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 0המית פב״ו נשם ממי מיז שהניא אצלו ההיתר בשבת )ב״י בשם משובת הרשב״א( :ט התיבה שיש בה ו ב ר המותר
מי״ם מהא לשכת לטלטל ומעות אם הטעות אינם עיקר מותר לטלטלת כמו שהיא על פי התנאים שנתבארו במחתר״»
מ׳׳ו )אם מותר
לכסות שדית אי
לכרס מסי הדלף
שיא דיני מת בשבת ועאר טלטול מן הצד .ובו ט׳ סעיפים:
אי ליתן כלי תתת

ג נראה' מלכד רשות י מ ת )ה( המוטל בחמה מטלטלו מחמה לצל באותו רשות ע״י ככר או תינוק ואם אץ לו כבר
יש״ שם ימינד או תיגוק * י־לא יטלטלנו כלל אפילו להפכו ממטה למטה ידטלטול מן הצד )ל()ו( שמיה טלטול
ימירסנשכיויה^ )וע״ל בסי׳ זה ס״ו מאי תקנתיה( :ב ימת שהסריח בבית ונמצא מתבזה בץ החיים והם מתבזים
ה פס וכרב י תיס׳ והדיף

יראיש

)יעיין לקמן סעיף מ׳( ו רמכים פניו

באר היטב

היתר ג״ב עליו אבל אם בשבת הונח עליו לבר איסור הואיל ונה״ש
לא אתקצאי הוי ליה מוקצה לחצי שבת וקיי״ל אין מוקצה לחצי שבת
אלא שכ״ז שהאישור עליו אסור במלמול ע״כ מיתר להניח לברים
של היתר השוגים מן האיסור ומטלטלס מ״ל מ ״ ז :
וא( על יליהס .סי׳ שמניתי אצלו וממלמלו עמי עי׳ מ״ש סימן ש״ח
סמ״א .מה שנוהגין שאק מטלטלין את המת ני אס ע״י כנר או

תינוק שיהיה שם מבע׳׳י אין להם טל מה שיסמוכו באר משק סי׳ נ״ב
וכ״כ בתשובת דבר שמואל) :ב( ממטה  .ומותר לטלטל אח״כ
המסה אפילו מת בה״ש) :ג( באותו .פי׳ אסי׳ באותו רשות צריך
לחפש אחר היתר שזכר ולא אתי לדיוקי דברשות אחר אסור ס״ז
ועיין מ״א וכיד אהרן) :ד( שמיה  .ומטעם זה אסור לדחיף מ״י
קנה דבר שהוא מוקצה  r pוע״ל סי׳ ש״ח בס״ק ל״ד מש״ש :

באור הלבה

משנה ברורה

• ובל זה באותו מות .עיין נמינ סקיי נמשיכ משמע נמס וכי׳  pביאל שבת אלא כל זמן שהאישור מונח עליו אסור כטלטול ס״כ מותר
המיא את ועת המחנר וכן משמע נניאיר סגי״א שמשרש  pלעת להניח עליו דבר של היתר החשוב יותר ומטלטל הכל ביחד אם אי
במתני ששיסק כהימנים שלא היתר משני נטי הכדית רק כשהת״ס
אפשר לו לנער האיסור משס :
מתנזיס עי׳ו וכמשיב נדש סינ ומשיה במיב אנל הרנה אחרונים
כס )א( ככר או תינוק .וה״ה )א( שאר חפן שמותר לטלטל והטעם
הלביש והניח והסיז יכתדש והאיר יק הפמיג נאיא מצוי ניכ הכי
שהצריכו לכל זה ולא התירו לטלטלו להדיא כמו שמסיים לבסוף
לבסוף ובאמת מובד המחבר עצמו בסוף סיג שכתנ יהיה אס היא בטיק
אחר כנין שהיה כספיים יס׳ וכן כל טוצא בזה סיכת לסויא וסיס לעין )ב( משים דנל מה שאפשר למעבד בקצת היתר טסי עדיף) :כ( על
שדפת המת ולא גרש ־מזה ]ומה שוחה סמיא ושם הוא כזיק גדול יסיח ידיהם .והיינו )ג( שמגיח עליו או אצלו ומטלטלו עמו ולא מינכר
דלזיק למאי ונהפוך היא וכמו שכתב התויש[ יע'נ אנו מיכרחץ לימי נאחד כ״כ טלטול המוקצה אף שגם המת הוא מוקצה מפני שמטלטל שניהם
משני אלס אי דהרמניס בעצמי יווה לענץ וליקה נמת ומותי להוציאו כאחל ילא התירו עיי מצה זי לכנר או תינוק אלא למת בלבל
לרשות אחרת וכמי שכתב התייש והפמיג ימה שכתב המחבר באיתי רשות מפני בדון המת אבל לא נשאר לכר מוקצה נאבן וניו״נ ונמ״ש
היא כמו שכתבתי נסיב אי יסמחנר בעצמז חזי מזה לבסוף והחזיק בסעיף לקמן בס״ה) :ג( מן הצל .ואע״ג למלמול מן הצל ג״כ שמיה
ב׳ את שיטת רשיי לדנא וכמו שכתב הגר׳א נהויא נניאורי ומה
שכתכ ,מלמול כשמטלעלו לצורך לבר המוקצה נמ״ש ס״ח מ״מ בלליקה
בסוף סיב יהיה אס סיא' בנדון וט׳ היא לפירשיי להוא היפך משיטת
הרמביס שהחרק המחבר בס בסיא .ולענין וינא ניואי יש להקל ואפילו התירו )ל( מסמם לאלם בהול על מתי יאי לא שרית ליה אתי
אם נימא והרמבים מחמיר גזה סלא מכמה גדילי הראשונים מוכח ופליגי לכבויי .ולטנץ סלסול המסה אחר שסילק המת ממנה תלוי בזה אם
מלים והם רשיי ולין והסיר וכמי שהביא בניי יק המרוט ומוכת וס״ל היה חי ביה״ש לכי״ע מותר לטלטל אח״כ המטה ללא געשית בסיס
ילציקה עליף יותר מחמה וההיא להמצניע למתיי לכרמלית בדליקה כודאי למת כיון דלא אתקצאי ביה״ש אך אס מת בע״ש הרא״ש אוסר
מותר יגס התיספית בשם ריין נסרק המצניע לף ציל
והרמבין בתילת והמאור מתיר ואס היה דעתו מתחלה שיהיה מינח המת עליה כל
,
האדם דמתידס להוציאו לכרמלית אפילי במחמם לצל ידליקם טיא לא גדע השבת ואח״כ סלקוהו ממנה לכו״ע נעשית המסה בסיס ואסיר
מזה וכמשיב המיא בעצמו ודליקה וחמס שק ק ימיי כמס ראשורס לטלטלה ]תו״ש[) :ד( באותו רשית .משמס מזה )ה( דלרשות אחר
שהביאם נאיר יגס דכרמלית היא דני של לנדהס וכולא• שימעץ
להקל :אסור להוציא בכל גווני  (0אבל הרבה אחרונים הסכימו דאפילו
״ לא יסלסלם בלל .ואפילו לועת רמיא וניקל בסמיך להיציאי
לכרמלית לרשות אחרת שלא ערבו עם זה או לכרמלית שרי להוציא מסגי
'משים כטו הבדות מיס לסרן סלסול באותו ישית לטיע אסור בלא נכר
והיסק משים והוצאה היט וסוא מוכרת לזה א׳א נפנק אחר משאיב לערן בזיון המת ולעני! אס צריך לזה בנר ותינוק תליא בשתי דעות
טלטול אפשר לתקיני עיפ רוב עיי ככר ותיניק ולכך לא פלוג אפילו היכא המבואר בש״ב )ז( ויש מאחרונים שנתבו דגם דעת המחבר הוא
לאין לו זייא משים לאיסיר סלטיל חמיר מאיסור הוצאה לכימלית ]תייש כן ומה שכתב באותו רשית ר״ל דמה שכתבנו מילתא דפסיקא
דצריך לכתחלה ככר אי תינוק היא דוקא באותו רשות אבל כשמוציאו
לרשות אחר ]נגין שהלליקה הוא בכל החצר והוכרח להוציאו משם[ אז לאי מילתא לפשיקא הוא לי״א לאירבה דטיב להוציאו בלא
בכר ותינוק כלי למעט באיסור הוצאה וכמבואר בס״ב) :ה( המושל בחמה .מיירי שעליין לא הסריח אלא שחושש סן יסריח ולכך החמיר
המחבר ללוקא באותז רשות מותר להוציא ואזיל לטממיה בריש ס״ב )ח( אבל ללסת רמ״א בהג״ה שס להביא לטת רש״י וסור גס
במועל בחמה שהוא קרזב להסריח >מי שרי להוציא לרשזת אחר וכן פסק הב״ח להקל) :ו( שמיה עלעול .ומטעם זה אסיר ללחיף ע״י קנה
בל.
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