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דבר שאמור לטלטלו אפור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו מפני שאוסר הבלי בטלטול )כ( ונטצא
מ ב ט ל כלי מהיכנו )בא( אבל מותר לכפות עליו כלי יובלבד ) ה ( ) כ ב ( ש ל א יגע ב ו  :ז  4ב מ ט ת
שיש עליה מעות או אפילו אץ עליה עתה^)כג( והיה עליה ביה״ש אסור לטלטלה דמינו דאתקצאי
לבץ השמשות אתקצאי לכולי י ו מ א  .הגה )כד( ואשי׳ לצורך גופו או לצורך מקומי)ב״י( וה״ה לכל דבר
היתר שמונח עליו )ו( איסור אבל אס אץ עליה ע ת ה מעות וגם לא היה עליה בץ השמשות מותר
לטלטלה אפי׳ יחדה למעות *והניחם עליה מבעיי כיון שסיייקן קודם בין השמשות :הגס )כה( ויש
אוסרין בייחל לכך והניח בהם אע״סשסילקן מבע״י )סור בשם ריח( ולכן אסור למלמל כיס של מעות אע״ס

ז נ י צ ה ״יץ ב״י שהוציא המעות ממנו מבע״י)כו( אא״כ עשה בו מעשה שפתחו מלממה וסלקו מן היחול וכן נוהגין )הגה״מ
מ״ש גשם ס״ם סכ״ה()כז( מיהו לצורך טסו )ז( או *לצורך מקומו מומר וכן בכיס התפור ב ע ל הואיל ועיקר ה מ ל עומד
ללטש &ס הוציא המעוס משם מומר )ח( ללבוש ה ג ג ל ) כ ה ( לסכיס נמל אצלו)כט( אבל אס שכח ט מעות
,
ברג הד״ף ירמב״ס וכ״כ ר׳ ירוחם בת׳׳ג שק עיקר

באר היטב
ואינם ראויים ובשבת נעשיס ראיייס למותריס בשכת ) :ה( שלא יגע .
אמ״ג למוקצה מותר בנגיסה נמ״ש סי׳ ש״ח המ״ב היינו שהנגיעה
היא לצורך לנר המותר אנל הנא הנגיסה היא לצורך י לבר המוקצה
ב״י ח״ה או י״ל למ״ש כאן וגלגל שלא יגע בו היינו בלבר
ד

באור הלכה

ס״ק ג״ז[ ]פמ״ג[ * :מטח שיש עליה .משמ» אפילי לא סיו המעות עלים
בין השמשית אסיר לטלטלה נעילן עליה ומשבחת לה שהניחן א״י או חיני ק
המעית בשבת לדעת ישראל ואס מותר לנער א 1המפית מעליה מ״י ג0ימ 1
מ מע
י6״ח סק׳׳נ נמ״א שהניא דעית נ׳ה » ,'M r״ 1י ש ״ ה פי י" נ במ ״א  ,־־
שלעתי טטה ללא נעשה נסים ניון שלא סיו עליה נץ השמשות ומותר לנער:
״תר ל ט ת א  B h״
ה  ,ה ,-טל
מל  .ה מ נ ש ״ י .
י
הניחם עלים בשנת יאח״נ סילקם ממנה ביין שלא היי עליה בץ השמשי״
אן< שמייחדת סיתה למעות ג״כ שד אלא לנקס לשין 1ס לאפיקי מלעת ר״ת
האוסר להוא מ״ד בשהניח עליה מבע״י ואח״ב סילק ממנה לאפילו באופן
»ה א©ר גיאיל יהיתס מייחדת לוה ולהט נקט המחבל ג״ב סך לישנא:

.

שמנענע איתי כמ״ש סי׳ רס״ה ס״ג מ״ש ומיין סי׳ תקי״ג ה״א
גמ״א ) :י( איסיר .סי׳ בהניח בניינה ע״ל סי׳ ש״ט ס ״ ל ) :ו( לצורף
י
גיסו  .ומ״א מחמיר) :ח( ללטש .אשילו בו״ה מ״א;

משנה ברורה

,

לעתיה מגייהו על יוס השבת שיהא מוקצה מחמת זה להא בילו
להשהותן על למחר שיקלסו מעם התמרים) :כ( ונמצא מנשל ונו׳
והוי כסותר הכלי ]טור ) :כא( אנל מותר לנסות  .היינו ללא
נר׳ יצחק לס״ל לאסור לטלטל שוס נלי אלא בשביל לכר המותר
ויי , M r /״ ״  .V.' , v J ,י 'זי
לטלטל) .בב( שלא יגע בו .ואע ג למותר ליגע במוקצה נללעיל
נס־מן ש״ח ס״ג הנא אביצה קאי וכלי שלא ינענע אותה אבל לבר
שאינו מתגלגל ע״י הנגיעה שרי ]בה״ג והגר״א והביא ראיה לזה
ונ״כ בלה״ח וללא כמ״א ונו״ז[ ) :כג( והיה עליה ביה״ש  ,ומיירי
)יז( שהניח לאי נשכח הלא אף נעול! המעות עליה מותר לנעק וכ״ש

שלא נעשית המסה נסיס לכל השנת וכדלעיל נ ס י ק ש״נן ס״ל :
)כד( ואפילו לצורך גופו .ללץ הנסים )יח( כאותו המוקצה שעליו וכיון למטות הוי מוקצה מחמת גיסי לאשור אפילי לצורך גופו' ומקומו
גס לין המטה כך היא) :כה( יי״א ניחד ל כ ך  .טעמו להוא נריע משאר כלי שמלאכתו לאיסור כיין שיחלה נהליא לזה מסתמא מיחד
לה מקום ומקפיל שלא להשתמש נ ה תשמיש אחר זולת וה ]ומ״מ אם לא הניח נ ה עליין מעות נלל רק ניחול נעלמא אין שם מוקצה
טלה להזמנה לאו מילתא היא[ וע״נ לינה כמוקצה מחמת חסרון כיס כ״נ הפוסקים ונתנ המ״א ולפ״ז אפילו לצורך גופו ומקומו
אסור ונשאר בתימה על הרמ״א שכתב לשיטה זו ללצורך גופו או מקומו מותר לליתא והביא ראיות לזה וכן בפרישה וביאור הגר״א
מסכימים לדבריי ועיקמה שכתבנולקמיה ) :כו( אא״כ משה ובו׳ .למעשה זו -מבטל המחשבה ליחול והמעשה שעשה בה מעיקרא
שהניח בה ממות ]הגר״א[) :כז( מיהו לצורך גוסו .מיין בס״ק נ״ה מה שכתננו נשם המ״א ושארי אחרונים שתמהו מ״ז וס״ל
ללשיעה זו אסור ננל גווני ומ״מ ללינא מסכים נספר א״ר לאף שהכיס מיוחל למעות כל שאין לרכו להקסיל להניח ט לברים
אחרים איננו נכלל מוקצה מחמת חסרון כיס רק כסתם כלי שמלאכתו לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומי וכן הסכים )יט( בספר נית
מאיר ע״ש  ) :כ ח ( להכיס נטל אצלו .ר״ל יע״כ מותר )כ( לצאת בו אפילו לר״ה ולא אמרינן להניס הוי משאוי ]מ״א[ מול נ ת נ
לאפילו אס נסנור למעלה נלעת ר״ת לאף לצורך גיסו ומקימו אסור וכמו שכתננו נס״ק כ״ה ונ״ז מ״מ הנא שרי ליתן נתיך הניס
יליטיל ממנו)נא( להא מזיק ללא קפיל עלייהי בחול להגיח בו גם לברים אחרים ) :כ ט ( אבל אם שנח  .כונתו העיקר ל נ ר ד לנו
להואיל ויש עליין מעות נהכיס אסור ללנשי שמא ישנח ויצא ונלמסיים לנסיף ירק למלטל מ ו ת ר  .ולע טול )כב( ללאו לוקא
שכח לאפילו אם הניח מעות בכוון מבע״י ולעתו היה שישאר שם בל השבת אף להניס נעשה בסיס להמעות מ״מ מותר לטלטל הנגל
אף בעיל שהמעות מונס בכיס להבגל לא נעשה בסיס הואיל ואינם על עיקר הנגל ]ומ״מ )נג( אסיר להכניס ילו בהכיס לעכ״ס
הכיס נעשה כסיס להממית ואפילו לאחר שהוסרו המסות מתוכם להרי עב״פ ביה״ש אתקצאי הכיס להמעות[ )כל( ומ״ס
אס אפשר בניעור יראה לנער מתחלה )כה( ליש שסוברין לאף שהמעות אינם על עיקר הבגל ג״ב צריו לנער קולם שיטלטל מ ג ל
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שער הציון
)ת( נל »01קים) :יח( לנויש :זיע( יפ״ש שהות הקיל עול ניותר מזה שנתנ שם למתמת חסרון טם נקרא כל שלרך לסקפיל ונייחל לו מקים נסיט זיילי
ונווירי ]שנת קכיג[ וכיס המייחל למעות כלא אץ לרך להקפיל ל״חל לו מקיש ופיה הוי דט רק כשאר בלי שמלאכתי לאיטר עייש) :נ( ילענץ סלטיל
בלאיה שד ללעת הרגרא שכתב מתחלה ללצילך גיסו מיתל ]מיא[) :כא( זאן< להמיא בעצמי כתב לקמן כסייז והעתקתיו במיג כקניט לאסיר להכניס
ידי נהכיס התם הלא אידי שהיה המעות מונח ביהיש בהכיס משאיב נוה שנשנת אץ מונח ני מעות כלל רק מצל שהוא מוקצה מחמת חסרון טם לוה נתב
»*א טין לתוינן לאים מקפיד להניח ט גס לנדס אחרים אים נכלל זס ) :כב( טיא וכתב למה לנקם הרמיא שכח משום ללכתחלה אין להניח מפית שמא
עניו ויצא וינעניי לא •דעתי מקיר לוה[ ילעניד משים דרצה לסשמיפם לליוקא לסיכא להמעות פל פיקר סנגל כגץ שהניס תסיר לאוני אסילי  P?Sצריך
*
 -->נפו מתחלה קידה שמנולקל הנגד ) :נג( מיא ) :נל( איל; )כה( מיא נשם הרמנים:
מך

