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 המשך הלכות שבת

–
 






    
    


ואפילו  תחובים  בנדן  עם  שאר  סכינים :  הגה

.  )ל"מהרי(אסור  לטלטלו  
    

לים  המיוחדים והוא  הדין  כ:  הגה
בית  יוסף  בשם  מיימוני (לסחורה  ומקפיד  עליהם  

 :)ז" והמגיד פרק כ'פרק ה



 


ואם  נשתמש  לאיסור  בבין  השמשות  כגון  נר (

  )ט"שהודלק  עיין  לעיל  סימן  רע

     

    




כל :  הגה
מוקצה  אינו  אסור  אלא  בטלטולו  אבל  בנגיעה 

בעלמא  שאינו  מנדנדו  שרי  ולכן  מותר  ליגע 
במנורה  שבבית  הכנסת  שנרות  דולקות  עליו 

או  בתנור  שדולק  בו  אש  וכן  מותר  ליקח  דבר 
מרדכי  פרק  כל (היתר  המונח  על  דבר  מוקצה  

ג  והמגיד "הכלים  וריש  ביצה  ורבינו  ירוחם  חלק  י

ז  וכל  בו  סוף  דיני "ת  הדשן  סימן  סה  ותרומ"פרק  כ

  וכן  מותר  לטלטל  דבר  מוקצה  על  ידי )שבת
נפוח  דלא  הוי  טלטול  אלא  כלאחר  יד  ולא 

 :)ו"תשובת מהרי(מיקרי טלטול 






הגה :

תרומת (ותפלין  אין  לטלטלם  כי  אם  לצורך  

ושופר  אסור  לטלטלו  כי .  )הדשן  ועיין  בבית  יוסף

הגהות  אשירי  סוף (אם  לצורך  גופו  או  מקומו  

 :)פרק במה מדליקין
    


 







ואם  נשברו במקום שיכולים להזיק :  הגה
כגון  זכוכית  שנשברה  על  השלחן  או  במקום 

  כדי  לפנותן שהולכין  מותר  לטלטל  השברים
כל  בו  והגהות  מרדכי  ובית  יוסף (שלא  יוזקו  בהם  

 :)בשם ארחות חיים







י  הואיל  והקצוהו ואפילו  חזי  לענ:  הגה
הבעלים  שלו  אף  על  פי  שהם  עשירים 

דמוקצה  לעשיר  הוי  מוקצה  לעני  כמו 
. )ן  פרק  במה  אשה"ר(שיתבאר  סוף  הסימן  





הגה :

  שאינו  כלי  כלל  אסור  לטלטלו  אפילו וכל  דבר
מרדכי  פרק (לצורך  גופו  כל  שכן  לצורך  מקומו  

 :)קמא דיום טוב

    


 

    





 




     





 




 




 







 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               




 



    




 








וכן :  הגה
ספסל  ארוך  שנשמט  אחד  מרגליה  כל  שכן 

שתים  דאסור  לטלטלה  ולהניחה  על  ספסל 
אחרת  ולישב  עליה  אפילו  נשברה  מבעוד  יום 

ה   אלא  אם  כן  ישב  עלי)א"תרומת  הדשן  סימן  ע(
בית  יוסף  סוף  סימן (כך  פעם  אחת  קודם  השבת  

  גם  אסור  להכניס  הרגל  לשם  משום  בנין )ג"שי
 :)בית יוסף שם(




)    לסמוך  ולשבת  עליהןפירוש(


 






 
     







 
)פירוש  ענפים  (






 



)הגה).    סדרוםפירוש :

ויש  אומרים  דדין  אבנים  כדין  חריות  וכן  עיקר 

ה  בשם "מרדכי  פרק  במה  טומנין  והמגיד  פרק  כ(

 :)ש"ף וכן יש לפרש הרא"הרי



 ) פירוש  הקנה  שמשימים  בחבית

)  להוציא  היין  ממנו









) ועיין
 ):ט דביחוד סגי"לעיל סימן רנ


     
   

 










)  במכה(
 


ויש  אומרים :  הגה

דוקא  עורות  בהמה  גסה  דחזי  לישב  עליהם 

אבל  מבהמה  דקה  אסור  אלא  אם  כן  חשב 
י  פרק  במה "רש(לישב  עליהם  מבעוד  יום  

 :)טומנין





 
   












    
 

    


 
     






ולפי  זה  מותר  לטלטל :  הגה
עצמות  שנתפרקו  מן  הבשר  מערב  שבת  אם 

בית  יוסף (ראויים  לכלבים  דהא  כלבים  מצויים  

 :)ן"דלא כהר





 



)י"רש,    מסריחפירוש  (

 


 


 



     





 




 



    

 
    


 








 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


ולכן  מותר  ליקח  פירות :  הגה

בית (ונים  בחול  כי  אין  אותו  עפר  מוקצה  הטמ

 :)ח בשם שבולי לקט"יוסף סימן שי


      


 






    
    

    

 




     


 


) וכבר
 ):'נתבאר סעיף ג


 ):וכבר נתבאר ריש סימן זה(


 


תוספות  פרק (ויש  מתירין  ונהגו  להקל  :  הגה

 :)קמא דביצה



 


 

    
 


 

   
    

 





 ):הג לאסורוכבר פשט המנ(

    
 

–
 




)   שיש  לו  עצבון  כשאינו  עם  אביופירוש(





    





 

    






 








    

 















ואז :  הגה

אפילו  ניטל  האיסור  משם  אסור  לטלטל  הכלי 

דמאחר  שנעשה  בסיס  לדבר  האסור  למקצת 

בכל  מוקצה השבת  אסור  כל  השבת  כולה  וכן  
אם  אדם  הניח  דבר .  י"וכן  איתא  לקמן  סימן  ש

מוקצה  על  של  חבירו  לא  אמרינן  דנעשה 
בסיס  לדבר  האסור  דאין  אדם  אוסר  של  חבירו 

 :)אור זרוע(שלא מדעתו 



 


) וכן

 ):י"הוא לקמן סימן ש

–
 




 





    
    

 



    




יש  אומרים  דאין  הכנה  שייך  בשל  אינו :  הגה
יהודי  ואפילו  גרוגרות  וצמוקים  שבידו 

ן "ה  וכן  משמע  בהר"כל  בו  סימן  ל(מותרים  
 ):ב וירושלמי"סוף פרק כ






 
   







 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 


     

     

 





הגה :

בית (ואפילו  לצורך  גופו  או  לצורך  מקומו  

.  )יוסף


    


ויש  אוסרין :  הגה
  והניח  בהם  אף  על  פי  שסילקן בייחד  לכך

  ולכן  אסור )טור  בשם  רבינו  תם(מבעוד  יום  
לטלטל  כיס  של  מעות  אף  על  פי  שהוציא 

המעות  ממנו  מבעוד  יום  אלא  אם  כן  עשה  בו 
מעשה  שפתחו  מלמטה  וסלקו  מן  היחוד  וכן 

מיהו  לצורך .  )ה"הגהות  מיימוני  פרק  כ(נוהגין  
 גופו  או  לצורך  מקומו  מותר  וכן  בכיס  התפור

בבגד  הואיל  ועיקר  הבגד  עומד  ללבוש  אם 
הוציא  המעות  משם  מותר  ללבוש  הבגד 

דהכיס  בטל  אצלו  אבל  אם  שכח  בו  מעות 
מותר  לטלטל  הבגד  דלא  אמרינן  דכל  הבגד 

נעשה  בסיס  למעות  הואיל  ואין  המעות  על 
עיקר  הבגד  אבל  אין  ללובשו  בשבת  דחיישינן 

ג "א  סעיף  ל"שמא  יצא  בו  כדלעיל  סימן  ש
ו  אם "ועיין  לעיל  סימן  רס.  )ט"וסף  סימן  שבית  י(

 :)בית יוסף(שכח כיסו אצלו בשבת מה דינו 





    








) כמו  שנתבאר

) ט"לעיל  סימן ש



וכן  אם  יוכל  לנער  האיסור :  הגה

בית (לחוד  ינערנו  ולא  יטלטלנו  עם  ההיתר  

  וכל  זה  לא  מיירי  אלא )ש"יוסף  בשם  תשובת  הרא
שהיה  ההיתר  עם  האיסור  מבעוד  יום  אבל  אם 

היה  האיסור  עליו  לבד  לא  מהני  מה  שהניח 
בית  יוסף  בשם  תשובת (ר  בשבת  אצלו  ההית

 :)א"הרשב

     
    
   

 

–
 





      



    





) ועיין  לקמן  בסימן  זה

 ): מאי תקנתיה'סעיף ו


ויש :  הגה

אומרים  דאפילו  לא  הסריח  עדיין  אלא  שקרוב 

,  )ן"י  ור"בית  יוסף  בשם  טור  ורש(להסריח  














והוא  הדין :  הגה
דמותרים  לומר  לאינו  יהודי  לטלטלו  כמו  על 

מרדכי  ובית  יוסף  בשם  שבולי (ידי  ככר  ותינוק  

  ואסור  לטלטל  מת  על  ידי  ככר  ותינוק )לקט

ך  כהנים  או  דבר  אחר  אבל  על  ידי  אינו לצור
, ב"טור  יורה  דעה  סימן  שע(יהודי  יש  מתירין  

וכן  ראיתי  נוהגים   ()ה"ל  סימן  ס"ותשובת  מהרי
 ):לצורך מצוה או חתונה




 



 







 
     














 










 



     



ואפילו  הניחו :  הגה
שם  מבעוד  יום  להיות  שם  כל  השבת  דאין 

. )כל  בו(באוכלין  משום  בסיס  לדבר  האסור  






)ן "ר()  וכן  אם  חשב  לשכב  עליו

 :)סוף פרק במה טומנין






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

ואם  טמונים  בחול :  הגה

 :ח"ח סעיף ל"ובעפר עיין לעיל סימן ש

–
 

    







     


הגה :
יש  אומרים  דוקא  בחצר  מותר  לטלטל  אבנים 

ב "י  סוף  פרק  המוציא  יין  ורבינו  ירוחם  נתיב  י"רש(

  ויש  אומרים  דאפילו  מכרמלית )ו"חלק  י

לרשות  היחיד  נמי  שרי  דהא  נמי  אינו  רק 
ם  כבוד  הבריות  התירוהו איסור  דרבנן  ומשו

תוספות  פרק  לולב  הגזול  והגהות  מרדכי  פרק (

 :)הזורק



 


     


 





)פירוש 
 ):המעים התלוים בפי טבעת








 


    


 
     

   





    
 




 



     

 
    

    



 

–
 













   



ומיקרי  על :  הגה

ידי  כך  כלי  שמלאכתו  להיתר  ומותר  לטלטלו 

בית (  'ח  סעיף  ב"כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  ש

.  )ם"יוסף  והרמב




















 



    
    

 
    





)ציר  נוקבין  הדלת  וקובעים פירוש  

בו  עץ  חד  כדי  להכניסו  בארץ  לחזור  לכאן 
)  ולכאן





וכל  שכן :  הגה

אם  יש  בהם  ציר  עדיין  ובלבד  שלא  יחזיר 
הציר  למקומו  כדרך  שיתבאר  לקמן  סימן 

.  )בית  יוסף(ט  "תקי





 





אבל  דלת  העשויה :  הגה
מקרשים  הרבה  שרי  אף  על  פי  ששומטים 

אותה  כשפותחה  אם  יש  לה  אסקופה  והוא 
הדין  במקום  שנועלים  בקרשים  הרבה  ויש 

למטה  שמכניס בהם הקרשים חקיקה  למעלה  ו
שדינם  כדלת  הואיל  ואינן  לוח  אחד  בכל 

 :)בית יוסף(הדלת 







    


 


) דרכה

ובלבד  שלא ()  להיות
)  יהדק  


ואם  דרכו  להיות :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

מיימוני (מהודק  אף  על  גב  דעכשיו  רפוי  אסור  

ה  והגהות  אשירי  וכל  בו  וכן  נראה  דברי "פרק  כ

 :)הטור




    

 
    

    


)ז"ח סעיף ט"ועיין לעיל סימן ש:( 



 

    



    


 

–
 


שאינה מחזקת : הגה
. )ה"תרומת  הדשן  סימן  ס(ארבעים  סאה  

    







  הגה :

.  )מרדכי  פרק  חבית(ובלבד  שיתכוין  לכך  



ודוקא  שהוציאו  גם  כן  פעם :  הגה

אחת  מבעוד  יום  אבל  אם  לא  הוציאו  מבעוד 
א  דעושה  נקב  ופתח יום  אסור  דהוי  פסיק  ריש

  כלי  שנתרועע )ד"תרומת  הדשן  סימן  ס(לחבית  
אם  מותר  ליטול  ממנו  חרס  עיין  לעיל  סימן 

 :ד"ח סעיף מ"ש


    



 


)    כלי  מיוחד  לנקובפירוש(



     



 



הגה :

ובלבד  שלא  יהיה  הברזא  הראשון  נגד 

בית  יוסף  בשם (  'השמרים  כמו  שכתוב  סעיף  ב

 :)שבולי לקט
)בחבית  או  ברזא (







    


הגה :
ויש  מתירים  אפילו  בעלה  של  הדס  במקום 

יש  לו  הרבה  קטומים  ואין  לחוש  שמא ש
 :)ש סוף פרק חבית וטור"הרא(יקטום 





     





 
    













 
)מיני  כליםפירוש    (


    


     
 

  
 








     
    

) ועיין

 ):ט"לעיל סימן רנ


) פירש
הערוך  סיכה  משיחה  טיחה  מריחה  שיעה  ענין 

)  אחד  הוא
)הואיל  ואין  היין  יוצא  אז (

,  )בית  יוסף(




 





הגה :
ואם  דצה  ושלפה  מבעוד  יום  אפילו  בכותל 

 :)בית יוסף(שרי 

–
 






אבל  מחיצה  הנעשית  לצניעות  בעלמא :  הגה

  ולכן  מותר  לתלות  וילון  לפני  הפתח )טור(שרי  
  וכן )ע  בית  יוסףאור  זרו(אף  על  פי  שקבוע  שם  

פרוכת  לפני  ארון  הקודש  ובלבד  שלא  יעשה 
  וכן  מותר )בית  יוסף  וכל  בו(אהל  בגג  טפח  

לעשות  מחיצה  לפני  החמה  או  הצנה  או  בפני 
מרדכי  ריש  פרק (הנרות  שלא  יכבה  אותן  הרוח  

  אבל  אסור  לעשות  מחיצה  בפני  אור  הנר )כירה
  וכן  לפני )דברי  עצמו(כדי  שישמש  מטתו  

לשמש  או  לעשות  צרכיו  אם  לא ספרים  כדי  
שהיה  מבעוד  יום  טפח  שאז  מותר  להוסיף 

 :)מרדכי ריש פרק כירה(עליה בשבת 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    





    




 





    



 
   )נארגתפירוש   (

      

     





 





 



    

 


הואיל  ואין  צריך :  הגה
ן  ריש  פרק  תולין "טור  ור(לאויר  שתחתיהן  

 :)ב"והמגיד פרק כ





 



 




 
     

     


    

 









 



     

)כליפירוש    (


 

–


 





 


המשסה  כלב :  הגה
 אומרים ויש. )כלבו(אחר חיה בשבת הוי צידה 

אף  בחול  אסור  לצוד  בכלבים  משום  מושב 
 :)אור זרוע(לצים 





ולכן  יש  ליזהר  שלא  לסגור  תיבה  קטנה :  הגה
או  לסתום  כלים  שזבובים  בו  בשבת  דהוי 

ת  ומרדכי  סוף פרק "בה(ם  פסיק  רישיה  שיצודו  ש

ויש  מקילין  במקום  שאם  יפתח .  )כירה  ואגור

 :)טור(הכלי ליטלם משם יברחו 
) מקום

)  שמתכנסים  בו  הדבורים  לעשות  דבש



 



ואם :  הגה

ן "ר(הפתח  כבר  מגופף  מותר  לנעלה  במנעול  

 :)'פרק האורג והמגיד פרק י





 

  


 








 




ואף  לא  ימללנו  בידו :  הגה

רבינו (שמא  יהרגנו  אלא  יטלנו  בידו  ויזרקנו  

.  )'ב  חלק  י"ירוחם  נתיב  י



 








 






 






ויש  אומרים  דאסור  לצוד  חיה :  הגה

 )הגהות  אלפסי(ועוף  שברשותו  ואם  צדן  פטור  

אבל  פרה  וסוס  וכל  שכן  שאר  חיה  ועוף 
המגיד (שמרדו  אם  צדן  חייב  חטאת  וכן  עיקר  

חתול  דינה  כשאר  חיה  ואסור  לתפסה .  )'פרק  י
 :)הגהות אלפסי() בשבת

–
 



    





 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

הגה :

ו  דכל  קשר  של ויש  חולקים  שסבירא  לה
י "רש(קיימא  אפילו  של  הדיוט  חייבין  עליו  

  ויש  אומרים  שכל )ש  ורבינו  ירוחם  וטור"והרא
קשר  שאינו  עשוי  להתיר  באותו  יום  עצמו 

 )'כל  בו  והגהות  מיימוני  פרק  י(מקרי  של  קיימא  
ויש  מקילין  לומר  דעד  שבעה  ימים  לא  מקרי 

ועיין  לעיל  סימן   ()טור  ומרדכי(של  קיימא  
).  'עיף  יד  ס"שי

    
וכן  לענין  התרתו  דינו  כמו :  הגה

.  )טור(לענין  קשירתו    


      







ויש  אומרים  דיש :  הגה

ליזהר  שלא  להתיר  שום  קשר  שהוא  שני 
קשרים  זה  על  זה  דאין  אנו  בקיאים  איזה  מקרי 

אינו  של  קיימא קשר  של  אומן  דאפילו  בש
אסור  לקשרו  והוא  הדין  להתירו  וכן  נוהגין 

  ומכל  מקום )הגהות  אלפסי  פרק  אלו  קשרים(
נראה  דבמקום  צערא  אין  לחוש  ומותר 

להתירו  דאינו  אלא  איסור  דרבנן  ובמקום  צער 
 קשרים זה על זה היינו 'לא  גזרו  והא  דבעינן  ב

  דברים  ביחד  אבל  אם  עשה  קשר 'כשקושר  ב
ט  או  משיחה  דינו  כשני בראש  אחד  של  חו

 :)ג"סמ(קשרים 
     

    


ודוקא  שיוכל  להחזירו  בלא  טורח  אבל :  הגה
אם  צריך  טורח  לזה  אסור  דחיישינן  שמא 

 :)ש פרק במה טומנין"תוספות והרא(יקשור 




הגה :

אפילו  כבר  נפתח  רק  שחזר  האומן  וקשרו  או 
רבינו (תפרו  ביחד  כדרך  שהאומנים  עושין  

  ולכן  אסור  לנתק  או  לחתוך  זוג )ד"ירוחם  חלק  י
של  מנעלים  התפורים  יחד  כדרך  שהאומנים 

ה  של  קיימא עושין  אף  על  גב  דהתפירה  אינ
דאין  חילוק  בתפירה  בין  של  קיימא  לאינה  של 

  ויש )הגהות  מרדכי  פרק  במה  טומנין(קיימא  
מתירין בתפירה שאינה של קיימא ואין להתיר 

 :)בית יוסף(בפני עם הארץ 





 
     הגה :

ואפילו  אם  עשה  קשר  אחד  למטה  נוהגין  בו 
 :)אגור(היתר 


     


 

)וש  אורגפיר (








 

–
 

 או  שעשה  אחת  משאר
  )טור()  מלאכות

    


) ואם  אמר  לאינו  יהודי
ז "לעשות  לו  מלאכה  בשבת  עיין  לעיל סימן ש

 ):'סעיף כ

    


)בשבת  () או

) בשבת()  עשה  שאר  מלאכה
     

    הגה :
ואפילו  בישל  על  ידי  אינו  יהודי  אסור  בשבת 

 )ן  פרק  אין  מעמידין"תוספות  פרק  קמא  דגיטין  ור(
בת ואם  קצץ  פירות  מן  המחובר  לחולה  בש

אפילו  היה  חולה  מבעוד  יום  אסור  לבריא 
בשבת  משום  שגדל  והולך  בשבת  ויש  בו 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(משום מוקצה 
     











 


ויש  אומרים  דוקא :  הגה
.  )'רבינו  ירוחם  חלק  ג(אם  מצטמק  ויפה  לו  





     





    


והוא  הדין  כל  דבר :  הגה

קשה  שאינו  ראוי  לאכול  כלל  בלא  שרייה 
דאסור  לשרותו  בשבת  דהוי  גמר  מלאכה 

 :)הגהות מרדכי(
 –– 




 


