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הלכות שגת סימן שלו

ק שיר נשם גמל הגה ויש )י( מקילין)כו( אף לשאינה מעורבת )סמיג והגהות מרדכי( :י א קי״א וכל הצלה שאמרנו
היא להצר ומבוי הסמוכים לר״ה וגם אינם מקורים דדמי לר״ה ומשום הכי אין מתירין להציל אלא
ש ט1כ ללעי« י נ  .נ מזון שלש סעודות וכלים הצריכים )מ( אבל לבית אחר שעירב עמו יכול להוציא כל מה שירצה
הרי! בשם הימני! יואף לחצר לא אמרו אלא לחצר חבית אבל לחצר שלו)בח( שא״צ עירוב יבול להוציא בל מה
קמץ שירצה )כט( שוי״א שאין חילוק  5י ב ) ל ( י׳כל כתבי הקדש )לא( מצילץ )יא( "האירנא מפני הדליקה
א״
ז ה מ ״ ״ י™ ®,וקורץ בהם אפילו כתובים בכל לשון )לב( *ואפילו נתיבים בסס וכשיקרא )פי׳ מיני צנעוגיס( ובכל
דבר )לג( גוכן מטבע ברכות שטבעו חכמים מצילין אותם מן הדליקה ומכל מקום התורפה )פי׳מקוס
ב שש נעיא
ג סיאיש והמדיני מגולה והפקר( יוכן תרגום שכתבו עברי )לד( כגון יגר שהדותא וכרגא תיטרון להון ועברי שכתבו
י

נרייתא שם

באר

ל ה  /ל »״י איני יהידי כמ״ש סנ״ז ב ״ ח  .זעיק בח״מ ס י ׳ ״ ר נ ״ ס
וסי שס״ח רלינא למלכותא רלא מהני יאוש ואפשר להבא שאני
כיין שאמר הצילי לכם מ׳׳א ע״ש ) :י( מקילין .ליקא במלבישיס
אבל צא באוכלי! ב״ח ונ״ל רה״ה כלי תשמישו אסור וכ״כ בסמ״ג

היטב
ונ״ל דשלא נדרך מלביש אסי׳ דבר שהיא מלטש אסור מ״א ע״ש :
)יא( ה א י מ א  .פי׳ דבזמן חכמי התלמוד היה אסור לכתוב ספרים
חלא בלשון הקודש או יונית אבל האידנא משוס עת לעשות לה׳ הפרי
תורתך התירו לנתיב בכל לשין .תירה שבכתב קודמת להציל לתורה

־ משנה ברורה
בין הצלה למזון י ג׳ שעילית ובלי תשמישיו ונין הצלה למלבושים
ואע״ג לפסק לפיל בשימן ש״א סל״ו דמותר לצאת בשני מלבישים זה
מ״נ וה משוס ללרך מלביש הוא הכא כיון לבהצלה קעסיק חיישינן
ספי למינשי שהוא שבת ויביא לכבות והיש מקילק לא ס״ל האי
סברא •מחמיר במלבישים בזה פסי מבעלמא ילהכי מקילין
)יל( יאמלבישין קיימי אבל לענק מזק ג׳ סעולות או כלי תשמישין
גם הם• ס״ל רדוקא למעורבת שרי)סו( זהמלבושיס שמתירין לוקא
י כשהוא לובש אותם דרך מלטש אבל כשהוא נושא אותם •בילו לא
ימליפי משאר כלים •־)כו( אף לשאינה מ ע ו ר ב ת  .יה״ה)סז( לאפילי
לר״ה שרי כיין שנושאם בדרן מלבוש .והנה הכ״ח פסק כלמה
הראשונה )יז( אבל כל האחרונים פשקו כדעה זו) :כז( אבל לבית
אחר וכו׳ .ר״ל וכיון שהוא מקורה אינו לומה כלל לר״ה ולית בזה
גזירה שמא יוציא לר״ה ואפ״ג לבנמרא נזכר השעם דשמא מתוך
טרלת הצלה יבוא לכבות ס״ל ללעה ראשונה )יח( למ״מ לא גזרינן
בזה רק היכא ראיכא חשש הוצאה ג״כ ) :כ ח ( שאינה צריכה עירוב.
ר ״ ל ) י ס ( שאין בה דיורין )כ( ודמי כבית אחד שנפל בה לליקה
)כא( שמותר להוציא מתדר לחדרלכו״ע ולא נזרובזה ) :כ ט ( ו י ״ א
שאין חילוק .ס״ל כיון)כב( דהשעס שמא ישכח ויבוא נכבות מה
לי חצר ומה לי בית ומה .לי אם החצר הוא של רבים או חצר שלו.
ולמעשה כיון שהוא מלתא דרבנן אפשר שיש לסמוך להקל ) :ל ( כל
כתבי הקודש  .היינו)כג( תנ״ן וגמרא זכל השפריס .זתירה שבנתכ
קודמת להציל לתורה שבע״פ ואפילו תורה שבע״ס מושאלים או
מישכרים לו ואס לא יציל לתורה שבע״ס יצסרך לשלם לבעליהם אפ״ה
תירה שבכתב קודם )א״ר נשם ס ״ ח [  .והצלת המת קורס לשפריס
]שס[ ) :ל א ( מצילין ה א י מ א  .הא דנקס בלשון האידנא משוס דרצה
לסייס אפילו כתיבים ככל לשין וכי׳ וביאור הלבל להגה מצד הדק

תורה שבכתב אין כותבץ אלא כתכ אשורית ]הוא הכתב של ס״ת[
ובלשה״ק ותירה שבע״ס ]היינו הש״ס וכל הספרים[ אסור לנתיב
אלא קורק אותם בע״ס ואס שינה הן תורה שבכתכ )כד( שכתבי
שלא כלין בנתנו אז בלשונז או אס כתב שבע״פ אין קירי! בהס
ונם אין מצילין אותם בשבת מפני הדליקה )כה( דאסיר לטלטלם
כלל אבל האילנא לבציר ליבא כי נתמעס הלעת והזכרון הותר
לכתוב תורה שבע״ס כלי שלא ישתכחו וגם )כה( בכל כתב ולשין
ונס תורה שבכתב בכל לשון )נו( ובכל כתב כלי שיבינו כל העס
את לנרי התירה כי אין הכל נקיאין נלשין הקידש יסמכו כל זה על
מה לכתיכ עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ולכן קירי! נה! ומצילין
אותן מפניהלליקה נשנת .וספרים שלנו שנתונים כלשונם של כותים
ונמצא אצלם יש להסתפק )כז( אס טעונים גניזה להא לא שרי לכתיכ
נלשין אהר ו נ כ ת ג אחר אלא משוס עת לעשות לה׳ ולהם מי התיר
זעיין במ״א שהאריך עיל נ ז ה  ) :ל ב ( זאסילז נתונים נ ס ם ז נ ו ׳ .
קאי אכתוטס בכל לשון אבל אס היו כתובים התנ״ך בלשה״ק לא
הותר לקרות כהן אם היו כתובים שלא בליו דמלינא צריך לכתוב
תנ״ך בלשון הקילש ובליו ונהי להיתר שאר לשק משום עת לעשות
לה׳ כנ״ל אבל לשנות מליו לא הותר לקל להשיג ליו ]מ״א בסי״ג[
זכ״ז הוא רק לענק ל ק ח ת בהם אבל לענק הצלה מפני הלליקה
) נ ח ( וכן לענין גניזה הוא אפילו אם כתובין נ ס ם יסיקרא ]מ״א
וש״ח[ ) :ל ג ( וכן מטבע ברכות .ש כ ״ ז ) נ ס ( הותר לכתוב כזמנינו
ולברך ולהתפלל בס משום עת לעשות לה׳ וע״כ ממילא צריך להצילם
מן הלליקה )ל( וגם טעונים גניזה בחיל שלא יהיו מונחים במקום
ה פ ק ר ; ) ל ד ( כגק יגר שהליתא .האמור בתורה זר״ל שהשלים באלו
ה ת י ט ת החשבון של ס״ה אותיות וכדלקמיה דעל אלו התיבות בלבד
א"צ להצילס מן הדליקה אפילו לא העתיקם לעברי ] ג מ ר א [ :
שאותי
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י ל ( כיח יעיז ימיא ושיא יק מוכח מהגייא ) :עי( מיא יתויש ) :עז( עיז יחיא יהנריז ינמיא משמע ללא פסיקא ליה צמק ריה יגייס שלנז
כודאי יש לההל) :יי( נ*צ ופרישה יאיר נשם הלניש והגנוז ) :ית( עיין נניח והגייא ) :ימ( מיל שק הוא פשעיה ילישנ־ה יק מצאתי נחיא
ו-פנא קצת על העיז יכתג הטעם וטון שהוא קרוב לי זט׳ דלפי! אפילי כשיש ט דייח מ י זלמה כתג נסהית שאיצ עיריג יציע  ) :נ ( »׳ל להסגיר
סעס הלני ) :כא( שיג ואיר ) :כג( מיי ) :כג( לנזמיני היתר לכתיב הכל יכללקמיה והוי הנל ננלל נתגי הקלש ]אחרונים[ ) :כל( אתרוגים
וכן מוכת מהרמכיס פכיג ) :כל( גיסץ סמיך ) :כה( מיא יגס בכל לשון להא השיס נלשין ארמי) :ני( מיא עיש שתית מפגי שאץ הכל נקיאין
לכתיב אשורית יעייש שלא פסיקא לים תירין זה ב'כ ) :כי( ומה שכתג נשם השיג אה יש •לתיש לאזנרותיסס ונו׳ פלא היא להא שטעה הוא נכל
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