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נתבאר לעיל דף י. שיונים שרוצה ליטול מהם ביום טוב, אם אינם בני תרבות 
, כגון 2ין הזמנה מועילה אלא ליונים שאינו צריך לצודם, וא1צריך להזמינם

 שהם קטנים שאינן יכולים לעוף כל כך, ותוספם בלי לרדוף אחריהם.

                                                 
 שו"ע ונו"כ תצז יד 1
 מ"ב שם מה 2
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ולמחר מצא אותם על פתח  ,אם בשעה שזימן את היונים היו בתוך הקןו

הרי הזמין מה שיהיו בכל ש ,מותרים אף על פי שאינו מוצאן במקומן ,3הקן
 .הקן

על המדף הנמצא לפני פתח הקן שאליו יוצאים  ,פני הקןאבל אם מצאן ל
מכיון שלא ש .אסורים ,5אם הן יכולין לפרוח מעט, 4היונים לשאוף אויר

ואלו הן , שמא אלו שהזמין פרחו והלכו להם אנוחוששין מצאם במקומם, 
 אחרים שבאו ממקום אחר לכאן.

לדדות  רק יכוליןאלא , אבל אם אין היונים שהזמין יכולים לפרוח אפילו מעט
אם לא היה אתמול קינים אחרים של יונים תוך חמשים אמה  ,מעט מעט

כל המדדה ש ,הרי אלו היונים שמצאן לפני הקן מותרים ,סביבות זה הקן
ואם כן אלו היונים בודאי לא באו ממקום  ,אינו מדדה יותר מן חמשים אמה

 .אלא הן הן היונים שהזמין ,אחר

 ,רים של יונים סביבות זה הקן אלא שהן בקרן זויתאפילו יש קינים אחכן ו
 ,בענין שאי אפשר לראותם ממקום שלפני זה הקן שמצא בו היונים שזימן

לפי שכל המדדה אינו מדדה אלא עד מקום שיכול לראות  .הרי אלו מותרים
 משם את קנו שיצא ממנו.

תוך חמשים אמה סביבות אבל אם אתמול בשעה שזימן אותם היו קינים אחרים של יונים מוקצים 

לפני הקן לא מצא מנין יונים של מוקצה שבקינים  ,וביום טוב בשעה מצא את היונים ,זה הקן
יש לחוש שמא היונים שזימן הלכו להם ואלו שלפני הקן הן  ,6אחרים כמו שהיה מנינם אתמול

 .ריםולפיכך הם אסו ,עד שהגיעו עד לפני זה הקן ,יונים מוקצים שהיו מדדין והולכין

 

שמדדה ואינו יכול לפרוח, הנמצא קרוב לשובך בתוך חמשים אמה,  7גוזל
שאין  . חוץ לחמשים אמה, הרי הוא של מוצאו,8הרי הוא של בעל השובך
                                                 

 רמ"א ונו"כ שם 3
 מ"ב שם ס"ק מב 4
 דוקא מעט אבל יכולים ממש לעוף אין מועיל הזמנה כלל. כיון שצריך לצודם כנזכר מהמ"ב שם מה 5
א בשאר הקינים יונים כמספר שהיו בערב החג אין לחשוש שמא שו"ע הרב כב מהפר"ח, ומשמע שאם מצ 6

 התחלפו ואלו באו לפה ואחרים הלכו לקן האחר. וקצ"ת צ"ע שבמ"ב לא הזכיר זאת כלל.
 שו"ע ונו"כ חו"מ רס ח 7
, שעל ידי הכרמים דרכם לנדוד יותר מחמישים ובשביל של כרמים אפילו חוץ לנ' אמה הוי של בעל השובך 8

 שם וסמ"ע שם ס"ק לגאמה. רמ"א 
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ותולים אנו שנפל מעוברי דרכים ורובם . 9הגוזל מדדה יותר על חמשים אמה

נמצא  .11סימן ובעליהם התייאשו ואפילו נפלו מישראל עכ"פ אין בהם 10גוים
, כשהיו אך כל זאתבין שובכות, הרי הוא של קרוב. מחצה למחצה, יחלוקו. 

יוני שני השובכות שוין במנין, אבל אם היו יוני האחד רבים, הלך אחר הרוב 
מפריחים, בכל  גוזלות. שרוב וקרוב הלך אחר הרוב 12אף על פי שהוא רחוק

  , הרי הם של המוצא.ענין

כשהקרוב ג"כ אינו באותו שאין זה אלא  13אף על פי שהוא רחוק י"א שהולכים אחר הרוב ומה

ואנו דנים אם בא ממקום הקרוב או מן הרוב הרחוק קצת  ,ממקום אחר בא שודאימקום ממש, 
אמרינן שבא ממקום הרוב, אבל כשאנו דנים אם הוא מאותו מקום ממש או ממקום אחר ויותר, 

 .ר הקרובשהוא הרוב, אזלינן אח

מצא אבידה שיש בה סימן במקום שרוב ישראל מצויים שם, במקום שרבים העוברים לפיכך 
שם, חייב להכריז, אפילו במקום שמצויים שם מחצה ישראל ומחצה עכו"ם, וכן בעיר שרובה 

 . 14עכו"ם ומצא אבידה במקום שרוב העוברים שם הם ישראל, חייב להכריז

 

חפץ המשמש כלומר כלי שמלאכתו לאיסור כבר התבאר בשבת דף קכג. ש
מותר לטלטלו רק "לצורך גופו" או "לצורך מקומו",  לעשיית מלאכה אסורה,

אך אסור לטלטלו כשאין כל צורך בטלטולו בו ביום, ואף אם טלטולו דרוש 
 .מפני שחס עליו שלא יתקלקל או שלא יאבד אסור

ד לקצוץ עליו ירקות וכדומה דק דק, ואין רגילים משטח חיתוך שנועלפיכך 
לחתוך עליו דברים אחרים. אך אינו מקפיד אם יחתוך עליו דברים אחרים, 
הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור שהרי מיועד למלאכת טחינה )חיתוך דק 

 מכיון דק( ומותר לטלטלו רק לשימוש במשטח, או אם צריך למקומו. אך

                                                 
 . סמ"ע שם לאוחוזרת לקינה ואינה מדדית יותר כיון דאינה יכולה לפרוח ,דבשיעור נ' אמה ממלאים כריסם 9

 סמ"ע שם לב 10
אין בגוזלות סי' וא"כ אפילו רובם עוברי דרכים ישראל שרי עכ"ל ולפע"ד אין שמוכח דבתוי"ט פ' לא יחפור  11

אחר יאוש דלמא אכתי לא ידע דנפל מיניה וה"ל יאוש שלא מדעת דלא זה קושיא דמ"מ מאן לימא דמצאן ל
הוי יאוש וכדלקמן סי' רס"ב. וכן בתו' פ' לא יחפור דף כ"ג ע"ב משמע לכאורה כהסמ"ע מיהו הרמב"ן בחדושיו 

  . ש"ך שם כבפ' לא יחפור בשם ר"ח והנ"י כתבו כהתוס' י"ט וכ"כ הע"ש וא"כ צ"ל דגוזלות מידע ידע בנפילתן
ועיין  . סמ"ע שם להדקיי"ל כל היכא דיש לספק ולתלות בקרוב או ברוב אף שהוא רחוק יותר, תלינן ברוב 12

 בטעם הדבר. בינת אדם שער רוב וחזקה סימן כט
 כאןחו"מ עי' ט"ז יו"ד סימן רצד ס"ק יז ובצ"צ פסקי דינים סמ"ע רנט ס"ק ו אך עיין בט"ז שם שהקשה עליו ו 13
 נט ג "כ חו"מ רושו"ע ונ 14
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, אסור לו להחזירו למקומו אם מטרתו שלא ואין לטלטלו לצורך שמירתש

 .יינזק או ייגנב

ואם מקפיד עליו שלא לחתוך בו דברים אחרים, או סכין שמיועד לחיתוך 
דק, ומקפידים עליו לשימוש זה בלבד שהרי דינם שהינם מוקצה מחמת 

שמותר להשתמש בהם לשימוש  15חסרון כיס. דעת המג"א ושו"ע הרב
וש במוקצה לצורך שמחת יו"ט ואוכל נפש, המותר ביו"ט שהותר השימ

 הסתפק בזה.  16שהרי תורת כלי עליו, ובביאור הלכה

  

על אף שעור לח של בהמה הרי הוא מוקצה שהרי אינו ראוי לכלום, ועומד 
להניחו  ביום טוב מותר לטלטל עורה 18בהמה שנשחטה, מ"מ 17הוא לסחורה

 .בשר וצל אף על פי שאין עליהעבירו לחמה להמ אובמקום שמור או להוצי
אע"ג שעל ידי  ,במקום דריסת הרגלים שלא יפסד העור וליתנ אפילו ומותר

ונמצא ממעט  ,שאם לא נתיר לו ימנע מלשחוטכך העור מתעבד במקצת, 
. ולכן התירו מוקצה והתירו עיבוד כזה, שאינו ניכר בבירור בשמחת יום טוב

אפשר שטחה כדי שישבו עליה )שעיקר ישיבתם שדשעושה לשם עיבוד, 
באותו הזמן היה בדרך זו שוטחין עור או בגדים ע"ג קרקע ויושבין עליהן( 

 .19הו"ל התיקון כלאחר ידו

ואפילו  , וכל שכן לשטחו,אסור אפילו לטלטלו מחמה לצל ,אם יודע בודאי שלא יפסד העור

 .נשחטה ביום טוב

יה לו שהות להפשיטו הרי העור מוקצה כנזכר ואסור אך בהמה שנשחטה מערב יו"ט, אם ה
 .20לטלטלו כלל

                                                 
 שם ס"ק יא ובשו"ע הרב יג 15
פשיטא ליה לאסור חלבים העומדים לסחורה ומקפיד עליהם  ס"ק כב תצטשער הציון . וצ"ע דבשם ד"ה אלא 16

שלא לטלטל ביו"ט, משום דהוי מוקצה מחמת ח"כ אולם אפשר שאסר לטלטל לצורך תוספת אורה או גופו 
 י ממש צורך או"נ ושמחת יו"ט. וצ"ע.או מקומו אך אם אין לו במה יאיר יהיה מותר דהו

 ו"כ שח כהנשו"ע ו 17
 שו"ע ונו"כ תצט ג 18
 מ"ב שם ס"ק ה 19
 מ"ב שם י אולם אם יש עליו בשר מותר לטלטלו משום הבשר. שם ו 20
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נוצות של עוף שנשחטו ביו"ט דינם כעור של בהמה ומותר לטלטלם להצניעם, אך אם נשחט 

 .21מעיו"ט אפילו הוסרו הנוצות אסור

 

כל המלאכות ונכלל בזה ל נפש, מותרת ביום טוב מלאכה שהיא לצורך אוכ
שנעשות בגוף המאכל עצמו, כגון השחיטה, הלישה, האפיה והבישול, מותר 
לעשותן ביום טוב. ויתרה מזו, גם מלאכה שהאדם האוכל נהנה מתוצאתה, 
אף כי אינה נעשית בגוף המאכל, כגון הוצאתו מרשות לרשות, גם היא 

 .מותרת

שות לרשות ביום טוב, אף על פי שאפשר לעשותה ולא אסרו ההוצאה מר
, ויוליך ויביא כל מה שירצה 22מבעוד יום, כדי להרבות בשמחת יום טוב
 .23וישלים חפציו, ולא יהיה כמי שידיו אסורות

הבהמה אפילו  למקוםהסכין את להוליך  יםיכול והשוחט 24הטבחלפיכך 
והשוחט, הטבח וכן מותר להוליך הבהמה והסכין אצל  ,דרך רשות הרבים

 ,ונמצא טרח ביום טוב שלא לצורך ,ואין חוששין שמא ימלך ולא ישחט
ואף על פי שהיה אפשר להוליכו  .אפילו גדי קטן שצריך להוליך על כתיפוו

 .מאתמול

באפון שהיא למקום בו יש בו מטחנה )מותר להוליך תבלין  25וכן מטעם זה
ואין חוששין שמא  ,תבליןהאצל את המטחנה או  ,(מותרת בשימוש ביו"ט

וכן כל כדומהלזה כגון  ,ונמצא טרח ביום טוב שלא לצורך ,יטחוןימלך ולא 
ואפילו דרך רשות הרבים אוכל להניחו בסיר המונח במקום אחר ולהיפך, 

לפי שלא  ,אף על פי שהיה אפשר להוליכם מערב יום טוב ,מותר להוליכם
 .גזרו על הוצאה שהיה אפשר לעשותה מערב יום טוב

                                                 
 רמ"א ונו"כ שם 21
דלענין הוצאה אמרינן, מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, ובלבד שיהיה בה צורך היום  22
 שער הציון סימן תצח ס"ק י .צתק
ועיין סי' תצח במ"ב ס"ק י ועיין מ"ב תצה יג, רמב"ם פ"א מה' יום טוב ה"ו, שו"ע הרב סי' תצה סע' ח,  23

 ובשעה"צ ס"ק י
 שו"ע ונו"כ תצח ב 24
 שו"ע ונו"כ תקד ב 25
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על גבי  26את הבשר להוציאו מדמואין מולחין בהמה שנשחטה ביום טוב 
 .ונמצא מעבד את העור ,מפני שצריך למלחו היטב ,27העור

 יתוצליצורך כדרך שמולחין ל ,אבל מותר למלוח עליו בשר מליחה קלה
וכאן בשר  ,ומותר להערים ולמלוח כאן בשר מעט ,28ח טעם בושיתן המל

  .מעט עד שימלח את כולה

שאם לא יתירו לו לעשות כן  ,כשנשחטה ביום טוב כל האמור אינו אלא
אפילו הופשטה ביום טוב  ,אבל אם נשחטה בערב יום טוב ,ימנע מלשחוט

סור וכן אכנזכר, אסור לטלטל את העור וליתנו במקום דריסת הרגלים 
אף אם נאסור לו לא ימנע שהרי  ,למלוח עליו בשר אפילו מליחה קלה

הרי יכול להפשיטה ולעשות כל צרכי העור בערב ש ,מלשחוט בערב יום טוב
אבל אם נשחטה סמוך לחשכה שלא היה שהות להפשיטה קודם  ,יום טוב

יום טוב מותר לטלטל העור מחמה לצל וליתנו במקום דריסת הרגלים 
  .29ו מליחה קלה כדי שלא יפסד העורולמלוח עלי

ואפילו  , וכל שכן למלחו,אסור אפילו לטלטלו מחמה לצל ,אבל אם יודע בודאי שלא יפסד העור
 .נשחטה ביום טוב

 ,הרי יום טוב ראשון נחשב לחול לגבי יום טוב שני ,בגליות שעושים שני ימים טובים מספק

כאלו נשחטה בערב יום טוב לענין טלטול  30דינהאפשר ש ,לפיכך אם נשחטה ביום טוב ראשון
 .העור ומליחתו

 

כגון  ,מכל מקום דבר שאינו אוכל גמור ,אף על פי שאין עיבוד באוכלין
 .המולחן חייב משום מעבד ,חלבים

                                                 
 שו"ע ונו"כ תצט ג 26
 י שאינו מנוקבאפילו אם הוא מונח בשיפוע שאין בו איסור משום מולח על גבי כל 27
 כמ"ש בי"ד סי' ע"ומעיקר הדין, אך צריך מליחה מועטת דהצלי אין צריך מליחה  28
 מ"ב שם י 29
 מ"ב שם י דבשו"ע הרב פסק בזה כמג"א שאוסר ובבגדי ישע מצדד להקל. 30
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את החלבים ביום טוב אפילו נשחטה הבהמה ביום  31לפיכך אין מולחין 

ונמצא עושה מלאכה שלא לצורך יום  ,סורים באכילהשהרי הם א ,טוב
כדי שיפול  33ואסור למלוח עליהם בשר באויר בענין שאינו נוגע בהם ,32טוב

משום דחלבים  ,ואפילו מליחה קלה אסור למלוח עליהם ,34המלח גם עליהם
  .די להם במליחה מועטת ונמצא דהרי הוא כמעבד

  :דף יא

 

, למרמס הרגליים שחטה ביו"טלמרות שהתרנו לשטוח את עור הבהמה שנ
מפני שניכר הדבר  ,על גבי יתדות והעור לשוטחאת אסור להגביה  אך מ"מ

יתיר לעצמו לעשות ג"כ שאר  ,ואם נתיר לו ,שאינו עושה אלא לצורך העור
 .35גמוריםדהיינו מליחה ועיבוד  ,צרכי העור

את החלבים ואין שוטחין אותן באויר על גבי יתדות כדי  36וכן אין מהפכין
ואין מתירין לו כדי שלא  ,אפילו נשחטה הבהמה ביום טוב ,שלא יסריחו

ואם נתיר לו  ,ימנע מלשחוט לפי שהדבר ניכר שעושה כן לצורך החלבים
  .37לעשות כן אף הוא יתיר לעצמו לעשות שאר צרכי החלבים דהיינו למולחן

שאם לא נתיר  ,אבל מותר לטלטלן מחמה לצל כדי שלא יסריחו או להצניען בשביל שלא יאבדו
 ,וכיון שאין מתירים לו אלא טלטול בעלמא ואין מתירין לו לשטחן באויר ,לו ימנע ולא ישחוט כלל

אבל אם הן מונחים בצל במקום המשתמר אסור  ,אין חוששים שמא יתיר לעצמו אף מליחתן
שהרי אתמול היו מחוברים וטפלים לגבי  , לעיל דף ב.י האוסרים נולד ביום טובלטלטלן לדבר

  .ועכשיו אינן ראויים ועומדים אלא להדלקה והרי זה נולד ,הבהמה ונחשבים כבהמה עצמה

                                                 
 שו"ע ונו"כ שם ד 31
 מ"ב שם יג 32
 ז. מ"ב שם יעל החלבים ממש אי אפשר להניח בשר שבולע מן החלביםשהרי  33
 מ"ב שם טז 34
 מ"ב שם ה 35
 שו"ע ונו"כ שם ד 36
 מ"ב שם טו 37
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לטלטל החלבים ביום טוב אם לא לכו"ע מותר  ,נשחטה מערב יום טובש אולם חלבים מבהמה

 .ל הן עומדים להדלקה ואין כאן נולד כללשהרי מאתמו ,38הקצה אותם לסחורה

 

ולהדיחו, אם בדעתו לאכול  להכשירו מדמו מותר למלוח בשר 39ביום טוב
 אף על פי שהיה אפשר למלחו מערב יום , ממנו באותו היום

מותר  ,שאינו רוצה לאכלו ביום טוב אם חושש שמא יסריחואפילו הבשר 
כגון שיש כאן  ,במפולת יד אחת, למלחו ביחד עם הבשר שרוצה לאכול

שלש חתיכות יניחם זו אצל זו ויקח מלח מלא חפניו כדי שיעור מליחה של 
כיון שטורח אחד הוא טורח לכל ש ,40כל החתיכות וזורה עליהם בבת אחת

רחא יתירה בשביל מליחת הבשר שאינו רוצה לאכול ואינו מוסיף ט ,הבשר
ואף על פי שהוא מוסיף קצת טרחא שהרי  ,שהרי מולח הכל ביחד ,ביום טוב

צריך להפך כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה כדי למולחם בצד השני מ"מ 
כיון שאיסור מליחת בשר בשבת ויו"ט אינו אלא מדברי סופרים דמן התורה 

  .41ך הקילו בואין עיבוד באוכלין לפיכ

מותר ע"י שיערים על כל  ,ואפילו אם אינו מולח הכל ביחד אלא זה אחר זה
לאחר שמלח ש כלומר .ומולחה ,חתיכה לומר מזו אני חפץ לאכול היום

אומר חבירתה עריבה עלי ביותר לאכלה  ,חתיכה אחת לאכלה ביום טוב
ל פי שהיה ואף ע ,וכן יעשה בכל חתיכה וחתיכה שימלח ,ומולחה ג"כ ,היום

ולמה התירו לו דבר זה כדי שלא ימנע  ,אפשר לו למלוח מערב יום טוב
מלשחוט מחמת שיחוש להפגת טעם הבשר הנמלח מערב יום טוב וירבה 

  .42בשמחת יום טוב

                                                 
דאם הקצה אותם לסחורה אסורים בטלטול, כשמקפיד עליהם מלהשתמש בהם שום דבר והוי מוקצה מחמת  38

. ואפילו למי שמתיר מוקצה מחמת ח"כ לצורך אוכל נפש ביו"ט אפשר ס"ק כב שםשער הציון  .חסרון כיס
 כל כך אולם אם אין לו אור כלל לכאורה יש להתיר וצ"ע שהשעה"צ סתם בזה דרבוי אורה לא חשיב צורך

 שו"ע ונו"כ תק ה 39
 מ"ב שם כא 40
 מ"ב שם כב 41
 מ"ב שם כג 42
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אבל לאחר סעודת שחרית אסור למלוח בשר  ,במה דברים אמורים קודם אכילת סעודת שחרית

ולאכול חתיכה ממנו ומולח זו החתיכה עם שאר החתיכות ואפילו רוצה לבשל  ,כדי שלא יסריח
דכיון שאינו צריך לאכול זו החתיכה ואינו אוכלה  ,אעפ"כ אסור למלוח שאר החתיכות ,ביחד

  .43אלא כדי להתיר לו מליחת שאר החתיכות הרי זו הערמה

זה אחר  משום הפסד ממונו ואפילו ,אם ידוע לו שבודאי יסריח מותר למלחו אפילו אחר אכילהו
  .ואוכל כזית מאחת מהן ,זה ע"י שיערים על כל חתיכה לומר מזו אוכל היום

ט אבל ,כדי שלא ימנע מלשחו ,לא התירו דבר זה למלוח אחר אכילה אלא כששחט ביום טוב
אסור למלוח בשר שאינו צריך  ,אם שחטה מערב יום טוב כיון שהיה אפשר למלוח קודם יום טוב

  .מולחו קודם אכילה לו ביום טוב אלא אם כן

 

, ולפיכך סור בשבת אסור ביום טובר כל מה שאתווהס 44מלאכות הבונה
והחלונות אסור להסירם מצריהם אפילו אם רוצה להגיע  דלתות הבית

בעים סאה שיש וכן ארונות שגדולים ומכילים בנפחם אר ל שבבית.לאוכ
 .45רהבהם בונה מן התו

שמאוחסנים בהם תבלינים וכדומה  שאינם מחוברים לקרקע, ותאולם ארונ
 מותר ליטלו ולהחזירו.שמסירים מפתח הארון וסגורים בלוח 

יא את לא אם יוצואינו יוכל לפתחו א,ירים צדלת שיש לה  עם ארון אולם
לצורך "ט שהתירו , מותר לפתחו כדי ליטול אוכל לצורך יוהדלת מהצירים

 לה אסור להחזירה.שמחת יו"ט אולם לאחר שנט

ם יש לה רק ציר אחד נה אצרכים אם לא יחזירא יגנבו לו מואם חושש שמ
גזירה שמא יתקע את הציר בתוך  מותר אך אם יש לה שני צירים אסור 

וחייב משום מכה בפטיש  ,ונמצא מתקן כלי ביום טוב בפטיש,חורו בחזקה 
 .או משום בונה

                                                 
 שם כג וכד 43
 כ תקיט אשו"ע ונו" 44
 עיין רמ"א שיד א ובמ"ב שם ס"ק ב 45
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רקים מערב יום , אפילו הם מפומותר להעמידן ביום טובחלקים חלקים  46העשוייםכלים אולם 

ובלבד שלא יתקע דהיינו שלא יחברם בחוזק וגבורה שלא יתחייב משום בונה או משום  ,47טוב
בכל השנה דרכן להיות תקועין ואפילו כלים ש ,אבל כשאינו תוקע בחוזק מותר ,מכה בפטיש

ומשום שמחת  שיום טוב קל משבתאין חוששין שמא יתקע גם היום כמו שחוששין בשבת  ,בחוזק

 לא גזרו בו כל כך. יום טוב

או מיטות מתקפלות שצריך להניח מוט להחזיקם  ,שמסגרתם עשויה מכמה חלקיםמיטות , פיכךול

שלא בחוזקה למסגרת, וכן ידית  מותר להחזירה 48זכוכית שנשמטה ממשקפיים ,פלולא יתקש
 המשקפיים שנשמטה, מותר להחזירה, אך לא יהדק את הבורג בשלימות אלא ברפיון. 

המורכבים מכמה גלגל שנשמט מעגלה מותר להחזירה למקומה שלא בחוזקה, וכן כל הכלים וכן 

טוב, מותר להדקם או להבריג שוב חלקים ונתפרקו חלקיהן, ויש לו עקב כך מניעת שמחת יום 
אך אין לפרקם ביום טוב אלא אם  את ברגיהם, אבל לא בצורה מושלמת ובחוזקה אלא ברפיון.

 או יינזקו.חושש שייגנבו 

 

להסיר תחבושת שיש עליה  49מותרשנתבאר במסכת עירובין דף קב: 
. וכן אם החליקה התחבושת יכול ומחזירה פצע וכדומהקנח משחה, ל

ולכן אדם הסובל מכויות מותר להסיר התחבושת  .מקומהללהחליקה חזרה 
 . על מנת להחזירה כדי לנקות את הכויה

  .וכן  מותר להסיר תחבושת על מנת להדקה מחדש

ם( באיספלנית כדי להדקה, לא יסירנה בשבת, אבל אם תחבושת שהודבקה )מבעוד יואך 
התחבושת מפריעה לאדם במקום הימצאה, מותר לחותכה, דרך קלקול, גם אם יצטרך להשתמש 

 לצורך זה במספריים.

וכן אם אין כונתו לתקן את התחבושת או לנקות את הפצע, לא יסיר תחבושת שיש עליה משחה 

 אפילו שלא הודבקה,  שיש מחמירים

אם היתה משחה מרוחה  ,רטייה שנפלה מעל גבי המכה על גבי קרקעאך 
ליתן שאסור לא יחזירנה הרי הוא כנותן לכתחילה ו עליה מלפני שבת
  .שמא ימרח על גבה להחליק הגומות שיש בהלכתחילה דחייש' 

                                                 
 שו"ע ונו"כ שם ב 46
 מ"ב שם י 47
 הל' המועדים פי"ג סעי' ד'בפשוט ושו"ר כן  48
 שכח כה 49
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שהרי  .גם כשמשחה מרוחה עליה מלפני שבת נפלה על גבי כלי, יחזירנה

וכשמחזירה לא  ,מותר להחזירה על מקומהשהוא כאילו הוחלקה ממקומה 
משא"כ כשנפלה על גבי  ,יאגדנה בשבת בקשר של קיימא אלא בעניבה

 . ה כהוחלקה הרטיהקרקע שמא יחליקנ

ויש חולקים ומתירים  ,אבל אם הסירה במתכוין אסור להחזירה ,וכ"ז כשנפלה הרטיה מעצמה
 כמבואר לעיל. ע"מ לתקן יש לסמוך להקל אך להסיר .בזה

 


