
  יש' ס
  

  'סעי� א
שבת ". (אסור) שלא נאכל חי(דכוורי , )כי נאכל חי(שרי לטלטולי ) בשר מליח שתלוי לייבוש(האי תליא דבישרא : אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא
  :)קמ
וכל זה לדעת רב , חמת מיאוסוהוי מוקצה מ, מפני שריחו גרוע ואד� מסיח דעתו ממנו, אסורו, מדובר בע� שתולי� בו בשר לייבוש – �"רמב, �"רי

  .שמעו$ שלית ליה מוקצה מחמת מיאוס' אבל אנחנו פוסקי� להלכה כדעת ר, שמחמירי� במוקצה מחמת מיאוס 1יהודה' הסובר כר
  .יהודה' וכל זה כרב הסובר כר .אסור, וכ$ עלי� שריח� רע והבהמה לא אוכלת�, בשר תלוי מותר תמיד לטלטלו ושל דגי� אסור – �"רמב
  .שמעו$ שלא מחמירי� במוקצה מחמת מיאוס' ל כר"כי קי, פ שהכל מאוס מותר לטלטלו"אע, שע� שתולי� בו דגי�, פסק שלא כרב – ברמח
  .או ג� מחמה לצל מותר לטלטל ספק א� רק לצור% גופו ומקומו – ג"פמ
  

  'סעי� ב
, שמעו$ מוקצה היכא דלא דחהו בידיי�' כי לית ליה לר. גולת מהוחטי� שזרע� בקרקע וביצי� שתחת תרנ: יוחנ$' בעא מיניה ריש לקיש מר" – גמרא

, הואיל והוקצה למצוותו, שמעו$ אלא שמ$ שבנר בשעה שהוא דולק' אי$ מוקצה לר: ל"א? היכא דדחיה בידיי� אית ליה מוקצה או דילמא לא שנא
  .לא גרוגרות וצימוקי� בלבדשמעו$ א' אי$ מוקצה לר: אמר רב יהודה אמר שמואל)...שמא יכבה(הוקצה לאיסורו 

ג� דחה בידיי� וג� לא (שמעו$ אלא גרוגרות וצימוקי� בלבד ' אי$ מוקצה לר: ל"א? שמעו$ מהו' פצעילי תמרה לר: שמעו$ בר רבי מרבי' בעא מיניה ר
  )שמעו$' משמע שג� רבי סובר כר.) (שבת מה)". (חזו
כגו$ חטי� שזרע� ולא השרישו או , אפילו לא גמר להתבשל, אוכל שהוא מוקצה בשבת שאי$ שו�, פ הגמרא"הסיקו ע – ש"רא, �"רמב, �"רי, י"רש

, חו� מגרוגרות וצימוקי� בלבד, כל אלו אינ� מוקצי�, שמ$ שיוצא מתחת הקורה בשבת וכ$ תמרי� ושקדי� המוכני� לסחורה, ביצי� שתחת התרנגולת
  .חזו וג� דחיה בידיי� לא: שבזמ$ שמייבשי� אות� ה� מסריחי� ויש בה� תרתי לרעותא

, "א� יש מאותו המי$"ה "ד :י בביצה כד"ומוכח כ$ מרש. צהאבל מחובר הרי הוא מוק, זה רק בתלוש, שמעו� דבר מאכל' כל מה שמותר לר – בית יוס�
ולכ$  .והרי הוא מוקצה ,והרי הישראל כמי שהסיח דעתו ממנו לגמרי, שכתב שגוי שהביא מתנה לישראל בשבת אסור לו להשתמש בו שמא לקטו בשבת

  .עדיי$ אסור בטלטול משו� שהקצה זאת מדעתו, אפילו במקרה שלא היה בידו ללקוט
  

וחד אמר במוקצה מחמת , נר יש$, ומאי ניהו, שמעו$ לבר ממוקצה מחמת מיאוס' חד אמר בכל השבת כולה הלכה כר, פליגי בה רב אחא ורבינא" – גמרא
' אבל מוקצה מחמת חסרו$ כיס אפילו ר, נר שהדליקו בו באותה שבת, ומאי ניהו, )דחהו בידיי�( וקצה מחמת איסורשמעו$ לבר ממ' מיאוס נמי הלכה כר

  .)שבת קנז...". (שמעו$ מודה
  .).שבת נד" (הדולק בשבת כל הנרות מטלטלי� חו� מ$ הנר: שמעו$ אומר' ר. אבל לא יש$, מטלטלי� נר חדש" – משנה

וכל זה בנר  .ואי� לו די� מוקצה מחמת מיאוסנר שכבה  שמעו$ מותר לטלטל' ולכ$ לר, פ המשנה"קל בי$ רב אחא ורבינא עהלכה כדברי המ – ש"רא, �"רי
�הקצה אותו מדעתו וג� רק שמעו$ מודה שאסור להשתמש בו כגרוגרות , אבל נר גדול שלא עתיד להיגמר בתו% השבת, קט$ שדעתו שיגמר באותו יו

�  .וצימוקי
  

  .אסור בטלטול – ג"מרדכי בש� סמ: לדמוקצה מחמת נו
  .פ שיש מתירי� יש להחמיר כאוסרי�"ואע. כי דחהו בידיי�, אסור בטלטול כדאיתא בגמרא – ג"מרדכי בש� סמ :מוקצה מחמת איסור

  
  :והבית יוס� וכ� נפסק במחבר הטור, המרדכי, ש"הרא, �"הרי פ"שמעו� ע' שיטת רפ "פסיקת ההלכה ע

מותר , כ"הוא יהיה ראוי לשימוש אחא� , פ שנאסר בב$ השמשות"אע )כל תלוש שהואוכל א( וא כלי או אוכלדבר שה – כלי� ואכלי� .א
מותר , מכיו� שראויי� לאכילה, פ שהסיח דעתו מה�"שאע, 'שנמצאי� תחת התרנגולת וכד ביצי�, 2כגו$ חיטי� שזרע$ ולא השרישו, בטלטולו
�  .לטלטל

  .אחרת דינ� כגרוגרות וצימוקי�, וסי� בעפרדוקא כשלא היו מכ, לגבי זרעי� – ב"מ
וא� התכוו$ לזריעה . פ שמזיז עפר"שצנו$ שטמ$ באר� ומקצת עליו מגולי� ולא השריש וג� לא התכוו$ לזריעה נוטלו אעח נפסק "שיא ס' ובס

 .כ כא$"משא, וש� מדובר שכיסה כבר את הזרעי� בעפר. אסור
 .ומטלטלי� אותו לצור% גופו ומקומו, לצלכ אסור לטלטלו מחמה "ג כלי שמלאכתו לאיסור .ב
 .וכדי$ מוקצה מחמת גופ, ור לטלטלואבני� ומעות שאי$ לה� שו� שימוש אס, כגו$ צרורות, אוכלדבר שאינו כלי או  – מוקצה מחמת גופו .ג
 .שח' וכדלעיל ריש ס, פ הגמרא לעיל"אסור בטלטול ע – מוקצה מחמת חסרו� כיס .ד
כגו$ גרוגרות , או כל דבר שהסיח דעתו ממנו לגמרי ,ר גדול שלא יגמרכגו$ נ, במהל% השבת לשימוש י�ראוי וישלא יהאו אוכל כלי  – הסח דעת .ה

כי , וש מודה שאסור לטלטל"ג� ר ,ודחה אות� בידיי� )בזמ� בי� השמשות( לא ראויי� למאכל: תרתיהיינו , וצימוקי� שהעל� לגג לייבוש
  )כי ראויי� לאכילה ג� א� הניח� לייבוש, ואפרסקי� מותר וכל שאר מיני פרות מותר אבל חבושי�( .האד� הסיח דעתו ממנו לגמרי

פ שעכשיו ה� "שאע, והטע� הוא. אסור, אפילו היה אוכל בענבי� עד שחשכה והותיר והעלה אות� לגג לייבוש לעשות אות� צימוקי� – ב"מ
 .תו מה� אפילו בעוד� ראויי�הסיח דע, כיו� שבמש� השבת לא יהיו ראויי� לאכילה, ראויי� לאכילה

אול� להלכה אסור , ולכ$ נר קט$ שעתיד להיגמר באותה השבת מותר לטלטלו לאחר שכבה, שמעו$ מותר לטלטלו' לר –מוקצה מחמת איסור  .ו
 .רעט בזה' ע בס"וע. שמעו�' דלא כר, לטלטלו

שמעו$ וכפי ' דלא כר" מגו דאתקצאי"ל להלכה אומרי� אב, שמעו$ לא אומרי� דבר זה ולכ$ הנר מותר' לר –י לבי� השמשות מיגו דאתקצא .ז
 .שיבואר לקמ$

הדגישה ש� הגמרא שאלו אינ� , פ שג� צרורות שבחצר ראויי� לכסות כלי"ואע. כלי ש מותר לטלטל מנורת נפט לאחר שנגמרה כי ראויה לכסות בה"שלר. וכח מדברי הגמרא בד� מוומ[
�  ].ש מותר כי אי$ מוקצה מחמת מיאוס"ולר, יאבל מנורת נפט היא כל, ולכ$ אסורי�, כלי

  

  ?חפצי נכרי שהסיח דעתו מהם בבין השמשות האם נאסרים ליהודי
וכיו$ שמוכ$ לאיש , � מקצה מדעתו כלו�"כי אי$ העכו. (שאפילו גרוגרות וצימוקי� שבידו מותרי� והיינו, אי$ די$ הכנה בגוי – כלבו� וה"רפ ה"א ע"רמ

  .ה באיסור נולד הדי$ כ%"וה )א"מג –אחד מוכ$ לכל 
חזו : א מדברי� שהיו ראויי� קצת"וכתבו שדברי הרמ, מפקפק מאוד בהתר זה במקרה שבבי$ השמשות לא היו ראויי� למאכל – ז"ע גר"שו, בית מאיר
  .ולא חזו

 .שכה' ע בס"וע .אפילו בשל גוי אסור, או מחוסר צידה ותלשו הגוי או צדו בשבתאבל א� היה מחובר , שכל זה מדובר בתלוש ,פסק כבית יוס� – ז"ט
  .ב"פ המ"וכ

אבל א� הדליק לצור% , כ בנר הזה"מותר לישראל להשתמש אח, א� הגוי הדליק נר לצור% עצמו ודלק בבי$ השמשות וכבה, א"לפי הרמ – ל"באה
  .נעשה בסיס לכל השבת, הישראל

  

  'סעי� ג
? לא אחזי, אי דלא אחזי, אחזי, אי דאחזי בי$ השמשות? היכי דמי? אי$ מוקצה לחצי שבתיש מוקצה לחצי שבת או : הלל מרבא רב בעי מיניה" – גמרא

  :)ביצה כו( .אי$ מוקצה לחצי שבת: ל"א, איכא דאמרי...יש מוקצה: ל"א? מאי. והדר אחזי, והדר אחדי, דאחזי, לא צריכא

                                            
1
 .מחצלות שעשויות לספינות לכסות פרקמטיא שבתוכ$(שרב אסר לטלטל כרכי דזוזי , :קנו שבת 
2
 .כי א� השרישו חייב משו� עוקר 
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הלכה כלישנא בתרא ו כ שזפת� השמש ושוב היו ראויי�"ואח, � ותפחוכגו$ שנדחו בשבת כי ירד עליה� גש, מדובר בדברי אכילה – �"ר, ש"רא, א"רשב

   .כי בדרבנ$ הולכי� אחר המקל, שאי� בה� איסור טלטול
אי$ , אמר רב מטה שיש עליה מעות אסור לטלטלה: "וכ$ איתא בגמרא .בי$ ללישנא קמא ובי$ ללישנא בתרא מוקצה לחצי שבתבו אי� , טלטולבדבר של ו

  :)שבת מד". (והוא שלא היו עליה כל בי� השמשות, טלטלהעליה מעות מותר ל
מותר , וחזר ונתק$ בשבת, כ"שדבר שהיה ראוי לשימוש בי$ השמשות וארע בו קלקול אח, שפסקו כלישנא בתרא פסק כגמרא וכראשוני� – מחבר

  .אסור, אבל דבר שהיה אסור בבי$ השמשות. בי$ באיסור טלטול, לטלטלו בי$ באיסור אכילה
  

  :אזמל של מילה אחר המילה די�
  .כי לא הוקצה בבי$ השמשות, ג שאינו צרי% לו יותר השבת"אעלטלטלו ולהצניעו מותר  – �"ש, ש"יש, )ב"רסו ס' ד ס"יו(א "רמ, רבנו ירוח�

יצניעו ו ירוח� הכוונה שומה שהתיר רבנ, כי בבי$ השמשות הוא היה מוקצה מחמת חסרו$ כיס, אזמל של מילה אי$ לטלטלו אחר המילה – ז"ט, ל"מהרי
�  .שלא יאבד אותו באותו חדר שהוא מל ש

  .מותר לטלטלו עד שיביא אותו למקו� המשתמר, כל עוד מחזיק את האזמל בידוא% כתב , ז"הסכי� ע� הט – א"מג
  .א% החמיר יותר וכתב שיש מיד לזרוק אותו, �"ז והש"הסכי� ע� הט – א"גר
א להקל בדיעבד כשהניח את הסכי$ מידו ויש "וסמ% על הרמ, אחר המילה יצניענו באותו חדר כל עוד הוא בידוא של"ז והמג"כט ריע להחמירהכ – ב"מ

  .חשש שיגנב
  

  ?הא� חל עליו תורת מוקצה, די� כלי שייחד אותו בשבת לסחורה
מ קצת הסתפק "מ ".הדר אחזי"כנחשב הדבר , וכשרוצה להשתמש בו שוב, פסק שהכלי אינו מוקצה כיו$ שבי$ השמשות לא היה מוקצה – כ"שש

  .א במקרה שזרק אותו לאשפה הא� כא$ זה כ$ מוקצה או שרק בהקצה לסחורה אינו מוקצה"הגרשז
  

  'סעי� ד
  :)ביצה כו...". (מותר, והאמר רב כהנא מוקצה שיבש ואי$ הבעלי� מכירי� בו..." – גמרא

  .שמותר, הלכה כתלמוד שלנו, אסור, בו ג שבירושלמי נקטינ$ שמוקצה שיבש ואי$ הבעלי� מכירי�"אע – �"ר
הרי זה נאסר מדי$ נדחה , משמע שא� יבשו רק בשבת עצמה( ויבשו כל בי� השמשות, לכ$ גרוגרות וצימוקי� שהעל$ לגג ליבש$ו, פסק כגמרא – מחבר
�  )ת� מדעתוהקצה או, ולא אומרי� שבגלל שלא ידע. (מותר, אלא נודע לו לאחר מכ$, פ שלא ידע מזה כלל"אע, )בידי

  

  'סעי� ה
דאיכא , דאחזו ולא אחזו, לא צריכא... לא יאכל מה$ עד שיזמי$ מבעוד יו�, והעל$ לגג לעשות מה$ גרוגרות, היה אוכל בענבי� והותיר: ש"ת" – גמרא

  :)ביצה כו". (לא גלי דעתיה, לא אזמי$, אזמי$ גלי דעתיה, אינשי דאכלי ואיכא אינשי דלא אכלי
  .הזמנה לא מועילה, � שאינ� ראויי� לשו� אד� והזמינ�דברי – ארחות חיי�

אבל גרוגרות וצימוקי� שאינ� , )כגו$ גרוגרות וצימוקי� שהתייבשו קצת( שהזמנה מועילה לדבר שחלק יאכלו וחלק לא יאכלו, פסק כגמרא – מחבר
�  .קצי� מחמת גופ�והרי ה� כאבני� ועפר שמו, הזמנה לאו מילתא היא, פ שהזמינ�"אע, ראויי� כלל לשו� אד

  
  די� גמרו בידי אד�

כי לקחו טע� , וזה מותר מדי$ גמרו בידי אד�, מותרי� בטלטול, כ בשבת היו ראויי�"ואח, תמרי� שנתנו עליה� מי� מערב שבת ולא היו ראויי� – כלבו
  .תמרי�מה

כי ראינו שרק גרוגרות וצימוקי� אינ� ראויי� , מרי� האלולמעשה התיר הבית יוס� את הת! שהרי אי$ זה גמרו בידי אד�, הקשה על דבריו – בית יוס�
  .ואלו נחשבי� ראויי�, בי$ השמשות

  .ב"פ המ"וכ. נחשב כגומרו בידי אד�, וכתב שכל דבר שיתוק$ מעצמו בודאות, שדחה את הבית יוס�, הביא בש� הלבושי שרד – ז"ט
  

  ?הא� מותר לטלטל בגדי� שהיו רטובי� שהתייבשו
  .אסור לטלטל� שמא יסחט –) מו' שא סע' ס( א"רמ
מ להטפיח אסור לטלטלו א� היה כ% "כתב שחלוק שטופח ע' ק סג"שח ס' ובס. אבל מי� מועטי� מותר, דוקא א� היו ספוגי� ממי� מרובי� – ב"מ

  .בבי$ השמשות משו� מגו דאתקצאי
  .ל"ב דוקא בחו"ואולי כונת המ. אד� והוי גמרו בידי, י שמ$  הסת� זה יתייבש בשבת"ע למה נאסור בא"נשאר בצ – כ"שש

  .כ בלוית ח$"וכ. א הוא אינו מוקצה"י עשרה בנ"וכתב שמכיו$ שבגד רטוב מותר לטלטלו ע, כ"הסכי� לשש –) פא' א ס"ח( מנחת יצחק
רה שמא יסחט וזה קיי� ג� אלא מדי$ גז, כי האיסור בטלטול הבגד הרטוב אינו מדי$ מגו דאתקצאי, ב"כתב להחמיר כמו המ –) ה' א סי"ח( אז נדברו

  .באר� ישראל
  

  'סעי� ו
  :)שבת מב". (ואי$ נאותי�  ממנו לפי שאינו מ$ המוכ$, מותר, וא� נתנוה מבעוד יו�, אי$ נותני� כלי תחת הנר לקבל בו את השמ$" – משנה
  ...ת הכלי שלא תשבראבל כופה עליה א, פ שאמרו אי$ נותני$ כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה"אע, אמר רב חסדא" – גמרא

עשויה להטיל ביצתה באשפה ואינה עשויה להטיל ביצתה במקו� מדרו$ והצלה מצויה התירו והצלה שאינה  קסבר תרנגולת? ט דרב חסדא"מ ,אמר רבה
  .מצויה לא התירו

כ% אי$ כופי$ , כש� שאי$ נותני� כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה: ר יצחק"א...משו� דקא מבטל כלי מהיכנו, היינו טעמא דרב חסדא, רב יוס� אמר
שמכיו$ שמטלטל את הכלי (ומשני בשצרי% למקומו , מיתיבי כל הני תיובתא.קסבר אי� כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת. עליה כלי בשביל שלא תשבר

  .)מג +: שבת מב". ()קצהאפילו לכסות מו, יכול לטלטלו לאיזה מקו� שירצה, לצור� מקומו
  .שאסור לבטל כלי מהיכנו, וכפרוש רב יוס�, כרב חסדאהלכה  – �"ר, ש"רא, �"רמב, �"רי
  )הבית יוס� דבריוודחה . יצחק' והלכה כר, אבל בכלי לא, רק בתינוק מתירי� להניח עליו ככר או תינוק – מרדכי(
, שכיו$ שיכולי� לרדת בעצמ�, כפי שתרצה הגמרא כבר ויש לתר$? הרי כשעולי� מבטל כלי מהיכנו, פרוחי� כדי שיעלו וירדו בושח ראינו שמותר לכפות סל לפני א' הרי בס, ולכאורה קשה(

איתקצאי , שמשותדמיגו דאיתקצאי לבי$ ה, כפי שתרצה הגמרא, זה כאשר שהו ש� בבי$ השמשות, ומה שאסור באפרוחי�, כ בשמ$ וביצי� שלא ירדו"משא, הכלי יחזור להיות מותר בשימוש
  )לי יומאלכו

  
  )פ ירושלמי"ע( .זה רק באופ$ שהכלי לא נוגע במוקצה, מה שמותר לכסות מוקצה ע� כלי – ד"ראב, ש"רא

ובתרומת . שאולי יש לחשוש שמא יטלטל את הביצה ע� הכלי, ותר$? הרי מותר לגעת במוצקה ובנולד כשלא מנענע$, ותמה על דברי� אלו המגיד משנה
, שא� נוגע בו או מניח עליו כלי, אבל בסת� מוקצה, לכ$ אסור ג� ליגע בו, שכיו$ שנחת הכלי על הביצה היא לצור% הביצה, ותר$, שזה דחוקהדש� כתב 

  .מותר, זה לא לצור% המוקצה
  

  .בד שלא יגע בוובל, אבל מניח עליו כלי, שאסור לית$ כלי תחת דבר שאסור בטלטול כדי שיפול לתוכו, וכראשוני� ,פסק כגמרא – מחבר
כ בסת� נגיעה במוקצה שאינה לצור% דבר "משא, כי הוא לצור% המוקצה, שאסור לכלי לגעת במוקצה, הביאו את תרוצו של תרומת הדש$ – א"מג, ז"ט

  .המוקצה שמותר
שיש חשש קט$ יותר שיוזז , ראבל לא בדבר כבד יות, ל שיש לאסור במנורה או בביצה"י, שמא יטלטלנו הכלי, מ"לפי תרוצו של המ – מחצית השקל

  .המוקצה
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וזו משנה , ג� כשזה לצור% המוקצה, ר תמיד לגעת במוקצהתיש להוכיח שמו, שיא שמותר לסו% את המת בשמ$' פ ס"וכתב שע, ל"חלק על כל הנ – א"גר

, אבל בדבר שאינו קל, בדבר קל ,כשיש חשש שמא הכלי יטלטל את המוקצה, שאסור לכלי לגעת במוקצה, מ"והעיקר כתרו$ המ. ערוכה  בד� קנא
  .ב"פ המ"וכ. שאינו מתנדנד מותר

  

  'סעי� ז
לא , אסור לטלטלה) כי יוחדה לכ%, אפילו בחול(הניח עליה מעות , מטה שיחדה למעות: אמר רבאמר רב יהודה , אלא אי איתמר הכי איתמר" – גמרא

". והוא שלא היו עליה כל בי$ השמשות, לטלטלה מותר אי$ עליה מעות, ר לטלטלהיש עליה מעות אסו, דה למעותחלא י. מותר לטלטלה ,הניח עליה מעות
  :)שבת מד(

מגו "נאסר מדי$  בתשב כי א� הונח בער( י נכרי"זה כשהניח לכתחילה ואפילו הונח בשבת ע, מעותמה שאסור לטלטלה כשלא ייחדה ויש עליה  – תוספות
פ שהלכה "ואע .שמנער את המעות מהמטה והיא מותרת, שט' לעיל בסו: בד� קמבכבר נפסק , שכחכשאבל , )ואז אפילו אי$ עליה מעות אסור" דאתקצאי

משו� שאד� מקפיד עליה ומייחד לה , אסור להשתמש במיטה, שא� הניח עליה מעות אפילו סילק$, שמעו$ במיטה שיוחדה למעות' מודה ר, שמעו$' כר
�  .מקו

ומותר לטלטלה  נידונת ככלי שמלאכתו לאיסור, וסילק$ ו�יד שיוחדה למעות ושהיו עליה מעות מבעו במיטה, לפי זה – י בדעת תוספות"הגהות אשר
  .אבל מחמה לצל אסור, והוא שכרגע אי$ עליה מעות, לצור% גופו ומקומו

אבל א� היו ( .בבי$ השמשות כשלא היו ש�, א� אי$ עליה מעות מותר לטלטלה, פסק שבי$ ייחד את המיטה ובי$ לא ייחד – רבנו ירוח�, �"רמב, �"רי
, יהודה שיש מוקצה' שרב סובר כר, �"הרו ש"ו הראוהסביר )א שמתיר לצורכי� אלו"ולא כהגה, בבי$ השמשות אסור בטלטול אפילו לצור% גופו ומקומו

  .כ מותר לטלטל אותה"ג, ולכ$ אפילו יחד את המיטה למעות, שמעו$' סובר כר, � שלא פסק כרב"והרי
  

אסור , או שהיו עליה מעות בבי$ השמשות )כגו$ שהניח הגוי את המעות לדעת ישראל על המיטה( שמיטה שיש עליה מעות, �"� וכרמב"כריפסק  – מחבר
, "מיגו דאתקצאי"משו� , )ומקבלת את די$ המעות שה$ מוקצי� מחמת גופ$ כי המיטה בסיס לדבר האסור( לטלטלה אפילו לא לצור% גופה ומקומה

אפילו ייחד , מותר לטלטלה, אבל א� לא מונח עליה מעות כרגע וג� לא היו מונחי� המעות בזמ$ בי$ השמשות, תר שמונח עליו איסורה לכל דבר ה"וה
א "מג –מותר לטלטלה רק לצור% גופה ומקומה , וכשייחד את המיטה, ודלא כתוספות. (את המיטה למעות מבעוד יו� וסילק$ קוד� בי$ השמשות

  )וכדלקמ$
, שמנער את המעות מהכר, שט' כבר ראינו לעיל בס, אבל א� שכח, י הגוי לדעת הישראל"או שהונחו ע את המעות זה כשהניח בכונה כל – ב"מ, ז"ט
  .ה מהמיטה"וה
פ "אע, אסור לטלטל בשבת ארנק של כס�, לכ$. פ שסילק$ קוד� בי$ השמשות אסור לטלטלו"אע, שא� ייחד את הכלי למעות, פסק כתוספות – א"רמ
מותר לטלטלו לצור� , א� כרגע אי� עליו מעות, מ ג� ביחד"אבל מ .וביטל אותו מלהיות ארנק של כס�, כ עשה בו חור למטה"אא, אי$ בו עכשיו כס�ש

  .גופו ומקומו
פ "אע, ו ומקומואסור אפילו לצור� גופ, שא� יחד את המיטה מבעוד יו� למעות או את הארנק, והוכיח מרוב הראשוני�, א"חלק על הרמ – מג� אברה�

� "זה כי הוא סובר כדברי הרי, א להתיר"הגהומה שכתב  .ויש להחמיר .כי המטה או הארנק נידוני� כמוקצה מחמת חסרו� כיס, שאי� בו כרגע מעות
מלאכתו שכלי כי המיטה נידונת כ, זה רק לצור� גופה ומקומה, שאפילו לשיטת� שמותר לטלטל את המטה א� אי$ עליה מעות אפילו יחד, �"והרמב
  .כי ה� מחשיבי� את המיטה כמוקצה מחמת חסרו$ כיס ,ור אפילו לצור% גופו ומקומואס, אבל לאוסרי� כשיחד, לאיסור

  .מותר לטלטלו לצור% גופו ומקומו ואינו מוקצה מחמת חסרו$ כיס, א שכל עוד שאי$ בכיס מעות"פ עוד אחרוני� להקל כרמ"פסק ע – ב"מ
  

  די� כיס התפור בבגד
  ).א"מג(ר "אפילו ברה מותר ללבוש את הבגד ציא את המעותא� הו, השימכיו$ שעיקר הבגד עומד ללב, כיס התפור בבגד – א"רמ: הוציא את המעות א�

 עיקרמונחי� על כי מכיו$ שהמעות לא , )אפילו כשהמעות עליו בלא ניעור( לטלטל את הבגד מותר – א"רמ: את המעות )או הכניס בכוונה( א� שכח
  .לג שזה אסור' שא סע' כפי ונפסק בס ר"אמות ברה' שמא יצא ד אבל אסור ללבוש אותו, לדבר האסורהבגד לא נעשה בסיס , גדהב
  .א� אסור לתת ידיי� בכיסי�, התיר לטלטל את הבגד אפילו הניח לכתחילה – ב"מ

  מג� אברה�

ה א� הניח "וה .ג� א� הכיס הוא לא חלק מהבגד, שה כ�יע, ולהוציא את המעות מהכיסמ א� יכול לנער את הבגד "בכ, �"לדעת הרמב .1
 .ב"פ המ"וכ .ר"שמא ישכח ויצא לרה, אלא שלכתחילה אי$ להניח בו, מותר לטלטל את הבגד ולא רק כששכח, בכונה את המעות בכיס

כי הכיס , לטלטל את הבגד אסור, א� הכיס היה מלא מעות וקשור לבגדאבל , פ שהוא לא חלק ממנו"כל זה כשפיו של הכיס תפור לבגד אע .2
כ יש "אא, אסור לטלטל את השולח$, )שאפשר להוציא אותה והיא לא חלק מהשולח$( ה כשיש מעות במגרה שבשולח$"וה. הוא כלי בפני עצמו

  .על השולח$ ג� דבר המותר
ולכ$ אסור , לדבר האסור ולהתר הרי היא כבסיס, אבל מגרה ללח� וסכיני� שבמקרה הניחו ש� מעות, דוקא במגרה המיוחדת למעות – ב"מ

  .אבל את השולח$ מותר, לטלטל את המגרה
  

  'ט+'ח פי�סעי
לכסות רוק  כי צרי% את הגחלי� שלו( אגב קיטמיה )כלי נחושת שמביאי� בו אש( ונאנהוה מטלטלינ$ כ, כי הוינ$ בי רב נחמ$: אמר רבאאלא ..." – גמרא

  .)מז שבת". (ג דאיכא עליה שברי עצי�"ואע, )או צואה
  :נחלקו הראשוני� מדוע מותר לטלטל את הכנונא

והיו  ,שהסיקו את האש בכלי מערב שבת מדוברמ "מ, פ שיש שברי עצי� בכנונא וזה לא ראוי לכלו�"שאע, החידוש פה – מ"מ, ש"רא, תוספות, י"רש
את  לטלטל הסיבה שמותר ,ש בתשובה"ראהדגיש הו .ולכ$ מותר לטלטל, הוי ככלכלה והאב$ בתוכה ,הגחלי� מוכני� בכניסת השבת מוכ$ לשימוש

, הכנונא גו�אבל א� צרי% רק את , זה כשצרי� לאפר או למקו� הכלי, וכל מה שמותר. א לטלטל את הגחלי� ללא הכלי וללא העצי�"זה כי א, הכנונא
�  .ויטול את הכנונא, ינער את העצי� והגחלי

שהכנונא לא היתה כי כיו$ , אפילו א� האפר והעצי� לא ראויי� לכלו� מותר לטלטל את הכנונאו, מדובר שהסיקו את הגחלי� בשבת – �"� בש� רמב"ר
  .$ דבריו"ודחה הר. האפר ושברי העצי� בטלי� אגבהו, שהיא ראויה לתשמיש ,בטלטול תשהכנונא מותר, בסיס לדבר האסור בכניסת השבת

  .שבת כגר� של רעיחיא נכי ה, פ שיש בה שברי עצי�"מותר לטלטל את הכנונא אע – �"רמב
  

  .)שבת מז". (בגלילא שנו: אמר אביי? שאסור לטלטל, ושוי$ שא� יש בה שברי פתילה: מיתיבי" – גמרא
כי , מעו$ש' ואסור לטלטלו א� לר, ולכ$ הנר נעשה בסיס לה�, ולכ$ לא בטלי�, מצויי� לה� אי$ בגדי פשת$כי  שברי הפתילה חשובי� לה�, היינו – י"רש

  .חרי הדבר החשובהולכי� א
' ולכ$ אסורי� בטלטול א� לר, וחשובי� ממנו שמ$ללכ$ שברי הפתילה לא בטלי� , ופרש שמדובר שבגליל היה לה� הרבה שמ$, י"חלק על רש – ת"ר

  .כי שברי הפתילה הוא דבר חשוב, שמעו$
ונראה להסביר  .ע"וצ. ב שלא הבי$ דבריו מני$ לקח זאתובנשמת אד� כת. ל חשוב לו"שכתב שההתר צ, שהטור הבי$ כתוספותי כתב שהבי$ "הב – טור

אמנ� . אבל כששניה� אינ� חשובי� מותר, ואפילו א� שניה� חשובי� אסור, צרי% שהאיסור יהיה דבר חשוב כדי לאסור, י"שלרש, את המחלוקת
וחייבי� שההתר יהיה חשוב , מ אסור"מ ,לא חשובי� כלל, משמע שאפילו א� שניה� האיסור וההתר, שפרש שהיה לה� שמ$ ופשת$ לרוב ת"לר

  .והאיסור לא
   

, ת"וכר, מותר בטלטול, גחלי� ושברי עצי�) י"כרש( מבעוד יו�כמו מחתה שיש עליה , פסק כגמרא שכלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר – מחבר
 גו�שא� צרי� את , ש"וכרא. )שוי� בחשיבות� אסור ואפילו ה�( אחרת אסור, )וא� שוי� אסור( יותר) א"מג( לוהדבר המותר צרי% להיות חשוב ש

יטלטל , או את מקו� המחתהורק כשצרי% לגחלי� , )א"מג –צ לנער "א, וא� יש לו הפסד בניעור( את האפר מהמחתה ויטלטל את המחתה ינער, המחתה
  .אות� ע� המחתה
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ורק כשיש  ל בי� א� שניה� חשובי� ובי� א� שניה� אינ� חשובי�שאסור לטלט, מ שהבאנו בדברי תוספות האלו"כנפק) 'ק ל"ס( צ פסק"ב בשעה"מה

  .אחד חשוב יותר מותר
  

וא� , כי זה כדבר חדש שלא היה בעול�, אסור לטלטל את המחתה, א� הוסק האפר בשבת ונהיה בשבת ראוי לשימוש – משנה ברורה, מג� אברה�
ומחזיקי� את התערובת כיבש ביבש שבטלה ברוב רגיל ולא  כי איסורו מדרבנ$, לבטל ברוב רגי, ר שהוסק אתמולבאפאותו האפר שהוסק בשבת התערב 
  .דוקא שלא היה ניכר קוד� שהתערב אחרת יש לאסור מדי� דבר שיש לו מתירי�, וכל זה .ואי$ להחמיר בו בששי�, כלח בלח

  א"רמ

 .ינער ולא יטלטלנו ע� ההתר, א� יכול לנער את האיסור, באופ$ כללי .1
, הוי בסיס לדבר האסור לכל השבת, ובבי$ השמשות עמד האיסור, כ"אבל א� ההתר הונח אח, עמד ע� האיסור בבי$ השמשות כל זה כשההתר .2

�  .ולא יועיל יותר כלו
הכלי לא נעשה בסיס , כ נפל לכלי האיסור"ואח, אבל א� בבי$ השמשות לא היה עומד כלו�, דוקא א� היה האיסור מונח בבי$ השמשות – ז"ט

�כפי , כי זהו מוקצה לחצי שבת שאינו מוקצה, אבל מותר להניח התר כדי להתירו בטלטול, כל עוד שיש עליו איסור אסור לטלטלוו, לכלו
  .שנפסק לעיל

  

  דין תיבה ובתוכה מעות
  .א� המעות אינ� עיקר, כ% מטלטלי� תיבה שיש בה אוכל ומעות, כמו שמטלטלי� כנונא אגב הגחלי� – � מרוטנבורג"מהר

אסור לטלטל אפילו כדי להציל , אבל א� הניח בתיבה בשבת עצמה דבר המותר, המותר בטלטולה כל דבר "אלא ה, לא רק אוכל – מיימוניותהגהות 
  .שאז בבי$ השמשות נעשתה התיבה בסיס לאיסור ולהתר יחד, ש"אלא מה שמותר זה רק א� היה דבר ההתר מונח ג� בער, מהשרפה או מהמלכות

  .שא� המעות אינ� עיקר מותר לטלטל את התיבה, ל"פסק את הנ – מחבר


