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  באר                           החייםה

 
א  נתיבות משה מפתח הסימנים

  מפתח הסימנים

  .....................יחאם בעינן תנאי דמייחד להו מקום במוקצה מחמת חסרון כיס ë סימן א
  ............................................כגדין טלטול פלטה של שבת כשיש עליו אוכלין ë סימן ב
  גדרי כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר ë סימן ג
  י שמלאכתו לאיסור כדי ליתן לחבירואם מותר לטלטל כל ë סימן ד

  דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור כשמפריע לו המוקצה אבל א"צ למקומו ë ה סימן
  דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור ע"י הערמה ë סימן ו
  דין מנעל עור ביום הכיפורים וכלים של חמץ בפסח אם הוי מוקצה  ë סימן ז

  וביאור דין דלתות הבית שנתפרק ë סימן ח
  ענף ב' דין טלטול דלתות וכיסויי כלים שמחוברין לקרקע שנתפרקו ë סימן ט
  לענין איסור טלטול וקבלת טומאה –ביאור דין מחט שבורה ועורות לחים  ë סימן י

  ביאור דין סנדל שנפסקה רצועה החיצונה ë סימן יא
  דין טלטול בתי עינים שנשברו ידותיהן ובחשש דשמא יתקע ë סימן יב

  אם מותר לטלטל סולם גבוה בשבת ë גסימן י
  דין יחוד באבנים ë סימן יד
  דיני טלטול קליפות ביצים וגרעיני פירות ë סימן טו
  דיני גרף של רעי ë סימן טז
  טעם איסור ליטול תינוק שיש בידו מוקצה ë סימן יז

  בסיס לאיסור ולהיתר שיש טירחא לנערו אם מותר לטלטלו בלא ניעור ë סימן יח
  יבואר למה מניח אבן ע"פ חבית שיש בו יין הוי בסיס לאיסור ë טסימן י
  ודין המפה שעליו הנרות –דין בסיס באקראי  ë סימן כ

  בסוגיא דביטול כלי מהיכני ë סימן כא
  וביאור דברי הרמב"ם בפירוש המשנה –בסוגיא דמוכני  ë סימן כב
  י בסיסובדינ –כמה חידושי דינים העולים מסימן ש"י ס"ז  ë סימן כג
  גדרי היתר חשוב יותר בבסיס לאיסור ולהיתר ë סימן כד
  בירור שיטת הראשונים אם בעינן שיהא ההיתר חשוב יותר ë סימן כה
  דין בסיס לאיסור ולכתבי הקודש ë סימן כו
  דין טלטול מת במטה שיש בו גלגלים ë סימן כז

  דין טלטול בגופו לצורך המוקצה ë סימן כח
  ול מוקצה בדבר המחובר לקרקעבענין טלט ë סימן כט

 





  באר                           החייםה

 
ג  נתיבות משה תוכן הענינים

  תוכן הענינים

מבאר דברי הגמרא  â אם בעינן תנאי דמייחד להו מקום במוקצה מחמת חסרון כיס â סימן א

שבת קכג: למה נקטו סוגי כלים שהם חסרון כיס מה הרבותא בכל אחת מהן, ועפ"ז מבאר דלא בעינן 

דלכאו' י"ל דתלוי בפלוגתת אביי ורבא אם תנאי של יחוד מקום, מביא פלוגתת ראשונים בזה, מבאר 

צורך מקומו חשוב לצורך, מבאר שאין שום מחלוקת בהראשונים ולכו"ע לא בעינן תנאי של יחוד 

מקום, אלא דכיון דמקפיד שלא להשתמש בו ממלא מייחד להו מקום שאינם מטלטלן דאין לו צורך 

דה שלא להשתמש תשמישים אחרים בזה, מבאר דין כלי שיעודו לטלטלו ממקום למקום, גדר הקפ

  במוקצה דחסרון כיס.

פלטה של שבת הוי מוקצה מחמת  â דין טלטול פלטה של שבת כשיש עליו אוכלין â סימן ב

חסרון כיס, ואם מותר לטלטלו בעוד שהקדרות עליו תליא בטעם היתר מדוכה שיש בו שום, דין 

עת הרבה אחרונים להקל, מבאר אם גם טלטול כלי שמלאכתו לאיסור ע"י ככר או תינוק, מבאר דד

במוקצה דחסרון כיס איכא היתר ככר או תינוק, מצדד להקל אם הונח עליו מבעו"י אוכלין דמותר 

  לטלטלו, מבאר דפלטה לא מיקרי בסיס לשלהבת וראי' לזה מדברי המנחת שבת.

מלאכתו מבאר דברי השלטי גבורים דכלי ש â גדרי כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר â סימן ג

לאיסור ולהיתר מותר לטלטלו מחמה לצל, מבאר דמכבדות הוי כלי שמלאכתו להיתר אע"פ שאין לו 

קרקע מרוצף, מבאר דקדירה הוי כלי שמלאכתו לאיסור, והח"א והקיצור שו"ע שלא כתבו כן מפני 

שבמקומם היו הדרך להשתמש להיתר ג"כ, מבאר דמה ששומרים האוכל אחר הבישול לא מיקרי 

ת כן מלאכתו להיתר, דין כלי שחלקו עשוי לאיסור וחלקו להיתר, דין כלים שמחוברים ע"י מחמ

עלקטר"י או בטרי"ה, כלי שחלקו הוא חסרון כיס, סכין שיש בו כמה להבים, דין כלי שעיקרו עשוי לב' 

  מטרות אחד איסור ואחד היתר, חילוק בין תפילין לקדירה.

מביא ראי' מהגמרא להתיר  â ו לאיסור כדי ליתן לחבירואם מותר לטלטל כלי שמלאכת â סימן ד

לטלטל בשביל חבירו, ומסתפק אם חבירו ימשיך בטלטולו אם ג"כ שרי, ומוכיח מדברי הירושלמי 

  לענין לולב להתיר, ומפלפל בזה, מביא דברי השבט הלוי בענין זה, ומסיק דגם לדבריו שרי בכה"ג.

 ור כשמפריע לו המוקצה במקום זה אבל א"צ למקומודין טלטול כלי שמלאכתו לאיס â סימן ה

â :דלא חשיב צורך מקומו, והיכא שמפריע לו  מביא ספיקת הפוסקים בזה, ומוכיח מהגמרא שבת מה

יש לעשות ע"י טלטול מן הצד  כ"כ עד שאינו יכול להיות שם או להשתמש שם י"ל דלכו"ע מותר ומ"מ

  ומפלפל בדבריו. או ע"י ככר ותינוק, מביא דברי הים יששכר,
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מבאר סוגית הגמרא דף קכד: אייתו  â דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור ע"י הערמה â סימן ו

שותא לכהנא, רב לשיטתו בירושלמי, מבאר גדרי הערמה שהתירו דהוא דוקא אם צריך השתמשות 

צע"ג כזו ומשתמש ע"י המוקצה, ובערוך השולחן לא כתב כן, אך מהמחה"ש משמע לאיסור ומסיק ב

להלכה, דין טלטול כלי ע"י הערמה ולבסוף נמלך ולא השתמש בו אם עבר למפרע על טלטול מוקצה, 

מבאר משא ומתן דמרי בר רחל עם רבא בשבת שם, ודין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור כשיש לו כלי 

  אחר של היתר.

מבאר דתליא  â דין מנעל עור ביום הכיפורים וכלים של חמץ בפסח אם הוי מוקצה â סימן ז

בפלוגתת מהרש"א ופני יהושע בסוגיא דשבת דף מו:, ומסיק דלכו"ע הוי כלי שמלאכתו להיתר, מביא 

ראי' מדין סנדל המסומר, ומדין תפילין בשבת ע"פ דברי הפמ"ג, ומחלק בין בגד שעטנז לזה, מבאר 

ים של חמץ בפסח, דגם לדעת שו"ע הרב דתפילין הוי כלי שמלאכתו לאיסור מודה בזה, דין טלטול כל

ומסיק דהוי כלי שמלאכתו לאיסור. דין טלטול כלים של אוכל נפש ביו"ט אם נקרא מלאכתו להיתר, 

דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור כשאפשר בענין אחר, מבאר דין המקלות שהפשיטו עליו הקרבן 

  ים לפיקוח נפש.פסח אם הוי מלאכתו לאיסור או להיתר. דין טלטול שופר. דין טלטול כלים המיועד

אם יש איסור טלטול על דלתות כלים שנתפרקו  â ביאור דין דלתות הבית שנתפרקו â סימן ח

וההבדל בינו לבין כירה שנשמטה אחת מירכותיה, דלתות בתים שרגילין להוציאן ולהכניסן לצירן 

ר אסור תמיד בנתפרקו מבעו"י מותרין בטלטול לצורך גופן ומקומן, דלתות כלים המחוברין בצי

להחזיר אפי' דרכן לפרק תמיד, כלים שדרכן לפרקן תמיד מותרין בטלטול כשהם מפורקים. דין טלטול 

כפתור שנפל מבגד, מצדד להתיר טלטולו אפילו אין בדעתו להחזירו, ואפילו אינן ראויין למלאכה 

שבזמן השו"ע  אחרת. דין טלטול שעון שעמד ללכת, ודין טלטול בגדים מלוכלכים, חילוק בין שעונים

לבין שעונים שלנו, ביאור כונת הרמב"ם בדלתות הבית דאע"פ שהן כלים לא הוכנו לטלטל, דין דלתות 

הבית שנתפרקו ואינו עומד לחברן, ג' מהלכים בזה, ומבאר לפ"ז פלוגתת המ"א ורעק"א במוקצה 

  דחסרון כיס שנשבר בשבת, ביאור דברי השו"ע הרב בזה.

ביאור דברי  â טול דלתות וכיסויי כלים המחוברין לקרקע שנתפרקוענף ב' דין טל â סימן ט

הרמב"ם דאין מחזירין דלתות הבית גזירה שמא יתקע, דעת הב"י והב"ח והמ"א בזה, ומה הדין בכלי 

תלוש שחיברו אם חייב משום בונה, דין טלטול דלתות הבתים שנתפרקו כשרגילין להוציאן ולהכניסן 

באר כונת תרומת הדשן בדין סתירת דף התנור, מבאר ב' חילוקים בין תמיד לציר שלהן, מאריך ל

דלתות בתים לדלתות בורות דחייב חטאת, דין טלטול דלתות הבורות שנתפרקו ודרכן לפרקן תמיד, 

 דין טלטול דלתות כלי תלוש שחיברו.
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אר מב â לענין איסור טלטול וקבלת טומאה –ביאור דין מחט שבורה ועורות לחים  â סימן י

כונת הר"ן ז"ל אם ס"ל דטומאה ושבת כהדדי נינהו לגמרי וזה תלוי לפי הגרסאות, ואם ס"ל דשוין 

לגמרי צ"ל דלשיטתו אזיל בחולין דשברי כלים הוי כלי לענין טומאה גם בלא יחוד ולהכי מותר 

ם לטלטלם בשבת, והתוס' לשיטתם דבעינן יחוד בשברי כלים, וביאור דברי הר"ן במה שכתב דבכלי

גמורים לאו כי הדדי נינהו דתליא בגזירת הכתוב, וראי' לזה מדברי הראשונים לענין תנור, ולדברי הר"ן 

מיושב קושיית התוס' בזבחים על ר"ת דעור לח אסור בטלטול הרי מקבל טומאה ע"י יחוד, ועורות 

ברי התוס' יבשים דיש חילוק בין שבת לטומאה הוא בכלים גמורים ותלוי בגזירת הכתוב, ביאור ד

בזבחים למה עורות לחים אסורים לר"ת בטלטול הרי מהני יחוד לטומאה, ונפק"מ בין הגרסאות בתוס' 

שם, וכונת מ"א כיון דפסקי' כר"ת דעורות לחים הוי מוקצה ע"כ צ"ל כתוס' בזבחים דאע"פ דמהני ביה 

  יחוד מ"מ כיון דאין הדרך לייחדם בעינן יחוד גם בשבת.

מבאר טעם דרבי אבהו שהתיר לכרוך גמי  â ין סנדל שנפסקה רצועה החיצונהביאור ד â סימן יא

לח על הסנדל אע"פ שדרך לזורקו, בדברי החזו"א והגרשז"א דהוכיחו מסוגיא זו בדין טלטול בגופו אם 

הוי טלטול, מבאר לדעת הראב"ד מה ההבדל בין נפסקה רצועה חיצונה או פנימית, מבאר למה לרב 

הרי ס"ל דשברי מחט לא הוי מוקצה אע"פ שדרך לזורקן, מבאר לשיטת הרשב"א  יוסף אסור בטלטול

דס"ל דמחט שנשבר בשבת לא הוי מוקצה למה אסרו בסנדל שנפסקה רצועה החיצונה בשבת, מבאר 

  היטב כונת המ"א ז"ל דהראב"ד ס"ל כדעת ר"ת וכתוס' בזבחים.

מבאר דאם נאבדו  â שמא יתקעדין טלטול בתי עינים שנשברו ידותיהן ובחשש ד â סימן יב

השרופי"ן מותר לטלטלו ולא גזרינן שמא יתקע ע"י קיסם, מבאר כונת הט"ז במה שכתב שיש צד 

להקל בספסל, מבאר כונת התרומת הדשן למה אינו אסור מדינא הרי לרב אפילו אפשר לסמוך אסור, 

ונת השו"ע הרב במה שכתב מבאר דבכירה כהאי גונא דאסור מדינא אסור גם בנשבר או נאבד הרגל, כ

כיון שראשה נשאר תקוע בספסל, ומדברי המשנ"ב מוכח דס"ל דגם בכירה איכא ההיתר דנאבד או 

נשבר, מבאר כונת האמרי יושר דמתיר להשתמש עם הזכוכית שנפלה ולא הוי מוקצה, מסיק דבנשברו 

וחבירו יודע מקומו אין הידות אין להחמיר, מבאר דאם אדם אחר לקח הרגל אין להתיר, אך אם נאבד 

  צריך להודיעו.

מבאר היטב סוגית הגמרא בביצה דף ט. ומסקנת  â אם מותר לטלטל סולם גבוה בשבת â סימן יג

הסוגיא לכל השיטות, מבאר סתירת הטור אם ס"ל כתי' הר"א מבורגיל או כתי' ר"ת, דעת הב"ח והט"ז 

א ושו"ע הרב, מבאר דבשבת יש להקל בסי' תקי"ח בדעת הטור, ישוב דעת הטור לפי מהרש"ל ומ"

בסולמות של בתים גם ברשות הרבים המעורבת, דעת הרמב"ם בזה, ביאור דברי המ"א בזה, מסקנת 

  ההלכה.
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ג' גרסאות בדברי רש"י, ואם מעשה חשוב מועיל באבן, פלוגתת  â דין יחוד באבנים â סימן י"ד

ב"ם בזה, מבאר פלוגתת המגיד משנה ראשונים מה הכונה צאו ולמדום, דעת הרי"ף והרא"ש והרמ

והבית יוסף, ואם מהני יחוד לעולם בנדבך של אבנים, דעת הרשב"א דבעינן מעשה כל דהו באבן לפצוע 

בו אגוזים וביאור פלוגתת הרשב"א והר"ן, ושיטת התוס' הרי"ד ושבלי הלקט, ביאור דברי הדרכי משה, 

  מבאר דברי המגן אברהם, ומסקנת ההלכה.

מבאר כל פרטי ההלכה בזה, מבאר דין  â דיני טלטול קליפות ביצים וגרעיני פירות â סימן טו

טלטול שקית חלב שנתרוקנה וכדומה, דין כלים חד פעמיים שזרקן לאשפה, ביאור החילוק בין שיירי 

מחצלאות לשיירי בגדים, דין קליפות האסורין בטלטול שצריך לזורקן מיד, ומאי שנא משאר מוקצה 

ו יש מתירין, חלה שהפריש ביו"ט מותר לטלטלה ולהניחה במקום שירצה, אם מותר שעודו ביד

  להוציא מפיו עצמות וקליפין שאסורין בטלטול.

מסתפק בהגדרת גרף של רעי אם הוא דוקא דבר מטונף או אפילו אי  â בענין גרף של רעי â סימן טז

הפוסקים לענין נר שהדליקו בה אם נעימות גדולה, מביא ראי' מגמרא שבת מז. מבאר דברי המרדכי ו

חשיב גרף, מביא ראי' לזה מדין קרני דאומני, מבאר דהא דשיורי כוסות חשיב גרף משום דהוי איסורי 

הנאה של ע"ז שהוא משוקץ, גם מביא מדין עצמות וקליפין דלא חשיב גרף של רעי, דין טלטול מוקצה 

  העומד להיות גרף של רעי.

מחלוקת השו"ע הרב והמשנה ברורה אם  â ול תינוק שיש בידו מוקצהטעם איסור ליט â סימן יז

הוי טלטול מן הצד, מבאר שהוא פלוגתת הראשונים תוס' והרשב"א, תינוק שהוא מוגבל או תינוק 

שנרדם ובידו מוקצה וצריך למקומו וא"א לנער תלוי בפלוגתא הנ"ל, תינוק ובידו דינר אסור ליטלו 

, למה לא גזרו ליטול שולחן שיש עליו מעות, תינוק ובידו כלי אפילו בבית שהוא מקום שמור

לאיסור לצורך לשחק בו מותר ליטלו אבל אם מחזיקו שלא לצורך אסור, ראי' מדברי התוס'  שמלאכתו

  לדין זה, סתם תינוק אינו בגדר יש לו געגועין.

מבאר  â רבסיס לאיסור ולהיתר שיש טירחא לנערו אם מותר לטלטלו בלא ניעו â סימן יח

בארוכה דברי הגמרא שבת דף קמב. ודברי התוס' והתוס' ישנים, ומסקנת ההלכה דאסור לטלטל בלא 

ניעור אפילו אם יש טירחא גדולה אם מנערו, ויבואר ג"כ דפירות המטנפין א"צ להעבירו לכלי אחר 

  ומותר לטלטלו עם המוקצה שבתוך הכלי.   

הוכחות דגם בחבית יין  â שיש בו יין הוי בסיס לאיסור יבואר למה מניח אבן ע"פ חבית â סימן יט

אם מניח עליו אבן הוי בסיס לאיסור, וכונת הלבוש ז"ל בזה, דברי רעק"א ושאר אחרונים דפי החבית 

הוי בסיס לאיסור, קושיית הבית מאיר והקצוה"ש דאיך מחלקין הכלי כיון דכל החבית כלי אחד הוא, 
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שלא יתקלקל וגם היין הוי בסיס לאבן, ביאור לפ"ז דין אבן שבקירויה  דעת הבית מאיר דאבן שומר ליין

שאינו מהודק ויש בתוכו מים, דעת הקצוה"ש דיש חילוק בין ע"ג דפנות הכלי או אבן בתוך הכלי עצמו, 

ביאור חדש למה פי החבית הוי בסיס לאבן, למה אסור להגביה החבית מלמטה במקום שהוא בסיס 

שיש בתוכו תבשילין, ארון שיש על גבו מוקצה ובתוכו היתר הוי בסיס לאיסור  ליין, דין פי הקדירה

ולהיתר, דעת הלשון הזהב והשפת אמת בטעם דאין הכיסוי בסיס לגיזי צמר והנפק"מ ביניהם, דעת 

בעל המאור ז"ל, סתירת הפוסקים בדין דבעל המאור ז"ל, ותירץ לזה לחלק בין אבן ע"פ חבית לגיזי 

, פלוגתת רש"י ור"ן אם הגיזי צמר מונחין על הקדירה עצמה אם הוי בסיס וביאור צמר שעל קדירה

  הפלוגתא, למה לא אמרינן דפי הקדירה הוי בסיס לגיזי צמר.

יבואר קושיית הבית מאיר על הט"ז,  â ודין המפה שעליו הנרות –דין בסיס באקראי  â סימן כ

אופנים של בסיס באקראי ובאיזה מהן נחלקו  מבאר כונת הבית מאיר, ומתרץ דברי הט"ז, יבואר ג'

הפוסקים, יבאר דין בסיס דרך מתעסק, ומבאר כונת תוס' ביצה דף ב. בענין עצמות וקליפין דלא נעשה 

השולחן בסיס להן, דין טלטול מן הצד בנרות שיש בהן שיורי פתילה ביו"ט שחל במוצ"ש, מבאר כונת 

"ה הוי בסיס לאיסור לשיטתו בסי' רע"ט דס"ל כריב"ש, הט"ז בדין המפה דמיירי ביש עליו לחם ואפ

מבאר דכונת הט"ז לאסור כל המפה מדין בסיס, ומבאר דברי הפמ"ג מה ההבדל בין מפה עליונה 

  לתחתונה, ומסיק דטוב לחוש דכל המפה הוי בסיס לאיסור.

תוס' (דף מג.) מבאר שיטות הראשונים בסוגיא זו, שיטת ה â בסוגיא דביטול כלי מהיכנו â סימן כא

דביטול כלי מהיכנו למקצת שבת הוי ביטול ואסור אפי' במקום הפסד מרובה, אבל אם יכול לנער מיד 

ולהשתמש בכלי לא הוי ביטול כלי ומותר אפי' באין הפסד כלל, שיטת בעל המאור דבעינן ביטול לכל 

בתנאי שדעתו לבטלו רק השבת אבל ביטול למקצת שבת לא הוי ביטול ומבאר באריכות כל דבריו, וזה 

לשעה אבל בסתמא והוא דבר שדרך לייחד להם כלי לכל השבת הוי ביטול, ומבאר דעת השו"ע הרב 

בשיטת בעל המאור, שיטת הגהת אשר"י כבעל המאור אבל לדעתו גם בסתמא לא הוי ביטול כלי כל 

שיטת הרשב"א  שראוי לנער ולהשתמש בכלי, והביא מחלוקת הפוסקים בזה אם בעינן דעתו לנער,

דביטול לשעה הוי ביטול מיהו במקום הפסד מרובה התירו, מבאר דעת מהרי"ל ומג"א בזה, והסתירה 

  שיש בדברי המ"א ומיישבו, ומבאר מסקנת ההלכה.

מבאר כונת הרמב"ם בפי'  â וביאור דברי הרמב"ם בפירוש המשנה –בסוגיא דמוכני  â סימן כב

עדיף לגוררו בלא ניעור מאשר להגביה ולנער, מבאר הבנת המשניות, ויוצא מזה חידוש לדינא ד

הגרעק"א והתהל"ד בדעת הרמב"ם, שיטת המשנה אחרונה והחיי אדם בסוגיא דמוכני, דעת הרמב"ם 

בחיבורו בדין מוכני, מבאר החילוק בין נשמטת לאינה נשמטת, מביא ג' מהלכים בזה ונפק"מ להלכה, 

  ר מסקנת ההלכה.דין מוקצה המונח על ידות העגלה, מבא
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דין טלטול כלים שמשמשים  â כמה חידושי דינים העולים מסימן ש"י ס"ז, ובדיני בסיס â סימן כג

לאיסור ואינם עושים עמם מלאכת איסור, מבאר פלוגתת הפוסקים בשיטת השו"ע שהוא דעת הרי"ף 

מ"א, והרמב"ם, מבאר דלאחינו הספרדים יש להקל במקום צורך בזה, מבאר שיטת הרמ"א וה

ומסתפק אם כלים שמיוחדין לשמש כלים חדשים שהן מלאכתו לאיסור שעדיין לא נשתמש בהם אם 

גם תשמישי הכלים הוי מלאכתו לאיסור או לא, שכח מעות בתוך כיס תלוי אם צריך להוציא הכיס כדי 

ומקפיא לנער או עדיף שיניחנו שם ולא לנער, דין מוקצה המונח בדלתות הכלים, מחלק דין דלת מקרר 

לשאר דלתות הכלים, דין ביטול כלי מוקצה, היה לבוש בבין השמשות בגד ובו מוקצה לא נעשית 

בסיס, ביאור גדר נשמטת ואינה נשמטת דהיינו שאינה קבועה במסמרים, מבאר אם כל הבגד נעשה 

  בסיס להכיס.

ה מעט פת לא מבאר דברי הריב"ש למ â גדרי היתר חשוב יותר בבסיס לאיסור ולהיתר â סימן כד

חשיב יותר מן השלהבת, מבאר אם השמן הוי מוקצה מצד עצמו בטלטול, מבאר למה א"צ שיהא 

ההיתר חשוב יותר מן השמן, ואיך מודדים חשיבות השלהבת, דין פמוטות של כסף אם צריך שיהא 

ההיתר חשוב יותר גם מהם, מבאר ב' מהלכים בכונת הריב"ש במה שכתב שצריך לו עתה למצותו, 

מבאר פלוגתת המג"א והתו"ש בזה, והבנת הפמ"ג בדעת המ"א, מביא הרבה אחרונים כפשטות דברי 

המ"א דלא כריב"ש, מבאר קולא וחומרא לכל הפירושים, דעת השבט הלוי במדידת מה חשוב יותר, 

  ומביא ספק לענין כסא שמניח עליו נר חנוכה, מסקנת ההלכה וגדריה.

מביא דלכאו' יש  â ם אם בעינן שיהא ההיתר חשוב יותרבירור שיטות הראשוני â סימן כה

לדקדק מדברי הרשב"א והרא"ש דאע"פ דהאיסור חשיב יותר הוי בסיס לאיסור ולהיתר, מבאר כונת 

הב"י במה שהבין מדברי הטור דס"ל כר"ת, דעת המגיד משנה, והביא מהרבה ראשונים דבעינן היתר 

  חשוב יותר.

מביא מדברי הגהות מיימוניות דכתבי הקודש הוי  â לכתבי הקודשדין בסיס לאיסור ו â סימן כו

לעולם חשוב יותר מן האיסור, מבאר דין טלטול מוקצה כשא"א לנער מחמת פסידת המוקצה, מבאר 

כונת רעק"א ובית מאיר בסוגיא זו, וכשכונתו להציל גם המוקצה, אם מותר לטלטל כסא שהניח עליו 

הראשונים להלכה דלא כסברת הבית מאיר, ומיישב סוגית הגמרא מנורה של חנוכה, מביא הוכחות מ

שבת דף קטז:, עצה איך לטלטל סכין של מילה, דין טלטול השולחן כשצריך גם לנרות במקום אחר, דין 

  טס המיוחד לנרות אם יכול לעשותו בסיס להיתר.

חשיב טלטול  למה טלטול המת ע"י המטה לא â דין טלטול מת במטה שיש בו גלגלים â סימן כז

מן הצד, תמיה בדברי השו"ע הרב בזה, כמה צירופים להקל להוליך מת במטה שיש בו גלגלים להוציאו 

  לצורך כהנים.
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יבואר למה בעושה שביל ברגליו התירו דוקא דרך  â דין טלטול בגופו לצורך המוקצה â סימן כח

ברגליו, יבואר דעת החזו"א, הליכה, יבואר כונת החיי אדם במה שכתב ויש אוסרים לדחוף מוקצה 

והסכמת הפוסקים להתיר, מבאר דין טלטול באחורי ידיו או בין אצילי ידיו, ודעת הירושלמי בזה, דין 

טלטול תולעת משי תחת אציליו ויבואר כונת הרשב"א בזה, ביאור כונת הט"ז סי' ש"ח סק"ב היאך 

יו מסי' ש"א ס"ק כ"ב, ומיישב כונת נושאים סכינים תלוים בחגורה שלא לצורך, ומביא סתירה בדבר

דבריו ז"ל, מבאר דעת האגודה וכונת רמ"א סי' רס"ו סי"ב מי ששכח כיסו עליו דיכול לילך לחדר 

להתירו, דעת מהרי"ל בטלטול מוקצה ע"י ניפוח, מסקנת ההלכה בדין מוקצה ע"י גופו לצורך המוקצה 

  וכשדרך טלטולו בכך.

ביאור סוגית הגמרא דהיו לפניו צרור  â בר המחובר לקרקעבענין טלטול מוקצה בד â סימן כט

ועשבים באיזה מהן מקנח, קושית האחרונים על דברי הטור, ומיישבו, דעת רבותיו של רש"י דאין 

מקנחין בעשים משום תלישה, ג' פירושים באחרונים בכונת רש"י ולא יזיזם, קושית התהלה לדוד 

חות חיים דמותר ליגע באילן ואסור להנידו, מביא פלוגתת מזמורה המחוברת דהוי מוקצה, כונת האר

האחרונים אם יש מוקצה במחובר לקרקע, דין כלי תלוש ולבסוף חיברו אם הוי מוקצה לדעת 

  המתירים, דברי הלבוש דכופין קערה ע"ג הנר ובלבד שלא יגע בקורה.

  

Nâw  
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  פתחא זעירא בכבוד התורה

  שעשועים יום יום –התמדת התורה 

ח' ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, משחקת  במשלי

בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם. ובמדרש משלי אמרו תחלה היתה התורה בשמים 

שנאמר ואהיה אצלו אמון וגו' ואח"כ עלה משה והורידה לארץ שנאמה משחקת בתבל 

רש דתיבת אמון יש לו ד' ארצו ושעשעי את בני אדם, ובריש בראשית רבה ביאר המד

פירושים לשון כיסוי לשון מוצנע לשון גידול לשון חשיבות, דהיינו שקודם שניתנה תורה 

לישראל הי' התורה אצל הקב"ה וכביכול כיסה אותה והצניעו ושמר עליו דהיינו לשון 

מן את [ובמדרש איתא אמון פדגוג והיינו לשון גידול כמו שהביא ראי' לזה כאשר ישא האוגידול 

ד"א מגיד דבריו ליעקב  (פרק ל' סי' ט')ובפירוש מהרז"ו מביא המדרש רבה שמות  היונק]

משל למלך שהיה לו פרדס ולא היה נכנס לתוכו אלא הוא שהיה משמרו משעמדו בניו 

[ובמדרש איתא אמון על פרקן אמר להם וכו' אתם תהיו משמרים אותו, וכן לשון חשיבות 

. והכונה בזה שלפני נתינת התורה היה גדול וחשוב לשון שררה] רבתא ופי' במתנות כהונה

  חשיבותו וגדלותו של התורה רק אצל הקב"ה כי התחתונים לא ידעו עדיין מזה.

ובפירוש אמרי יושר על המדרש רבה הביא ממכילתא דר' ישמעאל ד' דרשות שמפרש 

בתורה היא הד' פירושים של אמון על עמלי תורה, אמון פדגוג ללמדך שכל העמל 

מגדלת אותו כאמון שנא' אילת אהבים ויעלת חן ועתידין מלכים להיות אומנים, ד"א 

אמון מכוסה ללמדך שכל העמל בתורה הקב"ה עתיד לכסותו כסות של שבח שנא' כי 

ליושבים לפני ה' יהיה סחרה, ד"א אמון מוצנע ללמדך שהעמל בתורה עתיד הקב"ה 

אים שנא' עין לא ראתה, ד"א כל העמל בתורה היא ליתן לו שכר טוב שהצניע מכל הנבי

  מרוממת אותו שנא' סלסלה ותרוממך.

ולפ"ז פירוש הפסוק ואהיה אצלו אמון י"ל דקאי על העמל בתורה שזוכה שהתורה 

מגדלת אותו והקב"ה עתיד לכסותו כסות של שבח והקב"ה עתיד ליתן לו שכר טוב 

י לזה, וזה המשך הפסוק ואהיה שהצניע ושהתורה הקדושה מרוממתו אבל יש תנא
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שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, דהיינו שלא לבטל שום יום מתורה הקדושה, 

וזה יהי' כל שעשועיו שלא לאבד שום יום, משחקת לפניו בכל עת שלא לבטל בשום עת 

  מהתורה, לא ביומא דפגרא ולא בסוף זמן וכדומה.

  יגיעת התורה

דרש ר' סימאי בשעה  (דף פח.)' דברי הגמרא בשבת בהקדמה לשו"ת בית הלוי פי

שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ירדו ס' רבוא של מלאכי השרת וקשרו לכל אחד 

מישראל שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע והקשה הבית הלוי מה כונתם 

באמרם בשעה שהקדימו ולא אמר בשעה שאמרו דמוכח דרק ע"י ההקדמה זכו לזה 

עם למה, וביאר דאיתא בזוה"ק דנעשה קאי על קיום המצות ונשמע על לימוד וצריך ט

התורה ולימוד התורה הוא משני פנים א' כדי לידע היאך ומה לעשות ואם לא ילמוד 

היאך יקיים ולא עם הארץ חסיד, וגם הנשים שאינם מחויבות בלימוד התורה מ"מ 

עוד מעלה אחת דנשים מחויבות ללמוד במצות הנוהגת בהן, אמנם באנשים יש 

בלימודם אינם מקיימות שום מצוה רק הוי מבוא לקיום המצות ולא תכלית בפ"ע אבל 

באנשים הלימוד הוא מצות עשה מעצמו וכמו הנחת תפלין וכדומה, ונמצא הוי שתי 

בחינות מבוא להמצות וגם תכלית בפ"ע, והנה אם היו אומרים נשמע ונעשה לא היה 

מצות אלא שמוכרחים ללמוד קודם כדי שידעו היאך לעשות במשמעות קבלתם רק עול 

והיה רק קבלה ומשום הכי הקדימו נעשה שהוא קבלת עול מצות ומובן מאליו שא"א 

לעשות בלי ללמוד קודם ונמצא דהוי נשמע תכלית מצד עצמו דגם שלא יצטרכו ללמוד 

ע"י ההקדמה  משום עשי' ילמדו מצד עצמה והוי ב' קבלות עול מצות ועול תורה וזהו

נעשה לנשמע ולכן בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע זכו לב' כתרים כי ע"י 

ההקדמה ידענו שהוא ב' קבלות עכתו"ד ונמצא לדבריו דעיקר קבלת עול תורה הוא 

תכלית בפ"ע לא רק להגיע לקיום המצות אלא להיות דבוק בהשי"ת שהוא ע"י דביקות 

צוע שבתורה הוא עוסק אם בתורה שבכתב או בתורה ובזה אין שום נפק"מ באיזה מק

בתורה שבע"פ ומתייגע להבין כל קוצו של יו"ד בתורת ה' אף שאינו מביאתו לידי קיום 

איזה מצות והגם דלאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא הוא מוקדם במעלות התורה מ"מ 

  גם כשלומד בחלק הזה יש להתייגע על כל נקודה ונקודה אף שאינו נוגע להלכה. 
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  להרבות בחזרה –טוב מעט בכונה 

נשאל באשה שדרכה להדליק מ"ה נרות קטנים לכבוד  (ח"א סמ"ט)בשו"ת מהרש"ג 

שב"ק ורוב מהם אינם דולקים עד זמן הסעודה שנתחממים זה מזה ונימוחים ורק ד' 

מהם גדולים והשאלה אם יותר טוב לפחות במספר הנרות שיהיו נרות גדולות פחות 

יהיו שוין כמ"ה הקטנות, והשיב שעדיף מעט גדולות מהרבה במספר אבל במשקל 

טוב מלא כף נחת  (פר' ויקרא)קטנות, והוכיח דבריו ממה שאמרו חז"ל במדרש רבה 

ממלא חפנים עמל ורעות רוח דדרשו ז"ל טוב מי ששונה סדר אחד או ב' סדרים ובקי בו 

פנים עמל ורעות רוח היטב ממי ששונה כמה סדרים ואינו בקי בהם כ"כ דזה הוי מלא ח

ודרש המדרש רעות רוח אלא ורעות רוח רעותיה דמתקרי בר מכילאן והיינו שמי 

שרוצה ללמוד הרבה ולא לחזור על מה שלמד כבר הוא רק ענין גיאות שהוא רוצה 

אמר רבא אמר רב  (דף יט.)שיאמרו עליו שהוא ת"ח גדול ויודע בכל מקום, ובגמרא ע"ז 

דכתיב הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה אם אדם עושה  סחורה אמר רב הונא מאי

הגורס הרבה יחד אינו  תורתו חבילות חבילות מתמעט ואם קובץ על יד ירבה ופי' רש"י

יכול לחזור עליו פעמים רבות ומשכח ובגמרא שם אמר רבא ידעי רבנן להא מילתא 

רב נחמן בר יצחק אנא אמר  [והיינו שהוא נסיון גדול שקשה לחזור על הישנות]ועברי עלה 

עבידתה וקיים בידי. עוד אמרו שם אמר רב שיזבי משמיה דר"א בן עזריה מאי דכתיב 

לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי ופי' רש"י שמראה אנשים 

להראות כמה אני חכם להעמיד גירסות הרבה והוא משכח ומקצר ימיו ל"ע ע"ש ומזה 

הרי הגמרא מחשיב אותו לרמאי משום שנראה שאין כונתו לשמים הוכיח המהרש"ג ד

אלא לכבוד והתנשאות ורואים מזה דעדיף לעשות דבר אחד בשלימות מלעשות כמה 

ענינים שלא בשלימות וק"ו לענין הדלקת נרות קטנים שלא יהיו מאירים אלא זמן קצר 

ע"ש שהאריך בזה ואח"כ יכבו כולם קודם התחלת הסעודה אין בהם כמעט שום מצוה ו

  עוד.

ואומרים משמיה דמהרי"ד מבעלז זי"ע שזה הפלא ופלא שאף במי שאין היצה"ר יכול 

לפעול שלא ילמוד כלל מ"מ שלא לחזור על תלמודו זה פועל אצל כל אחד ואחד, ונראה 

ידעי רבנן להא מילתא ועברי עלה, שהיצה"ר שלא  (שם)דזה מרומז במה שאמר רבא 
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ח העוסקים בתורה יומם ולילה, וזהו הענין של נעשה ונשמע שהוא לחזור הוא אפי' בת"

קבלת עול תורה בפ"ע ללא תועלת ותכלית אלא לקיים רצונו הפשוט בלבד שיהא דברי 

  תורה מחודדין ללא גמגום והוא ע"י ריבוי החזרה.

והמהרש"ג אמר פעם דכח התורה גדול מאד ואל תחשבו שמה שאמרו על יונתן בן 

שיושב ועוסק בתורה עוף הפורח עליו מיד נשרף, שזהו גוזמא, דזה אינו עוזיאל בשעה 

דכח התורה הוא גדול מאד ויש לתורה כל המעלות חוץ ממעלה אחד שאם לא לומדים 

לא יודעים כלום עכ"ד ויש להוסיף שאם לא חוזרים לא יודעים כלום שהרי אם לא 

  דו.לומדים פשיטא ומאי קמ"ל אלא שאם לא חוזרים משכח תלמו

מביא ששמע מהרה"ק מבעלזא זי"ע שאמר בשם  (פר' בשלח)ובספר אמרות טהורות 

אביו מהרי"ד זי"ע שכאשר הובא לפניו קוויט"ל שהיה כתוב בו להפקד לזכרון טוב היה 

רגיל לומר בשם החוזה מלובלין זי"ע שחזרה הוא סגולה לזכרון ולא שזה גורם לזכור 

התורה שהרי קשה עתיקא מחדתא וחוזר עליה אלא הוא סגולה כיון שמוסר נפשו על 

  הרבה נותנים לו מתנה מן השמים שיזכור מה שלמד.

  קבלת עול תורה

שלשה דברים גורמים לאדם לאבד ממנו החיות והחשק וההתמדה בתורה והוא א) 

ג' משלים  (פרשת מצורע)כמות, ב) איכות, ג) ושכחה, ונפרשנו ע"פ מש"כ המדרש רבה 

ת בתורה והחילוק של הטיפש והפקח בהן, ובמשל ראשון מדמה בענין דרכי השלימו

המדרש התורה לתל של עפר שצריכין לפנותה שוטה מהו אומר מי יכול לפנות תל גדול 

כזו ופקח מהו אומר הריני נוטל שתי משפלות היום שתי משפלות מחר עד שאני נוטל 

כלים ל' פרקים מי יוכל כל התל כולו וכן הוא בתורה שוטה מהו אומר נזיקין ל' פרקים 

לגמור כ"כ ופקח מהו אומר הריני לומד ב' הלכות היום ב' הלכות מחר עד שאני לומד 

את כל התורה, וזה ענין הכמות שכתבנו שהיצה"ר מכניס יאוש ורפיון איך אוכל לסיים 

את כל המסכת הגדולה עם תוס' וכו' או איזה חלק שו"ע זה רחבה מני ים וממלא 

  יד בהתחלתו.מתייאש עצמו מ
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והשני הוא ענין איכות והוא המשל השני שבמדרש שם דמדמה ענין לימוד התורה לככר 

שתלוי באוירו של בית שוטה מהו אומר מי יכול להורידו פקח מהו אומר והלא אחד 

תלאו ולוקח קנה ומכניסו בעוד קנה עד שמצליח להורידו כך הוא בלימוד התורה שוטה 

ולהבין כל מה שבלבו של חכם והפקח אומר הריני לומד ב' מהו אומר מי יכול ללמוד 

הלכות היום ב' הלכות למחר עד שאני לומד כל התורה, וזה ענין האיכות שהיצה"ר 

מפתה להאדם איך אוכל להבין הסוגיות הקשות ועמוקות עמוק עמוק מי ימצאנו 

וגיות ובהתבוננו בדברי הפוסקים והמפרשים הרי רעדה אחזתהו איך ששלטו בכל הס

עם הראשונים ואחרונים ואיך יוכל להגיע לזה הוא למעלה מהשגתינו וזה הנמשל לככר 

שתלוי באוירו של בית שהוא גבוה מעל גבוה מי יוכל להשיגו והפקח אומר הרי החכם 

הזה זכה למה שזכה גם אני אזכה בס"ד כמוהו והרי תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה 

  ו.בכתרה של תורה יכול לזכות ב

והשלישי הוא ענין השכחה שהיצה"ר מכניס עצבות ויאוש ממה ששוכח תמיד מה 

שלמד והוא המשל השלישי שבמדרש שם שמדמה לימוד התורה לטרסקל נקוב ששכר 

בעליו פועלים למלאותו כלומר ששכר פועלים למלאות יין בכלי נקוב שוטה מהו אומר 

הרי נקובה הוא ויוצא הכל פקח מהו מה אני מכניס בזו ומוציא בזו מה יש לו למלאותה 

אומר והלא שכר כל חבית וחבית אני נוטל כל חבית שמכניס לתוך הכלי מקבל שכרו 

אע"פ שהוא נקוב שהרי שכרו בעה"ב לכך, וכך בלימוד התורה שוטה מהו אומר הריני 

לומד ושוכח מה יש לי ללמוד פקח מהו אומר והלא שכר יגיעה אני נוטל שמקבל שכר 

  עתו בתורה אע"פ ששכחה ובזה מתחזק עצמו נגד היצה"ר.על יגי

רבי נחוניא בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין  (פ"ג מ"ה)אמרו חז"ל אבות 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ ופי' הרמב"ם בפירוש המשנה עול תורה התמדת 

התורה בעומק  הקריאה ע"ש, הרמב"ם העיר לנו בפירושו שאין הכונה כפשוטו יגיעת

העיון אלא פירוש הכונה התמדת הקריאה וזה נקרא עול תורה וענינו יש לפרש בב' 

דרכים או להתמיד בתורה ללמוד הרבה או יש לפרש דהכונה לחזור הרבה על תלמודו 

ידעי רבנן  (דף יט.)וזהו עול תורה שזה קשה לבני אדם לחזור הרבה כמו שאמרו בע"ז 
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פי' הא דעמל התורה נקרא  (פרשת בחקתי)ור החיים הקדוש להא מלתא ועברי עלה. ובא

אם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה מפני שיש בה מצוה  בשם חוקה כמו שאמרו ז"ל

אפילו ללמוד דברים שלמדם פעמים ושלש והם נטועים אצלו כי חפץ ה' בעסק התורה 

  חקה חקק עכ"ד.  

  לא להתפעל מנסיונות

בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך ופי' בספר  , ו)(קהלת יאשלמה המלך ע"ה אמר 

פירוש בבוקר כשאור בוקר יאיר על האדם בהתעוררות עליון אל  (פרשת ויחי)באר משה 

העבודה אז בודאי זרע זרעך אך גם ולערב כשיהיה לפעמים בחינת ערב להאדם שנתקרר 

מעורבבים ונעשו לגמרי מהתלהבות אל העבודה והוא בבחינת ערב שהמוחין שלו המה 

קר מחשק והתלהבות אעפ"כ אל תנח ידך לא תמנע כוחך מלהתחזק בכל כח ועוז 

להתעורר עצמו לעבודתו יתברך ויאמין בעצמו שאולי הוא לאיזה נסיון שמנסין אותו 

ממרום למי הוא פונה בעת צרה ואיך יתנהג כשיקחו מאתו בהירות המוחין על כן 

זק בכל כוחו להתעורר מעצמו ולהתחזק בכל מהראוי שיעמוד האדם בנסיון ויתח

האפשרי לעמוד על עמדו עכ"ד, ומה שנוגע לנו מזה כי מצוי הרבה פעמים במשך הזמן 

שבחור או אברך מרגיש שאינו מסוגל עכשיו ללמוד כראוי או מחמת טרדת ביתו או 

דוחק הפרנסה או סתם נפילה ממדריגה ואז מטבע הדברים שרוצה קצת להסיח דעתו 

רגיע נפשו, ומצוי מאד שהיצר הרע מנצל זמן זה וממציא לו כמה סיבות וענינים ולה

דחופים שראוי גם להפריע אחרים ולדבר עמהם בענינים העומדים ברומו של עולם והוא 

נסיון גדול מאד שאף שהוא מוכרח קצת להסיח דעתו ולקיים דאגה בלב איש ישיחנה 

דרבים וצריך מאד להתחזק בזה ולערב אל למה יגרום עי"ז לביטול תורה  לאחרים מ"מ

תנח ידך לא תמנע כח המלחמה ולא לגרום ח"ו עי"ז ביטול תורה דאחרים על חשבונו 

ואפי' עם החברותא אם אינו רוצה להשיח דאגתו אליו, ואינו יכול ללמוד מחמת דאגתו 

ם אין שום בושה לומר שהיום אינו מסוגל ללמוד מאיזה סיבה ושילמוד לבד ואין שו

  היתר לגרום ביטול תורה לחברותא.



  באר                           החייםה

 
יז  נתיבות משה הקדמה

בגמרא ברכות יז. וסוטה כא. מבואר דשכר של נשים הוא במה שטורחים להביא בניהן 

לבית הספר ובשכר דנטרו להו לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא, הנה החלק הראשון 

שמביאין בניהם לבית הספר ללמוד כיום ע"פ רוב מונח הטרחא על אביהן וגם יש היום 

ע"פ רוב או כשהילדים גדולים קצת הולכים לבד לבית הספר וא"כ הרי אין הנשים הסעה 

מטריחות כלל בזה ואין להן שכר זו ולא נשאר אלא השכר מה דנטרו להו לגברייהו עד 

דאתו מבי מדרשא ופי' רש"י שממתינות לבעליהן שיוצאין לעיר אחרת ללמוד תורה 

אותו עיר ורק ממתינים עד סוף הסדר ואף והיום ע"פ רוב גם זה ליכא שרובם לומדים ב

דאין זה כ"כ טרחא להמתין ואינו דומה למה שיצאו לגמרי לעיר אחרת מ"מ גם זה אין 

הקב"ה מקפח שכרן וזה זכות הנשים שזוכות לעוה"ב, ומרגלא בפומיה דמו"ח שליט"א 

 דאלו שבאים לכולל עם פלאפון מפסידים לנשותיהם שכר זה שהרי אין ממתינים כלל

לגברייהו שהרי יכולה לדבר עמו כל שעה שתרצה ונמצא לפ"ז שאין שום זכות להן 

דהטרחא להביא הבנים לבית הספר הוא על אביהן ואין ממתינות לגברייהו וצריכין 

  לעורר ע"ז את הנשים צדקניות שלא לאבד זכותן בזה ובבא.

  ללמוד עם מי שקטן ממנו בחכמה

יך הדא הוא דכתיב רש ואיש תככים נפגשו מאיר וכי ימוך אח (פרשת בהר)במדרש רבה 

עשיר  (שם פכ"ב ב')ומביא המדרש עוד פסוק  (פכ"ט י"ג)עיני שניהם ה' והוא פסוק במשלי 

ורש נפגשו עשה כלם ה', ומסביר המדרש רש זהו רש בתורה ואיש תככים זה ששונה 

ממוצע בין העני ובין [ומפרשי המדרש ביארו דתככים הוא מלשון תוך שהוא סדר או שני סדרים 

עמד רש עם איש תככים אמר לו השניני פרק  העשיר שהוא בינוני בתורה שיודע כמה סדרים]

אחד והשנהו מאיר עיני שניהם ה' קנו העוה"ז והעוה"ב כלומר שע"י שמלמד לחבירו 

שהוא רש בתורה זוכה שה' מאיר עיניו בתורה, והמדרש בא לתרץ הלשון ומטה ידו עמך 

מתרץ כי ימוך אחיך בתורה ומטה ידו שאתה מלמדו עי"ז אתה עושה טובה מהו עמך ו

גם עמך שהשי"ת מאיר עיניו בתורה, וכיו"ב ביאור המדרש הפסוק עשיר ורש נפגשו 

עשיר זהו עשיר בתורה ורש זהו רש בתורה ונפגשים יחד אמר אותו רש לאותו עשיר 

מתניתך במשקין או באימתי השניני פרק אחד ולא השנהו אמר לו מה אנא בעי מיתב ו

קרי ותני עם  [היינו סוף ששה סדרי משנה מסכ' משקין או תחילת סדרי משנה מאימתי קורין]



  הבאר                           החיים

 
  פתחא זעירא בכבוד התורה .נתיבות המשיח

 

דכותך, עשה כלם ה' מי שעשה לזה חכם יכול לעשותו טפש ומי שעשה לזה טפש יכול 

לעשותו חכם ע"ש, וצ"ב דלכאו' טענת החכם צודקת למה יטריח עצמו ללמוד עם מי 

מה לו במדרגתו בתורה הלא בזמן שמלמד לטפש הזה יכול להשלים עצמו עם שאינו דו

עוד מסכת וללמוד יותר בעיון ואדרבה לכאו' נראה שמזלזל בקנין התורה שמלמד עם מי 

  שאינו יודע כלום והוא רש בתורה.

ואמלא אתו רוח אלקים  (פרשת ויקהל)ונראה לבאר ע"פ מה שאמרו ז"ל במדרש תנחומא 

היתה בו חכמה ללמדך שאין הקב"ה ממלא חכמה אלא למי שיש בו כבר, בחכמה שכבר 

מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בן חלפתא מהו שכתב יהב חכמתא לחכימין לטפשים 

היה צריך לומר אמר לה בתי אם יבואו אצלך שנים אחד עני ואחד עשיר והן צריכין 

לה ולמה אמרה לו שאם  ללוות ממך ממון לאי זה מהם אנת מלוה אמרה לו לעשיר אמר

יחסר יהיה לו ממון שיפרע אבל עני אם יאבד מעותי מהיכן יפרע אמר לה ישמעו אזניך 

מה שפיך מדבר כך אם היה הקב"ה נותן חכמה לטפשין היו יושבין בבתי כסאות 

ובמבואות מטנפות ובבתי מרחצאות ואין מתעסקין בה אלא נתנה הקב"ה לחכמים שיהו 

ם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקין בה לכך כתיב ואמלא מלא יושבין בישיבת זקני

מי שהי' בו כבר חכמה וכו' ע"ש. ושמעינן מדברי המדרש דמי שמכיר בחשיבות החכמה 

זוכה לקבל חכמה, ומי שאוהב חכמה ומכיר בחשיבותו מאהיבו על הבריות ורוצה 

אהבת החכמה ולכן להראות גודל החכמה לאחרים ולכן המלמד תורה לאחרים ניכר בו 

  זוכה לעוד חכמה מאיר עיני ה' שניהם כי יהיב חכמתא לחכימין.

רבינא אמר בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם פי'  (נג.)ואמרו ז"ל בעירובין 

רש"י דגלו מסכתא למדו לאחרים בני גליל דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן בידם, 

אלעזר מאי דכתיב לחיו כערוגת הבושם אם משים  ואמר רבי (שם דף נד.)ועוד אמרו 

וכבושם זה שהכל מתבשמין  [שאין לו גסות הרוח]אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה 

בה תלמודו מתקיים ואם לאו אין תלמודו מתקיים ופי' רש"י שהכל מתבשמין ממנו 

ני עם שמלמד תורה לתלמידים, והוא יסוד אחד דמי שיש לו גסות הרוח אומר קרי ות

דכוותך אבל מי שאין לו גסות הרוח מלמד אפי' למי שקטן ממנו בחכמה והכל 



  באר                           החייםה

 
יט  נתיבות משה הקדמה

מתבשמין ממנו ותלמודו מתקיים שהרי מאיר עיני שניהם ה' ויהיב חכמה לחכימין למי 

  שמאהיב החכמה על אחרים.

  להידבק בתלמידי חכמים

ב לולי ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו וגו' במדרש הדא הוא דכתי

תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי, כשאמר הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך וגו' הרע לו, 

אמר לו תורה היתה לי ונתתיה לך שאילולי היא אבדתי עולמי, וצ"ב חדא דמבואר 

במדרש פרשת שמות על הפסוק ויחר אף ה' במשה מה חרון אף היה שם שנטלה כהונה 

ן אחיך הלוי וכי מאחר שאמר אחיך איני יודע ממשה ונתנה לאהרן אמרו רז"ל הלא אהר

שהוא לוי אלא אמר לו ראוי היית להיות כהן והוא לוי ולפי שאתה מסרב על דברי תהיה 

אתה לוי והוא כהן ע"ש הרי כבר ידע משה שהכהונה שייך לאהרן, ועוד צ"ב הרי באהרן 

ה עניו מאד כתיב וראך ושמח בלבו והיה גדול ממנו בשנים ועל משה נאמר והאיש מש

ואיך הרע לו אם אהרן שהוא גדול ממנו יהיה כהן, גם צ"ב מה היתה תשובתו של הקב"ה 

  תורה היתה לי וכו'.

כל המניח בן כמותו כאילו  (דף קטז.)ובספר כתב סופר ביאר ע"פ מה שאמרו חז"ל ב"ב 

לא מת והטעם שכל המצות שעושה הבן אחריו יש לאב זכות בו ויקבל שכר כאילו הוא 

י וקיים, ואהרן זכה לזה שאלעזר בנו מילא מקומו מה שלא זכה משה, וזהו כונת ח

המדרש כשאמר לו הקב"ה הקרב אהרן אחיך הרע למשה כיון שציוהו ה' שיקריבהו ואת 

בניו אתו ומשה ראה שלא יזכה לזה זה הרע למשה ופייסו הקב"ה תורה שלי היתה ולך 

  ל וכל הדורות תלויים בך.נתתיה דעל ידך נתתי התורה וזכות כל ישרא

ונראה בס"ד דהנה פשוטו של מקרא ואתה הקרב אליך וגו' הכונה שתבחר את אהרן 

מתוך בני ישראל שיהיה כהן, אך צ"ב הלשון אליך והי' צ"ל ואתה תבחר את אהרן או 

ואתה הקרב את אהרן וגו', ובאלשיך הקדוש ביאר דכל קדושת אהרן הי' ע"י משה 

ב אליו את אהרן ואת בניו וע"י הקרב אליך יזכו ואל תחשוב כי דהקב"ה צוה לו שיקר

הבגדים הם המכינים אותם לקדשם ולא אתה כי נהפוך הוא כי אתה העיקר והבגדים 



  הבאר                           החיים

 
  פתחא זעירא בכבוד התורה .נתיבות המשכ

 

אינם כי אם לכבוד ולתפארת עכ"ד נמצא קדושתו של אהרן נובע מכח קדושתו של 

שת כהונה, משה שע"י שנתקרב אהרן למשה הופיע עליו מכח קדושתו ונתקדש בקדו

ובזה יש לבאר מה שאמרו שהרע לו למשה כי משה עניו מאד מכל האדם ולא הי' יכול 

לסבול לומר לאהרן על עצמו שהוא קדוש ומכח קדושתו יתקדש הוא ובניו בקדושת 

כהונה ושיתקרבו אליו לקבל ממנו קדושה, וע"ז אמר לו הקב"ה תורה היתה לי ונתתיה 

דהיינו דקדושתו הוא מכח התורה שנתן לו מזה נתקדש  לך שאילולי היא איבדתי עולמי,

וקדושת התורה הוא למעלה מקדושת כהונה דכתר תורה עולה על גביהן וע"י שיתקרבו 

  אליך יתקדשו מקדושת התורה שיש בך.

וזה י"ל כונת הכתוב ואתה תצוה את בנ"י ויקחו אליך שמן זית זך, דהמנורה מרומז 

ורה צריכין דיבוק חכמים שתלמידי חכמים כל גופן אש לתורה ואם רוצין לזכות לאור ת

  כמו שאמרו בסוף חגיגה ולכן ויקחו אליך שיתחברו למשה ועי"ז יזכו לתורה.

  ת"ח צריך לוותר על תענוגי העולם

באוה"ח הקדוש פי' כתית למאור דהיינו למאור תורה לכתת גופם וכחם לעסוק בתורה 

ישראל דברי רש"י כותש במכתשת ואינן טוחנן לקבל עליו עול תורה, ועפ"ז פי' בדברי 

רחיים בצאורו ויעסוק בתורה אמנם המקבל עליו עול  (קידושין כט:)ברחיים דאמרו ז"ל 

תורה מעבירין ממנו עול וכו' ויש לו הרחבה וזהו מה שכתב רש"י כותש במכתשת אם 

ם בצאורו, הוא מכתת עצמו ומקבל עליו עול תורה אזי ואינו טוחנן ברחיים א"צ הרחיי

ותלמיד חכם שרוצה להצליח בתורה צריך להפקיר עצמו מכל עול גשמי ולהיות דבוק 

בתורה ולוותר על כל תענוגי עוה"ז וכמו שפי' בדברי ישראל ווי העמודים וחשוקיהם 

כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחושקים כסף ופי' בדרך צחות דו' מרומז על עסק התורה 

סק בתורה צריך לילך ממדרגה למדרגה, ואנו רואין כמה ת"ח כדאיתא בזוהר פקודי, והעו

שהם עומדים על מדרגה אחת הוא מפני שחושקים כסף וזהו ווי העמודים למה הם 

עומדים כי הכל כסף וחשוקיהם וגו' וצפוי ראשיהם וגו' כסף ועוד כסף, ועיקר הנסיון 

מקדש מעט בנוי אך  אחרי שיוצאין מבית המדרש לא להיגרר אחרי תענוגים וביתו יהי'

והיה כל מבקש ה'  (פרשת כי תשא)ורק על אדני התורה והיראה, וכמו שפי' בדברי ישראל 



  באר                           החייםה

 
כא  נתיבות משה הקדמה

יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה כשהוא מחוץ למחנה דוקא מתוך הטרדות דוקא 

  אז והיה לשון שמחה שיוצא אל אוהל מועד לאהלי תורה ותפלה יעו"ש.   

על הפסוק ויבאו מרתה מבאר למה ניתנה תורה דוקא  ח)(פרשת בשלובספר פנים יפות 

וכתב כי כח הגופני לא יכול לסבול אור התורה וע"י  (דף ה.)ביסורים כמו שאמרו בברכות 

היגיעה בתורה מתשת כח החומר ואז יכול לקבל כח הרוחני שהוא כח התורה והוא ענין 

לאורייתא שיתן את כח יגעתי ומצאתי תאמין והוא שאמר ר' יוחנן לריש לקיש חילך 

הגופני בשביל עסק התורה, ופירש שם אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה ולמה 

לא אמר מקחה, מפני כי א"א לקבל חיל וכח הרוחני של התורה עד שימכר כח הגופני 

שהוא רחוק מפנינים כי מפני כבידתו הוא רחוק ואינו יכול לקרב לפני ולפנים, וזה 

בתלמידים כי אי אפשר לבוא לידי מתיקות התורה כי אם ע"י היגיעה שאמרו זרוק מרה 

  שתחלתו מר וסופו מתוק יעו"ש.

Nâw  

אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו שזיכה אותי לעשות ציצים ופרחים לתורתו 

הקדושה והגדיל עלי חסדו להוציא לאור חיבור זה הכולל בו שיעורי תורה בהלכות 

ונתחדשו בסייעתא דשמיא בדיבוק חברים מקשיבים תלמידי  מוקצה שנתבררו ונתלבנו

חכמים מופלגים הממיתים עצמם באהלה של תורה בהתמדה גדולה לברר שמעתתא 

אליבא דהלכתא כולם אהובים כולם ברורים לא פסק פומיהו מגירסא ויראתן קודמת 

ין עילית לחכמתן, בין הנהו עמודי דגרסי בכולל זכרון שמואל דחסידי סאדיגורה מודיע

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א ובזכותם הגענו עד הלום בס"ד, ולמדנו הלכות מוקצה 

במשך שנת תשע"ו וחזרו ע"ז כמה פעמים בס"ד, ורוב הדברים נאמרו ברבים במסגרת 

  השיעורים, והוספתי מה שנתחדש אח"כ וממה שהעירו החברים הע"י.

הרה"ח מו"ה יוסף שופר שליט"א באתי בזה להכיר טובה ולקבוע ברכה למע"כ הנגיד 

אשר בנדיבת לבו הטוב לקח על עצמו עול תמיכת הכולל מידי חודש בחודשו, ישלם לו 

ה' פעלו הטוב וברכת התורה תלוהו אורך ימים בימינו ובשמאלו עושר וכבוד, וטיבותא 



  הבאר                           החיים

 
  פתחא זעירא בכבוד התורה .נתיבות המשכב

 

לשקיה ה"ה איש האשכולות הר"ר אהרן טירהויז הי"ו הוא הגבר הוקם עול מאז 

קהילה הקדושה דסאדיגורה במודיעין עילית במסירות עצומה, ובענוות חן התייסדות ה

עומד לימין כל יחיד ומאיר פנים לכל אחד, ועם כל טרדותיו בענייני המוסדות בכלל, 

מפנה זמנו תמיד עבור הכולל שהיא משאת נפשו, ולבו פתוח תמיד לכל בקשה בצרכי 

  נחת והרחבה. הכולל, יה"ר שיזכה להמשיך בעבודתו הקדושה מתוך

מה אקדם לה' כי הפליא חסדו לי מנעורי ועד עתה, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, 

חבלים נפלו לי בנעימים, חברים וידידים ותלמידים קשורים בחבלי עבותות האהבה, 

אהבה שאינה תלויה בדבר, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, צמודים זה לזה 

ו הקדושה קהילת החסידים בקרית ספר מודיעין עילית, וכן בקשר בל ינותק, בקהילתנ

בין תלמידי וחברי הכולל, ובמיוחד הנני להכיר טובה לכבוד תלמידנו היקרים תלמידי 

חכמים מפורסמים אשר זכו ברוב יגיעתם והתמדתם בתורה להגיע להוראה ולהורות 

ה"ה הרה"ג מו"ה חיים  דבר ה' להיותם נמנים בין הרבנים מורי הוראה פה מודיעין עילית

וינגרטן שליט"א והשני בדומה לו הרה"ג מו"ה אהרן ביכלר שליט"א אשר זה כמה שנים 

שאנו לומדים בחברותא והוא תלמיד המחכים את רבו, והשלישי בדומה להם ה"ה 

הרה"ג מו"ה חיים יצחק כהן שליט"א, אשר עשו הרבה למעני מתוך אהבתם אלי יחד 

ם כל אחד בשמו הטוב יבורך, יתן ה' שיזכו כולם במלא חפניים עם עוד תלמידים וידידי

  נחת מכל יוצ"ח, ויזכו ללמוד וללמד מתוך נחת והרחבה, ושלא יצא מכשול מתחת ידם. 

  

Nâw  
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כג  נתיבות משה סימן א - הלכות מוקצה 

  סימן א
ס   יחוד מקום במוקצה דחסרון כי

 אם בעינן תנאי דמייחד להו מקום במוקצה מחמת חסרון כיס

י אמר ר"נ הא (שבת דף קכג:)בגמרא 

אוכלא דקצרי כיתד של מחרישה 

דמיא אמר אביי חרבא דאושכפי 

וסכינא דאשכבתא וחצינא דנגרי 

כיתד של מחרישה דמי, וצ"ב מה 

באו האמוראים להוסיף וכי תנא כי 

רוכלא ליזיל ולחשיב פשיטא כל 

כלים דקפיד עלייהו בכלל מסר 

  הגדול ויתד מחרישה.

ונראה לפרש דרש"י פי' במשנה 

ייהו ומייחד להם דהנך קפיד על

מקום דלא חזו למלאכה אחרת 

והכונה בזה נראה דהני כלים מחמת 

גדלותן של הכלים מייחד להו 

מקום דלא חזו למלאכה אחרת ולכן 

אינו מטלטלן ממקומן ולא מחמת 

הקפידא שלא יתקלקלו אך כיון 

דקפיד עלייהו שלא יתקלקלו וגם 

מייחד להם מקום הוי מוקצה, והוה 

ב' תנאים שיהא אמינא דבעינן 

מוקצה דחסרון כיס חדא שיקפיד 

שלא להשתמש תשמיש אחר כדי 

שלא יתקלקלו ועוד שגם מייחד 

להם מקום לא להזיזם ממקומן. ובא 

רב נחמן להוסיף דלא בעינן לתנאי 

של מייחד להו מקום דגם אוכלא 

דקצרי שאינו כלי גדול כמסר 

וכיתד מחרישה ואינו מייחד להו 

יד עלייהו שלא מקום מ"מ כיון דקפ

יתקלקלו הוי מוקצה דחסרון כיס. 

ואביי בא לחדש יותר דאף אם אינו 

מקפיד עלייהו אלא כדי שלא 

יפגמו אע"פ שלא נתקלקל עי"ז 

שהרי יכול להשחיזן בקל ולא בעי 

אומנות לזה כמו הנך דלעיל שאם 

יתקלקלו הוא הפסד גדול משא"כ 

הני בתיקון מועט יכול לתקנן וע"ז 

דכיון דקפיד עלייהו קאמר אביי 

כדי שלא יצטרך להשחיזן הוי נמי 

בכלל מוקצה דחסרון כיס. אמנם 

קורנס של זהבים אע"פ דקפיד 

עליה קצת שצריך שיהא חלק לרדד 

טסין אינו בכלל זה דהתם כיון 

שמתקן ע"י הכאה שמכה על הסדן 

לא מקצי ליה וכדפי' רש"י לעיל 

משא"כ השחזה שהוא טירחא יותר 



  הבאר                           החיים

 
 יחוד מקום במוקצה דחסרון כיס .נתיבות משהכד

הכי הוי מוקצה מקצה ליה ול

  כנלענ"ד בס"ד.

ולפ"ז לענין הלכה לא בעי' התנאי 

של מייחד להו מקום להיות מוקצה 

מחמת חסרון כיס אלא כל שמקפיד 

עליה מלהשתמש בה תשמיש אחר 

כדי שלא יפחתו דמיו או שלא 

יפגמו הוי חסרון כיס, וכן משמע 

שכתב הרמ"א  (סי' ש"ח ס"א)בשו"ע 

דאפי' תחובים בנדן עם שאר 

סכינים אסור ולכאו' הכונה דהו"א 

דכיון דלא מייחד להו מקום לא 

הוי מוקצה קמ"ל דלא בעי' מייחד 

להו מקום אלא כיון דמקפיד שלא 

להשתמש תשמיש אחר הוי מוקצה 

  . (עיין מג"א סק"א)

פלוגתת ראשונים אם בעינן יחוד 

  מקום

והנה בדף קכג. אמרו הכל מודים 

ד בסיכי זיירי ומזורי דכיון דקפי

עלייהו מייחד להו מקום, ופי' רש"י 

מקצה להן בידים, וצ"ב קצת 

דמשמע דבא לפרש הכונה מייחד 

להו מקום והו"ל לפרש שמקצה לו 

מקום מיוחד תמיד ואינו מטלטלו 

ממקומו ומסיח דעתו מלהשתמש 

בזה שקאמר  בהן, ומה רצה רש"י

שמקצה להן בידים, וגם צ"ב למה 

יד צריך יחוד מקום הרי כיון דמקפ

שלא להשתמש בהן הוי מוקצה 

אע"פ שאין יחוד מקום, ובפירוש 

רבינו חננאל ג"כ משמע דבעינן 

יחוד מקום דוקא דכתב ומודו רבנן 

במדוכה ובעלי דכיון דקפיד עליה 

מכין עליה מקום וגמר בדעתו שלא 

לטלטלן מאותו מקום לפיכך אסור 

לטלטלן מן המקום המוכן להם 

של  עכ"ל וכ"כ המאירי וז"ל אבל

בשמים אסור שקפיד עליו שלא 

לימאס ומייחד הוא לו מקום ואסור 

לטלטלו, עוד כתב שם כבר בארנו 

שכל שאדם קפיד עליו ומקצה לו 

מקום אסור לטלטלו אף לצורך 

גופו עכ"ל. וכ"ה לשון הטור כיון 

שמקפיד עליהם שלא יטלטלם כדי 

שלא יפגמו עכ"ל משמע דבעי' 

יחוד מקום שיקפיד עליו שלא 

טלטלו ממקומו, וכ"ה במהר"י ל

אבוהב שכתב מפני שבאלו מייחד 

להם מקום ומקצם מדעתו עכ"ל 

דכיון  (סק"ב)וכ"כ בתוספת שבת 

שמקפיד עליהם קובע להם מקום 



  באר                           החייםה

 
כה  נתיבות משה סימן א - הלכות מוקצה 

שלא יזיזם ממקומם, וכ"כ בספר 

והביאו בשער  (סי' ש"י)בית מאיר 

  .(שם ס"ק י"ט)הציון 

לא הזכיר כלל  (בפכ"ה)אבל הרמב"ם 

להו מקום אלא כתב  גדר מייחד

כל כלי שמקפיד עליו  (שם ה"ט)

שמא יפחתו דמיו וכו' אסור 

לטלטלן בשבת וזה הוא הנקרא 

מוקצה מחמת חסרון כיס, וכן 

כתב טעמא דהני  (ס"ד)הרא"ש 

משום דקפדי עלייהו שלא יפגמו 

וכן נמי סכין של מילה ואיזמל של 

ספרין וסכין של סופרים שמתקנין 

שמקפידין  בהן הקולמוסין כיון

מלעשות בהן תשמיש אחר אסור 

לטלטלן בשבת עכ"ל ולא הזכיר 

תנאי של יחוד מקום ומקצה שלא 

 (ס"א)לטלטלן ממקומן, וכן בשו"ע 

כתב כיון שמקפידים שלא לעשות 

בהם תשמיש אחר אסור לטלטלו 

בשבת, משמע דאע"פ שאינו מקפיד 

מלטלטלן ממקום למקום ואין מקצה 

ה מחמת לו מקום אפ"ה הוי מוקצ

(סעיף חסרון כיס, וכ"ה בשו"ע הרב 

  .(סי"א), וכ"ה בערוך השולחן ד' וה')

ומשמע לכאו' שהוא פלוגתת 

הפוסקים להלכה אם בעינן תנאי 

של מקצה לו מקום שלא לטלטלו 

או אפי' אינו מקצה מלטלטלו 

ממקום למקום אלא שמקפיד עליו 

שלא להשתמש תשמיש אחר הוי 

 (סק"ב)ב מוקצה דחסרון כיס. והמשנ"

כתב שמקפיד שלא לטלטלם, 

כתב שמקפיד  (בסק"ג וסק"ז)ואח"כ 

עליהם שלא להשתמש תשמיש 

אחר, משמע דאע"פ שאינו מקפיד 

על טלטולו הוי חסרון כיס ולכאו' 

מילי סתיראי נינהו, ובביאור הלכה 

הזכיר ג"כ סברא דמייחד להו מקום 

  וצ"ע.

ולולא דברי הפוסקים סבור הייתי 

פלוגתא דאביי ורבא לומר דתליא ב

אם צורך מקומו חשיב צורך האדם 

או צורך הכלי דלאביי דנחשב שלא 

לצורך והוי כמחמה לצל דהוא 

צורך הכלי סגי במה שמקפיד שלא 

להשתמש תשמיש אחר דכיון 

דמקצה דעתיה ולא ישתמש בו 

לצורכו הוי מוקצה, דהא ודאי 

לצורך הכלי אינו מקפיד גם 

ר או בחסרון כיס דאם חושש שישב



  הבאר                           החיים

 
 יחוד מקום במוקצה דחסרון כיס .נתיבות משהכו

יגנב או יפסד ודאי אינו מקפיד 

עליו ואפ"ה חשיב מוקצה דכל 

שמסיח דעתו מלהשתמש לצורך 

האדם חשיב מוקצה, וטלטול ממקום 

למקום חשיב צורך הכלי ולא צורך 

האדם, אבל לרבא דס"ל דצורך 

מקומו הוי כצורך גופו וחשב צורך 

[וע' רש"י דף קכד. דאפי' לר' האדם 

ו לאיסור לצורך נחמיה מותר כלי שמלאכת

בעי'  מקומו דחשיב תשמישו המיוחד לו]

יחוד מקום שיהא מקפיד מלטלטלו 

ממקומו דאל"כ לא חשיב הקצאה, 

והשתא שפיר מה דאמרי' בגמרא 

מייחד להו מקום דמתרץ אליבא 

דרבה ורבה מודה לרבא לפי 

אביי,  (בדף קכד.)הראשונים דגרסי 

ועוד דהא רב קאמר לה להא דהכל 

ס"ל כרבא כמו שאמרו  מודים והרי

, אבל אביי דהוסיף חרבא (דף קכד:)

דאושכפי וכו' באמת לא בעי' 

לטעמא דיחוד מקום, אלא דא"כ 

להלכה דקיימא לן כרבא בעי' יחוד 

מקום, וא"כ צ"ב להפוסקים שלא 

  הזכירו תנאי זה.

יבואר שאין שום מחלוקת בדין זה 

  וא"צ תנאי של יחוד מקום

מכלים וזה לשון הלבוש ז"ל חוץ 

שאדם חס עליהן ומקצה דעתו מהם 

לטלטל בשבת מחמת חסרון כיס 

שחושש לטלטלן שמא יפחתו 

מדמיהם כגון סכין של שחיטה וכו' 

שכיון שמקפידין שלא לעשות בהן 

תשמיש אחר הרי הוא מקפיד עליהן 

שלא לפוגמן ויתקלקלו לתשמיש זה 

ומקצה דעתו מהן שלא לטלטלן 

ין כלל בשבת וכו' וכל אלו אסור

לטלטלן אפילו לצורך גופן או 

אפילו לצורך מקומן דלגמרי הקצה 

דעתו מהן לטלטלן מפני שמקפיד 

עליהן הרבה מיהו בכלים שאינו 

מקפיד עליהם שמא יפסדו בטלטול 

אפילו מיוחדים לסחורה מותר 

לטלטלן עכ"ל. משמע מדבריו 

שהקפידא לא להשתמש שמא יפחתו 

מדמיו גורם להקפיד שלא יטלטלנו 

קומו, וזהו שכתב שכיון ממ

שמקפידין שלא לעשות וכו' ומקצה 

דעתו מהן וכו' ור"ל אם מקפיד 

שלא להשתמש תשמישים אחרים 

ממלא מקצה דעתו מלטלטלו כדי 

שלא יבואו להשתמש בו תשמישים 

אחרים ולפ"ז י"ל דכל הפוסקים 

שוין בדבר זה דודאי במוקצה 
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כז  נתיבות משה סימן א - הלכות מוקצה 

דחסרון כיס מקצה מלטלטלן ממקום 

א כתבו כן משום למקום והא דל

דממלא הוא דכיון דמקפיד שלא 

להשתמש תשמישים אחרים מקצה 

מיניה גם מטלטול ומייחד להו 

מקום כדי שלא יבואו להשתמש בו, 

נמצא דאין יסוד המוקצה יחוד 

מקום אלא הוא פועל יוצא דכיון 

דקפיד עליה שלא להשתמש ממלא 

מייחד להו מקום שלא לטלטלו כדי 

  .שלא יבוא להשתמש בו

אבל נראה לפרש דכלי מיועד 

להשתמש בו או למלאכתו המיוחד 

לו ע"פ רוב או למלאכה אחרת 

ואין יעודו של כלי לטלטלו ממקום 

למקום שלא לצורך שימושו של 

כלי ולכן כל שאדם מקפיד על 

הכלי לא להשתמש בו תשמישים 

אחרים, ותשמיש מלאכתו ג"כ אינו 

יכול להשתמש בו בשבת א"כ הרי 

ו מכלי זה, ומה לי בזה מקצה דעת

שאין מקפיד לטלטלו ממקום למקום 

מפני שאינו מתקלקל בזה, הרי גם 

מחמה לצל או שאר צרכי הכלי 

שלא יפסד ג"כ אינו מקפיד עליה 

ואפ"ה הוי מוקצה דכיון דמקצה 

דעתיה מלהשתמש בהכלי ביעודיו 

של הכלי הוי מוקצה והרי הכלי 

אינו עשוי שיטלטלו ממקום למקום, 

ן שמקצה דעתיה מלהשתמש בו וכיו

שוב ממלא מקצה דעתיה מלטלטלו 

דלמה יטלטלנו הרי אינו משתמש 

בו כלל, ואף דאין קפידא בעצם 

מקצה דעתיה מיניה  הטלטול מ"מ

  דהטלטול מיועד ע"מ להשתמש בו.

ומה שאמרו מייחד להו מקום אין 

הכונה דהחפץ נמצא תמיד במקום 

מיוחד ואין מטלטלין אותו משם 

כונה דבשבת קודש מייחד אלא ה

להו במקומו שנמצא שם שלא יזיזו 

ממקומו דכיון שאין שייך 

השתמשות בכלי ליעודי הכלי שוב 

מקצה דעתיה שלא יטלטלו ממקומו 

דהא אין בו השתמשות, ולכן אפי' 

כלים שדרך שימושם תדיר 

ומטלטלין אותן לצורך תשמישן 

ממקום למקום כמו טלפון מצלמה 

ין מקפידין וטייפ וכיו"ב, וא

להחזירן למקומן המיוחד להם בגמר 

תשמישן, אבל היות שבשבת עצמו 

אין לו שום תשמישים הרי קובע 

להן מקום שלא יטלטלן ממקומן 



  הבאר                           החיים

 
 יחוד מקום במוקצה דחסרון כיס .נתיבות משהכח

שמונחין עכשיו והוי מוקצה, וכן 

משמע כונת התוס' ד"ה בסיכי 

  ע"ש.

ולפ"ז אתי שפיר דכל הפוסקים 

שוין בדבר דמה שמקפיד שלא 

טלטלו לטלטלו הכונה שלא ל

להשתמש בהם ולכן מקפיד ומקצה 

דעתיה שלא להזיזם ממקומם. 

ונראה לפי זה דכלי שיעודו 

לטלטלו ממקום למקום בשבת 

קודש כגון מאורר יקר אע"פ שאין 

בו שום השתמשות בגוף הכלי לא 

הוי חסרון כיס דהא אינו מקפיד 

מלטלטלו ממקום למקום וזה חלק 

משימוש הכלי וכעין זה כתב 

ע"ש,  (סי' פ"ח סקמ"א)ת במנחת שב

והשתא אתי שפיר דברי מהרי"ל 

דאע"פ שהסכין של שחיטה תחוב 

בנדן עם שאר סכינים מ"מ מקצה 

דעתיה מלטלטל הסכין לצורך 

תשמישים אחרים ולכן אינו מוציאו 

מהנדן כלל והוי מוקצה. וזה דלא 

דס"ל  (סי' ש"י)כדעת הבית מאיר 

דייחוד מקום היינו שמונח תמיד 

אחד מסויים ואין מטלטלין במקום 

  אותו משם שלא לצורך.

גדר תשמישים אחרים במוקצה 

  דחסרון כיס

כבר נתבאר דיסוד מוקצה דחסרון 

כיס היא הקפידא שלא להשתמש בו 

תשמישים אחרים, ומעתה יש לדון 

גדרי תשמישים אחרים שאם אינו 

מקפיד עליהם מסלק דין מוקצה 

 (דף קכג.)מהכלי, והנה ממה שאמרו 

י נמי כיון דקפיד עלייהו מייחד הנ

להו מקום ופי' רש"י ור"ח דקאי 

נמי אמדוכה, ומדוכה ודאי אינו 

מקפיד אם נשאר בתוכו שום והרי 

אמרו אם יש בו שום מטלטלין 

אותו, משמע קצת דרגיל להיות 

בתוכו שום וזה פשוט דאין סיבה 

להקפיד להוציא ממנו השום, 

ושמעינן דאע"פ שמצוי להשתמש 

שאיר בו השום אין זה מסלק בו לה

שם חסרון כיס, ואע"פ דמסקנת 

הסוגיא דמדוכה אינו חסרון כיס 

הוא מפני דודאי לא קפדי אינשי 

להשתמש תשמישים אחרים עמו, 

אבל בתחלת הסוגיא שמתרצינן 

דהוי חסרון כיס שמעינן דאע"פ 

שמשתמש בו לצורך השום מ"מ אין 

זה מסלק דין מוקצה ממנה, אבל 



  באר                           החייםה

 
כט  נתיבות משה סימן ב - הלכות מוקצה 

רח כלל דהא תשמיש אין זו הכ

השום הוא במקומו ואין מטלטלין 

אותו ממקום למקום לצורך השום 

ולכן ודאי אינו מסלק מזה שם 

מוקצה דהא מסיח דעתו לגמרי 

מלטלטלו דאע"פ שמשתמש בתוכו 

לשום מ"מ כשרוצה השום לוקח 

אותו מהמדוכה ואין עשוי לטלטלו 

  ממקומו ולכן שפיר הוי מוקצה.

תשמישים ונראה דבעינן שיהא 

שדרך להשתמש בהכלי לעת הצורך 

וכגון ניירות דחשיבי מוקצה 

דחסרון כיס, אם אינו מקפיד לצור 

ע"פ צלוחית לא הוי חסרון כיס 

כיון דהוא תשמיש המיועד לו לעת 

צורך דהא דרך ניירות לצור ע"פ 

צלוחית וכיון שאינו מקפיד הרי 

אינו מסיח דעת לטלטלו במקום 

ל כלי וכלי צורך לתשמישו, וכן בכ

רואין אם יש דרך להשתמש בכלי 

זה לצורך איזה תשמיש במקום 

צורך לא הוי מוקצה אבל כל 

שמקפיד עליו אע"פ שיש דברים 

שלא יקפיד עליהם להשתמש עמו 

כיון  שלא יתקלקלו ויפגמו מ"מ

שאין דרך כלל להשתמש בו אע"פ 

שראוי הוי מוקצה דהא הסיח דעתו 

  מלטלטלו.

Nâw  

  

  סימן ב
ןטלטו כלי לטה כשיש עליו או   ל פ

 דין טלטול פלטה של שבת כשיש עליו אוכלין

הנה לפי מה שביארנו בגדר מוקצה 

דחסרון כיס יוצא להלכה דכל כלי 

שמקפיד להשתמש בו תשמישים 

אחרים שמא יפחתו מדמיו אע"פ 

שאינו מקפיד מלהזיזו ממקום 

למקום הוי מוקצה דחסרון כיס 

וא"כ פלטה של שבת הוי מוקצה 

מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלו 

לצורך גופו ומקומו, ואפילו אם יש 

עליו קדרות עם אוכלין נראה דאין 

כאן היתר של טלטול אגב אוכלין 

כמדוכה שיש בו שום, דאע"פ 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול פלטה כשיש עליו אוכלין .נתיבות משהל

דהיתר דאגב אוכלין הוא גם בכלי 

שהוא מוקצה דחסרון כיס כדמוכח 

לפירוש רש"י ור"ח  (דף קכג.)בשבת 

ן כיס דס"ל דמדוכה הוי חסרו

ומותר לטלטלו אגב אוכלין ע"ש 

מ"מ היינו דוקא כלי שהוא מיוחד 

לשמש האוכל כקדרה לתבשילין 

 (סעיף כ"ב)כמו שביאר בשו"ע הרב 

שהמדוכה היא טפלה ובטלה להשום 

שבתוכה כמו שהקדרה טפלה 

להתבשיל שבתוכה והרי זה כאלו 

מטלטל את השום בלבדו שמותר 

לטלטלו אף שלא לצורך כלל, וכל 

זה שייך בדבר המיוחד לבשל או 

לדוך בו אבל פלטה שהוא משמש 

לקדירה להחם תבשילין אינו בכלל 

  זה.

ביאור היתר טלטול מדוכה שיש בו 

  שום

אמנם מדברי הראשונים שביארו 

היתרא דמדוכה י"ל דגם פלטה 

שעומד להחם הקדירות בכלל היתר 

זו, דהרמב"ן כתב וז"ל דמלאכתו 

שום לאיסור כיון דלית ביה מ

מוקצה אלא איסור מלאכתו גורמת 

לו כל זמן שהוא משמש היתר 

מותר וכו' עכ"ל והרשב"א מבארו 

דכיון דאין זו אסורה אלא מחמת 

מלאכה ועכשיו משמש היתר 

במלאכתו הרי מה שאוסרה הוא 

מתירה והו"ל כקדירה המטלטלת 

עם התבשיל עכ"ל וכיו"ב כתב 

הרז"ה וכאילו הוא דבר שמלאכתו 

ולכאו' לפי דבריהם גם  להיתר ע"ש

הפלטה משמש עכשיו היתר 

במלאכתו להחם הקדרות וא"כ הו"ל 

מלאכתו להיתר, הגם שיש לדקדק 

מלשון הרמב"ן שכתב דכיון דלית 

ביה משום מוקצה וכו', א"כ 

במוקצה דחסרון כיס דאית ביה 

משום מוקצה לא יהא היתר זו, 

נראה שאין זה דיוק דכונת רמב"ן 

ן בהן תורת כלי לאפוקי דברים שאי

שהוא מוקצה דגופו וע"ז קאמר 

דבשלמא דברים שהן מוקצין מחמת 

איסור מלאכתן ועכשיו שמשמשין 

היתר מותר וכן מוכח להדיא בחי' 

  הריטב"א ע"ש.

 (סק"ד)והפמ"ג במשבצות זהב 

הסתפק בהיתר ככר או תינוק אם 

שייך בחסרון כיס והביא ראי' 

מהבית יוסף שלא מצא לו היתר 



  באר                           החייםה

 
לא  נתיבות משה סימן ב - הלכות מוקצה 

לחסרון כיס ולענ"ד נראה טלטול 

דלענין היתר דמדוכה אגב השום 

מודה הפמ"ג דשייך במוקצה דחסרון 

כיס דרק לענין היתר ככר או 

תינוק איכא ראי' מהבית יוסף אבל 

על היתר אגב אוכלין דטפלה להן 

או כסברת הרמב"ן דמשמש היתר 

במלאכתו אינו ראי', דאין זו היתר 

 לחסרון כיס כללי רק למשמשין לו

כמש"כ רמב"ן כגון קדרה 

לתבשילין אבל סתם חסרון כיס אין 

בו היתר, וכיון דבפירוש רש"י 

ור"ח ע"פ הו"א של הגמרא דמדוכה 

הוי חסרון כיס יש בו היתר אגב 

השום מהיכי תיתי דלמסקנא נדחית 

סברא זו, וא"כ נדון טלטול הפלטה 

שיש עליו קדרות תלוי בסברת 

  ההיתר של מדוכה.

י שמלאכתו לאיסור דין טלטול כל

  ע"י ככר או תינוק

ונראה דגם לדעת השו"ע הרב יש 

להקל מצד אחר כאשר אבאר דהנה 

בשו"ע ס"ה מבואר דיש מתירין כלי 

שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה 

לצל ע"י ככר או תינוק. והמשנ"ב 

כתב דהרבה מהראשונים  (סקכ"ו)

חולקים על זה וציין לזה בעל 

ל בו, השלמה והמאור והרשב"א והכ

ויש להוסיף גם הרמב"ן והריטב"א, 

וכתב המשנ"ב דכן הכריעו הרבה 

אחרונים ומציין לדברי הט"ז 

והגר"א ודרך החיים ומביא מהגר"ז 

  דבהפסד מרובה יש להקל ע"ש.

  יבואר דעת הרבה אחרונים להקל

אבל ראיתי שהסכמת הרבה 

אחרונים להקל והוא משמעות 

השו"ע שלא הביא דעת החולקים, 

א שתק ליה, אכן בדרכי והרמ"

משה ציין דדעת הטור בסי' שי"א 

לאסור וצ"ע דלשון הטור התם אבל 

כל שאר דברים האסורין לטלטל 

לא התירו ע"י ככר או תינוק הלכך 

אותם שמטלטלין מנורה שהדליקו 

עליה בשבת ע"י ככר או תינוק לא 

יפה הם עושים עכ"ל והבין הדרכי 

משה שגם כלי שמלאכתו לאיסור 

מא בכלל איסור טלטול ע"י דעל

ככר או תינוק, אבל בפרישה וא"ר 

ותו"ש פירשו דלא בא למעט כלי 

שמלאכתו לאיסור וכן תי' שם הט"ז 

במסקנתו, וכ"כ בקרבן  (סק"ה)

, ועכ"פ (סק"ו)נתנאל פרק נוטל 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול פלטה כשיש עליו אוכלין .נתיבות משהלב

בשו"ע סתם הרמ"א כשיטת השו"ע 

דיש מתירין וכ"ה בלבוש וכן פסק 

 וכן הוא בחיי אדם (סקי"ג)המ"א 

שכתב יש מתירין  (כלל ס"ז דין י"ט)

ולא הזכיר כלל דעת האוסרין, 

(סי' וכ"ה דעת הגרעק"א בתשובה 

שנראה מדבריו להתיר  כ"ב)

בפשיטות כלי שמלאכתו לאיסור 

ע"י ככר או תינוק, והערוך השולחן 

הביא דעת מתירין ודעת  (סט"ז)

  האוסרין ולא הכריע מידי.

הרי לנו דעת הרבה מאחרונים 

ין והוא השו"ע רמ"א ולבוש שמקיל

ופרישה והמגן אברהם וקרבן נתנאל 

וא"ר ותו"ש ורעק"א וחיי אדם, 

ואפשר דגם הט"ז אע"פ שכתב כאן 

דאין להקל בזה מ"מ אחר שתירץ 

דברי השו"ע בסי' שי"א סק"ה דיש 

לחלק בין מנורה שהדליקו בו 

לשאר כלי שמלאכתו לאיסור י"ל 

דמודה להלכה לדברי השו"ע וכן 

ע בפמ"ג שם דזה מסקנת הט"ז משמ

וזה עדיף ממה שנאמר שפסקי 

השו"ע סתרי אהדדי, וכן ראיתי 

(ערך מוקצה מחמת להרב פחד יצחק 

שכתב וז"ל ונ"ל שדעת  מלאכתו)

הב"י ובעל הלבוש ריש סי' ש"ח 

הוא כדעת הרא"ש וכן נראה עיקר 

עכ"ל, ולכן נראה דלענין הלכה 

במקום צורך יש לנטות קו להקל 

כלי שמלאכתו לאיסור לטלטל 

  ככר או תינוק.  מחמה לצל ע"י

אם במוקצה דחסרון כיס יש היתר 

  ע"י ככר או תינוק

ומעתה יש לדון אם במוקצה 

דחסרון כיס ג"כ הותר לשיטה זו 

ע"י ככר או תינוק והפמ"ג ורעק"א 

הסתפקו בזה, ולפום רהיטא  (סי' כ"ב)

משמע שהוא פלוגתא באחרונים, 

רת פסקי דהאחרונים הקשו סתי

השו"ע דבסי' רע"ט ס"ג פסק 

דאסור לטלטל מנורה שהדליקו בה 

בשבת ע"י ככר או תינוק, ובסי' 

ש"ח ס"ה פסק דיש מתירין ע"י 

ככר או תינוק לטלטל כלי 

שמלאכתו לאיסור וא"כ לכאו' ה"ה 

  מנורה מותר לטלטל.

ורוב אחרונים תירצו ע"פ דברי 

הט"ז שם דשאני כלי שמלאכתו 

היתר טלטול  לאיסור שיש בו

לצורך גופו ומקומו רק מחמה לצל 



  באר                           החייםה

 
לג  נתיבות משה סימן ב - הלכות מוקצה 

אסור בזה מועיל ככר או תינוק 

משא"כ כאן במנורה דאפילו לצורך 

גופו ומקומו אסור ע"כ לא מועיל 

ככר או תינוק עכ"ד וכ"ה בא"ר 

ותו"ש ושו"ע הרב וחיי אדם, ולפי 

סברא זו לא מהני ככר או תינוק 

במוקצה דחסרון כיס דהא אין בו 

ל לצורך גופו ומקומו, היתר טלטו

וכתב הגרעק"א דכן משמע מדקדוק 

לשון השו"ע שכתב יש מתירין כלי 

שמלאכתו לאיסור ע"י ככר או 

תינוק ולא נקט יש מתירין כלי 

  שהיא מוקצה ע"י ככר או תינוק.

אמנם מלשונו של הרא"ש בתשובה 

שכתב אבל מדוכה כיון שיש תורת 

כלי עליו שרי לטלטלה ע"י ככר 

משמע דאפי' במוקצה  או תינוק

דחסרון כיס דינא הכי כיון שיש 

תורת כלי עליו, והא דמנורה אסור 

לטלטלו ולא מהני ביה ככר או 

תינוק תי' בקרבן נתנאל וכ"כ 

דנר  (סי' שי"א)בהגהותיו נתיב חיים 

שהדליקו בו באותו שבת אסור 

לטלטלו בבין השמשות אפי' ע"י 

ככר דהוא בסיס לשלהבת שהוא 

מככר וכיון דאתקצאי חשיב טפי 

בין השמשות אתקצאי לכולי יומא 

ולכן הוי נר כמוקצה מחמת גופו, 

ולפ"ז מוקצה דחסרון כיס דמהני 

ביה טלטול ע"י ככר או תינוק 

בבין השמשות א"כ יש עליו תורת 

כלי ומהני בשבת ג"כ ע"י ככר או 

תינוק. וכן נראה מדברי הלבוש 

שהעתיק כלשון הרא"ש, וכ"כ 

דלדעת הרא"ש  ' מ"ז סקי"א)(סיבחזו"א 

ככר  גם סכינא דאשכבתא שרי ע"י

או תינוק. נמצא דפליגי האחרונים 

אם מהני במוקצה דחסרון כיס ככר 

  או תינוק.

אכן נראה דכל זה מיירי כשמניח 

עליו בשבת ככר או תינוק אבל 

במונח עליו מערב שבת ככר או 

תינוק יש לדון, דהנה בספר 

בשם בעל הביא  (דף קכג.)המאורות 

השלמה דמה שאמרו ז"ל לא אמרו 

ככר או תינוק אלא במת בלבד 

היינו להתיר לכתחלה הטלטול 

בשבת ע"י שיניח עליו ככר או 

תינוק לא מהני אלא במת בלבד 

אבל במונח ועומד מערב שבת 

מותר רק במנורה לא מהני אפי' 

ע"י ככר מערב שבת כיון דאתקצאי 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול פלטה כשיש עליו אוכלין .נתיבות משהלד

בין השמשות אפי' ע"י ככר, וכן 

וכ"כ  (סי' ל"א)אה דעת הכל בו נר

בשם גדולי  (דף קכג.)במאירי 

קדמונינו שבנרבונה, ומוכח שם 

שמסכים כן להלכה ועכ"פ בדבר 

שיש תורת כלי עליו ע"ש, והזכיר 

בית יוסף סברא זו בסי' רע"ט, 

ומשמע דנוטה לשיטה זו ע"ש, 

ומדברי הראשונים שלא כתבו 

להתיר במדוכה מפני שמונח בו 

דס"ל דגם במונח  מע"ש משמע

מע"ש לא מהני ככר או תינוק, אך 

י"ל דלרבותא כתבו דאף בהונח 

בשבת מותר, ולפ"ז אתי שפיר מה 

שהשו"ע ס"ה נקט דוקא מלאכתו 

לאיסור דבזה מותר אפי' בהונח 

  בשבת.

ועכ"פ לענין הלכה בטלטול פלטה 

של שבת שהונח עליו אוכלין 

מבעו"י לטלטלו עם האוכלין נראה 

חדא דלדעת הראשונים  דיש להקל,

במדוכה משמע דשרי, ואפי' לדעת 

השו"ע הרב מ"מ לכמה פוסקים 

ככר או תינוק גם  מותר ע"י

במוקצה דחסרון כיס ואפי' 

להאוסרין מ"מ במונח מע"ש איכא 

שיטת ראשונים דמותר לטלטלו לכן 

נראה דהמקיל בזה יש לו על מי 

  לסמוך.

יבואר דפלטה ומיחם אינן בסיס 

  לשלהבת

(פי"ט סעיף ה בספר ארחות שבת והנ

כתב דפלטה של שבת אסור  קפ"ב)

בטלטול דהוי בסיס לשלהבת כמו 

מנורה כיון שיש בתוכה חוטים 

לוהטים כאש וכן כתב לענין מיחם 

מים חשמלי שיש בתחתיתו גוף 

חימום לוהט אין לטלטלו בשבת 

וע"ש מה שביאר דדינם כדין נורה 

חשמלי כיון שעיקרם של הכלי הם 

י החימום אשר דינם כאש ע"ש, גופ

ולענ"ד נראה שאין לדמותם כלל 

דודאי נר ומנורה עיקרם עשוי 

לשלהבת המאיר ומשתמשים לאורו 

ולכן הכל הוי בסיס לשלהבת ואפי' 

מניח על המנורה לחם לא נעשה 

בסיס גם להיתר כיון שהמנורה 

עשויה ע"מ להאיר ולכן הוי הכל 

(סי' טפל ובסיס לה כמש"כ המג"א 

אבל פלטה ומיחם עיקר  "ט סק"ה)רע

עשייתן הוא בשביל האוכלין והמים 

ואין לו שום צורך בהכלי לולא 



  באר                           החייםה

 
לה  נתיבות משה סימן ג - הלכות מוקצה 

שמשמש לאוכלין לכן אף דכל 

עיקר השימוש דהאוכלין הוא מכח 

האש שבו ולולא האש אין לו 

שימוש בכלי מ"מ כיון דכל מטרת 

האש שבו הוא לשמש האוכלין 

  נעשית בסיס להאוכלין.

ואים לספר הנ"ל שוב ראיתי במיל

שהעיר בסברא זו ומ"מ צידד  (אות ז')

(סי' לאסור כי בספר שולחן שלמה 

פשיטא ליה דמיחם  ש"ט ס"ד אות י')

שיש בו אש הוי מוקצה ואסור 

לטלטלו אף שיש בתוכו מים, ושוב 

הביא סתירה לזה מדברי המנחת 

שדן להתיר  (סי"ד אות א')שלמה 

לטלטל פתיליה שיש על גבה 

  שנשאר בצ"ע. קדירה ע"ש

 (אות קל"ב)אמנם בספר מנחת שבת 

פשיטא ליה דסאמיוואר מותר 

בטלטול אלא דמסתפק התם אם 

מותר להוציא מים כשיש גחלים 

לוחשות מדברי הירושלמי לענין 

(סוף מוליאר הגרוף וכ"ה במשנ"ב 

אבל לאחר שעממו הגחלים  סי' שי"ח)

וכש"כ אם נתקרר מותר להוציא 

שא מים, ומוכח דבלאו חש

דירושלמי דשמא יתאכל פירוקו 

ויוסיף מים, וכגון במיחם שלנו 

דליכא חששא זו כמש"כ בשו"ת 

מותר  (ח"ד סי' ע"ד)אגרות משה 

לטלטלו עם המים שבתוכו דהוי 

טפל להמים כמש"כ במנחת שבת 

דדין כלי זה  שם. ומוכח שם דס"ל

הוא ככלי שמלאכתו לאיסור ולא 

  נקרא בסיס לשלהבת ע"ש.

Nâw  

  

  ן גסימ
ר ר ולהית אכתו לאיסו   כלי שמל

 גדרי כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר

אמר רבי אבא  (קכד:)בגמרא שבת 

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב 

מכבדות של מילתא מותר לטלטלן 

בשבת אבל של תמרה לא ע"כ 



  הבאר                           החיים

 
 כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר .נתיבות משהלו

וכתב הרי"ף וז"ל והאידנא דקיי"ל 

כר"ש דאמר דבר שאין מתכוין 

ה מותר הויין להו מכבדות של תמר

דבר שמלאכתו להיתר ואפילו 

מחמה לצל שרי עכ"ל וכתב השלטי 

גיבורים וז"ל ואע"פ שמיימוני 

פכ"א מהלכות שבת כתב דאסור 

לכבד הבית במקום שאינו מרוצף 

ס"ל דמכבדות הויין כלי  מ"מ

שמלאכתו להיתר כיון שכשהוא 

מרוצף מותר לכבד הבית וכ"כ 

בפכ"ו מהלכות שבת וא"כ כל כלי 

סור ולהיתר מותר שמלאכתו לאי

לטלטלו אפילו מחמה לצל דומיא 

דמכבדות דהויין מלאכתן לאיסור 

גבי מקום שאינו רצוף באבנים 

ומלאכתן להיתר גבי מקום המרוצף 

באבנים ושרי לטלטלן לדברי 

מיימוני כדין כל הכלים שמלאכתן 

להיתר עכ"ל והביאו המגן אברהם 

, ונראה הכונה בזה (סי' ש"ח סק"ט)

וייות לכבד בהן בין דמכבדות עש

מרוצף ובין שאינו מרוצף ואינו 

עשוי לאיסור יותר או להיתר יותר 

אלא תליא אצל כל אדם אופן 

השתמשותו בהן יש שמשתמשין בו 

במקום מרוצף ויש שמשתמשין בו 

במקום שאינו מרוצף ויש 

שמשתמשין בו לשניהם וכיון שכן 

אין הכלי מיוחד לאיסור ונקרא כלי 

  . שמלאכתו להיתר

ונראה דאפי' אם האדם המשתמש 

בו אין לו קרקע מרוצף אלא קרקע 

שאינו מרוצף ולכן אין משתמש בו 

אלא לזה לא נקרא כלי שמלאכתו 

לאיסור דכשיהי' מרוצף ישתמש בו 

דהכלי נעשה לכבד בו גם מרוצף, 

(בסי' ולא דמי למטה שיחדה למעות 

דאסור לטלטל ונעשה  ש"ט ס"ז)

רוצה  מוקצה דשאני התם שאינו

להשתמש בו תשמיש ההיתר אלא 

יחדה למעות משא"כ הכא בשביל 

שאין לו קרקע מרוצף אינו מכבד 

בו אבל בדעתו להשתמש במרוצף 

כמו בשאינו מרוצף ע"כ 

השתשמשותו באינו מרוצף לא נותן 

עליו תורת מוקצה דלא מקצה 

דעתיה מיניה כיון שעשויה 

למלאכת היתר ג"כ, כש"כ היכא 

ש בו לפעמים גם דהוא עצמו משתמ

למרוצף כגון שיש לו איזה מקום 

שהוא מרוצף שלפעמים מכבד בו 

אע"פ שרוב השתמשותו בו הוא 



  באר                           החייםה

 
לז  נתיבות משה סימן ג - הלכות מוקצה 

לאיסור יהיה מותר דלא נקרא יחדה 

(סי' לאיסור, ואולי זה כונת הבה"ל 

אך לא ידענא  ש"ח ס"ג ד"ה קורדום)

למה נשאר עם צ"ע בזה דפשיטא 

דזה כונת הש"ג שנקרא מלאכתו 

' הוא משתמש יותר להיתר אפי

לאיסור דיש לו יותר קרקע שאינו 

מרוצף אך אם אינה משתמש בה 

כלל למרוצף רק לאינו מרוצף זה 

אינו מבואר להדיא בשלטי הגבורים 

ומ"מ לענ"ד משמע דשרי כדמוכח 

מדברי הרמב"ם פכ"ו ה"ב שכתב 

דמכבדות של תמרה וכיוצא בהן 

שמכבדין בהן את הקרקע הרי הן 

להיתר שהרי מותר ככלי שמלאכתו 

לכבד בשבת, ולא התנה דדוקא אם 

(בפכ"א יש לו קרקע מרוצף כמש"כ 

דאסור לכבד קרקע שאינו  ה"ג)

מרוצף, מוכח דכיון דיש לו היתר 

כיבוד במרוצף חשיב מלאכתו 

(סוף להיתר. שוב מצאתי בתהל"ד 

שצידד מתחלה לאסור  סי' ש"ח)

ובמסקנתו הסיק שמותר לטלטלו 

  מטעם אחר ע"ש.

ן קדירה אם הוי כלי שמלאכתו די

  לאיסור

אמנם כ"ז דוקא בכלי שאינה 

עשויה למלאכת איסור דוקא כגון 

מכבדות אבל כלי שמיוחד לאיסור 

כקדירה  לא מהני אע"פ שלפעמים 

משתמש בו להיתר לפירות או 

(בסימן רע"ט ובסי' למים כמש"כ הפמ"ג 

ולא אמרי' דלא מקצה דעתיה  ש"ח)

י' בתר מיניה דבכל דוכתא אזל

רובא וכיון שעומד ברובו לאיסור 

הו"ל כלי שמלאכתו לאיסור וכן 

בשם  (סי' שי"ג סק"ד)מבואר במג"א 

הרמב"ם וב"י לענין קנה שמוסקין 

בו זיתים דאע"פ שנועלין בו ג"כ 

מ"מ מיקרי כלי שמלאכתו לאיסור 

ומבאר שם הפמ"ג כיון דרובו עומד 

למלאכת איסור וכ"כ שם הפוסקים 

ש והלבושי שרד הא"ר והתו"

כתבו כיון  (שם סק"ט)והמשנ"ב 

שעיקרו עשוי לכך הולכין אחר רוב 

וז"ל אבל  (סק"ו)[ועי' בעו"ש תשמישו, 

אם ראוי למלאכת היתר אבל אינו מיוחד 

לכך מלאכתו לאיסור קרוי וכ"כ הרב 

המגיד פכ"ה ה"א וז"ל דקורנס של נפחים 

אע"פ שראוי לאגוז קרוי מלאכתו לאיסור 

ראה כונתו דמיירי בכלי שעיקרו עכ"ל. ונ

עשוי למלאכת איסור ולכן אע"פ שראוי 

למלאכת היתר הוי מלאכתו להיתר ואפי' 

משתמש בו גם להיתר הולכין בתר רוב 



  הבאר                           החיים

 
 כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר .נתיבות משהלח

וכן מבואר  תשמישו כמו שכתב הפמ"ג]

  .(סי' ש"ח סקי"ז)בתוספת שבת 

 (כלל ס"ו ד"ג)ולפ"ז מש"כ הח"א 

דקדירה  (סי' פ"ח ס"ח)והקיצור שו"ע 

הוי מלאכתו לאיסור ולהיתר פשיטא 

דאינם חולקים על יסוד הפמ"ג 

הנ"ל שמוסכם מכל הפוסקים 

וכדלעיל אלא לפי שבמקומם היה 

הדרך להשתמש עם הקדירה להיתר 

לא רק לפעמים לפיכך הו"ל 

מלאכתו להיתר וכמש"כ הח"א וז"ל 

אע"פ שמבשלים בו מ"מ דרך 

להשתמש בו בלא בישול עכ"ל 

דרך אז לפיכך וכיון שכן היה ה

כתבו שדין הקדירה כמלאכתו 

לאיסור ולהיתר ונמצא דבזמנינו 

שאין הדרך להשתמש בהקדירות 

להיתר אע"פ שלפעמים נותנין בה 

מים או פירות וכיו"ב הוי כלי 

[ועיין מנחת שבת שמלאכתו לאיסור 

סי' פ"ח אות נ"ב משמע דהבין דפליגי 

  . אהדדי ולענ"ד נראה כמש"כ]

(פ"כ בזה בשש"כ ומה שרצה לחדש 

דכיון ששומרים בו האוכל  סט"ו)

בזמנינו שיהא מותר לטלטלה 

דהו"ל כלי שמלאכתו לאיסור 

ולהיתר יש לעיין בזה דהרי ודאי 

מקצה דעתיה מקדירה שאין בה 

אוכל שהרי אינה משתמש אא"כ 

נשאר בה אוכל וכל הסברא 

דמלאכתו לאיסור והיתר דשרי דלא 

מקצה דעתיה מיניה כמש"כ 

וזה ניחא רק היכא  (סק"כ)"ב במשנ

דמשתמש בקדירה תשמישים אחרים 

למלאות פירות או מים דשפיר י"ל 

דלא מקצה דעתיה מיניה אבל אם 

אינם משתמשים בו אלא לשמור 

האוכל שנתבשל בו ונשאר הלא 

מקצה דעתיה מקדירה ריקנית כיון 

[וכיון שעומד רק שעשוי לבישול 

 למלאכת איסור כשהיא ריקנית יש בהם

בזמן שיש בה  ומ"מ גזירת כלים]

אוכל מותר לטלטלה דבטל אגב 

אוכל כמדוכה שיש בה שום והכי 

מדוייק מלישנא דהח"א "מ"מ דרך 

להשתמש בו בלא בישול", וא"ל 

דהוי כמו מכבדות דפשיטא שקדירה 

אינה עשוי לשמור אוכל אלא 

לבשל בה וא"כ כ"ז שלא 

משתמשים בו שימושים של היתר 

בלא בישול הו"ל כשהוא ריקנית 

כלי שמלאכתו לאיסור וכן משמע 



  באר                           החייםה

 
לט  נתיבות משה סימן ג - הלכות מוקצה 

ממדוכה שיש בו שום דמיקרי 

מלאכתו לאיסור אע"פ שרגילין 

להשאיר בו השום וכן הסכמת 

  גדולי הפוסקים.

ודע עוד דקדירה וכיו"ב אע"פ 

שמשתמש בו לפעמים לדברים 

אחרים ואפי' הרבה פעמים מ"מ כל 

שרובו עומד לאיסור הוי מלאכתו 

לכאו' כיון שמשתמש לאיסור אף ד

בהם להיתר הרי לא מקצה דעתיה 

מיניה מ"מ בכל התורה כולה 

אזלינן בתר רובא וכיון דרובו 

לאיסור נקרא מלאכתו לאיסור 

ואסור לטלטלה כמש"כ הפמ"ג וכל 

הפוסקים הנ"ל. ולכאו' הרי כתבנו 

דלענין מכבדות אינו כן אלא אפי' 

משתמש רוב לאיסור או כולו 

י כלי שמלאכתו לאיסור מ"מ מיקר

להיתר מהסברא דלא מקצה דעתיה 

מיניה ומאי שנא קדירה ממכבדות, 

אך הדבר פשוט דכלי שעיקרו עשוי 

למלאכת איסור לסלק מעליו שם 

מוקצה בעי' רוב תשמישו להיתר 

דהוי כיחדו להיתר דשוב נקרא 

מלאכתו להיתר וע"ז לא מועיל 

הסברא דלא מקצה דעתיה כ"ז 

ר דרובו שאין רוב תשמישו להית

ככולו בכל התורה וכיון שרובו 

לאיסור ועיקרו עשוי לכך הוי 

מוקצה, אבל כלי שלא נעשה 

לאיסור יותר מלהיתר כגון מכבדות 

שיהא נקרא מלאכתו לאיסור בעי' 

שייחד אותו לאיסור וכ"ז שלא 

ייחדו הוי מלאכתו להיתר אע"פ 

שאין משתמש בו כעת להיתר כיון 

ו שאין משתמש בו מפני דאין ל

כעת קרקע מרוצף ולכשיהיה לו 

מרוצף ישתמש בו נמצא שלא ייחדו 

לאיסור ולכן נקרא מלאכתו להיתר, 

ולכן קדירה כ"ז שלא ישתמש בו 

רובו להיתר והיינו בתשמישים 

אחרים בלא בישול וכנ"ל יקרא 

מלאכתו לאיסור והוא פשוט 

והארכתי בו מפני שראיתי מסתבכין 

  בדין זה.

איסור וחלקו דין כלי שחלקו עשוי ל

  להיתר

והנה יש עוד סוגי כלים שמורכבין 

בו איסור והיתר שהכלי מחזיק 

ומורכב בו חלק שתשמישו להיתר 

וחלק שתשמישו לאיסור ודינם 

שונה מכל הנ"ל, ודין זה מבואר 



  הבאר                           החיים

 
 כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר .נתיבות משהמ

בפמ"ג במשב"ז במוקצה הב' שכתב 

וז"ל ורחיים של פלפלין וקאווי 

שיש בו בית קיבול לבשמים ג"כ 

ח ומ"א כאן א' ואי"ה עסי' ש"י ס"

שם יבואר עכ"ל וכונתו למה 

שמבואר שם בדין בסיס לאיסור 

והיתר דאסור לטלטל אא"כ ההיתר 

חשוב יותר מהאיסור דבטל האיסור 

אל ההיתר אבל אם האיסור חשוב 

יותר מההיתר או שניהם שווין 

אסור וה"ה לענין רחיים של 

פלפלין שיש בו בית קיבול 

חשוב לבשמים אם הבית קיבול 

יותר מרחיים הוי כלי שמלאכתו 

להיתר ואם הרחיים חשוב יותר 

מהבית קיבול הוי כלי שמלאכתו 

לאיסור, ומש"כ מהמג"א א' כונתו 

למה שכתב המ"א דהנדן שיש בו 

סכינים שהם מוקצה של סופרים או 

של מילה וכיו"ב ויש בהם סכינים 

של היתר דטלטול הנדן תלוי אם 

יותר הסכינים של היתר חשובין 

מהאיסור מותר לטלטלו ואם של 

המוקצה חשובין יותר מההיתר הוי 

  בסיס לאיסור ואסור לטלטל הנדן.

והיוצא לפ"ז לענין הרבה כלים 

בזמנינו שמורכבים בהם איסור 

והיתר כגון פותחן שבצדו האחד 

פותח קופסאות שימורים שאסור 

לפותחן בשבת והצדו השני פותח 

בקבוקים שמלאכתו להיתר, או 

שעון יד שיש בו מחשב, וכן שעון 

מעורר שעצם השעון הוי היתר 

וצלצול פעמון המעורר הוי איסור 

שאסור לכוון את הפעמון בשבת 

ואם המחשב או פעמון המעורר 

חשוב אצלו יותר הוי מוקצה ואפי' 

אם ישתמש יותר עם ההיתר שבו 

דהיינו הסתכלות על השעון לדעת 

 השעה אסור כיון דחשוב אצלו יותר

הפעמון שלולא הפעמון לא היה 

משתמש בו שעיקר רצונו בשעון 

מעורר ואפי' אם נימא ששניהם 

חשובין אצלו בשוה ג"כ אסור כנ"ל 

דהשעון הוי כדין בסיס לאיסור 

  והיתר. 

ולפי מש"כ הגר"מ פיינשטיין ז"ל 

 (ח"ג סי' מ"ט)בשו"ת אגרות משה 

דשעון ומאוורר המחוברים 

 לעלקטר"י הוי כלי שמלאכתו

לאיסור אף שעיקר הוראת השעה 



  באר                           החייםה

 
מא  נתיבות משה גסימן  - הלכות מוקצה 

וגלגול האויר אין בו איסור מ"מ 

כיון שהכח שעושה המלאכה הוא 

באיסור ע"י כח העלקטר"י נחשב 

מלאכתו לאיסור א"כ ה"ה שעון 

שמחובר ע"י כח בטרי"ה שג"כ 

נעשה באיסור שהרי אסור להניח 

בו הבטרי' בשבת וכיון שכל 

פעולות ההיתר שבו נוצר ע"י 

מיקרי מלאכתו מעשה איסור 

לאיסור, א"כ אף שחשוב אצלו רק 

השעה ואינו משתמש כלל עם 

פעמון המעורר חשיב מלאכתו 

לאיסור. ולדבריו אין נדון זה דומה 

לכלי שמורכב מב' חלקים. ועיין 

דמחלק בין  (ס"ט)שו"ת מנחת שלמה 

שעון דהוא כלי שמלאכתו להיתר 

למאוורר שהוא כלי שמלאכתו 

די שלו הוא לאיסור שהשימוש התמי

ע"י חיבור לחשמל משא"כ שעון 

החיבור הוא רק בתחילת הפעלתו 

ואח"כ משמש כל הזמן להיתר 

ואינו עשוי להפסיקו ולחברו תמיד. 

(פכ"ח ועיין בשמירת שבת כהלכתה 

דגם שעון מעורר הוי מלאכתו  ס"כ)

להיתר, ואולי משום שעיקר תמיד 

הוא השעון ולא המעורר ע"ש. אבל 

שעון ומשתמש בו פלפון שיש בו 

תמיד אסור דפשיטא דהפלפון עצמו 

חשוב יותר מאשר השעון שיש 

בתוכו והוי דינו כדין בסיס לאיסור 

ומקרי כלי שמלאכתו לאיסור ואסור 

  לטלטלו.

אמנם לכאו' הרי כתב הפמ"ג 

במוקצה הד' וז"ל  (במשב"ז סי' ש"ח)

ואם כלי שמלאכתו לאיסור מונח 

עליו צ"ע אם הוי בסיס דלצורך 

גופו ומקומו שרי לטלטל מלאכתו 

לאיסור י"ל דהתחתון לאו בסיס 

הוא עכ"ל וא"כ איך החליט הפמ"ג 

בדין רחיים לאסור הרי רחיים הוי 

כלי שמלאכתו לאיסור, ועוד צ"ב 

נסתפק  (שם ובמשב"ז סקי"ד)דהפמ"ג 

בדין בסיס אם היתר מונח על 

איסור ומשמש האיסור אם הוי בסיס 

סיס לא דדעת הב"ח שם משמע דב

הוי אלא כשהאיסור מונח על היתר 

והפמ"ג מפקפק ונשאר בצ"ע וא"כ 

ה"ה ברחיים שאין האיסור מונח על 

ההיתר לא יהא משום בסיס. אך 

נראה דאין כונת הפמ"ג לדמותו 

לדיני בסיס אלא למד משם דכי 

היכי דאמרי' דאם האיסור חשוב 

יותר מההיתר בטיל אצלו ההיתר 



  הבאר                           החיים

 
 כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר .נתיבות משהמב

לאיסור ה"נ הכא בכלי שמלאכתו 

ויש בו היתר דההיתר בטל 

להאיסור אם האיסור חשוב יותר 

מההיתר, אמנם אליבא דאמת גם 

מדין בסיס יש להחמיר דבכלי 

שמלאכתו לאיסור ג"כ אמרי' דין 

(סי' ש"ח בסיס כמו שהוכיח התהל"ד 

ע"ש וגם בדין השני כתבו  סק"א)

  הפוסקים להחמיר.

  דין כלי הנ"ל שחלקו הוא חסרון כיס

כלי שחלקו מוקצה מחמת וה"ה ב

חסרון כיס וחלקו הוא מלאכתו 

אם מקפיד  להיתר כגון פלפון הנ"ל

עליו דהוי חסרון כיס אע"פ 

שהשעון שבו הוא היתר מ"מ כיון 

שהעיקר החשוב הוא הפלפון אסור 

לטלטל השעון אפי' לצורך גופו 

ומקומו דהיינו להשתמש עם השעון, 

ואם אינו מקפיד עליו אזי מותר 

לצורך גופו ומקומו אבל  לטלטלו

מחמה לצל אסור דחשיב כלי 

  שמלאכתו לאיסור וכנ"ל. 

 אך יש מיני כלים שאע"פ

שמורכבים מב' חלקים והאיסור 

חשוב יותר מההיתר מ"מ יהא מותר 

לטלטל והוא מה שנסתפק המנחת 

בסכין שיש בו  (סי' פ"ח סקמ"א)שבת 

כמה להבים ואחד מהם מיוחד לתקן 

וא באופן הקולמוס וא"כ אם ה

שהלהבות הקטנים של איסור חשוב 

אצלו מהלהב הגדול שבו שדרך 

לחתוך בו לחם הוי כלי שמלאכתו 

לאיסור ואם מקפיד על הסכינים 

הקטנים לא להשתמש בהם 

תשמישים אחרים הוי חסרון כיס 

ואפי' לצורך גופו ומקומו אפשר 

דיש להחמיר ומסתפק בזה המנחת 

שבת לומר דאפשר דחסרון כיס לא 

נקרא כיון שעל הלהב הגדול אינו 

מקפיד כלל ובעת שימושו עם 

הלהב הגדול הרי הסכינים הקטנים 

תחובים בתוכו וא"כ הרי אינו 

מקפיד על הכלי הזה בזמן שסכינים 

קטנים תחובים אפשר דבכה"ג לא 

נקרא חסרון כיס ונשאר בצ"ע בזה, 

אך עכ"פ מלאכתו לאיסור נקרא 

כיון דזה העיקר ויהיה אסור 

  טלטל עכ"פ מחמה לצל.ל

(סי' אלא דהמהרש"ם בדעת תורה 

ובקונטרס אהבת שלום  ש"ט ס"ד)

כתב ע"פ דברי הריטב"א  (סק"ה)



  באר                           החייםה

 
מג  נתיבות משה סימן ג - הלכות מוקצה 

דבהניח דבר שאינו ניטל  (בשבת מד:)

על יד הכלי לא נעשה גוף הכלי 

בסיס דהיד טפל לגוף הכלי ואין 

הכלי טפל להיד א"כ בשלמא 

כשלהב האיסור פתוח נעשה יד 

ף הכלי והוי כל הכלי טפל לגו

הסכינים בטלים לעיקר הסכין שהוא 

האיסור וחשוב מלאכתו לאיסור. 

אבל כשהלהבים הקטנים מונחים 

בתוך הבית יד אין הכלי דהיינו 

הלהב ההיתר הפתוח בסיס ליד 

הכלי שמונח בו דבר איסור דאין 

הכלי טפל להיד עכת"ד אך לא 

ברירא לענ"ד כ"כ דהרי שאני הכא 

להחזיק בו שיד הכלי מיוחד 

הלהבות שהם ג"כ כחלק מגוף 

הכלי משא"כ מוכני שם בריטב"א 

דהוא אינו מיוחד להחזיק בו איסור 

שהם מגוף הכלי וא"כ אפשר 

  דשפיר שייך כאן דין בסיס וצ"ע.

נחזור לענינינו הנה כתבנו עד הכא 

ג' דיני כלים והם דין כלי שעיקרו 

עשוי לאיסור דבזה בעי' שיהא רוב 

תר שיהא מותר התשמישים להי

והוא דין קדירה שלפעמים נותנין 

בו פירות וקנה שמוסקין בו זיתים 

ולפעמים נועלין בו הדלת דהוי 

מוקצה. דין השני הוא כלי שאינו 

עשוי לאיסור יותר מלהיתר דהיינו 

שאינו עשויה כלל למלאכת איסור 

דוקא אלא תליא באופן ההשתמשות 

בזה כגון מכבדות אם משתמש 

ף הוי היתר ובאינו בקרקע מרוצ

מרוצף הוי איסור ודין כלי הזה 

שאע"פ שמשתמש בו רק באופן 

האסור כל זמן שלא ייחדו לאיסור 

דהיינו שהחליט בדעתו שלא 

ישתמש בו היתר הוי מלאכתו 

להיתר. דין שלישי כלי שמורכב בו 

ב' חלקים של איסור והיתר דדין 

כלי הזה תלוי איזה חלק חשוב 

כלי שמלאכתו יותר אם ההיתר הוי 

להיתר ואם האיסור הוי כלי 

  שמלאכתו לאיסור.

דין כלי שעיקרו עשוי לב' מטרות 

  אחד איסור ואחד היתר

אמנם לכאו' יש עוד מין כלי שיש 

לדון בו והוא כלי שעיקרו עשוי 

לב' דברים לאיסור ולהיתר שיש לה 

ב' מטרות א' לאיסור וא' להיתר 

ואינו כמו מכבדות שיש לה מטרה 

כבד בו ואופן ההשתמשות אחת ל



  הבאר                           החיים

 
 כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר .נתיבות משהמד

יש לאיסור ויש להיתר אלא כלי 

שעיקר מטרתו הם לב' דברים 

נפרדים וכגון רובה או אקדח 

שעיקר הכלי נעשה לב' מטרות א' 

לאיסור דהיינו לירות בהם בשעת 

מלחמה וכיו"ב וא' להיתר להפחיד 

ולהטיל אימה על הבריות דכן 

מסתבר שעשוי כלי זה ג"כ משום 

טלת אימה הוא להטיל אימה וה

היתר ויש להסתפק מה דין כלי 

הזה האם לדמותו למכבדות וא"כ 

אפי' לא ישתמש בהם להטיל אימה 

רק לפעמים יהי' מלאכתו להיתר או 

לדמותו לקדירה שצריך שיהיה רוב 

השתמשותו להיתר וה"נ יהא צריך 

שיהיה רוב השתמשותו להטיל 

אימה, וראיתי בשם הגרש"ז 

הוי ככלי אויערבאך ז"ל דדעתו ד

שמלאכתו להיתר אע"פ שמשתמש 

בו רוב לאיסור, אמנם יש מסתפקין 

בדבר דדלמא כיון שעיקרו עשוי 

גם למלאכת איסור אית ביה דין 

כלי שמלאכתו לאיסור וראוי 

להחמיר בזה שלא לטלטלו מחמה 

לצל שלא יפסד, ואם רוצה לטלטלו 

כדי שלא יגנב אם יש בזה חשש 

את שיבוא לידי סכנה כגון שנמצ

במקום שיבוא שונא ישראל ויקחנו 

והוא שעת סכנה שגברו על ישראל 

מותר לטלטלו כש"כ מהיזקא דרבים 

דל"ג, ואם רוב תשמישו להטלת 

אימה הוי כלי שמלאכתו להיתר. 

(סי' שוב מצאתי בספר מנחת שבת 

שכתב אבל השעפליך  פ"ח אות ק"ד)

הקטנים שבבית המרחץ כיון 

ן שמיוחדים לרחוץ בהם הן בחמי

והן בצונן ואין מיוחדים לחמין יותר 

מלצונן א"כ י"ל דהוי ככלי 

שמלאכתו לאיסור ולהיתר וצ"ע 

בכל זה וראוי להחמיר אם אפשר 

ליתן גם על השעפליך דין מלאכתו 

לאיסור עכ"פ כי אולי מיוחדים 

לחמין יותר מלצונן וא"כ הוי רובא 

לאיסור עכ"ל. ובספר ארחות שבת 

בשם הגר"ש הביא  (פי"ט הערה פ"ז)

אויערבאך שליט"א שכתב דכיון 

דהטלת אימה הוא מכח שהוא כלי 

העומד לשימוש האסור הוי כלי 

שמלאכתו לאיסור ע"ש והוא כעין 

סברת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל לענין 

מכשירי חשמל הנ"ל, ולפ"ז גם אם 

רוב תשמישו להטיל אימה הוי כלי 

  שמלאכתו לאיסור.
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ז"ל והנה ראיתי עוד בשם הגרשז"א 

שמסתפק במקלות כביסה לומר 

דהוי מלאכתן להיתר דהרי גם אם 

תלוי מע"ש דמותר להשהותו בשבת 

רגילין להחזיקן ע"י המקלות ונשאר 

בצ"ע ולענ"ד לפי מה שנתבאר 

לעיל דינו כמו קדירה והוי מלאכתו 

לאיסור וכ"כ בשש"כ לאסרן 

בטלטול וכמש"כ הפמ"ג בא"א 

סקל"א, אך מהפמ"ג אינו סתירה 

ש"כ לעיל בשם השש"כ בדין למ

קדירה דשאני קדירה שעושה בזה 

שימוש של איכסון לשמור האוכל 

והוא שימוש אחר משא"כ מקלות 

נשאר השימוש הראשון ופשוט 

ועכ"ז גם בקדירה יש לאסור דהוי 

כלי שמלאכתו לאיסור וכמו 

  שנתבאר.

ומעתה יש להתבונן עוד במש"כ 

דתפילין לא הוי  (משב"ז סק"ג)הפמ"ג 

לי שמלאכתו לאיסור מפני שמותר כ

להניחן לשמירה כקמיע שלא לשם 

מצוה ולכאו' מ"ש מקדירה וכיו"ב 

הלא עיקרו עשוי למצוה ואפי' אם 

לפעמים משתמש בו שלא לשם 

  מצוה הוי מלאכתו לאיסור.

אך כבר העליתי במק"א דתפילין 

כיון שעשוי ללבשו ורק תנאי 

מחשבת קיום המצוה גורם האיסור 

דמותו למכבדות אמנם הרי יש ל

דעת השו"ע הרב שגרע טפי כיון 

דסתמן למצוה חשיבי כעומד 

לאיסור וחשיב כלי שמלאכתו 

  לאיסור וכבר הארכתי בזה ע"ש.

Nâw  

  

  סימן ד
ר מלאכתו לאיסו   טלטול כלי ש

 אם מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כדי ליתן לחבירו

והא רב כהנא  (דף קכד:)בגמרא שבת 

ואמר אייתו ליה  איקלע לבי רב

שותא לכהנא ליתוב עליה לאו 

למימרא דדבר שמלאכתו לאיסור 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול כלי שמלאכתו לאיסור .נתיבות משהמו

לצורך גופו אין לצורך מקומו לא 

הכי אמר להו שקילו שותא מקמי 

כהנא. מכאן מוכח דמותר לטלטל 

כלי שמלאכתו לאיסור כדי שחבירו 

יוכל להשתמש במקומה וכן אם 

חבירו רוצה לישב על המוקצה 

ותר לטלטלו דהיינו לצורך גופו מ

לצורך חבירו ואע"פ שטלטול 

 (סי' שי"ב)אבנים לקינוח דעת הב"ח 

דלא התירו ליקח לצורך חבירו, 

צרורות ואבנים שאני דלא התירו 

 אלא לכבוד הבריות לצורך עצמו.

[ולכאו' יש לדחות דהכא איכא למימר 

דהטלטול לצורך עצמו ממש דהיינו שהוא 

לצורך מקומו שלא להתבייש ע"י הכלי 

מחבירו שאינו יכול להכניסו לתוך ביתו 

ולהושיבו עד שיקח את הכלי משם ולכן 

אמר שקילו שותא מקמי כהנא ויהיה ראי' 

מזה עכ"פ דאם מפריע לו המוקצה 

כשמונח שם מאיזה סיבה שהוא ורוצה 

ליטלו מאותו מקום נקרא צורך מקומו 

משמע דנסתפק  (סי' ש"ה סק"ז)והתהל"ד 

  ס"ד.]בזה ע"ש ולקמן יתבאר ב

וכן מוכח מהאב"א דמחמה לצל היה 

ואמר אייתי שותא לכהנא דמותר 

לטלטל לצורך גופו של חבירו 

וה"ה לצורך מקומו וכן מעובדא 

דמרי דמותר לטלטל לצורך אורחין 

משמע דאע"פ שהם עצמן יכולין 

לטלטל מותר לטלטלן לצורכן 

משמע דלצורך גופו או מקומו של 

עיה חבירו שרי וכן יש להוכיח משמ

דרבא דשקל חספא וקא מכפר ליה 

אי אמרי' דדינו ככלי שמלאכתו 

  לאיסור ע"ש בשפ"א.

ויש להסתפק אם מותר לטלטל כלי 

שמלאכתו לאיסור לצורך חבירו, 

כשחבירו ימשיך לטלטלו, דדלמא 

עד כאן לא התירו אלא כשיתטלטל 

המוקצה על ידו לחוד כהא דאיתא 

בגמרא לענין רב כהנא שמטלטלין 

אבל הוא עצמו לא  בשבילו

יטלטלנו וכן בעובדא דרמי 

ובשמעיה דרבא, אבל היכא שגם 

חבירו יטלטלו לצורך גופו אפשר 

דאסור לטלטל מוקצה אם אין לו 

צורך בעצמו אם יתטלטל אח"כ 

מי שיש לו הצורך דהוי טלטול  ע"י

שלא לצורך ולפ"ז השואל מחבירו 

כלי שמלאכתו לאיסור יצטרך 

א יטלטלנו להכניסו לתוך ביתו ול

בחנם, אמנם מסתבר דשרי דהרי 

סוף סוף הכלי נתטלטל כדי 
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להשתמש בו ומטלטלינן אותו 

לצורך גופו ולפ"ז יהיה מותר גם 

בביתו כשרוצה להשתמש עם הכלי 

ויכול בעצמו לקחתו מותר לבקש 

מאנשי ביתו להביא הכלי אע"ג 

דלכאו' טלטול שלא לצורך דיכול 

לי בעצמו לקחתו כיון דסוף סוף הכ

להשתמש בו. ובספר  נתטלטל ע"מ

כתב  (פ"כ ס"ט)שמירת שבת כהלכתה 

  בפשיטות דמותר.

 (סוף פ"ג דסוכה)והנה בירושלמי 

הביאוהו הפוסקים איתא כך היה 

המנהג בירושלים אדם הולך לבה"כ 

ולולבו בידו קורא את שמע 

ומתפלל ולולבו בידו נכנס לבקר 

את החולה ולולבו בידו לשאת את 

ת בתורה נותנו לחבירו כפו ולקרו

הניחו בארץ אסור לטלטלו ע"כ 

ונחלקו הפוסקים אם הלולב הוי 

מוקצה מחמת גופו או כלי 

שמלאכתו לאיסור ודעת הרמ"א 

דהוי כאבן והט"ז שם  (בסי' תרנ"ח)

(סי' ס"ל דהוי כלי, והאליהו רבה 

הוכיח מזה להתיר למוהל  של"א סק"ה)

ליתן הסכין של מילה אחר המילה 

, ועיין במחצית השקל לחבירו

שתמה עליו דמה יועיל שיתננו 

לאדם אחר דכמו שאם הניחו אסור 

לטלטלו ה"ה דאסור ליתנו לאחר 

דהוי טלטול חדש ע"ש ובתהלה 

כתב דשאני לולב  (שם סק"ז)לדוד 

דכל זמן שאחזו בידו משום חיבוב 

מצוה אינו מוקצה אלא בהניחו 

לארץ כיון דגלי דעתיה דשוב אינו 

ב נעשה מוקצה אלא רוצה לחב

דבתהל"ד העיר עוד דהכי איתא גם 

מקבלת אשה מיד  (סוכה מב.)בבבלי 

נכנס  (בדף מא:)בנה ומיד בעלה וכן 

לבהמ"ד משגר לולבו ביד בנו וביד 

שלוחו ע"ש, הרי דאף שאינו רוצה 

עוד לחבב המצוה מ"מ מותר והביא 

משבלי הלקט שכתב אחר שנעשה 

מצותו אסור לטלטלו ורשאי לתת 

אותו ביד אשתו, וע"ש שהעיר לפי 

 (ריש סי' ש"ח)זה על התוספת שבת 

שכתב ונראה פשוט דאף דרשאי 

להחזיר המוקצה בידו כל זמן 

שירצה מ"מ אסור להניחו מידו 

האחת לידו השני דהוי טלטול חדש 

ע"ש והרי בלולב מוכח דאפילו 

ליתנו לאחר שרי, ולפי זה קל 

וחומר הוא דמה אם לאחר שגמר 

ו לצורך מותר ליתן לחבירו טלטול
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להניחו במקום שירצה, כל שכן 

תחילת טלטולו לצורך חבירו 

  להשתמש בו לצורך גופו דמותר.

אלא דלענ"ד נראה ביאור דברי 

הירושלמי לפ"ד הט"ז דהוי כלי 

שמלאכתו לאיסור דמותר לצורך 

גופו ומקומו א"כ כשרוצה לישא 

כפיו הרי צריך לידיו וצריך לקחת 

יו כדי שיוכל להשתמש המוקצה מיד

בהם לישא כפיו וכן לענין לקרות 

בתורה שפי' שם הקרבן עדה 

שצריך להניח לולבו לפי שגולל 

הס"ת ופותחו א"כ הרי צריך 

למקומו של המוקצה וא"כ מותר 

לחבירו ליקח ממנו המוקצה 

שמטלטלו לצורך מקומו של חבירו 

וכן אם רוצה לקבלו בחזרה לאחר 

טעמא שנשא כפיו מותר מהאי 

שהרי חבירו אינו רוצה להחזיקו 

יותר שהרי רוצה להשתמש בידיו 

ורוצה שיהיה ידיו פנויות וכן 

מקבלת אשה מיד בעלה מהאי 

טעמא שכיון שאינו רוצה שוב 

להחזיקו הרי רוצה לפנות ידיו 

וא"כ אשתו מטלטלת אותה לצורך 

מקומו של בעלה, ויותר מזה ראיתי 

דדבר  (סי' מ"ט סק"ח)בחזו"א 

לאכתו לאיסור אף אם נטלו שמ

באיסור מוליכו למקום שירצה דהרי 

צריך לפנות ידו והוי לצורך מקומו 

  ע"ש כש"כ הכא כשנטלו בהיתר.

וא"כ אין מזה ראי' נגד התו"ש 

שיהא מותר ליתן לחבירו שהרי אין 

לו עכשיו צורך לפנות ידיו ואם יש 

לו צורך יניחהו במקום שירצה 

רו מנא לפנות ידיו אבל ליתן לחבי

לן להתיר ואם אינו יכול להניח 

עתה במקום שירצה וצריך לפנות 

ידיו אפשר דגם להתו"ש שרי ליתן 

לחבירו דהוי לצורך מקומו אך 

מהמשנה מקבלת משמע דאפי' א"צ 

לפנות ידיו אלא הוא בעצמו יכול 

להחזירו למים ג"כ שרי משמע דלא 

כהתו"ש וי"ל דמיירי באופן שצריך 

אינו יכול להניחו לפנות ידיו והוא 

במים והרבותא של מקבלת אשה 

י"ל כמש"כ המאירי ע"ש ודו"ק 

מ"מ בפשטות משמע שמותר בכל 

אופן ליתן לחבירו. ועיין בשו"ת 

כתב לאיסור,  (ח"ג סי' ל')שבט הלוי 

דליתן לחבירו הוא טלטול חדש, 

והא דירושלמי י"ל דעדיין ראוי 
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לחבירו ע"ש ואולי כונתו דחבירו 

חיבוב מצוה כמנהגם  מקיים בזה

הטוב ולהכי שרי. אמנם אפי' לדעת 

השבט הלוי נראה דהיינו דוקא 

בגמר הטלטול לצורך ועכשיו אין 

בו צורך אלא שהתירו להמשיך 

טלטולו לכל מקום שירצה בזה יש 

לאסור ליתן לחבירו דהוי טלטול 

חדש וכמו שכתב המחצית השקל, 

אבל בתחילת טלטולו לצורך חבירו 

לטלו לצורך גופו בזה שימשיך לט

י"ל דלכו"ע מותר כיון שהטלטול 

הוא לצורך, וכיון שדעת הא"ר 

להתיר אפי' בגמר הטלטול לצורך 

וכן משמעות המשנה דמקבלת אשה 

וכ"ה בתהל"ד וכ"כ בהגהות חכמת 

וכן פסק המשנ"ב  (ריש סי' ש"ח)שלמה 

סי' ש"י סקט"ו לענין סכין של 

מילה כש"כ דיש להקל בתחילת 

לצורך חבירו די"ל דכו"ע  טלטולו

  מודו בזה דשרי.

Nâw  

  

  סימן ה
ר מלאכתו לאיסו   טלטול כלי ש

דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור כשמפריע לו המוקצה במקום 

 זה אבל א"צ למקומו

נסתפקו הפוסקים אם מותר לטלטל 

כלי שמלאכתו לאיסור כשאינו 

צריך להשתמש במקום המוקצה 

 עצמו אלא שמפריע לו מקומו של

המוקצה כגון שמתבייש בפני 

אורחין אם מונח שם כלי הזה או 

להוציא את החימום מפני שמחמם 

יותר מדאי באותו חדר וכיוצא בו 

האם מותר לטלטל שהרי סיבת 

טלטולו הוא דמקומו של המוקצה 

שמונח שם מפריע לו מאיזה סיבה 

שיהיה הרי לוקח את הכלי משם 

לצורך עצמו שיהא ניחא ליה 

באותו חדר ולא אסרו ההשתמשות 

טלטול כלי שמלאכתו לאיסור אלא 

כשמטלטלו לצורך הכלי או דלמא 

כיון שאינו משתמש במקום המוקצה 

הרי אין זו צורך מקומו של 
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המוקצה ולא התירו בכה"ג אע"פ 

שלצורכו מוציאו ולא לצורך הכלי 

דלא התירו כלי שמלאכתו לאיסור 

אלא כשצריך השימוש בכלי או 

   במקומו דוקא.

וכן שעון מעורר באופן שהוא 

[וביארנו גדריו מלאכתו לאיסור 

ורוצה להעבירו לחדר אחר  במק"א]

שלא לעורר את אנשי הבית או 

כדי שיוכל לישן שהמוקצה מפריע 

לו אבל אינו צריך למקום המוקצה 

עצמו אם זה נחשב צורך מקומו 

שהרי רוצה לישן באותו חדר ואינו 

יכול מפני המוקצה, ובפשטות 

משמע דשרי כמו שאמר רבא מה 

לי צורך גופו מה לי צורך מקומו 

ודוקא מחמה לצל שאינו צריך לו 

עכשיו אלא חס עליו שמא יתבקע 

אסור כדפי' רש"י משמע כל שהוא 

לצורך לו מותר וכ"מ מלשון 

הלבוש שכתב במה דברים אמורים 

שאינו מטלטלו אלא לצורך עצמו 

בביאור הגר"א  של כלי ע"כ וכ"מ

וא"כ נפרש דמש"כ  (סי' רס"ו)ד יור"

לצורך מקומו דהיינו  (ס"ג)בשו"ע 

שצריך להשתמש במקום שהכלי 

מונח שם ע"כ דלאו דוקא אלא כל 

שהוא לצורך לו ולא לצורך עצמו 

  של הכלי שרי.

  ראי' דלא חשיב צורך מקומו

אך נראה לכאו' ראי' מוכרחת 

דנפל מנרתא על  (שבת מה:)מגמרא 

[פי' לא לטלה גלימא דרב אסי ולא ט

טלטלה בהדיא אבל ודאי ניער גלימתו, 

והשתא לדעת  ריטב"א חדשים]

הראבי"ה והמרדכי והשבלי הלקט 

בשם רבינו ישעי' והאגור וכ"ה 

 (ח"א סי' תר"ו)דעת רשב"א בשו"ת 

דס"ל דמוקצה מחמת איסור דהיינו 

נר שהדליקו בה באותו שבת לאחר 

שכבה מותר לטלטלו לצורך גופו 

י יהודה דדין כלי ומקומו לרב

שמלאכתו לאיסור יש לו דמותר 

לצורך גופו ומקומו א"כ מ"ט לא 

טלטלה ואלא ע"כ דכיון שאינו 

רוצה להשתמש במקום המוקצה לא 

חשיב צורך מקומו. שוב ראיתי 

בספר אישי ישראל שעמד בזה 

וכתב דאביי לשיטתו דכלי 

שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו 

 אסור, אבל קשה דלמה ליה לרב

יוסף לתרץ מנרתא שאני הרי י"ל 
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דלעולם ס"ל כר"ש מיהו בגזירת 

כלים מודה ר"ש וצורך מקומו 

אסור, ועוד דהא רבי אבא הוה 

דמותר לצורך  (דף קכד:)התם וס"ל 

מקומו, אלא ע"כ דמיירי שלא הי' 

צריך להשתמש במקומו ממש ולכן 

לא חשיב צורך מקומו אע"פ שודאי 

הפריע לו המנורה שמונח על 

לימתו, ולשאר ראשונים מיירי ג

שהי' באמת צריך למקומו ואפ"ה 

לא טלטלה ש"מ דס"ל כר' יהודה, 

אלא דעדיין קשה להרשב"א דאם 

מיירי שלא הי' צריך להשתמש 

במקומו ממש א"כ מה הוכיח אביי 

דכר"י ס"ל הא אפי' לשיטת ר"ש 

אסור דהא ר"ש מודה דמלאכתו 

לאיסור שלא לצורך גופו ומקומו 

, (דף לו.)ש"כ הרשב"א אסור כמ

ואולי י"ל דפליגי ר"י ור"ש אם 

דוקא מחמה לצל אסור שהוא צורך 

הכלי דר"ש דלית ליה מוקצה אוסר 

רק כשהוא צורך הכלי אבל כל 

שאינו צורך הכלי שרי, ור"י דאית 

ליה מוקצה ס"ל דאפי' שלא לצורך 

הכלי אסור דבעי' דוקא צורך גופו 

  ומקומו ממש. 

נו ראוי אך י"ל דמנורה אי

לתשמישים אחרים והוי דומיא 

דחצוצרות דנחלקו ר"י ור"ש אם 

מותר לצורך גופו ומקומו כמש"כ 

הרשב"א שם וא"כ י"ל דבאמת 

מיירי דהי' צריך למקומו ממש 

ולר"ש שרי אבל לר"י אסור דומיא 

דחצוצרות וא"כ ע"כ דרב אסי כר"י 

ס"ל, ועיין פמ"ג סי' רע"ט דשרגא 

אף חדש  שלנו העשוי לנר קנדילא

הוי מלאכתו לאיסור שאין עשוי כי 

אם לזה ע"ש ואפשר דמיירי 

במנורה כזו דסתם נר הרי חזי 

(דף לתשמיש אחרינא כמש"כ התוס' 

. ולפ"ז שוב ליכא להוכיח מד:)

מהסוגיא לענין ספק דידן אם חשוב 

(פ"כ צורך מקומו. וע"ע בשש"כ 

מש"כ מהראשונים ז"ל  הערה כ"ד)

דמוכח דלא בסוגיא דשליפי זוטרי 

חשיב צורך מקומו וע"ע בתהל"ד 

מה שהעיר דלכאו'  (סי' רס"ו סק"ז)

בדאיכא צער לבהמה הוי צורך 

מקומו ע"ש ולא היה לפניו ספר 

(שבת המאירי דמבואר להדיא בדבריו 

דמיירי בדאיכא צער ואפ"ה  קנד:)

לא חשיב לצורך מקומו ע"ש וא"כ 

ה"נ נפרש דברי שאר הראשונים 



  הבאר                           החיים
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תהל"ד סי' רע"ט שם ע"ש, וע"ע ב

סקי"ג שהוכיח כן מהרשב"א 

  בעבודת הקודש ע"ש.

(פי"ט ומה שכתב בספר ארחות שבת 

שיש שהביאו ראי' משבת  הערה י"א)

שהתירו לטלטל שרגא  (מה.)

דחנוכתא מקמי חברי בשבתא 

דבשעת הדחק סומכין על רבי 

שמעון דלית ליה מיגו דאתקצאי, 

והא עדיין יש לאסור דכלי 

ור שלא לצורך גופו שמלאכתו לאיס

ומקומו אסור, ש"מ דזה מיקרי 

צורך מקומו, לענ"ד אינו ראי' כלל 

דודאי כלי שמלאכתו לאיסור אם 

התירו צורך גופו ומקומו כל שכן 

במקום דאיכא סכנת פרסיים אע"פ 

שאינו סכנה גמורה, והגמרא 

הסתפק רק אם השרגא הוא מוקצה 

מחמת גופו דאין לו היתר טלטול 

  ני סכנת חברי.  אם מותר מפ

היכא שמפריע לו ששוב אינו יכול 

  להיות שם הוי צורך מקומו

עכ"פ משמע דאין להתיר טלטול 

המוקצה מפני שמפריע לו כיון 

דאינו צריך להשתמש במקום 

המוקצה עצמו, כדמוכח מדברי 

הראשונים הנ"ל וכן נראה מדברי 

שנוטה  (סי' ט"ו)האמרי בינה 

הכרח  לאיסור. אלא דעדיין אין לנו

לאסור היכא דבגלל המוקצה אינו 

יכול להשתמש כלל באותו חדר 

כגון שאינו יכול להכניס אורחין 

כלומר אם נאסרהו מלטלטל לא 

יכניס האורחין דהיינו שהבושה 

קשה עליו כ"כ דאם היה שם 

מוקצה אחריני מחמת גופו או חס"כ 

לא היה מכניס האורחין וכן בשעון 

 מעורר ששוב אינו יכול לישן

באותו חדר וצריך ללכת לחדר אחר 

שהרי רצונו לישן עכשיו הוא או 

מבני ביתו, וכן שהחימום בבית 

קשה כ"כ שאינו יכול לישאר 

באותו בית הרי נחשב כאילו 

המוקצה ממלא כל אויר הבית 

ואפשר דבכה"ג שפיר חשיב צריך 

למקומו של המוקצה וע"ז אין לנו 

ראיות לא לאיסור ולא להיתר 

שרי, כמו שכתב בשש"כ ומסתברא ד

שם בשם חכם אחד, ונראה שיש 

לטלטלו ע"י ככר או תינוק דבזה 

הרבה פוסקים מקילין לכתחלה 

וכמש"כ במק"א ובמקום ספק יש 
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לסמוך לכתחלה לעשות כן. אבל 

היכא שרוצה שיהא נוח לו יותר 

דמפריע לו המוקצה שמחמם יותר 

מדאי או שהשעון מקשקש ליה 

שיכניס באוזניו או שיתבייש כ

האורחין כל שאינו צריך 

ההשתמשות במקום מוקצה עצמו 

  נראה דאסור לטלטלו. 

ומה שהביא בשש"כ הנ"ל בשם הים 

יששכר שמתיר להוציא תפילין כדי 

להתיר תשה"מ אין הספר תחת ידי 

לעיין מקורו וטעמו ואולי הכונה 

דהוי כאילו המוקצה ממלא כל אויר 

הבית כיון שצריך לצאת מחמתו 

זה וכסברת החכם אחד מחדר 

שהביא, וצ"ע די"ל שסמך על 

הרמ"א דמותר לטלטל תפילין 

 (סקכ"ד)לצורך, ומבואר במשנ"ב 

דבמקום הדחק יש להקל כדעה 

הראשנה שאפי' מחמה לצל שרי, 

וה"ה במקום מצות עונה יש להקל 

  להוציא התפילין לצורך.

ומה שכתב עוד בים יששכר דמותר 

ל לכפות כלי שמלאכתו לאיסור ע

המנורה כדי להתיר תשה"מ, נראה 

דזה נחשב צורך גופו דמשתמש 

בהכלי להחשיך החדר שזה צורכו 

עכשיו שיהי' חשוך ומאי נפק"מ בין 

טלטול כלי לפצוע אגוזים כדי 

לאכלן או להחשיך החדר כדי 

שיוכל ליהנות בהחדר, ואם זה 

כונת הים יששכר אין כלל ראי' 

מדבריו לענין אם אינו משתמש 

לצורך גופו ומקומו אלא בכלי 

שרוצה לסלק הכלי ממקומו מאיזה 

  סיבה שיהי' אם מותר או לו.

נכון להחמיר לטלטל ע"י טלטול 

  מה"צ או ע"י ככר ותינוק

(סי' שי"א והעירני חכ"א מדברי המ"א 

דמותר לטלטל מת בטלטול  סקי"ד)

מה"צ לצורך כהנים דהוי לצורך 

כתב  (שם סקי"ג)מקומו ובמשנ"ב 

דהרי הוא טלטול מה"צ  להדיא כן

לצורך מקומו ע"ש ולכאו' הוא ראי' 

לדברינו הנ"ל דהכא הוי כאילו 

המת ממלא כל אויר הבית. אך 

באמת לענין הלכה אין לבנות יסוד 

מזה דשאני טלטול מה"צ דהתירו 

בו כל שהוא לצורך דבר המותר 

ונקטו דצריך למקומו שהוא הדבר 

המותר בו טלטול מה"צ משא"כ 
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ור של כלי שמלאכתו טלטול גמ

לאיסור לא התירו בו אלא לצורך 

גופו ומקומו דוקא. שו"ר בשש"כ 

שם שכבר העיר מזה שהוא לכאו' 

ראי' להים יששכר אבל לפי דברינו 

(פי"ט ליתא. ובספר ארחות שבת 

כתב דמותר לטלטל  סעיף כ"ו)

מאוורר שמפריע לו הרוח הנושבת 

ממנו דהוי צורך מקומו וציין 

ששכר, ולדברינו אין לדברי הים י

ראי' מדבריו לדין זה, ולכן נראה 

דנכון להחמיר לטלטלו ע"י טלטול 

מן הצד או ע"י הנחת חפץ היתר 

  עליו כדין ככר או תינוק.      

שוב הגיע לידי ספר ים יששכר 

וכתב שם דמותר לטלטל התפילין 

לחדר אחר דהוי כצורך מקומה, 

דודאי אין הפירוש דצריך למקומה 

א כל שמונעו לעשות צרכו ממש אל

מה  (דף קכג:)שרי וכן מוכח בשבת 

לי לצורך גופו מה לי לצורך 

מקומה ופי' רש"י תרווייהו צורך 

נינהו, אלמא כל שהוא לצורך שרי 

וכיון שזה מונעו מתשמיש שרי 

לטלטל עכ"ל, ומשנה לא זזה 

  ממקומה.

Nâw  

  

  סימן ו
ר מלאכתו לאיסו   טלטול כלי ש

 כתו לאיסור ע"י הערמהדין טלטול כלי שמלא

והא רב כהנא  (דף קכד:)בגמרא שבת 

איקלע לבי רב ואמר אייתו ליה 

שותא לכהנא ליתוב עליה וכו' ואי 

בעית אימא התם מחמה לצל הוה 

ע"כ לכאורה יש לפרש דברי 

הגמרא דהכי קאמר דלעולם לא 

[כמו היה צריך המצודה לישב עליה 

בלישנא קמא דאמר שקילו שותא דהיה לו 

כסא וספסל שישב בו רב כהנא ה"נ 

ללישנא בתרא ג"כ היה לו כסא וכן 

מסתבר דאין דרך בנ"א לשבת על מצודה 

שאינו מיוחד לישיבה ודוחק לומר דלא 

היה לו לרב כסאות אחרות לישיבה עד 

שהוצרך להביא מצודה וגם מוכח כן דהא 
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אילו לא הי' במקום שיתקלקלו לא הי' 

חמה אלא דהמצודה היה ב מכניסו]

ומתיירא שמא יתקלקל והרי כלי 

שמלאכתו לאיסור מחמה לצל אסור 

לכן אמר רב שיש עצה לזה דהיינו 

אייתו ליה שותא לכהנא ליתוב 

עליה שיטלטל המצודה לצורך גופו 

לישב עליו במקום לשבת על כסא 

ואז אע"פ שעיקר כונתו מחמה לצל 

שלא יתקלקל מ"מ כיון שמחשב 

 להשתמש בו מותר הגם דלולא

החמה לא היה משתמש בו מותר 

  דהערמה במקום פסידא יש להתיר.

ומעתה הצריך רב לומר ליתוב 

עליה דאם לא היה מפרש כן 

להדיא היינו מפרשים דברי רב 

שיכניסו המצודה למקום שכהנא 

נמצא דהיינו במקום הצל ולא 

להשתמש בו קאמר אלא להכניסו 

מחמה לצל והא דלא אמר אייתו 

רך כבוד אמר שותא למקום הצל ד

אייתו שותא לכהנא דהיינו במקום 

הצל והיינו למדים מזה דכלי 

שמלאכתו לאיסור שרי מחמה לצל 

אשר על כן הצריך רב לפרש 

ליתוב עליה דהיינו שיטלטל לצורך 

גופו והערמה שרי וכנ"ל, אבל 

בהוה אמינא דלא מיירי מחמה לצל 

מפני מה אמר ליתוב עליה פשיטא 

נא לא דאם מביא המצודה לכה

לחנם מביאו אלא מפני שרוצה 

להשתמש בה לכן היינו סבורים 

  למילף מזה דלצורך מקומו אסור.

ואם תאמר אם טעמא דרב משום 

הערמה למה הצריך לומר אייתו 

ליה שותא לכהנא ליתוב עליה 

הו"ל לומר שקולו שותא משם 

ליתוב במקומה שיקחו המצודה כדי 

שיוכלו לשבת שם ואע"פ שכונתו 

צל כיון דמשתמש לצורך מחמה ל

מקומו שרי ע"י הערמה והמצודה 

כיון שבא לידו בהיתר מותר 

לטלטלה עד מקום הצל דמותר 

להניחה בכל מקום שירצה, וי"ל 

דלמקומה לא היה צריך דלימא 

שישב במקומה דאע"ג דהערמה 

שריא היינו דוקא אם יש לו צורך 

בדבר כמו שותא לכהנא שרב כהנא 

ב על כסא רצה לישב ובמקום ליש

ישב על מצודה ונמצא דהשתמשות 

המצודה הוא לו לצורך במקום 

הכסא אבל לשבת במקום המצודה 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול כלי שמלאכתו לאיסור .נתיבות משהנו

שאינו צריך לו כלל הישיבה באותו 

מקום ורק לעשות ערמה ולישב שם 

אסור וכיון שלמקומה לא היה צריך 

הצריך רב לומר אייתו שותא 

לכהנא לישב עליה, וכן מוכח מפי' 

א היה צריך שכתב ולמקומה ל רש"י

דלימא שישב במקומה ע"כ מוכח 

דגם ע"י הערמה אסור וכן מסתבר 

דאילו שרי הערמה בעלמא הי' לו 

לומר אייתו שותא לתוך הבית 

ותשבו עליו ולמה אמר שיביאו זאת 

לכהנא דהרי אין זה דרך כבוד 

לכבד לשבת על מצודה כשיש לו 

כסא אחרת המיוחד לישיבה אלא 

לכך  ע"כ דלהערים כשאין צריך

אסור, אך כאשר מיקלע רב כהנא 

לבי רב והי' צריך לכבדו לשבת 

אמר כן כדי להציל השותא שלא 

ישרף לכן אמר אייתו שותא לכהנא 

  לישב עליה.

(פ"ד ורב לשיטתו אזיל בירושלמי 

דאמרי' התם  דשבת ה"ב ופ"ה דביצה ה"א)

מצדתא הוויין פריסין והויין 

משתרפין גו שמשא אתון שאלון 

(פי' דהמצודה הי' מטלטלתון  לרב מהו

נשרף בשמש ושאלו לרב אם מותר לטלטל] אמר 

לון אסור ליגע בהון חשבין עליהון מתגנין תוחתי 

ראשיכון ושרי לכון מטלטלתון עכ"ל [פי' דאסור 

לגעת אך יכולין לחשוב להניחן תחת ראשן לישן 

עליהן ואז מותר] והיינו אע"ג דאין כונתו 

כיון דמשתמש בו שרי בהטלטול אלא מחמה לצל 

שהרי במקום להשתמש עם כר ישתמש עם 

המצודה והרי עושה עם המצודה אותו צורך 

שעושה עם הכר והרי צריך עכשיו לזה וטעם 

ההיתר אע"פ דלולא המצודה נשרפת לא היה 

עושה כן ונמצא עיקר הכונה מחמה לצל הערמה 

  במקום פסידא שרי.

עתה ולכאו' משמעות הירושלמי מורה דאע"פ ש

עדיין אינו הולך לישן מ"מ מותר לטלטלו כיון 

שמשתמש בו אח"כ לצורך גופו וכמש"כ התהל"ד 

ולהלן בסוגיא דמרי  (סי' ש"ח סק"ה)

בר רחל כתבנו מזה ע"ש ונמצא 

דאפי' היכי שהוא הערמה נמי שרי 

לטלטל עכשיו על הצורך שיהיה 

אח"כ כיון דמ"מ מחשב להשתמש 

  בו אח"כ לצורך גופו.

יתי בבעל המאור שפי' כן שוב רא

דברי הגמרא דמיירי ע"י הערמה 

ע"ש ובתהל"ד שם כתב דמפי' 

רש"י משמע שמפרש באופן אחר 

וכ"כ באמרי דוד, ולפמש"כ לבאר 

הסוגיא איני רואה סתירה לביאור 

זה מדברי רש"י ואדרבה מדברי 



  באר                           החייםה

 
נז  נתיבות משה סימן ו - הלכות מוקצה 

שציין לשבת  (סי' ש"ח סק"ח)המג"א 

קכ"ד ע"ב על דברי הירושלמי 

דכונתו לגמרא הנ"ל  משמע לכאו'

וכן מוכח מדברי הפמ"ג שלמד כן 

וכן הוא בתו"ש ובשו"ע הרב דלא 

  כמחה"ש ע"ש.

  גדר הערמה שהתירו

נמצינו למדים שהיתר טלטול 

הערמה במקום פסידא  מוקצה ע"י

הוא דוקא אם צריך לעשות אותו 

השתמשות אלא שבמקום להשתמש 

בחפץ אחר ישתמש בחפץ שמונח 

יו לישב בחמה או שרוצה עכש

באיזה מקום ובוחר לישב במקום 

החמה מותר אבל אם אינו צריך לו 

כלל ההשתמשות ההוא אלא כדי 

להתיר הטלטול ישתמש בו אסור 

וכן אם אינו רוצה כלל המקום 

ההוא כגון שאינו נוח לו הישיבה 

בחמה ורוצה לישב בבית אלא 

שישב שם כדי להתיר הטלטול 

אסור. ובספר דינים והנהגות 

ו"א הביא שפעם נפלה תפילין מהחז

בארץ והתיר ע"י שיחליט להשתמש 

במקום המוקצה, וי"ל דכיון 

דמעיקר הדין יש להקל בתפילין 

דמותר אפי' מחמה לצל לכן הקיל 

הערמה כזו, או דבאמת  עכ"פ ע"י

הי' צריך שם להשתמש באיזה מקום 

ואמר שבמקום להשתמש שם 

  ישתמש כאן.

ז"ל כתב ו (סעיף י"ב)ובשו"ע הרב 

ואם מחשב עליו להשתמש בו 

תשמיש במקום אחר או שמחשב 

להשתמש איזה תשמיש במקום זה 

שהכלי מונח שם מותר לו לטלטלו 

ממקום זה אע"פ שעיקר כונתו 

בטלטולו הוא כדי שלא יגנב או 

ישבר במקום זה עכ"ל מסתימת 

לשונו משמע דאפי' אינו צריך 

אותו תשמיש רק כדי להתיר 

תשמיש  הטלטול חושב איזה

להשתמש בו מותר. אך לשונו אינו 

מוכרע דהוא העתקת לשון המ"א 

שמקורו מהירושלמי והיות שנתבאר 

שמתוך דברי רש"י מוכח דאסור 

בכה"ג דאל"כ הו"ל לרב לומר 

שקילו שותא משם ליתוב במקומה 

וכנ"ל א"כ לדינא אין להקל בדין 

הערמה אא"כ יש לו צורך 

בהשתמשות ההוא שעתה ישתמש 

  המוקצה. ע"י 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול כלי שמלאכתו לאיסור .נתיבות משהנח

אך ראיתי בערוך השולחן סי"ד 

שכתב וז"ל ולמדנו מזה שכל 

מלאכתו לאיסור שרוצה לטלטלו 

בשביל שלא יגנב או מחמה לצל 

אם יכול למצא בהם דבר שמותר 

להשתמש בשבת יחשוב לעשות כן 

ויעשה כן עכ"ל וכ"כ בפשיטות 

 (פי"ט ס"ט)בספר ארחות שבת 

ולענ"ד צע"ג בדין זה ומה אעשה 

קים סתמו ולא פירשו שוב שהפוס

ראיתי שגם מדברי המחצית השקל 

יוצא לאיסור שהרי פירש  (סק"ח)

דברי הגמרא דמרי בר רחל דקאמר 

אית לי אחרינא ואית לי נמי 

לאורחין דס"ל דאה"נ דמותר ע"י 

הערמה מ"מ כיון דאית לי לדידי 

ואית לי נמי לאורחין וא"כ שוב 

ליכא להערים ואסור לטלטלו אלא 

אמר דלדידן שרי דמלאכתו דרבא 

להיתר מחמה לצל שרי אבל לדידך 

דאסור ורק ע"י הערמה שרי בכה"ג 

דלא שייך להערים אסור, וא"כ 

לפ"ז לדידן בכלי שמלאכתו לאיסור 

כהאי גונא דאית ליה לדידיה ואית 

ליה לאורחין לא מהני הערמה, 

ש"מ דס"ל להמחה"ש דדוקא 

כשרוצה באמת להשתמש תשמיש 

תה עיקר כונתו מחמה זה, אלא דע

לצל מותר, ומשמע לכאו' דבכה"ג 

בשותא לכהנא אם הי' לו כסאות 

אחרות הי' אסור לטלטלו לדעת 

המחה"ש, ולא משמע כן מדברי 

הפוסקים וכנ"ל, אך מ"מ באופן 

שאין צריך כלל כסא אלא מביא 

השותא ויושב עליו כדי להתיר 

הטלטול מחמה לצל נראה שיש 

  להחמיר בזה. 

  ול כלי ע"י הערמה ונמלךדין טלט

ויש להסתפק אם טלטל כלי 

שמלאכתו לאיסור מחמה לצל ע"י 

הערמה כדי להשתמש בו לאח"ז 

ונמלך אם עבר למפרע על איסור 

טלטול, ובכלי שמלאכתו לאיסור 

שלוקח להשתמש בו ונמלך באמצע 

טלטולו מסתבר שלא עבר למפרע 

דסוף סוף כונתו היה לצורך גופו 

עתה נתחרט, וטלטלו בהיתר, ו

משא"כ בהערמה שעיקר טלטולו 

הוא מחמה לצל א"כ אם לא 

השתמש בו אפשר דעבר למפרע 

על איסור מוקצה. וזה עתה העיר 

לי חכם אחד מהא דתנן בפ"ק 

ב"ש אומרים לא יטול  (י.)דביצה 



  באר                           החייםה

 
נט  נתיבות משה סימן ו - הלכות מוקצה 

אא"כ נענע מבעו"י וב"ה אומר 

עומד ואומר זה וזה אני נוטל 

ובגמרא שם אמרי' דפליגי בבריכה 

ונה דב"ש סברי גזרי' דלמא ראש

אתי לאימלוכי כי שקיל להו למחר 

וחייס עלייהו והוי ליה טלטול שלא 

לצורך ומשנענע וממשמש בהן 

מבעו"י לשחיטה ולא חס עלייהו תו 

לא חיישי' דחייס וב"ה סברי לא 

גזרי' ע"כ, הרי דאע"פ שתחי' 

טלטולו לצורך הי' כי נמלך חשבינן 

"ל ליה לטלטול למפרע, ואולי י

דמוקצה דבעלי חיים חמיר טפי 

סוף פ"ד  לענין זה עי' תוי"ט

[ומצינו כיו"ב לענין נמלך דביצה, 

במלאכת בורר עי' שעה"צ שי"ט סק"ה 

  ושביתת השבת ובמק"א כתבנו בזה.]

 (פא.)וכן יש להעיר עוד משבת 

דאמר רב יהודה אבל לא את 

הפאייס ופי' רש"י שם דהואיל 

ורה ומיפרכה לא חזי לקינוח ואס

לטלטל ע"כ ולכאו' מה בא רב 

יהודה ללמדינו פשיטא הוא דהרי 

לא חזי לקינוח וי"ל דהוא רק 

קרובה לפריכה וכמש"כ ר"ח ורי"ף 

ורמב"ם והמאירי שם וסד"א דכיון 

שהוא מטלטלו לצורך קינוח מה לי 

אם יתפרך לבסוף סו"ס טלטולו היה 

לצורך קמ"ל דכיון דקרוב הדבר 

צא שעבר דלבסוף לא ישתמש בו נמ

למפרע על טלטול שלא לצורך 
ותו"ש סי'  (סי' שי"ב סקי"ז)[וע"ע שעה"צ 

, אך הכא נמי יש שכ"א סקי"ז]

לדחות דהכא הוי טלטול גמור של 

מוקצה ולא התירוהו אלא במקום 

שהוא ודאי לכבוד הבריות. וצא 

(סי' ולמד ממה שכתב החות יאיר 

דכל דבר שהתירו חז"ל משום  רל"ו)

צריך כפרה, ע"כ  מ"מכבוד הבריות 

  אין ללמוד מהתם להכא.

ביאור משא ומתן דמרי בר רחל עם 

  רבא

רב מרי בר  (דף קכד:)בגמרא שבת 

רחל הוה ליה ההוא בי סדיותא 

בשמשא אתא לקמיה דרבא אמר 

ליה מהו לטלטולינהו א"ל שרי אית 

לי אחרינא חזי לאורחין אית לי 

נמי לאורחין א"ל גלית אדעתך 

"ע שרי לדידך דכרבה ס"ל לכו

אסור ולכאו' יש לדקדק מה נתחדש 

לו יותר דס"ל כרבה לאחר שאמר 

אית לי נמי לאורחין ממה דאמר 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול כלי שמלאכתו לאיסור .נתיבות משהס

אית לי אחרינא הרי לרבא אפי' 

אית ליה אחרינא ג"כ שרי דמחמה 

לצל מותר וכיון דאמר אית לי 

אחרינא ש"מ דכרבה ס"ל ותו מ"ט 

א"ל חזי לאורחין אפי' לא חזי 

דמחמה לצל  לאורחין שרי לרבא

[עיין במאירי בזה ובמחה"ש סי' מותר. 

  .ש"ח סק"ח]

ונראה לפרש דמרי הסתפק אם 

מחמה לצל מותר ורבא אמר דמותר 

ועדיין רמי מסתפק אם מה שהתיר 

לו רבא משום דס"ל דמחמה לצל 

מותר או משום דהוי צורך גופו 

ג"כ פי' דרצה להשתמש בזה 

לצורכו א"כ מותר אפי' עיקר 

לצל ולכן אמר לו כונתו מחמה 

אית לי אחרינא שאין כונתו כלל 

להשתמש לצורך גופו אלא רק 

מחמה לצל ומסתפק למאן דאסר 

מחמה לצל אם יש היתר בדבר 

וא"ל רבא דמ"מ מותר כיון דחזו 

לאורחין הוי צורך גופו וא"כ אע"פ 

דעיקר כונתו מחמה לצל שרי כיון 

דמ"מ יש צורך בגופו לאורחין. 
יין לא באו אורחים [ומשמע דאע"פ דעד

כיון דלבסוף יצטרך לטלטלו לצורך גופו 

מותר כבר מהשתא אע"פ דעתה הוא רק 

מחמה לצל כיון דרוצה להשתמש בזה היום 

לצורך גופו בשביל אורחין ולכאו' ה"ה 

בכלי שמלאכתו לאיסור בכה"ג דמאי שנא 

אמנם לפי'  (סי' ש"ח סק"ה)וכ"כ בתהל"ד 

דמה  המאירי אין ראי' ע"ש. ומסתבר

דאמרי' חזי לאורחין היינו דיודע שצריך 

לבוא אצלו אורחין דאל"ה לא מצינו כלי 

שמלאכתו להיתר שיאסר מחמה לצל לדעת 

האוסרין דהרי תמיד חזו לאורחין או לדבר 

אחר, וכן יש לדקדק קצת ממה שלא 

  .השיב לו רבא חזו לאורחין אחרינא]

והקשה לו רמי אית לי נמי 

מה רצה רמי לאורחין ולכאו' צ"ב 

בזה דמה לי אם יש לו אחרינא 

יקח זאת המונחת בחמה דמה 

נפק"מ איזה יקח לאורחין סוף סוף 

הרי יש לו בזה צורך גופו אלא 

ע"כ דרמי ס"ל דאע"פ דיש לו בזה 

צורך גופו אסור דכיון דאפשר ליה 

באחרינא לא נחשב טלטול הזה 

צורך גופו כיון דעיקר כונתו מחמה 

חרינא שמותר לצל שהרי יש לו א

לו לטלטל לכן אסור לטלטל זאת 

  מחמה לצל.

וזה כונת רבא גלית אדעתך דכרבה 

ס"ל ונראה הכונה דבאמת אביי 



  באר                           החייםה

 
סא  נתיבות משה סימן ו - הלכות מוקצה 

דכלי שמלאכתו  ורבה תרווייהו ס"ל

להיתר מחמה לצל אסור ולצורך 

גופו ומקומו מותר אמנם נראה דיש 

נפק"מ ביניהם דמצינו דרבה מחמיר 

 דאפי' לצורך גופו לא יותר וס"ל

התירו אלא כשאי אפשר בענין אחר 

דהרי אמר לעיל דמשניות קנין 

ומקלות גלוסטרא ומדוכה לאחר 

התרת כלים נשנו ומקלות כדר' 

אלעזר הרי מחמיר ביותר דאע"פ 

שיש לו צורך בזה מ"מ עדיין לא 

מיקרי צורך גופו שיהא מותר אא"כ 

הוא צורך גמור שא"א בענין אחר 

ים א"כ ה"ה בסדיא אם היה לו אחר

לא מיקרי צורך גופו דאפשר בע"א 

משא"כ לפי אביי אף דנסבור 

דאסור מחמה לצל כל שיש בו 

איזה צורך שיוכל להשתמש 

לאורחין אע"פ דעיקר כונתו מחמה 

לצל שרי ובהכי ניחא מה שאמר לו 

דוקא השתא גלית אדעתך דכרבה 

  סבירא לך.

דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור 

  כשיש לו כלי היתר

אוסר  (סי' ש"ח סקי"ב)שנ"ב והנה המ

לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אם 

יש לו כלי היתר וראייתו ממה 

דאמרי' מקלות אפשר כדר"א, אמנם 

למה שכתבתי בס"ד אינו ראי' דהרי 

זהו לרבה דוקא אבל לאביי אם 

התירו צורך גופו התירו בכל גוני 

אע"פ דאפשר בע"א כיון שעכ"פ 

 משתמש בו צורך גופו והא דמקלות

קודם התרת כלים נשנו ועכ"ז 

חכמים התירו דאין שבות במקדש 

וכ"כ הרמב"ם בפי' המשניות 

לפסחים ולאחר התרת כלים בלא"ה 

מותר דהוי צורך גופו והרמב"ם 

טעם האמת קאמר דאפי' אם היה 

דין מוקצה ג"כ שרי דאין שבות 

במקדש וא"כ אין לנו ראי' לאסור 

ההשתמשות בכלי שמלאכתו לאיסור 

גופו בזמן שיש לו כלי אחר  לצורך

כיון דסוף סוף משתמש בו לצורך 

  .[וע"ע לקמן סימן ז']גופו. 

ויש לעיין לדעת הראשונים דהתירו 

כלי שמלאכתו לאיסור לטלטלו ע"י 

ככר או תינוק א"כ לכאו' כל שכן 

כלי שמלאכתו להיתר ע"י הנחת 

מידי דלא גזרו עליו טלטול כגון 

ככר או תינוק ובגדים וספרי 

הקודש א"כ קשה למה לא א"ל 



  הבאר                           החיים

 
 מנעל עור ביוכ"פ וכלי חמץ .נתיבות משהסב

לעשות כן, ומסוגיא דרב כהנא 

דלא אמר רב להכניס השותא ע"י 

ככר או תינוק י"ל דטלטול ע"י 

הערמה עדיף מהיתר ככר או תינוק 

אבל הכא דאסר ליה רבא להכניס 

הסדיא למה לא התירו ע"י ככר או 

תינוק, וצ"ל דאם לצורך גופו או 

מקומו אסור ה"ה דליתא להיתר 

  או תינוק וצ"ע. ככר

Nâw  

  

  סימן ז
ץ כלי חמ ר ביוכ"פ ו ל עו   מנע

 מנעל עור ביוהכ"פ וכלים של חמץ בפסח אם הוי מוקצה

מי  (דף מו סוף עמוד א')בגמרא שבת 

לא תניא השירים והנזמים והטבעות 

הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר 

ואמר עולא מה טעם הואיל ואיכא 

תורת כלי עליה כו' וכתבו התוס' 

להכי איצטריך לפרושי האי טעמא 

משום דמשמע ליה דסבר האי תנא 

כמאן דאסר לקמן להתקשט בהן 

בחצר מדקתני הרי הן ככל הכלים 

הניטלין בחצר פירוש ככל הכלים 

שמלאכתן לאיסור דשרי לצורך 

גופן ומקומן ולהכי מפרש עולא 

  דאיכא תורת כלי עליה עכ"ד.

ונחלקו גדולי האחרונים בביאור 

תוס' דהמהרש"א והראש דברי ה

ס"ל דהני  (לקמן דף סד:)יוסף 

תכשיטין כיון דאסור ללבוש בבית 

ובחצר המעורבת לרב שם הוי כלי 

שמלאכתו לאיסור, והפנ"י שם ס"ל 

דאע"ג דהנך תכשיטין לא חזי לה 

בשבת לרב מטעם דלמא מרגלה 

לרשות הרבים מ"מ מותר לטלטלה 

בשבת כיון דבחול הוי כמו מלבושי 

כ לא גריעי מכלים אשה א"

שמלאכתן להיתר ע"ש איך שמפרש 

(סי' ש"ח דברי התוס', ומדברי המג"א 

  מוכח דס"ל כדעת המהרש"א. סקי"א)

והנה במק"א דנתי בס"ד בדין מנעל 

של עור ביום הכיפורים אם הוי 

ככלי שמלאכתו לאיסור א"ל 



  באר                           החייםה

 
סג  נתיבות משה סימן ז - הלכות מוקצה 

ולכאורה יש מקום לומר דתליא 

בפלוגתת האחרונים הנ"ל דלדעת 

י כלי שמלאכתו להיתר הפנ"י הו

ולדעת המהרש"א וראש יוסף הוי 

כלי שמלאכתו לאיסור, אך נראה 

דאפי' לדעת מהרש"א והראש יוסף 

הוי כלי שמלאכתו להיתר כיון 

דמנעל של עור יש אופנים מיוחדים 

שמותר ללובשן כגון חולה או 

במקום רפש וטיט וכדו' וכיון דגם 

ביוהכ"פ חזיין ללבישה היכא דיש 

נ"ל הוי כלי שמלאכתו צורך ה

  להיתר.

והבאתי ראי' לזה מסנדל המסומר 

דבבית מותר ללבשו ובחוץ אסור 

ובשו"ת  (טו.)כמש"כ בשפ"א בביצה 

ונקרא כלי  (ח"א סי' ל"ו)מהרש"ג 

שמלאכתו להיתר הרי דאע"פ דגזרו 

לא לצאת כיון דבבית שרי לא 

חשיב מוקצה אע"פ דעיקרו של 

הסנדל עשויה בשביל לצאת בהם 

"מ כיון שבבית יכול להשתמש בו מ

בתשמישו הרגילה לא הוי מלאכתו 

לאיסור וה"ה מנעל עור ביוהכ"פ 

שיכול להשתמש בו באופנים הנ"ל 

ע"ש שהארכתי בזה, ודחוני ח"א 

דל"ד דהתם בבית הרי משתמש בו 

כדרכו משא"כ מנעל עור שיכול 

להשתמש בו במקרה חריגים לחוד 

  אפשר דהוי מלאכתו לאיסור.

  ר דין תפילין בשבתיבוא

אך מ"מ נראה דהדין עמי והוא 

 (סי' ש"ח סק"ג במשב"ז)ממש"כ הפמ"ג 

לתרץ קושיית הט"ז שם שהקשה 

על מה שפסק הב"י דתפילין מותר 

פסק כדעת  (בסי' ל"א)לטלטלו הרי 

הזוהר דהמניח תפילין בשבת ויו"ט 

חייב מיתה דיש איסור בהנחתן 

וא"כ שפיר אסור הטלטול מטעם 

ולמה הסכימו המחבר ורמ"א מוקצה 

להתיר הטלטול ותי' הפמ"ג דאסור 

רק כשמניחן לשם מצוה אבל אם 

מניחן בעלמא לשמירה כקמיע 

(בסי' וכדומה אין איסור אף להמחבר 

ומשום הכי לא הוי מוקצה  ל"א)

עכ"ד, אך באמת עדיין קשה דהרי 

דאפי' אם  (שם סקי"א)העלה המג"א 

נאמר דאין איסור בהנחת תפילין 

בשבת מ"מ אסור להניחן בבית 

משום גזירה שמא יצא בו וא"כ אף 

שמניחן לשמירה בעלמא אסור 

דלמא יצא וא"כ עדיין קשה ליאסר 



  הבאר                           החיים

 
 מנעל עור ביוכ"פ וכלי חמץ .נתיבות משהסד

 (סק"ו)בטלטול וי"ל כמש"כ התהל"ד 

דקיי"ל דבמקום צורך מותר בבית 

(כהא ולא גזרי' דלמא יצא לרה"ר 

א"כ הוי כלי  דסי' ש"א סל"ב)

שמלאכתו להיתר, א"כ ה"נ י"ל 

כיון דלהלכה יש לסמוך היכא דהוי 

מקום צורך דיכול ללבוש התפילין 

בבית משום שמירה לא לשם מצוה 

א"כ שוב לא הוי מלאכתו לאיסור 

  ולכן סתם המחבר ורמ"א להיתר.

ודעת הט"ז והמ"א י"ל דס"ל דכיון 

דאין לסמוך להתיר שלא במקום 

צורך ללבוש התפילין בבית אפי' 

מוקצה שלא לשם מצוה עדיין הוי 

כיון דעכ"פ להלכה שלא במקום 

הדחק אסור בשום אופן להניחן 

ולכן ס"ל דחשיב כלי שמלאכתו 

לאיסור, עכ"פ לולא הגזירה דלמא 

יצא לרה"ר היה מותר להניחן בבית 

שלא לשם מצוה רק לשמירה 

כקמיע וכדומה ובכה"ג מודו כו"ע 

דלא הוי מוקצה כיון שראוי 

ללבישה בבית שלא לשם מצוה רק 

חר שיש עליו גזירה דלמא יצא לא

לרה"ר ואסור בבית אפי' לשמירה 

  להכי ס"ל דהוי מוקצה.

הרי למדנו שאע"פ שאופן היתר 

הלבישה הוא במקרה חריגים בלבד 

לשם שמירה וכדומה ודוקא בבית 

אבל בפרהסיא אסור גם בכה"ג גם 

(בסי' לולא הגזירה הנ"ל כמבואר 

ועכ"ז חשיב כלי שמלאכתו  כ"ט)

כ ה"ה מנעל עור להיתר א"

ביוהכ"פ חשיב כלי שמלאכתו 

  להיתר.

ואל תשיבני מבגד שעטנז שג"כ 

מותר בו הלבישה באופנים 

מסויימים כגון להעביר המכס ועכ"ז 

הוי מוקצה דשאני התם דאין 

משתמש בו כדרכו הרגילה שאין 

הבגד עשוי אלא ללבישה להתחמם 

ולהתכבד בו וכדומה ולא להעביר 

עשוי ללבישה המכס משא"כ תפילין 

בעלמא ורק איכא תנאי צדדי 

במחשבת קיום המצוה וזה תליא 

במחשבה ולא בלבישה והרי 

הלבישה הוא כדרכו רק במחשבתו 

לא חישב לשם מצוה אלא לשמירה 

ושפיר חשיב מלאכתו להיתר לולא 

הגזירה. ומ"מ צ"ב מ"ש מכלי 

שמלאכתו לאיסור שאע"פ שראוי 

למלאכת היתר מ"מ כיון שעיקרו 



  באר                           החייםה

 
סה  נתיבות משה סימן ז - הלכות מוקצה 

חד לאיסור או רובו לאיסור הוי מיו

כלי שמלאכתו לאיסור א"כ ה"נ 

תפילין שעיקרו ורובו לאיסור מ"ט 

הוי מלאכתו להיתר, וצ"ל דכיון 

דרק מחשבתו למצוה קובעת איסורו 

אבל השימוש עצמו משתמש בשבת 

כדרכו בחול וההבדל הוא רק 

בכונה לכן אע"פ שעומד למחשבת 

איסור לא חשיב מלאכתו לאיסור, 

לפ"ז י"ל דמנעל עור ביוכ"פ ו

אע"פ דעיקרו עומד לאיסור ולא 

תליא במחשבתו מ"מ השימושים 

המותרים שבו הוא שימושו כדרכו 

בחול ובשאר שבתות השנה הוי כלי 

  שמלאכתו להיתר.

כתב  (סי' ש"ח סי"ט)והנה בשו"ע הרב 

וז"ל ואף להמתירין שם ללבוש 

בבית אין התפילין כלי שמלאכתו 

והן מיוחדים ללובשן להיתר הואיל 

לשם מצוה ושבת אסור ללבשן 

לשם מצוה כמו שנתבאר בסי' ל"א 

לפיכך אסור לטלטלן אפילו לצורך 

עצמן כגון להצניען שלא יגנבו וכו' 

אבל לצורך גופן כגון בשביל 

שישמרוהו מן המזיקין או לצורך 

מקומן מותר לטלטלן כדין כלי 

שמלאכתו לאיסור וכו' עכ"ל הרי 

ז"ל דהוי כלי שמלאכתו דדעת הרב 

לאיסור אע"פ שיש היתר ללבישה 

בבית לשמירה וא"כ לכאו' ה"ה 

מנעל עור ביוהכ"פ, איברא דדעת 

 (בסי' ל"א)המשנ"ב אינו כן שהרי 

כתב בבה"ל דטלטול להצניען שלא 

יגנבו תליא אם מותר להניחן 

בשבת שלא לשם מצוה יעו"ש 

ולפ"ז אפשר דיהיה תלוי דין מנעל 

תת המשנ"ב ושו"ע הנ"ל בפלוג

  הרב.

אך לענ"ד נראה דגם לדעת הרב 

אין לדמותו למנעל שהרי תפילין 

מיוחדין ללובשן לשם מצוה ולכן 

הלובשן שלא לשם מצוה אין זו 

דרך לבישתו שיתיר הטלטול 

משא"כ מנעל שכשלובשים אותו 

באופנים המותרים הרי לובשן 

כדרכו הרגילה שמיוחדים הם גם 

ענ"ד להלכה לאופנים הנ"ל ע"כ נל

דמנעל עור ביום הכיפורים הוי כלי 

שמלאכתו להיתר ומותר לטלטלם 

  להצניען שלא יגנבו וכדו'.

  דין טלטול כלים של חמץ בפסח



  הבאר                           החיים

 
 מנעל עור ביוכ"פ וכלי חמץ .נתיבות משהסו

ולענין כלים של חמץ בפסח 

שאסורים להשתמש בהן בפסח אלא 

דיש אופן המותר דהיינו בצונן 

(סי' תנ"א בדרך ארעי כמש"כ רמ"א 

, בזה "ז)(סקטכדביאר במשנ"ב  ס"א)

יש להסתפק דהא הקדירות מיועדין 

לתשמיש בחמין לבשל בהן, וא"כ 

לכאו' יש לדמותו לבגד של שעטנז 

דאע"פ דמותר להעביר בו המכס 

מ"מ אין עליו תורת בגד שאין זה 

תשמיש הבגד והכי נמי אין תשמיש 

הכלי להניח בו צונן ועוד דאפי' 

צונן אסור להשתמש בו אלא בדרך 

ר דהוי מוקצה ארעי וא"כ אפש

מחמת גופו, אבל נראה דשאני בגד 

שעטנז שאינו ראוי ללבישה כלל 

ואין בו שום אופן של שימוש דרך 

לבישה דהיינו להתחמם או להתכבד 

בו ולכן הוי מוקצה מחמת גופו, 

אבל כלים אלו אע"פ שאסורים 

להשתמש בהם, כיון דיש אופן 

המותר בו אף שהוא רק בדרך 

יש זה הינו ארעי ובצונן מ"מ תשמ

תשמיש כלי שגם לצונן בעינן כלי 

להשתמש בו וכיון שמשתמש בו 

תשמישי כלים א"א לומר דאינו 

ראוי לכלום ושיהיה מוקצה מחמת 

גופו, אלא דין כלי שמלאכתו 

לאיסור עליו ומותר לטלטלו לצורך 

  גופו ומקומו.   

דין טלטול כלים של אוכל נפש 

  ביו"ט מחמה לצל

והא בקעת  )(דף קכד.בגמרא שבת 

דביום טוב דבר שמלאכתו להיתר 

אלמא דבר שמלאכתו להיתר בין 

לצורך גופו בין לצורך מקומו אסור 

ומשני התם היינו טעמא כיון 

דבשבת דבר שמלאכתו לאיסור הוא 

גזירה יו"ט אטו שבת ומסיק בגמרא 

דהך דבקעת ב"ש היא דגזר יו"ט 

אטו שבת ולבית הלל מותר לטלטל 

ר יו"ט אטו את הבקעת דלא גז

שבת. ונחלקו הראשונים והאחרונים 

אי הך סוגיא קיימא להלכה דדעת 

 (בסי' תק"ב)הרא"ש והטור וכ"ד הט"ז 

דפסקי' כבית הלל ומותר לטלטל 

ביו"ט בקעת יבשה לכל דבר 

דמלאכתו להיתר הוא ביו"ט ודעת 

הרי"ף והרמב"ם והר"ן וכ"ד המ"א 

דהך  (שם)והגר"א ורוב הפוסקים 

עיקר ואפי' לבית הלל סוגיא אינה 

אסור לטלטל בקעת ביו"ט לפי 



  באר                           החייםה

 
סז  נתיבות משה סימן ז - הלכות מוקצה 

שלא ניתנו עצים אלא להסקה ואין 

  תורת כלי עליהם.

ומ"מ נראה דיש ללמוד מסוגיא זו 

דהיכא דאיכא תורת כלי עליו לא 

גזרינן יו"ט אטו שבת ואם ביו"ט 

מלאכתו להיתר מותר לטלטלו 

ביו"ט אפילו מחמה לצל אע"פ 

זרי' דבשבת מלאכתו לאיסור לא ג

יו"ט אטו שבת, וראי' לזה ממה 

שו"ת  (בסי' תקכ"ו)שהביא הב"י 

רמב"ן וז"ל שכלי הקבורה שהוליכו 

עמהם חוץ לתחום שמותרים כמו כן 

להחזיר אותן למקומן מאחר 

שמלאכתן להיתר ושמא יצטרך להם 

למת אחר בו ביום וכן נמי שמא 

יגנבו ואפילו היה בית סמוך לחומה 

ירם בבית המשתמר להם מותר להחז

שירצו דגבי דבר שמלאכתו להיתר 

כל מחמה לצל שרי ולא אמרינן אי 

אפשר להצילן מן החמה בטלטול 

מועט לא יטלטלם יותר אלא כיון 

שהוא נוטלן משם כדי להניחן בצל 

מטלטלן ומניחן באיזה מקום 

שיזדמן לו לדעתו ולרצונו הכי נמי 

  מחזירן לאיזה מקום שירצה עכ"ל. 

ב"ן דס"ל דכלי ונראה כונת הרמ

הקבורה ביו"ט שני דלגבי מת כחול 

שויוהו רבנן הו"ל כלי שמלאכתו 

להיתר אלא דכלי שמלאכתו להיתר 

שלא לצורך כלל אסור וא"כ לאחר 

הקבורה ששוב אין צורך בהם 

אסורין בטלטול וע"ז כתב הרמב"ן 

דמ"מ מותר ושמא יצטרך להם למת 

אחר בו ביום ושוב קאמר וכן נמי 

וכונתו נראה דאפי' אם שמא יגנבו 

אין בו צורך היום שכבר סמוך 

לערב ואין קוברין יותר ביום זה 

מ"מ מותר שמא יגנבו והרי כלי 

שמלאכתו להיתר מותר מחמה לצל 

ושוב קאמר ואפילו היה בית סמוך 

לחומה המשתמר להם ששוב אין 

חשש שמא יגנבו מ"מ כיון שהוא 

בידו מחזירן לאיזה מקום שירצה, 

מדברי הגר"א שביאר כן  וכן נראה

  .(סקל"ו)כונת רמב"ן, וכ"כ במשנ"ב 

עכ"פ חזינן דהיכא דביו"ט מלאכתו 

להיתר מותר לטלטלו אפי' מחמה 

לצל ולא גזרינן יו"ט אטו שבת אך 

רעק"א בגליון השו"ע פי' אחר לו 

בדברי הרמב"ן ולפי דבריו יוצא 

שהרמב"ן מסתפק בזה אם הוי 



  הבאר                           החיים

 
 מנעל עור ביוכ"פ וכלי חמץ .נתיבות משהסח

 מלאכתו להיתר או לאיסור. וכן

 (סי' של"א סק"ה)משמע במגן אברהם 

וע"ש  (סי' תקכ"ו סקי"ד)וכ"ה במ"א 

במחצית השקל, ואפשר דכלי 

קבורה שאני כיון דמיוחד גם 

לקבור נפלים שאסור ביו"ט כמש"כ 

להכי חשיבי גם  (שם ס"י)בשו"ע 

  ביו"ט מלאכתו לאיסור.

שציין  (פ"כ סק"נ)וראיתי בשש"כ 

לדברי הגרעק"א בחידושיו לביצה 

דס"ל דסכין של שחיטה ביו"ט  ב:)(

הוי מלאכתו לאיסור ע"ש ולפמש"כ 

י"ל דהגרעק"א לשיטתו בביאור 

דברי רמב"ן אבל לפמש"כ הפוסקים 

הנ"ל י"ל דסכין של שחיטה נמי 

הוי כלי שמלאכתו להיתר ביו"ט 

וכ"כ שם בשם הגרשז"א זצ"ל דדין 

סכין של שחיטה ביו"ט כדין כוס 

א דף של זהב. ולא דמי לעלי שהו

עב וכבד וכלי הוא שמותר לטלטלו 

ביו"ט רק לקצב עליו בשר ואח"כ 

 (בסו"ס תצ"ט)אסור לטלטלו כמבואר 

דהתם כלי שמלאכתו לאיסור ביו"ט 

שמיוחד לכתוש בו הריפות שאסור 

 (סי' תק"ד ס"ג)ביו"ט כמש"כ בשו"ע 

  ולכן אסור לטלטלו מחמה לצל.

עוד ראי' לזה הוא מדברי המאירי 

דאמרי' שם דשפוד שצלו  (כח:)ביצה 

בו בשר אסור לטלטלו ביו"ט 

והקשה המאירי הלא ביו"ט מלאכתו 

להיתר ואמאי אסור לטלטלו 

והתוספות פירשו דאין עליו תורת 

כלי ובמאירי פי' דהוי מוקצה 

מחמת מיאוס וכתב שם דלא הוי 

מאוס כ"כ כגרף של רעי להכי 

אסור לטלטלו ולצורך גופו ומקומו 

דעת הרמב"ם מותר ע"ש וס"ל כ

דמוקצה מחמת מיאוס אסור 

(סו"ס לטלטלה מחמה לצל עי' בה"ל 

משמע דבלא"ה מותר לטלטל  רע"ט)

דביו"ט הו"ל מלאכתו להיתר. וכן 

שכתב דמשמע  (סי' תקי"ח)מוכח בב"י 

מהטור דמיירי בשפוד שאינו מיוחד 

לשפוד דאילו מיוחד לשפוד תורת 

כלי עליו ומותר לטלטלו בכל ענין 

(שם ד"ה "ד וכ"כ הבה"ל שירצה עכ

בשם ב"י ורש"ל, אך כתב  לקח)

דבפמ"ג משמע דרק לצורך גופו 

ומקומו מותר ככלי שמלאכתו 

לאיסור ע"ש אך י"ל דכונת הפמ"ג 

דהתוס' מודו ג"כ דיש כאן מוקצה 

מחמת מיאוס ולהכי אף כשיש עליו 

תורת כלי מותר רק לצורך גו"מ 



  באר                           החייםה

 
סט  נתיבות משה סימן ז - הלכות מוקצה 

כמש"כ הפמ"ג בסי' רע"ט 

מחמת מיאוס דלהרמב"ם מוקצה 

אסור לטלטלו מחמה לצל ודעת 

הב"י ורש"ל דלא ס"ל כלל הך 

  סברא.

ולהלכה נראה דכלים שמלאכתן 

ביו"ט להיתר מותר לטלטלן אפי' 

מחמה לצל כדמשמע מהסוגיא 

וכדהוכחנו מדברי הרמב"ן והמאירי 

והרי מבואר כן בב"י ורש"ל ודברי 

הפמ"ג אינן מוכרחין לאיסור 

אדברי וכמש"כ ע"כ יש לסמוך 

הפוסקים המפורשים, ונמצא להלכה 

דכלי קבורה ביו"ט שני, שפוד 

ביו"ט ראשון ג"כ אם מיוחד לצלות 

בו וכן קדירות וכיו"ב כל הני 

כלים ביו"ט חשיבי מלאכתן להיתר 

ומותר לטלטלן אפי' מחמה לצל 

  ולא גזרי' יו"ט אטו שבת.

עוד מוכח מדברי הרמב"ן דכלי 

שמלאכתו להיתר שמטלטל מחמה 

לצל מותר להניחה לאיזה מקום 

שירצה אע"פ שעכשיו אין לו צורך 

בזה ובשו"ע לא הזכיר דין זה אלא 

בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך 

גו"מ וברמב"ן מבואר דה"ה בכלי 

שמלאכתו להיתר מחמה לצל 

דמותר לטלטלה ולהניחו לאיזה 

מקום שירצה, והרבותא בזה דאע"פ 

דתחילת טלטולו הי' לצורך הכלי 

לצורך האדם עכ"ז מותר ולא 

  להניחה לאיזה מקום שירצה. 

דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור 

  כשאפשר בענין אחר

אמר ר'  (דף קכג:)בגמרא שבת 

אלעזר קנין ומקלות גלוסטרא 

ומדוכה כולן קודם התרת כלים 

נשנו וכו' אמר רבה ממאי וכו' 

נראה דר"א לשיטתו ורבה לשיטתו 

כרב  (לקמן קכד:)דר' אלעזר ס"ל 

דכלים שמלאכתן לאיסור מותר 

לצורך גופו ומקומו וכלים 

שמלאכתן להיתר מותר אפי' מחמה 

לצל ואם מחמה לצל שהוא לצורך 

הכלי מותר כש"כ טלטול המקלות 

שהוא לצורך האדם שיהא נוח לו 

יותר דשרי אע"פ שאפשר על כתף 

חבירו מ"מ טלטולו הוא לצורך 

עצמו שיהא נוח לו יותר ההפשטה 

ק"ו דיהא מותר דמה אם וא"כ 

צורך הכלי התירו כש"כ צורך 



  הבאר                           החיים

 
 י חמץמנעל עור ביוכ"פ וכל .נתיבות משהע

האדם ולכן ס"ל דמשנה זו קודם 

התרת כלים נשנו וכיון דמקלות 

ע"כ קודם ההתרה נשנו ס"ל דגם 

שאר המשניות נמי קודם התרת 

כלים נשנו, ורבה לשיטתו דס"ל 

דכלים שמלאכתן להיתר מותר רק 

לצורך גופו ומקומו אבל מחמה 

צורך מקומו קרי לצל אסור ואפי' ל

ליה שלא לצורך לקמן על המשנה 

דכל הכלים ניטלין לצורך ושלא 

לצורך א"כ י"ל דמשנה דמקלות 

לאחר התרת כלים נשנו דאם אפשר 

בלא"ה הוי כמחמה לצל דאסור, 

שוב הראוני שבחי' חת"ס מבואר 

  ככל הנ"ל.

וא"כ להלכה דקיי"ל כר' אלעזר 

דמלאכתו להיתר מותר אפי' מחמה 

וכרבא א"כ ע"כ  לצל כרב

דמשניות אלו קודם התרת כלים 

נשנו אבל לאחר התרת כלים מותר 

לטלטל כלי שמלאכתו להיתר אפי' 

אם אפשר בלא"ה כיון שנוח לו 

יותר ע"י טלטול הכלי הוי צורך 

  גופו ושרי.

והנה יש ראשונים שגורסים רבא 

ולפי גירסא זו יש כאן מחלוקת בין 

ר"א ורבא בדין כלי שמלאכתו 

תר דהא תרווייהו ס"ל דמחמה להי

לצל נמי שרי ואפ"ה נחלקו כאן 

אם מותר לטלטל המקלות אע"פ 

דק"ו הוא אם לצורך הכלי שלא 

יגנב ולא יפסד שרי כש"כ צורך 

האדם, וע"כ צ"ל דמ"מ כיון 

דאפשר בלא טלטול כלל אין 

לטלטלו משא"כ משום הפסד הכלי 

הוי שפיר צורך דשרי ונמצא 

מיהו כל דלרבא מחמה לצל שרי 

דאפשר בלא"ה בלא שיטלטלנו 

אע"פ שנוח לו יותר ע"י הטלטול 

מ"מ אסור ור"א חולק ע"ז וס"ל 

דשרי, ואפשר דיסוד פלוגתתם נמי 

אם כלי שמלאכתו להיתר שלא 

לצורך כלל אסור או לא דלר"א 

לאחר שהתירו התירוהו לגמרי 

ולרבא התירוהו רק לצורך אבל 

שלא לצורך אסור, אך אפי' אם 

דלר"א אסור שלא לצורך  נימא

כלל מ"מ ס"ל דהכא במקלות 

מיקרי צורך דצורך כל דהו נמי 

חשוב צורך ושרי, וכן מסתבר יותר 

כי היכי דלא לשווי' פלוגתא רחוקה 



  באר                           החייםה

 
עא  נתיבות משה סימן ז - הלכות מוקצה 

ביניהם אם התירו לגמרי או לא 

אלא פליגי אם צורך כל דהוא נמי 

מותר או שהוא בגדר שלא לצורך 

  כלל דאסור.

דהלכה אלא דלפ"ז כיון דקיי"ל 

כרבא דהוא בתראי כמש"כ התוס' 

היה לנו לאסור טלטול  (יג:)בברכות 

כלי שמלאכתו להיתר אם אפשר לו 

בלא"ה אע"פ שיש לו צורך קצת 

בטלטול הכלי ולא אישתמיט חד מן 

הראשונים שיכתבו כן אלא שדנו 

הראשונים לענין כלי שמלאכתו 

להיתר שלא לצורך כלל לאסור 

דלמאן  :)(דף קכגוכתב בחי' הר"ן 

דגריס רבא איכא לאוכוחי מסוגיא 

זו לאסור טלטול כלי שמלאכתו 

להיתר שלא לצורך כלל ולא כתב 

דאפי' לצורך אסור היכא דאפשר 

לו בלא"ה ש"מ דמותר לטלטל כל 

שיש בו קצת צורך והשתא קשה 

באמת הלא קיי"ל כרבא דבתראה 

  הוא.

יבואר אם מקלות המיוחדין 

תו להפשטת קרבן פסח הוי מלאכ

  להיתר

ונראה דבאמת ליכא כלל הוכחה 

מסוגיא זו לדין הנ"ל אפי' לגירסא 

רבא, דהנה מבואר בגמרא ב' דינים 

קנים ומקלות והראשונים הוכיחו 

מקנים לאסור טלטול כלי שמלאכתו 

להיתר שלא לצורך כלל אם גרסי' 

רבא ולא הוכיחו ממקלות דבאמת 

קנים הוי מלאכתו להיתר כמש"כ 

מקלות יש מקום הראשונים אבל 

להסתפק בו אם מלאכתו להיתר או 

הוי מלאכתו לאיסור דהא מיוחד 

למלאכת הפשטת העור שהוא איסור 

אע"פ שבמקדש בי"ד שחל בשבת 

מותר הוא ומצוה מ"מ הוי מלאכת 

איסור כמו סכין של מילה דהוי 

כלי שמלאכתו לאיסור אע"פ 

שמצוה הוא ודוחה שבת, ומסתבר 

כין של נמי דאפילו אם מייחד ס

מילה למילות שחלין בשבת הוי 

מלאכתו לאיסור דהא מלאכת איסור 

הוא אלא שדוחה שבת, ולא דמי 

לכלים של אוכל נפש ביו"ט שהוא 

מלאכת היתר ביו"ט אבל הכא הרי 

מלאכת איסור הוא דאסור למול 

  בשבת אלא דמילה בזמנה דוחה. 



  הבאר                           החיים

 
 מנעל עור ביוכ"פ וכלי חמץ .נתיבות משהעב

וכן משמע מסתימת הפוסקים שלא 

ל מילה כתבו עצה זו לייחד סכין ש

למילה בזמנה שחל בשבת, וא"כ 

לכאו' ה"ה הפשטת העור שהוא 

מלאכה אסורה אלא שדוחה שבת 

הוי מלאכתו לאיסור, וכל שכן 

לדעת רבי ישמעאל בנו של רבי 

(דף יוחנן בן ברוקה דס"ל בשבת 

דשבת מפשיטין עד החזה,  קטז:)

א"כ הרי המקלות מיוחדין להפשטת 

כולו שהוא אסור בשבת א"כ הוי 

לאכתו לאיסור, וכן משמע ממש"כ מ

הרמ"א ס"ד דשופר הוי כלי 

שמלאכתו לאיסור, ומשמע מסתימת 

הפוסקים דאע"פ שמייחד שופר רק 

לתקיעה של מצוה לראש השנה 

ג"כ בכלל מלאכתו לאיסור הוי 

אע"פ שבראש השנה מצוה הוא, 

כיון דרק תקיעה של מצוה מותר 

חשיב כלי שמלאכתו לאיסור, וכן 

(סוף סי' תקצ"ו בט"ז  משמע בשו"ע

דאפילו בראש השנה עצמו  סק"ב)

אם יש איסור תקיעה אחר החיוב 

יהיה אסור לטלטל השופר, ומשמע 

אפילו הוא מיוחד לתקיעת מצוה, 

ואע"פ שהאחרונים הסכימו שאין בו 

איסור טלטול היינו מפני שראוי 

עדיין לתקוע בו להוציא אחרים 

שלא יצאו עדיין ולכן חשיב טלטול 

ורך, משמע דבלאו האי טעמא לצ

אסור דהוי מלאכתו לאיסור, אמנם 

מבואר  (סי' תקפ"ח ס"ה)בשו"ע הרב 

דשופר בראש השנה הוי כלי 

שמלאכתו להיתר, אך י"ל הטעם 

 (ס"מ)כמש"כ בשו"ת מהרש"ל 

דמחנכין התינוקת לתקוע בו א"כ 

הרי הוא ראוי כל היום לתקיעה 

אפילו אינו של מצוה, משא"כ 

ר בו כל הפשטה מקלות שאסו

  שאינו של קרבן פסח. 

אכן נראה דודאי שופר שמיועד רק 

לתקיעה של מצוה הוי מוקצה 

בשאר שבתות השנה לכו"ע, וכן 

סכין של מילה המיוחד למילה 

בזמנה שחל בשבת ודאי שהוא 

מוקצה בזמן דליכא מילה ואפילו 

באותו שבת שיש מילה, אחר גמר 

מצותו חוזר לאיסורו כאשר אבאר, 

ן המייחד כלים ליו"ט עבור אוכל וכ

נפש הוי מוקצה בשאר שבתות 

השנה, כיון דבשאר שבתות השנה 

אסור לעשות בו פעולה זו הוי 

מלאכתו לאיסור ומה שמיוחד לזמן 



  באר                           החייםה

 
עג  נתיבות משה סימן ז - הלכות מוקצה 

שמותר בו הוי כשאר כלים 

שמלאכתן לאיסור שגם הם מיוחדים 

רק לימות החול שמותר בו 

המלאכה, מ"מ כיון שבשבת זו 

אלכה זו הוי אסור להשתמש למ

מלאכתו לאיסור ופשוט, וכן מקלות 

המיוחדין לערב פסח הוי מלאכתו 

לאיסור בשאר שבתות השנים כיון 

שאסור פעולת הפשטה בשבתות 

אחרות הוי מלאכתו לאיסור, ולא זו 

בלבד אלא אפילו בזמן שמותר 

לעשות בו מלאכה זו אם ההיתר 

הוא רק מכח המצוה שבו שדוחה 

מלאכה זו שבת אבל אינה דוחה 

שאינו של מצוה הוי ביסודו כלי 

שמלאכתו לאיסור, אך אם המצוה 

שדוחה שבת הוא ראוי כל היום 

דינו כמלאכתו להיתר דאף 

שמלאכתו לאיסור כיון שראוי לדבר 

המותר כל היום דינו כמלאכתו 

להיתר שמותר לטלטלו, ולכן 

מקלות בערב פסח שראוי להפשטת 

הפסח עד הלילה, וכן שופר בראש 

השנה שראוי לתקיעת מצוה כל 

היום לא הוי מוקצה, וכן סכין של 

מילה אילו הי' ראוי לעוד מילות 

לא הי' מוקצה אחר המילה, אך 

כיון שזה לא שכיח, וסתמא שוב 

אינה עומדת למילה באותו יום שוב 

הוי מוקצה, וה"ה מקלות אילו הי' 

מציאות כזה שכבר נגמרו כל 

ו הפסחים הי' שוב מוקצה דביסוד

הוא כלי שמלאכתו לאיסור 

דמלאכת הפשטה הוא מלאכת איסור 

  אלא שדוחה שבת.

ומעתה אין להוכיח ממקלות לכל 

כלי שמלאכתו להיתר כשאפשר 

בלאו הכי לאסרו בטלטול, דמקלות 

שאני דביסודו כלי שמלאכתו 

לאיסור הוא להכי החמירו בו יותר 

כשאפשר בענין אחר אבל כלי 

אסרו  שביסודו מלאכתו להיתר לא

אע"פ שאפשר בענין אחר. ולענין 

קנים באמת י"ל דחשוב שלא 

לצורך כלל דהא מה לנו לדאוג 

לאיעפושי הא בההוא פורתא לא 

מיעפשי ולכן אין לנו הוכחה לאסור 

כלי שמלאכתו להיתר כשאפשר לו 

בלא"ה דלעולם שרי כל שיש לו 

איזה צורך כל דהו וקנים דאסור 

משום דהוא שלא לצורך כלל, 

מקלות ליכא ראי' דהא כלי ומ

שמלאכתו לאיסור הוא ויש רק 



  הבאר                           החיים

 
 מנעל עור ביוכ"פ וכלי חמץ .נתיבות משהעד

להוכיח דכלי שמלאכתו לאיסור אם 

אפשר לו בלא"ה אסור, ולדידן 

דגרסי' רבה אפי' אם אפשר לו 

בלא"ה שרי כל שנוח לו יותר 

בהכלי וכר"א דרבה לשיטתו דכלי 

שמלאכתו לאיסור אפי' לצורך 

מקומו אסור אבל לר"א דמותר 

כל צורך אע"פ  לצורך מקומו ה"ה

שאפשר לו בלא"ה כל שנוח לו 

  יותר ע"י טלטול הכלי שרי. 

והשתא צע"ג על המשנ"ב בשעה"צ 

הנה מש"כ דמקלות  (סי' ש"ח סקי"ג)

הוי מלאכתו להיתר כבר נתבאר 

לעיל הכונה בזה דהיינו דוקא 

בערב פסח שהמקלות ראויין כל 

היום להפשטה, וכן משמע גם בחי' 

יתר ע"ש, חת"ס שהוא מלאכתו לה

ולכן שפיר לא אסר המשנ"ב גם 

כלי שמלאכתו להיתר כשאפשר 

בענין אחר כמו שנתבאר, אלא 

דקשה מה ראה להוכיח דמלאכתו 

לאיסור אסור כשאפשר בענין אחר 

הא לדידן דגרסי' רבה ליכא שום 

ראי' ואדרבה כר"א קיי"ל דקודם 

התרת כלים נשנו ושרי לטלטל כל 

ל דהוי צורך כל דהו וכן קשה ע

הגהות רא"ם הורויץ בש"ס וילנא 

שכתב כן לדידן וצ"ע כנ"ל, ואפי' 

אם נניח דכלי שמלאכתו להיתר 

הוא א"א להוכיח לדידן בכלי 

שמלאכתו לאיסור דהרי לרבה צורך 

מקומו הוי ג"כ שלא לצורך ולכן 

ה"ה בכלי שמלאכתו לאיסור 

כשאפשר בלא"ה אבל לדידן דצורך 

מקומו חשוב צורך א"כ ה"ה 

ר בלא"ה מיקרי צורך ושרי. כשאפש
[אמנם לדעת הראשונים דמטה שיחדה 

למעות וכן נר דמינח נייחא דהוי כלי 

שמלאכתו להיתר וביארתי דבריהם לקמן 

ה"ה דמקלות נמי הוי  (בסי' ש"י ס"ז ע"ש)

  .כלי שמלאכתו להיתר]

 (לקמן סקל"ב)ולא דמי למש"כ הא"ר 

 (לקמן סקנ"ז)והביאו המשנה ברורה 

רפוי על הדפוס דאין דאם המנעל 

לטלטל הדפוס דשאני התם דאין לו 

שום צורך דבלא"ה הרי יטלטל 

המנעל ללבשו א"כ למה יטלטל 

בחנם הדפוס, וגם לא דמי למש"כ 

דהיכא שהוא מהודק  (אות ו')הדרישה 

לא התירו אלא מה שהוא צורך 

דהיינו לטלטל הדפוס אגב המנעל 

בשעת השמטת המנעל ממנו אבל 

דפוס אפשר דאסור ליגע וליקח ה



  באר                           החייםה

 
עה  נתיבות משה סימן ז - הלכות מוקצה 

הואיל ואפשר זולתו עכ"ל ונראה 

כונתו דמיירי במהודק וצריך לאחוז 

בשניהם לשמוט זה מזה, וכששומט 

ישמוט המנעל וישאר הדפוס ביד 

השני ויתטלטל קצת, אבל לא 

ישמוט הדפוס וישאר המנעל בידו 

השני דאין לעשות עיקר הטלטול 

בדפוס כשאפשר זולתו, וכן נראה 

במש"כ וגדולה מזו שהבין הא"ר 

כתב הדרישה ע"ש, ומ"מ שאני 

התם דהרי בכל אופן אוחז שניהם 

ומטלטלן א"כ למה ישמוט הדפוס 

אם אפשר לשמוט המנעל, אבל 

סתם טלטול כלי שמלאכתו לאיסור 

לצורך גופו כשיש לו צורך 

בטלטולו מנ"ל לאסור אם אפשר 

במקומו לטלטל כלי שמלאכתו 

  להיתר.

קשה למה  אלא דלאידך גיסא ג"כ

אמר ר"א דקנים קודם התרת כלים 

נשנו הא כלי שמלאכתו להיתר 

שלא לצורך כלל אסור ואפי' לאחר 

התרת כלים, וי"ל דמ"מ ס"ל לר"א 

דצורך כל דהו מיקרי ורבא ס"ל 

דהוי שלא לצורך כלל, ונמצא 

לדברינו דאין לנו שום יסוד וראי' 

לאסור כלי שמלאכתו להיתר 

' כלי כשאפשר בענין אחר, ואפי

שמלאכתו לאיסור אין ראי' רק 

לאלו שגורסים רבא אבל לגירסת 

רוב הראשונים דגרסי רבה ליכא 

שום הוכחה מסוגיין ודברי השעה"צ 

  צ"ע לע"ע.

  דין כלים המיועדים לפיקוח נפש

ומהשתא יש להסתפק מה דין כלים 

שהם מיועדים להצלת נפשות 

שדוחה שבת אם חשיבי מלאכתו 

בר נתבאר להיתר או לאיסור דכ

דאין לדמותו לכלים שעושין בהן 

אוכל נפש ביו"ט שלא נאסר כלל 

אוכל נפש ואין כאן שם מלאכה 

כלל דמיועדין לדברים המותרין 

ביו"ט, אבל כלים של פיקוח נפש 

הרי הן מלאכות האסורות בשבת 

אלא שפיקוח נפש דוחה אותן, ולא 

דמי לכלי קבורה ביו"ט שני דיש 

כיון דלגבי לומר שהוא דין מיוחד 

מת כחול שויוה רבנן ולא אסרו בו 

שום מלאכה לצורך קבורת המת 

הו"ל ג"כ כדברים המותרין ביו"ט 

וכנ"ל, אבל כלים של פיקוח נפש 

שבעצם הן מלאכות אסורות אלא 



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות הבית שנתפרקו .נתיבות משהעו

שפיקוח נפש דוחה אותן יש לדון 

  בזה.

והנה כלים שאי אפשר לעשות בהן 

כי אם צרכי פיקוח נפש כגון 

כיו"ב י"ל דהוי מכשיר הנשמה ו

כלי שמלאכתו להיתר דהכלי א"א 

לעשות בו כ"א מלאכת היתר של 

פיקוח נפש, אבל כלים שייחדן 

לצורך פיקוח נפש וראוי גם לשאר 

דברים בזה י"ל דהוי מלאכתו 

לאיסור, אמנם אם הכלים נמצאים 

בבתי חולים או אצל רופא תורן או 

אצל מי שיש לו חולה בתוך ביתו 

עליו דין כלי  נראה דאע"פ דיש

שמלאכתו לאיסור מ"מ כיון 

שבשבת זו עומד למלאכת היתר 

לחולה שיש בו סכנה לא הוי 

מוקצה דדמי לשופר בראש השנה, 

ולמקלות בערב הפסח, שהן ראויין 

כל היום למלאכתן המותרת שדוחה 

שבת זו ודינן כמלאכתו להיתר כמו 

שנתבאר לעיל הכי נמי כלים של 

ת זו פיקוח נפש העומדים בשב

למלאכת היתר דינו כמלאכתו 

להיתר אבל אם כבר נגמרה החשש 

סכנה ושוב אינו עומד לשימוש 

בשבת זו חזר להיות מוקצה כמו 

סכין של מילה, אך בבתי חולים או 

אצל רופא ששכיח אצלו חולים הוי 

עומד להיתר כל היום ומותר 

בטלטול. וכלים שעמדו לצורך 

פיקוח נפש ושוב אינן עומדים 

רה חשש סכנה ואינו מצוי שנגמ

עוד חשש פיקוח נפש שנתבאר 

דחזר לאיסורו מ"מ אם הן כלים 

יקרים שיש הפסד מרובה אם יניחן 

כך אולי יש לסמוך על דעת רמ"א 

ורש"ל דס"ל דסכין של מילה אחר 

המילה אינו מוקצה, וטוב יעשה אם 

יניח עליהן ככר או תינוק לצרף 

(סימן דעת הפוסקים שנתבאר לעיל 

  דס"ל להקל בכה"ג ע"ש. )ב'

Nâw  

  

  סימן ח
ו ת שנתפרק לתות הבי   דין ד

 ביאור דין דלתות הבית שנתפרקו



  באר                           החייםה

 
עז  נתיבות משה סימן ח - הלכות מוקצה 

תנן כל הכלים  (דף קכב:)בשבת 

הניטלין בשבת דלתותיהן עמהן 

אע"פ שנתפרקו שאינן דומין 

לדלתות הבית לפי שאינן מן 

המוכן. הנה יש להקדים כמה 

זה פשוט דאע"פ  –הקדמות. א' 

יר הדלתות של הכלים דאסור להחז

בשבת משום גזירה שמא יתקע 

כדאיתא בגמרא מ"מ ליכא איסור 

טלטול גם לא על הכלים עצמן 

ולא דמי לכירה שנשמטה אחת 

דאסור  (דף קלח:)מירכותיה דאמרי' 

בטלטול משום גזירה שמא יתקע 

דהתם הכירה אינו ראוי לשימוש 

כדרכו וחיישינן שמא יבוא לתקנו 

הם דלתות או משא"כ כלים שיש ל

כיסויין ונתפרקו ראוי לשימוש 

כדרכן ואינו בהול לתקן ולכן ליכא 

למיגזר עליהן איסור טלטול מחשש 

דלתות בתים שרגילין  –תקיעה. ב' 

להוציאן מן הציר כשפותחין 

דלתותיהן וכשסוגרים חוזרים 

ומכניסין אותן כמו תריסי חנויות, 

אע"פ דבשבת עצמו אסור להוציא 

איסור בונה מ"מ  ולהכניס משום

בנתפרקו מבעו"י מותרין בטלטול 

לצורך גופן ומקומן דשם כלי 

עליהם כמו פקק החלון כיון 

דמיוחדין הן לסתום ולפתוח הפתח 

[ואפשר דהוי כלי שמלאכתו או החלון 

להיתר כיון שיכול לסגור בלא חזירתן 

(ובסימן שי"ג נתבאר באיזה אופנים אסרו לציר. 

י כבונה ודין פתח לסתום הפתח משום מיחז

שאינו עשוי לכניסה ויציאה תדיר, ובכל אופן 

היכא דיש אופן המותר לסתום הפתח אין עליהן 

שם מוקצה כיון שתורת כלי עליהן והוכנו לטלטל 

ולכן מותרין  אותן בימות החול לסגור הפתח)

לטלטלן אפילו שלא לצורך גופן ומקומן. 

 ויתבאר סוף הסימן (סי' שי"ג)ועי' תהל"ד 

דלתות וכיסוי כלים  –ג'  בס"ד]

המחוברין לכלי ע"י ציר ודרך 

השתמשותם תמיד ע"י הסרת הדלת 

והכיסוי מן הציר שלהן ומחזירין 

אותן עם הציר אסור להחזיר בשבת 

 אע"פ דדרך שימושם תמיד ע"י

הוצאתן והחזרתן עם הציר וליכא 

למיחש לתקיעה שהרי עשויה 

לפתוח ולנעול תמיד מ"מ אסור 

ר ואפילו בצירים שלנו שהם להחזי

מברזל אסור להחזיר דלתות הכלים 

כמו שנתבאר בסי' שי"ג ס"ה 

וביארו היטב בשו"ע הרב שם 

(שם סט"ו, ועיין ערוך השולחן 

כלים שדרכן לפרקן  –. ד' סכ"ט)

ולהחזירן אע"פ שאסור לעשותן 



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות הבית שנתפרקו .נתיבות משהעח

בשבת משום עושה כלי מ"מ מותר 

לטלטלן כשהם מפורקים דלא גזרו 

ל אלא במנורה של איסור טלטו

פרקים שדרכו להתפרק כשנופל 

אבל כלים שאין דרכם להתפרק 

כשנופלים כגון כוסות וכיו"ב מותר 

לטלטלם אף שהם בענין שאסור 

להחזיר פרקיהם כמש"כ המ"א סו"ס 

  שי"ג וכ"כ הפוסקים.

ועתה נבוא לבאר כונת המשנה 

דמיירי כאן מדלתות הכלים 

הקבועים בהם עם צירים ואין דרכן 

להוציאן ולהחזירן אלא מסתובבת 

על ציריה דומיא דדלתות הבית 

שמיירי באופן שאינו מן המוכן 

שאין דרכן להוציאן מחיבורן 

דבלא"ה הרי מותרין בטלטול כיון 

שתורת כלי עליהן שעשוי לסתום 

הפתח וכדלעיל אלא דמיירי באופן 

שנשארים מחוברים תמיד ואינו 

מוכן לטלטל, ובכהאי גונא מיירי 

לתות הכלים שנשארים מחוברים ד

תמיד ומ"מ מותרין בטלטול, ומותר 

גם להוציאן ממקום חיבורן 

ולטלטלן רק לא להחזירן גזירה 

שמא יתקע כדאיתא בגמרא, והא 

דלא נקט מתניתין דמותר לפרקן 

י"ל דאפילו לבית שמאי דס"ל יש 

סתירה בכלים ואסור להוציאן, 

קאמר דמ"מ בנתפרקו מותרין 

י"ל דאי תנא מותר  בטלטול, או

לפרקן הו"א דשרי להמשיך טלטולו 

כיון דבעודו מפרקן מטלטלן בהיתר 

אבל אח"כ הו"א דאסור והוי מוקצה 

קמ"ל דאע"פ שנתפרקו, או י"ל 

דעיקר הרבותא הוא בנתפרקו בחול 

  ולכן נקט אע"פ שנתפרקו.

וקמ"ל מתניתין דאע"פ שאין דרך 

להשתמש בדלתות כי אם כשהם 

כלי וא"כ הו"א מחוברים עם ה

דבנתפרקו אין שם כלי עליו שהרי 

אינו עומד לשימוש כשהוא מפורק 

וגרע מכלים שדרכן לפרקן שאין 

עליהם איסור מוקצה אע"פ שאסור 

להחזירן כיון שזה שימושו של 

הכלי לפרק ולהחזיר חשיב שם כלי 

עליו גם כשהוא מפורק אבל דלתות 

אלו שאין דרך שימושם כך הו"א 

ם כלי כשהוא מפורק, שאין עליו ש

קמ"ל שלא נפקע מהם שם כלי 

שהיה עליהן הואיל וראויות 

  להחזירן ולחברן אל הכלים. 
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  דין טלטול כפתור שנפל מבגד

ונראה דאע"פ שאינו מחזירן ומחברן 

מותרין בטלטול דכיון דראויין 

לחברן לא נפקע ממנו שם כלי, 

, (סי' פ"ח אות ע"ב)וכ"כ במנחת שבת 

זה מותר לטלטל וכתב עוד דלפי 

כפתור שנפל מהבגד ע"ש ובקצות 

מפקפק דכיון  (סי' ק"ט אות ח')השולחן 

דאין מדקדקים להחזיר אותו 

הכפתור שנפסק אע"פ שעומד 

להחזיר לאיזה בגד שהוא, מסתבר 

שפקע תורת כלי ממנו, דגם 

בדלתות הכלים בעינן דוקא 

שיחזירו לאותו כלי אבל אם בדעתו 

אלא  שלא להחזירו לאותו כלי

לכלי אחר פקע תורת כלי מיניה 

כתב  (פט"ו הערה רל"ד)עכ"ד ובשש"כ 

בשם הגרשז"א ז"ל שאם הכפתור 

הוא פשוט ומצוי אשר אין מקפידים 

להחזיר דוקא כפתור זה נראה 

דאסור לטלטלו עכ"ל, ואנא עניא 

לא ידענא טעם חומרא זו דכל שכן 

הוא משברי כלים דאע"פ שאינו 

י לכלי, עומד להשתמש בו לכיסו

אם דרך בני אדם לייחדן לכיסוי 

כלים לפעמים, אינו מוקצה, כל 

שכן כפתור דדרך להשתמש בו מה 

לי אם מחזירו לבגד זו או לבגד 

אחר ואפילו אין בדעתו להחזירו 

כל שראוי ודרך בני אדם לפעמים 

להחזירו תורת כלי עליו וכבר כתב 

דדלתות אפי' אינו  (משב"ז ח')הפמ"ג 

אחרת מותר לטלטלן  ראוי למלאכה

ובתהל"ד  (סקל"ה)וכ"כ במשנ"ב 

 (ריש סי' פ"ח)ומנחת שבת  (סקי"א)

[וע"ע  (סי' ק"ט סק"ז)וקצות השולחן 

דכיון שראוי  ](שם הערה רל"ה)בשש"כ 

להתחבר עדיין שם כלי על הדלת 

ע"ש וה"ה על הכפתור כיון דראוי 

  להתחבר תורת כלי עליו. 

 (סקי"א)גם מה שנסתפק בתהל"ד 

שבר כלי שעומד להחזירו לכלי ב

והוא עצמו אינו ראוי לשום מלאכה 

אם יש להתיר מדין דלתות הכלים 

דאע"פ שאסור לתקנו בשבת מ"מ 

גם דלתות הכלים אסור להחזירן 

בשבת ואפשר יש חילוק בין נתפרק 

דא"צ אלא להחזיר לנשבר דצריך 

תיקון עכ"ד, לענ"ד פשוט דמותר 

ג וכי לא מיירי בדלתות גם בכה"

שנשבר הציר וצריך תיקון ומ"מ 

תורת כלי עליו וכן מצינו לענין 



  הבאר                           החיים
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שיירי מטלניות שיש בו גע"ג דחזי 

לעניים לעשות טלאי לבגדיהן 

ואע"פ  (דף כט.)כמש"כ רש"י שבת 

דצריך לתופרן מ"מ כיון שראוי 

לחברו תורת כלי עליו, ומוכח נמי 

דאע"פ שאינו תופרן להבגד שממנו 

לאי לאיזה נקרע אלא עושה ממנו ט

בגד שיהיה אחשבוה להיות כלי 

וכמו שפי' רש"י שם דג' על ג' 

סופו לתפור לטלאי בבגד עני לכן 

אחשבוה להיות כלי, וא"כ ה"ה 

כפתור שעומדת לתפרו לאיזה בגד 

שיהי' תורת כלי עליו, וכן מוכח 

מהא דסנדל שנפסקה רצועה 

הפנימית בשבת דכתבו הראשונים 

דהדרך  בשם הראב"ד (דף קיב)בשבת 

לחזור ולתקנו ואינו מייחדן 

למלאכה אחרת וכיון שראוי ע"י 

תיקון לרגל זו עצמו הוי ראוי 

למלאכתו הראשונה ולא הוי מוקצה 

אע"פ שאסור לתקנו בשבת ע"ש 

  במאירי. 

שו"ר בספר ארחות שבת במילואים 

לפי"ט הערה רי"ח שכתב דתלוי 

בפלוגתת הראשונים בסוגיא דמנעל 

יטב"א הוי דלדעת הרשב"א והר

מוקצה ואע"ג דעומד לתקנו למחר 

אין זה מחשיבו עכשיו לכלי ע"ש, 

ולא נהירא דודאי גם הם מודים 

דנפסקה הפנימית אינו מוקצה 

ואע"פ שעומד לתקנו ואינו יכול 

לנועלה בשבת מ"מ שם כלי עליו 

כיון שמתקנו אחר השבת וראוי 

למלאכתו, משא"כ חיצונה לא מהני 

לי וכמו מה שמתקנו להחשיבו כ

שמבואר במאירי דכיון דלרגל זו 

לא חזיא לא הוי מלאכתו ראשונה, 

או משום דבנפסקה חיצונה צריך 

תיקון כל המנעל שלא יהי' ניכר 

תיקונו והוי פנים חדשות וכמו שפי' 

  דאי נמי מתקנו חדש הוא. רש"י

אם בעינן שיהא ראוי למלאכה 

  אחרת

והנה הגרשז"א זצ"ל כתב דטוב 

מפני שאע"פ  להחמיר בכפתור

בשם  (סקל"ה)שלדברי המשנ"ב 

הפמ"ג מותר לטלטל דלתות הכלים 

אע"פ שאינן ראויין למלאכה אחרת 

כיון שדעת המאירי ושיטה  מ"מ

להר"ן ור"י מלוניל דטעם היתר 

דלתות הכלים משום שראוים 

למלאכה אחרת טוב להחמיר 
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בכפתור כיון שאינו ראוי לשום 

מלאכה, אמנם נראה דדעת המאירי 

מלוניל דאין הטעם  ור"ן ור"י

בדלתות מפני שראויין להתחבר 

להכלי דלדעתם אין זה היתר אלא 

מטעם דראויין עכ"פ למלאכה, 

 (דף קכב:)והמאירי תי' קושיית התוס' 

בהא דבדלתות הוי חידוש טפי 

כשנשברו בע"ש מפני דהכא מיירי 

בנתפרקו שלא נשבר הכלי אלא 

שהדלת נתפרק ובזו ראוי לומר 

ל ומוכן אגב הכלי ע"ש, אבל הואי

התוס' כתבו דהיתר דלתות הוא 

מפני שראוי לחזור ולחברו אל 

הכלי וכ"כ הר"ן ותוס' רי"ד 

ונמוק"י, וכ"כ הב"ח והט"ז ושו"ע 

ותוס' שבת וכן הסכמת  (סל"ד)הרב 

כל הפוסקים וכנ"ל ולכן נלענ"ד 

דא"צ להחמיר במוקצה דרבנן לחוש 

לשיטה שלא נתקבלה בפוסקים. 

מ כלי שנשבר לגמרי וראוי ומ"

לחזור ולחברו הוי מוקצה דזה 

חשיב עושה כלי מחדש ואין ע"ז 

שם כלי אם אינו ראוי לשום 

מלאכה ואינו נקרא לחזור ולחברו 

לאביו אלא עושה מחדש לגמרי, 

וכמבואר לענין מנעל שנפסקה 

. (דף קיב.)רצועה החיצונה בשבת 

ועוד נראה דאם נשברו באופן 

ן ולהחזירן הוי שא"א שוב לחבר

שברי כלים ואם ראויין לכסות בהן 

כלי ולפעמים משתמשים כך עדיין 

תורת כלי עליו ואם הדרך לזורקן 

או להסיק בהם כעצים בעלמא פקע 

מהם תורת כלי והוי מוקצה. וכ"מ 

  .(משב"ז סק"ח)בפמ"ג 

ודין  –דין טלטול שעון שעמד ללכת 

  טלטול בגדים מלוכלכים 

ותר לטלטל ומהאי טעמא נראה דמ

שעון שעמד מללכת, ונקדים 

(סי' ש"ח הקדמה קטנה הנה בשו"ע 

מסתפק על טלטול מורה  סנ"א)

שעות והרמ"א כתב דפשט הדבר 

לאיסור, והטעם דמורה שעות 

שלהם הי' עשויין מחול או של צל 

והי' השימוש שלהם למדידת זמן 

דהיינו אם הי' רוצה למדוד כמה 

 זמן הפועל עובד אצלו או למדוד

כמה זמן לדרוש הי' משתמש עם 

המורה שעות למדוד השעות וזה 

דומה למדידה להכי אסרוהו, אבל 

המורה שעות שנתחדש בדורות 

שאחר השו"ע שהי' מורה שעות של 
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כל היום ע"י שהי' עורכין הגלגלים 

והי' מסתובב כל השעות והשימוש 

בו נעשה גם לדעת השעה שעומד 

בה עתה שוב לא הי' בו איסור של 

מדידה שלא הי' עיקר ענינו מדידה 

אלא ידיעת השעות כעין השתמשות 

שלנו במורה שעות, אך נחלקו 

הפוסקים אם מותר לטלטלן כיון 

שהיו צריכים להעריך אותו תמיד 

שלא יפסיק מללכת ונחלקו אם 

עריכתו אסורה דיש מן הפוסקים 

שרצו להתיר עריכתו ודמוהו לכוס 

 (ח"בשל פרקים עי' פנים מאירות 

, אך (סי' של"ח)ועי' פמ"ג  סי' קכ"ב)

רוב הפוסקים ס"ל דלא דמי לכוס 

פרקים דהתם אין פריקתו קלקול 

דרצונו גם בפירוקו בשעה שאינו 

משתמש בו אבל בשעון הוי קלקול 

אם עומד ללכת דרצונו שיהי' עובד 

תמיד ולכן חשיב עריכתו כמעשה 

תיקון, אמנם לערכו בשבת 

נחלקו כשעדיין לא נגמר הילוכו 

הפוסקים אם גם בזה אסור והתירו 

במקום חולה וכיו"ב, ואלו שעונים 

שהי' בו השמעת קול כו"ע ס"ל 

דאסור לערכו בשבת דגורם השמעת 

קול עי' פמ"ג שם וגם היעב"ץ 

שרצה להקל כתב דלא מלאני לבי 

  להתיר. 

וכיון דלדעת רוב הפוסקים אסור 

לערכו בשבת הו"ל כלי שמלאכתו 

לטלטלו שלא לאיסור שאסור 

[ובספר שלחן לצורך גופו ומקומו 

הביא מהגרשז"א  (סי' ש"ח אות ל"ג)שלמה 

זצ"ל שפקפק ע"ז למה היא דינו כדין 

מלאכתו לאיסור כיון דסו"ס הכלי עומד 

להראות הזמן ולא עומד להעריך [אף 

דדרכו להעריכו תמיד אבל עיקרו עומד 

וכתב דנראה דאיסור  להראות הזמן]

א כשעמד מלכת טלטול שעון הו

ולא משום מוקצה אלא גזירה שמא 

יעריכנו כמו בספסל שנשמט הרגל. 
[והיינו במורה שעות שלהם שדרכן 

, ומדברי הפוסקים להעריכן תמיד]

שכתבו שהוא כלי שמלאכתו 

לאיסור ע"כ צ"ל דכיון דעריכתו 

הוא דבר תמידי ואינו הולך בלא 

להעריכו תמיד חשיב כלי שמלאכתו 

רבו הפוסקים  לאיסור], ומ"מ

שהתירו לטלטלו כמו שמבואר 

בשערי תשובה ובמשנה ברורה שם, 

[והיו וטעמם דהוי ככלי תכשיט 

, ודוקא רגילים לעשות של כסף או זהב]

מה שרגילים ללכת על היד או 
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בכיס, אבל הגדולים שאינם כלי 

תכשיט הוי ליה כלי שמלאכתו 

  לאיסור.

  

חילוק בין שעונים שבזמן השו"ע 

  שלנולשעונים 

דכיון  (סקע"א)וכתב במנורה הטהורה 

דטעם היתר טלטול המורה שעות 

מפני דהוי כתכשיט אפשר דגם אם 

הגלגלים אינם הולכים מותר 

לטלטלו דמ"מ הוי תכשיט, וכ"כ 

במנחה חדשה בסוף ספר מנחת 

שבת בשמו, וכ"כ בקצות השולחן 
[וכתב דלפי זה אותם שהם  (סי' ק"ח סק"ג)

אויים לשאת בכיס גדולים קצת שאינם ר

ולא הוי תכשיט הוי מוקצה כדין כלי 

, וכן מצדד בספר שמלאכתו לאיסור]

דה"ה  (סי' פ"ח סקכ"ג)מנחת שבת 

כשעומד, עדיין תורת תכשיט עליו, 

הביא  (אות רע"ז)אבל בכף החיים 

בשם חסד לאברהם דהוי מוקצה 

מחמת חסרון כיס ע"ש, אמנם היכא 

שהשעון נתקלקל ומחמת זה פסק 

ילך הסכימו הפוסקים דהוי מל

מוקצה, ובכף החיים שם כתב דהוא 

משום מוקצה דחסרון כיס, והמנחת 

שבת שם מצדד דהוי מוקצה מחמת 

גופו וכתב דטוב להחמיר אם אפשר 

  ליתן עליו דין מוקצה דח"כ.

בשם  (פכ"ח הערה נ"ד)וכתב בשש"כ 

הגרשז"א זצ"ל דכל זה במורה 

שעות שלהם שהי' דרכו להעריכו 

ד להכי חשיב כלי שמלאכתו תמי

לאיסור וכנ"ל אבל שעונים שלנו 

שאין דרכן להעריכן תמיד אלא 

הכינון הוא רק רגע אחד ואח"כ 

משתמשין בו רק להיתר ולא 

לאיסור הוי ליה כלי שמלאכתו 

[וע"ע מש"כ בזה לעיל סי' ג', להיתר. 

ומה שכתב בקצות השולחן הנ"ל דשעון 

וי גדול קצת דלא הוי כלי תכשיט דה

מלאכתו לאיסור אפשר דמיירי בשעון שהי' 

דרכן להעריכן תמיד שהי' מצוי בזמנו, או 

  . שחולק על סברא זו וצ"ע]

ולפי זה גם שעונים הפשוטים 

דזמנינו שעשוי מחומרים זולים 

שאינם כלי תכשיט מותר לטלטלן 

בשבת אע"פ דאינם תכשיט מ"מ 

הרי מלאכתו להיתר, גם אם נגמר 

הסוללה ליכא הילוכו שנתרוקנה 

חשש מוקצה דחסרון כיס גם לדעת 

כף החיים שהרי שעונים דזמנינו 



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות הבית שנתפרקו .נתיבות משהפד

אינם חסרון כיס, אלא דיש לדון 

אם הוי מוקצה מחמת גופו 

דבשלמא שעונים שלהם התירוהו 

הפוסקים אע"פ שעמד מללכת מפני 

דהוי עדיין תורת תכשיט עליו ולכן 

הוי ככלי שמלאכתו להיתר, אבל 

כלי תכשיט פשוטים שלנו דאינם 

א"כ הו"ל שבר כלי ויש לדון בזה 

משום מוקצה מחמת גופו, אמנם 

למה שנתבאר לעיל לא הוי מוקצה 

דכיון דראוי ע"י שמחליף בטרי' 

חדשה וא"צ לזה מעשה אומן עדיין 

תורת כלי עליו וכסנדל שנפסקה 

רצועה הפנימית ורק אם נשבר 

באופן שצריך לתקנו תיקון גמור 

וי מוקצה, דהוי כפנים חדשות ה

ולכן תמיהני על מה שכתב בשש"כ 

שם דאם נעמד השעון מללכת דהוי 

מוקצה וכ"כ שם הערה נ"ט בשם 

הגרשז"א זצ"ל ולא חילק בין 

שעונים שלהם דהוי כלי שמלאכתו 

לאיסור לכן בנעמד אסור לטלטלן 

אא"כ הוא כלי תכשיט אבל בלא"ה 

הוי מלאכתו לאיסור משא"כ 

ם כלי שעונים שלנו הפשוטים שאינ

תכשיט אף אם נעמד אינם מוקצה 

דהו"ל כלי שמלאכתו להיתר כיון 

דהכינון הוא לרגע אחד כמש"כ שם 

ודין שבר כלי אין בו כיון דראוי 

לתשמישו הראשונה ע"י תיקון קל. 

ואפשר דכתב כן מפני שלא רצה 

לסמוך על סברתו דהוי מלאכתו 

להיתר ולכן נתן לו דין מלאכתו 

לטלו היינו לאיסור ומה שאסרו לט

  שלא לצורך גופו ומקומו.

  דין טלטול בגדים העומדים לכביסה

ומן האמור נלמד גם לענין בגדים 

העומדים לכביסה ואינם ראויים 

לשימוש כלל עד שיכבסם, אע"פ 

שאסור לכבס בשבת לא נפקע שם 

בגד ממנו ומותרין בטלטול כיון 

שראויין להשתמש בהם אחר 

ג (ח"הכביסה, ובספר מאור השבת 

מצדד  במכתבי הגרשז"א זצ"ל מכתב ל"ט)

לאיסור והביא מספר ברכת השבת 

שהעיר משיירי מטלניות דאסור 

לחבר בשבת ולא הוי מוקצה ותי' 

שראוי לטלאי בלא תפירה או 

שנותנו באותו בגד שהי' מקודם 

והוי כדלתות הכלים, ואין זה נכון 

וכמו שנתבאר לעיל מדברי רש"י 

כן דסופו לתפור בבגד עני ל

אחשבוה לכלי, ושמע מינה דאע"פ 



  באר                           החייםה

 
פה  נתיבות משה סימן ח - הלכות מוקצה 

דתשמישו הוא רק לאחר השבת ע"י 

מעשה איסור מ"מ תורת כלי עליו 

וכמו שכתבנו גם מדין סנדל 

 שנפסקה רצועה הפנימית.

ביאור כונת הרמב"ם בדלתות 

  הבית

דלתות  (בפכ"ה ה"ו)וז"ל הרמב"ם ז"ל 

הבית אע"פ שהן כלים לא הוכנו 

 לטלטל לפיכך אם נתפרקו אפילו

בשבת אין מטלטלין אותן עכ"ל 

סולם  (בפכ"ו ה"ז)עוד כתב הרמב"ם 

של עליה אסור לטלטלו שאין עליו 

תורת כלי עכ"ל ולבאר כונת 

הרמב"ם ז"ל יש להקדים הקדמה 

קטנה דיש ב' דינים דין כלי ודין 

[ויש כמה נפק"מ ביניהם ועי' תורת כלי 

, כלי הוא חפץ שו"ע הרב סעיף ג']

תשמיש שייחדו שמשמש כבר לאיזה 

לזה, תורת כלי הוא דבר שדרך 

לייחדן לכלי ואפי' עדיין לא ייחדן 

ולא השתמש בהן לא גזרו עליו 

איסור מוקצה ואע"פ שלכל דיני 

התורה עדיין אינו כלי מ"מ אם 

אית ליה תורת כלי לא גזרו עליו 

ואין עליו דין מוקצה, וכגון נסרים 

של בעל הבית או עורות וכיו"ב 

יות לתשמיש ודרך כיון שראו

לייחדן לאיזה תשמיש איכא תורת 

כלי עליהן ואין בזה איסור מוקצה, 

אבל עדיין אין עליהן שם כלי 

ואינן מקבלין טומאה ומותר לסכך 

בנסרים, אבל אחר שהשתמש בהם 

לאיזה תשמיש חל עליהן שם כלי, 

ואם ייחדן לסכך בהן או לבנות 

בהן בית וכדו' שוב בטל ממנה 

הרי אינו עומד לשמש תורת כלי, ש

תשמישי כלי אלא תשמישי קרקע, 

וכל זה בדבר שאינו כלי אלא 

תורת כלי, אבל כלי גמור אע"פ 

שמייחדן מעתה לתשמישי בית 

לסכך או לבנין וכיו"ב לא נפקע 

ממנו שם כלי דתלוש ולבסוף 

חיברו כתלוש דמיא וכמו שכתב 

הרמב"ם בפי"א מה' כלים הכ"ד 

קורה שכל כלי מתכות שקבעום ב

או בכותל מקבלים טומאה כשהיה 

עד שישנה את מעשיהם עכ"ל, 

ותלוי הרבה בפרטי הסוגיא באיזה 

אופן מתבטל שם כלי מיניה ועיין 

באריכות מזה בדברי חיים על 

ועיין נודע ביהודה  (דין ל"ה)מקואות 

  .(מהדו"ת יור"ד סי' ק"ט)



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות הבית שנתפרקו .נתיבות משהפו

ומעתה יבואר היטב כונת הרמב"ם 

סרים, ז"ל דדלתות הרי עשויין מנ

 (בשו"ע סכ"ו)ודין נסרים מבואר 

דמותר לטלטלן מפני שתורת כלי 

עליהם שראוי להשתמש בהם איזה 

תשמיש וכמו שנתבאר לעיל וא"כ 

גם דלתות הבית לישתרי וע"ז 

קאמר התנא דמתניתין דדלתות 

הבית שאני לפי שאינו מן המוכן 

דבשלמא נסרים שהם מוכנים 

להשתמש אם ירצה, תורת כלי 

אבל דלתות הבית כיון  עליהם,

שאינו מוכן לטלטל אין עליו תורת 

כלי דעצם הדבר שמשמש תשמישי 

קרקע ואינו עשוי לטלטל ממקום 

למקום מבטל ממנה תורת כלי, וזה 

מש"כ הרמב"ם אע"פ שהן כלים פי' 

דבמהותן הן נסרים שמותרין 

בטלטול ותורת כלי עליהם מ"מ לא 

הוכנו לטלטל אלא לשמש הבית 

טל ממנו תורת כלי ואפי' ולכן מתב

נתפרקו אסורין בטלטול, וזה מש"כ 

הרמב"ם בסולם של עליה, דאין 

עליו תורת כלי, והכונה דכיון 

שייחדן להשתמש לצורך קרקע 

ואינן מטלטלן ממקום למקום אין 

[ואע"פ שאינן עליו תורת כלי, 

(סי' שי"ג מחוברין לקרקע עי' תהל"ד 

ואע"פ שהן נסרים דחשיב  ]סקי"ב)

ורת כלי הני מילי כשעדיין לא ת

השתמש בהן דכיון דראויין לעשות 

מהם כלים חשיבי תורת כלי, אבל 

אחר שכבר משתמש בהם לצורך 

מחובר הרי ביטל תורת כלי 

  מעליהן.

דין דלתות הבית שנתפרקו ואינו 

  עומד לחברן

ויש לדון בדלתות הבית שנתפרקו 

בחול ואין דעתו לחזור ולחברן 

טלטלן בשבת, להבית אם מותר ל

ולכאו' נראה דמותר דמעתה תורת 

נסרים עליהן והיות שראוי 

להשתמש בהם, תורת כלי עליהן, 

ורק היכא דעומד להחזירן אין 

עליהן תורת כלי, אך יש לומר 

דדוקא היכא שלא ביטל מעליהן 

תורת כלי מותר לטלטלן בלא יחוד 

אבל היכא שהשתמש בהם למחובר 

לא  וביטל מעליהם תורת כלי שוב

ירד עליהן תורת כלי עד שמייחדן 

או יעשה מעשה השתמשות שיחול 

עליהם שם כלי, ולא דמי ללבנים 

שנשארו מהבנין שמותר לטלטלם 



  באר                           החייםה

 
פז  נתיבות משה סימן ח - הלכות מוקצה 

כמבואר בסעיף י"ז והרי ביטלם 

התם מתורת כלי כשהקצום לבנין 

חזר עליהם תורת כלי  ומ"מ

כשנשארו גם בלא יחוד לדעת 

הא"ר שם, שאני התם דסתם לבנים 

ים מהבנין עומדין למזגא שנשאר

עליהו לכן מקבל עליו תורת כלי 

משא"כ דלתות הבית סתמן עומדין 

להחזירן לכן צריכין יחוד, ועוד 

דלבנים עדיין לא עשה בו תשמיש 

קרקע אלא הכינם לכך ולא הוכנו 

לטלטל לכן אין לו תורת כלי, 

וממלא כשנשארו שוב תורת כלי 

עליהן, משא"כ דלתות שכבר 

תשמישי קרקע  השתמש בהם

וביטלם מתורת כלי בעינן יחוד 

  כדי שיחול עליהם שוב תורת כלי.

מיהו יש לומר צד שלישי דבאמת 

אם אין דעתו להחזירן הו"ל כשאר 

נסרים ותורת כלי עליהם כיון 

דראויין להשתמש שאר תשמישים 

אבל עכ"ז אסורין בטלטול, דהא 

דלא גזרו על כל מידי דאית ביה 

י שאין אדם תורת כלי הוא מפנ

מקצה דעתו ממידי דחזי לתשמיש 

ואין בזה תורת הקצאה, אבל 

דלתות הבית שנתפרקו אע"פ שאינו 

עומד להחזירן הרי כבר הקצה 

דעתו מלהשתמש בהם ומה מהני 

מה שראוי לתשמישים הרי אינו מן 

המוכן לפי שלא הוכנו לטלטול וגם 

אינם עומדים סתמא מהשתא 

מן לטלטול כמו לבנים ולכן כל ז

שלא יסיר הקצאתו ממנו הוי 

מוקצה וכמו כלי גמור שמקצה 

דעתו מלהשתמש בו שהוא חסרון 

כיס לא מהני מה ששם כלי עליו 

להתירו בטלטול עד שיסיר הקפדתו 

וייחדו לתשמישים הכי נמי בדלתות 

הבית שיש בו הקצאה מטלטול לא 

מהני מה שתורת כלי עליו וראוי 

לתשמישים עד שיבטל הקצאתו 

  דו לשאר תשמישים.וייח

ביאור פלוגתת המ"א ורעק"א לענין 

  מוקצה דחסרון כיס שנשבר בשבת

ונראה דבזה פליגי המגן אברהם 

דדעת  (שם)והגהות רעק"א  (סקי"ט)

המ"א כצד ג' שזכרנו ודקדק כן 

מלשון הרמב"ם שכתב דדלתות 

הבית אע"פ שהן כלים לא הוכנו 

לטלטל, דמשמע מזה דאפי' באופן 

החזירן ותורת כלי שאין דעתו ל



  הבאר                           החיים

 
 תות הבית שנתפרקודין דל .נתיבות משהפח

עליהן מ"מ כל שלא הוכנו לטלטל 

הוי מוקצה, ומזה למד דה"ה כלים 

שהם מוקצה מחמת חסרון כיס 

שנשבר בשבת אסורין דבשלמא 

בנשבר בחול דאינו ראוי שוב 

להחזירן הרי סתמן עומד למלאכה 

אחרת ודינו כלבנים שא"צ יחוד 

דזה מוכן לטלטל, אבל בנשבר 

בין בשבת כיון שהי' הקצאה 

השמשות ולא הוכנו לטלטל מה 

מהני שעכשיו באמצע השבת תורת 

כלי עליהן, הרי תורת כלי לא 

מהני אא"כ הוא מוכן מבעו"י 

לטלטל כמו שראינו בדלתות הבית 

ואפי' למאן דלית ליה מיגו 

דאתקצאי אסור וכל שכן אם אמרי' 

מיגו דאתקצאי, אבל רעק"א הבין 

כצד הראשון דתורת כלי מתיר 

אע"פ שמתחלה לא הי'  הטלטול

מוכן, ולכן בדלתות הבית שאינו 

עומד להחזירן אע"פ שסתמן עומד 

להחזיר מ"מ אם הוא אינו עומד 

להחזירן אין בו איסור טלטול, ורק 

מפני שדעתו להחזירן מתבטל ממנו 

תורת כלי, ולכן כלים של חסרון 

כיס שנשברו בשבת אין עליהן 

איסור מוקצה דעתה תורת כלי 

ויש בזה רק מיגו דאתקצאי עליהן, 

 (סקל"ה)לר"י, ומדברי המשנ"ב 

משמע דהבין ברעק"א כצד השני 

דלא הוי תורת כלי כיון דסתמן 

עומדין להתחבר לכן צריכין יחוד 

משא"כ בכלים דחסרון כיס שנשברו 

דסתמן עומדין לכסות לא הוי 

מוקצה אלא לר"י, ומ"מ דלתות 

הבית היכא שנתפרקו וסתמן שוב 

ד להחזירן לבית תורת אינו עומ

כלי עליו ומותר לטלטלן אע"פ 

שלא הוכנו לטלטל, ובנתפרקו 

בשבת אסור רק משום מיגו 

  דאתקצאי.

ולפ"ז נראה דמי שיש לו סכין של 

מילה שנשתמש בו כמה שנים 

ולפני שבת קיבל סכין חדש ושוב 

אין דעתו להשתמש בסכין הראשון, 

עדיין שם מוקצה עליו, ולא נתבטל 

אא"כ ייחדו מעתה הקצאתו 

למלאכת היתר אבל בסתמא אע"פ 

שאין בדעתו להשתמש בו, מ"מ 

כיון שלא ייחדו לדבר אחר היתר 

אמרינן שמא יתנהו למוהל אחר או 

אם ישבר החדש ישתמש עם הישן 



  באר                           החייםה

 
פט  נתיבות משה סימן ח - הלכות מוקצה 

ולכן בעינן סילוק דעתו וגם יחוד 

  אחר שיהא שם היתר עליו. לתשמיש

אמנם בדין זה משמע מהגרעק"א 

דמודה בזה, ומחמיר  ש"ח)(ריש סי' ז"ל 

יותר דבעינן שיבטלו מתורת 

הקצאה ע"י מעשה והביא ראי' מסי' 

ש"י ס"ז בכיס של מעות דבעינן 

 מעשה לבטל הקצאתו ע"ש, ומ"מ

בכלי דחסרון כיס שנשבר מותר 

לדעתו לטלטלן דהא אין לך ביטול 

מעשה גדול מזה ואפשר דה"ה 

בדלתות שנתפרקו באופן שסתמן 

להחזיר דעצם  שוב אינו עומד

פירוקן הוי ביטול מעשה ואם אינו 

עומד להחזירן לא הוי מוקצה 

ואפילו בשבת עצמו לר"ש דלא 

  אמרי' מיגו דאתקצאי.

אבל דלתות  (סל"ה)וז"ל שו"ע  הרב 

הבית שנתפרקו מן הבית כו' אסור 

לטלטלן מפני שלא היה עליהן שם 

[ר"ל דאע"פ שתורת כלי הי' כלי מעולם 

ואע"פ  מור לא הי']עליו אבל כלי ג

שעכשיו כשנתפרקו הן ראויות 

להשתמש בהן כמו בשאר נסרים 
[ר"ל וא"כ עכשיו יהא תורת כלי עליהן 

אעפ"כ אינן מותרות  ולישתרי]

בטלטול לפי שהן ראויות להחזירן 

לבית ולכך הן עומדות ולא 

להשתמש עליהן כשאר נסרים 

עכ"ל, ונראה כונתו דאע"פ שאין 

כיון דסתמן דעתו להחזירן מ"מ 

עומדות להחזירן אסור לטלטלן 

והטעם כמו שבארנו לדעת 

הגרעק"א ז"ל וכצד השני דכיון 

דסתמן עומדין להחזירן אין לזה 

תורת כלי עד שמייחדן לשאר 

תשמישים ומ"מ צ"ע למה פסק הרב 

דין כלים במוקצים שנשברו הרי 

התם סתמן אינן עומדים להתחבר 

ו' ע"ש. ולכא (סקי"ב)ועיין תהל"ד 

נראה מדברי השו"ע הרב דאם לקח 

דלתות הכלים עם צירין והשתמש 

בהן לדלתות הבית ונתפרקו מותרין 

בטלטול אע"פ שעומד להחזירן 

דכיון דכלי גמור הוא לא מתבטל 

ממנו שם כלי ע"י שהשתמש בהן 

לביתו דכדי שיסתלק שם כלי גמור 

בעינן מעשה כמו שנתבאר ברמב"ם 

ו בהלכות כלים. מיהו בנתפרק

בשבת הוי מוקצה כיון דבין 

השמשות לא הי' מוכן לטלטול 

ומיגו דאתקצאי לבהש"מ אתקצאי 



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות המחוברים שנתפרקו .נתיבות משהצ

לכולי יומא כמש"כ בשו"ע הרב 

לענין כלים המוקצים מחמת  (סכ"ו)

חסרון כיס שנשבר בשבת ולא דמי 

לסכין של מילה וכיס של מעות 

דבעינן מעשה לבטל הקצאתו אע"פ 

שהן כלים גמורים די"ל דשאני 

השתמש בהן למילה ולמעות התם ד

ולא אתי מחשבה ומוציא מידי 

מעשה, אבל הכא דהחיבור לקרקע 

עושהו מוקצה וכיון דנתבטל 

החיבור נתבטל המעשה האוסרו 

וחוזר להיות כלי גמור ומותר 

בטלטול אם נתפרק מערב שבת 

וצ"ע. אבל לדעת המ"א אפילו 

כלים גמורים גם אם אינם עומדים 

ו עומד להחזירן לבית, אם אינ

סתמא מהשתא לטלטול הוי מוקצה 

דכיון דהקצהו מדעת להשתמש בו 

תשמישי קרקע אע"פ שהוא כלי 

גמור צריך יחוד מחדש לסלק ממנה 

שם מוקצה או שיהי' עכ"פ סתמן 

עומדין לכך. ולכן דעת המ"א שגם 

לר"ש הוי מוקצה ואפי' נשבר 

  בע"ש.

   

  סימן ט

  ענף ב'
ו וברים שנתפרק לתות המח   דין ד

 טלטול דלתות וכיסויי כלים המחוברין לקרקע שנתפרקו דין

התוקע  (פכ"ב הכ"ה)כתב הרמב"ם ז"ל 

חייב משום בונה לפיכך כל 

הדלתות המחוברות לקרקע לא 

נוטלין אותן ולא מחזירין גזירה 

שמא יתקע עכ"ל וכתב הרב המגיד 

ז"ל דהכי איתא בהלכות ת"ר דלת 

של שידה תיבה ומגדל וכו' לול 

לין פירוש דמחברי של תרנגו

בארעא לא נוטלין ולא מחזירין 

גזירה שמא יתקע ותמה אני למה 

הוצרכו לגזירה שמא יתקע במה 

שמחובר לקרקע שהרי בלא תקיעה 

חייב משום בונה עכ"ל, ותירץ 

דכיון דכלים הם אע"ג  הב"י

דמחוברים לקרקע הם לא פסיקא 

לן מלתא למימר דמשום דמחברי 

ירה ומ"מ בארעא אית בהו בנין וסת

אפשר למימר הכי והיינו דאמרינן 



  באר                           החייםה

 
צא  נתיבות משה סימן ט - הלכות מוקצה 

קסבר כיון דמיחברי בארעא וכו' 

כלומר אפשר למימר דסבר הכי וכי 

אסיקנא גזירה שמא יתקע תו לא 

צריכינן לטעמא דכיון דמיחברי 

בארעא עכ"ל ורצונו לומר 

דמהגמרא עצמו רואין שלא היה 

פשיטא דין בנין וסתירה במידי 

לתא דמיחברי בארעא, דאם הוא מ

דפשיטא הו"ל למימר בשלמא לול 

של תרנגולין יש בנין בקרקע ויש 

סתירה בקרקע, ומדקאמר קסבר 

ע"כ דהכונה דיש לומר ולתרץ כן 

דקסבר הכי ש"מ דאינו מלתא 

דפשיטא ולהכי למסקנא דאיכא 

גזירה שמא יתקע א"כ אסור גם אם 

נימא דלית בנין וסתירה במידי 

דמיחברי בארעא, לכן נקטו 

  והרי"ף טעם זו. הרמב"ם

ומשמע מדברי הב"י דכונתו לתרץ 

גם דברי הרמב"ם, וכיון דהרמב"ם 

הרי מיירי מדלתות הבית מוכח דיש 

צד לומר דגם חיבור דלתות הבית 

בלא תקיעה ליכא איסור בונה 

ואסורין רק משום גזירה שמא 

יתקע והטעם דכיון דדלתות הם 

כלים הוי ליה תלוש ולבסוף חיברו 

ם בנין וסתירה אא"כ ואין בו משו

תקע וזה כונת הב"י דכיון דכלים 

הם אע"ג דמחוברים לקרקע הם לא 

פסיקא לן מילתא למימר דמשום 

דמיחברי בארעא אית בהו בנין 

וסתירה, וכ"כ במרכבת המשנה 

ובשולחן עצי שטים הובאו דבריהם 

  .(סי' שי"ג סקי"ג)בתהלה לדוד 

  דעת הב"ח בשיטת הרמב"ם

דברי הב"י  הביא (סק"ט)והט"ז 

והקשה עליו מדברי הגמרא 

דהמחזיר דלת של  (דף קב:)בעירובין 

בור ודות חייב חטאת, וכבר תמה 

כן הרב המגיד שם מדברי הרמב"ם 

שכתב המחזיר דלת של  (בפ"י הי"ד)

בור ושל דות ושל יציע חייב משום 

בונה, והט"ז תי' דצ"ל דלול הוא 

עשוי כלי ואח"כ חיברו ובזה ס"ל 

י"ף דאין בזה משום לרמב"ם ור

בונה אא"כ תקע אבל בלי תקיעה 

ליכא איסור בונה, אבל לול שבנוי 

בקרקע ודאי איכא משום בונה 

בהחזרת הדלת גם בלא תקיעה 

כמש"כ הרמב"ם בפ"י דהמחזיר 

דלת בור ודות חייב חטאת ע"ש. 

וצ"ב דאיך יתיישב בזה דברי 



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות המחוברים שנתפרקו .נתיבות משהצב

הרמב"ם שכתב לפיכך כל דלתות 

לין אותן המחוברות לקרקע לא נוט

ולא מחזירין גזירה שמא יתקע, הרי 

מיירי מכל דלתות המחוברות 

לקרקע דהיינו דלתות הבית, גם 

הב"ח עמד על דברי הרמב"ם 

והסכים לדברי הב"י, ועוד הוסיף 

על דבריו דגם למסקנא פשיטא 

להגמרא דליכא בנין וסתירה 

בדלתות המחוברות לקרקע, ומה 

בפ"י דהמחזיר דלת  שכתב הרמב"ם

ל בור ודות חייב חטאת כתב ש

הב"ח דהא לאו קושיא היא דהא 

פשיטא דאיכא כמה גווני בנינים 

דלית ביה תקיעה וכו' אלא דבחזרת 

דלתות ליכא משום בונה כלל אלא 

במה שהוא תוקע ציר לחור עכ"ד 

ולא פירש דבריו מ"ש חזרת דלתות 

הבית מדלתות בור ודות, ואולי יש 

לומר דכיסוי קרקעות כיון 

פעמים עשוי לבטלן לקרקע דל

לעולם כשאין לו צורך בבור ודות 

לכן חשוב מעשה בונה אע"פ 

שדעתו לפרקו משא"כ דלתות הבית 

שאין הדרך לבטלם לעולם שלא 

לפתוח הדלת חשיב פתחא בעלמא 

ואין לה חשיבות בונה אא"כ עושה 

מעשה חיבור לקרקע ע"י תקיעה 

וע"ע לקמן ביאור אחר בדברי 

לזה  תכוין הב"חהרמב"ם ואולי נ

ע"ש, ועיין במרכבת המשנה שביאר 

דעת הרמב"ם דהתם חייב משום 

 עשיית אהל ע"ש.

  דעת המ"א בשיטת הרמב"ם

והנה בשו"ע כתב ושל לול של 

תרנגולים אסור בין ליטול בין 

להחזיר דכיון דמחובר לקרקע אית 

ביה בנין וסתירה וכתב המ"א 

ומחייב משום בונה, ומציין  (סקכ"ב)

הרמב"ם בפ"י ומ"מ פכ"ב, דברי 

וכונתו לקושיית המ"מ על דברי 

הרמב"ם מדברי הרמב"ם עצמו בפ"י 

דמבואר דחייב משום בונה גם בלא 

תקיעה, ולכן ביאר כונת השו"ע 

במה שכתב דכיון דמחובר לקרקע 

אית ביה בנין וסתירה דהכונה 

שחייב משום בונה גם בלא תקיעה 

ולא כתב שאסור משום גזירה שמא 

, והוא כפי' הר"ן בדעת הרי"ף יתקע

דגזירה שמא יתקע קאי אדלתות 

  הכלים.



  באר                           החייםה

 
צג  נתיבות משה סימן ט - הלכות מוקצה 

אמנם אינו מבואר דעת המ"א בכלי 

תלוש שחיברו אם חייב משום בונה 

די"ל דבזה לכו"ע ליכא משום בונה 

ואפילו למש"כ הט"ז דהרי"ף 

והרמב"ם מיירי מכלי שחיברו אינו 

מוכח שיש חולקים בדבר זה 

בקרקע  דהשו"ע מיירי מלול שבנהו

ולכן חייב משום בונה, ופליגי בזה 

הפמ"ג והתו"ש דדעת הפמ"ג דגם 

בכה"ג איכא משום בונה וסותר 

כיון דמחובר עם צירין והבין כן גם 

בדעת הט"ז ומ"א, והתו"ש ס"ל 

דכלי שחיברו ליכא משום בונה, 

ולכן דין דלתות אלו כדין המבואר 

בס"י דאפילו אין להם בית אחיזה 

ואפילו אם תקועין  מותרים בטלטול

בצירין מותר ליטלו ורק להחזיר 

[אמנם אסור גזירה שמא יתקע, 

אפילו לדעת הפמ"ג ליכא חיוב בונה רק 

היכא שהוא תקוע בצירים ובכה"ג אפי' 

בית אחיזה לא מהני אבל בלא צירים דינו 

ככיסוי כלים המחוברים בארעא דא"צ בית 

הביא  (סק"א)והמשנ"ב  אחיזה]

ריע, אבל השו"ע דבריהם ולא הכ

פסק דחייב משום  (סי' שי"ג סי"ז)הרב 

בונה כשמחובר לקרקע אע"פ שהוא 

כלי שחיברו, ומיירי התם כשמחובר 

. ולקמן (ע"ש סי"ד סט"ו)ע"י צירים 

נבאר בס"ד אם גם היכא שדרך 

לפרקן ולהוציאן תמיד מחיבור ציר 

שלהן וזה דרך תשמיש הדלתות אם 

רה גם בכה"ג איכא משם בנין וסתי

  מה"ת.  

ועדיין יש לדון אף לדברי הפמ"ג 

ושו"ע הרב דיש בזה איסור בנין 

וסתירה מה"ת גם בכלי תלוש 

שחיברו ומסיר הדלת הקבוע בו עם 

ציר, מה הדין אם נתפרק הדלת 

מבעו"י אם מותר בטלטול די"ל 

דלעולם שם כלי עליו דהא מותר 

לכסות כלי זה גם בלא בית אחיזה 

א"כ אם אלמא דשם כלי עליו ו

נתפרק מבעו"י אע"פ שאין הדרך 

לפרקן לא נתבטל שם כלי מעליו 

ומותר לטלטלו עכ"פ לצורך גופו 

  ומקומו ויתבאר בס"ד לקמן.

דין טלטול דלתות הבתים 

שנתפרקו, אם רגילין להוציאן 

  ולהכניסן תמיד

והנה בתחלת דברינו כתבנו 

דדלתות בתים שרגילין להוציאן מן 

ן הציר כשפותחין דלתותיה



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות המחוברים שנתפרקו .נתיבות משהצד

וכשסוגרים חוזרים ומכניסים אותם 

אע"פ שבשבת עצמו אסור להוציא 

ולהכניס מ"מ בנתפרקו בשבת או 

מבעו"י מותרין בטלטול דשם כלי 

עליהן, והנה דין זה לא מצאתי 

מבואר להדיא בפוסקים לכן אנסה 

לברר יסודי הדין ע"פ המבואר 

בשו"ע, ומקודם נבאר אם הוצאתו 

איסור והכנסתו לציר אם איכא בזה 

תורה אם לא. והנה בשו"ע סי' 

מבואר  (ס"י)ובסי' שי"ד  (ס"ז)רנ"ט 

(סי' דינא דהמרדכי ותרומת הדשן 

דמותר לסתור דף התנור  ס"ה)

שמטמינים בו לשבת, ובביאור טעם 

ההיתר מבואר בתרומת הדשן שם 

דלא שייכא סתירה דאורייתא אפילו 

באהל וקרקע היכא דאינו עושה 

דמחזי  אלא פתחא בעלמא אלא

כסותר מדרבנן ולכן דוקא חותמות 

שבקרקע כיון דנעשו לחיבור 

ולסתימה זמן מה שהוא לכן שייך 

בהו סתירה מדרבנן דמיחזי כסותר 

אבל שריקת התנור דלא נעשו כלל 

לקיום רק לשמור החום לפי שעה 

ולסתור למחר קיומה שרי אפי' 

לכתחלה ע"ש. ולפ"ז לכאו' פתיחת 

פרקן וסתימת דלתות שעשוין ל

תמיד הוי כדף התנור דכיון שאינו 

עושה אלא פתחא בעלמא ולא 

נעשו לחיבור ולסתימה לזמן אלא 

פותחין הדלתות תמיד לא מבעיא 

דליכא משום בונה דאורייתא אלא 

אפי' משום מיחזי כבונה וסותר 

ליכא דסתימת הדלתות לא נעשה 

לקיום כלל ואינו עושה אלא פתחא 

 בעלמא, ורק היכא דגוף הדלת

עומד במקומו לזמן ופותחין רק 

מצדו וסובבת על ציריה ולפעמים 

מוציאין אותן לגמרי בכה"ג דמי 

לחותמות שבקרקע דמחזי כסותר 

מדרבנן כמש"כ בתרומת הדשן שם 

אבל היכא שנעשו להוציאו לגמרי 

כל עת שפותח הדלת ליכא בזה 

  בונה אפי' מדרבנן.

ומ"מ נראה פשוט דאפי' את"ל 

ה וסותר מ"מ דליכא איסור בונ

אסור להחזיר הדלת ולהוציאו 

בשבת משום גזירה שמא יתקע 

דאפילו דלתות הכלים שדרכן 

להוציא תמיד גזרו איסור להחזירו 

מגזירה זו כמו שנתבאר לעיל וכל 

שכן דלתות קרקע ואפי' להוציאן 

אסור דשמא תקוע הוא בחוזק 



  באר                           החייםה

 
צה  נתיבות משה סימן ט - הלכות מוקצה 

ואיכא משום סותר וכמו שביאר 

נין הב"ח לדעת הרמב"ם והרי"ף לע

דלת של לול של תרנגולים ושאר 

דלתות המחוברות לקרקע ע"ש אבל 

לסתום הפתח בלי חזרתן לציר 

שלהן רק להניחן נגד הפתח שרי, 

דלא גזרו רק כשמכניסן לחור הציר 

  שמא יבוא לידי תקיעה.

ולכאו' קשה על דברי התרומת 

 (דף קב:)הדשן מהא דתנן בעירובין 

דלת של בור ושל דות ושל יציע 

יחזיר ואם החזיר חייב חטאת,  לא

הרי דאע"פ שאינו אלא פתחא 

בעלמא חייב חטאת, וכבר עמד בזה 

וכתב  (סי' שי"ג סקי"ג)בתהלה לדוד 

דע"כ צ"ל לדעת רש"י דרק חזרתו 

להבור חייב משום בונה אבל 

הנוטלו אינו חייב משום סותר 

דאינו עושה אלא פתחא בעלמא 

ע"ש וכמה מן הדוחק הוא לפרש 

עין תמיה זו כבר תמה כן, וכ

המגיד משנה והאחרונים על דברי 

במה שכתב  (בפכ"ב הכ"ה)הרמב"ם 

לפיכך כל דלתות המחוברות 

לקרקע לא נוטלין ולא מחזירין 

גזירה שמא יתקע, הרי איסור תורה 

(בפ"י יש בזה כמש"כ הרמב"ם עצמו 

דמחזיר דלת של בור ושל  הי"ד)

  דות ושל יציע חייב משום בונה.

ילוק בין דלתות הבית יבואר ח

  לדלתות וכיסויי בורות

ואשר נראה בזה בס"ד, ומקום 

הניחו לי להתגדר בזה כי לא 

מצאתי ענין זה באחרונים, דיש 

חילוק גדול בין דלתות בתים 

לדלתות וכיסוי בורות, דדלתות 

הבתים עשויים לצניעות או לשמור 

מן הגנבים או להגן מצינה וחום 

העדר ואין קלקול בבית עצמו ב

הדלת אלא צורך האדם הוא 

להנאתו, משא"כ פתחי בורות הם 

קלקול בקרקע דא"א לילך במקום 

הבורות ומסוכן הוא ליפול שמה, 

ולכן המכסה הבור הרי הוא מתקן 

הקרקע והוא כמו המשוה פני 

הקרקע כגון שהשפיל תל או מילא 

גומא דהוי תיקון בקרקע וחייב 

חטאת משום בונה הכי נמי המכסה 

הרי הוא מעשה בנין ותיקון  בור

אע"פ שדעתו אח"כ לפתוח הבור 

מ"מ הוי בנין גמור לזמן שהרי 

ברצונו לבטלו לתיקון הקרקע עד 



  הבאר                           החיים

 
 דלתות המחוברים שנתפרקודין  .נתיבות משהצו

שיצטרך לשימושו של הבור לחזור 

ולפתוח ולכן לא מהני מה שאינו 

עושה אלא פתחא בעלמא, ולכן 

המחזיר דלת של בור ושל דות ושל 

יציע חייב חטאת משא"כ דלתות 

אין בו משום בונה אלא  הבתים

גזירה שמא יתקע, ומה שכתב 

הרמב"ם לפיכך כל דלתות 

המחוברות וכו' קאי על דלתות 

הבתים ודלת לול של תרנגולים 

אבל לא קאי על דלתות של בורות 

דהתם חייב חטאת. וביש בו בית 

אחיזה לא חשיב ביטול ותיקון 

לקרקע דאין אדם מבטל כלי 

"ש לקרקע. וכן נראה מדברי התו

שכתב דכיסוי בור ודות בלא  (סקל"ד)

בית אחיזה יש בהם משום בנין 

  וסתירה, משמע דחייב חטאת.

חילוק אחר בין יש בו ציר או אין 

  בו ציר

אמנם מדברי תרומת הדשן משמע 

דאפי' בדלתות הקרקע אם אינן 

עשוין לקיום כלל ליכא בזה משום 

בנין וסתירה בקרקע וכן ביאר 

דברי  סי"ט) (סי' שי"דהשו"ע הרב 

התרומת הדשן דאם אינה עשויה 

לקיום כלל אין בה משום סתירה 

אפילו בהסרת הדלת עצמה אלא 

אם כן סובבת על צירה והוא שומט 

הציר מחורו כמו שנתבאר בסי' 

שי"ג עכ"ד. ולדבריו צ"ל דיש 

בין יש בו צירים לדלת או  נפק"מ

לא דציר הנכנס לתוך הקרקע הוי 

בו בונה  חיבור גמור לקרקע ויש

וסותר ולכן המחזיר דלת בור וכו' 

חייב חטאת כיון דמכניס הציר 

לחור שבקרקע וה"ה המוציאו הוי 

סותר ואפילו אינו תוקע בחזקה 

(סי' תקי"ט חייב כמש"כ בשו"ע הרב 

  .ס"ד)

וביאור הדברים נראה כי דרך 

צירים וזהו  חיבור דלתות הוא ע"י

חיבור שאפשר להשאירו תמיד 

בבת על צירה וכן שיהא הדלת סו

הוא אורחא דמלתא לחבר כן 

דלתות לבתים ולקרקעות ולכן 

נחשבת חיבור חשוב ולא מהני 

דעתו ואורחיה לפרקו תמיד כי בנין 

גמור לזמן נמי הוי בנין וכיון דהוא 

בנין חשוב הוי בונה וסותר וחייב, 

אבל שריקת דף התנור אע"פ שהוא 

חיבור גמור בטיט מ"מ הדברים 



  באר                           החייםה

 
צז  נתיבות משה סימן ט - הלכות מוקצה 

ד עצמם שאינו עשוי מוכיחים מצ

לחיבור כלל ולכן לא חשוב בונה 

אפי' מדרבנן ומותר לסתור דף 

התנור, ושאר כיסוי בור ודות 

שעשוי לזמן הוי סותר מדרבנן 

שהרי עשוי לפתוח הדלתות 

והכיסוין ולא חשיב חיבור חשוב 

שיהא חייב מה"ת וכן משמע מרש"י 

דהוא מדרבנן כמש"כ בשעה"צ 

פ"ז אין בשם הפמ"ג. ול (סקמ"ו)

נפק"מ בין דלתות הבתים לדלתות 

קרקע דאם הם ע"י צירים הוי בנין 

  גמור מה"ת.

נמצא דאית לן פלוגתא אם דלתות 

הבית שעשוין לפרקן תמיד מהציר 

שלהן אם איכא משום בונה וסותר 

מדאורייתא דלדעת הרמב"ם אין בו 

משום בנין וסתירה ורק בדלתות 

וכיסוי קרקעות יש בו משום בונה 

ותר ואפילו בלא ציר, ולדעת וס

התרומת הדשן ולפי מה שביארו 

בשו"ע הרב ע"י ציר תמיד הוי 

בונה וסותר בין בדלתות הבתים 

ובין בדלתות קרקע ושלא ע"י 

צירים אם דעתו לפרקו מיד אין 

בזה בנין וסתירה גם בקרקע וכן 

הוא דעת הפמ"ג שע"י צירים הוי 

בונה גמור, ובלא צירים הוי רק 

דמחזי כבונה והוכיח כן מדרבנן 

מדברי רש"י ור"ן דכיסוי בור ודות 

בלא בית אחיזה הוי דרבנן כיון 

דאין בכיסוי ציר והעתיקו המשנ"ב 

. והא דלא (סקמ"ו)ובשעה"צ  (סקמ"ד)

כתב הרמב"ם בדלתות הבתים 

דאסורים משום דמיחזי כבונה מפני 

דעדיפיה מיניה קאמר דיש בו חשש 

חייב  איסור תורה שמא יתקע ואזי

  משום בונה.

  דין מוקצה בדלתות הבתים הנ"ל

ועתה נבוא לבאר דיני מוקצה 

בדלתות הללו, ולכאו' נראה דכיון 

דעשוים לפרקן מחיבורן תמיד 

ולהחזירן הרי מטלטלן תמיד ותורת 

כלי עליו ואע"פ שכשמחזירו הוא 

מחזירו לחור הציר שזה אסור 

בשבת לא מיקרי משום כך כלי 

הא מלאכתו שמלאכתו לאיסור ד

להיתר שהרי מותר לסתום הפתח 

ולפתוח אם אינו מכניסו לציר, 

ומשום שהוא מכניסו לחור הציר 

לא נעשה משום כך מלאכתו 

לאיסור והרי זה דומה למכבדות 



  הבאר                           החיים

 
 דין דלתות המחוברים שנתפרקו .נתיבות משהצח

שאע"פ שהוא משתמש עמו לקרקע 

שאינו מרוצף לא מיקרי משום כך 

מלאכתו לאיסור כמו שנתבאר לעיל 

א"כ בגדרי כלי שמלאכתו לאיסור ו

ה"נ לענין דלתות כיון שיכול 

להשתמש עמהם גם בלא חזרתן 

לציר באופן המותר הוי כלי 

שמלאכתו להיתר, ואולי כיון 

שעשה ציר להדלת וייחדן להשתמש 

ע"י חזרתו עם ציר הו"ל כלי 

שמלאכתו לאיסור ומ"מ שם כלי 

עליו ומותר עכ"פ לצורך גופו 

ומקומו. אלא דכשהיו מחוברין 

הו"ל מוקצה משום בשבת ונתפרקו 

מיגו דאתקצאי. ובערוך השולחן 

כתב ולפ"ז אפילו אם  (סעיף כ"ד)

בכל יום דרכו בלילה לפרקן ולישן 

עליהם בשבת אסור משום סתירת 

בנין ואם רוצים בשבת לישן עליהם 

יפרקם מבעוד יום וייחדן לתשמיש 

שינה עכ"ל משמע מדכתב וייחדן 

לתשמיש שינה דבלא יחוד אסור 

כו בכך. ולענ"ד לכאו' אע"פ שדר

י"ל לא מבעיא אם דרכן לפרקן 

בכל יום ולישן עליהם דא"צ יחוד 

ומותר כשפרקן מבעו"י אלא אפי' 

אם אין דרכו לישן עליהם מיהו 

דרכו לפרקן תמיד תורת כלי עליו 

  ומותר כשפרקן מבעו"י. 

דין מוקצה בדלתות וכיסויי בורות 

  הנ"ל

אבל כיסויי בור ודות שנתפרקו 

י לא מבעיא כשמחוברין מבעו"

בצירין דהוי בונה לכו"ע אסורין 

בטלטול, אלא אפי' היכא דאינם 

מחוברים בצירים דאיכא פלוגתא 

אם הוי בונה דאורייתא או לא 

אסור בטלטול אע"פ שדרכן בחול 

לפרקן תמיד מעל הבור כמו שפי' 

דהא דכיסוי  (סקכ"ג)המגן אברהם 

בור ודות אין נוטלים דהכונה 

לטול, וכן מוכיח הבה"ל דאסור בט

מדברי הרמב"ם והר"ן וכ"כ בלבושי 

ושאר  (סל"ז)שרד ובשו"ע הרב 

אחרונים, ודלא כהפמ"ג שס"ל 

דמותרין בטלטול, ובבה"ל כתב 

שדחקו להפמ"ג דלמה יאסר 

בטלטול אחרי דתורת כלי עליו, 

וכתב הביאור הלכה דלענ"ד פשוט 

דאחרי שבור ודות הם ענין קרקע 

ודות לדלתות  השוו כיסוי בור

הבית וכבר ידוע מש"כ הרמב"ם 

בדלתות הבית דאע"פ שהם כלים 



  באר                           החייםה

 
צט  נתיבות משה סימן ט - הלכות מוקצה 

מ"מ אסורים בטלטול לפי שלא 

הוכנו לטלטל ר"ל שהם עומדים רק 

למלאכתן להתחבר עוד להבית ולא 

להשתמש בהן וה"נ בענייננו הם 

עומדים רק לכיסוי הבור ולא 

להשתמש בהם עכ"ד, וקשה לי 

האי דמנא ליה דדלתות הבית בכי 

גונא דעשוין לפרקן תמיד דאסורין 

בטלטול, הרי הרמב"ם מיירי מסתם 

דלתות הבתים שאין מטלטלין אותן 

כלל אלא מחוברין עם הציר שלהן 

לבית כמו שנתבאר לעיל אבל 

דלתות שאין להן ציר והוא פתח 

העשוי לכניסה ויציאה תדיר הרי 

מותר לטלטלן בשבת ומותר לסתום 

ביש להן ולפתוח הפתח, וא"כ גם 

ציר אע"פ שאסור להוציא ולהחזיר 

מ"מ כיון שדרכן לפתוח ולסגור 

ע"י הוצאתן והחזרתן עם הציר 

דלמא תורת כלי עליהן ומותרין 

בטלטול עכ"פ לצורך גופן ומקומן 

כדין כלי שמלאכתו לאיסור וא"כ 

ה"נ כיסוי בור ודות דמיירי שעשוין 

לפתוח ולסתום תדיר שמא תורת 

ותר בטלטול, כלי עליהן ויהא מ
[ותו דדלתות הבית לא בעינן בית אחיזה 

וכיסוי קרקע בעינן בית אחיזה דבדלתות 

הבית מבואר בסי' שי"ג ס"ג דפתח העשוי 

לכניסה ויציאה תדיר נועלים בו אפילו לא 

היה לו ציר מעולם והוא נגרר שכיון 

שמשתמשים בה תדיר הכל יודעין שלדלת 

כיסוי היא עשויה ולא מיחזי כבונה אבל ב

קרקע לא מהני מה שמשתמשים בה תדיר 

ובעינן בית אחיזה דוקא הרי דאין 

סברותיהן שוות וא"כ גם לענין טלטול י"ל 

  .דדלתות הבית קיל טפי כאשר אבאר]

אכן לפי מה שנתבאר לעיל יש 

ליישב שפיר דכיסוי קרקעות הוא 

תיקון הקרקע ומשמש הקרקע 

שיוכלו ללכת שם ולא ליפול לתוך 

כן חשיבי תשמישי קרקע הבור ול

ואסורין בטלטול ולא מהני מה 

שפותח וסותם כל עת להתיר 

לטלטלו כיון דהוא תיקון בקרקע 

חשיב תשמישי הקרקע ואפי' לדעת 

התרומת הדשן דליכא משום בונה 

דאורייתא מ"מ מדרבנן הרי חשוב 

בונה בקרקע גם בלא ציר כיון 

שעשוי לזמן מה שהוא, משא"כ 

חשובין תשמישי  דלתות הבתים אינן

קרקע דהרי מותר לסתום ולפתוח 

אם אין לו ציר, וא"כ ה"ה ביש 

להם ציר לא חשיב תשמיש קרקע 

כשדרכן לפרקן מהציר אלא דאסור 



  הבאר                           החיים

 
 ת המחוברים שנתפרקודין דלתו .נתיבות משהק

להוציא ולהחזיר משום דמחוברין 

בציר וחשיב חיבור לקרקע ורק 

היכא שעשוי שישאר מחובר לבית 

נחשבת תשמיש בית ונאסר בטלטול 

שנעשו להיות שלא הוכנו לטלטל 

  חיבור ולא לטלטלו ממקום למקום.

  

דין טלטול דלתות כלי תלוש 

  שחיברו

ולפי זה נראה דבכלי תלוש שחיברו 

מותר לטלטל הדלת שנתפרק 

מבעו"י אע"פ שאין הדרך לפרקן 

כיון דלא הוי תיקון בקרקע וכיון 

דכלי שחיברו שם כלי עליו א"כ 

דינו כדלתות הכלים שנתפרקו אלא 

שבת י"ל דאסור משום דבנתפרקו ב

דאתקצאי בהש"מ דאסור להסירו 

בשבת. ובזה מיושב קושיית התהלה 

שהקשה על מש"כ  (סקי"ג)לדוד 

דלת של לול של  (ס"ט)בשו"ע 

תרנגולין אסור בין ליטול בין 

להחזיר מה אריא להחזיר אפילו 

לטלטל אסור דומיא דדלתות הבית 

שנתפרקו, ולהנ"ל מיושב היטב 

מכלי שחיברו א"כ כיון דמיירי גם 

בכה"ג מותר בטלטול דנתפרק 

מבעו"י דלא פקע שם כלי ע"י 

חיבורו לטיט ולכן סתם השו"ע 

בזה, ולדעת התו"ש דמיירי בלול 

שבנהו בקרקע י"ל כיון דמיירי 

השו"ע גם באופן דדרכו לפרקו 

תמיד ובכה"ג ליכא איסור טלטול 

בנתפרק מבעו"י כמו שנתבאר לעיל 
יעה אסור מה"ת כמו [ובונה וסותר ע"י תק

  להכי סתם השו"ע בזה. שביאר הב"ח]

ודע דמה שמכסין המקואות 

בשבתות וימים טובים כדי שישארו 

חמים לית בזה שום חששא ומותר 

לכתחלה לא מבעיא לדעת תרומת 

הדשן שנתבאר לעיל דהיכא שאינו 

עשוי לקיום כלל ליכא בזה משום 

סתירה ולכן מתיר לסתור דף התנור 

י קרקעות כמו שנתבאר וה"ה כיסו

לעיל, אלא אפילו בלא סברא זו 

כיון דהכיסוי צף על פני המים 

ואינו מחזיק מעמד בפ"ע אלא 

המים אין כאן  כספינה המהלכת ע"פ

ביטול להקרקע ואין בזה מחזי 

כבונה כלל דודאי למישקל עביד 

  ופשוט.  
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Nâw  

  

  סימן י
ם ת לחי ועורו שבורה    דין מחט 

לענין איסור טלטול  –ועורות לחים ביאור דין מחט שבורה 

 וקבלת טומאה

הנה בשבת דף קיב. וכן בדף קכג. 

אמרינן דדין טומאה ושבת שוין 

מדלענין טומאה לאו מנא הוא 

לענין שבת נמי לאו מנא הוא, 

וכתבו התוס' בכמה מקומות דלאו 

לגמרי מדמינן להו אלא שבת קיל 

טפי דמה דלענין טומאה הוי כלי 

כלי לענין שבת גם ע"י יחוד הוי 

בלא יחוד. ומה דלענין טומאה לא 

הוי כלי כי אם ע"י מעשה לא הוי 

כלי לענין שבת אלא ע"י יחוד, 

וכתב הר"ן ז"ל דכי אמרינן דשבת 

וטומאה כי הדדי נינהו הני מילי 

בדבר שהיה כלי מעיקרו ונשבר 

כגון מחט שניטל חורה או עוקצה 

אבל בכלי מעיקרו שבת וטומאה 

דדי נינהו כדאמרינן בפרק לאו כי ה

במה אשה בירית טהורה ויוצאין בה 

בשבת ותנן נמי בסמוך גבי קנה 

של זיתים בין כך ובין כך ניטל 

בשבת עכ"ד, ויש גורסים בדברי 

הר"ן אבל גולמא מעיקרא, 

ולדבריהם בא הר"ן לתרץ קושיית 

התוס' מגולמי דלא מקבל טומאה 

וניטל בשבת, והתוס' הוכיחו מזה 

הגמרא מדלענין טומאה לאו דכונת 

מנא הוא אפי' ע"י יחוד משא"כ 

גולמי דמקבל טומאה ע"י יחוד 

להכי ניטל בשבת אף בלא יחוד 

אבל הר"ן לפי גירסא זו דלא תי' 

כהתוס' שמע מינה דס"ל דטומאה 

ושבת כהדדי נינהו לגמרי וכל 

דמקבל טומאה רק ע"י יחוד אינו 

ניטל בשבת בלא יחוד ולהכי 

לחלק בין שברי כלים הצריך הר"ן 

לכלים מעיקרא דלא נאמר הך 

כללא דטומאה ושבת כהדדי נינהו 

רק לענין שברי כלים, ולכן בגולמי 

שלא נאמר הך כללא מותר 

לטלטלו בשבת אע"פ שאינו מקבל 
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טומאה כל זמן שלא יחדו וכן 

. אבל (דף קכג.)מבואר במאירי 

המהרש"א ז"ל גרס בדברי הר"ן 

"ז אין כונת אבל בכלי מעיקרו, ולפ

הר"ן לענין גולמי אלא לענין כלים 

גמורים כמו בירית וקנה של זיתים, 

אבל גולמי י"ל דחשיב לענין זה 

כשברי כלים כיון דלא נעשה 

הגולמי מעיקרא על דעת שיהיה 

כלי כמו שהוא וא"כ מדלענין 

טומאה לאו מנא לענין שבת נמי 

לאו מנא ולמה מותר לטלטל, ועל 

מהני יחוד לגבי כרחך צ"ל דכיון ד

טומאה מותר לטלטלו בשבת וכן 

פי' מהרש"א כונת התוס' דע"כ 

התוס' מודו לסברת הר"ן דבכלים 

גמורים לאו כי הדדי נינהו 

ומדכתבו התוס' ראי' מהא דגולמי 

ע"כ ס"ל דחשיב כשברי כלים, 

ולפ"ז י"ל דגם הר"ן מודה לסברת 

התוס' דמה דמהני יחוד לענין 

בת, אך טומאה מותר לטלטלו בש

מדסתם הר"ן בזה משמע דלא ס"ל 

כדברי התוס' אלא דעתו ז"ל 

דטומאה ושבת כהדדי נינהו לגמרי 

ואם אינו מקבל טומאה כ"א ע"י 

יחוד אסור לטלטלו בשבת בלא 

  יחוד.

אלא דלפי זה קשה קושיית התוס' 

הא תנן לקמן כל הכלים הניטלין 

שבריהם ניטלין אע"ג דלענין 

ר אלא טומאה לא הוי מנא כשנשב

ע"י יחוד לפירוש הקונטרס דסוף 

, והרי מזה הוכיחו (דף צה:)המצניע 

התוס' דהכי פירושו מדלענין טומאה 

לאו מנא אפי' ע"י יחוד לענין שבת 

נמי לאו מנא אבל מה דמהני לענין 

טומאה יחוד מותר לטלטלו בשבת 

גם בלי יחוד, ואם דעת הר"ן 

דטומאה ושבת כהדדי נינהו לגמרי 

לטלטל שברי כלים הרי למה מותר 

  לענין טומאה צריכין יחוד.

  ביאור שיטת הר"ן ז"ל

(דף אך מדברי החידושי הר"ן חולין 

משמע דס"ל דשברי כלים לא  נה.)

בעינן יחוד דהקשה שם אהא דתנן 

בפ"ב דכלים הדקין שבכלי חרס 

וכו' דשיעורן כדי סיכת קטן וכו' 

 (דף צו.)הרי אמרי' בסוף המצניע 

ן בכלי חרס שיעורו העשוי לאוכלי

במוציא זית והעשוי למשקין בכונס 
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משקה והוא משנה רפ"ג דכלים, 

אלמא דאם נשבר ואינו מקבל 

שיעור האמור שם טהור ותי' הר"ן 

דהתם בכלי חרס טמא שנשבר 

קאמר וכיון שנשבר במוציא זית 

פרחה טומאתו מיניה לגמרי אבל 

לקבולי טומאה מכאן ולהבא אזלינן 

וכ"כ שם הרמב"ן  בתר הני שיעורי

(דף קכג. ד"ה וכן הוא ברש"י חולין 

, ולפ"ז לא קשה קושיית טלית)

התוס' דגם לענין טומאה הוי מנא 

בלא יחוד ולהכי מותר לטלטלו 

בשבת, והתוס' דלא ניחא להו בהכי 

לשיטתיהו אזלי בחולין שם שכתבו 

דהיאך יקבלו שברים טומאה אם 

לא ע"י יחוד הא אמרינן בסוף 

כלי חרס שניקב בו המצניע ד

כמוציא זית טהור וכו' אלמא בעינן 

יחוד וכ"ה ברש"י סוף המצניע 

וכ"כ במאירי בחולין שם ובשבת 

, ובביאור פלוגתת הראשונים (דף צה:)

, (אות קנ"ה)עי' קובץ שיעורים פסחים 

אלא דמ"מ על המאירי ז"ל קשה 

דהא ס"ל דטומאה ושבת כהדדי 

 נינהו והא דגולמי הוי כלי לענין

שבת מפני שלא נאמר הך כללא 

רק לענין שברי כלים, וא"כ קשה 

הרי גם שברי כלים אינן מקבלין 

טומאה לדעתו ז"ל כי אם ע"י יחוד 

  וצ"ע.

ומה שתירצו כמה אחרונים דשאני 

קנה של זיתים ובירית שמטלטלין 

בשבת אע"פ שאינן מקבלין טומאה 

מפני שאין כאן חיסרון בעצם הכלי 

תוב שאין אלא הוא גזירת הכ

פשוטי עץ מקבלין טומאה וכן כלי 

המשמש כלי אינו מקבל טומאה 

וכמו כלי אבנים שאע"פ שאינם 

מקבלים טומאה מגזירת הכתוב מ"מ 

מותר לטלטלן בשבת, דכל מידי 

דהוא כלי גמור פשיטא דדין 

טומאה ושבת לאו כהדדי נינהו זה 

גופא כונת הר"ן ז"ל במה שכתב 

לאו דבכלי מעיקרו שבת וטומאה 

כהדדי נינהו דהתם גזירת הכתוב 

הוא דלא מקבלי טומאה אבל הכא 

לענין שבת חשיבי כלים גמורים, 

לענין  (בדף קכה.)וכן כתבו הראשונים 

תנור דפליגי ר"מ ור"י בשברי תנור 

ישן ומוקי לה רבא דמיירי בתנור 

תלוש שנתנו ע"פ הבור או ע"פ 

הדות ועדיין לא הוסק בשעה שהי' 

דלר"י טהור דלא מחובר לקרקע 
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חשוב כלי לענין טומאה דאינו 

מחוסר נתיצה ולר"מ טמא, ונחלקו 

גם לענין שבת דלר"מ דחשיב כלי 

לטומאה חשיב כלי לענין שבת 

ומותר לטלטלו, ולר"י דלא חשיב 

כלי לענין טומאה לא חשיב כלי 

לענין שבת ואסור לטלטלו, והקשה 

רב אשי על רבא אי הכי אדמיפלגי 

יפלגו בתנור גופה בשברי תנור ל

השתא תנור גופה לר"י לא הוי 

  מנא שבריו מבעיא.

והקשו הרמב"ן והרשב"א מאי קשיא 

ליה לרב אשי וכי משום דטיהריה 

רחמנא לא מטלטלין ליה והרי 

לענין שבת מנא הוא וכל הכלים 

ניטלין בשבת, והוסיף הרמב"ן מאי 

שנא מגולמי דאמרינן דלענין שבת 

ל לרמב"ן [נראה מזה דס"הוי מנא 

דלענין גולמי לא נאמר הכלל דטומאה 

ושבת כהדדי נינהו וכדעת הר"ן ומאירי 

. ותירצו כיון הנ"ל דלא כדעת התוס']

דתנור זה מיוחד למלאכתו ואינו 

עשוי למלאכה אחרת והתורה אמרה 

שדרך תנור להיות מחובר לפיכך 

אינו נקרא תנור ולא כלי עד 

שיחברנו הלכך לענין שבת נמי 

א הוא וכ"ה בשיטה להר"ן, לאו מנ

ובחידושי הריטב"א החדשים הוסיף 

ביאור לזה דתנור הרי אין לו 

שוליים וכשהוא תלוש אינו כלי 

אלא כשמחברין אותו לקרקע אופין 

בו להכי לא חשיב כלי אלא 

במחובר דאחשביה רחמנא לכלי 

לענין טומאה אבל בתלוש דלא 

אחשביה רחמנא לכלי גם לענין 

. ועוד תירצו שבת לא הוי מנא

דרב אשי לדבריו דרבא קאמר ליה 

דלדידך דס"ל דטומאה ושבת שוין 

לענין שברי תנור ישן א"כ גם 

בתנור גופיה יש לדמותו דכל דלא 

חשיב תנור לענין טומאה לא חשיב 

כלי לענין שבת, אבל רב אשי ס"ל 

דבאמת אין לדמות כלל טומאה 

ושבת לא לענין תנור ולא לענין 

דטומאה להא  שברי תנור הזה

מלתא גזירת הכתוב הוא דבעינן 

מחוסר נתיצה שהרי באמת כלי 

גמור הוא שהרי מתחזק הוא ונגמר 

בצואר גמל וא"כ היכי שהוא כלי 

גמור אין לדמות טומאה ושבת 

דלענין טומאה גזירת הכתוב הוא 

דלא מקבלי טומאה ולענין שבת 

  חשיבי כלים גמורים.
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והנה לפירוש הר"ן ז"ל דטומאה 

בת כהדדי נינהו לגמרי מיושב וש

 (דף צד.)קושיית התוס' בזבחים 

שהקשו על ר"ת דס"ל דעורות 

לחים אסורין לטלטל בשבת הרי 

מקבל טומאה ע"י יחוד וא"כ יהא 

מותר לטלטלו דכל דלענין טומאה 

הוי מנא ע"י יחוד הוי כלי לענין 

שבת גם בלא יחוד, אבל להר"ן 

אתי שפיר דכיון דאינן כלי לענין 

ומאה כי אם ע"י יחוד ה"נ לענין ט

  שבת לא הוי כלי אלא ע"י יחוד.

אך עדיין קשה דהא אמרו בשבת 

עורות בין עבודין ובין  (דף מט:)

שאין עבודין מותר לטלטלן בשבת 

ולא אמרו עבודין אלא לענין 

טומאה בלבד, ולפי' ר"ת מיירי 

בעורות יבשין דמותר בטלטול אבל 

אינן מקבלין טומאה עד לאחר 

עיבוד, ומשמע דמיירי בלא יחוד 

דמותר לטלטלן בשבת דאי ע"י 

יחוד הרי מקבלי טומאה אפי' אינן 

עבודין ואפי' עור לח כמו שהוכיחו 

התוס', וכן פי' רש"י במתניתין 

ומטלטלין אותן בין שטמן בהן בין 

שלא טמן בהן, ואמאי הרי לענין 

טומאה לאו מנא הוא. וי"ל דעורות 

דחזי למזגא  יבשים הוי כלי גמור

עלייהו שלא מדוחק ורק לענין 

טומאה גזירת הכתוב דאינו מקבל 

טומאה עד שיגמר מלאכתן ולכן 

בכלים גמורים לאו כהדדי נינהו 

וכדלעיל אבל עורות לחים דלא הוי 

כלי גמור דהרי לא חזי למזגא אלא 

מדוחק להכי טומאה ושבת כהדדי 

נינהו ולא הוי כלי לענין שבת כי 

. ולפירוש רש"י אם ע"י יחוד

דמיירי בעור בהמה גסה י"ל דס"ל 

דעור גסה אפי' לחה הוי כלי גמור 

וחזי למזגא עלייהו שלא מדוחק 

ולכן אע"פ שאינן מקבלין טומאה 

בלא יחוד אא"כ עבודין מ"מ מותר 

לטלטלן בשבת דהתם גזירת הכתוב 

שאין מקבלין טומאה עד שנגמרה 

 [והתוס' י"ל דג"כ מודים ליסודמלאכתן. 

זה דלא דמי טומאה ושבת בעור יבש או 

גסה לחה לפי' רש"י דהם גם מודים 

דבכלים גמורים לאו כהדדי נינהו כמו 

שנתבאר לעיל אלא דלדבריהם בלא"ה אתי 

שפיר כיון דלענין טומאה מהני יחוד מהני 

לענין טלטול גם בלא יחוד אך לפי מה 

דס"ל לתוס'  (דף קכג.)שפי' מהרש"א 

כלים כיון דאין דרך  דגולמי הוי כשברי

ליחדם לכלי כמו שהיא ה"נ בעורות כיון 
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דהדרך לעבדם הוי להו כשברי כלים 

וכגולמי דלא נקרא שם כלי אא"כ מקבל 

. והא דלא הקשו טומאה ע"י יחוד]

התוס' בזבחים שם קושייתם על פי' 

רש"י ז"ל דס"ל דעור דקה אסור 

לטלטלו הרי מקבל טומאה ע"י 

הוי כלי גם יחוד וא"כ לענין שבת 

בלא יחוד ולמה אסור בטלטול י"ל 

מפני שאין הכרח לזה דעור דקה 

מהני יחוד לטומאה דאפשר לאוקמי 

סוגיא דזבחים בגסה אבל על ר"ת 

קשה דהא מיירי התם מלחין כמו 

שהוכיחו התוס' ואם מהני יחוד למה 

  אסור בטלטול בלא יחוד.

והנה התוס' בשבת הוכיחו דמה 

ד מותר שמקבל טומאה ע"י יחו

לטלטל בשבת ולכן עורות אע"פ 

שאינן מקבלין טומאה כשאינן 

עבודין מ"מ כיון דע"י יחוד מקבלי 

טומאה מותר לטלטלן, ועפ"ז כתבו 

דמחט שבורה שאסור לטלטלו ע"כ 

דלא מהני ביה יחוד לטומאה וצריך 

מעשה לכן אסור לטלטל בשבת 

. אך צ"ב מ"ט [אא"כ יחדו לשבת מהני]

ט אסור לטלטל לא הקשו דלפ"ז מ"

עורות לחים הרי מהני יחוד 

לטומאה ובשלמא דקה לפי' רש"י 

דאסור י"ל דלא מהני יחוד וכנ"ל 

אבל לחה וגסה דמהני יחוד למה 

אסור לטלטלן לר"ת ז"ל, וצ"ל 

דר"י ס"ל כרש"י ז"ל דלחה וגסה 

מותרין בטלטול ולהכי לא הקשה 

  מידי, וכ"כ כמה אחרונים.

  ביאור דברי התוס' בזבחים

והתוס' בזבחים הקשו על ר"ת ז"ל 

למה עורות לחים אסורין בטלטול 

הרי מהני יחוד לטומאה, ותירצו 

דאע"ג דמקבל טומאה במחשבה כאן 

שייחדו לישיבה בעוד שהוא לח 

אסור לטלטל עכ"ד, ויש כמה 

גרסאות בנוסח תירוצם, וגירסא 

שכתבתי הוא ע"פ ברכת הזבח, 

וגירסת הצאן קדשים הוא כיון דלא 

נכרא שייחדה לישיבה בעוד מי

שהוא לח אסור לטלטל. וגירסת 

השיטה מקובצת הוא כיון דלא 

שכיח שייחדו לישיבה בעוד שהוא 

לח אסור לטלטל וכ"ה בטה"ק. 

גרס כיון דלא  (בסי' ש"ח סקכ"ד)והמ"א 

מייחדו לישיבה בעוד שהוא לח 

 אסור לטלטל. ונראה דיש נפק"מ

בין הגירסאות, ולכל הפירושים דין 
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ור לח לענין טלטול שונה מלענין ע

טומאה דאע"ג דמקבל טומאה ע"י 

יחוד מ"מ אסור בטלטול והטעם 

להשיטה מקובצת והמ"א כיון דאין 

הדרך לייחדם לישיבה אין עליו 

תורת כלי בלא יחוד וכן במחט 

שבורה כיון דאין הדרך לייחדו אין 

עליו תורת כלי בלא יחוד, ולמש"כ 

כרא הוא בצאן קדשים כיון דלא מינ

מטעם כיון דאין הדרך לייחד ואינו 

ניכר שייחדן לכן אסורין לטלטל 

יחוד עד שיעשה מעשה  אפי' ע"י

תיקון המוכיח לכך שייחדן לישיבה, 

וכן לגירסת הברכת הזבח אע"פ 

שייחדן לישיבה אסורין בטלטול, 

וכ"כ בפנים מאירות בחי' זבחים דף 

צד. דלר"ת אפי' חשבה עליה אינו 

אלא דמשמע שם דגם  ניטל בשבת

לסברת המ"א כן הוא ע"ש, והביא 

שם מרבו בעל ברכת הזבח שכתב 

הטעם כיון שמחוסר תיקון גדול 

כמו מחט אסור לטלטל, ודחה 

דבריו דאין זה הטעם רק לתוס' 

בשבת דס"ל דבעינן מעשה למחט 

לענין טומאה ושם קאי התוס' לפי' 

רש"י ור"י וכנ"ל אבל לתוס' 

שה לענין בזבחים לא בעי' מע

טומאה אלא מהני יחוד ואעפ"כ 

לענין שבת חמיר טפי ואפי' יחוד 

  לא מהני ע"ש.

 (סי' ש"ח סקנ"ז)ועיין באליהו רבה 

שהביא מדברי העולת שבת שכתב 

דבלחים לא מהני מחשבה דבטלה 

דעתו אצל כל אדם דאין דרך 

למזגא עלייהו, וכתב דהנחלת צבי 

חולק עליו וכן מבואר באגודה 

ד מותר וכן פסק שם דע"י יחו

, (ס"ק ק"ה)בא"ר וכן הוא במשנ"ב 

ולמה שנתבאר תליא דין זה בהבנת 

התוס' דזבחים. ומה שכתב הפנים 

מאירות דלדעת המ"א נמי אסור 

לטלטל אפי' ע"י יחוד לכאו' נראה 

שהבין כן מפני דאם מהני יחוד 

א"כ ליכא נפק"מ לענין שבת בין 

תוס' בשבת ותוס' דזבחים דרק 

טומאה פליגי וא"כ למה לענין 

הטריח המ"א להביא פלוגתא זו 

כיון שאין נפק"מ לדידן, אלא ע"כ 

דגם לענין שבת איכא נפק"מ, אבל 

בפמ"ג ומחה"ש ולבושי שרד הבינו 

בדעת המ"א דמהני יחוד לענין 

טלטול בשבת בעור לח ומחט 

שבורה, ומה שהביא המ"א דברי 
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התוס' מפני שהשו"ע פסק כר"ת 

אסורים בטלטול בלא דעורות לחים 

יחוד אע"פ שמקבלי טומאה ע"י 

יחוד וע"כ הטעם כמש"כ התוס' 

בזבחים דמפני שאין הדרך לייחדם 

אסור בטלטול. וא"כ ה"ה במחט 

  שבורה י"ל טעם זה.

  סתירה בדברי האליהו רבה

אמנם דברי הא"ר צריכין עיון 

דלענין מחט שבורה כתב דהעיקר 

כדעת התוס' בשבת דלענין טומאה 

י' מעשה דאם כתוס' דזבחים בע

דמהני יחוד א"כ קשה הרי כל 

דמהני מחשבה לטומאה מותר 

בטלטול בלא מחשבה כמו שהביאו 

ראי' מגולמי, ומה שפי' המ"א 

בדברי התוס' דהכא שאני כיון דאין 

דרך לייחדן משא"כ שברי כלים הוי 

דוחק ע"ש וא"כ לפ"ז הי' צריך 

להיות דעור לח לא מהני מחשבה 

י מחשבה לטומאה מותר דאם מהנ

בטלטול בלא מחשבה וא"כ איך 

פסק דמהני יחוד לטומאה בעורות 

לחין הרי אסורין בטלטול וא"כ 

ע"כ צ"ל כתי' תוס' דזבחים דאין 

הדרך לייחדן וא"כ גם לענין מחט 

שבורה כן ואיך זיכה שטרי לבי 

תרי וחילק בין מחט שבורה לעורות 

  לחין וצ"ע.

מודה  אך אליבא דאמת יתכן דר"ת

דמחט שבורה צריך מעשה לענין 

טומאה וא"כ אע"פ שלענין עורות 

לחים דמהני יחוד לטומאה ואסור 

בטלטול בלא יחוד הוא ע"כ מטעם 

שכתבו התוס' בזבחים מפני שאין 

הדרך לייחדם מ"מ במחט שבורה 

גם ללא טעם זו אסור בטלטול כיון 

דלענין טומאה לאו מנא הוא אפי' 

ת אלא דלא ע"י יחוד וכמש"כ בשב

בעי' לטעם זו מפני שטעם התוס' 

דזבחים מספיק לאסרו בטלטול. 

ולכן דין דמחט שבורה לענין 

טומאה אינו קשור לפלוגתת רש"י 

ור"ת, אבל סברת התוס' דזבחים 

דמידי דלאו דרך לייחד אסור 

בטלטול בלא יחוד בזה ודאי נחלקו 

רש"י ור"ת, דלרש"י עורות לחים 

וד אע"פ מותר בטלטול גם בלא יח

שאין הדרך לייחדם כיון דמקבלי 

טומאה ע"י יחוד, ולר"ת אסור, 

ולכן לענין מחט שבורה ע"כ 

דרש"י יסבור כתוס' בשבת דבעינן 



  באר                           החייםה

 
קט  נתיבות משה סימן י - הלכות מוקצה 

מעשה אבל לר"ת אינו מוכרח 

  דחולק לענין מחט שבורה וכאמור.

ולפי תוס' בזבחים מה שאמרו 

מדלענין טומאה לאו  (דף קכג.)בשבת 

מנא מנא לענין שבת נמי לאו 

הכונה כפשוטו מדלענין טומאה לא 

[שהרי ס"ל הוי מנא כי אם ע"י יחוד 

לענין שבת  דיחוד מהני במחט שבורה]

נמי לאו מנא הוא כי אם ע"י יחוד, 

ואע"פ דמה שמקבל טומאה ע"י 

יחוד מותר לטלטל גם בלא יחוד 

כמו שהוכיחו מגולמי מ"מ היינו 

דוקא בכלים גמורים או גולמי אבל 

טומאה ושבת כהדדי שברי כלים 

נינהו וכמו שכתב הר"ן כדלעיל, 

והא דהקשו התוס' משברי כלים י"ל 

דס"ל לתוס' בזבחים דלא בעי' יחוד 

דלא כרש"י בהמצניע וכנ"ל, או 

דבאמת כונת רבא רק לענין מחט 

מדמינן לטומאה כיון דאין דרך 

לייחדן ולכן שפיר קמותיב מדלענין 

טומאה בעינן יחוד גם לענין שבת 

עינן יחוד כיון דדרך לזורקן ב

וקיצר בדבריו והמקשן הי' יכול 

להקשות משברי כלים אלא דעדיפא 

ליה להקשות מברייתא דמחט עצמה 

  .(סי' מ"ג)ודו"ק ועי' חזו"א 

נמצינו למדים דפליגי רש"י ותוס' 

בדינא דתורת כלי אם בעינן שיהא 

הדרך לייחדם לכך או לא דלר"ת 

ראוי עור לח אסור בטלטול אע"פ ש

לישב עליהם מדוחק כיון דאין 

הדרך לייחדן לזה, וה"ה כל שברי 

כלים אם אין הדרך לייחדם לכיסוי 

כלים אע"פ שאין זורקין אותן כגון 

שמתקנים מהם כלים חדשים וכיו"ב 

הוי מוקצה, אבל לרש"י כל שראוי 

לכסות כלים אע"פ שאין הדרך 

לייחדן לא הוי מוקצה אא"כ זורקין 

דעת השו"ע כר"ת אותו לאשפה, ו

ולכן בעינן דוקא שיהא הדרך 

לייחדן, וכן פסק במשנ"ב דהעיקר 

כדעה זו ולכן בעינן שיהא הדרך 

לייחדן לפעמים ולא סגי במה שהוא 

  ראוי.  

Nâw  
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  סימן יא
ה וע ל שנפסקה הרצ   דין סנד

 ביאור דין סנדל שנפסקה רצועה החיצונה

רבי ירמיה  (דף קיב.)בגמרא שבת 

יה דר' אבהו הוה קאזיל בתר

בכרמלית איפסיק רצועה דסנדליה 

אמר ליה מאי ניעבד ליה אמר ליה 

שקול גמי לח דחזי למאכל בהמה 

וכרוך עילויה, אביי הוה קאי קמיה 

איפסיק ליה  [בחצר]דרב יוסף 

רצועה אמר ליה מאי איעביד ליה 

אמר ליה שבקיה, מאי שנא מדרבי 

ירמיה התם לא מינטר הכא מינטר 

  ע"כ.

בס"ד ביאור הסוגיא ע"פ ונבאר 

פשטיות דברי רש"י ורי"ף ורא"ש 

שהעתיקו שמעתתא כצורתה ולא 

ביארו כמו שהובא בשאר ראשונים 

בשם הראב"ד, ופשטות ההלכה כפי 

מה שביארו הב"י ואחרונים הוא 

כפי פשט הסוגיא בפשטות. הנה 

פלוגתא דת"ק ורבי יהודה לענין 

סנדל שנפסקה רצועה החיצונה 

טהור הוא אם  לר"ידלת"ק טמא ו

אמרי' דנשאר תורת כלי עליו 

מהסברא דאי בעינא הפיכנא ליה 

מימין לשמאל, דלרבי יהודה בטל 

תורת כלי מיניה כיון דאין הדרך 

[וביארו האחרונים התו"ש ומחה"ש לתקנו 

ולבו"ש ומשנ"ב דלכן דרך לזורקן לאשפה 

ויבואר לקמן בס"ד, ולרבי יהודה לשיטתו 

ריך שיהי' ראוי דס"ל דשברי כלים צ

למלאכתו ראשונה א"כ אפי' אם הדרך 

ואפי'  לייחדם לשאר מלאכה הו"ל מוקצה]

אם יחליט שרצונו לתקנו ולהפכו 

לרגל שמאל, או שיעשה תיקון 

חדש לגמרי ויתאים לרגל ימין 

שלא יהי' גנאי, הוה ליה כלי חדש 

לגמרי והשתא בטל מיניה תורת 

כלי, ותנא קמא ס"ל אע"פ שאין 

לתקנו כיון שיכולין להפכו הדרך 

לרגל שמאל לא בטלה תורת כלי 

מיניה ולא פרחה טומאה מיניה, 

ולהלכה נקטינן כרבי יהודה דבטלה 

תורת כלי מיניה, והנה רבי ירמיה 

ואביי איפסיקו להו רצועה החיצונה 

ולא רצו לזורקו לאשפה, ואינו 

מבואר מה רצו לעשות בו אם 

להפכו לרגל שמאל או להשתמש 

כך אע"פ שהוא גנאי או  בהן
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לעשותו חדש לגמרי בתיקון גמור 

שלא יהי' גנאי, או למוכרו למעבד 

עורות או להשתמש לכסות כלים 

וכיו"ב, יהיה איך שיהיה הרי כיון 

[אלא לזורקן כמו דאין הדרך לתקנו 

הוי מוקצה ואסור  שביארו האחרונים]

לטלטלו אע"פ שרוצה לשמרו 

 ולהשתמש בו, כמו במחט שניטל

חור שלה שאע"פ שרוצה להשתמש 

בו לנטילת קוץ הו"ל מוקצה כיון 

שדרך לזורקן בין גרוטאות, ומ"מ 

התיר ר' אבהו לרבי ירמיה לכרוך 

גמי לח על הסנדל שנפסק רצועה 

החיצונה בכרמלית כיון שהוא 

במקום שאינו שמור וכיון שרוצה 

לשמרו הרי הו"ל הפסד אם יניחנו 

לח, שם להכי התירו לו ע"י גמי 

אבל רב יוסף לא התיר לאביי כיון 

  שהיה בחצר וליכא חשש הפסד.

ויש ראשונים שהבינו דהתיר ר' 

אבהו טלטול גמור בכרמלית או 

כמו שפי' ר"ח דגמי לח הוא היתר 

ככר או תינוק והתיר לו במקום 

הפסד פחות פחות מד' אמות, או 

כמו שפי' המאירי שהיה צריך 

לטלטל המנעל טלטול גמור כדי 

כרוך עליו הגמי לח והתירו ל

במקום הפסד, ולא ניחא להו 

להראשונים פי' זה כי לא מצינו 

היתר טלטול מוקצה במקום פסידא 

ולכן דחו הרשב"א והריטב"א 

ומאירי פי' זו, והביאו דעת 

הראב"ד שגם הוא הבין שהתיר ר' 

אבהו טלטול גמור אבל אין הטעם 

משום דהוי במקום פסידא אלא דלא 

כלל עד שמגיע למקום  הוי מוקצה

משומר כמו שנבאר בס"ד לקמן, 

גמי לח לכרוך על  והא דהתירו ע"י

הסנדל ולא לטלטלו בידים הוא 

מפני איסור הוצאה בכרמלית, אבל 

אה"נ במקום דליכא איסור הוצאה 

והוא מקום שאינו משומר מותר 

אפילו בידים, וכן כתב הר"ן דלא 

  משום הפסד ממון נגעו בה.

יתר טלטול המנעל ביאור טעם ה

  במקום פסידא

אבל פשטות הסוגיא התם מינטר 

הכא לא מינטר משמע דמשום 

פסידא התירו ר' אבהו, ומה שהקשו 

הראשונים וכי הותר טלטול מוקצה 

במקום פסידא, תירץ בספר 

המאורות בשם רבינו אשר דהוי 



  הבאר                           החיים

 
 דין סנדל שנפסקה הרצועה .נתיבות משהקיב

טלטול כלאחר יד במקום פסידא 

ע"ש, ונראה דרצונו לומר דבשעה 

הגמי ונועלו מטלטל  שכורך עליו

להסנדל בטלטול מן הצד והתירו 

זאת במקום פסידא, ואע"פ שגם 

טלטול מן הצד לא התירו אלא 

לצורך דבר המותר, יש לומר דכיון 

שהולך עם הסנדל הו"ל לצורך דבר 

המותר אע"פ שעיקר כונתו הוא 

מפני המוקצה שלא יגנב, והא 

דפירש רש"י ונועלו עד שתכנס, 

ור להמשיך דמשמע דבחצר אס

ללכת עם הסנדל, והרי כל האיסור 

הוא רק לכרוך הגמי דהו"ל טלטול 

מן הצד, אבל אח"כ כשכבר נכרך 

עליו למה לא נתירנו להמשיך 

ללכת עם הסנדל הרי הוי טלטול 

בגופו דמותר, יש לומר דרש"י 

לשיטתו ס"ל דיש קושר ומתיר 

באכלי בהמה כמו שהוכיח הבה"ל 

ימשיך ללכת ולכן אם  (סי' שי"ז ס"ה)

בחצר יש לחוש שמא יבטלנו שם 

ולכן לא התירו לו אלא עד שיכנס 

(סי' מ"ז למקום משומר, ובחזו"א 

הוכיח מסוגיא זו דטלטול  סקי"ב)

בגופו הוי טלטול גמור מהא דאסור 

לנועלו כשנפסקה החיצונה בחצר 

אע"פ שמטלטל רק ברגלו, 

והגרשז"א ז"ל בסוף ספר שש"כ 

כתב  "ד)(סיובספרו מנחת שלמה 

דשאני מנעל שכן דרך טלטולו 

ע"ש, משמע מדבריהם שהבינו 

דעצם ההליכה במנעל אסור משום 

מוקצה, אך לפי מה שנתבאר ליכא 

להוכיח מידי מסוגיא זו דבאמת 

ליכא איסור בהליכה עצמה אלא 

האיסור בשעה שנועלו שצריך 

לטלטל את המנעל ע"י טלטול מן 

  הצד.

 והנה הראשונים ז"ל הקשו אמאי

אסור לטלטלו הרי ראוי עדיין 

לכסות בו הכלי ולסמוך בו כרעי 

המטה וקיימא לן כרבי שמעון 

דאמר כל הכלים שנשברו בשבת 

מותרים לטלטל אם עושין מעין 

מלאכה, וכתבו הרשב"א והריטב"א 

ומאירי ועוד בשם הראב"ד ז"ל 

דשאני סנדל שנפסק דלבו עליו 

לתקנו ואינו מייחדו בלבו לשום 

א דעתיה לתקוניה מלאכה אל

ולאהדוריה למלאכתו, נמצא שכל 

שלא נתקן אינו ראוי לשום מלאכה 

שהרי כל שהוא במקום השמור 



  באר                           החייםה

 
קיג  נתיבות משה סימן יא - הלכות מוקצה 

מקצה דעתו ממנה עד שיתקנו, 

ובמקום שאינו נשמר התירו שאף 

הוא מייחדו לכך עד שיוליכנו 

לביתו ואינו מקצה דעתו ממנה ולא 

הוצרך לגמי לח אלא לנעלו בו 

ברשות  שלא להביאו ביד ואף

הרבים מותר עכ"ד, וכבר נתבאר 

לעיל דלדבריהם אפי' טלטול בידים 

שרי דלא מקצה ליה מדעתו עד 

שיגיע למקום משומר ולא הוצרך 

הגמי אלא משום איסור הוצאה 

  בכרמלית וכמש"כ המאירי להדיא.

ולכאו' קשה דאם כן סנדל שנפסקה 

רצועה הפנימית למה מותר לטלטלו 

עד הרי מקצה דעתיה מיניה 

שיתקננו וכיון שאינו ראוי 

למלאכתו הראשונה כי אם ע"י 

תיקון ולבו עליו לתקנו ואינו 

מייחדו לשום מלאכה למה מותר 

בטלטול, ויש לומר דבשלמא 

נפסקה החיצונה שוב אינה ראויה 

כלל לרגל זו, ומאחר שנפסדה 

צורתה לרגל זו אין מה שהיא 

ראויה לרגלו האחר עושה אותה 

ראשונה ולכן מיד כלי לדין מלאכה 

שמקצה דעתיה מיניה הוי מוקצה, 

אבל נפסקה הפנימית שראויה ע"י 

תיקון לרגל זו עצמו הוי ראוי 

למלאכתו הראשונה ולכן לא הוי 

  מוקצה, וכ"ה במאירי.

למה אסור בטלטול לרב יוסף 

  דמתיר טלטול שברי מחט

וקשיא לי למה אסרו רב יוסף 

 (דף קכג.)בטלטול הרי ס"ל בשבת 

י מחט אע"פ שדרך לזורקו דשבר

מ"מ כיון דחזי לנטילת קוץ לא הוי 

מוקצה אע"פ שאין הדרך להשתמש 

בו לנטילת קוץ דהא הדרך לזרוק 

בין גרוטאות, ובשלמא להראב"ד 

י"ל דעומד לתקנו גרע טפי מעומד 

לזרוק דאפי' הדרך לזרוק מ"מ אם 

ירצה לייחדו לנטילת קוץ אין לו 

ה מניעה לזה להכי כל שראוי לז

אין בו תורת מוקצה, אבל עומד 

לתקנו למלאכתו ראשונה הרי 

מקצה דעתיה מלייחדו לשאר 

תשמישין ולכן הוי מוקצה, דדין 

מלאכתו ראשונה אין לו כמו 

שנתבאר לעיל, ודין מלאכה אחרת 

נמי אין לו אע"פ שראוי, כיון 

דמקצה דעתיה מזה, אבל לשיטת 

שאר הראשונים וכדקיימא לן 



  הבאר                           החיים

 
 דין סנדל שנפסקה הרצועה .נתיבות משהקיד

הוי מוקצה כיון  להלכה דהך מנעל

דדרך לזורקן לאשפה קשה הרי 

ראוי למלאכה אחרת ורב יוסף ס"ל 

דהיכא דחזי לא הוי מוקצה אע"פ 

שזורקן כמו בשברי מחט, וי"ל 

דדוקא מחט התיר מפני דנטילת 

קוץ חשיבי גם כמלאכתו ראשונה 

שהרי גם מחט שלם דרך בני אדם 

[וכמו שכתב הרשב"א ליטול בהן הקוץ 

ולכן  רא זו ויבואר לקמן]סב (דף קכה.)

אע"פ ששברי מחט דרך לזורקן לא 

חשיבי מוקצה משא"כ מנעל אינו 

ראוי כלל למלאכה ראשונה, ומה 

שראוי למלאכה אחרת אין בו תורת 

כלי במקום שדרך לזורקן. ויותר 

נראה לומר שרב יוסף הדר ביה 

לגבי רבא וס"ל דגם שברי מחט 

הוי מוקצה דמדמינן שבת לטומאה 

ין טומאה לאו מנא הוא מדלענ

לענין שבת נמי לאו מנא הוא וכמו 

דס"ל גבי מנעל הך סברא, ובהכי 

ניחא מאי דפסקינן כרבא לגבי 

שברי מחט הרי לא קיימא לן כרבא 

נגד רבו רב יוסף כמש"כ הרא"ש 

ריש פרק שואל, אלא מדלענין 

מנעל קאמר רב יוסף דהוי מוקצה 

משום דלענין טומאה לאו מנא הוא 

זינן דאית ליה הך סברא, הרי ח

שמעינן דהדר ביה לגבי רבא 

דקאמר מאן דמותיב שפיר קמותיב 

  להכי קיימא לן כרבא.

להרשב"א דמחט שנשבר בשבת 

מותר למה אסרו בסנדל שנשברה 

  בשבת

עוד קשיא לי על שיטת הרשב"א 

שכתב דמחט שנשברה  (דף קכה.)

בשבת לא הוי מוקצה אע"פ שדרך 

ול הוי לזורקו ודוקא נשברה בח

מוקצה, והטעם כיון דנשברה בשבת 

והוכנו אגב אביהן וחזיין למלאכתו 

ראשונה דהא בחול נמי נוטלין בה 

את הקוץ, וכן הדין בשיירי 

מחצלאות שנשברו בשבת אע"פ 

דדרך לזורקן לאשפה, והא דהתיר 

שמואל לטלטלן הוא דוקא בשנשבר 

בשבת דכיון דחזי למלאכתו 

לא  הראשונה לכסויי ביה טינופא

הוי מוקצה אע"פ שדרך לזורקן 

ע"ש וא"כ קשה למה מנעל 

שנפסקה רצועה החיצונה בשבת 

אסור לטלטלה הרי ראוי למלאכתו 

הראשונה ואע"פ שהדרך לזורקו 

מ"מ בשבת אין מה שהדרך לזורקו 



  באר                           החייםה

 
קטו  נתיבות משה סימן יא - הלכות מוקצה 

עושהו מוקצה כל שראוי למלאכתו 

ראשונה והכא הרי ראוי לתקנו 

ואע"פ שאין הדרך לתקנו משום 

ללכת כך מיהו מ"מ  דגנאי הוא

ראוי הוא ולמה הוי מוקצה, ויש 

לומר דלא חשיבי ראוי למלאכתו 

ראשונה כיון שאינו חזי לשימוש 

כדרכו דגנאי הוא ללכת כך והוי 

שימוש ע"י הדחק ולא דמי למחט 

ושיירי מחצלאות דלדבר דחזי ביה 

הוא שימוש הראוי להן אלא דאין 

אדם משתמש עמהן ודרך לזורקן 

בשבת לא הוי מוקצה  לכן בנשבר

דעכ"פ ראוי הוא למלאכתו 

הראשונה, אבל מנעל אינו שימוש 

כראוי למלאכתו הראשונה ועל כן 

כיון שדרך לזורקו הוי מוקצה אפי' 

כשנשברה בשבת, ולפי מה 

שכתבתי לעיל בדעת הראב"ד 

דעומד לתקנו גרע מעומד לזרוק 

י"ל דהכא כיון דעומד לתקנו 

ו ולהפכו לרגל שמאל או לתקנ

תיקון חדש לגמרי לרגל ימין לא 

מהני מה שראוי למלאכתו ראשונה 

לרגל ימין ע"י הדחק באופן שישאר 

גנאי וילך כך, ולענין רגל שמאל 

הרי הוי דבר חדש ולא מיקרי 

מלאכתו ראשונה וכדלעיל, 

והרשב"א הסכים לסברת הראב"ד 

וא"כ י"ל דלהכי בנשברה בשבת 

הוי מוקצה דמקצה דעתיה ועומד 

  ו לרגל שמאל.לתקנ

ביאור דברי המ"א בדין סנדל 

  שנפסקה רצועה החיצונה

והנה נתבאר לעיל ב' דרכים 

עיקריים בסוגיא לפרש הטעם 

דסנדל שנפסקה רצועה החיצונה 

דהוי מוקצה, או מפני שדרך 

לזורקן לאשפה, או מפני שמייחדן 

לתיקון חדש או לרגל השני, ואין 

זה נקרא מלאכתו הראשונה מפני 

חדשות באו לכאן ולכן הוי שפנים 

מוקצה, ומה שהוכרח לזה הוא מפני 

קושיית הראשונים מאי שנא משאר 

שברי כלים דראוי לכסות בו כלים 

דלא הוי מוקצה והכא נמי הסנדל 

ראוי לכסות בו כלים, אך הב"י 

הקשה ג"כ הכי ותירץ דלא חזי 

לכסות בו כלי משום דמימאס, אבל 

יה לא ניחא ל (סקכ"ח)המגן אברהם 

 (דף ס:)בזה דהא אמרינן בשבת 

סנדל המסומר שרי לטלטלו לכסות 

בו את הכלי ולסמוך בו כרעי 



  הבאר                           החיים

 
 דין סנדל שנפסקה הרצועה .נתיבות משהקטז

המטה אלמא דלא הוי מאיס, ומה 

שתי' בתו"ש דמיירי בסנדל חדש 

כתב המחה"ש שהוא דוחק לומר 

דמיירי בכה"ג, ולכן תי' המגן 

אברהם דאין הדרך לייחדו לכיסוי 

כלים אלא דרך לזורקן אע"פ 

מאיס לכסות בהן מ"מ כיון  שאינו

שדרך לזורקן הוי מוקצה, כן ביארו 

האחרונים בכונת המגן אברהם 

וכדלעיל. והיינו טעמא דאין דרך 

להחזיק שברי סנדל לכסות כלים 

משא"כ שברי כלים דעלמא וכן 

סנדל מעליא כמו סנדל המסומר 

מכסין בהן כלים לפעמים, ומ"מ 

צ"ב מאי גרע שברי סנדל משאר 

ים וממנעלים וסנדלים שברי כל

שדרך לכסות בהן כלים וכי מפני 

שנפסק רצועה לא חזיא לכסות 

בסוף  בהן, ותו קשה לי דהב"י

הסימן הביא בשם שבלי הלקט 

שאסור לשחוק בשבת ויו"ט 

בכדורים מפני שאינם ראוים לצור 

ע"פ צלוחיתו דממאסי שמטנפי ע"י 

 (סקע"ג)טיט ועפר והביאו המ"א 

לא חזי  ע"ש וא"כ ה"ה סנדל

לכסות כלי דמימאס ע"י טיט ועפר 

דמאי שנא ואולי כיון דאפשר 

לנקותו הויא חזיא לכסוי משא"כ 

כדור שעומד לשחוק א"א לנקותן 

תדיר ולכן לא חזיא לכסוי מנא. 

 (דף ס:)ועיין באשי ישראל שבת 

דודאי סנדל אינו ראוי לכסות כלים 

מפני דמאיס כמש"כ ב"י, ומה 

יינו שאם שאמרו בסנדל מסומר ה

אדם רוצה לכסות בו ואינו מאיס 

אצלו מותר דהוא כלי גמור אלא 

דהוי ככלי שמלאכתו לאיסור 

  דמותר לצורך גופו ע"ש.

והנראה לענ"ד כונת המ"א ז"ל 

דכבר ביארנו בס"ד בסוגיא דמחט 

שבורה דמה דאמרינן בשברי כלים 

דתורת כלי עליו מפני דחזיא 

לכסויי ביה מנא אם בעינן שיהא 

ך כן לפעמים או אע"פ שאין הדר

הדרך כן ג"כ תורת כלי עליו 

אא"כ דרכן לזורקן לאשפה אזי 

מתבטל שם כלי מעליו כמו שאמרו 

במחט שבורה אבל כל שאין הדרך 

לזרוק אע"פ שאין הדרך לייחדן 

לכיסוי כלים אלא עושין ממנו 

כלים חדשים או ענין אחר מהני 

דלא יתבטל ממנו תורת כלי כיון 

סויי כלים, דלכאו' תליא שראוי לכי
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זה בפלוגתת רש"י ור"ת בדין 

עורות לחין דלר"ת אסור בטלטול 

אע"ג דראוי לישב עליהם מדוחק 

מ"מ אין הדרך לייחדן כמש"כ תוס' 

דלא שכיח שמייחדין  (דף צד.)בזבחים 

אותן לישיבה ולכן אין עליו תורת 

כלי, אבל רש"י ס"ל דכיון דראוי 

כלי לישב עליהם יש עליו תורת 

אע"ג שאינו מצוי ושכיח שישתמשו 

בו למזגא עלייהו, מ"מ כל שראוי 

לתשמישים תורת כלי עליו ואע"פ 

שראוי רק מדוחק. ויש עוד פלוגתא 

בין רש"י להראב"ד ז"ל אם בעי' 

שיהא ראוי לתשמיש חשוב ככיסוי 

כלים או לתשמיש כלי עצמו כמו 

עור לח שראוי לשבת עליהם שהוא 

ה שראוי תשמיש חשוב, אבל מ

לשאר תשמישים שאינם חשובים 

אין עליו תורת כלי, והראב"ד ס"ל 

דאפי' חזי לקינוח טיט לא נפקעה 

  שם כלי מיניה.

והנה סנדל שנפסקה רצועה 

החיצונה לדעת רש"י דבעינן 

תשמיש חשוב של כיסוי כלים 

ואע"פ שאין הדרך לייחדם כל 

שראוי לייחדם נשאר בו תורת כלי 

ך לזורקן אלא בתנאי שאין הדר

וא"כ סנדל זו אם אין דרך לזורקן 

אלא לתקנן וכיו"ב אם ראויין 

לכסות כלי לא הוי מוקצה, ושפיר 

הקשה ב"י הרי ראוי לכסות כלים, 

ותי' דלא חזי מפני דמאיס וא"כ 

אע"פ שראוי לתשמישים אחרים וגם 

מתבטל שם  אין זורקין אותן מ"מ

כלי מיניה. אבל לדעת הראב"ד 

ם מהני שיהי' בו דגם שאר תשמישי

תורת כלי קשה דהא ראוי לסמוך 

בו כרעי המטה וראוי לקנח בו 

טיט, ואם דעת הראב"ד כדעת תוס' 

דזבחים דבעינן שיהא הדרך לייחדן 

לשאר תשמישים ולא סגי במה 

שהוא ראוי לזה אתי שפיר דהכא 

כיון שעומד לתקנו כמש"כ הראב"ד 

הרי מקצה דעתיה מלהשתמש בו 

כי הוי מוקצה שאר תשמישים ולה

אע"פ דראוי לכיסוי כלים ולשאר 

תשמישים כיון דלא שכיח שמייחדין 

אותן לכך שעומדין לתקנן הוי 

מוקצה ולפ"ז יסבור הראב"ד דעור 

לח אסור בטלטול וכדעת ר"ת ז"ל. 

ולפ"ז מה שפי' הראב"ד דשיירי 

טליתות חזי לקינוח וכן חרס קטנה 

ברשות הרבים צ"ל דהדרך לעשות 
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שים אלו להכי תורת עמהם תשמי

  כלי עליהם.

ומעתה יתבאר כונת מגן אברהם 

ז"ל דהקשה על הב"י דתי' דלא חזי 

לכסות כלים משום דמאיס דהניחא 

לדעה ראשונה בשו"ע דבעינן שיהא 

ראוי לכיסוי כלים דוקא, אבל 

להראב"ד דשאר תשמישים ג"כ 

מהני קשה הא ראוי לשאר 

תשמישים ותו אע"פ דמאיס ואין 

חדן מ"מ מוכח מסנדל הדרך ליי

המסומר דזה חשוב ראוי שהרי 

מותר לטלטלו לצורך זה אלמא 

דראוי הוא וא"כ אע"פ שאין הדרך 

יהא שרי לטלטל לרש"י דס"ל דעור 

לח מותר בטלטול, וע"ז תי' ועמ"ש 

סי"א בשם התוס', וכונתו לפלוגתת 

תוס' שבת ותוס' דזבחים ור"ל דע"כ 

לרש"י דלא בעי' שיהא הדרך 

מ"מ בעינן דוקא תשמיש לייחד 

חשוב שיהא עליו תורת כלי, וא"כ 

שאר תשמישים לא מהני וגם כיסוי 

כלים כיון דמאיס כמש"כ ב"י אינו 

מספיק שיהא עליו תורת כלי אע"ג 

דראוי כיון שאין עושין כן אפי' 

מדוחק וגרע מעור לח, ולהראב"ד 

ע"כ ס"ל כתוס' דזבחים דאם אין 

רת הדרך לייחדן לא הוי עליו תו

כלי והכא עומד לתקנו להראב"ד 

  ולכן בטל מיניה תורת כלי.

Nâw  

  

  סימן יב
ו ם שנשבר בתי עיני ל    דין טלטו

 דין טלטול בתי עינים שנשברו ידותיהן ובחשש דשמא יתקע

א] הנה מצד איסור טלטול מחמת 

גזירה שמא יתקע יש מקום לומר 

דאפילו אם רק נשמטו מן 

תר השרויפי"ן ונאבדו השרויפי"ן מו

בטלטול דבכהאי גונא אין החשש 

שמא יתקע דסדר תקיעתן הוא על 

ידי שרוי"ף מיוחד וכיון שנאבדה 

הוי כספסל שנשמטה אחת מרגליה 

 (בסי' ש"ח סט"ז)ונאבדה שהתיר הט"ז 

כיון שצריך לעשות רגל חדש לא 
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שייך למיחש שמע יתקע והכא נמי 

כיון שנאבדו השרויפי"ן וצריך 

השרויפי"ן לילך אצל האומן לקבל 

המיוחדין לזה לא שייך גזירה זו 

ואין  [ועיין שש"כ פט"ו שנסתפק בזה]

לומר דאפשר לתקוע על ידי קיסם 

וכדומה באופן שיהי' תקוע בחוזק 

מ"מ לא מצינו גזירה אלא שמא 

יתקע כדרכו וכיון דאין מתקנין 

אותו אלא ע"י שרוי"ף מיוחד ואין 

לו, אפשר דלא שייך למיחש לשמא 

  יתקע.

כ"פ באופן שנשברו הידות או ע

שנאבדו הידות ודאי דליכא למיחש 

שמא יתקע כמו שכתב הט"ז וא"כ 

בנידון דידן שנשברו הידות לכאורה 

אין כאן בית מיחוש ומותר 

  לטלטלו.

כתב דמשמע  (שם סקי"ד)אלא דבט"ז 

שיש צד  (סי' ע"א)מתרומת הדשן 

להקל בספסל כיון שראוי לסמוך 

שכתב  אותו על ספסל אחר אלא

שראוי להחמיר עכ"ד כוונתו 

איתא כירה  (שבת קלח:)דבגמרא 

שנשמטה אחת מירכותיה מותר 

לטלטלה שתים אסור רב אמר 

אפילו חד נמי אסור גזירה שמא 

יתקע וכתב התרומת הדשן דאחד 

מהגדולים אסר לטלטל ספסל 

שנשמטה אחת מרגליו ולהניחו 

באותו צד שנשמט הרגל על ספסל 

תקע ועל זה כתב אחר גזירה שמא י

התה"ד וז"ל אמנם היה נראה לחלק 

דהתם לא מצי להושיבה בלא הירך 

שנפלה ולכך גזרינן אבל כאן 

אפשר להניח על ספסל אחר ולא 

גזרינן דלמא יתקע אך מדמחלק 

בתחילה התם בין אחת לשתים 

משמע נמי דאחת אכתי חזי ע"י 

סמיכה ואפילו הכי מסקינן לאיסור 

רכה וכן והמחמיר תבוא עליו ב

ראוי הוא להחמיר עכ"ל ויש לעיין 

כיון דהתה"ד הוכיח מהא דמחלק 

תנא קמא בין אחת לשתים דלרב 

דפסקי' כוותיה אפי' אפשר לסמוך 

אסור אם כן מדינא צריך להחמיר 

בזה ולמה כתב דהמחמיר תבוא 

עליו ברכה, ועוד יש לבאר במה 

שכתב דאחת אכתי חזי ע"י סמיכה 

כו ע"י אם הכוונה שאפשר לסומ

דבר אחר וכי בשתים אי אפשר 

לסומכה ולמה אסור לטלטלה, 
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ואפשר דאין הכי נמי שתים נמי 

ראוי ע"י סמיכה אלא דתנא קמא 

סובר דבנשמטה אחת עדיין אינו 

להוט לתקנו אבל אחר שכבר 

נשמטה שתים להוט הוא לתקנו 

אע"ג שחזי ע"י סמיכה ורב סובר 

דאפי' בנשמטה אחת להוט לתקנו 

דלמא יתקע, על כל פנים  וגזרינן

צ"ע למה לא החמיר בספסל מדינא 

  דגמרא.

ונראה דאפשר גם לפרש החילוק 

בין אחת לשתים באופן אחר והוא 

דתנא קמא סבירא ליה דבנשמט 

אחת אפשר לעמוד ע"י הדחק בלא 

סמיכה כלל ובשתים אין לה עמידה 

כלל וכמו שפי' כן רבינו חננאל 

ד ולהכי בנשמטה אחת דיכולה לעמו

ע"י הדחק לא גזרי' שמא יתקע מה 

שאין כן כשנשמטה שתים דאין לה 

עמידה כלל חיישינן שמא יתקע 

ורב סובר דאפי' באחת כיון דאינו 

עומד אלא ע"י הדחק גזרינן שמא 

[וס"ל נמי דכירה א"א להושיבה על יתקע 

דבר אחר וצריך להושיבה על הירך 

שנפלה וכיון שעומד בלא הירך רק ע"י 

ר אך אפי' אם אפשר להושיבה הדחק אסו

כיון דגם בלי להושיבה יכולה להשתמש 

בו חיישי' שישתמשו בו כך וכיון דהוא 

תשמיש ע"י הדחק יתקע אבל בדבר שא"א 

להשתמש כי אם ע"י סמיכה או דבר 

 שאפשר ע"י סמיכה אפשר דלא גזרו]
ולפי פירוש זה בספסל שנשמטה 

אחת מרגליו דיכולה לעמוד על 

וי בלי דוחק לא ספסל אחר כרא

גזרינן ביה שמא יתקע וזה הי' 

ספיקו של התרומת הדשן בדעת 

תנא קמא אם נשמטה רגל אחת 

אפשר לעמוד כי אם על ידי סמיכה 

ולפי זה ספסל אסור או כפירוש 

השני דאפשר לעמוד בלי סמיכה 

הדחק ועל כן ספסל מותר ולכן  ע"י

החמיר בזה וכתב דהמחמיר תבוא 

ן הוכחה להדיא עליו ברכה כיון דאי

מדברי הגמרא, וזהו מה שהקדים 

הט"ז דמשמע מתרומת הדשן שיש 

צד להקל בספסל כיון שראוי 

לסמוך אותו על ספסל אחר אלא 

  שכתב שראוי להחמיר.

אם יש חילוק בין נאבד רגל כירה 

  או רגל ספסל

ושוב כתב הט"ז ונראה לי דבנשבר 

הרגל או שנאבד דשרי ומסיק וז"ל 

זה שהוא חומרא  כנלענ"ד באיסור



  באר                           החייםה

 
קכא  נתיבות משה סימן יב - הלכות מוקצה 

דרבנן ולצדד בו להקל במקום 

שאין חשש שמא יתקע בפרט 

במקום שהוא צורך בית המשתה 

בשבת עכ"ד ומשמע לי דמדהקדים 

הט"ז דדין ספסל הוא חומרא ויש 

בו צד להקל וכן ממה שסיים 

באיסור זה שהוא חומרא דרבנן ולא 

כתב איסור דרבנן לכן הקיל 

 בנשבר או נאבד הרגל אבל בכירה

שאסור מדינא לא התיר הט"ז 

בנשבר או נאבד דלא פלוג חכמים 

בגזירתן רק בספסל שיש בלאו הכי 

[ועיין צד להקל התיר בכהאי גונא 

פרמ"ג דמשמע מדבריו דמה דמסיים הט"ז 

בפרט במקום שהוא צורך בית המשתה 

בשבת הוא בדוקא דלא גזרינן בלא פלוג 

לצורך סעודת מצוה כשנשמטה ומשאר 

  .שמע דשרי בכל גוני]פוסקים מ

ועיין באליהו רבה שהביא דברי 

המעדני יו"ט שחולק על מה שכתב 

הרמ"א דאם ישב עליה פעם אחת 

בחול שרי לטלטלו דשוב לא חיישי' 

שמא יתקע. והאליהו רבה דחה 

דבריו ופסק כרמ"א. וכתב שם וז"ל 

ועוד הא בלאו הכי עיקר דין 

דספסל אינו אלא חומרא בעלמא 

 (סי' ע"א)רומת הדשן כמו שכתב בת

עכ"ל הרי דמשמע גם בדבריו שיש 

צד להקל יותר בספסל מבכירה 

דהתרומת הדשן כתבו לחומרא 

בעלמא. ולכן נראה דהט"ז לא כתב 

דינו דנשבר או נאבד דשרי אלא 

  לענין ספסל שיש בו צד להקל.

ובהכי מתיישב מה שיש לדקדק 

בדברי השו"ע הרב שכתב וז"ל אבל 

טלטל הספסל אם נשברה מותר ל

ולהניחו על ספסל אחר ולישב עליו 

אפי' לא ישב עליו כך קודם השבת 

שכאן אין לחוש שמא יחזירנה 

ויתקענה כיון שראשה נשאר בספסל 

עכ"ל ויש לדקדק במה שכתב 

הטעם שאין לחוש שמא יתקע כיון 

שראשה נשאר בספסל הלא הט"ז 

כתב הטעם כיון שצריך לעשות 

ב רגל אחר ולדברי השו"ע הר

משמע דאם נשבר באופן שלא 

נשאר ראשה בספסל אסור, עוד יש 

לדקדק למה לא הביא הא דכתב 

  הט"ז דאם נאבד הרגל שרי.

ולכן נראה דדעת השו"ע הרב הוא 

דאין להתיר בנשבר הרגל באופן 

שאין ראשה תקוע בספסל וכן 
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בנאבד הרגל דלא פלוג חכמים 

בגזירתן ובכל אופן גזרי' שמא 

דראשה תקוע  יתקע משא"כ היכא

בספסל לא שייך למיתקע בו שהרי 

ראשה בו אבל כשאפשר למיתקע 

רק יש סבה צדדית שנאבד וצריך 

לעשות רגל אחר אסור משום לא 

  פלוג.

והנה לכל אחד מב' הפירושים הנ"ל 

לכאורה יש קולא וחומרא לפירוש 

הא' קולא דאם יכול לעמוד בלא 

סמיכה אפי' רק ע"י הדחק שרי 

יכול לעמוד בלא  וחומרא דבאינו

סמיכה אפי' אפשר לסומכו על דבר 

אחר ויעמוד כהוגן אסור לטלטלו 

ולפירוש הב' קולא דאם אפשר 

לסומכו על דבר אחר ויעמוד כהוגן 

שרי חומרא דאם אינו יכול לסומכו 

ואפשר לעמוד בלא סמיכה רק ע"י 

הדחק אסור ונפקא מינה ביניהם 

הוא ספסל שנשמטה א' מרגליו 

לעמוד בלא סמיכה  דאינו יכול

דלפירוש הא' אסור ולפירוש הב' 

שרי ודעת התרומת הדשן דעיקר 

כפירוש הב' רק ראוי להחמיר כפי' 

  הא' ולאסור הספסל וכמו שנתבאר.

ובנידון דידן דנשברו הידות יש 

לדון בו דאילו נשברה יד אחת לבד 

דיכול להשתמש בו בלא סמיכה 

אפי' בלא דוחק הוי כל שכן 

הט"ז בנשברה דהכא  מספסל שהתיר

אפשר להשתמש כהוגן אפי' בלא 

סמיכה אבל בנשברו ב' ידותיהן 

כיון שאי אפשר לסומכו ולהשתמש 

סמיכה על ד"א אלא צריך  ע"י

לאוחזו בידיים ולהשתמש בו הוי 

ככירה ולכל אחד מב' הפירושים 

אסור דהא אי אפשר לסומכו על 

דבר אחר ואי אפשר לעמוד בפני 

חק וא"כ גזרי' עצמו אפי' ע"י הד

שמא יתקע ואף שנשברו הידות 

דבכהאי גונא לא התיר הט"ז וכמו 

שנתבאר, ואין לומר דמכל מקום 

כיון שאפשר להשתמש בו הוי 

ככלים שנתפרקו דלתותיהן דמותרין 

לטלטל דשאני התם דהדלתות של 

הכלים אינם חלק מהשתמשותם של 

הכלים ולא נגרע השתמשותם 

רינן בהתפרק הדלתות לכן לא גז

שמא יתקע מה שאין כן הכא 

שהידות הם חלק מהשתמשות הכלי 

הוי ככירה שיכול להשתמש מדוחק 



  באר                           החייםה
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או ע"י סמיכה דגזרי' ביה שמא 

  יתקע.

 (שם סקס"ח)ד] אמנם בשער הציון 

משמע דס"ל דהיתר דנשבר או 

נאבד גם לענין כירה נאמר שהרי 

הביא פי' רש"י  (שם סקס"ח)המשנ"ב 

ותיה דכירה שנשמטה שתי ירכ

לתנא קמא אסור לטלטלה גזירה 

 (הנ"ל)שמא יתקע, ובשער הציון 

כתב דהערוך והמאירי פירשו הטעם 

לתנא קמא דכשנשמטה שתים תו 

אין שם כלי עליה,ומשמע לכאורה 

דכוונתו דאיכא נפקא מינה לדינא 

באופן שלא שייך שמא יתקע והיינו 

בנשברו או נאבדו ובאם נשברו או 

ר מטעם נאבדו שתים יהי' אסו

הערוך והמאירי דתו אין שם כלי 

עליה והוי מוקצה מחמת גופו וכן 

 (שם סקס"ט)משמע קצת בשעה"צ 

  יעו"ש.

(שם ובאמת לפי מה שחידש הבה"ל 

דכשהספסל בידו כגון  ד"ה דאסור)

שמתיירא שלא יזיק לאדם מותר 

להניחו באיזה מקום שירצה אפי' 

על ספסל אחר א"כ איכא נפק"מ 

רש"י לפי' הערוך לדינא בין פי' 

והמאירי דלרש"י שרי להניחו אפי' 

היכא שנשברו שתים ולערוך 

והמאירי אסור כיון דהוי מוקצה 

 (שם סקי"ג)מחמת גופו והמשנ"ב 

הביא הכרעת האחרונים דמוקצה 

מחמת גופו שהוא בידו צריך לסלקו 

(ד"ה תיכף וע"ע בבה"ל סי' רס"ו 

  .יכול)

עוד נפק"מ יש לפי מה שנסתפקו 

ובקצות  (סי' ש"ח סקכ"ב)ה לדוד בתהל

דמטעם גזירה  (סי' ק"ט סק"י)השולחן 

שמא יתקע מותר לטלטלה לצורך 

מקומה יעו"ש א"כ איכא נפק"מ 

בנשברו ב' רגלים דאסור אף לצורך 

מקומה לפי' הערוך והמאירי, אבל 

לדעת המשנ"ב לא יתכן חילוק זה 

 (בבה"ל שם ד"ה דאסור)שהרי ס"ל 

ור לטלטלו דמטעם גזירה נמי אס

אפי' לצורך מקומה וכן מוכח בפי' 

  .(דף קלח:)ר"ח שבת 

  ביאור דעת האמרי יושר

 (סי' ר"ב)ה] והנה בשו"ת אמרי יושר 

דן לענין זכוכית שנפלה מבתי 

עינים ובתוך דבריו כתב וז"ל וצ"ע 



  הבאר                           החיים

 
 דין טלטול בתי עינים שנשברו .נתיבות משהקכד

אם מותר לשמש בזכוכית בשבת 

דאפשר דמי לספסל דאסור לטלטלה 

א ולשומה על ספסל אחר מהאי טעמ

דשמא יחזירנו ויתקע אבל לא 

מצינו כלל חששא זו בשולחן ערוך 

רק לענין ספסל ובמקור הדין שהוא 

בתה"ד משמע דהוא חומרא בעלמא 

וכאן עדיף טפי דאפשר דלענין 

זכוכית לא חיישינן שמא יתקע 

משום דירא שתשבר ונהי דאין 

לסמוך על זה להחזיר מכל מקום 

לטלטל הזכוכית ולהשתמש בו אין 

סור עכת"ד ודבריו תמוהים וכי לא

גזירת הכתוב או גזירה שוה הוא 

דאין אדם דן מעצמו ואיך אפשר 

לומר כיון דלא מצינו בשולחן ערוך 

החשש רק לענין ספסל דשייך 

להקל במילי אחרינא ואטו כי 

רוכלא ליזל ולחשיב ומטעם זו דחו 

  כמה גדולי זמנינו דבריו מהלכה.

ו ולענ"ד נראה דאין לדחות דברי

בגילתא דחוטתא דודאי מידי דדמי 

לגמרי לספסל מודה ביה האמרי 

יושר דאסור לטלטלו גזירה שמא 

יתקע אלא דמידי דלא דמי לגמרי 

לספסל בהא כתב דאין לאסור 

דספסל גופא חומרא בעלמא הוא 

ואנן ניקום ונחמיר חומרא לחומרא 

ואף היכא דלא דמי לגמרי לא 

הקיל אלא ע"י סניף ולהכי בנידון 

דהאמרי יושר בזכוכית שנפלה 

מבתי עינים יש לומר דלא דמי הך 

דינא דזכוכית לדין ספסל דספסל 

אינו ראוי להשתמש בו כי אם ע"י 

סמיכה משא"כ זכוכית אפשר 

להשתמש בו כשאוחזו בידו ויש 

סברא לומר דדוקא היכא שאי 

אפשר להשתמש בו אלא בסמיכה 

ע"י חפץ אחר גזרי' ביה לטלטלו 

בל היכא שאפשר שמא יתקע א

להשתמש בידיו בלי השתמשות חפץ 

אחר לא גזרי' ביה לטלטלו שמא 

יתקע דאינו להוט כל כך לתקנו 

ואף דלעיל כתבתי סברא הפוכה 

דגרע עוד יותר מכירה מכל מקום 

ס"ל להאמרי יושר דכיון דלא 

מצינו בשו"ע החשש רק לענין 

ספסל וגם ספסל חומרא בעלמא 

שיש  כמש"כ התה"ד א"כ בזכוכית

סברא להקל ולומר דלא דמי לגמרי 

לספסל וגם דאיכא עוד סניף לומר 

דבזכוכית אפשר דליכא כלל החשש 

דשמא יתקע שמתיירא שתשבר ע"כ 
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אין להחמיר ולאסור מלטלטלו 

  ולהשתמש בו.

ו] תבנא לדינא היכא שנשברה רק 

יד אחת ודאי דשרי לטלטלו וכמו 

שהתיר הט"ז בנשברה רגל ספסל 

פי' היכא דנשברו ב' וכנ"ל אלא א

ידותיהן לא מיבעי כשנשברו באופן 

שראשן עדיין תקועין בשרויפי"ן 

שלהן כגון שנשברו באמצע הידות 

דשרי דלא שייך כאן לא פלוג כמו 

שנתבאר לעיל מדברי השו"ע הרב 

אלא אפי' היכא שנשברו באופן 

שאין ראשן תקוע בהן אף דבכהאי 

גונא לכאורה לא שייך היתר דהט"ז 

ופן זה אמרי' לא פלוג וכנ"ל דבא

מ"מ יש להקל חדא דאפשר דאף 

בכה"ג איכא היתרא דהט"ז כמו 

שמשמע משעה"צ הנ"ל ותו דאף 

אם לא נשברו אלא נשמטו מן 

השרויפי"ן והיינו שנתפרקו ג"כ יש 

מקום להקל כמו שביארתי לדעת 

האמרי יושר הנ"ל ואף דאין לסמוך 

ע"ז להקל מ"מ בנידון דידן 

ות ואפשר דשרי לכולי שנשברו היד

עלמא וגם לא דמי לספסל וכנ"ל 

ע"כ אין להחמיר ולאסור מלטלטלו 

  ולהשתמש בו.

אם אדם אחר לקח הרגל אם מותר 

  לטלטל הספסל

ז] ושמעתי מחכם אחד דרצה לומר 

ולהתיר אם אדם אחר לקח רגל 

הספסל או שרוי"ף של הבריל"ן דאז 

לא שייך למיגזר שמא יתקע 

כהא דאמרי'  דחבירו לא יתן לו

בסי' ער"ה ומביאו המשנ"ב סק"ב 

אם העששית סגורה במפתח דפליגי 

הפוסקים בזה והא"ר מצדד דבאומר 

לחבירו תן דעתך עלי דשרי ע"ש 

וה"ה הכא דמצינו היתר בנשבר או 

נאבד ה"ה היכא דחבירו לקח אותו, 

ולענ"ד ח"ו להקל ואינו נכון כלל 

דא"א לדמותו כלל לגזירה דשמא 

נו שם כמה התירים יטה שמצי

דהתם אפשר ג"כ להשתמש בלי 

שיטה וגם לא מוכרח שיהי' צריך 

להטות משא"כ הכא דלהוט לתקן 

כשנשבר שאינו יכול להשתמש בזה 

גזרו חז"ל ולא פלוג בגזירתן ואפי' 

אם יכול להשתמש בדוחק אסרו 

זולת אם נשבר או נאבד דשוב 

אינו עומד לתקן עם רגל זו לא 



  הבאר                           החיים

 
 דין טלטול סולם גבוה .נתיבות משהקכו

כל זמן שהרגל שייך למיגזר אבל 

נמצא ועומד לתקנו עם הכלי גזרו 

בכל גוני אא"כ ישב או השתמש בו 

מבעו"י דאז הוכחה הוא שאינו 

להוט אחר זה לתקנו לא גזרו 

ופשוט. אמנם נראה לי ללמוד מזה 

היתר לענין אחר אם חבירו רואהו 

שלא בידיעתו והוא עצמו חושב 

שנאבד לגמרי שחיפשו ולא מצאו 

שלא מצאו ודאי דבזה י"ל דכיון 

אינו עומד לתקנו שהרי נאבדה 

וכיון שאינו להוט שוב מותר 

לטלטלו ואין חבירו צריך להודיע 

לו אם דעתו כדי שחבירו יוכל 

לטלטלו שלא יצטער מזה שאינו 

יכול לטלטלו ומיד אחר השבת 

  יודיענו.

(סי' ער"ה וע"ע בספר תורת שבת 

דמי שנקטעו ידיו או שיש לו  סק"ב)

שאינו יכול להשתמש  מכה בידיו

בהם דמותר לקרות דבזה ודאי הוא 

דלא יטה עכ"ד וע"ע בשו"ת שיח 

להגאון מוערבוי  (סי' קמ"ו)יצחק 

הי"ד שדן בענין מי שנדר נדר 

גמור שלא יתקן עוד הנר לעלם 

ולא יטלטלנו אם יש לחוש ביה 

שמא יטה ע"ש מ"מ נראה דלענין 

גזרה שמא יתקע אין לחלק 

גוני אסור ואין  חילוקים אלו ובכל

מדמין גזירות חכמים זה לזה, 

ואפילו חבירו אפשר דאסור ליקח 

אפילו הרגל של הספסל שמא יתקע 

דגם אצלו שייך גזירה זו אף שאינו 

להוט לתקנו מ"מ דלמא יחוש 

לטובת חבירו וישכח ויבוא לתקנו 

  וצ"ע בכל זה.     

Nâw  

  

  סימן יג
ה ם גבו ל סול   דין טלטו

 לם גבוה בשבתאם מותר לטלטל סו
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נשאלתי, בית המדרש גבוה ב' 

קומות, ויש בתוכו סולם גבוה 

המיוחד לתיקוני הגג, ונשאר הסולם 

בבית המדרש בשבת, וצריכין 

להשתמש בשבת במקום הסולם, 

האם מותר לטלטל הסולם להוליכו 

  לזוית אחרת. 

תשובה, אסור להוליך הסולם 

ממקומו מפני שגזרו חז"ל משום 

א יאמרו לתקן גגו מראית עין שמ

הוא צריך, ובמקום צורך גדול אין 

למחות ביד המקילין, ואם אין 

אנשים בבית המדרש יש להתיר 

במקום צורך, דלא גזרו חז"ל 

מראית עין על טלטול סולם של 

גגות בשבת בחדרי חדרים במקום 

דלא שכיחי אנשים, ולכן יטלטלנו 

הגבאי לזוית אחר בזמן דלא שכיחי 

  דרש.אנשים בבית המ

נחלקו ב"ש  (דף ט.)במסכת ביצה 

וב"ה אם מותר להוליך סולם 

משובך לשובך, ומבואר בגמרא 

טעם האיסור משום מראית עין 

שמא יאמרו להטיח גגו הוא צריך 

ולכן אע"פ שמוליכו לצורך שמחת 

יו"ט ליקח גוזלות מהשובך, וגם 

ניכר על הסולם שהוא של שובך 

מ"מ אסור משום מ"ע לב"ש, אבל 

ה לא אסרו משום מ"ע בסולם לב"

של שובך משום דשובכו מוכיח 

עליו, ואיכא מאן דאמר בגמרא 

דב"ה מודה דברשות הרבים אסור 

דאיכא למיגזר טפי ולא סגי בהיכר 

שובך ואע"פ שהוא לצורך יו"ט 

אסור, אבל ללישנא קמא דרב חנן, 

וכן לרב אליבא דב"ה לא גזרו כלל 

  מ"ע בסולם של שובך לב"ה.

סולם של שובך מחלון להטות ה

לחלון ליכא מ"ע כלל וגם לב"ש 

שרי ובגמרא אמרו אחרים בשם ר' 

[ומיירי בסולם של דוסא דאף מדדין 

שובך וס"ל כב"ש דאסור להוליך למסקנת 

הסוגיא או ס"ל דלא נחלקו ב"ש וב"ה בזה 

, דכיון שמשאירו כמש"כ התוס']

  במקומו ליכא מ"ע כלל.

 להלכה רוב הפוסקים ס"ל דמותר

להוליך סולם שובך לצורך יו"ט בין 

ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, 

והרמב"ם והרע"ב כתבו דברשות 

הרבים אסור ועיין במפרשי הרמב"ם 

  מה שיישבו מהלך הסוגיא לשיטתו.
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 דין טלטול סולם גבוה .נתיבות משהקכח

אבל סולם של עליה אסור להוליך 

אפילו על דעת ליקח גוזלות לצורך 

יו"ט ואפילו בחצר למה דקיימא לן 

[ולרב חנן ים אסור, כרב דבחדרי חדר

לל"ק מותר וכן לל"ב אליבא דב"ה דל"ג 

ואפי' לדעת הרמב"ם  מ"ע בח"ח]

דטעם היתר סולם שובך הוא 

 דבח"ח ל"ג לצורך יו"ט, מ"מ

בסולם עלי' מודה דאף בחצר אסור. 

ולא זו בלבד אלא אפי' הטיית 

סולם עלי' שהי' מונח מערב יו"ט 

בשובך ורוצה להטותו מחלון לחלון 

כמבואר בגמרא בלישנא  אסור,

בתרא בעובדא דבני ר"ח, ואע"פ 

שהטיית סולם שובך מותר לכו"ע 

אפי' לב"ש, מ"מ סולם עלי' אסור, 

ואפשר דהטעם דכיון דאינו מצוי 

סולם עליה אצל שובך לא התירוהו 

לצורך שמחת יו"ט אע"פ דליכא 

מ"ע שהרי משאירו במקומו וניכר 

שלצורך גוזלות מטהו מ"מ לא 

כמים בגזירתן ואסרו בכל חילקו ח

ענין. ואפשר דמשום קושיא זו 

העלה הרמב"ם טעם חדש והוא 

  מפני שאין עליו תורת כלי.

לדעת רבי שמעון בן אלעזר ל"ג 

להוליך כלל בסולם שובך אפילו 

[מפני לבית שמאי דאסרי להחזירו 

דלית להו הסברא דשובכו מוכיח עליו 

דמ"מ חיישינן שמא יאמרו להטיח גגו 

הקילו משום שמחת יו"ט  , מ"מ]צריך

להוליכו, אבל סולם עלי' אפי' 

מונח בשובך מערב יו"ט אסור 

להוליכו משובך לשובך ואפילו 

להטותו, ולא התירוהו משום שמחת 

הבינו  וכנ"ל, אמנם בני ר"ח יו"ט

כיון  [רשב"א]דלת"ק דברייתא  [לל"ק]

שטעם ההיתר הוא משום שמחת 

ינא א"כ גם בסולם של עלי' ד יו"ט

הכי שמותר להוליכו משובך לשובך 

וה"ה להוליכו לכתחלה לשובך 

דל"ג מ"ע לצורך שמחת יו"ט דהרי 

גם חזרת סולם שובך אסרי משום 

מ"ע ועכ"ז התירו להוליכו וא"כ 

ה"ה סולם עלי' כהאי גונא שרי, 
[ולכאו' גם לפי סברתם מ"מ החזרת סולם 

עלי' ודאי אסור לרשב"א דדוקא חזרת 

איכא סברא דשובכו מוכיח סולם שובך ד

עליו התירו ב"ה, אבל בסולם עלי' דליכא 

סברא זו אסור אבל ברש"י מבואר דפליגי 

בחזרה, וע"כ כן הוא מדאמר ר"י במה 

דברים אמורים שנחלקו בסולם שובך אבל 

של עלי' לא פליגי, כ"ה בגמרא בדברי 
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בני ר"ח, וא"כ ע"כ דמיירי בחזרת סולם 

מחזירין ול"ג עלי' דב"ה סברי דגם זה 

מ"ע דהרי לא פליגי כלל אלא לענין 

חזרה וא"כ רשב"א דקאמר מודים 

שמוליכין מיירי בין בסולם שובך ובין 

בסולם עלי' ולענין חזרה פליגי בשניהם 

ור"י ס"ל דמודו לענין חזרת סולם עלי' 

דאסור ולכן פסקו כן דאם ס"ל לר"י דגם 

הולכה אסור מ"ט פסקו כרשב"א ולא כר"י 

ע"כ דלענין הולכת סולם עלי' אלא 

לשובך לכו"ע לא נחלקו ע"פ סברת בני 

ר"ח, והא דהתירו ב"ה חזרה אע"פ שאין 

בו צורך יו"ט ואין כאן היכר שובכו מוכיח 

עליו, דלא חששו כלל לשמא יאמרו 

. ואפשר דלסברת להטיח גגו הוא צריך]

בני ר"ח גם תנא דמתניתין התירו 

אליבא דב"ה הולכת סולם עלי' 

לשובך אלא שלא פירשו רק דין 

הולכת סולם שובך דגם בזה נחלקו 

ב"ש ואסרי דלא כרשב"א דס"ל 

דב"ש מתירין. אבל למסקנא דר' 

חייא אמר להם צאו ואסרו מה 

שהתרתם לא התירו כלל סולם עלי' 

ולל"ב גם בני ר"ח סברי הכי ואף 

  להטותו מחלון לחלון אסור וכנ"ל.

 והנה ממה שאמר רבי חייא לבניו

צאו ואסרו מה שהתרתם הטיית 

סולם, משמע דאם הי' דעת ר' 

דוסא כמו שהבינו בניו הי' הלכה 

כן ש"מ דפסקינן כר' דוסא, נמצא 

להלכה דסולם שובך מותר רק 

להטות מחלון לחלון וסולם של 

עלי' אסור גם להטות מחלון לחלון. 

ואע"פ דלרשב"א ורבי יהודה מותר 

לכו"ע להוליך סולם שובך ואפי' 

לב"ש, י"ל דר' דוסא ס"ל כתנא 

דמתניתין דפליגי ב"ש וס"ל דאסור 

הולכת סולם שובך, והתוס' כתבו 

דר' דוסא ס"ל דלא נחלקו ב"ש 

וב"ה בזה ולכו"ע אסור הולכת 

סולם, איך שיהי' כיון דקיי"ל כר' 

דוסא אסור הולכת סולם שובך 

וכ"ש הולכת סולם עלי' דזה אפי' 

  להטות אסור.

עירובין מוכח והקשו התוס' דב

דמטלטלין סולמות, ותי' דמיירי 

בסולמות קטנים דלא שייך למיגזר 

בהו משום מ"ע שאינו עשוי להטחת 

גגות, והר"א מבורגיל תי' דבשבת 

מיירי התם ול"ג מ"ע דהרי לא 

שייך מ"ע דאסור בהוצאה, אבל 

ביו"ט אסור אפי' סולמות קטנות 

בביתו דלר' דוסא אסור כל 

  ך יו"ט.הסולמות אפי' לצור
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 (סי' תקי"ח ס"ד)אבל הטור ושו"ע 

פסקו דמותר להוליך סולם של 

שובך אפי' ברשות הרבים, וע"כ 

דלא פסקי' כר' דוסא, וכ"ה ברא"ש 

ור"ן דפסקינן כבית הלל דשרי, 

ומשמע דלהחזיר אסור דליכא בזה 

שמחת יו"ט וא"כ ע"כ דלא ס"ל 

כרשב"א אליבא דב"ה, אלא כתנא 

"ע אסור דמתניתין דלהחזיר לכו
[וכ"כ ביש"ש ביצה סי' כ"ו ועי' שעה"צ 

סי' תקי"ח סקל"ב וכ"כ בראש יוסף ביצה 

, ולא נחלקו אלא לענין להוליך שם]

משובך לשובך. אבל סולם עלי' 

אסור לטלטלו ואפי' להטותו אסור 

כדמוכח בגמרא, וכ"כ הר"ן. ומה 

שהתירו לטלטל סולמות בעירובין 

 מיירי בסולמות קטנים, כמו שתי'

ר"ת, או בשבת כמו שתי' הר"א 

  מבורגיל.

  מיישב סתירת הטור בזה

ובדעת הטור האריכו הפוסקים 

דממשמעות לשונו בסי' ש"ח דהתיר 

סולם אפי' של עלי' בשבת מוכח 

דס"ל עיקר כתי' הר"א מבורגיל 

לחלק בין שבת ויו"ט, ומאידך 

גיסא בהלכות יו"ט בסי' תקי"ח 

כתב דמותר לטלטל הסולם משובך 

בך אפילו ברשות הרבים והני לשו

מילי סולם קטן כגון של שובך 

אבל גדול כגון של עליה אסור 

לטלטלו ואפילו בבית עכ"ד 

מדחילק בין סולם קטן לגדול מוכח 

דס"ל כתי' ר"ת דאילו להר"א אין 

חילוק בין קטנים לגדולים אלא בין 

שבת ליו"ט, ועוד יש לדקדק 

בלשונו במה שכתב והני מילי סולם 

כגון של שובך, דלכאו' משמע  קטן

דסולמות שובכין הן סולמות גדולות 

דהרי הם בכלל האיסור דלא התירו 

סולם שובך אלא להוליכו משום 

שמחת יו"ט אבל להחזירו למקומו 

לתנא דמתניתין אסור לכו"ע ואפי' 

לרשב"א אליבא דב"ה דמתירין ה"ט 

משום דשובכו מוכיח עליו ואפי' 

עוד דהא הוא סולם גדול מותר. ו

בסולם שובך אמרינן הרואה אומר 

דלהטיח גגו הוא צריך, משמע 

דהוא סולם גדול שראוי להטיח בו 

הגג. ועוד דמפורש כן בתוספות 

 (דף עז:)ובעירובין  (דף ט:)בביצה 

דסולמות שובך גדולות הן כמו של 

עלי' ולא הותר אלא משום דשובכו 

  מוכיח עליו.
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ותירצו הב"ח והט"ז בסי' תקי"ח 

הטור ס"ל דסולמות של שובכין ד

קטנים הם ונחלקו ב"ש וב"ה אם 

גם בסולמות קטנים איכא למיגזר 

מראית עין שיאמרו שמא יטיח בהן 

גגו נוטלו דלב"ש אע"פ שאין עשוי 

להטיח גגו מ"מ יש לגזור שמא 

ישתמש בו ע"י הדחק להטיח גגו 

או יסמכנו לזיזים היוצאים מהכותל 

גזרו  ויעלה על הגג, אבל ב"ה לא

כלל כיון דאינן ראויים להטיח בהן 

הגג מחמת קטנו, ומה שאמרו 

שובכו מוכיח עליו פירושו קטנו 

מוכיח עליו דסולם של שובך שהוא 

קטן מוכיח דלא להטיח בו גגו הוא 

מוליך, וה"ה דלהחזיר מותר ואפשר 

דאפילו לתנא דמתניתין ס"ל לב"ה 

דמותר להחזיר ועי' בריב"ב על 

זה, ועכ"פ לשיטת הרי"ף שמסתפק ב

הטור לכו"ע מותר לטלטל סולמות 

קטנים כמו של שובך ואפי' להר"א 

מבורגיל דמודה דלא שייך הך 

גזירה בסולמות קטנות למאי 

דקיי"ל כב"ה בסולם שובך ולהכי 

התיר הטור סולם קטן כגון של 

  שובך.

ודעת מהרש"ל ומ"א ושו"ע הרב 

דגם סולמות קטנות בכלל האיסור 

א של שובך דבזה ולא התירו אל

ליכא מראית עין לפי שצורתו 

מוכחת עליו והוא ניכר שהוא 

מיוחד לשובך ויודעים הכל שהוא 

מוציאו כדי להוליכו לשובך ולא 

יחשדו אותו שרוצה לעשות מלאכה 

ביו"ט, ומה שאמרו שובכו מוכיח 

עליו הוא כפשוטו כמו שפי' רש"י 

ז"ל, ואין הסיבה מפני קטנו דגם 

שהן קטנות בכלל סולמות שבבית 

האיסור, ולדבריהם י"ל כונת הטור 

והני מילי סולם קטן כגון של 

שובך דר"ל דאע"פ שהוא סולם 

קטן מותר רק כגון של שובך 

דשובכו מוכיח עליו אבל שאר 

סולמות דינן כגון של עלי' ואסור 

ודו"ק. ומ"מ לענין הלכה כתבו 

דהמקיל בסולמות של בית בבית 

(שם שנ"ב לא הפסיד, וכן פסק המ

דברשות היחיד יש לסמוך  סקכ"ח)

להקל לטלטל סולם שבבית, 

וברשות הרבים נכון לכתחלה 

להחמיר, והטעם כיון דאפשר דגם 

לדעת הר"א מותר בסולמות של 

בית וגם יש צד בראשונים דסולם 
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של עלי' ברשות היחיד מותר לכן 

בסולם של בית בבית יש להקל. 

וכל זה ביו"ט אבל בשבת יש להקל 

לכתחלה בסולמות של בתים דליכא 

מאן דאוסר דבין לר"ת ובין לר"א 

מותר, ונראה דיש להקל גם אם 

מוציאו דרך רשות הרבים המעורבת 

דכיון דלר"ת ליכא חששא כלל, 

וגם לר"א נחלקו הפוסקים אם אסור 

בסולמות של בתים, ובשבת לדעת 

ר"א לא גזר, אע"פ דברשות הרבים 

סור המעורבת מסתבר דגם לר"א א

בשבת דהאיכא מראית עין רק 

דל"ג ברשות היחיד כיון דאין דרך 

להוציא ברשות הרבים המעורבת 

מסתבר דגם לר"א אסור בשבת 

דהאיכא  מראית עין רק דל"ג 

ברשות היחיד כיון דאין דרך 

להוציא ברשות הרבים, אבל ברשות 

הרבים עצמו דשכיחי אינשי ודאי 

יש לאסור משום הך גזירה וכן 

דכתב  (דף ט:)צל"ח ביצה מוכח ב

דאם הסולם עומד ברה"ר אסור 

לטלטלו אפי' תוך ד' אמות שמא 

יאמרו להטיח גגו הוא צריך, מ"מ 

נראה דבסולמות של בתים יש 

להקל ואבאר בס"ד טעם הדבר 

  לקמן.

  ביאור שיטת הרמב"ם

כתב  (בפכ"ו ה"ז מה' שבת)והרמב"ם 

דשל שובך מותר להטותו אבל לא 

ובך שלא יעשה יוליכו משובך לש

כדרך שהוא עושה בחול ויבא לצוד 

עכ"ד, ומפרשי הרמב"ם טרחו 

למצוא מקור לדבריו יעוין 

בדבריהם, ועכ"פ חזינן מדבריו 

דאע"פ דלענין יו"ט כתב דגם 

בסולם שובך איכא מראית עין שמא 

יאמרו להטיח גגו הוא צריך ולא 

התיר ביו"ט כי אם ברשות היחיד 

שבת ב ולצורך שמחת יו"ט מ"מ

ליכא חששא זו, או מטעם דס"ל 

כר"א מבורגיל דבשבת ל"ג, וסולם 

של עלי' אסור מטעם מוקצה כמו 

שפי' הרמב"ם אבל לא מפני מראית 

עין אבל שאר סולמות גדולות שהן 

עשויין לטלטלן ממקום למקום ויש 

תורת כלי עליהם מותרין בטלטול 

וליכא מ"ע, או י"ל דס"ל דבשבת 

וקא ביו"ט לא גזרו כלל מפני דד

שמותר במלאכת אוכל נפש יאמרו 

שמא להטיח גגו הוא צריך ויבואו 
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לזלזל ביו"ט אבל בשבת דחמירא 

ליכא למיחש למראית עין והראוני 

שכיונתי בס"ד לדברי הגאון מהר"י 

קאשטרוי ז"ל בספרו תולדות יעקב 

שפי' כן בדעת  (דף ט:)על ביצה 

רש"י ע"ש. ונפק"מ אם מותר 

ל במקום דשכיחי להוציא סולם גדו

רבים דאם הטעם כר"א מבורגיל 

רק במקום דלא שכיחי רבים מותר 

דרק בחדרי חדרים מותר דלא גזרו 

בחדרי חדרים כיון דאין דרך 

להוציא ברשות הרבים, אבל ברשות 

הרבים עצמו אסור, אבל לטעם 

השני אין מראית עין כלל בשבת 

דלא יאמרו שרוצה להטיח גגו 

זה צורך בשבת אלא מטלטלו לאי

המותר בשבת לכן גם ברשות 

  הרבים המעורב שרי.

והטור כתב ג"כ דשל שובך מותר 

לנטותו ממקום למקום אבל לא 

יוליכנו משובך לשובך, וכבר 

נתבאר לעיל פלוגתת האחרונים 

בדעת הטור אם בסולם שובך מותר 

ביו"ט הוא מפני דלא שייך להטיח 

גגו מפני שהוא קטן או מפני 

ליו שרוצה רק דשובכו מוכיח ע

ליקח גוזלות, ויהי' נפק"מ לענין 

שבת דאם הכונה שהוא קטן וליכא 

מ"ע א"כ גם לענין שבת שרי ולמה 

החמיר הטור לאסור משובך לשובך 

וצ"ל דראה להרמב"ם טעם חדש 

דאיכא בזה שלא יעשה כדרך 

שעושה בחול להכי אסר, אבל אם 

הטעם דצורתו מוכיח עליו שמוליכו 

בשבת דאסור לצורך יו"ט א"כ 

ליקח גוזלות ניחוש שמא יאמרו 

להטיח גגו הוא צריך, אך הטור 

הרי ס"ל כר"א מבורגיל דל"ג 

בשבת משום מ"ע לכן גם לטעם זה 

ז"ל.  צ"ל דאסרו מפני טעם הרמב"ם

וגם לדעת הטור יהי' נפק"מ בין 

הטעמים בשמוליך דרך רשות 

הרבים דלטעם הראשון דבסולם קטן 

סולמות  ליכא מ"ע מותר להוליך

קטנות גם דרך רשות הרבים, 

ולטעם השני דאיכא גם בזה מ"ע 

אלא שבשבת ל"ג א"כ דרך רשות 

הרבים אסור. וגם לטעם השני אם 

נפרש בדעת הטור דבשבת לא גזרו 

מן הטעם השני שכתבנו לעיל 

בדעת הרמב"ם ג"כ יהי' מותר דרך 

רשות הרבים ואפי' סולמות גדולות 

  כשל עלי'.
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  ן אברהםביאור דברי המג

כתב סולם של  (סי' ש"ח סי"ט)ובשו"ע 

עליה שהוא גדול ועשוי להטיח בו 

גג אסור לטלטלו, וכתב המ"א 

מפני שאין עליו תורת כלי  (סקל"ח)

והוא כדעת הרמב"ם, וכן משמע 

לענין  (סי' תקי"ח ס"ג)מלשון המחבר 

יו"ט שכתב אבל סולם של עליה 

אסור בטלטול, משמע שהוא 

חה"ש דאם טעם מוקצה, וביאר המ

האיסור הוא כדי שלא יאמרו 

להטיח גגו הוא צריך מאי טעמא 

אסור לטלטלו במקומו דהיינו 

להטותו לצורך גופו ומקומו בשלמא 

להוליכו ממקום למקום אסור גם 

לצורך גופו ומקומו דהא איכא 

מראית עין אבל במקומו ממש 

לנטותו דליכא מ"ע לישתרי 

והשו"ע כתב אסור לטלטלו משמע 

פילו להטותו במקומו אלא ע"כ א

מפני דס"ל כהרמב"ם שאין עליו 

תורת כלי. ותמיהני דמאי ראי' הוא 

זה הרי כבר נתבאר לעיל דאסור 

להטות סולם עלי' כדמוכח בגמרא 

דרק להטות סולם שובך מותר לר' 

דוסא ולדידן אפי' הולכה לשובך 

לצורך יו"ט אבל סולם עלי' אסור 

הוא רק לכו"ע אפילו בהטי' אע"פ ד

משום גזירה שמא יאמרו להטיח 

גגו הוא צריך אסרו אפילו ההטי' 

וכמו שכתב בית יוסף בסי' תקי"ח 

בשם הר"ן ז"ל שכתב שכן מוכח 

בגמרא וכ"כ ה"ה ז"ל וכ"ה 

. ועיין (סי' תקי"ח סקמ"ח)בשעה"צ 

לעיל שכתבתי טעם לזה בדרך 

[ואולי ס"ל להמ"א כמש"כ אפשר ע"ש, 

בשם ריא"ז  ט:) (דףהשלטי גבורים ביצה 

דפסקי' דברשות היחיד מותר ואין מקום 

לאסור אא"כ הוי מוקצה מפני שאין עליו 

תורת כלי, מ"מ מנא ליה דדעת השו"ע כן 

אולי ס"ל כדעת הראשונים שגם ברה"י 

. ועוד דבשלמא אסור ואפילו להטותו]

הרמב"ם הרי לא ס"ל דאיכא גזירה 

של להטיח גגו בשבת מדכתב טעם 

ך, וע"כ היינו טעמא מחודש בשוב

דאסור משום שאין עליו תורת כלי, 

אבל מהשולחן ערוך ליכא להוכיח 

זאת דאף שכתב בשובך טעם של 

הרמב"ם ולא כתב טעם משום 

להטיח גגו, שמא הוא מפני דס"ל 

דבסולם שובך אין מ"ע שהרי בה' 

יו"ט פסק שאפילו ברשות הרבים 

שרי ולא כתב הטעם מפני שהוא 
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יתכן דס"ל דשובך  צורך יו"ט, הרי

הוא בכלל סולמות הקטנות דליכא 

בהו מ"ע ולכן לענין שבת כתב 

טעמו של הרמב"ם ז"ל אבל לענין 

סולם עלי' י"ל דאסור מטעם מ"ע 

ואסרו אפילו להטותו כמש"כ הר"ן, 

ועוד דמשמע כן מדברי השו"ע 

שהוסיף על לשון הרמב"ם ז"ל והוא 

עשוי להטיח בו הגג ש"מ דס"ל 

מ"ע דלהטיח גגו הוא הגזירה של 

צריך ולכן אסור להטותו, ומנא ליה 

  למ"א דהלך בשיטת הרמב"ם ז"ל.

ונראה בס"ד דיש נפק"מ בין הטי' 

לטלטול, דהטי' פירושו שמטה 

למקום אחר, שראש הסולם מונח 

עתה במקום אחר כגון מחלון לחלון 

ובזו אסרו חכמים בסולם של עלי' 

דגם זה בכלל הולכת סולם הוא 

דליכא מ"ע שהרי הטי' ואע"פ 

בעלמא הוא מ"מ לא חילקו חכמים 

בגזירתן דהטי' הוא גם בכלל 

הולכה שהרי מוליך ראש הסולם 

למקום אחר, אבל טלטול בעלמא 

דהיינו שהסולם נשאר במקומו אלא 

שמזיזו מעט כדי לעלות עליו שיהי' 

מונח טוב אבל ראש הסולם עדיין 

במקומו הראשון עומד זה ודאי אינו 

הולכה ואין כאן מקום לאסור  בכלל

משום לא פלוג ובאמת לא מצינו 

איסור בראשונים לזה דאף 

דבסוגיית הגמרא מוכח דהטי' אסור 

מ"מ להזיזו במקומו לצורך גופו 

ומקומו ודאי מותר, ומדכתב השו"ע 

אסור לטלטלו דגם טלטול אסור 

אע"פ שראש הסולם במקומו עומד 

ש"מ דס"ל כהרמב"ם שאין עליו 

כלי, ומש"כ השו"ע והוא תורת 

עשוי להטיח בו גגו מפני דס"ל 

כחילוק ר"ת דודאי יש מ"ע בשבת 

דלהטיח גגו הוא צריך וכ"כ הגר"א 

[ומש"כ וכ"מ דעת הב"ח  [בהשמטות]

אי נמי נראה דכונתו לבאר דעת השו"ע 

ולא דעת הרמב"ם ומהר"י אבוהב ומהרל"ח 

וכ"כ  כתבו כן בדעת הרמב"ם וצ"ע]

. ובנוסף לזה י"ח)(סי' תקבמחה"ש 

כתב דגם אסור בטלטול ונפק"מ 

בסולם של עלי' העשוי לטלטול 

ממקום למקום דאיכא תורת כלי 

עליו דלהרמב"ם דלא ס"ל להטיח 

גגו מותר לטלטלו, ולהשו"ע דס"ל 

להטיח גגו גם בשבת אף שמותר 

לטלטלו במקומו מפני שתורת כלי 



  הבאר                           החיים
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עליו מ"מ להוליכו ואפי' להטותו 

  ור.ממקום למקום אס

אך י"ל דהמגן אברהם לשיטתו 

אזיל דס"ל בסי' תקי"ח דסולמות 

קטנות אסורות ביו"ט דלדעת הר"א 

מברוגיל יש נפק"מ בין שבת ליו"ט 

אבל לא בין סולמות גדולים או 

קטנים והא דסולם שובך מותר הוא 

מפני דשובכו מוכיח עליו שהוא 

סולם מיוחד וניכר שהוא עבור 

סולם גוזלות ולכן מותר ביו"ט 

שובך וא"כ התינח יו"ט דליכא מ"ע 

דהרואה אומר שנוטלו כדי ליקח 

גוזלות לצורך יו"ט דהרי הסולם 

מיוחד לכך אבל בשבת דליכא האי 

טעמא הרי סולם שובך בכלל שאר 

סולמות הקטנות ואם בשבת איכא 

חשש דלהטיח גגו הוא צריך כמו 

ביו"ט א"כ גם סולם שובך בכלל 

"ל דהרי השו"ע ס"ל לדעתו ז

דסולמות קטנות ביו"ט בכלל 

הגזירה וא"כ בשבת דסולם שובך 

הוי כשאר סולמות אם גזרי' מ"ע 

בשבת אסור מטעם זה ולמה ליה 

להשו"ע להמציא טעם מחודש של 

הרמב"ם הרי בלא"ה אסור, מזה 

למד המ"א שדעת השו"ע דלא 

גזרינן בשבת משום מ"ע וכדעת 

הר"א מבורגיל, וא"כ ע"כ מה 

עלי' הוא מטעם שאסר סולם של 

הרמב"ם שאף דס"ל להרמב"ם 

דבשבת ליכא מ"ע מ"מ אסר סולם 

עלי' מטעם שאין עליו תורת כלי 

וזה דעת השו"ע, ומה שהוסיף 

השו"ע שהוא גדול ועשוי להטיח בו 

גג, יש לומר דכיון דאיכא סולם 

עלי' שעולין בו מן הבית לעלי' 

ודרך סולם זה לטלטלו ממקום 

בית ואינו למקום לצרכי תשמישי ה

בכלל האיסור להכי כתב ועשוי 

להטיח בו גג שסולמות אלו 

שעשויין להטיח הגג לא הי' הדרך 

לטלטלן ולכן הוסיף לבאר דדוקא 

סולמות אלו אסורין בטלטול מטעם 

שכתב הרמב"ם ז"ל, ולפי זה דעת 

השו"ע כהר"א מבורגיל ודין סולם 

של עלי' בשבת אם עשוי לטלטלו 

איסור טלטול ממקום למקום אין בו 

כלל דלא גזרו בשבת בחדרי חדרים 

רק אם מטלטלו ברשות הרבים 

המעורבת בזה ודאי איכא מ"ע 

וכמש"כ לעיל בשם הצל"ח, ולפי 

המהלך השני בדעת הרמב"ם על פי 
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פי' מהר"י קאשטרוי ז"ל מותר 

אפילו ברשות הרבים המעורבת, 

והשתא דאתינא להכא י"ל דגם 

לדעת המתירין סולמות קטנים 

ביו"ט דעת השו"ע כדעת הר"א 

מבורגיל דבשבת ליכא מ"ע ברשות 

היחיד ונקט הלשון שעשוי להטיח 

בו גג מפני דסולמות אלו קבועין 

הן ואינן עשויין לטלטל וכנ"ל. 

  .[ועי' בלבוש ובפמ"ג]

תבנא לדינא, סולמות של בתים 

לטלטלן במקום דשכיחי רבים 

בשבת נראה דיש להקל חדא דדעת 

בין בשבת בין  ר"ת דבזה שרי

ביו"ט, ואפי' לדעת הר"א מבורגיל 

יש פלוגתא בפוסקים אם אסר 

סולמות בתים, וגם להפוסקים 

המחמירים וס"ל דסולמות קטנים 

אסורים ביו"ט לדעת הר"א, מ"מ 

בשבת י"ל דמותר דהרי י"ל דדעת 

הרמב"ם והטור והשו"ע דבשבת 

ליכא מ"ע כלל וכסברא שכתבתי 

ולכן בשם מהר"י קאשטרוי ז"ל 

נראה דשפיר יש להקל בזה. 

וסולמות של עלי' העשויין לטלטלן 

בבית ובמקום דלא שכיחי רבים 

נראה דיש להתיר במקום צורך 

דלדעת הטור והרמב"ם ודאי שרי, 

ודעת השו"ע ג"כ י"ל דס"ל דמותר 

וכנ"ל, אבל במקום דשכיחי רבים 

דאיכא מ"ע י"ל דלכו"ע אסור, 

ובשעת הדחק גדול המקיל לסמוך 

דדעת הרמב"ם והטור ושו"ע 

דבשבת לא שייך כלל מ"ע וכסברא 

שכתבתי בשם מהרי"ק אין מוחין 

בידו, ובפרט שהוא רק צורך מקומו 

וא"צ לעצם הסולם להשתמש בו 

דחזי לאיצטרופי סברת הגר"א 

שהזכיר הבה"ל, וסולם של עלי' 

שאין עשוי לטלטלו כלל אם הוא 

מונח ברשות היחיד או בביתו 

שכיחי רבים יש במקום דלא 

להחמיר כמו שפסק בשו"ע כדעת 

הרמב"ם ובמקום צורך יש לסמוך 

על הטור וכמו שפסק גם הא"ר, 

ובמונח ברשות הרבים אין להוליכו 

ממקום למקום ואפי' להטותו דבזה 

י"ל דלכו"ע אסור, ולטלטלו 

במקומו ממש להזיזו לצורך גופו 

ומקומו נמי אסור ובמקום צורך יש 

וכנ"ל אבל לסמוך על הטור 

להוליכו אסור דבזה גם הטור מודה 

דברשות הרבים אסור משום מ"ע 
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ואין לסמוך על סברת מהרי"ק הנ"ל 

דליכא כאן צירוף דעת הרמב"ם 

  ושו"ע דלדידהו ודאי אסור. 

Nâw  

  

  סימן יד
ם   דין יחוד באבני

 דין יחוד באבנים

הנה סוגיא זו הוא מן הקשות 

שבמוקצה וארוכה מני ים, ונבאר 

"ד דברי הבית יוסף ודרכי משה בס

והמגן אברהם ומסקנת ההלכה, אך 

נקדים הקדמה קצרה דמבואר 

דכי אתא רב דימי  (דף קכה:)בגמרא 

א"ר חנינא ואמרי לה א"ר זירא 

א"ר חנינא פעם אחת הלך רבי 

למקום אחד ומצא נדבך של אבנים 

ואמר לתלמידיו צאו וחשבו כדי 

שנשב עליהן למחר ולא הצריכן 

מעשה ור' יוחנן אמר הצריכן רבי ל

רבי למעשה ונחלקו אמוראי אליבא 

דר' יוחנן מאי אמר להו, רבי אמי 

אמר צאו ולמדום אמר להו רבי 

אסי אמר צאו ושפשפום אמר להו, 

איתמר ר' יוסי בן שאול אמר סואר 

של קורות הוה ור' יוחנן בן שאול 

אמר גשוש של ספינה הוה וכו', 

רו אותם צאו ולמדום סד ופי' רש"י

והשיבום כדי שלא נצטרך ליגע 

בהם למחר לפי שאין הזמנה 

במעשה כל דהו מועלת לאבן 

לעשותה כלי ור' אמי לטעמיה 

דאמר לעיל אין אבן נעשית כלי 

בהנחה עכ"ל, ויש ג' גירסאות 

בדברי רש"י דמהרש"ל ומהר"ם 

גרסי בדברי רש"י כנ"ל שאין 

הזמנה במעשה כל דהו מועלת 

פשוף הוי מעשה לאבן, והיינו דש

כל דהו וזה לא מהני להכי הצריכן 

לסדרן לפני שבת שלא נצטרך 

ליגע בהם למחר, וגירסת מהרש"א 

וכ"ה הגירסא בבית יוסף לפי שאין 

הזמנה אפילו במעשה חשוב מועלת 

לאבן לעשותה כלי, ופי' מהרש"א 

שאפי' מעשה חשוב יותר משפשוף 

לא מהני ולכן הצריכן לסדרן שלא 
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בהם למחר, משמע  נצטרך ליגע

מדבריו דלא מהני אפי' מעשה 

חשוב לעשותו כלי וכ"כ הבית יוסף 

דכיון שאין האבן עשויה לישב 

עליה לא מהני בה שום מעשה, 

גרס  (סי' ש"ח סקמ"א)והמגן אברהם 

לפי שאין הזמנה מועיל לאבן 

לעשותה כלי ולפ"ז מעשה חשוב 

יותר משפשוף מהני, וצ"ל דלא 

מעשה גמור רצה להטריחם לעשות 

דהא באמת לא הי' צורך לאבנים 

אלא לאותו שבת, ועומדים לבנין 

אח"כ ולמה להם לטרוח בחינם 

בשלמא אם שפשוף מהני לא הוי 

טירחא מרובה דהוא מעשה כל דהו 

אבל כיון דבעינן מעשה גמור לא 

הטריחם אלא אמר להם שיסדרום 

מבעו"י שלא נצטרך ליגע בהם 

  למחר.

וז"ל וזה  אבל רבינו חננאל כתב

שאמר רבי צאו ולמדום עשו להם 

לימודים, יש מי שאמר עיינו בהן 

כלומר לימוד בעינן בלא מעשה, 

ויש אומרים לימודים כגון זה 

ששנינו במסכת משקין ר' יהודה 

אומר עושה לו לימודים בשביל 

שלא יחמיץ והן כיסוי עצים 

ועליהם טיט שהצריכן למעשה וכו' 

מקיל  עכ"ל ולפי' ראשון ר' אמי

דמחשבה מהני, ולפי' ב' הוא מעשה 

גמור ומחמיר דלא מהני שפשוף 

אלא מעשה גמור, ובמאירי פי' 

כעין דברי ר"ח דקיבוץ אבנים 

שהוקצו לבנין ונמלכו מערב שבת 

לישב עליהן למחר לא דיו שיחשב 

עליהם לישב עליהם למחר ולא אף 

במעשה מועט כגון שפשוף מן 

 הטיט אלא צריך מעשה רב כעין

התקנה והוא למוד ר"ל לסדרם 

ולהושיבם מלשון עושה לו למודים 

האמור במועד קטן ר"ל סדור 

נסרים ע"פ הבור עכ"ל, נמצא 

דפליגי הראשונים ז"ל אם למדום 

חשיב מעשה גמור דלדעת רש"י לא 

חשיב מעשה ולדעת ר"ח ומאירי 

חשיב מעשה גמור, אבל בזה כו"ע 

מודו דר' אמי מחמיר טפי וכו"ע 

דמעשה כל דהו לא מהני מודו 

, [חוץ לפי' א' בר"ח]אליבא דר' אמי 

[חוץ וכו"ע ס"ל דמעשה חשוב מהני 

. ועתה נבאר לגירסת מהרש"א ברש"י]

  כונת הבית יוסף ז"ל.
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הנה הרי"ף והרא"ש השמיטו להא 

 (פכ"ה הכ"א)דנדבך אבל הרמב"ם 

הביאו וז"ל דנדבך של אבנים 

שחשב עליו מבעוד יום אם למדום 

ישב עליהן למחר ואם לאו מותר ל

אסור חריות של דקל שגדרן לעצים 

ונמלך עליהן מערב שבת לישיבה 

מותר לטלטלן וכן אם ישב עליהן 

מבעוד יום מותר לטלטלן עכ"ל, 

ובדברי הרמב"ם יש לדקדק מה 

כונתו להא דלמדום דאם ס"ל 

כרש"י דלא מהני מעשה ולכן צריך 

לסדרם מבעו"י כדי שלא נצטרך 

א"כ למה צריך מחשבה ליגע למחר 

מבעו"י הרי מותר לישב על מוקצה 

ומ"ט הקדים הרמב"ם שחשב עליו 

מבעו"י, ואם ס"ל כר"ח דלמדום 

חשיב מעשה גמור וכונת הרמב"ם 

שחשב עליו מבעו"י שרוצה לטלטלן 

למחר צריך לעשות מעשה ולכן אם 

למדום מבעו"י שהוא מעשה גמור 

מותר אכתי צ"ב לשון הרמב"ם 

לישב דמשמע דרק שכתב מותר 

הישיבה מותר אבל הטלטול אסור 

מדלא כתב מותר לטלטלן כדרך 

שכתב בחריות, והרב המגיד הבין 

כונת הרמב"ם דס"ל דלמדום הוי 

מעשה חשוב וכדעת ר"ח ז"ל, וצ"ל 

לדבריו דמותר לישב הכונה מותר 

לטלטלן ולישב עליהן, או י"ל 

דמשמע מדברי ר"ח דהלמדום היינו 

על האבנים, ע"י טיט שמניח 

ואפשר דהיינו שמחבר האבנים יחד 

עם טיט והיינו מעשה גמור וא"א 

לפרקו בשבת לטלטלן ולכן כתב 

הרמב"ם מותר לישב עליהם דלא 

שייך טלטול ממש, ואפשר דהכונה 

שהצריכן רבי למעשה זו אע"פ 

דמותר לישב על מוקצה, מפני 

שחשש שמא יטלטלן שהרי אין 

ינן אבנים ראויין כ"כ לישיבה שא

גזית ולכן הצריכן מעשה גמור 

וכיון שעי"כ כבר לא שייך לטלטלן 

להכי כתב מותר לישב עליהן. 

ודעת הבית יוסף דהרמב"ם ס"ל 

  כרש"י ויבואר בסמוך.

ביאור פלוגתת המגיד משנה ובית 

  יוסף בדעת הרי"ף

וכתב הרב המגיד שנחלקו הרי"ף 

והרמב"ם בזה דהרי"ף שהשמיטו 

כההיא ס"ל דנדבך סגי במחשבה 

דחריות אבל הרמב"ם ס"ל דשאני 

חריות דאיכא דקיימי לישיבה 
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ואיכא דקיימי לעצים וכאן לא 

נאסרו אלא מפני מחשבתו שגדרן 

לעצים ומפני כך מחשבת ישיבה 

מוציאה מידי מחשבה לעצים אבל 

נדבך של אבנים ליכא דקאי 

לישיבה ולפיכך צריך מעשה 

להוכיח שהן לישיבה עכ"ל, ומ"מ 

וכונת הרמב"ם יתפרש  מעשה מהני

כדלעיל, אבל הבית יוסף ס"ל דגם 

דעת הרי"ף דבאבנים לא מהני 

מחשבה ולא דמי לחריות דהא על 

כרחך יש חילוק ביניהם אליבא 

דרב אסי דבחריות ס"ל דישב אע"פ 

שלא חשב מהני ובנדבך ס"ל 

דעכ"פ שפשוף בעינן הרי דלכו"ע 

לא סגי במחשבה, והא דהשמיטה 

לא מהני מחשבה הרי"ף ולא כתב ד

דסמך על מה שכתב דהלכתא כרבי 

אמי דמניח אבן ע"פ חבית נעשה 

בסיס לדבר האסור אע"פ שהניחו 

ע"ד כיסוי אלמא דמחשבה לא מהני 

באבן, והא דלא כתב הרי"ף איזה 

מעשה בעינן באבנים שפשוף או 

למדום יש לומר דכיון דפסק כר' 

אמי לענין אבן ע"פ חבית ממילא 

במאי דאמר  קיימא לן כותיה

למדום וס"ל כרש"י בהא דלמדום 

דלא מהני שום מעשה וא"כ שפיר 

השמיטה שהרי לא מהני ביה שום 

מעשה, ועוד כתב הב"י דיש לומר 

דס"ל כמאן דאמר שפשפום וסתם 

דבריו לומר דלא סגי במחשבה 

לחוד וממילא משמע דבמעשה כל 

דהו סגי, וצ"ל דאע"פ שאמרו 

יהו ואזדו לטעמ (דף קכה:)בגמרא 

דרבי אמי דס"ל דמניח אבן ע"פ 

חבית נעשה בסיס אזיל לשיטתו 

דס"ל דלמדום אמר להו, וכיון 

דהרי"ף פסק כותיה לענין אבן ע"פ 

חבית איך פסק דשפשוף מהני, יש 

לומר דס"ל דרב הונא אמר רב 

 (דף קמב:)דס"ל ג"כ בפרק נוטל 

דמניח אבן ע"פ חבית נעשה בסיס 

אבן  והרי"ף פסק כותיה, מחלק בין

ע"פ חבית לנדבך דהא גם לרבי 

חנינא דס"ל דלא הצריכן רבי 

אלא  (שם דף קכה:)למעשה כלל 

מחשבה א"כ לדידיה ע"כ דיש 

חילוק בין אבן ע"פ חבית דלא 

מהני מחשבה לנדבך, דלא מצינו 

לרבי חנינא דס"ל דאבן נעשה 

כיסוי לחבית, וא"כ כיון דקיי"ל 

הלכתא כרב אסי לכן מהני שפשוף, 

באבן ע"פ חבית לא נוכל אלא ד
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לפסוק כותיה דהא רב הונא אמר 

רב חולק, ורב ורב אסי הלכה כרב 

דאין הלכה כתלמיד במקום הרב 

ולכן  (ה.)ומגילה  (מה:)עיין קידושין 

ע"כ דדין אבן ע"פ חבית שונה 

מדין נדבך של אבנים דבנדבך 

מהני מעשה כל דהו ואפ"ה לא 

אמרינן דאבן ע"פ חבית נעשית 

לא מהני מחשבה, ומ"מ כתב כיסוי ו

הבית יוסף דכיון דהרמב"ם פסק 

בהדיא כמאן דאמר למדום הכי 

נקטינן, ולפירושו בדברי הרמב"ם 

ע"פ פי' רש"י לא מהני אפילו 

  מעשה חשוב לעשותה כלי.

אבל הרב המגיד ס"ל דודאי לרב 

אסי יש חילוק בין חריות לאבנים 

דבחריות מהני מחשבה ובאבנים 

ל לא פסקינן צריך שפשוף, אב

כותיה לגמרי אלא כרב דימי א"ר 

חנינא דס"ל דאין חילוק בין אבנים 

לחריות ומהני מחשבה גם באבנים, 

מיהו באבן ע"פ חבית ודאי מודה 

דלא מהני מחשבה, והטעם דבשלמא 

נדבך אבנים וחריות דראויין 

לישיבה תורה כלי עליהם ורק 

משום שהקצום לשריפה או לבנין 

עליהם וע"י ביטל תורת כלי מ

מחשבתו שוב לישיבה מקבל בחזרה 

שם כלי, אבל אבן סתם שאין ראוי 

לישיבה אין עליו תורת כלי ולא 

מהני מחשבה ואפילו הנחה לא 

מהני אלא בעינן מעשה, ומה 

שהכריחו לזה יש לומר מפני 

דהלכתא כרב באיסורי והוא ס"ל 

דאבן ע"פ חבית נעשה בסיס, 

ולא ופסקי' כרב אסי לענין חריות, 

רצה לפסוק כר' אמי לענין נדבך 

דאפשר דס"ל דגם לענין חריות לא 

מהני מחשבה אבל ר' חנינא ס"ל 

דשוין חריות ואבנים ולא בעינן 

מעשה, וגם לר' יוחנן בן שאול לא 

הי' מעשה כן אצל רבי, ולכן 

העדיף לפסוק כר' חנינא ולכן 

השמיט הרי"ף הך דנדבך דמדין 

א"ש חריות ילפינן ליה. מיהו הר

בתשובה ודאי לא פסק כר' חנינא 

דהא כתב דהלכה כר' אמי או כר' 

  אסי.

נמצינו למדים דלענין אבן ע"פ 

חבית כו"ע מודו דלא מהני 

מחשבה, מיהו לענין נדבך אבנים 

יש מחלוקת מן הקצה אל הקצה 
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דלדעת בית יוסף לא מהני אפילו 

מעשה חשוב, ולדעת המגיד משנה 

ם מהני אפי' מחשבה, דפליגי א

נדבך הוי דומה לחריות דראויין 

לישיבה ולכן תורת כלי עליהם 

וסגי במחשבה או דליכא דקיימי 

לישיבה ולכן אפי' מעשה חשוב לא 

  מהני.

  דין יחוד לעולם בנדבך אבנים

מיהו כל זה לענין נדבך שהם 

אבנים שעומדים לבנין ולכן כדי 

לתת עליהם תורת כלי לא מהני 

שום מעשה דהרי ישתמש בהם 

ח"כ לבנין ואיך יחול עליהם שם א

כלי בדבר שאין בדעתו שיהיה כלי 

אלא בנין, אבל אם מייחדו לעולם 

לישיבה שאינו רוצה שיהיה לבנין 

מאיזה טעם שיהיה ודאי שייך לחול 

עליהם תורת כלי אלא בזה יש 

להסתפק אם צריך מעשה ג"כ או 

דסגי ביחוד לעולם כמו בלבנים 

ד שנשארו מהבנין, ובפמ"ג מצד

דבעינן מעשה ג"כ כיון דלא חזי 

כ"כ לישיבה עיין ביאור הלכה 

, אמנם בספר תוספת שבת (סכ"א)

כתבו  (סנ"ב)ובשו"ע הרב  (ס"ק ס"ו)

דמהני יחוד לעולם, אבל אבן ע"פ 

חבית ודאי דיחוד לעולם מהני דלא 

גרע ממכניס מלא קופתו עפר 

[ודעת הרשב"א שעושה בה כל צרכיו 

, יבואר בסמוך] ורבינו ירוחם והמרדכי

אבל יחוד לשבת אחת לא מהני 

דהא אבן ע"פ חבית נעשה בסיס 

אע"פ שמשתמש בה לשבת זו, 

ומ"מ באבן לפצוע בו אגוזים פליגי 

הר"ן והרשב"א דדעת הרשב"א דגם 

בזה בעי יחוד לעולם אבל דעת 

הר"ן דבזה סגי ביחוד לשבת אחת 

דכל מידי דאורחיה בהכי ביחוד 

לפצוע בה לשבת אחת סגי, ואבן 

אגוזים אורחיה בהכי משא"כ לכסות 

חבית לאו אורחיה בכך להכי צריך 

  יחוד לעולם.

דעת הרשב"א דבעינן גם מעשה כל 

  דהו באבנים לפצוע אגוזים

 (סי' תשנ"ו)והנה הרשב"א בתשובה 

נשאל אם המייחד אבן לפצוע 

אגוזים סגי ביחוד או דבעינן נמי 

איזה מעשה כל שהוא, וכתב 

רא על ההיא דקופת דמבואר בגמ

כמאן כרשב"ג דס"ל  (דף נ.)עפר 

דיחוד במחשבה מהני דאי כרבנן 
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האמרי בעינן מעשה, ואמר רב פפא 

אפילו תימא רבנן עד כאן לא 

קאמרי רבנן דבעינן מעשה אלא 

מידי דבר עבידא ביה מעשה אבל 

מידי דלאו בר מיעבדא ביה מעשה 

לא, וא"כ אבן שיחדה לפצוע בה 

לכך משמע דסגי ולהיותה מוכנת 

ליה בהכי כיון דלאו בר מיעבד 

[ולכן אפילו לרבנן מהני ביה מעשה, 

. וכתב עוד ואפשר יחוד לעולם]

דלגבי אבן נמי בעי שישתמש בו 

מע"ש לפצוע בה כההיא דפקורין 

וציפה כי היכי דליהוי בה הכירא 

כפקורין וציפה עכ"ל. והיינו דלא 

דמי לקופת עפר לגמרי דהתם לא 

תמש בו מבעו"י וכיון שייך להש

דלא שייך שום דבר מהני יחוד, 

משא"כ אבן דשייך עכ"פ השתמשות 

צריך לעשות כן מבעו"י, ומשמע 

מדברי הרשב"א דהלכתא הכי גם 

אליבא דרשב"ג דקיימא לן כותיה 

לענין חריות דמחשבה לחוד סגי, 

מ"מ י"ל דלענין אבן לא סגי 

במחשבת יחוד לעולם אלא בעינן 

משות, ולמד כן מדין נמי איזה השת

פקורין וציפה דתנן יוצאין בפקורין 

ובציפה בזמן שצבען בשמן וכרכן 

במשיחה ואילו מחשבה לא מהניא, 

וס"ל דיש חילוק בין חריות 

לפקורין וציפה דחריות מוכח מלתא 

דעומדין לישיבה דדרך בני אדם 

לישב עליהן ולכן סגי ביחוד אבל 

פקורין וציפה סתמן עומדין לעשות 

הן בגדים אלא דמשתמשין מהן ב

לפעמים גם לצרכים אחרים ולכן 

בעינן איזה הוכחה דעומדין 

ומיוחדין למכתו ולכן צריך 

שישתמש בהן מבעו"י למכתו או 

שצבען בשמן וכיו"ב. עיין לבוש 

, ולא ס"ל כהר"ן והרא"ש (סכ"א)

דס"ל דגם התם סגי במחשבה, 

ובשו"ע סכ"ד הביא שיטה זו בשם 

סגי במחשבה  יש אומרים דלא

והמ"א תמה ע"ז ע"ש ועי' אליהו 

רבה דזה שיטת הרשב"א ע"ש, 

וההשתמשות מבעו"י עדיף מישב 

בעלמא דלא חשיב מעשה וגרע 

אפי' ממחשבה כמו שנתבאר בסעיף 

כ', דכיון דלוקח האבן בידו ועושה 

בו השתמשות של כיסוי חבית או 

פציעת אגוז הוי כתיקנו ועשה בו 

ייך מעשה מעשה, ולכן אף דלא ש

באבן מ"מ מעשה זו של השתמשות 

שייך ביה ולכן לא מהני יחוד 



  באר                           החייםה

 
קמה  נתיבות משה סימן יד - הלכות מוקצה 

לעולם לחוד כיון דעכ"פ בר מיעבד 

מעשה כזה של השתמשות הוא, 

אבל מעשה השתמשות לחוד בלא 

יחוד לעולם לא מהני דהא אבן 

ע"פ חבית אע"פ שהוא מעשה 

השתמשות מבעו"י לא מהני אלא 

בעינן יחוד לעולם ואזי מהני 

  זו.מעשה 

כתב לענין  (סקל"ו)[ובספר תוספת שבת 

כיסויי כלים שכתב בשו"ע והוא שתקנו 

ועשה בו מעשה והכינו לכך או שנשתמש 

בהם מבעו"י, דלפי זה כל שכן חשב 

דמהני דעדיף טפי מנשתמש כמבואר 

בס"כ, וראיתי בא"ר שהניח דבר זה בצ"ע 

ולדעתי פשוט כמ"ש עכ"ד, והמשנ"ב 

והנה בא"ר הקשה העתיק דבריו,  (סקמ"ה)

דיהא סגי במחשבה כמו בחריות ואם נחלק 

(סוף בינייהו תיקשי על מה שדייק הר"ן 

דנשתמש מבעו"י מועיל כיון  כל הכלים)

דמהני בחריות הא יש חילוק ע"ש, הרי 

דהבין מהשו"ע דלא מהני מחשבה וכן 

משמעות השו"ע הרב ושאר פוסקים דלא 

 שנשאר (סקט"ז)מהני מחשבה ועי' תהל"ד 

בצ"ע בזה ע"ש, ולמה שכתבתי אתי שפיר 

דודאי נשתמש מבעו"י עדיף מישב 

דההשתמשות הוי כמעשה, ובכיסויי כלים 

בעינן תורת כלי ע"י מעשה הכנה שתיקנו 

או שנשתמש בו ולא מהני מחשבה, 

משא"כ חריות דעומד לישיבה סגי אפי' 

ישב בעלמא וכל שכן מחשבה, ומה 

ר"ן שהקשה הא"ר מדברי הר"ן י"ל דה

הביא ראייתו לפי שיטת רמב"ן דמחשבה 

לא מהני בחריות ובעינן ישב אלמא דאף 

במקום דלא מהני מחשבה מ"מ השתמשות 

הוי כמעשה א"כ ה"ה לדידן דמחשבה 

עדיף מישב י"ל דהיינו דוקא בישב אבל 

השתמשות ממש עדיף ממחשבה ומהני 

בכיסויי כלים אבל מחשבה לא מהני, וכן 

שכתב  (סקע"ב)ג נראה לי מדברי הפמ"

שהוא  (סמ"ה)לענין כדור שדעת השו"ע 

מוקצה ולא מהני יחוד והטעם כתב בשבלי 

הלקט דמחשבתו של קטן לא משוי ליה 

כלי, וא"כ דין כדור הוא כאבן דלאו 

אורחיה בהכי לייחדו לשחוק דאין הגדולים 

רגילין לשחוק בהן, ויחוד קטנים לאו מידי 

ו נדבך הוא וכתב בפמ"ג דבעינן מעשה כמ

אבנים דבעינן מעשה רב להשו"ע, וכתב 

דאם שחק בע"ש מבעו"י י"ל הוכן לכך, 

הרי דאע"פ דיחוד לא מהני, השתמשות 

מבעו"י מהני, אמנם עדיין צ"ב מ"ש כסויי 

כלים מאבן לסגור בהם הדלת או להכות 

הברזא דמהני יחוד לעולם כמבואר בשו"ע 

סכ"ב אע"פ דלאו אורחייהו בהכי, והכא 

שו"ע דבעינן דוקא מעשה והכנה סתם ה

שיהיו כלים או השתמשות מבעו"י, ולמה 

לא כתב דמהני גם יחוד לעולם, וי"ל 

דכיון דאין הדרך לייחד לעולם בלי תיקון 

חשוב שיהא ראוי לכיסוי הכלי להכי לא 

נחית לזה וסמך על מה שיתבאר בשו"ע 

סכ"ב לענין כלל אבנים, אך לדברי 

שכן דמחשבה התו"ש והמשנ"ב דס"ל דכל 



  הבאר                           החיים

 
 דין יחוד באבנים .נתיבות משהקמו

מהני א"כ השו"ע פסק כאן דמהני יחוד 

לשבת אחת וצ"ע דאפילו את"ל דאורחייהו 

בהכי איך סתם כאן, ולקמן הביא ב' דעות 

אם מהני יחוד לשבת אחת בדבר 

דאורחייהו בהכי, ואיך שיהי' עכ"פ בדעת 

  .הרשב"א נראה שמוכרחין לפרש כן]

וכתב בית יוסף דמ"מ משמע דצריך 

מעשה כדי לעשות בה שום 

לטלטלה למחר וכו', והרבה יש 

לעיין בכונת מרן ז"ל בזה דאם 

קאי על מה שסיים לפני זה דדעת 

הרא"ש דמחשבה מהני מכל מקום 

יותר נוטה לומר דצריך מעשה א"כ 

הרי הוא סותר לגמרי מש"כ בשם 

הרשב"א והר"ן והרא"ש שס"ל 

דמחשבה מהני ופליגי רק אם צריך 

ל יחוד לעולם אם לא אבל הכ

מודים דיחוד מהני ואיך עתה יאמר 

להיפך דבעי מעשה וכן הקשה 

, ומדברי (אות שס"ה)בבית ארזים 

נראה שמפרש  (אות מ"ח)העולת שבת 

הכונה דר"ל דאפי' מאן דסבר דגם 

במידי דאורחיה בהכי לא מהני 

מחשבה שמייחדה לעולם מכל מקום 

ע"י מעשה כל דהו מועיל עם 

המחשבה, אבל במידי דלאו 

חייהו בהכי צריך מעשה גמור אור

כמו בנדבך דבעינן דוקא למדום, 
[ומשמע דלא מהני יחוד לעולם עם מעשה 

כל דהו בנדבך אבל מעשה גמור מהני גם 

אם לא ייחדה לעולם דהא נדבך אינן 

. מייחדן לעולם וזה דעה הג' בשו"ע סכ"ב]

תמה  (אות ח')אבל במנורה הטהורה 

עליו דלא משמע כן בב"י דהא 

דברי המרדכי ורבינו ירוחם  מביא

דצריך מעשה כל דהו והרי הם 

מדברים מאבנים דאין דרכן לייחדן 

להכי, ועוד דהא הב"י כתב דמדברי 

הרא"ש מוכח דא"צ שישתמש 

מבעו"י באבן לפצוע בו אגוזים 

כיון דאורחיה בכך וא"כ כל שכן 

דא"צ מעשה קצת דשפשוף הרי 

[ולפמש"כ אינו עדיף מהשתמשות 

ל דהשתמשות ממש הוי יותר מוכרח די"

וכיון שהחליט הב"י דמידי  משפשוף]

דאורחיה לא בעינן השתמשות 

מבעו"י ממילא פשיטא טפי דלא 

בעינן שום מעשה מבעו"י, לכן 

פירש המנוה"ט דהב"י קאי על מידי 

דלאו אורחיה בהכי דכתבו הרשב"א 

והר"ן דיחוד לעולם מהני, ועל זה 

כתב דמ"מ בעינן שיעשה בה מעשה 

דלא כדמשמע מדברי הרשב"א 

והר"ן דיחוד לעולם לחוד מהני 



  באר                           החייםה
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אלא בעינן גם מעשה כל דהו, ולא 

דמי לנדבך דבעינן מעשה גמור 

דשם לא מייחדן לעולם אבל היכא 

דמייחדן לעולם סגי במעשה כל 

דהו, נמצא דבין לדברי העולת 

שבת ובין לדברי המנוה"ט דעה ג' 

בשו"ע ס"ל דלא מהני יחוד לעולם 

בצירוף של מעשה כל דהו אלא 

אלא דלדעת העולת שבת מיירי 

במידי דאורחיה בהכי אבל בלאו 

אורחיה בהכי לא מהני אלא מעשה 

גמור כנדבך, ולדברי המנוה"ט 

מיירי במידי דלאו אורחיה בהכי 

ולהכי בעינן גם איזה מעשה כל 

דהו וזה סגי כיון שייחדן לעולם 

משא"כ נדבך הרי אינו מייחדן 

במידי דאורחיה בהכי  לעולם, אבל

מהני יחוד לכו"ע לרשב"א יחוד 

  יחוד לשבת אחת.   לעולם ולר"ן

ולענ"ד נראה כונת הב"י דר"ל 

דהרשב"א לאו דוקא קאמר דבעינן 

שישתמש מבעו"י, אלא דעכ"פ איזה 

מעשה בעינן דהא לא גרע מנדבך 

[אף דשייך מעשה כל דהו כשפשוף, 

 דבנדבך פסקינן דלא מהני אלא למדום]
כא נמי עכ"פ צריך איזה תיקון ה

מועט ואז א"צ שישתמש בהן 

מבעו"י דוקא, וכ"כ בית יוסף בשם 

המרדכי ורבינו ירוחם דלא סגי 

ביחוד אלא בעינן איזה מעשה 

[או השתמשות מבעו"י דחשיב תיקון 

, ולפ"ז כתיקון כמו שנתבאר בשו"ע ס"י]

אף במידי דאורחיה בהכי צריך גם 

דהו  יחוד לעולם וגם מעשה כל

לדעת הרשב"א וכן מצדד במנוה"ט 

במסקנת דבריו. שוב כתב הב"י 

דאפשר דבמידי דאורחיה בכך א"צ 

שום מעשה תיקון אלא יחוד סגי 

והביא ראי' לזה מדין פורפת על 

האבן ומשמע התם דאפילו לכתחלה 

שרי כיון שהקצה לכך ראוי 

לטלטול ומיירי באבן עגולה 

 (סקמ"ג)דאורחיה בהכי כמש"כ המ"א 

ולכן יחוד בעלמא מהני וא"צ לשום 

תיקון מבעו"י דלא כרשב"א ומרדכי 

[ומדברי המרדכי שם ורבינו ירוחם, 

משמע דאפי' במידי דאורחיה בהכי צריך 

תיקון כל שהוא דכתב וכן פסק ר"י לעיל 

דפסק ר' יוחנן להלכה כרשב"ג דלא בעי 

קישור כגון שעשה מעשה ושיפהו ואם לא 

, הרי דגם שיפהו בעי קישור וכו'

באורחייהו בהכי הצריך תיקון מועט אך 

. ולפ"ז מדברי רבינו ירוחם אין הכרח]

דעה ג' בשו"ע אפשר דהוא רק על 



  הבאר                           החיים

 
 דין יחוד באבנים .נתיבות משהקמח

מידי דלאו אורחיה בהכי דאזי 

הסכים הב"י להרשב"א דבעינן יחוד 

לעולם וגם מעשה כל דהו וכמו 

  שפי' כן במנוה"ט בכונת שו"ע. 

והביא הבית יוסף מדברי שבלי 

הביא ראי' זו בשם רבינו הלקט ש

ישעי', ולמד מזה רבינו ישעי' 

דאפי' במידי דלאו אורחיה בכך 

מהני יחוד דהא אבנים סביב 

הקדירה לאו אורחיהו בהכי כמש"כ 

ולדבריו אפילו  (סי' רנ"ט)הבית יוסף 

אבן שאינה עגולה מותר לפרוף 

בהן, וכן באבן ע"פ חבית ס"ל 

דנעשה כיסוי להחבית וכן פסק 

דהלכה כרב  (דף קכה:)רי"ד בתוס' 

אסי דמניח אבן ע"פ חבית נעשית 

כיסוי לחבית. ומ"מ נראה מדברי 

השבלי הלקט דלא התיר במחשבה 

בעלמא להשתמש לשבת זו אלא 

בעינן יחוד ע"י השתמשות שאם 

השתמש בהם מבעו"י נעשה כלי 

ולכן אם הניח אבן ע"פ חבית 

נעשית כיסוי וכן לענין פריפה על 

מיירי שכבר השתמש האבן שמותר 

כן מבעו"י מותר להשתמש בו 

לכתחלה בשבת וכן משמע בתוס' 

משא"כ מטבע לא  (דף סה:)רי"ד 

תפרוף לכתחלה בשבת אע"פ 

שהשתמש מבעו"י דמטבע חמיר 

יותר ולא נסתלק ממנו שם מטבע 

ע"י שימושו מבעו"י וכן לגבי מוכין 

וגיזי צמר ואבנים מבואר בתוס' 

טלטלן רי"ד דבטמן בהן מותר ל

והיינו דסגי יחוד לשבת אחת ע"י 

שהשתמש בהן לשבת זו, וכן נראה 

כונת ב"י בסי' רנ"ט שמביא דברי 

האגור בשם שבלי הלקט דהאבנים 

שהאשה מכסה בהן הקדירה מותר 

לטלטלן בשבת כיון שטמנה בערב 

שבת וכתב ב"י דלאו למימרא דלא 

בעי יחוד אלא כיון דבפרק כל 

מש הכלים משמע שהרוצה להשת

באבן בשבת צריך שיעשה בה שום 

[וא"כ הו"א דה"ה מעשה מבעו"י 

באבנים אלו צריך מעשה ולא מהני מה 

לכך כתב  שמשתמש בהם מבעו"י]

דהכא כיון שנעשה מעשה דהטמנה 

 [דהיינו יחוד ע"י השתמשות]מבעו"י 

שרי לטלטלם בשבת. אך מדברי 

הקונטרס אחרון בשו"ע הרב משמע 

חשיב שהבין כונת בית יוסף ד

  מעשה כמו בלמדום באבנים.
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נמצא ג' שיטות בדבר, דעת שבלי 

הלקט והרי"ד דיחוד מהני בכל אבן 

בין אורחיה בכך בין לאו אורחיה 

בכך ואפילו יחוד לשבת אחת, דעת 

הר"ן לחלק בין מידי דאורחיה בהכי 

דסגי ביחוד לשבת אחת ובין מידי 

דלאו אורחיה בהכי דצריך יחוד 

והמרדכי  לעולם, דעת הרשב"א

ורבינו ירוחם דצריך גם איזה תיקון 

כל שהוא או שישתמש בהם מבעו"י 

ואז אם מייחדו לעולם מותר ואין 

חילוק בין מידי דאורחיה בכך או 

לאו אורחיה בכך. אבל נדבך של 

אבנים שאינו מייחדן לעולם דהא 

מוקצות לבנין בזה דעת הבית יוסף 

דלא מהני אפילו מעשה חשוב 

ת המגיד משנה להרמב"ם, ודע

דמהני מעשה חשוב להרמב"ם וס"ל 

דסידרום הוי מעשה חשוב וכדעת 

ר"ח והמאירי, ובדעת הרי"ף 

להמגיד משנה סגי ביחוד ולהבית 

יוסף יש ספק אם ס"ל להרי"ף 

דמעשה כל דהו מהני או דס"ל כר' 

  אמי דלמדום בעינן.

  ביאור דברי הדרכי משה

כבר נתבאר דעת הבית יוסף 

מב"ם דס"ל כרש"י בהבנת דברי הר

דאין שום מעשה מועיל לנדבך 

לעשותה כלי, ומה שכתב הרמב"ם 

אם למדום מותר לישב עליהם 

היינו בלא שיטלטלן דלא מהני ביה 

מעשה ולהכי בעינן למדום מבעו"י 

שלא נצטרך ליגע בהן למחר, אבל 

אם אינם מסדרן מבעוד יום שיהיו 

מוכנין לישיבה אסור לישב עליהן, 

טעם שמא יזיזן ועל כרחך ה

ויטלטלן בעת שישב עליהן, והבית 

יוסף מצדד דגם דעת הרי"ף 

והרא"ש כך, וכתב ע"ז בדרכי משה 

דדעת המרדכי אינו כן שהרי כתב 

דיש אומרים דדוקא בחריות של 

דקל פליגי משום דמזיזן כשיושב 

עליהם אבל אבנים שרי דאין מזיזן, 

ורצונו לומר דבחריות פליגי אם 

או מהני מחשבה אבל צריכין מעשה 

בלא מחשבה אסור לישב עליהן 

אע"פ שאין מזיזן דהא הצריכו 

מחשבה כדי לישב עליהו, והבין 

בחריות של דקל  (דף נ.)דמה שאמרו 

צאו וחשבו כדי שנשב עליהם 

למחר אין הכונה שנוכל לטלטלן 

לישב אלא כדי שיהא מותר לישב 



  הבאר                           החיים

 
 דין יחוד באבנים .נתיבות משהקנ

עליהן דבלא יחוד אסור לישב 

"י יחוד שוב עליהן שמא יזיזן וע

ליכא למיחש שיזיזן דמותרין הן 

ע"י יחוד, משא"כ אבנים מותר 

לישב עליהם גם בלא מחשבה מפני 

שאין מזיזן, אבל עכ"פ מהני 

מחשבה להתיר טלטולן כמו 

בחריות, ולפ"ז הא דאמר להו רבי 

למדום לפני שבת לשבת עליהן 

ע"כ מפני דרבי סבר דבעינן מעשה 

היו להתיר הטלטול והאבנים לא 

מסודרים לישיבה, אבל אם הם 

מסודרים לישיבה מותר אפי' לא 

חשב עליהן דהא מותר לישב על 

  אבנים, מפני שאין מזיזן.

אבל קשה דהא אמרינן בהדיא 

כי אתא רב דימי  (דף קכה:)בגמרא 

א"ר חנינא וכו' ואמר לתלמידיו 

צאו וחשבו כדי שנשב עליהן למחר 

הרי דבלא מחשבה אסור לישב 

דלדעת המרדכי הרי פירושו עליהן, 

צאו וחשבו כדי שיהא מותר לישב 

עליהם, ולפ"ז למאן דאמר הצריכן 

מעשה מותר  מעשה הכונה דרק ע"י

לישב דשוב אינו מוקצה אבל בלא 

מעשה אסור שמא יזיזן, הרי דגם 

באבנים פליגי אם מותר לישב בלא 

יחוד, ונראה שזה כונת המ"א 

"ע להקשות, ותי' דודאי לכו (סקמ"א)

מותר לישב על אבנים כשהן כבדים 

דאין צריך לחוש שיזיזן ורק 

בחריות דמסתמא כשיושב עליהם 

מזיזן אסור, וכונת המרדכי דיש 

אומרים דדוקא בחריות פליגי אבל 

באבנים גדולות שאין דרכן להזיזן 

 (בדף קכה:)שרי לכו"ע, והסוגיא 

מיירי באבנים שאין גדולות כ"כ 

והשתא  דראוי לחוש שמא יזיזן,

לפ"ז על כרחך דכונת למדום אינו 

כרש"י דאי כרש"י מה מהני סדרום 

כיון דמיירי באבנים שדרכן להזיזן 

הרי אסור לישב עליהן, וע"כ 

דהמרדכי ס"ל כהרב המגיד דסדרום 

הוי מעשה ומותר לטלטל האבנים, 

פי' דברי הרמב"ם  וכיון שהב"י

כרש"י דלא מהני מעשה א"כ ע"כ 

נים גדולות שאין דהבין דמיירי באב

צריך לחוש שיזיזן, דבאבנים קטנים 

לא מהני סדרום דאיכא למיחש 

שמא יזיזן, וא"כ מוכח מזה דגם 

באבנים גדולות אסור לישב אא"כ 

סדרום דאז כבר לא חיישינן שיזיזן, 

ומ"מ יש לתרץ כונת הב"י דמה 



  באר                           החייםה

 
קנא  נתיבות משה סימן יד - הלכות מוקצה 

שכתב הב"י דלהרמב"ם אסור אא"כ 

סדרום יש לומר דמיירי באבנים 

ולים כ"כ וכשיושב עליהם שאין גד

מזיזן ולכן אסור אא"כ למדום 

מבעו"י והיינו טעמא דמהני למדום 

שע"י שסידרום שוב לא יבוא 

להזיזן ממקומו, אבל אבנים כבדות 

שאין צריך לחשוש שמא יזיזן ודאי 

מודה הב"י דמותר לישב עליהם, 

ועוד י"ל דלדעת הב"י ודאי מותר 

לישב אפילו ע"ג אבנים קטנים 

ת וכמו שהוכיח המ"א מסי' בשב

שי"א, והא דבעינן סדרום משום 

דמיירי דאינם מסודרין לישיבה 

ולכן כדי שלא יצטרך ליגע בהן 

צריך לסדרם מבעו"י והכונה בשו"ע 

אסור לישב היינו לטלטלן לישב 

עליהם אא"כ למדום היינו שסידרום 

מבעו"י שלא יצטרך ליגע בהן 

ודו"ק וכ"כ המ"א במסקנת דבריו 

. אבל הא"ר חולק וכתב דודאי ע"ש

לישב על אבנים קטנים אסור 

דודאי יבוא לסדרן בשבת וכ"כ 

להלכה במנוה"ט, והתוספת שבת 

 (סקי"ז)וכ"מ במאמר מרדכי  (סקס"ד)

 (סקפ"ב)והמשנ"ב  (סנ"ב)והשו"ע הרב 

  הכריעו להקל. 

ולהאמור כונת הדרכי משה לחלוק 

על הב"י רק בענין היתר ישיבה 

ת דמדברי בית יוסף על אבנים בשב

משמע דגם על אבנים כבדות אסור 

לישב וצריך לסדרם מבעו"י כדי 

שלא יבוא לטלטלם, וזה כונת 

אבל נדבך של אבנים  (סכ"א)השו"ע 

אסור לישב כפשוטו דגם הישיבה 

אסור אא"כ סידרום מבעו"י שאז 

לא חיישינן שוב שמא יטלטלן, 

וע"ז חולק הדרכי משה דבמרדכי 

ישב על אבנים גם מבואר דמותר ל

בלא מחשבה דאין לחוש שמא 

יטלטל אבנים כבדות שאין דרכן 

להזיזן, ושכן משמע מהר"ן, ומה 

שכתב וכן יש לפרש דעת הרא"ש 

כתב המ"א דכונתו ג"כ לענין 

ישיבה על אבנים דשרי, ולפ"ז 

במה שכתב ויש  (בסכ"א)כונת רמ"א 

אומרים דדין אבנים כדין חריות וכן 

תר לישב עליהם עיקר, כונתו דמו

אע"פ שלא סדרום מבעו"י וכן 

מוכח בלבוש שהבין כן כונת שו"ע 

ורמ"א אבל לענין טלטול י"ל 

דמודה דבעינן מעשה או דלא מהני 

  מעשה כדעת הבית יוסף.



  הבאר                           החיים

 
 דין יחוד באבנים .נתיבות משהקנב

אך זה דוחק לפרש כן דברי הדרכי 

משה, חדא ממה שכתב וגם המ"מ 

כתב דדעת הרי"ף שאין לחלק 

ביניהם, הרי המ"מ לא מיירי כלל 

לענין ישיבה על אבנים אלא אם 

צריך מעשה להתיר טלטולן או 

דסגי במחשבה, ותו מש"כ וכן יש 

לפרש דעת הרא"ש פשטות כונתו 

גם לזה דמחשבה סגי להתיר 

לא מיירי כלל לענין  הטלטול דהא

ישיבה על אבנים, לכן מסתבר 

דכונת הדרכי משה להוכיח ממה 

שמבואר במרדכי דמותר לישב על 

אבנים דאין לחוש שמא יזיזן, 

משמע מזה דאילו הי' בו חשש 

שמא יזיזן כגון אבנים שאינן 

כבדות דינו כחריות דצריך מחשבה, 

משמע דדין חריות ואבנים שוין 

פי מש"כ המ"מ ושכן דעת הרי"ף ל

וכן יש לפרש דעת הרא"ש, ולפ"ז 

כונת רמ"א בשו"ע דדין אבנים 

כדין חריות דמהני מחשבה להתיר 

  טלטולן.

ולענין הלכה הנה המ"א למד 

במסקנתו בדעת השו"ע דס"ל 

כרש"י דלא מהני מעשה של סדרום 

בנדבך אבנים, ועל הרמ"א שמדמה 

נדבך לחריות חולק, וא"כ לכאו' 

לא מהני מעשה משמע דמסקנתו ד

של סדרום בנדבך אבנים, וכ"כ 

בדעת המ"א,  (סקפ"ט)המשנ"ב 

ומשמע דגם דעתו כן לענין הלכה, 

פסק כהרב  (סנ"ג)אבל בשו"ע הרב 

המגיד בדעת הרמב"ם דסדרום הוי 

מעשה גמור להתיר הטלטול, מיהו 

כתב שם דכל זה הוא רק להתיר 

הטלטול שלצורך ישיבה אבל 

ה אלא לטלטלם שלא לצורך ישיב

לצורך מקומם או לצורך אחר אסור 

בכל ענין שאין מעשה הסידור 

מועיל אלא לטלטול שלצורך ישיבה 

שבשביל כן סדרום, ובציונים כתבו 

(דף שהוא מדברי הרמב"ן במלחמות 

כתב  (אות ל'), ובתהלה לדוד מט.)

שנראה שלמד כן בדברי הרמב"ם 

במה שכתב אם למדום מותר לישב 

דמותר עליהם למחר דמשמע 

לטלטלם רק כדי לישב עליהם 

ע"ש, וכן דקדק במנוה"ט בקני 

מדברי הרמב"ם.  (סקל"ה)המנורה 

ולענין שאר אבנים במידי 

דאורחייהו בהכי כגון לפצוע בו 

אגוזים דעת השו"ע הרב להלכה 



  באר                           החייםה

 
קנג  נתיבות משה סימן טו - הלכות מוקצה 

כדעה ראשונה בשו"ע שהוא דעת 

הר"ן דיחוד לשבת אחת מהני וא"צ 

יחוד לעולם ולא שום תיקון, 

ס"ל דשלא במקום צורך  והמשנ"ב

יש להחמיר להצריך יחוד לעולם, 

ובמידי דלאו אורחייהו בהכי פסק 

רמ"א דמהני יחוד לעולם וא"צ שום 

תיקון, ואם לא יחדן לעולם הוי 

מוקצה, ואם עשה מעשה תיקון כל 

שהוא כתב בשו"ע הרב דמותר 

לטלטלו רק לצורך אותו דבר 

שהוכנו לו אבל לא לצורך אחר, 

תם בזה ומשמע לכאו' והמשנ"ב ס

דלא מהני שום מעשה כמו בנדבך 

שפסק כהמ"א וכדעת רש"י שאפי' 

מעשה חשוב לא מהני ואפשר 

דנדבך שאני מפני שעומדין לבנין 

משא"כ שאר אבנים מהני מעשה 

חשוב או אפי' מעשה כל דהו ורק 

באבנים דלא שייך מעשה כמו 

בהטמנה באבנים שם בעינן יחוד 

"ט סק"י, לעולם כמש"כ בסי' רנ

אבל באבנים דשייך מעשה כל דהו 

אפשר דמהני גם בלא יחוד לעולם 

 וצ"ע.

Nâw  

  

  סימן טו
ם גרעיני ל קליפות ו   דין טלטו

 דיני טלטול קליפות ביצים וגרעיני פירות

הקולף ביצים ונשארו הקליפין על 

השולחן וכן קליפי אגוזים או 

גרעיני פירות או קליפי פירות 

בהמה יש שאינם ראויים למאכל 

עליהם דין מוקצה ואסור לטלטלם 

בידו אפי' כשצריך להשתמש במקום 

שנמצאים שם הקליפות, וה"ה שקית 

חלב או פחית טמפו וכד' שנתרוקנו 

מהמשקה יש להם דין מוקצה כיון 

דאין להם חשיבות כלי וזורקן 

לאשפה, ולקמן יתבאר פרטי דין זה 

  בס"ד.

אם נשארו על הקליפות או על 

קצת מהפרי אין עליהם הגרעינים 

דין מוקצה ומותרין בטלטול, וה"ה 



  הבאר                           החיים

 
 דין טלטול קליפות וגרעינים .נתיבות משהקנד

בשקית חלב שנשאר בשקית קצת 

מהחלב כדי שיעור שאין זורק 

אותם לאשפה אין עליהם דין 

  מוקצה כלל ומותרין בטלטול.

אם קלף הפירות או הביצים על 

המפה שעל השולחן או בתוך קערה 

וצריך את המקום של השולחן 

שצריך  שנמצאים שם הקליפות או

את מקום הקערה אזי התירו חז"ל 

לטלטל טלטול מן הצד לצורך דבר 

המותר פי' שאינו מטלטל את 

המוקצה בידיו ממש אלא ע"י מפה 

או קערה, לצורך דבר המותר פי' 

שצריך את המקום שנמצאים שם 

הקליפות, ולפיכך מותר לטלטל את 

המפה וקערה לאשפה ולנער שם 

  הקליפות.

שמותר במה דברים אמורים 

לטלטלם לאשפה דווקא כשאין יכול 

לנער את המפה או הקערה במקומם 

כי יתלכלך הרצפה או השיש ולא 

יוכל להשתמש שם, אבל כשיכול 

לנערם במקומם כגון שינער את 

הקערה לתוך המשולש של הכיור, 

באופן שלא יצטרך להוליך הקערה 

אלא להטותו אל המשולש של 

ה הכיור, וכן במפה ינער על הרצפ

כגון שאוכל בגינה שיוכל להשתמש 

שם אף אם ינער שם הקליפות אזי 

אסור לטלטלם אל האשפה אלא 

ינערם שם במקומם, כיון שאסרו 

חז"ל לטלטל טלטול מן הצד 

  כשיכול לנער.

ומ"מ יש עצה שיהא מותר לטלטל 

המפה או הקערה אל האשפה אף 

כשיכול לנערם במקומם וה"ה 

כשאין צריך בכלל את המקום, 

והוא אם יש פת על המפה לפני 

שיקלוף הפירות אזי מותר לטלטלם 

כיון שבטלים לגבי הפת ולפיכך 

המפה וה"ה  מותר לטלטל ע"י

שיכול להביא קערה עם פת ולקלוף 

שם הפירות. ובמ"ב מצדד שאולי 

אפשר אפי' לכתחילה להביא פת 

אם קשה לנער, אחרי שהקליפות 

נמצאים על השולחן, ומ"מ לא 

[כן משמע מלשונו דין זה. ברור לו 

שכתב ואפשר, והסברא להחמיר בזה דאינו 

(כעין בדין לגרום היתר לטלטול מוקצה 

אבל  מש"כ הרשב"א והריטב"א שבת קנד ע"ש)

כשהיה שם פת מתחלה לא היה על 

הקליפות שם מוקצה כלל דבטל מיד אל 
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הפת, ולענ"ד נראה דיש לסמוך בזה על 

 דין י') (כלל ס"זוהח"א  (סקנ"א)הפמ"ג 

וכ"מ בט"ז  (סי' פ"ט סקי"ח)והמנחת שבת 

שהתירו לכתחלה להביא פת,  (סו"ס ש"י)

והפמ"ג וכן שארי האחרונים הבינו במ"א 

שדעתו ודאי להתיר דהביא דעת הרמב"ן 

והר"ן, ולכאו' קשה אמאי הביא שיטתם 

דלדבריהם א"צ בכלל פת, ומזה הבינו 

דבזה יש לסמוך על הרא"ש בתשובה כיון 

  .רמב"ן אין צריך פת כלל]דלה

מה שכתבנו שמותר לטלטל את 

דבר אחר כשצריך את  המוקצה ע"י

המקום שנמצאים שם הקליפין, ה"ה 

שמותר לדחוף את הקליפות ע"י 

קנה או סכין או במקל גומי מיד 

לאשפה אם האשפה נמצא שם. 
[הסכמת רוב הפוסקים והשו"ע הרב ס"ס 

  .מחמיר בזה ע"ש]

פירות  לאחר שקלף ביצים או

שקליפותיה אסורין בטלטול, אסור 

לו להחזיק המוקצה בידו וכש"כ 

לטלטלו ולהוליכו אל האשפה אלא 

צריך להשליכו מידו תיכף, כמו 

שיתבאר לקמן בס"ד, ולכן רצוי 

שיקלוף לתוך כלי ואז יוכל לטלטל 

הכלי עם המוקצה שבתוכו ולנערם 

להאשפה ובתנאי אם יצטרך 

א להשתמש במקום הקליפות ול

יוכל לנערם שם. ואם שכח והתחיל 

לטלטל הקליפות דינו ככל מוקצה 

מחמת גופו ששכח והתחיל לטלטל 

שכתבו האחרונים להחמיר לסלקו 

  מידו מיד אם לא במקום הפסד.

דין טלטול שקית חלב שנתרוקנה 

  וכיו"ב

הנה ביארנו לעיל דשקית חלב או 

פחית טמפו וכדומה שנתרוקנו 

שארו מהמשקה שלהם אפילו אם נ

בהם כמה טיפות יש להם דין 

מוקצה כיון דאין להם חשיבות כלי 

ודרך לזורקן לאשפה, ואם נשארו 

קצת מהמשקה שלהם כדי שיעור 

שאין הדרך לזורקן לאשפה מותרין 

בטלטול.  דין זה מבואר בשש"כ 

בשם הגרשז"א זצ"ל,  (פכ"ב סנ"ג)

, וכ"ה (סוף הערה י"ב)וע"ש פ"ט 

(ח"א "ז במאור השבת במכתבי הגרש

, והוא נלמד מדין מחט מכתב ט"ז)

, ואע"פ שבגרעיני (סעיף י"א)שבורה 

פירות שנשארו עליהם מבשר הפרי 

לא הוי מוקצה אע"פ שהדרך 

 (דף קמ"ג)לזורקן כדמשמע במאירי 

שאני גרעין דבטל להאוכל 
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דבתולדה הוא דבר אחד וכל זמן 

שנשאר על הגרעין אוכל עדיין 

שא"כ הגרעין בטל לגבי הפרי, מ

בשקית חלב וכיו"ב דלא היו 

בתולדה דבר אחד ומעולם הם ב' 

דברים נפרדים ולהכי כשנתרוקנה 

דחשיב שברי כלים וגם הטיפות 

הנשארות זורקן לאשפה אין השקית 

בטל לגבי החלב שנשאר דלא אמרו 

  ככר או תינוק רק למת בלבד.

ואעתיק בכאן מה שכתבתי בתשובת 

שאלה לחכם אחד שרצה לצדד 

בשקיות חלב משום מוקצה  דאין

  לאחר שנתרוקנה מד' טעמים:

א] מה שנראה פשוט דעדיין תו"כ 

עליה דלא נתבטלה מעצם מהותה 

והוי כשיירי מטלניות דרק אם 

זורקן לאשפה מבעו"י אסור 

  לטלטלה.

ב] סברא שמצא באיזה ספר דכיון 

דלפעמים שופכים חלב בחזרה 

חשיבי כלי גם אחר שנתרוקן 

ם לא אמרינן ואע"פ שמעטים ה

בטלה דעתו ואיכא תו"כ עליה 

ומע"כ חיזק דבריו מדין חרס 

בסעיף ז' דבראויה לכסות כלי 

מותר לטלטלה אפי' במקום שאין 

כלים מצויים, ולסברא זו אם לא 

שופכים חלב אפי' מיעוטי אנשים 

  הוי מוקצה משא"כ לסברא א'.

ג] דעת הגרח"פ שיינברג שליט"א 

מת דאם הזריקה לאשפה אינו מח

גריעת השתמשות הכלי אלא מחמת 

ריבוי הכלים שאין צורך להם כמו 

בזמנינו שפיר חשובים כלים אפי' 

זורקן לאשפה שסו"ס אם יצוייר 

שבאיזה מקום אין להם כלים 

אחרים ויהיו מוכרחים להשתמש 

בהשברים הי' משתמש בהם עדיין 

  תו"כ עליהם. 

ד] מה שמצא בספר הנ"ל דתוית 

פרדו לגמרי שעל הבקבוק אפי' נ

אינו מוקצה וא"כ ה"ה כאן, ומכל 

הנ"ל מצא מע"כ מקום להכריע 

  להקל עכתו"ד.

וזה תשובתי אליו: הנה מע"כ הביא 

דברי הגרח"פ שליט"א, אם דגברא 

רבה אמר מילתא אך אנן בעניותינו 

לא זכינו לרדת לסוף דעתו דמחט 

שנשברה יוכיח וכי מה איכפת ליה 
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נקובה לקוץ בין נקובה לבין שאינה 

וע"כ דלנטילת  (קכג.)כדאמרי' שבת 

הקוץ אין שום נפק"מ אם ניטל 

חורה אם לא אלא היות שאין לו 

שום צורך בזה שהרי לנטילת קוץ 

יכול להשתמש עם מחט נקובה ג"כ 

שיש לו בלא"ה שעומדת לתפירה 

אשר ע"כ אדם זורקה בין גרוטאות 

לא כן גולמי שעדיין ראויה 

ן להעשות מחט לתפירה זימני

דמימלך עלייהו לעת עתה לנטילת 

קוץ, הרי דאע"פ שהשבר כלי ראוי 

להשתמשות של נטילת קוץ כמו 

שהיה ראוי בתחילה כשהיה ראוי 

עתה שהדרך  גם לתפירה מ"מ

לזורקן מחמת שאין לו הצורך בזה 

הוה מוקצה, וכן פשוט שזו כונת 

השו"ע הרב ז"ל ע"ש בסעיף כ"ט, 

ך ל"ט, וצע"ג סברת הגאון הנ"ל, א

עכ"ז בנידון דידן גם לסברת הגאון 

שליט"א אסור וכמו שאבאר להלן 

  בס"ד.

  דין כלים גמורים שדרכן לזורקן

אמנם כעין סברא הנ"ל יש לומר 

לענין כלים גמורים שזורקין 

לאשפה לא מחמת אי נוחיות 

השימוש שבהם דהיינו גריעת 

השתמשות הכלי אלא מפני שהכלים 

שר בזול ונוח לו יותר הזריקה מא

לנקותו אפי' אם יזרקם לאשפה 

מבעו"י ואפי' אם דרך כל העולם 

לזורקן מטעם הנזכר לא בטל מיניה 

תו"כ ולא יאסר בטלטול דל"ג 

משום מוקצה על כלים, ורק בשברי 

כלים אמרי' דבטל ממנו תו"כ 

כשזרקן, אבל בכלים גמורים לא 

מהני הזריקה לבטל ממנו שם כלי, 
כשר לנט"י  [והמוצא כלי כזה באשפה יהי'

ולקידוש ואם קיבל טומאה לפני זריקתו 

. לא יפקע ממנו שם טומאה ע"י הזריקה]

ולכן כלים חד פעמיים שראויים 

לשימוש חוזר כראוי כמו כלים 

גמורים לא נעשים מוקצים בזריקתן 

לאשפה אפי' מבעו"י כיון שכל 

הסיבה שאינו משתמש בזה הוא 

מפני שאינו שוה הטירחא לנקותו 

י אי נוחיות השימוש שבו ולא מפנ

ולכן לא בטל שם כלי מינה. ואולי 

זה כונת הגאון הנ"ל ולא דיבר 

  מכלים שבורים ממש.

אלא דדעת מרנא ורבנא החפץ 

 (בסעיף י"ב)חיים ז"ל אינו כן שכתב 
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דמחצלת שלימה אפילו זרקן 

לאשפה מותר דבטלה דעתו אצל 

כתב  (נ"ד)כ"א עכ"ד ובשעה"צ 

ע"כ משמע דכ"מ מתוד"ה אם זרקן 

דאם כולן היו זורקין הוי מוקצה 

  דבכה"ג לא בטלה דעתו.

והן אמת שמתוס' מוכח דזרקן 

לאשפה מבעו"י לא נעשה מוקצה 

בכלי שלם אבל לא כתבו טעם 

לדבר, ויתכן שהטעם כמש"כ לעיל, 

אך דעת המשנ"ב אינו כן וכ"כ 

ד"ה מחצלת  (סעיף ז')עוד בבה"ל 

  ע"ש.

בת והגם דמפשטות דברי המאירי ש

משמע כהמשנ"ב, אבל  (קכד:)

כשנדקדק היטב בדבריו נראה שאין 

ראי' לדבר דז"ל המאירי ואפי' זרק 

המגופה בשבת לאשפה אין אומרים 

שבטלה עכשיו מתו"כ שהרי מ"מ 

ראויה היתה בשבת וה"ה כאילו זרק 

שם גלימתו שאינה בטלה "שבטלה 

דעתו" אבל אם זרקה מבעו"י 

א לאשפה כבר נתבטלה מאתמול ול

נראית בשבת "וכגון זה לא בטלה 

דעתו" ואסורה לטלטל ואע"פ 

שאילו זרק גלימתו אף מבעו"י לא 

נאסר טלטולה בזו שאני הואיל 

ונדחית מע"ש נדחית משא"כ 

בגלימא עכ"ל ונראה מדקדוק 

דבריו דמש"כ שבטלה דעתו קאי 

גם אמגופת חבית דאת"ל דהכונה 

על גלימא לבד א"כ מה הדמיון 

מגופה לא בטלה למגופה הרי ב

דעתו משא"כ גלימא, וכונתו דכיון 

דראויה היתה בשבת רואין אנו 

עכשיו כאילו ג"כ ראויה ולכן אין 

אומרים שע"י זריקתו הרי דעתו 

עכשיו לבטלו מתו"כ דלא איכפת 

לן בדעתו דבטלה הוא כמו שאם 

יזרוק גלימתו לא יהיה מוקצה דלא 

מהני דעתו לבטלו מתו"כ, ואע"פ 

דומה שהרי מגופה שמ"מ אינו 

שאני שהחבית נתכתתה משא"כ 

גלימא מ"מ בשבת עצמו כיון 

שראויה היתה מתחילה רואין אנו 

כאילו לא נתכתתה והוי כגלימא 

עצמו, ואפי' אם כל העולם יזרקו 

לגלימא לאשפה ודעתם לבטל 

מתו"כ לא יהני דעתם דבטלה 

דעתם דא"א לבטל כלי מתו"כ אלא 

כשישבור אותו דכ"ז שראוי' 

להשתמשות הכלי הרי כלי הוא, 
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ואין כונת המאירי לדין של בטלה 

דעתו אצל כ"א אלא שדעתו בטל 

מצד עצמו דלא מהני דעת לבטל 

כלי מתו"כ, משא"כ כשזרק המגופה 

לאשפה מבעו"י שכבר נתבטלה 

מאתמול הואיל ונדחית נדחית ובזה 

מהני דעתו לבטל מתו"כ וכגון זה 

לא בטלה דעתו אבל זרק גלימתו 

בעו"י לא נאסר טלטולה בזו דלא מ

מהני דעת לבטל כלי גמור מתו"כ 

ואפי' כולן יזרקו לא יועיל להוריד 

ממנו תו"כ כנלענ"ד ברור בכונת 

המאירי ז"ל, באופן שאין מזה שום 

  יסוד וראי' לדברי המשנ"ב ז"ל.

ביאור החילוק בין שיירי מחצלאות 

  לשיירי מטלניות

ומעתה נבוא לבאר מ"ש שיירי 

אות בסעיף י"ב דאפי' אין מחצל

בהם גע"ג אצבעות מותר לטלטל 

כיון דחזי לכסות ביה טינופא 

משיירי מטלניות בסעיף י"ג דאם 

אין בהם גע"ג דאסור בטלטול, ותי' 

במנורה הטהורה דשיירי בגדים אדם 

זורקן לאשפה ולא מייחדן להו 

לכסות בה כלי או טינופא אבל 

שיירי מחצלאות דמעיקרא עשויה 

ת ביה טינופא ממלא כל כמה לכסו

דראוי עדיין לכסות טינופא לא 

זרקה לאשפה גם באין בו גע"ג 

  והוי כלי כמעיקרא עכ"ד.

אך עדיין צ"ב מ"ט לא מייחדי להו 

אינשי לשיירי מטלניות עבור 

כיסויי כלים כשאר שברי כלים 

שאע"פ שאין בהם גע"ג מותר 

לטלטלו שראויים לכסות בהם 

י הדרישה כלים, ונראה ע"פ דבר

שהקשה לשי' הראב"ד דגם  (סק"ה)

באין בו גע"ג מותר לטלטלו דחזי 

לקינוח למה לא כתב הראב"ד דחזי 

לכסויי ביה מנא שהוא שיעור קטן 

יותר מקינוח דלקינוח צריך ליטול 

גדול קצת שלא ילכלך ידיו, ותי' 

דפחות משיעור קינוח לא חזי 

לכסות כלים, כיון שהבד רך ויפול 

ן הוצרך לשיעור של בתוכו, ולכ

חזי לקינוח להתיר טלטולו ע"ש. 

ונראה ביאור דבריו דלענין לכסות 

כלי אע"פ שראוי לכסותו מ"מ אדם 

בודל מלהשתמש בהן שמא יפול 

והוי לענין זה כשיירי טליתות של 

מצוה דהוי מוקצה דלא חזי לשום 

דבר כיון דבודל מלהשתמש בו 
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ולהכי בעי' בשיירי בגדים שיעור 

לקינוח, ולדידן דחזי  של חזי

לקינוח אינו מועיל לשוויה תו"כ 

על הבגד בעי' שיעור גע"ג דיש 

לה קצת חשיבות לעשות טלאי 

  לבגדים.

אך עדיין צ"ע ממש"כ הפוסקים 

דמותר לטלטל האגרת  (בסי' ש"ז)

בשבת ואין בה משום מוקצה אף 

אם אינה ראוי' בשבת לעיקר 

הנאתה דהיינו לקרותה כגון שיודע 

בה צורך הגוף שאסור אפי' שאין 

לעיין בה מ"מ ראויה היא להנאה 

אחרת כגון לצור ע"פ צלוחיתו 

וכיוצא בזה, זולת אם מקפיד 

מלצור ע"פ צלוחיתו כנייר חלק עי' 

, (סי' ש"ז סכ"ו וסי' ש"ח ס"ו)שו"ע הרב 

  הרי דראוי לצור ע"פ צלוחיתו.

אך הדבר פשוט דל"ד כלל דהתם 

רק איכא תו"כ על האגרת ונייר 

מוקצה מדין שאינו ראוי להשתמש 

בו בשבת כל שראוי לצור ע"פ 

צלוחיתו אע"פ שאינו עומד לזה לא 

הוי מוקצה משא"כ שברי כלים 

בעי' שיהי' עומד לשימוש זה 

 (וע"ע בתהל"ד שי"ב)שישאר עליו תו"כ 

והרי פשוט דמטלניות שעשה 

מתחילה פחות מגע"ג דהוי בגד 

ומותר בטלטול כמו חוטי צמר 

טי פשתן וכמש"כ מוח"ז בבית וחו

  .(רכ"ט)ארזים 

נמצינו למדים דשיירי בגדים שאין 

בהם גע"ג אע"פ שראויים לכסות 

כיון שאין מייחדן לזה  כלים מ"מ

מחמת אי נוחיות השימוש שבו 

מחמת קטנו שמא יפול לתוכו 

ומחמת זה זורקן לאשפה הוי 

מוקצה, ואפי' אם איכא מועטין 

לייחדן  שיכסו בהן כיון דאין דרך

מחמת קושי השימוש שיש בזה הוי 

  מוקצה.

ומעתה יראה מע"כ שכל הד' 

סברות שעליהן בנה בנינו נתרועעה 

לגמרי דהרי שקית חלב ופחית 

טמפו סיבת זריקתן הוא מחמת אי 

נוחיות השימוש שיש בהן בצורה 

הזאת וא"כ הוי כמחט שניטל חורה 

וכשיירי מטלניות שאין בהם גע"ג 

ג"כ הוי מוקצה שאע"פ שראויים 

כיון שדרך לזרקן וכנ"ל וממלא גם 
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סברא השני' לא יועיל חוץ ממה 

שאעיקרא דמלתא רחוק מאד 

מהדעת לומר שאנשים שופכים חלב 

בחזרה בפרט לאחר שנתרוקנו, אך 

אפי' אם לו יהא כן הוי מוקצה כמו 

מחט ושיירי מטלניות הנ"ל שאע"פ 

שמועטין ישתמשו בהן בטלה 

הג' חוץ ממה  דעתיהן, וגם סברא

שצע"ג הסברא וכנ"ל הלא הכא 

מחמת גריעת ההשתמשות זורקן, 

ולכן גם מש"כ בסברא הד' הדבר 

פשוט לפמש"כ דהוי מוקצה גמור 

שהדרך לזורקן מחמת גריעות 

ההשתמשות שבו ולכן פשוט דתוית 

כשנפרד לגמרי אע"פ דחזי לכסות 

כלי כיון שהדרך לזורקן הוי מוקצה 

דינא דאסור וכנ"ל, ע"כ הדרינא ל

לטלטל שקית חלב וכיו"ב לאחר 

שנתרוקן מהמשקה וכמש"כ. שו"ר 

במאור השבת ח"ב במכתבי הגרש"ז 

זצ"ל בהערות אות צ"ט שהאריך גם 

  כן בדין זה.

דין קליפות האסורין בטלטול 

 שצריך לזורקן מיד

הנה כתבנו לעיל דלאחר שקלף 

ביצים או פירות שקליפותיה 

זיק אסורים בטלטול אסור לו להח

המוקצה בידו אלא צריך להשליכו 

מידו תיכף ולא מהני מה שעודו 

בידו להמשיך לטלטלו אלא אם כן 

שכח ונטלו בידו אז נחלקו 

הפוסקים אם מותר להמשיך 

לטלטלו למקום שירצה אבל 

לכתחלה כשקולף ביצים או פירות 

צריך להשליך הקליפות מידו תיכף. 

הנה דין זה מבואר בירושלמי דמאי 

אהא דתנן מי שבא לשתות  ה"ב)(פ"ז 

אצל מי שאינו נאמן על המעשרות 

ומזגו לו הכוס אומר מה שאני 

עתיד לשייר בשולי הכוס הרי היא 

מעשר וביאר הירושלמי דהכונה 

דמה שישתייר אחר שישתה יחול 

עליו תרומות ומעשרות למפרע 

מקודם ששתה, ומקשינן התם איך 

יעשה בשבת דנמצא מטלטל תרומה 

בת דעם הארץ אינו טמאה בש

מוחזק בטהרה ומתרץ דמשייר כל 

שהוא חולין, ומקשינן דאכתי הו"ל 

טלטול לצורך תרומה טמאה 

והחולין בטל אליו ונמצא מטלטל 

מוקצה, ומתרץ הירושלמי א"ר יוסי 

בן רבי בון עם יציאתו מן הכוס 

קדיש, ופי' המפרשים דלאחר 
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שישתה ויוציא ידיו מן הכוס נעשה 

דחל תרומת מעשה תרומה ונמצא 

לאחר שהניחו מידיו ע"ש בפי' 

הרידב"ז ופני משה והר"ש 

סיריליאו, הרי דליכא היתר 

לטלטלו אע"פ שנעשה מוקצה בידו 

ולכן צריך להתנות שיחול 

  המעשרות לאחר שהניחן מידו. 

 (פ"ז מ"ב)וע"ע תוס' רעק"א דמאי 

שהקשה מאי שנא ממה שמבואר 

דבלקח כלי  (סי' ש"ח ס"ג)בשו"ע 

מלאכתו לאיסור בהיתר מותר ש

להמשיך לטלטלו לכל מקום 

שירצה, הכא נמי בתחלת שתייתו 

בהיתר נטלו ואח"כ כבר הוא בידו 

ומותר לטלטלו ולהניחו במקום 

(סי' שירצה ואף לדעת האבן העוזר 

דבמוקצה גמור ליכא היתר זו  רס"ו)

מ"מ הכא כיון דמותר לטלטלו 

טלטול מן הצד לצורך מקומו דהא 

שה בסיס א"כ ממילא מהני לא נע

התירא דכבר היא בידו ונשאר 

בצ"ע, ובתפא"י בועז שם, תירץ 

בתירוצא בתרא דהתם שאני 

שטלטל המוקצה בהיתר וכיון 

שהמוקצה כבר בידו מותר להמשיך 

טלטולו משא"כ הכא מדעושהו 

תרומה בעודו בידו הו"ל כלוקח 

המוקצה בידו, וכ"כ בדעת תורה 

בשם ספר  (סי' ש"ח ס"ג)למהרש"ם 

תוספת ירושלים דדוקא בדבר שהיה 

כבר מוקצה ומטלטלו באופן המותר 

אמרינן מה לי מטלטל שעה א' או 

ב' לפיכך מותר להוליכו עד איזה 

מקום שירצה אבל בנעשה מוקצה 

בידו גרע טפי ואסור לטלטלו, וכן 

דאם נטל  (סי' רס"ו)פסק באבן העוזר 

הפרי בידו ואכלו ונשאר הגרעין 

  יך מיד לזורקו. בידו צר

(סי' תצ"ז וכן משמע בביאור הלכה 

שכתב בשם השו"ע הרב  ד"ה אסור)

דהחכם לא יורה בדבר שיהא אסור 

לטלטלו אם יאסור עד שיניחוהו 

מקודם במקום המיוחד לו כי אחר 

שיאסור אסור לטלטלו עכ"ד, 

והטעם מפני שנעשה עתה מוקצה 

משום נולד כמש"כ בשו"ע הרב 

ל היתר מוכנת דמאתמו (סכ"ח שם)

לאכילה ועכשיו שנטרפה עומדת 

לכלבים והרי זה נולד, הרי מוכח 

דאין היתר עודו בידו כשנעשה 

(סי' תמ"ו מוקצה בידו, וע"ע בבה"ל 
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לענין חמץ דכשהמורה  ד"ה שלא)

הורה לאיסור דתליא בפלוגתת 

האחרונים אם מותר להמשיך 

לטלטלו למקום שירצה והתם שאני 

היה חמץ  דאיגלאי מלתא דלמפרע

ומוקצה אלא שכל זמן שלא פסק 

עליו המורה הוי כנטלו בהיתר אבל 

שם מוקצה עליו משעה ראשונה, 

משא"כ ביו"ט דנעשה נולד משעה 

שעומדת עתה לכלבים והיינו לאחר 

שהורה עליו החכם, ולכן לא דמי 

למה שנחלקו הפוסקים במוקצה 

מחמת גופו ששכח או שנטל בידו 

עד מקום  בהיתר אם מותר להוליכו

שירצה, דשאני התם שכבר הותר 

לו טלטול המוקצה לאיזה צורך, 

התירו לו להוליכו למקום שירצה 

ג"כ, דמה לי מטלטל שעה א' או 

ב', משא"כ כשנעשה מוקצה בידו 

בשעה שנעשה מוקצה אין לו שום 

(ומש"כ בשש"כ (פי"א היתר ואסור לכו"ע 

דבגר"א ל"מ כן, לענ"ד כונת  הס"ט)

הפנ"מ ורידב"ז ורק הגר"א כפי' 

הוסיף טעמא על קודם שתיה 

  דמותר הטלטול עיי"ש). 

ומ"מ חלה שהפרישה ביו"ט מותר 

לטלטלה ולהניחה עד מקום שירצה 

(סי' ובמשנ"ב  (סי' תנ"ז)כמ"ש בב"י 

וה"ה פסולת שבירר  תק"ו סקכ"ט)

מתוך אוכל ביו"ט מסתבר דמותר 

ג"כ דכיון דהתירו חז"ל להפריש 

לת ולא חשו חלה ולברור הפסו

לאיסור מוקצה, שוב לא גזרו ביה 

משום מוקצה בעודו בידו כמו בכלי 

שמלאכתו לאיסור שטלטלו לצו"מ, 

משא"כ קליפות אלו משעה שחלה 

עליהם שם מוקצה לא התירו בשום 

פעם ע"כ צריך להשליכו מידיו. 

וכן בירושלמי שהקשה ולא נמצא 

מטלטל, ג"כ לא התירו התם אלא 

ל אפשר דצריך להתנות אבל לטלט

לשתות בלא טלטול הכוס ע"י כף 

וכיו"ב ולכן צ"ל דעם יציאתו מן 

הכוס קדיש, וכן הירושלמי דפסחים 

מיירי לטלטל לאחר שקרא  (פ"ג ה"ג)

שם וזה אסור דלא התירו אלא 

כשמחזיק בידו בשעה שקורא שם 

ומפריש דהתירו לו בזה להפריש 

אע"פ שעכשיו מטלטל מוקצה 

ובכה"ג ל"ג שנעשה מוקצה בידו 

כלל והתירו להוליכו לכ"מ שירצה. 
[וע"ע מה שהאריך בזה תלמידנו הרה"ג 
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מו"ה אברהם גרשון שדרוביצקי שליט"א 

בקובץ ובהם נהגה  (מו"צ בשכונת גרין פארק)

  .תשרי תשע"ז]

אם מותר להוציא מפיו קליפות 

  וגרעינים שאסורים בטלטול

קליפות או גרעינים או עצמות 

ונמצאים בפיו שאסורים בטלטול 

צריך לזורקן בלשונו ולא יוציאם 

  בידו מפיו כמו שאבאר בסמוך.

ואם נשאר על הקליפות או על 

הגרעינים קצת מאוכל הפרי מותר 

להוציאם בידו, כמש"כ המשנ"ב 

ס"ק קי"ד, ולפי"ז ה"ה קליפות של 

פיסטוק גן עדן וכן של גרעינים 

שחורים שנשארים על הקליפות 

שמוצצים את קצת מלח ויש אנשים 

המלח מותר להוציאן בידו מפיו 

ולטלטלם ואפי' שאין דעתו 

לאוכלם, וכן כל הקליפות 

והגרעינים שראוי לאוכל אדם 

ופעמים אוכלם עם הגרעינים כגון 

גרעיני תפוחים וכיו"ב אפשר 

דמותרין בטלטול, כמש"כ הבה"ל 

ד"ה גרעיני תמרים, וכ"ש גרעינים 

שיש בתוכם אוכל כגון גרעיני 

יפים בודאי שמותר לטלטלן, שז

ואפי' אין דעתו לאכלם וכן 

כשבודק פרי מתולעים יכול לזרוק 

  הגרעינים בידיו דדרך אכילה בכך.

הנה מה שכתבתי שאסור להוציא 

מפיו בידיו קליפות ועצמות 

שאסורים בטלטול הכי מבואר 

ברמב"ם פכ"ו מ"מ שם, ב"י בשם 

רא"ש פ"ב דביצה, מ"א סק"ג, 

, קצוה"ש סי' קי"א שוע"ה סעיף ס"ז

סקי"ח, ערוה"ש סנ"ה. ול"ד להא 

דכתבו הפוסקים בדין בורר פסולת 

מתוך אוכל כשאי אפשר בענין אחר 

דמותר לברור הפסולת וע"ע א"א 

בדין לזרוק גרעינין  (סי' שכ"א)

שבפלוימע"ן ולא חששו לאיסור 

מוקצה דהתם לא אסרו על האדם 

לאכול מאכלו התירו לו לקחת 

דרך אכילה בכך או  הפסולת דהוי

דאוכל  (סי' מ"ז)כמש"כ החזו"א 

המעוכב ע"י פסולת אין בו איסור 

מוקצה משא"כ היכא דכבר אכל 

האוכל ונשאר הגרעין בידו או בפיו 

אסור לו לטלטלו דמעתה שוב אינו 

מעכב האוכל וגם אין כאן דרך 

אכילה דיכול לזרוק בפיו או 



  באר                           החייםה

 
קסה  נתיבות משה סימן טז - הלכות מוקצה 

להשליכו מידו ובכה"ג לא התירו 

בל ביו"ט שהתירו לטלטלו, א

לברור פמ"א אפי' בשאפשר לברור 

האוכל ע"כ לאו מטעם דהוי דרך 

אכילה בכך אלא דל"ג בזה לענין 

יו"ט שאוכל נפש מותר בו ולא 

חששו לאיסור מוקצה ע"כ מסתבר 

דמותר ג"כ להוליכו עד מקום 

  שירצה. 

וכתב הרמב"ם  (סק"ג)ומש"כ המ"א 

אם רצה זורקן בלשונו לאחוריו 

או' צ"ב דהרמב"ם לא כתב ע"כ ולכ

אם רוצה, והאיר ה' עיני לבאר 

כוונתו דקשה ליה דהרמב"ם לא 

הזכיר דין ניעור הטבלא כשמונחים 

על השולחן הקליפין ועצמות שאינם 

ראויים למאכל בהמה ואדרבה הרי 

כתב וזורקן לאחוריו ואסור לטלטלן 

משמע דליכא עצה אחרת רק ע"י 

ל זריקה בלשונו אבל אם מונחים ע

השולחן לא מהני ניעור דס"ל דהוי 

בסיס והוא נגד מה שהביא המ"א 

לפני זה כמה טעמים דלא הוי 

בסיס וע"ז תי' המ"א דכונת 

הרמב"ם אם רצה זורקן בלשונו 

לאחוריו אבל באמת יכול לזרוק גם 

מלפניו על השולחן באופן שלא 

יהיה גרף של רעי ואח"כ ינער 

השולחן ולעולם דעתו נמי כשאר 

ראשונים דלא הוי בסיס כל ה

מהטעמים שהביא המ"א שם 

כנלע"ד בס"ד. ובשש"כ פכ"ב סל"ג 

התיר ליקח בידים מהפה ומקורו 

מחי' הר"ן שבת קמ"ג, וקשה 

לסמוך ע"ז נגד כל הפוסקים הנ"ל 

ואפשר דהיה לפניו גי' התוספתא 

דר"ז בן אבקולס היה נוטלן וזורקן 

אבל לגי' שלנו אסור ואפי' לגי' 

יכא ראיה דהתם היה התוספתא ל

רק חומרא דאדם חשוב אבל הכא 

דמדינא אסור אין היתר טלטול 

  ביד.

Nâw  

  

  סימן טז
י ף של רע   בענין גר

 בענין גרף של רעי
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יש להתספק בגדרי גרף של רעי 

אם הוא דוקא דבר המאוס דהיינו 

דבר מטונף כלשון הרמב"ם ושו"ע 

או דאפילו אינו מאוס  (סעיף ל"ד)

י נעימות גדולה ממש אלא גורם א

אם זה חשיב ג"כ בכלל התירא 

דגרף של רעי, ולכאו' נראה שהוא 

 (דף מז.)גמרא מפורשת שבת 

דאמרינן התם דרבי התיר לטלטל 

מחתה באפרה אע"פ שהאפר 

מוקצה, ושקלי וטרי אמוראי התם 

לפרש טעמא דרבי, ואמר אביי 

מידי דהוה אגרף של רעי ופי' 

רש"י דאפרה מאיס עליה לראותו 

והוי כגרף של רעי, ואמרינן התם 

אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא 

גרף של רעי מאיס והאי לא מאיס 

ועוד גרף של רעי מיגלי והאי 

מיכסי ע"ש ואי סלקא דעתך דגם 

דבר הגורם אי נעימות אע"פ שאינו 

מאיס הוי גרף של רעי מאי קשיא 

ליה לרבא האי מאיס והאי לא 

מאיס מ"מ שרי דהא א"צ לתנאי 

ל מאיס דוקא דגם אם מפריע לו ש

לראותו הוו בכלל גרף של רעי 

אלא שמע מינה מזה דבעינן דוקא 

מאיס, מיהו אולי יש מקום לדחות 

דרבא הכי קאמר ליה חדא דאינו 

מאיס ואת"ל דמ"מ מה שמפריע לו 

בראותו האפר הוי נמי בכלל גרף 

של רעי מ"מ גרף של רעי מיגלי 

והאי מיכסי וא"כ גם לא שייך 

  ומר שמפריע לו לראותו.ל

כתב  (סי' תרמ"ב)והמרדכי ריש ביצה 

נר שהדליקו בה בשבת אסור 

לטלטלו ויש מתירין משום דהוי 

כגרף של רעי ואין זה נכון כי כל 

השוטים יאמרו דאניני דעתייהו 

ואינו מותר אלא למי שהוא 

 (סי' רע"ט)איסטניס וכו' עכ"ד והב"ח 

כתב דהעיקר כיש מתירין דודאי נר 

ישן של חרס דהוא מוקצה מחמת 

מיאוס כמו שאמרו חז"ל אלא 

דלדידן כיון דחזיא לכסוי מנא לא 

הוי מוקצה אא"כ הדליקו בו באותו 

שבת מ"מ נקרא דבר מיאוס והוא 

מיאוס יותר מקערות לאחר אכילה 

ולכן פסק דמותר להוציאו אפילו 

כתב  (סק"ג)אינו איסטניס, והט"ז 

 "ו)(בסותימה לי דא"כ למה כתב 

דמוקצה מחמת מיאוס מותר תיפוק 

ליה דמותר דה"ל כגרף של רעי 

אלא ודאי אע"פ דמיאוס הוא מ"מ 
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לא הוי כגרף של רעי עכ"ד, 

הביא פלוגתת  (סק"ה)והמשנה ברורה 

הפוסקים ולא הכריע ע"ש, וגם 

תמה ע"ז דלא  (ס"ו)בערוך השולחן 

אישתמיט הש"ס והפוסקים לומר 

של  בשום מקום דמיאוס הוה כגרף

רעי וכן אין לומר דאיסטניס שאני 

דא"כ נתת תורת כל אחד ואחד 

בידו היום יאמר זה שהוא איסטניס 

נגד מוקצה זו ומחר יאמר נגד 

מוקצה אחרת ותתבטל כמה מוקצות 

גם למה לא נזכר זה בשום מקום 

ובודאי בכל דבר המאוס לא שייך 

לומר גרף של רעי אלא מה שאמרו 

דבר וכו' חכמים דאל"כ אין גבול ל

ומשם מבואר דגרף של רעי הוא 

הדבר המאוס לכל אדם כצואה 

  וכיוצא בה עכ"ל.

ולכאו' נראה להביא ראי' לדבר 

היתה  (דף קנד:)מהא דאמרינן בשבת 

בהמתו טעונה כלי זכוכית מביא 

כרים וכסתות וכו' ואוקימנא בקרני 

דאומני דלא חזיא ליה לפי 

שמאוסים ומוקמינן בשליפי זוטרי 

וי ביטול כלי מהיכנו תיפוק דלא ה

ליה דשרי משום גרף של רעי 

לטלטלן אפילו בידים, ואם אינו 

יושב שם הרי במקום הפסד מותר 

לקבוע ישיבתו שם וכל שכן משום 

צער בעלי חיים אלא ע"כ דלא כל 

דבר מאיס הוא בכלל גרף של רעי 

אא"כ הוא דבר מטונף שמאוס לכל 

  אדם כצואה.

רות אמנם צ"ב לכאו' מ"ש קע

לאחר אכילה דפשיטא לגמרא דזה 

הוי גדר של גרף, ונר ישן של נפט 

וקרני דאומני לא חשיבי כגרף של 

רעי, ונראה דדבר שתשמישו בכך 

ורגילין להשתמש בו אע"פ שהוא 

מאוס לא הוי כגרף של רעי אא"כ 

הוא מאוס ביותר כצואה, ולכן נר 

וקרני דאומני דתשמישן הוא באופן 

ילין אנשים זה אע"פ שמאיסי רג

לזה ואין בזה היתר דגרף אא"כ 

הוא איסטניס משא"כ קדירות 

וקערות דרך תשמישן הוא כשאינן 

מאוסין ולהכי לאחר שנתרוקנו 

  ונמאסו הוי כגרף של רעי.

דשיורי  (דף כא:)והא דאמרינן בביצה 

כוסות של נכרי ששרה פתו ביין 

הוי גרף של רעי מבואר בשיטה 



  הבאר                           החיים

 
 בענין גרף של רעי .נתיבות משהקסח

רין משום דמאיסי השיו (שם)מקובצת 

לתא דעבודה זרה דאית בהו צד יין 

נסך דכתיב שקץ תשקצנו עכ"ל, 

ונראה דה"ה בנכרי שהכניס לביתו 

שור הנעבד ושאר שיקוץ עבודת 

גילולים דמותר להוציאן דאין לך 

דבר שיקוץ וגיעול ומתועב יותר 

מזה והתורה חייבה לשקצו ולתעבו, 

ונלמד מדברי השיטה דסתם שיורי 

ל ששרה פתו ביין כוסות של ישרא

אינו בכלל גרף מדהצריך לומר 

  שהוא גרף משום לתא דעבודה זרה.

גם מדינא דעצמות וקליפין המבואר 

דמגביה את  (סי' ש"ח סכ"ז)בשו"ע 

הטבלא ומנערה מוכח דאין בזה 

היתר דגרף של רעי מדלא התירו 

לטלטלן בידים וזה פשוט שאין שום 

 ענין להעדיף טלטול גרף ע"י

הצד מלטלטלו בידים טלטול מן 

ואפילו בלא  (סל"ד)כדמבואר בשו"ע 

כלי, ומשמע אפילו בדאיכא כלי 

לפניו, וכדאמר רב אשי לענין 

עכבר נקטיה בצוציתיה ואפקיה ולא 

הצריך ע"י כלי אפי' לכתחלה, 

והדברים  (אות מ')וכ"כ בתהלה לדוד 

פשוטים, והמלקטים טעו במה 

שהביאו בשמו של הגר"מ פיינשטיין 

שמצריך טלטול מן הצד שלא  זצ"ל

אמרו מעולם, ומה שמשמע כן 

מהתשובה ע"ש שהוא לא כתבו 

אלא תלמיד ששאל לו הרבה 

שאלות והוא ענה בע"פ והתלמיד 

לפי הבנתו כתבו, וגם מדברי 

השאלה והתשובה מוכח דאיכא איזה 

טעות הדפוס שהתשובה אינו על 

השאלה יעו"ש, ועכ"פ מוכח משו"ע 

וע"כ דלא  דאסור לטלטל בידים

הוי גרף של רעי, ועיין ברשב"א 

שעמדו  (דף קמג)וריטב"א החדשים 

בזה היאך מוציא את הטבלא הלא 

צריך לנערה במקומה ותירצו 

דמיירי דצריך למקומה של טבלא 

והיינו שצריך גם סביבות השולחן 

שא"א לנערן לארץ במקומו, אי 

נמי דהוי כגרף של ריעי דאם 

גרף של ינערם במקומו לארץ יהי' 

רעי דבקרקע מאיסי טפי מעל 

השולחן שמתטנף הבית וכמו שכתב 

וזה כונת  (סי' ש"ח סכ"ז)באליהו רבה 

רשב"א ונתבאר בריטב"א החדשים 

להדיא ע"ש, הרי דלא נקרא גרף 

של רעי סתם עצמות וקליפות ואם 

אינן ראויין למאכל בהמה כגון 
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קליפי אגוזים ושקדים וקליפי 

ר לטלטלן. ביצים הוי מוקצה ואסו

אך אם צבור לפניו הרבה עד 

שנמאסות בעיניו הוי גרף של רעי 

כדאמרינן שם לענין גרעיני 

  תמרים.

דין טלטול מוקצה העומד להיות 

  גרף של רעי

 (סי' פ"ח סק"פ)בספר מנחת שבת 

מסתפק בחתול שבבית דצואתה 

מריח ריח רע כמו צואת אדם אם 

יש להתיר לטלטלה ולהוציאה מן 

שמא תטיל צואה או הבית משום 

שמא לא התירו גרף של רעי אע"פ 

שהוא מוקצה רק כשכבר מונח 

הגרף בבית אבל לטלטל החתול 

שהוא מוקצה משום שמא יתהוה על 

ידה גרף של רעי לא התירו, ורצה 

לדמותו למה דקיי"ל דמי שיש לו 

מיחוש שאינו כולל כל הגוף דמותר 

לעשות לו רפואה היכא דיש חשש 

לי כל הגוף ע"ש שיבא לידי חו

  ונשאר בצ"ע.

ונראה דיש להוכיח דין זה מדברי 

והביאו הבה"ל  (דף ו)המאירי ביצה 

דכתב דאסור לטלטל  (סי' תקכ"ו ס"י)

נפל מפני שהוא כאבן ואין כאן 

כבוד הבריות לא של חיים ולא של 

מתים ואסור אף ביו"ט שני לקברו 

אפי' ע"י עממין שהרי הוא כנבילה, 

כי אשתהי אי נמי ומסיים, ומיהו 

שמא ישתהא מטלטלינן ליה מדין 

גרף של רעי עכ"ל הרי דאם יש 

חשש שיהי' גרף של רעי מותר 

כבר לטלטלו, מיהו בספיקת המנחת 

שבת יש עוד מקום ספק אם מותר 

לטלטל מוקצה אחר כדי למנוע 

גרף של רעי דהא החתול עצמו 

אינו גרף אלא שגורם להניח גרף 

ר שלא ועתה מטלטל מוקצה גמו

יהי' המוקצה עצמו גרף, אלא 

דאפשר דהמנחת שבת הבין דהכא 

הגרף הוא בתוך המוקצה אלא 

שעדיין לא יצא לחוץ ועומד לצאת 

ולכן מטלטלין הגרף עצמו קודם 

שהגיע לדרגת גרף, וע"ע בספר 

אם  (פי"ט הערה תק"א)ארחות שבת 

מותר לטלטל מוקצה כדי לכסות 

גרף של רעי ע"ש מש"כ בזה וזה 

  י לכאו' לספיקת המנחת שבת.    דמ
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 דין תינוק שיש בידו מוקצה .נתיבות משהקע

Nâw  

 

  סימן יז
קצה ידו מו   דין תינוק שיש ב

 טעם איסור ליטול תינוק שיש בידו מוקצה

נוטל אדם  (סי' ש"ט ס"א)א] בשו"ע 

את בנו והאבן בידו ולא חשיב 

מטלטל לאבן וכו', הא דלא חשיב 

כמטלטל לאבן יש בזה ב' הסברים 

או דהוי טלטול מן הצד והא דלא 

רו אלא בתינוק שיש לו התי

געגועין הוא מפני דאינו צריך 

[כמש"כ התוס' ד"ה לטלטול התינוק 

ולוקחו רק מפני הגעגועין  ונשדינהו]

שיש לו ולא מיקרי טלטול לצורך 

[ולא נתבאר הטעם למה לא דבר המותר 

חשיב לצורך דבר המותר, וי"ל דצורך 

דבר המותר מיקרי כשיש לו צורך 

לו דאזי מתייחס להשתמש בהחפץ שמטלט

הטלטול כמטלטל את ההיתר אבל כשאינו 

צריך להחפץ עצמו או למקום החפץ אינו 

מתייחס הטלטול כמטלטל החפץ לחוד אלא 

כמטלטל גם המוקצה וכיון שאין לו צורך 

בהשתמשות התינוק או מקומו לא הוי 

ומכל  בכלל טלטול לצורך דבר המותר]

מקום משום טעמא דיש כאן סכנת 

רו חז"ל טלטול מן הצד חולי התי

אע"פ שאינו לצורך דבר המותר 

ע"פ  (ס"א)זהו הסבר השו"ע הרב 

  דברי רש"י. 

דעת התוס' דלא מיקרי לצורך דבר 

  המותר

 (ד"ה אי הכי)וכן נראה מדברי התוס' 

שכתבו מיהו יש לנו להחמיר 

במוקצה יותר כשמטלטלו בידים 

משמטלטלו אגב תינוק אע"ג 

מוקצה דבההיא שעתא נמי איכא 

עכ"ד אלמא דס"ל דאע"פ שיש לו 

געגועין מ"מ איכא איסור מוקצה 

ולא חשיב טלטול מן הצד לצורך 

דבר המותר דאל"כ מאי איסור 

מוקצה יש, וכן נראה מדברי התוס' 

שהוקשו למה לא יהא  (ד"ה ונשדינהו)

שרי לטלטל תינוק שאין לו 

געגועין כיון דרוצה לטלטל התינוק 

ך דבר הוי טלטול מה"צ לצור
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המותר ותהוי ככלכלה מלאה פירות 

והאבן בתוכה דבטל האבן כמו כן 

תיבטל האבן אגב תינוק ותי' דאינו 

צריך כ"כ טלטול התינוק, וכונתם 

נראה דלא מיקרי צורך דבר המותר 

כיון שהוא אינו צריך לטלטול 

התינוק וה"ה ביש לו געגועין שייך 

סברא זו דאינו צריך לטלטול 

תירו כן מפני התינוק, אלא שה

סכנת חולי ועיין בחי' רעק"א מה 

שהקשה על התוס' ונשאר בצ"ע וכן 

הקשה בתהלה לדוד על דברי 

השו"ע הרב ע"ש ולדברינו מיושב 

 (ריש סי' מ"ז)היטב, שו"ר בחזו"א 

שביאר ג"כ דברי התוס' כמו 

  שכתבתי בס"ד. 

[ומדברי הריטב"א ותוס' רי"ד נראה דס"ל 

ך דבר המותר דהוי טלטול מן הצד לצור

וגם באין לו געגועין מיקרי צורך דבר 

המותר אלא שבאין לו געגועין אפשר 

לנער האבן מידו אבל ביש לו געגועין 

א"א לנער דהא יש לו געגועין לאבן 

ויבכה אבל בדינר לא התירו אע"פ שיש 

לו געגועין לדינר דלמא נפל ואתי לאתוי, 

ולפירושם צריך לדחוק יש לו געגועין על 

יו כלומר יש לו געגועין להאבן אם אב

אביו משליכו ודו"ק, אמנם בדעת הריטב"א 

אפשר לפרש דאין כונתו דמיקרי לצורך 

דבר המותר ומש"כ דהא טלטול מן הצד 

הוא ועל ידי דבר המותר אין כונתו לצורך 

דבר המותר אלא שמטלטלו ע"י דבר 

המותר דהיינו התינוק ולעולם מיקרי צורך 

רו משום געגועין על דבר האסור והתי

אביו ומש"כ שאם היה נוטל וכו' ר"ל ואם 

הי' נוטל ואינו בא לפרש געגועין להאבן 

כמו שפי' התוס' רי"ד, ובזה אתי שפיר 

טפי דברי הריטב"א בד"ה ופרקי' הכא 

  .בתינוק ע"ש ודו"ק]

דין תינוק מוגבל או תינוק שנרדם 

  ומוקצה בידו לפי שיטה זו

 שכ"ח סי"ז) (מסי'והא דהקשה הפמ"ג 

דיש אומרים דבחולה שאין בו סכנה 

מותר לעשות איסור דרבנן בידים 

י"ל דהתם מיירי שיש כבר חולה 

בפנינו משא"כ הכא הרי ליכא 

חולה לפנינו אלא חוששין שמא 

יבוא לידי סכנת חולי ולכן לא 

התירו אלא ע"י טלטול מה"צ, 

ולפ"ז כשהחולה כבר לפנינו 

כנת שהתינוק הגיע כבר לדרגת ס

חולי יש להתיר אפי' אם דינר בידו 

וכן תינוק מוגבל שצריכין לשאת 

אותו בידים וא"א לנער או תינוק 

שנרדם במטה עם אבן בידו וא"א 
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לנער וצריך להמטה מותר לטלטלו 

  כשהאבן בידו. 

דעת המשנה ברורה דהוי לצורך 

  דבר המותר ואפ"ה אסור

הסבר הב' הוא דלעולם טלטול 

דו חשיב טלטול התינוק כשהאבן בי

מה"צ לצורך דבר המותר והוה לן 

להתיר אפי' בתינוק שאין לו 

געגועין מצד איסור מוקצה אלא 

הכא היינו טעמא דהחמירו רבנן 

בזה משום דלענין הוצאה מצינו 

דכשמוציא תינוק והאבן בידו חייב 

כמו שאמר רבא לענין כיס תלוי לו 

בצוארו דחייב חטאת מפני דחשיב 

להכי החמירו טפי כמטלטל לכיס 

גם לענין טלטול מוקצה דלא 

לחשבינהו כטלטול מה"צ חוץ 

במקום שיש בו סכנת חולי והיינו 

בתינוק שיש לו געגועין, ובדינר 

דיש לחוש שיבוא לידי טלטול 

בידים החמירו יותר ואסרו כל שלא 

הגיע עדיין לדרגת חולי וכנ"ל. וכן 

נראה מדברי הרשב"א כמהלך זו, 

רי הב"ח וכן ביאר וכן נראה מדב

במשנ"ב סק"ג דבאין לו געגועין 

לא חשיב כטלטול מן הצד. והא 

דלא אסרו כן אלא לענין תינוק 

הוא מפני שהוצאת התינוק והאבן 

בידו סברי בני אדם דאין טלטול 

התינוק כמאן דנקיט ליה איהו 

בידיה להכי החמירו בו ביותר שלא 

לבוא לידי איסור הוצאה, והסבר זה 

ת ממשמעות הסוגיא נראה קצ

 (סק"א)ואפשר דלזה רמז הפמ"ג 

וכונת הגמרא דאת"ל דלענין 

הוצאת תינוק ואבן בידו חייב 

כדרבא לא היינו מתירין לטלטל 

תינוק ואבן בידו דהוי גזרי טלטול 

אטו הוצאה, ומדהתירו טלטול 

התינוק ואבן בידו ע"כ דלענין 

הוצאה כהאי גונא פטור, ומשני 

ל נמי אסור דלעולם לענין טלטו

והכא מיירי בתינוק שיש לו 

געגועין. נמצינו למדים חומרא 

מדברי השו"ע הרב בהגדרת צורך 

דבר המותר מיהו י"ל דמה 

שהחמירו כאן בהגדרת צורך דבר 

המותר הוא ג"כ ממה דמצינו לענין 

הוצאה דחשוב הוצאה גמורה בידים 

וחייב חטאת להכי החמירו יותר כל 

ו לצורכו שאינו צריך לתינוק עצמ

אי לא משום סכנת חולי ועיין 

בריטב"א שכתב דכיון דאינו צורך 
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שבת ואוכל נפש בעי' צורך גמור 

  ע"ש. 

ולמדנו מזה ב' דינים להלכה א' 

היכא דצריך טלטול התינוק עצמו 

לצורכו מותר כשהאבן בידו דהוי 

טלטול מה"צ לצורך דבר המותר 

אפי' בתינוק שאין לו געגועין וזה 

ע הרב אבל להסבר לדעת השו"

השני יהי' אסור וכנ"ל, ב' היכא 

שהתינוק כבר הגיע לדרגת חולי 

יש להתיר אפי' אם דינר בידו דהוי 

  טלטול מה"צ וכנ"ל.

אם מותר ליטול תינוק שבידו כלי 

  שמלאכתו לאיסור

ב] תינוק ובידו דינר אסור ליטלו 

בידים אפי' בבית אע"פ שהוא מקום 

לא  שמור ולא חס על הדינר שהרי

יאבד מ"מ לא פלוג חכמים בגזירתן 

והא דנקט רש"י בחצר לאפוקי 

רשות הרבים שאסור בלא"ה משום 

הוצאה שהרי באבן קיימינן 

במתניתין ונוטל אדם את בנו 

והאבן בידו הוא משום דיש לו 

געגועין כדאמרי דבי רבי ינאי 

ובאין לו געגועין אסור משום 

מוקצה ואין נפק"מ בין בית לחצר 

לענין דינר דאסור משום וה"ה 

טלטול מוקצה ואסרוהו אף ביש לו 

געגועין ליכא נפק"מ בין בית 

לחצר דלא פלוג חכמים בגזירתן, 

וכ"מ בב"ח ובשו"ע הרב ע"ש 

ולדעת הרמב"ן בלא"ה אסור דהרי 

לדעתו ז"ל הגזירה הוא שיאמר 

כשם שמותר לטלטל התינוק ובידו 

דינר כן מותר לטלטל בלחודיה 

ך התינוק וכמו שפי' והיינו לצור

  בדמשק אליעזר ובמשנ"ב. 

ונראה הכונה בזה דלעולם בין 

באבן בין בדינר יטעה האב 

המטלטל התינוק שיש לו געגועין 

עליו ויחשוב כשם שמותר לטלטל 

התינוק ובידו אבן או דינר מפני 

געגועין שיש לו עליו כך מותר 

לטלטלו בהדיא וליתנו לתינוק שיש 

ו אם יבכה אלא לו געגועין להרגיע

דבאבן לא גזרו שיטריח עצמו 

בשביל אבן להגביהו אף אם יבכה 

אבל דינר דחס עלה יגביהנו 

להרגיעו אם יבכה ולכן אסרו 

לטלטל תינוק ובידו דינר ולגזירה 
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זו ליכא נפק"מ אם הוא בבית או 

  בחצר. 

למה לא גזרו במטלטל שולחן שיש 

  עליו מעות

ולפ"ז אתי שפיר למה גזרו דוקא 

תינוק ובידו דינר ולא גזרו ב

במטלטל שולחן שיש עליו מעות 

כשא"א לנער דלמא נפיל ואתי 

לאתויי דדוקא בתינוק יחשוב 

שההיתר טלטול הוא מפני הגעגועין 

ויבוא לטלטלו להדיא לצורך 

התינוק, ומסתבר דגם לדעת רש"י 

לא גזרו אלא בתינוק ובידו דינר 

מפני שיחשוב שמותר לטלטלו 

ק להרגיעו שלא יבכה לצורך התינו

להכי אסרו גם כשאוחזו בידו אבל 

לא חיישינן שיטלטלנו בשביל עצמו 

לשמור על הדינר ולכן מותר 

לטלטל שולחן שיש עליו מעות 

  כש"א לנער. 

ולכן נראה דכשהתינוק אוחז בידו 

כלי שמלאכתו לאיסור שהוא חפץ 

בעל ערך שאביו חס על החפץ 

מותר לטלטל התינוק דלא חיישינן 

שמא ישליכנו התינוק מידיו והוא 

חס עליו שלא יאבד ויבא לטלטלו 

דלא גזרו גזירה כזאת אלא עיקר 

הגזירה שמא יגביהנו בידים כדי 

ליתנו לתינוק להרגיעו וזה לא 

שייך בכלי שמלאכתו לאיסור דהא 

מותר לטלטלו לכתחלה כדי 

להרגיע התינוק דחשיב כצורך גופו 

ד"ה  (דף סט)כמש"כ התוס' בעירובין 

כיון, ולכן לא שייך איסור זה רק 

במוקצה מחמת גופו או חסרון כיס 

ודלא כמש"כ בספר ארחות שבת 

ובספר משמרת  (פי"ט הערה שע)

  השבת. 

ראי' מדברי התוס' להתיר ליטול 

  תינוק ובידו כלי שמלאכתו לאיסור

ועיין בשו"ע הרב ס"ב שכתב 

וישכח אביו וכו', ולפ"ז י"ל 

ראה דשרי דאסור, מ"מ להלכה נ

דלא מצינו בשום פוסק שיכתוב 

חשש זו אלא כתבו שיבא לטלטלו 

בידים והיינו מטעם שירצה להרגיע 

התינוק וזה לא שייך בכלי 

שמלאכתו לאיסור. וכן נראה מוכח 

שפירשו  (ד"ה אי הכי)מדברי התוס' 

קושיית הגמרא אלא אי אמרינן 

דתרווייהו לא בטלי ואפ"ה שרינן 
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ל התינוק איסור מוקצה כשמטלט

עם האבן משום געגועין בדינר נמי 

לישתרי דלא שייך למימר דילמא 

אתי אבוה לאתויי דמאי נפקא לן 

מינה דהשתא נמי דאיכא איסור 

מוקצה שרינן ליה משום געגועין, 

והנה אם החשש דדלמא אתי אבוה 

לאתויי הכונה לצורך עצמו מפני 

שחס על הדינר שלא יאבד לו, 

' דמה הוקשו קשה להבין כונת התוס

מאי נפק"מ, הרי נפק"מ טובא בין 

איסור טלטול האבן לדלמא נפיל 

ואתי לאתויי, דהתם כשהדינר נפל 

הרי שוב ליכא געגועין דהא אוחז 

התינוק בידו וחיישינן שמא יטלטל 

האב בידו הדינר כדי לשמור עליו 

שזה איסור גמור ואין כאן היתר 

געגועין משא"כ כשמטלטל התינוק 

דו הרי איכא היתר ואבן בי

דגעגועין וא"כ ודאי דיש נפק"מ 

בין אבן לדינר דבאבן יש היתר 

געגועין ודינר אין היתר געגועין 

ומה קושיית הגמרא, ודוחק לפרש 

בין  דכונת התוס' דמאי נפק"מ

איסור מוקצה לאיסור גזירה שמא 

יפול הדינר ואתי אבוה לאתויי דאם 

מתירין משום געגועין איסור מוקצה 

י נמי איכא להתיר איסור גזירה הכ

משום געגועין, הרי שפיר יש מקום 

לחלק דכיון דמצוי הוא שיפול מיד 

התינוק ויטלטלנו באיסור לא התירו 

אע"פ שעכשיו איכא געגועין 

ודקארי לה מאי קארי לה, אלא 

נראה דכונתם ז"ל דכשנפל הדינר 

חיישינן שיגביהנו ליתנו להתינוק 

יחשוב כדי שלא יצעק ויבכה, ו

דמותר כיון דיש לו געגועין לאביו, 

כשם שמותר ליטלו כשאבן בידו, 

ולכן לפי ההו"א דטלטול תינוק 

ואבן בידו הוי כמאן דנקיט ליה 

לאבן א"כ גם בדינר לישתרי דאי 

נמי יפול הדינר ויבא אביו לאתויי 

ליתנו להתינוק להרגיעו הרי לא 

עביד איסורא דהא מתירין איסור 

שיש לו געגועין מוקצה בתינוק 

ומאי נפק"מ בין טלטול תינוק ואבן 

בידו לטלטול דינר ליתנו לתינוק 

להרגיעו דהא שרינן איסור מוקצה 

משום געגועין, וע"ז משני דמ"מ 

יש להחמיר יותר כשמטלטלו 

בידים, וכל זה שייך רק במוקצה 

גמור אבל לא בכלי שמלאכתו 

  לאיסור וכנ"ל.
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א אם התינוק מחזיק בידו הכלי של

  לצורך

מיהו אם התינוק מחזיק בידו כלי 

שמלאכתו לאיסור שלא לצורך 

לשחק בו וכיו"ב אסור כמש"כ 

המ"א סי' ש"ח סקי"ח דיש להחמיר 

שלא יקח בנו עם נר שעוה בידו 

בפעם ראשונה שנכנס לבהמ"ד כיון 

שאין כאן צורך גופו אסור, דנר 

ביד התינוק הוי כמו דינר ביד 

דהוא  תינוק ע"ש במחה"ש, וצ"ל

מטעם זה שיחשוב דכמו שמותר 

לטלטל בנו ונר בידו ה"ה דמותר 

לטלטלו בידים ליתנו לבנו, ועי' 

פמ"ג שם, ועכ"פ משמע דלהחזיקו 

בידו עם כלי שמלאכתו לאיסור 

  באופן שאין היתר לטלטלו אסור.

ודע עוד דסתם תינוק אינו בגדר 

תינוק שיש לו געגועין כמו שכתב 

וכ"כ הב"ח בשם ספר התרומה, 

באליהו רבה, ומה שכתב המפרש 

בשו"ע בן שיש לו עצבון וכו' היינו 

שהעצבון הוא בדרגה כזאת שאם 

לא יטלנו יחלה, אבל סתם תינוק 

  אינו בגדר זה.    

  

  העולה להלכה

א] תינוק שהוא חולה שא"ב סכנה 

ודינר בידו וא"א לנער מפני 

שיצעק ויבכה מותר ליטלו דלא 

לידי  אסרו אלא כשעדיין לא בא

סכנת חולי אלא שחושש שמא יחלה 

  אבל בחולה לא גזרו טלטול מה"צ.  

ב] והיכא דצריך לטלטול התינוק 

לצרכו ואבן בידו יש להקל במקום 

צורך אפי' בתינוק שא"ל געגועין. 

ואם אפשר לנער האבן מידו ולא 

  יבכה צריך לנערו.

ג] תינוק ובידו דינר וכיו"ב שחס 

ליכא עליו ונכלל בגזירת חז"ל 

נפק"מ בין נמצא במקום המשתמר 

  כגון בבית או לא. 

ד] תינוק ובידו כלי שמלאכתו 

לאיסור מותר ליטול התינוק. 

ובתנאי שהתינוק משתמש בו לצורך 

גופו כגון לשחק בו, אבל כשאין 

  לו שום צורך בזה אסור.
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Nâw  

  

  סימן יח
ר   דין בסיס לאיסור ולהית

אם מותר לטלטלו בלא  בסיס לאיסור ולהיתר שיש טירחא לנערו

 ניעור

מטלטלין  (דף קמב.)בגמרא שבת 

תרומה וכו'. אמר רב חסדא לא 

שנו אלא שטהורה למטה וכו'. ויש 

להתבונן חדא דלכאו' דברי רב 

חסדא פשוטין דאסור לטלטל מוקצה 

כשאין לו צורך בכך וכיון שטהורה 

למעלה שקיל ליה לטהורה ושביק 

ליה לטמאה וא"כ הו"ל להגמרא 

הקשות פשיטא ומאי קמ"ל בזה, ל

ותו דבגמרא הקשה מברייתא אדברי 

רב חסדא וקשה דאדרבה יש 

להקשות על הברייתא ואמאי הא 

אפשר למישקל טהורה ולא 

לטלטלנו לטמאה ע"י טלטול מן 

הצד דהרי דברי רב חסדא לכאו' 

פשוטין הן ובמקום להקשות 

תיובתא עליו הו"ל למימר תניא 

והתוס' הקשו מטלטלין וכו' ואמאי, 

עוד דרב חסדא ביאר דברי המשנה 

לא שנו וכו' על דין דמטלטלין 

תרומה טמאה וכו' ולא ביאר כן על 

דין דכלכלה והאבן בתוכה דעל 

כרחך מיירי כשהיא מלאה פירות 

כדאמרי' בגמרא ומיירי בכלכלה 

פחותה שהאבן נעשית לה דופן 

וא"כ הרי האבן למטה או מהצד, 

"צ להוציא ומ"מ מותר לטלטלה וא

הפירות ואמאי מאי שנא כלכלה 

והאבן בתוכה מתרומה טמאה עם 

  הטהורה.

ונראה דודאי לולא דברי רב חסדא 

אין מקום לחלק מסברא בין טהורה 

למעלה או למטה דכיון דמיירי 

בפירות המטנפין שהם פירות 

רטובים שהן מבושלים ורכים מאד 

אין מקום לומר שיטלם בידיו 

ין דרך לטלטל ולהביאן לשולחן דא

פירות מבושלים ורכים בידים והרי 

זה בכלל א"א לנער, ורב חסדא 



  הבאר                           החיים

 
 דין בסיס לאיסור ולהיתר .נתיבות משהקעח

חידש דזה ג"כ אסור כמו שפי' 

דאי לאו  (ד"ה מתניתין לצורך גופו)רש"י 

דטהורה למטה לא שרי ליה 

לטלטולי לטמאה אלא שקיל 

לטהורה וממטי לה לשולחן עכ"ד 

ומשמע דממטי לה בידיו אל 

חסדא,  השולחן וזה חידוש של רב

ולכן הקשה הגמרא שפיר 

מהברייתא שהוא תיובתא לרב 

חסדא, ומתרץ לה דמיירי דצריך 

למקומו, ולפ"ז צ"ל דגם ברישא 

דמטלטלין כלכלה והאבן בתוכה 

נמי צריך ליקח הפירות בידיו 

ולהניח האבן בכלי אלא דהתם 

קס"ד דמיירי דהאבן בתוך הפירות 

ומעורב בו או על הפירות וא"כ מה 

יקח הפירות הא האבן יהי' מהני ש

מלמעלה על חלק הפירות עכ"פ 

ולכן מקשינן דאכתי איכא עצה 

אפי' אם האבן מלמעלה על חלק 

מהפירות ולנערינהו נעורי או י"ל 

דהקשה מכח ממנ"פ דאם הפירות 

למעלה יקח הפירות ואם האבן 

למעלה ינערינהו לאבן, ומתרצינן 

בכלכלה פחותה וצ"ל לפירוש רש"י 

ממאי דאמרי' דהיא  דהדר ביה

מלאה פירות אלא שמחדש דהאבן 

אינו מוקצה כיון שנעשית דופן 

לכלכלה, וא"ת הרי תנן האבן 

שבקירויה ומאי הצריך עוד משנה 

לדין זה, וי"ל דאי מהתם הו"א 

בעינן קשורה דוקא קמ"ל הכא 

דאפי' אינה קשורה אינה מוקצה 

דהידוק יפה נמי מהני וה"ה דאבן 

דוק יפה אלא שבקירויה מהני הי

דהתם ע"י המים עלול ליפול ולכן 

פי' רש"י לעשות ע"י קשירה ועי' 

  .(סק"י)שעה"צ 

  ביאור דעת התוספות

אבל התוס' לא ניחא להו בפירוש 

זה, ונראה דהטעם דלא ניחא להו 

הוא כיון דלא אמרי בגמרא "אלא" 

בכלכלה פחותה עסקינן משמע דלא 

[ובשלמא הדר ביה מפירושא קמא 

דפירות המטנפין י"ל דהדר ביה  לתירוצא

אע"פ שלא קאמר אלא כיון שלא הוזכר 

אמורא על תי' זה אין צריך לומר אלא 

כדאיתא בתוס' ישנים, אבל תירוצא קמא 

דמיירי בכלכלה מלאה פירות הוזכר 

אמורא דהיינו ר' יוחנן ואי הדרינן מתי' 

זה הוה ליה למימר אלא להכי לא ניחא 

דרש"י גרס אלא  להתוס' פי' רש"י, ואפשר

כמו שהוא בדפוסים ישנים אבל התוס' לא 

הי' בגירסתם אלא כמו שכתבו בתוס' 



  באר                           החייםה
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וא"כ ע"כ בכלכלה פחותה  ישנים]

שיש בתוכו פירות מיירי ולהכי 

מותר מפני שהוא בסיס לאיסור 

ולהיתר וא"א לנער וא"כ שוב קשה 

מאי שנא מדרב חסדא דשקיל ליה 

לטהורה בידיו ושביק ליה לטמאה, 

כא נמי יקח הפירות בידיו ויניח ה

  האבן בכלכלה.

ונראה דמדהקשו התוס' וא"ת אכתי 

יטלם בידו ויניחם בתוך כלי אחר 

או ע"ג טבלא או ע"ג סודר וכו', 

ולא הקשו אכתי יטלם בידו ויביאם 

אל השולחן, משמע דהיה פשיטא 

להו גם בההוה אמינא דלא הצריך 

רב חסדא שיביאם בידו אל השולחן 

משמע לכאו' מרהיטת לשון דלא כד

רש"י וכנ"ל אלא ודאי וברור גם 

בההו"א דאין זה נקרא אפשר בענין 

אחר ע"י טלטול בידים פירות 

המטנפין אל השולחן, ולכן לא 

הקשו התוס' קושייתם כדרך 

שהקשה התוס' ישנים דיקח בידיו, 

והטעם דפשיטא להו כן י"ל מפני 

הטעם שכתבו התוס' ישנים 

ו לארץ ויטנפו בתירוצם פן יפל

ויופסד הפירות ולכן במקום הפסד 

[ולפי טעם זה לא הצריכו לעשות כן, 

פשוט דבפירות שאינן מטנפין כהאי גונא 

, צריך ליטלם בידיו ולהביאם אל השולחן]

ולכן הקשו דאכתי יטלם בידו 

ויעבירם לתוך כלי אחר דבכהאי 

גונא ליכא למיחש שיפלו לארץ, 

יי ולא ניחא להו להתוס' לשנו

שינויא דחיקא דמיירי דלית ליה 

כלי דאטו בגברא ערטילאי עסקינן, 

ואפי' אם אין לו כלי שם יביאם 

ממקום אחר, ולא ניחא להו לתרץ 

שינויא דחיקא שפי הכלכלה צר 

וא"א להכניס ידיו כמו שתי' התוס' 

  ישנים.   

ואולי יש לפרש טעמים אחרים בהא 

דפשיטא להו להתוס' גם בהו"א 

ליטול פירות בידיו, או  דאין צריך

מפני שאין הדרך להביא פירות 

בידים אל השולחן ולא הצריכו 

לעשות דבר שאין אורחיה בהכי 

וכל שכן פירות המטנפין ולכן 

פשוט להו להתוס' דאם אין ברירה 

רק ליקח בידים אל השולחן דזה 

מיקרי א"א בענין אחר ואין מחייבין 

אותו לעשות כן, או י"ל מפני 

בידים אל השולחן יש בזה דלהביא 



  הבאר                           החיים

 
 דין בסיס לאיסור ולהיתר .נתיבות משהקפ

טירחא מרובה שצריך לחזור שנית 

ולהביא עוד פירות שהרי אינו יכול 

לטלטל הכל בבת אחת בידיו ולכן 

פשיטא להו דגם זה מיקרי א"א 

בענין אחר ולא מחייבין אותו 

לעשות כן ולכן הקשו דמ"מ 

יעבירם לכלי אחר, ונפק"מ 

בטעמים אלו אם אירע כן בפירות 

ן, או היכא דיכול שאינן מיטנפי

ליקח הכל בידיו בפעם אחת דאין 

לו פירות הרבה, או באופן דאינו 

טירחא גדולה יותר מלהביא כלי 

אחר ולהכניס שם הפירות, ובסמוך 

  יתבאר דאין לפרש טעם זה.

ולפי ההו"א של התוס' דצריך ליקח 

בידיו ולהעבירם לכלי אחר זהו 

גופא הרבותא של רב חסדא דלולא 

דא גם זה אין צריך דברי רב חס

ואפשר דקס"ד דגם ע"י שיטול 

מידיו לכלי יש לחוש שיפול ממנו 

לארץ קמ"ל דלא חיישינן לזה 

וצריך ליקח בידיו ולהעבירם לכלי 

אחר משא"כ כשהטהורה למטה 

דא"א ליקח מידיו וצריך רק לנער 

אותן לתוך כלי אחר ע"י זריקה 

בזה שפיר יש לחוש שמא יפול 

ההורקה מכלי  לארץ ויתטנפו בשעת

לכלי ולכן מותר לטלטלו, וחילוק 

זה מבואר גם בב"ח להלכה לשיטת 

הרמב"ם והטור ע"ש. ועיין בלשון 

הזהב דתמה על דברי התוס' ולכן 

כתב דדברי התוס' ישנים עיקר, 

אבל לדברי הב"ח מיושב היטב, 

והסברא בזה יש לומר דאם מנער 

הכלי עצמו כיון דצריך זהירות 

בו ושיהי' ההיתר יתירה שלא יתער

למעלה יש מקום לחשוש יותר שמא 

יפלו לארץ וכן מוכרח בתוס' ישנים 

דהא כתבו להוכיח דהא דרב חסדא 

דשקיל ליה לטהורה היינו בידיו 
[ולדברי התוס' ישנים אולי הכונה בידיו 

אל השולחן ולדברי התוס' דלהלן היינו 

דאי ע"י שמנער  בידיו לתוך כלי אחר]

"כ גם בטמאה אותו לכלי אחר א

למעלה ינערנו לכלי אחר אלא ע"כ 

דע"י ניעור לכלי אחר חיישינן 

שיפול לארץ ויתטנף משא"כ 

[אל השולחן להתוס' כשנוטל בידיו 

ישנים, או בידיו ומעבירם לכלי אחר 

ליכא חשש שיפול  לדעת התוס']

  לארץ.
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ומהכרח סתירת הסוגיא בין דין 

דכלכלה והאבן בתוכה לדין דרב 

חו התוס' דודאי גם חסדא הכרי

ליטלם בידו ולהניחם בתוך כלי 

אחר לא הצריך רב חסדא, 

ומסתימת דבריהם משמע דאפי' יש 

לו כלי אחר לפניו או סודר וטבלא 

לא הצריך רב חסדא ליקח הפירות 

בידיו ולהניחם לתוך כלי השני 

אלא רב חסדא מיירי כשהטהורה 

מונחים כבר בכלים בתוך הקופה 

גונא הצריך רב  הגדולה ורק בכהאי

חסדא להוציא את הכלים הטהורים 

להביאם אל השולחן ומשאיר 

הטמאה במקומו, אבל אם מונחת זו 

על גב זו כי הכא שהפירות מונחים 

ביחד ודאי דמיקרי א"א בענין אחר 

ולא הצריכוהו ליטול הפירות בידיו 

ולהעבירם בכלי אחר. ולא ביארו 

התוס' טעם לדין זה, ובפשטות 

ם ע"י שיטול מידיו לכלי כונתם דג

איכא למיחש שמא יפול לארץ 

ויתטנפו, וכן ביאר הב"ח בחידושיו 

על הש"ס שנדפס מחדש, וכן ביאר 

  .(סי' ש"ט סק"ז)התוספת שבת 

ולכאו' צ"ב לפי זה מה החידוש של 

רב חסדא וכי סלקא דעתא דמותר 

לטלטל הקופה עם הסלים הטמאים 

כשבידו ליקח הסלים הטהורים 

הסלים הטמאים, וי"ל  ולהשאיר

דקמ"ל דאע"פ שיש לו הרבה סלים 

ויהי' לו טירחא מרובה לחזור 

ולהביא שאר הסלים דהו"א שזה 

בגדר א"א בענין אחר שלא הצריכו 

שיטריח עצמו כמה פעמים קמ"ל 

רב חסדא דזה נקרא אפשר בענין 

אחר ומחוייב ליקח הסלים בידו 

אע"פ שטרחתו מרובה, ומוכח מזה 

יכוהו ליקח בידיו דמה שלא הצר

ולהביאם להשולחן לדעת התוס' גם 

לההו"א, אינו מטעם טירחא אלא 

מטעם שמא יפלו לארץ ויתטנפו, 

אבל טירחא בעלמא אינו בגדר א"א 

לנער ואסור לטלטל המוקצה ע"י 

טלטול מן הצד, ולכן בפירות 

שאינן מטנפין מטריחין אותו לנער 

הכל וללקטם מן הארץ אע"פ שהיא 

  ה.טרחא גדול

  ביאור דברי התוס' ישנים

אמנם כל זה הוא ע"פ פי' התוס', 

אבל בדברי התוס' ישנים אין 
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הדברים ברורין והרבה יש לעיין 

בזה דהנה התוס' ישנים העמידו 

קושייתם שיקח הפירות בידו ולא 

ביארו אם כונתם ליקחם אל 

השולחן או להעבירם בכלי אחר 

ואם כונתם ליקחם אל השולחן צ"ל 

כלי לכלי גרע יותר דלנער מ

מלהביא בידים אל השולחן דבטמאה 

למעלה הרי לא הצריכו לנער מכלי 

לכלי ולכאו' הטעם שמא יפלו 

לארץ ויתטנפו וא"כ ניעור מכלי 

לכלי יש לחוש טפי שיפול מליקח 

בידים ולכן הקשה התוס' דיקח 

בידיו אל השולחן דבזה לא חיישינן 

שמא יפול, או י"ל דלעולם אם יש 

י צריך לנער רק התוס' לו כל

ישנים הוכיח דמיירי שאין לו כלי 

דאי יש לו כלי גם בטמאה למעלה 

צריך לנער אלא מיירי דאין לו 

כלי ולהכי נוטל בידיו וזה א"א 

בטמאה למעלה ולפ"ז לא חיישינן 

כלל לשמא יפול לארץ ויתטנפו לא 

בניעור לכלי אחר ולא בלוקח 

בידיו, ולכן הקשה התוס' דכיון 

ח מהא דרב חסדא דמיירי דמוכ

דאין לו כלי ואעפ"כ בטהורה 

למעלה צריך ליקח בידיו א"כ גם 

הכא בכלכלה פחותה הוי כאין לו 

כלי ועכ"פ יקח בידיו אל השולחן 

אלא דזה דוחק קצת דאטו בגברא 

ערטילאי עסקינן שאין לו כלי 

[ואפשר דכונתם דאין לו כלי לפניו אחר, 

קום דלא מטרחינן ליה להביא כלי ממ

אחר, ועכ"פ יקחם בידו אל השולחן. 

ולפ"ז צ"ל דמיירי באופן שאין זה טרחא 

גדולה דלא מחייבינן ליה להטריח כ"כ 

דהא לא מחייבין אותו להביא כלי וא"כ 

מיירי שיכול ליקח בידיו הפירות בבת 

אחת להשולחן, אך צ"ע מה גבול הטירחא 

שחייבוהו חז"ל, והרי בפירות דלא מטנפי 

וללקטן מן הארץ אע"פ שהוא  חייב לנער

  . טירחא מרובה]

ובתירוצא קמא כתבו דעל פי דין 

באמת צריך להוציא ההיתר וליקח 

בידים אלא הכא מיירי שאי אפשר 

מפני שפי הכלכלה צר ואינו יכול 

להכניס ידיו, ובתירוץ השני חזרו 

בהם דכמו דבניעור מכלי לכלי אי 

אפשר בפירות המתטנפין הכא נמי 

יו מן הכלכלה אי אפשר, ליקח ביד

ודוקא בתרומה שהוא בכלים בפ"ע 

יכול ליקח הטהורה שהיא למעלה 

בידיו אבל כלכלה דהכא אין כאן 

כלים ולא מצי נקיט להו בידיו פן 



  באר                           החייםה

 
קפג  נתיבות משה סימן יח - הלכות מוקצה 

יפול לארץ, ומפשטות לשונם נראה 

דאפי' יש לו כלים אחרים מ"מ כיון 

דצריך להוציא מתוך הכלכלה בידיו 

מה חיישינן שמא יפול לארץ, ו

שכתבו דכלכלה דהכא אין כאן 

כלים הכונה דאין הפירות מונחים 

בכלי תוך הכלכלה שיוכל להוציא 

הכלי ולכן לא מחייבינן ליה 

להוציא בידים ולהעבירם לכלי אחר 

שמא יפלו לארץ ויתטנפו, ואם זה 

כונתם יש לפרש דקושייתם הי' כמו 

קושיית התוס' דניעור מכלי לכלי 

יפלו לארץ פשיטא דאין צריך שמא 

מ"מ להוציא בידים ולהעבירם לכלי 
[או אל השולחן לפי' הראשון שכתבתי 

יצטרך דליכא למיחש שמא  לעיל]

יפלו כדמוכח מהא דרב חסדא, 

ותירצו דודאי גם בכה"ג חיישינן 

[ולא מבעי' להביאם שמא יפלו לארץ 

אל השולחן אלא אפי' לכלי אחר חיישינן 

, ורב חסדא הצריך רק שמא יפול]

יקח הסלים בידיו, והרבותא של ל

רב חסדא דאע"פ שהוא טירחא חייב 

לעשות כן וכמו שפירשתי לעיל 

בדעת התוס'. אבל לפי' השני 

שכתבתי דליכא חשש שיפול לארץ 

ע"י ניעורו לכלי אחר או ע"י 

שיקח בידיו ולהכי מקשה אפי' אם 

אין לו כלי לנער בו את הפירות 

מ"מ יקח בידיו אל השולחן, צ"ל 

תירוצם נתחדש דדוקא בניעור דל

מכלי לכלי לא חיישינן שמא יפול 

אבל בידיו חיישינן שמא יפול 

לארץ ורב חסדא מיירי שיש לו 

כלים שמונחים בו הפירות טהורות 

ולהכי נוטלם אבל כלכלה מיירי 

דאין לו כלי אחר ולכן מותר 

לטלטלו, ולפ"ז באמת גם בתרומה 

אם נמצאים בלא כלים אך יש לו 

פניו שיוכל לנער שם חייב כלי ל

לנער דרק בהבאה בידים אל 

השולחן חיישינן שמא יפול, ורק 

[ולא באין לו כלי מותר לטלטל 

הטריחוהו להביא כלי ממקום אחר או 

  .דמיירי בגברא ערטילאי עיין לעיל]

אמנם המשך דברי התוס' ישנים 

במה שכתבו והשתא לא צריכנא 

לשינויא קמא דפירות המטנפין כיון 

כלכלה פחותה ואם ינער האבן לא ד

יוכל להחזיר הפירות ולא הוי ליה 

במאי לאנחינהו וכן להאי נמי 

שכתבו שיוכל להוליך מעט מעט 

מ"מ משמע דמודה דבאופן שהנקב 



  הבאר                           החיים

 
 דין בסיס לאיסור ולהיתר .נתיבות משהקפד

הוא באופן שא"א להוליך אפי' מעט 

מעט כגון שיש יותר מנקב אחד 

וכדומה, באופן זה אין צריך לנער 

ומותר לטלטל הכלכלה מלאה 

ירות דלא מטנפי והאבן בתוכה, פ

ולא אמרינן ינערם לארץ ויקחם 

בידים אל השולחן מוכח דס"ל דאין 

הטעם בפירות המטנפין שא"צ ליקח 

בידים מחשש שמא יפלו לארץ 

ויתטנפו דהא גם בפירות דלא 

מטנפי ס"ל דא"צ ליקח בידים, 

ומאידך גיסא לכאו' ברור דמה 

שכתבו ולא מצי נקיט להו בידיו 

ול לארץ הכונה שיתטנפו פן יפ

דהא בפירות המטנפין מיירי וא"כ 

לכאו' דבריהם קשין להולמן לכל 

  הפירושים שביארנו בו.

וכדי ליישב דבריהם אולי יש לומר 

דהי' פשיטא להו דא"צ ליקח פירות 

בידים אל השולחן בין פירות 

מטנפי ובין פירות דלא מטנפי מפני 

דאין הדרך להביא פירות לשולחן 

לי, ולא חייבוהו חכמים בלא כ

לעשות מידי דלאו אורחיהו בהכי 

וחשיב א"א בענין אחר, אלא 

דהבינו מדברי רב חסדא שצריך 

להעבירם בידיו לכלי אחר ובכה"ג 

ליכא חשש שיפלו לארץ ויתטנפו 

ולכן הקשו דגם בכלכלה יעשה כן, 

ותירצו דגם להעביר מידיו לכלי 

יש לחוש שמא יפלו לארץ 

כתבו דהשתא ויתטנפו, ושוב 

דמוקמינן בכלכלה פחותה א"כ גם 

בפירות דלא מנטפי א"צ לנער דהא 

לא יהי' לו במאי לאנחינהו, וליטול 

בידים אל השולחן פשיטא שא"צ 

גם בלא מטנפי דאין אורחיה בהכי 

וכנ"ל, והא דלא מחייבינן ליה 

להביא כלי אחר י"ל דמיירי בגברא 

ערטילאי, או דלא הטריחוהו 

שפי' דברי התוס'  חכמים, וכיון

ישנים אינן ברורין ולא נתבארו 

דבריהם בדברי המפרשים קשה 

  למצות ממנה הלכה למעשה.

כתב  (סי' ש"ט סק"ד)והמגן אברהם 

בשם התוס' ואין מטריחין אותו 

ליטול הפירות מתוך הסל בידו 

וכו', והמחצית השקל מיישב דבריו 

להסיר תלונת התוספת שבת דס"ל 

וס' ע"ש להמ"א דזה כונת הת

ומחלק בין טירחא זו לטירחא 

דליקוט פירות דלא מטנפי וכן 



  באר                           החייםה

 
קפה  נתיבות משה סימן יט - הלכות מוקצה 

לקיטת אפר שהוא דבר דק מאד 

הוי טירחא מרובה יעו"ש, אמנם אף 

דאין סתירה לזה מדברי התוס', 

וכבר ביארנו לעיל מהלך כזו, וכן 

נזכר בתוס' הרא"ש דאין מטריחין 

ע"ש, מ"מ הגדרת ההלכה בזה צ"ע 

ומה הגבול דנתת דבריך לשיעורין 

של טירחא בזה שלא הטריחוהו 

חכמים, ולכן אין בידינו להקל 

מטעם זו אלא במקומות שחז"ל 

התירו ונפרש דבריהם דהוא מטעם 

זו אבל יותר מזה אין להקל דהרי 

מצינו שהחמירו חז"ל אפי' בטירחא 

גדולה ומנא לן לחלק בין הפרקים, 

ואולי מפני כן נטו האחרונים מדרך 

טעם זה וכן הביא  המ"א ולא כתבו

בשם  (בשעה"צ סקל"ג)המשנ"ב סי' ש"י 

כמה אחרונים וכ"ה בשו"ע הרב שם 

שהזכיר רק טעם השו"ע ע"ש וכן 

הכא שינה מדברי המ"א וכתב ואין 

מחייבין אותו ליטול הפירות מתוך 

הסל בידיו ולהוליכם כי שמא יפלו 

מידיו לארץ ויתטנפו עכ"ל, אך 

משמע מלשונו דדוקא להוליך 

ירות חיישינן שמא יפלו אבל אם הפ

יש לו כלי אחר צריך להעבירם 

לכלי אחר, וכן דעת הב"ח לדעת 

הרמב"ם והטור, אך סתימת השו"ע 

והאחרונים מוכח דס"ל דגם ביש לו 

כלי אחר לא הצריכו להעבירו 

לכלי מחמת חשש הפסד שלא יפול 

לארץ כמש"כ בתוספת שבת, וכן 

  פסק בנחלת צבי.

  

  העולה להלכה:

הסכמת אחרונים שהיכא דאי  א]

אפשר לנער מחמת טירחא אין 

  להתיר לטלטלו אלא צריך לנערו.

ב] פירות המטנפין א"צ להעבירו 

לכלי אחר אלא יכול לטלטלו עם 

  המוקצה שבתוך הכלי. 

Nâw  

 

  סימן יט

  א
ת יין ל פי חבי   דין אבן ע



  הבאר                           החיים

 
 דין אבן על פי חבית יין .נתיבות משהקפו

 יבואר למה מניח אבן ע"פ חבית שיש בו יין הוי בסיס לאיסור

תנן האבן  (דף קמב:)שבת  במסכת

שע"פ החבית מטה על צדה והיא 

נופלת מאליה וכו', ובגמרא לא 

שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה 

בסיס לדבר האסור, ופי' רש"י מטה 

חבית על צדה אם צריך ליטול מן 

היין וכו', הרי דמיירי בחבית שיש 

בו יין ולא בחבית ריקנית, ושפיר 

העיר האליהו רבה על מש"כ 

אבל אם הניח  (סי' ש"ט ס"ג)לבוש ה

אבן במזיד על כלי ריקן כגון 

שהניחו על פי החבית או הניח 

מעות על הכר במזיד הרי אלו 

נעשו בסיסין לדבר האיסור ואסור 

לטלטלם ולנערם מהם עכ"ל משמע 

דבחבית שיש בו יין הוי בסיס 

לאיסור ולהיתר, וזה אינו כדפירש 

 )(סקי"הרש"י ז"ל, והתוספות שבת 

מיישב כונת הלבוש דכלי ריקן 

הכונה שהוא ריקן מלמעלה שאין 

שום דבר היתר מונח עליו מלמעלה 

אבל במה שבתוך החבית לא איכפת 

לן וכדברי רש"י והוא דוחק עכ"ל, 

(סי' וכבר האריך מוח"ז בבית ארזים 

דכדברי רש"י מפורש  ש"ט אות ט')

בגמרא כיון דאי בעי למישקל לא 

כן בברייתא משתקיל ליה יין, ו

בגמרא תניא רבי יוסי אומר היתה 

החבית מונחת באוצר וכו' ומטה על 

צדה והיא נופלת ונוטל הימנה מה 

שצריך לו ומחזירה למקומה, וכ"ה 

גם ברי"ף, והביא שם גם מדברי 

הרמב"ן ורשב"א ור"ן ורע"ב ומאירי 

דמיירי בחבית שיש בו יין ע"ש. 

וכן מבואר ברש"י דף נא.) גם 

ירה מכוסה לגמרי דהוי לענין קד

  בסיס לאיסור.

דעת האחרונים דפי החבית הוי 

  בסיס לאבן

ובחי' רעק"א הביא מתשובת מקור 

שתמה למה לא הוי  (סי' ג')ברוך 

בסיס לאיסור ולהיתר ונדחק דפי 

החבית אינו בסיס ליין וא"כ פי 

החבית הוא בסיס רק לאיסור ע"ש 

 (שם)וכן תי' בספר תוספת שבת 

בר חידוש הוא שלא וכתב ע"ז וד

נתבאר זה בפירוש בפוסקים, וכן 

בשם התו"ש  (משב"ז סק"א)פי' הפמ"ג 

ושזה כונת הלבוש וכנ"ל, וכ"ה 



  באר                           החייםה

 
קפז  נתיבות משה סימן יט - הלכות מוקצה 

ובמאמר  (סק"ו)במחצית השקל 

(ד"ה ואם ובביאור הלכה  (סק"ד)מרדכי 

, ובאמת מוכח כן מדברי הניחם)

 (בדף נא.)רש"י ותוס' ושאר ראשונים 

נו בהא דאמרינן דכיסה בדבר שאי

ניטל דבמכוסה לגמרי דאינו נוטל 

משום דהוי בסיס  ומחזיר ופי' רש"י

לאיסור והראשונים כתבו טעמים 

דלא נחשב בסיס משום דהוי מניח 

ע"מ ליטול ולא כתבו דהוי בסיס 

לאיסור ולהיתר דהא בקדירה שיש 

בתוכו תבשיל עסקינן וא"כ הקדירה 

הוי בסיס לאיסור והיתר, שמע 

למעלה בדבר מינה דכיון דמכוסה 

שאינו ניטל חשיב בסיס לאיסור אי 

ליטול הוא או שאר  לאו דמניח ע"מ

  סברות המבוארים בראשונים ז"ל.

קושיית הבית מאיר והקצוה"ש על 

  זה

 (דף קמב:)והקשה בחידושי בית מאיר 

דמה  (סי' קי"ב סק"ב)ובקצות השולחן 

בכך שהיין אינו מגיע לפי החבית 

א כיון דכל החבית כלי אחד הו

ולמה לא יהא נגרר חלק החבית 

שלמעלה מן היין בתר עיקר הכלי 

ואיך שייך לחלק דמקצתו בסיס 

לאיסור ומקצתו בסיס להיתר והרי 

בכלכלה מלאה פירות ואבן בתוכה 

נימא ג"כ דאותו צד שבכלכלה 

שאין שם פירות רק האבן יהי' 

בסיס להאבן בלבד ומאי שנא 

כשהאבן מלמעלה דמקרי בסיס 

ד כיון שהכל כלי אחד, לאיסור לב

ועוד יש להביא ראי' לזה מתרומה 

טהורה ותרומה טמאה דכשהטמאה 

למעלה מותר לטלטלה דהוי בסיס 

לאיסור ולהיתר וא"א לנער ומשמע 

דאפי' במניח שרי דאי בשוכח אפי' 

הטמאה לבדה בכלכלה שרי כמו 

וכן  (סי' ש"ט סק"ו)שהוכיח המ"א 

בברייתא דמיירי בפירות דלא 

ומותר לטלטלה בצריך מטנפי 

למקומו גם כשהטמאה למעלה 

ומשמע דאפי' במניח שרי, ובשלמא 

 (סי' ש"ט סק"ו)לדעת המגן אברהם 

דמניח באקראי לא נעשה בסיס 

שפיר אבל לדעת התרומת הדשן 

דהוי בסיס א"כ יהא הכלי בסיס 

לאיסור דהא חלק העליון הוי בסיס 

רק לאיסור דהא הטמאה למעלה 

וא כלי אחד אלא ע"כ כיון דה

חשיב בסיס לאסור והיתר א"כ מאי 

שנא חבית שיש בו יין דמחלקין פי 



  הבאר                           החיים

 
 דין אבן על פי חבית יין .נתיבות משהקפח

החבית מהחבית ונעשה בסיס 

  לאיסור גרידא.

דעת הבית מאיר דגם היין נעשה 

  בסיס לאבן

והבית מאיר רצה לתרץ דכיון 

שאבן ע"פ חבית של יין נעשית 

כדי לשמור היין שלא יפיג ריחו 

ר א"כ הנחתו על החבית הוי עיק

כמו היין וכולם היין וגם החבית 

נעשה בסיס להאבן כמו שאמרו בנר 

שיש בו שמן שכולם נעשה בסיס 

 (דף מז.)לשלהבת כמו שאמרו ז"ל 

הנח לנר שמן ופתילה הואיל 

דנעשה בסיס לדבר האסור וכתבו 

דגם השמן נעשה  (שם)התוס' 

מוקצה, הכא נמי גם היין נעשה 

מוקצה, אלא שדחה הבית מאיר 

 (דף קמב:)ו מכח דברי התוס' פשט ז

שהוקשו תרתי דרב למה לי ותי' 

דחדא מכלל חבירתה איתמר, והרי 

לפי דבריו יש רבותא בכל דין דאי 

מחבית הו"א דדוקא אבן שהוא 

צורך להיין נעשית היין בסיס להן 

משא"כ מעות שעל הכר, ואי 

ממעות שעל הכר הו"א דחבית יין 

הוי בסיס לאיסור ולהיתר ע"ש 

ר בצ"ע. אמנם נראה דאי ונשא

משום הא לא קשיא דכבר שמעינן 

מדברי רבי שמעון שאוסר לטלטל 

נר הדולק בשבת ואמר רבא דאע"פ 

דלית ליה לר"ש מוקצה מחמת 

איסור מ"מ הוי מוקצה דהכל הוי 

בסיס לשלהבת א"כ ה"ה חבית יין 

שהאבן צריכה לשמש להיין שלא 

יפוג טעמו דהוי גם היין בסיס 

שמן לשלהבת לכן להאבן כמו ה

כתבו התוס' דחדא מכלל חבירתה 

  איתמר.

דין אבן שבקירויה שאינה קשור 

  ויש בתוכו מים

ולפ"ז נראה דה"ה באבן שבקירויה 

דבאינו קשור אסור למלאות בה 

והדלעת עצמו הוי מוקצה דהוא 

 (דף קכה.)בסיס לאבן כמו שפי' רש"י 

ומסתימת הדברים נראין דגם אם 

ג"כ אסור נשאר בו מים בדלעת 

לטלטל הדלעת ואמאי הרי הוי 

בסיס לאיסור ולהיתר אך לפי דברי 

הבית מאיר יש לפרש דכיון דהמים 

צריך להאבן שהרי א"א למלאות 

מים אא"כ האבן מכרעת א"כ גם 

המים הוי בסיס לאבן והכל נעשה 



  באר                           החייםה

 
קפט  נתיבות משה סימן יט - הלכות מוקצה 

בסיס להאבן והוי מוקצה. אך יש 

לדחות דהמים שמונח עכשיו 

בסיס  בדלעת א"צ להאבן וא"כ הוי

  לאיסור והיתר וצ"ע.

דעת הקצוה"ש דיש נפק"מ בין תוך 

  הכלי לעל גבי הכלי

כתב דאולי יש  (שם)ובקצות השולחן 

לחלק בין תוך הכלי לעובי 

דפנותיה מלמעלה דבתוך הכלי אם 

מקצתו מחזיק היתר ומקצתו איסור 

הוי בסיס לאיסור והיתר אבל עובי 

הדפנות למעלה אם מונח עליהם 

בסיס לאיסור אע"פ איסור הוי 

שבתוך אויר הכלי מונח היתר, 

ולפ"ז אם האבן הוא בתוך אויר 

החבית ומונח על דופני החבית 

מבפנים כגון שהחבית קצרה 

מלמטה ורחבה מלמעלה לא נעשית 

בסיס להאבן לבד רק לאיסור 

והיתר, ולפ"ז כלכלה מלאה פירות 

ואבן על דפנות הכלכלה נעשית 

ה הכלכלה בסיס להאבן ואסור

חזר  (שם סק"כ)בטלטול ע"ש, מיהו 

בו וכתב דאבן המונח תוך החבית 

כיון שהוא מונח למעלה גבוה מהיין 

הוי בסיס לאיסור, ודקדק כן נמי 

ממה דאמרינן כלכלה מלאה פירות 

דאם אינה מלאה רק הפירות 

מלמטה והאבן למעלה מהם הוי 

מקום האבן בסיס לאיסור לחוד 

עכ"ד אך זה צ"ע דהא בתרומה 

טהורה וטמאה למעלה לא נעשה 

הכלי בסיס לאיסור לחוד למעלה 

בדופני הכלי נגד התרומה טמאה, 

ועל כרחך כיון דהוא כלי אחד א"א 

לחלק ולהפריד חלק העליון מחלק 

התחתון והוי בסיס לאיסור והיתר 

וא"כ מאי שנא חבית יין שהאבן 

  שעל פיה הוי בסיס לאיסור לבד.

ית ביאור דעת האחרונים דפי החב

  הוי בסיס לאבן

אכן נראה כונת האחרונים ז"ל 

דודאי כל כלי שמשתמשים בחלק 

מהכלי להיתר ובחלק מהכלי 

לאיסור לא שייך לחלק ולומר 

דחלק שמשמש לאיסור הוי בסיס 

לאיסור גרידא כיון דהוא כלי אחד 

שמשמש לשניהם, כגון שולחן 

שבצד אחד מונח הפמוטות ובצד 

על האחר אוכלין עליו לא יעלה 

הדעת לומר דחלק השולחן שתחת 

הפמוטות הוי בסיס לאיסור גרידא 



  הבאר                           החיים

 
 דין אבן על פי חבית יין .נתיבות משהקצ

אלא כל השולחן גוש אחד הוא 

ונחשב בסיס לאיסור ולהיתר, אמנם 

כל זה בכלי שמיועד בין להיתר 

בין לאיסור בכל חלקי הכלי אלא 

שהוא בחר בו להשתמש בחלק זה 

איסור ובחלק זה היתר ואם יחליט 

ם לשנות הדבר ולהפוך השימושי

שבחלק זה ישתמש איסור במקום 

היתר ובחלק השני ישתמש היתר 

במקום איסור לא איכפת לו כלל 

דאין נפק"מ במהות הכלי אלא 

תלוי בבחירת האדם כמו בשולחן 

הנ"ל שאין נפק"מ באיזה צד 

ישתמש היתר או איסור, וכן 

כלכלה שיש בו תרומה טמאה 

וטהורה שהכלי מיועד לשימוש בין 

או למטה ואין  אם הטמאה למעלה

שום נפק"מ במהותו של כלי ותלוי 

רק בבחירת האדם בהא ודאי ליכא 

למימר דחלק הכלי המשמש איסור 

נעשה בסיס לאיסור כיון דהוא כלי 

אחד והכלי משמש לשניהם, אבל 

חבית שאני דפי החבית אינו מיועד 

לשימוש יין אלא הוא מיועד 

לשימוש כיסוי בלבד והוא דבר 

ירת האדם אלא שאינו תלוי בבח

במהות הכלי שזה צורת הכלי 

ושימושו ולכן לא איכפת לן בזה 

שהוא כלי אחד והוא גוש אחד 

דהרי הן ב' תשמישין מיוחדין 

ומיועדין כל אחד לשימושו המיוחד 

ולכן שפיר מחלקינן בין פי החבית 

שהוא בסיס לאיסור גרידא לגוף 

החבית שהוא בסיס ליין, ולפ"ז גם 

לא נעשית   באבן ע"פ הכלכלה

כלכלה בסיס לאבן דלא אמרינן 

דפי כלכלה הוי בסיס לאבן כיון 

שאין פי הכלכלה מיועד לשימוש 

כיסוי הרי זה כלי אחד והוי בסיס 

לאיסור והיתר ואתי שפיר דברי 

התפארת ישראל שתמה עליו 

  ע"ש. (שם אות כ')בקצות השולחן 

למה אסור להגביה החבית מלמטה 

  ששם הוא בסיס ליין

דאכתי צ"ב מ"ט לא יגביה  אלא

החבית מלמטה במקום היין דהוי 

בסיס להיתר ויטלטלנו והגם דבסיס 

לאיסור מיטלטל עמו הוי טלטול מן 

הצד לצורך דבר המותר, כמו 

דמטלטלין שולחן שיש עליו נר 

שהוא בסיס לשלהבת ע"י טלטול 

השולחן שהוא בסיס גם להיתר 

אע"פ שהנר שהוא בסיס לאיסור 



  באר                           החייםה

 
קצא  נתיבות משה סימן יט - הלכות מוקצה 

טל עמו כיון דהוי גרידא מיטל

טלטול מן הצד, הכא נמי כיון 

דמחלקינן הכלי לשני חלקים וחלק 

התחתון הו"ל בסיס להיתר למה לא 

יטלטלנו מלמטה, ולא מצאתי מי 

שהעיר בזה וכנראה שהי' פשיטא 

להו דליכא למימר הכי ולא ידענא 

טעמא, ואולי כיון שהוא כלי אחד 

חיישינן שיבוא לטלטל גם מלמעלה 

שהוא בסיס לאיסור גרידא במקום 

לכן אסרו הטלטול בסוגי כלים 

כאלו שחלקם נעשו בסיס לאיסור 

לבד שאפילו חלק הבסיס להיתר 

נאסר בטלטול זולת אם הבסיס 

לאיסור הוא ביד הכלי או בחלק 

נטפל מהכלי כגון מוכני או בגד 

שיש לו כיס ובתוכו מעות באופנים 

שנתבארו בפוסקים שאזי מותר 

עיקרי של הכלי לטלטל חלק ה

שהוא היתר, אבל חבית אין בו 

חלק עיקר וטפל אלא גוף אחד 

אלא דנחלקו תשמישן ולהכי גם 

בחלק שהוא בסיס להיתר אסור 

לטלטלו, או י"ל דכל טלטול מן 

הצד שייך רק כשמטלטל חפץ אחר 

ועי"ז מתטלטל האיסור עמו מאליו 

אבל כשהוא כלי אחד אע"פ שמדין 

לבד  בסיס נחשבת בסיס להיתר

מפני חילוקי התשמישין שיש בכלי 

מ"מ לא מקרי טלטול מן הצד שאין 

דבר אחר אלא הוי  זה טלטול ע"י

  טלטול גמור.

דין פי הקדירה שיש בתוכו 

  תבשילין

והשתא אתי שפיר דגם בקדירה 

שיש בו תבשילין יש בו דין בסיס 

לולא סברות הראשונים שנתבארו, 

והטעם דגם פי הקדירה מיועד 

ואינו מיועד לתשמישי לכסותו 

אוכל ולכן לכו"ע אם הניח אבן 

ע"פ קדירה לכסות התבשיל ושיהי' 

מונח כל השבת יהי' לו דין בסיס 

לכל הראשונים כמו באבן ע"פ 

חבית, מיהו בכיסה עליו גיזי צמר 

בזה יש סברא לומר דאין הדרך 

לכסות קדירת תבשילין כך אלא 

בשבת מפני שרוצה להחזיק חומו 

אין מטרתו בהנחת גיזי א"כ בעצם 

צמר לכיסוי הקדירה אלא לחימום 

התבשיל א"כ אין פי הקדירה 

משמש את הגיזים אלא הגיזים 

משמשין את האוכל ולכן לא נעשה 

[ונראה דפליגי בזה רש"י והר"ן ז"ל בסיס 



  הבאר                           החיים

 
 דין אבן על פי חבית יין .נתיבות משהקצב

ויתבאר לקמן בס"ד וכן יתבאר בעז"ה 

, או מפני טעם דעת הרז"ה ז"ל]

יטול ל שכתבו התוס' דהוי מניח ע"מ

ונפק"מ בכיסוי אבן או שאר מוקצה 

על הקדירה כשמטרתו לכיסוי 

בעלמא ולא לחימום התבשיל, ובזה 

מיושב מ"ש גיזי צמר מאבן שע"פ 

חבית, דודאי אבן ע"פ קדירה דינו 

כאבן ע"פ חבית אלא דגיזי צמר 

שאני שאין מטרתו לכיסוי התבשיל 

שפי הקדירה מיועד לה אלא 

ן אין מטרתו לחימום התבשיל ולכ

  פי הקדירה חשיב להיות בסיס לה.

ומעתה נראה פשוט דארון שיש על 

גבו מוקצה ובתוכו יש היתר שהוא 

חשוב יותר הוי בסיס לאיסור 

ולהיתר, דכיון דתשמיש ארון בין 

על גבו ובין בתוכו הוא החזקת 

חפצים ואין תשמישו מחולק במהות 

הכלי הרי זה כלי אחד וא"א לחלק 

ל כל הכלי חלקי הכלי ודנים ע

שהוא בסיס לאיסור והיתר. וע"ע 

  בזה. (ח"ו ס"ב)בשו"ת בצל החכמה 

  

  ב

יבואר דאם מניח אבן וכיו"ב על 

קדירה שיש בו תבשילין לכסותו 

  הוי בסיס לאיסור

תנן טומנין  (דף מט.)במסכת שבת 

בשלחין ומטלטלין אותן, בגיזי צמר 

ואין מטלטלין אותן, כיצד הוא 

הן נופלות, עושה נוטל את הכסוי ו

ופי' רש"י ז"ל כיצד הוא עושה זה 

שטמן בהן כיצד יטול קדרתו הואיל 

ואסור לטלטלו שהרי היא טמונה 

כולה בהן, נוטל כיסוי של קדרה 

שיש תורת כלי עליה ואע"ג שהן 

עליה לא איכפת לן דלא נעשית 

בסיס להן שאין עשוי אלא לכסות 

קדרה עכ"ל, ומדקדוק לשונו משמע 

דאע"ג שהן עליה דרצונו לומר 

דהיינו הגיזי צמר מונחין על 

הכיסוי לא איכפת לן דלא נעשית 

הכיסוי בסיס להן להגיזי צמר שאין 

הכיסוי עשוי אלא לכסות הקדרה 

ולא נתנן ליתן עליו הגיזים, דאילו 

קאי על הגיזים הו"ל למינקט לשון 

רבים שאין עשויין אלא לכסות 

קדרה כמו שנקט מתחלה לשון 

גיזים שהן עליה, והקשו רבים על ה

האחרונים סתירה בדברי רש"י 



  באר                           החייםה

 
קצג  נתיבות משה סימן יט - הלכות מוקצה 

כתב דאם טמן וכיסה  (דף נא.)דלקמן 

בדבר שאינו ניטל או אפילו טמן 

בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו 

ניטל אם אין מקצת פיה מגולה לא 

יטול וכתב הטעם מפני דהוי 

הקדרה בסיס לדבר האסור ואסור 

בטלטול, וקשה דהרי פי' במשנה 

יסוי נעשית בסיס להגיזין שאין הכ

ומותר ליטול הכיסוי שיש תורת 

כלי עליה ולנער הגיזין, הכא נמי 

אמאי לא יטלטל הקדרה שיש תורת 

  כלי עליה ולנער.

דעת לשון הזהב ושפת אמת בטעם 

  דאין הכיסוי בסיס לגיזי צמר

ובספר לשון הזהב תי' דדוקא כיסוי 

לא נעשה בסיס לגיזין אבל הקדירה 

סיס ולכן אם מכוסה עצמה הוי ב

כולו וא"א לנער הכיסוי או שגם 

הכיסוי הוא דבר שאינו ניטל, לא 

שייך לטלטל הקדירה ולנער מעליו 

הכיסוי מפני שהקדירה הוי בסיס 

להגיזין שהוא חשוב יותר מהכיסוי 

(פי"ח שעליו וכ"ה במשנה אחרונה 

וכתב הטעם כיון שאין  דכלים מ"ב)

המוקצה על עיקר הכלי אלא על 

כיסוי לא נעשה הכיסוי בסיס ה

ז"ל שאין  אליו, וזה כונת רש"י

הכיסוי עשוי אלא לכסות קדירה 

וכיון שהוא טפל להקדירה ואינה 

עיקר כלי לא נעשית בסיס להגיזין, 

והשפת אמת תירץ דבמניח גיזי 

צמר על כיסוי של הקדרה אינה 

נעשית בסיס לא הכיסוי ולא 

הקדירה, וכתב הטעם דאין הכיסוי 

ס להגיזין דכל הכיסוי בטל בסי

להקדירה, והקדירה לא נעשית 

בסיס דאין לה שייכות להיות בסיס 

לגיזין שעל הכיסוי עכ"ד. אבל אם 

כיסה הקדירה בדבר שאינו ניטל 

הוי הקדירה בסיס לכיסוי שאינו 

ניטל והוי מוקצה, ובדף נא. מיירי 

שכיסה הקדירה בכיסוי שאינו ניטל 

נראה ולכן הוי הקדירה בסיס, ו

דאם מניח גיזי צמר על הקדירה 

עצמה מודה השפת אמת דהקדירה 

בסיס לגיזי צמר. נמצא דלדברי 

הלשון הזהב ומשנה אחרונה 

הקדירה נעשה תמיד בסיס בין 

לגיזי צמר וכל שכן לסתם כיסוי 

שאינו ניטל, ולדברי השפת אמת 

אין הקדירה נעשה בסיס אלא 

לכיסוי קדירה שאינו ניטל או לגיזי 

המונחין על הקדירה עצמה  צמר



  הבאר                           החיים

 
 דין אבן על פי חבית יין .נתיבות משהקצד

אבל אם הניחן על כיסוי של 

הקדירה לא נעשית בסיס ומותר 

  לטלטל הקדירה ולנערן.

  שיטת הראשונים בשם בעל המאור

כתבו  והרשב"א והריטב"א והר"ן

בשם בעל המאור ז"ל שאין הקדירה 

נעשית בסיס להטמנה ולכסוי ואינה 

תשמיש להם אלא אדרבה הם 

קשה תשמישין להקדירה, וה

 הריטב"א א"כ מאי שנא אבן ע"פ

החבית דמניח נעשה בסיס והרי 

האבן משמש להחבית שהרי לכיסוי 

החבית הונחה, ותי' דמיירי שצריך 

גם להאבן להצניעו ולא לכסות 

החבית בלבד, וכ"כ הרשב"א 

וכ"כ  (דף ב.)בחידושיו לביצה 

ולדבריהם ליכא דין  (דף נא.)המאירי 

היה בסיס כלל במניח על דעת שי

כיסוי לקדירה אפי' כיסוי שאינו 

  ניטל וכל שכן גיזי צמר.

ביאור החילוק בין אבן ע"פ חבית 

  לגיזי צמר על כיסוי קדירה

כתב ואם  (סי' רנ"ט ס"א)והנה בשו"ע 

טמן בהם בלא יחוד מנער הכיסוי 

והם נופלות וכו' ואע"פ שהם עליה 

לא איכפת לן דלא נעשית בסיס 

דהא  "ו)(סקלהן עכ"ל וביאר המ"א 

אין הכיסוי תשמיש לצמר אדרבה 

הצמר משמש לקדירה לחממו עכ"ד, 

ובסק"ט כתב המ"א בשם הר"ן ואם 

טמן בדבר הניטל וכיסה בדבר 

שאינו ניטל מפנה סביבותיה ואוחז 

בקדירה ומוציאה דלא נעשית בסיס 

להן כמ"ש סס"א עכ"ד ובפשטות 

כונת המ"א הוא לדברי הרז"ה ז"ל, 

חבית לא הוי  ולפ"ז גם באבן ע"פ

מניח אא"כ מניח כדי לשמור האבן 

וכיו"ב אבל אם הניח האבן כדי 

לכסות פי החבית לא הוי בסיס 

וכנ"ל, וזה תימה גדולה שסתמו כל 

הפוסקים בזה, ואדרבה מדברי המגן 

שהביא  (בסי' ש"ט סק"ו)אברהם 

פלוגתת בעל המאור והרמב"ן אם 

מניח על דעת כיסוי הוי בסיס, 

רמב"ן דאפי' על משמע דנקט כה

דעת כיסוי הוי בסיס אלא דהביא 

דבריהם דעכ"פ באקראי לא הוי 

בסיס, ותו דהב"י לא הביא כלל 

שיטת בעל המאור ז"ל, משמע 

דמניח על דעת כיסוי הוי בסיס. 

(סי' וכבר עמד ע"ז בתהלה לדוד 

והקשה מדברי הר"ן  רנ"ט סק"ה)
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עצמו דהעתיק דברי הבעל המאור 

, ובפרק נוטל ז"ל לענין גיזי צמר

מוכח דס"ל כהרמב"ן דמניח ע"ד 

כיסוי הוי בסיס, וכן הקשה דברי 

השו"ע הרב אהדדי דבסי' רנ"ט ס"ג 

העתיק דברי הרז"ה, ובסי' ש"ט 

כתב בסעיף ו' וכן אם הניח אבן 

ע"פ חבית של יין לכיסוי וכו' 

יעו"ש וכן לענין היתר המפה הביא 

דברי המ"א שחולק על תרוה"ד ולא 

הרז"ה, ועי' קצות כתב טעם 

השולחן סי' קי"ב סקי"א מש"כ בזה 

  וצ"ע. 

אכן נראה בס"ד דהר"ן ס"ל כדעת 

בעל המאור ז"ל רק לענין קדירה 

שטמן בגיזי צמר ולא לענין אבן 

ע"פ חבית, והוא ע"פ האמור לעיל 

דאין פי הקדירה נעשית בסיס אלא 

לכיסוי שהוא דבר המיועד לו 

ולענין זה מחלקין הקדירה 

ישין חלוקין דגוף הקדירה הוי לתשמ

בסיס לתבשיל, ופי הקדירה הוי 

בסיס לכיסוי אבל כיסה עליו גיזי 

צמר שאין פי הקדירה מיועד לזה 

שאין מטרת גיזי צמר לכסות 

התבשיל אלא לחימום האוכל אין 

הקדירה נעשית בסיס לזה ואין 

מחלקין תשמישי הקדירה והו"ל 

בסיס לאיסור ולהיתר, ובסמוך 

  ותר בס"ד.  נבאר י

ביאור פלוגתת רש"י ור"ן אם 

הקדירה נעשית בסיס לגיזי צמר 

  שהניח עליו בלי כיסוי

והנה אם כיסה הקדירה עצמה בגיזי 

צמר או שהניח גיזי צמר על כיסוי 

שאינו ניטל שיחזיק חומו אלא 

שסביבותיה הוא דבר הניטל באופן 

שמותר לפנות סביבותיה נחלקו 

בסיס הראשונים אם הקדירה הוי 

לאיסור, דפשטות דעת רש"י לחלק 

בין אם כיסוי הקדירה יש עליו 

תורת כלי ואז לא נעשה בסיס 

אע"פ שהניח עליו גיזי צמר מפני 

שאין הכיסוי תשמיש להצמר אלא 

הכיסוי משמש להקדירה ולכן נוטל 

הכיסוי והן נופלות אבל אם כיסוי 

הקדירה הוא דבר שאינו ניטל הוי 

הקדירה הוי  בסיס לדבר איסור דפי

בסיס להכיסוי שהוא מוקצה, כן 

(דף מט. ודף הוא פשטות כונת רש"י 

וכמו שפי' האחרונים וכנ"ל,  נא.)

אבל הר"ן כתב דאין הקדירה 



  הבאר                           החיים

 
 דין אבן על פי חבית יין .נתיבות משהקצו

נעשית בסיס להטמנה "ולכיסוי" 

ואינה תשמיש להם אלא אדרבה הם 

תשמישין לקדירה עכ"ל וא"כ גם 

אם הכיסוי הוא דבר שאינו ניטל 

  יס.אין כאן דין בס

ונראה בס"ד ביאור פלוגתתם דודאי 

כו"ע מודים אם מכסה פי קדירה 

שיש בו תבשיל צונן בכיסוי 

מוקצה, תורת בסיס עליו דפי 

הקדירה נעשה בסיס למוקצה כיון 

דיעודו של פי קדירה לכסות שלא 

יהיו האוכלין מגולין ויתקלקלו 

וכיו"ב וכיון שפי הקדירה משמש 

למקום כיסוי הרי הוא בסיס 

מוקצה וכאבן שע"פ חבית דמניח ל

הוי ליה בסיס, וכן מבואר בחת"ס 

על השו"ע סי' רנ"ט, לא נחלקו 

אלא בבא לכסות קדירה כדי 

לשמור חומו בשבת כדרך 

שמטמינים להחזיק חומו, ובכהאי 

גונא יש לכאו' מקום לדון על 

כיסוי הקדירה ולומר דלעולם כיסוי 

הקדירה לא נעשה לחמם האוכל 

ר החום אלא לכסות דהיינו לשמו

התבשיל כמו שמכסין תבשילין 

צוננים ואם זה מטרתו הו"ל פי 

הקדירה בסיס לזה, דהבדל גדול יש 

בין שמירת חומו דאין זה יעודו 

ומטרתו של קדירה אלא חימום 

התבשיל עושין ע"י אש או בתנור 

חם, ורק בשבת שאין לו דרך 

אחרת מטמין בו ולכן לא שייך 

י בסיס לדבר לומר דפי הקדירה הו

של הטמנה וא"א לחלק תשמישין 

בכהאי גונא וחשיב הקדירה בסיס 

לאיסור ולהיתר אבל לכיסוי שפיר 

חשיב בסיס לאיסור וזה דעת רש"י 

דאם אין על הכיסוי תורת כלי 

הו"ל הקדירה בסיס לכיסוי אא"כ 

מגולה מקצתו, ולכן אע"פ שהכיסוי 

הוא גיזי צמר ודעתו שמכסה בדבר 

ר חומו, מ"מ כיון זה כדי שישמ

שלא הניח כיסוי אחר הרי כונתו 

גם לכסות התבשיל כדרך שמכסין 

תבשילין ולהכי מקרי בסיס לאיסור, 

אבל דעת הר"ן נראה דגם כיסוי 

הקדירה כיון דעכשיו הוא שומר 

חומו הוא נטפל לגיזי צמר שעליו 

דהכל חשוב כחלק מהטמנה שהוא 

כדי לשמור חום הקדירה ולהכי 

תשמיש לאוכל לחממו נחשב הכל כ

ואין פי הקדירה נעשית בסיס, אבל 

אם לא טמן אלא כיסה בעלמא 
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קדירה לא ע"מ לחמם ולשמור חום 

התבשיל הו"ל כדין אבן שע"פ 

חבית ונעשית בסיס לדבר האסור, 

ובזה מיושב קושיית התהלה לדוד 

מדברי הרמב"ן דס"ל  (סי' רנ"ט סק"ה)

דמניח ע"ד כיסוי הו"ל בסיס 

יא בר"ן דס"ל ומשמע להד

כהרמב"ן, ועוד הקשה דברי השו"ע 

הרב אהדדי דס"ל דמניח ע"ד כיסוי 

הוי בסיס ושם העתיק דברי הר"ן, 

ולדברינו מיושב שפיר דדוקא לענין 

חימום התבשיל לא נעשה פי 

הקדירה בסיס וכנ"ל. ולפ"ז מש"כ 

הר"ן ואם טמן בדבר הניטל וכיסה 

בדבר שאינו ניטל וכו' מיירי 

א גם מלמעלה על דהטמנה הו

הכיסוי ולכן חשוב הכל כמשמש 

לאוכלין אבל אם לא טמן עליו 

אלא הניח כיסוי בעלמא שאינו 

ניטל הו"ל פי הקדירה בסיס 

  לאיסור ואסור לנער ודו"ק.

למה לא אמרינן דפי הקדירה יהי' 

  בסיס לגיזי צמר

ועדיין יש להתבונן בדעת רש"י 

דהוא ז"ל פירש למה כיסוי הקדירה 

ה בסיס לגיזי צמר מפני לא נעש

שכונת כיסוי הקדירה הוא לכסות 

קדירה ולא עבור הגיזי צמר, מיהו 

עדיין צ"ב מדוע לא נעשה פי 

הקדירה בסיס לכיסוי ולגיזי צמר, 

הרי הגיזי צמר חשובין טפי 

מהכיסוי א"כ תיהוי בסיס לאיסור, 

ואין לומר דכיון דהגיזין משמשין 

להקדירה לחממו אין פי הקדירה 

שית לו בסיס, דהא בכיסה בדבר נע

שאינו ניטל דהיינו גיזי צמר הרי 

אסור לנערו אם מכוסה לגמרי 

דנעשית בסיס לו, וכן פירש השפת 

אמת דהא דקתני וכיסה בדבר 

שאינו ניטל איירי בהכי שכיסה גם 

חלל הקדירה על פיה בדבר שאינו 

ניטל ובכה"ג שפיר כל הקדירה 

בסיס לאיסור, וא"כ צ"ב מ"ט 

כיסוי הוא דבר הניטל לא כשה

אמרינן דפי הקדירה נעשית בסיס 

לגיזי צמר שהוא יותר חשוב 

מהכיסוי, והשפת אמת כתב 

דהקדירה אין לה שייכות להיות 

בסיס לגיזין שעל הכיסוי, ומשמע 

מדבריו מפני דהכיסוי הוי הפסק 

דינו להגיזין, אך צ"ב מה הסברא 

בזה סוף סוף הוי פי הקדירה בסיס 
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כיון דגיזי חשובין יותר לשניהם ו

  הו"ל בסיס לאיסור.

אכן ע"פ האמור לעיל מבואר שפיר 

דדוקא כשהגיזין מונחין על הקדירה 

בלא כיסוי א"כ הן משמשין גם 

בתורת כיסוי לתבשיל וגם לצורך 

חימום וס"ל לרש"י דבכה"ג ודאי 

פי הקדירה הוי בסיס להגיזין, אבל 

כשמונח כיסוי על הקדירה א"כ 

ליו משמשין רק לצורך הגיזין שע

חימום ולא לצורך כיסוי א"כ לא 

נעשה פי הקדירה בסיס לו, כי פי 

הקדירה אינו חלוק מהקדירה עצמה 

שהוא כלי אחד אלא כשמשמש 

בתורת כיסוי שהוא מיועד לשימוש 

זה, אבל כל שאינו משמש 

לתשמישו המיועד לו הו"ל הקדירה 

חדא מלתא וגוש אחד והוי בסיס 

והתבשיל נחשב  לאיסור ולהיתר

עיקר לעומת הגיזין שהרי צריך לו 

לשבת וא"כ הוי ליה בסיס להיתר, 

ורש"י לא הצריך לחדש אלא למה 

אין הכיסוי שהוא כלי בפ"ע לא 

יהי' בסיס לאיסור וע"ז תי' רש"י 

  שלא עשוי אלא לכסות הקדירה.

ובזה יתכן לפרש גם כונת הבית 

יוסף ז"ל שכתב על דברי רש"י 

הללו לא להניחם על  כלומר דגיזין

כיסוי הקדירה נתכוין אלא להטמין 

הקדרה הלכך ליכא למימר בהו 

נעשה בסיס לדבר האסור כדשייך 

למימר במניח אבן ע"פ חבית 

ומעות על הכר עכ"ל והנה אם 

כונתו לסברת הרז"ה ז"ל צ"ב דהא 

גם מניח אבן ע"פ חבית לא הוי 

בסיס אא"כ הניחן ע"ד שהחבית 

לפרש ולהביא ישמש לאבן והו"ל 

דברי בעל המאור ז"ל כיון דאין זה 

פשטות הסוגיא, אבל להאמור רצונו 

לומר דאע"פ דהכיסוי לא הוי בסיס 

מ"מ למה פי הקדרה לא הוי בסיס 

להגיזין שהוא חשוב טפי מהכיסוי 

וע"ז כתב כיון דלא מתכוין להניחו 

בתורת כיסוי להקדרה אין פי 

הקדרה נעשית בסיס לו דהוי בסיס 

סור והיתר ותבשיל יותר חשוב לאי

ולא מחלקין תשמישי הקדרה אלא 

  דנים על הקדרה כולה וכנ"ל.
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Nâw  

  

  סימן כ
י   דין בסיס באקרא

 ודין המפה שעליו הנרות –דין בסיס באקראי 

בט"ז סי' ש"ט סק"א תמה על 

המנהג שמטלטלין המפה שהונח 

עליו נרות שבת הרי הוי בסיס 

לדבר איסור כיון שהיה עליה 

כניסת השבת, וכתב ואין לומר ב

כיון שהמפה מוכנת לצורך השולחן 

לא נעשית בסיס לנרות דהא כתב 

ב"י בשם כתבי מהרא"י אפי' במניח 

דרך אקראי כדרך שמניחים חפצים 

בתיבה אלו על אלו מקרי מניח 

וכל שכן כאן במפה שמסדרין עליו 

הנרות אדעתא שיהיו שם בכניסת 

שבת ואין עליה שום דבר רק 

נרות עכ"ד, והקשה הבית מאיר ה

וז"ל והן הן דברי רש"י בעינם 

שכתב נוטל הכסוי וכו' ואע"ג שהן 

עליה לא איכפת לן דלא נעשה 

בסיס להן שאין עשוי אלא לכסות 

קדירה הביאו הבית יוסף סימן זה 

והוסיף בביאורו וכתב כלומר דגיזין 

הללו לא להניחם על כסוי הקדרה 

ה, נתכוין אלא להטמין הקדיר

וכהאי גונא ממש הוא המפה שאינה 

אלא לכסות השולחן והנר שהניח 

עליה לא להניחו על המפה מתכוון 

  אלא להאיר בשולחן עכ"ל. 

ונראה דאין כונת הבית מאיר 

לדברי הרז"ה אלא לסברת רש"י 

שהוא  (בסימן ג')ע"פ מה שבארתי 

סברא אחרת דכיסוי קדירה הואיל 

שהוא משמש להקדירה בטל הוא 

ו ולכן כיסוי הקדירה לא נעשה אצל

בסיס שלא הונח ע"מ להניח עליו 

דברים אלא לכסות הקדירה עשוי 

ולכן אין הכיסוי נחשבת לבסיס, 

ומ"מ הקדירה עצמה הוי בסיס 

לגיזין אלא דהוי בסיס לאיסור 

ולהיתר כיון שיש בו יין ולא 

אמרינן דפי הקדרה נעשה בסיס 

לגיזין לבד וכדלעיל, והכא נמי 

הוא תשמיש להשולחן המפה 



  הבאר                           החיים

 
 דין בסיס באקראי .נתיבות משהר

ומתבטל אליו ואינו נעשה בסיס 

ואין שום כונה להניח נרות על 

המפה דוקא ולכן אין המפה נעשה 

בסיס למנורה ומ"מ השולחן עצמו 

הוי בסיס לנרות דרצונו שיהי' על 

  השולחן להאיר בשולחן.

ומדברי הפוסקים שסתמו בזה ומכל 

שכן לדעת האחרונים שהסכימו עם 

אר להלן ע"כ ס"ל הט"ז כאשר יבו

דלא דמי לגיזי צמר דהרי המפה 

משמש גם כן להניח עליו דברים 

דזהו כבודו לאכול עליו וכיון 

דמשמש גם להניח עליו צרכי 

אכילה ושאר דברים א"כ שפיר הוי 

ליה בסיס למנורה משא"כ כיסוי 

קדירה אינו מיועד כלל להניח עליו 

דברים, ולכן כתב הט"ז רק הסברא 

כיון דא"צ שהמנורה דהוי אקראי 

יהי' דוקא על המפה, ומה שכתב 

הט"ז שהמפה מוכנת לצורך השולחן 

אפשר לפרש שהמפה מוכנת לצורך 

השולחן לכסותו ולאכול עליו אבל 

אין לו ענין שהמנורה יהי' דוקא 

עליו והיינו סברת השואל שבתרומת 

  הדשן.

  יבואר ג' אופנים של בסיס באקראי

 והנה בגדר בסיס באקראי יש

למצוא ג' אופנים חדא באופן שאינו 

יודע אם מונח על מוקצה או על 

היתר כגון שיש בתיבה דברים 

המותרים בטלטול ודברים האסורים 

בטלטול והניח מוקצה בתוך התיבה 

באקראי שלא התבונן אם הניחתו 

על מוקצה או על היתר, ובכהאי 

גונא לכאו' נראה דגם התרומת 

תר הדשן מודה דלא הוי בסיס ומו

לטלטל ההיתר ולנער האיסור 

מעליו, ויש עוד אופן היכא דיודע 

שיש שם היתר אלא דלא ניחא ליה 

שיהא המוקצה על ההיתר כגון 

שההיתר יכול להתקלקל עי"ז או 

שהניחן על כתבי הקודש וכיו"ב, 

והניחן דרך ארעי אע"פ שלא היה 

דעתו לסלקן קודם השבת מ"מ י"ל 

דבהא נמי כו"ע מודי דלא הוי 

בסיס דכיון דלא ניחא ליה בכך 

ודאי אין בדעתו לבטל ההיתר 

להמוקצה אלא שלא שם לבו לכך 

לסלק המוקצה ממנו או שלא הי' 

זמנו פנוי להתעסק בזה, ואופן הג' 

הוא היכא דלא איכפת ליה וזה 



  באר                           החייםה

 
רא  נתיבות משה סימן כ - הלכות מוקצה 

ציור של התרומת הדשן דהיינו 

שיודע שהניח המוקצה על ההיתר 

אך אין לו שום ענין בזה אלא 

עביד כן מפני שאין לו  באקראי

ריוח פנוי וכיו"ב אבל לא איכפת 

ליה כלל שיהי' להיפך ההיתר על 

המוקצה בזה נחלקו הפוסקים ודעת 

המ"א ושו"ע הרב להקל ודעת 

תרומת הדשן והט"ז להחמיר 

והמשנ"ב כתב להקל במקום 

הצורך. והסברא בזה להחמיר כיון 

דלא איכפת ליה שיהי' מונח על 

מדעת ממלא  ההיתר והניחן שם

מתבטל ההיתר להאיסור וזה טעם 

הט"ז להחמיר בטלטול המפה שהניח 

  עליו הנרות.

  דין בסיס דרך מתעסק

מיהו יש עוד דרך שהוא דומה לדין 

 (סק"ו)בסיס באקראי ורמז לזה המ"א 

(דף והוא דברי התוס' במסכת ביצה 

ד"ה ובית הלל, שהקשו איך  ב.)

מותר לסלק את הטבלא שעליו 

ליפין והלא היא בסיס עצמות וק

לדבר האסור דהא לא שכח הואיל 

והניחם שם מדעתו, וכתבו ג' 

תירוצים ובתירוץ האחרון כתבו 

ועוד דאין זה מניח בכונה דהא 

אינו חושש היכן יפלו ע"כ, 

ובפשטות דבריהם צ"ב דודאי מניח 

בכונה על השולחן ורוצה שיהי' 

דוקא על השולחן ולא יפול לארץ, 

צל השולחן ושיורי ואוכל בכונה א

אוכל וכן הפסולת משאירין בכונה 

על השולחן עד אחרי האכילה ואז 

מסלקין הטבלא, ואי משום שאין לו 

מקום מיוחד בשולחן היכן יפלו 

העצמות אטו שאר בסיס יש לו 

קפידא שיהא מונח דוקא במקום זה 

הרי נרות שעל השולחן ודאי אינו 

מקפיד על המדה באיזה מקום יונח 

יון שרוצה שיהי' על השולחן מ"מ כ

הרי השולחן בסיס לו הכא נמי 

בעצמות וקליפין כיון שרוצה שיהי' 

  על השולחן הרי השולחן בסיס לו. 

ונראה כונת דבריהם ז"ל דכיון 

שאוכל אצל השולחן הרי הוא עסוק 

באכילה וממילא נשארים עצמות 

וקליפות ואין זה דומה לכל מניח 

שיש לו כונה להניח המוקצה 

ומתעסק בהנחת המוקצה על ההיתר 

אבל כשהוא אוכל הרי דעתו ועסקו 

עתה בלאכול האוכל והשארת 



  הבאר                           החיים

 
 דין בסיס באקראי .נתיבות משהרב

עצמות וקליפין הוא מידי דממלא 

ולכן אין זה חשיב מניח בכונה 

אלא בסיס דרך מתעסק, ומה 

שכתבו דהא אינו חושש ר"ל דאינו 

חושב ועוסק עם המוקצה היכן יפלו 

אלא ממלא נופלים על השולחן, 

ז אם יתעסק בהן כגון שלוקח ולפ"

הכלים שבהם מונחים הקליפות 

ומניחן בתוך כלי באמצע השולחן 

בכה"ג הוי בסיס דהא אינו עוסק 

באכילה אלא עוסק עם המוקצה 

ומניחן בכונה באמצע השולחן, 

ומשמע דלית מאן דפליג בהא דלא 

הוי בסיס ולכן לא הזכיר התרומת 

הדשן דברי התוס' דזה לא דמי 

אקראי הנ"ל דבהא כו"ע לבסיס ב

מודי דלא הוי בסיס, והמ"א שהביא 

מזה ראי' הוא מפני שרצה להביא 

דוגמא לדין בסיס באקראי דאע"פ 

שיודע שהמוקצה יהא נח על החפץ 

בשבת לא נעשה בסיס וא"כ ה"ה 

די"ל כן בדין בסיס באקראי היכא 

דלא איכפת ליה אם המוקצה יהא 

על ההיתר או לא דלא הוי בסיס, 

התרומת הדשן חילק ביניהם  אבל

דדוקא בבסיס דרך מתעסק לא הוי 

בסיס אבל בכונה אלא דלא איכפת 

  ליה הוי בסיס.

דין טלטול מה"צ בפתילות ביו"ט 

  שחל במוצ"ש

ושמעתי מהרה"ג ר' אברהם חיים 

אייזנשטיין שליט"א דמהאי טעמא 

מותר להוציא ביו"ט שחל במוצ"ש 

הפתילות ע"י טלטול מן הצד 

לטול גמור מחמרינן דאע"פ דט

האידנא דיש אור החשמל וא"כ לא 

הוי כ"כ צורך אוכל נפש להתיר 

טלטול מוקצה עי' הגהות רעק"א 

מ"מ ע"י טלטול מה"צ  (סי' תק"א)

נוהגין להתיר ולא אמרי' דהוי בסיס 

לאיסור דהנר הוי בסיס לפתילות 

דהוי כצרורות ואבנים ובבין 

השמשות של יו"ט הי' שם והרי 

רב שבת והי' דעתו הניחם מע

שישאר שם כל השבת, דזה לא 

נקרא בסיס שהרי לא התכוין להניח 

שם המוקצה אע"פ שידע שיהי' 

שם, מפני שהתעסק בהדלקת הנרות 

והפתילות נשארים ממילא ודפח"ח. 

אבל בלא"ה נמי שברי פתילות 

שלנו שאין ראוין לכלום ואין להן 

חשיבות כלל הוי כשיורי כוסות 



  באר                           החייםה

 
רג  נתיבות משה סימן כ - הלכות מוקצה 

ית בסיס להן ודמי שאין הכלי נעש

לכמה פרוטות שעל השולחן דבטלין 

(סי' ש"י לגבי השולחן כמש"כ משנ"ב 

  בשם חיי אדם ע"ש. סקל"א)

  ביאור דברי הט"ז בדין המפה

נחזור לדברי הט"ז, הנה בריש 

דבריו כתב תימה על מנהגינו 

שמעמידים המנורה עם הנרות על 

המפה שעל לחם משנה ואחר 

א ולפ"ז הקידוש מסלקין המפה ההי

יש על המפה ההיא דין בסיס לדבר 

איסור כיון שהיה עליה בכניסת 

השבת וה"ה אם עומדים הנרות על 

המפה התחתונה שהיא על השולחן 

היה לנו לאסור לטלטל המפה ההיא 

כל השבת ורבים נתקשו בהבנת 

דברי הט"ז, ונראה לענ"ד ביאור 

דבריו דהנה נחלקו הריב"ש והמ"א 

(שם השו"ע  בסי' רע"ט בהא דכתב

דאם נתן הלחם על הנר  ס"ג)

מבעו"י דיש מי שמתיר לטלטלו 

ע"י לחם זה ואין לסמוך עליו והוא 

מדברי הריב"ש שכתב דהמקילין 

סומכין דהוי בסיס לאיסור ולהיתר 

וכתב הריב"ש שאין לסמוך ע"ז 

דהא צריך שיהא הלחם חשיב יותר 

מהשמן ולא יספיק מעט לחם דבכל 

בעינן שיהא  בסיס לאיסור ולהיתר

הדבר היתר חשוב יותר מן האיסור 

ושמן שבנר חשיב יותר עליו מן 

הלחם לפי שצריך לו וא"כ בטל 

דברי ההיתר נגד האיסור של הנר 

[ועיין והוי בסיס לאיסור לחוד, 

בהגהות רעק"א שם שהביא מריב"ש 

שהשמן חשיב לו יותר מפני שצריך לו 

למצותו ולפ"ז כתב שאם יש לו נר אחר 

ה י"ל דהלחם חשיב, ועכ"פ אם הוא למצו

נר מצוה א"כ י"ל דגם הרבה לחם לא 

מהני, וזה לפי טעם השני של הריב"ש שם 

אבל לפי טעם הראשון משמע דמעט לחם 

לא מהני אבל הרבה לחם מהני וכ"כ 

בלבושי שרד אך כתב דאין זה במציאות 

, אבל המ"א שיניח כ"כ הרבה ע"ש]

 חולק וס"ל דלא בעינן שיהא הלחם

חשיב יותר מהשמן דהא השמן 

עצמו אינו אסור אלא משום שהוא 

בסיס לשלהבת ובעינן רק שיהא 

חשיב יותר משלהבת וכתב דגם 

הריב"ש כיון לזה, ע"ש וכתב שם 

טעם אחר דאין לסמוך על הלחם 

שעל המנורה ע"ש וכן פסק בשו"ע 

הרב יעו"ש, מיהו בהגהות מקור 

חיים ובחי' חתם סופר תמהו על 

תינח לר"ש דלית ליה המ"א דה



  הבאר                           החיים

 
 קראידין בסיס בא .נתיבות משהרד

מוקצה לכן לא הוי השמן מוקצה 

אבל לדידן דס"ל מוקצה מחמת 

איסור ומוקצה מחמת מצוה הו"ל 

השמן עצמו מוקצה דהא המסתפק 

חייב משום מכבה וא"כ הוי השמן 

מוקצה מחמת איסור ובעינן שיהא 

[וע"ע הלחם חשיב יותר גם מהשמן, 

לקמן סי' ש"י סימן ד' מה שכתבתי 

וכן מוכח  יישב כונת מ"א]בארוכה ל

מדברי הט"ז שם דס"ל כדעת 

הריב"ש דבעינן שיהא חשיב יותר 

מהשמן וזה לא שייך בלחם מפני 

שהשמן חשיב יותר ע"ש. ובמשנ"ב 

יש סתירה לזה עי' סי' רע"ז 

[ונראה דבסי' רע"ט סק"י לא ורע"ט. 

דקדק המשנ"ב לומר דסגי נגד השלהבת 

לענין  כמו שפסק בסי' רע"ז כיון דבלא"ה

מש"כ בסי' רע"ט אינו נפק"מ לדינא דאפי' 

חשיב יותר מהשמן אסור כמו שסיים שם 

כסברת המ"א דמנורה עיקר עשייתה 

בשביל השלהבת ע"ש ולכן אין זה סתירה 

  .כלל]

ולפ"ז ודאי מיירי הט"ז הכא דאע"פ 

שיש לחם על השולחן מ"מ הו"ל 

בסיס לאיסור גרידא ולכן שפיר 

על מפה הקשה הט"ז דאם מונח 

העליונה היאך מסלקין המפה אחר 

קידוש ואם מונח על מפה תחתונה 

היאך מסלקין המפה תחתונה וכתב 

בפמ"ג וז"ל הנה מפה עליונה אם 

אין עלה כלים של היתר וכדומה 

י"ל מקום העמדת הנר הוי בסיס 

ושאר מותר לקפל שאין צורך 

בשאר לבסיס אבל לאחר שמסלק 

פה הנר ע"י עכו"ם להגביה כל המ

י"ל מקום הנר בסיס, ומפה תחתונה 

שיש היתר עליה שפיר דמי דהוי 

בסיס לאיסור והיתר עכ"ל הנה 

ברור הדבר שאין כונת הפמ"ג 

לפרש דברי הט"ז אלא לחלוק עליו 

ולבאר טעם מנהגינו מפני דאנן 

ס"ל דלא כל המפה נעשית בסיס 

אלא מקום העמדת הנר ולכן שפיר 

ין מסלקין המפה אחר קידוש ומקפל

אותו מפני שאין צורך בשאר 

לבסיס, וגם מה שכתב דמפה 

תחתונה שיש היתר עליה הוי בסיס 

לאיסור והיתר הוא ג"כ דלא כט"ז 

דס"ל דהשמן חשיב יותר ובעינן 

שיהא ההיתר חשיב מהשמן 

וכדלעיל, אבל ודאי דעת הט"ז 

דכל המפה הוי בסיס לאיסור וכמו 

שפי' הלבושי שרד ע"ש, וצ"ע על 

קכ"ד שכתב לדידיה השעה"צ ס
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משמע בפמ"ג דמפה עליונה אסור 

במקום העמדת המנורה ע"ש דעושה 

פלוגתא בהבנת דברי הט"ז וזה 

  אינו כמו שנתבאר.

יבואר אם כל המפה נעשית בסיס 

  לאיסור

אך מ"מ צ"ב כונת הפמ"ג דממנ"פ 

אם אמרינן דהמפה עליונה בסיס 

רק במקום העמדת הנר דמחלקין 

לק המונח המפה לב' תשמישין וח

תחת הנר הוי בסיס לנר וחלק 

האחר אינו נגרר אחריו ומותר 

לקפלו א"כ ה"נ נימא לחומרא 

לענין מפה תחתונה דחלקינן 

תשמישיהן וחלק שתחת הנר הוי 

בסיס לאיסור גרידא ולמה מותר 

לסלק כל המפה אם יש היתר יותר 

חשוב בחלק השני, אבל כונת 

דבריו ז"ל נראה דודאי מפה 

ון דמיועד ליתן עליו תחתונה כי

דברים הרי כל המפה משמשת ליתן 

עליהם חפצי איסור וחפצי היתר 

ודנים על כל המפה יחד והוי בסיס 

לאיסור ולהיתר, אבל מפה עליונה 

כיון דמיועד רק לנרות ואינו 

משתמש עליהם שום דבר אלא 

מקפלין אותו ואוכלין על מפה 

תחתונה א"כ אין על המפה שם 

שתחת המנורה שימוש רק לחלק 

ולכן אין חלק השני נגרר אחריו, 

ומה שצורך למנורה הוי בסיס ומה 

שאין בו צורך לא הוי בסיס, ומה 

שמכסין בו הפת בחלק השני לא 

חשיב תשמיש כיון שאינו משתמש 

עליו כנלענ"ד ביאור דבריו, ואע"פ 

שבדין בסיס באקראי נשאר הפמ"ג 

בצ"ע לדינא מ"מ בזה ס"ל להקל 

ה נעשה בסיס ומותר דלא כל המפ

לקפל חלק השני אבל אם מונח 

הנרות על מפה תחתונה וגם יש 

שם שאר דברים היתר שהן חשובים 

יותר מותר לסלק כל המפה דהוי 

בסיס לאיסור ולהיתר. וכן דעת 

הדרך החיים דלענין בסיס באקראי 

החמיר ומתיר רק בצירוף דעת 

הספר התרומה אם דעתו לסלק 

המפה ס"ל באמצע השבת, ולענין 

כהפמ"ג דחלק שתחת הנר הוי בסיס 

לאיסור ואם מונח על המפה לחם 

ושאר דברים הוי בסיס לאיסור 

(סי' ולהיתר. ודעת הקיצור שו"ע 

דכל המפה הוי בסיס לאיסור  פ"ט)

כהט"ז ולבו"ש, מיהו במונח עליו 



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דביטול כלי מהיכנו .נתיבות משהרו

חלות הוי בסיס לאיסור ולהיתר, 

ולפי מה שנתבאר אם המפה שעל 

לאכול עליו השולחן מיועד גם 

והונח עליו רק איסור הו"ל כל 

המפה בסיס לאיסור ואסור לטלטלו, 

וכיון שבזה דעת הט"ז ופמ"ג ודה"ח 

וקיצור שו"ע שוין דכל המפה הוי 

 בסיס לאיסור טוב להזהר בזה.   

Nâw  

  

  סימן כא
ו ל כלי מהיכנ דביטו   בסוגיא 

 בסוגיא דביטול כלי מהיכנו

א] נתבאר בראשונים ד' שיטות 

ין ביטול כלי מהיכנו ונבארם בד

(דף מג. ד"ה בעודן בס"ד, שיטת התוס' 

דביטול כלי מהיכנו למקצת  עליו)

[ואסור אפילו לרבי שבת הוי ביטול 

במה דברים אמורים כשיש  שמעון]

זמן מה שאינו יכול לנער מחמת 

הפסד וכיו"ב, אבל אם יכול לנער 

מיד ואין לו שום הפסד בניעורו 

לנער מותר דלא אע"פ שאין כונתו 

מיקרי ביטול כלי אפילו לזמן כיון 

דבידו ליקח הכלי ולהשתמש בו 

אימת שירצה ולהכי ליכא איסור 

ביטול כלי מהיכנו בכפיית סל לפני 

האפרוחין אע"פ שאין כונתו עתה 

להשתמש בהכלי שהרי הניחן שם 

כדי שיעלו וירדו מ"מ אם יחליט 

בו ברגע להשתמש בו אין לו 

חשיב ביטול כלי מניעה לזה לא 

וזה מה שכתבו התוס' כי מיד 

כשבאו על הסל בידו להפריחם 

ולהבריחם משם. ולדבריהם משמע 

דאע"פ שאין בדעתו להשתמש בכלי 

במשך כל השבת אלא ביטלן עבור 

האפרוחים שיעלו וירדו בו אין זה  

בכלל ביטול כלי דכל שלא נתבטל 

מהיתר טלטולו אף לזמן מה לא 

אבל אם נתבטל נקרא ביטול כלי, 

לזמן מה אע"פ שדעתו להשתמש 

אח"כ לא מהני כי ביטול לשעה 

הוי ביטול ולכן לרבי שמעון אע"פ 

שמותר השמן שבנר לאחר שכבה 
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מותר אסור ליתן כלי תחתיו 

כשדולק דהוי ביטול לשעה, ומשמע 

אע"פ שדעתו להשתמש אח"כ עם 

השמן לא מהני דכיון דלזמן מה לא 

הרי זה  הי' יכול להשתמש בהכלי

  מבטל הכלי מתשמישו לזמן זה. 

לדעת התוס' ביטול כלי במקום 

  הפסד אסור

ולדעת התוס' אין שום נפק"מ בדין 

ביטול כלי בין הפסד מרובה להפסד 

מועט דאם הוי ביטול לשעה גם 

במקום הפסד מרובה אסור ואם לא 

הוי ביטול כלי דבידו להשתמש 

מיד עם הכלי גם אם ליכא הפסד 

תחלה, דלא מצינו שום כלל שרי לכ

מקור להתיר בהפסד מרובה, וזה 

הוכיח השו"ע הרב בקונטרס אחרון 

מדברי התוס' בשבת  (סי' רס"ו סקי"א)

שביאר ר"י דברי  (דף מג: ד"ה כבר)

הגמרא דשליפי זוטרי מהו דתימא 

דלהפסד מועט חששו כמו בהפסד 

מרובה שחששו והתירו ומבואר 

בתוס' דהתירו דין דכלי ניטל 

רך דבר שאינו ניטל במקום לצו

הפסד מרובה אבל דין ביטול כלי 

לא התירו דליכא כאן ביטול כלי 

כלל וכמו שפירש מהר"ם ע"ש 

ולכאו' הרי הוי ביטול לשעה עד 

שישמוט הכרים וכסתות כמו בנר 

בשעה שדולק אליבא דרבי שמעון 

אלא ע"כ כיון דיכול לשמוט מיד 

לא מיקרי ביטול כלי כמו 

"כ ליכא מקור לחלק באפרוחים, וא

בין הפסד מרובה להפסד מועט 

  בדין ביטול כלי מהיכנו.

אמנם אכתי צ"ב מ"ט לא הוי 

ביטול לשעה בשליפי זוטרי הרי 

אע"פ שיכול לשמוט הכר העליון 

מיד מ"מ שאר הכרים שלמטה אינו 

יכול לנער עד שישמטו העליונות 

שהרי שומט העליון ונופל על השני 

וכן עד ומן השני על השלישי 

שמגיעים לארץ כמו שפי' רש"י 

ונמצא דהכרים התחתונות הוי 

ביטול לשעה, ואפשר דגם זה לא 

חשיב ביטול לשעה כיון דמיד 

כשנופל אם ירצה להשתמש בכר 

התחתון מיד יקחנו ע"י שינער 

העליונות עד שיגיע להתחתון וכיון 

שמיד עוסק להגיע לתחתון כדי 

להשתמש בו הוי כמטלטל את 

מיד ולא הוי ביטול אפי'  התחתון
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 לי מהיכנובסוגיא דביטול כ .נתיבות משהרח

לשעה, אי נמי הרי יכול לשמוט 

התחתון ולהשאיר העליונות וכן כל 

כר שירצה יכול לשומטו ואע"פ 

שאינו יכול לשמוט כל הכרים בבת 

אחת שהרי יפלו לארץ וישתברו 

מ"מ כל כר בפני עצמו שירצה 

להשתמש בו יכול לשומטו לכן לא 

חשיב ביטול כלי אפי' לשעה 

  ודו"ק.

  :ולה לדינא לדעת התוס'הע

ביטול כלי מהיכנו אפילו  .א

לזמן מועט אסור ואפילו 

  במקום הפסד מרובה.

אם יכול להשתמש עם הכלי  .ב

מיד ע"י שינער האיסור 

[ואין לו מניעה לנערו ממנו 

שאינו במקום שיתלכלך גם אינו 

אע"פ שאין  הפסד וכיו"ב]

דעתו לנער לא הוי ביטול 

כלי מהיכנו ומותר 

 לכתחלה.

  ת בעל המאור ז"לדע

ב] שיטת בעל המאור ז"ל דביטול 

כלי מהיכנו למקצת שבת לא הוי 

ביטול אלא בעינן שיקצהו מדעתו 

לכל אותו היום עד מוצאי שבת, 

וכדי לבאר שיטתו מוכרחני 

להעתיק מקצת דבריו, וז"ל 

ואוקימנא בשליפי זוטרי דלא מבטל 

כלי מהיכנו שיכול לשמוט כל כר 

שעל הכר וכר מתחתיהן כמעות 

[הנה מלשון זה שנוער הכר מתחתיהן, 

יש משמעות שאע"פ שאין דעתו לשמוט 

כיון שיכול לשמוט סגי ולא הוי ביטול 

כלי ויתבאר בס"ד בסמוך, עוד משמע 

קצת שאע"פ שאינו יכול לשמוט כל 

הכרים בבת אחת כיון דכל כר וכר שירצה 

יכול לשומטו לא הוי ביטול כלי וכמו 

התוס', מיהו לשיטת  שכתבתי לעיל בדעת

בעל המאור ז"ל לא צריכינן לזה דהא 

ביטול לשעה לא הוי ביטול וא"כ הרי 

יכול עם הזמן לשמוט הכל אך נפק"מ אם 

הוא סמוך ליציאת שבת שלא יספיק לנער 

ואין זה  הכל מ"מ שרי מפני סברא הזו]

נעשה בסיס לדבר האסור שלא היו 

עליהן מבין השמשות ועוד שלא 

ן אלא על דעת לשמטן נתנן תחתיה
[משמע דמסתפק בדבר זה אם יש בסיס 

באמצע השבת ולכן כתב דאפילו את"ל 

דיש בסיס מ"מ הכא לכו"ע לא הוי בסיס 

כיון שלא נתנן תחתיהן אלא על דעת 

לשמטן, ויתבאר עוד בסמוך בס"ד, והר"ן 

והריטב"א העתיקו רק הטעם השני וביאר 

הריטב"א דכונותו דלא הניח הכרים כדי 

להניח עליהן השליפי זוטרי שיהיה מונח 
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שם דאינו עושה כן אלא כדי שלא ישבר 

וכו', ושמעת מינה שכל דבר  ע"ש]

שדעתו עליו לשמטו אין בו משום 

[מלשון זה משמע ביטול כלי מהיכנו 

דבעינן שיהא דעתו לשמטו ולא סגי במה 

שיכול לשמטן היפך משמעות לשונו 

, הלכך הא דאמר רב חסדא לעיל]

ו' אין נותנין כלי תחת התרנגולת וכ

לקבל ביצתה דדייקינן לה 

ממתניתין דתנן אין נותנין כלי 

תחת הנר לקבל את השמן, 

כשמקצה הכלי מדעתו כל אותו 

היום לקבלת הביצה והשמן שזה 

הוא ביטול כלי מהיכנו אבל אם 

[כלומר אם אינו דעתו לנערן מותר 

חש לפסידת הביצה והשמן ודעתו לנערו 

כמו בשליפי זוטרי דלא הוי ביטול מותר 

וכן קורה  כלי כיון דדעתו לנערן]

שנשברה סומכין אותה בספסל או 

בארוכות המטה דאוקימנא בדרפי 

דאי בעי שקיל ליה, והוא דכוון 

דעתיה להכי דאי אקצינהו מדעתיה 

אין לך רפה יותר מכלי תחת ביצה 

  והוא אסור וכו' עכ"ל.

 והנה סוף דבריו במה שכתב בדין

קורה שנשברה צ"ב דמשמע דברפוי 

אם מקצהו מדעתיה לכל השבת 

אסור, ואמאי כיון דמותר לשומטו 

משם מתי שירצה איזה ביטול כלי 

איכא בזה בשלמא במהדקו דאז 

אע"פ דליכא משום בונה שהרי לא 

עשה כדי שתעלה אלא כדי שלא 

תרד יותר מ"מ כיון דאח"כ אסור 

ליטלו משם מפני שכובד הקורה 

עליו וכשיסירנו הרי תרד  מסתמך

יותר ויש בזה משום סותר וכיון 

שאסור לו ליטלו משם הו"ל ביטול 

כלי מהיכנו לכן אסור להדקו אבל 

ברפוי דליכא משום סותר הרי 

מותר להסירו וכיון דליכא איסור 

לקחתו משם אין כאן ביטול כלי 

והרי זה כמבטל כלי היתר שלא 

ישתמש בו דאין בזה ביטול כלי, 

אה דס"ל לבעל המאור ז"ל דגם ונר

כשהוא רפוי הוא תומך ומשמש 

להקורה שלא תפול ואע"פ שאם 

מסירו לא ירד יותר כיון שאינו 

מהודק עליו מ"מ כיון שתומך את 

הקורה הו"ל משמש למוקצה והוי 

בסיס לדבר האסור בטלטול ולכן 

גם ברפוי אסור להעבירו משם 

דנעשה מוקצה, אבל התינח 

כל אותו היום במקצהו מדעתו ל

הו"ל בסיס באמצע השבת וא"כ 
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הו"ל ביטול כלי מהיכנו אבל 

בדעתו לשומטו לא נעשה בסיס 

דהא דעתו ליטלו ולא ביטלו לכל 

השבת דהא גם בבין השמשות ס"ל 

דאם דעתו ליטלו לא הוי בסיס כמו 

שביאר בפרק כל הכלים דאם הוא 

רק לשעה לא נעשה בסיס ולכן 

טלו, כתב דבעינן שיהא דעתו לי
[אכן מדברי שאר הראשונים ומדברי 

השו"ע והפוסקים משמע דברפוי מותר 

לכתחלה ליטלו גם אם לא מתכוין לזה 

דלא נקרא בסיס כלל כיון שאינו אלא 

ואם זה  סמיכה בעלמא או מסברא אחרת]

כונת הבעל המאור ז"ל איכא סמך 

לדברי הבית יוסף שכתב דלמאן 

דאמר דגם בדעתו ליטלו הוי בסיס 

ור ליתן כלי תחת הנר שעוה אס

דיש בזה משום ביטול כלי מהיכנו, 

משליפי  (סק"ב)ומה שהקשה המ"א 

זוטרי שאני התם דלא הוי בסיס 

כלל כיון שהוא ע"ד לשומטו וכמו 

שביאר הריטב"א כנ"ל, ומה שמותר 

ליתן ספסל ברפוי הוא כמו שביארו 

שאר הפוסקים דלא נעשה בסיס 

כלל, ועיין תו"ש שכתב לתרץ 

  בענין אחר יעו"ש.

ומעתה נוכל להשוות הלשונות 

בבעל המאור ז"ל דודאי היכא 

דעושהו בסיס מדעת שרוצה שישמש 

המוקצה בעינן דוקא שיהא דעתו 

לנער ולכן בביצה ושמן, וספסל 

לקורה שנשברה, כדי שלא יהא 

בסיס באמצע השבת בעינן דעת 

ליטלו, אבל בשליפי זוטרי דכל 

תו עצמו לא נעשה בסיס דכונ

שיפלו לארץ אלא כדי שלא ישברו 

מניח הכרים וכסתות תחתיהן בזה 

סגי ביכול לשמוט דכל שאפשר 

לנער לא מיקרי ביטול כלי דהא 

בסיס בלא"ה לא הוי ולכן נקט 

הבעל המאור בשליפי זוטרי הלשון 

שיכול לשמוט, מיהו בהיו עליהן 

בין השמשות נעשה מוקצה לכל 

השבת דמיגו דאתקצאי לבין 

ת וכו' ולא מהני מה דיכול השמשו

לשמוט אלא בעינן שיהא דעתו 

לשמוט כמבואר לענין סל לפני 

האפרוחין דבעודן עליו כל בין 

השמשות אסור אפילו אם ירדו 

דמיגו דאיתקצאי וכו' אע"פ שהי' 

יכול לנערן כל הזמן, ולכן נקט 

הבעל המאור ב' טעמים על השליפי 

זוטרי דמותר לשמוט הכר חדא דלא 
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ליהן בין השמשות ולכן מהני הי' ע

אע"פ שאין דעתו לשמוט כיון 

שיכול לנערן בכל עת, ועוד דגם 

באמצע השבת אע"פ שיש בסיס 

באמצע השבת אם אין דעתו ליטלו 

והכא הרי אין דעתו להדיא לכך 

מ"מ לא הוי בסיס כיון שאינו אלא 

ע"ד לשמוט וכדביאר הריטב"א 

  ז"ל.

דעת השו"ע הרב בשיטת בעל 

  המאור

מנם כל זה לא כתבתי אלא א

להתלמד מפני שלא זכיתי להבין 

עומק דבריו הקדושים, אמנם 

(סי' רס"ו קונטרס אחרון בשו"ע הרב 

הבין דדעתו ז"ל דבעינן  סקי"א)

שיהא דעתו לשמוט דוקא אלא 

דאח"כ כתב דאפשר דבדבר שאינו 

חושש לנער לא בעינן דעת בפירוש 

וסגי במה שיכול לנער אלא בדבר 

רוצה לנער כגון בקורה שאינו 

שנשברה שסתמא דמלתא רוצה 

לבטלו שם בעינן דעת להדיא ע"ד 

לשמוט, מכל זה מוכח שלא למד 

כפירושינו לעיל, דאילו לפירושינו 

יש חילוק בין שליפי זוטרי דלא 

בעינן דעת מפני שאין כאן דיני 

בסיס משא"כ בשאר דברים בעינן 

דוקא דעתו ליטלו כדי שלא יהי' 

  בסיס.

ולה לדינא לדעת הבעל המאור, הע

ביטול כלי לשעה לא הוי ביטול, 

במה דברים אמורים כשדעתו 

בפירוש לבטלו רק לשעה ואח"כ 

ישתמש עם הכלי דהיינו שינערנו 

להאיסור אבל אם לא היה דעתו 

לנער הוי ביטול כלי לכל השבת, 

במה דברים אמורים בדבר שדרך 

לייחד להם הכלי לכל השבת אבל 

כאן צורך לכלי כלל  בדבר שאין

אלא שאינו חושש לנערם לא הוי 

ביטול ולכן שליפי זוטרי או כלי 

תחת נר שעוה שאין שום צורך 

בכלי לאחר שנפל שם האיסור 

אע"פ שלא היה דעתו לנער לא הוי 

[ולמה שפירשנו ביטול כלי מהיכנו. 

תלוי בדיני בסיס דהיכא דאיכא עליו דין 

יכא בסיס בעינן שיהא דעתו ליטלו וה

דליכא עליו דין בסיס סגי במה שיכול 

לנער ועיין תוס' רי"ד שביאר ג"כ הסוגיא 

  .מדין בסיס ע"ש]

  דעת הגהות אשר"י ז"ל
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ג] שיטת הגהות אשר"י ז"ל, ביטול 

כלי לשעה לא הוי ביטול אע"פ 

שא"א להשתמש בכלי בשעה זו כל 

שיהי' ראוי במשך השבת להשתמש 

בכלי לא חשיבא ביטול כלי ואע"פ 

שאין בדעתו להשתמש בו כל 

שראוי שיוכל לנערו שאין לו הפסד 

מזה שאילו הי' רוצה להשתמש עם 

הכלי היה מנער האיסור ממנו לא 

[ובזה מיקרי ביטול כלי מהיכנו, 

חולק הוא על הרז"ה דלדעת הרז"ה בעינן 

שיהא דעתו לנער ולדעת הגה"א לא 

, הנה כתב בהגהות אשר"י בעינן]

שר דלרבי שמעון מיהו אפ (פ"ג סי"ח)

דלאחר שיכבה הנר יהיה השמן 

מותר דלא חייש משום בטול כלי 

מהיכנו משום שסופו יהיה מותר בו 

ביום מיהו לא קיימא לן כרבי 

שמעון בהא עכ"ל, וחולק בזה על 

שכתבו  (דף מג. ד"ה בעודן עליו)התוס' 

דלרבי שמעון נמי אסור ליתן כלי 

תחת השמן דהוי ביטול כלי לשעה 

כבה הנר, אבל הגהות אשר"י עד שי

ס"ל דביטול לשעה לא הוי ביטול 

וכיון שיהיה ראוי לאחר שיכבה לא 

הוי ביטול אליבא דר"ש דס"ל 

דמותר השמן שבנר לאחר שכבה 

מותר. ולכאו' צ"ב דברי התוס' 

דהקשה  (שם ד"ה טבל מוכן)שהרי כתבו 

הרשב"א דכי היכי דאמר לענין 

 טבל דלא מיקרי ביטול כלי מהיכנו

משום דאם עבר ותיקנו מתוקן הכי 

נמי כשמניח כלי תחת תרנגולת 

לקבל ביצתה נימא שאם עבר 

והסיר הביצה מותר הכלי לטלטל 

ואם כן ביטלת תורת ביטול כלי 

מהיכנו, ולאו פירכא היא דהא כמו 

שהכלי עם הביצה אין לה היתר 

אבל טבל יש לו היתר על ידי 

תיקון עכ"ד וא"כ לפ"ז לכאו' גם 

השמן שבנר לר"ש יהי' דינו  מותר

כמו טבל דהא כמו שהכלי עם 

השמן יש לה היתר לאחר שכבה, 

ובאמת הרשב"א עצמו בחידושיו 

הקשה כן על דבריו דאם טבל לא 

הוי ביטול כלי משום שפקע איסורו 

ממש א"כ אתיא מתניתין דלא כרבי 

שמעון דלדידיה מותר השמן שבנר 

לאחר שכבה מותר, ותי' הרשב"א 

התם דבעוד שהוא דלוק  דשאני

מיהא הויא איסורא דאורייתא ואע"ג 

דשמן המטפטף גופיה דרבנן מ"מ 

בדאורייתא החמירו עכ"ל וכן הוא 

, (שם בתוס')בתוס' ישנים על הגליון 
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וכונתם דהרי אם עבר וכבה הנר 

פקע איסורו ממש דגם השמן מותר 

לר"ש אם כן הוי כמו טבל דאם 

עבר ותיקנו ופקע איסורו ממש 

דלא הוי ביטול כלי מהיכנו, 

ותירצו דבאיסור תורה לא אמרינן 

אם עבר, ולכן השמן הרי הוי 

מוקצה עד שיכבה מעצמו והוי ליה 

ביטול לשעה עכ"פ אליבא דר"ש 

משא"כ טבל הרי מיד יכול לתקנו 

ולא הוי ביטול לשעה דאם עבר 

מיד וביטלו פקע איסורו ממש. אבל 

הגהות אשר"י ס"ל דביטול לשעה 

הוי ביטול ולכן לרבי שמעון  לא

דמותר הנר שבנר לאחר שכבה 

  מותר לא אתיא מתניתין כותיה.

מחלוקת הפוסקים אם לדעת הגה"א 

  בעינן דעתו לנער

עוד כתב בהגהות אשר"י מיהו 

איסור דמבטל כלי מהיכנו לא 

התיר ואפילו לצורך מרובה וכו', 

ומשמע נמי דאם אפשר לנער 

 האיסור שבתוך הכלי לא חשיב

ביטול כלי מהיכנו וכו' ולפי זה 

היה מותר לתת כלי תחת נר של 

שעוה דהא יכול לטלטלו ולנערו 

כמו אבן שע"פ החבית דאם מונחת 

בין החביות דמסלקה ואח"כ מנערה 

ולא דמי לשמן שאין רוצה לנערו 

ולהפסידו דהוה מבטל כלי וביצה 

נמי איכא למימא שירא לנער פן 

 תשבר אבל האי נר ודאי ינער

קודם שלא יאחוז האור בכלי עכ"ל 

והנה יש להסתפק בדבריו אם תפוס 

לשון ראשון או תפוס לשון אחרון 

דבריש דבריו משמע דכל שאפשר 

לו לנער האיסור ולא איכפת ליה 

לנער שאין לו שום הפסד בניעורו 

[ואפי' באופן לא חשיב ביטול כלי 

שאינו יכול לנער מיד מ"מ ביטול לשעה 

ואע"פ  וי ביטול וכנ"ל]הרי ס"ל דלא ה

שאין דעתו לנער וגם לא ינערנו 

לבסוף לא חשיב ביטול כלי, אבל 

בסוף דבריו במה שסיים האי נר 

ודאי ינער וכו' משמע דבעינן שיהא 

דעתו שינערנו אח"כ, ונחלקו בזה 

הבין  (סי' רס"ה)הפוסקים דהב"י 

בדעת הגהות אשר"י דמדין בסיס 

הוי אסרינן האי ביטול כלי דכיון ד

בסיס ואסור לנער נמצא מבטל כלי 

מהיכנו וכמו שפירשתי לעיל לדעת 

בעל המאור ז"ל, וא"כ בעינן דוקא 

שיהא דעתו לנער כדי שלא יהא 
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[כמש"כ בסיס דבסתמא נעשה בסיס 

או  במשנ"ב סי' ש"ט סקכ"א לדעה זו]

אם הוא דבר שדרכו לסלק המוקצה 

אח"כ דאז סתמא כפירושו כמש"כ 

הגהות אשר"י האי בית יוסף בכונת 

נר ודאי ינער דהיינו לומר דסתמו 

כאילו פירש שדעתו שלא להניחו 

שם ע"ש, ולפ"ז בשליפי זוטרי 

בעינן שיהא דעתו לנער או דס"ל 

דהתם לא הוי בסיס כיון דהוא ע"ד 

לשמטן וכדביאר הריטב"א ז"ל וכמו 

שכתבתי לעיל בדעת בעל המאור 

ז"ל, נמצא לדברי בית יוסף שיטת 

אשר"י ושיטת בעל המאור הגהות 

הוא חדא ואין ביניהם נפק"מ 

לדינא, אך לדברי השו"ע הרב 

בדעת הרז"ה יש למצוא נפק"מ 

היכא שאין כאן צורך לכלי אלא 

שאינו חושש לנערם דלשיטתו 

דהרז"ה אינו מדין בסיס לא חשיב 

ביטול כלי אבל להגהות אשר"י 

ע"פ דברי ב"י בעינן דוקא שיהא 

  דעתו לנער.

חולק על  (סי' רס"ה סק"ב)"א אבל המ

הב"י וס"ל דהגהות אשר"י לאו 

מדין בסיס כתב כן ותמה על הב"י 

שהוכיח דהג"א ס"ל דדעתו ליטלו 

הוי שוכח ואילו לדעת רש"י דלא 

מהני דעתו ליטלו נעשה הכלי 

בסיס ואסור לנער, משמע מהב"י 

דלפי רש"י אסור ליתן כלי תחת 

הנר דלא מהני דעתו ליטלו והוי 

ס ואסור לנער הרי תלמוד ערוך בסי

בשליפי זוטרי דמותר לנער ועל 

כרחך או דמאן דס"ל דדעתו ליטלו 

לא מהני ס"ל דלא נעשה בסיס כי 

אם בבין השמשות ולא באמצע 

שבת וא"כ גם לדעתו מהני ליתן 

כלי תחת הנר בשבת כמו בשליפי 

זוטרי דלא נעשה לדידיה בסיס 

באמצע השבת, כך ביאר בספר 

ת כונת מ"א ע"ש תוספת שב

ומיושב בזה קושיית הגרעק"א ז"ל 

ע"ש, ומאן דס"ל דנעשה בסיס 

באמצע השבת הוא בתנאי שאין 

דעתו ליטלו, וא"כ בדעתו ליטלו 

לכו"ע שרי, או דמאן דס"ל דלא 

מהני דעתו ליטלו ס"ל דהכא לא 

הוי בסיס כלל כיון דאין כונתו 

אלא להציל משבירה כמו שכתב 

ר שאין הריטב"א וה"ה הכא בנ

כונתו אלא להציל מדליקה, ומשמע 

במגן אברהם דדעתו דהגהות אשר"י 
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ס"ל דביטול כלי מהיכנו למקצת 

שבת לא הוי ביטול כלי ואפי' שלא 

במקום הפסד מותר וכל שאפשר 

לנער ואינו חושש משום הפסד לא 

חשיב ביטול כלי כלל, ולפ"ז גם 

אם אין בדעתו לנער כל שאפשר 

אם ינער לא לנער ולא איכפת ליה 

הוי ביטול כלי כלל, ולפ"ז יש 

חילוק גדול בין שיטת בעל המאור 

לשיטת הגהות אשר"י, דלדעת בעל 

המאור בעינן דעתו לנער דוקא 
 [ועכ"פ בדבר דניחא ליה לשו"ע הרב]
ולדעת הגהות אשר"י כל שלא 

איכפת ליה ואם יצטרך לכלי 

  ינערנו לא הוי ביטול כלי.

  דעת הרשב"א ז"ל

הרשב"א ז"ל דביטול ד] שיטת 

לשעה הוי ביטול מיהו במקום 

הפסד מרובה התירוהו ולכן התירו 

בשליפי זוטרי, אבל שלא במקום 

הפסד מרובה אסור אפילו היכא 

דיכול לנערו מיד, ומה שהתירו 

לכפות סל לפני האפרוחים תי' 

דהתם  (דף קנד:)הרשב"א בחידושיו 

נמי הפסד מרובה הוא שאם לא 

פזרים אילך יעלו לקיניהם מת

ואילך ויאבדו, ואי נמי כיון דעשוין 

לירד מעצמן ואינו צריך לטלטלן 

ואפילו מן הצד לא חיישינן, ומה 

שמותר ליתן כלי תחת נצוצות הוא 

מפני שאין בהם ממשות כלל וכמו 

, (סי' לב)שהבין מהרי"ל בתשובה 

ולפ"ז נמצא דיש נפק"מ לקולא 

ולחומרא בין שיטת התוס' 

קולא לפי תוספות להרשב"א ז"ל, 

דהיכא דיכול לנער מיד לא הוי 

ביטול כלי כלל ושרי לכתחלה 

אפילו בלא הפסד כלל וזה טעם 

היתר דאפרוחים, ולדבריהם צ"ל 

דשליפי זוטרי דמותר הוא מפני 

דיכול לנער מיד ומותר אפי' אין 

הפסד וכמו שביארתי לעיל, חומרא 

להתוס' דאם א"א לנער מיד אלא 

פילו במקום לאחר שעה אסור א

הפסד מרובה אבל להרשב"א מותר, 

וליתן כלי תחת פחם שא"א לנער 

מיד עד שיכבו אם הוא במקום 

דאיכא חשש הפסד מרובה לדעת 

התוס' אסור ולהרשב"א שרי, וליתן 

כלי תחת נר שעוה שיכול לנער 

מיד לדעת התוס' מותר אפי' ליכא 

חשש הפסד כלל ולהרשב"א אסור 

מרובה  אלא אם כן יש חשש הפסד
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מותר. ולדעת בעל המאור 

בתרווייהו שרי אפילו ליכא חשש 

[ולהשו"ע הפסד כלל אם דעתו לנער 

הרב אפשר אפי' לא חשב לנער כיון דאינו 

ולדעת הגהות  חושש אם ינער שרי]

בעינן דעתו לנער ואז  אשר"י להב"י

שרי בתרווייהו אפי' ליכא חשש 

הפסד כלל, ולהמגן אברהם מותר 

תו לנער כל שאפשר אפילו אין דע

לנער ואינו מבטלו לכל השבת 

מותר אפי' היכא דליכא חשש 

  הפסד.

  דעת מהרי"ל והמ"א

ה] והשתא נבאר מסקנת ההלכה, 

הביא דברי  (סי' רס"ה סק"ו)הנה המ"א 

המהרי"ל דאסור ליתן כלי תחת 

פחמים כדי שיפלו לתוכן מפני 

דהוי ביטול כלי מהיכנו, ומבואר 

ין נצוצות שם במהרי"ל דההבדל ב

לפחמים דנצוצות כלים כשיכבו 

ואין בהן ממשות אבל פחמים אינם 

כלים ואיכא בהן ממשות ואע"פ 

שאפשר לנער מ"מ הוי ביטול כלי 

מהיכנו, וס"ל דביטול כלי לשעה 

 (סק"ב)הוי ביטול וכבר הוכיח המ"א 

דעל כרחך ס"ל דלא הוי חשש 

הפסד מרובה דהרי התירו ביטול 

ובה לכו"ע, לשעה במקום הפסד מר

ומדלא חילק מהרי"ל דניצוצות 

שאני מפני שאפשר לנערם מיד 

על כרחך  (סק"ב)כמו שתי' המ"א 

דס"ל דגם באפשר לנער מיד הוי 

ביטול כלי מהיכנו וכדס"ל לרשב"א 

שהוא כשיטת מהרי"ל ממש כמו 

שנתבאר לעיל, אבל המ"א ס"ל 

כדעת התוס' דביטול לשעה הוי 

שרי  ביטול מיהו באפשר לנער מיד

וחילק בין ניצוצות לפחמין 

דניצוצות אפשר לנער מיד ופחמין 

א"א לנער מיד עד שיכבו ולכן 

אסור ליתן כלי תחת פחמין, 

משא"כ תחת ניצוצות או תחת נר 

שעוה שאפשר לנער מיד לא הוי 

ביטול כלי ומותר אפילו בלא 

  הפסד.

  סתירה בדברי המגן אברהם

אלא דאם כן היכא דא"א לנער מיד 

ם איכא הפסד מרובה אסור גם א

דהרי לדעת התוס' לא מהני הפסד 

מרובה להתיר ביטול כלי מהיכנו, 

 (סי' רס"ו ס"ק י"ד)ולא כן כתב המ"א 

שהרי כתב וכן יש להורות שאין 



  באר                           החייםה

 
ריז  נתיבות משה סימן כא - הלכות מוקצה 

לבטל כלי מהיכנו אפילו לפי שעה 

אלא במקום הפסד מרובה ולכן אסר 

להניח כרים וכסתות תחת עששיות 

לדעת דהוא הפסד מועט, ואילו 

התוס' הרי דין דשליפי זוטרי אפשר 

לנער מיד כמו שכתבתי לעיל 

בדעת התוס' ולדבריהם מותר גם 

בעששיות והגמרא אסרו מטעם אחר 

מפני דאין כלי ניטל לצורך דבר 

שאינו ניטל שלא במקום הפסד 

מרובה וכדלעיל, הרי דס"ל להמ"א 

כדעת הרשב"א, וא"כ זיכה שטרא 

כשיטת לבי תרי דבסי' רס"ה העלה 

התוס' ובסי' רס"ו העלה כשיטת 

  הרשב"א.

והנה המ"א שם כשהביא דעת הר"ן 

דביטל לשעה הוי ביטול  [והרשב"א]

ומותר רק במקום הפסד מרובה 

כתב וא"ת למה כופין הסל לפני 

האפרוחין י"ל דשאני אפרוחים 

עשויים לפרוח משם מיד וליכא 

ביטול כלי כלל עכ"ל וציין לזה 

ו' צ"ב דהב"י ב"י סי' ש"י, ולכא

כתב שם וז"ל כלומר וכיון 

שהאפרוחים עשויים לירד שרי ולא 

דמי לביצה שאינה עשויה לזוז 

ממקומה עכ"ל משמע דזה סברת 

בתירץ  (דף קנד:)הרשב"א בחידושיו 

השני שכתב דכיון דעשויין לירד 

מעצמן ואינו צריך לטלטלו ואפילו 

מן הצד לא חיישינן עכ"ד ואין זה 

דו להפריחן מיד, תי' התוס' דבי

אלא טעם ההיתר שעשויין לפרוח 

מאליהן ואינו צריך אפילו לנער 

, והמ"א (סי' ש"י ס"ו)וכן ביאר הלבוש 

הוסיף וביאר דשאני אפרוחים 

עשויים לפרוח משם מיד, משמע 

דהוא סברת התוס' דכל שאפשר 

לנער מיד לא הוי ביטול כלי כלל 

וצ"ב דלכאו' הר"ן והרשב"א לא 

  ס"ל הכי.

  יישב דברי המ"אמ

אמנם הנכון בזה דמצינו להרשב"א 

שהסכים לדעת  (דף קכח:)בחידושיו 

התוס', דאמרי' בגמרא התם דבהמה 

שנפלה לאמת המים מביא כרים 

וכסתות ומניח תחתיה ומקשינן והא 

קמבטל כלי מהיכנו ופריק מבטל 

כלי מהיכנו דרבנן צער בעלי חיים 

דאורייתא ואתי דאורייתא ודחי 

והקשה הרשב"א מאי מקשה  דרבנן,

והא קא מבטל כלי מהיכנו מאי 



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דביטול כלי מהיכנו .נתיבות משהריח

שנא מכופין את הסל לפני 

האפרוחין שמותר ותירץ דהתם לא 

קיימי אפרוחין אלא לפי שעה ויכול 

הוא להפריחן אבל הכא דלמא לא 

תעלה ע"ש הרי דהרשב"א נקט 

כסברת התוס' דבידו להפריחן ולכן 

לא הוי ביטול כלי והוא כסברת 

ו לנער מיד לא הוי התוס' דביד

ביטול כלי, והפוסקים העתיקו דברי 

הרשב"א הללו ולא העתיקו דברי 

הרי דס"ל דדברי  (בדף קנד:)הרשב"א 

הרשב"א אלו הן עיקר וס"ל כסברת 

התוס' לענין היכא דיכול לנער מיד 

דלא הוי ביטול כלי ולכן ביאר 

ע"פ הרשב"א זו  המ"א גם כונת ב"י

גיד שהוא כסברת תוס', והרב המ

העתיק דברי רשב"א אלו  (פכ"ה הכ"ו)

והמגן  (סי' ש"ה ס"ו)וכן הביאו הב"ח 

, אבל לגבי שליפי (שם סקי"א)אברהם 

זוטרי כתב הרשב"א שהתירו רק 

משום הפסד מרובה, ועל כרחך 

דבזה חולק הוא על התוס' וס"ל 

דשליפי זוטרי מיקרי א"א לנער 

מיד שהרי צריך לשמוט אחד אחד 

וא"א לשמוט הכל עד שיפלו לארץ 

בבת אחת כדי שלא ישברו וא"כ 

הוי ביטול לשעה ומותר רק במקום 

הפסד מרובה, ויסוד הדברים מבואר 

(סי' כן בשו"ע הרב בקונטרס אחרון 

  .רס"ו שם)

  :נמצא להלכה ב' קולות

היכא דיכול לנער מיד לא  )א

הוי ביטול כלי כלל ולכן 

מותר ליתן כלי תחת נר 

שעוה, ותחת אפרוחין, 

תר אפילו ליכא הפסד ומו

 כלל.

היכא דאינו יכול לנער מיד  )ב

אלא לאחר שעה מותר 

היכא דאיכא הפסד מרובה 

ולכן מותר ליתן כלי תחת 

שליפי זוטרי, וכן תחת 

פחמין אם יש בזה הפסד 

 מרובה וכן הסכמת אחרונים.

היכא דאינו יכול לנער כל  )ג

השבת יש להחמיר אפי' 

במקום הפסד מרובה עי' 

 ו ס"ט.          בה"ל סי' רס"

Nâw  
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  סימן כב
י   בסוגיא דמוכנ

 וביאור דברי הרמב"ם בפירוש המשנה –בסוגיא דמוכני 

מתיב ר'  (דף מד:)בגמרא שבת 

אלעזר מוכני שלה בזמן שהיא 

נשמטת אין חיבור לה וכו'. ואין 

גוררין אותה בשבת בזמן שיש 

עליה מעות וכו', ונחלקו רש"י 

שהוא  ור"ת בפי' מוכני דרש"י פי'

אופן וכן פי' הרמב"ם, ור"ת פי' 

שהוא דף שהשידה מונחת עליו וכן 

 (סק"ז)פי' ר"ח. וכ"כ המגן אברהם 

בשם הגהות אשר"י, ומבואר במשנה 

שאם הניח מעות על המוכני 

מבעו"י אם היא נשמטת נעשית 

השידה בסיס להמוכני ואסור 

לגוררה, ואם אינה נשמטת מותר 

ביאור לגוררה דלא נעשית בסיס, וב

המשנה איכא כמה פירושים כאשר 

  נבאר בס"ד.

ומתחילה נבאר פי' הרמב"ם בפירוש 

המשנה שלו ואעתיק לשונו מוכני 

ירצה בו האופן אשר היה בו לפי 

שרוב מה שיעשו זה בתיבות 

הגדולים וברוב האוצרות כדי שיהיו 

מהלכים, מהן ממה שיצאו ויבדלו 

מהתיבות ומהן מה שלא יבדלו מהן 

ו לעת ידוע ויוצקו אבל יצא

מהיציאה ואם היה זה המעבר נבדל 

ויוצא מהתיבה זה לא יטמא 

בטומאת התיבות אם היתה מקבלת 

טומאה וכו' אמנם אם היתה זה 

האופן לא יובדל ממנו הנה נמדוד 

אותה עם מדידת התיבה וכו' אולם 

אם היה זה האופן יובדל ממנו הנה 

לא יחשוב מכללה בדבר מאלו 

לגרר זה האופן  הדינים, ומותר

בשבת אע"פ שבו מעות ואינם 

ראויים ליטלטל להיות זה האופן 

בלתי מתנועע בעצמו וכאשר טלטל 

האופן ובו המעות לא יכול להוציאו 

ויבדיל אותו מהשידה הנה הוא לא 

יטלטל המעות אם לא שיסיר 

ויגביה השידה בכללה או יעתיקה 

ממקום למקום שהוא אז כבר טלטל 

רי הרמב"ם המעות עכ"ל ודב

(כלל ס"ז סתומים וכתב בנשמת אדם 



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דמוכני .נתיבות משהרכ

ודבריו בפירושו צ"ע כי לא  אות ד')

זכיתי להבינם על בוריו, וכן כתב 

 (סי' ש"י אות ער"ב)מוח"ז בבית ארזים 

שאינו יכול לפרש בו אפילו פירוש 

  המלות ע"ש.

(סי' ש"י אמנם הנראה מדברי המג"א 

שהבין כונת הרמב"ם שמש"כ  סק"ז)

זה האופן לא אדסמיך ומותר לגרר 

ליה קאי אלא אהיכא שא"א להוציא 

האופן שלא נבדל ממנו וע"ז כתב 

הרמב"ם דמותר לגרר זה האופן 

אע"פ שיש עליה מעות שאסורין 

בטלטול ומסביר הרמב"ם טעמו 

היות שהאופן בלתי מתנועע בעצמו 

כונתו שאינו יכול להוציאו או 

כונתו כיון שאינו מטלטלו בעצמו 

ידה הוי טלטול מן אלא ע"י הש

הצד ואע"פ שכל טלטול מה"צ 

צריך לנער מ"מ כאן א"צ לנער 

וזה פירושו וכאשר טלטל האופן 

וכו' כלומר והיות שא"א להוציא 

ולנערו אא"כ יגביה השידה וינער 

עדיף לטלטל טלטול מה"צ ע"י 

גרירה בלא ניעור מלהגביה טלטול 

גמור ולנער, והכי פירושו הנה הוא 

ות פי' שהוא עצמו לא יטלטל המע

אינו עובר על טלטול גמור שהרי 

אינה רק טלטול מה"צ וכנ"ל אם 

לא שיסור פי' רק אם יסור המעות 

ע"י שיגביה השידה בכללה או 

שיעתיקה ממקום למקום שאז הרי 

מטלטל המעות דזה הוי טלטול 

הניכר יותר ממה שמטלטל ע"י 

שגורר השידה לכן מותר לגוררה 

בס"ד לפרש  וא"צ לנער, כנלענ"ד

  כונת הרמב"ם ע"פ פירוש המ"א.

ויוצא מזה חידוש לדינא דהיכא 

שאינו יכול לנער המוקצה אלא ע"י 

שיגביה השולחן וכיו"ב עדיף 

לגוררו בלא ניעור מאשר להגביהו 

ולנערו ולטלטלו אחר הניעור, 

אמנם אם אינו יכול לגוררו וצריך 

להגביהו כדי להשתמש בו במקום 

ל לנערו אלא אם אחר וגם אינו יכו

יגביהנו צריך להגביהו ולנערו 

ואח"כ לטלטלו, דרק לענין גרירה 

התירו דלעומת להגביה לא חשיב 

כ"כ טלטול אע"ג דתרווייהו טלטול 

מה"צ הוא עדיף לגוררו בלא ניעור 

מלהגביהו ולנערו ולכן כתב מגן 

אברהם דכיס שתפור בבגד צריך 

  לנער.
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אבל המחה"ש שם ביאר דברי 

דמהאי טעמא באינה הרמב"ם 

נשמטת מותר לטלטלו עם המעות 

וא"צ לנער כיון דהניעור בכהאי 

גונא דבר קשה דצריך להפך כל 

השידה ולא סגי בהפיכת המוכני 

כיון דמחובר לשידה ולא הטריחו 

רבנן כולי האי עכ"ד והוא כעין 

וסי'  (סק"ד)מש"כ המ"א סי' ש"ט 

דהיכא דהוי טירחא  (סק"י)ש"י 

כול לנער ומותר מיקרי אינו י

לטלטלה ע"ש, אמנם ממש"כ 

הרמב"ם אז כבר טלטל המעות וכן 

ממשמעות מ"א לא משמע דטעם 

היתר זו משום טירחא הוא ויותר 

  משמע כמש"כ בס"ד.

הבנת הגרעק"א והתהל"ד בדעת 

  הרמב"ם

והנה הגרעק"א ז"ל בגליון השו"ע 

דבכיס  (סק"ז)כתב דמה שכתב המ"א 

לטלטל תלוי שהניח בו מעות מותר 

הבגד וא"צ לנער לדעת רמ"א, שכן 

מוכח להדיא דעת תוס' והרשב"א 

בחידושיו שהקשו דמאי פריך הש"ס 

הא אין עליה מעות דלמא מיירי 

בשוכח שיש עליה מעות דאסור 

היינו טלטול גמור ואינה נשמטת 

אף טלטול גמור מותר ע"ש 

ולשיטת הרמב"ם דגם באינה 

נשמטת אם אפשר לנער אסור א"כ 

הא דנשמטת אסור היינו בא"א ע"כ 

לנער משום בסיס א"כ מוכח 

דמיירי במניח בכונה באמת ליתא 

לקושיית התוס' עכ"ל, ורצונו לומר 

דליכא לאוקמי לפי הרמב"ם בשכח 

דהרי הרמב"ם ס"ל דגם באינה 

נשמטת אם אפשר לנער אסור וע"כ 

היינו טעמא דמותר לגוררו משום 

דא"א לנער וא"כ בנשמטת אמאי 

הא טלטול מה"צ מותר בא"א אסור 

לנער, ועל כרחך צ"ל דאיסורו 

משום בסיס וא"כ מוכח דמיירי 

במניח בכונה, ובתהלה לדוד הוכיח 

ג"כ הכי מטעם אחר דא"כ מה 

הרבותא בהא דאינה נשמטת דשרי 

כיון דא"א לנער פשיטא דשרי, 

וע"כ דהחידוש הוא במניח בכונה, 

אבל התוס' שהקשו דלמא מיירי 

ז ס"ל דיש כאן רבותא בשוכח ועכ"

ע"כ ס"ל דגם באפשר לנער מותר 

  וא"צ לנער.



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דמוכני .נתיבות משהרכב

ומוכח מזה שהבינו דברי הרמב"ם 

דטעם אינה נשמטת דשרי הוא 

מפני שאי אפשר לנער כלל מחמת 

כבדו או כמש"כ המחה"ש דא"א 

לנער מחמת טירחא דגם זה בכלל 

א"א לנער ע"ש, אבל לפי מה 

שפירשנו כונת הרמב"ם דמיירי 

ר אלא דכיון דהניעור שאפשר לנע

הוא ע"י הגבהת השידה עדיף 

לגוררו מאשר להגביה דגרירה לא 

חשיבא טלטול כל כך כמו הגבהה 

וניעור א"כ עדיין יוקשה קושיית 

התוס' להרמב"ם דהרי חידוש זה 

יכול להשמיענו גם בשכח 

דבנשמטת אסור מפני שאפשר 

לשמוט המוכני ולנערו מבלי 

להגביה השידה ובאפשר לנער 

אסור, ובאינה נשמטת שא"א לנער 

אא"כ יגביהנו וינערנו מותר 

לגוררה דעדיפא גרירה מהגבהה 

ולנער וזה הרבותא שהצריך 

להשמיענו דגרירה עדיפא מהגבהה 

וניעור ואע"פ דבנשמטת אין חידוש 

מ"מ עיקר החידוש הוא בסיפא דגם 

לפי קושיית התוס' ליכא חידושא 

ברישא כי אם בסיפא, וא"כ גם 

ב"ם קשה קושיא זו ויצטרך להרמ

לתרץ לדעתו ג"כ כמו שתירצו 

התוס', ולפ"ז גם לדעת התוס' אין 

כאן הכרח דס"ל דא"צ לנער 

דלעולם י"ל דס"ל כמו הרמב"ם 

ושפיר רבותא קמ"ל בשכח דגרירה 

עדיפא מלהגביה ולנער, מכל זה 

מוכח שהבין הגרעק"א והתהל"ד 

בפשט דברי הרמב"ם כפשטות דברי 

כפירושינו בדברי המחה"ש ולא 

הרמב"ם, ואע"פ שבלשון הפי' 

המשניות א"א להולם וכנ"ל אולי 

  הי' לפניהם נוסחא אחרת וצ"ע.

אבל מלשון התוס' מוכח דאפי' אם 

אפשר לנער בלא שיצטרך 

להגביהנו ולנערו דמותר לגוררו 

וה"ה להגביהנו וא"צ לנער כלל 

שהרי כתבו וז"ל קשה לרשב"א 

ו' דמאי פריך לוקמא בשכח וכ

ובזמן שיש עליה מעות אסור 

לגוררה אפילו בשכח "שהוא טלטול 

גמור" וקמ"ל דבאינה נשמטת שרי 

לגוררה "טלטול גמור" עכ"ד הרי 

דכתבו שהגרירה הוא טלטול גמור 

ולכן בנשמטת אסור לגוררה אם יש 

עליה מעות וחייב לנער אבל באינה 

נשמטת מותר אע"פ שהוא טלטול 



  באר                           החייםה

 
רכג  נתיבות משה סימן כב - הלכות מוקצה 

מלתא גמור דגרירה וטלטול חדא 

היא מ"מ שרי ואם מיירי דאי 

אפשר לנער פשיטא ומאי קמ"ל, 

ועל כרחך מיירי דגם בכה"ג דאינה 

נשמטת אפשר לנער ואפ"ה מותר 

לטלטלו בלא ניעור דלא חשיב 

כמטלטל המוקצה כיון דאינו מונח 

[ותי' התוס' דע"כ מיירי על עיקר הכלי 

במניח דמשמע דגם בצריך למקומו אסור 

וא"צ ניעור ולמה  והרי בשכח מותר

נשמטת אסור אלא ע"כ דמדין בסיס 

. וכן נראה מדברי התרומת מיירי]

שהוכיח שא"צ לנער  (סי' ס"ט)הדשן 

מדין מוכני וכתב שגרירה וטלטול 

חדא מלתא הוא ע"ש ומזה לקח 

רמ"א דינו דבכיס התלוי א"צ לנער 

ואפי' במניח בכונה מותר דלא הוי 

בסיס ולא חשיב כמטלטל המוקצה 

  יון שאינו על עיקר הבגד.כ

החמיר  (סק"י)והנה האליהו רבה 

דאם אפשר בניעור ינער וכן פסק 

, וא"כ איכא נפק"מ (סקכ"ט)במשנ"ב 

לדינא בכונת הרמב"ם היכא דאפשר 

בניעור אך אינו יכול לנער אא"כ 

יגביהנו וינערנו אבל יכול לגוררו 

בלא שיגביהנו כגון שולחן קטן 

נשמטת שיש בתוכו מגירה שאינה 

ובתוכו מוקצה וכדי שיפול ממנה 

המוקצה צריך להגביה השולחן 

ולנער או עגלה שיש עליו כיס 

תלוי שאינה נשמטת ובתוך התיק 

מוקצה וצריך להגביה העגלה כדי 

לנערו דלפי מה שכתבתי לפי' 

הרמב"ם עדיף לגורר ולהוליך 

העגלה והשולחן מאשר להגביה 

ולנער אבל לפמש"כ הגרעק"א 

ומחה"ש צריך להגביה והתהל"ד 

ולנער לדעת פי' המשניות 

להרמב"ם וא"כ לפמש"כ הא"ר 

והמשנ"ב יש לכתחלה לנער. ואף 

דבטלה דעתי נגד הגדולים מ"מ 

נראה כיון דמעיקר הדין א"צ ניעור 

לדעת התוס' ותרומת הדשן ורמ"א 

וכן הסכמת הפוסקים, והשו"ע הרב 

לא העתיק חומרא בזה וכן שארי 

ש לסמוך על אחרונים על כן י

סברתינו דהיכא דדרכו בגרירה א"צ 

לנער אפילו מצד חומרא, ורק אם 

מגביה העגלה והשולחן ממקום 

למקום אזי יש לחוש לכתחלה 

  לנער אם אפשר כמש"כ המשנ"ב.



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דמוכני .נתיבות משהרכד

שיטת המשנה אחרונה והחיי אדם 

  בסוגיא דמוכני

הנה כבר נתבאר דעת המגן אברהם 

וכל הפוסקים אחריו דכל דין מוכני 

נה נוגע לטלטול השידה דאם שבמש

יש מוקצה על המוכני אם נשמטת 

עושה בסיס להשידה ונאסר השידה 

בטלטול, ואם אינה נשמטת אין 

השידה נאסר בטלטול מיהו המוכני 

עצמו אסורה בטלטול, אבל המשנה 

אחרונה והחיי אדם סבירא להו דכל 

דין המשנה נוגע רק לטלטול 

המוכני עצמו אבל השידה אינה 

לטלטל בין אם המוכני  אסורה

נשמטת ובין אם אינה נשמטת, אבל 

יש נפק"מ ביניהם כאשר אבאר, 

דדעת המשנה אחרונה דאין טפל 

עושה בסיס לעיקר, וכיון דהמוקצה 

מונח על חלק טפל להכלי אין 

הכלי בסיס, ולכן מותר לטלטל 

השידה ואע"פ שהמוכני מתטלטלת 

עמה, אבל המוכני בפני עצמה אם 

בטלטול, ואם אינה  נשמטת אסור

נשמטת מותרת בטלטול, וה"ה 

בכיס המיוחד למעות הקשור בבגד 

אע"פ שהיא נשמטת מותר לטלטל 

הבגד אבל הכיס עצמו אסור, אבל 

באינה נשמטת דהיינו שהוא תפור 

בבגד אע"פ שמדין מוכני הי' מותר 

לטלטל בין הבגד בין הכיס דהא 

ס"ל דבאינה נשמטת גם המוכני 

"מ כתב המשנה מותר לטלטל, מ

אחרונה דאין להכניס ידו בכיס דיש 

לחלק בין מוכני שהוא צורך לשידה 

ומשמשת לה וטפלה לו לכך אינו 

בסיס אבל הכיס אינו תשמיש 

להבגד וכל חד משמש באפי נפשיה 

הכיס למעות והבגד ללבוש ואפי' 

תפור כאינו תפור דמי והכיס אסור 

והבגד מותר עכ"ד ומ"מ משמע 

עצמו מותר בטלטול  מדבריו דהבגד

דהבגד לא נעשה בסיס להכיס 

  שהוא טפל אליו.

אבל החיי אדם ס"ל דטעם היתר 

טלטול השידה אפילו בנשמטת, 

מפני דבשעה שרוצה לגרר השידה 

הוי המוכני בסיס לאיסור ולהיתר 

שהוא בסיס להמעות וכן להיתר 

שהוא השידה, משא"כ כשאינו צריך 

רק להמוכני הו"ל בסיס לאיסור 

ד ומ"מ באינה נשמטת מותר לב

לגרר גם המוכני דכיון דלא הניח 



  באר                           החייםה

 
רכה  נתיבות משה סימן כב - הלכות מוקצה 

על עיקר הכלי לא נעשה בסיס 

כלל ומותר לגררו וכל שכן 

השידה, אבל בכיס המיוחד למעות 

הקשור בבגד או תיבה המיוחד 

למעות הנשמטת מן השולחן נעשה 

הבגד והשולחן בסיס ואסורין 

בטלטול, והטעם דלא דמי למוכני 

נו מיוחד למעות דהרי המוכני אי

וא"כ אע"פ שהניח בתוכו מעות 

הו"ל המוכני בסיס לאיסור שהוא 

המעות ולהיתר שהיא השידה ולכן 

השידה מותרת בטלטול אע"פ 

שהמוכני נשמטת ממנה, אבל כיס 

ותיבה המיוחדין למעות הן עצמן 

הוי מוקצה ביחדו לכך כמו שפסק 

ר"ת וא"כ הרי הבגד והשולחן 

ור, אבל מוקצה דהוי בסיס לאיס

באינה נשמטת לא נעשה בסיס כיון 

שאינו מונח על עיקר הכלי ובין 

הכיס והתיבה ובין הבגד והשולחן 

[ומ"מ להלכה חשש מותרין בטלטול, 

לדברי המ"א דהכיס והתיבה עצמן אסורין 

. ולפ"ז בטלטול ואסור להכניס ידו בכיס]

כתב החיי אדם דאם התיבה 

שבשולחן מחובר לרגל השולחן 

ם נשמטת מותר לטלטל אפי' א

השולחן יחד עם הרגלים דהרגל הוי 

בסיס לאיסור שהוא התיבה המיוחד 

למעות ולהיתר שהוא השולחן דהרי 

הרגל מיוחד גם להיתר שהוא 

השולחן אבל הרגל בפני עצמו 

  אסור בטלטול כמו המוכני.

אמנם כל הפוסקים הסכימו עם 

המגן אברהם דגם טלטול השידה 

טת ואין זה אסור אם המוכני נשמ

חשיב בסיס לאיסור ולהיתר, והטעם 

י"ל דאע"פ שהוא כלי חשוב בפ"ע 

ולא נתבטל להשידה כיון שנשמטת 

מ"מ כיון שמשמש להשידה חשיב 

כחלק מהשידה ולא שייך לומר 

שהוא בסיס להיתר אלא כל השידה 

בסיס להמעות כיון דהוא חלק 

מהשידה הנצרך לשימוש השידה 

אפשר ואינו כמו ידות הכלים ד

לומר שאין הכלי בטילה אליו 

  ודו"ק.   

  דעת הרמב"ם בחיבורו בדין מוכני

(פ"ג מהלכות אמנם הרמב"ם בחיבורו 

חזר בו מפירושו ופי' שם  כלים ה"ה)

וז"ל היה בתוך הכלי תיבה קטנה 

כגון מוכני שבתוך השידה בזמן 

שהיא נשמטת אינה נמדדת עמה 



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דמוכני .נתיבות משהרכו

ואינה מצלת עמה באהל המת ואם 

ת נמדדת עמה והרי הן אינה נשמט

ככלי אחד עכ"ל וכתב הראב"ד 

א"א מעולם לא שמענו מוכני 

פירושו תיבה אלא גלגל ואופן וכו' 

(פי"ח דכלים ע"כ וכתב בסדרי טהרות 

נראה שהוא מפרש מוכני  משנה ב')

שלה תיבה שבתוך השידה כמו 

בשולחנות שלנו שיש תיבה 

שיפלא"ד בלע"ז יש שהוא נשמט 

נשמט לגמרי  לגמרי ויש שאינו

אלא כדי שיכול להניח בתוכו אבל 

אינו יכול לשומטו לגמרי וכו' 

עכ"ד, ונמצא לפ"ז לענין איסור 

טלטול כשיש מוקצה בתוך התיבה 

שבתוך השולחן אם נשמטת נעשית 

השולחן בסיס להמוקצה ואסור 

לגוררה ואם אינה נשמטת מותר 

 (סי' ש"י סק"ז)לגוררה, ובמגן אברהם 

מעות בתיבה  כתב וה"ה כשיש

בתוך השולחן אסור לטלטל השולחן 

אא"כ יש עליו גם דבר המותר 

עכ"ד והמ"א סתם דבריו ולא חילק 

בין נשמטת לאינה נשמטת ומשמע 

לכאו' דאפי' באינה נשמטת נעשית 

 (סי' ש"י סט"ו)בסיס וכן בשו"ע הרב 

ג"כ סתם ולא פי', ומש"כ שם אלא 

בדרך שנתבאר לכאו' כונתו לחלק 

ח ע"מ ליטלו קודם השבת בין הני

א"ל אבל בהניח שלא ע"מ ליטלו 

משמע דבכל ענין נעשית בסיס, 

והכי משמע נמי מסתימת הקיצור 

(כלל ס"ז , אך בח"א (סי' פ"ט ס"ג)שו"ע 

וכ"כ  (סקל"א)והעתיקו המשנ"ב  דין י')

 (בכללי בסיס תנאי ו')בכלכלת שבת 

דכונת המ"א דמיירי כשהתיבה 

יס יעו"ש נשמטת ולהכי נעשית בס

ולפמש"כ  (א"א סק"ז)וכ"מ בפמ"ג 

מוכח כן מדברי הרמב"ם בחיבורו 

שהרי פי' דמוכני הוא תיבה שבתוך 

השידה והרי המשנה אוסר לגוררה 

  רק בזמן שנשמטת.

ביאור החילוק בין נשמטת לאינה 

  נשמטת

ומעתה צריכין לבאר בטעמא וסברא 

לחלק בין נשמטת לאינה נשמטת 

באינה דבנשמטת נעשית בסיס ו

נשמטת מותר לטלטל השולחן ולא 

נעשית לו בסיס, והתוס' בפרק 

כתבו בשם ר"י דכשהיא  (מד:)כירה 

נשמטת היא כלי בפני עצמה אבל 

כשאינה נשמטת מותר לגוררה 

אע"פ שיש עליה מעות דכיון 



  באר                           החייםה

 
רכז  נתיבות משה סימן כב - הלכות מוקצה 

שאינם ע"ג שידה שהוא עיקר הכלי 

שרי עכ"ד וכ"כ הרשב"א בשם 

התוס' דכשהיא נשמטת אינו בטל 

י השידה אבל בזמן שאינה לגב

נשמטת הרי הוא בטל לגבי השידה 

ואע"פ שנעשה הוא בסיס לדבר 

האסור לא חשבינן השידה לבסיס 

לו מפני שהמוכני טפילה להשידה 

עכ"ל וז"ל הריטב"א ובתוס' תירצו 

דבזמן שאינה נשמטת הואיל ושידה 

ומוכני כלי אחד נעשה בסיס מוכני 

טפל לשידה ואין בסיסותו של 

ני עושה את כולו לדבר האיסור מוכ

ולפי דבריהם ז"ל מי שהניח דבר 

שאינו ניטל בשבת בידות הכלים 

לא הוי הנהו כלים בסיס לדבר 

האיסור ומותר לטלטלן בניעור 

לצורך גופן או בטלטול גמור 

לצורך מקומן כדין השוכח עכ"ל. 

ונראה כוונתם דב' כלים שכל כלי 

הוא כלי ותשמיש בפני עצמו שאין 

יך א' להשני אלא כל אחד צר

משמש תפקידו בלתי חבירו כגון 

תיבה ושידה שתיבה תשמיש חשוב 

בפני עצמו הוא ומשתמשים בזה 

אע"פ שאיננו בתוך השידה, וכן 

שידה משתמשים בו אע"פ שאין 

בתוכו תיבה א"כ ב' כלים חשובים 

הם וכל אחד עושה בסיס לחבירו 

כשנמצאים זה בתוך זה שאם יש 

קצה הכל אסור באחד מהן מו

בטלטול וכל זה כשנשמטת אז הוי 

כלי חשוב בפ"ע ועושה בסיס אבל 

אם אינה נשמטת אין לה חשיבות 

בפ"ע ובטלה חשיבותו כלפי השידה 

לה הוא מחובר וע"כ לא נעשית 

בסיס כשיש בתוך התיבה מעות 

כיון שאינם ע"ג השידה שהוא 

  עיקר הכלי.

אמנם כ"ז אפשר לפרש אם מוכני 

בה כמו שפי' הרמב"ם פירושו תי

בחיבורו אבל אם מוכני פירושו 

אופן הרי אין האופן כלי תשמיש 

בפ"ע אלא הוא טפל להשידה שהוא 

עיקר הכלי, ומדאמרינן דבנשמטת 

אסור אע"פ שהוא רק טפל, צריך 

לומר דכיון דנצרך הוא לכלי שא"א 

להוליך השידה בלעדו לכן נחשבת 

חלק מהכלי ולא נטפל להכלי ולכן 

ת בסיס, והגע עצמך אם כל נעשי

השידה עשוי באופן שנשמטת א' 

מחבירו שיכול לשמוט הדפנות 

והמושב ואינם מחוברים זה לזה 



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דמוכני .נתיבות משהרכח

הכי לא יהיה בזה תורת בסיס וע"כ 

צ"ל דאם כל החלקים של השידה 

הוא מהשידה עצמו ואינו כלי 

תשמיש בפני עצמו אלא כולן 

נצרכין לבניית השידה נחשב הכלי 

שנשמטת א'  כלי אחד אע"פ

מחבירו והכל נחשבין עיקר הכלי 

וכשיתלה מעות על דופן השידה 

וכיו"ב יהי' כל השידה מוקצה וא"כ 

כיון שהאופן הוא חלק מהכלי 

שבלתו א"א להשתמשות של הכלי 

שעשוי לרכוב בו ממקום למקום 

נחשב חלק מהכלי אף אם נשמטת 

ושפיר נעשית בסיס וא"כ קשה דגם 

דופן הכלי אם אינה נשמטת יהי' כ

שהרי בכל אופן נחשבת הכל כלי 

אחד ומה לי נשמטת ומה לי אם 

  אינה נשמטת.

לפירוש הראשונים דמוכני היינו 

אופן מה החילוק בין נשמטת או לא 

  נשמטת

ונראה לענ"ד לפרש לולא 

דמסתפינא שדרכם היו שאופן אחד 

שימש להרבה שידות ותיבות 

גדולות וקטנות ובכל פעם בתיבה 

כיו"ב שרצו להשתמש בו או שידה ו

שמו לו את האופן וכיון שכן הרי 

יש על האופן שם כלי בפ"ע כלפי 

שידה זו כיון שלא היו האופנים 

מיוחדים לשידה אחת ולכן בזמן 

שנשמטת חשיב כלי בפ"ע ובב' 

כלים שכל א' הוא כלי בפ"ע 

נעשית א' בסיס לשני, ובזמן 

שאינה נשמטת בטלה חשיבותו אבל 

הכלי כיון שדרך  לא נחשב כעיקר

השידות לא יהיה מחובר להם אופן 

מיוחדת ע"כ השידה הוא עיקר 

הכלי ואין המוכני אוסר השידה 

לגוררה, אבל אם המוכני מיוחד 

לשידה זו דוקא אין נפק"מ בין 

נשמטת לאינה נשמטת ונעשית 

  בסיס.

ולפ"ז בשולחנות וספסלים שאין 

רגליהם מחוברות להם ופעמים 

לדף זה ופעמים  שמשתמשים רגל זו

לדף אחר יש להרגל וגם להדף 

חשיבות כלי בפ"ע וא"כ כשיהי' על 

הרגל מוקצה אם נשמטת הרגלים 

שאינם מחוברים להדף נעשית 

השולחן בסיס ואם אינה נשמטת אין 

השולחן נעשית בסיס, אבל אם 

הרגלים מיוחדים לשולחן זו בדוקא 



  באר                           החייםה

 
רכט  נתיבות משה סימן כב - הלכות מוקצה 

אין נפק"מ בין נשמטת לאינה 

שולחן בסיס נשמטת ותמיד יהיה ה

אם יניח מוקצה על הרגלים. מיהו 

לענין ידות הכלים נראה דלעולם 

בין  לא נעשה בסיס וליכא נפק"מ

נשמטת לאינה נשמטת דידות 

הכלים לעולם הוי טפל לכלי ואין 

לה חשיבות כלי בפ"ע ולא נעשה 

בסיס גם אם אינו מיוחד לכלי זה 

  וגם נשמטת.

מהלך שני בביאור החילוק בין 

  ו לא נשמטתנשמטת א

אמנם יש לומר דשפיר יש לדון 

דאופן נחשב כלי תשמיש בפני 

עצמו, אע"פ שאין בו תשמיש 

בעצם והוא רק משמש להשידה 

ובלא השידה אין בו שימוש, מ"מ 

כיון דשידה הוא תשמיש מיוחד גם 

בלא האופן, והאופן עשוי לשמש 

את השידה תשמיש אחר ממה 

שמשמש בלעדו דע"י האופן ניתוסף 

שימוש של העברה ממקום  בו

למקום לכן נחשבת כלי תשמיש 

חשוב שעל ידו מעבירין השידה 

ממקום למקום ולכן בנשמטת אסור 

דשפיר חשיב כלי בפ"ע שעל ידו 

מוסיפין שימושים בהשידה ונעשה 

בסיס אבל באינה נשמטת הוי טפל 

לעיקר הכלי ולא נעשה בסיס, 

ולפ"ז רגלים שאינן מיוחדות 

עליהן מוקצה  לשולחן אם יהי'

נעשית השולחן בסיס גם אם אינה 

נשמטת דלא דמי לאופן שבשידה 

דאופן ושידה הם מיוחדים 

לתשמישים אחרים דהשידה מיוחד 

לישיבה בתוכו כשרוצים לרכוב 

ממקום למקום ובלא האופן ג"כ 

ראוי לישיבה והאופן מיוחד להעביר 

השידה ממקום למקום והוא הוספת 

נה שימוש להשידה לכן כשאי

נשמטת נחשבת השידה לעיקר הכלי 

ואין המוכני אוסר אותה מלגוררה, 

משא"כ שולחן והרגלים שניהם 

להשתמשות א' עשוי דרגלים נעשו 

לתשמיש השולחן להשתמש עליו 

ובלא הרגלים אין השולחן ראוי 

לתשמישו ע"כ אפי' אם לא יהי' 

נשמטת ממנו ראוי שיהיה עליו 

תורת מוקצה שגם הרגלים עיקר 

לי שהכל נחשב כלי אחד ובכלי הכ

אחד לא שייך עיקר וטפל כשהטפל 

הוא ג"כ ממעמידי הכלי, ולפ"ז גם 

אם האופן מיוחד למרכבת זו דוקא 



  הבאר                           החיים

 
 בסוגיא דמוכני .נתיבות משהרל

יש לחלק בין נשמטת לאינה 

  נשמטת. 

מהלך שלישי בביאור החילוק בין 

  נשמטת או לא נשמטת

ושמעתי מחכ"א שרצה לומר 

דבשולחן עם רגלים הנ"ל תמיד לא 

ולחן בסיס לרגלים וטעמו יהי' הש

דעיקר תשמיש הוא השולחן ואין 

הרגלים אלא תשמיש דתשמיש לו 

ולא חשיב עיקר הכלי אלא מה 

שהוא עצמו משמש לאדם אבל 

אופן אע"פ שאינו משמש לאדם 

ממש מ"מ כיון דיש לו תשמיש 

מיוחד שעשוי להעביר בו השידה 

ממקום למקום וכסברא הנ"ל לכן 

"ע אם נשמטת חשיב כלי בפ

  ונעשית בסיס.

קיצור דבר יש לומר בדין מוכני ג' 

סברות שיוצא מזה נפק"מ להלכה 

בדין השולחן כשהרגלים אינן 

מיוחדין לשולחן זו דוקא דלסברא 

א' דינו כדין המוכני ויש חילוק אם 

אינה נשמטת מותר משא"כ 

בנשמטת אם יש מוקצה על הרגל 

נעשית השולחן בסיס. ולסברא הב' 

ילוק בין נשמטת חומרא דאין ח

לאינה נשמטת תמיד נעשית בסיס, 

ולסברא הג' קולא דבין נשמטת 

ובין אינה נשמטת לא נעשית בסיס, 

וסברותיהן בקיצור הוא כך, 

דלסברא א' מוכני דהיינו אופן יש 

לה שם כלי בפ"ע כיון שאינו 

מיוחד לשידה זו דוקא ולכן יש 

חילוק בין נשמטת לאינה נשמטת 

הב' מוכני אפי'  וה"ה שולחן, סברא

מיוחד דוקא לשידה זו יש לה שם 

כלי בפ"ע כיון שמיוחד לתשמיש 

בפ"ע להעביר שידה ולכן יש 

חילוק בין נשמטת לאינה נשמטת 

משא"כ שולחן הרגלים הוא 

לתשמיש השולחן וחשיב כחלק 

מהכלי עצמו בין מיוחד ובין אינו 

מיוחד ותמיד נעשית בסיס, סברא 

ענין הג' הוא כסברא הב' רק ל

שולחן אע"פ שהוא כחלק מהכלי 

לא חשיב כעיקר הכלי כיון שהוא 

תשמיש דתשמיש ואינו משמש 

  להאדם לכן תמיד לא נעשית בסיס.

  דין מוקצה המונח על יד עגלה

ונראה פשוט דכל זה בשידה 

שהדרך להשתמש בהשידה גם 



  באר                           החייםה

 
רלא  נתיבות משה סימן כב - הלכות מוקצה 

במקומו בלא העברתו ממקום 

למקום, אבל עגלה שתשמישו הוא 

קום למקום רק ע"י העברה ממ

וכשעומד במקומו וא"א להעבירו 

אין משתמשין בו והוא שבר כלי 

פשוט דכל החלק שעשוי להעביר 

בו עם הגלגלים הכל הוי גוף הכלי 

עצמו ונעשה בסיס, ואם מונח על 

יד העגלה או הגלגלים הוי כמונח 

בתוך העגלה עצמו ואין נפק"מ בין 

נשמטת לאינה נשמטת. ולכן תיק 

גלה אם התיק שמונח על יד הע

מיוחד למוקצה והניח שם מעות על 

דעת שישארו שם בשבת נעשה כל 

העגלה בסיס לאיסור ואסור לטלטל 

העגלה, ואם התיק מיוחד גם לדבר 

היתר והשתא אירע שהניח שם רק 

מוקצה בכונה על דעת שישארו 

בשבת י"ל דלא נעשה בסיס וזהו 

הספק של החיי אדם שהביאו 

"ע, אך המשנ"ב סקל"א ונשאר בצ

בנשמת אדם מסיק להחמיר, ודעת 

דלעולם  (פי"ח דכלים)המשנה אחרונה 

אין טפל עושה בסיס לעיקר ומ"מ 

נראה דבכה"ג גם הוא ז"ל מודה 

דאין זה עיקר וטפל אלא הוא חלק 

מהכלי עצמו ונעשה בסיס, וגם 

לפמש"כ החיי אדם דשולחן עם 

רגלים כשהמוקצה על הרגל גם אם 

הוי בסיס נשמטת לא הוי בסיס ד

לאיסור ולהיתר דס"ל דהרגל בסיס 

לשולחן ג"כ, וכל שכן אם הוא 

מחובר ע"ש מ"מ נראה דדוקא 

בשולחן עם רגלים דבזמנם לא הי' 

דרכן להיות מחוברין תמיד ולכן 

אפשר להחשב כב' כלים נפרדים 

שא' משמש לחבירו אבל עגלה 

שדרכן להיות מחובר ומה שאינו 

מחובר חשיב שבר כלי נראה 

  כו"ע הוי בסיס וצ"ע. דל

  העולה להלכה:

כלי המורכב מכמה חלקים,  )א

כל מה שנצרך לגוף הכלי 

ואין הכלי ראוי לשימוש 

בלעדם דינם כגוף הכלי 

עצמו ונעשה כל הכלי בסיס 

כשמונח מוקצה על חלק 

מחלקי הכלי בין אם הם 

מחוברים לכלי בין אם אינם 

 מחוברים לכלי.

חלקים שאינם נצרכים לגוף  )ב

ך יש בהם חשיבות הכלי א

כלי לעצמם שראוי 



  הבאר                           החיים

 
 בדיני בסיס .נתיבות משהרלב

לשימושים או שמוסיפין 

שימוש לגוף הכלי, יש 

לחלק אם נשמטים מהכלי 

דאז נעשה בסיס ואם אינם 

נשמטים בטלים להכלי ולא 

נעשה בסיס, וזהו דין 

 המוכני.

חלקים שאינם תשמישים  )ג

בפני עצמם אלא משמשים 

להכלי, והכלי ראוי לשימוש 

בלעדם כמו ידות הכלים 

עולם לא נעשה בסיס בין ל

אם הם מחוברים לכלי בין 

אם אינם מחוברים לכלי.        

Nâw  

  

  סימן כג
ס   בדיני בסי

 כמה חידושי דינים העולים מסימן ש"י ס"ז, ובדיני בסיס

דין טלטול כלים שמשמשים לאיסור 

  ואינם עושים עמם מלאכת איסור

פליגי המחבר  (סי' ש"י ס"ז)א] בשו"ע 

מטה שיחדה למעות ורמ"א בדין 

והניח עליה מעות מבעו"י אבל 

סילקן קודם בין השמשות דהמחבר 

מתירו בטלטול והרמ"א אוסרו והוא 

פלוגתת הראשונים אם פסקי' כרב 

במטה שיחדה למעות דהוי מוקצה 

או לא וכמבואר בב"י, ודעת הב"י 

ורמ"א ולבוש ועולת שבת 

דפלוגתייהו בדין כלי שמלאכתו 

"ף והרמב"ם לא לאיסור דלדעת הרי

חשוב כלי שמלאכתו לאיסור ולדעת 

ר"ת הוי כלי שמלאכתו לאיסור, 

והסברא דלא יהא כלי שמלאכתו 

לאיסור הוא מפני שהמעות אינו 

בהכרח להשתמשות של מטה ולכן 

לא חשוב המטה שאינו אלא משמש 

להמעות שיתבטל להמעות ויחשב 

מלאכתו לאיסור משא"כ קדירה ונר 

א בהכרח ע"י שדבר המשתמש בו הו

קדירה ונר הרי הן מתבטלין 

לתשמישן המוכרחת להן וחשיבי 

מלאכתו לאיסור. או י"ל דהרי 

מבואר בשלטי הגבורים הביאו 

המ"א סי' ש"ח דכלי שמלאכתו 



  באר                           החייםה

 
רלג  נתיבות משה סימן כג - הלכות מוקצה 

לאיסור ולהיתר הוי כלי שמלאכתו 

להיתר וכבר ביארתי בסי' ש"ח 

דאפי' אם הוא משתמש בו רק 

לאיסור דינו ככלי שמלאכתו להיתר 

כיון שעיקרו עומד גם להיתר ע"ש 

אמנם היכא דמקפיד עליו שיהי' 

משמש רק למלאכת איסור י"ל 

דחשיב מלאכתו לאיסור, וי"ל דבזה 

פליגי הרי"ף והרא"ש. ובלבוש כתב 

שאין זה דומה לכלי שמלאכתו 

לאיסור שהמטה אינו עושה שום 

מלאכה אלא שמניחין עליו המעות 

עכ"ד וכתב החי' רעק"א דהוא 

טת רשב"א ותשב"ץ בשם כשי

הראב"ד דנר לא מיקרי כלי 

שמלאכתו לאיסור דאינו משמש 

מלאכת איסור אלא שהאיסור מונח 

עליו ע"ש ולפ"ז לא יהי' לדעת 

השו"ע נר וקדירה כלי שמלאכתו 

(בסי' לאיסור וכ"מ מסתימת השו"ע 

, והמ"א שם כתב דדוקא רע"ט ס"ו)

לצורך גופו ומקומו דלשיטתו אזיל 

אבל לדעת השו"ע לא  ה)(כאן בסק"

הוי כלי שמלאכתו לאיסור וכ"כ 

הגרעק"א שם בדעת השו"ע והביא 

ג"כ דעת הרשב"א רמב"ן וראב"ד 

והתשב"ץ דס"ל הכי וכ"כ הפנ"י 

 (סקי"ב)וכן דעת התו"ש  (דף מו.)שבת 

אפי' בדעת הרמ"א אלא דלענין 

מטה כיון דקפיד עליה ס"ל לרמ"א 

דנחית חד דרגה ואסור מחמה לצל 

שמלאכתו להיתר כיון דמיוחדת  אף

לאיסור ע"ש אבל מידי דלא קפיד 

עליה כגון קדירה ונר לא הוי 

מלאכתו לאיסור לדעת הרמ"א ג"כ 

וכש"כ לדעת המחבר דשרי לדידיה 

אפי' במטה גם מחמה לצל, וכ"כ 

בערוה"ש דלדעת השו"ע דין מטה 

וכיס ככלי שמלאכתו להיתר ואף 

דהבית מאיר חולק מ"מ הרי נתבאר 

 –דהרבה גדולים עומדים בשיטה זו 

ולכן נראה דלאחינו הספרדים יש 

מקום להקל במקום הצורך לטלטל 

נר שלא הדליקו בו וקדירה וכיו"ב 

[ומה שהביא הבה"ל אפי' מחמה לצל 

ריש סי' ש"ח בשם הפמ"ג שהביא ראי' 

מהרשב"א לענין קדירה והוא מפמ"ג 

יעו"ש י"ל דאינו  (בסו"ס רע"ט)וכן  (סק"ט)

י שי' הנ"ל דהרשב"א הביא דנר לא הוי לפ

מלאכתו לאיסור בשם יש שתירצו או 

דס"ל לרשב"א לחלק בין נר לקדירה 

והחילוק י"ל דקדירה כל זמן שמשמש הרי 

עושה ע"י איסור שמתבשל בו האוכל אבל 

נר אין בו איסור השימוש אלא ההדלקה 
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אבל השימוש להאיר הוא מעשה היתר 

  וצ"ע.]

א וכל הפוסקים ודעת הפרישה והמ"

אחריהם דפלוגתת הראשונים הוא 

אם הוי מוקצה מחמת חסרון כיס או 

לא אבל שלא לצורך גופו ומקומו 

לכו"ע אסור דודאי דין מלאכתו 

לאיסור הוא אלא הספק הוא אם 

כיון שמקפיד על המטה מכח מה 

שיחדה למעות הרי זה בגדר חסרון 

כיס או דלמא כיון דעצם המטה 

ום הקפדה עליו בפני עצמו אין ש

אלא מחמת המעות שעליו לא 

חשוב חסרון כיס, וה"ה בנדן של 

סכין של מילה שהנדן בפ"ע לא 

חשוב אלא מחמת הסכין של מילה 

מקפיד ומקצה מקום על הנדן תליא 

בפלוגתא זו אם הוי חסרון כיס או 

  לא.

אבל נראה דכ"ז הוא דוקא אם דבר 

המונח עליו הוא דבר חשוב ביותר 

דין מכוחו גם על המטה שלכן מקפי

או הנדן של סכין של מילה אבל 

אם אינו מקפיד עליו מפני 

חשיבותו אלא מייחד ליה מקום 

מפני סיבה צדדי או מפני שלא 

יתקלקלו כגון מטה שמיוחד לכלי 

זכוכית ומקפיד שלא להשתמש 

תשמישים אחרים שלא ישברו 

הזכוכית מיהו הזכוכית עצמו אינו 

ב מוקצה דבר חשוב ויקר לא חשו

וכבר ביארנו יסוד זה בסי' ש"ח 

  ע"ש בדברינו.

סוף דבר יש מקום להקל לאחינו 

הספרדים לסמוך על דעת מרן 

השו"ע דס"ל בדעת הרי"ף והרמב"ם 

דמטה שיחדה למעות הואיל והוא 

רק משמש איסור ואינו עושה 

בעצמו מלאכת איסור דלא הוי 

מוקצה ואפי' שלא לצורך גופו 

יטה זו חבל ומקומו שרי ויש לש

ראשונים ואחרונים, הראשונים 

שהביא הגרעק"א בגליון ונזכר 

לעיל והאחרונים שג"כ פירשו הכי 

דעת הרי"ף והרמב"ם והם הרמ"א 

ולבוש ועולת שבת ופנ"י ורעק"א 

ותו"ש וערוה"ש שהסכימו כולם 

כדעת השו"ע בשיטת הרי"ף 

אלא שהחמירו כשיטת  והרמב"ם

הרא"ש שהביא רמ"א ולכן אף 

"א וא"ר ושו"ע הרב והגר"א שהמ

ומשנ"ב וכן הבית מאיר נקטו 
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דלדעת הרי"ף ורמב"ם אסור שלא 

לצורך גופו ומקומו מ"מ הספרדים 

שנהגו ע"פ פסקי ב"י ויש להם 

חבל אחרונים שהסכימו לזה וכן 

 (ח"ב סי' תרע"ד)הסכים בשו"ת רדב"ז 

ע"ש, יש מקום להקל במקום 

הצורך דכל כלי שאינו אלא משמש 

ר כמו מטה נר וקדירה וכיו"ב לאיסו

דמותר לטלטלו אפילו שלא לצורך 

גופו ומקומו, אבל להאשכנזים דאף 

דלדעת התו"ש וערוה"ש גם הרמ"א 

לא אסר אלא במטה דקפיד עליה 

אבל כגון נר וקדירה דלמא ס"ל 

דהו"ל כלי שמלאכתו להיתר מ"מ 

רובם ככולם של האחרונים נקטו 

להלכה דהרמ"א ס"ל דאף דבר 

ש לאיסור הו"ל כלי שמשמ

שמלאכתו לאיסור ואסור לטלטלו 

אם לא לצורך גופו ומקומו.ויותר 

(משבצות זהב ריש סי' מזה מבואר בפמ"ג 

דאפי' משמשי כלים הרי הם  ש"ח)

ככלים כגון חצובה שמיוחדת 

להעמיד עליה קומקום או קדירה 

לבישול נקראת כלי שמלאכתו 

לאיסור, וכ"כ הפמ"ג מש"ז סו"ס 

י זכוכית שקורין רע"ז דכל

לאנטרי"ן שנותן נר בתוכו לא 

מבעיא אם הוא תלוש דאסור 

לטלטל דהוי כלי שמלאכתו לאיסור 

ואפילו קבוע במסמורים על העמוד 

יראה דאסור לסגור הדלת קטן שבו 

דמ"מ כלי שמלאכתו לאיסור הוי 

בזה עכ"ל וכ"כ שם בא"א סק"ג 

  יעו"ש.

ויש להסתפק אם כלים המיוחדין 

חדשים שעדיין לא  לשמש כלים

נשתמש בהם אם דינם נמי ככלי 

שמלאכתו לאיסור לפי דעת הפמ"ג 

דנר חדש שלנו שלא הודלק מעולם 

דהוי מוקצה כיון שאין עשוי רק 

, די"ל (עי' פמ"ג סו"ס רע"ט)לזה 

דמשמש כלי הוי טפל לכלי וכיון 

דהכלי עצמו מוקצה אע"פ שהוא 

חדש א"כ גם המשמשו הוי מוקצה 

ו ועיין במנחת שבת דטפילה אלי

שנסתפק עוד  (סי' פ"ח אות צ"ג)

דמשמשי כלים שמלאכתן לאיסור 

מיהו לפעמים משמש נמי לכלי 

שמלאכתו להיתר אם דין משמש 

  לאיסור יש לו ע"ש. 

  דין שכח מעות בתוך כיס תלוי
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ב] שכח מעות בכיס התפור בפה 

דקיי"ל דמותר לטלטל הבגד 

 וכתב ע"ז (סי' ש"י ס"ז)כמש"כ רמ"א 

דלא אמרינן דכל הבגד נעשה בסיס 

למעות הואיל ואין המעות על עיקר 

הבגד והקשה המ"א דהא מיירי 

בשכח וא"כ אפי' המעות על עיקר 

הבגד לא נעשה בסיס ותי' דמ"מ 

צריך לנער המעות דהרי טלטול 

מה"צ לצורך דבר המותר אם אפשר 

לנער צריך לנער כמש"כ בשו"ע 

בכיס אבל הכא שמונח  (סי' ש"ט ס"ד)

שתפור רק בפיה כיון דלא מונח 

המעות על עיקר הבגד לא חשוב 

טלטול מוקצה כשמטלטל הבגד 

וא"צ לנער, מיהו כתב מפי' 

המשניות להרמב"ם דס"ל דצריך 

לנער אם אפשר, ולכאו' לענין 

הלכה יש לדון בדבר דהיינו דוקא 

באופן שיכול לאחוז הבגד בכנפיו 

ולנער המעות דרך פי הכיס דשפיר 

להחמיר ולנער המעות, אבל אם  יש

צריך להוציא הכיס ולנער י"ל 

דעדיף שילך עם המעות דהרי 

לטלטל הבגד כך הרי לדעת רמ"א 

ליכא שום איסור וא"צ לנער ולא 

הוי טלטול מה"צ אבל אם יוציא 

הכיס הרי לכו"ע יעשה טלטול 

מה"צ דהא הכיס עצמו הוי מוקצה 

לכו"ע וכמש"כ המ"א לענין אם 

ס נעשה בסיס ואסור הניח דהכי

להכניס ידו וה"ה לענין שוכח 

דאסור לטלטל הכיס עצמו ואם 

יוציאנו הרי יעשה טלטול מה"צ 

לכו"ע, ועוד דהרי לדעת הרמ"א 

הרי מותר לילך עם הבגד וגם 

לטלטלו ואם יוציא הכיס הרי הוי 

טלטול מה"צ שלא לצורך דבלא"ה 

שרי בטלטול הבגד, ועוד דכמה 

כלל חומרא אחרונים לא הזכירו 

של הרמב"ם שיש לנער אלא דעתם 

כרמ"א שא"צ ניעור כלל והם 

השו"ע הרב והקיצור שו"ע ומנחת 

שבת וקצות השולחן וכ"כ בבאר 

היטב בשם אבן העוזר ע"ש, ואם 

יחמיר כהרמב"ם הרי הוא חומרא 

דאתי לידי קולא שמקיל נגד דברי 

רמ"א שאסור לדעתו להוציא והרי 

רמ"א, עיקר ההלכה לכו"ע הוא כ

ועוד דלדעת כמה פוסקים אינו 

אלא טלטול בגופו עיין שו"ע הרב 

(סי' ובקונטרס אחרון  (סי' רס"ו סי"ט)

, ולכן נראה לכאו' דבשכח ש"א סק"י)

מוקצה בכיס התפור בפיה וצריך 
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להוציא הכיס כדי לנער דעדיף 

שילך עם המוקצה בכיסו מלהוציא 

הכיס ולנער דשב ואל תעשה עדיף 

לדעת רמ"א שרי  דבכה"ג עכ"פ

  לכתחלה.

  דין מוקצה המונח בדלתות הכלים

ג] מוקצה המונח בדלת המקרר או 

המקפיא ואין בו היתר או שהאיסור 

חשוב יותר אם בתוך המקרר או 

המקפיא מונח היתר אין בו משום 

איסור טלטול לפתוח הדלת ע"פ 

 (סי' רע"ז)דברי המרדכי הביאו הב"י 

"ש וע (שם סק"ז)ופסק כן המשנ"ב 

בבה"ל דדלת בית שקבוע בו 

מוקצה לא נעשית בסיס לפי שהיא 

אצלו  חשובה שמשמשת לבית ובטלה

ולא להמוקצה יעו"ש, וכהאי גונא 

י"ל גם לענין דלת מקרר או 

מקפיא דשימושו של הכלי מוכרח 

להיות ע"י הדלתות לכן הדלת 

בטילה להכלי ואפי' קבוע בו 

מוקצה שרי לטלטלו לפתוח ולסגור 

ר דלתות הכלים ששימוש אבל שא

הכלים הוא גם ללא הדלתות אלא 

שקבוע בו דלת לנוחיות או לנוי 

וכיו"ב אם קבוע מוקצה על הדלת 

נראה דאסור לטלטלו דאינו בטל 

לכלי, אך אם בתוך המקרר מונח 

רק מוקצה אסור לפתוח הדלת אפי' 

אין עליו מוקצה כיון שהמקרר 

עצמו נעשית בסיס למוקצה, 

תות הכלים אם משא"כ שאר דל

מונח בתוך הכלי מוקצה אין איסור 

בפתיחת הדלתות משום בסיס כמו 

 (סי' ש"י סק"ז)שכתב בתהלה לדוד 

דתיבה שיש בה דבר האסור 

בטלטול ונעשית בסיס אעפ"כ מותר 

לפותחה ולסוגרה שאין צורך 

לפתחה לבסיס ודומה למה שכתב 

 (במשבצות זהב סי' ש"ט סק"א)הפמ"ג 

ת הנר הוי בסיס דבמפה מקום העמד

והשאר מותר לקפל דאין צורך 

בשאר לבסיס ע"ש מיהו שלא 

לצורך גופו ומקומו אין לפתוח 

דכיון דמשמש לאיסור דין כלי 

שמלאכתו לאיסור עליו כמש"כ 

דעששית  (א"א סק"ג)הפמ"ג סי' רע"ז 

שקורין לאנטירנ"א מלאכתו לאיסור 

ואפילו דלת הקבוע בו אסור 

"ש, לפותחו ולנועלו בשבת ע

כתב  (שם סק"ח)ובמשבצות זהב 

דאפילו קבוע במסמרים על העמוד 

יראה דאסור לסגור הדלת קטן שבו 
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דמ"מ כלי שמלאכתו לאיסור הוי 

  בזה עכ"ד. 

ומש"כ דלת בית שקבוע בו מוקצה 

לא נעשית בסיס נראה דלאו דוקא 

שהדלת מחוברת לבית אזי אמרינן 

שהדלת טפילה להבית אלא אפי' 

בית, ובכה"ג אינה מחוברת ל

במוכני הנשמטת הוי המוכני בסיס, 

מ"מ בדלת בית שרי ולא נעשית 

בסיס מפני שדלת בית משמש כל 

הזמן הבית ולכן הוא חשובה 

ובטילה להבית שמשמשו כל הזמן 

משא"כ מוכני אינו משמש השידה 

אלא בזמן שרוצים לנסוע בה אבל 

כשעומד במקומו אינו משמש כלל 

בה ואין דאין להשידה שום צורך 

בזה שימוש תמידי לכן כשיש עליו 

מוקצה בטילה להמוקצה אבל 

שימוש בית הוא שימוש תמידי 

ולפ"ז ה"ה דלת מקרר ומקפיא 

שהוא שימוש תמידי בטלין הן 

למקרר ומקפיא ואין בהן משום 

בסיס ולכן שאר דלתות הכלים 

שאין בהם צורך של שימוש תמידי 

אם קבוע בהם מוקצה נעשין בסיס 

ין בטלטול אע"פ שאינה ואסור

נשמטת וכדין כיס ומגירה שאינה 

נשמטת שהן אסורין משום בסיס 

כמש"כ המג"א, וה"ה דלת כספת 

אם מונחין בו דברים יקרים של 

היתר כמו ספרים של ירושה וכיו"ב 

אע"פ שעל הדלת קבוע מוקצה 

בטילה להכלי ואין בזה משום 

מוקצה אבל אם מונחים בתוכו כסף 

כיו"ב שהן מוקצין גם וזהב ומעות ו

הדלת אסור לפתוח דהוי טפילה 

לכלי עצמו שהוא בסיס לאיסור 

  ואפי' אין על הדלת שום מוקצה.

ואע"פ דהא דהמוכני עצמו שאינה 

נשמטת שרי בטלטול הוא מפני 

שכשמטלטל המוכני מתטלטלת 

השידה עמה להכי בטלה הוא 

להשידה וחשוב כטלטול השידה 

 שהוא עיקר הכלי משא"כ כיס

התפור בפיה ומגירה שאינה נשמטת 

שמטלטלה בפ"ע ואין בהכרח שגוף 

הבגד והשולחן יתטלטל עמה להכי 

חשוב כמטלטלה בפ"ע והוי בסיס 

ואסור וא"כ ה"ה לפ"ז דלת מקרר 

ומקפיא וכספת של היתר שמטלטלה 

בפ"ע יהא חשוב בסיס ויהיה אסור 

לפתוח ולסגור אם מונח עליו 



  באר                           החייםה

 
רלט  נתיבות משה סימן כג - הלכות מוקצה 

ב מוקצה לחוד או שהמוקצה חשו

יותר, מ"מ מדין דלת בית הנ"ל 

מוכח דגם בכה"ג שרי, לכן נראה 

דמותר לפתוח ולסגור וכן פסק 

  .(פ"כ סע"ז)בספר שש"כ 

ולפ"ז יש ליזהר מאד בדלתות של 

ארונות שקבוע בהן מוקצה שלא 

לפתוח הדלת דהוי בסיס למוקצה 

ואף אם לא הניח המוקצה בכונה 

אם הדרך להיות שם הוי בסיס 

לענין  (סי' ש"ט סק"ו)א וכמש"כ המ"

קינה של תרנגולים ע"ש מיהו יש 

דלתות שקבוע בו גם מראות 

לנשים בזה הוי בסיס להיתר אע"פ 

שיש בו גם כלי קבוע שמונח בו 

  מוקצה שההיתר הוא עיקר.

עוד נראה דמש"כ לעיל דאם בתוך 

המקרר או המקפיא מונח היתר אין 

איסור לפתוח ולסגור אבל אם מונח 

צה הוי בסיס לאיסור בו רק מוק

ואסור לפתוח הדלת אפי' אין עליו 

מוקצה נראה די"ל דכיון דאין 

המקרר או המקפיא עשוי לטלטל 

כלל אלא מונח במקומו כל הזמן 

אין אנו דנים הדלת כבסיס למקרר 

וכל שאין מונח על הדלת עצמו 

מוקצה מותר לפתוח ולסגור ואפי' 

את"ל דמגירה של שולחן דמונח 

שולחן ולא במגירה מוקצה על ה

דאסורה לפתוח המגירה שאני התם 

דהשולחן עצמה עשוי' לטלטול 

מתבטלת המגירה אצל השולחן 

משא"כ ארונות שאינן עשויין 

לטלטול גם אם מונח בהם מוקצה 

אין איסור בטלטול הדלתות אם אין 

עליהן מוקצה, אך יש לחלק ולומר 

סברא הפוכה דאע"פ דמגירה מותר 

ל השולחן מוקצה לפתוח אם מונח ע

(פ"כ וכמו שפסק כן בספר שש"כ 

ה"ט דאין המגירה משמש  הנ"ט)

לשולחן אדרבה השולחן משמש 

למגירה ולכן לא נאסרה המגירה 

אבל דלת המקרר הרי המקרר עצמו 

משמש גם לדלת שא"א זה בלא זה 

וא' משמש לחבירו וא"כ אם מונח 

מוקצה בתוך המקרר יש על הדלת 

חו אפי' אין דין בסיס ואסור לפות

עליו שום מוקצה, אע"פ שמצד 

הסברא נראה דלא שייך לאסור 

טלטול הדלת שיהי' בסיס להארון 

אם אין הארון עשוי לטלטול דלא 

מסתבר לאסור לפתוח דלת בית 



  הבאר                           החיים

 
 בדיני בסיס .נתיבות משהרמ

שמיוחד לאכסן בו דברים מוקצים 

לחוד וכגון דלת חנות שמוכרים בו 

דברים המוקצים מחמת חסרון כיס 

פתוח הדלת וכיו"ב מסתבר דשרי ל

אף שלא לצורך גופו ומקומו אם 

אין קבוע בו מוקצה, מ"מ ממה 

שכתב הפמ"ג לענין לאנטירנ"א 

שקבוע על העמוד במסמרים שאסור 

לפתוח הדלת ש"מ דכל כהאי גונא 

דין משמש לאיסור יש לו, וא"כ 

באופן שהדלת הוא בהכרח לתשמיש 

  הכלי גם נעשה עליו דין בסיס.

  העולה להלכה:

לים שהן משמשין דלתות הכ )א

לכלי ובלעדם אינן ראויין 

לשימוש כמו מקרר, מקפיא, 

תנורים למינהן, כספת, 

וכיו"ב, אם מונח בתוך 

הכלים מוקצה הוי הדלתות 

בסיס להם, ואסור לפותחן 

ולסוגרן, ואם מונח בתוכן 

היתר אע"פ שעל הדלתות 

עצמן יש מוקצה מותר 

 לפתחן ולסוגרן.

דלתות הכלים שיש שימוש  )ב

גם בלעדן אם מונח  בכלי

בתוך הכלי מוקצה מותר 

לפתוח ולסגור הדלתות 

לצורך גופו ומקומו, ואם 

על הדלת עצמו קבוע בו 

מוקצה אסור לפותחו או 

לסוגרו, ואע"פ שלא הניח 

בכונה אם הדרך להיות 

קבוע שם מוקצה אסור 

לטלטלו לפתוח ולסגור, 

 זולת ע"י טלטול בגופו.

  דין ביטול כלי מוקצה

א ס"ז ולכן אסור לטלטל ד] ברמ"

כיס של מעות אע"פ שהוציא 

המעות ממנו מבעו"י אא"כ עשה בו 

מעשה שפתחו מלמטה וסלקו מן 

היחוד עכ"ד, וצ"ב מ"ט לא סגי אם 

עושה מעשה שמניח בתוכו היתר 

דומיא דמעשה איסור שהניח בתוכו 

מעות שאוסרו מלטלטלו הכא נמי 

שהניח בתוכו היתר יהא מעשה 

ת רמ"א דהוי כלי המתירו, ולדע

שמלאכתו לאיסור יש לומר דלא 

מהני מה שהניח היתר דאכתי כיון 

דעומד ומיוחד לאיסור ורובו 

לאיסור אע"פ שאירע שהניח היתר 

עדיין לא ירד מעליו שם מלאכתו 



  באר                           החייםה

 
רמא  נתיבות משה סימן כג - הלכות מוקצה 

לאיסור, אבל לדעת מגן אברהם 

דהוי חסרון כיס כיון דסילק 

הקצאתו והניח דבר המותר שוב 

יס, דודאי אינו מוקצה דחסרון כ

סכין של שחיטה שהוא חסרון כיס 

אם סילק הקצאתו וגם השתמש 

מבעו"י לחתוך תפוח ודאי שוב לא 

הוי חסרון כיס וא"כ ה"נ דכוותיה, 

, וכן (ריש סי' ש"ח)ועיין גליון רעק"א 

מסתבר דמטה שיחדה למעות אם 

מניח עליו מבעו"י שאר דברים 

וסילקו מהקצאתו ואינו מקפיד עליו 

וי מוקצה וא"צ מעשה שוב לא ה

לקלקל מטתו, ואולי מיירי הכא 

שעדיין רוצה להשתמש בו ככיס 

של מעות אלא דבשבת זו רוצה 

להשתמש היתר ולכן בעי דוקא 

מעשה לפתחו מלמטה ולחזור 

ולתפרו כדי שיוכל להניח בתוכו 

היתר לשבת זו, אבל אם רוצה 

לסלקו לגמרי ולהשתמש בו היתר 

שוב סגי במה שמניח בו היתר ד

אינו מקפיד עליו ולא הוי חסרון 

כיס ואפי' אם עדיין שם כלי 

שמלאכתו לאיסור עליו מפני שרובו 

לאיסור מ"מ לצורך גופו ומקומו 

שרי וכיון שרוצה להשתמש בו 

היתר מותר לטלטלו וצ"ע. ולכאו' 

יש לדמותו למוכין שטמן בהם דרך 

מקרה דאסור לטלטלן כמבואר בסי' 

דהוי  ק"ג)(סרנ"ט וביאר המשנ"ב 

מוקצה מחמת חסרון כיס ולכן 

אפילו טמן בהם דרך מקרה עדיין 

הם עומדים בהקצאתן וא"כ ה"ה 

הכא אפי' אם יניח בכיס דבר היתר 

הוי דרך מקרה ועדיין הם עומדין 

בהקצאתן, ולפ"ז לפמש"כ הב"ח 

שם דאם רגיל להטמין בהם דהיינו 

דחזר וטמן בהם לשבת אחרת שוב 

א"כ ה"ה  נתבטל הקצאתן ומותר

הכא יש לומר דכל שנשתמש ב' 

פעמים לענין אחר נתבטל הקצאתן, 

והשו"ע מיירי שרוצה עתה 

להשתמש בהכיס בשבת זו שעדיין 

לא נתבטל הקצאתן להכי בעינן 

מעשה ביטול. אלא דאם כן אם 

יחדן לעולם שוב לא הוי מוקצה 

אף בלי מעשה כמבואר לענין מוכין 

ולא משמע הכי וצ"ע. אמנם דבר 

שאין דרך רוב בני אדם להקפיד 

עליו והוא מקפיד עליו דהו"ל 

לדידיה מוקצה מחמת חסרון כיס, 

בזה אם רוצה לסלק הקצאתו סגי 

במחשבה בעלמא להשתמש לשאר 



  הבאר                           החיים

 
 בדיני בסיס .נתיבות משהרמב

 (בסי' ש"ח סכ"ו)דברים כמו שמבואר 

לענין נסרים של אומן וביארו 

(סי' בשו"ע הרב בקונטרס אחרון 

  .רנ"ט סק"א)

ות בגד ובו היה לבוש בבין השמש

  מוקצה לא נעשית בסיס

ה] לבש קודם בין השמשות בגד 

ובו כיס תפור לארכו או כיס קשור 

ובתוכו מעות נראה שלא נעשה 

הבגד בסיס למעות, כמו שכיסוי 

קדירה לא נעשה בסיס לגיזין מפני 

שהקדירה עשויה לכסות הקדירה 

הכא נמי הבגד משמש עכשיו 

לכסות האדם ואף שהכיס נעשה 

צורך הבגד משא"כ גיזין לא ג"כ ל

נעשה לצורך הכיסוי אלא לצורך 

האוכלין, מ"מ הו"ל בסיס לאיסור 

ולהיתר ושרי בטלטול, ונראה שזה 

שכתב  (סי' ש"א סל"ב)כונת רמ"א 

דבבית מותר להיות לבוש עם סדין 

שצרורין בו מעות ולכאו' הרי הבגד 

הוי בסיס למעות וכבר העיר מזה 

לכן כתב ו (שם ס"ק קכ"א)המשנ"ב 

דמיירי שהיו המעות מנוקבים ע"ש 

אבל לשאר הפוסקים שלא כתבו כן 

אלא אפי' באינן מנוקבים שרי קשה 

הרי הוי בסיס, ויש לומר דמיירי 

שהיה לבוש בו בין השמשות ולכן 

לא הוי בסיס לאיסור, ונראה דגם 

המשנ"ב מודה לזה אלא היה דוחק 

ליה לאוקמי דמיירי דוקא בכה"ג 

  יירי במנוקבים ע"ש.להכי פי' דמ

  ביאור גדר נשמטת ואינה נשמטת

ו] גדר נשמטת ואינה נשמטת 

בזמן  (דף מד:)מבואר ברש"י שבת 

שהיא נשמטת כעין אופני עגלה 

שלנו שאדם יכול לסלקו מן העגלה 

עכ"ל וכן פי' הרע"ב, וביאר 

במשנה אחרונה שאדם יכול לסלקה 

כלומר שאינה קבועה במסמרים, 

המאירי שפי' בזמן וכן נראה מדברי 

שהוא נשמט ממנה ר"ל שאינו 

מחובר לה עכ"ל, אבל לפירוש ר"ת 

שפי' דכונת מוכני היינו כן של 

שידה שהשידה מונחת עליו ויש 

בשידה נקב מתחתיה כנגד המוכני 

והכן ממעטת את הנקב מפותח 

טפח, לפי זה כונת נשמטת ואינה 

נשמטת הוא אם עשויה לינטל או 

אינו עשוי לא דאם מבטלו שם ו

לינטל אע"פ שאינו מחובר מצילו 

מן הטומאה כדמוכח בלא יחפור 



  באר                           החייםה

 
רמג  נתיבות משה סימן כג - הלכות מוקצה 

וכמו שכתבו התוס', וכן  (ב"ב דף כ:)

מבואר ברמב"ן ע"ש, ולפ"ז גם 

לענין מוקצה תלוי בזה דאם מבטלו 

לעולם אע"פ שאינו מחובר נקרא 

אינה נשמטת, ובספר תוספת שבת 

כתב ונראה דאם הכיס קשור  (סקט"ז)

מא בבגד אפשר דדינו קשר של קיי

, (סק"ז)כתפור עכ"ד והובא במחה"ש 

ולמה שנתבאר בין לדעת רש"י ובין 

לדעת תוס' דינו כנשמטת דלרש"י 

בעינן חיבור גמור קבוע במסמרים 

שאין אדם יכול לסלקו אלא ע"י 

סתירת החיבור ולהתוס' בעינן 

ביטול לעולם, ולהלכה יש להחמיר 

כדעת רש"י והרע"ב דאם אינה 

ר ויכולין לשמטו אע"פ שאין מחוב

הדרך לסלקו לעולם דינו כנשמטת 

והוי בסיס, וכ"כ בכלכלת שבת 

ובחיי אדם ומשנ"ב ומנחת שבת 

דכל שאינו מחובר ואפשר להוציאה 

מיקרי נשמטת, והראוני באחד 

מספרי המלקטים שכתב דתלוי 

בדרך בני אדם לשומטו או 

להשאירו, ותלה עצמו באילן גדול 

ראל על המשנ"ב, בהגהות אבן יש

ועיינתי שם ולא מצאתי מאומה כי 

אם שמעיר ובא דאולי יש לחלק 

בין שולחן לכיס דכיון שהתיבה 

תלויה בשולחן בטל הוא להשולחן 

וגם נשמטת דינה כאינה נשמטת 

ע"ש, וגם זה הוא להעיר בעלמא 

כי פשיטא שאינו חולק להלכה עם 

המ"א וכל הפוסקים אחריו שדימו 

ם מדין דמוכני שולחן לכיס, וג

מוכח דליכא נפק"מ בין שולחן 

לכיס דגם מוכני עשויה בשביל 

השידה ואינו משתמשת בפני עצמה 

ועכ"ז אינה בטילה להשידה אם 

נשמטת וכל שכן מגירה שהוא 

השתמשות כלי בפני עצמו וכבר 

הארכתי בזה בסימן שקודם לזה, 

לכן יש להחמיר כדעת רש"י ורע"ב 

וא וכהכרעת האחרונים דאם ה

נשמטת אע"פ שאין דרכו לסלקו 

  הוי בסיס.

  אם כל הבגד נעשה בסיס לכיס

(סי' קי"ב אות ז] כתב בקצות השולחן 

(במ"ז סי' דלפי מה שכתב הפמ"ג  י"ט)

דנר שעל המפה נעשה  ש"ט סק"א)

בסיס מקום העמדת הנר והשאר 

מותר לקפל ע"ש א"כ ה"ה במעות 

שבתוך כיס התפור כולו להבגד 

בטלטול אבל  שכל הבגד אסור



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרמד

עכ"פ יהא מותר לקפל שאר הבגד 

שחוץ לכיס באופן שלא יזיז המעות 

עכ"ד, ולא נהירא דשאני מפה 

שאין שאר המפה צורך לחלק המפה 

שתחת הנר דיכול לחתוך המפה 

ואין שום צורך בחיבור אחד כדי 

להשתמש בחלק השני, אבל הכא 

הרי צריך לו כיס בהבגד וצריך 

הכיס  שיהא חיבור כל הבגד עם

יחד ולכן חשיב הכל כלי א' וחשיב 

כל הבגד בסיס, והראוני בשש"כ 

שכתב בשם הגרשז"א  (פ"כ הערה רע"ד)

זצ"ל שחילק באופן אחר דהתם גם 

אפשר לטלטל את החלק המותר 

בלבד משא"כ בגד א"א ללבוש 

אותו מבלי לטלטל גם הכיס עכ"ד. 

(סי' ש"י אמנם מדברי השו"ע הרב 

מלא מעות שכתב דאם כיס  סט"ו)

קשור בבגד כיון שהכיס הוא כלי 

בפני עצמו אינו בטל אצל הבגד 

ולכך אסור לטלטל "כל" הבגד 

עכ"ד ותיבת כל כתב במוסגר 

  משמע דמסתפק בזה.   

 Nâw  

 

  סימן כד
ר ב יות ר חשו   גדרי הית

 גדרי היתר חשוב יותר בבסיס לאיסור ולהיתר

דמה  (סי' צ"ג)א] כתב הריב"ש ז"ל 

ר שלא ע"י תנאי שמטלטלים הנ

ע"י מעט לחם שמניחים בנר מערב 

שבת דהו"ל בסיס לאיסור ולהיתר 

מ"מ צריך שיהיה הלחם חשוב יותר 

מן השמן ולא יספיק מעט לחם, 

ועוד שאפילו היה נותן בה דבר 

חשוב עדיין אין היתר זה ברור לפי 

שהשמן שבנר חשוב לו לעולם יותר 

מן הדבר המותר שנותן בו לפי 

לו עתה למצותו בעוד  שהוא צריך

  שהוא דולק עכ"ל.

יבואר למה מעט פת אינו חשוב מן 

  השלהבת

ב] והנה בטעם הראשון מחלק 

הריב"ש בין מעט פת להרבה פת, 

דמעט לחם אינו חשוב יותר מן 



  באר                           החייםה

 
הרמ  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

השמן אבל הרבה לחם באמת חשוב 

יותר מן השמן, אלא שבלבושי שרד 

כתב שאין זה במציאות  (סי' רע"ט)

, אמנם יהא שיניח כ"כ הרבה

נפק"מ מזה לענין השולחן שאם יש 

הרבה פת על השולחן שהוא חשוב 

יותר מן השמן הו"ל השולחן בסיס 

(שם להיתר, אלא דקשה דהא המ"א 

הקשה דהשמן עצמו אינו  סק"ה)

אסור אלא משום דהוי בסיס 

לשלהבת וא"כ א"צ שיהא הפת 

חשוב יותר מן השמן אלא מן 

 השלהבת וכתב המ"א דצריך לומר

דהכי קאמר דהשלהבת הוא חשוב, 

והיינו דאין כונת ריב"ש שיהא הפת 

חשוב מן השמן אלא כונתו 

לשלהבת ונקט שמן שלא בדוקא, 

והשתא בשלמא לטעם השני דמה 

שצריך למצוה יש בו חשיבות ניחא 

אבל לטעם הראשון דאזלינן בתר 

חשיבותיה למה מעט פת לא חשוב 

טפי משלהבת הרי שלהבת אין בו 

איזה חשיבות יש בו לעומת ממש ו

הלחם אף שהוא מעט, וכבר כתב 

דככרות או  (סי' רע"ז סק"ח)המ"א 

שאר דברים פשיטא דהם חשובים 

יותר מן הנר דהיינו השלהבת 

 (דף מז.)והוכיח כן מדברי התוס' 

דשמן אם לא הי' בסיס לשלהבת 

הי' הנר בסיס להיתר דשמן חשוב 

יותר משלהבת וא"כ גם מעט פת 

א הוי חשוב יותר מנלן דל

  משלהבת.

יבואר אם השמן הוי מוקצה מצד 

  עצמו בטלטול

אלא ע"כ דהריב"ש ס"ל דצריך 

שיהא חשוב יותר גם מהשמן ולכן 

אין היתר במנורה דמעט פת לא 

הוי חשוב יותר מהשמן ולא שייך 

במציאות שישים שם כ"כ הרבה 

פת. והטעם דהשמן עצמו ג"כ 

מוקצה הוא מצד עצמו דאסור 

ק ממנו דהמסתפק חייב להסתפ

משום מכבה והוי מוקצה לטלטול 

מחמת איסור כיבוי כמו שהעיר 

בהגהות מקור חיים ובחתם סופר, 

דכיון  (ס"ב)וכ"כ בשו"ע הרב 

שאסור להסתפק וליהנות ממנו 

בשבת אסור ג"כ לטלטלו הואיל 

ואינו ראוי לכלום בו ביום, וכ"כ 

, אכן בלבושי שרד (סק"ג)המשנ"ב 

כתב דמטעם זה  "ב)(סקעל המ"א 

אינו אסור אלא להסתפק ממנו אבל 



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרמו

בטלטול שרי, וטעם איסור טלטול 

הוא מפני שנעשה בסיס לדבר 

  האסור דהיינו השלהבת ע"ש.

ואפשר דזה טעם המ"א דסגי במה 

שיהא חשוב נגד השלהבת. אמנם 

דברי הלבו"ש צ"ע דדוקא בטלטול 

נר אמרי' דאסור משום בסיס דאם 

ותר לטלטל הנר לא הי' בסיס הי' מ

ע"י ניעור אע"פ שהשמן מוקצה, 

כגון אחר שהדליק נרו שלא 

ברשותו או שהי' בדעתו לכבותו 

לפני שבת ושכח דאין כאן דין 

בסיס אלא דין שכח מוקצה ע"ג 

הכלי דמותר לנער, ומ"מ השמן 

עצמו הוי מוקצה מחמת איסור 

דכיון דאסור להסתפק ממנו נעשה 

ף (דמוקצה כדמשמע מדברי הר"ן 

דאפי' בשעה שדולק הוי מוקצה  מב:)

, (סי' ש"י ס"ד)וכ"כ בשו"ע הרב 

והטעם דכיון דשלהבת הוא מוקצה 

אסור לטלטלו כדי להאיר דנקרא 

טלטול לצורך המוקצה דזה תשמיש 

השלהבת להאיר, ולכן מקצה דעתו 

מטלטולו ג"כ דאסור ליהנות ממנו 

ואינו ראוי לכלום אבל לר"ש 

יכול דהשמן אינו מוקצה הרי 

לטלטלו לצורך השמן, ולכן 

במוקצה מחמת איסור אסור בטלטול 

גם בלא הטעם דבסיס לשלהבת 

ואפילו בשעה שדולק, כל שכן 

לאחר שכבה או שמן המטפטף 

דאינו ראוי לכלום דהוי מוקצה 

לר"י דקיי"ל כוותיה במוקצה מחמת 

  איסור.

יבואר למה א"צ שיהא ההיתר 

  חשוב יותר מן השמן

הרי השו"ע הרב ג] אלא דצ"ע ד

והמשנ"ב כתבו דהשמן עצמו הוי 

מוקצה בטלטול כיון דאינו ראוי 

לכלום ואפ"ה כתבו דבעינן שיהא 

שאר הדברים המונחים על השולחן 

חשובים יותר מן דליקת הנר דהיינו 

מן השלהבת, וצ"ב דהרי השמן 

עצמו נמי הוי מוקצה ולמה לא 

נצטרך שיהא חשוב יותר גם מן 

ן דכל המוקצה השמן. וצ"ל דכיו

מחמת איסור הוא מכח השלהבת 

שבו אינו נקרא איסור מחמת עצמו, 

ועוד דמחמת איסור הסתפקות הי' 

מוקצה רק להסתפק אבל לא 

בטלטול, והאיסור טלטול שבו הוא 

מחמת השלהבת וכנ"ל ולכן הוי 



  באר                           החייםה

 
רמז  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

מוקצה בטלטול ג"כ, ולא נקרא 

איסורו מחמת עצמו, וא"צ שיהיה 

גי שיהא חשוב יותר מהשמן אלא ס

חשוב יותר משלהבת, אלא דא"כ 

הדרא קושיא לדוכתא דנגד 

השלהבת שאין בו ממש גם מעט 

  פת חשוב יותר ממנו.

מבאר כונת ריב"ש דמעט פת אינו 

  חשוב מן השלהבת

(ח"א אמנם מדברי התשב"ץ בתשובה 

משמע דהיה המנהג להניח  סי' קל"ז)

בו מעט פתיתי לחם ע"ש ולפ"ז 

ם צורך בהן פתיתים אלו אין לו שו

ואינו עומד לאכילה ואין בו שום 

חשיבות יותר משלהבת וא"א להניח 

במנורה כי אם מעט פתיתים ולכן 

לא הוי בסיס להיתר, אבל על 

השולחן דיכול להניח ככר שלם 

פשיטא דהוא חשוב יותר משלהבת. 

 (דף מז.)וכן מוכח מדברי התוס' 

בגלילא שנו דפירש ר"ת דהיה 

ולכן לא הי' מצוי להם שמן לרוב 

מותר השמן חשוב להם ולא הוי 

בסיס להיתר אע"פ שהשמן ראוי 

לאכילה מ"מ כיון שלא היה חשוב 

להם ולא השתמשו בזה לא הוי 

  חשוב יותר משברי פתילה יעו"ש.

יבואר איך מודדים חשיבות 

  השלהבת

 (סי' קי"ב סקכ"ד)ד] ובקצות השולחן 

מסתפק איך משערים החשיבות של 

בת הנר הוא דבר השלהבת הא שלה

שאין בו ממש וכתב דלכאו' יש 

לשער החשיבות מפעולת השלהבת 

שמאיר את הבית ואם חפץ ההיתר 

חשוב יותר מהאור היינו שאם היה 

צריך להפסיד את החפץ בשביל 

האור היה נוח לו לשבת בחושך, 

מפני שהחפץ חשוב אצלו יותר 

ע"ש, והסכים לזה הגרש"ז אויערבך 

, רה רל"א)(פ"כ העזצ"ל בשש"כ 

(שם ד"ה ולענ"ד מוכח מדברי התוס' 

דלא כוותיה, דהרי לפי טעם  הנח)

ראשון של הריב"ש דלא אזלינן 

בתר חשיבות המצוה אלא בתר 

חשיבותיה והרי כתבו התוס' דהשמן 

חשוב יותר מן השלהבת וצ"ב למה 

השמן חשוב יותר הרי לכאו' יש 

למדוד אם הי' לו שמן על השולחן 

על איזה מהן הי' והי' לו שלהבת 

מוכן להפסיד וא"כ יתכן שניחא 



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרמח

ליה יותר בשלהבת והוי חשוב יותר 

ולמה כתבו התוס' בפשיטות דהשמן 

חשוב יותר אלמא דלא משערינן 

במה שמוכן להפסיד את החפץ 

לעומת השלהבת, אמנם יש ליישב 

קצת דכונת התוס' דיתכן שיהא 

השמן חשוב יותר לאדם מהשלהבת 

ולק אסור ולמה אמרו דנר הד

לטלטל בסתמא הרי תלוי לפי 

האדם מה שחשוב אצלו יותר וע"כ 

דשמן הוי בסיס לשלהבת ודו"ק, 

וכן מוכח מדברי המ"א שכתב 

דככרות או שאר דברים פשיטא 

דחשובים יותר מן השלהבת והרי 

המ"א לא התנה דדוקא בשצריך 

להם בשבת וא"כ מ"ט פשיטא ליה 

כ"כ שהם חשובים יותר הלא תלוי 

ם לפי מה שהוא ולפי החפצים באד

אם מוכן לישב בחושך כדי שלא 

להפסידו אע"כ דס"ל להמ"א 

דאזלינן בתר חשיבות השלהבת 

גופא ולכן כל דבר הנצרך לו 

  חשוב יותר מן השלהבת.

ועוד דלדברי הקצוה"ש והגרשז"א 

אם יש חפץ של חבירו שהוא קצת 

חשוב יותר מהשלהבת לכאו' לא 

אין אדם יהיה בסיס להיתר דודאי 

מוכן לשבת בחושך בשביל חפץ של 

חבירו שהונח שם אע"פ שהחפץ 

יפסד אם אינו יקר ערך, ולא 

משמע מדברי הפוסקים שיהיה חפץ 

של היתר שלו דוקא, אלא אע"פ 

שהוא חפץ של אחר כיון שהוא 

חשוב יותר משלהבת לא הוי בסיס 

לאיסור זולת אם לפי עשרו אין 

ס חפץ זו חשוב אצלו כלל הוי בסי

לאיסור שהרי אין ההיתר חשוב 

אצלו יותר מהאיסור שהכל הולך 

  אחר הבעלים.

יבואר אם צריך שיהא ההיתר 

  חשוב יותר גם מהפמוטות של כסף

ה] והנה כבר ביארנו דהא דאין 

צריך שיהא ההיתר חשוב יותר גם 

מהשמן אע"פ שהשמן הוי מוקצה 

מחמת איסור ומחמת מצוה, כיון 

א כל דאין זה איסור עצמי אל

איסורו מכח השלהבת ולכן השמן 

הוי רק בסיס לשלהבת ובעינן 

שיהא ההיתר חשוב רק יותר 

(פ"כ הערה מהשלהבת, וכתב בשש"כ 

דאם הדליקו את הנרות  רמ"ב)

בפמוטי כסף וכפי שנהוג היום והרי 



  באר                           החייםה

 
רמט  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

אדם מקפיד עליהם ומייחד להם 

מקום וא"כ דינם גם בלי דין בסיס 

א"כ כדין מוקצה מחמת חסרון כיס ו

בעינן שישים על השולחן דבר 

שהוא חשוב כנגד השלהבת 

והפמוטות גם יחד עכ"ד, ולפ"ז 

צ"ע על מנהגינו שמניחין איזה 

לחם על השולחן והא ודאי שאינו 

חשוב לדידיה יותר מהפמוטות אם 

יש לו לחמים אחרים, ואין לומר 

דדבר מאכל תמיד מיקרי חשוב 

יותר משום דכל אשר לו יתן בעד 

הא מוכח מתוס' דבגלילא נפשו ד

השמן הנשאר בנר לא מיקרי חשוב 

יותר אע"פ שראוי למאכל כיון דהי' 

מצוי להם שמן לרוב, ועוד מוכח 

 (סי' ש"י ס"ט)כן מדברי הבית יוסף 

שכתב  (פכ"ו אות ז')שמביא מהגהות 

בשם מהר"ם דתיבה שיש בה 

אוכלין ומעות אם המעות אינם 

עיקר מותר לטלטל התיבה וכ"ה 

, משמע דלא מיקרי (סו"ס ש"י)ו"ע בש

האוכל עיקר אע"פ שכל אשר לו 

יתן בעד נפשו, אלא דאזלינן בתר 

מה שחשוב באמת עתה יותר וא"כ 

צ"ב מנהגינו בזה, אבל באמת 

נראה דגם פמוטות כסף אינם 

מוקצה אלא מדין בסיס לשלהבת, 

דהא אילו לא הי' שלהבת מוקצה 

לא הי' על הפמוטות דין מוקצה 

חסרון כיס דהא משתמשין בו מחמת 

בשבת להאיר את הבית והוא ככוס 

של כסף שמקפיד עליו מיהו עושה 

בו קידוש ומשתמש בו בשבת דאינו 

מוקצה הכי נמי הוא הפמוטות דהא 

משתמש בו בשבת להניח עליהם 

הנרות, אלא כיון דהשלהבת הוי 

מוקצה והוי הפמוט בסיס לאיסור 

ואסור בטלטול א"כ שם מוקצה 

חסרון כיס עליו וכיון דכל  מחמת

המוקצה שבו הוא מכח השלהבת 

א"כ לא נקרא איסור עצמי ובעינן 

שיהא ההיתר חשוב יותר רק 

  מהשלהבת.

איברא אם היה על השולחן פמוטי 

כסף שלא הדליקו בו בעינן שיהא 

חשוב יותר מן הפמוטות דהוי 

[ובזה שונה מוקצה מחמת חסרון כיס 

ו לא הי' היא ממוקצה דשמן דהשמן איל

מדליק בו לא הי' בכלל מוקצה נמצא 

דשלהבת עתה גרם איסורו אבל הפמוטות 

הן מוקצה מחמת שמיועד הוא לשלהבת 

שהוא מוקצה ולכן גם אם עתה לא 

אבל כשהדליקו  הדליקו בו הוי מוקצה]



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרנ

בו והוא בסיס להנרות הוי טפל 

ובטל לשלהבת ונחשב איסורו מכח 

השלהבת דבלעדו לא היה חלות 

ור דחסרון כיס ולכן סגי במה איס

שההיתר חשוב יותר מן השלהבת 

ודו"ק, ולבי נוקפי בהיתר זו, אך 

היות שכמה ת"ח הסכימו לזה לא 

מנעתי מלכותבו והבוחר יבחר 

וצ"ע. והנכון להניח על השולחן 

כתבי הקודש כגון זמירות לשבת 

דזה מיקרי חשוב יותר מהפמוטות 

  של כסף כאשר יתבאר לקמן סי' ו'.

כתב  (סי' מ"ד)ו] ובספר מגילת ספר 

ג"כ דא"צ שיהא היתר חשוב רק 

נגד השלהבת כיון דבזמן שדולק 

בהם הנר הרי הם משמשים את הנר 

וברור שאינם מוקצים בעצם רק 

מחמת היותם בסיס וכעין שכתב 

ברעק"א על משניות סוף פרק כירה 

לגבי פתילה דאף שפתילה שלא 

הדליקו בה היא מוקצה הואיל 

נה ראויה לשום תשמיש מ"מ ואי

פתילה שהדליקו בה אין היא 

מוקצה בעצמותה כיון שמשמשת 

את השלהבת ואסורה רק מחמת 

היותה בסיס לשלהבת ע"ש ודו"ק. 

 (סי' ש"ט פ"ו)אמנם בספר גביע הכסף 

שפיר העיר עליו דלא דמי כלל 

דפתילה הוי מוקצה מחמת גופו 

דלא חזי למידי ולכן כשמשתמש בו 

ש העומד לכך לא שייך איזה שימו

לומר שהוא מוקצה שהרי חזי 

לשימושו שמשמש בו עתה ואיסורו 

הוא רק משום בסיס אבל מוקצה 

מחמת חסרון כיס שהקצאתו הוא 

מחמת שמקפיד על טלטולו אם 

בשעת שימושו נשאר בהקפדתו 

כגון פמוט ששימושו הוא בהיותו 

עומד במקומו מדוע יוסר ממנו שם 

ס כשדולק מוקצה מחמת חסרון כי

ומשמש לשלהבת הרי עכשיו בשעה 

זו ג"כ מקפיד עליו ומייחד לו 

מקום וגם לולא דין בסיס היה 

אסור לטלטל פמוט של כסף בשעה 

שדולק מטעם מוקצה מחמת חסרון 

  כיס.

דבפמוטות  (שם)עוד כתב בשש"כ 

יקרות במקומות שהפמוטות הם 

כתכשיט לבית י"ל דאם לא הדליקו 

איסור בהם בשבת אין עליהם 

מוקצה וממילא אין צריך לבטל 

אלא את השלהבת שהיא עיקר 



  באר                           החייםה

 
רנא  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

המוקצה ולא את הפמוטות שהם רק 

בסיס עכ"ל ועיין במאור השבת 

כתב דגם אם  (ח"א במכתבי הגרש"ז ז"ל)

עומדים להדליק בהם בשבת אף 

דמשמש לאיסור הוי תכשיט ע"ש, 

ונראה דמיירי באנשים שקונים כלי 

אות כסף כדי להתפאר בהם ולהר

עושרם דאז הוי כתכשיט לבית, 

אבל בסתם בני אדם שקונים להם 

למתנה כדי להדליק בהן בשבת או 

שקונים לבד לכבוד המצוה אע"פ 

שמייפה בזה הבית אינם כתכשיט 

  לבית כיון שאין דעתם לכך.

יבואר ב' מהלכים בדעת ריב"ש 

במה שכתב שצריך לו עתה 

  למצותו

בטעם  (שם)ז] וכתב הריב"ש ז"ל 

ני שאפילו היה נותן בה דבר הש

חשוב עדיין אין היתר זה ברור לפי 

שהשמן שבנר חשוב לו לעולם יותר 

מן הדבר המותר שנותן בו לפי 

שהוא צריך לו עתה למצותו בעוד 

שהוא דולק עכ"ל וביאר המ"א 

דאין הכונה לשמן שבנר אלא  (סק"ה)

להשלהבת שהוא חשוב יותר, ושמן 

 דנקט הריב"ש הוא שלא בכונה

יעו"ש. והנה הב"י והט"ז ומ"א וכל 

הפוסקים לא כתבו שצריך לו 

למצותו אלא כתבו סתמא שצריך 

לו עתה, אבל י"ל דכונתם ג"כ 

שצריך לו עתה למצוה, וכן נראה 

מדברי הריב"ש דאם כונתו שצריך 

לו עתה ולאו דוקא למצוה א"כ 

הרי יש לנו אופן המותר בנרות 

שישים דבר חשוב שצריך לו לשבת 

כשיטים וכיו"ב אלא ע"כ כת

דהכונה שצריך לו למצותו ובעז"ה 

  יתבאר עוד לקמן בזה.

 (סי' ג')וכתב בשו"ת ממקור ברוך 

דלפי זה אם יש לו נר אחד 

למצותו שוב יהיה מותר לטלטל 

המנורה האחר ע"י שיתן בתוכו 

[אע"פ דבר חשוב דהוי בסיס להיתר 

שאין זה לשונו מ"מ כך יוצא מתוך דבריו 

פי זה הריב"ש מיירי ול ע"ש]

מהמנהג שנהגו בסתמא שהיו 

מדליקין רק על השולחן והיו 

מניחין בתוכו היתר וע"ז כתב דלא 

מהני כיון שהנר הזה עומד למצותו 

לכן הוא חשוב יותר מהדבר המותר 

שנותן בו. והובא להלכה בגליון 

רעק"א אמנם לסברת המגן אברהם 



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרנב

דהמנורה עיקרה לשלהבת לא מהני 

המנורה דבר חשוב  לשים בתוך

אע"פ שאין צריך למצותו וכן 

הסכמת הפוסקים, וכל הנפק"מ בזה 

הוא רק לגבי השולחן אם יש על 

השולחן דבר היתר ואפי' דבר חשוב 

אם המנורה המונח על השולחן 

צריך לו למצותו לא מהני ואם 

אינו צריך לו למצותו הו"ל בסיס 

[ומזה מיירי בשו"ת ממקור ברוך להיתר 

ועע"ש דאפי' אם הנר המונח על , (שם)

השולחן הוא למצותו יש לצדד בזה ולקמן 

 יתבאר דבריו בס"ד.]

יבואר דהמגן אברהם חולק על 

הריב"ש ולא תלוי במה שצריך לו 

  עתה

 (סי' רע"ז סק"ח)ח] והנה המגן אברהם 

חולק על הריב"ש שהרי כתב דאם 

מונח על השולחן בין השמשות גם 

דהם  ככרות ושאר דברים פשיטא

חשובים יותר מהנר ושרי וכו' וכ"ה 

דאפילו כשהוא דולק  (דף מז.)בתוס' 

שרי עכ"ד הנה מה שכתב ושאר 

דברים הכונה או שאר דברים כמו 

שפירשו הפוסקים ופשוט, ומבואר 

מדבריו דככרות או שאר דברים 

חשובים יותר מהשלהבת והשתא 

לדעת הריב"ש כיון שצריך לו 

בר השלהבת למצותו לא מהני ד

חשוב ואפי' מונח על השולחן 

ככרות או שאר דברים הו"ל בסיס 

לאיסור, ואפילו אם צריך לו 

הככרות או שאר דברים לצורך 

שבת לא מהני זולת אם אין לו 

אחרים לצורך שבת דהא בנרות אם 

יש לו אחר למצוה אע"פ שרוצה 

גם בנר זו למצוה לא איכפת לן 

ולא נקרא השלהבת חשוב כמש"כ 

קור ברוך, ה"ה לענין בשו"ת ממ

הככרות ושאר דברים אם אין צריך 

להם למצותו ויש לו אחרים, והנר 

אין לו אחר הוי בסיס לאיסור דזה 

חשוב לו יותר, ועוד דמשמעות 

דברים אחרים משמע אפילו אינם 

צרכי מצוה ולדעת הריב"ש לא 

מהני דבר חשוב לעומת השלהבת 

[איברא יתכן דגם הצריך לו למצותו, 

"ש מודה לדין המ"א מטעם אחר ע"פ הריב

מש"כ בשו"ת הלק"ט ובשו"ת ממקור ברוך 

והמ"א הוכיח  ויבואר בס"ד לקמן]

דבריו מדברי התוס' דמבואר שם 

דהשמן חשוב יותר מהשלהבת הרי 

דאע"פ שצריך לו השלהבת למצוה 



  באר                           החייםה

 
רנג  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

דמסתמא מיירי בהכי שהנר הדולק 

הוא לקיום מצותו ואפ"ה אמרינן 

אלמא  שהשמן חשוב לו יותר

דחשיבות השלהבת לא תליא בקיום 

מצותו, ועיין מחה"ש מה שכתב 

בכונת מ"א, ודבריו צ"ב דודאי 

כונת מ"א כמו שכתבתי, מדכתב 

וכן הוא בתוס' ע"ש, וכן מבואר 

ראי' זו במחה"ש עצמו בסי' רע"ט 

וזה כונת מ"א בסי' רע"ט  (סק"ה)

שם במה שציין לסי' רע"ז ס"ג 

  ע"ש.

והתו"ש אם יבואר פלוגתת המ"א 

  אזלינן בתר חשיבות המצוה

 (סקי"ג)ט] אבל בספר תוספת שבת 

דחה דברי המ"א והחזיק בשיטת 

הריב"ש ז"ל ודחה ראייתו של 

המ"א דהא ממה שכתבו התוס' 

דשמן חשוב יותר משלהבת ליכא 

להוכיח דלא אזלי' בתר חשיבות 

הענין שצריך לו עתה דהא גם 

השמן הוא צריך עתה והוא חשוב 

ו שלהבת עכ"ד וצ"ב כונתו לו כמ

דהא מ"מ מבואר דהשמן חשוב 

יותר, ונראה כונתו דודאי היכא 

שצריך לשניהם למצותו בין השמן 

ובין השלהבת התם אזלינן מה 

שחשוב יותר אבל כשמונח על 

השולחן דברים של היתר אפילו הם 

חשובים כיון דהמנורה הוא הכרח 

לו לקיום מצותו ודאי לא מהני, 

ה הוא חשוב יותר ולכן שקיום המצו

השלהבת הוא העיקר, ולפ"ז אם 

מונח על השולחן דברים הנצרכים 

לו לקיום מצות עונג שבת או יין 

לקידוש בכה"ג הוי בסיס להיתר גם 

להתו"ש דבאופן זה אזלינן בתר 

חשיבות בעצם משא"כ כשאין 

דברים שהן למצותו עכשיו הוי 

השלהבת עיקר ולא מהני אפילו 

על השולחן, וכ"כ  דברים חשובים

 (סי' רפ"ג)בשו"ת הלכות קטנות 

דשולחן הוי בסיס להיתר אפילו 

לדעת הריב"ש דנר עיקר משום 

עונג שבת לא הוי עיקר טפי 

מהמאכל עצמו שהוא עיקר סעודה 

דהא השולחן תשמיש למאכל 

שבשולחן לראות המאכל ולאכול 

לאורו ולא שהשולחן תשמיש לנר 

  ע"ש.

התו"ש  יבואר עוד מהלך בדברי

  דלא אזלינן בתר חשיבות המצוה



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרנד

אמנם בתו"ש לא מבואר שצריך לו 

עתה למצותו כמו שלא הזכירו 

שאר הפוסקים ענין מצוה, ואם 

נאמר שהכונה לאו דוקא למצוה, 

אלא עיקר כונת ריב"ש שהוא צריך 

לו עתה א"כ כונת התו"ש שצריך 

להיות לו על השולחן דברים 

 הצריכין לו עכשיו ואפילו אינם

צרכי מצוה משא"כ אם מונח על 

השולחן דברים חשובים שאין לו 

צורך בהן עכשיו הוי בסיס לאיסור 

הצריך לו עכשיו דתמיד מודדין 

החשיבות למה שהוא צריך עתה, 

ואם צריך לשניהם עכשיו התם 

אזלינן בתר חשיבות בעצם, אבל 

פשט זה דחוק לענ"ד דא"כ לא היה 

לו לחלוק על המ"א אלא לפרש 

ו דמה שכתב המ"א דככרות דברי

ושאר דברים פשיטא דהם חשובים 

מהשלהבת היינו דוקא כשצריך להם 

לשבת, ומדבריו שחולק על המ"א 

משמע כפשט הראשון ואם מונח על 

השולחן דברים הצריכים לו לשבת 

אבל אינם צרכי מצוה הוי בסיס 

  לאיסור לדעת התו"ש ז"ל וצ"ע.

ויש להסתפק לדעת התו"ש אם 

של היתר שהם צרכי להדברים 

מצוה בעינן גם תנאי שצריך להם 

לשבת או אע"פ שמונח שם ספר 

ואינו משתמש בו בשבת ג"כ מהני 

דמצוה הוא חשוב ובשתי עניני 

מצוה אזלינן בתר חשיבות בעצם 

והוי בסיס להיתר שפשיטא שספר 

חשוב יותר משלהבת שאין בו 

ממש, וכל הספק הוא רק לפי' 

לא בעינן הראשון אבל לפי' השני 

כלל מצוה אלא בעינן דוקא הצריך 

לו עכשיו ואם אינו צריך לו עכשיו 

אף שהוא מצוה הוי בסיס לשלהבת, 

אמנם לפי' הראשון יש להסתפק 

כיון דבריב"ש כתב שצריך לו 

"עתה" למצותו, משמע דכדי שיהא 

בסיס להיתר לא סגי צרכי מצוה 

אלא צריך שיהי' לו עתה צרכי 

אם אין ההיתר למצותו ולכן 

משתמש בהם בשבת שא"צ לו על 

השולחן הוי בסיס לשלהבת שהוא 

  העיקר וצ"ע.

יבואר הבנת הפמ"ג בדעת המ"א 

  שהוא כמהלך הב'



  באר                           החייםה

 
רנה  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

כתב בסיס  (סק"ח)י] אמנם הפמ"ג 

להיתר ואיסור כשהיתר חשוב יותר 

לדידיה עכשיו כמו הככרות וכו', 

משמע מזה דלמד כונת המ"א 

ו דמש"כ ככרות ושאר דברים כונת

ג"כ למה שצריך עכשיו וזה כדרך 

הב' שכתבנו בדעת התו"ש אלא 

דלעיל כתבנו דאם זה כונת תו"ש 

לא היה לו לחלוק על המ"א אלא 

לפרש דבריו אבל בדברי הפמ"ג 

אתי שפיר שפירושי קמפרש ליה 

להמ"א דמיירי שצריך לו עכשיו 

דומיא דשמן ושלהבת דשניהם 

[ומש"כ המ"א וכ"ה צריכין לו עכשיו, 

תוס' י"ל כונתו להביא ראי' דהיכא ב

דצריך שניהם לשבת דומיא דשמן ושלהבת 

אזלינן בתר חשיבות ממוני, ומש"כ המ"א 

ככרות ושאר דברים כונתו דומיא דככרות 

(שמעתי מבני הרה"ג ר' נתן דוד שצריך לשבת 

ומדברי השו"ע הרב שכתב  ]שליט"א)

בסוגריים הצריך לו לשבת משמע 

זה, אבל דספוקי מספקא ליה ב

במשנ"ב הכריע בפשיטות דמיירי 

שצריך לו לשבת וציין לזה 

אחרונים, ולכאו' כונתו להפמ"ג 

וחיי אדם, אבל בשאר כל הפוסקים 

לא נזכר כלל ענין זה אלא העתיקו 

בפשטות דברי השו"ע ומ"א דבהיתר 

חשוב יותר מותר, וע"ז סמכו 

העולם להקל במונח עליו היתר 

יתר חשוב יותר אע"פ שא"צ להה

בשבת. אלא דמ"מ צ"ע דהא מדברי 

התוס' שהביא המ"א ליכא ראי' 

אלא לענין מה שצריך לו עתה 

אבל להניח היתר שא"צ לו עתה 

מנלן דהוי בסיס להיתר דאין לנו 

ראי' נגד דברי הריב"ש שכתב דאין 

  היתר זה ברור וצ"ע.

יבואר דעת הרבה אחרונים 

  כפשטות דברי המ"א

(סי' וך יא] מיהו בשו"ת ממקור בר

כתב דהריב"ש לא מיירי אלא  ג')

במנורה אבל בשולחן פשיטא דהוא 

בסיס להיתר דעיקר השולחן הוא 

ליתן עליו פת, ואין לו הכרח ליתן 

הנרות על השולחן דוקא דהא יכול 

ליתן אותו במקום אחר לכן הפת 

חשוב יותר והוי בסיס להיתר ע"ש 

(סי' רע"ז ונראה דזה כונת הפרישה 

ונראה לענ"ד דה"ה  שכתב סק"ד)

דמותר לטלטל השולחן אף שנר של 

שעוה או חלב עומד על המנורה 

על השולחן דהשולחן לא הוי בסיס 



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרנו

לנר בפרט שיש דברים אחרים של 

היתר ע"ג השולחן דהוה כטלטול 

מנא בקיטמא עכ"ד ובתהלה לדוד 

תמה ע"ז מאד, וכן הבה"ל  (סק"ד)

כתב דמהרבה אחרונים משמע דלא 

"מ זה דוקא לענין מה סברי כן, מ

שמשמע מהפרישה דאפי' אין היתר 

על השולחן מותר, אבל כשיש 

דברים של היתר על השולחן י"ל 

דבכה"ג מודו דהוי בסיס להיתר 

דעיקר השולחן מיוחד להשתמש 

עליו לאכול ושאר תשמישים ואין 

לו צורך בנרות על השולחן דוקא 

דהא יכול להניח הנרות במקו"א 

עליו פת אלא דברים ולכן אפי' אין 

אחרים של היתר שדרכן להשתמש 

בהן על השולחן הוי בסיס להיתר 

  גם לדעת הריב"ש ז"ל. 

 (סי' רע"ז אות ח')וכן מבואר בא"ר 

וכתב ונראה דה"ה שיש לטלטל 

בבית הכנסת מה שקורין שטענדי"ר 

אף שנר שעוה דולק עליו וטוב 

שיהא עליו דבר המותר עכ"ד 

נח עליו ועכ"פ בדבר המותר שמו

א"צ שיהי' לו צורך בזה עתה 

כדמשמע מסתימת דבריו, והטעם 

דכיון דהוא מיוחד לשאר דברים לא 

נעשה בסיס לנר כשמונח עליו דבר 

היתר, וכן נראה מדברי התו"ש 

הנ"ל דאף שחלק על המ"א מ"מ 

כתב דעל השולחן צדקו דברי 

המ"א וגם הריב"ש מודה לזה 

וכסברת הפרישה דכיון דעיקרו של 

ולחן אינו עומד לתשמיש הנר לא ש

נעשה בסיס לו עכ"פ אם מונח על 

השולחן דברים אחרים של היתר, 

דאפשר  (סק"ז)וכ"כ במנורה הטהורה 

דגם הריב"ש לא כ"כ אלא לענין 

המנורה דא"א שיהא דולק למצותו 

זולת המנורה משא"כ לענין השולחן 

דאפשר שיהא דולק למצותו ולא 

שכן  יהא מונח על השולחן ומכל

בככרות דצריך ג"כ למצות סעודת 

שבת עכ"ד וכונתם ז"ל דכיון 

דהשולחן עשוי כדי להשתמש עליו 

לאכול וללמוד ושאר כל תשמישים 

ואינו עשוי לנרות לכן תמיד 

השולחן בסיס לצרכים התמידים 

שלו שהן עיקר שימוש השולחן 

ולכן אם יש עליו דברי היתר אין 

אנו מסתכלים על זה שהנרות הוא 

מצוה והוא צורך לו עכשיו כיון 

שאין זה צורך שימוש השולחן אלא 



  באר                           החייםה

 
רנז  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

כשאר מוקצה המונח על השולחן 

ומה שחשוב יותר הוי השולחן בסיס 

  .[וע"ע לקמן בדברי השבט הלוי]לו 

יב] קיצור הדברים, לטעם הראשון 

של הריב"ש אזלינן בתר חשיבותו 

של השלהבת מצד עצמו ולכן 

אכילה פתיתי לחם שאינם עומדים ל

אינו עושהו בסיס להיתר, אבל 

[וה"ה על המנורה במונח על השולחן 

דבר הראוי הוי בסיס  לטעם הראשון]

להיתר, ולדעת הקצוה"ש והגרשז"א 

אזלינן בתר חשיבות פעולת 

השלהבת, וביארנו דלכאו' מוכח 

דמשערינן בתר חשיבות בעצם וכל 

דבר היתר חשוב העומד לשימוש 

וטעם הב' הוי חשוב יותר יעו"ש, 

של הריב"ש דשלהבת חשוב יותר 

מפני שצריך לו עתה למצותו, 

וכתבנו ב' צדדים בהבנת דבריו 

ובכל צד קולא וחומרא או דמה 

שנצרך לקיום המצוה חשוב יותר 

צריך שיהי' על  [חומרא]ולכן 

השולחן דברים של היתר הנצרך 

למצותו של עונג שבת או יין 

ר אם הנ [קולא]לקידוש וכדומה, וכן 

שעל השולחן א"צ לו למצותו שוב 

אזלינן בתר חשיבות השלהבת עצמו 

ומהני דברים אחרים של היתר 

שפשיטא שהם חשובים יותר 

משלהבת וכ"כ בשו"ת ממקור ברוך 

הובא בחי' רעק"א, או דכונת 

ריב"ש דמה שצריך לו עכשיו הוי 

חשוב יותר משאר דברים שאע"פ 

שהם יקרים יותר משלהבת מ"מ 

להם עכשיו, ומודדין  אינו צריך

החשיבות במה שיש לו צורך 

א"צ על  [קולא]עכשיו, ולפ"ז 

השולחן צרכי היתר של מצוה אלא 

כל דבר שנצרך לו בשבת על 

השולחן הוי בסיס להיתר, ואפי' 

אין הנר של מצוה מ"מ כיון  [חומרא]

שצריך לו עכשיו על השולחן צריך 

דברים אחרים של היתר הצריך 

דיש להסתפק עכשיו, וכתבנו 

בדברי התו"ש אם כונתו לדרך א' 

או ב', ובכמה אחרונים משמע 

כדרך הא' והוא בשו"ת ממקור 

ברוך ורעק"א ומנוה"ט, ובכמה 

אחרונים משמע כדרך הב' והוא 

  הפמ"ג וח"א ומשנ"ב.

וכתבנו עוד מכמה אחרונים, שו"ת 

ממקור ברוך והפרישה והא"ר 



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרנח

והתו"ש והמנוה"ט, דהריב"ש לא 

על המנורה עצמה אבל  מיירי רק

על השולחן שאין עיקרה עשויה 

למנורה וא"צ שיהא המנורה על 

השולחן דוקא לכן לא אמרינן 

דהשלהבת חשוב מפני שצריך לו 

עתה או מפני שצריך לו למצותו, 

וכל דבר היתר המונח על השולחן 

העומד לשימוש שיש בו חשיבות 

קצת חשוב יותר מהשלהבת, וע"ז 

לגמרי כפשטות סמכו העולם להקל 

דברי המ"א שא"צ שיהא ההיתר 

צרכי מצוה וגם א"צ שיהי' לו 

  צורך עתה להשתמש בהם.

דעת שבט הלוי במדידת מה חשוב 

  יותר

 (ח"ח סי' נ"ב)יג] ובשו"ת שבט הלוי 

העלה דבר נחמד דבסיס לאיסור 

והיתר מודדין לפי תשמישו של 

השולחן דאם עיקר תשמיש השולחן 

י בסיס הוא בשביל המוקצה הו

לאיסור ואם עיקרו לשאר תשמישי 

היתר הוי בסיס להיתר ולהכי 

בשולחן כיון דעיקר תשמישו הוא 

לצרכי אכילה וכדומה הרי הוא 

בסיס להיתר אף שחפץ המוקצה 

שיש עליו הוא חשוב יותר כיון 

דאין עיקר השולחן מיועד לו הוי 

בסיס להיתר וביאר בזה כונת 

שב"א ודברי הר (סי' ש"י ס"ח)השו"ע 

שם שהובא בב"י ע"ש, ואולי 

יכולין לפרש דברי אחרונים הנ"ל 

דכיוונו לזה. אלא דלפי זה לא 

מובן כונת ריב"ש במה שכתב 

דהמנורה צריך לו עתה למצותו, 

דהי' לו לומר דהמנורה עיקר 

עשייתה לשלהבת וכמו שפי' המ"א 

וא"כ לעולם הוי בסיס לשלהבת 

דזה עיקר תשמישו, וגם בדעת 

א לפרש כן דא"כ מה הוא המ"א א"

הראי' שהביא מדברי התוס'  לענין 

שולחן שמונח עליו שאר דברים, 

וע"כ דכונת המ"א לאפוקי דלא 

אזלינן בתר חשיבות השלהבת 

שמאיר הבית וכמו שביארנו בריש 

דברינו יעו"ש, וכן מוכח מדברי 

הב"י לקמן סי' של"ד לענין ארנקי 

שהניח בתוכו טבעת או כלי שכתבו 

התרומה והמרדכי דשמא בעל 

הטבעת בטילה אגב המעות שהרי 

המעות שוין יותר ע"כ ולא כתבו 

שהארנקי עיקר תשמישו למעות 

דלפי  (שם)ע"ש. וכתב בשבט הלוי 



  באר                           החייםה

 
רנט  נתיבות משה סימן כד - הלכות מוקצה 

דבריו אפילו אם המנורה של כסף 

א"צ שההיתר יהיה שוה יותר אלא 

כל שעיקר תשמישו של שולחן הוא 

לצרכי היתר ומונח שם איזה היתר 

ס להיתר, אך למה שהוכחנו הוי בסי

מהריב"ש א"א לומר כן וכיון 

דהפוסקים חששו לדברי הריב"ש 

אין לנו להקל יותר ממה שנתבאר 

בדבריהם להדיא דעל השולחן לא 

בעינן שיהא ההיתר צורך מצוה או 

דבר שיש לו צורך עכשיו, וגם זה 

הוא נגד דעת הפמ"ג וח"א ומשנ"ב 

אלא שהעולם סמכו להקל לגמרי 

ת דברי המ"א וע"פ הסכמת כפשטו

  הפוסקים הנ"ל.

יד] והנה לענין כסא שמניח עליו 

נר חנוכה יש לדון בזה טובא אם 

מהני במה שמניח על הכסא איזה 

דבר היתר, שאינו לצורך מצוה או 

שא"צ לו לשבת דבשלמא בשולחן 

שתשמישו מיועד לאכילה ולשאר 

צרכי ההיתר, י"ל דלא אזלינן בתר 

מה שצורך לו חשיבות המצוה או ב

עכשיו אבל כסא כשם שאינו מיועד 

לנרות כך אינו מיועד לצרכים 

אחרים, דהא מיועד לישיבה ולא 

להשתמש עליו דברים, וא"כ עכשיו 

שהניח עליו נרות חנוכה שצריך לו 

עתה למצותו אפשר דלא מהני ביה 

כי אם היתר הצריך עכשיו או 

צרכי מצוה כסעודת שבת וכדו' 

ל זולת לדעת לדעת הפוסקים הנ"

המ"א שחולק על הריב"ש ז"ל כמו 

שנתבאר לעיל, אבל נראה דהכא 

לכו"ע מהני ביה שאר היתר, דגם 

מה שחשש הריב"ש ז"ל דמה 

שצריך עתה למצוה הוא חשוב יותר 

הוא מפני שהוא צורך לאדם שיהי' 

לו נר לקיום מצוה מפני עונג שבת 

ונהנה מהנר וכיון שיש לו הנאה 

ו וצורכו עתה מהנרות והוא מצות

הוא חשוב יותר משאר דברים, אבל 

נרות חנוכה שאסור להשתמש 

לאורה ואין לו שום הנאה מזה 

ודאי דדינו כמוקצה דעלמא ואזלינן 

בתר חשיבות השלהבת מצד עצמו 

וכל דבר היתר שיכול ליהנות מזה 

  הוי חשוב יותר והוי בסיס להיתר.

טו] מסקנת ההלכה בדין בסיס 

ש ב' תנאים לאיסור ולהיתר, י

  שצריכין שיהא ההיתר חשוב יותר.



  הבאר                           החיים

 
 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרס

הערך של ההיתר שיהיה  )א

יקר יותר מהאיסור דאם 

האיסור שוה יותר הרי הוא 

חשוב מצד עצמו יותר 

 מההיתר.

הצורך של ההיתר דאם  )ב

צריך לו יותר מפני שהוא 

צורך שבת או מצוה 

והאיסור אינו צורך שבת 

וצורך מצוה, הרי הוא חשוב 

 יותר מהאיסור.

ם תנאי השני לחוד לא מהני אמנ

כגון אם ההיתר הוא צורך שבת 

והאיסור אינו צורך שבת דאיכא 

תנאי השני מיהו האיסור יקר ושוה 

יותר מההיתר דליתא לתנאי 

הראשון, פשיטא דהוי בסיס לאיסור 

דאל"כ בטלת כל תורת בסיס דהא 

פשיטא דאין צריך לאיסור בשבת 

זולת נרות על השולחן אבל שאר 

אין בהם צורך ועכ"ז הוי מוקצה 

בסיס לאיסור אם הוא חשוב יותר 

כדאמרינן לענין כנונא אגב קיטמא 

דבעינן שיהא האפר חשוב אצלו 

יותר משברי עצים וכן בסי' ש"י 

ס"ח לענין תיבה שיש בה אוכלים 

ומעות דאם המעות חשוב אצלו הוי 

בסיס לאיסור אע"פ שאין לו בהם 

צורך בשבת והוא דבר פשוט לא 

צרכתי לכותבו אלא להוציא מלב הו

הטועים בזה, וכן בדאיכא תנאי 

הראשון שההיתר שוה יותר 

מהאיסור מיהו תנאי השני ליתא 

דההיתר אינו צורך שבת או מצוה, 

והאיסור הוא צורך שבת ומצוה 

דהיינו נרות שבת בזה החמיר 

הריב"ש ז"ל מפני דבאופן זה 

שקולים ההיתר והאיסור דלהיתר יש 

ד אחד שהוא שוה יותר חשיבות מצ

מהשלהבת אבל מצד שני האיסור 

חשוב יותר מפני שהוא צורך שבת 

  או מצוה ולכן אוסר הריב"ש. 

ובמקום ששניהם שקולים בתנאי 

אחד כגון ששניהם חשובים ויקרים 

שוה בשוה אז בעי' שיהי' חשוב 

עכ"פ מחמת תנאי השני שהוא 

צורך שבת והאיסור אינו צורך 

ע קצת דאפשר דלא [ודין זה צ"שבת, 

מהני צורך שבת לחשביה כהיתר יותר 

חשוב דאל"כ כל בסיס לאיסור ולהיתר 

שכתבו האחרונים דבשניהם שוין אסור הרי 

צריך להיתר לשבת וא"כ ע"כ דבשניהם 

שוים הוי היתר חשוב יותר מהאיסור ודוחק 



  באר                           החייםה

 
רסא  נתיבות משה סימן כה - הלכות מוקצה 

לומר דמיירי דא"צ להיתר בשבת דהיינו 

שבבין השמשות לא ידע שיצטרך לדבר 

המותר בשבת, והריב"ש לא כתב כן אלא 

לחומרא לאסור הטלטול כשצריך לאיסור 

בשבת דאפשר דזה הוי גורם בדין חשיבות 

אבל לא להקל וע' ערוה"ש סי' רע"ט, 

 (סי' ש"י סקכ"ו)שו"ר למוח"ז בבית ארזים 

שכתב דמסתברא דבשוים הוי דבר המותר 

שצריך לו לשבת דין השבת מחשיבו והוי 

אבל אם האיסור חשוב ודאי בסיס להיתר 

לא תועיל סברא זו להחשיב את ההיתר 

טפי כיון שהוא נגד המציאות בפועל 

, או כששניהם צרכי שבת אז ע"ש]

בעינן שיהא חשוב יותר מחמת 

תנאי הראשון שההיתר יהיה שוה 

יותר מהאיסור, ולדעת המ"א ליכא 

ב' תנאים רק תנאי הראשון וע"ז 

 סמכו העולם להקל, וגם מטעם

שנתבאר בפנים, מיהו האחרונים 

החמירו לחוש לדעת הריב"ש 

ולהצריך גם תנאי השני ולהניח 

חלות או שאר צרכי סעודת שבת 

על השולחן לפני שבת דאזי 

שקולים הם בתנאי השני, וההיתר 

  חשוב יותר מחמת תנאי הראשון.      

Nâw  

  

  סימן כה
ר ב יות ר חשו   גדרי הית

 נן שיהא ההיתר חשוב יותרבירור שיטות הראשונים אם בעי

הנה מדברי הרשב"א ז"ל יש לכאו' 

לדקדק דכל בסיס לאיסור ולהיתר 

מותר לטלטל אפילו האיסור חשוב 

יותר אלא דאם אפשר לנער צריך 

(ח"א סי' לנער, דהרי כתב בתשובה 

שק שיש בו כיס מעות שרי  תתמ"ו)

לטלטל בשבת כמו כנונא אגב 

קיטמא אע"ג דאיכא עליה שברי 

ים, והיינו ביש בהשק היתר עצ

כדמוכח שם בתשובה, ולא ביאר 

הרשב"א דבעינן דבר חשוב יותר 

מהמעות וכן משמע בשו"ת הרשב"א 

(סי' של"ד הובא בב"י  (ח"א סי' תר"ל)

שכתב ותיבה שיש בתוכה  סי"ז)

מעות כיוצא בה ואם אין בה אלא 

מעות לית דין ולית דיין שאסור 
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 גדרי היתר חשוב יותר .נתיבות משהרסב

לטלטלה דנעשית בסיס לדבר 

ור וכו', ולא ביאר דבעינן האס

היתר חשוב יותר מהמעות, והרי 

בדרך כלל מעות חשיבי טפי והו"ל 

לפרש דבעינן היתר חשוב יותר 

מהאיסור, ומסתימת דבריו משמע 

דכל שיש בו היתר ואיסור לא 

נעשה בסיס להאיסור אע"פ 

שהאיסור חשוב טפי מההיתר, וכן 

(דף נראה מדברי הרשב"א בחידושיו 

בשם רבינו אפרים  שכתב מד:)

דמוכני שיש עליה מעות מיירי 

שיש בשידה פירות או כלים והלכך 

בשאינה נשמטת הוה ליה הכל כלי 

אחד ונעשה בסיס לדבר האסור 

ולדבר המותר ומותר לגוררה וכו' 

ע"ש, וגם שם לא חילק אם 

הפירות או הכלים חשיבי יותר או 

לא, ש"מ דכל שהוא בסיס לאיסור 

איסור טלטול, ומה ולהיתר אין כאן 

משברי  (דף מז.)דהקשה הגמרא 

פתילה דלא נעשה בסיס לאיסור 

ולהיתר אע"פ דיש בתוכו שמן 

מפני דהאיסור חשוב וכמו כן שברי 

עצים חשובים ולמה מותר לטלטל 

כנונא אגב קטמא כמו שפירשו 

והרשב"א  (ד"ה אע"ג)התוס' בשם ר"ת 

בחידושיו, היינו לפי סברת המקשן 

תי' אביי בגלילא שנו אבל לאחר ש

ופי' ר"ת שהיה להם רוב שמן ר"ל 

שלא היו משתמשים עם שמן 

הנשאר ולא חשוב כלל לאחר 

שהושם בו פתילה כמו שפירש רב 

נסים גאון ובכה"ג לא הוי בסיס 

לאיסור ולהיתר אבל שברי עצים 

אע"פ דחשיבי דלא מסתבר דחזר בו 

מסברא זו מ"מ כיון דיש לו צורך 

סיס לאיסור גם בהאפר הוי ב

ולהיתר ומותר בטלטול אע"פ 

[וע"ע בסוף דהאיסור חשוב יותר. 

  הסימן מש"כ בדעת הרשב"א.]

אבל רש"י ז"ל פי' התם בגלילא 

שנו שחשובות להם שברי פתילה 

וכו', והיינו אע"פ דגם השמן חשוב 

ומשתמשים בו לאכילה מ"מ שברי 

פתילה חשוב יותר דאין בגדי פשתן 

סיס לאיסור מצוין להן לכן הוי ב

משא"כ שברי עצים אינו חשוב 

יותר מן האפר להכי הוי בסיס 

להיתר, ומוכח מדברי רש"י דכל 

שהאיסור חשוב יותר מההיתר אע"פ 

שההיתר ג"כ חשוב ומשתמש בו 

  מ"מ הו"ל בסיס לאיסור.
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  דעת הרא"ש ז"ל

ומדברי הרא"ש ז"ל נראה דס"ל 

 (בפ"ג סי' כ"א)כהרשב"א ז"ל שכתב 

ינן ביה רב נחמן אמר רבא כי הו

הוה מטלטלין כנונא אגב קיטמיה 

אע"ג דאיכא עליה שברי עצים 

משום דהוי בסיס לאפר שמותר 

לטלטלו לכסות בו רוק או צואה 

וגם לשברי עצים שאסור לטלטלו 

וכיון דהוא בסיס לשניהם מטלטלין 

אותו עמהם עכ"ל מוכח מסתימת 

דבריו דכל היכא דהוא בסיס 

לא שני לן לשניהם מותר בטלטול ו

אם איסור חשוב יותר מההיתר או 

לא. אך מדהטור לא כתב דעת 

אביו בזה ע"כ שלא הבין כן 

  מסתימת דבריו ז"ל.

ביאור כונת הב"י שהטור למדו 

  מדברי ר"ת

והטור בסי' ש"י כתב וכגון שדבר 

המותר חשוב מדבר האסור, וכתב 

הב"י שלמד כן מפלוגתת רש"י 

ור"ת בהא דאמרינן בגלילא שנו 

ודברי רבינו כפירש ר"ת עכ"ל 

ותמהו עליו הבית מאיר והחיי אדם 

דלכאו' אין  (כלל ס"ז)בנשמת אדם 

ללמוד זה רק מפי' רש"י שמפרש 

דהשברי פתילה היו חשובים לאנשי 

גליל ומסתמא השמן נמי חשוב 

ומ"מ לא בטילי לכן הוי בסיס 

לאיסור משא"כ לפי' ר"ת שמפרש 

דהשמן לא היה חשוב להם להכי 

יקר הבסיס לא הוי אלא בשביל ע

שברי הפתילה שהיה עיקר להם הא 

בשניהם חשובים שפיר י"ל דשרי, 

ותירצו דמדהקשה ר"ת על פירוש 

רש"י דבגלילא היה מצוי פשתן 

הרבה ומסתמא שניהם לא היה 

חשוב להם ושמע מינה דבשניהם 

אינם שוין אסור וה"ה בשניהם שוין 

משא"כ לרש"י טעם האיסור מפני 

סור חשוב יותר ומשמע דגם שהאי

השמן חשוב להם ומ"מ כיון דאיסור 

חשוב יותר להכי לא בטיל משא"כ 

  בשוין י"ל דמותר יעו"ש.

ואפשר להוסיף על דבריהם ולפרש 

כונתם בהקדם מה שיש להקשות 

על פי' רב נסים גאון דפירש 

דהשמן שהושם בנר ויש בו שברי 

פתילה אין לו חשיבות אצלם ואינן 

ו לצורכם והרי הוא משתמשין ב
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כדין המוקצה שאסור לטלטלו 

עכ"ד, וקשה א"כ מה קמ"ל 

מתניתא דאם יש בו שברי פתילה 

שאסור לטלטלו הרי שיורי אוכל 

שאינן עומדין למאכל אדם הוי 

מוקצה דהא אינן לא מאכל אדם 

ולא מאכל בהמה, וצ"ל דהא גופא 

קמ"ל דבגליל אינן עומדים לאכילה 

הולך ולהשתמשות כלל ולכן ה

מיהודה לגליל צריך לו להזהר לא 

לטלטל הנר אע"פ שביהודה רגילין 

לטלטלן דהתם הוי בסיס לאיסור 

ולהיתר אבל בגליל לא הוי בסיס 

להיתר כלל דגם הפתילה וגם השמן 

הוי מוקצה והוי בסיס לאיסור 

לחודיה, אבל מדברי התוס' נראה 

שלא פירשו כדברי רב נסים גאון 

ולהכי לא  ז"ל שהרי כתבו התוס'

בטלי שברי פתילה אגב שמן, 

משמע דלעולם היו משתמשים גם 

עם הפתילה וגם עם השמן, אך כדי 

שיהא בסיס להיתר צריך שהמוקצה 

יתבטל אליו, וכיון שהיה להם רוב 

שמן לא היה השמן חשוב כ"כ 

אע"פ שהשתמשו בו שיתבטל אצלו 

המוקצה ואע"פ שגם השברי פתילה 

מצוין לא הי' חשוב הרבה שהרי 

להן הרבה מ"מ הרי השתמשו 

בשניהם וזה לא סגי להתיר 

הטלטול דבעינן שיתבטל האיסור 

אצל ההיתר שההיתר יהיה חשוב 

יותר מהאיסור וזה כונת ב"י שהטור 

מפרש כפי' ר"ת, אבל לרש"י שפי' 

טעם האיסור דחשובות להן שברי 

פתילה משמע דהאיסור חשוב יותר 

מיהו כששוין י"ל דמותר לרש"י 

ז"ל ואתי שפיר בס"ד. ומ"מ 

להרשב"א ולרב נסים גאון ז"ל אין 

לנו מקור לדין זה ולכן לדעתם ז"ל 

כל שהוא בסיס לאיסור ולהיתר 

אע"פ שהאיסור חשוב יותר כיון 

שצריך גם לההיתר אין כאן הקצאה 

ומותר לטלטלן דצריך לגופו או 

למקומו וא"א לנער, ובשו"ת 

ר כתב כדברי הטו (סי' צ"ג)הריב"ש 

  ז"ל.

  דעת המגיד משנה ז"ל

הביא ב'  (בפכ"ו הי"ג)והרב המגיד ז"ל 

הפירושים בקיצור, שכתב שהאפר 

ראוי לכסות גרף של רעי ונמצא 

הכנונא בסיס לאפר שמותר בטלטול 

ולעצים שאסורין ובסיס לדבר 

המותר והאסור מותר לטלטלו וכן 
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פירשו ז"ל, אי נמי משום דשברי 

עיקר עצים לא חשיבי ובטלי וכן 

דכל דחשיב אע"פ שיש עמו דבר 

המותר לא בטיל ואסור לטלטלו 

עכ"ל הרי דלמהלך הראשון אע"פ 

שהאיסור חשיב כיון שהוא בסיס גם 

לדבר המותר שצריך לו מותר, אבל 

למהלך הב' צריך דין ביטול וכל 

שהאיסור חשוב לא מהני אם יש 

שם דבר המותר, אמנם מסתבר דגם 

ותר הוא ז"ל מודה דאם דבר המ

חשוב יותר מהאיסור אע"פ 

שהאיסור גם הוא חשוב מ"מ שרי 

דלא מצינו מי שיחמיר בזה 

  ולאפושי פלוגתא למה לן.

הוכחה מהרבה ראשונים דבעינן 

  היתר חשוב יותר

הביא בשם  (שם)ובהגהות מיימוניות 

מהר"ם מרוטנבורג לפיכך תיבה 

שיש בה אוכלין ומעות אם המעות 

עם אינן עיקר מטלטלין התיבה 

המעות וכו' עכ"ל והובא בב"י 

, ולמדו מדין (סי' ש"י ס"ט)ובשו"ע 

כנונא אגב קיטמא ע"ש, וכן הביא 

(סי' המרדכי סוף פרק מי שהחשיך 

בשם מהר"ם לענין שק שיש  תמ"ז)

בו מעות דמותר לטלטלו בשבת 

[והוא מה כמו כנונא אגב קיטמא, 

שהב"י הביא בסי' ש"י בשם הרשב"א סי' 

תה תשובת מהר"ם דפוס תתמ"ו שהיא או

פראג סי' כ"א שהובא במרדכי, וא"כ ע"כ 

צ"ל דמיירי דהמעות אינם עיקר לפי 

  . מש"כ הגהות מיימוני בשם מהר"ם]

וכתב בחידושי אנשי שם בשם 

גדולת מרדכי דצ"ל דמיירי שיש 

בגדים ג"כ בשק ולכך מותר דאז 

בטל המעות אגב מטלטלין דומיא 

 דכנונא אגב קיטמא וכו' עכ"ד,

(סי' והנה המרדכי בפרק כל כתבי 

כתב דלא סגי לתת טבעת  שצ"ה)

כדי להציל  [מערב שבת]בארנקי 

המעות המוקצים אפילו בחצר 

המעורבת דשמא הטבעת בטילה 

אגב המעות שהרי המעות שוין 

 (סי' של"ד)יותר ע"ש וכ"כ הטור 

בשם בעל התרומה וז"ל אבל אם 

הניח בו טבעת או כלי אחר שמותר 

אין הארנקי מיטלטל אגביו לטלטלו 

שהכלי אינו חשוב ובטל אגביו 

עכ"ל וכתב ב"י שהוא מדברי 

הסמ"ג והתרומה שכתבו אבל טבעת 

לתוך ארנקי אינו נראה שיהא מותר 

לטלטלו דשמא הטבעת בטל למעות 
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ששוין יותר, ובסוף סי' ש"י כתב 

רבינו חילוק זה דשוין יותר עכ"ד. 

וז"ל  (סי' של"ד סי"ח)וכ"כ בשו"ע הרב 

אבל אם מניח טבעת או אוכלין 

לתוך ארנקי אינן מועילין שיוכל 

להצילה על ידי כך מבית שהדליקה 

בו אפילו לחצר המעורבת כי אין 

הטבעת או האוכלין חשובים לגבי 

הארנקי והן בטלין אצלה ולפיכך 

אף אם א"א לנערן ממנה אינו 

רשאי ליטול את הארנקי בשבילן 

נקי אלא יניחן לישרף עם האר

  עכ"ל.

ומלשון המרדכי והתרומה משמע 

קצת שהיו מסתפקין בדין זה אם 

המוקצה שוה יותר אם מותר 

בטלטול דיתכן דמותר דמ"מ הו"ל 

בסיס גם להיתר ולכן כתבו דשמא 

הטבעת בטילה אגב המעות שהרי 

המעות שוין יותר, ומ"מ הכריעו 

לאיסור וכן פסק הטור וביאור הב"י 

ש"י דבעינן שהוא מדין הנלמד בסי' 

שיהא דבר המותר חשוב יותר 

  מדבר האסור.

ומ"מ צ"ב למה לענין טבעת או 

כלי או אוכלין בתוך ארנקי מלאה 

מעות פשיטא להו דהמעות חשיבי 

טפי, ולענין שק שיש בו מעות או 

תיבה שיש בה מעות משמעות 

דבריהן מורין שהעיקר הוא ההיתר 

וכתב דאם המעות אינן עיקר 

מטלטלין שיש בו מותר, וכן בשק 

מעות כתב בפשיטות דמותר 

לטלטלו משמע בפשיטות דהמעות 

אינן עיקר, וצריך לומר דאורחא 

דמלתא קתני דלענין ארנקי שהיא 

מלאה מעות ומניח איזה דבר 

בתוכה סתמא המעות שהן מרובין 

ושוין יותר הם העיקר, אבל תיבה 

ושק שיש בתוכן כיס מעות אורחא 

בהן דמלתא דהתיבה והשק יש 

הרבה דברים המותרין בטלטול שהן 

עיקרין ושוין יותר מהמעות, וכן יש 

 (סי' ש"י ס"ט)לדקדק מלשון הלבוש 

שכתב תיבה שיש בה אוכלים ושאר 

דברים המותרים לטלטל וגם יש בה 

מעות וכו', וכן בשו"ע הרב כתב 

תיבה שיש בה דברים המותרים 

בטלטול ומעות וכו', דאורחא 

דברים ולכן  דמלתא שיש בה הרבה

יתכן שפיר שהם יהיו חשובים יותר 



  באר                           החייםה

 
רסז  נתיבות משה סימן כו - הלכות מוקצה 

ממעט מעות הנמצא בה. ולפ"ז מה 

שכתבתי בריש דברינו דלכאו' יש 

לדקדק מדברי הרשב"א דבסיס 

לאיסור ולהיתר בכל ענין שרי יש 

לדחות דשאני תיבה ושק ושידה 

דאורחא דמלתא שיש בהן דברים 

המותרים הרבה שהן חשובין יותר 

  מהמעות.

צינו להרבה מהראשונים סוף דבר מ

שכתבו דבעינן שיהא ההיתר חשוב 

יותר מהאיסור והם ספר התרומה 

והסמ"ג ומהר"ם מרוטנבורג 

והמרדכי והגהות מיימוניות והטור 

והריב"ש והרב המגיד ויסודתן 

בהררי קודש בדברי רש"י ותוס' 

ז"ל ודברי הרשב"א אינן מוכרחין, 

  וכן פסק השו"ע וכל האחרונים.

 Nâw  

  

  מן כוסי
ש תבי הקוד ולכ   בסיס לאיסור 

 דין בסיס לאיסור ולכתבי הקודש

 (פכ"ג הכ"ח)כתב בהגהות מיימוניות 

ומצילין תיק הספר עם הספר ותיק 

תפילין עם התפילין אע"פ שיש 

בתוכן מעות וה"ה אם הן בארנקי 

עם מעות אבל טבעת בארנקי עם 

מעות אין נראה שיהיה מותר 

לטלטלן משום הטבעת דשמא 

טבעת בטלה לגביהן ולא דמי ה

לתפילין וכתבי הקודש שהמעות 

בטילין לגבן דחשיבי טפי עכ"ל 

הנה מה שכתב בסוף דבריו 

שהמעות בטילין לגבי תפילין 

וכתבי הקודש משום דחשיבי טפי 

לכאו' צ"ב דגם אם אין בטילין 

מותר לטלטלן משום הצלת כתבי 

הקודש וצ"ל דאה"נ אלא האמת 

תבי הקודש נקט דבטילין לגבי כ

ובלא"ה נמי שרי, ועכ"פ מדבריו 

נלמד דאע"פ דטבעת או שאר 

דברים המותרים אינן חשובין לגבי 

המעות, מ"מ כתבי הקודש בתוך 

כיס מלאה מעות הוי חשובי טפי 

והמעות בטלין לגביהם והטעם 

דאע"פ דהמעות שוין יותר מ"מ 



  הבאר                           החיים

 
 בסיס לאיסור ולכתבי הקודש .נתיבות משהרסח

קדושת כתבי הקודש מכשרתן 

ומחשיבתן להיות חשובין טפי 

(סי' של"ד דברים, וכ"כ בלבוש  משאר

דכולהו בטלין גבי הספר  סט"ו)

והתפילין משום קדושתן וה"ה 

לשאר ספרי הקודש עכ"ל, ולמדנו 

מזה דאם ישים על השולחן כתבי 

הקודש אע"פ שיש עליו מנורה של 

כסף ונרות עליו מ"מ הוי בסיס 

להיתר דכתבי הקודש חשובי יותר 

ממעות וה"ה למנורה של כסף, 

בר דאפילו לדעת הריב"ש ז"ל ומסת

שכתב דמה שצריך לו עתה חשוב 

יותר מ"מ לגבי כתבי הקודש הכל 

בטלין אצלן וכל שכן אם יניח 

כתבי הקודש שמשתמש בהם בשבת 

כגון זמירות לשבת קודש ודאי 

דמיקרי חשוב יותר ואפילו לגבי 

  מנורה של כסף.

והראוני בספר אחד שכתב בשם 

הניח הגרי"ש אלישיב דמ"מ אין ל

לכתחילה ספר על השולחן לעשותו 

בסיס להיתר דהוי בזיון כתבי 

הקודש להשתמש עמו כדי לעשות 

השולחן בסיס לו שיוכל לטלטלו 

ותלה דבר זה בפלוגתת הט"ז ומ"א 

, ופשוט לי דהשומע (סי' שט"ו ס"ז)

שמע ולא הבין, דודאי לא אמרו 

מעולם דהדבר פשוט דאין בו שום 

להדיא חשש איסור בזה כמבואר 

בראשונים הביאן בטור ושו"ע סי' 

של"ד דמותר לכתחלה להניח כתבי 

הקודש בתוך ארנקי מלא מעות 

מערב שבת כדי שיוכל להציל 

מעותיו מפני דליקה או גנבים ואין 

  בזה ביזוי הקודש.

דין טלטול בסיס לאו"ה כשא"א 

  לנער מחמת פסידת המוקצה

 (סי' ש"י ס"ג)דין זה מפורש בב"ח 

זה הפוסקים, שהב"ח והסכימו ל

דקדק מדברי הטור שלא כתב בסי' 

ש"י ס"ח דין חובת הניעור בבסיס 

לאיסור ולהיתר, דמשמע מסתימת 

דבריו דאף בדאפשר לנער לאיסור 

לנער וזה לא יתכן דהא  א"צ

בכלכלה מלאה פירות והאבן בתוכה 

כתב הטור להדיא בסי' ש"ט דאם 

אפשר לנער צריך לנער, ותירץ 

אבן דלא חשיב כלום הב"ח דדוקא ב

צריך לנער אבל שאר דבר איסור 

כגון מחתה שיש עליה אפר שהוא 

מותר ושברי עצים אע"פ דאפר 



  באר                           החייםה

 
רסט  נתיבות משה סימן כו - הלכות מוקצה 

גם  חשיב טפי משברי עצים מ"מ

שברי עצים הם חשובים דראוין 

להסקה לא החמירו עליו לנערן 

ולהשליכן כיון דאית בהו הפסד 

ממון דכשמשליכן לחוץ ילכו 

עליו כיון לאיבוד הלכך לא החמירו 

דמדינא ליכא איסורא וה"ה כל 

כיוצא בזה היכא דאיכא בדבר 

האיסור הפסד ממון לא החמירו 

עליו להשליכו לאיבוד עכ"ד וכן 

  הסכמת כל הפוסקים.

אלא דהגרעק"א ז"ל שדא ביה 

 (סי' ש"י)נרגא הביאו הבית מאיר 

בעובדא שבא לפניו במי שהיה לו 

בבית אכסניא נכרי תיבה ובתוכו 

וטבעות יקרות באבנים טובים מעות 

ורצה לטלטלן לבית ישראל, ואינו 

רוצה לנער המעות משום פסידא 
[ולפתוח התיבה וליטול החפצים מתוכה גם 

לא הי' אפשר בלי שיטלטל המעות ע"ש 

ודן הגרעק"א  בדברי הבית מאיר]

דכיון דבשביל דבר המותר לא היה 

צריך לטלטול המוקצה, דאפשר 

ביל הפסד לנער המוקצה, רק בש

המוקצה אינו רוצה לנער אפשר 

דמיקרי טלטול לצורך דבר האסור, 

וכתב שם הבית מאיר דאף דמדברי 

הטור מוכח לכאו' כדברי הב"ח, 

אבל השו"ע הרי כתב טעם אחר 

דא"א לנער וא"כ לכאו' יש לדקדק 

מדברי השו"ע לאיסור, והגרעק"א 

הביא ראי' מדברי הרשב"א לאסור, 

ל בתשובה דהרי כתב הרשב"א ז"

הביאו ב"י סי' של"ד,  (ח"א סי' תר"ל)

לא אמרו אלא מצילין תיק הספר 

עם הספר ותיק התפילין עם 

התפילין אע"פ שיש בתוכן מעות 

מפני שהתיק תשמיש הספר 

והתפילין כדי שלא יתעכב בהצלתן 

עד שיוציא הספר והתפילין וינער 

את התיק, וכן הדין בכלכלה שיש 

שאם הם בה פירות והאבן בתוכה 

פירות דמיטנפי מותר להוציא 

הכלכלה אע"פ שהאבן בתוכה אבל 

אם הם פירות דלא מיטנפי אסור 

להוציאה עד שינער האבן מתוכה 

כדאיתא בפרק נוטל ותיבה שיש 

בתוכה מעות כיוצא בה עכ"ל 

משמע מדבריו דלא התירו לטלטל 

בלא ניעור אלא היכא דאיכא חשש 

הפסד כתבי הקודש אבל בלא"ה 

לנער אע"פ שיהי' לו הפסד  צריך

מעות המוקצה ולכן בתיבה שיש בה 



  הבאר                           החיים

 
 בסיס לאיסור ולכתבי הקודש .נתיבות משהרע

מעות והיתר צריך לנער אע"פ 

  שיהי' לו הפסד המעות ע"ש.

באופן הנ"ל כשכונתו בטלטולו 

  להציל גם המוקצה

אבל הבית מאיר ז"ל דחה ראייתו 

מדברי הרשב"א דאין טעם הרשב"א 

מפני שלא חש להפסד דבר האסור 

יכא אלא דהתם שאני דדוקא ה

שצריך רק לדבר המותר אלא 

שחובת הניעור גורם לו להפסד 

דבר המוקצה בזה לא החמירו 

לאסור טלטול זה עד שינער ויפסיד 

המוקצה דבמקום הפסד לא אסרו 

טלטול דבר המותר אם יוגרם עי"ז 

הפסד המוקצה, אבל אם כונתו 

לטלטל שניהם כדי להצילן מהפסד 

ואין הניעור גורם לו ההפסד דגם 

ניעור איכא חשש פסידא  בלי

שמופסד וקאי מחשש דליקה או 

גנבים ורוצה להציל גם המוקצה 

מהפסד נמצא עיקר טלטולו הוא גם 

בעבור המוקצה כמו בעבור ההיתר 

ובכה"ג לא התירו אלא משום 

  הצלת כתבי הקודש ע"ש.

אם מותר לטלטל כסא שהניח עליו 

  מנורה של חנוכה

ולפ"ז אם מניח מנורה של כסף 

יק עליו נר חנוכה על כסא להדל

אצל הפתח והניח על הכסא ספר 

קודש דהוי ליה בסיס לאיסור 

ולהיתר וההיתר חשוב יותר 

מהאיסור כמו שנתבאר לעיל מדברי 

הגהות מיימוניות דכתבי הקודש 

חשובי טפי מארנקי מלא מעות, 

וכונתו להכניס המנורה לבית כדי 

שלא יגנב אע"פ שצריך גם לטלטל 

צריך למקומו ומחמת הכסא מפני ש

כן א"א לנער המנורה מ"מ כיון 

דגם בלי ניעור איכא חשש פסידא 

שמופסד וקאי מחשש גניבה ורוצה 

להצילו מהפסד נמצא עיקר טלטולו 

הוא גם בעבור המוקצה שלא יגנב 

  ובכה"ג לא התירו.

אמנם יש לחלק דהתם הרי מצד 

טלטול ההיתר יכול לנער ורק 

וצה משום שצריך למוקצה אינו ר

לנער ולכן נחשב טלטולו כמטלטל 

גם לצורך המוקצה ואסור אבל הכא 

גם מצד טלטול ההיתר אינו יכול 

לנער דהרי צריך למקומו ולכן 



  באר                           החייםה

 
רעא  נתיבות משה סימן כו - הלכות מוקצה 

אע"פ שבאמת רוצה לטלטל גם 

בשביל המוקצה שלא יגנב מ"מ לא 

חשיב כמטלטל לצורך המוקצה כיון 

דגם בשביל צורך ההיתר יש לו 

  צורך בטלטול המנורה. 

ת מהראשונים דלא הוכחו

  כהגרעק"א ובית מאיר

אכן נראה דגם לענין נדון 

הגרעק"א והבית מאיר ז"ל יש 

להקל לענין הלכה דהכי מוכח 

מדברי הראשונים ז"ל כמו שאבאר, 

דהרי כתב הטור בסי' של"ד בשם 

בעל התרומה וכן הוא בסמ"ג 

ובמרדכי ובהגהות מיימוניות 

דהטעם דלא מהני להניח מערב 

ו שאר דברים שבת טבעת א

המותרים כגון כלי וכיו"ב לתוך 

ארנקי מלא מעות מפני שהמעות 

חשובין יותר והו"ל בסיס לאיסור, 

מוכח דאילו היו דברים שהניח בהן 

חשובין יותר מהמעות היה מותר 

להצילן מפני הדליקה וגנבים, 

וקשה הרי כיון דכונתו להציל גם 

המוקצה מן הדליקה או מן הגנבים 

תר טלטול דהא צריך הרי ליכא הי

לנער המוקצה ובשלמא בדאיכא 

כתבי הקודש הרי התירו כדי שלא 

יתעכב בהצלתן מפני קדושת כתבי 

הקודש אבל שאר מוקצה הרי חובת 

ניעור עליו, ש"מ דכיון דטלטולו 

הוא לצורך דבר המותר אע"פ 

שמטלטל עמו גם האיסור שרי כיון 

דאיכא הפסד ממון אם ינער 

עליו אע"פ  המוקצה לא החמירו

דכונתו להציל המוקצה וגם בלא 

חובת הניעור היה מופסד וקאי. 
[והיינו אפי' בבית שהדליקה בו שלא 

התירו להציל רק מזון ג' סעודות 

(זולת אם ומלבושיו שצריך לאותו יום 

ומיירי  מוציאן דרך מלבוש מותר אפי' יותר)

הכא דדברים המותרים שהניח בארנקי הוא 

הצריך לאותו יום ואילו כליו או תכשיטיו 

היו חשובין טפי מהמעות הי' מותר 

להוציאן עם המעות ולא הי' צריך לנער 

אע"פ שבבית הדליקה לא התירו טלטול 

מעות, דמה שהתיר בעל התרומה שם 

בטור ס"ב לטלטל מוקצה במקום הפסד 

הוא רק בבתים הסמוכים לדליקה ע"ש וכן 

וגם לא התיר להוציא  (שם ס"ט)פי' הב"ח 

רק לחצר המעורבת, אבל כתבי הקודש 

. ונראה מותר גם לחצר שאינה מעורבת]

 (שם סק"ג)שזה כונת הדרכי משה 

שכתב על דברי הב"י שהביא 

משו"ת הרשב"א לאסור, אמנם 

מתשובת הרשב"א סי' תתמ"ו משמע 



  הבאר                           החיים

 
 בסיס לאיסור ולכתבי הקודש .נתיבות משהרעב

להתיר וכן משמע במרדכי סוף פרק 

מי שהחשיך עכ"ל והיינו דהתם 

 משמע שאם הניח מע"ש בשק שיש

בו מעות דבר היתר החשוב יותר 

מותר לטלטל השק עם המעות 

מפני הדליקה או הגנבים וא"צ 

לנער אע"פ שכונתו לטלטל גם 

משום פסידת המוקצה והוא 

מתשובת מהר"ם מרוטנברג ע"ש, 

הרי מוכח מדברי הראשונים דאם 

יש לו תיבה ובתוכו מעות ואבנים 

טובות וההיתר חשוב יותר ורוצה 

גם האיסור משום לטלטל ההיתר ו

  פסידא שלא יגנב מותר.

  מיישב סוגית הגמרא שבת דף קטז:

אלא דעדיין עומד לנגדינו סוגיית 

שממנו הוכיחו  (דף קטז:)הגמרא שבת 

הגרעק"א והבית מאיר לאיסור דתנן 

התם מצילין תיק הספר עם הספר 

ואע"פ שיש בתוכו מעות ואמרינן 

התם דהוי בסיס לאיסור ולהיתר 

דאדהכי והכי נפלה וא"א לנער 

דליקה משמע דלולא זה היה אסור 

להציל תיק הספר עם המעות ואם 

נימא דבשביל הפסד דבר האסור 

ג"כ א"צ לנער א"כ הא בלא"ה הוי 

היתר טלטול המעות עם הס"ת, 

אפילו אם ליכא למיחש לאדהכי 

והכי נפלה דליקה, ומשמעות 

הסוגיא משמע דאיכא גם פסידת 

בא  המעות ע"י הדליקה דאם

לאשמעינן רק דמותר להציל לחצר 

שאינה מעורבת לימא אע"פ שיש 

בתוכו דברים המותרים דהא נמי 

אין מצילין אותן בבית שהדליקה 

בו וגם יש בו איסור הוצאה לחצר 

שאינה מעורבת ושפיר קמ"ל 

דמשום כבוד הספר מצילין וכיון 

דנקט מעות ע"כ דמשמיענן בזה 

דגם איסור טלטול שהוא איסור 

סף שרינן וקשה דאם נימא נו

שבכה"ג מפני הפסד המוקצה 

בעלמא שרי א"כ מאי קמ"ל אלא 

ודאי דבעלמא צריך לנער והכא 

משום דאדהכי והכי נפלה דליקה 

התירו משום כבוד ספרי הקודש. 

(סי' וכן הוכיח רעק"א בגליון שו"ע 

  מדברי התוס' שם ע"ש. ש"י ס"ח)

אבל ראיתי ברמב"ן שכתב יש 

בתוכן מעות מאי  מקשים וכי יש

הוי והתנן כלכלה והאבן בתוכה 

והוא שמלאה פירות, ומתרצי דהכא 



  באר                           החייםה

 
רעג  נתיבות משה סימן כו - הלכות מוקצה 

מעות חשיבי ואלמלא משום כבוד 

ספרי הקודש היה הכלי טפל להן 
מיהו  (דף קמב.)[וכ"כ הרשב"א בחידושיו 

חזר בו בתשובותיו דהא התיר לטלטל שק 

שיש בו מעות אם אינן עיקר אלמא דלא 

עולם וכל שכן נגד אמרינן דמעות חשיבי ל

ספרי הקודש, וכן דעת כל הראשונים 

ולי נראה דלאו משום איסור  הנ"ל]

טלטול שנינו אלא משום הצלה 

לומר דמצילין דבר שאינו ראוי 

להצלה עם כתבי הקודש ואפילו 

למבוי שאסור להוציא שם עכ"ל 

ואולי יש לפרש כונתו דהכי קאמר 

דקמ"ל דלא מבעיא להציל דבר 

בו בשבת דאע"פ  שראוי להשתמש

דגם זה אסור להציל בשבת בבית 

שהדליקה בו וכש"כ לחצר שאינה 

מעורבת מ"מ אגב הספר מתירין לו 

להציל כיון דמ"מ הצלה ראויה היא 

אלא אפילו דבר שאינו ראוי כלל 

בשבת והוא דבר שאינו ראוי 

להצלה אעפ"כ התירו מפני כבוד 

הספר שמא אדהכי והכי נפלה 

רי בין שיש דליקה, ולעולם מיי

חשש הפסד במעות ובין שאין חשש 

הפסד במעות אם ינערנו ושפיר 

קמ"ל דאע"פ שהוא דבר שאינו 

ראוי בשבת כלל התירו להציל ולא 

הצריכוהו לנער שמא אדהכי והכי 

נפלה דליקה, אבל היכא דאיכא 

חשש הפסד המעות בעלמא וליכא 

משום איסור הצלה מדליקה אלא 

צ טלטול בעלמא יש לומר דא"

לנער וכדמוכח מדברי הראשונים 

  הנ"ל.

  עצה איך לטלטל סכין של מילה

ולפ"ז יש עצה לטלטל סכין של 

מילה אחר המילה ע"י שיניחנה 

לתוך התיק שיש בו דברים 

[כגון ספר המותרים החשובים יותר 

או נוסח ברכת המילה וכיו"ב שהוא בכלל 

כתבי הקודש שהוא חשוב יותר כמו 

וכיון שיש  ]שנתבאר וכן כל כיו"ב

בתוך התיק גם דברים המותרים 

שהם צרכי הברית וחושש עליהם 

שלא יגנבום וגם צריך לגוף התיק 

שלא יגנבו א"כ אע"פ שחס על 

המוקצה ומטלטלו גם בעבורו שלא 

יגנב מותר אע"פ שגם בלא הניעור 

היה חשש הפסד ואין חובת הניעור 

גורם ההפסד. וכ"כ בשו"ת מהרש"ג 

  .(ח"ב סו"ס פ"ג)



  הבאר                           החיים

 
 בסיס לאיסור ולכתבי הקודש .נתיבות משהרעד

כתב  (פ"כ הערה נג)אלא דבשש"כ 

בשם הגרשז"א זצ"ל דכיון דבדיעבד 

חייב בניעור ממילא לכתחלה אסור 

לעשות כן והביא ראי' לדבריו ע"ש 

ואין הראי' מוכרחת יעו"ש אמנם 

(סי' יש ראי' לדבריו מדברי המ"א 

שכתב דאסור לכתחלה  של"ד סק"כ)

להניח תפילין אצל מעות בשעת 

מעות כיון הדליקה כדי להציל ה

דמדינא צריך ניעור ואע"פ שעכשיו 

ע"י התפילין א"צ ניעור אסור 

לכתחלה לגרום היתר טלטול ע"ש, 

ומ"מ י"ל דשאני הכא שכבר היה 

שם בתיק הסכין של מילה ושם 

מקומו ומחזירו למקומו וי"ל 

דבכה"ג לא ניכר כ"כ שעושה כן 

ע"מ לגרום היתר טלטול ושרי וכמו 

לין שלא שמותר התם להניח התפי

בשעת הדליקה אע"פ דכונתו לגרום 

היתר טלטול למעות אם יארע 

  דליקה ע"ש.

דין טלטול השולחן כשצריך גם 

  לנרות במקום אחר

ואם  (סי' רע"ז ס"ו)כתב בשו"ע הרב 

צריך לגוף השולחן לטלטלו למקום 

אחר אם אפשר לנער ממנו הנר 

ינערנו ממנו  (כגון שא"צ עוד לנר זה)

השולחן ויפול מתחלה ע"י שיטה 

הנר מעליו ואח"כ יטלטלנו למקום 

(כגון שהוא שירצה, ואם א"א לנער 

צריך עוד לנר זה במקום האחר או שיש חשש 

רשאי  הפסד בניעור זה שלא ישבר הנר)

לטלטלנו בעוד הנר עליו הואיל 

ולא נעשה בסיס לו בלבדו בבין 

השמשות וכו' עכ"ל ובתהלה לדוד 

ג דהא נשאר בצע" (סי' רע"ז סק"ה)

כדי להשתמש בנר זה הוי טלטול 

לצורך דבר האסור כמש"כ בשו"ע 

דאסור לטלטל  (סי' שי"א סי"ד)הרב 

הנר ע"י טלטול מן הצד כדי 

ליהנות מאורו דמיקרי לצורך איסור 

ע"ש ולמה יהא מותר היכי דצריך 

להשתמש בדבר המותר לטלטל עד 

ידו דבר איסור כדי להשתמש 

  באיסור ע"ש.

שו"ע הרב דמיירי ונראה כונת ה

שצריך להשתמש עם השולחן 

במקום אחר רק אם יש עליו נר 

דבלא הנר אין לו תועלת מהשולחן 

דאינו יכול לישב בחושך ואם 

נחייבנו לנער לא יקח השולחן דאין 

לו בו תועלת ללא הנר ונמצא 



  באר                           החייםה

 
ערה  נתיבות משה סימן כו - הלכות מוקצה 

דחובת הניעור מונע אותו 

מלהשתמש עם ההיתר ובכה"ג לא 

ם חייבו אותו בניעור כמו במקו

הפסד המוקצה שלא חייבו אותו 

לנער ויש לומר הטעם כדי שלא 

ימנענו מלהשתמש בהיתר אם יפסד 

המוקצה א"כ חשיב טלטולו לצורך 

דבר המותר הכי נמי לענין 

השתמשות בהיתר יחד עם המוקצה 

שאם יחייבוהו לנער לא ישתמש 

עם ההיתר אין בו חובת ניעור, 

אבל אם צריך לנר למטרה אחרת 

למטרה אחרת ואין לו והשולחן 

צורך להשתמש יחד השולחן עם 

הנר ואם יחייבו אותו לנער לא 

ימנענו מלהשתמש עם השולחן 

בכה"ג הוי טלטול לצורך דבר 

האסור ואסור. ולפ"ז נראה דגם 

הגרעק"א ובית מאיר ז"ל דאסרו 

לטלטל היכא שכונתו לטלטל 

המוקצה מפני פסידא באופן שלולא 

וצה הניעור הי' ג"כ הפסד ור

להצילו מהפסד כמו שנתבאר לעיל 

מ"מ הכא יודו דמותר דהתם הוי 

טלטול לצורך דבר האסור דהפסד 

המוקצה אינו מונע אותו להשתמש 

עם ההיתר דבלא"ה היה מופסד 

וקאי אבל הכא דמונע אותו 

מלהשתמש בהיתר הוי עיקר 

טלטולו לצורך דבר המותר. וע"ע 

שהעתיק  (סי' פ"ט סק"י)במנחת שבת 

השו"ע הרב על היכי דנעשה  דברי

בסיס רק לדבר איסור, והוא טעות 

סופר דלא אמרו אלא היכי שנעשה 

בסיס להיתר כמבואר בשו"ע הרב, 

והוא  (סק"א)וע"ע בשיורי מנחה 

  טעות דמוכח.

דין טס המיוחד לנרות אם יכול 

  לעשותו בסיס להיתר

ויש לי  (סי' רע"ט סקי"ד)כתב הפמ"ג 

כסף לדון באותן המניחים טס 

וכדומה כעין ספסל קטן ועליהם 

מעמידין הנרות ולמחר שסלקו 

העכו"ם הנרות, הטס באיסורו דהוה 

בסיס בין השמשות, ואם מניח על 

הטס דבר חשוב כמאכל וכדומה או 

כלים חשובים שרי ולא דמי לסעיף 

ג' ומגן אברהם אות ה' דהמנורה 

עיקרה לשלהבת משא"כ טס זה 

רים לפעמים מניח עליו דברים אח

ועיין סי' שכ"ג בדיני כלי יעו"ש 

ועדיין צ"ע עכ"ל, משמע דהיכא 

דמניח עליו לפעמים דברים אחרים 



  הבאר                           החיים

 
 בסיס לאיסור ולכתבי הקודש .נתיבות משהרעו

עדיין יש מקום להסתפק בזה כיון 

דע"פ רוב מיוחד רק לנרות, אמנם 

היכא דאין מניחין כלל דברים 

אחרים ומיוחדין רק לנרות בזה 

ודאי הוי בסיס לנרות ולא מהני 

  לעשותו בסיס להיתר.

כתב  (סי' מב)ובשו"ת אמרי יעקב 

דיש לפקפק בזה דז"ל המגן אברהם 

דידוע דהמנורה טפל לשלהבת 

ועשויה לכך ולא עשוי ללחם ולכן 

לא מהני לחם עכ"ל ונראה כונתו 

דמנורה הרי מעיקרא נעשה רק 

לשם נר ושלהבת וכן הדבר ידוע 

וניכר מצורתו שעשויה היא רק 

להדלקה ולא להחזיק לחם ולכן לא 

הני מה שמניח שם לחם אבל נדון מ

הפמ"ג שלוקח טס של כסף שעומד 

ונעשה מעיקרא בודאי גם להחזיק 

דברים אחרים של היתר רק 

הבעלים יחדוהו להניח עליו 

הפמוטים בזה נלענ"ד דשפיר מועיל 

לעשותו בסיס לאיסור ולהיתר 

ובאמת גם הפמ"ג לא כתב הדבר 

  בהחלט ונשאר בצ"ע עכ"ד.

מדברי הפמ"ג  ולענ"ד אין לזוז

 (סי' פ"ט סק"ד)והביאו במנחת שבת 

דכן מוכח מדברי המגן אברהם 

עצמו שהרי הביא ראי' לדבריו 

במה  (דף מז.)מדברי רש"י ותוס' 

שאמרו שם הנח לנר וכו' שכתב 

רש"י שהכלי טפל לשלהבת וביאר 

המ"א כונתו דהמנורה טפל 

לשלהבת ועשויה לכך ולא עשוי 

מן חז"ל ללחם וכו', והרי הנר שבז

הוא כלי בעלמא הראוי לשאר 

תשמישים אלא שמייחדו ועשויה 

לשלהבת דהא נר חדש שלא 

הדליקו בו הוי כלי שמלאכתו 

להיתר דהזמנה לאו מלתא כמש"כ 

(שם והביאו הבה"ל  (סי' רע"ט)הא"ר 

והטעם מפני דחזי  סוף הסימן)

לתשמישים אחרים כמו שכתבו 

ד"ה לא, וטס  (דף מד:)התוס' שבת 

סף שיחדה למנורה והשתמשו של כ

בה למנורה הוי כנר שראוי לשאר 

ענינים וייחדו וגם השתמש בו לנר 

עבור השלהבת וע"ז כתב המ"א 

דהכלי טפל לשלהבת כיון שעשויה 

לכך א"כ ה"ה טס של כסף, גם 

מש"כ שהפמ"ג נשאר בצ"ע היינו 

דוקא היכא דפעמים באמת משתמש 



  באר                           החייםה

 
רעז  נתיבות משה כז סימן - הלכות מוקצה 

לענינים אחרים אבל אם הוא מיוחד 

מנורה בזה לא הסתפק כלל רק ל

דזה הוי ודאי בסיס לנרות ולא 

  מהני לעשותו לבסיס להיתר.

 Nâw  

  

  סימן כז
גלים מת במטה עם גל   טלטול 

 דין טלטול מת במטה שיש בו גלגלים

מת שמוטל  (סי' שי"א ס"א)בשו"ע 

במקום שירא עליו מפני הדליקה 

אם יש ככר או תינוק מטלטלו על 

או תינוק  ידיהם, ואם אין לו ככר

אם יש לו שתי מטות מטלטלו ע"י 

שיהפכנו ממטה למטה דהוי טלטול 

מן הצד, ואם אין לו לא זה ולא 

זה מטלטלו טלטול גמור ע"כ, 

והנה מלשון מטלטלו טלטול גמור 

משמע דאפי' המת בעצמו יכול 

לטלטל אע"פ שמונח במטה וא"צ 

לטלטלו ע"י המטה דאין נפק"מ בין 

ל המטה טלטול המת עצמו לטלטו

כשהמת מונח עליו דגם טלטול 

המטה חשיב טלטול גמור כאילו 

מטלטל למת עצמו. וכן מוכח בבית 

יוסף דכשאין לו אלא מטה אחת 

מותר לטלטלו טלטול גמור, וכתב 

עוד שם בסוף דבריו דלא התירו 

לטלטלו להדיא מפני הדליקה אלא 

בדלית ליה ככר או תינוק וגם אין 

לטלו לו מטה אחרת שא"א לו לט

מן הצד עכ"ל מוכח מדבריו 

דטלטולו במטתו הוי טלטול גמור 

ולא נחשב כטלטול מן הצד, ולכן 

אם מטלטל למת  אין שום נפק"מ

עצמו או ע"י מטתו ומותר במקום 

דליקה, וכן מוכח להדיא מדברי 

שכתבו  (דף מג:)התוס' וראשונים 

בשם ר"י דהלכה דטלטול מה"צ 

שמיה טלטול מדלא קאמר דכולי 

מא לא שמיה טלטול וכגון על

דליכא ככר ותינוק ואין לו אלא 

מטה אחת וכו' ע"ש, שמע מינה 

דאין לו אלא מטה אחת חשיב 

טלטול גמור ולכן גם אליבא 

דשמואל אסור ולכן ס"ל לת"ק 

אליביה דאין מצילין בכה"ג מפני 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול מת במטה עם גלגלים .נתיבות משהרעח

הדליקה דלא התירו טלטול גמור 

אלא טלטול מן הצד, והטעם י"ל 

ל המת הוא ע"י דכיון דדרך טלטו

מטה, דאם יש לו צורך לקחת המת 

לאיזה מקום מטלטלין אותו ע"י 

מטה אין זה חשוב כלאחר יד אלא 

  טלטול גמור.

ואם  (ס"א)ולפ"ז מש"כ בשו"ע הרב 

אין לו מטה אחרת נושאו במטה זו 

או אפילו אם אינו מונח במטה 

מטלטלו טלטול גמור בידיו להצילו 

קא מן הדליקה עכ"ל הוא לאו דו

דה"ה במונח במטה יכול לטלטלו 

טלטול גמור בידיו דליכא נפק"מ 

בין טלטול בידיו וטלטול במטתו 

דשניהם מיקרי טלטול גמור ודו"ק. 

 (ס"ד)וכיוצא בו כתב בביאור הלכה 

דהמטה לא חשיב כמו ככר או 

תינוק להתיר טלטולו כיון דכל זמן 

ששוכב עליה חשיבה טפילה לו 

ה"ה הכא  ובטלה לגביה ע"ש, וא"כ

לגבי טלטול מה"צ לא חשיבא 

כלאחר יד אלא הוי טלטול גמור 

  וכמטלטל המת עצמו.

והנה הב"י הביא בשם רבינו ירוחם 

דטלטול מת מן הצד לצורך מקומו 

או לצורך המטה מותר והיינו 

שהופכו ממטה למטה וכן פסק 

דמותר לטלטלו מן  (ס"ה)בשו"ע 

הצד דהיינו שהופכו ממטה למטה 

רך דבר המותר הוא, כיון דלצו

וה"ה טלטול מן הצד לצורך כהנים 

היינו  (סקי"ד)דשרי כמש"כ מ"א 

דוקא ע"י שהופכו ממטה למטה 

 (כלל ס"ז דין י"ט)וכ"כ בחיי אדם 

, אבל אם אין (סקי"ג)ובמשנה ברורה 

לו אלא אותו מטה אסור לטלטלו 

ע"י המטה דהוי טלטול גמור 

  וכנ"ל.

 כתב ואם (ס"ט)אמנם בשו"ע הרב 

אין לו מטה אחרת מותר לטלטלו 

במטה זו כיון שאי אפשר לנערה 

להפיל אותו מעליה לארץ שהרי 

שוב לא יוכל לטלטלו בטלטול מן 

הצד וכל שאי אפשר לנערה מותר 

לטלטלה כדרכה כשאינו מטלטל 

לצורך האיסור כמו שנתבאר בסי' 

ש"ט בשוכח אבן ע"פ החבית 

עכ"ל, והדברים צריכין עיון גדול 

מבואר להדיא בתוס' דטלטול דהרי 



  באר                           החייםה

 
רעט  נתיבות משה סימן כז - הלכות מוקצה 

המת במטתו חשיב טלטול גמור 

ואינו טלטול מן הצד ואין זה דומה 

לאבן ע"פ חבית ומעות שעל הכר 

דחשיב טלטול מן הצד דהתם 

כשרוצה לטלטל האבן או המעות 

מטלטלן בידים, אבל מת דרכו 

לטלטל ע"י מטה ולכן חשיב 

טלטול גמור וכמטלטלו את המת 

הפוסקים כי  עצמו להכי לא כתבו

אם היתר ע"י שהופכו ממטה 

(סי' רנ"ט למטה. אך בשו"ע הרב 

מבאר דבריו, וכפי  בקונ"א סק"ג)

הנראה שם מחלק בין מטלטל המת 

לצורך המת שאזי חשוב טלטול 

גמור שכן דרך לטלטלו ע"י מטתו 

משא"כ כשמטלטל לצורך מקומו 

שאזי כיון שהמטה לא נעשית בסיס 

עצמה  למת א"כ היא חשובה בפני

והוא מטלטל אותה בלבדה ואינו 

חשוב כמטלטל את המת ע"י המטה 

כיון שהיא חשובה בפני עצמה 

ואינה משמשת כלום להמת וזה 

טעם אבן ע"פ חבית שמותר 

להגביה החבית שמכיון שהחבית לא 

נעשית בסיס לאבן א"כ היא חשובה 

בפני עצמה והוא מטלטל אותה 

בלבדה שהיא דבר המותר ואינה 

  כלל להאיסור ע"ש.משמשת 

שוב ראיתי למוח"ז בבית ארזים 

שהרבה לתמוה למה  (אות רמ"ב)

התירו דוקא ע"י הפיכת ממטה 

מטתו כמו  למטה ולא התירו ע"י

מעות שע"ג הכר ואבן ע"פ חבית 

דצריך למקומו, ומסיק לחדש סברא 

זו דהוי דרך טלטולו בכך, וכבר 

כתבתי דכן מוכח להדיא מדברי 

, וגם לא דף מג:)(התוס' וראשונים 

הזכיר שם מדברי השו"ע הרב מידי 

 (סק"ו)יעו"ש, ועיין בתהלה לדוד 

שהקשה על דברי השו"ע הרב 

דלמה לא התנו במעות שעל הכר 

דאם יש לו כרים הופכו מכר לכר 

וצע"ג עכ"ד, נראה דכונתו 

להקשות דאם טלטול מת במטתו 

חשיב טלטול מה"צ אלא הא 

וא דצריכין להופכו ממטה למטה ה

משום דאפשר ע"י ניעור א"כ גם 

במעות שעל הכר נימא הכי אלא 

ע"כ דטלטול מת במטה חשיב 

טלטול גמור ולפיכך הצריכו הפיכה 

  ממטה למטה וכנ"ל.



  הבאר                           החיים

 
 טלטול בגופו לצורך המוקצה .נתיבות משהרפ

והנה להוליך מת במטה שיש בו 

גלגלים יש לדון אם חשיב טלטול 

גמור או לא דלפי מה שכתבתי 

לעיל בסי' ש"י ע"פ פי' המשניות 

רירה עדיפה להרמב"ם דע"י ג

מלהגביה ולנער אף דשידה דרכו 

ע"י גרירה וא"כ ה"ה ע"י הולכה 

במטה עדיף מהפיכה ממטה למטה, 
[ודרכו של מת לנושאו במטה ולא להוליכו 

והמטה שבבית חולים מיוחד לצורך חולים 

וע"ש דדעת התוס' ותרומת  חיים]

הדשן דגרירה הוי כטלטול, אלא 

דשם העליתי דאין לסמוך על סברא 

זו כי לא מצאתי תנא מסייע, ואולי 

כשצריך להוציא המת לצורך כהנים 

כמו בבתי חולים דמצויין שם 

חולים כהנים וא"א להוציאם ואין 

שם עכו"ם, יש לצרף סברא זו, 

ויניח עליו ככר או תינוק או שאר 

דבר היתר דהשתא איכא ג' 

 צירופים דעת מהרי"ל דמתיר ע"י

ככר או תינוק, דעת השו"ע הרב 

דבאין לו מטה אחרת חשיב גם ע"י 

טלטול במטתו טלטול מה"צ, וזה 

פשוט דבבתי חולים א"א ע"י 

הפיכה ממטה למטה, דיכול לגרום 

גם חלישות דעת לחולים, ועוד 

דעי"ז יתארך יותר טומאת כהנים, 

וגם צירוף סברא הנ"ל דע"י גרירה 

הוי טלטול מה"צ דהוי כדוחף 

ך קנה וכיון שהוא לצור המוקצה ע"י

מקומו שרי, ונכון אם אפשר 

לטלטל המטה בגופו דזה מותר 

  אפילו לצורך דבר האסור.     

Nâw  

 

  סימן כח
ה ך המוקצ לצור   טלטול בגופו 

 דין טלטול בגופו לצורך המוקצה

במשנה הקש  (דף קמא.)במסכת שבת 

שעל גבי המטה לא ינענענו בידו 

אלא מנענעו בגופו, ומיירי התם 

ם היתר בקש שהוא מוקצה וטע

נענוע בגופו מבואר בגמרא 

דטלטול מן הצד מותר, והרא"ש 



  באר                           החייםה

 
רפא  נתיבות משה סימן כח - הלכות מוקצה 

הקשה בשם  (סי' י"ט)בפרק כירה 

רבינו יונה על מה דאיתא התם גבי 

מת דטלטול מן הצד שמיה טלטול 

מדין קש שעל גבי המטה, וכתב 

הרא"ש דלא קשיא דהתם אף 

טלטול אין כאן שהרי אינו מטלטלו 

בידו אלא בגופו כלאחר יד הלכך 

אע"ג דלקש שהוא מוקצה הוא 

צריך מדמה ליה לטלטול מן הצד 

שהוא צורך לדבר המותר, ולכן 

דעת הרא"ש דטלטול מוקצה בגופו 

מותר אפילו לצורך המוקצה, אבל 

טלטול מן הצד מותר רק לצורך 

 (ס"ח)דבר המותר, והשו"ע סי' שי"א 

פסק כן להלכה וכן הסכמת כל 

הפוסקים, ואף דמדברי הרבה 

לא משמע הכי כמו  ראשונים

שיתבאר לקמן, מ"מ הסכימו 

הפוסקים כהכרעת השו"ע דטלטול 

  בגופו מותר אפילו לצורך המוקצה.

  טלטול מוקצה ברגליו

ת"ר אין  (דף קכז.)ואיתא בגמרא 

מתחילין באוצר תחילה אבל עושה 

בו שביל כדי שיכנס ויצא והא 

אמרת אין מתחילין הכי קאמר 

תו עושה בו שביל ברגליו בכניס

וביציאתו ע"כ ופי' רש"י ברגלו 

מפנה ברגלו לכאן ולכאן דרך 

הליכתו דלא הוי טלטול ע"כ 

ומשמע מדברי הגמרא דעושה בו 

שביל דוקא בשביל שיוכל ליכנס 

וליצא דהיינו לצורך מקומו עוד 

משמע דהא דשרי לעשות שביל 

הוא דוקא דרך הליכתו דלא הוי 

  טלטול כמ"ש רש"י.

' הברייתא ונחלקו הראשונים בפי

דלדעת רוב ראשונים הברייתא 

אתיא כר' יהודה דאית ליה מוקצה 

ולכן אסור להתחיל באוצר אלא 

ע"י דרך הליכה ודעת הרמב"ם 

דאתיא כר' שמעון והא  (בפכ"ו משבת)

דאסור להתחיל באוצר הוא משום 

טירחא או עובדא דחול ולכן עושה 

בו שביל ברגליו דוקא שלא יהא 

דא דחול. וכן נראה כטירחא או עוב

פירש הרב המגיד בשם רבותיו של 

הרמב"ן ז"ל, ולכן כתב הרמב"ם 

דלדבר מצוה מותר להתחיל לפנותו 

כגון להכנסת אורחין או לקבוע בו 

בית המדרש, ולדעת הראשונים 

דהברייתא אתיא כר' יהודה שרי 

לעשות שביל ברגליו דהוי טלטול 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול בגופו לצורך המוקצה .נתיבות משהרפב

כלאחר יד, והקשו האחרונים לדעת 

דטלטול בגופו  י"ט)(פ"ג סהרא"ש 

שרי אף לצורך דבר האסור א"כ 

מ"ט אמרי' בכניסתו וביציאתו 

דמשמע דשרי רק לצורך מקומו הא 

אפי' לצורך המוקצה נמי שרי ותי' 

דאורחא  (סי' ש"ח סקי"א)בתוספת שבת 

דמלתא נקט, דמסתמא עושה 

בשביל הילוכו וה"ה דלצורך 

המוקצה נמי שרי, וכ"כ החיי אדם 

  .לל ס"ז אות ה')(כבנשמת אדם 

ולכאו' קשה דמלשון הגמרא 

בכניסתו וביציאתו משמע דדוקא 

דרך הליכה שרי לטלטל המוקצה 

ברגליו וכמש"כ רש"י והא הכא 

מיירי לצורך דבר המותר וא"כ שרי 

לכו"ע טלטול שלא בידים שהרי 

כתב דקש שעל המטה  הר"ן

שמנענעו בגופו מיירי שאין צריך 

ב להקש אלא שצריך להמטה לשכ

עליו לכן מותר לטלטל שלא בידים 

כדי לסלק הקש שיוכל לשכב על 

מטתו והכא נמי צריך לסלק את 

התבן לצדדים כדי שיוכל ללכת 

שם ולהשתמש במקומו ולמה צריך 

דוקא שיעשה כן דרך הליכתו הא 

יכול לדחותו לצדדים ברגליו אפילו 

להדיא שלא בדרך הילוכו. ומשמע 

דעת לי מהנש"א הנ"ל דרש"י ס"ל כ

הר"ן דטלטול בגופו הוי כטלטול 

מה"צ ושרי רק לצורך דבר המותר 

ולכן כ' דרך הליכה דלא מחזי כלל 

כטלטול ע"כ ומשמע מדבריו דלהני 

דסברי דמותר לצורך דבר המותר 

דוקא צריך שיהא ניכר שהוא 

לצורך המותר ואם לא ניכר 

ממעשיו שהוא לצורך דבר המותר 

תו אסור ולכן בעי' דוקא דרך הליכ

שניכר שהוא בשביל דבר המותר 

לצורך מקומו ונמצא לפ"ז דלדעת 

המתירין לא בעי' דוקא דרך 

הליכתו ושרי אף לדחפו להדי' 

ברגליו וכן פסק שם בסי"ד, ומ"מ 

עדיין קשה לדעת הרא"ש דלשון 

הגמרא בכניסתו וביציאתו משמע 

כפירוש רש"י דרק דרך הילוכו 

שרי ולדעת הרא"ש הרי אפילו 

  רי.להדיא ש

ותירץ בהגהות מגן האלף של 

הגאון מקור חיים דבאמת למאי 

דקיי"ל דטלטול בגופו מותר בסי' 

שי"א, אפילו שלא כדרך הילוכו 



  באר                           החייםה

 
רפג  נתיבות משה סימן כח - הלכות מוקצה 

מותר לטלטל ברגליו והא דקאמר 

התם בש"ס דרך הילוכו, שאני התם 

דאפילו בהיתר אסור לפנות משום 

טירחא משום הכי אין היתר אלא 

בדרך הילוכו עכ"ד, אבל סתם 

וקצה מותר ברגליו אפי' לצורך מ

המוקצה גם שלא כדרך הילוכו. 
[ובשו"ע החדשים הביאו בילקוט מפרשים 

בשם ספר חידושי רז"ה שתמה על המ"א 

דהא מבואר לקמן סי' שי"א ס"א דטלטול 

מן הצד שמיה טלטול וכ"מ לקמן סי' תמ"ו 

שאסרו לדחוף מוקצה בקנה ומשמע שם 

תקנה שאף ברגליו אסור כיון שאין לו 

אלא בכפיית כלי וכו' עכ"ל ובמחכ"ת 

דבריו מרפסין איגרא חדא מה שהקשה 

מס"א דטלטול מה"צ שמיה טלטול למה 

לא הביא בס"ח דטלטול בגופו לא שמיה 

טלטול, ומה שהקשה מחמץ תמוה מאד 

דהתם גם בגופו אסור ואפילו בחול המועד 

ולא התירו רק בקנה כדי שיהא היכר שלא 

ת ויו"ט שאסור בקנה יבוא לאכלו, ובשב

  . כופה עליו כלי ע"ש בשו"ע הרב ס"ז]

ביאור כונת החיי אדם במה שכתב 

  ויש אוסרים

כתב ויש  (שם סי"ד)ובחיי אדם 

(סי' ש"ח אוסרים וציין למגן אברהם 

ופשטות כונתו הוא למה  סק"ז)

שציין המ"א לסי' ש"ה סי"ח ורצונו 

לומר דתליא בפלוגתת הר"ן 

ופו לצורך והרא"ש אם טלטול בג

המוקצה מותר אם לא דלהר"ן אסור 

ולהרא"ש מותר, אך זה דוחק דהא 

כדעת  (סי' שי"א ס"ח)פסקינן בשו"ע 

הרא"ש ולמה הביא שיטת הר"ן 

ז"ל, וכבר העיר עליו בשעה"צ 

, ואולי יש לומר כונת החיי (סקט"ז)

משמע  (סי' ש"ה סי"ח)אדם דבשו"ע 

כדעת הר"ן שהרי כתב  דס"ל

י חיים פורקין דמטעם צער בעל

משאוי שעל הבהמה כיצד עושה 

מכניס ראשו תחת המשאוי ומסלקו 

לצד אחר והוא נופל מאליו, 

והשתא בשלמא לדעת הר"ן שרק 

לצורך דבר המותר שרי צריכין 

לומר טעם ההיתר משום צער בעלי 

חיים אבל לדעת הרא"ש דטלטול 

בגופו שרי בכל גוני א"כ אפילו 

יה בלא סברת צער בעלי חיים ה

לנו להתיר להכניס ראשו תחתיהן 

וכבר עמד ע"ז הביאור הלכה שם 

וכתב שהמחבר קיצר בזה ע"ש, וכן 

הוא בשו"ע הרב שם סכ"ד שכתב 

בטעם ההיתר שאין איסור טלטול 

מוקצה אלא בידיו כמו שיתבאר 
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בסי' שי"א ע"ש ואפשר דמזה הבין 

  הח"א דאין דעת השו"ע ברור בזה.

  שיטת החזו"א ז"ל

כה פסק המשנ"ב דמותר ומ"מ להל

לכתחלה טלטול בגופו אפילו 

לצורך המוקצה וכ"כ בשעה"צ בשם 

, (סק"ל)דרך החיים, וכ"ה במשנ"ב 

, וכן (שם)וכן פסק בשו"ע הרב 

וכן  (סי' ש"ח (סט"ו)הביא השו"ע הרב 

ולא הזכיר כלל  (סט"ו)בסי' שי"א 

 (סי' מ"ז סקי"ב)דעת האוסרין, והחזו"א 

י היכי שדא בהו נרגא וכתב דכ

דבטלטול גמור אין חילוק בין 

מטלטל ביד או בשאר אבריו 

דאסור לטלטל  (דף קיב.)כדאמרינן 

[ועיין לעיל סי' י"א המנעל ע"ג רגלו 

שנתבאר דאין זה מוכרח דהתם י"ל 

דהאיסור הוא משום טלטול מן הצד ע"ש 

הכי נמי  ויתבאר עוד להלן בס"ד]

לענין טלטול מן הצד אין לחלק 

ר אבר אלא כונת בין יד לשא

הרא"ש שאין ענין שכיבה על הקש 

שם טלטול הקש אלא שם תשמיש 

השכיבה הלכך אף אם כונת השוכב 

לנער את הקש מותר שהוא דבר 

הנמשך מפעולת השכיבה, שבמעשיו 

אין היכר טלטול אלא שכיבה על 

המטה והלכך הוי כטלטול מן הצד 

בדבר המותר ועפ"ז אין מחלוקת 

ולפ"ז כתב  בין הראשונים ז"ל,

דאין היתר כלל לטלטל מוקצה 

בדחיפת הרגל לצורך המוקצה אף 

לדעת הרא"ש ע"ש, ומשמע מדבריו 

דכל היתר נענוע הקש בגופו הוא 

רק ע"י שכיבה דהיינו דאע"פ 

דכששוכב עליו מתנענע הקש ואף 

מכוין לזה מותר אבל לנענעו בגופו 

טרם השכיבה כדי לשכב עליו 

לטול אסור דזה ניכר שעושה הט

לצורך המוקצה לשכב על הקש 

ושם טלטול עליו, אבל מדברי 

לא משמע הכי שכתב  (דף נ.)רש"י 

ואם היה נתון על המטה ולא לשכב 

עליו ובא בשבת לשכב עליו 

והוצרך לנענעו ולשוטחו לשכיבה 

שלא יהא צבור וקשה עכ"ל משמע 

שלפני השכיבה מנענעו בגופו 

לשוטחו לשכיבה שלא יהא צבור 

וע"ש שכתב לדקדק כדבריו וקשה, 

מדברי הראשונים ז"ל, ובפרט 

מדברי המלחמות ע"ש וכבר העיר 

בזה שפיר הגרש"ז ז"ל בסוף ספר 

שש"כ ונדפס בספרו מנחת שלמה 
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ע"ש ועוד העיר דלדברי  (סי' י"ד)

החזו"א קשה מסי' ש"ה סי"ח 

דמכניס ראשו תחת המשאוי ומסלקו 

לצד אחר והר"ן לשיטתו דגם 

מותר רק לצורך דבר טלטול בגופו 

המותר כתב הטעם משום צער 

 (דף קנד:)בעלי חיים, אבל הרמב"ן 

כתב להדיא דיותר נראה לומר 

דאפי' אם ליכא צער בע"ח שרי 

משום דהוי טלטול בגופו ולא גזרו 

ביה רבנן, כדתנן הקש שעל המטה 

מנענעו בגופו, הרי להדיא מדברי 

הרמב"ן דאף לכתחלה מותר לטלטל 

פו, אפילו היכא שהוא המוקצה בגו

לצורך המוקצה וניכר להדיא, וכן 

הסכמת כל האחרונים דלדעת 

הרא"ש מותר לסלק המשאוי בראשו 

אפילו ליכא צער בע"ח כמש"כ 

המ"א ותו"ש ופמ"ג ושו"ע הרב 

ומשנ"ב ושאר פוסקים, עוד כתב 

דעושה  (דף קכז.)החזו"א דגם מגמרא 

שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו 

בכניסה וביציאה דרך משמע דוקא 

הילוכו אבל לא להדיא, ומבואר 

מזה דאף לצורך מקומו אסור 

לטלטל מוקצה ברגליו ולא מיקרי 

טלטול מן הצד אלא טלטול גמור 

עכ"ד, וכבר כתבתי מש"כ התו"ש 

וחיי אדם דאורחא דמלתא קתני 

ומותר גם לצורך המוקצה וכנ"ל, 

וגם כתבתי מש"כ המקור חיים 

טול מוקצה לחלק מהתם לסתם טל

  בגופו.

  דין טלטול באחורי ידיו

(דף  ובגדר טלטול בגופו פירש רש"י

שהוא כלאחר יד, מוכח מזה  נז)

שכלאחר יד דהיינו באחורי ידיו או 

בין אצילי ידיו חשיב נמי טלטול 

בגופו, אך לפי מש"כ הח"א דרש"י 

ס"ל כר"ן דטלטול בגופו הוי 

טלטול מן הצד ליכא ראי' לדידן, 

רא"ש דטלטול בגופו דאפשר דלה

מותר אפילו לצורך המוקצה אפשר 

דהיינו דוקא בגופו ממש שהוא 

שינוי גדול משא"כ אחורי ידיו או 

אצילי ידיו אפשר דנחשב רק 

כטלטול מן הצד דשרי רק לצורך 

דבר המותר, אך בשו"ע הרב סי' 

כתב בהדיא שגם זה  (ס"י)רע"ו 

חשיב טלטול בגופו וכ"כ במשנ"ב 

כבר העירו המנחת , ו(שם סקל"א)

פתים ומהרש"ם בדעת תורה מדברי 

 (ה"ה)הירושלמי סוף פרק תולין 
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דאמרינן התם אמר ר' יעקב בר 

אידי ראשונים היו שואלין מהו 

שינענענו דרך אצילי ידיו, דהיינו 

אם הא דתנן מנענענו בגופו דוקא 

הוא או דרך אצילי ידיו שהוא ג"כ 

טלטל כלאחר יד שרי ואמרינן התם 

ינאי קילל למאן דמטלטל דרך דר' 

אצילי ידיו, דגופו דוקא שרי ע"ש, 

פי'  (דף קמא.)וברש"י במתניתין 

מנענעו בגופו בכתפיו ע"ש אך 

בדף נ. כתב כלאחר יד וכנ"ל. 

והנה אף דבבלי לא הזכיר מזה 

כלל, מ"מ לכתחלה יש לחוש להך 

דירושלמי כיון דאין סתירה לזה 

מבבלי וצ"ע. וע"ע בשו"ת משנה 

  .(ח"ז סי' מ"ה)כות הל

דין טלטול תולעת משי תחת 

  אציליו

מביא  (סי' ש"ח סמ"ו)והנה בשו"ע 

מתשובת הרשב"א שאסור לשאת 

תחת אציליו הדבר שמתהוה ממנו 

המשי משום דאסור לטלטלו ועוד 

שבודאי מוליד הוא בחומו ומלאכת 

מחשבת הוא ואסור, והנה באשר יש 

בזה מקום עיון להבין היטב טעם 

ר אאריך קצת לבאר דין זה, האיסו

 (ח"ד סי' ע"ד)הנה בשו"ת הרשב"א 

העלה השואל ב' סברות לאיסור, א' 

שאע"פ שאינה מלאכה ממש מ"מ 

היא מלאכת מחשבת שעוזר בחום 

[כן הוא הנוסח בשלטי הגבורים על טבעו 

ועוד שמוליד  המרדכי פרק כלל גדול]

הזיעה התולעת, ולכאו' נראה 

מתייפה  דכונת השואל שע"י החום

המשי וזהו כעין עיבוד המשי 

ואע"פ שאינו מלאכה גמורה שהרי 

אין עושה כלום אלא החום שבגופו 

מעבדו מ"מ הוי מלאכת מחשבת 

לענין  (דף ס.)כמו שאמרו בב"ק 

זורה ורוח מסייעתו אע"פ שהוא 

גרמא, לענין שבת חשיב מלאכה 

דנתקיימא מחשבתו דניחא ליה 

ברוח מסייעתו הכא נמי אע"פ 

הוא גרמא דהלא לא עביד בידים ש

מידי אלא שהחום מעבדתו אסור, 

ופשוט דאין כונתו לאיסור תורה 

דהא אין כאן מלאכה מל"ט אבות 

מלאכות והמשי ראוי לשימוש גם 

בלא"ה, אלא איסור דרבנן שמייפה 

המשי ואע"פ שהוא גרמא בעלמא 

מ"מ הוי מלאכת מחשבת, ב' ועוד 

 שמוליד הזיעה התולעת שע"י החום

נוצר מביצים אלו עוד תולע, וכן 
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שע"י  (דף סו.)מבואר ברש"י  כתובות 

החום שמחממת ביצי תולעת משי 

  נוצרים מזה תולעת.

והשיב הרשב"א זה שאמרת ודאי 

אסור לא יהא אלא משום טלטול 

וטלטול דבר זה הוא אסור כטלטול 

 [כן הוא בשלטי הגבורים שם]האבנים 

ועוד שבודאי מוליד הוא בחומו 

מלאכת מחשבת הוא ואסורה ו

עכ"ל, והנה טעם הב' שכתב 

הרשב"א לאיסור צ"ב אם כונתו 

לאסור מטעם הא' שכתב השואל 

שמוליד הוא בחומו יפוי המשי, או 

שכונתו לטעם הב' שמוליד בחומו 

התולעת, ואפשר דכונתו לב' 

הטעמים שיש בזה גם משום מוליד 

המשי וגם משום מוליד התולעת, 

כתב הכונה  נ"ט)(ס"ק קוהמשנ"ב 

שע"י החום יוצאים התולעים מן 

הזרע ואע"ג דאין מכוין לזה מ"מ 

פסיק רישא הוא ומלאכת מחשבת 

הוא עכ"ל, וצ"ב מנא ליה לפרש 

כן כונת הרשב"א, ועוד צ"ב מש"כ 

דאין מכוין לזה דמפשטות לשון 

משמע  (דף סו.)כתובות  רש"י

דמכוונים לזה להוות התולעים והרי 

ו משי וצ"ע. אך עי"ז יתרבה ל

בלבוש פי' כן מפני שהוא מוליד 

בחומו התולעים ומלאכת מחשבת 

הוא ואסור, אבל מש"כ המשנ"ב 

  דאע"פ שאין מכוין לזה צ"ב וכנ"ל.

ולכאו' יש לעיין מאי שנא מהא 

דכתבו האחרונים בשם הב"ח דמותר 

ליתן ענבים שלמים בתוך היין 

בשבת שיתבקעו ויוציאו יינם כדין 

מותר ליתנם בתוך מים שלג וברד ש

והוא נמוח מאליו ואינו חושש דכיון 

דלא עביד מעשה בידים לא גזרו 

ביה, וא"כ הכא נמי מה שהמשי 

מתייפה אינו אלא מאליו ע"י חום 

טבעו וכיון שאינו ניכר כלל איזה 

איסור יש בזה, ואולי משום כך פי' 

הלבוש כונת הרשב"א דהאיסור 

מפני הולדת התולעת דזה ניכר 

  מי למלאכה שמוליד דבר חדש.וד

והנה בטעם איסור טלטול שכתב 

הרשב"א יש לעיין בזה אם כונתו 

לטלטלו בידים ליתנו תחת אצילי 

ידיו הוא דאסור או אפילו אם הונח 

לפני שבת אסור להניחו שם משום 

דחשיב טלטול מה שנמצא תחת 
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אצילי ידיו בשבת, ולכאו' מדברי 

השואל שכתב אי הוי אסור בשבת 

קיימו שם, משמע שכבר הונח ל

מלפני השבת ומסתפק אם מותר 

להשאירו שם בשבת, ולפ"ז מובן 

מה שלא אסרו השואל מטעם 

מוקצה דהוי סבר כיון שאינו 

מטלטלו בשבת בידיו ליכא איסור, 

וע"ז השיב הרשב"א שיש בזה גם 

איסור טלטול, משמע דאע"פ 

שנמצא שם מלפני שבת יש בו 

לכאו'  איסור טלטול, וכן משמע

מלשון השו"ע והפוסקים שכתבו 

אסור לשאת תחת אציליו זרע 

התולעים ולא כתבו אסור ליתן 

תחת אציליו משמע דהיה מונח שם 

מלפני שבת וקמ"ל דאסור לשאת 

מפני דגם זה חשיב טלטול, והשתא 

צ"ע בשלמא להרשב"א י"ל דס"ל 

כהר"ן דטלטול בגופו הוי כטלטול 

מן הצד ואסור לצורך המוקצה, 

אבל להרא"ש דטלטול בגופו שרי 

אפילו לצורך המוקצה וכן נפסק 

[ובאמת ברשב"א בשו"ע ובפוסקים 

בחידושיו דף קנד: משמע דס"ל כסברת 

א"כ איזה איסור טלטול יש  הרא"ש]

בדבר הרי הוי טלטול בגופו תחת 

אצילי ידיו ולמה העתיקו השו"ע 

והפוסקים טעם איסור טלטול, וכבר 

פתים שיירי עמד בזה בספר מנחת 

מנחה וכתב בשם חכם אחד דכיון 

דדרך הוא לתת התולעים תחת 

אציליו והוי דרך טלטול בכך לכן 

אסור אע"פ שהוא מטלטלו ע"י 

גופו, אכן לענ"ד יש לומר דהמחבר 

כולל בדבריו בין איסור ליתן תחת 

אציליו ובין איסור להשאירו אם הי' 

שם לפני שבת ולכן נקט לשון 

תרתי, ובאמת לשאת שהוא כולל 

טעם איסור טלטול הוא אם מניחו 

בשבת וטעם מוליד הוא אפילו 

הונח מלפני שבת, ולעולם יש 

לומר דלדעת הרא"ש אין בו איסור 

טלטול אם היה מונח מלפני השבת 

דלא גזרו איסור מוקצה אלא בידיו 

שהוא דרך טלטול תמיד, וכן נראה 

מדברי האשל אברהם להגה"ק 

ש"ט שכתב  מבוטשאטש זי"ע בסימן

וז"ל מוקצה שהונח על גבי מה 

שטלטולו ברגל אולי לא שייך בו 

בסיס כיון שבטלטול ברגל אין 

איסור מוקצה וכיון שעיקר טלטולו 

נהוג ברגל יכול עי"ז לטלטל גם 

בידו כיון שלא נעשה בסיס כלל 
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עכ"ל הרי דאע"פ שדרך טלטולו 

ברגל היה פשיטא ליה דליכא 

רו איסור איסור מוקצה בזה, דלא גז

טלטול כי אם כשמטלטל בידים 

  ממש.

ביאור שיטת הט"ז בדין טלטול 

  בגופו היכא שדרכו בכך

הקשה  (סק"ב)אך הט"ז בסי' ש"ח 

היאך נושאים סכינים בנדן שלהם 

תלויה בחגורה בשבת והולכים 

עמהם לבית הכנסת שאין שם צורך 

בהם, ומיישב דכיון שעושים כן 

משום שמא יצטרכו להם להכי 

י, וכתב בספר תוספת שבת שר

דלכאו' אין מקום לקושייתו  (סקי"ח)

דהא הוי טלטל על ידי גופו ושרי, 

וכתב דצריך לומר דסבירא ליה 

להט"ז דדרך טלטולם בכך מקרי 

טלטול גמור ע"ש, וכ"כ התוספת 

דדבר שדרך  (סקנ"ט)שבת סי' ש"א 

לטלטל ע"י גופו מקרי טלטול 

דחה  (סק"ט)ממש, ובאליהו רבה 

י הט"ז דהתם מטלטל הנדן ביד דבר

ממש משא"כ הכא תלוי בחגורה 

עכ"ד וכ"ה בפמ"ג, משמע דס"ל 

דטלטול בגופו שרי אע"פ שדרך 

[ומ"מ צ"ב דהכא נמי טלטולו בכך. 

הרי צריך לטלטל הנדן כדי לתלותו 

בחגורה וצ"ל דהבינו בדעת הט"ז דמיירי 

שכבר תלוי בחגורה ומטלטל החגורה 

טלטול מן הצד או ללובשו וזה שרי דהוי 

שכבר לבש החגורה בעת שהיה צריך 

להסכין, ועכשיו כשהולך לבית הכנסת אין 

. צריך לו ומ"מ שרי דהוי טלטול בגופו]

הקשה על  (שם סק"ז)ובאליהו רבה 

דברי המ"א שכתב שמותר לטלטל 

מוקצה ברגליו דרך הילוכה וצ"ע 

דהתם כדקאמר טעמא כדי שיכנס 

"ל ויוצא, ועיין סי' של"ג עכ

ומשמע דכונתו להקשות דדוקא כדי 

שיכנס ויצא שרי אבל בעלמא אסור 

לטלטל מוקצה ברגליו לצורך 

המוקצה, ואם זה כונתו נמצא 

דסותר עצמו דבסק"ט הרי כתב 

דטלטול בגופו שרי אע"פ שדרך 

טלטולו בכך, ואפשר דכונתו 

להקשות איפכא דלמה כתב המ"א 

דדוקא דרך הילוכה שרי הרי שאני 

בו משום טירחא ועובדא  התם דיש

דחול ולכן אסור להתחיל באוצר 

כמש"כ הרמב"ם ולכן בעינן דוקא 

דרך הילוכה אבל בעלמא שרי 

ברגליו אפילו להדיא וזהו מה 

  שרמז לעיין בסי' של"ג וצ"ע.
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מבואר  (סל"ב)והנה בסי' ש"א 

דהיוצא במעות הצרורים לו בסדינו 

חייב וכתב הרמ"א אבל בבית מותר 

וכו', ונחלקו הפוסקים  אם צריך לו

בכונת הרמ"א במה שכתב אם צריך 

משמע  (סקכ"ב)לו דמדברי הט"ז 

שהבין דכיון דבבית ליכא איסור 

הוצאה רק איסור מוקצה וכיון שאין 

נושא אותם בהדיא אלא אגב הבגד 

מותר והיינו דהוי טלטול מן הצד 

לצורך דבר המותר שהרי צריך 

ללבישת הסדין ומש"כ אם צריך לו 

יינו שצריך ללבישת הסדין וכן ה

פי' הא"ר והפמ"ג בכונת הט"ז, והא 

דלא נעשה הבגד בסיס למעות 

[אבל צריך לומר דמיירי בשכח 

בלא"ה הוי בסיס דהא מונחים על עיקר 

, ועוד י"ל ע"פ מש"כ לעיל הבגד]

דמיירי שהיה לבוש בו בין  (סי' כ"ג)

השמשות ע"ש, ולכן לא הי' בסיס 

טלטול מן  בבין השמשות והו"ל

הצד ומותר ללבשו בשבת, ואף 

דהרי צריך לנער י"ל כיון שצרור 

בסדין א"א לנער, וכתב בתהלה 

דאם הוא כבר מלובש  (סקכ"ד)לדוד 

בהסדין מותר לילך בו אף לצורך 

המוקצה דהוי טלטול בגופו, וכן 

 (שם סל"ט)הוא להדיא בשו"ע הרב 

ע"ש, אבל התו"ש פי' כונת רמ"א 

נו שמתיירא אם צריך לו דהיי

שיגזלוהו אבל בלא"ה אסור, 

ומשמע דאפילו צריך ללבישת 

, (ס"ק ק"כ)הסדין אסור וכ"כ המשנ"ב 

 (ס"ק קמ"ה)ומשמע מדברי השעה"צ 

דהטעם הוא משום מוקצה, ולכאו' 

הרי הוי טלטול מן הצד לצורך 

דבר המותר ולמה אסור, וצ"ל 

כמש"כ בתו"ש דכיון שהדרך 

ממש  לטלטל ע"י גופו מקרי טלטול

וכיון שהכא הוי הדרך כך דהא 

המוציא בשבת לרה"ר מעות 

הצרורים לו בסדינו חייב חטאת 

לכן הוי דרך טלטול בכך ולא 

התירו אלא במקום פסידא, אבל 

בשו"ע הרב פי' דטעם האיסור 

כשאינו צריך לו מפני דחיישינן 

שמא ישכח ויצא לרשות הרבים 

להכי התירו רק במקום חשש גזילה 

בדעת הט"ז ומ"א דמש"כ וכן הבין 

רמ"א אם צריך לו היינו שמתיירא 

מפני הגזלנים אז הקילו ולא גזרו 

שמא ישכח ויצא לרשות הרבים 

במקום הפסד ואפילו שוב אינו 

צריך ללבישת הסדין מותר להמשיך 
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ללכת בו ואין לחוש משום מוקצה 

דלענין טלטול הוי טלטול בגופו 

  ומותר אפילו לצורך המוקצה.

דברי הט"ז בדין טלטול סתירה ב

  בגופו

ולכאו' קשה דדברי הט"ז סתרי 

אהדדי דבסדין פירש דהוי טלטול 

מן הצד לצורך לבישת הסדין ושרי, 

כתב דטלטול  (סק"ב)ובסי' ש"ח 

הנדן תלויה בחגורה הוי טלטול 

גמור ואסור דלא מיקרי טלטול מן 

הצד לצורך דבר המותר דהיינו 

טלטול הנדן לצורך סכינים 

ים אלא הוי טלטול גמור המותר

כיון שדרך טלטולו בכך כמו 

שפירש בתוספת שבת וא"כ מילי 

סתיראי נינהו דמאי שנא מעות 

הצרורים בסדין או סכין ונדן של 

  מוקצה התלויים בבגדו בחגורתו.

יבואר דדעת הט"ז דטלטול בגופו 

  מותר אף היכא דאורחיה בכך

ואשר נראה בזה בס"ד דהנה הט"ז 

 (סי' ש"ח ס"א)"א הבין דמש"כ רמ

ואפילו תחובים בנדן עם שאר 

סכינים אסור לטלטלו דהכונה על 

הנדן עצמו וביאר ביד אפרים דס"ל 

דאיסור חשוב יותר מההיתר והו"ל 

בסיס לאיסור דכיון דיש בו סכין 

שהוא חיסרון כיס הו"ל עיקר 

תשמיש הנדן בשביל סכין איסור, 

ולפי זה נראה דה"ה אם חשב 

שבת הסכינים של להוציא לפני ה

איסור ושכח דלא מיקרי בסיס מ"מ 

אסור לטלטל הנדן דכיון דעיקרו 

לסכין של איסור לא חשיב טלטול 

הנדן טלטול מן הצד אלא הוי 

טלטול גמור דדרך טלטול סכינים 

ממקום למקום הוא ע"י הנדן והוי 

כמטלטל הסכין עצמו והוא טלטול 

גמור ולכן כתב רמ"א דאסור 

חילקו בין שכח  לטלטל הנדן ולא

או הניח בכונה דלעולם אסור הנדן 

בטלטול דהוי כמטלטל האיסור 

עצמו, ועל פי זה נראה דהכי כונת 

הט"ז ז"ל היאך מותר לטלטל הנדן 

של סכינים של היתר לתלותן 

בחגורה כדי ליך עמהם לבית 

הכנסת הרי שם אין שום צורך בהן 

והוי טלטול שלא לצורך כלל, וע"ז 

ן לומר דטלטול הנדן כתב הט"ז דאי

הוי טלטול מן הצד ולא גזרו 

טלטול מן הצד בכלי שמלאכתו 
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להיתר שלא לצורך כלל דהא 

בסעיף א' אסר רמ"א לטלטל הנדן 

דס"ל דהוי טלטול גמור ולא חשיב 

טלטול מהצד כיון דכך הוא דרך 

טלטול הסכין וא"כ הכי נמי לענין 

נדן שיש בו סכין היתר הוי טלטול 

ורך כלל אסור, ומה גמור ושלא לצ

שלא הקשה הט"ז על טלטול הנדן 

עצמו שלא לצורך כלל אפשר דס"ל 

דנדן עצמו אין בו איסור שלא 

לצורך כלל דהוי כבגדים ולא גזרו 

שלא לצורך כלל אלא על כלים 

שעושים בהם מלאכה, או מפני דזה 

הוי תדיר בתשמיש שתשמיש כל 

הזמן לשמור על הסכין, והשתא 

ת הצרורין בסדין ניחא דודאי מעו

הוי טלטול מן הצד דהסדין עשוי 

ללבישה וטלטול מן הצד לצורך 

דבר המותר שרי ולפ"ז מודה הט"ז 

דטלטול בגופו לצורך המוקצה 

אפילו היכא שדרך טלטולו בכך 

  מותר.

יבואר דברי האגודה בשכח כיסו 

  עליו אם טלטול בגופו מותר

כתב  (סי' ש"ט)והנה הבית יוסף 

ם ספר אגודה מצאתי כתוב בש

בצריך למקומו  (סי' ה')בפ"ק דביצה 

אגב זה מטלטלו לכסות הביצה 

מכאן מתירין לאדם ששכח כיסו 

עליו בערב שבת והוא בביתו יכול 

לילך בחדרו במקום המוצנע 

ויתירנו שם עם חגורו אבל אם הוא 

בשוק או ברחוב שאין שם עירוב 

לא יביאנו בביתו אך יתיר חגורו 

וכו' עכ"ל וכן במקום שנזכר שם 

וביאר  (סי' רס"ו סי"ב)פסק רמ"א 

דכיון שהוא בידו יכול  (סקי"ט)המ"א 

להניחו בכל מקום שירצה ע"ש, 

ולכאו' לדעת הרא"ש דטלטול 

בגופו מותר אפילו לצורך המוקצה 

למה צריך לטעם זה בלאו הכי שרי 

לכתחלה להמשיך ללכת כך דהו"ל 

טלטול בגופו. והנה התו"ש ואבן 

גר"א כולם תמהו על הך העוזר וה

דאגודה דלא אשכחן היתר זה כי 

אם בכלי שמלאכתו לאיסור אבל 

לא במוקצה מחמת גופו יעו"ש, 

דמ"מ  (סקכ"ב)וכתב במנורה הטהורה 

דינו של הרמ"א אמת מטעם אחר 

דהא אינו מטלטל להמעות אלא 

ע"י גופו ושרי כמו שנתבאר סי' 

שי"א ובפרט במקום פסידא עכ"ד, 
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למה לא התיר  אך מ"מ צ"ב

  האגודה מטעם זה.

(סי' ובשו"ע הרב בקונטרס אחרון 

כתב דהאגודה לא ס"ל  ש"א סק"י)

כהרא"ש לחלק בין טלטול בגופו 

וכן דקדק שם מדברי ספר התרומה 

(פ"כ אות והגהות מיימוניות  (סי' רכ"ו)

(סי' תמ"ז והמרדכי ריש פרק כ"ד  ה')

דס"ל דבכיסו עליו הו"ל איסור  )

רו מפני חשש גניבה מוקצה והתי

ע"ש הרי דלא ס"ל דיש היתר 

טלטול בגופו לצורך המוקצה, וכתב 

בשו"ע הרב דלפי מאי דפסקינן 

דטלטול בגופו מותר לצורך 

המוקצה בלא"ה שרי לילך לחדרו 

במקום המוצנע ואין בו איסור כלל, 

אך להמשיך ללכת כך כל השבת 

אסור דחיישינן שמא ישכח ויצא בו 

ש"י ס"ז, וקצת  כמש"כ רמ"א סי'

צ"ע דא"כ דיש חבל ראשונים 

שחולקים על שיטת הרא"ש למה 

לא הביא השו"ע דעתם ולא חשש 

רמ"א לשיטה זו בסי' שי"א ס"ח, 

ולכאו' היה מקום לומר דגם אלו 

הראשונים ז"ל מודו לדין הרא"ש 

ז"ל אלא דס"ל דהיכא דדרך 

טלטולו הוא בגופו לא חשיב 

קצה טלטול בגופו ואסור לצורך המו

  וכדס"ל להתו"ש ז"ל וצ"ע.

יבואר דעת מהרי"ל בענין טלטול 

  מוקצה ע"י ניפוח

הקשה  (סי' י"ד)והנה במנחת שלמה 

ממה שכתב מהרי"ל לענין טלטול 

מוקצה ע"י ניפוח דאע"ג דכחו 

כגופו דמי מ"מ אין נראה לאסור 

זה דהכא בתלוי באורחא לטלטל 

בכה"ג וטלטול מן הצד דע"י שינוי 

רינן דתנא הקש שעל כלאחר יד ש

המטה וכו', ומשמע מזה דמתיר אף 

שמנפח לצורך המוקצה משום דהוא 

ע"י שינוי כלאחר יד, ולכאו' מאי 

איכפת ליה למהרי"ל דכחו כגופו 

דמי תיפוק ליה דבגופו ממש 

ואפילו בפיו עצמו מותר להזיז את 

המוקצה משום דהו"ל טלטול 

בגופו, ותי' דנתכוין להתיר גם 

ליכא חילוק בין טלטול להפוסקים ד

בגופו לטלטול מן הצד, ועוד תי' 

דהא גופיה קמ"ל דגם בגופו שרי 

ע"ש, אמנם בשו"ע הרב בקונטרס 

דקדק מדברי  (סי' ש"א סק"י)אחרון 

מהרי"ל שם שהצריך שיהא המעות 
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מנוקבים מפני דלא רצה לסמוך 

עצמו אסברת הרא"ש בלבד ע"ש 

ולפ"ז אתי שפיר נמי הך מהרי"ל 

לטעם ההיתר מפני שאין  שהצריך

  לך כלאחר יד גדול מזה.

(שם ענף ב' ועיין עוד במנחת שלמה 

דעדיין צ"ע כיון דשורש  אות ג')

הדברים לחלק בין טלטול מן הצד 

לטלטול בגופו הוא מהרא"ש וא"כ 

הרי אפשר דלא שרי אלא דרך 

פעולה של שכיבה אבל מנין 

שמותר גם בכה"ג שמטלטל להדיא 

וע"ש מש"כ  את המוקצה בגופו

לבאר בזה, ולא ידענא למה הצריך 

לפלפל בזה אחרי שכבר הביא שם 

דברים מפורשים מדברי  (אות א')

הרמב"ן והרשב"א דטלטול בגופו 

מותר להדיא ולכן בהיתה בהמתו 

טעונה שליף של טבל שהוא מוקצה 

מכניס ראשו תחתיו ומסלקו לצד 

אחר, וע"ש ברמב"ן שסיים שטלטול 

ו רבנן כדתנן בגופו לא גזרו ב

בפרק תולין הקש שע"ג המטה לא 

ינענענו בידו אבל מנענעו בגופו 

ואמרינן נמי בפרק מפנין עושה בו 

שביל ברגלו בכניסתו וביציאתו 

עכ"ל הרי דמתיר אפילו להדיא 

ומביא ראי' מקש ומעושה שביל 

שמע מינה דגם התם מטלטל בגופו 

  להדיא.

יבואר דעת הפוסקים בשכח כיסו 

  בידיו או בגופו אם מיירי

אמנם עדיין איכא לעיוני ביה 

דמסתימת הפוסקים בסי' רס"ו שלא 

הזכירו היתר טלטול בגופו משמע 

דאסור, וגם המשנ"ב דשקיל וטרי 

(ד"ה ובביאור הלכה  (שם סקל"ה)בזה 

ולא הזכיר כלל דהוי טלטול  יכול)

בגופו ומותר אפילו לצורך המוקצה 

ולכאו' משמע מזה כדעת התוספת 

ת דכל שדרך טלטולו בגופו שב

אסור, ואפשר לומר וכך משמעות 

הפוסקים שם שהבינו שהוא מטלטל 

החגורה שבו הכיס מעות בידו 

דהו"ל טלטול מן הצד לצורך דבר 

האסור וע"ז כתב המ"א דכיון 

דהחגורה בידו יכול לילך לחדרו 

ולהתיר חגורו מקום שקשור בו 

כיסו ויפול שם הכיס במקום הצנע, 

מדוקדק מלשון הרמ"א  וכן הוא

שכתב יכול לילך "עמו" לחדר וכו' 

דאילו מיירי שהוא עדיין לבוש 
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בחגורתו לא שייך כ"כ לישנא עמו 

והו"ל למימר יכול לילך לחדר 

להתיר חגורו, אבל אם החגורה 

בידו שייך שפיר לשון עמו שמותר 

להחזיק בידו בחגורה ולילך עמו, 

ולכן כתב המ"א דטעם ההיתר הוא 

שהוא כבר בידו יכול להמשיך  כיון

לילך עמו, אבל השו"ע הרב דקדק 

מלשון האגודה עצמו דהתם לא 

כתב תיבת עמו ולכן אפשר לפרש 

דמיירי שהוא עדיין לבוש עם 

החגורה מפני דס"ל להאגודה דגם 

טלטול בגופו אסור להכי כתב 

סתמא דליכא נפק"מ בין אוחז 

החגורה או לבוש בו אבל הרמ"א 

דטלטול בגופו שרי  דפסק כהרא"ש

להכי הוסיף תיבת עמו וקמ"ל 

דאפילו באופן שהוא בידו יש 

  להתיר כיון שהוא כבר בידו.

מסקנת ההלכה ופלוגתת הפוסקים 

  בזה

כתב  (פכ"ב הערה פ"ז)והנה בשש"כ 

ולא נקרא טלטול בגופו אא"כ אינו 

רגיל לטלטל באבר הזה בימות 

החול והוא מדברי הגרש"ז ז"ל 

פרו שם והביא בהערה שבסוף ס

ובמשנ"ב  (סט"ו)ראייתו מסי' ש"ח 

דאסור לכרוך גמי לח על  (ס"ק ס"ב)

מנעל שהוא מוקצה בחצר שהוא 

(פ"כ נשמר שם, ומטעם זה כתב שם 

להסתפק דאפשר  הערה רע"ט)

דטלטול הכיס חמיר יותר מסתם 

טלטול בגופו הואיל ודרכו בכך 

(ח"ב ע"ש וכ"כ בספר ארחות שבת 

נתבאר שאין  , וכברסעיף רנ"ד)

הראיות מוכרחות דבמנעל האיסור 

הוא בעת שכורך הגמי דהו"ל 

טלטול מן הצד ולא טלטול בגופו, 

ובשכח כיסו מיירי שהוא בידו 

כמשמעות הפוסקים שם, אמנם 

מדברי התוספת שבת מבואר כן 

דס"ל דכל שדרך טלטולו בגופו 

אסור והוכיח כן מדברי הט"ז וכבר 

ז נתבאר בס"ד לפרש כונת הט"

בענין אחר כדי שלא יסתרו דבריו 

וכנ"ל, וטלטול ברגליו היכא דאין 

דרכו בכך גם התו"ש מודה דמותר 

, וכ"כ (בסי' ש"ח סקי"א)כמ"ש להדיא 

במקור חיים ובדרך החיים וחיי 

אדם ומשנה ברורה, ואפשר 

דלדעתם מותר אפילו היכא דדרך 

טלטולן בכך, וכן משמע מסתימת 

מש"כ [ודבריהם שלא חילקו בכך 
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המשנ"ב סי' ש"ח ס"ק פ"ב דבמקום שאין 

צורך ראוי לפרוש מזה היינו דוקא התם 

כמו שפי' במאירי דחיישינן שיבא לטלטל 

בידים שכן דרך לטלטל בעת ישיבתו 

עליהן ע"ש ואפשר דזה ג"כ כונתו במש"כ 

בשעה"צ סי' ש"ב סקל"ה דיש לחוש 

 שיבוא לטלטל האבן לצורך הקינוח ע"ש]

הרב ומנורה  וכן דעת השו"ע

הטהורה והגה"ק מבוטשאטש זי"ע 

והתהלה לדוד להדיא דטלטול 

מוקצה בגופו לצורך המוקצה מותר 

בכל ענין אף היכא שדרך טלטולן 

  בכך.               

Nâw  

  

 סימן כט

  א
ר לקרקע במחוב קצה    טלטול מו

 בענין טלטול מוקצה בדבר המחובר לקרקע

היו לפניו  (דף פב.)בגמרא שבת 

ועשבים רב חסדא ורב צרור 

המנונא חד אמר מקנח בצרור ואינו 

מקנח בעשבים וחד אמר מקנח 

בעשבים ואין מקנח בצרור, ופי' 

דטעם המאן דאמר דאין מקנח  רש"י

בעשבים הוא מפני שהעשבים לחים 

וחותכין את הבשר, ונראה דלא בא 

לאפוקי עשבים יבשים דודאי למאן 

דאמר אין מקנח בעשבים משמע 

ן בין יבשים אלא מפני בין לחי

דבעשבים יבשים פשיטא דאסור 

כמסקנת הסוגיא דאפילו למאן 

דס"ל מקנח בעשבים מודה 

דביבשים לא דאיכא משום כשפים 

ולכן פי' רש"י עיקר הרבותא דאין 

מקנח בעשבים דאפילו בלחים 

דליכא כשפים אסור משום סכנה. 

ולמאן דאמר מקנחין בעשבים לחים 

וא רב צ"ל דמאן דאמר הזה ה

חסדא ולשיטתו אזיל בסוגיא דלעיל 

דהיו לפניו צרור וחרס מקנח בחרס 

ולדידיה בין באוגני כלי חרס ובין 

בשאר שברי חרס מקנחין כיון 

דאיכא תורת כלי עליו לא דחינן 

איסור טלטול, ולא חייש לסכנה 



  באר                           החייםה

 
רצז  נתיבות משה סימן כט - הלכות מוקצה 

שיקרעו את הבשר ולהכי גם 

בעשבים לא חייש כלל שמחתך 

ול הבשר ולא דחינן איסור טלט

מוקצה, אלא דקשה דהא לענין 

חרס פסקינן כרב הונא דאין מקנחין 

בחרס משום סכנה אלא באוגני כלי 

חרס ודחינן איסור מוקצה כדי שלא 

לבוא לידי סכנה וא"כ למה מקנחין 

בעשבים לחים הרי מקרעין הבשר, 

ולכן צ"ל דגם לרב חסדא יתכן 

דעשבים גרע טפי מחרס והוא יותר 

כן גם לרב סכנה משברי חרס ול

חסדא יתכן לפרש שהוא המאן 

דאמר דאומר ומחלק בין חרס 

לעשבים וניחא מה שאמרו חד אמר 

ולא הוכיח הגמרא שהוא רב חסדא, 

וא"כ למאן דאמר מקנחין בעשבים 

י"ל דס"ל דאין מקנחין בחרס 

ואפ"ה ס"ל דמקנחין בעשבים דס"ל 

דלחין אינן חותכין את הבשר דאם 

שרי  חותכין את הבשר למה יהא

דהרי בחרס מודה דאסור לקנח 

בשבת משום סכנה אלא ע"כ דס"ל 

דליכא סכנה בזה או דלא הוי שכיח 

כ"כ כמו בחרס שיתירו משום כך 

  טלטול צרור.

ומקשינן בגמרא למאן דאמר מקנח 

בעשבים והיינו בין בעשבים לחים 

ובין בעשבים יבשים לסלקא דעתך 

דגמרא מפני דס"ל דליכא סכנה 

בשר או דלא שכיח בזה שמחתך ה

כ"כ וכנ"ל דהא המקנח בדבר 

שהאור שולטת בו שיניו התחתונות 

[דאיכא כשפים בזה כמו שביאר נושרות 

וא"כ אף  ע"ש] (סי' ג' סקי"ב)המ"א 

דסכנת היזק מכח חיתוך הבשר 

ליכא מ"מ משום כשפים איכא 

ולמה מקנח בעשבים ומתרצינן לא 

קשיא הא בלחין הא ביבשין דסכנת 

כא רק ביבשין ומאי כשפים אי

דאמרינן מקנח בעשבים היינו דוקא 

לחין דליכא כשפים וגם ליכא סכנה 

לדידיה, והקשה הגרעק"א ז"ל 

בגליון השו"ע ודקארי לה מאי 

קארי לה הרי לכו"ע מקנחין באוגני 

חרס ולא בצרור אע"פ דאיכא 

כשפים כמו שפי' הב"ח ומ"א דלא 

מתירין איסור מוקצה משום חשש 

"ע בקרבן נתנאל כשפים, וע

ובדרישה ובפרישה בזה, וא"כ מאי 

מקשה מדין כשפים, וגם על 

מסקנת הסוגיא דמשמע דביבשין לא 

משום חשש כשפים הרי מקנחין 
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באוגני חרס אע"פ דאיכא כשפים 

  ולא דחינן איסור מוקצה.

  מיישב דעת הטור דנקט טעם סכנה

 (סי' שי"ב ס"ה)והנה בטור ושו"ע 

ם לא איתא הלשון אבל ביבשי

משום סכנה שהן חדין ומחתכין 

 (סק"ה)הבשר ע"כ והקשה המ"א 

והפרישה  (אות פ')והקרבן נתנאל 

למה המציא טעם אחר שאינו  (סק"ח)

בגמרא דהא בגמרא אמרי' שהוא 

משום שהמקנח בדבר שהאור שולט 

בו שיניו התחתונות נושרות וכ"ה 

ברא"ש דביבשים לא שמשירין את 

  ים.השינים, והיינו משום כשפ

אמר רבי יוחנן  (דף פא:)והנה בגמרא 

אסור לקנח בחרס בשבת מאי 

טעמא אילימא משום סכנה אפילו 

בחול נמי ואלא משום כשפים 

אפילו בחול נמי לא ומסקינן לא 

מבעיא בחול דאסור אבל בשבת 

הואיל ואיכא תורת כלי עליו שפיר 

דמי קמ"ל, וקשה מאי טעמא לא 

מקשינן עליה דרבי יוחנן כדרך 

שמקשה על רב הונא מברייתא 

דהיו לפניו צרור וחרס מקנח בחרס 

ואין מקנח בצרור, ואולי יש לומר 

דרבי יוחנן בא לאשמעינן שלא 

יחפש אחר חרס כדי לקנח בו אע"פ 

שאינו מוקצה כיון דאיכא סכנה 

בדבר או כשפים וכיון דאין לפניו 

חרס שוב מותר לקנח בצרור שהרי 

אבל התירו משום כבוד הבריות, 

היכא שיש לפניו חרס וצרור י"ל 

דאע"פ דאיכא סכנה וכשפים לא 

התירו לטלטל מוקצה להדיא מפני 

חשש סכנה וכשפים שבחרס ואתי 

שפיר דבברייתא איתא היו לפניו 

דוקא אבל כשאינו לפניו לא יחפש 

אחר חרס כיון דאיכא חשש סכנה 

לא אטריחוהו רבנן והתירו לטלטל 

' בהיו אבנים אבל לרב הונא דאפי

לפניו ס"ל דמקנח בצרור קשה 

מהברייתא ולכן אוקמיה לברייתא 

  באוגני כלים.

והנה זה פשוט דסכנת חרס אינו 

סכנה קרובה אלא חששא בעלמא 

דאם הי' סכנה קרובה מאי קמ"ל ר' 

יוחנן דאסור לקנח וכי ס"ד דאדם 

מותר להזיק בעצמו לבוא לידי 

סכנה, וגם רב חסדא דהי' עסיק 

א ומחדדן שמעתיה גם בחיי דבריית
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במילי דעלמא והיה מזכיר 

לתלמידיו בענין בית הכסא 

איך התיר  (פב. שם)כדאמרי' בשבת 

לקנח בחרס ואפי' בסתם שברי חרס 

ולא חייש לסכנה אלא ע"כ דלא 

ברי היזקא ואדם יכול לשמור עצמו 

בשעת קינוח שלא יבוא לידי סכנה, 

אלא דלר' יוחנן אינו מחויב לחפש 

ע"ג דלא ברי היזקא אחר חרס א

כיון דמ"מ איכא חשש היזק והתירו 

  לטלטל אבנים.

והא דהתיר רב הונא לטלטל צרור 

אף בהיו לפניו גם חרס הרי אינו 

ברי היזקא, י"ל דרב הונא ס"ל 

דכיון דיש גם חשש כשפים הו"ל 

כברי היזקא דכיון דאיכא תרתי 

חשש סכנה וחשש כשפים התירו 

רק  לטלטל צרור אבל היכא דאיכא

חשש סכנה או רק חשש כשפים 

מודה רב הונא דאסור לטלטל צרור 

דלא התירו טלטול מוקצה מחמת 

חשש רחוק, ורב חסדא ס"ל דאפי' 

בצירוף שניהם יחד הוי חשש רחוק 

ולא התירו טלטול מוקצה, וכל זה 

בחרס אבל בעשבים יתכן דס"ל 

  דהוא חשש היזק יותר ושרי.

והשתא אתי שפיר דמה דפליגי 

אי אם מקנחין בעשבים או לא אמור

ובהוה אמינא ס"ל דלמאן דאמר 

מקנחין הוא בין בלחין בין ביבשים 

ולמאן דאמר אין מקנחין הוא ג"כ 

 בין בלחין בין ביבשים וס"ל

להגמרא דמאן דאמר מקנחין אתי 

אפי' לרב הונא דאע"פ שיש חשש 

סכנה מ"מ לא מיקרי ברי היזקא 

אא"כ איכא תרתי בין חשש היזק 

ן חשש כשפים והשתא ס"ד ובי

דליכא בעשבים כי אם חשש היזק 

ולכן מקנחין, ומאן דאמר אין 

מקנחין מחמיר בחשש היזק לחוד 

וס"ל דגרע יותר מחרס דהתירו רק 

בצירוף שניהם ומקשה הגמרא למאן 

דאמר מקנחין הא איכא נמי חשש 

כשפים וכיון דאיכא תרתי מודו 

כו"ע דאין מקנחין ותי' דאה"נ דרק 

בים לחים דליכא כ"א חשש בעש

היזק פליגי אבל ביבשים דאיכא 

תרתי אין מקנחין בהם ומיושב הכל 

  בס"ד.

  

  ב
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דעת רבותיו של רש"י ז"ל דהא 

דאין מקנחין בעשבים הוא משום 

תלישה, וכתב רש"י דפשוט דאין 

כונתם דמאן דאמר מקנחין ס"ל 

דמותר לתלוש לצורך קינוח אלא 

 דמקנחין בעודן מחוברין דליכא

איסור משום משתמש במחובר 

בעשבים ונחלקו אם חיישינן משום 

תלישה או לא דלמאן דאמר אין 

מקנחין הוא משם תלישה והיינו 

דחיישינן שמא יתלוש ולמאן דאמר 

מקנחין לא חיישינן שמא יתלוש, 

וכתב רש"י ד"ה ואינו מקנח בצרור 

וז"ל דלאו בר טלטול הוא הלכך 

מקנח בעשבים כשהן במחובר ולא 

  יזיזם וכו' עכ"ל.

  ג' פירושים על ולא יזיזם

וכונת רש"י בהא דכתב ולא יזיזם 

איכא ג' פירושים, המגן אברהם 

פי' שהם מוקצים ע"ש וכתב  (סק"ו)

בלבושי שרד דקצת רחוק הוא 

במציאות דהיאך יוכל לקנח בלא 

שיזיז העשבים בידו, והפמ"ג כתב 

דמ"מ בגופו מותר אבל ביד אסור 

ובר אע"פ שראוי דהוי מוקצה במח

למאכל בהמה, וקצת יש לדקדק 

לפי' המ"א מאי טעמא דמאן דאמר 

דאין מקנחין מפני חשש תלישה 

שלא יבוא לתלוש העשבים למה 

לנו לחוש לזה כיון דאסור לטלטל 

העשבים לא אתי לתלשם ובמאמר 

מרדכי הקשה עוד למה אליבא 

דאמת אסור הרי התירו לטלטל 

מור צרור ועשבים שעליו טלטול ג

מפני כבוד הבריות וא"כ למה יהא 

אסור לקנח ולנענע בעשבים כשהן 

מחוברין לצורך כבור הבריות, 

  וצ"ע.

אבל האליהו רבה כתב דאינו נכון 

אלא ולא יזיזם פירושו שלא 

 (סקי"א)יתלשם וכ"כ בתוספת שבת 

דדברי המ"א תמוהים דהא גבי אילן 

אמרו דאין משתמשין בו שמא יעלה 

ם מוקצה ולכן ויתלוש ולא משו

בעשבים דליכא איסור להשתמש 

בהם למה יהיו מוקצים ומה שכתב 

שלא יזיזם היינו שלא ישמוט אותם 

ממקומם משום תלישה תדע דהא 

א"א לקנח בהו אא"כ יניעם קצת 

ואי הוי מוקצה הא אסור לטלטל 

(בריש סי' אפי' מקצתו, גם הט"ז כתב 

דהוי מוקצה וגם עליו יש  של"ו)



  באר                           החייםה

 
שא  נתיבות משה סימן כט - הלכות מוקצה 

והפמ"ג הקשה לתמוה עכ"ד, 

דלדברי הא"ר שהכונה שלא יתלשם 

הרי פשיטא הוא ומאי קמ"ל רש"י 

בזה, ותי' בני הרב נתן דוד 

שליט"א דקמ"ל דהו"א דדינו כצרור 

שעלו בו עשבים דמבואר לעיל 

דמותר ליטול לקנח בו אע"פ דדמי 

לתולש דמשום כבוד הבריות התירו 

להכי כתב רש"י דכאן ליכא היתר 

דהכא הוי איסור זו והטעם פשוט 

תורה וכמו שפי' רש"י לעיל ד"ה 

חייב משום תולש דבאיסור תורה 

  לא התירו כבוד הבריות.

פירש שלא  (סק"ט)והמאמר מרדכי 

יזיזם ממקום חיבורם כלל אף אם 

לא יתלשם לגמרי דגם הזזה ממקום 

חיבורם הוי תולש אבל פשיטא 

דשרי להניד ולנענע כל מה שהוא 

ב שם למעלה מן הקרקע, וכת

דאפשר דלזה נמי כיון הרב א"ר, 

והזזה ממקום חיבורו תלישה 

  במקצת מקריא.

ישוב מהא דזמורה דמוכח דיש 

  מוקצה במחובר לקרקע

מהא  (סק"ה)והקשה התהלה לדוד 

 (דף קכה:)דמבואר בגמרא שבת 

דזמורה המחוברת אסור להשתמש 

בה בשבת אע"פ שהוא למטה מג' 

דאין בו איסור משום משתמש 

אא"כ קשרו בדלי מערב  באילן

שבת דהוי מוקצה ולא מהני 

מחשבה ע"ש וכ"ה במ"א סי' ש"ח 

(שם והובא בתוספת שבת  (סקל"ט)

הרי דשייך מוקצה גם  סקס"ב)

במחובר לקרקע, ובספר שולחן 

שלמה מהגרש"ז אויערבאך ז"ל 

כתב לתרץ דשאני עשבים 

המחוברים לקרקע דלא הוי מוקצה 

 לדעת התו"ש וא"ר משום דאותו

תשמיש שמשתמש בהם עכשיו 

כשהם מחוברים היה מותר גם אם 

נתלשו העשבים מערב שבת כיון 

שהעשבים הם מאכל בהמה ולא 

שייכי בהו כלל איסור מוקצה ולכן 

אמרינן דגם בעודן מחוברים לקרקע 

אין החיבור לקרקע גורם שיחול 

עליהם איסור מוקצה, משא"כ 

זמורה דגם אם היה נתלש מערב 

שום מוקצה ולא שרי שבת אסור מ

אא"כ חישב עליו ולכן גם כשהוא 

מחובר הוי מוקצה ובמחובר לא 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול מוקצה במחובר לקרקע .נתיבות משהשב

מהני מחשבה אא"כ קשורה מבעו"י 

  בדלי עכ"ד.

 (סי' שלו סק"ד)אבל מדברי התו"ש 

שכתב דמש"כ הט"ז דמחמת מוקצה 

יש לאסור לא ידעתי מנליה דמקרי 

מוקצה במחובר דעיקר המוקצה 

אינו אלא משום דאין משתמשין 

במחובר לקרקע וכין דבירק לא 

שייך זה שוב לית ביה משום 

מוקצה וכו' עכ"ד משמע דלולא 

איסור השתמשות באילן מדין גזירה 

שמא יקטום לא היה בו דין מוקצה 

אע"פ שאם נקטם מע"ש הי' צריך 

אם אין איסור השתמשות  יחוד מ"מ

במחובר לית ביה דין מוקצה מוכח 

מזה דלא ס"ל הך סברא שכתב 

ש"ז ז"ל ויותר מזה נראה הגר

 (סי' שי"ב ס"ט)מדברי הערוך השולחן 

שגם באילן עצמו ליכא משום 

מוקצה שכתב ותדע לך שכן הוא 

שהרי אסרו לעלות באילן שמא 

יעלה ויתלוש ולא משום מוקצה 

דאחר התלישה כשנתלשו בשבת הוי 

מוקצה ולא בעודם מחוברים ומשום 

משתמש במחובר ליכא שאין זה רק 

  ולא בירק עכ"ד.      באילן 

  דין נגיעה באילן ובענפיה

הביא  (סי' של"ו)והנה בבית יוסף 

בשם ארחות חיים דמותר ליגע 

באילן ואסור להנידו וכן פסק שם 

וכתב בשו"ע הרב  (סי"ג)רמ"א 

בסוגריים דהטעם הוא מפני שהוא 

מוקצה ואסור בטלטול וכן הביא 

וכ"כ  (סי' פ' או ס')בקיצור שו"ע 

שראל בכלכלת שבת בתפארת י

בסוף כללי מוקצה אסור לטלטל 

מוקצה אפילו מקצתן כגון להניד 

עלה בהאילן אפילו שנשאר האילן 

עומד במקומו עכ"ל משמע דפשיטא 

דהאילן עצמו הוי מוקצה אע"פ 

שהוא מחובר, אבל נראה 

(שם דלשיטתייהו אזלי דס"ל כהט"ז 

דיש מוקצה במחובר לקרקע  סק"ד)

ובירק דלא ואפי' בקנים הרכים 

וכמו שכתב בשו"ע  (שם ס"א)כרמ"א 

אבל קנים הרכים כירק  (שם ס"ד)הרב 

מותר להשתמש בהם אע"פ 

שמחוברים בקרקע מפני שלא גזרו 

אלא על אילן אבל בירק וכיוצא בו 

לא הזכירו חכמים שבות והרי הם 

כעשבים שהתירו להלוך עליהם כמו 

שיתבאר, ומ"מ צריך ליזהר 



  באר                           החייםה

 
שג  נתיבות משה טסימן כ - הלכות מוקצה 

א בו שלא כשמשתמש בירק וכיוצ

יזיזם בידיו מפני שהם מוקצה כדין 

  כל מחובר וכמ"ש בסי' שי"ב עכ"ל.

אבל מדברי הגר"א נראה דהארחות 

שבת לא אסר לנדנד האילן מטעם 

מוקצה אלא מטעם משתמש במחובר 

(דף שהרי ציין ע"ז למסכת שבת 

דאמרינן התם הכא בכלכלה  קנה.)

דחוקה עסקינן דבהדי דשקיל ליה 

ליה לאילן וקמשמש לעירוב קמניד 

באילן גופיה ע"ש וכן נראה מדברי 

הערוך השולחן ע"ש וכ"מ בביאור 

שכתב דמש"ס  (סוף הסימן)הלכה 

משמע דהיכא דמנידו אסור אפילו 

בלא שימוש דזה גופא שימוש הוא. 

ולפ"ז י"ל דהיינו דוקא בנדנוד 

האילן אבל להניד עלה מהאילן 

והאילן נשאר במקומו אפשר דשרי 

ארת ישראל דליכא בזה דלא כתפ

משום מוקצה ואין בזה שימוש 

  באילן.

והא דאמרינן בזמורה שהוא מוקצה 

אע"פ שהוא למטה מג"ט אא"כ 

קשורה בדלי מערב שבת, לולא 

דמסתפינא הוי אמינא דזמורה שאני 

דמעיקרא לעצים עומדת להסקה 

ותנן בהמקבל כשם שחולקין ביין 

כך חולקים בזמורות ובקנים, וע"ע 

 (ד"ה דשבשי שיבשא)בתוס'  דף עג.)(ב"מ 

שהיו רגילין להקדים מעות עבור 

הזמורות ע"ש הרי דזמורות עומד 

לקצצן לשריפה ולכן חשיבי מוקצה 

אע"פ שהן מחוברין וצריך יחוד ע"י 

מעשה שיהי' קשור לדלי ליתן עליו 

[ויחוד לעולם לא מהני תורת כלי, 

בשהן מחוברין דאין דרך לייחדן אפילו 

לעולם דבטלה דעתיה שהרי לפעמים 

עומדין לקציצה, ואינו יכול לייחד עכשיו 

על אחר הקציצה שישאירו לעולם דכיון 

דמחוסר קציצה לא מהני על יחוד שאח"כ 

. דמעיקרא זמורה ואח"כ הוי קנה ודו"ק]

אבל סתם אילן אינו עומד לקוץ 

ולכן אין עליהם שם מוקצה דלא 

גזרו מוקצה על דבר המחובר 

גזירת מוקצה הוא אטו  לקרקע דכל

הוצאה כמו שכתב הראב"ד, וכתב 

דאפי' הרמב"ם  (ריש סי' ש"ח)הב"ח 

שכתב הטעם שלא יהא טלטול של 

שבת כטלטול של חול מודה 

דאיסור מוקצה משום הוצאה ע"ש 

ולכן מסתבר דלא שייך כלל מוקצה 

  במחובר לקרקע.



  הבאר                           החיים

 
 טלטול מוקצה במחובר לקרקע .נתיבות משהשד

ולהלכה יש בזה פלוגתא גדולה בין 

א ושו"ע האחרונים דדעת הט"ז ומ"

הרב וקיצור שו"ע ותפארת ישראל 

וכ"מ דעת הפמ"ג בכמה מקומות 

דיש איסור מוקצה במחובר לקרקע, 

ודעת הא"ר ותו"ש ומאמ"ר ומנוה"ט 

וערוך השולחן ומחה"ש ומשנה 

ברורה דליכא מוקצה במחובר 

לקרקע ולדבריהם מותר לשבת ע"ג 

  עשבים ולהזיזם בידים.

ש דין כלי תלוש ולבסוף חיברו אם י

  עליו איסור מוקצה

ומעתה יש להסתפק לדעת המתירין 

מה דין כלי תלוש ולבסוף חיברו 

אם אסור בטלטול מקצתו או כיון 

שהוא מחובר אין בו תורת מוקצה. 

ולכאו' היה נראה דגם בהא יהא בו 

תורת מוקצה ע"פ מה שדקדק 

מדברי הגהות  (שם)בתהלה לדוד 

 (סי' רע"ז)מיימוניות שהובא בב"י 

שכתבו  (סי' תר"פ)י הטור ומדבר

שה"ר שמואל היה מניח הנר בדלת 

עצמה והיה אומר דלא אסור לפתוח 

ולנעול דמשום מוקצה ליכא דכיון 

שהדלת בטלה לגבי הבית חשוב 

כמחובר לקרקע ואין כאן טלטול 

וכו' עכ"ל ועיין לבוש שהעתיק 

טעם זה ג"כ בסי' רע"ז ס"א הרי 

דאע"פ דהנר הוא כלי תלוש 

א הוי מוקצה, ולפ"ז שחיברו ל

יתיישב היטב פשטות דברי הרמ"א 

שכתב ואסור ליגע בנר  (סי' רס"ה ס"ג)

דולק כשהוא תלוי אע"פ שאינו 

מטלטלו ואין בו משום מוקצה 

אסור פן  בנגיעה בעלמא מ"מ

יתנדנד קצת מנגיעתו ויטה עכ"ל 

דאפילו אין  (סק"ד)והקשה המ"א 

הנר דולק דליכא למיחש להטיה 

מוקצה לדעת הרב אסור משום 

המגיד דנגיעה במוקצה היכא שיכול 

להתנדנד אסור אפילו לצורך דבר 

המותר והרמ"א בסי' תקי"ג ס"ל 

כהרב המגיד וא"כ למה התיר 

כשאין חשש הטיה ע"ש, אבל אם 

נאמר דליכא איסור מוקצה במחובר 

לקרקע גם בתלוש ולבסוף חיברו 

(סי' רס"ה ניחא. ועיין בתהלה לדוד 

(סי' מדברי האור זרוע  הביא סק"ו)

שכתב ומשום טלטול ליכא  ל"ג)

דהואיל ונר שלנו תלויה טלטול 

ממקום למקום הוי טלטול מן הצד 

ולא שמיה טלטול עכ"ל הרי דמתיר 

נגיעה להדיא אע"פ שמתנדנד, אך 



  באר                           החייםה

 
שה  נתיבות משה סימן כט - הלכות מוקצה 

סברת ההיתר משמע כיון דנשאר 

עומד במקומו שחוזר מאליו לא 

חשיב כטלטול, אף שכתב הר"ן 

אפי' לטלטל מקצת פרק מפנין ד

מהמוקצה אסור דהא אסור להזיז 

אבר מהמת אע"פ שאינו מטלטל 

כולו, מ"מ י"ל דהכא שאני דכיון 

דחוזר למקומו מאליו לא הוי 

טלטול מוקצה, ולפי סברא זו יש 

עוד טעם להיתר טלטול עשבים 

המחוברים לקרקע, ולסברא זו גם 

אם אינו מחובר לקרקע אלא הוא 

וכיו"ב  תלוי על דבר שמחובר

באופן שהוא מתנענע במקומו לית 

בזה משום איסור מוקצה וכל שכן 

בכלי שחיברו לקרקע באופן 

שהמוקצה חוזר למקומו מאליו. 

הבין  (סי' רע"ז ד"ה הואיל)אלא דהבה"ל 

כונת אור זרוע דלא הוי טלטול 

כיון דאינו מכוין לנדנוד ממש 

ע"ש, ובעיקר דינא דתלוש ולבסוף 

להוכיח מדין חיברו נראה דאין 

מנורה התלויה דהתם אע"פ 

שהמנורה עצמה תלויה מ"מ מסתבר 

שהנר התלוי במנורה אינו מחובר 

ולכן טלטול הנר הוי טלטול מוקצה 

  גמור.

 (סי' רע"ז ס"ה)וע"ע בביאור הלכה 

דהא"ר כתב בדעת הלבוש דאסור 

לכפות קערה ע"ג הנר כדי שלא 

יאחוז האור בקורה אם הקערה 

וי נגיעה לצורך נוגעת בקורה דה

דבר המוקצה ע"ש משמע דס"ל 

להלבוש דיש איסור מוקצה במחובר 

לקרקע. אך מכל הפוסקים 

שהשמיטו זאת משמע דלא ס"ל 

כתב ואם  (שם סק"ט)הכי, והמ"א 

נוגע בנר עי' סי' ש"י ס"ו ע"ש 

משמע דדוקא בנר אסור דהוי 

נגיעה במוקצה אבל בקורה שרי, 

 אך לעיל ביארנו דעת המ"א דס"ל

דיש מוקצה במחובר לקרקע, ואולי 

יש לחלק דמחובר לקרקע שאפשר 

להזיזו ממקום למקום כגון עשבים 

או ענפי אילנות שפיר שייך בהם 

איסור מוקצה אבל בית וכיו"ב 

דברים מחוברים לקרקע שלא שייך 

בהם לטלטלן ולהזיזן לא שייך בו 

תורת מוקצה ומותר לנגוע בה אפי' 

דברי  לצורך המוקצה. ומ"מ צ"ע

הלבוש דבסי' שי"ג ס"ז מבואר 

המטה בקורה  דמותר לסמוך כרעי

שנשברה כדי שלא תרד יותר אם 

הוא רפוי ולא אסרינן משום נגיעה 



  הבאר                           החיים

 
 טלטול מוקצה במחובר לקרקע .נתיבות משהשו

במוקצה לצורך המוקצה אלמא 

דבכה"ג במחובר לקרקע עכ"פ 

בדבר שלא שייך טלטול והזזה 

ממקום למקום מותר ולא שייך בהם 

  מוקצה וצ"ע.

    Nâw  

  


