
קמ              

           
        

       
       

         
  

           
         

       
        

        
      

  
         

       
       

       
        

  
         

         
         

         
      

      
        

     
        

       
      

       
        

         
          

       
          

     
     

        
         

        
       
          

       
         

  
        

          
      

         
           

      
        

         
          
           

    
        

   
        

         


       
          

      
       

         
          

         
 
          

        


          
         

          
        

        
       

          
            

           
         

          
         

          
           

           
           

         
      
            

          
          

         
           

          
         

        
           

        
         

           
  

          
         

         
          

         
            

           
          

          
        

          
        

         
     

         
       

















































































































































































































































       

             
             

         
         

    
      

     
    

       
    

     
   

     
     
     
      

    
     

      
      

      
     

      
      
     

    
      

     
    

     
     
      
      

      
      

     
      

      
    

      
    
     

       
    

     
       
       

      
      

       
     

      
      
    
      
      

   




















































































































            

            

            

            
       

     

       

      

     

       

     

        

      

      

      

       

      

       

      

       

     

        

       

      

       

       

       

        

       

       

       

     

         

      



       

       

       

        

       

      

      

       

      

      

      

       

      

       

      

       

        

       












































































































          
        
      

          
       

       
      
       
        

          
        

        
      

      
      

       
       

        
        

        
      

         
       
        
        

        
         

      
         
        

        
         

        
         

        
        
          

          
        

               
                 
                

                      
                     





























































































קמג               

          
          

  
      

         
         

            
            

          
       

          
         

      
         

        
         

         
          

         
          

          
 

          
       

            
         

  
         

          
          

         
          

 
           

           
         
           

         
        

          
          

          
          


          

        
       

         
       

           
         

       
           

        
        

        
      

         

         
          

        


       
           

         
         

        
       

         
        

          
    

      
    

        
        

     
      

      
     

        
        
        
        
        
        
        
         

      
      

       
         

        
         
         

         
       

        
         
   
         

           
       

         
         

          
          

         
       

         
        

           
   

         
        

         









































































































































































































































המשך בעמוד במד
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' א

              

          
          

   
       

     
       

         
         

         
          


        

         
         

        
         

         
       

          
  









































המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת בודש עמ' ב

             

       
        

        

         
        

   













המשך ביאור למס' שבועות ליום רביעי עמ' ב
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"˘ È   ÂÈ"˘Â: 
ג סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
    מהיכנו כלי ביטול על גזרו לא

מרובה הפסד .במקום
    אבל מהיכנו, לבטל אסור כלי דווקא

הנר תחת מאכל להניח .מותר

 
אסור7) משחשכה שכבה אחר בנר שנשאר השמן וכן ב: סעיף

והוקצה הואיל השבת אותה כל ממנו להסתפק שכן וכל לטלטל
אסור היה דולק כשהיה השמשות שבבין דהיינו כניסתה בתחלת
נאסר רס"ה בסי' כמ"ש כיבוי איסור משום ממנו להסתפק
וליהנות להסתפק שאסור וכיון השבת אותה בכל ממנו להסתפק
בו לכלום ראוי ואינו הואיל לטלטלו ג"כ אסור בשבת ממנו
דולק כשהיה השמשות בבין הוקצה בטלטול שגם ועוד ביום
נעשית הפתילה וכן מוקצה שהוא לשלהבת בסיס שנעשה מפני
אותה כל ממנה שנשתייר מה לטלטל ואסור לשלהבת בסיס ג"כ

השבת.
מצוה מחמת מוקצה משום גם לטלטלו אסור מצוה של ובנר

סק"ז). רסג סי' מקו"א משמע וכן סק"א, (קו"א
סכ"ה.8) רסו סי'

È ÈÏ ÏÈ ÔÈ מהיכנו כלי ביטול על גזרו לא
ÈÈ ÈÏ  .(סכ"ו שה (סי'

הכלי להניח Ïמותר  ÏÈ˘ של גרף וייעשה
התירו - מוקצה היא שאשפה שאף אשפה); לפינוי (כלי רעי
ולכך כבודו, מפני שם קבועה שישיבתו במקום לטלטלה
ועד"ז ס"ט, שלח (סי' מהיכנו כלי כמבטל נחשב אינו (בדיעבד)

ס"ד שלה Ïבסי' Ô    ÏÈÏ ˘
(ÔÈÈ Ï˘.

Èמותר ÈÏ Ï ÈÏ- בו וירדו שיעלו מנת על
סע"ח). שח (סי' עליו כשהאפרוחים לטלטלו שאסור אף

˘אסור ÈÏ ÏÈ È ÈÏ ÏÏ.(ס"י שי (סי'
˘אין ÏÈÏ ˘ ÏÈ Ï˘  ÈÏ Ïשהרי -

סכ"ג). שיג (סי' מהיכנו כלי מבטל
אפשר9) סותר, משום דהאיסור דכיון ס"י, שי סי' כרב הלכתא

אף בשבת אוכל לאכול מותר שהרי שייך, זה אין שבאוכל
האוכל. את שמכלה

שינוי (ע"י קל מוקצה כלי לקחת מותר באם עוד שדן שם וראה
לו גורם וכך הנר תחת ומניחו מקומו) לצורך שמטלטלו או

ומקומו. גופו לצורך בטלטול להיאסר
שהניח10) כגון ולהיתר לאיסור בסיס נעשה אם וכן ד: סעיף

מדבר יותר שחשוב בטלטול המותר דבר גם יום מבעוד עליו
לאיסור בסיס נעשה שלא כיון ש"י בסי' שנתבאר כמו האסור
שגם אף לטלטלו ומותר בהתירו עדיין עומד הוא הרי בלבדו

מאיליו. עמו מיטלטל שעליו האיסור
מתחלה לנערו צריך מיד ממנו האיסור לנער אפשר שאם אלא
אי ואם אליו שצריך למקום בלבד ההיתר יטלטל כך ואחר
את ינער אם המותר בדבר הפסד איזה שיהיה או לנער אפשר
שהוא הצורך בו להשלים הניעור לו יספיק שלא או האיסור
שעליו האיסור עם ההיתר שמטלטל כגון זה לטלטול צריך
עכשיו עליו שהם זה מקומם לפנות שצריך מפני אחר למקום
ינער שאם בענין אחר צורך או תשמיש איזה בו להשתמש כדי
לטלטל מותר הזה במקום צרכו להשלים יוכל לא האיסור כאן

שעליו. האיסור עם ההיתר
בסיס11) שנעשה שכלי ש"ט בסי' נתבאר כבר טזֿיח: סעיפים

מדבר חשוב המותר שדבר והוא לטלטלו מותר ולהיתר לאיסור
הרי המותר מדבר יותר חשוב האסור דבר אם אבל האסור
שאם כמו האיסור לנער אפילו ואסור האיסור אצל בטל ההיתר
ואם שם כמ"ש לנער אפילו שאסור בלבדו לאיסור בסיס היה
חשוב שהוא אע"פ עשרו רוב מחמת אצלו חשוב אינו ההיתר

. . הבעלים אחר הולך שהכל חשוב נקרא אינו העולם לכל
האיסור לנער אפשר אם יותר חשוב המותר דבר אם ואפילו
ההיתר עם הכלי יטלטל כך ואחר מתחלה לנער צריך בלבדו
מבלעדי בלבדו האיסור לנער אפשר אי ואם שירצה למקום
הוא ואם . . בניעורו הפסד אין אם עמו ההיתר גם ינער ההיתר
בלבדו ההיתר ליטול אח"כ יוכל לא ההיתר גם ינער שאם בענין

. . שהיא כמות . . לטלטל מותר . .
שבבין יום מבעוד האיסור עם שם ההיתר כשהיה זה וכל
משחשכה אם ואף ולהיתר לאיסור בסיס הכלי נעשה השמשות
בסיס היה שלא כיון אז בסיס הכלי נעשה לא משם ההיתר ניטל
השמשות בבין אם אבל למעלה שנתבאר כמו השמשות בבין
אינו עליו ההיתר גם הונח ומשחשכה בלבדו האיסור עליו היה
בלבדו לאיסור בסיס היה השמשות ובבין הואיל כלום מועיל

כולה. השבת לכל נאסר
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