
 עין משפט
 נר מצוה

 נו א ב מיי׳ פכ״ו מהל׳
 שכפ הלכה יא טוש׳׳ע

 או״ח סי׳ רעט שעיף ז:

 כירה פרס שלישי שבת מו.

 לעזי רש״י
״ש. פגומים. נ י  קר

 מוסף רש״י
. רכי ה נ ש ה כסתם מ כ ל  ה
 הוא סידר המשנה יכשראה
ו כעיניי שנאן שר  דכרי שכס י
 סתס ולא הזכיר שס אומרו
 עליהן, כדי שלא יהי שנדה
 מפי יחיד ינראין כאילי נשנו
 מפי המריניס רעשי כמיתן
ה ל י ש נ כ  וניצה ב:;. מו
. ראה רש״י לעיל מד י  כו
. נר א ג ר ל ש ט ל י ט  נ. ו
ו נשנח וכנה  שהדליקו נ

. דו  (יבמות י

 תום׳ ישנים
) ולפי זה חמור מוקצה  א
 מחמח מיאוס ממוקצה
 מחמת איסור לר׳ יוחנן דלא
 דחייה כיליס כמו ננילה
 דססק כר״ש ורנ סכר איפכא
 דקאמר בפ׳׳ק דחולין [דף
ד ר״מ  טי.] ע״כ לא ש
 כי׳ אכל שיחט לאין ראר
 לכיס לא יל״מ לית ליה
 כפרקין [לעיל מל.1 מוקצה
 מחמח מיאוש להכי אמר
 כפרק כחרא לרנ סכר
 כר״י מלברכי לזחי אסור
 להר מיקצה מחמת מיאיס
 כלפי׳ ר״ת נפ״ק מוכח
 מכ״ש ללליליה מתמת איסור

:  חמיר טפי

 רבי שמעון נל שהלליקו באוחה שבח והא ללא פסיק רכי יוחנן
 כרבי מאיל להא סבר לגמרי כוושיה לשד מוקצה מחמח מיאוס
 ואסר מוקצה מחמח איסור נקט לבי יהולה משוס לבכל מקום הוזכר
 גבי מוקצה ועול ללא מצינו לאיח ליה לרבי מאיר מוקצה מחממ
 איסול גלילא אלא בנר ישן לאיכא
 חלחי מחממ מיאוס ומחמח איסור
 אך לפי זה קשה ללשב״א למשמע
 לנקט במנורה אין לנו כרבי שמעון
 אבל רבי שמעון מיהא שד במנולה
 ולמאי למפרש טעמא למנורה משוס
 לאלם קובע לו מקום היבי שרי רבי
 שמעון הא אמרי׳ בדש כל הכלים
 (לקמן לף קכג.) הכל מוליס נסיכי וזיד
 ומזוד כיון לקפיל עלייהו מיחל להו
 מקום ונראה לפרש ללבי יוחנן פסק
 כרבי יהולה במוקצה מממח מיאוס
 וכ״ש במוקצה מממח איסור א)כלמוכמ
 בפלק במלא >לף קנז.) לקאמר בכולי
 שבמ הלכה כרבי שמעון בל ממוקצה
 מחמח מיאוס וחל אמר במוקצה מחממ
 מיאוס נמי הלכה כלבי שמעון בל
 ממוקצה מחמת איסור להיינו שהלליקו
 בה באומה שבמ והא לקאמר אנו אין
 לנו אלא בנר כלבי שמעון לאו משוס
 לסבר כוומיה בנר אלא כלומר אין
 לנו שימיר אפי׳ רבי שמעון דמיקל
 אלא בנר אבל במנורה אסר והשחא
 קיימי חרוייהו אחל בריימא ולא מצי

 נמי למינקט רבי מאיר:
 והא כילת חתנים דאדם קונע לה
 מקום. פי׳ רשב״א לאלם
 קובע לה מקום במו למנורה ואפ״ה
 שרי שמואל אלא ולאי לא חשיב
 קביעוח שלה ושל מנורה קביעומ אלא
 היכא לקבע מקום לגמד כלאמר

 בפי כל הכלים (לקמן קמ. ושסו:
 דהוליות בין גדולה בין קטנה
 אסורה. קשה לר׳יי
 דבפ״ב דביצה (לף כא:< חנן ג׳ דבדם
 ר״ג מחמיר כב״ש וחשיב אין זוקסין
 אח המנורה ומשמע דב״ה שד
 ומפרש המם בגמרא י)הכא במנורה
 של חוליות עסקינן משום דמימזי
 כבונה דב״ש סבד יש בנין בכלים ויש
 סתירה בכלים וב״ה סברי אין בנין
 כו׳ אלמא שד ב״ה מנורה של חוליות
 להמזיר ומאן דשד בסוף פירקא
 להחזיר מטה של חוליומ ברסר איכא

 מותר לנטותת ומותר לפרקה בשבת אלא
 אמר אביי בשל תוליות אי תכי מ״ט דר״ש
 בן לקיש דשרי מאי הוליות כעין חוליות
 ראיה בה הידקי הלכך אהוליוה בין גדולה
 בין קטנה אסורה לטלטלה גדולה נמי דאית
 בה הידקי גזירה אטו גדולה דהוליות כי
מר סבר  פליגי בקטנה דאית בה חידקי ב
 גזרינן ומר סבר לא גזרינן ומי א״ר יוהנן הכי
 וחאמר ר׳ יוחנן א)הלכה בסתם משנה ותנן
 נ<מוכני שלה בזמן שתיא נשמטת אין חיבור

 לה ואין נמדדת עמה ואין מצלת עמה באתל
 המת ואין גוררין אותת בשבת בזמן שיש
 עליה מעות הא אין עליה מעות שריא ואע״ג
 דהוו עליה ביה״ש א״ר זירא תהא משנתינו
 שלא היו עליה מעות כל ביה״ש שלא לשבור
 דבריו של ר׳ יוהנן א״ר יהושע בן לוי פעם
 אחת הלך רבי לדיוםפרא והורה במנורה
 כר׳ שמעון בנר איבעיא להו הורה במנורח
 כר׳ שמעון בנר לתיתרא או דילמא הורה
 במנורה לאיםורא ובר׳ שמעון בנר להיתרא
 תיקו רב מלכיא איקלע לבי רבי שמלאי
 וטילטל שרגא ואיקפד ר׳ שמלאי ר׳ יוסי
 גלילאה איקלע לאתריה דר׳ יוסי ברבי הנינא
 טילטל שרגא ואיקפד ר׳ יוסי בר׳ חנינא ״ר׳
 אבהו כי אקלע לאתריה דר׳ יחושע בן לוי
 הוה מטלטל שרגא כי איקלע לאתריה דר׳
לא הוה מטלטל שרגא מה נפשך אי (  יוהנן י
 כרבי יהודה םבירא ליה ליעבד כרבי יהודה
 אי כר׳ שמעון םבירא ליה ליעבד כר׳ שמעון
 לעולם כר׳ שמעון ם״ל ומשום כבודו דר׳ יוחנן
א״ר יהודה שרגא דמשהא שרי לטלטולה דנפטא  הוא דלא הוה עביר 8
 אסור לטלטולה רבת ורב יוסף דאמרי תרוייהו דנפטא נמי שרי לטלטולה
(דהואיל והזי לכסות ביה מנא) רב אויא איקלע לבי רבא הוה מאיסן בי כרעיה  ה,

 בטינא אתיבי אפוריא קמיה דרבא איקפד רבא בעא לצעוריה א״ל מ״ט רבה
 ורב יוסף דאמרי תרווייהו שרגא דנפטא נמי שרי לטלטוליה א״ל תואיל והזיא
 לכםויי בה מנא אלא מעתה כל צרורות שבחצר מטלטלין חואיל וחזיא לכסויי
 בהו מנא א״ל תא איכא תורת כלי עליה הני ליכא תורת כלי עליה מי לא תניא

 השירים
 לאוקמא ה״נ ברפוי אבל למאן דאסר קשה ותירץ ר׳׳י דהמס מייד כגון שהמוליומ מחובדן יחד ואינם ממפרקין וסעמים מטין אוחן
 ופעמים זוקפין אומןמ: הורה במנורה להיתדא וכר״ש בנר נמי להיתרא או דילמא במנורה הורה לאיסורא וכר״ש בנר להיתרא.
 וא״ת אמאי לא קאמר נמי או דילמא הורה כמנורה להימרא כרבי שמעון בנר וכרבי שמעון בנר לא סבירא ליה דכה״ג אימא באלו
 טריפומ (מולי! לף נו: ושם) הורו בטרפחח כרבי בזפק איבעיא להו הורו בטרפחמ לאיסורא וכרבי בזפק להימרא או דילמא הורו
 בטרפחח להיחרא כרבי בזפק וכרבי בזפק לא סבירא להו וי״ל דהכא לא שייך למיתלי מנורה בנר כלתלי טרפחמ בזפק להכא אין
 טעם אשל לשניהם לנר משוס מוקצה ומנולה משום בנין ועול ללא בעי למימר לר׳ לא סבר בנר כל״ש משום לריב״ל פסיק לעיל
 כר״ש ואס מאמר וכההיא דאלו טריפוח אמאי לא קאמר נמי חרריהו להימרא כדאמר הכא או דילמא הורו בטרפחמ להימרא וכר׳ בזפק
 נמי להימרא ומיהו בלאו הכי מגיהין שס הספרים ול״ג הורו בטרסחמ לאיסורא להא כ״ע שרו לה דמניא החס 5י) היא האס היא טרפחמ היא
 שלחופיח ובניטל האם י<הוה עובלא והאכילה רבי טרפון לכלבים ואמר הלכה חמורך טרפון ואמר ליה רבי עקיבא טועה בלבר משנה אמה
 וגרס החס הורו בטרפחח להיחרא וכרבי בזפק להיחרא כו׳ ורש״י פי׳ הורה במנורה להיחרא כר״ש בנל ושלא הוראה הוי ואין נראה לאין
 לחלוח מנורה בנל ועול לאכמי הוי ליה למיבעיא או דילמא חרוייהו להיחרא: דנפטא אסור לטלטלה. פי׳ בקונט׳ אפילו לר״ש וכן
 משמע דהא שרגא דמשחא דשד לטלטלה היינו לר׳ שמעון ועוד מדסריך רבא בסמוך לרבה ורב יוסף מ״ש מצרורוח שבחצר ואי שרי ר׳
 שמעון דנפטא תיקש׳ ליה לכ״ע אליבא דרבי שמעון לכך סי׳ בקונט׳ דהכא אליבא דר׳ שמעון קאי ואע״ג דרב איח ליה מוקצה י) גבי מטה
ורכה נמי אימ ליה כלאמל אכיי ל<כל מילי למל עכיל כרב ורב יוסף נמי משמע דאית ליה מוקצה בפ׳ נוטל(לקמן קמג:< דקאמר  שימלה למעות 8
 כמה חדפא שמעממא ללרלקי אימור לאמור בשכח לכחחילה מי אמור הכא אליבא דר״ש קאמר וליה לא ס״ל ומיהו נראה לפרש להכא מייד
 נמי אליבא ללבי יהולה ולא מייד בהלליקו בו באומה שבמ וה״ק שלגא למשחא של מחכמ שרי לטלטולה ואפילו לרכי יהולה כלמניא לעיל
 (ל׳ מל.) כל הנלומ של מחכח מטלטלין לנפטא אסור אפי׳ ללבי שמעון למאיס טפי מנר ישן ורבה ורב יוסף שלו אפי׳ ללבי יהולה ללא
 מאיס אלא שדחו רע וחזי לכסויי ביה מנא אכל נל ישן מקצה ליה לגמד משום למאיס ואפילו מכיסוי מנא: ניעי׳ מוס׳ מנחופ מא: ל״ה כל מיליז:

 ואמר

 מוסר לנטוסה. לסמם טלמ ממנים אין לה גג טסמ שנקליטין
 יוצאין לשני לאשי המטה באמצעה אחל לכאן ואחל לכאן ונומן כלונס׳
 מזה לזה ומשליך האהל עליה והוא שוסע לכאן ולכאן וטון שאינו רמב
 טסמ אינו אהל ואין בו לא בנין ולא סמירה: בשל חוליות. במנורה

 של פרקים שמא מפול וממפרק
 רחזירנה ונמצא עושה כלי: חידקי.
 חיחוטן סביב לה קדנ״ש ולומה
 לפרקים ומאן לחזי סבר של פרקים
 הוא: גדולה. הואיל ודרכה לעשוחה
 של חוליוח ט איח ביה חידקי סבד
 דחוליות הן ואסור אפילו לדש לקיש
 כדאמר לעילי) ניטלח בשחי ידים אסור
 לטלטלה: כי פליגי בקטנה דאיח בה
 חידקי. דכולי עלמא ידעי ללאו
 חוליוח נינהו: גזריגן. אטו מוליומ:
 ומי אמר רבי יוחנן הכי. הלכה כר׳
 יהודה: ההא משגהינו. דמוכני דקחני
 הא אין עליה מעומ שריא כגון שלא
 היו עליה בין השמשומ והכי חידוק
 מינה טעמא דיש עליה מעות כשקדש
 היום הא אין עליה כשקדש היום
 שריא: לדיוספרא. מקום: איבעיא
 להו. מדא הוראה הואי והכי קאמר
 הורה במנורה להיתרא כדרך שהיה ר׳
 שמעון מתיר בנר ישן או דילמא שתי
 הוראומ הוו הורה במנורה לאיסור
 כדאמרן בדחידקי וגזרינן אטו חוליות
 וכר״ש הורה בנר להימר: וטלטל שרגא.
 נר שכבה: לעולם כרבי שמעון סבירא
 ליה. דאי סבירא ליה דאסור לא הוה
 מטלטל ליה לכבוד ר׳ יהושע בן לוי
 דליעבד איסורא: שרגא דמשחא.
 שדלק נר של שמן: שרי לטלטולה.
 אחר שכבה כר׳ שמעון דלא מאיס:
 אבל בגפטא. דמסרח אפילו רבי
 שמעון מודה דלא חזי אלא למלאכחו:
 איקפד רבא. משום טינוף המטה:

 ובעא לצעוריה. בשאלומ:
 השירים

 מםורת הש״ם
:  א) [לקמן פא: קיכ: קמז

 קמח: קנו: עירובין צכ. ניצה
: מכ : ז תט מו נ י ח.  לו: תענית י
 גיטין פא: כ״ק כט: לכ. שט.
 צל: כ״מ לג. סנהלדן לל:
: מנחות נכ: חולין  שנועות ג
נלה נ. נו:], ב) ולעיל . מג  לא:
 מל: כליס פי׳׳ח מ״נ],
יע״ ] (  נ) ינמות יל. ע״ש, י

 תוספות ניצה כנ. ל״ה ונ״ה],
 ה) רש׳׳ל מוחק זה, ו) [לף

, א) [ועי׳ [  מה:], 1) [לף ננ.
 תוספוח כיצה ככ. ל״ה יכ״ה],
 ט) נחולין נה:], י) ]סנהלדן

, ל) [לעיל ן ) [לעיל מל:  לג.], נ
 ככ.],

 גליון הש״ם
א ת  גם' אטר ר׳ יהודה ש
 דמשחא. עי׳ לקמן לף קככ
 ע׳׳נ חוס׳ ל״ה רחת:
ם' ד״ה דנפטא וכו׳  תו
נ •יה. עי׳ ר  ו
 מנחות דף מא ע״נ חוס׳
 ד״ה כל מילי. וכעירוכין דף
 5נ ע״כ תוס׳ ל״ה לא תימא:

 רבינו חננאל
 ואוקמה רחבה במנורה
 דאית כה חידקי חידקי
 שהן כעין חוליות שנראה
 המעמידה או המטלטלה
 כבונה, הילכך דחוליות בין
 נדולה בין קטנה אסורה,
 לית בה חוליות ואית
 בה חידק׳ חידקי, גדולה
 אסורה דמיחלפא בגדולה
גי ל חוליות. כי פלי  ש
 כמנורה קטנה דאית כה
 חידקי חידקי, ר• יוחנן סבר
 גזרינן קטנה דאית בה חידקי
 אטו גדולה דאית בה חידקי,
ריש לקיש סבר לא גזרינן.  ו
 איני דגזר ר׳ יוחנן והא
 איהו דאמר הלכה כסתם
 משנה, ותנן סתמא בכלים
 פרק ״יה במוכני של ׳טירה
ן אותה בשבת ן גוררי  ואי
ש עליה מעות, י  בזמן ש
 ודייקינן מינה הא אין עליה
 מעות שריא, ואעי׳ג דהוו
 עליה כל בין השמשות
ן עליה  ולא גזרינן כשאי
ש עליה  מעות אטו כשי
 מעות. ואייר זירא תהא
 משנתנו בישלא היו עליה
 מעות כל בין השמשות
ר דבהי ו ) שלא לשב ר״ ז ג ) 
 ר׳ יוחנן, כלומר לא תקשי
 לך דר׳ יוחנן אדרי יוחנן.
 וחא דהורה ר׳ (זירא
 ספרא) [בדיוספרא] עלתה
נן בה לחומרא  בתיקו ועבדי
 ומוקמינן לה הורה ר׳
 במנורה לאיסורא, וכר׳
ן כנר להיתרא. ר׳ ו  שמע
 אבהו מטלטל שרגא כר״ש,
 ובאתריח דר׳ יוחנן לא
 הוה מטלטל ליה משום
רב) ו דר• יוחנן. ( ד  כבו
דה] שרגא ר רב יהו מ א ] 
 דמשחא שרי לטלטלה. אבל
 שרגא רנפטא (הוה) אסיר,
ו אפילו  ורבה ורב יוסף שר
 שרגא דנפטא. ואםיקנא
ו לבםויי בהו מני  משרם דחו
 דנפטא. ואם תאמה אי הכי
 כל צרורות שבחצר יטלטלו
ו לכסויי בהו מנא  הואיל וחז
 דנפטא, שני צרורות הואיל

 ואינה תורת כלי עליהן


