
 

 

 

 

 

 יםחי יטלטול מאכלים הראויים לבעל

. )שאינו ראוי(, ולא את החרדל )מין קטניות, ואינו ראוי חי אפילו לבהמה(את הלוף  )מטלטלים(ולא  (1) :משנה )קכ"ו ב'(
)המצויים אצל עשירים. וכל ישראל בני מלכים, רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף, מפני שהוא מאכל עורבין  (2)

 .רבים(וראויים לעו

מטלטלין את החצב מפני שהוא מאכל לצביים, ואת החרדל מפני שהוא מאכל ליונים. רבן  תנו רבנן: )קכ"ח א'(
. אמר ליה רבי נתן: )יענים(שמעון בן גמליאל אומר: אף מטלטלין שברי זכוכית, מפני שהוא מאכל לנעמיות 

 אלא מעתה חבילי זמורות יטלטלו, מפני שהוא מאכל לפילין. 

 שמעון בן גמליאל, נעמיות שכיחי, פילין לא שכיחי. ורבן

 שיטות הראשונים

שנראה שחולק על תנא דברייתא, דשרי הרשב"א : המשנה סותמת שאין מטלטלים חרדל. וכתב טלטול חרדל
פסק שמותר והרמב"ם  כסתם משנה. הרא"שוכן פסק  .1מפני שהוא מאכל ליונים. וקיימא לן כתנא דמתניתין

 .2הביא הברייתא הרי"ף. וכן ברייתאלטלטל חרדל, כ

צּוִיין , "הרמב"ם: כתב טלטול מאכל לבעל חי מצוי ושאינו מצוי עֹוף ַהּמְ ה וָּ ה ְוַחּיָּ ֵהמָּ אּוי ְלַמֲאַכל ּבְ הּוא רָּ ֶׁ ל ש   -ּכָּ
ת ּבָּ ַ ּ ש  ְבֵרי ְזכּוִכית,"" .)ואע"פ שאין לו אותם בעלי חיים( ְמַטְלְטִלין אֹותֹו ּבַ ִ ֲעִמּיֹות,  ֵאין ְמַטְלְטִלין ש  ל ַלּנַ ֵהן ַמֲאכָּ ֶׁ י ש  ַאף ַעל ּפִ

עֹוְרִבים ל לָּ הּוא ַמֲאכָּ ֶׁ י ש  ת ַהּלּוף, ַאף ַעל ּפִ יִלים, ְולֹא אֶׁ ל ַלּפִ ֵהן ַמֲאכָּ ֶׁ י ש  ֵאין ְולֹא ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות, ַאף ַעל ּפִ ֶׁ ֵני ש  ; ִמּפְ
ם. דָּ ֵני אָּ ל רֹב ּבְ ן ְמצּוִיין ֵאצֶׁ הֶׁ  .3השו"עק " וכן פסֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ּבָּ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ה ְועכט.  א ְלַמֲאַכל ַחּיָּ ּלָּ אּוי אֶׁ ה ְועֹוף ַהְמצּוִיים, ְמַטְלְטִלים אֹותֹו; ְוִאם ֵאינֹו רָּ אּוי ְלַמֲאַכל ַחּיָּ הּוא רָּ ֶׁ ל ש  ן ְמצּוִיים, ּכָּ ֵאינָּ ֶׁ ֹוף ש 
ר ְלַט  ה אֹו עֹוף, ֻמּתָּ סּור. ִאם ֵיש  לֹו ֵמאֹותֹו ִמין ַחּיָּ או אָּ ין; ְוִאם לָּ אּוי ְלאֹותֹו ַהּמִ רָּ ל הָּ  ְלֵטל ַמֲאכָּ

בִ  הגה: לָּ א ּכְ הָּ ִבים, ּדְ ת ִאם ְראּוִיים ִלְכלָּ ּבָּ ַ ב ש  רֶׁ ר ֵמעֶׁ ש ָּ ְרקּו ִמן ַהּבָּ ְתּפָּ ּנִ ֶׁ מֹות ש  ר ְלַטְלֵטל ֲעצָּ ה ֻמּתָּ ַר"ן(. ים ְמצּוִיים ּוְלִפי זֶׁ הָּ לֹא ּכְ ית יֹוֵסף ּדְ  )ּבֵ

                                                

ו ראוי למאכל אדם( אע"ג דהוא דתנא דמתני סבר סתמא למאכל אדם קאי. וכיון דהשתא לא חזי ליה )כלומר הוא בשלב שעדיין אינ . 1
נמי מאכל ליונים, לא מטלטלינן ליה דמידי דחזי ליה )בעתיד( מקצה ליה מיונים. ותנא דברייתא סבר הואיל והוא מאכל ליונים, 

 כלומר שהוא מאכל ידוע ליונים, דעתו נמי איונים, כלומר דלא מקצה להו מינייהו. רשב"א. 

באתריה דתנא  .אלא מר כי אתריה ומר כי אתריה, לא פליגי אהדדיותנא דברייתא  תיןדתנא דמתני בירא להוומשמע דסוכתב הר"ן,  . 2
אין מטלטלין אלא מה שהוא ראוי  ולי עלמאאבל לכ .ובאתריה דתנא דמתניתין לא היו רגילים בהם ,דברייתא היו רגילין לגדל יונים

 ב(. רמב"ם )הל' שבת כו,טז(. ר"ן )נ ב ברי"ף, ד"ה ומסקנא(. רא"ש )סי'  –מקורות  .ים אצל בני אדםילבהמה חיה ועוף המצו

, כתב המשנ"ב )ס"ק קיט(, דהיינו אצל רוב בני אדם. ומה דעשירים מגדלים אותו המין בבתיהם, לא ובהגדרת מצויאו"ח שח,כט.  . 3
 יז(. -רמב"ם )הל' שבת כו,טז –נחשב מצוי. מקורות 
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 ים וזרדים קטימתם אכילתם ומלילתםטלטול חבילי קש עצ

, אם התקינן )מין קנים שמזרדים כשהם רכים ואוכלים אותם(: חבילי קש, וחבילי עצים, וחבילי זרדים משנה )קכ"ו ב'(
 .(4)כי בסתם עומדים להסקה, ומוקציםאין מטלטלין אותן  -מטלטלין אותן. ואם לאו  -למאכל בהמה  )הזמינם(

מטלטלין אותן,  -אם התקינן למאכל בהמה  (1) -ילי קש, וחבילי עצים, וחבילי זרדים חב תנו רבנן: )קכ"ח א'(
מותר  -הניטלין ביד אחד  )למאכל בהמה(רבן שמעון בן גמליאל אומר: חבילין  (2)אין מטלטלין אותן.  -ואם לאו 

 .)ואפילו הזמינם למאכל בהמה, דטירחא היא(אסור לטלטלן  -לטלטלן. בשתי ידיים 

)והם מיני קטניות פחותים שעיקרן למאכל בהמה, אלא שלפעמים אוכלים חבילי סיאה, אזוב וקורנית  (הברייתא: )המשך

 מסתפק מהן בשבת.  -אין מסתפק מהן בשבת. למאכל בהמה  - )לייבשם להסקה(, הכניסן לעצים (5מהם בני אדם

. כדאמרן לעיל, ע"ד ב', האי מאן דפרים סילקא, )כדרך חולוקוטם ביד ואוכל, ובלבד שלא יקטום בכלי  (הברייתא:)המשך 

וחכמים אומרים:  (2), דברי רבי יהודה. 6)שרביטים(ומולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה  (1). דמי לטוחן(
)חכמים . ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול )ולא בכלי כלל(מולל בראשי אצבעותיו ואוכל 

, וכן בשאר מיני )מין צמח(, וכן בפיגם (7)נענעבאמיתא  )הדין(. וכן ד אסור, אלא רק בראשי אצבעותיו(מחמירים שבכל הי
 תבלין. 

 שיטות הראשונים

, אפילו גדולים הרבה, 8כתנא קמא, שאם התקינן למאכל בהמה הרמב"ם: פסק טלטול חבילי קש עצים וזרדים
 .9השו"עמטלטלם. וכן פסק 

)דהיינו בראשי אצבעותיו )לפי חכמים( למלול בשבת  שמותרכאן,  בברייתא: מבואר טובמלילת אוכלים בשבת ויום 

)שכן במלילת  אסוראומרת שמותר למלול רק בערב שבת. אבל בשבת  בביצה הברייתא. לעומת זאת, בשינוי(

 .שם כיצד מולל. משא"כ ביום טוב, מותר למלול. ובמסקנה דנה הגמרא שרביטים ופירוק הזרע שבתוכם, עובר משום דש(

)אפילו כשהוא שהמלילה הוצאת הזרעים מהשרביטים, ודש כלאחר יד הוא  )ביצה י"ב ב'( רש"י: דעת המלילה ואיסורה

, שמנפט הוא ר"ח והערוך. ודעת הרי"ף ורמב"ם, ואפילו בשבת לאו דאורייתא הוא, אלא מדרבנן. וכן דעת כדרכו(
 . 10רהמולל מלילות, ומשמע שאיסורו מהתו

                                                

מאכל בהמה. אבל שברי זכוכית שאינו עומד לדבר אחר בסתמא, כיון דחזי מיהא לנעמיות וזה מה שאוסרם עד שיכינם בפירוש ל . 4
 מטלטלין אותן. רשב"א. 

 מאירי.  . 5

 גרס "ובלבד שלא ימלול בכלי, דברי רבי יהודה". שריטב"א ר' צ"ב מדוע מותר למלול אפילו מעט בכלי. ו . 6

 לעזי רש"י.  . 7

 . )הל' שבת כו,יח(. מגיד משנה בסתמא לא קיימי להכי ,דחזו למאכל בהמה ע"גוא .תמא להסקה קיימימשום דס ,טעמא דבעינן התקינןו . 8

 רמב"ם )הל' שבת כו,יח(. -או"ח שח,כח. מקורות  . 9

, מודפס בדף ע"ד א'(. ע"ג ב', על מש"כ תנא הדש והמנפץ והמנפט כולן מלאכה אחת)רבינו חננאל  -מקורות שער הציון )שיט,ו(.  . 10
 , ג(.ערך דש)ערוך ה
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. וביום טוב מותרת אף בלא שינוי. 11, שמלילה בשינוי מותרת בשבתרא"שורי"ף, רמב"ם, : דעת מלילה בשינוי
. והברייתא כאן 12הותרה בשינוי ם טוב, שבשבת גם מלילה בשינוי אסורה. ורק ביוומאירי ,רז"ה, מרדכיודעת 

וך קשין שלו, אלא לרכך בעלמא; או שהתירה מלילה בשינוי, או משום שאינה מלילה גמורה לפרק אוכל מת
בשם  והרמ"אוסיעתו.  כרי"ףפסק  14והשו"ע. 13שכאן מדובר רק במיני קטניות פחותים שעקרן למאכל בהמה

 .15כמרדכיויש מחמירין כתב 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ה, ֲאִפּלּו הֵ כח.  ֵהמָּ ִהְתִקיַנן ְלַמֲאַכל ּבְ ֶׁ ן. ֲחִביֵלי ֵעִצים ְוַקש  ש  ר ְלַטְלְטלָּ ה, ֻמּתָּ דֹוִלים ַהְרּבֵ  ם ּגְ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיט(

יו.  ו.  עֹותָּ ְצּבְ י אֶׁ ֵ אש  רָּ ּנּוי ְמַעט ּבְ ִ ש  א מֹוֵלל ּבְ ּלָּ ִלים, הֹוִאיל ְוֵאינֹו  הגה:ֵאין מֹוְלִלין ְמִלילֹות, אֶׁ ּבֳּ ִ ּ ל ִמּתֹוְך ַהש  אֹכֶׁ ֵרק הָּ פָּ ּמְ ֶׁ י ש  ְוַאף ַעל ּפִ

ֵרק ַרק כִּ  ֵריְמפָּ ָּ ֱאכֹל, ש  ֵדי לֶׁ ד ּכְ יֹום טֹוב(, ְוֵיש  ַמְחִמיִרין  .ְלַאַחר יָּ ַכי ְוַר"ן פ"ק ּדְ ְרּדְ דֹוִלים )מָּ ֱאגֹוִזים לּוִזים אֹו ֱאגֹוִזים ּגְ סּור ִלְפרֹק הָּ ֵכן אָּ ְולָּ

ה  ן ַהְירּוקָּ תָּ ן ּכָּ  ,)ַמֲהִרי"ל(ִמּתֹוְך ְקִלּפָּ ְכלָּ כֹול ְלאָּ יָּ רּוקְוטֹוב ְלַהְחִמיר ֵמַאַחר ּדְ לֹא ּפֵ   .ְך ּבְ
נֹון  ז.  קָּ ה ּבְ ת, לֹא ְיַנּפֶׁ ּבָּ ַ ב ש  רֶׁ יּו לֹו ְמִלילֹות ֵמעֶׁ ֹו הָּ רֹאש  ִמין ַמְרֵזב, ְונֹוְתִנין ַהִקְטִנּיֹות ּבְ ּוי ּכְ ש  ִני עָּ ֵ ּ ב ְוַהש  חָּ ד רָּ חָּ ֹו אֶׁ רֹאש  ֶׁ ִלי ש  "י ּכְ ִ ַרש  ַרש  )ּפֵ

ךְ  רֶׁ ל ּדֶׁ ְלּגֵ ל ּוִמְתּגַ אֹכֶׁ ב ּוְמַנְעֵנַע הָּ חָּ רָּ ִלי( הָּ ּכְ ר ּבַ אָּ ְ ת ִנש  סֹלֶׁ ְרֵזב, ְוַהּפְ ה(ְוַתְמחּוי,  ַהּמַ דֹולָּ ה ּגְ רָּ דֹו  )פי' ְקעָּ יָּ ה ּבְ א ְמַנּפֶׁ ּלָּ יו, אֶׁ דָּ י יָּ ּתֵ ְ ש  ְולֹא ּבִ
ל ּכֹחֹו. כָּ  ַאַחת ּבְ

                                                

 לדעת הרמב"ם, מדרבנןגם המולל בידו כדרך שעושה בחול, אסור רק  וכמש"כ כאן בברייתא לדעת חכמים, שמולל בראשי אצבעותיו. . 11
כדש. אלא שכפי שמבאר הרמב"ם בתשובה )הוצ' בלאו סי' שו(, "שאין אתה מוצא לעולם דברים שאסרו  נראהשאינו אלא  וכנ"ל,

א יעשה כדרך שהוא עושה בחול, אלא דברים שאפשר שירגילו למלאכה". ז"א, שאם נתיר לו למלול כדרך חול, חכמים משום של
)הל'  דומה לשל דישה. לפיכך הצריכו שינוי, שימלול רק בראשי אצבעותיו. יד פשוטה שהתוצאהיבוא לעשות מלאכת דישה, היות 

 .שבת כא,יד(

ותרת מלילה בשינוי, ביארו, שדיון הגמרא )ביצה י"ג ב'( "כיצד מולל", ומסקנתה שמולל הרי"ף ורא"ש כאן. ולשיטתם שגם בשבת מ . 12
בשינוי, מתייחס לשבת. ורש"י וסיעתו לשיטתם שבשבת אסורה כל מלילה, ביארו שדיון הגמרא שם מתייחס ליום טוב. ולמסקנה 

 בשינוי מותר. 

כאן( ג"כ הביאו )והכריע כדעת הרי"ף. אמנם ראה רשב"א בביצה י"ג ב', הרז"ה במסכת ביצה. וכפי שביארו הר"ן )שם(, והרשב"א ) . 13
הביא את שתי הדעות(. ותירוץ ראשון הוא של המרדכי )ביצה סי'  שביאר הגמרא כשיטת רש"י, הרז"ה וסיעתם. ובעבודת הקודש
  ושם( כדעת הרז"ה, וכתב שני התירוצים. ז(. וכן סובר המאירי )כאן-תרסא. והובא שם בר"ן(. והובאו עיקרי הדברים בב"י )או"ח שיט,ו

רי"ף )נא א בדפיו(. רמב"ם )הל' שבת כא,יד(. רא"ש )סו"ס ב(. רז"ה )שבת נא א ברי"ף, הו"ד בר"ן(. ר"ן )ביצה ו  -מקורות או"ח שיט,ו.  . 14
כי )ביצה סי' תרסא, הו"ד בר"ן(. א ברי"ף, ד"ה ואיכא(. מאירי )קכ"ח א', ד"ה חבילי סאה; ביצה י"ב ב', ד"ה במסכת שבת התבאר(. מרד

 רשב"א )ד"ה ומולל; עבודת הקודש, בית מועד, שער א, סי' ו(.

)כן מוכח מדבריו, שכתב לגבי פירוק האגוזים מקליפתם הירוקה, שטוב  שדעת הרמ"א שהעיקר להקל בזה ה"ל )ד"ה בשינוי(יבכתב בו . 15
לאוכלם בלי פירוק, אין צורך להחמיר(. וכתב שכן דעת אליה רבה להחמיר משום שאפשר לאכלן בלי פירוק. הרי שאם אי אפשר 

 בשם מהרש"ל )יש"ש ביצה פ"א סי' לח(, ונחלת צבי, דהעיקר כדעה הראשונה להקל, שכן הוא דעת רוב הראשונים.

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 סוגי בשר שונים לעניין דין מוקצה 

 מותר לטלטלו בשבת.  -, בשר מליח איתמר )קכ"ח א'(

 ב הונא אמר: מותר לטלטלו. רב חסדא אמר: אסור לטלטלו.ר - )שלא נמלח(בשר תפל 

בר אווזא  רב יצחק בר אמי איקלע לבי רב חסדא וחזא ההוא ארב חסדא אמר אסור לטלטלו?! וה )ומקשה(
)שאתם הכא  , ואמר רב חסדא חסרון כיס קא חזינן)שלא יסריח(דהוו קא מטלטלו ליה משמשא לטולא  )שחוט(

 ! מם. וסילקוהו על פיו מחמה לצל(מניחים אותה בשמש, ומתח

 . )כשהוא חי אוכלים אותו בלא מלח, ולכן אינו מוקצה(שאני בר אווזא דחזי לאומצא  )ומתרץ(

. בשר, בין תפל )שאינו ראוי לכלום(, מותר לטלטלו. דג תפל, אסור לטלטלו )שראוי להיאכל חי(: דג מליח תנו רבנן
 ובין מליח, מותר לטלטלו.

, מפני שהוא מאכל )מסריח, מטלטלים(טלין את העצמות, מפני שהוא מאכל לכלבים. בשר תפוח : מטלתנו רבנן
 לחיה. מים מגולין, מפני שהן ראויין לחתול. רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל עצמן אסור לשהותן מפני הסכנה.

 שיטות הראשונים

הרי"ף וגירסת . 17בשר תפל, פלוגתא מותר לטלטלו. (16)מליחחי בשר  :רש"יגירסת : טלטול בשר, מליח ותפל
, מחלוקת רב הונא 18)דהיינו סרוח( . בשר תפוח)לכולי עלמא(, ומותר לטלטלו )וחזי לאומצא(: בשר חי, תפל הוא וגאונים

ר' חכם כתב בשם ה והרשב"אואיירי לדידהו בנסרח מערב שבת.  .רמב"ם, רשב"א, ורא"שורב חסדא. וכן כתבו 
והלכה כרב הונא  .לכולי עלמא שרי ,אבל בנתפח מערב שבת. 19בשבת פליגי , דבנתפחאבא מרי בר יוסף

 פסק שבשר חי, אפילו תפל, ואפילו תפוח, מותר לטלטלו. 21והשו"ע .20שמותר לטלטלו

                                                

 ראה רשב"א )ד"ה הכי גריס רש"י(, ואור זרוע )ח"ב, הל' שבת סי' פח(.  . 16

מלוח. ומאן דגריס תפוח )ראה להלן(, היא היא. עכ"ל. והמאירי כתב: ויש גורסין בכאן בשר תפל. שאינו  -וכתב רש"י: בשר תפל  . 17
ואע"פ שבשר חי ובשר תפל הכל אחד, הם מפרשים בשר חי שנמלח מעט, ותפל שלא נמלח כלל. והיה רב חסדא אוסר מצד שאינו 

ו לרב חסדא מההוא בר אווזא וכו' )שהתיר רב חסדא סובר שיהא ראוי באומצא, אלא עוף. וכן נראה )כגירסה זו(, שהרי הקש
בין בתפל בין בתפוח  כל מקוםלו בתפוח )היה מדובר(, לא היה ראוי לאומצא! ומילטלטלו(, ותירצו שאני בר אווזא דחזי לאומצא. וא

 הלכה שמותר; זו מפני שראוי לאומצא וזו מפני שראוי לחיה. עכ"ל.

שהרי הוא מאכל לחיה כדאיתא בברייתא, וכו' )עיי"ש קושיות נוספות(. ועל כן  ,י יהודה ליטלטלכתב הרשב"א: קשיא לי אפילו לרב . 18
דאי אכלי מיניה מייתי, כל , דלא חזי אפילו לכלביםנראה לי דתפוח מחמת ארס קאמר; והיינו דרב חסדא דאסר, דסבירא ליה דכיון 

וכדקתני בברייתא. וברייתא  חזי לחיה דהאתו. ורב הונא אמר מותר, כדי שלא יאכלו ממנו כלביו וימו ,עצמן אינו משהה אותן לחיה
  לא שמיע ליה לרב חסדא. והיינו דקתני לה בברייתא בהדי מים מגולין, כן נראה לי. 

ב אבל הרונכון הוא.  וכתב הרשב"א על פירושו,ורב הונא שרי כרבי שמעון דלית ליה נולד.  ,ורב חסדא אסר משום נולד כרבי יהודה . 19
, שהוא הביא סיוע לפסוק הלכה כרב הונא מדמסייע ליה ברייתא דלקמן )אלא איירי בנסרח מערב שבת( אלפסי ז"ל אינו סבור כן

 דבשר תפוח. עכ"ל הרשב"א. 

בשר דרב חסדא תלמיד היה לפני רב הונא. ועוד, דרב הונא קאי כר"ש דקיי"ל כוותיה. ועוד, דתניא דמסייע ליה, דתנו רבנן מטלטלין  . 20
 תפוח מפני שהן מאכל לחיה. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

דדג תפל אינו ראוי לכלבים.  (22)תירוץ א' תוספות: כתוב בברייתא, דג תפל, אסור לטלטלו. דעת טלטול דג תפל
דחזי ליה מקצה ליה , דאף דראוי לכלבים, אבל לאו דעתיה למשדייה לכלבים, דמאי "ןרש"י, רשב"א, ורודעת 

  23.מכלבים

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

פּוחַ לא.  א; ְוֵכן ִאם הּוא ּתָּ ֵזי ְלֻאְמצָּ חָּ ּום ּדְ ּ ר ְלַטְלְטלֹו ִמש  ל, ֻמּתָּ לָּ לּוַח ּכְ ֵאינֹו מָּ ֶׁ ֵפל ש  ר ַחי, ֲאִפּלּו ּתָּ ש ָּ "י(, ) ּבָּ ִ ר פי' ַמְסִריַח, ַרש  ֻמּתָּ
ִבים.  אּוי ִלְכלָּ רָּ ּום ּדְ ּ  ְלַטְלְטלֹו ִמש 

אּוי. לב.  ֵאינֹו רָּ ֶׁ ֵני ש  סּור ִמּפְ לּוַח, אָּ ֵאינֹו מָּ ֶׁ ר ְלַטְלְטלֹו; ְוש  לּוַח ְמּתָּ ג מָּ  ּדָּ

 פעולות שהותרו משום צער בעלי חיים 

. )דכלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל בשבת(ו וירדו כופין את הסל לפני האפרוחים, כדי שיעל משנה: )קכ"ח ב'(
)אוחז בצווארו ובצדדים, וגוררו ומסייעו , עד שתכנס. מדדין עגלין וסייחין )בידיים(דוחין אותה  -תרנגולת שברחה 

 .לילך(

תנינא להא  .)אסור לאוחזה בגפיה ורגליה נוגעות בארץ ולהוליכה(לא  -אין. מדדין  - )תרנגולת שברחה(דוחין )ומדייק( 
 מדדין בהמה חיה ועוף בחצר, אבל לא את התרנגולת. : דתנו רבנן

. משא"כ אווזים 24)מגבהת עצמה מן הארץ, ונמצא מטלטלהתרנגולת מאי טעמא לא? משום דמקפיא נפשה  )ומבאר(

 .כשאוחזים בגפיהם, מהלכים ברגליהם(

: אימתי? בזמן שהוא נוטל אחת, ומניח קמא( )לפרש דברי תנאאשה מדדה את בנה. אמר רבי יהודה  (משנה: )המשך
 . )מפני שנושאתו(, אסור )רגליו(אחת. אבל אם היה גורר 

                                                                                                                                                                         

 אבל בביאור הגר"אאו"ח שח,לא. והמג"א ביאר, דדוקא במין הרך, כגון יונה ובר אוזא. אבל בשר בהמה אינו חזי לכוס, ואסור לטלטלו.  . 21
על . והמשנ"ב )ס"ק קכה( כתב שבמקום הדחק יש לסמוך חלק עליו, משום דאמרינן דכל בשר ראוי לאכול באומצא)ס"ק עח( 

 . רמב"ם )הל' שבת כו,טז( -המקילין. מקורות 

דדג תפל ! ויש לומר, אם כן דג תפל נמי לישרי כמו בשר תפל ,אתיא בי שמעוןאלמא כר ,תימה מדשרי בשר תפלזה לשון תוספות:  . 22
חזי לאינש לא מקצה דכל מידי ד ,ודג תפל אף על פי שראוי לכלבים אסור לטלטלו .יהודה אתיא ביאי נמי כר .אינו ראוי לכלבים

 וראה להלן. בשר תפל מותר לטלטלו לרבי יהודה מפני שהוא מאכל לחיה. .לכלבים

אף דאינו עומד  ,דאם היה ראוי לכלבים )כתוספות(. הט"ז פירש דהיינו שאינו ראוי אף לכלביםוהמשנ"ב )שח,לב, ס"ק קכז( כתב:  . 23
אף דראוי הוא לאכילת  ,"שצואינו ראוי לאכול כך עד מו לאכילת אדם דדבר העומד"א כתב גאבל המ. לאכילת כלבים מותר לטלטל

 .אסור לטלטלו ,ולפ"ז שומן צונן של בהמה דאינו עומד כך לאכילת אדם .משום דלא קאי לכלבים מקצה איניש דעתיה מיניהכלבים 
 .וכן פסקו האחרונים

ְרחָּ רש"י. והרמב"ם )הל' שבת כה,כו( כתב: " . 24 ּבָּ ֶׁ ת ש  ְרְנגֹלֶׁ ין -ה ּתַ ִ ש  יהָּ ִנְתלָּ ד, ְוִנְמְצאּו ֲאַגּפֶׁ ת ִמן ַהּיָּ טֶׁ מֶׁ ְ ִהיא ִנש  ֶׁ ֵני ש  ּה, ִמּפְ ין אֹותָּ ", ֵאין ְמַדּדִ
ואע"פ שאינו מתכוין לתלישת אגפיה, ולא איכפת ליה בכך. ולכאורה סובר כדעת רוב הפוסקים דפסיק רישיה . ועובר על איסור תולש

זה הטעם אינו. אבל מפני  וכתב ראב"ד:(. וצ"ב ואכמ"ל. 21מנוחת אהבה )ח"ב פ"א, הערה  דלא ניחא ליה אסור, ודלא כדעת הערוך.
 שהיא מקפיא נפשה, והיא ניטלת ביד. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

)שמא יגביהם מן הארץ, ואיכא מלאכה דאורייתא, מדדין בהמה וחיה ועוף בחצר, אבל לא ברשות הרבים  תניא:

, ואין את עצמו, ואיסורו רק מדרבנן( )כי אפילו אם תגביהנו, חי נושא. והאשה מדדה את בנה ברשות הרבים (25שנושאם
 צריך לומר בחצר.

 אמר רב יהודה אמר רב: בהמה שנפלה לאמת המים, מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה. ואם עלתה, עלתה. 

אין,  -במקומה, בשביל שלא תמות. פרנסה  )צרכי מזונה(בהמה שנפלה לאמת המים, עושה לה פרנסה  מיתיבי:
 לא!  -כרים וכסתות 

 . )מביא כרים וכסתות(, הא דאי אפשר בפרנסה )עושה לה פרנסה במקומה(לא קשיא, הא דאפשר בפרנסה  מתרץ()ו

 . (26)שמשהניחם תחתיה אין יכול לטלטלם. ואסור לבטל כלי מהיכנו, שדומה לסותר בניין מדרבנןוהא קא מבטל כלי מהיכנו 

 תי דאורייתא ודחי דרבנן. סבר מבטל כלי מהיכנו דרבנן, צער בעלי חיים דאורייתא, וא

 שיטות הראשונים

ביארו דלא חשיב ביטול כלי, כי מיד כשבאו על הסל, בידו להפריחם  תוספות: כופין סל לפני האפרוחים
כתב, דכיון דעשויין להסתלק מאליהן בלא שום איסור, כמסולקים דמו, ואין כאן  וריטב"א. 27ולהבריחם משם

  28ביטול כלי מהיכנו.

שכמו שכל מוקצה, אסור לטלטל אף  הר"ן. וכתב 29: בעלי חיים הם מוקציםוחיה ועוף בחצרמדדין בהמה 
הכא משום צער בעלי חיים נגעו בה. ודווקא בשצריכין לכך. , כך גם אסור לדדות סתם בעלי חיים. ו30מקצתו

 .31השו"עאבל בשאין צריכין, לא. וכן פסק 

, האיסור לדדות בהמה וחיה ברשות הרבים, הוא ביחס רשב"או, רש"י, רמב"ן: לדעת דידוי חיה ועוף ברשות הרבים
 רק בבהמה דקה וחיה דקה, גזרו לאסור לדדותם ברשות הרבים. אבל עגלים  רז"ה ור"ן,. ולדעת 32לכל הבהמות

 

                                                

 וסתמא כרבנן דפליגי עליה דרבי נתן )המצניע, צ"ד א'( וסברי המוציא חיה ועוף בין חיין בין שחוטין, חייב. . 25

תב רש"י: "אסור לבטל כלי מהיכנו להושיב כלי במקום שלא יוכל עוד ליטלו משם, דהוי כקובע לו מקום רש"י. ולעיל, מ"ב ב', כ . 26
 ומחברו בטיט, ודמי למלאכה." 

וכן ביאר המשנ"ב )ס"ק קמז( דהא דמותר לכפות סל לפני האפרוחים, דאין בו משום חשש ביטול כלי מהיכנו על אותו זמן שהם  . 27
 ם אינו מבטלו לכל השבת אלא לשעה, ועיין משנ"ב רסו, ס"ק כז(, דהא יכול להפריחם בכל שעה.עליו )ואיסור זה אפילו א

 תוספות )מ"ג א', ד"ה בעודן, הראשון(. ריטב"א )מ"ג א', ד"ה ופרקינן(. -מקורות  . 28

גיע להפסד על ידם כגון דהא לא חזו. ואפילו אם יכול לה ,בכלל מוקצה כעצים ואבניםכתב המשנ"ב )ס"ק קמו( שבעלי חיים הם  . 29
 .דאיסור טלטול מוקצה הוא אפילו במקום הפסד; אסור לתפסם בידים ילו הכיהכלים ויכול לשברם אפ ל גבישהעוף פורח ע

 כדמוכח בפרק שואל )קנ"א א'( דתנן גבי מת: ובלבד שלא יזיז אחד מאיבריו. . 30

  או"ח שח,מ. . 31

. ן ורשב"א, מבארים שהאיסור לדדות בהמה חיה ועוף, שמא יגביה מן הארץ ונמצא נושאן מן התורה. וכרבנן דרבי נתןרש"י, רמב" . 32
 , ואיסורו דרבנן.באדם מודו רבנן לרבי נתן, דוההיתר לדדות תינוק ברשות הרבים, דאי נמי מגביה ליה חי נושא את עצמו

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 .מב"ןכרפסק  34והשו"ע סתם דבריו. והרמב"ם .33וסייחים, לא גזרו

. ולדידיה 35ע דסבירא ליה דגרירה הוי כמו שנושאתופירש, מפני שנושאתו. משמ רש"י: אבל אם היה גורר, אסור
 סתם דבריו, שלא תגררהו.  36והשו"עאסור ברה"ר ובכרמלית. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ֵד לט.  ְפרֹוִחים, ּכְ אֶׁ ת ַהַסל ִלְפֵני הָּ ר ִלְכּפֹות אֶׁ י ֵכן ֻמּתָּ ה ְועֹוף; ְוַאף ַעל ּפִ ה, ַחּיָּ ֵהמָּ סּור ְלַטְלֵטל ּבְ ם אָּ ֲעלּו ְוֵיְרדּו ּבֹו, ּוְבעֹודָּ ּיַ ֶׁ י ש 
סּור ְלַטְלְטלֹו.  יו, אָּ לָּ  עָּ

ן, ִאם ְצִרי מ.  ִדים ּומֹוִליכָּ דָּ ן ּוַבּצְ ארָּ ַצּוָּ אֹוֵחז ּבְ ֶׁ ַהְינּו ש  ֵצר, ּדְ חָּ ם ּבֶׁ ים אֹותָּ ה ְועֹוף ְמַדּדִ ה ַחּיָּ ֵהמָּ ל ּבְ ְך, ּכָּ ים ְלכָּ ֲעֵלי ַחּיִ ִכין ַהּבַ
ּלֹא ַיְגבִּ  ֶׁ ֵאין ְמַדדִּ ּוִבְלַבד ש  ֶׁ ת ש  ְרְנגֹלֶׁ ן; חּוץ ִמּתַ סּור ְלַטְלְטלָּ ֻמְקִצין ֵהם ְואָּ ץ, ּדְ רֶׁ אָּ ם ִמן הָּ ַעְקרּו ַרְגֵליהֶׁ ּיַ ֶׁ ן ש  ִעְניָּ ּה, יֵהם ּבְ ין אֹותָּ

ַדִים יָּ יהָּ ּבְ ּה ֵמֲאחֹורֶׁ ל ּדֹוִחים אֹותָּ ה ְמַטְלֵטל, ֲאבָּ א זֶׁ ץ ְוִנְמצָּ רֶׁ אָּ ּה ִמן הָּ ַהת ַעְצמָּ ְגּבַ ּמַ ֶׁ ֵני ש  ֵנס.  ִמּפְ ּכָּ ּתִ ֶׁ ֵדי ש   ּכְ
יּהַ ַרְגלוֹ א. מ א ְיֵהא ַמְגּבִ ּלָּ ְגְרֵרהּו אֶׁ ּלֹא ּתִ ֶׁ ים, ּוִבְלַבד ש  ַרּבִ ּות הָּ ְרש  ה, ֲאִפּלּו ּבִ נָּ ת ּבָּ ה אֶׁ ה ְמַדּדָּ ָּ ּ ִאש  ה ַעל  הָּ ִנּיָּ ְ ּ יַח ַהש  ַאַחת ְוַיּנִ

ִהגְ  ֶׁ יַח ַרְגלֹו ש  ֲחזֹר ְוַיּנִ ּיַ ֶׁ יהָּ ַעד ש  לֶׁ ֵען עָּ ָּ ּ ץ ְוִיש  רֶׁ אָּ ַאַחת. הָּ ן ַעל ַרְגלֹו הָּ עָּ ְ ם הּוא ִנש  א ְלעֹולָּ ְמצָּ ּנִ ֶׁ , ש  יּהַ  ּבִ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שה(

ּה, ֵמִביא  יט.  ְמקֹומָּ ם ּבִ כֹול ְלַפְרְנסָּ ְך ֵאין יָּ ֵני ּכָּ ים ּוִמּפְ ִים ֲעֻמּקִ ִים, ִאם ַהּמַ ת ַהּמַ ה ְלַאּמַ ְפלָּ ּנָּ ֶׁ ה ש  ֵהמָּ תֹות ְונֹוֵתן ּבְ ִרים ּוְכסָּ ּכַ
חְ  נֹו. ּתַ ִלי ֵמֵהיכָּ ל ּכְ ַבּטֵ ּמְ ֶׁ י ש  ים ַאף ַעל ּפִ ֲעֵלי ַחּיִ ּום ַצַער ּבַ ּ יהָּ ִמש  יֹום טֹוב. ּתֶׁ מֹו ּבְ ת, ּכְ ּבָּ ַ ש  ה ּבְ ֵהמָּ ין ֵקרּוד ּבְ ה(ּדִ ֵביצָּ ַכי פ"ב ּדְ ְרּדְ  )מָּ

 ְוע"ל סי' תק"ג ס"ב. 

                                                

ות הרבים )ראה הגדרות לעיל בפרק המצניע, צ"ג ב', בסוגית הוצאת דבר טפל על נשיאתו ברששחייב , גם בתינוק לדעת הרז"ה . 33
. שלא גזרו בו משום קל הוא שהקלו חכמים משום צערא דתינוקומלאכה שאינה צריכה לגופה(, מותר לאשה לדדותו ברשות הרבים; 

מפני שהם נוחין לילך ברגליהם  כמו כן ובעגלים וסייחיןעקירת רגליו ברשות הרבים כשם שגזרו בבהמה חיה ועוף ברשות הרבים. 
לא גזרו בהן. ולא גזרו ברשות הרבים אלא בבהמה דקה וחיה דקה בקטנים שלהן, מתוך שהן קשים להנהיגם ברגליהם אתי למעבד 

 בהו עקירה. ולדברי הרז"ה מדויק מה שכתוב במשנה "עגלים וסייחים".

מסתירת המשנה לברייתא; ששנינו במשנה בסתם "מדדים עגלים וסיחים",  והר"ן כתב ג"כ לחלק בין גדולים לקטנים, והכריח כן 
 ומשמע דומיא דהאשה מדדה את בנה, שהוא אפילו ברשות הרבים. ואילו בברייתא מבואר שדווקא בחצר.

. רמב"ן, רשב"א (אבל לאד"ה א ברי"ף,  ר"ן )נא)הל' שבת כה,כו(. רמב"ם  -מקורות  וראה חזו"א )או"ח שבת, סי' מה(. או"ח שח,מ. . 34
 ורז"ה )ריש פרק נוטל(.

ואע"פ שהמטלטל חפץ ולא הגביה כולו פטור, מכל מקום זה דומה למגלגל חפץ שחייב, כמבואר חילוק זה ברמב"ם )הל' שבת יג,יא(.  . 35
 מאמר מרדכי )ס"ק לד(. 

ח,מא, ד"ה שלא(. ומסיק כדעת המאמר מרדכי )ס"ק לד( שגרירה אסורה רק מדרבנן, שמא או"ח שח,מא. ובדעת הר"ן, דן בביה"ל )ש . 36
תשאהו. וכתב בביה"ל שזה דווקא בקטן שאינו יכול לדדות, שנשיאתו אסורה מדאורייתא. אבל ביכול לדדות אינו בכלל האיסור, ולפי 

עתיק דברי רש"י, וכתב שלפיו אסור אפילו בכרמלית. דעה זו יש להקל בכרמלית. עיי"ש בהרחבה. ולהלכה, המשנ"ב )ס"ק קנד( ה
 וכתב שיש מקילין בזה )וכוונתו לר"ן(. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 סיעוד בהמה ואיסור יילוד בהמה 

 .)אותה ביו"ט(, אבל מסעדין )וכל שכן בשבת(אין מילדין את הבהמה ביום טוב  משנה:קכ"ח ב'( )

רב נחמן  (2). )אבל לא ידחוק(: אוחז את הולד שלא יפול לארץ )לחומרא(רב יהודה אמר  (1)כיצד מסעדין?  )ומברר(
 כדי שיצא הולד.  )האם(: דוחק בבשר )לקולא(אמר 

כיצד מסעדין? אוחזין את הוולד שלא ייפול לארץ, ונופח לו בחוטמו, ונותן לו דד  :כוותיה דרב יהודה תניא
על בהמה טהורה ביום  )מאהבין את ולדה עליה(לתוך פיו כדי שיינק. אמר רבן שמעון בן גמליאל: מרחמין היינו 

 . )כדלהלן(טוב 

שתזכור צערה ותרחם עליו.  היכי עביד? אמר אביי: מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם, כדי )ומבאר(
לא. מאי טעמא?  -ומזלפין מי שליא על גבי ולד כדי שתריח ריחו ותרחם עליו. ודווקא טהורה, אבל טמאה 

 . טמאה לא מרחקא ולדא. ואי מרחקא, תו לא מקרבא

 שיטות הראשונים

הרשב"א ודעת שהאיסור הוא משום טירחה יתירה, מדרבנן. רש"י : דעת אין מיילדין את הבהמה ביום טוב
 .37שהוא איסור תורה, משום מתקן, וחייב משום מכה בפטיש והריטב"א

: וקיי"ל דמסעדין ומרחמין דתנינן, ביום טוב אבל לא בשבת. רבינו חננאל: כתב אין מיילדין, אבל מסעדין
נסתפק אם הא דקתני מסעדין איום טוב דוקא קאי, או דילמא אפילו בשבת שרי, והא  ר"יכתב: והרא"ש 

 .38דקתני ביום טוב משום רבותא דאין מיילדין תניא

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלב(

ת.  א.  ּבָּ ַ ש  ה ּבְ ֵהמָּ ת ַהּבְ ִדין אֶׁ  ֵאין ְמַיּלְ

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקכג(

ד ג.  לָּ ּוָּ אֹוֵחז ּבַ ֶׁ ּה, ש  ל ְמַסֲעִדין אֹותָּ יֹום טֹוב, ֲאבָּ ה ּבְ ֵהמָּ ִדין ּבְ ד ְלתֹוְך  ֵאין ְמַיּלְ חֹוְטמֹו, ְונֹוֵתן לֹו ּדַ ץ, ְונֹוֵפַח לֹו ּבְ רֶׁ אָּ ּלֹא ִיּפֹל לָּ ֶׁ ש 
יו.   ּפִ

                                                

ד הבהמה במקום חשש סכנה לולד או לאם, כיון דלדעת רש"י ותוספות וראה חזו"א )או"ח נט,ה( שכתב: כן יש להקל בהוצאת ול . 37
)שבת קכ"ח ב', ע"ז כ"ו א'( אינו אלא מדרבנן אחר שנתעורר הולד לצאת. וזו גם דעת הרמב"ם )הל' שבת ב,יב(. ואף שדעת רשב"א 

 וריטב"א )שבת שם( שהוא דאורייתא, יש לסמוך על דעת הרמב"ם רש"י ותוספות. 

או"ח שלב,א( פסק: אין מילדין את הבהמה בשבת. וכתב בביאור הגר"א: והשמיט דין מסעדין, משום שכתב הרא"ש דר"י והשו"ע ) . 38
נסתפק אם קאי איום טוב או אף אשבת )ומספק הכריע השו"ע לחומרא(. וכתבה )השו"ע( ביום טוב, בסי' תקכג,ג )וזה לשונו שם: אין 

גם אותה, שאוחז בולד שלא יפול לארץ, ונופח לו בחוטמו ונותן לו דד לתוך פיו(. עכ"ל. מיילדין את הבהמה ביום טוב, אבל מסעדין 
ושמא אין ראיה, שכן דרכו של הרמב"ם להביא הדין כצורתו בגמרא, ושם הוזכר הרמב"ם הביא דין זה רק בהלכות יום טוב )ד,טז(. 

 .יום טוב

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 דיני אשה יולדת בשבת 

)אפילו מחוץ ממקום למקום  )מיילדת(חכמה  )עבורה(ומיילדין את האשה בשבת, וקורין לה : משנה)קכ"ח ב'( 

 . ומחללין עליה את השבת. לתחום(

אם היתה צריכה לנר, חבירתה מדלקת לה את הנר. ואם : רבנן דתנולאתויי הא  השבת()ומבאר, מחללין עליה את 
)בכפה ולא בכלי, שכמה שאפשר לשנות, יש ביד  )אפילו דרך רשות הרבים(היתה צריכה לשמן, חבירתה מביאה לה שמן 

 . ואם אינו ספק ביד, מביאה בשערה. ואם אינו ספק בשערה, מביאה לה בכלי. לשנות(

לא  )ומבאר(! )שהותר משום פיקוח נפש(פשיטא  )ומקשה(: אם היתה צריכה לנר, חבירתה מדלקת לה את הנר. אמר מר
ה  . מהו דתימא כיון דלא חזיא אסור, קא משמע לן איתובי מיתבא דעתה. סברא אי איכא )יולדת עיוורת(צריכא בסֹומָּ

 מידי, חזיא חבירתא ועבדה לי. 

מדוע אינה )ומקשה, . )מביאה אפילו דרך רשות הרבים. אלא שעדיף בשערה(אם היתה צריכה לשמן  )שנינו בברייתא:(

 משום סחיטה?!  )שבלאו הכי מחללת שבת(תיפוק ליה  מביאה בכלי, שלא תחלל שבת בהוצאה(

 . )שהוא קשה ואינו בולע(רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו: אין סחיטה בשיער 

. דכמה דאפשר )כורכת כלי בשערה(ש סחיטה בשיער, מביאה לה בכלי דרך שערה רב אשי אמר: אפילו תימא י
 לשנויי משנינן. 

 שיטות הראשונים

דרב אשי , הרא"הבשם  הר"ן, אין סחיטה בשיער, שהוא קשה, ואין בולע. וכתב רש"י: ביאר סחיטה בשיער
, הרמב"םוכן כתב  .40ה בשיערדאין סחיט ,. אבל ודאי בעיקר דינא, הכי סבירא ליה39לרווחא דמילתא קאמר

ר" עָּ ֵ ש ּ ה ּבַ ּכֹוַרַעת ֵליֵלד ". ומכל מקום כתב, "ְוֵאין ְסִחיטָּ ֶׁ ש  ת, ּכְ דֶׁ ת  -ַהּיֹולֶׁ יהָּ אֶׁ לֶׁ ִלין עָּ ֹות, ּוְמַחּלְ ש  ַנת ְנפָּ ַסּכָּ ֲהֵרי ִהיא ּבְ
ת ּבָּ ַ ּ ן ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ... ַהש  מֶׁ ֶׁ ה ְלש  ה ְצִריכָּ ְיתָּ ל -ְוִאם הָּ ּה. ְוכָּ ִביא  ְמִביִאין לָּ ּתָּ ֶׁ גֹון ש  ה, ּכְ אָּ ַעת ֲהבָּ ְ ש  ין ּבִ ּנִ ַ ּנֹות ְמש  ַ ר ְלש  ָּ ְפש  אֶׁ ֶׁ ש 

ר  ָּ ְפש  ּה; ְוִאם ִאי אֶׁ רָּ עָּ ש ְ לּוי ּבִ ִלי ּתָּ ּה ּכְ ְרּתָּ ּה ֲחבֶׁ ּה. -לָּ ַדְרּכָּ ה ּכְ  .41השו"ע" וכן פסק ְמִביאָּ

שיש בו חולי סכנה, היכא שכל צרכי חולה, אע"פ  הרמב"ן: דעת האם צריך שינוי בעשיית צרכי חולה שיש בו סכנה
דאפשר למיעבד למלאכה בשינוי שלא יתחלל שבת, משנים ואין מחללים. והוא שלא יתאחר צרכו של חולה 

 נראה שרק ביולדת יש לשנות. ובשאר חולה שיש בו סכנה הרי הוא כחול  שמהרמב"םכלל בשינוי זה. וכתב 

                                                

 וכן כתב הב"י )של,א( בדעת הרמב"ם.ערה. לומר שאפילו אם היה סחיטה, שפיר תני מביאה בש . 39

הר"ן: ומיהו אינה ראיה, דלא דמי מים לשמן, דשמן  ל זהוראיה לדבר, מדשרינן טבילה בשבת )ולא חיישינן לסחיטת שערה(. וכתב ע . 40
 אחר שהוא עב ונדבק בשיער, אפשר שיש בו סחיטה.

ואם כן מוטב לעשות הוצאה על ידי  )ט,יא(. וכמו שכתב הרב המגיד ,איסורא מיהא איכא ,דאין סחיטה בשער ע"גדאאו"ח של,א.  . 41
. ב"י. וכן כתב המשנ"ב )ס"ק ז(. וכן כתב 'בן איש חי' )שנה ב, פקודי,ח( שסחיטת מלהוסיף עליו איסור סחיטה, שינוי מבלי איסור אחר

וח נסחט השיער, הוי סחיטה כלאחר יד, וכיון שיער אסורה מדברי סופרים, והטובל בשבת יקנח פניו וראשו במגבת, ואע"ג דע"י הקינ
דסחיטת שיער דרבנן, התירו בכי האי גוונא דאי אפשר, משום דהוי כלאחר יד, והמים הנסחטים הולכים לאיבוד. ויקנח בנחת. עיי"ש. 

 רמב"ם )הל' שבת ט,יא; ב,יא(. ר"ן )חי', קכ"ח ב', ד"ה רב אשי(.  –מקורות 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

   42לכל דבריו, ולא צריך שינוי.

 שולחן ערוך

 שבת, סימן של( )או"ח, הלכות

ּה ֲחכָּ א.  ה; קֹוְרִאין לָּ ִריכָּ ּצְ ֶׁ ּ ל ַמה ש  ת ְלכָּ ּבָּ ַ ּ יהָּ ַהש  לֶׁ ִלין עָּ ה, ּוְמַחּלְ נָּ ש  ּבֹו ַסּכָּ ּיֵ ֶׁ ה ש  חֹולֶׁ ת ִהיא ּכְ דֶׁ קֹום, יֹולֶׁ קֹום ְלמָּ ה ִמּמָּ מָּ
ִדין  הּ )ּוְמַיּלְ קֹום בְּ , (אֹותָּ ל מָּ א; ּוִמּכָּ ּה ֵנר ֲאִפּלּו ִהיא סּומָּ גֹון ִאם ְצִריִכים ּוַמְדִליִקין לָּ ין, ּכְ ּנִ ַ ּנֹות ְמש  ַ כֹוִלין ְלש  ּיְ ֶׁ ּ ל ַמה ש  כָּ

ה.  זֶׁ ּיֹוֵצא ּבָּ ל ּכַ ּה, ְוֵכן ּכָּ רָּ עָּ ש ְ לּוי ּבִ ּה ּתָּ ְרּתָּ ּה ֲחבֶׁ ה לָּ ִלי ְמִביאָּ ּה ּכְ ִביא לָּ  ְלהָּ

                                                

ב היולדת וחבליה הם כדבר טבעי לה, ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה, ולפיכך החמירו לשנות והטעם בזה נראה, מפני שכא . 42
. רמב"ם )הל' שבת (רמב"ן )תורת האדם, שער הסכנה -)הל' שבת ב,יא(. מקורות  במקום שאפשר. ולא החמירו בחולים. מגיד משנה

 ב,ב; ב,יא(. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'כ
 כ"חק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 


