
   ב–ת מבעיר ומכבה ומלאכ
  וכיבוי בשבתבערהרם הג

  קנט' ר סי"שוע
לפיכך ציור שדולין מים מן היאור  ...  צריך שיבאו המים על ידיו מן הכלי מכח ותן ולא מאליהםיד

 איו יכול ליתן ידיו לתוכו או תחתיו כדי שיקלחו המים , ומשכין ממו המים להשקות השדה,ושופכין בו
 ואם משים ידו קרוב . שכבר פסק כח השופך, מפי שאין באים על ידו מכח אדם,ו להןעליהן כשיגיע

 שכל זמן שהמים קרובים .למקום השפיכה אף על פי שאיו משים תחת השפיכה ממש עלתה לו טילה
  .למקום השפיכה עדיין מכח אדם הם באים

  גרנ' ר סי"שוע
 וכשיתחמם התור ...שזהו מותר בשבת ,  הבית את התור לחמם אתר כךאם יודע שהכרי יסיק אח כז

  .אסור להיחו שם, ד סולדת בומאד יתחמם גם כן התבשיל שאצלו עד שהי

  רסה'  סיר"שוע
 גזרה שמא , אסור ליתן כלי מוקב מלא שמן על פי הר כדי שיהא השמן מטפטף כל שעה לתוך הרא

 שעל ידי כן יכבה הר בזמן ,ר משום מכבה ויש בזה איסו,יסתפק מהשמן שבכלי כיון שאיו מחובר לר
ותר לחתוך ר ואף להאומרים דמ .קרוב יותר מאם לא היה מסתפק ממו כלום והיה וטף כולו לתוך הר

  ...ה אורו כלל]ה[ הואיל ובשעה שחותך ממו איו מכ, ואין בזה משום מכבה,ם טובשל שעוה הדולק ביו
 מכל מקום חוששין שמא ימלך ויטול מהר כל השמן עם הכלי ,שהרי שאר עדיין שמן בכלי שיטפטף לר

  . ויש בזה משום מכבה לדברי הכל, ומצא מכהה אור הר בשעת טילתו,או בלא הכלי

 מפי שמקרב זמן כיבוי הצוצות שיכבו ...כשותן הכלי תחת הר לקבל בו צוצות לא יהיה בכלי מים  ח
 שיהיו המים בתוך כלי כגון כלי חרס ... ה לגרום כיבוי אלא ולא התירו אפילו בדליק.מיד שיפלו שמה

 שמצא , וכשמגיע האור להם הם מתבקעים ומכבים, שהם אים יכולים לקבל האור,חדשים מלאים מים
 היה הפסק מחיצה , שהרי כשתן המים בכלים אלו, והאדם איו אלא גורם בעלמא,האור הוא שמכבהו
 אבל כאן שאין דופי כלי מפסיקים בין ר למים שבכלי שתחתיו  ... דהייו דופי הכלים,בין המים להאור

  .והמים מכבים ממש את הצוצות אין זה קרא גרם כיבוי

  רעז' ר סי"שוע
בעין שכשיפתחו הדלת יוכל לכבות אם ) גד פתיחת הדלת ממש(ר דולק שהוא מוח קרוב אל הדלת  א

  . שמא יתחיל לשב מיד שיתחיל לפתוח ... שמא יכבו הרוח,תוח הדלת כגדו אסור לפ,ישב הרוח מבחוץ

  שטז' ר סי"שוע
 אבל  ... פטור, אבל אם כסה אחר כך לתוכה. חייב, הפורש מצודה ובשעת פרישתו כסה חיה לתוכהו

  . ולפיכך אסור להעמיד בשבת המצודה לצוד בה עכברים.אסור מדברי סופרים

  שלד' ר סי"שוע
 לעשות מחיצה בכל הכלים בין ריקים בין מלאים ...יבה שאחז בה האור מצדה האחד מותר  תכב

ר פ שהם אים יכולים לקבל את האּו" אע, ואפילו בכלי חרס חדשים מלאים מים,להפסיק הדליקה
 שבשעה שותן המים יש דבר , לא גזרו במקום הפסד על גרם כיבוי כזה,ומתבקעים ומכבים את הדליקה

, ר הוא שמבקע את הכלי ומכבה את עצמו והאּו, דהייו דופי הכלי שותם בתוכו,ר בים לאּוהמפסיק
  .והאדם הותן מים איו אלא גורם בעלמא

  שנז' סיר "שוע
 אין שופכין לתוכה מים בשבת בימות ,אמות וסמוכה לרשות הרבים' אמות על ד' חצר שהיא פחותה מד א

אם איו שופכן סמוך (זו שמחצר לרשות הרבים איסור של תורה ואף על פי שאין בשפיכה ... החמה 
 ואיה כח שפיכתו ,בעין שיציאתן לרשות הרבים היא מאליהן, לרשות הרבים ממש אלא ברחוק מעט

גזרה שמא ישפכו לרשות ) בכל עין(ומכל מקום מדברי סופרים אסור , )ממש אלא כחו הוא גורם בלבד
שות גומא שתהא חללה מחזקת סאתים שיוכלו מי תשמישו לירד לתוכה ולא לכך צריך לע . ממש...הרבים 

  .יהיה כאלו שופכן לרשות הרבים

  תקיד' ר סי"שוע
דלא התיר  (ר כיבוי הר מפי שהוא גורם למה... שיחתכו מלמטה ל ידי אסור לקצרו ע... דולק ...ר ח 

  .)קוטרס אחרון שם, אלא ליקח מהרחוקות


