
זכוכית שבורה הנמצאת במקום שיכולים אנשים 

האם מותר לטלטלה ולהשליכה , להינזק ממנה

  ?למקום אחר

א להינזק ממנו כגו שברי זכוכית "דבר שיכולי בנ

מותר ליטול , א"הנמצא במקו בו נמצאי בנ' וכדו

אותו בידיי ולהולי אותו למקו אחר בו אי חשש 

  . 1א"שינזקו ממנו בנ

או שנמצא , 2בי א נמצא דבר זה בביתואי הבדל 

ז ברחוב "אמנ כ. 3ברחוב במקו שהרבי מצויי

שאז , האסור בהוצאה רק מדרבנ' כרמלית'שהוא 

אמות ' מותר ליטול דבר זה ולהעבירו אפילו יותר מד

, והטע. א להינזק בו"עד מקו שכבר לא יוכלו בנ

 משו שבמקו היזק לרבי לא גזרו רבנ איסור 

  . אמות' וצאה והעברת דה

שיש בה , אבל א נמצא דבר זה ברשות הרבי

אסור להולי את הדבר , איסור הוצאה מ התורה

אלא צרי להוליכו , אמות ברציפות' הזה יותר מד

  .4אמות' פחות פחות מד

דווקא באופ שיש חשש שאנשי לא ישימו , וכל זה

או [, ויתקלו בו ויינזקו, לב אל הדבר המזיק ההוא

אבל א נמצא , ]כשיש ילדי שאינ יודעי להיזהר

ש דבר גדול שבקלות אפשר להיזהר שלא להינזק 

אבל אפשר להזיזו . אי ליטול אותו בידיי, ממנו

  .5'י דחיפה ברגל וכדו"כגו ע, ממקומו בשינוי

                                           
  .'א בסעי ו"והרמ, ח"ע ש סעי י"שו 1
 .א ש"רמ 2
 .ז"ק ע"ב ס"ש במ"ועיי, ע ש"שו 3
  .ע ש"שו 4
 .ה קו"ש עוד בביאור הלכה ד"ועיי. ה"ק ע"ב ס"מ 5

כיצד מותר ,  ברחובהשהתגל' בור ביוב וכדו

  ?לכסותו

ומותר , י לכסותושהתגלה ברחוב צר' בור ביוב וכדו

  .וכפי שהתבאר לעיל, א לטלטל מוקה בשביל כ

, יש להיזהר שלא לכסותו בכיסוי השיי לו, אול

שהרי נקבע ש , 6'בונה'מפני שיש בזה איסור 

אלא צרי לקחת איזה חתיכת קרש . במקומו בקרקע

אמנ מותר לומר לגוי . ולכסות בו את הבור' וכדו

מפני שג , השיי לולכסות את הבור א בכיסוי 

שלא גזרו , איסור אמירה לנכרי הוא איסור דרבנ

  .במקו היזק הרבי

  ?האם מותר להזיז כלי שבור

  .וכדלהל, יש בזה כמה חילוקי

וא אחר שבירתו עדי ראוי הוא , כלי שנשבר

לשימוש אפילו א השימוש שהוא ראוי לו עתה 

ו אינ, חילהתאינו אותו השימוש שהיה ראוי לו מ

  .7מוקצה ומותר לטלטלו

, בקבוק יי יפה מזכוכית שנסדק קצת: דוגמא לדבר

אול עדי רוצי , ואינו ראוי לשימוש היי

  .אינו מוקצה  ומותר לטלטלו, להשתמש בו ככלי נוי

או , אבל כלי שנשבר ואינו ראוי עתה לשימוש

, שהדר הוא שבמצב כזה משליכי אותו לאשפה

  .8לטלוהרי הוא מוקצה ואסור לט

, צלחת זכוכית או חרסינה שנשברה: דוגמא לדבר

כיו שאינה ראויה עוד לשימוש הרי היא מוקצה 
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כתב ששברי עריבה   9ע "וא שבשו. ואסור לטלטלה

ושברי זכוכית אינ מוקצה כיו שראויי לכסות 

כל זה בזמנ שהיו רגילי , בה פי החבית ופי הפ

', ערות וכדולהשתמש בדברי כגו אלו לכיסוי ק

אבל בזמננו הרגילות היא שזורקי את שברי 

ולכ , ואי משתמשי בה כלל, לפח' הזכוכית וכדו

  .הינ מוקצה

מה הדין בכלי שבור הראוי לשימוש שנזרק לפח 

  ?האשפה

י ראוי הוא יועד, ונזרק לפח האשפהלי שנשבר .כ

שא זרקוהו לאשפה :  תלוי בזה,לאיזה שימוש

 .כשנשבר מלפני שבת' בשבת הוא אינו מוקצה אפי

אי , כיו שבכניסת השבת היה עליו ש כלי, והטע

  .10השלכתו לפח באמצע השבת הופכת אותו למוקצה

הרי הוא מוקצה , אבל א זרקוהו לפח לפני שבת

, וא שעדיי הוא ראוי לשימוש, 11ואסור לטלטלו

 שלו הקצוהו חל עליו די מוקצה לכל כיו שהבעלי

  .12אד

מה הדי כשנמצא ליד פח האשפה כלי שבור שיש לי 

א איני יודע א הוא נזרק לפני שבת או , שימוש בו

  ?בשבת

ויש עליו ספק , כלי שבור הראוי עדיי לאיזה שימוש

א הוא נזרק לפני שבת והוא מוקצה או שנזרק 

הביא בש  13בביאור הלכה, בשבת ואינו מוקצה

ולמעשה יש . הגאו רבי עקיבא איגר שהסתפק בזה

  .לשאול שאלת רב

שכל זה דווקא כשנמצא , אמנ כתב הביאור הלכה

שאז יש , סמו לאשפה שנראה שמשהוא זרקו ש

אבל א כלי זה נמצא . רק ספק מתי הוא זרקו

. ברחוב שלא בסמו לאשפה יש להקל שאינו מוקצה

 א 'א, ספיקות' שבזה יש להסתפק בב, והטע

שא כ [, בכלל הבעלי שלו זרקוהו לאחר שנשבר

הרי הוא מוקצה מפני שבעליו ביטלוהו והקצוהו 
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או שמשהוא שבר אותו ש במקו , ]מדעת

וכיו שהבעלי שלו לא השליכו אותו הוא [, שנמצא

 ג א הבעלי השליכו אותו –' ב]. לא נהיה מוקצה

א ,  השליכו אותוישנו ספק מתי ה, לאחר שנשבר

  .בשבת או לפני שבת

  ?האם הוא מוקצה, כלי שלם שהושלך לאשפה

אפילו א הושל לפני , כלי של שהושל לאשפה

משו שבמקרה כזה , והטע. אינו מוקצה, שבת

', כלי'השלכתו לאשפה אינה מוציאה ממנו ש 

  .14שהזורקו בטלה דעתו אצל כל אד

,  או כסא שלמי שמוא בשבת איזה כלי, ומשו כ

  .אי זה מוקצה ומותר לטלטלו, אפילו א הוא בלוי

  ?הא הוא מוקצה, כסא שהתפרקה רגלו

ועדיי אפשר להשתמש , א התפרק איזה חלק מכלי

' כגו רגל של כסא וכדו, בכלי א אי זה שימוש נוח

 ל שאסור לטלטל את אותו הכלי"גזרו חז, שהתפרקה

וא להחזיר את שמא יב, והטע. ולהזיזו ממקומו

ויעבור על איסור , החלק שהתפרק ויתקענו בחוזק

  .15'בונה'או ' מכה בפטיש'

, כל זה דווקא כשהתפרקה הרגל בשלימותה, אול

. שכל החיסרו שיש כא הוא חיבור הרגל אל הכסא

אי גזירה , אבל א נשברה הרגל עצמה או שנאבדה

מפני שלא , והטע. זו ומותר לטלטל את הכסא

, יתק אד את הרגל או שיעשה רגל חדשהחששו ש

אלא רק שיקח רגל קיימת וטובה ויחברה אל הכסא 

  .16בחוזק
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