
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 תחה בשבתאם יש מוקצה במגירה, האם מותר לפספק 
 . הטעם להחמיר בספק מוקצה ג. .ספק מוקצה לחומרא או לקולאב.  .איסור טלטול מוקצה א.

 .כשאין חזקת איסור ו.. ספק מוקצה לענין טלטול ה.. ספק מחמת מח' הפוסקיםד. 
 א. איסור טלטול מוקצה

 )עירובין לח:( בתוס' . ויעוי'אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול )שבת פכ"ד הי"ב( ברמב"ם כתב
ים אסורדס"ל ש( ד"ה לטעמיה )ביצה ב: כרש"י, ודלא מדרבנןבאכילה  יםאסורמדרבנן גם  ותם דברים האסורים בטלטולשא

 .)כשאינו מן המוכן( מה"ת באכילה
כיום  יום השבתיהיה  שלא ,שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול כדי ()שם הרמב"םובטעם שאסרו טלטול מוקצה כתב 

למען " (הפ"דברים )הטעם שנאמר בתורה ונמצא בטל  ,חול בעיניו ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה או מבית לבית
שחז"ל גזרו על איסור מוקצה משום גדר וסייג שלא יבואו  )קכד:( בשבתהוכיח ע"פ הגמ'  (הי"ג )שם הראב"דאולם   ...".ינוח

במגדל עוז , )שם( במגיד משנהשהביא שתי הטעמים. ]ועי'  )רסי' שח( במ"בועי'  )שבת קכד:(. בריטב"אוכן מבואר  לידי הוצאה.
)סי' שח  והגר"ז )רסי' שח( והב"ח, שיצאו ליישב דעת הרמב"ם שלא יוקשה מהגמ' המובאת בראב"ד. )רסי' שח(ובערוה"ש  )שם(

. ויש לעיין לענין תוקפו )סי' שח מ"ז בפתיחה למוקצה( גבפמ"ועי' עוד  .כת' דבאמת הרמב"ם מודה נמי לטעמו של הראב"ד אות א(
סי' שלט סי' שג סע' יח ו)ברמ"א בשו"ע ושל איסור מוקצה לפי טעמו של הראב"ד לדעת הסוברים דלא שכיח רה"ר בזמנינו, עי' 

 , ואכמ"ל[. סע' ו ד"ה אדם מותר( על סי' שכו)סי' שג ד"ה והשתא ו ובביאור הלכה( סע' ג
מוקצה מצינו כלי שמלאכתו לאיסור שאינו מותר בלטלטול אלא לצורך גופו ומקומו, ומוקצה מחמת גופו ובין הסוגי ה

)דבר שאין בו תורת כלי( כגון אבן אסור בטלטול לגמרי, וכן פרי שאינו ראוי לאכילה כלל מוקצה הוא. ]ובאמת מוקצה 
שנגזר עליהם בימי  )קכב.( בשבתורך כלל, מבואר מחמת חיסרון כיס, כלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו להיתר שלא לצ

 . [)רסי' שח(ובערוה"ש  )סי' עט(בחת"ס , )סי' שח( בגר"זגזירת כלים(, ועיין עוד בזה בן חכליה ) נחמיה
, בסיסולא רק הדבר המוקצה נאסר בשבת אלא אף היתר שהונח עליו דבר מוקצה ע"מ שיהיה מונח עליו בשבת נאסר מדין 

ואף אם נפל המוקצה ממנו אחר בין השמשות נשאר הבסיס באיסורו. אולם אם לא נתכווין שדבר המוקצה יהיה ע"ג 
)סי' שח  בפמ"ג, ואכמ"ל. ועי' עוד )שם( ובמ"ב )סי' שט( בשו"עההיתר בשבת אלא שכחו שם, ליכא משום בסיס, עי' בכל זה 

אם נאמר דין בסיס אף כשהניח על ההיתר כלי שמלאכתו לאיסור, ועיין  שנסתפקו )סי' שח ס"ק ה(ובישועות יעקב  מ"ז ס"ק ד(
  . ועי' בזה בגליון רס"ח.)סי'  שח ס"ק א( בתהל"דמש"כ 

 ב. ספק מוקצה לחומרא או לקולא
כ ידוע "אא "טלא יטול מהם ביו מעיו"טמצודות חיה ועופות ודגים שעשאן דתנן:  )כד.( בביצה ולענין ספקות יעויין במשנה

שנחלקו  'בגמעיי"ש ו לא יטול מהם ביום טוב משום דהוו להו ספק מוכן. ד"ה מתני'( ברי"ף יג.שם ) הר"ןופירש  ,ט"שנצודו מעיו
 .בספק מוכן ואיפסיקא הלכתא כמאן דאסר םתנאיה

ה"ה בכל שמבואר שלאו דוקא בספק מוכן החמירו אלא ( )ביצה ג: ד"ה גמ' מהרש"אהוהביאו  (ג: )ביצה תוס' ישניםבועי' 
שכיון שהמוקצה  שכת' )שם ריש ש"ה( הרשב"א . אולםשכל דין מוקצה ונולד בכלל זה ה"ו(יו"ט פ"ב ) המגיד משנה "כוכ מוקצה.

ספק  "טוהנולד מדבריהם הולכין בספיקן להקל ולא אמרו אסור אלא בדבר שקרוב ליגע בשל תורה כגון ספק נצוד ביו
כו' ט למה היא אסורה "ט או מעיו"ספק ביצה אם נולדה ביו כתב לדחות דבריו שא"כ הנהמגיד מש"ט. אולם נצוד מעיו

  .כ"ע ,שלא חילק הרמב"םנראין דברי וע"כ 
דלאו דוקא ספק צידה אלא ה"ה כל ספק  (ס"ק ג )שם בפר"חפסק דספק צידה אסור. וכת'  )סי' תצז סע' ג( השו"ע ולמעשה

)רסי'  בשו"ע , וכתב שכן מבואר)סי' תצז ס"ק ח ושעה"צ שם( המ"ב. וכן פסק ורהמוקצה וכ"ש ספק נולד דמחמרינן בהו כשל ת

 .)שם ס"ק לג(ובמ"ב  )סי' שכה סע' ז( בשו"ע. ועי' עוד תקיז וסי' תצז סע' ד(
 ג. הטעם להחמיר בספק מוקצה 

המגיד ו משום דמוקצה הוי כעין דאו'. ()ביצה ג: ד"ה גמ' מהרש"אהוהביאו  (ג: )ביצה תוס' ישניםב ,עי' ובטעם שהחמירו מספק
כי הוי דבר שיש לו  )ס"ק ג( במ"אוכ"כ מפני שהוא דבר שיש לו מתירין או שרצו חכמים להחמיר בדבר זה. כת'  (שם) משנה

 )שם( והפר"ח ל"ז.כמה ספיקות דרבנן לחומרא לכן אין לדמות זבמצינו דשרצו חכמים להחמיר בדבר זה  מתירין או מפני
 בשעה"צפסק כהפר"ח, אלא דעיי"ש  )ס"ק ז( והמ"בהאריך להוכיח כטעם השני.  )שם( הבית מאירנקט כטעם הראשון. אולם 

שרי, דלא שייך לומר המתן עד למחר  יו"ט, אם יתקלקלו הדגים כשימתין עד אחר של דשיל"מלפי סברא שכתב ד )אות י(
בספיקא  'דכמה פעמים ראו חכמים להחמיר אפי "א,יה שהביא המלפי סברא שנ אולם, '(ד 'ק"ב סע 'סייו"ד כמבואר ב)

במקום שיפסד לגמרי אפשר  מ"מבכל גווני אסור. וע"כ האריך להוכיח כטעמא בתרא, ו ובבית מאיר ,דרבנן, אין להקל
 דדשיל"מ, ע"כ. דיש לסמוך אטעמא 

 ד. ספק מחמת מח' הפוסקים
ספק דרבנן לקולא במח' הפוסקים בדיני מוקצה. דאם נימא שהחמירו בזה חז"ל  אמרינןואיכא נפ"מ בין ב' הטעמים האם 

פמ"ג הטפי אף בספק בפוסקים יש להחמיר. אולם אם משום דשיל"מ אתינן עלה אמרינן בספק כזה שהוא לקולא כמ"ש 
ן אף בדבר שיש לו מתירין בפלוגתא דרבוותא וכן בבעיא דלא אפשיטא בדרבנש )סי' צ( השאג"או)פתיחה ליו"ט ח"ב פ"א אות כז( 
בעין  '. ועי(וח"ב סי' קמו ד"ה ומה )סי' סה ברע"א. וכ"כ לענין זהקיל טפי מספק במציאות ק בפוסקים אזלינן לקולא משום דספ

 .)ח"ב סי' קנו(ובמהרש"ם )או"ח סי' טז אות ח( יצחק 
 והכריע שםבעי מיניה הלל מרבא יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת כתב על הא ד ג סי' ז(")ביצה פ רא"שהוהנה 

 ח"סי' שב ב"יהובדרך זה כתב  )סי' שי ס"ק ג( בב"י , ע"כ. והביאומסתבר כלישנא בתרא דבשל סופרים הלך אחר המיקלד
שמקיל שם גבי מוקצה  הנ"ל הוכיח מהרא"ש)מאורי אש השלם עמ' נט ד"ה אולם( גרשז"א זצ"ל וה .לפסוק כהר"ן דשם, עיי"ש

. ומבואר דלעולם מקילינן במקום ספק מחמת פלוגתא. אלא דלפי"ז צ"ע על ()סי' שט ס"ק כדשעה"צ ב ועי' בספיקא דדינא.
המחמירים בספק כטעם השני הנ"ל והרי לפי טעם זה לכאורה אין לחלק בין סוגים הספיקות. ואפשר שבספק בפלוגתא 

 )סי' תצז ס"ק ג הפר"ח ושו"מ שבדרך זה כת' "ל )אע"פ שבעלמא אינו כן כמ"ש הפמ"ג שם(.הקילו טפי כמבואר בפמ"ג הנ

דבפלוגתא נקטינן ככל דאית לן בכל התלמוד בשל סופרים החל אחר המיקל ואין לנו להחמיר אלא בפסק  (ד"ה והשתא
 .במציאות משום דבר שיל"מ

ל טעם הראשון דאסור מפני דהוי ועכ"פ מבואר דיש לנקוט דספק מוקצה אסור לגמרי, אלא דבמקום הפסד יש לסמוך ע
קיל  מדהפס" )סי' צב ש"ד סס"'ק י(בפמ"ג בכלל ספק דישל"מ. ולפי"ז נוכל לסמוך ע"ז במקום דאיכא צורך שבת דהרי מבואר 

דאין חילוק בין צורך גדול להפסד )סי' רסא ס"ק ו(  במ"א 'מכבוד שבת. וכמו כן ניתן לסמוך ע"ז במקום צורך גדול דהרי כת
  .)יו"ד סי' לא דהפ"מ אות יב( בכה"ח '. ועי)יו"ד סי' סט אות ק(הג' מהרש"א מרובה. וכן נקט 
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 האם יש חיוב להקדים
 לוי לישראל

 

תנן ]הוריות י"ג ע"א[ האיש קודם לאשה להחיות  
ולהוציא  ולהשיב אבדה, והאשה קודמת לאיש לכסות 

מבית השבי. בזמן ששניהם עומדים בקלקלה האיש  
קודם לאישה. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל  

 לממזר וכו'.
כהן קודם ללוי שנאמר בני עמרם   -ואמרינן בגמ' 

אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים. לוי  
קודם לישראל שנאמר בעת ההיא הבדיל ה' את שבט  

 הלוי וגו'.
מב"ם ]פ"ח מהל' מתנות עניין הל' י"ז[ היו  וכתב הר

לפנינו עניים הרבה או שבויים הרבה, ואין בכיס כדי  
לפרנס או כדי לכסות או כדי לפדות את כולן,  
מקדימין את הכהן ללוי, ולוי קודם לישראל. והביא  

 דבריו בטור ]יו"ד סי' רנ"א[.
וכתב הב"י דמקור דברי הרמב"ם מדברי המשנה 

בירושלמי אמרו ]הוריות פ"ג ה"ה[  -ד הנ"ל. וכתב עו
לוי קודם לישראל, לוי לא ישראל הוא, אמר רבי אבין  
בשעת הדוכן שנינו. משמע דהשתא דליכא דוכן אינו  
קודם לישראל. אבל בתלמודא דידן מדלא כתב כן  
משמע דס"ל דאין לחלק בין זמן לזמן, וכן נראה דעת  

ס"ט[   הפוסקים שלא חילקו. וכ"כ לדינא בשו"ע ]שם
 דלוי קודם לישראל.  

כהן קודם ללוי לוי   –]ובירושלמי לפנינו איתא 
לישראל, לא הוה לוי הוא, אמר רבי אבון בשעת הדוכן  

"לא הוא לוי   –שנו. וכתב שם הפני משה דהכי גרסינן 
לא הוא ישראל". ולענין מת מצוה קאי, גבי הא  
דאמרינן יטמא לוי ואל יטמא ישראל, ופרכינן לא  

י לא הוא ישראל, דהא לענין טומאה שניהם  הוא לו
שוים, וע"כ קמתרץ בשעת הדוכן שנינו, הלכך יטמא  
ישראל ואל יתבטל לוי מן השיר. ואיידי דתנן הכא  
דלוי קודם לישראל במעלה, נקט נמי להא. וכן פי'  
בערוך השולחן ]יו"ד סי' רנ"א[. ולפירושם נמצא  

ן דברי  דהירושלמי לא איירי כלל לענין קדימה, ואי
 הירושלמי חולקים כלל על דברי הבבלי.  

ובהגהות החת"ס ]שם[ ביאר דברי הירושלמי ע"פ 
מאי קמ"ל   -הגי' שלפנינו "לא הוה לוי", והכי פירושו 

דכהן קודם ללוי ולישראל, פשיטא שהרי כהן הוא לוי 
ג"כ וישראל ג"כ והכל כלול בו, ומשני בשעת הדוכן 

והוי סד"א כהן אינו   והשיר שנו דאין הכהן כשר לזה,
לוי, קמ"ל כהן גם הוא לוי וקודם לו. ולפירושו נמצא  
דהירושלמי לא איירי כלל לענין קדימת לוי לישראל,  
אלא לענין קדימת כהן ללוי )ורק לענין הס"ד ולא  
 לדינא(. ואין דברי הירושלמי ענין כלל לדברי הבבלי[.
  איברא דבטור גבי הל' ברהמ"ז ]או"ח סי' ר"א[ כתב

גרסינן בירושלמי אמר רבי יהושע בן לוי מימי לא   –
ברכתי לפני כהן ולא בירך ישראל לפני. ורבי יהושע בן 
לוי לוי היה, ויראה לכאו' שיש ללוי דין קדימה לברך 
לפני ישראל במקום שאין שם כהן. וה"ר מאיר  
מרוטנבורק כתב שאין לו דין קדימה והא דקאמר  

לותו קאמר ולא מצד  שלא בירך ישראל לפניו מצד גד
 לויה.

ולכאו' תקשי על דברי הר"מ מרוטנבורק מדברי  
המשנה בהוריות. וכן יקשו דברי הטור ההדדי, 
דבאו"ח כתב דיראה לכאו' דלוי קודם לישראל והדר 
הביא דברי ה"ר מאיר מרוטנבורק )ולא הזכיר דברי  

 הרמב"ם(, ואילו ביו"ד סתם כדברי הרמב"ם.  
רי הטור בדרישה ]ביו"ד שם  וכבר עמד על סתירת דב

ס"ק ג'[, ותי' דכאן )ביו"ד( איירי הטור לענין  
להחיותו, דודאי יש ללוי דין קדימה לכו"ע, דהיום או  
מחר יבנה המקדש ויחזור הלוי לעבודתו ולדוכנו,  
משא"כ באו"ח דאיירי לענין לכבדו לפי שעה ואין  
החיות תלויה בזה, בהא ס"ל למהר"ם מרוטנבורק  

קדושה, ונראה דהיינו אפי' בזמן שבהמ"ק  דאין לו 
 קיים. עכ"ד.

 
 בס"ד    

 



 

ויש לדון לענין המסתפק אם הונח במגירה וכדו' מוקצה מער"ש, האם אמרינן דהוי ספק דרבנן לקולא או דלמא ספק  

וכמו שפסקו  ,דרבנן בדיןאפילו אינו בכלל ספק הוא וחסרון ידיעה זה ספק דספק  י"לבאמת אלא דמוקצה לחומרא. 
. שאף היכן שאפשר לברר בספק דרבנן א"צ לבררדס"ל  (שם) כהעולת תמידדלא  קס ס"ק מז()סי'  המ"בו)סי' קס ס"ק יג(  המ"א

ם מהפמ"ג אות יכללים המחודש"ד סי' קי יווסי' סז א"א ס"ק א ו סי' קס א"א ס"ק יג)או"ח  בפמ"גוכן נקט  )על המ"א שם( בלבו"ש מבוארן וכ

)ועוד  )סי' קס אות נג וכן ביו"ד דיני ס"ס סי' קי אות טו( הכה"חוכן פסק . כא דאיכא לברורי בקל הוה לחומראספק דרבנן כל הידו( 
)טהרות פ"ד מ"ט במשנה אחרונה . ועי' בזה כתב בשם הבאר שבע דהיכא דיש לברר הספק אם איתא דנשייליה שיילינן ליה(

שבידו לפתוח את המגירה בגופו  כגוןבקל לברר לו באמת דאפשר   היכןאלא דכ"ז  .י' קי סס"ק לה(יו"ד ס) בפת"שוופ"ה מ"ח( 

 , אבל בלא"ה ספק מעליא הוא.או ע"י אמירה לנכרי יש לעשות כן
 ה. ספק מוקצה לענין טלטול

בהיתר יו''ט שבת או כלו אחר ושיכול לאדכיון )ביצה ג: ד"ה שיש וד"ה אפילו(  רש"יוהנה הטעם דספק דבשיל"מ לחומרא, כת' 

, )רסי' קב( בט"זוהובא טעם זה . על ידי ביטולאפי' רין לאחר זמן לא יאכלנו באיסור הואיל ויש לו מתי, דרבנןאחמור  גמור

שפירש באופן אחר  )נדרים נב. ד"ה ונתערב( הר"ן. ואף )סי' תקיג ס"ק ד( במ"בו )פסחים ט: ד"ה תשע( בצל"ח ,)ח"ג רפ"ב( במנחת כהן
 )סי' קב פה"א ס"ק ה ד"ה הנה(, ביד יהודה )סי' א מד"ה אמנם(, בפני אריהאפשר דמודה לטעמו של רש"י, עיי"ש בסוף הדיבור, וכ"כ 

)ביצה  הצל"ח )ביצה ד. ד"ה רב אשי(, הפנ"י)יו"ד שם מ"ז ס"ק א(,  הפמ"גמיהו  )ביצה אות ד(. ובקוב"ש )ח"ב סי' יד סוף אות א( באחיעזר

 .דהר"ן חולק על רש"י )סי' קפט( הרע"או ד. ד"ה וכל(
הסובר דדבר שיש לו מתירים לא  )פסחים ט: ד"ה ועפ"י, וביצה ג: ד"ה ואם נתערבה, וכד: ד"ה והרי"ף( ל"חהצאלא דכבר ידועים דברי 

שייך רק לענין אכילה דהוי הנאה של כילוי וממנפ"ש מה שיאכל היום לא יאכל למחר, דבזה שייך לומר עד שתאכלנו 
מה שאתה אסרו היום כגון טלטול לא שייך זה, דמשא"כ בדבר שיכול לעשות היום וגם למחר  באיסור תאכלנו בהיתר,

בעל הצל"ח ]וכ"כ  אם היה מטלטלו היום היה שוב מטלטלו גם למחר דהלאן למחר, ות לא יוכל לתקולטלטל הוא מעו

בגליון  ועי' מה שהקשנו על דברי הנוב"י. )על סי' קפז על סע' ה ברמ"א(הנחלת צבי וכן פסק , )ת' אע"ה סי' לח ד"ה ואחר( נוב"י בספרו
  .[)סי' צט מ"ז ס"ק יב ד"ה ומדי(בפמ"ג , ועי' )נוב"י ק' סי' נג(נ"ח דלכאורה סותר דברי עצמו בתשובה אחרת 

דהיכן שבאים לדון על דבר העומד לאכילה דספקו אסור, שוב אסור מחמת זה אף  )ביצה כד: ד"ה והרי"ף( הצל"חמודה ו

 ., וכן מוכח בשו"ע הנ"לאסור ממילא אף לגבי הטלטול ספקה לחומרא()וכגון ביצה ספק נולדה ביו"ט דספקה  בטלטול
)סי' שכב  המ"בוכן מהא שכתב  ,ס"ק טו( שם) במ"ב להלכה הובא )סי' שלה אות א( הדרכי משה יו מדברישות עלקלהאין ולפ"ז 

 . , ועי' לקמןהגרשז"א זצ"לבשם  )פ"כ הגה ז( בשש"כ, עיי"ש. וכ"כ ס"ק ב וסי' תקיג ס"ק ד(

לכאורה מוכח )סי' קב סע' ב(  השו"עמדברי אמנם ולפ"ז י"ל דבנד"ד דהוי ספק מוקצה שאינו עומד לאכילה שרי לטלטלו. 
שהרי כתבו דכלי הנטרף שהתערב בכלים כשרים אינו בכלל דבר שיש לו מתירין משום דאיכא הוצאה  ,דלא כהצל"ח

שם דס"ל  )ס"ק ח( הש"ךמ וכן מוכח .להכשירם, ומשמע דלולי טעם זה הוי בכלל דבר שיש לו מתירין ודלא כסברת הצל"ח

מחמת שהכשר הכלי כרוך בהוצאת ממון,  ריןבטל ברוב ואין דנין אותו כדבר שיש לו מתיאע"פ ש בן יומו, כלישם שאם ה
מ"מ חייב להמתין יום שלם כדי שהבליעות יפגמו דבכה"ג אף הכלי שנאסר אינו אסור אלא מדרבנן ולענין זה ליכא הוצאה 

סי'  )או"ח בתורת חסד. וכן נקט )סי' קב ארוך ס"ק יד ד"ה מיהו( והיד יהודה)שם(  החו"דוע"כ הוי בכל דשיל"מ. והסכימו לדבריו 

 . לח אות ג(
כת'  )סי' קב ארוך ס"ק יד ד"ה מיהו( ביד יהודהו] .יצא לחלוק על דברי הש"ך ע"פ דברי הצל"ח הנ"ל )שם ס"ק ו( הפת"שובאמת 

 . [, עיי"ששאין דברי הש"ך סותרים דברי הצל"ח שהרי הש"ך בא לדון על התבשיל ולא על הכלי

 אפר המותר עליה מבעו"י שיש שכת' לענין מוקצה בשבת דמחתה ח( סע' שי )סי' מהשו"ע דלא כהצל"ח וכן נראה לכאורה
שהיא, ע"כ.  כמו המחתה לטלטל מותר, בטלטול אסורים שהם עצים שברי כ"ג עליה ויש צואה, או, רוק בו לכסות לטלטלו

 הפמ"גאינו בטל, ע"כ. וביאר  אתמול של באפר בשבת שאסור משום נולד שהוסק אפר נתערב דאם ח( ק")ס המ"אוכתב 

ומשמע מדבריהם דלא כהצל"ח, דהרי אפר אינו  .)שם ס"ק לב( המ"במתירין. וכן פסק  לו שיש שאינו בטל כיון דהוי דבר )שם(
אולם העירוני דאין מכאן ראיה דלא  אלא מוקצה האסור בטלטול ובכה"ג דעת הצל"ח דאינו בכלל דבר שיש לו מתירין.

כהצל"ח, די"ל דאפר שאינו ראוי אלא לכסות בו רוק וכדו' שימושו הוי ככילוי, שהרי שוב אינו ראוי לשימוש אחר, וע"כ 

  הוי כאוכל שאינו בכלל דשיל"מ דמה שיאכל היום לא יאכל למחר.   
 ש"מער ספק שנשבר כלי מוכח להדיא דלא כסברת הצל"ח, שהרי יצא להסתפק לענין )סי' שח על המ"א ס"ק יז(ברע"א  אולם
לא. והרי התם הוי ספק מוקצה האסור בטלטול ולפי דעת הצל"ח ודאי  או מ"שיל בדבר חזקה בתר אזלינן אי, בשבת ספק

הביא ספיקו של  ז ד"ה מבעוד יום( )סי' שח סע' ובביאור הלכה. )ח"ג סי' ל אות ב( בשבט הלוידספקו לקולא. וכן מצאתי שהעיר 
 הרע"א. ולפ"ז משמע דלא ס"ל כהצל"ח.

דנראה דס"ל דאף המ"ב מודה לדעת הצל"ח. ובשש"כ יצא  זצ"להגרשז"א שהביא מדברי  )פ"כ הגה ז( בשש"כ אלא דשו"מ

)ס"ק  והמ"ב, או ספק בן ז' או בן ח' אסור לטלטלוחדשים  נולד לח'שתינוק ה )סי' של סע' ח(השו"ע לחזק דבריו מהא דפסק 

 "ז דספק מוקצה אינו בכלל ספק דבשיל"מ.י, ע"כ. ונמצא לפמספק מטלטלינן כל תינוקיצא לחלוק דאף  לא(
הוא בר ז' חדשים דבר קיימא הוא, וכן משמע  אולם נראה דאין משם ראיה, דאפשר דשאני התם ד"תלינן" דמסתמא

המובא לעיל משמע שדעתו דלא כהצל"ח,  הביאור הלכהואדרבה מדברי  .(ס"ק טז)א"א בפמ"ג ו )שם ס"ק טז( בתוס' שבת
 ודו"ק.

 היד יהודהואף . פסק דלא כהצל"ח)ח"ד סי' מח(  במהרש"םוכן נמצא דהאי חידוש של הצל"ח אינו מוסכם לגמרי להלכה. 

   .שנראה שמסכים לדברי הצל"ח, מ"מ לא סמך עליו אלא בצירוף עוד טעמים )סי' קב פה"א ס"ק ה ד"ה הנה(
 כשאין חזקת איסורו. 

יוצא דהמסתפק אם הונח דבר מוקצה במגירה וכדו', בגוונא דנהפכה המגירה לבסיס הנאסר בטלטול, אסור לפותחה 

"כדרכה", דספק מוקצה לחומרא. אלא דמ"מ בשעת הדחק כגון צורך שבת או לצורך גדול בצירוף עוד צדדים, סמכינן על 
כמה פוסקים דדברי הצל"ח דמסתבר טעמיה ועוד  טעם הראשון של המ"א דספק מוקצה אסור משום דבשיל"מ, וכן על

דס"ל דספק מוקצה לקולא אם ליכא חזקת  )סי' תצז אות ג( הב"חובנד"ד איכא עוד סניף להקל והיינו דעת נקטו כוותיה. 

ס"ק א הובא בדרכ"ת ס"ק  סי' קב) הפרי תואר , וכן דעת)ועיי"ש שכת' כן ליישבת קושית המגיד משנה על הרשב"א הנ"ל( איסור

דדבר שיש לו מתירין אינו אלא כתב )אע"ה ת' סי' לח ד"ה ואחר(  בנוב"יו. היכן שלא אתחזק איסורא יל"מאמרינן דש דלא כב(
דחה  )סי' תצז ס"ק ג( פר"חהשואע"פ  .בספק דרבנן ספיקו מותר ,בדבר שאין לו חזקת היתר אבל בדבר שיש לו חזקת היתר

)ח"א סי'  במנחת יצחקוכן מדברי הרע"א הנ"ל מוכח דאזלינן לחומרא אף בכה"ג מ"מ צירוף יש כאן. , וכמו"כ דברי הב"ח

 . ת"צירף דעת הפר מה אות ז ד"ה גם(
י"ל דאין ספק )דבכה"ג תהיה בסיס גם באותה שבת(, שבת הבאה ב אףשם  שישאר והמוקצה היה דעתהניח ש כמו כן בגוונאו

)פתיחה לתערובות ח"ג  פמ"גב הביאו )ח"ג פ"ב( במנחת כהן כמ"ש, אין מתירין מיקרי חוזר לאיסורוש דכיוןזה בכלל דשיל"מ, 

 .אות ד ד"ה ובדרך(סי' קב ) פלתיוב פ"ב ד"ה ודע(

 
לדינא, המסתפק בשבת אם הונח דבר מוקצה במגירה וכדו', באופן שנהפכה המגירה לבסיס הנאסר בטלטול, אסור העולה 

לפותחה "כדרכה", כי ספק מוקצה לחומרא. אלא שמ"מ בשעת הדחק כגון צורך שבת או לצורך גדול בצירוף עוד צדדים, 

  יש לסמוך להקל.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מעלות התורה וקדושתה
 

ציוונו באהבתו יתעלה.  " - לימוד התורה יגיע לאהבת ה' ע"י
שנחשוב ונתבונן במצותיו ומאמריו ופעולותיו עד  וזה 

תכלית ההנאה וזו היא האהבה  השגתו שנשיגהו ונהנה ב
 המחוייבת.

 , איני יודעואהבת את ה' אלקיךלפי שנאמר ספרי ולשון 
והיו הדברים האלו   מוד לומרכיצד אוהב את המקום, תל

אשר אנכי מצוך היום על לבבך, שמתוך כך אתה מכיר במי  
 רמב"ם ספר המצוות, עשה ג'()שאמר והיה העולם".   

"כלו', שעם ההתבוננות בתורה תתיישב האהבה בלב   -
 חינוך מצוה תי"ח()בהכרח".

"והתורה מביאה אותו   - התורה מביאה לידי מידות טובות
בריש כל מרעין )ב"ב נח:( יתא בגמרא לידי מידות טובות כדא

אנא דם בריש כל אסוון אנא חמר, ובאתר דלית חמר סתן  
סממנין מתבעין. ואמר אחי הגאון ז"ל, דהכי פירושו, לפי  
שהתאוה ראש לכל העבירות, והאדם והדם הוא הנפש והיא  
המתאוה, וזה שאמר "בריש כל מרעין אנא דם" שהוא  

אסוון" ראש לכל הרפואות  תחילת חולי הנפש. "ובריש כל 
של הנפש, "אנא חמר" הוא התורה שנמשלה ליין, כמ"ש  

"ובאתר דלית חמר,  תמן סממנין   ושתו ביין מסכתי.
מתבעין" פירוש, מי שאינו בעל תורה הוא צריך לרפואות  
המידות ]איך להתנהג[, אבל בעל תורה אין צריך לרפואות  

תורה וביראת ה'  המידות בעניני סיגופים וכדו', רק לעסוק ב
כל היום, הפוך בה והפוך בה דכולה בה... שאין לך מידה  
טובה הימנה פירוש שהיא עולה על כל המידות וכל המידות  

 (118מעלות התורה לר' אברהם אחי הגר"א, עמ' )נכללים בה".
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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ובב"ח ]ס"ק ג'[ כתב דכדברי הטור ברישא דרשינן  
בגיטין ]נט:[ מאסמכתא דקראי דכהן ברישא והדר 
לוי, והכי נקטינן לדינא דבסעודה כהן קודם ללוי ולוי  

 לישראל.
ובמג"א ]או"ח שם ס"ק ד'[ אחר שהביא דברי הטור  

ובמתניתין סוף הוריות ]יג, א[   -ודברי הב"ח, כתב 
אמרינן לוי קודם לישראל, וכן פסק ביו"ד ]סימן רנ"א  
סעיף ט'[, וכיון דחזינן דליטול צדקה ולקרות בתורה  
קודם א"כ הוא הדין לשאר דברים, דאין לימוד  
למחצה. וצריך עיון למה מייתי בגיטין ]נט:[ מקראות  

]ריש[ אחרים ובהוריות ]שם[ ג"כ, ועיין במדרש רבה 
פרשת נשא ובירושלמי דהוריות ]בסופו[. אח"כ ראיתי  
בירושלמי סוף הוריות דאיתא התם שלוי וישראל  
שוין, רק בזמן הדוכן היה לוי קודם. אבל ביו"ד ]שם[  
פסקו דלא כוותיה, וכמו שכתב הרב ב"י שם ]ד"ה 
כתב הרמב"ם[. וצריך עיון למה, דהא רש"י פרשת  

כן, וכן הוא בספרי שם   ראה ]דברים יב, יט[ כתב ג"כ
 ]פיסקא עד[.

ובא"ר ]ס"ק ג'[ הביא דברי הפרישה ]דרישה ס"ק ב'[  
דמ"ש רש"י שם היינו דוקא לענין מתנת חינם שאין  

ולפ"ז כשאין כהן יש   -הישראל מחוייב לתת לו. וכתב 
ללוי הקדימה לפני ישראל בהמוציא ובברהמ"ז. וכ"כ  

 הב"ח ופרישה. עכ"ל.
אבל בצדקה קודם הוא   -"ק ד'[ וכ"כ הפמ"ג ]א"א ס

לישראל, ויש לכבד לוי בהמוציא וברהמ"ז. )וכ"כ 
בפמ"ג ]סי' נ"ג א"א ס"ק י"ד[ גבי דין ש"צ דכהן  

 קודם ללוי ולוי לישראל(.
אולם בגר"ז ]ס"ג[ כתב דבמקום שאין כהן טוב  
להקדים ג"כ הלוי לישראל בכל אלו אם שווים הם  

אין חיוב בדבר,   בחכמה, והעושה כן מאריך ימים אבל
שלא נאמר וקדשתו אלא בכהן כי את לחם אלהיך 

 הוא מקריב וגו'.
טוב   -וכ"כ לדינא במשנ"ב ]סי' ר"א ס"ק י"ג[ 

להקדים הלוי ג"כ לישראל אם הם שוים בחכמה,  
בבהמ"ז ובהמוציא, וכן בנתינת צדקה, דהא מקדימין  
אותו בקריאה ג"כ לפני ישראל ]ובשה"צ ציין לדברי  

 "ז והפמ"ג[. הא"ר הגר
וכן אם   –אולם בכה"ח ]סי' קס"ז ס"ק ק"א[ כתב 

אחד מהם לוי צריך להקדימו לישראל אם הם שוים,  
כמ"ש בסוף מס' הוריות יעו"ש, וכ"פ בשו"ע יו"ד סי'  
רנ"א ס"ט לגבי צדקה וכו'. מיהו עי' במג"א סי' ר"א  
סק"ד שהביא בשם ירושלמי סוף הוריות וספרי  

לוי קודם יעו"ש. אבל הא"ר  דדוקא בזמן הדוכן היה
שם אות ג' כתב דגם בזה"ז יש ללוי קדימה לישראל  
שכאין כהן בהוציא ובהמ"ז יעו"ש, וכ"כ א"א שם  
אות ד', וע"כ נראה כיון די"א דגם בזה"ז יש לו  
קדימה, וכ"פ בשו"ע יו"ד סי' רנ"א כנז' יש להחמיר.  
ודלא כהבי"מ אות ט' יעו"ש. ומה שלא נזכר זה כאן  

ע י"ל דסמך על מ"ש בסי' רנ"א, דהא גם לגבי  בשו"
איזה נקרא גדול סמך על מש"כ ביו"ד סי' רמ"ד  
סי"ח. ודו"ק. ויעויין עוד בכה"ח סי' נ"ג ס"ק מ"ב,  

 וסי' ר"א ס"ק כ"ה.
 


