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נופלת )ג( ומנער רנר )ל()טו( והמעות נועלים ואם היתר .החבית בין החביות )טז( בענין שאי נו ח נפ־ר:״ינ:״
יכול להטות אותה במקומה * )יז( יכול להגביהה במו שהיא עם האבן למקום אחר להמיתה ש ש כ ך ,נ״א  0שם נתיס׳
שיפול מעליה * ואם הניחם עליהם מדעתו )ה( )יה( ע״ר שישארו שם )יט( בכניסת ה ש ב ת ן ב ( ה אסור
להטות ולנער )כא( ®וי״א דאפילו הניחם שם ע״ד שישארו שם )כב( בכניסת השבת * כדי שיטלס
..

,

,

י באר היטב

)ג( ׳ ומנטר .ומותר ללמוד על השכחן שמעות מונח עליו מצל אחר
אעש י שררך לנענע בלמוד לא חיישינן שינענע המעות מהרי״ל:

׳

)ד( והמעות  .ואס עישה נן לצורך המעות שלא עננו אסור ב״י •
)ה( ע ״ ל  .ואם הניחם י בכוונה בחול ולא היה לעתי שישאר שם

באור הלבה

מישנה ב ר ו ר ה

)יח( מותר אפילו באופן זה) :טו( והמעות ניסליס .ויבול לטלטל אח״ב
הנר כיון שנסתלק ממנו המוקצה .ומ״מ מותר ללמוד בשבת על השלתן
אפי׳ בעוד שיש עליו מעות או שאר דנר מוקצה מצל א ח ר ד א ע ״ ג ד ר ר ן
לנמנע מם למודו )יט( מ״מ לא היי פסיק ר י ש א ו מהר ,״לז
)טז( בעני! שאינו ינול ו נ ו ׳  .שחושש שלא יפיל על החבית וישברם •־

נתראה היא זהרין הניאו * :יכו!* להגניהה נמו שסיא יכי׳ .יאס מותר
לישא אותה עם התק עז מקוש שהוא ריצה לפנותה אי רק לסלקה מנץ סחניית
מיץ נתידישי רעיא  * :ואש סרתם ונו׳ .דע דאיתא נראשיניס יכן הסכימו
הרנה אחרונים דאפילו יש נתיך התנית יץ לא אמרים לנעשה התנית בסיס

כיא צהאנן שמונת עציה * :כדי שיעצס בשנת  .עיץ מזידישי רעיא שמנית
מלנד התוספות ומימ לא היי כשיכח נמיר דשם נצריך למקים החנית והכר
מיתר אפילי להגביה ממש עס דנר המוקצה וכדאיתא נ ס י ו משאיב גזה
אינו מותר בכל גווני רק הרעיר בלבל ועיש שמאדך בזה:
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)יז( נול להגביהה ובו׳ .להרי הוא רק טלטול מן הצל כיון שאינו
מעלעל המוקצה להליא רק עם ההיתר וכונתי ג״כ בשביל שהיא צייו
לההיתר וננ״ל ודנר זה שרי כדלקמן נשי״א ס״ח ואפ״ה נרישא
כשהיה אפשר לו בניעור צריך ניעור ליקא) :יח( ע״ד שישארו ונו׳.
אבל אס הניחם בנוגה נחיל ולא היה ל ע ת ו ) נ ( נפירוש שישארו שם נשבת ואח״נ שכחם שם מקרי שוכח ]נתבי מהרא״י[ ולעת
הב״י לאפילו הניחם כע״ש כל שלא היה לעתי)נא( נפיריש שישאר שם ככניסת שנת ונניה״ש שנחו לסלק גם זה הוא נכלל שכח .והנה
בעיקר לין בסיס מסיק במ״א ללא מקרי בסיס אא״כ הגיח עליז לבר המוקצה בשייל שיתיישב עליי בטיב אבל מה שמניחין בלרך
אקראי נמו שרגילין להשיס נתינה חפצים אלו על אלו מפני שאין לו ריוח לפנות לנל חפן מקום בשולי התיבה בה״ג לא חשיב מניח אלא
שינח ומותר לטלטל חפן המותר אחר שניטרו המוקצה מעליו ]ומ׳ימ החינה גיסא לנו״ט הוי נסיס ללנר איסור אס המוקצה חשונ יותר
ואסיר לטלטלה להא ענ״ס לעתו היה שיהיה מונח המוקצה בתיבה .ח״א[ )נב( ילפ״ז מה שגוהגין נשבת להסיר המפה העליונה מעל
השלחן אחר שמסיר הא״י המנורה מעליה נלין טושין לפי שא״צ שת:א המנורה לוקא על המפה אלא טל השלחן ואינו מעמילה טל
המסה אלא מפני שא״א לו לפנות מקים להמנורה נגוף השלח! עצמו או מפני שאינו חושש לפנות לה מקוס ולפיכך לא נטשית המפה נסיש
להחנורה שעליה שתאסר בטלטול ]ובמפה )כג( התחתונה א״צ לנל זה להלא בזמננו הלרך להניח טליה ללחם ניה״ש ונעשית נסיס לזה
להוא חשונ יותר[ ויש מחמירין)נל( ננל זה ונמקוס הצורך נראה ליש להקל .לכמה אחרונים סוברין כוותיה להמ״א) .כה( קינה
של תרנגולת ייש שם ביצה שיש בה אפרוח שאותה ביצה אסורה בטלטול אף שלא ידע מבע״י שיהיה שס הביצה מ״מ כיין שדרך הוא בכך הוי
במניח ולא הוי נשוכח ונעשה הקינה בסיס להביצה וכן ככל מקום כיוצא בזה בדבר שדרכו להיות המוקצה )כי( מליו בודאי הוי כמניח:
)יט( במיסת השנת .הייט כל זמן בין השמשות ) :כ( אסור להטות ולנער .דנעשה החבית והכר בסיס ]היינו כן ומקים מושב תרנים
לכנו לבסיסיה[ להמוקצה שעליהם והם גיסא מוקצה) :כא( זי״א דאפילו וכו׳ .ס״ל דלא נעשה בסיס כלל כיון שחשב לסלק מעליו
המוקצה אח״כ .ובמקום פסידא יש לסמיך על דעה זו ]אחרונים[ .ודע דאפילו לדמה זו)כז( מסתברא לליקא כשחשב בהליא לסלק אח״ כ
המוקצה בשנת ]ע״י ניעור אי ע״י א״י[ אי דנר )נח( שדרני נכך לסלק המוקצה אח״כ אבל אס חשב בשתמא שיהיה מונח סליו
המוקצה כשכת לכי״ע נעשה בסיס אף דלת חשב בהדיא שיהיה מונח עליו נל השבת ) :כ ב ( בנגיסת השבת .וה״ה אפילו אס חשב
שיהיה י

ש ע ר הציון
קיל טפי ומדיו שהניא סמיא אין לאיה להוא לא הזכיר שם ניפיר ואפשר דמ״ד לענץ טלטול סכר ממש סס המעית אך מלשין הנמרא דאמר שם לא
 0Sאלא לצירך גופה יכו׳ משמע כהמיא להא ים אינו מקד לצורך גופה אחיכ מצאתי בספר נית מאיר שגס היא מתמיה מל המיא נדנדיי למדיי לא מוכת
דן זה ) :ית( פשיס כמטאר לקמן נסימן ש״א ס׳ח לנגיפו אפילו לצורך לנר סאסיר מיתר ) :יט( נראה למ״ד באופן לסניעיר של המפית לא היי הפסל
לו ולכך אס היה יה פיר סיס אסול משוס לאפשר לנער לאס אנל אם יהיה לו ספסל עי• ניעור אף סיר שד ונמו לערן חנית כשהיתה מירידת נין התביית
להא גס בזה אץ טנתי בנענועי בשביל המעות אלא בשביל הלימול להוא לגר ההיתר וכמו בעלמא לפניו עלעול מהצל ולש למשמפ ממסדיל להיא סונ-
י לפסיק רישא נלרבנן אסיר יפיץ בסימן ש״ל נמיא סקיה ) :כ( מיל ברור בלפת מהראי׳ למיירי שלא בפירוש רק בסתמא לאס ריל שהיה לעתי לסלק
נכניהת השנת נול אי גס הוא מילה לאף אס הרת נעיש מיתל באופן זס איו למ״לי נסתמא זסיל דנעיש אפילו כסתמא משינ כאלי כיין שישאר גסנשנת
אנל נשאר ימי החיל צריך שימין בפירוש שישאר פל כניסת שנת והביי חלק עליו להנחה נעיש ג'כ לינא הט לק משמע מרשי' עיש נניי אמנם מלשין י
סלמנים משמע ייתל כדעת מהלאיי לפתמא מהני פכים בעיש) :כא( לאס היה לפתו בפירוש טלאי ט*פ מונח לנפשה נסיס ) :בב( הגריז) :נג( פמיג
ומיל וקציפה) :כל( הוא סטיו למשמע וסיל כמהראיי נוה ילדדה משמע נפמיג למפה עניינה אסיר נמקים העמלת המגירה ונלנייש משמע לעין מחמיר
»ל המפה יפיץ נלהית שמעתיק למקים העמלת הנרות יש להחמיר והיא טנע מפמיג שיסאר נעיקר לין להמיא נציע למעשה ילפניל במי שכתבם להנית
מאיר יהנריו פיסקץ לנמד כהמיא וכן נספר מור וקליעה מצדד בייתיה ונפרט למוקצה היא לנר של לנדהס ושימעין להקל וכלאי כל וה נמפה טלאי אין
להחמיר ונמו שהוכיח הניח מאיר מונד רש'׳ נדף ניא שכתנ ניטל סטסי' וכי׳ ואעיג שהן עליה לא איכפת ל 1ללא געשית נסים להן שאין פשוי אלא
לכפית הקדרה יפיץ נביאיר ביי מל יבד רשיי וו יה'נ נמפה ממש ק היא שאינה פשייה אלא לכסית השלת! יה>ר שהית פליה לא להניחו סל סמפה
גתכיץ אלא להאיר פל השלחן ופיש שתית מה שהקשה טיו) :כה( מיא ישיא ) :כי( ריל •ולמעלה ואין סתירה לוין מיא הקייס והתם אף אם ירכי
להניח שם בתיבה גם לכלים המוקצים מימ אין הכרח שהם יונחו על מגייס המיתדס ) :נז( והרי נגמרא נזכר סתס ונמנית נפשם נסים יפידשי שיחשינ
שיהיה מונח עליו נ שנת ונמיש לעיל וסם חילשי לנלעתי לסלק אחי? המיקיה מעליי נשכת גיסא לה״גי שלא יהיה מונח עליו כל היום לא געשה נסיס אנל
» שלא חישנ נהויא לסלק נשנת  0:נשיש עליי מיל פשיק; )נח( כנין לעגין הטמנת הקדים ולא נעשית נשיס לגיזי צמר שעניינם  pיכמיש המיסקים;
יר

