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קיג נאי הגי לח,

)יא( הוי טוקצה .הגה י״א ״)יב( לאין הכנה שייך ״ ) ב ( בשל אינו יהוד )יג( ואפילו גרוגרות וצ מומ יס
שבילו מיתרים )כל בו סי׳ ל״ה וכ״מ בהר״ן סוף פנ״ג ירושלמי(י ג )יד( יבין כאיסור א  -י ^ ^
באיסור טלטול כל דבר שהיה ראוי בין השמשות )טי( אם אירע בו דבר שנתקלקל בו כ י ן ם ו ח 1
ונתקן בו ביום )ג( חזר להיתרו אבל דבר שהוקצה בין השמשות)טז( אסור כל היום  :ד 'גרוגרות
וצמוקים שהיו מוקצים וכשהגיע בה״ש בכר ,נתייגעו .והם ראויים לאכילה )ח( אע״פ שלא ידעו
הבעלים באותה שעה שנתייבשו ואח״ב נודע להם שבה״ש כבר היו יבשים מותר י ה לגרוגרות
וצמוקים )יח( דחזו ולא חזו דאיכא אינשי דאכלי ליה ואיכא דלא אבלי ליה אי אזמניה נ  5יק ל  ,ה
מתורת מוקצה ואי לא לא אבל אם )ל( אינם ראויים והזמינם הזמנה )יט( לאו מלתא היא  :ך  8בל
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י באר היטב
)ב( בשל א״י .פי׳ בדבר תליש אבל במחובר שלקשי א״י בשבת אסור
לכ״ע ועיין סי׳ שכ״ה ס״ה ) :ג( חזר .כתב הט״ז ה״נ באיזמל שמל
בשבת היה בה״ש מוקצה מחמת חסרון כיס כמו סכין של סופרים דאדס
מקפיל הרבה שלא להשתמש באותו איזמל מירי אחרינא שלא יתקלקל
יכ״ש שאין אוכל עמו להוא מ ל טבע בן אלס ע״ב אעפ״י שעומד
למחר למלאכת מילה מ״מ אחר גמר צורך שלו חוזר לאיסור טלטול

משנה ברורה

של בה״ש מ״כ יצניעו באותו חדר שהוא מל שם וכ״כ מהרי״ל ומיי!
ביו״ד סי׳ רס״י אבל הב״ח סי׳ ש״ח מתיר לטלטלו וכ״נ מהרש״ל
והמ״א בסי׳ של״א ס״ק ה׳ האריך בדבר זה ומסייס לכן יש להחמיר
שלא יניחנו מידו טד שיוציכנו לביתו דכל מוקצה שהיא בידו מטלטלו
לאיזה מקום שירצה ע״ש ועיין בספר בית יעקב סי׳ ק״ב :
)ל( אינם ראויים .כתב ב״י תמרים שנותנין עליהם מים עינית כע״ש

י

צמוקין אפ״ה שם מוקצה עליהן ]גמרא[ להשתא כיון להניחן לייבשן
אסח לעתיה מינייהו ) :יא( הוי מוקצה  .היינו אפילו כמלמול
אסיריי  7ה ר י ה ן נ א מ י ס ו פ ש ר  :ץ ,ב (  7א י ן ה כ נ ה ״  ,׳ _ ר ״ל ל  3ר
שהיא אסור בישראל משוס לאתקצאי בין השמשות )י( ולא הוזמן

באור הלבה

רפ״ט ננה״ל נל״ה נר שלא הדליקי • :יי* לאין הננה שיין וט׳ .פיין
נא״ל שכתג לאפשר לגה יעה ראשונה שונית נן יעיין נהימן תצ״ת פ״ג
ומיין כ ס * כית מאיר שפקפק מאי על מש״נ הרמ״א ואפילו גרוגרות ונו׳.
™ י|א׳״שהדליק»־ נ נ ז ^ ^ י ! י י " א ?י ־ יייי׳י

משים מחובר אי משים שהיה מחוסר צילה ותלשו הא״י או צדו בשבת אן< שהדבר היא של א״י לכו״ע אסור וכן באיסור גולל
ג״כ הכי) :יג( ואפילו גרוגרות ו נ י ׳  .ר״ל דאף שהעלה הא״י מנע״י ליבשן ודחיין בידים מ״מ לא חל עלייהי שס מוקצה ומיין
בשפר בית מאיר שמפקפק בזה מאד כיון דדחייה בידים ולא חזי לאכילה אטו משום דא״י הוא נותן דעתו יותר לזה יע״ש שמאריך
בזה והגר״ז סיבר ג״נ כהבית מאיר וע״כ מפרש דמיירי השו״ע דוקא בגרוגרות וצמוקין דחזו ולא חזו וכדלקמן בס״ה דפוסק
השי״ע שס דחהני הזמנה בזה פסק הכלבו דבא״י אפילו אי לא הזמין מהני דאינו מקצה מדעתו אבל אי• לא מזו לגמרי דקי״ל דאפילו
הזמנה לא מהגי בישראל נזה אין נ״מ בין ישראל לא״י) :יר( בין באיסיר אכילה וכו׳ .האי בין ביו הוי רבותא טפי ברישא
לעגין איסור אכילה ור״ל דלא מינעיא לענק טלטול נעלמא נודאי אמרינן דאין מוקצה לחצי שנת ומותר לטלטלו אחר שנסתלק מעליי
שה מוקצה )ינ( אלא אפילו לאכלז מיתר ) :טי( אס אירע נו דנר וכז׳ .כגון)יג( שירדו גשמים על הצמוקים זנתפחז עד שאינן ראויין
לאכילה ואח״כ שזפתן השמש ונתינשי מד שנעשו ראיין חזר להיתרו והטעם דאין שייך שס מוקצה לחצי שנת כיון שניה״ש
היה ראוי .נ ת נ הט״ז איזמל שמל נו נשכת אין לטלטלו אחר המילה דהא מוקצה הוא מחמת חסרק כיס דהא אדם מקפיד שלא להשתמש
ני דכר אחר ודלא נהמקילין לטלטל אותו מטעם דאין מוקצה לחצי שנת דהא נין השמשות ג״כ היה מוקצה מחמת חסרון כיס ואין לטלטלו
אז לשוס לבר וע״כ אע״ם שעומד למחר למלאכת מילה מ״מ אחר גמר צורך שלו חוזר לאישור שלטיל של נין השמשית ע״כ יצניעו
נאותו חדר שהוא מל שם והמ״א נסימן של״א סק״ה מסכים עמו ג״כ נעיקר הדין אך דעתו שיש להחמיר שנעוד שהאיזמל נידו לא
יניחכי מילי על שיטחנו נמקים המשתמר או שיוליננו לניתו לכל מוקצה שהוא כילו מטלטלו לאיזה מתום שירצה וכדלעיל נשימן ש״ח
ס ״ ג  .ואם הוא ג״כ פורע וצריך להניח האיזמל מידו כתב הא״ר שיקבל אחר מירי והוא יוליכנו שם למקים המשתמר  .ומ״מ בליענל
אם הניחו מילו ויש חשש שלא יגנב שס מצלל הא״ר ליש לסמוך על רמ״א וש״ך לסוברים לפותר לטלטלו והביאו החכמת אלס
בהלכית מילה) :טז( אסיר כל היום .ל ע ק ר הכנה )יל( מבעול יזס בעי כלכתיב זהיה ביים הששי והכיני את אשר יביאו הה הלא
בתחלת כניסת היוס הוקצה מלהשתמש ב ו ) :יז( אע״ם שלא.ידעו .ר״ל והי״א דמחמת זה חל ננלייהו שם מוקצה דהוקצה מדעתם אלו
השירות בשבת זו קמ״ל דלא אמרינן הכי דהרי הוא לא הסיח דעתו מהם אלא כדי שיתיבשו והרי כבר נתיבש והיכן מבע״י ]רש״י[:
)יח( דחזו ולא חזי .היינו שנתיבשו קצת על הגג מבעוד יום ) :יט( לאי .מילתא היא  .דהרי הס )טי( באבנים ועפר  .כתבו
הפוסקים אימתי אמרינן דאחקצאי לנין השמשית דוקא דנריס שגמרו כידי שמיס כגון גרוגרות דאין נגמרין אלא ע״י חים החמה ושמא
יהיה יום עגן בשבת יאשח דעתיה מנייהו אבל דבר שנגמר בידי אדם כגון תמרים שנתן עליהם מיס בע״ש )עז( אף לבולאי אינס ראויס
נבין השמשות לא התמרים ולא המים להא לא קלטו פעם התמרים שיהי .ראוי! לשתיה וגס התמרים לע״מ לא חזיין אפ״ה לא אסח
דעתיה
י
•

י שער הציון
)י( מ משמע מהגליא ולפיו פשיט לאנרש ומעות וטיצא נזה אץ נימ נין של איי לישראל יסלא אלו אפי׳ הזמנה מנע׳י לא מהגיא וזהו שכלל הגריא
ונתג וט כל כיוצא נוה .אך צמיק מיס מתיר הלמיא גגליגלות וצמוקים הלא שם ג'כ כומנה לא מהני כללקמן גפיה ואולי לגם הוא יפרש נחיו ולא חוו:
)יא( כל הפוסקים•) :נ( סראיש ותוספות) :יג( לשיי בניצה) :יל()טי( רש״ שם) :עו( כיכ המאמר מילט והתמל משה ולבושי שרל ליישג לנרי הנלנו
מזזגת הגיי להקשה ששיטאלשד יאמרו 77נז זה הייא ל?יא נגליגליוו יצמיקין דהא דתיין נידיס ולא חזי קמיל 7ז? מקד גמרו ניד אלם י » י ש מ נ » ;
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