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  'סעי� א
אמרי ...כלכלה והאב בתוכה, )י"רש – במקו� סכנת חוליולא אסרו טלטול , כי א� לא יטול את בנו יהיה חולה( נוטל אד� את בנו והאב בידו" – גמרא

אי , אב! אבל דינר אסור, אב לא שנו אלא, אלמא אמר רבא, אפילו דינר נמי, מאי איריא אב, אי הכי. בתינוק שיש לו געגועי� על אביו, דבי רבי ינאי
  .)קמב#:שבת קמא". ()כי זה לא סכנת נפשות( אתי אבוה לאיתויי, דינר אי נפיל, לא אתי אבוה לאיתויי, נפלה לה

  
על כ� והקשה . )ואי בזה משו� טלטול( שמא יטול את הדינר א� הוא יפול, אפילו א� ילד הול$ ואביו אוחזו בידו אסור כשהילד מחזיק דינר – י"רש

  !וכ שלא יסתכל עליו אפילו ולא שמענו דבר כזה, שמא ירי� את הדינר, אסור אפילו לעבור לידו בלי להחזיק בו, כ"א, �"רמב
  .ובאב מותר ובדינר אסור, מדובר שהאב מחזיק את התינוק בידיו וכאילו מטלטל ממש את האב או הדינר – �"רמב

ובדינר . אבל א� אי לו אסור, )כי יחלה א� לא יטלנו( והוא שיש לילד עצב א� אביו לא יחזיקנו, ב בידושנוטל אד� את בנו והא, פסק כגמרא – מחבר
ואסור רק א� יחזיק את הילד , שזה בדינר מותר, �"א את דעת רמב"והביא כי. י"כדעת רש, אסור אפילו א� הילד מהל$ ברגליו והאב רק נות לו יד

ופסק ) ב"מ. (כ ירי� שוב את התינוק"ואח, מוריד את התינוק שיגביהה, וא� נפלה האב .טלטל ממש את הדינרשאז זה נחשב כאילו מ, בידיי� ממש
  .�"ל כרמב"ב בבאה"המ
  .שלא התירו איסור הוצאה, ר אסור"הילד ע� האב לרהאבל להוציא את , כל זה בחצר ומשו� טלטול – ב"מ
  

  'ג# 'סעיפי� ב
 .הכא בכלכלה מלאה פירות עסקינ :יוחנ' אמר רבה בר בר חנה אמר ר ?תיהוי כלכלה בסיס לדבר האסור ,איואמ...כלכלה והאב בתוכה"... – גמרא

   .נ בפירות המיטנפי"ה ,בפירות המיטנפי ,כדרבי אלעי אמר רב ?בידי�ונינקטינהו ולישדינהו לפירי ונישדי לאב
גופה נעשית  עסקינ דאב )שנפחת דפנה או שוליה( הכא בכלכלה פחותהר אשי אמר רבא אמר רב חייא ב) אלא( ]?)וישלי$ האב לבדה( ולינערינהו נעורי[

  .)שבת קמב". (דופ לכלכלה
וא� לאו , ממלאי� בה) היינו שהאב חלק מהדלעת כמו שהאב חלק מהכלכלה(א� ממלאי� בה ואינה נופלת , )דלעת יבשה(האב שבקרויה " – גמרא

  .)שבת קכה". (אי ממלאי� בה
מנער את הפרות לצדדי� ומשלי$ את , אבל א� היא שלמה, כ היא פחותה והאב משלימה אותה"אא, לכ אי לטלטל כלכלה א� האב שבתוכה – �"ר

  .האב
  טור, ש"רא, �1"רמב, �"רי

 .אסור, וא� היא שלמה ויש בה אב, כי האב היא דופ לכלכלה, ו ריקהכלכלה נקובה שסת� את הנקב שלה באב מותר לטלטלה אפיל  .א
לא מנער אות� הצידה ושופ$ היינו רטובי� כמו ענבי� ותותי� , א� יש ש� פרות המטנפי�, היתה הכלכלה שלמה ומלאה בפרות והאב בתוכה  .ב

אסור , הפרות לא נפסדי�וא�  .)והכלכלה בסיס לאיסור ולהתר( שבמקו� הפסד לא גזרו, אלא מטלטל את הכלכלה ע� האב, את האב
  .לטלטל�

כי האב , האסורשהכלכלה אינה לבסיס לדבר , ורבא עושה אוקימתא חדשה, "ולינערינהו נעורי"היתה לה� גירסא אחרת בדברי הגמרא בה מושמטת הקושיה של  – ס�בית יו
  .ויש שני תרוצי� ולא פליגי, משלימה את הכלכלה

ג סודר ולא "אלא לכלי אחר או ע, את הפרות לא לאר* שאז מטנפי�שינער , הקשתה הגמרא אלא, "ולנערינהו נעורי"הוכיח מפרוש המשניות שכ גרס את קושית הגמרא  – ח"ב
, אסור לטלטל את הכלכלה ע� הפרות, וא� יש לו כלי אחר. כי במקו� הפסד לא גזרו, לכ� א� אי� לו שו� כלי אחר מותר לטלטל את הכלכלה ע� הפרות. יטלטל� ע� האב

מה , ח"כ לפי הב"א. שינער לכלי אחר, הקשה תוספות את השאלה הזו, הפשוטה בגמרא שהקושיה היא שיזיז את הפרות בתו$ הכלכלהלפי הכונה ( .כ היא חלק מהכלכלה"אא
 .� שזו ממש קושית הגמרא"ח ברמב"מבי הב, ע"שתוספות שואל בפנ

 .אפילו א� הונחו הפרות בכונה ש�, ומותר לטלטל כ$ את הכלכלה – בית יוס�  .ג
  מחבר

א� האב קשורה יפה מותר , ולכ כלכלה שהיתה נקובה וסתמה באב או דלעת שתלה בה אב כדי למלא בה מי�, �"וכרמב פסק את הגמרות  .א
כי הדלעת נחשבת , אסור לטלטלה, וא� לא קשורה .כי האב נעשית כדופנה של הכלכלה או הדלעת, )היינו מהודקת יפה או קשורה( לטלטלה

 .כבסיס לדבר האסור
אבל א� הפרות לא יפסדו , כי א� ינער את הפרות יפסדו, א� יש אב בתוכה מותר לטלטלה, רטובי� כתאני� ותותי� כלכלה מלאה פרות  .ב

, שכל זה כשצרי� לפרות או לכלכלה, י"וכדבריו בב. )ב"מ(ויחזור וית את הפרות בכלכלה ויטלטל� , וינער את כל הכלכלה ע� האב, אסור
  .כדלקמ� לגבי אב� שעל פי החבית, טלה כמו שהיאמטל, אבל א� היה צרי� למקו� הכלכלה

יטלטל , אבל א� הפרות נמצאי� בסלי� קטני� בכלכלה, פ יפלו לאר*, אי צרי$ ללקט את הפרות מ הסל בידו – 2פ תוספות"מג� אברה� ע
 .רק את הסלי� בידו מתו$ הכלכלה

  

  'סעי� ד
נוער את הכר וה� , מעות שעל גבי הכר .מגביה ומטה על צדה והיא נופלת, בי החביותהיתה . האב שעל פי החבית מטה והיא נופלת מאליה" – משנה
  ".נופלי�
  :)שבת קמב". (אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור, לא שנו אלא בשוכח, אמר רב הונא אמר רב" – גמרא

  
א� הניח על דעת שישארו , בשבת ובי א� לא לטלטלו אסור לטלטלו בי א� רוצה, לכתחילה מוקצהמשמע מדבריו שמניח דבר  – �"רמב, .)נא( י"רש

  .כבר הכל נאסר, ש� בכניסת השבת
מ לטול "אבל א� מניח ע, מ שישאר ש� הרבה זמ�"זה רק כשמניח ע, ת חידש שמה שאסרנו במניח מוקצה שהוא בסיס לדבר האסור"ר –.) נא( תוספות
נוער את הכיסוי וה ? כיצד הוא עושה, טומני� בגיזי צמר ואי מטלטלי� אות�"חת� מוהוכ .ג"פ ספר התרומה והסמ"וכ. אי� זה נחשב כמניח, בשבת
  .ומדובר שמראש שכטמ לכתחילה רצה לטלטל� בשבת ומותר, "נופלות

ולכ אינ� נחשבי� , להטמי את הקדרה אלא, כי גיזי הצמר לא נועדו לכסות את הקדרה, שבגיזי צמר הדי שונה, י יענה על הוכחת התוספות"רש(
  )ל פי חבית שמטרתה לכסות את החביתכבסיס לדבר האסור כמו אב ע

  
ומדוקדק  .כבר נחשב כשוכח, אבל א� הניח קוד� לכ� ושהה ש� בערב שבת, זה רק כשהניח בערב שבת, כל מה שאסרנו במניח – תרומת הדש�

שמספיק ששכח בב השמשות , י"לפי זה כתב הב. ("ששכח האב עליו בב השמשות: "י"מדברי רשוכ , 3"אבל א� הניח בערב שבת"שכתב  �"מהרמב
  )אפילו א� הניח ביו� שישי לכתחילה

כי מיגו דאתקצאי לבי , זה אפילו א� ניטלה האב בצורה כלשהי, כשהניח את האב שנעשתה החבית בסיס לדבר האסור ואסורה בטלטול – �"רמב
  .מותר לטלטל את החבית או הכר, בשבת וניטלה ולכ א� הונחה האב בשבת. ולי יומאהשמשות איתקצאי לכ

  
, �"וכרמב י"וכרש. וא� היא בי החביות מגביהה ומשלי$ את האב, כמשנה וכגמרא שא� שכח אב או מעות מטה את החבית או את הכרפסק  – מחבר

אבל א� הניח , שרק א� הניח על דעת שישארו ש� כל השבת אסור, את דעת תוספות א"והביא כי. שא� הניח על דעת שישארו ש� בכניסת השבת אסור
  .כדי ליטול אינו נעשה בסיס

                                            
1
מותר , כי ברגע שהאב חלק מהכלכלה, א לומר כ"אש, דחו זאת האחרוני�ו. התנאי�' והיינו את כל ג, י�מיטנפשוג� יש פרות , שמדובר שג� האב חלק מהכלכלה, בפרוש המשניות פרש 

 .והעיקר כמשנה תורה שיש כא שני דיני� שוני�, ולכ במשנה תורה חזר בו. לו ריקהלטלטל אותה אפי
2
כי כא מדובר שפרות הטהורה בתו$ כלי� קטני� , ואי זה דומה לכלכלה, נוטל את הטהורה, למטהשכתוב בגמרא שא� הטהורה למעלה והטמאה , לגבי פרות תרומה טהורה. תוספות קמב 

 .ע בגמרא"וע .נוטל רק את הסלי�, שא� הפרות מונחי� בסלי� קטני�, ה כא�"כ ה"א. ובכלכלה מדובר שכול� יחד ולכ נוטל את כל הכלכלה, תו$ הסל הגדול ונוטל את הכלי� הקטני�
3
 .כי אפילו יו� חמישי נקרא ערב שבת, זו אפשר לדחות לכאורה ראיה 



 2
, )ז"שי ס' ס –בי לצור$ גופו ובי לצור$ מקומו ( אסור לטלטלו, אפילו א� ניטל הדבר האסור, שבמניח, )י ובי לתוספות"בי לרש( א"והדגיש הרמ

  .מ ליטול בשבת"ב במקו� הפסד כתוספות שאפשר לטלטל א� הניח ע"המ ופסק .שנעשה בסיס לדבר האסור
  

כי אי אד� אוסר את של חברו שלא , ומותר לנער את המעות מהכר באופ זה, אינו נעשה בסיס לדבר האסור, א� הניח דבר מוקצה על של חברו – א"רמ
  .אסור, שא� הניח זאת לטובת חברו, ב"והדגיש המ .מדעתו

  מג� אברה�

 .ב"פ המ"וכ .אסור ,שא� רוצה לטלטל את הכר כדי שלא יגנבו המעות, כרבנו ירוח� פסק .1
2. י צרי$ לכוו בפרוש שישארו ש� בכניסת "אבל לב[ .הרי הוא כשוכח, שא� הניח בחול ולא התכוו שישארו בשבת ונשארו, פסק כתרומת הדש

 .השבת כדי שיהיה כבסיס לדבר האסור
. ששק מטלטל שיש בו מעות מותר לטלטלו, א"שי בש� הרשב' וכ איתא בס. ל כדי שכח ולא נחשב כמניחא� מניח בדר$ אקראי מותר לטלט .3

  .ב במקו� הצור�"פ המ"וכ )ולא כתרומת הדש שחלק על זה(
 .חלק וכתב שדינו כמניח וכתרומת הדש – ז"ט

  .ח"שיא ס' וכדלקמ בס א� מטלטל את החבית או הכר בגופו ולא בידיו מותר אפילו כשהניח לכתחילה – ב"מ
  

  די� פמוט לקידוש שמונח לידו דבר התר
הרי הוא הניח את הנרות על דעת שיהיו ש� בכניסת , כ"טלטל המפה אחמ העול�, מדוע כשמדליקי� נרות על מפה שיש בה לח� משנה, ז"הקשה הט

  ?הקידוש ואי$ מטלטלי� את המפה לאחר, הוי בסיס לדבר האסור, י"המחבר שפסק כרש ולפי, השבת
אמנ� לפי זה צרי$ להתיר לטלטל ג� את הנר עצמו . ד ליטול בשבת אינו נקרא מניח"שהעול� מקל כדעת תוספות וספר התרומה שא� הניח ע ל"אלא שי

  .י"רעט אסר המחבר כדעת רש' ואת זה בס, ככל כלי שמלאכתו לאיסור, שהדליקו בו לצור$ גופו ומקומו
כ יש לתמוה אי� אנשי� נוהגי� לטלטל את המפה שמתחת "וא, י"א החמירו בזה כדעת רש"ע והרמ"חר שהשוז שאי� להקל במנורה א"ומסיק הט

  .כי אתקצאי לבי� השמשות ולכולי יומא, לנרות
$ כ לפי זה יש להתיר ג� במפה לצור"וא. התכוו לטלטלו במהל$ השבת �במקו� הפסד יש לסמו$ על התוספות וספר התרומה ולהתיר א – מג� אברה�

  .פ המשנה ברורה"וכ .הפסד מרובה
כ בא "ואח, שהנר הונח ש� באקראי, ברור למה מטלטלי� את המפה שתחת הנר, א שמניח באקראי לא נקרא מניח"לפי מה שפסק המג – משנה ברורה

  .ובמקו� הפסד מרובה יש לסמו$ על זה .ואי זה נקרא מניח כלל, באינו יהודי ומזיזו
  

  'סעי� ה
  :)שבת קמב". (וכ תני רבי חייא בר רב, אבל לצור$ מקומו מטלטלי� ועוד עליו, יוחנ לא שנו אלא לצור$ גופו' בר בר חנה אמר ר אמר רבה" – גמרא

  .מותר, א� זה צור$ מקומו, שאפילו כשהניח והיה ש� בב השמשות שאסור לטלטל, נראה מדבריו – רבנו ירוח�
וכ מוכח  .אבל כשהניח אסור, שאז מטלטל ג� בלי ניעור, ח את האב או את המעותכמו זה רק כששמה שמותר לטלטל לצור$ מקו, בפשט – בית יוס�

  .ואז ג� לצור$ מקומו אסור, משמע שכל הסוגיה עוסקת רק כששכח ולא כשהניח מדעת, "שמדובר על שכח... לא שנו"שכתב , י"מפרוש רש
  )ז"שי ס' ע לקמ בס"וע .א� זה לצור$ מקומו יכול לטלטל ג� בלא ניעור, )כגו ששכח(שכשמותר לנער , פסק כדבריו בבית יוס� – מחבר

  
  :הלכות נוספות[

  :רבנו ירוח�
 .אסור לטלטל הכר בעוד עליו, מעות שעל הכר וחושש שיגנבו  .א
שאינו שא� זה כיס , וכתב תרומת הדש) רסו' לעיל בס ע"וע. (ואסור אפילו לומר לגוי, פותח חור בכיסו ומניח למעות ליפול אפילו א� יש ש� כתבי הקודש, א� מצא מעות בכיסו  .ב

  ].ז"שי ס' ע לקמ בס"וע, ר"אמות ברה 4א$ אסור ללבוש את הבגד שמא יטלטלו , כי אי המעות על עיקר הכלי, מותר לטלטלו ,כי הוא תפור לחוד, חלק מהבגד


