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 ג  ה פרק י"נחמי .1

ל־ -ופסוק ט" ים עַּ ֹעְמִסִ֪ ֹות ְוִֽ ֲעֵרמִ֣ ים הָּ ת ּוְמִביִאִ֣ בֵָּ֡ שַּ ֹות ׀ בַּ ים־ִגתִ֣ ְרִכִֽ ה ׀ ֹדִֽ ִ֣ יהּודָּ יִתי ִבִֽ ִאִ֣ ה רָּ מָּ ֵהֵ֡ ים הָּ יִָּמִ֣ ל־ בַּ ים ּוְתֵאִני֙ם ְוכָּ ִין ֲענִָּבִ֤ ף־יַַּ֜ ים ְואַּ ֲחֹמִרִ֟ הַּ

יד ְב֖יֹום מִ  ִעִ֕ אָּ ת וָּ ָּ֑ בָּ שַּ ֹום הַּ ִם ְביִ֣ ֖ לַּ ים ְירּושָּ א ּוְמִביִאִ֥ שָָּּׂ֔ ִיד׃מַּ ִֽ ם צָּ ִ֥ ת ִלְבֵנִ֥י    -פסוק ט"ז  ְכרָּ ָּ֛ בָּ שַּ ים בַּ ֶכר ּוֹמְכִרִ֧ ל־ֶמָּ֑ אג ְוכָּ ֖ ים דָּ ּה ְמִביִאִ֥ ְִ֣שבּו בָָּּׂ֔ ֹצִרי֙ם יָּ ְוהַּ

ִָֽם׃ ִִֽ לָּ ה ּוִבירּושָּ ֖ ים אֶ  -פסוק י"ז ְיהּודָּ ְלִל֖ ְמחַּ ים ּוִֽ ם ֹעִשָּׂ֔ ֶתִ֣ ר אַּ ֶז֙ה ֲאֶשִ֣ ע הַּ ִ֤ רָּ ר הָּ בָָּ֨ דָּ ה־הַּ ִֽ ם מָּ ֶהֶ֗ ה לָּ ִ֣ ֹאְמרָּ ה וָּ ָּ֑ י ְיהּודָּ ת ֹחֵרִ֣ ה ֵא֖ יבָּ ִרִ֕ אָּ ֹום הַּ וָּ ת ת־יִ֥ ִֽ בָּ   שַּ

ֶת   -פסוק י"ח את ְואַּ ָֹּ֑ ז יר הַּ ִעִ֣ ל הָּ ֖ את ְועַּ ָֹּׂ֔ ז ִ֣ה הַּ עָּ רָּ ל־הָּ ת כָּ ינּו ֵאֵ֚ ֵלֶ֗ ינּו עָּ א ֱאֹלֵהַ֜ יֵָּבָ֨ ם וַּ ֵתיֶכָּׂ֔ שּ֙ו ֲאֹבִ֣ ה עָּ ֹוא ֹכִ֤ ל  ֲהלָ֨ ֵל֖ ל ְלחַּ ֵאָּׂ֔ ל־ִיְשרָּ רֹו֙ן עַּ ים חָּ ם מֹוִסיִפִ֤

ת׃ )פ(  ִֽ בָּ שַּ יְ  - פסוק י"ט ֶאת־הַּ ה אֲ וַּ ָּׂ֔ ְמרָּ ֹאִ֣ ֹות וָּ תָּׂ֔ ְדלָּ ּו הַּ ְגרִ֣ ִיסָּ ֙ה וַּ ְמרָּ ֹאִֽ ת וָּ בֶָּ֗ שַּ ם ִלְפֵנִ֣י הַּ ִַ֜ לַּ י ְירּושָּ ֲעֵרָ֨ ֲללּוּ֩ שַּ ִֽ ר צָּ ֲאֶשִ֣ י כַּ ר  ִהֵ֡ ִ֣ חַּ ֖ד אַּ ּום עַּ חָּׂ֔ א ִיְפתָּ ִֹ֣ ֶש֙ר ל

שַּ  ֹום הַּ א ְביִ֥ ֖ שָּ ֹוא מַּ ים לֹא־יָּבִ֥ ִרָּׂ֔ ְשעָּ ל־הַּ ְדִת֙י עַּ ֱעמַּ֙ ֶ י הִֽ ֶ֗ רַּ ת ּוִמְנעָּ ָּ֑ בָּ שַּ ת׃הַּ ִֽ ם   - 'פסוק כ בָּ עַּ ִ֥ ִם פַּ ֖ לָּ ּוץ ִלירּושָּ ָּ֛ר ִמחִ֥ ל־ִמְמכָּ י כָּ ים ּוֹמְכֵרִ֧ ֹרְכִלַ֜ ינּו הָּ יִָּלָ֨ וַּ

ִים׃  ִֽ ה ֲאֵלי  -כ"א פסוק    ּוְשתָּ ִ֤ ֹאְמרָּ ם וָּ ֶהֶ֗ ה בָּ ידָּ ִעִ֣ אָּ ִֽ וָּ בָּ שַּ אּו בַּ ֖ יא לֹא־בָּ ִהָּׂ֔ ת הַּ ֵעִ֣ ֶכָּ֑ם ִמן־הָּ ִ֣ח בָּ ֖ד ֶאְשלַּ ּו יָּ ה ִאם־ִתְשנִ֕ חֹומָָּּׂ֔ ם ֵלִני֙ם ֶנִֶֶ֣֣גד הַּ ֶתִ֤ ּועַּ אַּ דַ֜  ת׃  ֶה֙ם מַּ
(15) At that time I saw men in Judah treading winepresses on the sabbath, and others bringing heaps of grain and 

loading them onto donkeys, also wine, grapes, figs, and all sorts of goods, and bringing them into Jerusalem on the 

sabbath. I admonished them there and then for selling provisions. (16) Tyrians who lived there brought fish and all 

sorts of wares and sold them on the sabbath to the Judahites in Jerusalem. (17) I censured the nobles of Judah, 

saying to them, “What evil thing is this that you are doing, profaning the sabbath day! (18) This is just what your 

ancestors did, and for it God brought all this misfortune on this city; and now you give cause for further wrath 

against Israel by profaning the sabbath!” (19) When shadows filled the gateways of Jerusalem at the approach of the 

sabbath, I gave orders that the doors be closed, and ordered them not to be opened until after the sabbath. I stationed 

some of my servants at the gates, so that no goods should enter on the sabbath. (20) Once or twice the merchants and 

the vendors of all sorts of wares spent the night outside Jerusalem, (21) but I warned them, saying, “What do you 

mean by spending the night alongside the wall? If you do so again, I will lay hands upon you!” From then on they 

did not come on the sabbath. 
 

 ב  עמוד קכג  דף שבת מסכת  בבלי תלמוד .2

  גבי שעל קטנה וסכין  קדרה  של ליסטרן וזוהמא, דבילה  של עמקצו : בשבת   ניטלין כלים שלשה  אומרים היו בראשונה: רבנן  תנו

 .  מחרישה  של ויתד  הגדול מסר מן  חוץ בשבת ניטלין הכלים כל : שאמרו  עד, והתירו וחזרו, והתירו  וחזרו, התירו. שלחן
The Sages taught: Initially, they would say only three utensils may be moved on Shabbat: A knife for cutting a cake 

of dried figs, and a combined spoon and fork to clean the filth [zuhama listeran] of a pot, and a small knife that is on 

the table. They permitted, and then they permitted again, and then they permitted again, until they said in the last 

mishna: All utensils may be moved on Shabbat except for a large saw and the blade of a plow.  

 והתירו  וחזרו והתירו  וחזרו  התירו מאי .3
The Gemara asks: What is meant by: They permitted, and then they permitted, and then they permitted?  

 

  וחזרו, לצל  מחמה  והתירו וחזרו, מקומו לצורך  ובין גופו לצורך בין להיתר שמלאכתו דבר  התירו : רבא אמר אלא .4

  בני בשני, אין -  אחד באדם, ועדיין.  לא -  לצל מחמה,  אין -  מקומו ולצורך גופו לצורך  לאיסור  שמלאכתו דבר  והתירו 

 .אדם  בני בשני אפילו בשבת ניטלין הכלים כל שאמרו עד, לא -  אדם

 
Rather, Rava said: Initially, they permitted moving an object whose primary function is for a permitted use, both for 

the purpose of utilizing the object itself and for the purpose of sitting in or utilizing its place. And then they 

permitted moving that object from the sun into the shade. And then they permitted moving an object whose primary 

function is for a prohibited use, both for the purpose of utilizing the object itself and for the purpose of sitting in or 

utilizing its place, yes; however, moving that object from the sun into the shade, no, they did not permit it. And still, 

utensils that can be carried by one person, yes, they may be moved; however, utensils that can only be carried by 

two people, no, they may not be moved. This prohibition remained intact until they said: All utensils may be moved 

on Shabbat, and even those that can only be carried by two people. 

   - ל.( דף )שבת גמ' .5

מָּ  ְך הַּ ְלאַּ ם מַּ ֵעי ְלֵמינַּח נְַּפֵשיּה, קָּ א ְדבָּ הּוא יֹומָּ א. הַּ ֵריס כּוֵלי יֹומָּ א ֲהוָּה יֵָּתיב ְוגָּ ְבתָּ א ְדשַּ ל יֹומָּ ֵסק  כׇּ א ֲהוָּה פָּ א ְיִכיל ֵליּה, ְדלָּ ֵמיּה ְולָּ ֶות קַּ

ֲעֵביד   אי אַּ ר: מַּ א. ֲאמַּ ק ְלִמיְחֵזי. הֲ פּוֵמיּה ִמִגיְרסָּ ֵני. ְנפַּ ֵחיש ְבִאילָּ ֵליק ּובָּ ֶות סָּ מָּ ְך הַּ ְלאַּ א מַּ נָּא ֲאחֹוֵרי ֵביֵתיּה, ֲאתָּ וָּה  ֵליּה? ֲהוָּה ֵליּה בּוְסתָּ

א ִמתּוֵתיּה, ִאיְשִתיק ְונָּח נְַּפֵשיּה ְרגָּ א, ִאיְפִחית דַּ ְרגָּ ֵליק ְבדַּ א   .סָּ בָּ ִבים ֶשל ֵבית אַּ ה, ּוְכלָּ מָּ חַּ ל בַּ א ֵמת ּומּוטָּ בָּ א: אַּ ח ְשֹלֹמה ְלֵבי ִמְדְרשָּ ְשלַּ

ה ְוהַּ   —ְרֵעִבים  חּו ֵליּה: ֲחתֹוְך ְנֵבלָּ ה ֶאֱעֶשה? ְשלַּ ְלְטלֹומָּ ר אֹו ִתינֹוק ְוטַּ יו ִככָּ לָּ נַּח עָּ ִביְך, הַּ ִבים. ְואָּ ְכלָּ   נַּח ִלְפֵני הַּ
What did David do? Every Shabbat he would sit and learn all day long to protect himself from the Angel of 

Death. On that day on which the Angel of Death was supposed to put his soul to rest, the Angel of Death stood 

before him and was unable to overcome him because his mouth did not pause from study. The Angel of Death 
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said: What shall I do to him? David had a garden [bustana] behind his house; the Angel of Death came, 

climbed, and shook the trees. David went out to see. As he climbed the stair, the stair broke beneath him. He 

was startled and was silent, interrupted his studies for a moment, and died. Since David died in the garden, 

Solomon sent the following question to the study hall: Father died and is lying in the sun, and the dogs of 

father’s house are hungry. There is room for concern lest the dogs come and harm his body. What shall I do? They 

sent an answer to him: Cut up an animal carcass and place it before the dogs. Since the dogs are hungry, 

handling the animal carcass to feed them is permitted. And with regard to your father, it is prohibited to move his 

body directly. Place a loaf of bread or an infant on top of him, and you can move him into the shade due to the 

bread or the infant.  

 
   -ד"ה היתרו: מסכת שבת דף קכ"ג  י"רש .6

 הכלי  בגוף להשתמש הוצרך םא  גופו לצורך לטלטל התירו

 

   -דף קכ"ב: ד"ה לצורך גופוי מסכת שבת  רש" .7

 שגופו צריך עוד למלאכה אחרת של היתר 

 

   -לצל ד"ה מחמהף קכ"ג: ד י מסכת שבת  רש" .8

 " בחמה יתבקע שמא עליו חס  אלא ,למקומו ולא לגופו  לא עכשיו לו צריך שאינו

 

   -( ף"הרי . דפיח"מ דף)  ן"ר .9

 לנו  אין ואוכלין הקדש בספרי אבל בכלים מ"ה לטלטלו אסור כלל לצורך שלא להיתר שמלאכתו דכלי כן נאמר אם אפילו ומיהו

 המחמיר כל מעולם נאסרו שלא ואוכלין הקדש כתבי אבל חכמים שפירשו מה אלא להתירן לנו אין מתחלה שנאסרו שכלים לפי

 ראי'   להביא עליו
 

   -ד'( סע' ש"ח שו"ע )סי' .10

 כתבי ,לטלטלה אסור  כלל  לצורך שלא אבל יגנב  או ישבר שמא הכלי  לצורך אלא אינו 'אפי לטלטלו מותר ,להיתר שמלאכתו  כלי 

 כלל  לצורך  שלא 'אפי  לטלטלם  מותר ,ואוכלין הקודש 

 

   - כ"ג( ק"ס ש"ח )סי' מ"ב .11

 דמי הקודש וכתבי  וכאוכלין כלל  מוקצה תורת עלייהו חלה לא בתשמיש  דתדירין השלחן ג"שע  וסכין וצלוחיות וקערות כוסות ה"וה

 אלו  בכלים אפילו מחמירין ויש כלל לצורך  שלא אפילו לטלטלן מותרין כ"וע
 

 - קכ"ב:( )דף משנה .12

 ,הגרוגרות את בה לגרוף מגריפה ,הגבינה את בה לגור מגירה ,הדבילה את בו לחתוך קרדום ,האגוזין את בו לפצע קורנס אדם נוטל"

 את בו  לפתוח  סקאים ושל  ,הקוץ את בו  ליטול  יד של מחט , בו לתחוב  הכרכר  ואת  הכוש  את  ,לקטן עליו  לתת  המלגז ואת הרחת את

 " הדלת 

Likewise a person may move a mallet, which is generally used for labor prohibited on Shabbat, to crack 

nuts with it. Likewise, one may move an axe, a tool generally used to chop wood, to cut a cake of figs 

with it. So too, one may move a saw to cut cheese with it. Similarly, one may move a spade to scoop 

dried figs with it. One may also move a winnowing shovel and a pitchfork, both of which are designated 

for use with crops in a barn, to place food on it for a child. One is likewise permitted to take a reed or a 

shuttle from a spindle, ordinarily used for weaving, in order to insert it into food like a fork. One is 

permitted to move an ordinary hand needle used for sewing clothes to extract a thorn with it, and one 

may move a sack maker’s needle to open the door with it. 

 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח סעיף ג  .13

בין לצורך גופו כגון   ע"ל סי' רע"טנשתמש לאיסור בבין השמשות כגון נר שהודלק ואם  שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו,כלי 

בין לצורך מקומו דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי   וך בו דבילהקורדם לחת  קורנס של זהבים או נפחים לפצוע בו אגוזים,

שישבר    אבל מחמה לצל דהיינו שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שיראשירצה;    ולהניחו באיזה מקוםמונח שם, ומותר לו ליטול משם  

 או יגנב שם 
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 משנה ברורה סימן שח ס"ק י  .14

 ואפילו אם רק רוב מלאכתו לאיסור הוא ג"כ בכלל זה ומר שמיוחדת לדבר שאסור לעשות בשבת  כל   -שמלאכתו לאיסור 
 

 - לחתוך( םה קורדו"ד סע' ג' סימן ש"ח )   ביה"ל .15

ן  לעני א"מרשב ' ראי  והביא לאיסור שמלאכתו כלי בכלל כ"ג הוא לאיסור מלאכתו שרוב דכלי ב"במ  והעתקתיו ג"הפמ  דכתב ודע

 'ראי  יש  זה ולענין  להיתר בה משתמש  לפעמים ורק  איסור  למלאכת רק הוא עיקרה אם דוקא דזה ראה' נהי ד"ולענ ש"עי  קדירה

 ורק לשניהם בה להשתמש הכלי דרך אם אבל לתבשיל נעשה דעיקרה לאיסור שמלאכתו כלי דהיא א"מרשב  דמשמע מקדירה

 " ע "וצ  כ"ג היתר למלאכת 'עשוי  דהלא מני' 'דעתי דמקצה מנלן יותר בה משתמשין שלאיסור

 

 שו"ת מנחת שלמה )ח"ב סימן לד הערה לא עמ' קמג(  .16

אך מה שאמרתי שרובה או אקדח דינם ככלי שמלאכתם להיתר נכון הדבר כי הם עומדים בעיקר להטלת אימה ופחד, אך גם בזה אין  

 שום חילוק בין אם יש בו מחסנית או לא 

 

 כ"ח ה ערפרק כ' ה כתה כהלשמירת שבת  .17

 ק להתריע( לא בשעת מלחמה רוב תשמישם ר שר  תבמסו ) פגו ורך  צ ר חשיב כפי, ש הל בהם אימאו אקדח כדי להטיבה  נראה דרו מ  "מ ו
 

  -י"ב( ק"ס )ש"ח מ"ב .18

 זה  בכלי להשתמש  לו אין ה"דאל זה לתשמיש היתר כלי לו שאין ומיירי
 

   -עורה"ש )ש"ח י"ד( .19

היו פרוסות בחמה ומתקלקלין בפני החום והם מלאכתם לאיסור דאסור מחמה לצל ושאלו לרב  איתא בירושלמי בפ"ר ה"ב דמצודות  

בזה שכל מלאכתו לאיסור שרוצה  עתה להניחן תחת ראשיהן והוה לצורך גופו ומותר ע"ש ולמדנו  מה לעשות ואמר להם שיחשבו  

יעשה כן  ולטלטלו בשביל שלא יגנב או מחמה לצל אם יכול למצא בהם דבר שמותר להשתמש בשבת יחשוב לעשות כן 

 ואע"ג דזהו הערמה מ"מ מותר בשביל הפסד 

 

   -מ"ב )ש"ח ס"ק ט"ז( .20

 לתשמיש מותר לטלטל אפי' עיקר כוונתו מחמה לצל ואם חושב עליו גם 

 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח סעיף א  .21

חסרון כיס, כגון סכין של שחיטה או של מילה, ואיזמל של ספרים, וסכין של סופרים  חוץ ממוקצה מחמת כל הכלים נטלים בשבת  

לצורך  הקולמוסים כיון שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטלו בשבת ואפילו לצורך מקומו או תקנים בהם שמ

הגה: וה"ה כלים   שמקפידים עליו שלא יתלכלך.וה"ה לקורנס של בשמים   לטלטלואסור  הגה: ואפי' תחובים בנדן עם שאר סכינים,  גופו. 
 ומקפיד עליהם חדים לסחורה המיו

 
 ג )הלכות שבת ומועדים( כלל סו סעיף ד - חיי אדם חלק ב .22

כלים שמלאכתן לאיסור כמבואר לעיל כלל ס"ה סימן ד' דמהם מקצה דעתו מחמת איסורן וגם דיש לחוש שמא יבא לעשות מלאכה 

הכלי שלא יפסד ויגנב, ולא התירו אלא אם כן הוא לצורך השבת, כגון לפצוע אגוזים ולכסות   בהן, ולכן אסרו לטלטל אפילו לצורך

דלתשמישים אלו  בהן כלים ולפתוח בו דלת ותיבה וכיוצא בו צורך לשבת. או אפילו אינו צריך לגוף הכלי אבל צריך למקום הכלי,  

. ואפילו אם עכשיו עיקר כוונתו לצורך הכלי,  ו מקומם אינו מקצה מדעתו, שהרי גם בחול לפעמים משתמש בהם לצורך גופם א

 כיון שעל כל פנים מטלטלו לצורך גופו ומקומו, מותר, דאין כאן מקום לגזור )ש"ח סעיף ג'(: 

 

 ג )הלכות שבת ומועדים( כלל סו סעיף ו - חיי אדם חלק ב .23

פיד עליהן מלהשתמש בהם בחול שום תשמיש  דברים שהם מוקצים מחמת חסרון כיס כמבואר לעיל כלל ס"ה פן ז' ח' ט', כיון שמק 

, וכן מוקצה מחמת נולד או מחמת דדחיה בידים, וכן כל דבר שהוא מוקצה מחמת שאינו ראוי  ואם כן מקצה אותן מדעתו לגמרי

לשום תשמיש כמבואר לעיל פן ו', וכן מוקצה מחמת מצוה, כיון שכל זה אדם מקצה מדעתו לגמרי, ולכן אפלו לצורך גופן או  

קומן, אסור. ואין לך מוקצה שיהיה מותר לצורך גופו ומקומו אלא כלים שמלאכתן לאיסור, כיון שיש תורת כלים עליהם ולא מ

 מקצה אותם מדעתו לגמרי. אבל כל השאר, מקצה לגמרי )ש"ח(: 


