
 ד״לכות שבת סימן רצח:י• י עב באד רגילה,
 עבת יאבל במוצאי יוה״ב י״א שמחזר (א) אחריו. הגה (ד) מי שאין לו נוס להגדיל כשרואה האש ג הישביא נשם

׳ עמרם וש*פ ז נמית ס ב  היד (יא) שאז רואה בצפרניס עם הכפות בבס אחח ולא יראה סני האצבעות שבפנים (זוהר ס׳ בראשית י
) ׳8יוכ,1 נ׳ ח שם נ״ג ג י (י ד נ ך ל, ב ו מ ה פ . ה י ו ש נ י ו (יב) חךהי ר  ויקהל) 5 ד יאין מברכין על הנר עד שיאות ן לאו

ה ב ו ע ת י ר ע ב ע ט י ר ה א  ב
 (א) אחריו. להורות שיום זה קדיש משאר יו״נו שנאסר להבעיר [ח] בכפות. עבה״ט וכתב מח״ג שנכדר הכוונות ששידר מהר׳׳ש ווים

 אור : (ב) על אבוקה . ולוקא של שמוה ת׳ הכוונות. ,לא כתב לכפיף ראשי אצבעותיו סימנים אל תוך כפי נדמית יאגידל מכיסם
׳ תחתיהם ויהיו נכפפים נגד פניו של האדם סמכרך וגס יהיו נכפפץ לפני י ע ח י ״ ע ס י ר ח י ר י ש נ פ  יקח עז ששמן יי״ן בל״א להבדלה מ
ם הנר ויסתכל כצפרניו לבד ולא בתוך פני האצבעות והאריך בוה עיש : י ב ו ש ד ח ח ס ט י ע ן ל ס ק ה א ו ע  של ש

 כנה״ג.' (נ) אביקה. ומר
 אבוקה אבל כל א׳ בפני עצמו לא השיב אבוקה מ״א: (ד) בכפות . ב״י בשס ש״ל כתב כך הוא המנהג ׳ תהילה מכניס אצבעותיו לתוך.
 ידו ומחשיך תחתיה! ואח״כ פושטן ונמצא אור במקיס חושך ומברך שכך נאות מהאור עכ״ל. ובכיינות כתב להחזיר אחורי האצבעות
ה - מקום הנפרניס כנגד האור ולא יראה אגודל חוצה ולא כי״מ להחזיר פנימות האצבעות לכפותם ווה כמ״ש רמ״א ונ״ל למש״ה נוהגין ב ל ר ה ו ה בא ר מ ה ב נ ש  מ
 לחזור אחריו. שאין מברכין אלא לזכר שנברא האור במו״ש וכנ״ל * ונר שיש לו נ׳ פתילות יכו׳. ע׳ נמיב נמשיכ רנני שלנו אם מונח שם כמה
 וע״כ יוכל לברך על הכום אפילו בלא נר ומתי שיזדמן לו אח״כ - • פתילות הוי כמי פתילה פנה וכו׳ כ'כ הלנויש והפמיג ילפיז לפני
ל הפששית של יטנית שלנו [שקידן לאמע] אף שהיא מאירה מאי ייתר מכמה ך י א בלי א ש ו א י ה ר ו א א מ ר ו ן 3 ר ב ה לאור י ג ה ה אש ר א ר  ש,
ר,1רמ, ״ , 6״ . ץ י, י h 1 נרות אפיה היא רק פתילה עכה ואינה חשיכא כאבוקה אמנה מדכרי אגודה , י ר _״״_ ״״ ן ו י לא ו י r  ...,׳
י עצמו יש לימל לנונתו להיפךללא מינעיאאם האיי!גיול ביותר כמי עששית ^ ™ , ( ד ) . צ ״ ס י י י ף ^ א צ ש  מ
 כוס וכי׳. ואס משער שיזדמן לו כוס בלילה ורוצה לל״יי יויי? שלנו יזה מקד אבוקה ממש אלא אפילו אס האיר היא קטן• טוו שהיא
 שיבוא לילו הביס (ג) מצדד הגרע״א בחידושיו שלא יברך עתה מל משתי נרות חשינא אניקה אמנה מצי אחר נראה ייש לממס לנתחלה מליקת
י  הנר וטוב יותר שיסירם על הכוס : (ה) על אבוקה. שאורה רב את הפששית של זטטת נשניל אטקה יהי• מי שליקת אטקה הוא מ
 וטוב להלר שיהיה של שעוה [מ״א בשם כינת האר״י] עול נתב בשם לקיים מציה מן סמינחר [דמליגא סגי כנר קטן יחיד] וכדאיתא נגמרא
 ס״ח ללא יקח עצי למשחן שקורין 'קי״ן בל״א מפני שריחו רע ושייע ומצוה מן המובחר נראה דזדאי לית בזה דהד לפת השייע לקמן
 ונראה דהיינו אותן שנשמע מהן ריח רע של זפת ומה לעיל בסימן נסיף הסימן דאין לניר במים על הנר הטמין נאספקלליא ונפשמית לשין
ר . הירושלמי ינהי לדעת האחרונים לפסיק נהישביא כמקיל בזה מ'מ יש נמס ן נ י ע ן ב כ ת י ב ן כל,ל ש י ר י ל ד ס של m יגוסא מ א מ ת ד אי ״ ס  ר
משום ש'מא ״,} לאשיגים לק״מי בשיטת הביי ימצוה.מן המינחי בולאי לית בזה יעיז בכיף

ש
י  א  שמלאי ריחי רע אפ״ה הת מדליקק J ^ ל

 ויצא באמצע ׳הסעודה ובודאי לא עדיף אור הבללה שאין צריך לחזור אחריו מנר שבת שהוא מונה.ואילי לכונת הס״ח שאין זה מן
 המובחר אף שאורו רב מפני ריחו הרע אבל לא גריע משאר נר שאינו אבוקה נס בפמ״ג(ל) נתב שאס אין לו נר. אחר יכול לברך
 עליו: (ו) נר אחר. משוס (ה) היכר שהוא לשם מציה ונראה דמיירי באופן שאינו יכול לחרב את הנר הזה לנר שבביתו דאל״ה
 הרי יכיל לקיים מצית אבוקה: (ז) לצורך הבדלה. וכ״ז היא רק למצוה בעלמא.זלא לעינזנא [מאמר מרלכי]: (ח) וכר שיש לז ב׳
 פתילות. סתס(ו) נר שבגמרא ופוסקים היינו נר של שמן וקמ״ל(ז) דכיין י. שאורותיה! מגיעין זה לזה למעלה היי אבוקת ובנר שלנו אם
 מונח שס כמה פתילות הוי כמו פתילה עבה ואינה משובה אבוקה (ח) אך אס מפריד ביניהם שעוה או חלב כגון מה שעושק משעוה
 שהנרות קלועים יחל או שמלביק יהד שתי נרות להדדי כעת הברכה זהו ג״כ חשיב אבוקה (ט) ומשמע־ מדברי.המ״א שיראה
 שיגיעו המאורות להדדי לא! חשיב אבוקה: (b) נוהגים להסתכל וכוי . הטעם להא (י) בעיק שיוכל להכיר לאורו בין מטבע למטבע
 וכללקמיה ולכך נוהגים להסתכל בצפרניס לראות אם יוכל ליהנות לאורו ולהכיר בין מטבע למטבע כמי שמכיר בק צפוק לבשר ועוד
 שהצפרניס ק סימן ברכה שהן פרות ורבות לעולם וגס מסתכלים בכפות ידים שיש בשרשועי היד סימן להתברך בו: .(י) לכפיף
 האצבעות . היינו (יא) הד׳ אצבעות על גב האגודל: (יא) שאז.רואה וכו׳. ויש נימין לפשוט אח״כ הל׳ אצבעות ולראות מאחריהם
 על הצפרניס [מ״א בשם ס׳ הכינות]: (יב) דהיינו שיהיה סמיך . ואפילו ־ אס הוא עומל חון לבית כל שהאור גלול שיוכל להכיר
 ־במקום שעומד מקרי דבר זה נהנה לאורה ויכול לברך [גמרא]: (יג) שיוכל להכיר . וע״כ אם הוא,.מצא. בברכת הבדלה מאחרים
 ורוצה לצאת גם כברכת במ״ה יחרב עצמו אצל האש כשיעור יזה כלי שיהיה יוכל לצאת נם בנרבת בורא ־מאורי האש ועיין מש״כ

״ לעיל . - . . . . 

 ג'כ היה אפור להשתמש נאיר ואפיס אין צדו לחזיר אתריו סתס סלא מיתר לברך גס על האור שלא היה נמציאית כלל בשנת אלא הוציאו מתיז מן האבנים
 וכדלקמן נסיח ולא שייך בי הנדלה משאיכ במוצאי ייה'כ שאין מכרכין מל איר היוצא מאכנים כיא על איר ששנת מנמיי זכללקק נפי׳ תרגיל ושייר ט הבדלי

 ״•״: • שער הציץ׳ : •
 ג'כ היה אפור להשתמש נאיר ואפיס אין צדו לחזיר אתריו סתס סלא מיתר לכרך גס על האיר שלא היה כמציאות כלל בשנת אלא הוציאו מתיז מן האבנים
 וכדלקמן נסיח ולא שייך בי הנדלה משאיכ במוצאי ייה'כ שאין מכרכין מל אור היוצא מאכנים כיא על איר ששנת מנמיי זכללקק נפי׳ הרכיל ושייך ט הכדלה
 שכל סיום אסיר ועכשיו מותר וזה התירוץ איתא נפדשה וגס הגר״א רמז לזה ימיא r׳p באופן אתר .נסקיג ולפי הניאה שחשב שזהי כונת הראכיי
 סמיבא בביי אבל סגריא לא פירש כן: (ג) ואף דלכסיף מהתפק כזה מלכד הכלבי המנהג כמי שכתב מפיקרא דהרי טהגץ העולם לאמר ייתן לך אצל
 הנר קילס שמבלילין: (ל) אק מס שכתב בפמיג לעמם הסיח היא משוס הקריבהו נא לסחתך לא מירא כלל דמיש משבת ובפטיז כתב מפני שבמייש
 צריך ריח טיב וגם לטיז משתברא להסיח לא קאמר רק למצוה מן המיבחר : (ה) הגריא: (ו) rp ולטשי שלל: (ז) יסגריא ציץ שגת ?'ג עינ זע׳

 פירשיי שם: (ח) לנייש ופמיג: (ט) כסוף פקיל ועיין נאייש׳ לפיא; (י) טיר: (יא) מ׳א נפש הנוטיו:
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