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הבגד ללא אמרינן מ ל מ ג ל נעשה בסיס למעות)ל( יואיל)לא( יאיו המעוס מל מיהר ל שם מ״ו ם פיר
ללובשו בשבת לחיישיגן) (pשמא יצא בו כדלעיל סי׳ ש״א סל״ג)ב׳י סי״ ש״ע( וע״ל סימל מהא דאניי שם
כיסו אצלו בשבת מה דיני)לי(  5ח ל כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר מ ו ת ר יכפיריש התיש׳
מחתה )לב( שיש עליה מבע״י אפר שמותר )י( לטלטלו לכסות בו ח פ או צואה ויש ש 0נש 0ר״ת
נ יאייש נתשיבה

מיתר למלמל
הנגד אבל אין
יש״ו אם שכה
לטלטלו כגון
עליה ג״ב שברי עצים שהם אסורים בטלטול מותר לטלטל המחתה כמו שהיא ״וכגון שדבר המותר
)יא()לג( חשוב מדבר האסור אבל אם דבר האסור חשוב יותר מדבר המותר בטל אצלי ואשור
לטלטלו)לר( יוטעם היתר טלטול וה משוס דלא אפשר למיגקט קיטמא לחודיה אפילו אי שדי ליה
)יב( מהמחתה או אם צריך )לה( למקים המחתה )כמו שנתבאר לעיל סי׳ ש״מ( ואס אינו צריך אלא
לגוף המחתה לא יטלטלגה כמו שהיא אלא )יג( )לו( ינער האפר ושבח העצים • במקומם וימול
המחתה .הגה וכן אם יוכל לנער האיסור לחול ינעמו ולא ינולמלנו עם ההיתר )כ״י בשם חשובת הרא׳׳ש(
וסל זס לא מיירי אלא שהיה ההיתר עס האיסור מבעוד יוס אבל אס היה )לי( האיסור עליו)יד( לבל לא

באר היטב
)ט( שמא .מיהו יכול לנער משם את המעות ועמ״א שהעלה ראם הניח
נתיך הכיס מעות מדעת אסיר להכניש ילו בו לעכ״ש הכיש נעשה
נ ס י ס  .עוד הטלה אם כיס מלא מעות קשור נבגד אסור לטלטל הבגד
כיון דהכיס הוא כלי נפני עצמו וה״ה כשיש מעות נתינה שתוך השלחן
יאסור לטלטל השלחן אא״כ יש עליו נס לבר המיתר ע״ש ]ובס׳ אבן העוזר
העלה להלכה ראפילו אסשר לנער המעות מן הכיס יכול לטלטל מ ל שהכיס
תפור בו אפילו בשכח מעות בכיש וכ״ש במניח ככוונה פשיטא לשרי[:

)י( לטלטלו .אבל אפר שהישק בשבת אשיר לכו״ע דהוי דבר חדש ונ׳׳ל
לאס נתערב אפר שהיסק בשבת באפר של אתמול בטל ברוב מ״א :
)יא( חשוב  .ואט״ג שלכל הטילס הוא חשוב אם אינו חשיב לדידה לא
מיקרי חשוב וה״ה איפכא עי׳ ס״ס ש״ת) :יב( מהמחתה .וייקא אס צריך
לאפרו או אם צריך למקים המחתה כנ״ל ט״ז.־)יג( ינער .ואי איכא הפסד
בניעור א״צ לנער כמ״ש סי׳ ש״ט ס״ג ב״ח') :יל( לבל .נראה רהיינו
מע״ש ונעשה בה״ש בסיש לדבר אישיר אי לא מהני מה שיניח בשבת לבר

משנה ברורה
בין בהניח יבין בשכח וכמי שנכתוב לקמיה) :ל( הואיל וכו׳ .כלומר
דהכיס אינו תפור לארכו בבגל אלא סיו לבל חפור והוא כולו
תלוי ]ב״י[ לאם היה הכיס כולו תפור י בבגד )כו( אמרינן לכל
הבגד נטשה בסיס ואף להבא מיירי בשכח מ״מ פ:״ס היה צריך
לנער מתחלה המוקצה וכילעיל בסימן ש״ט ס״ד משא״כ כשהכיס
תלוי אין צריך אפילו ניעור מתחלה )כז( ויש מחמירין וסוברין דגם
בזה צריך ניעור מתחלה) :לא( ואין המעות וכו׳ .כתב המ״א
ייקא כשפה הכיס תסיר להנגר אז אמרינן להוא בשל לגבי הבגל
וכן כשיש מעות תוך תיבה שבשלחן ]שקורין טישקעסטיל[ ועשוי נענין
שא״א להיציאו לגמרי מן השלח! וע״כ נתבטל לעיקר השלח! אבל
כשטס מלא מעות קשור לבגד הוא כלי בפני עצמו ואינו בטל לגבי
הבגד יכן התיבה אם יכולין להוציאו לגמרי מן השלחן וא״כ בל
אחד ואחד כלי בפ״ע ולא נתבטל לגבי השלחן וממילא אסור לטלטל
הבנל והשלחןשהרי הס נעשים בסיס להמעות כשהניח את המעות בם
מע״ש ע״ל שיהיו שם בשבת ]אם לא שמונח על השלתן לבר היתר
שחשוב יותר )כח( ונעשה השלחן בסיס לו וכרלקמיה בס״ח[ ואם
שכת ליטלם מע״ש עכ״פ צריך מלינא ניעור מתחלה .אך אם יש
בתוכם רק איזה פרוטות בטלים לגבי הבגל והשלהן לאין ארם
מבטל ע ל י ישלחנו בשביל איזה פרוטות ]ח״א[ .עול כתב רנ״ל
לוקא כשהתיבה שבשלחן הוא מיוחל תמיל למעות או שאר לבר
מוקצה אבל כשהתיבה התלויה בפלחן עשויה תמיד להניח בה לחם
ישכינים ואירע שהניח בה מעית אפילי אין בה להם וסכינים אע״ג
דהטישקעסנוי״ל ודאי אשור לטלטל אבל מותר לטלטל השלחן שהרי
גס הטישקעסשי״ל הוא בעצם כלי שמלאכתו להיתר וא"כ נעשה השלחן
בשיש לאישור ולהיתר וצ״ע וע״ש עול מה שכתב בענין זה :
)לב( שיש עליה מנע״י ו ט ׳  .לאפיקי)כט( אס הוסק בשבת לאסיר
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כזה לט״ע משים נולד מעשה מעשה חדש רמעיקרא עצים והשתא
אפר ואם נתערב אסר המותר באפר האסיר והאיסור לא היה ניכר
קודם שנתערב בטל ברוב לאי היה ניכר קי״ל ידשיל״מ אפילי באלף
לא בטל ומוקצה יש לה מתירין בערב .כתב הח״א נ״ל רמים הנוטסץ
מן האילנות בימי נישן אסירין ג״כ משוס נולד ואפילו יש כבר כלי
עם מים מע״ש שנוטף לתוכו אפייה אסור ולא אמרינן בזה מ ט ל
דהא שיפה הנוטפת היתה ניכר קודם שנתערב בהמיס יקי״ל דדכר
שיש לו מתירין אפילו באלף לא כפיל •י)לג( חשוב מדבר האסור.
ואם שניהם שוק )ל( אסור .כתבו)לא( הפוסקים דאס לכל העילס
ההיתר חשוכ יותר וללידה אינו חשיב אזלינן בתר־ לידיה וה״ה
איפכא ) :לר( ושעם היתר שלטיל וכי׳ .ר״ל )לב( ללמה בסימן
ש״ט ס״ג אמרינן בסירות המונחים עס אב! בסל לאע״ג דהסל היא
בסיס לאיסיר ולהיתר מ״מ היכא דאסשר לא יטלטל .הפירות והסל
כ״ז שהאבן מונח שם אלא ינטר מתחלה הכל טל הארן ואח״כ ילקט
הסירות לתוך המל ויטלטלם והכא נמי אף שצריך להאפר נימא לינער
הקיטמא מס השברי עצים מל ה א ק ואח״כ יכנס הקיטמא לבד חוך'
הכלי ויטלטל למקים שירצה ולזה מזב־־לפכא לא אפשר לכנס אח״כ
הקיטמא לנל )לג( משוס דשברי פצים היינו שברים קטנים או
פחמין קטנים שאי אפשר ליטיל האפר מבלעדס) :לה( למקים
המחתה .דאז א״א לנער ליפול למקים שצריך אליו לכן מטלטלה •
כולה ביחד ) :לו( ינער האפר יכו׳ .יאי אינא הפסל בניעור א״צ
לנער ונמ״ש בסימן ש״ש ס״ג ]אחרונים[) :לז( האישור עליו ל ב ר .
ר״ל)לד( בבין השמשית מ״כ לא מהני הנחת ההיתר אצלו דאפילי
אם היה ניטל האיסור לגמרי משם נ״ב אסור כיון ראתקצאי לבין
השמשות יבנ״ל בש״ז אבל אס בשבת הונח עליו דבר אישיר הואיל
וביה״ש לא אתקצאי הו״ל מוקצה לחצי שבת וי,י״ל דאק מוקצה לחצי
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