
  ?האם מותר לתת יד לילד המחזיק בידו מוקצה

בגליו הקוד למדנו מה הדי בילד המחזיק בידו 

ובאופ שהדבר אסור , מוקצה א מותר להרימו

ל שמא יפול "הטע הוא מפני שחששו חז

המוקצה מידיו של הילד ואביו יחוס על זה 

  .ויקחנו בידיו

לתת מה הדי כשרק רוצה , ונחלקו הראשוני

והטע ,  2 שהדבר אסור1י" שיטת רש. ידלילד

משו שא בזה יש חשש שמא הילד יפיל את 

ז וייקח המוקצה "ואביו יחוס ע, המוקצה מידיו

שכל האיסור הוא רק ,  סובר"אבל הרמב. בידיו

אבל אי איסור לתת ,  את הילד על ידיוריכשמ

  .לו יד אפילו כשמחזיק מוקצה בידו השניה

י "ד את דברי רש הביא קו3ע"בשו, ולהלכה

. "א שהדבר מותר כהרמב"כ כתב וי"ואח, בסת

ר שאפשר לסמו  " בש הא4וכתב הביאור הלכה

  . ולהקל בזה משו סכנת חולי"על דברי הרמב

, והנה כשהילד הול ליד אביו ואינו נות לו יד

והטע שלא מחמירי בזה . פשוט הדבר שמותר

 שכל הוא משו, כמו באופ שהוא נות לו יד

שאד עוסק באיזה דבר יש יותר חשש שיכשל 

אבל כשאינו עוסק בדבר אי סיבה לחשוש , בו

ולכ כשהאב מחזיק בידו של . שיבוא להכשל בו

יש יותר חשש שא המוקצה יפול מידו , הילד
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אבל א , של הילד יכשל האב ויבוא להרי זאת

האב רק מהל ליד בנו ואינו עסוק ממש ע 

  .י שיכשל בכאי חושש, הילד

ודומה הדבר להלכה שהובאה באחד הגיליונות 

שאסור להריח פרי המחובר לאיל , הקודמי

וא ש אי . מחשש שמא יבוא לקטפו ולאוכלו

אנו חוששי בכל מי שהול ליד ע פרי שיקטו 

כיו שמי שהול ליד , ל"הטע כנ. ממנו לאכול

אי חשש שיכשל , הע ואינו מתעסק ע הע

אבל אד שמריח מ הע ועסוק , ויקטו ממנו

 .אנו חוששי שיכשל ויקטו ממנו לאכול, בו

האם עליו לעוזבו מיד , בטעות מי שהרים מוקצה

  ?  או שיכול להניח אותו במקום שרוצה

א מעתה , בדי מי שהרי בטעות מוקצה בידיו

יכול להוליכו למקו שירצה ולהניחו ש או 

 ,ש לחלק בי סוגי המוקצהי, שצרי לעוזבו מיד

  :וכדלהל

דהיינו ,  א נטלו בהיתר כלי שמלאכתו לאיסור

מותר להוליכו לכל מקו , לצור גופו ומקומו

,  וא נטלו באיסור.5לעזבו מיד ישירצה ואי צר

דהיינו שלא היה צרי לגופו של הכלי או למקומו 

 בש הפוסקי 6ב"כתב המ, ושכח ונטלו בידו

תר מעתה להוליכו למקו שירצה שא בזה מו

אבל כתב שדעת . ואי צרי לעזבו במקו שנזכר

  .זבו מיד במקו שנזכרא שבזה צרי לע"הגר
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48'  מסגליו



 הא במקרה זה יועיל להמציא איזה ,ויש לדו[

בשביל שיוכל , שימוש היתר להשתמש בכלי

  .]מקו שרוצהלהוליכו ל

 דעת   או מחמת גופומוקצה מחמת חסרו כיס

 שאחר שנטלו בטעות בידיו מותר לו ,7א"המג

ואי , ואז להניחו מידיו, להוליכו למקו שירצה

אבל שאר . צרי לעזבו מיד במקו שנזכר

 שאסור להוליכו למקו ,8הפוסקי הכריעו

  . אלא צרי לעזבו מיד במקו שנזכר,שרוצה

  ?מה עלי לעשות, שכחתי ארנק בכיס

הארנק תלוי בי א היה בו כס או שלא די 

שא לא היה בארנק כס דינו כדי . היה בו כס

דהיינו לצור שמירת , 9כלי שמלאכתו לאיסור

, 10ו וכס הוא הרי מוקצה מחמת גופ,הכס

. ]11שטרות כס הינ מוקצה מחמת חסרו כיס[

 יכול ,וממילא א שכח ארנק בלי כס בכיסו

 מ הכיס כדי כל כלי לקחתו בידיי ולהוציאו

שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצור 

  . מקומו

וזהו , אבל ארנק ע כס דינו כדי הכס עצמו

צה מערב קדהיינו דבר שהיה עליו מו, "בסיס"די 

באופ שלא נשכח ש אלא הוש ש . [שבת

נעשה דבר זה בעצמו למוקצה כדי ] 12בכוונה

ו ארנק וממילא כששכח בכיס. 13המוקצה שעליו

אלא צרי , אסור לו להשליכו בידיי, ע כס

 . להפילו מ הכיס באיזה צורה אפשרית
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האם מותר להניח כלי תחת התרנגולת כדי 

  ?שתטיל בה את הביצים

   פירוש, ישנו די שאסור לבטל כלי מהיכנו

שאסור בשבת לגרו לכלי שאי אפשר יהיה 

ביל ולכ אסור לשי כלי בש. 14להשתמש בו יותר

כיו שאחרי שנפל ש , וקצה לתוכו מלשייפו

כ "וא, תמש בכליקצה אי אפשר יהיה להשומה

 משו ,15ב"כתב המוהטע  .הוא נתבטל מהיכנו

ניח אסור לה, ומשו כ. שהוא כסותר את הכלי

 בה את כלי תחת התרנגולת בשביל שתטיל

, כיו שביצי שנולדו בשבת הינ מוקצה, הביצי

  .יטול כלי מהיכנווהרי הוא עושה ב

  

  

  :בגליון הבא

הא מותר לשי תחתיו , טפט מימזג שמ −

  ?כלי לקבל את המי

הא מותר , מי שנשפכו על הריצפה −

 '?להספיג במגבת וכדו

, "פיקוח נפש"כשיש ספק הא הדבר בגדר  −

  ?ז את השבת"הא מותר לחלל ע

שמעתי על מקרה של פיקוח נפש ורצתי  −

ולבסו התברר , בתלהציל תו כדי חילול ש

שכבר הגיעו למקו אנשי הצלה ולא הייתי 

  ?הא נחשב לי הדבר לחילול שבת, נצר ש
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