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 "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 

( ' ה )במוקצ ת ו הלכ

  שאי השיעור:נו

טלטול  .רטיש פימו שש בהם  מה הדין אם רוצה להשתמה, וטבילטעונים מסעדה  םכליאם ה. טלטול כלים יקרים

אופן  .  תח של איסור"פהגדרת "מ. הגדרת "חשוב". שיש בו מפתח רכב מפתחותטלטול צרור  .כלים שאינם טבולים

מגירה   טלטול. טלטול כפתור או בורג. טלטול מסמכים ה.טלטול מזוז. יןתפלהוצאת הטלית מתיק ה. אחיזת הצרור

אינם  שטלטול פירות . ה בקירתלויטלטול מראה ה. כביסה ואבקת  חומרים מסוכנים, כגון גפרוריםטלטול . של בשר

 .טלטול שברי זכוכית. םמעושרי

 

 טלטול כלים יקרים 

לכבדו    לה:א ש  א. ורוצים  קודש,  שבת  ביום  שהגיע  נכבד  אורח 

ה מיוחדים  בכלים  וכן  מיוחד  כסף  בויטרינהבגביע  אין  שמורים   ,

 משתמשים כלל בכלים מחמת שהם עדינים ושבירים.  

בלב הפסח  לחג  השמורה  נאה  פירות  סלסלת  מותר  וכן  האם  ד, 

 שבת לכבוד האורח? לטלטלם ב

מור  הח  קצהמוקצה מחמת חסרון כיס הוא המו שהוא  כלי  שובה:  ת

 אף לא לצורך גופו ומקומו.  ו כלל,אסור לטלטל, ר ביות

לא שאדם מקפיד  יא  ה  מוקצה מחמת חסרון כיס" "   דרת הג   לכאורה

ואם כן גם הצלחות הללו שנזהרים מאד    , סתםמש בכלי הזה להשת

בהמלהשת כל השנהמש  כיס  ה  לכאורהן    ן  מוקצות מחמת חסרון 

לו הביתאסור  שהגיע.השתל  בני  הרב  לכבוד  בהם  פסק  ו   מש  כן 

 יש סימן שח(. ר"י אבוהב )רהמ

שבת  בספר  אבל   שי  )תוספת  יגסימן  פסקו ועו  (ס"ק  אחרונים  ד 

שייך  וק"משדין   כיס"  חסרון  מחמת  וצה  שמ רק  אך  לאכתו  בכלי 

וכמו  לאיסור במנוחת אהבה    סכין של שחיטה.,  פי" )וכ"פ  ב  ח"א 

 (. וד צאשבת ח"ג עמ  חזון עובדיהם יח יט.  סעיפי

שח  של  מוקצה  בסכין  שייך  חסר יטה  כי  ומחמת  כיס,  כלי  ן  הוא 

ביולאאסור  שכן    לאיסור  ושמלאכת  לשחוט  שבת,  דם  ומחמת  ם 

מלהש גם  שהאדם   מאד  אחר תמקפיד  דברים  לחתוך  בו  ים  מש 

תיפגם, שהסכין  מל  מחשש  נחשב  זה  כיס  כן  חסרון  מחמת  וקצה 

 לל. כ  ו בשבתלואסור לאדם לטלט 

אלפי    שעולה כמה  חכםועדינה, או פלאפון  מצלמה יקרה    וכמו כן

ואדם  ליםשק בו,  לשחק  לילדיו  אותו  נותן  ולא  עליו  כיון  .  נזהר 

כלים שאס  ובנוסף לכך האדם מקפיד  שהם  ורים בשימוש בשבת, 

להשת בהם  שלא  אח מש  להם,   מלבד  רשימוש  המיוחד    תשמיש 

מוקצה כ ם  דינ נמצא שאין לאדם שום שימוש בהם בשבת, ולפיכך  

 . םמחמת חסרון כיס ואסור לטלטל

להשת שמותר  כלים  בשבת,  אבל  בהם  האדם  אלא  מש  שדרך 

ולא להשתמש בהםעלי  להקפיד מלבד תשמישו    אחר   תשמיש  הם 

 

 

 יותמעש לכותה
 אט"י של וזזמא יח-ליחמצ  הרבן הגאו  רנוו של מו שיעור
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לו ה בשבת.כלל  איסור    אין,  מיוחד  שיכול    לטלטלם  מחמת 

 להשתמש בהם בשבת, אף אם למעשה אין דרכו בכך. 

שבת פרק  )א  מבואר בגמרטים בשבת.  משימוש בתכשימוכח    ןוכ

אין  ו  ,שיטים בשבתמש בתכשתדם להשמותר לא במה אשה, ועוד(

שאין דרך האשה לענוד    רים מאדכשיטים יקתב  אפילוחילוק בזה  

לטלטל  ומותר  מיוחדים,  בזמנים  ם  מותריהם  שמשום  ם  אלא 

 בשימוש בשבת. 

מקום  ומ עליהם כל  ומקפיד  לסחורה  המיוחדים  שלא    כלים 

יתקלקלו שלא  בהם  כגון    , להשתמש  להיתר  מלאכתם  אם  אף 

שכתב    דינם  וכדומה,מגבות   כמו  כיס  חסרון  מחמת  כמוקצה 

 הרמ"א )סימן שח ס"א(.  

,  בזהלהחמיר  ו  שכתב פוסקים  יש    ,פסחת לוחדהקערה המילגבי  

כיס.   חסרון  מחמת  כמוקצה  חזו"ע שבת  שדינה  )עי'  מקילים  ויש 

, כי  יש להקל יותרבמקרה הזה יתכן שאולם להלכה  ח"ג עמוד ח(.  

ולהשתמש   היטב  להדיחה  יוכל  חמץ,  במאכלי  בה  ישתמש  אפילו 

הפסח בחג  ובה  שהוא .  ל  מה  להמקפיד  בסלסלא  בפסח  ה  שתמש 

 . מן הדיןאסור  שימושהולא ש בלבדנו רצוזו הוא ה

מלסיכום:   חסרמוקצה  רקחמת  נוהג  כיס  שהשימוש  ב  ון  כלים 

אסור בשבת, ונקראים כלים שמלאכתם    שמיועדים להשתמש בהם

 ים שמלאכתם להיתר. אינו נוהג בכל לאיסור. אבל 

להשתמש בכוסות וצלחות יקרים  ולכן למעשה, מותר לבני הבית  

במזנון,   המונחים  דרךועדינים  שאין  מפני    אף  בהם.  להשתמש 

וההצלחוש שימוש  ייעודם  כוסות  ת  שהוא  ושתיה,  לאכילה  הוא 

 המותר בשבת. 

ש בהם  מה הדין אם רוצה להשתמה, וטבילחיוב כלי מסעדה ב 

 ימוש פרטי ש

שאל שמ יש  ה:  ב.  ללקוחות  שולסעדות  ובהם  חות  מוכן  אוכל 

שי .  ממתכתוהשפודים    בשר  פודיש לכהזמנו  כאלה  בוד  פודים 

משבת האם  לאחר  ,  בכ ותר  להניחם  בהם  השימוש  ר יוגמר 

 שונים?  ושיםולהשתמש בהם לשימ טיפהלש

 ב' נידונים: ן כאיש  תשובה: 

 לו הוטבלו. יש לברר האם השיפודים הל א. 

ר  יש מי שאומ ס"ח(כי כתב מרן בשלחן ערוך יורה דעה )סימן קכ 

לצורך סעודה, אלא לחתוך קלפים וכיוצא בו, אין שאם לא לקחו  

השואל כלים  א הדין  צריך להטבילו. ומבואר שם בבית יוסף שהו

מטבילה. וכתב בדרכי תשובה    יםפטורמחבירו שעומדים למכירה,  

ל  סק"ע(שם  ) הדין  ישראלשהוא  ל)   מוזג  הדין  מלון  והוא  בתי 

שא משום  מטבילה  שפטורים  סעודהומסעדות(,  כלי  לבני    ינם 

ולהרויח    ביתו, להסתחר  מנת  על  פסק אלא  ]וכן  בשו"ת    כסף. 

ע בשו"ת מנחת יצחק ח"א סימן  ע"ו  . שמחת כהן ח"ו חיו"ד סימן נו

 , ושו"ת מגיד תשובה ח"ג סימן כב[. מד

יש   בכלים  חולקיםאבל  להשתמש  התיר  שמרן  שמה  ומבארים   ,

בלי   כלי מטבילה, היינו  המיועדים לסחורה  הכלים  באופן שלוקח 

והם  .  מקומוו ל מחזירבאופן אקראי ולסחורה, שותה בו    מדיםהעו

לסחורה.   עומדים  זעדיין  כאן  הללו  אבל  הכלים  כי  שונה,  ה 

קבוע.   םמיועדי  באופן  בהם  ולשתות  כלי  ונ   לאכול  שהם  מצא 

הב  סעודה. בעל  לצורך  לא  אבל  יאמנם  הלקוחות,  לצורך  אלא  ת 

ולכן   סעודה.  כלי  בכלל  הם  בעדיין  בשו"ת  לה.  טביחייבים  )עי' 

פג  סימן  מרדכי  מהרי"ל  "ע  עו   .לבושי  קונטרס  בשו"ת  דסקין 

ה סימן  קלו(.  א  ' אחרון  יוסף  ות  הגר"ע  בזה   הורהומרן    להקל 

 .1מעיקר הדין 

להטביל את    ים מקפיד   םאינו  לים י מק זו  מסעדה הבבאמת  ש   ייתכןו

הללו השי האדם    .2פודים  כאשר  ולהשתמש  אבל  לחזור  רוצה 

 לכל הדעות חייבים בטבילה. בשפודים הללו,   פעמים נוספות

ר   למעשה,ולכן   האדם  להאם  בהםוצה  עליו    שתמש  עוד, 

 לא ברכה. ל  םלהטביל

 טלטול כלים שאינם טבולים 

לדון  וב.   יש  ל כעת  מותר  לטלט האם  שאינם  אבשבת  ם  לו  פילו 

)סימן שכג  ערוך  שולחן  בן  מר  כי  . םללמעשה מותר לטלט   .בוליםט

. ואמנם  כלי חדש הטעון טבילה  שמותר להטביל בשבת כתב   ז( "ס

לה  יכול ליתנו לגוי במתנה ולחזור לקחת בהשאעכ"פ    , יש אוסרים

 
שיכון  בם בראשון לציון  ם וחמש שנים הייתי מוסר שיעוריכעשרילפני    1

בין שמונה  בהלכה  הייתי מוסר שיעור  ל.  "זרבס  קאצל הרב ציון  המזרח  

]היום רבה א  ף שליט"הם יוסהרב אבר  מוסר שםהיה  לאחר מכן  לתשע, ו

 .בהלכה שיעור[ ןשל חולו

ה סיום  לקראת  השיעורים  עלבאחד  נשאלתי  וענ  שיעור  הזה,  יתי  הדבר 

תורה.  ש אור  בירחון  בתשובה  בזה  להקל  כתב  יוסף  הגר"ע  רבי  מרן 

רבה  היה    הרב זצ"לכאשר  ש  סיפרם, ודברישם ושמע את האברהם נכח  

אביב תל  הלכה   של  בזה  להתיר  הסכים  לא  והרב  כזו,  שאלה  היתה 

 ם בים. ורה להם להטביל את כל הכלילמעשה, אלא ה

ש ראיתי  כך  היקל  זצ"ל  מרן  אחר  עמוד "ח)  עולם  בהליכות  בזהשוב  ז 

 רב, וכנראה שה(ג' אות    ' ד סימן ט "ז חיו"ת יביע אומר ח"שוע"ע בו  .רנא

במקרה שהובא לפניו   למעשהיש להקל בזה, אלא ש  בר שמעיקר הדיןס

 .אם אפשר החמירהורה ל
ייסד  נתהקפידה על טבילה, כי כאשר    הזוה  חשבתי שהמסעדבתחילה    2

אף שכתב להקל  מר להם שא מרן הגר"ע יוסף  פורסם שד"ץ בית יוסף,  ב

מיועד "בד"ץ",  בנושאים רבים בספריו, מכל מקום פיקוח מהודר הנקרא  

ש חומרותלמי  להחמיר  החומרות  רוצה  כל  את  להחמיר  עליהם  ולכן   ,

ת כלי של טביל  זה דין  ב  הם מקליםשכיון שמעתי  אבל    הלכה.הקיימות ב

 מסעדות. 
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כמבואר בשלחן ערוך שם(. נמצא שיש דרך להתיר שימוש  )  ממנו

 בהם בשבת ואינם מוקצה.

יש  , מפני ששיפודי המתכתלטלטל את  מותר לאדם    למעשה,ן  לכו

 מותר להטבילם בשבת. שהרי   ם מוקציםאינ ו  ,עליהם תורת כלי

 שיש בו מפתח רכב  מפתחותטלטול צרור  

שאלה:   מותר  ג.  מפת האם  מחזיק  מפתחות לטלטל  בו  שיש    חות 

 ?ב של רכמפתח ושלט של בית וגם 

 י שמלאכתו להיתר. של בית הוא כל מפתחתשובה: 

, נקרא כלי שמלאכתו  הדלת  שפותחים בו את  רכבמפתח של  אבל  

וגם כאשר    המנוע על ידי המפתח.  תניעים את שגם מלאיסור כיון  

נורה.   נדלקת  תמיד  המכונית,  דלת  את  שהשלט  פותחים  ופשוט 

 . אינו ככלי שמלאכתו להיתר

המחזיק  של היתר וגם מפתח של איסור,  ח  שיש בו גם מפתצרור  

שמשמש   כלי  נקרא  לטלטלו.  מפתחות  ומותר  ולאיסור,  להיתר 

 וכדין בסיס לדבר המותר והאסור. 

 תח של איסור" פ הגדרת "מ

איס ו של  או  היתר  של  מפתח  של  ההגדרה  עצ ור?  מה  ם  אם 

במ השי בשבת  מוש  אסור  שלמפת  נחשב  –פתח  אבל  ח  איסור.  ל 

פותח  מקום שהוא  ת, אלא שה מותר בשבתח אם עצם השימוש במפ

 נחשב מפתח של היתר. המפתח  –מיועד לדברים האסורים בשבת 

הדלת    פתיחתעצם  כיון שאין איסור ב,  בית עסקל  מפתח ש  לפיכךו

ם אין שום  ש כנס ולשבת  רוצה להבית העסק בשבת, ואם אדם    של

שהי   איסור  אפילו  הוא  יעוד  בזה,  המקום  של  אין  לאיסורהכללי   ,

שמירת שבת כהלכתה בע  )וע"   המפתח נחשב למפתח של איסור.

רצג הערה  גם  פ"כ  זה  מטעם  התיר  קכב  עמוד  שני  חוט  ובספר   .

 מפתח של כספת(. 

 אופן אחיזת הצרור 

יש שתי    אבל  ברשותם    יש   הערות: כאן  ה שאין  עצמו מחזי את    ק 

, וכאשר  פתחותל המת כתופס אלבדו    )עיגול מתכת(  החישוקאלא  

  , יזהבמפתח הקל ביותר לאח  אוחזים  םצרור, הלטלטל את ה  ם רוצי

 רכב. של ה ופעמים אוחזים בשלט

)סימן שלחן ערוך  ב , ומרן  יסור עצמואוחזים בא  . הםבזה יש בעיה

יש  כת  ס"ח(  שי שאם  מחתב  ואיסור,  לאדם  היתר  עליה  שיש  ה 

 . את הדבר האסורגם  גב טלטל אלו  היתרחזיק במותר לה

ב עושים  הם  כאן  אוחזאבל  הם  הפוך.  ודיוק  באיסור    אגב ים 

ההיתרטלטמ כל  את  ויש    .לים  יב.  ס"ק  שח  סימן  משנ"ב  )עי' 

 (. וחזו"ע שבת ח"ג חולקים, עי' במנוחת אהבה ח"א פי"ב סי"ז

נוסף,   אוירבךהגרשדבר  כ)  "ז  שבת  פ"כ  שמירת    ( ספ"ו הלכתה 

הורו האחרון  הדור  מפוסקי  את  ה  לשלכתח  ועוד  להוציא  יש 

הרכ של  מתוהמפתח  הצב  מרן  רורך  )שם(.  ערוך  תב  כ בשלחן 

חובה לנער.  ביום שבת,    נער את האיסור אפילושאם אדם יכול ל

הוציא את המפתח  לם שבת אי אפשר  ביו אמנם גבי מחזיק מפתחות 

  יש להשתדל   אבל  , טלטל את האיסור לבדוי בזה הוא  רור, כי  הצמ

 שבת. קודם וציא את המפתח ן ילכזה, וגיע למצב כלהשלא 

של    בסיכום: מפתח  בו  שיש  מפתחות  מחזיק  לטלטל  רכב,  מותר 

או   עצמו  מפתחות  במחזיק  לאחוז  ויזהר  אחרים,  ומפתחות 

ולא  כלי שמלאכתו   במפתחות של היתר    במפתח של הרכב שהוא 

 לאיסור.  

 ר. והצרוטוב להוציא קודם השבת את מפתח הרכב מ

 ין תפל הוצאת הטלית מתיק ה

מותד. שאלה:   ביום שבהאם  להוציא    תיק ת את הטלית מתוך  ר 

 ? לין הטלית והתפ 

 מותר ללא חשש. תשובה: 

כי אם לצורךתפ)סימן שח ס"ד(,  כתב הרמ"א   לטלטלן  אין  .  לין 

ם שלא לצורך  קודש ג כתבי הלמרות שמותר לאדם לטלטל  ,כלומר

מקוםכלל,   ה  מכל  לטלטל  תפל את  אין  אין  לצורך.כי    ומשמע   ם 

יש כ  שאם  ואפילו  צורך  לצל  לשהו  כמו  לטל מותר    –מחמה  טלם 

 כלי שמלאכתו להיתר. 

,  ם ככלי שמלאכתו לאיסור דינאבל לכאורה יש לדון אם התפלין  

כתב   לא  יןתפל בהלכות  מרן  שהרי  להניח    שאסור  (ס"א  )סימן 

אות אחר   ואם מניחים בהם  ,שהם עצמם אות  , מפנילין בשבתתפ

 היה זלזול לאות שלהם. 

מהזוהרו הוא  הדברים  ע"א )חדש    מקור  ח  השירים    ( שיר 

ראשי עם  על  מונחים  ן עליונים שיתפלשבשבתות וימים טובים יש  

לאדם ואסור  הבילהע  ישראל,  את  ש תפלר  הללו  העליונים    ל ין 

ידי    ן מעשהיתפליח  אשנו, ולהנ ר  אדון העולם שהוא שם אותם על

ויום טוב, כי    בשבתין  תפל   אדם. ולפי זה מרן פסק שאסור להניח

ה הרי  תפלין  מניח  ואם  אות  עצמם  בהם  מזלזל  של  וא  באות  זה 

 ם טוב. שבת ויו 

כתבו   כן  אברהםו ג()סק"  הט"ז מחמת  יא(   המגן  ומרן   )ס"ק 

סק"א( לא  )סימן  יוסף  בברכי  כלי  כ ין  להתפ דין  ש החיד"א 

הדחק  כד שבמקום  ברורה ס"ק  )ועיין במשנה  .  לאיסור  לאכתושמ

יש  לה  לכתח   ולפי זהיש להקל לטלטלם ככלי שמלאכתו להיתר(.  

 ן לפני שבת קודש. יתפל ק של הטלית מהתיה להוציא את
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ין  תפל את ידו על השיניח    נכון   קודם השבת,  טלית לא הוציא את ה

מטלטל את    אינוך  וימשוך עם ידו השניה את הטלית. כ  ,עלהמלמ 

 ת הטלית.ין אלא רק מוציא אתפל ה

בל אם אין אפשרות כזו, או שהוא חושש שאם ימשוך את הטלית  א

הב הזו  י תפלצורה  חלילה,  ין  הפלו  את  להרים  מותר  ין,  תפל בזה 

 . םלמקומ ין תפל ושוב להחזיר את הת טלילהוציא את ה

ול,  בטלט  יםן אסוריתפל שאפילו אם נאמר שה וןכיהטעם שמותר, ו

לאיסור" שמלאכתו  "כלי  בגדר  הם  לטלטל  ו  ,עדיין  לאדם  מותר 

ין מונחים  תפליון שהכ  . וכאן,ך מקומוו לאיסור לצורכת כלי שמלא

הטליתגב   על ל י  מותר  ולכן  מקומם,  את  צריך  שהוא  נמצא  ו  , 

 . את הטליתיטול ל כדי  ןיתפלהרים את הל

שיכול   משום  כיס,  חסרון  מחמת  מוקצה  התפלין  אין  מקום  ומכל 

ו )שו"ת    וכדומה.  ,קשרצורת הללמוד מהם צורת שי"ן שבתפלין 

 (. מהר"י ברונא סימן מ'. וע"ע בספר המכתם ביצה טו: 

בביזיון,התפאם   מונחים  ש  לין  להניח לטלטלמותר  פשוט  כדי  ם  ם 

מכובד.  במק  עום  בשלחן  מרן  שכתב  סמוכמו  שא  )סימן  (  ב "רוך 

אם יש בהם  המוצא תפילין בשבת בבזיון, במקום שאין משתמרין,  

מכניסן    רצועות ללבשן,  שיכניסן  שיכול  עד  לבישה  דרך  זוג  זוג 

יחשיך  וג זוג,  ז  שלא יספיק ללבשן ולהכניסןכולם. ואם היו רבים,  

עליהם עד הלילה ויביאם. ואם ירא להחשיך מפני לסטים, מוליכם  

פחו מפחות  אמותת  וח ארבע  לחבירו  נותנם  או  עד  ,  לחבירו  בירו 

 לחצר החיצונה.שמגיע 

  על מנת ין בשבת  תפל לטלטל    ול מותרומבואר שמצד איסור טלט 

 שלא יהיו מונחים בביזיון. 

הדי ל והוא  בבית.  לשחק  ן  שרוצים  קטנים  ילדים  יש  פעמים 

ין של אבא שלהם  תפלם מוצאים את הוהולעשות כמעשי אביהם,  

שבת הראש    ביום  על  אותם  ובוהידיםומניחים  ודאי  אופן  ,  זה 

ולהניחתפל לקחת את השמותר   במין  על  לשמור    מנת  על  מםקום 

 לין. קדושת התפ 

 טלטול מזוזה 

 ? מזוזה שנפלה  להריםהאם מותר . שאלה: ה

 . מותר :ובהתש

הסתפק   ע סימן פח אות לח סק"ז(ש"בספר מנחת שבת )על קצור  

ם שמקפידים מלטלטלה ושמא  אם מותר לטלטל מזוזה בשבת, משו

 . חמת חסרון כיסמוקצה מ ינה כ ד

למעשה   מחמת  אבל  ראשית  המזוזה.  את  להרים  קדושתה, יש 

 וטלת בביזיון.  מ  שאסור שתהיה

למקום    המזוזה  לטלטלמותר  ם  וג מ ממקום    שום מ,  וקצהואינה 

 בונן בה וללמוד ממנה הלכות. להסתכל ולהת  אפשרש

ת כדי ללמוד איך צריך  בשבין  תפל ל  טלטל מותר  פוסקים כתבו שה

וכדומה הקשר  סי)שו"  להיות  ברונא  מהר"י  מ'(.  ת  הדין  ומן  הוא 

שיכ למזוזה שכיון  ולהת,  עליה  להסתכל  האותיות,  ול  בצורת  בונן 

כך  )  ומותר לטלטלה. הקצאינה מו בעוד הלכות שיש בה, בשרטוט ו

  הערה יהודה פ"א    שלמי בספר  כ  מבואר בשדי חמד כלל קטו. וכ" 

וגם בספר חוט  ד י.  מו חזו"ע שבת ח"ג ע יב בשם הגרי"ש אלישיב.  

ח סק"בשני  נ'  פרק  קב,   "ג  קרליץ שאם    עמוד  הגר"נ  בשם  כתב 

מוקצה אינה  במזוזה  ללמוד  ח"ח  אפשר  נדברו  אז  בשו"ת  וע"ע   .

 (. סימן לח 

 טלטול מסמכים 

ם על השלחן וחפצים לטלטלם על מנת  מסמכים המונחי ו. שאלה:  

למקום  ל ולטלטלם  בידיו  להסירם  מותר  האם  השלחן,  על  אכול 

 ? אחר

 אסור להרימם ביד, אלא בטלטול מן הצד. תשובה: 

ובפרט מסמכים  מסמכים אסורים בטלטול מחמת שטרי הדיוטות,  

מ בכלל  כיס.  שהם  חסרון  מחמת  חסרון  וקצה  מחמת  מוקצה  גדר 

הוא ש עכיס  מקפיד  מל  אדם  מלבד  י סו כלי  בו  להשתמש  ים שלא 

 . המיוחד לו אסור לעשותו בשבתתשמישו המיוחד לו, ותשמישו 

מרלשווזה   ס"א( ן  ן  שח  )סימן  ערוך  ניטלים  :  בשלחן  הכלים  כל 

כגון  בשבת   כיס,  או    סכיןחוץ ממוקצה מחמת חסרון  של שחיטה 

ספ של  ואיזמל  מילה,  שמתקנ   ,ריםשל  סופרים  של  בוסכין  ה  ין 

, אסור  ש בה תשמיש אחרם שלא להשתמשמקפידי וןקולמוסים, כי

 ך מקומו. לטלטלו בשבת ואפילו לצורך גופו או לצור 

לכתיבה  פוסקה העומד  חלק  שנייר  כתבו  מחמת  ים  מוקצה  הוא 

 מש בו. חסרון כיס, כיון שאדם מקפיד לא להשת

נייר חלק לא נחשב למוקצה זמננו  מעירים שבו  אחרוני זמננאבל  

שר ילד  כל  כיס.  חסרון  לקשקש  מחמת  מהדפדפת    דףמקבל  וצה 

עליו.   ומקשקש  לכתיבה  שיששעומד  לא  שפע    מחמת  ואנשים 

 . ים על נייר חלק פידמק 

שתמש בהם שום דבר,  ליהם שלא להיד ע שאדם מקפ סמכיםמאבל 

ל אותם  צריך  לטל שהרי  אין  ולכן  זכויותיו,  על  את  שמירה  טל 

 המסמכים הללו כלל ועיקר. 

תב  ון זצ"ל כמנם הגאון הרב אליהו בקשי דור א  אבל בשינוי מותר.

,  פק וכלאחר ידחמת חסרון כיס אפילו במר וקצה מ לטל משאין לט

 ר. אבל הוא עצמו הביא שיש בזה חולקים, ובאמת להלכה מות
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במרפק שטלטול  כלל  מפני  לטלטול  נחשב  אינו  וכדומה,  ברגל   ,

 משנ"ב סימן שח ס"ק יג(. ע ב"וע )  ועיקר

ידי  התיר לטש בשלחן ערוך )סימן שיא ס"ח(אמנם מרן   לטל על 

וכדומה,    גופווקצה מחמת  זה לגבי מי הזכיר את  שינו  כמו אבנים 

אבל  כיס.  חסרון  מחמת  מקוצה  לגבי  הזה  ההיתר  את  הזכיר    ולא 

שמרן הזכיר    והטעם  ,ת חסרון כיסבמוקצה מחמאין הכרח לאסור  

ל  שבדרך כלל אדם לא יטלט   משום  , אפשר לבארדוקא שם  את זה

או   ברגלו  כיס  חסרון  מחמת  על  במרפ מוקצה  חושש  הוא  כי  ק, 

כן רוצה לטלטל בגופו,  אשיפול ויישבר. אבל אם האדם  אותו כלי  

הטלטול בשינוי היא מפני שזה  יעה, מפני שסיבת היתר  אין שום מנ 

 , ואין בדבר חשש. לא נכלל בהגדרה של "טלטול"

 טלטול כפתור או בורג 

שאלה:   כ ז.  לי  להרים  נפל  לי  מותר  האם  מהבגד,  בשבת  פתור 

בבורלשמוו הדין  מה  וכן  אותו?  שנפל, ר  להרים    ג  מותר  האם 

 ולשמור אותו? 

מותר  תשובה:   זה,  בבגד  הכפתור  את  ולתפור  לחזור  עתיד  אם 

 . לטלטלו בשבת

 ובשלחן ערוך )סימן שח ס"ו( אמנם מבואר בגמרא )שבת קכד.(

הכלים  כש לטל   ,תבשבשנשברו  ל  אמותר  שלהם טל  השברים  ,  ת 

 ה מלאכה. ובלבד שיהיו ראויים לעשות בהם איז

קערה גדולה שנשברה, מותר לטלטל את השברים, משום  לדוגמא: 

, ונמצא  וכדומה  ק בקבו אוכל בצלחת או על  שראויים לכסות בהם  

 . שהוא, ומחמת כן אינו מוקצה כל  שעדיין ראויים לשימוש

לכאורה    . לטלטלו  אסור,  לשום תשמישראוי    אין השבר אבל אם  

אסור    אינו ראוי לשום תשמיש ש  תור שנפל מהבגד, כיוןלפי זה כפ

 לטלטלו בשבת. 

ן אבל כא  ,כל הכלי נשברכאשר    שם אסרו  באמת יש חילוק.אבל  

אבכ דובר  מ להחזיר  עתיד  והאדם  מהכלי  שנפל  לתוך    ותופתור 

וכיון   הכפתור  לכלי  ולהחזיר   שעתידהכלי,  את  לתפור  כלומר   ,

עד  מותר.  –  בגד ב נחשב  )וייכי  ומותר  מהכלי  חלק  מוכן  ן  נקרא 

 [. עי' משנ"ב ס"ק לה]אגב אביו(.  

מהמבואר נלמד  )בשל   כך  ערוך  שחחן  הס"ח(   סימן  כל  כלים  : 

בשבת מהםשנת ם  דלתותיה   ,הניטלים  נת   ניטלין,   פרקו  ו  פרקבין 

 רקו בשבת. פביום חול ובין נת

ול בשבת. אבל כפתור שהיה בתוך  ור בטלטסתם כפתור אס  לפי זה

ו והתפרק,  לשם,  בגד  אותו  להחזיר  עתיד  שאסור  האדם  אפילו 

לא פקע שם  עתיד להחזירו  ש מכל מקום כיון  להחזיר אותו בשבת,  

 ו. )וע"ע במנוחת אהבה ח"א פי"ב ס"מ(. טלטלתר ל מו ו כלי ממנו 

 דין משתנה באופנים מסוימים. ג האבל בבור

פעמי  אדם  הרבה  הבו  אינום  את  להחזיר  שנפלמתכוון  לאותו    רג 

)כיון שאינו    .אסור לטלטלו  באופן זהו,  הכלי או הכסא שנפל ממנו

 נחשב מוכן אגב אביו(. 

 ו בשבת. לטלטלר תלאחר השבת, מו החזיר את הבורגואם רוצה ל

ם  אף על פי שדרכו של אדם להחזירה לאות ,  ורג של משקפייםב

למשקפייםה אסור  משום  ,  בשבת  התפרקו  כאשר  שטלטלם 

לעשות    המשקפיים אפשרות  שיאין  שום  ונחשבים  מושבהם   .

כלים ה )וכ   כשברי  הדין  ו(.פי  סעיף  בש"ע  אין  ולפיכך    מבואר 

 (. פט"ו סעיף פבשמירת שבת כהלכתה וע"ע ב)  .את הבורגלטלטל 

עדשה של המשקפיים, כתב בשו"ת תפלה למשה )ח"א סימן כא(  

בידים לטלטלה  לא  האדם  ויזהר  מוקצה  שחפץ  שהיא  שכיון   ,

להחזירה למשקפיים והוא מקפיד עליה דינה כמוקצה מחמת חסרון  

 כיס.  

לא שייך לומר  בזה  נפלה במקום שהיא עלולה להישבר,    אםאלא  

בה מוקצה מחמת חסרון כיס, כי אדרבה, אם לא ירים את העדשה 

בארון,   ולהניחה  אותה  להרים  מותר  ולכן  לגמרי.  תישבר  היא 

בשב בה  יגע  לא  מכן  להחזירה  ולאחר  לאדם  אסור  שהרי  ת, 

למסגרת בשבת, ואם כן דינה כמוקצה מחמת חסרון כיס ואסורה  

 בטלטול. 

 מגירה של בשר  טלטול

שאל גה:  ח.  הסעודה,  לידה  עוגת  במחוהני שלקינוח  גירה ה 

ר לפתוח  מבושלים, האם מות  בשר ודגים שאינם  השיש בקפיא  במ

 את המגירה? 

אינו  ש  : בשר חי(סל"א  בשלחן ערוך )סימן שח  כתב מרן  תשובה:

ו משום דחזי  לטלטלנו מלוח כלל, מותר  , אפילו טפל שאימבושל

 . לאומצא

זמנם, אבל היום  היה נוהג רק בשדין זה  כתבו כמה אחרונים  אבל  

ב שאוכל  אדם  ולכן אין  חי,  בשר  למע  שר  לטלטל  אסור    חי שה 

 בשבת. 

ם  שלוקחי   חו"לקומות ביש מלפי הנשמע  ש   אמרמרן הגר"ע יוסף  

ינים ואוכלים דק, שמים לו מלח ותבל   ם אותו דק , קוצציבשר חי

ו בשבת.  קפואותו  עכשיו  הבשר  להפשיר א,  אמנם  ניתן    ו אבל 

  ומותר.  גמראגם היום הדין כמו בזמן ה, ואם כן  ולהכשירו לאכילה

 יימים ולא כל חלקי הבשר(. )ושמעתי שזה רק בחלקי בשר מסו
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יוסף   עובדיה) למעשה כתב מרן הגר"ע  יד(    חזון  שבת ח"ג עמוד 

הפסד   מונח  שבמקום  שהיה  למקרר  בשמש,  כגון  להכניסו  מותר 

 שלא יתקלקל. 

ווכן אם   ואם  חדל מלפעולהמקפיא  יש תקלה  שאיר את הבשר  י, 

צא  כך השבת עד  לטלטליתקלקל,  ש   יתכן  ת  הבשר    מותר  את 

 . העבירו למקפיא אחרל

יכול    במקום הפסדשלא  בואר שגם מרן הגר"ע יוסף לא היקל אמ

אכול את  אומרים שגם בזמננו יכול האדם לש  םלסמוך על המתירי

 הבשר הזה חי. 

 .  להחמירכדאי ,  הבשר טלטולולפי זה, אם אפשר לוותר על  

כל   נעשועל  המגירה  והמותר,  פנים  האסור  לדבר  בסיס  כיון  ית 

ברים המותרים כמו העוגה, ודברים  שמונחים בתוכה זה לצד זה ד 

אם המותרים יקרים   האסורים בטלטול, ומותר לפתוח את המגירה.

 יותר מהמוקצה )ש"ע סימן שי ס"ח(. 

 ואבקת כביסה  חומרים מסוכנים, כגון גפרוריםטלטול 

  או  בחומרים רעילים כמו סבון, ילד שמשחק בגפרוריםט. שאלה: 

הרצפה, האם מותר להרים את    סה המונחת על בשקית אבקת כבי

 מרים בידו או שצריך לדוחפם ברגל או בשינוי? אותם חו

דבר  שובה:  ת שכל  לטלטלוברור  מותר  מסוכן  ואפילו  שהוא   ,

 כדרכו בידו אם יש צורך.  

ו  כדרכ לטלטל  האם מותר  צריך לברר  דחוף,  אבל כאשר אין הזמן  

 סוגי המוקצה: לפי    לקיש לח . ו או בשינוי

כלל כלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטלו אלא    בדרך   –  גפרורים

 .  מקומו  אם כן לצורך גופו או

היתר   לשימוש  ראוי  שאינו  לאיסור  שמלאכתו  שכלי  אומרים  יש 

לטלטל  ,בשבת שאסור  מקומו.  לצורך  אפילו  כלל  בכלי  ד ו  וקא 

בו     גון כ  (, ואפילו באופן עראי) היתר    ךגם לצור שניתן להשתמש 

שמלא  כלי  שהוא  לאיספטיש,  בו  ור,  כתו  להשתמש  אפשר  אבל 

 בשבת כדי לשבור אגוז קוקוס. 

בו בשבת שום תשמיש של   כלל להשתמש  ראוי  כלי שאינו  אבל 

י. ובגפרורים,  טלו לגמר לטל אסור    , ואפילו לא בדרך עראי  ,היתר

ש הוא  שימוכיון  היחיד  לכלי  שם  נחשבים  אינם  אש,  הדלקת 

רגיל   לאיסור  לצורואסור  שמלאכתו  גם  אלטלטלם  גופם  ו  ך 

 . (סו: ודף   דף טו.  שבתהרז"ה במאור )וע"ע ל מקומם.

ובדברי  אבל   קנד: הרמב"ן  קכד.  )שבת  אפילו  ש  מוכח  (הרשב"א 

מותר לטלטלו לצורך מקומו.  ין  אם א הכלי ראוי למלאכת היתר, 

שבת ח"ג  חזון עובדיה    ,סימן טזשו"ת תפלה למשה ח"א  "פ בוכ )

סימן נט ד"ה  י  וח"   לב סימן  שו"ת שבט הלוי ח"ג  . וע"ע בעמוד נב

 עמ' ט'(. ארחות שבת ח"ב , וואתה

לה, שגם היא  וכמו פתי  איסור.לי שמלאכתו לחשבים לכ נגפרורים, 

  ביר כדי להע ולהבערת אש ואפשר להשתמש בה  מיועדת להדלקת  

אתו אפשר להעביר אש ממקום  ר, שגם  וכמו נאש ממקום למקום.  

רים שיש  גפרום  לכן גו   .תימיש בדברים הללו עשייה מסו , ולמקום 

ע י בהם  שהרי  במפעלשייה,  אותו  בצורה  יצרו  אותו  חתכו   ,

גופריסמ עליו  שמו  הוימת,  כן  אם  וכו',  לכלית  נחשבים  אלא  ם   ,

 שמלאכתם לאיסור. 

כן הגאם  את  לטלטל  לאדם  מותר  לצור,  האלה  מקומו פרורים  .  ך 

, וההלכה היא  םגפרורי כעת בסלון אבל יש שם  ילד משחק  ך  ולפיכ 

נצרש שהאדם  קוך  כיון  את  בידיו  להרים  לו  מותר  פסת  למקום, 

בצד, וכדין כל כלי שמלאכתו לאיסור שמותר  ניחה  הגפרורים ולה

 מו. פו ומקוך גולטלטלו לצור 

נוזלי    –  סבון שאינו  בסבון  להשתמש  מותר  אם  הפוסקים  נחלקו 

 בודאי שיש להקל.  הסבון , אבל לטלטל בשבת

בסבון    מש בשבת אך ורקם לכתחילה להשתו משתדלינאנח אמנם  

 תר להשתמש גם בסבון מוצק. נוזלי, אבל מעיקר הדין מו

ורביור מ סימ )שו"ת תפלה למשה ח"  הגאון הרב משה הלוי   י  ן  א 

מותרשכתב    נג( הדין  מקום  ,  מעיקר  ומכל  להחמיר,  נכון  אבל 

שנמחה  מה  שכל  באופן  שבברז,  המים  זרם  תחת  בסבון  לרחוץ 

 ה.  מותר לכתחל ,מהסבון נשטף מיד ואינו ניכר כלל 

 ודעת מרן הגר"ע יוסף בכמה מקומות בספריו להקל. 

)ע"ע בהסכמתו לשו"ת תפלה למשה    ומרן ראש הישיבה שליט"א

 כתב שנוהגים להמנע.  ח"ב(

לולכ לא  להחמיר  שנוהגים  אפילו  בשבת,  הן  מוצק  בסבון  שתמש 

 ו. טלטלל רשאי מכל מקום כיון שמעיקר הדין מותר, 

כביסה  אבק כ  –ת  גופו,  מחמת  שאייומוקצה  כלין  שם  עליה  .  ן 

 . כביסה ברגלו בלבדאבקת היזיז את השקית של ך  ולפיכ 

 ה בקיר תלויטלטול מראה ה

ש חשש  :  אלהי.  ויש  בשבת,  בכדור  בביתם  המשחקים  ילדים 

בשבת בזמן  התלויה בקיר, האם מותר להסירה  שתישבר המראה  

 המשחק? 

כתב  , שנראה לאסור)ס"ק קסח(  מדברי המשנה ברורה  תשובה:  

לטלטלוש  קירשעון  לגבי   להזיזו  )  אסור  רגיל  לא  אדם  שאם 

הדיןו(.  ממקומו הוא  כלי  ,  כאן  לכאורה  היא  המראה  שאמנם 
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אבל  שמלא להיתר,  שאדכתו  דרכ כיון  ואין  מקום  לה  קובע    ו ם 

 אסור. , לכן נראה ל קומה כלללהזיזה ממ 

שכל כלי, אפילו גדול  כתב  שח ס"ב(    )סימן ן ערוךלחמרן השאבל  

נ  לא  כלי ממנווכבד הרבה,  מפתבטל שם  ולא  גודלו  מפני  לא  ני  , 

 כובדו.  

ה שאמרנו  כמו  כתאמנם  ברורה  משנה  שאד רב  מפני  לאסור    ם ב 

 )חזו"ע שבת ח"ג עמוד צג( , אבל מרן הגר"ע יוסף  םקובע לו מקו

פני   הרב  דברי  את  לגבי  .ומ )שבת    יהושעהביא  משם  שהוכיח   )

ו  רבי,  בית  של  מדברפמוטות  ערוך,  גם  השולחן  מרן  כלי  שי 

לו מקו  גם אם רגיל לקבוע  וכמו תמונה ששמלאכתו להיתר,  ל  ם 

לו מקום"    כל דין "קובע  מה, מותר לטלטלו בשבת. כדו , מראה ונוי

 הוא רק בדבר שמלאכתו לאיסור. 

מותר  לשחק    ולכן  וכשיגמרו  מהקיר,  המראה  את  להסיר  לאדם 

 יסור משום בונה. ודאי שאין בדבר א, וכן להחזירהיוכל 

 ם אינם מעושרישת טלטול פירו

שאלה:  יא  הביאו  .  שבת  ולשולחפירות  ביום  הפירון,  היו  בין  ת 

ים מותרים  האם פירות שאינם מעושר לעשרם.   וקלמנטינות ששכח

 ן? צריך להשאירם על השולחובטלטול, או שאסורים 

מעושרים, הרי הם מוקצה אינם    ירות כן ברור שהפ אם אה:  תשוב

 ם. ם ואסור לטלטללכלושהרי אינם ראויים   ,םגופ מת מח גמור  

 מותר לטלטלם.   שנקנו מהשוקפירות  לאב

עוברים דרך השוק הסיטונאי  ק  רוב הפירות שנקנים בשושום שמ

ומופרשיו תרומות  מהם  שקוני תמעשרום  כאלה  יש  אמנם  ם  . 

ם  ג   ם, ולכן הפירות שבשוק כן מעושרי   , אבל רובממקומות אחרים

 דמאי.  דיןיש להם   היותר אם נחמיר שצריך לעשרם, לכל

התרומה ואת  בואר שמותר לאדם לפנות את  מ ( :ו )שבת קכבמשנה  

והגמרא  ות הדמאיפיר  כילם  )שמלבד שיכול להאמבארת    (: )קכז, 

הו(,  לעניים  לא גם  יכול  עצמו  שםל כוא  את  הרי  ,  להפקיר  יכול 

. חז"ל קבעו שאסור  נכסיו, ואז ייחשב כמו עני ויוכל לאכול אותם

 . ידמא   לעניים מותר לאכולאבל   דם רגיל,לא  אך ורק לאכול דמאי

ה  התירה  ולכן  למשנה  דמאי  טלטלאדם  פירות  שיכול  ל  כיון 

 סיו. ר את נכיק להפ

הללו מהשוק,  לסיכום:   הפירות  קנה את  נחשבים  אם  לדמאי  הם 

 . זהלאכול מ  ליכו  אינומרות שהוא עצמו ח ללמטב  םלהחזירומותר 

 טלטול שברי זכוכית 

האםשאלה:  יב.   שנשברה,  זכוכית  את  כוס  לאסוף  שברי    מותר 

טאטא או במגב, והאם מותר לטלטל את היעה לאחר  הזכוכית במ

 לוך רגיל? טאטוא הבית מלכשאספנו את שברי הזכוכית, או לאחר 

לים  אם נשברו כל תשובה:   כגון שנשברו  הזיקבמקום שיכולים   ,

ן או במקום שהולכים, מותר לטלטל את השברים כדי  לחעל השו

בהם יוזקו  מפנישלא  התירו    ,  חז"ל  להזיק,  שיכול  דבר  שכל 

 (. סימן שח ס"ו  א"הרמ)  .מהמקוםו לטלטל 

 ת הללו. לטאטא את הזכוכיומותר  ולכן  

ש כתב  ברורה  משנה  אפשרוהרב  לאדם  יש  לטאטא אם  את    ת 

  במגב אלא רק במטאטא, השברים במטאטא או במגב, לא יטאטא  

מטאטא   כל כי  ש הוא  את  י  לטאטא  מותר  שהרי  להיתר  מלאכתו 

כלי שמלאכתו לאיסור שהרי אסור  ,  בשבתהבית   מגב הוא  ואילו 

בית   מרוצף,  לשטוף  הוא  ואפילו  ש בשבת  כלי  וכיון  לו  יש 

עליו להשתמש בו ולא בכלי שמלאכתו לאיסור.  תר,  שמלאכתו להי

 מרן ראש הישיבה שליט"א. וכן הסכים  

ו לאיסור אפילו אם  ויש סוברים שמותר להשתמש בכלי שמלאכת

ח"א  ו להיתר. )וכ"פ במנוחת אהבה  שמלאכת  יכול להשתמש בכלי 

 .  (חזו"ע שבת ח"ג. פי"ב סי"ז
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 ליט"א שיעור בגמרא בדף היומי,  מידי יום מוסר הרב ש
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