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המשך בעמוד קכק
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  ,הנר לנער בדעתו שאין אע"פ היינו -

כל במשך בכלי הנר מונח שיהיה בדעתו מקצה ואפילו
כיון - להניחו מותר - מידהשבת הנר .לנער

  מנת על שעוה נר תחת כלי להניח אין -
שטיפות כיון הכלי, מן הנוטפות השעוה טיפות את שיקבל
אבל משם, לנערם יכול ואינו הכלי לדפני דבוקות השעוה
לא השעוה שטיפות באופן בכלי מים מעט להניח אפשר

מיד לנערם ויוכל הכלי לדפנות .יידבקו
  שיכול אף לנערו בדעתו שכשאין -

הוא הרי ניערו שלא זמן כל מקום מכל לכשירצה, לנערו
כלי לבטל ואסור הרגיל, לשימושו ראוי ואינו מהיכנו בטל

לשעה אפילו סכ"ו)מהיכנו רסו .(סי'
(וביכלתו) ובדעתו לגמרי מדעתו מקצהו שאינו כיון אלא
לשימושו ראוי כאילו זה זמן כל במשך נחשב - לנערו

מהיכנו, בטל ואינו
השמשות בין היתר דבר על המונח מוקצה בדוגמת והוא
נעשה ולא למוקצה נחשב שאינו - לנערו עליו שחשב

השמשות בין לשעת אפילו האיסור לדבר .לבסיס

 
בזה.12) הדיעות ביאור יא ס"ק רסו סי' קו"א ראה
כך13) הנר, מן הניתזים ניצוצות אין זמננו של שעוה ובנרות

כיבויים. שממהר לחוש שאין
מכמה כתב מד בהערה אמנם לאסור, כתב סכ"ו פכ"ב ובשש"כ

כלל. חשיבות השעווה לטיפות שאין מחמת להתיר פוסקים
לסלקו14) ושכח יום מבעוד טבלא גבי על נר הניח ה: סעיף

בה ולהשתמש לטלטלה הטבלא לו ונצרכה שחשכה קודם ממנה
ומטלטלה הארץ על מעליה נופל והנר הטבלא את מנער בשבת
זה בניעור הנר לכבות יתכוין שלא ובלבד שירצה מקום לכל
שאינו שדבר כלום בכך אין נפילתו ידי על מאליו נכבה אם ואף
כך. ע"י יכבה שלא שאפשר רישיה פסיק כאן ואין הוא מתכוין
רק בו נשאר ולא מהנר השמן כלה כשכבר אמורים דברים במה
שיש נר אבל בו וכיוצא שעוה של נר שהוא או דולקת פתילה
שלא אפשר שאי לפי מעליה להפילו הטבלא לנער אסור שמן בו
יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל קצת השמן יתקרב
קצת. ממנו ישפוך אם שכן וכל מכבה משום בו ויש ממנו קצת

(15Ò"Ò Á˘ 'ÈÒקליפי כגון לבהמה ראויות הקליפות אין ואם :
כעצים בטלטול אסורות שהן בהן וכיוצא [ו]שקדים אגוזים
אחר בדבר בין בידיו בין השלחן מעל להעבירן אסור ואבנים
דבר ע"י טלטול התירו ולא בו וכיוצא בסכין לגררן כגון שבידיו
והוא המותר דבר על מונח הוא כבר האסור כשדבר אלא אחר
מאליו עמו מיטלטל האסור והדבר המותר הדבר בידיו מטלטל
מונחות שהקליפות המפה את או הטבלא את בידיו שמנער כגון
שהטבלא מאליהן מעליה ונופלות ג"כ ננערות והן כבר עליה
מונחות הקליפות היו ולא הואיל האסור לדבר בסיס נעשית לא
משא"כ השבת כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליו
ע"י מטלטלן הוא אלא מאליהן מיטלטלין אינן בסכין כשמגררן

ארוכה. כיד לו שנעשה הסכין
"Òועד"ז Ò 'ÈÒבטלטול האסור המשאוי התרת לגבי -

וייאסרו הבהמה בצידי שמניח הכרים על שיפול כך הבהמה שעל
שיכול קטנים בשקים אמורים דברים במה בטלטול: הכרים
העליון כר ששומט (לכשירצה) מתחתיהם הכרים לשמוט
עד וכן השלישי על השני ומן השני על ונופלים מתחתיהם
שלא כיון האיסור לדבר בסיס נעשו לא שהשקים לארץ שמגיעים
השבת. כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליהם השקים היו

להלן,16) הובא שט בסי' כמבואר מרובה הפסד במקום
לביאור כתוספת באים אינם לנערו' דעתו היה 'וגם והמלים
לכללות כהמשך אלא האסור, לדבר ובסיס מוקצה משום היתר

מהיכנו. כלי בביטול העוסק הסעיף
השבת17) כל שם ישארו שלא בדעתו היה אם ואפילו ז: סעיף

שישארו בדעתו שהיה דהיינו בלבד השבת בכניסת אלא כולה
ניעור ע"י משם יסירם שאז בלבד השמשות בין לאחר עד שם
עליו דעתו שהיה הניעור אפילו לו להתיר כלום מועיל זה אין
השמשות בבין לאיסור בסיס והכר החבית שנעשו שמתוך לפי
דעתו ואין כולה השבת לכל הוקצו השבת כניסת תחלת שהוא

להתירם. מועלת
בדעתו היה כן אם אלא לאיסור בסיס נעשו שלא אומרים ויש
בדעתו היה אם אבל כולה השבת כל והמעות האבן שם שישארו
ניעור ידי על בין נכרי ידי על בין השבת באמצע משם ליטלם
כניסת בתחלת אפילו להם בסיס והכר החבית כלל נעשו לא
כולה השבת לכל הוקצו ולא בטלטול כלל נאסרו ולא השבת
החבית להטות השבת כניסת בתחלת אפילו נמלך אם ולכן
כסברא והעיקר . . בשוכח כמו מותר זה הרי . . הכר ולנער
סברא על לסמוך יש הפסד במקום מקום ומכל הראשונה

              

       
         

         
        

       
        

        
        

         
          

      
      

         
         

       
       

           
       

       
         
            

      
       

        

















































המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת קודש עמ' ב

             

       
       

       
        
        
         
         

         
        

         
         

         
         

      
          

          
        

          
    

         
         
          

       
          

         
          
          


       

          
  

        
          

       
         

          
          

         
         

         
          

         
            

           
      

   
        

          
          

         
      

          
      

         
          
           
           
          

          
          

        






























































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום קמישי עמ' א
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