
 

 

 

 

 

 עוקר דבר מגידולו 

)משום נטילת , כיון שיבש בו כסלע, חייב )שהיה ניצוד ועומד מבעוד יום(אמר שמואל: השולה דג מן הים  )ק"ז ב'(

 ובין סנפיריו.  )ומפרש(. נשמה. שוודאי ימות(

  .)שנוגעים בו, וחוט הרירים נמשך מן האצבע(אמר רב אשי: לא תימא יבש ממש, אלא אפילו דעבד רירי 

, )עקרו, והפילה ע"י דלדול זה(אמר מר בר המדורי אמר שמואל: הושיט ידו למעי בהמה, ודלדל עובר שבמעיה 
 מאי טעמא? עוקר דבר מגידולו. )ומבאר(חייב. 

, מיחייב משום עוקר דבר )מתוך קוצים שגדל בהם(מהיזמי והיגי  )כשות(אמר רב ששת: האי מאן דתלש כשותא 
ה()אע"פ שאינו ממגידולו   . חובר לקרקע, אלא מהאויר ַרב ֶּ

, מיחייב )פעמים שהוא גדל בשפת הדלי ממים(מאונא דחצבא  )פטריות(אמר אביי: האי מאן דתלש פיטרא  )ק"ח א'(
 משום עוקר דבר מגידולו. 

)משום שאינו התולש מעציץ נקוב, חייב. ושאינו נקוב, פטור  :)ממשנה בפרק המצניע, צ"ה א'(רב אושעיא  מתיב

 ! ובר בקרקע עולם הוא(מח

 .)עיקר גידולם שם(. הכא היינו רביתיה )אין דרך זריעה שם(התם לאו היינו רביתיה  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

, שהוא תולדת שוחט. וכן נראה מדברי נטילת נשמהדחיובו משום  הראשונים: כתבו דלדל עובר ממעי בהמה
עוקר דבר מגידולו, שהוא תולדת קוצר, ואין קצירה אלא  , דאינו חייב משוםרמב"ן ורשב"א. וכתבו 1הרמב"ם

 ,ההיך דצד נונא וכל דבר שהוא מבדילו מחיותו :רבנן דקסרין אמרין, בירושלמיומה שאמרו . 2בגידולי קרקע
  3.ןדדי ראלא אתי כשיטתא דגמ, חייב משום קוצר

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלו(

לו  ַעל ה.  עָׂ ֶּ ִבים ש  ב. ֲעש ָׂ ן, ַחי ָׂ ָׂ ש  ֹולְּ ַהת  ַקע וְּ רְּ ִרים ַלק ַ ֻחב ָׂ מְּ ו ִבים כ ִ ִלי, ֲחש  חו ת ַהכ ְּ ִלי, ִמל ַ ן ַהכ ְּ  אֹזֶּ

                                                

ֹוֵחט זה לשונו: " . 1 ץ,  -ַהש   רֶּ ֶּ ש  ג וְּ דָׂ עֹוף וְּ ה וָׂ ֵהמָׂ ה ו בְּ ל ִמיֵני ַחי ָׂ ד ִמכ ָׂ חָׂ אֶּ ה לְּ מָׂ ָׂ ש  ֹוֵטל נְּ ל ַהנ  א כ ָׂ ל ָׂ ַבד, אֶּ לְּ ֹוֵחט ב ִ לֹא ש  ב. וְּ ין ַחי ָׂ ה ב ֵ ִחיטָׂ ְּ ש  ין ב ִ ב ֵ
ה ב ִ  יָׂ ַהכ ָׂ ין ב ְּ ה ב ֵ ִחירָׂ מו ת  -נְּ י ָׂ ֶּ ת ַהַחי ַעד ש  ב. ַהחֹוֵנק אֶּ ת  -ַחי ָׂ ֵ מ  ֶּ יחֹו ַעד ש  ִהנ ִ ַמִים וְּ ל ְּ ֶּ ל ש  פֶּ ג ִמס ֵ ה ד ָׂ ֱעלָׂ , ִאם הֶּ ךְּ ִפיכָׂ ֹוֵחט. לְּ ת ש  דֶּ ֹולֶּ ה ת   -ֲהֵרי זֶּ

ֹו  ַבש  ב  י ָׂ ֶּ ן ש  יוָׂ א כ ֵ ל ָׂ מו ת, אֶּ י ָׂ ֶּ לֹא ַעד ש  ו ם חֹוֵנק. וְּ ב ִמש   יו ַחי ָׂ ירָׂ ִ ַנפ  ין סְּ ַלע ב ֵ ס ֶּ יֹות -כ ַ כֹול ִלחְּ ֲעַדִין ֵאינֹו יָׂ ֶּ ב, ש  והשמיט דברי רב אשי לא ) ַחי ָׂ
יהָׂ י(תימא יבש ממש, אלא אפילו דעבד ריר ֵמעֶּ ב ְּ ֶּ ר ש  ל ֻעב ָׂ ד ֵ ִדלְּ ה וְּ ֵהמָׂ ֵעי ַהב ְּ דֹו ִלמְּ יט יָׂ ִ ב –. הֹוש   ." ַחי ָׂ

וכן הנוטל  ,חדא משום עוקר דבר מגדולו וחדא משום תולש או גוזז ,א מחייבינן תרתיל ,דהא תולש כנף מן העוף וכן גוזז כשהן חיין . 2
ואין קצירה אלא בגידולי  ,לפי שהוא תולדת קוצר ,דאלמא ליכא משום עוקר דבר מגדולו אלא בגדולי קרקע ;שערו ושפמו וצפרניו

וכנגדו  ,דתולש לאו היינו גוזז, גבי תולש צמר מבכור והכי נמי משמע בבכורות )כ"ה א'( .כמו שאין דישה אלא בגדולי קרקע ,קרקע
 .דלית ביה משום עוקר דבר מגדולו ,ביום טוב מותר

 רמב"ם )הל' שבת יא,א(. רמב"ן )הו"ד ברשב"א(. רשב"א )ק"ז ב', ד"ה הא דאמרינן במושיט(.  -מקורות  . 3

 ת”בעזהשי

 פ”תש ל' סיון
 "חק | דף: יד| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 עורות הכשרים לכתיבת תפילין 

 אמר רב הונא: כותבין תפילין על גבי עור של עוף טהור.  )ק"ח א'(

 ! )משום שיש להם עור(חייב  ועוף()בחיה החובל בהן  :)במשנתנו(תנינא דאית ליה עור?!  ,מאי קמ"ל )ומקשה(

, לא. קמ"ל )במקום מושב הנוצה(טובא קמ"ל; דאי ממתניתין הוה אמינא כיון דאית ביה ניקבי ניקבי  )ומתרץ(
 כדאמרי במערבא: כל נקב שהדיו עוברת עליו, אינו נקב.

טהור? אמר ליה: אם בעא מיניה מר בריה דרבינא מרב נחמן בר יצחק: מהו לכתוב תפילין על גבי עור של דג 
 . )מהעור לאחר עיבודו(א אליהו ויאמר אי פסקא זוהמא מיניה, אי לא פסקא זוהמא מיניה ויב

: כותבין תפילין על גבי עור בהמה טהורה, ועל גבי עור חיה טהורה, ועל גבי עור )מסכת סופרים א( תנו רבנן
, ונתפרות בגידן. והלכה לדפוסי הקציצה שלהן()ואח"כ מכניסם בשערן  )הפרשיות(נבלות וטרפות שלהן. ונכרכות 

 למשה מסיני שהתפילין נכרכות בשערן ונתפרות בגידן. 

אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה, ולא על גבי עור חיה טמאה, ואינו צריך לומר על  (הברייתא:)המשך 
 גבי עור נבלה וטרפה שלהן, ואין נכרכין בשערן, ואין נתפרות בגידן. 

וזו שאילה שאל בייתוסי אחד את רבי יהושע הגרסי: מניין שאין כותבין תפילין על עור בהמה  (הברייתא:המשך )
(" 4דכתיב )והשיב לו(טמאה.  יךָׂ ין ֵעינֶּ רֹון ב ֵ ִזכ ָׂ ךָׂ ו לְּ דְּ אֹות ַעל יָׂ ךָׂ לְּ ה לְּ יָׂ הָׂ ֹוַרת ה'  )וְּ ה ת  יֶּ הְּ ַמַען ת ִ ִפיך  לְּ ר בפיך. ב ְּ ר המו תָׂ בָׂ  ", מדָׂ

 וניםשיטות הראש

דהוא בעיא דלא איפשיטא, משום דלא ידעינן אי פסק זוהמא  הרא"ש: כתב כתיבה על גבי עור של דג טהור
ה.כתב " והרמב"םמיניה, או לא.  דָׂ ֲעבָׂ ת ב ַ קֶּ ֹוסֶּ תֹו פ  ֵאין ֻזֲהמָׂ ֶּ ה, ש  ֲהמָׂ ֵני ַהז ֻ ְּ הֹור, ִמפ  ג ַהט ָׂ י עֹור ַהד ָׂ ב ֵ ִבין ַעל ג ַ ֹותְּ ֵאין כ   5"וְּ

 .6השו"עוכן פסק 

 ולחן ערוךש

 )או"ח, הלכות תפילין, סימן לב(

ֵהמָׂ  יב.  ל לֹא ֵמעֹור ב ְּ ם, ֲאבָׂ הֶּ ל ָׂ ֶּ ה ש  ֵרפָׂ ה ו טְּ ֵבלָׂ ו  ִמנ ְּ הֹוִרים, ֲאִפל  עֹוף ַהט ְּ ה וְּ ה ַחי ָׂ ֵהמָׂ ף ֵמעֹור ב ְּ לָׂ ה ַהק ְּ יֶּ ֵמִאים, ִיהְּ עֹוף ַהט ְּ ה וְּ ַחי ָׂ ה וְּ
י ִ , ִממ  ִפיךָׂ ה תֹוַרת ה' ב ְּ יֶּ הְּ ַמַען ת ִ יב לְּ ת ִ כְּ . ד ִ ִפיש  ֻזֲהֵמיה  נָׂ ו ם ד ְּ הֹור, ִמש   ו  הו א טָׂ ג ֲאִפל  לֹא ֵמעֹור ד ָׂ , וְּ ִפיךָׂ ר לְּ ת ָׂ ֻ  ן ַהמ 

ֵאית יג.  אֹות ִנרְּ ֵהא הָׂ ֹא ת ְּ ל  ֶּ נו  ש  ַהיְּ יו, ד ְּ לָׂ יֹו עֹוֵבר עָׂ ֵאין ַהד ְּ ֶּ ִבים ש  קָׂ ֹו נְּ ֵהא ב  ֹא יְּ ל  ֶּ ֵלם ש  ָׂ ף ש  לָׂ ה ַהק ְּ יֶּ ִים.  ִיהְּ ת ַ ְּ ה  ִלש  ֹו ֲחלו קָׂ  ב 

 "ד, הלכות ספר תורה, סימן רעא()יו

ֹותְּ  א.  ל כ  הֹור. ֲאבָׂ ו  טָׂ ג, ֲאִפל  לֹא ַעל עֹור ד ָׂ ֵמִאים; וְּ עֹוף ַהט ְּ ה וְּ ה, ַחי ָׂ ֵהמָׂ ה ַעל עֹור ב ְּ ֹורָׂ ר ת  ִבין ֵספֶּ ֹותְּ ה, ֵאין כ  ֵהמָׂ ִבין ַעל עֹור ב ְּ
הֶּ  ל ָׂ ֶּ ֵרפֹות ש  ֵבלֹות ו טְּ ו  עֹור נְּ הֹוִרים, ַוֲאִפל  עֹוף ַהט ְּ ה וְּ  ..ן.ַחי ָׂ

                                                

 שמות יג,ט.  . 4

 א איפשיטא. והבין הב"י שהוא כרא"ש, הכרעה לחומרא בבעיא דל . 5

 רא"ש )הלכות קטנות, סוף מנחות, הל' ספר תורה, סי' ב(.  רמב"ם )הל' תפילין א,י(. –או"ח לב,יב. מקורות  . 6

 ת”בעזהשי

 פ”תש ל' סיון
 "חק| דף:  יד| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

  איסורי דרבנן משום שנראה כעובדין דחול

 איסור הכנת מי מלח, ודין מליחת צנון וביצה

)שנראה כמי שעושהו לתקון אוכלין הניתנין בתוכן בשבת  )מי מלח לכבישת ירקות(אין עושין הילמי  (1)משנה:  )ק"ח א'(

 לתוך התבשיל.  )אותם(ונותן  )או(בהן פתו , וטובל )בכמות מועטת(. אבל עושה הוא את "מי המלח" שיתקיימו יפה(

)ומסיק בגמרא שלהחמיר בא, ששניהם אמר רבי יוסי: והלא הוא הילמי בין מרובה ובין מועט  (2) (משנה: )המשך

)שהשמן לתוך המים או לתוך המלח  )קודם שיתן המלח(! ואלו הן מי מלח המותרין, נותן שמן בתחלה אסורים(

 . (7לח יפה עם המים, ומתיש כוחו מהיות מי מלח עזיןמעכב וגורם שלא יתערב המ

. מאי מי מלח עזין? כל שהביצה צפה בהן. וכמה? תרי )בשבת(אין עושין מי מלח עזין  :רבי יהודה בר חביבא תני
 . )של דגים(. למאי עבדי לה, למורייסא )שני שליש מלח, ושליש מים(תילתי מילחא, ותילתא מיא 

רב חזקיה משמיה דאביי אמר: צנון  (2). 8וביצה בשבת )או(אין מולחין צנון  :יהודה בר חביבארבי  תני (1) )ק"ח ב'(
 .)שאין המלח משביחה(. וביצה מותרת )למולחו(אסור 

. כיון דשמענא להא דכי אתא עולא ואמר, במערבא מלחי כישרי )צנון(אמר רב נחמן: מריש הוה מלחנא פוגלא 
)בשעת אכילה, , ממלח לא מלחנא; טבולי ודאי מטבילנא עיגול, הבנתי שמשביחם( )תילים גבוהים, עיגול עלכישרי 

 .ואוכל(

 שיטות הראשונים

פירשו, שהאיסור מפני שהוא כמעבד, מתקן את האוכל הנתון  9רש"י, ר"ן, ומאירי: איסור עשיית מי מלח בשבת
ה מְּ ביאר " הרמב"םלתוכו כדי שיתקיים.  עֹוש ֶּ ה כ ְּ אֶּ רְּ נ ִ ֶּ ֵני ש  ְּ יל.ִמפ  ִ ש  בְּ אכֹות ַהת ַ לָׂ ְּ ה ִממ  אכָׂ משום כתב  והריטב"א" לָׂ
 .כרמב"םוגם  כרש"יכתב  10והשו"ע וכעושה לצורך ימי החול נמי. ,דמיחזי כעובדין דחול

 , ובלבד המאירי. וביאר 12השו"עוכן פסק . 11)המתיר( "קכת הפוסקים: פסקו עשיית מי מלח בשיעור מועט בשבת

 

                                                

 אבל לא יתן מים ומלח תחילה, אפילו נותן שמן לבסוף, דבשעה שנותן מים ומלח יחד, הוא נראה כמעבד. רש"י.  . 7

 וראה להלן טעם הרמב"ם.ים קשים, ונחשב תיקון. רש"י. ג' וד' חתיכות יחד, שהמלח מעבדם, ונעש . 8

איסור חכמים יש בו.  כל מקוםאמרו אין עיבוד באוכלים, פירושו לענין חיוב כרת וחטאת, הא מ )ע"ה ב'( ואע"פ שבפרק כלל גדול . 9
 מאירי. 

והיינו ) הכבשים אבל אם אין כונתו לזהכתב בספר תוספת שבת דוקא אם כונתו לתת לתוך ג. כתב המשנ"ב )ס"ק ט( ש-או"ח שכא,ב . 10
וכן משמע במאירי שכתב דרק במעט התירו מפני שניכר  .אוסר . אבל אליה רבהאפילו הרבה מותר (,שדעתו לחלקם לתוך התבשילין

' שבת רש"י )ק"ח ב', ד"ה והלא(. רמב"ם )הל -. מקורות "שייע .משא"כ בהרבה יסברו שעושה לצורך חול ,שאין עושה רק לצורך שעה
 כב,י(. ר"ן )חי' ק"ח א', ד"ה מתני' אין(. מאירי )ד"ה אמר המאירי המשנה השניה(. ריטב"א )ק"ח א', ד"ה והא דתנן(.

וכן מבואר בגמרא, מדתני רב יהודה בר . וכדאמר בפ"ק דעירובין )י"ד ב'(: אמר רב יוסף: אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים . 11
 מי מלח עזין, משמע דסבירא ליה כרבנן )שאם אינם עזים, כמו מי מלח דמתניתין, מותר(. רא"ש.  חביבא דאינו אסור אלא

 רא"ש )סי' ב(. רמב"ם )הל' שבת כב,י(. מאירי )ק"ח ב', ד"ה אמר המאירי המשנה השניה(. -או"ח שכא,ב. מקורות  . 12

 ת”בעזהשי

 פ”תש ל' סיון
 "חק| דף:  יד| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

אבל  .הלכך נקטינן דמי מלח מרובים אסורין, הר"ן. וכתב 13שלצורך שעה הם עשוייםשיהא ניכר בהם במועטין, 
 .14שרי ,בול אותה סעודהימי מלח מועטין לצורך ט

, בשיבולי הלקטכרב חזקיה משמיה דאביי, שהתיר למלוח ביצה. וכתב רי"ף, רמב"ם, ורא"ש פסקו : מליחת ביצים
וכן מצאתי  .אסור ,אבל למלחה ולהניחה .לאלתר מותר למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת לאוכלה

 .15השו"ע. וכן פסק בתשובות הגאונים

שמתקנו לאכילה לנתינת הטעם ומכשירו מן  ,לא מיבעיא במולחו לקדרהו ריטב"א: כתב שיעור המליחה האסורה
מתקנו , הרי 16דאיכא תיקון טובא, אלא אפילו לצלי דלא בעי מליחה מן הדין ,האיסור להוציאו מידי דמו

 ,שהוא נאכל כמות שהוא ,ומיהו בדבר שאינו מחוסר תיקון לאכילה .ותיקון דרבנן איכא ואסור ,לנתינת טעם
  17ובא למולחו בשעתו כדרך אכילה, מותר לטבול במלח או לתת בו מלח, וכדשרינן למימלח פוגלא.

ַכי ֹוֵצא " הרמב"םכתב . וכל הפוסקים: לכולהו אמוראי אסור למלוח צנון בשבת, וכן פסקו מליחת צנון נֹון וְּ ל צְּ ֲאבָׂ
ֹו  ר  -ב  ל. ו ֻמת ָׂ ֵ ַבש   מְּ הו א כ ִ ֶּ ֵני ש  ְּ סו ר, ִמפ  ֹוֵבש  אָׂ ַהכ  ת, וְּ ב ָׂ ַ ש   ין ב ַ ִ ש  בָׂ כֹוֵבש  כ ְּ ה כ ְּ אֶּ רְּ נ ִ ֶּ ֵני ש  ְּ סו ר, ִמפ  ֹו אָׂ ַכי ֹוֵצא ב  נֹון וְּ ֹל צְּ ב  ִלטְּ

אֹוֵכל. ַלח, וְּ ֶּ מ   .19השו"עוכן פסק  18"ב ַ

יראה דשרי לטבול כמה חתיכות צנון אחת אחת  בתרומת הדשןכתב : ת צנון אחת אחת לבדהמליחת כמה חתיכו
 בשם יש מי שכתב. 20השו"ע. והביאו ולהניחם יחד לפניו כדי לאכלם מיד זו אחר זו ,לבדה

                                                

אם עושה אותן בדרך שנראה שלקיים אוכלין הוא  שכן לוכ .שנראה כעושה לצורך חול ,אף לשבת עצמו אסור ,הא כל שלקיים" . 13
..." מדברי מאירי אלו דייק המשנ"ב )ס"ק ט( דלא כ'תוספת על הירקות שאדם כובש להתקיים וצה לומרר ,כגון על הכבשים ,עושה

יינו שדעתו וה)אבל אם אין כונתו לזה  ;וקא אם כונתו לתת לתוך הכבשיםודשבת' שכתב )מה שאסור עשיית מי מלח מרובים( 
 . אלא כאליה רבה שאוסר. וראה כף החיים )ס"ק ח(.אפילו הרבה מותר (,לחלקם לתוך התבשילין

והסיק מדבריו המג"א )ס"ק ד( דלצורך סעודה אחרת אפילו מעט אסור. אבל המשנ"ב )ס"ק יא( דחה דבריו, וכתב דאף לצורך סעודה  . 14
 אבל( ושעה"צ )אות י(.  אחרת מותר )אבל לא לצורך חול(. וראה ביה"ל )ד"ה

אבל למלוח הבשר וביצה  .היינו לצורך אותה סעודה, לחהודהא דמתירין בביצה למאו"ח שכא,ג; שכא,ה. וכתב המשנ"ב )ס"ק כא(,  . 15
אם הוא לצורך סעודה אחרת יש  ,"א וט"ז דאפילו דעתו לאכול ביומוגוהנה דעת המ. דמי לעיבוד וכבישה ,כדי להניח לאחר זמן

שבולי הלקט  -מקורות  .וכן משמע מביאור הגר"א .דאין לאסור רק אם בדעתו להניח לאחר שבת ,מצדד ליה רבהאבל הא. בזהליזהר 
 (. פח, סי' ענין שבת)

 .קי"ב א'(כל הבשר, במסכת חולין )ראה ריטב"א  . 16

 ריטב"א )פרק כלל גדול, ע"ה ב', ד"ה רבא(. -מקורות  . 17

לחנא פוגלא כו' מימלח לא מלחנא טבולי ודאי מטבילנא. לא נזכר ברמב"ם ההיתר שמוזכר בדברי רבי מריש הוה מ ב נחמןכדאמר ר . 18
 ן.יוסי ואלו הן מי מלח המותרין נותן שמן לכתחילה לתוך מים או מלח. משמע שכשעושה הרבה אין היתר בשום עניי

כגון בצלים, ושומים, ומלפפונים( אסור. ומכל מקום נראה או"ח שכא,ג. וכתב המשנ"ב )ס"ק יג( דהוא הדין כל דבר שצריך מליחה ) . 19
דדבר שאין דרכו לכבוש, שרי. עוד כתב המשנ"ב )ס"ק יד(, שכשמולח ד' או ה' ביחד )כלשון טושו"ע(, אפילו לאוכלם תיכף, אסור. 

גנו שחותכין בשבת צנון ומנהואם משהה אותם במילחם עד שיזועו כדרכם, אפילו מולח או מטבל חתיכת צנון חדא, אסור מדינא. 
אלא שופכין שם  ,דכיון דאין מניחין אותו כלל להזיע, ואוכלין אותו ,ומולחין אותו ושופכין עליו חומץ ,ונותנין אותו בקערה ,דק דק

רמב"ם )שבת  -. מקורות שהשמן מחליש כח המלח ,אם שופכין שם שמן תיכף . וכל שכןלא דמי לעיבוד ,החומץ וגם מינים אחרים
 י(. רא"ש )סי' ב(.כב,

מקורות  .אלא מטבל ואוכל במלח ,אבל המנהג שלא להשהות כלל במלח ;לדעת השו"ע או"ח שכא,ד. וכתב המשנ"ב )ס"ק כ(: וכל זה . 20
 תרומת הדשן )סי' נה(. -

 ת”בעזהשי

 פ”תש ל' סיון
 "חק| דף:  יד| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכא(

תֹוךְּ  ב.  ֵתת לְּ ַיַחד לָׂ ה ב ְּ ב ֵ ַלח ַהרְּ ין ֵמי מֶּ תֹוךְּ  ֵאין עֹוש ִ ֵתת לְּ ַעט לָׂ ו  מְּ נ  ֶּ ֹות ִממ  כֹול ַלֲעש  ל יָׂ ו ד, ֲאבָׂ ִעב  ֵמי לְּ דָׂ ו ם ד ְּ ים, ִמש   ִ ש  בָׂ ַהכ ְּ
ַעט.  ו  מְּ ו  ֲאִפל  נ  ֶּ ֹות ִממ  סו ר ַלֲעש  ַלח, אָׂ י מֶּ ֵ ִליש  ְּ ֵני ש  ְּ תֹוכֹו ש  ַתן לְּ ִאם נָׂ יל; וְּ ִ ש  בְּ  ַהת ַ

ַיחַ  ג.  נֹון, ד' אֹו ה' ב ְּ לֹח ֲחִתיכֹות צְּ סו ר ִלמְּ א אָׂ ל ָׂ ל; אֶּ ֵ ַבש   מְּ הו א כ ִ ֶּ ֵני ש  ְּ סו ר ִמפ  ֹוֵבש  אָׂ ַהכ  ים, וְּ ִ ש  בָׂ כֹוֵבש  כ ְּ ה כ ְּ אֶּ רְּ נ ִ ֶּ ֵני ש  ְּ ד, ִמפ 
ן.  חָׂ לְּ מָׂ ר לְּ יִצים, ֻמת ָׂ ל ב ֵ . ֲאבָׂ ה  לָׂ אֹוכְּ , וְּ ה  ַבד ָׂ ל ַאַחת לְּ ל כ ָׂ ַטב ֵ  מְּ

נֹון ַאחַ  ד.  ה ֲחִתיכֹות צְּ ָׂ מ  ֹל כ ַ ב  ר ִלטְּ ת ָׂ ֻ מ  ֶּ ַתב ש  כ ָׂ ֶּ ד זֹו ַאַחר זֹו. ֵיש  ִמי ש  ם ִמי ָׂ לָׂ כְּ אָׂ ֵדי לְּ יו כ ְּ נָׂ פָׂ ם ַיַחד לְּ יחָׂ ַהנ ִ , ו לְּ ה  ַבד ָׂ  ת ַאַחת לְּ
.  ה.  ה  יחָׂ ַהנ ִ ת, לְּ לֶּ ֶּ ֻבש   ה מְּ יצָׂ ל אֹו ב ֵ ָׂ ֻבש   ר מְּ ש ָׂ לַֹח ב ָׂ סו ר ִלמְּ  אָׂ

  איסורי דרבנן משום רפואה בשבת

 נתינת יין ורוק וקילור על גב העין 

. על גב העין מותר. רוק )שמוכח שעושה לרפואה(ה דשמואל ולוי: יין בתוך העין אסור אמרינן משמיה דאבו )ק"ח ב'(
 . )שמוכח שעושה לרפואה. כי לרחיצה הוא מאוס(תפל אפילו על גב העין אסור 

מערב שבת, ונותן על גב עיניו  (21)משחה לעין חולהקילורין  )במים(אמר מר עוקבא אמר שמואל: שורה אדם 
 . )שלגביו, כיון שהצריכוהו לשרותה מערב שבת, יש היכר. ואחרים יסברו שרוחץ ביין(בשבת, ואינו חושש 

דהוה מייץ ופתח. אמר ליה: כולי האי ודאי  )מר עוקבא את בר ליואי(בר ליואי הוי קאי קמיה דמר עוקבא. חזייה 
 . ואה()שמוכח שנעשה לרפלא שרא מר שמואל 

 שיטות הראשונים

ומתרפאת והולכת כל  ,)בערב שבת( קילור על גבי העיןמניחין , )י"ח א'(בפרק קמא  תניא: נתינת קילורין על העין
דהכא בבריא, המניח תחת העין לתענוג.  תוספות. והכא מבואר דבשבת נמי שרי להניח. ותירצו השבת כולו

דלעיל בקילור עב, שאסור להניחו על העין בשבת. והכא בקילור  חילקו, א"ש ור"ןורולעיל במניח בעין לרפואה. 
 .23השו"עכן פסק . ו22בשבת מותר להניחו על גב העיןצלול, שאף 

 

                                                

 ע"פ לעזי רש"י.  . 21

להניחו על העין, משום גזירת שחיקת  מיירי בקילור שהוא עב דומיא דאספלנית. הילכך דוקא מערב שבת, אבל בשבת אסורלעיל  . 22
סממנין או גזירה שמא ימרח. אבל קילור צלול, אף בשבת מותר להניחו על גב העין, כדאמרינן הכא שורין קילור ומניחין על גב העין 

 בשבת, דכיון שהוא צלול אינו אלא כרוחץ עיניו, וליכא למיגזר משום שחיקת סממנין.

)שכח, ס"ק סט( שבקילורין התירו רק בדאיכא היכרא לעצמו )וההיכרא הוא שלא התירו לו לשרותן אלא וכתב המשנ"ב או"ח רנב,ה.  . 23
מערב שבת(, ורק כשהוא צלול )שנראה כרוחץ(. אבל ביין לא הצריכו היכרא לעצמו, דכיוון שדרך לרחוץ ביין לתענוג בעלמא, ליכא 

ה, צריך היכרא. עוד כתב )ס"ק סו( דהאידנא שאין דרך לרחוץ ביין, משום חשש כלל. משא"כ בקילורין שאין עושים כן אלא לרפוא
 .(רי"ף, ד"ה והאי קילור)ו א ב. ר"ן (סי' לג)פרק קמא, רא"ש  -אסור אף ביין לתת על גבי העין, אף אם אינו פותח וסוגר. מקורות 

 ת”בעזהשי

 פ”תש ל' סיון
 "חק| דף:  יד| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רנב(

יַח ִקילֹור  ה.  ַהנ ִ ת; ו לְּ ב ָׂ ַ ל ַהש   כָׂ ִכים ב ְּ הֹולְּ ִכים וְּ ָׂ ש  ֵהם ִנמְּ ה וְּ נ ָׂ ַֹח ַמִים ַלג ִ ת  ר ִלפְּ ַעִין(ו ֻמת ָׂ ִנין ַעל הָׂ ֹותְּ נ  ֶּ ה ש  פו אָׂ ל רְּ ֶּ ה ַעל  )ַסם ש  בֶּ עָׂ
ַעיִ  ת ,ןהָׂ ב ָׂ ַ ש  יחֹו ב ְּ ַהנ ִ סו ר לְּ אָׂ ֶּ י ש  ִ  ...ַאף ַעל פ 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכח(

ֹוֵתַח וְּ  כ.  ִאם ֵאינֹו פ  סו ר; וְּ ַעִין, אָׂ סֹוֵגר הָׂ ֹוֵתַח וְּ יו, ִאם פ  ב ָׂ נֹו ַעל ג ַ ִלת ְּ ַעִין; וְּ תֹוךְּ הָׂ ִנין ַיִין לְּ ו  ֵאין נֹותְּ ֵפל, ֲאִפל  רֹק ת ָׂ ר. וְּ סֹוֵגר, ֻמת ָׂ
ִביד. ַעל ג ַ  עָׂ ה קָׂ פו אָׂ ִלרְּ א ד ְּ תָׂ א ִמל ְּ חָׂ מו כָׂ סו ר ד ְּ יו אָׂ  ב ָׂ

ִמיץ כא.  לֹא עָׂ הו א ד ְּ רֹוֵחץ; וְּ א כ ְּ ל ָׂ ה אֶּ אֶּ ֵאינֹו ִנרְּ ֶּ ַעִין, ש  ב הָׂ נֹוֵתן ַעל ג ַ ת וְּ ב ָׂ ַ ב ש  רֶּ ם ִקילֹוִרין ֵמעֶּ דָׂ ה אָׂ ֹורֶּ ן ש  ינָׂ ִ יש  לֹא ַחיְּ ַתח; וְּ ו פָׂ
ן  ֵכיוָׂ ִנים, ד ְּ ָׂ ִחיַקת ַסמ  ְּ ו ם ש  א. ִמש   רָׂ כ ֵ א הֶּ ת ִאיכ ָׂ ב ָׂ ַ ב ש  רֶּ א ֵמעֶּ ל ָׂ ן אֶּ רֹותָׂ ְּ ירו  לֹו ִלש  ֹא ִהת ִ ל  ֶּ  ש 

 רעה השורה על ידיים לפני נטילה חור

אמר רבי מונא משום רבי יהודה: טובה טיפת צונן שחרית, ורחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית,  תניא: (ח ב'"ק)
 מכל קילורין שבעולם. 

לחסודה תיקצץ. יד  ,תיקצץ. יד לאוזן ,תיקצץ. יד לפה ,תיקצץ. יד לחוטם, )קודם נטילה(הוא היה אומר: יד לעין 
תיקצץ. יד מסמא. יד , )שיכר(תיקצץ. יד לגיגית  ,תיקצץ. יד לפי טבעת ,תיקצץ. יד לאמה ,)מקום דקירת הקזת הדם(

 יד מעלה פוליפוס. מחרשת.

ש ו, ומקפדת עד שירחוץ ידיו של)הרוח השורה על הידיים לפני נטילה(רבי נתן אומר: בת חורין היא זו  תניא:
 פעמים. 

 ערוךשולחן 

 (ימן דח, הלכות הנהגת אדם בבוקר, ס"או)

ַד   ב. ם ַמִיםיְּ רֹות ֲעֵליהֶּ עָׂ ק לְּ ד ֵ ַהֲעִביר  קְּ ִמים לְּ עָׂ ְּ ן. ג' פ  ה ֲעֵליהֶּ ֹורָׂ ש   ֶּ ה ש  עָׂ  רו ַח רָׂ
לֹא ג.  ַנִים, וְּ זְּ אָׂ לֹא לָׂ ם, וְּ לֹא ַלחֹטֶּ ה, וְּ ֶּ ה ַלפ  ִטילָׂ ם נְּ דֹו קֹדֶּ יָׂ ע ב ְּ ֵעיַנִים.  לֹא ִיג ַ  לָׂ
תֹו ִליֵד  ד.  ִביאָׂ ְּ מ  ֶּ ֵני ש  ְּ ִמיד, ִמפ  ַעת ת ָׂ ב ַ ִפי ַהט ַ ֵמש  ב ְּ ְּ ַמש  יו, לֹא יְּ דָׂ ַטל יָׂ נ ָׂ ֶּ ו  ִמי ש  ה, ֲאִפל  זָׂ קֹום ַהק ָׂ מְּ ע ב ִ לֹא ִיג ַ ֹוִני ו ת. וְּ ת  חְּ י ת ַ

ה.  ו רָׂ יק ַלַחב  ד ַמז ִ מו ש  ַהי ָׂ ְּ ש  ִ מ  ֶּ  ש 
ִגיגִ  ה.  ע ב ְּ ר.לֹא ִיג ַ כָׂ ֵ ִסיד ַהש   ד ַמפְּ מו ש  ַהי ָׂ ְּ ש  ִ מ  ֶּ ר, ש  כָׂ ֵ  ית ש 
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