בדמשחא מהו?   איבעיא להו:

 : הלכה ומורין כן.אמר

שמש שאינו קבוע מותר לבדוק הכלים לאור הנר, כיוון שלא מקפיד לבדוק היטב, אך בשמן   –  רש"י

 אין מורין כן שמא יטה. ובנפט אף שמש קבוע מותר, דכיוון שמסריח לא חיישינן.  

 גירסת הרי"ף והתוס':  

ודק קערות וכוסות לאור הנר ותניא אידך לא יבדוק לא קשיא כאן בשמש קבוע כאן  שמש ב  :תני חדא

  .בשמש שאינו קבוע

 הא והא בשמש שאינו קבוע ולא קשיא כאן בדמשחא כאן בדנפטא:    :ואב"א

שמש קבוע בדמשחא מאי אמר רב הונא הלכה ואין מורין כן ורב ירמיה בר אבא אמר    :איבעיא להו

 הלכה ומורין כן.  

שבקי בכלים לא בעי לבדוק היטב, אך    שמש קבוע מותר לבדוק הכלים לאור הנר, דכיוון –  "ף, תוס'רי

אין מורין כן בשמן. ובנפט אפילו שמש שאינו קבוע מותר )גם מסריח וגם אורו רב, ע"כ אין חשש  

 שיסתפק ולא שיטה(.

 גירסת הרמב"ם )ע"פ המ"מ והב"י(:

כאן בשמש קבוע   ,לא קשיא ,לא יבדוק  :ותניא אידךשמש בודק כוסות וקערות לאור הנר  :תני חדא

  .ן בשמש שאינו קבועכא

   .הא והא בשמש קבוע ולא קשיא הא בדמשחא הא בדנפטא  איבעית אימא

שמש קבוע בדמשחא מאי רב הונא אמר הלכה ואין מורין כן רבי ירמיה בר אבא אמר    איבעיא להו

   .הלכה ומורין כן

ובשמן זית מותר,   –אסור לבדוק בכ"ג שאינו בקי בכלים, ושמש קבוע   -שמש שאינו קבוע  –  רמב"ם

 .שו"עאין מורין לו היתר שמא יסתפק ממנו.  

 בעת הצורך יש לסמוך. –  מ"ביש מתירין בשל נפט אף לשמש שאינו קבוע.   –  רמ"א

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לשניים לקרוא לאור הנר באותו עניין בשני ספרים? והאם היתר שניים הוא בכ"ג? .1
 

? ומה הדין באשתו  ואומר לו תן דעתך שלא אטה  ,יודע לקרואאם השני אינו מה  הדין    .2

 משמרתו?
 

 האם תינוקות מותרין לקרוא לאור הנר? .3
 

 העורך "ליל הסדר" לבדו, האם מותר לקרוא ההגדה לאור הנר? .4
 

 האם מותר לשמש לבדוק כוסות וקערות לאור הנר? .5
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 נר שהדליק גוי בשבת  –  סימן רעו

 ב.שבת דף קכ

אסור. מילא מים להשקות    -משתמש לאורו ישראל, ואם בשביל ישראל    -שהדליק את הנר    . נכרימשנה

יורד אחריו   -אסור. עשה נכרי כבש לירד בו    -משקה אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל   -בהמתו  

אסור. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באין בספינה, ועשה נכרי כבש   -ישראל, ואם בשביל ישראל  

 וירדו בו רבן גמליאל וזקנים.לירד בו, 

ליגזר דילמא אתי לאפושי    -משום דנר לאחד נר למאה, אבל מים  -. וצריכא, דאי אשמעינן נר  גמרא

 מעשה דרבן גמליאל וזקנים קמשמע לן.    -בשביל ישראל. וכבש למה לי? 

ים להשקות אסור. מילא מ  -מאכיל אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל    -: נכרי שליקט עשבים  תנו רבנן

שאין מכירו, אבל   -אסור. במה דברים אמורים    -משקה אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל   -בהמתו 

 אסור.    -מכירו  

אמר   -אסור. הא רבן גמליאל מכירו הוה!  -שאין מכירו, אבל מכירו  -אמר מר במה דברים אמורים 

 למאה.: אפילו תימא בפניו, נר לאחד נר  רבא אמראביי: שלא בפניו הוה.  

 הנאה ממדורה שהדליק גוי:

דווקא נר שעשה גוי לעצמו שרי לישראל להנות, אך מדורה    –שב"ל ואגור בשם ר"ת, רוקח, טור  

 י"א. –  שו"עאסור דחיישינן שמא ירבה בשבילו.  

 – שו"ענר אחד נר למאה, ה"ה במדורה.    כפי שבנר שרי דאמרינן  –  סמ"ג, תרומה, מרדכי, הגהות

 בסתם.

 

 תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טז הלכה ט

איקבל גבי חד פרסיי איטפי בוצינא אזל ההוא שמואל  גמ' לצורכו ולצורך ישראל נישמעינה מן הדא  

כיון דחזיתיה מתעסק בשטרותיו ידע דלא בגיניה אדלקה.    והפך שמואל אפויפרסיי בעא מדלקתיה 

 הדא אמרה לצורכו ולצורך ישראל אסור.    אמר רבי יעקב בר אחאשמואל אפוי.  והפך  

 שנייא היא שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו.    אמר רבי יונה

  משום שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו למה הפך שמואל אפוי.    אמר רבי אליעזר

 

 אסור להנות. –אם עבדו או שפחתו הדליקו לו הנר   –  מהר"ם

אסור   – מ"ב.  רמ"אאין מטריחין אותו לצאת.    –אם הדליק הגוי מדעתו בבית ישראל    –  רבינו פרץ 

 להנות מהנר דבר שלא יכל ללא הנר.

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 יהנות ממנו?גוי שהדליק נר או מדורה עבור עצמו או עבור ישראל, האם ובאיזה אופנים מותר ל

 שאלות על סימן רעז:

 נר דולק הנמצא מאחורי דלת או חלון, האם מותר לפתוח או לסגור את הדלת והחלון? .1
 שכח נר דולק על שולחן השבת, האם מותר לנער השולחן ע"מ שיפול הנר בעודו דולק? .2
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 טלטול הנר  –  סימן רעט

 טלטול נר שכבה  – סעיף ב

י"א, ולא    –  שו"ענר שכבה מותר לטלטלו לצורך גופו ולצורך מקומו.    –  מרדכי, אגור בשם ה"ר ישעיה

 נראו דבריו.  

אסור לטלטלו בכ"ג, דכיוון דאתקצאי לגמרי בביה"ש, אתקצאי לגמרי    –  רמב"ם, הגה"א, רי"ו, רא"ש

 בסתם. –  שו"עלכולי יומא.  

ן אלא למי שהוא איסטניס.  יש מתירין להוציא נר שהדליקו בו, דהוי כרגף של רעי. ואין זה נכו –מרדכי  

 י"א, והמקל לא הפסיד. –  רמ"א

 

 

 טלטול הנר ע"י ככר  - סעיף ג

 :שבת דף קמב

מניח עליה ככר או תינוק, ומטלטלה. אמר רב יצחק: שכח    -: שכח ארנקי בחצר אמר רבי אושעיא

מניח עליה ככר או תינוק, ומטלטלה. אמר רבי יהודה בר שילא אמר רבי אסי: פעם  -לבינה בחצר 

אחת שכחו דסקיא מלאה מעות בסרטיא, ובאו ושאלו את רבי יוחנן, ואמר להן: הניחו עליה ככר או 

 מר מר זוטרא: הלכתא ככל הני שמעתתא בשוכח.  תינוק וטלטלוה. א

 אפילו שכח נמי לא, ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד.  רב אשי אמר:

אסור לטלטל את הנר ע"י שמשימין פת ע"ג, דהלכה    –  רא"ש בשם ר"נ גאון, בעל ההשלמה, רי"ו

 .שו"עכרב אשי.  

, דדברי רב אשי  לפני שבת  על הנר שרי לטלטל הנר ע"י שמשימין פת –ריב"ש וקצת חכמי צרפת 

 י"א ואין לסמוך. –  שו"עמיירי בשבת, אך אם שם הלחם לפני שבת שרי )ועוד דחשיב כאילו התנה(.  

 

 

 תנאי לטלטל הנר  – סעיף ד

 .שבת דף מד

, חוץ מן הנר הדולק : כל הנרות מטלטליןרבי שמעון אומרמטלטלין נר חדש אבל לא ישן.  משנה.

 בשבת.  

: כל הנרות  רבי מאיר אומר.  דברי רבי יהודהמטלטלין נר חדש אבל לא ישן,   תנו רבנן:גמרא. 

 : חוץ מן הנר הדולק בשבת.  רבי שמעון אומרמטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת.  

 אסור, ורבי שמעון מתיר.  -מותר השמן שבנר ושבקערה    תניא:

 טלטל הנר לאחר שכבה:האם מועיל תנאי ל

 .שו"עתנאי מועיל, וכן משמע בירושלמי.    – ר"ן, רמב"ן, רשב"א, רשב"ש, אור"ח בשם הרא"ה

 י"א, וכן נוהגים.   –  רמ"אלא מועיל תנאי שהרי דחאו בידיים בביה"ש.    –  תוס', רי"ו
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 טלטול מנורה –  סעיף ז

 ' ד"ה דחוליות. ר"ן דף כא: ד"ה ולפיכך.מו. לא גזרינן. תוס –שבת דף מה: הורה ר"ל    מרא"מ:

 רי"ף דף מו. אמר ר' אבא בר כהנא... כאותן של בית אביך. ור"ן ד"ה פמוטות. רמב"ם פ"כו ה"יא.

 

 :שבת דף מה

 אסור לטלטלה.    -מותר לטלטלה, בשתי ידיו   -בצידן: מנורה הניטלת בידו אחת    ריש לקישהורה  

כרבי שמעון. אבל מנורה, בין ניטלה בידו אחת בין ניטלה בשתי   : אנו אין לנו אלא בנרורבי יוחנן אמר

 אסור לטלטלה.   -ידיו  

 וטעמא מאי? רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: הואיל ואדם קובע לה מקום. 

אמר ליה אביי לרב יוסף: והרי כילת חתנים, דאדם קובע לו מקום, ואמר שמואל משום רבי חייא: כילת  

 .  אלא אמר אביי: בשל חוליות  -ר לפרקה בשבת!  מותר לנטותה ומות  חתנים

 , דאית בה חידקי.  כעין חוליות  -אי הכי, מאי טעמא דרבי שמעון בן לקיש דשרי? מאי חוליות  

גזירה אטו גדולה    -בין גדולה בין קטנה אסורה לטלטלה. גדולה נמי דאית בה חידקי   -הלכך: חוליות 

 . מר סבר: גזרינן, ומר סבר: לא גזרינן.בקטנה דאית בה חידקי  -דחוליות. כי פליגי  

: פמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת.  אמר רבי חנינאאמר רבי אבא בר כהנא    -:  שבת דף קכא

 : בניטלין בידו אחת, או בשתי ידים? אמר לו: כאותן של בית אביך.  אמר לו רבי זירא

מנורה גדולה בכ"ג אסור )מהא דר"ז, דר"ז לחומרא דלא שרי אלא קטנה( דאדם קובע לו   – רש"י

 מקום. ומנורה קטנה שרי אא"כ יש בה חידקי )כר' יוחנן(.

מנורה שיש בה חידקי אף קטנה אסור לטלטלה )כר' יוחנן(, גזירה אטו   –  תוס', רמב"ן, רא"ש, טור

דולה ובין קטנה שרי )דר"ז לקולא, דשרי אף גדולות(.  של חוליות, אך מנורה שאין בה חידקי, בין ג

 שרי אף אם היא של פרקים. –אם דרכה להיות רפוי   –  מ"ב  .שו"ע

 שרי לטלטל מנורה, כיוון דקייל"ן אין בנין וסתירה בכלים. –  רי"ף

שרי   -אסור לטלטלה משום כובדה )כרש"י בר"ז(, ואם קטנה   -מנורה גדולה    –)ע"פ הב"י(   רמב"ם

 אפילו אית בה חידקי )שפסק כר"ל(.

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לטלטל נר לצורך גופו ולצורך מקומו? .1
 

 האם מותר לטלטל הנר ע"י ככר? .2
 

 ?הנר לאחר שכבה  את  האם מועיל תנאי לטלטל .3
 

 מנורה?האם מותר לטלטל   .4
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 דיני הפטרה וברכותיה  –  סימן רפד

 ספר הפטרה  –  סעיף א

 גיטין דף ס עמוד א

אסור למקרי ביה בשבת; מאי טעמא? דלא ניתן   -ורבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: האי ספר אפטרתא  

. מר בר רב אשי אמר: לטלטולי נמי אסור; מ"ט? דהא  (פחות מספר אחד שלם לעצמו -רש"י  )  ליכתב

לא חזי למיקרי ביה. ולא היא, שרי לטלטולי ושרי למיקרי ביה, דר' יוחנן ור"ש בן לקיש מעייני בספרא  

עת לעשות לה' הפרו תורתך, ה"נ כיון  -דאגדתא בשבתא, והא לא ניתן ליכתב! אלא כיון דלא אפשר  

 תורתך.עת לעשות לה' הפרו   -דלא אפשר  

: אין בין ספרים למגילה אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ומגילה עד שתהא  תניא:  שבת דף קטו

 כתובה אשורית, על הספר ובדיו.

 מגילה דף ח עמוד ב

אלא שהספרים נכתבין (תורה נביאים וכתובים -רש"י ) . אין בין ספריםמשנה בכל  לתפלין ומזוזות 

לשון, ותפלין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף בספרים לא התירו 

 שיכתבו אלא יוונית.  

מקרא שכתבו תרגום, ותרגום שכתבו מקרא, וכתב   ורמינהו:. וספרים נכתבין בכל לשון וכו'. גמרא

במגילה,    -לא קשיא; כאן    ..ספר, ובדיו.אינו מטמא את הידים, עד שיכתבנו בכתב אשורית, על ה  -עברי  

 -מאי תרגום שכתבו מקרא איכא?    -דכתיב בה ככתבם וכלשונם,    -בספרים. מגילה מאי טעמא    -כאן  

 אמר רב פפא: ונשמע פתגם המלך, רב נחמן בר יצחק אמר: וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן.  

:  תניא , ורבי יהודה היא. דבס"ת()אבל לא  בשאר ספרים)בברייתא(  : כי תניא ההיא רב אשי אמר

אלא אימא:   והיו!  והכתיב  יונית.  אלא אשורית, ורבותינו התירו  נכתבין  אין  ומזוזות  ספרים תפלין 

התירו? מכלל דתנא קמא אסר! אלא אימא: רבותינו לא   -, ורבותינו התירו יונית. נכתבים בכל לשון

לא התירו אלא   -שהתירו רבותינו יונית  אף כ  רבי יהודה:, אמר תניאהתירו שיכתבו אלא יונית. ו

 , ומשום מעשה דתלמי המלך.בספר תורה

 תוספות מסכת שבת דף קטו עמוד ב

משמע דשאר ספרים לא בעי ספר ודיו וקשה דבפ' המוציא  -מגילה עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו 

דספר תורה בעי ספר דתני הנייר ועל המטלית פסולה ומוקי לה בס"ת וה"ה על יין )לעיל דף עט:( משמע  ' על 

הדיפתרא אף על גב דלא חשיב ליה לענין פסול ה"נ לא חשיב ליה לענין כשרות דקתני על הקלף ועל הדוכסוסטוס  

נייר מחוק ועוד   ע"ג דיפתרא ולא ע"ג  כשירה ולא קתני דיפתרא ועוד תנן במסכת סופרים )פ"א( אין כותבין לא 

דסוטה  דמגילה פסו לה אדיפתרא כדתנן פ"ב דמגילה )דף יז.( וכן מגילת סוטה פסולה אדיפתרא כדאמר בפ"ב 

)דף יז:( משום דבעיא ספר וכ"ש ס"ת דנקראת כמה פעמים ספר ודיו נמי צריך כדאמר בפרק הבונה )לעיל קג:(  

 כתבה שלא בדיו או שכתב האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו  

ספרים והא דלא קתני אין בין ספרים לס"ת דס"ת ודאי בע  ותירץ הרב יוסף י ספר ודיו והכא איירי דווקא בשאר 

  .ומגילה משום דס"ת נכתבים בכל לשון להכי לא עריב לה

דתנן בפ"ק דמגילה )דף ח:( אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון   קשה לר"יואכתי 

ון ורמינהו מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא וכתב עברי אינו כו' ופריך בגמרא וספרים נכתבין בכל לש

מטמא את הידים עד שיכתבנו בכתב אשורית על הספר ובדיו ומשני כאן בספרים כאן במגילה ורב אשי משני כי 

 אלמא בשאר ספרים נמי בעי רבי יהודה ספר ודיו והוא הדין לרבנןתניא ההיא בשאר ספרים ורבי יהודה היא  

 שכחן דפליגי רבנן עליה אלא בכתב אשורית אבל בספר ודיו לא אשכחן דפליגי  דלא א

דשביק רב אשי התם שינויא קמא דמוקי לה במגילה ומסייע ליה ברייתא דהכא דקתני בהדיא דמגילה  ועוד קשה

 בעי שתהא כתובה אשורית וספר ודיו ורב אשי גופיה מייתי לה הכא  
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יא הך ברייתא דאין בין ספרים למגילה אלא שהספרים נכתבין בכל לשון דדוקא לענין הצלה מיתנ  ונראה לר"י

משום דיש בהו אזכרות    אף על גב דלא חזו לקריאהואפי' בלא ספר ודיו חשיבו לענין דמצילין אותו מפני הדליקה 

 ..אבל במגילה אין מצילין אלא א"כ ראויה לקריאה שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו לפי שאין בה הזכרה.

 תוספות מסכת מגילה דף ט עמוד א

וקשה דהא בפרק כל כתבי )שבת דף קטו: ושם( אמר רב אשי   -ורב אשי אמר ההוא בשאר ספרים ור' יהודה היא 

אין בין ספרים למגילה אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ומגילה צריך אשורית בספר ובדיו אלמא דבשאר ספרים  

ליה לרב אשי לומר דר' יהודה מחמיר ומצריך כולי האי והא לא אשכח  לא צריך אשורית וספר ודיו ואם כן   מנא 

וי"ל דההיא דכל כתבי )ג"ז שם( מיירי לענין הצלה מפני הדליקה דווקא והכי קאמר  התם שום תנא דפליג עליה 

בשאר ספרים יש להצילם אף על גב דנכתבין בכל לשון שהרי יש בהן כמה שמות קדושים אבל במגילה שאין בה 

 שום אזכרה אין להצילה אלא אם כן כתובה כהלכתה והכא מיירי להכשיר לקרות בהן.

 לבוש אורח חיים סימן רפד סעיף א

תמהתי כל ימי שלא ראיתי באחד מן המקומות שנוהגין לכתוב ההפטרות כדין ספר, כמו שכותבין המגילה שקוראין 

ות שקוראין בחומשין הנדפסין, כיון שאין נכתבין בכל בציבור, כי היה נ"ל שאין יוצאין בציבור כלל בקריאת ההפטר

 .הלכות הספר תורה או במגילה וצ"ע

 מגן אברהם סימן רפד הקדמה

ואני אומר שמנהג קדמונים הוא עיקר שכתוב בב"י סי' קמ"ד בשם ת"ה מה שמדלגין עתה מנביא לנביא היינו לפי 

כתובים בקונטריסים ס' שאסור לכתוב  שהפטרות שלנו  ואיתא בגיטין דף  מהר וכו' ע"ש,  לסמן למצוא  ואפשר 

יכולת ביד הצבור  משום עת לעשות לה' הפרו תורתך כלו' שאין  בי"ד סי' רפ"ג ס"ב אלא  ההפטרה משום מ"ש 

לקנות להם נביאים שלימים וא"כ השת' שנתגל' מלאכת הדפוס והספרי' ת"ל בזול אסור לכתוב הפטרות דהא 

מ"ע סי' צ"ג ומ"ב ול"ח, ואי משום שכתובין בנייר הא כ' בש"ג רפי"ו דשאר קי"ל דפו ס כתיב' מעלית' היא כמ"ש 

דברים נכתבים בכל מיני צבעונים ולא בעי דיו ואם כן ה"ה דנכתבים על הנייר כמ"ש התוס' שם וה"ה שא"צ גליל' 
   .ם בדפוס בנייר ועמ"ש ססי' ת"צדוק ברי"ו ובתו' ועוד דמברכין על שיר השירים ואיכה אף על פי שכתובי

סי' תפ"ז דדוקא בס"ת אסור לברך כשכתובה בקונטריסים אבל על הפטרות לא קפדי' ע"ש   תשו' הרשב"אוכ"מ 

בשם הרשב"א בו  הכל  מקפידין בה   וכ"כ  כב"י[ שאין  דלא  אומר ב"ח  ]ר"ת אני  וז"ל ובהפטרה ששאלת א"א 

בלא ספר עכ"ל פי' אפ י' אינה כתוב' על הספר מברכין עליה וכל זה ברור דלא כמה ומברכין על הקריאה אפי' 

ואחר כך  בלע"ז  יונה והשאר אומרים  ג"פ בהפטר'  י"כ רק  במנח'  מקומות שקורין  ובקצת  ע"ש  הרב"י  שנדחק 

 אומרים מי אל כמוך ]מהרמ"פ ע"א וראב"ח ח"ב[:

 שכתב להקל.  שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רפד סעיף דוראה עוד ב

 שכתב להחמיר.  ו –ערוך השולחן אורח חיים סימן רפד סעיף ב בוראה 

 

 לסיכום:

על קלף כדין כתיבת ספרי הקודש,    שצריך לכתוב ספר הפטרותמדברי הגמרא והתוספות משמע  

ובגמרא לא התירו משום 'עת לעשות לה'' אלא שלא בעינן ספר נביא שלם, אך עכ"פ חובה לכתוב את  

כל ההפטרות על הקלף ובדיו וככל הלכות כתיבת ס"ת. וכ"כ הלבוש וערוך השולחן וכן הנהיג הגר"א,  

 וכתב המ"ב שכן נכון לכתחילה.

ז ועוד אחרונים כתבו ליישב את המנהג באופנים שונים, וכגון שלא נתקן אומנם הט"ז והמג"א והגר"

כלל לקרוא ספר ההפטרה בספר כשר. וכתבו המג"א והא"ר שמ"מ צריך לקרוא ההפטרה מתוך ספר  

 נביא שלם.
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 הזכרת ר"ח בברכות ההפטרה  – סעיף ב

 שבת דף כד עמוד א

לא מדכרינן, או דילמא:    -ית ביה מוסף בדידיה  איבעיא להו: מהו להזכיר של חנוכה במוספין? כיון דל

רב נחמן ורבי  דאמרי תרוייהו: אינו מזכיר,  רב הונא ורב יהודה -יום הוא שחייב בארבע תפלות?  

 דאמרי תרוייהו: מזכיר.    יוחנן

: ראש חדש שחל  אמר רב  דאמר רב גידלדרב הוא,   -אמר אביי לרב יוסף: הא דרב הונא ורב יהודה  

אין נביא   -המפטיר בנביא בשבת אינו צריך להזכיר של ראש חדש, שאילמלא שבת   -להיות בשבת  

איתיה בערבית ושחרית ומנחה!   -נביא בדראש חדש ליכא כלל, הכא    -מי דמי? התם    -בראש חדש.  

 אלא, להא דמיא:  

טוב שחל להיות בשבת  אמר רבדאמר רב אחדבוי אמר רב מתנה   המפטיר בנביא במנחה  -: יום 

 אין נביא במנחה ביום טוב.    -בשבת אינו צריך להזכיר של יום טוב, שאילמלא שבת  

: יום הכפורים שחל להיות דאמר רבי יהושע בן לוי, אלא כי הא ולית הילכתא ככל הני שמעתתא

 בשבת המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת, יום הוא שנתחייב בארבע תפלות.  

 

 רב, אלא לעולם המפטיר בנביא מזכיר של ר"ח.רב גידל אמר  אין הלכה כ –  ש"י, רי"ףר

  המפטיר מזכיר של ר"ח בתוך הברכה, אך אינו חותם בר"ח. –  רא"ש ור"ן בשם רבנו יונה, רמב"ם

 י"א. –  שו"ע

אין נביא כלל, אין להזכירו.    הם הלכתא אליבא דכו"ע, כיוון שבר"ח  גידל אמר רב  דברי רב  –  תוס'

 בסתם וכן המנהג. –  שו"ע

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם בעינן לקרוא הפטרה מספר הנכתב בקלף כדין כתיבת ספר תורה? .1
 

 כאשר חל ר"ח בשבת, האם המפטיר מזכיר בברכתו את ר"ח? .2
 

 האם ניתן להעלות למפטיר מי שאינו יודע לקרוא ההפטרה? .3

 

 שאלה על סימן רפו

ציבור או יחיד שטרם התפללו מוסף והגיע זמן המנחה )גדולה או קטנה( כיצד ינהגו? ומה הדין אם 

 כבר סמוך לחשכה ואין שהות להתפלל שתיהן?
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 סעודה שלישית  –  סימן רצא

 זמן סעודה שלישית:

יכול להפסיק באמצע סעודת שחרית, לפרוס מפה ולברך ברהמ"ז ולשוב ולברך    –  ר"ן בשם בה"ג

 וחשיב ג"ס.  המוציא

 שו"ע.ס"ג בעינן דווקא מזמן מנחה גדולה.   –ראשונים  

 

 ברכה שאינה צריכה:

עדיף טפי לא להפסיק   –  רמ"א  אין להפסיק באמצע סעודה משום איסור ברכה שאינה צריכה. –  ר"י

 אם יכול לאכול אח"כ.

 .שו"עכיוון שעושה לכבוד שבת אין איסור ברכה שאינה צריכה.   –  רא"ש

 

 לאכול לפני או אחרי מנחה:

 י"א. –  רמ"איש לאכול ג"ס לפני מנחה, דאין לאכול בין מנחה לערבית )ע"פ מדרש(.   –  ר"ת

אין חשש לאכול בין מנחה לערבית וכן עמא דבר. וכן   –  , טורםרבינו משולם, הגה"מ, הר"מ, הרמב"

 י"א וכן נוהגים. –  רמ"אף טפי. עדי

 

 יין בסעודה שלישית:

 טוב להדר לשתות בתוך הסעודה.  –  מ"ב  .מג"אבסעודה ג' קובע על היין.  –  רמב"ם

 .שו"עאין צריך לקדש על היין בג"ס.   –  ראשונים

 

 

 שבת דף קיז:

 : בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות, דכתיב לחם משנה.  אמר רבי אבא

: ארבע. אמר רבי יוחנן: אומר רבי חידקא: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלש,  תנו רבנן

ושניהם מקרא אחד דרשו, ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה. רבי 

 רתא, ורבנן סברי: בהדי דאורתא.לבר מאו  -חידקא סבר: הני תלתא היום 

 סוכה דף כז.

ישלים לילי יום טוב האחרון של חג.   -: מי שלא אכל ]לילי[ יום טוב הראשון  אמר רבי אליעזר,  משנה

 וחכמים אומרים: אין לדבר תשלומין, ועל זה נאמר מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות.

  ישלים במיני תרגימא. -יה קא אכיל! אלא, מאי ישלים  סעודה דיומ -משלים במאי? אילימא בריפתא  

 יצא.  -: אם השלים במיני תרגימא  תניא נמי הכי

 האם צריך לחם משנה בסעודה שלישית:

 –   גאון  רא"ש, רמב"ם, הגה"מ, מרדכי, רי"ו, תשו' הרשב"א המיוח' לרמב"ן, מהר"ם, מ"מ בשם

 הכי בעי לכתחילה.  לכו"ע –  מ"ב  שו"ע.בג"ס בעינן לחם משנה.  
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כיוון שבמן לא נשאר ב ככרות בג"ס, א"כ ה"ה דלא בעינן לג"ס לחם  –  שב"ל בשם הר"ר בנימין

 לכל הפחות אחד, אך לכתחילה ב. –  רמ"אמשנה.  

 האם בעינן דווקא לחם:

שרי רק אם   –י"א   – . שו"עמהגמרא בסוכה נלמד שמותר לעשות ג"ס במיני תרגימא –רבני צרפת 

 שבע ביותר.

 בסתם. -  . שו"עבעינן דווקא לחם כדמשמע בגמרא שבת דבעינן ג"ס ממש –  תוס', רא"ש, הגה"מ

 

 מיני תרגימא:

 י"א. –  שו"עפירות.   –  רש"י, ר"ן, רי"ו, רבנו יונה, שב"ל בשם ר"י בר"י

 פירות מז' המינים. – רבי יהודה

 י"א. –  שו"עפירות לא הוי מיני תרגימא, אלא בשר ודים וכדו' דברים שמלפתין בהם הפת.    – תוס'

 –   שו"עמזונות, כדאיתא להדיא בתוספתא שעל מיני תרגימא מברכין מזונות.    –  רא"ש, הגה"מ, טור

 י"א.

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

לפרוס   ,צע סעודתוהאם מותר לקיים ג"ס קודם זמן מנחה גדולה? והאם מותר להפסיק באמ .1

 והאם יקיים ג"ס לפני תפילת מנחה או לאחריה? ?מפה ולברך ברהמ"ז ולשוב ולברך המוציא
 

בג"ס, האם בעינן לברך על היין, האם בעינן לחם משנה, והאם יוצא במיני תרגימא? באר מהם   .2

 מיני תרגימא.
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 אכילה ומלאכה קודם הבדלה -  סימן רצט

 להפסיק אכילה ושתיה כשחשיכה  –  סעיף א

 פסחים דף קה עמוד א

רב חנניא בר שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא, וקאי עלייהו רב המנונא סבא. אמרו ליה: זיל 

רב:    חזי אי מקדיש יומא נפסיק, וניקבעיה לשבתא. אמר להו: לא צריכיתו, שבתא קבעה נפשה. דאמר

כך   -כך שבת קובעת לקידוש. סבור מינה: כי היכי דקבעה לקידוש   -כשם שהשבת קובעת למעשר  

קובעת. והני    -אמר רב: לקידוש  קבעה להבדלה. אמר להו רב עמרם: הכי   קובעת, ולא להבדלה 

,  . ומיפסק, נמי לא אמרן אלא באכילה לא מתחלינן  -לענין מיפסק, דלא מפסקינן. אבל אתחולי    -מילי  

 לית לן בה.  -לא. ושתיה נמי לא אמרן אלא בחמרא ושיכרא, אבל מיא   -אבל בשתיה  

. דרב הונא חזייה לההוא גברא דשתה מיא קודם הבדלה, אמר ליה: לא מיסתפי מר דרב הונאופליגא  

מיתתו באסכרה. רבנן דבי   -: כל הטועם כלום קודם שיבדיל דתנא משמיה דרבי עקיבאמאסכרה?  

 י אמיא.רב אשי לא קפד

 האם צריך להפסיק סעודה כשחשכה?

 כן המנהג. –  רמ"אסתם.   –שו"ע  אף אם חשכה אין צריך להפסיק.   –  רש"י, רא"ש

רב מיירי בספק חשכה, אך בוודאי חשכה פוסק ופורס מפה ומבדיל.    – רי"ף, סמ"ג, מהר"י קולון

 י"א. –  שו"ע

ס"ש לאחר שקיעה, ועוד שאין לאכול  לפי רוב הראשונים אסור להתחיל   –)ושעה"צ ובאוה"ל(   מ"ב

 חצי שעה קודם זמן ק"ש. אך בדיעבד לצורך מצוות ס"ש נראה שיכול לקיים המצווה.

 

 

 

 היו שותים ואמרו בואו נבדיל  – סעיף ב

שנים שהיו שותים ואמרו בואו ונבדיל, אם רצו לחזור ולשתות קודם הבדלה אינם צריכים   –  רמב"ם

 .מ"בסתם.   –  שו"עלחזור ולברך.  

 י"א. –  שו"עבעינן לחזור ולברך.   –  מהרי"ק ע"פ הרי"ף

שותים ללא סעודה, ואע"פ שאינם רשאים לשתות, אם שותים מח' אם   – מג"א המח' מיירי שהיו 

 רך.צריכים לחזור ולב

המח' מיירי בשאוכלים, אך בשותים ואמרו בואו נבדיל וחוזרים לשתות באיסור, לכו"ע בעי   – כס"מ

 .מ"בברכה.  

 

 

 

 

 



79 
 

 מבדיל באמצע שתיה  – סעיף ג

 –   שו"עכשמפסיק באמצע שתיה להבדיל, אינו מברך על היין.    -  ב"י ע"פ הטור והרא"ש )והרי"ף(

 סתם.

 י"א. –  . שו"עצריך לברך על היין –  מהרי"ק ע"פ הרי"ף וסמ"ג

בסעודה. אך למעשה אפילו היו שותים אין   ל"פ, דמהרי"ק מיירי בהיו שותים בלבד וב"י מיירי – ב"ח 

 לחזור לברך.

גם מהרי"ק מיירי בסעודה, ולמהרי"ק צריך לחזור ולברך כיוון שאין ההבדלה שייך לסעודה    –  מג"א

 )משא"כ בקידוש כמבואר בסי' רעא שלא מברך(. ולמעשה יזהר לא להבדיל באמצע סעודה.

בסעודה, בכ"ג אין חוזר ומברך. אך לכתחילה לא   בין היו יושבים לשתות בלבד ובין אם שתו  –  מ"ב

 יבדיל בסעודה.

 

 

 

 ברכה על כוס ברהמ"ז  – סעיף ד

 אם יש לו כוס אחד. –  שו"עמברך ברהמ"ז על הכוס ומבדיל עליו )ולא בעינן תרי כוסות(.   –  רמב"ם

 אם יש לו שתי כוסות.  -  שו"עבעינן תרי כוסות.    –  גאונים )במ"מ(

, אך מי הזהיר בכוס של ברהמ"ז שותה מכוס ברהמ"ז קודם הבדלה, דשייך לסעודה  –  ומ"ב  מג"א

 .שאינו זהיר בכך אסור לשתות

 

 

 

 עד מתי יכול להבדיל  –  סעיף ו

 פסחים דף קו עמוד א

.  )י"ג כל היום כולו(   מבדיל והולך בכל השבת כולו  -: מי שלא הבדיל במוצאי שבת  אמרי בני רבי חייא

: עד רביעי בשבת. כי הא דיתיב רבי זירא קמיה דרב אסי, ואמרי לה רב י זיראאמר רב -ועד כמה? 

ויתיב וקאמר: לענין גיטין, חדא בשבתא, תרי ותלתא  דרבי יוחנן,  בתר שבתא, ארבע    -אסי קמיה 

 קמי שבתא.  -וחמשא ומעלי יומא  

 י"א. –  שו"עגרסינן כל היום, היינו דשרי רק ביום א.   –  רי"ף, גאונים

 .רמ"אסתם.   –  שו"עגרסינן כל השבת, והיינו עד יום רביעי ולא עד בכלל.   –  ', רא"שתוס

 עד יום רביעי ועד בכלל. –  רמב"ם, רשב"ם

 

 טעם קודם הבדלה:

 י"א. –  שו"עאם טעם אינו מבדיל אלא במוצ"ש.    -  בה"ג

 .רמ"אסתם.   –  שו"עבכ"ג שרי.    –  רי"ף, טור
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 האם ברכה על היין בהבדלה פוטר יין שבסעודה –  סעיף ז

 .מ"בסתם.   –  שו"עהמבדיל על שולחנו אף קודם נט"י, פוטר את היין שבתוך המזון.  –  רא"ש

אף יברך   -  רמ"אי"א.  – שו"עאם הבדיל קודם שנטל ידיו, לא פטר את היין שבתוך המזון.    –תוס' 

 אין לברך מעין שלוש.  המאורלדעת   –  מג"אמעין שלוש.  

 

 

 

 הבדיל בתוך הסעודה האם מברך מעין שלוש –  סעיף ח

צריך לברך מעין שלוש אע"פ    -ובדעתו שיביאו לו עוד יין ולא הביאו לו   באמצע סעודתו,הבדיל   –  טור

 יש מי שאומר. –  שו"ע.  , שאין ההבדלה חלק מהסעודהשברך ברהמ"ז 

 .מ"בפוטר את היין ואין מברך מעין שלוש.   ברהמ"ז  –  מג"א וגר"א בהבנת הרא"ש

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר להתחיל ג"ס לאחר שקיעה? והאם בענין להפסיק ג"ס כשחשכה? .1
 

 שנים שהיו שותים ואמרו בואו ונבדיל, אם רצו לחזור ולשתות קודם הבדלה האם מברכין?  .2
 

 היו שותים יין והגיע זמן הבדלה ובאו להבדיל, האם מברכין על היין? .3
 

 עד מתי יכול להבדיל, ומה הדין אם טעם קודם שהבדיל? .4
 

המבדיל על היין ואח"כ סועד מלווה מלכה, האם מברך מעין שלוש, והאם פטר את היין שבתוך   .5

 הסעודה?
 

לו, האם צריך לברך מעין שלוש אע"פ    המבדיל על שולחנו ובדעתו שיביאו לו עוד יין, ולא הביאו .6

 שכבר ברך ברהמ"ז?
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 לרשות הרביםהוצאה    –  סימן שא

 .לאיש  ותכשיטין  יא  דין הוצאת מחט וטבעת -סעיף ח  

אצל    –כל אדם פטור. דף נז. משנה. דף סב. מתנ' לא תצא   –דף יא: תנן לא יצא מראה מקומות:  

 מראית העין.    –' ד"ה וחילופיהן באיש. סוף דף סא. ת"ר איזהו קמיע אומן. תוס

ד, ומ"מ. רא"ש ו, י. הר"ן דף כה: עוד כתבו -חייב חטאת. רמב"ם יט ג –רי"ף דף כח. מתנ' לא תצא  

 בגמ' בס"ד. טור, ב"י, שו"ע, מג"א ומ"ב. ראה גם סי' שג, יח השייך לנד"ד. –בשם ר"ת  

 

 מסכת שבת דף יא עמוד ב

לא, דנקיט   -: לא יצא החייט במחטו סמוך לחשיכה שמא ישכח ויצא, מאי לאו דתחובה לו בבגדו?  תנן

לא, כי תניא    -: לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו, מאי לאו בערב שבת?  תא שמע  -ליה בידיה.  

 בשבת.    -ההיא  

רבי יהודה היא,   -ני הא מ -: לא יצא החייט במחטו התחובה בבגדו בערב שבת עם חשיכה!  והתניא

: לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו, ולא נגר בקיסם דתניאדאמר: אומן דרך אומנתו חייב.  

שבאזנו, ולא סורק במשיחה שבאזנו, ולא גרדי באירא שבאזנו, ולא צבע בדוגמא שבצוארו, ולא שולחני  

 -: אומן דרך אומנתו  דה אומררבי יהו.  דברי רבי מאירפטור אבל אסור,   -בדינר שבאזנו, ואם יצא 

 פטור.  -חייב, שאר כל אדם  

ולא בטבעת שאין עליה חותם, ...  . במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה? לא תצא אשהמשנה.  דף נז

 אינה חייבת חטאת.  -ולא במחט שאינה נקובה, ואם יצאת  

 דף סב עמוד א

 ת.חייבת חטא  -ואם יצתה    .... לא תצא אשה במחט הנקובה, ולא בטבעת שיש עליה חותםמשנה

 : וחילופיהן באיש.  אמר עולאגמרא.  

אמר רבי ירמיה: באשה גזברית עסקינן. אמר רבה )בר בר חנה אמר   -והא הוצאה כלאחר יד היא! 

אלא אמר רבא: פעמים שאדם נותן לאשתו טבעת   -: תרצת אשה, איש מאי איכא למימר? (רבי יוחנן

להוליכה לקופסא, ומ ניחתה בידה עד שמגעת לקופסא. ופעמים שהאשה נותנת שיש עליה חותם 

 לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן, ומניחה בידו עד שמגיע אצל אומן.

איזהו קמיע מומחה? כל שריפא, ושנה, ושלש. אחד קמיע של כתב, ואחד קמיע   תנו רבנן:. דף סא

אלא שלא יכפה. וקושר  -ן בו סכנה, לא שנכפה  של עיקרין. אחד חולה שיש בו סכנה ואחד חולה שאי

משום   -ויצא בו ברשות הרבים   ובטבעתבשיר    ומתיר אפילו ברשות הרבים, ובלבד שלא יקשרנו

 מראית העין.

 

 דברי עולא קאי אטבעת, שאיש חייב אם אין עליה חותם, ופטור אם יש עליה. –ודעימיה    רש"י

 שאין דרך הוצאה בכך.פטור  איש  מחט בכ"ג    -  רש"י ע"פ הרא"ש

 חייב.  –במחט דין האיש והאשה שוין, שאם יצא האיש במחט נקובה    –  רש"י ע"פ מ"מ

באיש שרי  אבל דברי עולא קאי אטבעת )כרש"י(, אך רק גבי חיוב חטאת,   -ודעימיה   ר"ת, רא"ש

 לכתחילה לצאת בטבעת שיש עליה חותם )אך מחט בכ"ג פטור שאין דרך הוצאה בכך(.

דברי עולא קאי גם אטבעת וגם אמחט, שאם אין בטבעת חותם והמחט אינה נקובה חייב, ואם   –  רי"ף

 פטור אבל אסור. –יש חותם והמחט נקובה 
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דברי עולא קאי גם אטבעת וגם אמחט, אלא שלאיש שרי לכתחילה לצאת בטבעת שיש    - רמב"ם

לאתויי )כר"ת ודעימי ה(, אך נהגו שלא יוצאים עליה חותם, דלא חיישינן באיש שמא ישלוף ואתי 

 בטבעת כלל.

 גם בזמה"ז האיש חייב בטבעת שאין עליה חותם. –  ב"י ע"פ רמב"ם וסתימת הפוסקים

 בזמה"ז אין חיוב חטאת דהוי תכשיט, אך אסור דלמא שליף ואתי לאתויי. –  רי"ו

 כיוון שהיום רגילים האנשים לצאת בטבעת שאין עליה חותם, ע"כ שרי לכתחילה. –  ר"ן בשם י"א

 לסיכום, יציאה במחט:

 בכ"ג פטור אבל אסור. –  רש"י ע"פ הרא"ש

 סתם. –  שו"עכדין אשה, נקובה חייב ושאינה נקובה פטור.    –  רש"י ע"פ מ"מ

 י"א. –  שו"עם אמחט(.  בנקובה פטור ושאינה נקובה חייב )דדברי עולא קאי ג –  רי"ף, רמב"ם

חייב, ואם אין דרך הוצאתו  –הכל לפי הרגילות, אם הדרך להוציאו כך בחול ולא הוי תכשיט   –  מג"א

 פטור, אבל אסור כיוון שאינו תכשיט.   –בכך  

 לסיכום, יציאה בטבעת:

 לרש"י. –  שו"עחייב.   –יש עליה חותם פטור, אין עליה חותם    –  רש"י, רי"ף, רמב"ן

יש עליה חותם מותר לכתחילה )והרמב"ם כתב שהמנהג שלא לצאת(,    –  ר"ת, רא"ש, רמב"ם, רז"ה

 לר"ת והרמב"ם. –  שו"עחייב.   –אין עליה חותם  

 בזמה"ז בטבעת שאין עליה חותם פטור אבל אסור. –  רי"ו

  רמ"אבזמה"ז אף בטבעת שאין עליה חותם שרי לכתחילה.    –  בדרכ"מהגהות אלפסי  ,  ר"ן בשם י"א

כתב דבעל נפש לא יצא   רע"אהנוהג כן אין למחות, אך   –  מ"בבסי' שג, יח.    י"א  -לשו"ע  כאן המפנה 

 כלל בטבעת.

  

 תכשיטין:יציאת איש ב

 תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק ו הלכה א

אסורין.  על ידי שהנשים שחצניות והיא מתרתן לחבירתה והיא שכוחה א"ר בא  תכשיטין למה הן 

   ..ומהלכת בהן ד' אמות.

אפילו במקום שאמרו לא תצא ואם יצאת אינה חייבת חטאת אסורה   רבי לייא בשם ר"ש בר חייא

ירד לטייל   רבן גמליאל ברבילצאת בו לחצר. והאיש על ידי שאינו שחוץ מותר. נשמעינה מן הדא 

ומפתח של זהב בידו וגערו בו חביריו משום תכשיט. הדא אמרה העשוי לשם   בתוך חצירו בשבת

. הדא אמרה אחד האיש ואחד האשה. הדא אמרה אפי' הדא אמרה עשוי לכך ולכךתכשיט אסור.  

 במקום שאמרו לא תצא ואם יצתה אינה חייבת חטאת אסורה לצאת בו בחצר:

 ידיד נפש מסכת שבת פרק ו הלכה א

ינ יְניִּ י אִּ ם יְָצָתה ַחיֵיֶבת ָחָטאת ֲאסּוָרה  ַרבִּ י ֵליעֶזר ָכל ָמקֹום ֶשָאְמרּו לֹא ֵתֵצא ְואִּ ּׁשּום ַרבִּ יָסיי ָאַמר מִּ ֹו ַבר סִּ

ם יְָצָתה ֵאינָּה ַחיֵיֶבת  ֶשָאְמרּו לֹא ֵתֵצא ְואִּ אפילו ְבָחֵצר גזרה שמא תצא לרה"ר. ָכל ָמקֹום  ָלֵצאת בֹו 

י ָבא ַבר ֹכֵהן אמר    ָחָטאת מּוֶתֶרת ָלֵצאת בֹו ְבָחֵצר שאפילו אם תצא לרה"ר לא תהיה חייבת חטאת. ַרבִּ

ית מותר לצאת   ְבֵשם ַרב ֶשֵּׁשת ָמְתנִּיָתא ָאְמָרה ֵכן גם מהמשנה נוכל לדייק כך. ּוְבַכבּול ּוְבֵפיָאה נְָכרִּ

 לכן לא גזרו בחצר.ְבָחֵצר והטעם הוא כי אפילו אם תצא לרה"ר לא תהיה חייבת חטאת,  
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ם יָָצאת ֵאינָּה  יּלּו ְבָמקֹום ֶשָאְמרּו לֹא ֵתֵצא ְואִּ יָיא בא לחלוק, ולדעתו ֲאפִּ ייָא אמר ְבֵשם ר"ש ַבר חִּ י לִּ ַרבִּ

ַחיֵיֶבת ָחָטאת ֲאסּוָרה ָלֵצאת בֹו ְלָחֵצר ואין כאן גזרה לגזרה אלא גזרה אחת היא, שבשעה שגזרו שלא  

 גזרו גם שלא לצאת לחצר, כי ברור שמהחצר תצא לרה"ר.    לצאת בהן לרה"ר,

יש ַעל ְיֵדי ֶשֵאינֹו ָשחּוץ מאחר ואין באיש גסות רוח כבאישה, האם מּוָתר לו לצאת   דנה הגמרא ְוָהאִּ

לחצר בדברים שאם יצא בהם לרה"ר לא יהיה חייב חטאת, או אפילו אם יהיה חייב חטאת, לא אסרו  

ְשָמעִּ  ירֹו ְבַשָבת ּוַמְפֵתַח ֶשל ָזָהב ְביָדֹו עליו? ואומר נִּ י יַָרד ְלַטיֵיל ְבתֹוְך ֲחצִּ יֵאל ְבַרבִּ ן ַהָדא ַרָבן ַגְמלִּ ינָה מִּ

יט ואמרו לו  ּׁשּום ַתְכשִּ והתיר לעצמו כי יכול לתלות את המפתח על צוארו כתכשיט ְוָגֲערּו בֹו ֲחֵביַריו מִּ

יט ָאסּור.  שאסור לצאת בתכשיט. ַהָדא ָאמְ  ַהָדא ָרה זאת אומרת, מכאן אתה למד ֶהָעׂשּוי ְלֵשם ַתְכשִּ

גם כשהדבר ראוי לתכשיט וגם לדבר שאינו תכשיט, כגון מפתח    ָאְמָרה עוד אתה למד ָעׂשּוי ְלָכְך ּוְלָכְך

ן  לפתוח בו את הדלת, כיון שעשוי גם לתכשיט אסור לצאת בו, שמא יראה לחביריו. ַהָדא ָאְמָרה מכא 

ָּׁשה! ולא אומרים מאחר ואין באיש גסות רוח כבאישה וכו'. ַהָדא ָאְמָרה   יש ְוֶאָחד ָהאִּ אתה למד ֶאָחד ָהאִּ

ם יְָצָתה ֵאינָּה ַחיֵיֶבת ָחָטאת ֲאסּוָרה ָלֵצאת בֹו ְבָחֵצר. י' ְבָמקֹום ֶשָאְמרּו לֹא ֵתֵצא ְואִּ  עוד אתה למד ֲאפִּ

 

 :'העשוי לכך ולכך'מה הפירוש  

 סעיף ט. –שו"ע  לאיש ואשה, שתכשיט העשוי לשניהם אסור גם לאיש.   –  ש מפרשיםי

 שו"עהעשוי לתשמיש ולתכשיט, שכאשר עשוי לשניהם אסור, ובין לאיש ובין לאשה.   –  יש מפרשים

 סעיף יא. –

 באיש )בכ"ג( ל"ח ששליף ומחווי.  –רבינו שמואל הנגיד  

 מפתחות על צואריהן כעין תכשיט. נוהגים שהנשים תולין –  באשכנז

 דבר העשוי לתשמיש ולתכשיט:

אסור משום מראית    –דבר העשוי לתשמיש ותכשיט   –  יש מפרשים ברא"ש, תשובת הרא"ש, טור

 סתם. -  שו"עהעין.  

לאיש ואשה, אך העשוי   –  רא"ש, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, מנהג אשכנז לכך ולכך" היינו  "העשוי 

 שרי.   –לתשמיש ותכשיט  

 מפתח הקבוע בחגור:

מפתח הקבוע בחגור בכ"ג אסור, שאין המפתח צורך לכלי ואינו תשמיש לכלי ואינו בטל לו,  –  רשב"א

 ס"ק פב(  מ"בסעיף כג ו  רמ"אוהוי חיוב חטאת. )ראה  

וי מברזל ונחושת וודאי אסור, אך בשל כסף וזהב מפתח הקבוע בחגור העש  – הר"מ ע"פ הגה"מ

שהמנהג באשכנז    האגור  אין למחות במקילים, שהדרכ"מ כתב בשם  –  רמ"א. מ"בי"א.   –  שו"עשרי.  

 להקל.  

י"א.   –  רמ"אמפתח הקבוע בחגור, אף בשל ברזל נהוג עלמא להתיר.   –  מהרי"ל, רבינו פרץ, אגודה

 בטל לה, אך לא באמצע.דווקא שקבוע בראש החגורה שאז   –  מג"א
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 דין קמיע –סעיף כה  

 ערוך השולחןדף סא: תיקו. תוס' ד"ה עד. רא"ש ו, ז ד"ה ולא בקמיע.   –דף סא. ולא בקמיע  מרא"מ:  

 . רמב"ם פ"יט, יד ומ"מ. טור, ב"י, שו"ע, מג"א ומ"ב.עח –סעיף עה  

    

 מסכת שבת דף ס עמוד א

אינו חייב   -ואם יצא .. ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה  ...לא יצא האיש בסנדל המסומר  משנה.

 חטאת.

שאינו מן המומחה.  דף סא.   : לא תימא עד דמומחה גברא ומומחה אמר רב פפאולא בקמיע בזמן 

קמיע, אלא: כיון דמומחה גברא, אף על גב דלא מומחה קמיע. דיקא נמי, דקתני ולא בקמיע בזמן 

 שמע מינה.   -ינו מן המומחה ולא קתני בזמן שאינו מומחה שא

: איזהו קמיע מומחה? כל שריפא, ושנה, ושלש. אחד קמיע של כתב, ואחד קמיע של עיקרין. תנו רבנן

אלא שלא יכפה. וקושר ומתיר אפילו   -אחד חולה שיש בו סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה, לא שנכפה  

 משום מראית העין.    -בשיר ובטבעת ויצא בו ברשות הרבים    נוברשות הרבים, ובלבד שלא יקשר

למחויי גברא, הא    -לא קשיא, הא    -כל שריפא שלושה בני אדם כאחד!    -: איזהו קמיע מומחה והתניא

 למחויי קמיעא.    -

איתמחי גברא ואתמחי קמיע.   -, פשיטא לי: תלת קמיע לתלת גברי, תלתא תלתא זימני  אמר רב פפא

גברא איתמחי, קמיעא לא איתמחי. חד קמיע לתלתא גברי    -קמיע לתלתא גברי, חד חד זימנא    תלתא

 קמיעא איתמחי, גברא לא איתמחי.    -

ודאי לא איתמחי: גברא איתמחי או לא איתמחי?   -: תלתא קמיע לחד גברא מאי? קמיעא  בעי רב פפא

 תיקו.  -מקבל כתבא?  מי אמרינן: הא אסי ליה, או דילמא: מזלא דהאי גברא הוא דקא  

 שיטת רש"י:

הוי   –  של שלשה מיני חלאים לשלשה אנשים  שלשה מיני קמיעים  אם ריפא עם  – אתמחי גברא

 מומחה לכל קמיעין שיעשה לעולם. ואם ריפא ג"פ עם אותו קמיע לג' אנשים, הוי מומחה לקמיע זו.

, אם נכתב ע"י אדם אחד אתמחי קמיע לאדם זה, ואם ריפא  אם ריפא בלחש זה ג"פ –  אתמחי קמיע

 הוי קמיע מומחה מיד כל אדם.   –ג"פ ע"י שלושה כותבים 

 שיטת רא"ש ותוס': שו"ע.

אתמחי לאותו לחש. אך    - לשלושה אנשים אם ריפא בלחש אחד בשלוש אגרות  –אתמחי גברא 

 לעולם אין הוא מתמחי לכל לחשים ואגרות אחרים שיכתוב.

 אותה האגרת אתמחי לרפא. –לחש שנכתב באגרת וריפתה ג"פ  –  חי קמיעאתמ

 רק כאשר הועילה לג' אנשים, אך לאדם אחד ג"פ לא מהני. –  אתמחי קמיע –  רמב"ם ע"פ מ"מ

 )מ"ב בסי' שח ס"ק קכט(:  לצאת בקמיע שאינו מן המומחה בזמה"ז

 ינו מן המומחה.גם בזמה"ז שאין לנו רה"ר אסור לצאת בקמיע שא –  מג"א, ערוה"ש

 .מ"בבכרמלית שרי, וע"כ בזמה"ז שרי, אם לא שידוע שאינו מועיל.   –  ואחרונים  מהרש"ל

 

 )מג"א ס"ק לט(:  כתב ג' קמיעים לאדם אחד ורפאו ג"פ

 אף אותו חולה אסור לצאת בו.  –  מג"א ע"פ המ"ב
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 החולה עצמו שרי, ולא נאסר אא"כ כתב לו שוב ולא רפאהו שאז איבד מומחיותו.   –  אחרונים

 דין טלית מקופלת וסודר  –  לא, לד  –סעיפים כט  

 נשאל איתמר. ר"ח. תוס' ד"ה מהו.  –דף קמז. אמר רב יצחק בר יוסף    מרא"מ:

 למטה מכתפיים. –דף קמז: א"ר חייא בר אבא  

 דף סב. ד"ה היוצא. טור, ב"י, שו"ע, מג"א ומ"ב.  יט ומ"מ. ר"ן-רמב"ם פ"יט, יח

 מסכת שבת דף קמז עמוד א

חייב   -היוצא בטלית מקופלת מונחת לו על כתיפו בשבת אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן:  

 חטאת.  

חייבין חטאת. ולא    -סוחרי כסות היוצאים בטליתות מקופלות ומונחות על כתיפן בשבת    :תניא נמי הכי

 כסות בלבד אמרו, אלא כל אדם, אלא שדרכן של מוכרין לצאת כך.סוחרי  

והרטנין יוצאין בסודרין שעל כתיפן. ולא רטנין בלבד אמרו, אלא כל אדם, אלא שדרכן של רטנין לצאת  

בנו של רבי אליעזר בן הורקנוס שיצא בסודר שעל כתיפו   מעשה בהורקנוס אמר רבי יהודה:בכך.  

באצבעו. וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו: אפילו אין נימא כרוכה לו   בשבת, אלא שנימא כרוכה לו

אף על פי שאין נימא כרוכה לו  -: הלכה דרש רב נחמן בר רב חסדא משמיה דרב חסדאבאצבעו.  

 באצבעותיו.  

:  אמר רבי אלעי בשבת? אמר להו, הכי    מרזב, בעו מיניה: מהו לעשות  עולא איקלע לבי אסי בר היני

: כיסי בבלייתא. רבי ירמיה הוה יתיב קמיה אמר רבי זירא  -ב בשבת. מאי מרזב? אסור לעשות מרז 

 אמר ליה: אסור.    -דרבי זירא. אמר ליה: הכי מאי? אמר ליה: אסור. והכי מאי?  

דרב שרי. כי הא    -אסור, כל דלהתנאות   -נקוט האי כללא בידך: כל אדעתא דלכנופי    אמר רב פפא:

 מתנאה בסדינו הוה.   שישא בריה דרב אידי

לשדה, והיו שני צידי טליתו מונחין על כתיפו. אמר לפניו   רביאמר: פעם אחת יצא   רב דימיכי אתא  

יהושע בן זירוז בן חמיו של רבי מאיר: בזו לא חייב רבי מאיר חטאת. אמר ליה: דקדק רבי מאיר עד 

אלא יהושע בן כפוסאי היה, חתנו   -ה  כאן? שלשל רבי טליתו. כי אתא רבין אמר: לא יהושע בן זירוז הו

של רבי עקיבא. אמר: בזו לא חייב רבי עקיבא חטאת. אמר לו: דקדק רבי עקיבא עד כאן? שלשל רבי 

לא אירע מעשה זה לרבי, אלא   -רש"י  ]  טליתו. כי אתא רב שמואל בר רב יהודה אמר: נשאל איתמר

משום ר' מאיר חייב חטאת, דאיהו סבר  שאלו לפניו מהו לצאת בו, ובקש להתיר עד שאמרו לפניו  

 -הואיל ואינה מקופלת, שהרי אחוריה היו נופלין למטה מן כתפיו, אלא שצידיה היו מונחים על כתפיו  

 [.הוה סבר דרך מלבוש הוא

נשים לבי  )חלוקי( מביאין בלרי  )בלנין(  האוליירין  אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן::  דף קמז 

אמר  צריך לקשר שני ראשיה למטה.    -  סכניתאובלבד שיתכסה בהן ראשן ורובן. ,  )בית המרחץ( בני

: כי מעבריתו מאני אמר להו רבא לבני מחוזא: למטה מכתפיים. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

 שרביבו בהו למטה מכתפים.  -לבני חילא  

 :שחייב  טלית מקופלתמהי  

 .שו"ענתונה על ראשו ושיפוליה מקופלת על כתפיו.    –  רש"י, טור

 כל הטלית מקופלת על כתפו.  –  ר"ח, רמב"ם
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 באיזה אופן אסור ומותר: ,על הכתףכולה כשהטלית אינה מקופלת  

אם אינה מקופלת על כתפיו אלא משולשלת תחת כתפיו ומתכסה בו כתפו וגופו,  –  שב"ל בשם ר"ת

 –   ט"ז, גר"זאע"פ שאין מכסה רוב גופו.    –  א"ר ולב"ש.  שו"עשרי.   –אע"פ שמתקצר קצת מלמטה  

 שרי רק במכסה רוב גופו.

 ממעשה דרבי למדנו שגם כאשר הטלית מקופלת רק מלפניה, אפ"ה אסור. –  ר"ן בשם רבנו יונה

אין איסור טלית מקופלת אלא בקיפל צד ימין על ימין ושמאל על שמאל, אך   –  כל בו בשם הראב"ד

 (תשובת הרשב"אסעיף ל,    ורמ"א  שו"עשמאל על ימין וימין על שמאל הוי כעין עיטוף ושרי. )

 מרזב האסור:

 מיירי בקיפול הבגד והחזקתו ע"י חוטין, ואסור משום תיקון מנא. –  רש"י

לוקח שני צידי רוחב הטלית ומקפלו על כתפו השמאלית, ואסור משום שאין    –  רא"ש ועוד, טורתוס',  

 .שו"עדרך הוצאה בכך.  

 :סכניתא

 סודר גדול שתלוי לו בין כתפיו וראשו עטוף בו, ובעינן שיקשור, אא"כ עטוף בו ראשו ורובו. –  רש"י

 ט מהכתפיים אחר המרחץ.כלי צמר ארוך וצר שמעטפין בו הראש ומע –)ע"פ מ"מ(   רמב"ם

פסק כרמב"ם, וע"כ אם יש בסכניתא שיעור כדי לחפות ראשו ורובו, אע"פ שהיא    –  שו"ע ע"פ מ"ב

 שרי אף ללא קשירה.   –מקופלת על כתפו  

 

 

 שני אבנטים וחלוקים –  סעיף לו

קכ שיכול    )מפני הדליקה(...מצילין  משנה.  .  שבת דף  כל מה שיכול ללבוש, ועוטף כל מה  ולובש 

 לעטוף.

עילוי המיינא מאי? אמר ליה: תרי המייני )אבנט חשוב( קמרא   אמר ליה רבינא לרב אשי:נט:  דף  

 קאמרת!

 יציאה בשני אבנטים:

 רמ"א.אסור, שאין דרך ללבוש שני אבנטים אחד על השני והוי משוי.   –  רש"י, תוס', רא"ש

מותר, שהרי לובשם, ושרי ללבוש כמה   –ע"פ הב"י  תלמידי רבינו הלוי )ברש"י(, רמב"ם ורי"ף 

 .שו"עבגדים.  

 אם בגד מפסיק בין שני האבנטים:

דשרינן בפ' כל אם בגד מפסיק ביניהם שרי, כ  – תוס', רא"ש, תשב"ץ בשם הר"מ, מרדכי, או"ז

 .רמ"אכתבי לצאת בפונדא וחגור, והיינו כשיש בגד מפסיק ביניהם.  

 אף אם בגד מפסיק ביניהם אסור, דלא שרי אלא בדליקה. –  כל בו בשם היריאים
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 שני חלוקים זה על זה:

 אסור ללבוש שני בגדים שאין דרך ללובשן כאחד. –  סמ"ג, ר"ן

 .שו"עכל שנושאו דרך מלבוש שרי.   –  ב"י ע"פ תוס' ורא"ש

 שני חלוקים להביא לחבירו:

 .שו"עמותר ללבוש שני מלבושים להביא לחבירו.   –  כל בו, הרוקח 

 אסור. –  שב"ל

 

 

 דין כובע  –  מא  –סעיפים מ  

 שבת דף קלח עמוד ב

  -לא קשיא, הא    -אסור!    : סיאנאהאיתמרשרי. ו  )כובע(  : האי סיאנאאמר רב ששת בריה דרב אידי

  (אלא )אלא מעתה, שרביב בגלימא טפח הכי נמי דמיחייב?   -דלית ביה טפח.   -דאית ביה טפח, הא 

 דלא מיהדק.  -דמיהדק, הא    -לא קשיא, הא  

גורס "אלא", והיינו שהגמרא דוחה את הנפק"מ של טפח, דבכ"ג ל"ח משום אוהל, אלא   –  רש"י, ר"ן

לחומרא, שאם לא    –  שו"עו, וע"כ כשמהודק שרי וכשלא מהודק אסור.  חיישינן שמא יפול ויטלטלנ

 בסתם כובע שאדם נושאו על ראשו שרי, דל"ח שילך בגילוי ראש. –  מ"במהודק בכ"ג אסור.  

ל"ג "אלא", והיינו שבגלימה שרי אע"פ שיש טפח כיוון שמשופע ולא קשיח,   – ר"ת, ר"ח ודעימיה

 .  שו"עשט מראשו טפח.  וכובע שאסור היינו כובע קשיח שמתפ

נהגו להקל בכובע שיש בו טפח מכיוון: א. אין קשה כ"כ ונכפף מעט. ב. לא מכוון לשם צל אלא   –  מ"ב

 לכסות ראשו דרך כבוד. ג. סומכים של שיטת רש"י וסיעתו.  

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 מתי מותר ומתי אסור לעבור באמת המים בשבת? מתי בכ"ג יש להקיפה? .1
 

 מה הדין ביציאת איש במחט ובטבעת?באר   .2
 

האם מותר לאיש לצאת בתכשיט? ומה הדין אם עשוי גם לתשמיש? ומה הדין במפתח הקבוע  .3

 בחגור וכדו'?
 

באיזה קמיע מותר לצאת? באר ופרט מהו קמיע מומחה, מתי אמרינן אתמחי קמיע ומתי  .4

 אמרינן אתמחי גברא?
 

האם מותר לצאת בתחבושת או טבעת וכדו' שנתן על המכה על מנת להגן עליה? )סעי' כב,   .5

 כח(
 

באיזה אופן אם קיפל טליתו ויצא עמה חייב, באיזה אופן אסור, ובאיזה אופן מותר? פרט ונמק.   .6

 ומה הדין בסודר?
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 האם יש צד היתר לטלטל ולצאת עם מעות בשבת?  .7

 

 ם זה על זה? ומה הדין בשתי חגורות?האם מותר לצאת בשבת בשני לבושי .8
 

 האם מותר לצאת בכובע רחב? .9
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 ניקוי הבגדים בשבת  –  סימן שב

 :מראה מקומות סימן שב

דף קמז. לא קפדינן מידי. ר"ח.    -ב: שבת דף קמו: למטה אמר רב הונא המנער טליתו -סעיפים א

 .רמב"ם פ"י הלכה יח ומ"מ  .דקפיד עלייהו -: אמר רב יהודה האי מאן  דף עה  .תוד"ה המנער

 .להחליף לא. תוס' ד"ה מקפלין, אבל -סעיף ג: דף קיג. מתנ' מקפלין  

קמא: ולא מנעל דף    –ח: דף קמא. מתני' הקש. גמרא ד"ה אמר אביי ואיתימא רב יהודה -סעיפים ד

 .ישן

דף צד: שכשוך מותר   -זבחים דף צד. אחד הבגד ואחד השק   .קמב: מתנ' האבןדף  יא: -סעיפים ט

דף קיא: תוד"ה מסוכרייתא באמצע הדיבור 'ואי תימא דאמר    ט.כיבוס אסור. תוד"ה מקנחה בסמרטו

 .כב-רמב"ם פרק כב יח .ר"ן נט. על המשנה  .שבת דף קכ. תוד"ה נותן מים.  'בפ"ב דיומא

 

 ניעור הטלית  – ב  –סעיפים א  

   :שבת דף קמו

לית לן בה.   -, אבל בעתיקי  בחדתיחייב חטאת. ולא אמרן אלא    -המנער טליתו בשבת    אמר רב הונא

 עלייהו.    דקפידלית לן בה. והוא    -, אבל בחיורי וסומקי באוכמיולא אמרן אלא  

אמר להו רב איקלע לפומבדיתא, חזא רבנן דקא מנפצי גלימייהו. אמר: קמחללין רבנן שבתא!   עולא

 י ליה באפיה, אנן לא קפדינן מידי.  : נפוציהודה

ד אביי כומתאי. ]חזא דאיכא[ טלא עליה, הוה קמחסם רב יוסףהוה קאי קמיה  , אמר ליה: הב לי 

 למיתבה ליה. אמר ליה: נפוץ שדי, אנן לא קפדינן מידי.

דקפיד   -חייב משום מכה בפטיש, והני מילי    -  : האי מאן דשקיל אקופי מגלימיאמר רב יהודה  -  :דף עה

 עלייהו.

 מדוע ובאיזה אופן המנער טליתו חייב:

מ"ב  י"א, וטוב לחוש.   –  רמ"אמנער טליתו משום אבק שעליה, וחייב משום מלבן.    –  רש"י ודעימיה

 מדינא אסור. –  בשם א"ר

 .שו"עמנער טליתו משום טל שעליה, וחייב משום כיבוס.   –  תוס' ודעימיה

 .מ"במנער טליתו להסיר הצהוב הלבן הנתלה בה, חייב משום מכה בפטיש.   –  רמב"ם

 

 

 

 קיפול הבגדים  – סעיף ג

 .שבת דף קיג

את המטות מלילי שבת לשבת, אבל    . מקפלין את הכלים אפילו ארבעה וחמשה פעמים. ומציעיןמשנה

 לא משבת למוצאי שבת.  

לא    -לא, ובאדם אחד נמי   -, אבל בשני בני אדם  באדם אחד: לא שנו אלא  גמרא. אמרי דבי רבי ינאי

לא. ולא    -, אבל בצבועים  בלבניםלא. וחדשים נמי לא אמרן אלא    -, אבל בישנים  בחדשיםאמרן אלא  
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לא היו מקפלין כלי   רבן גמליאל  בית: של  תנאלא.    -ש לו להחליף  , אבל ישאין לו להחליףאמרן אלא  

 לבן שלהן מפני שהיה להן להחליף.

אסור לקפל הטלית של בית הכנסת כיוון שזה לצורך מחר. ואם יש לו בגד אחר שאינו יפה   –תוס'  

 לחומרא. –  מ"ב  –כמותו מסתפק ר"י 

י"א ונראין    -  שו"עשרי.  הכל   –סדר קיפולו אין אסור אלא כסדר קיפולו הראשון אבל שלא כ –  מרדכי

 דבריו.

כקיפול שלהם שהיו מקפידים מאד לפשט הקמטים שלנו   נהגו לקפל כל הכלים, שאין קיפול –  כל בו

 להניח תחת המכבש.

 יו"ט הסמוך לשבת:

 אם עשה עירובי תבשילין שרי לקפל.  – אליה רבה

 אף ללא ע"ת שרי. –  רע"א

 

 

 

 קינוח הטיט מעל הרגל והמנעל  –סעיף ו  

 .מסכת שבת דף קמא

:  אמר רבא מקנחו בקרקע, ואין מקנחו בכותל.   -: טיט שעל גבי רגלו אמר אביי ואיתימא רב יהודה

אלא אמר רבא: מקנחו בכותל,    -הוא!   משום דמיחזי כבונה, הא בנין חקלאה  -מאי טעמא בכותל לא  

 ואין מקנחו בקרקע, דילמא אתי לאשוויי גומות.  

מותר.    -: אחד זה ואחד זה רב פפא אמראסור,    -: אחד זה ואחד זה מר בריה דרבינא אמר,  איתמר

 מקנחי ליה בקורה.  -למר בריה דרבינא במאי מקנחי ליה? 

 כיצד פוסקים:

 ועוד. ב"ח י"א.   –  שו"ע  הלכה במר בריה דרבינא שאסור בכותל ובקרקע. –  רי"ף בשם י"א

 סתם.   –  שו"ע  הלכה כרבא שבקרקע אסור ובכותל מותר. –  בה"ג, רמב"םרי"ף בשם  

 .ט"זויש מי שמתיר.   –  רמ"א  רב פפא דבכ"ג שרי.כהלכה   –  טור  רי"ו,  רא"ש,

 בחד, ולמג"א אף ברחב(.  -לקנח המנעל על גבי הברזל אסור משום ממחק )לט"ז   –  ט"ז ומג"א

 אם מקנח בנחת אין להחמיר. –  מ"ב

 

 

 

 שריית בגד במים  –  יא  –סעיפים ט  

ְשֶלֶשת    )על הכר(  ָהְיָתה ָעָליו  –  שבת דף קמב: משנה ְסַמְרטּוט. ָהְיָתה ֶשל עֹור    —לִּ ין   —ְמַקְנָחּה בִּ נֹוְתנִּ

ְכֶלה  .ָעֶליָה ַמיִּם ַעד ֶשתִּ

 אחד הבגד ואחד השק ואחד העור טעונין כיבוס. -  זבחים דף צד. משנה
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אחד הבגד ואחד השק כו': למימרא דעור בר כיבוס הוא ורמינהו היתה עליו לשלשת מקנחה גמרא.  

  :דתניא אמר אביי לא קשיא הא רבנן הא אחרים    ,היתה של עור נותן עליה מים עד שתכלה  בסמרטוט

   .הבגד והשק והעור מכבסו והכלי מגררו  :אחרים אומרים  .הבגד והשק מכבסו הכלי והעור מגררו

כמאן אזלא הא דאמר רב חייא בר אשי זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאניה  

ומי איכא למאן דאמר עור לאו בר כיבוס הוא והכתיב )ויקרא יג, נח(  אמר רבא  .ן כרבנןבמיא כמא

כי פליגי ,  קרא ומתניתין ברכין  :והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס אלא אמר רבא

 .בקשין

הדר  ,  אמר רב חייא זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאניה במיא בקשין וכרבנן

לא עסקינן בכלי  אמר רבא לאו מילתא היא דאמרי ניקו נימא ליה לקרא דכי כתיבן ברכין כתיבן מי 

אלא אמר רבא צרעת כיון דמגופיה קא  ,אכסלגיא הבאים ממדינת הים וקאמר רחמנא ניבעי כיבוס

   .פרחה מחלחלא ליה ומשוי לה רך

ת דרכין נינהו ותנן היתה של עור נותן עליה אכרים וכסתו(  צ״ד ב)  אי קשיא לי הא קשיא לי  :אמר רבא

כל כיבוס דלית ליה כיסכוס לא שמיה כיבוס והא דאמר רב חייא בר   :אלא אמר רבאמים עד שתכלה  

אשי זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאניה במיא שכשוך אין אבל כבוס לא אי 

   .ברכין וכדברי הכל אי בקשין וכאחרים

]רבא לטעמיה דאמר רבא זרק סודר למים חייב זרק פשתן   בגד שרייתו זהו כיבוסו ?הכי בגד נמיאי  

למים חייב בשלמא סודר עביד כיבוס[ אלא זרע פשתן מ"ט וכ"ת משום דמקדח אי הכי חיטי ושערי  

 .נמי הנך אית להו רירי א"ה שלחים נמי התם קעביד לישה

א לרבא והא"ר חייא בר אשי זימנין סגיאין הוה קאימנא  מותר לכבס מנעל בשבת א"ל רב פפ  דרש רבא

הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאני במיא שכשוך אין אבל כיבוס לא  

 :שכשוך מותר כיבוס אסורדברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי ברם כך אמרו  

 

 העולה מדברי הגמרא:  

 שרייתו הוא כיבוסו. –בגד  

 מותר לשכשכו במים אך אסור לכסכסו. –עור רך  

 יש כיבוס. –אין כיבוס, לאחרים   –לרבנן   –עור קשה  

 מתי אמרינן שרייתו הוא כיבוסו:

יָיא ַבר ָאֵשי ָאַמר ַרב  - יח.דף  ביצה  ים ַמֲעֶרֶמת ְוטֹוֶבֶלת  :ָתא ְשַמע ְדָאַמר ַרב חִּ ָדה ֶשֵאין ָלּה ְבָגדִּ נִּ

ְבָגֶדיהָ   .בִּ

ההולך להקביל פני אביו או פני רבו או פני מי שגדול ממנו עובר עד צוארו במים   :ת"ר  -  עז:דף יומא  

 .ואינו חושש

 עשרה בני אדם מסתפגין באלונטית אחת.תנן   –  קמז.דף שבת  

 : טלית שאחז בה האור מצד אחד נותנין עליה מים מצד אחר.אמר ר"י אמר רב  -  קכ. דף  שבת

שרייתו הוא כיבוסו )במים רבים( בכ"ג אף דרך לכלוך   –  שב"ל בשם היראים )והר"מ בבגד פשתן(

טוב לנער   – שו"ע  , ע"כ בעינן לנער ידיו קודם שיקנח במפה.()והמקורות שמתירים היינו בבגד עור

 דינא שרי.מ –  מג"אידיו קודם שיקנחם במפה.  

  רמ"אכל שריית בגד הוי כיבוסו, אלא אם נעשה דרך לכלוך.   –  רשב"ם, הגהות בשם סמ"ק ורא"ם

 יש להחמיר בשל תורה. –  מ"בי"א.   –
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 בבגד פשתן כל שרייה אסורה אף דרך לכלוך, ובשל צמר שרי.   –  הר"מ

דרך לכלוך שרי, אך אין לנקות ידיו בבגד עם מי רגליים שהרי כוונתו לטהר    –ר"י, סמ"ג, הגהות 

אם מכוון בנתינת המים לכבס, אפילו מעט מים דרך לכלוך   –)ס"ק מו(    מ"בהלכלוך ודרך רחיצה הוי. 

 אסור.

כל דרך לכלוך שרי, וע"כ לנקות ידיו בבגד עם מי רגליים שרי, דהוי דרך   –  ר"ת, תוס' בתירוץ בתרא

 .רמ"אלוך.  לכ

 נחלקו בהבנת ר"ת:  

ר"ת לא שרי אלא לנגב ידיים, אך ליטול מים לא חשיב דרך לכלוך והוי כיבוס   –  ב"י ע"פ ראשונים

 .רמ"אואסור.  

 ר"ת התיר ליטול מים ע"ג הבגד המלוכלך, כיוון דהוי דרך לכלוך.  – כל בו, הגה"מ

 ם להדיא.כאשר כוונתו לטהר המי רגליים, מותר אף לשפוך מי –  ריב"א

דווקא כאשר יש לכלוך אמרינן שרייתו הוא כיבוסו,    –  תוס' בתירוץ קמא, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, ר"ן

 .רמ"א.  שו"עאך בלא"ה לא.  

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לנער טלית בשבת מאבק וטל שעליה? ומה הדין במלקט מהבגד נוצות וחוטים וכדו'? .1

 האם מותר לקפל את הטלית או שאר בגדים בשבת?   .2

 האם ובאיזה אופן מותר לקנח טיט מעל הרגל ומעל המנעל? פרט. .3

 מלבן בנעליים מעור, מה אסור מהתורה, מה מדרבנן ומה מותר לכתחילה? .4

 מתי אמרינן בגד שרייתו הוא כיבוסו ומתי לא חיישינן לשרייה? .5
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 יציאת אשה עם תכשיטים  –  סימן שג

   קומות:מראה מ

 כליא פרוחי. –לא בטוטפת    -דף נז: כבעלת בשר. ותוס' ד"ה במה אשה.  גמרא   –דף נז. מתנ'  

דף ס. כנגד פדחתה. תוס' ד"ה ולא בעיר. מאן דרכה. נזמי האף. למאי חזיא.   –דף נט. ולא בעיר 

 הואיל.  

 דף סב: לממשא כלל.   –דף סב. מתנ' לא תצא  

שלא תצא.    דעל בעלה. תוס' ד"ה ובמוך. ובלבד שלא תתן. ובלבשלא תתגנה   –דף סד: מתנ' יוצאה 

 דף סה: שפיר דמי תיקו.   –דף סה. ובמוך שבאוזנה     רבי ענני.  

 

 יציאה עם תכשיטים לחצר  –  סעיף יח

 :שבת דף סד

אסור לצאת בו   -: כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים אמר רבבכבול ובפאה נכרית לחצר. 

 : הכל ככבול.  רבי ענני בר ששון משמיה דרבי ישמעאל אמרלחצר, חוץ מכבול ופאה נכרית.  

רבי ענני בר   -ניחא, אלא לרבי ענני בר ששון קשיא!    -תנן: בכבול ובפאה נכרית לחצר. בשלמא לרב 

בי ישמעאל בר יוסי, רבי ישמעאל בר יוסי תנא הוא ופליג. משמיה דר  -ששון משמיה דמאן קאמר ליה  

 אמר עולא: כדי שלא תתגנה על בעלה. -ורב, מאי שנא הני? 

 

 סתם.   –  שו"עהלכה כרב. אך כתב הרמב"ם שאין איסור אלא בחצר שאינה מעורבת.    –  רי"ף, רמב"ם

  שו"עא תצא בו לרה"ר.  כל מה שאסרו לצאת בו, אפילו בבית אסור וכ"ש לחצר, שמ  –  רמב"ן, רשב"א

 י"א. –

הלכה כרבי ענני, וע"כ בכל התכשיטין מותר לצאת לחצר אף שאינה מעורבת,    –  רבינו תם, רא"ש, ר"ן

 .באוה"לי"א.   –  שו"עאך לכרמלית מדינא אסורות, אבל מוטב יהו שוגגות ואל יהו מזידות.  

  שו"עהלכה כרבי ענני. וכיוון שאין לנו רה"ר, ע"כ מותרות לצאת בתכשיטים אפילו לכרמלית.   –תוס' 

 יש מלמדים זכות. –

דבר שאסרו דלמא שלפא ומחויא לדידן שרי דלית לן רה"ר, אך דבר    –  תרומה, סמ"ג, סמ"ק, הגהות

 א.י" –  שו"עשאסור משום משוי ואסור ברה"ר מהתורה, גם לדידן אסור בכל מקום.  

גם בחול  נשי דידן אינן מראות תכשיטיהן  –  הר"ש בשם רבינו שר שלום שרגילות הם  וע"כ   כיוון 

 .ערוך השולחןעוד טעם להתיר.   –  רמ"אמותרות לצאת בהם.  

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 ? פרט.דידן  האם מותר לאשה לצאת בתכשיטין בשבת לחצר ולרה"ר
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 העבד האסור בעשיית מלאכה  –  סימן שד

 דף נח. של מתכת ש"מ. –שבת דף נז: ולא בכבול    מראה מקומות:

 והגר זה גר תושב. תוס' ד"ה זה גר. –יבמות דף מח: ת"ר מקיימין עבדים  

 רמב"ם פ"כ סעיף יד, ומגיד משנה. שו"ת הרשב"א ח"א סי' נט.

 

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן נט

חולה שאין בו סכנה אם מ להדליק לו את הנר ולחמם לו חמין כאומר לגוי ועושה?  שאלת  ותר לו לומר לשפחתו הישמעאלית 

נוטה להתיר שלא אסר  נצטוינו מן התורה על עבד ערל כגר תושב. כי מתוך דברי רבנו בפירוש התורה שלו דומה שהוא  אם 

 אלא גר תושב בלבד. 

דבר תור במלאכתנו  ואחד עבד ערל אסורין  אחד גר תושב  בסוף פרק החולץ )דף מ"ח ב( יבמות  בה. וכדאמרינן  תשובה 

  "וינפש בן אמתך ")שמות כ"ג(    :תניאדדכולי עלמא וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר. מאי משמע  

בעבד ערל הכתוב מדבר. אתה אומר בעבד ערל או אינו אלא בעבד מל? כשהוא אומר )דברים  

הרי עבד מל אמור. הא מה אני מקיים וינפש בן אמתך? בעבד    "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך"ה(  

ערל הכתוב מדבר. והגר זה גר תושב. אתה אומר גר תושב או אינו אלא גר צדק. כשהוא אומר  

 ריך הרי גר צדק אמור. הא מה אני מקיים והגר? זה גר תושב.  וגרך אשר בשע

ודוקא במלאכתנו אבל במלאכת עצמן אחד גר תושב ואחד עבד ערל מותרין כדאי' בכריתות פרק ד' מחוסרי כפרה )דף ט(. ולאו 

אס  מה גר תושב  כל ישראל. דעבד ערל כגר תושב.  במלאכת  אלא אפילו  אדניו בלבד הוא אסור  ור במלאכתנו  דוקא במלאכת 

 אף על פי שאינו כבוש תחת ידינו אף כשאסרה תורה עבד ערל לכל ישראל אסרה. 

ז"ל בספר תורת האדם שלא הזכירה תורה אלא תושבים ובהן הזהירה התורה   דעת רבינוובאמת כי  

לומר כן מה ששנינו   לרבינו ז"ל  על שביתתן. אבל אלו הגוים הערלים אינן בכלל. ונראה שהזקיקו 

דף ט' עבד ואמה התושבים עושין מלאכה לעצמן בשבת  תאברייב ארבעה מחוסרי כפרה  בפרק 

אחד גר תושב ואחד עבד ואמה התושבים עושין מלאכה בשבת  רבי שמעון אומרכישראל בחול.  

לעצמן כישראל בחול. וסבור רבינו ז"ל לומר שלא הושוו עבד ואמה לגר תושב אלא התושבים. דאי לא  

 שבים ליתני עבד ואמה סתם.  למה הזכירו שם התו

ואני אומר מאן יהיב לן מעפריה דמרן ומלינן עינין אבל בהא מילתא לא איסתבר לן כותיה. דאדרבה  

אם איתא בההיא דיבמות הוה להו למיתני בעבד תושב הכתוב מדבר. אלא מדקתני עבד ערל סתם  

קא אתו ארווחי קא מרווחי לאשמועינן דאפילו    וההיא דארבעה מחוסרי כיון דלהיתירן במלאכת עצמןאלמא כלן במשמע.  

דבעבד   חדא דהוא עבד ועוד דהוא תושב. ותדע לך דאם איתא  עצמו. אף על גב דאיכא תרתי  שרי במלאכת  עבד והוא תושב 

תושב בלבד הכתוב מדבר למה לי דכתביה רחמנא. תיפוק לי מגר תושב דאטו מיגרע גרע. אלא כשהוא כבוש תחת ידינו ריבה 

 תוב אפילו שאינו תושב.  בו הכ

ינוח   )שמות כ"ג(  נפקי דכתיב  דומיא דשור וחמור. דמחד קרא  עלינו במלאכתנו  משום ששביתתו  ועוד דלא אסרה תורה אלא 

עליו שבע מצות  בשלא קבל  עליו. ואפילו  אף עבדנו אנו מצווין  שורך וחמורך וינפש בן אמתך. ומה שור וחמור אנו מצווין עליו 

 חמור. דהרי הוא כשור ו

רבי חנניא בן גמליאל   תניאעוד נראה כן לכאורה דמדאמרינן התם ביבמות )פרק החולץ דף מ"ח ב( בתר ההיא שקלא וטריא )

מפני מה גרים בזמן הזה מעונים ויסורין באין עליהם מפני שלא קיימו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח. דבר הלמד מענינו    אומר

   ( בעבד שלא קיים שבע מצות בני נח. אלא שאין אנו צריכין לכך דמוכרע הוא ממה שכתבתי.   הוא דכל אותה שקלא וטריא אפילו

 וכן אני רואה ממשמע דברי הראשונים ז"ל שלא הזכירו זה החלוק בשום מקום. 

ו ומכל מקום נראה לי שאילו היה העבד או השפחה עושין מלאכת רבן שלא מדעתו וניכר שאינן עושין לדעתו שהוא מותר ואינ

כדאיתא   מפרישין אותו  בעושה על דעת עצמו. ובעושה על דעת אביו  להפרישו  ב"ד מצווין  מצווה להפרישו. דומיא דקטן שאין 

או  אמירה דישראל  בשיש  ישראל אלא  ואמה במלאכת  ועבד  תורה גר תושב  ולא אסרה  )דף קנ"א(.  הקודש  בפרק כל כתבי 

נבלות שעושין על דעת ישראל. וכדאמרינן בפרק כל כתבי הק ודש קטן שבא לכבות אין שומעין לו. ואקשינן שמע מינה קטן אוכל 

מכלל דנכרי נמי בעושה על דעת ישראל אמאי אין אומרין לו  ב"ד מצווין להפרישו. ופרקינן בקטן עושה על דעת אביו. ואקשינן 

 אל תכבה. ופרקינן גוי אדעת דנפשיה קא עביד. 

מותר ואפילו   אמירה דישראל  אבל בלא  שם אמירה דישראל.  אלא בשיש  ישראל  אסור במלאכת  גר תושב  עוד שאין  ואפשר 

עושה על דעת ישראל. דאף הוא אינו עושה אלא אדעתא דנפשיה כיון שאינו כבוש תחת ידינו. והוא הדין לעבד ואמה במלאכת  
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ישראל דעלמ א מדעת עצמן הן עושין. אבל בשל אדון כיון שהן כבושין תחת האדון ישראל שאינו אדוניו. לפי שאף הם במלאכת 

נראה לי נכון.   על דעת האדון הן עושין וזה 

נהנה מהם. אבל להשתמש במלאכתו   ומכל מקום לא נאמרו דברים אלו אלא לדברים שאין הישראל משתמש בהם בשבת ולא 

כל שהוא בעלמא  בגוי  ואפילו  אסור.  ממנה בשבת  וליהנות  שיש בו   בשבת  אלא  לצורך עצמו  או אפילו  עושה לצורך הישראל 

לצורך הישראל אסור. וכאותה שאמרו גוי שמלא מים לבהמתו משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל הרי זה אסור.  להוסיף 

ואהדר שרגא  נמי דאדליק  גוי  וההוא  הרי זה אסור.  ישראל  בשביל  ואם  ישראל  אחריו  מאכיל  לבהמתו  עשבים  שליקט  יה גוי 

 שמואל לאפיה מיניה.

 

 עבדים שהם גוים גמורים:

  סתם.  –  שו"עעבד ישראל בכ"ג אסור מהתורה לעשות מלאכה בשביל ישראל.    – רשב"א וסיעתו

 .מ"ב

 י"א. –  שו"עאין אסור מהתורה שיעשה מלאכה בשביל ישראל.   –  רמב"ם, רמב"ן, מ"מ

 בגוי גמור שרי.  שיטת הי"א היא אחת, דבכ"ג  –  למג"א

לי"א קמא שרי רק בישראל אחר, אך לעשות מלאכה לרבו אסור. ולי"א בתרא גם   –  למ"ב ודעימיה

 לרבו שרי.

 

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 על איזה עבד מצווה האדם על שביתתו?

 

 שאלות הכוונה וחזרה על סימן שה:

בחצר שאינה מעורבת  באר את הכלל במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה? מה הדין   .1

 ובכרמלית? ומה הדין בנוי שדרכה לצאת בו בחול?
 

 האם ובאיזה אופן מותר לומר לגוי לחלוב הבהמה, ומה דין החלב? .2
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 חפצי שמים המותרים  –  סימן שו

 אמירת סכום מקח לצורך מצווה  – סעיף ג

 .שבת דף קנא

רשאי אני להחשיך עליו. ומחשיכין לפקח על עסקי  -: כל שאני זכאי באמירתו  כלל אמר אבא שאול

: לך למקום פלוני, ואם לא מצאת במקום ואומרים לוכלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכין. 

: ובלבד שלא  רבי יוסי ברבי יהודה אומרהבא במאתים.    -הבא ממקום פלוני. לא מצאת במנה    -פלוני  

 ם מקח.יזכיר לו סכו

 ר"י בר"י חולק על ת"ק, והלכה כת"ק.  –  רש"י ורמב"ן

מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכין, ואומר  "  -  רמב"ם

לו לך למקום פלוני לא מצאת שם הבא ממקום פלוני לא מצאת במנה הבא במאתים, ובלבד שלא  

בהן מצוה הן ונאמר עשות חפציך וכו' חפצך אסורין חפצי שמים יזכור לו סכום מקח, שכל אלו וכיוצא  

 ."מותרין

לא חולק על ת"ק, אלא אוסר לומר לו סכום מפורש    לרמב"ם ר"י בר"י  –  מגיד משנה אליבא דהרמב"ם

 .שו"עשלא יוסיף עליו, וגם ת"ק מודה בזה. 

נראה מדבריו שהוא מפרש סכום מקח כדברי בעל הלכות ז"ל שכתב דאי  " –הר"ן אליבא דהרמב"ם  

 .  שו"ע  ".נקיט מיניה בחמש דנקי והשתא נקיט חד דנקא דלא לימא ליה מלא לי דינר

 סתם. –  רמ"אק לכתחילה אין להזכיר סכום המקח, אך היכא דלא אפשר שרי.  ר –  הגהות מרדכי

.  כיוון שהוא דרך מקח וממכר ממש אסור בכ"ג בג"כ אסור לקצוץ לגוי דמים,   -  הר"ן  בשם הרמב"ן

 י"א וכן עיקר. –  רמ"א

    

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

כלה? האם יכול לומר לו בכמה האם מותר לומר לחברו להחשיך על התחום על מנת להביא צורכי  

 הוא רוצה שיקנה?
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 דיבור המותר והאסור ועוד  –  סימן שז

דף קיג: דבי שמשי. תוס' ד"ה שלא יהא. דף קנ. מתנ' לא ישכור   –: דף קיג. וכבדתו מעשות  מרא"מ

 דף קנא. סכום מקח. –

 מתי הותר אמירה לגוי  – סעיף ה

 דנקט לה. –דף סח. זיל אחים. ההוא ינוקא   –: ההוא ינוקא  : עירובין דף סז מרא"מ

 לא גזור רבנן. תוס' ד"ה אע"ג. –גיטין דף ח: הקונה שדה  

 יא.-דף נו. ולא תסמוך עילויה. ר"ן שם. רמב"ם פ"ו ט –רי"ף שבת דף נה: אשכחן בהלכות גדולות  

 .נכרימתנ':   –.  שבת דף קכא

 :עירובין דף סז

ימיה, אמר להו רבה: נייתו ליה חמימי מגו ביתאי. אמר ליה אביי: והא לא  ההוא ינוקא דאשתפיך חמ

נימרו ליה לנכרי ליתי ליה. אמר    -אמר ליה: הא לא שתפינן!   -אמר ליה: נסמוך אשיתוף.   -ערבינן! 

בי רב יהודה, הוה   יוסף אמר רב כהנא: כי הוינן  אביי בעי לאותביה למר ולא שבקן רב יוסף, דאמר רב

עבדינן מעשה והדר מותבינן  -מותבינן תיובתא והדר עבדינן מעשה, בדרבנן  -אמר לן: בדאורייתא  

תיובתא. לבתר הכי אמר ליה: מאי בעית לאותביה למר? אמר ליה: דתניא, הזאה שבות ואמירה לנכרי  

ינה דוחה את השבת!  שבות, וא -שבות, מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת, אף אמירה לנכרי  

דהא מר לא אמר לנכרי  ]אמר ליה: ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה?  

 [זיל אחים

נחים ליה נכרי    -ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה, אמר להו רבא: נישיילה לאימיה, אי צריכא    -  .דף סח 

אמר ליה: אימור, תונבא בעלמא   -י!  אגב אימיה. אמר ליה רב משרשיא לרבא: אימיה קא אכלה תמר

 הוא דנקט לה.

כקונה בפרוארי ירושלי'; למאי הילכתא? אמר רב ששת: לומר,   -הקונה שדה בסוריא    - :גיטין דף ח 

אומר    שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת. בשבת ס"ד? כדאמר רבא: אומר לעובד כוכבים ועושה, ה"נ

 לעובד כוכבים ועושה; ואף על גב דאמירה לעובד כוכבים שבות, משום ישוב א"י לא גזור רבנן.

 .מפני שאין שביתתו עליהן  -נכרי שבא לכבות, אין אומרים לו כבה ואל תכבה    מתנ':  –  .שבת דף קכא

 מתי הותר אמירה לגוי:

נהגו להקל, ויש להחמיר במקום שאין  רבים    –  רמ"אכל אמירה לגוי לצורך מצווה שרי.    –  בעל העיטור

 צורך גדול.

 כל אמירה לגוי לצורך מילה שרי. –  בה"ג

בדבר שאפשר למצוא תקנה ע"י ישראל, כגון הולכה ברה"ר, שיש תקנה ע"י מחיצות בני  –  ראבי"ה

שרי לומר לגוי אפילו איסור תורה. ובמקום שאין תקנה ע"י ישראל, אסור אפילו איסור דרבנן   –אדם  

 ראה ב"ח, ולכאורה גם הוצאה מרשות לרשות יש תקנה מעיקר הדין דרך מקום פטור, וצ"ע(.)ו

אמירה לגוי שרי לצורך מצווה באיסור דרבנן, אך לומר לגוי לעבור איסור תורה אסור   –רי"ף, רמב"ם  

 סתם. –  שו"עבכ"ג )מלבד קניית בית בא"י(.  

אמירה לגוי אף בשבות דשבות לצורך מצווה אסור, מהא דאסרינן לומר לגוי לכבות,   – רמב"ן, תוס'

 י"א. –  שו"עולא שרי אלא שבות דשבות לצורך מילה.  

 שבות דשבות שלא לצורך מצווה אסור אף כשאומר לגוי לומר לגוי.  – אליה רבה



98 
 

 במקום הפסד גדול.  – ספר החייםיש להקל בזה.  –  חות יאיר

 יז  –סעי' יא  

 דף סג: בין מתתאי. ור"ן שם )ולדלג על הלוואת יו"ט(.   –רי"ף דף סג. שואל    מרא"מ:

וכ"ש בשטרי הדיוטות. תוס' ד"ה ושמואל, וכ"ש. רא"ש פ"כג, אות א ד"ה מתנ'   –דף קטז: ומפני מה 

 דברי ה"ר יונה ז"ל. רמב"ם פ"כג, יט. ומ"מ. –מונה 

כדי שיאמרו: בכתבי   -כתבי הקדש אין קורין בהן : מפני מה אמרו,  אמר רבי נחמיה -:  שבת דף קטז

 .הקדש אין קורין, וכל שכן בשטרי הדיוטות

 .. מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו, אבל לא מן הכתבמשנה  -:  דף קמח 

 : גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות. אביי אמר: גזירה שמא ימחוק.  רב ביבי אמרגמרא. מאי טעמא?  

 אסור לקרותו בשבת.  -כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות    רבנן:תנו  .  דף קמט

 מה הם שטרי הדיוטות:

שמא יקרא אגרות בשבת,   ,מן הכתב אורחיו הטעם שאסרו למנות כתב, פירוש המשנהב -  רמב"ם

וזה אסור, שכל זולת ספרי הנבואה ופירושיהם אסור לקרותו לא בשבת ולא ביום טוב, ואפילו היה בו 

 כמה ומדע.דברי ח

אסור לקרות בשטרי הדיוטות בשבת שלא יהא כדרך חול    -אומנם בהלכות שבת פ"כג, יט כתב אחרת  

 .  ויבא למחוק

 .שו"עאגרות הרשות גם הם בכלל איסור שטרי הדיוטות.   –  רא"ש ורבנו יונה, רשב"א

וממכר. אך בדף קטז. הוסיף אגרות השל  – רש"י וחות  בדף קמט. ביאר שטרי הדיוטות של מקח 

 למצוא חפץ.

 דווקא כעין חובות ושטרות, אך אגרות שרי וכן נהגו העולם. –  רמב"ן,  תוס' ור"ת

 אגרת שבאה בשבת:

 שו"ע.אגרת שבאה בשבת מותר לקרותה שמא יש בה דבר שצריך.   –  רבנו יונה

 .  לקרוא  אגרת שבאה בשבת אסורבגם   –  טור

 

 קריאה בעיון בלבד:

אבל    ,דאמרי שלא אסרו למנות האורחין מתוך הכתב אלא בקריאה דומיא דפיו  איכא רבוותא  -  רא"ש

 )הגה"מ בשם אור זרוע, מרדכי(.עיוני בלא קריאה שרי  

כתב שתחת הצורה ודיוקנאות אסור להסתכל בהן   דתניא בתוספתאדעיוני נמי אסור   ומסתברא לן

 )שב"ל בשם ה"ר בנימין(.  בשבת

הדיוטות )כרא"ש ורבנו יונה(, ואם קבל אגרת ואין יודע מה כתוב אגרת שלום הוי בכלל שטרי    –  שו"ע

 בה מותר לקרוא בה )תוס', רבנו יונה(, אך לא בפיו אלא יעיין בלבד )רא"ש ודעימיה(.  

 

 קריאת דברי חול ודברי חכמה:

 סתם. –  שו"עאסור לקרוא בשבת בדברי חול.   – רמב"ם, הר"ן בשם הרז"ה

 נוהגים להקל. –  מ"בי"א.   –  שו"עמותר לקרוא בשבת בדברי חוכמות ורפואה.   –  רמב"ן, רשב"א
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 .  רמ"אבלשון הקודש שרי אף שיחות חולין וסיפורי מלחמות.    -  דרכ"מ

 

 הוצאת קדירה מעל הגחלים ע"י גוי: -  סעיף יח

, ואם אין גוי מותר לומר לגוי להוציא הקדירה מעל הגחלים, אע"פ שגורם להבערת הגחלים –  הגה"מ

 )רנ"ג, א(.  רמ"אאף ע"י ישראל שרי אם מסיר בנחת באופן שלא הוי פס"ר.  

 אסור בכה"ג לומר לגוי.   –  אגור בשם רא"ם, שב"ל

 

 

 הצלת סחורה על ידי גוי:  -  סעיף יט

 בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד.:  אמר רבי אמי.  שבת דף קכא

לא התירו לומר לגוי דרך רמז להציל ממון )כל המכבה אינו מפסיד(, אלא   –  רשב"א, סמ"ג, תרומה

 י"א. –  שו"עבדליקה, אך בשאר היזק אסור.  

לא התירו רק בדליקה אלא בכל היזק הבא לאדם פתאום, מותר לקרוא לגוי והוא   – בה"ג, רא"ש

 סתם. –  שו"ע.  מעצמו יציל

 לקרוא לגוי בלי לרמוז לו, לכו"ע שרי. –  מ"ב

 

 

 הנאה מאמירה לגוי: -  סעיף כ

 אמר לגוי לעשות לו מלאכה, אסור להנות ממנה לעולם. –  רי"ו

אסור לעולם   דבר של פרהסיאב  –  ומ"ב  מג"א. שו"עמותר במוצ"ש אחר בכדי שיעשה.    –  רמב"ם

 .אפילו עשה הגוי מעצמו לצורך ישראל

 

 

 אמירה ורמז לגוי  –  סעיף כא

 אמירה לגוי לעשות מלאכת עצמו:

 .שו"עאסור לומר לגוי הילך בשר זה ובשל אותו לצרכך בשבת.   –  הרא"ש

 .רמ"אמותר לומר לגוי בשבת עשה מלאכתך.   –  רמב"ן,  הגהות מרדכי

אסור להביא לגוי בשר ולומר לו בשל לעצמך, דמוכח שיש ליהודי הנאה בכך. אך מותר לומר  –  מג"א

 לו כך בשר שלך ובשל לעצמך, וכן מותר לומר לו כבה דלקתך.

 רמיזה לגוי בשבת:

מותר לרמוז לגוי בשבת שיעשה מלאכה עבור ישראל בשבת )באופן שאין איסור הנאה    –)אות ב(    ב"ח 

ותר לומר לו אחר השבת מדוע לא עשית לי כך וכך כדי שיעשה כן בשבת הבאה,  ממלאכת גוי, כפי שמ

 (.)בסעיף בוכדמשמע מדברי הסמ"ג והתרומה
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ו. אך מותר לרמוז לו לעשות מלאכה אחר  לרמוז ל  אסורכל דבר שאסור לומר לגוי    –  רמ"א בשם או"ז

 השבת.  

עושה לבדו,  מבין ובר שמתוך כך הגוי  כשאינו רומז לו לעשות, אלא רק אומר ד  -  ומ"ב)ס"ק לא(    מג"א

 אין זה בכלל האיסור.  

שש"כ פ"ל ס"ז, והגרש"ז בס' שולחן  לז.-משנה ברורה סי' רעו ס"ק יא, ו.  מגן אברהם סימן רנב ס"ק ט  :ראהלהרחבה בדין רמז 

הסימן.  שלמה ס"ק  לד אות ב, ובציונים והערות למ"ב עוז והדר בסוף 

-ילקוט יוסף שבת ב הערות סימן שז סעיפים בראה ב  כיצד מותר לרמוז במוצ"ש על מנת שיעשה בשבת הבאה

 דין אמירה לגוי בשבת אות ב -ה 

יב פסוק טז  רמב"ן שמות  -, ראה  הרחבה לדיני אמירה לגוי רות סימן שז ילקוט יוסף שבת ב הע. וראה בפרק 

 דין אמירה לגוי בשבת אות א -ה  -סעיפים ב

דין אמירה   -ה -ילקוט יוסף שבת ב הערות סימן שז סעיפים בראה  –  האם מותר ליהנות ממלאכת גוי היכא שקצץ

 לגוי בשבת אות ג

 

 ת הכוונה וחזרה:ושאל

 באילו דברים מותר ובאילו דברים אסור לדבר בשבת? .1
 

 לגוי לקנות עבור ישראל בשבת?האם ובאיזה אופן מותר   .2
 

 באיזה אופן התירו אמירה לגוי? .3
 

 מה הם שטרי הדיוטות, מדוע אסור לקרות בהם, ומה הדין באגרות שהגיעו אליו בשבת? .4
 

 האם מותר לקרוא בספרי פיזיקה וכדו' בשבת? .5
 

 האם מותר לומר לגוי להציל ממון בשבת? .6
 

 מותר להנות ממלאכתו?אמר לגוי לעשות עבורו מלאכה בשבת, האם   .7
 

 האם ובאיזה אופן מותר לרמוז לגוי לעשות עבורי מלאכה בשבת?   .8
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 מוקצה  –ימן שח  ס

 הקדמה

 מסכת פסחים דף מז עמוד ב

איתיביה אביי: המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואוכלו, לוקה חמש: לוקה משום מבשל גיד ביום 

בחלב, ולוקה משום אוכל בשר בחלב, ולוקה  טוב, ולוקה משום אוכל גיד, ולוקה משום מבשל בשר

אלא: אפיק הבערה    ...אהבערה לא ליחייב, הואיל דחזי ליה לצרכו!  -משום הבערה. ואי אמרינן הואיל  

אמר ליה: אין, דכתיב והיה ביום הששי והכינו את אשר    -ומוקצה דאורייתא הוא?    -ועייל עצי מוקצה. 

 מלא תעשה כל מלאכה. -יביאו, ואזהרתה מהכא  

 מסכת ביצה דף לז עמוד א

אמר  ...  . ורמינהו: משילין דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת!)ק"ו בשבת(  כל אלו ביום טוב אמרו

בית הלל. דתנן, בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את   -בית שמאי, הא  -רב פפא: לא קשיא; הא  

דלמא לא היא; עד כאן    -הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירין.  

 אה הוא?אטו טלטול לאו צורך הוצ  -לא.    -אלא אהוצאה, אבל אטלטול    -לא קא אמרי בית שמאי התם  

דלא הותרה הוצאה שלא לצורך, וגבי טלטול שלא לצורך נמי גזרינן, ואפילו  -אין מוציאין את הקטן וכו'  ד"ה   :רש"י

 בטלטול נמי לא גזור רבנן. -הוצאה שלא לצורך מותרת מן התורה    גבי הפסד ממון, ולבית הלל דאמרי

תחילת הוצאה על ידי טלטול היא, וכל מה שגזרו אינו אלא משום הוצאה,  -אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא ד"ה 

 שלא יוכלו לעמוד בהן, לבטל עונג שבת ושמחת יום טוב. -והאי דלא גזרו על טלטול כלים ואוכלים  

 ף קכג עמוד במסכת שבת ד

בראשונה היו אומרים שלשה כלים ניטלין בשבת: מקצוע של דבילה, וזוהמא ליסטרן של תנו רבנן:  

קדרה וסכין קטנה שעל גבי שלחן. התירו, וחזרו והתירו, וחזרו והתירו, עד שאמרו: כל הכלים ניטלין 

  –והתירו? בשבת חוץ מן מסר הגדול ויתד של מחרישה. מאי התירו וחזרו והתירו וחזרו  

והתירו דבר שמלאכתו להיתר לצורך   וחזרו  אמר אביי: התירו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו, 

 -לא. ועדיין, בידו אחת    -אין, לצורך מקומו   -מקומו, וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו  

 ם.  לא. עד שאמרו: כל הכלים ניטלין בשבת, ואפילו בשתי ידי  -אין, בשתי ידיו  

אלא אמר רבא: התירו  -אמר ליה רבא: מכדי התירו קתני, מה לי לצורך גופו מה לי לצורך מקומו?  

דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו, וחזרו והתירו מחמה לצל, וחזרו והתירו דבר  

אין, בשני בני   -אחד  לא. ועדיין, באדם    -אין, מחמה לצל    -שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו 

 לא, עד שאמרו כל הכלים ניטלין בשבת אפילו בשני בני אדם.   -אדם  

הכא במאי   -אין מטלטלין אותה!    -מטלטלין אותה, ואם לאו    -איתיביה אביי: מדוכה, אם יש בה שום 

 מחמה לצל.    -עסקינן  

   הכא נמי, מחמה לצל.  -איתיביה: ושוין שאם קצב עליו בשר שאסור לטלטלו!  

בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו, דכתיב בימים ההמה ראיתי ביהודה דרכים    :אמר רבי חנינא

 גתות בשבת ומביאים הערימות.

  .ראב"ד ומ"מ   יג,  –  הלכות שבת פרק כד הלכה יב. וומ"מ  הלכות שבת פרק כא הלכה א"ם  ראה רמב

 .ה –סימן שח סעיף ג  ערוך השולחן  
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 :ט  -סעי' א   מרא"מ

של  –מחרישה דמי. תוס' וסכינא.  דף קנז. פליגי בה רב אחא   –דף קכג: מתנ' ר' יוסי   -ה   –סעי' א  

דף קכג. דבשמים קפיד עלייהו.  דף קכד. מתנ'    –מחרישה.  דף קכב: משנה כל הכלים. גמ' נוטל אדם  

 ד בסוף הסימן(-מחמה לצל לא. )שמו לב לבית יוסף על סעי' ג –כל הכלים  

 – דף מח: כמאן כראב"י. ור"ן.  רי"ף דף מז. כל הכלים    –רי"ף דף מח. מתנ' כל הכלים   -ט  -סעי' ו 

 שמא יתקע. ור"ן.  

 

 

 

 טלטול סולם  –  סעיף יט

מתני'  -:  דף דשם   רי"ףד"ה מאי.   תוס'דף ט: קא אסר ר' דוסא.   -דף ט. מתנ' ב"ש     מרא"מ: ביצה

 פ' כו, ז.  רמב"ם.  פרק א סימן ידשם    רא"ש  דברי הכל אסור:  -  ב"ש

 ב  -  מסכת ביצה דף ט עמוד א

 ובית הלל: אין מוליכין את הסולם משובך לשובך, אבל מטהו מחלון לחלון,  בית שמאי אומרים.  משנה

 מתירין.  

 בסולם של שובך, אבל בסולם של עליה דברי הכל אסור.    -: במה דברים אמורים  אמר רבי יהודה

 : מטהו מחלון לחלון.  רבי דוסא אומר

אמרו לו: הטוי סולם   ...: כלום מעשה בא לידכם?אמר להו אבוהוןנפוק לקרייתא. כי אתו    בני רבי חייא

ינהו סבור: מאי דקא אסר תנא  של עליה בא לידינו, והתרנוהו. אמר להם: צאו ואסרו מה שהתרתם. א

 -  )להוליך הסולם משובך לשובך( קא שרי רבי דוסא. ולא היא, מאי דקא שרי תנא קמא -  )ר"י( קמא

   .)שלא התיר אלא הטיית סולם של שובך(  קא אסר רבי דוסא

 )עז:( מותר לטלטל סולם גדול.בעירובין  

 

 סולם של עליה:

יה דשרי להוציא לרה"ר ואיכא מראית העין שטח גגו. אך  רק ביו"ט אסור לטלטל סולם של עלי –  תוס'

 בשבת שרי.

אסור    –סולמות ביתיים שרי ובהא מיירי בעירובין, אך סולם של עלייה שגדול וראוי להטיח הגג   –  ר"ת

 .שו"עאף בשבת.  

 .מ"ב בשם פר"מסולם של עליה אסור דאין עליו שם כלי.   –  רמב"ם

 סולם של שובך:

 שרי )דלא כר' דוסא(. –  רי"ף

 .שו"עאסור להוליך, דלא שרי אלא להטות, כר' דוסא.   –  תוס', רמב"ם, טור
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 חריות של דקל, פשתן וצמר  –  סעיף כ, כד

 שבת דף נ עמוד א

צריך לקשר,   -של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה    : חריותתנא רבה בר בר חנה קמיה דרב

והוא אמר לה: הלכה כרבן שמעון בן רבן שמעון בן גמליאל אומר : אין צריך לקשר. הוא תני לה 

 גמליאל.  

: יושב, אף על פי שלא קישר ואף על פי ורב אסי אמר: חושב,  ושמואל אמר: קושר,  רב אמר,  איתמר

הוא דאמר כרבן שמעון בן גמליאל,   -דאמר כתנא קמא ושמואל נמי  הוא   -שלא חישב. בשלמא רב 

: יוצאין בפקורין ובציפא בזמן שצבען תניאהוא דאמר כי האי תנא, ד  -דאמר כמאן?  -אלא רב אסי 

אין יוצאין בהם, ואם יצא בהם שעה   -)בשמן( וכרכן במשיחה, לא צבען )בשמן( ולא כרכן במשיחה 

 מותר לצאת בהן.   -שלא צבע ולא כרכן במשיחה אחת, מבעוד יום, אף על פי 

לא ינענעו בידו, אבל מנענעו בגופו, אבל   -, הקש שעל גבי המטה תנינא: אף אנן נמי  אמר רב אשי

 מנענעו בידו. שמע מינה.    -אם היה )עליו( מאכל בהמה, או שהיה עליו כר או סדין מבעוד יום 

רבי חנינא בן עקיבא. דכי אתא רב דימי אמר זעירי  -ומאן תנא דפליג עליה דרבן שמעון בן גמליאל  

של דקל שגדרום   : פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא למקום אחד, ומצא חריותאמר רבי חנינא

לשום עצים, ואמר להם לתלמידיו: צאו וחשבו כדי שנשב עליהן למחר. ולא ידענא אי בית המשתה 

הוה, אי בית האבל הוה.  

דוקא בית האבל או בית המשתה דטרידי, אבל   -בית המשתה הוה אי בית האבל הוה  ימדקאמר א

לא.  -אין, לא קשר    -הכא: קשר  

 

 כמי הלכה:

 שו"ע.  הלכה כרב אסי. –  רי"ף, רא"ש, רמב"ם, רבינו שמשון הזקן

 מיהו לצורך מצווה סגי במחשבה.  -  וכתבו הגה"אהלכה כרב,   –  ר"ת

 

 האם לרב אסי סגי במחשבה:

 לשיטת רב אסי לא סגי במחשבה, דפליג על רשב"ג ושמואל. –  רמב"ן

 שו"ע.בין חשב ובין ישב סגי.    –  רבינו האי, רבנו יונה, הר"ן, רא"ש

 .אליה רבהמחשבה מהני רק במחשבה לצורך שבת.    – תוס'

 

 :האם בפשתן )פקורין( וצמר )ציפה( סגי ביחוד

 ללא מחשבה סגי.סגי במחשבה, ובברייתא קמ"ל שאף בצביעה  –  רא"ש, ר"י

 לא סגי במחשבה ובעינן גם צביעה. –)ע"פ השו"ע(    רבנו יונה
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 נדבך אבנים  –  סעיף כא

 שבת דף קכה עמוד ב

:  אמר רבה אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן תנן התם: אבן שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת.  

:  ורב יוסף אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן נעשה בסיס לדבר האסור.    -לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח  

 נעשה כיסוי להחבית.    -לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח 

 מר סבר: בעינן מעשה, ומר סבר: לא בעינן מעשה.    במאי קמיפלגי?...

: פעם  אמר רבי חנינאאמר רבי זירא  ואזדו לטעמייהו; דכי אתא רב דימי אמר רבי חנינא ואמרי לה

, ואמר לתלמידיו: צאו וחשבו כדי שנשב עליהן נדבך של אבניםלמקום אחד ומצא  רבי אחת הלך  

 : הצריכן רבי למעשה.  ורבי יוחנן אמרלמחר, ולא הצריכן רבי למעשה.  

: צאו ושפשפום אמר להו.רבי אסי אמר: צאו ולמדום אמר להו.  י אמררבי אממאי אמר להו?  

 האם יש הבדל בין דין חריות לדין נדבך אבנים:

רק בחריות סגי במחשבה דלפעמים קאי לעצים, אך בנדבך אבנים לא סגי במחשבה דלא   –  רמב"ם

ליהם, וכ"כ קאי לישיבה )ומשמע ברמב"ם ורש"י שאע"פ שלמדום לא שרי בטלטול אלא רק לשבת ע

דלשבת בלא לטלטל שרי בכ"ג, והא דבעינן לסדר לפני  וכתב המג"א, שו"ע  -ב"י בשיטת רש"י(.  

 שבת היינו בכדי שלא יצטרך לטלטל בשבת.

בכ"ג סגי במחשבה כדין חריות, וע"כ לא הביא הרי"ף דין דנדבך   –)והרא"ש(   מ"מ בשיטת הרי"ף

 נראה מדבריו דלא שרי אלא בישיבה ולא בטלטול, וצ"ע., אך  המרדכיע"פ  –  רמ"אשאין הלכה כן.  

 סמכו על דבריהם בדין אבן שע"פ החבית דלא סגי במחשבה באבן.    –)והרא"ש(    ב"י בשיטת הרי"ף

אסור לישב )עליהם( אא"כ למדום   אבל נדבך של אבנים אף על פי שחשב עליו מבע"י,:  שולחן ערוך

חריות, וכן עיקר. )מרדכי פ' במה טומנין והמגיד פ' כ"ה בשם   : וי"א דדין אבנים כדיןהגה)פי' סדרום(.  

 הרי"ף, וכן יש לפרש הרא"ש(.

 במחשבה סגי להתיר לטלטלם כדין חריות.   –  רמ"א

 במחשבה עם מעשה מהני להתיר טלטול. –)לפי הסבר המג"א(    שו"ע

 לשבת מותר אפילו אם מזיז בישיבה. אך לטלטל אסור אפילו סדרם! –  מג"א

 

 משמע שלשבת על דבר מוקצה בעינן יחוד, בוודאי אם מזיזם. –  דרכ"מ

 בכ"ג שרי לשבת, גם אם מזיז, דלא חשיב טלטול בהכי, כדמוכח ממשנת הקש שע"ג המטה. –  מג"א
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 טלטול אבן  –  סעיף כב

 מסכת שבת דף סה עמוד א

 ., ועל האגוז, ועל המטבע, ובלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבתהאבןפורפת על  

 .אמר אביי: סיפא אתאן למטבע  -והאמרת רישא פורפת!    -  דף סה:

 דלאו בר טלטול הוא, אבל אבן שהקצה לכך ראוי לטלטול.  -אתאן למטבע  ד"ה    רש"י

מגביה,  -מטה על צדה והיא נופלת. היתה בין החביות   -שעל פי החבית  האבן . משנה  :דף קמב

 ומטה על צדה והיא נופלת.  

 נעשה בסיס לדבר האסור.  -: לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח אמר רב הונא אמר רבגמרא.  

 ... )ראה מקור זה בסעיף הקודם(.תנן התם: אבן שעל פי החבית  :דף קכה

 מסכת שבת דף נ עמוד א

: מכניס אדם מלא קופתו עפר, ועושה בה כל צרכו. דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא  אמר רב יהודה

כרבן שמעון בן גמליאל, דאי כרבנן   -רבה: והוא שיחד לו קרן זוית. אמרו רבנן קמיה דרב פפא: כמאן  

אמר להו רב פפא: אפילו תימא רבנן, עד כאן לא קאמרי רבנן דבעינן מעשה   -האמרי: בעינן מעשה!    -

 לא.  -אלא מידי דבר עבידא ביה מעשה, אבל מידי דלא בר מיעבדא ביה מעשה    -

שרי לטלטולינהו, דחזו למיזגא עלייהו.   -: הני ליבני דאישתיור מבניינא  אמר רב נחמן  -  :שבת דף קכד

 ודאי אקצינהו. -שרגינהו  

 

 :לטלטל אבן  האם סגי במחשבה

וא קודם שבת ולא סגי במחשבה כדאמרינן גבי באבן צריך מעשה כל שה –  מרדכי, רבינו ירוחם, ב"י

 י"א. –  שו"ענדבך 'צאו ושפשפום'.  

מוכין שטמן בהן דרך מקרה אסור  '  סימן רנטבמחשבה סגי, כדאמרינן ב –ע"פ הדרכ"מ  רא"ש, טור  

לטלטלן אלא מנער הכיסוי והן נופלות וכגון שמקצתן מגולה שאין זה טלטול אלא מצדו והן נופלות ואם 

)בסעיף   '. וכן משמע משיטת הרא"ש גבי קפורן וציפה דסגי במחשבה לחודמותר לטלטלןיחדן לכך 

 מג"א.  אף בדבר שאין דרכו בכך כבנדבך.  -רמ"א    בדבר שדרכו בכך.  -שו"ע  .  כד(

 אפילו אם רק השתמש בו בחול, שרי להשתמש בשבת. –  בשם ר' ישעיה  שב"ל

 

 האם צריך יחוד לעולם באבן:

 אם רגיל להשתמש בחול שרי אף ללא יחוד. –  מ"בי"א.   –  שו"עבעינן יחוד לעולם.   –  רשב"א

 שו"ע. מג"א.בדבר שדרכו בכך סגי יחוד לשבת אחת, וכן מוכח ממשנת פורפת.   –  הר"ן, ב"י

אפילו אם רק השתמש בו בחול, שרי להשתמש בשבת )משמע אפילו אם   – שב"ל בשם ר' ישעיה

 לא רגיל בכך(.

 :ן ערוךשולח לשון ה

אסור לכסות פי חבית באבן או בבקעת, או לסגור בהן את הדלת, או להכות בהן בברזא; אף על פי 

שחשב עליה מבע"י, אסור, אלא אם כן יחדה לכך לעולם; אבל יחדה לשבת זה בלבד, לא. וה"מ, בדבר  
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אגוזים,  שאין דרכה לייחדה לכך, כגון: הני דאמרן; אבל בכל מידי דאורחיה בהכי, כגון: לפצו ע בה 

ביחוד לשבת אחת סגי. ויש מי שאומר דלא שנא. וי"א שצריך שיעשה בה שום מעשה של תיקון מבע"י 

 )וע"ל סימן רנ"ט דביחוד סגי(.

 מאכל בהמה המותר בטלטול  –  כט  –סעיפים כז  

 מסכת שבת דף קמג עמוד א

, ובית הלל אומרים: מסלק את הטבלא  . בית שמאי אומרים: מעבירין מעל השלחן עצמות וקליפיןמשנה

מפני   -כולה ומנערה. מעבירין מלפני השלחן פירורין פחות מכזית, ושער של אפונין, ושער עדשים 

 .שהוא מאכל בהמה

.הלל כרבי שמעון: אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה, ובית אמר רב נחמןגמרא.  

 

 דף קנו עמוד ב

: אם לא היתה רבי יהודה אומר. מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים,  משנה

 אסורה, לפי שאינה מן המוכן.  -נבלה מערב שבת  

 דף קכו עמוד ב

וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, ומפני בטול בית המדרש,  . מפנין אפילו ארבע  משנה

אבל לא את האוצר. מפנין תרומה טהורה, ודמאי, ומעשר ראשון שניטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש  

מפני שהוא מאכל לעזים. אבל לא את הטבל, ולא את מעשר ]ראשון[ שלא    -שנפדו, והתורמוס היבש  

רבן שמעון בן  עשר שני והקדש שלא נפדו, ולא את הלוף ולא את החרדל.  נטלה תרומתו, ולא את מ

זרדים. אם התקינן   גמליאל עצים וחבילי  וחבילי  מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין. חבילי קש 

אין מטלטלין   -מטלטלין אותן, ואם לאו    -למאכל בהמה 

אותן.

 דף קכח עמוד א

מפני שהוא   -מפני שהוא מאכל לצביים, ואת החרדל   -: מטלטלין את החצב תנו רבנןולא את הלוף.  

שברי זכוכית, מפני שהוא מאכל לנעמיות.    : אף מטלטליןרבן שמעון בן גמליאל אומרמאכל ליונים, 

ורבן שמעון בן  -מפני שהוא מאכל לפילין!  -: אלא מעתה חבילי זמורות יטלטלו  אמר ליה רבי נתן

 לא שכיחי.    -שכיחי, פילין   -גמליאל: נעמיות  

: אלא דקאמר ליה רבי נתן לרבן שמעון אמר רב אשי לאמימר: והוא דאית ליה נעמיות.  אמר אמימר

ראוי,    -אמאי לא? אלא    -גמליאל: חבילי זמורות יטלטל מפני שהוא מאכל לפילין. אי אית ליה פילין בן 

 ראוי.    -הכי נמי 

: רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא כולהו סבירא להו, כל ישראל  אמר אביי

 בני מלכים הם.

 

כת"ק וכתנא דמשנה )כביאור הר"ן(, דאם מצויין בעלי אין הלכה כרשב"ג אלא   –  טור, שו"ע ורמ"א

 חיים שרי ואם לאו אסור )אא"כ יש לו חיה זו(.
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 גרף של רעי  –  לז  –סעיפים לד  

 מסכת שבת דף קכא עמוד א

 . כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה, ועל צואה של קטן, ועל עקרב שלא תישך.  משנה

ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא איקלעו לבי אבין דמן נשיקיא, לרב יהודה ורב גמרא. רב יהודה ורב 

אייתו להו פורייתא, לרב חנן בר רבא לא אייתו ליה. אשכחיה מתני ליה לבריה: ועל   ירמיה בר אבא

צואה של קטן מפני קטן. אמר ליה: אבין שטיא מתני שטותא לבניה, והלא היא עצמה מוכנת לכלבים!  

: נהרות המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם.  והתניא  -א חזיא ליה מאתמול  וכי תימא דל

 אימא: על צואה של תרנגולים מפני קטן.    -ואלא היכי אתנייה?    -

לא, והא ההוא  -אין, איהו גופיה   -: גרף של רעי אגב מנא ותיפוק ליה דהוי גרף של רעי. וכי תימא

וקטן באשפה    -באשפה.    -עכבר דאישתכח באיספרמקי דרב אשי, ואמר להו: נקוטו בצוציתיה ואפקוה!  

.באשפה שבחצר  -חצר נמי, גרף של רעי הוא!   -בחצר.   -מאי בעי ליה?  

 מסכת ביצה דף כא עמוד ב

: מזמנין את הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, גזרה שמא ירבה אמר רבי יהושע בן לוי

דידן   -אי הכי דידן נמי!    -: אפילו בשבת נמי לא, משום שיורי כוסות.  רב אחא בר יעקב אמרבשבילו.  

ולטלטלינהו אגב כסא, מי לא    -דידהו איסורי הנאה נינהו.    -דידהו נמי חזו לתרנגולין!    -חזו לתרנגולין.  

התם לאו איסורי הנאה   -: מטלטלין כנונא אגב קטמיה, אף על גב דאיכא עליה שברי עצים!  אמר רבא

 אמר ליה: -: ולהוי כגרף של רעי!  אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינאנינהו, הכא איסורי הנאה נינהו. 

וכי עושין גרף של רעי לכתחלה?

 

 מסכת ביצה דף לו עמוד ב

 שופך ושונה ואינו נמנע.    -ונותנין כלי תחת הדלף בשבת. תנא אם נתמלא הכלי 

. אמר ליה: זיל עייליה לפוריך להתם, דלהוי כגרף של רעי,  רבהדלוף, אתא לקמיה ד  אבייבי רחיא ד

ליה: וכי עושין גרף של רעי לכתחלה? אדהכי נפל בי רחיא דאביי. אמר:    ואפקיה. יתיב אביי וקא קשיא

 תיתי לי, דעברי אדמר.

נותן בו  -: גרף של רעי ועביט של מימי רגלים מותר להוציאן לאשפה, וכשהוא מחזירו אמר שמואל

: דההוא עכברתא  תא שמעלא.   -עצמו    אין, בפני  -מים ומחזירו. סבור מינה: גרף של רעי, אגב מנא  

 .  : נקטה בצוציתה ואפקוהרב אשידרב אשי, אמר להו   דאשתכח בי אספרמקי

 

  עשיית גרף של רעי לכתחילה:

 –   שו"ע. באוה"ל בשם גר"אבמקום הפסד עושים גרף של רעי לכתחילה.    – תוס', ראב"ד, מ"מ

 לא שרי אלא כשנעשה מאליו.    לשו"ע

 כשהגרף נעשה מאליו )כבי ריחיא( שרי. –  תוס', רא"ש, הגה"א, טור

 אין עושים לכתחילה בכ"ג, אך אם עשה שרי לטלטל. –  רמב"ם

 

 החזרת גרף של רעי:
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במקום   –  א"ר  יש"ש.אסור להחזיר גרף של רעי אלא אם יש בו צורך.    –  מהרי"א בשם הרשב"א, רי"ו

 המשתמר.

 .שו"עשרי להחזיר )ע"י נתינת מים( בכ"ג.   –  ש, טוררא"
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 שאלות הכוונה וחזרה:

 באר מהו המקור לאיסור מוקצה ומה הם הטעמים לאיסור. .1

 

 באר מה הם סוגי המוקצה והאם ומתי מותר לטלטלם. .2

 

 האם מותר לטלטל סולם בשבת? .3

 

 מפקיע מהם דין מוקצה?ענפי דקל שקצצם להסקה, כיצד   .4

 

 החפץ להשתמש או לישב על אבן בשבת, מה יעשה לשם כך בע"ש? .5

 

האם וכיצד מותר לטלטל עצמות מעל השולחן? והאם מותר לטלטל קליפות ודברים הראויים   .6

 למאכל חיות ובהמות?

 

 האם ובאיזה אופן ניתן לעשות גרף של רעי לכתחילה? .7

 

 האם כדור הוא מוקצה? .8
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 ודין בסיס  טול על ידי דבר אחרטל  –  סימן שט

 לאחוז בתינוק שבידו מוקצה  –  סעיף א

 שבת דף קמא עמוד ב

 . נוטל אדם את בנו והאבן בידו, וכלכלה והאבן בתוכה.משנה

אי הכי, מאי איריא אבן, אפילו דינר נמי! אלמה    -על אביו.    : בתינוק שיש לו גיעגועיןאמרי דבי רבי ינאי

לא אתי אבוה לאיתויי, דינר אי  -אבן, אי נפלה לה  -אסור!    -: לא שנו אלא אבן, אבל דינר  אמר רבא

 אתי אבוה לאתויי. -נפיל  

 לתת לתינוק יד כשהוא מחזיק דינר:

רבא  טעמא לאו משום טלטול הוא ד  - רש"י אפילו לאוחזו בידו והתינוק מהלך ברגליו אסר ליה 

 סתם.  -  שו"ע.  דילמא נפלה ואתי לאתויי

הא ודאי    ,מי גזרינן שלא יראה אדם תינוק מטלטל דינר ושלא יעמוד בקרוב לו ארבע אמות  -  הרמב"ן

י שרינן ליה טלטול איסור דהיינו כי אלא הכי קאמרינן דא  .והאוחז בידו נמי לאו מידי עביד ביה ,לא

אף הוא מתוך שהוא חס על אותו דינר אתי למיעבד    ,כמאן דנקיט ליה אבוה בידיה דמי  ,נקיט ליה תינוק

 י"א. –  שו"ע.  אבל כי לא שרינן ליה מידי ליכא למיגזר כלל  ,טלטול בידים

 

 

 סל עם פירות ואבן  – סעיף ג

 דף קמב עמוד א

אמר רבי  אמר רבה בר בר חנה  -כלכלה והאבן בתוכה. ואמאי? תיהוי כלכלה בסיס לדבר האסור!  

כדרבי   -: הכא בכלכלה מלאה פירות עסקינן. ולישדינהו לפירי, ונישדי לאבן, ונינקטינהו בידים!  יוחנן

ר רב חייא בר אמ  -ולינערינהו נעורי!    -בפירות המיטנפין   -: בפירות המיטנפין, הכא נמי  אמר רבאלעי  

 : הכא בכלכלה פחותה עסקינן, דאבן גופה נעשית דופן לכלכלה.אמר רבאאשי  

 לטלטל כלכלה עם אבן ופירות המיטנפים:

 אין היתר לטלטל כלכלה עם אבן אלא בנעשית האבן דופן לכלכלה.   –)ע"פ גרסתנו(    רש"י, ראב"ד, ר"ן

שנראה שלא   המ"מעם האבן )וכתב   אם יש פירות שייטנפו, מותר לטלטל הפירות – רמב"ם, טור

 .שו"ע(.  "גרסו "ולנערינהו נעורי

 חייב לנערה. –אם יכול לנער האבן   –  מ"ב
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 בסיס לדבר האסור  – סעיף ד

 דף קמב עמוד ב

מגביה, ומטה על צדה   -בין החביות   מטה על צדה והיא נופלת. היתה  -. האבן שעל פי החבית  משנה

 מנער את הכר והן נופלות.  -והיא נופלת. מעות שעל הכר  

 נעשה בסיס לדבר האסור.    -: לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח אמר רב הונא אמר רבגמרא.  

נעשה בסיס  -: לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח  אמר רבמעות שעל הכר. אמר רב חייא בר אשי 

 לדבר האסור.  

מטלטלו ועודן  -: לא שנו אלא לצורך גופו, אבל לצורך מקומו  אמר רבי יוחנןאמר רבה בר בר חנה 

 מטלטלו ועודן עליו.  -: לא שנו אלא לצורך גופו, אבל לצורך מקומו תני חייא בר רב מדיפתיעליו. וכן 

 דף נא עמוד א

הרי זה   -ה בדבר הניטל בשבת, או טמן בדבר שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל בשבת  טמן וכיס

נוטל ומחזיר. טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, או שטמן בדבר הניטל בשבת וכיסה בדבר שאינו  

 אינו נוטל ומחזיר.  -נוטל ומחזיר, ואם לאו    -ניטל בשבת, אם היה מגולה מקצתו  

 

 דעת להסירו בשבת, האם חשיב מניח או שוכח:  הנחת מוקצה בע"ש על

טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל, או אפילו טמן בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל, אם אין "  –  רש"י

ואם תאמר: יפנה סביבותיה, הואיל ודבר הניטל  .לא יטול, דאין לו במה יאחזנה -מקצת פיה מגולה  

על צדה ויפול הכיסוי, כי ההיא דתנן לקמן )שבת קמב, ב(: האבן שעל   הוא, ויאחזנה בדופניה ויטנה

מגביהה ומטה על צדה והיא נופלת,   -פי החבית מטה על צדה והיא נופלת, ואם היתה בין החביות  

אין זה  -והיכא דמגולה מקצתו    .נעשה בסיס לדבר האסור -הא אוקימנא התם בשכח, אבל במניח 

 שו"עוהיינו שסובר שאע"פ שבדעתו ליטלו בשבת חשיב מניח.    ."ל מאליוטלטול, שמצדדו והכיסוי נופ

 סתם. –

וקשה דאי חשיב הכא כמניח אם כן במגולה מקצתה היאך נוטל ומחזיר מה בין זה לאבן  "  –תוספות  

ועוד קשה לר"ת דהא תנן נוער את הכיסוי והן   ,שעל פי החבית דאסרי' במניח אפי' להטותה על צדה

 שו"ע".  דלא חשיב כמניח כיון שדעתו ליטלו בשבת  אומר ר"תנן מגולות מקצתן ועל כן  נופלות אפי' אי

 במקום הפסד. –  מג"א, מ"בי"א.   –

ז"ל נזהר מזה שכתב )מט. ד"ה( נוטל כיסוי של קדרה שיש תורת כלי   רש"ינראה לי ש - ףבית יוס

 .אלא לכסות קדרה  עליה ואף על גב שהן עליה לא איכפת לן דלא נעשית בסיס להם שאין עשוי

 הנחת מוקצה על חפץ באקראי בע"ש:  

כאשר הניח החפץ בע"ש, אפילו באקראי, הרי יודע שהחפץ יהא מונח שם בשבת, וע"כ   –  מהרא"י

 חשיב מניח.

חשיב מניח, אך הניח באקראי בעלמא    –דווקא כאשר מניחים בכוונה שישתייה עליו בטוב    –  מג"א

 .במקום צורך –  מ"ב.  לא חשיב מניח

 

 :מתי חשיב מניח 

 הניח בכוונה בע"ש חשיב מניח. אך הניח קודם לכן שרי שבע"ש נעשה שוכח.   –  מהרא"י

אפילו הניחם בע"ש כל שלא היה דעתו בפירוש שישאר שם בכניסת שבת ובביה"ש שכחו   - הב"י

 .שו"ע  .לסלק גם זה הוא בכלל שכח



112 
 

 טלטול בסיס לצורך מקומו:

 לצורך מקומו, גם אם הניח שרי לטלטל. –  רבינו ירוחם

 .מג"א ומ"באם הניח בכ"ג אסור לטלטל.   –  בית יוסף

 

 

 

 ת הכוונה וחזרה:ושאל

 האם מותר להרים או לתת לילד קטן יד, אע"פ שהוא מחזיק מוקצה? .1
 

 האם מותר לטלטל סל שיש בו גם פירות וגם אבן? .2
 

באר מה החילוק בין הניח מוקצה על היתר בכוונה לבין שכחו, ומה הדין אם הניחו על מנת   .3

 להסירו )ע"י טלטלול מן הצד( בשבת?
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 המשך דיני מוקצה  –  סימן שי

 טלטול עץ שתולים בו דגים  –  סעיף א

 .אסור)דגים(  דכוורי    ,האי תלא דבשרא שרי לטלטולי  :קמ: אמר רב חייא בר אשי אמר רבדף 

עץ שתולין בו דגים, רב סובר שאסור לטלטלו כיוון שהוא מאוס, דאית ליה כר"י,   –  רי"ף, רא"ש, טור

 .שו"עשרי.   –אך לדידן דקייל"ן כר"ש  

מפרש כרי"ף, אך כותב שגם לדידן הוי מוקצה )ואולי כיוון שכאשר הם מאוסים אין בהם כל  –  רמב"ם

 שימוש והוי מוקצה מחמת גופו, ראה מ"מ(.

שרי דראוי לאוכלא באומצא, ודכוורא אין נאכלין חיים וע"כ הוי מוקצה )נראה    –בשר מליח    – רש"י

 כנ"ל ברמב"ם(.

 

 

 

 טלטול סכין המילה  – סעיף ג

 בית יוסף יורה דעה סימן רסו אות ב  

מותר לטלטל הכלי )ולהסירו( ]ולהחזירו[ לאחר  בשם הרמב"ן    )נ"א ח"ב יד ע"א(כתב רבינו ירוחם  

 . המילה דמאחר שטלטל הכלי בהתר מחזירו לאי זה מקום שירצה אף על פי שאין לו תינוק אחר למול

 אות א  הדרכי מש

)הל' מילה סז ב( מחמיר דמיד אחר המילה יזרוק האיזמל מידו משום מוקצה והוא הדין כל   ובמהרי"ל

דברי רבינו ירוחם דמאחר שלא הוקצה לבין השמשות יוכל   ולי נראה  .כ"לצרכי המילה וכן ביום טוב ע

 .לטלטלו לאיזה מקום שירצה וכבר נתבאר דין זה באורח חיים הלכות שבת )עי' סי' שי( ע"ש

 סעיף ב  רמ"א

ומותר לטלטל האיזמל לאחר המילה להצניעו בחצר המעורב, אף על גב דאינו צריך לו עוד באותו 

צה בין השמשות מאחר דהיה צריך לו באותו שבת, כן נראה לי. )היתר טלטול  שבת, דהא לא הוק

 .כתוב בתא"ו נתיב א', והטעם הוא כדברי המחבר ודלא כמהרי"ל(

 ביאור הגר"א ס"ק ג

ומותר לטלטל כו'. כמ"ש בפ"ג די"ט )כ"ו ב'( אין מוקצה כו' אבל מהרי"ל כתב דמיד אחר המילה יזרוק 

ואשתמיטתהו דברי תוספתא וירושלמי מפורש כדברי   .אה לו דברי רי"והאזמל מידו וד"מ כתב שנר

י"ח   )בלולב(  ספ"ב דסוכה רי"א י"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כיון שיצא  בתוספתאמהרי"ל ש

ולא שייך כאן אין מוקצה דבאמת    .ספ"ג שם הניחו בארץ אסור לטלטלו  בירושלמיו  .בו אסור לטלטלו

   .ום צורך מצוהמוקצה הוא אלא שמותר מש

 משנה ברורה סימן שי ס"ק טו

איזמל שמל בו בשבת אין לטלטלו אחר המילה דהא מוקצה הוא מחמת חסרון כיס דהא   כתב הט"ז

אדם מקפיד שלא להשתמש בו דבר אחר ודלא כהמקילין לטלטל אותו מטעם דאין מוקצה לחצי שבת 

טלו אז לשום דבר וע"כ אף על פי שעומד  דהא בין השמשות ג"כ היה מוקצה מחמת חסרון כיס ואין לטל

למחר למלאכת מילה מ"מ אחר גמר צורך שלו חוזר לאיסור טלטול של בין השמשות ע"כ יצניעו באותו 

   .חדר שהוא מל שם
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בסימן של"א סק"ה מסכים עמו ג"כ בעיקר הדין אך דעתו שיש להחמיר שבעוד שהאיזמל בידו   והמ"א

המשתמר או שיוליכנו לביתו דכל מוקצה שהוא בידו מטלטלו לאיזה  לא יניחנו מידו עד שיניחנו במקום

 מקום שירצה וכדלעיל בסימן ש"ח ס"ג.  

שיקבל אחר מידו והוא יוליכנו שם למקום  כתב הא"רואם הוא ג"כ פורע וצריך להניח האיזמל מידו 

רמ"א  ל המשתמר. ומ"מ בדיעבד אם הניחו מידו ויש חשש שלא יגנב שם מצדד הא"ר דיש לסמוך ע

 בהלכות מילה: החכמת אדםדסוברים דמותר לטלטלו והביאו    וש"ך

 

 

 

 נגיעה במוקצה  –  סעיף ו

אסור לתת כיסוי על מוקצה כשנוגע במוקצה, שמא ינענע המוקצה )משמע הבלא"ה    – מגיד משנה

 .מ"ב,  גר"אשרי(.  

לצורך    הא דשרי  –  תרמה"ד נגיעה במוקצה, דווקא לצורך דבר המותר, אך אסור לגעת במוקצה 

 .וט"ז  מג"אהמוקצה. 

 

 

 

 , ושכח מעות בכיסומטה שייחדה למעות –  סעיף ז

 דף מד עמוד ב

אסור לטלטלה, לא   -  )לפני שבת( : מטה שיחדה למעות, הניח עליה מעותאמר רב יהודה אמר רב

אסור לטלטלה, אין  -  )בשבת( מותר לטלטלה. לא יחדה למעות, יש עליה מעות -הניח עליה מעות 

 מותר לטלטלה, והוא שלא היו עליה בין השמשות.  -עליה מעות 

כל שלא היו מעות  –לדידן אף אם יחדה למעות ונתן עליה מעות קודם השבת   –רי"ף, רמב"ם, רי"ו  

 .שו"עה"ש לא הוי מוקצה.  על המיטה בבי

 יש אוסרין. –  רמ"אגם לדידן אסור, כיוון שמקפיד לייחדה למעות אסור בטלטול.   –  ר"ת

 .רמ"אלר"ת אין אסור אלא מחמה לצל, כדין כלי שמלאכתו לאיסור.   –  בית יוסף

 מדברי הרא"ש משמע דחשיב כמוקצה מחמת חסרון כיס ואסור בטלטול בכ"ג. –  מג"א ועוד

 , וכן משמע מהמ"ב ע"פ הא"ר והב"מ.אם מקפיד שהכל לפי העניין  ונראה לי

 

 שכח מעות בכיסו:

 בית יוסף סימן שט

בחלק י"ג )פה.( מעות בתוך הכיס ושכח מערב שבת מתיר כיסו ומניחו ליפול ואפילו   כתב רבינו ירוחם

לא יאמר לגוי   .רמ"היש בתוכו כתבי הקודש וכן אם הם בכנף חלוקו מתיר ונופלים לארץ כן כתב 

 להצניע מעותיו כי כל האסור לעשותו אסור לאומרו לגוי:  

מטרון דשרי לטלטלו ולהניחו על הראש כיון )סי' סט( שהשוכח מעות במתג ה כתוב בתרומת הדשן

לשוכח מעות בכיס שעושין בצידי  ומכאן יש ללמוד  ,שאין המעות על עיקר הכלי והביא ראיה לדבר

המלבוש שנקרא פאלדיקיר"א אם אינה תפורה לארכה במלבוש אלא שפיה לבד תפור בחור שבמלבוש  
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אסור שמא ישכח ויצא בו לרשות הרבים אך ללבשו נראה ש  ,והיא כולה תלויה דשרי לטלטל המלבוש

וכעין שכתבו המפרשים במפתח התלוי לו בחגורו כמו שכתבתי בסימן ש"א )נ: ד"ה ומ"ש שהר"מ(:  

 כשהכיס תלוי אין צריך ניעור, ויש מחמירין שבכ"ג צריך ניעור. –  מ"ב  .רמ"א

( בצריך למקומו בפרק קמא דביצה )סי' ה תשו' מהר"י ווייל בשם ספר אגודהמצאתי כתוב בסוף 

מכאן מתירין לאדם ששכח כיסו עליו בערב שבת והוא בביתו יכול   ,אגב זה מטלטלו לכסות הביצה

אבל אם הוא בשוק או ברחוב שאין שם עירוב לא  ,  לילך בחדרו במקום המוצנע ויתירנו שם עם חגורו

ויכול לומר   ,חנו ליפולואם הם בשפת חלוקו יתיר ויני  ,יביאנו בביתו אך יתיר חגורו במקום שנזכר שם

 לנכרי לשמרם ואם יביאם לא יחוש:  

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 מה דין עץ שתולים בו בשר או דגים? .1
 

 האם מותר לטלטל את סכין המילה שלא לצורך המילה? .2
 

 האם מותר לטלטל מיטה שייחדה למעות? .3
 

יעשה כאשר שכח  אדם ששכח בכיס חולצה או מכנסיים כסף, האם מותר לטלטל הבגד? ומה  .4

 בכיס והולך עם הבגד?

 

 



116 
 

 טלטול מת וטלטול מן הצד  –  סימן שיא

רי"ף    תוס' ד"ה דכו"ע.  דף מד. הלכה כר"י בן לקיש במת.  -שבת דף מג: אמר להו רב ששת    מרא"מ:

 הקב"ה. -דף ל: כל יומא     ראש פ"ג, יט.  שמיה טלטול. ור"ן שם.  -דף כ: איתמר מת  

ר"ן שם ד"ה גמ',  ל"ת שבתורה. -ההוא שכבא  דף לה: רי"ף    בתורה.ל"ת ש -דף צד: ההוא שכבא  

דף נ: אמר רב      רא"ש פ"י, אות ב ההוא שיכבא. וק"נ אות ח.  ודאמרינן, ודאמרינן, ודאמרינן, ולענין.

 דף נא. תיובתא.  -הונא האי סליסקוסתא  

  דף קנא: והן מתעצמין מאליהן. - דף קנא. מתנ' עושין  אלא למת בלבד. -דף קמב: מעות שעל הכר  

 כג.  -רמב"ם פרק כו, כא  

 

 טלטול מת  –  סעיף א

 שבת דף מג עמוד ב

רב יהודה  מת המוטל בחמה, איתמר למטה. רב חנינא בר שלמיא  אמר שמואל,  : הופכו ממטה 

גי כולי עלמא לא פלי  -: מניח עליו ככר או תינוק ומטלטלו. היכא דאיכא ככר או תינוק  אמר  רבמשמיה ד

 שמיה טלטול, ומר סבר: לא שמיה טלטול.    -דלית ליה. מר סבר: טלטול מן הצד    -דשרי, כי פליגי 

: שמעתי שמצילין את המת אמר רבי יהודה בן לקיש: אין מצילין את המת מפני הדליקה.  תנאילימא כ

י טעמא  מא -מאי טעמא דתנא קמא? אי דליכא   -מפני הדליקה. היכי דמי? אי דאיכא ככר או תינוק 

שמיה טלטול. ומר   -דרבי יהודה בן לקיש? אלא לאו בטלטול מן הצד פליגי: דמר סבר: טלטול מן הצד  

, והיינו טעמא דרבי יהודה טלטול מן הצד שמיה טלטול  -דכולי עלמא לא,    -סבר לא שמיה טלטול.  

ה בן שילא אמר  אתי לכבויי. אמר רבי יהוד  -בן לקיש: דמתוך שאדם בהול על מתו, אי לא שרית ליה 

   רב אסי אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה בן לקיש במת.

 טלטול מת מפני החמה ע"י טלטול מן הצד:

 מותר.  –  שמואל

 .ראשונים ושו"עאסור.   –  רב

 טלטול מת בפני עצמו מפני הדליקה:

 אין היתר טלטול מת אלא מן הצד )או עם ככר(, אך בהדיא בכ"ג אסור. –  רי"ף, ר' יונה

 .שו"עשרי בכ"ג.    -אם אין יכול ע"י טלטול מן הצד או ככר   –  ראשונים

 טלטול מיטה שהיה עליה מת בביה"ש )מ"ב ג(:

 המיטה אסורה בטלטול. –  רא"ש

 המיטה מותרת שאין המת עשוי להישאר שם. –  מאור

 קה לכרמלית )מ"ב ד(:הוצאת מת מפני הדלי

 למחבר אסור להוציאו. –  מג"א

 שרי להוציא גם לכרמלית משום בזיון המת.   –  אחרונים
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 , ועודמתי וכיצד מותר להוציא מת לכרמלית  – סעיף ב

 דף צד עמוד ב

אחוה   רבי יוחנןלאפוקיה לכרמלית. אמר ליה    רב נחמן בר יצחקההוא שכבא דהוה בדרוקרא, שרא  

 -כרבי שמעון, אימר דפטר רבי שמעון מחיוב חטאת    -לרב נחמן בר יצחק: כמאן    בריה דרבנא  דמר

אמר ליה: האלהים! דעיילת ביה את, ואפילו לרבי יהודה )שרי(. דמי   -איסורא דרבנן מיהא איכא! 

 קאמינא לרשות הרבים? לכרמלית קאמינא! גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.

בין האיסור לטלטל מת שלא ע"י ככר ותינוק )דף מג( לבין ההיתר להוציאו לכרמלית )דף    מהו היחס

 צד(:

שרי להוציאו לכרמלית על מנת שלא יתבזה )היינו לצורך המת(, כגון שמוטל בחמה, רק ע"י  –רש"י  

 .רמ"אככר או תינוק.  

צא מתבזה בין החיים הא דשרי להוציאו לכרמלית, היינו כאשר הסריח ונמ –  רמב"ם )ראב"ד ומ"מ(

והם מתבזים ממנו, ואין להם מקום לצאת )והיינו דשרי לטלטלו ולהוציאו בשביל החיים, ולא דמי למוטל  

 .שו"עבחמה שמטלטלו לצורך המת(.  

כשמטלטלו באותו   – רמב"ן שלא ע"י ככר או תינוק, היינו  הא דאסרינן לטלטל מת המוטל בחמה 

י"א, לכאורה   –  שו"עמטלטלו בהדיא שלא ע"י ככר או תינוק )רשות, אך כשצריך לטלטלו לכרמלית,  

 .מיירי דווקא כשמוציאו לצורך החיים(

 הא דשרי להוציאו לכרמלית היינו מפני הדליקה.  –רבינו ברוך ממגנצא  

 מת המוטל בחמה וחושש פן יסריח )אך לא הסריח(, מהו להוציאו לכרמלית )מ"ב ה(:

 אפילו יש להם מקום לצאת שרי להוציאו. –  מג"א, מ"ב.  רמ"אמותר להוציאו.    –  רש"י, ר"ן, רמב"ן

 .שו"עאין להוציאו.   –)ע"פ הב"י(   רמב"ם

 כשהותר להוציאו לכרמלית, עם ככר או בלי:

 .אליה רבהי"א.   –  שו"עמוציאו ע"י ככר.   –  רש"י, ר"ן

 י"א. –  שו"עמוציאו ללא ככר שלא להרבות בהוצאה.    –)ולק"נ גם רי"ף ורא"ש(    רמב"ן

 הוצאת מת לרה"ר ע"י תינוק:

 י"א. –  שו"עמותר, כיוון דהוי הוצאה שאינה צריכה והוי דרבנן ושרי ככרמלית.   –  רמב"ן

 .מ"באוסר, דלא שרי משום כבוד הבריות אלא דבר שעיקרו דרבנן.   –  ר"ח 

 ב, ג(:טלטול מת ע"י גוי ע"מ שלא יתבזה )ב"י  

אסור לטלטל, ומה שהתרנו לטלטל ולהוציא לההוא שכבא בדרוקרא, היינו   –  רבינו ברוך ממגנצה

 מפני הדליקה.

 .רמ"אמותר, דבההוא שכבא מיירי בכ"ג שיש ביזיון למת.    –  יראים, שב"ל, ב"י ע"פ רש"י

 הוצאת מת ע"י גוי לרה"ר:

 אסור. –  מג"א

 ברה"ר שלנו יש להקל.  – שעה"צמותר.   –)וכ"מ בשב"ל(   אליה רבה
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 לטלטל מת לצורך החיים ע"י ככר או תינוק )ב"י ב, ב(:

 .מג"א  מותר. –  מהרי"ל

 .רמ"אאסור.   –  הגה"מ

 ע"י גוי לצורך מצווה שרי. –  רמ"א

 

 

 

 טלטול מת ע"י בגד או כלי  – ד-סעי' ג

 י"א.  -  שו"עמת בכסותו מותר לטלטלו אגב כסותו.   –  מרדכי בשם ה"ר אביגדור

 י"א.   –  שו"עשרי.   –אגב כסותו אסור, אך ע"י כלי אחר או בגד שאינו לבוש בו  –  רמב"ן

 דוקא ע"י ככר או תינוק. –  הג"ה מרדכי

 

 מותר לטלטל אבר של מת ע"י ככר או תינוק.  -למנוע ביזיון המת   –  מרדכי בשם ראבי"ה

 אסור.   –  הגה"מ בשם ר"ב

 

 

 

 טלטול בגופו וטוטול מן הצד –  סעיף ח

 דף מג עמוד ב

מפני  את המת  לקיש: שמעתי שמצילין  בן  יהודה  רבי  אמר  הדליקה.  מפני  את המת  אין מצילין 

, והיינו טעמא דרבי יהודה בן לקיש: דמתוך  שמיה טלטולטלטול מן הצד   -דכולי עלמא    ..הדליקה.

 אתי לכבויי.    -שאדם בהול על מתו, אי לא שרית ליה 

 דף קכג עמוד א

מותר לטלטלה. ואם לאו    -: פגה שטמנה בתבן, וחררה שטמנה בגחלים, אם מגולה מקצתה  תנו רבנן

והן מנערות מאיליהם. אמר רב : תוחבין בכוש או בכרכר  רבי אלעזר בן תדאי אומראסור לטלטלה.    -

 נחמן: הלכה כרבי אלעזר בן תדאי.

 דף קמא עמוד א

לא ינענעו בידו, אבל מנענעו בגופו. ואם היה מאכל בהמה, או שהיה עליו כר    -הקש שעל גבי המטה 

 , שמע מינה.לא שמיה טלטול -טלטול מן הצד  מנענעו בידו. שמע מינה:   -או סדין  

 

 טלטול בגופו:

היינו טלטול לצורך דבר המותר. והא דהותר לנענע הקש שע"ג    –טלטלול מן הצד שהותר    –  ראשונים

 .שו"עהמיטה, היינו טלטול בגופו שמותר אף לצורך דבר האסור.  

היתר טלטול הקש משום דחשיב טלטול לצורך דבר המותר, שצריך המיטה. אך טלטול בגופו   –  ר"ן

 חשיב כטלטול מן הצד.
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 :שאלות הכוונה וחזרה

 האם מותר לטלטל מת מפני הדליקה?  .1
 

 האם מותר לטלטל מת על מנת שלא יסריח בחמה? .2
 

 האם וכיצד מותר להוציא מת לכרמלית ולרה"ר? .3
 

 האם וכיצד מותר לטלטל מת לצורך החיים )כהנים וכדו'( או לצורך מצווה? .4
 

 מהו טלטול מן הצד ומתי ובאיזה אופן הותר? ומהו טלטול בגופו ומתי ובאיזה אופן הותר?    .5
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   טלטול אבנים לבית הכסא  –  סימן שיב

   היתר טלטול אבנים  –  סעיף א

 שבת דף פא עמוד א

שיעורן בכמה? אמרו לו: כזית כאגוז    זונין על לבי מדרשא, אמר להו: רבותי, אבנים של בית הכסא

 יכניס? נמנו וגמרו: מלא היד.    )משקולת(  וכביצה. אמר להו: וכי טורטני

 : מלא היד.  רבי שמעון ברבי יוסי אומר משום אביו: כזית כאגוז וכביצה.  תניא, רבי יוסי אומר

שיעור תנו רבנן רבי מאיר  ן?  )בשבת(: שלוש אבנים מקורזלות מותר להכניס לבית הכסא. וכמה 

 : כביצה.רבי יהודה אומר: כאגוז,  אומר

מדוכה קטנה של   ).( כהכרע  –מלא היד, אם לאו   -: אם יש מקום קבוע לבית הכסא  אמר רבי ינאי

 בשמים.  

 מותר.  -: אם יש עליה עד  אמר רב ששת

 -אמר ליה: אם היה רישומן ניכר  -, מהו?  : ירדו עליה גשמים ונשטשטשואמר ליה אביי לרב יוסף

 מותר.  

אמר ליה: גדול כבוד הבריות   -: מהו להעלותם אחריו לגג?  חסדא  בעא מיניה רבה בר רב שילא מרב

   שדוחה את לא תעשה שבתורה.

: רבי אליעזר אומר: נוטל אדם קיסם למרימר  איתיביה רבינאוקאמר לה להא שמעתא,    מרימריתיב 

 -הכי השתא! התם   -משלפניו לחצות בו שיניו, וחכמים אומרים: לא יטול אלא מן האבוס של בהמה!  

 אדם קובע מקום לבית הכסא?  -אדם קובע מקום לסעודה, הכא  

 אילו אבנים מותר לטלטל לבית הכסא:

לא  בג"כ, גם אם אין בית כסא קבוע, ד)  ידרן כמלא הושלוש אבנים שראוי לקנח בהן, ושיע  -  רמב"ם

 פסק את ר' ינאי(.

 כרגל מדוכה קטנה של בשמים.  –מלא היד. ואם לאו   –אם יש מקום קבוע לבית הכסא   –  ראשונים

 .שו"ע

 היינו כאגוז.  -כהכרע  ג' אבנים   –מלא היד. ואם לאו   –אם יש מקום קבוע לבית הכסא    -  רש"י

 "מותר.  -אמר רב ששת: אם יש עליה עד "

 רב ששת קאי אמדוכה, שאסור לקנח בה אא"כ ניכר שכבר השתמשו בה לקינוח. –  רש"י

 שרי לטלטלו.   –עדים היינו סמרטוטין, ור"ל שכשיש על האבן עד   –  רי"ף

, אך במדוכה שרי  על אבנים, שאם ניכר שהשתמשו שרי אף אבנים גדולות  רב ששת קאי –  ראשונים

 .שו"ע  בכ"ג.

 ולטלטלם ד"א בכרמלית:  מכרמלית לרה"ילהוציאם  

 י"א. –  רמ"אלא התירו אלא טלטול המוקצה, אך הוצאה אסור.   –  רש"י

ברה"ר דידן אין להקל   –  .מ"בוי"א.    –  רמ"א  התירו אף הוצאה דקילא טפי מאיסור מוקצה.  – תוס'

 אלא רק בכרמלית.
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 מתי הותר לטלטל:

 אסור לטלטל אא"כ זימן האבנים לפני שבת  –אם יש בית כסא קבוע בבית   – תוס' בת"ק והגה"מ

 .)כדמשמע מדברי מרימר לרבינא(

, אך אם זהו אם יכול אדם אחר להיכנס בבית הכסא לא חשיב קבע ושרי לטלטל  –  תוס' בת"ב והג"א

 .מג"א.  בית הכסא המיוחד רק לו, אסור בטלטול דהיה לו להזמין מע"ש

  .שו"ע   בכ"ג שרי לטלטל, כדשרינן להעלותם לגג אע"פ שיכל להעלותן מע"ש. –  ב"י ע"פ הראשונים

 .א"ר ולבוש

 

 "מהו להעלותם אחריו לגג"

 מי חיישינן לטרחא יתירא. –  לרש"י

 האם שרי לטלטל אבנים על אף שבית הכסא סמוך ויכל להכניסם מבעו"י. –  לתוס' ור"ן

 

 

 

 נטילת אבנים שנטבעו בקרקע  – סעיף ב

   "מותר.  -אמר ליה: אם היה רישומן ניכר    -ירדו עליה גשמים ונשטשטשו, מהו?  "

אם נטשטש העד אך  ו, שאסור לקנח בה אא"כ ניכר שכבר השתמשו בה לקינוח  קאי אמדוכה –  רש"י

 שרי. –רישומו ניכר  

 קאי אאבן. –  רא"ש

, ואם נכרין למעלה נטשטשו היינו שנטבעו בקרקע, אי חיישינן שיהא כסותר או טוחן –  רי"ף, רמב"ם

 .שו"ע.  בקרקע מותר

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 אילו אבנים וכמה התירו לטלטל לצורך בית הכסא? .1

 מותר", וכיצד נפסק להלכה? –מה פירוש דברי רב ששת "אם יש עליה עד   .2

 האם הותר לטלטל גם כאשר יכל להכינם מע"ש? .3

 האם התירו גם לטלטל האבנים ד"א ולהוציאם מרשות לרשות? .4
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 טלטול דלת חלון ומנעול  –  סימן שיג

 ד:   –מרא"מ סעיפים א  

 דף קכו: מעשה רב.   –פוקקין בו. פקק החלון.. אמר רבה בר בר חנה   –שבת דף קכה: פקק החלון  

דף קב. עשה לו בית  –דף קא: מתנ' נגר    דלית ליה גשמה. –עירובין דף קא. מתנ' הדלת שבמוקצה 

 יד מותר.

 – ד"ה ומסתברא לי. רא"ש   –כשיש תורת כלי עליו. ר"ן   –אמר רבה בר בר חנה   -שבת דף מט רי"ף  

 יז, ח ד"ה וחכמים אומרים בין כך ובין כך.פרק  

 טור, בית יוסף, שו"ע, מג"א ומ"ב.  י.  -פרק כב, ל. פרק כו, ז  –רמב"ם  

 

 סעיף א

 שבת דף קכה עמוד ב

אין פוקקין בו.   -פוקקין בו, ואם לאו   -: בזמן שהוא קשור ותלוי  רבי אליעזר אומר,  פקק החלון:  מתנ'

 : בין כך ובין כך פוקקין בו.וחכמים אומרים

בין   :אמר רב כהנאאמר רבי אבא   -וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו. מאי בין כך ובין כך? 

 קשור בין שאינו קשור, והוא שמתוקן.  

אמר  דאמר רבה בר בר חנה   -בין תלוי ובין שאינו תלוי והוא שקשור  : ולימא מר אמר ליה רבי ירמיה

 : כמחלוקת כאן כך מחלוקת בנגר הנגרר.  רבי יוחנן

:  רבי יהודה אומר כאן וכאן אסור.   -נועלין בו במקדש אבל לא במדינה, והמונח  -  נגר הנגרר:  דתנן

 -ן בו במקדש אבל לא במדינה : איזהו נגר הנגרר שנועליותניאבמדינה.   -במקדש והנגרר   -המונח 

אף במדינה מותר, אלא איזהו שבמדינה   -: זה רבי יהודה אומרכל שקשור ותלוי וראשו מגיע לארץ.  

כל שאינו לא קשור ולא תלוי, ושומטו ומניחו בקרן זוית. ואמר רבי יהושע בר אבא משמיה  -אסור 

  –רבי אליעזר היא!    -דעולא: מאן תנא נגר הנגרר  

שהתקינו בעל הבית להיות פותח ונועל בו, בזמן   קנה: דתניאכי האי תנא,   -אמר ליה: אנא דאמרי  

רבן שמעון בן גמליאל  אין פותח ונועל בו.  -פותח ונועל בו, אין קשור ותלוי  -שקשור ותלוי בפתח  

: הלכה אמר רבי יוחנן: מתוקן, אף על פי שאינו קשור. אמר רב יהודה בר שילת אמר רב אסי  אומר

 כרבן שמעון בן גמליאל.

ניטלין בשבת. ואמר רב יהודה   -שיש להם בית אחיזה    : כל כסויי הכליםהתנןומי אמר רבי יוחנן הכי? ו

תורת    וכי תימא: הכא נמי דאיכא -: והוא שיש תורת כלי עליהן!  אמר רבי יוחנןבר שילא אמר רב אסי  

כלי עליו. ומי בעי רבן שמעון בן גמליאל תורת כלי עליו? והתניא: חריות של דקל שגדרן לשם עצים 

רבי יוחנן סבירא    -צריך לקשר, רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין צריך לקשר.    -ונמלך עליהן לישיבה 

 ליה כוותיה בחדא, ופליג עליה בחדא.  

: ומדבריהם למדנו  מתיב רב עמרםהלכה כרבי אליעזר.    אפתחא דריש גלותא:  דרש רבי יצחק נפחא

משום דקתני סתמא, נגר הנגרר נמי   -אמר ליה ]אביי[: מאי דעתיך    -שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת  

 מעשה רב.  -סתמא היא! ואפילו הכי 

 עירובין דף קא עמוד א

 ם כן גבוהים מן הארץ.  אין נועלין בהן אלא א  -. הדלת שבמוקצה, וחדקים שבפרצה, ומחצלות  משנה

נועלין בהן   -: דלת הנגררת, ומחצלת הנגררת, וקנקן הנגרר, בזמן שקשורין ותלויין ורמינהוגמרא.  

לא    -אלמא: אתלויין הוא דקפיד, אבל אגבוהים מן הארץ   -רש"י ) בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב

 להן ציר.    : בשהיהרבא אמר: בשיש להם ציר.  אמר אביי  -!  (חייש

נועלין בהן בשבת,    -סוכי קוצים וחבילין שהתקינן לפירצה שבחצר, בזמן שקשורין ותלויין    תנו רבנן:

 ואין צריך לומר ביום טוב.  
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  איכא דאמרי: דחד שיפא  -אין נועלין בה. היכי דמי דלת אלמנה    -הנגררת    דלת אלמנה:  תני רבי חייא

, ואיכא  (כבונה ונתן קרש בכותל, שאין בה היכר דלת  עשויה מקרש אחד, דהכא ודאי מחזי -  רש"י)

 .  (בריח או קרש העשויים לחיזוק הדלת+ בריחים המחברין אותה)  דאמרי: דלית ליה גשמה

מתיר. אמר רבי אליעזר: מעשה  ורבי יוסיאוסר  רבי אליעזר,  נגר שיש בראשו גלוסטרא משנה.

ואסרו להן. רבי יוסי אומר:  בכנסת שבטבריא שהיו נוהגין בו היתר, עד שבא רבן גמ ליאל והזקנים 

 איסור נהגו בו, ובא רבן גמליאל והזקנים והתירו להן.  

דמר סבר: כיון דיש בראשו    -בשאינו ניטל באיגדו    -כולי עלמא לא פליגי. כי פליגי    -גמרא. בניטל באגדו  

 לא.    -תורת כלי עליו, ומר סבר: כיון דאינו ניטל באיגדו    -גלוסטרא  

כאן וכאן אסור. רבי יהודה אומר:   -נועלין בו במקדש אבל לא במדינה. והמונח   -נגר הנגרר  .  משנה

 מותר במקדש, והנגרר במדינה.    -המונח 

כל שקשור ותלוי, וראשו אחד    -במקדש אבל לא במדינה    : איזהו נגר הנגרר שנועלין. תנו רבנןגמרא

אומרמגיע לארץ.  אף במדינה מותר, אלא איזהו נגר שנועלין במקדש אבל לא    -: זה  רבי יהודה 

: הלכה אמר שמואלבמדינה כל שאינו לא קשור ולא תלוי, ושומטו ומניחו בקרן זוית. אמר רב יהודה 

 כרבי יהודה בנגרר.  

ור בדלת. איני? והא רבי טבלא איקלע למחוזא, וחזא לההוא דהוה תלי בעיברא  : והוא שקשאמר רבא

 ההוא ניטל באיגדו הוה.    -דדשא, ולא אמר להו ולא מידי!  

 רב אויא איקלע לנהרדעא, חזייה לההוא גברא דהוה קא קטיר בגמי, אמר: דין לא נטרוק.  

 לפקוק החלון בפקק:

 ו לפתוח ולסגור בו.כשאין דרכ –  באוה"ל  כשקשור ותלוי.  :ר"א

 :חכמים

   :רבי אבא

 .)כרשב"ג(  כשמוכן לכך, אף כשאינו קשור  -  ורמב"ם  רי"ף

   .שו"ע.  במחשבה סגי –  טוררא"ש ו

   בעינן תורת כלי או שנשתמש בו מבעו"י. –  ר"ן

 כשמוכן לכך וקשור, אע"פ שלא תלוי. –  ר' ירמיה

 :)שאין בראשו גיסטרא(  לנעול עם הנגר

 .(קשור ותלוי אע"פ שמגיע לארץ –במקדש  )כאשר קשור ותלוי ואין מגיע לארץ    -: במדינה  ת"ק

אע"פ שאינו קשור ולא תלוי, אלא    –במקדש )קשור ותלוי אע"פ שמגיע לארץ    -: במדינה ר' יהודה

  .ורמב"ם   רי"ף  והוא שקשור בדלת, אך לא במזוזה, אא"כ קשור בחוזק.  –  אמר רבא  .(במיועד לכך סגי

 .שו"ע

 :(, אך קשורואין ניטל באוגדו)  שיש בראשו גיסטרא  לנעול עם נגר

 אסור. –ר' אליעזר  

 .שו"ע  מותר. –  ר' יוסי

בעת הצורך    –  א"רחייב קשירה.   –  ט"זבעינן קשור בכ"ג, ויש מתירים אף ללא קשירה.   –  בית יוסף

 יש לסמוך על המתירין.  
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 לפתוח ולנעול עם קנה:

 קשור ותלוי בפתח. –  ת"ק

 .שו"ע  .ורמב"ם  רי"ף  לכך, אע"פ שאינו קשור ותלוי.  מתוקן –  רשב"ג

 מתוקן:קנה  

 .לרש"י –  שו"ע  מתוקן היינו שראוי לתשמיש אחר. –  רש"י

 בעת הצורך יש להקל. –מ"ב    .ולר"ת –  שו"ע  בהתקינו שיהא נראה עומד לשם כך סגי. –  ר"ת

 בעינן תורת כלי או שנשתמש בו מבעו"י )כבפקק(.   –  ר"ן

 .שו"ע  לא סגי במחשבה )כבפקק( אלא צריך להתקינו לשם כך. –  טוררא"ש ו

 מהו "ניטל באגדו":

כשהוא קשור ותלוי בחבל של קיימא, וראוי לטלטלו על ידי אותו /    כלומר: קשור היה בחבל חזק  -  רש"י

 .שו"ע  חבל, ואינו נפסק בידיה.

ואינו   .והנגר מיטלטל עם החבלהיינו שמתיר ראש החבל שבדלת    -ניטל באגדו   -)ע"פ ב"י(    רמב"ם

וכל שהוא מיטלטל   .היינו שמתיר ראש החבל שבנגר שנמצא הנגר מיטלטל בלא חבל -  ניטל באגדו

 .עם החבל הקשור בו אפילו אין ראש החבל השני קשור בשום מקום שרי דהיינו ניטל באגדו

שהיו נוטלין אותו בקשר    ניטל באגדו היינו שעשו לו בראשו קשר אחד  -  ריטב"א בשם תוס' ור' ישעיה

ההוא ותולין אותו בכותל כשאר כלים ולפיכך מתיר בו דכלי גמור הוא וכל שהוא כלי לא מיחזי כבונה 

 .הילכך אף על פי שאינו קשור לא בדלת ולא בעברא דדשא נועלין בו

 

 

 

 נגר הנקמז  – סעיף ב

 עירובין קב.

שנכנס הנגר בחור האסקופה, ונפחת אותו החור ויוצא הנגר לצד הקרקע,    -  רש"י)נקמז  :  בעי רבי זירא

אסור, נקמז   -: נשמט  תניאאמר רב יוסף: מאי תיבעי ליה? לא שמיע ליה הא ד  -מהו?   (ונועץ בקרקע

: הלכה אמר שמואלאסור. ואמר רב יהודה    -: נקמז, אף על פי שאינו נשמט  ורבי יהודה אמרמותר.    -

 . וטעמא מאי? אמר אביי: משום דמיחזי כבונה.  כרבי יהודה בנקמז 

אמר   -בית יד מהו?   (לנגר שאינו קשור כלל -  רש"י) בעא מיניה רב נחומי בר זכריה מאביי: עשה לו

 מותר.    -: עשה לו בית יד  אמר רב נחומי בר אדא,  איתמרליה: בוכנא קאמרת.  

 :מ"ב  - נגר הנקמז ועשה לו בית יד

 שרי אפילו אינו קשור, דמוכח דכלי הוא ולא הוי בונה. –  בית יוסף ע"פ הרי"ף

 בנקמז בכ"ג אסור. –  גר"א אליבא דרש"י וטור

 – נקמז היינו שמוסיף נקב בארץ, אך אם עשה מתחילה חלל בקרקע ואין מוסיף נקב בארץ    –  מ"ב

 שרי.
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 דלת אלמנה  – ד-גסעיף  

איכא דאמרי: דחד שיפא,    -אין נועלין בה. היכי דמי דלת אלמנה    -דלת אלמנה הנגררת    תני רבי חייא:

 .ואיכא דאמרי: דלית ליה גשמה

אין נועלין בה )היינו שפסק שתי   -כמו אסקופה למטה   ,דלת שעשויה מלוח אחד ואין לה כן –  רמב"ם

, הותלוי  הקל, וכן אם קשורבפתח העשוי לכניסה ויציאה תדיר יש לה –  מג"א ומ"בהלשנות לקולא(.  

 על אף שנגררת.  

אין נועלין בה )היינו שפסק שתי   -דלת שעשויה מלוח אחד, או שאין לה כן כמו אסקופה למטה   -  טור

 .שו"עהלשנות לחומרא(.  

,  לסוגרו אע"פ שנגרר ואין גבוה מן הארץ ודלת העשויה לפתוח ולסגור תדיר, מותר לפותחו  – שו"ע

 ותלוי.אך הוא קשור  

אע"פ   הולסוגר חהמותר לפות  דלת העשויה לפתוח ולסגור תדיר ויש לה אסקופה מלמטה, -  רמ"א

 כלל.  הותלוי  השאינו קשור

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם ומתי מותר להשתמש בפקק החלון? ומה הדין בלנעול ולפתוח עם נגר או קנה? .1

 מהי 'דלת אלמנה' והאם מותר לנעול בה? .2

 ו כוס של פרקים, האם מותר לפרקם ולהחזירם בשבת?מטה א .3
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 בנין וסתירה ומכה בפטיש  –  סימן שיד

 בנין וסתירה בכלים  - א, ז  ףסעי

 :  מראי מקומות

 – דף לא: מתנ' בית שהוא מלא  אבל התם לא.    –דף י. ב"ש אומרים אין מסלקין את התריסין  ביצה  

 דף לג: במוסתקי. ותוס' ד"ה כי תניא ההיא. –דף לג. מתנ' ר"א    דף לב. ואליבא דר' נחמיה.

דף עד:    חייב חטאת. –מז. לוי בר שמואל  דף  וגזירה שמא יתקע.   –שבת דף קכב: מתנ' כל הכלים 

 ותוס' ד"ה חביתא.  שלוש עשרה חטאות. רש"י ד"ה ואי חייטיה. -אמר רבא האי מאן  

דף קמו: איכא בינייהו דקטים ומנחי. תוס' ד"ה שובר אדם, מתיר   –שבת דף קמו. מתנ' שובר אדם 

   ומפקיע, משום ריחשא, הלכה, משום מרזב.

 ו.  דף מז. ד"ה ת"ר דלת. רא"ש כב,    ר"ן דף סא: ד"ה מתני'.

  לצורך תשמישן. –הכא נמי ביו"ט. ובדף לה. אביי ורבא דאמרי   –עירובין דף לד: מתנ' נתנו במגדל  

 תוס' ד"ה ואמאי, בעי סכינא. רא"ש עירובין פ"ג, ה.

 

 ביצה דף י עמוד א

:  מתירין אף להחזיר, אלמא   ובית הלל: אין מסלקין את התריסין ביום טוב אומרים  בית שמאי':  מתנ

  ...: השוחט חיה ועוף ביום טוב וכו'!ורמינהיגבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא,  

 לא.  -עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא משום דאין בנין בכלים ואין סתירה בכלים, אבל התם  

 ביצה דף לא עמוד ב

 : אף פוחת לכתחלה ונוטל.  רבי מאיר אומר. בית שהוא מלא פירות ונפחת, נוטל ממקום הפחת.  משנה

 -רש"י  ) : באוירא דליבניאמר שמואלאמר רב נחומי בר אדא   -גמרא. אמאי? והא קא סתר אהלא!  

 .  (סדור של אבנים, בלא טיט

 מתיר, ומפקיע, וחותך  -  מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. שבכלים  -: חותמות שבקרקע  אמר שמואל

אחד שבת ואחד יום   (מתיר ומפקיע וחותך, דאין סתירה בכלים -כגון תיבה הנעולה על ידי קשר חבל   -רש"י )

 .טוב

 ביצה דף לג עמוד א

עצי   . איתיביה רב כהנא לרב יהודה: מטלטליןאוכלי בהמה אין בהן משום תקון כלי  :אמר רב יהודה גמרא.

ברכין, אבל   -מוללו ומריח בו, קוטמו ומריח בו. במה דברים אמורים   ...בשמים להריח בהן, ולהניף בהן לחולה

 . חייב חטאת  -ואם קטמו לא יקטמנו,  -פטור אבל אסור. לחצוץ בו שיניו   -לא יקטמנו, ואם קטמו   -בקשין 

: לא קשיא; הא  אמר רב חסדאאמר רבי זירא  -: לא יקטמנו להריח בו! ותניא אידך: קוטמו ומריח בו, תני חדא

 בקשין.   -ברכין, הא  -

רב אחא בר יעקב מהא  מתקיף לה  מאי שנא  לא?  : שובר אדם את החבית לאכול ממנה  דתנן: בקשין אמאי 

ייהו: כי הוינן בי גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי! ועוד, הא רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא דאמרי תרו

אף על גב דחזיא לקתתא  )מקלות גדולים(  ויהיב לן אלותא אלותא  )שובר ענפים תלושין(  רב יהודה, הוה מפשח

לעשות ממנו בית יד לקרדום ולפסל, והוא היה שוברה להריח -רש"י ) דנרגי וחציני  -לא קשיא; הא    –! (שהיא קשה, וראוי 

 רבנן.  -רבי אליעזר, הא  

: לא יטול אלא  וחכמים אומרים: נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו,  י אליעזר אומררב,  דתניא

 -שלא יקטמנו, ואם קטמו לחצוץ בו שיניו ולפתוח בו הדלת, בשוגג בשבת    ושויןמאבוס של בהמה. 

: אחד זה וחכמים אומרים. דברי רבי אליעזרסופג את הארבעים,   -חייב חטאת, במזיד ביום טוב  

 . ואחד זה אינו אלא משום שבות

ל אסור  הכא פטור אבל אסור, רבנן דקא אמרי התם פטור אב  -רבי אליעזר דקאמר התם חייב חטאת  

דקטימה תקון כלאחר יד הוא, ולא תקון מעליא הוא אלא אם כן מחתכו וממחקו  - רש"י)הכא מותר לכתחלה.    -
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והשתא קא מהדר לתרוצי קושיא דלעיל, הא דתני לעיל בקשין לא יקטמנו להריח, ר' אליעזר דאמר בקוטם   .בסכין

שמא יקטמנו לכלי, והא דרב יהודה דמפשח  הכא גבי קוטם להריח פטור אבל אסור, גזירה  -לכלי חייב חטאת 

 (מותר לכתחילה. -כרבנן, דאמרי בקוטם לכלי פטור אבל אסור, הכא להריח   -להריח  

ולית ליה לרבי אליעזר הא דתנן: שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין 

ד  -רש"י  )  לעשות כלי חיובא  כלי איכא  דכי מתכוין לעשות  הכא  מתכוין והא  גזור רבנן   -אורייתא, וכי לא  לא 

 במוסתקי.  -: כי תניא ההיא  אמר רב אשי  -? (לכתחילה

 שבת דף קכב עמוד ב

לא    -נוטלין, אבל לא מחזירין. ושל לול של תרנגולים    -: דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל  תנו רבנן

יש בנין בקרקע, יש סתירה   -קסבר: כיון דמחברי בארעא    -של לול של תרנגולים    בשלמאנוטלין ולא מחזירין.  

יש סתירה בכלים, ואי אין  -בקרקע. אלא של שידה ושל תיבה ושל מגדל מאי קסבר? אי קסבר יש בנין בכלים  

ו קאמר. אמר ושניטל -אמר אביי: לעולם קסבר יש בנין בכלים ויש סתירה בכלים   -סתירה בכלים אין בנין בכלים! 

לא מחזירין?  : קסבר אין אלא אמר רבאלו רבא: ]שתי תשובות בדבר[, חדא: דניטלין קתני, ועוד: מאי אבל 

 בנין בכלים ואין סתירה בכלים, וגזירה שמא יתקע.

 שבת דף קב עמוד ב

: משום מכה בפטיש. ושמואל אמר: משום בונה,  רב אמרוהמסתת. מסתת משום מאי מיחייב?  

העושה נקב בלול של תרנגולים, רב אמר: משום בונה, ושמואל אמר: משום מכה בפטיש. עייל שופתא  

 בקופינא דמרא, רב אמר: משום בונה, ושמואל אמר: משום מכה בפטיש.

 שבת דף עד עמוד ב

חייב משום שמונה חטאות.   -חייב משום שבע חטאות, תנורא   - : האי מאן דעבד חביתאאמר רבא

חייב שלש עשרה    -חייב אחת עשרה חטאות, ואי חייטיה לפומיה   -: האי מאן דעבד חלתא  אמר אביי

 חטאות.

ו  רש"י לפומיה  ד"ה  וקושר, שצריך לקשור לאחר    -אי חייטיה  תופר  לעשות לה שפה הוסיף כאן 

 .ביה לא בחבית ולא בתנור ולא בכוורת, דאין בנין בכליםהתפירה, ומשום בונה ליכא לחיו

פי' רש"י דמשום בונה לא מיחייב דאין בנין בכלים ואין נראה   -חביתא ותנורא וחלתא  ד"ה  תוספות

דדוקא במחזיר מטה ומנורה של חוליות אמרי' דאין בנין בכלים אבל כשעושה לגמרי כל הכלי מיחייב 

האי מאן דעייל שופתא בקופינא דמרא חייב משום    דף קב:לקמן   משום בונה דאמרינן בריש הבונה

 .בונה

 שבת דף קמו עמוד א

ואין נוקבין מגופה . שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי.  משנה

לא יתן עליה שעוה, מפני   -נקובה   מתירין. ולא יקבנה מצדה, ואם היתה  וחכמים,  דברי רבי יהודה  -של חבית 
 : מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר: חוששני לו מחטאת.  אמר רבי יהודהשהוא ממרח. 

: מביא אדם את החבית של יין ומתיז ראשה בסייף, ומניחה לפני האורחים  רבן שמעון בן גמליאל אומר

 בשבת ואינו חושש!  

 .מתיר ומפקיע וחותך -ל תמרים  : חותלות של גרוגרות ושתניא חדא

לפיתחא קמיכוין    )לתחוב ברומח בדופן החבית( חביתא בבורטיא : מהו למיברזבעו מיניה מרב ששת בשבתא? 

ואסיר. מיתיבי,   -  אמר להו: לפיתחא קא מכוין  -, ושרי! )להרחיב מוצא היין(  ואסיר, או דילמא: לעין יפה קמיכוין -

בסייף!  יין ומתיז ראשה  התם ודאי לעין יפה קמיכוין. הכא,   -רבן שמעון בן גמליאל אומר: מביא אדם חבית של 

 לפתוחי מיפתח.  -אם איתא דלעין יפה קמיכוין  
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 עירובין דף לד עמוד ב

אומרהרי זה עירוב,   -. נתנו במגדל ואבד המפתח  משנה אינו   -שהמפתח במקומו  : אם אינו יודע רבי אליעזר 

 עירוב.  

דאמרי תרוייהו: הכא במגדל של לבנים   רב ושמואל  -גמרא. ואמאי? הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא! 

נוטל ממקום   -פירות, סתום ונפחת   עסקינן; ורבי מאיר היא, דאמר: פוחת לכתחילה ונוטל, דתנן: בית שמילאהו

הפחת. רבי מאיר אומר: פוחת ונוטל לכתחילה. והאמר רב נחמן בר אדא אמר שמואל: באוירא דליבני, הכא נמי 

 ..הכא נמי, ביום טוב. -והא אמר רבי זירא: ביום טוב אמרו אבל לא בשבת!   -באוירא דליבני.  -

נא עסקינן, ובעי סכינא למיפסקיה. תנא קמא סבר לה כרבי יוסי,  דאמרי תרוייהו: במנעול וקטיר במת אביי ורבא

דאמר: כל הכלים ניטלין בשבת, חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרישה. ורבי אליעזר סבר לה כרבי נחמיה; דאמר: 
 אין ניטלין אלא לצורך תשמישן.  -אפילו טלית, אפילו תרווד  

אבן אבל במגדל של עץ נעשה כשובר החבית לאכול   הדא דתימא במגדל של -פרק בכל מערבין   גמ' ירושלמי

 ממנה גרוגרות.

 

 האם יש בנין וסתירה בכלים:

 שו"ע  אין בנין וסתירה בכלים, ובהא דאמרינן חייב, היינו משום מכה בפטיש. –  אליעזר ר"רה,  רש"י

 יש מי שמתיר. –

 .שו"ע  ., וכן בכלי גדוליש בנין וסתירה בכלים כאשר עושה כל הכלי או תיקון גמור  – תוס'

   .רמ"א  בכלי גדול יש בניין וסתירה, דחשיב כאוהל. –  ר"ן

 י"א דווקא בהפס"מ או צורך מצווה גדול.   –  מ"ב  .שו"עסתירה על ידי גוי יש להקל.    –  טור בשם סמ"ק

 בכלי גדול איכא בנין אע"פ שאינו בנין גמור, ובכלי קטן איכא בנין בבניין גמור. –  מג"א

 בכלים אין סתירה כלל )כרש"י(, אלא דכלי גדול חשיב אוהל ואסור. –)מ"ב ס"ק ז(    גר"א

 

 דין פתיחת בקבוקים וקופסאות שימורים וכדו':

 מקורות של היסודות בסוגיה:תמצות  

 )סעיף א וסעיף ז(.  בכלים ואין סתירה בכליםאין בנין    -ביצה י.   . א
אמר   ..נוטלין, אבל לא מחזירין. -: דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל "רת -:  שבת דף קכב .ב

 )שח, ט(.  רבא: קסבר אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים, וגזירה שמא יתקע.
 .חייב משום בונה  האי מאן דעייל שופתא בקופינא דמרא  -  :קב שבת   . ג
משנה. שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות   -שבת קמו.   . ד

 )סעיף א(.  ולא יקבנה מצדה..  כלי.
ולית ליה לרבי אליעזר הא דתנן: שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד    -ביצה לג:   .ה

   במוסתקי.  -ההיא    אמר רב אשי: כי תניא  -שלא יתכוין לעשות כלי? 
אומר: מביא אדם את החבית של יין ומתיז ראשה בסייף, ומניחה לפני   שב"גר  –שבת קמו.  וב

 .האורחים בשבת ואינו חושש

 .מתיר ומפקיע וחותך  -תניא חדא: חותלות של גרוגרות ושל תמרים  שבת קמו.   .ו

מתיר,    -  שבכלים  חותךמתיר, אבל לא מפקיע ולא    -שבקרקע    אמר שמואל: חותמות  -ביצה לא:   .ז 

 .אם לא נעשה לקיום כלל שרי אפילו בקרקע )סעיף י( –ראשונים    .ומפקיע, וחותך
 אפילו בכלי המתוקן לכך. –תחילה )סעיף ג(, ובמ"ב כבמקום נקב ישן פותחים ל –מרדכי   .ח
כגון קש ועלי קנים אין   -. פרש"י  אמר רב יהודה: אוכלי בהמה אין בהן משום תקון כלי  -ביצה לג:   . ט

 .בהם משום תקון כלי, ומותר לקטום ולתקן קש של שבלין בשבת לחצוץ שניו
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 שמירת שבת כהלכתה:

 לכתחילה יפתח הכל לפני שבת. . א

מקילים אם  ויש  .גם כשאין הדרך בכך ,אסור לפתוח כל כלי שניתן לעשות בו שימוש חוזר .ב

שרי )וצ"ע מדוע אין לאסור משום סתירת כלי,   –אין הדרך בכך. ואם מקלקל הכלי כשפותח  

. וי"ל שהכלי עדיין לא נעשה וע"כ הרי סותר כל הכלי ולכאורה חשיב סתירה גמורה האסורה

 (.אין פה סתירה

שלא יכוון   כלי שאין בו שימוש חוזר כגון פחית וקופסת קרטון וכדו' מותר לפתוח, רק יזהר . ג

 לפתח יפה.

אסור לפותחו, אא"כ מקלקלו קודם פתיחתו.  -פקק יין שנעשה ראוי לשימוש עם פתיחתו  . ד

כבקבוקי פלסטיק, מותר לפותחו אף כשקורע את החלק התחתון המחובר   ,ופקק העשוי כולו

 בו.

 שו"ת יחוה דעת:

מידת חסידות לפתוח פקק יין לפני שבת, וקופסאות שימורים טוב ונכון לפתוח לפני. אך מותר לפותחם 

 בשבת.  

 פסקי תשובות:

 נכון לפתוח הכל לפני שבת. . א
קופסאות וכדו' שתמיד לאחר פתיחתם זורקים אותם ואין בהם כל שימוש, שרי לפתוח אותם   .ב

לא חשיב אלא כחותלות. ויש אוסרים  בכל אופן, גם בפתיחה המיוחדת להם בפתח יפה, ד

 לפתוח באופן יפה.

קופסאות וכדו' שהדרך לקיים אותם לאחר פתיחתם עד גמר התכולה שבהם, יש אוסרים   . ג

שחשיב כלי חשוב, ובפרט שיכול לקיימם. ויש מתירים באופן שלא יכוון לפתח לפותחם כיוון 

פן של קלקול, ומרוקן תוכן אך קופסאות שפותח לקיימם וודאי אסור. ואם פותח באו  יפה.

 השקית שרי )ויש אוסרים משום סותר כלי(.

יין יש לאסור . ד על אף שיש מתירים, מחמת שיש בזה חשש חטאת של תיקון   פתיחת פקק 

 הפקק שעושהו כלי. ובפלסטיק ניתן להקל.

 פניני הלכה:

מותר לפתוח קופסאות שימורים, כדין חותלות וכדין מוסתקי, שאף אם נשאר תכולה כמה  . א

והמחמירים ירוקנו מייד  ימים לא חשיב כלי חשוב שהרי זורקים אותה, וע"כ שרי לפותחה.

 הכל.

וכן מותר לפתוח אריזות קרטון וחלב וכדו', אף בפתח נאה, כיוון שאין להם חשיבות וזורקם  .ב

 לאחר שגומרם.

ויכול לפותחו ולזרוק הפקק ויקח פקק ישן. או לנקוב   קק יין לכתחילה יפתחהו לפני שבת.פ . ג

 את הפקק.

 הרב אליהו זצ"ל:  -שו"ת מאמר מרדכי  

מותר לפתוח קופסאות שימורים )שאין מיועדים לקיום(, והמחמיר ירוקן התכולה כשפותח. וכן מותר 

 לפתוח הפקקים, וטוב לפתוח לפני.
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 חביתמכותל והוצאת סכין   -סעיף א, יב  

 שבת דף נ עמוד ב

שריא, ואי לאו    -, דצה שלפה והדר דצה  )עשב שנותנים בכד עם עפר(  האי סליקוסתאאמר רב הונא:  

   אסיר.  -

,  ( שנועצין סכין בין שורות הלבנים שבבנין להשתמר   -רש"י  )  : האי סכינא דביני אורביאמר שמואל

 ..אסיר.  -י, ואי לאו  שר  -דצה שלפה והדר דצה  

  אינו חושש -תיובתא: הטומן לפת וצנונות תחת הגפן, אם היה מקצת עליו מגולים    מתיב רב קטינא

 תיובתא.  -לא משום כלאים, ולא משום שביעית, ולא משום מעשר, וניטלין בשבת!  

מחובר; אבל  סכין שהוא תחוב בכותל של עץ מבע"י, אסור להוציאו בשבת כיון שהוא דבר    -  תרומה"ד

אם דצה ושלפה מבעו"י   –  רמ"א. שו"ע  אם הוא תחוב בספסל, וכן בכל דבר תלוש, מותר להוציאו.

 שרי אף בכותל.

 :)הוצאת סכין מהחבית(  פסיק רישא במלתא דרבנן

  .אם היה סכין תקוע מערב שבת בחבית מותר להוציאו ולהכניסו שהרי אינו מתכוין להוסיף  -מרדכי  

 שו"ע.

 ומנםדחיישינן משום עשיית פתח לחבית, א  ,רק אם הוציאוה והכניסוהו קודם השבת שרי –תרמה"ד  

 .רמ"א  .בסתם דבר תלוש שרי

 :מ"ב

 פ"ר בדרבנן שרי. –  לשו"ע

 פ"ר בדרבנן אסור. –  אחרונים

גרע משאר איסור    למעשה בחבית יש להתיר בעת הצורך, דלמחבר שרי, ואף לאחרונים שרי דהכא

, אך  ואפילו בכותל התירו בכה"ג מעיקר הדין,  דרבנן משום שהוא מקלקל וכלאחר יד ונעשה ממילא

 .למעשה נהגו איסור שנראה כעושה נקב בכותל

 

 

 

 עלה של הדס בנקב החבית  – סעיף ה

 שבת קמו:

:  רב יימר מדפתי אמר   -אסור. מאי טעמא?  -  : האי טרפא דאסאאמר שמואלאמר טבות רישבא  

 איכא בינייהו: דקטים ומנחי.  -: גזירה שמא יקטום. מאי בינייהו? רב אשי אמרגזירה משום מרזב,  

 .שו"ע  הלכה כרב יימר )דבכ"ג אסור(. –  רמב"ם

 .רמ"אהלכה כרב אשי, שאם יש לו קטום שרי.   –  רא"ש

 מן ההדס והוי מתקן כלי. וע"כ אם קטם מע"ש שרי.'שמא יקטום' היינו שמא יקטום עלה   –  רש"י

, שאם אחד יתקלקל יהיה לו יש לו כמהאם קטם עלה אחד מע"ש לא שרי, אלא שרי רק אם    –טור  

 .רמ"א  מוכן.
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   שבחבית  נקבהסתימת    –  סעיף יא

 שבת דף קמו  

יתכוין לעשות כלי. ואין נוקבין מגופה של  . משנה גרוגרות, ובלבד שלא  שובר אדם את החבית לאכול הימנה 

לא יתן עליה שעוה, מפני  -ואם היתה נקובה דברי רבי יהודה, וחכמים מתירין. ולא יקבנה מצדה,    -חבית 

 י לו מחטאת.שהוא ממרח. אמר רבי יהודה: מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר: חוששנ

גזרינן משום  -שרי. מאן דאסר    שמואלאסר, ו רב )שמן עב(:  ואם היתה נקובה וכו'. מישחאגמרא.  

לא גזרינן. אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף: בפירוש אמרת לן משמיה   -שעוה, ומאן דשרי  

 דרב מישחא שרי.

 שבת דף קלט עמוד ב

אמרו ליה רבנן לרב אשי: חזי מר האי צורבא מרבנן, ורב הונא בן רבי חיון שמיה, ואמרי לה רב הונא 

ומנח בברזא דדנא, ואמר: לאצנועיה קמיכוינא.    )צלע של שום(  ברבי חלוון שמיה, דשקל ברא דתומא

הו: הערמה אמר ל  -ואזיל ונאים במברא, ועבר להך גיסא וסייר פירי, ואמר: אנא למינם קמיכוינא. 

 הערמה בדרבנן היא, וצורבא מרבנן לא אתי למיעבד לכתחילה.  -קאמרת?  

 הלכה כרב. –  ראשונים

, דלא אסרינן אלא  שרי –לסתום נקב בחבית ע"י דברים שאינם שעוה או שמן עב  – ב"י ע"פ רש"י

יוצא מהנקב, אסור בכל דבר,במשחא וכיוצא בזה ואם היין  כמתקן, .  מלבד לת"ח ע"י  כיוון דמחזי 

 .שו"ע  הערמה.

יוצא בונקב שבחבית אסור לסותמו בכל דבר  – רמב"ם , אך מותר )לכ"א( ע"י , אף נקב שאין היין 

 האחרונים כתבו לאסור לסתום כל נקב, אף שאין היין יוצא בו. –  מ"ב  הערמה.

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם יש בניין וסתירה בכלים? .1

 בכותל ובחבית, האם מותר להוציאו ולהכניסו?סכין התקוע   .2

 האם מותר לפתוח בקבוקים וקופסאות שימורים ופחיות וכיוצא בזה בשבת? .3

 האם מותר לתת עלה של הדס בנקב החבית? .4

 האם וכיצד מותר לסתום נקב שבחבית? .5
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 דיני אוהל  –  סימן שטו

 מראי מקומות:  

בר חנה  -סעיף א   צג  –  שבת דף קכה: אמר רבה בר  לומר ביו"ט.  עירובין דף  כותל   וא"צ  צד.   -: אתמר  דף 

 וקראו בו.   –סוכה דף טז: רב דימי אמר  דף קב: דלא מיהדק.  –דף קב. שלח ליה רמי כשמואל ס"ל. 

 דף מט: ושפיר דמי. ור"ן שם.    –רי"ף שבת דף מט. אמר רבה בב"ח  

 טור ובית יוסף )שם לב להמשך הסעיף בסוף הסימן(, שו"ע, מג"א ומ"ב.

 

 המשך הסימן: 

 דף לג. וכן חביתא.   –דף קלח. לנטותן לכתחילה.  ביצה דף לב: אמר רב יהודה   –שבת דף קלז: רבי אליעזר 

 תוס' בשבת דף קלח. ד"ה כסא גלין וד"ה כסא טרסקל. 

 מתחא פורתא. מי  –שבת שף קלח. תני רמי בר יחזקאל 

 טור ובית יוסף, שו"ע, מג"א ומ"ב.

 

 עשיית מחיצה  –  סעיף א

 שבת דף קכה עמוד ב

וחכמים  אין פוקקין בו.   -פוקקין בו, ואם לאו    -: בזמן שהוא קשור ותלוי  רבי אליעזר אומרפקק החלון,  

 : בין כך ובין כך פוקקין בו.אומרים

מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה ביום טוב, ואין צריך    : הכלאמר רבי יוחנןאמר רבה בר בר חנה 

טוב, ואין צריך לומר  אלא להוסיף, שרבי אליעזר אומר: אין מוסיפין ביום  לומר בשבת. לא נחלקו 

 בשבת. וחכמים אומרים: מוסיפין בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב.

 עירובין דף מג עמוד ב

: נחמיה אמר ליה רב חסדא לרב נחמןמשכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום.    נחמיה בריה דרב חנילאי

   תלמידך שרוי בצער. אמר לו: עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס.

את    -: נפל דופנה  איתיביה רב נחמן בר יצחק לרבא וכלים, ולא יזקוף  לא יעמיד בה אדם בהמה 

 -לפי שאין עושין אהל עראי בתחילה ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת.  -המטה לפרוס עליה סדין 

אמר ליה: את אמרת לי מהא, ואנא אמינא לך מהא: עושה אדם את חבירו דופן כדי שיאכל וישתה 

 יה סדין כדי שלא תפול חמה על המת ועל האוכלין. קשיין אהדדי!וישן, ויזקוף את המטה, ויפרוס על

בדופן רביעית. דיקא נמי,  -בדופן שלישית, הא   -אלא: הא והא רבנן, וכלים אכלים לא קשיא; הא ...

 דקתני נפל דופנה, שמע מינה.

 עירובין דף צג עמוד ב

 : שקולו גלימא נגידו בהשמואל  אמר להורב ושמואל הוו יתבי בההוא חצר, נפל גודא דביני ביני.  ..

 שמואל עביד לצניעותא בעלמא.  ..  .(קחו טלית ופרסו אותה שם להיות מחיצה  -רש"י  )

 עירובין דף קב עמוד א

 -, בזמן שיש בהן טפח, אי נמי אין בהן טפח ואין בין זה לזה שלשה  : הני כיפי דארבאאמר רב אסי

 מוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר דמי.    -למחר מביא מחצלת ופורס עליהן. מאי טעמא  

. אמר ליה: דרב, דביממא בעו טולא ובליליא בעו אוירא. אתא לקמיה לרב הונאהנהו דכרי דהוו ליה  

 למחר פשטה, ומוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר דמי.  זיל כרוך בודייא, ושייר בה טפח. 

 : וילון מותר לנטותו ומותר לפורקו בשבת.אמר רב משום רבי חייא
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 האם יש איסור אוהל במחיצה:

 אין איסור אוהל אלא בגג, אך במחיצות שרי. –  רש"י

 .שו"ע  יש איסור אוהל במחיצה המתרת, אך העשויה לצניעות בלבד שרי. –  והראשונים  ר"ת

 – מ"ב   מחיצה העשויה לשם כיסוי מותרת. ואין אסור אלא אם יש בה צורך של דין מחיצה. –  מג"א

   בשעת הדחק.

 כיוון שלמעשה המחיצה מתירה, אף שעשאה בגדר כיסוי אסור. –  י"א

 תליית וילון לקבע:

 לפרקים, אך תלייה לקבע אסור.  וילון שרי לתלותו דווקא אם תולהו ומסירהו –  "דהתרמ

 .רמ"אוילון בכ"ג שרי, כיוון שנע ונד ואינו מעכב לעוברים ושבים.   –)דרכ"מ בשם או"ז(    ב"י

 

 

 

   אופני עשיית אוהל המותרים והאסורים  –  ז  –סעיף ג 

 שבת דף קלח עמוד א

פטור אבל    -לא יעשה, ואם עשה    -גלין    : הגוד והמשמרת כילה וכסאתנימנקיט אביי חומרי מתניתא, ו

מותר לנטותן   -חייב חטאת. אבל מטה וכסא טרסקל ואסלא    -לא יעשה, ואם עשה    -אסור. אהלי קבע 

 לכתחילה.

  רש"י

יין או חלב במקום   -הגוד  ועוברי דרכים ממלאין אותו  הוא עור של בהמה תפור, ופיו רחב מאד ויש לו שנצים, 

ן, ושוטחין אותו ופיו מתוח על גבי יתידות, והרוח עוברת מתחתיו ומצטנן שלא יתקלקל שתוקעין שם אהליהם ללו

 שיש בגגה טפח. -כילה    היין, והוי דומה לאהל לאחר שנמתח.

ומפרקין מטותיהן וכסאותן וטוענין אותן   -וכסא גלין   מקום,  ב( והוא שם  מז,  דכירה )שבת  כמו מטה גללניתא 

    ומחזירין אותן.עמהן, וחוזרין  

 דאהל עראי נינהו, וכסא גלין נמי, גזרה שמא יתקע בחוזק. -לא יעשה 

מותר לנטותה לישבה על רגליה ואף  -שלנו, המחוברת ועומדת, אם היתה זקופה או מוטה על צדיה    -אבל מטה  

 שרי, דלא מידי עביד אלא ליתובא בעלמא. -על גב דהשתא עביד אהל  

כסא מתקפל, ועליונו של עור, ומקפלין אותו, וכשמסלקין אותו סומכין אותו לכותל, וכשרוצה כך שמו,   -כסא טרסקל  

 לישב עליו נוטהו ויושב על ארבע רגלים.

מותר לנטותו לכתחילה, דהא עביד   -עשוי כעין כסא טרסקל, אבל עור הפרוש עליו נקוב לבית הכסא    -ואסלא  

 וקאי.

 

 ביצה דף לב עמוד ב

   אסור.  -שרי, מלמטה למעלה   -אמר רב יהודה: האי מדורתא, מלמעלה למטה  

 וכן ביעתא, וכן קדרה, וכן פוריא, וכן חביתא.

 :רש"י

היסק גדול שעושין לפני שרים כדרך בנין, עושין לו כתלים מארבעה רוחות, וסודרין עצים למעלה,  -האי מדורתא  

 ודומה לאהל.

 אסורין, שדרך בנין הוא.  -לסדר העצים של כתלים תחלה לעשות עליהם הגג  -מלמטה למעלה 

 שרי. -להתחיל תחלה מן הגג, ואחר כך יסדרו תחתיו עצי הכתלים  -מלמעלה למטה 
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ביצים גסות הנתונות על פי כלי חלול, כעין חצובה או על האסכלא, אין מושיבין את הכלי תחלה ואחר  -וכן ביעתא 

 יסדר עליו, אלא יאחזנו בידו ויושיב הביצה עליו, ואחר כך יושיב הכלי על הגחלים, שלא יעשנו כסדר בנין. כך

שמושיבין על שתי חביות, לא יקיפנה תחלה ואחר כך יושיב הקדרה עליהם, אלא העליונה יתלה באויר   -וכן קדרה  

 ויאחזנה בידו, ויסדרו החביות תחתיה סביב.

לא יזקוף הכרעים תחלה לתת הארוכות בכרעים, ואחר כך   -רים שפורקין אותן ומחזירין  מטות הש  -וכן פוריא  

פורס העור תחלה, ויאחזוהו בני אדם בידיהם, ואחר כך יביאו הארוכות   יפרוס העור למצע ששוכבין עליו, אלא 

 ויקשרו הרצועות של עור בהן, ואחר כך יזקפו הכרעים ויתנו הארוכות לתוכן.
 ביות שמסדרים באוצר, ומושיבין אחת על גבי שתים.ח -וכן חביתא  

 :תוספות

משום דהוי דרך בנין וכן הוי טעמא דכולן וא"ת היכי מסדרין שלחן שאין לו רגלים על גבי  -מלמטה למעלה אסור 

שרי   דהואיל ואין להם מחיצותי"ל   ?ספסלים שלו דמתחלה משימין הספסלים ואח"כ משימין עליהם את השלחן

  .יירי דאית להו מחיצות לצדדים המגיעות לארץוכל הני מ

לח:( קאמר מאן דאית ליה מחזירין    ותימה דאמר בשבת )דף לו: ושם( מחזירין קדרה על גבי כירה והתם )דף 

עשה האהל בלא דכל הנך אינן אסורין אלא היכא שמתקן האהל והמחיצות אבל אם  וי"לדאפילו בשבת מחזירין  

 ...המחיצות היו עשויות מתחלהוהתם גבי כירה  מחיצות שרי

 עשיית אוהל כשאין מתכוון לשם אוהל:

רק לר' יהודה בעינן מלמעלה למטה, אך לדידן דקייל"ן כר"ש דדבר שא"מ מותר    –  רש"י, ריב"א, או"ז

 הכא שרי בכ"ג. –

שמעון דבר    דאפילו ר"ש מודה דהויא הכא אסור דהא דא"ר'  גם לדידן אסור, –  תוס', רמב"ם, רי"ף

שאין מתכוין מותר היינו כגון שעושה דבר שאין מתכוין לעשותו אבל הכא מתכוין לעשות מה שהוא  

 .שו"ע  .'עושה

 

 

 

 עשיית כילה –  יב  –סעיף ח, י  

 שבת דף קלח עמוד א

פטור אבל אסור. היה כרוך עליה חוט או   -לא יעשה, ואם עשה    -: טלית כפולה תני רמי בר יחזקאל

 מותר לנטותה לכתחילה.    -משיחה  

אמר ליה: אף כילה   -: כילה מהו? אמר ליה: אף מטה אסורה. מטה מהו? בעא מיניה רב כהנא מרב

אמר אף מטה דק  -מותרת. כילה ומטה מהו? אמר ליה: כילה אסורה, ומטה מותרת. ולא קשיא; הא 

כדרמי בר יחזקאל. כילה אסורה ומטה מותרת    -כדקרמנאי, הא דקאמר ליה אף כילה מותרת    -אסורה  

 כדדידן. אמר רב יוסף: חזינא להו לכילי דבי רב הונא דמאורתא נגידו, ומצפרא חביטא רמיא.    -

 :רש"י

שיו מתכפלין לכאן ולכאן לצד הארץ לשטוח טליתו על גבי ארבע יתידות לישן תחתיה, ורא  -טלית כפולה לא יעשה 

 מבעוד יום. -כרך עליה     והויא ליה לכתלים להגן מן החמה, דהוי אהלא.

 -ונתנה על הנס שעל הקנוף כשהיא מכופלת, וכרך עליה חוט למשכה בו לפורסה לכאן ולכאן   -חוט או משיחה  

 ה.מותר למושכה בו בשבת, דמוסיף על אהל עראי הוא, ואינו כעושה לכתחיל

מוכרי בגדי פשתן מוכרין    -היינו גללניתא, שפורקה ומחזירה, והוא שם מקום, לשון אחר: קרמנאי    -כדקרמנאי  

 מטה שהיתה זקופה, והוא מושיבה על רגליה. -כדדידן     כרך עליה חוט. -כדרמי     עליהן.

חביטא   ראיתים מושלכים  -דמאורתא נגידו ומצפרא  ראיתים פרוסות, ולבקר  מותר    בלילי שבת  לארץ, אלמא: 

 לפורקה, והכי נמי מותר לנטותה.
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אמר רב ששת בריה דרב כילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפורקה.    .ואמר שמואל משום רבי חייא

אסורה. וכי אין בגגה טפח נמי לא אמרן   -: לא אמרן אלא שאין בגגה טפח, אבל יש בגגה טפח אידי

אסור. ולא    -אלא שאין בפחות משלשה סמוך לגגה טפח, אבל יש בפחות משלשה סמוך לגגה טפח 

שפועי אהלים כאהלים דמו. ולא אמרן אלא    -אמרן אלא שאין בשיפועה טפח, אבל יש בשיפועה טפח 

 אסור.  -ת מפוריא טפח, אבל נחית מפוריא טפח דלא נחי

 עשיית כילה בשבת:

ג"ט סמוך לגג טפח, חשיב אוהל עראי  -ח ולא בפחות משאין לה גג טפאע"פ כילה    –  ף, רמב"ם"רי

 .שו"עואסור לעשותו בשבת.  

 כילה שאין בה טפח אין איסור דלא חשיב אוהל כלל. –  רש"י, רא"ש

 

 

 

 כיסוי כלים  –  סעיף יג

 :שבת דף קלט

 -שרי, אכוליה כובא   -, אפלגיה דכובא  בגד ששוטחין על גיגית יין(  –)רש"י    : האי פרונקאאמר רב

 אסור.

 כיסוי כלים:

 .שו"עאסור לכסות את כל פתח החבית בבגד דחשיב אוהל.   –  רש"י, רמב"ם

כאשר המחיצות כבר עשויות אין איסור אוהל, אלא שכאן ה'כובא' רחב הרבה ודמי לאוהל וע"כ   –תוס'  

 .מג"א  אסור.

למקילים    –  מ"ב  אין בכיסוי כלים משום אוהל, והכא אסרינן משום דמחזי כמשמרת.  –  רשב"א, ראב"ד

 יש על מי לסמוך.

 חכמים לא אסרו אלא בכסוי שאין מיוחד לכך. –  ט"ז

 

 

 יםדינים נוספ

 יד -פסקי תשובות אורח חיים סימן שטו אות יג 

 יג. לפרוס חופה לכבוד חתן וכלה, ספר תורה, אדם חשוב, ובשמחת תורה

כסא העשוי פרקים וכשרוצים לישב עליו פותחין אותו והעור נפתח וכו' מותר לפתחו לכתחילה.  סעי' ה', שו"ע: 

מבעוד יום אלא שפשטו ומיישבו כדי ליישב עליו, ומהאי טעמא שרי להעמיד החופה ולסלקה )מ"ב    דהא עביד וקאי

סקכ"ז(. והוא העתקה מהמג"א )סק"ח(. ורבים הפליאו להתחבט בהבנת דברי מג"א אלו, שהרי לפי פשטות דברי  

למד להתיר להעמיד  השו"ע נראה שלא התיר אלא בכעין כסא טרסקל שעיקר מטרתו לישיבה ולא לאוהל, ואיך נ

 חופה שמטרתו לשם 'אוהל', הגם שקשורה לכלונסאות מערב שבת ואין בה אלא מעשה פשיטה ומיתוח וקיפול.

ומצינו שני דרכים להבנת דבריו. הדרךהראשונה: כוונת המג"א אכן להתיר גם כשעושה אוהל לשם צל והגנה, 

ו פושט  מחוברים ומוכנים, ואינו אלא  חלקי האוהל  כעין דברי  כיון שכל  ואין זה בגדר עשיית אוהל, אלא  מקפל, 

הרמ"א בהלכות סוכה )סימן תרכ"ו סעיף ג'( שהתיר לפתוח ולסגור הגג שמעל הסוכה המחובר בצירים, שהרי 

 היא כעין דלת הנפתחת ונסגרת.
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ולעולים  הדרך השניה: אין כוונת המג"א להתיר אלא בכעין חופה שפורסים לכבוד חתן וכלה או לכבוד ספר תורה  

כבוד ונוי גרידא )ואז מותר גם כשאינו   לתורה בשמחת תורה וכדומה, שאין מטרתו לשם צל והגנה כלל, אלא לשם

אלא חופה גרידא המוחזקת בידי אנשים(, אבל אם כוונתו לאוהל לשם צל או הגנה מגשמים ורוחות וכדומה, ודאי  

 סקל ואינו צריך אלא מיתוח וקיפול.אסור הדבר אפילו כל חלקי האוהל מחוברים זה לזה ככסא טר

וזה שהתיר הרמ"א )בסימן תרכ"ו סעי' ג'( לסגור ולפתוח הגג שעל הסוכה, הגם שכוונתו להגנה מגשמים וכו', 

ולכותל, ומקומו קבוע שם, ואינו מיטלטל ממקום למקום, ובטל לבנין כעין דלת,   היינו משום שמחובר בצירים לבנין

 ואינו בכלל עשיית אוהל שמשמעותו הפשוטה שניתן להעתיק הסוכך ממקום למקום.

 יד. השימוש במטריה, אוהל נייד המתקפל, שמשיית גינה, גגונים וסככות למיניהן

לקה. ועיין באות הקודם שני דרכים בהבנת דברים אלו. והנה, מ"ב סקכ"ז: ומהאי טעמא שרי להעמיד החופה ולס

הרבה חילוקי דינים למעשה נגזרים לפי שני שיטות הנ"ל, ובראשם לענין השימוש במטריה )פארסאל, שירעם(, 

להגנה מגשם או שמש הקופחת )ובכלל זה מה שמצוי מאד 'אוהל נייד מתקפל' אשר כל חלקיו ויריעותיו מחוברים  

ובלא תקיעהבצירים וב היה לנו   142מוטות ועשוי לפשיטה וקיפול בקל  הדרך הראשונה  בחוזק וגבורה(, שלפי 

 להתיר, וככסא טרסקל, ולדרך השניה אסור הדבר, כיון שהמטרה לשם הגנה משמש או גשמים.

השימוש במטריה  לאסור בהחלט  בדרך הראשונה,  הדוגלים  גם אותם  הפוסקים,  הסכימו כל  למעשה  אמנם 

ל המתקפל הנ"ל(, וכבר פשט איסורו בכל ישראל וכל המשתמש בו בשבת נחשב לפורץ גדר ופושע גדול, )ובאוה

וכמה טעמים נאמרו  מעל ראשו,  ואפילו יפרוס ויפתח המטריה עוד מערב שבת, אסור להרימו ולהניחו בשבת 

המתירים ע"י נכרי שיפתחנו לאיסור זה )ולכן מטריה מוקצה היא ואסורה בטלטול כדין כלי שמלאכתו לאיסור(, ויש  

 ויחזיקנו פרוס על ראש היהודי.

למחלוקת הפוסקים הנ"ל   כשהיא קבועה ועומדת במקום אחד, באנו  ורק לענין שמשיית גינה, שדרך שימושה 

 )באות הקודם(.

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם יש איסור עשיית אוהל בעשיית מחיצה?  .1

 תר לתלות תמונה )שאינה מוקצה( בשבת?מה הדין בתליית וילון? והאם מו .2

 האם מותר לעשות אוהל עראי כאשר אין כוונתו לשם אוהל? .3

האם מותר לפתוח מטריה בשבת? ומה הדין בגגון של עגלת תינוק או גגון שבחצר? ומה  .4

 דין פריסת טלית ע"ג חתן תורה וכדו'?

פרוס טלית ופרוכת על גבי האם מותר לעשות כילה וכילת חתנים? והאם מותר לתלות ול .5

 המוט?

 האם מותר לכסות את סל הכביסה בבגד? ומה הדין בלכסות סיר בנייר כסף? .6
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 דיני צידה  –  סימן שטז

 מראי מקומות:  

 וב"ה מתירין. –לא יפלה  דף יב.    : לגופה פטור עליה.דף קז  –שבת דף קו. מתנ' ר"י אומר  ט:  -סעי' א

דף לו: ואיכא דבש. תוס' ד"ה  –דף לו. ומכסין את הפירות  דף כד. מתנ'.     –אין צדין  ג:ביצה דף כ

 אלא אימא.

 מרבנן הוא שבקוהו. –יב: שבת דף קכא: ועל עקרב    -סעי' י 

 

 צידת זבובים  –  ד  –סעיף ג 

 ביצה דף לו עמוד א

מפני הגשמים, ובלבד  -מפני החמה, ובגשמים    -מחצלת על גבי כורת דבורים בשבת, בחמה   פורסין

כרבי יהודה דאית ליה מוקצה, אימא סיפא: ובלבד שלא יתכוין  -במאי אוקימתא  ...  שלא יתכוין לצוד

ותסברא דרבי שמעון? והא אביי ורבא    -לצוד, אתאן לרבי שמעון, דאמר: דבר שאין מתכוין מותר! 

לעולם כולה רבי יהודה היא, והכא במאי  -מרי תרוייהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות!  דא

אלא אימא: ובלבד    . ולא תימא לרבי יהודה ובלבד שלא יתכוין לצוד)חלונות( דאית ביה כוי -עסקינן 

ר, קא משמע מות  -אסור, שלא במינו נצוד    -מהו דתימא: במינו נצוד    -פשיטא!    -שלא יעשנה מצודה.  

 לן.

 :ד"ה אלא אימא  תוספות

 ר"ש מתיר אף כאשר סותם את הכוורת לגמרי )וצ"ע דהוי פס"ק(. –  לרש"י

 ר"ש שרי באופן שיש חור קטן ואין צידה גמורה.  - לתוס'

 סגירת תיבה שיש בה זבובים:

 .מג"א.  ב"ח סתם.    -  רמ"א אסור לסגור תיבה שיש בתוכה זבובים.  –  בעל התרומה

 י"א.  –  רמ"א  מותר לסגור התיבה כיוון שהזבובים אינן ניצודים בה, שכשפותח הם בורחים.  –  הטור

צידתם וע"כ אסור, משא"כ  הוא להתיר    הטעם  – בית יוסף דלא דמי לדבורים בכוורת שהוי מקום 

)אך למעשה יש וע"כ אפילו בפס"ר שרי  זבובים שלא הוו מקום צידתם. וכן זבובים לא הוי במינן ניצוד  

 .ילקוט יוסףלחוש לתרומה(.  

 .מ"ביפריח הזבובים שרואה ואין צריך לדקדק, דהוי ספק פסיק רישא בדרבנן ושרי.   –  ט"ז

וא"כ. ב"ח ונראה. –עור ]שי      מ"ב טז. ט.-ד. מג"א ח-שו"ע ג ביצה דף לו. תוס' אלא. טור. בית יוסף 

סכינא. מרדכי     כשמואל. שו"ע שיד, א. ומ"ב יא. ילקוט יוסף[ – כרב קטינא. תרמה"ד –דף נ: אמר שמואל האי 

 

 

 לסגור דלת הבית כשצבי בתוכו  –  סעיף ו

 (:מובא בב"י בסעיף יא,  שמור בתוכו" )ר"ן דף לח. ד"ה מתנ'"נועל בית לשומרו ונמצא צבי 

 מותר לנעול ביתו אע"פ שבכוונתו לצוד הצבי שבביתו, אם כוונתו גם על מנת לשמור ביתו. –  רשב"א

 .אחרוניםאסור.   -כל שיודע שצבי ניצוד בבית, אע"פ שאין כלל כוונתו לצוד   –  ר"ן

 

 ר"ן לח. מתנ'. שו"ע. מ"ב כה[ –]שיעור 
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 צידת והריגת פרעוש  –  סעיף ט

 .מסכת שבת דף קז

חייב. ושאר שקצים ורמשים, החובל בהן   -והחובל בהן   שמנה שרצים האמורים בתורה, הצדןמשנה.  

 פטור.  -חייב, שלא לצורך    -פטור, הצדן לצורך    -

 :דף קז

רבי אליעזר  ,  דתניאחייב, מאן תנא? אמר רבי ירמיה: רבי אליעזר היא,    -ושאר שקצים כו'. הא הורגן  

לא פליגי רבנן עליה  : עד כאןמתקיף לה רב יוסףכהורג גמל בשבת.  -: ההורג כינה בשבת אומר

והרי ..  לא פליגי.  -דרבי אליעזר אלא בכינה, דאינה פרה ורבה. אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  

אמר רב אשי:    -: הצד פרעוש בשבת, רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר!  תניאפרעוש דפרה ורבה. ו

אלא דמר סבר: דבר שאין במינו  צידה אהריגה קרמית? עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע,

 אפילו רבי יהושע מודה.  -חייב, ומר סבר: פטור. אבל לענין הריגה    -ניצוד  

 צידת פרעוש המצערו:

 .שו"ע  מותר לצודו כאשר הוא עוקצו. –  , טורסמ"ג, סמ"ק, הגה"מ, מרדכי

כשחושש שינשכנו, כגון שהוא על בגדיו   מותר לצודו  –א  הרשב"מ"מ בשם  התוס',    בשםהר"ן  

יש מקילין כשהוא על חלוקו מבפנים, ואם אפשר להפילו לארץ בל ליטלו בידו נכון   – מ"במבפנים. 

 להחמיר.

 רבנן קשישי נמנעים מלצוד בכ"ג. –  מרדכי בשם רב יהודאי גאון

 הריגת פרעוש המצערו:

גזרו במקום צער, כדין מפיס מורסא וכיבוי   מותר להורגו דהוי איסור דרבנן ולא –  מרדכי בשם ר"ת

 גחלת.

 .שו"ע  ולא שרי בהכי.כנחש ועקרב  אסור להורגו, דעקיצה של פרעוש אינה עוקצת    –  טור, ב"י

 .רמ"א  אפילו למלול אסור שמא יהרגנו. –  א"ותולדרכ"מ בשם  

 : ושאר שקצים. ב"י ומה שכתב ואסור. ודרכ"מ. שו"ע.[  שבת קז -]שיעור 

 בגדיו: ההמפל

 שבת דף יב עמוד א

: נוטל וזורק, ובלבד שלא  אבא שאול אומרהמפלה את כליו מולל וזורק, ובלבד שלא יהרוג.    תנו רבנן:

מולל וזורק וזהו כבודו, ואפילו בחול. רבה מקטע להו, ורב ששת מקטע   -הלכה    אמר רב הונא:ימלול.  

 להו, רבא שדי להו לקנא דמיא. אמר להו רב נחמן לבנתיה: קטולין, ואשמעינן לי קלא דסנוותי.  

 ובית הלל,  בית שמאי: אין הורגין את המאכולת בשבת, דברי תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר

 מתירין.  

, אלא  )כגון כאשר מפלה ראשו שלא מצוי שם פרעוש(  לכו"ע מותר להרוג כינים בשבת –  וררא"ש, ט

שנחלקו ת"ק ואבא שאול האם גזרינן במפלה כליו שמא יהרוג פרעוש, דלת"ק שרי למלול רק יזהר 

הרוג פרעוש. ולאבא שאול גזרינן אף למלול שמא יהרוג פרעוש, דכולא חדא גזירה ישלא יהרוג, שמא  

 .שו"עהלכה כת"ק.  ו  היא.

ת"ק ואבא שאול פליגי אב"ה ואסרו הריגת כינה בשבת, ולא    –  ר"ן, מ"מ בשם הרמב"ן והרשב"א

קייל"ן כוותיהו. ורב הונא שפסק כת"ק דשרי למלול אך לא להרוג, היינו משום כבודו, ואף בחול. אך  

 אין כל איסור להרוג הכינה בשבת אף במפלה כליו, וכפי שעשו האמוראים שם.    מדינא

 והרא"ש. אבל. שו"ע.[ -ב"י ת"ר המפלה.  -שבת יב.  –]שיעור 
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 מהו פרעוש ומהו כינה:

 .שו"ע  פרעוש הוא שחור וכינה הוא לבן. –  ר"ת, רא"ש, רמב"ם ודעימיה

 כינה הוא שחור ומותר להורגו, ופרעוש הוא מין רחש )לבן(. –  ה"ר יוסף, רמב"ן, רשב"א

 

 

 אילו מזיקים מותר להרוג –  סעיף י

 שבת דף קכא עמוד ב

: חמשה נהרגין בשבת, ואלו הן: מתיב רב יוסף: כל המזיקין נהרגין בשבת. אמר רבי יהושע בן לוי

 , ונחש שבארץ ישראל, וכלב שוטה בכל מקום.  זבוב שבארץ מצרים, וצירעה שבנינוה, ועקרב שבחדייב

רבי שמעון,   -הא אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה! אלא לאו  -מני? אילימא רבי יהודה 

 ברצו אחריו ודברי הכל.  -  ...אמר רב יוסף  ...לא!   -והני הוא דשרי, אחריני  

ו: צירעה אני הורג, נחש ועקרב : מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת? אמר להמרבי ינאיבעו מיניה  

: נחש דורסו  ואמר רב ששתדורסו לפי תומו.   -דילמא לפי תומו. דאמר רב יהודה: רוק    -לא כל שכן?  

 דורסו לפי תומו.  -: עקרב  ואמר רב קטינאלפי תומו.  

 :מתי ואלו חיות מותר להורגם בשבת

 ע וברצין אחריו."לכו –חמישה נהרגין אף שלא רצים אחריו לר"ש, וריב"ל   –  רש"י

אף שרצין אחריו לר"י אסור. וריב"ל   –תוס'   רק חמשה נהרגין ברצין אחריו לד"ה, אך שאר מזיקין 

 )אך אין להקל כריב"ל, דלא שרי אלא בדריסה(.    כל המזיקין נהרגין אף שאין רצין אחריודכר"ש  

   .שו"ע"ה.  חמשה נהרגין בכ"ג וכר"ש, וכולן נהרגין אם רצין אחריו לד –  ראשונים

אף שאין בהם סכנה, אם רצין אחריו. כדשרינן    –  מרדכי כיוון דקיל"ן כר"ש, מותר להרוג כל המזיקין 

היינו מי שנשיכתן עוקצת, אך פרעושים וכדו' אסור דליכא צער כולי   –  מ"ב  .שו"ע  מורסא וכיבוי גחלת.

 האי.

 רק אם יש חשש שממיתים. לרמב"ם מותר להרוג מזיקין –  מג"א

ד. –לפי תומו. תוס' ברצין. רא"ש   –קכא: ריב"ל   –]שיעור   ונראה. שו"ע. מ"ב מו, מח.[ –טור. ב"י   יא. רמב"ם יא, 

 .פסקי תשובותלהלכה ולמעשה ראה ב  הרחבות לדיני צידה

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

בסגירת מגירה שיש בה האם מותר לפרוס מחצלת על גבי כוורת דבורים? ומה הדין   .1

 זבובים?

 אדם שנכנס צבי לביתו, האם כאשר יוצא לבית הכנסת מותר לו לסגור הדלת אחריו? .2

 האם מותר להרוג או למלול פרעוש המצערו? .3

 האם מותר להרוג כינה, והאם מותר לפלה את הבגדים? .4

 מתי, באיזה אופן ואלו חיות מותר להורגם בשבת? .5
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 דיני קושר-  סימן שיז

 קשירה האסורה והמותרת – סעיף א

 שבת דף קיא עמוד ב

כך    -ואלו קשרים שחייבין עליהן: קשר הגמלין, וקשר הספנין. וכשם שהוא חייב על קישורן  משנה.

 הוא חייב על היתרן. רבי מאיר אומר: כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו אין חייבין עליו.

חייבין עליהן כקשר הגמלין וכקשר הספנין. קושרת אשה מפתח חלוקה,  . יש לך קשרין שאיןמשנה

וחוטי סבכה, ושל פסקיא, ורצועות מנעל וסנדל, ונודות יין ושמן, וקדירה של בשר. רבי אליעזר בן יעקב 

 אומר: קושרין לפני הבהמה בשביל שלא תצא.

ין וכקשר הספנין חיובא הוא גמרא. הא גופא קשיא; אמרת יש קשרין שאין חייבין עליהן כקשר הגמל

הכי קאמר: יש   -אפילו לכתחילה.    -איכא. והדר תני: קושרת אשה מפתח חלוקה    -דליכא, הא איסורא  

)קושרים    קיטרא דקטרי בזממא -קשרין שאין חייבין עליהן כקשר הגמלין וכקשר הספנין, ומאי ניהו  

, חיובא הוא ם שבוע או שבועיים(מניח ש)קושרים הספינה, ו  , וקיטרא דקטרי באיסטרידאהבהמה(

 קושרת מפתחי חלוקה.  -איכא. ויש שמותרין לכתחילה, ומאי ניהו   -דליכא, הא איסורא  

 מהו קשר שחייבים עליו, שפטור ומותר:

 העשוי ליומו.  –העשוי לשבוע. מותר    –העשוי לעולם. פטור   –קשר שחייבין עליו    –  רש"י, רא"ש, טור

 י"א. –  רמ"א

אינו אומן  –דחסר חד מינייהו. מותר   –העשוי לעולם ומעשה אומן. פטור   –חייבין    –  רמב"םרי"ף,  

 .שו"ע  ואינו לקיימא.

 מותר לכתחילה:  ימים  עד כמה

)וכעין זה בבאוה"ל בסעיף ד בשם תוס', רשב"א, ר"ן, ריטב"א ומ"מ   מרדכי, רש"י והטור ע"פ הב"י

 ויש מקילין.  –  רמ"א  כל פחות משבוע שרי. –  וכ"כ מג"א(

 פחות משלושה ימים. –  רי"ו

 י"א. –  רמ"א  יום אחד. –  אור"ח בשם הר"פ, כל בו בשם מהר"ם

 

 

 ז  - סעיף ד

 שבת דף קיג עמוד א

 מתיר.    רבי יהודה, אבל לא בחבל,  )חגורה(  . קושרין דלי בפסקיאמשנה

  אלא חבל דגרדי  -רבי יהודה מתיר? קשר של קיימא הוא!    -  . חבל דמאי? אי לימא חבל דעלמאגמרא

. למימרא, דרבנן סברי: גזרינן חבל דגרדי אטו חבל דעלמא, ורבי יהודה סבר: לא גזרינן? )אורגים(

: כורך עליו פונדא או פסקיא,  ורבי יהודה אומרלא יהא קושרו אלא עונבו,    -: חבל דלי שנפסק  רמינהוו

דרבנן אדרבנן לא קשיא:    -דרבי יהודה אדרבי יהודה, קשיא דרבנן אדרבנן!    ובלבד שלא יענבנו. קשיא

לא   -לא מיחלפא. דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא; התם  -מיחלף, עניבה בקשירה   -חבל בחבל  

 משום דמיחלפא עניבה בקשירה, אלא: עניבה גופה קשירה היא.  
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: מביא אדם חבל מתוך ביתו, וקושרו בפרה ובאיבוס.  אמר רבאמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי 

רבי אחא אריכא דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא: חבל שבאיבוס קושרו בפרה, ושבפרה   איתיביה

 -התם חבל דעלמא, הכא    -קושרו באיבוס, ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס!  

 חבל דגרדי.

 

 קשירה בחבל גרדי:

ישינן דלמא מחליף חבל גרדי בחבל רגיל, ומדברי רב משמע יח  ינחלקו חכמים ור"י א – תוס' בל"ק

 שהלכה כר"י דשרי לקשור בחבל גרדי.

הלכה כחכמים שאף חבל גרדי אסור לקשור בדלי, ואעפ"כ שרי    –)וכביאור התוס' בל"ב(   רמב"ם

 .שו"ע  בפרה ובאבוס דלא חיישינן שישאירו שם.לקשור חבל גרדי  

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 מהו גדר קשר שחייבין עליו, שפטור, ושמותר לכתחילה? .1

 האם מותר לקשור חבל בדלי או בפרה? .2
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 דיני בישול  –  סימן שיח

דף טו:  –הי רבי יהודה. ודף טו. אלא אמר רב אשי   –חולין דף יד. מתנ' השוחט :  ב-סעי' א  מרא"מ

רי"ף ור"ן בחולין דף ד.   טור,       מעשיו קדש. –מ"ט דר' יוחנן    .בבא קמא דף עא     שמא ירבה בשבילו.

 ב"י, שו"ע, מג"א ומ"ב.

 הנאה ממלאכת שבת  –  סעיף א

 חולין דף יד עמוד א

 שחיטתו כשרה:    -. השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו מתני'

: אסורה באכילה ליומא, ונסבין חבריא למימר רבי דרבגמ'. אמר רב הונא, דרש חייא בר רב משמיה 

 ..יהודה היא. הי רבי יהודה?.

 דף טו עמוד א

לא יאכל,    -יאכל, במזיד    -וגג  , בשהמבשל בשבתאלא אמר רב אשי: רבי יהודה דמבשל היא, דתנן:  ...

רבי יוחנן  לא יאכל עולמית;   -יאכל במוצאי שבת, במזיד    -: בשוגג  רבי יהודה אומר;  דברי רבי מאיר

ולא    -יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו, במזיד    -: בשוגג הסנדלר אומר לא יאכל עולמית לא לו 

 ..לאחרים.

לא יאכל, ומשתיק ליה רב. מאי טעמא   -יאכל, במזיד    -: המבשל בשבת, בשוגג  תני תנא קמיה דרב

משתיק ליה? אילימא משום דסבירא ליה כרבי יהודה, ותנא תני כרבי מאיר, משום דסבירא ליה כרבי 

: כי רב חנן בר אמייהודה, מאן דתני כרבי מאיר משתיק ליה? ועוד, מי סבר לה כרבי יהודה? והאמר  

דריש כרבי יהודה משום עמי הארץ!    -מורי להו כר' מאיר, וכי דריש בפירקא    -לתלמידיה    רבמורי להו  

 וכי תימא: תנא בפירקיה תנא קמיה, אטו כולי עלמא לתנא צייתי? לאמורא צייתי!  

 בבא קמא דף עא עמוד א

דבי נשיאה: ושמרתם את השבת כי קדש היא   ? כדדריש רבי חייא אפיתחאמ"ט דר' יוחנן הסנדלר

מה קדש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה. אי מה קדש אסור בהנאה, אף מעשה    -לכם  

שבת אסור בהנאה! ת"ל: לכם, שלכם יהא. יכול אפילו בשוגג? ת"ל: מחלליה מות יומת, במזיד אמרתי  

: מעשה שבת וחד אמרעשה שבת דאורייתא,  : מחד אמרלך ולא בשוגג. פליגי בה רב אחא ורבינא,  

 דרבנן. מ"ד דאורייתא, כדאמרן; ומ"ד דרבנן, אמר קרא: קדש הוא, הוא קדש ואין מעשיו קדש.

 כמי הלכה:

  .יאכל במוצאי שבת לא יאכל בשבת אבל    בשוגגהלכה כר' יהודה ש – גאונים, רי"ף, רמב"ם, רא"ש

במלאכה   –  גר"אכל מקום שיש מחלוקת אין לאסור בדיעבד.   -  מ"ב.  שו"ע.  במזיד לא יאכל עולמיתו

 דרבנן בדיעבד לכו"ע שרי.

בשבת אבל נאכל   לא יאכל  -במזיד  ו, בשבת יאכל  –בשוגג הלכה כר"מ ש  – ר"י, תרומה )סמ"ג(

 בשעת הצורך יש להקל.  -  מ"ב.  גר"אבמוצ"ש.  

 באלו מלאכות שרי ר"מ בשוגג להנות בשבת:

 רק במבשל, דמעיקרא חזי לכוס, אבל להנות משאר מלאכות בכ"ג אסור. –  תרומה, סמ"ג ,סמ"ק

 .רמ"אאין חילוק, ובכל המלאכות שרי להנות.   –טור  
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 האם בעינן בכדי שיעשו:

 .שו"עלא צריך בכדי שיעשו אלא כשיש חשש שיעשה כן בשבת.   –  רמב"ם, רבנו יונה, רא"ש, ר"ן

 בכ"ג אסור בכדי שיעשו שלא יהנה ממלאכת שבת. –  רש"י, בה"ג, רמב"ן

 

 

 מלאכה שנעשתה לחולה  – סעיף ב

 חולין דף טו:

, המבשל )משום מוקצה( אסור לבריא  -: השוחט לחולה בשבת  אמר רבי יצחק בר אדא אמר רב

: פעמים אמר רב פפאמותר לבריא; מאי טעמא? האי ראוי לכוס, והאי אינו ראוי לכוס.    -לחולה בשבת  

אמר רב דימי  שהשוחט מותר, כגון שהיה לו חולה מבעוד יום, מבשל אסור, כגון שקצץ לו דלעת. 

זית בשר  מותר לבריא באומצא, מ"ט? כיון דאי אפשר לכ  -: השוחט לחולה בשבת  הלכתא,  מנהרדעא

אסור לבריא, גזירה   -בלא שחיטה, כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט; המבשל לחולה בשבת 

 שמא ירבה בשבילו:

 השוחט לחולה בשבת:

הלכה כרב דימי שמותר לבריא לאוכלו חי, גם אם לא היה לו חולה   –  רי"ף, רמב"ם רא"ש, מ"מ, טור

 .שו"עמבעו"י, דלר"ש שרי בכ"ג.  

רב דימי לא שרי אלא בהיה לו חולה מבעו"י, דגם לר"ש הוי מוקצה אם  – ראב"ד, ר"ן, רש"י, רז"ה

 לא היה לו חולה.

 קצץ פירות לחולה:

אסור לבריא, משום שמה שגדל    –קצץ פירות לחולה אף שהיה חולה מבעו"י   –  רמ"א בשם אור"ח 

 בשבת מוקצה.

 שרי שבטל ברוב. –  מג"א

 

 

 

 בישול אחר בישול  – סעיף ד

הפשרו זהו בשולו.    –דרבי אבא.  דף מ: ת"ר מביא אדם    –שבת דף קמה: מתנ' כל שבא    מרא"מ:

יא. רמב"ם -שמא ירתיח. ורש"י שם. רי"ף דף יט. ת"ר והר"ן שם. רא"ש פרק ג, י –דף לד. אמר רבא  

 ט, ג. כב, ח. טור, ב"י, שו"ע, מג"א ומ"ב.

 שבת דף קמה עמוד ב

 -שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מערב שבת  -. כל שבא בחמין מערב שבת משנה

גים מלוחין קטנים( וקולייס האיספנין, שהדחתן זו מדיחין אותו בחמין בשבת. חוץ מן המליח הישן )וד

 היא גמר מלאכתן.  

 אמר רב ספרא: כגון תרנגולתא דרבי אבא. -גמרא. כגון מאי?  
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 דף מ עמוד ב

, אלא בשביל שתפיג צינתן. : מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמותנו רבנן

רבי יהודה אומר: מביאה אשה פך של שמן ומניחתו כנגד המדורה, לא בשביל שיבשל אלא בשביל 

שיפשר. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אשה סכה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה, וסכה לבנה קטן, 

   ..ואינה חוששת.

מותר. והיכי   -אסור, אין יד סולדת בו    -דת בו  אמר רב יהודה אמר שמואל: אחד שמן ואחד מים, יד סול

 דמי יד סולדת בו? אמר רחבא: כל שכריסו של תינוק נכוית.  

 דף לד עמוד א

   גזרה שמא ירתיח.  -: מפני מה אמרו: אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה  אמר רבא

כשירצה להטמינה, וירתיחנה תחילה, ונמצא מבשל   גזירה שמא ימצא קדרתו שנצטננה  -  רש"יופירש  

 בשבת.

 האם יש בישול אחר בישול בלח:

ב"ח  .  שו"עתבשיל שיש בו רוטב יש בו משום בישול אחר בישול אם נצטנן.   –  רש"י, רא"ש, טור

 .  ומ"ב  ומג"א

 דבר לח וצלול יש בו בישול אם נצטנן. –  סמ"ק

, רק אם מצטמק ויפה לו ונצטנן יש בו משום בישול.  תבשיל לח המבושל כ"צ –  רי"ו בשם רבנו יונה

 .חבסעיף   –  שו"ע.  רמ"א

. ונהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי  י"א  –  רמ"אאין בישול אחר בישול גם בלח.    –  רמב"ם, רשב"א, ר"ן

 )סעי' טו(.

 האם יש בישול אחר שנתבשל כמאב"ד:

 אין בו משום בישול.  כל שנתבשל כמאב"ד  -  רא"ש, רבנו יונה, רשב"א

 .שו"עכל שלא נתבשל כל צורכו יש בו משום בישול.    -  תוס', רי"ו, טור, )רמב"ם(

 

 

 בישול אחר אפיה וקלי בישול  – סעיף ה

 רבי יוסי מודה.   –מכל מקום.  ברכות דף לח: דרש רב נחמן    –פסחים דף מא. ורבנן האי בשל  מרא"מ:  

 פסחים דף מא עמוד א

מבעי ליה לכדתניא: בשלו ואחר כך צלאו, או שצלאו ואחר   -ורבנן האי בשל מבושל מאי עבדי להו?  

דהא בשליה, אלא צלאו ואחר כך בשלו הא צלי  -חייב. בשלמא בשלו ואחר כך צלאו חייב  -כך בשלו  

בושל שלא  רבי יוסי היא, דתניא: יוצאין ברקיק השרוי, ובמ  -אמר רב כהנא: הא מני    -אש הוא, אמאי?  

נימוח, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר: יוצאין ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על פי שלא נימוח. 

 מכל מקום.  -עולא אמר: אפילו תימא רבי מאיר, שאני הכא דאמר קרא ובשל מבושל  

 ברכות דף לח עמוד ב

י האדמה; וחברינו היורדים שמואל: שלקות מברכין עליהם בורא פר  -דרש רב נחמן משום רבינו, ומנו 

עולא, משמיה דרבי יוחנן אמר: שלקות מברכין עליהן שהכל נהיה בדברו; ואני  -מארץ ישראל, ומנו 
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אומר: במחלוקת שנויה. דתניא: יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נמוח, דברי רבי מאיר, ורבי יוסי 

שלקות   -נמוח. ולא היא, דכולי עלמא    אומר: יוצאים ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על פי שלא

אלא משום דבעינן טעם מצה  -מברכין עליהן בורא פרי האדמה, ועד כאן לא קאמר רבי יוסי התם  

 אפילו רבי יוסי מודה.  -וליכא, אבל הכא  

 ומה מותר לתת בכלי שני:  וכדו'  האם יש בישול אחר אפייה

 יש בישול אחר אפיה ואחר צליה ולהפך. –  יראים

 נוהגין ליזהר. –  רמ"אי"א.    –  שו"ע.  בכלי שניע"כ אסור ליתן פת בתבשיל    –  , מרדכי, הגה"מסמ"ג

 י"א.  –  רמ"א.  בכלי ראשוןע"כ אסור ליתן פת בתבשיל   –  סמ"ק, טור

 היראים אסר אף באפיה אחר אפיה וצלייה אחר צלייה. –  י"אר"פ בשם  

ויש  –שו"ע  אין בישול אחר אפיה, ואין ללמוד מפסח דשם בעינן טעם מצה וליכא.    -  ראבי"ה, )תוס'(

 מתירים.  

 אסור לתן דבר שנתבשל אצל החום )פלטה( ללא רוטב.  –  מג"א, מ"ב

)ולכאורה זהו שו"ע מפורש  כשאין כוונתו אלא לחמם רבים המתירים וכן המנהג.  – פסקי תשובות

 .בסעי' טו(

 קלי בישול:

יש מי  -שו"ע  אין אנו בקיאים מה קלי בישול וע"כ חיישינן.   –בשם היראים   סמ"ג, מרדכי, הגה"מ

 .רמ"א, מג"א ומ"ב,  שאומר

 יש מתירים. –  שו"עלא חיישינן אלא למה שנתבאר בגמרא או שוודאי לנו שמתבשל.   –  ר"ן, טור

 רק כאשר יש סיבה לחשוש חוששים. –  חזו"א

 

 

 כלי ראשון שני ושלישי –  יב  –  טסעיף  

 דין כלי ראשון שהורד מהאש:

 אין איסור מהתורה אלא בתבשיל שעל האש. –בירושלמי לרבי יונה  

 אינו מבשל אלא מיד שהורד מהאש שהוא רותח. –הגהות מרדכי  

 סעי' י. –  שו"עכל עוד יד סולדת מבשל.   –  ב"י

 :דף לט. ד"ה כל(  ,תוס' דף מב: ד"ה אבל)  דין עירוי מכלי ראשון

אבל נותן הוא  לא יתן לתוכן תבלין, -האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין  משנה.    -ב.  שבת דף מ

 : לכל הוא נותן, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר.רבי יהודה אומרלתוך הקערה או לתוך התמחוי.  

 מדיחין אותו בחמין בשבת.  -וכל שלא בא בחמין מערב שבת  ...  משנה:  דף קמה

 עירוי מכלי ראשון הוי ככלי שני ולא מבשל )דקייל"ן תתאה גבר(.   –  רשב"ם

 עירוי מכלי ראשון מבשל ככלי ראשון )כך משמע בזבחים ובירושלמי(. –  ר"י

 י.סעי'   –  שו"עעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה )כדאמרינן בפסחים אדמיקר לה בלע(.   –  ר"ת
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 דין כלי שני:

 דף מב: כבישרא דתורא. –המיחם   שבת דף מא. מתנ'מרא"מ:  

 שבת דף מא עמוד א

לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, אבל נותן הוא לתוכו, או לתוך הכוס כדי   -. המיחם שפינהו משנה

 להפשירן.  

לא יתן   -: המיחם שפינה ממנו מים חמין  , הכי קאמראמר רב אדא בר מתנא -גמרא. מאי קאמר? 

רבי   -והלא מצרף!  )ע"ב(    כדי להפשירן.  -לתוכו מים מועטים כדי שיחמו, אבל נותן לתוכו מים מרובים  

מותר. מתקיף לה אביי: מידי מיחם שפינה ממנו מים קתני?  -שמעון היא, דאמר: דבר שאין מתכוין 

 מיחם שפינהו קתני!  

שפינהו ויש בו מים חמין  , הכי קאמאמר אבייאלא  לא יתן לתוכו מים מועטין בשביל   -ר: המיחם 

לא יתן לתוכו מים כל  -שיחומו, אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן. ומיחם שפינה ממנו מים 

 אסור.  -עיקר, מפני שמצרף. ורבי יהודה היא, דאמר: דבר שאין מתכוין  

 דף מב עמוד א

אבל נותן הוא לתוך הקערה או  לא יתן לתוכן תבלין, -והקדרה שהעבירן מרותחין  האילפסמשנה.  

 לתוך התמחוי. רבי יהודה אומר: לכל הוא נותן, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר.

אומרים:   ובית הלל.  בית שמאי: נותן אדם חמין לתוך הצונן, ולא הצונן לתוך החמין, דברי  תנו רבנן

חמין   -  באמבטי, אבל  בכוס -ין צונן לתוך החמין מותר. במה דברים אמורים  בין חמין לתוך הצונן, וב

 אוסר.    ורבי שמעון בן מנסיאלתוך הצונן ולא צונן לתוך החמין.  

 : הלכה כרבי שמעון בן מנסיא.  אמר רב נחמן

 : ספל אינו כאמבטי.  תני רבי חייא,  אבייהרי הוא כאמבטי. אמר ליה  ספללמימר:    רב יוסףסבר  

ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא דספל הרי הוא כאמבטי, ואמר רב נחמן: הלכה כרבי שמעון בן מנסיא,  

מי סברת רבי שמעון אסיפא קאי? ארישא קאי: ובית הלל מתירין   -אלא בשבת רחיצה בחמין ליכא?  

לימא רבי  -בין חמין לתוך צונן, ובין צונן לתוך החמין, ורבי שמעון בן מנסיא אוסר צונן לתוך חמין.  

 הכי קאמר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה.    -שמעון בן מנסיא דאמר כבית שמאי!  

: נותן אדם  מדתני רבי חייאדלא קפיד אמנא,    לרבא: חזינא ליה אמר רב הונא בריה דרב יהושע

ונא לרב  אמר ליה רב ה -קיתון של מים לתוך ספל של מים, בין חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך חמין. 

, מערה אדם קיתון של מים לתוך  איתמראמר ליה: מערה  -אשי: דילמא שאני התם דמיפסק כלי? 

 ספל של מים, בין חמין לתוך צונן, בין צונן לתוך חמין.

 נתינת חמין לצונן וצונן לחמין:

 .לתוך חמיןבכ"ג אסור לתת צונן   –)למסקנה(    ב"ש, רשב"מ

 .שו"ע  .רי"ף. רמב"םאמבטי מותר חמין לצונן ולא צונן לחמין.  בכוס מותר בכ"ג וה"ה ספל. ב –  ב"ה

באמבטי )שהוא כלי ראשון( אסור אף חמין לתוך צונן.   –)בה"א ,ע"פ התוס' ראה בדרכ"מ(    רשב"מ

 )ע"פ הדרכ"מ(.  תוס', טור

 ו -  ה ,רמב"ם כב

לה מים צונן שהרי מחממן הרבה, וכן לא יתן   של מרחץ שהיא מלאה מים חמים אין נותנין  אמבטי

 לתוכה פך של שמן מפני שהוא כמבשלו, אבל נותן הוא מים חמין לתוך אמבטי של צונן.

שפינה ממנו מים חמין מותר ליתן לתוכו מים צונן כדי להפשירן, ומותר לצוק מים חמין לתוך  מיחם 

 שו"ע  .ן מפני שהוא מחממן הרבהמים צונן או צונן לתוך החמין והוא שלא יהיו בכלי ראשו
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   טור

לא יתן בו מים צוננין מועטין   או שיש בו מים חמיןשל נחשת שהעבירו מעל האש ואין בו מים    מיחם

אבל נותן בו מים רבים להפשירה אפי' אם מפעפעין אותו ומחזיקין אותו שרי כיון .  מפני שהן מתחממין

 שאינו מכוין לכך.  

שהריק בו מים חמין מכלי ראשון לשתייה מותר לערב עמהם צוננים בין שיתן המים שבו לתוך    כוס

   .הצוננין או שיתן הצוננין לתוכו

שיש בו מים חמין לרחיצה אפילו הוא כלי שני אסור ליתן בהן צוננין דכיון שהם לרחיצה   ספלאבל 

ת מהם לתוך צונן מותר דתתאה  סתמא חמין הן הרבה ומתבשלין הצוננין שמערבים בהן אבל לערו

   .גבר

וה"מ   .שמותר לערות ממנו לתוך צוננין ואסור לערות צוננין לתוכו  בכלי ראשון והוא לשתייהוכן הדין  

 מעט צוננין אבל אם הן מרובים ואין יכולין להתבשל בהם אלא להפיג צינתן מותר.

 : סעיף יב.נתינת צונן לחמין שבכלי ראשון ע"מ להפשירם

לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, אבל נותן הוא לתוכו, או לתוך הכוס כדי   -. המיחם שפינהו משנה

 להפשירן.  

 . בד"א? בכוס..אומרים: בין חמין לתוך הצונן, ובין צונן לתוך החמין מותר  בית הללת"ר...  

מותר לערות חמין מכלי ראשון לתוך צונן, ואסור צונן לתוך חמין, אא"כ נותן  –  טור)תוס' ד"ה נותן(,  

 .רמ"אהרבה ביחד להפשירם )כאביי. וכדברי ב"ה וכוס כלי ראשון הוא(.  

נתינת צונן לתוך חמין שבכלי ראשון בכ"ג אסור )כרב אדא בר מתנא. וכב"ה   –)ע"פ הב"י(   רמב"ם

 .שו"עשני הוא(.    יוכוס כל

)תוס' דף מב. ד"ה  , מיירי שאמבטי היא כלי ראשון או כלי שני?כהלתת צונן לתו  בטיהאיסור באמ

 אבל(

 .)ולתוס' משום מיחזי( אמבטי כלי שני ואעפ"כ אסור שמחממים הרבה –  טור  רשב"א, רש"י, תוס',

 .רמ"א

שאף לתת מים צוננים מרובים ע"מ   אמבטי כלי ראשון, וקמ"ל  –   ר"ן, רי"ו, ב"י בביאור הרמב"ם

 .שו"ע  אסור. אך כלי שני בכ"ג מותר. –להפשיר האמבטי  

אין לשפוך לתוכה אף מים מרובים )כדברי הר"ן(, אך אם כלי שני  –באמבטי כלי ראשון   –)עז'(    מ"ב

 שרי.  

 )תוס' דף לט. ד"ה כל(:  שרייה והדחה בכלי שני

מב לתוכן תבלין,  -והקדרה שהעבירן מרותחין    האילפסמשנה.  . דף  לתוך    לא יתן  אבל נותן הוא 

 הקערה או לתוך התמחוי.

שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא   -. כל שבא בחמין מערב שבת משנה: ודף לט. שבת דף קמה

ס מדיחין אותו בחמין בשבת. חוץ מן המליח הישן )ודגים מלוחין קטנים( וקוליי  -בא בחמין מערב שבת  

 האיספנין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן.  

 וש"מ כלי שני אינו מבשל.   -  דף מ:

 חמין לתוך הצונן ולא צונן לתוך החמין.  -באמבטי    -  דף מב.

 תני רבי חייא: מלח אינה כתבלין, דבכלי שני נמי בשלה.  דף מב:
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 "הדחתן זו היא גמר מלאכתן"?  מתי מותר לשרות בכלי שני ומתי אמרינן

בקלי בישול אף הדחה מכלי שני אסור. ושרייה בכלי שני אסור בכ"ג משום   –  תוס' בשיטת ר"י ור"ת

 .מג"א ומ"במיחזי כמבשל.  

, וקלי בישול אסור  וכ"ש להשרותו בכלי שני  מותר להדיח דבר שאינו קל בישול מכלי ראשון –  רשב"ם

 ר לגבי הדחה מכלי שני ואף שרייה בכלי שני(.להדיח מכלי ראשון )וצ"ע מה יאמ

מהיראים והמאירי והטור משמע שאין איסור לשרות בכלי   –)ציונים והערות אות רט(  אגלי טל ועוד 

 שני, ע"כ יש לסמוך עליהם נגד איסור דרבנן אליבא דהתוס'.

 כלי שני רותח:

מעלה רתיחות בכלי שני כעין שהיה בכלי ראשון אינו מבשל,    ונראה לי דאפילו  -  )יו"ד קה, ב(  בית יוסף

דכלל גדול הוא דכלי שני אינו מבשל בשום פנים, דאם לא כן לא הוי ליה לתלמודא לסתום ולומר כלי 

 שני אינו מבשל".  

להו לרבנן דכלי   וכ"כ הריטב"א מב, ב, 'אבל נותן': "דאילו לענין שבת בבישול תליא מילתא וקים 

 כן משמע מהראשונים והאחרונים שסתמו שכלי שני אינו מבשל. –  ."…אינו מבשל רותח   אפילו שני

כלי שני שהיד    –)מ"ב ס"ק מח(  חיי אדם ומ"ב )ע"פ דין אמבטי להלן(,  טור  רשב"א,  רש"י, תוס',

 בו מבשל.  נכוית

אדם משמע שה"ה בכלי שלישי, אך למעשה נראה להקל כשאין היד נכוית בו אף    מהחיי  – חזו"א

 בכלי שני ולהחמיר בכלי שלישי אם היד נכוית בו.

מחזי כמבשל   -מבשל. שתיים   –  ת]נמצאנו למדים שלתת מאכל בכלי שני יש בו שלוש חששות, אח

 קלי בישול )סמ"ג ודעימיה([ –)תוס'(. שלוש  

 כלי שלישי רותח:

 אין נפק"מ איזה כלי, דכל שרותח חיישינן לבישול. –  חת"ס ועוד  ב"ח,

 כלי שלישי בכ"ג אינו מבשל.   –  ב"י, פמ"ג ועוד

 דבר גוש:

 לא שונה. וכ"כ כמה אחרונים. –)ביו"ד צד, ז(    רמ"א

 סה ועוד( כתב דיש ליזהר בזה.  )ס"ק  ומ"ב)ס"ק מה(    מג"אגם בכלי שני חשיב ככלי ראשון.   –  רש"ל
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 , ותבשיל עם רוטבמים כנגד המדורה  –  טו –  סעיף יד

 הנחת תבשיל או מים כנגד המדורה:

: מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שתפיג  תנו רבנן:  דף מ

 צינתן.

 ליתן אף במקום שיכול להגיע ליד סולדת, רק יזהר ליטול קודם לכן.  משמע דשרי –  רש"י, רמב"ם

 .שו"עשרי רק במקום שלא יכול לבוא לידי יד סולדת.    –  וכן בירושלמי  ר"ן, רשב"א, תוס', רא"ש

משמע דשרי אף ע"ג המדורה ממש כיוון שכוונתו רק להפשיר )וצ"ל שניכר כן וע"כ לא חיישינן   –  רמב"ן

 למחזי(.

 מותר לתתו במקום שהי"ס ע"מ לחממו מעט.    רונים האם בדבר לח שנתבשל כ"צאחנחלקו ה

 תבשיל שיש בו רוטב:

 בית יוסף אורח חיים סימן רנג

רבינו כל זמן שהיא רותחת. כן משמע ודאי שאם שהה בידו עד שנצטנן התבשיל אסור להחזירה   ומ"ש

משום דהוה ליה כמבשל וכן כתב רבינו בסימן שי"ח )פא סוע"ב(, וכן כתב רבינו ירוחם בח"ג )ני"ב סט 

צטמק סוע"א( בשם ה"ר יונה דכל שרובו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן כשהחזירו על גבי כירה ומ

 הוי מבשל גמור.

 פניני הלכה

אם רוב המאכלים שבסיר הקר הם מוצקים, אך יש שם גם רוטב נוזלי, אסור לחמם את הסיר, כי 

חימום הרוטב אסור משום בישול. והפתרון לכך, להוציא את המאכלים המוצקים ולחמם אותם לבדם,  

גון בשר או דגים, שיש עליו מעט ולרטיבות שנותרה עליהם אין לחוש. וכן מותר לחמם אוכל מוצק, כ

 .רטיבות, משום שלנוזלים אלו אין חשיבות והם בטלים למאכל המוצק

מלשון השו”ע שיח, טו, משמע שאם יש בתבשיל מרק, אף שרובו יבש, אסור לחממו משום הערות:  

, ח”ב ל, איסור בישול בנוזלים. וכן משמע ממ”ב שיח, סעיפים: לב, לט, ושעה”צ ס. וכן כתב באור לציון

יג, בהערה, ובשו”ת תבואות שמש לרב משאש או”ח ה. מנגד, הפמ”ג במשב”ז רנג, יג, מיקל וסובר,  

שהולכים אחר הרוב, מפני שכאשר הרוטב הוא מיעוט, בחימומו הוא מצטמק ורע לו, ולרבינו ירוחם 

ם בילקו”י שיח, גם בלח אין בזה איסור בישול. וכן דעת מנחת כהן ועוד, כמובא ביבי”א ו, מח. )אמנ

נה, כתב שהמחמיר תבא עליו ברכה. ובספר מאור ישראל עמ’ יז לגרע”י משמע שהתיר רק ברוטב 

סמיך(. לעומת זאת, יש מחמירים וסוברים שלשועה”ר, כל שיש בו לחות של טופח על מנת להטפיח, 

קמד(.  -’ קמאכבר נחשב שיש בו נוזלים ואסור )עי’ בקצוה”ש קכד בבדה”ש לז, ובס’ שבת כהלכה עמ

 .וההלכה כדעה האמצעית כמבואר למעלה

 מח   אור"ח  –ו  "ח   י"אשו"ת יב

  דע שלא אמרו יש בישול אחר בישול בתבשיל שיש בו מרק, אלא בתבשיל שרובו מרק ורוטב, הלא"ה

דינו כיבש שאין בו משום בישול אחר בישול, וכמ"ש מרן הב"י )סי' רנג( בשם רבינו ירוחם. וכ"כ המנחת 

כהן פימנטיל. וכ"כ הא"ר )סי' שיח ס"ק יא( והפמ"ג )סי' רנג, מש"ז יג, וא"א מא(. והגאון מהרש"ם  

 בדעת תורה )סי' שיח סט"ו(. וכ"כ הכה"ח )אות סב(. וכן עיקר.

 ג דין בישול אחר בישול סעיף נהילקוט יוסף שבת  

יש אומרים דכל שרוב התבשיל הוא יבש, אף שיש בו הרבה רוטב, חשיב כתבשיל יבש שאין בו בישול 

אחר בישול. ויש חולקים ואומרים שדוקא אם התבשיל כולו יבש ]כגון: חתיכות דגים או שניצל, אורז,  

, אבל אם יש בו רוטב אפילו מעט נחשב וכדומה[, התירו לחממו בשבת על גבי פלאטה או אש מכוסה
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יבש נחשב  כסברא ראשונה, וכל שרובו  כתבשיל לח שאסור לחממו בשבת. ומעיקר הדין העיקר 

כתבשיל יבש. ומכל מקום המחמיר על עצמו בתבשיל שיש בו מעט רוטב שלא לחממו בשבת, תבא  

וראה      .שיל לא נצטנן לגמרי[עליו ברכת טוב. ]והאשכנזים נוהגים להקל גם בתבשיל לח כל זמן שהתב

 .הערות אות סושם ב

 

  

 

 נולד -  סעיף טז

לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו. אבל נותן הוא   קיןסאין מר נא:שבת דף 

 .לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש

 האיסור משום גזירא שמא יסחוט פירות העומדין למשקה.  –  רשב"א, רמב"ם

 אסור לרסק משום שמוליד בשבת ודומה למלאכה שבורא המים האלו. –  רש"י

 משום נולד. –  תרומה

 שומן סמוך לאש:נתינת  

יש מחמירין וכן  –  רמ"אאסור לתת פשטידא עם שומן כנגד המדורה משום מוליד.   –  תרומה, רא"ש

 המנהג, אך במקום צורך שרי.

 אין איסור אלא לרסק בידיים, אך כאשר זב מאליו שרי. –  סמ"ג, סמ"ק, ר"ן

סוחטם )ודחה הבנה זאת שומן הוא אוכל ודמי לפירות העומדים לאכילה שמותר לכתחילה ל  –  רמב"ן

 הר"ן(.

אין כל איסור להחם השומן ולא חשיב איסור נולד.    – רשב"א, רמב"ם, מרדכי בשם רבינו יחיאל

 .שו"ע

 

 

 מגיס -  סעיף יח

 .שו"עאסור להגיס התבשיל שאינו מבושל שהמגיס חשיב מבשל.   –  ר"ן

בהגסה ראשונה, שמתבשל מכוח הגסה זו,   אין חייב אלא המגיס –  מ"מ בשם י"א, רמב"ן ורשב"א

 אך מגיס לאחר מכן לא מידי עביד.

יש   –  רא" -אסור להגיס בכ"ג, דאף שמבושל כ"צ חייב חטאת על ההגסה.   –)בהבנת הב"י(   כל בו

 לאסור אף בנתבשל כ"צ.  

 אסור להכניס מגריפה לקדירה שהיא על האש מפני שמגיס ונמצא כמבשל בשבת. –  רמב"ם

נהגו העולם היתר להוציא מיני קטניות כיון   –מג"א  אין איסור להוציא האוכל מהתבשיל.    – ראב"ד

 שא"א בעניין אחר ויש להם על מי שיסמוכו.

 .רמ"אאסור להכניס מגריפה לקדירה בכל עניין.  –  מהרי"ו

ואינה על האש הרוצה להחמיר יחמיר בהגסה, אך אין להחמיר בהוצאה. ואם   בנתבשלה כ"צ –  מ"ב

 עומד על האש לב"י שרי ולא"ר אסור.
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   –הרחבה בדין כלי ראשון שני ושלישי  

 שאלות:

 האם בישול בכלי ראשון שאינו על האש הוא מהתורה? .א
 האם כלי שני )ושלישי ורביעי( שרותח במיוחד יש לו דין כלי ראשון? .ב
 קלי בישול שמתבשלים בכלי שלישי, האם אסור ליתנם בכלי שלישי )ורביעי וכו'(? .ג
 האם מותר לתת מנה חמה, קוסקוס וכדו' בכלי שלישי? .ד

 מסכת שבת דף מב עמוד א

כל הוא נותן, לא יתן לתוכן תבלין, אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי. רבי יהודה אומר: ל -משנה. האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין 
  חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. 

חוץ מדבר  דכלי שני אינו מבשל. -אבל נותן הוא לתוך הקערה  .דכלי ראשון כל זמן שרותח מבשלמשתחשך,  -לא יתן לתוכן תבלין  - רש"י
 את התבלין כשהן רותחין. שהן מבשלין -שיש בו חומץ או ציר 

ני מדברי רש"י פשוט ששייך איסור בישול בכלי ראשון. וכן ברור מתוס' שם שדנים בעירוי מכלי ראשון אם מבשל, וכן מתוס' בביאורם מדוע כלי ש
אינו מבשל. נמצא לפ"ז שהשאלה לפנינו היא שאלה מעשית, אם התבשיל מתבשל אזי לכאורה בכ"ג יש איסור בישול, אלא שחז"ל ראו שלמעשה 

לא מבשל וע"כ לא אסרו בזה. אך בדבר שמתבשל בכלי שני )כגון מלח למ"ד(, הרי שיש בו איסור בישול מהתורה, וה"ה בכלי שלישי כלי שני 
 ורביעי אם יש בו חום שאין היד סולדת בו. ולכן נאסר קולייס האיספנין אף בהדחה מכלי שני, דכל שבפועל מבשל הוי חשש חטאת.

ככלי ראשון יש לו דין כלי ראשון, וכלי שלישי והלאה שמבשל )כגון קלי בישול שמתבשלים גם בכלי שלישי והלאה( עפ"ז יש לומר שכלי שני שרותח 
 הרי שיש לו דין בישול מדאורייתא.

 קב[ -סימן רעד ]דפוס ישן  יראיםהספר בוכן כתב 

ומתבשל אף בכלי שני ויש דבר קשה שאפילו ואין בישול תלוי לא בכ"ר ולא בכלי שני אך לפי שהוא דבר המתבשל פעמים שהוא דבר רך 

כדאמרי' בפ' כירה ]מ"ב ב'[ סבר רב יוסף למימר מלח כתבלין דכ"ר  בכלי ראשון אינו מתבשל ויש דבר המתבשל בכלי ראשון ולא בכלי שני
ר רב נחמן צריכא מילחא בישולא בשלה דכלי שני לא בשלה א"ל אביי תני ר' חייא מלח אינו כתבלין דבכלי שני נמי בשלה ופליגי דרב נחמן דאמ

כבשרא דתורא ואיכא דאמרי סבר רב יוסף מלח הרי הוא כתבלין כו' דבכלי ראשון נמי לא בשלה והיינו דאמר רב נחמן צריכה מילחא בישולא 
ם שלא להכניס הלכך יזהר אדכבשרא דתורא שלא כל הדברים שווין למלח איכא דאמרי ובשרא דתורא בכ"ר לאו בישול לפי שראשון בישולו 

שאין אנו בקיאים בדברים רכים וקשים מי הוא מתבשל בכלי שני ומי הוא שאינו  בשבת שום דבר בכלי שני ואף בכלי שלישי שהיד סולדת בו

 מתבשל ואמרי' בחולין פ' כל הבשר ]ק"ח ב'[ איזהו בישול כל שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו.

 אורח חיים סימן שיח ב"חהוכן כתב 

וכתב עוד בית  ,..מ"ש אבל ספל שיש בו מים וכו'. הוא תמוה דבגמרא אסיקנא דאמר ליה אביי לרב יוסף הכי תני רבי חייא ספל אינו כאמבטיאז ו
יוסף ועוד יש לומר דרבינו מפרש דספל דמתיר בגמרא הוא כלי שלישי וכו'. והא ודאי ליתא דאם כן מאי מקשה בגמרא ולמאי דסליק אדעתא 

ל הרי הוא כאמבטיא ואמר רב נחמן הלכה כרבי שמעון בן מנסיא אלא בשבת רחיצה בחמין ליכא ומאי קושיא לימא דאיכא רחיצה מעיקרא דספ
 :דאין חילוק בין כלי שני לשלישי ורביעי דהכל דין כלי שני יש להםבכלי רביעי אלא בעל כרחך 

 הלכות מעשר פרק ג הלכה טוב רמב"םבוכן משמע 

ף על פי שירד נוטל מן העקל ומן הממל ומבין הפסין ונותן לקערה קטנה ולתמחוי לתוך התבשיל אעפ"י שהוא חם מפני השמן משירד לעוקה א

 .ואם היה חם ביותר כדי שיכוה את היד לא יתן לתוכו מפני שהוא מתבשלשאינו מתבשל בכלי שני, 

 ועוד. החי"אבשם  המ"בל בכ"ג אסור. וכן כתב גבי אמבטי, שהכל לפי העניין המציאותי, ואם מבש מהרשב"א והטורוכן משמע 

 :מסכת שבת פרק ג הלכה ד ירושלמימהאלא שיש להבין באופן שונה, 

 א"ר יונהכאן ]דף כה עמוד א[ היד שולטת. וכאן אין היד שולטת.  א"ר יוסיהכל מודין בכלי שני שהוא מותר. מה בין כלי ראשון מה בין כלי שני. 

אלא עשו הרחק לכלי ראשון ולא עשו הרחק לכלי שני. אמר רבי מנא ההן פינכא דאורזא מסייע ליה לאבא. ההן פינכא כאן וכאן אין היד שולטת. 
 דגריסא מסייע ליה לאבא. דאת מפני ליה מן אתר לאתר ועד כדון הוא רותח:

 מדברי ר' יונה משמע שעניין החילוק בין כלי ראשון לכלי שני אינו ברמת החום ובמציאות, אלא משמע שאין איסור אף בכלי ראשון מהתורה אלא
בכלי שעל האש, וחכמים אסרו כלי ראשון ולא אסרו כלי שני כלל )ויש לומר שדברים שדרכם לבשל ע"י עירוי או השרייה בכלי שני יהיה אסור 

 .לכו"ע(

 פרק ג הלכה הובהמשך שם 

רה מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה. ר' יונה אמר אסור ועירוי ככלי ראשון הוא. חיילה דר' יונה מן הדא. אחד שבישל בו אחד שעי
רבי יוסי בי רבי בון והתני אף בכלי נחושת כן. אית לך למימר כלי נחושת  לתוכו רותח. א"ר יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין אינן מתבשלין. התיב

 בולע. 

 )מכאן לכאורה משמע שחייב לר' יונה בעירוי וקשה על דבריו לעיל(

 בעא קומי רבי מנא עשה כן בשבת חייב משום מבשל. עשה כן בבשר וחלב חייב משום מבשל. א"ל כיי דמר ר' זעירא ואי .רבי יצחק בר גופתא

  זהו חלוט ברור כל שהאור מהלך תחתיו. וכא איזהו תבשיל ברור כל שהאור מהלך תחתיו.

 )מכאן מוכח שאין חייב אלא בבישול על האש, וי"ל שהפסוקים אסמכתא בעלמא(

בקלי בישול נאסור בכ"ג לכאורה לפי הראשונים הנ"ל לא קייל"ן כירושלמי ובכלי ראשון חיישינן לבישול גמור, וכלי שני רותח חשיב ככלי ראשון. ו
 שמתבשל כנ"ל.

 אלא שמכמה מהפוסקים נראה אחרת

 מסכת שבת דף מב עמוד א חידושי הריטב"אכתב ב



152 
 

ם ולענין בליעת איסורים וכן לענין הגעלה האריכו הרבה מן המפרשים ז"ל, אבל הדבר המוכרע שהאמת מורה עליו הוא כי ענינים חלוקים הם ואינ

, אבל לענין איסורים אפי' כלי לענין שבת בבישול תליא מילתא וקים להו לרבנן דכלי שני אפי' רותח אינו מבשלו ענין להא דגבי שבת, דאיל
 .שני מבליע ומפליט

 נראה מדבריו דבכ"ג קייל"ן שכלי שני לא מבשל.

 יורה דעה סימן קה אות ב ד"ה ואם הואב בית יוסףוכיוצא בזה כתב ה
נ"ל שכתב כן משום דסתם בישול הוא בכלי ראשון בעודו על האור ואתא למימר דל"ש כלי .. כמו מבושל. ואם הוא חם שהיד סולדת בו אז אוסר

  .ראשון בעודו על האור ל"ש אחר שנסתלק מן האור ל"ש כלי שני כל שהיד סולדת בו אוסר כמבושל ואם אין היד סולדת בו אינו אוסר כמבושל
בפרק כירה אהא דמסיק כלי שני אינו מבשל דכלי ראשון מתוך שעמד על האור דפנותיו חמין אלא דא"כ יש לתמוה עליו שהרי כתבו התוספות 

אלא ומחזיק חומו זמן מרובה ולכך נתנו בו שיעור דכל זמן שהיד נכוית בו אסור אבל כלי שני אף על גב דיד סולדת בו מותר שאין דפנותיו חמין 
 פי שהיד סולדת בו אינו מבשל וכ"נ מדברי רבינו עצמו בטור אורח חיים סימן שי"ח  נראה בהדיא דס"ל דכלי שני אף על .הולך ומתקרר ע"כ

לפיכך נ"ל דבכלי ראשון איירי ולא בכלי שני ומשום דסתם בישול לא משמע להו לאינשי אלא בעוד הכלי על האור אי נמי אחר שנסתלק מן האור 
אחר שפסקו רתיחותיו אין לו בישול אתי לאשמועינן דליתא אלא אף על פי ועודו מעלה רתיחות ממש כעין שהיה מעלה בעודו על האור אבל 

וכמ"ש התוספות בפרק כירה דכלי ראשון מתוך שעמד על האור דפנותיו  ,שפסקו רתיחותיו ואינו על האור כל זמן שהיד סולדת בו הוא מבשל
י שאין דפנותיו חמין והולך ומתקרר אף על גב דיד סולדת בו אינו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה ולפיכך כל זמן שהיד סולדת בו אסור אבל כלי שנ

 מבשל ע"כ  
דאפילו מעלה רתיחות בכ"ש כעין שהיה בכ"ר אינו מבשל דכלל גדול הוא דכלי שני אינו מבשל בשום פנים דאל"כ לא הו"ל לתלמודא ]ונ"ל[ 

 .לסתום ולומר כלי שני אינו מבשל
 

 ראשון לא מבשל לעולם.הרי שלמרן כלי שני אפילו חם ככלי 

 רדב"ז הלכות מעשר פרק ג הלכה טווכתב ה
וי"ל דלא איירי רבינו  קי"ל בכל דוכתא דכלי שני אינו מבשלואם היה חם ביותר וכו'. איכא למידק דמשמע מדבריו דאפילו כלי שני מבשל ואנן 

אבל לא יתן לאלפס ולקדרה כשהן רותחין וז"ל בפירוש המשנה ואסור  אלא בכלי שנתבשל בו על האש והעבירו רותח אז הוא מבשל והיינו דתנן
בישול כלי שני לא לו לתת אותו בקדרה שבישל בה התבשיל כל זמן שהיא רותחת לפי שהוא מתבשל לשם עכ"ל. עוד יש לתרץ דאע"ג דבעלמא 

והא דתנן לקדרה ולאלפס אורחא דמילתא מלאכתו  חשיב בישול לענין קביעת מעשר הוקבע כיון שע"י בישול זה הוא מכשירו לאכילה נגמרה
נקט וה"ה לחמטה ולתמחוי בזמן שהוא חם ביותר והכי משמע בירושלמי דגרסינן עלה הכל מודים בכלי שני שהוא מותר מה בין כלי ראשון מה 

ין היד שולטת הילכך לא שנא כלי שני בין כלי שני אמר ר' יוסי בר רבי בון כאן היד שולטת כאן שאין היד שולטת משמע מהכא דטעמא משום שא
 מכלי ראשון:

 דברי הרדב"ז מבוארים שאין שייכות כלל לבישול בכלי שני, אפילו אם עי"כ נכשר האוכל לאכילה!!

 ביאור הגר"א יורה דעה סימן קה ס"ק יג וכן נראה להבין מדברי 

הכל מודים בכלי  ,הלכה ו' עד היכן ר"י בר פזי ר' סימון בשם ריב"ח עד כדי שיהא נתון ידו לתוכה והיא נכוית בירושלמי פ"ג דשבת ופ"א דמעשר
מה בין כ"ר מה בין כ"ש אר"י בר בון כאן היד שולטת וכאן אין היד שולטת א"ר יונה כאן וכאן אין היד שולטת אלא עשו הרחקה  ,שני שהוא מותר

ט( ולא עשו הרחקה לכ"ש א"ר מנא הדין פינכא דאורזייא מסייע לאבא ההין פינכא דגרוסא מסייע לאבא דאת לכ"ר )עמ"ש בא"ח סי' שי"ח ס"
ר"ל קערה של אורז ושל גריסין שהוא כ"ש והוא רותח והוא מסייע לר' יונה שיד סולדת בכלי שני מפני ליה מאתר לאתר ועד כדין הוא רתח. 

  ...ואפ"ה אינו מבשל
י אף אין מבליע וגם מוכח מירושלמי הנ"ל דאף כ"ר דוקא שהיד סולדת בו וכן אמרו בפ"ג דשבת )מ' ב'( א' מים וא' שמן משמע מכל זה שכלי שנ

ו' כו' ועתוס' שם וז"ש שהיד כו' ואמר ואוסר כולו כנ"ל מהא דטיפת חלב כו' ואמר כלי ראשון ר"ל אפילו אינה על האור כמ"ש בשבת שם האלפס כ
' )מ"א( וכמה מקומות שם ואף על גב שבירושלמי הנ"ל אמרו כל שהאור מהלך תחתיו ר"ל בכלי שהיה האור מהלך )מ"ב( המיחם שפינהו כו

 תחתיו )דלא כהרמב"ן בסוף ע"ז שנדחק בפ' הירושלמי( וכן בחולין ק"ד ב' שמא יעלה באלפס ראשון:

 :הערות פרק א הערה קעה - ת כהלכתהשמירת שבבוהשש"כ בדברים שאינן קלי בישול כתב שבכ"ג שרי כלי שני, וכך ביאר 
 עיין ח"א כלל כ סי' ד שכתב, דאם הוא רותח כ"כ עד שהיד נכוית, לכו"ע מבשל אפי' בכ"ש, ומובאים דבריו בסי' שיח במ"ב ס"ק מח ובסי' שיט

"ר, אינו מבשל, וע"ש בביאור הגר"א סע' ד בביה"ל ד"ה חייב. ועיין יו"ד סי' קה בב"י ד"ה ואם הוא חם, דאפי' מעלה רתיחות בכ"ש כעין שהיה בכ
סור ס"ק יג. ועיין חזו"א סי' נב ס"ק יט, דמעיקר הדין אין איסור בכ"ש אפי' היד נכוית, מכיון שלא הזכירו זאת הפוסקים, אלא שקשה להקל באי

ין תולדות שמואל ח"ג בהשמטות לדף שבת. ויל"ע, דלמה לא הזכיר המ"ב דין זה לגבי בישול מים בסי' שיח סע' יג, שמפורש שם דכ"ש מותר. ועי
 עב, שגם הח"א נתכוין רק לבצלים וכיו"ב או דברים רכים, ומ"מ גם בזה צ"ע מאין הוציא זה. 

 ועיין שו"ת שו"מ מהדו"ה סי' יא, שמוכיח מדברי הרמב"ם פכ"ב מה' שבת סוה' ו, דכ"ש אינו מבשל לענין שבת אפי' היד נכוית בו, ע"ש שמתרץ
ב"ם בה' מעשרות, וכ"ה באמרי בינה ה' שבת ובנחמת אליעזר על בינ"א בחכ"א, שערי צדק, פ"ב ס"ק ש. ועיין ש"ש בהקדמה שלא יוקשה מהרמ

למלאכת מבשל ס"ק י, דלא מצינו לו לח"א חבר בכל הפוסקים, ועיין גם בלשון השו"ע סי' שיח סע' יד וברמ"א שם בהסבירו מהו השיעור של 
סע' י, שהוא מסביר בחמין הרבה בכ"ש מכוח דין דאמבטיה, סי' שיח סע' יא, והוא אינו מזכיר דברי הח"א, ועיין גם יס"ב. ועיין קצוה"ש סי' קכד 

ע"ש בטור סי' קס לענין מים ראשונים: חמי האור נוטלים מהם לידים אפי' הם חמין שהיד נכוית בהם, וע"ש בשו"ע סע' ו, אפי' הן חמים שהיס"ב, 
ק נכוית בהם )עיין או"ה כלל לד סע' כ, דיד נכוית וכריסו של תינוק היינו הך(. ועיין סי' קפא סע' ג, אין נוטלים בחמין פי', שכל שכריסו של תינו

 שהיד נכוית בהם, ושם במ"ב ס"ק ז, אבל פושרין שאין היס"ב, מותר.
 אך דברים שהם קלי בישול אסר השש"כ )שם סעי' סג( להשרות אף בכלי שלישי כיוון שמתבשל.

 אור שמח הלכות שבת פרק ט הלכה בהריך בזה הא

 ]ב[ שהמבשל בתולדות האור כמבשל באור עצמה.
י הנה דע דכמה ענינים מצאנו דכח כחו לא חשיב כגופו, והוא לענין רציחה, במכות, דף ח' ע"א, דמאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי ואזיל תמר 

ב בזורק מרשות לרשות, וה"נ בזורק ועושה חבורה דמיחייב ע"י כחו, אבל ע"י כח כחו לא וקטיל כו' דהוי כח כחו ופטור, וכן בשבת מצאנו שחיי
שמענו שיתחייב, וכמו כן גבי זב בעירובין ל"ה ע"א מחמת רעדה ברש"י שם )ד"ה מחמת( דהוי כח כחו יעו"ש, ובזה ביארתי הירושלמי פרק במה 

ב שתים, פירוש כי היו שתי נרות לפניו, אחת כבויה ואחת דולקת, והבעיר את מדליקין )שבת פ"ב( הלכה ה', הבעיר וכבה בנפיחה אחת חיי
הכבויה ונמשך האור מהנר הדולק אלי' ונכבה במקומו, כי כן דרך נר הנדלקת תחת נר אחר, א"ר אבדימי כו' הדא אמרה נפח בכלים ושברן משלם 

חייב נזק שלם, וכמו שאמרו בפרק כיצד הרגל ב"ק דף כ"ב ע"א עיין שם נזק שלם, ולענין תרנגול קאי, דצרורות באדם לא אשכחן, דעל חיציו מ
ברש"י, וטעמא דאם תחשוב הנפיחה ככחו אם כן הכבוי שהיה ע"י הדלקת הנר התחתונה, שנמשך אליה האור של הנר האחרת ונכבית, אותה 

וי כמו גופו, משום דמגופו קא אתי, והוי הכבוי ע"י כחו, וחייב נר הוי כמו כח כחו, ויהי' פטור בשבת על הכבוי, ואמאי חייב שתים, וע"כ דהנפיחה ה
בשבת, א"כ תרנגול שנפח בכלי ושברו חייב נזק שלם, וכן אזלא שיטת ירושלמי בבא קמא, דלא כתלמודין דמחשיב זה לצרורות, ורק בס"ד אמר 
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כחו אינו מתחייב גבי שבת, כיון שכן נראה דאף על גב דתולדה )שם יח, ב( גבי הטילה גללים כיון דמגופה גרירין, וזה נכון, למדנו מזה דעל כח 

ראשונה הבאה מן האש חייב אם מבשל, מכל מקום על תולדה של התולדה, כמו דבר שנתחמם במים שהוחמו מן האש, כגון ברזל שבא בקדירה 
וף הדבר כן תולדת תולדת האש לפי רחוק יחוסה חמין ונתחמם, תו אי צלה בו ביצה פטור, דהוי תולדה דתולדה, וכמו שכח כחו לא חשיב כמו ג

אצל האש נפקע ממנה שם האש, והוי חומה כחום טבעי שאינו מסיבת האש, כמו חמי טבריא, ופוק חזי בפרק כיצד צולין )פסחים( דף ע"ה ע"א 
לדה דתולדת אש לא חשיב אש בשום שקיל וטרי אם חשיב תולדות אש כאש, ובירושלמי שם )שם ה"ג( דפליגי רבן גמליאל ורבנן יעו"ש, אבל תו

 דוכתא, וז"ב.

בכלי וכיון שכן נראה לנו לומר בסברת הש"ס דקדירה דהיא עצמה מהני להבישול, עיין )פסחים( פרק כל שעה כ"ז ע"א דקדירה חשיב גורם, א"כ 
, דהמים של כלי ינו חייב משום מבשלאם יהיב בכלי שני א, וכלישנא קמא גבי מלח )שבת מב, ב(, שני, אף כי איכא דבר המתבשל בכלי שני

ראשון הוחמו באור, והוי חום שלהן תולדת אש, ואח"ז מתחמם מתוכם הקדירה הכלי שני, וחום הכלי שני הוי תולדת תולדת האש, וחומה כחמי 
 משום מבשל. טבריא, וא"כ המלח מתבשל ע"י חום המים שחום שלהן תולדות אש וע"י חום הקדירה, דהוי חומה כחמי טבריא, ופטור

 ובזה אתי שפיר בדף מ' ע"ב א"ר יצחק ב"א פעם אחת נכנסתי אחר רבי וכו', להניח לו פך שמן באמבטי, ואמר לי טול בכלי שני ותן, שמע מינה
י, והוי שמן יש בו משום בישול, ושמע מינה כלי שני אינו מבשל, ושמע מינה הפשרו זהו בישולו, דלפי גירסא זו קשה טובא, הא נפשר בכלי שנ

ין בישול מעליא גבי שמן, ואיך שרי, ופרש"י, ושמע מינה הפשירו במקום הראוי לבישול, דפירשו המפרשים דכיון דבכלי שני אינו ראוי לבישול א
 ההפשר בישול, זה מוזר בטעמו, וכבר תמה על זה בעל מנחת כהן, אכן לפי מה שביארנו אתי שפיר, דכיון דבכלי שני אף דבר המתבשל אינו

ואי  חייב משום בישול, וכי גזרו בחמי טבריא מידי דבחמי האור היה חייב, אבל כלי שני כיון דבחמי האור ליכא חיובא תו נמי בחמי טבריא מותר,
אשון הוי כלי שני מבשל תו הוי גזרינן אטו חמי האור, דיבא לבשל בכלי שני, ואף בכלי ראשון, דכיון דכלי שני גם כן מבשל ככלי ראשון אם כן ר

כלל ושני חדא גזירה היא, אבל כיון דאינו ראוי לבישול בכלי שני אם כן ההפשר לחודא דרק בשמן הוי בישול שרי בחמי טבריא בכלי שני, ואינו ב
שירו של ענין בישול דגזרו בחמי טבריא אטו חמי האור, דעל כלי שני אין כאן חיוב חטאת על בשולו, והבן היטב, דהוי כמו גזירה לגזירה, דזה הפ

זירה שמן אילו הי' כלי ראשון בחמי טבריא אינו אסור אלא משום גזירה, ואלו הי' בכלי שני בחמי האור גם כן אינו חייב אלא משום גזירה, הוי ג
ואפילו הכי  לגזירה, הכי הוא פירושא דסוגיא, והתוס' פירשו )דף ל"ט ע"א( בד"ה כל שבא בחמין, דהא דקתני מדיחין אותו בחמין מיירי בכלי שני

תני חוץ מן המליח הישן, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן קאי אכלי שני, ואמר שם הדיח חייב חטאת, מדתנא זו היא גמר מלאכתן מוכח דבכלי שני 
חייב חטאת, דבישול הוי בהדחה בעלמא, ויש לדחות, דמהא דהדחה הוי גמר מלאכה והוי בישול מעליא מוכח דאם הדיח בכלי ראשון חייב 

 טאת, ודו"ק, ובפרט לפי הך שיטה דמדיחין מכלי ראשון הוא אין סתירה.ח
א ובירושלמי )שבת פ"ג ה"ד( מפורש דאינו חייב על בישול בחמין אלא דוקא כי האור מהלך תחתיו, ועיין ר"ן )יט, א בדפי הרי"ף( ולכן אמר דה

"ג האור, להכי בכלי שני לא גזרו, ובתלמודין מוכח דחייב דגזרו שלא לבשל בקדירה שהעבירה מרותחת היא הרחקה מדבריהם שלא יבשל ע
בזה, והוי בישול, דאם הדיח חייב חטאת, אף על גב שאין האור מהלך תחתיו, ולכך בקשו בתוס' )שבת מ, ב ד"ה ושמע מינה( טעם אחר לחלק 

 בין כלי ראשון לכלי שני, והשיורי קרבן )ירושלמי שם ד"ה כאן( נדחק בחנם.

הפטור בכלי שני בדברים המתבשלים טעמא הוא משום דהוי כמבשל בחמי טבריא, משא"כ לשיטת הירושלמי אין בישול ברור כ"ז  והנה לפי מ"ש
שאין האור הולך תחתיו, אבל תולדות אש כאש, יעו"ש בירושלמי יומא פ"ג )ה"ה( ודו"ק, לכן לפירוש דילן אתי שפיר, דמדייק הגמרא דמדהדחה 

ישן, אלא דבכלי שני הוי כמבשל בחמי טבריא, אבל בכלי ראשון חייב בהדחה בעלמא, לא כן לפי הירושלמי צ"ל דאין  הוי גמר מלאכה גבי מליח
 זה גמר מלאכה לגבי חיובא דחטאת, וזה דחיקא ליה לתלמודין, שהיה צ"ל לפ"ז שהדחתן כגמר מלאכה, והארכתי בזה כי ענין חדש הוא ודו"ק.

 :למעשההנראה לענ"ד  

קל בישול   השו"ע   -בדבר שאינו  מכל"ר כפסיקת  וכן עירוי  ראשון  להדיא, דהיינו רק שרייה בכלי  מה שאסרו  אלא  לאסור  אין 

 .)ולמג"א ומ"ב גם בכלי שני אין להשרות משום מחזי כמבשל כל"ק בתוס'(

 .גורם למאכל להתבשליש לאסור בכ"ג גם בכלי רביעי אם בפועל חום המים הגבוה מיד סולדת   -בדבר שהוא קל בישול  

אין לאסור אלא בכלי שני, אך בכלי  -בדבר שהוא קל בישול, אך נעשה מוכן לאכילה גם ע"י שרייה במים שאין היד סולדת בהם  

 יש להתיר )וראה מ"ב ס"ק לו, לז, ולענ"ד מסתבר להקל כאשר אין שינוי מהותי בחימום ע"י הי"ס לשאינה י"ס(.שלישי  

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם ולמי ומתי מותר להנות ממלאכה שנעשתה בשבת באיסור דאורייתא או דרבנן? .1

 השוחט או מבשל או עושה מלאכה לצורך חולה, האם מותר להנות מכך? .2

 האם יש בישול אחר בישול בלח? ומה הדין ברובו יבש? והאם יש בישול בנתבשל כמאב"ד? .3

 האם יש בישול אחר אפיה או צלייה? והאם מותר לחמם בשר מבושל על הפלאטה?   .4

 האם כלי שהורד מהאש מבשל, ומה דין עירוי מכלי ראשון? .5

 האם ומה מותר ואסור לתת לכלי שני? מה יהיה הדין בעירוי מכלי שני, ומה הדין בכלי שלישי? .6

 מה הדין בנתינת מים למיחם, לאמבטי, לספל ולכוס? .7

 באיזה אופן מותר לחמם אוכל ע"י מדורה? והאם יש דרך לחמם מרק שהתקרר? .8

 מדוע אסור לרסק שלג? והאם מותר לחמם שומן קרוש על הפלטה? .9

 האם, מתי ובאיזה אופן חיישינן לאיסור מגיס? .10
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 בורר -  יטשסימן 

 התנאים לברור בהיתר  – ג  –סעיפים א  

 שבת דף עד עמוד א

חייב חטאת. מאי  -בורר ואוכל, בורר ומניח. ולא יברור, ואם בירר   -וכלין  : היו לפניו מיני אתנו רבנן

 קאמר?  

 -לבו ביום; ולמחר לא יברור, ואם בירר    -לבו ביום, ובורר ומניח   -: הכי קאמר: בורר ואוכל  אמר עולא

 חייב חטאת. מתקיף לה רב חסדא: וכי מותר לאפות לבו ביום? וכי מותר לבשל לבו ביום?  

לא יברור,    -פחות מכשיעור. וכשיעור    -פחות מכשיעור, בורר ומניח    -: בורר ואוכל  רב חסדא  אמראלא  

 חייב חטאת. מתקיף לה רב יוסף: וכי מותר לאפות פחות מכשיעור?    -ואם בירר  

פטור   -לא יברור, ואם בירר    -ביד. בקנון ובתמחוי   -בורר ומניח    ביד  -: בורר ואוכל  אמר רב יוסףאלא  

חייב חטאת. מתקיף לה רב המנונא: מידי קנון   -לא יברור, ואם בירר  -, ובנפה ובכברה אבל אסור

 ותמחוי קתני!  

אוכל מתוך הפסולת, פסולת    -מתוך הפסולת, בורר ומניח   אוכל -: בורר ואוכל  אמר רב המנונאאלא  

  –חייב חטאת. מתקיף לה אביי: מידי אוכל מתוך פסולת קתני!    -לא יברור, ואם בירר   -מתוך אוכל  

נעשה   -לא יברור, ואם בירר    -לאלתר, ולבו ביום   -, ובורר ומניח לאלתר  -: בורר ואוכל  אמר אבייאלא  

 כבורר לאוצר, וחייב חטאת. אמרוה רבנן קמיה דרבא, אמר להו: שפיר אמר נחמני.  

מדיפתי מתני:   רבי ירמיהמתני: פטור,    רב אשיהיו לפניו שני מיני אוכלין, ובירר ואכל, ובירר והניח. 

 בנפה וכברה.    -בקנון ותמחוי, הא    -תני חייב! לא קשיא, הא  חייב. רב אשי מתני פטור, והא 

כי אתא רב דימי אמר: שבתא דרב ביבי הואי, ואיקלעו רבי אמי ורבי אסי. שדא קמייהו כלכלה דפירי,  

 ולא ידענא אי משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור, אי משום עין יפה הוא דמכוין.  

אוכל מתוך פסולת    -שלהן   : הבורר תורמוסים מתוך פסולתחזקיה אמר חייב. לימא קסבר חזקיה 

 מסרח וכפסולת מתוך אוכל דמי.   -דשלקי ליה שבעא זימני, ואי לא שקלי ליה    שאני תורמוסים  -אסור!  

 כאשר בורר אוכל לאלתר מותר אפילו ע"י נפה וכברה.  – רש"י ע"פ תוס'

 .שו"עבנפה וכברה חייב. רק ביד שרי, ואם בירר בקנון ותמחוי אסור מדרבנן ו –  ראשונים

 מהו שיעור לאלתר:

 שיעור מה שמיסב על השולחן באותה סעודה. – רא"ש ור"ן בשם ר"ח 

 ברירה לצורך הסעודה הקרובה. –  רבינו ירוחם

 .רמ"אברירה סמוך לסעודה ממש.   –מרדכי  

 .שו"עברירה ע"מ לאכול מיד.   –  רמב"ם

 ברירה במין אחד:

 במין אחד אין איסור ברירה.  – ע"פ תרה"ד  רמ"א

 גם במין אחד לא יברור אלא מה שרוצה עתה. –  ט"ז
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 ברירה בכלים וכדו':

 כלים אסור לברור בכל אופן שהוא. –  תפארת ישראל

 בכל שני מינים, גם בבגדים וכלים, יש איסור ברירה. –  מ"ב בשם אחרונים

 אין בורר בכלים, שאין נבללים יחד וניכר כל אחד לעצמו. –  או"ש, ערוה"ש

 בכלים הניכרים בהבטה בלבד אין איסור ברירה. –  מנו"א

 

 

 היתר הוצאת פסולת מאוכל  – סעיף ד

 :מסכת ביצה דף יד

אומרים: בורר    ובית הללאומרים: בורר אוכל ואוכל,  בית שמאי. הבורר קטניות ביום טוב,  משנה

כדרכו, בחיקו בקנון ובתמחוי, אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה. רבן גמליאל אומר: אף מדיח 

 ושולה.  

כשהאוכל מרובה    -  )שלב"ה שרי ליטול פסולת(?  : במה דברים אמוריםתניא, אמר רבן גמליאלגמרא.  

 מניח את הפסולת.  דברי הכל נוטל את האוכל ו  -על הפסולת, אבל פסולת מרובה על האוכל  

לברור הפסולת? הרי   –הרי מוקצה. לרמב"ם   -)לרש"י    פסולת מרובה על האוכל מי איכא מאן דשרי

 לא צריכא, דנפיש בטרחא וזוטר בשיעורא.  -? זה פשיטא שצריך לברור דווקא האוכל!(  

להוציא א   –  רש"י ת  ב"ה מתירים ליטול הפסולת כאשר הטורח להוציא את האוכל גדול מהטורח 

הפסולת, כגון שהאוכל דק ומרובה ויותר קל להוציא מיעוט הפסולת הגדול. וכאשר הטורח להוציא את  

הפסולת גדול, בכ"ג צריך להוציא את האוכל אע"פ שהפסולת מועט. ואם הפסולת מרובה בכ"ג אסור  

 בטלטול.

טרחה קטנה   אוכל מרובה וטורח מרובה להוציאו, בכל זאת שרי רק בבורר האוכל, אך אם –  רמב"ם

 יוציא הפסולת. וברוב פסולת בכ"ג חייב לברור דווקא האוכל אף שזו טרחה מרובה. –להוציא הפסולת  

 ברירת פסולת בשבת:

דשרי לברור פסולת כאשר ממעיט בזה   –  ע"פ התוס' טור להלכתא גם בשבת, והיינו  ברייתא זו 

 הטרחה.

 .שו"ע ורמ"אבשבת בכ"ג אין היתר לברור אלא אוכל.   –ראשונים  

 באוה"ל:

 הוצאת פסולת בעת האכילה:

הוצאת פסולת מהאוכל בעת האכילה ממש, לא חשיב בורר   –  רמב"ן, ריטב"א, מהר"י אבולעפיא

 ושרי.

 אסור בכ"ג להוציא הפסולת.  –  רא"ש )ושו"ע(, מהריט"ץ 
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 הוצאת עצמות מהדג:

 הוצאת העצמות מהדג קודם הסעודה חשיב בורר. –  מאמר מרדכי

אין למחות ביד הנוהגים היתר בדבר, כיוון שיש לומר שהסרת העצמות חשיב כמו הסרת   –  באוה"ל

 קליפה, רק שיעשה זאת מיד סמוך לסעודה.  

 טו  -שמירת שבת כהלכתה פרק ג אות יב  

אדרות, אסור לו להסיר בשבת את העצמות או יב. העומד לאכול בשר שיש בו עצמות, או דג שיש בו 

ולכן יש להיזהר בשעת הכנת חתיכות דג לכבוד אורחים, או ]  את האדרות תחילה משום איסור ברירה

ל"קידוש" או לסעודה שלישית בשבת, שלא להוציא את האדרות בשבת עצמה, אלא להכין הכל מבעוד  

שעת אכילה יקפיד כל אחד להפריד את הדג מן יכול להגיש את הדגים בשלמות, וב  -יום. לא עשה כן  

 .  [האדרות ולא ההיפך, וראה להלן סעיף סח

וכיצד יעשה? יכניס לתוך פיו את האוכל על הפסולת שבו, דהיינו הבשר על העצם שבו, או הדג על 

 אדרותיו, ואז מותר להוציא את העצם או את האדרות מתוך הפה, ואין בזה חשש איסור ברירה.

אינה נוחה לו, יחזיק בעצם ויאכל את הבשר ממנה, או יסיר במזלג את הבשר מן העצם  אם דרך זו

שבצלחתו, אפילו כשהוא מחזיק בעצם שבצלחת בידו או בסכין שבידו. גם מותר להחזיק ביד אחת  

בעצם ולמשוך את הבשר ביד האחרת, אף על פי שהעצם שבידו תישאר ללא בשר, וגם מותר להוציא 

 צמה, אך יש למצצה בפה קודם שיזרקנה.  כל אדרה בפני ע

יג. אינו יכול לנהוג באחת מן הדרכים האלה, כגון האוכל דג ובו אדרות קטנות, יש שמתירים להסיר  

 את האדרות יחד עם מעט מבשר הדג הדבוק בהן, ויש שמחמירים בזה.

, והוא שיעשו כן יד. ברם, גם אלה הנוהגים להקל ולהוציא את האדרות מן הדג יש להם על מי לסמוך

 ממש בשעת האכילה ולא לפני כן.

טו. עם כל אלה, בואו ונחזיק טובה לישראל עם קדושים שהנהיגו לאכול בשבת דגים ממולאים )ללא  

 אדרות(, לצאת מידי כל הספקות והחששות הללו.

אם אוכל חתיכת דג או חתיכת בשר שיש בהם עצמות, מותר להוציא   -)ש"ש בשלח אות י(    בא"ח 

דרך אכילתם    -דו תחילה העצמות ולאכול לאלתר, ואע"פ שמסיר בזה כמה עצמות בזו אחר זו בי

בכך תמיד, ואין זה דרך ברירה אלא דרך אכילה, וכאשר העליתי בסייעתא דשמיא בספרי הקטן  

מרדכי" בסימן שי"ט, סעיף קטן ז, דאסר לקרוע הדג -"מקבצאל". ושם כתבתי דלא כהרב "מאמר
 .'דרה שבאמצע וכומגבו ולהסיר הש 

 

 

 למלול מלילות  –  ז –סעי' ו  

 דף יד. ובכל כוחו. –מערב יו"ט. דף יג: תנן התם המקלף   –  אושפזיכניה דרבאביצה דף יב:  מרא"מ:  

 עושה בחול. –  סיאה אזוב  חבילי. שבת דף קכח

 מסכת ביצה דף יב עמוד ב

, אמר ליה: מהו לפרוכי ומיכל מנייהו ביום הוה ליה אסורייתא דחרדלא  דרבא בר רב חנןאושפזיכניה  

איתיביה  . אמר ליה: מוללין מלילות ומפרכין קטניות ביום טוב.  דרבאטוב? לא הוה בידיה, אתא לקמיה  

ולא בתמחוי. המולל אביי : המולל מלילות מערב שבת למחר מנפח מיד ליד ואוכל, אבל לא בקנון 

ואוכל, אפילו בקנון ואפילו בתמחוי, אבל לא בטבלא   מלילות מערב יום טוב למחר מנפח על יד על יד

אפילו תימא ביום טוב, ואיידי דתנא רישא    -לא!    -אין, ביום טוב    -ולא בנפה ולא בכברה. מערב יום טוב  

 תנא סיפא נמי מערב יום טוב.  -מערב שבת  
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טה וכבישול, או השרביטין, ולהוציא הזרע ביום טוב, מי שרי ביום טוב כשחי  -מהו לפרוכי ד"ה רש"י  

 לא, דתולדת דישה הוא.  -דלמא כיון דאפשר מערב יום טוב 

לאו דאורייתא הוא אלא מדרבנן, וביום טוב   -דדש כלאחר יד הוא, ואפילו בשבת    -מוללין מלילות  ד"ה  

 לא גזור.

 דף יג עמוד ב

אמר רבי  יב.  חי  -מנפח על יד, על יד, ואוכל, ואם נפח ונתן לתוך חיקו    -המולל מלילות של חטים  

 ...: וכן לשבתאלעזר

אביי משמיה דרב יוסף אמר: חדא אחדא, ורב אויא משמיה דרב יוסף אמר: חדא אתרתי.    כיצד מולל?

 אפילו חדא אכולהו נמי.  -: כיון דמשני  רבא אמר

ד"ה   ביום טוב, דאמרן לעיל מוללין מלילות, והא ודאי שינוי בעי מעובדא דחול.  -כיצד מולל  ד"ה  רש"י  

 בין גודל לשתי אצבעותיו.  -חדא אתרתי  ד"ה    בין גודל לאצבע.  -א אחדא  חד

 מסכת שבת דף קכח עמוד א

ומולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה, דברי רבי יהודה.    ...חבילי סיאה אזוב וקורנית...:  תנו רבנן

 וחכמים אומרים: מולל בראשי אצבעותיו ואוכל, ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול. 

 כגון אם בא לאכול הזרע, מולל השרביטין שהזרע בתוכם.  -מהו מולל  ...  -רש"י  

 מלילה בשבת:

 שרי אלא ביו"ט.בשבת אסור למלול דלא    –תוס' 

 בחבילי פאה וכו' שרי, ובחבילי תבואה וקטניות אסור.  – הרז"ה

יש מחמירין וטוב   –  רמ"אלמלול ע"מ לרכך שרי, ולמלול ע"מ לפרק אסור.    –  ר"ן בשם אחרים, מרדכי

 להחמיר.  

מותר למלול, כדברי חכמים שמולל בראשי אצבעותיו, וכרבא    –  רי"ף, רא"ש, רמב"ם, מ"מ, רי"ו וטור

 .שו"עשמותר בכל אצבעותיו.  

 מלילה בשתי ידיים:

 :מסכת ביצה דף יג

מקשרי אצבעותיו ולמעלה. מחכו עלה במערבא:    כיצד מנפח? אמר רב אדא בר אהבה אמר רב: מנפח

 ידו אחת ובכל כחו.אפילו בכולה ידא נמי. אלא אמר רבי אלעזר: מנפח ב  -כיון דמשני  

 .שו"ערק ביד אחת שרי, אך בשתי ידיים אסור.   –  מ"מ בשם המפרשים, ר"ן

 שרי אף בשתי ידיים ואין אסור אלא בכלי )כדאמרינן לעיל מנפח מיד ליד(. –  טור
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 ומים סינון יין  –  יג  –סעי' י 

 :שבת דף קלט

צלולין לתוך אמר זעירי צלול ומים  לא.    -בשבת ואינו חושש. אבל עכורין   המשמרת: נותן אדם יין 

אדם חבית של יין, יינה ושמריה, ונותן לתוך    )מערבב(  : טורדרבן שמעון בן גמליאל אומר,  מיתיבי

שכל היינות עכורין, ושותין   -  רש"י) תרגמה זעירי: בין הגיתות שנו -המשמרת בשבת ואינו חושש! 

 .(תן בשמריהם, הלכך: אין כאן תיקון, דבלאו הכי משתתיאו

. אמר רב שימי בר חייא: ובלבד שלא יעשה גומא. ובכפיפה מצרית. אמר רב בסודריןמסננין את היין 

 חייא בר אשי אמר רב: ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח.

כלי   -רש"י  )  דחביתא, משום דמיחזי כמשמרתאמר רב פפא: לא ניהדק איניש צינייתא בפומיה דכוזני  

 (.חרס קטן שמערין בו יין מחבית לא יתן בפיו קשין וקסמים בחזקה, לפי שאין לך מסננת גדולה מזו

 נתינת יין במשמרת ובסודרין:

 שו"ע ומ"ב.  –מרש"י והטור    וכן משמעהרשב"א,    וכ"כ המ"מ בשםהר"ן,  

 :ונמצא פסקן של דברים

יין שהוא צלול ורובייהו דאינשי לא קפדי ביה כלל מותר לתת אותו אפילו תוך המשמרת כדי שיהא   . א

 רק כשכולם שותים כך.   –  ולב"ח .  מ"ב  .צלול ביותר
בסודרין ובכפיפה    ,יין שהוא עכור קצת דאפשר למשתתי הכי אבל רובייהו דאינשי לא שתו ליה הכי .ב

אבל לתוך   .מא ושלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפחובלבד שלא יעשה גו  ,מצרי שרי דאיכא שנוי

 המשמרת דליכא שנוי אסור.  
 יין שהוא עכור לגמרי דלא משתתי הכי אפילו בסודרין ובכפיפה מצרית אסור: . ג

גבי סודרין טוב  –  מ"בולהרמב"ם.   – שו"עבמשמרת אסור בכ"ג, ובסודרין שרי רק צלול.   –  רמב"ם

 לחש.

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 באיזה אופן מותר לברור, באיזה אופן פטור ובאיזה אופן חייב?באר   .11

 מהו שיעור 'לאלתר'? האם יש דין ברירה במין אחד? והאם יש דין ברירה בכלים וכדו'? .12

 האם ישנם צדדי היתר לברור פסולת מתוך אוכל בשבת? .13

 האם וכיצד מותר למלול חיטה ומיני קטניות בשבת?   .14

 ת או סודרין?האם מותר לתת יין על גבי משמר .15
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 דיני סחיטה  –  סימן שכ

 ח:    -מרא"מ סעי' א 

 :שבת דף קמג

אומר: אם  רבי יהודהאסורין.    -אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין, ואם יצאו מעצמן  מתנ'

 היוצא מהן אסור.    -היוצא מהן מותר, ואם למשקין  -לאוכלין  

: מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים. שמואלאמר רב יהודה אמר  אין סוחטין את הפירות.  

יהיב דעתיה.    -מאי טעמא  דלסחיטה נינהו  רבי יהודה אף בזיתים ועולא אמר רבכיון  : חלוק היה 

: הלכה כרבי יהודה בשאר פירות, ואין הלכה כרבי יהודה בזיתים וענבים. ורבי יוחנן אמרוענבים.  

ה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, ומודים חכמים : מודאמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל

 לרבי יהודה בשאר פירות.  

:  אמר רב נחמן בר יצחק אמר ליה: לכי תשכח.   -אמר ליה רבי ירמיה לרבי אבא: אלא במאי פליגי? 

: זיתים שמשך מהן שמן, וענבים שמשך מהן יין, והכניסן בין דתניאמסתברא, בתותים ורמונים פליגי.  

היוצא מהן אסור. תותים שמשך מהן מים, ורמונים שמשך מהן יין, והכניסן לאוכלין    -בין למשקין    לאוכל

: בין לאוכלין  וחכמים אומרים.  דברי רבי יהודההיוצא מהן אסור,    -היוצא מהן מותר, למשקין ולסתם    -

 היוצא מהן אסור.  -בין למשקין  

בזיתים ובענבים. רבנן דמודו ליה לרבי יהודה בשאר פירות    אשכחן רבי יהודה דמודי לרבנן  -  דף קמד

היו  בית מנשיא בר מנחםבפגעין ובפרישין ובעוזרדין, אבל לא ברמונים. ושל   : סוחטיןדתניא  -מנלן? 

. וממאי דרבנן היא, דילמא רבי יהודה היא? ותהוי נמי רבי )בחול, לכן בשבת אסור(  סוחטין ברמונים

יהודה, אימר דשמעת ליה לרבי יהודה יצאו מעצמן, סוחטין לכתחילה מי שמעת ליה? אלא מאי אית  

אפילו לכתחילה; אפילו תימא רבנן, כיון דלאו בני סחיטה  -כיון דלאו בני סחיטה נינהו    -לך למימר 

 מינה: רבנן היא, שמע מינה.   אפילו לכתחילה. שמע  -נינהו 

  ... היו סוחטין ברמונים. אמר רב נחמן: הלכה כשל בית מנשיא בר מנחם בית מנשיא בר מנחםשל 
אין, דתנן: המקיים קוצים בכרם, רבי אליעזר אומר: קדש, וחכמים    -מנשיא בן מנחם הוי רובא דעלמא?  

ואמר רבי חנ שכן   -ינא: מאי טעמא דרבי אליעזר אומרים: אינו מקדש אלא דבר שכמוהו מקיימין. 

 בטלה דעתו אצל כל אדם!    -אתרא, הכא    -בערביא מקיימין קוצי שדות לגמליהם. מידי איריא; דערביא  

פוסלין את המקוה  -: תרדין שסחטן ונתנן במקוה דאמר רב חסדאאלא, היינו טעמא כדרב חסדא;    -

כיון דאחשבינהו הוה להו משקה,   -לך למימר    בשינוי מראה. והא לאו בני סחיטה נינהו! אלא מאי אית

 הוה להו משקה.  -הכא נמי, כיון דאחשבינהו  

: משום דהוי דבר שאין עושין ממנו מקוה לכתחילה, וכל דבר שאין עושין ממנו מקוה רב פפא אמר

 פוסל את המקוה בשינוי מראה.  -לכתחילה  

תני  ל דריסת זיתים וענבים בלבד. וכן אינו חייב אלא ע -: דבר תורה  אמר רב חייא בר אשי אמר רב

 אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד.  -: דבר תורה  דבי מנשה

קמה וענבים  חלות דבש. כי אתא רב הושעיא מנהרדעא, אתא ואייתי מתניתא :דף  בידיה: זיתים 

אסורין, ורבי אלעזר ורבי שמעון מתירין. אמר רב יוסף: גברא    -שריסקן מערב שבת, ויצאו מעצמן  

 -הוה אמינא: התם הוא    -יתירא אתא לאשמעינן? אמר ליה אביי: טובא קא משמע לן, דאי ממתניתין  

 אימא לא, קא משמע לן.  -  דמעיקרא אוכלא ולבסוף אוכלא, אבל הכא דמעיקרא אוכלא ולבסוף משקה

טז. טור, ב"י, שו"ע, מג"א  -תוס'  ד"ה חולב. ד"ה ורבי יוחנן. רי"ף דף ס ור"ן. רמב"ם פ"ח ה"י, פ"כא יב

 ומ"ב.
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 סחיטת פירות  –  ג –סעי' א  

 סחיטת שאר פירות:

בפגעין,  מותר לסחוט שאר פירות אף למשקין )כפשט ברייתא דסוחטין    –  רמב"ם, רי"ף, רא"ש, סמ"ג

 .  שו"עוגבי תרדין שסחטן למקווה לא קייל"ן כרב חסדא אלא כרב פפא(.  

 אסור הכל לכו"ע.    –דברי המחבר מיירי בסתמא, אך אם בוודאי סוחט למשקה  –  ט"ז

אף למשקין, כיוון שאין דרך העולם לסוחטן למשקין   למחבר מותר לסחוט שאר פירות  –  מ"ב

 הרי שבטלה דעתו.

.  ב"ח כאשר כוונתו למשקה אסור בכ"ג, כדברי רב חסדא.    –( ר"ח )ו ע"פ רי"ו  סמ"ק, רש"י ותוס'

 מדינא אין להחמיר אלא במקום שנהגו. -  מג"א ומ"ב

 אמרו דבריהם רק אליבא דרב חסדא, אך גם לשיטתם לא קייל"ן כוותיה.    רש"י ותוס'  -  לב"י

תותים ורימונים לאו דווקא, אלא כל פרי   -  שב"ל בשם ה"ר יאשיה, וכ"כ ברא"שוכ"כ משמע   ,ב"י

שדרך לסוחטו למימיו אסור. וה"ה אם יש מקום בעולם שרגילים לסוחטו אסור לכו"ע, כדאמרינן גבי 

 ערביא.  

דלא כב"י שאסור   –  מג"אכתותים ורמונים.    להם  לסחוט פירות לשתייה דינם  מקום שנהגו –  רמ"א

לכל העולם, אלא דשלא במקום שנהגו בעינן תלתא על מנת לאסור: א. סוחט לצורך משקה ב. יש 

 .מ"במקום שכך עושים ג. באופן שאם היה פירות אלו לכל העולם היו גם הם סוחטין למשקה.  

 מציצת ענבים וכדו' בפיו:

-  רמ"אלמצוץ הענבים ממשקם.   אסור למצוץ משקים מחתיכת בשר וכדו' או –  הגה"מ בשם רא"מ

 יש אוסרין.

 מותר.   –  רמ"אאין זה דרך סחיטה כלל ושרי.    –  ן, בעל העטורשב"ל בשם ה"ר בנימי

אסור למצוץ משקה הנבלע בבשר וכדו' וקרוב הוא לחטאת. אך למצוץ    –  ב"ח בשם רש"למג"א בשם  

 הענבים שרי דזהו דרך אכילתן והמחמיר גם בזה תע"ב.

 נכון להחמיר למצוץ זיתים וענבים דרך יניקה. –  מ"ב בשם אליה רבה

 

 

 

 סחיטה לתוך קדירה  – ח-סעיף ד

אמר  : סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה.  אמר שמואל  אמר רב יהודה

, מדברי רבינו נלמד: חולב אדם עז לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה. אלמא קסבר:  רב חסדא

 אוכל הוא.  -משקה הבא לאוכל  

 -הן  פטור אבל אסור. ושלקות, בין לגופן בין למימי  -מותר, למימיהן   -: לגופן  אמר רבכבשים שסחטן,  

:  רבי יוחנן אמר פטור אבל אסור.   -מותר, למימיהן  -: אחד זה ואחד זה, לגופן ושמואל אמרמותר.  

 חייב חטאת.  -מותר, למימיהן    -אחד כבשים ואחד שלקות, לגופן  

 לקדירה:  ושליקות  סחיטת פירות

ולא חילק  דברי שמואל אינם הלכתא, דקייל"ן כר' יוחנן שהסוחט שלקות למימיהם בכ"ג חייב, – ר"ח 

 המחמיר תע"ב. –)ס"ק יז(    מ"בולר"ח.   –  שו"ע ורמ"אבין סחיטה לקדרה לסחיטה לקערה.  

 דברי שמואל מיירי ביו"ט, אך בשבת בכ"ג אסור. –  בה"ג
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 קאי גם אשבת, אך שרי רק באשכול העומד לאכילה. –  ראב"ד

אף בשבת, אך דברי רב חסדא קאי רק גבי   דברי שמואל מיירי  – , ר"ת, רמב"ם, בעל ההשלמהרי"ף

 .שו"עיו"ט )ולא פליגי ר' יוחנן ושמואל בהא, דלקדרה לכו"ע שרי(.  

 אף דברי רב חסדא מיירי בשבת דשרי.   –  ר"ן בשם י"א

 סחיטת בוסר לקדירה:

 יש מי שאומר. –  שו"עמותר.   –  )בטור(ה"ר יוסף  

 מ"ב.ור"ת אוסר.   –  שו"עאסור.   –  , מרדכיר"ת, סמ"ק

 יש להחמיר. –  מ"בבכ"ג אסור.   –  מג"אמותר לסחוט בוסר לאלתר.   – ע"שט"ז,  

 

 

 פסיק רישא דלא נ"ל  –  סעיף יח

 שבת דף קיא עמוד א

החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ, אבל סך הוא את השמן, ולא שמן וורד. בני מלכים סכין שמן '  מתנ

 לסוך בחול. רבי שמעון אומר: כל ישראל בני מלכים הם.ורד על מכותיהן, שכן דרכן  

: הלכה כרבי שמעון. למימרא דרב כרבי שמעון סבירא ליה? והאמר  אמר רבאמר רבי אבא בר זבדא  

בההיא אפילו  -אסור להדוקיה ביומא טבא!    רב שימי בר חייא משמיה דרב: האי מסוכרייא דנזייתא

 וייהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות.רבי שמעון מודה, דאביי ורבא דאמרי תרו

 פסיק רישא דלא ניחא ליה:

בפ"ר דלא נ"ל שרי. והכא מיירי שהנקב למעלה וכאשר סוחט היין חוזר לחבית ונ"ל   – בעל הערוך

 יש מי שמתיר. –  שו"עשבכל הארצות שעבר נוהגין בו היתר.    רבינו ירוחםוע"כ אסור. וכתב  

סיק רישא אסור בכ"ג, גם אם לא ניחא ליה, וזהו שאסרינן להדק הבגד  גם לרשב"י בפ  –  ראשונים

 חלקו עליו. –  שו"עאע"פ שהיין נופל לאיבוד.  

 שרי לכו"ע, כדין ספוג שיש לו בית אחיזה –אם הברזא ארוכה ואין היד מגעת אל הנעורת    –  הכל בו

דחשיב כצלוחית מלאה מים , שכאשר יש בית אחיזה שרי אע"פ שסוחטבסעיף יז'  )והיינו כראב"ד  

העולם נוהגים היתר בכה"ג אפילו יש כלי לקבל היין הנסחט, וטוב   –  שו"ע.  (שמריק ממנה המים

 להנהיגם שלא יהיה כלי לקבל היין אלא ילך לאיבוד.

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם ובאיזה אופן מותר לסחוט פירות וכבשים, ובאיזה אופן חייב ופטור? .16

 למצוץ ענבים או למצוץ משקה מחתיכת בשר?האם מותר   .17

 האם מותר לסחוט פירות ושליקות לתוך קדירה? ומה הדין בבבוסר? .18

 האם מותר לפקוק נקב החבית בבגד? .19
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 דיני טוחן ולש  –  סימן שכא

 טוחן  - סעיף ט, יב

:  אמר רב מנשה חייב משום טוחן.   - : האי מאן דפרים סילקאאמר רב פפאוהטוחן.   :שבת דף עד

 חייב משום טוחן.  -האי מאן דסלית סילתי  

במ"ם גרסינן, ולא בסמ"ך, כדפירש בהעור והרוטב )חולין קכ, א(: מאי   -דפרים סילקא ד"ה   רש"י

  עצים דקים להבעיר אש.  -  דסלית סילתיד"ה     .מחתכו הדק  ,לחתוך לחתיכות קטנותפירמא,    -קיפה 

 המחתך ירק דק דק חייב. –  שו"ע

וכדפרשינן קיפה בפרק   שמחתכו הדקאמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא פרים גרסינן כלומר    -  ר"ן

  הרשב"אהעור והרוטב )דף קכ א( פירמא דהיינו אותו דק דק של בשר שיורד לשולי הקדירה וכתב 

הא לאו הכי שרי כדשרי    למחר או לבו ביום לאחר שעה דדוקא במחתכן כדי לאכלןז"ל בתשובה 

אביי לברור ולאכול לאלתר ולפיכך התיר לפרר פתיתי לחם לתרנגולים לתת לפניהם לאלתר וכדקיימא  

  התירו לפי שאין טחינה אחר טחינה:  ובספר המצותלן בשלהי מכלתין ]דף קנה א[ דשוויי אוכלא משוין  

 לחתוך ע"מ לאכול מיד שרי. –  רמ"א

 שייך טחינה אבל שאר אוכלין שרי.  דוקא בסילקא  -האי מאן דפרים סילקא  ד"ה    תוספות

ז"ל עצי דקלים  פר"ח הטוחן אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא בשבת חייב משום טוחן.  -  רא"ש

לפיכך המנפצו   שכשמפרק הנימין הללו יוצא מביניהן כמו קמח דקשעומדים שיבי שיבי כעין נימין 

דפרים סילקא שמחתך ירקות דק   שפרש"יומה   .חייב משום טוחן ופי' הגון הוא דומיא דסלית סילתי

 :דבר שהוא אוכל ומחתך אותו דק דק אין שייך ביה טחינהדק פירוש תמוה הוא  

הרי זה תולדת טוחן וחייב, לפיכך אין   המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו  -  יח"כא ה"פ רמב"ם

ין לא את השחת ולא את החרובין לפני בהמה בין דקה בין גסה מפני שנראה כטוחן, אבל מחתכין  מרסק

 .את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים שאין טחינה בפירות

כתב לחתוך חתיכות גדולות קצת, ומ"מ נהגו   הב"ימפקפק בהיתר הרשב"א, וכן    הש"ג  –  ומ"ב  מג"א

 כו, רק יזהרו לעשות סמוך ממש לסעודה.להקל ויש להם על מי שיסמו

 

 

 

 לישה -  טז –סעיף יד  

 דף קנו. את החומץ. רמב"ם פ"כא ה"לג ומ"מ.  –דף קנה: מהלקטין לתרנגולין  :  מרא"מ

   פ"כב ה"יב. מעליא לתחלי. רמב"ם –דף קמ. אתמר חרדל  

רמב"ם   ' ד"ה אבל. ביצה דף לב: אמר רבינא וקטמא שרי. ותוס'.הדדי תניא. ותוס –דף יח. מאן תנא  

ְשַחק תּוָמא ירושלמי שבת ז ב  פ"ח ה"טז. ין  ...ָהֵהן דִּ יב ַמְשקִּ ּׁשּום ָלש -ַכד ְיהִּ וראה מחצית השקל  .מִּ

 טור, ב"י, שו"ע, מג"א ומ"ב.  ומ"ב ס"ק נ., ס"ק יז 

 שבת דף קנה:  

 ., אבל לא גובליןלמורסןמים   ' ומהלקטין לתרנגולין, ונותניןמתנ

מהלקטין לתרנגולין כו'. אמר אביי: אמריתה קמיה דמר, מתניתין מני? ואמר לי: רבי יוסי בר יהודה 

רבי יוסי בר יהודה  .  דברי רביהאחרון חייב,    -ואחד נותן לתוכו מים    הקמח : אחד נותן את  דתניאהיא,  

אלא קמח דבר גיבול   -דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי בר יהודה התם    -: אינו חייב עד שיגבל.  אומר
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דתניא  לא סלקא דעתך,   -אפילו רבי יוסי בר יהודה מודה?   -הוא, אבל מורסן דלאו בר גיבול הוא 

 .: נותנין מים למורסןרבי יוסי בר יהודה אומר.  דברי רבי: אין נותנין מים למורסן,  בהדיא

רבי יוסי ברבי  :ויש אומרים גובלין. מאן יש אומרים? אמר רב חסדא הקלי: אין גובלין את תנו רבנן

  .הוא דמשני. היכי משני? אמר רב חסדא: על יד על יד -יהודה היא. והני מילי  

בעבה,   -בשבת ושותים זיתום המצרי. והאמרת אין גובלין! לא קשיא, הא   השתיתשבוחשין את    ושוין

: בחול נותן את החומץ ואחר כך נותן אמר רב יוסףהוא דמשני. היכי משני?   -רכה. והני מילי ב -הא  

  .נותן את השתית ואחר כך נותן את החומץ  -את השתית, בשבת  

 דף קמ.שבת  

: חרדל שלשו מערב שבת, למחר ממחו בין ביד בין בכלי, ונותן לתוכו דבש. ולא יטרוף אלא  אתמר

נותן לתוכן שמן וחומץ,   -ששחקן מערב שבת, למחר    (והיו שוחקין אותם במים  -  רש"י)מערב. שחליים  

נותן לתוכו פול   -וממשיך לתוכן אמיתא, ולא יטרוף אלא מערב. שום שריסקו מערב שבת, למחר  

 )נענע(.  נינייא. -וגריסין, ולא ישחוק אלא מערב, וממשיך את אמיתא לתוכן. מאי אמיתא?  

 ירושלמי שבת ז ב

ּׁשּום בֹוֵרר. ַכד ייָָתה. מִּ ּלּופִּ ּׁשּום ָדש. ַכד ַמְבַחר ְבקִּ ְשַחק תּוָמא. ַכד ַמְפֵרְך ְבֵריַשייָא. מִּ דִּ יק   ָהֵהן  ְשחִּ

ּׂשּום טֹוֵחן.  ְמדֹוְכָתה. מִּ יש.ִמּׁשּום ָלש  -ַכד ְיִהיב ַמְשִקין  בִּ ּׁשּום ַמֶכה ְבַפטִּ  . ָגַמר ְמַלאְכָתן. מִּ

ְטָמא ה דף לב: ביצ ינָא: ְוקִּ לגבלו ולטוח בו דלאו בר  -וקטמא )אפר( שרי   –ופרש"י    ְשֵרי. —ָאַמר ָרבִּ

 :גבול הוא

   ז:שבת דף י

ובית הלל משנה וסמנים וכרשינין אלא כדי שישורו מבעוד יום,  . בית שמאי אומרים: אין שורין דיו 

 מתירין.

 )וראה תוס' ד"ה אבל(  דף יח.

: אחד נותן את הקמח תניא: רבי היא, דאמר רב יוסף -מאן תנא נתינת מים לדיו זו היא שרייתן? 

:  אמר ליה אביי האחרון חייב, דברי רבי. רבי יוסי אומר: אינו חייב עד שיגבל.   -ואחד נותן את המים 

אימא   -אלא בקמח דבר גיבול הוא, אבל דיו דלאו בר גיבול הוא    -ודילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי 

האחרון חייב, דברי   -תן את המים  : אחד נותן את האפר ואחד נותניאלא סלקא דעתך, ד  -ליחייב! 

והתניא: אפר,    -עפר, דבר גיבול הוא.    -רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר: עד שיגבל. ודילמא: מאי אפר  

 מידי גבי הדדי תניא?  -והתניא: עפר!  

 נתינת מים לעפר וטיט וחול דק וכדו':

)להבנת    רמ"א,  )בסעי' טז( י"א –שו"ע   .תרומה, יראים, סמ"ג, סמ"ק, הגה"מחשיב גיבול.   –רבי  

 .המ"ב ראה סי' שכד ס"ק יא(

 .)מג"א ס"ק יח(  שו"ע.  ראשוניםאינו חייב עד שיגבל.   –  ר"י בר"י

 וכדו':  ודיו  גיבול אפר וחול הגס ומורסןנתינת מים ו

)מג"א   שו"עאלא מדרבנן.   לגבלו ואין אסור בשבת כלל לא שייך ביה גיבול  –רמב"ם, רי"ף, רש"י 

 ס"ק יט(.

חייב נחלקו רבי ור"י בר"י. בדיו ואפר   –בקמח, וכן במורסן וקלי   –  רא"ש, רשב"א, ר"ןתוס',  ראב"ד,  

 כן דעת האחרונים )ואוסר להשתין על טיט כדלהלן(.  –  מג"א  לכו"ע משנתן מים אף ללא גיבול.
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 דין קלי ושתית:

שישנה את   הרבה, רק בלקלי היינו שתית, ועבה מותר לגבל רק מעט מעט. ורכה מותר לג -ראשונים  

 .טור .הנתינה סדר

 .הרבה כאשר משנה את סדר הנתינה אף עבה מותר לגבל  -  המ"מ

אותה   מעט מעט, אבל שתית והוא תבואה שלא הביאה שליש שקלו קמח קלי מותר לגבל -  רמב"ם

 וטחנו אותה טחינה גסה, אם קשה אסור לגבל )הרבה, אך מעט מעט שרי כדין קמח קלי. מ"ב(, ואם

 .שו"ע .רכה מותר לגבל הרבה בבת אחת, והוא שישנה הסדר

 :)מ"ב ס"ק נז(  עירוב קמח מצה עם יין וכדו'

אסור לעשות הרבה אפילו רכה, שאין ידוע מה דרך שינוי נתינת הסדר. אך מעט מעט שרי    – ט"ז

 בכ"ג.

 מותר ע"י שיתן הקמח תחילה.   –  א"ר

 :)מ"ב ס"ק נז(  להשתין על טיט

 אסור להשתין ע"ג טיט כיוון שמגבלו. –  מג"א

 מותר במקום הצורך כשהטיט אינו שלו, דהוי פ"ר דלא נ"ל בדרבנן. –  בית מאיר

 :)עשיית חרוסת מ"ב ס"ק סח(  מע"ש  וכדו'  וכתשששום  באו    שלשו חרדלבנתינת משקין בשבת  

 .שו"עמותר לתת בשבת, כפשט הגמרא בדף קמ.   –  רמב"ם, רי"ף, רא"ש, או"ז

,  בירושלמי מפורש שאסור, והא דשרי בגמרא היינו שנותן המשקה מער"ש  –  (תוס')תרומה, סמ"ג,  

 –  שו"עדאז שרי לערב בשבת )וביאר תרמה"ד שסוברים שהלכה כרבי שנתינת המים הוי גיבול(. 

מותר על ידי שמשנה את הסדר, כדאמרינן גבי שתיתא,    –  רמ"א  .אסור  דווקא בבלילה עבה  -  מ"בי"א.  

 היינו דווקא בבלילה רכה שרי.  –  מג"א ומ"בוכן מערב באצבעו.  

 ור אך שום ושחליים שרי.חרדל אס –  שב"ל בשם ר' ישעיה

 ערבוב בכלי או ביד:

מג"א    .רמ"אכשנותן המשקין בשום וכדו' מערבב בידו ולא בכלי.   –  מרדכי בשם ר"י, או"ז, תרהמ"ד

 אם נתן המשקים בע"ש לכו"ע שרי לערבב גם בכלי. –  ומ"ב

 .שו"עסתמו דבכ"ג שרי.   –  ראשונים

 :כפי הנראה לענ"ד למעשהסיכום  

 דבר שהוא בר גיבול:

 אסור, לרבי מהתורה ולר"י בר"י מדרבנן. –לתת עליו מים 
מותר רק בלילה רכה וע"י שינוי. וכתב השש"כ לשנות גם בסדר הנתינה וגם בבחישה )רמ"א    –לגבלו  

סח. וק"ל שהרי בסעי' יד לא שרי אלא שתיתא   -ס"יד "ואפילו ברך" ודבריו בסו"ס טז, מ"ב ס"ק סו  
 גסה ולא הוי בר גיבול, אך מניין דשרי אף דבר שהוא בר גיבול?(  שהיא טחינה

 דבר שהוא לא בר גיבול:

לרבי אסור ולר"י בר"י מותר, מח' ראשונים כיצד פוסקים, שו"ע סתם לקולא וי"א   –לתת עליו מים  

 לחומרא. רמ"א כתב לתת ע"י שינוי )כדין שתיתא(.
". בלילה רכה מותר הרבה, רק שישנה בסדר הנתינה  בלילה עבה מותר רק מעט "על יד על יד  –לגבלו  

 )והמ"ב בס"ק נד ושעה"צ כתב שלרמב"ם בקלי גם בבלילה רכה שרי רק מעט ולדידי צ"ע(.
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 חלוקה נוספת הנראה מדברי השו"ע:

 יש שלוש חלוקות,    לרמב"םגם  

 קמח וכדו' הוי בר גיבול ובכ"ג אסור. . א

חרדל )דלא שרי לעשותו בלילה עבה אלא בלשו לפני שבת(, מותר    שתיתא, ונראה לי דה"ה .ב
 רק בלילה רכה בשינוי.

 קלי, שחליים ושום, מותר אף בלילה עבה, והוא שישנה כל אחד כדאית ליה. . ג

טז. ולענ"ד זה   שהרמ"אוהאחרונים כתבו    המ"ב  ע"פ דבריו בסו"ס  התרומה וסיעתו,  , שהרי לפני כן בדין תמוהפסק כשיטת 
קלי ובדין שחליים ושום סתם לקולא כדברי המחבר, אלא שכתב למעשה שנוהגין להחמיר לעשות על ידי שינוי בנתינת החומרים.  

בס"ק יב שהרמ"א פסק כשו"ע )כר"י בר"י( אלא שהוסיף לרווחא דמלתא לעשות שינוי גם בסדר הנתינה, ומותר   הט"זכתב ואכן 

שכד כתב הדרכ"מ דקייל"ן כתרומה. וצ"ע.  גם בלילתו עבה )אך רכה(. שוב ראיתי שבסימן  דווקא בלילתו  לעשות   הט"ז פוסק 

 .סעיף ג  וראה עוד בסימן שכד

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לעשות סלט קצוץ? .20

 באר האם מתי וכיצד ניתן ללוש ולעשות עיסה בשבת? .21
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 הגרלה  –  סימן שכב

 :שבת דף קמח 

. מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו, אבל לא מן הכתב. מפיס אדם עם בניו ועם בני משנה

ביתו על השולחן, ובלבד שלא יתכוין לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. ומטילין חלשין על הקדשים 

 ביום טוב, אבל לא על המנות.

 דף קמט  

כדרב יהודה אמר    -לא. מאי טעמא?   -עם אחר  אין, ו  -מפיס אדם עם בניו וכו'. עם בניו ועם בני ביתו 

עוברין משום מדה ומשום  -: בני חבורה המקפידין זה על זה אמר שמואלשמואל. דאמר רב יהודה 

בניו ובני   -. אי הכי  אף משום רבית  בית הלל  וכדברי  משקל, ומשום מנין, ומשום לווין ופורעין ביום טוב.

: מותר להלוות  אמר רב  דאמר רב יהודהכדרב יהודה אמר רב.    -בניו ובני ביתו היינו טעמא    -ביתו נמי!  

  –מנה גדולה כנגד מנה קטנה נמי!    -בניו ובני ביתו ברבית, כדי להטעימן טעם רבית. אי הכי  

ם בני ביתו על השלחן, אפילו מנה : מפיס אדם עם בניו ועוהכי קתניאין הכי נמי, וחסורי מיחסרא 

 -אין, עם אחרים    -כדרב יהודה אמר רב. עם בניו ועם בני ביתו   -גדולה כנגד מנה קטנה. מאי טעמא  

אף בחול לאחרים אסור.   -כדרב יהודה אמר שמואל. מנה גדולה כנגד מנה קטנה  -לא. מאי טעמא  

 משום קוביא.  -מאי טעמא  

    .בבא מציעא דף עה

 : מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימן טעם רבית. ולאואמר רב  ודהאמר רב יה

 מילתא היא, משום דאתי למיסרך.

 להפיס מנה גדולה כנגד קטנה עם בניו:

אף מנה גדולה כנגד קטנה עם בני ביתו )וביאר    הלכה כ'חסורי מחסרא' דשרי להפיס  –  )כג, יז(  רמב"ם

המ"מ שאע"פ שדברי רב נדחו, היינו דווקא גבי ריבית דהוי איסור דאורייתא, אך לגבי מפיס דלא הוי 

 י"א. –  שו"עשרי(.  -אלא מדרבנן  

 כרמב"ם, אע"פ שסתמו דבריהם. – רי"ף ורא"ש אליבא דהר"ן

נה דדווקא במנות שוות שרי, שהרי דברי רב בב"מ הלכה כפשט מש  –  רי"ף ורא"ש אליבא דטור וב"י

 סתם. –  שו"ענדחו מההלכה.  

לחלוק עם אחרים ללא גורל שרי, אך אם מקפידים אסור אף לחלק שמא יבואו לידי מדה   – מג"א

ומשקל ומנין. אך שכנים שאין רגילים לשאול זה מזה שרי לחלק ללא גורל. ולהטיל גורל מי יאמר קדיש 

 שגורל ע"י פתקאות בכ"ג אסור.  הביא מנזר הקדש בשם שבו"י  בומ"וכדו' שרי.  

לעשות גורל לצורך מצווה בשבת אסור אך ביו"ט שרי כדאמרינן "מטילין חלשים על הקדשים  –  מג"א

 אסור, דרק לצורך קדשים התירו אך לא לשאר מצוה. –  שעה"צביו"ט".  

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 ביתו מי מקבל קרטיב ומי מקבל סוכריה? ומה הדין בחוג משניות?האם מותר לעשות הגרלה לבני   
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 דינים שונים  –  סימן שכג

דכילא ושתו. רי"ף דף טו: ור"ן, רא"ש פ"ג אות יד. רמב"ם   –סעיף א: ביצה דף כט. מתנ' אומר    מרא"מ

ו שכתב  וכמ  –הל' יו"ט פ"ד ה"כא וכס"מ. והל' שבת פכ"ג י"ג. טור, ב"י )ניתן לדלג מד"ה וכתבתי כן 

 הר"ן(, שו"ע, מג"א ומ"ב.

 

 מילוי כלי המיוחד למדה  –  ב –סעי א  

 ביצה דף כט עמוד א

 -: אם היה כלי של מדה  רבי יהודה אומר. אומר אדם לחברו: מלא לי כלי זה, אבל לא במדה.  משנה

 לא ימלאנו.  

: אבל לא בכלי המיוחד למדה. אבל כלי אמר שמואל  אמר רב יהודהגמרא. מאי אבל לא במדה?  

 ..ימלאנו. ואתא רבי יהודה למימר: אפילו כלי העומד למדה לא ימלאנו.  -העומד למדה  

ימלאנו, ואתא רבי   -שלא יזכור לו שם מדה, אבל כלי המיוחד למדה    -: מאי אבל לא במדה  רבא אמר

 לא ימלאנו.    -יהודה למימר: כלי המיוחד למדה  

יום טוב רבי יהודה לחומרא ורבנן לקולא? והא אפכא שמעינן להו: דתנן, רבי יהודה   אלמא: גבי שמחת

אומר: שוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, וחכמים אומרים: אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר.  

  דרבי  -אלמא: רבי יהודה לקולא ורבנן לחומרא, קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה, קשיא דרבנן אדרבנן!  

מיוחד למדה. דרבנן אדרבנן נמי  -בשאינו מיוחד למדה, הכא    -יהודה אדרבי יהודה לא קשיא; התם 

לא קעביד כדעבדין בחול, דעבדי אינשי דמקרבי  -קא עביד כדעבדין בחול, הכא  -לא קשיא: התם 

 ושתו.  )בכלי של מדה(  במנא דכילא)לחבירהם(  חמרא  

 מילוי בכלי המיוחד למדה:

 .שו"עהלכה כרבא דבכל כלי שרי.   –  , טורבעל העיטור, רא"ש, ר"ן)לגרסתנו(,    רמב"ם

 דלא שרי בכלי המיוחד למידה.  שמואלהלכה כ –)ולגרסת הטור ורי"ו אף הרמב"ם והרי"ף(    רמב"ן

 .'מאי אבל לא במדה אמר רבא שלא יזכור לו שם מדה אבל כלי העומד למדה ימלאנו' –  רי"ף

 האופן המותר:

דווקא כשלוקח הכלי עצמו מהמוכר, אך שהמוכר    – ר"ן הא דשרי למלא בכלי המיוחד למדה היינו 

 .שו"עאסור.   -ימלא בכלי של מדה וישפוך לכלי אחר  

של מוכר ולהביאה לביתו אסור, ולא שרי אלא שהקונה מביא הכלי מביתו  ליטול כלי המדה  –  כל בו

 והמוכר ממלאו והקונה לוקחו לביתו.

לקונה, כאשר אינו   – מרדכי, הגה"א מותר להשתמש בכלי של מדה גם באופן שהמוכר ממלא בו 

 וכן המנהג. –ומג"א    רמ"אממלאו באופן מדויק.  
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 ודמים  הזכרת שם מדה וסכום מניין  – סעיף ד

סכום מקח. ר"ח שם. תוס' ד"ה אצל. וד"ה שלא. רי"ף דף טז.   –ביצה דף כט: מתנ' הולך מרא"מ:  

 ור"ן. רא"ש פ"ג אות יז. רמב"ם הל' יו"ט פ"ד הכ"ג, ומ"מ.

 .אין פוסקין דמים לכתחלה על הבהמה ביום טוב:  ביצה דף כז

. הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו, ואומר לו: תן לי ביצים ואגוזים במנין, שכן דרך בעל משנה  :ף כטד

 הבית להיות מונה בתוך ביתו.

: הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו, ואומר לו: תן לי גדי אחד או טלה אחד; אצל טבח תנו רבנןגמרא.  

יל אצלו ואומר לו: תן לי תור אחד או הרגיל אצלו ואומר לו: תן לי כף אחת או ירך אחת; אצל פטם הרג

גוזל אחד; אצל נחתום הרגיל אצלו ואומר לו: תן לי ככר אחד או גלוסקא אחת; ואצל חנוני הרגיל אצלו  

ואומר לו: תן לי עשרים ביצים או חמשים אגוזים, עשרה אפרסקין וחמשה רמונים ואתרוג אחד, ובלבד  

 : ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח.ר אומררבי שמעון בן אלעז  שלא יזכיר לו סכום מדה.

אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר תן לי כ' ביצים נ' אגוזים   ...ת"ר הולך אדם  -  רבינו חננאלודברי  גרסת 

פי' לא יאמר לו יש לך עלי נ' כסף    ,י' אפרסקין ב' רמונים אתרוג אחד ובלבד שלא יזכור לו סכום מקח

סכום מנין יאמר לו יש לך נ' אגוזים תן  .תן לי בכסף אחר נעשה לך עלי ב' כספים זהו פי' סכום מקח

 לי עכשיו נ' אחרים הרי יש לך מאה:

אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי עשרים  ...  ת"ר הולך אדם - וכיוצא בזה גרסת ודברי הרי"ף

שי' אגוזים ועשרה אפרסקין חמשה רימונים ואתרוג אחד ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח ביצים או חמ

פירוש סכום מקח כגון שיש עליו כסף לא יאמר   .ר"ש בן אלעזר אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מנין

לו תן לי בכסף ויש לך עלי כסף אחר הרי יש לך בידי שני כספים וסכום מנין לא יאמר לו הרי יש לך  

 בידי חמשים אגוזים תן לי חמשים אחרים והרי יש לך בידי מאה:

 מה אסור לומר לחנווני לשיטת חכמים:

גר"א ומ"ב בשיטת  שזהו דרך מקח.  )נ"ל כגון קילו( מדה מסוימת שרוצה  שם אסור להזכיר   –  רש"י

 .השו"ע

יש לגרוס סכום מנין )ולא סכום מידה(, והיינו שאע"פ דשרי לומר תן לי מניין מסויים   –  בשם בה"ג  תוס'

של פירות וכדו', אסור לומר באופן של סכום, דהיינו שמחשב כמה כבר לקח וכמה כעת הוסיף ואומר  

 את הסה"כ.

 .   הר"ח כתוס', אלא שגרס בדברי חכמים סכום מקח. וכ"נ מדברי   –  רי"ף

 .שו"עור להזכיר הן סכום מקח )שם דמים( והן סכום מניין.  אס –  רמב"ם, רא"ש

 הזכרת דמים:

 .מג"א.  שו"עבכ"ג אסור להזכיר דמים.    -  ראב"ן, תוס', ר"ן, טוררמב"ם, מ"מ,  

מותר אף להזכיר דמים, שלא נאסר אלא בדבר שאין שומתו   –  רי"ף, או"ז בשם ראבי"ה, הגה"א

 .רמ"א.  הידוע

מדה ודמים כלל, אלא יאמר מלא לי כלי זה שם  למעשה ראוי ונכון מאוד להחמיר שלא להזכיר   –  מ"ב

 ומחר נמדדהו.
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 לשאת סלים וקופות  – סעיף ה

 דהרפניא. ביצה דף כט: מתנ' המביא. ותוס' ד"ה המביא.   –שבת דף קכז. איבעיא להו    מרא"מ:

למקום  משנה:  ביצה דף כט לא יביאם בסל ובקופה, אבל מביא הוא על   -. המביא כדי יין ממקום 

 כתפו, או לפניו.

לתת שלש וארבע בתוך קופה וישאם, משום דנראה כמעשה דחול  -לא יביאם בסל ובקופה  :  רש"י

 בידו. -או לפניו   אחת או שתים, דמוכח דלצורך יום טוב.  -אבל מביא על כתפו    לשאת משאות.

קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, ומפני  . מפנין אפילו ארבע וחמשמשנה: שבת דף קכו

 .בטול בית המדרש

 דף קכז עמוד א

לא, אלמא: למעוטי   -אין, טפי  -איבעיא להו: הני ארבע וחמש קופות דקאמר, בארבע וחמש קופות 

אפילו ארבע וחמש קופות   : מפניןדתני חדאבהילוכא עדיף. או דילמא: למעוטי משוי עדיף? תא שמע,  

דמר סבר:    -: בעשר ובחמש עשרה. מאי לאו בהא קמיפלגי  ותניא אידךשל כדי שמן ושל כדי יין.  

. ומי דכולי עלמא מעוטי בהילוכא עדיףלא,    -מעוטי בהילוכא עדיף, ומר סבר: מעוטי במשוי עדיף? 

שתקלי חד חד בקופה, והא דמ  -סברת בעשר ובחמש עשרה אקופות קאי? אכדין קאי. ולא קשיא, הא  

 .)כדים קטנים(  דמשתקלי תלתא תלתא, ובדקורי דהרפניא  -דמישתקלי תרי תרי, והא    -

 :הבאת כדים בסל ובקופה

בשבת שאינו מפנה אלא בתוך חצרו, למעט בהילוך עדיף וע"כ מביא בסל ובקופה. אך ביו"ט  – תוס'

וע"כ לוקח מעט אע"פ שמרבה בהילוך.    שהולך בחוץ, אם לוקח הרבה נראה כעושה זאת לצורך חול,

 )ורמ"א בסי' תק"י(.    מג"אי"א.   –  שו"ע

, ולא שרי אלא באי גם בשבת אין להביא כדים בסל ובקופה כיוון דמיחזי דלצורך חול הוא –  ר"ן, טור

 .שו"ע.  אפשר לו, כגון שזימן הרבה אורחים וצריך למהר לצורכם

 ם, לכו"ע למעט במשא עדיף.אם הולך במבוי המעורבת דשכיחי רבי –  מ"ב

 

 

 

 הטבלת כלי חדש –  סעיף ז

 יח ומ"מ.-יח: ביוה"כ נמי שרי. רמב"ם הל' יו"ט פ"ד הל' יז   –: ביצה דף יז: מתנ' חל להיות מרא"מ

 ביצה דף יז עמוד ב

מלפני השבת, ובית הלל אומרים:    . חל להיות אחר השבת, בית שמאי אומרים: מטבילין את הכלמשנה

 כלים מלפני השבת, ואדם בשבת.

  –גמרא. דכולי עלמא מיהת כלי בשבת לא, מאי טעמא?  

שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. אמר ליה אביי: יש לו בור   : גזרהאמר רבה

התינח שבת,   -אמר ליה: גזירה בור בחצרו אטו בור ברשות הרבים.   -? בחצירו, מאי איכא למימר

 גזרו יום טוב אטו שבת.    -ביום טוב מאי איכא למימר?  

שאני    -נגזור דלמא אתי לאטבוליה בעיניה!  -: מדלין בדלי טמא, והוא טהור. ואי איתא איתיביה...

אין   -: כלי שנטמא באב הטומאה  איתיביה  ...  זכור הוא  -התם, מתוך שלא הותרה לו אלא על ידי דליו  
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ולד   -מטבילין אותו ביום טוב. ואם איתא, נגזור הא אטו הא!    -מטבילין אותו ביום טוב, בולד הטומאה  

 .גבי כהנים, כהנים זריזין הם  -הטומאה היכי משכחת לה 

ים דלאו בני אמר ליה אביי: תינח כלים דבני סחיטה נינהו, כל -: גזרה משום סחיטה. רב יוסף אמר

 אמר ליה: גזרה הני אטו הני.    -סחיטה נינהו מאי איכא למימר?  

אין מטבילין   -כלי שנטמא מערב יום טוב   תניא כוותיה דרב ביבי:: גזרה שמא ישהא.  רב ביבי אמר

 אותו ביום טוב, גזרה שמא ישהא.  

 אדם נראה כמיקר.  -אי הכי אדם נמי!    -: מפני שנראה כמתקן כלי.  רבא אמר

 מי פוסקים, והאם מותר להטביל כלי חדש:כ

 .שו"עהביא דברי רב יוסף ורב ביבי. ועפ"ז משמע שמותר להטביל כלי חדש.   –  רי"ף

  הלכה כרב ביבי )ביאר המ"מ דתניא כוותיה(, ואין אסור אלא כלי הטמא מדאורייתא כדתניא  –רמב"ם  

גבי כלי שנטמא באב הטומאה. ולכאורה משמע שמותר להטביל כלי חדש, כיוון שטומאתו מדרבנן  

 )כמבואר שם(.  

כתב שבכה"ג לכו"ע אסור דמחזי כמתקן, שלא היה ראוי כלל לשימוש קודם לכן, משא"כ   המ"מאך  

 בכלי שנטמא שראוי להשתמש בטומאה.  

  בתראה הוא. וע"כ גם כלי חדש אסור להטביל.הלכה כרבה לגבי רב יוסף, והלכה כרבא ד – רא"ש

)רק בדיעבד    ומ"ב  מג"אי"א.   –  שו"ע.  דרכ"מ.  להטבילן  אסורשכלים הנקחין מן הגוי    הרשב"אוכ"כ  

 שעבר וטבל יש להקל(.

 נראה שאסור לטבול כלי חדש, ויש מתירין. –  כל בו

מותר להטביל כלי חדש רק ע"י שעושה דרך מילוי הכלי במעיין.   –  מ"מ בשם הרשב"א, הגה"מ

 .רמ"א

 ירא שמים. –  שו"עיתן הכלי לגוי במתנה ויחזור וישאלו ממנו.   –  מרדכי

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם ובאיזה אופן מותר ואסור למלא ולהשתמש בכלי המיוחד למידה? .22

אדם הרוצה בשבת לקחת מוצרים שונים מהמכולת, באיזה אופן מותר ובאיזה אופן אסור לומר   .23

 לחנוני?

 אדם המביא או מפנה כדי יין וכדו' ממקום למקום, באיזה אופן יעשה זאת? .24

 האם מותר להטביל כלי בשבת? .25
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 הכנת מאכל לבהמה  –  סימן שכד

 .  יהודה 'דרבי יוסי ברלמיסר מדף קנו.  –שבת דף קנה. מתנ' מתירין  מרא"מ:  

דאית ביה  - אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנןדף קנו: מתנ' מחתכין. דף מה:  -מרא"מ סעיף ז  

 במסוכנת וד"ה. –ביצה דף כז: מתנ' בהמה שמתה    ביצת אפרוח.

 גיבול  - סעיף ג

 קנו. –  :מסכת שבת דף קנה

 .ונותנין מים למורסן, אבל לא גובלין...  משנה

: אחד נותן את  תניאאביי: אמריתה קמיה דמר, מתניתין מני? ואמר לי: רבי יוסי בר יהודה היא, דאמר  

האחרון חייב, דברי רבי. רבי יוסי בר יהודה אומר: אינו חייב עד שיגבל.    -הקמח ואחד נותן לתוכו מים  

ורסן דלאו בר אלא קמח דבר גיבול הוא, אבל מ  -דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי בר יהודה התם    -

בהדיא: אין נותנין מים למורסן,    דתניאלא סלקא דעתך,    -אפילו רבי יוסי בר יהודה מודה?    -גיבול הוא  

 דברי רבי. רבי יוסי בר יהודה אומר: נותנין מים למורסן.

לוי בריה דרב הונא בר חייא אשכחיה לגבלא דבי נשיה דקא גביל וספי ליה לתוריה, בטש ביה. אתא  

  ...רבי ירמיה בר אבא: גובלין -יה, אמר ליה: הכי אמר אבוה דאמך משמיה דרב, ומנו  אבוה אשכח

הוא דמשני. היכי משני? אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי: שתי וערב. והא לא מערב   -והני מילי  

 אמר רב יהודה: מנערו לכלי.  -שפיר!  

על דהוו גבלין שתיתא בבבל, והוה צוח רבינו הקדוש,    -כתיב אפינקסיה דלוי: אמרית קדם רבי, ומנו  

מדרבי   -רבינו הקדוש, על דהוו גבלין שתיתא, ולית דשמיע ליה, ולית חילא בידיה למיסר    -רבי, ומנו 

 יוסי ברבי יהודה.

 נתינת מים וגיבול מורסן:

י הלכה כר' יוסי בר"י שמותר לתת מים על מורסן וכן לגבלו בשינוי, דבכ"ג הו –  רי"ף, רמב"ם, רא"ש

 .שו"ע.  ב"ימדרבנן.  

אף לר"י בר"י בדבר שאינו בר גיבול חייב בגיבולו )ולרבי כבר בנתינת המים(, ואעפ"כ    –  תוס', ראב"ד

 התירו לתת מים למורסן לצורך בהמה.

 י"א.   –  שו"ע.  דרכ"מהלכה כרבי, וע"כ אף לתת מים למורסן אסור.   –  תרומה, סמ"ג סמ"ק

- . ניתן להבין ברמ"א ששרי אף בלילתו עבה )כר"י בר"י, אלא שלחומרא יעשהעיין שכא, טז  –  רמ"א

( ע"י שלא יטרוף בכוח וישנה הסדר. אך למעשה )כיוון דקייל"ן כרבי, וכ"כ כאן הדרכ"מ( כתבו הט"ז 

 והמג"א שרק בלילה רכה שרי, כדין שתיתא אליבא דרבי.
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 טלטול בהמה שמתה בשבת להאכילה לכלבים –  סעיף ז

 שבת דף קנו עמוד ב

: אם לא היתה רבי יהודה אומר. מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים,  משנה

 אסורה, לפי שאינה מן המוכן.  -נבלה מערב שבת  

 שבת דף מה עמוד ב

: אמרו הלכה כרבי שמעון. ומי אמר רבי יוחנן הכי? והא בעא  אמר רבי יוחנןאמר רבה בר בר חנה  

אמר    -מיניה ההוא סבא קרויא, ואמרי לה סרויא, מרבי יוחנן: קינה של תרנגולת מהו לטלטולי בשבת?  

 דאית ביה אפרוח מת.    -הכא במאי עסקינן    -ליה: כלום עשוי אלא לתרנגולין?  

)ולא    : מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסוריןמשמיה דרבא דאמר  למר בר אמימרהניחא  

משמיה דרבא דאמר: חלוק היה רבי שמעון   למר בריה דרב יוסף, אלא  שרי במשנה אלא במסוכנת(

 -בדאית ביה ביצה.    -הכא במאי עסקינן   -[ בבעלי חיים שמתו, שהן מותרין, מאי איכא למימר? ']אפי

דאית ביה   -לית ליה נולד!    -אית ליה נולד, דלית ליה מוקצה   -והאמר רב נחמן: מאן דאית ליה מוקצה 

 .)ולא ראויה לכלב וע"כ היא הקינה מוקצה(  ביצת אפרוח

 מסכת ביצה דף כז עמוד ב

עליה, ועל החלה שנטמאת,    רבי טרפוןלא יזיזנה ממקומה. ומעשה ושאלו את    -. בהמה שמתה  משנה

 ממקומם.  ונכנס לבית המדרש ושאל. ואמרו לו: לא יזיזם

. לימא תנן סתמא דלא כרבי שמעון, דתניא רבי שמעון אומר: מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, גמרא

אפילו תימא    -אסורה.    -ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר: אם לא היתה נבלה מערב שבת  

 רבי שמעון, מודה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו, שאסורין.  

 -משמיה דרבא, דאמר: מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין  הניחא למר בר אמימר 

שפיר. אלא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא, דאמר: חלוק היה רבי שמעון אפילו בבעלי חיים שמתו 

בבהמת קדשים. דיקא נמי, דקתני: עליה ועל החלה   תרגומה זעירי -שמותרים, מאי איכא למימר? 

שריא.    -דקדישא, הא דחולין  -אלא טעמא  -דקדישא.   -א, אף בהמה דקדיש -שנטמאת. מה חלה  

הניחא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא, דאמר חלוק היה רבי שמעון אף בבעלי חיים שמתו שמותרין  

שפיר. אלא למר בר אמימר משמיה דרבא, דאמר: מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין,    -

 .במסוכנת, ודברי הכל -במאי עסקינן  הכא    -מאי איכא למימר? 

 בהמה שמתה בשבת:

גבי יו"ט כתבו לאיסור דדוקא במסוכנת שרי, וגבי שבת סתמו שמותר.   –  רמב"ם, רי"ף, רא"ש, רי"ו

וביאר הב"י דביו"ט דקייל"ן כר"י לא שרי אלא במסוכנת, אך בשבת דקייל"ן כר"ש, שרי בכ"ג כמר בריה  

 .שו"ע  דרב יוסף.

, וכאן כתב בהל' יו"ט שלהלכה קייל"ן כמר בר אמימר שגם לר"ש אסור אם לא הייתה מסוכנת –  טור

 מסתפקים בזה.הע"ש והגר"א   –מ"ב  .  סתם, וכתב הב"י שי"ל שסמך על דבריו שם
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 נתינת מזון לחיות שאין מזונותם עליך -  יא –סעיף י  

 שבת דף קנה עמוד ב

את הגמל, ולא דורסין, אבל מלעיטין. ואין מאמירין את העגלים, אבל מלעיטין.   אין אובסין משנה.

יונים  דבורים ולפני  למורסן, אבל לא גובלין, ואין נותנין מים לפני  ומהלקטין לתרנגולין, ונותנין מים 

 שבשובך, אבל נותנין לפני אווזין ותרנגולין, ולפני יוני הרדיסיות.  

למקום שאינה    -: המראה  אמר רב יהודה  -יא המראה ואיזו היא הלעטה?  . אין מאמירין. איזו הגמרא

: אידי ואידי למקום שאינה יכולה רב חסדא אמרלמקום שיכולה להחזיר.  -יכולה להחזיר, הלעטה 

 ביד.    -בכלי, הלעטה    -להחזיר, והמראה  

יוני שובך וליוני עלייה, : מהלקטין לתרנגולין, ואין צריך לומר שמלקיטין. ואין מלקיטין למתיב רב יוסף

דספי ליה בידים,   -ואין צריך לומר שאין מהלקטין. מאי מהלקטין ומאי מלקיטין? אילימא מהלקטין  

דשדי ליה קמייהו, מכלל דיוני שובך ויוני עלייה מישדא קמייהו נמי לא? אלא לאו: מהלקטין   -מלקיטין 

דהמראה בכלי, ותיובתא    -להחזיר, מכלל למקום שיכולה  -למקום שאינה יכולה להחזיר, מלקיטין  -

  –דרב יהודה!  

דשדי ליה קמייהו. ודקא קשיא לך:    -דספי ליה בידים, מלקיטין   -: לעולם מהלקטין  אמר לך רב יהודה

:  תניא דאין מזונותן עליך. כ -הני מזונותן עליך, והני  -יוני שובך ויוני עלייה למישדא קמייהו נמי לא? 

מזונותיו עליך וזה  -מזונות לפני כלב, ואין נותנין מזונות לפני חזיר. ומה הפרש בין זה לזה, זה    נותנין

 אין מזונותיו עליך.    -

: מתניתין נמי דיקא אין נותנין מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך אבל נותנין לפני אמר רב אשי

? לאו משום דהני מזונותן עליך והני אין מזונותן מאי טעמא  .אווזין ולפני תרנגולין ולפני יוני הרדיסיות

 שאני מיא דשכיחי באגמא.  [אלא] –וליטעמיך, מאי איריא מיא, אפילו חיטי ושערי נמי לא!    -עליך?  

 נתינת מזון לחיות שאין מזונותם עליך:

 מדברי רב אשי המבאר שהסיבה שאין נותנין מים לפני יוני שובך היא מפני שמים מצויים,  – הר"ן

 מותר, אפילו אין מזונותם עליך.  –משמע שלתת מזון שאין מצוי להם 

 .שו"עמי שאין מזונותם עליך בכ"ג אסור גם אם אין מצוי לפניהם.   –  רמב"ם

שהמשנה שנתה מים מפני שהם   וביאר הב"י שלר"ן ל"ג "אלא", והיינו שרב אשי קאמר לה, ור"ל

מצויים, אבל מזון שלא מצוי מותר לתת אף לפני יוני שובך. וברייתא דאין מלקיטין ליוני שובך, ודאין  

 נותנין מזון לחזיר, מיירי במים )או במזון המצוי(.

 אך לרמב"ם )והרי"ף( גרסי' "אלא", והיינו שנדחה הדיוק של רב אשי מהמשנה ואין ללמוד מהכא חילוק

בין מזונותם עליך לאין מזונותם עליך. אך עכ"פ חזרנו לדברי הברייתות האוסרות לתת מזון ליוני שובך  

 וחזירים כביאור רב יהודה.

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 בהמה שנתנבלה בשבת, האם מותר לחותכה ולהביאה לכלב? .1

 האם מותר לתת מזון לחיות שאין מזונותם עליך?. 2
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 הנאה ממלאכת גוי  –  סימן שכה

 נתינת חפצים ומזון לגוי בחצר ישראל  –  סעיף א

 :ביצה דף כא

מזמנין את הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, גזרה שמא ירבה   אמר רבי יהושע בן לוי:

 .אפילו בשבת נמי לא, משום שיורי כוסות  רב אחא בר יעקב אמר:בשבילו.  

 .שבת דף יט

אין נזקקין לו. כיוצא בו, נותנין מזונות לפני  -נותנין מזונות לפני הכלב בחצר, נטלו ויצא   תנו רבנן:

רמי   -  )בכלב(  מהו דתימא: האי  -אין נזקקין לו. הא תו למה לי? היינו הך!  -הנכרי בחצר, נטלו ויצא 

 , והאי לא רמי עליה, קמשמע לן.ן()להביא לו מזו  עליה

 להביא לגוי בחצר חפצים שלו:

 .מ"בו  מג"אמותר, שגם אם מכניס ומוציא אין כאן כל איסור.   –  תוס', ר"ן

 .  שו"עדברים שדרך הגוי להוציא אסור בכ"ג לתת לו.   –  מרדכי בשם ריב"א וראבי"ה

 שו"עבאשכנז הורו לאיסור משום מראית העין, שאין הרואה יודע שהחפצים של גוי.  –  רא"ש ,טור

 .ורמ"א

 לתת מזון לידי גוי:

 אין לתת לידו שמא יצא עם זה ונמצא עשה היהודי עקירה, אלא יניחנו לפניו. –  אחרונים

 .  מ"במותר לתת לידו, דבכ"ג לא חשיב עקירה כשנותן לגוי בחצרו.    – אליה רבה

 

 

 

 פת של גוי שנאפה בשבת  - ף דסעי

הפת אסורה בשבת משום מוקצה ונולד )וי"א שמא יאמר לגוי   –  , רוקח ר"ת, רשב"א, ראבי"ה, בה"ג

 יש אוסרים. –  שו"עלאפות לו(.  

הפת מותרת ואין זה מוקצה כיוון שגומרו    – , רב יהודאי, הר"ר בנימין, הר"ר ישעיההרא"ש, ר"ן

 ויש מתירים. –  שו"עבידי אדם.  

 .שו"עשרי לצורך מצווה או שעת הדחק.   –  ב"ימותר לצורך מצווה.  –  סמ"ק בשם גדולים
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 הנאה ממלאכה שעשה גוי לעצמו  – סעיף ה

מותר לישראל אחר.  שבת דף קנא. מתנ' נכרי שהביא חלילין  –ביצה דף כד. מתנ' מצודות  מרא"מ:  

 סוף הפרק.  –במוטל על קברו.  דף קכב. מתנ' נכרי שהדליק   –

 כה.דף   – .ביצה דף כד

טוב  משנה לא יטול מהן ביום טוב, אלא אם כן יודע   -. מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום 

, ואמר: מותרין הן, אלא שאין  לרבן גמליאליא דגים בנכרי אחד שהב  ומעשהשנצודו מערב יום טוב.  

 רצוני לקבל הימנו.

אסור, ורבן גמליאל מתיר. ומעשה  -: ספק מוכן  והכי קתניחסורי מחסרא    -. מעשה לסתור?  גמרא

 הן, אלא שאין רצוני לקבל הימנו.  נמי בנכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל, ואמר: מותרין

: ספק מוכן, רבן תניא: אין הלכה כרבן גמליאל. ואיכא דמתני לה אהא; דאמר רב יהודה אמר שמואל

 גמליאל מתיר ורבי יהושע אוסר. אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהושע.

 .דף קכב

אסור. מילא מים להשקות    -ראל  משתמש לאורו ישראל, ואם בשביל יש  -. נכרי שהדליק את הנר  משנה

יורד אחריו   -אסור. עשה נכרי כבש לירד בו    -משקה אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל   -בהמתו  

שהיו באין בספינה, ועשה נכרי כבש   מעשה ברבן גמליאל וזקניםאסור.    -ישראל, ואם בשביל ישראל  

 לירד בו, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. 

ליגזר דילמא אתי לאפושי    -משום דנר לאחד נר למאה, אבל מים  -שמעינן נר  . וצריכא, דאי אגמרא

 מעשה דרבן גמליאל וזקנים קמשמע לן.    -בשביל ישראל. וכבש למה לי? 

אסור. מילא מים להשקות   -מאכיל אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל    -: נכרי שליקט עשבים  תנו רבנן

שאין מכירו, אבל   -אסור. במה דברים אמורים    -שראל  משקה אחריו ישראל, ואם בשביל י -בהמתו 

: מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים בשבת,  ? והאמר רב הונא אמר רבי חנינאאסור. איני  -מכירו 

 דקאים לה באפה, ואזלא היא ואכלה.    -אבל לא על גבי מוקצה בשבת!  

אמר   -אסור. הא רבן גמליאל מכירו הוה!   -שאין מכירו, אבל מכירו  -במה דברים אמורים    :אמר מר

 : אפילו תימא בפניו, נר לאחד נר למאה.רבא אמר: שלא בפניו הוה.  אביי

 גוי שצד דגים או אפה ובישל או ליקט פירות לעצמו:

 שעשה לעצמו מותר לישראל.  מותר, כדתנן בשבת שנכרי –  יש אומרים

אסור, משום מוקצה )והרי אפילו ספק מוכן אסור(, או משום דחיישינן במיני מאכל שמא    –  יש אומרים

 .שו"עיאמר לגוי לעשות בשבילו.  

 

 

 האם בעינן בכדי שיעשו בספק –  זסעיף  

יהודה אמר שמואל:  : ספק מוכן, רבן גמליאל מתיר ורבי יהושע אוסר. אמר רב  תניא - כדדף  ביצה  

 הלכה כרבי יהושע.

לא יספוד בהן ישראל, אלא אם כן באו ממקום   -נכרי שהביא חלילין בשבת  .  משנה  -  .שבת דף קנא

 לא יקבר בו עולמית.    -יקבר בו ישראל. ואם בשביל ישראל   -קרוב. עשו לו ארון וחפרו לו קבר  

)לרש"י לקולא, לרי"ף  : חיישינן  ל אמרושמוא: ממקום קרוב ממש,  רב אמר. מאי ממקום קרוב?  גמרא

שמא חוץ לחומה לנו. דיקא מתניתין כוותיה דשמואל, דקתני עשה לו (  וגרס אחרת בהמשך  לחומרא

 .מספיקא שרי  -לו קבר יקבר בו ישראל, אלמא: מספיקא שרי, הכא נמי   וארון וחפר
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 :נלקטו היוםספק אם הגוי לקטן לצורך ישראל, או שידוע שהובא לישראל אך ספק אם  

 .חי"א, אש"אסתם.   –  שו"עבעינן בכדי שיעשו.   –  רי"ף

 .אליה רבהוי"א.   –  שו"עמותר במוצ"ש מיד.   –  הגהות, רש"י, רא"ש  סמ"ג, תרומה,

 שרי מיד במוצ"ש. –בתרי ספקות, ספק אם לקטן בשבת וספק אם לצורך ישראל   –  מ"ב

 

 

 הנאה כאשר הובא מחוץ לתחום –  סעיף ח

 ביצה דף כה.

אסור,    -: הלכתא: נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם יש מאותו המין במחובר אמר רב פפא

אסור.    -חוץ לתחום    מותר,  -ולערב נמי אסורין בכדי שיעשו. ואם אין מאותו המין במחובר, תוך התחום  

 אחר.מותר לישראל    -והבא בשביל ישראל זה 

 מחוץ לתחום:   הביא גוי דבר שאין בו חשש איסור תורה לצורך ישראל

 .מ"ב  .שו"עצריך להמתין בכדי שיעשו.   –סמ"ג, תרומה, מרדכי, רי"ף, ר"ן  

 י"א.  –  שו"עלא בעינן בכדי שיעשו שאין כאן איסור תורה.   –  ר"י, רא"ש

 :מה הדין לאחר

 .שו"עלישראל אחר שלא הובא בשבילו מותר בשבת.   –  ראשונים

 אסור גם לאחר.   –  הגהות אשיר"י

 מהו בכדי שיעשו:

 בשם יש"ש.  מג"א.  שו"עבכדי שיעשו היינו מיד מצאת שבת.   –  ראשונים

 .רמ"אבכדי שיעשו דווקא ביום, דאין רגילות להביא בלילה.   –  סמ"ג, מרדכי

 

 

 ספק הובא מחוץ לתחום  –  סעיף ט

 :וספק אם הובא מחוץ לתחום  ,שאין בו חשש איסור תורה  כודבר לצורהגוי  הביא  

בכדי שיעשו שאין כאן איסור תורה )ואף אם וודאי הובא מחוץ לתחום להמתין  צריך    אינו  –  ר"י, רא"ש

 בספק סמכינן על המתירים. –  מ"ב.  כך נראה מסתימתו –  שו"עשרי כנ"ל סע' ח(.  

)ודווקא שאין הגוי שרוי עמו בעיר,   בכדי שיעשו  יש למי שהובא בשבילו להמתיןאף בספק    – רי"ף

 .דאם כן שרי לכו"ע(
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 א מים לבהמת ישראלגוי שמיל –  סעיף י

להשקות בהמתו    - משנה .שבת דף קכב  -משקה אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל    -מילא מים 

 אסור.

 האם המים אסורים גם לאדם:כאשר מילא הגוי מים לבהמת ישראל,  

.  שו"ע גוי שמילא לצורך ישראל אסור גם לאדם ולא רק לבהמה.   –  ר"י, ר"ן, מ"מ בדעת הרמב"ם

 אם לא לצורך גדול. –  מ"ב

אין אסור אלא על הבהמה, אך לאדם שרי כיוון שהיה בעצמו יכול לרדת לבור לשתות.   –  בו-ר"ת, כל

 י"א, וכן נהגו. ויש להחמיר, אך אין למחות במקלין לצורך שבת או דחק. –  רמ"א

 מתיר אלא בדיעבד אך לכתחילה בכ"ג אסור.  ר"ת אינו –  מהרי"ל

יש מתירים אמירה לגוי אפילו ברה"ר במקום שאפשר למצוא היתר על ידי ישראל, לכן   –  דרכ"מ

 במקום מצוה או דוחק גדול יש להקל.

 

 

 

 עשה גוי לעצמו ומכירו  –  סעיף יא

 דף קכב.  

אסור. מילא מים להשקות   -מאכיל אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל    -שליקט עשבים    : נכריתנו רבנן

שאין מכירו, אבל   -אסור. במה דברים אמורים    -משקה אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל   -בהמתו 

 אסור.    -מכירו  

לאחד נר : אפילו תימא בפניו, נר  רבא אמר: שלא בפניו הוה.  אמר אביי  -הא רבן גמליאל מכירו הוה!  

 למאה.

 , האם מותר שלא בפניו:אך מכירו  עשה גוי לעצמו

 הביאו דברי רבא להלכה. –  רי"ף רמב"ם רא"ש

 וודאי קייל"ן גם כאביי דשלא בפניו שרי בכ"ג, דלא פליג רבא על אביי. –  מ"מ, הר"ן

ולא הביאו אלא דברי רבא, משמע דסברי דרבא פליג על   מדסתמו הרי"ף הרמב"ם והרא"ש  – ב"י

 .שו"עאביי ואין היתר שלא בפניו בדבר שיש חשש שבפניו ירבה בשבילו.  

אף אם ליקט שלא בפניו אסור. ואם אין הגוי יודע שצריך   –אם הגוי מכירו ויודע שצריך לזה  –  מג"א

 לעת הצורך יש להקל. –  מ"באף בליקט בפניו שרי.    –לכך  

שלא בפניו ולא ידע שצריך, אם מכירו   לב"יאך  אסור, שמא ירבה בשבילו לשבת    -אף אם ליקט 

 האחרת.  

י, גם כאן אם יש אפשרות  שר  –לשיטת ר"ת שבאופן שאם יכול בעצמו לעשות באופן של היתר    -מג"א  

 בשעת הדחק ניתן להקל. –  מ"ב בשם חיי"אשרי.   –לבהמה לאכול או לשתות לבד  
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 חפר גוי קבר לישראל –  סעיף יד

 שבת דף קנא עמוד א

אמאי? הכא   לא יקבר בו עולמית.    -יקבר בו ישראל. ואם בשביל ישראל    -עשו לו ארון וחפרו לו קבר  

אמר   -: בעומד באסרטיא. תינח קבר, ארון מאי איכא למימר?  אמר עולא -נמי ימתין בכדי שיעשו! 

 : במוטל על קברו.רבי אבהו

בקבר שחפר הגוי מיד ולא בעינן בכדי ביאר את דברי הגמרא ארישא. היינו מדוע מותר לקבור    –  רש"י

 שיעשו, ותירצו כיוון שניכר שנעשה לגוי.

, היינו מדוע הדין הוא שלא יקבר עולמית ולא סגי בכדי שיעשו,  דברי הגמרא קאי אסיפא  –  גאונים

 ותירצו שמיירי במקום גלוי וגנאי הוא לישראל ליקבר בקבר שנתחלל בו שבת עבורו.

כגאונים, אך כתב שאם אינו ידוע לרבים שנעשה עבורו, מותר לקוברו בו אחר בכדי שיעשו.   –  רמב"ם

 .שו"עוכן שבכ"ג אין אסור אלא לישראל שנעשה עבורו, אך ישראל אחר שרי בכדי שיעשו.  

 כתב שמותר לאחר מיד.  והראב"ד

 מתי נאסר עולמית:

 לו עולמית.  אסור –כל דבר שנעשה לישראל בפרהסיא   –  מג"א בשם הרמב"ם

דוקא הכא שיש גנאי לישראל להיקבר בקבר שנתחלל שבת עבורו אסור עולמית,    –  ט"ז בשם הר"ן

 אין להחמיר בעת הצורך. –  מ"באך בשאר מילי שרי בכדי שיעשו.  

 

 

 

 גוי שהביא חלילין   –  טז –  סעיף טו

 לא יספוד בהן ישראל, אלא אם כן באו ממקום קרוב.    -בשבת    נכרי שהביא חלילין.  משנה

דיקא  ]: חיישינן שמא חוץ לחומה לנו.  ושמואל אמר: ממקום קרוב ממש,  רב אמרמאי ממקום קרוב? 

מתניתין כוותיה דשמואל, דקתני עשה לו ארון וחפר לו קבר יקבר בו ישראל, אלמא: מספיקא שרי,  

 .[מספיקא שרי -הכא נמי  

 וד בהן ישראל", עד מתי?"לא יספ

 לא יספוד בהם עולמית. –  רש"י

לא יספוד בכדי שיבואו )ואף למ"ד בסע' ח דלא בעינן בכדי שיעשו, הכא חמיר טפי שהכל    –  ראשונים

אם מפורסם שהובאו לצורכו אסור עולמית )כנ"ל סע' יד(.    –  מג"א.  שו"עיודעין שבשביל המת הובא(.  

 .מ"ב

אם הובא מתוך התחום, אך הובא   – מ"באם הובאו דרך כרמלית מותר בכ"ג מיד.    –  שו"ע היינו 

 בשבילו מחוץ לתחום צריך להמתין בכדי שיבואו )ולאחרים שרי מיד(.  

 :ב"י סעי' ו(אה גם  ר)  גוי שעשה מלאכה לישראל, האם אחר צריך לחכות בכדי שיעשו

 אין צריך להמתין בכדי שיעשו. –  ר"ת

 .שו"עאסור בכדי שיעשו.   –  ראשונים
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 ספק אם הובאו מחוץ לתחום:

 הלכה כשמואל דדיקא מתנ' כוותיה. –  ראשונים

אע"פ שבאו מחוץ לחומה באו מתוך התחום וע"כ שרי    חיישינן, היינו לקולא, דשמא  – רש"י, רא"ש

 מיד.

 חיישינן לחומרא, דגם בספק אם הובאו מחוץ לתחום בעינן להמתין בכדי שיבואו -   רי"ף, רמב"ם

 .שו"ע.  )נראה דל"ג דיקא מתנ'...(

 דבר שידוע מהיכן בא:

 .שו"עצריך להמתין כדי שיבואו מאותו מקום.   –  רמב"ם, רשב"א

 בכ"ג אין צריך להמתין אלא כדי שיעור מיל. –  קילין, אגור בשם שב"למ"מ בשם יש מ

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לתת לגוי חפץ או דבר מאכל? .1
 

 גוי שעשה לעצמו פת בשבת, האם הפת היא מוקצה? .2
 

גוי שצד דגים או ליקט פירות, מה הדין אם עשה לצורך עצמו, אם עשה לישראל, ומה הדין בספק  .3

 עשה לישראל או בספק אם עשה זאת בשבת? ומה הדין למי שלא נעשה עבורו?אם  
 

? האם בעינן בכדי שיעשו,  הביא גוי דבר שאין בו חשש איסור תורה לצורך ישראל מחוץ לתחום  .4

 מי שלא הובא בשבילו?לבמקרים אלו  מה הדין ומה הדין בספק אם הובא מחוץ לתחום? ו
 

 ?המים אסורים גם לאדםמים לבהמת ישראל, האם  שמילא  גוי   .5
 

 גוי שעשה מלאכה לעצמו, האם מותר ליהודי שהגוי מכירו להנות ממלאכה זו? .6
 

גוי שהביא חלילין לצורך לווית מת ישראל, האם מותר להשתמש בהם? ומה הדין במלאכה שעשה   .7

 גוי לצורך ישראל בפרהסיא, עד מתי אסור הדבר לישראל?  
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 רחיצה -  סימן שכו

 איזו רחיצה מותרת  –  סעיף א

 הלכה כרבי יהודה. –ומותרין בשתיה. דף לט: מעשה שעשו    –שבת לח: מתנ' מעשה שעשו  מרא"מ:  

 בצונן מותר.  –דף מ: מפני הסכנה. דף קמז. מתנ' הרוחץ במי  –דף מ. אתמר חמין שהוחמו  

 מסכת שבת דף לח עמוד ב

והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין, אמרו להם חכמים: אם   מעשה שעשו אנשי טבריא.  משנה

כחמין שהוחמו ביום טוב,   -כחמין שהוחמו בשבת, ואסורין ברחיצה ובשתיה. אם ביום טוב    -בשבת 

 ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה.

 דף לט עמוד ב

הוא  -מו בשבת מעשה שעשו אנשי טבריא. מאי רחיצה? אילימא רחיצת כל גופו, אלא חמין שהוח

מערב שבת, למחר רוחץ    : חמין שהוחמותניאמותרין? וה -דאסורין, הא חמין שהוחמו מערב שבת 

כחמין שהוחמו   -פניו ידיו ורגליו. אימא סיפא: ביום טוב  -בהן פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו? אלא  

:  בית שמאי אומרים ,  תנןביום טוב, ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה. לימא תנן סתמא כבית שמאי; ד

אמר רב איקא בר חנניא:   -מתירין!   ת הללובילא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה, 

, לא ישתטף אדם כל גופו, בין בחמין ובין בצונן תניאלהשתטף בהן כל גופו עסקינן; והאי תנא הוא, ד

 מותר.    -אסור, בצונן    -: בחמין רבי יהודה אומרמתיר,    רבי שמעון,  דברי רבי מאיר  -

אמר רבי  ל אסור. אמר רבה בר בר חנה דברי הכ -בקרקע, אבל בכלי   -מחלוקת   ...אמר רב חסדא

 : הלכה כרבי יהודה.יוחנן

 דף מ  

: לא  ושמואל אמר: למחר רוחץ בהן כל גופו אבר אבר,  רב אמר: חמין שהוחמו מערב שבת;  אתמר

ורגליו. מיתיבי: חמין שהוחמו מערב שבת   ידיו   -התירו לרחוץ אלא פניו ידיו  למחר רוחץ בהן פניו 

והא   -בבת אחת, אלא אבר אבר.    -אמר לך רב: לא כל גופו   -ו, תיובתא דרב!  ורגליו, אבל לא כל גופ

תא שמע: לא התירו לרחוץ בחמין שהוחמו מערב שבת,    -כעין פניו ידיו ורגליו.    -פניו ידיו ורגליו קתני!  

 הכא נמי: כעין פניו ידיו ורגליו.    -אלא פניו ידיו ורגליו!  

רב שבת, למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו : חמין שהוחמו מעתניא כוותיה דשמואל

אבר אבר, ואין צריך לומר חמין שהוחמו ביום טוב. רבה מתני לה להא שמעתא דרב בהאי לישנא:  

חמין שהוחמו מערב שבת, למחר, אמר רב: רוחץ בהן כל גופו, ומשייר אבר אחד. איתיביה כל הני 

 תיובתא.    -תיובתא  

 -רוחץ בו מיד. פקקו נקביו מערב יום טוב    -שפקקו נקביו מערב שבת, למוצאי שבת    : מרחץתנו רבנן

למחר נכנס ומזיע, ויוצא ומשתטף בבית החיצון. אמר רב יהודה: מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו 

נקביו מערב יום טוב, למחר נכנס רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, והזיעו בו ויצאו ונשתטפו בבית 

. אלא שחמין שלו מחופין בנסרים. כשבא הדבר לפני חכמים, אמרו: אף על פי שאין חמין שלו החיצון

 מטייל בהן ואינו חושש.    -מחופין בנסרין. ומשרבו עוברי עבירה התחילו לאסור. אמבטיאות של כרכין  

היו : בתחילה  דאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא  -מאי עוברי עבירה?  

רוחצין בחמין שהוחמו מערב שבת, התחילו הבלנים להחם בשבת ואומרים: מערב שבת הוחמו, אסרו  

אסרו להן את הזיעה,   -את החמין והתירו את הזיעה. ועדיין היו רוחצין בחמין, ואומרים מזיעין אנחנו  

סרו להן חמי טבריה א  -והתירו חמי טבריה. ועדיין היו רוחצין בחמי האור, ואומרים בחמי טבריה רחצנו  

 התירו להן חמי טבריה, וזיעה במקומה עומדת.    -והתירו להן את הצונן. ראו שאין הדבר עומד להן  

: מיחם אדם אלונטית ומניחה על בני מעים בשבת, ובלבד שלא יביא קומקומוס של מים חמין תנו רבנן

 בשבת, ודבר זה אפילו בחול אסור מפני הסכנה.  ויניחנו על בני מעים
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 דף קמז עמוד א

 לא יביאם בידו.    -. הרוחץ במי מערה ובמי טבריא ונסתפג אפילו בעשר אלונטיאות  משנה

דיעבד   -חמין, אף מי מערה חמין. הרוחץ   -גמרא. קתני מי מערה דומיא דמי טבריא, מה מי טבריא  

שפיר דמי. מני? רבי שמעון היא,   -גופו, אפילו לכתחילה    דלהשתטף כל לא. מכלל  -אין, לכתחילה  

דתניא: לא ישתטף אדם בין בחמין בין בצונן, דברי רבי מאיר. רבי שמעון מתיר. רבי יהודה אומר:  

 מותר.  -אסור, בצונן   -בחמין 

 רחיצה בשבת:

ידיו ורגליו מותר אף בחמין  הלכה  שהוחמו מע"ש  כר' יהודה שאסור בחמין ומותר בצונן, אבל פניו 

 כשמואל. ובחמי טבריה שרי כל גופו. 

היינו  –  מג"א ומ"ב.  רמ"אפניו וכו' לאו דווקא, אלא כל שלא רוחץ כל גופו שרי.   –  ב"י בשם הרא"ש

 רוב גופו דרובו ככולו ואסור.

 אף רחיצה בצונן לא שרי אלא שפיכה על גביו אך לא בכניסה לתוך המים. –  מרדכי

 רחיצה בחמי טבריה בכלי:

 .שו"עבחמי טבריה לא שרי אלא בקרקע אך לא בכלי, דמחזי כחמי האור.   –  סמ"ג, תרומה

 חמי טבריה בכ"ג שרי.   –  טור בשם הרא"ש

 

 

 

 

 רחיצה והזעה במי טבריה  – סעיף ב

 לא יביאם בידו.    -ה ובמי טבריא ונסתפג אפילו בעשר אלונטיאות  . הרוחץ במי מערמשנה

דיעבד   -חמין, אף מי מערה חמין. הרוחץ   -גמרא. קתני מי מערה דומיא דמי טבריא, מה מי טבריא  

 לא. -אין, לכתחילה  

 להזיע במי טבריה:

: מי מערה היינו מי חמי טבריה, ובמערה אסור משום זיעה, והיינו דאע"פ דשרי  רי"ף, רמב"ם, גאונים

 י"א. –  שו"עלרחוץ בחמי טבריה, היכא דאיכא זיעה אסור.  

לא אסרו זיעה אלא משום חשש רחיצה, וא"כ רחיצה   –  רמב"ן, ר' יונה, רשב"א, תוס', רא"ש, ר"ן

 .מ"בוי"א.   –  שו"עשרי בחמי טבריה, כ"ש זיעה. 

 

 צה בחמי טבריה:רחי

 טוב להימנע לרחוץ בחמי טבריה שלא התירו אלא מחמת שלא עמדו בזה. –  הגה' מרדכי

 אין שייך להחמיר בזה. –  ב"י
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 חימום ידיו כנגד האש  – סעיף ה

 :שבת דף מ

בצונן ויתחמם כנגד    : מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא ומשתטף בצונן, ובלבד שלא ישתטףתנו רבנן

 המדורה, מפני שמפשיר מים שעליו.  

: מיחם אדם אלונטית ומניחה על בני מעים בשבת, ובלבד שלא יביא קומקומוס של מים חמין תנו רבנן

  ויניחנו על בני מעים בשבת, ודבר זה אפילו בחול אסור מפני הסכנה.  

 חימום ידיו:

משום איסור רחיצה, א"נ דמיירי    –אחר הנטילה. ב"י    אסור לחמם ידיו אצל האש  –  רא"ש, מרדכי, טור

 י"א. –  שו"עבי"ס.  

 משמע שאין האיסור אלא ברוחץ כל גופו בצונן ומתחמם כנגד האור. –  רמב"ם, רמב"ן

משמע   הרא"ש, התרומה והסמ"קברישא מבאר דלא אסור אלא בי"ס. אך כותב שמדברי    –  מג"א

 וע"כ אסור בכ"ג, וכן נראה.שבכ"ג אסור משום שחשיב מים שהוחמו בשבת  

 

 

 

 רחיצה במוצ"ש בעיר של גויים  –  סעיף יג

 שבת דף קנא עמוד א

אם רוב  ,: עיר שישראל ונכרים דרים בה, והיתה בה מרחץ המרחצת בשבתתניא כוותיה דרב...

עד   ןימתי  -ימתין עד כדי שיחמו חמין. מחצה על מחצה    -לערב רוחץ בה מיד, אם רוב ישראל    -נכרים  

 -רוחץ בה מיד. מאי רשות?   -: באמבטי קטנה, אם יש בה רשות  רבי יהודה אומרכדי שיחמו חמין. 

אדם חשוב, שיש לו עשרה   יש בה  יהודה: אם  בריה דרב  אמר רב יצחק  יהודה  עבדים אמר רב 

 מותר לרחוץ בה מיד. -שמחממין לו עשרה קומקומין בבת אחת באמבטי קטנה  

 לרחוץ במוצ"ש באמבטי קטנה שיש בה רשות:

למ"ד בסעי'   -  שעה"צר"י לא חולק את"ק, ולכו"ע כאשר יתכן שחומם במוצ"ש שרי מיד.   –  רש"י, טור

 ז דבספק שרי, ה"נ שרי.

, והלכה כת"ק, וכשמואל שאסר אף בספק שמא נעשה בשבת )לשיטתו  ר"י פליג את"ק  –  רי"ף, רמב"ם

 .שו"עשחיישינן היינו לחומרא(.  

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לרחוץ במים חמים או קרים בשבת?  .1
 

 מה הדין ברחיצה בחמי טבריה? ומה הדין בזיעה? .2
 

 אדם שנטל ידיו במים קרים, האם מותר לחממם כנגד התנור? .3
 

 אמבטי קטנה שיש בה רשות, והאם בעיר שרובה גויים מותר לרחוץ בה מיד במוצ"ש?מהי  .4
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 רפואה  - סימן שכח

  הוצאת שן- סעיף ג

 .אומר לנכרי ועושה  -: דבר שאין בו סכנה  אמר רב המנונא -  .שבת דף קכט

 החפץ להוציא את שינו:

גוי.    –החושש בשינו להוציאה    – ב"י בשם אור"ח  האחרונים מתירים   – מ"ב. רמ"אמוציאה ע"י 

 דמסייע אין בו ממש )דלא כט"ז(.

 אסור אף ע"י גוי כיוון שהוא מסייע לגוי וחשיב ע"י ישראל. –  ט"ז

 

 

 עשיית רפואה שאינה הכרחית, לחולה מסוכן  - סעיף ד

 –חולה שיש בו סכנה, אך רפואה זו אם לא יעשוהו לו לא ימות  –)קכט. ד"ה דבר שאין, אומר(    רש"י

 בדבר שוודאי לנו שלא יכבד חוליו אין להתיר ע"י ישראל. –  מ"באסור ע"י ישראל ואומר לנכרי.  

שו"ע   חולה שיש בו סכנה עושים לו כל צרכיו, אע"פ שאין במניעת אותו הדבר סכנה. –)ב, יד(    מ"מ

 .ע"פ מג"א

 

 

 שיבוא לכךאך יש חשש  חולה שאין בו סכנה    - סעיף ה

 אין מחללים. –דבר שכעת אין בו סכנה, אע"פ שיוכל לבוא לידי סכנה   –  רבינו ירוחם

 .מ"במחללים.   –אם יש חשש שיוכל לבוא לידי סכנה   –)ע"פ מג"א ושו"ע(    רמ"א

 

 

 על ידי מי מחללים שבת  –  סעיף יב

 .מסכת יומא דף פג

מאכילין אותו אפילו דברים טמאים, עד שיאורו עיניו. מי שנשכו כלב שוטה   -. מי שאחזו בולמוס  משנה

אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו, ורבי מתיא בן חרש מתיר. ועוד אמר רבי מתיא בן חרש: החושש    -

ת. מי בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת, מפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השב

מפקחין  -שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק נכרי ספק ישראל  

 יניחוהו.  -מפקחין, ואם מת    -עליו את הגל. מצאוהו חי 

 :דף פד

: מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו. ולא שבת זו בלבד אמרו אלא  תניא נמי הכי

לשבת אחרת. ואין אומרים: נמתין לו שמא יבריא, אלא מחמין לו מיד, מפני שספק נפשות דוחה את  

השבת ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת. ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא  
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יים, אלא על ידי גדולי ישראל. ואין אומרין יעשו דברים הללו לא על פי נשים ולא על פי על ידי כות

 מצטרפין לדעת אחרת.מפני ש[ –]ולגרסת הרי"ף  כותיים, אבל  

 חילול שבת במקום פקו"נ ע"י יהודי או גוי:

.  שו"ע . אפילו כשיש אפשרות לעשות ע"י גוי, עושין ע"י ישראל, שמא יתעצל הגוי  – תוס', ר"ן, ב"י

 .ערו"ה.  ט"ז

דיחוי   –)מ"מ ב, יא( , הרמב"ןאו"ז ישראל, אך אם יכול לעשות ע"י שינוי בלי  עושה.    -עושים ע"י 

 .רמ"א

אם לא במקום שחיישינן   – רמ"אעושין ע"י גוי.   –כאשר ניתן לעשות ע"י גוי ללא שיהוי    –  ראבי"ה

 שיתעצל הגוי.

 

 

 דחויה או הותרה  –בשר לחולה   –  סעיף יד

 שבת דחויה או הותרה אצל פקו"נ: –חולה הצריך לבשר שוחטין לו או מאכילים אותו נבלה  

שוחטין לו, ששבת אצלו כחול לכל מה שצריך )נראה כשיטת    – טור ראב"ד, רא"ש בשם הר"מ,

 המ"מ בסעי' ד וכמ"ד הותרה(.

 שמא יפרוש מהאיסור ויסתכן.  שוחטין, דחיישינן –  רא"ש

 שוחטין דאיסור לאו על כל כזית וכזית חמור מאיסור חד"פ של שחיטה. –  ר"ן

מהרמב"ם  גם    –  ב"יהדבר תלוי בשאלה האם שבת דחויה או הותרה והלכה כמ"ד דחויה.   –  רשב"א

 משמע ששבת דחויה ולא הותרה.    והר"ן

לו ואין אומרים: נאכילנו נבילה; אבל אם הי' היה חולה שיש בו סכנה וצריך בשר, שוחטים  : "עשו

 החולה צריך לאכילה לאלתר, והנבילה מוכנת מיד והשחיט' מתאחרת לו, מאכילין אותו הנבילה.

נחלקו הראשונים בטעם. ונראה שסובר ששבת דחויה, וע"כ באיסור דרבנן יש להאכילו את    – מ"ב

 האיסור ולא לשחוט עבורו.

 

 או דחויה    שבת אצל פיקוח נפש הותרה

יוסף  דעת מרן השלחן ערוך  -   ילקוט 

המקדש  ביאת  ד' מהלכות  בפרק  שהרמב"ם פסק  הנ"ל, וכתב,  המחלוקת  שכח ד"ה היה( הביא  )סימן  יוסף  והנה מרן בבית 

כתב )ריש פרק ב' מהלכות שבת( דחויה היא שבת   כמאן דאמר דטומאה דחויה היא בצבור, ואם כן גם בשבת יסבור כן, ובהדיא

אצל סכנת נפשות וכדעת הרשב"א. וגם הר"ן כתב בפרק ב' דביצה גבי ממלאת אשה קדירה של בשר אף על פי שאינה צריכה 

ד'( כתב, מכה של חלל  שכח סעיף  דחויה היא אצל חולה ולא הותרה. ע"כ. ובשלחן ערוך )בסימן  אלא לחתיכה אחת, שהשבת 

לו בחול. ע"כ. ומלשון זה משמע לכאורה דסבירא ליה למרן דשבת   אינה צריכה אומד וכו', עושים לו כל מה שרגילים לעשות 

נפש.   הותרה אצל פיקוח 

בבית יוסף הביא מחלוקת הראשונים אם שבת הותרה או דחויה, ובעמוד הקודם כשדיבר מענין   אך שמעתי שהעירו בזה, דמרן

זה, שעושין לחולה כל שרגילין לעשות לו בחול, לא הזכיר ממחלוקת זו מאומה. ואם היה דין זה קשור למחלוקת הראשונים אם 

מזה דבמכה של שבת הותרה או דחויה, למה לא הזכיר מרן המחלוקת כשדיבר בענין מכה של   מוכח ומבואר  חלל. ולכאורה 

חלל אין זה קשור למחלוקת אם שבת הותרה או דחויה, ואף למאן דאמר דשבת דחויה אצל פיקוח נפש עושים לו כל מה שרגילין  

למניעת סכנה שלא  לו היינו בדברים הקשורים  לעשות  וכל מה שרגילין  מחלתו ולא יסתכן.  לו בחול, כדי שלא תחזור  לעשות 

הלכה שם  תח שמדברי הביאור  נפש. אלא  פיקוח  דשבת הותרה אצל  מדברי מרן אלו  אין להוכיח  זור הסכנה. ודו"ק. וממילא 

 משמע שגם דין זה קשור למחלוקת הראשונים אם שבת הותרה או דחויה. ע"ש היטב.  

ל'( כתב, שמרן השלחן ערוך שפסק שעו ד' )סימן  שים לחולה שיש בו סכנה כל גם מרן אאמו"ר שליט"א בשו"ת יחוה דעת חלק 

יוסף   על פי שמרן בבית  נפש, ואף  שבת הותרה לגבי פיקוח  כדברי הרב המגיד, ולדעתו  סובר  לו בחול,  לעשות  מה שרגילים 

נפש, ושכן דעת הרשב"א והר"ן. וידוע שדרכו של מרן השלחן  הבין בדעת הרמב"ם שהשבת רק דחויה ולא הותרה אצל פיקוח 
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"ם, וכמו שכתב מרן החבי"ב בכנסת הגדולה )אורח חיים סימן תצה( שחיבור השלחן ערוך מיוסד על  ערוך לפסוק כדעת הרמב

הכרח כלל  שאין  ערוך רוח על פניו יחלוף  השלחן  נראה שמרן כשחיבר את  עוד אחרונים, אולם  הרמב"ם, וכן כתבו  פי דעת 

נפש, בניגוד לדב רי המהר"ם והרא"ש ושאר הפוסקים הנ"ל. ומכל שהרמב"ם סובר שהשבת רק דחויה ולא הותרה לצורך פיקוח 

ולא  להקל  נפש שומעים  פיקוח  ובמקום  ודעימיה.  איתן  המבי"ט והנחל  שכתבו  מדרבנן, וכמו  אלא  זה  לצדד שאין  שיש  שכן 

העלה בשו"ת  במניעתם משום סכנה לחולה. וכן  גם דברים שאין  לעשות  כדברי הרב המגיד שמותר  להחמיר, לכן מרן פסק 

)חלק יורה דעה סימן כט( שהעיקר כדברי הראשונים והשלחן ערוך שהשבת הותרה אצל פקוח נפש. ע"ש. וכן כתב שמש צדקה 

מחללים שבת על חולה שיש בו סכנה על  רצז( בדעת מרן. ולכן  אורח חיים סימן  לך שלמה )חלק  ידי ישראל   -בשו"ת האלף 

נפש ולא דחויה. ידי גויים וקטנים ונשים. משום דשבת הותרה -גדולים ולא על   אצל פיקוח 

 

  פסקי תשובות אורח חיים סימן שכח

דעתיה( נפש )ליתובי   יד. לחלל שבת לחולה שיב"ס עבור דברים שאינם פיקוח 

ד', שו"ע: מכה של חלל וכו' עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. והנה בענין הגדרת "כל מה שרגילים לעשות לו בחול"  סעי' 

בביה   הי"ד(  כבר איתבדרא  למגיד משנה )פ"ב מהלכות שבת  קכ"ט ע"א( וסיעתו,  הנודעת בין רש"י )שבת  מדרשא הפלוגתא 

דבר שאין   אפילו  או  רש"י(,  )שיטת  להתסתכן  ויוכל  החולה להחמיר  מצב  עלול  דבר שבמניעתו  דווקא  הכוונה  האם  וסיעתו, 

פי משנה(, והרבה  המגיד  )שיטת  צורך בו  יש  אך לחולה  סכנה  משום  נאמרובמניעתו  וטעמים  זו   108רושים  פלוגתא  בהבנת 

ממנה.  והמסתעף 

האחרונים הכא, וכן על פי דברי השו"ע  דברי גדולי  ובשאר  )ד"ה כל שרגילין(  ובביה"ל  בדברי המשנ"ב )סקי"ד(  ולאחר העיון 

מסקנת ההלכה היא כדלה בסימן ש"ו סעי' ט' )ושם אות כ"ט(, וסימן ש"ל סעי' א' )ושם אות א'(   לן:והפוסקים 

לחזק  - רוחו ונפשו של   109כל דבר העשוי  חולה הנמצא במצב של סכנת חיים, ולדעת הרופאים או מבינים יש בו כדי להחיות 

 החולה, ויכול להיות לו לעזר לשפר מצבו, שפיר מותר לדברי הכל לחלל שבת כדי לעשות לו דבר זה.

רג  - של החולה, אבל  הרפואי  בו בכדי לשפר מצבו  או דבר אשר אין  הרופאים  החול, ולדעת  לחולה בימות  אותו  לעשות  ילין 

ואפילו    110המבינים אם לימנע מלעשותו,  ויכבד חוליו, גם כן אין  או נפשית, ויוחמר מצבו  לו זאת יחלש גופנית  ימנעו מלעשות 

 כרוך בחילולי שבת דאורייתא.

החול, ונצרך החולה  - דבר אשר אין בו בכדי לשפר מצבו של חולה, ובמניעתו לא יוחמר מצבו, אבל רגילין לעשות זאת בימות 

לדבר זה, באנו רש"י והמגיד משנה, ומהנכון  111קצת  נכרי    112למחלוקת  דרבנן או על ידי  תורה, ובאיסורים  להחמיר באיסורי 

 להקל לכתחילה.  113אפשר

ין רגילין לעשות לחולה, ולפי דעת רופאים מצד עצם הדבר אין בו שום תועלת להחיות החולה ולשפר מצבו, אבל דבר אשר א -

במפגיע שיעשו לו דבר זה, ועומד על מבוקשו בלא אפשרות להפיס דעתו ולהרגיעו, ולדעת הרופאים או   114החולה עצמו דורש

עלול הד עושין לו מבוקשו  אפילו כרוך באיסורים  מבינים עקב שברון לבו שאין  בר להחמיר ולדרדר מצבו, מותר לעשות חפצו 

 דאורייתא.

אבל אם לפי חוות דעת של הרופאים אין במניעת הדבר בשביל לדרדר מצבו הרפואי ולהכביד חליו הגם שדעתו תישבר )תיטרף  

שות לו חפצו גם באיסורים דאורייתא  גדולי הפוסקים אם רשאים לע  115דעתו עליו( ויהיה בשברון לב ובמפח נפש, באנו למחלוקת

דרבנן ובאמירה לנכרי.  או רק באיסורים 

 

 
שו"ת אבני נזר סי'  . ואין חיבור זה מיועד להאריך בפלפלולה של תורה, אך נציין לכמה מראי מקומות הדנים בהרחבה בפלוגתא זו: שו"ת צמח צדק חאו"ח סי' ל"ח,  108

צ"ה, שו"ת מנחת שלמה סי' ז', שו"ת עטרת  -, קובץ הערות להגר"א וסרמן זצ"ל יבמות אות צ' קי"ח וסי' תנ"ג תנ"ד תנ"ה, תהל"ד סק"ד, שו"ת חלקת יואב חאו"ח סי' י"ד
סי' ל', שו"ת שבט הלוי  משה ח"א סי' ק"ז, שו"ת חשב האפוד ח"א סי' ע"א, שו"ת להורות נתן ח"ה סי' כ"ו וכ"ז, שו"ת שרגא המאיר ח"ד סי' צ"ו, שו"ת יחוה דעת ח"ד

מצינו שנחלקו דיעות האחרונים האם פלוגתא זו תלויה בפלוגתת הראשונים האם שבת 'דחויה' או 'הותרה', ולכמה מן הפוסקים הנ"ל אפילו  ח"ח סי' ע"א, ובין דבריהם
 למ"ד דחויה )שזוהי שיטת הרמב"ם( נאמרו דברי המגיד משנה, והרוצה להחכים יעיין בדבריהם וימצא נחת.

נתו ורפואותיו של החולה, אלא דבר חיצוני אשר מסייע לחיזוק כוחותיו וכוחות נפשו של החולה, כגון קירור וחימום החדר . ואפילו אינו טיפול ממש בגופו או בתזו  109

וכל כיוצא ן דף קכ"ח: וראשונים(, )שו"ע סוס"י רע"ו(, או הדלקת אור למנוע פחד )שו"ע סי' ש"ל סעי' א'(, או כיבוי אור לסייע לשינת החולה )ביה"ל הכא עפ"י הגמ' פ' מפני
 ו לחולה אחר.בזה. ובשש"כ פל"ב סעי' ס"ה אין חובה להעביר את החולה לחדר אחר כדי לחסוך הדלקת או כיבוי אור אם יגרם צער וסבל גדול מכך לחולה זה א

 שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' ל'. -יסורי החולה . כמבואר בביה"ל )סוד"ה כל שרגילין(, ובכלל זה הזרקת תרופות הרגעה )אפילו בוריד, שכרוך באיסור תורה( להשקיט   110
דרכים עיקריים מצינו . כמבואר במשנ"ב סקי"ד, לרש"י וסיעתו אסור ולהמגיד משנה וסיעתו מותר הדבר, כיון שרגיל הוא בדבר זה בימות החול ונצרך לו קצת. ושני   111

יש לחשוש לספק שמא הוא דבר אשר יש בו כדי לחזק כוחותיו של החולה ולשפר מצבו, בהסבר דברי שו"ת הרדב"ז )ח"ד סי' ק"ל( הסובר כשיטת המגיד משנה: א. כי 

שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ז', שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' ע"א, שו"ת אור לציון ח"ב סי' ל"ו אות ב'. ב. אם יבואו להחמיר בזה  -ואין אתנו יודע עד מה וחיישינן לטעות 
שיש בהם צורך הרבה לחולה, ובשו"ת אבני נזר סי' תנ"ג בהצטרף עצם החולי עם מקצת הצורך הזה עלול ליחלש ומידי ספיקא לא חיישינן שמא יבואו להחמיר בדברים 

 נפקא.
ח"ח  ת שבט הלוי. כמ"ש במשנ"ב שם בסוף דבריו, וכן בכה"ח סקכ"ד, ובשו"ע הרב )סעי' ד'( כתב )במוסגר( "כל בעל נפש יחוש לעצמו באיסור של תורה", ובשו"  112

 סי' ע"א שכן הוא ההוראה למעשה.
שועה"ר ומשנ"ב שם. וסתימת הדברים מורה שאפילו אין החולה לענין דבר זה כדין חולה שאין בו סכנה שפיר מותר לעשות לו  -. וכדין צרכי חולה שאין בו סכנה   113

 יהיה לענין דבר זה כחושאב"ס, מה החידוש שבדבר.זאת, כיון שמצבו הכללי לאו שפיר הוא, וחולה שיש בו סכנה הוא, דאם נאמר שצריך ש
קם, אלא הכא מיירי . וכהא דשו"ע סי' ש"ו סעי' ט' שמבקש שיביאו אליו את קרוביו )ומיירי שאין לו פחד וחרדה בהעדרם, דא"כ דינו כדלעיל שלכו"ע מותר להזעי  114

צב"ז(, וכן אם רוצה שיודיעו את דבר מחלתו לצדיק )כהא דסי' רמ"ח אות ג'(, או שדורש לדעת שרוצה לשוחח עמם ולמסור להם כל מיני עניניים הדחופים לו ביותר וכיו

)ע' שו"ת מנחת אשר מה שלום חולה אחר מקרוביו שיש לו דאגה עליו, או חושיב"ס שרוצה ודורש להתפלל במנין וכרוך הדבר בחילולי שבת של החולה לקחתו לביהמ"ד 
וצה מאכל או משקה מסויים אשר צריך לחלל שבת לצורך כך, ואין רגילין לעשות זאת לחולה, אלא עתה חולה זה מבקש זאת במפגיע, ח"א סי' כ"ד(, וכן בכלל זה כשר

 וכן אם רוצה לעשן סיגריה, וכל כיוצב"ז.
כהמתירים, כי בכל זאת יש לחשוש שמא  . וכפי שנתבאר בהרחבה בסי' ש"ו אות כ"ט עפ"י השו"ע והפוסקים שם, ובשו"ת דבר יהושע ח"ב סי' קל"ג שיש לצדד  115

 טירוף דעתו יביאנו לידי סכנה.
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'הותרה' אצל פיקוח נפש או 'דחויה'   כה. בענין המחלוקת אם שבת 

נכרים וכו'. רמ"א: ויש אומרים שאם  על ידי  על חולה שיש בו סכנה משתדלים שלא לעשות  י"ב, שו"ע: כשמחללים שבת  סעי' 

נכרים בלא הראשונים  אפשר על ידי  הנה ידוע פלוגתת  פיקוח   206האם שבת ושאר  205איחור כלל עושין.  אצל  'הותרה'  מצוות 

ויש הרבה 'דחויה',  אמרינן  207נפש או  דינים למעשה אם  היא, כי גם   חילוקי  מוכרעת  זו בלתי  ומחלוקת  'דחויה',  או  'הותרה' 

כי לדברי השו"ע שבת 'דחויה'    209אם סבירא ליה 'הותרה' או 'דחויה', ולמעשה נקטינן  208בסברת הרמב"ם והשו"ע נחלקו הדיעות

נפש, ולדברי הרמ"א ודאי  כן ההכרעה.  210היא אצל פיקוח 

נת כמות הפעולה והן מבחינת איכות הפעולה יש למעט, וכפי שיתבאר להלן )בסעיפים  ולכן כל שאפשר למעט באיסור, הן מבחי

 הבאים(, אך זאת בתנאי קודם למעשה שאין בזה שום חשש שיזיק הדבר להצלתו של החולה או לזירוז החלמתו.

ל'דחויה', כי  211אמנם למעשה יש לדעת, כי נקטינן 'הותרה'  דבר שאין בו צורך לחולה   122כמעט אין מצוי שיהיה הבדל בין אם 

למאן דאמר 'הותרה', ודבר שיש בו צורך מסויים לחולה הותר גם למאן דאמר   כלל, או כשההיתר ממש לפנינו, לא הותר אפילו 

ובשעה שמטפלים בחולה שיש בו סכנה, מותר דעתיה'(,  י"ד, 'ליתובי  )כדלעיל אות  כל הטיפול ואף בדברים   213'דחויה'  לסיים 

עתה שאינו מסוכ שיש אפשרות  למאן דאמר 'דחויה'. ובשאר העניינים גם באותם  החול, וזאת אף  כלל, כדרך שעושה בימות  ן 

דאמר   למאן  לא הצריכו זאת אפילו  בהרבה מקומות  הבא, ועוד מקומות(,  באות  )וכדלקמיה  מבחינת החולה למעט באיסורים 

במקום שיש חשש פיקוח נפש, וכמבואר הכא בשו"ע ובפוסקים,  'דחויה', שמא תהא מכשילן לעתיד לבוא, או שמא יבואו להחמיר 

 וכדלהלן באות הבא.

בדרך היתר לחולה שיש בו סכנה, בלא שום חשש נזק ותקלה,  ועוד זאת יש לציין, כי גם כשניתן למנוע חילול שבת, ולעשות 

בכך אין 'עונג שבת' למתעסקים  רשאים לחלל שבת בכל מה שצריך גם מחוייבים בכך, ו  214מכל מקום אם הדבר יגרום לביטול 

למאן דאמר 'דחויה', כיון שחולה שיש בו סכנה הוא, ורק באם ידעו בבירור מערב שבת שיצטרכו לחלל שבת, והיו יכולים להכין 

עליהם חובת השתדלות לעשות בשבת בדרך היתר, או על כל פנים למעט באיסור כמה שאפשר   215מערב שבת, ולא הכינו, יש

 חות איסורים.ובכמה שפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ש פ"ח דיומא )סי' . לדעת הרשב"א בתשובה )ח"א סי' תרפ"ט( 'דחויה' היא )הו"ד בב"י הכא(, וכן ס"ל לר"ן בפרק שני דביצה )דף ט: מדפי הרי"ף(, ומאידך ברא"  205

ששבת 'הותרה' אצל פיקו"נ, ובעוד הרבה ראשונים מצינו דיעות לכאן ולכאן, ואכמ"ל. והנה כמו כן לענין שאר איסורי  י"ד( בשם רבו מהר"ם מרוטנבורג ובתשובותיו סי' ה'
'דחויה' ולא הותרה תורה נחלקו הדיעות אם 'הותרה' או 'דחויה' אצל פיקוח נפש, זולת מאכלות אסורות, שמצד חומר הדבר שגורם לטמטום הלב, איכא דס"ל דלכו"ע 

הכא סעי' י"ד, ת שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' מ"ב(, ובזה מיושב דלא יוקשה אמ"ד 'הותרה' מהא דיומא )דף פ"ג ע"א( מאכילין אותו הקל הקל )ע' דעת תורה )ע' שו"
דחויה והותרה והמסתעף בשו"ת דברי שו"ת קנין תורה ח"ג סי' ק"ו(, ובשו"ת אבני נזר )סי' קי"ח( באיסורים דרבנן לכו"ע 'הותרה', וראה בהרחבה בכל ענין פלוגתא זו 

 יציב ח"א סי' ק"ע ובשו"ת יחו"ד ח"ד סי' ל'.
ע מעדיפים . כן הוא סתימת הפוסקים, אמנם בישועות יעקב סק"ג ובתהלה לדוד סקט"ז מצדדים לומר דרק שבת הותרה אבל שאר איסורים 'דחויה', דאל"כ מדו  206

 הותרה. לשחוט כשצריך החולה לכך, והלא גם שאר איסורים
 י"ז(. -. וכפי שיווכח לראות כל מעיין בב"י ובפוסקים ונו"כ בהמשך הסימן )סעיפים י"ב   207
פמ"ג א"א . בכסף משנה על הרמב"ם )ריש פ"ב דשבת( למד בפשיטות דס"ל 'דחויה' וכסתימת לשון הרמב"ם )שם( "דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות", וכ"כ ב  208

תהל"ד סקט"ז, ומאידך בשו"ת הרמ"א סי' ע"ו למד בדברי הרמב"ם דס"ל ששבת הותרה, מהא דכתב הרמב"ם בהמשך דבריו "שבת אצל חולה סק"ט, ערוה"ש סעי' ג', 
לכיאל ח"ד '(, שו"ת דברי מהרי הוא כחול לכל דבר", וכ"ה בשו"ת צמח צדק או"ח סי' ל"ח, שו"ת חסד לאברהם מה"ת סי' ס"ז, שו"ת אבני נזר סי' קי"ח וסי' תנ"ה )אות ה

ות דברי הרמב"ם. ובשו"ת סי' ט"ו, ס' צפנת פענח )על הרמב"ם(, ולדבריהם מש"כ הרמב"ם 'דחויה' לשון מושאל הוא. וכן נחלקו האחרונים הנ"ל לענין שיטת השו"ע בעקב
עות יעקב הכא סק"ג, ובשו"ת שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' חלקת יואב סי' י"ד שדווקא בודאי פיקו"נ אמרינן 'הותרה' אבל בספק פיקו"נ אמרינן 'דחויה', וכעין זה בישו

"א סי' קכ"ה, ובשו"ת מ"ב מחלק בין החולה עצמו שלדידיה 'הותרה' לבין המתעסקים עמו ש'דחויה', וכן ביש"ע )שם( הוזכר סברא כזו, וכן ע"ע במאיר עיני חכמים ח
פקחין הנפש, שו"ת שואל ומשיב תנינא ח"ב סי' ט"ו ותליתאה ח"א סי' תל"ג, שו"ת מהר"ם שיק עטרת חכמים חאו"ח סי' ד' מחלק בין פיקו"נ ממש למכשירים שעמן מ

 חאו"ח סי' ק"מ.
 . שו"ע הרב סעי' י"ג, חיי אדם כלל ס"ח סעי' י', קיצור שו"ע סי' צ"ב סעי' א', כה"ח סקפ"ה, ועוד הרבה אחרונים.  209
 להשתדל לעשות ע"י נכרים או קטנים כשאפשר.. וכמ"ש בשו"ע הרב סעי' י"ג דמש"ה מצריך הרמ"א   210
 . ע' שש"כ פל"ב הערה קע"ד בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, משום חומרא דהצלת נפשות כמעט שעשו אותה כהותרה ברוב המקומות.  211
 . שו"ת אגרות משה חחו"מ ח"ב סי' ע"ט אות ג'.  212
אויערבאך זצ"ל, מהא דחותכין את הטבור לולד הגם שיש אפשרות להחזיק התינוק עד מוצ"ש באופן שלא יהיה . ס' שלחן שלמה סי' ש"ל אות י"ב מכת"י דהגרש"ז   213

 שום סכנה.
דחויה', וכדלעיל . שש"כ שם עפ"י שו"ת מהרש"ג ח"ב סי' י"ד שאין צריך אדם להצטער ולסבול כדי למנוע מעצמו מלעשות מלאכה הנעשית לצורך פיקו"נ אף למ"ד '  214

 , עייש"ה.96הערה 
 שבת. . וכהא דלקמן סי' של"א משנ"ב סקכ"ג לענין שחיקת כמון והבאתו דרך רשות הרבים, וזאת גם לשיטת השו"ע הכא, כיון שהיה צריך להכינו מערב  215
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 איסור דרבנן ע"י ישראל -  סעיף יז

 שבת דף קכט עמוד א

 -אמרי נהרדעי: חיה שלשה, שבעה ושלשים. שלשה, בין אמרה צריכה אני ובין אמרה לא צריכה אני  

עליה את השבת, אמרה לא צריכה אני   מחללין -מחללין עליה את השבת. שבעה, אמרה צריכה אני  

אין מחללין עליה את השבת, אבל    -אין מחללין עליה את השבת. שלשים, אפילו אמרה צריכה אני  -

עושין על ידי ארמאי. כדרב עולא בריה דרב עילאי, דאמר: כל צרכי חולה נעשין על ידי ארמאי בשבת.  

 אומר לנכרי ועושה.  -וכדרב המנונא, דאמר רב המנונא: דבר שאין בו סכנה  

 )רי"ף שבת לט:( :עבודה זרה דף כח 

מותר לכוחלה בשבת. סבור מיניה: הני מילי הוא  -: עין שמרדה  אמר רבאמר רב זוטרא בר טוביה 

דשחקי סמנין מאתמול, אבל משחק בשבת ואתויי דרך רשות הרבים לא; א"ל ההוא מרבנן ורבי יעקב 

נפק ..  מותר.  -: אפילו מישחק בשבת ואתויי דרך רשות הרבים  שמיה, לדידי מיפרשא מיני' דרב יהודה

מותר לכוחלה בשבת; מאי טעמא? דשורייני דעינא באובנתא דליבא    -מר שמואל ודרש: עין שמרדה  

 תלו.

 שבת דף קלג עמוד א

וכמון. אם לא   משנה. עושין כל צרכי מילה ]בשבת[; מוהלין ופורעין ומוצצין, ונותנין עליה איספלנית

ינתן זה בעצמו וזה בעצמו.   -לועס בשיניו ונותן, אם לא טרף יין ושמן מערב שבת    -שחק מערב שבת  

כורך על אצבעו   -ואין עושין לה חלוק לכתחילה, אבל כורך עליה סמרטוט. אם לא התקין מערב שבת  

 ומביא, ואפילו מחצר אחרת.

 דף קלד עמוד א

חולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר: אף טורפין יין : אין טורפין יין ושמן לתניא

ושמן. אמר רבי שמעון בן אלעזר: פעם אחת חש רבי מאיר במעיו, ובקשנו לטרוף לו יין ושמן, ולא  

מימי  -הנחנו. אמרנו לו: דבריך יבטלו בחייך? אמר לנו: אף על פי שאני אומר כך, וחבירי אומרים כך  

 עבור על דברי חבירי.לא מלאני לבי ל

 סכנת אבר:  ישבמקום ש  איסור דרבנן ע"י ישראל

 משמע שאף שאין חשש פיקו"נ, מ"מ שרי שבות דרבנן )לכחול העין( במקום סכנת אבר. –  ראשונים

 אסור אף במקום סכנת אבר, ולא שרי אלא בחולי כולל כל הגוף.  –  ע"פ הב"י  רמב"ם להבנת המ"מ

 ם שאין סכנת אבר:במקו  איסור דרבנן ע"י ישראל

 מסתפק בדבר. –  הרא"ש

 יש מתירים )א(. –  שו"עמכריע לקולא שאף שלא במקום סכנת אבר שרי.   –  הרשב"א

אין היתר אלא במקום סכנת אבר, אך שלא במקום סכנת אבר אסור ולא שרי אלא ע"י גוי.   – הר"ן

 )ב(.   –  שו"ע

)ג(   – שו"עביש סכנת אבר שרי ללא שינוי, ובאין סכנת אבר שרי רק ע"י שינוי.   –  )רשב"א(  רמב"ן

 .  אחרוניםוכך נראה.  

 כתב הרמב"ם )ב, י(:  

ל ידי נכרי. כיצד אומרין לנכרי לעשות לו והוא עושה לבשל לו חולה שאין בו סכנה עושין לו כל צרכיו ע

ולאפות ולהביא רפואה מרשות לרשות וכיוצא באלו. וכן כוחל עיניו מן הנכרי בשבת אע"פ שאין שם 
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סכנה. ואם היו צריכים לדברים שאין בהן מלאכה עושין אותן אפילו ישראל. לפיכך מעלין אזנים בשבת 

 .את השבר וכל כיוצא בזה מותרומעלין אנקלי ומחזירין 

 נחלקו בהבנת הרמב"ם:

 הרמב"ם מכריע לקולא דבכ"ג שרי איסור דרבנן ע"י ישראל במקום חולי שאין בו סכנה. –  טור

 לרמב"ם שרי במקום של חולי כולל כל הגוף, אך בסכנת אבר אחד לא שרי. –  ע"פ הב"י  מ"מ

 ביש סכנת אבר וודאי שרי, וכן שרי בחולי של כל הגוף אף באין סכנה.  –  ומ"ב  מ"מ ע"פ המג"א

 )ד(. –  שו"עלרמב"ם אסור, ולא שרי אלא בשבות שאין לו עיקר מלאכה שנסמך עליה.   –  ב"י

 

 

 גוי שבישל לחולה  –  סעיף יט

 גוי שבישל לחולה בשבת, מהו לבריא במוצ"ש:

 .מ"באסור משום בישולי גויים.  –  ר"ן

 .רמ"אשרי במוצ"ש.   –  הרא"ה

 האם צריך להכשיר את הכלים שבישל בהם הגוי:

. וי"א שאין צריך, והסומך עליהם לא  , ואף כלי חרס ניתן להגעיל ע"י הגעלה ג"פצריכים הכשר  –  מ"ב

 הפסיד.

 לקחו בתו להוציאה לשמד בשבת:

 אין לחלל שבת, שאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. –  רשב"א

ת איסור  כתבו דהיכא שחברו לא פשע או במקום שיעשה חברו מצוה רבה מותר לעשו תוס'  –  דרכ"מ

קטן, וע"כ מותר לחלל שבת אף בדברים האסורים מהתורה, דחשיב איסור קטן ע"מ שלא תשתמד כל  

 סו"ס שו.  –  שו"עימיה. 

 

 

 קילורין על העין  –  סעיף כא

: שורה אדם קילורין מערב שבת ונותן על גב עיניו בשבת ואינו אמר שמואלאמר מר עוקבא    :דף קח 

 חושש.

ומניחין   ..פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, ומתמלאת והולכת כל היום כולו.:  תנו רבנן  .דף יח 

 קילור על גבי העין, ואיספלנית על גבי מכה )ערב שבת עם חשיכה( ומתרפאת והולכת כל היום כולו.

 מותר להניח קילורין ע"ג העין בשבת?האם 

 .בתוס' כתבו –  מג"אאסור, ולא שרי אלא לאדם בריא שעושה זאת לתענוג.    – תוס'

 ע"ג העין מותר, ובתוך העין אסור. –  סמ"ג

מותר בקילור צלול דחשיב כרחיצה בעלמא, ולא חיישינן משום שחיקת סממנים   –  רא"ש, ר"ן ,טור

בוא לשחוק סממנים.  משום שיש לו היכר ע"י ששרה מע"ש. אך בקילור עב אסור שמא ימרח או שמא י

 .  שו"ע
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 החזרת רטייה בשבת -  סעיף כה

 מסכת עירובין דף קב עמוד ב

 כאן וכאן אסור.   -. מחזירין רטיה במקדש אבל לא במדינה, אם בתחילה  משנה

 -: הוחלקה למטה רבי יהודה אומר: רטיה שפרשה מעל גבי מכה מחזירין בשבת.  תנו רבנןגמרא.  

דוחקה למטה. ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה מקצת  -דוחקה למעלה, למעלה  

 חייב חטאת.    -רטיה ומקנח פי המכה. ורטיה עצמה לא יקנח, מפני שהוא ממרח. ואם מירח  

 : הלכה כרבי יהודה.  אמר שמואלאמר רב יהודה  

 דברי הכל אסור!   -כלי, אבל פירשה על גבי קרקע    : לא שנו אלא שפירשה על גביאמר רב חסדא

, נפלה ליה אבי סדיא וקא מהדר ליה. אמינא ליה: לא  אבא: הוה קאימנא קמיה  אמר מר בר רב אשי

אסור.    -שפירשה על גבי כלי, אבל פירשה על גבי קרקע    -סבר לה מר להא דאמר רב חסדא: מחלוקת  

 לא שמיע לי. כלומר: לא סבירא לי.אמר לי:    -ואמר שמואל: הלכה כרבי יהודה!  

הלכה כת"ק אליבא דרב חסדא שמותר להחזיר רטיה שנפלה ע"ג כלי, ואסור להחזיר   –  שוניםרא

 .שו"ערטיה שנפלה ע"ג הקרקע.  

הלכה כת"ק דבכ"ג שרי להחזיר, דהא דאמרינן 'לא סבירא לי', היינו לא כשמואל ולא כרב   –  ראב"ד

 חסדא.

 הוריד הרטיה בכוונה:

 ומ"ב.  מג"אאם הזיד וסלקה בשבת ד"ה לא יחזיר.   –  "ל בשם בעל העיטורשב

יש חולקים ומתירים )הרז"ה, הרע"ב, הרשב"א וכן נראה ברמב"ם(   –  מ"באיני יודע מניין לו.   –  ב"י

 ואפשר שיש לסמוך עליהם כשהסיר על מנת לתקן.

 

 

 

   ציצין שפרשו –  סעיף לא

 ד:שבת דף צ

חייב   -מותר, בכלי    -: צפורן שפירש רובה, וציצין שפרשו רובן, ביד  אלעזר אומררבי שמעון בן  ,  תניא

מותר,    -הכי קאמר: פירשו רובן, ביד    -חטאת. מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת, וביד מותר לכתחלה?  

חייב חטאת. אמר רב יהודה:  -פטור אבל אסור, בכלי   -פטור אבל אסור. לא פירשו רובן, ביד   -בכלי  

אלעזר. אמר רבה בר בר חנה  הלכ : והוא שפרשו כלפי מעלה,  אמר רבי יוחנןה כרבי שמעון בן 

 ומצערות אותו.

 כלפי מעלה:

 שהן למעלה כשמגביה ידיו. –  רש"י

 כלפי הגוף.     -  ר"ת

 בכ"ג אסור. –  שו"ע
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 שמן בגרונו  עירוי -  סעיף לב

לא יערענו בשמן תחלה בשבת, אבל נותן שמן הרבה לתוך    -: החושש בגרונו  תניא.  ברכות דף לו

 אניגרון ובולע.

אסור לערות שמן לגרונו להשהותו שם, דמוכח דלרפואה הוא, אבל נותן בגרונו על מנת לבולעו    –  רש"י

 יש מתירין לערות שמן כשבולעו לבסוף.  –  מ"בומותר להשהותו לפני שבולעו.  

 עם אניגרון שרי אף בהשהייה, ובלא השהייה שרי אף שמן לבדו. –  הבנה אחרת ברש"י

יש  - מ"בשמן לבדו בכ"ג אסור דמוכח דלרפואה הוא, ולא שרי אלא עם אניגרון )מי סלק(.   –תוס'  

 אוסרין בליעת שמן בכ"ג.

 .שו"עבכ"ג שרי לבלוע אך ללא שיהוי, בין שמן בין אניגרון.   –  רמב"ם

 הכל תלוי במנהג המקום אי מוכח דלרפואה או לא. –  מג"א ומ"ב

 

 

 

 יניקת חלב מבהמה -  סעיף לג

 כתובות דף ס עמוד א

מפרק כלאחר יד, ובמקום צערא    -יונק חלב בשבת. מאי טעמא? יונק   -  : גונחרבי מרינוס אומר,  תניא

 : הלכה כרבי מרינוס.אמר רב יוסףלא גזרו רבנן.  

 יבמות דף קיד עמוד א

: נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב. היכי דמי? אי דאיכא סכנה, אפילו אבא שאול אומר

סור! לא צריכא דאיכא צערא, וקסבר: מפרק כלאחר יד  בשבת נמי! ואי דליכא סכנה, אפילו ביום טוב א

 לא גזרו ביה רבנן.  -גזרו רבנן, יום טוב דאיסור לאו    -הוא, שבת דאיסור סקילה  

 .שו"עאין הלכה כאבא שאול, אלא כרבי מרינוס ורב יוסף שמצטער מותר לינק.   –  רי"ף, רא"ש

 שו"עבמצטער מחמת רעב, וע"כ לא שרי אלא ביו"ט.    אבא שאול מיירי  –  תוס' בשם ר"ת, סמ"ג, טור

 ב"ח וא"ר. –  מ"בי"א.   –

לשיטת הרי"ף אסור משום רעבון בכ"ג ולא שרי אלא משום צער חולי, ולשיטת התוס' ודעימיה   –  מג"א

 .מ"בשרי ביו"ט אף משום צער רעבון.  
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 אכילה ושתייה לרפואה לבריא )וויטמינים(   -  לח-סיף לז

 קט עמוד בשבת דף 

 . אין אוכלין איזביון בשבת, לפי שאינו מאכל בריאים. אבל אוכל הוא את יועזר, ושותה אבובמשנה

רואה. כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה, חוץ ממי דקלים וכוס עיקרין, מפני שהן 

 לירוקה. אבל שותה הוא מי דקלים לצמאו, וסך שמן עיקרין שלא לרפואה.

כל שהוא בריא לא גזרינן כלל ושרי לאכול ולשתות אף מאכלים ומשקים שדרך לאוכלם לרפואה   –  ב"י

 אף שאינו רעב וצמא.

 .מ"בבטור כתב שמותר דווקא כשאוכל ושותה לרעבון או צמא, אך לרפואה בכ"ג אסור.   –  מג"א

לרפואה ממש,    –לענ"ד   כאשר עושה  דיתכן שלכו"ע  לא שייך לומר שהוא  יתכן שאין מח' בין הב"י למג"א,  אזי 

הב"י אלא  התיר  לב"י, שלא  רפואה, אף  לעשות  לגמרי והוי בכלל חולה שהולך ומתחזק כבריא שאסור  בריא 

רפואה  ואינו אוכל מאכלי  הוא בריא  לרפואה. ואם  הוא בריא ואין אוכלם  לרפואה אך  מאכלים שדרכם לאוכלם 

נת להתמיד ולחזק בריאותו אזי י"ל שאין זה בגדר לרפואתו אלא מאכלים שדרכם לחזק הבריאות ואוכלם על מ

 רפואה כלל ושרי אף למג"א.  

 אך המ"ב ע"פ הפ"מ לא כתב כך, אלא אסר ע"פ המג"א לאכול כל דבר שאוכל על מנת לחזק מזגו. 

המ"ב שלפי  עצמם.   ונפק"מ,  להתמיד בריאותם ולחזק  וויטמינים וכדו' שאוכלים בריאים  משמע שאסור לאכול 

זו גם כוונת המ"ב, שהרי  כלל ואין אלו מאכלי חולים לרפואה. ושמא  ואילו לענ"ד שרי, שאין הם בגדר רפואה 

פואה שרי. הסכים לדברי השו"ע בשם המרדכי שמותר לגמע ביצה להנעים הקול, והיינו כל שאין על זה שם ר

וויטמינים וכדו' הם בגדר רפואה או לא.  וצ"ע האם 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

בעת פיקוח נפש, א. האם מותר לעשות גם רפואה שאינה הכרחית? ב. האם מוטב לחלל   .1

 ע"י גוי? ג. אם החולה צריך לבשר, שוחטין לו או מאכילין אותו נבלה?
 

 רך החולה?מתי הותר לישראל לעבור על איסור שבות לצו  .2
 

האם צריך להכשיר את הכלים  , ולבריא במוצ"ש  האם מותרגוי שבישל לחולה בשבת,   .3

 ?שבישל בהם הגוי
 

 האם מותר להניח קילורין ע"ג העין בשבת? .4
 

 האם מותר להחזיר רטייה בשבת? ומה הדין כשהוריד בכוונה? .5
 

 האם מותר לערות שמן לגרונו? .6
 

 צער?האם מותר לינק חלב מהבהמה במקום   .7
 

 האם מותר לבריא לאכול ולשתות מאכלים ומשקים שדרכם לאוכלם לרפואה? .8
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 יולדת -  לסימן ש

 חילול שבת בתוך ג"י  - סעיף ד

: חיה שלשה, שבעה ושלשים. שלשה, בין אמרה צריכה אני ובין אמרה  אמרי נהרדעי  -  .שבת דף קכט

 מחללין עליה את השבת.  -לא צריכה אני  

 מחללין רק אם חברותיה אומרות שיש צורך. –בסתם    טור

 –אף אם אין מי שאומר שצריכה, עושים לה כל שרגילים בחול. אך אם אומרים שאין צורך  –  רמב"ן

 לא עושים.

 .שו"עמחללין ועושין כל הצריך להברותה.   –אף שאומרים שאינה צריכה   –  רב אחאי, רשב"א

אין  –מחללין, אך אם מיילדת או רופא אומרים שאין צורך    -רק כשהיא אומרת שאינה צריכה   –  מג"א

 .  מ"במחללין.  

 

 

  

   מסוכןמדורה לחולה   -  סעיף ו

 שבת דף קכט עמוד א

לא. בימות  -אין, לחולה   -מדורה לחיה בשבת. סבור מינה: לחיה   : עושיןאמר שמואלאמר רב יהודה 

ולא היא, לא שנא חיה ולא שנא חולה, לא שנא בימות הגשמים ]לא.   -אין, בימות החמה  -הגשמים  

עושין לו   -: הקיז דם ונצטנן אמר שמואלאמר רב חייא בר אבין    אתמר[מד –ולא שנא בימות החמה 

 מדורה אפילו בתקופת תמוז.

מותר לעשות מדורה לחולה, שהרי אפילו למקיז דם שרי )וכדגרסינן בסוגריים(.   –  , טוררי"ף, רא"ש

 .מ"ב

 לא שרי אלא לחיה ולמקיז דם שנצטנן, אך לא לשאר חולה. –  רמב"ם, סמ"ג

בחולה שאין בו סכנה, והיינו לומר שאין אומרים לגוי לעשות    מיירי –  מ"מ)בשיטת הרמב"ם(,    ראב"ד

 לו מדורה, אך ביש בו סכנה וודאי שרי.

 סתם להיתר רק ליולדת ולמקיז דם, כרמב"ם. –  שו"ע

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 מתי מחללים שבת על יולדת ומתי אין מחללים? .1
 

 האם מותר לעשות מדורה לחולה בשבת? .2
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 מילה -  שלאסימן 

 ספק בן ח'  – סעיף ג

 שבת דף קלד עמוד ב

 אין מחללין עליו את השבת.  -ספק ואנדרוגינוס  :  משנה

 ולא ספק דוחה את השבת.  ערלתו ודאי דוחה את השבת,  -: ערלתו  תנו רבנן

 .דף קלה

: בן שבעה מחללין עליו את  דתנו רבנןלאתויי הא    -אמר מר ולא ספק דוחה את השבת. לאתויי מאי?  

אין מחללין עליו את    -שמנה אין מחללין עליו את השבת. ספק בן שבעה ספק בן שמונה השבת, ובן 

 השבת. בן שמונה הרי הוא כאבן, ואסור לטלטלו.

 :דף קלה

מבן חדש    אינו נפל, שנאמר ופדויו  -: כל ששהה שלשים יום באדם  רבן שמעון בן גמליאל אומר,  תניא

הא לא שהה  -תפדה. שמנת ימים בבהמה אינו נפל, שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן וגו'. 

: מלין אותו ממה נפשך; אם חי הוא אמר רב אדא בר אהבה  -מימהל היכי מהלינן ליה?    ,ספיקא הוי  -

אין   -מחתך בבשר הוא. ואלא הא דתניא: ספק בן שבעה ספק בן שמונה    -, ואם לאו  שפיר קא מהיל  -

מחתך    -שפיר קא מהיל, ואם לאו    -מחללין עליו את השבת, אמאי? נימהליה ממה נפשך! אם חי הוא  

הכי נמי מהלינן  -אמר מר בריה דרבינא; אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא: מימהיל  -בבשר הוא! 

 צרכה אלא למכשירי מילה, ואליבא דרבי אליעזר.ליה, לא נ

 למול בשבת תינוק ספק בן ח':

 הביאו רק את הברייתא שבספק ז' או ח' אין מחללין.   –  רי"ף, רא"ש

והטור כפשט הברייתא, ודחו   –  ביארו הר"ן  ספקות בשבת  והרא"ש אין מוהלים  לשיטת הרי"ף 

 מההלכה את דברי רב אדא בר אהבה.

אדא בר אהבה שמלים ספיקות בשבת, ואפילו אם לא גמרו שערו וציפורניו, מלין   הלכה כרב –  הטור

 )ביו"ד(.  רמ"אממה נפשך. ודלא כרמב"ם שכתב שמלין רק בגמרו שערו וצפורניו.  

וודאי שלכו"ע מוהלין ספקות בשבת וכך המנהג, והברייתא שפסקו הרי"ף והרא"ש מיירי  –  בית יוסף

כן לא מוהלין, אבל כל שגמרו וודאי מוהלין. ואם הוא בן ז' אע"פ שלא  , ולובלא גמרו שערו וציפורני

 .שו"עגמרו מוהלין )אף לרמב"ם(.  

ב"ח וט"ז הורו כשו"ע, אבל הא"ר הביא בשם הלח"מ וכן במאירי בשם הגאונים וכ"כ הרדב"ז  –  מ"ב

 . ונהרא נהרא ופשטה.  גם כשלא גמרו שערו וצפורניו  שהמנהג למול

 

 הכוונה וחזרה:שאלת 

 האם מוהלים בשבת תינוק שנולד ספק לז' ספק לח'?
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 יילוד ורפואת בהמה -  שלבסימן 

   סיעוד  –  סעיף א

 משנה. אין מילדין את הבהמה ביום טוב, אבל מסעדין.  -:  שבת דף קכח 

 יש להסתפק האם מסעדין בשבת או רק ביו"ט. –רא"ש בשם ר"י  

 .אחרונים.  שו"עומחמת הספק אסור לסעד בשבת.   –  בית יוסף

מותר לסעד בשבת )וביאר המהרל"ח שמכיוון ששנינו זאת בשבת, א"כ משמע ששרי לסעד   –  טור

 אף בשבת(.

 

 

 רפואה לבהמה  – סעיף ד

 :שבת דף נג

מעמידין אותו במים  -אותה במים בשביל שתצטנן. אדם שאחזו דם    אין מעמידין  -בהמה שאחזה דם  

אדם נראה כמיקר. אי  -אמר עולא: גזירה משום שחיקת סממנין. אי הכי אדם נמי!   -בשביל שיצטנן!  

 אין מיקר לבהמה.    -הכי בהמה נמי נראה כמיקר!  

ולא גזרינן דילמא אתי    קורא לה והיא באה. -היתה עומדת חוץ לתחום    והתניא:ולבהמה מי גזרינן? 

: שחיקת  רב נחמן בר יצחק אמר: כגון שהיה תחום שלה מובלע בתוך תחום שלו.  אמר רבינאלאתויי.  

ורבי  לא יריצנה בחצר בשביל שתתרפה,   -: בהמה שאכלה כרשינין  דתניאסממנין גופה תנאי היא; 

 : הלכה כרבי אושעיא.דרש רבאמתיר.    אושעיא

 העמדת בהמה במים:

יאשיה, הרי שלא גזרינן בבהמה משום שחיקת   –  א"ש, רמב"םרי"ף, ר כרבי  שקיימא לן  מכיוון 

 .שו"עסממנים, וא"כ מותר גם להעמידה במים שתצטנן.  

שרי ר' יאשיה, אך להעמידה   –דווקא ריצה בחצר דלא מוכח דלרפואה עביד    –  תרומה, סמ"ג, סמ"ק

 במים לכו"ע אסור.

 

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 מותר לסעד את הבהמה בשבת?האם   .1
 

 האם מותר להעמיד בהמה במים לצורך רפואתה? .2
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 דליקה  -  סימן שלד

 טלטול מעות  – סעיף ב

 האם מותר לטלטל מעות להצילם מהדליקה או מגזלנים:

תיק הספר עם הספר. ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן   . מציליןמשנה :דף קטז

 מעות. ולהיכן מצילין אותן? למבוי שאינו מפולש, בן בתירא אומר: אף למפולש.

מניחו על החמור. הגיע לחצר    -נותן כיסו לנכרי, ואם אין עמו נכרי    -. מי שהחשיך בדרך  משנה  דף קנג

את הכלים הניטל  -החיצונה   נופלין   -ין בשבת, ושאינן ניטלין בשבת  נוטל  מתיר החבלים, והשקין 

 מאיליהם.

: עוד אחרת  אמר רבי יצחק  -אין שם לא נכרי ולא חמור ולא חרש ולא שוטה ולא קטן, מאי?   דף קנג:

מוליכו פחות פחות מארבע אמות. אמאי לא   -היתה, ולא רצו חכמים לגלותה. מאי עוד אחרת היתה 

משום כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר. והכא, מאי כבד אלהים   -רצו חכמים לגלותה  

 דילמא אתי לאתויי ארבע אמות ברשות הרבים. -איכא?  

 מנער את הכר והן נופלות.  -. מעות שעל הכר  משנה  :דף קמב

: אפילו  רב אשי אמר...  מניח עליה ככר או תינוק, ומטלטלה -: שכח ארנקי בחצר אמר רבי אושעיא

 נמי לא, ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד.  שכח

מותר לטלטל מעות להצילם מהדליקה או מגזל, שהרי התירו אפילו לטלטלם פחות פחות   –תרומה  

דווקא שיש מעות בתוך תיק, ומשמע שלבדם אסור, היינו להצילם לחצר   מד"א. ומה ששנינו שמצילין

 יש מתירים. –  שו"עשאינה מעורבת, אבל למעורבת שרי.  

, שבבית שבו השריפה אסור להציל המעות בפני עצמם שמא יכבה, אך בבית אחר  ר' יעקבועוד חילק  

 .מ"ב.  הב"ח ביש מתירים. וכן פסק   מג"אשרי.  

סור להציל מפני הדליקה שמא יכבה, עכ"פ מותר להציל ולטלטל מפני גזל. ואף אם נאמר שתמיד א

 , שמותר להציל מפני גזל ואסור מפני הדליקה.והתוס'  סמ"גוכ"כ  

לא התירו לטלטל מעות בכל אופן, והא דשרי לטלטל בהחשיך בדרך,    –  רמב"ן, רשב"א, ר"ן, טור

 ויש אוסרים. –  שו"עכ"ג.  היינו בכדי שלא יבוא לאיסור תורה, אך בלא"ה לא שרי ב

 יש מתירים.   –  שו"עמותר לטלטל הארנק ע"י ככר או תינוק.   –)בסעיף יז(    ראשונים בשם הירושלמי

 

 

 

 הצלת מעות על ידי התפילין -  סעיף טז

הניח תפילין בארנקי, מותר לטלטלם אף לחצר שאינה מעורבת כדין תפילין וספרי קודש.   – תרומה

 .שו"ע

 וי"א. –  שו"עדווקא כשהניחם שם לפני שבת.   –  סמ"ג, מרדכי

 – אין מח', דלכו"ע אסור לתת בשעת הדלקה, ואם נתן לפני, בין לפני שבת ובין בשבת   –  מג"א וט"ז

 שרי.

 ומה ופסיקת השו"ע שרי אף בשעת הדליקה לתת התפילין בארנקי.יש מח', דלשיטת התר  –  גר"א
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 טלית וס"ת  – כד  –סעיף כג  

 .שבת דף קכ

: פורסין עור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור,  משנה. רבי שמעון בן ננס אומר

רבי  ר הדליקה.  מפני שהוא מחרך. ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאין בין ריקנים, בשביל שלא תעבו

אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים, לפי שאין יכולין לקבל את האור, והן מתבקעין ומכבין את   יוסי

 הדליקה.  

נותנין עליה מים מצד אחר, ואם  -: טלית שאחז בה האור מצד אחד  אמר רב יהודה אמר רבגמרא.  

כבתה.    -ומתכסה בה, ואם כבתה  פושטה    -: טלית שאחז בה האור מצד אחד  מיתיביכבתה.    -כבתה  

 -הוא דאמר כרבי שמעון בן ננס.    -  כבה!  -פושטו וקורא בו, ואם כבה    -וכן ספר תורה שאחז בו האור  

אין, מדקתני סיפא: רבי יוסי   -מפני שהוא מחרך, גרם כיבוי מי אמר?    -אימר דאמר רבי שמעון בן ננס  

 -בל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה  אוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים שאינן יכולים לק

 מכלל דתנא קמא שרי.

 פשיטת טלית וס"ת על מנת לכבות:

מותר לפשוט טלית וס"ת דווקא כאשר אינו מכוון לכבות אלא רק להשתמש בו.  –  טור בביאור הב"י

 י"א. –  שו"ע

לא שלא תידלק  מותר לפשוט כאשר אין מכוון לכבות את מה שכבר נדלק, א  – טור בביאור הט"ז

 יותר.  

רק  –  מ"ב.  שו"עבכ"ג שרי, וביאר הב"י כי אין זה פסיק רישא ואף הוי כיבוי כלאחר יד.  –  ראשונים

 שלא ינענע לכבות אלא ישתמש כדרכה.

 

 נתינת מים על הטלית:

 :שבת דף מז

 מפני שהוא מכבה.    -לתוכו מים   . נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. ולא יתןמשנה

 -אסור!    -, דאמר: גורם לכיבוי  כרבי יוסיולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה. לימא תנן סתמא 

:  תניא וה  -בשבת, בערב שבת מי אמר? וכי תימא הכא נמי בשבת    -ותסברא? אימור דאמר רבי יוסי 

בערב שבת, ולא יתן לתוכו מים מפני ואין צריך לומר   -נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת  

: אפילו תימא רבנן, שאני הכא  אמר רב אשיאלא    -שהוא מכבה מערב שבת, ואין צריך לומר בשבת!  

 מפני שמקרב את כיבויו.  -

נותנין עליה מים מצד אחר, ואם   -: טלית שאחז בה האור מצד אחד  אמר רב יהודה אמר רבדף קכ.  

 כבתה.  -כבתה  

ר לתת, דאין הלכה כרב אלא כרב אשי, שרק גרם כיבוי שרי, אך קירוב כיבוי אסור.  אסו  –  רי"ף, רא"ש

 י"א קמא. –  שו"ע

 שו"עמותר לתת משקין כרב, אך לא מים דשרייתו הוא כיבוסו.   –  תוס' בשם רשב"ם, הגה"מ, טור

 ויש מתירים וכן עיקר. –

ויש  – שו"עמותר לתת מים כרב, ולא שייך כיבוס אלא ביש לכלוך.   –  רמב"ם, רמב"ן, רשב"א, ר"ן

 מתירים.

 

 



197 
 

 שאלות הכוונה והחזרה:

 ?להצילם מדליקה או מגזלניםבשביל  האם מותר לטלטל מעות  .1
 

 האם ניתן להציל מעות על ידי התפילין? .2
 

 האם מותר לפשוט טלית וס"ת על מנת לכבות האש הנאחז בהם? .3
 

 טלית שאחז בה האש?האם מותר לתת מים על  .4
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 על אילןעלייה    –  סימן שלו

 על אילןעלייה    –  סעיף א

 .מסכת עירובין דף ק

הרי זה לא ישב עליהן, לפי שאין עולין  - ...: שרשי אילן שגבוהין מן הארץ שלשה טפחיםתנו רבנן

באילן. ולא יעלה באילן מבעוד יום וישב שם כל היום כולו, אחד    באילן, ואין נתלין באילן, ואין נשענין

 ואחד כל הבהמה.  אילן  

 :דף ק

 מותר.    -בלח, אבל ביבש    -: במה דברים אמורים  ותניא אידך: אחד אילן לח ואחד אילן יבש.  תני חדא

נן שיתלוש  ]חיישי  בימות הגשמים. בימות החמה הא נתרי פירי  -בימות החמה, כאן    -לא קשיא; כאן  ...

איני?  -.  ]אין ענפים[  ! בגדודא]חיישינן שיתלוש ענפים[ והא קא נתרי קינסי  -בדליכא פירי.  -!  פירות[

 רב בקעה מצא, וגדר בה גדר.  -איקלע לאפסטיא, ואסר בגדודא!    רבוהא  

: אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבת,  אמר רב אסיאמר רמי בר אבא  : ובהמשך הגמרא שם

: אסור.  ותניא אידך: מותר לילך על גבי עשבים בשבת, תני חדאר ואץ ברגלים חוטא.  משום שנאמ

 כולהו שרי.   -והאידנא דקיימא לן כרבי שמעון    ...ביבשים. ואי בעית אימא  -בלחים, הא    -לא קשיא; הא  

 עלייה על עץ יבש בשבת:

 מותר לעלות על אילן יבש בכ"ג כעשבים, דדברי הגמרא שלדידן שרי קאי אכולהו.   –  רי"ף ע"פ הרא"ש

אסור  אף בימות החמה  לדידן על עשבים שרי ללכת בכ"ג, אבל לעלות באילן יבש    –  , טורתוס', רא"ש

 ויש מקילין. –  מ"ב.  שרי  -ם אין בו , אך אאם יש בו פירות או ענפים

 .שו"עשאסור בכ"ג.    אסור לעלות על אילן בכ"ג. ונראה שפסקו כרב –  , רמב"םרי"ף ע"פ הב"י

 ירידה מהאילן בשבת:

מבעוד יום, כאן    -: אסור לירד. לא קשיא; כאן  ותני חדאמותר לירד,    -: אם עלה  תני חדא  -. דף ק  שם

במזיד. ואיבעית    -בשוגג, כאן   -משחשיכה. ואיבעית אימא: הא והא משחשיכה, ולא קשיא; כאן    -

 בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי; מר סבר: קנסינן, ומר סבר לא קנסינן.  אימא: הא והא בשוגג, והכא

 .מ"ב.  שו"עכל שעלה בהיתר, היינו בע"ש, מותר לירד בשבת.    –  מ"מ

 וי"א. –  שו"עאסור לירד.   –אם עלה בע"ש על מנת לירד בשבת   –  טור

 שימוש בקנים רכים וירק:

 . רמ"אהשתמש בהם אע"פ שמחוברין לקרקע.  קנים רכים וירק מותר ל  –  ריטב"א,  הגה"א בשם או"ז

אסור כל שימוש בקרקע, וכתבו שכן משמע ברמב"ם ובשו"ע שאין משתמשים במחובר  – ב"ח, ט"ז

 לקרקע כלל.  

 

 

 שאלות הכוונה וחזרה:

 האם מותר לעלות על עץ שיבש בשבת? .1

 תר לירד בשבת?ולה על עץ קודם השבת, האם מע .2

 רכים ובירק המחוברים לקרקע?אם מותר להשתמש בקנים ה .3



199 
 

 הביתכיבוד    –  ימן שלזס

 הביתכיבוד    – סעיף ב

 מסכת שבת דף קכד עמוד ב

מותר  - ]בגד לנקות השולחן[ : מכבדות של מילתאאמר רבאמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי 

 לא.    -  ]מטאטא[  לטלטלן בשבת, אבל של תמרה

 לטאטא בשבת:

כרשב"י ולא הוי פסיק רישא, והוי טלטול מן הצד   מותר, דקייל"ן –  בה"ג, רי"ף, רמב"ן, רשב"א, ר"ן

 ויש מתירין. –  שו"עעל ידי דבר אחר והתירוהו, וע"כ מכבדות של תמרה הוי מלאכתן להיתר.  

  כשרוב העיר מרוצפת  –  באוה"ל.  שו"עבמקום שאינו מרוצף אסור, אך במרוצף שרי.    –  רמב"ם  רש"י,

 .אין להחמיר

משום פסיק דבמקום שאינו מרוצף  ,  בכ"ג  אסור  –  תוס', רא"ש, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, מרדכי, רי"ו

ויש   –  רמ"א .ן מרוצף אטו אינו מרוצףנשווה גומות או משום שמזיז העפר ממקומו, וגזרימרישא ש

 מחמירין וכן נוהגין.

 .רמ"אאסור ע"י מטאטא, אך שרי ע"י מטלית.   –  האגור

 –   מג"אאסרו לכבד מכיוון ששובר קיסמי המטאטא, וע"כ היכן שלא שובר שרי.   –  הגהות אלפסי

 .קיסמי המטאטא  רק בשלא שוברהיינו א דשרי,  יכה

 

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 האם מותר לטאטא את הבית והחצר בשבת?
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 קול ודינים נוספיםהשמעת    –  סימן שלח

 לקו  תהשמע  –  סעיף א

 מסכת עירובין דף קד עמוד א

איקלע לבי רב מנשה, אתא ההוא גברא טרף אבבא. אמר: מאן האי? ליתחל גופיה דקא מחיל  עולא

 : לא אסרו אלא קול של שיר.  רבהליה לשבתא. אמר ליה  

אין,   -לחולה בשבת. לחולה   )פעולות שמשמיעות קול(  : מעלין בדיופי, ומטיפין מיארקאיתיביה אביי

לא, דתיר וקא   -די קלא אסיר!  לא. היכי דמי? לאו דנים וקא בעי דליתער? שמע מינה: אולו -לבריא  

 .  ולכן אסור(ר  כקול שי)היינו שעושה קול נעים להירדם   בעי דלינים, דמשתמע כי קלא דזמזומי

משמר כדרכו בשבת, ובלבד שלא יספק   -: המשמר פירותיו מפני העופות ודלעיו מפני החיה איתיביה

 -לאו דקמוליד קלא, וכל אולודי קלא אסיר!    -ולא יטפח ולא ירקד כדרך שהן עושין בחול. מאי טעמא  

: נשים המשחקות אמר רב: גזירה שמא יטול צרור. ואלא הא דאמר רב יהודה  קבאמר רב אחא בר יע

לא, דלמא אתי לאשוויי    -לאו דקא מוליד קלא, וכל אולודי קלא אסיר?   -אסור. מאי טעמא    -באגוזים 

הא דאמר רב יהודה: נשים משחקות בתפוחים אסור. התם מאי אולודי   -גומות. דאי לא תימא הכי  

 דילמא אתי לאשוויי גומות.    קלא איכא? אלא:

לאו   -לא. מאי טעמא    -אין, במדינה   -: ממלאין מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת. במקדש  תנן

 לא, גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו.  -משום דאולודי קלא ואסיר?  

 :ידיד נפש מסכת ביצה פרק ה הלכה בירושלמי עם פירוש  

יֵעי  א"ר ֵלעֶזר ים ַבַּׁשָבת.  , ָכל ַמְשמִּ  קֹול ְבַשָבת ֲאסּורִּ

יְשָתא ַחְדָתא    ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר ַרב ִיְצָחק ְכנִּ קּוָשה דִּ רצה להקיש בידו על דלת של בי"כ חדש    -ָסַבר מִּ

 שיפתחו לו.  

ֵסא ר' ֵליל ִבי ר' ֵאֶלם  קול.  היה מקיש על כסא כלאחר יד, כלומר, שלא התכוין להשמיע    -  ָמַקש ַעל כִּ

ְדָרא   ר' ִאיָלא י ְבסִּ ין  ,התעכב בבית המדרש ובא מאוחר לביתו  -ָענִּ יכִּ עלה  - ָסַלק ְלֵביָתא ָאְשַכחּון ָדמִּ

ין ְדָלא ַמְקֶשה ַעל ָתְרָעא ְבשּוְבָתא   ,לביתו וראה שבני הבית ישנים רבץ על  -ַרָבע ֵליּה ַעל סּוַלָמא ְבגִּ

 הסולם לפי שלא רצה להקיש על הדלת בשבת.  

י    ר' ִיְרְמיָה י ֵאימִּ ם ְבֵריּה ְדַרבִּ ְתָעְרָתא    ,ר"י היה רגיל ללמוד עם בנו של ר' אימי  -ֲהוֵה ָפַשט עִּ ָאַזל ָבֵעי מִּ

יָצָתא ְדשּוְבָתא   ְקרִּ יָקש ַעל ָתְרָעא    ,הלך להעיר את בנו לקראת הלימוד -בִּ י מִּ התחיל להקיש על  -ָשרִּ

 אמר לו, אבא, מי התיר לך להקיש ולהשמיע קול בשבת?  -  א"ל, ַאָבא ַמאן ְשָרא ָלְך?  ,השער

 האם מותר להשמיע קול בשבת?

 הלכה כעולא שכל השמעת קול אסורה.   –  ר"ח 

 .שו"עאלא בקול של שיר בלבד.    הלכה כרבה שאין האיסור –  , ר"ת, מרדכירי"ף, רמב"ם

 .רמ"אכלי המיוחד לדפוק בו על הדלת אסור.   – אגור בשם מהרי"מ, פסקי התוס'

 אם אין כוונתו להשמיע קול, בכ"ג שרי. –  הר"מ

 –   מג"א.  רמ"אאם לא עושה מעשה מותר להשמיע קול, וע"כ מותר לצפצץ בפה.   –  הגהות אלפסי

 אף אם מנעים בצפצוף שרי.

 והפרוכת, ופתיחת דלת כשיש שם פעמון: פעמונים על הס"ת –  מ"ב

 אסור. –  ט"ז, גר"א

 מותר. –  מג"א

 גבי פרכת וס"ת שהוא מלתא דמצווה אפשר להקל, אך פעמון שבדלת יסירו קודם השבת.   –  א"ר
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 לדלות מים בשבת על ידי גלגל -  סעיף ו

 .סכת עירובין דף קדמ

שמא ימלא לגינתו ולחורבתו,   -, אמר: מאי טעמא גזרו רבנן שרא למימלא בגילגלא במחוזא  אמימר

]שורים פשתן ביום חול[ תרו בה כיתנא  לא גינה איכא ולא חורבה איכא. כיון דקא חזא דקא -הכא 

 .ימלאו לפשתן בשבת[  א]שמ אסר להו

חורבה   אסור לדלות מים בגלגל בין גדול ובין קטן, אך אין האיסור אלא במקום שיש גינה או –  רמב"ם

 .שו"עאו פשתן.  

המנהג להקל לדלות מים בגלגל, כי אין האיסור אלא בגלגל גדול שיש בו כמה   – רא"ש בשם ר"ת

 וכן עיקר. –  מ"ב בשם א"רוי"א.   –  שו"עדליים ודולה הרבה יחד וע"כ חיישינן.  

 

 

 כיסוי פירות ולבנים ונתינת כלי תחת הדלף  - ח-סעיף ז

 מסכת ביצה דף לה עמוד ב

פירות דרך ארובה ביום טוב, אבל לא בשבת. ומכסים פירות בכלים מפני הדלף, וכן כדי    משילין.  תנן

 ונותנין כלי תחת הדלף בשבת.    יין וכדי שמן.

: פירות הראויין. ואזדא  רבי יצחק אמר: ואפילו אוירא דלבני,  אמר עולאומכסין את הפירות.   .דף לו

 לא לדבר הניטל בשבת.רבי יצחק לטעמיה, דאמר רבי יצחק: אין כלי ניטל א

הוא הדין דאפילו אוירא דלבני, ואיידי    -לא!    -אין, אוירא דלבני    -מכסין את הפירות בכלים. פירות    :תנן

 -: נותנין כלי תחת הדלף בשבת!  תנן  תנא סיפא נמי מכסין את הפירות.  -דתנא רישא משילין פירות 

 בדלף הראוי.

 כיסוי פירות ולבנים בשבת:

.  הלכה כעולא, דקייל"ן כלי ניטל אף לצורף דבר שאינו ניטל. וע"כ שרי בשבת לכסות –  רא"שרי"ף,  

 .מ"ב.  שו"ע

אלא ביו"ט, אבל בשבת אסור לכסות אף פירות.  לא מיירי  לכסות    ההיתראע"פ שהלכה כעולא,    –  רש"י

 .מג"א בשם יש"ש

 נתינת כלי תחת דלף שאינו ראוי:

 ושונה ואינו נמנע.  שופך    -אם נתמלא הכלי   תנאונותנין כלי תחת הדלף בשבת.  .  תנן  :ביצה דף לו

בי רחיא דאביי דלוף, אתא לקמיה דרבה. אמר ליה: זיל עייליה לפוריך להתם, דלהוי כגרף של רעי,  

ואפקיה. יתיב אביי וקא קשיא ליה: וכי עושין גרף של רעי לכתחלה? אדהכי נפל בי רחיא דאביי. אמר:  

 תיתי לי, דעברי אדמר.

הא דשרי לתת כלי תחת הדלף, דווקא בדלף הראוי, דאם לא אסור משום גרף של רעי  –רמב"ם, ר"ן  

 .שו"ע)רמב"ם(, או משום מבטל כלי מהיכנו )ר"ן(.  

 מותר אף בדלף שאינו ראוי, שהרי לא אוקימנא בדלף ראוי אלא לר' יצחק, ולא קייל"ן כוותיה. –  טור
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 ת הכוונה וחזרה:ושאל

אופ .1 ובאיזה  על הס"ת  האם  והאם מותר לתת פעמונים  בשבת?  מותר ואסור להשמיע קול  ן 

 והפרוכת?
 

 האם מותר לדלות מים בשבת ע"י גלגל? .2
 

 האם מותר לכסות פירות ולבנים מפני הגשם? .3
 

 האם מותר לתת כלי תחת דלף שאינו ראוי לשימוש? .4
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 קידושין ונישואין -  סימן שלט

 קידושין ונישואין  - סעיף ד

 מסכת ביצה דף לו עמוד ב

ואלו  חייבין עליו ביום טוב.  -עליו משום שבות, משום רשות, משום מצוה, בשבת    . כל שחייביןמשנה

לא עולין באילן, ולא רוכבין על גבי בהמה, ולא שטין על פני המים, ולא מטפחין, ולא    הן משום שבות:

 ואלו הן .לא דנין, ולא מקדשין, ולא חולצין, ולא מיבמין ואלו הן משום רשות:מספקין, ולא מרקדין.  

לא מקדישין, ולא מעריכין, ולא מחרימין, ולא מגביהין תרומה ומעשר. כל אלו ביום טוב   משום מצוה:

 אמרו, קל וחומר בשבת. אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד.

לא צריכא, דאיכא דעדיף מיניה. ולא מקדשין    -ואלו הן משום רשות: לא דנין. והא מצוה קעביד!  גמרא.  

 -דאית ליה אשה ובנים. לא חולצין ולא מיבמין. והא מצוה קא עביד!    לא צריכא  -עביד!  והא מצוה ק  -

 גזירה שמא יכתוב.  -לא צריכא, דאיכא גדול, ומצוה בגדול ליבם. וכלהו טעמא מאי?  

 קידושין ונישואין בשבת:

שאלת הגמרא "והא מצוה", היינו מדוע שנינו זאת ב"רשות", אך בכ"ג אסור לעשות כן   –  ראשונים

 .שו"עבשבת.  

  רמ"אביש מצווה שרי.    הא דאסור, דווקא באופן שאין מצווה כדאוקימנא בגמ', אך –  הר"ן בשם ר"ת

 על זה בשעת הדחק.  , וסומכיןיש מתירין, וה"ה נישואין )ובסמ"ק כתב דלכו"ע חופה אסור. מג"א( –

 אין להקל אלא בג' תנאים, לא קיים פ"ו, הפסד גדול, ביוש לחתן וכלה.  – מ"ב בשם חיי אדם

 

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 האם מותר לקדש ולהיכנס לחופה בשבת?
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 קטןי  דינ  –  סימן שמג

 הפרשת קטן מאיסור:

 מסכת יבמות דף קיג עמוד ב

,  דרבי פדת ליה מפתחי דבי מדרשא ברשות הרבים בשבתא, אתא לקמיה    רב יצחק בר ביסנא אירכסו

להו. אלמא קסבר:   אמר ליה: זיל קטן אוכל דבר טלי וטליא וליטיילו התם, דאי משכחי להו מייתי 

. לימא מסייע ליה: לא יאמר אדם לתינוק הבא לי מפתח הבא לי אין ב"ד מצווין להפרישו -נבלות 

 בכרמלית דרבנן.    -בעציץ שאינו נקוב, זורק  -יחו זורק! אמר אביי: תולש  חותם, אלא מניחו תולש, מנ

: עובד כוכבים שבא לכבות, אין אומרים לו כבה ואל תכבה, מפני שאין שביתתו עליהם; קטן הבא ת"ש

שהתינוק  -רש"י  ]  : בעושה על דעת אביוא"ר יוחנןלכבות, אומרים לו אל תכבה, ששביתתו עליהם! 

אבל הנך מפתחות   ,אה שנוח לו בכך ואביו עומד עליו דהוה כאילו הוא מצוהו לעשותצופה באביו ורו

. דכוותיה גבי עובד כוכבים דעושה על [דרב יצחק לא הודיען שנאבדו שם ולא הכירו בדעתו שנוח לו

 דעת ישראל מי שרי? עובד כוכבים אדעתא דנפשיה עביד.  

אין חוששין שמא יאכילנו דברים שאינם מתוקנים,   -: בן חבר שרגיל לילך אצל אבי אמו עם הארץ  ת"ש

לו!   -מצא בידו פירות  בעא    -: בדמאי הקילו. אלא טעמא דדמאי, הא ודאי אמר רבי יוחנןאין זקוק 

, קאי הכא מדחי,  רבי יוחנן ספוקי מספקא ליהלעשורי, והאמר ר' יוחנן: בעושה על דעת אביו! אלא,  

 קאי הכא מדחי.  

לא תאכילום, להזהיר הגדולים על הקטנים; מאי לאו דאמר להו לא    -: לא תאכלום כי שקץ הם  ת"ש...

 תאכלו! לא, דלא ליספו ליה בידים.  

להזהיר הגדולים על הקטנים; מאי לאו דאמרי להו לא תאכלו! לא,    -: כל נפש מכם לא תאכל דם  "שת

 דלא ליספו להו בידים.  

ים על הקטנים; מאי לאו דאמר להו לא תיטמו! לא, דלא ליטמו להזהיר גדול  -: אמור... ואמרת  ת"ש

אימא    -משום דאיסורן במשהו, אבל דם דעד דאיכא רביעית    להו בידים. וצריכי; דאי אשמעינן שקצים,

אימא לא; ואי אשמעינן הני תרתי, משום   -לא; ואי אשמעינן דם, משום דאיכא כרת, אבל שרצים 

אימא לא; ואי אשמעינן טומאה, כהנים שאני, משום דריבה בהן מצות   -דאיסורן שוה בכל, אבל טומאה  

 יתרות, אבל הני אימא לא, צריכא.

 מסכת שבת דף קכא עמוד א

מפני שאין שביתתו עליהן. אבל קטן שבא    -. נכרי שבא לכבות, אין אומרים לו כבה ואל תכבה משנה

 לכבות אין שומעין לו, מפני ששביתתו עליהן.  

 -לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן. שמעת מינה: קטן אוכל נבלות    אבל קטן שבא  -גמרא  

עליו להפרישו.  דקא    -: בקטן העושה לדעת אביו. דכוותה גבי נכרי אמר רבי יוחנן -בית דין מצווין 

 נכרי לדעתיה דנפשיה עביד.  -עביד לדעתיה דישראל, מי שרי?  

להפרישו -קטן אוכל נבלות  הלכה כר' פדת ש  –  ראשונים , וכדר' יוחנן בשבת, שלא  אין ב"ד מצווין 

 נאסר אלא בעושה לדעת אביו.

להפרישו אף מאיסור דרבנן, אך ב"ד   – מ"ב אם עושה בשביל גדול צריך למחות בו. ואביו מצווה 

 מוחים באביו רק אם לא מפרישו מאיסור תורה.
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 מתי ובאיזה אופן אין בית דין מצווים להפרישו:

בשלושה האיסורים הנלמדים מהפסוק )שקץ, דם וטומאה( מצווים להפריש את    –  טור, נמוקי יוסף

 ם בא מעצמו, אך בשאר דברים לא.הקטן אף א

אין חילוק, שמפסוקים אלו למדים לכל התורה כולה, אלא שמצווים להפרישם    –  רמב"ם, רמב"ן, סמ"ג

 .מ"ב.  שו"עהיינו שלא להאכילם בידיים, אך אין צריך להפרישם.  

 הגיע לחינוך:קטן ש

אך בהגיע לחינוך חובה הן על קטן שאין צריך להפרישו היינו שלא הגיע לחינוך,   –(  רשב"א)תוס'  

באיסור תורה חובה אף על בית דין   –  מ"ב בשם חיי"אי"א.    -  רמ"אאביו והן על בית דין להפרישו.  

 ועל כל אדם להפרישו.

 –   רמ"א.  שו"עקטן אף שהגיע לחינוך אין ב"ד מצווין להפרישו, אך אביו מצווה מדין חינוך.   –  רמב"ם

 וי"א.

 קטן:איסור דרבנן לצורך  

 להלכה ולא למעשה.   הרשב"אלצורך הקטן מותר להאכילו איסור דרבנן אפילו הגיע לחינוך. וכ"כ    –  ר"ן

 להאכילו בידיים אסור אף איסור דרבנן. –  רמב"ם

 מותר להאכילו אף איסור תורה, אך רק ע"י גוי. –  מ"ב

 

 שאלת הכוונה וחזרה:

 והאם יש צד היתר להאכילו איסור בידיים?האם, מתי ולמי יש חובה להפריש קטן מאיסור?  

 

 :שמות פרשת יתרוזוהר 

יָמא ְד  יָשא, ְסתִּ יָקא ַקדִּ ין ְבַתְפנּוֵקי ַעתִּ ְתַעְדנִּ יַקיָיא, מִּ ְשָמֵתיהֹון ְדַצדִּ ין.  ָתאנָא, ְבַהאי יֹוָמא, ָכל נִּ ימִּ ָכל ְסתִּ

נּוָגא ְדַההּוא ַעתִּ  ְתַפְּׁשָטא ְלכְֻּלהּו  ְורּוָחא ֲחָדא ֵמעִּ ין, ְוַסְּלָקא ְונְַחָתא, ּומִּ ְתַפְשָטא ְבכְֻּלהּו ָעְלמִּ יָשא מִּ יָקא ַקדִּ

ין, כְֻּלהּו, ָכל רּוְגזִּ ְתְנֵשי מִּ ים, מִּ ין ְבנְַייָחא ְשלִּ ין, ְלכְֻּלהּו ְנטּוֵרי אֹוַרְייָתא, ְונְַייחִּ ישִּ ין, ְוָכל פּולְ   ְבנֵי ַקדִּ ינִּ ין ָכל דִּ ָחנִּ

ן ָהֲעבֹוָדה ַהָקָשה. ָרְגֶזָך ּומִּ יַח ְייָ' ְלָך ֵמָעְצְבָך ּומִּ נִּ ין. הה"ד ְביֹום הִּ  ָקשִּ

יר ַשבְ  יל ַשְבָתא ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא, ְוָכל ְדנָטִּ ינֵי ַכְך, ָשקִּ יב ַאְשֵרי ֱאנֹוש  ְבגִּ יר אֹוַרְייָתא כָֻּלא. ּוְכתִּ יּלּו נָטִּ ָתא, ְכאִּ

ְשְתַמע, ְדַמאן  ָבּה שֹוֵמר ַשָבת ֵמַחְּללֹו ְושֹוֵמר יָדֹו ֵמֲעׂשֹות ָכל ָרע. אִּ יק  יר  יֲַעֶׂשה זֹאת ּוֶבן ָאָדם יֲַחזִּ ְדנָטִּ

יר אֹוַרְייָתא כָֻּלא.  ַשָבת, ְכַמאן ְדנָטִּ

 :וש הסולםפיר

למדנו, ביום ההוא, של שבת, כל נשמות הצדיקים מתעדנים בתענוגי עתיקא קדישא הסתום מכל 

סתומים, שהוא הכתר. ורוח אחד מעונג עתיקא קדישא ההוא, מתפשט בכל העולמות ועולה ויורד,  

שים, לכל שומרי התורה, ונחים במנוחה שלמה, ונשכחים מכולם, כל רוגז,  ומתפשט לכל בנים הקדו

 כל הדינים וכל עבודה קשה. ז"ש, ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה.

שבת כאלו שמר התורה כולה. וכתוב, אשרי אנוש  משום זה שקולה שבת כנגד התורה, וכל השומר 

יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. נשמע, שמי ששומר שבת 

 כמי ששומר התורה כולה.

 

 


