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  .מדד�  שבת
  ? בשבתהא� מותר לטלטל נר

  
  , נר חרס חדש  

  או נר מתכת יש� 
  שלא דלק השבת

  נר חרס יש�
שלא דלק 

  השבת
של מתכת ' נר אפי

שהדליקו בו בשבת 
  וכבה

נר שהדליקו בו 
  שבת ולא כבהב

  אסור  3אסור  2אסור  1מותר  יהודה' לר
  אסור  אסור   4מותר  מותר  מאיר' לר
  אסור  5תרמו  מותר  מותר  שמעו�' לר

  מותר בשמ  הנוט�  מותר  מותר  מותר  א"לרשב
  

  ].ה לדברי"תוד[? זירא בדי� פמוט שהדליקו בו בשבת' א של ר"מה היא ההו
  

  לדברי האוסר מותר  לדברי המתיר אסור  
 מנורה �י "לרש

  של מתכת
מ המתיר מוקצה מחמת "לדברי ר

  אוסר במוקצה מחמת איסור, מיאוס
צה מחמת יהודה האוסר מוק' לדברי ר
  6מתיר במוקצה מחמת איסור, מיאוס

 פמוט �ת "לר
  מתכת גדול

  , ש המתיר מוקצה"לדברי ר
  אוסר בפמוט גדול ככוס וכקערה

מ האוסרי� בכלי חרס "י ור"לדברי ר
  מתכתבפמוט מתירי� , 7שדלק בשבת

  

                                                           
וכ  נר של . וראוי לשאר שימושי� של היתר ומותר לטלטלו, דנר חרס כל שלא דלק אינו מאוס 1

הדליק אותו בשבת זו שלא לא ולכ( א� , מ אינו נמאס בהדלקתו" פע� משכבר דלק' מתכת אפי
  .מותר לטלטלו בשבת, ש"הוקצה מחמת איסור בביה

  .יהודה' דהוא מוקצה מחמת מיאוס ואסור לר 2
זירא שסבר ' א של ר"ולא כהו. משו� מוקצה מחמת איסור, א� היה נר של מתכת' אסור אפי 3

יהודה יש '  דלר,דזה אינו.  מתיר במוקצה מחמת איסורשלדברי האוסר במוקצה מחמת מיאוס
  .מחמת איסורמוקצה ג� מוקצה מחמת מיאוס וג� 

של ' ולכ( פמוט אפי, אמנ� מוקצה מחמת איסור אית ליה, מ לית ליה מוקצה מחמת מיאוס"ר 4
  .מתכת שדלק בשבת אסור

, יו� מחמת גודל�שה� מיועדי� לדלוק כל ה) לדברי מר זוטרא(מלבד כוס וקערה ועששית  5
ולא דומי� לנר שדעתו , דאי  דעתו עליה�, ש שג� אחר שכבה אסור להשתמש בה�"דבזה מודה ר

במותר להשתמש ש "מותר לר, וכ  קערה קטנה הדומה לנר. שתמש במותר השמ להעליו שכשיכה 
  .השמ  שבה אחר שכבתה

ואסור , יהודה אית ליה מוקצה מחמת איסור ג� כשאי  בו מיאוס'  דלר,דזה אינו' ודחתה הגמ 6
  .לטלטל פמוט של מתכת שדלק באותה שבת

ג� דלק היינו שד, יהודה אינ� אוסרי� אלא באיכא תרתי לריעותא' מ וג� ר"א שג� ר" הו,'פי 7
  דאית ביה מוקצה מחמת-וג� הוא של חרס ,  דאית ביה מוקצה מחמת איסור- בתבאותה ש

יהודה אית ליה מוקצה מחמת איסור לחודיה ' ל שלר"וס', אכ  למסקנא חוזרת בה הגמ. מיאוס
שלא ' כגו  נר של חרס יש  אפי(ואית לה מוקצה מחמת מיאוס , )כגו  פמוט מתכת שדלק בשבת זו(

 .מ אית ליה רק מוקצה מחמת איסור אבל מחמת מיאוס לית ליה"ור, )דלק בשבת זו
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  :שבת ד� מד
  ?יהודה'  לר1 הא� מותר לטלטלהדלהל�מטה 

  
ולא כשרק יחדה   

  ותהניח עליה מע
  למעותכשיחדה 

  והניח עליה פע� מעות
  כשלא יחדה למעות 

  והניח עליה פע� מעות
   אסור:א"להו  אי� עליה עתה מעות

  2 מותר:למסקנא
  מותר  אסור 

  3אסור  אסור  אסור  יש עליה עתה מעות
  

  ? הא� מותר לטלטלה בשבת,ש"או שהיו עליה בביה,  שיש עליה מעות4מוכני
  

ש "יה בזמ� ביהכשהיו על  בעוד המעות עליה  
  ועכשיו לא

  טלטלתי אינה מ:יהודה' לר  5טלטלתיאינה מ  בזמ� שהיא נשמטת
  טלטלתי מ:שמעו�' לר

  )דבטלה לשידה שהיא עיקר הכלי(טלטלת ימ  בזמ� שאינה נשמטת
  

                                                           
דכיו  שיחדה , לצור( גופה ומקומה' שהכוונה שאסור לטלטלה אפי, )ה מטה"בד(' ביארו התוס 1

דכל שאינו מוקצה , ש מותר"אכ  לר. אי  עושי  ממנה שו� תשמיש) ובאופני� דלהל (למעות 
 .מחמת חסרו  כיס מותר לטלטלו לצור( גופו ומקומו

א נר חרס יש  אבל חדש יהודה דוק' דמזה שאסר ר, י ההוכחה" ולפירש.מדי  נר' הוכיחה הגמכ   2
ש מטה דאינה עשויה להניח עליה מעות שיהיה מותר "כ, א� יחדו להדלקה בכל אופ  מותר' אפי

דאכתי לפי המסקנא , הקשו) ה ומה"בד(' ותוס. כל שרק יחדה ולא הניח עליה בפועל -לטלטלה 
, ת מותרתקשה מנר מתכת יש  שכל שלא הדליק עליו באותה שב, שא� הניח עליה מעות נאסרה

 שההוכחה מכללות די  נר ,ולכ  פירשו ה�. כ ג� מטה זו נתיר א� לא היה עליה מעות בשבת זו"וא
ש מטה שיש " כ,ובכל אופ  מותר כשהוא חדש - חרס שאי  עושי� אותו רק למלאכת הדלקה

אחר שהדליק ' כיו  שעשוי כל שעה לכמה תשמישי� אפי, מותר -יש  ' אבל נר מתכת אפי. להתיר
 . שאינה עומדת עתה לשאר תשמישי� שאסור,כ מטה שיחדה בפירוש למעות" משא,בו

עוד .  מותר לנערה שיפלו המעות, דבשכח עליה מעות. דמיירי במניח,)ה יש"בד(' ביארו התוס 3
הוא כשהונחו המעות בשבת , דוקא כשיש עליה מעות -שכל החידוש שאסור לטלטלה , כתבו

ש והיו עליה "אבל בהניח� הוא מע, )תינוק לדעת ישראל ש� נכרי או �כגו  שהניח(עצמה 
  .כשאי  עליה מעות עתה' אסורה אפי, ש"בביה

דדבר , )ה מוכני"בד(' והקשו תוס. י פירש שהיא מוכני של שידה המיועדת למרכב אנשי�"רש 4
בה יותר מארבעי� סאה טמאה ואינה מצלת  א� יש'  ואפי,לא הוקש לשק, שראוי לטומאת מדרס

 .שהיא מוכני המיועדת למשא כלי� דוקא, ולכ  פירשו. במת
 .ולכ  בעוד  עליה אסור, דכיו  דמעות אינ� ראוי� לכלו� יש בזה מוקצה, ש מודה"ר' ובזה אפי 5


