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ב"ה

פתח דבר

מתוך הודיה לה' יתברך, מוגש בזה למשתתפי המבחן השנתי בשולחן ערוך 
הרב, חוברת לימוד על הלכות מוקצה. 

חוברת הלימוד כוללת את הסימנים העיקריים של הלכות מוקצה, שהם סי' 
שח-שיא, עם תוספת סעיפים חשובים מסימנים אחרים העוסקים אף הם 

בהלכות מוקצה.

מנוקדות  מפוסקות,  כשהן  ללומדים  מוגשות  זו  שבחוברת  מוקצה  הלכות 
ומבוארות, בתוספת מקורות וציונים, וכל זה כדי להקל את הלימוד בהלכות 

המורכבות והמסועפות של איסור המוקצה.  

הלומד המתחיל ימצא בביאור שלפנינו תועלת רבה בהבנת פשט דברי רבינו 
דבר דבור על אופניו, והבקי והרגיל ימצא אף הוא ביאורים מחכימים, דיוקי 

לשונות והשוואות.

]וזאת למודעי, הלכות מוקצה מפוזרות בשו"ע הרב בהרבה מאד סימנים, 
הן בהלכות שבת והן בהלכות יו"ט, ובביאורים שבחוברת זו השתדלנו לציין 
שהבאנו  מה  )מלבד  הגדול  חלקם  את  להביא  ואף  שניתן,  כמה  עד  אליהם 
בהוספות(, כדי שהלומד הלכות אלו בעיון יוכל לקבל תמונה שלימה מכל 

המקומות שרבנו הזקן דן בהלכות מוקצה[.

הגהת החומר נעשתה ע"י הרב ברוך שי' יעקובוביץ', ותודתנו נותנה לו על 
כך.

במבצע  הן  רבה  תועלת  תביא  זו  בחוברת  אלו  הלכות  שלימוד  תקוה  אני 
הלימוד והן להלכה למעשה מידי שבת בשבתו. וכבר הובטחנו )שבת קיח, 
ב. ספר התניא בסופו(: "כל השומר שבת כהלכתה )כולל איסור מוקצה( – 

מוחלים לו על כל עוונותיו".

 הרב אברהם אלאשוילי
עורך ראשי

 שלהי תשרי ה'תש"פ
תהא שנת פדות 
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שאיסורי  כג  סי'  אגה"ק  תניא  ראה  א. 
להיות  צריך  ולכן  טובא,  שכיחי  מוקצה 

בהלכותיהם. בקיא 
בכמה  חמור  מוקצה  שאיסור  לציין  יש 
ענינים מכמה איסורי דרבנן, כגון: לפעמים 
סי'  שוע"ר  )ראה  מכרמלית  חמור  מוקצה 
גזרה  גזרינן  מוקצה  גבי  יד(.  קו"א  רנב 
לו  שיש  דבר  הוא  המוקצה  שם(.  )שוע"ר 
להחמיר  בספיקו  הולכין  לפיכך  מתירין, 
בספיקו  החמירו  ס"ח(.  תצז  סי'  )שוע"ר 
סוס"ד(.  תקטו  סי'  )שוע"ר  שני  ביו"ט  אף 
קל  שאיסורו  מפני  בו  החמירו  ולפעמים 
ס"י(.  שכד  סי'  שוע"ר  )ראה  הבריות  בעיני 
רבנו  )לשון  מוקצה  לטלטל  גדול"  "איסור 
לשבתא(.  רבתא  הלכתא  בסידורו,  הזקן 
הנפש  בקדושת  פגם  עושה  מוקצה  טלטול 
ח"א  )תניא  בפסח  חמץ  משהו  אכילת  כמו 
ספמ"ו(. אך מאידך הקילו חכמים במוקצה 
אין  מוקצה  שאיסור  כיון  ענינים,  בכמה 
תקז  סי'  שוע"ר  )ראה  התורה  מן  עיקר  לו 

בסופו(. תקא  סי'  ס"ד. 
בדי השלחן  וראה  סעיפים.  צ'  בדפו"ר:  ב. 
סולם  דין  חסר  שכנראה  סקי"ט  קח  סי' 
הל'  לקמן  זה  דין  וראה  לס"נ.  סמ"ט  בין 
ללמוד  יש  ומשם  ס"ו־ט,  תקיח  סי'  יו"ט 
את  הכנסנו  זו  בחוברת  ואכן  לשבת.  גם 
המובא  פי  על  מט*  בסעיף  הסולם  דין 

יו"ט.  בהל' 

לקמן  ראה   – ושלביו  האיסור  פרטי  ג. 
טז־יז.  סעי' 

כדלקמן  בשבת,  להם  צריך  שאינו  ד. 
שם.  לקמן  וראה  הסעיף.  בהמשך 

זה"  באיסור  "נגעו  שהביטוי  להעיר  ה. 
לגבי  רק  שהוזכר  יחודי  ביטוי  הוא 
לשון,  על  נופל  לשון  זהו  ואולי  מוקצה, 
)אף  בנגיעה  תחילתו  הטלטול  איסור  שכן 

לבדה(. בנגיעה  איסור  שאין 
יג. נח,  ישעיה  ו. 

ברמב"ם(  גם  )המופיע  הלשון  כפל  ז. 
הנביא  שדברי  מורה,  וצוו"   .. "הזהירו 
אזהרה  גם  הם  הבאה(  בהערה  )המובאים 
כבוד  מצד  ציווי  וגם  כן(  לעשות  )לא 

השבת. 
"אם  ס"א:  )הא'(  שא  סי'  לעיל  ראה  ח. 
מעשות  וכבדתו  וגו'  רגלך  משבת  תשיב 
בשבת  הילוכך  יהא  שלא  וגו',  דרכיך 
בשבת,  לרוץ  אסור  לפיכך  בחול,  כהילוכך 
פסיעה  לפסוע  או   .. לדלג  או   .. לקפץ  או 

גסה". 
א־ב.  סעי'  שז  סי'  כדלעיל  ט. 

שם. ישעיה  י. 
)וכ"ה  רבינו  שהביא  הטעם  בביאור  יא. 
בדבור  העוסק  הפסוק  את  ברמב"ם( 
שאף  בזה  להדגיש  שבא  לומר  יש  גרידא, 
חפצך"  "ממצוא  איסור  בו  שאין  דבור 

שם. כדלעיל  בשבת,  אסור 

ה

תא, ּובֹו פ"טב  ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ שח. ּדְ
ְסִעיִפים:

ֹחל.  ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ָבִריםד ּבְ א. ָאְסרּו ֲחָכִמיםג ְלַטְלֵטל ִמְקָצת ּדְ
ּלֹא  ׁשֶ ְוִצּוּוז  ְנִביִאיםו  ִהְזִהירּו  ִאם  ָמה  ָאְמרּו:  ֶזהה?  ִאּסּור  ּבְ ָנְגעּו  ָמה  ֵני  ּוִמּפְ
ַהֹחלט,  יַחת  ׂשִ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יַחת  ׂשִ ְולֹא  ֹחלח,  ּבְ ִהּלּוְכָך  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִהּלּוְכָך  ְיֵהא 
ִטְלטּול  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלטּול  ַהּטִ ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ָוֹחֶמר  ַקל   – ָבר"יא  ּדָ ר  "ְוַדּבֵ ֱאַמרי  ּנֶ ׁשֶ



במעשה,  אינם  והדבור  ההילוך  שכן  יב. 
עושה  שאדם  דבר  הינו  הטלטול  ואילו 

בידיו.
בזה  יש  שבדבר,  וחומר  הקל  מלבד  יג. 
זה  טעם  שמצד  עצמו,  בפני  טעם  גם 
משא"כ  לטלטל,  אסור  מצוה  לצורך  גם 

מצוה. לצורך  שהותרו  ודבור  בהילוך 
בשבת. הטלטול  את  יגבילו  לא  באם  יד. 

תיקון  לשון  כלים.  לטלטל  כלומר:  טו. 
בהכרח  מתפרש  אינו  )ובכלל(  בכלים 
לעיתים  משמש  אלא  ממש,  תיקון  על 
בביטוי  כגון  תיקונם,  על  דברים  כהעמדת 
הכלים  טלטול   – כאן  ואף  משאו",  "לתקן 
זהו  אחר  במקום  והעמדתם  אחד  ממקום 

תיקונם. 
הכלים.  טז. 

או  ברמב"ם:  להסיע.  או  אוצ"ל:  יז. 
גורס  עוז  במגדל  אך  אבנים.  להצניע 
להצניע(.  או  )במקום  להסיע  או  ברמב"ם 
צ"ל  כאן  אף  כן  ואם  שבת.  בעולת  וכ"ה 
כן, והיינו דרבנו הביא את שתי הגירסאות, 
כי  הכלים,  על  מוסב  להצניע"  ש"או  אלא 
אבנים,  מאשר  כלים  להצניע  הגיוני  יותר 

אבנים.  להסיע  או  ואח"כ: 
ונקט  למקום.  ממקום  אבנים  לטלטל  יח. 
בכמה  בתנ"ך  המובא  כלשון  "להסיע", 
לדוגמא  ראה   – לאבנים  בהקשר  מקומות 

בהם". יעצב  אבנים  "מסיע  ט:  י,  קהלת 
השבת. שמירת  על  יט. 

כמוך"  ואמתך  עבדך  ינוח  "למען  כ. 
יב(.  כג,  )שמות 

כלים  טלטול  בהתעסקות  הדבר:  ביאור 
על  עובר  אינו  אמנם  לצורך,  שלא  בשבת 
האמור  )כי  כלל  תורה  של  מלאכה  איסור 
נתפרש  מלאכה",  תעשה  "לא  בתורה 
מלאכות  ל"ט  שהן  פה  שבעל  בתורה 
וקורות  אבנים  טלטול  ולא  הידועות, 
בסופו(,  כט  סי'  אגה"ק  תניא   – כבידות 
בתורה  המפורש  הטעם  על  הוא  עובר  אבל 
אסרו  ולכן  בשבת.  מלאכות  איסור  על 
להם  צריך  שאינו  כלים  לטלטל  חכמים 
את  לבטל  לאדם  יגרום  שלא  כדי  בשבת, 

שבת.  מנוחת 
חכמים  "עשו  סט"ז:  לקמן  גם  ראה  כא. 
שם  )וראה  הוצאה"  לאיסור  וגדר  סיג 
סוס"ד:  תקטו  סי'  לקמן  וראה  בביאורים(. 
 .. הוא  בשבת  המוקצה  איסור  "שעיקר 

שח".  בסי'  כמ"ש  הוצאה,  גדר  משום 
כב. היינו שישכח שהיום שבת או שישכח 
שישכח  לא  אבל  בשבת,  הוצאה  מאיסור 
על  עובר  היה  לא  אז  כי  בידו,  שחפץ 
כאן  שאין  כיון  התורה,  מן  הוצאה  איסור 
סי"ז(.  רנב  סי'  )שוע"ר  מחשבת  מלאכת 
לו  שיש  שישכח  כלל  לחשוש  אין  וגם 
החפץ  רואה  שהרי  בו,  ויצא  בידו  חפץ 

סכ"ג(.  שג  סי'  )שוע"ר  בידו 
לעיל  המובא  חולקים"  ה"יש  בדעת  וצ"ע 
המונח  חפץ  בין  שמחלק  סכ"ג,  שג  בסי' 

   2. ראב"ד שם )מגמרא שבת קכד, ב(. 1. רמב"ם הל' שבת פכ"ד הי"ב.

תו ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ה  ּנָ ִליםטו ִמּפִ ן ּכֵ יּהַ ּוְלַתּקֵ ֵעיָניויד ְוָיֹבא ְלַהְגּבִ יֹום ֹחל ּבְ ּלֹא ְיֵהא ּכְ ֵדייג ׁשֶ ֹחליב, ּכְ ּבְ
ֲהֵרי  יַעיז ֲאָבִניםיח ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהן, ׁשֶ ִית ְלַבִית, אֹו ְלַהְצִניַעטז, ְלַהּסִ ה אֹו ִמּבַ ְלִפּנָ
ַבת, ּוָבֵטל  ּלֹא ׁשָ ק ּבֹו, ְוִנְמָצא ׁשֶ ְתַעּסֵ ּיִ ָבר ׁשֶ ׁש ּדָ ֵביתֹו ִויַבּקֵ ב ּבְ ֵטל ְויֹוׁשֵ הּוא ּבָ

ּתֹוָרהיט "ְלַמַען ָינּוַח"כ1. ֱאַמר ּבַ ּנֶ ַעם ׁשֶ ַהּטַ

ַטְלֵטל  ּמְ ָבר ׁשֶ חכב ְויֹוִציא ַהּדָ ּכַ א ִיׁשְ ּמָ ֶדר הֹוָצָאה ָנְגעּו ָבּהכא2, ׁשֶ ֵני ּגֶ ְועֹוד, ִמּפְ



שבבגדיו,  מקומות  בשאר  או  חיקו  בתוך 
ישכח  "שמא  בבית  אפילו  אסור  שזהו 
הרבים",  לרשות  כשיוצא  אצלו  שהחפץ 
בידו שזה מותר בבית,  לבין כשהחפץ מונח 
שמא  לחוש  אין  בודאי  "שבידו  משום 
רואה  שהרי  הרבים,  לרשות  ויוציאה  ישכח 
טלטול  אסרו  מדוע  כן  אם   – בידו"  החפץ 
זו  שלסברא  לומר  ודוחק  בידו?  המוקצה 

הוצאה. משום  אינו  המוקצה  איסור 
כדלקמן  נחמיה,  בימי  שגזרו  כמו  כג. 
ראשונה  בגזרה  מדובר  ונראה שכאן  סט"ז, 
)ראה  ושלמה  דוד  שבימי  המוקצה,  של 

סי"ז(. לקמן 
להוצאה  )בהקשר  א  יב,  ביצה  ברש"י  כד. 
גזרה  גוזרין  דאין  "משום  הלשון:  ביו"ט( 
יכולין  צבור  רוב  כן  אם  אלא  הצבור  על 
לעמוד בה". אך רבנו שינה מלשונו וכתב: 
מדי".  יותר  הצבור  על  גוזרים  "שאין 
סעיף  שלקמן  לומר:  יש  השינוי  ובטעם 
כלים  על  גם  גזרו  נחמיה  שבזמן  מובא  טז 
כך  על  שגזרו  ומזה  לשבת,  להם  הצריכים 
בה,  לעמוד  היה  יכול  הצבור  שרוב  משמע 
ואם כן הטעם שבזמן דוד ושלמה לא גזרו 

הצבור  על  להטריח  שלא  בכדי  היינו  כן, 
אם  אף  לכך(,  הכרח  )כשאין  מדי  יותר 

בה. לעמוד  יכול  הצבור  רוב 
שאינם  המעונגים  הבטלנים  הם  כה. 
)פיה"מ  עובדים  ולא  במסחר  עוסקים 

מ"ו(. פ"ה  כתובות  להרמב"ם 
העיר  בקרנות  היושבים  הארץ  עמי  כו. 

בטלים. בדברים  ועוסקים 
שלושת  לכל  כללי  הוא  זה  טעם  כז. 
כאן  מזכיר  לכן  נביאים,  שהזהירו  הענינים 

שלושתם. את 
החול. מימות  כח. 

שבעם. במובטלים  גם  כט. 
זה. טעם  מפני  ל. 

ידי מניעת טלטול כלים שאינם  כי על  לא. 
שלהם  השביתה  הרי  בשבת,  להם  צריכים 
למגבלות  )בנוסף  בכך  לפחות  ניכרת  תהיה 

והדבור(.  ההילוך 
טז־יז. סעי'  לב. 

ממש,  כלי  שאינו  אע"פ  כלומר,  לג. 
שראוי  מחמת  כלי,  תורת  עליו  שיש  "אלא 
)לקמן  בשבת"  תשמיש  איזה  בו  להשתמש 

ס"ג(

3. רש"י בביצה יב, א ד"ה ליפלגו.  

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ זשח  ּדְ

ִלים  ּכֵ ִטְלטּול  ֲאִפּלּו  ֶלֱאסֹור  ֶזה  ְלִפי  ָהָראּוי  ִמן  ְוָהָיה  ים.  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ָידֹו  ּבְ
איכד3�. ּבּור יֹוֵתר ִמּדַ ֵאין ּגֹוְזִרים ַעל ַהּצִ א ׁשֶ ִריְך ָלֶהםכג, ֶאּלָ ּצָ ׁשֶ

גֹון  ל ְיֵמיֶהם, ּכְ ֵטִלים ּכָ א ּבְ ֲעֵלי אּוָמנּות ֶאּלָ ְקָצת ָהָעם ֵאיָנם ּבַ ּמִ ֵני ׁשֶ ְועֹוד, ִמּפְ
ָלאָכה, ְוִאם ִיְהֶיה  ל ְיֵמיֶהם ֵהם ׁשֹוְבִתים ִמּמְ ּכָ ֵבי ְקָרנֹותכו ׁשֶ ִליןכה ְויֹוׁשְ ּיָ ַהּטַ
ִביָתה  ַבת ׁשְ ּלֹא ׁשָ ִמים – ִנְמָצא ׁשֶ ָאר ַהּיָ ׁשְ ר ּוְלַטְלֵטלכז ּכִ ְך ּוְלַדּבֵ ר ְלַהּלֵ ְמּתָ
ָכל ָאָדםכט.  ָוה ּבְ ָ ִביָתה ַהּשׁ ָבִרים ֵאּלּו ִהיא ׁשְ ִביָתה ִמּדְ ֶרתכח, ְלִפיָכְך ׁשְ ּכֶ ַהּנִ
א  ֶאּלָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאָדם  ְיַטְלֵטל  ּלֹא  ׁשֶ ְוָאְסרּו  ְלטּול,  ַהּטִ ִאּסּור  ּבְ ָנְגעּו  ֶזהל  ֵני  ּוִמּפְ

ֵארלב. ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ִריְך ָלֶהםלא4, ּכְ ּצָ ִלים ׁשֶ ּכֵ

ֶרְך  ּדֶ ַעל  ת5  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ  – ָעָליולג  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ב. 



לצורך  אפילו  שמותר  טז,  סעיף  לד. 
אסור. כלל  לצורך  שלא  אבל  עצמו, 

גופו או מקומו,  לה. מותר לטלטלו לצורך 
סי"ב(.  )לקמן  עצמו  לצורך  לא  אבל 

גרזן. לו. 
במתכת. העוסקים  של  פטיש  לז. 

זהב. צורפי  של  פטיש  לח. 
השמן. של  קיבול  לכלי  הכוונה  לט. 

מאוס,  הוא  שאז  בעבר,  בו  שהדליקו  מ. 
שלא  חדש  נר  משא"כ  חרס,  של  הוא  אם 

מאוס. אינו  כלל  בו  הדליקו 
הרי   – שבת  באותה  הודלק  אם  אבל  מא. 
סי'  כדלעיל  שכבה,  לאחר  אף  מוקצה  זה 

ס"א. רעט 
כלים,  בו  לכסות  ראוי  שהוא  כיון  מב. 

הסעיף.  בסוף  כדלקמן 
הענין, שהנר שהדליקו  מוסב לתחילת  מג. 
בו",  להשתמש  כלל  ראוי  "אינו  נפט,  בו 
סירחון  כי  מתכת,  של  הוא  הנר  אם  אפילו 

מתכת,  של  נר  אף  האדם  על  ממאיס  הנפט 
חרס. של  הוא  אם  שכן  וכל 

מקומו.  או  גופו  לצורך  מד. 
"נר  ס"ז:  רעט  סי'  לעיל  גם  ראה  מה. 
הוא  אפילו  שבת,  באותה  בו  הדליקו  שלא 
כבר,  בו  כשהדליקו  מאוס  שהוא  חרס  של 
 – מסריח  שהוא  נפט  בו  הדליקו  ואפילו 
ומקומו,  גופו  לצורך  לטלטלו בשבת  מותר 
והוא  הואיל  מיאוס,  מחמת  מוקצה  שאינו 

כלים".  בו  לכסות  ראוי 
דומה  "ואינו  נוספת:  נקודה  הוסיף  ושם 
לכסות  שראויים  שאף  ואבנים  לצרורות 
שאין  לפי  בטלטול,  אסורים  כלים  בהם 
יש  זה  נר  אבל  כלל,  כלי  תורת  עליהם 

כלי". תורת  עליו 
ההיתר  שעיקר  פה,  סעיף  לקמן  כתב  וכן 
כלי,  תורת  עליו  שיש  מחמת  הוא  כאן 
שראוי  היינו  כלי"  ש"תורת  שם  ומבאר 
בשבת  אם  אף  ולכן  בחול,  למלאכתו  הוא 

ס"ג. ושו"ע  טור  ב.  קכב,  משנה   .6  כלי. ומ"ש  ד"ה  ב"י  א.  קכד,  גמרא   .5  הי"ג. שם  רמב"ם   .4 
 9. רב אחא ]או רבינא[   8. רבי יוחנן קכ]ג[, א. טור ושו"ע שם. 7. רבה קכב, סע"ב. טור ושו"ע שם.
 11. רבה ורב   10. רב אחא או רבינא שם, כר"ש במשנה מד, א. קנז, א. ב"י סי' רעט ד"ה ומ"ש וכן.

   12. רב אויא מו, א. יוסף מו, א.

תח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְמְיָחד  הּוא  ִלי  ַהּכְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְלִאּסּורלה,  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ ֲאִפּלּו  ֵארלד,  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ
ִעים ּבֹו ֵעִצים,  ַבּקְ ּמְ גֹון ַקְרּדֹםלו6 ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ִמיׁש ָהָאסּור ּבְ ׁשְ ׁש ּבֹו ּתַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ל ֶזָהִביםלח8 ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם.  ִחיםלז7 אֹו ׁשֶ ל ַנּפָ אֹו ְקְרָנס ׁשֶ

ָאָדם  ַהְינּו ׁשֶ הּוא ְמְקֶצה ֵמֲחַמת ִמאּוסֹו9, ּדְ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ׁשֶ ּמְ ִלי ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּכְ
ְמָלאָכה ַאֶחֶרת  ׁש ּבֹו ּבִ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ּנּו ֵמֲחַמת ִמאּוסֹו ִמּלְ יַח ּוַמְקֶצה ַדְעּתֹו ִמּמֶ ַמּסִ
תמא – ֵאין  ּבָ אֹוָתּה ׁשַ ּלֹא ִהְדִליקּו ּבֹו ּבְ ל ֶחֶרס ׁשֶ ןמ ׁשֶ גֹון ֵנרלט ָיׁשָ ר, ּכְ ל ֶהּתֵ ׁשֶ

ְךמב10.  ִביל ּכָ ׁשְ ין ְמְקֶצה ּבִ לֹו ּדִ

ר ֵמֲחַמת  ל ֶהּתֵ ְמָלאָכה ַאֶחֶרת ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבִ ּמֵ ּתַ ָלל ְלִהׁשְ ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ָראּוי ּכְ
ִהְדִליקּו ּבֹו ֵנְפְט – ַאף ַעל  ֶכתמג, ׁשֶ ל ַמּתֶ גֹון ֵנר, ֲאִפּלּו ׁשֶ ִמאּוסֹו ְוִסְרחֹונֹו, ּכְ
ִלי  ָאר ּכְ ׁשְ ר ְלַטְלְטלֹו ּכִ א ְמּתָ ִטְלטּול11, ֶאּלָ ין ְמְקֶצה ְלֵהָאֵסר ּבְ י ֵכן ֵאין לֹו ּדִ ּפִ

ִליםמה12. ל ָמקֹום ָראּוי הּוא ְלַכּסֹות ּבֹו ּכֵ ּכָ ּמִ ֵני ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּורמד, ִמּפְ ּמְ ׁשֶ



]מלבד  תשמיש  לשום  כלל  ראוי  אינו 
אם  אבל  לטלטלו.  מותר   – כלים[  כיסוי 
ואבנים,  צרורות  כמו  כלי,  תורת  עליו  אין 
"אין   – כלים  לכיסוי  ראויים  שהם  אף 
אם  ]אלא  כך"  ידי  על  כלי  תורת  עליהם 
עליהם  ירד  שאז  לעולם,  לכך  ייחדם  כן 

סנ"ג[.  כדלקמן   – כלי  תורת 
ראוי  שאינו  עד  כך  כל  מאוס  הכלי  ואם 
של  גרף  כגון  כלים,  בו  לכסות  אפילו 
שהוא  אף  אזי  רגלים,  מי  של  ועביט  רעי 
לטלטלו,  אסור   – להיתר  שמלאכתו  כלי 

עג.  סעיף  כדלקמן 
"כוסות  סכ"ג:  רסו  סי'  לעיל  גם  וראה 
לכלום  בשבת  ראוים  שאין  דם,  מקיזי  של 
להשתמש  אפשר  ואי  מאוסים,  שהם  לפי 
אינו  כזה  מיאוס  מחמת  ומוקצה  בתוכם, 
ראוי  כן  אם  אלא  בשבת,  בטלטול  מותר 
שם  אוסר  למעשה  אך  כלים".  בו  לכסות 
ראוין  הן  אם  )אף  כוסות  אותן  לטלטל 
מקפיד  שאדם  מפני  כלים(,  בהן  לכסות 
אחר,  תשמיש  שום  בהן  להשתמש  שלא 

וישתברו.  שיפלו  מחשש 
מאד. יקרים  כלים  הם  אם  אפילו  משמע  מו. 
לקמן  ראה   – עליהם  מקפיד  הוא  ואם  מז. 

ס"ד.

)שדחיה  ס"ב  שי  סי'  לקמן  עיין  מח. 
אם  אלא  למוקצה,  גורם  אינו  בלבד  בידים 

לגמרי(.  מהדבר  דעתו  הסיח  כן 
כיון  לסחורה,  אותם  שהקצה  שאף  מט. 
אין  עראי,  משימוש  עליהם  מקפיד  שאינו 
מוקצה,  לעשותם  גמורה  דעת  הסחת  כאן 

וכדלקמן.  ממש,  בכלים  מדובר  שהרי 
עובד. לא  ועוד  מהבהמה,  שנגזז  צמר  נ. 

אבל  ס"ב.  כדלעיל  לטלטלם,  ומותר  נא. 
לטלטל  שאוסר  ס"א  רנט  סי'  לעיל  ראה 
בהם  השתמש  כן  אם  אלא  צמר,  גיזי 
מותר  שאז  מאכלים,  להטמנת  אחת  פעם 
בקונטרס  שם  ומבאר  בשבת,  לטלטלם 
בכך שהגיזים  די  אחרון סק"א הטעם שלא 
להתירם  מנת  על  עליהם  לשבת  ראוים 
להחזירן  עתיד  דודאי  "כיון  בטלטול: 
כלי  תורת  אין  שוב   .. ]לאוצר[  להפתק 
אלא  לכך  עומדים  שאינם  כיון  עליהם, 

לטלטלם".  אסור  לסחורה 
אלא שבהמשך הקו"א כותב אדה"ז באופן 
אחר, שהואיל והן ראוים לשבת עליהם יש 
לאוצר  כשהכניסם  ורק  כלי,  תורת  עליהם 
מקפיד  אינו  אם  אף  כלי,  תורת  מהם  ביטל 
וראה  כאן.  שכתב  מה  דרך  ועל  עליהם, 

הסעיף. בהמשך  לקמן  עוד 

 15. מ"א סק"ג. אבן העוזר סי' רנט.   14. רבינא נ, א. טור ושו"ע סי' רנט ס"א. 13. שמואל יט, א.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ טשח  ּדְ

ִלים  ּכֵ גֹון  ּכְ ִמיׁש,  ׁשְ ּתַ ׁשּום  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ אֹותֹו  ִהְקָצה  ׁשֶ ִלי  ּכְ ַוֲאִפּלּו  ג. 
ׁשּום  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרִגיִלים  ֵאין  ׁשֶ ִלְסחֹוָרהמו13,  ְועֹוְמִדים  ַהּמּוָכִנים 
לֹא   – ֶהםמז  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ ֲעֵליֶהם  יד  ַמְקּפִ ֵאינֹו  ִאם  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ִמיׁש,  ׁשְ ּתַ
ָלֶהם  ֵאין  ּוְלִפיָכְך  ֶהםמט,  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ ְלַגְמֵרימח  ֵמֶהם  ֲעַדִין  ְעּתֹו  ּדַ יַח  ִהּסִ

ִטְלטּול. ין ְמְקֶצה ְלֵהָאֵסר ּבְ ּדִ

ִלי  ּכְ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֲאָבל  ׁש,  ַמּמָ ִלי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ֵאיֶזה  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָראּוי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ָעָליו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ א  ֶאּלָ ׁש,  ַמּמָ
ֲעֵליֶהםנא,  ֶבת  ְוָלׁשֶ ֵמְך  ְלִהּסָ ְראּוִיין  ׁשֶ ֶצֶמרנ  ל  ׁשֶ ין  ּזִ ּגִ גֹון  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ



צמר. גיזי  של  למשטח  נב. 
לסחורה,  לאוצר  ידי הכנסתן  כיון שעל  נג. 
בהם  להשתמש  רוצה  שאינו  דעתו  גילה 

בשבת. תשמיש  שום 
כלי. תורת  עליו  שאין  דבר  כל  כדין  נד. 

נה. אבל אם מקפיד עליהן שלא להשתמש 
מקרה  דרך  בהן  וטמן  תשמיש,  שום  בהן 
מוקצה  ]משום  בשבת  לטלטלם  אסור   –
יחדם לכך  כן  כיס[, אלא אם  מחמת חסרון 
שם  ]ובקו"א  ס"א(.  רנט  סי'  )לעיל  לעולם 
לא  חדא  ד"מעשה  לזה:  הטעם  כתב  סק"א 
ולאפוקי  כלי,  תורת  לאעיולא  תרתי,  עבדא 
וביאר  והוסיף  כיס".  דחסרון  ממוקצה 
"דמחשבה  לעולם:  יחוד  שצריך  הטעם 
חסרון  מחמת  למוקצה  מהני  לא  גרידא 
לאו  בוודאי  עלייהו  דקפדי  דכיון  כיס, 
לא  גוונא  ובכהאי  להכי,  לייחודיה  אורחיה 

מחשבה"[.  מהניא 
לא  אם  שאפילו  שם  בקו"א  וראה  נו. 
עשה  רק  אלא  לעולם,  לתשמיש  יחדם 
 – שבת  בערב  בהם  שטמן  מעשה  בהם 
כיון  בטלטול,  להתירם  זה  במעשה  די 
עליהם  כלל  מקפיד  "שאינו  מדובר  שכאן 
דין  להם  אין  וממילא  בהם",  מלהשתמש 
מחמת  רק  אלא  כיס,  חסרון  מחמת  מוקצה 

 – בהם  וכשטמן  עליהם,  כלי  תורת  שאין 
"תורת  בהם  פעל  זו  הטמנה  במעשה  הרי 

כלי". 
לסחורה. שעומדים  מחמת  נז. 

מאד.  יקרים  כלים  אינם  כלומר,  נח. 
ה־ו. סעי'  כדלקמן  נט. 

מיוחד  שהכלי  איסור  מלאכת  שאינו  ס. 
אליה. 

העומדים  כלים  גבי  שלעיל  להעיר,  יש 
כיון  תשמיש",  "שום  כתב  לסחורה 
להיתר,  שמלאכתם  בכלים  גם  שמדובר 
להשתמש  שלא  עליהם  מקפיד  והוא 
היא  ההקפדה  כאן  משא"כ  כלל,  בהם 
לכך,  מיוחד  שאינו  אחר  לשימוש  רק 
מלאכת  שהוא  לו  המיוחד  ולשימוש 
להשתמש  יכול  אינו  הכי  בלאו  איסור 
שמלאכתו  כלי  אינו  אם  אבל  בשבת.  בו 
חסרון  מחמת  מוקצה  דין  בו  אין  לאיסור, 
שייך  ולא  לסחורה,  עומד  שאינו  כיון  כיס, 
בו  להשתמש  שלא  מקפיד  שהוא  לומר 
לתשמיש  מיועד  שהוא  כיון  תשמיש,  שום 

בשבת. המותר 
שהכוונה  ונראה  השימוש.  מחמת  סא. 
לסחורה  ]העומדים  הכלים  סוגי  שני  על 

ביותר[. והיקרים 

 16. רמב"ם פכ"ה  עיין במה שנתבאר ]לעיל[ בסי' רנט ]ס"א ובקו"א סק"א – ראה כאן בביאורים[.

 18. שו"ת הרא"ש כלל כב סי' ח. וכ"מ במ"מ פכ"ו   17. ב"י בדעת הרמב"ם. ה"ט. רמ"א ס"א.
   19. שו"ע ס"א. ה"א.

תי ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ל  ּטֵ ּבִ  – ִלְסחֹוָרה  ָלאֹוָצרנב  ִהְכִניָסן  ִאם  ָבֶהם,  ּיֹוֵצא  ּכַ ל  ּכָ ְוֵכן 
ָלל ֲעֵליֶהם  יד ּכְ ֵאינֹו ַמְקּפִ י ׁשֶ ָהָיה ֲעֵליֶהםנג, ְוָאסּור ְלַטְלְטָלםנד14, ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ

ִמיׁש ְלעֹוָלםנו�. ן ָחַזר ְוִיֲחדֹו ְלַתׁשְ א ִאם ּכֵ ֶהםנה15, ֶאּלָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ

ּלֹא  ׁשֶ ֲעֵליֶהם16  יד  ַמְקּפִ ְוהּוא  ִלְסחֹוָרה  עֹוְמִדים  ֵהם  ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ְוָכל  ד�. 
ַהְיָקִרים  ִלים  ּכֵ ֵאיָנם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִמיׁשנז,  ׁשְ ּתַ ׁשּום  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ֵאיָנן  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  יֹוֵתר,  ּבְ ַהְיָקִרים  ִלים  ּכֵ לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  יֹוֵתרנח17,  ּבְ
ֶהם  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ יד ֲעֵליֶהם ִמּלְ ם ְלִאּסּורנט18, ּוַמְקּפִ ַלאְכּתָ ּמְ א ׁשֶ ִלְסחֹוָרה, ֶאּלָ
ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטלֹו  ָאסּור   – ְדֵמיֶהםסא  ֲחתּו  ִיּפָ ּלֹא  ׁשֶ ַאֵחר19ס  ִמיׁש  ׁשְ ּתַ



שלא  עליו  מקפיד  היה  עתה  שעד  סב. 
בדעתו  נמלך  ועתה  כלל,  בו  להשתמש 

פעמי. חד  שימוש  בו  להשתמש  והחליט 
בשבת. המותר  סג. 

הכלי  לטלטל  שאסור  לעיל  האמור  סד. 
איזה  להשתמש  כ"שנמלך  גופו  לצורך 

זה". כלי  בגוף  תשמיש 
מה  מועיל  לא  חשכה  לאחר  כי  סה. 
מוקצה  דין  מהכלי  להוריד  כדי  שנמלך 
מחמת חסרון כיס, שמתוך שהוקצה מדעת 
היום  לכל  הוקצה  השמשות  בבין  האדם 
המוקצים  כלים  גבי  סכ"ז  )כדלקמן  כולו 

בשבת(. שנשברו  כיס  חסרון  מחמת 
רנט.  בסימן  שנתבאר  במה  עיין  סו. 
רנט  לסי'  בציונו  רבנו  שכוונת  נראה 
מחשבה  אודות  שם  בקו"א  שביאר  למה 
מחמת  למוקצה  המועילה  שבת  מערב 
אופנים:  שני  בזה  שמביא  כיס,  חסרון 
 – מעשה  ידי  על  אותם  הקצה  אם  א( 
גם  צריך  אלא  לבד,  מחשבה  מועילה  לא 
את  המבטל  יום  מבעוד  מעשה  לעשות 
זה  בכלי  מהשתמשות  והקצאתו  הקפדתו 
סוף  שי  סי'  וכדלקמן  אחרים,  לדברים 
אין  אם  ב(  מעות(.  של  כיס  )גבי  סי"ב 
לא   – אחר  לשימוש  אותם  לייחד  הדרך 
לייחד  צריך  )אלא  לבד  מחשבה  מועילה 
דקפדי  "דכיון  לעולם(,  זה  לשימוש  אותם 
לייחודיה  אורחיה  לאו  בוודאי   – עלייהו 

מחשבה". מהניא  לא  גוונא  ובכהאי  להכי, 
ע"י  לטלטל  כאן  שהתיר  מה  זה  ולפי 
"כלים  בין  לחלק  יש  בלבד,  מחשבה 
משום  הוא  שההיתר  לסחורה",  העומדים 
שחשב  מחשבתו  ע"י  באה  "שקפידתו 
ג"כ  נפקעת  היא  לכך  למוכרה,  עליה 
לעיל  רבנו  )כלשון  בעלמא"  מחשבה  ע"י 
היקרים  "כלים  גבי  ואילו  שם(.  בקו"א 
אם  רק  הוא  שההיתר  לומר  יש  ביותר", 
הקצאה,  של  מעשה  בהם  עשה  לא  האדם 
לכן  בלבד,  במחשבה  קפידתו  ידי  על  אלא 
מאידך  אך  בלבד.  במחשבה  ניתרים  הם 
דרכם  אין  אדם  בני  רוב  שאם  לומר,  יש 
לא  אזי  אחר,  לשימוש  זה  בכלי  להשתמש 
בכלי  להשתמש  נמלך  שהאדם  מה  מועיל 
לייחד  צריך  אלא  פעמי,  חד  באופן  זה 

ועצ"ע.  לעולם.  לכך  אותו 
"אם  אומן,  של  נסרים  )גבי  נט  סעיף  סז. 
פת  עליהם  ליתן  יום  מבעוד  עליהם  חשב 
 – אחר  תשמיש  שום  או  בשבת  לאורחים 
אבן  יחוד  )גבי  נג  סעיף  לטלטלם"(.  מותר 
במחשבה  שדי  בשבת,  אגוזים  לשבירת 

לכך(. אותה  לייחד  שהדרך  כיון  בלבד, 
מלהשתמש  דעתו  מקצה  שהאדם  סח. 
המותר  תשמיש  לשום  האלו  בכלים 
מחמת  ערכם  יופחת  שלא  כדי  בשבת, 
אסור  מדעתו  שהוקצו  ומחמת  השימוש, 

בשבת.  כלל  לטלטלם 

  20. משנה קכג, ב. טור ושו"ע שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ יאשח  ּדְ

ִלי ֶזה  ּכְ ְמקֹום ׁשֶ ִמיׁש ּבִ ׁשְ ׁש ֵאיֶזה ּתַ ּמֵ ּתַ ִריְך ְלִהׁשְ ּצָ ַהְינּו ׁשֶ ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹו20, ּדְ
גּוף  ִמיׁשסג ּבְ ׁשְ ׁש ֵאיֶזה ּתַ ּמֵ ּתַ ְמַלְךסב ְלִהׁשְ ּנִ ַהְינּו ׁשֶ ם, אֹו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו, ּדְ ח ׁשָ ְמּנָ

ִלי ֶזה.  ּכְ

ר  ְמּתָ  – יֹום  עֹוד  ִמּבְ ן  ּכֵ ִנְמַלְך  ִאם  ֲאָבל  ָכהסה,  ָחׁשֵ ֶ ִמּשׁ ן  ּכֵ ְמַלְך  ּנִ ׁשֶ )ְוהּואסד 
ֵארסז(.  ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ָבה מֹוֶעֶלת ְלְמְקֶצהסו, ּכְ ֲחׁשָ ּמַ ְלַטְלְטלֹו, ׁשֶ

יס"סח. ְקָרא "ְמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ְוֶזהּו ַהּנִ



"איזמל  ס"י:  שלא  סי'  לקמן  גם  ראה  סט. 
כיס,  חסרון  מחמת  מוקצה  הוא  מילה  של 
ולא  המילה,  לצורך  אלא  לטלטלו  ואסור 
ומקומו,  גופו  לצורך  ואפילו  להצניעו,  כדי 
מקום  ומכל   .. כלל  לצורך  שלא  שכן  וכל 
לטלטלו  רשאי   – בו  כשמל  בידו  בעודו 

שמה".  להצניעו  שירצה  מקום  לכל 
בסופו,  סק"א  בקו"א  רנט  סי'  לעיל  וראה 
סכין  את  לביתו  להחזיר  שאסור  הטעם 
שמאתמול  "אף  בו  השימוש  לאחר  המילה 
הסברא  )לפי  לביתו"  להחזירו  דעתו  היתה 
למוקצה  מועילה  שמחשבה  לעיל  הנזכרת 
עליו  חשב  לא  "דהתם  כיס(,  חסרון  מחמת 
המחשבה  כלומר,  כלום".  בו  להשתמש 
אינה  לבית  המילה  סכין  את  להחזיר 
טלטולו,  להתיר  ע"מ  למוקצה  מועילה 
בשבת  בו  להשתמש  מחשבה  צריך  אלא 

המילה. אחר 
בו  משתמשים  שהספרים  סכין  של  סוג  ע. 

שער. לתספורת 
וירקות. פירות  חיתוך  כגון  עא. 

סכינים. לשמירת  המיועד  נרתיק  עב. 
להיתר. שתשמישם  עג. 

בנדן,  שמור  הסכין  שלמעשה  כיון  עד. 
בפירוש  דעתו  את  גילה  עוד שלא  כל  ולכן 
בגדר  זה  הרי   – כלל  עליו  מקפיד  שאינו 

כיס.  חסרון  מחמת  מוקצה 
הנדן  לצורך  אפילו  הנדן,  את  לטלטל  עה. 

עצמו.
והמותר,  האסור  לדבר  בסיס  כדין  עו. 
שמותר  ס"ד  שט  סי'  לקמן  שמבואר 
יותר  חשוב  המותר  הדבר  אם  בטלטול 
שיבאר  מה  על  סמך  ורבנו  האסור,  מהדבר 

הסעיף. בסוף  שמציין  כמו  שם 
כשהסכין  הנדן  לטלטל  ההיתר  עז. 

הסכינים. שאר  עם  נמצא  המוקצה 
היטב  תחוב  שהסכין  הכוונה  לכאורה  עח. 

לנערו.  יכול  ואינו  בנדן 

 22. רא"ש פי"ז סי' ד.  21. אביי קכג, ב לפי יש מפרשים שבתוס' שם ד"ה וסכינא. טור ושו"ע ס"א.
   24. מ"א סק"א.  23. מהרי"ל הל' שבת ד"ה אמר. רמ"א ס"א. טור ושו"ע שם.

תיב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ל  ׁשֶ ין  ְוַסּכִ ִריםע,  ַסּפָ ל  ׁשֶ ְוִאְזֵמל  ִמיָלהסט,  ל  ְוׁשֶ ִחיָטה21  ׁשְ ל  ׁשֶ ין  ַסּכִ ְוֵכן  ה. 
ֶהם  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּלֹא ְלִהׁשְ יִדים ׁשֶ ְקּפִ ּמַ יָון ׁשֶ ְלמֹוִסים, ּכֵ ִנין ּבֹו ַהּקְ ַתּקְ ּמְ סֹוְפִרים ׁשֶ
ּגּוָפם  ְלֹצֶרְך  ֲאִפּלּו  ְלַטְלְטָלם22  ָאסּור   – תעא  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ַאֵחר  ִמיׁש  ׁשְ ּתַ

ּוְמקֹוָמם. 

יִנים ֲאֵחִרים23עג – ֵאין אֹוְמִרים  ְנָדןעב ִעם ַסּכִ חּוב ּבִ ה ּתָ ין ַהּזֶ ּכִ ַוֲאִפּלּו ִאם ַהּסַ
יִניםעד�. ָאר ַסּכִ ְנָדן ִעם ׁשְ ָלל הֹוִאיל ּוְתָחבֹו ּבִ יד ָעָליו ּכְ ָתם ֵאין ַמְקּפִ ן ַהּסְ ּמִ ׁשֶ

ָדן  ַהּנְ ְלַטְלֵטל  אֹו  ָדן,  ֵמַהּנְ ֶזה  ין  ַסּכִ ְלהֹוִציא  א  ֶאּלָ ִאּסּור  ֵאין  ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ
ָאר  ְ ּשׁ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ֲאָבל  יִנים,  ּכִ ַהּסַ ָאר  ׁשְ ִמּתֹוכֹו  הֹוִציא  ׁשֶ ְלַאַחר  ֶזה  ין  ַסּכִ ִעם 
תֹוכֹו24עו.  ן ּבְ ם ּכֵ ין ֶזה ּגַ ּכִ ּסַ י ׁשֶ ר ְלַטְלְטלֹועה ַאף ַעל ּפִ תֹוכֹו – ְמּתָ יִנים ּבְ ּכִ ַהּסַ

ִאם  ֶהְפֵסד  ׁש  ֲחׁשַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹו  ָדןעח,  ֵמַהּנְ ֶזה  ין  ַסּכִ ְלַנֵער  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוהּואעז 



הפסד  שיהיה  הוא  שהחשש  משמע  עט. 
לעיל  במפורש  כתב  וכן  המוקצה.  בסכין 
המונח  נר  ניעור  לענין  ס"ו  סוף  רעז  סי' 
בניעור  הפסד  חשש  "שיש  השולחן:  על 
זה  ששם  )אלא  הנר"  ישבר  שלא  זה 

בחעצ"ג(.  מופיע 
במפורש  כתב  ס"ד  שט  סי'  לקמן  אבל 
אם  המותר  בדבר  הפסד  איזה  "שיהיה 
מלשונו  משמע  וכן  האיסור",  את  ינער 
לנער  אפשר  אי  "ואם  סי"ז:  שי  בסי' 
ינער  ההיתר,  מבלעדי  בלבדו  האיסור 
בניעורו".  הפסד  אין  אם  עמו  ההיתר  גם 
הדבר  של  להפסד  מתחשבים  שאין  משמע 
לנער.  מבלי  הטלטול  להתיר  כדי  האסור 

בביאורים. שם  עוד  וראה  למעשה.  וצ"ע 
שהנדן  למקום  נצרך  הוא  כלומר,  פ. 
יועיל  לא  כן  ואם  מטלטלו,  ולכן  מונח, 

לו. הנצרך  זה  במקום  הסכין  ניעור  לו 
ד. סעיף  פא. 
יז. סעיף  פב. 

פטיש. של  סוג  פג. 
כי דיכת בשמים אסורה בשבת מחמת  פד. 
ואילך(,  ס"ז  שכא  סי'  )ראה  טוחן  מלאכת 
ולכן קורנס זה הינו כלי שמלאכתו לאיסור. 

יב. סעיף  פה. 
כתיבה. מלבד  פו. 

שאר  כדין  לטלטלו  אסור  ולכן  בשבת,  פז. 
כלי. תורת  עליהם  שאין  דברים 

מובא  ששם  לס"ח  הכוונה  לכאורה  פח. 
כלי.  תורת  עליהם  שאין  הדברים  כל  דין 
שנתבאר",  "כמו  שצ"ל:  נראה  יותר  אך 
שהקצאתו  ס"ג  לעיל  למובא  והכוונה 
כלי  תורת  עליו  שיש  בדבר  מלהשתמש 
מורידה   – עליו(  מקפיד  אם  שכן  )וכל 

כלי.  תורת  ממנו 
כתבים  גבי  סכ"ח  שז  סי'  לעיל  ]וראה 
מותר  אם   – בשבת  בהם  לעיין  שאסור 

אחרים[. לדברים  בהם  להשתמש 
עליו  שיש  דבר  דוקא, משא"כ  בכלים  פט. 
מלהשתמש  אותו  והקצה  כלי  תורת  רק 

ב  אות  א(  )לד,  הגבורים  שלטי   .27  סק"ב. מ"א   .26  ס"א. ושו"ע  טור  א.  קכג,  יוחנן  ר'   .25
   28. מ"א סק"י. בסופו.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ יגשח  ּדְ

ְוש"יפב  ש"טפא  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָדןפ,  ַהּנְ ִלְמקֹום  ִריְך  ּצָ ׁשֶ אֹו  ְיַנֲעֶרּנּועט, 
ַעם ְלָכל ֶזה. ם ַהּטַ ן ׁשָ ר, ַעּיֵ ִסיס ְלִאּסּור ּוְלֶהּתֵ הּוא ּבָ ִלי ׁשֶ ָאר ּכְ ׁשְ ּבִ

ׁש  ּמֵ ּתַ ּלֹא ְלִהׁשְ יִדים ָעָליו ׁשֶ ְקּפִ ּמַ ְמקֹומֹות ׁשֶ ִמים25 ּבִ ׂשָ ִכין ּבֹו ּבְ ּדָ ו�. ְוֵכן ְקְרָנספג ׁשֶ
יס.  ּלֹא ִיְתַלְכֵלְך – ֲהֵרי ֶזה ְמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ִמיׁש ַאֵחר ׁשֶ ׁשְ ּבֹו ּתַ

ר ְלַטְלְטלֹו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו אֹו ְמקֹומֹו  יִדים ָעָליו – ְמּתָ ֵאין ַמְקּפִ ְמקֹומֹות ׁשֶ ֲאָבל ּבִ
ֵארפה.  ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּורפד26, ּכְ ּמְ ִלי ׁשֶ ָאר ּכְ ׁשְ ּכִ

יד  ְקּפִ ּמַ יס, ׁשֶ ְוֵכן ְנָיר ָחָלק ָהעֹוֵמד ִלְכִתיָבה – הּוא ְמְקֶצה27 ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ
יָון  ּכֵ ׁשֶ ְועֹוד,  ִיְתַלְכֵלְך28.  ּלֹא  ׁשֶ ִמיׁשפו  ׁשְ ּתַ ׁשּום  ָעָליו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו 
מֹו  ּכְ ָללפז,  ּכְ ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ָעָליו  ֵאין   – ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  יד  ְקּפִ ּמַ ׁשֶ

ֵארפח. ְתּבָ ּיִ ׁשֶ

ִטְלטּול,  ִרים ּבְ ַנִים ְמּתָ ֵכִליםפט, ׁשְ ה ִמיֵני ְמְקֶצה ֵהם ּבְ ֹלׁשָ ְ ּשׁ ז�. ִנְמֵצאָת ָלֵמד ׁשֶ



ס"ג. כדלעיל  כלי,  תורת  ממנו  ביטל 
סוגי  כל  של  סיכום  ס"י  לקמן  וראה  צ. 

האסורים. המוקצה 
ס"ב. לעיל  נתבאר  צא. 
ס"ג. לעיל  נתבאר  צב. 

"כל  סי"ג:  תצה  סי'  לקמן  גם  ראה  צג. 
תשמיש  איזה  ממנו  להשתמש  שראוי  דבר 
מוקצה  אפילו  בשבת,  לטלטלו  מותר   –
לסחורה  שעומד  מחמת  או  מיאוס,  מחמת 

בשבת". לטלטלו  מותר   – בזה  וכיוצא 
ד־ו. סעי'  לעיל  נתבאר  צד. 

בכלים. צה. 
)להקל(. ס"ו  )להחמיר(.  ד־ה  סעי'  צו. 

שהוזכרו  המותרים  המוקצה  סוגי  כל  צז. 
עתה. עד 

)המותרים  משקה  או  מאכל  אבל  צח. 
אפילו  לטלטלם  מותר  בשבת(  באכילה 

סי"ז.  כדלקמן  כלל,  לצורך  שלא 
בעלי  שאר  ושל  בהמה  מאכל  אבל  צט. 
הפרטים  וראה  בשבת.  לטלטל  מותר  חיים 
סי'  לקמן  וראה  ס־סט.  סעי'  לקמן  בזה 

בשבת.  חיים  בעלי  האכלת  אופן  שכד 
שאין  מנוקבים  מעות  הם  אם  ואפילו  ק. 

שם  מפקע  לא   – בשופי  הוצאה  יוצאין 
כסף  של  הם  כן  אם  אלא  מהם,  מוקצה 
כדי לתלות בצואר לתכשיט,  ונקובים  וזהב 
לכך  מיוחדים  הם  אם  לטלטלן  מותר  שאז 

סל"ט(. שא  )סי' 
שאין  קצוצים  בעצים  מדובר  כאן  קא. 
לשריפה  שעומדים  כיון  כלי,  תורת  עליהם 
נב־נה(.  סעי'  שם  עוד  וראה  ס"נ.  )כדלקמן 
בלבד  זו  לא  לקרקע,  מחוברים  עצים  ואילו 
אלא  מוקצה,  כל  כמו  כלל  לטלטלם  שאסור 
טלטול,  בלא  בהם  להשתמש  אסור  אף 
סי'  כדלקמן  ויתלוש,  יעלה  שמא  משום 

ואילך.  א  סעיף  שלו  וסי'  ס"ט  שיב 
סמ"ו. לקמן  גם  ראה  קב. 
סי"א. לקמן  גם  ראה  קג. 

ולגבי  טז(.  יג,  )בראשית  הארץ  עפר  קד. 
סי"ז. שי  סי'  לקמן  ראה   – אפר 

יג(. לב,  )בראשית  הים  חול  קה. 
עיסה. על  והן  קמח  על  הן  מוסב  קו. 

מקצה  אינו  שהנכרי  משום  לטלטלו,  קז. 
מלהנות  השמשות  בבין  כלל  דעתו  ממנו 
לאפותו  הוא  שבידו  "מפני  בשבת,  ממנו 
שהוא  וכיון  ביום,  בו  ראוי  ולעשותו 

  29. ראה רמב"ם פכ"ה ה"ו. ב"י ריש הסימן.

תיד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

אֹותֹו  ִהְקָצה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּוְמְקֶצה  ִמאּוסצא  ֵמֲחַמת  ְמְקֶצה  ָאסּורצ.  י  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
יס – ָאסּורצד�.  ִריםצג, ּוְמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ׁשצב – ְמּתָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ

ִאּסּור  ֵמֲחַמת  ְמְקֶצה  ָהָיה  ׁשֶ ָדָבר  ְוהּוא  ְרִביִעיצה,  ְמְקֶצה  ִמין  עֹוד  ְוֵיׁש 
ּוְלַהֲחִמיר,  ָדָבר ֶזה ְלָהֵקל  ּבְ ְוֵיׁש  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָהַלְך לֹו ָהִאּסּור  ָמׁשֹות  ְ ֵבין ַהּשׁ ּבְ

ן ש"יצו�. ִסּמָ ֵאר ֶזה ּבְ ְוִיְתּבָ

ּתֹוַרת  ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֲאָבל  ָעָליו,  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ֶזהצז  ְוָכל  ח. 
ֲאָבִנים,  גֹון29  ּכְ ֵהָמהצט,  ּבְ ַמֲאַכל  ְולֹא  ָאָדם  ַמֲאַכלצח  ְוֵאינֹו  ָעָליו  ִלי  ּכְ
ה  ְוִעּסָ ְוֶקַמח  ְוחֹולקה,  ְוָעָפרקד  ְוקֹורֹותקג,  ְוָקִניםקב,  ְוֵעִציםקא,  ּוָמעֹותק, 
ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִריםקז,  ַמּתִ ֵיׁש  ָנְכִריקו  ל  ׁשֶ ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל   )ׁשֶ



לכל"  מוכן  זה  הרי   – בעליו  להנכרי  מוכן 
ראשונה(.  דעה  ס"א  שכה  סי'  )לקמן 

כך  על  חולקים  שיש  מביא  שם  ובהמשך 
היתה  השמשות  בבין  אם  רק  ומתירים 
ועיסה,  קמח  הנכרי  עשאה  ובשבת  תבואה 
עיסה,  או  קמח  היתה  בביה"ש  אם  אבל 
היתה  לא  בביה"ש  שהרי  לטלטלה,  אסור 
שהיתה  כיון  עצמה,  )מצד  לאכילה  ראויה 
הקצה  שהנכרי  משום  ולא  עיסה,  או  קמח 
שביד  מה  בזה  מועיל  לא  ולכן  מדעתו(, 

בשבת.  לאפותה  גוי 
להחמיר  "ויש  שם:  רבנו  פוסק  ולמעשה 
שעת  הוא  כן  אם  אלא  האחרונה,  כסברא 
סוס"ה  תקיז  ובסי'  שם.  עיין  כו'",  הדחק 
אפילו  אותו  מתירין  "שיש  רבנו:  כותב 

ואכ"מ. עיקר".  ודבריהם  עצמו,  בשבת 
שם  שהרי  שכ"ה,  סי'  צ"ל  לכאורה  קח. 
לעיל.  כמובא  והעיסה  הקמח  דין  נתבאר 
לומר  צריך  הדפוס,  טעות  כאן  אין  ואם 
כבר  מובא  וזה  העקרון,  לעצם  שהכוונה 
של  וצימוקים  גרוגרות  )גבי  ס"ג  שי  בסי' 
גוי, אם הם ראוים קצת( "שאין דין מוקצה 
עיין  אצלו",  מוכן  שהכל  לפי  נכרי,  בשל 

שם.

שיא. סי'  לקמן  וראה  קט. 
לקמן  וראה  עח־עט.  סעי'  לקמן  ראה  קי. 
אין  נכרי  של  ש"בהמות  ס"ו  תצח  סי' 
ש"י  בסי'  שנתבאר  כמו  מוקצה,  דין  בהם 

]ס"ג[". 
)נוצות(.  ס"ג  שב  סי'  לעיל  עוד  ראה  קיא. 
לקמן סי' שט ס"י )ביצה שיש בה אפרוח(. 
שאינם  וצימוקים  )גרוגרות  ס"ב  שי  סי' 

לאכילה(. ראויים 
לפצח. קיב. 

מהדו"ת  שוע"ר  )ראה  קטנות  אבנים  קיג. 
ס"ח(. ג  סי' 

פה. סעיף  לקמן  גם  ראה  קיד. 
ס"ז. רעט  סי'  לעיל  גם  ראה  קטו. 

סל"ב. לקמן  גם  ראה  קטז. 
בהם  לפצוע  אבנים  על  שמדבר  נראה  קיז. 
נג. סעיף  לקמן  למבואר  והכוונה  אגוזים, 

עצמם,  מחמת  מוקצים  שהם  דהיינו  קיח. 
האדם. דעת  הקצאת  מחמת  ולא 

נתנסך  אם  ידוע  שאין  גוי  של  יין  קיט. 
בו  שנגע  ישראל  של  יין  או  זרה,  לעבודה 
אסורות  מאכלות  הל'  רמב"ם  )ראה  הגוי 

ג־ד(. הל'  פי"א 

   32. ביצה כא, ב.  31. הרא"ש בתשובה כלל כב סי' ח בתחילתו.  30. רב אויא מו, סע"א.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ טושח  ּדְ

ָדָבר  ַוֲאִפּלּו  ֵאּלּוקיא.  ְדָבִרים  ּבִ ּיֹוֵצא  ּכַ ְוָכל  יםקי,  ַחּיִ ּוַבֲעֵלי  תקט,  ְוַהּמֵ ש"יקח(, 
ֲאָבִנים  גֹון  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ֵאיֶזה  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָראּוי  הּוא  ׁשֶ
ִליםקיד,  ֶהן ּכֵ ְראּויֹות ְלַכּסֹות ּבָ ֶהן ֱאגֹוִזים, ּוְצרֹורֹותקיג ׁשֶ ְראּוִיין ִלְפצֹוַעקיב ּבָ ׁשֶ
ִלי ֲעֵליֶהםקטו30 – ָאסּור ְלַטְלְטָלם ֲאִפּלּו  ֵאין ּתֹוַרת ּכְ יָון ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבֶהם, ּכֵ ְוָכל ּכַ

ֲארּוקיז�.  ְתּבָ ּיִ ָרִכים ׁשֶ י ַהּדְ א ַעל ּפִ ְלֹצֶרְך ּגּוָפם ּוְמקֹוָמםקטז, ֶאּלָ

ְקָרא ְמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹוקיח31. ְוֶזהּו ַהּנִ

ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲאִכיָלן  ֲהָנָאה, ׁשֶ ל ַמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות ּבַ ט. ּוִבְכַלל ְמְקֶצה ֶזה הּוא: ּכָ
ֵייָנםקיט32  ְסָתם  גֹון  ּכְ סֹוְפִרים,  ְבֵרי  ִמּדִ א  ֶאּלָ ִאּסּוָרן  ֵאין  ַוֲאִפּלּו  ָלִבים,  ַלּכְ  ֲאִפּלּו 



פסח  בערב  ששית  בשעה  חמץ  כגון  קכ. 
כעצים  מוקצה  הוא  "הרי   – בשבת  שחל 
לכלום,  לו  ראוי  שאינו  כיון  ואבנים, 
תמד  סי'  )לקמן  לטלטלו"  אסור  ולפיכך 

סי"ג(.
תרומות  ממנו  הופרשו  שלא  פירות  קכא. 
כי  לכלבים,  להאכילו  )ואסור  ומעשרות 
ראה   – כילוי  של  בהנאה  אסור  טבל 

וציונים(. במקורות 
תרומות  מפרישין  "אין  ס"ז:  קכב. 
שלא  דבר  כמתקן  שהוא  מפני  ומעשרות, 

מתוקן". היה 
כמוקצה  אותם  מונה  ס"י  להלן  קכג. 
הנאה  איסור  מחמת  "מוקצה  עצמו:  בפני 
בגדר  הם  שבכללות  ונראה  אכילה".  או 
מוקצים  הם  שהרי  גופו",  מחמת  "מוקצה 
במוקצה  יש  שבפרטות  אלא  עצמם,  מחמת 
מחמת גופו כמה אופנים, וזהו מה שמפרט 

שם. לקמן 

אין   – אוכל"  "תורת  עליו  שיש  ואף  קכד. 
באכילה  בשבת  האסור  למאכל  מועיל  זה 
)לקמן  כך  משום  בטלטול  להתירו  והנאה 

סוספ"ה(.
לקמן  וראה  שחיטה.  ללא  שמתו  קכה. 
לפני  נבילה  "מחתכין  ס"ה:  שכד  סי' 
בה  ואין  היום,  נתנבלה  אפילו  הכלבים 
כלל  חולה  היתה  לא  אפילו  מוקצה  משום 
כלל  עליה  דעתו  היה  שלא  יום  מבעוד 
מוקצה  שאין  מפני  יום,  מבעוד  לכלבים 
אם  אלא  ממנו,  דעתו  אדם  שהסיח  בדבר 

בידים". דחאו  כן 
טריפות. ונמצאו  שנשחטו  קכו. 

בערב  חמישית  בשעה  חמץ  כגון  קכז. 
פסח שחל בשבת, שיכול להאכילו לבהמה 

סי"ג(. תמד  סי'  )לקמן  ועוף  חיה 
ס"ג. שכ  סי'  כדלקמן  קכח. 

וקו"א  ב־ג  סעי'  תקיג  סי'  כדלקמן  קכט. 
סק"ג. 

דאי  כו, א ד"ה אין מדליקין  עיין תוס'  משנה קכ]ו[, ב ובגמרא קכח, רע"א. רמב"ם פכ"ה הי"ט.   .33
אפשר להאכילו לכלבים ]כיון שיש בזה הנאה של כילוי[, ואין צריך למה שכתב המ"א ריש סימן תקטו 

פירות  טלטול  איסור  ]טעם  א  סעיף  שם  ועיין  לכלבים[,  להאכילו  עומד  אינו  ]שטבל  סק"ב  סוף 
   35. מ"א סי' תקטו סוסק"ב.  34. תוס' ביצה ו, ב ד"ה מוכן.  שהובאו מחוץ לתחום[. 

תטז ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

כֹול  ּיָ גֹון ֶטֶבל33קכא ׁשֶ ְלָבד, ּכְ א ּבֹו ַבּיֹום ּבִ ְוַכּיֹוֵצא בֹוקכ, ַוֲאִפּלּו ֵאין ִאּסּוָרן ֶאּלָ
ְבֵרי סֹוְפִרים,  נֹו ִמּדִ ת ָאסּור ְלַתּקְ ּבָ ׁשַ ּבְ א ׁשֶ ת ּוְלָאְכלֹו, ֶאּלָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ נֹו ּבְ ְלַתּקְ
ֵמֲחַמת  ְמְקֶצה  הּוא   – ָבֶזה  ּיֹוֵצא  ּכַ ל  ּכָ ְוֵכן  ן של"טקכב,  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ּגּופֹוקכג, ְוָאסּור ְלַטְלְטלֹו ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹוקכד�.

ְלַהֲאִכיָלן  כֹול  ּיָ ׁשֶ ֲהָנָאה,  ּבַ רֹות  ּוְמּתָ ֲאִכיָלה  ּבַ ָהֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ֲאָבל 
ְנֵבלֹותקכה  גֹון  ּכְ ָלִבים34,  ַלּכְ ְלַהֲאִכיָלן  ְועֹוְמִדים  מּוָכִנין  ֵהן  ִאם  ָלִבים  ַלּכְ

ָאר ַמֲאָכֵלי ְבֵהָמה.  ׁשְ ר ְלַטְלְטָלן ּכִ ּוְטֵרפֹותקכו ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהןקכז – ְמּתָ

ת,  ּבָ ׁשַ א ּבְ ֵאין ִאּסּוָרן ֶאּלָ ֵני ׁשֶ ָלִבים35 ֵמֲחַמת ִאּסּוָרן, ִמּפְ ְוִאם ֵאיָנן עֹוְמִדים ַלּכְ
ה ּבֹו ַבּיֹום  ִתּיָ ׁשְ ֲאסּוִרים ּבִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ רֹות ֵמֲאֵליֶהן ּבְ בּו ִמן ַהּפֵ ּזָ ִקין ׁשֶ גֹון ַמׁשְ ּכְ
ְלָבדקכט,  ֲאִכיָלה ּבֹו ַבּיֹום ּבִ ֲאסּוָרה ּבַ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּנֹוְלָדה ּבְ יָצה ׁשֶ ְלָבדקכח, ְוֵכן ּבֵ ּבִ



סל"ב. שה  סי'  כדלעיל  קל. 
מאליהם  בשבת  הנושרים  פירות  וכן  קלא. 

ס"ח(. שכה  סי'  )כדלקמן 
לענין  ס"ח  שכה  סי'  לקמן  וראה  קלב. 
בשבת,  מאליהם  שנתלשו  מחוברים  דברים 
ראוים  הם  אם  אפילו  בטלטול  שאסורים 
גזירת  משום  בהמות,  לאכילת  ועומדים 

הנושרים". "פירות 
קלג. תבואה חדשה שנקצרה קודם הפסח, 

ניסן. ט"ז  אחרי  היתר  לה  שיש 
בשבת. קלד. 

הכל  לדברי  ישראל  שבארץ  אף  קלה. 
בחוץ  משא"כ  התורה,  מן  אסור  החדש 
ראה   – נאסר  האם  הפוסקים  נחלקו  לארץ 

ס"ל. תפט  סי'  לקמן 
"להאכילו",  על  מוסבת  זו  תיבה  קלו. 
המוסגר  מאמר  הוא  הזמן"  "בתוך  ואילו 
צורך  אין  זה  ולפי  עומד.  אימתי  לבאר 
הוא  "הרי  השולחן:  שבקונטרס  לתיקון 

כו'". להאכילו  גם  הזמן  בתוך  עומד 
בעל  דעת  אם  אך  הסתם,  מן  הוא  כך  קלז. 

זמן מרובה, אזי  הבית לשמרו לאכילתו גם 
קיא  סי'  )בדה"ש  בשבת  לטלטלו  אסור 

ג־ד(. אות 
סוכה  שנויי  ו  סעיף  שם  ראה  קלח. 
ואסור  סוכה,  למצות  הוקצו  פירות(  )מיני 

נפלו.  אם  אפילו  ויו"ט  בשבת  לטלטלם 
לכבוד  שהודלק  נר  לענין  כד,  סעיף  קלט. 
להסתפק  אוסר  רק  ששם  )אלא  יו"ט 
שם  עיין  לטלטלו,  מתיר  אך  מהשמן, 
הטעם(. וראה לעיל סי' רסו קו"א סק"ז וסי' 
לכבוד  שהודלק  נר  לענין  סק"א  קו"א  רסה 
שהוקצה  מחמת  גם  לטלטלו  שאסור  שבת, 
ישנו  שזה  איסור,  מחמת  רק  )ולא  למצותו 

מצוה(. לשם  שלא  שהודלק  בנר  גם 
כלי  המוקצה  סוגי  בתוך  כולל  אינו  קמ. 
גמור,  מוקצה  אינו  כי  לאיסור,  שמלאכתו 
ומקומו.  גופו  לצורך  לטלטלו  מותר  שהרי 
אלא  מדעתו,  אותו  מקצה  האדם  אין  וגם 
עצמו  לצורך  לטלטלו  אסרו  שחכמים 

לאיסור. שמלאכתו  מחמת 
ד־ו. סעי'  לעיל  קמא. 

  36. תוספתא פט"ו ה"ח.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ יזשח  ּדְ

ּיֹוֵצא ָבֶהםקלא,  ל ּכַ ְלָבדקל, ְוֵכן ּכָ ָאסּור ּבֹו ַבּיֹום ּבִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְחַלב ּבְ ּנֶ ְוֵכן ָחָלב ׁשֶ
עֹוְמִדים  ֵאיָנן  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ָלִביםקלב,  ַלּכְ ְלַהֲאִכיָלם  כֹול  ּיָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 
ת – ָאסּור ְלַטְלְטָלן ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּוָפן  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ א ַלֲאִכיַלת ָאָדם ּבְ ְלָכְך ֶאּלָ

ּוְמקֹוָמן�.

ְלַאַחר  ר  ֶהּתֵ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֹחל,  ּבְ ַגם  ֲאִכיָלתֹו הּוא  ִאּסּור  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֲאָבל 
יָון  ּכֵ ׁשֶ ָרֵאלקלה,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֲאִפּלּו  ְלַטְלְטלֹוקלד36  ר  ְמּתָ  – ֶהָחָדׁשקלג  גֹון  ּכְ ְזַמן, 
ַמן – ְלַהֲאִכילֹו  תֹוְך ַהּזְ םקלו – ּבְ ה, ֲהֵרי הּוא עֹוֵמד ּגַ ְך ְזַמן ִאּסּורֹו ַהְרּבֵ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ִלְבֵהמֹות ּוְלָמְכרֹו ְלָנְכִריםקלז�.

ְמְקֶצה  ְוהּוא  טֹוב,  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִקים  ּוַמׁשְ ֹאָכִלים  ּבְ ְמְקֶצה  ִמין  עֹוד  ְוֵיׁש  י. 
ן תרל"חקלח ְותקי"דקלט. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ ֵמֲחַמת ִמְצָוה, ׁשֶ

יסקמא,  הקמ: ְמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ָ ְקֶצה ָהֲאסּוִרים ֲחִמּשׁ ל ִמיֵני ַהּמְ ִנְמְצאּו ּכָ



ח. סעיף  לעיל  קמב. 
כוללו ב"מוקצה  ושם  ט.  לעיל סעיף  קמג. 

יותר. מפרט  כאן  אך  גופו",  מחמת 
ד־ה.  סעי'  קמד. 

"כבר  סי"ג:  תצה  סי'  לקמן  גם  ראה 
מוקצה  איסור  דאין  שבת,  בהלכות  ביארנו 
כיס  חסרון  מחמת  מוקצה  אלא  בשבת 
מחמת  מוקצה  או  ש"ח,  בסי'  שנתבאר 
השמשות,  בין  אדם  בידי  שנדחה  איסור 
מוקצה  או  בשבת,  בו  שהדליקו  נר  כגון 
לגג  אותן  שמעלין  וצמוקין  גרוגרות  כעין 
ואדם מסיח דעתו מהם, מפני שאין  ליבשן 

מרובה". זמן  לאחר  עד  לאכילה  ראויים 
צריכים  כובדה  מחמת  כלומר:  קמה. 

לטלטלה. בשביל  אנשים  עשרה 
וקורה  כי סתם אבן  לקורה,  או  קמו. לאבן 

ס"ח. כדלעיל  כלי,  תורת  עליהם  אין 
כי  "לטלטלה",  להוסיף  דייק  קמז. 

מותר  טלטול  ידי  על  שלא  בה  להשתמש 
וסנ"ב.  סי"ד  כדלקמן  יחוד,  בלא  אפילו 

לענין  היחוד  )אופני  נב־נג  סעי'  קמח. 
כלי(. תורת 

לטלטלה  מותר  אם  שם  לקמן  וראה  קמט. 
רק לצורך אותו תשמיש או גם לשאר דברים.

תשמיש  בו  להשתמש  מיוחד  שהוא  קנ. 
ס"ב(. )לעיל  בשבת  האסור 

עצים. לבקע  המיוחד  גרזן  קנא. 
כך  ואחר  בשדה  שהתייבשו  תאנים  קנב. 
יחד  נדבקין  והן  עגול,  בכלי  אותם  דורסים 
ועבה  ב(,  ג,  ביצה  )רש"י  כגבינה  ונעשין 
)רש"י  לחותכה  קרדום  וצריך  מאד,  היא 

ב(. קכב,  שבת 
מתכות. לכלי  המיועד  פטיש  קנג. 

מותר  הכלי,  מקום  את  צריך  שהוא  קנד. 
כך. לשם  לטלטלו 

לאיסור. שמלאכתו  כלי  כל  קנה. 

 39. רבי פדת   38. רמב"ם פכ"ה ה"ו. מ"א סק"ד. 37. מר שמואל עירובין קב, א. טור ושו"ע ס"ב.
 41. רב]א[ קכד, א. טור ושו"ע שם.  40. רבה קכב, ב. טור ושו"ע שם.  שם. רמב"ם שם. מ"א שם.

  42. גמרא שם. רמב"ם שם ה"ג. טור ושו"ע שם.

תיח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ּוְמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹוקמב, ּוְמְקֶצה ֵמֲחַמת ִאּסּור ֲהָנָאה אֹו ֲאִכיָלהקמג, ּוְמְקֶצה 
ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ָאסּור  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּוְמְקֶצה  ִמְצָוה,  ֵמֲחַמת 

ן ש"יקמד�. ִסּמָ ּבְ

ה – לֹא  ִלי, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָגדֹול ְוָכֵבד ַהְרּבֵ ׁש ָעָליו ּתֹוַרת ּכְ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יא. ּכָ
ְבּדֹו37.  ְדלֹו ְולֹא ֵמֲחַמת ּכָ ּנּו לֹא ֵמֲחַמת ּגָ ִלי ִמּמֶ ם ּכְ ל ׁשֵ ּטֵ ִנְתּבַ

ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְלֶטֶלת  ִמּטַ ֲאִפּלּו  ְגדֹוָלה39,  קֹוָרה  אֹו  דֹוָלה38  ּגְ ְלֶאֶבן  ין  ַהּדִ ְוהּוא 
ְלֵאיֶזה  ְלַטְלְטָלּה  ֲחָדה  ּיִ ׁשֶ גֹון  ּכְ ָעֶליָהקמו,  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֵיׁש  ִאם  ָאָדםקמה,  ֵני  ּבְ

תקמט. ּבָ ׁשַ ר ְלַטְלְטָלּה ּבְ ֵארקמח – ְמּתָ ְתּבָ ּיִ ֶרְך ׁשֶ ִמיׁשקמז ְוַעל ּדֶ ַתׁשְ

גֹון  ּכְ ּגּופֹו40,  ְלֹצֶרְך  ין  ּבֵ ְלַטְלְטלֹו,  ר  ְמּתָ  – ְלִאּסּורקנ  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ יב. 
ֵבָלהקנב, ְוְקְרָנסקנג ִלְפצֹוַע ּבֹו ֱאגֹוִזים, אֹו ֲאִפּלּו ִלְסמֹוְך  ַקְרּדֹםקנא ַלְחּתֹוְך ּבֹו ּדְ

ין ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹוקנד41�.  ִלים ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה, ּבֵ ּבֹו ּכֵ

ֵנב  ִיּגָ ּלֹא  ׁשֶ ֵרא  ּיָ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ח  ְמּנָ ִליקנה  ַהּכְ ׁשֶ גֹון  ּכְ ַעְצמו42,  ִלי  ַהּכְ ְלֹצֶרְך  ֲאָבל 



יפול  אם  להשבר  שעשוי  כלי  היינו  קנו. 
וקורנס(. קרדום  )משא"כ 

השמש.  מחום  קנז. 
אם  לכלי  נזק  חשש  שיש  במקרים  קנח. 
ממקום  סתם  לטלטלו  אבל  יטלטלנו,  לא 
עצמו",  "לצורך  נקרא  זה  אין   – למקום 
בכלי  וזה אסור אף  כלל,  לצורך  אלא שלא 

סט"ז. כדלקמן  להיתר,  שמלאכתו 
כיון  לומר:  נראה  האיסור  בטעם  קנט. 
לצורך שמירת הכלי  היא  שמטרת הטלטול 
שלא  טלטול  זה  הרי  לאיסור,  שמלאכתו 
התירוהו  ולא  בשבת,  המותר  דבר  לצורך 

חכמים. 
גופו. לצורך  היינו  קס. 

מקומו. לצורך  היינו  קסא. 
ש"מחשב"  במה  די  שלא  ופשוט  קסב. 
לעשות שימוש בכלי זה או במקום שהכלי 
בפועל  לעשות  צריך  גם  אלא  שם,  היה 
שהכלי  במקום  או  זה  בכלי  מסוים  שימוש 

שם.  מונח  היה 
שימוש  גם  לעשות  גם  שכוונתו  כיון  קסג. 
מונח.  היה  שהכלי  במקום  או  הכלי  בגוף 

לצורך  מטלטלו  כאשר  הדין  והוא  קסד. 
לאחר  מיד  מידיו  להניחו  צריך  אין   – גופו 
להניחו  יכול  אלא  בו,  השימוש  סיום 
לקמן  מפורש  וכן  שירצה.  מקום  באיזה 
של  סכין  טלטול  )גבי  ס"י  שלא  סי' 
כשמל  בידו  "בעודו  המילה(:  לאחר  מילה 
שירצה  מקום  לכל  לטלטלו  רשאי   – בו 
תקו  סי'  לקמן  גם  וראה  שמה".  להצניעו 
לשורפה  אסור   .. חלה  "המפריש  ס"ט: 
שהרי  אסור,  לטלטלה  וגם   .. טוב  ביום 
לה  כשקרא  מיד  אבל  לכלום,  ראויה  אינה 
שהניחה  קודם  בידו  היא  ועדיין  חלה  שם 

שירצה". מקום  לכל  לטלטלה  רשאי   –
אבל  כן.  הדין  אין  שבמזיד  משמע  קסה. 
)בסוגריים(:  סל"ו  סוף  שז  סי'  לעיל  ראה 
בשגגה  או  בזדון  בידו  מוקצה  "התופס 
מקום  לכל  בידו  בעודו  לטלטלו  מותר   –
שלא  וכדי  שח".  בסי'  כמ"ש  שירצה, 
למשנהו,  אחד  ממקום  רבנו  דברי  יסתרו 
הדין  רבנו שהוא  סובר  כאן  לומר שאף  יש 
שאדם  למעשה  המצוי  שנקט  אלא  במזיד, 
לא  )דברשיעי  בידו  מוקצה  ונוטל  שוכח 

 44. גמרא מג, א  43. ירושלמי פ"ה דביצה ה"א. מ"א סק"ח מעובדא דרב שם ורש"י שם ד"ה מחמה.
   45. מ"א סק"ז. ורש"י שם ד"ה בצריך למקומו. שו"ע ס"ג.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ יטשח  ּדְ

םקנז  ַע ׁשָ ּקֵ ּלֹא ִיְתּבַ ה ְוָיֵרא ׁשֶ ַחּמָ ח ּבְ ּנָ ּמְ ֵברקנו, אֹו ׁשֶ ָ ְוִיּשׁ ּלֹא ִיּפֹול  ם, אֹו ׁשֶ ָ ִמּשׁ
ּיֹוֵצא ָבֶזהקנח – ָאסּורקנט.  ל, ְוָכל ּכַ ם ִלְמקֹום ַהּצֵ ָ ְורֹוֶצה ְלַטְלְטלֹו ִמּשׁ

ב  ֵ ַחּשׁ ּמְ ׁשֶ אֹו  ַאֵחרקס,  ָמקֹום  ּבְ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָעָליו  ב  ֵ ְמַחּשׁ ְוִאם 
לֹו  ר  ְמּתָ  – םקסא  ׁשָ ח  ְמּנָ ִלי  ַהּכְ ׁשֶ ֶזה  ָמקֹום  ּבְ ִמיׁש  ַתׁשְ ֵאיֶזה  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ִטְלטּולֹו הּוא ּכְ ָנתֹו ּבְ ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ י ׁשֶ קֹום ֶזהקסב, ַאף ַעל ּפִ ְלַטְלְטלֹו ִמּמָ

ָמקֹום ֶזהקסג43. ֵבר ּבְ ָ ֵנב אֹו ִיּשׁ ִיּגָ

ּנּוהּו  ּפִ ׁשֶ ד  ִמּיָ דֹו  ִמּיָ ִליכֹו  ְלַהׁשְ ָצִריְך  ֵאינֹו   – ְמקֹומֹו  ְלֹצֶרְך  ַטְלְטלֹו  ּמְ ׁשֶ ּכְ יג. 
ְרֶצה44 ְלַהְצִניעֹו  ּיִ ֵאיֶזה ָמקֹום ׁשֶ יחֹו ּבְ ר ְלַהּנִ א ְמּתָ ִריְך לֹו, ֶאּלָ קֹום ֶזה ַהּצָ ִמּמָ

ִריְך לֹוקסד�.  ּצָ ֶ ה ּשׁ אי ְלַטְלְטלֹו יֹוֵתר ִמּמַ ַ ָידֹו – ַרּשׁ ָבר הּוא ּבְ ּכְ יָון ׁשֶ ּכֵ ם, ׁשֶ ׁשָ

אי ְלַטְלְטלֹו ְלָכל ָמקֹום  ַ ָידֹוקסה45 ְמְקֶצה ָגמּור – ַרּשׁ ַכח ְוָנַטל ּבְ ַוֲאִפּלּו ִאם ׁשָ



שנכון  מה  נקט  שם  לעיל  ואילו  עסקינן(, 
שמותר  הטעם  שם  שמבאר  הדין,  מעיקר 
שבידיו,  המוקצה  לטלטל  לנכרי  לומר 
אף  כן  לעשות  מותר  לישראל  שגם  משום 

במזיד.  נטל  אם 
סק"י:  קו"א  שא  סי'  לעיל  וראה  קסו. 
והוא  להצניעו,  בבית  בין מטלטלו  "דשאני 
נושאו  ובין  לבית,  מרחוב  נושאו  בין  הדין 
דאף  ועוד  ולבית.  לעיר  שיגיע  עד  בדרך 
בודאי,  לילך  צריך  שנזכר  מיד  ברחוב, 
דפשיטא  כאן,  עוד  לעמוד  רשאי  ואינו 
כולה  השבת  כל  עליו  להניחו  יכול  דאינו 
ודאי  אלא  לדבר,  יש  שיעור  איזה  וא"כ   ..
לפוש  בעמידה  מועטת  שהייה  דאפילו 
התירו  שלא  אסור,  הליכה  צורך  שאינה 
אלא לטלטלו לכל מקום שירצה, שלזה יש 
שירצה,  כמו  לעמוד  לא  אבל  וסוף,  גבול 
היום". כל  לעמוד  שיכול  גבול  אין  שלזה 
תקו שם  וסי'  סי' שלא שם  לקמן  אך  קסז. 

כלל. האוסרת  דעה  הביא  לא 
"כל  עד:  סעיף  לקמן  גם  ראה  קסח. 
מותר   – בידו  כבר  ישנו  שאם  מוקצה 
שנתבאר  כמו  שירצה  מקום  לכל  לטלטלו 
שטוב  שם  שנתבאר  מה  ולפי  למעלה, 
עיין  כו'",  טוב  כאן  אף   – בזה  להחמיר 

שם. 
ונזכר  עליו  כיסו  ששכח  "מי  סי"ט:  קסט. 
בתוך החצר  או  הבית  בתוך  בשבת כשהוא 

יכול   – המעורבת  עיר  בתוך  אפילו  או 
יתיר  ושם  מוצנע  חדר  לתוך  עד  עמו  לילך 
ואין בזה איסור טלטול  נופל,  חגורו והכיס 
כבר  עליו  ישנו  שהמוקצה  דכיון  מוקצה, 
מקום  לכל  עליו  לנושאו  יכול  הוא  הרי   –
ושם  שח".  בסי'  שיתבאר  כמו  שירצה 
"מקום  שזהו  כיון  חולקת,  דעה  הביא  לא 

לכתחילה.  אף  שמותר  הפסד" 
להתיר:  נוסף  טעם  רבנו  כתב  ששם  ]אלא 
בידיו,  ולא  גופו  ע"י  טלטול  שזהו  "ועוד 
בסי'  שיתבאר  כמו  כלל,  איסור  בו  ואין 
סק"י  קו"א  שא  סי'  לעיל  וראה  שיא". 

הטעמים[. ב'  שהביא  הסיבה 
כיס. חסרון  מחמת  מוקצה  אפילו  קע. 

"מותר  ס"ו:  רעז  סי'  לעיל  כתב  וכן  קעא. 
שמותר  כמו  נרות[,  ]שעליה  בטבלא  ליגע 
סי'  לקמן  כתב  וכן  מוקצה".  בכל  ליגע 
שהוא  דבר  בכל  ליגע  "שמותר  ס"ג:  תקיג 
ובסי'  בטלטול".  אלא  אסור  ואינו  מוקצה, 
מוקצה  "דכל  הוסיף:  ז  ס"ק  קו"א  רסג 
ולא  לאכילה,  הראוי  אפילו  בנגיעה,  מותר 

יאכלנו".  שמא  גזרינן 
שמוקצה  בפשיטות  רבנו  כתב  כאן  והנה 
מותר בנגיעה, ומשמע אף לצורך המוקצה. 
לצורך  נגיעה  לענין  ס"י  שי  סי'  לקמן  אך 
ולדעה  הפוסקים,  מחלוקת  מביא  המוקצה 
תצה  ובסי'  אסורה.  הנגיעה  שם  הראשונה 
בהן  ליגע  "ואפילו  בפשיטות:  כתב  סט"ו 

46. עיין סי' רסו במ"א סקי"ט. 47. סמ"ג עשין ל מתוספתא סוכה פ"ד ה"ז )הובא בהגהות מיימוניות 
פ"ה אות ר(. ועיין במ"ש לעיל סי' שא קו"א סוף סק"י. ועיין באבן העוזר סי' רסו. אבל דעת רש"י ותוס' 
ורז"ה בפרק ב דשבת לה, ב דלא כאבן העוזר, אלא כמ"א סי' רסו שם. 48. שו"ת מהר"מ )פראג( סי' 

  תקיח. הובא במרדכי ביצה רמז תרמה. שו"ע סמ"ב. רמ"א ס"ג.

תכ ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ָידֹו46.  ָבר הּוא ּבְ ּכְ יָון ׁשֶ ְרֶצהקסו, ּכֵ ּיִ ׁשֶ

ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ִלְדָבָריוקסח,  ָלחּוׁש  ְוָראּוי  ָגמּור47קסז.  ְמְקֶצה  ּבְ אֹוֵסר  ׁשֶ ִמי  ְוֵיׁש 
ן רס"וקסט. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְמקֹום ֶהְפֵסד, ּכְ ּבִ

ָיָדיוקעא48,  ּבְ ּבֹו  ע  ִלּגַ ר  ְמּתָ ֲאָבל  ִטְלטּול,  ּבְ א  ֶאּלָ ָאסּור  ֵאינֹו  ְמְקֶצהקע  ל  ּכָ יד�. 



דבר  לצורך  בהן  נוגע  כן  אם  אלא  אסור, 
וצ"ע. שח".  בסי'  שנתבאר  כמו  המותר, 

כשהנגיעה  דוקא  שזהו  משמע  קעב. 
בדבר(.  ספק  כשיש  )ולא  תנענע  ודאי 
)שם(  שי  סי'  לקמן  הלשון  משמעות  וכן 
כל שאינו  בנגיעה בעלמא  "שמוקצה מותר 
ביצה  )גבי  ס"ג  תקיג  בסי'  אך  מנענע". 
ליגע  "ואפילו  כתב:  בטלטול(  האסורה 
אם  עגולה,  היא  שהביצה  כיון   .. אסור  בה 
ויתרה  מעט".  שיזיזנה  הדבר  קרוב  בה  יגע 
"אסור  ס"ו:  רסה  בסי'  לעיל  כתב  מזה 
שאינו  אע"פ  תלוי  כשהוא  דולק  בנר  ליגע 
בנגיעה  במוקצה  איסור  ואין  מטלטלו, 
יתנדנד  פן  אסור,  מקום  מכל  בעלמא, 
למה  בעי  טעמא  ולכאורה  מנגיעתו".  קצת 
"פסיק  ואינו  מתכוין  כשאינו  הרי  אסור, 

ס"א(.  שלז  סי'  )ראה  מותר  רישיה" 
לעיל  זו  שאלה  רבנו  ביאר  שכבר  והאמת 
דהנדנוד  "משום  סק"א:  קו"א  רעז  בסי' 
לא  ברפיון  וכשנוגע  בחוזק,  נגיעה  ע"י  בא 
ואי  בחוזק  יגע  פן  הספק:  וזהו  יתנדנד, 
אינו  הספק  כלומר,  יתנדנד".  שלא  אפשר 
ולכן  שלו,  הנגיעה  באופן  אלא  בנדנוד 

אסור. 
)גבי  ס"ז  תקיח  סי'  לקמן  ראה  ]אבל 
ואין  עליו,  ולירד  לעלות  "מותר  סולם(: 
יזיזנו  אם  דאף  מעט,  יזיזנו  שמא  חוששין 
שלא  הרי  ומותר".  מתכוין  שאין  דבר  הוא 
היה  ששם  אלא  יזיזנו.  שמא  לספק  חשש 
הרי  יזיזנו  אם  שאף  בפשטות,  לתרץ  ניתן 
בטלטול  איסור  ואין  רגליו,  ע"י  נעשה  זה 

בפנים  כאן  שכותב  דרך  )ועל  רגליו  ע"י 
עליו(.  ישיבה  ידי  על  המוקצה  טלטול  גבי 
טעם  שם  להביא  צריך  היה  כן  שאם  אלא 
וצ"ע.  מתכוין.  שאינו  משום  ולא  זה 

ואכ"מ[.
מקצת  אפילו  לנענע  אסור  כלומר,  קעג. 
וכן  המוקצה.  כל  רק  ולא  המוקצה, 
"שכל  סי"ב:  שיא  סי'  לקמן  מפורש 
כך   – כולו  לטלטל  שאסור  כשם  מוקצה 
מדובר  ששם  אלא  מקצתו".  לטלטל  אסור 
הוא  כאן  והחידוש  ממש,  טלטול  על 
בין  וההבדל  אסור.  מקצתו  לנענע  שאפילו 
שבטלטול  פשוט,  לכאורה  לטלטול  נענוע 
בנענוע  ואילו  למקום,  ממקום  מזיזו  הוא 
רבנו  לשון  וראה  במקומו.  רק  זז  המוקצה 
המוקצה  לטלטל  "אסור  סי"א:  רנג  בסי' 

שהוא". כל  בנענוע  אפילו 
לגבי טלטול במקצת  וראה לקמן סעיף עט 

בעלי-חיים. צער  במקום 
לקמן  וראה  לעיל(.  )הועתק  ו  סעיף  קעד. 
שלא  חכמים  הזהירו  "שלא  )שם(:  שי  סי' 
הוא  כשהמוקצה  אלא  במוקצה,  הכלי  יגע 
נגיעת הכלי, כגון ביצה  דבר המתנענע ע"י 
ע"י  מטלטלה  הוא  שנמצא  בה,  וכיוצא 

הכלי".
תלוי,  כשהוא  בנר  לגעת  שאסור  קעה. 
בו,  לגעת  מותר  תלוי  אינו  שאם  ומשמע 
יתנענע בנגיעתו. כיון שאז אין חשש שמא 

במה  לחוש  "ואין  הוסיף:  ושם  קעו. 
דבר  אותו  נטילת  ע"י  הנר  שמתנדנד 
ואינו  הצד  מן  טלטול  שהוא  לפי  מעליו, 

  49. ר"ן )סה, סע"א(. שו"ע שם. 

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ כאשח  ּדְ

ן רס"הקעד�.  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִמְקָצתֹוקעג49,  ֲאִפּלּו  ְיַנֲעֵנַעקעב  ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלָבד 
ֲאִויר,  ּבַ לּוָיה  ּתְ ֵאיָנּה  ּדֹוְלקֹות ָעֶליָה ִאם  רֹות  ַהּנֵ ׁשֶ ְמנֹוָרה  ּבִ ע  ִלּגַ ר  ְוָלֵכן ְמּתָ

תֹוכֹו�.  ָהֵאׁש ּדֹוֶלֶקת ּבְ ית ַהֹחֶרף ׁשֶ ַתּנּור ּבֵ םקעה, אֹו ּבְ ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

םקעו, ְוֵכן  ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ַבר ְמְקֶצה, ּכְ ח ַעל ּדְ ּנָ ר ַהּמְ ַבר ֶהּתֵ ח ּדְ ר ִלּקַ ְוֵכן ְמּתָ



רבנו:  כותב  שם  שבהמשך  אלא  טלטול". 
שעוה  של  בנר  אמורים?  דברים  "במה 
שמן  של  נר  היה  אם  אבל  בו,  וכיוצא 
מעליו,  המותר  דבר  ליטול  אסור   – תלוי 
אל  השמן  ויתקרב  קצת  הנר  יתנדנד  פן 
יתרחק  או  מבעיר,  משום  ויתחייב  הפתילה 

מכבה".  משום  בו  ויש  ממנה  קצת 
מדבר  אינו  בפנים  כאן  שרבנו  לומר  וצריך 
סתם,  מוקצה  על  אלא  כלל,  נרות  על 
מוקצה",  דבר  על  "המונח  כותב  שהרי 
זה  חילוק  שם  ביאר  כבר  הנרות  ולגבי 
אם  ואפילו  לשמן.  שעוה  של  נר  שבין 
ההיתר  הרי  נרות,  על  גם  שמדבר  נאמר 
ובזה  תלוי,  שאינו  נר  על  מדבר  שבפנים 
רבנו  זה  ולפי  לשמן.  שעוה  בין  הבדל  אין 
אם  אף  ליטלו  שמותר  כאן  לחדש  בא  לא 
כאן  הזכיר  לא  שהרי  כך,  ידי  על  מתנענע 
על  ישיבה  גבי  בהמשך  )ורק  זה  פרט  כלל 
אלא  המוקצה(,  של  נענוע  הזכיר  מוקצה 
המונח  דבר  ליטול  שמותר  הדין  עצם  רק 
במוקצה.  לנגוע  שמותר  כשם  המוקצה  על 
 – כך  אגב  מתנענע  המוקצה  ואם  קעז. 

י. סעיף  שי  סי'  לקמן  ראה 
עליו,  לישב  שראוי  מוקצה  כל  על  קעח. 

סנ"ב. כדלקמן  בהם,  וכיוצא  אבנים  כמו 
שם(.  )לקמן  טלטול  נקרא  ואינו  קעט. 

הישיבה  שרק  מתנענע,  המוקצה  אם  קפ. 
בידיו. נגיעה  ולא  כזה  באפן  התירו 

טו.  בסעיף  קפא. 
כשהמוקצה  מדוע  ביאר  כן  לפני  קפב. 
וכעת  נקרא טלטול,  אינו  בישיבתו  מתנענע 
מהמוקצה  להנות  ההיתר  עצם  על  מדבר 
מנענעו  אינו  אם  אף  עליו  )בישיבתו 

תחתיו(. 
מהמוקצה,  ההנאה  כאן  מותרת  ולכן  קפג. 
ומה  מטלטלו.  ואינו  עליו  יושב  שרק  כיון 
הרי  עליו,  בישיבתו  מתנענע   שהמוקצה 

טלטול.  נקרא  זה  שאין  ביאר  כבר 
שכשם  סק"ג  קו"א  תקט  סי'  לקמן  וראה 
מותר  כך  המוקצה,  גבי  על  לישב  שמותר 

המיטה. רגלי  את  בו  לסמוך 
מהמוקצה  להנות  אסור  פירוש:  קפד. 
מעשה  ע"י  באה  ההנאה  אם  ויו"ט  בשבת 

טלטול(. בלא  )אף  המוקצה  בגוף 
במקומן  לשורפן  "ואפילו  סי"א:  קפה. 
לפי  מטלטלן,  שאינו  אע"פ  אסור 
וליהנות  בו  להשתמש  אסור  שהמוקצה 
ובסי'  תק"ט".  בסימן  שיתבאר  כמו  ממנו, 
אמורים?  דברים  "במה  מבאר:  סט"ז  תקט 
 .. כגון  המוקצה,  בגוף  מעשה  כשעושה 
שאינו  אע"פ  המוקצים  בעצים  שמסיק 
שנותן  כיון  מקום  מכל  ממקומם,  מזיזם 

 52. רשב"א בפרק   51. מ"א סקמ"א. 50. ר"ן )מו, ב( ד"ה עשה )בשם הרמב"ן(. הובא בד"מ סק"ח.
  ב כט, א ד"ה כי.

תכב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

יוקעז�.  ּבָ יחֹו ַעל ּגַ ְלַהּנִ

ְלטּול  ּטִ ׁשֶ יו51,  ְחּתָ ּתַ ִמְתַנֲעֵנַע  הּוא  ִאם  ַאף  ָעָליו50קעח,  ב  ֵליׁשֵ ר  ְמּתָ ְוֵכן 
ֵניקפב  ֵארקפא, ִמּפְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ָיָדיוקפ, ּכְ ע ּבֹו ּבְ ּלֹא ִיּגַ ְלַאַחר ָיד הּואקעט, ּוִבְלָבד ׁשֶ ּכִ

לֹא ִטְלטּולקפג52.  ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ֲהָנָאה ְלִהׁשְ ל ְמְקֶצה ֵאינֹו ָאסּור ּבַ ּכָ ׁשֶ

גֹון  ּכְ ֶזהקפד,  ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ְיֵדי  ַעל  ְקֶצה  ַהּמְ גּוף  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ה  ַיֲעׂשֶ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלָבד 
מֹו  ָלל, ּכְ ֵאינֹו ְמִזיַזם ּכְ י ׁשֶ ַחת ֲעֵצי ְמְקֶצה ַאף ַעל ּפִ יֹום טֹוב ּתַ ית ֵאׁש ּבְ ְלַהּצִ

ן תק"אקפה. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ



עושה  הרי   – אותם  ומבעיר  אש  תחתיהם 
שם:  ובהמשך  המוקצה".  בגוף  מעשה 
כשאינו  במוקצה  להשתמש  מותר  "אבל 
כגון  המוקצה,  בגוף  מעשה  שום  עושה 
מעצי  הנעשית  המדורה  כנגד  להתחמם 
כיון   .. לאורן  להשתמש  או  מוקצה, 
עושה  שאינו  מאליה,  לו  בא  שההנאה 
בהנאתו  המוקצה  בגוף  מעשה  שום 
וראה  כך".  על  חכמים  גזרו  לא   – ממנה 
סק"ד  ובקו"א  ס"ד  תקז  סי'  לקמן  גם 
מותר  שלכן  שם,  בקו"א  עוד  וראה  שם. 
המוקצים  עשבים  גבי  על  בהמתו  להעמיד 
שכד  סי'  )כדלקמן  מהם  שתאכל  כדי 
בידים  מעשה  עושה  שאינו  "כיון  ס"י(: 

העשבים".  בגוף 
גמור. מוקצה  אפילו  קפו. 

)חוץ  גופו  חלקי  לכל  הכוונה  קפז. 
אצילי  בין  או  ידיו  באחורי  כגון:  מידיו(, 
)לעיל  בראשו  ס"י(,  רעו  סי'  )לעיל  ידיו 
והוא  )כבפנים(.  ברגליו  סכ"ד(,  שה  סי' 
אצלו  או  בחגורו  עליו  תלוי  אם  הדין 
או  סוסק"י(,  קו"א  שא  סי'  )לעיל  בחיקו 
וסי'  סי"ט  סוף  רסו  סי'  )לעיל  הבגד  בכיס 

סל"ט(. שא 
בידיו  בטלטול  זה  "וכל  טו:  סעיף  קפח. 
בידיו  שלא  בגופו  המוקצה  לטלטל  אבל   ..
מפני  מוקצה  שהוא  קש  כגון   .. מותר 
על  נתון  הוא  ואם  להסקה,  עומד  שסתמו 
בא  הוא  ובשבת  עליו  לשכב  שלא  המטה 
כדי  בגופו  לנענע  מותר   – עליו  לשכב 

עליו". לשכב  ונוח  ורך  צף  שיהא 
)לעיל  בכך  טלטול  דרך  שאין  קפט. 
הכוונה  ואין  סק"ג(.  סוף  קו"א  רנט  סי' 
אסור  בגופו  טלטולו  שדרך  שמוקצה 
בסי'  שהרי  בגופו,  אף  בשבת  לטלטלו 
חגור  שלהיות  בפירוש  כותב  סי"ט  רסו 
נקרא  בה  תלוי  המעות  שכיס  בחגורה 
כלל",  איסור  בו  ואין   .. גופו  ע"י  "טלטול 
והטעם  טלטולו.  דרך  הוא  כן  שבחול  אף 
סק"י שאף שלענין  בקו"א  שי  בסי'  מבואר 
לו  תלוי  "כיסו  הרבים  ברשות  הוצאה 
בחגורו היא הוצאה כדרכה", הרי ש"לענין 
וכן  ממש".  בידו  אלא  מיתסר  לא  טלטול 
הוא  אם  "אבל  הקו"א:  בסוף  שם  כתב 
פשוט  הדבר   .. בחיקו  אצלו  או  עליו  תלוי 
וכן  יד".  כלאחר  טלטול  דהוי   .. להתיר 
הנמצאים  שמעות  סל"ט  בפנים  שם  מפרש 
המעות  להוציא  הדרך  שכן  בגדיו  בכיס 
טלטול  "זהו  מוקצה  שלענין  הרי  בחול, 
אלא  בידו  מטלטלן  שאינו  כיון  יד,  כלאחר 
בפנים  כאן  שכתב  מה  זה  ולפי  בגופו". 
לומר  צריך  החול",  מדרך  בשינוי  "שהוא 
וכיון  הרוב,  דרך  על  הוא  שכן  שהכוונה 
גם  כן  התירו   – הרוב  דרך  על  הוא  שכן 
מדרבנן. שמוקצה  כיון  דרכו,  שזה  במקרה 

גם  וראה  שם.  לעבור  שיוכל  כדי  קצ. 
"ומהאי  סוסק"ג:  קו"א  רנט  סי'  לעיל 
באוצר  שביל  לעשות  שרי  נמי  טעמא 
דהוי  משום   .. ולכאן  לכאן  שמפנהו  ברגלו 

בכך". טלטול  דרך  דאין  יד,  כלאחר 

 54. גמרא קכז,  53. רא"ש פ"ג סי' יט בשם רבינו יונה, ממשנה קמא, א. טור ושו"ע סי' שיא ס"ח.
  א. מ"א סק"ז.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ כגשח  ּדְ

ָיָדיו,  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ֹחל,  ּבְ ַדְרּכֹו  ּכְ ְלַטְלְטלֹו  א  ֶאּלָ ָאסּור  ֵאינֹו  ְמְקֶצהקפו  ל  ּכָ טו�. 
ִנְקָרא  ְוֶזהּו  ן שי"אקפח,  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ גּופֹוקפז53,  ּבְ ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ ֲאָבל 
ר ְלַטְלֵטל ְמְקֶצה  ֶרְך ַהֹחלקפט. ְוָלֵכן ְמּתָ ּנּוי ִמּדֶ ׁשִ הּוא ּבְ ְלַאַחר ָיד, ׁשֶ ִטְלטּול ּכִ
ֶרְך ִהּלּוכֹו ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹוקצ, אֹו ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך  ַרְגָליו54, ְלַפּנֹותֹו ְלַכאן ּוְלַכאן ּדֶ ּבְ



ישבר,  או  יגנב  שלא  כדי  דהיינו  קצא. 
"לצורך  נקרא  שזה  סי"ב,  כדלעיל 
משמע  כלל  לצורך  שלא  אך  המוקצה". 
אפילו  מוקצה  לטלטל  היתר  שום  שאין 
לכתוב  לו  היה  כן  לא  שאם  ברגליו, 
משמע  וכן  כלל".  לצורך  שלא  "אפילו 
עם  ללכת  שמתיר  סק"י  קו"א  שא  מסי' 
בבית,  להצניעו  כדי  גופו  שעל  המוקצה 
אך  להצניעו,  כדי  מיד  ללכת  ומצריך 
אפילו  גופו  על  המוקצה  עם  לעמוד  לא 
לטלטל  מותר  היה  ואילו  מועטת,  שהייה 
למה  לצורך,  שלא  אף  בגופו  מוקצה 
כדי  המוקצה  עם  ללכת  למהר  צריך 
רסו  בסי'  אדה"ז  לשון  וצע"ק  להצניעו. 
"אין  גופו  ע"י  שטלטול  )בסוגריים(  סי"ט 

כלל". איסור  בו 
בגופו  המוקצה  "לטלטל  טו:  סעיף  קצב. 
שלא בידיו – מותר, אפילו מטלטלו לצורך 
ס"י:  רעו  סי'  לעיל  גם  וראה  האיסור". 
גופו  ידי  על  שהוא  הצד  מן  טלטול  "שכל 
לצורך  אפילו  לטלטלו  יכול   – בידיו  שלא 
שיש  סק"ג(  )ובקו"א  שם  וראה  המוקצה". 

גופו  ע"י  בטלטול  שגם  וסוברים  חולקים  
אך  עצמו,  המוקצה  לצורך  לטלטל  אסור 
המתירים,  כדעת  לגמרי  רבנו  פוסק  להלכה 
לעיל  גם  וראה  שיא.  מסי'  לעיל  כמובא 
לגמרי  לן  "דקיימא  סק"י:  קו"א  שא  סי' 

שיא".  בסי'  שיתבאר  כמו  כהרא"ש, 
)הלכתא  הסידור  בפסקי  גם  ראה  קצג. 
שאר  או  זבוב  נפל  "אם  לשבתא(:  רבתא 
לנפח  מותר   .. לקערה  או  לכוס  פסולת 
יטהו  ואז  הכוס,  לדופן  להקריבו  עליו 

וכו'". ממנו  וישפוך 
לטלטל  אסור  פיו  ברוח  שגם  ונראה  קצד. 

כלל. לצורך  שלא 
לקמן  כמובא  וכיו"ב,  סכין  כגון  קצה. 

בהמשך.
ומקומו  גופו  לצורך  שלא  כלומר,  קצו. 
או  יגנב  שלא  עצמו  הכלי  לצורך  ולא 
כלל".  לצורך  "שלא  זה  הרי  ישבר, 
ממקום  כלי  שלטלטל  למדים  ונמצינו 
למקומו  אפילו  או  אחר  למקום  מסוים 
 – לכלי  נזק  של  חשש  שום  כשאין  הרגיל 

ועצ"ע. כלל".  לצורך  "שלא  זה  הרי 

 57. משנה   56. שו"ע סמ"ג. רמ"א ס"ג. 55. רא"ש פ"ג סי' יט. וראה לעיל סי' רעו קו"א סק"ג.
  וגמרא קכד, א. טור ושו"ע ס"ד.

תכד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ן שי"אקצב(.  ן ִסּמָ ֵדי ְלַהְצִניעֹוקצא )ַעּיֵ ְקֶצה ַעְצמֹו55 ּכְ ַהּמְ

ֵאין ְלָך ִטְלטּול  ר ְלַטְלֵטל ְמְקֶצה ַעל ְיֵדי ִנּפּוַחקצג56, ׁשֶ ּתָ ּמְ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ
הקצד�. דֹול ִמּזֶ ְלַאַחר ָיד ּגָ ּכִ

ת,  ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּתָ ִמיׁש ַהּמְ הּוא ְמְיָחד ְלַתׁשְ ַהְינּו ׁשֶ ר57, ּדְ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ טז�. ּכְ
ּגּופֹו  ְלֹצֶרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ  – ָבֶהןקצה  ְוַכּיֹוֵצא  ּוְקָעָרה  ּכֹוס  גֹון  ּכְ
ֵנב  ִיּגָ ּלֹא  ֵבר אֹו ׁשֶ ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁש ָעָליו ׁשֶ חֹוׁשֵ ִלי ַעְצמֹו, ׁשֶ א ְלֹצֶרְך ַהּכְ ּוְמקֹומֹו ֶאּלָ
ּלֹא  ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ ה ְלֵצל ׁשֶ ַטְלְטלֹו ֵמַחּמָ ּמְ ם ְלַהְצִניעֹו, אֹו ׁשֶ ָ ם ּוְמַטְלְטלֹו ִמּשׁ ָ ִמּשׁ

ה. ַחּמָ ַע ּבְ ּקֵ ִיְתּבַ

ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִלי  ּכְ ׁשּום  ְלַטְלֵטל  ָללקצו – ָאסּור  ּכְ ְלֹצֶרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֲאָבל 



שני. בית  בתחילת  שהיה  קצז. 
בפסוק. שמפרט  כמו  קצח. 

טו.  יג,  נחמיה  קצט. 
יין  להוציא  בגתות  ענבים  דורכים  ר. 
איסור  על  עוברים  כלומר  שם(.  )מצו"ד 
מבואר  )ואיסורו  בשבת  ענבים  סחיטת 

ס"א(.  שכ  בסי' 
התבואה  ערמות  הבית  אל  מביאים  רא. 
לשאתם  החמורים  על  אותם  ועומסים 
איסור  על  עוברים  כלומר  שם(.  )מצו"ד 
רמו  בסי'  מבואר  )ואיסורו  בהמתן  שביתת 

ואילך(.  ס"ז 
השבת",  ביום  ירושלים  "ומביאים  רב. 
מרשות  הוצאה  איסור  על  עוברים  כלומר 
ובסי'  שא  בסי'  מבואר  )ואיסורו  לרשות 
שמו(. ובהמשך: "ואעיד ביום מכרם ציד", 
הרי  השבת,  ביום  מזון  מוכרים  היו  כלומר 
בשבת  וממכר  מקח  איסור  על  גם  שעברו 

ס"ד(.  שו  בסי'  מבואר  )ואיסורו 
הזמן. שבאותו  רג. 

שהוציאו  היה  אז  הקלקול  עיקר  שכן  רד. 

כדי  הרבים  לרשות  מרכולתם  את 
שמביא  ס"א  לעיל  גם  וראה  למוכרה. 
מדבר  ששם  אלא  שני(,  )כטעם  זה  טעם 
בזמן  המוקצה  גזירת  בכללות  כנראה 
ראה   – נחמיה(.  בזמן  )ולא  ושלמה  דוד 

הבאה. בהערה 
כלים  על  היתה  הגזרה  שעיקר  משמע  רה. 
היו  כלים  שאר  אבל  להיתר,  שמלאכתם 
כמבואר  לכן,  קודם  הכי  בלאו  אסורים 
את  שהביא  מזה  משמע  וכן  ס"א.  לעיל 
שמלאכתם  בכלים  כאן  רק  הגזירה  סיפור 
לפני  שהזכירם  כלים  בשאר  ולא  להיתר, 

כן. 
תשמישם  לצורך  לטלטלם  שהתירו  רו. 

סי"ז. כדלקמן  להם,  המיוחד 
עצמו. לצורך  לא  אך  רז. 

הזה. היום  עד  רח. 
גבי  סק"ז  קו"א  שא  סי'  לעיל  וראה  רט. 
אסור   – החשובים  בו  שהולכים  מקל 
מכלי  עדיף  "דלא  לצורך,  שלא  לטלטלו 

להיתר". שמלאכתו 

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ כהשח  ּדְ

ִאּסּוֵרי  ּבְ ְמַזְלְזִלים  ָהָעם  ָהיּו  ׁשֶ ֲחַכְלָיהקצז  ן  ּבֶ ְנֶחְמָיה  יֵמי  ּבִ ׁשֶ ְלִפי  ר,  ְלֶהּתֵ
ּתֹותר  ּגִ ּדֹוְרִכי]ם[  ִביהּוָדה  ָרִאיִתי  ָהֵהם  ִמים  ּיָ "ּבַ תּובקצט  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ תקצח,  ּבָ ׁשַ
ְלִאּסּור  ְוָגֵדר  ְסָיג  ֲחָכִמיםרג  ָעׂשּו  ְוגֹו'"רב,  ָהֲעֵרמֹותרא  ּוְמִביִאים  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ
ּלֹא  ׁשֶ ררה,  ְלֶהּתֵ ם  ַלאְכּתָ ּמְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ ַעל  ְוָגְזרּו  הֹוָצָאהרד, 
ְיָחד ָלֶהם, חּוץ ִמן ּכֹוסֹות ּוְקָערֹות  ן ַהּמְ ִמיׁשָ ׁשְ ָלל, ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּתַ ְלַטְלְטָלם ּכְ

תרו�. ּבָ ַ ת ַהּשׁ יֹוֵתר ִלְסְעּדַ ִריִכים ּבְ ִלים ַהּצְ ין ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם ֵמַהּכֵ ְוַסּכִ

ת – ָחְזרּו  ּבָ ִאּסּוֵרי ׁשַ ֵהר ְקָצת ּבְ ָחְזרּו ָהָעם ְלִהּזָ ָראּו ֲחָכִמים ׁשֶ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ר ְלֹצֶרְך ּגּופֹו אֹו ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹורז�. ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ ל ּכְ ירּו ְלַטְלֵטל ּכָ ְוִהּתִ

ל  ּכָ ְלַטְלֵטל  ירּו  ְוִהּתִ ָחְזרּו   – יֹוֵתר  ֵהר  ְלִהּזָ ָהָעם  ָחְזרּו  ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִלי ַעְצמֹו�.  ר ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ַהּכְ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ ּכְ

ָאר  ירֹו, ְוִנׁשְ ָלל – ֲעַדִין לֹא ִנְמנּו ָעָליו ֲחָכִמים ְלַהּתִ ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ֲאָבל ְלַטְלֵטל ׁשֶ
ן ֲחַכְלָיהרט. יֵמי ְנֶחְמָיה ּבֶ ּבִ ְגֵזַרת ֲחָכִמים ׁשֶ ֱאַסר ּבִ ּנֶ ִאּסּורֹו ׁשֶ עֹוֵמדרח ּבְ



ס"ט.  כדלעיל  האסורים,  משא"כ  רי. 
אלו  ל־לא  סעי'  שז  סי'  לעיל  ראה  ריא. 
ואלו  בשבת  בקריאה  מותרים  ספרים 
בשבת  לקרוא  שם  מתיר  ולמעשה  אסורים, 
חכמות  ספרי  גם(  קודש  ספרי  )מלבד 
וספרי רפואות, וממילא מתיר גם לטלטלם. 
 – אבל ספרי חול האסורים בקריאה בשבת 
סל"א. שם  כמבואר  בטלטול,  גם  אסורים 

בשבת  בקריאה  האסורים  וכתבים  ואגרות 
)כמבואר שם סכ"ה(, אם הם ראוים להנאה 
אין   – צלוחיתו  פי  על  לצור  כגון  אחרת, 
)שם  לטלטלם  ומותר  מוקצה  משום  בהם 
בעיניו  חשובים  הם  אם  אבל  סכ"ו(.  ריש 
פי  על  לצור  בהם  להשתמש  שלא  ומקפיד 
אינם  שהרי  לטלטלם,  אסור   – צלוחיתו 

סכ"ח(.  )שם  בשבת  לכלום  ראוים 
כתב  סק"ז  קח  סי'  השולחן  בבדי  ריב. 

ותכשיטים  למלבושים  הדין  שהוא 
לצורך  שלא  אפילו  בטלטול  שמותרים 
חידוש  זהו  אך  העולם.  מנהג  ושכן  כלל, 
בדברי  כן  נתפרש  שלא  ובפרט  מקור,  ללא 

כלל.  רבנו 
המובא  הסיפור  הוא  לכך  המקור  ריג. 
נפל  המלך  שדוד  ב(,  ל,  )שבת  בגמרא 
ושלמה  בחמה,  מונח  והיה  בשבת  ונפטר 
מותר  האם  לשואלם  לחכמים  שלח  בנו 
קיים  היה  מוקצה  שאיסור  הרי  לטלטלו. 

דוד(. )בימי  כן  לפני  עוד 
עוד  היתה  המוקצה  שגזירת  יתכן  כי  ריד. 
לראשונה  מובא  שבגמרא  אלא  דוד,  לפני 

ושלמה.  דוד  של  המעשה  בסיפור 
רטו. כמובא לעיל סט"ז שהיו שני שלבים 

הטלטול. בהיתר 
להיתר. שמלאכתם  כלים  כשאר  רטז. 

   59. ראה גמרא ל, ב. 58. שו"ע שם.

תכו ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְסָפִרים  ִמיֵני  ְוָכל  תרי,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִרים  ּתָ ַהּמְ ִקים  ּוַמׁשְ ֹאָכִלים  ִמיֵני  ל  ּכָ ֲאָבל  יז�. 
ְלִפי  ָללריב58,  ּכְ ְלֹצֶרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ְלַטְלְטָלם  ר  ֶהםריא – ְמּתָ ּבָ ר ִלְקרֹות  ּתָ ּמְ ׁשֶ
ַוֲהֵרי ֵהם  ּוְסָפִרים,  ִלים ְולֹא ַעל ֹאָכִלים  ּכֵ א ַעל  יֵמי ְנֶחְמָיה ֶאּלָ ּבִ ָגְזרּו  ּלֹא  ׁשֶ
ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְלַטְלֵטל  ר  ְמּתָ ָהָיה  ׁשֶ ְנֶחְמָיה,  יֵמי  ּבִ ׁשֶ ֵזָרה  ַהּגְ ֹקֶדם  מֹו  ּכְ ו  ַעְכׁשָ
ת – ָהָיה  ּבָ ׁשַ ֵאינֹו ָראּוי ּבְ ָבר ׁשֶ ָלל. ֲאָבל ּדָ ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ת ֲאִפּלּו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָהָראּוי ּבְ

לֹֹמהריג59 אֹו ֹקֶדם ְלֵכןריד�. יֵמי ָדִוד ּוׁשְ ָאסּור ְלַטְלֵטל ַאף ּבִ

ָהיּו  ן  ּלָ ּכְ  – ָבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ין  ְוַסּכִ ּוְקָערֹות  ּכֹוסֹות  ֲאִפּלּו  ִלים,  ּכֵ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה 
ן, ְולֹא  ִמיׁשָ ׁשְ י ִאם ְלֹצֶרְך ּתַ ּלֹא ְלַטְלְטָלן ּכִ ְזרּו ַגם ֲעֵליֶהן ׁשֶ ּגָ ֵזָרה, ׁשֶ ְכַלל ַהּגְ ּבִ
לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ָלֶהן,  ְיָחד  ַהּמְ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ּגּוָפן  ְלֹצֶרְך  ְולֹא  ְמקֹוָמן  ְלֹצֶרְך 
יֹוֵתר  ן  ִמיׁשָ ַתׁשְ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּצֶֹרְך  ֵני  ִמּפְ א  ֶאּלָ ִלים  ּכֵ ָאר  ׁשְ ַלל  ִמּכְ אֹוָתן  הֹוִציאּו 
ן  ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ ְלֹצֶרְך  א  ֶאּלָ יָרן  ְלַהּתִ ֵאין  ן  ּכֵ ִאם  ִלים,  ַהּכֵ ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ִמיׁש  ַתׁשְ ִמּבְ
ַלאְכּתֹו  ּמְ ִלי ׁשֶ ל ּכְ ירּורטו, ְלַטְלֵטל ּכָ ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהּתִ ִהּתִ ׁשֶ ְך ּכְ ְלָבד�. ְוַאַחר ּכָ ּבִ
ָבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ין  ְוַסּכִ ּוְקָערֹות  ּכֹוסֹות  ם  ּגַ  – ַעְצמֹו  ִלי  ַהּכְ ְלֹצֶרְך  ֲאִפּלּו  ר  ְלֶהּתֵ
ּלֹא  ִלי ַעְצמֹו, ֲאָבל לֹא ׁשֶ א ְלַטְלְטָלן ְלֹצֶרְך ַהּכְ רּו ֶאּלָ ְכַלל ֶזה, ְולֹא ְהּתְ ָהיּו ּבִ

ָללרטז�. ְלֹצֶרְך ּכְ



)לענין  ס"א  תקיח  סי'  לקמן  גם  ראה  ריז. 
עמו  להוליך  מותר  "וכן  ביו"ט(:  הוצאה 
גמר  שכבר  לאחר  אף  היום  כל  סכין 
היום,  כל  לו  צריך  שהוא  לפי  סעודתו, 
אלא  בו".  יחתוך  פרי  איזה  לו  יזדמן  שאם 
"אבל  כותב:   ביו"ט  הוצאה  לענין  ששם 
בהליכה  לסכין  יצטרך  שלא  לו  ידוע  אם 
אסור   – הכנסת  לבית  שהולך  כגון  זו, 
טלטול  לענין  כאן,  אך  עמו".  להוליכו 
אף  הכנסת  לבית  לטלטלו  מתיר  מוקצה, 
לו  שיצטרך  כיון  שם,  צורך  לו  אם  אין 

אצלו. מוכן  שיהיה  חפץ  והוא  כך,  אחר 
ריח. כלומר, הטעם שטלטול הסכין במשך 
יותר  מאוחר  מסוים  צורך  בשביל  היום  כל 
רק  שלכאורה  )אף  לצורך  טלטול  נקרא 
בפועל  השימוש  בשביל  הנצרך  הטלטול 
חפץ  שהוא  "כיון  זהו  לצורך(,  נקרא 
עת  בכל  לו  מזומנת  תהיה  שהסכין  בכך" 

במשך  הטלטול  שכל  ונמצא  שיצטרך, 
זה.  לצורך  הוא  היום 

לצורך  שלא  אפילו  לטלטלן  שמותר  ריט. 
סט"ז(. )כדלעיל 

רכ. שמותר לטלטלו לצורך עצמו )כדלעיל 
סט"ז(. 

גזרה  בהן,  לבוש  כשהוא  אפילו  רכא. 
אמות  ד'  בידו  ויביאן  מעליו  יסירן  שמא 

ס"ג. שא  סי'  כדלעיל  הרבים,  ברשות 
רכב. סכ"ג )שיש להחמיר כדעת האוסרים 

כן(.
שם. ראשונה  דעה  רכג. 

אך  לאיסור.  שמלאכתו  ככלי  אלא  רכד. 
)למרות  כיס  חסרון  מחמת  מוקצה  אינן 
מקפיד  אדם  שאין  כיון  ערך(,  יקרי  שהן 
כגון  גופן,  לצורך  בהן  להשתמש  שלא 
בהמשך  כדלקמן  המזיקין,  מן  שישמרוהו 

הסעיף.

   62. ב"י סי' כט ד"ה ואיכא. מ"א שם סק"א.  61. מ"א סקי"א. 60. ט"ז סק"ב.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ כזשח  ּדְ

ֶנֶסת  הֹוֵלְך ְלֵבית ַהּכְ ׁשֶ ין ֶאְצלֹו ַאף ּכְ ּכִ א ַהּסַ ר ְלָאָדם ִלּשָׂ ל ָמקֹום, ְמּתָ יח. ּוִמּכָ
ְצָטֵרְך  ּיִ יָון ׁשֶ ין, ּכֵ ם ְלַסּכִ ֵאינֹו ָצִריְך ׁשָ י ׁשֶ ם ֵערּוב, ַאף ַעל ּפִ ׁש ׁשָ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ֵאינֹו ָצִריְך לֹו  ׁשֶ א ּכְ ּלֹא ְלֹצֶרְך ֶאּלָ ְך ּבֹו ַבּיֹום, ְולֹא ָאְסרּו ִטְלטּול ׁשֶ לֹו ַאַחר ּכָ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶאְצלֹו  אֹו  נֹוׂשְ ְוהּוא  ַהּיֹום  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ִאם  ֲאָבל  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ָלל  ּכְ
ְהֶיה מּוָכן לֹו – ֲהֵרי  ּיִ ָכְך ׁשֶ הּוא ָחֵפץ ּבְ יָון ׁשֶ רריז60, ּכֵ ָעתֹו – ְמּתָ ׁשְ מּוָכן לֹו ּבִ

ֶזה ִטְלטּול ְלֹצֶרְךריח.

ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ְכִלי  ּכִ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ַהּקֶֹדׁשריט,  ִסְפֵרי  ּכְ יָנן  ּדִ ֵאין  ין  ִפּלִ ַהּתְ יט. 
ָאסּור  ׁשֶ ָבר  ּדָ ְוָכל  יםרכא,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ֶהן  ּבָ ָלֵצאת  ֲהֵרי ָאסּור  ׁשֶ ררכ61,  ְלֶהּתֵ
ח ְוֵיֵצא  ּכַ א ִיׁשְ ּמָ ִית, ׁשֶ תֹוְך ַהּבַ ת ֲאִפּלּו ּבְ ּבָ ׁשַ ָלל ּבְ ָלֵצאת ּבֹו – ָאסּור ְלָלְבׁשֹו ּכְ

ן ש"גרכב.  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּבֹו62, ּכְ

ררכד,  ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ ין ּכְ ִפּלִ ִיתרכג – ֵאין ַהּתְ ּבַ ם ִלְלּבֹוׁש ּבַ יִרין ׁשָ ּתִ ְוַאף ְלַהּמַ
ם ִמְצָוה,  ן ְלׁשֵ ת ָאסּור ְלָלְבׁשָ ּבָ ם ִמְצָוה, ּוְבׁשַ ן ְלׁשֵ הֹוִאיל ְוֵהן ְמְיָחִדים ְלָלְבׁשָ



לשם  בהם  מניחן  "ואם  א:  סעיף  רכה. 
מזלזל  וגם  תוסיף,  בל  על  עובר   – מצוה 
במה  טובים  וימים  שבתות  של  לאות 

אחר". אות  בהן  עליו  שמניח 
לאיסור.  שמלאכתו  כלי  כדין  רכו. 

יבזו  לא  הישראלים  שהגנבים  כיון  רכז. 
לידי  שיבאו  חשש  יש  אם  אבל  התפילין, 
וראה  להצניען.  כדי  לטלטלן  יכול   – בזיון 
תפילין  המוצא  גבי  סנ"א  שא  סי'  לעיל 

בכרמלית.  או  הרבים  ברשות 
שמותר  ס"ג  תקטז  סי'  לקמן  וראה  רכח. 
שזהו  אף  ביו"ט  לחברו  תפילין  לשלוח 
שמחת  בזה  שיש  כיון  החול,  לצורך 
של  ההיתר  גם  שזהו  לומר  וצריך  יו"ט. 
שמלאכתו  ככלי  שהוא  אף  תפילין  משלוח 
בגדר  ג"כ  היא  יו"ט  ששמחת  לאיסור, 

ועצ"ע.  גופן".  "צורך 
ג. סעיף  רכט. 

בו  לתקוע  שאסור  שופר,  )גבי  ס"ד  רל. 

דחול(. עובדין  משום  בשבת 
שם  ראה  של"ח,  סי'  צ"ל  לכאורה  רלא. 
שיר  של  קול  להשמיע  "אסור  א:  בסעיף 
שכן  כל  כן  ואם  שיר",  כלי  יתקן  שמא   ..
לעיל  גם  וראה  שיר.  בכלי  לנגן  שאסור 
קול  להשמיע  "שאסרו  סט"ז:  רנב  בסי' 
שיתבאר  כמו  לכך(  המיוחד  )בכלי  בשבת 

של"ח".  בסי' 
ואינו  מדויק  שלט  לסי'  בפנים  הציון  ]ואם 
שהדיוק  לומר  יש  אולי  המעתיק,  טעות 
הוסיף  ב(  )בסעיף  ששם  משום  הוא, 
לקונן"  או(  ")לשורר  גם  הוא  שהאיסור 
דין  לענין  חשובה  זו  והוספה  שיר.  בכלי 
היה  האיסור  אם  שכן  שיר,  בכלי  מוקצה 
היה  אזי  לקונן,  ולא  שיר  בכלי  לשורר  רק 
כלי  כדין  השיר  כלי  את  לטלטל  מותר 

ולהיתר[.  לאיסור  שמלאכתו 
וגם  לאיסור  גם  שמשתמשים  רלב. 

להיתר.

ד"ה  שם  ורש"י  רע"ב  כג,  ברכות  עיין   .64  ולא. ד"ה  שם  וברש"י  דביצה  קמא  פרק  סוף  עיין   .63
 65. הגהות אשרי פ"ב סי' כד. רמ"א  ננטרן, ובב"י סי' תקטז ד"ה ומ"ש ואפילו, בשם בעל ההשלמה.

   66. מ"א סקי"ב. ס"ד.

תכח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ן ל"ארכה, ְלִפיָכְך ָאסּור ְלַטְלְטָלן ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ַעְצָמןרכו,  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ם ֵהם  צּוִיים ׁשָ ִבים ַהּמְ ּנָ ֹרב ַהּגַ ְנבּו, ִאם הּוא ָמקֹום ׁשֶ ּלֹא ִיּגָ גֹון ְלַהְצִניָען ׁשֶ ּכְ

ָיָדםרכז63�. יֹון ּבְ ּזָ ין ִליֵדי ּבִ ִפּלִ ּלֹא ָיֹבאּו ַהּתְ ְרֵאִלים, ׁשֶ ִיׂשְ

ְלֹצֶרְך  אֹו  יִקיןרכח64,  ּזִ ַהּמַ ִמן  ְמרּוהּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ גֹון  ּכְ ּגּוָפן,  ְלֹצֶרְך  ֲאָבל 
ֵיׁש  ָמקֹום  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ְלִאּסּור,  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ ִדין  ּכְ ְלַטְלְטָלן  ר  ְמּתָ  – ְמקֹוָמן 
טּור,  ּפָ  – ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ָבֶהן  ַהּיֹוֵצא  ֲהֵרי  ׁשֶ ּוַמְלּבּוׁש,  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֲעֵליֶהן 

ן ש"ארכט. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ יט, ּכְ ֶרְך ַמְלּבּוׁש ְוַתְכׁשִ הֹוִאיל ְוֵהן ּדֶ

י ִאם  ּכִ יר – ָאסּור ְלַטְלְטָלם  ֵלי ׁשִ ּכְ ָאר  ּוׁשְ ֹוָפר65 אֹו ֲחצֹוְצרֹות66  ְוֵכן ַהּשׁ כ. 
אֹו  ִלְתקֹוַע  ָאסּור  ׁשֶ ְלִאּסּור,  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ ִדין  ּכְ ְמקֹוָמם  אֹו  ּגּוָפם  ְלֹצֶרְך 

ן תקפ"חרל ְושל"טרלא. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ יר ּבְ ְכֵלי ׁשִ ר ּבִ ְלַזּמֵ

ִלי  ַהּכְ ְלֹצֶרְך  ַאף  ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ  – ררלב  ּוְלֶהּתֵ ְלִאּסּור  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ כא. 



)לעניין  פז  סעיף  לקמן  גם  ראה  רלג. 
ולהיתר(. לאיסור  העשויה  מכבדת 

הוא  מלאכתו  רוב  אם  אף  משמע  רלד. 
גם  מיוחד  שהוא  היות  אבל  לאיסור, 
כלי  כדי  לטלטלו,  מותר   – היתר  למלאכת 

להיתר.  שמלאכתו 
שהשום  במקרה  שמדובר  משמע  רלה. 
שהוא  ולא  שבת,  מערב  כבר  שם  מונח 
שיוכל  כדי  בתוכה  השום  את  כעת  מניח 
שלא  בשבת  שום  נתינת  שכן  לטלטלה, 
שאר  נתינת  כמו  היא  דיכה,  לצורך 
אם  )לקמן(  בדבר  שנחלקו  בה,  מאכלים 

מדוכה.  לטלטול  מועילה  היא 
בטלטול  אסורה  היתה  שהמדוכה  זה  ]אבל 
אומרים  אין  עצמה,  לצורך  השמשות  בבין 
כולה,  השבת  לכל  כן  נאסרה  שהיא  בה 
לא   – האדם  מדעת  הוקצה  שלא  כיון 
בבין  דאיתקצאי  "מיגו  בה:  אומרים 
)ראה  יומא"  לכולא  איתקצאי  השמשות 

ס"ו([. שי  סי'  לקמן 
בשבת,  במדוכה  לדוך  אסור  שהרי  רלו. 
כשהיא  ולכן  סי"א.  שכא  סי'  כדלקמן 

או  גופה  לצורך  רק  לטלטלה  מותר  ריקה 
סי"ב:  תצט  סי'  לקמן  גם  וראה  מקומה. 
אלא  הוא  וכלי  וכבד  עב  דף  שהוא  "עלי 
הריפות  בו  לכתוש  לאיסור  שמלאכתו 
או  גופו  לצורך  שלא  לטלטלו  אסור   ..

לאיסור".  שמלאכתו  כלי  כדין  מקומו 
לתבשיל  משמשת  שהקדרה  כמו  כי  רלז. 
לשום  משמשת  המדוכה  כך  שבתוכה, 

נועדה.  היא  כך  ולשם  שבתוכה, 
זה מותר לטלטל  ולפי  רלח. כדלעיל סי"ז. 
שלא  אף  שבתוכה  השום  עם  המדוכה  את 
"לצורך  רק  לעיל  שכתב  ומה  כלל,  לצורך 
הוא  כאן  החידוש  שעיקר  משום  עצמה", 
אין  שום  בה  שיש  שמדוכה  להשמיענו 
דינה כשאר כלים שמלאכתם לאיסור לענין 
שכתב  לאחר  אבל  עצמו,  לצורך  טלטול 
כלל.  לצורך  שלא  אף  מותר  אזי   – הטעם 
בה  להניח  נועדה  לא  כיון שהמדוכה  רלט. 

תינוק. שכן  וכל  מאכלים,  שאר  או  לחם 
תיגנב  להצניעה מחשש שלא  מנת  על  רמ. 

תינזק. או 
יסריח. שלא  המת  כבוד  משום  רמא. 

 69. רא"ש   68. ברייתא קכג, א. וגמרא קכד, א. 67. שלטי הגבורים )מח, א( אות ב. מ"א סק"ט.
  בתשובה כלל כב סי' ח.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ כטשח  ּדְ

ן ִלְמֶלאֶכת  ם ּכֵ ררלג67, הֹוִאיל ְוהּוא ְמְיָחד ּגַ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ ִדין ּכְ ַעְצמֹו ּכְ
ררלד�. ֶהּתֵ

ר  ּה – ְמּתָ ּדֹוִכים ּבָ ָבִרים ַהּנִ ּה ׁשּוםרלה ְוַכּיֹוֵצא בֹו ִמּדְ כב. ְמדֹוָכה, ִאם ֵיׁש ּבָ
ַלאְכּתֹו ְלִאּסּוררלו,  ּמְ ִלי ׁשֶ הּוא ּכְ י ׁשֶ ְלַטְלְטָלּה ַאף ְלֹצֶרְך ַעְצָמּה68, ַאף ַעל ּפִ
ֵדָרה  ַהּקְ ׁשֶ מֹו  ּכְ תֹוָכּה  ּבְ ׁשֶ ּום  ְלַהּשׁ ּוְבֵטָלה  ְטֵפָלה  ִהיא  דֹוָכה  ַהּמְ ׁשֶ ְלִפי 
ְלַבּדֹו,  ּום ּבִ ִאּלּו ְמַטְלֵטל ֶאת ַהּשׁ תֹוָכּהרלז69, ַוֲהֵרי ֶזה ּכְ ּבְ יל ׁשֶ ְבׁשִ ְטֵפָלה ְלַהּתַ

ָללרלח.  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ר ְלַטְלְטלֹו ַאף ׁשֶ ּתָ ּמְ ׁשֶ

ִטְלטּול  ּבְ ִרים  ּתָ ָבִרים ַהּמְ ּדְ ָאר  ינֹוק אֹו ׁשְ ּתִ ר אֹו  ּכָ ּכִ דֹוָכה  ּמְ ּבַ ָנַתן  ֲאָבל ִאם 
דֹוָכה ְטֵפָלה ָלֶהםרלט – ָאסּור ְלַטְלְטָלּה ַעל ְיֵדי ֵכן ְלֹצֶרְך ַעְצָמּהרמ,  ֵאין ַהּמְ ׁשֶ
ינֹוק  ר אֹו ּתִ ּכָ ה ְלֵצלרמא ַעל ְיֵדי ּכִ ירּו ְלַטְלֵטל ֵמַחּמָ ִהּתִ ְלָבד הּוא ׁשֶ ֵמת ּבִ ּבְ ׁשֶ



ז. ג,  סעי'  רמב. 
ס"ז. שיא  סי'  כדלקמן  רמג. 

במוקצה  שגם  עג  סעיף  לקמן  וראה  רמד. 
ידי  על  לטלטלו  התירו  אם  נחלקו  גמור 

המותר.  דבר 
לצורך  המדוכה  לטלטל  שאין  רמה. 
שאר  או  ככר  בתוכה  שיניחו  ע"י  עצמה 

בטלטול. המותר  דבר 
או  רב,  שוויה  שהמדוכה  דהיינו  רמו. 
הוא  המדוכה  איבוד  ולדידו  עני  שהבעלים 

מרובה.  הפסד 
רמז. ראה גם לקמן סי' שלד סי"ח שהתיר 
מרובה"  הפסד  "במקום  זה  באופן  להציל 
שבתוכו  ארנק  )כמו  גמור  מוקצה  אפילו 
התיר  עג  סעיף  סוף  לקמן  אך  מעות(. 
לטלטל גרף של רעי )אף שגם הוא מוקצה 
"במקום  לתוכו,  מים  נתינת  ידי  על  גמור( 
חשוב  הוא  שהגרף  )"כגון  בלבד  הפסד" 
קצת"(, ולא הצריך "הפסד מרובה". וצ"ע.
סי'  לקמן  אך  ס.  סעיף  לקמן  וכ"כ  רמח. 

נולד  האוסרת  דעה  רבנו  הביא  סי"ג  תצה 
פוסק  שלהלכה  אלא  ביו"ט,  כמו  בשבת 
כן  כי  נולד,  להתיר  יש  ש"בשבת  שם 

עיקר". 
גמור"  ש"נולד  סל"ב  שה  סי'  לעיל  וראה 
סי"ט.  שי  סי'  לקמן  וכ"כ  בשבת.  גם  אסור 

סכ"ד. תצח  סי' 
שהחומרים  שמדובר  לומר  צריך  רמט. 
של  הינם  הכלי  את  הנכרי  עשה  שמהם 
הכלי  נקרא  זה  במקרה  רק  כי  ישראל, 
מהחומרים  הכלי  עשה  אם  אבל  "נולד", 
לקמן  כמבואר  "נולד",  נקרא  זה  אין  שלו, 
שופר  נכרי  עשה  "אם  סכ"ה:  תקפו  סי' 
שבין  כיון  ישראל,  של  מקרן  טוב  ביום 
לעשות  עומד  הקרן  היה  לא  השמשות 
של  ברשותו  היה  לא  שהרי  שופר,  ממנו 
ביום  נולד  הוא  השופר  זה  א"כ  נכרי, 
מקרן  השופר  הנכרי  עשה  אם  אבל  טוב", 
ביום  נולד  איסור  משום  בו  "אין   – שלו 
ביד  הקרן  היה  השמשות  שבין  כיון  טוב, 

רז"ה  ט"ז סק"ד וסי' שיא סק"ה.   .72   71. מ"א סקי"ג. שם ברא"ש בשם ראב"ן. שו"ע ס"ה.  .70
   73. משמעות שו"ע )שהביא רק דעת היש מתירים(. ריש פרק יז )מז, א(.

תל ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ן שי"ארמב. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם, ּכְ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור,  ּמְ ִלי ׁשֶ ל ּכְ ָאר ּכָ דֹוָכה, אֹו ׁשְ ַהּמְ ְוֵיׁש חֹוְלִקים ְואֹוְמִרים70, ׁשֶ
ָבר  ּדָ ָאר  ׁשְ אֹו  ינֹוק  ּתִ אֹו  ר  ּכָ ּכִ ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו  ִלי  ַהּכְ ְלֹצֶרְך  ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ
ינֹוק  ר אֹו ּתִ ּכָ ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ּכִ ירּו ּבְ ּלֹא ִהּתִ ִטְלטּול71, ְולֹא ָאְמרּו ׁשֶ ר ּבְ ּתָ ַהּמְ
ְלֹצֶרְך  ַאף  ְלַטְלְטלֹו  ָהָאסּור  ָגמּור  ְמְקֶצה  ִטְלטּול  ּבְ א  ֶאּלָ תרמג,  ַהּמֵ ִמן  ְלַבד 
ֵאינֹו ְמְקֶצה ָגמּור ְוֵהֵקּלּו ּבֹו  ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ׁשֶ ּמְ ִלי ׁשֶ ּגּופֹו ּוְמקֹומֹורמד, ֲאָבל ּכְ
ר אֹו  ּכָ ן ְלַטְלְטלֹו ַעל ְיֵדי ּכִ ם ּכֵ ְלַטְלְטלֹו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו אֹו ְמקֹומֹו – ֵהֵקּלּו ּבֹו ּגַ

ִלי ַעְצמֹו�. ינֹוק ַאף ְלֹצֶרְך ַהּכְ ּתִ

הרמו ֵיׁש  ְמקֹום ֶהְפֵסד ְמְרּבֶ ל ָמקֹום, ּבִ ְסָבָרא ָהִראׁשֹוָנהרמה72. ּוִמּכָ ר ּכִ ְוָהִעּקָ
ִלְסמֹוְך ַעל ְסָבָרא ָהַאֲחרֹוָנהרמז73�.

תרמט  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחָדׁש  ִלי  ּכְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָנְכִרי  גֹון  ּכְ תרמח,  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ְמּתָ ַהּנֹוָלד   כג. 



מלעשות  דעתו  הקצה  לא  והנכרי  הנכרי, 
הוא  וברשותו  בידו  שהרי  שופר,  ממנו 

שירצה". מה  ממנו  לעשות 
רנ. ולא שהישראל אמר לו לעשות בשבת, 
בשבת  מהכלי  להנות  לו  אסור  יהיה  אז  כי 

ועוד(. ס"ב.  רמג  סי'  לעיל  )ראה 
שעשה  "נכרי  סי"א:  שם  ראה  רנא. 
שקיבל  בקבלנות  בשבת  כלי  לישראל 
לו  מותר   – שכר  לו  וקצץ  שבת  מערב 
שהנכרי  כיון  עצמה,  בשבת  ממנו  ליהנות 
פעולתו  להשלים  עצמו  לטובת  עשאה 
שיהנה  בשביל  נתכוין  ולא  שכרו,  ולקבל 
ובהמשך  עצמה".  בשבת  הישראל  ממנו 
בכלי  להשתמש  אוסרים  "ויש  מביא:  שם 
שבת  במוצאי  וגם  נכרי  ביד  בשבת  הנגמר 
"וכן  ופוסק:  שיעשו".  בכדי  להמתין  צריך 
אליו  שצריך  לא  אם  לכתחלה,  לנהוג  יש 

להקל". יש  שאז  בשבת  הכלי 
)המועתק  ו  לסעיף  שהכוונה  נראה  רנב. 

הבאה(.  בהערה 
שהיה  "דבר  ס"ו:  שי  בסי'  כמבואר  רנג. 
מוקצה בבין השמשות בעל כרחו של אדם 
אע"פ   .. כולה  השבת  לכל  הוקצה  לא   –
ממנו  דעתו  הסיח  השמשות  בין  שכשהגיע 

כלל". מצפה  היה  ולא  לגמרי 
כל  הראשונה  שלדעה  סי"ג  שם  ראה  רנד. 

ביו"ט,  גם  מותר  בשבת  שמותר  מוקצה 
כמו  ביו"ט  מותר  נולד  גם  זו  ולדעה 
מובאת  ביו"ט  נולד  מתירים  ]ודעת  בשבת 
ס"א[,  תקא  וסי'  סכ"ד  תצח  סי'  לקמן  גם 
נולד  תצה[  ]בסי'  שם  השלישית  ולדעה 
שם  ומסיק  ביו"ט,  וגם  בשבת  גם  אסור 
בנולד  להחמיר  יש  הלכה  "ולענין  אדה"ז: 
נולד".  להתיר  יש  בשבת  אבל   .. ביו"ט 

הטעם. שם  עיין 
שופר  )גבי  סוסכ"ה  תקפו  שבסי'  ולהעיר 
כותב  נולד(  משום  שאסור  ביו"ט  הנעשה 
שופר  שם  אין  אם  מקום  "ומכל  אדה"ז: 
ויש  בו,  לתקוע  מותר   – הוא  אלא  אחר 
כדי  טוב,  ביום  נולד  המתירין  על  לסמוך 

תורה". של  עשה  מצות  לבטל  שלא 
שמלאכתם  כלים  דוקא  שלאו  נראה  רנה. 
לאיסור  מלאכתם  אם  אפילו  אלא  להיתר, 
גופם  לצורך  בטלטול",  "המותרים  נקרא 
שמזכיר  מזה  א(  מוכח:  וכן  ומקומם. 
שמלאכתו  כלי  שהיא  אף  "עריבה"  כאן 
בסכ"ה(.  כמבואר  הבצק,  )לישת  לאיסור 
כלים  רק  סכ"ז, שממעט  בריש  ב( מהלשון 

כיס. חסרון  מחמת  המוקצים 
ללישת  המשמשת  גדולה  קערה  רנו. 

סכ"ה. כדלקמן  הבצק, 
לשבר  וצריך  הוא  גדול  חבית  פי  רנז. 

   75. משנה קכד, ב. טור ושו"ע ס"ו. 74. מ"א סקט"ו )לדעת המתירים נולד בשבת(.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ לאשח  ּדְ

ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ּבֹו,  ׁש  ּמֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְלַטְלְטלֹו74  ר  ְמּתָ  – ֵמַעְצמֹורנ 
ְלַטְלְטלֹו  ָעָליו ֵמֶאְתמֹול  ַדְעּתֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ן ש"ירנב, ַאף ַעל  ְוִסּמָ רנ"ברנא 

ְלָמָחררנג. 

ן תצ"הרנד�. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ נֹוָלד, ּכְ יֹום טֹוב ֵיׁש ְלַהֲחִמיר ּבְ ֲאָבל ּבְ

ָבִרים  ְ ת75 ְוֵאין ַהּשׁ ּבָ ׁשַ רּו ּבְ ּבְ ׁשְ ּנִ ִטְלטּולרנה ׁשֶ ִרים ּבְ ּתָ ִלים ַהּמְ ל ַהּכֵ כד�. ְוֵכן ּכָ
ְמָלאָכה  ֵמֵעין  א  ֶאּלָ ָהִראׁשֹוָנה  ם  ְמַלאְכּתָ ֵמֵעין  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְראּוִיים 
ִלי  ּכְ ְבֵרי  ְוׁשִ ָחִביתרנז,  י  ּפִ ֶהם  ּבָ ְלַכּסֹות  ֲעֵרָבהרנו  ְבֵרי  ׁשִ גֹון  ּכְ ְלַגְמֵרי,  ַאֶחֶרת 



עריבה  ושברי  לכסותו,  בשביל  רחב  כלי 
ראוים  אינם  אם  אבל  לכך.  מתאימים 

סכ"ט.  לקמן  ראה   – חבית  פי  לכסות 
בשבר  לו  ודי  קטן  הוא  הפך  פי  רנח. 
זכוכית  ושברי  לכסותו,  בשביל  קטן  כלי 

לכך. מתאימים 
"ומהו  סי"ג:  סי' תצה  לקמן  גם  ראה  רנט. 
שהיה  למה  היום  ראוי  שאינו  דבר  נולד? 
שנשבר  כלי  כגון  השמשות,  בבין  ראוי 
להשתמש  יכול  ואינו  טוב  ביום  או  בשבת 
להשתמש  יכול  שהיה  מה  הכלי  בשבר 
אחר,  תשמיש  אלא  שלם,  היה  כשהכלי 
ביום  נקבו  או  שנשברו  משקין  כלי  כגון 
להשתמש  יכול  ואינו  בשבת  או  טוב 
אוכלין  אלא  כמקודם  משקין  בשבריהם 
 .. נולד[  זה  ]הרי   – אחרים  דברים  או 
ביום  או  בשבת  נולד  זה  שתשמיש  מפני 
ומוכן  עומד  הכלי  היה  לא  ואתמול  טוב, 

זה". לתשמיש 
אפילו  בשבת  לטלטלם  מותר  כלומר,  רס. 
פך  או  חבית  פי  בהם  לכסות  בשביל  שלא 
כגון  אחר,  לצורך  אלא  סכ"ט(,  )כדלקמן 

מקומם,  לצורך  או  כלי,  בהם  לסמוך  כדי 
יגנבו.  שלא  עצמם  לצורך  אפילו  או 
שהיא  עריבה  של  הם  השברים  אם  ואף 
אחרי  כעת  הרי  לאיסור,  שמלאכתו  כלי 
כדין  שבריה  דין   – נשברה  שהעריבה 
מיועדים  הם  שהרי  להיתר,  שמלאכתו  כלי 
דבר  )שהוא  חבית  בהם  פי  לכסות  עכשיו 

סכ"ז. לקמן  גם  וראה  המותר(. 
סי'  לקמן  גם  וראה  סכ"ג.  כדלעיל  רסא. 
טוב  ביום  שנשברו  "כלים  סי"א:  תקא 
 .. הראשונה  מלאכתן  מעין  עושין  ואין 
ואסורין  נולד  שהן  מפני  בהן,  מסיקין  אין 

בטלטול".
אבל  עליהם.  כלי  תורת  שעדיין  כיון  רסב. 
עליהם  כלי  תורת  שאין  באופן  נשברו  אם 

סכ"ו. לקמן  ראה   –

סמיך. תבשיל  רסג. 
משקים. כלי  שברי  כלומר  רסד. 

משקה. הוא  שגם  רסה. 
חדש. כלי  כאן  נעשה  שלא  כיון  רסו. 

כלים. לכיסוי  לא  אף  רסז. 
תורת  עליו  שאין  מוקצה  כל  כדין  רסח. 

 78. רמב"ם שם. טור  76. מ"א סקט"ו. עיין ט"ז סק"ה )שלת"ק לא הוי נולד( וצ"ע. 77. מ"א שם.
 79. על דרך רש"י ור"ן וטור ושו"ע ס"ז )ולקמן סכ"ט( גבי חרס, וב"י גבי סנדל ד"ה ומ"ש  ושו"ע שם.

תלב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

נֹוָלד76,  ֶזה  ֲהֵרי   – ָבֶזה  ּיֹוֵצא  ּכַ ל  ּכָ ְוֵכן  ְךרנח,  ַהּפַ י  ּפִ ֶהם  ּבָ ְלַכּסֹות  ְזכּוִכית 
רּו  ּבְ ן ִנׁשְ א ִאם ּכֵ יֹום טֹוברסא, ֶאּלָ תרס, ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ִלי ָחָדׁשרנט, ּוְמּתָ ה ּכְ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ
עֹוד יֹוםרסב, ְוֵאין ֶזה נֹוָלד�. אז הּוְכנּו ִלְמָלאָכה ַאֶחֶרת ִמּבְ ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ׁשֶ

ם ָהִראׁשֹוָנה,  ֶהם ֵמֵעין ְמַלאְכּתָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ָבִרים ְראּוִיים ְלִהׁשְ ְ כה. ֲאָבל ִאם ַהּשׁ
ה ַהְמֹעֶרֶבת  ִהיא דֹוֶמה ְלִעּסָ ה ָעָבהרסג, ׁשֶ ְבֵרי ֲעֵרָבה ָלצּוק ְלתֹוָכן ִמְקּפָ גֹון ׁשִ ּכְ
ֶמןרסה  ִלי ְזכּוִכיתרסד ָלצּוק ְלתֹוָכם ׁשֶ ְבֵרי ּכְ ֲעֵרָבה, ְוׁשִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ַמִים ׁשֶ ּבְ

יֹום טֹוב. רּו ּבְ ּבְ ר ְלַטְלְטָלם ַאף ִאם ִנׁשְ – ֵאין ֶזה נֹוָלדרסו77, ּוְמּתָ

ָבִרים ְראּוִיים ְלׁשּום ְמָלאָכהרסז – ֲהֵרי ֵהם ְמְקֶצה ָגמּור, ְלִפי  ְ כו�. ְוִאם ֵאין ַהּשׁ
רּו  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ין  ּבֵ תרסח78,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלל, ְוָאסּור ְלַטְלְטָלם  ּכְ ִלי ֲעֵליֶהם  ּכְ ֵאין ּתֹוַרת  ׁשֶ

ֹחל79.  רּו ּבְ ּבְ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ



והן  גופו  לצורך  הן  לטלטלו  שאסור  כלי 
כן  אם  אלא  ס"ח(,  )כדלעיל  מקומו  לצורך 
שהם  במקום  מהשברים  היזק  חשש  יש 

סכ"ח(. )כדלקמן  נמצאים 
חימום,  לצורך  או  בישול  לצורך  רסט. 
לצורך  שלא  לטלטלם  שאסור  משמע  ומזה 

הסקה. 
אך לקמן סי' תקב ס"ח מביא בזה ב' דעות 
לדעה  ביו"ט(:  יבשים  עצים  טלטול  )לענין 
הראשונה – "לא התירו לטלטל עצים אלא 
ומיוחדין  עומדין  שהן  לפי  בלבד,  להסקה 
אסור  הסקה  לצורך  שלא  אבל  לכך, 
מפני  ומקומן,  גופן  לצורך  אפילו  לטלטלן 
לדעה  אך  כלל".  כלי  תורת  עליהם  שאין 
הרי   – להסקה  ראויים  שהן  "כיון  השניה: 
דין מוקצה,  ואין עליהם  ליו"ט,  הן מוכנים 
ומותר לטלטלן אפילו שלא לצורך הסקה" 
תמו  סי'   – להיתר  שמלאכתו  כלי  )כדין 
"לכתחלה  שם:  פסק  ולהלכה  ג(.  קו"א 
אם  אבל  הראשונה,  לסברא  לחוש  יש 
מאד  לו  שנצרך  כגון  הדחק,  שעת  הוא 
סברא  על  לסמוך  יש   – בעץ  להשתמש 
חלב  )גבי  סי"א  תצט  ובסי'  האחרונה". 
ראויות  אך  כלי  תורת  עליהם  שאין  ושעוה 
"לצורך  כשזה  לטלטלם  התיר  להסקה( 
וכיוצא  יגנבו  שלא  שמתיירא  כגון  הרבה, 

יבשים"(.  עצים  טלטול  גבי  כמו   .. בזה 
סק"ג.  קו"א  שם  וראה 

שאז  עץ,  כלי  היו  שהם  דהיינו  רע. 
וראה  להסקה.  ראוים  היבשים  השברים 
מערב  שנשבר  "כלי  סט"ו:  תקא  סי'  לקמן 
מותר   – כלי  תואר  עליו  ואין  טוב  יום 
מוכן  כבר  הוא  שהרי  טוב,  ביום  להסיקו 

להסקה". ועומד 
הלפידים,  שיורי  "אבל  סי"ח:  שם  וראה 
 – טוב  ביום  להסקה  ראויים  שאין  כיון 
ומקומן,  גופן  אסור לטלטלם אפילו לצורך 

כלל". כלי  תורת  עליהם  שאין  לפי 
סי'  לקמן  המובאת  הראשונה  כדעה  רעא. 

עיקר.  שהיא  ס"ח,  תקב 
טלטול  המתירה  שם  השניה  לדעה  אך 
ראוים  שהם  )כיון  להסקה  שלא  אף  עצים 
כמו  כלי",  "תורת  העצים  על  יש  להסקה(, 
וראה  סק"ג.  קו"א  תמו  בסי'  רבנו  שביאר 

סק"ג.  קו"א  תצט  סי'  גם 
לאיסור  שמלאכתם  כלים  כולל  רעב. 
ומקומם(,  גופם  לצורך  בטלטול  )המותרים 
נעשו  השברים  שנשברו,  שלאחר  אלא 
דינם  וממילא  היתר,  של  לשימוש  ראוים 
גם  וראה  להיתר.  שמלאכתם  כלים  כדין 

סכ"ד. לעיל 
נשברו. שכבר  כיון  רעג. 

 81. ממ"ש מגן אברהם שם  ובחצר )ולקמן סוף סמ"ג(, ומ"א סוף ס"ק טז ודו"ק. 80. מ"א ס"ק יט.
– צריך עיון. כלומר, צריך עיון ההוכחה של המ"א משבירת דלתות הבית לשבירת כלים אלו. וראה 

  תהלה לדוד סקי"ב. שו"ע הרב עם ביאור כנישתא דבי רב ע' תקעב.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ לגשח  ּדְ

ָקהרסט ִאם ֵהם  ר ְלַטְלְטָלם ְלַהּסָ עֹוד יֹום – ְמּתָ רּו ִמּבְ ּבְ יֹום טֹוב ִאם ִנׁשְ ֲאָבל ּבְ
ק  ָאר ֵעִצים ָהעֹוְמִדים ְלֶהּסֵ יֹום טֹוב ׁשְ ר ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ּמְ מֹו ׁשֶ ְראּוִיים ְלָכְךרע, ּכְ

ִלי ֲעֵליֶהםרעא. ֵאין ּתֹוַרת ּכְ ַאף ׁשֶ

ְקִצים  ַהּמְ ִלים  ּכֵ ֲאָבל  רּורעב,  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִטְלטּול  ּבְ ִרים  ּתָ ַהּמְ ֵכִלים  ּבְ ֶזה  ְוָכל  כז�. 
ָבִרים ֵאיָנם ְמְקִצים ֵמֲחַמת  ְ ַהּשׁ י ׁשֶ רּו80, ַאף ַעל ּפִ ּבְ ׁשְ ּנִ יס ׁשֶ ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ
יֹום טֹוב – ָאסּור ְלַטְלְטָלם ּבֹו ַבּיֹום81,  ת אֹו ּבְ ּבָ ׁשַ רּו ּבְ ּבְ יסרעג, ִאם ִנׁשְ ֶחְסרֹון ּכִ



)לקמן  השבת  כניסת  תחילת  שהוא  רעד. 
סק"ג(. קו"א  רעא  סי'  וראה  ס"ד.  שי  סי' 

ד־ה. סעי'  רעה. 
של  הגוף  היזק  של  דוקא  משמע  רעו. 
יחיד  של  הגוף  היזק  חשש  אבל  רבים, 
לקמן  משמע  וכן  הטלטול,  מתיר  אינו 
שטז  סי'  לקמן  אך  סכ"ט.  שלד  וסי'  סמ"ט 
בחשש  אף  שמותר  משמע  כב  יז,  סעי' 

וצ"ע. יחיד.  של  הגוף  היזק 
ס"ה:  תקיח  סימן  לקמן  ראה  אבל  רעז. 
חד  עץ  שלקח   .. בשר  בו  שצלו  "שפוד 
 – בעלמא  באקראי  בו  וצלה  שפוד  כעין 
בגרירה  מלפניו  שומטו  הצלייה  גמר  אחר 
מלפניו  שמעבירו  עד  הצד  מן  ובטלטול 
אסור  אבל  בו,  יוזקו  שלא  כדי  זוית  לקרן 
שניטל  לאחר  גמור  בטלטול  לטלטלו 
מבואר  ומוקצה".  שנמאס  לפי  הצלי  ממנו 
שלא  ע"מ  גמור  טלטול  לטלטלו  שאסור 
הוא  החשש  ששם  לומר  ויש  בו.  יוזקו 
שלא  "כדי  לשונו  כמשמעות  רחוק,  קצת 
אלא  מוחשי  משהו  זה  שאין  בו",  יוזקו 
ולכן  הזקה,  אפשרות  של  בלבד  מניעה 

הצד.  מן  טלטול  להיתר  הוצרך 
משמע  וכן  מוקצה.  מאיסור  שחמור  רעח. 
וראה  ס"ב.  שלד  וסי'  ס"ד  שיב  סי'  לקמן 

ואכ"מ. יד.  ס"ק  קו"א  רנב  סי'  לעיל 
מט.  סעיף  רעט. 

כך. כל  מזיקים  שאינם  רפ. 
היה   – איסור  בזה  היה  שאם  משמע  רפא. 
האנשים  יעברו  שלא  כדי  לטלטלם,  מותר 
היכן  וצ"ע  סתירה.  איסור  על  הדורסים 
דרבנן התירו לטלטל  איסור  מצינו שמשום 
כאן  רבנו  כוונת  שאין  לומר  ויש  מוקצה. 
היה  עליהם  לדרוס  איסור  היה  שאם  לומר 
זו  שלא  לומר  הכוונה  אלא  לפנותם,  מותר 
אפילו  מותר  אלא  לפנותם,  שאסור  בלבד 

ועצ"ע. עליהם.  לדרוס 
רבנו  כלי. מסתימת לשון  כיון שאינו  רפב. 
ביד  אף  חרס  לשבור  איסור  שאין  משמע 
החרס  אחז  אם  והיינו  ברגל(,  רק  )ולא 
מוקצה(  שהוא  ידע  )שלא  בשוגג  בידו 
לקמן  גם  וראה  במודע(.  )אפילו  ושברו 

סי"ז. שמ  סי' 

ס"ו. רמ"א  שסא.  אות  שבת  הל'  חיים  ארחות   .83  ד-ה. סעי'  שי  סימן  שיתבאר  במה  עיין   .82 
   85. מ"א סקט"ז. 84. עיין שו"ע סי"ח )גבי קוץ המונח ברשות הרבים(. הובא לקמן סמ"ט.

תלד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְקֶצה  ִלי ַהּמְ ָהָיה ַהּכְ ׁשֶ ָמׁשֹותרעד ּכְ ְ ֵבין ַהּשׁ ַעת ָהָאָדם82 ּבְ ְהְקצּו ִמּדַ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ן ש"ירעה. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ּלֹו, ּכְ ֵלם ֲעַדִין – ְהְקצּו ְלָכל ַהּיֹום ּכְ ׁשָ

ְלׁשּום  ְראּוִיים  ֵאיָנם  ׁשֶ אֹוָתן  ֲאִפּלּו  ִטְלטּול,  ּבְ ָהֲאסּוִרים  ָבִרים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ כח. 
רּו  ּבְ ׁשְ ּנִ ֵלי ְזכּוִכית ׁשֶ גֹון ּכְ יק, ּכְ כֹוִלים ְלַהּזִ ּיְ ָמקֹום ׁשֶ ִחים ּבְ ְמָלאָכה, ִאם ֵהם ְמּנָ
ְלַפּנֹוָתם  ֵדי  ּכְ ָבִרים  ְ ַהּשׁ ְלַטְלֵטל  ר  ְמּתָ  – הֹוְלִכין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ אֹו  ְלָחן  ְ ַהּשׁ ַעל 
ַעל  ָגְזרּו  לֹא  יםרעו84  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּגּוף  ק  ֶהּזֵ ְמקֹום  ּבִ ׁשֶ ים83,  ַרּבִ ֶהם  ּבָ ִיּזֹוקּו  ּלֹא  ׁשֶ

ֵאררעט. ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ַכְרְמִליתרעח, ּכְ ִאּסּור ְמְקֶצהרעז, ַוֲאִפּלּו ַעל ִאּסּור ִטְלטּול ּבְ

ְוַאף  ְלַפּנֹוָתם85.  ָאסּור   – ִטְלטּול  ּבְ ָהֲאסּוִרים  ֶחֶרסרפ  ֵלי  ּכְ ְבֵרי  ׁשִ ֲאָבל 
ִביַרת  ׁשְ ּבִ ִאּסּור  ֵאין  ׁשֶ לּוםרפא,  ּכְ ָכְך  ּבְ ֵאין   – ִרים  ּבָ ְוִנׁשְ ֲעֵליֶהם  ּדֹוְרִסים  ׁשֶ
ֵהא ָראּוי ַעל ְיֵדי ָכְך ְלֵאיֶזה  ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ּבִ ּוֵ ִמְתּכַ ן ׁשֹוְברֹו ּבְ א ִאם ּכֵ ֶחֶרסרפב, ֶאּלָ



שוברו  אפילו  כזה  שבמקרה  משמע  רפג. 
שאין  אף  כלי,  תיקון  משום  אסור  ברגלו 
לכל  ללמוד  יש  ומכאן  תיקונו.  דרך  זה 
ברגל.  אף  שאסור   – כלי  תיקוני  שאר 
הפסד  סט"ו שבמקום  שלו  סי'  לקמן  וראה 
בשינוי.  שעושה  כיון  ברגל,  לתקן  מותר 
הפסד  במקום  רק  התיר  סי"ב  שז  בסי'  אך 

גדול.  לצורך  או  מרובה 
בסעיף  שם  וכמובא  כצ"ל,  לכאורה  רפד. 
המותרים   .. החרס  את  שוברין  "אין  יז: 
איזה  בהם  להשתמש  כדי  בטלטול, 

כלי".  כמתקן  שהוא  מפני  תשמיש, 
שם,  ואינו  ש"י",  "בסימן  בדפוסים:  אך 
שם  ראה   – שי"ד"  "בסימן  צ"ל:  ואולי 
שיהיה  בשבת  שמתקנו  דבר  "שכל  סי"א: 
בו  יש  תשמיש  איזה  בו  להשתמש  ראוי 

עצמו  ששם  אלא  כלי",  תיקון  משום 
ש"מ",  בסימן  שיתבאר  "כמו  מסיים: 
סעי'  לקמן  גם  וראה  בפנים.  תוקן  ועפ"ז 

ש"מ.  לסי'  שמציין  פב  נה, 
רפה. אם זה לצורך )אפילו לצורך עצמה(, 
לטלטלה,  אסור  כלל  לצורך  שלא  אך 
בטלטול  המותרים  הכלים  שאר  כל  כדי 

סט"ז(. )כדלעיל 
לטלטל. מותר  אמות  ד'  בתוך  שכן  רפו. 

סכ"ד. כדלעיל  רפז. 
סל"ט. כדלקמן  רפח. 

לייחד  הדרך  שאין  כיום  זה,  ולפי  רפט. 
זורקים  )אלא  שימוש  לשום  כלי  שברי 
הכלים  שברי  שכל  הרי  לאשפה(,  אותם 

לטלטלם. ואסור  כלי  תורת  עליהם  אין 

רב   .87  גם לקמן סי' תקח ס"ב. ס"א. ראה  ותק"ח  וסי' שמ סי"ג  סוע"ב,  קכד  רש"י  משמעות   .86
 88. ד"מ אות ד. ב"ח ד"ה זרקה. ט"ז סק"ו. מ"א סקי"ז.  נחמן אמר שמואל קכד, ב. טור ושו"ע ס"ז.

 90. עיין מ"א סקכ"ד. 91. דאם לא כן מאי רבותא דשמואל ]שאמר  89. רבא שם. מ"א סוף סקי"ז.
)שבת קכד, ב(: "חרס קטנה מותר לטלטלה בחצר", שהרי רב נחמן לא נחלק עליו אלא בכרמלית[, 

  אלא ודאי "קטנה" אתי לאשמועינן. 92. רמב"ם שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ להשח  ּדְ

ן ש"]מ[רפד�. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ִלי86, ּכְ ּקּון ּכְ ּום ּתִ ָאז ָאסּור ִמּשׁ ִמיׁשרפג, ׁשֶ ׁשְ ּתַ

ְראּוָיה  ְוִהיא  ת88  ּבָ ׁשַ ּבְ ין  ּבֵ ֹחל  ּבְ ין  ּבֵ ִלי  ִמּכְ ָרה87  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶחֶרס  ֲחִתיַכת  כט. 
ם  ִלים ְמצּוִיים ׁשָ ֵאין ּכֵ ָמקֹום ׁשֶ ר ְלַטְלְטָלּה, ַוֲאִפּלּו ּבְ ִלי – ְמּתָ ּה ּכְ ְלַכּסֹות ּבָ
םרפה  ׁשָ ְלַטְלְטָלּה  ר  ְמּתָ  – ים89  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַחת  ּנַ ּמְ ׁשֶ גֹון  ּכְ ּה,  ּבָ ְלַכּסֹוָתם 
ִלים.  ּכֵ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָחֵצר  ּבְ ָעֶליָה  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ְוֵיׁש  ַאּמֹותרפו, הֹוִאיל  ִמד'  חֹות  ּפָ

ִלים.  ָאר ּכֵ ְבֵרי ׁשְ ׁשִ ין ּבְ ְוֵכן ַהּדִ

ן ֵהם  א ִאם ּכֵ ִטְלטּול ֶאּלָ ִרים ּבְ ְבֵריֶהם ְמּתָ ֵאין ׁשִ ִלים ֵיׁש ֵמֶהן ׁשֶ ָאר ּכֵ ְ ּשׁ א ׁשֶ ֶאּלָ
ֵאיָנם  ֲאָבל ִאם  ָחִביתרפז,  י  ּפִ ֶהם  ּבָ ְלַכּסֹות  ֲעֵרָבה  ְבֵרי  ׁשִ גֹון  ּכְ ְקָצת,  דֹוִלים  ּגְ
ֵמָחִבית  ָקָטן  ִלי  ּכְ י  ּפִ ְלִכּסּוי  ְראּוִיים  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָחִבית,  י  ּפִ ְלִכּסּוי  ְראּוִיים 
ֶרְך  ּדֶ ָהֲעֵרבה  ל  ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ ָבִרים  ְ ּשׁ ׁשֶ ְלִפי  ָלל,  ּכְ ֲעֵליֶהם  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֵאין   –
ֵמָחִבית.  ָקָטן  ִלי  ּכְ י  ּפִ ְלִכּסּוי  ְלַיֲחָדםרפח90  ָלל  ּכְ ֶרְך  ּדֶ ְוֵאין  ה,  ּפָ ָלַאׁשְ ְלָזְרָקם 
ֶרְך הּוא ִלְפָעִמים ְלַיֲחָדּה ְלִכּסּוי  ה91, ּדֶ ֲאָבל ֲחִתיַכת ֶחֶרס, ֲאִפּלּו ִהיא ְקַטּנָ

ּלֹא ִיֲחָדּה ֲעַדִיןרפט. י ׁשֶ ִלי ָעֶליָה ַאף ַעל ּפִ ִלי ָקָטן92, ְלִפיָכְך ֵיׁש ּתֹוַרת ּכְ י ּכְ ּפִ



וספ"ט. סמ"א  רצ. 
כל  כלי  תורת  ממנו  פקע  לא  ושוב  רצא. 

השבת.
את  כאן  דוקא  להוסיף  שהוצרך  מה 
תחילת  "שהוא  השמשות  בין  על  הביאור 
כז  בסעיף  כן  לפני  ולא  השבת",  כניסת 
לשבת(:  שהוקצה  דבר  על  )כשדובר 
בבין  האדם  מדעת  שהוקצו  "משום 
יש   – כולו"  היום  לכל  הוקצו   .. השמשות 
שרק  חידוש,  ישנו  שכאן  משום  לומר, 
בבית  כלי"  "תורת  עליו  שיש  זה  מצד 
כל  כלי  תורת  עליו  נשארה  השמשות 

השבת, אף שלא היתה כאן התערבות דעת 
מדוע  לבאר  הוצרך  וממילא  כלל,  האדם 
שתשאר  פועלת  עצמה  מצד  השמשות  בין 
לעיל  משא"כ  השבת,  כל  כלי  תורת  עליו 
דאיתקצאי  מיגו  של  הכללי  בדין  מדובר 
הסתפק   – השמשות  בבין  האדם  מדעת 
עיקר  ששם  כיון  ש"י,  לסימן  שציין  במה 

דאיתקצאי".  "מיגו  בדין  הדיון 
ח. סעיף  רצב. 

לשכיבה. שיחדוהו  עץ  לוח  רצג. 
ראויה  העץ  שחתיכת  אף  שכן  רצד. 
מוריד  זה  אין  הלוח,  את  עליה  לסמוך 

סע"ב. קכד,  פפא  רב   .95  ס"ז. רמ"א   .94  ס"ז. ושו"ע  טור  ואילך.  סע"ב  קכד,  ברייתא   .93 
   99. ט"ז סק"ז.  98. רמ"א שם.  97. רב אויא מו, סע"א. שו"ע ס"ז. 96. מ"א סקי"ז.

תלו ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

עֹוד יֹום – ָאסּור ְלַטְלְטָלּה  ה ִמּבְ ּפָ ֹחל ּוְזָרָקּה ְלַאׁשְ ִלי ּבְ ָרה ֵמַהּכְ ּבְ ל. ְוִאם ִנׁשְ
עֹוד  ִמְהיֹות  ָלּה  ּוִבּטְ ִלים,  ּכֵ ּה  ּבָ ַכּסֹות  ִמּלְ אֹוָתּה  ִהְקָצה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ת93,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ִלי ָעֶליָה.  ּתֹוַרת ּכְ

יר  ָעׁשִ הּוא  ָעֶליָה  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ִלים,  ּכֵ ְלִכּסּוי  ים  ַלֲעִנּיִ ְראּוָיה  ִהיא  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ים  ָהֲעִנּיִ ְלָכל  ִטְלטּול  ּבְ ֲאסּוָרה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף   – ה  ּפָ ָלַאׁשְ ּוְזָרָקּה 

ֵאררצ. ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ָעִלים94, ּכְ ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבְ ׁשֶ

ר ְלַטְלְטָלּה95, הֹוִאיל ְוָהָיה ָעֶליָה  ת – ְמּתָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּפָ לא. ֲאָבל ִאם ְזָרָקּה ָלַאׁשְ
תרצא96. ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ת ּכְ ִחּלַ הּוא ּתְ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ֵבין ַהּשׁ ִלי ּבְ ּתֹוַרת ּכְ

א  ִלי ָעָליו ֶאּלָ ִלי ֵיׁש ּתֹוַרת ּכְ ִאם ָראּוי ְלַכּסֹות ּבֹו ּכְ ָבר ָאְמרּו ׁשֶ ָכל ּדָ לב. לֹא ּבְ
ָהיּו  ׁשֶ ּכְ מּור  ּגָ ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֲעֵליֶהם  ָבר  ּכְ ְוָהָיה  הֹוִאיל  ְלָבד,  ּבִ ֵכִלים  ְבֵרי  ׁשִ ּבְ

רּו ִאם ְראּוִיין ֲעַדִין ְלִכּסּוי.  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵלִמים, ָלֵכן לֹא ִנְפַקע ֵמֶהם ַאף ּכְ ׁשְ

ְוַכּיֹוֵצא  ֲאָבִנים  ְצרֹורֹות אֹו  גֹון  ּכְ ָגמּור,  ִלי  ּכְ כּות  ּיָ ׁשַ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֲאָבל 
ִלי  ִלים – לֹא ָיַרד ֲעֵליֶהם ּתֹוַרת ּכְ ֶהם ּכֵ ְראּוִיים ְלַכּסֹות ּבָ י ׁשֶ ָבֶהם, ַאף ַעל ּפִ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְך, ְוָאסּור ְלַטְלְטָלם97 ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּוָפם ּוְמקֹוָמם98, ּכְ ִביל ּכָ ׁשְ ּבִ

ְלַמְעָלהרצב.

ִלי  ּכְ ֵאיָנּה  ׁשֶ ֵעץ  ֲחִתיַכת  ְונֹוְטִלים  ִלים  ְכׁשָ ּנִ ׁשֶ ים  ָלַרּבִ ְלַהְזִהיר  ָצִריְך  ְוָלֵכן 
ִעְנָין ֶזה.  ּכֹוב ָעָליורצד99, ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ּה ֵאיֶזה ַדףרצג ִלׁשְ ִלְסמֹוְך ּבָ



אינה  העץ  שחתיכת  כיון  כלי,  תורת  עליה 
וראה  גמור.  מוקצה  היא  והרי  מכלי,  באה 

פה. סעיף  לקמן 
בשבת  נכרי  ע"י  לעשות  אסרו  שלא  רצה. 
לישראל  היתר  שום  שאין  דברים  אלא 
מוקצה,  טלטול  משא"כ  בעצמו,  לעשות 
בעצמו  לעשות  יכול  שהישראל  כיון 
הצד  מן  לטלטל  דהיינו  בהיתר,  לעשות 
לומר  מותר  לכן  סט"ו(,  שיא  סי'  )כדלקמן 
טלטול  יטלטלו  הנכרי  אף  לטלטלו,  לנכרי 

ס"ט(.  רעו  סי'  )לעיל  גמור 
אך  ומקומו,  גופו  לצורך  אלא  רצו. 
או  יגנב  )שלא  עצמו  המוקצה  לצורך 
לישראל  היתר  ש"אין  לפי  אסור,   - ינזק( 
הצד,  מן  בטלטול  אפילו  מוקצה,  לטלטל 
עצמו,  המוקצה  בשביל  הוא  כשטלטולו 
שיתבאר  ואף  שי"א.  בסי'  שיתבאר  כמו 
ידי  על  שהוא  הצד  מן  טלטול  שכל  שם 
אפילו  לטלטלו  יכול  בידיו  שלא  גופו 
.. אעפ"כ אין להתיר לומר  לצורך המוקצה 
המתירים  שאותם  לפי  שיצניענו,  לנכרי 
היתר  כשיש  נכרי  ידי  על  כדרכו  טלטול 
על  שאף  סוברים  הם  הצד,  מן  לישראל 
אין היתר לטלטל לצורך המוקצה  גופו  ידי 
יותר ממה שהם עצמם  ואין להקל   .. עצמו 

ס"י(. שם  )לעיל  מקילים" 
נכרי  ידי  על  מוקצה  טלטול  דין  להשלמת 

דינים:  מספר  עוד  להוסיף  יש   –
מוקצים  שהם  חפצים  שהביא  "נכרי  א( 
יכול   – אצלו  להפקידם  ישראל  לבית 
שיצניעם  שבביתו  מוצנע  למקום  להוליכו 
לנכרי  שאומר  במה  בזה  איסור  ואין  שמה, 
שהרי  מקום,  אותו  עד  המוקצה  לטלטל 
ומותר  הנכרי,  לצורך  הוא  זה  טלטול 

סי'  )לעיל  מלאכתך"  עשה  לנכרי  לומר 
סל"ו(.  שז 

שהביא  המוקצים  החפצים  "אם  אפילו  ב( 
לו  לומר  רשאי   .. הישראל  של  הם  הנכרי 
שהחפצים  בעוד   .. להצניעו  שיטלטלם 
המוקצה  תופס  שכשנכרי  הנכרי,  ביד 
מקום  לכל  לטלטלו  לו  לומר  מותר   – בידו 
התופס  ישראל  שאף  לפי  הישראל,  שירצה 
בידו  בעודו  לטלטלו  מותר   .. בידו  מוקצה 

שם(. )לעיל  שירצה"  מקום  לכל 
התירו  הפסד  שבמקום  אומרים  יש  ג( 
מוקצה  סחורה  נכרי  ידי  על  "לטלטל 
לסמוך  ויש   .. גשמים  ידי  על  הנפסדת 
)לעיל  גדול"  הפסד  במקום  דבריהם  על 

סי"ב(.  שם 
לטלטל  לו  אסור  עצמו  היהודי  אבל  ד( 
מרובה,  הפסד  במקום  אף  בידיו  מוקצה 
שליסטים  בהול,  במצב  הוא  כן  אם  אלא 
על  שיעבור  ויש חשש  ממונו,  לקחת  באים 
ממונו,  הצלת  בשביל  יותר  חמור  איסור 
)לעיל  בידים  כספו  את  לטלטל  לו  התירו 

ס"ב(. שלד  סי'  לקמן  ס"מ.  שא  סי' 
 – בשבת  כסף[  ]עם  ארנק  מצא  אם  ה( 
שיש  שאף  ליטלו,  לנכרי  לומר  אסור 
מרובה  הפסד  במקום  זה  איסור  מתירין 
אלא  משלו,  כלום  מפסיד  אינו  "כאן   –

ס"כ(. רסו  סי'  )לעיל  מהריוח"  שנמנע 
וקו"א  לעיל(,  )הועתק  ט־י  סעי'  רצז. 
סק"ג. וראה לקמן סי' תרי ס"ו: "אין לומר 
מפני  הנרות,  מן  הנוטף  לקבל שעוה  לנכרי 
מפני  השעוה  לטלטל  לו  אסור  שהישראל 
וכל שאין היתר להישראל   .. שהיא מוקצה 
כמו  לטלטלו  לנכרי  לומר  אסור   – לטלטלו 
שם  שמדובר  ונראה  רעו".  בסימן  שנתבאר 

  100. ט"ז שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ לזשח  ּדְ

ְקֶצה  ַהּמְ ְלֹצֶרְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ְמְקֶצהרצה100  ִטְלטּול  ל  ּכָ ר  ְמּתָ ָנְכִרי  ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל 
ן רע"ורצז�. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ַעְצמֹורצו, ּכְ



שכוונת היהודי שהשעוה לא תלך לאיבוד, 
המוקצה  לצורך  טלטול  זה  הרי  כן  ואם 

נכרי.  ע"י  גם  אסור  ולכן  עצמו, 
לדבר  שאסור  סט"ו  שז  סי'  לעיל  ]וראה 
בשבת  לעשותם  שאסורים  בדברים  בשבת 
בשבת,  לעשותם  היתר  צד  שום  כשאין 
פירות  למחר  שיביא  בשבת  לומר  כגון 
ש"טלטול  משום  ביתו,  לתוך  מוקצים 
לעשותו  בעולם  היתר  צד  אין  מוקצה 
סי'  עיין  המוקצה,  לגוף  )כשצריך  בשבת 

ואכ"מ[.  רע"ו(". 
פתילות  של  שאריות  כלומר,  רצח. 
בשבת  או  בחול  שדלקו  לאחר  שנשתיירו 
הן  זו,  בשבת  דלקו  אם  אבל  שעברה, 
לאיסור  שהוקצו  מחמת  הכי  בלאו  אסורות 
הסעיף.  בהמשך  כדלקמן  השמשות,  בבין 
כלל  כלי  תורת  עליהם  שאין  כיון  רצט. 

סי"ח(. תקא  סי'  לקמן  )ראה 
היא  הפתילה  אחרי שדלקה  דהיינו שגם  ש. 

נוספת.  להדלקה  וראויה  שלימה  נשארה 
נוספת. להדלקה  עומדת  שעדיין  כיון  שא. 
מבעוד  בו  שהדליקו  "נר  א:  סעיף  שב. 

ודלק עד לאחר שחשכה, אע"פ שכבה  יום 
כולה  השבת  כל  לטלטלו  אסור  אח"כ, 
.. לפי  גופו או לצורך מקומו  אפילו לצורך 
היה  דולק  הנר  כשהיה  השמשות  שבבין 
ומקומו,  גופו  לצורך  אפילו  בטלטול  אסור 
בו  הדולקת  לשלהבת  בסיס  שהיה  מפני 
כמוה,  מוקצה  הנר  ונעשה  מוקצה,  שהיא 
תחלת  שהוא  השמשות,  שבבין  ומתוך 
 .. האדם  מדעת  מוקצה  היה  השבת,  כניסת 
הוסיף:  ובס"ב  כולה".  השבת  לכל  הוקצה 
לשלהבת,  בסיס  ג"כ  נעשית  הפתילה  "וכן 
כל  ממנה  שנשתייר  מה  לטלטל  ואסור 

השבת". אותה 
סתם  אבל  שעוה,  של  בנר  דוקא  זהו  שג. 
סי'  כדלקמן  גמור,  מוקצה  הוא   – שעוה 
קו"א  תצה  בסי'  כתב  וכן  סכ"א.  שיד 
ראוים  אינם  והאבנים  "השעוה  סק"ח: 
קו"א  תצט  בסי'  כתב  וכן  בשבת".  לכלום 
שם  וראה  כלי".  תורת  עליה  "שאין  סק"ג 

ביו"ט. טלטולו  לענין  שם  ובקו"א  סי"א 
להדלקה  מספקת  כמות  ונותרה  שד. 

נוספת.

 103. תרומת הדשן סי' פא. ב"י סי' תקיד   102. תוס' שם ד"ה הנח. מ"א סקי"ח. 101. ברייתא מז, א.
 105. רשב"]ש[. הובא בב"י בשמו )ד"ה כתב בנו  ד"ה וכתוב. ומ"א סוס"י תקא. 104. מ"א ס"ק יח.

  של הרשב"ץ( ובמ"א שם. ובאמת הוא בשו"ת יכין ובועז )לנכד הרשב"ץ( ח"ב סי' ו.

תלח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ֵהן  ֲהֵרי   – ֵנר  ּבְ ְלַהְדָלָקה  עֹוד  עֹוְמִדים  ֵאיָנן  ׁשֶ ְפִתיָלהרצח101  ְבֵרי  ׁשִ לג. 
ָאסּור ְלַטְלְטָלן ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּוָפן ּוְמקֹוָמןרצט.  ְצרֹורֹות ַוֲאָבִנים ׁשֶ ּכִ

ָעְבָרהש103  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹו  ֹחל  ּבְ ָבר  ּכְ ִנְדְלָקה  ֲאִפּלּו  ֵלָמה102,  ׁשְ ִתיָלה  ּפְ ֲאָבל 
ְלַטְלְטלֹו  ר  ּתָ ּמְ ׁשֶ ְלִאּסּור104  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ְכִלי  ּכִ ְוִדיָנּה  ִלישא,  ּכְ ִנְקֵראת  – ִהיא 

ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו�. 

מֹו  ּלֹו, ּכְ ת זֹו – ְהְקֵצית ְלָכל ַהּיֹום ּכְ ּבָ ל ׁשַ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ֵבין ַהּשׁ ְלָקה ּבְ ֲאָבל ִאם ּדָ
ן רע"טשב.  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ֹחלשד אֹו ּבְ ָבר ּבְ ל ֵחֶלב105, ַוֲאִפּלּו ִנְדַלק ּכְ ֲעָוהשג אֹו ׁשֶ ל ׁשַ ֵלם ׁשֶ ְוֵכן ֵנר ׁשָ



כדלעיל. זו,  בשבת  לא  אך  שה. 
ומקומו. גופו  לצורך  לטלטלו  ומותר  שו. 

לצורך  שלם  נר  לטלטל  שהתירו  מכך  שז. 
גופו.

גופו. לצורך  לטלטל  שמותר  שח. 
אחד  ממקום  נר  שלוקחים  דהיינו  שט. 
שיהיה  כדי  אחר,  למקום  אותו  ומטלטלים 

שבת. במוצאי  להדלקה  מוכן 
איסור  בזה  כשאין  גם  והיינו  בשבת.  שי. 
כשהנכרי  וזהו  כשלוחו,   שנראה  מצד 
הישראל  אם  אבל  מעצמו,  כן  עושה 
לעצמך,  והדליקהו  זה  נר  טול  לו:  אומר 
"כיון  מוקצה(,  איסור  )בלאו  אסור  הדבר 
הרי   – בשלו  מלאכה  לעשות  לו  שאומר 
מתכוין  שהוא  אף  כשלוחו,  נראה  זה 
שז  סי'  )לעיל  עצמו"   להנאת  במלאכתו 

סל"ה(.  
בשתים:  היא  הטעות  לכאורה  שיא. 
)שבסי'  לחול  משבת  הכנה  איסור  א( 
אך  מוקצה.  טלטול  איסור  ב(  ס"י(.  שב 
מוקצה  בדיני  עוסקות  אלו  שהלכות  מכיון 
הנוגע  האיסור  את  רק  רבינו  הזכיר   –
הכנה  איסור  על  לומר:  יש  ועוד  למוקצה. 
מכין  הנר  טלטול  כאשר  רק  הוא  עובר 
לקמן  )ראה  שבת  למוצאי  הנר  את  בפועל 
אלא   .. הכנה  אסרו  "ולא  סט"ו:  תצה  סי' 
ע"י  האדם  להנאת  ומקרבו  שמתקנו  בדבר 
המרתף  מן  יין  להכניס  כגון  זו,  הכנה 
הנר  את  שלוקח  במקרה  דהיינו  לבית"(, 
במוצאי  מיד  מוכן  לו  שיהיה  בשביל  עמו 

הוא  עובר  מוקצה  איסור  על  ואילו  שבת, 
שבת(,  מוצאי  )עבור  הנר  את  כשנוטל  מיד 

ועצ"ע. כאן.  רבנו  מזהיר  כך  ועל  
רצט  בסי'  לעיל  מובא  מזו  ויתרה  שיב. 
הנר  בטלטול  אסורים  "האנשים  סי"ט: 
או  בתפלה  שיבדילו  קודם  בזה  וכיוצא 
אם  אפילו  כלומר  המבדיל",  שיאמרו 
הבדיל  לא  שעדיין  אלא  השבת  יצאה 
אלא  מוקצה.  לטלטל  לו  אסור   – בתפלה 
בחפציו  להתעסק  שלא  מטעם  זה  ששם 
שילוה  קודם  דרבנן(  באיסורי  )אפילו 
קדושת  מטעם  ולא  בהבדלה,  המלך  את 

ואכ"מ. סט"ו(.  שם  )ראה  השבת 
גם  לאסור  שהכוונה  ופשוט  גוי.  ולא  שיג. 
המותר,  דבר  הכלי  עם  עושה  הגוי  כאשר 
לנכרי,  המותר  דבר  היא  הדלקה  גם  שהרי 
שום  הנכרי  לצורך  התירו  שלא  ומוכח 

טלטול.
שבת.  מוצאי  לצורך  ולא  שיד. 

בשבת. האסור  תשמיש  ולא  שטו. 
שמותר  ס"ט  שיט  סי'  כדלקמן  שטז. 

בשבת.  לפוצעם 
שטוב  רבנו  כתב  הסידור  בפסקי  ]אמנם 
בשבת,  ולאכלם  אגוזים  מלקלף  להמנע 
מערב  מקליפתם  הוציאם  כן  אם  אלא 
הדין  ומן  בלבד,  חומרא  זו  אולם  שבת. 
אם  בשבת  אגוזים  ולאכול  לשבור  מותר 
כפי  ומוקצה,  בורר  דיני  על  מקפידים 

שם[.  שמשמע 
יב. סעיף  שיז. 

  106. מ"א שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ לטשח  ּדְ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּורשו�. ּמְ ִלי ׁשֶ ָעְבָרהשה – ִנְקָרא ּכְ ׁשֶ

ֵלםשח106 ְלֹצֶרְך ַהְדָלַקת מֹוָצֵאי  ַטְלְטִלים ֵנר ׁשָ ּמְ אןשז ָיָצא ָטעּות ֶהָהמֹון ׁשֶ ּוִמּכָ
ר  ֵאינֹו ְמּתָ ה ְלַעְצמֹושי, ְוטֹוִעים ֵהםשיא, ׁשֶ ְדִליֶקּנָ ּיַ תשט, אֹו ְלֹצֶרְך ָנְכִרי ׁשֶ ּבָ ׁשַ
ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ָרֵאלשיג ְלִהׁשְ ִיׂשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ א  ַלאְכּתֹו ְלִאּסּורשיב ֶאּלָ ּמְ ִלי ׁשֶ ּכְ ְלַטְלֵטל 
ּבֹו  ִלְפצֹוַע  ְקְרָנס  גֹון  ּכְ תשטו,  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ֵאיֶזה  ַעְצָמּהשיד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵאר ְלַמְעָלהשיז�. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֱאגֹוִזיםשטז, ּכְ



ארון. של  דלת  כגון  שיח. 
תיבה. של  דלת  כגון  שיט. 

בנתפרקו  הוא  גדול  היותר  החידוש  שכ. 
ניתן  בשבת  בנתפרקו  כי  שבת,  מערב 
בבין  מחוברים  שהיו  שכיון  לומר 
השבת  כל  הם  מוכנים  כך  אגב  השמשות 
כשנתפרקו  משא"כ  שנתפרקו,  אחר  גם 

שבת.  מערב 
להיתר. שמלאכתו  כלי  כל  כדין  שכא. 

הן  אליהם  הכלים  אגב  כלומר,  שכב. 
מחוברות.

למלאכתו  הוא  עומד  עדיין  כן  ואם  שכג. 
כפתור  הדין  הוא  זה  ולפי  הראשונה. 

להתחבר  ראוי  והוא  הואיל  מבגד,  שנפל 
כלי,  שם  ממנו  פקע  לא   – הבגד  אל 
כתב  וכן  להצניעו.  כדי  לטלטלו  ומותר 

ב(. )פח,  שבת  במנחת 
ומקומן. גופן  לצורך  אפילו  שכד. 

ארוכים. עץ  דפי  שכה. 
סנ"ט:  כדלקמן  לטלטלם,  שמותר  שכו. 

לטלטל". מותר  הבית  בעל  של  "נסרים 
סותר. איסור  משום  שכז. 
בונה. איסור  משום  שכח. 

מהם(.  ליטלה  )לענין  כב  טז,  סעי'  שכט. 
להם(. להחזירה  )לענין  יד־טו  סעי' 

והחזרה(. נטילה  )לענין  יז  סעיף  סוף  של. 

אדרבה. ד"ה  שם  תוס'   .109  כל. ד"ה  שם  רש"י   .108  ס"ח. ושו"ע  טור  ב.  קכב,  משנה   .107 
 112. במשנה   111. תוס' שם. ר"ן שם )מז, א( ד"ה ומקשו. ט"ז סק"ח. 110. רש"י שם ד"ה ואע"פ.

  שם. 113. רש"י שם. עיין מגיד משנה פכ"ה ה"ו. מ"א סקל"ח.

תמ ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ֶלת הּוא ִמן  ַהּדֶ ׁשֶ ין  ּבֵ ֶהם107,  ּבָ ָלתֹות ְקבּועֹות  ּדְ ׁש ָלֶהם  ּיֵ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ לד�. 
ֵמֶהם,  ָלתֹות  ַהּדְ ְרקּו  ְוִנְתּפָ ִלישיט109,  ַהּכְ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ּסּוי  ּכִ הּוא  ׁשֶ ין  ּבֵ דשיח108  ַהּצַ
ר ְלַטְלֵטל אֹוָתן  תשכ – ְמּתָ ּבָ ַ ְרקּו ֹקֶדם ַהּשׁ ְתּפָ ּנִ ין ׁשֶ ּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְרקּו  ְתּפָ ּנִ ין ׁשֶ ּבֵ
ם  ִלים ָהָיה ַגם ֲעֵליֶהן ׁשֵ ּכֵ רֹות ּבַ ָלתֹות ְמְחּבָ ָהיּו ַהּדְ ׁשֶ ּכְ ֵני ׁשֶ ָלתֹותשכא, ִמּפְ ַהּדְ
ִלים – לֹא ִנְפַקע ֵמֶהם  ְך ֵמַהּכֵ ְרקּו ַאַחר ּכָ ְתּפָ ּנִ ב ֲאִביֶהןשכב110, ְוַאף ׁשֶ ִלי ַאּגַ ּכְ
ִליםשכג111. ָרן ֶאל ַהּכֵ ָהָיה ֲעֵליֶהן, הֹוִאיל ּוְראּויֹות ְלַהֲחִזיָרן ּוְלַחּבְ ִלי ׁשֶ ם ּכְ ׁשֵ

ין  ּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְרקּו  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ ין  ּבֵ ִית112,  ְרקּו ִמן ַהּבַ ְתּפָ ּנִ ׁשֶ ִית  ְלתֹות ַהּבַ ּדַ לה. ֲאָבל 
ִלי  ּכְ ם  ׁשֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלַטְלְטָלןשכד,  ָאסּור   – ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֹקֶדם  ְרקּו  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ
ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְראּויֹות  ֵהן  ְרקּו  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֵמעֹוָלם113.  ֲעֵליֶהן 
ֵהן  ִטְלטּול, ְלִפי ׁשֶ רֹות ּבְ י ֵכן ֵאיָנן ְמּתָ ָאר ְנָסִריםשכה – ַאף ַעל ּפִ ׁשְ מֹו ּבִ ֶהן ּכְ ּבָ
ָאר  ׁשְ ּכִ ֲעֵליֶהן  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְולֹא  עֹוְמדֹות,  ֵהן  ּוְלָכְך  ִית  ַלּבַ ְלַהֲחִזיָרן  ְראּויֹות 

ְנָסִריםשכו�.

ָלּה ֵמֶהםשכז אֹו ְלַהֲחִזיָרּה ָלֶהםשכח –  ִלּטְ ר  ל ִאם ְמּתָ ּוִמְגּדָ ָבה  ּתֵ ה  ּדָ ׁשִ ֶלת  ּדֶ
ן שי"גשכט ְושי"דשל. ִסּמָ ֵאר ּבְ ִיְתּבָ

ּתֹוַרת  ָעָליו  ה  ַנֲעׂשָ  – ִלְכִלי  ּסּוי  ּכִ אֹו  ֲעׂשָ ׁשֶ ָעָליו  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ לו�. 



או  גופו  לצורך  בטלטול:  המותרים  שלא. 
סנ"א. כדלקמן  עצמו,  לצורך  ואפילו  מקומו 
או  כיסוי,  בצורת  שעשאו  כלומר,  שלב. 
גם  וראה  לכיסוי.  הנצרך  הכלי  פי  במידת 
שאין  בדבר  מדבר  ששם  אלא  סנ"ג,  לקמן 
מדבר  כאן  ואילו  לכיסוי,  לעשותו  דרכו 
וכפי  לכיסוי,  לעשותו  שדרכו  בדבר  אף 

שממשיך.
ס"א:  שיג  סי'  לקמן  גם  ראה  שלג. 
כל  שאר  או  לוח,  כגון  החלון,  "פקק 
דבר  הוא  אפילו  החלון,  בו  שסותמין  דבר 
בו  פקק  אם   .. כלל  כלי  תורת  עליו  שאין 
יום, אף שלא חשב עליו  פעם אחת מבעוד 
כלי  תורת  עליו  ירדה   – בשבת  בו  לפקוק 
שדרכו  דבר  שהוא  כיון  זו,  פקיקה  ע"י 

לכך". לייחדו 
ככיסוי  בו  להשתמש  חשב  לא  וגם  שלד. 

שם(. שיג  וסי'  סוסנ"ג  )כדלקמן  זו  לשבת 
מבעוד  לכיסוי  בו  השתמש  שאם  שלה. 

כלי. תורת  עליו  חלה  יום 
לכלים. כיסוי  מהם  לעשות  שהדרך  שלו. 

של  כלשהו  מעשה  בו  שיעשה  עד  שלז. 
לכיסוי,  עומד  שהוא  עליו  המוכיח  תיקון 
לכיסוי לעולם. יום  אותו מבעוד  או שייחד 

נג. סעיף  שלח. 
בקרקעיתו  בבנין  מרוצף  שהוא  בור  שלט. 
גם  וראה  תנה סכ"ג(.  סי'  )לקמן  ובקירותיו 
שרובו  בנין  "דהיינו  ס"א:  תקפז  סי'  לקמן 
לענין  מדבר  ששם  ]אלא  הקרקע"  תחת 
רובו  שהדות  במקרה  שופר,  תקיעת  דין 

הקרקע[.  תחת 
שגם  משמעות  יש  כאן  הסעיף  בסוף  אך 

דות. נקרא  קרקע  על  הבנוי  דות 
ידית. שמ. 

מ"מ פכ"ה סוף   .116  תוס' קכו, ב ד"ה וכי. שו"ע שם.  .115  משנה קכו, ב. טור ושו"ע ס"י.  .114
 119. ר"ן פרק כא   118. ר"ן שם ד"ה ומסתברא. שו"ע שם.  117. ר"ן )מט, ב( ד"ה הלכה. הי"ג.
 121. רמב"ם פכ"ה הי"ג. ועיין   120. משנה וגמרא שם קכו, ב. טור ושו"ע ס"י. )נט, ב( ד"ה לא שנו.

  בתוס' קכו, א ד"ה והמונח כו'. ולשון המ"א ס"ק כג צ"ע. ראה פרי מגדים שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ מאשח  ּדְ

ה  ְוָעׂשָ נֹו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ְוהּוא  ִליםשלא114.  ּכֵ ָאר  ׁשְ ּכִ ְלַטְלְטלֹו  ר  ּוְמּתָ ָכְך,  ְיֵדי  ַעל  ִלי  ּכְ
עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ָעָליו116  מֹוִכיַח  ּקּונֹו  ּתִ ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ְלָכְך115  ֶוֱהִכינֹו  ה  ַמֲעׂשֶ בֹו 

ׁש ּבֹו ְלִכּסּוי ְלעֹוָלם.  ּמֵ ּתַ ֲעַדִין לֹא ִנׁשְ י ׁשֶ ְלָכְךשלב117, ְוַאף ַעל ּפִ

ּלֹו,  ִלי ׁשֶ ַעם ַאַחת – ֶזהּו ּתֹוַרת ּכְ עֹוד יֹום ֲאִפּלּו ּפַ ׁש ּבֹו ְלִכּסּוי ִמּבְ ּמֵ ּתַ ְוִאם ִנׁשְ
ּקּוןשלד�.  ל ּתִ ה ׁשֶ ה ׁשּום ַמֲעׂשֶ ּלֹא ָעׂשָ י ׁשֶ תשלג118 ַאף ַעל ּפִ ּבָ ׁשַ ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ ּוְמּתָ

ֲחִתיכֹות  גֹון  ּכְ ְלִכּסּוי,  ַלֲעׂשֹותֹו  ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ֲאמּוִריםשלה?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ּסּוי,  ּכִ ַלֲעׂשֹותֹו  ְרּכֹו  ּדַ ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֲאָבל  ָבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ְנָסִריםשלו 
ּה ֶאת  ּבָ ה  ּסָ ּכִ ׁשֶ ֶאֶבן  גֹון  ּכְ ֹחל,  ּבְ ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ְלִכּסּוי  ָדָבר ֶזה  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֵארשלח. ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ תשלז119, ּכְ ּבָ ׁשַ ָעִמים ַרּבֹות – ָאסּור ְלַטְלְטָלּה ּבְ י ֶהָחִבית ּפְ ּפִ

אֹו  ּבֹור  ּסּוי  ּכִ גֹון  ּכְ ְרָקעֹות120,  ַהּקַ ּסּוֵיי  ּכִ ֲאָבל  ִלים,  ּכֵ ִכּסּוי  ּבְ ֶזה  ְוָכל  לז�. 
ָעִמים ַרּבֹות  ׁש ּבֹו ּפְ ּמֵ ּתַ ה, ְוַגם ִנׁשְ ה בֹו ַמֲעׂשֶ נֹו ְוָעׂשָ ּקְ ּתִ י ׁשֶ דּותשלט, ַאף ַעל ּפִ
ּבֹו  אֹוֲחִזין  ׁשֶ ֲאִחיָזהשמ  ית  ּבֵ לֹו  ֵיׁש  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ְלַטְלְטלֹו121,  ָאסּור   – ֹחל  ּבְ



שהכיסוי  מוכיחה  הידית  כלומר,  שמא. 
כלי  שם  עליו  יש  וממילא  לטלטול,  עשוי 

בשבת. לטלטלו  ומותר 
בשביל  ידית  בהם  שתהיה  וצריך  שמב. 

הטלטול. להתיר 
כיסוי  מפני  כלים  כיסוי  על  גזרו  שמג. 

קרקעות.
ס"ד. רנג  סי'  לעיל  ראה  שמד. 

הקרקע,  מעל  בנוי  התנור  כלומר  שמה. 
התנור.  כתחתית  משמשת  והקרקע 

ראה   – קרקע  ע"ג  בנוי  הוא  שגם  שמו. 
סק"ט.  סוף  ט"ז 

לענין  סי"ז  שיג  סי'  לקמן  וראה  שמז. 
דלתות הכלים הבנויים על גבי קרקע, שיש 
המחובר  דבר  שכל  סותר,  משום  בנטילתם 

זהו  אך  וסתירה.  בנין  בו  יש  לקרקע 
כחלק  לקרקע  מחוברות  שהדלתות  משום 
מהכלים,  להסירם  דרך  ואין  הכלים,  מבנין 
אינם  כאן  הנזכרים  הכלים  כיסויי  משא"כ 
אלא  הכלים,  אל  גמור  בחיבור  מחוברים 
וכיוצא  חבלים  כמו  בלבד,  עראי  בחיבור 
גבי  מעל  להסירם  עשוים  שהם  כיון  בהם, 
בהם  אין  ולכן  בקרקע,  המחוברים  הכלים 
משום סותר ובונה, כדלקמן סי' שיד סי"ט. 

סי"ב. כדלעיל  שמח. 
והחובל  סל"ג.  שכח  סי'  כדלקמן  שמט. 
נשמה  נטילת  משום  חייב  דם  ומוציא 
מפרק  משום  או  סי"ד(,  שטז  סי'  )כדלקמן 

ואכ"מ.  סנ"ד(,  שכח  סי'  )כדלקמן 
ס"א. שלז  סי'  כדלקמן  שנ. 

 124. גמרא שם. 125. רבינא קכה, א. רמב"ם   123. רמב"ם שם. שו"ע שם. 122. טור ושו"ע שם.
 127. מ"א סי' שכח סקל"ב. עיין במ"ש שם.   126. משנה קכב, ב. טור ושו"ע סי"א. שם.

תמב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְוֵיׁש  ְלֵטל  ְלִהּטַ ָעׂשּוי  הּוא  ׁשֶ ָעָליו  מֹוִכיַח  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמַהּבֹור,  אֹותֹו  ִסיִרים  ּמְ ׁשֶ ּכְ
ִלישמא122. ם ּכְ ָעָליו ׁשֵ

ְרָקעֹותשמב123,  ַהּקַ ִכּסּוֵיי  ּכְ יָנם  ּדִ  – ְלַגְמֵרי  ְרַקע  ּקַ ּבַ בּוִרים  ַהּקְ ֵכִלים  ְוִכּסּוֵיי 
ֵני ֵאּלּושמג124.  ְזרּו ַעל ֵאּלּו ִמּפְ ּגָ ׁשֶ

ְרַקע,  ַלּקַ ר  ְמְחּבָ הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלַגְמֵרי,  ְרַקע  ּקַ ּבַ ָקבּור  ֵאינֹו  ׁשֶ ִלי  ּכְ ֲאָבל 
ִטיט – ֵאין  ה ּבְ ִרים ְלַמּטָ ְקֵדָרהשמד ּוְמְחּבָ ָהיּו ּכִ יֵמיֶהם ׁשֶ ּבִ ּנּוִרים125 ׁשֶ גֹון ּתַ ּכְ

ית ֲאִחיָזה.  ּסּוָים ָצִריְך ּבֵ ּכִ

ִכּסּוי ַהּדּותשמו  ּסּוָים ּכְ ין ּכִ י ַקְרַקעשמה – ּדִ ּבֵ נּוִיים ַעל ּגַ נּו ַהּבְ ּלָ ּנּוִרים ׁשֶ ֲאָבל ּתַ
ית ֲאִחיָזהשמז�. ִריְך ּבֵ ּצָ ׁשֶ

ִלי  ּכְ ִדין  ּכְ ַהּקֹוץ126,  ֶאת  ּה  ּבָ ִלּטֹול  ְלַטְלְטָלּה  ר  ְמּתָ  – ֵלָמה  ׁשְ ַמַחט  לח. 
ר ְלַטְלְטלֹו ְלֹצֶרְך ּגּופֹושמח. ּתָ ּמְ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ׁשֶ ּמְ ׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  אי  ַוּדַ ּבְ ָדם127  יֹוִציא  ּלֹא  ׁשֶ ֶלּנּו  ּטְ ּיִ ׁשֶ ַהּקֹוץ  ְנִטיַלת  ּבִ ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ּוִבְלָבד 
יָון  ּכֵ ְלָכְך,  ן  ּוֵ ִמְתּכַ ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  חֹוֵבלשמט  ּום  ִמּשׁ ֶזה  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְנִטיָלתֹו, 
ַהּקֹוץ  ְך  ִנְתַהּפֵ ִאם  גֹון  ּכְ ָימּות"שנ,  ְולֹא  ּה  ֵריׁשֵ ִסיק  "ּפְ הּוא  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ּנֹוְטלֹו  ׁשֶ



בשבת. ובין  שבת  בערב  בין  שנא. 
"מחט  סכ"ד:  שג  סי'  לעיל  וראה  שנב. 
דהיינו  עוקצה,  שניטל  נקובה  שאינה 
ניטל  וגם  העב,  שבראשה  שלה  הקשר 
כלל,  כלי  תורת  עליה  אין   – שלה  חוד 
מדובר  שם  אך  בשבת".  לטלטלה  ואסור 
נשים  לצעיפי  המיועד  מחט  של  אחר  בסוג 
מצריך  כך  ומשום  בטחון(,  סיכת  דרך  )על 
נטילת החוד בשביל  וגם  נטילת העוקץ  גם 

כלי.  מתורת  לבטלה 
סוף  לקמן  וראה  סכ"ט.  כדלעיל  שנג. 

סמ"א.
סי'  )לעיל  יום  מבעוד  שבת  בערב  שנד. 

סכ"ד(.  שג 
)לעיל  בצעיף  אותה  לשים  כגון  שנה. 

שם(.
אך  מועיל,  לבד  שיחוד  משמע  כאן  שנו. 
לצעיפי  המיועדת  מחט  )בדין  שם  לעיל 
אותה(  ")ויחדה  כתב:  בתחילה  נשים( 

מועיל,  לבד  שיחוד  דהיינו  כך",  לשם 
)יחוד  "שע"י  כתב:  בהמשך  מיד  אבל 
כלי",  נעשית  יום  שמבעוד  זה  מעשה( 
בה  שישתמש  מעשה,  גם  שמצריך  משמע 
את  שכתב  ומזה  זה".  לצורך  יום  מבעוד 
שהסתפק  משמע  בסוגריים,  האופנים  שני 
גם  צריך  או  לבד  ביחוד  די  אם  בדבר 

סנ"ג. לקמן  וראה  מעשה. 
עצמו  לצורך  גם  לטלטלו  שמותר  שנז. 
"מותר  סנ"א:  לקמן  גם  וראה  יאבד.  שלא 
להיתר". שמלאכתו  כלי  כדין   .. לטלטלם 

להיתר,  שמלאכתו  ככלי  דינה  שאז  שנח. 
לעיל  אבל  צורך.  לכל  לטלטלה  שמותר 
כתב  נשים(  צעיפי  של  מחט  )גבי  שם 
שמבעוד  זה  מעשה(  )יחוד  ידי  "שעל 
משמע  זה",  לענין  כלי  נעשית   – יום 
כן  ואם  כלי,  דין  לה  יש  זה  לענין  שרק 
מותר  יהיה  אותה  שייחד  מה  לצורך  רק 

סוסנ"ב.    לקמן  גם  וראה  לטלטלה. 

ד"ה  שם  תוס'   .130  סי"א. ושו"ע  טור  א.  קכג,  רבא   .129  ור"ש. ד"ה  א  פה,  סנהדרין  תוס'   .128
   132. ט"ז סקי"א.  131. רש"י שם. מדלענין. מט, ב ד"ה לא. מ"א שם בהבנת דברי התוס'. 

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ מגשח  ּדְ

ם – ָאסּור ְלהֹוִציאֹו128. ִלי הֹוָצַאת ּדָ ם ִמּבְ ָ ר ְלהֹוִציאֹו ִמּשׁ ְנִטיָלתֹו ְוִאי ֶאְפׁשָ ּבִ

ֵני  ִמּפְ ְלַטְלְטָלּה129,  ָאסּור   – ּהשנא  ּלָ ׁשֶ חֹור  אֹו  ּה  ְחּדָ ל  ּטַ ּנִ ׁשֶ ַמַחט  ֲאָבל  לט. 
ִרים  ּתָ ּמְ ִלים ׁשֶ ָאר ּכֵ ְבֵרי ׁשְ השנב130. ְוֵאיָנּה ּדֹוָמה ְלׁשִ ּנָ ִלי ִמּמֶ ֵטל ּתֹוַרת ּכְ ּבָ ׁשֶ
ּה אֹו חֹוָרּה  ְחּדָ ל  ּטַ ּנִ ׁשֶ זֹו  ּוַמַחט  ַאֵחר,  ִמיׁש  ְלַתׁשְ ּוְראּוִיים  ִטְלטּול הֹוִאיל  ּבְ
ֵאין  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ַהּקֹוץ,  ֶאת  ּה  ּבָ ִלּטֹול  גֹון  ּכְ ַאֵחר,  ִמיׁש  ְלַתׁשְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְראּוָיה 
ין  ּבֵ ְלָזְרָקּה  ָאָדם  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ א  ֶאּלָ ִמיׁש,  ְלַתׁשְ אֹוָתּה  ְלַיֵחד  ָלל  ּכְ ְרִגילּות 
ִלים  ּכֵ ָאר  ׁשְ ְבֵרי  ׁשִ ּבְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  כֹות(,  ַמּתְ ְבֵרי  ׁשִ רּוׁש131  )ּפֵ רּוָטאֹות  ּגְ

ִלי ֵמֶהם. ם ּכְ ִמיׁש ַאֵחרשנג, ָלֵכן לֹא ִנְפַקע ׁשֵ ְרִגיִלים ְלַיֲחָדם ְלַתׁשְ ׁשֶ

ה ָעֶליָה ּתֹוַרת  ִמיׁששנה – ַנֲעׂשָ ׁשְ ל ָמקֹום, ִאם ִיֵחד ַמַחט זֹושנד ְלֵאיֶזה ּתַ ּוִמּכָ
ִיֲחָדּה  ִאם  רשנז  ְלֶהּתֵ ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ ִדין  ּכְ ְלַטְלְטָלּה  ר  ּוְמּתָ ִלישנו132,  ּכְ

תשנח. ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּתָ ִמיׁש ַהּמְ ְלַתׁשְ



משחילים  )אליו  נקב  בה  נעשה  לא  שנט. 
הוכנה  לא  כן  ואם  התפירה(,  חוט  את 

התפירה. למלאכת  עדיין 
מקומה  הזכיר  שלא  הטעם  בביאור  שס. 
שהמחט  משום  בפשטות  לומר  יש   –
מפריעה  שאינה  כך  מקום,  תופסת  אינה 
זו  שמחט  לומר  יש  שמא  או  למקומה. 
קוץ  לנטילת  רק  אותה  שמייחדים  כיון 
לצורך  רק  לטלטלה  מותר  )כדלקמן(, 
מהלשון  אולם  אחרים.  לדברים  ולא  זה, 
גופה"  לצורך  לטלטלה  "מותר  הגורף 
שיוכל  מה  לכל  לטלטלה  שמותר  משמע 
הדין  הוא  כן  ואם  בגופה,  להשתמש 
כתירוץ  יותר  מסתבר  ולכן  מקומה,  לצורך 

הראשון. 
קוץ. לנטילת  שסא. 

שימוש,  מרוב  בלתה  המחצלת  שסב. 
ממנה. קטן  חלק  רק  ונשאר 

העיקרי. שימושם  שזהו  שסג. 
)רמב"ם  להיתר  שמלאכתו  ככלי  שסד. 

ה"ו(. פכ"ו  שבת  הל' 

מג'  בפחות  שאפילו  משמע  מכאן  שסה. 
מחמת  עליהן  כלי  תורת  אצבעות  ג'  על 
ואולם  טינוף,  בהן  לכסות  ראויות  שהן 
מתיר  לא  מטלניות  גבי  )סמ"א(  לקמן 
ראויות  שהן  אף  ג'  על  מג'  פחות  לטלטל 
מחצלאות  שבשיירי  לומר,  ויש  בהן.  לקנח 
טינוף,  בהן  לכסות  לפעמים  הייתה  הדרך 
משא"כ  כלי,  תורת  מהן  פקע  לא  ולכן 
ולכן  לקנח,  דרכם  היה  לא  במטלניות 
מועיל  זה  אין  לכך,  ראויות  שהן  אף 
מופיע  זה  מעין  ]חילוק  כלי.  לתורת  להם 
לקמן  גם  וראה  סכ"ט,  לעיל  רבנו  בדברי 

שם[. ובביאור  סוסמ"א 
בשבת  לאשפה  זרקן  אם  אבל  שסו. 
שם  עיין  סל"א,  כדלעיל  לטלטלן,  מותר 

הטעם. 
אותה  שהקצה  "כיון  ל:  סעיף  שסז. 
עוד  מהיות  וביטלה  כלים,  בה  מלכסות 
שזרקה  כיון  כאן  ואף  עליה".  כלי  תורת 
טינוף,  בה  מלכסות  אותה  הקצה  לאשפה 

ממנה. כלי  תורת  ביטל  וממילא 

פכ"ו  רמב"ם   .135  סי"ב. ושו"ע  טור  א.  קכה,  שמואל   .134  שם. ושו"ע  טור  שם.  אביי   .133
 139. רמב"ם פכ"ו   138. אביי קכה, א.  137. רבא שם. שו"ע שם.  136. רז"ה שם )מט, א(. ה"ו.

  ה"ו.

תמד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ר ְלַטְלְטָלּה133 ְלֹצֶרְך ּגּוָפּהשס, ְלִפי  ָבה ֲעַדִיןשנט – ְמּתָ ּלֹא ִנּקְ ה ׁשֶ ּוַמַחט ֲחָדׁשָ
לֹא ֶנֶקב ּוְמַיֲחָדּה ִלְנִטיַלת קֹוץ,  ְך ּבְ יָחּה ּכָ ְפָעִמים ָאָדם ִנְמָלְך ָעֶליָה ּוַמּנִ ּלִ ׁשֶ
ל  ּטַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ִיֲחָדּהשסא,  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ַאף  ָעֶליָה  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֵיׁש  ָלֵכן 

רּוָטאֹות. ּה ָאָדם זֹוְרָקּה ְלֵבין ַהּגְ ְחּדָ

ב ֲעֵליֶהןשסג  ֵאיָנן ְראּויֹות ֵליׁשֵ י ׁשֶ לּושסב135, ַאף ַעל ּפִ ּבָ ָיֵרי ַמְחְצָלאֹות134 ׁשֶ מ. ׁשְ
ָהָיה ֲעֵליֶהן136, הֹוִאיל ְוֵהן  ִלי ׁשֶ ם ּכְ ּלֹא ִנְפַקע ֵמֶהם ׁשֵ ר ְלַטְלְטָלןשסד, ׁשֶ – ְמּתָ

ֶהן ֵאיֶזה ִטּנּוףשסה137.  ְראּויֹות ֲעַדִין ְלַכּסֹות ּבָ

ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַטְלְטָלן,  ָאסּור   – יֹוםשסו  עֹוד  ִמּבְ ה  ּפָ ָלַאׁשְ ְזָרָקן  ְוִאם 
ִלים. ָאר ּכֵ ְבֵרי ׁשְ ׁשִ ְלַמְעָלהשסז ּבְ

ָכל ַאַחת ֵמֶהן  לּו139, ִאם ֵאין ּבְ ּבָ ָיֵרי ְבָגִדים ׁשֶ ֵהן ׁשְ מא. ֲאָבל ַמְטָלִנּיֹות138, ׁשֶ



כדלקמן  עליהן,  כלי  תורת  ואין  שסח. 
הסעיף. בסוף 

לכל  כלי  תורת  מהם  בטלה  שאז  שסט. 
אחר  הולך  הכל  כי  שבעולם,  העניים 

ס"ל. כדלעיל  הבעלים, 
שימוש,  בהן  אין  שלעשירים  כיון  שע. 

בבגדיהם. טלאי  לעשות  דרכם  אין  שהרי 
כלי. תורת  עליהן  ויש  שעא. 

ס"ל. כדלעיל  שעב. 
פט.  סעיף  שעג. 

בפחות  ולכן  ס"ב.  כא  סי'  כדלעיל  שעד. 
עליהן  אין  אצבעות,  ג'  על  אצבעות  מג' 

 141. תוס' קכז, ב ד"ה כיון. ט"ז סוף  140. אביי שם. רמב"ם שם. טור. דעה א' בסתם בשו"ע סי"ג.
שהשליכה  שלש  על  ]שלש  י"ב  משנה  דכלים  כ"ז  פרק  עיין   .142  סקע"ט. מ"א  גם  וראה  הסימן. 

באשפות טהורה[, דלא כתוס' מ]ז[, א ד"ה בגדי ]דאפילו היה מוטל באשפה מרבינן מ"והבגד" דשלש 
 144. בגמרא   143. ראב"ד הובא במ"מ פכ"ו ה"ו. שו"ע שם בשם "ויש מתירין". על שלש מיטמא[.

  קכה, א.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ מהשח  ּדְ

ים ְולֹא  ֵאיָנן ְראּויֹות לֹא ַלֲעִנּיִ ֵני ׁשֶ עֹות – ָאסּור ְלַטְלְטָלן140, ִמּפְ ג' ַעל ג' ֶאְצּבָ
יִריםשסח.  ַלֲעׁשִ

עֹוָלם ְלַטְלְטָלן141,  ּבָ ים ׁשֶ ל ָהֲעִנּיִ ִרים ּכָ ל ָעִני – ְמּתָ ֶהן ג' ַעל ג' ְוֵהן ׁשֶ ְוִאם ֵיׁש ּבָ
ה  ּפָ ָעִלים ָלַאׁשְ ן ְזָרקּום ַהּבְ א ִאם ּכֵ ִבְגֵדיֶהם, ֶאּלָ ֵהן ְראּויֹות ָלֶהם ִלְטַלאי ּבְ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ֵהן  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלַטְלְטָלןשע  ֲאסּוִרים  יִרים  ֲעׁשִ ֲאָבל  יֹוםשסט142.  עֹוד  ִמּבְ
ם  ּגַ ְראּויֹות  ֵהן  ָאז  ׁשֶ ְטָפִחים,  ג'  ַעל  ְטָפִחים  ג'  ֶהן  ּבָ ֵיׁש  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ָעִני, 

יִריםשעא.  ַלֲעׁשִ

ִנְגָרר  ֲהֵרי הּוא   – ּלֹו  ׁשֶ ְטָלִנּיֹות  ַהּמַ ׁשֶ ֶזה  ָעִני  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָדר  הּוא  ׁשֶ יר  ְוָעׁשִ
ֵאיָנם ְראּויֹות לֹו, הֹוִאיל ְוֵהן  י ׁשֶ ר ְלַטְלְטָלן ַאף ַעל ּפִ ִית, ּוְמּתָ ַעל ַהּבַ ַאַחר ּבַ

ר ּבֹו�.  הּוא ּדָ ַבִית ֶזה ׁשֶ ְראּויֹות ּבְ

חֹות ִמג' ְטָפִחים ַעל ג' ְטָפִחים – ֲאסּורֹות  ֵהן ּפָ יִרים ׁשֶ ל ֲעׁשִ ֲאָבל ַמְטָלִנּיֹות ׁשֶ
ֵאיָנן  ֵני ׁשֶ יִרים ִמּפְ ְהְקצּו ְלַבֲעֵליֶהן ָהֲעׁשִ יָון ׁשֶ ּכֵ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ים ׁשֶ ַאף ְלָכל ָהֲעִנּיִ
ֲעֵליֶהן  ִאּלּו ָזְרקּו אֹוָתן ּבַ ֲעׂשּו ּכְ ּנַ ֵני ׁשֶ ְראּויֹות ָלֶהם – ְהְקצּו ְלָכל ָהעֹוָלם, ִמּפְ

ֵארשעג. ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבֶזה, ּכְ ָכל ּכַ ין ּבְ השעב. ְוֵכן ַהּדִ ּפָ ָלַאׁשְ

ֶהם  ֵאין ּבָ י ׁשֶ ָגִדים, ַאף ַעל ּפִ ָיֵרי ְסָתם ּבְ ֵהן ׁשְ ְטָלִנּיֹות ׁשֶ ּמַ ְוֵיׁש אֹוְמִרים143 ׁשֶ
ַח  ִטְלטּול ְלָכל ָאָדם, הֹוִאיל ְוֵהן ְראּויֹות ְלַקּנֵ רֹות ּבְ עֹות – ְמּתָ ג' ַעל ג' ֶאְצּבָ
א  ֶאּלָ ן  ִמּכֵ ְלָפחֹות  עֹות  ֶאְצּבָ ג'  ַעל  ג'  ין  ּבֵ קּו144  ִחּלְ ְולֹא  ִטּנּוף�.  ֵאיֶזה  ֶהם  ּבָ
ֶהן  ַח ּבָ ַקּנֵ ָאָדם ּבֹוֵדל ַעְצמֹו ִמּלְ ל ִמְצָוה, ׁשֶ יתֹות ׁשֶ ָיֵרי ַטּלִ ֵהן ׁשְ ַמְטָלִנּיֹות ׁשֶ ּבְ

השעד�. ִמיׁש ְמְגּנֶ ׁשְ ֶהן ּתַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ּוִמּלְ



הן  ראויות  ג'  על  בג'  אבל  כלי,  תורת 
זה  שאין  בגדיהם,  על  טלאי  לעשות 
גם  כלי  תורת  עליהן  ויש  מגונה,  תשמיש 

מצוה. טליתות  של  במטלניות 
יש  לכך,  ייחדן  לא  אם  אף  שאז  שעה. 
לפעמים  הוא  שדרך  כיון  כלי,  תורת  עליהן 
הדרך  ואין  כלים,  לכיסוי  אותן  לייחד 

כלי.  בהם  לסמוך  או  לקינוח  לייחדן 
סכ"ט.  שעו. 

יש  "אם  ס"ח:  שיב  סי'  לקמן  גם  וראה 
 .. בהחרס  יקנח   – וצרור  חלקה  חרס  לפניו 
לכסות  שראויה  עליה  כלי  תורת  שיש  מפני 
שהוא  בהצרור  יקנח  ולא  הכלים,  פי  בה 
ואבן  בצרור  לקנח  התירו  שלא  מוקצה, 
בטלטול  המותר  אחר  דבר  לו  כשאין  אלא 

בו". לקנח 
כט"ז  ודלא  הישן,  אפילו  משמע  שעז. 
הדפוס. על  רפוי  הוא  הישן  שהנעל  סקי"ג 
או  לתקן  העשוי  מיוחד  מתקן  שעח. 

הנעל. צורת  את  לשמר 
הוא  מטלטל  האופנים  שבשני  אף  שעט. 
הדפוס  על  מהודק  שהוא  כיון  הדפוס,  את 

סקכ"ז(.  מחצה"ש  )ראה 
וראה בט"ז שם שגם אם הנעל היתה רפויה 
מתוך  הדפוס  את  להוציא  מותר  הדפוס,  על 
מתוך  הנעל  את  להוציא  שיכול  אף  הנעל, 
מדברי  אך  הדפוס.  טלטול  ללא  הדפוס 
שהרי  כן,  משמע  לא  לכאורה  כאן  אדה"ז 
הדפוס",  על  מהודק  "שהוא  שמדובר  כתב 
יש  הדפוס  על  מהודק  אינו  שאם  משמע 
האליה  כתב  וכן  מהדפוס.  הנעל  להשמיט 
עדיף  רפוי  שהוא  שבמקרה  סקל"ב  רבה 

להיפך.  ולא  מהדפוס  הנעל  את  להוציא 
להוציא  שמתיר  סמ"ו  לקמן  ראה  אבל 
את  להוציא  שיכול  אף  מהבגד  הקנה  את 
כן  ועל  הקנה.  לטלטל  מבלי  מהקנה  הבגד 
"שהוא  רבנו  כאן  שכתב  שמה  לומר  צריך 
היא  שכן  משום  הוא  הדפוס",  על  מהודק 
הדפוס,  על  מהודקת  שהנעל  המציאות 
מכאן  לדייק  ולא  נועד,  הוא  כך  שלשם 

אסור.  שברפוי 
ב(. קמא,  שבת  )רש"י  הנעל  לתיקון  שפ. 

גם  וראה  הנעל.  לנעול  שיוכל  כדי  שפא. 
סמ"ו. לקמן 

 146. ברייתא קמא, ב כרבנן. טור ושו"ע  145. משמעות השו"ע שם ]שכתב דעה ראשונה בסתם[.
  סי"ד.

תמו ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ִלי  ֵהן ְראּויֹות ְלִקּנּוַח – ֵאין ּתֹוַרת ּכְ ַאף ׁשֶ ְסָבָרא ָהִראׁשֹוָנה145, ׁשֶ ר ּכִ ְוָהִעּקָ
ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ְבֵרי  ׁשִ ַאף  ׁשֶ ְלָכְך,  ִיֲחָדן  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ְך,  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ֲעֵליֶהן 
אֹו  ְלָכְך,  ִיֲחָדם  לֹא  ִאם  ְלִקּנּוַח  ְראּוִיים  ֵהם  ִאם  ַאף  ֲעֵליֶהם  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֵאין 
ְראּוִיים  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ְלָכְך,  ִיֲחָדם  ְולֹא  ִלי  ּכְ ֵאיֶזה  ֶהם  ּבָ ִלְסמֹוְך  ְראּוִיים  ׁשֶ

ֵאר ְלַמְעָלהשעו�. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִלישעה, ּכְ ְלִכּסּוי ּכְ

ר  ְמּתָ  – פּוסשעח  ַהּדְ ַעל  קשעז  ְמְהּדָ הּוא  ׁשֶ ן,  ָיׁשָ ין  ּבֵ ָחָדׁש  ין  ּבֵ ִמְנָעל146,  מב. 
ְנָעל  מֹוט ַהּמִ ין ִלׁשְ ְנָעל, ּבֵ פּוס ִמּתֹוְך ַהּמִ מֹוט ֶאת ַהּדְ ין ִלׁשְ ּנּו, ּבֵ ְמטֹו ִמּמֶ ְלׁשָ
פּוס ֵיׁש ָעָליו  ַהּדְ ֵני ׁשֶ פּוס, ִמּפְ ִטְלטּול ַהּדְ אן ִאּסּור ּבְ פּוסשעט. ְוֵאין ּכַ ֵמַעל ַהּדְ
ַהְינּו  ּדְ ְמקֹומֹו,  ְלֹצֶרְך  ְלַטְלְטלֹו  ר  ּוְמּתָ ְלִאּסּורשפ,  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ִלי  ּכְ ם  ׁשֵ

תֹוכֹושפא. פּוס ּבְ ַהּדְ ְנָעל ׁשֶ ל ַהּמִ ֲחָללֹו ׁשֶ



מא. כט,  כד,  סעי'  כדלעיל  שפב. 
שלו. אמות  ד'  בתוך  הנמצא  תלוש  שפג. 

לח. כשהוא  שפד. 
משום  בו  אין  בהמה  מאכל  שכל  שפה. 

ס"ח. כדלעיל  מוקצה, 
על  כי  מוקצה,  איסור  בסנדל  ואין  שפו. 
ולכן אינו בטל  יכול לנעול אותו,  ידי הגמי 

כלי. מתורת 
דק. חבל  שפז. 

אין  כלל  שבדרך  אף  כלומר,  שפח. 
בכרמלית  ולכן  הגמי,  את  שם  מבטלים 
אך  הסנדל,  על  אותו  לכרוך  לו  מתירים 
ימלך  שמא  חוששים  שמור(  )שהוא  בחצר 
כתב  ולא  רבנו  ודייק  שם.  לבטלו  ויחליט 

 150. מ"א   149. רבי אבהו קיב, א. טור ושו"ע שם.  148. טור ושו"ע שם. 147. טור ושו"ע סט"ו.
   151. רב יוסף שם. טור ושו"ע שם. סקכ"ט.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ מזשח  ּדְ

ְצָדֵדיֶהם,  ֵני  ׁשְ ּבִ ְקבּועֹות  ְרצּועֹות  י  ּתֵ ׁשְ ָלֶהם  ָהיּו  יֵמיֶהם  ּבִ ׁשֶ ִלים  ַסְנּדָ מג. 
י ָהְרצּועֹות  ּתֵ ֵני ַרְגַלִים, ְוַאַחת ְלַצד חּוץ, ְוכֹוְרִכים ׁשְ ִניִמי ְלֵבין ׁשְ ַצד ּפְ ַאַחת ּבְ
ּלֹא ָהָיה עֹור  ֵני ׁשֶ ל ַעל ַרְגלֹו, ִמּפְ ְנּדָ י ַהּסַ ֵני ִצּדֵ ַעל ָהֶרֶגל ְלַמְעָלה ְלַהֲחִזיק ׁשְ
תּוַח ְלַגְמֵרי,  ְלָבד, ֲאָבל ִמְלַמְעָלה ָהָיה ּפָ ל ּבִ ְנּדָ ְצָדֵדי ַהּסַ א ּבִ ֵליֶהם ֶאּלָ ַסְנּדָ ּבְ
ל ַעל ַרְגלֹו, ְוִאם  ְנּדָ י ַהּסַ ֵני ִצּדֵ י ְרצּועֹות ְלַהֲחִזיק ׁשְ ּתֵ ְלִפיָכְך ָהיּו ְצִריִכים ׁשְ
ר  ְמּתָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֶנּנּו,  ַתּקְ ּיְ ׁשֶ ַעד  ּבֹו  ֵליֵלְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֵמֶהן  ַאַחת  ִנְפְסָקה 
ִלי  ֲעַדִין ֵיׁש ּתֹוַרת ּכְ ֵני ׁשֶ ְלַטְלְטלֹו ַאף ִאם ִנְפְסָקה ִעם ְמקֹום ְקִביעּוָתּה, ִמּפְ

נֹו�. ָעָליו147, הֹוִאיל ְוהּוא ָראּוי ַלֲחזֹור ּוְלַתּקְ

ִאם  ׁשֶ ָהַרְגַלִים,  ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ִניִמית148  ַהּפְ ְפְסָקה  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ָנּה,  ְלַתּקְ ּה  ְרּכָ ּדַ ֵאין  ַהִחיצֹוָנה –  ִנְפְסָקה  ֲאָבל ִאם  ִנְרֶאה.  ּקּוָנּה  ּתִ ֵאין  נּוָה  ְיַתּקְ
ִלי ְוָאסּור  ל ִמּתֹוַרת ּכְ ְנּדָ ֵטל ַהּסַ ּקּוָנּה ִנְרֶאה ַלּכֹל ּוְגַנאי הּוא, ּוְלִפיָכְך ּבָ ּתִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ְוֵהם  הֹוִאיל  ִטְלטּול  ּבְ ִרים  ּתָ ּמְ ׁשֶ ִלים  ּכֵ ָאר  ׁשְ ְבֵרי  ְלׁשִ דֹוֶמה  ְוֵאינֹו  ְלַטְלְטלֹו�. 
ֵני ְמִאיסּותֹו�. ִלים ִמּפְ ְרּכֹו ְלַכּסֹות ּבֹו ּכֵ ל ֵאין ּדַ ְנּדָ ִליםשפב, ֲאָבל ַהּסַ ְראּוִיים ְלִכּסּוי ּכֵ

ִמי ַלחשפג,  ּגֶ ירּו לֹו ִלּטֹול  ַכְרְמִלית – ִהּתִ ּבְ ְך  הּוא ְמַהּלֵ ׁשֶ מד�. ְוִאם ִנְפְסָקה ּכְ
ל  ְנּדָ ַהּסַ ַעל  אֹותֹו  ְוִלְכרֹוְך  ִטְלטּולשפה,  ּבְ ר  ּוְמּתָ ֵהָמהשפד  ּבְ ַמֲאַכל  הּוא  ׁשֶ
אֹו  ָעָליו חּוט  ִלְקׁשֹור  ָאסּור  ֲאָבל  ֵמַרְגלֹושפו149�.  ִיּפֹול  ּלֹא  ׁשֶ נֹו  ְלַתּקְ ְוִלְקׁשֹור 
ר  ֶקׁשֶ ה  ָעׂשָ ְוִנְמָצא  ם ְלעֹוָלם,  ׁשָ ִלְהיֹות ְקבּוִעים  ֵלם  ְיַבּטְ א  ּמָ ׁשֶ יָחהשפז,  ְמׁשִ

ָמא150.  ל ַקּיָ ׁשֶ

ְוַיֲעזֹוב  ן  ּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ לֹא  ִאם  ׁשֶ ַכְרְמִלית,  ּבְ א  ֶאּלָ ן  ּכֵ ירּו  ִהּתִ לֹא  ַלח  ֶגִמי  ּבְ ְוַאף 
ִלְקׁשֹור  ָאסּור  ם –  ׁשָ ָמר  ִנׁשְ הּוא  ׁשֶ ָחֵצר  ּבְ ֲאָבל  ם.  ָ ִמּשׁ ֵנב  ִיּגָ  – ם  ׁשָ ל  ְנּדָ ַהּסַ
ין  ּבֵ ִניִמית  ַהּפְ ְרצּוָעה  ְפְסָקה  ּנִ ׁשֶ ין  ּבֵ ֶלּנּושפח,  ִויַבּטְ ֵלְך  ִיּמָ א  ּמָ ׁשֶ ֶגִמי151,  ּבְ
ָמקֹום  ּבְ אי ְלַטְלְטלֹו ְלַהְצִניעֹו  ַ ִניִמית – ַרּשׁ ּפְ ִאם ִנְפְסָקה  א ׁשֶ ַהִחיצֹוָנה, ֶאּלָ



גבי  לעיל  שכתב  כמו  לעולם"  "ויבטלנו 
ביטול  שייך  לא  בגמי  כי  ומשיחה,  חוט 
להיות  יכול  שהגמי  מתי  עד  אלא  לעולם, 
אז  עובר  אם  וצ"ע  שיתייבש(.  )עד  קיים 
ראה  אבל  דרבנן.  או  תורה  איסור  על 
הלולב  באיגוד  שגם  ס"ו  תרנא  סי'  לקמן 
חושש  שאינו  "כיון  קיימא,  של  קשר  שייך 

עולמית".  להתירו 
בחצר,  נשמר  שהסנדל  שאף  שפט. 
יאבד  או  שיגנב  מסוים  חשש  ישנו  עדיין 
מוגדר  זו  שמירה  שלצורך  וטלטול  שם, 
שום  אין  אם  אך  עצמו.  לצורך  כטלטול 
הרי  לכאורה  יאבד,  או  יגנב  שמא  חשש 
בכלי  אף  שאסור  לצורך  שלא  טלטול  זה 
שם  עיין  סט"ז,  כדלעיל  להיתר,  שמלאכתו 

ועצ"ע. בביאורים. 
כלי. תורת  עליו  שאין  כיון  שצ. 

מג. סעיף  שצא. 
שם. כדלעיל  שצב. 

גם  הרגל  את  חופה  שהוא  כיון  שצג. 
הרצועות  בשתי  רק  תלוי  ואינו  מלמעלה, 

שבצדדים.
החיצונית. הרצועה  נפסקה  אם  אף  שצד. 

מפני  לייבש,  אסור  בשבת  אבל  שצה. 
נו־נז. סעי'  שא  סי'  כדלעיל  העין,  מראית 

היה  החלוק  אם  שאף  משמע  שצו. 
לאחר  ליטולו  יכול  השמשות  בבין  רטוב 
דאיתקצאי  "מיגו  אמרינן  ולא  שהתייבש, 
יומא"  לכולי  איתקצאי  השמשות  בבין 

ונראה  סג(.  ס"ק  המשנ"ב  כמ"ש  )ודלא 
לא  שהאדם  משום  בזה,  הטעם  לומר 
בשבת,  זה  בבגד  מלהשתמש  דעתו  הסיח 
השבת,  במשך  יתייבש  שבודאי  שידע  כיון 
מבעוד  בתנור  שנתן  לפת  דומה  זה  והרי 
בשבת  ולאכלה  לטלטלה  שמותר  יום, 
היתה  לא  עדיין  השמשות  שבבין  אף 
ס"ו  שכה  סי'  לקמן  )ראה  לאכילה  ראויה 

בסוגריים(. 
בערב  לייבוש  בגד  התולה  זאת,  לולא  וגם 
המים  סחט  שכבר  אחרי  זה  הרי  שבת, 
לייבוש  הבגד  כשתלה  וממילא  מעליו, 
אז  כבר  כן  ואם  לסחיטה,  צריך  הבגד  אין 
לעיל  ראה   – בטלטול  אסור  הבגד  היה  לא 

סנ"ט. שא  סי' 
בגדים  שגם  לומר  יש  להכי,  דאתינן  ]וכיון 
מערב  שהניחם  ייבוש  במכונת  הנמצאים 
להוציאם  מותר  בשבת  והתייבשו  שבת 
בשבת,  ללובשם  מנת  על  בשבת  משם 
בין  כל  פעלה  הייבוש  שמכונת  ואף 
אז  לפותחה  היה  אפשר  ואי  השמשות 
בזה  אמרינן  לא   – הבגדים  ממנה  ולהוציא 
לכולי  איתקצאי  בביה"ש  דאיתקצאי  מיגו 
מחמת  מוקצים  היו  לא  הבגדים  כי  יומא, 
שאי  צדדי,  אחר  דבר  מחמת  כ"א  עצמם 
הייבוש,  מכונת  את  לפתוח  לו  היה  אפשר 
סכ"א,  תקיח  סי'  בשוע"ר  המבואר  וע"ד 

שם[. עיין 
מתנדנד  הקנה  כך  ידי  על  אם  ואף  שצז. 

   153. רב חסדא קמ, א-ב ורש"י שם ד"ה משלפא. טור ושו"ע סט"ז. 152. מ"א סקכ"ח.

תמח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ֵארשצא. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ אֹותֹו ָחֵצרשפט, ְוִאם ִנְפְסָקה ִחיצֹוָנה – ָאסּורשצ, ּכְ ְמְצָנע ּבְ

ְלָנֳעלֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָהְרצּוָעה  ְפְסָקה  ּנִ ֶ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִלים  ַסְנּדָ ּבְ ֶזה  ְוָכל  מה. 
נּו ַאף ִאם ִנְפְסָקה ָהְרצּוָעה ָראּוי ְלָנֳעלֹושצג ְותֹוַרת  ּלָ ִלים ׁשֶ ָללשצב, ֲאָבל ַסְנּדָ ּכְ

ָכל ִעְנָין152שצד. ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ ִלי ָעָליו, ּוְמּתָ ּכְ

ּבֹו  ִלְתלֹותֹו  תשצה  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ָקֶנה153  ּבֹו  ְוָתֲחבּו  אֹותֹו  סּו  ּבְ ּכִ ׁשֶ ָחלּוק  מו�. 
ִמּתֹוכֹו – ָאסּור,  ֶנה  ַהּקָ ִלּטֹול  ֲאָבל  ֶנהשצז�.  ַהּקָ ִמן  ְמטֹושצו  ְלׁשָ ָיכֹול  ׁשֹו –  ְלַיּבְ



זהו  כי  איסור,  בזה  אין   – מיטלטל  או 
כאשר  חכמים  שהתירוהו  הצד  מן  טלטול 
סי'  לעיל  )ראה  המותר  הדבר  לצורך  הוא 

סי"ד(. שיא  סי'  לקמן  ס"ו.  רסה 
מבעוד  בקנה  שהשתמש  מה  אבל  שצח. 
עליו  מוריד  זה  אין  החלוק,  עבור  יום 
כלל,  לכך  מיועד  אינו  הקנה  כי  כלי,  תורת 

סנ"ג. וכדלקמן 
אבנים(,  של  נדבך  )גבי  סנ"ג  לקמן  שצט. 
הכוונה  ואולי  לעולם.  יחוד  הצריך  שם  אך 

ע"ש. לסנ"ה, 
לטלטלו  מותר  לאיסור  שמלאכתו  וכלי  ת. 

סי"ב(. )כדלעיל  מקומו  לצורך 
כדלעיל(,  כלי  )ולא  קנה  שנקט  מה  תא. 
הגמרא  דברי  על  רש"י  לשון  פי  על  הוא 
הוא  קיואי  כלי  "ואם  רע"ב(:  קמ  )שבת 
אורגים,  של  "קנה  שם:  וברש"י  מותר", 
הכלי  כלומר,  שרי".  עליו  כלי  דתורת 
לאיסור.  שמלאכתו  קנה  הוא  כאן  המדובר 
שתחבו  הכלי  בפשטות:  לומר  יש  ועוד 
הרי  קנה,  במקום  משמש  שהוא  כיון  בו, 

קנה.  בגדר  הוא 

סמ"ב. סוף  לעיל  גם  ראה  תב. 
קלח,  שבת  )ראה  שתיים  שכן  וכל  תג. 
רבנו  כתבו  לא  למה  וצ"ע  שם(.  ורש"י  ב 

ספסל. גבי  הסעיף(  )בהמשך  שכתב  כמו 
בשבת.  המותר  תשמיש  בה  להשתמש  תד. 
לטלטלה  מותר  מקומה  שלצורך  ומשמע 
שכיון  לאיסור(,  שמלאכתו  כלי  )כדין 
שאינו רוצה להשתמש בה, אין חשש שמא 
סקכ"ב.  לדוד  )תהלה  הרגל  להחזיר  יבוא 
מובן שאם  זה  ולפי  סק"י(.  קט  סי'  בדה"ש 
משקפיים  כגון  להיתר,  שמלאכתו  כלי  הוא 
לצורך  לטלטלם  מותר  ידית,  מהם  שנפל 
ואין  יאבדו,  שלא  כדי  להצניעם  עצמם 
במשקפיים,  הידית  יתקע  שמא  חוששים 

עתה.  בהם  משתמש  שאינו  כיון 
חוששים  בה  להשתמש  שכיון שרוצה  תה. 
למקומה,  הרגל  להחזיר  יבוא  שמא 
בחוזק  אלא  ברפיון  יחזיר  לא  וכשיחזיר 

קודם.  שהיתה  כפי 
ס"כ. שיג  סי'  כדלקמן  תו. 

עליו"  ולישב   .. "לטלטלו  מהלשון  תז. 
משמע  עליו"(,  לישב   .. "לטלטלו  )ולא 

 157. גמ'   156. רב קלח, ב. טור ושו"ע סט"ז.  155. רבא קמ, ב. טור ושו"ע שם. 154. מ"א שם.
   158. תרומת הדשן סי' עא. רמ"א סט"ז. ורש"י שם ד"ה שמא. ט"ז סקי"ד. מ"א סקל"ב.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ מטשח  ּדְ

ִלי  ה ָעָליו ּתֹוַרת ּכְ ָאז ַנֲעׂשָ ֶנה ְלָכְך154, ׁשֶ ן ִיֵחד ַהּקָ א ִאם ּכֵ ִלי, ֶאּלָ ֵאינֹו ּכְ ְלִפי ׁשֶ
ֵארשצט.  ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ַעל ְיֵדי ִיחּוד ֶזהשצח, ּכְ

ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ הּוא  ֲאִפּלּו  ִמּתֹוכֹו155,  לֹו  ִלּטְ ר  ְמּתָ  – ִלי  ּכְ ּבֹו  ֲחבּו  ּתָ ְוִאם 
ֶנהתא  ַהּקָ ַהְינּו ֲחַלל ֶהָחלּוק ׁשֶ ְלטּול ֶזה הּוא ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹות, ּדְ ּטִ יָון ׁשֶ ְלִאּסּור, ּכֵ

תֹוכֹותב. ּבְ

ֵעין  ּכְ ּה  ּלָ ׁשֶ ְטּפּוִטין  ּפִ ַהְינּו  ּדְ ְרכֹוֶתיָהתג156,  ִמּיַ ַאַחת  ְמָטה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ יָרה  ּכִ מז�. 
ָהֶרֶגל  ָלּה  ַיֲחִזיר  א  ּמָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ּגּוָפּהתד,  ְלֹצֶרְך  ְלַטְלְטָלּה  ָאסּור   – ַרְגַלִים 

ּום ּבֹוֶנהתו157�.  ב ִמּשׁ ֹחֶזקתה, ְוִיְתַחּיֵ ם ּבְ ה ׁשָ ְוִיְתָקֶעּנָ

ִים – ָאסּור ְלַטְלְטלֹו  ּתַ ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְמָטה ַאַחת ֵמַרְגָליו, ּכָ ׁשְ ּנִ ְוֵכן ַסְפָסל ָאֹרְך ׁשֶ
עֹוד יֹום,  ְמָטה ָהֶרֶגל ִמּבְ ב ָעָליותז158, ֲאִפּלּו ִנׁשְ יחֹו ַעל ַסְפָסל ַאֵחר ְוֵליׁשֵ ּוְלַהּנִ



אף  אלא  לטלטל,  רק  אינו  שהאיסור 
והניח  גם כשטלטל  בישיבה עצמה, כלומר 
עליו,  לישב  אסור   – ספסל  גבי  על  ספסל 
יש חשש   – שכיון שמשתמש בגוף הספסל 
שהאיסור  ונמצא  הספסל.  לתקן  יבא  שמא 
]ודלא  בהשתמשות.  והן  בטלטול  הן  הוא 
שמותר  )שם(  לדוד  בתהלה  שכתב  כמו 
טלטול  שנקרא  כיון  הספסל  ע"ג  לשבת 

יד[. כלאחר 
ויחליט. יתחרט  תח. 

להחזירה,  שימלך  רחוק  חשש  שזהו  תט. 
לכך. חששו  ולא 

רגל  את  והן  הכירה  רגל  את  הן  תי. 
הספסל.

כא. סעיף  תיא. 
מהספסל,  נשמטה  כולה  שהרגל  תיב. 

לספסל. להחזירה  ניתן  ועדיין 
נשאר  לא  ראשה  שאם  משמע  תיג. 
שייך  ולא  נשברה  הרגל  אם  אף  בספסל, 
לטלטל  אסור   – שהיא  כמות  להחזירה 
לכך  שהטעם  ונראה  בו,  ולישב  הספסל 
בגזירתם,  חכמים  חילקו  שלא  משום  הוא, 

סקי"ד.  כט"ז  ודלא 
לכך,  הוא  עומד  הסתם  שמן  דהיינו  תיד. 
סקמ"ג(.  רבה  )אליה  מחשבה  צריך  ואין 

מהבניה. שנשארו  אחרי  תטו. 
כלי  מתורת  שביטלם  משום  תטז. 
מחמת  מוקצה  משום  ולא  בסידורם, 
אם  להקפיד  דרך  אין  שכן  כיס,  חסרון 
רנט  סי'  )לעיל  מלמעלה  עליהם  יושבים 
קו"א  תצט  סי'  לקמן  וראה  סק"א.  קו"א 

שם(. יו"ט  נימוקי  ובספר  סק"ב,  סוף 

 161. רב נחמן קכד, ב לפרש"י שם ד"ה דאייתור. טור ושו"ע   160. ט"ז סקי"ד. 159. מ"א סקל"ג.
   162. רבינא מב, א. טור ושו"ע סי"ח. סי"ז.

תנ ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ָאז  ִלי ַהֲחָזַרת ָהֶרֶגל, ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ַעם ַאַחת ֹקֶדם ַהּשׁ ְך ּפַ ב ָעָליו ּכָ ן ָיׁשַ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
תתט159.  ּבָ ׁשַ ֵלְךתח ְלַהֲחִזיָרּה ּוְלָתְקָעּה ּבְ א ִיּמָ ּמָ ֵאין ָלחּוׁש ׁשֶ

ה  ִיְתָקֶעּנָ א  ּמָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ִרְפיֹון,  ּבְ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ְלׁשָ ְלַהֲחִזיָרּהתי  ָאסּור  ֲאָבל 
ן  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ם ְרפּוָיה, ּכְ ּה ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ׁשָ ְרּכָ ן ּדַ א ִאם ּכֵ ֹחֶזק, ֶאּלָ ּבְ

שי"גתיא.

ְפָסל  ַהּסַ ְלַטְלֵטל  ר  ְמּתָ  – ָרה  ּבְ ִנׁשְ ִאם  ֲאָבל  ָהֶרֶגלתיב,  ְמָטה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶזה  ְוָכל 
ֹקֶדם  ְך  ּכָ ָעָליו  ב  ָיׁשַ לֹא  ֲאִפּלּו  ָעָליו,  ב  ְוֵליׁשֵ ַאֵחר  ַסְפָסל  ַעל  יחֹו  ּוְלַהּנִ
ָאר  ּה ִנׁשְ ֹראׁשָ יָון ׁשֶ ה160, ּכֵ ה ְוִיְתָקֶעּנָ א ַיֲחִזיֶרּנָ ּמָ אן ֵאין ָלחּוׁש ׁשֶ ּכַ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ

ְפָסלתיג. ּסַ ּבַ

ה ֵאיָנן עֹוְמִדין  ַעּתָ ּמֵ ר ְלַטְלְטָלם, ְלִפי ׁשֶ ְנָין – ְמּתָ ֲארּו ֵמַהּבִ ׁשְ ּנִ מח. ְלֵבִנים ׁשֶ
ִלי ֲעֵליֶהם.  ֶבת ֲעֵליֶהםתיד161, ְוָלֵכן ּתֹוַרת ּכְ ֵמְך ְוָלׁשֶ א ְלִהּסָ ְלִבְנָין ֶאּלָ

ְלַטְלְטָלם,  ְוָאסּור  ְלִבְנָין,  ִהְקָצם  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ה  ּלָ ּגִ  – ֶזהתטו  ַעל  ֶזה  ָרם  ִסּדְ ְוִאם 
ִלי ֲעֵליֶהםתטז�. ֵאין ּתֹוַרת ּכְ ׁשֶ



דוקר  אחר  דבר  כל  או  דוקרני,  צמח  תיז. 
ומזיק.

שמט  סי'  כדלקמן  מדרבנן,  שאיסורו  תיח. 
שממשיך(. )כפי  התירוהו  ולכן  ס"ג, 

להעביר  יכול  הוא  בכרמלית  כלומר,  תיט. 
אחת  בעקירה  אמות  מד'  יותר  אפילו 
אמות  מד'  פחות  כל  הנחה  לעשות  )מבלי 
העברה  איסור  כי  הרבים(,  ברשות  כמו 
יותר מד' אמות בכרמלית הוא רק מדרבנן. 
סכ"ט  שלד  סי'  ולקמן  סכ"ח  לעיל  תכ. 
ופשוט  הגוף של רבים".  כתב רבנו: "היזק 

הגוף.  להיזק  הכוונה  כאן  שגם 
ביחיד,  ולא  ברבים  דוקא  שזהו  ומשמע 
כתב  כב  יז,  סעי'  שטז  סי'  לקמן  אבל 
של  אף  משמע  בסתם,  הגוף"  "היזק 
רב  דבי  כנישתא  )ראה  שכתבו  ויש  יחיד. 
לחלק  שם(  המצוינים  ובספרים  תקעג  ע' 
לשמור  יכול  לא  שהיחיד  מקרה  בין 
שבות  התירו  שאזי  הגוף,  מהיזק  עצמו 
לבין  שטז,  בסי'  מדובר  ובזה  ביחיד,  גם 
לא  אך  מזה  להזהר  יכול  שהיחיד  מקרה 

של  גוף  בהיזק  רק  התירו  )שאזי  הרבים 
סכ"ח  ולעיל  כאן  מדובר  ובזה  רבים(, 

שלד.  ובסי' 
סכ"ח. לעיל  גם  ראה  תכא. 

חסר  שבת  בהלכות  זה  סעיף  תכב. 
ההעתקה  בעת  נשמט  וכנראה  בשוע"ר, 
העתקנו  ולפיכך  ב(,  הערה  לעיל  )ראה 
ו־ח  סעי'  תקיח  סי'  יו"ט  מהל'  זו  הלכה 

ליו"ט(.  הנוגעים  דינים  )בהשמטת 
בשוע"ר  זה  בסימן  זה  סעיף  כאמור  תכג. 
סקל"ח:  מג"א  וראה  לידינו.  הגיע  לא 
כלי  תורת  עליו  שאין   – לטלטלו  "אסור 
דטעמא  לי  ונראה  הכ"ז(,  פכ"ו  )רמב"ם 
)המבואר  הבית"  מדלתות  כאחד  דהוי 
התהלה  מבאר  הדבר  ובטעם  סל"ה(.  לעיל 
עליה  של  דסולם  "ונראה  בסקכ"ה:  לדוד 
בלי  הוא  תשמישו  שכל  לטלטל,  הוכן  לא 
דרך  בית  של  סולם  אבל  טלטול,  שום 

סי"א. לעיל  וראה  לזוית".  מזוית  לטלטל 
סי"ד. כדלעיל  תכד. 

  163. ברייתא ביצה ט, ב כרבי יהודה. טור ושו"ע סי' תקיח ס"ד.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ נאשח  ּדְ

ִמד'  חֹות  ּפָ חֹות  ּפָ ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ  – ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ח  ּנָ ַהּמְ קֹוץתיז  מט. 
ַדְרּכֹו  ים, ּוְבַכְרְמִלית ְמַטְלְטלֹו ּכְ י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶקּנּו ְלִצּדֵ ַסּלְ ּיְ ַאּמֹותתיח162 ַעד ׁשֶ
ים,  ַרּבִ ּה  ּבָ ִיּזֹוקּו  א  ּמָ ׁשֶ ָלחּוׁש  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַאַחתתיט,  ֲעִקיָרה  ּבַ ה  ַהְרּבֵ ֲאִפּלּו 
אֹו  ַכְרְמִלית,  ּבְ ַאּמֹות  ד'  ִטְלטּול  בּות  ׁשְ ַעל  ָגְזרּו  לֹא  יםתכ  ַרּבִ ק  ֶהּזֵ ּוִבְמקֹום 

ים, ְוִטְלטּול ְמְקֶצהתכא. ְרׁשּות ָהַרּבִ חֹות ִמד' ַאּמֹות ּבִ חֹות ּפָ ּפָ

ג  ּגַ ַעל  ּבֹו  ַלֲעלֹות  ָעׂשּוי  ׁשֶ דֹול  ּגָ ם  ְסּלָ ַהְינּו  ּדְ ה163,  ֲעִלּיָ ל  ׁשֶ ם  ְסּלָ ]מט*.תכב 
ַעם  ִמּטַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטלֹו  ָאסּור  ׁשֶ מֹו  ּכְ טֹוב  יֹום  ּבְ ְלַטְלְטלֹו  ָאסּור   – ִית  ַהּבַ

ן ש"חתכג.  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ְמַעט  ִלְנטֹותֹו  רֹוֶצה  ׁשֶ גֹון  ּכְ ִמְקָצתֹו,  א  ֶאּלָ ּלֹו  ּכְ ֶאת  ְמַטְלֵטל  ֵאין  ַוֲאִפּלּו 
ל ְמְקֶצה  ִדין ּכָ יֹום טֹוב, ּכְ ין ּבְ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ין ּבְ קֹום ְלָמקֹום – ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ּבֵ ִמּמָ

ָאסּור ְלַטְלֵטל ֲאִפּלּו ִמְקָצתֹותכד�.  ׁשֶ



בו. ויורד  שעולה  זה  ידי  על  תכה. 
כיון  מותר,  הכי  בלאו  לכאורה  תכו. 
כלאחר  כטלטול  מוגדר  ברגליו  שטלטול 
ואולי  סט"ו.  וכדלעיל  בשבת,  המותר  יד 
בשעת  בידו  מעט  יזיזנו  שמא  הכוונה 

בו. בעלייתו  בסולם  אחיזתו 
כדלעיל. תשמישו,  דרך  הוא  שכך  תכז. 

תקז  סי'  לקמן  וראה  בונה.  מלאכת  תכח. 
 – בשבת  התנור  פי  וממרח  הטח  ס"כ: 

לש". משום  "חייב 
א(. נ,  שבת  )רש"י  קשים  ענפים  תכט. 

להסקה. תל. 
להסקה  נועדו  העצים  רוב  בזמנם  תלא. 

ובתנורים. בכיריים 
אינם  בסתם,  קצצם  שאם  משמע  תלב. 
מוקצים )מ"א סק"מ(. וצ"ע מדוע לא כתב 

בפירוש. זה  פרט  רבנו 
שקצצם. אחר  תלג. 

 .166  סוסק"ד. ט"ז   .165  סק"ז. תקיח  סי'  מ"א  הכי.  אי  ד"ה  ה  עז,  עירובין  בתוס'  ר"ת   .164
 167. רשב"ג ושמואל נ, א. דכל שכן הוא לרב אסי דלקמן סעיף נא,  ברייתא נ, א. טור ושו"ע ס"כ.

  כן כתבו הר"ן שם )כג, רע"א( והרא"ש פ"ד סי' ח. 

תנב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ַאף ִאם  א ְיִזיֶזּנּו ְמַעטתכה, ּדְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ ר ַלֲעלֹות ְוֵלֵרד ָעָליו, ְוֵאין חֹוׁשְ ֲאָבל ְמּתָ
רתכו  ן, ּוְמּתָ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ְיִזיֶזּנּו – הּוא ּדָ

ִית,  ַהּבַ ג  ּגַ ַעל  ּבֹו  ַלֲעלֹות  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ָקָטן  ם  ְסּלָ ַהְינּו  ּדְ ִית164,  ּבַ ל  ׁשֶ ם  ְסּלָ
תֹוְך  ּבְ ְלָזִוית  ִוית  ִמּזָ ְלַטְלֵטל  ר  ְמּתָ  – ִית  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ א  ֶאּלָ ּבֹו  ין  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ְוֵאין 

ִיתתכז�.  ַהּבַ

ּום ִאּסּור הֹוָצָאה,  ּה ִמּשׁ ֵאין ּבָ ֹעֶרֶבת ׁשֶ ִעיר ַהּמְ ָאַבל ָאסּור ְלהֹוִציאֹו, ֲאִפּלּו ּבָ
ֵדי ַלֲעלֹות ּבֹו ַעל  הּוא מֹוִציאֹו ַלחּוץ ּכְ ּיֹאְמרּו ָעָליו ׁשֶ ֵני ַמְרִאית ָהַעִין, ׁשֶ ִמּפְ
ּגֹוֵתיֶהם ָהיּו ֲחָלִקים ְוטּוִחים  ּגַ יֵמיֶהם ׁשֶ ְך ָהיּו נֹוֲהִגים ּבִ יט )ּכָ ּטִ ג ָלטּוַח ּבַ ַהּגַ

ה ְמָלאָכהתכח.  ִמים(, ַוֲהֵרי הּוא עֹוׂשֶ ׁשָ ֵני ַהּגְ יט ִמּפְ ּטִ ּבַ

ל ָמקֹום  ג, ִמּכָ ם ֶזה הּוא ָקָטן ְוֵאינֹו ָראּוי ַלֲעלֹות ּבֹו ַעל ַהּגַ ּלָ ּסְ י ׁשֶ ]ו[ַאף ַעל ּפִ
ג.  ָתִלים ְוַיֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְלַהּגַ יִזים ַהּיֹוְצִאים ֵמַהּכְ ְסְמֶכּנּו ַלּזִ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ֵזַרת  ּגְ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ִטיט,  ּבְ טּוִחים  ים  ּגִ ּגַ ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ו  ַעְכׁשָ ַוֲאִפּלּו 
ְטָלה165[. ֲחָכִמים לֹא ּבָ

ֵמֶהם  ְוֵיׁש  יָבה,  ִליׁשִ אֹוָתם  ַיֲחִדים  ּמְ ׁשֶ ֵמֶהם  ֵיׁש  ֶקל166,  ּדֶ ל  ׁשֶ ֲחָריֹותתכט  נ. 
ֵרָפהתלב –  ֶקל ִלׂשְ ָאר ֵעִציםתלא, ְוִאם ְקָצָצם ִמן ַהּדֶ ׁשְ ֵרָפהתל ּכִ עֹוְמִדים ִלׂשְ ׁשֶ
ִלי ֲעֵליֶהם,  ֵאין ּתֹוַרת ּכְ ָאר ֵעִצים, ְוָאסּור ְלַטְלְטָלם, ׁשֶ ׁשְ ֲהֵרי ֵהם ְמְקֶצה ּכִ

ֵרָפה. הֹוִאיל ְועֹוְמִדים ִלׂשְ

יָבה  ִליׁשִ ּוְמְיָחִדים  עֹוְמִדים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְךתלג  ּכָ ַאַחר  ֲעֵליֶהם167  ִנְמַלְך  ִאם  ֲאָבל 



בידיו,  לסדרם  שמותר  הוא  החידוש  תלד. 
וסידור  טלטול  ללא  עליהם  לישב  אך 
מוקצה,  של  בחריות  גם  מותר   – בידיים 
כמבואר  תחתיו,  מתנענעים  הן  אם  אף 

סי"ד. לעיל 
לישב  מנת  על  שלא  לטלטלם  ולענין 

סנ"א. לקמן  ראה   – עליהם 
בנוגע  ס"א  שיג  סי'  לקמן  גם  ראה  תלה. 

חלון. סתימת  עבור  לוח  ליחוד 
שדרכו  בדבר  מועלת  שמחשבה  לפי  תלו. 

שם(. )לקמן  לכך  לייחדו 
שקצץ. אחר  גם  תלז. 

ישב  א(  פנים:  בשני  לפרש  ניתן  תלח. 
מחשבה  בלי  )כלומר,  במודע  שלא  עליהם 
חשב  שלא  אלא  במודע,  ישב  ב(  כלל(. 

לישב  חשב  לא  ואף  לישיבה,  אותם  לייחד 
הב'. כאופן  מסתבר  ויותר  בשבת.  עליהם 

שטלטלם. בלי  גם  משמע  תלט. 
ינזקו. או  יגנבו  שלא  להצניעם  כגון  תמ. 

עליהם"  ב"חשב  הדין  והוא  תמא. 
עדיף  חשב  שהרי  הקודם(,  )שבסעיף 
כאן:  הסעיף  בתחילת  וכלשונו  מישב, 
גם  וראה  וכו'".  חשב  לא  אם  "ואפילו 
"והותר  חשב(:  )גבי  ס"א  שיג  סי'  לקמן 

הכלים".  כל  כשאר  בטלטול 
לטלטלה  "מותר  סנ"ג:  סוף  לקמן  וראה 
ולא  ל"צרכיו"  רק  משמע  צרכיו",  לכל  גם 
בביאורים.  שם  וראה  עצמו.  הדבר  לצורך 
שמלאכתו  כלי  כדין  דינם  וממילא  תמב. 

להיתר.

  168. רב אסי נ, א. רמב"ם פכ"ה הכ"א. טור ושו"ע שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ נגשח  ּדְ

ָבה  ַמֲחׁשָ ִמיֵדי  מֹוִציָאם  זֹו  ָבה  ַמֲחׁשָ ֲהֵרי   – ְלַפּנֹוָתם  ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ֵעת  ַעד 
ר  ּוְמּתָ ִלי,  ּכְ ּתֹוַרת  ֲעֵליֶהם  ה  ְוַנֲעׂשָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֹקֶדם  ן  ּכֵ ִנְמַלְך  ִאם  ָהִראׁשֹוָנה, 
ְמַלְך  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲעֵליֶהםתלד,  ב  ֵליׁשֵ ָרם  ְלַסּדְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטָלם 
ן ַעל  א ִנְמַלְך ּכֵ ת, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ֵפרּוׁש ּגַ ַדְעּתֹו ּבְ יָבה לֹא ָהָיה ּבְ ֹחל ִליׁשִ ֲעֵליֶה ּבְ

יַבת ַהֹחלתלה. ְיׁשִ

א  ֶאּלָ יָבה,  ִליׁשִ ּוְמְיָחִדים  עֹוְמִדים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ִנְמַלְך  לֹא  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ּוְלמֹוָצֵאי  ְלָבד,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָמָחר  ֲעֵליֶהם  ב  ֵליׁשֵ יֹום  עֹוד  ִמּבְ ֲעֵליֶהם  ב  ָחׁשַ ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  ב  ֵליׁשֵ ָרם  ּוְלַסּדְ ְלַטְלְטָלם  ר  ְמּתָ  – ֵרָפה  ִלׂשְ ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ

ת זֹותלו�. ּבָ ׁשַ ּבְ

ִמְקֶרהתלח  ֵאַרע  ׁשֶ א  ֶאּלָ יָבהתלז,  ִליׁשִ ָלל  ּכְ ֲעֵליֶהם  ב  ָחׁשַ לֹא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  נא. 
ָרם  ְלַסּדְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטָלם  ר  ְמּתָ  – ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֹקֶדם  ְמַעט  ֲעֵליֶהםתלט  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ
ִדין  ּכְ ַעְצָמםתמ,  ְלֹצֶרְך  אֹו  ְמקֹוָמם,  ְלֹצֶרְך  ין  ַהּדִ ְוהּוא  ֲעֵליֶהם168,  ב  ְוֵליׁשֵ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ְלַיֲחָדם  ֲחָריֹות  ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְלִפי  רתמא,  ְלֶהּתֵ ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ
ה  ְוַנֲעׂשָ ֵכן,  ְיֵדי  ַעל  יָבה  ִליׁשִ ֲעֵליֶהם – הּוְכנּו  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְלִפיָכְך  יָבה,  ִליׁשִ

ִליתמב. ֲעֵליֶהם ּתֹוַרת ּכְ



להסקה. העומדים  תמג. 
לבנין  ומוקצות  סדורות  אבנים  תמד. 
לעיל  וראה  נדבך(.  ד"ה  א  קכה,  )רש"י 
אפילו  דהיינו  א,  ס"ק  ריש  קו"א  רנט  סי' 

עליהם. לשבת  מקפיד  אינו  אם 
סק"א  קו"א  רנט  סי'  לעיל  כתב  וכן  תמה. 
משום  )ולא  להכי"  קיימי  דלא  "משום 
גם  וראה  עליהם(.  לישב  שלא  שמקפיד 

ח. ס"ק  קו"א  תצה  סי'  לקמן 
על  מאשר  לשבת  יותר  נוח  שעליהם  תמו. 

האבנים.
ס"ה:  רנט  סי'  לעיל  גם  ראה  תמז. 
 – הכירה  סביב  ולבנים  אבנים  "הנותנים 
שיהא  כדי  לעולם  לכך  שייחדם  צריך 
וכן עצים העומדים  מותר לטלטלם בשבת, 

בשבת  התנור  פי  בהם  שסותמים  להסקה 
כל  שהרי  לעולם,  לכך  שייחדם  צריך   –
לו  חשובים  אינן   – לכך  ייחדן  שלא  זמן 

ומשליכן".
תמח. ראה גם לעיל סי' רנט קו"א ס"ק א: 
באבנים  גם  ומועיל  מעשה  הוה  "דהסידור 
סק"ח:  קו"א  תצה  סי'  ולקמן  יחוד".  בלא 
"והאבנים אינם ראוים לכלום בשבת, וכיון 
של  מחשבתו  אין   – מאליהן  מוקצים  שהן 
ידי  על  אלא  מוקצה  מידי  מוציאתו  אדם 

מעשה". 
לישב  נאות  שיהיו  כדי  הטיט  מן  תמט. 

שם(. )רש"י 
טלטול  להתיר  בשביל  במעשה  הצורך  תנ. 

האבנים.

 171. רבי אמי שם. רמב"ם   170. רמב"ם שם כר' יוחנן קכה, ב. שו"ע סכ"א. 169. מ"א סק"מ.
ומ"מ שם. שו"ע שם )ודלא כרמ"א שם – ראה לעיל סי' רנט קו"א סק"א. וראה לקמן סי' תצח קו"א 

   172. רש"י שם לדעת רבי אמי. סק"ח(.

תנד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבִניםתמד170,  ל  ׁשֶ ְך  ִנְדּבָ ְוֵכן  ֵעִציםתמג169,  ָאר  ׁשְ ֲאָבל  נב. 
ם  יָבה ּגַ ְהיּו עֹוְמִדים ִליׁשִ ּיִ ב ֲעֵליֶהם ׁשֶ ֹחל, ְוַגם ָחׁשַ ָעִמים ַרּבֹות ּבְ ֲעֵליֶהם ּפְ
ִלי ַעל  אן – לֹא ָיַרד ֲעֵליֶהם ּתֹוַרת ּכְ ְצָטֵרְך ְלַפּנֹוָתם ִמּכַ ּיִ תֹות ַעד ֵעת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵני  יָבהתמה, ִמּפְ ָאר ֵעִצים ַוֲאָבִנים ְלַיֲחָדם ִליׁשִ ל ׁשְ ם ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ ְיֵדי ָכְך, ְלִפי ׁשֶ
מֹו ַעל ַהֲחָריֹותתמו, ְלִפיָכְך לֹא הּוְכנּו ְלָכְך ַעל ְיֵדי  ב ֲעֵליֶהם ּכְ ֵאין נֹוַח ֵליׁשֵ ׁשֶ

ּלֹא ִיֲחָדם ְלָכְך ְלעֹוָלםתמז�.  ל ׁשֶ ְלָבד, ּכֹ ָבה ּבִ יָבה אֹו ַעל ְיֵדי ַמֲחׁשָ ְיׁשִ

עֹוד  ָרם ִמּבְ ּדְ ּסִ ַהְינּו ׁשֶ יָבה, ּדְ ה ַרב ַלֲהִכיָנם ִליׁשִ ֶהם ַמֲעׂשֶ ה ּבָ ן ָעׂשָ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
ֶזה מֹוִעיל  ה ָגדֹול ּכָ ֲעׂשֶ ּמַ ב ֲעֵליֶהם ְלָמָחר171, ׁשֶ ְהיּו מּוָכִנים ֵליׁשֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ יֹום ּכְ

ם ְלַיֵחד ְלָכְך�.  ְרּכָ ֵאין ּדַ י ׁשֶ ִליתמח, ַאף ַעל ּפִ ְלהֹוִריד ֲעֵליֶהם ּתֹוַרת ּכְ

ה  ב ֲעֵליֶהם ְלָמָחר – ֲהֵרי ֶזה ַמֲעׂשֶ ֵדי ֵליׁשֵ עֹוד יֹום ּכְ ָפםתמט ִמּבְ ְפׁשְ ֲאָבל ִאם ׁשִ
לּום172. הּוא, ְוֵאינֹו מֹוִעיל ּכְ ל ׁשֶ ּכָ

ֲאָבל  ֲעֵליֶהם,  ב  ֵליׁשֵ ָרם  ְלַסּדְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטָלם  יר  ְלַהּתִ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ֶזהתנ  ְוָכל 
ּלֹא  י ׁשֶ ָכל ִעְנָין, ַאף ַעל ּפִ ר ּבְ ָרם – ְמּתָ ֶהם ְלַסּדְ ע ּבָ ּגַ ּיִ ִלי ׁשֶ ְך ּבְ ב ֲעֵליֶהם ּכָ ֵליׁשֵ
ֶהם ׁשּום  ה ּבָ ָבה, ְולֹא ָעׂשָ ב ֲעֵליֶהם ׁשּום ַמֲחׁשָ ב ֲעֵליֶהם ֵמעֹוָלם, ְולֹא ָחׁשַ ָיׁשַ



או  הזזתם  ללא  בהם  לגעת  אבל  תנא. 
סי"ד. כדלעיל  מותר,  עליהם  לישב 

שם. כדלעיל  תנב. 
מעשה  אלו  באבנים  עשה  אם  אפילו  תנג. 

סידור. של  גדול 
לא  הסידור"  "מעשה  שרק  משמע  תנד. 
"ייחדם  אם  אבל  טלטול,  לשאר  מועיל 
שלא  אף  לטלטלם  מותר   – לעולם"  לכך 

ישיבה. לצורך 
עץ. חתיכת  תנה. 

"אבל  סוסל"ו:  לעיל  גם  ראה  תנו. 
אע"פ  כיסוי,  לעשותו  דרכו  שאין  דבר 
רבות  פעמים  לכיסוי  זה  בדבר  שנשתמש 
החבית  פי  את  בה  שכיסה  אבן  כגון  בחול, 
פעמים רבות – אסור לטלטלה בשבת, כמו 

שיתבאר".
סוף  שט  סימן  לקמן  גם  וראה  תנז. 
לכך  זה  אבן  ייחד  כן  אם  "אלא  ג:  סעיף 
"והוא  ב:  סעיף  סוף  שיב  סימן  לעולם". 
לשבת  יחוד  אבל  לעולם,  לכך  שייחדן 

מועיל". אינו  אחת 
אחר  לצורך  גם  לטלטלם  מותר  ואז  תנח. 
בסופו.  סקכ"ט  לדוד  )תהלה  כלים  כשאר 

סק"ח(. קי  סי'  בדה"ש 
כמו  רב",  "מעשה  כתב  לא  כאן  תנט. 
כאן  כי  אבנים,  לגבי  סנ"ב  לעיל  שכתב 
כך  ולשם  תיקון,  של  במעשה  מדובר 
עצמו  התיקון  באיכות  היא  ההדגשה 
בהערה  וכדלקמן  המעשה,  בגודל  ולא 

הבאה.

   174. מ"א סקמ"ב. 173. תשובת הרשב"א ח"א סי' תשנז. שו"ע סכ"ב.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ נהשח  ּדְ

ְוַאף  ְלָבדתנא.  ּבִ ִטְלטּול  ּבְ א  ֶאּלָ ָאסּור  ֵאינֹו  ְמְקֶצה  ל  ּכָ ׁשֶ יֹום,  עֹוד  ִמּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ְלטּול  ּטִ ׁשֶ ִטְלטּול,  ִנְקָרא  ֶזה  ֵאין   – יָבתֹו  יׁשִ ּבִ יו  ְחּתָ ּתַ ִמְתַנַעְנִעים  ֵהם  ִאם 

ְלַאַחר ָיד הּואתנב. ּכִ

א ְלֹצֶרְך ְמקֹוָמם אֹו ְלֹצֶרְך ַאֵחר – ָאסּור  יָבה ֶאּלָ ּלֹא ְלֹצֶרְך ְיׁשִ ּוְלַטְלְטָלם ׁשֶ
יָבה,  ְיׁשִ ֹצֶרְך  ּלְ ׁשֶ ְלִטְלטּול  א  ֶאּלָ מֹוִעיל  ּדּור  ַהּסִ ה  ַמֲעׂשֵ ֵאין  ׁשֶ ִעְנָיןתנג,  ָכל  ּבְ

רּוםתנד�. ְך ִסּדְ ִביל ּכָ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

י ֶהָחִבית, אֹו ִלְסּגֹור  ֶהם ּפִ ַקַעת ֵעץתנה אֹו ֶאֶבן ְלַכּסֹות ּבָ נג. ָאסּור ְלַטְלֵטל ּבְ
ָחִבית, ַאף ִאם  ּבֶ ֶקב ׁשֶ ַבְרָזא ִלְסּתֹום ַהּנֶ ֶהם ּבְ ֶלת, אֹו ְלַהּכֹות ּבָ ֶהם ֶאת ַהּדֶ ּבָ
ֲעֵליֶהם  ב  ָחׁשַ ְוַגם  ֹחל,  ּבְ ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ֶזה  ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִנׁשְ ָבר  ּכְ

לּוםתנו�.  ת – ֵאין ֶזה מֹוִעיל ּכְ ּבָ ׁשַ ִמיׁש ֶזה ּבְ ׁשְ ֶהם ּתַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ עֹוד יֹום ְלִהׁשְ ִמּבְ

ְיֵדי  ַעל  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֲעֵליֶהם  ָיַרד  ָאז  ׁשֶ ְלעֹוָלםתנז173,  ְלָכְך  ִיֲחָדם  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ
ת זֹו  ּבָ ִמיׁש ֶזה ְלׁשַ ֲחָדם ְלַתׁשְ ּיִ ֶ ִמיׁש ֶזה ְלעֹוָלםתנח. ֲאָבל ַמה ּשׁ ְתַיֲחדּו ְלַתׁשְ ּנִ ׁשֶ

ִלי.  ְלָבד – ֵאין ֶזה מֹוִריד ֲעֵליֶהם ּתֹוַרת ּכְ ּבִ

ֵהם מּוָכִנים  ּקּון174 ַהּמֹוִכיַח ׁשֶ ל ּתִ התנט ׁשֶ ֶהם ׁשּום ַמֲעׂשֶ ה ּבָ ן ָעׂשָ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ



בתיקון המטרה  כשניכר  דוקא  כלומר,  תס. 
גם  וראה  החפץ.  את  מייעד  הוא  שאליה 
עליו  כלי  תורת  שאין  "דבר  סל"ו:  לעיל 
תורת  עליו  נעשה   – לכלי  כיסוי  שעשאו 
בו  ועשה  שתיקנו  והוא   .. כך  ידי  על  כלי 
מוכיח  שתיקונו  בענין  לכך  והכינו  מעשה 

לכך". עומד  שהוא  עליו 
בו  נשתמש  לא  שעדיין  ואע"פ  תסא. 

סל"ו(. )לעיל  לעולם  לכיסוי 
שלעיל  והטעם  סוסנ"ב.  כדלעיל  תסב. 
)שזה  כלים"  "כשאר  לטלטלו  התיר  סל"ו 
אחרות(,  מטרות  לצורך  טלטול  גם  כולל 
כיסוי  לעשותו  שדרכו  "בדבר  מדובר  שם 
מדובר  כאן  ואילו  נסרים",  חתיכות  כגון 
כיסוי,  לעשותם  דרכם  שאין  ובקעת  באבן 

שם.  לעיל  שמבאר  וכפי 
מקרה. בדרך  רק  אלא  תסג. 

אם  וצ"ע  אגוזים.  לשבירת  רק  ולא  תסד. 

"לכל צרכיו" כולל גם "לצורך המוקצה", 
סנ"א.  כדלעיל  להיתר,  שמלאכתו  ככלי 
שהתועלת  כיון  שכן,  נראה  ובפשטות 
האדם,  צורך  ג"כ  היא  יגנב  שלא  בזה 
אפשר  מאידך  אך  צרכיו".  ב"כל  ונכלל 
לצורך  טלטול  התירו  לא  שבאבן  לומר 
כמעט  האבן  של  שהערך  כיון  האבן, 
יגנב.  שלא  החשש  בה  שייך  ולא  אפסי, 

וצ"ע.
בטעם  כותב  כאן  דוקא  למה  צ"ע  תסה. 
להתייחד  ראויה  "שהיא  משום  ההיתר: 
"שדרכה  בטעם  הסתפק  ולא  לעולם",  לכך 
נ־ לו,  סעי'  זה  שלפני  בהלכות  כמו  בכך", 

ועוד. נא, 
ס"נ. לעיל  גם  ראה  תסו. 

סל"ו. לעיל  גם  וראה  סנ"א.  כדלעיל  תסז. 
גפן. של  ענף  תסח. 

הבאר. מתוך  מים  תסט. 

  175. ר"ן )כג, א( ד"ה ונשאל. שו"ע סכ"ב.

תנו ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

הּוְכנּו לֹותסא, ֲאָבל  ר ְלַטְלְטָלם ְלֹצֶרְך אֹותֹו ָדָבר ׁשֶ ָאז ְמּתָ ְועֹוְמִדים ְלָכְךתס, ׁשֶ
לֹא ְלֹצֶרְך ַאֵחרתסב.

ַבְרָזא  ּבְ ָאה  ְוַהּכָ ֶלת  ַהּדֶ ּוְסִגיַרת  ֶהָחִבית  י  ּפִ ִכּסּוי  ּבְ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ל ֵעץ ְוֶאֶבן ְלַיֵחד אֹוָתם ְלָכְךתסג, ֲאָבל  ם ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ ְדָבִרים ֵאּלּו, ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא ּבִ
אֹוָתם  ְלַיֵחד  ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ְלָמָחר  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֲעֵליֶהם  ב  ָחׁשַ ִאם 
י  ּה ֱאגֹוִזים ְלָמָחר, ַאף ַעל ּפִ ב ַעל ָהֶאֶבן ִלְפצֹוַע ּבָ ָחׁשַ גֹון ׁשֶ ִמיׁש ֶזה, ּכְ ְלַתׁשְ
ם ְלָכל ְצָרָכיותסד,  ר ְלַטְלְטָלּה175 ּגַ ְלָבד – ְמּתָ ת זֹו ּבִ ּבָ א ְלׁשַ ּלֹא ִיֲחָדּה ְלָכְך ֶאּלָ ׁשֶ
י  ָכְך, ְלִפיָכְך ּדַ ּה ּבְ ִהיא ְראּוָיה ְלִהְתַיֵחד ְלָכְך ְלעֹוָלםתסה ְוַדְרּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ ְלִפי ׁשֶ
ְלָבדתסו, אֹו ִאם  ת זֹו ּבִ ּבָ ָבה ְלׁשַ ַמֲחׁשָ ַהְינּו ּבְ ה ַלֲהִכיָנּה ְלָכְך, ּדְ ֲהָכָנה ַקּלָ ָלּה ּבַ
ְלָבד – הּוְכָנה  ַעם ַאַחת ּבִ עֹוד יֹום ֲאִפּלּו ּפַ ִמיׁש ֶזה ִמּבְ ׁשְ ָבר ּתַ ּה ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִנׁשְ

ת זֹותסז�. ּבָ ב ָעֶליָה ְלׁשַ ּלֹא ָחׁשַ י ׁשֶ ְלָכְך, ַאף ַעל ּפִ

ִלי  ּה ּדְ ָראּוי ִלְתלֹות ּבָ ֵעין ַמְזֵלג ׁשֶ ּה ַעְקמּוִמּיּות ּכְ ֹראׁשָ ׁש ּבְ ּיֵ נד�. ְזמֹוָרהתסח ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּה ּבְ ת ְלַמּלֹאת ּבָ ּבָ ב ָעֶליָה ֵמֶעֶרב ׁשַ ָחׁשַ י ׁשֶ ּהתסט, ַאף ַעל ּפִ ּוְלַמּלֹאת ּבָ



הזמורה. תע. 
לקצרה. בשביל  שלה  הקצה  יחתוך  תעא. 
שיהיה  בשבת  שמתקנו  דבר  שכל  תעב. 
בו  יש   – תשמיש  איזה  בו  להשתמש  ראוי 
סי"א(.  שיד  סי'  )לקמן  כלי  תיקון  משום 
וראה לקמן סי' שמ סי"ז: "אע"פ שחתיכת 
זה  ידי  על  אם  מקום  מכל   .. מותרת  תלוש 
חייב   – תשמיש  איזה  בו  להשתמש  מתקנו 
 .. בסכין  מחתכו  אם  כלי  תיקון  משום 

אסור".  אבל  פטור,   – בסכין  ושלא 
ולא  שנחתך  לכתוב  שדייק  מה  תעג. 
אם  שגם  בזה  לומר  שבא  לומר  יש  שחתך, 
סתם,  נחתך  אלא  כך  לשם  הענף  חתך  לא 
זה  הרי   – הנפה  לשם  ייחדו  כך  אחר  ורק 
סקמ"ה  המג"א  דברי  משמעות  וכן  מותר. 

שם. הפמ"ג  לפירוש 
אותו  לייחד  צריך  שאינו  משמע  תעד. 
זמני.  בייחוד  אפילו  די  אלא  לעולם,  לכך 
שהדרך  משום  הוא,  בפשטות  והטעם 

לכך.  ענפים  לייחד 
הענף  של  העיקרית  המטרה  כלומר,  תעה. 

בפועל,  הכאה  ולא  בהכאה  איום  הינה 
הי"ג  פ"א  לאדה"ז  ת"ת  בהל'  וכמבואר 
"לא   – לומד(  שאינו  )לילד  כשמכה  שאפילו 
יכהו  ו"לא  אכזרי",  מכת  המלמד  אותו  יכה 
קטנה".  ברצועה  אלא  במקל,  ולא  בשוטים 

בשבת. תעו. 
התינוקות"  "הכאת  כאן  שנקט  מה  תעז. 
יש  כדלעיל,  התינוקות"  על  "לאיים  ולא 
מה  על  וסמך  בלשונו  קיצר  א(  לומר: 
ההכאה  מדגיש  כאן  ב(  לעיל.  שכתב 
גדר  על  כאן  שמדובר  משום  בפועל, 
הכאה  ובזה  בשבת,  לשימוש  כלי  עשיית 
האיום  עצם  גם  שכן  השימוש,  הוא  בפועל 
בגלל  הוא  לתלמידים(  בו  )שדי  בענף 

בו.  להכות  שיכול 
יז. סעיף  תעח. 

התירו  שלא  דשבות  שבות  זהו  כי  תעט. 
שז  סי'  כדלעיל  גדול,  לצורך  אלא  חכמים 

סי"ב.
מסביר  עתה  שרק  הטעם  בביאור  תפ. 
כן  לפני  )ולא  התלישה  פעולת  מהי  רבנו 

   177. שו"ע סכ"ג. 176. משנה וגמרא קכה, ב. רמב"ם פכ"ג ה"ז. מ"א שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ נזשח  ּדְ

ֵזָרה  ת176, ּגְ ּבָ ְדִלי ֵמֶעֶרב ׁשַ ן ָהְיָתה ְקׁשּוָרה ּבִ א ִאם ּכֵ ּה, ֶאּלָ – ָאסּור ְלַמּלֹאת ּבָ
ֵטם,  ִלּקָ ְונֹוָחה  ה  ַרּכָ ִהיא  ׁשֶ ִמּתֹוְך  התעא  ְוִיְקְטֶמּנָ לֹו  ה  ֲאְרּכָ ְהֶיהתע  ּתִ א  ּמָ ׁשֶ

תתעב. ּבָ ׁשַ ִלי ּבְ ן ּכְ ְוִנְמָצא ְמַתּקֵ

ְלָחן ְלַהְבִריַח ּבֹו  ְ עֹוד יֹום ְלָהִניף ּבֹו ַעל ַהּשׁ ְךתעג ִמן ָהִאיָלן ִמּבְ ְחּתַ ּנֶ נה. ָעָנף ׁשֶ
יָון  ּכֵ ִלים, ׁשֶ ל ַהּכֵ ָאר ּכָ ׁשְ ּכִ ּוְלַטְלְטלֹו  ת177  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבֹו  ר ְלָהִניף  בּוִבים – ְמּתָ ַהּזְ
ינֹוקֹות  ם ַעל ַהּתִ ין ִאם ִיֲחדֹו ְלַאּיֵ ִלי ָגמּור�. ְוהּוא ַהּדִ אֹו ּכְ ֲחדֹו ְלָכְךתעד – ֲעׂשָ ּיִ ׁשֶ

עֹוד יֹום. ֲחדֹו ְלָכְך ִמּבְ ּיִ ם ּבֹותעה, ְוהּוא ׁשֶ ּכֵ ּיַ ׁשֶ

ַעל  ֵני ׁשֶ ִית, ִמּפְ ּה ַהּבַ ִדים ּבָ ַכּבְ ּמְ ֶדת ׁשֶ ְכּבֶ ֲאָבל ָאסּור ִלְתלֹוׁשתעו ָעָנף ִמן ַהּמַ
ַהְינּו  ׁש ּבֹו, ּדְ ּמֵ ּתַ הּוא ָחֵפץ ְלִהׁשְ ֶ ּה ַמה ּשׁ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ נֹו ְלִהׁשְ ה זֹו ְמַתּקְ ִליׁשָ ְיֵדי ּתְ
ִמיׁש – ֵיׁש ּבֹו  ׁשְ ׁש ֵאיֶזה ּתַ ּמֵ ּתַ נֹו ְלִהׁשְ ַתּקְ ּמְ ָבר ׁשֶ ינֹוקֹותתעז, ְוָכל ּדָ ַאת ַהּתִ ַהּכָ

ן ש"מתעח.  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ִלי, ּכְ ּקּון ּכְ ּום ּתִ ִאּסּור ִמּשׁ

ַחת  ִמּתַ ּוְלהֹוִציאֹו  קֹו  ְלַנּתְ ַהְינּותפ  ּדְ ְלָתְלׁשֹותעט,  ָאסּור  ָנְכִרי  ְיֵדי  ַעל  ַוֲאִפּלּו 



שרוצה  משום  לומר  יש  הסעיף(,  בתחילת 
לומר  צריך  "ואין  ההמשך:  את  לזה  לחבר 

וכו'". 
בענף,  להשתמש  רוצה  אינו  אם  אף  תפא. 

גוי. ידי  על  ואפילו 
שהוא  כלי  תיקון  של  האיסור  מלבד  תפב. 
מנת  על  חותכו  כאשר  עצמו  בענף  עושה 

בו. להשתמש 
כיון  מדרבנן  ואסור  המכבדת,  היינו  תפג. 
את  מתקן  הוא  שבזה  ואף  מקלקל.  שהוא 
למכבדת  מועיל  זה  אין  חתך,  שהוא  החלק 

כלי.  שהיא  עצמה 
ג.  סעיף  תפד. 

שהוא  פרקים  של  כלי  "כל  סכ"ב:  תפה. 
משום  חייב  שהיה  בענין  בחוזק  מהודק 
משום  בשבת  לפרקו  אסור   – זה  הידוק 
שאין  קצת  מהודק  הוא  אם  אבל  סותר, 
שמא  גזרה  משום  אלא  זה  בהדוק  איסור 
סותר,  משום  ג"כ  בו  אין   – בחוזק  יתקע 

לכתחלה". לפרקו  ומותר 
המכה  את  הבגדים  יסרטו  שלא  כדי  תפו. 

הסעיף(. בסוף  )כדלקמן 
"ובלבד  שם:  שא  סי'  לעיל  גם  ראה  תפז. 
בהם  שאין  בענין  יום,  מבעוד  שהוכנו 
שיתבאר  דרך  על  מוקצה,  טלטול  משום 

שח". בסי' 

 179.  ברייתא שם ורש"י ד"ה ואם, ותוס'  178.  ברייתא נ, א לפרש"י שם ד"ה פקורין וד"ה בציפא.
 טור   .181   180.  ראה תוס' שם ד"ה אבל.  ד"ה אבל וד"ה ואם, דהיינו כרב אסי לעיל סנ"א.
 183.  כשמואל ורשב"ג דסעיף נ, שכתבו התוס' שם   182.  כדלעיל סנ"א וסנ"ג. ושו"ע סכ"ד.

   184.  שו"ע שם.  ד"ה לא, ורא"ש פ"ד סי' ח, דהוא הדין הכא. שו"ע שם.

תנח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ֶדת.  ְכּבֶ ַעל ַהּמַ ָרְך ׁשֶ ַהּכְ

זֹו  ִביָרה  ׁשְ ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶדתתפא,  ְכּבֶ ַהּמַ ִמן  ָעָנף  ּבֹור  ִלׁשְ ָאסּור  ׁשֶ לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
של"זתפד�.  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִליתפג,  ּכְ ִביַרת  ׁשְ ּום  ִמּשׁ ַאֵחרתפב  ִאּסּור  עֹוד 
ֲהֵרי ֶזה דֹוֶמה  ִלי, ׁשֶ ּום ְסִתיַרת ּכְ ֶזה ִמּשׁ ֵלם – ֵאין ּבְ ּמֹוִציא ָעָנף ׁשָ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ִחּזּוק  קּוִעים ּבְ ן ּתְ א ִאם ּכֵ ּום סֹוֵתר, ֶאּלָ ְפִריָקָתן ִמּשׁ ֵאין ּבִ ָרִקים, ׁשֶ ל ּפְ ִלְכִלי ׁשֶ

ן שי"גתפה. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ְואּוָמנּות, ּכְ

ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  התפו178,  ּכָ ַהּמַ ַעל  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ץ  ְמְנּפָ ְוֶצֶמר  ָסרּוק  ן  ּתָ ׁשְ ּפִ נו�. 
ֶרְך ִמְקֶרה  ּדֶ תֹו  יָחם ַעל ַמּכָ א ִהּנִ תֹו, ֶאּלָ ְהיּו ְמְיָחִדים ְלַמּכָ ּיִ ב ֲעֵליֶהם ׁשֶ ָחׁשַ
תתפז180  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטָלם  ר  ְמּתָ  – ר179  ְלַאְלּתַ ה  ּנָ ִמּמֶ ֶוֱהִסיָרם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֹקֶדם 
ה,  ם ְלַיֲחָדם ְלַמּכָ ְרּכָ ָבִרים ֵאּלּו ּדַ ּדְ תֹו181 אֹו ְלֹצֶרְך ַאֵחר, ְלִפי ׁשֶ ָנם ַעל ַמּכָ ִלּתְ

ִלי182. ָעְלָמא, ְוָיַרד ֲעֵליֶהם ּתֹוַרת ּכְ ָחה ּבְ ַהּנָ ָלֵכן הּוְכנּו ְלָכְך ּבְ

ם ַעל  ְהיּו ְמְיָחִדים ְלִתּתָ ּיִ עֹוד יֹום183 ׁשֶ ב ֲעֵליֶהם ִמּבְ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִאם ָחׁשַ
ב  ה, אֹו ֲאִפּלּו לֹא ָחׁשַ ּכָ ּלֹא ְנָתָנם ֲעַדִין ֵמעֹוָלם ַעל ַהּמַ י ׁשֶ ה184, ַאף ַעל ּפִ ּכָ ַהּמַ
יֹום  עֹוד  ִמּבְ ֲעֵליֶהם  ב  ָחׁשַ א  ֶאּלָ תֹו,  ְלַמּכָ ְועֹוְמִדים  ְמְיָחִדים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֲעֵליֶהם 



עומדים  שהם  דעתו  גילה  שבזה  תפח. 
א(. נ,  שבת  )רש"י  המכה  על  להניחם 

המכה  על  יום  מבעוד  אותם  שכרך  תפט. 
בחוט.

סי"ט. שא  סי'  לעיל  גם  וראה  ס"א.  תצ. 
סי"ח.  שא  סי'  לעיל  גם  ראה  תצא. 

סב.  סעיף  שא  סי'  לעיל  גם  ראה  תצב. 
נו. סעיף  כדלעיל  תצג. 

ושו"ע  טור  בברייתא.  שם     .186  רש"י. מפירוש  ר"ן  בשם  ס"נ  סוף  לעיל  שנתבאר  כמו     .185
 188.  פירוש ר"ח בברייתא נ, א. הובא גם בתוס'   187.  רש"י שם ד"ה בזמן. טור ושו"ע שם.  שם.
 190.  רבי יונה הובא   189.  תוס' שם ד"ה אבל.  שם ד"ה בפקורין. הובאו גם בב"י סוס"י שא.

  בר"ן )כג, א(. ב"י ד"ה וכן פשתן. וראה גם שו"ע סי' שא ס"נ.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ נטשח  ּדְ

ִליֵכם185.  ת ַיׁשְ ּבָ ְלָבד ּוְלמֹוָצֵאי ׁשַ ת ּבִ ּבָ ׁשַ יָחם ָעֶליָה ְלָמָחר ּבְ ְלַהּנִ

גֹון  ּכְ ְלָכְך,  ַלֲהִכיָנם  יֹום  עֹוד  ִמּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ֶהם  ּבָ ה  ָעׂשָ ִאם  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
יָחהתפט186. ְמׁשִ ֶמןתפח ּוְכָרָכן ּבִ ׁשֶ ָבָעם ּבְ ּצְ ׁשֶ

ָעֶליָה  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ְרפּוָאה,  ּום  ִמּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ּכָ ַהּמַ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָחָתם  ַהּנָ ּבְ ִאּסּור  ְוֵאין 
ֵהם  ׁשֶ ְלִפי  שכ"חתצ,  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַסְמָמִנים,  ִחיַקת  ׁשְ ּום  ִמּשׁ
ֶאת  ָגִדים  ַהּבְ ְיָסְרטּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ אֹוָתם  יִחים  ַמּנִ ְוֵאין  ִאים,  ְמַרּפְ ֵאיָנם 

התצא187. ּכָ ַהּמַ

ֵדי  יֶהם ּכְ ָראׁשֵ ְרָחה ּבְ ֲעֵלי ַהּקָ יִחים ּבַ ּנִ ּמַ ץ ׁשֶ ן ָסרּוק ְוֶצֶמר ְמְנּפָ ּתָ ׁשְ נז�. ְוֵכן ּפִ
ְהיּו ְמְיָחִדים  ּיִ ב ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּלֹא ָחׁשַ י ׁשֶ ָער188, ַאף ַעל ּפִ ַבֲעֵלי ׂשֵ ְהיּו ִנְרִאים ּכְ ּיִ ׁשֶ
ר ְלַטְלְטָלם  ֹחל – ְמּתָ ַעם ַאַחת ּבְ ֶרְך ִמְקֶרה ּפַ יָחם ַעל ֹראׁשֹו ּדֶ א ִהּנִ ְלָכְך, ֶאּלָ

ֹראׁשֹו אֹו ְלֹצֶרְך ַאֵחר�.  יָחם ּבְ תתצב189 ְלַהּנִ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְהיּו ְמְיָחִדים ְלָכְך, ַאף ַעל  ּיִ עֹוד יֹום ׁשֶ ב ֲעֵליֶהם ִמּבְ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִאם ָחׁשַ
ְהיּו ְמְיָחִדים  ּיִ ב ֲעֵליֶהם ׁשֶ ֹראׁשֹו ֵמעֹוָלם, אֹו ֲאִפּלּו לֹא ָחׁשַ יָחם ּבְ ּלֹא ִהּנִ י ׁשֶ ּפִ
ְלָמָחר  ֹראׁשֹו  ּבְ יָחם  ְלַהּנִ יֹום  עֹוד  ִמּבְ ֲעֵליֶהם  ב  ָחׁשַ א  ֶאּלָ ְלָכְך,  ְועֹוְמִדים 

ה לֹו ֲאֵחִרים. ּנּו ְוַיֲעׂשֶ ת ְיִסיֵרם ִמּמֶ ּבָ ְלָבד ּוְלמֹוָצֵאי ׁשַ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ּבְ

גֹון  ּכְ ְלָכְך,  ַלֲהִכיָנם  יֹום  עֹוד  ִמּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ֶהם  ּבָ ה  ָעׂשָ ִאם  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
יָחהתצג. ְמׁשִ ָבָען ְלנֹוי ּוְכָרָכן ּבִ ּצְ ׁשֶ

ֵיׁש   – ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ֶהם  ּבָ ָלֵצאת  ֲאָבל  ֵביתֹו,  ּבְ ֹראׁשֹו  ּבְ יָחם  ְלַהּנִ ֶזה  ְוָכל 
ָרָכן�. ְוִאם ָלאו –  ּכְ ָבָען אֹו ׁשֶ ּצְ ה ׁשֶ ֶהם ַמֲעׂשֶ ה ּבָ ן ָעׂשָ א ִאם ּכֵ אֹוְסִרין190, ֶאּלָ

עֹוד יֹום.  ַעם ַאַחת ִמּבְ ֹראׁשֹו ּפַ יָחם ּבְ ן ִהּנִ א ִאם ּכֵ ֶהם, ֶאּלָ לֹא ֵיֵצא ּבָ



"בעלי  שם:  שא  סי'  לעיל  ראה  אבל  תצד. 
פשתן  ראשיהם  על  שמניחין  הקרחה 
כשער  נראה  שיהא  מנופץ  צמר  או  סרוק 
בראשיהן  להניחו  מותרים   – בראשיהם 
בו לרשות הרבים, שתכשיט  ולצאת  בשבת 
יום  מבעוד  שהוכנו  ובלבד  הוא,  שלהם 
טלטול  משום  איסור  בו  שאין  בענין 
שח".  בסי'  שיתבאר  דרך  ועל  מוקצה, 
איסור  בהם  שאין  מקרה  שבכל  משמע 

לרשות  בהם  לצאת  מותר   – מוקצה  משום 
וצ"ע.  כאן.  שכתב  כמו  ודלא  הרבים, 

סנ"ו. לעיל  תצה. 
להשען. תצו. 

קצת  יושב  היתה,  כך  הסבתן  שכל  תצז. 
שבת  )רש"י  שמאלו  על  קצת  ונשען 
רבנו  שכוונת  מובן  זה  ולפי  סע"א(.  מג, 
אחת  לפעולה  היא  ולשבת"  ב"להסמך 

יחד. וישיבה  הסיבה  הכוללת 

ברייתא מט,     .194  א.  משנה מט,   .193  ר"ן שם. מ"א שם.  ראה   .192   מ"א סקמ"ו.   .191
 197.  רבי   196.  ראה מ"א סקל"ה. לעיל סמ"ח.  195.  רש"י במשנה שם ד"ה ומטלטלין. ב.
 199.  ר' ישמעאל בר'   198.  רש"י מט, סע"א ד"ה אבל. יוסי בברייתא שם. טור ושו"ע סכ"ה.
 200.  תוס' מט, א סד"ה טומנין בשם  יוסי מט, רע"ב ורש"י שם ד"ה הביאו. רמב"ם פכ"ו הי"ב.
 202.  משמעות התוס' זבחים צד,   201.  ר"ן ביצה )ה, א( ד"ה מתני' בשם ר"ת. ר"ת. שו"ע שם.
 203.  תוס' מט, א בשם רש"י קטז, ב ד"ה בתרתי. ב"י שם.  א )ע"פ גירסת השטמ"ק אות לב(. 

   204.  מ"א סקמ"ז. רמ"א שם. 

תס ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְלִעְנַין  ְולֹא  ִטְלטּול  ְלִעְנַין  א  ֶאּלָ מֹוִעיִלים  ֵאין  ְוִיחּוד  ָבה  ַמֲחׁשָ ֲאָבל 
ֶהם  ּבָ ֵאין  ְוַגם  יֹום,  עֹוד  ִמּבְ ֹראׁשֹו  ּבְ יָחם  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְלִפי  הֹוָצָאהתצד191, 
ַמֲעִרים ְלהֹוִציָאם  ּכְ ִנְרֶאה  ִנים ְלָכְך – ֲהֵרי ֶזה  ֵהם ְמְתּקָ ה ַהּמֹוִכיַח ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
תֹו  ַמּכָ ֲהֵרי   – התצה  ּכָ ַהּמַ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ׁשֶ ְוֶצֶמר  ן  ּתָ ִפׁשְ ּבְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ֹראׁשֹו192,  ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַמֲעִרים,  ּכְ ִנְרֶאה  ְוֵאינֹו  ָלֶהם  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ָעָליו  מֹוַכַחת 

עֹוד יֹום. יָחם ָעֶליָה ִמּבְ ִהּנִ

ֵני  ִמּפְ ְלַטְלְטָלן,  ר  ְמּתָ  – ֲעבֹוִדין194  ֵאיָנן  ׁשֶ ין  ּבֵ ֲעבּוִדין  ין  ּבֵ עֹורֹות193,  נח. 
ין  ּבֵ ֲעֵליֶהם196,  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ְוֵיׁש  ֲעֵליֶהם195,  ֶבתתצז  ְוָלׁשֶ ֵמְךתצו  ְלִהּסָ ְראּוִיין  ׁשֶ
ַאף הּוא ֵאינֹו  ָדן197 ּומֹוְכָרן198, ׁשֶ ל אּוָמן ַהְמַעּבְ ין ׁשֶ ִית, ּבֵ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ֵהם ׁשֶ ׁשֶ
ִיְפֲחתּו  א  ּמָ ׁשֶ ׁש  חֹוׁשֵ ְוֵאינֹו  ֲעֵליֶהם199,  ֶבת  ְוָלׁשֶ ֵמְך  ְלִהּסָ ֲעֵליֶהם  יד  ַמְקּפִ

ְדֵמיֶהם ַעל ְיֵדי ָכְך�.

ׁשּו  ְתַיּבְ ּנִ ׁשֶ ֵאיָנן ֲעבּוִדין? ּכְ ר ְלַטְלֵטל עֹורֹות ׁשֶ ּתָ ּמְ ָבִרים ֲאמּוִרים200 ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ ּבַ
א  ֶאּלָ ֲעֵליֶהם  ֶבת  ְוָלׁשֶ ֵמְך  ְלִהּסָ ְראּוִיים  ֵאיָנם  ַלִחים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָבר,  ּכְ
ְך,  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֲעֵליֶהם  ֵאין  ְוָלֵכן  ָכְך202,  ּבְ ם  ְרּכָ ּדַ ְוֵאין  ִמּדַֹחק201, 

ְוָאסּור ְלַטְלְטָלם. 

ה  ֵהָמה ַדּקָ ל ּבְ ה, ְואֹוֵסר ׁשֶ ֵהָמה ַגּסָ ל ּבְ ַלִחין204 ׁשֶ ּבְ יר203 ַאף  ּתִ ּמַ ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ



כלי  תורת  עליהן  אין  גם  כך  ומשום  תצח. 
חשב  ואם  סק"א(.  קו"א  רנט  סי'  )לעיל 
בטלטול  מותרין  עליהם  לישב  יום  מבעוד 

שם(. רנט  סי'  לעיל  סכ"ה.  )רמ"א 
המותר  גדי  של  "עור  סכ"ב:  תצט. 
שח".  בסי'  שנתבאר  דרך  על  בטלטול, 
הא'  וכדעה  יבש,  גדי  של  לעור  והכוונה 

כאן.
טוב  יום  מערב  שהופשט  "עור  ס"ח:  תק. 
אסור   – לח  הוא  שאם  בשבת,  כמו  דינו 
ואם  לישיבה,  ראוי  שאינו  לפי  לטלטלו, 
בסי'  כמ"ש  לטלטלו,  מותר   – יבש  הוא 

שח".
תקא. כיון שהדרך לייחדם להשתמש בהם 

שם(. רנט  סי'  )לעיל 
ד. סעיף  כדלעיל  תקב. 

שאף  שם  רנט  סי'  לעיל  וראה  תקג. 
ש"מחשבה גרידא לא מהני למוקצה מחמת 
בוודאי  עלייהו  דקפדי  דכיון  כיס,  חסרון 
ובכהאי  להכי,  לייחודיה  אורחיה  לאו 

של  בנסרים   – מחשבה"  מהניא  לא  גוונא 
א(  סיבות:  משתי  מחשבה  מועילה  אומן 
של  מעשה  בהו  אתעביד  דלא  "משום 
דקפיד,  הוא  דאיהו  "משום  ב(  הקצאה". 
לא  דאינשי  רובא  דאינהו  הבית  בעל  אבל 
מחשבתו  ע"י  באה  קפידתו  ונמצאת  קפדי, 
נפקעת  היא  לכך  למוכרה,  עליה  שחשב 
שמצד  כיון   .. בעלמא  מחשבה  ע"י  ג"כ 
של  כמו  לתשמיש  ליחודי  ראויות  עצמם 
עליהם,  מקפיד  שהאומן  אלא  הבית,  בעל 

מחשבתו". ע"י  נפקע  לכך 
בידיו. תקד. 

על  שנשארו  פת  לשאריות  הכוונה  תקה. 
עוד  עומדות  ואינן  מאכילתו,  השולחן 

אדם. לאכילת 
בפועל  עומדות  שהן  הכוונה  אין  תקו. 
ששאריות  אלא  ועופות,  בהמות  למאכל 
למאכל  אותן  מייעד  אדם  כלל  בדרך  פת 

ועופות.  לבהמות 

 207.  ברייתא מט, ב.   206.  משמעות המ"א סי' תצט סוף סק"ט. 205.  תוס' שם בשם רש"י. 
 210.  ברייתא שם. טור ושו"ע   209.  רש"י שם ד"ה דקפיד.  208.  גמרא שם. טור ושו"ע סכ"ו.
 212.  ראה תוס' שם סד"ה פירורין. ר"ן שם )נט, ב(   211.  משנה קמג, א. טור ושו"ע סכ"ז. שם. 

   213.  משנה שם. ד"ה גמ'.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ סאשח  ּדְ

ֶבת ֲעֵליֶהם ֵמֲחַמת ָקְטָנןתצח205.  ֵמְך ְוָלׁשֶ ֵאיָנן ְראּוִיין ְלִהּסָ ֵני ׁשֶ ין, ִמּפְ יֵבׁשִ ַאף ּבִ

ן תצ"טתק. ן של"דתצט ְוִסּמָ ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ְסָבָרא ָהִראׁשֹוָנה206, ּכְ ר ּכִ ְוָהִעּקָ

ָאסּור207,   – אּוָמן  ל  ְוׁשֶ ְלַטְלְטָלםתקא.  ר  ְמּתָ  – ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ְנָסִרים  נט. 
ּלֹא  ׁשֶ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ׁשּום  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ ֲעֵליֶהם208  יד  ַמְקּפִ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֲעֵליֶהם  ב  ָחׁשַ ְוִאם  יסתקב.  ּכִ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ְמְקֶצה  ֵהם  ַוֲהֵרי  ִיְתַקְלְקלּו209, 
ר  ִמיׁש ַאֵחר – ְמּתָ ׁשְ ת אֹו ׁשּום ּתַ ּבָ ׁשַ ת ְלאֹוְרִחים ּבְ ן ֲעֵליֶהם ּפַ עֹוד יֹום ִלּתֵ ִמּבְ

ְלַטְלְטָלםתקג210.

ֵאיָנן  ַזִיתתקה211, ַאף ׁשֶ חּוִתים ִמּכְ רּוִרין ּפְ ְלָחן ּפֵ ְ ר ְלַהֲעִבירתקד ֵמַעל ַהּשׁ ס. ְמּתָ
א ִלְבֵהָמה213 אֹו ְלעֹופֹותתקו�.  עֹוְמִדים ַלֲאִכיַלת ָאָדם212 ֶאּלָ



ששובת  במקום  מצוים  כלבים  אם  תקז. 
סה.  סעיף  כדלקמן  שם, 

היו  שאתמול  "מפני  סט"ז:  תקח. 
ונחשבין  להאוכל  וטפלים  מחוברים 
כאוכל  נחשבין  אין  ועכשיו  עצמו,  כאוכל 

נולד". זה  והרי  כלל, 
כג. סעיף  כדלעיל  תקט. 

שם. כדלעיל  תקי. 
אסור   – לכלב  ראויין  שהן  ו"אע"פ  תקיא. 
אתמול  שהרי  שנתפרקו,  ביום  בו  לטלטלם 
עצמו  כבשר  ונחשבין  לבשר  מחוברין  היו 
שנתפרקו  והיום  אדם,  לאכילת  שעומד 
נולד"  זה  והרי  לכלבים,  עומדין  מהבשר 

סי"ג(. תצה  סי'  )לקמן 
סא־סב. וסעי'  זה  בסעיף  תקיב. 

בהלכתא  רבנו,  בסידור  גם  ראה  תקיג. 
בשבירת  הזהירות  )גבי  לשבתא  רבתא 
מונחות  הקליפות  "אם  בשבת(:  אגוזים 
איסור  יש   – ביניהן  פרי  שום  בלי  לבדן 

כנודע".  מוקצה  משום  בטלטולן  גדול 
שהרי  גדול",  "איסור  הלשון  ]וצ"ע 
ואולי  דרבנן.  רגיל  איסור  הוא  מוקצה 
ממכשול,  העם  את  להזהיר  בכדי  כן  נקט 
חמורים  בלשונות  שנוקט  בסידור  כדרכו 
מזהיר  כאן  ואף  מאיסור,  להפרישם  כדי 
התורה  מן  אסור  אינו  שמוקצה  שלמרות 
זהירות  צריך  זה  כל  עם  בורר,  איסור  כמו 
שגם  כיון  בו,  להכשל  לא  מנת  על  רבה 
ולכן  גדול",  "איסור  הוא  דרבנן  איסור 
אגוזים,  לשבור  שלא  ליזהר  טוב  למעשה 
התורה(  )שמן  בורר  איסור  חשש  משום  כי 
"איסור  )שהוא  מוקצה  איסור  עם  בשילוב 
אגוזים  מלאכול  למנוע  "טוב   – גדול"( 
הוציאם  כן  אם  אלא  בשבת,  ולוזים 

שבת"[. מערב  מקליפתם 
כמותם.  לאכילה  ראויות  אינן  שכן  תקיד. 
לאכילת  ראויות  לעצמות שאינן  הדין  והוא 

סה. סעיף  כדלקמן  כלבים, 

 215.  ברייתא קכח, סוע"א. רי"ף שם. תוס'  214.  שם במשנה וכרב נחמן בגמ' שם. טור ושו"ע שם.
 217.  רי"ף שם. תוס' שם.   216.  משנה שם. טור ושו"ע שם. שם ד"ה עצמות. טור ושו"ע שם.
   219.  רי"ף שם. תוס' שם. טור ושו"ע שם.  218.  משנה שם ורש"י ד"ה ושער. טור ושו"ע שם.

תסב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְראּויֹות  ׁשֶ ֵפרֹות216  י  ּוְקִלּפֵ ִלְכָלִביםתקז215,  ְראּוִיים  ׁשֶ ֲעָצמֹות214  ְוֵכן 
ְוָכל  תֹוָכם218,  ּבְ ֵדל  ּגָ ְטִנית  ַהּקִ ׁשֶ ִקְטִנית  ל  ׁשֶ ְרִביִטים  ׁשַ גֹון  ּכְ ִלְבֵהָמה217, 
ִטְלטּול  ּבְ ִרים  ּתָ ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָחן,  ְ ַהּשׁ ֵמַעל  ְלַהֲעִביָרן  ר  ְמּתָ  – ָבֶהם  ּיֹוֵצא  ּכַ

ָאר ַמֲאָכֵלי ְבֵהָמה.  ׁשְ ּכִ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ רֹות  ֵמַהּפֵ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ר  ׂשָ ֵמַהּבָ ָהֲעָצמֹות  ְרקּו  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
לּום,  ּכְ ָכְך  ּבְ ֵאין   – תק"אתקח  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ נֹוָלד  ֵהן  ַוֲהֵרי  ַעְצָמּה, 

תתקט.  ּבָ ׁשַ ר ּבְ ַהּנֹוָלד ְמּתָ ׁשֶ

ֵמַעל  ְלַהֲעִביָרן  ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ּוְלִהּזָ נֹוָלדתקי  ּבְ ְלַהֲחִמיר  ֵיׁש  טֹוב  יֹום  ּבְ ֲאָבל 
ֵארתקיב. ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ א ּכְ ְלָחןתקיא, ֶאּלָ ְ ַהּשׁ

ֵקִדים ְוַכּיֹוֵצא  י ֱאגֹוִזים ]ּו[ׁשְ גֹון ְקִלּפֵ ִלּפֹות ְראּויֹות ִלְבֵהָמה219, ּכְ ְוִאם ֵאין ַהּקְ
ֵעִצים ַוֲאָבִניםתקיד – ָאסּור ְלַהֲעִביָרן ֵמַעל  ִטְלטּולתקיג ּכְ ֵהן ֲאסּורֹות ּבְ ָבֶהן ׁשֶ



)גבי  סי"ג  תמד  סי'  לקמן  גם  ראה  תקטו. 
בשבת(:  שחל  פסח  בערב  חמץ  טלטול 
אסור  שהוא  ואילך  ששית  משעה  "אבל 
ואבנים,  כעצים  מוקצה  הוא  הרי  בהנאה 
אסור  ולפיכך  לכלום,  לו  ראוי  שאינו  כיון 
כגון  אחר  דבר  ידי  על  אפילו  לטלטלו 
תמו  בסי'  שם  כתב  וכן  בקנה".  לדוחפו 
טוב  ביום  או  בשבת  מצא  "ואם  סוס"ז: 
לא   – לגגו  שנתגלגל  נכרי  של  חמצו 
מוקצה,  מטלטל  שהרי  בקנה,  ידחפנו 
דבר  ידי  על  אפילו  מוקצה  לטלטל  שאסור 

אחר". 
שאם  רבנו  כתב  שם  תמד  שבסי'  אלא 
לדוחפו  "מותר   – למקומו"  "צריך  הוא 
ידוע  אך  שיא".  בסי'  שנתבאר  כמו  בקנה, 
לפני  רבנו  ידי  על  נכתבו  פסח  שהלכות 
ביחס  ראשונה  משנה  והן  שבת,  הלכות 

שבת. להלכות 
סי"ד. שיא  סי'  לקמן  תקטז. 

דוקא  לנער  כאן  שהצריך  הטעם  תקיז. 
הבא. בסעיף  ראה   – לטלטל  התיר  ולא 

ס"ה:  רסה  בסי'  לעיל  כתב  וכן  תקיח. 
אלא  בידים,  המוקצה  מטלטל  שאינו  "כיון 

מאליו". נופל  והוא  הכלי  מנער 
לדבר  בסיס  נעשית  היתה  שאם  תקיט. 
כיון  הטבלא,  לנער  יכול  היה  לא  האסור, 
מדין  בטלטול  אסורה  עצמה  היא  שגם 

"בסיס".
סי'  ס"ו.  רסה  סי'  לעיל  כתב  וכן  תקכ. 
אבל  סי"א.  סוף  שי  סי'  לקמן  ס"ה.  רסו 
תנח  סי'  ולקמן  ס"ו.  רעט  סי'  לעיל  ראה 
שהאיסור  בשעה  בסיס  שנעשה  סי"ח  סוף 
שם. שי  לסי'  בביאורים  וראה  עליו.  עדיין 

 – השבת  לכל  קובע  זה  זמן  שלכן  תקכא. 
סק"ג. קו"א  רעא  סי'  לעיל  ראה 

תקכב. ראה גם לעיל סי' רנט קו"א סק"ג: 
האסור,  דבר  הוא  טלטולו  עיקר  "כאן 
אלא  היתר,  של  הצד  מן  מטלטל  ואינו 
שההיתר  ההיתר,  ידי  על  כדרכו  מטלטלו 
ידי  על  דלקיחה  אריכתא,  כידא  לו  נעשה 

לקיחה". שמה  אחר  דבר 

220.  דלא כט"ז סקי"ח – ראה לעיל סי' רנט קו"א סק"ג: "ומה שכתב הט"ז צע"ג". וראה באה"ט 
 222.  משנה שם. טור   221.  ר"ן )כ, ב( ד"ה וקשיא.  סקל"ד שהט"ז חזר בו בסי' שיא סק"ב. 

   224.  מ"א סק"נ.  223.  סמ"ג ל"ת סה )כ, ד(. הובא בב"י ד"ה ומ"ש ופירורין. ושו"ע שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ סגשח  ּדְ

ְוַכּיֹוֵצא  ין  ַסּכִ ּבְ ְלָגְרָרן  גֹון  ּכְ ָיָדיו,  ּבְ ׁשֶ ַאֵחר  ָדָבר  ּבְ ין  ּבֵ ָיָדיו  ּבְ ין  ּבֵ ְלָחן  ְ ַהּשׁ
בֹותקטו220�. 

ָבר  ּכְ ָהָאסּור  ָבר  ּדָ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ַאֵחרתקטז,  ָדָבר  ְיֵדי  ַעל  ִטְלטּול  ירּו  ִהּתִ ְולֹא 
ָבר  ְוַהּדָ ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ַהּדָ ָיָדיו  ּבְ ְמַטְלֵטל  ְוהּוא  ר,  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ַעל  ח  ְמּנָ הּוא 
אֹו  ְבָלא222  ַהּטַ ֶאת  ָיָדיו  ּבְ ַנֵערתקיז  ּמְ ׁשֶ גֹון  ּכְ ֵמֵאָליו221,  ִעּמֹו  ְלֵטל  ִמּטַ ָהָאסּור 
ְונֹוְפלֹות  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִנְנָערֹות  ְוֵהן  ָבר,  ּכְ ָעֶליָה  חֹות  ְמּנָ ִלּפֹות  ַהּקְ ׁשֶ ה223  ּפָ ַהּמַ ֶאת 
ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורתקיט, הֹוִאיל  ית ּבָ ְבָלא לֹא ַנֲעׂשֵ ַהּטַ ֵמָעֶליָה ֵמֲאֵליֶהןתקיח, ׁשֶ
ִניַסת  ת ּכְ ִחּלַ הּוא ּתְ ָמׁשֹותתקכ224 ׁשֶ ְ ֵבין ַהּשׁ חֹות ָעָליו ּבְ ִלּפֹות ְמּנָ ְולֹא ָהיּו ַהּקְ
א  ְלְטִלין ֵמֲאֵליֶהן, ֶאּלָ ין – ֵאיָנן ִמּטַ ַסּכִ ָגְרָרן ּבְ ּמְ ׁשֶ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ תתקכא, ַמה ּשׁ ּבָ ַ ַהּשׁ

התקכב. ָיד ֲאְרּכָ ה לֹו ּכְ ֲעׂשֶ ּנַ ין ׁשֶ ּכִ הּוא ְמַטְלְטֵלן ַעל ְיֵדי ַהּסַ



כמובא  לטלטל,  מותר  כזה  ובאופן  תקכג. 
ס. בסעיף  לעיל 

ס"ו. שט  סי'  לקמן  גם  ראה  תקכד. 
למעשה  אך  גמור.  טלטול  ואינו  תקכה. 
הקילו  שלא  מה  בניעור  הקילו  לא 
אסור  ולכן  אחר,  דבר  ידי  על  בטלטול 
שאסור  כשם  המוקצה,  לצורך  לנער 
שם  כדלקמן  אחר,  דבר  ע"י  לטלטלו 
ידי  שעל  לטלטול  דומה  ואינו  סוס"ו. 
יד(,  כלאחר  נקרא  הוא  שגם  )אף  גופו 
כדלעיל  המוקצה,  לצורך  אף  שמותר 

סט"ו.
לפחות  שתהיה  צריך  לכאורה  תקכו. 
פת  מכזית  בפחות  שהרי  כזית,  כשיעור 
עומדת  שהיא  מפני  רק  לטלטל  מותר 
אך  ס(.  סעי'  ריש  )כדלעיל  בהמה  למאכל 
שמדובר  משמע  )סתם(  "פת"  מהלשון 
שהיא  שכיון  מכזית,  פחות  בפת  אפילו 
אגב  הקליפות  לטלטל  ניתן  מאכל,  בגדר 
כתב  לא  מדוע  שעצ"ע  אלא  הפת.  חתיכת 

סו.  סעיף  כדלקמן  פת"  "חתיכת  במפורש 
בביאורים. שם  וראה 

כבר  כשהפת  שמדובר  משמע  תקכז. 
להניח  שיכול  הכוונה  אין  אך  עליה, 
ואינו  לטלטלן.  שיוכל  בכדי  עליהן  פת 
"שיניח  סו:  סעיף  לקמן  למבואר  דומה 
מעיקר  מותר  שם  כי  פת",  חתיכת  אצלם 
בכדי  רק  היא  הפת  חתיכת  והנחת  הדין, 

שם. עיין  שינוי",  "דרך  יהיה  שהטלטול 
בטלות  אלו  קליפות  שרק  משמע  תקכח. 
מאכל,  של  שאריות  שהן  כיון  הפת,  לגבי 
מונח  אם  אבל  פת,  לגבי  בטל  מאכל  וכל 
לכאורה   – מאכל  שאריות  שאינו  דבר  שם 
רא"ש  גם  וראה  הפת.  לגבי  בטל  אינו 

וציונים.  שבמקורות  ומג"א 
הטבלא  על  אין  כאילו  ונחשב  תקכט. 
תחילה  לנער  צריך  לא  ולכן  פת,  אלא 
מדבר  בשונה  והקליפות,  העצמות  את 
המבואר  ולהיתר,  לאיסור  בסיס  המשמש 

סקנ"א(. מג"א  )ע"פ  ס"ד  שט  סי'  לקמן 

 226.  כמ"ש הר"ן שם )המובא  225.  ב"י שם ממשמעות הסמ"ג שם. וכ"ה משמעות השו"ע שם.
האי.  ד"ה  א  קכג,  תוס'  ראה     .228  אמר. ד"ה  א  קמב,  רשב"א  ראה     .227  שלפנ"ז(.  בסעיף 

  229.  רא"ש בתשובה כלל כב סי' ח, לפי ב"י שם. שו"ע שם.

תסד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ּוְלַטְלְטָלּה  ָעֶליָה  ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ִעם  ה  ּפָ ַהּמַ אֹו  ְבָלא  ַהּטַ יּהַ  ְלַהְגּבִ ְוָאסּור  סא. 
ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ד225.  ִמּיָ ה  ּנָ ִמּמֶ ְלַנֲעָרן  ָצִריְך  א  ֶאּלָ ַאֵחר,  ְלָמקֹום 
ָעָליו  ְלֵטל  ִמּטַ ָהָאסּור  ְוָדָבר  ַאֵחר  ְלָמקֹום  ָיָדיו  ּבְ א  ְונֹוׂשֵ ַטְלֵטל  ּמְ ׁשֶ הּוא 
ַאֵחר  ָדָבר  ְיֵדי  ַעל  ְמְקֶצה  ְלַטְלֵטל  ירּו  ִהּתִ לֹא  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ֵמֵאָליותקכג226, 
ֵאינֹו ִטְלטּול  עּור  ַהּנִ ׁשֶ דתקכד227,  ִמּיָ ּנּו  ִמּמֶ ְלַנֲערֹו  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ל  ּכֹ מּור  ּגָ ִטְלטּול 

ְלַאַחר ָיד הּואתקכה.  ּכִ מּור ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר228, ׁשֶ ּגָ

ר  ְמּתָ  – ָעֶליָה  ִלּפֹות  ַהּקְ ׁשֶ ה  ּפָ ַהּמַ ַעל  אֹו  ְבָלאתקכז  ַהּטַ ַעל  תתקכו  ּפַ ֵיׁש  ְוִאם 
ִלּפֹות ָהֵאּלּותקכח  ַהּקְ ֵני ׁשֶ ְרֶצה, ִמּפְ ּיִ ל ּוְלַטְלְטָלּה ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ יּהַ ִעם ַהּכֹ ְלַהְגּבִ

תתקכט229. י ַהּפַ ֵטלֹות ְלַגּבֵ ֵהן ּבְ

ֵאיָנם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ָאר  ׁשְ אֹו  ֵאּלּו  ְקִלּפֹות  א  ֶאּלָ ְלָחן  ְ ַהּשׁ ַעל  ֵאין  ִאם  ְוַאף  סב. 



ס. סעיף  כדלעיל  תקל. 
ס"ו. שט  סי'  כדלקמן  תקלא. 

מאכל  אינם  קשים  עצים  אבל  תקלב. 
בהמה.

סט"ו. שיא  סי'  לקמן  גם  ראה  תקלג. 
שהצביים  שמקובל  רק  לא  כלומר,  תקלד. 

בני  סתם  של  בבתיהם  מצויים  והיונים 
גם  הם  אלא  נדיר(,  דבר  זה  )ואין  אדם 
מצויים  אלו  חיים  ובעלי  בכך  רגילים 

בפועל. אצלם 
ברשותו. תקלה. 

 232.  רש"י שם ד"ה זרדים.   231.  משנה קכו, ב. טור ושו"ע סכ"ח. 230.  ב"י שם. שו"ע שם.  
 בברייתא שם וכתנא קמא.   .234   רש"י קכח, א ד"ה התקינן.  .233  וראה גם ב"י ד"ה חבילי.
  . 236   235.  מ"מ פכ"ו הי"ח. הובא בב"י ד"ה וחבילי. ט"ז סקי"ט. מ"א סקנ"ג. טור ושו"ע שם.
 238.  רמב"ם שם. וכת"ק   237.  רמב"ם פכ"ו הט"ז. שו"ע סכ"ט. מ"א שם. ט"ז סי' שיא סק"ט. 
דרשב"ג בברייתא קכח, א. הר"ן שם )נ, ב( ד"ה ומסקנא, להרי"ף והרמב"ם, דלא פליג את"ק דמתני' 
 240.  רב אשי קכח, א. ראה ב"י סד"ה אין )ופשוט   239.  ראה ר"ן שם.  אלא מר כי אתריה כו'. 

  בגמ'(. שו"ע סכ"ח.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ סהשח  ּדְ

ְלָבד מֹוִעיל לֹו,  ּבִ עּור  ֵאין ַהּנִ ִעְנָין ׁשֶ ּבְ ל ָמקֹום ִאם הּוא  ַמֲאָכל ִלְבֵהָמה, ִמּכָ
אן  ּנּו ּכַ ִאם ְיַנֲעָרן ִמּמֶ ִעְנָין ׁשֶ ְלָחן ּבְ ְ ְמקֹום ַהּשׁ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ הּוא ָצִריְך ְלִהׁשְ גֹון ׁשֶ ּכְ
ר  ְמּתָ  – לֹו  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ָאֶרץ  ּבָ ם  ׁשָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ יּוַכל  לֹא  אן  ּכַ ָלָאֶרץ  לּו  ְוִיּפְ
ִחים ָעָליו230,  ְקִצים ְמּנָ ָבִרים ַהּמְ ַהּדְ י ׁשֶ ְלָחן ְלָמקֹום ַאֵחר ַאף ַעל ּפִ ְ ק ַהּשׁ ְלַסּלֵ
ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ְמַטְלֵטל  הּוא  ֲהֵרי   – ָלֶהםתקל  ִסיס  ּבָ ה  ַנֲעׂשָ לֹא  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ

ְלֵטל ִעּמֹו ֵמֵאָליותקלא. ְוָדָבר ָהָאסּור ִמּטַ

ֵהָמה  ים232תקלב, ִאם ִהְזִמיָנם233 ְלַמֲאַכל ּבְ סג. ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים231 ַרּכִ
ֵהן  ָקה  ְלַהּסָ ְסָתָמן  ֲאָבל  ה234.  ַהְרּבֵ דֹוִלים  ּגְ ֵהם  ֲאִפּלּו  ְלַטְלְטָלם  ר  ְמּתָ  –

עֹוְמִדין235, ְוָאסּור ְלַטְלְטָלם. 

ב  ּכַ ֵהָמה אֹו ִלׁשְ א ְלַמֲאַכל ּבְ ָקה ֶאּלָ ָתם ַקׁש ֵאינֹו עֹוֵמד ְלַהּסָ ּסְ ּוִבְמקֹומֹות ׁשֶ
ר ְלַטְלְטלֹותקלג236. ָעָליו – ְמּתָ

ר ְלַטְלְטלֹו237,  צּוִיים – ְמּתָ ה ְועֹוף ַהּמְ הּוא ָראּוי ְלַמֲאַכל ִמין ַחּיָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ סד�. ּכָ
א ִלְצָבִיים,  ֵאינֹו ָראּוי ֶאּלָ ב ׁשֶ גֹון ַהַחּצָ ה ְועֹוף, ּכְ ַוֲאִפּלּו ֵאינֹו ָראּוי ְלֹרב ִמיֵני ַחּיָ
ָבִיים  ַהּצְ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְלַטְלְטָלם238  ר  ְמּתָ ְליֹוִנים –  א  ֶאּלָ ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ל  ְוַהַחְרּדָ
ּוְרִגיִלים  ָלם  ְלַגּדְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְסָתם  ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ְמצּוִיים,  ְוַהּיֹוִנים 

ְלָבד239. ִרים ּבִ צּוִיים ֵאֶצל ַהּשָׂ ּמְ ֶ ַמה ּשׁ ָכְךתקלד, ְולֹא ַדי ּבְ ּבְ

אֹוָתּה ָהִעיר, ִאם  ֵאיָנם ְמצּוִיים ּבְ ה ְועֹוף ׁשֶ א ְלַחּיָ ֵאינֹו ָראּוי ֶאּלָ סה. ְוָדָבר ׁשֶ
ֲאָכל ָהָראּוי ָלֶהם240,  ר ְלַטְלֵטל ַהּמַ ה אֹו עֹוף – ְמּתָ ֵיׁש לֹותקלה ֵמאֹותֹו ִמין ַחּיָ



מחוץ  נמצא  שהמלון  לפרש  נראה  תקלו. 
בכך  די  בעיר,  המלון  אם  שכן  לעיר, 

בעיר. מצוים  שהכלבים 
במלון.  או  בשדה  תקלז. 

איסור  כאן  אין  נולד  שמצד  אף  תקלח. 
סעיף  כדלעיל  בשבת(,  שנתפרקו  )במה 
שבבין  מחמת  להתיר  אין  מאידך,  אך  ס. 
כי  לבשר,  מחוברות  היו  עדיין  השמשות 
ראויות  ואינן  הן  מפורקות  עכשיו  הרי 

ובנו"כ(. סקנ"ד  מ"א  )ראה  לכלום 
)לענין  ס  סעיף  לעיל  גם  ראה  תקלט. 

ושקדים(. אגוזים  קליפות 
אדם  שבני  חכם,  תלמיד  כגון  תקמ. 

בסוף  מבואר  והטעם  ממעשיו,  לומדים 
הסעיף.

מכזית,  פחותה  אפילו  משמע  תקמא. 
ס"ס. כדלעיל  בטלטול,  מותרת  היא  שהרי 

מפה  ע"י  דוקא  )ולאו  בידיו  תקמב. 
ס(. כבסעיף 

והפת,  הגרעינים  יחד  יטלטל  תקמג. 
מטלטל  שאינו  שינוי",  "דרך  נקרא  וזה 
או  הפת  בצירוף  אלא  לבדם  הגרעינים 

המותר.  דבר  שאר 
ילמדו  לא  אדם  בני  ששאר  כדי  תקמד. 

מאכילים. שאין  במקום  אף  להקל  ממנו 
לתוך  הפרי  את  מכניס  כלומר,  תקמה. 

 243.  משמעות   242.  מ"א סקנ"ד. 241.  כת"ק בברייתא שם וכסתם מתני' קכו, ב. שו"ע שם.
 244.  גמרא קמג, א )לפי'  הברייתא קכח, סוע"א. רי"ף שם )נט, ב(. תוס' קמג, א ד"ה עצמות. 
 245.  תוס' שם ד"ה שמואל. והרא"ש פכ"א סי' ב. ורז"ה שם )נט, ב(. שו"ע  הרי"ף שם(. שו"ע ס"ל.

   248.  מ"א סקנ"ה.  247.  רבא שם.  246.  שמואל שם. שם.

תסו ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְוִאם ָלאו – ָאסּור241. 

גֹון ִאם ׁשֹוֵבת  ָלִבים ְמצּוִיים, ּכְ ֵאין ּכְ ָמקֹום ׁשֶ ְוָלֵכן ָאסּור ְלַטְלֵטל ָהֲעָצמֹות ּבְ
תתקלח  ּבָ ׁשַ ר ּבְ ׂשָ ְרקּו ִמן ַהּבָ ְתּפָ ּנִ ין ׁשֶ ֶלבתקלז, ּבֵ ם ּכֶ ֵאין ׁשָ ָמלֹוןתקלו ׁשֶ ֶדה אֹו ּבְ ּשָׂ ּבַ

ת242.  ּבָ ְרקּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ְתּפָ ּנִ ין ׁשֶ ּבֵ

ָכל  ּבְ ְלַטְלְטָלן243  ָאסּור   – ְראּוִיין  ֵאיָנן  ֶלב  ַלּכֶ ַאף  ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ים  ָקׁשִ ַוֲעָצמֹות 
ֵעִצים ַוֲאָבִניםתקלט. ָמקֹום ּכְ

ר  ְמּתָ  – ִלְבֵהמֹות  ְלַהֲאִכיָלן  ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ְתָמִרים  ְרִעיֵני  ּגַ סו�. 
ְלַטְלְטָלן244. 

ְלַטְלְטָלם  ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהֲחִמיר  ָצִריְך  ָחׁשּובתקמ  ָאָדם  ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ
ָאר  ׁשְ אֹו  תתקמא246  ּפַ ֲחִתיַכת  ֶאְצָלם  יַח  ּנִ ּיַ ׁשֶ גֹון  ּכְ ּנּוי245,  ׁשִ ֶרְך  ּדֶ ַעל  א  ֶאּלָ
ה  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ּבִ ׁשֶ ְלִפי  ַיַחדתקמג,  ִויַטְלְטֵלםתקמב  ִטְלטּול247  ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ
ָמקֹום  ֶהם ַאף ּבְ ָלל ִלְבֵהמֹות, ָלֵכן ֵיׁש לֹו ְלַהֲחִמיר ּבָ ֵאין ַמֲאִכיִלים אֹוָתם ּכְ

ֲאִכיִליןתקמד248�. ּמַ ׁשֶ

ָהֹאֶכלתקמה  ֶאת  אֹוֵכל   – ִלְבֵהָמה  ְראּוִיין  ֵאיָנן  ׁשֶ ְרִעיִנין  ְוַהּגַ ין  ִלּפִ ַהּקְ ל  ּכָ סז�. 



ומה שאינו  לאכילה,  הראוי  את  ויאכל  פיו, 
כדלקמן. ויזרקם,  בפיו  ישאיר  ראוי 

תקמו. את הגרעינים והקליפות שבתוך פיו.
מושבו,  מקום  לאחורי  הארץ  על  תקמז. 

כדלקמן. לפניו,  ולא 
בידיו  מפיו  יוציאם  שלא  דהיינו  תקמח. 

בטלטול. אסורים  שהם  כיון  ויזרקם, 
הארץ. על  או  השולחן  על  תקמט. 

לאשפה. תקנ. 
להוציאו  לו  )שהתירו  עב  סעיף  תקנא. 

כבודו(.  מפני  לאשפה 
שלדעת  ס"ב  שלז  סי'  לקמן  וראה 
לכבד  מותר  בשבת,  הבית  לכבד  המתירים 
"מפני  בטלטול,  האסורים  הדברים  גם 

רעי".  של  כגרף  לו  שהם 
ליזהר  "וטוב  ס"ב:  רסב  סי'  לעיל  וראה 
לשלחן  חוץ  בבית  דבר  לזרוק  שלא   ..
המותר  בדבר  הבית  לכבד  דרכו  אין  אם 
על  יזרוק  אלא  הבית,  את  ינוול  שלא   ..
חוץ  ינערה  ואח"כ  השלחן,  שעל  המפה 
שאין  א(  סק"א:  בקו"א  שם  וראה  לבית". 
שאין  ב(  בעלמא,  זהירות  אלא  איסור  זה 

בלשונו  ש"זורקן  כאן  המובא  זה  בכלל 
רק  היא  שם  ההחמרה  אלא  לאחוריו", 
משום  לבאר,  ואפשר  הארץ.  על  לפניו 
למסגרת  מחוץ  היה  מושבם  שאחורי 
שיושבים  כיום  ודלא  בחדר,  החשוב  מקום 
הוא  המושב  אחורי  שאז  החדר  במרכז 

בחדר.  מרכזי  מקום  עדיין 
רסב  סי'  לעיל  גם  וראה  עה.  סעיף  תקנב. 

סק"א. קו"א 
"שאסור  ס"ב  שכא  סי'  לקמן  וראה  תקנג. 

בשבת". חי  בשר  למלוח 
נפשם  ואין  רחבה  דעתם  כלומר,  תקנד. 
סי'  לקמן  גם  ראה  חי.  בשר  באכילת  קצה 
אלא  לכוס  ראוי  אינו  חי  "בשר  ס"ו:  שכא 

יפה". שדעתו  למי 
נקרא  כדרכה  שלא  אכילה  כל  תקנה. 
דאיכסייא(.  ד"ה  ב  ז,  מגילה  )רש"י  כוסס 
כלל,  חי  בשר  כוססין  שאין  ובימינו  תקנו. 
יש  ולדעתם  מוקצה,  שהוי  מחמירים  יש 
בשר  או  עוף  בשבת  לטלטל  שלא  ליזהר 

כ(. הערה  פי"א  שש"כ  )ראה  קפוא 
שהודחה.  ובלבד  נמלח,  שלא  אף  תקנז. 

 250.  רב ששת קמג, סע"א. ב"י שם. מ"א סוף סק"נ  249.  רמב"ם פכ"ו הט"ז. ב"י ד"ה גרעיני.
  . 252  שם.  מ"א  שם.  ב"י  שם.  רמב"ם  שם.  אבקולס  בן  זכריה  רבי     .251  שם. הרמב"ם  בשם 
 253.  רב אשי שם. מ"מ  משמעות עובדא דרב ששת שם. וראה רמב"ם שם. אבן העוזר סי' רסו.
 255.  רמב"ם   254.  ברייתא קכח, סוע"א. רמב"ם פכ"ו הט"ז. טור ושו"ע סל"א. שם. ב"י שם.
 256.  ראה ירושלמי עירובין פ"ג ה"א. רש"י קמב,  פכ"ו הט"ז. ר"ן )נא, א( ד"ה איתמר. שו"ע שם.

   257.  ראה חולין טו, סוע"א וברש"י שם ד"ה עד כאן וד"ה אבל. ב ד"ה לאומצא. 

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ סזשח  ּדְ

לֹא  ְוַגם  ָיָדיותקמח252,  ּבְ ִיְזְרֵקם  ְולֹא  ַלֲאחֹוָריותקמז251,  ְלׁשֹונֹו250  ּבִ ְוזֹוְרָקןתקמו249 
ְלָפָניו  ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ְוִיְסמֹוְך  ְלָפָניותקמט  ְלׁשֹונֹו  ּבִ ִיְזְרֵקם 
ֵארתקנא,  ְתּבָ ּיִ ל ְרִעי ׁשֶ ָרף ׁשֶ ִדין ּגְ םתקנ ּכְ ָ ר ְלהֹוִציָאן ִמּשׁ ֵעיָניו ִיְהֶיה ְמּתָ ֲאסּו ּבְ ְוִיּמָ

ֵארתקנב. ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ה253, ּכְ ִחּלָ ל ְרִעי ְלַכּתְ ָרף ׁשֶ ין ּגְ ֵאין עֹוׂשִ ְלִפי ׁשֶ

ֵני  ר ְלַטְלְטלֹו254, ִמּפְ ָללתקנג – ְמּתָ ֵאינֹו ָמלּוַח ּכְ ֵפל, ׁשֶ ר ַחי, ֲאִפּלּו ּתָ ׂשָ סח. ּבָ
ם ָיָפהתקנד256 ְוכֹוְסִסיןתקנה257  ְעּתָ ּדַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ָראּוי ַלֲאִכיַלת ָאָדם255, ׁשֶ ׁשֶ
יֹוֶרה  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ םתקנז,  ּדָ ּום  ִמּשׁ ֲאִכיָלתֹו  ּבַ ִאּסּור  ֵאין  )ׁשֶ ַחיתקנו  ר  ׂשָ ּבָ



דם  באכילת  איסור  )שאין  ס"א  תקנח. 
)שמותר  ס"ב  לחוץ(.  פירש  שלא  האברים 
מליחה(.  ללא  בהדחה  חי  בשר  לאכול 
בעין  דם  משום  הוא  הדחה  שצריך  ומה 
סק"א  שם  ש"ך  ראה   – הבשר  שעל 
ס"ה:  שיח  סי'  לקמן  גם  וראה  ובפמ"ג. 
 – סכנה  בו  שיש  לחולה  בשר  "השוחט 
בהדחה   .. חי  ממנו  לאכול  הבריא  מותר 
שאסור  ס"ו  שכא  סי'  לקמן  וראה  בלבד". 
דעתו  אין  אם  בשבת  חי  בשר  להדיח 

בשבת. חי  לכוססו 
ס"ו. שכא  סי'  לקמן  גם  ראה  תקנט. 

ס"ט. לעיל  גם  ראה  תקס. 
אדם. לאכילת  שראוי  כיון  תקסא. 

מבושל. ולא  תקסב. 
כך. לאכלו  תקסג. 

שבת.  אחרי  אדם  לאכילת  אלא  תקסד. 

ס"ט. לעיל  וראה 
נבלה. ושחיטתו  הגוי  ידי  על  תקסה. 

ישראל. של  בין  גוי  של  בין  תקסו. 
לפני  נבילה  "מחתכין  ה:  סעיף  תקסז. 
בה  ואין  היום,  נתנבלה  אפילו  הכלבים 
כלל  חולה  היתה  לא  אפילו  מוקצה,  משום 
כלל  עליה  דעתו  היה  שלא  יום,  מבעוד 
מוקצה  שאין  מפני  יום,  מבעוד  לכלבים 
אם  אלא  ממנו  דעתו  אדם  שהסיח  בדבר 

בידים".  דחאו  כן 
חולה  בשביל  בשבת  היהודי  שחט  ואם 
ס"ו.  שי'  סי'  לקמן  ראה   – סכנה  בו  שיש 
)לעיל  מומחה  איש  עשהו  שלא  תקסח. 
עצמו  מצד  הקמע  וגם  סכ"ה(,  שא  סי' 
שלושה  ריפא  לא  שעדיין  מומחה  אינו 

סכ"ו(.  שם  )לעיל  אנשים 
תקסט. אפילו לכרמלית )לעיל שם סכ"ה(.

שם. במ"א  הובא  טעמא.  ד"ה  ב(  )נט,  המאור  בעל     .260  שם. מ"א     .259  סקנ"ו. מ"א     .258 
 263.  תוס' שם ד"ה   262.  רש"י שם ד"ה בשר תפוח. 261.  ברייתא קכח, רע"ב. טור ושו"ע שם.
 265.  ברייתא קכח, סוע"א. טור ושו"ע סל"ב.  264.  ראה מ"א שם.  בשר לר"ש. טור ושו"ע שם. 

   267.  שלטי הגבורים )נא, א( אות ב. מ"א סוף סקנ"ו. 266.  רש"י שם ד"ה דג. לבוש סל"ב. 

תסח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ן ס"זתקנח(.  ֵדָעה ִסּמָ

ין  ֵאינֹו ָראּוי ָלֹכס אֹותֹו – ָאסּור ְלַטְלְטלֹותקנט258. ְוהּוא ַהּדִ ה ׁשֶ ר ָקׁשֶ ׂשָ ֲאָבל ּבָ
 – ִלְכָלִבים  ְראּוִיין  ׁשֶ ַאף  ׁשֶ צֹוֵנן259,  ַחי  ׁשּוָמן  גֹון  ּכְ בֹו,  ּיֹוֵצא  ּכַ ָבִרים  ּדְ ָאר  ׁשְ
ת  ּבָ ּוְבׁשַ תתקס,  ּבָ ׁשַ ָאָדם ְלמֹוָצֵאי  ַלֲאִכיַלת  א  ֶאּלָ ִלְכָלִבים  ֵאיָנן עֹוְמִדים  ֲהֵרי 

ֵאיָנן ְראּוִיין לֹו ִלְכלּום260. 

ָראּוי  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלַטְלְטלֹו,  ר  ְמּתָ  – ְסִריַח262(  ּמַ ׁשֶ רּוׁש  )ּפֵ פּוַח261  ּתָ ר  ׂשָ ּבָ ֲאָבל 
ִלְכָלִבים263 ְועֹוֵמד ִלְכָלִבים264.

ֵני  ִמּפְ ָאסּור265,   – ָמלּוַחתקסב  ֵאינֹו  ְוׁשֶ ְלַטְלְטלֹותקסא.  ר  ְמּתָ  – ָמלּוַח  ג  ּדָ סט. 
ִליָכן ִלְכָלִביםתקסד266�. ֵאינֹו ָראּוי ְלׁשּום ָאָדםתקסג, ְוֵאינֹו עֹוֵמד ְלַהׁשְ ׁשֶ

ר ְנֵבָלהתקסו  ׂשַ מֹו ּבְ ִטְלטּול ּכְ ר ּבְ ַחט ַהּיֹוםתקסה – ְמּתָ ׁשְ ּנִ ל ָנְכִרי ׁשֶ ר ׁשֶ ׂשָ ע. ּבָ
ן שכ"דתקסז�. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ ת267 ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָתה ּבְ ּמֵ ׁשֶ

א ֵאין  ּמָ ׁש ׁשֶ ֵאין יֹוְצִאין ּבֹותקסט ֵמֲחׁשָ י ׁשֶ ֵאינֹו ְמְמֶחהתקסח ַאף ַעל ּפִ עא. ָקֵמַע ׁשֶ



תכשיט. תורת  עליו  שאין  כיון  תקע. 
ד"ה  א  סא,  )רש"י  סממנים  שרשי  תקעא. 

ולא(.
סי"ג:  שלד  סי'  לקמן  גם  ראה  תקעב. 
מותר  מומחה  שאינו  קמיע  "שאפילו 

לטלטלו".
וממילא  כלום,  מועיל  אינו  שמא  תקעג. 

כלי. תורת  עליו  אין 
)בהוצאה  דאורייתא  שעיקרו  תקעד. 
גם  לצאת  אסרו  וממילא  הרבים,  לרשות 

בכרמלית(. 
בלבד. מדרבנן  שאיסורו  תקעה. 

אוסרים  שיש  סכ"ג  שם  ראה  תקעו. 
בחצר,  או  בבית  תכשיטים  עליו  לתלות 
הרבים,  לרשות  בהם  ויצא  ישכח  שמא 
לא  אם  זו,  כסברא  להחמיר  "ויש  ומסיים: 
תלוי  הדבר  למעשה  כן  ואם  הצורך".  בעת 
בגדר  היא  מומחה  שאינו  קמיע  תליית  אם 

לא.  או  לו  הצריך  דבר 
הבית. לצד  תקעז. 

להוציאו לאשפה מפני  לו  תקעח. שהתירו 
שלח  סי'  ס"ב.  שלז  סי'  )לקמן  כבודו 
"שהתירו  ס"ד:  שלה  בסי'  ועד"ז  ס"ט(. 

אדם". של  כבודו  מפני  הטלטול  בו 
שהוא  "מי  ס"ג:  רעט  סי'  לעיל  וראה 
בשעה  עליו  מאוס  הוא  והנר  איסטניס 
שכבה  )לאחר  דהיינו  לו,  צריך  שאינו 
שיהא  לסבול  יכול  ואינו  ביום,  למחר  או( 
למקום  מעליו  להוציאו  יכול   – אצלו  מונח 
של  כגרף  לו  זה  נר  שהרי  מפני  אחר, 
להוציאו  לטלטלו  שהתירו  אדם  לכל  רעי 
כל  אין  מקום,  ")ומכל  ומסיים:  מבית". 
מי  אלא  אני,  איסטניס  לומר:  יכול  אדם 

איסטניס(". שהוא  שידוע 
כדי שיוכלו לעבור בלי להתלכלך. תקעט. 

סל"ג.  ושו"ע  טור  ה"ט.  פ"ה  מתוספתא  והוא  שם  רמב"ם     .269  סקנ"ז. מ"א     .268 
270.  רמב"ם פכ"ו הי"ג, מסוגיית הגמ' קכא, ב וכגירסת הרי"ף שם )מה, ב( ורא"ש פט"ז סי' יא. 
 272.  רב אשי קכא, ב. ביצה לו, ב. טור ושו"ע שם.  271.  ראה מ"א סקנ"ח.  טור ושו"ע סל"ד.

   275.  רמב"ם שם. רי"ף שם. טור ושו"ע שם.  274.  מ"א שם. 273.  רמב"ם שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ סטשח  ּדְ

ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ָעָליו  ֵאין  ןתקע  ּכֵ ְוִאם  ָעָליו268,  יט  ְכׁשִ ּתַ ּתֹוַרת  ְוֵאין  לּום,  ּכְ מֹוִעיל 
ל  הּוא ׁשֶ ין ׁשֶ ָתב ּבֵ ל ּכְ הּוא ׁשֶ ין ׁשֶ ֹחל, ּבֵ ֲהֵרי ֵאינֹו ָראּוי ִלְכלּום ַאף ּבְ ָלל, ׁשֶ ּכְ
ׁשּו ְלָכְךתקעג  ּלֹא ָחׁשְ ֵני ׁשֶ ר ְלַטְלְטלֹותקעב269, ִמּפְ י ֵכן ְמּתָ ִריןתקעא – ַאף ַעל ּפִ ִעּקָ

א ְלִעְנַין ִאּסּור הֹוָצָאהתקעד, ֲאָבל לֹא ְלִעְנַין ִאּסּור ִטְלטּולתקעה.  ֶאּלָ

ן ש"גתקעו�. ִסּמָ ֵאר ּבְ ִית ּוֶבָחֵצר – ִנְתּבָ ּבַ ר ִלְתלֹותֹו ָעָליו ּבַ ְוִאם ְמּתָ

ְרְנגֹוִלים  ל ּתַ ין ׁשֶ ל ָאָדם ּבֵ ין ׁשֶ גֹון ְרִעי ְוִקיא ְוצֹוָאה, ּבֵ ף, ּכְ ָבר ְמְטּנָ ל ּדָ עב. ּכָ
ִית אֹו  ַהְינּו ָחֵצר ִלְפֵני ַהּבַ ּה270, ּדְ הּוא ָדר ּבָ ָחֵצר ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם, ִאם ָהיּו ּבְ
יִדין  ְקּפִ ּמַ הּו ָמקֹום ׁשֶ ּזֶ ִדיר, ׁשֶ הּוא יֹוֵצא ְוִנְכָנס ְלתֹוָכּה ּתָ ִיתתקעז ׁשֶ ֵאֶצל ַהּבַ ׁשֶ
א ֲאִפּלּו  ּסֵ ה אֹו ְלֵבית ַהּכִ ּפָ ר ְלהֹוִציָאם ָלַאׁשְ ּלֹא ְיֵהא ּבֹו ִטּנּוף271 – ְמּתָ ָעָליו ׁשֶ
ל ְרִעי"תקעח273.  ָרף ׁשֶ ָכל ָמקֹום "ּגְ ְקָרא ּבְ לֹא ְכִלי272, ְוֶזה הּוא ַהּנִ ׁש ּבְ ָיָדיו ַמּמָ ּבְ

ָדִדיןתקעט274. ָקם ַלּצְ ר ְלַסּלְ ִריַסת ָהֶרֶגל – ְמּתָ ְמקֹום ּדְ ָמבֹוי ּבִ ְוֵכן ִאם ֵהם ּבְ

ָחֵצר  ּבְ ֵהם  ִאם  ְוֵכן  ם275,  ׁשָ ָדר  ֵאינֹו  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ָחֵצר  ּבְ ִחים  ְמּנָ ֵהם  ִאם  ֲאָבל 



לצורך  כלי  לטלטל  מותר  פירוש:  תקפ. 
בשבת. לטלטל  שאסור  דבר 

של  קערה  לכפות  "מותר  ס"ח:  תקפא. 
יאחוז  שלא  בשביל  הנר  גבי  על  חרס 
הקערה  מטלטל  שהוא  שמה  בקורה,  האור 
האסורה  הקורה  הצלת  בשביל  בשבת 
איסור  שום  בזה  אין   – בשבת  בטלטול 
ס"ח:  שלח  סי'  לקמן  גם  וראה  כלל". 
מוקצים  שהם  לבנין  הסדורים  "לבנים 
בכלים  הדלף  בפני  לכסותן  מותר   –
לצורך  ניטל  שהכלי  בטלטול,  המותרים 
"בכלים  ומהלשון  ניטל".  שאינו  דבר 
כלי  שרק  משמע  בטלטול"  המותרים 
כלי  לטלטל בשביל  ניתן  להיתר  שמלאכתו 
לאיסור.  שמלאכתו  כלי  ולא  ניטל,  שאינו 
לאיסור  מלאכתו  כלי  שהרי  פשוט,  והטעם 

כל  כן  ואם  עצמו,  לצורך  לטלטלו  אסור 
אחר. מוקצה  לצורך  לטלטלו  שאין  שכן 

עג. סעיף  תקפב. 
גם  כלומר,  עליו.  להתפנות  שיוכלו  תקפג. 
"כבוד  משום  היא  ההחזרה  וגם  ההוצאה 
עליו  להתפנות  שיוכלו  כדי   - הבריות" 
"גרף  של  טלטול  היתר  מדין  ולא  שוב, 
למדים  ונמצינו  לעיל.  האמור  רעי"  של 
של  גרף  טלטול  היתר  בין  חילוק  שיש 
לשבת  יכול  שאינו  האדם  כבוד  מצד  רעי 
הוא  זה  שהיתר  רעי,  של  גרף  שיש  במקום 
כדי  רעי  של  גרף  טלטול  לבין  גמור,  היתר 
"כבוד  מדין  רק  שהותר  עליו,  להתפנות 
לזה  ההיתר  ולכן  כללי(,  )באופן  הבריות" 
כדלקמן  מים,  לתוכו  שיתן  ע"י  רק  הוא 

שם.

 278.  משנה קכא, א וכדמפרש בגמ' שם ע"ב. טור   277.  משמעות המ"א שם. 276.  מ"א שם.
 281.  מ"א   280.  ב"י סוד"ה צואה.  279.  ראה רש"י במשנה שם ד"ה על גבי הנר.  ושו"ע שם.

סקנ"ט.

תע ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

א  יִדים ָעָליו ִאם ֵיׁש ּבֹו ִטּנּוף, ֶאּלָ ֵאין ַמְקּפִ הּו ָמקֹום ׁשֶ ּזֶ ִית276, ׁשֶ ֲאחֹוֵרי ַהּבַ ׁשֶ
ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ַאף  יִדין  ַמְקּפִ ֵאין  ם  ׁשָ ִבים  יֹוׁשְ ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ם,  ׁשָ ִבים  יֹוׁשְ ן  ּכֵ ִאם 
ִדיר, ְלִפיָכְך ָאסּור ְלהֹוִציָאם  ם ּתָ ם, הֹוִאיל ְוֵאין ִנְכָנִסין ְויֹוְצִאין ׁשָ ְויֹוְצִאין ׁשָ

ם277.  ב ׁשָ ן יֹוׁשֵ א ִאם ּכֵ ם ֶאּלָ ָ ִמּשׁ

ִלְכּפֹות  ר  ְמּתָ  – ֶהם  ּבָ ְוִיְתַלְכֵלְך  ה  ּמָ ׁשָ ֵיֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ ֵני  ִמּפְ ָיֵרא  ְוִאם 
מֹו  תתקפ279, ּכְ ּבָ ׁשַ ל ּבְ ֵאינֹו ִנּטָ ָבר ׁשֶ ִביל ּדָ ׁשְ ל ַאף ּבִ ִלי ִנּטָ ַהּכְ ִלי278, ׁשֶ ֲעֵליֶהם ּכְ

ן רע"זתקפא.  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ה  ּפָ ְקֶצה ֵמֶהָחֵצר ָלַאׁשְ ֵחֶלק ַהּמְ ֵהם ּבְ א ׁשֶ ּה, ֶאּלָ ר ּבָ ּדָ ָחֵצר ׁשֶ ְוַאף ִאם ֵהם ּבְ
ם280. ָ אֹו ְלַתְרְנגֹוִלין – ָאסּור ְלהֹוִציָאם ִמּשׁ

ְך,  ּכָ הּוא עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ָעָליו  יִדים  ַמְקּפִ ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְרִעי עֹוֵמד  ל  ׁשֶ ָרף  ּגְ ְוִאם 
ּוְלַהֲחִזירֹו  ְלהֹוִציאֹו  ר  ְמּתָ ם –  ׁשָ ָעָליו  נֹות  ִלּפָ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָמֵלא  הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ

ִרּיֹותתקפג281. בֹוד ַהּבְ ּום ּכְ ֵארתקפב, ִמּשׁ ְתּבָ ּיִ ֶדֶרְך ׁשֶ ּבְ

ה  ּפָ ר ְלהֹוִציָאם ָלַאׁשְ ּתָ ּמְ י ׁשֶ ל ֵמי ַרְגַלִים, ַאף ַעל ּפִ ל ְרִעי ְוָעִביט ׁשֶ ָרף ׁשֶ עג. ּגְ



עב. סעיף  כדלעיל  תקפד. 
ז. סעיף  תקפה. 

בשביל  לו  צריך  אינו  כלומר,  תקפו. 
ידו  על  להוציא  כדי  אלא  עליו,  להתפנות 

בשבת.  אחרת  צואה 
החזרה  לו  יתירו  לא  אם  וטעמו:  תקפז. 
כליו  את  יפסיד  שלא  כדי  יוציאנו,  לא   –

)ב"י(. שם  ויניחם  לאשפה  כשיוציאם 
לו. צריך  אם  רק  להחזירו  שיכול  תקפח. 

גם  מים(  )ע"י  להחזירו  שיוכל  תקפט. 
גם  וראה  בשבת.  עוד  לו  נצרך  אינו  אם 
מדוכה  טלטול  לענין  סכ"ב  סוף  לעיל 
שנותן  ע"י  לאיסור(  שמלאכתו  כלי  )שהיא 
התיר  ושם  בטלטול,  המותר  דבר  בתוכה 

מרובה". הפסד  "במקום  רק 
נתינת  ידי  ומשמע שכל ההיתר הוא רק על 
גם  להחזירו  יכול  לא  מים  בלי  אך  מים, 

וצ"ע. עליו.  להפנות  בשבת  לו  נצרך  אם 

ס"ק  מ"א  אע"פ.  ד"ה  ב"ח     .283  סל"ה. ושו"ע  טור  נותן.  ד"ה  ורש"י  ב  לו,  ביצה  שמואל     .282
שם. ושו"ע  טור  שם.  ביצה  שמואל     .286  ב. סעיף     .285  אמר. ד"ה  ב(  )סו,  ר"ן     .284   ס.
ס"ד. פ"ה  ביצה  יש"ש  בשם  סא  ס"ק  מ"א     .288  שם. מ"א  שם.  ב"י  שם.  ביצה  רשב"א     .287 

 291.  רא"ש ביצה פ"ה סי' א. מ"א שם   290.  מ"א ס"ק סא בשם יש"ש שם. 289.  מ"א ס"ק נט.
מסתימת לשון השו"ע. 

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ עאשח  ּדְ

ִטְלטּול ַאף  ּבְ ֲאסּוִרים  ׁשֶ ְלִפי  ִית282,  ַלּבַ ְלַהֲחִזיָרם  םתקפד – ָאסּור  ׁשָ ְלַפּנֹוָתם 
ֲאִפּלּו  ְראּוִיים  ֵאיָנם  ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְמאּוִסים  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵריָקִנים,  ֵהם  ׁשֶ ּכְ
ָראּוי  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ִמאּוס  ֵמֲחַמת  ְמְקֶצה  ירּו  ִהּתִ ְולֹא  ִלי283,  ּכְ ֶהם  ּבָ ְלַכּסֹות 

ֵאר ְלַמְעָלה285.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִלי284, ּכְ ְלַכּסֹות ּבֹו ּכְ

ְלַהֲחִזיָרם  ר  ְמּתָ  – ַהּיֹום  ֲעֵליֶהם  נֹות  ְוִלּפָ ַלֲחזֹור  ֵדי  ּכְ ְלַהֲחִזיָרם  ָצִריְך  ְוִאם 
ֵהם ְראּוִיים ֲעַדִין  ַהְינּו ׁשֶ ִטְלטּול, ּדְ ִרים ּבְ ּתָ ן ְלתֹוָכם ַמִים286 ַהּמְ ּתֵ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ירּו  ִהּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָרף287.  ַהּגְ אֹו  ֶהָעִביט  תֹוְך  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ַאף  ִלְבֵהָמה 
ִטְלטּול  ר ּבְ ּתָ ָבר ַהּמְ ַטְלֵטל ִעּמֹו ּדָ ּיְ ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָבר ָהָאסּור ּבְ ְלַטְלֵטל ּדָ
הּוא  ׁשֶ אן  ּכַ ָמקֹום  ל  ִמּכָ שי"אתקפה,  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָבד  ּבִ ֵמת  ּבְ א  ֶאּלָ
ִרּיֹות289.  ַהּבְ בֹוד  ּכְ ּום  ִמּשׁ ֵהֵקּלּו288   – ַהּיֹום  ֲעֵליֶהם  נֹות  ְוִלּפָ ַלֲחזֹור  ָצִריְך 

ֶהם צֹוָאה290 ַהּיֹוםתקפו�. ין ִאם ָצִריְך ַלֲחזֹור ּוְלהֹוִציא ּבָ ְוהּוא ַהּדִ

ָכל ִעְנָין ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ַמִים ְלתֹוָכם, ַאף ַעל  ִית ּבְ יִרין291 ְלַהֲחִזיָרם ַלּבַ ְוֵיׁש ַמּתִ
ֶהם צֹוָאהתקפז�. נֹות ֲעֵליֶהם ַהּיֹום ְולֹא ְלהֹוִציא ּבָ ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹור ְוִלּפָ י ׁשֶ ּפִ

גֹון  ּכְ ֶהְפֵסד,  ְמקֹום  ּבִ ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ ָהִראׁשֹוָנהתקפח.  ְסָבָרא  ּכִ ְלַהֲחִמיר  ְוֵיׁש 
ם – ֵיׁש  ָ ֵנב ִמּשׁ ה ְוִיּגָ ּפָ ַאׁשְ יֶחּנּו ּבָ ָרף הּוא ָחׁשּוב ְקָצת ְוֵיׁש ֶהְפֵסד ִאם ַיּנִ ַהּגְ ׁשֶ

ִלְסמֹוְך ַעל ְסָבָרא ָהַאֲחרֹוָנהתקפט.

 – ָידֹו  ּבְ עֹוָדן  ּבְ ֲאָבל  ה,  ּפָ ָלַאׁשְ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ דֹו  ִמּיָ ָקם  ִסּלְ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּכְ ֶזה  ְוָכל  עד�. 



שאוסר  מי  "ויש  שם:  הלשון  תקצ. 
לדבריו".  לחוש  וראוי  גמור,  במוקצה 

סז. סעיף  לעיל  גם  ראה  תקצא. 
סע"ב. כדלעיל  כבודו,  מפני  תקצב. 

סוס"ט:  שלח  סי'  לקמן  גם  ראה  תקצג. 
"שלא התירו בגרף של רעי אלא בדיעבד".
לעשות  מותר  הפסד  של  ובמקרה  תקצד. 
אין  שכאן  ואף  לכתחילה.  רעי  של  גרף 
יושב  רק  אלא  רעי,  של  גרף  עושה  הוא 
לומר  יש  רעי,  של  גרף  כבר  שיש  במקום 
של  גרף  שנמצא  במקום  הישיבה  שעצם 
גרף  עשה  עצמו  הוא  כאילו  זה  הרי  רעי 
הוא  הרי  זו  בישיבה  כי  לכתחילה,  רעי  של 

שם.  הנמצא  הגרף  טלטול  למעשה  גורם 
ס"ד:  שלה  בסי'  רבנו  בלשון  מבואר  וכן 
שלחנו  או  מטתו  שם  יניח  יעשה  "כיצד 
הדלף  אותו  יהיה  ואז  ישיבתו,  שם  ויקבע 
את  שמלכלך  מפני  רעי,  של  כגרף  לפניו 
עושין  שאין  ואף   .. טיט  ועושה  הקרקע 
משום  מקום  מכל  לכתחלה,  רעי  של  גרף 
שלח  סי'  לקמן  כתב  וכן  התירו".  הפסד 
לעשות  אסור  לכתחלה  "אבל  סוס"ט: 
נמצינו  הפסד".  במקום  אלא  רעי,  של  גרף 
אצל  האדם  שישיבת  הנ"ל  מכל  למדים 
של  גרף  כעשיית  היא  הרי  רעי,  של  גרף 

לכתחילה.  רעי 

 295.  רש"י שם ד"ה וכי. טור   294.  ביצה כא, ב. שו"ע סל"ו.  293.  סעיף יג. 292.  מ"א ס"ק ס.
 298.  רש"י ביצה   297.  ט"ז שם.  296.  ראה רש"י ביצה לו, ב ד"ה וכי. ט"ז סקכ"א. ושו"ע שם. 
 300.  משמעות שו"ע שם. וראה   299.  רמב"ם פכ"ה הכ"ד. פכ"ו הי"ג. שו"ע שם.  כא, ב שם.
 302.  שו"ת   301.  תוס' לו, ב ד"ה תיתי )בתירוץ הא'(. שו"ע סל"ז.  גם מ"א סי' שלח סקי"ב.

הרא"ש כלל כב סי' ח. ב"י ד"ה ומ"ש רבינו מותר. 

תעב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְלתֹוָכם,  ַמִים  ְנִתיַנת  ִלי  ּבְ ְוַאף  ִעְנָין,  ָכל  ּבְ ל  ַהּכֹ ְלִדְבֵרי  ְלַהֲחִזיָרם292  ר  ְמּתָ
ְרֶצה,  ּיִ ׁשֶ ְלָכל ָמקֹום  ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ ָידֹו  ּבְ ָבר  ּכְ נֹו  ֶיׁשְ ִאם  ׁשֶ ל ְמְקֶצה  ּכָ ִדין  ּכְ
ֶזהתקצ  ּטֹוב ְלַהֲחִמיר ּבְ ם ׁשֶ ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ ֶ ֵאר ְלַמְעָלה293. ּוְלִפי ַמה ּשׁ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָידֹו�. עֹוָדן ּבְ ן ְלתֹוָכם ַמִים ַאף ׁשֶ אן טֹוב ִלּתֵ ם ּכַ – ּגַ

ָעִתיד  ָבר ׁשֶ ִביא ְלָפָניו ּדָ ּמֵ ַהְינּו ׁשֶ ה294, ּדְ ִחּלָ ל ְרִעי ְלַכּתְ ָרף ׁשֶ ין ּגְ עה. ֵאין עֹוׂשִ
ּיֹוִציֶאּנּו ַאַחר  ַדְעּתֹו ׁשֶ ֵאס296, ְוסֹוֵמְך ּבְ ָעִתיד ִלּמָ ה ָדָבר ׁשֶ עֹוׂשֶ ֵאס295, אֹו ׁשֶ ִלּמָ
ל ָמקֹום  אּוסתקצב, ִמּכָ ָבר ַהּמָ ירּו ְלהֹוִציא ַהּדָ ִהּתִ ַאף ׁשֶ ֵאסתקצא297, ׁשֶ ּמָ ּיִ ׁשֶ ְך ּכְ ּכָ
ְך ָמאּוס ְלָפָניו ְויֹוִציֶאּנּו298.  אי ַאַחר ּכָ ַוּדַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ה ָדָבר ׁשֶ ִחּלָ ה ְלַכּתְ לֹא ַיֲעׂשֶ

ְךתקצג299.  ר ְלהֹוִציאֹו ַאַחר ּכָ ן – ְמּתָ ה ּכֵ ל ָמקֹום, ִאם ָעַבר ְוָעׂשָ ּוִמּכָ

ַאף  ן  ּכֵ ַלֲעׂשֹות  ר  ְמּתָ  – ְך  ּכָ ַאַחר  ּיֹוִציֶאּנּו  ׁשֶ ה  ְתִחּלָ ּבִ ַדְעּתֹו  ּבְ ֵאין  ְוִאם 
ר�. ְך ִאם ִנְמַלְך ְלהֹוִציאֹו – ֲהֵרי ֶזה ְמּתָ ה300, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ְלַכּתְ

הּוא  ׁשֶ ְרִעי301,  ל  ׁשֶ ָרף  ּגְ ֵאֶצל  יָבתֹו  ְיׁשִ ִלְקּבֹוַע  ר  ְמּתָ ֶהְפֵסד  ְמקֹום  ּבִ עו�. 
ם  ָ ִמּשׁ ְויֹוִציֶאּנּו  ֵעיָניו  ּבְ ָרף  ַהּגְ ֵאס  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָעָליו302,  יִדין  ַמְקּפִ ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ
ִמים  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּפְ ְוִנְפָסד  ִנְמָאס  ָדָבר  ֵאיֶזה  ִאם  גֹון  ּכְ ַהֶהְפֵסדתקצד,  ק  ּלֵ ְוִיְסּתַ



לענין  ס"ד  תרלט  סי'  לקמן  וראה  תקצה. 
בסוכה. בספרים  לימוד 

סי'  ס"ד.  שלה  סי'  לקמן  גם  ראה  תקצו. 
סוס"ט. שלח 

כמות  אפילו  כלומר,  סל.  כמין  תקצז. 
הקופה(. הכלת  )כשיעור  עפר  של  מועטת 
בגינתו,  לא  אך  בחצרו,  או  תקצח. 
בטל  הוא  הרי  מועט  שהעפר  "מאחר 
סי'  )לקמן  לטלטלו"  ואסור  הקרקע  לגבי 

סכ"ז(.  תצח 
תקצט. בסי' תצח סכ"ח: "למרמס רגלים".
)כלשון  הבית"  קרקע  "עפר  מדנקט  תר. 

שם  יש  אם  שרק  משמע  א(,  נ,  שבת  רש"י 
לגבי  בטל  הוא  הרי   – אדמה(  )או  עפר 
אינו  מרוצפת,  הקרקע  אם  אך  הקרקע, 
אותו  עירה  אם  אפילו  הריצוף  לגבי  בטל 
לשימוש,  כיחדו  זה  והרי  הבית,  באמצע 
"למדרס  אותו  ערה  שהוא  אומרים  ולא 
על  עפר  להוסיף  הדרך  אין  כי  רגליים", 
קרקע מרוצף בשביל להלך עליו )וראה גם 
וביאור הלכה(. אבל בסי' תצח שם  רעק"א 
אלא  הבית",  קרקע  "עפר  רבנו  כתב  לא 
אם  אפילו  שבטל  משמע  הבית",  "קרקעית 

וצ"ע. הבית.  בקרקע  עפר  אין 

 306.  ב"י   305.  רבה שם. ב"י שם. מ"א שם  304.  ב"י שם. מ"א ס"ק סג. 303.  רבה ביצה שם.
 309.  ב"י ד"ה ומ"ש רבנו   308.  ב"י ד"ה ומ"ש כדי.  307.  שו"ת הרא"ש שם. שם. מ"א שם.
 311.  טור שו"ע   310.  רב יהודה נ, א. טור שו"ע סל"ח. מותר. וראה גם רש"י ביצה כא, ב ד"ה וכי.
 314.  מר זוטרא שם. טור ושו"ע   313.  רש"י שם. שו"ע שם.   312.  רש"י שם ד"ה מכניס. שם.

 315.  רש"י שם ד"ה והוא. טור שם.  שם.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ עגשח  ּדְ

תֹו  ִמּטָ ם  ְלׁשָ ְלַהְכִניס  ָיכֹול   – ם304  ׁשָ ָדר  ֵאינֹו  ׁשֶ ָחֵצר  ּבְ ָעָליו303  ַהּיֹוְרִדים 
ָאר  ִלׁשְ ין  ַהּדִ ְוהּוא  ם306,  ׁשָ ֶלֱאכֹול  ְלָחנֹו  ׁשְ ְלַהְכִניס  אֹו  ָעֶליָה305,  ב  ּכַ ִלׁשְ
הּו ִנְקָרא  ּזֶ ִעְנָין ֶזה, ׁשֶ ֶהם, ְוַכּיֹוֵצא ּבְ גֹון ְסָפָריו ִלְלמֹוד ּבָ ִמיׁשֹו307, ּכְ ֵלי ַתׁשְ ּכְ
ם  ָ אּוס308 יֹוִציֶאּנּו ִמּשׁ ֵני ַהּמִ ְעּתֹו ָעָליו ִמּפְ ְתאֹוֵנן ּדַ ּתִ יָבהתקצה, ּוְכׁשֶ ְקִביעּות ְיׁשִ

ִעְנָין ֶזהתקצו�.  ּיֹוֵצא ּבְ ל ּכַ ִמים, ְוֵכן ּכָ ׁשָ ֵני ַהּגְ ר ִמּפְ ּמָ ְלָמקֹום ַהְמׁשְ

ֵאיָנּה   – ִמיׁשֹו  ַתׁשְ ֵלי  ּכְ ָאר  ׁשְ אֹו  ְלָחן  ׁשְ אֹו  ה  ִמּטָ לֹא  ּבְ ּה  ְלַבּדָ ּבִ יָבה  ְיׁשִ ֲאָבל 
אּוס – ָאנּו אֹוְמִרים  ֵני ַהּמִ ְעּתֹו ָעָליו ִמּפְ ְתאֹוֵנן ּדַ ִאם ּתִ ֵני ׁשֶ לּום, ִמּפְ מֹוֶעֶלת ּכְ
אן  ּכַ ב  יֹוׁשֵ ה לֹא ָהָיה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָמקֹום ַאֵחר,  ּבְ ב  ְוׁשֵ אן  ְוֵלְך ִמּכַ לֹו: קּום 
ה  יָרתֹו ַעל ְיֵדי ִמּטָ אן ּדִ ַבע ּכַ ּקָ ׁשֶ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ ֶרְך ֲעַראי309, ַמה ּשׁ ו ִנְכַנס ּדֶ ְוַעְכׁשָ
אן,  יָרתֹו ִמּכַ ִמיׁשֹו – ֵאין ַמְטִריִחים אֹותֹו ַלֲעקֹור ּדִ ֵלי ַתׁשְ ָאר ּכְ ְלָחן אֹו ׁשְ אֹו ׁשְ

ָפָניו�. ָרף ִמּלְ א מֹוִציִאין ֶאת ַהּגְ ֶאּלָ

אֹותֹו  ּוְמָעֶרה  יֹום311  עֹוד  ִמּבְ ָעָפר310  תֹותקצז  ְקּפָ ְמלֹא  ָאָדם  ַמְכִניס  עז�. 
ּנּו  גֹון ִלּטֹול ִמּמֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ל ְצָרָכיו ּבְ ר ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכָ ֵביתֹותקצח ָלָאֶרץ312, ּוְמּתָ ּבְ
ָאז  ׁשֶ ָזִוית314,  ֶקֶרן  לֹו  ֵחד  ּיִ ׁשֶ ְוהּוא  ָבֶזה313.  ְוַכּיֹוֵצא  צֹוָאה  אֹו  ֹרק  ְלַכּסֹות 
יתֹו  ֶאְמַצע ּבֵ הּוא מּוָכן ְועֹוֵמד ְלָכְך315. ֲאָבל ִאם ֵעָרה אֹותֹו ּבְ ָבר ׁשֶ ר ַהּדָ ִנּכָ
ִיתתר ּוְמְקֶצה הּוא,  י ֲעַפר ַקְרַקע ַהּבַ ֵטל ְלַגּבֵ ְלִמְדַרס ַרְגַלִיםתקצט – ֲהֵרי הּוא ּבָ



סכ"ז:  תצח  סי'  לקמן  גם  ראה  תרא. 
קופתו  מלא  טוב  יום  מערב  הכניס  "אם 
או  החצר  בקרקעית  העפר  את  ועירה  עפר 
ומותר  הקרקע,  לגבי  בטל  אינו   – הבית 
דכיון  זוית,  קרן  לו  שיחד  והוא  לטלטלו. 
למרמס  והבית  החצר  באמצע  שטחו  שלא 
לעשות  בו  שחפץ  הדבר  ניכר   – רגלים 

שיצטרך". מה  לכל  עליו  ודעתו  צרכיו 
תרב. משמע שהקופה עצמה מוגדרת ככלי 

ממנה(. מערה  אינו  )כאשר  לכך  המיוחד 
בשבת. המוכן  מהעפר  ליטול  ההיתר  תרג. 
אמורים  דברים  "במה  כט:  סעיף  תרד. 
כשהעפר  טוב?  ביום  עפר  לטלטל  דמותר 
תיחוח כל כך שאינו עושה גומא בנטילתו, 
תחתיו  אחר  עפר  נופל  העפר  שנוטל  שמיד 
כך,  כל  תיחוח  אינו  אם  אבל  למקומו, 
אסור   – בכלי  ונתון  תלוש  הוא  אפילו 
גומא בהעפר.  יעשה  ליטלו מן הכלי, שלא 
צריכה  שאינה  מלאכה  שהיא  ואע"פ 
עצמה  להגומא  צריך  אינו  שהרי  לגופה, 
על  חייבים  אין  התורה  ומן  לעפרה,  אלא 

אסור  לכתחלה  מקום  מכל  כזו,  מלאכה 
סופרים".  מדברי  לעשותה 

ליטלו  מותר  "אבל  בהמשך:  שם  וראה 
שהוא  כגון  בעפר,  גומא  יעשה  שלא  בענין 
ראש  מן  ליטלו  מותר   – הר  כעין  צבור 

השיפוע".
לכך  שהטעם  ונראה  ס"ח.  כדלעיל  תרה. 
בשבת  להשתמש  שאסור  משום  הוא 

סכ"ג.  שה  סי'  כדלעיל  חיים,  בבעלי 
גופו,  מחמת  מוקצה  שהוא  כיון  תרו. 
כשם  לטלטלו,  מתיר  לא  הצחוק  והיתר 
לשבור  ע"מ  האבן  את  לטלטל  מתיר  שלא 

ס"ח(.  )כדלעיל  בשבת  אגוזים  בה 
העוף  את  לייחד  מותר  לכאורה  זה  ולפי 
את  לייחד  שמותר  כשם  בשבת,  בו  לשחק 
יש  אבל  בשבת.  האגוז  לשבירת  האבן 
שיש  כיון  חיים  שבבעלי  הסוברים  פוסקים 
פסקי  )ראה  יחוד  מועיל  אין  נשמה  בהם 
שונות  דעות  שמביא  נד,  אות  תשובות 

בזה(. אדה"ז  דעת  וצ"ע  בזה. 
להפוך. תרז. 

רמ"א  קכ.  סי'  הלקט  שבלי  בשם  שיא  סוס"י  ב"י     .317  שם. ושו"ע  טור  שם.  רש"י     .316
 320.  מ"מ פכ"ה הכ"ה.   319.  ברייתא מג, א וקכח, ב. שו"ע סל"ט.  318.  לבוש סל"ח. סל"ח.

 321.  תוס' מה, ב ד"ה הכא. לבוש סל"ט.

תעד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְוָאסּור ְלַטְלְטלֹותרא316. 

אֹותֹו  ֵאין  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ָלם  ִלּטְ ר  ְמּתָ  – חֹול  ּבְ מּוִנים  ַהּטְ רֹות  ּפֵ ְלִפיָכְך, 
ִליתרב אֹו ֶקֶרן ָזִוית.  ה318 ְוִיֵחד לֹו ּכְ ִחּלָ ֲהֵרי ֱהִכינֹו ְלָכְך ִמּתְ ֶהָעָפר ְמְקֶצה317, ׁשֶ

ּגּוָמא,  ת  ּיַ ֲעׂשִ ּום  ּבֹו ִמּשׁ ֵאין  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ חּוַח  ּתִ ֵהא ֶהָעָפר  ּיְ ׁשֶ ּוִבְלָבדתרג 
ן תצ"חתרד�. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵאיָנן ְראּוִיים  ֵני ׁשֶ ה אֹו עֹוף319, ִמּפְ ֵהָמה אֹו ַחּיָ ּבְ עח. ָאסּור ְלַטְלֵטל 
ָאסּור  ּבֹוֶכה –  ׁשֶ ּכְ ינֹוק  ּתִ ּבֹו  ְלַצֵחק  ָראּוי  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו עֹוף  יםתרה320.  ַחּיִ ֵהם  ׁשֶ ּכְ

ְלַטְלְטלֹותרו321�. 

ֲעלּו ְוֵיְרדּו  ּיַ ֵדי ׁשֶ ל ִלְפֵני ָהֶאְפרֹוִחים ּכְ ר ִלְכּפֹותתרז ֶאת ַהּסַ י ֵכן ְמּתָ ְוַאף ַעל ּפִ



עב. סעיף  לעיל  גם  ראה  תרח. 
שמותר  סכ"ו  שה  סי'  לעיל  וראה  תרט. 
היום  לכל  אפילו  מהיכנו  כלי  לבטל 
גזרו  "לא  כי  חיים,  בעלי  צער  במקום 
חיים,  בעלי  צער  במקום  זה  על  חכמים 

התורה". מן  הוא  חיים  בעלי  שצער 
אפילו  מהיכנו  כלי  לבטל  אסור  והרי  תרי. 
הכלי  כסותר  שנראה  מפני  שעה,  לפי 
קו"א  רסו  סי'  לעיל  ראה   – שמבטלו  בזמן 

סקי"א.
הסל  על  שירדו  מיד  כלומר,  תריא. 

גבוה(.  ממקום  )או  באויר  מפריחתם 
לפני  להפריחן  בידו  יש  כלומר,  תריב. 
יעמדו  אם  שכן  רגע,  אפילו  עליו  שיעמדו 
ביטול  כאן  יש  הרי  לרגע,  אפילו  עליו 
שבידו  כיון  אך  זה.  לרגע  מהיכנו  כלי 
כלי  ביטול  כאן  אין   – מעליו  להפריחם 
עומדים  האפרוחים  בפועל  אם  אף  מהיכנו 
רסו  סי'  לעיל  )ראה  ויותר  רגע  הסל  על 

סקי"א(.  קו"א 
האפשרות  הוא  האיסור  שכל  ומשמע 
לעלייתם  האפשרות  אך  עליו,  לעמידתם 
אסורה  אינה  עמידה  ללא  עליו  וירידתם 
מעל  להפריחם  בידו  היה  לא  אם  )אף 
ואין  הסל,  על  בתנועה  שהם  כיון  הסל(, 

קיבול. לכלי  עדיין  להם  משמש  הסל 
ירדו מעצמן, ללא שהפריחן  תריג. אף אם 

בפועל. מעליו 
מוקצה  נעשה  שהסל  אומרים  ואין  תריד. 

עליו. שהיו  האפרוחים  מחמת 
השמשות,  בין  מזמן  בחלק  די  ולא  תרטו. 

ס"ז. שי  סי'  כדלקמן 
תרטז. ואין אומרים שכיון שבידו להפריחם 
לא  שבפועל  כיון  כי  מוקצה,  נעשה  לא 
ובעקבות  – הוקצו בבין השמשות  הפריחם 

כולה. השבת  לכל  כך 
עליהם,  ישען  שלא  ליזהר  צריך  וגם  תריז. 
בשבת  חיים  בבעלי  להשתמש  שאסור 

 324.  תוס' שם סוד"ה   323.  גמרא מג, א. שו"ע סל"ט. 322.  משנה קכח, ב. טור ושו"ע שם.
 327.  מהרש"א   326.  רבי אבהו שם. ב"י שם. מ"א ס"ק סו.  325.  גמרא שם.  בעודן )הא'(. 
 328.  משנה קכח, ב וברייתא שם. טור ושו"ע  על התוס' שם. וראה גם תוס' סוד"ה בעודן )הב'(. 

 330.  ברייתא שם ורש"י ד"ה אין עוקרין. טור ושו"ע שם.   329.  רש"י שם ד"ה מדדין. ס"מ.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ עהשח  ּדְ

עֹוד  ּבְ י ׁשֶ תתרח. ְוַאף ַעל ּפִ ּבָ ׁשַ ל ּבְ ֵאינֹו ִנּטָ ָבר ׁשֶ ל ַאף ְלֹצֶרְך ּדָ ִלי ִנּטָ ַהּכְ ּבֹו322, ׁשֶ
ָעָליו323  ֵני ָהֶאְפרֹוִחים ׁשֶ ל ִמּפְ ל ָאסּור ְלַטְלֵטל ֶאת ַהּסַ ָהֶאְפרֹוִחים ַעל ַהּסַ ׁשֶ
הֹוִאיל  ָעהתרי,  ׁשָ ְלִפי  ֲאִפּלּו  ֵמֵהיָכנֹותרט  ִלי  ּכְ ּטּול  ּבִ אן  ּכַ ֵאין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף   –
ּלֹא  ׁשֶ ָעָליותריא,  ְרדּו  ּיָ ׁשֶ אֹו  ָעלּו  ׁשֶ ד  ִמּיָ ל  ֵמַהּסַ ָהֶאְפרֹוִחים  ְלַהְפִריַח  ּוְבָידֹו 
ר ְלַטְלְטלֹותריד324�.  ְרדּו ֵמָעָליותריג – ְמּתָ ּיֵ ַיַעְמדּו ָעָליו ֲאִפּלּו ֶרַגעתריב, ּוְלַאַחר ׁשֶ

ָאסּור   – ָמׁשֹותתרטו325  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ְך  ֶמׁשֶ ל  ּכָ ל  ַהּסַ ַעל  ָהֶאְפרֹוִחים  ָהיּו  ְוִאם 
ה  ְוַנֲעׂשָ ְהְקָצה326  ׁשֶ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ְרדּו,  ּיָ ׁשֶ ּלֹותרטז ַאף ְלַאַחר  ּכְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ְלַטְלְטלֹו 

ּלֹו�. ָמׁשֹות – ְהְקָצה ְלָכל ַהּיֹום ּכְ ְ ֵבין ַהּשׁ ִסיס ְלִאּסּור327 ּבְ ּבָ

אֹוֵחז  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִחיד328,  ַהּיָ ְרׁשּות  ּבִ אֹוָתם  ין  ְמַדּדִ ְועֹוף  ה  ַחּיָ ֵהָמה  ּבְ ל  ּכָ עט. 
יֵהם  ּלֹא ַיְגּבִ ְלכּו329, ּוִבְלָבד ׁשֶ ּיֵ ָען, ּוְמַנֲעֵנַע ַרְגֵליֶהן ׁשֶ אָרן ּוִבְצָדִדין ּוְמַסּיְ ַצּוָ ּבְ
ִטְלטּולתריז330�.  ְקִצים ֵהם ַוֲאסּוִרים ּבְ ּמְ ָעְקרּו ַרְגֵליֶהם ִמן ָהָאֶרץ, ׁשֶ ּיֵ ִעְנָין ׁשֶ ּבְ



סכ"ג(. שה  סי'  לעיל  )ראה 
סי"ד. כדלעיל  תריח. 

סיוע. ללא  ללכת  מתקשים  שהם  תריט. 
שה  סי'  לעיל  מובא  מזו  ויתרה  תרכ. 
 .. המים  לאמת  שנפלה  "בהמה  סכ"ו: 
אם  אפילו   .. בידו  הבהמה  להעלות  אסור 
התירו  ולא  מוקצה,  שהיא  מפני  שם,  תמות 
טלטול מוקצה אף במקום צער בעלי חיים, 
מן  דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח  שיש 
שבהמשך  אלא  תעשה".  ואל  בשב  התורה 
מתירין  "ויש  )בסוגריים(:  שם  מביא 
חיים",  בעלי  צער  משום  בידים  להעלותה 
במקום  דבריהם  על  לסמוך  "ויש  ומסיים: 
)לדברי  "אבל  ומוסיף:  מרובה".  הפסד 

להעלותה". לנכרי  לומר  מותר  הכל( 

שתגביה  חשש  אין  זה  שבמקרה  תרכא. 
עצמה.

שכן  וכל  בידים,  אפילו  כלומר,  תרכב. 
ופשוט  גופו  ע"י  טלטול  )שזהו  ברגליים 

שמותר(.
איסור  בזה  שאין  הטעם  בביאור   תרכג. 
סכ"ד. שטז  סי'  לקמן  ראה   - צידה  משום 

רק  הותרה  בידים  הדחיה  כלומר,  תרכד. 
והתהלה  )ב"ח(.  התרנגולת  הפסד  במקום 
איסור  יש  בדחיה  שגם  כתב  סקמ"ג  לדוד 
רק  הותרה  ולכן  מקצתה,  טלטול  משום 
שאם  דהיינו  חיים,  בעלי  צער  משום 
לה  יהיה  לא  או  להנזק  יכולה  היא  תברח 

לאכול.  מה 
א. צד,  שבת  תרכה. 

 332.  ר"ן שם. שו"ע  331.  ר"ן )נא, ב( ד"ה ומיהו. ב"י ד"ה ומ"ש ובלבד. ט"ז סקכ"ג. מ"א סקס"ח. 
 335.  אביי   334.  ברייתא שם. טור ושו"ע שם.  333.  ר"ן שם. ב"י שם. ט"ז שם. מ"א שם. שם.
 336.  במשנה שם ורש"י ד"ה דוחין וד"ה דדויי. טור ושו"ע  שם ורש"י ד"ה דמקפיא. שו"ע שם.
שם ממשמעות  ב"י     .338  סז. ודוקא. מ"א ס"ק  ומ"ש  ד"ה  ב"י  טור.  שם.  ברייתא     .337  שם.
הרמב"ם פכ"ה הכ"ו והטור, וכ"כ תוספות יו"ט שכן עיקר הגירסא במשנה דווקנית )שאין גורסים 

 339.  רש"י שם ד"ה דמקפיא. ב"י שם. מ"א שם. במשנה "ברה"ר"(.

תעו ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ְלַטְלֵטל  ָאסּור  ְך  ּכָ ּלֹו  ּכְ ְלַטְלֵטל  ָאסּור  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְמְקֶצה  ל  ּכָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ֲעֵלי  ּבַ ַצַער  ּום  ִמּשׁ אֹוָתם  ְלַדּדֹות  לֹו  ירּו  ִהּתִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף   – ִמְקָצתֹותריח 
ים ְצִריִכים ְלָכְךתריט332, ֲאָבל ִאם ֵאיָנם ְצִריִכים ְלָכְך  ֲעֵלי ַחּיִ ים331, ִאם ַהּבַ ַחּיִ

– ָאסּור ֲאִפּלּו ְלַדּדֹות אֹוָתם333. 

ִהיא  ֵני ׁשֶ ְוַתְרְנֹגֶלת ָאסּור ֲאִפּלּו ְלַדּדֹות אֹוָתּה334 ֲאִפּלּו ִהיא ְצִריָכה ְלָכְך, ִמּפְ
ּה, ְוֶזה לֹא  ּלָ ים אֹוָתּה, ְוִנְמָצא ֶזה ְמַטְלֵטל335 ֶאת ּכְ ַדּדִ ּמְ ׁשֶ ַהת ַעְצָמּה ּכְ ַמְגּבַ

יםתרכ.  ֲעֵלי ַחּיִ ּום ַצַער ּבַ ירּו ִמּשׁ ִהּתִ

ַלּלּולתרכג  ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָיַדִיםתרכב  ּבְ ֵמֲאחֹוֶריָהתרכא  אֹוָתּה  ִלְדחֹות  ר  ְמּתָ ֲאָבל 
ּנּותרכד336�. ְרָחה ִמּמֶ ִאם ּבָ

ְלַדּדֹות337  ָאסּור  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ֲאָבל  ִחיד,  ַהּיָ ְרׁשּות  ּבִ ְלַדּדֹות  ֶזה  ְוָכל  פ. 
ּום  ב339 ִמּשׁ ְוִיְתַחּיֵ ְויֹוִליֵכם,  יֵהם  ַיְגּבִ א  ּמָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ה ְועֹוף338,  ַחּיָ ֵהָמה  ּבְ ׁשּום 
ַעְצמֹו"  ֶאת  א  נֹוׂשֵ "ַהַחי  ָאְמרּותרכה  ְולֹא  ים.  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַאּמֹות  ד'  ַמֲעִביר 



על  עצמו  מיקל  שהוא  משום  תרכו. 
וראה  שם.  רש"י  )משמעות  אותו  הנושא 

אחרת(. שפירש  שם  תוס' 
מיד  להשמט  עצמן  שמכבידין  תרכז. 

שם(. )רש"י  הנושאן 
משום  בכרמלית,  לדדות  שאסור  תרכח. 
ד'  איסור  על  ויעבור  יגביהם  שמא  החשש 

בכרמלית.  אמות 
"ולא  בחצע"ג:  ס"ב  שנב  סי'  לקמן  וראה 
מפני  גזרה  גזרו  לא  שבכרמלית  אמרו 
בו  שאין  בדבר  אלא  לגזרה,  גזרה  שהוא 
דומה  שהוא  דבר  אבל   .. מלאכה  דרך 
אסרו  ולכן   .. בכרמלית  אף  גזרו  למלאכה 

בכרמלית  אמות  מד'  פחות  פחות  לטלטל 
צריכה  שאינה  מלאכה  אסרו  ולכן   ..
להוצאה  הדין  והוא   .. בכרמלית  לגופה 
וכ"כ  באלו".  כיוצא  כל  וכן  יד,  כלאחר 
מה  מובן  זה  ולפי  סק"ג.  קו"א  שמט  בסי' 
שגזרו כאן שמא יגביהם ויוליכם בכרמלית 

מלאכה. דרך  זהו  כי  אמות,  ד' 
שמא  חוששים  לא  בדחיה  כי  תרכט. 
שטז  סי'  לקמן  וראה  ויוליכם.  יגביהם 

צידה. לענין  סוסכ"ד 
פ. סעיף  כדלעיל  תרל. 

התורה. מן  הרבים  ברשות  ואסור  תרלא. 
מדרבנן. תרלב. 

הלבוש  הגהת  שם.  טור     .341  שם. מ"א  הט"ז.  פי"ח  רמב"ם  א.  צד,  וכרבנן  שם  רש"י     .340
סמ"א. ושו"ע  טור  ב.  קכח,  משנה     .343  סקכ"א. זוטא  אליה  הסימן.  סוף  ב"ח     .342   ס"מ.
 345.  רש"י שם גם לרבנן שם צד, א. ב"י ד"ה ומ"ש ובלבד.  344.  ברייתא שם. טור ושו"ע שם.
גם לרבנן. טור  ב"י שם שזהו  וראה  ב.  יהודה במשנה קכח,  רבי     .346  ע.  לבוש שם. מ"א ס"ק 
 348.  רש"י שם ד"ה אבל. ר"ן שם )נא, א( ד"ה כופין. מ"א ס"ק   347.  טור ושו"ע שם. ושו"ע שם.
 350.  מ"א שם מתוס' צד, א ד"ה אבל. תוס' יו"ט פי"ח מ"ב בדעת הר"ן שם.  349.  מ"א שם. עא.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ עזשח  ּדְ

ְרׁשּות  ינֹו ּכִ ה ְועֹוףתרכז340�. ְוַכְרְמִלית ּדִ ְבֵהָמה ַחּיָ ָאָדםתרכו, ֲאָבל לֹא ּבִ א ּבְ ֶאּלָ
ים ְלִעְנָין ֶזהתרכח341.  ָהַרּבִ

יםתרכט342. ְרׁשּות ָהַרּבִ ר ֲאִפּלּו ּבִ ְרחּו – ְמּתָ ְוִלְדחֹות אֹוָתם ֵמַאֲחֵריֶהם ִאם ּבָ

א  ּמָ ֵאין ִלְגזֹור ׁשֶ ים344, ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָנּה343 ֲאִפּלּו ּבִ ה ֶאת ּבְ ה ְמַדּדָ ָ פא. ָהִאּשׁ
ן – לֹא  ה ּכֵ ֲעׂשֶ ַאף ִאם ּתַ ים, ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ יֶהּנּו ְותֹוִליֶכּנּו ַאְרּבַ ְגּבִ ּתַ
א  ַהַחי נֹוׂשֵ ְבֵרי סֹוְפִרים, ׁשֶ ל ּדִ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ ל ּתֹוָרה, ֶאּלָ ָבר ׁשֶ ַתֲעבֹור ַעל ּדָ

ֶאת ַעְצמֹותרל345. 

ַעל  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ יַח  ְוַיּנִ ָהַאַחת  ַרְגלֹו  יּהַ  ַמְגּבִ ְיֵהא  א  ֶאּלָ ְגְרֵרהּו,  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלָבד 
ְלעֹוָלם  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ  , יּהַ ִהְגּבִ ׁשֶ ַרְגלֹו  יַח  ְוַיּנִ ֲחזֹור  ּיַ ׁשֶ ַעד  ָעֶליָה  ֵען  ָ ְוִיּשׁ ָהָאֶרץ346, 
ַרְגָליו – ֲהֵרי ֶזה  י  ּתֵ ׁשְ ִהיא גֹוֶרֶרת  ׁשֶ ּכְ ַרְגלֹו ָהַאַחת347. ֲאָבל  ָען ַעל  ִנׁשְ הּוא 

ַכְרְמִליתתרלב349.  ָאתֹותרלא348, ְוָאסּור ֲאִפּלּו ּבְ נֹוׂשְ ּכְ

 – ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַאּתּו  ּוְנׂשָ ַרְגָליו  ב'  ִלְגרֹור  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָקָטן  ְוִאם הּוא 
א ֶאת ַעְצמֹו"350.  ֶזה ֵאין אֹוְמִרים "ַהַחי נֹוׂשֵ ָקָטן ּכָ ּבְ ֶבת, ׁשֶ ַחּיֶ



האדם  על  מקילים  אינם  כלומר,  תרלג. 
הנושאן.

הרבים. ברשות  כשנשא  תרלד. 
תרלה. שמא יבוא לישא גם דברים שאינם 

עצמם. נושאים 
גם ברשות הרבים,  לישא  יבא  תרלו. שמא 
במקום  אלא  דשבות  שבות  התירו  ולא 
מרובה,  הפסד  או  גדול  צורך  או  מצוה 

סי"ב.   שז  סי'  כדלעיל 
שיכולים  ילדים  בכרמלית  ונושאים  תרלז. 

ברגליהם. לילך 
חרס. של  תרלח. 

נסדק. תרלט. 
ממנו. צ"ל:  לכאורה  תרמ. 

כלים. תרמא. 

כלים. תרמב. 
סכ"ח.  סוף  לעיל  גם  וראה  סי"ז.  תרמג. 

וסט"ז. סי"א  שיד  סי'  לקמן 
)משנ"ב  לכך  ומיוחד  שעשוי  כיון  תרמד. 

קנח(.  ס"ק 
בכדור  שמשחקים  שהכוונה  נראה  תרמה. 
על  לא  אבל  ליד(,  מיד  )שזורקים  באויר 
חשש  משום  במרוצף,  אפילו  הקרקע 
ס"ו:  שלח  סי'  כדלקמן  גומות,  השוואת 
בתפוחים  ולא  באגוזים  שוחקין  "אין 
שמא  גזרה  קרקע,  גבי  על  בהם  וכיוצא 
במתכוין,  שבקרקע  גומות  להשוות  יבאו 
אבל  התפוח,  או  האגוז  לגלגל  דרך  להכין 
גבי  על  או  השלחן  גבי  על  לשחוק  מותר 
אפילו  קרקע  גבי  על  לא  אבל  מחצלת, 

שם. מ"א  שם.  רמב"ם  ב.  סו,  יומא     .352  ע.  ס"ק  מ"א  הט"ז.  פי"ח  רמב"ם  שם.  גמ'     .351 
ד"ה  שם  רש"י     .354  הי"ט.  פ"ה  יוה"כ  עבודת  הל'  ברמב"ם  וכ"ה  שם.  הגמ'  משמעות     .353
כמאן.  ד"ה  ב  סו,  יומא  דומיא.  ד"ה  א  קג,  עירובין  רש"י     .356  עא. ס"ק  מ"א     .355   חולה.
יספות. לא  ד"ה  שם  רש"י     .358  סמ"ד.  שו"ע  ה"ג.  פכ"ו  רמב"ם  סע"ב.  קכד,  ברייתא     .357 

בתרא  פרק  מירושלמי  באגור  כתב  ד"ה  ב"י  קכא.  סי'  הלקט  שבלי  בשם  תקכא  סי'  אגור     .359
 360.  ראה אגור ושבלי הלקט שם. לבוש סמ"ה. מ"א  דתענית ה"ה. מד"ר איכה ב, ד. שו"ע סמ"ה. 

   361.  תוס' ביצה יב, א סוד"ה ה"ג. ב"י שם. רמ"א שם. מ"א סקע"ג. סקע"ב. 

תעח ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

 – ָלל353  ּכְ ֵליֵלְך  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהחֹוֶלה352  ֶאת  אֹו  פּות351  ַהּכָ ֶאת  א  ַהּנֹוׂשֵ ְוֵכן 
ָללתרלג354.  ִאין ֶאת ַעְצָמן ּכְ ֵאיָנן נֹוׂשְ ֵני ׁשֶ ב, ִמּפְ ַחּיָ

א אֹותֹו  ִלּשָׂ ָאסּור   – ְלַבּדֹו  ַרְגָליו  ּבְ ֵליֵלְך  כֹול  ּיָ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָגדֹול  ִאם הּוא  ְוַאף 
ִלְפטֹור  א  ֶאּלָ ַעְצמֹו"  ֶאת  א  נֹוׂשֵ "ַהַחי  ָאְמרּו  ּלֹא  ׁשֶ ַכְרְמִלית355,  ּבְ ֲאִפּלּו 
בּותתרלה356,  ּום ׁשְ ְבֵרי סֹוְפִרים ִמּשׁ ִנים ָאסּור ִמּדִ ל ּפָ אתתרלד, ֲאָבל ַעל ּכָ ֵמַחּטָ
ֶזהתרלז�. ּטֹוִעים ּבָ ים ׁשֶ בּותתרלו�. ְוָצִריְך ְלַהְזִהיר ְלַרּבִ ׁשְ בּות ּדִ ּוְבַכְרְמִלית הּוא ׁשְ

התרמ ֶחֶרס ְלַכּסֹות ּבֹותרמא אֹו  ּנָ ְתרֹוֵעַעתרלט – לֹא ִיְתלֹוׁש ִמּמֶ ּנִ ִליתרלח ׁשֶ פב. ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ נֹו ּבְ ַתּקְ ּמְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ִלי358, ׁשֶ ן ּכְ ְמַתּקֵ הּוא ּכִ ֵני ׁשֶ ִלְסמֹוְך ּבֹותרמב357, ִמּפְ
ן  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ִלי, ּכְ ּקּון ּכְ ּום ּתִ ִמיׁש – ֵיׁש ּבֹו ִמּשׁ ׁשְ ׁש ּבֹו ֵאיֶזה ּתַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ש"מתרמג.

ֵני  ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ִמּפְ ת ְויֹום טֹוב359, ְלִפי ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַכּדּור ּבְ חֹוק ּבְ פג. ָאסּור ִלׂשְ
ּבֹותרמה  חֹוק  ְוִלׂשְ ְלַטְלְטלֹותרמד  יִרים361  ַמּתִ ְוֵיׁש  ָעָליו360.  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֵאין  ׁשֶ



סיכת  גבי  שלז  בסי'  כמ"ש  המרוצף, 
כך  כל  צורך  בהם  שאין  ]שבדברים  קרקע" 
לשאינו  מרוצף  בין  בהם  לחלק  רצו  "לא 

הכל"[.  ואסרו  מרוצף, 
דבריו:  בסוף  רבנו  כותב  ששם  אלא 
שח",  בסימן  נתבאר  בכדור  "ולשחוק 
היתר  עצם  על  רק  הכוונה  אם  ברור  ולא 
גם  כוונתו  אם  או  בשבת,  בכדור  המשחק 
קרקע,  גבי  על  בכדור  המשחק  היתר  על 
גבי  על  המשחק  להיתר  גם  הכוונה  ואם 
אגוז  בין  הבדל  שיש  לומר  יש  קרקע, 
לבין  האגוז",  לגלגל  דרך  "להכין  שצריך 
לגלגל  דרך  להכין  כך  כל  צורך  שאין  כדור 

ועצ"ע.  לשער.  הכדור 
הרבים,  ברשות   = בר"ה  בדפו"ר:  תרמו. 
ד'  להעביר  אסור  שהרי  יתכן  לא  זה  אך 
שצ"ל:  ונראה  הרבים,  ברשות  אמות 
אג"ק  )ראה  היחיד  ברשות   = ברה"]י[ 
זיטומיר  בדפוס  הגיה  וכן  כז־כח(  ע'  ח"ג 
תר"ח. אך בקונטרס השולחן הגיה: בשבת 

ברה"ר.  אפילו  וביו"ט  ברה"י 
"ופשוט  יא:  אות  משה  דרכי  גם  וראה 
אסור  מקום  מכל  דשרי,  למאן  דאף  הוא 
ואפילו  בשבת,  הרבים  ברשות  לשחוק 
בכרמלית, דבקל הוא שנופל לחוץ מארבע 
.. אבל ביום טוב מותר  אמות ואתי לאתויי 

הרבים". ברשות  אפילו  לשחוק 
תרמז. לשחק בכדור בשבת ויו"ט. ומדגיש 
"ונהגו להקל" כלשון  ולא  לכתוב "מקדם" 
הוא  שאין  להבהיר  כוונתו  כי  הרמ"א, 
עובדה  מציין  אלא  זו,  במחלוקת  מכריע 
הבאה.  בהערה  וראה  להקל.  בעבר  שנהגו 
ומשמע  בידם.  מיחו  לא  ולכן  תרמח. 
כמה  וכתבו  להחמיר.  רצוי  שלכתחילה 
יש  שבימינו  שהכדורים  זמנינו  מפוסקי 
אותם  שמייצרים  כיון  כלי,  דין  להם 

כך. לשם  במיוחד 
השחי. בבית  תרמט. 

המשי. חוטי  את  המייצרים  תרנ. 
בין  טלטול  איסור  אין  שהרי  צ"ע  תרנא. 
לצורך(,  הוא  )כשהטלטול  ידיו  אצילי 
לומר  יש  ואולי  ס"ט.  רעו  סי'  כדלעיל 
על  בידו  הטלטול  לאיסור  היא  שהכוונה 

אציליו.  תחת  להניחו  מנת 
מניחים  כן  מנת  התולעים, שעל  את  תרנב. 
הזרע תחת אציליהם, ולפי טעם זה האיסור 

אציליהם.  תחת  מונחים  שהם  בעת  הוא 
שיח  סי'  לקמן  ראה   – מוליד  איסור  לענין 
אסרוהו  שחכמים  סט"ז  שכ  וסי'  סכ"ה 

למלאכה". שדומה  "משום 
מותר  גוי  של  הוא  שאם  משמע  תרנג. 
בלבישה,  מותר  שלגוי  כיון  בטלטול, 

 364.  ראה   363.  שו"ת הרשב"א ח"ד סי' עד. שו"ע סמ"ו.  362.  רמ"א שם. מ"א שם בשם יש"ש.
ני"ב פד, ב בשם מהר"מ   רבינו ירוחם בחי"ג   .366   365.  רשב"א שם. שו"ע שם. לבוש סמ"ו.
  )תשב"ץ סי' מו(. מרדכי ביצה רמז תרסו בשם אור זרוע ח"ב הל' שבת סי' נג. דעה הא' בשו"ע סמ"ז. 

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ עטשח  ּדְ

ָיָדם, הֹוִאיל ְוֵיׁש  ֶדם ְלָהֵקל362תרמז ְולֹא ִמחּו ּבְ ִחיד[תרמו�. ְוָנֲהגּו ִמּקֶ ְרׁשּות ַה]ּיָ ּבִ
ְסֹמכּותרמח. ּיִ ָלֶהם ַעל ִמי ׁשֶ

יתרנ,  ׁשִ ַהּמֶ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ַהּתֹוָלִעים  ֶזַרע  יָליותרמט  ַאּצִ ַחת  ּתַ את  ָלׂשֵ ָאסּור  פד�. 
ּמֹוִליד  ׁשֶ ְועֹוד  ִלְכלּום364,  ָראּוי  ֵאינֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ִטְלטּולתרנא363,  ּבְ ָאסּור  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ְחּמֹותרנב365. ּבְ

ּגּופֹו  ְלֹצֶרְך  ֲאִפּלּו  ָרֵאלתרנג  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַעְטֵנז  ׁשַ ֶגד  ּבֶ ְלַטְלֵטל  ֵיׁש אֹוְסִרים366  פה. 



כלי. תורת  עליו  יש  וממילא 
מותר  קשה  בגד  הוא  אם  אבל  תרנד. 
שא,  סי'  ביו"ד  כמבואר  תחתיו,  להציעו 
ס"ב  תקטז  סי'  לקמן  רבנו  כתב  וכן 
וממילא  עליו",  ולהשען  לישב  "שמותר 

לטלטלו. ומותר  כלי  תורת  עליו  יש 
א־ב. סעי'  שם  ורמ"א  שו"ע  ראה  תרנה. 

שמלאכתו  כלי  כדין  דינו  וממילא  תרנו. 
או  גופו  לצורך  בטלטול  המותר  לאיסור 

סי"ב(. )כדלעיל  מקומו 
שעטנז. בגד  לטלטל  שאסור  תרנז. 

המתאים  אחר  לתשמיש  הכוונה  תרנח. 
ראוי  להיות  צריך  בהכרח  אבל  לבגד, 

כדלקמן. כלי,  בו  לכסות  לפחות 
כלי  כדין  ומקומו,  גופו  לצורך  תרנט. 

לאיסור. שמלאכתו 
היתר  של  אחר  לשימוש  הכוונה  תרס. 
להיות  צריך  בהכרח  אבל  לנר,  המתאים 
לעיל  כמבואר  כלי,  בו  לכסות  לפחות  ראוי 

הבאה(.  בהערה  )מובא  סוס"ב 
ראוי  אינו  אם  "ואפילו  ב:  סעיף  תרסא. 
של  אחרת  במלאכה  בו  להשתמש  כלל 

נר  כגון  וסרחונו,  מיאוסו  מחמת  היתר 
לו  אין  אעפ"כ   – נפט  בו  שהדליקו   ..
מותר  אלא  בטלטול,  להאסר  מוקצה  דין 
לאיסור,  שמלאכתו  כלי  כשאר  לטלטלו 
בו  לכסות  הוא  ראוי  מקום  שמכל  מפני 

כלים". 
ראוי  אינו  "שבשבת  נקט  שכאן  ואף 
"אינו  נקט  שם  לעיל  ואילו  לכלום", 
של  אחרת  במלאכה  להשתמש  כלל  ראוי 
וכן  אחת.  היא  שהכוונה  נראה  היתר", 
זכוכית  מפורש לעיל בסי' רסו סכ"ג: "כלי 
של  כוסות  שהם  כגון  לטלטלם,  האסורים 
לפי  לכלום,  בשבת  ראוים  שאין  דם  מקיזי 
שהם מאוסים ואי אפשר להשתמש בתוכם, 
מותר  אינו  כזה  מיאוס  מחמת  ומוקצה 
לכסות  ראוי  כן  אם  אלא  בשבת,  בטלטול 
לכך,  ראוים  אינן  אלו  אבל   .. כלים  בו 
בענין  בהם  להשתמש  עליהם  שמקפיד 
מפורש  נמצא  וישתברו",  יפלו  שלא  זה 
"שאין  נקט  בתחילה  אחת, שהרי  שהכוונה 
הקפדתו(,  )מחמת  לכלום"  בשבת  ראוים 
בתוכם". "להשתמש  מפרש שהכוונה  ומיד 

ואור  שם  מרדכי     .369  ב. יד,  ביצה  ראה     .368  יח. סי'  ביצה  אגודה  בשם  סקע"ד  מ"א     .367
שם. במ"א  הובא  דביצה.  סופ"ק  יש"ש     .370  סמ"ז. בשו"ע  הב'  דעה  שמחה.  רבינו  בשם   זרוע 

   372.  אליה זוטא סקכ"ד. 371.  רבינו שמחה שם. ב"י שם.

תפ ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

יעֹו  ְלַהּצִ ְולֹא  ּבֹו,  ׁש  ְלִהְתַלּבֵ לֹא  ִלְכלּום368  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּוְמקֹומֹו367, 
ן ש"אתרנה.  יֹוֶרה ֵדָעה ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶרְך ׁשֶ התרנד, ַעל ּדֶ ֶגד ָקׁשֶ יו ִאם ֵאינֹו ּבֶ ְחּתָ ּתַ

ִלי  ל ָמקֹום ֵיׁש ּתֹוַרת ּכְ ּכָ ּמִ ֵני ׁשֶ יִרים369 ְלֹצֶרְך ּגּופֹו אֹו ְמקֹומֹו370, ִמּפְ ְוֵיׁש ַמּתִ
ַלאְכּתֹו ְלִאּסּורתרנו�.  ּמְ א ׁשֶ ָעָליו371, ֶאּלָ

א ִלְכִלי  ִלי מֹוִעיל ֶאּלָ ֵאין ּתֹוַרת ּכְ ֵני ׁשֶ ְסָבָרא ָהִראׁשֹוָנהתרנז372, ִמּפְ ר ּכָ ְוָהִעּקָ
ִאם  ַאף  ׁשֶ ר,  ְלֶהּתֵ ְמַלאְכּתֹו  ֹחל  ּבְ ֲאָבל  ְלָבד  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלִאּסּור  ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ
ר ְלַטְלְטלֹותרנט, הֹוִאיל ְוֵיׁש  ִמיׁשתרנח – ְמּתָ ׁשְ ָלל ְלׁשּום ּתַ ת ֵאינֹו ָראּוי ּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ְדִליִקין ּבֹו  ּמַ גֹון ֵנר ׁשֶ ֹחל, ּכְ ָראּוי הּוא ִלְמַלאְכּתֹו ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ִלי, ּדְ ָעָליו ּתֹוַרת ּכְ
ׁש ָעָליו ּתֹוַרת  ּיֵ ֵני ׁשֶ ר ְלַטְלְטלֹו ִמּפְ ת ֵאינֹו ָראּוי ִלְכלּוםתרס, ּוְמּתָ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵנְפְט, ׁשֶ
גֹון  ֹחל ֵאינֹו ָראּוי ִלְמָלאָכה, ּכְ ם ּבְ ֵאר ְלַמְעָלהתרסא. ֲאָבל ִאם ּגַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִלי, ּכְ ּכְ



זה. לתשמיש  תרסב. 
וסנ"ג. ס"ח  סוף  תרסג. 

בשבת  האסורה  אפילו  כלומר,  תרסד. 
איסורן  אין  "ואפילו  ס"ט:  וכדלעיל  בלבד, 

טבל".  כגון  בלבד,  ביום  בו  אלא 
בעיקר  מוסבת  "בשבת"  שתיבת  אפשר  או 
בטלטול",  "להתירו   - הדברים  להמשך 
בשבת".  בטלטול  "להתירו  כתב:  וכאילו 
להסב  שרצה  משום  כאן,  לכותבה  ודייק 
"האסור  כן:  שלפני  המילים  על  גם  אותה 
"האסור  דבר  אפילו  היינו  באכילה", 

בלבד.  בשבת"  באכילה 
לחילוקים  הכוונה  לכאורה  תרסה. 
לעיל  מבואר  א(  בדין:  ביניהם  שמצינו 
אוכל  תורת  עליו  שיש  דבר  שכל  סי"ז 

כלל,  לצורך  שלא  אפילו  לטלטלו  מותר 
אסור  כלי  תורת  עליו  שיש  דבר  ואילו 
סי'  לקמן  מבואר  ב(  לצורך.  שלא  לטלטלו 
בשבת  לאכילה  הראוי  דבר  שכל  ס"ב  שי 
עומד  הוא  אם  אפילו  מוקצה  דין  לו  אין 
שלא  בידים  אותו  דחה  ואפילו  לסחורה, 

שם.  עיין  בשבת,  לאכלו 
שבעצם  לחילוק  שהכוונה  מפרשים  ויש 
תורת  עליו  יש  מאכל  דבר  שכל  מהותם, 
נעשה  כלי  תורת  ואילו  עצמו,  מצד  אוכל 
שימושו(.  ע"י  או  עשייתו  )ע"י  האדם  ע"י 
שום  בשבת  להרוג  אסור  שהרי  תרסו. 

סי"ג. שטז  סי'  כדלעיל  חי,  בעל 
ב. סעיף  תרסז. 

שו"ע  נט(.  סי'  )תשב"ץ  מהר"מ  בשם  ב(  )לד,  לא  סי'  בו  כל     .374  ס"ט. לעיל  ראה     .373
סמ"ט. שו"ע  ה"ב.  פכ"ו  רמב"ם     .376  בו. בכל  כתוב  ד"ה  ב"י  שם.  בו  כל     .375   סמ"ח. 

  377.  רמב"ם שם ובפכ"א ה"ג.

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ פאשח  ּדְ

ִלי ּוַמְלּבּוׁש  ֹחל – ֵאין ָעָליו ּתֹוַרת ּכְ ם ּבְ ׁש ּבֹו ּגַ ָאסּור ְלִהְתַלּבֵ ַעְטֵנז ׁשֶ ֶגד ׁשַ ּבֶ
ִלים, אֹו  גֹון ְלַכּסֹות ּבֹו ּכֵ ִמיׁש ַאֵחר, ּכְ ׁשְ ׁש ּבֹו ּתַ ּמֵ ּתַ ָראּוי ְלִהׁשְ ַאף ׁשֶ ָלל, ׁשֶ ּכְ
ֶגד ְמְיָחד  ֵאין ַהּבֶ ים ֵאּלּו, ׁשֶ ִמיׁשִ ַתׁשְ ְלַהֲאִהיל ּבֹו ְלַמְעָלה ֵמֹראׁשֹו, ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ן  ּכֵ א ִאם  ֶאּלָ ִלי,  ּכְ ָעָליו ּתֹוַרת  ֵאיָנן מֹוִריִדין  ְך –  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ַנֲעׂשָ ְולֹא  ָלֶהם 
ִלים, ְוַאף  ֵהם ְראּוִיים ְלִכּסּוי ּכֵ ל ְצרֹורֹות ַוֲאָבִנים ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ִיֲחדֹו ְלָכְךתרסב, ּכְ
מֹו  ּכְ ְלָכְך,  ִיֲחָדם  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ָכְך  ְיֵדי  ַעל  ִלי  ּכְ ּתֹוַרת  ֲעֵליֶהם  ֵאין  ֵכן  י  ּפִ ַעל 
ׁש ָעָליו צּוַרת ְוֹתַאר  ּיֵ ֶ ֶגד ַמה ּשׁ ָלל ְלַהּבֶ ֵאר ְלַמְעָלהתרסג. ְוֵאין מֹוִעיל ּכְ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ
ֲאִכיָלה373  ֵאין מֹוִעיל ְלַמֲאָכל ָהָאסּור ּבַ מֹו ׁשֶ ָאסּור ְלָלְבׁשֹו, ּכְ יָון ׁשֶ ַמְלּבּוׁש, ּכֵ
ַאר ֹאֶכל, ְותֹוַרת ֹאֶכל ָעִדיף  ׁש ָעָליו ּתֹ ּיֵ ֵני ׁשֶ ִטְלטּול ִמּפְ ירֹו ּבְ תתרסד ְלַהּתִ ּבָ ׁשַ ּבְ

ִליתרסה. ִמּתֹוַרת ּכְ

ִלי הּוא.  ּכְ ׁשֶ ֵני  בּוִבים374, ִמּפְ ַהּזְ ּה  ּבָ ֵדי ְלַהְבִריַח  ּכְ ר ְלַטְלֵטל ְמִניָפה  פו�. ְמּתָ
ּלֹא ַיֲהרֹוג ְזבּובתרסו375�. ֵהר ׁשֶ ּזָ ּיִ ַרק ׁשֶ

ר376  ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ְרַקע – ֲהֵרי ֵהן ּכִ ֶהן ַהּקַ ִדין ּבָ ַכּבְ ּמְ דֹות ׁשֶ פז�. ַמְכּבֵ
ן  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ף377, ּכְ ת ַקְרַקע ַהְמְרּצָ ּבָ ׁשַ ֶהן ּבְ ד ּבָ יִרין ְלַכּבֵ ּתִ ְלִדְבֵרי ַהּמַ
ל ָמקֹום  ֹחל, ִמּכָ ף ּבְ ֵאינֹו ְמְרּצָ ן ַקְרַקע ׁשֶ ם ּכֵ ֶהן ּגַ ִדין ּבָ ַכּבְ ּמְ של"זתרסז�. ְוַאף ׁשֶ



כא. סעיף  תרסח. 
שם. לקמן  הובא  תרסט. 

)לקמן  אלו  במדינות  נוהגים  וכן  תרע. 
שם(.

השמים,  גרמי  בו  שחרוטים  כלי  תרעא. 
ככלי  גם  אך  ניווט,  ככלי  בעבר  ושימש 

לימוד.  
שאסור  אומרים  "יש  לא:  סעיף  תרעב. 
תורה  בדברי  רק  וביו"ט  בשבת  ללמוד 
חכמות  בספרי  ואפילו  שמים,  ויראת 
חכמות  ספרי  בכל  מתירים  ויש   .. אסור 
מותר  זו  סברא  ולפי  להקל.  נוהגין  וכן   ..
בכוכבים  החוזים  של  בכלי  בשבת  להביט 
ולטלטלו,  ולהפכו  אצטרלו"ב(  )שקורין 
לפי  החכמה  ספרי  לטלטל  שמותר  כמו 
ורשום  כתוב  בין  הפרש  דמה  זו,  סברא 
בספר.  לכתוב  נחושת  בלוחות  ברזל  בעט 

הלוחות  יסלק  שמא  משום  לאסור  ואין 
שדרך  דכיון  כלי,  כבונה  זה  והרי  ויחזירן 
בהן משום  אין   – רפויין  להיות  אלו  לוחות 

בונה".
שפופרות  משתי  בנוי  חול  שעון  תרעג. 
וביניהן  השנייה  מעל  אחת  המוצבות 
חול  מלאה  העליונה  השפופרת  צר,  מעבר 
השפופרת  אל  קבוע  בקצב  הזורם  דק 
יודעים  שזרם  החול  כמות  ולפי  התחתונה, 

זמן. יחידות  לשער 
השעה  את  המראה  שמש  שעון  תרעד. 

השעון.  מחוגי  שהטילו  הצל  נטיית  לפי 
מדידה.  לשם  לא  אך  תרעה. 

תרעו. כדלעיל סי' שו סי"ח: "אסור למדוד 
מפני  בחבל,  בין  ביד  בין  בשבת  דבר  שום 

שבת". וזלזול  חול  מעשה  שהוא 
אין  שבה  כיון  בשבת,  המותרת  תרעז. 
שם. כדלעיל  חול,  כמעשה  נראית  מדידתו 

שלטי  הרמב"ם.  כתב  ד"ה  ב"י     .379  שם. מ"מ  גם  וראה  ג.  אות  א(  )מח,  הגבורים  שלטי     .378
ומ"א  סנ"א  שו"ע  ר.  סי'  מהרי"ל  תשובת     .380  סקע"ה.  במ"א  הובא  יש"ש  שם.  הגבורים 

   381.  מהרי"ל שם. רמ"א סנ"א. סקע"ז.

תפב ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ַלאְכּתֹו  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ר ְלַטְלְטלֹו ּכִ ּתָ ּמְ ר ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ּוְלֶהּתֵ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ֲהֵרי ֵהן ּכִ
ֵאר ְלַמְעָלהתרסח.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר378, ּכְ ְלֶהּתֵ

ָאסּור   – ףתרע  ַהְמְרּצָ ַקְרַקע  ַאף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ד  ְלַכּבֵ ָהאֹוְסִריםתרסט  ְלִדְבֵרי  ֲאָבל 
ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור379. ּמְ ְכִלי ׁשֶ י ִאם ְלֹצֶרְך ּגּוָפן אֹו ְמקֹוָמן, ּכִ ְלַטְלְטָלן ּכִ

 – ּבֹו  יט  ְלַהּבִ ּוְלַטְלְטלֹו  כֹו  ְלַהּפְ ר  ְמּתָ ִאם  ַהּכֹוָכִביםתרעא  ּבֹו  חֹוִזים  ׁשֶ ִלי  ּכְ
ן ש"זתרעב. ִסּמָ ֵאר ּבְ ִנְתּבָ

גֹון  ל ִמין ַאֵחר, ּכְ ין ׁשֶ ל חֹולתרעג, ּבֵ הּוא ׁשֶ ין ׁשֶ עֹות, ּבֵ ָ ּמֹוֶרה ַעל ַהּשׁ ֶ פח. ַמה ּשׁ
ְלֹצֶרְך  ִאם  י  ּכִ ִטְלטּול381  ּבְ ְלָאְסרֹו  ְנָהג  ַהּמִ ט  ֵ ּשׁ ִנְתּפַ  – ֵצלתרעד380  ּבְ רֹוִאין  ׁשֶ
רתרעה, אֹו ְלֹצֶרְך  ּתָ ִמיׁש ַהּמְ ׁשְ גּופֹו ֵאיֶזה ּתַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִריְך ְלִהׁשְ ּצָ ַהְינּו ׁשֶ ּגּופֹו, ּדְ
ל, ְוֵיׁש  ַמן אֹו ַהּצֵ ה ִלְמִדיַדת ַהּזְ ֲעׂשָ ּנַ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור, ְלִפי ׁשֶ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ְמקֹומֹו, ּכִ

תתרעו�.  ּבָ ׁשַ ְלַדּמֹוָתּה ִלְמִדיָדה ָהֲאסּוָרה ּבְ

ִלי  הּוא לֹוֵמד ַעל ְיֵדי ּכְ ל ִמְצָוהתרעז, ׁשֶ ִהיא ְמִדיָדה ׁשֶ ֵני ׁשֶ יָרּה ִמּפְ ְוֵאין ְלַהּתִ



תורה. שיעורי  מודד  שהוא  תרעח. 
סאה. ארבעים  בה  יש  אם  תרעט. 

טפח  פותח  בו  יש  אם  החור  למדוד  תרפ. 
מהחדר  הטומאה  להביא  טפח(  על  )טפח 
שהכהנים  כדי  לו,  הסמוך  לחדר  בו  שהמת 

שם(. )לעיל  יטמאו  לא 
אלו. שעות  מורי  לטלטל  שלא  תרפא. 

גמורה  מדידה  אינה  זמן  מדידת  כי  תרפב. 
ר(. סי'  מהרי"ל  שו"ת  )ראה 

של  )הן  שלנו  קטנים  שעונים  אבל  תרפג. 
ומותר  כתכשיט  הוי   - היד(  שעל  והן  כיס 
סי' שח ס"ק  לטלטלם )פמ"ג אשל אברהם 
בדה"ש  קסח.  ס"ק  שם  ברורה  משנה  עח. 
התלוים  בגדולים  אבל  סק"ג(.  קח  סי' 

שם.  )משנ"ב  לטלטלם  אסור   - הקיר  על 
מסתפק  שם  ובבדה"ש  שם(.  בדה"ש 
על  המונחים  גדולים  שאינם  בשעונים 
לטלטלם  מותר  אם  הארון,  על  או  השידה 

ומקומם.  גופם  לצורך  שלא 
איזה  מחמת  מלכת  השעון  עמד  ואם 
שמצדד  שם  בדה"ש  ראה   – קלקול 
אות  שח  סי'  תשובות  פסקי  וראה  לאסור. 
אצל  זהב  שעון  אבל  בזה.  שונות  דעות  לב 

פועל.  אינו  כאשר  גם  תכשיט  הוי  נשים 
סמ"א. לעיל  גם  ראה  תרפד. 

מא. ל,  סעי'  לעיל  גם  ראה  תרפה. 
הוקצה  לבעליו  שהוקצה  שדבר  תרפו. 

העולם. לכל 

 384.  ט"ז סקכ"ה ומ"א סקע"ט   383.  מהרי"ל שם. שו"ע שם.  382.  מהרי"ל שם. מ"א שם.
 385.  ר"ן )כא, א( ד"ה והא, מהא דרב רומנוס ואביי מז, א. שו"ע סנ"ב.  מתוס' קכז, ב ד"ה כיון. 

   386.  תוס' שם. מ"א שם. ט"ז שם. מ"א שם. 

ת ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ פגשח  ּדְ

ּה  ּבָ ֵיׁש  ַעְצָמּה  ּבְ ִדיָדה  ַהּמְ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ְמִדיָדה  ירּו  ִהּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֶזה, 
ִדיָדה  ַהּמְ אן  ּכַ ֲאָבל  ָבּהתרפ,  ְוַכּיֹוֵצא  ְקֶוהתרעט  ַהּמִ ִלְמּדֹוד  גֹון  ּכְ ִמְצָוהתרעח, 
ּלֹוֵמד ַעל ָיָדּה – ֵאיְך ִיְתֶלה  ּום ׁשֶ ּה ׁשּום ִעְנַין ִמְצָוה, ְוִאי ִמּשׁ ַעְצָמּה ֵאין ּבָ ּבְ

ר ַעל ְיֵדי ָכְך?382  ָדָבר ָהָאסּור ְוִיְהֶיה ְמּתָ ִלּמּודֹו ּבְ

ר  ֶהּתֵ ְולֹא  ָברתרפב  ּדָ ּבַ רּור  ּבָ ִאּסּור  ֵאין  ין  ַהּדִ ִמן  ֲאָבל  ְנָהגתרפא,  ַהּמִ ַטַעם  ֶזהּו 
רּורתרפג383. ּבָ

ם  ְרּכָ יִרים ְוֵאין ּדַ ֵעיֵני ָהֲעׁשִ ת, ִאם הּוא ָגרּוַע ּבְ ּבָ ׁשַ ָבר ָהָראּוי ּבְ פט. ֲאִפּלּו ּדָ
ְוֶנֱאַסר  ָבר ֶזה ְמְקֶצה ָגמּור ָלֶהם,  ה ּדָ ָרם – ַנֲעׂשָ ׁש ּבֹו ֵמֲחַמת ָעׁשְ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ים  ָהֲעִנּיִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ יִרים  ָהֲעׁשִ א  ֶאּלָ ים,  ֲעִנּיִ ל  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ַאף  ִטְלטּול,  ּבְ ָלֶהם 

ים ַעְצָמםתרפד384�.  מֹו ָהֲעִנּיִ ִרים ְלַטְלְטלֹו ּכְ ְמּתָ

עֹוָלם,  ּבָ ים ׁשֶ ִטְלטּול ַאף ְלָכל ָהֲעִנּיִ יר – ָאסּור ּבְ ל ָעׁשִ ָבר ֶזה הּוא ׁשֶ ְוִאם ּדָ
ְהְקָצה ִלְבָעָליו – ְהְקָצה ְלָכל ָהעֹוָלםתרפה385.  ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ִריעּותֹו  ּגְ ֵמֲחַמת  ִלְבָעָליו  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ֲאמּוִריםתרפו?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
הּוא ָאסּור ָלֶהם386,  ֵאינֹו ָראּוי ִלְבָעָליו ֵמֲחַמת ׁשֶ ָבר ׁשֶ ֵעיֵני ְבָעָליו, ֲאָבל ּדָ ּבְ



סי"א:  שכה  סי'  לקמן  גם  ראה  תרפז. 
אלא  ומחובר  צידה  חשש  בו  שאין  "דבר 
הנכרי  הביאו  אם  לתחום,  מחוץ  שהובא 
למי  ביום  בו  באכילה  אסור  לישראל   ..
מותר  לאחרים  אבל   .. בשבילו  שהובא 

שהובא  מי  אף  ולכן   .. ביום  בו  אפילו 
לו  אין  כי  לטלטלו,  לו  מותר  בשבילו 
לאכילה  ראוי  והוא  הואיל  מוקצה,  דין 

ביום". בו  לאחרים 

  387.  מ"א שם שכ"ה משמעות התוס' שם ובדף מו, ב ד"ה מי יימר )הא'(.

תפד ּבָ ׁשַ ִרים ְוָהֲאסּוִרים ְלַטְלֵטל ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ שח  ּדְ

ר ַלֲאֵחִרים,  ְך, הֹוִאיל ְוהּוא ְמּתָ ִביל ּכָ ׁשְ ה ְמְקֶצה ּבִ גֹון ַיִין ְלָנִזיר – לֹא ַנֲעׂשָ ּכְ
ר ְלַטְלְטלֹותרפז387�. ִזיר ַעְצמֹו ְמּתָ ּוְלִפיָכְך ַאף ַהּנָ



הבן.א. של   

כשהאבן ב. בנו  את  מחזיק  שהאב  אף   
האבן  את  מטלטל  אינו  שהוא  כיון  בידו, 

ממש. בידיו 
מאד ג. רוצה  שהתינוק  דהיינו  אביו.  על   

בידיו. אותו  יחזיק  שאביו 
הוא ד. בידיו  בנו  את  יקח  לא  האב  שאם   

וראה  צער.  מרוב  חולי  לידי  לבוא  עלול 
)קרוב  סק"א  קו"א  פ"א  לרבינו  ת"ת  הל' 
געגועים  לתינוק  יש  שש  גיל  שעד  לסופו( 
שליחת  לענין  מיירי  שם  אך  אביו,  על 
)רוב  המלמד  בית  אל  לבית  מחוץ  התינוק 
נטילת  על  מדובר  כאן  משא"כ  היום(, 
זהו  ומסתמא  מסוים,  ברגע  בידו  התינוק 
תלוי  זה  דין  ובפשטות  יותר.  קטן  גיל 
כל  ולא  הרגע,  באותו  הילד  במצב  יותר 

בגילו. כך 

את ה. לנער  אפשר  "אי  בגדר  זה  והרי   
האיסור".   

ע"י ו. האבן  את  מטלטל  שהאבא  כיון   
התינוק שבידיו, ולא התירו לטלטל מוקצה 

שבידיו. אחר  דבר  ידי  על 
כיון ז. האבן  את  לנער  אפשר  אי  כאן  ואף   

ויבכה". "יצעק  שהתינוק 
ד.ח. סעיף   
לתינוק.ט.  
הצד י. מן  טלטול  נקרא  זה  אין  ולכן   

אפשר  כשאי  )שמותר  המותר  דבר  לצורך 
לגבי  בטל  האיסור  כי  האיסור,  את  לנער 
צורך  לאביו  שאין  כיון  המותר(,  דבר 
לטעם  הוצרכו  כך  ומשום  התינוק,  ליטול 
התינוק.  נטילת  להתיר  כדי  געגועים  של 
צורך  לאבא  יש  שאם  משמע  זה  ולפי 
ליטול התינוק בידו, הרי זה יכול ליטול גם 

 2. רש"י שם ד"ה והאבן. שו"ת הרא"ש כלל כב סי' ח הדרך  1. משנה קמא, ב. טור ושו"ע ס"א. 
שם.  ושו"ע  טור  שם.  בגמ'  ינאי  רבי  דבי   .4  שם. שו"ע  )הב'(.  והאבן  ובד"ה  שם  רש"י   .3   הב'.
 7. תוס' קמב, א ד"ה ונשדינהו.   6. רש"י שם. מ"א סק"א. 5. רש"י שם ד"ה בתינוק. שו"ע שם.

   9. בתוס' הנ"ל.   8. משמעות דבי ר' ינאי שם. טור ושו"ע שם. מ"א שם.

פה

ת ּובֹו י"א  ּבָ ׁשַ ר ּבְ שט. ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ֻמּתָ
ְסִעיִפים:

ְמַטְלֵטל  ָידֹוא, ְוֵאינֹו ָחׁשּוב ּכִ ִחיד2 ְוָהֶאֶבן ּבְ ְרׁשּות ַהּיָ נֹו1 ּבִ א. נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ּבְ
ָיָדיוב3.  ֶאת ָהֶאֶבן ּבְ

לֹא  ִאם  ׁשֶ ָעָליוג4,  ֲעגּוִעין  ּגַ ִלְבנֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ גֹון  ּכְ ַאֵחר,  ִעְנָין  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוהּוא 
ַנת ֹחִלי6.  ְמקֹום ַסּכָ ׁש ּבִ ָיַדִים ַמּמָ ּלֹא ּבְ ֶלּנּו ֶיֱחֶלהד5, ְולֹא ָגְזרּו ַעל ִטְלטּול ׁשֶ ִיּטְ

הה7.  ְצַעק ְוִיְבּכֶ ּיִ ֵני ׁשֶ ינֹוק, ִמּפְ ד ַהּתִ ִליְך ָהֶאֶבן ִמּיַ ר ְלַהׁשְ ְוַגם ִאי ֶאְפׁשָ

ָאר ִטְלטּול  ִלׁשְ ְוֵאינֹו דֹוֶמה  לֹוו8�.  ִלּטְ ָעָליו – ָאסּור  ֲעגּוִעין  ּגַ ֵאין לֹו  ֲאָבל ִאם 
ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ַטְלֵטל  ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֵמֵאָליו  ְלֵטל  ּטַ ּמִ ׁשֶ ָהָאסּור  ָבר  ּדָ
מֹו  ּכְ רז  ַהֶהּתֵ ִמן  ָהִאּסּור  ְלַנֵער  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ּכְ ֲחָכִמים  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ִעּמֹו,  ׁשֶ
אן ֵאין  ר, ֲאָבל ּכַ ּתָ ִריְך ְלָדָבר ַהּמְ ּצָ ׁשֶ א ּכְ ן ֶאּלָ ירּו ּכֵ ּלֹא ִהּתִ ֵארח, ְלִפי ׁשֶ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ

ֲעגּוִעין ָעָליוי9. ֵאין לֹוט ּגַ ׁשֶ ינֹוק ּכְ ְך ִלּטֹול ֶאת ַהּתִ ל ּכָ ֶזה ֹצֶרְך ּכָ



כתב  וכן  לאביו.  געגועים  לתינוק  כשאין 
)בסוגריים(:  סק"ג  קו"א  רנט  סי'  לעיל 
דאין  משום  אלא  געגועים  צריכים  "דלא 

לתינוק". צריך 
הכוונה יא. שאין  נראה  דינר.  מטבע   

משקל  )שהוא  דוקא  דינר  שווי  למטבע 
יותר  המצוי  מטבע  נקט  אלא  מעות(,  שש 
פשוט  אבל  דינרים(.  מאה  יש  במנה  )שכן 
מסוים  ערך  בעל  מטבע  להיות  שצריך 

להרימו. עבורו  לטרוח  עלול  שאביו 
התינוק.יב. של   
היום.יג. ששבת   
גמור, יד. מוקצה  הוא  המטבע  שכן   

ס"ח. שח  סי'  כדלעיל 
ממש.טו. בידיו   
סכ"ב: טז. שכח  סי'  לקמן  ראה  אבל   

חולה  כצרכי  דינם  קטן  צרכי  "שסתם 
מוקצה  להאכילו  ומותר  סכנה,  בו  שאין 

אחר".  בענין  אפשר  אי  אם  בידים  אפילו 
אלו.  דינים  שני  בין  החילוק  טעם  וצ"ע 
לגבי  שדוקא  כתב  סוסק"ב  לדוד  ובתהלה 
סכנה,  בו  שאין  כחולה  הוא  אכילה  צרכי 
משמע  וכן  צרכים.  שאר  לגבי  לא  אבל 
אך  ס"ה.  שמג  סי'  לקמן  רבנו  מלשון 
צרכי  "סתם  שם:  שכח  בסי'  רבנו  מלשון 
צרכים.  שאר  גם  משמע  לכאורה  קטן", 
בנוגע  ס"ו  רעו  סי'  לעיל  מפורש  וכן 
סכנה  בו  שאין  כחולה  "שדינם  לקטנים: 

וצ"ע.   דבר".  לכל 
והן יז. ממש  להרמה  בנוגע  )הן  הילד  את   

בידיו(. לאחיזה  בנוגע 
סל.יח.  
המים.יט. פני  על  תצוף  שלא   
מהבאר.כ.  

חלק כא. נעשית  האבן  הקשירה  ידי  שעל   
בהמשך. שמבאר  כמו  מהדלעת, 

 12. רבא שם. שו"ע   11. רש"י שם ד"ה אתי. שו"ע שם. 10. רבא קמח, רע"א. טור ושו"ע שם.
 14. רב חייא בר אשי בשם רבא קמב,   13. רש"י שם. וראה גם תוס' קמא, ב ד"ה אי הכי. שם.
 15. מג"א )סק"ג. וראה שם במחצית השקל(. וצ"ע דליתא בגמרא. 16. גמרא  א. טור וש"ע ס"ב.
 18. רב חייא קמב, א. טור   17. ראה גמרא קכה, ב ורש"י ד"ה ממלאין בה וד"ה ולא היא.  שם.

   19. משנה קכה, סע"א ורש"י ד"ה האבן וד"ה אם. טור ושו"ע שם. ושו"ע שם.

תפו ּבָ ׁשַ ר ּבְ שט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

יָנריא  ּדִ ִאם  ֲאָבל  ֶאֶבן,  ּבְ א  ֶאּלָ ירּו  ִהּתִ לֹא  ָעָליו  ֲעגּוִעין  ּגַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ב. 
ִחיד11,  ַהּיָ ְרׁשּות  ּבִ ַרְגָליו  ּבְ ְך  ָידֹויב ְוהּוא ְמַהּלֵ ּבְ ָידֹו – ָאסּור10 ֲאִפּלּו ֶלֱאחֹוז  ּבְ
ְמַטְלֵטל  ְוִנְמָצא  יֶהּנּו12,  ְוַיְגּבִ ָאִביויג  ח  ּכַ ְוִיׁשְ דֹו  ִמּיָ יָנר  ַהּדִ ִיּפֹול  א  ּמָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ
ַנת  ְמקֹום ַסּכָ ׁשּו ְוָגְזרּו ֲאִפּלּו ּבִ מּור ָחׁשְ מּורטו, ּוְלִטְלטּול ּגָ ְמְקֶצהיד ִטְלטּול ּגָ

ֶלּנּויז13�. ַנת ֶנֶפׁש ִאם לֹא ִיּטְ ם ַסּכָ ֵאין ׁשָ יָון ׁשֶ ֹחִליטז, ּכֵ

ם  ׁשָ ָקּה  ִהּדְ )ִאם  יֹום  עֹוד  ִמּבְ ֶאֶבן14  ּבְ ּוְסָתָמּה  ְנקּוָבה  ָהְיָתה  ׁשֶ ָלהיח  ְלּכָ ּכַ ג. 
ַאף  ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור16, ְלִפי ׁשֶ ית ּבָ ּלֹא ַנֲעׂשֵ ר ְלַטְלְטָלּה, ׁשֶ ֹחֶזק15( – ְמּתָ ּבְ

ָדְפָנּה18.  ה ּכְ ֲהֵרי ַנֲעׂשָ ּה17(, ׁשֶ ק ּבָ הּוא ְמְהּדָ ׁשֶ ִלי )ּכְ ה ּכְ ָהֶאֶבן ַנֲעׂשָ

ִאם  ַמִיםכ,  ּה  ּבָ ְלַמּלֹאת  יָדּהיט  ְלַהְכּבִ ֶאֶבן  ּה  ּבָ ּתֹוִלין  ׁשֶ ֲחלּוָלה  ַלַעת  ּדְ ְוֵכן 
ּה –  ּבָ ִאים  ַמּלְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ה  ּנָ ִמּמֶ ֵאינֹו נֹוֵפל  ׁשֶ עֹוד יֹוםכא  ִמּבְ ָיֶפה  ּה  ּבָ ָהֶאֶבן ָקׁשּור 
מֹו  ּכְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִטְלטּול,  ּבְ ר  ְהּתַ ָהֶאֶבן  ַאף  ׁשֶ ְלִפי  ּה19,  ּבָ ְלַמּלֹאת  ר  ְמּתָ



יום.כב. מבעוד  אותה  קשר  לא  אם   
חלק כג. אינה  האבן  זה  שבמקרה  כיון   

מוקצה. ונשארת  מהדלעת 
מותר כד. קשירה  בלא  אפילו  שאז   

כי האבן מצד עצמה מיוחדת  למלאות בה, 
מוקצה. מכלל  ויצאה  לכך 

נג.כה. סעיף   
בדעתו כו. שיהיה  צריך  אם  ולענין   

רק  או  כולה  השבת  כל  שם  שישאר 
ס"ז. לקמן  ראה   – השבת  כניסת  בתחילת 

הדבר כז. את  משמש  המותר  שהדבר  כיון   
מדעתו. האסור 

הקבוע  נר  גבי  ס"ג  רעז  סי'  לעיל  וראה 
משום  הדלת  בטלטול  איסור  ש"אין  בדלת 
לא  שהדלת  לפי  בה,  הקבוע  המוקצה  הנר 
חשובה  שהיא  מפני  לנר,  בסיס  נעשית 
להנר".  ולא  אצלו  ובטלה  לבית  שמשמשת 
נוספים:  טעמים  הביא  סק"ג  שם  ובקו"א 
דשרי  הצד,  מן  טלטול  ליה  "דהוי  א( 

הכניסה  דהיינו  המותר,  לדבר  כשמתכוין 
כמחוברת,  "שהדלת חשיבא  ב(  והיציאה". 
שם,  ומבאר  כלל".  טלטול  כאן  ואין 
על  תלוי  חנוכה  נר  אם  זה  טעם  שלפי 
"אם  אף  הדלת  לנעול  מותר   – הבית  דלת 
שלא  חנוכה  הנר  בשביל  לנעול  מתכוין 
ויהיה  הפתוחה,  הדלת  אחורי  מוצנע  יהיה 
בזה  נשאר שם  ניסא". אך למעשה  פרסומי 

עיון". ב"צריך 
יום, כח. מבעוד  שם  כשהניחו  כלומר   

אלא  בשבת,  גם  שם  שישאר  התכוין  לא 
לשעתו. הניחו 

אינו כט. המותר  הדבר  זה  שבמקרה  כיון   
אלא  מדעתו  האסור  הדבר  את  משמש 

ס"ו(. רעז  )סי'  שכחתו  מחמת 
שם. ל. לעיל  גם  וראה  טז.  סעיף   

אפילו לא. או  מקומו,  או  גופו  לצורך   
כלי  ככל  ינזק,  שלא  עצמו  הכלי  לצורך 

להיתר. שמלאכתו 

 22. מתבאר   21. משנה שם. טור ושו"ע שם. 20. טור ושו"ע שם. וראה גם לשון רש"י ד"ה אם. 
 23. ראה רש"י שם ד"ה נעשה. ב"י ד"ה  ממימרא דרב הונא אמר רב קמב, ב )הובאה לקמן ס"ז(.
 24. ראה רש"י שם ד"ה אלא. ב"י שם בשם תרומת הדשן ח"ב סי' קצג. מ"א  שכח. לקמן שם. 
הנח. ד"ה  שם  ותוס'  א  מז,  משבת  מלאה,  כלכלה  סוד"ה  ב"י   .26  שם.  הונא  רב   .25   סק"ו. 

  27. ראה רא"ש פ"ג סוס"י כב. שו"ת הרא"ש שם.

ת ּבָ ׁשַ ר ּבְ פזשט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

ּהכג21,  ּבָ ְלַמּלֹאת  ְוִאם ָלאוכב – ָאסּור  ֶאְצָלּה20.  ֵטל  ּבָ הּוא  ׁשֶ ַעְצָמּה  ַלַעת  ַהּדְ
ן ש"חכה. ִסּמָ ֵאר ְלֵעיל ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ן ִיֵחד ֶאֶבן ֶזה ְלָכְך ְלעֹוָלםכד, ּכְ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ

עֹוד  ִמּבְ ָעָליו  יחֹו  ִהּנִ ר, ִאם  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ח ַעל  ּנָ ּמְ ׁשֶ ִטְלטּול  ּבְ ָבר ָהָאסּור  ּדָ ד�. 
ר  ַהֶהּתֵ ה  ַנֲעׂשָ ֲהֵרי  תכו –  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ם  ׁשָ ח  ְמּנָ ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ַעת  ּדַ ַעל  ְעּתֹו  ִמּדַ יֹום 

ׁש23.  מֹוהּו ַמּמָ ִטְלטּול ּכָ ִסיס ְלָהִאּסּורכז22, ְוֶנֱאַסר ּבְ ּבָ

ּנּו  ַכח ַלֲהִסירֹו ִמּמֶ תכח ְוׁשָ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ח ׁשָ ֵאר ְמּנָ ָ ּשׁ ּיִ ַדְעּתֹו ׁשֶ ֲאָבל ִאם לֹא ָהָיה ּבְ
ִסיס  ּבָ ה  ַנֲעׂשָ ִאם  ְוֵכן  ֵאָליוכט25,  ִסיס  ּבָ ה  ַנֲעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ת24,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ֹקֶדם 
ִטְלטּול  ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ם  ּגַ יֹום  עֹוד  ִמּבְ ָעָליו  יַח  ִהּנִ ׁשֶ גֹון  ּכְ ר26,  ּוְלֶהּתֵ ְלִאּסּור 
ה  ּלֹא ַנֲעׂשָ יָון ׁשֶ ן ש"יל, ּכֵ ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ָבר ָהָאסּור, ּכְ ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמּדָ ׁשֶ
ר ְלַטְלְטלֹולא ַאף  רֹו27, ּוְמּתָ ֶהּתֵ ְלַבּדֹו – ֲהֵרי הּוא עֹוֵמד ֲעַדִין ּבְ ִסיס ְלִאּסּור ּבִ ּבָ



הטלטול.לב. לפני   
מבחינה לג. לנער  יכול  שאינו  משמע   

שעל  נר  )גבי  סוס"ו  רעז  ובסי'  טכנית. 
לנער  אפשר  אי  "ואם  כתב:  השולחן( 
במקום  זה  לנר  עוד  צריך  שהוא  )כגון 
)גבי  ס"ט  שיא  סי'  לקמן  וראה  האחר(". 

לנער. יכול  אינו  בגדר  נוסף  אופן  מת( 
דבר לד. איזה  האיסור  עם  שמונח  כגון   

ההיתר  גם  האיסור  ממנו  ינער  ואם  היתר, 
כשיפול  להנזק  עלול  וההיתר  עמו,  יתנער 
סי'  לקמן  כתב  וכן  ס"ה(.  )כדלקמן  לארץ 
ס"ו  סוף  רעז  סי'  לעיל  אבל  סי"ז:  שי 
הפסד  חשש  שיש  "או  )במוסגר(:  כתב 

אפילו  )היינו  הנר"  ישבר  שלא  זה  בניעור 
דבריו  מסתימת  משמע  וכן  האסור(.  בדבר 
שאי  "והוא  ס"ה:  סוף  שח  סי'  לעיל 
שיש  או  מהנדן,  זה  סכין  לנער  אפשר 
אפילו  )משמע  ינערנו"  אם  הפסד  חשש 

וצ"ע. שמנער(.  המוקצה  בסכין 
סוס"ו.לה. רעז  סי'  לעיל  גם  ראה   
סעי' לו. ולקמן  בכללות,  הדין  כתב  כאן   

לכך.  מעשיות  דוגמאות  מביא  ה־ו 
המניח לז. האדם  על  ומוסב  האבן.  את   

והניחה. צ"ל:  וא"כ  יחיד(  )בלשון 
וטריים.לח. לחים   
עמם.לט. יחד  האבן  את  לנער  כדי   

מהרמב"ם  שם,  מ"א  ראה   .29  סק"ז. שי  סי'  מ"א  א.  קמב,  גמרא  גם  וראה  ב.  קמב,  משנה   .28
 30. מתבאר ממימרא דרבי אלעי אמר רב שם. וכדלקמן סי' שי  בפי' המשניות כלים פי"ח מ"ב. 
 31. רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן קמב, ב. הובאה לקמן סעיף ו. וראה גם קמב, א מימרא  סי"ז.
 .34   33. משנה קמא, ב. טור ושו"ע ס"ג.  32. ר"ן שם )נט, ב( ד"ה גמ' לא שנו. דרב חסדא.
ב"י סוד"ה כלכלה מלאה )מתוס' מז, א ד"ה הנח. וראה גם רשב"א שם ד"ה הוה ובדף קמב, א ד"ה 
 36. רש"י שם ד"ה   35. רמב"ם פכ"ה הט"ז מגמרא קמב, א.  אמר(. לבוש סוף ס"ג. מ"א סק"ד.

   37. רש"י שם. טור ושו"ע ס"ג. בפירות.

תפח ּבָ ׁשַ ר ּבְ שט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

ְלֵטל ִעּמֹו ֵמֵאָליו�. ָעָליו ִמּטַ ם ָהִאּסּור ׁשֶ ּגַ ׁשֶ

ה28,  ִחּלָ ִמּתְ ְלַנֲערֹו  ָצִריְך   – דלב  ִמּיָ ּנּו  ִמּמֶ ָהִאּסּור  ְלַנֵער  ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ִריְך ֵאָליו�.  ּצָ ְלָבד ְלָמקֹום ׁשֶ ר ּבִ ְך ְיַטְלֵטל ַהֶהּתֵ ְוַאַחר ּכָ

רלד ִאם ְיַנֵער  ּתָ ָדָבר ַהּמְ ְהֶיה ֵאיֶזה ֶהְפֵסד ּבְ ּיִ ר ְלַנֵער29לג, אֹו ׁשֶ ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ
ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ַהּצֶֹרְך  ּבֹו  ִלים  ְלַהׁשְ עּור  ַהּנִ יק לֹו  ַיְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ ָהִאּסּור30, אֹו  ֶאת 
ֵני  ָעָליו ְלָמקֹום ַאֵחר ִמּפְ ר ִעם ָהִאּסּור ׁשֶ ַטְלֵטל ַהֶהּתֵ ּמְ גֹון ׁשֶ ְלִטְלטּול ֶזה, ּכְ
ֵאיֶזה  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵדי  ּכְ ו  ַעְכׁשָ ָעָליו  ֵהם  ׁשֶ ֶזה  ְמקֹוָמם  ְלַפּנֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ִלים  אן ָהִאּסּור לֹא יּוַכל ְלַהׁשְ ְיַנֵער ּכַ ִאם  ִעְנָין ׁשֶ ּבְ ִמיׁש אֹו ֹצֶרְך ַאֵחר31  ׁשְ ּתַ

ָעָליולו�. ר ִעם ָהִאּסּור ׁשֶ ר ְלַטְלֵטל ַהֶהּתֵ הלה32 – ְמּתָ קֹום ַהּזֶ ּמָ ָצְרּכֹו ּבַ

ם  יחֹולז ׁשָ ִהּנִ י ׁשֶ תֹוָכּה33, ַאף ַעל ּפִ רֹות ְוָהֶאֶבן ּבְ ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ְלּכָ יַצד? ּכַ ה. ּכֵ
ָלה – ֲהֵרי  ַכְלּכָ רֹות ּבְ ׁש ּפֵ ּיֵ יָון ׁשֶ ת, ּכֵ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ֵאר ׁשָ ָ ּשׁ ּיִ ן ׁשֶ ּוֵ ִמְתּכַ עֹוד יֹום ּבְ ִמּבְ
רֹות  ִטְלטּול34. ְוָלֵכן ִאם ֵהם ּפֵ ר, ְולֹא ֶנֶאְסָרה ּבְ ִסיס ְלִאּסּור ּוְלֶהּתֵ ית ּבָ ַנֲעׂשֵ
פּו  ִיְתַטּנְ ְיַנֲעֵרןלט  ִאם  ׁשֶ ַוֲעָנִבים37,  ֵאִנים  ּתְ גֹון  ּכְ ְמֹאד36,  ים  ְוַרּכִ ים35לח  ְרְטּבִ



לאכילה.מ. ראוים  יהיו  לא  כלומר,   
הסל.מא. מתוך   
האבן.מב. עם  הסל  את  להוליך  במקום   
הפירות.מג.  
ויפסדו.מד.  
)ובסי' מה. ס"ה  שלה  סי'  לקמן  וראה   

דוקא אם התפזרו במקום  שמ סט"ו( שזהו 
)ולא אחד הנה ואחד הנה(, כדי שלא  אחד 

בחול. עושה  שהוא  כדרך  יעשה 
שהרי מו. לבדה,  לכלכלה  כשצריך  היינו   

להחזירם  רצונו  בודאי   – לפירות  צריך  אם 
הדבר  עצמו  שבזה  נראה  ויותר  לכלכלה. 
תלוי, אם רצונו בכלכלה לבדה או בפירות, 

ירצה". "אם  נקט  ולכן 
סי' מז. כדלעיל  לעולם,  לכך  יחדה  ולא   

סנ"ג. שח 

ד"ה  שם  רש"י  ראה   .40  שם. ושו"ע  טור  שם.  רמב"ם   .39  שם. רמב"ם  שם.  ורש"י  גמ'   .38
ובד"ה  שם  תוס'   .43  שם. תוס'   .42  סק"ד. מ"א  ונשדינהו.  ד"ה  שם  תוס'   .41  וטמאה. 
 45. גמ' שם ולישדינהו לפירי כו'. טור ושו"ע שם.  44. ראה ב"י סוד"ה כלכלה.  הכא. מ"א שם.

ונינקטיניהו.  ד"ה  שם  ורש"י  גמ'   .48  שם. ושו"ע  טור  שם.  גמ'   .47  שם. ושו"ע  שם  ב"י   .46 
ס"ד. ושו"ע  טור  ב.  קמב,  משנה   .50  שם.  שו"ע  שם.  חנה  בר  בר  דרבה  ממימרא  שם  ב"י   .49 

   52. גמ' שם. טור ושו"ע שם. 51. רמב"ן במלחמות שם )מח, ב( ד"ה אמר. מ"א סק"ו. 

ת ּבָ ׁשַ ר ּבְ פטשט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

רֹות  ַהּפֵ ִעם  ִהיא  ׁשֶ מֹות  ּכְ ָלה  ְלּכָ ַהּכַ ִלּטֹול  ר  ְמּתָ  – ְסדּו39מ  ְוִיּפָ ְרַקע38  ּקַ ּבַ
ם40.  ׁשָ ְלָאְכָלם  רֹות  ַהּפֵ לֹו  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְלָמקֹום  ּוְלהֹוִליָכּה  תֹוָכּה  ּבְ ׁשֶ ְוָהֶאֶבן 
לּומג  ִיּפְ א  ּמָ ׁשֶ י  ּכִ ּוְלהֹוִליָכם41מב,  ָיָדיו  ּבְ רֹותמא  ַהּפֵ ִלּטֹול  אֹותֹו  ִבים  ְמַחּיְ ְוֵאין 

פּו42מד.  ָדיו ָלָאֶרץ ְוִיְתַטּנְ ִמּיָ

ָידֹו ִמּתֹוְך  ים ּבְ ּלִ ָלה – ִיּטֹול ַהּסַ ְלּכָ ים ּתֹוְך ַהּכַ ים ְקַטּנִ ַסּלִ ִחים ּבְ ְוִאם ֵהם ְמּנָ
רֹות ָלָאֶרץ. לּו ַהּפֵ ּפְ ּיִ ׁש ׁשֶ ֵאין ֲחׁשָ ִעְנָין ׁשֶ ָלה43 ְויֹוִליֵכם ֶאָחד ֶאָחד ּבְ ְלּכָ ַהּכַ

ם ֵאיֶזה  ּה ׁשָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ָלה44 ְלָמקֹום ַאֵחר ּכְ ְלּכָ ְוִאם ָצִריְך ִלּטֹול ּגּוף ַהּכַ
ְך ְיַנֵער  י ַקְרַקע, ְוַאַחר ּכָ ּבֵ יֵחם ַעל ּגַ ָידֹו ְוַיּנִ ים ִמּתֹוָכּה ּבְ ּלִ ִמיׁש – ִיּטֹול ַהּסַ ׁשְ ּתַ

ה. ֶלּנָ ָהֶאֶבן ִמּתֹוָכּה ְוִיּטְ

ַאף  ְרַקע  ּקַ ּבַ ִפים  ִמְתַטּנְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ִנְפָסִדים  ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ְיֵבׁשִ רֹות  ּפֵ ֵהם  ְוִאם 
ין  רֹות ְוָהֶאֶבן45, ּבֵ ִהיא ִעם ַהּפֵ מֹות ׁשֶ ָלה ּכְ ְלּכָ ים – לֹא ִיּטֹול ַהּכַ ַסּלִ ֵאיָנם ּבְ ׁשֶ
ָהֶאֶבן47,  ִעם  ִמּתֹוָכּה  ְיַנֲעֵרם  א  ֶאּלָ ָלה46,  ְלּכָ ַלּכַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ין  ּבֵ רֹות  ַלּפֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ָלהמה48 ִאם ִיְרֶצהמו�.  ְלּכָ ָידֹו ְוַיֲחִזיֵרם ַלּכַ ֵטם ּבְ ְך ְיַלּקְ ְוַאַחר ּכָ

לֹו  ר  ְמּתָ  – עּור  ַהּנִ לֹו  יק  ַיְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ָלה  ְלּכָ ַהּכַ ִלְמקֹום  ָצִריְך  ִאם  ֲאָבל 
ָכל ִעְנָין49. ִהיא ּבְ מֹות ׁשֶ אן ּכְ ָלּה ִמּכַ ִלּטְ

ַלֲהִסיָרּה  ַכח  ְוׁשָ ְלִכּסּוימז51  ַיִין  ל  ׁשֶ ָחִבית50  י  ּפִ ַעל  ֶאֶבן  יַח  ִהּנִ ִאם  ְוֵכן  ו�. 



מזרן.מח.  

שישארו מט. דעת  על  שם  הניחם  לא  כי   
בשבת.  גם  שם 

לאבן, נ. בסיס  נעשתה  לא  שהחבית  כיון   
ואינה  האיסור  את  משמשת  אינה  כן  אם 
את  מטלטל  כאילו  זה  והרי  לו,  טפלה 
מיטלטלת  שעליה  והאבן  לבדה,  החבית 
סק"ג(.  קו"א  רנט  סי'  לעיל  )ראה  מאליה 

מן החבית.נא. יין  ליטול  צריך  הוא   שהרי 

המקום נב. את  גם  צריך  שהוא  כיון   
שם  ינער  ואם  למיטה,  או  לחבית  הסמוך 
להשתמש  יוכל  לא  המעות  או  האבן  את 

מקום. באותו 
ס"ה: נג. סוף  רעז  סי'  לעיל  כתב  וכן   

לטלטלה  יכול  הטבלא  למקום  צריך  "ואם 

"לאיזה  הוסיף:  ושם  שעליה",  הנר  עם 
שירצה".  מקום 

בטלטול נד. מדובר  לא  שכאן  ואף   
ס"ס  שח  סי'  לעיל  ומבואר  בניעור,  אלא 
דבר  ע"י  גמור  טלטול  אינו  "שהניעור 
על  לבאר  יש    – הוא"  יד  שכלאחר  אחר, 
סק"ג,  קו"א  רנט  בסי'  לעיל  שכתב  מה  פי 
האסור  דבר  בשביל  ההיתר  שכשמטלטל 
כידא  לו  נעשה  "ההיתר  אזי  שעליו, 
את  בידיו  מטלטל  הוא  וכאילו  אריכתא", 
בניעור,  הדין  הוא  כן  ואם  עצמו,  האיסור 
בשביל  ההיתר  ע"י  האיסור  שכשמנער 
הדבר  את  שאוחז  כמי  הוא  הרי  האיסור, 

ומנערו.  בידיו  עצמו  האסור 
יד. נה. סעיף   

ד"ה  שם  רש"י   .56  מטה. ד"ה  שם  רש"י   .55  שם.  גמ'   .54  שם. ושו"ע  טור  שם.  משנה   .53
 60. משנה שם. טור   59. טור ושו"ע שם.  58. משנה שם. טור ושו"ע שם.  57. גמ' שם. אלא.
 62. רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שם בגמ'. טור   61. ברייתא שם. טור ושו"ע שם. ושו"ע שם. 

   63.מ"א סק"ה. ושו"ע ס"ה.

תצ ּבָ ׁשַ ר ּבְ שט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

ָלם ֵמָעֶליָה54  ַכח ִלּטְ רמח53 ְוׁשָ יַח ָמעֹות ַעל ַהּכַ ִהּנִ ת, אֹו ׁשֶ ּבָ ַ ם52 ֹקֶדם ַהּשׁ ָ ִמּשׁ
יָון  ר56, ּכֵ ב ַעל ַהּכַ ּכַ ת, ְוהּוא ָצִריְך ִלּטֹול ַיִין ִמן ֶהָחִבית55 אֹו ִלׁשְ ּבָ ַ ֹקֶדם ַהּשׁ
ה ֶהָחִבית  ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורמט57 – ֲהֵרי הּוא ַמּטֶ ר לֹא ַנֲעׂשּו ּבָ ֶהָחִבית ְוַהּכַ ׁשֶ

עֹות נֹוְפִלים. ר ְוַהּמָ ּה ְוָהֶאֶבן נֹוֶפֶלת, ּוְמַנֵער ֶאת ַהּכַ ַעל ִצּדָ

ְמקֹוָמּה59 –  ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּטֹוָתּה ּבִ ִעְנָין ׁשֶ ין ֶהָחִבּיֹות58 ּבְ ְוִאם ָהְיָתה ֶהָחִבית ּבֵ
ָאּה ְלָמקֹום ַאֵחר61  ָעֶליָהנ60 ּוְלָנׂשְ ִהיא ִעם ָהֶאֶבן ׁשֶ מֹות ׁשֶ יָהּה ּכְ ָיכֹול ְלַהְגּבִ

יל ָהֶאֶבן ֵמָעֶליָהנא. ֵדי ְלַהּפִ ם ּכְ ְלַהּטֹוָתּה ׁשָ

יק לֹונב – ָיכֹול  עּור ַמְסּפִ ֵאין ַהּנִ ִעְנָין ׁשֶ ר62 ּבְ ְוִאם ָצִריְך ִלְמקֹום ֶהָחִבית ְוַהּכַ
ֵדי ְלַפנֹות ְמקֹוָמןנג. ֲעֵליֶהן ּכְ עֹות ׁשֶ ֵהן ִעם ָהֶאֶבן ְוַהּמָ מֹות ׁשֶ ְלַטְלְטָלן ּכְ

ְנבּו  ִיּגָ ּלֹא  ׁשֶ ׁש  חֹוׁשֵ ׁשֶ א  ֶאּלָ ִלְמקֹוָמּה,  ְולֹא  ר  ַהּכַ ְלגּוף  לֹא  ָצִריְך  ֵאינֹו  ְוִאם 
יָה,  ְחּתֶ ּתַ עֹות  ַהּמָ לּו  ּפְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלַנֲעָרּה63  ֲאִפּלּו  ָאסּור   – ָעֶליָה  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ
ָבר  ִביל ּדָ ׁשְ ַטְלֵטל ּבִ ּמְ ׁשֶ א ּכְ ירּו ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ֶאּלָ ּלֹא ִהּתִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ן שי"אנה. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ָבר ָהָאסּורנד, ּכְ ִביל ּדָ ׁשְ ר, ְולֹא ּבִ ּתָ ַהּמְ



אחר נו. מועיל  אינו  הניעור  זה  במקרה   
לצורך  אף  והכר  החבית  לטלטל  כך 
אלא  כמוהו,  בסיס  נעשו  שהרי  מקומם, 
אלא  אסור  טלטול  רק  שלא  להדגיש  שבא 

אסור. הניעור  אף 
לו, נז. מועיל  היה  הניעור  אלו  שבמקרים   

יין  )ליטול  החבית  בגוף  השימוש  שכן 
מצריך  לא   – עליה(  )לשכב  והכר  ממנה( 

ממקומם. טלטול 
שעליה, נח. האבן  עם  החבית  על  הכונה   

וכל שכן להגביהן. שאסור אפילו להטותן, 
שעליה.נט. המעות  עם  הכר  על  הכוונה   
קדרה ס. גבי  ס"ג  רנט  סי'  לעיל  ראה  אבל   

שהכיסוי שלה והמוכין שהוטמנה בהם הם 
קצת  מגולים  הקדרה  דופני  אם  מוקצה, 
הקדרה  "ומגביה  הקדרה  בדופני  אוחז   –
מעליה  נופלת  וההטמנה  משם,  ומוציאה 
מעליה  שיפול  עד  מנערה  ואח"כ  מאליה, 
כותב  הדבר  ובטעם  המוקצה",  הכיסוי 
להכיסוי  בסיס  נעשית  לא  "שהקדרה  שם: 
הם  וההטמנה  שהכיסוי  לפי  ולההטמנה, 
הקדרה  ואין  לחממה,  להקדרה  משמשים 
שיא  סי'  לקמן  כתב  ]ועד"ז  להן"  משמשת 

ולכאורה  בארץ[.  הטמון  צנון  גבי  סי"ד 
החבית  לכיסוי  משמשת  האבן  כאן  אף 
נעשית  החבית  ולמה  לאבן,  החבית  ולא 

לאבן?  בסיס 
סק"ה,  רנט  סי'  לדוד  התהלה  ותירץ 
והכיסוי  ההטמנה  הקדרה,  שבהטמנת 
הקדרה  ולכן  עצמה,  הקדרה  את  מחממים 
ואילו  להטמנה,  בסיס  להיות  יכולה  אינה 
אינה משמשת את החבית, אלא  כאן האבן 
יכולה  החבית  וממילא  )לכסותו(,  היין  את 
ס"ט  לקמן  גם  וראה  לאבן.  בסיס  להיות 
בביאור דיוק הלשון שם "לצורך דבר אחר 

המותר". 
ס"ו: סא. ריש  רעז  סי'  לעיל  גם  ראה   

הטבלא  על  הנר  הניח  מדעתו  אם  "אבל 
נעשית  הרי  השבת,  בכניסת  עליה  שיהיה 
בטלטול  ואסורה  אליו,  וטפלה  להנר  בסיס 
אם  אף   .. לנערה  אסור  לפיכך  כמוהו, 
לקמן  גם  וראה  הטבלא".  למקום  צריך 

סט"ז.  שי  סי' 
סי' סב. )לעיל  השמשות  בין  זמן  כל  היינו   

בדעתו  היה  שאם  ומשמע  עח(.  סעיף  שח 
לנערו  ושכח  השמשות,  בין  באמצע  לנערו 

וכל  ד"ה  ב"י   .65  ס"ד. ושו"ע  טור  ב.  קמב,  רב  אמר  אשי  בר  חייא  ורב  רב  אמר  הונא  רב   .64
שם. ושו"ע  טור  נעשה.  ד"ה  שם  רש"י   .66  )הג'(. שנו  לא  ד"ה  שם  רש"י  משמעות  שכ"ה   זה, 
 67. ראה רש"י שם ד"ה לא שנו )הב'( וד"ה נעשה )הב'(. וראה גם רש"י קכ, ב ד"ה אבל. טור ושו"ע שם.

 70. ראה רש"י נא, סוע"א ד"ה הרי   69. ראה רש"י שם ד"ה נעשה. ב"י ד"ה שכח.  68. גמרא שם.
  זה הובא ב"י שם. וראה גם רש"י קמב, ב ד"ה אלא בשכח. דעה א' בטור ושו"ע שם. ט"ז רסק"א.

ת ּבָ ׁשַ ר ּבְ צאשט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

ם  ם ּגַ ֲארּו ׁשָ ָ ּשׁ ּיִ ַעת ׁשֶ ְעּתֹו64 ַעל ּדַ ם ִמּדַ יָחם ׁשָ ׁשֹוֵכַח, ֲאָבל ִאם ִהּנִ ז�. ְוָכל ֶזה ּבְ
ִין  ִריְך ְלגּוָפן, ִלּטֹול ַהּיַ ּצָ ין ׁשֶ רנו65, ּבֵ ִריְך ִלְמקֹום ֶהָחִבית ְוַהּכַ ּצָ ין ׁשֶ ת, ּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ
ְלִפי  ּוְלַנֲעָרןנט67,  ְלַהּטֹוָתןנח66  ֲאִפּלּו  ָאסּור   – רנז  ַהּכַ ַעל  ב  ּכַ ְוִלׁשְ ֶהָחִבית  ִמן 
ָלל  מֹוהּו, ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן ּכְ ִסיס ְלִאּסּורס68 – ַנֲעׂשּו ִאּסּור ּכָ ֲעׂשּו ּבָ ּנַ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

מֹו ָהִאּסּור ַעְצמֹוסא69. ְלָבד ּכְ ָיה ְוִנעּור ּבִ ַהּטָ ֲאִפּלּו ּבְ

ת  ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ א ּבִ ּה ֶאּלָ ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ם ּכָ ֲארּו ׁשָ ָ ּלֹא ִיּשׁ ַדְעּתֹו ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ּבְ
ְלָבדסב70,  ָמׁשֹות ּבִ ְ ין ַהּשׁ ם ַעד ְלַאַחר ּבֵ ֲארּו ׁשָ ָ ּשׁ ּיִ ַדְעּתֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ְלָבד, ּדְ  ּבִ



לאיסור.  בסיס  נעשה  לא   –
)בכללות סג. והכר  החבית  ניעור  כלומר,   

ניעור(. בגדר  היא  החבית  הטיית  גם 
לקמן סד. )ראה  האדם שהניחו שם  מדעת   

ס"ד(. שי  סי' 
טעמא סה. ומהאי  היום,  קידוש  זמן  שזהו   

השמשות  בבין  דאיתקצאי  מוקצה  כל 
רעא  סי'  )לעיל  יומא  לכולה  איתקצאי 

סק"ג(. קו"א 
כרחו.סו. בעל   

ס"ו. סז. רעז  סי'  לעיל  גם  הובאה  זו  דעה   
שם(.סח. )לעיל  הצד  מן  טלטול  שאר  או   
אינה סט. השבת  כניסת  תחילת  כלומר,   

שלה  לזמן  אפילו  בסיס  לעשות  קובעת 
לכל  קובעת  שאינה  שכן  וכל  עצמה, 

השבת.
האיסור.ע. של  הניעור  לאחר   

ס"ו.עא. לעיל   

בעצמו.עב. הוא  אפילו   

 73. ר"ת בתוס' נא, א ד"ה או. וכן כתבו התוס' מג, ב ד"ה דכ"ע   72. ב"י שם. 71. ב"ח ד"ה שכח.
 74. ראה תוס' מד,  ובדף קכג, א ד"ה פגה. ספר התרומה סי' רנד הובא בטור. דעה הב' בשו"ע שם.
   76. תוס' מג, ב שם. וכן משמע מתוס' נא, א שם.  75. טור ושו"ע שם. ב ד"ה יש. ב"ח סוס"י רעז.

תצב ּבָ ׁשַ ר ּבְ שט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

ֲאִפּלּו  לֹו  יר  ְלַהּתִ לּום  ּכְ מֹוִעיל  ֶזה  ֵאין   – ִנעּורסג  ְיֵדי  ַעל  ם  ָ ִמּשׁ ְיִסיֵרם  ָאז  ׁשֶ
ִסיס ְלִאּסּור  ר ּבָ ֲעׂשּו ֶהָחִבית ְוַהּכַ ּנַ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ָהָיה ַדְעּתֹו ָעָליו, ְלִפי ׁשֶ עּור ׁשֶ ַהּנִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלָכל  ְהְקצּו   – תסה  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ת  ִחּלַ ּתְ הּוא  ׁשֶ ָמׁשֹותסד  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ

יָרם72. ְעּתֹו מֹוֶעֶלת ְלַהּתִ ּהסו71, ְוֵאין ּדַ ּלָ ּכְ

ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ַדְעּתֹו ׁשֶ ן ָהָיה ּבְ א ִאם ּכֵ ִסיס ְלִאּסּור ֶאּלָ ּלֹא ַנֲעׂשּו ּבָ ְוֵיׁש אֹוְמִריםסז73 ׁשֶ
ם  ָ ִמּשׁ ָלם  ִלּטְ ַדְעּתֹו  ּבְ ָהָיה  ִאם  ֲאָבל  ּה,  ּלָ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ עֹות  ְוַהּמָ ָהֶאֶבן  ם  ׁשָ
ָלל  ּכְ ַנֲעׂשּו  לֹא   – ִנעּורסח  ְיֵדי  ַעל  ין  ּבֵ ָנְכִרי74  ְיֵדי  ַעל  ין  ּבֵ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ
ֶנֶאְסרּו  ְולֹא  תסט,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֲאִפּלּו  ָלֶהם  ִסיס  ּבָ ר  ְוַהּכַ ֶהָחִבית 
ת  ְתִחּלַ ּה. ְוָלֵכן ִאם ִנְמַלְך ֲאִפּלּו ּבִ ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ִטְלטּולע, ְולֹא ְהְקצּו ְלָכל ַהּשׁ ָלל ּבְ ּכְ
ר75, ִאם ְהְצַרְך ְלגּוָפן, אֹו ְלַטְלְטָלן  ת ְלַהּטֹות ֶהָחִבית ּוְלַנֵער ַהּכַ ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ּכְ
ר  ֲעֵליֶהן ִאם ְהְצַרְך ִלְמקֹוָמן – ֲהֵרי ֶזה ְמּתָ עֹות ׁשֶ ֵהן ִעם ָהֶאֶבן ְוַהּמָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ׁשֹוֵכַח76עא. מֹו ּבְ ּכְ

ר ַעל ְיֵדי ִנעּור  עֹות ֵמֶהָחִבית ְוַהּכַ ַדְעּתֹו ִלּטֹול ָהֶאֶבן ְוַהּמָ ֲאָבל ִאם לֹא ָהָיה ּבְ
ֶהָחִבית  ֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ְלַטְלֵטל  ַדְעּתֹו  ּבְ ָהָיה  א  ֶאּלָ ָנְכִרי,  ְיֵדי  ַעל  אֹו 
ְיֵדי  ַעל  אֹו  ָנְכִרי  ְיֵדי  ַעל  ַאֵחר  ְלָמקֹום  ֲעֵליֶהן  ׁשֶ עֹות  ְוַהּמָ ָהֶאֶבן  ִעם  ר  ְוַהּכַ
אֹותֹו  ּבְ ַאף  ׁשֶ יָון  ּכֵ לּום,  ּכְ מֹוִעיל  ֶזה  ֵאין   – ִלְמקֹוָמן  ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ּכְ ָרֵאלעב  ִיׂשְ

ִסיס ָלֶהם. ִחים ֲעֵליֶהם – ֲהֵרי ֵהן ּבָ עֹות ְמּנָ ָמקֹום ִיְהֶיה ָהֶאֶבן ְוַהּמָ



שם.עג. רעז  סי'  לעיל  פסק  וכן   
על עד. שנפל  השלחן  שעל  "נר  שם:   

ינער   – ישרף השלחן  וחושש שלא  השלחן 
של  הוא  אם  מעליו  נופל  והנר  השלחן 
מבעוד  דעתו  היה  אם  בו,  וכיוצא  שעוה 
ידי  על  בשבת  השלחן  מעל  לסלקו  יום 
וראה  הצד".  מן  טלטול  ידי  על  או  נכרי 
לכבות  יתכוין  שלא  "ובלבד  ס"ה:  שם 
מאליו  נכבה  אם  ואף  זה,  בניעור  הנר 
שדבר  כלום,  בכך  אין   – נפילתו  ידי  על 
ואין כאן פסיק רישיה,  שאינו מתכוין הוא, 
עוד  וראה  כך".  ע"י  יכבה  שלא  שאפשר 
בנר   .. אמורים  דברים  "במה  בהמשך:  שם 
בו  שיש  נר  אבל  בו,  וכיוצא  שעוה  של 

שמן – אסור לנער הטבלא להפילו מעליה, 
קצת  השמן  יתקרב  שלא  אפשר  שאי  לפי 
או  מבעיר,  משום  ויתחייב  הפתילה  אל 
מכבה,  משום  בו  ויש  ממנו  קצת  יתרחק 

קצת". ממנו  ישפוך  אם  שכן  וכל 
המוקצה עה. לנער  בדעתו  היה  שלא   

השבת. באמצע 
אם עו. אף  צורך,  שום  לו  אין  אם  אבל   

)לקמן  בסיס  נעשה  לא   – בכוונה  הניחו 
קו"א  רנט  סי'  לעיל  ס"א.  סוף  שיא  סי' 
הסעיף  בהמשך  בפנים  גם  וראה  סק"ג(. 

מפה(. )גבי 
סי' עז. לעיל  וראה  רס"ו.  כדלעיל  לכיסוי,   

ס"ג. סוף  רנט 

 79. רמב"ם פכ"ה   78. לב' הדעות דלעיל ס"ז. וראה ט"ז סק"ב. 77. ב"ח סוס"י רעז. מ"א סק"ז.
 82. מ"א סק"ו, וכדעת השואל בכתבי  ד.  81. סעיף   80. רמב"ם שם ה"י. הי"ז. רמ"א ס"ד. 
 84. מהרא"י שם. מ"א   83. רז"ה שם.  מהרא"י ח"ב סי' קצג, ע"פ רש"י קמב, ב ד"ה בשוכח.

   85. מהרא"י שם. מ"א שם. שם.

ת ּבָ ׁשַ ר ּבְ צגשט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

ַעל  ִלְסמֹוְך  ֵיׁש  ֶהְפֵסד  ְמקֹום  ּבִ ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ ָהִראׁשֹוָנה.  ְסָבָרא  ּכִ ר  ְוָהִעּקָ
ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָחן77,  ְ ַהּשׁ ַעל  ֵנר  ָנַפל  ִאם  גֹון  ּכְ ָהַאֲחרֹוָנהעג,  ְסָבָרא 

רע"זעד�.

ָמׁשֹותעה,  ְ ֵבין ַהּשׁ ִסיס ְלִאּסּור ּבְ ֲעׂשּו ּבָ ּנַ ִעְנָין ׁשֶ ח. ּוְלִדְבֵרי ַהּכֹל78, ִאם הּוא ּבְ
ּה  ּלָ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְלַטְלְטָלן  ָאסּור   – ֵמֲעֵליֶהן  ָהִאּסּור  ל  ִנּטַ ְך  ּכָ ַאַחר  ִאם  ַאף 
ָמׁשֹות – ְהְקצּו ְלָכל  ְ ין ַהּשׁ ְהְקצּו ּבֵ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ָהָיה ָהִאּסּור ֲעֵליֶהן79, ׁשֶ ׁשֶ מֹו ּכְ ּכְ

ן ש"י81. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ּה80, ּכְ ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָנה ְלֵאיֶזה  ַכּוָ יחֹו ָעָליו82 ּבְ ן ִהּנִ א ִאם ּכֵ ִסיס ְלִאּסּור ֶאּלָ ה ּבָ ר ַנֲעׂשֶ ט. ֵאין ַהֶהּתֵ
גֹון  ּכְ טֹוב84,  ּבְ ָעָליו  ב  ֵ ְתַיּשׁ ּיִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַעְצמֹו83,  ָהִאּסּור  ְלֹצֶרְך  ין  ּבֵ ֹצֶרְךעו, 
י ֶהָחִביתעז�.  ַעל ּפִ גֹון ֶאֶבן ׁשֶ ר, ּכְ ּתָ ָבר ַאֵחר ַהּמְ ין ְלֹצֶרְך ּדָ ר, ּבֵ ַעל ַהּכַ ָמעֹות ׁשֶ

לֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֹצֶרְך  ְלֵאיֶזה  ָנה  ַכּוָ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ַאְקַראי,  ֶדֶרְך  ּבְ ָעָליו  יחֹו  ִהּנִ ִאם  ֲאָבל 
ֵתָבה ֲחָפִצים ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו  ים ּבְ ְרִגיִלין ְלָהׂשִ מֹו ׁשֶ א ּכְ ח ָעָליו, ֶאּלָ ְהֶיה ְמּנָ ּיִ ׁשֶ
ה ֶזה  ָבה – לֹא ַנֲעׂשָ ׁשּוֵלי ַהּתֵ ֵאין לֹו ֶרַוח ְלַפּנֹות ָמקֹום ְלָכל ֵחֶפץ ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ׁשֹוֵכַח85.  ִסיס ָלֶזה, ְוִדינֹו ּכְ ּבָ



לו.עח. אכפת  לא   

"ואם עט. ס"ו:  רעז  סי'  לעיל  גם  ראה   
אע"פ  השלחן,  שעל  המפה  על  הנר  נפל 
 – השבת  בכניסת  עליה  עומד  היה  שהנר 
הכל,  לדברי  לו  בסיס  המפה  נעשית  לא 
לנערה  ויכול  ש"ט,  בסי'  שיתבאר  מטעם 
שנפל  מוקצה  שאר  או  מעליה,  הנר  שיפול 
אם  הפסד  שם  שאין  אע"פ  בשבת,  עליה 

ינער". לא 
לול פ. משא"כ  קטן,  ללול  הכוונה  כנראה   

כדלקמן  לקרקע,  המחובר  כלי  הוא  רגיל 
סי"ז. שיג  סי' 

אלא פא. שם  הניחה  האדם  שלא  משמע   
שם. הטילה  התרנגולת 

שהרי פב. בשבת,  נולדה  לא  אם  אף   
בטלטול  אסורה  היא   – בשבת  נולדה  אם 
אפרוח(,  בה  אין  אם  )אף  איסור  מחמת 

ס"ט.  שח  סי'  כדלעיל 

סתם  בביצה  זה  דין  כאן  נקט  שלא  ומה 
לומר  יש  בשבת,  שנולדה  אפרוח(  )ללא 
לדבר  בסיס  היתה  לא  הקינה  שאז  משום 
מותר  היה  וממילא  השמשות,  בבין  האסור 
מקומה,  או  גופה  לצורך  הקינה  לטלטל 

ממנה. הביצה  ניעור  לאחר 
שבתוכה.פג. האפרוח  עם  הביצה   
יש פד. שהרי  ראויה,  אינה  בודאי  ולאדם   

אפרוח. בה 
)גבי פה. בסופו  תקיג  סי'  לקמן  וכ"כ   

לא  הכלבים  "ואף  ביו"ט(:  שנולד  אפרוח 
בקליפתו". כשהיה  אותו  אוכלים  היו 

הניח פו. עצמו  האדם  שלא  אף  כלומר,   
התרנגולת  אלא  שבת,  מערב  שם  הביצה 
הקינה  ייחד  שהאדם  כיון  אך  שם,  הטילה 
כאילו  זה  הרי  הביצים,  עבור  לתרנגולים 
שהטילה  הביצה  את  מדעתו  הניח  שהאדם 

התרנגולת.

ב  מה,  תוס'   .87  כמותו(.  פסקו  ורבינו  )שהמ"א  שם  במהרא"י  השואל  לדעת  סק"א,  ט"ז   .86
 89. תוס' שם. מ"א שם.  88. רש"י שם ד"ה דאית בה.  ד"ה דאית בה. הובא במ"א סוף סק"ו.

 93. אור זרוע   92. ראה מ"א סק"ח.  91. אור זרוע ח"ב סי' פו. רמ"א סוף ס"ד. 90. מ"א שם.
  שם. רמ"א שם. והוא ע"פ חולין מ, ב.

תצד ּבָ ׁשַ ר ּבְ שט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

עֹוֶמֶדת  נֹוָרה  ַהּמְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלָחן  ְ ַהּשׁ ַעל  ׁשֶ ה  ּפָ ַהּמַ ְלַטְלֵטל  ר  ְמּתָ ְוָלֵכן 
ְלָחן,  ְ א ַעל ַהּשׁ ה ֶאּלָ ּפָ נֹוָרה ַעל ַהּמַ ֵהא ַהּמְ ּתְ ֵאינֹו ָצִריְך לֹו ׁשֶ ָעֶליָה86, ְלִפי ׁשֶ
נֹוָרה  ר לֹו ְלַפּנֹות ָמקֹום ְלַהּמְ ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ה ֶאּלָ ּפָ ְוֵאינֹו ַמֲעִמיָדּה ַעל ַהּמַ
ׁשעח ְלַפּנֹות ָלּה ָמקֹום, ּוְלִפיָכְך לֹא  ֵאינֹו חֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ ְלָחן ַעְצמֹו, אֹו ִמּפְ ְ גּוף ַהּשׁ ּבְ

ִטְלטּולעט. נֹוָרה, ְולֹא ֶנֶאְסָרה ּבְ ִסיס ְלַהּמְ ה ּבָ ּפָ ית ַהּמַ ַנֲעׂשֵ

זֹו  יָצה  ּבֵ ׁשֶ ֶאְפרֹוַח87,  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יָצה  ּבֵ ּהפא  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְרְנגֹוִלים  ּתַ ל  ׁשֶ הפ  ִקּנָ י. 
ָתּהפה88  ֵאיָנּה ְראּוָיהפג ַאף ְלֶכֶלבפד ֵמֲחַמת ְקִלּפָ ֵני ׁשֶ ִטְלטּולפב, ִמּפְ ֲאסּוָרה ּבְ
ְרְנגֹוִלין –  ַלּתַ ֲעׂשּוָיה  ה  ּנָ ַהּקִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ יָצה,  ְלַהּבֵ ִסיס  ּבָ ה  ַנֲעׂשָ ה  ּנָ ַהּקִ ֲהֵרי   –

ּיֹוֵצא ָבֶזה90. ל ּכַ ַעתפו89�. ְוֵכן ּכָ יַח ִמּדַ ַמּנִ א ּכְ ׁשֹוֵכַח ֶאּלָ ֵאין ֶזה ּכְ

ְעּתֹו91,  ּלֹא ִמּדַ ל ֲחֵברֹו ׁשֶ ר ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמְ ַבר ְמְקֶצה ַעל ּדָ יַח ּדְ יא. ִאם ָאָדם ִהּנִ
ִסיס  ּבָ ר  ַהֶהּתֵ ה  ַנֲעׂשָ לֹא   – ֲחֵברֹו92  ל  ׁשֶ הּוא  ְקֶצה  ַהּמְ ָבר  ּדָ ם  ּגַ ִאם  ַאף 

ְעּתֹו93.  ּלֹא ִמּדַ ל ֲחֵברֹו ׁשֶ ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֵחֶפץ ׁשֶ ְלָהִאּסּור, ְלִפי ׁשֶ



מדעתו.פז. נעשה  כאילו  זה  והרי   
דלק פח. הנר  הזה  הזמן  שכל  ובתנאי   

חרס  הכלי  נעשה  )שאז  חרס  הכלי  בתוך 
אם  אבל  איסור(,  מחמת  למוקצה  בסיס 
אח"כ  או  לכלי  שנפל  מיד  הנר  כבה 
כדין  הנר  דין  אזי   – השמשות  בין  באמצע 

כלי שמלאכתו לאיסור בלבד שאינו מוקצה 
לדבר  בסיס  חרס  הכלי  נעשה  ולא  גמור, 
אם  חרס  מהכלי  הנר  לנער  ומותר  האסור, 
נצרך להשתמש בגוף כלי חרס, או לטלטל 
נצרך  אם  שבתוכו  הנר  עם  חרס  הכלי  את 

חרס. הכלי  של  למקום 

  94. מ"א שם, בשם תוס' מד, ב ד"ה יש.

ת ּבָ ׁשַ ר ּבְ צהשט  ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ִאם ְמּתָ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶזה  ָבר  ּדָ ַלֲחֵברֹו  נֹוַח  ָתם  ַהּסְ ן  ּמִ ׁשֶ ֲחֵברֹו,  ְלטֹוַבת  ן  ּכֵ ה  ָעׂשָ ְוִאם 
יֹום  עֹוד  ִמּבְ ְוֶהֱעִמידֹו  ְמעֹון  ׁשִ ל  ׁשֶ ֶחֶרס  ִלי  ּכְ ְראּוֵבן  ַטל  ּנָ ׁשֶ גֹון  ּכְ ְלטֹוָבתֹופז, 
ְוָנַפל  ִית,  ַהּבַ ֵרף  ִיּשָׂ ְולֹא  ְלתֹוכֹו  ר  ַהּנֵ ּפֹול  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמעֹון  ׁשִ ֵבית  ּבְ ר  ַהּנֵ ַחת  ּתַ
 – ָמׁשֹותפח  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ַאַחר  ַעד  תֹוכֹו  ּבְ ְוָהָיה  ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֹקֶדם  ְלתֹוכֹו  ר  ַהּנֵ
ּיֹוֵצא  ל ּכַ ּה. ְוֵכן ּכָ ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ר, ְוָאסּור ְלַטְלְטלֹו ּכָ ִסיס ְלַהּנֵ ִלי ּבָ ה ַהּכְ ַנֲעׂשָ

ָבֶזה94.



ב.א. סעיף   

שהוא ב. כיון  כלי,  דין  לו  )ויש  תלוש   
דגים(. ליבוש  מיוחד 

להיתר.ג. שמלאכתו  ככלי  שדינו  משמע   
בשבת, ד. לאכילה  ראוי  אינו  אם  אבל   

נאכל אלא כשהוא מבושל  כגון פרי שאינו 
אינו  שהרי  חי,  כשהוא  לטלטלו  אסור   –
שכה  סי'  לקמן  )ראה  בשבת  לאכילה  ראוי 

ס"ז(.
לענין ה. ס"ג  שח  סי'  לעיל  גם  ראה   

מקפיד  )כשאינו  לסחורה  העומדים  כלים 
עליהם(.

המונחים ו. פירות  שאפילו  בזה  מבהיר   
רק  )ולא  אחר"  למקום  לסחורה  "להוליכם 
מוקצים,  אינם   – סתם(  לסחורה  שעומדים 
שאדם  לומר  ניתן  היה  זה  שבמקרה  הגם 

מהם.  דעתו  מסיח 
אדם ז. אין  לאכילה  הראוי  דבר  שכן   

בשבת(  )מלאכלו  מדעתו  אותו  מקצה 
אופן, אפילו אם הוא עומד לסחורה  בשום 

אחר.  במקום 

"אותם" ח. )ולא  כצ"ל  לכאורה   
על  מוסב  זה  פרט  שהרי  כבדפוסים(, 
לאכילה",  הראוי  דבר  "כל  הסעיף  תחילת 
"מלאכלו".  שכתב  יוכיח  המשפט  וסוף 
שם  שהגיה  השלחן  כקונטרס  ודלא 

רב(. דבי  )כנישתא  "מלאכלם" 
השבת.ט. קודם   
 החטים ראויים לאכילה אף כשהם חיים, י.

"מזונות"(,  )ולא  "האדמה"  ברכתם  אך 
שו"ע  )ראה  אכילתם  דרך  זה  שאין  כיון 

הי"א(. פ"י  ברה"נ  ובסדר  ס"ב  רח  סי' 
לזריעה יא. דהיינו  לאיסור,  שהקצם  שאף   

איסור תלישה,  ויאסרו משום  שישרשו שם 
אין  דעדיין  שהשרישו  קודם  הכי  אפילו 
מוקצה  הוו  לא   – תלישה  איסור  בהם 
וכתב  סק"א(.  קו"א  רסה  סי'  )לעיל 
השרשה  שזמן  קנא  סי'  הדשן  בתרומת 

ימים.  ג'  היינו  בתבואה 
השבת.יב. קודם   
שלא יג. מדעתו  אותן  הקצה  שלא  משום   

הביצים  שהרי  ירצה,  אם  בשבת  לאכלן 

 2. גמרא מה, א ורש"י ד"ה אין מוקצה. שו"ע  1. הרי"ף )נח, א( והרא"ש פ"כ סי' ט. טור ושו"ע ס"א.
 5. רבי יוחנן מה,   4. רש"י שם ד"ה ותמרי.  3. שמואל יט, ב. רמב"ם פכ"ו הי"ד. שו"ע שם. ס"ב.
 8. רי' יוחנן שם.   7. רש"י שם. טור ושו"ע שם.  6. ראה רש"י שם ד"ה שזרען. א. טור ושו"ע שם.

   9. טור ושו"ע שם. טור ושו"ע שם.

צו

ת ּובֹו כ' ְסִעיִפים: ּבָ ׁשַ יֵני ֻמְקֶצה ּבְ שי. ּדִ

ֵעץב  ְלִפיָכְך  ר,  ְמּתָ ִמאּוס  ֵמֲחַמת  ְקֶצה  ּמְ ׁשֶ ש"חא  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ִנְתּבָ ָבר  ּכְ א. 
ר ְלַטְלְטלֹוג1. הּוא ָמאּוס – ְמּתָ י ׁשֶ ם, ַאף ַעל ּפִ ׁשָ ִגים ְלַיּבְ ּתֹוִלין ּבֹו ּדָ ׁשֶ

ִאם הּוא  ֲאִפּלּו  ְמְקֶצהד2,  ין  ּדִ ּבֹו  ֵאין   – ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַלֲאִכיָלה  ָהָראּוי  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ב. 
רֹות3 ָהעֹוְמִדים ְלהֹוִליָכם  ָאר ּפֵ ֵקִדים ּוׁשְ ָמִרים ּוׁשְ גֹון ּתְ עֹוֵמד ִלְסחֹוָרהה, ּכְ

תז�.  ּבָ ׁשַ ר ֶלֱאכֹול ֵמֶהם ּבְ ִלְסחֹוָרה ְלָמקֹום ַאֵחרו4 – ְמּתָ

ָרָען  ּזְ ׁשֶ ים  ִחּטִ גֹון  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאְכלֹו  ִמּלְ ָיַדִים  ּבְ אֹות]ֹו[ח  ָחה  ּדָ ִאם  ַוֲאִפּלּו 
יִצים  ִריׁשּויא7. ְוֵכן ּבֵ תי6 ִאם ֲעַדִין לֹא ִהׁשְ ּבָ ׁשַ ר ֶלֱאכֹול ֵמֶהן ּבְ ְרַקעט5 – ְמּתָ ּקַ ּבַ
ָמִרים  ר ְלַטְלְטָלןיג9. ְוֵכן ּתְ ל ֶאְפרֹוִחים8 – ְמּתָ ְרְנֹגֶלתיב ְלַגּדֵ ַחת ַהּתַ ָתָנן ּתַ ּנְ ׁשֶ



לאכילה.  עדיין  ראויות 
רבנו  נקט  ותמרים  חטים  שלגבי  להעיר 
לשון  נקט  ביצה  ולגבי  אכילה,  לשון 
לגבי  ס"ב  הב"י  בשו"ע  ואילו  טלטול, 
ולגבי  טלטול,  לשון  נקט  וביצה  חטים 
ב(. כד,  נחמיה  )דברי  אכילה  לשון  תמרים 

ויש יד. מאכילה,  אותם  דחה  שלא  כיון   
בישולם  גמר  קודם  כך  מהם  שאוכלים 

רע"ב(.  מ,  ביצה  רש"י  )ע"פ 
מקום טו. והוא  הקצאתן,  במקום  כלומר,   

לייבוש,  הפירות  בו  שמניחים  מיוחד 
מעלים  שהיו  מובא  א  מה,  שבת  ובגמרא 

לגג. אותם 
לאכילה.טז. הם  ראוים  הייבוש  עד  כי   
על יז. ומזכירם  יבשים,  וענבים  תאנים   

בהקצאה  אותם  מניחים  שהרי  סופם,  שם 
לחים. כשהם 

הם יח. הקצאתן  מתחילת  כבר  כלומר,   

ההנחה  שבתחילת  אף  מוקצה,  בגדר 
לאכילה,  ראוים  עדיין  והענבים  התאנים 
מהן,  דעתו  הסיח   – שיסריחו  שיודע  כיון 

בפנים. כדלקמן 
תצה יט. סי'  )לקמן  מרובה  זמן  לאחר   

סי"ג(.
לאכילה. כ. ראוים  אינם  כי   

דהיינו כא. למר,  צריך  אין  צ"ל:  לכאורה   
שני  בו  שיש  הקודם  לדין  בנוגע  שמפרט 

תיכף. שמבאר  וכפי  אופנים, 
שאינן כב. לעיל  שנתבאר  מה  כלומר,   

אם  שמסריחין,  מחמת  לאכילה  ראוין 
ודאי   – לאכילה  כלל  ראוים  שאינם  מדובר 

מוקצה.   שהינם 
בהם.כג. מלהשתמש  דעתו  מקצה  שאדם   
 שאסורים בטלטול לגמרי מצד עצמם, כד.

ס"ח. שח  סי'  כדלעיל 
ט.כה. סעיף  סוף   

שם  כברייתא  דלא  א  מה,  שמואל   .11  שם.  שו"ע  פצעילי.  ד"ה  שם  ופרש"י  ב  מה,  רבי   .10
שם.  ושו"ע  טור  שם.  שמואל   .12  ס"ב. לבוש  דלית.  רבינו  ומ"ש  ד"ה  ב"י  יהודה.  כרבי   דאתיא 
שם.  ושו"ע  טור  שם.  רמב"ם  כא.  סי'  פ"ג  רא"ש  סע"א(.  )כא,  רי"ף  ה"א.  פ"ד  ביצה  ירושלמי   .13 

   15. ביצה כו, ב ורש"י ד"ה ואי. שו"ע ס"ה. 14. רש"י ביצה כו, ב ד"ה היכי דמי.

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ צזשי  ּדִ

ם  ׁשָ ִלים  ְ ּשׁ ִמְתּבַ ְוֵהם  ים  ַסּלִ ּבְ אֹוָתם  ְוכֹוְנִסים  ּוָלם10  ּשׁ ּבִ ֹקֶדם  ְלָקִטים  ַהּנִ
ּוָלםיד�. ּשׁ ַמר ּבִ ר ֶלֱאכֹול ֵמֶהם ֹקֶדם ּגְ ֵמֲאֵליֶהם – ְמּתָ

ר ֶלֱאכֹול ֵמֶהם  ם – ְמּתָ ׁשָ ְקֶצהטו ְלַיּבְ ּמְ יִחים אֹוָתם ּבַ ּנִ ּמַ רֹות ׁשֶ ל ִמיֵני ּפֵ ְוֵכן ּכָ
ׁשּוטז11�.  ְתַיּבְ ּיִ ֹקֶדם ׁשֶ

יָחם  ִהּנִ ֶ ָאסּור ֶלֱאכֹול ֵמֶהם אֹו ְלַטְלְטָלן ִמּשׁ רֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקיםיז12, ׁשֶ חּוץ ִמּגְ
יְנַתִים13  ּבֵ ַמְסִריחֹות  ֵהן  ׁשֶ ְלִפי  ְלַגְמֵרי,  ׁשּו  ְתַיּבְ ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ַעד  ְקֶצהיח  ּמְ ּבַ
ׁשּו ְלַגְמֵרייט14, ְוָלֵכן  ְתַיּבְ ּיִ ם ְמַעט ַעד ׁשֶ הּו ׁשָ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶ ְוֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה ִמּשׁ

ּום ְמְקֶצהכ.  ת ִמּשׁ ּבָ ׁשַ ֲאסּוִרים ּבְ

ל  ִמּכָ רּוִעין  ּגְ ֵהן  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַגְמֵריכב,  ְראּוִיין  ֵאיָנן  ִאם  לֹוַמרכא  ָצִריְך  )ְו(ֵאין 
עֹוד יֹום ֵאין מֹוֶעֶלת  ֲאָבִנים ְוָעָפרכד, ַוֲאִפּלּו ַהְזָמָנה ִמּבְ ֲהֵרי ֵהן ּכַ ְמְקֶצהכג, ׁשֶ

ֵארכה.  ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ֶהם15, ּכְ ּבָ



שהסריחו.כו. לאחר   

בפנים.כז. כדלקמן  מהן,  דעתו  והקצה   
במוקצה, כח. שהניחם  פירות  שאר  כגון   

כדלעיל.
לאכילה.כט. ראוים  שהם  כיון   

היטב.ל. מתוקנים  ויהיו   
רק לא. ראוים  שיהיו  במה  לו  די  ולא   

אדם.  בני  למקצת 
השמשות.לב. בין  לאחר   
ואינן לג. "הראוין  וצימוקים  לגרוגרות   

ראוין".
יום, לד. מבעוד  הזמינם  אם  משא"כ   

ס"ז. כדלקמן 
ז.לה. סעיף   
ס"ז.לו. שט  סי'  כדלעיל   

הן לז. הרי  לגמרי  ראוין  כשאינן  אבל   
ס"ב. כדלעיל  ועפר,  כאבנים 

ס"ד.לח. תקה  סי'  ס"ו.  תצח  סי'  גם  ראה   

 וראה לקמן סי' תצז סכ"ה באופן אחר לט.
אסור  אינו  מוקצה  שהוא  דבר  "כל  קצת: 
והסיחו  אותו  הקצו  בעליו  כן  אם  אלא 
הסיחו  לא  בעליו  אם  אבל  ממנו,  דעתם 
כלל,  מוקצה  נקרא  אינו   – ממנו  דעתם 
בני  לישראל  דורון  שהביא  נכרי  ולכן 
יונה קטנים שאינם צריכים צידה משובכות 
לפי  מותרים,   – התחום  בתוך  לו  שיש 
לפי  כלום".  מדעתו  מקצה  הנכרי  שאין 
הנכרי,  בחפצי  ההיתר  יסוד  שם  המבואר 
שלכן  הבעלים  הוא  שהנכרי  מחמת  זהו 
סי'  לקמן  גם  וכ"כ  לכל.  מוכנים  חפציו 

 18. תוס'   17. שו"ע סוף ס"ב. וראה גם תוס' מה, א ד"ה אלא. 16. ביצה כו, סוע"ב. שו"ע ס"ה.
 21. כל בו סי'   20. ר"ן שם. מ"א סק"ב.  19. כל בו סי' נח )יט, ג(. רמ"א ס"ב. שם. לבוש ס"ב.

  לא )לב, ד(. מ"א שם. 

ת צח ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

אֹוְכִלים אֹוָתן ְוֵיׁש  ים ׁשֶ ׁש ֲאָנׁשִ ּיֵ א ֲאִפּלּו ִאם ֵהן ְראּוִיין ְוֵאיָנן ְראּוִייןכו, ׁשֶ ֶאּלָ
ָחה אֹוָתן  ּדָ יָון ׁשֶ ּכֵ ּום ְמְקֶצה, ׁשֶ י ֵכן ֲאסּוִרים ִמּשׁ ֵאיָנן אֹוְכִלים16 – ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ

ְהיּו ְראּוִיין ְלַגְמֵרי. ּיִ ָתן ַעד ׁשֶ ָיַדִיםכז – ֵאיָנן עֹוִלין ִמיֵדי ְדִחּיָ ּבְ

ָחָאם  ּדְ ַאף ׁשֶ ִריםכח, ְלִפי ׁשֶ ּתָ ּמְ ָיַדִים ׁשֶ ָחָאם ּבְ ּדְ ָבִרים ׁשֶ ָאר ּדְ ְוֵאיָנן ּדֹוִמין ִלׁשְ
רֹוָגרֹות  ן ּגְ ֵאין ּכֵ ֶ ְעּתֹו ֵמֶהן ְלַגְמֵריכט, ַמה ּשׁ יַח ּדַ י ֵכן לֹא ִהּסִ ָיַדִים – ַאף ַעל ּפִ ּבְ
ְסִריחּו – ִהְקָצה ַדְעּתֹו ֵמֶהן17  ּיַ ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ יָון ׁשֶ ן, ּכֵ ׁשָ יָחן ְלַיּבְ ִהּנִ ְוִצּמּוִקים ׁשֶ

ללא.  ְהיּו ְראּוִיין ַלּכֹ ּיִ נּו ֵהיֵטבל18 ׁשֶ ּקְ ׁשּו ְלַגְמֵרי ְוִיּתַ ְתַיּבְ ּיִ ְלַגְמֵרי ַעד ׁשֶ

יָון  ּכֵ ָכְךלד,  ְיֵדי  ַעל  מּוָכִנים  ֵאיָנם   – ְלָאְכָלםלג  ִנְמַלְך  תלב  ּבָ ׁשַ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ְוַאף 
ְהְקָצה  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ֵארלה, ׁשֶ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ִחּלַ ְעּתֹו ִמּתְ ָהיּו ְמְקִצים ִמּדַ ׁשֶ

ּהלו�. ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ָמׁשֹות – ְהְקָצה ְלָכל ַהּשׁ ְ ֵבין ַהּשׁ ַעת ָהָאָדם ּבְ ִמּדַ

רֹוְגרֹות  ּגְ ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְוִצּמּוִקים  ְגרֹוְגרֹות  ּבִ ָבִרים ֲאמּוִרים?  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ ג. 
ין ְמְקֶצה  ֵאין ּדִ ִרין19 ִאם ֵהם ְראּוִיין ְוֵאיָנן ְראּוִייןלז, ׁשֶ ל ָנְכִרי – ְמּתָ ְוִצּמּוִקים ׁשֶ
לּום ְוַדְעּתֹו ַעל  ְכִרי ֵאינֹו ַמְקֶצה ּכְ ַהּנָ ַהּכֹל מּוָכן ֶאְצלֹו, ׁשֶ ל ָנְכִרילח, ְלִפי ׁשֶ ׁשֶ ּבְ

הּוא מּוָכן ְלִאיׁש ֶאָחד – מּוָכן ַלּכֹללט21. ַהּכֹל20, ְוֵכיָון ׁשֶ



לו  אין  נכרי  שביד  "הקמח  ס"ו:  שכה 
הוא  שבידו  מפני  בשבת  כלל  מוקצה  דין 
וכיון  ביום,  בו  ראוי  ולעשותו  לאפותו 
מוכן  זה  הרי   – בעליו  להנכרי  מוכן  שהוא 
"מוכן  שזה  בגלל  כותב  כאן  ואילו  לכל". 
הוא  שכן  משמע  לכל",  מוכן  אחד  לאיש 

הבעלים. אינו  הנכרי  אם  אפילו 
אסור מ.  – ישראל  בשביל  תלשו  שאם   

שכה  סי'  כדלקמן  ממנו,  להנות  לישראל 
ס"ט.
ס"ד.מא. תקטו  סי'  לקמן  גם  ראה   
נגמר מב. שלא  פרי  "הקוצץ  ו:  סעיף   

משום  לבריא  אסור  בשבת  לחולה  בישולו 
כבר  והיה  יום  מבעוד  חלה  אפילו  מוקצה, 
בשבת,  הפרי  לקצוץ  יום  מבעוד  בדעתו 
במחובר  כלל  מועלת  הכנה  שאין  מפני 
בשבת,  והולך  גדל  שהוא  בזה  בכיוצא 
גדל  אינו  ושוב  בישולו  שנגמר  פרי  אבל 
שהוא  אע"פ  הכנה  בו  מועלת   – והולך 
חלה  שהחולה  במקרה  כלומר,  מחובר". 
בשל  העץ  שעל  והפרי  השבת  קודם 
שבת,  ערב  של  הזמנה  מועילה  לגמרי, 
בשבת  לקצוץ  במחשבתו  שחשב  דהיינו 
מותר  ואז  לכך,  יזדקק  אם  החולה  עבור 
כאן  שאין  כיון  מהפרי,  לאכול  לבריא  אף 
לבריא  הפרי  אסרו  שלא  ומה  מוקצה. 

מחמת  זהו  הנושרים,  פירות  גזירת  משום 
ולא  מאליהם  שנשרו  פירות  על  רק  שגזרו 
סי'  לקמן  וכן משמע  ישראל.  ע"י  שנתלשו 

ס"ח.   שכה 
לידינו, מג. הגיע  לא  בשוע"ר  זה  סי'   

מן  שנשרו  "פירות  ס"ג:  שם  שו"ע  וראה 
ובט"ז  ביום".  בו  אסורים  בשבת,  האילן 
ויתלוש".  יעלה  שמא  "גזירה  סק"ג:  שם 

פירות מד. שליקט  "נכרי  ח:  סעיף   
שאין  בענין  הוא  אפילו  לעצמו,  מהמחובר 
בהם משום מוקצה, כגון ששמע את הנכרי 
פירות  אלקוט  למחר  שבת  מערב  אומר 
שהכנה  בישולן,  שנגמר  פירות  והן  אלו, 
אעפ"כ   .. במחובר  אפילו  להן  מועלת 
אסורים לישראל עד לערב, לפי שהם בכלל 
מאליהן  הנושרים  פירות  על  שגזרו  הגזרה 
ממילא  להישראל  באים  אלו  פירות  שגם   ..

מאליהם". הנושרים  כמו 
"שחכמים  ס"ד:  תקטו  סי'  לקמן  גם  וראה 
בשבת  מהמחובר  שנעקר  דבר  כל  על  גזרו 
אם  ביום  בו  באכילה  לאסרו  טוב  ביום  או 
אינו  אם  בו  ולהשתמש  מאכל,  דבר  הוא 
יתלוש  שמא  גזרה  משום  מאכל,  דבר 
ולהשתמש  לאכלו  שאסור  וכיון   .. בעצמו 
ראוי  אינו  שהרי  לטלטלו,  ג"כ  אסור   – בו 

ביום". בו  לכלום 

   24. רמב"ן שם בדעת הרי"ף.  23. רמב"ן במלחמות ביצה יג, א.  22. ר"ן שם. ט"ז סק"ב.

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ צטשי  ּדִ

ֲאִפּלּו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְתַלׁש  ּנִ ׁשֶ ר  ְמְחּבָ ֲאָבל  לּוׁש,  ּתָ ָדָבר  ּבְ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
יֹום  עֹוד  ִמּבְ ְכִרי  ַהּנָ ַדַעת  ּבְ ָהָיה  ַוֲאִפּלּו  ְלַעְצמֹומ,  ָלׁשֹו  ּתְ ׁשֶ ָנְכִרי22  ל  ׁשֶ הּוא 
ת:  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ אֹוֵמר  ְכִרי  ַהּנָ ֶאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ גֹון  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵאּלּו  רֹות  ּפֵ ִלְתלֹוׁש 
ֲהָכָנה  ׁשֶ ּוָלן  ּשׁ ּבִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ רֹות  ּפֵ ֵהן  ַוֲאִפּלּו  ֵאּלּו"מא23,  רֹות  ּפֵ ֶאְתלֹוׁש  "ְלָמָחר 
ַאף   – שי"חמב  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ר,  ְמְחּבָ ּבִ עֹוָדם  ּבְ ֲאִפּלּו  ֶהם  ּבָ מֹוֶעֶלת 
ִרין24  ַהּנֹוׁשְ רֹות  ּפֵ ֵזַרת  ּגְ ּום  ִמּשׁ ּוְבִטְלטּול  ֲאִכיָלה  ּבַ ֲאסּוִרים  ֵהם  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ן שכ"המד�. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ן שכ"במג, ּכְ ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ



עצמו.מה. עבור   
לצוד.מו. יוכל  לא  שמא  כי   
סכ"ה: מז. תצז  סי'  לקמן  גם  ראה   

]בני   .. לישראל  דורון  שהביא  "נכרי 
צידה  שצריכים  עד  כך  כל  גדולים  יונה[ 
ישראל,  בשביל  צדן  שלא  אע"פ  אסורים   –
לתפסן  כדי  תחבולות  לבקש  שצריך  כיון 
מקצה  הנכרי  שאין  מה  כלום  מועיל  אין   –
תלוי  הדבר  זה  שאין  לפי  מהן,  דעתו 

לתפסן".  יוכל  לא  שמא  בדעתו, 
בשבת, מח. לכלום  ראוי  שאינו  כיון   

ס"ט. שח  סי'  כדלעיל 
הסעיף. מט. בהמשך  המובאת  כדוגמא   

נקרא נ. שזה  סי"ג  תצה  סי'  לקמן  ראה   
האדם  בידי  שנדחה  איסור  מחמת  "מוקצה 

השמשות". בין 
וציין נא. ס"ב,  רעט  סי'  לעיל  כתב  וכן   

הא'  לדעה  והכוונה  ס"א,  רסה  לסי' 

הנר  יכבה  זה  ידי  "שעל  שם:  המובאת 
הב'  לדעה  גם  אך  יותר".  קרוב  בזמן 
מהר  נכבה  שהנר  במה  איסור  שאין  שם 
שבנר,  מהשמן  להסתפק  איסור  ישנו  יותר, 
"דכיון  ס"ו:  תקיד  סי'  לקמן  כמבואר 
גורם  הוא  מהנר,  מעט  שמן  שמסיר 
מאור  מעט  מתרחק  בנר  הנשאר  שהשמן 
והרי  קצת,  אורו  כהה  זה  ידי  ועל  הדולק, 

כמכבה".  זה 
רבנו  )הזכירו  סכ"ד  תקיד  סי'  לקמן  וראה 
שבנרות  סוסק"א(  קו"א  רסה  סי'  לעיל 
שבת  נרות  הדלקת  מצות  לשם  שהודלקו 
ההסתפקות  לאיסור  נוסף  טעם  יש  ויו"ט 
למצותו  שהוקצה  מחמת   – מהשמן 
שח  סי'  לעיל  רבינו  הזכיר  זה  )איסור 
הדלקת  לשם  כולו  "שהוקצה  דהיינו  ס"י(, 
דולק  שהוא  בשעה  ממנו  והמסתפק  מצוה, 

המצוה".  את  מבזה  הוא  מצוה,  לשם 

 28. תוס'   27. ראה תוס' קנו, ב ד"ה והא )הא'(.   26. רמב"ם פכ"ה ה"י. 25. ראה רמב"ן שם. 
 30. ר"ן פרק   29. רבינא קנז, א.  קנז, א ד"ה לבר. רא"ש חולין פ"א סוס"י כ. מ"א סי' שיח סק"ד. 

  כירה )כ, ב( ד"ה תנו רבנן מגמ' ביצה כב, א. מ"א סי' רעט סק"ב. 

ת ק ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

תמה, ַאף ִאם  ּבָ ׁשַ ּבְ ְכִרי  עֹוד יֹום ְוָצד אֹותֹו ַהּנָ ר ִציָדה ִמּבְ ָהָיה ְמְחּסָ ְוָדָבר ׁשֶ
לּוי ּבֹומו,  ָבר ּתָ ֵאין ַהּדָ לּום, ׁשֶ ְעּתֹו מֹוֶעֶלת ּכְ ת – ֵאין ּדַ ּבָ ׁשַ ַדְעּתֹו ָלצּוד ּבְ ָהָיה ּבְ
ל ָאָדם  ְרׁשּותֹו ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ּבִ יָון ׁשֶ ּכֵ ּום ְמְקֶצה, ׁשֶ ת ִמּשׁ ּבָ ׁשַ ַוֲהֵרי הּוא ָאסּור ּבְ

ָלל – ֵאין ֶזה ִמן ַהּמּוָכן25מז. ּכְ

ָבר  ת ָהַלְך לֹו ַהּדָ ּבָ ּוְבׁשַ ָמׁשֹות  ְ ֵבין ַהּשׁ ּבְ ִטְלטּול  ּבְ ָהָיה ָאסּור  ָבר ׁשֶ ּדָ ל  ד�. ּכָ
ָמׁשֹות ֵמֲחַמת ִאּסּור,  ְ ֵבין ַהּשׁ ָהָיה ְמְקֶצה ּבְ ָבר ׁשֶ גֹון ּדָ ַהּגֹוֵרם לֹו ָהִאּסּור26, ּכְ
ֲאִכיָלה ְולֹא ָהָיה ָראּוי ִלְכלּום27  ָהָיה ָאסּור ּבַ ֲחַמת ֵאיֶזה ִאּסּור ׁשֶ ּמֵ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ
ּנּו  ִמּמֶ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ִטְלטּולמח,  ּבְ ְוָאסּור  ְמְקֶצה  ָהָיה  ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ

ּה. ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ י ֵכן ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ּכָ ה ָראּוימט – ַאף ַעל ּפִ ָהִאּסּור ְוַנֲעׂשָ

ַרם לֹו  ּגָ ָהָאָדם  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָיַדִים28,  ּבְ ָחאֹו ָהָאָדם  ּדְ ׁשֶ ּכְ ָבִרים ֲאמּוִרים?  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ָמׁשֹות  ְ ין ַהּשׁ עֹוד יֹום29 ְוָכָבה ַאַחר ּבֵ ִהְדִליקֹו ִמּבְ גֹון ֵנר ׁשֶ ָיַדִים, ּכְ ָהִאּסּור ּבְ
תנ,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָראּוי  ְהיֹות  ִמּלִ ָאָדם  יֵדי  ּבִ ִנְדָחה  ֶזה  ֶמן  ְוׁשֶ ֶמן,  ׁשֶ ּבֹו  ר  ּיֵ ּתַ ְוִנׁשְ
ָלֵכן  ּבּוינא30,  ּכִ ִאּסּור  ּום  ִמּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ֶנֱאַסר  ִהְדִליקֹו  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ



אסור נב.  – ממנו  להסתפק  שאסור  וכיון   
ס"ב(.  רעט  סי'  )לעיל  לטלטלו  גם 

מבעוד  שהתנה  במי  ס"ה  שם  לעיל  וראה 
הנר,  לכשיכבה  בשבת  הנר  לטלטל  יום 
ראשונה  לדעה  לטלטלו:  מותר  אם 
ואין  שכבה,  אחר  לטלטלו  "מותר   –
הוקצה  בביה"ש  שהוקצה  מתוך  אומרים 
לא  בביה"ש  ואף  הואיל  השבת,  לכל 
היה  שהרי  השבת,  לכל  מדעתו  הוקצה 
אבל  לכשיכבה.  לטלטלו  עליו  דעתו 
כלום,  מועיל  התנאי  "אין   – שניה  לדעה 
דהיינו  לביה"ש,  מדעתו  והקצהו  שהואיל 
השמן  שיהא  בדעתו  היה  בו  שכשהדליק 
 – לכך  בסיס  הנר  ויהא  בביה"ש  בו  דולק 
"וכן  ומסיים:  כולה".  השבת  לכל  הוקצה 

אלו".  במדינות  נוהגים 
לטלטל  שיוכל  התנה  שאם  שמוסיף,  אלא 
  – שיכבה  לאחר  נכרי  ע"י  או  בעצמו 
להצניעו  "אפילו  נכרי,  ע"י  לטלטלו  מותר 
זמן  כל  "שאסור  אף  יגנב",  שלא  כדי 
אין  שכבה  אחר  אעפ"כ   .. דולק  שהוא 
נכרי  ע"י  טלטול  ש"לענין  איסור",  בזה 
שהתנאי  הראשונה  סברא  על  סומכין 

לכשיכבה".   מועיל 
"השמן נג. ס"ב:  רעט  סי'  לעיל  כתב  וכן   

שנשאר בנר אחר שכבה משחשכה – אסור 
כל אותה  וכל שכן להסתפק ממנו  לטלטל, 
כניסתה,  בתחלת  והוקצה  הואיל  השבת, 
דולק  כשהיה  השמשות  שבבין  דהיינו 
איסור  משום  ממנו  להסתפק  אסור  היה 
אותה  בכל  ממנו  להסתפק  נאסר   .. כיבוי 
וליהנות  להסתפק  שאסור  וכיון  השבת, 
הואיל  לטלטלו,  ג"כ  אסור   – בשבת  ממנו 

ביום".  בו  לכלום  ראוי  ואינו 
הטלטול:  לאיסור  נוסף  טעם  שם  ]וראה 
בבין  הוקצה  בטלטול  שגם  "ועוד 
שנעשה  מפני  דולק,  כשהיה  השמשות 
וכן  מוקצה,  שהוא  לשלהבת  בסיס 
לשלהבת,  בסיס  ג"כ  נעשית  הפתילה 
כל  ממנה  שנשתייר  מה  לטלטל  ואסור 
שמטעם  ס"א  שם  וראה  השבת".  אותה 
בטלטול,  אסורים  והמנורה  הפמוט  גם  זה 
עליהם.  שדלק  לנר  בסיס  נעשו  שהם  כיון 
לא  ובמנורה  שבפמוט  הוסיף  שם  ובס"ד 
כדי שיהיו  עליהם מעט לחם  להניח  מועיל 
עשוים  שהם  לפי  ולהיתר,  לאיסור  בסיס 
ולא  אליה  טפלים  והם  השלהבת,  בשביל 
מהשלהבת[. חשוב  הלחם  אם  אף  ללחם, 

עצים  "כל  ס"כ:  תקיח  סי'  לקמן  גם  וראה 
אם  אפילו   .. הסוכה  מן  ליטלן  שאסור 

31. כת"ק דר"ש בברייתא מד, רע"א לגירסת הרי"ף שם )כ, ב(. רמב"ם פ"ה הי"ב ופכ"ו הי"ד. שו"ע 
 34. שמואל מה, א )ופשוט   33. רא"ש חולין שם.    32. ראה ר"ן שם. מ"א שם. סי' רעט ס"א. 

  דאפילו נעשו אח"כ ראויין קאמר(. 

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קאשי  ּדִ

יָון  ּכֵ ׁשֶ ָהִאּסּורנב,  ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ ר31  ַהּנֵ ָבה  ּכָ ׁשֶ ְלַאַחר  ַאף  ּנּו  ִמּמֶ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור 
ַעת ָהָאָדם  ת ָהָיה ְמְקֶצה ִמּדַ ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ת ּכְ ִחּלַ הּוא ּתְ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ֵבין ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ

ּהנג32. ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ַרם לֹו ָהִאּסּור – ְהְקָצה ְלָכל ַהּשׁ ּגָ ׁשֶ ְעּתֹו ּכְ ִהְקָצה אֹותֹו ִמּדַ ׁשֶ

ָמׁשֹות ֵמֲחַמת ַעְצמֹו ְולֹא ֵמֲחַמת ֵאיֶזה  ְ ֵבין ַהּשׁ ּלֹא ָהָיה ָראּוי ּבְ ָבר ׁשֶ ה. ְוֵכן ּדָ
ּה ִאם  ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ִטְלטּול ּכָ הּוא ָאסּור ּבְ ָכה, ׁשֶ ָחׁשֵ ֶ ה ָראּוי ִמּשׁ ִאּסּור ְוַנֲעׂשָ
ְוִצּמּוִקים  רֹוְגרֹות  ּגְ גֹון  ּכְ ָמׁשֹות,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ָראּוי  ְהיֹות  ִמּלִ ָאָדם33  יֵדי  ּבִ ִנְדָחה 
ְראּוִיין34,  ְוַנֲעׂשּו  ְלַגְמֵרי  ׁשּו  ִנְתַיּבְ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ְראּוִיין  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ



לטלטלן".  אסור   – טוב  ביום  הסוכה  נפלה 
היתה  הסוכה  אם  "ואפילו  שם:  וממשיך 
ליפול,  ועומדת  טוב  יום  מערב  רעועה 
טוב  יום  כניסת  שבתחלת  כיון  מקום  מכל 
סתירת  איסור  לטלטלן מחמת  אסור  היה   ..
בנין, ומתוך שנאסרו בבין השמשות נאסרו 
שהטעם  שם  ומבאר  כולו".  היום  לכל 
מחמת  "מוקצה  שהוא  משום  הוא,  לכך 
השמשות,  בבין  אדם  בידי  שנדחה  איסור 
נדחית  זו  וסוכה   .. אסור  הוא  בשבת  שאף 

אותה". שבנה  אדם  בידי  השמשות  בבין 
בגוף  אינו  האיסור  שאם  סכ"א  שם  וראה 
אינו  צדדי  איסור  הוא  אלא  עצמו  המוקצה 
"בית  דוגמא:  שם  ומביא  מוקצה,  נעשה 
נפחת  אם   .. פירות  מלא  שהוא  סתום 
שלא  נכרי  שפחתו  או  ביו"ט,  מאליו  הבית 
ליטול  לישראל  מותר   – ישראל  לצורך 
ביו"ט,  ולאכלן  הפחת  ממקום  פירות 
היה  לא   .. יו"ט  כניסת  שבתחלת  אע"פ 
לא  שהרי  הפירות,  אלו  על  כלל  דעתו 
איסור  מחמת  מהם  ליטול  לו  אפשר  היה 
מתוך  אומרים  אין   .. קבוע  בנין  סתירת 
כיון  היום,  לכל  הוקצו  בביה"ש  שהוקצו 
מחמת  מוקצים  היו  לא  בביה"ש  שאף 
היו  שלא  במקום  שהיו  רק   .. עצמן  איסור 

לשם".   לילך  יכולין 
אם נד. שאף  משמע  לשונו  מסתימת   

 – בשבת  לאכילה  ראוים  יהיו  שהם  ידע 
לכך:  והטעם  השבת.  לכל  הם  מוקצים 
ראויים  היו  לא  דחייתו  ומחמת  הואיל 

היו  כך  ומשום  השמשות,  בבין  לאכילה 
לכל  הוקצו   – מלאכלם  מדעתו  מוקצים 
לקמן  שכתב  ממה  משמע  וכן  השבת. 
ראוים  נעשו  השמשות  בבין  אם  שרק  ס"ח 
ידע  כשלא  אף  מוקצים  אינם   – לאכילה 
בבין  שאם  מבואר  לאכילה.  ראוים  שיהיו 
לכל  הוקצו   – ראויים  היו  לא  השמשות 

השבת.
סי"ג:  תצה  סי'  לקמן  מלשונו  צ"ע  ]אך 
שאין  מפני  מהם  דעתו  מסיח  "ואדם 
מרובה",  זמן  לאחר  עד  לאכילה  ראויים 
זמן  שתוך  יודע  היה  שאם  קצת  משמע 
מסיח  אינו   – לאכילה  ראוים  יהיו  קצר 

מוקצה[.  ואינם  מהם  דעתו 
"פת  גבי  ס"ו  שכה  סי'  לקמן  וראה 
אף  יום,  מבעוד   .. לאפותה  שהתחיל 
 – עדיין  ראויה  היתה  לא  השמשות  שבבין 
כיון שידע שתהיה  אין בה משום מוקצה", 
אך  ממנה.  דעתו  הסיח  ולא  בשבת,  מוכנה 
בין  לפני  לתנור  ההכנסה  ששם  לומר  יש 
של  תחילה  אלא  דחיה,  אינה  השמשות 
תיקון, משא"כ בגרוגרות ההכנסה למוקצה 

בידים.   דחיה  של  מצב  היא 
 כגון פירות שאינם נאכלים חיים, ובשבת נה.

הגוי  שבישל  ידי  על  לאכילה  ראוין  נהיו 
בישולי  בזה  שאין  )באופן  עצמו  בשביל 

ס"ז. שכה  סי'  שוע"ר  ראה   – נכרים( 
מבעוד נו. הנר  בהדלקת  שהוא  כפי   

בבין  אסור  להיות  לנר  גרם  שהאדם  יום, 
השמשות.

  35. ראה רשב"א חולין יד, ב סד"ה ואת הנבלה )בשם רבו(. 

ת קב ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

ְעּתֹו  ִמּדַ ִהְקָצם  ׁשֶ ָהָאָדם  ַעת  ִמּדַ ְמְקִצין  ָהיּו  ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ
ּהנד�. ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ן – ְהְקצּו ְלָכל ַהּשׁ ׁשָ ִהְכִניָסן ְלַיּבְ ׁשֶ ּכְ

ל ָאָדם – לֹא ְהְקָצה  ְרחֹו ׁשֶ ַעל ּכָ ָמׁשֹות ּבְ ְ ֵבין ַהּשׁ ָהָיה ְמְקֶצה ּבְ ָבר ׁשֶ ו�. ֲאָבל ּדָ
ֵמֵאָליו35  א  ַהּבָ ִאּסּור  ֵמֲחַמת  ְמְקֶצה  ָהָיה  ׁשֶ ָבר  ּדָ גֹון  ּכְ ּהנה,  ּלָ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלָכל 
ּום  ק ָהִאּסּור – ׁשּוב ֵאין ּבֹו ִמּשׁ ּלֵ ָכה ִנְסּתַ ָחׁשֵ ֶ ָרַמת ָהָאָדםנו, ּוִמּשׁ ְולֹא ַעל ְיֵדי ּגְ



ס"ח.נז. שח  סי'  כדלעיל   
כדלקמן נח. בשבת,  לשחוט  אסור  שהרי   

שה  סי'  לעיל  גם  ראה  סי"ג.  שטז  סי' 
לאכילה  ראויה  אינה  "שהבהמה  סוסכ"ח: 
הדין  והוא  שחיטה".  איסור  מחמת  בשבת 
בשבת  ראוים  שאינם  חיים,  בעלי  לשאר 
ודוקא  סי' שח סע"ז.  כשהם חיים, כדלעיל 
חיים  בעלי  נבלת  משא"כ  חיים,  כשהם 

ס"ה.  שכד  סי'  כדלקמן  לכלבים,  ראויה 
לא נט. שאז  אתמול,  חלה  אם  שכן  וכל   

משום  בזה  ואין  מלשחוט,  דעתו  הסיח 
שלא  )אלא  לשוחטו  שדעתו  כיון  מוקצה, 
שיח  סי'  ב"י  ראה   – שוחט  או  סכין  מצא 
סי'  כדלקמן  הרא"ש(,  לדברי  וא"ת  ד"ה 

ס"ה. שיח 
לא ס. אבל  מליחה(,  )בלא  הדחה  לאחר   

שמא  גזרה  החולה,  עבור  שבישלו  בשר 
שם.  כדלקמן  הבריא,  עבור  בבישול  ירבה 

 ראה גם לקמן סי' שיח ס"ה: "השוחט סא.
ואפילו   .. סכנה  בו  שיש  לחולה  בשבת 
בדעתו  היה  לא  ואתמול  היום  החולה  חלה 
משום  בה  אין  אעפ"כ  היום,  שישחט  כלל 

שי".  בסי'  שנתבאר  מטעם  מוקצה, 
"מחתכין סב. ס"ה:  שכד  סי'  לקמן  ראה   

היום,  נתנבלה  אפילו  הכלבים  לפני  נבילה 
היתה  לא  אפילו  מוקצה,  משום  בה  ואין 
דעתו  היה  שלא  יום,  מבעוד  כלל  חולה 
יום, מפני שאין  לכלבים מבעוד  כלל  עליה 
ממנו  דעתו  אדם  שהסיח  בדבר  מוקצה 
שנתבאר  כמו  בידים,  דחאו  כן  אם  אלא 

שי". בסי' 
"נכרי  ס"ז:  שכה  סי'  לקמן  עוד  וראה 
בהם  שאין  מדברים  לעצמו  שבישל 
משום  בהם  אין   – נכרים  בישולי  משום 
פירות  הן  אפילו  הכל,  לדברי  מוקצה 
כלל  ראויים  היו  ולא  חיין  נאכלים  שאינן 
שהוקצה  מתוך  אומרים  שאין  לפי  ביה"ש, 
אלא  כולה  השבת  לכל  הוקצה  ביה"ש 
ודחאו  מדעתו  האדם  אותו  שמקצה  בדבר 
קמח,  ועשאה  שטחנה  תבואה  כגון  בידים, 
כרחו  בעל  מוקצה  שהוא  בדבר  לא  אבל 

שי". בסי'  שנתבאר  כמו  אדם,  של 
"כל סג. סע"ח:  שח  סי'  לעיל  גם  ראה   

השמשות". בין  משך 
בהמשכו סד. ובין  בתחילתו  בין  משמע   

ראוי,  היה  לא  ביה"ש  שבתחילת  )דהיינו 
שוב  ביה"ש  ואחרי  ראוי,  נהיה  ואח"כ 

ראוי(.    לא  נהיה 

ס"ב. שיח  סי'  ושו"ע  טור  א.  טו,  חולין  דימי  כרב   .37  סק"ד. שיח  סי'  מ"א  שם.  מ"מ   .36 
38. רא"ש חולין שם. מ"מ שם. רשב"א שם טו, א ד"ה עד כאן בשם רבו. טור ושו"ע סי' שיח ס"ב. 

   39. ראה גמרא מג, א. רא"ש ביצה פ"ג סי' ז.  מ"א שם סק"ד. 

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קגשי  ּדִ

ּנּו ְלַגְמֵרי ְולֹא  ְעּתֹו ִמּמֶ יַח ּדַ ָמׁשֹות ִהּסִ ְ ין ַהּשׁ יַע ּבֵ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ י ׁשֶ ְמְקֶצה, ַאף ַעל ּפִ
ֵהם ְמְקִצים  ים ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ גֹון ּבַ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ק ָהִאּסּור ּבְ ּלֵ ְסּתַ ּיִ ָלל ׁשֶ ה ּכְ ָהָיה ְמַצּפֶ
ָחָלה  ׁשֶ ְלֹצֶרְך חֹוֶלה37  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחָטם  ּוׁשְ ִחיָטהנח36  ׁשְ ִאּסּור  ֵמֲחַמת  תנז  ּבָ ׁשַ ּבְ
יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ְעּתֹו ֵמֶהם ּכְ יַח ּדַ ִהּסִ ר ְלָבִריא ֶלֱאכֹול ֵמֶהם ַחיס38 ַאף ׁשֶ ַהּיֹוםנט – ְמּתָ
א ֵמֵאָליו ְולֹא ַעל  הּוא ִאּסּור ַהּבָ יָון ׁשֶ ִחיָטה, ּכֵ ּום ִאּסּור ׁשְ ָמׁשֹות ִמּשׁ ְ ין ַהּשׁ ּבֵ

ּיֹוֵצא ָבֶזהסב. ל ּכַ ָרַמת ָהָאָדםסא. ְוֵכן ּכָ ְיֵדי ּגְ

ָהָיה ָראּוי  ָבר ׁשֶ ָמׁשֹותסג39, ֲאָבל ּדָ ְ ין ַהּשׁ ל ּבֵ ָהָיה ְמְקֶצה ּכָ ָדָבר ׁשֶ ז�. ְוָכל ֶזה ּבְ
ֱאַסר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ִנְתַקְלֵקל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָבדסד  ִמְקָצתֹו  ּבְ ֲאִפּלּו  ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ



ונאסר.סה. שהתקלקל  לאחר   
השמשות.סו. בין  כל  היינו   
מבאר סז. ובזה  השמשות.  בין  לאחר   

של  בהמשכו  ראוי  היה  אם  הדין  שהוא 
היה  לא  ביה"ש  שבתחילת  אף  ביה"ש, 

השבת. לכל  הוקצה  לא   – ראוי 
בחלקו( סח. )עכ"פ  השמשות  שבבין  כיון   

מוקצה.  היה  לא 
והנה מכאן משמע לכאורה שבין השמשות 
כשהיה  אף  ולכן  זמן,  של  אחת  יחידה  זו 
הרי   – השמשות  מבין  בחלק  רק  ראוי 
השמשות.  בין  כל  ראוי  היה  כאילו  זה 
קניית  )גבי  סוס"י  רמח  סי'  לעיל  אך 
להיפך:  לכאורה  מבואר  בספינה(  שביתה 
כל  בספינה  שם  שישבו  להזהר  "צריכים 
יצאו  ולא  שתחשך,  עד  השמשות  בין 
שבכל  השמשות,  בין  באמצע  כלל  ממנה 
שמא  ספק  יש  השמשות  שבבין  ורגע  רגע 
תחלת  של  וברגע  הלילה,  תחלת  הוא 
שכל  דהיינו  בספינה".  להיות  צריך  הלילה 
בפני  ספק  הוא  השמשות  בבין  ורגע  רגע 
ממנו  רגע  בכל  להיות  חייב  ולכן  עצמו, 

בספינה.

לבאר  ניתן  זו  סברא  לפי  שאף  לומר  ויש 
בין  משך  כל  מוקצה  שיהיה  צריך  מדוע 
השמשות  מבין  רגע  כל  שכן  השמשות, 
מה  כן  ואם  לילה,  ספק  יום  ספק  הוא 
מועיל  אינו  הקודם  ברגע  מוקצה  שהיה 
ולכן  יום,  עדיין  הוא  שמא  כי  לאסור, 
בין  משך  כל  מוקצה  שיהיה  צריך 
הוא  האחרון  הרגע  עד  כי  השמשות, 
כנשלמו  ורק  לילה,  ספק  יום  ספק  בגדר 
היה  הוא  שבהם  ביה"ש  של  הרגעים  כל 
מוקצה  שהיה  בודאות  לומר  ניתן  מוקצה, 

השבת. כניסת  בתחילת 
עירוב  שלענין  ס"ג  שצג  סי'  לקמן  וראה 
 – השמשות  בין  בתחילת  קיים  שהיה 
בין  "כי  והטעם:  בדיעבד",  עירוב  "קנה 
כבר  ושמא  לילה,  ספק  הוא  השמשות 
דברי  וספק  השבת,  תחילת  כבר  נכנס 
מדוע  נוסף  טעם  זה  והרי  להקל".  סופרים 
צריך  השבת  לכל  מוקצה  לאסור  בשביל 
השמשות,  בין  משך  כל  מוקצה  שיהיה 
סופרים  דברי  ספק  זה  הרי  כן  לא  אם  כי 

להקל.  בו  שהולכים 
ס"ב.סט. כדלעיל   

40. בעיא ונפשטה בביצה כו, ב להיות כלישנא בתרא. כן פסקו הרשב"א בתשובה ח"ג סי' רסח. 
 41. ראה ברכות ב, ב וברש"י שם ד"ה  רא"ש פ"ג סי' ז. ר"ן שם )יד, ב( ד"ה גרסי'. טור ושו"ע ס"ג. 

   42. רא"ש שם. טור ושו"ע שם.  משעה. רש"י פסחים ה, סע"א. 

ת קד ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

יֵדי ָאָדם, ְוַאַחר  ְדָחה ּבִ ּנִ ין ׁשֶ ְתַקְלֵקל ֵמֵאָליו ּבֵ ּנִ ין ׁשֶ ִטְלטּול, ּבֵ ֲאִכיָלה אֹו ּבְ ּבַ
רֹו�.  ן – ָחַזר ְלֶהּתֵ ּקֵ ְך ָחַזר ְוִנּתַ ּכָ

ְהְקָצה  תסה  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְקָצת  ּבְ ָבר  ּכְ ְוֶנֱאַסר  ְהְקָצה  ׁשֶ ִמּתֹוְך  אֹוְמִרים:  ְוֵאין 
ִניַסת  ת ּכְ ְתִחּלַ ְהְקָצה ּבִ ׁשֶ א ּכְ ן ֶאּלָ ֵאין אֹוְמִרים ּכֵ ּה40, ׁשֶ ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ֵאִרית ַהּשׁ ִלׁשְ
ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֵלם,  ׁשָ ְליֹום  ְהְקָצה  ָאז  ׁשֶ ָמׁשֹותסו41,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֵאִרית ַהּיֹוםסח,  ֵלם – לֹא ְהְקָצה ִלׁשְ אן יֹום ׁשָ ֵאין ּכַ ְךסז, ׁשֶ ְהְקָצה ַעד ַאַחר ּכָ

ִאּסּור ִטְלטּול42. ין ּבְ ִאּסּור ֲאִכיָלה ּבֵ ין ּבְ ת, ּבֵ ּבָ ֵאין ְמְקֶצה ַלֲחִצי ׁשַ ׁשֶ

ין  ּבֵ יַע  ִהּגִ ּוְכׁשֶ ְראּוִייןסט,  ֵאיָנן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְמְקִצים  ָהיּו  ׁשֶ ְוִצּמּוִקים  רֹוְגרֹות  ּגְ ח. 



שנעשה ע. הכוונה  אם  רבנו  כתב  לא   
או  השמשות  בין  בתחילת  מיד  ראוי 
שכתב  מה  על  סמך  ובפשטות  באמצעה, 
במקצת  ראוי  היה  אם  שאפילו  ס"ה  לעיל 

ראוי.  נקרא   – השמשות  בין 
אבל ראה לקמן סי' תרלח ס"ז לענין הנאה 
אסורים  )שהן  הסוכה  ונויי  הדפנות  מעצי 
בודל מהם  להתנות שאינו  מדרבנן( שצריך 
דהיינו  השמשות",  בין  אורך  שהות  "כל 
שיהיה  צריך  מוקצה  להתיר  בכדי  שגם 
שבכדי  כשם  השמשות,  בין  אורך  כל  ראוי 
בין  אורך  כל  מוקצה  שיהיה  צריך  לאסור 

וצ"ע.    השמשות. 
אדם עא. בני  "מקצת  סי"ד  תצה  בסי'   

יפה". שדעתם 
הוא עב. אופן  באיזה  כתב  ולא  רבנו  סתם   

או  בלבד  במחשבה  די  האם  זו,  הזמנה 
משמע  דבריו  ומסתימת  מעשה,  שצריך 

מועילה.    במחשבה  הזמנה  שאף 
רבנו:  כתב  סי"ד  תצה  בסי'  לקמן  אך 
שיחשוב  בלבד  במחשבה  אינה  זו  "והכנה 
בהם  לעשות  צריך  אלא  לאכילה,  עליהם 
לו  ומיחד   .. מעשה  ע"י  גמורה  הכנה 
מקום  שמאותו  הפירות  בתוך  אחד  מקום 
וירשום  טוב,  ביום  פירות  יטול  בלבד 
המקום  אותו  סימן(  שיעשה  )פירוש 
כאן  ועד  מכאן  ויאמר  ובסופו,  בתחלתו 
רושם  אינו  אם  אבל  טוב,  ביום  אוכל  אני 
אני  מכאן  שאמר  אע"פ  טוב  יום  מערב 
מוציאה  זו  אמירה  אין   – למחר  אוכל 
ידי  על  שהיתה  הקצאתן  מידי  אותם 
וע"י  ליבשן,  בידיו  שהעלן  דהיינו  מעשה, 

מאכילה".   הוקצו  זו  העלאה 
שהזמינם.עג. ידי  על   
ס"ב(.עד. )לעיל  בידים  אותם  כשדחה   
 ראה גם לעיל שם: "שהרי הן כאבנים עה.

שאילתא  )בשלח  השאילתות  בשם  מותר  ד"ה  רש"י   .44  ס"ד.  שו"ע  ב.  כו,  ביצה  כהנא  רב   .43
שם. שו"ע   .47  דאיכא. ד"ה  ורש"י  שם  ביצה   .46  ס"ה. שו"ע  סוע"ב.  כו,  ביצה   .45   מז(.
שם.  ביצה  גם  וראה  ס"ה.  שו"ע  יט.  אות  יו"ט  הל'  חיים  ארחות   .49  שם. שו"ע  שם.  ביצה   .48 

  50. רש"י שם ד"ה ואי. 

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קהשי  ּדִ

ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַלֲאִכיָלה,  ְראּוִיים  ֵהם  ַוֲהֵרי  ָבר  ּכְ ׁשּו  ִנְתַיּבְ ָמׁשֹותע  ְ ַהּשׁ
ֵבין  ּבְ ׁשֶ ְך נֹוַדע ָלֶהם  ּכָ ְוַאַחר  ׁשּו,  ְתַיּבְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ָלל  ּכְ ָעִלים  ַהּבְ ָיְדעּו 
ִהְקצּו אֹוָתן  ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ּתְ ּמִ ֲאִכיָלה43, ׁשֶ ִרין ּבַ ים – ְמּתָ ָבר ָהיּו ְיֵבׁשִ ָמׁשֹות ּכְ ְ ַהּשׁ
ׁשּו ְוהּוְכנּו  ׁשּו, ַוֲהֵרי ִנְתַיּבְ ְתַיּבְ ּיִ א ַעד ׁשֶ ם ֵמֶהם – לֹא ְהְקצּו ֶאּלָ יחּו ַדְעּתָ ְוִהּסִ

עֹוד יֹום44. ִמּבְ

ׁש  ּיֵ ֵהם ְראּוִיים ְוֵאיָנן ְראּוִיין, ׁשֶ ִעְנָין ׁשֶ ְבׁשּו ְקָצת ּבְ ּיָ רֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקים ׁשֶ ט. ּגְ
עֹוד  ַלֲאִכיָלה ִמּבְ ֵאיָנן אֹוְכִלין, ִאם ִהְזִמיָנם  ׁשֶ ְוֵיׁש  אֹוְכִלין אֹוָתןעא  ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ֵהן ְראּוִיין לֹו46 –  ה ַדְעּתֹועג ׁשֶ ּלָ ּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ ת45, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר ֶלֱאכֹול ֵמֶהן ּבְ יֹוםעב – ְמּתָ
ה ַדְעּתֹו – ֲהֵרי ֵהן  ּלֹא ִגּלָ יָון ׁשֶ ּכֵ ָיצאּו ִמּתֹוַרת ְמְקֶצה47. ְוִאם ָלאו – ָאסּור48, ׁשֶ
ּלֹא ָהיּו ְראּוִיין ְלׁשּום ָאָדם.  ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ָהיּו ְמְקִצין ִמּתְ ַהְקָצָאָתןעד ׁשֶ עֹוְמִדין ּבְ

ָלל – ֵאין ַהְזָמָנתֹו  ֵאיָנן ְראּוִיין ּכְ רֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקים ׁשֶ ֲאָבל ִאם ִהְזִמין ַלֲאִכיָלה ּגְ
ַמְזִמין ֶאת ָהֶאֶבן ַלֲאִכיָלהעה50. ֲהֵרי ֶזה ּכְ לּום49, ׁשֶ מֹוֶעֶלת ּכְ



אין  יום  מבעוד  הזמנה  ואפילו  ועפר, 
בהם". מועלת 

וסי' עו. ס"ה  רסה  סי'  לעיל  שנתבאר  ואף   
את  לנער  לו  שאפשר  שכל  עח  סעיף  שח 
אין   – שם  שנופל  מיד  מהכלי  האיסור 
היינו  מהיכנו,  כלי  ביטול  איסור  בזה 
יהיה  שהאיסור  בדעתו  שאין  במקרים  רק 
חלב,  של  או  שעוה  בנר  כמו  שם,  מונח 
וכן באפרוחים העולים על הסלים, משא"כ 
יהיה  שהאיסור  רוצה  שהוא  מדובר  כאן 
ובזה  כך,  אחר  שינערו  עד  מה,  לזמן  בכלי 
שנופל  מיד  לנער  האפשרות  מועילה  אין 
ס"ה,  רסה  סי'  לעיל  ראה   – האיסור  שם 

סקי"א.   קו"א  רסו  בסי'  יותר  ובאריכות 
לטלטלו, עז. מתחילה  מוכן  שהיה   

האיסור  מחמת  בטלטול  אוסרו  ועכשיו 
ס"ג(. רסה  סי'  )לעיל  שבתוכו 

הכלי עח. סותר  כאילו  שדומה  משום   
שם(. )לעיל 

שעה עט. לפי  הכלי  כסותר  שנראה  משום   
סקי"א(. קו"א  רסו  סי'  )לעיל 

שלא פ. המקובלת  הדעה  שזוהי  נראה   
הפסד  במקום  מהיכנו  כלי  לבטל  התירו 
שעה.  לפי  הוא  כשהביטול  אלא  מרובה 
וסומך  מביא  סכ"ה  רסו  סי'  לעיל  אך 

המתירים  דעת  על  הדחק(  )בשעת  למעשה 
מרובה  הפסד  במקום  מהיכנו  כלי  לבטל 

השבת. לכל  אפילו 
בשבת פא. כלי  ליתן  "אסור  ז:  סעיף   

לפי  מהפתילה,  הנופלים  הפחמין  בו  לקבל 
אחר  בטלטול  הכלי  נאסר  ממש  בהם  שיש 
לנערם  שאפשר  ואע"פ  לתוכו,  שנפלו 
מכל  שירצה,  כמו  אח"כ  ולטלטלו  ממנו 
שנפלו  מיד  לנערם  אפשר  שאי  כיון  מקום 
הרי  כן  אם   .. שיכבו  לאחר  עד  לתוכו 
שיכבו  עד  שעה  לפי  מהיכנו  מבטלו  הוא 
אפילו  מהיכנו  כלי  לבטל  ואסור  הפחמים, 

מרובה". הפסד  במקום  שלא  שעה  לפי 
רחבות פב. זכוכית  "חתיכות  כו:  סעיף   

בשבירתן  שאין  חלונות  מהן  שעושים 
להחתך  סופן  שהרי  מועט,  הפסד  אלא 
תחתיהן  להניח  אסור   – קטנות  לחתיכות 
קטנים  משאות  הן  אפילו  וכסתות,  כרים 
מכל  מתחתיהם,  הכרים  לשמוט  שאפשר 
בנחת  כולם  לשמטם  שיספיק  עד  מקום 
הם  כבר  הרי   – הכלים  ישברו  שלא 
ואסור  שעה,  באותה  מהיכנם  מבוטלים 
שלא  שעה  לפי  אפילו  מהיכנו  כלי  לבטל 
סקי"א  קו"א  שם  וראה  הפסד".  במקום 

באריכות.

 53. רב יוסף   52. ר"ן )סו, ב( ד"ה ואחרים.  51. משנה מב, ב ורב חסדא בגמ' שם. טור ושו"ע ס"ו.
 56. רמב"ם פכ"ה הכ"ג. ב"י ד"ה כל   55. רב חסדא מב, ב.  54. ר"ן שם.  מג, א. טור ושו"ע שם. 

   57. ירושלמי ביצה פ"ה ה"א. טור ושו"ע שם. דבר.

ת קו ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

ּפֹול ְלתֹוכֹו51,  ּיִ ֵדי ׁשֶ ִלי ּכְ יו ּכְ ְחּתָ ן ּתַ ָאסּור ְלַטְלְטלֹו – ָאסּור ִלּתֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ י. ּכָ
ְזַמן  ל  ּכָ ִטְלטּול  ּבְ ִלי  ַהּכְ אֹוֵסר  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְך52,  ּכָ ַאַחר  ְלַנֲערֹו  ְעּתֹו  ּדַ ִאם  ֲאִפּלּו 
ִלי  ּכְ ל  ְלַבּטֵ ְוָאסּור  ֵמֵהיָכנֹועז53,  ִלי  ּכְ ל  ְמַבּטֵ ְוִנְמָצא  תֹוכֹועו,  ּבְ ְקֶצה  ַהּמְ ׁשֶ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ הפ54, ּכְ ְמקֹום ֶהְפֵסד ְמְרּבֶ א ּבִ ָעהעט ֶאּלָ ֵמֵהיָכנֹועח ֲאִפּלּו ְלִפי ׁשָ

ן ר]ס["הפא ְורס"ופב. ִסּמָ ּבְ

ִטְלטּול56. ּוִבְלָבד  ִלי ּבְ ֶזה ֵאינֹו אֹוֵסר ַהּכְ ּבְ ִלי55, ׁשֶ ר ִלְכּפֹות ָעָליו ּכְ ֲאָבל ְמּתָ
ֲאִפּלּו  ָעְלָמא  ּבְ ְנִגיָעה  ּבִ ר  ְמּתָ ְקֶצה  ּמְ ׁשֶ ַאף  ׁשֶ ְקֶצה57,  ַהּמְ ּבְ ִלי  ַהּכְ ע  ִיּגַ ּלֹא  ׁשֶ



יד. פג. סעיף   
נשמטה פד. הסתם  )ומן  כצ"ל  לכאורה   

בדפוסים(, וכן הוא בתרומת הדשן ובמג"א 
זה.  לדין  המקור  שהם 

בין פה. חילק  ולא  דבריו,  סתם  שם  לעיל   
סתם.  נגיעה  לבין  המוקצה  לצורך  נגיעה 

בביאורים.  שם  וראה 
שהיא פו. ביו"ט,  או  בשבת  שנולדה   

יב־יג.  סעי'  תקיג  סי'  כדלקמן  מוקצה, 
אסור  בה  ליגע  "ואפילו  שם:  גם  וראה 
בה  יגע  אם  עגולה,  היא  שהביצה  כיון   ..

מותר  אבל  מעט,  שיזיזנה  הדבר  קרוב 
תשבר,  שלא  בשביל  כלי  עליה  לכפות 

הכלי". בה  יגע  שלא  ובלבד 
כגון פז. אותה,  תנענע  קלה  נגיעה  שכל   

בה  שיש  מנורה  גבי  על  היתר  דבר  להניח 
סי'  לעיל  ראה  תלויה,  והיא  דולקים  נרות 

ס"ז. רסה 
האסור.פח. דבר  לצורך  ולא   
יד.פט. סעיף   

ד.צ. סעיף   
 כדלעיל סוף ס"ד. לעיל סי' רעט ס"א.צא.

ס"ז. ולבוש  טור  ראה   .60  שם.  מ"מ   .59  סק"ג.  מ"א  סז.  סי'  ח"א  הדשן  תרומת   .58 
 62. רש"י שם ד"ה והוא. שו"ע  61. רב מד, ב דבהא כולי עלמא סבירא להו כוותיה. טור ושו"ע ס"ז.

  שם.

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קזשי  ּדִ

אן  ּכַ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ש"חפג,  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמַנֲעֵנַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ל  ּכֹ ָיָדיו  ּבְ
ְנִגיָעה  ֲאִפּלּו  ָאסּור  ְקֶצה –  ַהּמְ ְלֹצֶרְך  ]ִהיאפד[  ְקֶצה  ַהּמְ ַעל  ִלי  ַהּכְ ַחת  ַהּנָ ׁשֶ

ִליפה58.  ַעל ְיֵדי ַהּכְ

ִלי  ַהּכְ ע  ִיּגַ ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ִהְזִהירּו  ּלֹא  ׁשֶ ְואֹוְמִרים59  ֶזה  ַעל  חֹוְלִקין  ְוֵיׁש 
גֹון  ִלי, ּכְ ְתַנֲעֵנַע ַעל ְיֵדי ְנִגיַעת ַהּכְ ְקֶצה הּוא ָדָבר ַהּמִ ַהּמְ ׁשֶ א ּכְ ְקֶצה ֶאּלָ ַהּמְ ּבְ
ירּו  ִהּתִ ְולֹא  ִלי,  ַהּכְ ְיֵדי  ַעל  ְמַטְלְטָלּה  הּוא  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָבּהפז,  ְוַכּיֹוֵצא  יָצהפו  ּבֵ
ן  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ רפח, ּכְ ּתָ ָבר ַהּמְ א ְלֹצֶרְך ּדָ ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ֶאּלָ

שי"אפט.

ר  ּתָ ַהּמְ ָדָבר  י  ּבֵ ּגַ ַעל  יֹום  עֹוד  ִמּבְ יחֹו  ִהּנִ ׁשֶ ִטְלטּול  ּבְ ָהָאסּור  ָבר  ּדָ ל  ּכָ יא. 
ִסיס  ּבָ ר  ַהֶהּתֵ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ׁשָ ח  ְמּנָ ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ַעת  ּדַ ַעל  ִטְלטּול60  ּבְ
ָכה  ָחׁשֵ ֶ ן ש"טצ, ּוִמּשׁ ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ מֹוהּו, ּכְ ִטְלטּול ּכָ ְלָהִאּסּור ְוֶנֱאַסר ּבְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְלַטְלְטלֹו  ָאסּור  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף   – ר  ַהֶהּתֵ י  ּבֵ ּגַ ֵמַעל  ָהִאּסּור  ל  ִנּטַ
ם  ׁשָ ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ַעת  ּדַ ַעל  יֹום  עֹוד  ִמּבְ ָמעֹות  ָעֶליָה  יַח  ִהּנִ ׁשֶ ה  ִמּטָ גֹון  ּכְ ּה,  ּלָ ּכְ
ָאסּור   – ָקָטן  אֹו  ָנְכִרי  ְיֵדי  ַעל  ֵמָעֶליָה  עֹות  ַהּמָ לּו  ִנּטְ ָכה  ָחׁשֵ ֶ ּוִמּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ַעת  ִמּדַ ָמׁשֹות62  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ְהְקֵצית  ׁשֶ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ּה61,  ּלָ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְלַטְלְטָלּה 

ּה. ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ִסיס ְלִאּסּור – ְהְקֵצית ְלָכל ַהּשׁ ָאּה ּבָ ֲעׂשָ ָהָאָדםצא ׁשֶ

יחּום  ִהּנִ ְך  ּכָ ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ָעֶליָה  עֹות  ַהּמָ ָהיּו  לֹא  ִאם  ֲאָבל 



ודאי צב.  בהסכמת הישראל, כי אם לא כן 
אוסר  אדם  אין  שהרי  בסיס,  נעשית  לא 
בסופו.  שט  סי'  כדלעיל  שלו,  שאינו  דבר 
טלטלו  קטן  או  שנכרי  שמדובר  ואפשר 
להניחם  להם  אמר  והישראל  בשבת,  מעות 
אמירה  איסור  שום  בכך  שאין  המטה,  על 
בידם  כבר  שהמוקצה  כיון  הישראל,  מצד 
מותר להם לטלטלם להיכן שירצו, כדלעיל 

סי"ג. שח  סי' 
המטה. צג. על  והכוונה  כצ"ל,  לכאורה   

לכך  שאין  מלטלטלם,  כבדפוסים:  ודלא 
שהמעות  זמן  "כל  כותב:  שהרי  הבנה, 

עליה". 
בסיס.צד. שנעשית  מחמת  ולא   
או צה. הסדין  ולנער  המיטה  להטות   

השמיכה.
)והמעות צו. וסביבותיה  המיטה  למקום   

באותו  להשתמש  לו  יפריעו  שם  שיפלו 
מקום(.

קודם צז. ניעור  לענין  )הן  ו  סעיף   

המטה  טלטול  לענין  והן  המטה,  טלטול 
למקומה(.  כשצריך  שעליה  המעות  עם 
המעות  את  כששכח  מדבר  ששם  אלא 
לא  המיטה  ולכן  שבת,  מערב  המטה   על 
כשהמעות  מדבר  כאן  ואילו  בסיס,  נעשית 
ומשמיענו  מדעתו(,  )אפילו  בשבת  הונחו 
שבשני  כיון  להם,  אחד  שדין  רבנו 
לדבר  בסיס  ההיתר  נעשה  לא  המקרים 

עליו. המונח  האסור 
 סעיף ה: "מותר ליתן כלי בשבת תחת צח.

בו  או של חלב הדולק לקבל  נר של שעוה 
כלי  ביטול  כאן  שאין  יפול,  אם  הנר  את 
מהכלי  הנר  לנער  שאפשר  כיון  מהיכנו, 
 .. אח"כ  הכלי  ולטלטל  שמה,  שיפול  מיד 
כיון  האסור,  לדבר  בסיס  נעשה  הכלי  ואין 

בביה"ש". בתוכו  האיסור  היה  שלא 
בסיס צט. נעשו  לא  "שהכרים  כד:  סעיף   

השקים  היו  שלא  כיון  האיסור,  לדבר 
שח  סי'  לעיל  כתב  וכן  בביה"ש".  עליהם 
לדבר  בסיס  נעשית  לא  "שהטבלא  ס"ס: 

 65. גמרא   64. ראה גמרא שם. ט"ז סק"ח. מ"א סי' שח סק"נ. 63. תוס' שם ד"ה יש. הובא ב"י .
   67. רב יהודה אמר רב מד, ב.  66. מ"א שם בשם המאור )סו, ב(.   שם. ט"ז שם.

ת קח ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

ְעּתֹו  ְהְקֵצית ִמּדַ ָרֵאלצב63, ׁשֶ ׂשְ יחּום ְלַדַעת ַהּיִ ָעֶליָה ָנְכִרי אֹו ָקָטן, ֲאִפּלּו ִהּנִ
ר ְלַטְלְטָלּה ִאם  י ֵכן ְמּתָ עֹות ָעֶליָה – ַאף ַעל ּפִ ַהּמָ ל ְזַמן ׁשֶ ַטְלְטָל]ּה[צג ּכָ ִמּלְ

ָמׁשֹות64.  ְ ֵבין ַהּשׁ עֹות ֵמָעֶליָה, הֹוִאיל ְולֹא ָהְיָתה ְמְקֶצה ּבְ לּו ַהּמָ ִנּטְ

עֹות  עֹות ָעֶליָה ָאסּור ְלַטְלְטָלּה65, ֵמֲחַמת ִאּסּור ִטְלטּול ַהּמָ ַהּמָ עֹוד ׁשֶ ֲאָבל ּבְ
ֵמָעֶליָה66,  עֹות  ַהּמָ יל  ּוְלַהּפִ ּוְלַנֲעָרּהצה  ְלַהּטֹוָתּה  ר  ְמּתָ ֲאָבל  ָעֶליָהצד�.  ׁשֶ
ְרֶצה, ְוִאם ָצִריְך ִלְמקֹוָמּהצו – ְמַטְלְטָלּה ְוֵהן  ּיִ ְך ְלָמקֹום ׁשֶ ּוְלַטְלְטָלּה ַאַחר ּכָ
ם  ּגַ ִסיס ְלִאּסּור, ׁשֶ ית ּבָ ּלֹא ַנֲעׂשֵ ָדָבר ׁשֶ ן ש"טצז ּבְ ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָעֶליָה, ּכְ
ָמׁשֹות,  ְ ֵבין ַהּשׁ ִסיס ְלִאּסּור, הֹוִאיל ְולֹא ָהָיה ָהִאּסּור ָעֶליָה ּבְ ית ּבָ זֹו לֹא ַנֲעׂשֵ

ן רס"הצח ְורס"וצט. ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

א  ֶאּלָ ְלָמעֹות  ִיֲחָדּה  ֲאִפּלּו  אֹו  ְלָמעֹות,  ְמְיֶחֶדת  ֵאיָנּה  ׁשֶ ה  ִמּטָ ּבְ ֶזה  ְוָכל  יב. 
ּה ֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת.  ְלַבּדָ ָבה ּבִ ַמֲחׁשָ ּבְ יַח ָעֶליָה ָמעֹות ֵמעֹוָלם67, ׁשֶ ֲעַדִין לֹא ִהּנִ ׁשֶ



מונחות  הקליפות  היו  ולא  הואיל  האסור, 
עליה בביה"ש". כלומר, כיון שהאיסור לא 
נעשית  אינה   – השמשות  בבין  עליה  היה 
עליה. מונח  שהאיסור  בשעה  אפילו  בסיס 
נר  גבי  ס"ו  רעט  סי'  לעיל  ראה  אבל 
בהיתר  )בין  השבת  כניסת  אחר  שהודלק 
אחר  לטלטלו  "מותר   – באיסור(  בין 
ולא  הואיל  מקומו,  או  גופו  לצורך  שכבה 
אלא  השבת,  כניסת  בתחלת  מוקצה  היה 
נעשה  לא   – דולק  כשהיה  השבת  באמצע 
אלא  כולה,  השבת  לכל  מוקצה  זה  ידי  על 
בשעה  כלומר  בלבד".  דולק  שהוא  בשעה 
)מדין  מוקצה  נעשה  כן  הנר  דולק  שהוא 
גבי  סי"ח  תנז  סי'  לקמן  כתב  וכן  בסיס(. 
שצריך  פסח  של  ביו"ט  שהופרשה  חלה 
שלא  כדי  צוננים  מים  עם  בכלי  להניחה 
שהחלה  הכלי  לטלטל  שאסור  תחמיץ, 
בסיס  נעשה  זה  "שכלי  כיון  בו,  מונחת 
לדבר האסור בטלטול, דהיינו החלה שהיא 

שם". לה  שקרא  לאחר  בטלטול,  אסורה 
המוקצה  סיבת  אם  בין  לחלק  יש  ואולי 
דלוק  נר  כגון  שבדבר,  האיסור  משום  הוא 
לכבותו,  בידו  אין  דלוק  שבעודו  בשבת, 
פסח,  של  ביו"ט  שהופרשה  חלה  או 
יו"ט  מוצאי  עד  תחמיץ  שלא  שבשביל 
כן  ואם  מים,  עם  בכלי  להניחה  צריך  הוא 

בזמן  ולכן  מהכלי,  לנערה  בידו  זה  אין 
הרי   – בכלי  מונחת  והחלה  דלוק  שהנר 
שאר  משא"כ  האסור,  לדבר  בסיס  הם 
שירצה  בעת  מהכלי  לנער  שיכול  מוקצה 
ועל  בכלי,  בהיותו  גם  בסיס  עושה  אינו   –
לעיל.  שצויינו  ובסימנים  בפנים  מדובר  זה 
ס"ז  רסה  סי'  לעיל  מצינו  זה  כעין  וחילוק 

שם.   עיין  מהיכנו(,  כלי  ביטול  )לענין 
מבעוד ק. המעות  ממנו  הסיר  אם  אפלו   

יום. 
סי"ב.קא. שח  סי'  כדלעיל   
למעות קב. המיוחדת  במטה  כלומר,   

למקום  לטלטלה  שלא  היא  ההקפדה 
באותו  בה  להשתמש  שלא  )ולא  אחר 
היחוד  עיקר  כי  אחרים(,  לדברים  מקום 
מסוים  במקום  מונחת  תהיה  שהמטה  הוא 
מקפיד  שהוא  וכיון  משם,  יזיזוה  ולא 
כמוקצה  מוגדרת  היא  הרי  לטלטלה,  שלא 

כיס.  חסרון  מחמת 
מחמת קג. למוקצה  "דומה  לכתוב  דייק   

חסרון כיס", ולא "והרי היא מוקצה מחמת 
מוקצה  כשאר  ממש  אינה  כי  כיס",  חסרון 
היא  ההקפדה  שבהם  כיס,  חסרון  מחמת 
ואילו  אחר,  תשמיש  בהם  להשתמש  שלא 
למקום  לטלטלה  שלא  היא  ההקפדה  כאן 
ולכן  כן,  אחר, כאמור לעיל בהערה שלפני 

 .69  68. רב יהודה שם. וכן כתבו התוס' ד"ה הא בשם ר"ת, דגם לר' שמעון הדין כן, והביאו הטור. 
 70. מ"א שם ממשמעות התוס' שם והרא"ש  משמעות התוס שם והרא"ש פ"ג סי' כ. מ"א סק"ה. 
סוף  מ"א   .72  ס"ז. רמ"א  הלכך.  ד"ה  ב"י  וטור.  שם  ברא"ש  הובא  א(.  )כא,  רי"ף   .71  שם.

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קטשי  ּדִ

ַעם ַאַחת  יַח ָעֶליָה ָמעֹות ּפַ ִהּנִ ה ׁשֶ ה ָבּה ַמֲעׂשֶ ֲאָבל ִאם ִיֲחָדּה ְלָמעֹות, ְוָעׂשָ
ּוְמקֹוָמּה69.  ּגּוָפּה  ְלֹצֶרְך  ֲאִפּלּו  תק68  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַטְלְטָלּה  ָאסּור   – ֹחל  ּבְ ֲאִפּלּו 
ְלַטְלְטָלּה  ר  ּתָ ּמְ ׁשֶ ִאּסּור  ִלְמֶלאֶכת  ְיָחִדים  ַהּמְ ִלים  ּכֵ ָאר  ִלׁשְ ּדֹוָמה  ְוֵאיָנּה 
ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ ֲעֵליֶהם  יִדים  ַמְקּפִ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּוְמקֹוָמּהקא,  ּגּוָפּה  ְלֹצֶרְך 
יד  ַמְקּפִ ָאָדם   – ְלָמעֹות  ְיֶחֶדת  ַהּמְ זֹו  ה  ִמּטָ ֲאָבל  ר,  ּתָ ַהּמְ ַאֵחר  ִמיׁש  ׁשְ ּתַ
ִמיׁש ַאֵחרקב, ַוֲהֵרי ִהיא דֹוָמה  ּלֹא ְלַטְלְטָלּה ְלַתׁשְ ָעֶליָה ּוְמַיֵחד ָלּה ָמקֹום ׁשֶ
ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו70,  יסקג ׁשֶ ְלְמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ



כנישתא  )ע"פ  בדין  להם  דומה  רק  היא 
רב(. דבי 

ד־ו.קד. סעי'   

עליה קה. מוריד  היחוד  זו  לדעה  כלומר,   
ולא  בלבד,  לאיסור  שמלאכתו  כלי  של  דין 

כיס. חסרון  מחמת  מוקצה  של  דין 
ומקומו.קו. גופו  לצורך  אפילו   
מועילה קז. אינה  לבדה  מחשבה  אבל   

מעשה  בו  שעשה  כיון  הייחוד,  מן  לסלקו 
בדברים  בו  מלהשתמש  והקצאה  יחוד  של 
מעשה  צריך  זה,  יחוד  לבטל  וכדי  אחרים, 
ד"ה  סק"א  קו"א  רנט  סי'  לעיל  )ראה  נגדי 

רב(.  דבי  כנישתא  וראה  ואף. 
בסיס.קח. נעשה  המעות  שכיס  אף   
מעות.קט. בו  להניח  בשביל  ולא   
– קי. להוציאם  שצריך  הדבר  בטעם   

יד. סעיף  ראה 

נעשה קיא. לא  הבגד  ולכן  הבגד,  אל   
לכיס. בסיס 

מניח קיב. שהוא  רואים  אנו  כלומר,   
אחרים  דברים  גם  הכיס  בתוך  לפעמים 
ככלי  אלא  דינו  אין  לכן  מעות(,  רק  )ולא 
מיוחד  הכיס  אמנם  כי  לאיסור,  שמלאכתו 
שלא  מקפיד  אינו  אבל  למעות,  בעיקרו 
גם  וראה  אחרים.  דברים  גם  שם  להניח 

סק"ו.  מחצה"ש 
הנזכר  לטעם  צריכים  אין  זה,  היתר  ולפי 
הכי  בלאו  כי  הבגד,  לבישת  בהיתר  לעיל 
גופו  לצורך  והבגד  הכיס  לטלטל  מותר 
הקל  מן  ההיתר  כתב  שרבנו  אלא  ומקומו. 
ללבישת  ההיתר  נקט  תחילה  הכבד,  אל 
מוקצה  שהוא  בכיס  גם  )שמועיל  הבגד 
להתיר  הוסיף  ואח"כ  כיס(,  חסרון  מחמת 
ומקומו.  גופו  לצורך  גם  בכיס  להשתמש 

 74. ב"י סוס"י שט ד"ה כתוב בתה"ד.   73. הגהות מיימוניות שם פכ"ה אות ו. רמ"א שם.  סק"ה.
   76. מ"א סק"ו.  75. רמ"א שם. רמ"א שם.

ת קי ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

ן ש"חקד�.  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִלים  ָאר ּכֵ ׁשְ יִרין ְלַטְלְטָלּה ְלֹצֶרְך ּגּוָפּה ּוְמקֹוָמּה71 ּכִ ְוֵיׁש חֹוְלִקין ַעל ֶזה ּוַמּתִ
ְיָחִדים ִלְמֶלאֶכת ִאּסּורקה.  ַהּמְ

ל ָמעֹותקו ַאף  יס ׁשֶ ְסָבָרא ָהִראׁשֹוָנה72. ְוָלֵכן ֵאין ְלַטְלֵטל ּכִ ְוֵיׁש ְלַהֲחִמיר ּכִָ
ה,  ַמֲעׂשֶ בֹו  ה  ָעׂשָ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ יֹום,  עֹוד  ִמּבְ ּנּו  ִמּמֶ עֹות  ַהּמָ הֹוִציא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

חּודקז73�. קֹו ִמן ַהּיִ ה ְוִסּלְ ַמּטָ ָתחֹו ִמּלְ ּפְ ׁשֶ

ֶגד עֹוֵמד  ר ַהּבֶ ֶבֶגד74, הֹוִאיל ְוִעּקַ פּור ּבְ ל ָמעֹות ַהּתָ יס ׁשֶ ל ָמקֹוםקח, ּכִ יג. ּוִמּכָ
ֵטל  ּבָ יס  ַהּכִ ׁשֶ ֶגד,  ַהּבֶ ִלְלּבֹוׁש  יּוַכל  םקי –  ָ עֹות ִמּשׁ ִלְלּבֹוׁשקט, ִאם הֹוִציא ַהּמָ

ֶאְצלֹוקיא75. 

ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ִלּטֹול  אֹו  תֹוכֹו  ּבְ ָבר  ּדָ יַח  ְלַהּנִ ר  ְמּתָ ַעְצמֹו  יס  ּכִ ּבַ ַוֲאִפּלּו 
ִמיׁש ַאֵחר,  ׁשְ ׁש ּבֹו ּתַ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ יד ָעָליו ִמּלְ ָאָדם ַמְקּפִ ּום ׁשֶ א ִמּשׁ ַהְקָצָאתֹו ֶאּלָ

יד ָעָליוקיב76.  ֵאינֹו ַמְקּפִ ְוַכאן ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ



עצמו, קיג. לצורך  גם  בטלטול  להתירו   
להיתר.  שמלאכתו  ככלי 

עצמו,  מאדה"ז  היא  זו  שאלה  אם  וצ"ע 
שהרי  )מהמעתיקים(,  מאוחרת  הוספה  או 
וכמובא  פשוט,  לכאורה  זו  קושיה  ישוב 

הקודמת.  בהערה 
בכיס.קיד. מעות  שיש   
לח־לט.קטו. סעי'   
כג.קטז. סעיף   
חשש קיז. אין  שאז  בו,  לבוש  כשאינו   

)ובהמשך  הרבים  לרשות  עמו  יצא  שמא 
טלטול  חשש  גם  בזה  אין  מדוע  יבאר 

מוקצה(.

תחילה, קיח. המעות  לנער  צריך  ואין   
עדיין  הכיס  המעות,  ינער  אם  שאף  כיון 
למעות.  בסיס  נעשה  באיסורו, שהרי  נשאר 
נעשה  בכיס שלא  המעות  אם שכח  ואפילו 
המעות,  לנער  צריך  אין   – להן  בסיס  הכיס 
הבגד  עיקר  על  מונחות  שאינן  כיון 

טו(. בסעיף  רבנו  לשון  )משמעות 
יד.קיט. סעיף   
במעות.קכ. נוגע  אינו  אם  אף   

ומ"א. קכא. בב"י  וכ"ה  כצ"ל,  לכאורה   
תלוי. כבדפוסים:  ודלא 

נפרד קכב. בלתי  חלק  הוא  הכיס  שהרי   
מהבגד.

 78. ב"י שם, מדברי תרומת הדשן סי' סט, שהוכיח מן תוספות מד, ב  77. ב"י שם. רמ"א סוף ס"ז.
 81. ב"י סוס"י   80. מ"א שם.  79. מ"א סק"ז ד"ה והוי, בשם התוס' שם. ד"ה אין. רמ"א שם.

   82. מ"א שם.  שט. מ"א רסק"ז.

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קיאשי  ּדִ

ֵרי ְלַגְמֵריקיג(. ּתְ ן ִלׁשְ ִאם ּכֵ )ְוָצִריְך ִעּיּון, ּדְ

ֵזָרה  ֶגד, ּגְ א ִלְלּבֹוׁש ֶאת ַהּבֶ תֹוכֹו – ֵאין ִאּסּור ֶאּלָ יד�. ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ָמעֹות ּבְ
ש"אקטו  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים77,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ּבֹו  ְוֵיֵצא  חקיד  ּכַ ִיׁשְ א  ּמָ ׁשֶ

ֶגדקיז78�.  ר ְלַטְלֵטל ֶאת ַהּבֶ ְוש"גקטז, ֲאָבל ְמּתָ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ם  ׁשָ ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ַעת  ּדַ ַעל  יס  ּכִ ּבַ עֹות  ַהּמָ ֶאת  יַח  ִהּנִ ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ָלֶהם,  ִסיס  ּבָ ה  ַנֲעׂשָ לֹא  ֶגד  ַהּבֶ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף   – ָלֶהם  ִסיס  ּבָ יס  ַהּכִ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ
ָיָדיו  ּבְ ַטְלֵטל  ּמְ ׁשֶ ר הּוא  ּתָ ַהּמְ ְוָדָבר  ֶגד79,  ַהּבֶ ר  ִעּקַ ַעל  עֹות  ַהּמָ ְוֵאין  הֹוִאיל 
ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ִאּסּור  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ד,  ַהּצַ ִמן  ִטְלטּול  ּבְ ֵמֵאָליו  ִעּמֹו  ְלֵטל  ִמּטַ ְוָהִאּסּור 
ן  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ רקיח, ּכְ ּתָ ָבר ַהּמְ ִביל ּדָ ׁשְ א ּבִ ִביל ָהִאּסּור ֶאּלָ ׁשְ ְמַטְלֵטל ּבִ

שי"אקיט. 

ֲארּו ּבֹו  ָ ּשׁ ּיִ ַעת ׁשֶ עֹות ַעל ּדַ יַח ּבֹו ַהּמָ יסקכ ִאם ִהּנִ ּכִ ֲאָבל ָאסּור ְלַהְכִניס ָידֹו ּבַ
ִסיס ָלֶהם80. יס ּבָ ה ַהּכִ ֲעׂשָ ּנַ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ּגַ

לּוי81, ֲאָבל  ּלֹו ּתָ ֶגד ְוהּוא ּכְ ּבֶ ּבַ חֹור ׁשֶ פּור ּבְ ְלָבד ּתָ יו ּבִ ּפִ ִכיס ׁשֶ טו�. ְוָכל ֶזה ּבְ
יס  ּכִ ּבַ ִסיס ְלָמעֹות ׁשֶ ֶגד ּבָ ל ַהּבֶ ה ּכָ ֶגד – ַנֲעׂשָ ּבֶ פּורקכא[ ְלָאְרּכֹו ּבַ ּלֹו ]ּתָ ִאם ּכְ

ל ֶאָחדקכב82.  ַהּכֹ יס ַעְצמֹו, ׁשֶ מֹו ַהּכִ ּכְ



עצמו, קכג. הבגד  לצורך  אפילו  משמע   
כאשר  שכן  להיתר,  שמלאכתו  כלי  כדין 
המיוחד  כיס  אינו  בבגד,  כולו  תפור  הכיס 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  אלא  למעות, 

עצמו. הבגד  כדין  ודינו  מהבגד, 
ו.קכד. סעיף   
 כמקרה שבתחילת הסעיף שפי הכיס קכה.

שבבגד. בחור  תפור 
 הוסיף "כל", לומר שכל הבגד נעשה קכו.

הכיס.   תלוי  שבו  החלק  רק  ולא  מוקצה, 
למקומו.קכז. או  הבגד  לגוף  הוצרך  אלא   

אינו קכח. "ואם  מסיים:  ושם  ו,  סעיף   
אלא  למקומה  ולא  הכר  לגוף  לא  צריך 
 – שעליה  המעות  יגנבו  שלא  שחושש 
המעות  שיפלו  כדי  לנערה  אפילו  אסור 
ידי  על  טלטול  התירו  שלא  מפני  תחתיה, 
דבר  בשביל  כשמטלטל  אלא  אחר  דבר 

האסור". דבר  בשביל  ולא  המותר 
מגירה.קכט.  

נפרד קל. בלתי  חלק  אינה  והתיבה   
כמו  ממנו,  להפרידה  ניתן  אלא  מהשולחן, 
לא  אם  אבל  לבגד.  הקשור  מעות  של  כיס 

   85. משמעות הגמ' מד, ב.  84. מ"א שם. 83. מ"א שם.

ת קיב ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

ַכח  ְוׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּנּו ֹקֶדם  ִמּמֶ ָלם  ִלּטְ ַעת  ּדַ יס ַעל  ּכִ ּבַ עֹות  יַח ַהּמָ ִהּנִ ַוֲאִפּלּו ִאם 
י ֵכן  יס ַעְצמֹו, ַאף ַעל ּפִ ִסיס ָלֶהם ֲאִפּלּו ַהּכִ ה ּבָ ּלֹא ַנֲעׂשָ עֹוד יֹום, ׁשֶ ָלם ִמּבְ ִלּטְ
ְך ְיַטְלֵטל  ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ יס – ָצִריְך ְלַנֵער ִמּתְ עֹות ֵמַהּכִ ר ְלַנֵער ַהּמָ ִאם ֶאְפׁשָ
ָהָיה  ֶגד ׁשֶ ר ַהּבֶ עֹות ַעל ִעּקַ ִאם ָהיּו ַהּמָ מֹו ׁשֶ ְרֶצהקכג, ּכְ ּיִ ֶגד ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ ַהּבֶ

ר�. ַעל ַהּכַ ָמעֹות ׁשֶ ן ש"טקכד ּבְ ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה83, ּכְ ִחּלָ ָצִריְך ְלַנֵער ִמּתְ

פּור  ּתָ הּוא  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ֶגד  ַהּבֶ ְלַטְלֵטל  ירּו  ִהּתִ לֹא   – לּוי  ּתָ ּלֹו  ּכְ ׁשֶ ִכיס  ּבְ ַוֲאִפּלּו 
ִבילֹו(.  ׁשְ ִטְלטּול ּבִ ֶגד ֶנֱאָסר ּבְ ֶגד, ְוֵאין ַהּבֶ ֵטל ֵאֶצל ַהּבֶ ָאז הּוא ּבָ ֶגדקכה )ׁשֶ ּבֶ ּבַ
ְפֵני ַעְצמֹו  ּבִ ִלי  ּכְ יס הּוא  ַהּכִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶגד,  ּבֶ ּבַ יס ָמֵלא ָמעֹות ָקׁשּור  ּכִ ֲאָבל ִאם 
יַח  ִהּנִ ֶגדקכו84 ִאם  ַהּבֶ ל(  )ּכָ ְלַטְלֵטל  ּוְלָכְך( ָאסּור  ֶגד,  ַהּבֶ ֵאֶצל  – )ֵאינֹו ָבֵטל 
ִסיס  ּבָ יס  ַהּכִ ה  ֲעׂשָ ּנַ )ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ם  ׁשָ ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ַעת  ּדַ ַעל  יס  ּכִ ּבַ עֹות  ַהּמָ

ׁשּור ְוָתלּוי ּבֹו(.  יס ַהּקָ ֶגד ַלּכִ ָלֶהם, ְוַהּבֶ

ָאסּור   – ָכה  ָחׁשֵ ֶ ִמּשׁ ֶגד(  ֵמַהּבֶ יס  ַהּכִ )אֹו  יס  ֵמַהּכִ עֹות  ַהּמָ ל  ִנּטַ ִאם  ְוַאף 
ָמׁשֹות(85.  ְ ין ַהּשׁ ִסיס ּבֵ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ יָון ׁשֶ ּה )ּכֵ ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ֶגד ּכָ ל( ַהּבֶ ְלַטְלֵטל )ּכָ

עֹוד יֹום – ָצִריְך  ָלם ִמּבְ ַכח ִלּטְ ת ְוׁשָ ּבָ ַ ָלם ֹקֶדם ַהּשׁ ַעת ִלּטְ יָחם ַעל ּדַ ְוִאם ִהּנִ
ֶגד ְלָכל ָמקֹום  ְך ְיַטְלֵטל ַהּבֶ ר ְלַנֵער, ְוַאַחר ּכָ יס ִאם ֶאְפׁשָ עֹות ֵמַהּכִ ְלַנֵער ַהּמָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַהְצִניָעםקכז,  ֵדי  ּכְ עֹות  ַהּמָ ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ֵאינֹו  ִאם  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ

ן ש"טקכח. ִסּמָ ּבְ

ְלָחן  ְ ְלָחןקל – ָאסּור ְלַטְלֵטל ֶאת ַהּשׁ ְ תֹוְך ַהּשׁ ּבְ ֵתָבהקכט ׁשֶ ְוֵכן ִאם ֵיׁש ָמעֹות ּבְ



דינו  אזי  מהשולחן,  התיבה  להפריד  ניתן 
בטל  שהוא  לבגד,  תפור  שפיו  כיס  כדין 
קיב  סי'  )בדה"ש  לטלטלו  ומותר  לבגד 

סק"ב(. 
אם קלא. המעות,  את  שם  שכח  שאם   

יכול  ואינו  או למקומו  לגוף השולחן  נצרך 
לטלטל  יכול   - מהתיבה  המעות  את  לנער 

התיבה. עם  השולחן  את 
)לעיל קלב. האסור  מהדבר  יותר  שחשוב   

סט"ז(. ולהלן  ס"ד  שט  סי' 
טז־יז.קלג. סעי'   
ד.קלד. סעיף   
והאסור קלה. המותר  הדבר  שאם  משמע   

שוים בחשיבותם, ההיתר לא בטל לאיסור, 
לאיסור  בסיס  נעשה  לא  הכלי  כן  ואם 
שהצריך  מה  צ"ע  זה  לפי  אך  לבדו, 
חשוב  יהיה  המותר  שהדבר  בתחילה 
בין  הבדל  יש  ואולי  האסור.  מהדבר  יותר 

ועצ"ע.  בדיעבד.  לבין  לכתחילה 
ואסור קלו. לאיסור,  בסיס  נעשה  הכלי  כי   

אפילו להטותו בשביל לנער האיסור ממנו. 
שהניעור  גם  כאן  המדובר  להבהיר,  יש 
עצמו  הכלי  בגוף  להשתמש  לו  מועיל  היה 
באופן שהשימוש לא מצריך טלטול הכלי, 
לטלטל  אבל  הבאה.  בהערה  וכדלקמן 
שכן  מועיל,  היה  לא  ניעור  גם  עצמו  הכלי 
כמוהו.     ונאסר  לאיסור  בסיס  נעשה  הוא 

חבית קלז. פי  על  אבן  הניח  אם  ז:  סעיף   
הכר  על  מעות  שהניח  או  לכיסוי  יין  של 
ונצרך  בשבת(,  שם  שישארו  דעת  )על 
על  ולשכב  החבית  מן  היין  ליטול  לגופן 
ולנערן,  להטותן  אפילו  "אסור   – הכר 
נעשו   – לאיסור  בסיס  שנעשו  שכיון  לפי 
אפילו  כלל  לטלטלן  ואסור  כמוהו,  איסור 
עצמו". האיסור  כמו  בלבד  וניעור  בהטייה 

פט.קלח. ל,  סעי'   

   88. מ"א סק"ט ממשמעות הגמ' שם.  87. טור ושו"ע ס"ח. 86. מ"א סוף סק"ז. 

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קיגשי  ּדִ

ר  ּתָ ָבר ַהּמְ עֹוד יֹום ּדָ ְלָחן ִמּבְ ְ ן ֵיׁש ַעל ַהּשׁ א ִאם ּכֵ ֵארקלא, ֶאּלָ ְתּבָ ּנִ ֶדֶרְך ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ
ר,  ּוְלֶהּתֵ ִסיס ְלִאּסּור  ּבָ ָמׁשֹות  ְ ֵבין ַהּשׁ ּבְ ְלָחן  ְ ה ַהּשׁ ַנֲעׂשָ ָאז  ׁשֶ ִטְלטּולקלב86,  ּבְ

ֵארקלג. ְתּבָ ּיִ ֶרְך ׁשֶ ר ְלַטְלְטלֹו ַעל ּדֶ ּוְמּתָ

 – ר  ּוְלֶהּתֵ ְלִאּסּור  ִסיס  ּבָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ִלי  ּכְ ׁשֶ ש"טקלד  ן  ִסּמָ ּבְ ֵאר  ִנְתּבָ ָבר  ּכְ טז�. 
ָבר  ּדָ ִאם  ֲאָבל  ָהָאסּור,  ָבר  ִמּדָ ָחׁשּוב  ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ׁשֶ ְוהּוא  ְלַטְלְטלֹו�.  ר  ְמּתָ
ָהִאּסּור87קלה,  ֵאֶצל  ֵטל  ּבָ ר  ַהֶהּתֵ ֲהֵרי   – ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ִמּדָ יֹוֵתר  ָחׁשּוב  ָהָאסּור 
ָאסּור  ְלַבּדֹו, ׁשֶ ִסיס ְלִאּסּור ּבִ ִאם ָהָיה ּבָ מֹו ׁשֶ ְוָאסּור ֲאִפּלּו ְלַנֵער ָהִאּסּורקלו ּכְ

םקלז�.  ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֲאִפּלּו ְלַנֵער ּכְ

הּוא ָחׁשּוב ְלָכל  י ׁשֶ רֹו, ַאף ַעל ּפִ ר ֵאינֹו ָחׁשּוב ֶאְצלֹו ֵמֲחַמת ֹרב ָעׁשְ ְוִאם ַהֶהּתֵ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָעִלים, ּכְ ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבְ ָהעֹוָלם – ֵאינֹו ִנְקָרא ָחׁשּוב88, ׁשֶ

ין ֶזה. ָרֵטי ּדִ ל ּפְ ם ּכָ ן ׁשָ ן ש"חקלח, ַעּיֵ ִסּמָ ּבְ

ְלַבּדֹו –  ר ְלַנֵער ָהִאּסּור ּבִ ר ָחׁשּוב יֹוֵתר, ִאם ֶאְפׁשָ ּתָ ָבר ַהּמְ יז�. ַוֲאִפּלּו ִאם ּדָ
ְרֶצה.  ּיִ ר ְלָמקֹום ׁשֶ ִלי ִעם ַהֶהּתֵ ְך ְיַטְלֵטל ַהּכְ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ָצִריְך ְלַנֵער ִמּתְ



ס"ד. קלט. שט  סי'  )לעיל  המותר  בדבר   
בביאורים(. שם  וראה 

אבל קמ. המותר,  לדבר  יצטרך  אם  היינו   
אפילו  אסור  לצורך,  שלא  סתם  לטלטלו 
מדובר  כן  אם  אלא  המותר,  דבר  הוא  אם 
כדלעיל  ספרים,  או  ומשקה  מאכל  בדבר 

טז־יז.   סעי'  שח  סי' 

ס"ה.קמא. שט  סי'   

ועפר קמב. חול  משא"כ  ייחדו,  כך  ולשם   
כנזכר  הם,  מוקצים   – מיוחדים  שאינם 

ס"ח. שח  סי'  לעיל 
עם קמג. בו  לכסות  שצריך  למקום  היינו   

כדלעיל. האפר, 
ס"ו.קמד. רעז  סי'  לעיל  גם  וראה  יא.  סעיף   

ושו"ע  טור  הוה.  ד"ה  תוס'  קטמיה.  אגב  ד"ה  שם  רש"י   .90  ס"ח. ושו"ע  טור  א.  מז,  רבא   .89
 93. ראה רש"י ביצה כא, ב   92. ב"י ד"ה ואם. מ"א סק"י.  91. רבא שם. טור ושו"ע שם. שם.
 95. רא"ש בתשובה כלל כב סי'   94. רש"י שם. וראה גם ט"ז סק"ז. ד"ה ואע"ג. טור ושו"ע שם.
 97. גמ' שם. טור   96. ב"י ד"ה וכתב הרא"ש. הובא מ"א שם. ח בדרך הג' מדרכי היתר המוקצה.

   100. רמ"א ס"ח.  99. ראה מ"א סקי"א.  98. ב"י שם. שו"ע שם. ושו"ע שם.

ת קיד ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

ר ִעּמֹו  ם ַהֶהּתֵ ר – ְיַנֵער ּגַ ְלֲעֵדי ַהֶהּתֵ ְלַבּדֹו ִמּבַ ר ְלַנֵער ָהִאּסּור ּבִ ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ
ִלי ִאם  ְלַבּדֹו ְוַיֲחִזיֶרּנּו ַלּכְ ר ּבִ ְך ִיּטֹול ַהֶהּתֵ ִנעּורֹו, ְוַאַחר ּכָ ִאם ֵאין ֶהְפֵסדקלט ּבְ

םקמא. ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִיְרֶצהקמ, ּכְ

ר  ַהֶהּתֵ ִלּטֹול  ְך  ּכָ ַאַחר  יּוַכל  לֹא  ר  ַהֶהּתֵ ם  ּגַ ְיַנֵער  ִאם  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ הּוא  ְוִאם 
ֵני  ר ְלַטְלְטלֹו ִמּפְ ּתָ ּמְ עֹוד יֹום ֵאֶפר ׁשֶ ׁש ָעֶליָה ִמּבְ ּיֵ ה89 ׁשֶ גֹון ַמְחּתָ ְלַבּדֹו, ּכְ ּבִ
אֹו  ֵעִצים91  ְבֵרי  ׁשִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָעֶליה  ְוֵיׁש  צֹוָאהקמב90,  אֹו  ֹרק  ּבֹו  ְלַכּסֹות  ָראּוי  ׁשֶ
ַאֵחר  ְלָמקֹום  ָהֵאֶפר  ְלַטְלֵטל  לֹו  ְוָצִריְך  ִטְלטּול93,  ּבְ ָהֲאסּוִרים  ָחִמים92  ּפֶ
ְך ִלּטֹול  ָחִמים לֹא יּוַכל ַאַחר ּכָ ָבִרים ְוַהּפֶ ְ ְלַכּסֹות ּבֹו94, ְוִאם ְיַנֲעֶרּנּו ִעם ַהּשׁ
ִאי  ׁשֶ ים,  ְקַטּנִ ָחִמים  ּפֶ אֹו  ים  ְקַטּנִ ָבִרים  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ גֹון  ּכְ ָיָדיו95,  ּבְ ְלַבּדֹו  ָהֵאֶפר 
ִהיא ִעם  מֹות ׁשֶ ה ּכְ ְחּתָ ר ְלַטְלֵטל ַהּמַ ְלָעָדם96 – ְמּתָ ר ִלּטֹול ָהֵאֶפר ִמּבִ ֶאְפׁשָ

ְרֶצהקמג. ּיִ ָחִמים97 ְלָמקֹום ׁשֶ ָבִרים ְוַהּפֶ ְ ָהֵאֶפר ְוַהּשׁ

ְלגּוף  א  ֶאּלָ ָצִריְך  ֵאינֹו  ִאם  ֲאָבל  ָלֵאֶפר,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ָבִרים  ְ ְוַהּשׁ ָהֵאֶפר  ְיַנֵער  א  ֶאּלָ ִהיא,  ׁשֶ מֹות  ּכְ ה  ְיַטְלְטֶלּנָ לֹא   – ה  ְחּתָ ַהּמַ
ה  ְחּתָ ַהּמַ ְוִיּטֹול  ִנעּוָרם99,  ּבְ ֶהְפֵסד  ְוֵאין  הֹוִאיל  ְמקֹוָמם98,  ּבִ ָחִמים  ְוַהּפֶ

ּה. ְלַבּדָ ּבִ

ָמׁשֹות  ְ ֵבין ַהּשׁ ּבְ עֹוד יֹום100, ׁשֶ ם ִעם ָהִאּסּור ִמּבְ ר ׁשָ ָהָיה ַהֶהּתֵ ׁשֶ יח. ְוָכל ֶזה ּכְ
ם  ָ ר ִמּשׁ ל ַהֶהּתֵ ָכה ִנּטַ ָחׁשֵ ֶ ר, ְוַאף ִאם ִמּשׁ ִסיס ְלִאּסּור ּוְלֶהּתֵ ִלי ּבָ ה ַהּכְ ַנֲעׂשָ
מֹו  ּכְ ָמׁשֹות,  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ִסיס  ּבָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאז,  ִסיס  ּבָ ִלי  ַהּכְ ה  ַנֲעׂשָ לֹא   –

ֵאר ְלַמְעָלהקמד�.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ



בין קמה. באמצע  ההיתר  הניח  אם  ולענין   
שצריך  משמע  שבתחילה  אף  השמשות, 
לכתחילה,  היינו  יום,  ההיתר מבעוד  שיניח 
הניח  אם  גם  שמועיל  נראה  בדיעבד  אבל 
כדמשמע  השמשות,  בין  באמצע  ההיתר 
הונח  "משחשיכה  אם  שרק  רבנו,  מלשון 
כלום",  מועיל  אינו  עליו  ההיתר  גם 
בין  באמצע  הניח  אם  שבדיעבד  משמע 
המבואר  מטעם  והוא  מועיל.   - השמשות 
בין השמשות  סי' שצג ס"ג, שגבי  בשוע"ר 

להקל".  סופרים  דברי  "ספק  אמרינן 
סי"ז.קמו. כדלעיל   
)כדלעיל קמז. בשבת  מותר  שנולד  ואף   

אסור  כזה  גדול  נולד   – בכ"ג(  שח  סי' 
שאתמול  הוא,  חדש  "דמעשה  בשבת,  גם 
תצח  סי'  )לקמן  אפר"  ועכשיו  עצים  היה 
סל"ג  שה  סי'  לעיל  גם  וראה  סכ"ד(. 
בשבת,  שאסור  בשבת  שנחלב  חלב  גבי 
בשבת  שנולד  חדש  מעשה  שהוא  "מפני 
שמותר,  בשבת  נולד  לשאר  דומה  ואינו   ..
אלא  יום  מבעוד  בעולם  כבר  שהיה  מפני 

בשבת". שנשתנה 
כד.קמח. סעיף   
אפר קמט. גבי  על  הוסקו בשבת   שהעצים 

האפר  ונתערב  שבת,  מערב  כבר  הקיים 

הקודם. באפר  בשבת  שנוצר 
יין קנ. גבי  ס"ד  שכ  סי'  לקמן  ראה   

אתמול,  של  ביין  שנתערב  בשבת  היוצא 
כדין  היוצא  היין  כנגד  ששים  שמצריך 
ברוב,  די  כאן  אך  במינו,  בלח  לח 
בקמח  קמח  אם  הפוסקים  שנחלקו  כיון 
דרבנן  איסור  שזהו  וכאן  בלח,  לח  נקרא 
ודי  ביבש,  כיבש  שדינו  הדעה  על  סומכים 
מג"א  )ע"פ  במינו  מתערב  כאשר  ברוב 
כתב  שם  הפמ"ג  אך  סק"ח(.  ומחצה"ש 
באפר  מדובר  כי  ברוב,  כאן  שדי  שהטעם 
כדי  טעם  בו  שייך  ולא  אכילה,  בר  שאינו 
שיש  מאכל  דבר  כל  כמו  ששים  להצריך 

טעם.  בו 
בשבת.קנא. שהוסק  האפר   
שיש קנב. "דבר  דין  כאן  דנין  אין  ולכן   

עליו  נקרא  לא  שמעולם  כיון  מתירין",  לו 
נתבטל  הווייתו  בתחלת  שהרי  איסור,  שם 
שם(.  תצח  )סי'  אתמול  של  באפר  ברוב 
אינו  מתירין  לו  שיש  שדבר  אמרו  ולא 
וחל  מתחלה,  בעין  כשהאיסור  אלא  בטל, 
ואח"כ  מתירין  לו  שיש  דבר  שם  עליו 
היוצא  יין  גבי  שם  שכ  סי'  )לקמן  נתערב 

בשבת(. מהענבים 
כג.קנג. סעיף   

תתמו. סי'  ח"א  הרשב"א  תשובת  בשם  הסי'  בסוף  ב"י  גם  וראה  סק"ח.  וט"ז  שם  רמ"א   .101 
   103. מ"א שם. 102. מ"א סק"ח. 

ת  ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ קטושי  ּדִ

ם  ּגַ ח  ְהּנַ ָכה  ָחׁשֵ ֶ ּוִמּשׁ ְלַבּדֹו  ּבִ ָהִאּסּור  ָעָליו  ָהָיה  ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ִאם  ֲאָבל 
ִסיס  ּבָ ָהָיה  ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ּוְבֵבין  הֹוִאיל  לּוםקמה,  ּכְ מֹוִעיל  ֵאינֹו   – ָעָליו  ר  ַהֶהּתֵ

ּה101. ּלָ ת ּכְ ּבָ ַ ְלַבּדֹו – ֶנֱאַסר ְלָכל ַהּשׁ ָלִאּסּור ּבִ

ק  עֹוד יֹוםקמו, ֲאָבל ִאם ְהּסַ ק ִמּבְ ְהּסַ ׁשֶ א ּכְ ִטְלטּול ֶאּלָ ר ּבְ יט. ֵאין ָהֵאֶפר ְמּתָ
ן תצ"חקמח.  ִסּמָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ּום נֹוָלדקמז102, ּכְ ת – ָאסּור ִמּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ

ֹרבקנ, ִאם  ּבְ ֵטל  ּבָ ל ֶאְתמֹולקמט –  ֵאֶפר ׁשֶ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ק  ְהּסַ ְוִאם ִנְתָעֵרב ֵאֶפר ׁשֶ
םקנג. ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ְפֵני ַעְצמֹוקנב103, ּכְ רקנא ֵמעֹוָלם ּבִ ֲעַדִין לֹא ָהָיה ִנּכָ



טלטול קנד. היתר  בדין  טז־יח,  סעי'  לעיל  ולהיתר.   לאיסור  בסיס  שנעשה  דבר 

   105. שו"ע שם. 104. הגהות מיימוניות פכ"ו אות ז בשם מהר"מ. שו"ע ס"ט.

ת קטז ּבָ ׁשַ יֵני ְמְקֶצה ּבְ שי  ּדִ

ר  עֹות ֵאיָנן ִעּקָ ִטְלטּול ּוָמעֹות, ִאם ַהּמָ ִרים ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמְ ּה ּדְ ׁש ּבָ ּיֵ ָבה ׁשֶ כ. ּתֵ
ֲארּו105קנד. ְתּבָ ּנִ ָנִאים ׁשֶ י ַהּתְ ִהיא104 ַעל ּפִ מֹות ׁשֶ ר ְלַטְלְטָלּה ּכְ – ְמּתָ



ס"ח.א. שח  סי'  לעיל  כמובא   

)ולא ב. חמור"  "איסור  לכתוב  רבנו  דייק   
להלכה  העיקר  כי  תורה"(,  של  "איסור 
צריכה  שאינה  מלאכה  שהעושה  כדעה 
אינו  כיבוי  ולכן  התורה,  מן  פטור  לגופה 
בגדר  הוא  עדיין  אבל  מהתורה,  אסור 
אם  מהתורה  שעיקרו  כיון  חמור"  "איסור 
וראה  ס"ה(.  לקמן  )ראה  לגופה  צריך  היה 
"דמלאכה  סק"ב:  קו"א  רעה  סי'  לעיל  גם 
שאינה צריכה לגופה לא דמי לשאר איסור 
)שהוא  ס"ה  לקמן  וראה  שם.  עיין  דרבנן", 

מכרמלית(.  יותר  חמור 
אם ג. השריפה  לכבות  יבוא  כך  ומתוך   

נוח  הכיבוי  כי  המת,  לטלטל  לו  נתיר  לא 
יותר מאשר טלטול המת )לעיל סי' רסו  לו 

סק"ב(. קו"א 
המת.ד. בטלטול   
לצורך ה. לטלטל  שמותר  דבר  כל  כלומר,   

עצמו.
מותרים ו. אכלין  ושאר  ככר  תינוק   

כלל. לצורך  שלא  אף  בטלטול 
וראה ז. עצמו.  לצורך  לטלטלו  שמותר   

שהמת  לבגדים  הדין  שהוא  ס"י  לקמן 
מהם(.  להפשיטו  )ועתידים  בהן  לבוש 

ומניח ח. במיטה,  מונח  שהמת  דהיינו   
המותר". "דבר  המיטה  על  לידו 

הדבר ט. את  מטלטל  כאלו  זה  והרי   
טפל  נעשה  שהמת  כיון  בלבדו,  המותר 
סי'  לקמן  סכ"ב.  שח  סי'  לעיל  )ראה  אליו 

סי"ח(. סוף  שלד 

 3. ב"י   2. גמ' מג, סע"ב.  1. רבי יהודה בן לקיש מג, סע"ב ור' יוחנן מה, רע"א. טור ושו"ע ס"א.
 4. גמ'  ריש הסי' ממשמעות רמב"ם פכ"ו הכ"א ורא"ש פ"ג סי' יט. וכ"ה משמעות השו"ע שם. 
 5. ב"י ד"ה וכתב עוד, בשם הרמב"ן בתורת האדם. מ"א סקט"ו  שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

   6. מ"א סק"א. מגמ' קמב, ב. 

קיז

ד ּובֹו ט"ו ְסִעיִפים: ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא. ּדִ

י ֵכן ִאם הּוא  ִטְלטּולא, ַאף ַעל ּפִ ת הּוא ְמְקֶצה ְוָאסּור ּבְ ַהּמֵ י ׁשֶ א. ַאף ַעל ּפִ
ילֹו1,  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ  – ֵלָקה  ַהּדְ ֵני  ִמּפְ ָעָליו  ֵרא  ּיָ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ל  ְמּטָ
ּלֹא ָיֹבא ִליֵדי ִאּסּור ָחמּור ְלַכּבֹות ֶאת  ֵדי ׁשֶ ירּו ֲחָכִמים ִאּסּור ִטְלטּול ּכְ ִהּתִ ׁשֶ

ֵרףג2. ּלֹא ִיּשָׂ הּול ַעל ֵמתֹו ׁשֶ הּוא ּבָ ֵני ׁשֶ ֵלָקהב, ִמּפְ ַהּדְ

הּוא  ָצִריְך   – רד  ֶהּתֵ ּבְ יֹוֵתר  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ
אֹו  ּגּופֹו  ְלֹצֶרְך  ּלֹא  ׁשֶ ִטְלטּול  ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ לֹו  ֵיׁש  ִאם  ַהְינּו  ּדְ ַלֲעׂשֹות3, 
ַלאְכּתֹו  ּמְ ׁשֶ ִלי  ּכְ ל  ּכָ אֹו  ֳאָכִליןו,  ָאר  ׁשְ אֹו  ר4,  ּכָ ּכִ אֹו  ינֹוק,  ּתִ גֹון  ּכְ ְמקֹומֹוה, 
ת אֹו ֶאְצלֹוח6  ר ַעל ַהּמֵ ּתָ ָבר ַהּמְ יַח ּדָ ּנִ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ רז5 – ְמַטְלְטלֹו ַעל ָידֹו, ּדְ ְלֶהּתֵ

ֶאָחדט. ֵניֶהם ּכְ ּוְמַטְלֵטל ׁשְ

לֹו עֹוד  ְוֵיׁש  ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ח  ְמּנָ ת  ַהּמֵ ִאם  ִטְלטּול,  ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ לֹו  ֵאין  ְוִאם 



הראשונה י. למיטה  מנערו  השניה  ממטה   
הדליקה. מן  שמצילו  עד  חלילה,  וחוזר 

אלא יא. עצמו,  המת  את  מטלטל  שאינו   
המותר,  דבר  שהיא  המיטה  את  מטלטל 

סי"ד. כדלקמן  מאליו,  מיטלטל  והמת 
כל יב. במיטה  מונח  היה  המת  אם  אף   

השמשות. בין  זמן 
המיטה.יג. את  צריך  לא  המת   
המיטה.יד. על  מונח  בעודו  ענינו  כל   
רע"ב(.טו. קנא,  שבת  )רש"י  יסריח  שלא   
טלטול טז. בגדר  היא  זו  נשיאה  וגם   

כותב  בידים  בטלטול  רק  שכן  הצד,  מן 
והטעם  גמור".  "טלטול  שזהו  בהמשך 
"שכיון  סק"ג:  קו"א  רנט  סי'  לעיל  מבואר 
כן  אם  למת,  בסיס  נעשית  לא  שהמטה 
מטלטל  והוא  עצמה,  בפני  חשובה  היא 
את  כמטלטל  חשוב  ואינו  בלבדה,  אותה 
חשובה  שהיא  כיון  המטה,  ידי  על  המת 
להמת,  כלום  משמשת  ואינה  עצמה  בפני 
לו".  בסיס  היתה  לו  משמשת  היתה  שאם 

את  שצריך  במקרה  מדובר  שם  אמנם 
כאן  אבל  ס"ט,  וכדלקמן  המיטה,  מקום 
הרי  הדליקה,  מחמת  לטלטל  שהתירו  כיון 
את  צריך  כשאינו  גם  מתאימה  זו  סברא 

המיטה. מקום 
ככלי  נחשבת  אינה  עצמה  שהמיטה  ומה 
ידה,  על  המת  לטלטל  להיתר  שמלאכתו 
טלטול  בשעת  סוף  שסוף  משום  לומר  יש 
וממילא  המת,  את  משמשת  המיטה  המת 
לה  שאין  זה  )לענין  למת  בטלה  היא 
עצם  שלענין  אף  תינוק,  או  ככר  של  דין 
את  נושא  כאילו  הדבר  נחשב  הטלטול 
דבר  שאר  או  ככר  משא"כ  בלבד(,  המטה 
כלום  משמש  אינו  המת  על  המונח  המותר 

למת. 
של יז. חמור  איסור  לידי  יבוא  שלא  כדי   

הסעיף. בתחילת  כדלעיל  הדליקה,  כיבוי 
הדליקה.יח. מן   
בגדר יט. הוא  המת  כבוד  שגם  משמע   

הבריות". "כבוד 

 8. המאור פי"ז )מז, ב(. חידושי הרשב"א  7. ב"י שם ממשמעות הרא"ש שם סוס"י יט. שו"ע שם. 
 9. רש"י שם ד"ה אי דליכא. רמב"ם שם. רא"ש שם. ר"ן שם )כ,  מג, ב ד"ה מר סבר. מ"א סק"ב. 
 10. רב נחמן בר יצחק צד, ב לפירוש רש"י ד"ה לאפוקיה. לבוש  ב( סוד"ה אמר. טור ושו"ע שם.
 12. דברים יז, א. ברכות יט,   11. רב נחמן בר יצחק שם. ס"ב. ב"ח ד"ה ומ"ש אפילו. ט"ז סק"א.  

  ב. מנחות לה, א. רש"י שם ד"ה לא תעשה. רמב"ם סופכ"ג.

דקיח ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא  ּדִ

ְלָמקֹום  יֶעּנּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְלזֹוי  ּוִמּזֹו  זֹו7  ה  ְלִמּטָ זֹו  ה  ּטָ ִמּמִ ַאֶחֶרת – הֹוְפכֹו  ה  ִמּטָ
ִסיס  ּבָ ית  ַנֲעׂשֵ ה לֹא  ּטָ ְוַהּמִ דיא,  ַהּצַ ִמן  הּו ִטְלטּול  ּזֶ ׁשֶ ֵלָקה,  ַהּדְ ִמן  ר  ּמָ ַהְמׁשְ
א ַלֲהִטילֹו ַעל  ל ַעְצמֹויד ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ ּכָ תיב, הֹוִאיל ְוֵאין ָצִריְך ֵאֶליָהיג, ׁשֶ ַלּמֵ

ה זֹוטז�.  ִמּטָ אֹו ּבְ ה ַאֶחֶרת – נֹוׂשְ י ַקְרַקעטו8�. ְוִאם ֵאין לֹו ִמּטָ ּבֵ ּגַ

ילֹו ִמן  ָיָדיו ְלַהּצִ ּבְ מּור  ּגָ ה – ְמַטְלְטלֹו ִטְלטּול  ּטָ ּמִ ּבַ ח  אֹו ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ְמּנָ
ֵלָקהיז9�. ַהּדְ

יִרין10  י ִאם ַעל ְיֵדי הֹוָצָאה ְלַכְרְמִלית – ֵיׁש ַמּתִ ילֹויח ּכִ ר ְלַהּצִ ב. ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ
ּדֹוֶחה ִמְצַות לֹא  ִרּיֹותיט ׁשֶ בֹוד ַהּבְ דֹול ּכְ ּגָ ֵרף, ׁשֶ ּלֹא ִיּשָׂ ת ׁשֶ ְזיֹון ַהּמֵ ּבִ ּום  ִמּשׁ
וגו'"12,  ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  ָתסּור  "לֹא  ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה11,  ּבַ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ



מפני כ. נדחית  זו  תעשה  לא  מצות  רק   
שאר  אבל  ועשה"(,  )ב"קום  הבריות  כבוד 
אינן  ממש  התורה  שמן  תעשה  לא  מצות 
)ב"קום ועשה",  נדחות מפני כבוד הבריות 
לעיל  כמבואר  תעשה"(,  ואל  ב"שב  אלא 

ס"ה.  לקמן  גם  וראה  ס"ד.  יג  סי' 
שאר  לבין  זו  עשה  מצות  בין  ההבדל 
שמצות  בכך  הוא  תורה  של  עשה  מצוות 
עשה זו היא רק ציווי כללי לשמוע לתקנות 
עצמן  הפרטיות  התקנות  אך  חכמים,  של 
דרבנן,  מצוות  בגדר  והן  לחכמים,  נמסרו 

הן  תורה  של  עשה  מצוות  שאר  משא"כ 
רמב"ם  )ראה  התורה  מן  פרטיות  מצות 
שם(.  משנה  ובלחם  ה"ב  פ"א  ממרים  הל' 

סי"ט.כא. שמה  סי'  כדלקמן   

סוס"א: כב. של  סי'  לקמן  עד"ז  ראה   
ע"י  בכלי  הוצאה  לעשות  "שמוטב 
איסור  מלהוסיף  אחר  איסור  מבלי  שינוי 

שם. עיין  סחיטה", 
 שלא לצורך גופו או מקומו, כדלעיל ס"א.כג.
מדליקה.כד. להצילו  ס"א  לעיל  שהתירו   
יד.כה. סעיף   

 14. רש"י שם ד"ה לאפוקיה.  13. רמב"ם בספר המצות שורש הא'. וראה הל' ממרים פ"א ה"ב. 
 15. תוס' צד,  ר"ן שם )לה, ב( ד"ה ודאמרינן שכן דעת הראשונים. שו"ע ס"ב בשם ויש אומרים. 
 17. ראה ב"י סי' של סוד"ה ומ"ש   16. ראה ר"ן שם. א ד"ה גדול. ר"ן שם. מ"מ שם. מ"א סק"ח.
 19. ר"ן )כ, ב( ד"ה איתמר.   18. רב מג, ב. טור ושו"ע ס"א.  ומכל מקום. מ"א שם סוף סק"ג.
 21. רי"ף )כ, ב( לפי' הר"ן שם   20. גמ' שם וכרב. טור ושו"ע שם. וראה גם רש"י שם ד"ה מת. 

  ד"ה וקשיא. רמב"ם פכ"ה הי"ד. תוס' מד, א. רא"ש פ"ג סי' יט. טור וב"י ד"ה טלטול.

ד ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ קיטשיא  ּדִ

ם  ּגַ ְרְמִלית  ְוִאּסּור ַהּכַ ְבֵרי סֹוְפִריםכ13,  ּדִ מֹוַע ְלָכל  ינּו ִלׁשְ ִנְצַטּוִ ִמְצָוה זֹו  ּבְ ׁשֶ
ְבֵרי סֹוְפִריםכא. א ִמּדִ ן ֵאינֹו ֶאּלָ ּכֵ

ִעּמֹו,  ְלהֹוִציאֹו  ָצִריְך   – ִטְלטּול  ּבְ ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ לֹו  ֵיׁש  ִאם  ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
בֹוד  ּכְ ֵני  ִמּפְ ִנְדֶחה  ְרְמִלית  ַהּכַ ִאּסּור  ׁשֶ ַאף  ׁשֶ ְלטּול14,  ַהּטִ ִאּסּור  ְלָהֵקל  ֵדי  ּכְ
נֹו ַעל ְיֵדי ִטְלטּול  ר ְלַתּקְ ֶאְפׁשָ יָון ׁשֶ ְלטּול, ּכֵ ל ָמקֹום ִאּסּור ַהּטִ ִרּיֹות, ִמּכָ ַהּבְ

ר15.  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ נֹו ּבְ ר – ָצִריְך ְלַתּקְ ּתָ ָבר ַהּמְ ּדָ

ִטְלטּול  ר ּבְ ּתָ ָבר ַהּמְ ם ַהּדָ ּמֹוִציא ִעּמֹו ּגַ ְרְמִלית, ׁשֶ ִאּסּור ַהּכַ ּמֹוִסיף ּבְ ְוַאף ׁשֶ
ת,  ַהּמֵ הֹוָצַאת  ּבְ ְלַגְמֵרי  ָבר  ּכְ ִנְדָחה  ְרְמִלית  ַהּכַ ִאּסּור  ׁשֶ לּום,  ּכְ ָכְך  ּבְ ֵאין   –
ּמּוָטב  ׁשֶ ִלְדחֹותֹו16,  ָלנּו  ֵאין   – נֹו  ְלַתּקְ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְלטּול,  ַהּטִ ִאּסּור  ֲאָבל 

ֵני ִאּסּוִריםכב17. ְדחֹות ׁשְ ִאּסּור ֶאָחד ִמּלִ ְלַהְרּבֹות ּבְ

ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ לֹו  ֵיׁש  ִאם  ַיְסִריַח19,  ן  ּפֶ ָעָליו  ְוָיֵרא  ה18  ַחּמָ ּבַ ל  ּטָ ַהּמְ ֵמת  ג. 
ְיַטְלְטֶלּנּו  לֹא   – ָלאו  ְוִאם  ְלֵצל,  ה  ֵמַחּמָ ָידֹו  ַעל  ְמַטְלְטלֹו   – ִטְלטּולכג  ּבְ
א  ֶאּלָ ד  ַהּצַ ירּו ִטְלטּול ִמן  ִהּתִ ּלֹא  ׁשֶ הכד20,  ְלִמּטָ ה  ּטָ ִמּמִ כֹו  ְלַהּפְ ֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ
אן הּוא ְמַטְלֵטל  ֵארכה, ֲאָבל ּכָ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ר21 ּכְ ּתָ ָבר ַהּמְ ּדָ ַטְלֵטל ְלֹצֶרְך  ּמְ ׁשֶ ּכְ

ִטְלטּול.  ת ָהָאסּור ּבְ ְלֹצֶרְך ַהּמֵ



בחמה.כו. יסריח  שלא   

ס"ד.כז. כדלקמן   
 כשצריכים להוציא את המת לכרמלית, כח.

לכן  המותר,  באופן  להוציאו  אפשרות  אין 
שהוא,  כמות  להוציאו  אלא  ברירה  אין 

ס"ד. לקמן  וראה  ס"ב.  וכדלעיל 
וראה כט. למיטה.  ממיטה  להפכו  אפילו   

ס"ט.  לקמן 
וכן ל. מכרמלית,  חמור  שמוקצה  משמע   

בשם  סקי"ד  קו"א  רנב  בסי'  לעיל  מובא 
ס"ד  שיב  סי'  לקמן  ראה  אבל  המג"א. 

לענין כבוד הבריות, שיש אומרים שהתירו 
לכרמלית.  הוצאה  ולא  מוקצה  טלטול 

דבר לא. לו  כשאין  שהוא  כמות  לטלטלו   
ידו. על  לטלטלו  המותר 

כדי.לב.  
א.לג. סעיף  כדלעיל   
מקום.לד. באותו   
יא.לה. סעיף   
 משום טלטול מוקצה, וכדלעיל סוס"ב.לו.
אליו.לז. לצאת  אחר  מקום  להם  שאין   

לכרמלית.לח.  

 23. מ"א סק"ח לדעת הטור. וכ"ה  22. תוס' צד, א ד"ה גדול. וראה גם תוס' סוכה לו, ב ד"ה שבת. 
 24. זהו כוונת רמ"א סוף ס"א, דהא באם אי אפשר ס"ל  משמעות התוס' שבת שם וסוכה שם. 
 25. ב"י סוד"ה ואם, לדעת  כהטור כמ"ש ס"ב, דלא כהרמב"ם פכ"ו הכ"ג )כמבואר במ"א סק"ח(.
 27. רש"י צד,   26. ב"י שם. רש"י מג, ב ד"ה מת, והר"ן שם )כ, ב( ד"ה איתמר וטור. רמ"א ס"ב.
 29. ב"י שם לדעת   28. רש"י שם. ב ד"ה לאפוקיה. ר"ן שם )לה, ב( ד"ה גמ'. טור ורמ"א רס"ב. 
 31. רמב"ם שם.   30. ראב"ד הובא ברשב"א שם סוד"ה מי ובמ"מ שם. ועיין מ"א סק"ו. הטור.

  שו"ע ס"ב. וכן הוא גם לטור, עיין מ"א סק"ז.

דקכ ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא  ּדִ

ִאי  ׁשֶ ְלַכְרְמִליתכז,  הֹוָצָאה  ִאּסּור  א  ֶאּלָ תכו  ַהּמֵ בֹוד  ּכְ ּום  ִמּשׁ ירּו  ִהּתִ ְולֹא 
ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִטְלטּול,  ִאּסּור  ֲאָבל  ְלָכְךכח,  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ּכְ ָלל  ּכְ נֹו  ְלַתּקְ ר  ֶאְפׁשָ
ִעְנָיןכט22,  ׁשּום  ּבְ ירּוהּו  ר – לֹא ִהּתִ ּתָ ָבר ַהּמְ ּדָ ַטְלֵטל ִעּמֹו  ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  נֹו ַעל  ְלַתּקְ
ּלֹא  ּוםלב ׁשֶ ירּוהּולא, ִמּשׁ ְלַבד ִהּתִ ְדֵלָקה ּבִ א ּבִ רל23, ֶאּלָ ּתָ ָבר ַהּמְ ֲאִפּלּו ֵאין לֹו ּדָ

ָיֹבא ְלַכּבֹותלג.

אֹוָתּה  ׁש ּבֹו ֵצל ּבְ ּיֵ ֵאין לֹו ָמקֹום ׁשֶ א ׁשֶ ר, ֶאּלָ ּתָ ָבר ַהּמְ ד�. ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש לֹו ּדָ
ר ַלֲעׂשֹות  ר, ִאם ֶאְפׁשָ ּתָ ָבר ַהּמְ ְרׁשּות – ָאסּור ְלהֹוִציאֹו ְלַכְרְמִלית ַעל ְיֵדי ּדָ

ֵארלה.  ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ְפְרסּו ַמְחְצָלאֹות ְלֵצל24, ּכְ ּיִ ָנהלד ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּקָ לֹו ּתַ

ְלַהְסִריַח25  ָקרֹוב  ְוהּוא  ִית  ּבַ ּבַ ח  ּנָ ַהּמְ ֵמת  ְוֵכן  ָכְך,  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִאם  ֲאָבל 
ְלהֹוִציאֹו  יִרין  ַמּתִ ֵיׁש   – ה26  ּמָ ׁשָ ְלַפּנֹותֹו  ְרׁשּות  אֹוָתּה  ּבְ ַקר  ָמקֹום  לֹו  ְוֵאין 

ּלֹא ַיְסִריַח29.  ת ׁשֶ ְזיֹון ַהּמֵ ּום ּבִ רלו28, ִמּשׁ ּתָ ָבר ַהּמְ ְלַכְרְמִלית27 ַעל ְיֵדי ּדָ

ִית30,  ֵני ַהּבַ ק ֵריחֹו ִמּבְ ֵדי ְלַסּלֵ ִית ְורֹוֶצה ְלהֹוִציאֹו ּכְ ּבַ ָבר ּבַ ֲאָבל ִאם ִהְסִריַח ּכְ
יִחין  ַמּנִ א  ֶאּלָ אֹותֹו,  מֹוִציִאין  ֵאין   – ם  ְלׁשָ ָלֵצאת  ַאֵחר  ָמקֹום  ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם 
בֹוד  דֹול ּכְ ּגָ ר ְלהֹוִציאֹולח31, ׁשֶ ְויֹוְצִאים ֵהם. ְוִאם ָלאולז – ְמּתָ ְמקֹומֹו  ּבִ אֹותֹו 



כדלעיל לט. הכרמלית,  איסור  את  שדוחה   
בני  של  הבריות  לכבוד  הכוונה  וכאן  ס"ב. 

המת. מריח  להתרחק  שיוכלו  כדי  הבית, 
גם מ. שכן  ממנו,  שנודף  הריח  מפני   

הבריות",  "כבוד  בגדר  הוא  המת  כבוד 
ס"ג. כדלעיל 

ליד מא. נאספים  שהנכרים  זה  עצם   
ריח. מדיף  אינו  אם  אף  גופתו, 

וכדלעיל.מב. מוקצה,  טלטול  משום   
גופא מג. ובזה  תורה.  של  הרבים  רשות   

שאסורה  הרבים  לרשות  שהכוונה  נראה 
בני  רבוא  שששים  והיינו  הכל,  לדברי 
סי'  כדלקמן  יום,  בכל  בו  בוקעים  אדם 
נתפשט  לפיה  אשר  הב',  לדעה  סי"א  שמה 
סי'  לעיל  גם  וראה  שם.  כמובא  המנהג, 
כהאומרים  המנהג  "שפשט  סי"ח:  רנב 
אלא  גמורה  הרבים  רשות  לנו  אין  שעכשיו 

כרמלית".

אינו מד. לכבות  יבוא  שמא  החשש  שהרי   
המת. הוצאת  מאיסור  חמור 

הרבים.מה. לרשות   
הוא מו. הכיבוי  גם  זו  שלדעה  מפני   

אין  ושוב  לגופה,  צריכה  שאינה  מלאכה 
הוצאה.  מאיסור  יותר  חמור  כיבוי  חשש 

שגוף מז. לקבורה  מת  "המוציא  ב:  סעיף   
זו  הרי   – כלל  צורך  שום  בו  לו  אין  המת 

לגופה". צריכה  שאינה  מלאכה 
הוצאה מח. בס"ב  לעיל  שהתירו  כמו   

לדעה  והרי  מדרבנן,  שאיסורה  לכרמלית 
זו גם איסור הוצאה לרשות הרבים כשאינו 

מדרבנן. היא  שמוציא  הדבר  לגוף  צריך 
מן מט. שעיקרו  איסור  חכמים  התירו  ולא   

הבריות. כבוד  משום  התורה 
 לגוף הדבר שהוציא. ולכן אף כשמוציא נ.

מהוצאה  חמורה  היא  גופה  לצורך  שלא 
לכרמלית.

 34. רמב"ם   33. רמב"ם שם. שו"ע שם. וראה גם טור שם. 32. גמ' שם. רמב"ם שם. מ"א סק"ו.
 36. משמעות הרא"ם במרדכי שם.   35. מרדכי פרק כירה רמז שיג. שו"ע שם.  שם. שו"ע שם.
 38. ר"ח צו, א. הובא בתורת האדם להרמב"ן ענין מי שמתו ד"ה בפרק   37. שו"ע שם. שו"ע שם.
המצניע. טור וב"י ד"ה וכתב עוד. ר"ן שם )לה, ב( ד"ה ודאמרינן גדול. ט"ז סק"ג. דעה הא' בסתם 

  בשו"ע ס"ב )קו"א סי' ערה סק"ב(. 

ד ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ קכאשיא  ּדִ

ִרּיֹותלט32.  ַהּבְ

ר  ְמּתָ  – יםמ33  ַהַחּיִ ין  ּבֵ ה  ּזֶ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ּום  ִמּשׁ ְלהֹוִציאֹו  רֹוֶצה  ִאם  ְוֵכן 
ם34.  ְלהֹוִציאֹו ִאם ֵאין ָלֶהם ָמקֹום ַאֵחר ָלֵצאת ְלׁשָ

ִפים  ְכִרים ִמְתַאּסְ ְסִפיָנה ְוָהיּו ַהּנָ ָהָיה ּבִ גֹון ׁשֶ יֹון ַאֵחר, ּכְ ִבּזָ ל ּבְ ְוֵכן ִאם הּוא ְמּטָ
ִית36 ַעל  ְרְמִלית ַלּבַ ּכַ ֶרְך  ּדֶ ר ַלֲהִביאֹו  יֹון ְקָצת ֵאָליומא35 – ְמּתָ ּזָ ּבִ הּו  ּזֶ ם, ׁשֶ ׁשָ

ּיֹוֵצא ָבֶזה37. ל ּכַ רמב. ְוֵכן ּכָ ּתָ ָבר ַהּמְ ְיֵדי ּדָ

ְדֵלָקהמד,  ּבִ ֲאִפּלּו  ָאסּור38   – מּוָרהמג  ּגְ ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ְלהֹוִציאֹו  ֲאָבל  ה. 
ְבֵרי  א ִמּדִ תמה ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ִמן ַהּתֹוָרה ֶאּלָ הֹוָצַאת ַהּמֵ ַוֲאִפּלּו ְלָהאֹוְמִרים ׁשֶ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלגּוָפּהמו,  ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְמָלאָכה  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ סֹוְפִרים, 
ִמן  ָרּה  ְוִעּקָ הֹוִאיל  ִרּיֹותמח,  ַהּבְ בֹוד  ּכְ ּום  ִמּשׁ ירּוהּו  ִהּתִ ְולֹא  רע"חמז�.  ן  ִסּמָ ּבְ
ָרּה  ִעּקָ ְרְמִלית  ַהּכַ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ְלגּוָפּהנ,  ָצִריְך  ָהָיה  ִאם  ַהְינּו  ּדְ ַהּתֹוָרהמט, 



סוס"ב. נא. שנב  סי'  כדלקמן   

להוציא.נב.  
וראה נג. הרבים.  לרשות  בהוצאה  כלומר,   

שנחפר  קבר  גבי  סכ"א  שכה  סי'  לקמן  גם 
ששם  אלא  הב'(,  )בדעה  גוי  ע"י  בשבת 
למת  הוא  שגנאי  "משום  הדבר  אוסר 
שבת  בו  שנתחלל  מפורסם  בקבר  שיקבר 
מדובר  כאן  שגם  לומר  ויש  בשבילו". 
מוציאו  הגוי  שהרי  בפרהסיא,  שנעשה 
הבריות  "יאמרו  וממילא  הרבים,  לרשות 

כו'". 
תורה.נד. של   
כלי נה. )גבי  סכ"ב  שח  סי'  לעיל  וראה   

)גבי  עג  סעיף  שם  לאיסור(.  שמלאכתו 

החזרת גרף של רעי(. לקמן סי' שלד סי"ח 
מעות(. שבתוכו  ארנק  מדליקה  הצלה  )גבי 

המותר.נו. דבר  ידי  על  לטלטל   

או נז. א־ב(,  סעי'  )כדלעיל  ישרף  שלא   
ג־ד(. סעי'  )כדלעיל  יסריח  שלא 

 ולא יצטרכו לצאת מפני טומאת המת.נח.

לדבר נט. באותו  להשתמש  שרוצים  כגון   
שיוכלו  כהנים  שלצורך  ומשמע  מצוה. 
בטומאת  להטמא  מבלי  בבתיהם  להשאר 
בפשטות  והטעם  מצוה",  "צורך  אינה  מת, 
יטמאו.  ולא  מבתיהם  לצאת  שיכולים  כיון 

להשאר ס. שיוכלו  כהנים  לצורך  לא  אבל   
כמבואר  מצוה,  צורך  שאינו  כיון  בבתיהם, 

הקודמת.  בהערה 

 41. רב אשי קמב, ב. טור   40. מ"א שם בשם הרמב"ן שם.  39. מ"א סקי"ג ע"פ הרמב"ן שם.
 44. ראה רש"י   43. רמב"ן במלחמות ורשב"א ור"ן סוף פכ"א.  42. טור ושו"ע שם. ושו"ע ס"ה.
 45. הגהות מיימוניות פכ"ו אות כ בשם מהר"מ. הובא ב"י  שם ד"ה אלא למת. לבוש סוף ס"ה.

   46. רמ"א שם. לבוש סוף ס"ב. ד"ה וכתב עוד. רמ"א סוף ס"ב.

דקכב ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא  ּדִ

ְבֵרי סֹוְפִריםנא. ִמּדִ

ת  ַלּמֵ ַנאי הּוא  ּגְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ים39,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ָאסּורנב  ָנְכִרי  ְיֵדי  ַעל  ַוֲאִפּלּו  ו�. 
ַהִחּלּול  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַאף  מּורנג,  ּגָ ִחּלּול  ת  ּבָ ׁשַ ָעָליו  ל  ִנְתַחּלֵ ִרּיֹות:  ַהּבְ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ
ְכַלל ְמָלאכֹותנד  ֵאיָנּה ּבִ ל יֹוְדִעין ׁשֶ ְרְמִלית ַהּכֹ ן ַהּכַ ֵאין ּכֵ ֶ ַעל ְיֵדי ָנְכִרי, ַמה ּשׁ

ְבֵרי סֹוְפִרים40. ָרּה ִמּדִ ְוִעּקָ

ָאר  ׁשְ ֲאָבל  ְלַבד41,  ּבִ ֵמת  ּבְ א  ֶאּלָ ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  ִטְלטּול  ירּו  ִהּתִ לֹא  ז�. 
ר42, ֲאִפּלּו  ּתָ ָבר ַהּמְ ִטְלטּול – ָאסּור ְלַטְלְטָלם ַעל ְיֵדי ּדָ ָבִרים ָהֲאסּוִרים ּבְ ּדְ
ירּו  ּלֹא ִהּתִ ר, ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמְ א ְלֹצֶרְך ּדָ ָבר ָהָאסּור ֶאּלָ ִאם ֵאינֹו ְמַטְלֵטל ְלֹצֶרְך ּדָ
ָיָדיו  ר ּבְ ַטְלֵטל ַהֶהּתֵ ּמְ ׁשֶ א ּכְ ר, ֶאּלָ ּתָ ָבר ַהּמְ ָבר ַאֵחר ְלֹצֶרְך ּדָ ִטְלטּול ַעל ְיֵדי ּדָ
ְלֵטל  ִמּטַ ר  ְוַהֶהּתֵ ָיָדיו  ּבְ ָהִאּסּור  ַטְלֵטל  ּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ִעּמֹו,  ְלֵטל  ִמּטַ ְוָהִאּסּור 

ְלַבדנה43. ֵמת ּבִ א ּבְ ירּו ֶאּלָ ִעּמֹו – לֹא ִהּתִ

ֲהִנים  ּכֹ ְלֹצֶרְך  לֹא  ֲאָבל  בֹודֹונז44,  ּכְ ּום  ִמּשׁ א  ֶאּלָ ירּונו  ִהּתִ לֹא  ֵמת  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ח. 
ָבר ַאֵחר45 ֲאִפּלּו הּוא ְדַבר ִמְצָוהנט.  יֶהםנח, אֹו ְלֹצֶרְך ּדָ ָבּתֵ ֲארּו ּבְ ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ

ּלֹא  הס46, ֲאִפילּו ׁשֶ גֹון ֲחְתּנָ ר ְלַטְלְטלֹו ַעל ְיֵדי ָנְכִרי ְלֹצֶרְך ִמְצָוה, ּכְ ֲאָבל ְמּתָ



סי"ב.סא. שז  סי'  כדלעיל   

שכן סב. במכל  זה  את  שלומד  דהיינו   
התירו  מצוה  לצורך  שאם  הקודם,  מהדין 
התירו  שלא  אף  גוי,  ידי  על  דשבות  שבות 
תינוק,  ישראל אף ע"י ככר או  לטלטל ע"י 
ע"י  ישראל  ע"י  שהתירו  במקום  שכן  כל 
ע"י  לטלטל  מותר  שיהיה  תינוק,  או  ככר 

תינוק.   או  ככר  ע"י  שלא  אף  גוי 
מונחת.סג. שהמיטה  למקום   
כתב סד. לא  למה  וצ"ע  מיטה.  כגון   

כן. לפני  שהזכירה  מיטה  להדיא 
סק"ג: סה. קו"א  רנט  סי'  לעיל  גם  ראה   

למקומו,  שצריך  שבמטה  מת  גבי  "וכן 
שמכיון שהמטה לא נעשית בסיס למת, אם 
מטלטל  והוא  עצמה  בפני  חשובה  היא  כן 
את  כמטלטל  חשוב  ואינו  בלבדה,  אותה 
חשובה  שהיא  כיון  המטה,  ידי  על  המת 

להמת,  כלום  משמשת  ואינה  עצמה  בפני 
לו". בסיס  היתה  לו  משמשת  היתה  שאם 

המיטה.סו. את   

המת.סז. את   
שני סח. על  רק  מוסב  זה  לכאורה   

או  כהנים  "לצורך  הראשונים:  האופנים 
באופן  אבל  המת",  למקום  צריך  אם 
מונח  שהמת  "לדבר  צריך  אם  השלישי 
עליו" )דהיינו המיטה( – הרי די לו בניעור 

מהמיטה. המת 
ו.סט. סעיף   

כדלעיל ע. הכר,  שעל  במעות  הדין  והוא   
במעות  מדוע  שצ"ע  אלא  סי"א.  שי  סי' 
שעל הכר לא הצריכו לנער תחילה המעות 
כשם  כרים,  כמה  לו  יש  אם  לכר  מכר 

סק"ו(.  לדוד  )תהלה  במת  שהצריכו 

 49. רבינו ירוחם שם. לבוש   48. רבינו ירוחם נכ"ח ח"א )רלא, ג(. שו"ע ס"ה.   47. מ"א סקי"ד.
  ס"ה.

ד ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ קכגשיא  ּדִ

ְמקֹום ִמְצָוהסא.  ר ּבִ בּות ְמּתָ ׁשְ בּות ּדִ ל ׁשְ ּכָ ר, ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמְ ַעל ְיֵדי ּדָ

ּום  ר ִמּשׁ ּתָ ָבר ַהּמְ ר ְלַטְלְטלֹו ַעל ְיֵדי ּדָ ּתָ ּמְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמרסב ׁשֶ
ר�. ּתָ ָבר ַהּמְ ּלֹא ַעל ְיֵדי ּדָ ר ְלַטְלְטלֹו ַעל ְיֵדי ָנְכִרי ֲאִפּלּו ׁשֶ ּתָ ּמְ בֹודֹו, ׁשֶ ּכְ

ה  ּטָ ִמּמִ כֹו  ְלַהּפְ ַהְינּו  ּדְ ד,  ַהּצַ ִמן  ִטְלטּול  ֲאָבל  מּור,  ּגָ ִטְלטּול  ּבְ ֶזה  ְוָכל  ט. 
אֹו  תסג,  ַהּמֵ ִלְמקֹום  ָצִריְך  ִאם  אֹו  ֲהִנים47,  ּכֹ ְלֹצֶרְך  ֲאִפּלּו  ר  ְמּתָ  – ה  ְלִמּטָ
א  ֶאּלָ ד  ַהּצַ ִמן  ִטְלטּול  ָאְסרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָעָליו48,  ח  ְמּנָ ת  ַהּמֵ ׁשֶ ָברסד  ַלּדָ
אן  ִטְלטּול, ֲאָבל ּכָ ת ָהָאסּור ּבְ ַהְינּו ְלֹצֶרְך ַהּמֵ ַטְלֵטל ְלֹצֶרְך ָהִאּסּור, ּדְ ּמְ ׁשֶ ּכְ

רסה49.  ּתָ ָבר ַאֵחר ַהּמְ א ְלֹצֶרְך ּדָ ת ֶאּלָ ֵאינֹו ְמַטְלֵטל ְלֹצֶרְך ַהּמֵ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹו,  ה  ִמּטָ ּבְ ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ  – ַאֶחֶרת  ה  ִמּטָ לֹו  ֵאין  ְוִאם 
ְלַטְלְטלֹוסז  יּוַכל  לֹא  ׁשּוב  ֲהֵרי  ׁשֶ ָלָאֶרץ,  ֵמָעֶליָה  אֹותֹו  יל  ְלַהּפִ ְלַנֲעָרּהסו 
ּה  ַדְרּכָ ּכְ ְלַטְלְטָלּה  ר  ְמּתָ  – ְלַנֲעָרּה  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוָכל  דסח,  ַהּצַ ִמן  ִטְלטּול  ּבְ
ׁשֹוֵכַח ֶאֶבן  ִסיָמן ש"טסט ּבְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֵאינֹו ְמַטְלֵטל ְלֹצֶרְך ָהִאּסּור, ּכְ ׁשֶ ּכְ

י ֶהָחִביתע. ַעל ּפִ
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דקכד ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא  ּדִ

ֵמת ָערּום50,  א ּבְ ִטְלטּולעא ֶאּלָ ר ּבְ ּתָ ָבר ַהּמְ ת ּדָ יַח ַעל ַהּמֵ י. לֹא ִהְצִריכּו ְלַהּנִ
ִטְלטּול  ּבְ ַוֲאסּוִרים  ֶאְצלֹו51,  ֵטִלין  ּבְ ֵהן  ׁשֶ ַתְכִריִכים,  ּבְ ָלבּוׁש  הּוא  ׁשֶ אֹו 
ים – ֵאין ָצִריְך  ָהָיה ָלבּוׁש ּבֹו ֵמַחּיִ ִבְגּדֹו52 ׁשֶ הּוא ָלבּוׁש ּבְ מֹוהּו�. ֲאָבל ֵמת ׁשֶ ּכָ
ֵני  ֵטל ֶאְצלֹו, ִמּפְ ֵאינֹו ּבָ ִטְלטּול, ׁשֶ ר ּבְ ֶגד ֶזה הּוא ְמּתָ ּבֶ לּום, ׁשֶ יַח ָעָליו ּכְ ְלַהּנִ

ְכִריִכים53. יׁשֹו ּתַ יטֹו ֵמָעָליו ּוְלַהְלּבִ ֲעִתיִדים ְלַהְפׁשִ ׁשֶ

ּלֹא ָרצּו ַלֲהִזיזֹו  ה54 ְוֵאין ָלֶהם ָמקֹום ְלַפּנֹותֹועב55, אֹו ׁשֶ ַחּמָ ל ּבַ ּטָ יא. ֵמת ַהּמְ
ר ַלֲעׂשֹות ָעָליו ֹאֶהל ֲעַראי ַעל ְיֵדי ַהֲעָרָמה ְלֹצֶרְך ַהַחיעד57�.  קֹומֹועג56 – ְמּתָ ִמּמְ

ַחם  ַקְרַקע60,  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ְצָדָדיו59  ֵני  ְ ִמּשׁ ִבים58  ְויֹוׁשְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ִאים  ּבָ יַצד?  ּכֵ
ב  ְויֹוׁשֵ תֹו  ִמּטָ ֵמִביא  ֶזה   – ה62  ַחּמָ ְרָתחֹו  ׁשֶ ְרַקע  ַהּקַ ֵמֹחם  ה61  ַמּטָ ִמּלְ ָלֶהם 
ב ָעֶליָה, ַחם ָלֶהם ִמְלַמְעָלה – ֶזה ֵמִביא ַמֲחֶצֶלת  תֹו ְויֹוׁשֵ ָעֶליָה, ְוֶזה ֵמִביא ִמּטָ
זֹוֵקף  ֶזה  יו,  ּבָ ּגַ ַעל  ּופֹוֵרס  ַמֲחֶצֶלת  ֵמִביא  ְוֶזה  ְלֵצל65,  יו64  ּבָ ּגַ ַעל  ּופֹוֵרס63 
ָמט  תֹו ְוִנׁשְ ָמט ְוהֹוֵלְך לֹו, ְוֶזה זֹוֵקף ּוֵמִסיר ִמּטָ ם67 ְוִנׁשְ ָ תֹו66 ּוְמִסיָרּה ִמּשׁ ִמּטָ
ֲהֵרי ַמֲחֶצֶלת ֶזה ּוַמֲחֶצֶלת ֶזה  ה ֲעׂשּוָיה ֵמֵאֶליָה68, ׁשֶ ְוהֹוֵלְך לֹו, ְוִנְמֵצאת ְמִחּצָ
ירּו  ִהּתִ ת69, ׁשֶ י ַהּמֵ ֵני ִצּדֵ ְ ְרַקע ִמּשׁ ֵני ְקצֹוֵתיֶהן ַעל ַהּקַ יֶהן ְסמּוכֹות זֹו ָלזֹו, ּוׁשְ ּבֵ ּגַ

תעו70�.  ִביל ַהּמֵ ׁשְ ִביל ַצַער ַהַחיעה ְולֹא ּבִ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ֹאֶהל ֲעַראי ּבִ
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  ושו"ע ס"ז.

ד ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ קכהשיא  ּדִ

ְוָאז ָיִביאּו ִמּטֹות  ה,  ַמּטָ ַחם ָלֶהם ִמּלְ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ִחּלָ בּו ִמּתְ ׁשְ ּיֵ ְוָלֵכן ִהְצִריכּו ׁשֶ
ֵהא ִנְרֶאה  ּיְ ֵדי ׁשֶ ת ָהֹאֶהל, ּכְ ּיַ ָלל ַלֲעׂשִ ּטֹות ֹצֶרְך ּכְ ּמִ ֵאין ּבַ ב ֲעֵליֶהן, ַאף ׁשֶ ֵליׁשֵ
יֶהן,  ּתֵ ׁשְ ִחּבּור  ּבְ ת  ַהּמֵ ַעל  ֹאֶהל  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ֵאיָנּה  ְחְצָלאֹות  ַהּמַ ִריַסת  ּפְ ׁשֶ
ַחם  ׁשֶ ם ּכְ ֲהֵרי ּגַ ה, ׁשֶ ֵני ַהַחּמָ ל ֶאָחד ַעל ַעְצמֹו ְלָהֵגן ִמּפְ ֵדי ִלְפרֹוס ּכָ א ּכְ ֶאּלָ

בּו ֲעֵליֶהן�.  תֹו ְוָיׁשְ ל ֶאָחד ִמּטָ ה ֵהִביא ּכָ ַמּטָ ָלֶהם ִמּלְ

ִריַסת  ּפְ ְוַלֲעמֹוד  ם  ָ ִמּשׁ ָתם  ִמּטָ ּוְלָהִסיר  ִלְזקֹוף  ְצִריִכים  ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ
ָהְיָתה  לֹא  ְחְצָלאֹות  ַהּמַ ִריַסת  ּפְ ׁשֶ ִנְרֶאה  ְיֵהא  ֶזה  ּבָ ם  ּגַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְחְצָלאֹות,  ַהּמַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ לֹו  ַחם  ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ַהַחּמָ ֵני  ִמּפְ ֲעֵליֶהם  ְלָהֵגן  א  ֶאּלָ ת  ַהּמֵ ִביל  ׁשְ ּבִ

ָעַמד ְזָקָפּה ְוָהַלְך לֹועז71�. ב ָעֶליָה ּוְכׁשֶ ה ְוָיׁשַ ֵהִביא ִמּטָ

ל  ּכָ ּלֹא ָיִזיז ּבֹו ׁשּום ֵאֶבר72, ׁשֶ ת ְוַלֲהִדיחֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ ר ָלסּוְך ֶאת ַהּמֵ יב. ְמּתָ
ְך ָאסּור ְלַטְלֵטל ִמְקָצתֹועח73.  ּלֹו – ּכָ ָאסּור ְלַטְלֵטל ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְמְקֶצה ּכְ

ָהָיה  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ְלָרֳחצֹו,  ֵדי  ּכְ ְלַטְלְטלֹו  ָאסּור  ר  ּתָ ַהּמְ ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  ַוֲאִפּלּו 
ת  ּמֵ ירּו ִטְלטּול ּבַ ּלֹא ִהּתִ ֵעיֵני רֹוָאיו74, ׁשֶ אּוס ּבְ ּמָ ִטיט ְוצֹוָאה ַעד ׁשֶ ף ּבְ ְמְטּנָ
ַיְסִריַח  ּלֹא  ה ׁשֶ ַחּמָ ּבַ ל  ְמּטָ ּבְ גֹון  ּכְ יֹון,  ּזָ ילֹו ִמּבִ א ְלַהּצִ ר ֶאּלָ ּתָ ָבר ַהּמְ ּדָ ְיֵדי  ַעל 

ֵאר ְלַמְעָלהעט. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ יֹון ַאֵחר, ּכְ ּזָ אֹו ּבִ

ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  ִרים  ַהּכָ ֵמַעל  ת  ַהּמֵ יּהַ  ְלַהְגּבִ ֲהגּו  ּנָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִלְמחֹות  ָצִריְך  ְוָלֵכן 
ְסִריַח  ּיַ א ַיְסִריַח75. ְוַאף ִאם ֵיׁש ָלחּוׁש ׁשֶ ּמָ ֵאין ָלחּוׁש ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ ר ַאף ּבְ ּתָ ַהּמְ

יו77 ְוֵאין ְמַטְלְטִלים אֹותֹו�.  ְחּתָ ִרים ִמּתַ ִרים76 – ׁשֹוְמִטין ַהּכָ ֵמֹחם ַהּכָ



החומץ.פ. ידי  על  הבגד  בכיבוס   
לקמן פא. מבואר  הדבר  טעם  נט.  סעיף   

לשרות  שלא  גזרו  "לא  סכ"א:  שכ  בסי' 
גזרה  משום  מלבנים  שאין  במשקין  בגד 
כיון  מפרק,  משום  ויתחייב  יסחוט  שמא 
למשקין  צריך  כן  אם  אלא  חייב  שאינו 
שיסחוט  כלל  לחוש  אין  וזה  הנסחטין, 
ממנו,  שיסחטו  המשקין  לצורך  הבגד 
כלל  דרך  ואין  כלום,  חשובים  שאינן  מפני 

כן". לעשות 
בזהר פב. עינים מבואר הטעם  גבי עצימת   

קרובה  המת  של  )שהנפש  ב  רכו,  בראשית 
פתוחה,  העין  תשאר  ואם  בבית,  לנגדו 

על  תשרנה  אחרא  סטרא  של  מראות  אזי 
וכיון  יקולל,  שיסתכל  מה  בכל  ואז  עיניו, 
בנפש  שיסתכל  נמצא  לנגדו  שלו  שהנפש 
מבואר  לא  אבר  הזזת  לגבי  אבל  ותקולל(. 
טעם הסכנה, ואפשר שבזה אכן אין הטעם 
יתעקם",  "שלא  כדי  אלא  סכנה  משום 
אדה"ז  לשון  מפשטות  אך  בפנים.  כמובא 
הוא  יתעקם  שלא  אבר  הזזת  שגם  משמע 

וצ"ע. סכנה.  משום 
השני.פג. בתוך  אחד   
ו.פד. סעיף   
ז.פה. סעיף  כדלעיל   

 79. משנה קנא, רע"ב  78. שלטי הגבורים שם )כ, ב( אות ב. הובא בד"מ אות ה ובמ"א סקי"ט.
ושו"ע  טור  אין.  ד"ה  ורש"י  ב  קנא,   80. משנה  ס"ז. ושו"ע  טור  ולא.  וד"ה  קושרין  ד"ה  ורש"י 
 82. מלבושי יו"ט )לבוש ס"ז(. הובא באליה זוטא סק"ט. באר   81. ראה זהר ח"א רכו, א. שם.

   84. רב אשי קמב, ב.   83. רמב"ם פכ"ה הי"ד. היטב סקט"ו.

דקכו ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא  ּדִ

ְלמֹוָצֵאי  ַיְסִריַח  ּלֹא  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ת  ַהּמֵ ל  ׁשֶ ְבָגִדים  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ֹחֶמץ  ף  ְלַזּלֵ ר  ּוְמּתָ
ֵאינֹו  ַהֹחֶמץ  ׁשֶ ִלּבּון,  ּום  ִמּשׁ אןפ  ּכָ ְוֵאין  ָטֳהָרתֹו,  ּבְ ק  ְלִהְתַעּסֵ ְויּוְכלּו  ת  ּבָ ׁשַ
מֹו  ּכְ ן78,  ֶקה ַהְמַלּבֵ ַמׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ ּגֹוְזִרין  ֵאין  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִיְסחֹוט  א  ּמָ ׁשֶ ּוְגֵזָרה  ן,  ְמַלּבֵ

ִסיָמן ש"אפא. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ֵתַח,  ּלֹא יֹוִסיף ְלִהּפָ ִעְנָין ׁשֶ ִחי ּבְ ר ֶאת ַהּלֶ ח ְוהֹוֵלְך – קֹוׁשֵ יו ִנְפּתָ יג. ִאם ָהָיה ּפִ
ֵאֶבר79.  ְלָהִזיז  ָאסּור  ֲהֵרי  ׁשֶ ְקָצתֹו,  אֹו  ח  ְפּתַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֵגר  ּסָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹא  ֲאָבל 

ת80.  ּבָ ׁשַ ל ֵמת ּבְ ַעם ֶזה ֵאין ַמֲעִציִמין ֵעיָניו ׁשֶ ּוִמּטַ

ְואֹוְמִרים  ם,  ִיְתַעּקֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵאֶבר  ּוְלָהִזיז  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵעיָניו  ְלַהֲעִצים  ָנֲהגּו  ו  ְוַעְכׁשָ
ָיָדם82. ָדָברפב81, ְוֵאין ִלְמחֹות ּבְ ָנה ּבְ ׁש ַסּכָ ּיֵ ׁשֶ

ָאסּור  ֶאָחד  ְדָבִרים,  ֵני  ׁשְ ל  ּכָ ַאֵחר:  ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  ִטְלטּול  ּבְ ָלל  ַהּכְ ֶזה  יד�. 
ֶזהפג, אֹו ֶזה  ּבָ ר ְלַטְלְטלֹו, ְוֵהם ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה, אֹו ֶזה  ְלַטְלְטלֹו ְוֶאָחד ְמּתָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶרְך ׁשֶ ִסיס ָלִאּסּור, ַעל ּדֶ ר ּבָ ה ַהֶהּתֵ ּלֹא ַנֲעׂשָ ִעְנָין ׁשֶ ַעל ֶזה83, ְוהּוא ּבְ
ִני, ִאם ְמַטְלֵטל  ֵ ְלֵטל ִעּמֹו ַהּשׁ ַטְלֵטל ֶאָחד ֵמֶהם ִמּטַ ּמְ ִסיָמן ש"טפד, ּוִבְזַמן ׁשֶ ּבְ
ֵמת  ּבְ א  ֶאּלָ ִעְנָין  ׁשּום  ּבְ ירּוהּו  ִעּמֹו – לֹא ִהּתִ ְלֵטל  ִמּטַ ר  ְוַהֶהּתֵ ָידֹו  ּבְ ָהִאּסּור 

ְלַבדפה84. ּבִ



סוס"ו פו. שט  סי'  לעיל  וראה  אסור.  שזה   
לנער. אפילו  אסור  כזה  שבאופן 

ס"י(.פז. רעו  סי'  )לעיל  יגנב  שלא   
האיסור.פח. לתועלת   
נב.פט. יד,  סעי'   

המותר צ. הדבר  של  הטלטול  כלומר,   
אחד  ממקום  שעליו  האיסור  עם  יחד 
שעליו,  האסור  הדבר  בגלל  הוא  למשנהו 

המותר. דבר  בגלל  ולא 
"אין צא. ס"י:  רעו  סי'  לעיל  גם  ראה   

אפילו  מוקצה  לטלטל  לישראל  היתר 
בשביל  הוא  כשטלטולו  הצד,  מן  בטלטול 
על  הצד  מן  ]ש[טלטול   .. עצמו  המוקצה 
אלא  היתר  אין   – שבידיו  אחר  דבר  ידי 
לא  אבל  מקומו,  לצורך  כשמטלטלו 

המוקצה". בגוף  להשתמש  כשצריך 
סק"ג:  בקו"א  רנט  סי'  לעיל  הטעם  וראה 
האסור,  דבר  הוא  טלטולו  ש"עיקר  כיון 
אלא  היתר,  של  הצד  מן  מטלטל  ואינו 
שההיתר  ההיתר,  ידי  על  כדרכו  מטלטלו 
ידי  על  דלקיחה  אריכתא,  כידא  לו  נעשה 

לקיחה". שמה  אחר  דבר 

סי'  לעיל  רבנו  שכתב  ממה  להקשות  ואין 
דולק  נר  עליו  שמונח  שולחן  )גבי  ס"ו  רעז 
"אם  היתר שחשוב מהאש(:  דבר  ביחד עם 
אחר  למקום  לטלטלו  השלחן  לגוף  צריך 
צריך  שהוא  )כגון  לנער  אפשר  אי  אם   ..
חשש  שיש  או  האחר,  במקום  זה  לנר  עוד 
רשאי   – הנר(  ישבר  שלא  זה  בניעור  הפסד 
ולא  הואיל  עליו,  הנר  בעוד  לטלטלנו 
השמשות".  בבין  בלבדו  לו  בסיס  נעשה 
עם  השולחן  של  הטלטול  עיקר  שם  כי 
לגוף  צריך  שהוא  בשביל  הוא  שעליו  הנר 
לנער  לא  לו  שמתירים  אלא  השולחן, 
הנר,  לגוף  גם  נצרך  שהוא  כיון  הנר,  את 
מטלטל  שהוא  מדובר  בפנים  כאן  משא"כ 
להשתמש  בשביל  בעיקר  המותר  הדבר  את 

אסור.  וזה  שעליו,  הנר  לאור 
לא  התיר  שם  שלעיל  מה  מובן  ועפ"ז 
לנר,  הפסד  חשש  יש  אם  הנר  את  לנער 
לצורך  לטלטל  מתיר  שהוא  נקרא  זה  שאין 
הטלטול  מטרת  זה  לא  כי  עצמו,  המוקצה 
להתיר  סיבה  רק  זוהי  אלא  השולחן,  של 

הנר. את  לנער  לא  לו 

 86. כ"כ  85. רמב"ם שם. רי"ף )כ, ב( ור"ן ד"ה וקשיא. רא"ש פ"ג סי' יט. הובאו בב"י ד"ה טלטול.
וכן פסק   87. כן הוא דעת הרא"ש כמו שהוכיח רבינו בקו"א סי' רעו סק"ג.  ר"י בתוס' מד, א. 

   88. שו"ע ס"ה. בשו"ע ס"ח. 

ד ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ קכזשיא  ּדִ

ן  ּוֵ ִמְתּכַ הּוא  ִאם  ִעּמֹו,  ְלֵטל  ִמּטַ ְוָהִאּסּור  ָיָדיו  ּבְ ר  ַהֶהּתֵ ְמַטְלֵטל  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ִטְלטּול ֶזה ְלֹצֶרְך ָהִאּסּור85, ֵאין ָצִריְך לֹוַמרפו ִאם ְמַטְלֵטל ְלֹצֶרְך ָהִאּסּור  ּבְ
ֵאיֶזה  אֹו  ְלַהְצִניעֹופז,  ֵדי  ּכְ אֹו  ְוֶהְפֵסד,  ִקְלקּול  ֵמֵאיֶזה  ְמרֹו  ְלׁשָ ֵדי  ּכְ ַעְצמֹו86 
ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָהִאּסּור  לֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְמַטְלֵטל  ִאם  ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ַאֵחרפח,  ִעְנָין 
מֹו  ּכְ ר,  ְמּתָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָעָליו87,  ב  ּכַ ִלׁשְ אֹו  ב  ֵליׁשֵ גֹון  ּכְ ר,  ּתָ ַהּמְ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ֵאיֶזה  ּבֹו 
ְוָכל  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְלאֹורֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵנר  גֹון  ּכְ אֹו  ִסיָמן ש"חפט,  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ִביל ָהִאּסּורצ – ָאסּורצא. ׁשְ ְלֵטל ּבִ ּיֹוֵצא ָבֶזה, הֹוִאיל ּוִמּטַ ּכַ

א  ר ֶאּלָ ָלל ְלגּוף ָהִאּסּור, ְוֵאינֹו ְמַטְלְטלֹו ַעל ְיֵדי ַהֶהּתֵ ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ָצִריְך ּכְ
ירּו  ִהּתִ ד ׁשֶ גֹון ְלַפּנֹות ְמקֹומֹו88 – ֶזהּו ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ר, ּכְ ּתָ ָבר ַהּמְ ִביל ּדָ ׁשְ ּבִ



ו.צב. סעיף   
כלל צג. אפשרות  שאין  מקרה  מביא   

לעיל  וראה  האיסור.  מבלי  ההיתר  לטלטל 
שם.   ובביאורים  ס"ד  שט  סי' 

ב.צד. סעיף   

סי' צה. לקמן  ס"ג.  רנט  סי'  לעיל  ראה   
סי"ד. שעב 

דק צו. מקל  והוא  בו(,  )שטווים  פלך   
חד. שראשו 

ס"ב צז. רנט  סי'  לעיל  עד"ז  ראה   
בדבר  כשהטמין  הקדרה  הוצאת  )לגבי 
סק"ג  בקו"א  שם  וראה  בטלטול(.  האסור 
סכין  או  כוש  לתחוב  הוא  ההיתר  שכל 
שיטלטל  לא  אבל  מאליו,  נופל  והמוקצה 
זהו  אז  כי  שבידו,  הקנה  ע"י  המוקצה 
נעשה  שהקנה  כיון  ממש,  מוקצה  טלטול 
כלאחר  טלטול  זה  ואין  אריכתא.  כידא  לו 

כן.   לטלטל  הוא  שהדרך  כיון  יד, 

שם  סוע"א. רמב"ם  נ,  שבת  פ"א מ"ט.   91. כלאים  סקכ"ד. סוף   90. מ"א  א. קכג,  בגמרא   .89
ד"ה  ב  נ,   93. תוס'  שם. ושו"ע  טור  וניטלין.  ד"ה  רע"א  נא,   92. רש"י  ס"ח.  ושו"ע  טור  הט"ו. 
 94. ר"ן  שם.  שו"ע  חושש.  אינו  ד"ב  א  קיג,  רש"י  גם  וראה  והוי.  ד"ה  ב(  )כג,  שם  ר"ן  הטומן. 
 96. תוס' שם ד"ה הטומן. שו"ע   95. תוס' שם ד"ה מקצת. מ"א סקכ"ב: חיטין שזרען כו'. שם. 

   98. מ"א סקכ"א.   97. מ"א סקכ"ג.  ס"ח.

דקכח ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא  ּדִ

י ֶהָחִבית ּוָמעֹות  ַעל ּפִ ֶאֶבן ׁשֶ ִסיָמן ש"טצב ּבְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶרְך ׁשֶ ֲחָכִמים89, ַעל ּדֶ
ר�. ַעל ַהּכַ ׁשֶ

לֹו  ָצִריְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ָהִאּסּור,  ְלִטְלטּול  ָלל  ּכְ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ֵאינֹו  ִאם  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
א  ר ֶאּלָ ר לֹו ְלַטְלֵטל ַהֶהּתֵ ִאי ֶאְפׁשָ א ׁשֶ ְלַבד, ֶאּלָ ר ּבִ ָלל90 ַרק ִטְלטּול ַהֶהּתֵ ּכְ
ָאֶרץ ּוִמְקָצת ָעָליו  מּון ּבָ לּוׁש ַהּטָ גֹוןצג ְצנֹון ּתָ ן ְיַטְלֵטל ָהִאּסּור ַעל ָידֹו, ּכְ ִאם ּכֵ
קֹומֹו92.  ְנִטיָלתֹו ֵמִזיז ָעָפר ִמּמְ ּבִ י ׁשֶ ֶהם ּומֹוִציאֹו91, ַאף ַעל ּפִ ין – נֹוְטלֹו ּבָ ְמְגּלִ

ִלְזִריָעה  ן  ּוֵ ִנְתּכַ ִאם  ַאף  ּתֹוֵלׁש94  ּום  ִמּשׁ ּבֹו  ֵאין  ָאז  ׁשֶ ִריׁש93,  ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְוהּוא 
ִסיָמן ש"יצד�. ְוַאף ִאם הֹוִסיף ֵמֲחַמת ַלחּות  ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ם95, ּכְ ָמנֹו ׁשָ ּטְ ׁשֶ ּכְ

ִריׁש.  ּלֹא ִהׁשְ ל ׁשֶ לּום96 ּכָ ָכְך ּכְ ְרַקע – ֵאין ּבְ ַהּקַ

ח  ֵאר ְמּנָ ָ ּשׁ ּיִ ַדְעּתֹו ׁשֶ ָעָליו, ַאף ִאם ָהָיה ּבְ ִסיס ְלֶהָעָפר ׁשֶ ה ּבָ נֹון לֹא ַנֲעׂשָ ְוַהּצְ
ְלֶהָעָפר,  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ נֹון  ַהּצְ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ם  ׁשָ

ּיֹוֵצא ָבֶזהצה. ָכל ּכַ נֹון97. ְוֵכן ּבְ ׁש ְלַהּצְ ּמֵ ֵהא ֶהָעָפר ְמׁשַ ּיְ א ׁשֶ ֶאּלָ

ְלתֹוְך  ין  ַסּכִ אֹו  ּכּוׁשצו  ִלְתחֹוב  יִרין98  ַמּתִ ֵיׁש   – ין  ְמְגּלִ ָעָליו  ִמְקָצת  ֵאין  ְוִאם 
ת  ְתִחּלַ ּבִ ׁשֶ ְוַאף  ֵמֵאָליוצז�.  ִנְנָער  יו  ּבָ ּגַ ַעל  ׁשֶ ְוֶהָעָפר  ֶהם,  ּבָ ּוְלהֹוִציאֹו  נֹון  ַהּצְ
ִביל  ׁשְ ּבִ יָון ׁשֶ לּום, ּכֵ ָכְך ּכְ ָעָליו – ֵאין ּבְ ם ֶהָעָפר ׁשֶ יּהַ ּגַ נֹון ַמְגּבִ ָהתֹו ֶאת ַהּצְ ַהְגּבָ

ר הּוא.  ּתָ ָבר ַהּמְ ּדָ



להגיע צח. מנת  על  הצנון  את  המכסה   
המכוסה.  לצנון 

בעפר.צט.  
ג( ק. )שנח,  בפס"ד  הצ"צ  פסק  וכן   

ג(. )יט,  הש"ס  על  ובחידושים 
ובקו"א קא. ס"ב  רנט  סי'  לעיל  גם  ראה   

סק"ג.
גומא קב. עשיית  איסור  "שהרי  ב:  סעיף   

אלא  בנין  ואין  בונה,  משום  אלא  אינו 
לקרקע". במחובר  או  בקרקע 

עז.קג. סעיף  שח  סי'   
ידיו קד. אצילי  בין  או  ידיו  באחורי  כגון   

)לעיל  בחיקו  או  ט־י(,  סעי'  רעו  סי'  )לעיל 
)לעיל  בראשו  או  סק"י(,  קו"א  שא  סי' 
סי'  )לעיל  ברגליו  או  סכ"ד(,  שה  סי' 
התלוי  מעות  בכיס  הדין  והוא  סט"ו(.  שח 
סי"ט  רסו  סי'  )לעיל  גופו  שעל  בחגורה 
שבכיס  המעות  טלטול  וכן  הב'(.  לטעם 

יגנבו(,  שלא  )כדי  בו  לבוש  שהוא  בגדו 
הלשון:  שם  ראה   – סל"ט  שא  סי'  כדלעיל 
שאינו  כיון  יד,  כלאחר  טלטול  שזהו  "לפי 
שם  וראה  בגופו".  אלא  בידו  מטלטלן 
ע"י  כן  לטלטל  כשהדרך  שאף  בקו"א 
גופו, הרי שלענין מוקצה "לא מיתסר אלא 

ממש".   בידו 
האיסור, קה. בגוף  להשתמש  כדי  היינו   

יש  אך  מיד.  לכך  דוגמא  שמביא  וכמו 
גם  לטלטל  שמותר  לשונו  במשמעות 
שלא  להצניעו  עצמו,  האיסור"  "לצורך 
שח  סי'  לעיל  שכתב  וכמו  יגנב,  או  ינזק 
הנ"ל  המקמות  ובשני  ס"י,  רעו  וסי'  סט"ו 
במקורות  וראה  שיא(.  )סי'  לכאן  מציין 

וציונים. 
לצורך  שלא  אבל  לצורך,  לטלטל  זה  וכל 

גופו. ידי  על  אף  הותר  לא  כלל 
סג.קו. סעיף  שח  סי'  כדלעיל   

 100. רבי אלעזר בן תדאי קכג, א ורש"י  99. מ"מ שם. הובא ב"י ד"ה פירות ומ"א שם וט"ז סקי"א.
 102. מ"מ  סק"ט.  ט"ז  הקש.  ד"ה  א  קמא,  רש"י   101. ראה  ס"ט. ושו"ע  טור  פגה.  ד"ה  שם 
 104. הר"ר יונה הובא   103. ב"י בסוף הסי'. רמ"א סי' שח סל"ח. ט"ז סק"ט. שם. ט"ז סקי"א.
ברא"ש פ"ג סי' יט. טור ושו"ע ס"ח. וראה לעיל סי' רעו קו"א סק"ג וסי' שא קו"א ס"ק י, שרבינו 
יונה והרא"ש חידשו חילוק זה, אך דעת ר"י ור"ת וספר התרומה אינה כן, ולדידם ההיתר בטלטול 
ע"י גופו )שאסור בטלטול מן הצד( הוא רק לענין להשתמש בגוף המוקצה, אך לא לטלטל לצורך 
 105.רש"י קמא, א ד"ה  המוקצה שלא יגנב, אבל אנן קיימא לן לגמרי כדעת רבנו יונה והרא"ש. 

  הקש. שו"ע שם. 

ד ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ קכטשיא  ּדִ

ּוְלִעְנַין  גּוָמאצט.  ה  עֹוׂשֶ ּכְ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָעָפרצח,  ּבֶ ִלְתחֹוב  אֹוְסִרין99  ְוֵיׁש 
ֵקלק. ְך ַאַחר ַהּמֵ ִדְבֵרי סֹוְפִרים – ַהּלֵ ֲהָלָכה, ּבְ

ר ְלִדְבֵרי  ָקה101 – ְמּתָ ְקִצים100 ְלַהּסָ ֶבן ַהּמְ ַקׁש אֹו ּתֶ מּוִנים ּבְ רֹות ַהּטְ ֲאָבל ּפֵ
ּגּוָמא  ִאּסּור  ֵאין  ׁשֶ ּוְלהֹוִציָאםקא,  רֹות  ַהּפֵ ְלתֹוְך  ין  ַסּכִ אֹו  ּכּוׁש  ִלְתחֹוב  ל  ַהּכֹ

ִסיָמן תק"וקב.  ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ָעָפר ְוַכּיֹוֵצא בֹו102, ּכְ א ּבְ ְך ֶאּלָ ּיָ ׁשַ

ְמְקֶצה  ִמּתֹוַרת  ָיְצאּו   – רֹות  ַהּפֵ ֶהם  ּבָ ְלַהְטִמין  ֶבן  ְוַהּתֶ ׁש  ַהּקַ ִיֵחד  ְוִאם 
ֵארקג. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֲחדֹו ְלָכְך103, ּכְ ּיִ ָעָפר ׁשֶ ין ּבְ ִטְלטּול, ְוֵכן ַהּדִ ִרים ּבְ ּוְמּתָ

גּופֹו  ְקֶצה ּבְ ָבר ַאֵחר, ֲאָבל ְלַטְלֵטל ַהּמְ ָיָדיו ַעל ְיֵדי ּדָ ִטְלטּול ּבְ טו�. ְוָכל ֶזה ּבְ
הּוא  ׁשֶ ַקׁש  גֹון  ּכְ ָהִאּסּור104קה,  ְלֹצֶרְך  ְמַטְלְטלֹו  ֲאִפּלּו  ר  ְמּתָ  – ְבָיָדיוקד  ּלֹא  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ה  ּטָ ָקהקו105, ְוִאם הּוא ָנתּון ַעל ַהּמִ ָתמֹו עֹוֵמד ְלַהּסָ ּסְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְמְקֶצה 



לשכב קז. מנת  על  שם  הניחו  לא  כלומר,   
עליו.
האיסור, קח. לצורך  הוא  שהנענוע  אף   

בו. להשתמש  כדי 
גבוה קט. יהיה  שהקש  שהכוונה  נראה   

לגמרי,  שטוח  ולא  הקש(  ציפוף  )ע"י  קצת 

רך. יהיה  הוא  וממילא 
הקש.קי. על   

דקל(.קיא. של  חריות  )גבי  נ  סעיף   

עליו קיב. חשב  לא  או  הכינו  לא  אם  גם   
לשכיבה.

סג.קיג. סעיף   

 108. רש"י שם   107. משנה קמא, א. טור ושו"ע שם.  106. רש"י נ, א ד"ה קש. קמא, א ד"ה הקש. 
 111. רש"י   110. רמב"ם פכ"ה הכ"ב.  109. משנה שם. טור ושו"ע שם ד"ה הקש. מ"א סקכ"ה. 
 114. ט"ז   113. משנה שם.  112. רא"ש פ"ד סי' ח. ר"ן )כג, א(. רמ"א סוף ס"ח. שם ד"ה או.

  סק"ט ומ"א סי' שח סקנ"ג.

דקל ָאר ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ין ֵמת ּבְ שיא  ּדִ

ֵדי  גּופֹוקח107 ּכְ ר ְלַנֲעֵנַע ּבְ ב ָעָליו106 – ְמּתָ ּכַ א ִלׁשְ ת הּוא ּבָ ּבָ ב ָעָליוקז ּוְבׁשַ ּכַ ִלׁשְ
ב ָעָליו108. ּכַ ֵהא ָצף ְוַרְךקט ְונֹוַח ִלׁשְ ּיְ ׁשֶ

ַכב  ב אֹו ׁשָ ׁשַ ּיָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ר אֹו ָסִדין109 – ַנֲעׂשָ עֹוד יֹום ּכַ יַח ָעָליוקי ִמּבְ ְוִאם ִהּנִ
ה ֵיׁש ּתֹוַרת  ִכיָבה, ּוֵמַעּתָ יָבה אֹו ִלׁשְ עֹוד יֹום110, ַוֲהֵרי ֶזה מּוָכן ִליׁשִ ָעָליו ִמּבְ

ָיָדיו�.  ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ ִלי ָעָליו111 ּוְמּתָ ּכְ

ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו112,  ב  ּכַ ִלׁשְ אֹו  ב  ֵליׁשֵ יֹום  עֹוד  ִמּבְ ָעָליו  ב  ָחׁשַ ִאם  ְוֵכן 
ִכיָבה.  יָבה אֹו ִלׁשְ ן ְלַיֲחדֹו ִליׁשִ ְרּכֹו ַגם ּכֵ ּדַ ָדָבר ׁשֶ ִסיָמן ש"חקיא ּבְ ּבְ

ָכל ִעְנָיןקיב. ר ְלַטְלְטלֹו113 ּבְ עֹוד יֹום – ְמּתָ ֵהָמה ִמּבְ ְוִאם ִהְזִמינֹו ְלַמֲאַכל ּבְ

ָתמֹו  ּסְ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ֲאָבל  ָקה,  ְלַהּסָ עֹוֵמד  ַקׁש  ָתם  ּסְ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ֶזה  ְוָכל 
מֹו  ּכְ ִעְנָין114,  ָכל  ּבְ ְלַטְלְטלֹו  ר  ְמּתָ  – ִכיָבה  ִלׁשְ אֹו  ֵהָמה  ּבְ ְלַמֲאַכל  עֹוֵמד 

םקיג. ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ
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