
  איש' ס
  

  'ד	'ג	'ב	 'א פי�סעי
מניח עליו ככר או תינוק : רב חנינא בר שלמיא משמיה דרב אמר, הופכו ממיטה למיטה: רב יהודה אמר שמואל, מת המוטל בחמה: איתמר" – גמרא

לא ומר סבר , )רב(שמיה טלטול  )כלאחר יד( ס טלטול מ� הצד"מ, דלית ליה, כי פליגי, היכא דאיכא ככר או תינוק כולי עלמא לא פליגי דשרי. ומטלטלו
  ).שמואל(שמיה טלטול 
אי דאיכא ככר או , היכי דמי. שמעתי שמצילי� את המת מפני הדליקה: אמר רבי יהודה ב� לקיש .אי� מצילי� את המת מפני הדליקה: לימא כתנאי

ומר סבר לא , דמר סבר טלטול מ� הצד שמיה טלטול, אלא לאו בטלטול מ� הצד פליגי, יהודה' מאי טעמא דר, אלא דליכא! ק"מאי טעמא דת, תינוק
. אתי לכיבויי, אי לא שרית ליה, שמתו$ שאד� בהול על מתו, יהודה ב� לקיש' והיינו טעמא דר, ע טלטול מ� הצד שמיה טלטול"דכ, לא? שמיה טלטול

  .)מד	:שבת מג( ".יהודה ב� לקיש במת' הלכה כר ,ר יוחנ�"א, ר אסי"א, ר יהודה ב� שילא"א) אבל מפני החמה אי� להתיר, יכבה את הדליקה(
  

  דין מת המוטל בחמה
  .הלכה שטלטול מ� הצד שמיה טלטול – ש"רא, �"רי, תוספות

  .יטלטלו אותו אגב הבגדי�, אבל א� לבוש, מה שמצריכי� ככר או תינוק לטלטל מת מפני החמה זה רק כשהוא ערו� – ר אביגדור"מרדכי בש� הר
אלא אפילו כליו של , פ שמותר להניח על המת לא רק ככר או תינוק"ואע, כי בגדיו של המת בטלי� לגביו, משמע כ� מכל הפוסקי� אכתב של – בית יוס�

  .אבל כסותו כ�, מ כלי שנתו� עליו לא בטל לגביו"מ, מת
  

 יניח עליו) או חפ& אחר שמותר בטלטול( א� יש לו ככר או תינוק, ורוצה לטלטלו לצל כדי שלא יסריח שמת המוטל בחמה, פסק כראשוני� – מחבר
  .כי טלטול מ� הצד שמיה טלטול, אסור לטלטלו כללאחרת , )ו מה עושי� כשאי� אפשרות להביאו לצל"ועיי� לקמ� בס( ורק באותה רשותויטלטלנו 
והוסי� . מטלטלו אגב בגדיו, מת לבוששא� ה, ר אביגדור"א את הר"וכי, שמותר להניח עליו את אחד הכלי� שהוא לבוש בו �"א את הרמב"והביא כי

  .לדחו' אותו ע� מקל או משהו כזה אפילו אסורב "תינוק וכיו, א� אי� ככרש, ז"הט
א לקמ� בארנו שאפילו "אבל לרמ, אלא חושש שמא יסריח ולכ� החמיר דוקא באותה רשות, לפי המחבר מדובר שעדי� לא הסריח – א"פ הרמ"ע ב"מ

  .ח להקל"פ הב"וכ, לרשות אחרת מותר להוציאו, קרוב להסריח
מ בטלטול סת� אסור אפילו "מ, א שמתיר להוציא לכרמלית"הרמ זה אפילו לדעת, מה שכתוב כא� שבלא ככר או תינוק אסור לטלטלו כלל – ל"באה

א משו� שטלטול חמור "וי. פלוגוא' א� אי� לו לא , י ככר או תינוק"אבל טלטול יעשה ע, א באופ� אחר"כי הוצאה א, באותה רשות ללא ככר או תינוק
  .מהוצאה

  .ל"א שטלטול חמור לפי הסבר אחד בבאה"כ לרמ"כ למחבר הוצאה חמורה מטלטול והיא הותרה רק לצור� החיי� משא"א
  

ו הרגילי� אבל בגדי, שהרי יקבר בה�, כי אד� מבטל אות� מדעתו, שתכריכי המת בטלי� לגביו, ודחה את דחייתו, י"הביא את דחית הב – מג� אברה�
ודוקא אצל דוד נאמר  .ולכ� ה� אינ� מוקצי� ומטלטלי� את המת אגב בגדי� אלו, כי הרי יפשיט אותו מבגדיו וילביש אותו תכריכי�, אינ� בטלי�

  .די כל אד�כ בבג"משא, ולכ� היו מוקצי�, כי בגדיו של דוד היו חשובי� ואסור לכל אד� ללובש�, י ככר או תינוק"לשלמה שיטלטל את אביו המת ע
. ז אסור לטלטלו ללא ככר או תינוק"ובכ, כי מסתמא הגמרא דברה במת לבוש, וכתב שה� דברי� דחוקי�, ל דחה את תרוצי המג� אברה�"בבאה – ב"מ

  .שהמת צרי$ לתשמיש גופו שעליו, ועוד
  

כי המת , שאינה נעשית בסיס למת, המיטה של המת יטלטלו אגב, תינוק או כל דבר אחר אסור לטלטל מפני החמה, מדוע א� אי� ככר, א"והקשה רעק
  .ע"ונשאר בצ? לא צרי$ לה

  

  דין מת שרוצים להצילו מפני הדליקה
שמותר משו� שמא יכבה , זה רק בטלטול מ� הצד, לטלטל מת מפני הדליקה כשאי� עליו ככר או תינוק יהודה ב� לקיש' התיר רמה ש – רבנו יונה, �"רי

  .את הדליקה
יכול , אבל א� יש לו יותר ממיטה אחת, וכל זה כשאי� לו אלא מיטה אחת. מותר לטלטל באופ� רגיל את המת – מרדכי, �"ר, ש"רא ,�"רמב, י"רש

  .מטלטלי� בהתר, כי כל מה שאפשר לטלטל בהתר, יניח ככר או תינוק, ה א� יש לו ככר או תינוק"וה .להפו$ ממיטה למיטה
המיטה אינה בסיס  – בעל המאור. נעשתה בסיס לדבר האסור, אחרת, ש מותר לטלטל את המיטה"חי ביהא� היה  – ש"רא :די� המיטה שהמת עליה

  .כי המת אינו זקוק לה כלל, ש"לדבר האסור אפילו היה מת בביה
  

וא� אי� , ול מ� הצדוא� אי� יניח על מיטה אחרת והוי טלט, שא� יש ככר או תינוק יניח עליו, �"וכרמב, יהודה ב� לקיש' פסק כגמרא וכר – מחבר
  .וכל זה באותה רשות .יטלטלו כמו שהוא

לכ� כתבו שאפילו לרשות אחרת מותר ! ש כא� שאד� בהול על מתו"וכ, הרי משו� ביזיו� מותר אפילו לכרמלית, ע בזה"תמהו מאוד השו – ז"ט, ח"ב
דר$ התר שאפילו באותה רשות צרי$ לחפש כל , ע בזה"כונת השוו, )וא� צרי$ כדי להוציא לכרמלית ככר או תינוק עיי� לקמ�( להצילו מפני הדליקה

 .שמא יבוא לכבות מתו$ שהוא בהול על מתו, אבל א� אי� דר$ אפילו המחבר מודה בזה שמטלטלו לכרמלית מפני הדליקה, לטלטל לפני שמטלטל כרגיל
  .ב"וכעי� זה כתב ג� המ

  )וציא לכרמליתכ כשהסריח לה"מזה שהתיר אח, א כתב שהמחבר חזר בו"הגר(
כי רק כשהמת , ואי� להקשות מביזיו� המת, כ אסור לטלטלו לחצר אחרת"וא, "בחצרקה א� נפלה דל"� שכתב "הרמב הדי� מדויק מדברי – מג� אברה�

  ."לכיבויי דילמא אתי"מטע� , ולכ� אי� להתיר כא� משו� הוצאה, כ"אבל כשנשר' אי� ביזיו� כ, נמצא בי� החיי� יש ביזיו� משו� כבוד החיי�
  

  כגון שסרח, זיוןמת המוטל בב
שבת ". (תעשה שבתורה	שדוחה את לא, משו� שגדול כבוד הבריות, שרא רב נחמ� בר יצחק לאפוקיה לכרמלית, ההוא שכבא דהוה בדרוקרא" – גמרא

  )ולקמ� נראה שרבנו ברו$ ממגנצא חולק. (שמדובר היה במת המוטל בביזיו� ,י"ופרש רש :)צד
  

  ?ואי� להוציא
  .כדי שלא יעבור ג� על איסור טלטול בנוס' על הוצאה, י שמניח עליו ככר או תינוק"עלכרמלית מדובר שמוציאו  – רוב הראשוני�, י"רש
הוסי� ו .טלטול א$ ישביח את איסור ההוצאהויתק� איסור , כדי שלא יוציא יותר דברי�, ללא ככר או תינוקלכרמלית מוציאו  – א"� בהו"רמב, �"רמב
ומשו� כבוד המת התירו איסור , שמעו�' לדעת ר כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, י תינוק"� עיהיה מותר כ� להוציאו אפילו לרשות הרביש, �"מבהר

  .ר"ה שמותר להוציאו ברה"א$ ה, ובגמרא היה מקרה בכרמלית .דרבנ� זה
שהתיר , ז כתב"והט. ע"צ? ר"והתיר להוציא ע� תינוק לרה, רבה בהוצאהאי$ אסר להוציא לכרמלית ע� תינוק משו� שמ, � בזה"ויש לתמוה על הרמב

  .שמדובר בתינוק גדול שנושא את עצמו א כתב"המג .י תינוק כי מיני בני אד� טפל� אחד לשני"ע
  .ולא איסור דאורייתא, איסור דרבנ� התירו משו� כבוד המתכי רק , מותר להוציאו לכרמלית בלבד – רבנו חננאל

  
  :מת עומד להסריחהדי� כשה

  .כדי שלא יסריח ויתבזה, אחרת מותר כבר להוציאו לכרמלית, יפנוהו לש�, א� יש לה� מקו� אחר לפנותו – טור, �"ר, :)מג(י "רש
  .כמו מת המוטל בחמה, אלא רק בחצר כשיש עליו ככר או תינוק, אחרת אסור להוציאו, מותר לטלטלו לכרמלית, ממשרק לאחר שסרח  – �"רמב

  
  ?זה צור� מותר להוציאולאי

  .י ככר או תינוק"ע אבל לצור$ כהני� או דבר אחר כגו� כהני� אסור לטלטלו, דוקא לצור$ המת – הגהות מיימוניות
  .י גוי מותר לטלטל את המת לצור$ כהני�"ע – ל"מהרי
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כי א� משו� ביזיו� התירו , וי ולהביאו לבית קרוביוי אמירה לג"להורידו ע �"הראוהתיר , הביא מעשה שהיה שהביאו מת בספינה והתבזה ש� – מרדכי
  .ש שמותר לומר לגוי להורידו"כ, טלטול בידי ישראל ממש לכרמלית

אבל , ואמר שהסיפור בגמרא ע� רב נחמ� בר יצחק היה להציל מת מדלקה ולכ� היה מותר להביאו לכרמלית, �"הרא חלק על – רבנו ברו� ממגנצא
כ לא יחול צמוד "למה סדרו שיוה, כ"שא, ועוד .ולכ� אסור לטלטלו מחמה לצל, המוטל בחמה שטלטול מ� הצד אסור משו� ביזיו� יש לדמותו למת

  .והגמרא דברה במציל מ� הדלקה, כ שאמירה לגוי אסורה במת כמו טלטול מ� הצד"אלא ע! ?הרי מותר לומר לגוי להצניע את המת, לשבת
שלהתעסק , ל"כ י"ולגבי יוה, ולכ� מותר לומר לגוי להזיז את המת, י הגמרא"� וכמו שפרש רש"ה כראהלכ – שבלי הלקט, בית יוס�, מ"הגה, מרדכי

  .א$ לטלטלו מותר, בצרכי המת אסור לומר לגוי
  

  הלכה
ה�  יצאו, וא� ה� יכולי� לצאת, מותר להוציאו לכרמלית, שמת שנמצא בבית וסרח ומתבזה בי� החיי� וה� מתבזי� ממנו, �"כרמבפסק  – מחבר

, שמוציאו ללא ככר או תינוק למעט באיסורי הוצאה, �"א את הרמב"וכי, י ככר תינוק"שמותר להוציאו רק ע י"א את רש"והביא כי. וישאירו אותו ש�
� שזו מטע) כ בתינוק שהוא מי� אד�"משא, כי אינו טפל למת, י ככר"ולא ע, א"מג( גדול קצתי תינוק "ער "שמתיר להוציאו לרה �"א את הרמב"וכי

  .מלאכה שאינה צריכה לגופה
  .ר"יטלטל ג� בלא זה א$ לא לרה, וא� אי� לו, י ככר או תינוק לכרמלית כמו מת המוטל בחמה"הלכה כדעת ראשונה שמטלטל ע – ב"מ
  

  א"רמ

 )יותרשהחמירו כא� , א"מג(י ככר או תינוק "ורק ע .שמותר לטלטלו לכרמלית ה כשעומד להסריח"שה� "י ור"א את רש"הביא כי .1
  .לטלטלו שמותר לומר לגוי, פסק כמרדכי וכבית יוס' .2

ז אסור לומר לגוי "ולפי. אבל מלאכות בגו' המת כגו� לקברו זה איסור תורה ואת זה לא התירו, כי כרמלית כול� יודעי� שזה מדרבנ� – א"מג
 .מ עיקרה מהתורה ואסור"מ, פ שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה"כי אע, ר"לטלטלו לרה

, וכ� לצור$ מצוה או חתונה משו� שזהו שבות דשבות לצור$ מצוה לצור$ כהני�� זה אשמותר לומר לגוי לטלטל את המת , ל"כמהרי פסק .3
  .א� זה לא לצור$ המת, י ככר או תינוק"אפילו ע ישראל בעצמו אסורלאבל 
כ יש "אא, )ב"מ(אפילו א� הוא בבית הכנסת , המתא לחייב את הקרובי� להוציא את "א$ א, י טלטול מ� הצד מותר לצור$ כהני�"ע – א"מג

 .ל בזה"ואכמ, ש� כה� חולה שלא יכול לצאת מהבית
  

  '' הסעי
ורק כשמטלטל את , י שהופכו ממיטה למיטה"א� צרי$ למקו� המת או למיטה שהמת מונח עליו מותר לטלטל את המת מ� הצד ע – מחבר, רבנו ירוח�

  .או תינוקמניח עליו ככר , המת לטובתו של המת
  

  :)שבת קמב". (לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד" – גמרא
  .כי רק במת התירו בזה, י ככר או תינוק לא יפה ה� עושי�"לכ� אות� שמטלטלי� מנורה שהדליקו עליה בשבת ע – ש בש� רב נסי� גאו�"רא

  .פסק כגמרא – מחבר
כמו מדוכה שמטלטלי� אותה אגב , כלי שמלאכתו לאיסור מותר אגב ככר או תינוק אבל, כל זה במוקצי� מחמת גופ�ש, הסביר את המחבר – ז"ט

שמטלטל כלי שיש בו שברי עצי� וגחלי� אגב , מותר ,שי' שא� האיסור בטל מחמת ההתר כמו בס, ז"אול� הדגיש הט .פ כלי היא"כי עכ, השו� שבה
  .כ כא�"משא, כי שברי העצי� בטלי� לגחלי�, הגחלי�

' פ ס"עומובא ונפסק מה שהוא כתב בתשובות  פ"ע ל מותר"הרי מנורה היא כלי שמלאכתו לאיסור וצ, מדוע אסר במנורה, ש"על הרא ז"אול� הקשה הט
גופו כ זה לצור� "אא, אי� לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור ג� א� יש עליו ככר או תינוק, ז"ולכ� לדעת הט, ש עיקר"שפסקי הראז "לכ� פסק הט? ה"שח ס

  .ה"שח ס' ולא כס, ומקומו
  

  'סעי' ו
מת : שמואל בר יהודה וכ� תנא שילא מריר "דא? מאי היא. ואי� עושי� מחיצה למת בשביל מת, עושי� מחיצה למת בשביל חי, ר הונא"דא" – גמרא

וזה מביא , זה מביא מיטה ויושב עליה, ח� לה� מלמטה, )שיצטערו ויביאו מיטות( א ויושבי� בצדו"באי� שני בנ, )ויש חשש שיסריח( המוטל בחמה
ונמצאת , וזה זוק' מיטתו ונשמט והול$ לו, ונשמט והול$ לוזה זוק' מיטתו , מביאי� מחצלת ופורסי� עליה�, ח� לה� מלמעלה, מיטה ויושב עליה

  :)שבת מג". (מחיצה עשויה מאליה
כי אסור לעשות אוהל , אבל להביא מראש את המיטות לצור$ הצל אסור, כ את המחצלת שיניחו מעליה"צרי$ שיביאו קוד� את המיטות ואח – י"רש

  .י המחצלאות שמעל המיטות"ע, וכ יזקפו את המיטות ויעשה האוהל מאלי"ואח, לכ� קוד� יביאו את המחצלות על ראש�, עראי לכתחילה בשבת
האוהל נעשה ו... א ויושבי� בצדו"זיזו ממקומו באי� שני בנשמת המוטל החמה ואי� לה� מקו� לטלטלו או שלא רצו לה, י"פרש אחרת מרש – �"רמב

היינו , ומה שכתוב שזוק� את המיטה, י המחצלאות בלבד"האהל נעשה ע, כלומר. ג הקרקע"ששתיה� סמוכות זו לזו ושתי קצותיה� ע, י המחצלאות"ע
והבאת המיטות היא כדי להראות שהבאת . על המיטהי המחצלאות ש"שלא יראה כעושה אוהל ע, שצרי� להסיר את המיטה לאחר הבאת המחצלאות

  .ועכשיו כשהביאו מחצלאות סילקו את המיטות, י מיטות"שהרי קוד� ניסו להתגונ� ע, אלא כדי להג� מהחו�, המחצלאות היא לא לצור$ אהל
  .השמיטו די� זה – ש"רא, �"רי
  

, ולכ� צרי$ ליצור את המחיצה לצור$ החי, "לי ניטל אלא לצור$ דבר הניטלאי� כ"ד "היא למ, הרי כל האוקימתא הזו של הגמרא, והקשה הבית יוס�
? � והטור פסקו שצרי$ לעשות את המחיצה לחי ולא ישירות למת"כ מדוע הרמב"א, שי שכלי ניטל ג� לצור$ דבר שאינו ניטל' אבל אנחנו פוסקי� בס

  )ש די� זה"' והרא"ואולי משו� כ$ השמיטו הרי(
משו� טלטול היה מותר , נ"אהא� לדיד� , הטע� הוא משו� טלטול, יצחק שאי� כלי ניטל אלא לדבר הניטל' שפרש את ר לרב ששתש, ומתר% הבית יוס�

מ� זה רק משו� הבעיה צא ויעשו את המחיצה לע"כלומר עיקר הצור$ שיבואו שני בנ, אלא שעשית אוהל לא הותרה לצור� המת, ג� לצור� המת בלבד
  .אבל לצור$ החי כ�, כי לצור$ המת לא התירו אפילו איסורי דרבנ�, המת לבד לא התירו עשית אוהל כזהשמפני , של עשית אוהל

  .זה מפני שפשוט לה� היה שאוהל עראי מותר רק לחי ולא למת, ש השמיטו די� זה"' והרא"ומה שהרי
ועושי� הכר , במת מחמירי� יותר, אבל כפי שכתב תוספות, �כל זה בסת, שאפילו לדיד� שפוסקי� שכלי ניטל לצור$ דבר שאינו ניטל, ז תר%"אמנ� הט

  .וחוששי� שמא יטלטלנו בהדיא, כי אד� בהול על מתו, פ שמותר מצד הדי�"אע
  

, ומביאי� מיטות, א ויושבי� בצדו"חמה ואי� לה� מקו� לטלטלו או שלא רצו להזיזו ממקומו באי� שני בנבשמת המוטל , �"פסק כרמב – מחבר
 –כ "או להסיר� אח(כ יכולי� לזקו' את המיטות וללכת "ואח, ה� עומדות על הקרקעכי , והמחצלאות יוצרות את האוהל, ה�ות מעליכ מחצלא"ואח

  )�"פ הרמב"א ע"מג
  

  'סעי' ז
, )מלהסריח(י� ומטילי� אותו על החול שימת, שומטי� את הכר מתחתיו. ובלבד שלא יזיז בו אבר, סכי� ומדיחי� אותו, עושי� כל צרכי המת" – משנה

  .)משנה שבת קנא)...". (שלא יוסי' להיפתח ויסריח(קושרי� את הלחי 
  .ולכ� אסור להעצי� עיניו של המת בשבת. כי אז מזיז את האברי�, אבל אסור לקשור את הלחי לסגור מה שנפתח, פסק כמשנה – מחבר

ואפילו , י ככר או תינוק"ואז מותר ע כ היה מאוס ביותר בעיני רואיו"אא, י ככר או תינוק אפילו לרחו& אותו"אסור לטלטל את המת ע – אברה� מג�
  .� אסור"לומר לעכו
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  'סעי' ח
  .)קמא". (קש שעל גבי המטה לא ינענענו בידו אלא מנענעו בגופו וא� היה מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדי� מנענעו בידוה" – משנה
, )כי החלק העליו� רחב ועוקצו שלמטה יצא ללא טלטול העפר(מלמעלה למטה שרי ) י� בקרקע להשתמרצנו� שמניח(האי פוגלא : אמר רב נחמ�" – גמרא

, אמרי בי רב, אמר רב אדא בר רבא). וטלטול מ� הצד אסור, כי למטה נמצא החלק הרחב את העלי� וא� יוציאו יטלטל עפר(מלמטה למעלה אסיר 
רב  "כל הכלי�"בריש פרק .) שבת קמא". (מ"ש, מ טלטול מ� הצד לא שמיה טלטול"ש...נענו בגופואבל מנע, ג המטה לא ינענענו בידו"הקש שע: תנינא

  .כפי שמובא לקמ�, נחמ� חזר בו מדבריו אלו
שרב נחמ� אסר זאת והחשיב זאת כמניח לכתחילה לכל השבת שאסור אפילו , מ ליטלו בשבת עצמה"מדובר היה שהניח את הצנו� ע –.) קכג( תוספות
  .ל שאז מותר לטלטל מ� הצד כמו שוכח"וקמ, מ� הצד בטלטול
  .אחרת אסור לגמרי לתולשו, כ מדובר בצנו� שלא השריש"כמו –.) קמא( תוספות

  
, מנער את הכר וה� נופלות מעליה�, וכ� שמעות שמונחות על הכר, הקשו מהמו� גמרות בה� מוכח שטלטול מ� הצד אינו טלטול – ש"רא, תוספות, �"רי

  ?הרי מוכח שלא מהמו� מקומות, כ אמרנו שהלכה שטלטול מ� הצד שמיה טלטול במת המוטל בחמה"ומדוע א). כשנשכחו(פ חבית "וכ� אב� ע
אבל , שמטלטל את המת עצמו מ� הצד כדי להיטיב עמו, כגו�, א לצור� הדבר האסורשכל מה שאסור טלטול מ� הצד זה כשהו, לכ� חידשו הראשוני�

ולא  מ שיוכל לשתות מהחבית"ע האב�או ניעור , ולא לצור$ המעות כגו� ניעור המעות לצור$ הכר, ור לצור� דבר המותרטלטול מ� הצד של דבר אס
  .מ"� והמ"פ הרמב"וכ .מותר, י הזזת עפר"והוצאתו ע, ).וקמא :שבת נ( 1וכ� צנו� שנטמ� באר& ומקצת עליו מגולי�, )שט' לעיל בס( לצור$ האב�

  
י "היינו ע(מטלטלו בגופו , ג המיטה ורוצה ליישרו כדי שיהיה לו נוח לשכב עליו"שקש שעמהמשנה הזו מוכח הרי , נו יונהבש� רב ש"אמנ� הקשה הרא

  ?כ טלטול מ� הצד אינו טלטול ג� לצור$ דבר המוקצה"וא, )והוא מוקצה שהוא עומד להסקה, הכת'
ל וטלטהשש� , � תר%"והר. כ הטור"וכ, לטלטול מ� הצד לצור$ דבר המותר ולכ� זה דומה, שש� אי� טלטול כלל אלא בגופו כלאחר יד, ש"ותר% הרא

  .א לעשות זאת ללא טלטול הקש"וא, מ שיוכל לשכב עליה"ע לצור$ המיטההוא 
ר מ ליטול אח"אבל במניח ע, מ ליטול בשבת עצמה כדלעיל"זה רק בשכח או בהניח ע, מ מה שמותר בטלטול מ� הצד לצור$ דבר ההתר"מ – בית יוס�

  2.השבת אסור
  .כי אי� אוכלי� נעשי� בסיס לדבר האסור, לגבי אוכלי� הוא חולק עליו – דרכי משה

  
   מחבר

כי , א� שו� דבר לא מגולה אסור( ולכ� צנו� שנטמ� באר& ומקצת עליו מגולי�, מותר, שטלטול מ� הצד לצור$ דבר המותר, פסק כראשוני� .1
 &שאוכל אינו מוקצה כלל חו, ב"שי ס' כבס, אפילו התכוו� לזרוע מותר – א"מג( לזרוע אותוולא התכוו�  ולא השריש )ודאי מזיז עפר ממש

אבל ( פ שמזיז עפר"מותר לטלטלו אע ,אלא לשמר אותו ש� )פסק כמחבר דוקא כשלא התכוו� לזרוע מותר – ב"מ, מגרוגרות וצימוקי� בלבד
  .)ז"ט –י מקל או מחט כי נראה שחופר גומא "לא ע

אלא , שהאוכל אינו בסיס לעפר, כי אי� בסיס לדבר האסור באוכלי�, שאפילו הניחו להיות ש� כל השבת מותר, מ"א כדבריו בד"והדגיש הרמ
  ).א"מג(העפר בסיס לאוכל 

כי יאכלנו , מ שישאר לאחר השבת מותר"פ שהניחו ע"אע, מ שיאכלו כל זמ� שירצה"שכאשר מניח את האוכל ע, א"ז את הרמ"והסביר הט
, מ שלא לאוכלו כלל בשבת אלא לאחר ימי� הרבה"אבל א� הניח את צנו� ע. א"וזו כונת הרמ, קצת וישאיר לאחר השבת את השאריות עכשיו

 .אפילו מ� הצד. הרי הוא בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלו
אול� ). ש"כתרו& הרא(ג המיטה "שע כמו קש, אפילו לצור$ דבר האסור מותר) היינו ע� הכת' ללא נגיעה ביד(שטלטול בגופו , והוסי� המחבר .2

  .או שחשב עליו לצור$ שכיבה ולא להסקה מותר לטלטלו אפילו בידו, א� הניח על הקש דבר המותר מבעוד יו�
  .שאינו מוקצה, מותר אפילו ביד, במקו� שלא מסיקי� בקש – ז"ט

לטלטל מ� הצד את  רכ כא� יהיה מות"וא, הצד ה נפסק שא� מטלטל לא לצור$ המוקצה מותר לטלטלו מ�"הרי בס, הקשה – �אברהמג� 
ולכ� אסור לטלטלו מ� הצד אלא בגופו , הוי לצור$ דבר המוקצה, שכיו� שצרי$ את הקש לשכב עליו, ותר%? שהרי צרי$ את המיטה, הקש

  .כלאחר יד
  

  'סעי' ט
א ב� תדאי "ר .וא� לאו אסור לטלטלה ,מותר לטלטלה א� מגולה מקצתה ,שטמנה בתב� וחררה שטמנה בגחלי�) תאנה לא מבושלת(פגה  :ר"ת" – גמרא
 ,דסבר רב נחמ� טלטול מ� הצד לא שמיה טלטול ,למימרא .א ב� תדאי"הלכה כר :אמר רב נחמ� .מנערות מאיליה� תוחבי� בכוש או בכרכר וה� :אומר

  .)שבת קכג( ".הדר ביה רב נחמ� מההיא ?ממטה למעלה אסיר ,שרי למטה הוהאמר רב נחמ� האי פוגלא מלמעל
  .הוי כמניח לכתחילה ואסור משו� בסיס לדבר האסור, אבל א� הניחה לכל השבת, מ ליטלה בשבת"מדובר שהניח את התאנה ע – תוספות

אלא לצור$ , אינה בסיס לתב�, וכ� א� הניחה בתב�. כ"אלא לצור$ האפיה ולסלקה אח, ל שהתאנה אינה בסיס לגחלי�"י, אפילו א� הניח – ש"רא
  .כ"ולסלקו אח של בתב�שתתב

, ש"ל שיש להקל כדעת הרא"מ כא� י"מ, שא� הניח אסור משו� בסיס, ג הכר"ל שכל הפוסקי� סמכו על מה שכתבו שמעות שע"פ שי"אע – בית יוס�
  .והכי נקטינ�, מותרלכל השבת שאפילו בהניח 

מ שיסלק� "זה ע, פ שהניח� לכתחילה"נית� לומר שאע, ג כר"במעות עהרי בכל דבר אפילו  ,כ בטל כל די� בסיס לדבר האסור"הרי א, ז"תמה הט – ז"ט
  !ולא שיהיה הכר בסיס למעות תמיד, כ"אח

פ "שע, ועוד מתר% .כ בשאר דברי�"משא, כ יסלק אותה מש�"מ שתתבשל ואח"ממש שמניחה ש� עברור שדי� זה שיי$ רק בחררה ש, ז"ומתר% הט
ועיי� לעיל במה שבארנו  .ג כר לתאנה הנמצאת בתב� או בגחלי�"כ יש הבדל ברור בי� מעות שע"וא, לי�א לעיל אי� די� בסיס לדבר האסור באוכ"הרמ

  .א בזה"בדברי הרמ
  

כי א� עדי� , דוקא כשכבו הגחלי� מותר לטלטל את התאנה – )כי השמיט טת הדי� הזה(טור , א"רשב, .)ערובי� עז( י"רש: טמנה בחררהתאנה שדי� 
כי מדובר שהתאנה אינה , אפילו כשלא כבו מותר – �"רמב .הוציא את התאנה עובר על כיבוי בתחתונות והבערה בעליונות� לכשמהפ$ בה, לא כבו

  .אגב תב� וקש" טמנה"ונקטה הברייתא , אלא מונחת על גב� ולכ� לא יבוא כלל לכבות ולהבעיר, טמונה ממש בגחלי�
  

והקש , )ולא שיי$ כא� שמא יחפור גומא כלעיל( יכול לתחוב בה� מחט או כוש ומעל�, י�שפרות הטמוני� בקש או בתב� המוקצ, פסק כגמרא – מחבר
  .ננער מעליו

מכניס אד� מלא קופתו "וזה כמו ש, כי יחדו אותו לשמור על הפרות, כי אי� אותו עפר מוקצה, א� היו טמוני� בחול או בעפר מותר לטלטל� – א"רמ
  .ח"שח סל' ע לעיל בס"וע, .)שבת נ..." (כיו בשבתעפר ומייחד לה קר� זוית ועושה בו כל צר

  .מותר לטלטלו אפילו ביד, או במקו� שלא מסיקי� בתב�, שאינו ראוי כלל להסקה, רות בקצת תב�יא� הניח את הפ – ז"ט

                                            
1
 .וזהו טלטול ממש שאסור, כ יזיז את העפר"כי אחרת אינו יכול לאחוז בצנו� אא, דוקא שמקצת עליו מגולי� 
2
  .שלא נעשית בסיס לגחלי�, ט לגבי חררה"כי סמ$ על מה שהביא בס, לא פרש את דעתוע "בשו 


