
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 מסודרע"מ שהבית יראה האם מותר להדיח כלים בשבת 

 . ערמהד. . כשיש לו כלים אחרים נקייםג. . להדיח כל הכלים כשצריך רק חלק מהם ב.. הדחת כלים וסידור הבית בשבתא. 

 .הכנה ע"י עכו"ם ו.. על מנת שביתו יראה מסודרה. 
 

 בשבת וסידור הבית א. הדחת כלים 
בצהרים  ,שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים ,קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית "רת .(ח)קי בשבת שנינו

  .)סי' שכג סע' ו( השו"ע, ע"כ. וכן פסק מדיחן לאכול בהן במנחה
 .מן המנחה ואילך שוב אינו מדיחדקערות שאכל בהם שם  בגמ'אסור כמבואר  לצורך חולכשעושה לצורך שבת, אבל  הזו

 כלומר כיון שאינו מסלק דעתו משתיה ,לפי שאין קבע לשתיה ,וקיתוניות וצלוחיות מדיח והולך כל היום כולואבל כוסות 

 .(שם) השו"עוכן פסק  .(י"גפסשבת ) תוספתאבוכמו כן מצינו . להדיחם בשבת ריצטרך שישתמש בכלי שתיה וע"כ מותיתכן ש
 ., ע"כאם ברור לו שלא ישתה עוד שוב אסור להדיח הכוסאפילו לפני מנחה שע"פ המהרי"ל,  (ס"ק כט) המ"בוהוסיף 

אולם  .(קיד: ד"ה אסור)שם  רש"יבוכן הוא טורח לחול. מפני שנמצא  שהוא פכ"ג ה"ז(שבת ) הראב"ד ביאר ובטעם האיסור

דהיינו שמתקן  שכתב שכוונת הרמב"ם כהראב"ד )שם(במגיד משנה ועי'  .שהוא כמתקןכתב שהוא מפני  ()שם הרמב"ם

  .מפני שטורח ומכין משבת לחולדאסור בכה"ג  )סי' שכג אות ו(הגר"ז וכן פסק  לחול.

 דלהרמב"ם ,"מ לדינא בין הטעמיםפיש נד כת'ופליגי,  הראב"דודהרמב"ם  שנקט )סי' שב אות יא(בערוה"ש  יעוייןאולם 

 . , ע"כולהראב"ד אסור מטעם טירחא משבת לחול ,כלי ל בגד בקיפול פשוט שאין בו תקוןדלית ליה טעם טירחא מותר לקפ

כתב  ס"ק יז() בסי' ש"בדהטעם דאסור להדיח כלים שא"צ לשבת היינו מפני הטורח. ו 'כת)ס"ק כח(  בסימן שכ"ג מ"בה אמנם

בזה מש"כ בס"ד ועי' עוד  .האיסור הוא מפני שטורח לצורך יום חולס"ל דמבואר ד .דלקפל הטלית לצורך יום חול אסור

ספסלים בבית דאסור להעמיד שלחנות ו)הל' חג הסוכות אות ד( המהרי"ל ע"פ )סי' תרסז סע' א(  רמ"אבוכן מצינו  .בגליון רס"ה

 דהוי הכנה, ע"כ.אפילו לצורך סעודת מצוה , מחרלצורך 

 םחלק מה כל הכלים כשצריך רק להדיח. ב
, ה כוסות שאם ירצה ישתה באחת מהןמדיחין עשרד (י"גפסשבת ) תוספתאבמצינו בשבת  בחלק מהכליםואם יש לו צורך 

 מ"בהו . וכן פסקס"ק ח(סי' שכג ) מ"אב המובא )סי' נה( רוקחב והובא ע"כ. מציעין עשר מטות שאם ירצה מסב באחת מהן,

  .מ( אות) כה"חוה כב( אותסי' שב שעה"צ וס"ק כו שם )

דכאשר משליך בשבת  )סי' שלו ס"ק לג(מ"ב המדין זה על הא דכתב שיש שהקשו  הובאש )פכ"ב הגה רנ(בארחות שבת ועי' 

אבל אין לעשות זאת בב' פעמים משום  ,שליך בפעם אחת כמות שתספיק להם לכמה ימיםהזרעונים לתרנגולים יכול ל

 דנמצא מכין משבת לחול, ואמאי לא נימא שהכנה זו מותרת כי כל הזרעונים ראויים לתרנגולים ואפשר שיאכלו ממה

, מהא דמותר להדיח עשר כוסות אף שאינו צריך אלא לא' אף שעושה זאת בפעולות חלוקות שנא אישהושלך להם בסוף, ומ

י וצורך שבת כי כל כלי רא הי"ל שיש בובכל הדחה והדחה יש לחלק דהכא המעשה הכנה היא ההדחה אולם נראה ד ע"כ.

וע"כ אפילו שבכל הזרעונים י"ל שאפשר שייהנה  לשבת יותר מהצורך יש מהצע נההכבזרעונים שמשא"כ לענין זריקת  ,לו

 כוחוכן מ. היא טרחא אחת לכולםכי  מ"מ כיון שבפעולה זו יש ודאי גם משום צורך חול לא מתירינם אלא בשבת מ"מ 

בזה משום ]ועיי"ש בתוס' שבת שהביא ראיה שכל שבטרחא א' אין  .שהוא מקור דברי המ"ב )ס"ק יב(מדברי התוספת שבת 

 הכנה מסימן תקי"ד סע' ה'[.

הכא כל כוס הוי ספק אם ישתמש דהרי  ,אאם הוי לצורך שבת או לצורך חול שריספק פעולה שיש בה משמע ד זהמדין ו

הביאו  (קיצור הלכות סי' שכג סע' ו) חיים במקורוכן מצאנו  .)סי' שכא ס"ק ז( מ"אהמוכן משמע  ואעפ"כ שרי להדיח כל או"א. הב

 .(פכ"ח הגה קצה) השש"כ

 כלים אחרים נקייםלו ג. כשיש 

אם יש לו כלים או כוסות בריוח מ"מ  ,בשבתכלים שאע"פ שמותר להדיח  (וסי' שח ס"ק עא ח ק")סשבת  פתתוסב והנה כתב

שמותר להציעה המטות בשבת לצורך  אע"פד 'שכת (א)פט"ו אות קל ולמד כן מדברי האגודה אינו נכון להדיח כלל בשבת.

דה"ה לענין  כתב "כעבשבת. ויצטרך לטרוח שלא  טעמו הואוהבין התוס' שבת ד .להציע המיטות מער"שטוב יותר שבת, 

 .(ז אות)סי' שכג  בערוה"שוכן נקט  להדיח ע"מ שלא לטרוח. נכון שלאדאם יש לו אחרים  הדחת כלים

שיש להציע המיטות מער"ש הוא מפני כבוד השבת ולא ע"מ למעט טרחא. ואפשר  יש לדחות דהטעם של אגודהאלא ד

דהתוספת שבת נקט שמה דמבואר לקמן שאסור להדיח כלים בשבת כשאינו לצורך השבת הוא משום טרחא ולא משום 

  וע"כ נקט דאף כשכוונתו לצורך השבת יש לאסור אם יש לו כלים אחרים. ,הכנה בלבד

דסוף  ,י"ל דאין איסור להדיח אף כשיש לו כלים אחרים ,דמשום טרחא לצורך חול אתינן עלה ללעיאולם לפי המבואר 

 (רמט גהארחות שבת פכ"ב הו צהר חי"ג עמ' נב אות זקובץ ) אג"מהבעל דעת  וכן הפוסקים. סוף טורח לצורך שבת. וכן מורה סתימת

התירו  להשתמש בכל כליו בשבת "צאאפילו כשדהא  ,היתר גמור הוא ולא משום דחייהכי הדחת כלים  ,אף בכה"ג מותרש

כן ראינו כת' ד ח"ו סי' פ(וא מ-)ח"ג סי' מ משנה הלכותהו .רמט( גה)שבת פכ"ב ה הגרנ"ק שליט"אוכן דעת . להדיח כמבואר בסמוך

 ., ע"כנוהג אצל צדיקים וחסידים ובע"מ

 ערמה. ד
וכיון שמותר להדיח אותו א'  ,להשתמש בא' מהכליםלהערים  אפשרד י"ל ,ואף כשאינו צריך עתה לאכול או לשתות וכדו'

 . קל"זד בגליון "והארכנו בס )רסי' תקלג( בביאור הלכהכמבואר שאינה ניכרת מותרת  דהערמה בדרבנן .כל השאר אף הותר

אם אומר שם איזה מ"מ  ,משבת ליו"ט הס"ת להכיןהמהרי"ל אוסר אע"פ שד 'שכת (ב אות)סי' תרסז  ה"שוערבוכן מבואר 

 ת המגילהלענין הבאשכתב  (תרצג 'סי)ר השע"תע"כ. וכן מוכח מדברי  פסוקים בתורה הוי כלימוד לשעתו ולא מקרי הכנה,

עד שתחשך  מלהביאה מתיןיש לה וע"כ ם הכנה משבת לחולבערב יום הפורים שיש בזה משו שחלה בשבת ת הכנסתילב

)סי' תרפח המחצה"ש  ן צידדכ. וכע" ,יין בה קצת דרך לימוד דאז לא מיחזי כ"כ כהכנהועי"י לבה"כ וובצנעה מבע יביאנהאו 

מציעין עשר , ה כוסות שאם ירצה ישתה באחת מהןמדיחין עשרד וכן היה מקום להוכיח מהתוספתא הנ"ל דאמרו. סס"ק יב(

ועיין בשו"ע בסימן תקל"ג סע' א', ודו"ק.  .נמצא מכין לחול אעפ"כ שרי אע"פ שודאיד ,מטות שאם ירצה מסב באחת מהן

 ד"ה ויש לעיין(. סי' שכג)ורה תבדעת ו סי' שיד ס"ק ב() בישועות יעקב בזה עוד ועי'
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איסור בל תשקצו, אי אזלינן  

 בתר דידיה או בתר עלמא
האי מאן דשתי   אמר רב ביבי בר אביי)טז:(  במכותאיתא 

 בקרנא דאומנא קא עבר משום לא תשקצו.
אסרו חכמים   -)פי"ז מהל' מאכלות אסורות הכ"ט ול'(  הרמב"םוכתב 

כגון  ,מאכלות ומשקין שנפש רוב בני אדם קיהה מהן
מאכלות ומשקין שנתערב בהן קיא או צואה ולחה סרוחה  
וכיוצא בהן. וכן אסרו לאכול ולשתות בכלים הצואים  

וכלי   ,של אדם מתאוננה מהן, כגון כלי בית הכסאשנפשו 
וכיוצא בהן. וכן   ,זכוכית של ספרין שגורעין בהן את הדם

לאכול בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים, שכל דברים  

אלו בכלל אל תשקצו את נפשותיכם. והאוכל מאכלות אלו  
  בטור ובשו"עוהובא לדינא ע"כ. מכין אותו מכת מרדות. 

 .' קט"ז ס"ו()יו"ד סי

דלאו דלא  רמב"ם יה לדמשמע ל)יו"ד סי' קט"ז(  הב"יופי' 
ולא   ,דברים האסורים האמורים בפרשהתשקצו קאי לענין 

לדברים הללו, אלא דרבנן הסמיכו דברים אלו לפסוק זה,  

וכיון דמדרבנן נינהו אינו לוקה עליהן, אבל מכל מקום מכין 
 אותו מכת מרדות.

ס"ל דקאי באיסור דאורייתא, והא   )שם ס"ק ו'( הט"זאולם 

הוא משום   ,דכתב הרמב"ם דמכין אותו מכת מרדות בלבד
 דהוי לאו שבכללות.

דדחה דברי הט"ז, דזה לא מקרי לאו  )ס"ק כ"ח(  בפרישהוע"ע 

כיון דלא קאי אלא על איסור שיקוץ והני כולהו   ,שבכללות
ש דברי הרמב"ם בתרתי, או  בכלל שיקוץ נינהו. וכתב לפר

דבל תשקצו קאי רק על דברים האמורים בפרשת  ל דס"

דהנך  דס"ל או  ,)וכמ"ש הב"י(אמור והני אסמכתא בעלמא 
מילי דאורייתא נינהו אלא דקים להו לרבנן דאין לוקין 

 עליהן כדאשכחן לענין חצי שיעור.

נ"א קיהה מהן  והנה מלשון הרמב"ם מבואר דכל שנפש רוב ב
יש לפרש דבריו בתרתי, או דאתא  ד קאי בבל תשקצו, אלא

למימר דכל שאין נפש רוב בנ"א קצה בהן אף אם נפשו קצה  

בהם אינו בכלל בל תשקצו, או דאתא למימר דכל שנפש רוב  
  בנ"א קצה בהן אף אם נפשו לא קצה בהן קאי בבל תשקצו.

 אפשר דתרוויהו אמת ובכלל דבריו הם.ו

ו "אסור לאכול ]אולם הטור והשו"ע השמיטו תיבת "רוב" וכתב

מאכלים ומשקין שנפשו של אדם קצה בהן". אלא דאם בדוקא  

 השמיטו כן, היה עכ"פ לב"י לפרש האי ענינא[.

ומסתברא ודאי דכל הני אף למי   -כתב ס"ק י'( שם ) ובפר"ח
משום דכולי עלמא מאיסי להו הני מילי,   ,שנפשו יפה אסירי

דקצת   ובטלה דעתו אצל כל אדם. אבל איכא מילי אחריני

אינשי ממאיסי בהו ואחריני לא ממאיסי בהו, למאן דמאיס  
ליה אסיר ולאחריני שרי, וכמו שכתבתי לעיל בסי' פ"ד ס"ק  

 ג' ע"ש.

  ,דבריו היה נראה לפרש דברי הרמב"ם לחומראה ע"פ והנ
דכל שנפש רוב בני אדם קצה בהם קאי בבל תשקצו אף אם  

אי בבל  נפשו אינו קצה בדבר, וכל שנפשו קצה בדבר ק

 תשקצו אף שנפש רוב בני אדם לא קצה בזה.
ומהכא שמעינן דלא אזלינן בענין   -אולם בסי' פ"ד כתב 

מאיסותא בתר רובא דעלמא אלא בתר כל חד וחד, דהא  

מסתמא רובא דאינשי לא אכלי תולעים דדגים אם יודעים  
שישנם שם משום מאיסותא, ורבינא לא היה חושש לזה  

,  )חולין סז:(לא היה נמאס בהם בכה"ג  והיה אוכלם כיון שהוא

  עז.( )שםוהכי מוכח מהא דאמרינן בסוף פרק בהמה המקשה 
השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש יפה תאכלנה,  

גבי קיבת עולה  )ע"ז כט:( ואמרינן נמי בפרק אין מעמידין 

שכהן שדעתו יפה שורפה חיה, ורובא דעלמא אין דעתן יפה,  
תו יפה. ומיהו הנו דכתב הרמב"ם  ואע"פ כן שרי למי שדע

בסוף הל' מאכלות אסורות והביאם המחבר לקמן סי' קי"ו  

ס"ו לכו"ע אסירי משום בל תשקצו, משום דהנהו לכו"ע  
אסירי משום שיקוץ וכו', ואי מאיס לדידיה אף דלכו"ע לא  
מאיס מכ"ש דאסיר לדידיה, וקרינן ביה שפיר בל תשקצו,  

אפי  וספר  )דין כ"ו(ל ל"ב הארוך כלהאיסור והיתר וכ"כ 
 .)שער ס"ג דין ט"ו(דף נ"ז  רברבי
דהביא דברי האו"ה דכל דמאוס  )סי' פ"ד ס"ק ב'(  בט"ז]וע"ע 

 עליו אסור לו לשתות המים משום בל תשקצו[.
ושפתיו ברור מללו דלא אזילנן בתר רובא דעלמא אלא בתר  

  נפשם ורק בכה"ג דכו"ע דידיה, בין לחומרא ובין לקולא,

 
 בס"ד    

  



 

 שביתו יראה מסודר על מנת. ה 
, אבל אם עושה כן ע"מ מוצ"שלצורך  עושה כןכהיינו  וכדומה או להציע המטותומ"מ נראה דהא דאסור לשטוף כלים 

 ה שרי. בראה כחורא יול בשבת שביתו יהיה מסודר

דאסור להכין ביו"ט לצורך ליל יו"ט, ולכן אסור להעמיד ( שם)המהרי"ל ע"פ )סי' תרסז סע' א(  הרמ"אמהא דפסק  לזה ראיהו

  השלחנות והספסלים בבית לצורך הלילה, דהוי הכנה, ע"כ.

 מותר להעמיד השלחנות בביתמהמהרי"ל גופא וההג"מ שלעולם  תמה על הרמ"א כי יש הוכחהש ג( ס"קסי' תרסז ) מ"אבעי' ו

ועיי"ש שתמה על המ"א דצ"ע )למד כהמ"א בדעת הרמ"א גופא.  )אות ה( והא"ר , ע"כ.אבל לסדרה אסור ,"טומפני כבוד י

לצורך הלילה אסור ע"כ, ובספר אמרכל מצאתי מסדר שלחנו בבית  להעמיד נרות שעוהששכתב  (ס"ק טו)דבמ"א סי' תקי"ד 

 .(אחרון "טמשום כבוד יו

מותר, כמו להעמיד שולחן בבית שלא יהא נראה כחורבה וכדומה  "טכלל הוא, דכל לכבוד יודה כתב ליישב)א"א שם(  והפמ"ג

 דהוי מעשה לצורךמשום  לצורך היינו הנרותהטעם שאסר המ"א להעמיד וממילא יוצא ש) מותר, ואם לאו אסור, ע"כ.

אבל להביאן  ,דהסכימו האחרונים דדוקא לסדרן )דהיינו להניח הטבלא על הרגלים( אסור ()ס"ק ו המ"בוכן פסק  מחר(.

ואם צריך אותם לצורך היום וכן אם צריך לסדר אותם שלא יהא נראה הבית כחורבה מותר לסדר  ,מהסוכה לבית מותר

 ע"מ שלא יראה כחורבה שרי.  ואיסור הוא לערוך הבית לצורך חול, אבל לסדרהגדר מבואר ד אותם, ע"כ.

אם סיים הסעודה "ז ולפי"ז יוצא שמותר לסדר השלחן לאחר סעודה שלישית ע"מ שהמקום יהא מסודר ונקי. אלא דכ

פכ"ח אות ) בשש"כוא מבעוד יום גדול, אבל אם סיים זמן קצר לפני צאת השבת שאין בזה משום כבוד השבת אסור. וכן ה

 . (פז

שדר שם ואיכא בזיון ודבר מגונה דמטה העומדת בחדר  שכתב (שב ס"ק ו 'סי) במ"אלענין הצעת המטה מצינו  כל הנ"לוכ

שכת'  ז ס"ק ט()סי' קי קצות השולחןב ועי' .)שם ס"ק יט( המ"ב, ע"כ. וכן פסק דלצורך שבת הוא העמוד כך מותר להציעתש

מסדרים אותם יפה ופורשין מכסה עליהם, ה ואחרי השינ המטהמיד על תמונחים  רים והכסותג שהכהמנהזמננו ששב

מותר, כיון  מ"בזיון אם תעמוד בלא הצעה מ הואפילו אין המטה בחדר שדר שם ולא יהי פשיטא דמותר לעשות כן בשבת,

ואדרבא  ,בשבת םכן ג הלא יעש הולמבכל יום,  ש כלל, רק כן הוא הדרך"צן אינו הכנה למותצעהו רים והכסתותכהשסידור 

 מהרש"גב ן מבוארוכ .)פכ"ח הגה  קצג( כ"ששה וכן נקט , ע"כ.מונחים בסדר ולא יגרע מיום חול כ"כוהיו השבת שיהו כבוד הז

  .()חי"ד סי' לז אות ד "אציוב( )ח"א סי' סא ד"ה ואשיבהו

ושו"מ  .והכל לפי הענין ,שרי כגון מפני אורח וכדומה ,יראה מסודר הביתשלענין הדחת כלים אם מדיחם לצורך  ןוכן הדי

נראה שאם מניעת אף כשאין בהדחתם משום צורך בסדר הבית, מ"מ ו. (ו אות גשם סע'  שלחן שלמה) גרשז"א זצ"לה דעתשכן 

רי סוף סוף לא עושה לצורך מחר ונהנה מהפעולה הד ,מותר להדיחם ,בזה אהגעת זבובים ויתושים וכיוצ ם גורםהדחת

שו"מ ו ., וה"ה בנ"דליכא משום הכנה הבגליון רס"ה שהבאנו מדברי הפוסקים דכל שיש לו הנאה בשבת עצמויעויין בשבת, 

שאם קשה לו לסבול אי נקיון חשיב צורך שבת ורשאי  (שםמה לששלחן ) הגרשז"א זצ"לודעת  .(פי"ב אות ב) בשש"כ שכ"כ

ו נקי ע"מ למנוע התדבקות הלכלוך ע"מ שיהיה שאינכלי שמסתפק אם מותר לשרות  (ח"ב סי' לו אות יב) במנח"שועי' ]להדיח. 

 .[לאסור (ח"ב פל"ד אות א) לציון האורדלמא שרי. ודעת בעלמא ע , דכיון שאין זה אלא מעשה מוניותר לנקותו במוצ"ש קל

  ע"י עכו"ם הכנה. ו
ע"י בו יש לדון האם מותר לעשות  ,וכדו' שבתשאר הכנות כיון שאין בדבר צורך ההכין או להדיח הכלים באופן שאסור לו

 נודבר שאיכיון שהוא עכו"ם  "יעכתב שלהכין מקום הקריאה של הס"ת  )א"א ס"ק א(בסימן תמ"ד הפמ"ג עכו"ם. והנה 

דמותר לסדר הבית ע"י דבריו נקט ע"פ ש )דעת תורה סי' תמד על סע' א ד"ה וע"ע("ם במהרשויעויין  שרי.דמלאכה, יש לומר 

 עכו"ם. ואע"פ שהפמ"ג כתב כן בדרך אפשר כדרכו הטוב מ"מ מסתבר להקל, ע"כ.

שהדין הוא  ,להיות בשבת שלישי לאחר שחיטתובשר שחל יום לענין כתב  )סי' שכא ס"ק ז( מ"אהאלא דלכאורה צ"ע שהרי 

אפי' ש .כלו בו ביוםושאינו רוצה לא מחמת ו בשבתדאסור להדיחועיל לו מליחה אלא צלייה, תחנו תו לא ישאם לא יד

לירקות דאפשר דאכיל מינייהו ביומיה משא"כ  א דמיול ,"ש וכ"ש כה"גוצהכנה בעלמא אסור לצורך חול כגון להביא יין למ

, עכו"ם אין להקל דליכא פסידא כ"כ דיכול לאוכלו צליל ידי ואפי' ע .בבשר דמוכח מילתא דלצורך חול הוא לכן אין להקל

  .ע"כ

 להקל והוסיף )א"א שם( בפמ"ג. וכן הוא )ס"ק יז( התוספת שבתלהקל ע"י נכרי. וכ"כ  שישכתב  )סי' שח א"ז ס"ק יז( הא"ראולם 

בשעת הדחק ע"י ישראל, ומיהו אם מונח בכלי ושופך עליו ודי בשריה יראה להתיר, אבל אם מונח כך דצריך שפשוף צ"ע, 

 ,אך אם מונח הבשר בכלי ,אף ע"י ישראל שרי ,להקל ע"י נכרי, ואם א"א )ס"ק כא( המ"בע"כ. וכן פסק  י עכו"ם,"ויש להקל ע

 ועי' מש"כ בזה בס"ד בגליון רס"ד. , ע"כ.ידיו עליו עד שיהיה שרוי הבשר במים טוב שירחוץ

 צליה, אבל בלא"ה אסור )אא"כ נימא דהא"ר מודה דהיכן דאפשר ע"י ע"י גוי ומשמע מכ"ז דדוקא במקום הפסד התירו

הוא בכלל שהקולט שומן הצף ע"פ החלב  שכת' לענין )ס"ק סב( בסי' שי"ט מהמ"ב. וכן העירוני דמוכח (כלל לא חשיב הפסד

"ז דוקא כשצריך לאכול בשבת דאל"כ הוי כמכין וכ ,חלב ואז שרי יזהר שכשיגיע סמוך לחלב יניח קצת עם הדיש להבורר 

דההכנה לחול הוא  ,משבת לחול ואם א"צ לו רק שחושש שיפסד ויתקלקל מותר לעשות ע"י א"י כשאינו בורר בצמצום

שהאריך )סי' סג אות לה(  במחזה אליהושו"ר , ע"כ. ם ומותר ע"י א"י במקום פסידא וכמ"ש סימן ש"ז ס"האיסור מדברי סופרי

 דמבואר דהדחת כלים אסורה אפי' ע"י עכו"ם אא"כ עושה כן לצורך מצוה.ס"ק לה( ) ט"סי' תנב מהמ"בוהביא  בזה

טלטול בעלמא אסור  'אפיד ,לצורך חול פת מהתנור אסור לרדותשכתב ד )ס"ק מג( בסי' רנ"ד מ"במה דלכאורה קשה ע"זאלא 

, ע"כ. מבואר דשרי איסור ונראה דע"י א"י שרי ,"שצכשהוא בשביל חול כמ"ש הפוסקים דאסור להביא יין בשבת לצורך מו

דאיסור הכנה  קנג אות ו(כלל ) בחיי"אבעלמא הקיל טפי, דהרי כבר מבואר  טלטולוע"כ צ"ל דלענין הכנה ע"י  הכנה ע"י נכרי.

ושמא היקל דוקא במקום צורך  ,שהיקל ע"י גויהנ"ל הבאה קילא טפי, ודו"ק. ולפי"ז צ"ע על הפמ"ג בסימן תמ"ד ע"י 

  מצוה קצת.
 

 .ואף ע"י עכו"ם אסור ,אסור לסדר הבית, להדיח כלים וכדומה בשבת לצורך חול משום איסור הכנה 'אעולה לדינא, ה

 ,אם צריך כלי א' מותר להדיח כל הכלים הדומים לופילו או .לצורך היום תבשב וכדומהלהדיח כלים לסדר הבית, מותר  'ב

אפילו אם יש ג'  .לסדר כל המיטותוכן אם צריך מטה א' רשאי  .שבביתו סותוכל הכ ת רשאי להדיחכגון אם צריך כוס אח

 להדיחמותר  'ד .(להשתמש דוקא באלו שכבר נקיים ואין צריך) שאינם נקייםכלים לצורך שבת לו כלים נקיים רשאי לנקות 

 ,או מפני אורחיםהמטבח  כגון שאין לו מקום בכיור) שביתו יראה מסודר בשבתעל מנת או זבובים  הגעת למנוע על מנת כלים

 .והכל לפי הענין(

ו אינה קצה בדבר.  שפקצה בדבר קאי בבל תשקצו אף אי נ
 .)שער או"ה כלל ס"ח ס"ה( כ"אהחפסק  ןוכ

ולדבריו ליכא ביאור למ"ש הרמב"ם "שנפש רוב בני האדם  
קיהה מהן", דהא אי נפשו קצה בדבר קאי באיסור אף אם  
נפש רוב העולם לא קצה מהן, ואי נפשו אינה קצה בדבר לא  

 נפש רוב בנ"א קצה מהן. וצ"ע.קאי באיסור אף אם 
אחר שהזכיר דברי  ד)סי' פ"ד משב"ז ג'(  בפמ"ג ויעויין עוד

אות ד' דכל מה שרוב   בהגה"ט הכנה"גאמנם  -הפר"ח, כתב 

ש  העולם מואסין בו אף דלדידה אין מאוס אסור ליה, וכ"
 אם מאוס לו דבזה כו"ע מודים.

)סי' פ"ד הגהות הטור אות ד'(  בכנה"גיש להעיר דהמעיין אלא ד

וחושב אני שכל דבר   -יראה דאין הדבר מפורש בדבריו, דז"ל 
שדרך בנ"א שנפשם קצה בהם אע"פ שזה האוכלו אין נפשו  
קצה בהם עובר משום בל תשקצו. ע"כ. ונהי דפשטות הלשון  

"דבר שדרך בנ"א" נראה דהיינו רוב בנ"א, מ"מ אין הדברים  
דחוק ולפרש דבריו כדברי הפר"ח  מפורשים, ואכתי אפשר ל

)כללים פאת   השדי חמדדר"ל דרך כל בני אדם. וכבר העיר בזה 

 השדה מערכת הבי"ת סי' ה'(.

בדברי הרמב"ם נתפרש להדיא דאזלינן בתר רוב   ומ"מ
 ."ל דלא הזכירו מאומה מדבריובנ"א, וצ"ע על הפוסקים הנ

דתקשי לדברי הרמב"ם מסוגיא דחולין ס"ז: דא"ל   אלא
)שם בינא לאמיה אבלע לי ואנא איכול, וכן מהא דתנן שם ר

גבי )כט:( גבי שליא דנפש היפה תאכלנה, ומהא דתנן בע"ז עז.( 

דמהתם הוכיח  קיבת העולה דכהן שדעתו יפה שורפה חיה. 
 הפר"ח דבריו.  

,  שם כתב להעיר על דברי הרמב"ם במעשה רוקחואכן 

ע מדכתב נפש  משמ -ומתוך כך יצא לדון בחילוק חדש, וז"ל 
רוב בני אדם קצה בהם, דאז נאסר אפי' למי שאינו קץ בהם,  

דא"ל   רק א"ט דף ס"זלכאו' קשה מההיא דרבינא דפ

התועלים שבתוך  ופי' רש"י  ,לולאימיה אבלע לי ואנא איכ
שם באופן שלא אראה ואקוץ בם ע"כ,   הדגים תני אותם

והרי דבר זה הוא מאוס לרוב בנ"א כשידעו בודאי שיש  

ולעים בתוך הדגים ואינם אוכלים אותם, ולפי דברי רבינו  ת
ואין לומר דלית הלכתא   רבינא לכתחילה.איך היא אוכלם 

ששני מיני  'לכן נר , שהרי לא מצינו מאן דפליג עליה.הכי

מיאוס איכא, ורבינו לא איירי אלא כגון אלו שכתב שהם  
שאין להם מיאוס   מיאוס גמור, אבל שאר דברים שיש בנ"א

תדע דאמרינן שם בס"פ בהמה המקשה   בהם לדידיהו שרי.

השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש יפה תאכלנה,  
ובפרק אין מעמידין גבי קיבת עולה כהן שדעתו יפה שורפה  

וכמ"ש   ,חיה, ובצים מוזרות נמי למי שדעתו יפה שרו תוך ג"י

)נראה דצ"ל   הפר"ח ז"ל בסי' ס"ו ס"ק י"ג, וממ"ש בסי' ע"ד

 נראה שלא ראה אז דברי רבינו של דין מא"א. ע"כ.   פ"ד( 
דבר שנפשו של אדם קצה בו, אם אוכלו קאי   א. - העולה

דבר   ב.. תשקצו אף דכו"ע אין נפשם קצה בובאיסור בל 
שנפש כל בנ"א קצה בו קאי באיסורא אם אוכלו אף אם  

דברי  ב דבר שנפש רוב בנ"א קצה בו, ג.נפשו אינה קצה בו. 

דקאי באיסורא אף אם נפשו אינה קצה בו,   הרמב"ם מבואר
מפשטות לשון הכנה"ג. אולם בפר"ח העלה דבכה"ג   'וכן נר

אם נפשו אינה קצה בדבר ליכא בזה לדידיה משום בל  

בדעת  המעשה רקח  ודעת ."אתשקצו, וכן פסק החכ
יש לחלק בין דבר שיש בו מיאוס גמור לשאר  הרמב"ם ד

 מיאוס.

 
 
 

 

 (ט) קדששבת ב התורה לימוד
"בא וראה,   -חידושי התורה של כל נשמה בשבת 

כשנכנס השבת, יורדות הנשמות לשרות על עם  
הקדוש, ונשמות הצדיקים עולות למעלה. וכשיוצא  
השבת, עולות אלו הנשמות ששרו על ישראל ויורדות  
אלו הנשמות של הצדיקים.  כיון שעלו כל הנשמות  
ששרו על ישראל, עולות ועומדות בצורה לפני המלך 

זה חידוש היה לכן הקדוש, והקב"ה שואל את כולן אי
 בעולם ההוא בתורה.

אשרי היא מי שאומרת לפניו חידושי תורה, איזו  
שמחה עושה הקב"ה, הוא מכנס את פמליתו ואומר  

וני...  שמעו חידושי תורה שאומרת נשמה זו של פל
משיבים   וכששואל אותם הקב"ה ואינם

 )תרגום הזהר פרשת שלח קעג.(   ושותקים...".
"ובגלל זה   -גודל מעלת המחדש חידושי תורה בשבת 

אשרי הוא מי שנשמתו מעידה בשבת לפני המלך על 
חידושי תורה, שהקב"ה וכל הפמליא שלו וכל אלו  
הנשמות של הצדיקים שהם בגן עדן כולם מתעטרים  
בדיבור ההוא... אשרי חלקם של כל אלו העוסקים  

ם הזהר  )תרגובתורה ביום השבת יותר מבשאר ימים". 
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