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י בעל ה ת מ מ ס התפלץ )סג( אע״פ שיש בתוכן טעות יוה״ה לשאר נתבי הקודש  :ט ז אם הניח תפלץ צארגקי
)פירוש כיש( מלא מעות יכול להצילו מפגי הדליקה או מפגי הגננים והגזלנים )מד( למקום שימל
פ מ1ל להציל התפלין )מה( יויש טי שאומר דהייגו דוקא )מו( )מו( כשהניחם שם מע״ש  1י ז ) מ ז ( °יש
בשה השמע ינשס מתירים להציל דסקיא מלאה מעות ע״י ככד או תינוק מן הדלקה או מן הגנביט והגזלנים נ וחקא
סייישלמייכינשיפ לרה׳׳י אבל לא לחצר שאינה מעורבת •)מצילין הספדים אפילו לחצר שאינה מעורבת( ולמבוי )פי׳ מקום
 ®;"J״ ?" fשנכנסים מהם לחצרות( 0שלא גשתתפו בו עובלבד שיהיו בו )מה( שלש מחיצות ולחי» י ח "כתבו
היא בשיו ז« היא' משם גאון )מט( שמותי לומר לאינו יהודי להציל ספרים סן הדליקה אפילו דרך רשות הרבים J
מוכח ,z׳ rנ,־( י ט יכל ס ה • שמותר להציל מפני הדליקה מותר להציל ממים ומשאר דברים המאבדים x
ס ש'ל מ ם י׳ כ )מז()נ( ?הגליוניס שלמעלה ושלמטה ושבין פרשה לפרשה ושבץ דף לדף ושבתחלת הספר
עמיכ/יר"־ ?:ושבסוף הספר אץ מצילץ אותם  :כ א יהאפיקורפים דהיינו האדוקים בעמדת כוכבים וכן מומרים
יי״כחיגקשם לעבודת כוכבים )נא( שכתבו להם כתבי הקודש אץ מצילים אותם ואף בחול שורפן )ת( )נב(עם
בע־א ולא»ששה האזכרות ש ב ק ז כב ׳"תיבה שאחז בה האור יכול לפרוס )ננ( עור של ג ה מצדה האחר שלא
׳יחי תשרף ועושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בץ הדליקה "אפילו כלי חרס חדשים מלאים מים
י»קי
י
.
יהלא' 6יהרמביס
נפרק כיג לחומרא ו נרייתא שם  rמשנה שם ק״כ ת שם וכיני שמעון  pננס
באר היטב
יהנ״ת זרש״ל פסקו נסנרא ראשונה ) :סו( כשהניחם שם וכו׳ .בליון ספר אפי׳ כדי לכתוב עליו .ובמ״ב סי׳ ק׳ האריך מל הגליונים
ינחנו האחרונים לליכא נזה פלונתא ללכ׳׳ע אסור לכתחלה להניח של הספרים שהקישריס הספרים חותכין איתן ומשלינין והשפם ביון
תסלק אצל פעית כשעת הלליקה כיי להציל החפות אנל אס הניח דנהנו כך הו״ל כאלו התני עליהם מתחלה פיק סי׳ קנ״ל ס״ח וא״כ
כשנת תפלין אצל מעות ואח״כ נסלה דליקה סשיסא לשרי להצילו אין מצילץ אותן  .ונאנולה נמ״ס ס״י כתכ המחתך כספרים
לכ״ע וא״צ לנער המעות ע״ש) :סז( הנליונים  .שנחתכו מן הספר נחדשים מיתר נישניס אשור) :יז( עם האזכרות .כתכ כ״ח מכאן
אן .שנמחק הספר וכתנ מהר״ס נתשונה שהיה תקנה נחר׳ שלא לקצץ יש להזהיר על אותן משבעות של זהב וכסף שיש עליהם שם בן ל׳
מ ע נ ה ברורה
הראשונה ]אחרונים[ ומ״מ כשיש בהן אזכרות יש לומר דמצילין ]סמ״ג[ :בזיון נתבי הקודש ואף גמרות ושארי ספרים הוי בכלל זה ]פמ״ג[:
)מג( אע״פ שיש וכו׳ .ואפילו ללעה ראשונה לבס״כ דמתיר להציל )נ( הנליונים  .שנחתכו מן הספר )מד( או שנמחק הספר ולא נשתייר
מעות לחוד מפני הדליקה ג״כ ניחא הכא לקמ״ל למיתר להציל ט פ״ה אותיות לשוב אזל ליה קלושתיה של הקלף שתחתיו ונם של
המעות אגכ הספר ואפילו לחצר שאינה מעורכת )מ( ולא הצריכיהו הנליוניס שסטניו .וכתנ מהר״ס נתשונה שהיה תקנה נחר׳ שלא לקצן
לנערס ממנה דילמא אדהכי והכי נפלה הדליקה על הספר גופא :נליון ספר אשילו נדי לכתינ מליו ינמ״נ סימן ק׳ האריך על
)מד( למקים וכו׳ .היינו אפילו לחצר שאינה מעורכת) :סה( רש הנלייניס של הספרים שהקישרין הספרים חותכין אותן ומשליכין
מי שאומר דהיינו ונו׳ .הנה נס״ז ומ״א כתכו דלינא נזה פלונתא והסעס כיק דנהגו כך הי״ל כאלו התנו עליהם מתחלה עיין סימן
דלכו״ע אסור לנתחלה להניח תפלין אצל מעות כשעת הדליקה כדי קנ״ד ס״ח יא״כ אין מצילין אותן ונאמדה נמ״ס ס״ו המחתך נספרים
להציל המעות אנל אש הניס נשכת תפלין אצל מעות ואח״נ גסלה נחדשיס מותר ניסניס אסור ]מ״א[ והסעס )מה( דנחדשיס נהתנו
דליקה סשיסא דשרי להצילו לכו״ע וא״צ לנער המעות ע״ש ובביאור מתחלה דמי והזמנה נ״כ לאו מלתא היא אנל נשכנר למדו מהם אף
הנר״א הכריע להעיקר בהמחבר )מא( דלדפה ראשונה גס לכתחלה מליינים נתקלשי כקדושת הספרים) :נא( שכתט וכי׳ .אפילו כתכ
מותר להניח תפלין אצל מעות כשעת הדליקה ע״ש) :סו( כשהניחם אשורית על הקלף ונדיי) :נב( עם האזכרות .שכיון שהם אדוקים
שס מע״ש .היינו לענין שיהיה יכול להציל לחצר שאינה מעודנת כודאי כתכו איתן לשם פ״ג ומכאן יש להזהיר על אותן מסכעות של
אבל להציל לרה״י מנואר לקמיה כסי״ז דיש מתירק אסי׳ פ״י ככר זהכ וכסף שסנעו אותן האדוקין לשם ע״ג שאסורים לתלותם על הס״ת
ותינוק כשמניח עליו בשעת הדליקה ]מ״א וכן מוכח מהנר״א בשי״ז[ :וגם אין להחזיק איחס ברשותו אלא יתינם מיד נדי שלא יהיה שוס
)מז( יש מתירים וכי׳ .יהייט )מכ( שיכול ליתן אסילו לכתחלה זכרק למעשיהם ]ב״ח יס״ז[ והרג מי״ה יהודא מילר נסתסק אי
בשבת להציל על ידם אפילו המעות חשוב מהתפן שמנימ אצלו ולא מותר להתיכז שמא אינס מינים לע״ג ובתשוכת חות יאיר סימן
אמרינן בזה ליהיה בשל לגבי המעות ואע״ג לבעלמא אשור לסלסל שס״ז מתיר להתיך המסבעות של שם ק ל׳ שנעשים במדינות שוויידן
דבר המוקצה ע״י לכר היתר המונח עליו דלא אמרו ככר או תינוק מסעם ני גסבעו להיציאם והי״ל כאלו נכתט בסיריש לשם חול וכן
אלא לענק סלסול המת בלבל הכא משוס פסילת הלליקה הקילו משמע בסמ״ג ע״ש .עול נתב מה שנוהגץ באיזה קהלות כשמברנק
בכל זה ועיץ מ״ב ליש מתירק אפילו כלא ככר כלל) :טח( שלש חולה ומנין מעות מכל אחל ימניחץ הכלי עס המעות לתוך ארון
מחיצות ולחי .אבל בלא לחי הו״לככרמלית)מג( ולא הותר אפילו נשטל הקולש לא יפה עושק פ״ש ונלא״ה אשור להשיס לתוך ארק הקולש
ספרים) :סט( שמותר לומר ונו׳ .לשכות לאמירה לא״י שרי מפני לבר של חול ע״כ יש למנוע המנהג) :גג( עור של גדי .לח ועיין
נס־מן
יטעה הציון

י

)מ( גמלא) :עא( ומשמע שס יהיא מצדי כן להלנה) :מג( נח ומיא ושיא) :מג( יעץ בתויש שנתג דל»פוםקי 0יסיל לניהיז לינא ריה מיתר ׳להייא
הניל נשיג כייח .אך .נמט׳ המפילש גילאי נראה שאץ להקל געניננו שהיא ורך הוצאה גמירה אפילו נשכיל ספדה ) :מד( מיא יכונו! המיא סוא
רק לעק הגליין לאפינו,מהגליץ במלה הקדושה »ד*> ואלי מהקלף שתחת הכתב פ-ייוא ליה להגמרא דניון ומתחלה לא «יויש אלא מי• הנתג נסל לים
הכתג איל ליה קלושתיה פייש נגמרא וליה הביא המיא לאיה מסייג יפסק שם המחבר דווקא כשנשתייר פיה אותיות ואיל אץ מצילי! אעיג ליש• לו גליונץ
זלא ביאר לליקא היכא מייז הגליוק וכלאיתא 0גל ממלא; )מה( פמיג יסנס אימ מטאל היסב בהמיא דעתי לדנא נישיס אס משלס פס 5מ'נ > 1לא
יגאיר משמע למסנים עם המיג נם נישיס :
בב

