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בשהה מותר להטות ולנער בשבת ולא אסרו אלא במניחס ע״ד שישארו שם )ו( כל השיבה .הגא
)בג( ואז )ז( •אפילו ניטל האיסור משם אסור למלמל הכלי למאחר .שנעשה בסיס לדבר האשור למקנת
השבת )ח( אסיר כל הכבס כולם )בר( וק בכל מוקצה וכן אימא לקמן סימן ש״י .אס אלס הניח )כה( לבר
מוקצה על של חבירו )כו( לא אמרינן לנעשה בסיס ללבר האסור לאין אלם אוסר של)מ( חבירו )בז( שלא
מדעתו )א״ז( :ה )כה( יהא דלא שרי אלא להטות ולנער דוקא בצריך לגוף החבית והכר אבל אם
צריך למקום ההבית והכר)כט( ולא הספיק לו ההטייה והניעור )י( יכול לטלטלם עם האבן ועם המעות
שעליהם לפנות מקומם ) .וכן הוא לקמן סי׳ שיי( ן
 :־ . . - .
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א )א( )א( אע׳ן שחולין בי דגים * אע״פ שהוא מאוס מותר לטלטלו דקי״ל במוקצה מחטת מיאוס
כרבי שמעון דשרי :ב )ב( י אץ שום אוכל )ג( תלוש הראוי לאכילה מוקצה לשבת דתטרים
 .ושקדים ושאר פירות העומדים )ד( לסחורה מותר לאכול מהם בשבת )ה( גואפי׳ חטים שזרעם
)ו( בקרקע ועדיין )ז( לא השרישו )ח( וביצים שתחת התרנגולת מותר לטלטלן יוכן תמרים הליקוט ם
)ט( קורם בישולן ובונסין אותם בסלים והם מתבשלים מאליהן מותר לאכול מהם קודם בישולן אבל
גרוגרות וצמוקים שמניחים אותם )י( במוקצה ליבשן אסורין בשבת משום מוקצה שהן מסריחות
קודם שיתיבשו דכיון שיודע שיסריחו הפיח דעתו מהם ייוכיון דאיכא תרתי דחיגהו בידים ולא חזו
באר היטב
בשבת ואח״כ שכחם מיקרי שיכח מהרא״י סי׳ קצ״נ) :ו( נל השכת.
לנמקים פשילא יש לסמיך ע״ז ב״ח) :ז( אפילו .זה קאי נם אדעה
ראשונה דאפילי לא הניחו אלא צכניסת שבת ונוטלו אח״כ אסור כל
השבת ט״ז) :ח( אשור  .לפ״ז כשמעמילין המנורה עס הנרות על

באור הלכה

המפה שעל השלחן יש לאסיר ייטלטל המסה ההיא נכל השנת ולא
שמענו ולא ראינו שים אדם נזהר בזה וצ״ע ש״ז ע״ש) :ש( חבירו.
ואם עושה לשיבת חבירו יש להסתפק דמסחמא ניחא ליה עמ״א י:
)י( יכול .היינו בשוכח) :א( עץ .עי׳ סי׳ ש״ח סט״ז:

משנה ברורה

שיהיה מונח עליו כל היום על איזה זמן קולס שקיעת החמה ואח״כ
* אעיס שהוא מאוס מותר לטלטלו .מיץ נשמיג שמסתשין אס לוקא לצורך
לסלקם ג״כ לא מקלי בסיס ללילהו ואס נמלך אח״כ לסלק המוקצה
טשי או מקומי או אשילו מחמה לצל יעייןמה שנתנני לעיל .נס"
מקולס מותר לנער לכיון לאינו על כל יום השבת לא חל שם בסיש
י
.
כלל אבל אם משב לשלק בין השמשות הוי' כמי שחשב על כל היום לביה״ש ספק לילה ]פמ״ג) :1בג( ואז אפילו ניטל ו כ ו ׳  .זה קאי
גס אדעה ראשונה דאפילו לא הניחו אלא לכניסת שכת וניטל אח״כ מ״מ אשור הכלי כל השבת ) :כר( וכן בכל מוקצה  .כגון גרונרית
וצמוקים שנתייבשו בשבת ונעשו ראויס לאכילה אפ״ה הוו מוקצה לכל השבת כיון לאתקצאי לביה״ש  ) :כ ה ( לבר מוקצה וכו׳ .ואפילו
)בט( אס הלבר מוקצה הוא ג״כ של חבירו) :בו( לא אמרינן וכו׳ .היינו דמותר לשלטל הכלי)ל( כשצריך לה אחר שינער המוקצה ממנה:
)בז( שלא מדעתי .אך יאס עשה כן לטובת חבירו ומן הסתם ניחא ליה בזה כנין שנטל ראובן כלי והעמילו מבע״י תחת הגר בבית
שמעון כדי שיפיל הנר לתוט ולא תהיה דליקה ונפל הנר לתוכו )לא( קודם ביה״ש והיה בתוכו עד אחר ביה״ש נעשית הכלי בסיס
להגר ואסור לטלטלה כל השבת אף לאתר שנסתלק הנר )לב( כ״כ הרבה אחרונים ובדה״ח מצדד דאם היה בדעתו לסלק אח״כ
המוקצה בשבת נוכל לצרף בזה ידעת הי״א הנ״ל דבזה לא מקרי בסיס כלל ) :כ ח ( הא דלא שרי וכו׳ .אשיכח קאי דבמניח הרי
החבית גופא נפשית בסיס ומוקצה היא ) :כ ט ( ולא הספיק לו ו כ ו ׳  .לצריך שיהיה לו אותו המקום פנוי לגמרי:
 pו ט ׳  p .זה )א( הוי כלי כיק שמיוחד לתלות דגים אלא משוס דמאיס דריחי רע הוי לר׳ יהידא מוקצה מחמת מיאים
)א(
ואנן קי״ל כר״ש דשרי ) :ב ( אי! שים אוכל ו כ ו ׳  .דבדבר שאינו אוכל)ב( אף לר״ש יש מוקצה לפעמים כגון מוקצה מחמת
חסרון בים וכמ״ש בסימן ש״ח ס״א )נ( וכן בדבר שאינו כלי כגון מעות וצרורות ואבנים וכיו״ב ) :ג( תליש  .דבדבר שהיה מחובר
מבע״י ג״כ לכו״ע הוי מוקצה שאין דעתי עליו מאתמול ועיין בב״י) :ד( לסחורה .דאע״ג דעומדים לסחורה )י( דעתו עליהם לאכול
מהם כשירצה) :ה( ואפילו חסין שזרען וכו׳ וביצים ו כ ו ׳  .ר״ל לאע״ג)ה( ללחינהו בילים מלהשתמש ב ק מ״מ כיון לחזיין ללקטן
ילאכיל לא היו מוקצה דלכשיהיו מוקצה בפיק שני שרפים לחינהו ביליס ולא חזו וכמש״כ בסיף הסעיף ; )ו( בקרקע .ועיין
במאירי שנתכ דלוקא כשלא היו הזרעים עליין מכוסין בעפר ועיין לקמן בסימן שי״א ס״ח ובמ״ב שס ס״ק כ״ז ) :ז( לא
השרישו .לאי השרישו )ו( היה חייב משים עוקר לבר מגידולו ) :ח ( וביצים שתחת התרנגולת .ר״ל שהושיב התרנגולת על
הביצים מבע״י)ז( כדי לגדל אפרוחים ) :ט( קידם בישולן .לאפילו כשהכניסו בסלים )ח( עליין איכא לאטל להו ה ט משא״כ בגרוגרות
וצמוקין כשהניחן ליבשן ונשתהו מעט שוב אינן ראויין לאכילה פד שיתייבשו ובודאי הסיח דעתו מהם  .איתא בגמרא דדוקא גרוגרות
וצמוקין )ט( אבל שארי פירות שהעלה לגג ליבשן אין בהם משוס מוקצה דהם חזיין לאכילה אף קודם שיתייבשו) :י( במוקצה .רחבה
שאחורי הבתים קרד מוקצה .ואפילו היה אוכל מן הענבים עד שחשכה והותיר והניחן במוקצה או העלן לגג ליבשן לעשות אותן
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