
 

 

 

 

 

  המוציא אוכלין בכלי, החי במיטה

. את החי )לאוכל(המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי, פטור אף על הכלי, שהכלי טפלה לו : משנה )צ"ג ב'(
 .)ועל החי אינו חייב, שמקיל עצמו, ונושא את עצמו(פטור אף על המיטה, שהמיטה טפלה לו  ,במיטה

המוציא בהמה חיה : דתניאהיא ולא רבנן.  רבי נתן לימא מתניתין יטה, פטור()שנינו: המוציא את החי במ )צ"ד א'(
אומר: על שחוטין חייב, ועל חיין פטור, שהחי נושא את  רבי נתןחייב.  ,ות הרבים, בין חיין ובין שחוטיןעוף לרשו

 .1עצמו

בהמה חיה ועוף דמשרבטי נפשייהו לא פליגי רבנן עליה דרבי נתן, אלא ב עד כאןתימא רבנן.  אפילואמר רבא: 
)שאין חייבים על . אבל אדם חי דנושא את עצמו, אפילו רבנן מודו )כלפי מטה, ומכבידים עצמם להישמט מיד הנושאם(

 .הוצאתו(

 .2)שאינו יכול לשאת עצמו(בכפות  רבי נתן: ומודה אמר רבי יוחנן

 שיטות הראשונים

יא בהמה חיה ועוף, אע"פ שהם חיים, חייב, כרבנן, שהמוצשהלכה  ומאירירמב"ם  דעת: המוציא בהמה חיה ועוף
 3שהלכה כרבי נתן. רי"ד וריא"זודעת  דמשרבטי נפשייהו.

שאמר הוציא תינוק חי, חייב רק על הכיס  אומרת שרבא)קמ"א ב'( הגמרא בפרק נוטל : וחי נושא את עצמ
דלא פליגי אלא  כרבי נתן סבירא ליה דאמר חי נושא את עצמו. אמנם צ"ב, שכן כאן אמר רבא שבצווארו,
את בנה  אשה מדדה, אמרינן)קכ"ח ב'( אבל אדם חי דנושא את עצמו, אפילו רבנן מודו. ובפרק מפנין בבהמה, 

, ולא פליגי רבנן התם ,ולא גזרינן דילמא אתיא לטלטולי משום דאדם נושא את עצמואפילו ברשות הרבים, 
 : דבריםדנים ביישוב ה והראשונים לכאורה.

שהוא  רבי נתןקטן גמור, ומודה  )א( - ג' חילוקים יםמתבאר בראשונים: באיזה גיל אומרים שחי נושא את עצמו
 אדם, דמודו  )ג( וחכמים. רבי נתןוני, שהוא כבהמה חיה ועוף, דמשרבטי נפשייהו, ופלוגתא דקטן בינ )ב(ככפות. 

                                                

שום שהחי מיקל עצמו, והלא אפילו במשא קל יותר חייב! ואי משום : תימה לר"י למה פטור. דאי מד"ה שהחי()כתבו תוספות  . 1
, שאין הנישא יכול לישא עצמו בלא הנושא, והנושא יש בו )שדברי הכל חייב(דשניים שעשאו פטורין, הא הוי זה יכול וזה אינו יכול 

והאילים היו הולכים ברגליהם, והחלזון כח לנושאו אפילו היה מת! ואומר ר"י דממשכן גמרינן שלא היו נושאין דבר חי, שהתחשים 
דחה דבריו, ( בתוספותיו)ש "והרא. יה, כי היכי דליצליל ציבעיהמיד היו פוצעין אותו טרם ימות דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ל

היה האחר יכול להוציאו , והיה מסיר את ידו ,דהתם אם לא היה זה שאינו יכול מסייעו ,דלא דמי לזה יכול וזה אינו יכולוביאר, 
כלל שהנושא ישאהו בלא סיוע  , דאי אפשראבל הכא. וחשבינן ליה כאלו אינו מסייעו ,הילכך הוי מסייע שאין בו ממש ;בעצמו
 הילכך הוי מסייע שיש בו ממש ופטור הנושא. ,הנישא

: אע"פ שאמרו באדם חי נושא את עצמו והמוציאו פטור, בבהמה חיה ועוף מיהא כל המוציאן חייב אפילו חיים. ואין כתב המאירי . 2
שהם נושאין את עצמם, אדרבא משתמטים הם כלפי מטה ומגביהין עצמם להשמט מיד הנושאם. ואף באדם אם היה אומרין בהם 

כפות חייב, שאין לומר עוד בו שיהא נושא את עצמו. וכן כל מי שניכר שאינו נושא את עצמו חייב, כגון בעל בשר הרבה... כל שידוע 
 "ל. שאינו נושא עצמו חייב. וא"כ אף בחולה חייב. עכ

. רי"ד )פסקיו, קכ"ח ב', ד"ה תרנגולת שברחה(. ריא"ז )פרק המצניע, הלכה מאירי )צ"ד א', ד"ה הקטן(. רמב"ם )שבת יח,טז( -מקורות  . 3
 ג, סעי' ב(. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון ט"ז
 צ"ד| דף:  ’י| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 חי נושא את עצמו, ופטור. רבנן דאמרינן ביה

"תינוק הגורר, שאינו מגביה רגלו כלל". אבל אם "נוטל רגלו  שהוא כתבו הרמב"ן והרשב"א: מה נקרא קטן בינוני
, שגם אם נוטל אחת הרז"הן דמכיר בהילוך לא משרבט נפשיה". ודעת אדם, "דכיו נחשב אחת ומניח אחרת",
  .4ברגליו"כל עוד "אינו רגיל לילך נחשב קטן בינוני, ומניח אחת, עדיין 

עו ר ַהמ  " ,)שבת יח,כח( הרמב"ם: כתב המוציא פחות מכשיעור בכלי ִ ש   חו ת ִמכ ַ ָּ ְכִלי,  -ֹוִציא פ  הֹוִציאֹו ב ִ ֶׁ י ש  ִ ַאף ַעל פ 
תֹוכֹו, ַוֲהֵרי ֵאין ב   ב ְ ֶׁ ַאת ַמה ש   א ְלהֹוצָּ ל ָּ ִלי אֶׁ ַאת ַהכ ְ תֹו ְלהֹוצָּ נָּ ו ָּ ה לֹו, ְוֵאין כ ַ ִלי ְטֵפלָּ ַהכ ְ ֶׁ טו ר, ש  ָּ עו ר.פ  ִ ש    והשיגו "ֹו כ ַ

 .5ם שהן צריכים לכליםבירושלמי )י,ה( מפרש כהלין תותי ,והראב"ד

 הוצאת מת לרשות אחרת

. וכן כזית מן המת, וכזית מן הנבלה, וכעדשה )על המת(את המת במיטה, חייב  )המוציא( (משנה: )המשך )צ"ג ב'(
ה )אפילו במוציא מת שלם, כיוון שהיא מלאכפוטר  ורבי שמעון .)שהוצאתם חשובה, להצילו מן הטומאה(מן השרץ, חייב 

 . שאינה צריכה לגופה(

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ואמר רב יוסף אמר רבי שמעון בן לקיש: פוטר היה רבי שמעון  )צ"ד א'(
 .6אף במוציא את המת לקוברו

)וקמ"ל , וספר תורה לקרות בו, דחייב )שהוא צורך המוציא(אמר רבא: ומודה רבי שמעון במר לחפור בו  )צ"ד ב'(

 . (7כדי לחייב עד דאיכא לגופו ולגופהדלא בעינן 

 חמן בר יצחק לאפוקיה לכרמלית. . שרא רב נ(ה"י)ברההוא שכבא דהוה בדרוקרא 

)הפוטר במשנתנו במוציא את  בנא, לרב נחמן בר יצחק: כמאן כרבי שמעוןאחוה דמר בריה דר רבי יוחנן אמר ליה

 איכא! מיהא מחיוב חטאת, איסורא דרבנן  רבי שמעון ?! אימר דפטרהמת(

?! לכרמלית קאמינא! גדול רשות הרבים. דמי קאמינא לרבי יהודה: האלהים דעיילת ביה את, ואפילו לאמר ליה
 .)לאו דלא תסור(כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה 

                                                

מיכה, דמשרביט נפשיה, והוה )לשון הרמב"ן בהסבר קטן בינוני, היא: תינוק גורר שאינו יכול לילך בלא סראה דבריהם ריש פרק נוטל  . 4
. שכן הקשו בריש פרק רבי אליעזר שגם קטן גמור אינו ככפות )להלן פרק רבי אליעזר דמילה( תוספות. יש לציין שדעת ליה כבהמה(

: וא"ת ויביאו התינוק )לפי רבי אליעזר שמכשירי מילה דוחים שבת(דמילה, על מש"כ במשנה אם לא הביא כלי, מביאו בשבת מגולה 
צל הכלי, שאין איסור שבת כלל, דחי נושא את עצמו! ותירצו שאחר המילה צריך להחזירו לאמו, והוא חולה, וככפות. ומוכח א

)או"ח . וראה שו"ע )אמנם ראה תוספות כאן, צ"ד א', ד"ה אבל אדם, בסופו(שסוברים שלפני המילה, שאינו חולה, אינו ככפות 
 . ()ד"ה שלא תגררהו, ונו"כ וביה"ל שח,מא(

של הרמב"ם, אפילו כשאין האוכלים זקוקים לכלי פטור על הכלי, היות שאין כוונתו להוצאתו. והראב"ד סובר שדווקא הסברו לפי  . 5
 . כשצריכים הפירות לכלים נחשבים הכלים טפלים להם

 . רש"י.פטור ,ילו הוא צורך המתולא תימא לא פטר אלא במניחו לחוץ, דאין צורך לא לגופו של מוציא ולא לגופה של הוצאה; דאפ . 6

, ספר תורה להגיה ולקרות בו. )מר שנרצף פיו וצריך להושיב עליו כמין טס דק שיהא ראוי לחפור(כגון מר לעשות לו טס ולחפור  . 7
 גמרא. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון ט"ז
 צ"ד| דף:  ’י| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

הסובר  רבי שמעוןשהלכה כ ,והמאירי ,רשב"אנו חננאל, ראב"ד, רמב"ן, ירב דעת: מלאכה שאינה צריכה לגופה
כרוב פסק  9והשו"ע. 8שהלכה כרבי יהודה שחייב עליה הרמב"םודעת פטור עליה.  מלאכה שאינה צריכה לגופה

 כתב שחייב. הרמב"םשפטור, ובשם  הראשונים

משמע שאע"פ שלא הסריח עדיין המת, מכיוון שסופו להסריח,  רש"י ור"ן: מדברי י שהסריחהוצאת המת לפנ
 כהרמב"ם. והרמ"אפסק  10והשו"עשרק כשכבר הסריח התירו להוציאו. הרמב"ם מותר להוציאו לכרמלית. ודעת 

 .כרש"י ור"ןבשם יש אומרים כתב 

ים ְוֵהם  ֵמת"כתב  הרמב"ם: הוצאת המת משום כבוד המת או כבוד החיים ין ַהַחי ִ ה ב ֵ ז ֶׁ א ִמְתב ַ ִית, ְוִנְמצָּ ב ַ ִהְסִריַח ב ַ ֶׁ ש 
ו   נ  ֶׁ ין ִממ  ז ִ שההיתר להוציאו הוא משום כבוד החיים. ולפי זה, בדליקה או מחמה לצל,  המפרשים. ודייקו "ִמְתב ַ

, בוד המתשההיתר הוא משום כ רש"ישאין בהם אלא כבוד המת, אין היתר לטלטלו אלא באותה רשות. ודעת 

 .רמב"םכפסק  12והשו"ע. 11מחמה לצל אפילוובכל חשש בזיון מוציאים אותו, 

המת רק על ידי ככר או שרב נחמן התיר לטלטל את  ן,"א, ור", רשברש"י: דעת האם צריך ככר או תינוק עם המת
שמוציאים אותו בלא ככר ותינוק. שכל מה  הרמב"ןודעת תנוק. שכיוון שאפשר לתקן איסור המוקצה, מתקנים. 

שאתה משביח בתיקון הטלטול, אתה פוגם בהוצאת הככר שלא לצורך. והוצאת המת בלבד הותרה מפני כבוד 
 . כרמב"ן. ובשם ויש מי שאומר כתב כרש"יבשם ויש אומרים כתב  14והשו"ע. 13יותהבר

                                                

אמנם ברי"ף פרק . )ראה מקורות להלן( דסבירא ליה כרבי שמעון. וכ"כ הרמב"ן והרשב"א )בפרק המצניע(ובדעת הרי"ף כתב הר"ן  . 8
  . (או"ח רעח)נראה שפוסק כרבי יהודה. ב"י  רי"ף()יט ב בכירה 

מאן תנא כו' והוא פסק כרבי יהודה  )שבת ק"ז ב'(שם כתב דברי השו"ע: ; שכן בי שמעוןדעת הגר"א משמע שהלכה כראו"ח שטז,ח.  . 9
בי . אבל כל הפוסקים פסקו בזה כר"ש, הלכה כרבי יהודה()רבי יהודה ורכמ"ש בערובין מ"ו ב'  )שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב(

ב א'. שם מ" ,כוותיה בירא ליה' א' ד"ה הצד כו' ע"ש. ושמואל סשם קמ"א ב'. וכמ"ש תוספות ג ,כוותיה בירא ליהדרבא ס שמעון,
הל' ) וראב"ד רמב"םד בראב"ד(. ר"ח )הו" –מקורות וראה מש"כ לעיל, סוגית כיבוי הנר, כ"ט ב', בהערה.  וכמה מתניתין כותיה. עכ"ל.

. מאירי )פרק שני, בביאור המשנה הרביעית, ד"ה זהו עניין משנתנו(. רמב"ן )חי' קנ"ז א', ד"ה הא דאמרינן(. רשב"א )צ"ד ב', שבת א,ז(
 ד"ה ולענין מחלוקת; קנ"ז א', ד"ה מהא(. 

 . ד"ה איתמר( י"ף,ב בר )כר"ן . ד"ה מת המוטל( "ג ב',)מרש"י  -מקורות או"ח שיא,ב.  . 10

ומה שאמרו בפרק כירה, מ"ג ב', דמת המוטל בחמה דוקא ע"י ככר או תינוק שרי, ואפילו ממיטה למיטה לא, למ"ד טלטול מן הצד  . 11
, צריך לומר דסבירא ליה לרש"י שטלטול חמור מהוצאה בכרמלית. אלא שרש"י )ואילו כאן לרש"י אפילו מחמה לצל(שמיה טלטול 

)ולכן כתב שמה , מוכח ממנו שסובר שאיסור הוצאה חמור מאיסור טלטול )ד"ה מותר להכניס(ת עצמו, שכן בסוכה, ל"ו ב' סותר א
 )ד"ה בשבת(. וראה תוספות שם שהתירו להכניס אבנים לבית הכסא, דוקא כשאינו מוקף מחיצות, שיש שם רק איסור טלטול הקל(

א המוקף מחיצות, אף שיש בו איסור הוצאה, ומשום שסוברים שהוצאה בכרמלית )והתירו להכניס גם לבית הכסשהקשו כן עליו 
תירץ, שמה שהתירו להוציא מת לכרמלית, לא משום שאיסור  )ל"ה ב', בדפי הרי"ף, ד"ה ודאמרינן(. והר"ן קלה מאיסור טלטול, וכנ"ל(

ע"י ככר או תינוק. משא"כ באיסור הוצאה אין הוצאה קל מטלטול, אלא דבמקום שאפשר לתקוני, מתקן. ולכן בטלטול אפשר לתקן 
 . )או"ח שיא,ב(אפשרות להוציא באופן המותר. ראה כל זה בביאור הגר"א 

ב נחמן; תורת ד"ה שרי ר, )חי'רמב"ן . ד"ה ודאמרינן שרא( ב ברי"ף, )להר"ן . )הל' שבת כו,כג; טו,כב(רמב"ם  -מקורות ב. -או"ח שיא,א . 12
 .ד"ה מי קאמינא( "ד ב',)צרשב"א . בפרק כירה( ד"ה ,ענין מי שמתוהאדם, 

וכשאנו  .הוצאה וטלטול :אנו מתירין ב' איסורים ,דאי מפקין ליה בלא ככר .מלאפוקי בלא ככר ,לאפוקי בככרעדיף טפי דוכתב הר"ן  .13
שכיון שהתחלנו לטלטל  ;אלא בהוצאת הככר אין בו שום הוצאה ,ולא עוד .אין בהן אלא איסור הוצאה בלבד ,מוציאין אותו בככר

מפני שהוא מתיר  ,ואף ברשות הרבים טפל לו .י שהוא צריך לטלטלולפ ,נעשה ככר טפל למת ,המת ברשות היחיד על ידי ככר
אלמא כל הנטפל לדבר לאו הוצאה  ,טהיטה דפטור על המיכמוציא את החי במ וה ליההלכך אין בו משום הוצאה דה ,טלטולו
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שמלאכה  בי שמעון. שכן הלכה כראפילו לרשות הרביםהתיר להוציא מת  הרמב"ן: הוצאת המת לרשות הרבים
שא איסור דרבנן. ודווקא ע"י תינוק שהוא חי הנו שאינה צריכה לגופה פטור עליה, וגדול כבוד הבריות שדוחה

שעיקרו איסור  רשות הרביםאבל ב ירו אלא דבר שעיקרו מדברי סופרים;סר, שלא התא בינו חננאלור. 15עצמו
 .כהרמב"ןבשם ויש מי שמתיר כתב  16והשו"ע .תורה, אין להתיר מצד כבוד הבריות

שמעשה היה והביאו מת בספינה והיה המקום צר לבא  המרדכיכתב : יוןכל בזותר טלטול המת משום האם ה
להוציאו מן  בי אליעזר ממיץרופסק  .קצתוגם הגוים היו מתאספים שם עד שהיה המת מוטל בבזיון  ,אליו

, דטלטול מן הצד רבינו ברוך ממגנצאודעת  .הלקט שיבוליוכן דעת  .17הספינה על ידי גוי ולהביאו בבית קרוביו
  20.כרא"םפסק  19והשו"ע. 18ודוקא משום דליקה התירו ואסור. טלטול, שמיה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיא(

ל  א.  ט ָּ ֻּ מ  ֶׁ כ ָּ ֵמת ש  ם; ְוִאם ֵאין לֹו כ ִ ינֹוק ְמַטְלְטלֹו ַעל ְיֵדיהֶׁ ר אֹו ת ִ כ ָּ ה, ִאם ֵיש  כ ִ ֵלקָּ ֵני ַהד ְ ְ יו ִמפ  לָּ ֵרא עָּ י ָּ ֶׁ קֹום ש  מָּ ינוֹ ב ְ ק, ִאם ר אֹו ת ִ
ד; ְוִאם ֵאין ל ה ִטְלטו ל ִמן ַהצ ַ ֲהוָּ ה ד ַ ה ְלִמט ָּ ט ָּ ִ ו  ִממ  נ  ַהְפכֶׁ י ַ ֶׁ ֹות ְמַטְלְטלֹו ַעל ְיֵדי ש  י ִמט  ת ֵ ְ ה, ְמַטְלְטלֹו ֵיש  לֹו ש  ה ְולֹא זֶׁ ֹו לֹא זֶׁ

ו   אֹותֹו ְרש  ה ב ְ ל זֶׁ מו ר, ְוכָּ  ת. ִטְלטו ל ג ָּ
ה, ְמַטְלְטלֹו ֵמחַ  ָּ ַחמ  ל ב ַ ט ָּ ֻּ ו  ֵמת ַהמ  נ  ינֹוק לֹא ְיַטְלְטלֶׁ ר אֹו ת ִ כ ָּ ינֹוק; ְוִאם ֵאין לֹו כ ִ ר אֹו ת ִ כ ָּ ו ת ַעל ְיֵדי כ ִ אֹותֹו ְרש  ה ְלֵצל ב ְ ָּ מ 

ד ִטְלטו ל ִמן ַהצ ַ ה, ד ְ ה ְלִמט ָּ ט ָּ ִ ְפכֹו ִממ  ו  ְלהָּ ל, ֲאִפל  לָּ ֵמיה  ִטְלטו ל.  כ ְ ְ ה ס)ש  סי' זֶׁ ן ְלֵעיל ב ְ יה  "ְוַעי ֵ ְנת ֵ ק ַ   (.ו ַמאי ת ַ
 

                                                                                                                                                                         
 .הילכך איכא תיקונא בטלטול וליכא אפושי איסורא בהוצאה .מיקריא

תב בשם אליה רבה שהכריע כדעה הראשונה, משום שהרבה פוסקים סוברים כמותה. ועוד כתב כ )ס"ק ט( או"ח שיא,ב. והמשנ"ב .14
ן "רמב –קורות מ שנראה שכשאין לו ככר ותינוק מותר להוציא אף בלא ככר ותינוק. דאף לדעה הראשונה אין הכרע שהוא לעיכובא.

 .(ה ודאמרינן"ף, ד"לה ב ברי)ן "ר. (ה מי"ד)א "רשב. (ה הא דשרא"ד)

או תינוק, וכנ"ל, כדי שלא להרבות בהוצאה, אבל לא ע"י ככר. ותמהו האחרונים, הרי הרמב"ן בעצמו כתב שיוציא לכרמלית בלא ככר  . 15
 מה שכתב בזה.  )ד"ה ויש מי שמתיר(ומדוע בהוצאה לרשות הרבים מתיר דוקא עם תינוק! וראה ביה"ל 

ובפרט  .רין כמותהמשום דהרבה פוסקים סוב ,דהלכה כדעה ראשונה ליה רבהועיין בט"ז וכן בא )ס"ק י(וכתב המשנ"ב  או"ח שיא,ב. . 16
תורת )ן "רמב –מקורות  .יהודה דמחייב עליה בידיש שפוסקין כר ,לא ברירא דהוא פטור עליה ם כןלגופה ג ינה צריכהדמלאכה שא

ו"ד "ו א'; ה)צרבינו חננאל . (; וראה בחי', הוצ' מוה"ק עמ' עחד"ה בפרק המצניע, שער הסוף, ענין מי שמתו מוטל לפניו, האדם
 .(ה ודאמרינן"ף, ד"לה ב ברי)ר"ן . (אשוניםבר

כלומר שישראל , ואם התירו שבות דאית בו מעשה ,וראיה מההוא שכבא דהמצניע דשרא רב נחמן להוציאו לכרמלית על ידי ישראל . 17
 .קל וחומר באמירה לגוי שבות ,מו עושהעצ

דאיתמר מת המוטל בחמה וכו' ומשמע התם דטלטול מן  ("ג ב')מתדמהו לההוא דפרק כירה  ,עד שאתה מדמהו לעובדא דהמצניעד . 18
ולא  ,הילכך נראה לפרש דההיא דהמצניע דוקא משום דליקה התירו .הצד שמיה טלטול ולדברי הכל אסור לטלטלו מחמה לצל

מאי  ,מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממין :(' א')ומדאמרינן בפרק קמא דיום טוב  ,ועוד הקשה לו .רוש רש"י שהיה מוטל בבזיוןכפי
 ,ומשום דבעי למימר ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל ,אין הכי נמי: והשיב רבי אליעזר ממיץ !איריא ביום טוב אפילו בשבת נמי

אמאי מעברינן משום מתיא  ,אכן רבינו ברוך הקשה דאם כן יום הכפורים שחל להיות סמוך לשבת .ןמשום הכי נקט ביום טוב ראשו
 ! וראה ב"י.הא איכא תקנתא על ידי עממין (' א'כ אש השנה)ר

 .)סי' קיח(לי הלקט וביש. )פרק כירה, סי' שיג(. מרדכי )הו"ד במרדכי(רא"ם ורבינו ברוך  -מקורות . באו"ח שיא, . 19

 ן עוד לעיל, פרק כירה, מ"ג ב', הצלת מת מפני הדליקה, באיזה אופן ולהיכן, בשיטות הראשונים.ועיי . 20
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ו .  ב.  נ  ֶׁ ים ִממ  ז ִ ים, ְוֵהם ִמְתב ַ ין ַהַחי ִ ה ב ֵ ז ֶׁ א ִמְתב ַ ַבִית, ְוִנְמצָּ ִהְסִריַח ב ְ ֶׁ רֹוב  הגה:ֵמת ש  ק ָּ ֶׁ א ש  ל ָּ ו  לֹא ִהְסִריַח ֲעַדִין אֶׁ ֲאִפל  ְוֵיש  אֹוְמִרים ד ַ

"י ְוַר"ן(ְלַהְסִריַח,  ִ ם טו ר ְוַרש  ֵ ש  ית יֹוֵסף ב ְ ר ְלהֹוִציאֹו , )ב ֵ ת ָּ ֹו,מֻּ ֵצאת ב  קֹום לָּ ם מָּ הֶׁ ה לָּ יָּ א  ְלַכְרְמִלית; ְוִאם הָּ ל ָּ ֵאין מֹוִציִאין אֹותֹו, אֶׁ
א ל ָּ ירו  ְלהֹוִציאֹו ְלַכְרְמִלית, אֶׁ ֹא ִהת ִ ל  ֶׁ ְמקֹומֹו ְויֹוְצִאים ֵהם. ְוֵיש  אֹוְמִרים ש  יִחים אֹותֹו ב ִ ינֹוק. ְוֵיש  ִמי  ַמנ ִ ר אֹו ת ִ כ ָּ ַעל ְיֵדי כ ִ

כ ָּ  ֶׁ אֹוֵמר ש  ֶׁ יש  ת ִ ַ מ  ֶׁ ה. ְוֵיש  ִמי ש  אָּ הֹוצָּ ֵדי ְלַמֵעט ב ְ ר ְוִתינֹוק, כ ְ ִככ ָּ ֹא ב ְ ל  ֶׁ ב ְלהֹוִציא ש  ֹוִציאֹו ְלַכְרְמִלית, מו טָּ מ  ֶׁ ר ְלהֹוִציאֹו ַאף ל ש 
יֹון ַאֵחר, ִבז ָּ ין ִאם הו א ב ְ ר. ְוהו א ַהד ִ כ ָּ ל לֹא ַעל ְיֵדי כ ִ ינֹוק, ֲאבָּ ים ַעל ְיֵדי ת ִ ַרב ִ ו ת הָּ יו  הָּ  ִלְרש  ה ְוהָּ ְסִפינָּ ה ב ַ יָּ הָּ ֶׁ גֹון ש   יםגֹויִ כ ְ

ה.  זֶׁ י ֹוֵצא ב ָּ ל כ ַ ם; ְוֵכן כ ָּ ָּ  ִמְתַאְסִפים ש 

ר ְוִתינֹוק  הגה: כ ָּ מֹו ַעל ְיֵדי כ ִ ִרים לֹוַמר ְלגֹוי ְלַטְלְטלֹו, כ ְ ת ָּ מֻּ ין ד ְ ט(ְוהו א ַהד ִ קֶׁ ֹוֵלי לֶׁ ב  ִ ם ש  ֵ ש  ֵבית יֹוֵסף ב ְ ַכי ו  ְרד ְ סו ר לְ  .)מָּ ַטְלֵטל ֵמת ַעל ְיֵדי ְואָּ

ר ַאֵחר בָּ ֲֹהִנים אֹו ד ָּ ְך כ  ר ְוִתינֹוק ְלצֹרֶׁ כ ָּ יִרין  ,כ ִ ל ַעל ְיֵדי גֹוי ֵיש  ַמת ִ ה סי' שע"ב ותשו' ַמֲהִרי"ל סי' ס"ה(. ֲאבָּ עָּ ִאיִתי נֹוֲהִגים )טו ר יֹוֵרה ד ֵ ְוֵכן רָּ

ה נ ָּ ה אֹו ֲחתֻּ ְך ִמְצוָּ  . ְלצֹרֶׁ

  התולש סימני טומאה

ה המחיה )שתי שערות לבנות שהבהרת מטמאה בהן(התולש סימני טומאה  :)נגעים ז,ד(התם  תנן )צ"ד ב'( )מחיית , וִהְכוָּ

ֶמר" 21מר)שנא, עובר בלא תעשה בשר חי שבשאת, והוא סימן טומאה בשאת, והכוה לבטלה משום מחיה, ולטהרה( ָּׁ ַגע  ִהש   נֶׁ ב ְ

ַרַעת"(  .ַהצ ָּ

  -אחת משלוש  )תלש(. 22אחת משתים, חייב (שתי שערות לבנות, ותלש)היו בנגע : איתמר

. ומבאר בגמרא, אחריתי, אזלה לה טומאה )שערה(רב נחמן אמר: חייב, אהני מעשיו דאי משתקלא חדא  (1)
 . (ידידלא אהני מ) דמודה רב נחמן בדאפיק חצי זית ממת גדול

 לטומאה. רב ששת אמר: פטור, השתא מיהת הא איתא  (2)

 שיטות הראשונים

יו; ְוִאם לֹא הֹוִעילו  "כרב ששת,  הרמב"םפסק : תלש שערה אחת משלוש לבנות בנגע י ֹוִעילו  ַמֲעש ָּ ֶׁ ה ַעד ש   -ֵאינֹו לֹוקֶׁ
רוֹ  עָּ לש  ש ְ ָּ ה  ש  ת ו בָּ רֶׁ הֶׁ ֹו ב ַ ה ב  ְיתָּ יַצד? הָּ ה. כ ֵ ה ֵאינֹו לֹוקֶׁ נ ָּ ֶׁ ַאר ִממ  ְ ה ְוִנש  ְחיָּ ִ ת ַהמ  ה ִמְקצָּ וָּ ַלש  ַאַחת, כ ָּ נֹות ְותָּ ת ְלבָּ

ה  ָּ ש  ֲעדָּ ת ַמְרדו ת. -כ ָּ ין אֹותֹו ַמכ ַ ה. ו ַמכ ִ זֶׁ י ֹוֵצא ב ָּ ל כ ַ ה; ְוֵכן כ ָּ יָּ הָּ ֶׁ ש  ֵמא כ ְ ֲהֵרי הו א טָּ ֶׁ ה, ש   23"ֵאינֹו לֹוקֶׁ

 וציפורניים ועור בשבתתלישת שיער 

, וכן )קולעת שערה(רניו זו בזו, או בשיניו, וכן שערו, וכן שפמו, וכן זקנו, וכן הגודלת והנוטל צפ משנה:)צ"ד ב'( 
 וחכמים אוסרין משום שבות  (2). )חטאת(רבי אליעזר מחייב  (1) - 24)ממין קליעת השיער(הכוחלת, וכן הפוקסת 

                                                

 דברים כד,ח.  . 21

 רש"י. וחייב מלקות. ים.שני ",שיער"דשקלא לטומאה, שאין מטמאה בפחות משנים, דהכי ילפינן לה בתורת כהנים:  . 22

 רמב"ם )הל' טומאת צרעת י,א(.  –מקורות  . 23

. )ואיסורו משום בונה, כמש"כ בהל' שבת כב,כו, מובא להלן(ב"ם פיה"מ. ולשונו: נותנת שיער על הצדעים, ממין גדילת השיער רמ . 24
. ויש מפרשים טחה כמין בצק על )והוא כפירוש הרמב"ם הנ"ל(ורש"י כתב: יש מרבותי אומרים מתקנת שערה במסרק או בידיה 

: אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פניה משום צובע. ומטעם זה )או"ח שג,כה(ה שו"ע פניה, וכשנוטלו מאדים הבשר. עכ"ל. ורא
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 . )איסור דרבנן בלבד(

. אבל )שלחכמים אין דרך גזיזה בכך בחול. ולרבי אליעזר יכול לאמן ידו לתקנו בלא כלי(מחלוקת ביד לעזר: א ביאמר ר
  ., דברי הכל פטור)אין יכול לאמן את ידו ליטול יפה בלי כלי(בכלי, חייב. מחלוקת לעצמו. אבל לחבירו 

. וכמה אפילו ביד( רבי אליעזראם נטל בכלי, ול)לחכמים חייב  )מלוא ראש המספריים(מלוא פי הזוג  )שיער(הנוטל תנא: 
 . )שתי שערות(מלוא פי הזוג? שתיים 

)חייב. ם. רבי אליעזר אומר: אחת יהנוטל מלוא פי הזוג בשבת, חייב. וכמה מלוא פי הזוג? שתי :נמי הכי תניא

שחורות, שאפילו אחת לבנות מתוך  )בשבת שערות(במלקט  רבי אליעזר. ומודים חכמים לולא בעינן מלוא פי הזוג(
ה".  25חייב. ודבר זה אף בחול אסור, משום שנאמר ָּ ְמַלת ִאש   ר ש ִ בֶׁ ש  ג ֶׁ  "ְולֹא ִיְלב ַ

)כמין רצועות דקות הפורשות מעור האצבע סביב בן אלעזר אומר: ציפורן שפירש רובה, וציצין  רבי שמעון תניא:

 ייב חטאת. , ביד מותר, בכלי ח)וקרובים להינתק(שפרשו רובן  הציפורן(

 מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחלה?!  ומקשה()

ביד פטור אבל אסור,  -ביד מותר, בכלי פטור אבל אסור. לא פירשו רובן  -הכי קאמר: פירשו רובן  )ומתרץ(
 . בכלי חייב חטאת

רבי רבה בר בר חנה אמר . אמר )שציצין שפירשו רובן ביד, מותר(רב יהודה: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אמר 
 .: והוא שפרשו כלפי מעלה ומצערות אותויוחנן

 שיטות הראשונים

כרבנן, ששיעור המלאכה בשתי שערות, מלוא פי הזוג. וכן פסק  הרמב"םפסק : בכלי, דברי הכל חייב שערוהנוטל 
 .26השו"ע

יך לציפורניים ולשיער שאינו צר דכיוון תוספותכתבו : נטילת שיער וצפורנים אם נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה
 הרמב"ן. אבל פטור ,רבי יהודה חייב, אבל לרבי שמעוןמלאכה שאינה צריכה לגופה, ורק ל שגוזז, הוה ליה

כתב: הגוזז והנוטל שערו וציפורניו, בין לתקן גופו ולייפות עצמו, ובין לצורך השיער והגיזה, כולן מלאכה 
, , רי"ף, רא"שרבינו חננאלוכן דעת  חד, והנטילה היא המלאכה. עכ"ל.הצריכה לגופה היא, מפני שהכל דבר א

 27.28הר"ןו ,ריב"ש

                                                                                                                                                                         
 . )עיי"ש ביאור הגר"א(אסורה לכחול בשבת. ומטעם זה אסורה לטוח על פניה בצק, דכשנוטלתו מאדים הבשר 

 כב,ה.  , פר' כי תצא,דברים . 25

כמו כל חצי שיעור  ,ער אחד יש בו איסורא דאורייתאישד )ס"ק ג(כתב שחייב דווקא בכלי. עוד  )ס"ק ב(או"ח שמ,א. וכתב המשנ"ב  . 26
)וראה לעיל, פ' א', דיון לגבי  אלא לענין חיוב חטאת ,וכן הדין בכל מלאכות שבת לא בעינן בהו שיעור לענין איסור .של כל האיסורים

 .)שבת ט,ט(רמב"ם  -מקורות . חצי שיעור באיסורי שבת(

"ן והרא"ש סוברים מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, כר"ש, ואעפ"כ פסקו שהגוזז ציפורניו או שערו בכלי שכן ר"ח, הרי"ף הרמב . 27
כתב דמלאכת הגזיזה חשיבא מלאכה לכו"ע אפילו אין צריך לשיער, דגזיזה היתה במשכן שלא לצורך  )סי' שצ"ד(חייב. הריב"ש 
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 . 29, דאפילו ביד חייבהכלבו: כתב המלקט שערות לבנות מתוך שחורות בשבת

ֹו " הרמב"ם: כתב ת בחולהמלקט שערות לבנות מתוך שחורו חֹרֹות ֵמרֹאש  ְ ֹוְך ַהש   נֹות ִמת  רֹות ְלבָּ עָּ ט ש ְ ַלק ֵ ְ אֹו ַהמ 
נֹו  קָּ ה. -ִמז ְ ָּ ה ֲעִדי ִאש   דָּ עָּ ֶׁ ֵני ש  ְ ה, ִמפ  ה ַאַחת, לֹוקֶׁ ֲערָּ ט ש ַ ַלק ֵ י ְ ֶׁ  .30דאינו אלא מדרבנן ,הראב"ד ודעת "ִמש  

  31.32, פסקו כחכמים שאיסורו משום שבותהמאיריוהרמב"ם, היראים, : הנוטל ציפורניו ביד

שכלפי מעלה היינו לצד הציפורן התחילו  "ירשדעת  .והוא שפירשו כלפי מעלה :ציצין שפירשו רובן, מותר
שכלפי  בינו תםרלפרוש, דקא מצערו ליה טפי. דהיינו לצד קצות האצבעות, שהן למעלה כשמגביה ידיו. ודעת 

  כתב שצריך לחוש לשני הפירושים.  33והשו"ע הגוף קרי כלפי מעלה.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שמ(

רוֹ  א.  עָּ ֹל ש ְ סו ר ִלט  ב ַעל אָּ ין ַלֲאֵחִרים, ְוַחי ָּ ין ְלַעְצמֹו ב ֵ ְכִלי, ב ֵ ין ב ִ ד ב ֵ י ָּ ין ב ַ יו, ב ֵ ְרנָּ ָּ ֹוְך  אֹו ִצפ  נֹות ִמת  ט ְלבָּ רֹות; ו ְמַלק ֵ עָּ י ש ְ ת ֵ ְ ש 
ַאַחת, ַחי ָּ  ו  ב ְ חֹרֹות, ֲאִפל  ְ ה ש  ָּ ְמַלת ִאש   ר ש ִ בֶׁ ש  ג ֶׁ ו ם לֹא ִיְלב ַ סו ר ִמש   חֹל אָּ ו  ב ַ ה ֲאִפל  ר זֶׁ בָּ ִרים כב, ה(ב, ְודָּ בָּ   .)ד ְ

ן הגה: ן ש ְוַעי ֵ ה."ְלֵעיל סֹוף ִסימָּ ה ַוֲחִפיפָּ ין ְסִריקָּ  ג ד ִ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכח(

ִמין ְרצו  לא.  ֵהן כ ְ ֶׁ ה ְוִציִצין, ש  ָּ ְרש  ֵ פ  ֶׁ ן ש  ֹרֶׁ הִצפ  י ַמְעלָּ ֵ ַלפ  ן כ ְ ב ָּ ו  רֻּ ְרש  ֵ ן, ִאם פ  ֹרֶׁ פ  ע, ְסִביב ַהצ ִ ְצב ַ אֶׁ ו  ֵמעֹור הָּ ְרש  ֵ פ  ֶׁ ֹות ש  ק   עֹות ד ַ
ל טו ר ֲאבָּ ָּ ד, פ  י ָּ ן, ב ַ ב ָּ ו  רֻּ ְרש  ֵ סו ר. לֹא פ  ל אָּ טו ר ֲאבָּ ָּ ְכִלי, פ  ר; ב ִ ת ָּ ד, מֻּ י ָּ ן ב ַ ב  ו ְמַצֲערֹות אֹותֹו, ַלֲהִסירָּ ְכִלי, ַחי ָּ סו ר; ב ִ את. אָּ ַחט ָּ

 ִ חו  "ו ֵפֵרש  ַרש  ִריְך לָּ ו ף; ְוצָּ י ַהג  ֵ ַלפ  ַהְינו  כ ְ ַרש  ד ְ ֵ ם פ  נו  ת ָּ יו; ְוַרב ֵ עֹותָּ ְצב ְ י אֶׁ ֵ אש  י רָּ ֵ ַלפ  ה, כ ְ י ַמְעלָּ ֵ ַלפ  ים.י: כ ְ ִ רו ש  ֵ ֵני ַהפ  ְ  ש  ִלש 

                                                                                                                                                                         
ייב כל שהוא לצורך גופן אע"פ שאינו צריך לשיער ומלאכה הצריכה הצמר והשיער, רק לצורך העור כגון בעורות תחשים, וע"כ ח

 .)בחי' על שבת(לגופה היא עכ"ל. וכיוצא בזה ממש כתב מורו הר"ן 

הגר"א כתב . רותב' שעל ב עחיי, ולאחרים שאסור ליטול שערו או צפרניו בין ביד בין בכלי בין לעצמו בין תבכהשו"ע  לכה,הניין ולע . 28
 ראשונהבדעה  מצדדם שטז,ח, שסי' פסיקתו ברה לוזה בסתי)שמסתימת המחבר כאן משמע שפוסק כרבי יהודה במשאצל"ג 

הסוברים דהגוזז את השיער חייב אפילו לר"ש, אפילו שאינו  ,ריב"ש ועוד ראשוניםכתב דדעת המחבר כ (בייה וח"ד) ביה"לוב. (לפטור
 .ל", וכנצריך את השיער

ה רבה הטעם, דדרך ללקט בחול ביד, ונשאר בקושיא מן הגמרא. והביה"ל אלישם כתב בד"ה אפילו( הביא דבריו. וביה"ל )שמ,א, ו . 29
 כשליקט שערה לבנה, ונשאר עוד הרבה שערות לבנות, ומכריע שחייב, עיי"ש. ד"ה ומלקט(שמ,א, )בביה"ל עוד דן  עיי"ש.יישבו. 

 כלבו )סי' לא(.  –מקורות 

 ור שיהא לוקה באחת, שלא אמרו אלא אסור. ועוד, מאי עדי אשה איכא בחדא, והא לא מינכרא מילתא כלל.לא מחוזה לשונו:  . 30
 רמב"ם וראב"ד )הל' עבודה זרה יב,י(.  –מקורות 

)והביא דבריו הב"י או"ח שמ, והקשה עליהם, ראה הערה כתב שרבינו חננאל פסק כרבי אליעזר שחייב חטאת  )על הרי"ף(הר"ן  . 31
)כפי שמודפס אצלנו, ראה שדברי ר"ח קאי על הדין השני, כוחלת ופוקסת  )שמ,א, ד"ה בין ביד(אמנם כבר כתב בבה"ל  .הבאה(

 , ובידי הר"ן היה איזה קיצור שהועתק בטעות. פירושו שנדפס בדף צ"ו ב'(

שבת הל' ) רמב"ם. )סי' רעד(יראים  - דלעניין נטילת ציפורניים, אפילו על ציפורן אחת חייב. מקורות )שמ, ס"ק ג(וכתב המשנ"ב  . 32
 .(השביעית נהשהמאירי המ ה אמר"ד). מאירי ט,ח(

ואפשר דהיינו  .ובציצין כתב הפמ"ג איני יודע רוב זה מאין מתחיל .בציפורן היינו רוב ציפורן )ס"ק צה(וכתב המשנ"ב או"ח שכח,לא.  . 33
דכיון שפירשו רובן הסירן ביד מותר, ל )ס"ק צו(. עוד כתב המשנ"ב אם נקלף הרוב ממנו כתלוש דמי ,כל שדרך בני אדם לקלוף שם
)דהיינו תרי דרבנן, פירשו רובן,  דהיינו בידו ,הלכך במקום צערא לא גזרו רבנן כשהוא מסירו ע"י שינוי ,קרובין לינתק וכתלושין דמיא

 .ובשינוי(
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 )יו"ד, הלכות לא ילבש גבר שמלת אשה, סימן קפב(

סו ר  ו.  (אָּ ט ֲאִפל   )ְלִאיש  ר ְלַלק ֵ בֶׁ ש  ג ֶׁ ו ם לֹא ִיְלב ַ חֹרֹות, ִמש   ְ ֹוְך ַהש   ן ִמת  בָּ ד לָּ חָּ ר אֶׁ עָּ ִרים כב, ה( ו  ש ֵ בָּ ֹעַ )ד ְ סו ר ְלִאיש  ִלְצב   ְוֵכן אָּ

ְהיו  ) י ִ ֶׁ נֹות ש  רֹות ְלבָּ עָּ ית יֹוֵסף( (ש ְ חֹ  )ב ֵ ְ ה ַאַחת.ש  ֲערָּ ו  ש ַ  ..רֹות, ֲאִפל 
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