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ואפילו  תחובים  בנדן  עם :  הגה
.  )ל"מהרי(כינים  אסור  לטלטלו  שאר  ס


 והוא  הדין  כלים  המיוחדים :  הגה

בית  יוסף  בשם  מיימוני  פרק (לסחורה  ומקפיד  עליהם  

 :)ז" והמגיד פרק כ'ה



 

) ואם
נשתמש  לאיסור  בבין  השמשות  כגון  נר  שהודלק 

)  ט"עיין  לעיל  סימן  רע
      

    





כל :  הגה
מוקצה  אינו  אסור  אלא  בטלטולו  אבל  בנגיעה 
בעלמא  שאינו  מנדנדו  שרי  ולכן  מותר  ליגע 
במנורה  שבבית  הכנסת  שנרות  דולקות  עליו  או 

  היתר בתנור  שדולק  בו  אש  וכן  מותר  ליקח  דבר
מרדכי  פרק  כל  הכלים  וריש (המונח  על  דבר  מוקצה  

ה  ותרומת "ג  והמגיד  פרק  כ"ביצה  ורבינו  ירוחם  חלק  י

 וכן מותר לטלטל )ז  וכל  בו  סוף  דיני  שבת"הדשן  סימן  ס
דבר  מוקצה  על  ידי  נפוח  דלא  הוי  טלטול  אלא 

 :)ו"תשובת מהרי(כלאחר יד ולא מיקרי טלטול 






ותפלין  אין  לטלטלם  כי  אם :  הגה

ושופר  אסור .  )תרומת  הדשן  ועיין  בבית  יוסף(לצורך  
הגהות  אשירי (לטלטלו  כי  אם  לצורך  גופו  או  מקומו  

 :)רק במה מדליקיןסוף פ


 
     





ואם :  גהה
נשברו  במקום  שיכולים  להזיק  כגון  זכוכית 
שנשברה  על  השלחן  או  במקום  שהולכין  מותר 

כל (לטלטל  השברים  כדי  לפנותן  שלא  יוזקו  בהם  

 :)בו והגהות מרדכי ובית יוסף בשם ארחות חיים






ואפילו :  הגה

חזי  לעני  הואיל  והקצוהו  הבעלים  שלו  אף  על  פי 
שהם  עשירים  דמוקצה  לעשיר  הוי  מוקצה  לעני 

. )ן  פרק  במה  אשה"ר(כמו  שיתבאר  סוף  הסימן  





וכל  דבר  שאינו  כלי :  הגה
כלל  אסור  לטלטלו  אפילו  לצורך  גופו  כל  שכן 

 :)מרדכי פרק קמא דיום טוב(לצורך מקומו 
    


 






 









 



 




 





 



 







 





    

וכן  ספסל :  הגה
ארוך  שנשמט  אחד  מרגליה  כל  שכן  שתים  דאסור 

לה  ולהניחה  על  ספסל  אחרת  ולישב  עליה לטלט
 )א"תרומת  הדשן  סימן  ע(אפילו  נשברה  מבעוד  יום  

אלא  אם  כן  ישב  עליה  כך  פעם  אחת  קודם  השבת 
  גם  אסור  להכניס  הרגל )ג"בית  יוסף  סוף  סימן  שי(

 :)בית יוסף שם(לשם משום בנין 
    

)פירוש 
)  לסמוך  ולשבת  עליהן


 


