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 הק' פרשת כי תשא אור החיים

עוד ירצה שצריך לשמור את השבת לבל יהיה בו דבר חול בין ממנו בין מהזולת ולא 
ואם יתחלל מהזולת מה בכך אלא צריך יאמר אדם די לי במה שנשמור עצמו מחללו 

שיהיה שומר אותו לבל יתחלל כמו ששומר גנו ופרדסו ובכלל גדר זה שישתדל 
לשמור לבל יבא לידו דבר שוגג שיתחלל בו שבת על דרך אומרם ז"ל )שבת י"א א( 
לא יקרא לאור הנר וכל הסייגים והשמירות לבל יתחלל שבת אפילו במציאות שהוא 

 פטור עליהם:
 
 פר מסילת ישרים פרק יאס

הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים  -ברוך  -אמר הקדוש 
לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אשה שאינה שלך, אסור ליגע 

 עקר. וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה לעצמו וכו'.  -בה כל 
על  -ר הזה, כי המשיל את האיסור הזה לנזיר, אשר אף והבט מה נפלאו דברי המאמ

פי שעיקר האסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות  -
עם היין. והיה זה לימוד שלימדה תורה לחכמים איך יעשו הם הסייג לתורה 
 במשמרת שנמסר בידם לעשות למשמרתה, כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העקר
גם כל דדמי לה. ונמצא, שעשתה התורה במצוה זאת של נזיר מה שמסרה לחכמים 
שיעשו בשאר כל המצות, למען דעת שזה רצונו של מקום. וכשאוסר לנו אחד מן 

 האסורין, ילמד סתום מן המפורש לאסור כל הקרוב לו.
 בנעין איה שבת פרק א אות 

מותר. מיתיבי: לא יקרא  -ולא יקרא לאור הנר. אמר רבא: אם אדם חשוב הוא 
לאור הנר שמא יטה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע: אני אקרא ולא אטה. פעם אחת 
קרא ובקש להטות. אמר: כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לא יקרא לאור 

עאל בן אלישע קריתי הנר! רבי נתן אומר: קרא והטה וכתב על פנקסו: אני ישמ
 והטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה. 

דבר שהוא יכול לבא מזה ב גזירות חכמים בסייג לתורה, שלא יכניס אדם עצמו
ונות. הכונה הפשוטה, להסיר המכשול המעשי שלא כ לעבור ע"ד תורה, יש בזה שתי

אמת, ב כשליא כשהעובר ורה בפועל. אמנם זאת הכונה לא תבטל כ"ת "דעיעבור 
צמה. אמנם יש בזה עוד ע ומתוך שיעבור על הסייג יבא לעבור על גוף דברי תורה

קיומה של תורה תלוי באיכות ציור רוממות ערכם ו , שהרי יסוד יראת ד'כונה שניה
צמו למצב ע ורה בלבו של אדם. והנה כשאדם נזהר בעצמו לבלי הכניסת של דברי

זהירות בעצמה חוקקת בלבבו ה ר ע"ד מן התורה, זאתשיש איזה חשש שיבא לעבו
ל שמירת התורה, וכמה רב הוא ההפסד בעבירת ש רכהערושם חזק כמה גדול הוא 

 ל דברע עבורלה"ת, שהרי אפילו להכנס במצב שיש איזה חשש שיבא מ דבר אחד
חשש סכנת נפשו, וכמו מ צמועמה"ת הוא מרחיק את עצמו כמו שאדם מרחיק את 

נחמד, שגם מחשש רחוק של איבודו הוא מגין ו ר מכל משמר אוצר יקרשהוא שומ
ע"פ א שהאדם נכנס במצב כזה שהוא עלול לעבור ע"ד של תורה,כ עליו. ולהיפך

רידה על ערך קיום י יזהאמרשים דבר זה עצמו בלבבו  שיזהר ולא יעבור, מ"מ
עצמו מהכנס  צלו, שהרי אינו חש שישמורא התורה בכלל. שהרי אין הדבר כ"כ נשגב

תורה, ופעולת הרפיון על כלל קיום  יבא לעבור על דבריש במקום שיש חשש
אמר ש רבא עלת לרעה גם כשלא יעבור בפועל על דבר מה"ת. ע"כ על דבריופ התורה

קרא ובקש להטות, הרי ש "אב, מקשה מדר"י ם חשוב מותר, לצד הכונה השניהאד
צב שיתכן לעבור על דברי התורה, מצב הוא מה דגם באדם חשוב שייך לומר שעכ"פ

"מ מ ובר בפועל כמו בעובדא דר"י, להך מ"ד שלא עבר בפועל,ע אם אינו ע"כ אפילו
רוב לעבור ע"ד תורה, שהרי ק רפיון בנפש כבר פועל הדבר במה שמכניס עצמו לחשש

דולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר, וכמו ג ביקש להטות. ע"כ אמר כמה
הכונה לדברינו, ו הגר"א, דתלה הגדולה במה שלא פירשו שמא יטה,שם ב שנאמר



פועל, כ"א על הכניסה למצב שיש צד ב שבאמת אין הגזירה מיוסדת על שמא יטה
ועל בלב חסרון ערך הראוי לכבודה וערכה הנשגב של פ לחשש הטיה, שכבר

הטה, ו דאמר שקרא הכונה הראשונה הפשוטה, מקשה מדרבי נתןלצד ו תורה.
גבלות חז"ל, וחוץ לאותו ה רות שגם בפועל אין לאדם לבא על חקר נפשו נגדלהו

דבר של זלזול סייג לתורה, עוד אין שום אדם ה רפיון של ערך התורה בכלל שפועל
  פגע בעבירה בד"ת עצמה.נ היהיבטוח שלא 

  סיגות התורה -ה מוסר אביך א, 
מו שהעבירה רעה ענין סיגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק שכ

נם, וכדאי יכן כל הענינים שמקושרים בה, בקשר עילה ועלול, רעים בעני-כמו בענינה
 מהם מאד. לפרוש

 משנה ברורה סימן שח
הנה קודם שנבאר סימן זה אקדים פתיחה קטנה. הנה איסור טלטול מוקצה שגדרו 

כדרך חז"ל כתב הרמב"ם בס"פ כ"ד וז"ל אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת 
שהוא עושה בחול ומפני מה נגעו באיסור זה אמרו ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא 
יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר ודבר דבר 
ק"ו שלא יהא טלטול בשבת כטלטול בחול כדי שלא יהא כיום חול בעיניו ויבא 

או להצניע אבנים וכיוצא בהם שהרי  להגביה ולתקן כלים מפנה לפנה או מבית לבית
הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת ובטלה טעם שנאמר 

כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתן לאיסור אפשר שיתעסק  ועודבתורה למען ינוח 
בהם מעט ויבא לידי מלאכה ועוד מפני שמקצת העם אינם בעלי אומניות אלא 

הטיילין ויושבי קרנות שכל ימיהם הם שובתים ממלאכה בטלים כל ימיהם כגון 
ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים נמצא שלא שבת שביתה הניכרת 
לפיכך שביתה בדברים אלו היא שביתה השוה בכל אדם ומפני דברים אלו נגעו 
באיסור הטלטול ואסרו שלא יטלטל אדם בשבת אלא כלים הצריך להם כמו 

ל. והראב"ד נתן טעם שהוא גדר להוצאה שאם נתיר לטלטל כל דבר שיתבאר עכ"
יבוא עי"ז גם להוציא מרה"י לר"ה. ודע דמכאן עד ס"ס שי"ב נתבאר ד' חלקים של 
מוקצה. חלק אחד מוקצה מחמת חסרון כיס דהיינו כלי שאדם מקפיד עליו שלא 

בהמה כגון  יפגום ולא יתקלקל. חלק ב' דבר שאינו כלי ולא מאכל אדם ולא מאכל
אבנים וקנים ומעות ועצים וקורות ועפר וחול ומת ובע"ח וגרוגרות וצמוקים 
שמונחים במקום שמתיבשים וכל כיוצא בזה דלא חזי ומקרי מוקצה מחמת גופו. 
חלק ג' כלי שמלאכתו לאיסור בסעיף ג'. חלק ד' כלי שמלאכתו להיתר ומונח עליו 

עליו בין השמשות מגו דאתקצאי  דבר מוקצה ואפילו הוסרו בשבת כיון שהיה
לביה"ש אתקצאי לכולי יומא ]ויש עוד ב' חלקים מוקצה אחד דבר שהיה בין 
השמשות מחובר או מחוסר צידה וזה יתבאר בהלכות יום טוב. שנית מוקצה מחמת 
מצוה כגון עצי סוכה ונויה ויתבאר אי"ה בהלכות סוכה[ וביאור דינים אלו מכאן עד 

הב"י ולכן המעיין בסימנים אלו יבין כל דין איזה חלק מוקצה  סוף סימן שי"ב כ"כ
 הוא:


