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 דיני הפתילה והשמן –ימן רסד  סהמשך


 


 


 

)נין  הבהוב   עפירוש
יפול  על  דבר  שאינו  נשרף  לגמרי  וגם  לא  קיים 

). אל  תאכלו  ממנו  נא  תרגום  יונתן  מהבהב)  (לגמרי
ומכל  מקום  נהגו  להדליק  הפתילה  ולכבותה :  הגה

 :)טור(כדי שתהיה מחורכת ויאחז בה האור יפה 
 

–
 






 



 



     

ואסור  ליגע  בנר :  הגה
דולק  כשהוא  תלוי  אף  על  פי  שאינו  מטלטלו  ואין 
בו  משום  מוקצה  בנגיעה  בעלמא  מכל  מקום  אסור 

 :)אור זרוע( יתנדנד קצת מנגיעתו ויטה פן








ויש  אומרים  אפילו  מתכוין :  הגה

לכיבוי  שרי  מאחר  שאין  המים  בעין  אלא  תחת 
 :)ג"סמ(השמן לא הוי אלא גרם כיבוי וכן נוהגין 

–
 






  





 


)פירוש 
)  מנהיג  את  החמור






והוא  לא  ירכב  על :  הגה
החמור  אלא  ילך  ברגליו  ואם  הוא  צריך  לצאת  חוץ 
לתחום  מפני  שמתיירא  מן  הלסטים  או  שאר  סכנה 
ואפילו  הוא  תוך  התחום  יכול  לישב  על  החמור 

 :)ץ"ש ובית יוסף בשם תשב"ריב(ולרכוב 


 


 


 



ודוקא  כשנותן  להם  משחשכה  אבל :  הגה

 :תר בכל עניןכשנותן להם מבעוד יום מו





 






 









    

    

)פירוש 
)  מהתשמיש  שהיה  מוכן  לו


 





 







     


 



יו  בשבת  אם ומי  ששכח  כיסו  על:  הגה

הוא  בביתו  יכול  לילך  עמו  לחדר  להתיר  חגורו 
וליפול  שם  להצניעו  ואם  הוא  בשוק  אסור  להביאו 
לביתו  רק  מתיר  חגורו  בשוק  והוא  נופל  ואומר 

אגודה (לאינו  יהודי  לשמרו  ואם  מביאו  אין  לחוש  

י "  ועיין  לקמן  סימן  ש)ט"מסכת  ביצה  בית  יוסף  סימן  ש
 :אם הכיס תפור בבגדו מה דינו


