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המשך בעמוד קלח
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' ב

             

        
        

      
         

         
        

     
          

        
       

         
         

     


        
      

       
      

    
        

          
         

       
         

           
          

     
         

        
          


         

        
         

          
          

         
       

         
 

















































































המשך ביאור למס' שבועות ליום שלישי עמ' א
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   מצוה של אינו אפילו נר כל -.

   אש לכבות שאסור כשם היינו -
בשבת אש כיבוי למהר אסור כן - .בשבת

    שמן ריבוי בנר נשאר אפילו -
מכבה, משום חייב - שבת מוצאי עד לדלוק המספיק
גובה מיד נפחת - הנר לתוך לרדת השמן שמפסיק שברגע

אורה ומכהה הפתילה מן ומתרחק שבנר .השמן

 נקרא במים גבלו אם - שכתשו חרס -
.'חרסית'

   שבנר השמן מן להסתפק שאין -
ומכהה הפתילה מן השמן את שמרחיק משום - עצמו
לנגוע שאין איסור מחמת כמוקצה השמן דין ולכך - אורה

.בו

 
סק"א.1) קו"א
לתוך2) המטפטף שמן עם כלי להניח שלא לגזור הוסיפו ולכך

יסתפק שמא גזירה מחמת מהנר ההסתפקות איסור אין אבל הנר,
יסתפקו שלא רק אלא הכלי להניח לאסור אין שאז עצמו מהנר
שהוקצה משום האיסור אין וכן לגזירה), גזירה (דהוא מהכלי
משום לא וכן מצוה, של נר על רק מדובר אין שהרי - למצוותו
קודם במוקצה השמן לאסור שאין כיון - לאיסורו שהוקצה

סק"ב). ערה סי' קו"א עוד וראה סק"א, (קו"א לנר שירד
(3. מותר יפה דולק שהוא שמן של נר יו"ט): (לגבי ח סעיף

נרות לשתי שיחלקנו עד באמצעיתו שיבעירנו ע"י לקצרו .
כדי אלא השני חלק להדליק כלל צריך אינו אפילו דולקות

במהרה. הנר שישרף
אחר בדבר או בסכין מלמטה שיחתכנו ע"י לקצרו אסור אבל

מפני כולו ישרף שלא עליו וחס מאוד גדול נר הוא אם אפילו
(היינו הבערה ריבוי ע"י שלא הנר כיבוי למהר גורם שהוא
ולהלכה - הכיבוי שממהר אף הנר בקיצור איסור אין זו שלדיעה
יש אחר באופן אבל הבערה, ריבוי של באופן רק להקל נהגו

סק"ב). בקו"א שם כמבואר תורה באיסורי להחמיר
שבתוך4) משמן המסתפק לגבי ו סעיף תקיד מסי' משמע כן

המטפטף שבכלי השמן בכל במסתפק הדין הוא וכן עצמו הנר
מהפתילה. מעט להתרחק שבנר לשמן מיד שגורם לנר

שפירשו5) ויש (ובכ"מ), ב משנה פ"י כלים להרמב"ם פיה"מ
פ"ג כלים רע"ב (ראה החרס ממנה שעושים לאדמה שהכוונה

חרסית). ד"ה א. סט, דף קמא בבא ותוס' רש"י ז, משנה
סק"א.6) כאן וקו"א ס"ו, תקיד סי' ראה
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