
 

 

 

 

 

 הצלת אוכל בכמות מרובה 

 מצילין סל מלא ככרות אע"פ שיש בו מאה סעודות, ועיגול של דבילה, וחבית של יין.  משנה: )ק"כ א'(

  !לוש סעודות ותו לאש )מצילים( :והא תנא ליה רישא )ומקשה(

)סלים , כאן בבא לקפל )בסל אחד, ואינו טורח כל כך, מציל כל מה שבסל(אמר רב הונא: לא קשיא כאן בבא להציל 

. בא להציל, מציל את כולן. בא לקפל אינו הרבה זה עם זה, מותר רק שלוש סעודות. שכל אחד טורח בפני עצמו הוא(
 מקפל אלא מזון שלוש סעודות. 

)בה השריפה, מותר בבא לקפל. ולא קשיא, כאן לאותה חצר  )אפילו(: אידי ואידי )לקולא( בר זבדא אמר רב ר' אבא

 . )רק שלוש סעודות(, כאן לחצר אחרת אפילו טובא(

, )הביא אוכלים, והניח. וחזר והביא והניח(בעי רב הונא בריה דרב יהושע: פירש טליתו, וקיפל והניח, וקיפל והניח 
)הואיל וטורח לאסוף , או כבא לקפל דמי )שהרי אין כאן אלא כלי אחד, ובפעם אחת הוא מוציאם(הציל דמי כבא ל מאי?

  ?ולכנוס(

 ופשיט, דכבא להציל דמי, ושפיר דמי. 

, עושין עמו חשבון אחר )לבקש שכר כפועלים(ואומר לאחרים בואו והצילו לכם. ואם היו פיקחין  (משנה: )המשך
  , מהפקירא קא זכו!מאי עבידתיה חשבון )ומקשה(השבת. 

הכא בְיֵרא שמים עסקינן, ולא ניחא ליה דליתהני מאחרים. ובחנם נמי לא ניחא ליה דליטרח. והכי  (ומסיק)
 לאו שכר שבת הוא, עושין עמו חשבון לאחר השבת. ואם היו פיקחין דידעי דכי האי גוונא קאמר:

בן  (2). )שעשו בה עירוב. שבמזון החמירו מבכתבי הקודש(ורבת לחצר המע (1) להיכן מצילין אותן? (משנה: )המשך
 בתירה אומר: אף לשאינה מעורבת. 

 שיטות הראשונים

שיש בו  ע"פא ,כלי אחד הוצאה אחתבהוציא כרב הונא, שאם  רי"ף, רמב"ם, ורא"ש ו: פסקמצילין סל מלא ככרות
 .2השו"עוכן פסק . 1כמה סעודות, מותר

הביא כלים הרבה וקיפל טליתו עליהם אם ש הרמב"ן: כתב ח, כבא להציל דמי, ושפיר דמיפירס טליתו וקיפל והני
ואחר כך  ,בתוך הטלית. ולא התירו אלא כשמערה הכלים כיון שהמזון בכלים מחולקיםאסור,  ,ם כךוהוציא

 ל והניח נראה שאפילו קיפ תוספותהשמדברי  הר"ןוכתב  .רש"יוכן נראה מדברי . 3מוציא הטלית מלאה אוכלים

                                                

  . ב"י. וראה פיסקה הבאה. ות, אסור אם הוא יותר משלוש סעודומשמע מדבריהם שאפילו במוציא בבת אחת, כל שהוא בכלים הרבה . 1

 . רא"ש )סו"ס ה'()הל' שבת כג,כב(.  רמב"ם. רי"ף )מה א בדפיו( -או"ח שלד,ו. מקורות  . 2

כתב המגיד משנה שדעת הרמב"ם נראית כפירוש הרמב"ן, שאם מביא כלים הרבה ומקפל טליתו עליהן, אסור, כיוון שהמזון בכלים  . 3
"ם "קיבץ בה כל שיכול להוציא", לא משמע דווקא שרוקן לתוכה את הכלים. וממש"כ "והוציאה חלוקים. אמנם לכאורה מש"כ הרמב

 מלאה בבת אחת", משמע שהקובע הוא כל שההוצאה בבת אחת בטלית אחת. ולא משנה שיש כמה כלים בטלית. וצ"ב. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז י"ב
 "כק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 סתם. 4שו"עוה. ושרי, כבא להציל דמי ,כלים הרבה לתוך כלי אחד

האחרים רשאין להציל לעצמן יותר מג' סעודות, דבהיתירא  רוש,פי, רי"דכתב : ואומר לאחרים בואו והצילו לכם
ילכתב " והרמב"םכתב, דוקא מזון שלוש סעודות.  והטור. 5קא טרחי ל ֶאָחד  -ּו ָלֶכם' ָאַמר ַלֲאֵחִרים 'ּבֹואּו ְוַהּצִ ּכָ

הּוא ָצִריְך לוֹ  ֶ יל ָמזֹון ש   .כטורפסק  7והשו"ע. 6"ְוֶאָחד ַמּצִ

ָמקֹום , "הרמב"ם: ביאר אם היו פיקחין א ּבְ ּלֹא הֹוִציאֹו ֶאּלָ ֶ ם ְמָלאָכה ְולֹא ִאּסּור, ש  ָ ֲהֵרי ֵאין ש  ֶ ת, ש  ּבָ ַ ַכר ש  ְוֵאין ֶזה ש ְ
 כר שבת.דלא הוי ש 9השו"ע פסקוכן  8"ְמעָֹרב.

 כתב התרומה ספרבשם  וסמ"גפסק כתנא קמא שמציל רק לחצר המעורבת. הרמב"ם : להיכן מצילין אותו
כתב בשם ויש מקילין  והרמ"א. כהרמב"םפסק  11והשו"ע. 10שהלכה כבן בתירא שמוציא אף לשאינה מעורבת

 . התרומה כבעל

ן לרשות הכא מיירי לחצר ולמבוי הסמוכידכל הצלה ד בעל התרומה: כתב הצלה מהדליקה לבית אחר שעירב עמו
 .הילכך אין מתירין להציל אלא מזון ג' סעודות וכלים הצריכים הרבים, וגם אינם מקורים ודמו לרשות הרבים,

, וסבירא ליה שאין חילוק להיכן הרמב"ן וחלק עליו. אבל בבית אחר שעירב עמו יכול להוציא כל מה שירצה
  .הרמב"ן, ובשם ויש אומרים כדעת בעל התרומהתב בשם יש אומרים כדעת כ 13והשו"ע. 12מציל, לעולם אסור

                                                

אבל להניח הרבה כלים  ;ן לתוך הטלית שריואפילו אם היה המזון בכמה כלים ומערה אות(, ס"ק טזוכתב המשנ"ב ) או"ח שלד,ו. . 4
  .כיון שהם כלים מחולקים ,מלאים תוך הטלית ולהוציאם בבת אחת אסור

יבואו לכבות, שאם לעצמן רוצין לא  אבל אחרים ;יותר מג' סעודות, שלא יבא לכבות ודווקא בבעל הבית גזור רבנן ולא התירו לו . 5
לא יטרחו בעבורו כל  ,ואם בדעתן להחזיר לבעל הבית .ם תכבה ישאר הכל לבעל הביתקה, שאלהציל, אדרבה, טפי ניחא להו בדלי

 רי"ד.הילכך בדידיה גזרו ביה רבנן, אבל באחרים לא גזרו.  .כך עד שיבואו לכבות

 הטור.והבין מדבריו הב"י שגם אחרים הבאים להציל, אינם יכולים להציל יותר ממזון שלוש סעודות, כדין בעל הבית, וכדעת  . 6

ג'  י אםדלא הותר לו כ ,אבל אין יכול לבקשם שיצילו בשבילו( )דוקא 'בואו והצילו לכם'( ס"ק כ. וכתב המשנ"ב )או"ח שלד,ט . 7
והא דלא התיר  .דאפשר דמעצמם יכולים להציל בשבילו אפילו יותר מג' סעודות יי אדם,וכתב בח .סעודותיו הצריכים לו לשבת

 רי"ד )פסקיו. והו"ד בר"ן(. ר"ן )מד ב ברי"ף, ד"ה ואם(. –. מקורות היינו דוקא כשהם מצילין בשביל עצמם ,בשו"ע להם כ"א ג' סעודות
 רמב"ם )הל' שבת כג,כד(.

  .(הל' שבת ו,כה)כפי שפסק הרמב"ם , וצ"ב, שכן אפילו לשמור את התינוק עבור שכר אסור . 8

ומהפקירא קזכו. אם החזירו לו ואח"כ מבקשים , לאו אדעתא דשכר פעולה נחתי דמעיקרא, )ס"ק כד(או"ח שלד,ט. וכתב המשנ"ב  . 9
שוב לא יכול לומר  ,אחרי שכבר החזיר לו מעצמו ,אבל בשבת יש סברא לומר דהוא שכר שבת .בחול בודאי צריך לשלם לו ,שכר

שמפקפק  ליה רבהועיין בא ,גבורים"א מש"כ בזה בשם שלטי הגעיין במ .וכשנוטל שכר שבת הוא נוטל ,מהפקירא קזכינא לעצמי
 .רמב"ם )הל' שבת כג,כד( -מקורות  עליו.

, וביאר דאבגדים קאי. דסבירא )וכתב על זה שהוא טעות גמור(שגם לענין אוכלים קאי. והב"ח חלק על זה  )או"ח שלד,י(והבין הב"י  . 10
 ארוהו המג"א והגר"א. ליה שלעניין לבישה אף תנא קמא מודה שאפילו לחצר שאינה מעורבת. וכן בי

 . )הל' שבת כג,כ(רמב"ם  -מקורות או"ח שלד,י. כפי הבנת הב"י שגם לענין אוכלים קאי.  . 11

הרמב"ן הקשה, דכיון דטעמא משום חשש כיבוי, מה לי לחצר מה לי לבית חבירו. ועוד הקשה עליו דהא אפילו לשמא יוציא לרשות  . 12
שסברא  )שם(ירו כדגזרו גבי נשברה לו חבית בראש גגו. טור וב"י או"ח שלד,יא. וביאר הגר"א הרבים איכא למיגזר נמי בבית חב

ראשונה סוברת שמה שכתוב במשנה שמותר להוציא לחצר המעורבת, ודוקא שלוש סעודות, דוקא לשם. אבל בבית או שאין צריך 
ר משלוש סעודות אינו משום הוצאה אלא משום חשש עירוב, מותר כל מה שירצה. ואילו הרמב"ן סובר שהטעם שאסור להוציא יות

 . )וממילא אין הבדל בין מקום שצריך עירוב או לא(כבוי 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז י"ב
 "כק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלד(

לֹש  ְסֻעּדֹות, ָהָראּוי  א.  ָ ֵדי ְמזֹון ש  יל ּכְ ה, ָיכֹול ְלַהּצִ ְיָלה קֶֹדם ְסֻעּדָ ּלַ ת, ִאם הּוא ּבַ ּבָ ַ ש  ֵלָקה ּבְ אּוי ְלָאָדם, ְלָאָדם, ְוָהָר ָנְפָלה ּדְ
ִית  ֵני ַהּבַ ה ַאַחת. ְוַדְוָקא ּבְ י ְסֻעּדֹות; ּוְבִמְנָחה, ְמזֹון ְסֻעּדָ ּתֵ ְ ֲחִרית, ְמזֹון ש  ַ ילּו ִלְבֵהָמה, ִלְבֵהָמה; ּוְבש  ֵלָקה ּבֹו לֹא ַיּצִ ַהּדְ ֶ ש 

א ִאיּכָ ּום ּדְ ּ ַ  יֹוֵתר, ִמש  ּ חּו ַהש  ּכְ ְ ָלה ִיש  ַהּצָ רּוִדים ּבְ ּטְ ֶ ּתֹוְך ש  ּמִ ֶ יַע ָלֶהם ְלֵמיַחש  ש  ּגִ ּתַ ֶ רֹוִבים ִויֵרִאים ש  ים ַהּקְ ּתִ ת ִויַכּבּו; ֲאָבל ּבָ ּבָ
ְרצּו.  ּיִ ֶ ּ ל ַמה ש  יל ּכָ ֵלָקה, ְיכֹוִלים ְלַהּצִ  ַהּדְ

יִלין ֲאפִ  ו.  ְכִלי ֶאָחד ַמּצִ ִלים, ֲאָבל ּבִ ֵני ּכֵ ְ ש  ְוָקא ּבִ א ְמזֹון ג' ְסֻעּדֹות ַהְינּו ּדַ יִלין ֶאּלָ ֵאין ַמּצִ ּלּו ֵיש  ּבֹו ֵמָאה ְסֻעּדֹות, ַוֲאִפּלּו ָהא ּדְ
ַרש   ַפַעם ַאַחת.  ּפֵ ּמֹוִציא ַהּכֹל ּבְ ֶ יָון ש  ר ּכֵ ל ְוֵהִביא ְלתֹוכֹו, ֻמּתָ ל ְוֵהִביא ְלתֹוכֹו, ְוָחַזר ְוִקּפֵ יתֹו ְוִקּפֵ  ַטּלִ

ּיּוְכל ט.  ֶ ּ ל ַמה ש  לֹש  ְסֻעּדֹות, ִויכֹוִלים ִלְלּבֹש  ּכָ ָ ל ֶאָחד ְמזֹון ש  ילּו ָלֶכם ּכָ . ִאם רֹוִצים, זֹוִכים ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים: ּבֹואּו ְוַהּצִ ּו ִלְלּבֹש 
יָון ָאמַ  ּבֹו ִמן ַהֶהְפֵקר ּכֵ ֶ ּות ש  ָלָתם, ָהְרש  ָכר ַעל ַהּצָ ל ש ָ א רֹוִצים ְלַהֲחִזירֹו ְלַקּבֵ ילּו ָלֶכם; ְוִאם ֵאיָנם רֹוִצים ִלְזּכֹות ֶאּלָ ר ַהּצִ

ת.  ּבָ ַ ַכר ש  ָיָדם ְולֹא ָהֵוי ש ְ  ּבְ
א ְלָחֵצר ַאֶחֶרת ַהְמעֶֹרֶבת, ֲאבָ  י.  ָאַמְרנּו ֵאיָנּה ֶאּלָ ֶ ָלה ש  ל ַהּצָ ֵאיָנּה ְמעֶֹרֶבת. ּכָ ֶ ֵאיָנּה ְמעֶֹרֶבת  הגה:ל לֹא ְלש  ֶ ין ַאף ְלש  ְוֵיש  ְמִקּלִ

ַכי(. ")ְסַמ  הֹות ָמְרּדְ  ג ְוַהּגָ
ָד  יא.  ים ְוַגם ֵאיָנם ְמקִֹרים, ּדְ ּות ָהַרּבִ ָאַמְרנּו ִהיא ְלָחֵצר ּוָמבֹוי ַהְסמּוִכים ִלְרש  ֶ ָלה ש  ָכל ַהּצָ וּ ֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ים; ֵמי ִלִרש  ת ָהַרּבִ

ֵעֵר  ֶ ִריִכים; ֲאָבל ְלַבִית ַאֵחר ש  לֹש  ְסֻעּדֹות ְוֵכִלים ַהּצְ ָ א ְמזֹון ש  יל ֶאּלָ יִרין ְלַהּצִ ּום ָהֵכי ֵאין ַמּתִ ּ ל ּוִמש  ב ִעּמֹו, ָיכֹול ְלהֹוִציא ּכָ
לּ  ֶ א ַלֲחַצר ֲחֵברֹו, ֲאָבל ְלָחֵצר ש  ְרֶצה; ְוַאף ְלָחֵצר לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ּיִ ֶ ּ ְרֶצה; ַמה ש  ּיִ ֶ ּ ל ַמה ש  ֵאיָנּה ְצִריָכה ֵערּוב, ָיכֹול ְלהֹוִציא ּכָ ֶ ֹו ש 

ֵאין ִחּלּוק.  ֶ  ְוֵיש  אֹוְמִרים ש 

 הצלת כלי תשמיש ובגדים מהדליקה 

ולובש כל מה שיכול ללבוש  (1). )הצריכים לאותה שבת(ולשם מוציא כל כלי תשמישו  (משנה: )המשך )ק"כ א'(
. )שרגילים ללובשם בבת אחת בחול, ולא יותר(אומר: שמונה עשר כלים  רבי יוסי (2)ף. ועוטף כל מה שיכול לעטו

 . )בגדים עבורי(וחוזר ולובש ומוציא. ואומר לאחרים בואו והצילו עמי 

  דקתני עמי? )בבגדים(הכא  , ומאי שנא)עבורכם(דקתני לכם  )במזון(הכא  מאי שנא

שלוש סעודות,  )מותר לו להציל סה"כחזו אלא מזון שלוש סעודות אמרי: גבי מזונות קתני לכם, משום דלא קא 

גדים יכול להציל כמה שרוצה, )בב. אבל גבי לבושים קתני עמי, משום דקחזי ליה לכולי יומא (ואת השאר מפקיר

 . שהכל ראוי לו אם יחזור שוב להציל, ואינו מפקיר השאר(

 שיטות הראשונים

, שלובש כל מה שיכול ללבוש, רא"שרי"ף, רמב"ם ו: פסקו ולובש כל מה שיכול ללבוש וכו', וחוזר ולובש ומוציא
 שהוא המשך דברי תנא קמא. ודעת  שרא"ו רש"יכתנא קמא. ובהמשך המשנה שנינו וחוזר ולובש ומוציא, דעת 
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, שחוזר ומוציא, וכתנא קמא. ספר התרומה והסמ"ג. והלכה כתנא קמא. וכן פסקו 14, שדברי הכל הואריטב"א
. וכתב ויש מי שאומר, שאינו לובש ומוציא אלא כספר התרומה וסמ"גפסק בסתם  15והשו"עהשמיטו.  והרמב"ם

 פעם אחת בלבד.

 שולחן ערוך

 בת, סימן שלד()או"ח, הלכות ש

וֹ  ז.  ִמיש  ְ ש  ֵלי ּתַ יל ּכְ ר ְלַהּצִ גֹון ּכֹוסֹות ְוִקיתֹוִנּיֹות.  ּוֻמּתָ ִריִכים לֹו ְלאֹותֹו ַהּיֹום, ּכְ  ַהּצְ
אֹוֵמר  ח.  ֶ ט. ְוֵיש  ִמי ש  ֵ , ּומֹוִציא ּופֹוש  ט ְוחֹוֵזר ְולֹוֵבש  ֵ , ּומֹוִציא, ּופֹוש  כֹל ִלְלּבֹש  ּיָ ֶ ּ ל ַמה ש  א ְולֹוֵבש  ּכָ ֵאינֹו לֹוֵבש  ּומֹוִציא ֶאּלָ ֶ ש 

ְלַבד.  ַעם ַאַחת ּבִ  ּפַ
לֹש  ְסֻעּדֹות, ִויכֹוִלים ִלְלּבֹש  כָּ  ט.  ָ ל ֶאָחד ְמזֹון ש  ילּו ָלֶכם ּכָ .ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים: ּבֹואּו ְוַהּצִ ּיּוְכלּו ִלְלּבֹש  ֶ ּ  . .ל ַמה ש 

  גרם כיבוי

גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את על  (16)לחבן ננס אומר: פורסין עור של גדי  רבי שמעון (1)משנה:  )ק"כ א'(
. ועושין מחיצה בכל הכלים בין מלאין בין )מן האור, ואינו נשרף, ומתוך כך מגין על התיבה(האור, מפני שהוא מחרך 

רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים, לפי  (2). )שגרם כיבוי מותר(ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה 
 .)וגרם כיבוי אסור. ורק לעכב התפשטות הדליקה, מותר(אור, והן מתבקעין ומכבין את הדליקה שאין יכולין לקבל את ה

 ליה מים מצד אחר, ואם כבתה כבתה.אמר רב יהודה אמר רב: טלית שאחז בה האור מצד אחד, נותנין ע

ז בו האור, טלית שאחז בה האור מצד אחד, פושטה ומתכסה בה, ואם כבתה, כבתה. וכן ספר תורה שאח מיתיבי:
 פושטו וקורא בו, ואם כבה, כבה! 

 . )שהתיר לא רק לעכב הדליקה בעור גדי, אלא אפילו גרם כיבוי(בן ננס  רבי שמעוןהוא דאמר כ

 

                                                

מדקתני הא בתר פלוגתא דרבי יוסי מכלל דהא דברי הכל היא, דלרבי יוסי נמי חוזר ולובש ומוציא י"ח כלים ואפילו כל היום כולו,  . 14
א בין לרבי יוסי במלבושים טפי מאוכלים, דאילו באוכלים אין עושים כן. וכן הקלו בהם בהא דקתני סיפא ובזה הקלו בין לתנא קמ

שאומר לאחרים בואו והצילו עמי, משא"כ באוכלים שאינו אומר אלא בואו והצילו לכם ולא שיצילו לעצמו. וטעמא, משום דבאוכלים 
לי ואתי לכבויי, אבל במלבושים מתוך שאינו מוציא אלא דרך מלבוש, זכור כיון שהוא מוציא בידו בדרך הוצאה איידי דטריד מישת

 הוא ולא אתי לכבויי, וכן פירשו בתוספות. ריטב"א. 

. ומה שכתב בשם ויש מי שאומר, הוא )אמנם בסי' שא,מד, ָסתם שפושט וחוזר ולובש ומוציא, ולא הזכיר דעה חולקת(או"ח שלד,ח  . 15
שלהלכה חוזר ולובש ומוציא. וכתב  )הל' שבת כג,כה(את השמטת הרמב"ם. שכן הרב המגיד כתב  לד,ח()או"ח שע"פ מה שביאר בב"י 

שזה לא נזכר בדברי הרמב"ם בביאור. וכתב על זה הב"י: ואני אומר שלא בביאור ולא ברמז לא נזכר בדבריו זה, ואדרבה משמע 
ברייתא שם סבירא ליה לרבי מאיר להדיא דפושט וחוזר ולובש מתוך דבריו שאינו פושט וחוזר ולובש ומוציא! עיי"ש. ואע"ג דב

)או"ח ופושט אפילו כל היום כולו, ביאר הב"י דס"ל לרמב"ם דתנא קמא דמתניתין לאו ר"מ הוא, והוא דעת שלישית. ובביאור הגר"א 

 . )הל' שבת כג,כה(רמב"ם  -רות מקוכתב שדבריו תמוהים! שכן בריש פרק בתרא דעירובין אמרינן דתנא קמא הוא רבי מאיר.  שא,מד(

)שם מבואר שעור לח, אם לא ייחדו מערב שבת, נחשב מוקצה,  ין מוקצהילענשח,כה,  ועיין בסימן, )שלד, ס"ק נג(כתב המשנ"ב  . 16
 .אתי שפיר בפשיטות, בדעה ראשונה דטלטול מוקצה מותר במקום פסידא )שלד,ב(אך לפי המבואר לעיל  .עיי"ש(
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 . נופלת. ואם כבתה כבתה )הנר(נר שעל גבי טבלא, מנער את הטבלא והיא : "רת)ק"כ ב'( 

 , נעשה בסיס לדבר האסור. וונה לפני שבת()בכינאי: לא שנו אלא בשוכח. אבל במניח  ביאמרי דבי ר

 כדרכו, ואם כבתה כבתה.  )הדלת(נר שאחורי הדלת, פותח ונועל תנא: 

מודה. דהא אביי ורבא דאמרי תרוייהו: מודה רבי שמעון  רבי שמעוןדבהא אפילו  (וכדמסיק)לייט עלה רב. 
 בפסיק רישיה ולא ימות. 

 . 17בשבת. לייט עלה אבייאמר רב יהודה: פותח אדם דלת כנגד מדורה 

)הרי אין דרך רוח מצויה להבעיר האש, ואינו פסיק אילימא ברוח מצויה מאי טעמיה דמאן דאסר  ?במאי עסקינן

)שמא תבוא רוח סבר גזרינן  )אביי(לעולם ברוח מצויה, מר  שאינה מצויה מאי טעמא דמאן דשרי! אי ברוח !רישיה(

 , ומר סבר לא גזרינן. שאינה מצויה(

 שיטות הראשונים

כרבי שמעון בן ננס,  רא"שרבינו תם, ראבי"ה, ו ,רמב"ם העיתים, רי"ף,פסקו : םעשיית מחיצה בכלים מלאים מי
שגרם  ,ומכבים םתבקעיי מ, אף על פי שוודאדשים מלאים מיםכלי חרס חבמותר לעשות מחיצה אפילו ש

. 19דאפילו ביום טוב לא שרינן גרם כיבוי לכתחלה אלא במקום היזק דוקא רבינו יואלודעת . 18כיבוי, מותר
 התיר רק במקום פסידא. והרמ"א .כרוב הראשוניםפסק  20והשו"ע

מתכת, , כגון ממאש מגינים, שאם לא היו לו כלים שקצת מפרשיםבשם  המאיריכתב : גרם של שאר מלאכות
מותר להגין גם בכלי עץ הקשים בשביל לעכב האש מעט, שלא תעבור במהירות, ובין כך יבואו גויים ויצילו 

 .21מאליהם

טלית שאחז בה האור, נותנים  ,דה אמר רבלא הביא הא דרב יהו הרי"ף: נתינת מים על טלית שאחז בה האור
  והרמב"םשאין הלכה כן, ודמי למקרב כיבוי שאסור.  הרי"ףשסובר  הראשוניםעליה מים מצד אחר. וכתבו 

                                                

אירי: ולי נראה שמן הדין מותר לפתוח. וכל שמצאנוה בלשון קללה ר"ל לייט עלה פלוני, אינה במקום איסור פשוט. שכל כתב המ . 17
שיש בו איסור פשוט אין בו מקום לקללת חכם, וקם ליה בדרבה מיניה. אלא אין קללה אלא במקום שאין איסורו מבורר, וההיתר בו 

 . מצוי, ומקללין אותו מצד פרצה ועוז מצח

 משום דרב יהודה קאי כוותיה בי שמעוןהכא הלכה כר, יוסי מחבירו בידהלכה כר . ואע"גאין הלכה כרבי יוסי דאמר גרם כיבוי אסורו . 18
 .(ואם כבתה כבתה כר"ש דאמר גרם כיבוי מותר חד,כדאמרינן בגמרא אמר רב יהודה טלית שאחז בה האור נותנין עליה מים מצד א)

 שרי הכא, אלא במקום היזק. וכן רב יהודה לא . 19

כתב דנראה דבצורך קצת, אף שאינו צורך גדול, יש להקל, כי לא מצינו חבר לרבינו יואל  )או"ח תקיד, ס"ק ו(או"ח שלד,כב. והט"ז  . 20
ה אין ל )של הרמ"א, או"ח שלד,כב, דלא שרי גרם כיבוי אלא במקום פסידא( כתב דאותה הג"ה )תקיד,ג, ס"ק לא(ובשעה"צ  בזה.

. רבינו תם, )הל' שבת יב,ד(רמב"ם העיתים )סי' קס(. . )מה א בדפיו(רי"ף  -מקורות  מקור, כדברי הט"ז, דלא מצינו חבר לשיטה זו.
 . )סי' ז(. רא"ש )שבת, סי' שצט(. מרדכי )הו"ד במרדכי(ראבי"ה, ורבינו יואל 

ולכן, יכול גם עכ"ל. . דאפילו בכל מלאכות הדין כן ,לאו דוקא כיבוי דהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה: ד"ה דגרם()וכן כתב בביה"ל  . 21
שמירת שבת 'לשים כלי פלסטיק וניילון מלאים מים לעכב הדליקה, אף שהאש תשרוף אותם לפני שתתכבה על ידי המים. ראה 

 .א', ד"ה אמר המאירי המשנה השלישית()ק"כ מאירי  -. מקורות )פרק מא, סעי' טז( 'כהלכתה
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. ובשם ויש 22השו"עוכן פסק  ועוד. מב"ן, רשב"ארב נטרונאי גאון, העיתים, ר . וכן פסקוהביאו ופסק כן להלכה
 לכך.  מי שאומר כתב שצריך שלא יתכוין

, הראשונים. וכתבו 23דאיירי שאין בו שמן, תוספות, רא"ש, ור"ןכתבו : אא, מנער את הטבלנר שעל גבי טבל
מיירי בנר של  ותלמודנובנר מלא שמן,  ירושלמידהכתב  ובסמ"ק. 24מוקי לה בנר שכבה )שבת פ"ג ה"ז( למיבירושד

 שמן. התיר בשל שעוה או שאין בו 26והשו"ע. 25שאף בפסיק רישיה מותר כאן מפרשיםכתב שיש  והמאירישעוה. 

פירש  ורבינו חננאלכבנו הרוח. פירש שהנר מונח אחורי הדלת וחיישינן שמא י רש"י: פתיחת דלת כשנר מאחוריה
. )במעשה גמור(שהנר קבוע בכותל שאחורי הדלת וכשפותח הדלת נוקש בכותל ואיכא למיחש שמא יכבה הנר 

  הביא שני הדינים. 27והשו"ע

, כדלייט אביי, ואסור לפתוח את הדלת כנגד רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו תפותח אדם דלת כנגד מדורה בשב
 . 28השו"עפ שאין שם אלא רוח מצויה. וכן פסק המדורה בשבת, ואע"

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רעז(

ֶלת א.  ֶלת, ָאסּור ִלְפּתַֹח ַהּדֶ ח ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ּנָ ּמֻ ֶ ֶנְגּדוֹ  ֵנר ש  ַדְרּכוֹ ) ּכְ ם ְסַמ"ג(( ּכְ ֵ ש  ַכי פ' כ"ב ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ "ם פ"ה ּוָמְרּדְ ּנּו  )ַרְמּבַ א ְיַכּבֶ ּמָ ֶ  ש 

                                                

או"ח שלד,כג. הדעה השניה היא דברי הטור שכתב "ואינו חושש אם תכבה, כיון שאינו מתכוין לכך". והבין הב"י שלא התירו לו, אלא  . 22
יו אסור. והב"ח חלק על -כשצריך להתכסות בטלית מתכסה בה ואינו נמנע. אבל אם מתכסה בה לגרום לה כיבוי על ידי כיסוי זה 

וכתב שאפילו מכוין לכך מתחילה, פשוט הדבר שמותר, אלא פירושו שצריך להזהירו שלא יהא עושה מעשה כשמתכסה בה לכוין 
 -שתהא כבה, כגון שינענע עצמו אנה ואנה או ירוץ ויקפוץ בה וכיוצא בזה, כדי שתהא כבה, שזה אסור. אלא אם כבתה מעצמה 

רב נטרונאי גאון )הו"ד באוצר  –מקורות בה. וכן ביארו הגר"א והמג"א את דעת הטור. כבתה. אבל הוא לא יכוין במעשיו שתהא כ
 הגאונים, חלק התשובות(. העיתים )סי' קס(. 

)ביצה כ"ב ב'(. וכתב הרא"ש,  וחייב משום מכבה ,הרי הוא שופך ממנו והוי כמסתפק מן הנר בשעה שהוא דולק ,דאי הוה ביה שמן . 23
, דאיכא למימר אנן סהדי דקמכוין ,מעון לא מחייב בפסיק רישיה אלא היכא דניחא ליה באותה מלאכהדרבי ש ,לפירוש הערוךד

 וראה להלן.כיון דלא מהני ליה מידי בההוא כבוי.  ,בנר שיש בו שמן לואיכא לאוקמא אפי

קרוב הוא לבא  :אמר ר' יוחנן .לוהוא נופ ,נר שהיה מונח על הטבלא מסלק את הטבלא :והכי תניא התם .ולא קתני ואם כבתה כבתה . 24
תנוח דעתך  :בכבה. אמר ליה :לידי חיוב חטאת. לפניו משום מבעיר. לאחוריו משום מכבה. תני ר' שמואל בר אבא קמיה דרבי יוחנן

י ואתי כרבי יהודה דאסר טלטול גמור בנר שכבה. אי נמ)אתי לאשמועינן היתר טלטול על ידי נדנוד כתב הרא"ש, דשהנחת דעתי. ו
דמודה בהו רבי שמעון. אי נמי כגון שעדיין יש בו גחלת שהשלהבת כבתה  ,ובנר גדול כגון כוס קערה ועששית ,אפילו כר' שמעון

  . (ואשמועינן שמותר לנער

)ובגרמא מותר פסיק  או מפני שאינו מכבה אלא גורם שהיא משאצל"ג.או מפני  ליה, מותר.או כערוך, דפסיק רישיה דלא ניחא   .25
וראה בפירוש רבינו חננאל שכתב: ודתנא תנא קמיה דרב ולייט עלה רב, היכא דידע שבודאי כשפותח ונועל יכבה הנר מפני שא(. רי

. עכ"ל. וראה שו"ת אבל אי גרם בעלמא, שרישהדלת נוגעת בו ומכבתו שאסור, דבהא אפילו ר"ש מודה דהוי פסיק רישיה ולא ימות. 
...כשלא נתכוין הוי גרמא, ופסיק רישיה לא מהני לחשוב גרמא כמעשה.  :)ביישוב דעת הרשב"א(שכתב  )חאו"ח סי' קצד(אבני נזר 

  וחייב מן התורה. שגם בגרמא, מודה ר"ש בפס"רשפשיטא ליה  רבינו פרחיהעיי"ש. אמנם ראה פירוש 

(. רא"ש )סי' ח(. סמ"ק )מצוה רפב(. סמ"ג )לאוין סה(. יראים )סי' רעד(. כלבו )סי' תוספות )ק"כ ב', ד"ה מנער –או"ח רעז,ג. מקורות  . 26
 לא(. 

  . )סי' ט(. רא"ש )הו"ד ברא"ש(רבינו חננאל  -או"ח רעז,א. מקורות  . 27

 . רא"ש )סי' ט(. רמב"ם )הל' שבת ה,יז( –או"ח רעז,ב. מקורות  . 28
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ר )ָהרּוַח  ֶנְגּדֹו, ֻמּתָ ֶלת ּכְ ְלָחן )ת"ה סי' נ"ט(ֲאָבל ִלְנעֹל ַהּדֶ ֻ ּ ַעל ַהש  ֶ ר ש  ֶנֶגד ַהּנֵ ּכְ ֶ ַחּלֹון ש  ין ּבְ ם ּתֹוְספֹות  (ְוהּוא ַהּדִ ֵ ש  ַכי פכ"ב ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ )ָמְרּדְ

ֶלת, ָאסּור ִלְפּתֹחַ  .ְוטּור( ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ֶ ּכֶֹתל ש  ֶלת ְוִאם הּוא ָקבּוַע ּבַ ֵהא ַהּדֶ א ּתְ ּמָ ֶ ַדְרּכֹו ש  ֶלת ּוְלָנֳעלֹו ּכְ ּנּו,  ַהּדֶ ת ָעָליו ּוְתַכּבֶ ֶ נֹוֶקש 
ר ֶמן ַלּנֵ ֶ ּ ִתיָחתֹו ּוְנִעיָלתֹו ְמָקֵרב ַהש  ּפְ ֶ ֶלת ַעְצמֹו, ש  ּדֶ ַנַחת. ְוִאם הּוא ָקבּוַע ּבַ א ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבְ ּנוּ  ֶאּלָ , ָאסּור אֹו ַמְרִחיקֹו ִמּמֶ

 חֹו ּוְלָנֳעלֹו.ְלָפְת 
ֶלת  הגה: ּדֶ הּוא ָקבּוַע ּבַ ֶ י ש  ר ִלְפּתַֹח ְוִלְנעֹל ַאף ַעל ּפִ ֲעָוה ֻמּתָ ַ ל ש  ֶ ית יֹוֵסף(ּוְבֵנר ש   . )ּבֵ

א רּוַח ְמצּוָיה ב.  ם ֶאּלָ ָ ֶלת ַוֲאִפּלּו ֵאין ש  ִהיא ְקרֹוָבה ְקָצת ֶאל ַהּדֶ ֶ דּוָרה ש  ֶנֶגד ַהּמְ ֶלת ּכְ תּוַח ָאסּור ִלְפּתַֹח ַהּדֶ , ֲאָבל ִאם ָהָיה ּפָ
ה.  ּום ְמַכּבֶ ּ ר ְלָסְגרֹו ְוֵאין ּבֹו ִמש  ּה, ֻמּתָ ֶנְגּדָ  ּכְ

ַכח  ג.  ָ ן ְלַכּבֹותֹו. ש  ּלֹא ְיַכּוֵ ֶ ְבָלא ְוהּוא נֹוֵפל, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּדֹוֵלק, ַרק ש  ְבָלא, ְמַנֵער ֶאת ַהּטַ ֹות ַעל ְיֵדי גֹוי הגה:ֵנר ַעל ַהּטַ , ְוטֹוב ַלֲעש 

ְך  ל ּכָ ֵאינֹו ָצִריְך ּכָ ֶ ָמקֹום ש  ל ּבֹו(ּבְ ֶמן ִאי , )ּכָ ֶ ֶמן, ֲאָבל ִאם ֵיש  ּבֹו ש  ֶ ּלֹא ְיֵהא ּבֹו ש  ֶ ֲעָוה ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, אֹו ש  ַ ל ש  ֶ ֵהא ֵנר ש  ּיְ ֶ ּוִבְלַבד ש 
יחּו עָ  ִתיָלה ְוִנְמָצא ַמְבִעיר; ְוִאם ִהּנִ ּלֹא ְיָקְרֶבּנּו ֶאל ַהּפְ ֶ ר ש  ָ ִסיסֶאְפש  ְבָלא ִהיא ּבָ ֲהֵרי ַהּטַ ֶ ַעת, ָאסּור ְלַנֲעָרּה ש  ִלְדַבר  ֶליָה ִמּדַ

 .סּורָהָא 
ֶ  הגה: ְמנֹוָרה ש  ר ִלּגַֹע ּבִ ּתָ ּמֻ ֶ ין ש  ר. ְוהּוא ַהּדִ ְבָלא הֹוִאיל ְוֵאינֹו ְמַטְלֵטל ַהּנֵ ּטַ ר ִלּגַֹע ּבַ ל ָמקֹום ֻמּתָ רֹות ּדֹוְלקוֹ ּוִמּכָ ֶנֶסת ְוַהּנֵ ֵבית ַהּכְ ת ָעָליו, ּוִבְלַבד ּבְ

ּלֹא ְיַנְעַנע  ֶ ַכי פכ"ב(ש   . )ָמְרּדְ
י ה.  ּבֵ ר ִלְכּפֹות ְקָעָרה ַעל ּגַ ּקֹוָרה. ֻמּתָ ּלֹא ֶיֱאחֹז ָהאּור ּבַ ֶ ֵדי ש  ת ּכְ ּבָ ַ ש  ר ּבְ  ַהּנֵ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלד(

ִדי מִ כב.  ל ּגְ ֶ ּה ָהאּור, ָיכֹול ִלְפרֹס עֹור ש  ָאַחז ּבָ ֶ ָבה ש  ין ּתֵ ִלים ְלַהְפִסיק ּבֵ ָכל ַהּכֵ ה ּבְ ים ְמִחּצָ ֵרף; ְועֹוש ִ ָ ש ּ ּלֹא ּתִ ֶ ּה ָהַאַחת ש  ּדָ ּצִ
ְגַר  ֵלָקה, ּדִ יַע ָלֶהם ַהּדְ ּגִ ּתַ ֶ ש  עּו ּכְ ּקְ אי ִיְתּבַ ּדַ ּוַ ֶ ים ְמֵלִאים ַמִים ש  ִ ֵלי ֶחֶרס ֲחָדש  ֵלָקה, ֲאִפּלּו ּכְ ר. ַהּדְ ּבּוי ֻמּתָ ְמקֹום  הגה:ם ּכִ ּבִ

ֵס  ֶרק כיָדא ּפְ ַכי ּפֶ  כ(. ")ָמְרּדְ
ִרי כג.  ּצָ ֶ אֹוֵמר ש  ֶ ה; ְוֵיש  ִמי ש  ְכּבֶ ש  ִאם ּתִ ֵ ּה ְוֵאינֹו חֹוש  ֶסה ּבָ ָטּה ּוִמְתּכַ ְ ּה ָהאּור, ּפֹוש  ָאַחז ּבָ ֶ ית ש  ּלֹאַטּלִ ֶ ן ְלָכְך.  ְך ש  ּוֵ  ִיְתּכַ

ּק  הגה: ָאֵחז ּבַ ּלֹא ּתֵ ֶ ר ש  ר ִלְכּפֹות ְקָעָרה ַעל ַהּנֵ ן ְלֵעיל סי' רע )טּור(ֹוָרה ֻמּתָ  ז ָסִעיף ה'. "ְוַעּיֵ
ן ָעָליוכד.  ֵאין ָיכֹול ִלּתֵ ֶ ִקים, חּוץ  ֵיש  אֹוְמִרים ש  ְ ָאר ַמש  ְ ש  ן ּבִ ֹות ּכֵ ר ַלֲעש  ּתָ ּמֻ ֶ יַע ָלֶהם; ְוֵיש  אֹוְמִרים ש  ּגִ ּיַ ֶ ש  ה ּכְ ְכּבֶ ּיִ ֶ ֵדי ש  ִקין ּכְ ְ ַמש 

ּבּוס; וְ  ּום ּכִ ּ ִים, ִמש  יִרים ֲאִפּלוּ ִמן ַהּמַ ִנית ִנְרִאים.  ֵיש  ַמּתִ ֵ ַמִים. ְוִדְבֵרי ְסָבָרא ש   ּבְ
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