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דברים  המותרים   –המשך  סימן  שח  

 והאסורים לטלטל בשבת




     


 


) וכבר
 ):'נתבאר סעיף ג


 ):וכבר נתבאר ריש סימן זה(


 


תוספות  פרק (ויש  מתירין  ונהגו  להקל  :  הגה

 :)קמא דביצה



 


 

    
 


 

   
    

 





 ):וכבר פשט המנהג לאסור(

    
 

–
 




) שאינו  עם  אביו  שיש  לו  עצבון  כפירוש(




    






 
    







 









    
 
















ואז :  הגה

אפילו  ניטל  האיסור  משם  אסור  לטלטל  הכלי 
סיס  לדבר  האסור  למקצת דמאחר  שנעשה  ב

השבת  אסור  כל  השבת  כולה  וכן  בכל  מוקצה 
אם  אדם  הניח  דבר .  י"וכן  איתא  לקמן  סימן  ש

מוקצה  על  של  חבירו  לא  אמרינן  דנעשה 
בסיס  לדבר  האסור  דאין  אדם  אוסר  של  חבירו 

 :)אור זרוע(שלא מדעתו 



 


) וכן

 ):י"הוא לקמן סימן ש
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יש  אומרים  דאין  הכנה  שייך  בשל  אינו :  הגה

מוקים  שבידו יהודי  ואפילו  גרוגרות  וצ
ן "ה  וכן  משמע  בהר"כל  בו  סימן  ל(מותרים  

 ):ב וירושלמי"סוף פרק כ






 
   






 






 


     

     

 





הגה :
בית (ואפילו  לצורך  גופו  או  לצורך  מקומו  

.  )יוסף


    


ויש  אוסרין :  הגה

בייחד  לכך  והניח  בהם  אף  על  פי  שסילקן 

  ולכן  אסור )טור  בשם  רבינו  תם(מבעוד  יום  
לטלטל  כיס  של  מעות  אף  על  פי  שהוציא 

המעות  ממנו  מבעוד  יום  אלא  אם  כן  עשה  בו 
מעשה  שפתחו  מלמטה  וסלקו  מן  היחוד  וכן 

הו  לצורך מי.  )ה"הגהות  מיימוני  פרק  כ(נוהגין  
גופו  או  לצורך  מקומו  מותר  וכן  בכיס  התפור 

בבגד  הואיל  ועיקר  הבגד  עומד  ללבוש  אם 
הוציא  המעות  משם  מותר  ללבוש  הבגד 

דהכיס  בטל  אצלו  אבל  אם  שכח  בו  מעות 
מותר  לטלטל  הבגד  דלא  אמרינן  דכל  הבגד 

נעשה  בסיס  למעות  הואיל  ואין  המעות  על 
ישינן עיקר  הבגד  אבל  אין  ללובשו  בשבת  דחי

ג "א  סעיף  ל"שמא  יצא  בו  כדלעיל  סימן  ש
ו  אם "ועיין  לעיל  סימן  רס.  )ט"בית  יוסף  סימן  ש(

 :)בית יוסף(שכח כיסו אצלו בשבת מה דינו 






    







)כמו  שנתבאר 
) ט"לעיל  סימן ש




וכן  אם  יוכל  לנער  האיסור :  הגה
בית (לחוד  ינערנו  ולא  יטלטלנו  עם  ההיתר  

  וכל  זה  לא  מיירי  אלא )ש"יוסף  בשם  תשובת  הרא
ם שהיה  ההיתר  עם  האיסור  מבעוד  יום  אבל  א

היה  האיסור  עליו  לבד  לא  מהני  מה  שהניח 
בית  יוסף  בשם  תשובת (אצלו  ההיתר  בשבת  

 :)א"הרשב
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) ועיין  לקמן  בסימן  זה

 ): מאי תקנתיה'סעיף ו


ויש :  הגה
אומרים  דאפילו  לא  הסריח  עדיין  אלא  שקרוב 

,  )ן"י  ור"ת  יוסף  בשם  טור  ורשבי(להסריח  













והוא  הדין :  הגה
דמותרים  לומר  לאינו  יהודי  לטלטלו  כמו  על 

שבולי מרדכי  ובית  יוסף  בשם  (ידי  ככר  ותינוק  

  ואסור  לטלטל  מת  על  ידי  ככר  ותינוק )לקט

לצורך  כהנים  או  דבר  אחר  אבל  על  ידי  אינו 
, ב"טור  יורה  דעה  סימן  שע(יהודי  יש  מתירין  

וכן  ראיתי  נוהגים   ()ה"ל  סימן  ס"ותשובת  מהרי
 ):לצורך מצוה או חתונה




 

 






 


