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מהיכנו כלי וביטול מוקצה

  'הרב נחום אליעזר רבינוביץ

  מקורות
יכנוהי מלמבטל כ... אין נותנין כלי תחת הנר: ב ,שבת מב .

שמעון בבעלי חיים שמתו ' משמיה דרב דאמר מודה היה ר למר בר אמימר: ב ,שבת מה
 .י שם"ורש

.המשנה והגמרא שעליה' כופין את הסל וכו: ב ,שבת קכח
.'אביי אשכחיה לרבא דקא משפשף וכו: ב ,שבת קנד
.'ולא רוכבין על גבי בהמה וכו: ב ,ביצה לו
.ט, כא  :ם הלכות שבת "רמב

  .יג-יב, כד  
  .כג והשגות, כה  
.כו והשגות, כה  

.ל לירושלמי שבת פרק א הלכה טיי ענג"ס לר"גליוני הש
  .'ואתון ושאלון וכ" הסעיף האחרון 93' ירושלמי כפשוטו עמ

  .ח סימן שח סעיף ג הגה"וע א"שו

  ביטול כלי מהיכנו
וסברתו היא שמעכשיו אין , )כג ,כה" (מפני שהוא כסותר"ם מנמק את איסור ביטול כלי מהיכנו "הרמב

  ?ם" מה מקורו של הרמב.אותושסתר ולכן המבטל כלי הוא כמו מי , עוד לכלי שימושים
  :י מתחת לתרנגולת כדי לקבל ביצתה לא שמים כלשבגללהלגבי הסיבה ) א ,מג(נחלקו האמוראים 

: אמר רבי יצחק...  משום דקא מבטל כלי מהיכנו-היינו טעמא דרב חסדא : רב יוסף אמר
 כך אין כופין עליה כלי בשביל שלא -כשם שאין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה 

 .אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת: קסבר.  תשבר
יון על אדם שהגיע בערב דנוב יש ,בגמרא בדף קנד שבת לחצר :

ומתיר ,  מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה-היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית : אמר רב הונא
 -כי קאמר רב הונא ! נוטל את הכלים הניטלין בשבת: והאנן תנן. החבלים והשקין נופלים

 !והא קא מבטל כלי מהיכנו. דלא חזיא ליה, בקרני דאומנא
מכך שאפשרה הגמרא להביא כרים וכסתות ולהניח ) ב ,סו(ף "מסיק הרי. רוצים שוניםוהגמרא מתרצת ת

ם "לכן פוסק הרמב". לית הלכתא כרב יצחק"ש) שהם מוקצה(תחת בהמתו כדי שיפלו עליהם קרני דאומנא 
אך לא של , ואומר שקיים איסור של ביטול כלי מהיכנו, בדין הנחת כלי תחת תרנגולת, דברי רב יוסףכ

.לת כלי הניטל לצורך דבר שאינו ניטלנטי

נגיעה במוקצה
  ):כג ,כה(ם פוסק "הרמב

וכן כופה הכלי , אבל כופה הוא הכלי עליה, אין נותנין כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה...
 . שאם יחפוץ יטלנו. שהרי לא בטלו,על כל דבר שאסור לטלטלו

והרי מפורש בירושלמי ,  איסור נגיעה בביצהם את"ולא מבין מדוע לא הזכיר הרמב, ד משיג עליו"הראב
  ?ם דין זה"מדוע לא הזכיר הרמב, )הלכה ב, פרק ד, שבת" (ביצהיהא הכלי נוגע בגופה של ובלבד שלא "

 פסקו בארץאכן יוסף ענגיל מביא עוד מקורות ומוכיח שכך '  ר.ירושלמי ונראה שזאת מחלוקת בבלי
  :תומכת בכךונים ש תשובת גאובאתובירושלמי כפשוטו מ, ישראל

אנשי מזרח טוענין כספים בכל מקום בשבת ובני ארץ ישראל אפילו ליגע אסור ...
 חולקים על כךבבליבם ש"איך ידע הרמבאך  ?

 מוקצה ובכל זאת מתיר יש דיןחיות ל. בחצר,  בשבת בהמה חיה ועוףםב אומרת שמדדי ,הגמרא בדף קכח
  :ם גם פוסק גמרא זו" הרמב.ןלגעת בהגם  מותר ןותברור שאם מותר לדחוף או, ןהבבלי לדחוף אות
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ומדדין עגלים , וכן אין עוקרין בהמה וחיה ועוף בחצר אבל דוחין אותן עד שיכנסו
תרנגולת שברחה אין מדדין אותה מפני שהיא נשמטת מן היד ונמצאו אגפיה . וסייחים

  .1נתלשין אבל דוחין אותה עד שתכנס
  .כבבלי,  פוסקים על פי כללי הפסיקה המקובלים,במחלוקת בבלי וירושלמי, כידוע

  שני סוגי איסור מדרבנן
  :ב אומרת, הגמרא בדף קכח

,  מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה-בהמה שנפלה לאמת המים : אמר רב יהודה אמר רב
 עושה לה פרנסה במקומה -בהמה שנפלה לאמת המים : מיתיבי.  עלתה-ואם עלתה 

,  דאפשר בפרנסה-הא ; לא קשיא!  לא-כרים וכסתות , אין -פרנסה . בשביל שלא תמות
 מביא כרים וכסתות ומניח -ואי לא ,  אין-אפשר בפרנסה .  דאי אפשר בפרנסה-הא 

 -צער בעלי חיים ,  דרבנן-מבטל כלי מהיכנו , סבר! והא קא מבטל כלי מהיכנו. תחתיה
  .ואתי דאורייתא ודחי דרבנן, דאורייתא

מפני שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא , יך לבטל כלי מהיכנו מפני צער בעלי חייםמסקנת הגמרא היא שצר
הרי איסור טלטול , למה שלא נוציא את הבהמה מהבור, נשאלת השאלה. וביטול כלי מהיכנו הוא מדרבנן

  !והוא פתרון פשוט יותר מביטול הכרים מהיכנם, של מוקצה גם הוא מדרבנן
  :ב אומרת, הגמרא בדף מה, ועוד

? ומי אמר רבי יוחנן הכי. אמרו הלכה כרבי שמעון: י יוחנןאמר רבה בר בר חנה אמר רב
קינה של תרנגולת מהו : מרבי יוחנן, ואמרי לה סרויא, והא בעא מיניה ההוא סבא קרויא

דאית ביה ? הכא במאי עסקינן? כלום עשוי אלא לתרנגולין: אמר ליה? לטלטולי בשבת
  .תו שאסוריןמודה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמ: דאמר... אפרוח מת
  :י"ומסביר שם רש

  .נמי לא הוה דעתיה מאתמול לכלבים,  והאי אפרוח שמת בשבת
שמעון ' מדוע ר. ולכן גם סובר שכשמת הוא גם מוקצה, שמעון מודה באפרוח חי שהוא מוקצה' כלומר שר

  ?מודה בבעלי חיים שהם מוקצים על אף שבמוקצים אחרים הוא לא מודה
  ).ט, כא" ( יחתוך זמורה להנהיגהשמא"חיה היא מוקצה ם מביא נימוק לכך ש"הרמב

  :ם את איסורי השבות לשני סוגים"מחלק הרמב, )א, כא(בתחילת איסורי דרבנן בהלכות שבת 
ודברים הרבה הן . אפילו מדברים שאינן מלאכה חייב לשבות מהן. נאמר בתורה תשבות

 למלאכות ומהן דברים םדומימהן דברים אסורים מפני שהן , שאסרו חכמים משום שבות
  . יבוא מהן איסור סקילהשמאאסורים גזרה 

הסוג הראשון הוא של איסורי דרבנן שעלול להיכשל אם עובר . ישנם שני סוגי איסורי דרבנן, אם כן
מתוך איסורים . הוא של איסורים הדומים לאיסור מדאורייתא, הסוג השני. באיסור מדאורייתא, עליהם
ופחות בסוג השני של , תר בגזירות שגזרו שמא יבוא מהן לידי איסור דאורייתאחכמים החמירו יו, אלו

חכמים העדיפו , לכן במקרה שלנו. לא יבוא לידי חיוב סקילה, שאם יעבור עליהם, איסורי דרבנן עצמאיים
מזה שינסה להוציא את הבהמה , )מפני שלא יוכל להמשיך להשתמש בכרים(שאדם יבטל כלי מהיכנו 

ויחתוך זמורה ויבוא לידי איסור , שכשהבהמה תתנגד הוא ירצה להכות בה, ת משום שחששוזא. מהבור
חכמים העמידו דבריהם ואף ביטלו מצוות , בדברים בהם יש חשש שמא יבוא לידי איסור דאורייתא. סקילה

  ).ה וסוכות"כגון מצוות שופר ולולב בשבתות של ר(דאורייתא 
כשמביא שני סוגי ) יג-יב(אפשר לראות גם בסוף פרק כד , ורי דרבנןם לשני סוגי איס"חלוקה זו של הרמב

  :טעמים לאיסור מוקצה
ומפני מה נגעו באיסור . אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול

ולא , אמרו ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול? זה
קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת , "ודבר דבר"ר שנאמ, שיחת השבת כשיחת החול

ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה , כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, כטלטול בחול
שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר , או להצניע אבנים וכיוצא בהן, או מבית לבית
כשיבקר , ועוד". למען ינוח"ונמצא שלא שבת ובטל הטעם שנאמר בתורה , שיתעסק בו

מפני , ועוד. ויבא לידי מלאכהאפשר שיתעסק בהן מעט , ויטלטל כלים שמלאכתן לאיסור
שכל , כגון הטיילין ויושבי קרנות, אלא בטלין כל ימיהן, שמקצת העם אינם בעלי אומניות

                                                 
1
אך אפשר לראות , ד ואומרים שאסור לדחוף את התרנגולת שמא תקפוץ ויטלטל אותה"י והראב" בנקודה זו חולקים עליו רש 

  .ם"הבינו את הגמרא כמו הרמב) ם"מבית מדרשו של הרמב(שהמאירי ורבינו פרחיה 
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ואילו הטעמים הראשון , ם כטעם השני"מזכיר הרמב, את טעם איסור המוקצה משום חשש מלאכה
  .והשלישי הם הטעמים של שבות ושל דמיון למלאכה

  סיכום
שלא נדחה בגמרות , ב, מפני שזהו ההסבר היחיד למשנה בדף מב, ם פסק שאסור לבטל כלי מהיכנו"הרמב
  .יצחק' ב סותרת אפשרות שנפסקה הלכה כר, הגמרא בדף קנד. אחרות
מקורו בבבלי . והוא פסק כבבלי, מפני שזוהי מחלוקת בבלי וירושלמי, ם לא אסר לגעת במוקצה"הרמב

  .לדחוף בעלי חיים, הוא היתר מפורש המופיע שם
למרות ששני ( זורקים לשם כרים וכסתות אלא, הסיבה בגללה לא מעלים את הבהמה שנפלה לבור

ובאיסור דרבנן , היא שיש שני סוגי איסור דרבנן, )הם איסורי דרבנן, מוקצה וביטול כלי מהיכנו, האיסורים
לעומת זאת . והעמידו דבריהם, ל יותר"החמירו חז, כשל טלטול הבהמה" שמא יבוא מהן איסור סקילה"של 

  .הקלו מפני צער בעלי חיים שהוא מדאורייתא, ור סותר לאיסדומהשרק , באיסור ביטול הכלי
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