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 ה "צ קגליון 

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

מוקצה ת ו הלכ

 שאי השיעור:נו

. נה מיוחדת חת המוקצה היתה בלא כווהנ יס כאשר סדין ב. דין בסיס לדבר האסור. קצה בידוהרמת תינוק עם מו

ם עושה  מונח בכיס, הא הכסף . הבסיס שלופלאפון על ידי טלטול . החוצההוצאת חתולה ת לאסורה והמותרההדרך 

 .ת דברים המותרים בשבתביטול בסיס על ידי הנח. מוקצים םירקות מוקצים ושאינ עם ות גלת ירקע . את הבגד בסיס

 

 קצה בידוהרמת תינוק עם מו

אויל  לה:א ש  א. בכדור  המחזיק  קטן  מש ד  או ר,  בטריה  עם    חק 

ידאו    מאמו להרים אותוומבקש    ,טלפון או נשען עליה    , לתת לה 

מידו,   המוקצה  את  לעזוב  רוצה  ואינו  הילדים  צריך  כדרך  כיצד 

 ? לנהוג בשבת

התינוקאחיזת  עצם  לגבי  תשובה:   ביד  ו המוקצה  בד,  ך  ר מדובר 

שאינו מבין בדרך כלל את המהות    שלוש-כלל על ילד בן שנתיים

עושה אמוקצהר  סואישל   והילד  בשביל,  זה  שית  ועלת האיהת  ת 

האאין    –  שלו על  לי ב  חובה  כך  לד להעיר  אפשר  .  על  אכן  אם 

בל אין חובה לעשות כן  , אזהו הטוב ביותר להעיר לו והוא ישמע,  

 . (שמג מןסי ואר ב מב)כן  כיון שאינו מבין מה זה שבת.  

  לו יד נו  ית  או  וותאירימו  אבל מה יהיה הדין כאשר הילד רוצה ש

 ם מותר להרימו. הא ,כאשר הוא אוחז במוקצה

בידו פלאפמסקנת ההלכה,   ]]]מוקצה[[[ או  ון  שילד האוחז    כדור 

,  תו וכה ורק מבקש שירימו אום אותו, אם הוא לא בומבקש להרי

ש לו  לומר  את  צריך  אהמוקציזרוק  ורק  מידו  אפשר    זה  יהיה 

 . להרים אותו

הילד   אם  המוק  לאאבל  את  להניח  מידורוצה  בוכה  צה  והוא   ,

אותו,   שירימו  בסוהדבר  בזה  ומבקש  המ גתלוי  הוא  צהוקי  אם   .

, אבל האב לא  עם בטריה, שאמנם הוא מוקצה גמורז משחק  אוח

אם מקפיד   אותו  של  יפול,    להרים  דרכם  כאלה  ועים  צעצ שהרי 

הר על  אות  כאבן  חשבנ וצפה,  להיות  להרים  מקפיד  לא   , השהוא 

אם הוא בוכה ומבקש שירימו    זהק שחת הילד עם ממותר להרים א

 אותו. 

ה אם  פלאפוןואבל  מחזיק  ילדיםכדרכ )  חכם  א  של  שאוהבים    ם 

ההורים  של  הפלאפון  עם  ודאי  ,  (לשחק  האב  שלא  קפי מ ובזה  ד 

פה  ותו זרוק על הרציראה א הוא    ביום חול יהיה על הרצפה, ואם  

האדם מקפיד שלא  מוקצה שכן כל דבר  ו ,  ם אותובוא להריודאי שי

אם הילד אוחז בדבר  ,  וכדומהכסף    ותכגון שטר   הרצפה  על  היהי

וכ בשבת  אזה  שירימו  הוא  מבקש  אם  אפילו  אסור    –בוכה  ותו, 

 .1המוקצה בידו להרימו כל זמן ש

 

נוטל  ט ס"א()סימן ש  לחן ערוךבש  כתב מרן  מקור הדברים:  1  :

משום    בהרמת הילד איסוראין    כלומר,   אדם את בנו והאבן בידו.

 . מוקצהטלטול   

 

 

 יותמעש לכותה
 אט"י של וזזמא יח-ליחמצ  הרבן רנו הגאו ו של מו שיעור

 טמ"ק  ןויגל
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 דין בסיס לדבר האסור 

שאלה:   שלפנ ב.  המוקצי  כל  את  דחפתי  בתוך  בת  לי  שיש  ה 

תחת   במקרה  שמונח  לבגד  הוצרכתי  שבת  וביום  שלי,  המזוודה 

 קצה, האם מותר לקחתו או שנחשב בסיס לדבר האסור? והמ

 : מהו דין בסיס  נבארראשית תשובה: 

הניח  ש  ןכגו,  תר בטלטול בשבתשמו וקצה על דבר  הניח מ אדם ש

שולחן גבי  על  יקרה  ובימצלמה  שב,  את  ום  להזיז  רוצה  הוא  ת 

אסור  הש הולחן,  את  עליו  להזיז  הניח  מפני שהוא  שולחן בשבת, 

 י השבת. מוקצה בכוונה לפנ

ים  כולנו יודע   טלטלו. אסור ל  מהשלחן  קצה הסתלקגם לאחר שהמו 

כניסת  מפני שב וזה  ו,  שנרות שבת אסורים בטלטול גם לאחר שכב

שלהבת עליהם  היתה  ו  השבת  מוקצה,  שהיא  לאחר  דולקת  גם 

מוקציםה  בתהכשהיא   נשארו  ב  נרות  שנעשו  השב מפני  ת  כניסת 

ייעד   האדם  האסור.  לדבר  הבסיס  הנרות  שתהיה  את  עליהם  ללו 

 משך כל השבת. אסרו בטלטול ל ונ שלהבת דלוקה

 לא כוונה מיוחדת לחת המוקצה היתה הניס כאשר ס דין ב

 מקרה של הבגד שנמצא תחת המוקצה?  ב  הדין ומה

 
גועים אליו. כלומר,  זה דוקא בתנאי שיש לילד געכתב שאבל מרן  

א ירים  לא  האבא  ויכול  אם  הרבה,  יבכה  הוא  הילד  יכנס  להת 

וכדומה,   יטלהו יחלה   אם :  ןמר  )לשוןלעיצבון  מותר  , רק אז  (לא 

יו  ם אותו בלי שיהיה לו געגועים אל להרים אותו. אבל סתם להרי 

 אסור.  –

אלי  כאשרשגם    הוסיףומרן   געגועים  לו  והוא  יש  הרבה  ו  בוכה 

הוא אוחז אבן ביד,  כאשר  ם רק  ומבקש להרים אותו, מותר להרי 

לא רק להרים אותו אסור, אלא אפילו  ,  נריאבל אם הוא מחזיק ד 

 אסור.  – ו והילד הולך ברגליו אותו ביד לאחוז 

 הדינר יפול  חוששים שמא  והטעם משום שזו למעשה דעת רש"י,  

 . רים אותובוא לההדינר שזרוק ברצפה וי  חוס עלוהאבא י

שאמנם   אומרים  אסריש  רק  ו  לא  הואלא  את כאשר  מרים  א 

עם   זו התינוק  ביד.  הד   הדינר  שם,  עת  בר"ן  שהובאה  רמב"ן 

אש יש  דוקא  לז  יבוא  שהאבא  היחשש  לעצמו הורות  אם  כי    .תר 

לו   עם  מותר  התינוק  את  ביד,  להרים  לכאורבשהדינר  הוא  ה  זה 

כן מותראף  ו  יחד עם התינוקמרים את הדינר   האב  יבוא  ,  על פי 

לא  . אבל אם הוא  נר גם בפני עצמולומר שמותר לו להרים את הדי

עם דינר  ליו  ם הדינר, אלא התינוק הולך ברג נוק עמרים את התי

יחשוב    אב חשש שה, בזה אין  האב  ד ו השניה ביד ורק אוחז ביביד  

פי שיש  אף על  ז בידו  ולכן מותר לאחו  ,שמותר להרים את הדינר

 . לו דינר ביד

 .  כדעת רש"י  רת מרן לאסולמעשה דע

  אין להקל. ת הדחק  בשע   שגם כתב  סף  מרן הגר"ע יובשעת הדחק,  

 ם והרב מנוחת אהבה להקל בזה. כף החייהרב דעת ו

והטעם, משום )סימן שט(ן אברהם  המג שאין לאדם    פסק להקל. 

ונחים על הבגדים, אלא  שאר דברי המוקצה יהיו מענין שהארנק ו

היא    ההגדרה של בסיסלשיטתו  ו בתוך התיק.  יהיוא רק רצה שה

  ח על גבי הדבר המותר, שהמוקצה יהיה מונרק כאשר יש לו ענין  

הנרות, שהאוכמו   מונחת בדוגמא של  תהיה  רוצה שהשלהבת  דם 

ה יהיה מונח על  לשהו שהמוקצכאם אין לו ענין  . אבל  י הנרעל גב

הדבר   לדבגבי  לבסיס  נחשב  זה  אין  האסהמותר,  פסק    ור.ר  וכן 

 הרב בן איש חי )ש"ב פ' ויגש ס"א(.

ש מרן  אולם   הביא  שט(  סימן  )סוף  יוסף  תרומת  בבית  בשו"ת 

להחמיר.   פסק  קצג(  סימן  )ח"ב  עובדיה הדשן  בחזון  פסקו    וכך 

 ובמנוחת אהבה )ח"א פי"ד ס"ו(.  )שבת ח"ג עמ' קלב( 

  כתב שרק במקום הצורך  )ס"ק יח(משנה ברורה  בגם לאשכנזים,  ו

 . יש להקל

 החוצההוצאת חתולה ת לאסורה והמותרההדרך 

שאלה:  ג תחת  .  הכנסת  בבית  חתולה  נמצאה  שבת  חד  אביום 

ה נהג    מההרי   ניגש  גבאיהספסלים,  האם  החוצה,  וסילקה  בידו 

 ו משום מוקצה? בחתולה הז לנגועאסור כהוגן או ש

 . יש כאן בעיה יותר חמורה ממוקצה, והיא צידהתשובה: 

שלו לא היתה  , כי המטרה  ורייתאיסור דאורה אין אאמנם כאן לכא

אות החוצה,לצוד  אותה  לזרוק  אלא  ז   ה  שאינה    וולכן  מלאכה 

עליה שפטור  לגופה  ס"ח(  צריכה  שטז  סימן  איסור  אבל    ,)ש"ע 

 א היה צריך לנהוג כן. דרבנן ודאי יש כאן ול

ע סימן  )ש"  ל בעלי חייםשאסור לטלטקצה יש כאן,  וגם איסור מ 

 . שח סל"ט(

לנהוגו יש  לקחת    ?כיצד  החוצריך  אותה  ולדחוף  בידו    . צהמקל 

ש ) וכמו  ערוך  בשלחן  מרן  שחכתב  חיה  ש  ס"מ(   סימן  בהמה  כל 

  בחצר, דהיינו שאוחז בצוארן ובצדדים ומוליכן, ועוף מדדים אותם  

חיים  אם צריכין הבע יגביהם בענין שיעקרו  לי  ובלבד שלא  לכך, 

 . לטלורגליהם מן הארץ, דמוקצין הם ואסור לט

חייםהתיר מחמת  אמנם שם מרן   קנא(. " משנ"ב ס)  צער בעלי    ק 

 .  כאן צער בעלי חיים אם תישאר בבית הכנסת   ן איןואילו כא

משום שהוא טלטול מן    עם מקל.אבל בכל זאת מותר לדחוף אותה 

שכ וידוע  מרןהצד.  ערוך  תב  שי  בשלחן  ס"ח( )סי'  מן  א  טלטול   :

המותר דבר  לצורך    אסור.   –האסור  דבר    לצורך  מותר.  –  הצד 

 מותר.  –אפילו לצורך דבר האסור וטלטול בגופו, 

שק  של  קליפות  לו  שיש  אדם  הדברים.  כוונת  או  די ונבאר  ם, 

וכדומה בהמה  בשר  של  דבריםעצמות  יכול  ש  ,  לא  כלב  אפילו 
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ל,  לאכול רוצה  מהשולחןוהוא  אותם  אפנות  לתסו,  לו  את  ר  פוס 

 וקצה.האלה בידיו משום מ הקליפות 

וזה  ותם על ידי סכין או מזלג וכדומה,  ז א היא להזימותרת  הדרך ה

שאמנם   הצד",  מן  "טלטול  בידו  נקרא  המזלג  את  תופס  האדם 

אלא   בידיו  לא מטלטל את המוקצה  הוא  אבל  אותו  דוחף  כדרכו, 

 ר אחר. על ידי דב

מותר בתנאי שהמטרה שלו להשתמש    תב שטלטול מן הצד ומרן כ 

וצריך    אסור.  –דבר האסור  לצורך הא  בדבר המותר, אבל אם הו

  של האדם   מה המטרהכל פעם שרוצים לטלטל מן הצד,  לשים לב  

 . בטלטול הזה

נוספתדו כלשהו    : גמא  מוקצה  לאדם  יש  יקרה מצל כמו  אם    מה 

עם מקל וכדומה    חוף גם לד ,  טביד אסור בהחל  מהוכדומה, שלהרי 

ך דבר האסור, שהרי המטרה  צורזה טלטול מן הצד ל ני שאסור מפ

 על הכרטיס. ה היא לשמור בז שלו

ב זה  את  מטלטל  הוא  אם  או  אבל  ברגל  אותו  שדוחף  וכגון  גופו, 

 . אף לצורך דבר האסוראופן הזה מותר  במרפק וכדומה, ב

הוא עושה בזה  , כי  חתולה על ידי מקללפי זה מותר לטלטל את ה

 ום של בית הכנסת. קהמבר המותר שזה לטול מן הצד לצורך דט

 הבסיס שלופלאפון על ידי טלטול 

הפלאפון על הכרית ואחר    לא מתכוון אתמי שהניח ב . שאלה:  ד

לישון על המיטה הזו, אבל חושש שהכך בשבת הוא רו שעון  צה 

האם    השכם בבוקר כדרכו בימות החול.פלאפון יצלצל  המעורר ב 

ביש אפשרות לה אותו  ולהניח  הניח  רימו  כאשר  הדין  ומה  סלון? 

 במתכוון במקום זה? 

לה הקודמת על טלטול מן הצד לצורך דבר  ו בשאדיברנתשובה:  

 נבאר: לצורך דבר האסור, והמותר ו 

על הכרית    (מוקצהעליו, והוא  שמקפידים  )חכם הניח פלאפון    אדם

י  פון על יד האם מותר לו לדחוף את הפלא ,  רוצה לישון שםוכעת  

 ? תחת הכרית, אל מאה או כל דבר המותרכף, מזלג, ספר קרי

האסור.  דבר  ר או  צורך דבר המות דוחף לההלכה היא שתלוי אם  

זה ,  ן על הכריתון היא כדי לישפאם מטרתו בסילוק הפלא,  כלומר

על  נחשב   אותו  לדחוף  מותר  ולכן  המותר  דבר  חפץ  לצורך  ידי 

כדי   היא  שלו  המטרה  אם  אבל  הפלאפוור  לשמאחר.  שלא  ן  על 

שיינזק כדי  יבוא  ,  לא  הילדים  הוא  אחד  ולכן  משם,  אותו  ויקח 

רית ולהניח עליו את הכרית וכך אף אחד  להוריד אותו מהכרוצה  

מן הצד לצורך דבר  לא יגע בו, זה נחשב שמטלטל לא יראה אותו ו

 . האסור, וזה אסור

ל השאלוניגש  הפלאפו  ה:עצם  את  שהניח  על  אדם  מתכוון  בלא  ן 

,  בבוקרמוקדם  ון יעיר אותו בשבת פלאפ צה שה א לא רוהורית והכ

 להרימו. שים אותו בסלון, האם מותר והוא רוצה לקחת אותו ול

בידאין   הפלאפון  את  שהפלאפון  לקחת  מחמת  מחמת    מוקצה, 

אפון  קחת את הכרית עם הפליכול ל האם  יש לדון. אבל חסרון כיס

 ניחה בסלון. ולה

, כלומר שאמר  את הפלאפוןבמתכוון  שם  יח  בזה יש הבדל אם הנ

מקר שבכל  שלעצמו  אז  הזה  בחדר  משתמש  לא  הוא  ר המכשיה 

 . לבין אם הניח אותו שם בלי כוונהיישאר שם, 

האסור,   לדבר  בסיס  נעשית  הכרית  שם,  בכוונה  אותו  הניח  אם 

את  וא לטלטל  לו  אסור  עדיין  מהכרית,  נפל  הפלאפון  אם  פילו 

 הכרית. 

מת  הניח אותו שם בלי שי אבל אם הוא רק שכח את הפלאפון שם,  

זה   .לישון  רוצה, וכעת הוא  לב ואחר כך שכח להרים אותו משם

ובנ "שכח",  בסיס לדבר האסור הכר   "וכח ש "קרא  נעשית  לא    . ית 

 ר. ולכן מותר להרים את הכרית עם הפלאפון לחדר אח

)סימן ערוך  בשלחן  מבואר  ס"ד(,  כן  מהממ ו  שט  הדין    שנה קור 

קמ  שאם(: ב)שבת  לאד הית  ,  החביה  פי  על  והניחה  אבן  אם תם   ,  

אין לו אפשרות  ו  בשגגה ולא התכוון שתישאר שם בשבת,   הניחה

לו   שאין  כאן  וכמו  מעליה,  האבן  את  ולזרוק  החבית  את  לנער 

ום  יח בזה כל ירוולא  הפלאפון מהכרית, כי הוא  נער את  אפשרות ל

חבית עם האבן  מותר לו להרים את הו בבוקר,  ול יפריע ל והצלצ

 עם הפלאפון שעליה ולהניחה מחוץ לחדר.   ריתכאו את ה

יתכוון להניח אותה  קודם כל    :בשני תנאים   מותרוזה   צריך שלא 

דבר נוסף צריך שלא מותר, ו אותו שם  ורק אם שכח    במקום הזה

ולזרוק   הכרית  את  לנער  שזה  יוכל  כאן  וכמו  שם,  הפלאפון  את 

 הוא צריך לישון. עדיין יפריע לו כי

פון שם, מותר לו להרים  את הפלא   לא התכוון להניחאם  לסיכום:  

ריע  שלא יפ  אותה במקום אחרפון ולהניח את הכרית יחד עם הפלא

 לו. 

 ם עושה את הבגד בסיס מונח בכיס, הא הכסף 

שבת ירדו גשמים רבים ורציתי ללבוש את מעיל    ביוםלה:  . שא ה

לתפילה ולצאת  נזכרתי    ,הגשם שלי  הכיס    ארנקשיש  אבל  בתוך 

כדי שהארנק יצא  לנער את המעיל    תרו, האם מ שם  ודרכי להניח ו

 או שאסור?  להמעי וללבוש את  תוך הכיסמ

חולצה,  תשובה:   של  כיס  לבין  מעיל  של  כיס  בין  הבדל  יש 

 כדומה. מכנסיים ו 
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  כולו וא עצמו  האבל  פיו  רק בפור בבגד  ת בדרך כלל  ל מעיל  כיס ש

מלמע   כלומרתלוי,   רק  מלה  תפור  מוכולו  והוא    הבגדשוחרר 

נפרדל גוף  הכיס .  מעשה  זה  הילעומת  חולצות  של  תפורים  ם  ם 

 משלושת הצדדים. 

  המעיל   ,וכמו הכיסים של המעילים  יהם תפור בבגדשרק פהכיסים  

הבסיס לארנק,  , אלא רק הכיס עצמו הוא  ארנקלא נחשב בסיס ל

ד ומותר לטלטל את  פור בפיו לבגד, הוא בטל לבגובגלל שהוא ת

 הרמ"א )סימן שי ס"ז(.  כן מבואר בדברי .המעיל

, אבל  )עי' משנ"ב סק"ל(  נער משם את הארנקראוי ונכון שיאמנם  

 מן הדין מותר אפילו ללבוש את המעיל עם המוקצה שבתוכו. 

וכמו כיס של חולצה וכדומה,  רכו לבגד,  פור לאות כיס  אם הולם  א

ואסור לטלטל  ולכסף שבתוכו  בזה הבגד כולו נחשב בסיס לארנק  

 תו. או

 מוקצים םירקות מוקצים ושאינעם  ות גלת ירקע

ת קשות שאינן  שיש בתוכה בננובמטבח  שות  עגלת ירק. שאלה:  ו

כלל   לאכילה  גופו(,ראויות  מחמת  כמוקצה  גם    )שדינם  שם  ויש 

ה? ומה הדין אם העגלה ריקה מירקות ויש  גזר, האם מותר לטלטל

 יפות בצל, האם מותר לטלטלה? בה רק מעט קל 

עליו    מן)סי בשלחן ערוך  כתב מרן  תשובה:   כלי שיש  שי ס"ח(: 

בטלטול,   שמותר  דבר  ועוד  האסור  את  דבר  לנער  אפשר  אי  אם 

יש לו צורך בכך,    , מותר לטלטל את הכלי הזה אםהדבר האסור

 יותר מהדבר האסור. ר חשוב  נאי שהדבר המותתוב

אם   זה,  של  ולפי  יותר  גדולה  כמות  והגזרגזריש  יותר    ,  חשוב 

. אבל אם הבננות  זומהבננות הקשות, מותר לטלטל את העגלה ה

כלומר שהדבר האסור חשוב יותר מהדבר המותר,  חשובות יותר,  

 עגלה. את ה אסור לטלטל

בתו יש  כאשר  הדין  העומה  כמה  גלך  רק  שהן  בצל,    ת קליפוה 

 ? לשום דבר מוקצה שהרי אינן ראויות  רהלכאו

שאין בתוכה דבר המותר   ההלכה היא שמותר לטלטל אותה למרות

 בטלטול. 

שאדם שיש לו בגד  ,  בשם החיי אדםק"ל(  כתב המשנה ברורה )ס

בתוש אגורות,  כו כמה  שכח  מטבעות של עשר  כמה  אין  פרוטות, 

שלו    האדם מבטל את הבגד  ודאי איןהבגד נעשה מוקצה, מפני ש 

והוא פרוטות.  איזה  אצלנו  בשביל  ש  ,הדין  לא  האדודאי  בטל  מם 

בשביל  ה ת  עגלאת   בצל, ירקות  של  קליפות  אפילו    כמה  ולכן 

אין העגלה בטלה להם ומותר    מכל מקוםמוקצה,  הם  ם  מצד עצמ ש

 לטלטלה. 

 ת דברים המותרים בשבת ביטול בסיס על ידי הנח

,  זר חום על כסא מפבערב שבת  שהניח  בפנימייה  בחור  . שאלה:  ז

להניח   יכול  הוא  האם  הכסא,  את  להזיז  רוצה  הוא  שבת  וביום 

 ?ותו ספרים על הכסא ואז לטלטל א

גוף חימום,  שהוא המפזר חום, יש בתוכו  יש כאן מוקצה  תשובה:  

זה ו  ,גוף חימום אסור בטלטולשכרגע יש בתוכו    כל כלי חשמליו

אבל   בטלטול.  שאסור  שלהבת  בו  שיש  נר  הכמו  הכסא  זה על 

הניח על    אם ו  זר חום, אגם ספרים שחשובים יותר מהמפמונחים  

מזה כלשהו  תכשיט  הזה  מהכסא  יקר  שיותר  החום,  ב  מפזר 

כיון   קודם,  שאמרנו  מה  פי  על  המותרים  שהולכאורה  דברים 

 את הכסא הזה.חשובים יותר, מותר לטלטל 

כיון שבכניסת השבת היה על הכסא רק  ש)ס"ח(  אבל כתב הרמ"א  

גם הדברים המותרים    הדבר האסור, אפילו שלאחר  נוספו    –מכן 

די  אסור. לנו  שיש  השמשות  יגו  מ"ד ן,  כיון  לבין  דאיתקצאי 

יומא"  איתקצ לכולי  השמשות  ל הכסא  שהוקצה  מתוך    –אי  בין 

, הוקצה  סור שהרי היה עליו רק את הדבר הא  והיה אסור בזמן זה

כולו היום  דברים    לכל  גם  מכן  לאחר  עליו  הונחו  אם  אפילו 

 מותרים. 

 . ואמן  ןך ה' לעולם אמברו
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