
  טרנ' ס
  

  'סעי� א
וכי מפני שאי� לו קופה של תב� עומד ומפקיר קופה של : אמר ליה? מהו לטלטל� בשבת, מוכי� שטמ� בה�: בעא מיניה רב אדא בר מתנה מאביי" – גמרא
  )לא בטלי� להטמנה ואסור לטלטל�, כלומר( !?מוכי�

א� לא טמ� : הכי קאמר, לא איריא #אי משו� הא  # ! ואי� מטלטלי� אות� #במוכי� טומני� בגיזי צמר ובציפי צמר ובלשונות של ארגמ� ו: לימא מסייע ליה
  .)שבת מח( ."קמשמע ל� ,)להסב עליה�( חזי למזגא עלייהו: מהו דתימא # ? מאי למימרא, אי הכי. אי� מטלטלי� אות� #בה� 

  
  .)שבת מט". (וה� נופלות )של קדרה( נוטל את הכיסוי? א עושהכיצד הו. בגיזי צמר ואי� מטלטלי� אות�, טומני� בשלחי� ומטלטלי� אות�" – משנה
איתיביה ההוא מרבנ� בר יומי . מטלטלי� אות�, אבל טמ� בה�, אלא שלא טמ� בה�, )שבגיזי צמר אי� מטלטלי� אות�(לא שנו : אמר רבא" – גמרא
  ?� נופלותנוטל את הכיסוי וה? כיצד הוא עושה. טומני� בגיזי צמר ואי� מטלטלי� אות�: לרבא

  ...אבל יחד� להטמנה מטלטלי� אות�, )ואז לא מטלטלי� אות�(לא שנו אלא שלא יחד� להטמנה  :אמר רבא: אלא אי איתמר הכי איתמר
: תניא נמי הכי .שנו) שמושיבי� לסחורה, מערכה גדולה(בשל הפתק ) והמשנה מדברת, כי כאילו יחד, שא� טמ� מותר, ק"לעול� כרבא בל(: רבינא אמר

  :)נ# .שבת מט". (מטלטלי� אות�, ב להשתמש בה�"וא� התקינ� בעה, אי� מטלטלי� אות�, יזי צמר של הפתקג
  

ואז נאמר שמוכי� חשובי� , לא חולק על רבא שהתיר לטלטל גיזי צמר שטמ� בה� ויחד אות�, ייתכ� שאביי שאסר לטלטל מוכי� שטמ� בה� – ש"רא
, כ יחד"ומדובר בגיזי צמר של הפתק ולכ� א� א� טמ� בה� אסור לטלטל� אא, בינאאו שאביי סובר כר ולכ� א� א� יחד� אסור לטלטל�, מגיזי צמר

  ב יכול לטלטל� א� טמ� בה�"אבל גיזי צמר של בעה
  .כי כתב שמוכי� ה� חשובי� מגיזי צמר, יתכ� שג� סבר שאי� מחלוקת בי� אביי לרבא י"רש

  
הבדל כלל בי� מוכי� לגיזי  �משמע שאי� לשיטת. ב דרבא ובעיא דרב אדא"וכתב רק את ל, מרת רבינאק דרבא ומי"שמיט את ל� ה"ריה – �"רמב, �"רי

  .אי� מטלטלי� בה�, וא� לא, א� יחד להטמנה מטלטלי� בה�, כי בכל מקרה שהוא, צמר ולא בי� הפתק לשאינ� של הפתק
ב "אבל גיזי צמר של בעה, ק חייבי� יחוד מפורש כדי שיוכל לטלטל אות�ולכ� גיזי צמר של הפת, פסקו הלכה כרבינא – טור, ש"רא, תוספות, א"רשב

�  .פ הבית יוס� להקל כדעה זו"וכ .שכאילו ייחד�, מותר לטלטל� א� טמ� בה
  

  מחבר

אלא מנער הכיסוי וה� נופלות , שטמ� בה� דר' מקרה אסור לטלטל�) בגדי� בלויי�, צמר, צמר גפ�(יבשי� שמוכי� , גמרא וכאבייפסק כ .1
 וא� יחד� לכ' .אי� כא� טלטול מצדואז ו )שיהיה לו מקו� פנוי לאחוז הכיסוי ולא יטלטל המוכי� להדיא( וכגו� שמקצת� מגולה, אליה�מ
)�  .מותרי�, )לעול

  .נסתלק מה� ש� מוקצה א� שלא יחד� בפרוש, אבל א� רגיל להטמי� בה� – משנה ברורה
ואילו בסוגית אב� , אלא צרי' שיהיה מקצתו מגולה כדי שינער את הכיסוי, וי בידיי�מדוע כא� אסור לטלטל את הכיס, ז"הט הקשה – ז"ט

  ?אפילו דבר שאינו ניטל, שלדעת רבנ� מותר להזיז את החבית ע� האב� בידיי� כשצרי' למקומו, שט נפסק' שעל פי החבית בס
פ שהניח על דעת ליטלו "אע, חשב כבסיס לדבר האסורנ, אבל כא� מדובר במניח לכתחילה, שש� מדובר בשוכח אב� על החבית, ז"ותר� הט

  .בשבת
אי� , כל עוד שלא הונח על דעת להישאר ש� כל השבת, אבל לדעת ספר התרומה, )ד"שט ס' ס(י ש� "שזה רק לדעת רש, ז תרו� זה"ודחה הט

 .ע"וצ? אסור לטלטל את הכיסוי בידיי� מדוע כא�, כ הדרא קושיא לדוכתא"וא, ז"ע לקמ� בס"וכשיטה זו פסק השו, זה נקרא מניח לכתחילה
אבל כל אלו סת� גיזי� , אפילו לא יחד� לכ' מותר לטלטל�, )כ"שאינ� חשובי� כ( שא� טמ� בגיזי צמר, ש"אכרבינא וכתוספות ור, כרבא .2

 יסוי וה� נופלותמנער הכ, וא� טמ� בלא ייחוד .צריכי� יחוד, )כשמקפיד עליה�( אבל א� נתנ� לאוצר לסחורה, שאי� עומדי� לסחורה
  .והקדרה לא נעשית בסיס לכיסוי לאוסרו בטלטול, )כשמקצתו מגולה(

  

  'סעי� ב
א� , הלכ' אסור לטלטל�. שהרי כל זמ� שלא יחד� אינ� חשובי� לו ומשליכ�, יראה שצריכי� יחוד, אות� שנותני� אבני� ולבני� סביב הקדרה – טור

  .לא שיצניע� ומייחד� לכ'
  .ולא רק לשבת זו, אות� לעול� צרי' שייחד – א"רשב

שכיו� שנעשה באבני� , י"והסביר הב .כיו� שטמנה בערב שבת, מותר לטלטל� בשבת, האבני� שהאשה מכסה בה� את הכירה – אגור בש� שבלי הלקט
�  .חייבי� יחוד, אבל אבני� שלא נעשה בה� מעשה, נחשב הדבר כאילו יחד�, אלו מעשה מבעוד יו

  .א"שבפסק כטור וכר – מחבר
  .כ ייחד� לכ' לעול�"אא, אסור לסתו� בה� פי תנור, ה עצי� העומדי� להסקה"ה – א"מג
  

  'סעי� ג
כי הגיזי� יפלו לגומא ואסור לו לטלטל� כדי להחזיר (שמא יטול ואינו יכול להחזיר , מטה על צדה ונוטל, קופה: רבי אלעזר ב� עזריה אומר" – משנה

  .)שבת מט". (נוטל ומחזיר: מרי�וחכמי� או). את הקדרה לתו' הקופה
כי פליגי בחוששי� ... הגומא שאסור) שנפלו גיזי� למקו� מושב הקדרה(הכל מודי� שא� נתקלקלה : אמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי" – גמרא

  :)בת נש". (אי� חוששי�, )חכמי�(ומר סבר , חוששי� שמא נתקלקלה הגומא) רבי אליעזר(מר סבר , קמיפלגי) שמא תתקלקל(
  .פסקו הלכה כחכמי� – ש"רא, �"רי
  

  ?למה א� הגיזי� נפלו למקו� הקדרה אסור להחזיר
יכול , א� התקלקלה הגומא, לכ� א� הקופה מלאה דברי� שמותרי� בטלטול, כי מזיז הגיזי� לכא� ולכא� וה� מוקצי� – טור, רבנו ירוח�, י"רש

  .להחזיר
� די� "ולכ� לא הזכיר הרמב. דרה תבנה לעצמה מקו� בתו' כל הגיזי� ונמצא טומ� בשבת לכתחילההק, כשמחזיר את הקדרה – � בפרוש המשנה"רמב

  .נחשב הדבר כטומ� לכתחילה שכבר נכתב שאסור לעשות כ� בשבת בכל מצב, כי א� התקלקלה הגומא, זה בהלכות
  

כל זמ� שלא התקלקלה הגומא יכול , והוציא הקדרה, ולכ� הטומ� בקופה מלאה  גיזי צמר שאסור לטלטל, וכרב חייא בר אשי פסק כחכמי� – מחבר
ואפילו לכתחילה יכול להוציא על דעת , )כי מטלטל כא� הרבה פעמי� לכל הצדדי�, וזה גרוע מטלטול מ� הצד( וא� התקלקלה לא יחזירנה, להחזיר
  .בכל מקרה ולא חוששי� שמא תתקלקל ויחזירנה, להחזיר

כי הקדרה תעשה לעצמה מקו� , א� התקלקלה הגומא לא יחזיר, שג� א� טמ� בדבר שמותר לטלטל, � בפרוש המשנה"א את דעת הרמב"והביא כי
  .חילהתונמצא כטומ� בשבת לכ, כשמחזירה

  

  'ה# 'סעיפי� ד
טמ� וכיסה בדבר . הרי זה  נוטל ומחזיר, וכיסה בדבר הניטל בשבתאו טמ� בדבר שאינו ניטל בשבת , טמ� וכיסה בדבר הניטל בשבת:... תנו רבנ�" – גמרא

# .שבת נא". (אינו נוטל ומחזיר, וא� לאו, נוטל ומחזיר, א� היה מגולה מקצתו, או שטמ� בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, שאינו ניטל בשבת
  :)נא

  .י� לו במה לאחוז את הקדרהא, פ שטמ� בדבר הניטל"אז אע, א� כיסה בדבר שאינו ניטל – י"רש
, כמו אב� הנמצאת על פי החבית, ויאחז בדפנותיה ויטה על צדה והכיסוי יפול מאליו, והוא ניטל, שיפנה את מה שסביבותיה שטמ� אותה, י"והקשה רש

  ?שמטה על צדה והיא נופלת
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  .אסור, כמו כא� שהניח את הכיסוי לכתחילה על הקדרה, אבל כשהניח לכתחילה, כי זה רק כששכח את האב� על החבית, א לומר כ'"שא י"ותר� רש

  ?ומה ההבדל בי� מגולה מקצתה לאב�, מדוע א� מגולה מקצתה מותר ליטול, א� נחשב הדבר כא� כמניח, י"תוספות הקשה על רש
  

, י� כלי חרס והקדרה בלועה בתוכווכא� מדובר בכיסוי שהוא כע, כי בדעתו ליטלה בשבת, שכא� לא מדובר במניח לכתחילה כמו באב� ת"פרש רלכ� 
  .א ליטול כלל"כיו� שאסור להגביהו אומ, כ יגביה אותו קצת"א לנער את הכיסוי אא"וא
מבלי להזיז , א להגיע לקדרה כלל"ואז א, שכא� מדובר שטמ� את הקדרה בקופה בדבר הניטל ולמעלה מילא את כל הקופה בדבר שאינו ניטל, י פרש"ור

  .את הדבר שאינו ניטל
  

  מחבר

  .מגלה הכיסוי ואוחז בקדרה ומוציאה, שא� טמ� בדבר שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל, כגמרא .1
פ הסבר התוספות שכא� "ע( .ולא נעשתה בסיס לה�, מפנה סביבותיה ואוחז ומוציאה, א� טמ� בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל –א "מג

 )זה לא נחשב כמניח לכתחילה
  .אינו נוטל, וא� לא, א� היה מגולה מקצתו נוטל ומחזיר, אינו ניטלטמ� וכיסה בדבר ש .2

  

  'סעי� ו
  שבלי הלקט

לא  ר בנימי�"והר. כי הוא סבר שזה אסור ונחשב כבונה בני�, שלא להטמי� באבני� יהודה בר נת�' רהיה מקפיד , ט שחל להיות בערב שבת"ביו .1
 .לא גזרו כא� משו� כבוד שבת, י� עראי משו� קבעפ שגזרו חכמ"ואע ,כי התורה אסרה בני� קבע ולא בני� עראי, הקפיד על כ'

. מותר, כי כיו� שהוקצו האבני� לכ' מבעוד יו�, מותר לטלטל� בשבת, שהאבני� שהאשה מסבבת בה� את הכירה, ר ישעיה"כתב הר .2
 .והסכי� לכ' שבלי הלקט

, ר בנימי� שמתיר"ואת דעתו של הר, סר להטמי� באבני� כי זה נחשב כמי� בית� שאו"הביא את דעתו של ריב, ט שחל להיות בערב שבת"לגבי יו – מחבר
  .שמשו� כבוד שבת לא גזרו

  .כי אי� בזה כבר עניי� של כבוד שבת, ע אסור"לכו, א� אפשר להטמי� באופ� אחר – מג� אברה�
  .המנהג כיש מתירי� – ז"גר, אליה רבה

  

  'סעי� ז
לסתור את אותה י קט� "או עי שינוי "מותר ע, ושורקי� אות� בטיט החמי� לשבת וסותמי� בה� בד�את ה� תנורי� שלנו שמטמיני� ב – תרומת הדש�
שט ' כסברת ספר התרומה בס( .וכל זה כי ד� אינו עשוי לקיו�, ואפילו בתנורי� שמחוברי� לקרקע כבני� מותר .כדי להוציא את החמי�, סתימה בשבת

  )ד"ס
א� , י ישראל"וג� ע, י גוי מותר"אבל ע, י ישראל כי זה פסיק רישיה שיבערו"אסור ממש ע, א� יש בו גחלי� לוחשות ,א� רוצה לחזור ולסותמו – אגור

  .כ מותר"אולי ג, אינו סותמו לגמרי
  

וכ� צרי' . מפני שמחתה ומבעיר את העליונות ומכבה את התחתונות, אי� לישראל ליטול ולסלק הקדרה, א� יש גחלי� לוחשות סביב הקדרה – מרדכי
�כי זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה ויש כא� רק , אבל א� הגוי סילק מעצמו מותר לאכול, כי זהו שבות שיש בה מעשה, להיזהר שלא לומר לגוי לסלק

  .שבות באיסור דרבנ�
  .הקדרה רק שיהיה לו מקו� לתפוס את, מותר לסלקה, וא� ידוע שלא היו ש� גחלי� לוחשות בשעת הסילוק ואפילו לישראל

  
מותר לסתור אותה סתימה כדי להוציא את , אותו בטיט שתנור שמניחי� בו חמי� וסותמי� פיו בד� ושורקי�, פסק כתרומת הדש� וכאגור – מחבר
ק רישיה משו� פסי, י ישראל אסור"אבל ע( .י גוי"ערק לחזור ולסותמו שא� יש בו גחלי� לוחשות מותר , וכמרדכי. וכ� מותר לחזור ולסותמו, החמי�

 �  ).אגור(י ישראל מותר "וא� אינו סותמו לגמרי אפילו ע )אגור –שיכבה את הגחלי
  .כי הרוח תבעיר אות�, א� ידוע שיש בו גחלי� לוחשות, ה שלפותחו אסור"ה – מג� אברה�

  א"רמ

 .י שינוי קצת"יעשה ע, א"וא� א. )כי יש בזה קצת משו� סתירת בני�( י ישראל קט�"או ע, י גוי"י ישראל כשאפשר ע"החמיר שלא לסתור ע .1
שיש ספק שמא הקדרות עדיי� אינ� , אבל בלילה סמו' להטמנתו, שכבר כל הקדרות מבושלות כל צרכ�, זה רק ביו�, זה שמותר לחזור ולסותמו .2

  .י אינו יהודי אסור"אפילו ע, ובמצב זה.  שגור� לבישול, אסור לסתו� את התנור, מבושלות כל צרכ�
  .ה היה מתבשל"כי אולי בלא, יש לפקפק ולהתיר בדיעבד, �"י עכו"וע, פילו בדיעבד התבשיל אסורא – מג� אברה�


