
 

 

 

 

 

  ה רצועתוסנדל שנפסק

. אמר )ונפל הסנדל מרגלו(אבהו בכרמלית. איפסיק רצועה דסנדליה  בירבי ירמיה הוה קאזיל בתריה דר)קי"ב א'( 
)במקום הרצועה, ונועלו עד : שקול גמי לח, דחזי למאכל בהמה, וכרוך עילויה ? אמר ליהליה: מאי ניעבד לה

 . שתיכנס(

 קיה. : שבמאי איעביד ליה? אמר ליה פסיק ליה רצועה. אמר ליה:אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף. אי

  ?!אבהו לנועלו ע"י גמי( בי)שהתיר לו רמאי שנא מדרבי ירמיה  )ומקשה(

 . 1, הכא מינטר)היה בכרמלית שאינו נשמר שם(התם לא מינטר  )ומתרץ(

 ! 2הפיכנא ליה מימין לשמאל דאי בעינא, (ואמאי אסור לטלטלו, והא עדיין תורת מנעל עליו) והא מנא הוא

לאו  ,דאמר משנפסקה החיצונה) שמע מינה הלכה כרבי יהודה ,מתרץ רבי יוחנן אליבא דרבי יהודהאמר ליה: מדק

 . (מנא הוא

אחת מאזניו או  .טהור ו,או שניטל כל הכף של: סנדל שנפסקו שתי אזניו או שתי תרסיותיו, דתניאמאי היא? 
 טהור.  ,החיצונהטמא.  ,נפסקה פנימיתטמא. רבי יהודה אומר:  ,ב הכף שלואו שניטל רואחת מתרסיותיו, 

 .ואמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כמחלוקת לענין טומאה, כך מחלוקת לענין שבת

 שיטות הראשונים

ה " ,רמב"םה: כתב שירת רצועת סנדלו שנפסקהק ֵהמָּ אּוי ְלַמֲאַכל ּבְ רָּ ֶׁ ל ש  ר ִלְק  -ּכָּ ְך, ִאם ֻמּתָּ ת. ְלִפיכָּ ּבָּ ַ ּ ש  תוֹׁ ּבַ ֹׁר אוֹׁ ש 
ר ַהגְּ  ֵ ש  יו, ְוקוֹׁ לָּ ֵרְך עָּ ה ְוכוֹׁ ֵהמָּ אּוי ְלַמֲאַכל ּבְ רָּ ִמי ַלח הָּ ֵטל ּגְ ְרְמִלית, נוֹׁ ּכַ לוֹׁ ּבַ ה ְרצּוַעת ַסְנּדָּ לא  הרמב"ם "ִמי.ִנְפְסקָּ

 .שהוא נשמר שם, אסורשבחצר  4השו"עוכן פסק  .הביאוהו ורי"ף ורא"ש. 3חילק בין מינטר ללא מינטר

                                                

לא שרו טלטול במקום פסידא! ועוד, הא אכתי חזי למלאכה  אי לאו מנא הוא, ר' ירמיה היכי שרי לטלטולה, דהא הקשה הרשב"א . 1
ששברי  )לקמן קכ"ד ב'(שרב יוסף ור' אבהו סברו כרבי יהודה  הראב"דקצת, לכסויי בה מנא ולמסמך בה כרעי המיטה! ותירץ בשם 

ד דמתקן ליה. אבל כלים ניטלים רק אם ראויים למלאכתם הראשונה. ודווקא בחצר דמינטר נאסר, דמקצה ליה איניש מדעתיה ע
היות שנפל במקום שאינו משתמר, בכרמלית דלא מינטר, לא מקצה ליה איניש, אלא דעתיה עליה לטלטלה על ידי גמי לח. כלומר 

יתקלקלו שם. ודווקא כשהניחם במקום המשתמר, מקצה דעתו  ו הכי, שהרי בלאאינו מקצה דעתו מלהשתמש בהם שאר תשמישים
 . וכ"כ המאירי. )מא ב דפי הרי"ף(ד מהם. וכ"כ הר"ן בשם הראב"

שהסנדל יש לו שתי תרסיות, והן של עור, מקום קביעות הרצועות אחת מבחוץ ואחת מבפנים לבין שני רגלים, כעין שיש למנעלים  . 2
חיצונה אינו מיהו לצד פנים לא מיתחזי, וכשנפסקה  ,ראוי הוא לתקנו, ואף על גב שתיקונו ניכר וגנאי הוא ,וכשנפסק הפנימי .שלנו

והך דאביי חיצונה איפסיק, משום הכי אסריה רב יוסף אפילו לטלטלו, ואמר ליה אביי: והא אכתי מנא הוא,  .הגון שוב לתקנו
 ת. רש"י.דהפיכנא ליה לרגל האחרת, ונמצאת החיצונה פנימי

. ב יוסף לאביי, שבקיה, דבחצר מינטרלכאורה הדגיש הרמב"ם כרמלית, כדי לדייק שבחצר אסור לטלטלו בעזרת הגמי, וכדאמר ר . 3
 ב"י.וראה אמנם המגיד משנה הקשה מדוע לא כתב הרמב"ם את החילוק בין מינטר ללא מינטר. 

ב  )מארי"ף  -מקורות , שאם רבים שם, וגנאי לו ללכת בלא מנעל, שרי משום כבוד הבריות. (ק סב"ס)ב "המשנוכתב או"ח שח,טו.  . 4
 .)הל' שבת י,ד(רמב"ם . )סי' א(רא"ש . (בדפיו
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פסק  והטורהשמיטו החילוק בין רצועה פנימית לחיצונה.  ורמב"ם ,רא"ש ,רי"ף: רצועה פנימית לחיצונהחילוק בין 
 .6השו"ע. וכן פסק 5עדיין תורת כלי עליו, ומותר לטלטלו. נפסקה חיצונה, בטל מתורת כלינפסקה פנימית, שאם 

להחזירן  יש מתירים ,יצאולולאות של מלבושים שעל הכתף אם  הרא"ש: כתב נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל
שרגילין לקושרן והוא קשר של  ,דאסור להחזירן ונראהכיון דנתקו.  ,בשבת אם הנקב רחב ויכול להחזירן בקל

ל, אוֹׁ " ירושלמיעל פי  כתב והרמב"ם. 8ר"י בשם תוספותכתבו . וכעין זה 7קיימא ל ְוַסְנּדָּ ה לוֹׁ ְרצּוַעת ִמְנעָּ ְמטָּ ְ ִנש 
גֶׁ  רֶׁ ַמט רֹׁב הָּ ְ ש  ּנִ ֶׁ ֹׁר. -ל ש  ּלֹׁא ִיְקש  ֶׁ ן, ּוִבְלַבד ש  מָּ ת ִלְמקוֹׁ ְרצּועוֹׁ ר ְלַהֲחִזיר הָּ כתב  והרמ"א. 9השו"ע" וכן פסק ֻמּתָּ

 .וספותכת

ה ", ם"בהרמתב כ: קשירה בדבר הראוי למאכל בהמה ֵהמָּ אּוי ְלַמֲאַכל ּבְ רָּ ֶׁ ל ש  ר ִלְק  -ּכָּ ת.ֻמּתָּ ּבָּ ַ ּ ש  תוֹׁ ּבַ ֹׁר אוֹׁ  מיג וןוכג "ש 
 ותלהישם  לומבט ינוא ה,ל בהמלמאכוי הרא ברדש ,10לחי ם בגמשרידקוהא ביאר,  י"שור .בוכלהתיקו עהו לח.

ו שאינבקשר ק ר, (יםולין של שבקש)להתיר שרי  אומרים דלא דישכתב  11א"מוהר ש.כשיב מנתק, דמאשל קיי קשר
 . של קיימא

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סי' שיז(

ל אוֹׁ  ב.  ל ְוַסְנּדָּ ת ִמְנעָּ ְמטּו לוֹׁ ְרצּועוֹׁ ְ ר ְלַהֲחִזי ִנש  ל, ֻמּתָּ גֶׁ רֶׁ ַמט רֹׁב הָּ ְ ש  ּנִ ֶׁ ּלֹׁאש  ֶׁ ם, ּוִבְלַבד ש  מָּ ת ִלְמקוֹׁ ְרצּועוֹׁ ֹׁר. ר הָּ  ִיְקש 

ֹׁר  הגה: א ִיְקש  ּמָּ ֶׁ ן ש  ינָּ ִ ַחְייש  סּור ּדְ ה, אָּ זֶׁ ִריְך טַֹׁרח לָּ ל ִאם צָּ לֹׁא טַֹׁרח, ֲאבָּ ּיּוַכל ְלַהֲחִזירוֹׁ ּבְ ֶׁ א ש  רֹׁאְוַדְוקָּ ְמִנין(. ")תוס' ְוהָּ ה ּטוֹׁ ּמֶׁ  ש  פ' ּבַ

 

 

                                                

משום דרב יוסף סבירא ליה כוותיה ואביי נמי קיבלה  ,(כמחלוקת לענין טומאה, כך מחלוקת לענין שבתר )שאמ כרבה בר בר חנה . 5
 . ב"י.מיניה

 .)הל' שבת י,ד(רמב"ם . )סי' א(רא"ש . (ב בדפיו )מארי"ף  -או"ח שח,טו. מקורות  . 6

 .גזירה שמא יתקע ,דאסור להחזיר פתח של שידה תיבה או מגדל )קכ"ב ב'(כדאמר בריש כל הכלים  . 7

דבענין שהוא  .ובלבד שיתנם בענין זה שלא יהא לחוש שמא יתקע ,אם הנקב רחב ויכול להכניסם בלא טורח שרי כיון דעתיקי . 8
 החזרת שידה תיבה ומגדל שמא יתקע. ("ב ב')קכנראה דאסורים להחזיר כדאסרינן בריש פרק כל הכלים  ,רגילות לתקוע ולקשור

דהיינו  )ס"ק כ(המשנ"ב  תב הרמ"א, שמה שמותר להחזיר הרצועות למקומן, דוקא שיוכל להחזירו בלא טורח. וביארוכו"ח שיז,ב. א . 9
ובמקום  ;דחיישינן שמא יקשור ,דאפילו הנקב רחב אסור במקום שרגילים לקשור ,ל זהוהאחרונים השיגו עשהנקב רחב. וכתב, 

. )שבת יג,יד(. ותוספתא )שבת טו, הלכה ב(ירושלמי  -. מקורות ריך טורחדצ ,שהנקב צר אפילו במקום שאין רגילין לקשור אסור
 .)פרק ד, סי' ה(. רא"ש )מ"ח א', ד"ה הא(. תוספות )הל' שבת י,ד(רמב"ם 

ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בטנית, שפקקו את המאור ב', -ז א'"משנה והגמרא שעליה, להלן קנבכמבואר  . 10
 בטפיח, וקשרו את המקידה בגמי לידע אם יש בגיגית פותח טפח אם לאו. ומדבריהם למדנו, שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת. 

והקשה דעת הרמב"ם שמאכל בהמה מותר לקושרו בשבת, והיינו בגמי לח וכדומה. שכתב  (ה עניבה"ה, דשיז,)ל "בביהוח שכד,ד. "או . 11
מרש"י, וכן משמע  עכן משמשו ,מוכח שגם באוכלי בהמה יש קושר ומתיר( הבהג' שכד,ד, סיב)דלהלן  וכתב עוד,ש. "על דבריו, עיי
יש קושר ומתיר באוכלי ד בירא להודכו"ע סבשם אחרונים,  כתב (ק יב"שכד, ס)ב "במשנו .(מ"ד בכס"; הודהל' שבת י,) דעת הרמ"ך

ק"ש דדעתו ועיין בחידושי רע"א בשם מהרי. שאומר כתב יש מי ,רק במקום אחד ,רשדין זה מפו (א"הרמ) ומפני שלא מצא ,בהמה
ם "רמב –קורות מ .כ דיש קושר ומתיר אף באוכלי בהמהדדעת רש"י והרמ"ך ג" ,לדינא אין להקל מקוםכל . ומל זהדהרמב"ם חולק ע

 . (סי' לא)לבו כ .(בגמיה "ז ב', ד"שבת קנ)י "רש. (הל' שבת י,ד)
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 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ֵטל ִמּת ַסנְ  טו.  ה ּבָּ נָּ ה ַהִחיצוֹׁ ; ִנְפְסקָּ ר ְלַטְלְטלוֹׁ יו ּוֻמּתָּ לָּ ִלי עָּ ַרת ּכְ ִניִמית, ֲעַדִין ּתוֹׁ ה ַהּפְ ק ְרצּועָּ ְפסָּ ּנִ ֶׁ ל ש  סּור ּדָּ ִלי ְואָּ ַרת ּכְ וֹׁ
נוֹׁ  ה ְלַתּקְ ֵהמָּ הּוא ַמֲאַכל ּבְ ֶׁ ִמי ַלח, ש  יו ּגֶׁ לָּ ר ִלְכרְֹׁך עָּ ַכְרְמִלית, ֻמּתָּ ; ְוִאם הּוא ּבְ הּוא  ְלַטְלְטלוֹׁ ֶׁ ֵצר ש  ; ּוְבחָּ ּלֹׁא ִיּפֹׁל ֵמַרְגלוֹׁ ֶׁ ש 

סּור. ם, אָּ ָּ ר ש  מָּ ְ  ִנש 
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