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 ד"תשע 'אדר ב                   זילברמן                                                                                          . מ

 

המשך מדף )  (ב) עובדין דחול:( קמג)

בעל התפארת  הקדמת)בכלכלת השבת   (.כ

סוגי עובדין ' הביא שיש ג, (ישראל למשניות שבת

 'משום דדומה לאשאסרו ש םיש דברי, חדא.  דחול

י כך יבא "שמא ע שאסרו, ועוד.  ט מלאכות"מהל

אך .  משום טרחא יתירתא ,ועוד.  לעשות מלאכה

   . 'לסוג ב' כ ההבדל בין סוג א"לא ברור כ

 ר פסח"ת מחזה אליהו להר"ראיתי בשו

שהציע שיש שני סוגי ( ב"ע' סי)אליהו פאלק 

הסוג הראשון הוא עסק שעל ידיו .  עובדין דחול

אלא דפעולתו , אין חשש שיבוא לידי מלאכה דוקא

הסוג השני הוא עסק .    הוא פעולת חול וטירחא

וכתב דהא  . שעל ידיו יכול אדם לבוא לידי מלאכה

דמתירין דבר האסור משום עובדין דחול משום 

הוא , ן בריש שבת"וכדברי הר, ער או הפסד גדולצ

 .  'רק בדבר מסוג א

אך יש להעיר על דבריו דלא נראה כן  

ם שהבאנו "דמדברי הרמב, מדברי הראשונים

נראה שכל מה שאסור משום עובדין דחול הוא 

י כל מה שאסור "ואפשר דלרש.  מהסוג השני

הרי הרב .  משום עובדין דחול הוא מהסוג הראשון

:( קלט)הא דלמשנה ' לק הביא כדוגמא לסוג אפא

שם אמר רב ' ואיתא בגמ.  מסננין את היין בסודרין

, י"ופירש.  שימי בר חייא ובלבד שלא יעשה גומא

ודייק ". נ אתי לידי סחיטה"כי עובדא דחול א"

דאם אסור משום ( א שהבאנו"כמו דברי הריטב)

והרי .  עובדין דחול אין החשש דאתי לידי סחיטה

דבר האסור משום עובדין דחול קל יותר מחשש 

שלדבריו , ם"אך הרמב.  אטו מלאכה מסויימת

הוכחנו דכל האסור משום עובדין דחול היינו חשש 

דאסור ( ז"א הי"פכ)כתב , אטו מלאכה מסויימת

".  כדרך שהוא עושה בחול ויבא לשמר במשמרת"

ם "הביא דברי הרמב' ומאידך גיסא כדוגמא לסוג ב

אבל "דסולם של שובך מותר להטותו ( ז"ה ו"פכ)

לא יוליכנו משובך לשובך שלא יעשה כדרך שהוא 

בישועות יעקב ' אך עי".  עושה בחול ויבא לצוד

' פ פשטות הסוגי"שהעיר דע( ד"ח סק"תקי' סי)

ט "אסור בשבת כי רק התירו ביו.( ט)בביצה 

ב דאם אכן "ם צ"וברמב.  ]ט"משום שמחת יו

התירו בכלל צידה למה  אסור בשבת משום חשש

 .[ט"טעם שמחת יואם יש ט אף "ביו

' סי)ע הרב "בשו ,ובדברי האחרונים

משמרת שתולין אותה לתת בה ", כתב( ד"יס ו"שט

שמרים לסננן ומותחים פיה לכל צד חשוב עשיית 

אהל ואסור לנטותה ולמותחה אם היתה תלויה עם 

השמרים מבעוד יום ואף על פי שגג בלא מחיצות 

אסור משום אהל כאן אסרו כדי שלא יעשה  אינו

וכן   ".זלזול שבתכדרך שהוא עושה בחול משום 

' סי)בספר מורשת משה .  ד"ק י"ש שם ס"בעה

דאסור ( א-ש קמו"בדה)ש "הביא בשם קצוה (פ"ק

כלל יג )חיי אדם וב  .משום חסרון בכבוד שבת

, הנה' הנה וא' אבל אם נתפזר א", כתב( 'אאות 

דאיכא  וך הסל דהוי עובדא דחוללקבצם לתאסור 

 ".אלא מלקט ואוכל טרחא יתירה

חידש ( ז"ק' א סי"ח)ת חלקת יעקב "בשו

שאסור לשים בגדים מלוכלכים למכונית כביסה 

דכמו שמצינו שאסרו .  בשבת משום עודברין דחול

ל הרבה דברים משום עובדין דחול מחשש "חז

ד נמי בקל יוכל "בני",  שמא יבוא לידי מלאכה

דכיון שהבגדים מלוכלכים  בוא לאיסור תורהל

ומעט מים שיבא עליהם אסור משום מלבן 

ג "ת מהרש"בשו' אך עי".  דשרייתו זה כיבוסו

שדן בענין יציאה בכסא גלגלים ( ג"י' ג סי"ח)

ובסוף התשובה הזכיר שיש אלו שכתבו .  בשבת

לאסור רכיבה באופניים בשבת משום עובדין דחול 

מאיזה טעם חשיב עובדין  וכתב שלא נראה לו

איסורים גזירות ו דחול וגם דאין לנו לחדש

 ט"ח)יביע אומר  ת"ע בזה בשו"וע.  בעצמינו

 (.ז"כ' ח סי"י או"ד וח"ל' ח סי"או

 

  .לתוך הקדרה ולתוך הקערה סחיטה:( קמד)

אמר רב יהודה אמר שמואל סוחט  ' איתא בגמ

אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה אבל לא 

אמר רב חסדא מדברי רבינו נלמד . קערהלתוך ה

חולב אדם עז לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה 

. כ"ע, אלמא קסבר משקה הבא לאוכל אוכל הוא

 .בעמוד הבא' וראה המשך הסוגי

בשם ( יוחנן' ה ור"ד. קמה)' וכתבו התוס 

יוחנן לא חילק בין ' יוחנן ור' ח דהלכה כר"הר

קדירה לקערה אלא אסור לסחוט כבשים ושלקות 

חולקים על ' והתוס.  לתוך הקדירה' למימיהן ואפי

.  יוחנן מתיר לתוך הקדירה' ר' ל לאפי"ח וס"ר



ש בפסקים "והרא( י"ח ה"פ)ם "ף והרמב"והרי

ש בתשובה "אלא דהרא, ר לתוך הקדירהפסקו הית

וכן .  ב"ח תע"כתב שהחושש לר( 'ב אות א"כ' סי)

פסק כרוב ראשונים אבל ( ז"כ ס"ש' סי)המחבר 

 .ח"הזכיר שיטת ר

ובטעם החילוק בין קדירה לבין קערה  

לתוך הקדרה של תבשיל ", :(קמד)י "כתב רש

לתקנו דמוכחא מילתא דלאו למשקה בעי ליה אלא 

ין זה דרך פריקתו והוי כמפריד אוכל לאוכל וא

אבל לא לתוך הקערה דזמנין דלמשקה   .מאוכל

קאי ואף על גב דבקערה לא שתי איניש לא מוכחא 

י הדגיש "הרי רש"  .מילתא ואיכא איסור

דבקדירה , שהחילוק תלוי על מוכחא מילתא

בספר פרי משה .  מוכחא מילתא דלאו למשקה בעי

.( קמה)ד "רי' רי התוסהביא דב( 'ו אות ג"ט' סי)

באין בו ' י דלתוך הקדרה מותר אפי"שהבין ברש

אך יותר נראה דיוק האגלי טל .  תבשיל עכשיו

י דלא מוכחא מילתא "דמשמע מרש( ח"דש אות י)

, זו סברא לאסור רק מדרבנן משום מראית עין

אין בתוכו אוכל רק ' ובסוחט לתוך הקדירה אפי

ואיכא "כ "וכן משמע במש.  אסור מדרבנן

,  (ו"כ סק"ש' סי)ע הרב "וכן פסק שו". איסור

 .ב שנביא לקמן"ודלא כמ

ד "רי' ט דברי התוס"ושוב הזכיר האג 

מ "מוכחא מילתא דבקערה סחט לאוכלין מ' דאפי

אלא כל שסחט , וקדרה וקערה לאו דוקא, אסור

לתוך אוכלין מותר וכל שסחט שלא לתוך אוכל 

ה ממה "ד .קמה)במאירי ' וכן דעה א.  אסור

ומותר " ,(י"ח ה"פ)ם "וכן פסק הרמב(.  שכתבנו

שמשקה , סחוט אשכול של ענבים לתוך האוכלל

 מאוכלהבא לאוכל אוכל הוא ונמצא כמפרק אוכל 

אבל אם סחט לכלי שאין בו אוכל הרי זה דורך 

ב "ובמ(.  ז"כ ס"ש' סי)ע "וזהו פסק השו". וחייב

אם  הביא מהדרישה דלאלו הראשונים( ח"ק י"ס)

דעתו ' סחט לתוך קדירה או קערה ריקנית אפי

 .  כ לתוך אוכל אסור מן התורה"ליתנה אח

במאירי בשם גדולי הרבנים ' ולדעה ב 

אם יש בה אוכל ' הביא שלקערה אסור אפי( י"רש)

.  בה אוכל ולכן גזרינן' הואיל ואין הדבר מצוי שיהי

י "כתב דכן משמע מרש( ה לתוך קדרה"ד)ל "ובבה

ל דקדרה וקערה דאו "דרוב הראשונים ס אך כתב

 .     דוקא ורק תלוי על אי יש בתוכו אוכל

, ן בחידושים"ועוד יש להעיר מדברי הר 

הוה ליה משקה ' קדרה שיש בה אוכל ולפי' פי"

וכתב בספר המצות . הבא לאוכל וכאוכל דמו

ם מקוצי דלאו חתיכות גדולות של אוכלין "להר

הרי ".  נבלע בתוכןפירורין קטנים שהמשקה אלא 

ג רק מותר היכא דהמשקה נבלע לגמרי "לפי הסמ

, כתב( א"קכ' סי)ש "ת הריב"ובשו.  לתוך האוכל

שאפילו מעט המשקה , הנה כבר נראה מבואר"

, כ מתערב באוכל"אא, לאו אוכל הוא, הבא לאוכל

היה הפת צריך לו ליפותו או ש, או נותן בו טעם

( 'ו אות ד"ט' סי)מ "והעיר הפר".  ולהחליקו

 .לא נבלע לגמרי מותר אם מתקנו' דמשמע דאפי

ה "נ' סי)א "בחזו' ובהסבר הדברים עי 

( ב"ק כ"כ ס"ש' סי)ב "שחולק על פסק המ( ו"סק

ב דלמרות פסק "דהעיר המ.  ש"בענין לימוני

, ש בשבת"דמותר לסחוט לימוני( ז"שם ס)ע "השו

אבל בזמנינו הדרך לסחטם בחול , היינו בזמנם

ש "ב לסחוט לימוני"מ התיר המ"ומ.  אסורולכן 

דבזה חשיב , על הסוכר ולתת הסוכר לתוך התה

אף דכוונתו לשומו בתה , כמשקה הבא לתוך אוכל

א דמשקה הבא מאוכל "והסביר החזו.  בסוף

מיד ורק בסופו לנוח , בעצמותו חשיב כמשקה

אבל בנח   .בתוך האוכל לא חייל עליה שם אוכל

א להוציאו מכלל "משקה א בכלי ובסתמא הוא כבר

א דכן יוצא "וכתב החזו.  י מחשבה"משקה ע

ואפשר דבזה נחלקו . י"מהבנת המאירי ברש

ש אם צריך המשקה להיות נבלע "ג והריב"הסמ

   . לגמרי לאכול בכדי ליחשב כאוכל
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