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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::הההה""""עעעע    שמותשמותשמותשמותשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

        הערות בדיני שלג בשבתהערות בדיני שלג בשבתהערות בדיני שלג בשבתהערות בדיני שלג בשבת
  

        הא� שלג הוא מוקצההא� שלג הוא מוקצההא� שלג הוא מוקצההא� שלג הוא מוקצה
 .ע הא� מותר לטלטל שלג או שהוא מוקצה ואי� לטלטלו"צ  .א

ומה , בודאי שהוא מוקצה, והנה א� דרכו על השלג והוא מלוכל� באופ� שאינו ראוי לכלו�
 ).שר לשתותו או להפשיר את מימיו ולהשתמש בה�שאפ(שיש להסתפק הוא בשלג נקי 

, )מכיו� שבכניסת השבת לא היה במצב של שלג(שהשלג דינו כנולד ' ויש לדו� לכאו  .ב
שגש� שירד בשבת א� הוא נקי וראוי לשתיה  1ע"אמנ� כבר הוכיחו ממה שמבואר בשו

 .ה בשלג"וה, או רחיצה אינו מוקצה

שלג "מבואר ש 2'דהנה בגמ, א� אינו מוקצהש "אלא דעדי� יש לדו� א" בשלג שירד מע  .ג
למשקה מטמא , חישב עליו לאכילה אינו מטמא טומאת אוכלי�, אינו אוכל ולא משקה

כ מכיו� ששלג כל זמ� שלא חישב עליו לשתיה אינו לא אוכל ולא "וא". טומאת משקי�
 .הרי הוא כמוקצה מחמת גופו האסור בטלטול' משקה לכאו

 .י יחוד בעלמא לתת לו ש� משקה ששוב אינו מוקצה"פשר עאלא דיש לדו� דמכיו� שא  .ד

שנחלקו , י יחוד אפשר לתת לו ש� כלי"ומצינו נידו� דומה לגבי דבר דאינו כלי אול� ע
א שרק בדבר שרגילי� ליחדו לשימוש "וי, ג אינו מוקצה"א דבכה"די 3בדבר הראשוני�

  .כמות שהוא
  .ל"הנ' נבוא למחלו, ד את השלג לשתיהמכיו� שאי� רגילי� לייח, ה בעניננו"ה' ולכאו

מכיו� שהשלג לבדו נמס והופ� למי� , ע אינו מוקצה"ושמא יש לדו� דכא� לכו[
  ].צ בו מעשה תיקו� כבכלי�"וא, העומדי� לשתיה

ומשמע שפשוט , "אי� מרסקי� את השלג כדי שיזובו מימיו"ע נאמר ש"ובשו' והנה בגמ  .ה
 .4שאינו מוקצה' כ לכאו"מבואר או, שאי� איסור לטלטלו ורק לרסקו אסור

אול� סתימת הדברי� נראה , ש את השלג לשתיה"ל דמיירי שיחדו מע"ואמנ� בדוחק י[
  ].ג שאני"דבכ' לכאו

כתב בש�  5כ"שש' דבס, ולדינא ראיתי שמביאי� מחלוקת בי� פוסקי זמננו בנידו�  .ו
ל "שטיי� זצמ פיינ"ובש� הגר, 6ל"א זצ"כ בש� מר� הגריש"וכ, ל להיתר"א זצ"הגרשז

 .7כתבו לאסור

        
        
        

                                                
1

  .'ח סעיף ח"סימן של 
2

 .נדה יז 
3

 ].ש"יעוי, והסיק שם להחמיר בזה, ד הביא מחלו בראשונים בנידון"ק כ"ח ס"ש' סי[במגן אברהם  
4

, ארחות שבת' כך צידדו בס. [ל והפוסקים היו רגילים להשתמש בשלג יותר מאשר היום"כ נימא דבזמן חז"אא 

  ].ב"וצ
5

טלטולי שבת אסר ' ט כתבו שבתשו הנדפסת בס"רנט הערה "ארחות שבת פי' ובס. [ד"הערה י' פרק י 

 ].ב"וצ, י"ואין ספר זה תח, א"הגרשז
6

 .שלמי יהודה, ארחות שבת שם 
7

 .טלטולי שבת' כן מביאים מס 



 

 קהל עדת ישורון
 י ר ו ש ל י ם

 

 

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824  
www.kayj.net • email: info@kayj.net • Shul location: 73 Nof Ramot 

  02-571-5824טלפון  • 91231מיקוד , ירושלים  23288ד "ת • 73נוף רמות 

 

 ג השלג בשבת ג השלג בשבת ג השלג בשבת ג השלג בשבת """"הא� מותר לפזר מלח עהא� מותר לפזר מלח עהא� מותר לפזר מלח עהא� מותר לפזר מלח ע

מכיו� שהמלח גור� לשלג ' דלכאו, ג השלג בשבת"עוד יש לדו� הא� מותר לפזר מלח ע  .א
ורק גור� , ומאיד� יש לדו� דהרי אינו עושה פעולת ריסוק בידי�, להינמס אסור לפזר

 .לשלג להינמס

וני� הא� מותר להניח שומ� כנגד המדורה ובפשטות הדבר תלוי במה שנחלקו הראש  .ב
שיש שהתירו כיו� שאינו מרסק בידי� ויש , או שאסור כדי� ריסוק השלג, כדי שינמס

 .8שאסרו

פ שהשומ� שבה שנקרש "ואע... מותר לת� אינפאנדא כנגד האש: "ובשלח� ערו� כתב
  "חוזר ונימוח

מיהו במקו� צור� יש לסמו� אסברא , ונהגו להחמיר, ויש מחמירי�: "א ש�"וכתב הרמ
  ".ראשונה

בודאי שכשיש סכנת החלקה , א להקל במקו� הצור�"מכיו� שכתב הרמ, ולמעשה  .ג
ובפרט שמצינו שבמקו� חשש היזק התירו לפעמי� איסורי� [, 9אפשר להקל בדבר

 ].  10דרבנ�

        עשיית כדורי שלג בשבתעשיית כדורי שלג בשבתעשיית כדורי שלג בשבתעשיית כדורי שלג בשבת
ומקור� ממה שכתב , לאסור 11שיית כדורי שלג בשבת ראיתי שכתבו פוסקי זמננובדי� ע   .א

שכל המקב/ חלק אל חלק ודבק הכל עד : "ל"לגבי עשיית גבינה בשבת וז �12"הרמב
 ".שיעשו גו" אחד הרי זה דומה לבני�

, כ כל לש יתחייב משו� בונה שמחבר את חלקי הבצק זה לזה"ע בזה דא"ד צ"ולענ  .ב
 .13ט"ש ביוומדוע מותר ללו

ולא , � רק בגבינה והדומה לה שיוצר דבר חדש"ולכאורה היה נראה דאי� כוונת הרמב
  .ולא יוצר דבר חדש, כשמקב/ דברי� הדומי� זה לזה

ובודאי , בטלה דעתי, 14אול� למעשה מכיו� שהביאו בש� גדולי הפוסקי� להחמיר בזה(
 ). ולא באתי אלא לעורר בזה, יש להחמיר בזה

 

                                                
8

, ובדעתו יש שפירשו שסובר שהאיסור הוא משום שהדבר הנפשר הוא נולד[האוסר הוא בעל ספר התרומה  

ל דהוי "אולם להרבה פוסקים טעמו משום דס, לטל ומשתמש במים הזביםז אף הוא יודה בעניננו שאין מט"ולפי

  ].ז יש לדון לאסור בעניננו"ולפי, כמוליד אף שאינו עושה בידים

ל דאף "או דס, ועל כן כל שאינו מרסק בידים שרי, ל שעיקר הגזירה היא שלא יבוא לסחוט פירות"והמתירים ס[
 ].ל"ואכמ, גזירת מוליד אינה אלא כשמרסק בידים

9
  ].ו"ד סנ"פ[ארחות שבת ' ובס, ]ג"ה הערה נ"פכ[כ "שש' וכבר כתבו כן בס 
10

  .ח"ח סי"ש' עיין סי 
11

  .ט"סעיף ל' ארחות שבת פרק ח, ד"ז סמ"כ פרק ט"שש 
12

 .'משבת הלכה ו' פרק ז 
13

  .ה"יעויש, כ שהעיר כעין זה"ש בשש"ועיי 
14

  .ע שם"וצ, י"ח לבעל החו"כ כתב כך גם בשם המקו"ובשש 


