
 

 

 

 

 

  טלטול כלי שמלאכתו להיתר וכלי שמלאכתו לאיסור

 אומר: אין ניטלין אלא לצורך.  רבי נחמיה (2)כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך.  (1)משנה:  )קכ"ד א'(

  ?מאי לצורך ומאי שלא לצורך

מחמה לצל.  אפילובין לצורך מקומו. שלא לצורך וומסיק רבא, לצורך, דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו 
 לא.  -אין, מחמה לצל  - ודבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ולצורך מקומו

)אבל לא  - אין. מחמה לצל - ואתא רבי נחמיה למימר ואפילו דבר שמלאכתו להיתר, לצורך גופו ולצורך מקומו

 . לו לצורך גופו(לטלטל אפי רבי נחמיהכלי שמלאכתו לאיסור, לא התיר 

. אבל היכא )מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור עכ"פ לצורך גופו ומקומו(דווקא היכא דאיכא תורת כלי עליו  (ומסיק)
 לא.  - דליכא תורת כלי עליו

. אתא לקמיה )וחשש לקלקולם(בשמשא  )מצעים של לבד(רב מרי בר רחל הוה ליה ההיא בי סדיותא  )קכ"ד ב'(
 מהו לטלטולינהו? אמר ליה: שרי.  דרבא. אמר ליה:

)שסבר כשיטת רבה שאפילו כלי שמלאכתו להיתר ניטל רק לצורך גופו ומקומו, אבל לא מחמה אית לי אחרינא  )אמר לו(

. אית לי נמי לאורחים. אמר ליה: גלית אדעתיך דכרבה סבירא לך. לכולי )וא"כ צריך לגופם(. חזו לאורחין לצל(
  עלמא שרי. לדידך אסיר.

 שיטות הראשונים

 .המשנה, וכתנא קמאכדעת רבא בביאור  ,"ש, ורארי"ף, רמב"םפסקו  :ל ולצורך גופו ומקומומחמה לצטלטול כלים 
לצורך גופו ולצורך רק אפילו מחמה לצל. ודבר שמלאכתו לאיסור, , מטלטל דבר שמלאכתו להיתרהלכך, 
 .1השו"ע. וכן פסק מקומו

בתשובה, דכלי שמלאכתו לאיסור, יש לו  הרא"שכתב : טלטול כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל ע"י ככר או תינוק
  4והשו"ע .3)אא"כ מונח על הכלי דבר המיוחד לו( רועוד, לאסו רשב"א. ודעת 2מחמה לצל ע"י ככר או תינוק אפילוהיתר 

                                                

ואפילו אם רק רוב  ,שמיוחד לדבר שאסור לעשות בשבת )ס"ק י(י שמלאכתו לאיסור, כתב המשנ"ב ובהגדרת כל .ד-או"ח שח,ג . 1
)שיהא עיקרו מיועד לאיסור, וגם רוב דמשמע מיניה דתרתי בעינן  )ד"ה קורדום(. וראה ביה"ל בכלל זה, הוא גם כן מלאכתו לאיסור

יסור, אלא שלאיסור משתמשים בה יותר, עדיין אינו נחשב , שכתב שאם דרך הכלי להשתמש בה להיתר וגם לאתשמישו לאיסור(
, ורק לפעמים משתמש בה דווקא אם עיקרה מיוחד רק למלאכת איסורכלי שמלאכתו לאיסור, ולא מקצה דעתיה מיניה, אלא 

)הל' רמב"ם  -שמותר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור, רק כשאין לו כלי היתר. מקורות  )ס"ק יב(להיתר, עיי"ש. עוד כתב המשנ"ב 
 .שבת כה,ג(

ככר או תינוק אלא למת, התם במוקצה מחמת  )קמ"ב ב'(וזהו ששנינו במדוכה אם יש עליה שום, מטלטלין אותה. ואע"ג דלא אמרו  . 2
 גופו כאבנים וכיו"ב, אי נמי בארנקי מליאה מעות דבטל לגבי מעות, דהוו כמו אבנים. אבל מדוכה, כיוון שיש עליה תורת כלי, שרי

 לטלטלה אגב אוכלין שעליה. 

ומפרשים שמדוכה היינו טעמא דשרי לטלטלה אגב שום שעליה, מפני שהמדוכה לשום, כקדירה לתבשיל. שהיא תשמיש לשום  . 3
בו, הכותב כן בשם בעל ההשלמה לאסור. -מבעוד יום. הלכך שרי לטלטלה אפילו מחמה לצל. ב"י או"ח שח,ה. וכתב כן בשם הכל

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז ט"ז
 כ"דק| דף:  "זי| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

  .5מתיריםבשם יש  הרא"שכתב דעת 

אם התחיל , שתוספות, מרדכי, ר"ן, והגהות אשר"י: כתבו לצורך מקומו שטלטלו כלי שמלאכתו לאיסורהנחת 
. וכן פסק חדרו אם ירצהלמותר להוליכו אפילו  ,מקומובשביל שצריך לגופו או ל כלי שמלאכתו לאיסור לטלטל
  .6השו"ע

שאינו ראוי בשום צד לטלטלו , דכל הרז"הדעת : טלטול כלי שמלאכתו לאיסור, כשאי אפשר לטלטלו לצורך גופו
, דאע"ג דלא חזי לצורך גופו, מכל מקום לצורך "אהרשב. ודעת 7אין מטלטלין אותו לצורך מקומו ,לצורך גופו

  .8מקומו, מותר

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ּתו   ג.  ַלאכְּ ּמְּ ֶׁ ִלי ש  לו   ּכְּ טְּ ַטלְּ ר לְּ ִאסּור, ֻמּתָּ הֻ )לְּ ֶׁ ר ש  ן נֵּ גו  ת ּכְּ ו  ש  מָּ ְּ ּ ין ַהש  בֵּ ִאּסּור ּבְּ ש  לְּ ּמֵּ ּתַ ְּ ִאם ִנש  ַלקוְּ יל סי' רע ,דְּ עֵּ ן לְּ ךְּ ּגּופו   ,(ט"ַעּיֵּ צ רֶׁ ין לְּ ּבֵּ
מו   קו  ךְּ מְּ צ רֶׁ ין לְּ ה; ּבֵּ לָּ בֵּ ּת ךְּ ּבו  ּדְּ ּד ם ַלחְּ ִזים, ַקרְּ צ ַע ּבו  ֱאגו  ִחים ִלפְּ ִבים או  ַנּפָּ הָּ ל זְּ ֶׁ ס ש  נָּ ן ֻקרְּ גו  ש  ּכְּ ּמֵּ ּתַ ְּ ִהש  ִריךְּ לְּ ּצָּ ֶׁ נּו ש  ַהיְּ  ּדְּ

ם ָּ ח ש  ִלי ֻמּנָּ ַהּכְּ ֶׁ ם ש  קו  ּמָּ םּבַ קו  ה מָּ יזֶׁ אֵּ יחו  ּבְּ ַהּנִ ם ּולְּ ָּ ּ לו  ִמש  ר לו  ִלּטְּ ה , ּוֻמּתָּ ַחּמָּ ל מֵּ ה; ֲאבָּ צֶׁ רְּ ּיִ ֶׁ ִריךְּ  ש  ינו  צָּ אֵּ ֶׁ נּו ש  ַהיְּ ל ּדְּ צֵּ  לְּ

                                                                                                                                                                         
)ולגבי טלטול מוקצה מחמת  שמלאכתו לאיסור אין לטלטל מחמה לצל ע"י ככר או תינוק הכריע כהרשב"א שגם כלי )שח,ה( והגר"א

 . איסור לצורך גופו ומקומו, עיין לעיל, מ"ד א', במשנת מטלטלין נר חדש אבל לא ישן(

וכה בזמן שיש בה שום וכיוצא בו מן הנדוכין : מד)עבודת הקודש, בית מועד, שער ה, בדיני מוקצה ונולד ביום טוב(וזה לשון הרשב"א  
אין מטלטלין אותה אלא לצורך גופה או לצורך מקומה כשאר כלים  -מטלטלין אותה אפילו מחמה לצל. ואם ריקה  -במדוכה 

שמלאכתן לאיסור. בזמן שיש בה שום למה מטלטלה, והלא לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד? לפי שלא נאסרה המדוכה 
מחמת מלאכה זו של שחיקת שום וכיוצא בה, ועכשיו הרי היא משמשת היתר במלאכתה, נמצא האוסרה מתירה כקדירה אלא 

המטלטלת עם התבשיל. המדוכה מלאכתה להיתר ביום טוב, ולפיכך אפילו אין בה שום מטלטלין אותה אפילו מחמה לצל. עכ"ל. 
. וכן פסק הרשב"א )ביאור הגר"א(וכן דייק לשון הברייתא, שום דוקא  ולפי זה אין מטלטלין אלא אם יש בתוכו דבר המיוחד לו.

 .)שבת קכ"ג א', ד"ה הא דתנן מדוכה(בחידושיו 

 .)שו"ת, כלל כב, סי' ח(רא"ש  -או"ח שח,ה. מקורות  . 4

 השיג על דברי השו"ע בסעיף זה, ובביאור הגר"א כתב שהאמת כדברי הט"ז.  )או"ח שיא,ה(והט"ז  . 5

שרשאי לטלטלו יותר. ודעת הגר"א  )שח ס"ק ז; רסו ס"ק יט(: דעת המג"א ונחלקו האחרונים כשהתחיל לטלטלו באיסור. גשח,או"ח  . 6
. נה()ב א ברי"ף, ד"ה ומי. ר"ן ד"ה אבל(ביצה ג' ב', )תוספות  -מקורות דלא התירו אלא כשהתחיל לטלטל ברשות.  )רסו, ס"ק יב(

 .)ביצה, פ"א, סי' א, ד"ה מההיא(. הגהות אשר"י )ביצה סי' תרמה(מרדכי 

)כגון קרני דאומנא, שאינם ראויים  אמר רב הונא: היתה בהמתו טעונה כלי זכוכיתד )קנ"ד ב'(וראיה מהסוגיא בפרק מי שהחשיך  . 7
בשליפי  ומוקי לה והא קא מבטל כלי מהיכנו!מקשה, ומביא כרים וכסתות ומניח תחתיה, ומתיר החבלים והשקין נופלים.  ,לטלטול(

ובשלמא ! לכשיצטרך לכרים יסלק שליפין ביד ,ואי משום ביטול כלי מהיכנו! שליפי רברבי נמי יביא כרים ויניח תחתיהןוקשה, זוטרי. 
 ב"א.רש אבל מעל גבי כרים מיהא שרי. ,משום דהא גבא דחמרא לא צריך ליה בשבת ,לסלקן מעל גבי חמור אסור

ונראה לי דאילו היו שליפי רברבי מוטלין על גבי כרים וכסתות אי נמי על גבי קרקע והוא כתב הרשב"א,  )קנ"ד ב'(ובביאור הגמרא  . 8
צריך למקומן מטלטלן לצורך מקומן, אבל להביא כרים לכתחלה ולשים תחתיהם כדי שיטלטלם ביד לאחר מכן לצורך מה שעשינו 

ו בדין דמה שהוא אסור לטלטלו נסבב ונגרום אנו לטלטלו ממש בידים, ועוד דמיחזי כחוכא ליטלו מעל גבי לו מקום בידים לא, שאינ
חמורו אסרתו ואתה בא להתיר לטרוח ולהביא כלים ולטלטלו בידים לבסוף, ואינו דומה למה שהתיר רב הונא להביא כרים ולהניח 

ולעניין הלכה, ראה שו"ת שבט הלוי  .הוא את הכר והן נופלין מאליהםתחת שליפי זוטרי, דהתם לא מטלטל ליה בידים אבל מנער 
 . )שבת קנ"ד ב', ד"ה והא מבטל(. רשב"א הו"ד ברשב"א()רז"ה  -. מקורות )ח"י, סי' נט(

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז ט"ז
 כ"דק| דף:  "זי| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 
 

 
 

סּור.  ם, אָּ ָּ ב ש  נֵּ ר או  ִיּגָּ בֵּ ָּ ּ ש  ּיִ ֶׁ א ש  רֵּ ּיָּ ֶׁ י ש  נֵּ א ִמּפְּ ּלָּ לו  אֶׁ טְּ ַטלְּ  לְּ
טּול הגה: ִטלְּ א ּבְּ ּלָּ סּור אֶׁ ינו  אָּ ה אֵּ צֶׁ ל ֻמקְּ יּכָּ רֵּ ָּ , ש  דו  נְּ ַנדְּ ינו  מְּ אֵּ ֶׁ א ש  מָּ לְּ עָּ ה ּבְּ ִגיעָּ נְּ ל ּבִ , ֲאבָּ ת  .ו  רו  ּנֵּ ֶׁ ת ש  סֶׁ נֶׁ ית ַהּכְּ בֵּ ּבְּ ֶׁ ה ש  רָּ נו  מְּ ר ִלּג ַע ּבִ ן ֻמּתָּ כֵּ לָּ וְּ

ש   ק ּבו  אֵּ לֵּ ּדו  ֶׁ ַתּנּור ש  יו, או  ּבְּ לָּ ת עָּ קו  לְּ ה  .ּדו  צֶׁ ר ֻמקְּ בָּ ח ַעל ּדָּ ּנָּ ר ַהּמֻ ּתֵּ ַבר הֶׁ ח ּדְּ ר ִלּקַ ן ֻמּתָּ כֵּ רְּ וְּ ה)מָּ יצָּ יש  ּבֵּ רֵּ ִלים וְּ ל ַהּכֵּ ַכי פ' ּכָּ ם חי ,ּדְּ רּוחָּ נּו יְּ ַרּבֵּ ג "וְּ

יד פכ ּגִ ַהּמַ ת"וְּ ת(ז וְּ "ה סי' ס"ה וְּ ּבָּ ַ י ש  ינֵּ ף ּדִ ל ּבו  סו    ...כָּ
ּתו   ד.  ַלאכְּ ּמְּ ֶׁ ִלי ש  ר או  יִ  ּכְּ בֵּ ָּ ּ ל א ִיש  ֶׁ ִלי ש  ךְּ ַהּכְּ צ רֶׁ א לְּ ּלָּ ינו  אֶׁ לו  ֲאִפּלּו אֵּ טְּ ַטלְּ ר לְּ ר, ֻמּתָּ ּתֵּ הֶׁ סּור לְּ ל, אָּ לָּ ךְּ ּכְּ צ רֶׁ ּל א לְּ ֶׁ ל ש  ב; ֲאבָּ נֵּ ּגָּ

י בֵּ תְּ . ּכִ לו  טְּ ַטלְּ ךְּ  לְּ צ רֶׁ ּל א לְּ ֶׁ ם ֲאִפּלּו ש  לָּ טְּ ַטלְּ ר לְּ ִלין, ֻמּתָּ ֳאכָּ ש  וָּ ל. ַהּק דֶׁ לָּ ךְּ  הגה: ּכְּ צ רֶׁ י ִאם לְּ ם ּכִ לָּ טְּ ַטלְּ ין לְּ ין אֵּ ִפּלִ ן ")תרהּותְּ ַעּיֵּ ד וְּ

ף(.  סֵּ ית יו  בֵּ לו  ּבְּ טְּ ַטלְּ סּור לְּ ר אָּ פָּ ו  ש  מו   וְּ קו  ךְּ ּגּופו  או  מְּ צ רֶׁ י ִאם לְּ ִליִקין(. ")הגּכִ דְּ ה ּמַ ּמֶׁ ק ּבַ רֶׁ ף ּפֶׁ  א סו 
י ה.  דֵּ ל ַעל יְּ צֵּ ה לְּ ַחּמָּ ִאסּור ֲאִפּלּו מֵּ ּתו  לְּ ַלאכְּ ּמְּ ֶׁ ִלי ש  ל ּכְּ טֵּ ַטלְּ יִרים לְּ ש  ַמּתִ ק.  יֵּ ינו  ר או  ּתִ ּכָּ  ּכִ

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסו(

ם טו   ב.  ה יו  חָּ ה ּדו  ּה.ִמילָּ ַמּנָּ זְּ ת, ּבִ ּבָּ ַ ש  ִריךְּ לו   הגה:. .ב וְּ ינו  צָּ אֵּ ב ּדְּ ב, ַאף ַעל ּגַ ע רָּ ר ַהמְּ צֵּ חָּ ִניעו  ּבְּ ַהצְּ ה לְּ ילָּ ַאַחר ַהּמִ ל לְּ מֵּ ִאזְּ ל הָּ טֵּ ַטלְּ ר לְּ ּוֻמּתָּ

ּבָּ  ַ תו  ש  או  ִריךְּ לו  ּבְּ ה צָּ יָּ הָּ ַאַחר ּדְּ ת מֵּ ו  ש  מָּ ְּ ּ ין ַהש  ה ּבֵּ צָּ א ל א ֻהקְּ הָּ ת, ּדְּ ּבָּ ַ תו  ש  או  ד ּבְּ ִתיב א', עו  תּוב בתא''ו נָּ טּול ּכָּ ר ִטלְּ ּתֵּ ה ִלי. )הֶׁ אֶׁ ן ִנרְּ ת, ּכֵּ

ל א כמהרי''ל( ר ּודְּ ַחּבֵּ י ַהּמְּ רֵּ ַעם הּוא ִדבְּ ַהּטַ  ...וְּ

  טלטול שברי כלים

: )כלשהי(כל הכלים הניטלין בשבת, שבריהן ניטלין עמהן. ובלבד שיהו עושין מעין מלאכה  (1)משנה:  )קכ"ד ב'(
אומר  רבי יהודה (2)לכסות בהן את פי החבית. שברי זכוכית לכסות בהן את פי הפך.  ת בצק()לליששברי עריבה 

. ושל זכוכית, )מרק עבה(: שברי עריבה, לצוק לתוכן מקפה )הראשונה(: בלבד שיהו עושין מעין מלאכתן )לחומרא(
 לצוק לתוכן שמן. 

)כיוון שראוי גם עתה סבר מוכן הוא  )תנא קמא(דמר  שמואל: מחלוקת שנשברו בשבת;אמר רב יהודה אמר 

מערב שבת דברי הכל מותרין,  )נשברו(. אבל )שמאתמול לא למלאכה זו היה עומד(, ומר סבר נולד הוא למלאכה(
 הואיל והוכנו למלאכה מבעוד יום. 

 שיטות הראשונים

ד, ואסורים עד הסובר שנחשבים נול ,רבי יהודהכפסק  רב צמח גאון בשם בה"ג: שברי כלים הניטלים בשבת
הסובר שאם ראויים  ,רבי מאירכדעת פסקו  ,ורא"ש ,רי"ף, רמב"םו הראשונה.יו ראויים למעין מלאכתן שיה

 .9השו"עוכן פסק ניטלים.  למלאכה כלשהי

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ל  ו.  טֵּ ַטלְּ ר לְּ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ַ ש  רּו, ֲאִפּלּו ּבְּ ּבְּ ְּ ש  ּנִ ֶׁ ִלים ש  ל ַהּכֵּ אּוִיםּכָּ יּו רְּ הְּ ּיִ ֶׁ ַבד ש  ם, ּוִבלְּ יהֶׁ רֵּ בְּ ִ ה  ש  יבָּ י ֲערֵּ רֵּ בְּ ִ ן ש  גו  ה, ּכְּ אכָּ לָּ ּום מְּ ש  לְּ
ה, ל א.  אכָּ לָּ ּום מְּ ש  אּוִים לְּ ם רְּ ינָּ ל ִאם אֵּ ; ֲאבָּ ךְּ י ַהּפַ ּה ּפִ ת ּבָּ ַכסו  כּוִכית לְּ י זְּ רֵּ בְּ ִ ש  ִבית וְּ חָּ ּה הֶׁ ת ּבָּ ַכסו  ם  הגה:לְּ קו  מָּ רּו ּבְּ ּבְּ ְּ ִאם ִנש  וְּ

ִלי כו  ּיְּ ֶׁ ִר ש  בָּ ְּ ּ ל ַהש  טֵּ ַטלְּ ר לְּ ִכין, ֻמּתָּ לְּ הו  ֶׁ ם ש  קו  מָּ ן או  ּבְּ חָּ לְּ ֻ ּ רּו ַעל ַהש  ּבְּ ְּ ש  ּנִ ֶׁ כּוִכית ש  י זְּ לֵּ ן ּכְּ גו  יק, ּכְּ ַהּזִ ם ם לְּ הֶׁ קּו ּבָּ ּל א ֻיּזְּ ֶׁ ן ש  תָּ ַפּנו  י לְּ דֵּ ל ּבו  ים ּכְּ )ּכָּ
ים(.  ת ַחּיִ חו  רְּ ם אָּ ֵּ ש  ף ּבְּ סֵּ ית יו  ַכי ּובֵּ ּדְּ רְּ ת מָּ הו  ַהּגָּ  וְּ

                                                

 )סי' ה(. . רא"ש )הל' שבת כה,יב( רמב"םבה"ג משמיה דרב צמח גאון )הו"ד ברי"ף(. רי"ף )מח א בדפיו(.  –או"ח שח,ו. מקורות  . 9
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 נים לבניין, ושברי כלי חרס טלטול ְלב  

עלייהו. שרגינהו  )להסב(אמר רב נחמן: הני ליבני דאישתיור מבניינא, שרי לטלטולינהו, דחזו למיזגא )קכ"ד ב'( 
  .)לצורך בניין אחר, ומוקצים הם(ודאי אקצינהו  )סידרן זו על גב זו(

שם כלים שהחרס הזה ראוי להם לכיסוי, )ששכיחים אמר רב נחמן אמר שמואל: חרס קטנה מותר לטלטל בחצר  (1)

 לא.  -. אבל בכרמלית ותורת כלי עליו(

 לא.  - רשות הרבים. אבל ב)ששכיח שיושבים שם, וראויה לכסות בה רוק(ורב נחמן דידיה אמר: אפילו בכרמלית  (2)

ם כלי גם במקום אחר( ה"ררורבא אמר: אפילו ב (3)   .)כיוון שבחצר כלי הוא, לא פוקע ממנו שֵּ

 , מותר לטלטל בשבת. )נשברה(אמר רב יהודה אמר שמואל: מגופת חבית שנכתתה 

)להסיר ממנה שבר  )יתקן(מגופה שנכתתה, היא ושבריה מותר לטלטלה בשבת, ולא יספות  :נמי הכי תניא

ה . ואם זרק)שבזה עושה כלי, ונחשב מכה בפטיש(לכסות בה את הכלי, ולסמוך בה כרעי המטה  בליטות ועוקצים(
 אסור.  - )ביטלה מתורת כלי( באשפה

)לטלטלו, הרי פשוט שאין הגלימה מתבטלת  , הכי נמי דאסור)בשבת לאשפה( אלא מעתה זריק ליה לגלימיה )ומקשה(

 .(10)שגילה דעתו מאתמול שאינה כלילאשפה, אסורה  מבעוד יום: אם זרקה )כך פירוש הברייתא(?! אלא בכך(

 :'()מ"ו אפרק כירה גרסינן לעיל, 

 . מאי טעמא שרגא דנפטא שרי לטלטוליה? הואיל וחזיא לכסויי בה מנא

 אלא מעתה כל צרורות שבחצר מטלטלין, הואיל וחזיא לכסויי בהו מנא! 

  ליכא תורת כלי עליה.  ,הני .איכא תורת כלי עליה ,הא )ומבאר(

 שיטות הראשונים

, שכיון דבחצר כלי הוא, בעלמא נמי לא פקע רבאכ רא"שרמב"ם ו רי"ף,פסקו : טלטול חתיכת חרס שנשברה בחול
 .11השו"עשם כלי מיניה, ומותר לטלטלו אף ברה"ר. וכן פסק 

 

 

                                                

ביאר הריטב"א שגם מתחילה לא היתה הוה אמינא באמת להשוות גלימה שהיא דבר חשוב, והמבטלה בטלה דעתו אצל כל אדם,  . 10
לשבר כלי. וכמו כן פשוט היה הדבר שלגבי גלימה גם אם זרקה מבעוד יום לאשפה, לא ביטלה בכך, ומותר לטלטלה. אלא לרווחא 

וכן בבין השמשות אגב אמו, שוב לא מועילה זריקה להוציאו מתורת כלי, כמו שפשוט הדבר וברור דמילתא נקט, שכל דבר שהיה מ
 שבגלימה לכולי עלמא לא מועילה זריקתה לאשפה לבטלה מתורת כלי. 

 . ()סי' הרא"ש . רמב"ם )הל' שבת כו,ג(. ב בדפיו( מח)רי"ף  -או"ח שח,ז. מקורות  . 11
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ה ז.  רָּ ּבְּ ְּ ש  ּנִ ֶׁ ס ש  רֶׁ קו   ֲחִתיַכת חֶׁ מָּ ּה ֲאִפּלּו ּבְּ לָּ טְּ ַטלְּ ר לְּ ִלי, ֻמּתָּ ּה ּכְּ ת ּבָּ ַכסו  ה לְּ אּויָּ ִלי ּורְּ ח ל ִמּכְּ ם ּבַ ָּ צּוִיים ש  ִלים מְּ ין ּכֵּ אֵּ ֶׁ ם ש 
 ֶׁ ן ש  יוָּ ּה ּכֵּ לָּ טְּ ַטלְּ סּור לְּ ם, אָּ ד יו  עו  ה ִמּבְּ ּפָּ ְּ ַאש  ּה לָּ קָּ רָּ ִאם זְּ ּה; וְּ ּה ּבָּ תָּ ַכסו  ִלי.לְּ ד ּכְּ ת עו  יו  ה ִמהְּ לָּ טְּ  ּבָּ

י הגה: ִ ם ֲעש  הֵּ ֶׁ י ש  ם ַאף ַעל ּפִ הֶׁ ּלָּ ֶׁ ִלים ש  עָּ צּוהּו ַהּבְּ ִהקְּ ִאיל וְּ ִני הו  עָּ י לְּ זֵּ ן ַוֲאִפּלּו חָּ ימָּ ף ַהּסִ ר סו  אֵּ ּבָּ תְּ ּיִ ֶׁ מו  ש  ִני ּכְּ עָּ ה לְּ צֶׁ י ֻמקְּ וֵּ יר הָּ ִ ש  עָּ ה לְּ צֶׁ ֻמקְּ ִרים, ּדְּ
ה(")ר ָּ ּ ה ִאש  ּמָּ ק ּבַ רֶׁ   ן ּפֶׁ

ן גו  ִלי ּכְּ כּות ּכְּ ּיָּ ַ ין ּבו  ש  אֵּ ֶׁ ר ש  בָּ ל ּדָּ ִלי, ֲאבָּ י ּכְּ רֵּ בְּ ִ ּ א ִמש  יָּ ַאתְּ ּום ּדְּ ּ ס ִמש  רֶׁ א ֲחִתיַכת חֶׁ קָּ ַדוְּ ִנים  וְּ ת או  ֲאבָּ רו  רו  י צְּ ַאף ַעל ּפִ
ם.  לָּ טְּ ַטלְּ סּור לְּ ִלי, אָּ ם ּכְּ הֶׁ ת ּבָּ ַכסו  אּוִיים לְּ רְּ ֶׁ  ש 

מו   הגה: קו  ךְּ מְּ צ רֶׁ ן לְּ ּכֵּ ֶׁ ל ש  , ּכָּ ךְּ ּגּופו  צ רֶׁ לו  ֲאִפּלּו לְּ טְּ ַטלְּ סּור לְּ ל, אָּ לָּ ִלי ּכְּ ינו  ּכְּ אֵּ ֶׁ ר ש  בָּ ל ּדָּ כָּ ַכי פוְּ ּדְּ רְּ ב(. ")מָּ ם טו  יו   ק ּדְּ
הַ  יז.  ֲארּו מֵּ ְּ ש  ּנִ ֶׁ ִנים ש  בֵּ א לְּ ּגָּ ִמזְּ א לְּ ּלָּ ן אֶׁ יָּ ִבנְּ י לְּ מֵּ יְּ א קָּ ה לָּ ַעּתָּ מֵּ ם ּדְּ לָּ טְּ ַטלְּ ר לְּ ן, ֻמּתָּ יָּ נְּ ן(ּבִ יהֶׁ ת ֲעלֵּ בֶׁ ֶׁ ש  לָּ מ ךְּ וְּ ִאם  )פי' ִלסְּ יהּו. וְּ ֲעַליְּ

ם.  לָּ טְּ ַטלְּ סּור לְּ אָּ ן וְּ יָּ ִבנְּ ן לְּ צָּ ִהקְּ ֶׁ יּה ש  ּתֵּ עְּ י ַאּדַ לֵּ ה, ּגָּ ה ַעל זֶׁ ן זֶׁ רָּ  ִסּדְּ
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