
 עין משפט
 נר מצוה

 מ א מיי׳ פכ״ה מהלכות
 שכת הלכה כג שמג לאוין
 סה טור שו״ע אריח סימן שי

:  סעיף ו
א ב מיי׳ שס הל׳ כה:  מ

ג ג מיי׳ שס טוש״ע או״ת  מ
 סימן שיג סעיף ו:

ג ד מיי׳ שס הלכה כד  מ
 טוש״ע או״ח סימן
 שלם סעיף ה וסימן תקכא

 סעיף ג:
 טד ה ו מיי׳ שס הלכה כה
 סמג שס טוש״ע או״ח

 סימן שח סעיף לט:
ה ז מיי׳ יסמג שס טוש״ע  מ
 או״ח שימן שט״ז סעיף

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה בעודן וכי׳ כי
 שייגהו בקדר׳ אידתו כצ׳׳ל

 ותיבת חייתא נמחק:

 לעזי רש״י
 לימוג״ש. יצולים (מוטות
 אורך בעגלה, מטה וכוי).

 מוסף רש״י
. ר ל הג ן קערה ע י פ ו  כ
 לכתחילה, ולא שיכבה את הגר,
 ואשמעינן דכלי ניטל להצלת
 דבר שאינו ניטל בשבת !:לקמן
 קד: ובלבד שלא יכבה ,:לקח!
. שהד תירמ  קכא). בספסל
 כלי עליו !:לקמ! ק1א::,. תחת
. לקכלו בתוכו מפני ף ל ד  ה
 טנוף הכית !ביצה לה:!. דקא
. לדומה ו כנ י מחי ל ל כ ט ב  מ
 לסותר כנין(לקחוקכח: קנד:,׳.
. ן ק ו מתו ר ותקנ ב ם ע א  ש
 כיון להגבהת תרימה ומעשר
, אין  מלאודיתא בשבת שד
 זה מוקצה מחמת אישור
. י ו א ף חר ל ד  !ביצה ל!:;. ב
 שהן צלילין וראוי־ן לבהמה
ך בה. ו מ ס ל  !am לו.). ו
 זוקפה כנגד חודה ישומן
ה פ ו ל כ ב  כה ;ש• ג:!. א
. ואף על ננ דהיא י ל ה כ י ל  ע
 אינה ניטלת, מטלטלין אח
י ב ל ג  הכלי לצורכה >שס:. ע
 אבנים. שנגובין לבנין וכשהן
 מתלחצחין צדך לחזור ילנגבן,
 שאינן מקבלות את הטיט יפה
[ שוהה ליבש !שם לו;!.  והבג,

 תום׳ ישנים
 א) וזה אין להקשית דלר״ש
 אמאי חשיב במתניתין ניטל
 כלי מהיכנו הא עבר וכיבה
 מותר השמן כמו גבי טבל
 שאס עכר כו׳ וי״ל שא״ה
י איסירא לאורייתא ולא י  דטנ

 אמר ביה שאס עבר כוי:

 רב נסים גאון
 באבנים מקורזלות של בית
 הכסא.תמצא פירושו בפרק
 המוציא יין ודף 9או זונין על
 לבי מדרשא אמר להו
 רבותיי שיעוד אבנים
 מקורזלות מותר להכניסן
 לבית הכסא כוי. בליכני
 דאייתור מביניינא דהויין
 למיזגא עלייהו. עיקרם
 בפרק כל הכלים ניטלין
 בשבת !דף קודו אמר רב
 נהמן הני ליבני דאשתיור
 מבניינא שרי לטלטולינהו
 בשבתא משום דהזו למיזגא
 עלייהו, ובמסכת יום טוב
 ודף לאו בפהק המביא כדי יין

 ממקום למקום.

 כירה פרה שלישי שבת מג.
 איהיביה כופין קערה. של חרס על גבי הנר כוי: גיזיני. נמוכין: ופן דמבטל כלי מודבנו. כפרק כפרא «)פירש בקונטרס דאכןור
 קורה שנשברה כוי. משנה היא לקמן: שנשברה. בשבמ: ארוכוה משום למחחזי כסומר וכאן פירש לחשיב כאלו מחברו
 המעה. לימונ׳׳ש: בספסל. לכלי הוא ומותר לטלטלו: בכשורי חדסי. שם בטיט: טבל מובן הוא אצל שכת. אף על פי שאסור לטלטלו
 שלא נבלקו עליין וכשמכביל משא הביח עליהן שהיו טחין על גגוחיהן כלמנן בפרק מפנין(לקמן קט:) מ״מ לא חשיב מבטל כלי מהימו כיון
 לאם עבר ותיקנו מתוקן ק׳ לרשב״א
 לחנן במסכמ מרומות בפ״ב (משנה ג)
 ומייחי לה בהניזקין(גיטין נד.) המעשר
 בשבמ בשוגג יאכל במזיל לא יאכל
 ולישנא לקאמר הכא אס עבר ומיקנו
 משמע במזיל מללא קאמר 8שאס שגג
 וחיקנו ונראה לנקט עבר כגון לליח
 ליה סירי אחריני לאמר בביצה בפרק
c לאפילו במזיד יאכל עול r י״ט (דף 
 הקשה לבפרק במרא (דף קנד:) חניא
 הימה בהממו טעונה טבל ועששיח
 מתיר את החבלים והשקים נופלים
 ואע״פ שמשמברין משמע לאסור
 להניח חחחיהן כריס וכסתומ אלמא
 טבל לאו מוכן הוא ואור״י לאף על פי
 שמשתברין לא קאי אטבל אלא
 אעששימ ועול הקשה כי היכי לאמר
 לאס עבר וחיקנו מתוקן ה״נ כשמניח
 כלי חחמ חרנגולח לקבל ביצחה נימא
 שאס עבר והסיר הביצה מותר הכלי
 לטלטל ואם כן ביטלמ תורמ ביטול
 כלי מהיכנו ולאו פירכא היא להא
 כמו שהכלי עם הביצה אין לה הימר
 אבל טבל יש לו הימר על ילי תיקון
 ועול הקשה היכא לאימ ליה פירי
 אחריני בשוגג אמאי יאכל נימא מגו
 לאימקצאי לבין השמשוח איחקצאי
 לכולי יומא ועול מ״ש להכא אמר
 לאס עבר וחיקנו ממוקן ובביצה בפ׳
 אין צלין (דף כי: ושם) גבי בכור לל״ש
 לאמר אין מאין מומין בי״ט אמר
 שאם עבר וביקרו אינו מבוקר ואלא
 בר אוכמי לאמר בשוגג מבוקר
 אמלינן המם ללימא למשבש וחניא):
 כופין את הםל. לעיל לא מצי
 פריך מינה להצלה מצויה
 היא: בעודן עליו. אבל אחר
 שיללו מומר לטלטלו נראה

 איתיביה א)כופין קערח על חנר שלא יאחז
«וכן  בקורה בבתי גחיני דשביח בהו דליקח 3)
 קורה שנשברה םומכין אותה בםפםל
 ובארובות המטה בכשורי הדתי דעבידי
 דפקעי יינותנין כלי תהת תדלף בשבת בבתי
 חדתי דשכיחי דדלפי רב יוםף אמר היינו
דקא מבטל כלי  טעמא דרב חסדא אמשום ה)
 מתיכנו איתיביה אביי י׳ בחבית של טבל
 שנשברח מביא כלי אחר ומניח תחתיה א״ל
טבל מוכן חוא אצל שבת שאם עבר ותקנו ( ג (  ז

 מתוקן ח)נ<נותנין כלי תחת חנר לקבל ניצוצות
 א״ר הונא בריה דרב יהושע ניצוצות אין בהן
וכן קורה שנשברה סומכין אותה ג (  ממש ג
 בםפםל או בארוכות המטה דרפי דאי בעי
 שקיל לית ״3עותנין כלי יתחת תדלף בשבת
את תםל לפני האפרוחין  בדלף הראוי ׳*פרפין ה
 שיעלו וירדו קםבר מותר לטלטלו והתניא
אםור לטלטלו יבעודן עליו ותתניא אע״פ  כ)

 שאין עודן עליו אםור א״ר אבתו בעודן עליו
 כל בין השמשות מיגו דאיתקצאי לבין
 השמשות איתקצאי לכולי יומא א״ר יצחק

 בטיט שטחי לפקעי: החה הדלף
 לקבלו: טטמא דרב חסדא. לאין
 נוחנין כלי תחת החרנגולח: מפני
 שמבטל כלי מהיכנו. שהיה מוכן
 מחחלה לטלטלו ועכשיו עושהו מוקצה:
 מוכן הוא. שאין בו מוקצה אלא איסורו
 ואם בא אחד ועבר על דברי חכמים
 שאסרו לתרום בשבח וחיקנו מחוקן
 ומומר לטלטלו ולאוכלו הלכך לאו
 מבטל כלי מהיכנו חשיב ליה: אין בהן
 ממש. ומותר ליטלן אחר שנפלו לתוכו:
 וכן קורה כוי. קס״ל שמהלקו שם ואינו
 יכול שוב ליטלו: הראוי. לשמיה. כל
 אלו משניומ הן: כל בין השמשוה. אבל
 נתנו שם משחשיכה מומר ליטלו אס
 אין האפרושים עליו: בצריך למקומו.
 להשממש במקום הכלי. וממוך שיכול
 ליטלו לצורך מקומו מוליכו למקום
 שירצה: לכסוה בה אה הכלי. לסתום
 פי צלוחית: על גבי אבנים. מפני
 הגשמים שלא ימחו או לא יקבלו סיל
 מאחר ששרויומ במים: מקורזלוה. ראשן
 חל וראויוח לקינוח להוי לבר הניטל:
 למיזגא. להשען. שכל הסבמן כך היחה
 יושב קצח ונשען קצח על שמאלו:

rs r ו יגוועו לאיבא su r v u / 
 כשם שאין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל
 ביצתת כך אין כופין עלית כלי בשביל שלא תשבר ל׳קסבר אין כלי ניטל
 אלא לדבר הניטל בשבת מיתיבי כל חני תיובתא ושני בצריך למקומו
 תא שמע ״אחת ביצח שנולדת בשבת ואחת ביצה שנולדה ביום טוב
 אין מטלטלין לא לכסות בה את הכלי ולסמוך בח כרעי תמטח אבל
 כופה עליה כלי בשביל שלא תשבר הכא נמי בצריך למקומו »ת״ש פורםין
 מחצלות על גבי אבנים בשבת באבנים מקורזלות דחזיין לביה הכםא ת״ש
 ש<פורםין מחצלות על גבי לבנים בשבת דאישתיור־ מבנינא דחזיין למיזגא

 עלייהו ת״ש ׳פורםין מתצלת על גבי כוורת דבורים בשבת בחמח מפני
 ההמה ובגשמים מפני הגשמים ובלבד שלא יתכוין לצוד הכא במאי
 עסקינן דאיכא דבש א״ל רב עוקבא ממישן לרב אשי תינח בימות החמה

 לר״י לקסבר לאין מוקצה לחצי שבמ דאיכא
 ללמ״ל בפ׳ אין צלין(ביצה כו: ושם) ליש מוקצה אסור לטלטלו אף אחר שיללו וקשה לרשב״א למ״ל יש מוקצה לחצי שבח אמאי כופין אח הסל
 לפני האפלוחים והא מבטל כלי מהיכנו וקי׳׳ל לאסור לבטלו לבסוף פילקיף) פליך סממא להש״ס והא קא מבטל כלי מהיכנו וכן בפ׳ מפנין
 (לקמן קכח:< ובפי במרא (דף קנד:) פריך אליבא לרב הונא אע״ג ללא מצינו שהיה סובר כן משמע ללכ״ע אסור לבטל כלי מהיכנו וכן אפלש
 בסמוך וי״ל ללמ״ל יש מוקצה לחצי שבח הך לכופין אמ הסל מוקי כר״ש ללליליה ולאי שרי לטלטל הסל כשירלו לאפי׳ מיגו לאימקצאי לבין
א״נ הא ליש מוקצה לחצי שבמ היינו לאכילה ולא לטלטול וא״ח  השמשוח איחקצאי לכולי יומא ליח ליה דהא ממיר להסחפק מן הנר שכבה 8
 רב יוסף למפרש ממני׳ משוס לאסור לבטל כלי מהיכנו לא אמיא מתני׳ כר״ש לללידיה לא מבטל כלי מהיכנו כיון דשרי לאחר שכבה ט היט
 ללא חשבינן הכא כפיימ הסל ביטול כלי משוס לשרי אחר שיללו וי״ל ללא למי להכא ולאי לא חשיב ביטול כלי כי מיל כשבאו על הסל בילו להפריחם
 ולהכריחם משם: בעודן עליו כל בין השמשות. מימה הא טון לבילו להפריחם למטה הוי גמרו בילי אלם ולימ לן למימר מיגו
 לאיתקצאי לבין השמשוח כלמוכח בפ׳ אין צלין (ביצה ט:) לפליך ר׳ זילא למ״ל יש מוקצה לחצי שבח והא פולין ועלשים למבשליס בי״ט
 למעיקרא חזו לכוס ט שלינהו בקלרה חייתא (א) אילחו להו גמר בישולייהו אישמרו להו א״ל אביי ולטעמיך תקשי לך קלירומ לעלמא להא
 קדירומ דשבמא בין השמשות רוחחות הן ולאורתא קא אכלינן מינייהו אלא גמרו בילי אלם לא קמבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה גמרו
 בידי שמיס וי״ל דשאני קדירוח אס הוה צריך להו בין השמשוח היה מקררן וכן פולין ועדשים רצונו שימבשלו בלא שוס דיחוי אבל
 הכא רצונו היה שיעלו האפרוחין על הסל שלכך כפאו והרי שעה אחח הקצה אוחו לצרכן ומיגו דאימקצאי לבין השמשוח אימקצאי
 לכולי יומא: ושני ליה בצריך למקומו. ההיא דנוחנין כלי חחמ הדלף איכא נמי לשנויי בדלף הראוי כדשני לעיל ובפרק משילין
 (ביצה לו. ושס< משני ליה הכי לרבי יצחק חימה לר״י מ״ש דגבי שמן חנא אין נוחנין וגבי ניצוצוח נומנין במרוייהו הוה מצי לממני נומנין
 בצריך למקומו או בתרוייהו אין נותנין באין צריך למקומו ונראה לר״י דמעיקרא אשמעינן דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת וגבי
 ניצוצות לבחר הכי אשמעינן לבצריך למקומו שרי אי נמי ר׳ יצחק אימ ליה נמי לאסור לבטל כלי מהיכנו ולהט גבי שמן אין
 נומנין אפילו בצריך למקומו ולרב הונא נפרש בסמוך לאית ליה נמי תרוייהו אין כלי ניטל אלא ללבר הניטל ואסור לבטל כלי
 מהיכנו ואם נאמר ללרב יוסף לא אמיא מתניחין כר״ש לטון ללליליה מותר לאחר שכבה לא חשיב ביטול כלי אס כן מצינן למימר
 לאפילו רבה אימ ליה לאסור לבטל כלי מהיכנו ואיצטריך למימר להצלה שאינה מצויה לא המירו כלי לאוקמה מחניחין כר״ש
 וא״מ מאי צריך בכל הני משניומ לאשמעינן לבצריך למקומו שרי ויש לומר ללגבי ניצוצומ איצטריך לאשמעינן ללא מימא אסילו בצריך
 למקומו אסור משוס לילמא אחי לבבויי וכן ההיא לכופין קערה שלא חאחוז כו׳ וההיא לקורה שנשברה נראה לרשב״א לאיצטריך
 לאשמעינן ללא חיישינן שמא יעלה אמ הקורה לאסור להעלוח כלמנן בפ׳ שואל (לקמן קנא:) וכן קורה שנשברה סומטן אומה כוי לא שתעלה
 אלא שלא תוסיף: כופה עליה כלי שלא תשבר כוי. כל הנהו למייחי ילע המקשה למצי לשנויי בצריך למקומו אלא שרוצה לילע אם יש
 לחרץ בענין אחר: דאייתור מבניינא. כדאמר לקמן בפ׳ כל הכלים (לף קכד:) הני לבני לאייתרי מבניינא שרי לטלטולינהו:

 דחשיב

 מסורת הש״ם
 א) לקמן קז. קכא., ב) נ״א
) ביצה  ת״ש, ג) לקמן קנא:, ו
 לה:, ה) [לקמן מז: קכח:
 קנל:], י) [תוספתא פ״ל],
 ז) [כיצה לל: לה.], ח) לעיל
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 גליון הש״ם
 ־״וסי ד״ה טבל טוב;. שאש
 טנג. עי׳ לעיל לח ע״א
 תוש׳ דייה עבר וכפסחיס
 דף מב ע״א ברש״י ד״ת
 היכא לאתמר וברא״ש שס:
ר; עליי. א״נ ם׳ דייה נעו  תו
 הא דיש מוקצה. עיין לקמן
 לף מל ע״ב תיש׳ ל״ה יש

 עליה מעות:

 רבינו חננאל
 ובבתי גחיני, כלומר בתים
 נמוכים להיאחז בהן דליקת
 מילתא דשכיחא היא. וכן
 כולם פירק דכא לדבריו
 דהצלה מצויה התירו הצלה
 שאינה מצויה לא התירו
 אליבא דרב חסדא. רב יוסף
 אמר מ״ט דרב תסדא משום
 דאי שרית לית לקבל הביצה
 בכלי במקום מדרון כבר
 ביטל אותו הכלי היום
 שאסור לטלטלו והביצה
 בתוכו כשם שאסור לטלטל
 הביצה, אבל כפיית הכלי על
 הביצה אינו ביטול, שאם
 הוצרך לכלי תכל׳ מותר לו
 לטלטלו שהרי אין בכלי
 כלום ולא מבטל כלי
 מהיכנו. איתיביה אביי
 [חבית] של טבל כר, והא
 טבל אסור לטלטלו. ושני
 ליה טבל מוכן הוא שאם
 עבר ותיקנו מתוקן הוא.
 ושני בניצוצות, ניצוצות אין
 בהם ממש והכלי שמקבל בו
 הניצוצות לא מיבטיל
 ומוהר להשתמש בה.
 וספסל שסמוך בה הקורה,
 רפויה היא שיכול ליטלה
 ולהשתמש בה. והכלי
 שמקבל בו הדלף, בדלף
 הראוי לשתייה שהמים
 מותרים וכ״ש הכלי. וכן
 הסל שכופין שיעלו וירהו
 בו האפרוחים, אוקמה
 בעודן האפרוחים עומדין
 על הסל, כל בין תשמשות
 אסור לטלטל אותו הסל
 שנעשת מוקצת, ואם לאו
 מותר. ור׳ יצחק חולק על
 רב תסדא ואומר אפילו כלי
 לנוף עליה בשביל שלא
 תישבר ביצה בשבת אסור,
 קסבר אין כלי ניטל אלא
 לדבר הניטל בשבת.
 ואותבינן עליה כל הני
 תיובתא, ומשני בצריך
 למקומו. ת״ש אחת ביצה
 [שנולדה] בשבת ואחת
 ביצה שנולדה ביו״ט אין
 מטלטלין אותה לא לכסות
 בה את הכלי ולא לסמוך בת
 כרעי המטה, אבל כופה
 עליה כלי כוי. ומשני הכא
 נמי בצהיך לאותו מקום, פי׳
 לאותו מקום של כלי ולא
 למקום הביצה, וכיון
 שמותר לפנותו מאותו
 מקום ולטלטלו מטלטלו
 למקום הביצת וכופתו על
 הביצה, וכן כולם. אוולא
 יתכן לישב ע״ג הביצה כהי
 שלא יטנפו בגדיו לפיכך
 כופה עליה כלי ויושב עליו.
 וכל התיובתות פשוטות הן.

 או טייס כאן ופי׳ אחר נצריך
 למקום הניצה לישב.


