
 

 

 

 

 

  הסרת פסולת לאחר אכילה וניקוי השולחן

)דלית ליה  בי שמעוןמעל השולחן עצמות וקליפין. כר )בידיים(בית שמאי אומרים: מעבירין : משנה )קמ"ג א'(

את העצמות והקליפות שהן  בידיול לא יטלטל )אב. ובית הלל אומרים: מסלק את הטבלא כולה ומנערה מוקצה(

 . רבי יהודה. כמוקצה(

)ובית הלל הם המתירים להעביר  רבי שמעוןכ אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה, ובית הלל אמר רב נחמן: אנו

  .בידיים עצמות וקליפין(

 מעבירין מלפני השולחן פירורין פחות מכזית.  (משנה: )המשך

)ולכן שנינו במשנה לאבדן ביד  אסור, דאמר רבי יוחנן: פירורין שאין בהן כזית רבי יוחנןה למסייע לי (ואמרינן)

  ."מעבירים", ולא "זורקים"(

 )ומבאר(, ושיער עדשים, מפני שהוא מאכל בהמה. )שרביטי אפונה, מעבירים מהשולחן(ושיער של אפונין  (משנה: )המשך
 היא דלית ליה מוקצה. רבי שמעון מני?

)שנסחט בין אין מקנחין בו  ,. ואם לאו)אפילו כשרטוב(מקנחין בו  ,ספוג, אם יש לו עור בית אחיזה (משנה: )המשך

 . )שאינו כלי עץ, בגד, שק או מתכת(: בין כך ובין כך, ניטל בשבת ואינו מקבל טומאה 1. וחכמים אומריםאצבעותיו(

 רבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור?! ל )הדין שאם אין לו בית אחיזה אין מקנחים בו(אתאן  )ומקשה(

 בפסיק רישיה ולא ימות. מודה רבי שמעון דאביי ורבא דאמרי תרוייהו: בהא אפילו רבי שמעון מודה, )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

 התוספותקשים שאינם ראויים לאכילת כלב. והקשו  אפילופירש  רש"י: מעבירין מעל השולחן עצמות וקליפין
ן כל הפחות ראויין למאכל בהמה! וכאמרינן בגמרא דכרבי שמעון סבירא ליה, ורבי שמעון בעי לדהאי תנא 

 .2השו"עוכן פסק  .ורא"ש, רי"ף, רמב"םכתבו 

אפילו קליפי אגוזים  ,הטעם שמגביהין שולחן ומפה עם עצמות וקליפין, הרא"ש: כתב טלטול קליפות אגב הפת
 .3השו"עוכן פסק  .לים אגב הפתמפני שהם בט ,שאינן ראויין למאכל בהמה

 והקשו . לאבדן ביד אסור פירורין שאין בהן כזית דאמר רבי יוחנןמסייע ל ,רש"יגירסת : פירורין שאין בהם כזית

                                                

 רש"י ותוספות ורי"ף לא גרסו "וחכמים אומרים", אבל מפירוש המשניות לרמב"ם משמע שגרס. ב"ח.  . 1

שאם נשאר מקצת בשר על עצמות, מותר לטלטלם אגב הבשר. וסילוק הטבלא וניעורה, ביאר  ק קיד()ס"או"ח שח,כז. וכתב המשנ"ב  . 2
כגון שהוא מגרר אותם ע"י סכין  ,אם מעבירם ע"י דבר אחר וא הדיןטעם ההיתר הוא כיון דלא מטלטלו בידים. וה )ס"ק קטו(המשנ"ב 

דזה מקרי טלטול מן הצד ושרי אם הוא לצורך דבר  ,והקליפיןאם הוא צריך להשתמש במקום שמונח שם העצמות  ,מן המפה דמותר
. מותר להעבירן בידים דהוו ליה לדידיה כגרף של רעי ,. ואם נתקבצו הרבה יחד ומאוס עליו להניחן כך על השלחן)ר' שיא,ח( המותר

 .(סי' ב). רא"ש )הל' שבת כו,טז( רמב"ם -מקורות 

 )ס"ק קטז(. וכתב המשנ"ב )עיי"ש עוד(. ב"י יה השולחן ולטלטלו עם קליפי אגוזים שעליוומשמע מדבריו שמותר להגבאו"ח שח,כז.  . 3
 .)שו"ת, כלל כב סי' ח, דרך ה(רא"ש  -שאפשר שאפילו לכתחילה מותר להניח פת כדי להגביה הטבלה, אם קשה לו הניעור. מקורות 
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וכן דעת  .'לאבדם ביד מותרדאמר פירורין פחות מכזית  רבי יוחנן, וכתבו שצריך לגרוס מסייע ל4תוספות עליו
 .5השו"ע. וכן פסק הרמב"ם

ה, " הרמב"םכתב : ומקנחין ב ,, אם יש לו עור בית אחיזהספוג ית ֲאִחיזָּ ן ֵיׁש לֹו ב ֵ א ִאם כ ֵ פֹוג, ֶאל ָּ ס ְ ִחין ב ַ ְוֵאין ְמַקנ ְ
ֹא ִיְסחֹט. ל  כי יש הקשה,  והראב"ד .6מעכבו מלהיסחט כשמנגבים בו שכשיש בו בית אחיזה ,הרמב"םוביאר  "ׁשֶ

, כיוון שיש לו בית אחיזה, הוה ליה כצלוחית ביארבלא סחיטה. ואפשר לקנוח  לו בית אחיזה מאי הוי, אי
 .כרמב"םפסק  7והשו"ע מלאה מים שמריק ממנה מים. אבל כשאין לו בית אחיזה, הוה ליה כבגד ואסור לסחטו.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ְראו ִים לְ  כז.  ים ׁשֶ ִ ִבים, ו ְקִלפ  ְראו ִיים ִלְכלָּ מֹות ׁשֶ ן; ֲעצָּ ְלחָּ ֻ ם ֵמַעל ַהׁש  ר ְלַהֲעִבירָּ ִית ֻמת ָּ ז ַ ֶהם כ ַ ֵאין ב ָּ ה, ו ֵפרו ִרים ׁשֶ ֵהמָּ ַמֲאַכל ב ְ
א ם ֶאל ָּ סו ר ְלַטְלְטלָּ ה, אָּ ֵהמָּ ים ְראו ִים ְלַמֲאַכל ב ְ ִ ִלפ  ל ִאם ֵאין ַהק ְ ת ַעל  ֲאבָּ ַ א ְוֵהם נֹוְפִלים. ְוִאם ֵיׁש פ  ְבלָּ ְמַנֵער ֶאת ַהט ַ

ר ן, ֻמת ָּ ְלחָּ ֻ ת; ְוִאם הָּ  ַהׁש  ַ ב ַהפ  ֵטִלים ַאג ַ ֵהם ב ְ ה, ׁשֶ ֵהמָּ ם ַמֲאַכל ב ְ ֵאינָּ ים ׁשֶ ִ ִלפ  ה  ִעם ַהק ְ ה ו ְלַטְלְטלָּ ְבלָּ יה ַ ַהט ַ ִריְך ְלַהְגב ִ ה צָּ יָּ
יה ַ  ר ְלַהְגב ִ ה, ֻמת ָּ ֵהמָּ ם ְראו ִים ְלַמֲאַכל ב ְ ֵאינָּ ִרים ׁשֶ בָּ א ד ְ ֶליהָּ ֶאל ָּ ו  ֵאין עָּ ן, ֲאִפל  ְלחָּ ֻ .  ִלְמקֹום ַהׁש  ה  ְלַטְלְטלָּ  ו 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכ(

א יז.  ָּ מ  ה ׁשֶ ֵזרָּ ה, ג ְ ית ֲאִחיזָּ ֹו ב ֵ ן ֵיׁש ב  א ִאם כ ֵ ֹו ֶאל ָּ ִחין ב   .8ִיְסחֹט ְספֹוג, ֵאין ְמַקנ ְ
יִ  יח.  ֹו ַהי ַ ֹוִציִאין ב  מ  ה  ׁשֶ ְפנָּ דָּ ב ְ ֹם ֶנֶקב ׁשֶ ן ִלְסת  ת ָּ ׁשְ ִ ל פ  ק ׁשֶ ְפקָּ קֹו ב ִ קָּ ְ פ  ִבית ׁשֶ ִאי חָּ י ׁשֶ ִ יר ַלֲהִסירֹו ְוַאף ַעל פ  ת ִ ַ מ  ן, ֵיׁש ִמי ׁשֶ

ִסיק  ָּ ֵוי פ  ה זֹו, הָּ ְסִחיטָּ ה ב ִ ֵאינֹו ֶנֱהנָּ ן ׁשֶ ֵכיוָּ ִלי; ד ְ יו כ ְ ְחת ָּ ֹא ְיֵהא ת ַ ל  ֹא ִיְסחֹט, ְוהו א ׁשֶ ל  ר ׁשֶ א ֶאְפׁשָּ ֶהְכֵרַח ֵריׁשָּ ְך ב ְ )פי' ִאסו ר ִנְמׁשָּ

ַבר ֶות הַ  ,ִמד ְ ָּ מֹו ַהמ  ה כ ְ רֹאׁש(מָּ ַזת הָּ ֶהְכֵרַח ֵמַהת ָּ ְך ב ְ ְמׁשָּ ,  נ ִ א ֵליה  לֹא ִניחָּ ב ד ְ ַאף ַעל ג ַ ְמרו  ד ְ יו, ְואָּ לָּ ְלקו  עָּ ר. ְוחָּ , ו ֻמת ָּ א ֵליה  לֹא ִניחָּ ד ְ
א הו א, ִסיק ֵריׁשָּ פָּ ן ד ְ יוָּ כֵ  כ ֵ ד ֲעֵליֶהם ְזכו ת, ד ְ ֵ ר, ְוֵיׁש ְלַלמ  בָּ ד ָּ ר ב ַ ם נֹוֲהִגים ֶהת ֵ עֹולָּ סו ר. ְוהָּ עֶֹרת אָּ ה חו ץ ַלנ ְ א ֲאֻרכ ָּ ְרזָּ ַהב ִ ן ׁשֶ יוָּ

ה זֹו ֲחזָּ  ֵאין ַטֲענָּ ה; ו ְלִפי ׁשֶ ית ֲאִחיזָּ ׁש לֹו ב ֵ י ֵ ֵוי ַאְספֹוג ׁשֶ הָּ י ד ְ ר ִמד ֵ עֶֹרת, ֻמת ָּ ַעת ַלנ ְ ד ַמג ַ , טֹוב ְוֵאין יָּ ה  ם ב ָּ ה, ְוֵיׁש ְלַגְמג ֵ קָּ
ַחת ִלי ת ַ ֹא ְיֵהא כ ְ ל  ם ׁשֶ ִבית ב ְ  ְלַהְנִהיגָּ ֶקב ֶהחָּ ֹוְקִקים ַהנ ֶ פ  ה ׁשֶ עָּ ן ְלֵעיל סי' ש)ׁשָּ ה"ְוַעי ֵ יֵני ְסִחיטָּ   . (א עֹוד ִמד ִ

 )או"ח, הלכות דברים הנוהגים בסעודה, סימן קפ(

ה ַלֲעִני ו ת. ד.  ׁשֶ קֹום קָּ ל מָּ ִית, ִמכ ָּ ז ַ ֶהם כ ַ ֵאין ב ָּ רו ִרין ׁשֶ ֵ ד פ  ר ְלַאב ֵ ת ָּ ֻ מ  י ׁשֶ ִ  ַאף ַעל פ 

                                                

 . )ד"ה פירורין(ומותר לאבדו כמו כל מאכל בהמה. תוספות  ממה שכתבה המשנה מפני שהוא מאכל בהמה, משמע שאינו ראוי לאדם, . 4

 .)הל' ברכות ז,יא(רמב"ם  -מקורות או"ח קפ,ד.  . 5

הוא השני משלושה פרקים רצופים ברמב"ם העוסקים  כ"ב ב'משנה תורה', פרקכן ביאר בפירוש המשנה. ביאר 'יד פשוטה',  . 6
, וכפי בוודאי, כאשר אין לספוג בית אחיזה, הוא נסחט הרמב"ם בפירוש המשנ. ובמקרה של ספוג צ"ב, שכן, כפי שמבאר הבשבותים

 )שבת קי"א א', תוד"ה האי( ר"תשאומרת הגמרא. וא"כ מדוע הוא אסור רק משום שבות ואינו איסור תורה גמור. וכנראה סובר כדעת 
, שכן כאשר נסחט הספוג ע"י קינוח השולחן, וךלכל. אבל כאן הוא דרך נקיוןשסוחט חייב דווקא כשעושה כיבוס ממש, דהיינו בדרך 

 לסחיטה, ואסורה רק משום שבות. הדומהקולט הוא את הלכלוך, וסופג הרטיבות. לפיכך אינה אלא פעולה 

 .)הל' שבת כב,טו(רמב"ם  -מקורות יח. -או"ח שכ,יז . 7

 : טעות סופר. וצריך לומר: משום סחיטה. ועיין מג"א.(הכ)ס"ק ביאור הגר"א  . 8
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 טלטול גרעיני תמרים 

)תמרים רעים הם, ומאכילין התמרים עצמן לבהמה, הלכך אגב אימייהו לבהמה נמי  הני גרעינין דתמרי ארמייתא)קמ"ג א'( 

 .אסור ,(9)תמרים טובים הם, ואין מאכילין אותן לבהמה שרו לטלטולינהו הואיל וחזיין אגב אמן. ודפרסייתא ,קיימי(

מר שמואל: עושה אדם כל צרכו בפת. רבה מטלטל להו שמואל מטלטל להו אגב ריפתא. שמואל לטעמיה, דא
 . )ספל מים(אגב לקנא דמיא 

: וכי . אמר ליה רב אשי לאמימר)היה צוברם עד שהיו נמאסים(רב הונא בריה דרב יהושע: עביד להו כגרף של ריעי 
  עושין גרף של ריעי לכתחילה?!

 . )מעבר לשולחן(רב ששת זריק להו בלישניה 

 שיטות הראשונים

אבל לרבי שמעון דלית ליה מוקצה, אפילו דהיינו לרבי יהודה, תוספות : כתבו גרעינין דפרסייתא, אסור לטלטלם
ני גרעינין, אע"ג דחזו דה הרמב"ן ודעת. ה"ר יונה והרמ"ה. וכן דעת 10רסייתא שריא, דהא חזו למאכל בהמהפ

 .כתוספותפסק  12שו"עוה. 11)אף לרבי שמעון(קצת למאכל בהמה, סתמם להסקה עומדים, ומוקצים הם 

 )שיש חילוק בין פרסייתא לארמייתא(ני מילי מסתברא דהו, הרי"ף: כתב האכלת גרעיני תמרים במקום שאין מאכילים בהם

 ,אבל במקום שאין מאכילין את התמרים לבהמות ;ריחוכגון בבל וי ,במקום שמאכילין את התמרים לבהמות
 .13השו"ע. וכן פסק אלו ואלו אסור לטלטלן

 לשמואו , ושרי לטלטולינהו,, דאנן קיימא לן כרבי שמעון דלית ליה מוקצהורא"שתוספות : כתבו אדם חשוב
 .14השו"ע, דאדם חשוב מיבעיא ליה לאחמור אנפשיה. וכן פסק מחמיר היה על עצמו

 

 

                                                

  יי"ש.שברי"ף, ע רש"י. והוא כעין פירוש שני . 9

 א.כדאמרינן בפרק במה מדליקין, דרב אכל תמרי ושדי קשייתא לחיות . 10

י אמרינן בפרק במה מדליקין דאליבא דר"ש דלית ליה נולד שרי לטלטולינהו, הני מילי ביום טוב דחזו להסקה, כיון שראויים וכ . 11
, כיון ואע"ג דחזו קצת למאכל בהמהועומדים הן לכך, למישדינהו לחיותא נמי שרי. אבל בשבת שאינם ראויים להסקה, מוקצים הם. 

 סקה לא חזו, אסור לטלטלן. דהשתא מיהא סתמא להסקה, ובשבת לה

 . (האה "ד)ן "רמב .רי"ף, ד"ה פרסייתא(ב)נט ב ר"ן . (ן"ד בר"הו)ה "וראיונה ר "ה. (ה שמואל"ד)פות תוס –או"ח שח,ל. מקורות  . 12

ן גרעיני שאר פירות אפשר דמודה השו"ע למה שמשמע ילעניד )ד"ה גרעיני(. וכתב בביה"ל )כמבואר במשנ"ב ס"ק קכב(או"ח שח,ל  . 13
 , כמש"כע"י הדחק י אםמשום דאינן נאכלין אף לבהמה כ ,וגרעינין של תמרים שאני. היה עכ"פ ראוי למאכל בהמהברמב"ם דסגי שי

וכל שכן גרעיני שזיפים שיש בתוכם אוכל, אף שאין בדעתו  ה.ולפיכך החמיר בזה שיהא דרך אותו המקום להאכיל לבהמ ,בלבוש
 .)נט ב בדפיו(רי"ף  -לאוכלם. מקורות 

וגם דלא חזו לבהמה רק ע"י  ,משום דיש מקומות שאין מאכילין אותם אפילו לבהמה ,הטעם )ס"ק קכג(,ל. וביאר המשנ"ב או"ח שח . 14
 .)סי' ב(. רא"ש )ד"ה שמואל(תוספות  -. מקורות הדחק

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ו
 מ"גק| דף:  כ"א-כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

לא אמרו ככר או תינוק הא דדלא פליגי א הרשב"אכתב  :רבה אגב לקנא דמיא ,מטלטל להו אגב ריפתאשמואל 
אלא למת בלבד, ששם הכיכר על המת, והאיסור הוא בסיס, ומטלטלו ממש. אבל כאן מניח האיסור על ההיתר, 

האסור, שכל עצמו  ומטלטל גוף ההיתר, ונוטל האיסור עמו, בזה כולי עלמא שרו. ואינם נעשים בסיס לדבר
 .15אינו עושה כן אלא לזרקן

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

או י לְ כט.  הו א רָּ ל ׁשֶ ה וָּ כ ָּ ְ  עֹוףַמֲאַכל ַחי ָּ ה צו ִיים, ְמַטְלְטִלים אֹותֹו; ְוִאם ֵאינַהמ  א ְלַמֲאַכל ַחי ָּ או י ֶאל ָּ ן ְמצו ִיים,  עֹוףוָּ ֹו רָּ ֵאינָּ ׁשֶ
סו ר.  או אָּ ין; ְוִאם לָּ ִ או י ְלאֹותֹו ַהמ  רָּ ל הָּ ר ְלַטְלֵטל ַמֲאכָּ ה אֹו עֹוף, ֻמת ָּ  ִאם ֵיׁש לֹו ֵמאֹותֹו ִמין ַחי ָּ

ר ֵמֶע  הגה: ש ָּ ְרקו  ִמן ַהב ָּ ָּ ְתפ  נ ִ מֹות ׁשֶ ר ְלַטְלֵטל ֲעצָּ ְלִפי ֶזה ֻמת ָּ ִיים ו  ִבים ְמצו  לָּ א כ ְ הָּ ִבים, ד ְ ִיים ִלְכלָּ ת ִאם ְראו  ב ָּ ַר ֶרב ׁשַ הָּ לֹא כ ְ ית יֹוֵסף ד ְ  . ן(")ב ֵ
ִריְך ְלַהְחִמיר ַעל  ל.  ׁשו ב צָּ ם חָּ דָּ ן; ְואָּ ר ְלַטְלְטלָּ ה ֻמת ָּ ם ִלְבֵהמָּ ֲאִכיִלים אֹותָּ ַ מ  קֹום ׁשֶ מָּ ִרים, ב ְ מָּ ְרִעיֵני ת ְ ֹא ְלַטלְ ג ַ ל  ן ַעְצמֹו ׁשֶ ְטלָּ

ו י. נ  ֶרְך ׁשִ א ד ֶ  ֶאל ָּ
 

 

 הדרן עלך נוטל

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

והא  ,והקשה הרשב"א דומה למה ששנינו מסלק את הטבלא ומנערה, כלומר במקום שהוא רוצה לזרוק שם הקליפין והעצמות. . 15
דההיא בשהיו עליה בין השמשות, ותירץ, א. יש עליה מעות אסור לטלטלה!  ,טה שלא יחדה למעותיבמ )מ"ד ב'(אמרינן בפרק כירה 

כאן הניחן ; אבל )ואסור לרבי יהודה( ואי נמי במניח לדעת באמצע שבת על ידי גוי או תינוק ולא היה בדעתו לנערו ממנה בשבת
הא בצריך למקומה מטלטלן  ובשאינו צריך למקומה,אי נמי התם במטלטלה לצורך גופה בלא ניעור ב. . באמצע שבת על דעת לנערן

; בטלה היא לגבי מעות דחשיבידהתם אע"פ שלא יחדה למעות  תירץ,והראב"ד  ג. ועודן עליה עד המקום שהוא צריך להניחה שם.
  . )קמ"ג א', ד"ה הא דמטלטלי(ב"א רש -מקורות  אבל הכא גרעינין בטלי לגבי פת וקליפין לגבי טבלא.

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ו
 מ"גק| דף:  כ"א-כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 חבית –פרק עשרים ושניים 

  ופירות שנתפזרו בחצר שנשברהיין חבית 

)ואפילו בכלים רבים. שכן בכלי אחד כמה  שנשברה, מצילין הימנה מזון שלוש סעודות )יין(חבית  משנה: )קמ"ג ב'(

)ישים . ובלבד שלא יספוג ות()כל אחד מזון שלוש סעוד. ואומר לאחרים בואו והצילו לכם דבעי מציל, כדלעיל ק"כ א'(

 . (16ספוג במקום היין להטיפו לכלי, גזירה שמא יסחוט

 , שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. )לקנחה בשפת הכלי(בשמן  )ידו(לא יספוג ביין, ולא יטפח תנא: 

לתוך לתוך הסל ולא  )ילקטם(ואוכל, אבל לא  )מעט(נתפזרו לו פירות בחצר, מלקט על יד על יד  :נו רבנןת
 הקופה, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. 

 שיטות הראשונים

ממנה בחבית שנשברה להציל , דהא דאסרינן בתרומת הדשןכתב : הצלת חבית שנשברה מבית לבית שעירב עמו
 .בענין דליקה בעל התרומה סברתוכ .שרי ,ר שעירב עמובבית אחֵ אבל  ;דוקא מחצר לחצר ,יותר מצורך היום

 בשם יש אומרים. תרומת הדשןהביא דברי  17א"והרמחלק עליו בדליקה.  ן"הרמבו

 ,18ונשפך היין לארץ מותר לשאוב כל מה שירצה ,שאם נשברה החבית ,בתרומת הדשןכתב : נשפך היין לארץ
 21השו"ע. וכן סתם 20, לכאורה, אינו כןי"רודעת . 19לאו עובדא דחול כי האי גוונאד, בכובות קטנות ובתוך עריבות

 דלא כוותיה. 

, ראשוניםכתבו  רבינו יונה. ובשם 22, שמא יבוא לידי עימורהרמב"ם דעת: סיבת איסור איסוף פירות שהתפזרו
 כתב  והרמב"ן מלקט ונותן לתוך הסל. ,כגון שנתפזרו בחצירו אחת הנה ואחת הנה. אבל במקום אחד

                                                

אפילו יש לו עור בית אחיזה, דליכא חשש סחיטה, אסור, כדמפרש בגמרא שלא יעשה  –אמנם תוספות כתבו: ובלבד שלא יספוג  . 16
 .ל אינו משום לתא דמלאכה, אלא משום טירחא()וראה להלן בשם הר"ר יונה בנתפזרו פירות, שהעובדין דחוכדרך שעושה בחול 

כ ", ק'הצלת אוכל בכמות מרובה'בסוגית לעיל, ראה ות מקורושאר . (סקים וכתבים סי' קצופ) הדשןתרומת  –מקורות ח שלה,א. "או . 17
 .(ט-ק ח", סאד,ישל) א"ביאור הגר כ בשם"ש מש"ועיי. א', בשיטות הראשונים

מאן לימא לן דהך בהול הוא כמו נשברה  ,ואם תאמר דבהול הוא שלא יבלע בקרקע !?במה יהא בהול ,דכיון שנשפך לארץ לגמרי . 18
  .(ז ב'"ל, קי, ראה לעירבינו תם שהתיר) אדילמא כמו נסדקה הו

 .ד"הת. יישינן דאתי לידי מלאכה דאורייתאלא ח ,דהיכא דמשני מעובדא דחול ,וכן משמע במיימון . 19

אמאי לא פריך  )שם ד"ה הא דתניא(תוספות והקשו , ה מדתניא נשברה לו חבית בראש גגוי דליקפריך גב ("ז ב')קידבפרק כל כתבי  . 20
מת תרו הביאמדלא י ד"בכתב ו .ור"י תירץ דהתם מיירי בשנשפך מן היין לארץ דחיישינן שמא יספוג .מדתנן חבית שנשברה וכו'

ש ואלא בין נשפך בין לא נשפך אסור להציל יותר ממזון של ו,אין לסמוך על תשובה ז ןלכ .יש לחוש שנעלמו ממנו, דברי ר"י שןהד
 .וכפשט דברי ר"י ,סעודות

 רץ, אסור.על האנשפך כבר  י, דאפילו"רי הבפ דב"ע (ק א"ס)ב "שנכתב המוכן ח שלה,א. "או . 21

שבוודאי לא גזרו על כל דבר שלא יעשנו כדרך שעושה בחול, שא"כ לא יאכל כדרך שהוא אוכל בחול, ולא יסב כדרך זה לשונו:  . 22
, כגון מי שנשברה לו חבית של יין לא שלא אסרו אלא דברים שאפשר שירגילו למלאכהבחול. זה דבר ברור הוא למבין,  שהוא עושה

 יספג ביין, שמא יבוא לסחיטה, ונתפזרו לו פירות בחצרו לא יתן לתוך סל וקופה, שמא יבוא לידי עימור. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ו
 מ"גק| דף:  כ"א-כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 אפילוזי כבורר. ושבשנתפזרו במקום עפר וצרורות עסקינן. ואסור ללקטם ולתתם בתוך הסל, משום דמיח
 פסק כשני התירוצים. 24והשו"ע. 23בפירות גסים

מפני  ,דקתני בגמרא בחצירו ולא קתני בביתדהיינו  )לשיטתו שהאיסור משום בורר( הרמב"ןכתב  :נתפזרו פירות בביתו
  25.משא"כ בבית שהוא עשוי להתכבד בכל יום ,שסתם חצר יש בו עפרוריות וצרורות ונמצא בורר

נראה דלא גרסינן 'ואוכל', מדקתני סיפא אבל  והרא"ש תוספות: כתבו מלקט ואוכל, אבל לא לתוך הסל והקופה
הסל ולא לתוך הקופה, משמע הנך דוקא הוא דאסירי משום עובדין דחול, אבל ללקט וליתן לתוך  לא לתוך

 אפילו, גרסו 'ואוכל', ודוקא לאכול שרי, אבל לאסוף אסור. וור"ן ,רי"ף, רמב"םושרי.  -חיקו או לתוך כסותו 
  .רמב"ם ור"ןהרי"ף,  נקט כגירסתנו, וכדעת 27והשו"ע .26לתוך חיקו וכסותו

 שולחן ערוך

 שבת, סימן שלה(או"ח, הלכות )

ה, א.  רָּ ב ְ ׁשְ נ ִ ִבית ׁשֶ ֵכִלים  חָּ ו  ב ְ ֹות ֲאִפל  לֹׁש ְסֻעד  ה ְמזֹון ׁשָּ נ ָּ ֶ יִלין ִממ  ֹות ַמצ ִ ה ְסֻעד  ו  ַמֲחִזיק ֵמאָּ ד ֲאִפל  ְכִלי ֶאחָּ ו  ב ִ ִאל  ה, ד ְ ַהְרב ֵ
ים ַהס ְ  ש ִ ֹא יָּ ל  ַהְינו  ׁשֶ ֹג, ד ְ ֹא ִיְספ  ל  ֶכם; ו ִבְלַבד ׁשֶ ילו  לָּ ֹואו  ְוַהצ ִ יל. ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים: ב  יפֹו, ַמצ ִ ִין ַלֲחזֹר ו ְלַהט ִ ְמקֹום ַהי ַ פֹוג ב ִ

א ִיְסחֹ  ָּ מ  ה ׁשֶ ֵזרָּ ֹא ַיֲעש ֶ ג ְ ל  סו ר, ׁשֶ ה, אָּ ׁש ְסִחיטָּ א ֲחׁשַ ֵליכ ָּ ה, ד ְ ית ֲאִחיזָּ ו  ִאם ֵיׁש לֹו ב ֵ ה בְ ט. ַוֲאִפל  הו א עֹוש ֶ ֶדֶרְך ׁשֶ חֹל; ה כ ְ
דֹו ו   ֶמן ְלַהְכִניס יָּ ֶ ׁש  ח ב ַ ַ ִלי.ְולֹא ְיַטפ  ַפת ַהכ ְ ש ְ ה  ב ִ חָּ  ְלַקנ ְ

ן, כ ְ ְוֵיׁש אֹוְמִר  ... הגה: ל ִעְניָּ כָּ יִלין ב ְ ֹו ַמצ ִ ֵעֵרב ִעמ  ל ְלַבִית ַאֵחר ׁשֶ ֵצר, ֲאבָּ ֵצר ְלחָּ יל ֵמחָּ א ְלַהצ ִ ל ֶזה לֹא ַמְיֵרי ֶאל ָּ כָּ י ים ד ְ ב ֵ ֵאר ְלֵעיל ג ַ ְתב ָּ נ ִ מֹו ׁשֶ
ה  ֵלקָּ ְסֵקי מהראד ְ ִ  ו(."י קצ")פ 

ד הֵ  ה.  ה ְוֶאחָּ ד ֵהנ ָּ ֵצר, ֶאחָּ חָּ רֹות ב ֶ ֵ רו  לֹו פ  ז ְ ַ ה; ְוִאם ִנְתפ  ָּ פ  ן ְלתֹוְך ַהַסל ְולֹא ְלתֹוְך ַהק ֻ ט ְמַעט ְמַעט ְואֹוֵכל ְולֹא ִית ֵ ה, ְמַלק ֵ נ ָּ
ו  ְלתֹוְך ַהס ַ  ד, נֹוֵתן ֲאִפל  קֹום ֶאחָּ מָּ ְפלו  ב ְ ד נָּ ד ֶאחָּ ט ֶאחָּ ז ְמַלק ֵ אָּ ֵצר ׁשֶ חָּ ב ֶ ְפלו  ְלתֹוְך ְצרֹורֹות ְוַעְפרו ִרית ׁשֶ ן נָּ א ִאם כ ֵ ל, ֶאל ָּ

ן ְלתֹוְך ַהס ַ ְואֹוֵכל ה , ְולֹא ִית ֵ ָּ פ  ן ְלֵעיל סי' שי"ט)ל ְולֹא ְלתֹוְך ַהק ֻ  .(ְוַעי ֵ

 

                                                

ני בבית, מפני שסתם חצר יש בו עפרוריות וצרורות, ונמצא בורר. משא"כ והיינו דקתני בגמרא בחצירו ולא קת. שאין שייך בהם ברירה . 23
 בבית שהוא עשוי להתכבד בכל יום. רמב"ן.

)קמ"ג . רשב"א ד"ה גמ' יטפח( א, )סר"ן . )הו"ד ברשב"א ור"ן(. רבינו יונה הוצ' בלאו(, תשובות סי' שו)רמב"ם  -מקורות  או"ח שלה,ה. . 24
 .(רבינו יונהו, דהיינו ב', ד"ה נתפזרו, בשם מורו הרב בהלכותי

 יסורא נמי ליכא כשמקבצן יחד., אפילו א(שאינו מקום גידולו) שאם נתפזרו פירות בבית ס"ק לז(ט, מ,)שוכן פסק המשנ"ב  . 25

 . )או"ח שלה,ה(ביאור הגר"א  . 26

 בדברי הגר"א.   )ד"ה אחד הנה(או"ח שלה,ה. וראה מה שדן ביה"ל  . 27

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ו
 מ"גק| דף:  כ"א-כ'| פרק:  שבתמסכת: 


