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מזגן שמטפטף מים ,האם מותר לשים תחתיו כלי
לקבל את המים?

מי

הנוטפי

שה

מוקצה .וטע

"נולד" ,פירוש

מציאות

חדשה שהתחדשה בשבת נקראת "נולד" והיא
מוקצה .המ"ב 1כותב ,כי מי

המטפטפי

מ

האילנות בחודש ניס הינ מוקצה משו "נולד",
שהרי אינ

היתר ,ואגב החפ של ההיתר מותר לטלטלו.
ובאמת שבמקרה זה שמי

מ המזג הינ

הדבר ,משו

מהיכנו ,כיו שהוא מיועד ג

מי גש  ,אלא ה

שנוצרו מ

מי

הלחות שבאוויר ,וא"כ זוהי מציאות חדשה

לשימוש חפ של
נוטפי

מהמזג יש

לדו עוד ,שא ה נוטפי במקו שזה מהווה
מיאוס ,יהיה מותר לסלק מדי גר של רעי.
ובכל אופ  ,כשקורה דבר כזה יש להיווע ע רב
כיצד לנהוג ,כיו שא הפתרו הנ"ל לשי בדלי
דבר היתר ,אינו פשוט.4
מים שנשפכו על הריצפה ,האם מותר להספיגם
במגבת וכדו'?

שהתחדשה ,ואינו דומה למי גש שאע"פ שירדו

5

מוקצה ,כיו שהגמרא אומרת שמי

הגמרא במסכת שבת אומרת ,שבהמה שנפלה

גש היו כבר בענני מלפני שבת .ואותו הדבר

וכסתות במי

בשביל

מ

המי .

בשבת אינ
מי

הנוטפי

מהמזג  ,שה

מי

שנוצרו

למי

מותר לשי

כרי

שתוכל הבהמה לעלות בעזרת

מהלחות שבאוויר ,ולכ ה נולד והינ מוקצה.

ומקשה הגמ' והרי זה מבטל כלי מהיכנו ,כיו

דלי לקבל את המי

וכסתות אלו לאחר

ומעתה ,אסור לשי
הנוטפי

מהמזג  ,משו

מהיכנו" ,שכיו שהמי

איסור "ביטול כלי

הינ

מוקצה ,א"כ אחר

שא"א להשתמש בכרי

שנספגו במי  .ומתרצת הגמ' ,שמשו צער בעלי
חיי התירו .ומבואר בזה ,שהספגת בגדי במי

שינטפו בתו הדלי יהיה הכלי אסור בשימוש

באופ שא"א יהיה אח"כ להשתמש בה

בשבת.

ג"כ לביטול כלי מהיכנו ,ורק במקו צער בע"ח

והעצה לזה ,א

שכחו לשי

כלי מערב שבת,

נחשב

6

התירו זאת .וכ פסק השו"ע .
7

לשי בתו הדלי חפ שאינו מוקצה והוא חשוב

אמנ

יותר ממי המזג ] ,2וישי אותו באופ שא"א יהיה

מהיכנו הוא רק בכלי שלא כל ייעודו הוא בשביל

לנער אותו בלא לטלטל את המוקצה עמו ,[3ואז

שימוש כזה שמבטלו אח"כ מלהיות ראוי

א שיפלו המי

כתבו הפוסקי  ,שכל איסור ביטול כלי

לתו הדלי אי הכלי מתבטל

 1סימ ש"י ס"ק ל"ב.
 2מ"ב סימ רס"ה ס"ק ו' והוא מדברי המג"א ש ס"ק ג'
בש הגה' אשרי.
 3כפי תנאי ההיתר בטלטול דבר שהוא בסיס לדבר האסור
והמותר המבואר סימ ש"י סעי ח' ,וציי לזה המ"ב ש .

 4עיי בהגהות הגאו רבי עקיבא איגר על השו"ע סימ רס"ה
סעי ג'.
 5ד קכ"ח ע"ב.
 6סימ ש"ה סעי י"ט.
 7ספר שבות יצחק דיני מוקצה פרק כ' ,ושמירת שבת
כהלכתה פרק כ"ב הערה מ"ז.

לשימוש ,כגו דלי שרוצה לקבל בו מי

שה

מצוה הוא לעשותו .11וכל מה שאפשר לעשות

מוקצה ,וכנ"ל .אבל כלי שכל ייעודו הוא בשביל

עבור החולה מותר ,בי א

זה ,אי"ז נחשב לביטול הכלי מהיכנו שאדרבה

תהיה ניכרת בשבת עצמה בי א

הרי לזה הוא מיועד .והדוגמא לזה ,שקית אשפה,

רק לאחר השבת ,א הדבר יכול לייצב או לשפר

שאע"פ שהיתה ריקה בכניסת שבת ולא היתה

את מצבו של החולה צרי לבצעו אפילו תו כדי

בה פסולת אפילו

חילול שבת .וא אי הבדל בי איסור דאורייתא

מוקצה ,מותר בשבת לשי

שעכשיו היא נהיית מוקצה ,והטע

משו

ששקית אשפה ייעודה הוא בשביל לשי

השפעת הטיפול
תהיה ניכרת

לאיסור דרבנ .

בה

אשפה .וכ ממחטות טישו וכדו' ,שאע"פ שגור
לעשות

מוקצה לאחר השימוש בה
מפני

מותר,

ייעוד

שזהו

הדבר

לדבר

זה.

ולפי זה ,בנידו שלנו במי שנשפכו על הרצפה
ורוצה להספיג  ,יש לחלק בי סוגי הבגדי בה
הוא רוצה להשתמש לצור זה :שא

משתמש

בסמרטוט המיועד לדבר זה ,מותר ,אבל לקחת
מגבת לצור

זה ,אסור ,שהרי המגבת אינה

מיועדת להספגת מי שבריצפה ,והרי הוא גור
שתתבטל משימושה לאחר זאת.8
האם מותר לחלל שבת עבור חולה?

הדי בטיפול בחולה בשבת מתחלק לב' חלקי .
א' כשהמצב הוא בגדר "פיקוח נפש" ,ב' כשהמצב
אינו בגדר פיקוח נפש .ראשית נבאר את החלק
הראשו .
הגמרא במסכת יומא
"ושמרת

9

מביאה את הפסוק

בגליון הבא:

−

כשצרי לחלל שבת בשביל פיקוח נפש הא
מותר לעשות זאת באופ הרגיל ?

−

הא

עדי שגוי או קט יחללו את השבת

עבור חולה?

את חקותי ואת משפטי אשר יעשה

את האד וחי בה " ,ודורשת מזה :שרק מתי

−

הא מותר לחלל שבת ג בספק פיקוח נפש?

"וחי בה " צרי לשמור את חוקות

−

שמעתי על מקרה של פיקוח נפש ורצתי

שמתקיי

ומשפטי התורה ,אבל כשיש חשש לחיי אד אי
צרי לשמור את חוקות ומשפטי התורה.10
ומשו

כ אי איסור כלל בחילול שבת עבור

חולה שיש בו חשש פיקוח נפש ,ואדרבה דבר זה

 8כמוב רק באופ שגור שיותר א"א יהיה להשתמש
במגבת.
 9ד פ"ה ע"ב.
 10אמנ בג' עבירות חמורות "עבודה זרה ,גילוי עריות,
שפיכות דמי " צרי האד למסור את נפשו ולא לעבור
עליה .

להציל תו כדי חילול שבת ,ולבסו התברר
שכבר הגיעו למקו

אנשי הצלה ולא הייתי

נצר ש  ,הא נחשב לי הדבר כחילול שבת?

 11שו"ע סימ שכ"ח סעי ב'.

