
 

 

 

 

 

 ובהפרשת חלה ביום ט

 1.גלגל עיסה מערב יום טוב, מפריש ממנה חלתה ביום טוב ...אמר רבה:  )ט' א'(

)שלא התירו להפריש אבוה דשמואל אמר: אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב, אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב 

 .חלה אלא בעיסה שהתגלגלה ביום טוב. אבל זו, היה לו להפריש מערב יום טוב כתרומת דגן ופירות(

כל הפת, )אוכל והולך  )שאינה מן התורה(לימא פליגא דשמואל אדאבוה, דאמר שמואל: חלת חוצה לארץ  )ומברר(

 2?ואח"כ מפריש ומשייר כדי חלה(

 (שחל עליה שם חלה)שאם קרא עליה שם  (אף על פי שאינו צריך להפרישה)אמר רבא: מי לא מודה שמואל  )ומבאר(
 .(יה, ואיתא בכלל אין מגביהין תרומות ומעשרות ביום טובאלמא שם תרומה על) שאסורה לזרים

 שיטות הראשונים

גלגל עיסה מערב יום טוב, מפריש ממנה דעת רבה שאף ש: ום טובעיסה שנילושה מערב יהפרשת חלה ביום טוב, מ
י לאכול פת לא גזרו על תרומת עיסה, שהרי מותר לגלגלה ביום טוב, ולאפותה כדש, ביאר טעמו רש"י .חלתה ביום טוב

כיון דיכול  ,לא מיחזי כמתקנו ,כיון דקיי"ל תרומת חוץ לארץ אוכל והולך ואח"כ מפרישד ,ביאר טעמוהרא"ש וחמה. 
 ודעת אבוה דשמואל שאין מפריש חלתה ביו"ט. .(אסר אבוה דשמואל ילו הכיואפ)לאכול בלא הפרשה 

כתבו דמיירי ו סקו כרבה.פ וריא"ז ,רא"ש, רז"הו 3.4ואלפסקו כאבוה דשמ ,, ורשב"ארמב"ן ,רי"ף, רמב"םולעניין הלכה, 
 ,משום הכי כי טבילא מאתמול אסור להפרישה ,חלת ארץ ישראל טובלת דוקא בחלת חוץ לארץ, שאינה טובלת. אבל

  7.וסיעתו י"ףכרפסק  השו"עו 6.הכרב , ורי"דספר התרומה, רבינו חננאל וכן פסקו 5.דהוי מתקן

                                                
"ט, והא נמי כתרומת דגן דמיא שהיה יכול ואין מגביהין תרומות ומעשרות בי :אלו הן משום שבות )ל"ו ב'(ואע"ג דתנן לקמן  . 1

 כדי לאכול פת חמה. רש"י. ,"ט ולאפותהו, שהרי מותר לגלגלה בישלא גזרו על תרומת עיסה"ט, אפילו הכי מפריש. ולהפרישה מערב י
דלתסר כשאר הגבהת  ,אינו כמתקן והמפריש ביום טובאלמא הפרשתה שלא לצורך היא, ולא הויא הפרשה, )מדובר ביום חול(  . 2

 רש"י. תרומה דגזור בה רבנן מפני שנראה כמתקן.
 ,והני מילי דטבילי מאתמול .ן תרומות ומעשרות ביום טוב ואפילו ליתנם לכהן בו ביוםאין מגביהי )ל"ז א'(מדאמרינן בפרק משילין  . 3

רבה ואבוה דשמואל פליגי בין לשיטתם, מפרישין ממנה חלה ויהבינן לכהן.  ,כגון עיסה שנלושה ביו"ט ,אבל פירי דטבילי האידנא
 גזירת חכמים, שאמרו ולא מגביהין תרו"מ ביום טוב.האם גם חלה היתה בכלל  -, ושורש מחלוקתם בין בעיסת חו"ל ,בעיסת א"י

 "ט.מערב יו כשנגמר גלגול העיסה והלישה לגמריאלא  ,ו"טשלא אמרו אינו מפריש ביהוסיף,  הרשב"א . 4
וההיא דפרק משילין, וכן משום דרבה הוא בתרא.  .)וקיי"ל הכי( וכדאמרינן בגמרא חלת חוץ לארץ אוכל והולך ואח"כ מפריש . 5

ויש ספרים דגרסי רב וכן מסתבר מדאקדמיה לאבוה  :וכתב הרא"ש ובזה נדחית ראיית הרי"ף. רץ ישראל.יתין קאי ואיירי באאמתנ
 דשמואל.

הטור שהם סוברים כפירוש הרא"ש, דעד כאן לא שרי רבא אלא בחלת חוץ לארץ, דאילו חלת ארץ  , כתב"ח ובעל התרומהבדעת הר . 6
)וההיא לין. והב"י כתב שאין זה מוכרח, שהרי אפשר שהם מפרשים דאפילו בחלת הארץ שרי רבא ישראל אסור, כדאיתא בפרק משי

ובדעת הרי"ד נראה שפוסק  .כן( ש אומריםוכמו שכתב הר"ן שי ,משום דליתא ברוב ספרים ,דפרק משילין יסברו שאינה גירסא נכונה
שהוא זכאי בהרמתה כעיסה "ף, וכתב שהלכה כרבה, והטעם, ", דחה דברי הרי)סי' א(כרבה אף בארץ ישראל, שכן בספר 'המכריע' 

 ."כיון דטבלה"ט נמי שרי וגלגלה מערב י לווהילכך אפי ,"טושגלגל בי

על  )'כתוב שם'(, וחילק בין עיסת הארץ לעיסת חו"ל. אמנם בהשגות סבר בתחילה כרז"ה)בהשגות על הרמב"ם(  דהראב"דודע,  
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בפיסקה  . ולפי האמורואח"כ מפריש ,)ביום חול( והולךאוכל , חלת חוצה לארץיימא לן ד: קהפרשת חלה בחוץ לארץ
, דאסור להפריש ביום הרי"ףאינו נחשב מתקן, וביום טוב יכול אף להפריש. ודעת ש, כרבה רבינו חננאל, דעת קודמת

הוי בכלל אין  ,ל ומשייר החלהדאפילו מה שאוכ ,רש"יכתב בשם החמיר ו חיים רבינוו. שייר(לו אבל מותר לאכול)טוב 
 8.כרי"ףפסקו  ורמ"א והשו"ע מגביהין תרומות ומעשרות.

כתב  והרא"ש ומפרישה באחרונה. ,ומשייר בה כדי חלה ,אוכל כל הפתפירש  רש"י: חלת חו"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש
 10.הרמ"אוכן פסק  9רים.משום דבעינן ראשית ששיריה ניכ ,צריך לשייר יותר מכדי חלה כדי להפריש עליו חלהש

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקו(

כוֹ   .ג יֹום טֹוב, יָּ ה ב ְּ ׁש ִעסָּ הַהל ָּ ה ַחל ָּ נ ָּ ֶּ ִריׁש ִממ  ַהפְּ כֵֹהן ,ל לְּ ה  לְּ הֹוִליכָּ מֹול) ו לְּ תְּ ה  ֵמאֶּ ִריׁשָּ ו  ִהפְּ ֵרי ֲאִפל  ב . (ׁשָּ רֶּ עֶּ ה ב ְּ ֹוׁשָּ ל  נ ִ ה ׁשֶּ ל ִעסָּ ֲאבָּ
סו ר לְּ  יֹום טֹוב. יֹום טֹוב, אָּ ה ב ְּ ה ַחל ָּ נ ָּ ֶּ ִריׁש ִממ  ה הגה:ַהפְּ ר ַחל ָּ י ָּ ׁשֻׁ ִריׁש ִמן ַהמְּ ר ַמפְּ חָּ מָּ ת, ו לְּ צָּ ר קְּ י ֵ ׁשַ א אֹוֵכל ו מְּ ל ָּ ת  .אֶּ ַ ֱאפֹות ַהפ  ר לֶּ ת ָּ ו מֻׁ

ה  ךְּ ַחל ָּ ִריׁש ַאַחר כ ָּ ַיפְּ ו  וְּ נ  ֶּ ֹאַכל ִממ  י  ֵדי ׁשֶּ ית יֹוֵסף(ַעל יְּ לו ׁש עוֹ  .)ב ֵ ה יו ַכל לָּ ִאם רֹוצֶּ ה וְּ ה  ִעס ָּ ִריׁש ֵמאֹותָּ ַיפְּ ֵפם ַיַחד, וְּ רְּ יֹום טֹוב ִויצָּ ה ַאַחת ב ְּ ד ִעס ָּ

ב יֹום טֹוב רֶּ ׁש ֵמעֶּ ל ָּ ֶּ ם ַעל ַמה ׁש  מֹוִני פ .ג ַ הֹות ַמיְּ ה(")ַהג ָּ ֵביצָּ א ד ְּ ָּ ק ַקמ  רֶּ ֶּ פֹות פ  ֹוסָּ ם ת  ׁשֵ ֵבית יֹוֵסף ב ְּ ִרין ו  ו  עֹובְּ ק ֵאל  רֶּ ֶּ ַכי פ  ד ְּ רְּ  .ג ו מָּ

 , סימן שכג()יו"ד, הלכות חלה

ץ  .א רֶּ אָּ ה לָּ ת חו צָּ א ... ַחל ַ ל ָּ ה  אֶּ רָּ ֵאין ִעק ָּ ֵני ׁשֶּ ְּ ר, ִמפ  ת ָּ ץ מֻׁ רֶּ אָּ חו ץ לָּ ה, ב ְּ ִריׁש ַהַחל ָּ ךְּ ַיפְּ ַאַחר כ ָּ ה וְּ ִחל ָּ ֱאכֹל ת ְּ ה לֶּ צָּ ִאם רָּ וְּ
ם.  ֵריהֶּ בְּ ֵדי  הגה:ִמד ִ ִריׁש, כ ְּ פְּ ַ מ  ה ׁשֶּ עו ר ַחל ָּ ִ ַעט יֹוֵתר ִמׁש  ר מְּ י ֵ ׁשַ ִריךְּ לְּ צָּ ִריׁש וְּ פְּ ַ מ  ה ׁשֶּ עָּ ׁשָּ יַרִים ב ְּ ֵהא ׁשִ י ְּ רֹאׁשֶּ ם הָּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ב ְּ ַמ ")ב ֵ ג "ׁש ו סְּ

ה("ובהר ֵביצָּ ִריׁש. ...ן ד ְּ פְּ י ַ ֵאל לֹא יֹאַכל ַעד ׁשֶּ רָּ ץ ִיש ְּ רֶּ ת אֶּ ל ַחל ַ  ..ֲאבָּ

                                                                                                                                                                         
מסייע ליה  ,מפני שראיתי רבא דהוא בתרא ,ולאחר ימים רבים חזרתי בי ,)=רי"ף( דברי הרב ז"לאף אני כך תפסתי על הרז"ה כתב: "

 "ולא כרבה דפליג עלויה. ,אלמא הלכתא כוותיה .ומפרש טעמיה ,ומהדר לאוקומיה מלתיה דשמואל כאבוה ,דברי אבוה דשמואל
אבל אם היה לו לעסוק ביום טוב . "ט דכבר נתחייב בהפרשת חלהה מעיוומיירי שגמר כל הלישוכתב המשנ"ב )ס"ק יט(,  או"ח תקו,ג. . 7

המשנ"ב . עוד כתב )ועיי"ש שעה"צ ס"ק כה( וכהתחיל ללוש ביום טוב דמי ,בחלה יו"ט לא נתחייב עדייןרב א"כ מע ,בגמר לישתה
 ,אם במזיד - ם עבר והפרישוא .ואפילו לא הפריש מחמת שכחה נמי אסור לו להפרישה. פילו בחלת חוץ לארץ הדין כןוא)ס"ק כ(, 

. )ד ב(רי"ף  מקורות: .ושאר אחרונים, ראה או"ח ריש סי' שיח( כדעת הגר"א) מותר מיד ,ואם בשוגג .אסור לו ולאחרים עד מוצ"ש
)הו"ד רבינו חננאל  .. לעומת מה שחזר בו בהשגות על הרז"ה(הנ"ל רמב"ם)השגות על ראב"ד  .)הל' שביתת יום טוב ג,ח( רמב"ם

. רז"ה )ד"ה אמר(. ר"ן )סי' פה(. בעל התרומה חי' ט' א', ד"ה אבוה( , עמ' עט;יא,)עבוה"ק בית מועד . רשב"א )סי' יג(רא"ש . ש(ברא"
 .)הלכה ב, סעיף ח(. ריא"ז )ט' א', ד"ה אמר רבא; ספר המכריע סי' א(רי"ד  .)מלחמות, ד"ה אמר(. רמב"ן )ד"ה אמר(

. מקורות: ראה לעיל. . והרמ"א כתב כן בפירוש(ע, על פי האמור לעיל, שפסק כאבוה דשמואלהשו" )כן כתב משנ"ב בדעתאו"ח תקו,ג  . 8
 .)הו"ד ברא"ש(רבינו חיים בשם רש"י 

משום דבעינן ראשית  ,. אלא משמע צריך לשייר יותר מכדי חלה כדי להפריש עליו חלה"ומשייר כדי חלהשאם לא כן היה לו לומר: " . 9
 . רא"ש. וסיים:עד שישייר מקצת ,האומר כל גורני תרומה כל עיסתי חלה לא אמר כלום )משנה ט(נן פ"ק דחלה ששיריה ניכרים. כדת

 מדשריא אוכל והולך ואח"כ מפריש. ,ומיהו מוקף ודאי לא בעינן
 .א()ס"ק לוכף החיים )תקו, ס"ק כב( . וכן פסקו משנ"ב )או"ח תקו,ג(יו"ד שכג,א. וכן מבואר בטור וב"י, עיי"ש  . 10
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 הולכת סולם ביום טוב 

 11, אבל מטהו מחלון לחלון.ם טוב()ביואומרים: אין מוליכין את הסולם משובך לשובך  ית שמאיב משנה: )ט' א'(
 . )אפילו להוליכו משובך לשובך(מתירין  ית הללוב

 ית הללסברי הרואה אומר להטיח גגו הוא צריך, וב ית שמאידב ,אמר רב חנן בר אמי: מחלוקת ברשות הרבים
 .)שהרי אין אדם רואהו(אבל ברשות היחיד, דברי הכל מותר  12.סברי שובכו מוכיח עליו

העין, אפילו בחדרי חדרים  איני?! והא אמר רב יהודה אמר רב: כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית )ומקשה(
 אסור?!

אבל לא כנגד , ם(מאליה מתנגבים םוה) שוטחן בחמה( מי שנשרו כליו בדרך במי גשמים): דתניא, תנאי היא )ומתרץ(
 .בי שמעון אוסריןור אלעזררבי  .(ום צנועמידי דמשום מראית העין מותר במק שלא יאמרו כבסן בשבת, אלמא) העם

איכא דאמרי, אמר רב חנן בר אמי: מחלוקת ברשות היחיד, דבית שמאי אית להו דרב יהודה אמר רב, ובית 
 דברי הכל אסור. ,ה"ראבל ברהלל לית להו דרב יהודה אמר רב. 

לם של עליה, דברי הכל אסור אמר רבי יהודה: במה דברים אמורים? בסולם של שובך. אבל בסו: תניא )ט' ב'(
 .)שבו ודאי יש חשש שיאמרו להטיח גגו הוא צריך(

 שיטות הראשונים

, רז"הניסים גאון, רבינו אפרים,  רברב האי גאון, : דעת בחדרי חדרים האם מותרמפני מראית העין,  דבר שאסרו
אית העין, מותר בחדרי חדרים. ודעת , שדבר שאסור מפני מרשבת, פרק חבית, קמ"ו ב'()ב, שהלכה כסתם משנה התרומהו

, שהלכה כרב, שאפילו בחדרי חדרים ושאר ראשונים ,רי"ף, רמב"ם, רא"ש, רשב"ארב צדוק גאון,  בשםרב נטרונאי גאון 
  14.וסיעתו כרי"ףפסק  שו"עוה 13מלאכה דאורייתא.בדבר שהחשד הוא ב, דהיינו דווקא תוספות ורא"שוכתבו  אסור.

 , דבית הלל שרו אפילו שהלכה כלישנא קמא, לקולא הראשונים רובגאונים ודעת : טוב טלטול סולם שובך ביום

                                                
 . רש"י.לכל זוג וזוג, וחלון לכל קן וקן באותו שובך עצמו, שכן דרך שובך להיות בו מחיצות הרבה, קן. 11
 . רש"י.ם מוכיח, שהוא ניכר שהוא של שובךשובכו של סול. 12
כן בצנעא במקרה של צינור שעלו בו קשקשין, שממעאבל  .בסן בשבתישאם יראו יסברו שכ, בחמה אבל לא כנגד העםכמו שוטחן . 13

  .ולא גזרי רבנן לאסור בחדרי חדרים ,לא יראו אלא מלאכה כלאחר יד דהויא דרבנן בשבת ואינו חושש )כתובות ס' א'(,
להלכה דברי תוספות והרא"ש, דדוקא במקום שיש חשש שיחשדוהו שעשה איסור  )ס"ק קסה( בהמשנ" והביא או"ח שא,מה. . 14

דבר זה  והובא .בפרהסיא י אםלא החמירו לאסור בזה כ ,ן אפילו למה שיסברו הרואיםמשא"כ בדבר שהוא איסור דרבנדאורייתא. 
, מכל מקום (ש"עיי) לאו מילתא דפסיקא הוא ש"תוספות והרא בביה"ל )ד"ה בחדרי(, דאף דדבר וביאר ."א וט"ז ושארי אחרוניםגבמ

 כיון שיש סיעת פוסקים המקילים בעיקר הדין, יש לסמוך על דבריהם.

. אמנם ראה תוספות עירובין )הו"ד ברא"ש, רשב"א, ר"ן ועודרבינו ניסים . בות הגאונים החדשות, סי' צו()תשורב האי גאון  :מקורות 
רבינו . )תשובות רב נטרונאי, הוצ' אופק, סי' צד(רב נטרונאי גאון בשם מר רב צדוק גאון . (ע"ז ב', ד"ה אי, שכתבו להיפך בדעתו

. רי"ף )הל' עבודה זרה, סי' קמב(ספר התרומה  .רות, הל' יום טוב, מחלוקת ד'()עשרת הדיבהעיטור  .)הו"ד בספר העיטור(אפרים 
. )ביצה ד ב ברי"ף, ד"ה ומיהו(. ר"ן )לאוין, סי' יט; וסי' סה(. סמ"ג )שבת כב,כ(. רמב"ם )שבת, פרק כב, סי' ט(. רא"ש )שבת, סב א דפיו(

 תוספות )כתובות ס' א', ד"ה ממעכן(. רא"ש )שבת כב,ט(.  ."ש()ביצה ד ב ברי"ף, ד"ה ברז"ה  .(עבוה"ק, ה,ג, עמ' קצג)רשב"א 
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פסק  והרמב"ם. , דמודו בית הלל דברשות הרבים אסור, שהלכה כלישנא בתראורבינו אפרים רז"הדעת  15.ה"רבר
 כרובפסק  והשו"ע 17השמיט דברי רב חנן בר אמי, והביא המשנה כצורתה. הרי"ף 16אסור, וברשות היחיד מותר. שברה"ר

  18.הראשונים

אסור, עליו(  )ששובכו מעיד, דהכא משמע דכל סולם שאינו של שובך הראשוניםהקשו : טלטול סולמות של בית ועלייה
 משמע דכל סולמות ניטלין בשבת!)ע"ז ב'( ואילו במסכת עירובין 

שהם  ,ולא דמי לסולמות של עלייהדסולמות של בית שדרך לטלטל מזוית לזוית, מותרים בטלטול.  ,תירץ רבינו תם
דמוליך הסולם ברה"ר הרואה אומר  ו"טבידתירץ  וה"ר אברהם 19.גדולים וחזו להטיח בהן גגו, וכן סולמות של שובך

לא גזרו  ה"ר,שאין יכול להוציאן בר ,אבל בשבת ;אסור אפילו בחדרי חדרים ,ה"רוכיון דאסור בר ,להטיח גגו הוא צריך
 20סתם דבריו. והשו"ע .בחצר לואפי ,"טלטלטל סולמות קטנים שלנו ביואסור  ,זה רושפי פיול .בחצר

רבינו . וכן דעת שאין עליו תורת כלי ,סולם של עליה אסור לטלטלופסק, ש הרמב"ם: האם נחשב מוקצה סולם של עליה
 22סולם של עליה אסור בטלטול. ,כתב והשו"עשאינו מוקצה. משמע הרשב"א  דבריומ 21.ראב"דחננאל ו

                                                
חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור,  רושום שהלכה כרב שאמר כל מקום שאסאו מ ,משום דבדרבנן לקולא עבדינן . 15

 וממילא אם היה אסור ברה"ר היה צריך להיות אסור גם ברשות היחיד.
ֹו הו  ֵאי"זה לשון הרמב"ם:  . 16 ג  ן ג ַ ַתק ֵ רו : לְּ א יֹאמְּ ָּ מ  ים, ׁשֶּ ַרב ִ ׁשו ת הָּ רְּ ךְּ ב ִ ׁשֹובָּ ךְּ לְּ ֹובָּ ךְּ ִמׁש  ֹובָּ ׁש  ל ַ ם ׁשֶּ ל ָּ ת ַהס ֻׁ ׁשו ת ן מֹוִליִכין אֶּ רְּ ל ב ִ א מֹוִליכֹו. ֲאבָּ

ִחיד  ַעִין ֲאפִ  -ַהי ָּ ִאית הָּ ֵני ַמרְּ ְּ ִמים ִמפ  רו  ֲחכָּ סְּ אָּ קֹום ׁשֶּ ל מָּ כ ָּ י ׁשֶּ ִ סו ר מֹוִליכֹו; ַאף ַעל פ  ִרים אָּ ֵרי ֲחדָּ ַחדְּ ו  ב ְּ ַחת יֹום  -ל  מְּ ֵני ש ִ ְּ ירו , ִמפ  אן ִהת ִ כ ָּ
והשיג עליו הראב"ד: הוא אמר דבר זה, אבל הגמרא לא אמרה כן, ולא חילקה בדבר זה! אלא העמידוה כתנאי, ורב חנן בר אמי ". טֹוב

 א מפלגי, ובית הלל שרו בתרוייהו!דל עזר ור"שר לרשות היחיד, ורב דאמר כרבי אלכתנא קמא, דמפליג בין רה"
מדבריו, שסובר שהלכה כלישנא קמא, שבית הלל מתירין אפילו  ועוד( ,)ראה רא"ש, ר"ן, רשב"א, רבינו ירוחםודייקו הראשונים  . 17

 .)משום אחת הסיבות שהובאו לעיל(ברה"ר 
שסולם של שובך אסור לטלטל משובך לשובך. וביאר ב"י, דמה שהתירו בית )שח,יט( אמנם בהלכות שבת פסק השו"ע ד. או"ח תקיח, . 18

)הו"ד ברא"ש, גאונים  –מקורות . משא"כ בשבת. )ראה מקורו בביהגר"א, שח, ס"ק נא(הלל משובך לשובך הוא משום שמחת יום טוב 
. רשב"א (, והשגותשביתת יום טוב ה,ד)ראב"ד רמב"ם ו. רק חבית, סב א דפיו()ביצה ה א דפיו; שבת, פ. רי"ף ושאר ראשונים(

)תולדות אדם וחוה, נתיב ד, מאורות. רבינו ירוחם . )ד ב ברי"ף, ד"ה מתני'(. ר"ן )סי' יד(. רא"ש )עבוה"ק, בית מועד ה,ד; חי' ט' א'(
)הו"ד רבינו אפרים . )הלכה ג, סעיף א(. ריא"ז ה מתני' ב"ש()ט' א', ד"רי"ד . )עשרת הדיברות, הלכות יום טוב(. ספר העיטור ח"א(

 .ד ב ברי"ף, ד"ה ב"ש(מאור, )רז"ה . בספר העיטור(
. בט"ז מבואר שלתירוץ זה, לא בקטן וגדול תליא מילתא, אלא אפילו בגדולים, כיון )במסכת עירובין(כן הוא לשון התוספות  . 19

חיישינן שיאמרו להטיח גגו הוא צריך, אלא מטלטלים אותו לתשמישים התדירים.  שמיוחדים תמיד לתשמיש הבית שהוא מותר, לא
 )בחידושיו לעירובין(הקשה שבדברי הרא"ש, רשב"א  )ס"ק מא(. אמנם בשער הציון )בחידושיו לביצה, בתירוץ א'(וכן מבואר ברשב"א 

)עירובין, פרק חלון, סי' רא"ש  –אר בצ"ע. מקורות וריטב"א מבואר שההיתר הוא שמפני קטנותם, אינם ראויים לעלות בהם לגג. ונש
. ריטב"א )עירובין ע"ז ב', ד"ה אי הכי, ושם מובא תירוץ ב', במקום ה"ר אברהם, רבינו אפרים; ביצה, ט' ב', ד"ה ויש(. רשב"א ב(

 .)עירובין, ד"ה התם(
שברשות היחיד יש לסמוך להקל  )על פי המג"א(הביא את מחלוקת הראשונים הנ"ל, והכריע  )ס"ק כח(והמשנ"ב או"ח תקיח,ד.  . 20

אף ברשות הרבים.  שבאליה רבה מיקל )שעה"צ ס"ק מה(לה להחמיר. וכתב ילטלטל סולם שבבית, וברשות הרבים נכון לכתח
 .)הו"ד בתוספות ביצה ט' ב', ד"ה מאי(מקורות: רבינו תם וה"ר אברהם 

ם המצרי אינו ממעט בחלון, דהוי ליה דבר שניטל בשבת, וכל דבר שניטל בשבת סול )ע"ז ב'(שפירשו מה שאמרה הגמרא בעירובין  . 21
אי הכי, אפילו סולם הצורי, התם כבידו קובעתו. דמפני כובדו קובע לו מקום ולפיכך אינו ניטל בשבת  ,ואקשינן .אינו ממעט בחלון

 .)כלומר מפני איסור שבת(
משמע שדין מוקצה יש לו. וכן משמע ממה שפסק בהלכות מוקצה ש "ק מז()ס"ק כט ובשעה"צ סכתב המשנ"ב ואו"ח תקיח,ד.  . 22

: סולם של עליה שהוא גדול ועשוי להטיח בו גגו, אסור לטלטלו. והוא נובע מדברי הרמב"ם שכתב להדיא הטעם, מפני )או"ח שח,יט(
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקיח(

ל  .ד ם ׁשֶּ ל ָּ ֵטל סֻׁ ַטלְּ ר לְּ ת ָּ טו ל. מֻׁ ִטלְּ סו ר ב ְּ ה, אָּ ל ֲעִלי ָּ ם ׁשֶּ ל ָּ ל סֻׁ ים; ֲאבָּ ַרב ִ ׁשו ת הָּ רְּ ו  ב ִ , ֲאִפל  ךְּ ׁשֹובָּ ךְּ לְּ ֹובָּ ךְּ ִמׁש   ׁשֹובָּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ַמִים,  .מה יו ב ְּ לָּ רו  כ ֵ ׁשְּ נ ִ ֹ ִמי ׁשֶּ ל  ַעִין, ׁשֶּ ִאית הָּ ֵני ַמרְּ ְּ ם, ִמפ  בָּ ַנג ְּ ֵחם לְּ טְּ לֹא ִיׁשְּ ה. וְּ ִחיטָּ בֹא ִליֵדי סְּ א יָּ ָּ מ  ׁש ׁשֶּ ֵאינֹו חֹוׁשֵ ם וְּ הֶּ א הֹוֵלךְּ ב ָּ
סו ר. ם רֹוִאים, אָּ ֵאין ׁשָּ ִרים, ׁשֶּ ֵרי ֲחדָּ ַחדְּ ו  ב ְּ ת. ַוֲאִפל  ב ָּ ׁשַ ן ב ְּ סָּ ב ְּ כ ִ דו הו  ׁשֶּ ׁשְּ  ..ַיחְּ

 ()או"ח, הלכות שבת, סימן שח

טוֹ  .יט ר ִלנְּ ת ָּ ךְּ מֻׁ ל ׁשֹובָּ ל ׁשֶּ לֹו. ֲאבָּ טְּ ַטלְּ סו ר לְּ ֹו, אָּ ג  ֹו ג ַ ִטיַח ב  הָּ ו י לְּ ש  עָּ דֹול וְּ הו א ג ָּ ה ׁשֶּ ל ֲעִלי ָּ ם ׁשֶּ ל ָּ ל סֻׁ קֹום, ֲאבָּ מָּ קֹום לְּ ָּ תֹו ִממ 
חֹ  ה ב ַ הו א עֹוש ֶּ ךְּ ׁשֶּ רֶּ ד ֶּ ה כ ַ ֹא ַיֲעש ֶּ ל  ֵדי ׁשֶּ ךְּ כ ְּ ׁשֹובָּ ךְּ לְּ ֹובָּ ו  ִמׁש  נ  צו ד.לֹא יֹוִליכֶּ בֹוא לָּ יָּ  ל וְּ

 

                                                                                                                                                                         
שכתב "ולא עוד, אלא אפילו להטותו  ה"ק()בעבו, על פי דברי הרשב"א מצדד דאינו מוקצה )ס"ק יד( הגר"א בביאורושאינו כלי. אבל 

בשובך אחד מחלון לחלון, אסור", דמשמע שבאותו חלון מותר לטלטלו. ואינו אסור בסתם טלטול והזזה ממקומו, אלא טלטול של 
 .(ציון, ס"ק מח, שנשאר בקושיאס"ק כט. ועיי"ש בשער הסי' תקיח, )לאיזה תשמיש. והובאו דבריו במשנ"ב  )או הטיה(הולכה 
)חי' ביצה ט' ב', ד"ה ויש מקשים; חי' עירובין ע"ז ב', . רשב"א )הו"ד ברשב"א(. רבינו חננאל וראב"ד )הל' שבת כו,ז(רמב"ם  מקורות:

 .ד"ה אי הכי; עבוה"ק, בית מועד, ה,ג(
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