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נתיס׳ייאישייח־ פעורה אחת ב והקא בני הביר) .נ( שהדליקה נ ו לא יצילו יותר משום דאיכא )א( למיהש שמחוך.
» « ין״ מ * שטרודים בהצלה ישכחו השבת ויכבו אבל בתים )ד( הקרובים ויראים שתגיע להם הדליקה יכולים
בע> ה ת ר ו מ ה י כ  -נ להציל כל מה שירצו יי ב * )ה( גויש מתירים )ב( )ו( לטלטל מעות ודברים המוקצים כדי להצילם
הרץ ד סיר לדעתי מפני הדליקה או מאונסים הבאים לגזלם * )ז( דבטקום פסירא אין לחוש לאיסור מוקצה )נ( יויש
י נ '' ס'* "יי אוסרים ואפילו לומר לאינו יהודי לטלטל סחורה הנפסדת מחמת גשמים )ח( היש מי שאוסר
) J Sט()יע״ל סי׳ ש״ז סעיף י״מ(  5ג )י( יהציל )ל( פ ת נקיה לא יציל )יא( פ ח הרראה )פי׳ פת שנימל
" ביי
•
י ..י"'.
לנד רשניא ו 5ס ברייתא

י באר היטב
)א( למיחש .כאן אסרינן ההיתר משוס שלא יעשה ניבוי ולעיל סי׳
שי״א אנו מתירק איסור גבי שלטיל המת משוס לאי לא שרית
ליה איסור טלטול יביא לכבות כיון שבהול סל מתו כבר כתבוהו
התיש׳ בפרק כירה לף מ״ל ע״ש ועיין ט״ז) :ב( לטלטל .לוקא בבית
אחר במ״ש ס״א ב״ח) :ג( ויש איסריס .והב״ח הכריע כהמתירק

ומ״מ נ״ל ללוקא מפגי הלססיס אי מפני הדליקה התירו להלנר
בהול וחיישינן שיניא לילי איסורא לאורייתא אבל אם ירלו נשמיס
על הסחורה המוקצה אסיר לכ״ע לטלטל ע״י ישראל וב״מ סי׳ ש״ת
סל״ז מ״א ע״ש ) :ל( פת .נ״ל לאפילו הציל הוא פת הרבה רשאים
בני ביתו להציל מ אהד מזון ג׳ סעודית דלכל חל התירי להציל ג׳

.

באור הלכת

מייטנה ב ר ו ר ה

לשתיה גמיש סימן שניג סיו אך יין איני שד לק לצורך גיס עיש * :ויש הב״ח כתב דאם הוא לאחר חצות אפילו אם עדיין לא אכל אין מציל
מתידה יני׳ .עיין נמינ ינאיר ממה שהניא נשה האייה משמע לאף ננית כ״א מזון סעודה אחת ובפמ״ג מפקפק בזה) :ג( שהדליקה בו.
בט הדליקה שד גיכ להציל כל דבר אפילי מעית יעינדסיל נסגרת מסיא" " ר״ל וע״כ ודאי בהול ואי שרית ליה אתי לכנויי .והנה כאן אסרינן
שתשיג אצל האלה מאל, P »,מעיתיש ל ח י ש ת י להציל כדי שלא יכבה וגבי מת מתירין להצילו כדי שלא יכבה כמ״ש
_  .״ _  ! , .״
....
לחי > rנתיל לי להצילם יניא לכנות הדליקה אנל ננשמת אדם הארך נענץ .-״A
ש ה י א מ  .ק ל ' א ץ מ<קל כלל  3ט ת ש ט ״5דל,ק 1,רסי׳!שי א כתבו התוספות לבמת אלם בה ל עליו ספי ולכך הוצרכו
זה י ס כ א ז מ ס ג ע ה  ,מ
״ סמק',ל<ן להתיר כלי שלא יכבה במזיל אבל כאן לאין אלס בהול כ״כ יאסילי
יגס נפמיג סיים »ל לנד האייה נציע׳!»•'»
אחד שגס העיז מצלל כן אף שאין מקיר לזה * :דב:יקי £וט׳ לאיהי• אס לא נתיר לו לא יבוא לכבות כמזיד ואס נתיר לו חיישינן שמא
מו־,צה .מלכד מהריש שהבאתי במיג משמע להאירה דאף לאיסור כלמצית מתוך מרדתי ישכח ויכבה את הדליקה) :ד( הקרובים  .שאינם
אין לתיש אי אנל מלנרי סהית המינא גניי יק ממה שהינא נלץ ערק בהולים כ״כ | ועיין בשפר נזר ישראל שהביא בשם שלחן עצי שטיס
נדישהחשיך מינת נהריא ללא שריק זה גיא לחצר המעורבת יק מדברי הטי! שכתב דלפי מה שמבואר לקמן בסכ״ו בהג״ה דבזה״ו שאני שרויין
זמ׳א לעיל נהימן שיא סליג משמע דלא שרינן להוציא חין צעירי' 'יא בין הא״י ייש חשש סכנת נפשות דמותר לכבות ממילא מוחרין אפילו
נאותו נית שהדליקה שס להציל אוכלין כמה שירצו וה״ה דנרים
המוקצים וכמו שהדק בבית השכנים כיון דאין לגזור שמתוך שיהיה בהול יבוא לכבות דהרי בזה״ז מותר לכבות ואין זה מוכרח
)א( דאפשר שמתיו בהילתו יבוא לידי שאר מלאכות להוצאה בר״ה וכדומה וכענין שאמרו שם ממרא קי״ז ע״ב גבי נשברה לו חבית
נראש גגי ע״ש ומ״מ אין למחות ניל המקילין לללעת הט״ז המובא בסק״ב משמע ג״כ לבהצלת מעות מותר לדעת בעל התרומות אם
אין עובר עי״ז אישור לאורייתא יכן באו״ה אף לבנ״א מפקפק מאל על לבריי ע״ש[ וכתב הח״א ואפשר ללס״ז)כ( גם אחרים
חון מבעה״ב ואשתי ובניו מהבית שהלליקה בו שהם בהולים אבל אנשים אחרים שאינם בהולים כ״ב מותר להם להציל בשבילו ואפילו
מעית לאין בו אלא איסור מוקצה ]והיינו כלעת היש מתירק שהובא בסמוך[ אבל אסיר לסלסל בשבילו לכרמלית עכ״ל) :ה( ויש מתירים.
היינו לוקא )ג( בכית אחר שאינם בהולים ולא כבית הלליקה וכנ״ל בס״א) :ו( לטלטל יכי׳ .טעמם ללמלז מהא להתירו למי שהחשיך
בדרך להוליך כיסו פחות מד״א כדי שלא יעשה איסור חמור ממנו ויוליך אותם להדיא ה״ה נמי בכאן התירו איסור טלטיל מוקצה כלי
שלא יבוא לכטת הדליקה וגס גבי אנסים התירו כדי שלא יבוא להוציא אותם לר״ה להדיא וטעס האוסרים דס״ל דדוקא במי
שהחשיך כדרך הוא שהתירו לו כדי שלא יעשה איסורא רבה אבל באנסיס י ליכא למיחש למידי דלהוצאה ליכא למיחש שודאי לא יוציאנה
בפני האנסים שמתיירא להראות להם וגס גבי דליקה ליכא למיהש לשמא יכבה כיון שהדליקה עדיין בבית אחרים ואינו בהול סליהם
סובא כמ״ש ס״א ועיין בב״ח שתכריע כהמתירין ]והעתיקו כמה אחרונים את דנריו[ משוס דאיכא למיחש כיון דאין אדם מעמיד
עצמו על ממוני אי לא נהיר לי יחשוב בעצמו בק כך ובין כך אני עישה איסור ואתי להטמינם בקרקע ע״י חפירה ויעשה אישיר
לאורייתא ואיתא נספר מהרי״ל בשם מהר״ש והביאי בא״ר דבשעת הזעם שמתיראין שהאנסיס יבואו ויחטסו את אשר לו מותר לישראל
לטלטל מעותיי ואפילו מחין לעירוב ע״ש ועיין לעיל נשימן ש״א סל״ג'נהג״ה ונס״ז ונמ״א• ופמ״ג שם לאין מותר כ״א כשנושאן
שלא כלרך הוצאה דהיינו נין מלו י לבשרו וכה״ג) :ז( לבמתיס סשילא וכו׳ .י וכ״ז לוקא מפני הלליקה או הליסטים שבהול הרבה
אבל אס ירלו גשמים על סחירה המוקצה ולאי אסור לטלטל ע׳׳י ישראל ]כ״כ מ״א ותו״ש וכן משמע נהגר״א[) :ח( יש מי שתוסר.
הוא דעת הרשב״א ועיין ל1יל נשימן ש״ז ס״ה סתס שס המחכר נדעה הראשונה ששנאה נסתמא כדעת הרמנ״ם לאיסור שנית מותר
מ״י א״י במקים שהוא צריך לדבר צורך הרנה ועיין שס במסקנת המ״א דדוקא במקום שיש הפשל גול) :ט( וע״ל סימן ש״ז סי״ס.
היינו דשם סתס המחבר בדעה הראשונה למותר לומר כל המציל אינו מפשיל'חע״ס שממילא מבין הא״י) :י( הציל פ ת  .ואסילו הציל
הוא פת הרבה רשאים בני ביתו ג״כ להציל כ״א מזון ג׳ סעודות אף שיכולים לאכול משלו דלכל חד התירו להציל ג׳ סעודות יכ״כ
הרנ״י דאפילו יש לו מה יאכל רשאי להציל ]מ״א[ וכן אפי׳ מתענה בשבת ת״ח רשאי להציל דלא חלקי חז״ל ]תו״ש[) :יא( פת הדראה.
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)א( לק אנו מיכרתין לומר ללעת נעהית המובא נשייע סייא דמה שנקט הגמרא דילמא אתי לכנויי היא לאו דוקא וכמי שכתג הניח שם עיש:
)כ( ומה לאיתא לקמן נסינו לאומר לאחרים מאי והצילו לכל כ״א מיון ג״ס ליקא וכמי שכתג סמ׳׳א שם סיימ משוס לגעת הצלה הס מצילץ כ״א לעצמן
ולק־ שייך גס נסם הטעם שהוא נהול להציל משא״ג כשמצילץ גשגיל נעה״ג.י"י שדקדק הת״א וכתב להציל ?שנילי) :ג( נ״ח ומ״א יק היכ־ח ננ״א
- .
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