
וכן משקפיים , מה הדין עגלה שהתפרק ממנה הגלגל

  ?שנפלה מהם עדשה או ידית אחת

, "שמא יתקע"ל "למדנו בגליו הקוד על גזירת חז

ל לטלטל כלי שהתפרק ממנו אחד "דהיינו שאסרו חז

והטע , מחלקיו ועתה הוא ראוי לשימוש שאינו נוח

מחשש שמא יבוא לתקוע בחזרה את החלק 

 בחוזק ויעבור על איסור מכה שהתפרק ויתקענו

  .בפטיש או בונה

י בורג "וממילא עגלה שהגלגלי מחוברי אליה ע

, חזקה של הגלגל אל מקומואו שצרי דחיפה ', וכדו

הרי היא בכלל איסור זה , והתפרק ממנה הגלגל

ואסור לטלטלה מחשש שמא יבוא לחבר אליה את 

  .הגלגל בחוזק

ש לו אפשרות אמנ כל זה דווקא שהבורג אצלו וי

, אבל א אי לו את הבורג. להבריגו במקומו בעגלה

שבזה אי חשש שיחבר את , אי העגלה מוקצה

  .הגלגל כיו שאי לו את האפשרות לעשות זאת

ועל פי זה ישנה עצה למי שהתפרק לו הגלגל של 

, נו רוצה להשאיר ש את העגלהיוא, העגלה ברחוב

ל לחבר את שיאבד את הבורג בכוונה וכ לא יוכ

ולא יהיה עליו גזירת שמא יתקע ומותר לו , הגלגל

  .ולטלטל את העגלה  להמשיכ"אח

וכ הדי במשקפיי שנפלה מה עדשה או ידית 

, י הדחק"שא שאפשר להשתמש בה כ ע, אחת

ז א יש לו את "וכ. הינ מוקצה ואסור לטלטל

אבל א אי , האפשרות לחזור ולחבר למשקפיי

', ו שאי לו בורג מתאי וכדוגת כזו כלו אפשרו

  .אינ מוקצה

  ?האם הוא מוקצה, מטאטא שהתפרק ממנו המקל

אסור לחזור ולחברו אל , מקל של מטאטא שהתפרק

י הברגה "וא שהוא מתחבר ע, המטאטא בשבת

, ומשו כ. 1מפני שג הברגה בכלל בני היא, אסור

המטאטא מוקצה , כשהתפרק המקל מ המטאטא

  .2 גזירת שמא יתקעמחמת

יש , אמנ במקרה שהמקל מתפרק לעיתי קרובות

ויש לעשות , מקו לומר שאי איסור לחברו בשבת

   .בזה שאלת רב

  "גרף של רעי"היתר טלטול מוקצה משום 

היינו הכלי המיועד [ שגר של רעי 3'מבואר בגמ

ועביט של מי רגלי מותר להוציא ] לעשיית צרכי

 שהרעי והמי רגלי מוקצי והיינו שא, לאשפה

א "התירו לטלטל ולהוציא ממקו שבנ, ה

. שוהי ש משו שדברי אלו מאוסי עליה

 מובא מעשה שנמצא עכבר 4במסכת שבת' ובגמ

אשי ואמר שיתפסו אותו בזנבו ' בבשמי של ר

שכל דבר מאוס ' ולומדת מכא הגמ, ויוציאו אותו

י כלי "לא רק עמותר אפילו ליטלו בידיי ולסלקו ו

  .5ע"וכ פסק בשו', וכדו

, שלאחר שמחליפי טיטול לתינוק, וממילא פשוט

מותר ליטול את הטיטול המלוכל בידיי ולהשליכו 

יצ להניחו מיד כשיצא "וא א, בפח המיועד לזה

  .מהחדר
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מה הדין קליפות שהצטברו על השולחן והדבר מאוס 

  ?האם מותר לטלטלם, עליו

קצה כגו קליפות שאינ ראויות קליפות שהינ מו

, ]44' וכפי שהתבאר לעיל גליו מס[למאכל בהמה 

שהצטברו על השולח באופ שהדבר מאוס על 

 שמותר לטלטל אפילו 6ב"כתב המ, השוהי במקו

מחמת שנחשב הדבר לגר של רעי שהותר , בידיי

ובאופ שאי הדבר מאוס . [לטלטלו משו מיאוסו

  ].            ה"ל שיתבאר איעיי לה, כ"עליו כ

  ?האם מותר לגעת במוקצה בלי להזיז אותו

היינו דווקא , ל במוקצה"כל האיסור שגזרו חז

  .7אבל נגיעה בלבד מותרת, לטלטלו ולהזיזו

י הנגיעה אי המוקצה "כל זה דווקא באופ שע, אול

,  מתנענעי הנגיעה במוקצה הוא"מתנענע אבל א ע

  .8אסור, כגו דבר עגול

  ?האם מותר להשען על מוקצה

ומזה אנו ,  כתב שמותר לשבת על מוקצה9ב"במ

אול שימוש . לומדי שמותר א להשע על מוקצה

  .10אסור, בחפ א בלי טלטולו ביד

  ?הא מותר לכסות מוקצה

 מובא מחלוקת הא מותר 11במסכת שבת' בגמ

, נו מוקצה לצור דבר המוקצהילטלטל דבר שא

ומשו כ מותר , 12ת המתירונפסקה הלכה כדע

 ואפילו א הכיסוי נוגע במוקצה . לכסות מוקצה

  .13כל שאי המוקצה מתנענע מחמת זה, מותר

  ?י נפיחה בפה"האם מותר להזיז מוקצה ע

  .14י רוח שמוציא מפיו"מותר להעי מוקצה ע
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ב "המ' וכ. וקשה הרי נגיעה במוקצה מותרת, ובלבד שלא יגע בו
כשהיא [בביצה א שמדובר "ג והגר"ב בש בה"ק כ"ש ס
 .שא יגע בה ינענע אותה] מוקצה
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ויש להסתפק הא טע ההתר הוא משו שזהו 

ה או משו שכל מ, "שינוי"י "טלטול מוקצה ע

  . י רוח"רו טלטול מוקצה זה רק ביד ולא עשאס

 במקרה שיש רגילות להזיז מוקצה  והנפקא מינה

כגו נוצה שנצמדה לבגד , י נפיחה בפה"כזה ע

, י נפיחה בפה"שהרגילות היא שמסירי אותה ע

כ "א, "שינוי"שלפי הצד הראשו שהטע הוא משו 

כיו , במקרה זה אסור לנפוח על הנוצה ולהסירה

שאי בזה שו שינוי מהדר שרגילי לעשות כ בכל 

י רוח אינו "אבל לפי הצד השני שטלטול ע. פע

  .ג במקרה שכ היא הרגילות מותר, אסור

 שמותר לנפוח על ,תב כ15באשל אברה : להלכה

ז נחשב "משו שאי, נוצה בשבת ולהסירה מ הבגד

  . טלטול כלל

י " הבגד עמ' כל זה בהסרת הנוצות וכדו, אמנ[

 כתב 16ע הרב"אבל הסרת ביד בשו, נפיחה בפה

 שלפי דבריו נראה שמותר א 17א"ועיי חזו, שאסור

מכיו שאי מעשיו מתפרשי כהזזת , להסיר ביד

ובאופ כזה לא אסרו , מוקצה אלא כטיפול בבגד

  ].ל"חז

  

  : הבאבגליון

הא מותר לשבת על אב גדולה הנמצאת  −

  '?בחורשה וכדו

פיא דברי מוקצה המפריעי לקחת את כשיש במק −

הא יש עצה כיצד , המאכלי שאינ מוקצה

  ?לקחת

מוקצה הנמצא על השולח הכיצד יש אפשרות  −

  ?לפנותו מש

בכדי לדחו ' הא מותר להשתמש בסכי וכדו −

 ?את המוקצה
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