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 דיני דליקה בשבת –ימן שלד  סהמשך
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מרדכי פרק כל כתבי(במקום פסידא : הגה(: 



מותר  לכפות :  ההג

  ועיין  לעיל .טור(קערה  על  הנר  שלא  תאחוז  בקורה  
 ):'ז סעיף ה"סימן רע






 


 







וכל :  הגה

הדינים  הנזכרים  בדיני  הדליקה  הני  מילי  בימיהם 
אבל  בזמן  שאנו  שרויין  בין  אינם  יהודים  כתבו 

ל  שמותר  לכבות  דליקה "הראשונים  והאחרונים  ז
בשבת  משום  דיש  בה  סכנת  נפשות  והזריז  הרי  זה 
משובח  ומכל  מקום  הכל  לפי  הענין  דאם  היו 

  אסור  לכבות בטוחים  ודאי  שאין  שום  סכנה  בדבר
אבל  בחשש  סכנת  ספק  מותר  לכבות  אפילו 

תרומת  הדשן (ם  וכן  נוהגין  "הדליקה  בביתו  של  עכו

ח  והגהות  אשירי  פרק  מי  שהוציאוהו  בשם  אור "סימן  נ

ודוקא  לכבות  הדליקה  דהוי  מלאכה  שאינה .  )זרוע
צריכה  לגופה  ויש  סכנה  אם  לא  יכבה  אבל  אסור 

  וחילל ואם  עבר)  ממון(לחלל  שבת  כדי  להציל  
צריך  להתענות  ארבעים  יום  שני  וחמישי  ולא 

ח "ישתה  יין  ולא  יאכל  בשר  ויתן  במקום  חטאת  י
פשיטים  לצדקה  ואם  ירצה  לפדות  התענית  יתן 

פסקי (בעד  כל  יום  שנים  עשר  פשיטים  לצדקה  

ועיין  בטור  יורה  דעה  מהלכות .  )'י  סימן  ט"מהרא
 :ה"נדה סימן קפ
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ויש  אומרים  דוקא  חבית  שנשברה :  הגה
נסדק שבהול  ואם  יציל  חיישינן  שיתקננה  אבל  אם  

ועביד  טיף  טיף  שאינו  בהול  כל  כך  מותר  להציל 
הגהות  מרדכי  ותוספות  פרק  כל (בכלים  לקלוט  ולצרף  

  ויש  אומרים  דכל  זה )ב"כתבי  והגהות  מיימוני  פרק  כ
לא  מיירי  אלא  להציל  מחצר  לחצר  אבל  לבית  אחר 
שעירב  עמו  מצילין  בכל  ענין  כמו  שנתבאר  לעיל 

 :)ו"י סימן קצ"פסקי מהרא(גבי דליקה 







 





ומיהו  אם  עבר :  הגה
ן "רמב(ועשה  שקלט  ואחר  כך  זימן  אורחים  מותר  

 :)א"והמגיד פרק כ
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