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הרב לעחק -שללת
בענלן שלנרל לערד של מרקעה

באמצע השבת

שכה קנ״-ז .״פליגי נהי לנ אחא ררבינא ,חד אמד בבל.השבת ברלה הלבה
ברי שמערך צכל ממלקצה .מחמה מלארס ,רמאי ניהל נל ישך ,רחד אמר במרקעה
מחמת מלאלס נמל הלכה כר״ש צבר ממדקצה מהמת איםלר ,למאל נלהל נל שהדצלקל
כה בארתה שבת ,אגל 'מוקצה מחמת חסרלז כלס אפילר ר״ש מרדה .דתנ־ן כל הכצלס
לפסקל הדאשרניס כדעה־
נלעלין כשבת ח ד ד ממסר הגדלצ ליתד של מחלישה״.
השנלה ,המקלצה ,שגס מרקעה מחמת מלאלס מלתר ,ללק מלקצה מחמת אלסלר ־.למחמה
חסרד 7כיס אסדר.
לעללן שבת מ״ד .למייל; לביעה לי :שרייש התיר נר שהדללקל בה בארתה
שבה משלם שאדם ל לשב למעכה אלמתל הכבה נדל ,,לה״ ה לסלכה רעלעה שעלפה
שתיפול לדעתיה עללללה ,מה שאלן כ 7בכלם לעששלת גדללרת ,לבסלכה ברלאה,
שאיך בל׳ 7י לשב למצפה ,ד״ש אלסר,
י

בלעה ב׳:״גבל לל״ע דםתס ל 7תנא כר׳ להלדה דתנן ' א  7מכקעל 7עצים
לכתבל התלם׳ ד״ה אל :7״לא
מך הקלרלת ללא מ 7הקלדה שנשברה ביל״ס".
מללתי מרישא דאיך מב<ךעיך קלרות ,דהא מיידי בסואר של קלרדת דהלי מרקעה
מהמה הסרל 7כלס לכהא כללי עצמא מלדל אפילל ר״ש<* ,לא מללהי מסלפא דלא
רא״ת דהא ר״ש אלנד מתיר -אלא בילשב למעפה ,רל״ל
מ 7הקדרה שנשתברה.
דהכא נמל ,הלאלצ לנשתברה ביל׳׳ם מסתמא הלתה רעלעה מאתמלל דהרל כלדשב
למעפה מתל תלשבר קללתל".
לכהב רעק״א ב״דרלש לחידלש" בלעה שס־".לצל נראה צלצל דברל קדשם
דהא דמלקעה מחמת חסרלן כיס אסלר היינן ךק .במר סביך של שהיטה למילה,
דרלעה לההזיקם גס להצ 7לכר. ,אצא דצפי שעה רלעה לשמש בהם איזה דבר,
אמריגז שמחמת חסרד 7כים אינד עלמד לטלטל לעדיילן הקעאתליעללל ,אבל
אם באמצע יל״ס מייחד הסכין שצ -שחלעה ומילה לדבל אחל לאי 7רעלנל
צהחזלקל עלד צשחלטה דמיצה אצא צשאר השמלשלן  -משעח זר אלנד ערד בכצצ
חסללן כלם ,אצא דבלן השמשלה הלה מלקעה מחמה הסרלן כלס ,להלל רק מדין
מלגו דאלהקעאל בלה״ש דצא סבללא ללה לל״ש צאלסלל״.
והנה דברי לעק״א ״והוי .רק מדלן מלגו דאלתקעאי ביה־׳ש דלא םבידא
צלה צל״ש צאלסוד״  -ודאל אי אפשר להבינם כפשטם ,של״ש לא סבלדא ציה
כל עיקר הכלל־ של ״"מלגיר"דאלתיןעאל ביה״ש אתקעאי לכל_לי ללמא" ,שהלל צא
זל בלבד שבגמרא הנ״ל מבלאר שבאין "ללשב למעפה״ ,בגרן כרס ,עששית לסלכה
ברלאה ,מלדה ר״ש שאע״פ שכבתה האש לנפלה הסלכה לאלן שלב אלסלר ,מכל
מקלס אםלר לסלסלם ,להללנל משלם מלגל דאלתקצאי כיה״ש מחמת אלסלר אתקצאל
לכללל ללמא  -אלא שגם בשאר סלגל מלקעה שמלדה בהם ר״ש ,אלת ללה מיגר
דאיתקעאי ביה״ש איהקעאי לכללי ילמא ,דהיינו בגרלגררת רצלמלקלם )שבת מ״ה(.
שאע״פ שנתללבשל לנעשל לאלללם באמצע השבת  -אסלרים בטלסלל ;ריין שבת כ׳׳א.
ברי״ף דייה •איך ,לעל׳ בלעח כ״ל :שמובה בך( ,למלקעה מהמת גופו ,דהיינו
שבאמצע השבת רוצה ,לייחדם לשימוש מסויים לעולם,
עצים ואבנים ,שאע״פ
אלנל מלעלל ,אא׳׳כ ייחדם מבעוד יום )שבת נ ,(.להיינל על כרחל־ משום
מלגל דאלתקצאל בלה״ש.
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אלא ״ודאי כוונת רעק״א היא ממינוי' יעיד המוקצה'מחמת חסריז כיס
אך'באמת סכרה זד ,משינוי דעתו
באמעע השנת הוא כבחינת " י ו ש ב ומעפר׳״.
של האדם באמעע'השכת יש להתייחס'אליה כאל ׳יושב למצפה מתל תכנה נרו -
אינה םשוטה כל'עיקר ,שהרי כעעלס ואכניס ראינו שאם שינה אדם ידיעת ל והחליט
ואף שיש לחלק
באמצע חשבת לליחדס ־ א  7זה מדעיל להסיר מהם שם מדקעה.
בל 7עעים לאבנים ,שלא היל בכלל כליל -מע״ש ,לבי 7מוקצה מחמת חסרון כלס -
מכל מקלם על רעק״א הראיה לםברתל ,בבלאל להלעיא מדברי התלם' ,שחרי אינל
דלמה מי שתדליק נר מיכעלד ללם לללדע שלכבד׳ בשבת ,למי שייחד כלי מבעוד
ידם לשימדש מסדיים דמקפיד עליל ,לבינתילס אלן ליל שלם מחשביה לשנלת את
יעודד.
י

דאמנם ,רעק״א מבלא ראיה לדברלו מהר" 7בבליעה ;ט״יו .ברל״ף ד״ח למכאן(,
דז״ל
שלדעתו מסביר את ר׳מחלדקת במוקצה מהמת מיאוס לפי אותו עלקרי. 7
הרעק״א :״וכעי 7זה אלתא בהר״ 7לעני 7מדקעה מחמת מיאוס דמשער׳ שרועה
להשתמש בד ראינד הומש למלאוםו נסתלקה הקצאתו ,ותללא בפלדגתא דר״י ור״ש
אי אמדלנ 7מלגו דאלתקצאל ביה״ש ,לאס כ 7גם בסלאר של ק ל ר ל ת כ ל ל  7דעתה
מבקעל ללא חזל עלד לבנ  7לנשאר רק מיגל דאיתקצאל בלה״ש ושרל לר״ש.״
ל

ל

ולענ״ד הדברים תמוהים; כלום היתר ד״ש במלקעה מחמת מיאלס משלם
והלא בשלם מקלם לא מעינל שהמטלטל מלקעה מחמת מיאוס
שינלל היעדד הלא?/
לר״ש עריך להתכלל 7לייחדו מעתה לשימושישאי 7בל מיאוס ,או לנקותו ,אלא
ההיתר הוא לעלטלל לעלרך גלפל אל מקלמל באותה שבת אע״פ שמלאלסל בפועל
אמור ׳מעתה ששלנלל 'לעוד אי7
אינל בסל כלל ,ללמלצ״ש ימשיך להדליק בל.
כא ,7אלא לכל היותר שינוי התייחסות מעד האדם ,היינו שמה שהיה מאלס
בעיניו ביה״ש  -כך לפי רעק״א גם לר״ש  -נראה לו כשר לשימוש באמעע
אך אם גם שינוי התייחסלת הלא לר״ש בבחינת יושב ומצפה -
השבת.
בלסלת תורת מוקצה מחמת חסרון כלס לפי ר״ש ,שהרי בכל •מוקצה מהמת חסרל7
כלס לש שלנלל התללחסות' באמעע השבת ,שביר׳״ש הקפיד עללו לא להשתמש בו
לעלרך אחר ,לאללל עכשלל ,באמצע השבת ,שינה דעתל ,לאלנל מקפיד מלהשתמש
בל לעלרך גלפו אל מקלמל ללהחזלרל למקלמד ללשלמלשל ר׳עלקרל במלע׳׳ש,
לאם זר׳ נקרא ילשב למצפה  -כללמר :ילשנ למצפה אימתי ״תשתנה התללהסלתל -
אלא לדאי ששינלי ר׳תליחסלת
אי 7לך מלקעה מחמת חםרלן כיס שהלא" אסלר.
אלנו בבחינת יושב ומעפר׳ ,וההיתר לר״ש במוקצה מחמת טיאלס הלא משלם
ואף
שלדעתו מלאוס הנר אינו סיבה מספקת להקעותו מדעתו משימוש אחר,
בלר׳״ש לא אתקעאי  ,משא״כ במלקעה מחמת חסרלך כים דקפיד עליה ,שה לקצה
בלה״ש להלקעה לכוללה יילמא ,לאי 7מלעלל שלנלי ההתללחסלת באמעע השבת.
,

י

לבאקר לדברי הרייך-in :ך לא בא אלא להסביר שכלל שנמאס באמעע השבת
אינו תלדי במחלוקת ר״ל ור״ש ,ע״ש ,והיינו משרם שלר״י כלי שהלה מאלס
ביה״ש איתקעאי לכדליר׳ ידמא ,אף אם באמעע השבת החליט להשתמש בו ,אך
כלי שתחילת מאיסותו היתר׳ בשבת אינו מקבל שם מוקצה בלל )ואינו דדמה
לדבר שבאמצע השבת נשבר לחדל לחיות כלי ,שהלא כעצים ואכניס?  -זהו
לאף שלשלנל ־שם ״ללר״ש דללה ללה מלקצר׳ כיל 7דהשתא
תלרף דברל הר״.7
חזי ללה אלן הקצאתו שסע״ש אלסרתה״ ,נלטה לכאלרה לדברל ר׳רעק״א שגס לר״ש
להקצאה ממש,
הימה מוקצה מע״ש  -נלענ״ד •עפ״? ההכרח הנ״ל שאלן הכוונה
אלא הכי פירלשה :לר״ש דלית ליה מלקצה ;ללא :דליה ליה מיגל דאלתקעאל/׳ן
אין העובדה שלא השתמש בה בין השמשלת אלסרתה ,שהרי מכל מקלם היא יכללה
להילה ראויה לל בשבת לצלרך גלפה למקומה ,ומוקצה  -מחמת מיאוס  -ללה
ליה צר״ש.

תדע ,שהדל הר״ ן בחידרשיר לשבה מייד) .כדפסר בחלדרשי הרלטב״א׳(,
דנפטא ברי שמערך  -,דהללנד• שאף ־בשרגא
מעמלד את הגמרא שם• בעביך שרגא
דנפטא ללת ללח לר״ש מדקצה מחמת ימיאדם ,וכתב ,הרי״ך )מ" ר: :דייה מלי(:
״דנפסא נמל בירך שתלדת_כלי עללל ,אע״פ שאינו .ראלי .לתשמלש ספנל.מיאוס
שבר ,בירך .דחזי לכסולל בלה מאבל  -סגל" .הרי שחיתרל של ר״ש אלנו.
משלם שלגלי הי,עלד או ׳ההתילחסות -,אלא משלם .שגס במיאלסל הלא ראלי לדעת
ר״ש לתשמיש זטנל כלשהל,־ וטשום בך אלנר מקעהד מד.עתד .
ג

.הדרי נד .אלפוא לסברת התלם״ ששלנוי ה יעל ד• באמצע השבת אלגל
אפללל לר״ש כאותם .םדגל טוקצה שהלא מלדה בהס.

מרעיל

ללענ״ד לש להוסיף עוד ,.שאפללל נסכלם עס סברת רעק״א ששלנלל לעלד
באמצע השבת הלא כבחינת ללשב למצפה דמרתה לר״ש %מכל מקרם להלכה אל7
להתיר .מלקצה מחמה חסרלז -כים־במשנה את ,יעלדל באמצע השבת ,כל הנה רעק״א
שם חולק •גם על המגן אברהם .בסל׳ ש״ח ס״ק י״,ט -,האלסר לסלסל כלים הטדקצלם
מחמת חסרל 7כים שנשברל בשבת לשלב אי !7בהם הםרל 7כיס )ררארייס למלאכה(
משום מלגו דאלתקעאל ביה״ש ,לכתב רעק״א ,שבכלים אפי ל ל בריאים אמרינך יושב
למצפה ,כי כללם׳ -בניגלד לקדרות בקיאות  -עלולים להישבר•; ולכף לר״ש־
לרעק״א מביא מהמגז
דקיי״ל כללתיה א  7אלמרים בזה מלגל ד א י ת ק צ א י .
אברהם בסל׳ תק׳/א ס״ק ב׳ שכתב בעצמל שכללם אפל.לד ברלאלם נחשבים יעלללים
ללכאלדה הדל םתלרח במג7־אבלהס; מחד הלא אלסר בכללם
להלשבר בשבת.
שנשברו טשום מלגו דאלתקצאל. ,ומאידך הלא כלהב .שבכלים הרי זה •ל׳ושב למצפה.
והיה נראה לומר בישוב סתירה ז ד כ ך  :להלכה -הרי •לא קיי״ל כק״ש .בכר שהודלק
באותה שבה ,אע״פ שיושב-ומצפה ,כמ״ש הגט׳׳ הנ״ל בשבת קכ״ז .וכתבו התום׳
שם דהיינר בדחייה בלדללם-דוקא,כגו 7נר ,ולא-,בסתם מוקצה מחמת איסור,
כגרז בהמה שנתנבלח ,וכך פסק בשו״ע סל׳ הע״ט ,א' ושכ״ד זי .דאם כ? לש
לומר שפסק המג״א בכללם שנשברו בסל׳ ש״ח מבוסם על ההנחה .שמוקצה מהמת
בעניך יתד של מחרישה־.
חסררך ביס נחשב דחייה בקדללס ,ע׳ דש״ ל קכ״ג:
״דהנך קפלד עלללהו רמייחד לחו מקום״ ,וזאת עפ׳.׳.ל הגמ׳ בעמי הקודם .נענל,7
סלכל זילרל׳ רמזורי; ״דכילל7־ דקפלד עלי-להל מייחד להדי מקום׳־׳)-בלומר:
למוקצה מחמת חסר ר ך• ביס הם( •ל די.״ ל שללחקד •המקלם השיב דחייה בידים ,לאם
בך אף בללשכ למצפה .קי,י״יל להלכה דמלגל דאיתקצאל לבלה׳-׳ש אתקצאל לכללי
לומא ,ושפלר פסק איפלא המג״א שמלקצה מחמת חסרל 7כים-שנשבר אסור ל ט ל ט ל ו
2

י
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 .1לרעק״א בסי׳ יר ע ״.טי מג׳יא ס״ק.•,ל״ב מפלפל ־ .לפי־ סברתו הג״ל  -האס
מוקצה׳ מחמת .מיאוס מותר רק לצור.ך גופו •,אל גם לצלרך !מקלמל ,-ללענ״ד
מלב 7כלל ,כל אף לצורך גופו הוא שלמוש זמני למרות
אלגל
׳המאלסלת ,לאי.ך הבדל בי 7גלפל למקלטל ,לכמ״ש המג״א לשאר הפלסקיס.
־ יי
•י
־
י
 .2אמנם איני מבי.ך לשם מה הלצרך .רעק״א ללמד שכלים עלולים להישבר,
הרי לשיטתל בלא״ה בקגע שנשברל לכלל להחליט לשגלת את יערדם מבאך
לצ״ע.
ולהבא ,ובהכל סגל,
1

5

.3

לאף שמדברי המג״א בסי׳ תק״יא ס״ק ב׳ משמע קצת שלא ס״ל שמלקצח מחמת
חסרדץ כלם'הלי כדחי בידלם ,ע״ש היטב לאכמ״ל ־ לצ׳׳ע איך ליישב־
הסתירה באלפ 7אחר )"ללש להעיר שגס ראית המג״א שם ממסיקלז בשברי
לאדלל הדא מלתרצא
כללם צ"]ע',שהדל שם מדלבר בכללם של היתר.
בחברתה ,ראבמ״ל(  -טבל מקלם ,נראה שעצם הסברה גלתגה להלאמר.
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ואמנס ,במשנה ברורה סל׳ ש״ח ס״ק ל״ה הכרלע כעמק המג״א ,שמוקצה
מחמה תםרו 7כלם שנשבר באמצע השבה ,אע״פ ששוב אינו מקפיד עליו  -אסדר
רכל שבך ,איפלא ,שאם לא נשבר ורלצה לשנלת
לעלעלל.,משלם מלגל דאלהקצאל.
את ייעוד! בשבת ־ שאלנל רשאל )כל שבירה לשלנלל יעלד לא גרלעא משינלל
יעוד גרידא(־ ,כדעת התלס׳ .
)נפק״מ מעשלת :סלהר המחזיק בחנלתל כלל אלכל לכד׳ למכירה ,למקפיד
עליהם שלא להשתמש בהם ללהח־זירם למדף ,כילז שלא לרצל לקנלת כלל משלמש,
דהל׳׳ל מוקצה מחמת חסרלז כיס גרמ׳׳א בסי׳ ש״ה ,א׳( ,לבאמצע השבת הלצרך
לכללם  -אסור לו לקחת מההגות אפילל על מנת להשאירם לצמיתלת לשימלש
ב י,ת י(.
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