
  רעט' ס
  

  'סעי� א
  .)שבת מד". (ורבי שמעו� מתיר. אסור, מותר השמ� שבנר ושבקערה: ר"ת" – גמרא

הוקצה לכל היו� אפילו אחר , כי המסתפק מ� השמ� שבנר חייב משו� מכבה, מפני שהוקצה בבי� השמשות והרי הוא מוקצה מחמת איסור, הטע� – �"ר
  .ואי� הלכה כמותו, אפילו במוקצה מחמת איסור" צאימגו דאתק"שלא אומרי� , וטע� רבי שמעו�. שכבה

  
  )ש�". (חו" מ� הנר הדולק בשבת, כל הנרות מטלטלי�: רבי שמעו� אומר. אבל לא נר יש�, מטלטלי� נר חדש" – משנה

  .אבל נר יש� מוקצה מחמת מיאוס הוא, נר חדש מותר בטלטול כי אינו מאוס – י"רש
עו� רבי שמ. חו" מ� הנר שהדליקו בו בשבת, כל הנרות מטלטלי�: רבי מאיר אומר. דברי רבי יהודה, אבל לא יש�מטלטלי� נר חדש : תנו רבנ�" – גמרא
  .כבתה מותר לטלטלה, חו" מ� הנר הדולק בשבת: אומר

א� לא מחמת , לרבי מאיר יש רק מוקצה מחמת איסור, ולכ� אסור לטלטל ג� נר יש�, לרבי יהודה יש מוקצה מחמת מיאוס ומחמת איסור – י"רש
ר שכבה הנר מותר לטלטל ולכ� לאח מחמת מיאוסלרבי שמעו� אי� מוקצה לא מחמת איסור ולא . א# נר שהדליקו בו וכבה אסור, ולכ� יש� מותר, מיאוס
  ]� לעיל"ר –ורק בשעה שהוא דולק אסור להסתפק ממנו משו� מכבה . [אותו

אבל בזמ� , "מגו דאתקצאי"הא� אומרי� , הודה ורבי שמעו� היא דוקא כשהנר היש� היה מאוס בזמ� בי� השמשות ועכשיו ראוי לשימושכתב שכל מחלוקת רבי י) �"בדפי הרי: בביצה טו(� "ר[
  ]ש בהרחבה"ע, משו� בטלה דעתו אצל כל אד�, אסור לטלטל אותו ג� לרבי שמעו�, שהוא מאוס ממש

  
וחד אמר במוקצה מחמת , ומאי ניהו נר יש�, לבר ממוקצה מחמת מיאוס, שמעו�' לכה כרחד אמר בכל השבת כולה ה, פליגי בה רב אחא ורבינא" – גמרא

  .)שבת קנז". (נר שהדליק בה באותה שבת, ומאי ניהו, לבר ממוקצה מחמת איסור, מיאוס נמי הלכתא כוותיה
אבל נר שהדליקו בו , ולכ� נר יש� מותר בטלטול ולכ� הלכה שאי� מוקצה מחמת מיאוס, בי� רב אחא ורבינא הלכה כדברי המקל – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .אסור שדחהו בידי�, כי מוקצה מחמת איסור, לטולבאותה שבת וכ� מותר השמ� שבנר ושבקערה אסור בט
  

ק "כתוכמשנה ו, פ שכבה אסור לטלטלו שזהו מוקצה מחמת איסור"אע, ולכ� נר שהדליקו בו באותה שבת, פסק כגמרא וכרבי מאיר וכראשוני� – מחבר
  .אתקצאי לכולי יומא, ומגו דאתקצאי לבי� השמשות ,� שבנר אסור לטלטלו ולהסתפק ממנושג� מותר השמ

משמע ששלא במקו� סכנה ). ש"מחה –קרוב לסכנה (סכנה  –.) מה( י"רש ?מהי שעת הדחק. בשעת הדחק מותר לטלטל לאחר שכבה :הדי� בשעת הדחק
  .�"אימת עכו – א"מג.  אסור

אסור להשתמש  הז לפי. הוקצה למצוותו – טע� נוס� בגמרא. ט"לכ� בנר שעוה יהיה מותר ביו. משו� מכבה – �"ר ?סתפק ממותר השמ�מדוע אסור לה
  .ט"בנותר ג� בנר של שעוה ביו

  

  'סעי� ב
י� זה נכו� אלא רק למי שהוא וא ,ויש מתירי� להוציאו משו� גר� של רעי, לטלטל את הנר לצור# גופו ומקומו מותר – ר ישעיה"אגור בש� הר, מרדכי

  .לא הפסיד והמחמיר, איסטניס
  .ולכ� משמע שאסור לטלטלו כלל, לא חילק בדבריו – י"הגהות אשר, ש"רא, רבנו ירוח�, �"רמב

שהדליקו  אבל הנר, כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצור# גופו ומקומו לא הוקצה בבי� השמשות – והמשנה ברורה ר לפי הבית יוס�וטע� האיס
כמו מניח אב� על פי , ולכ� א� לאחר שכבה הוקצה לכל היו� אפילו לצור# גופו ומקומו, דלק היה אסור לטלטלו כללשבו הוקצה בבי� השמשות ואז כ

  .חבית ומעות על הכר בבי� השמשות שאסור לטלטל� כל השבת
כמו במעות על הכר או , מותר להסירו לצור# גופו ומקומו, רק בלילה ותו לאא� מכוו� מפורש שלא יהיה הנר על השולח� , כי א� כ#, ז דחה פרוש זה"הט

והאגור דיבר רק במקרי� שמכוו� , �"ז שאי� מחלוקת בי� האגור לרמב"לכ� פרש הט! ומניח נקרא רק א� בדעתו שיהיה ש� כל השבת, אב� על פי חבית
  .כ אי� כא� בסיס לדבר האסור"וא, ליטול מש� את הנר אחר הלילה

  
  .שהתירו ולא פסק כמות� א את המרדכי והאגור"והביא כי. ש שאסור לטלטל את הנר אפילו לצור# גופו ומקומו"� וכרא"פסק כרמב – מחבר

  .או שלא כיוו� כלל ונמצא כמניח לכל השבת, וזה תלוי הא� כיוו� ליטול את הנר אחר הלילה, לעיל פרש שאי� כא� מחלוקת כלל – ז"ט
  .וכ� אי� חילוק בכל זה בי� הנר שהדליקו בו שמ� והמנורה שהדליקו בה נרות. תמיד אסור לטלטלו לצור# גופו ומקומוז ו"לא פסק כט – ב"מ
  

גרסת  –והמקל  ,יחמיר[והמחמיר , כי מבחינתו זה גר� של רעי, שהתיר להוציאו למי שהוא איסטניס והנר מאוס עליו, א את המרדכי"הביא כי – א"רמ
  .הפסידלא ] א"וגר א"מג, ח"ב
  .ומדובר בנר של חרס שהוא ודאי מאוס. מותר לסלקו ממנוא� הוא אומר שהנר מאוס עליו , ה כל אד� שאינו איסטניס"ה – א"מג, ח"ב
משמע , ו הותר מוקצה מחמת מיאוס לא משו� שהוא גר� של רעי"הרי בס, מקל לא הפסידא מדוע ה"ח והגר"פ גרסת הב"א ע"הקשה על הרמ – ז"ט

  !ל רעי אי� להתיר כא�שמשו� גר� ש
  .ע"אסור לטלטלו ממקו� למקו� לכו, אבל א� הנר מונח במקו� אחר, זה רק כשהנר מונח אצלו, כל מה שמותר להוציא את הנר מפני האיסטניס – ב"מ
  

  'סעי� ג
: כפי שכתוב בגמרא, כר אלא במת בלבדי כ"כי לא התירו ע, וה� טועות, ראה נשי� ששמות פת בנר כדי לטלטלה – רבנו ירוח�, ב נסי� גאו�ש בש� ר"רא
  :).שבת קמב" (לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד"

לא אמרו ככר או תינוק אלא למת "ומה שכתוב ש, התירו לטלטל נר שהדליקו בו באותה שבת א� הונח עליו ככר מבעוד יו� – ש"ריב, קצת חכמי צרפת
שא� הניח מבעוד יו� נחשב כבסיס לדבר האסור והמותר , ש"וכתב הריב .מותר, ח מבעוד יו�אבל כשהונ, הכוונה כשמניחי� את הככר בשבת, "בלבד

  .מ נחשב הדבר כאילו התנה שיוכל לטלטלו לאחר שכבה"מ, פ שהשמ� שבנר חשוב לו יותר מהככר"ואע, ומותר לטלטלו
משמע שאי� התר . ותו מש� ולכ� לא יבוא להשתמש באיל�כי אסור לו לקחת א, ג דקל בשבת"שמניחי� נר ע. מהגמרא בד� מה הכלבו דחה סברא זאת

  .אפילו בככר
כי יהיה מותר , אבל א� מניח אסור, זה רק כשלא מניח ככר מבעוד יו�, ג דקל"שמה שמותר להניח נר ע, כי אפשר לפרש, הבית יוס� דחה את דחייתו

  .לטלטלו ויבוא להשתמש באיל�
י "ע) ש"חכמי הצרפתי� וריב(יש שהתירו זאת , וא� נת� מבעוד יו�, י שנותני� עליו לח� בשבת אסור"ר עשלטלטל נ, ש וכרבנו ירוח�"פסק כרא – מחבר

  .לח� זאת ואי� לסמו# עליו
, שלהבת שהיא דבר האסורההתר ל ידבר י� כלולכ� בטל, חשוב עליו יותר מהלח�) השלהבת(היא מפני שהשמ� , הסיבה שאי� לסמו# עליו – א"מג, ז"ט

  .נחשב הדבר כאילו התנה, פ שהשמ� חשוב יותר"אע, ולדעת המתירי�. ר נחשב כבסיס לדבר האסור והמותרואי� זה כב
  

  'סעי� ד
זה דוקא כשלא התנה עליו , כל מה שאסור לטלטל נר שהדליקו בו באותה שבת – ה"ארחות חיי� בש� רא, צ"רשב, �"ר, א"רשב, פ הירושלמי"ע �"מבר

  .וצרי� לעשות תנאו סמו� לבי� השמשות .מותר לטלטלו אחר שיכבה, יטלטלנוהתנה עליו שא� אבל , מבעוד יו�
הסוכה היתה ש, ותר" תוספות? תוספות שאל מה ההבדל בי� נר לסוכה רעועה שא� מתנה שישתמש בה לאחר שתפול מותר – רבנו ירוח�, תוספות

וכאילו דחהו בידיי� , עיקר הקצאתו לבי� השמשות, אבל נר, תי תפולאלא יושב ומצפה מ, ועכשיו בבי� השמשות אינו בודל ממנה, עשויה מזמ� גדול
  .פ רבנו ירוח�"וכ. לצור# שבת ולכ� יש להחמיר בו שלא מועיל התנאי

  ...כי מוקצה דרבנ� וספק לקולא, איי תנ"הלכה כדברי המקלי� להתיר לטלטל ע – בית יוס�
  .לא ראה שנוהגי� כ� – דרכי משה
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שיאמר קוד� בי� , ונוסח התנאי .מותר לטלטלו אחר שכבה, � התנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו משיכבהאש, י�פסק כרוב הראשונ – מחבר

א "אבל הגר, כי בבי� השמשות הוא דולק וממילא אסור לטלטלו, ולא יכול לומר שלא בודל ממנו כל בי� השמשות(השמשות שאחר שיכבה רצונו לטלטלו 
  ").איני בודל"כתב שיכול לומר 

  .בל בשאר בסיס לדבר האסור לא מהני תנאיא, כי עתיד לכבות, התר זה קיי� רק בנר – א"מג
  

פ שזה לא לצור# "אע(ואי� בזה איסור אמירה לגוי , י גוי"אבל נוהגי� לטלטלו ע. וכ� נוהגי�, שהתנאי לא מועיל, פסק כתוספות ורבנו ירוח� – א"רמ
  .י גוי"נחשב כאילו התנה עליו שיטלטלנו ע, כי מכיו� שהמנהג כ#) פו וכא� זה כדי שלא ייגנב הנרשמותר רק לצור# גו, ה"א וס"שיא ס' ס –גופו 

אי� להתיר , כמו נר של יארצייט, אבל נר שהודלק לכל היו�. אלא רק שלא יפסד או יגנב, י גוי אפילו שלא לצור# גופו ומקומו"מותר ע – משנה ברורה
  .לא רק לצור� גופו ומקומומשו� גנבה או הפסד אגוי י "לטלטלו ע

  

  'סעי� ה
כי כא� הנר לא דלק בבי� השמשות ולא דחוהו , מותר לטלטלו א� כבה, וילדה היולדת והתרפא החולה, נר שהדליקו בשבת ליולדת ולחולה – א"רשב

  .רבנ� וספקו להקל ולכ� מותרומוקצה ד, כי יש ספק א� יש מוקצה לחצי שבת, ועוד. מדליקו כדי לטלטלו לצור# החולה, אלא אדרבה, בידיי�
שא� הודלק נר , ועוד. כי אי� מוקצה לחצי שבת, א� כבה) לצור# גופו ומקומו(נר שהודלק בשבת ליולדת וחולה מותר לטלטלו שא "פסק כרשב – מחבר

  .בשבת בשוגג וכבה שמותר לטלטלו
  .ע ברשעי�"אלא שלא עסק השו ,שרק א� דלק בבי� השמשות הוקצה לכל היו�, ה א� הודלק במזיד"ה – מג� אברה�

  

  'סעי� ו
' ובזה אפילו ר, כי מסריח( דנפטא אסור לטלטולה, )שמעו� שאי� מוקצה מחמת מיאוס' כר( שרגא דמשחא שרי לטלטולה: אמר רב יהודה" – גמרא

  .)בת מוש". ()דהואיל וחזי לכסות ביה מנא. (דנפטא נמי שרי לטלטולה: רבה ורב יוס� דאמרי תרוייהו. )שמעו� מודה
  .וכ# נראה ג� מהמש# הגמרא מרבא ורב אויא שדנו בדבריה� של רבה ורב יוס�, פסקו כרבה ורב יוס� – ש"רא, �"רמב, �"רי

מותר , ומסריחי� שמאוסי�, אפילו הוא של חרס או נפט, ולכ� נר שלא הדליקו בו באותה שבת, פסק כגמרא וכראשוני� שפסקו כרבה ורב יוס� – מחבר
  .שמעו� שמוקצה מחמת מיאוס מותר' כי הלכה כר, #לצור לטלטלו

  .אחרת הוא מוקצה מחמת גופו, וכ� כשיש תורת כלי עליו, )ג"שח ס' ס(דוקא לטלטלו לצור# גופו ומקומו  – מג� אברה�
ש ברגע "שלר, � השמשותהיא רק א� היה מאוס בזמ� בי, י במוקצה מחמת מיאוס"ש ור"שמחלוקת ר, �"הרי ראינו לעיל בר, א"הקשה על המג – א"רעק

  !ועדיי� הקצאתו עליו, כי לא רוצה להשתמש בו, ש"כ ג� לצור# מקומו אסור אפילו לר"וא, הלכה הקצאתו, שרוצה להשתמש בו
בטלה הקצאתו ומותר , ולכ� משעה שכבר רוצה להשתמש בו, ותר לטלטלו לצור� מקומומ, שכל שיש לו מציאות התר להשתמש בו, א"וחידש רעק

  .לצור� מקומו א� שעדיי� לא סילק הקצאתו לטלטלו
, אבל א� לא הדליקו בו מעול� והוא חדש לגמרי, כל זה שמטלטלי� רק לצור# גופו ומקומו זה בנר יש� שהדליקו בו פע� אחת – ל בש� אליה רבה"באה

  .הוא כלי שמלאכתו להתר וודאי מטלטל אותו כדי שלא יגנב ולא יפסד
  

  'סעי� ז
  

  של חוליות וחריצים דין טלטול מנורות
הא רבי אבא ורבי אסי איקלעו לבי רבי אבא דמ� ? )שיש מוקצה בכל דבר( ואת לא תסברא דרבי יוחנ� כרבי יהודה: אמר ליה אביי לרב יוס�" – גמרא
ודה סבירא ורבי יוחנ� כרבי יה ,לאו משו� דרבי אסי תלמידיה דרבי יוחנ� הוה? מאי טעמא. על גלימיה דרבי אסי ולא טילטלה )מנורה( ונפל מנרתא, חיפא

  ?ליה דאית ליה מוקצה
, מותר לטלטלה "מנורה הניטלת בידו אחת : הורה ריש לקיש בציד�: דאמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי ,מנרתא שאני? מנרתא קאמרת: אמר ליה

בי� ניטלה בידו אחת בי� ניטלה , אבל מנורה. כרבי שמעו�) יש� שמותר לטלטלו(אנו אי� לנו אלא בנר : ורבי יוחנ� אמר. אסור לטלטלה "בשתי ידיו 
  ?וטעמא מאי. טלהאסור לטל "בשתי ידיו 

  .הואיל ואד� קובע לה מקו�: רבה ורב יוס� דאמרי תרוייהו
ואי� כא� אוהל ולא שאי� גג טפח (מותר לנטותה כילת : ואמר שמואל משו� רבי חייא, דאד� קובע לו מקו�, והרי כילת חתני�: אמר ליה אביי לרב יוס�

  !ומותר לפרקה בשבת) בני� ולא סתירה
  .)לכ� גזרו שלא לטלטלה, ויחברנה מחדש ונמצא עובר על בונההמנורה גזרה שמא תתפרק ( בשל חוליות: אלא אמר אביי

בי� גדולה בי� קטנה  "חוליות : כ�הל. )סדקי�, חריצי�( דאית בה חידקי, כעי� חוליות * מאי חוליות ? מאי טעמא דרבי שמעו� ב� לקיש דשרי, אי הכי
בקטנה  ,כי פליגי. )גדולות מחוליות ושלא יתבלבל נורותכי רגילי� לעשות מ( גזירה אטו גדולה דחוליות "גדולה נמי דאית בה חידקי . אסורה לטלטלה
  .)מו * :שבת מה( ."לא גזרינ�: )ריש לקיש( ומר סבר, גזרינ�: )יוחנ�' ר( מר סבר ,דאית בה חידקי

  
 .מותר לטלטל אפילו מנורה של חוליות, ל שאי� בני� בכלי�"כי לדיד� דקי, השמיט את כל הסוגיה – �"יר

אבל שלמה מותר , ולכ� מנורה של חוליות או שיש בה חריצי� וסדקי� בי� גדולה בי� קטני� אסור לטלטלה, יוחנ�' הלכה כר – טור, ש"רא, תוספות
  .ה ע� פמוטות של בית רביכמו כילת חתני� וכמו שהי, אפילו גדולה

מפאת  גדולה אסור, אבל א� יש בה חריצי� שנראי� כחוליות, שמנורה שיש בה חוליות בי� גדולה ובי� קטנה אסור לטלטלה, פסק כריש לקיש – �"רמב
  .וקטנה מותר כובדה

  .שמעו� שאי� מוקצה ולכ� יש ללכת אחר המקל' � פסק כר"כי הרמב – הסבר המגיד משנה
, ועוד? אלא גזרה אטו של חוליות, יוחנ� בקטנה ע� חריצי� זה לא בגלל מוקצה' שמה שאסור לר, והמגיד משנה �"הקשה על הרמב הבית יוס�

  !ומשמע מפני שמייחד לה מקו� והרי סברה זו של רבה ורב יוס� נדחתה בגמרא, � אסר בגדולה מפאת כובדה"שהרמב
שמשו� כובדה אסורה וכמו , וגדולות אסורות וכריש לקיש, שמנורות של בית רבי היו קטנות, פ הגמרא שלקמ�"ע, �"הבית יוס� הסביר את הרמב

� לא פוסק "הרמב, לכ�. שגדולות אסורות משו� כובד�, ה בפמוטות"כ ה"וא, שבגדולות אסורות ודאי משו� כובד�, ההמש# ש� בקרונות של בית רבי
  .�"לה אסור לטלטלה אפילו א� אי� לה חוליות או חריצי� לדעת הרמבולכ� מנורה גדו .וכריש לקיש: אלא ב קכא: כגמרא ב מה

  
 ויחברהשמא תפול ותתפרק , אי� מטלטלי� אותה) פרקי�(א� היא של חוליות , שמנורה בי� גדולה בי� קטנה, ש"פסק כגמרא וכרבי יוחנ� והרא – מחבר
  .אסור לטלטלה בי� גדולה ובי� קטנה, רקי�ואפילו א� יש לה רק חריצי� סביב ודומה לשל פ. ונמצא עושה כלי, מחדש

כי ה� עשויי� , ולכ� פמוטות שלנו אסור לטלטל כלל בשבת, מדובר כא� שאסור לטלטל אפילו מנורה חדשה שלא השתמשו בה מעול� – משנה ברורה
  .של פרקי�
  .א� המנורה רגילה להיות רפויה מותר – מג� אברה�

  .נמצא עושה כלי מחדש ויחברהא� תתפרק  מ"מ, ג שנפסק שאי� בני� בכלי�"אע – ז"ט
  

  דין טלטול מנורה שלמה
בניטלי� : אמר לו רבי זירא. של בית רבי מותר לטלטל� בשבת) לא של חוליותשלמות מנורות (פמוטות : אמר רבי אבא בר כהנא אמר רבי חנינא" – גמרא

  .)קכב *:שבת קכא". (כאות� של בית אבי#: אמר לו? ביד אחת או בשתי ידיי�
  ?מה היו המנורות שניטלו בבית אביו של רבי זירא

  .כי אד� קובע לה� מקו�, )בי� שלמות בי� של חוליות( אבל גדולות אסור, קטנות דווקא – פ הבית יוס�"� ע"רמב, י"רש
כ יש לה חוליות "אא, )גדולה(דיי� כי ראינו לעיל שלא אוסרי� מנוקה הניטלת בשתי י, י"ודחו דברי רש .היו גדולות – �"בש� רמב �"ר, תוספות, ש"רא

  .)�"ר( כ מותר כשאי� לה חוליות או חריצי�"ג, אלא אפילו בהרבה אנשי�, ומה שמותר גדולה זה לא רק א� ניטלת בשתי ידיי� .או חריצי�


