שאלות ותשובות

או״ח סימן יז יח יט

אסר ישגפל ׳מהעיון ,ושו ליכא למיגזר ,ועיין פרמ״ג
סו״ם רנ״ט בקיצור דיני שהייה שכתג שבסמרשועין א״א
להשיר ואין ללמוד מפיחה יעיי״ש.
והגה לענין יי״נ אף קשר משונה הוי היכר ,וכי נימא
להשיר כאן גם בקשר משונה ,בוודאי דאין לדמוש
.
גזירש חכמים זו לזו.
עוד נראה כשוע ,דהלא גם שם ביי״נ אין שום הישר
בםגירש המפשח רק אם הימפחח ביד הישראל שלא
יוכל העכו״ם לפשוח רק בכלי אומנוש גרזן או מקבש
או שיזייף מפשח אחר ,לא אם המפשח ביד העכו״ם
שיוכל לסגור ולפשוח ואין שום היכר בסגירש הבור,
:ועיין כל זה בס״ס קל״יא .וא״כ כאן שהפושח והסוגר
בידו בוודאי דלא הוי שום חושם והיכר ,ופשוע דאין
ללמדו מטיחה בטיט דהוי חושם מדינא דגמרא .ואם
שאמר שישן אש המפחח לאחר ,אכשי לא דמי ליי״ג,
כיון דבשניהם שייכא הגזירה בשוה שישכחו עיקר שבש
ויש לחוש שיקבל ממנו המפשח בחזרה.
וזה נ״ל דגם שם בקריאה לאור הנר לא השירו במפשח
אלא אם מוסר ה׳מפשח ליד אחר ,וכן נראה מדברי
השע״ש שם ,ושם יש סברא ,להשיר בזה ,דכיון דיצטרך
לבקש מיד האחר ממילא יהיה שם שנים ולא שייך
למיגזר עוד .וכן נראה לי להוכיח ממחק לשון הב״ח
ז״ל שם ) . . .חסר ההמשך(.
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דברי יוא ל

סימן יה

*( זהו שיטח רוב הראשונים וכן פסק השו״ע )או״ח
סימן רס״א סעיף ב׳( ונושאי כליו כדעש ר״ח
)שבש דף ל׳׳ה פ״א ועוד( ,כמבואר באריכוש בספר מנחש
כהן )ספר מבוא השמש מאמר א׳ פ״ג ופ״ט( ,וכן דעש
רוב גדולי אחרונים דשני שקיעוש ׳לשמש ואחר שקיעה
הראשונה עדיין יום גימור ,ואחר שקיעה השניה הוא
בין השמשוש עד צאש הכוכבים ,וחלילה להקל נגד
פסק השולחן ערוך שהוא לנו כישד שלא שמוט ,בפרט
.באיסור שבש החמורה שהוא באיסור סקילה אין להקדים
ולעשוש מלאכה עד אחר גמר שקיעה שניה ,שאז וודאי

*( הגהה זו !נדפסה ע״פ פקודח רבינו כספר
.
״דרך החיים״ הלכות שבה זמן הדלקת הנר וקבלת שבת
דין א׳ ,בשולי הגליוון.

צז

לילה לשיטש הג״ל, .אמנם ראוי לחוש .לחומרא לשיטש
הגאונים וסייעתם שסוברים שמשחילש השקיעה ראשונה
הוא ביה״ש ,ויש להקדים הדלקש הנרוש בעש״ק קודם
שקיעה הראשונה כדי לצאש דעש הגאונים הנ״ל ובפרט
באיסור חמור דאורייתא.

סימן יט
ב״ה

.

שאלה אם מושר לבעל חנות ליקח מחנותו ומאוצרו
כלים העומדים ומוכנים למו״מ ,כמו מנעלים אנפלאוש
או מפות וכיו״ב הנצרך לשבש ויו״ט ,ואם הם מוקצים
אפילו ׳לתשמיש הראוי להם או דוקא לתשמיש אחר.

א
הנה ברמב״ם פרק כ״ה מהלכות שבש )הלכה ט׳(
אישא כל כלי שמקפיד עליו שמא יפחתו דמיו
כגון כלים המוקצים לםחורה וכלים היקרים ביושר
שמקפיד עליהם שמא יפסדו אסור לטלטלם בשבת ,כגון
המסר הגדול ויתד של מחרישה כר .אבל בהרב המגיד
בפרק כ״ו הל׳ י״ד אישא דכלים המוכנים לסחורה
והוא צריך לכם בשבת מושר לטלטלם שהרי חזינן דפירות
המיוחדים לסחורה שהושרו אפילו באכילה עיי״ש .וכן
כשבו השוס׳ בשבח דף י״ט ע״ב בד״ה הני כרכי וכו׳
דהא דאמרינן דבמוקצה לטלטל סבר רב כר׳ שמעון ,היינו
במוקצה שאדם מקצה מדעשו ■לאוצר של סחורה עיי״ש.
והנה הרב הב״י ריש סימן ש״ח משוה דעש הרמב״ם
עם דעש הרב המגיד ,דהרמב״ם ז׳׳ל שאוסר כלים
המוקצים לסחורה כיינו דוקא כשמקפיד עליהם שלא
יפסדו ע״כ הוי מוקצה מחמת חסרון כים ,אבל הה״מ
מיירי באינו מקפיד עליכם שלא יפסדו ע׳> אפילו
נתנם לאוצר והם מוקצים לסחורה אעפ״כ מושר לטלטלם
)ועיין במג״א סימן ש״ח ס״ק ג׳ ובמחה״ש שם(.
וכן בשום׳ ע״כ לדבריו צריכין ג״כ לוימר כן דהם
׳מיירי דוקא באינו מקפיד■ .ובאמת ליכא בדבריהם מזה
שום רמז ורמיזא ,ואדרבא מדכשבו סשמא דדברים
העומדים לסחורה שמותר לטלטלם א״כ משמע שבכיל
אופן ואופן אפילו במקפיד עליהם מותר לטלטלם .ובאמת
כן הוא דרך בני אדם מקפידים על סחורותיהם כעומדים
למכירה שלא להשתמש בהם שלא יפסדו קצח ויגרעו מדי
שוים ולא יימצא עליהם קונים כמו בכלים חדשים ,ומהיכא
שישי לאוקמי׳ דברי כה״מ ודברי השוס׳ דמיירי דוקא
בבני אדם המשונים בדעתם מדרך העולם ,אחרי אשר

