
 

 

 

 

 

  הצלת כתבי הקודש מן הדליקה

 כתבי קודש הכתובים בשאר שפות ודין ברכות וקמיעין

, ובין )כגון נביאים שמפטירים בהם(דש מצילין אותן מפני הדליקה. בין שקורין בהן וכל כתבי הק משנה: )קט"ו א'(
 ה...ל לשון, טעונים גניז. אף על פי שכתובים בכ)כגון כתובים(שאין קורין בהן 

ורב רב הונא אמר: אין מצילין אותן מפני הדליקה.  - כתובים תרגום או בכל לשון )כתבי הקודש(, היו איתמר
 חסדא אמר: מצילין אותן מפני הדליקה. 

, דכולי שון()תנא קמא במשנה במגילה, ח' ב', האומר שכתבי הקודש נכתבים בכל לניתנו לקרות בהן  אליבא דמאן דאמר
 . עלמא לא פליגי דמצילין

)רבן שמעון בן גמליאל הסובר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא לא ניתנו לקרות בהן  כי פליגי אליבא דמאן דאמר

 רב הונא אמר אין מצילין, דהא לא ניתנו לקרות בהן. רב חסדא אמר מצילין משום בזיון כתבי הקדש. :יוונית(

)אותיות גדולות הן, ואין דומות לכתב שכתבו מקרא, ומקרא שכתבו תרגום, וכתב עברית תרגום  :תניא )קט"ו ב'(

תרגום  , מצילין מפני הדליקה. ואין צריך לומראשורית, אע"פ שכתובין בלשון הקודש, אלא שכתב האותיות משונה(
א" שבעזרא ושבדניאל ושבתורה ֲהדּותָׂ  .(1)כגון "ְיַגר ש ָׂ

הברכות, והקמיעין, אע"פ שיש בהן אותיות של שם, ומעניינות הרבה  :פרים()בתוספתא ומסכת סו תנו רבנן
, אין מצילין אותן מפני הדליקה, אלא נשרפים במקומן. מכאן אמרו: כותבי ברכות כשורפי )פסוקים(שבתורה 

 . )שהרי לא יצילום בשבת(תורה 

 שיטות הראשונים

חצר, דכיון שהאש כשנפלה דליקה באותו בית או  ירידכולא האי פירקא אי רבינו תם: דעת הצלה מפני הדליקה
 ית אחר, מותר להציל הכל. וכתב על זהשם ודאי בהול הוא, ואי שרית ליה אתי לכבויי. אבל נפלה דליקה בב

 . כרבינו תםפסק  3והשו"ע. 2שהיא סברא בלא ראיה הרמב"ן

 דאמר אין  (דרב חסדאדהוא רביה ) כרב הונאהפוסקים פסקו : בכל לשון, ודין הצלה האידנאכתובים הצלת ספרים ה

                                                

 בראשית לא,מז.  . 1

ת : ")הל' שבת כג,כ(והרמב"ם כתב  . 2 ּבָׂ ַ ּ ש  ֵצר ּבַ חָׂ ה ּבֶּ ֵלקָׂ ה ּדְ ְפלָׂ ש   -נָׂ ּיֵ ֶּ ּ ל ַמה ש  יל ּכָׂ י  ֵאינֹו ַמּצִּ בֹוי, ַאף ַעל ּפִּ אֹותֹו ַהּמָׂ ּבְ ֶּ ת ש  רֶּ ֵצר ַאחֶּ ֵצר ְלחָׂ חָׂ ּבֶּ
מֹונֹו. הּול ַעל מָׂ ם ּבָׂ דָׂ אָׂ ֶּ ֵני ש  ּפְ יל, מִּ ּצִּ ּיַ ֶּ ֵדי ש  ה ּכְ ֵלקָׂ ה ַהּדְ א ְיַכּבֶּ ּמָׂ ֶּ ה ש  ֵזרָׂ ֵעְרבּו, ּגְ ֶּ שכתב "נפלה דליקה בחצר",  מהמ" וכתב המגיד משנה, שש 

ת הגזירה הם באותו בית או חצר שבה האש נמצאת, שאם נתיר לו יבוא לכבות. אבל נראה כדעת רבינו תם, שכל האיסורים מחמ
 .בחצר שלא נפלה שם הדליקה, ויראים שתתפשט לשם, יכולים להציל הכל

וגבי מת מתירין להצילו כדי  ,כדי שלא יכבה )בני הבית שהדליקה בו( והנה כאן אסרינן להציל )ס"ק ג(כתב המשנ"ב או"ח שלד,א.  . 3
אבל כאן  ;ולכך הוצרכו להתיר כדי שלא יכבה במזיד ,כתבו התוספות דבמת אדם בהול עליו טפי! ריש סי' שיא( )כמבואר יכבה שלא

ואם נתיר לו חיישינן שמא מתוך טרדתו ישכח ויכבה את  ,ואפילו אם לא נתיר לו לא יבוא לכבות במזיד ל כך,דאין אדם בהול כ
 . )מ"ב ב', ד"ה והא דאמרינן(ר"ן . )סי' ג(רא"ש . (ה כל כתבי"ו א', ד"קט)וספות ת .(ראשוניםד ב"הו)תם רבינו  –קורות מ .הדליקה

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'ז
 וט"ק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

תא ספרים דהש, כתבו מרדכיוש, , רא"תוספות רמב"ן, רשב"א,ולא חילקו בין זמן לזמן.  רי"ף ורמב"ם .מצילין
. וכן אמרו גיטין ס' א'()כדאמרינן בהניזקין יתנו לקרות בהם משום עת לעשות לה' הפרו תורתך, דנ ,שלנו מצילין

 .4שו"עהוכן פסק  .סופרים במסכת

אבל  .5רבי שמעוןדוקא מצילין אבל לא מכבין אף לדלפום גמרא דידן,  המרדכי תבכ: דליקה בשבת כיבוי
ואין שבות עומד לפני  מלאכה שאינה צריכה לגופה,מכבין כיון דהוא  אפילו לרבי שמעוןתא דאי בירושלמי

 .6כתבי הקודש

למד על שהביאה ל ן"הרמבוביאר יעין, אין מצילין אותן. קמברכות ודהביא ברייתא  ף"הרי :קמיעיןוהצלת  תכתיב
וכן . א"רשבכתב וכן אין חילוק בין ימיהם להאידנא. ובהם , והם כשורפי תורה. כותבי קמיעין, שהוא אסור

סתם שאין מצילין, ובשם יש  7ע"והשוטעונים גניזה. , ואותן עין מציליןכתב שברכות וקמי והטור .ש"בראמשמע 
 שאסור לכתוב פסוקים בקמיעין. אחר סתם  םובמקורים שמצילים. אומ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלד(

יל כְּ   א. כֹול ְלַהּצִּ ה, יָׂ ם ְסֻעּדָׂ ה קֹדֶּ ְילָׂ ּלַ ם הּוא ּבַ ת, אִּ ּבָׂ ַ ש  ה ּבְ ֵלקָׂ ה ּדְ ְפלָׂ לֹש  ְסֻעּדֹותנָׂ ָׂ ה ּבֹו ..ֵדי ְמזֹון ש  ֵלקָׂ ַהּדְ ֶּ ת ש  יִּ ֵני ַהּבַ א ּבְ . ְוַדְוקָׂ
א יּכָׂ אִּ ּום ּדְ ּ ש  ילּו יֹוֵתר, מִּ ים בְּ  לֹא ַיּצִּ רּודִּ ּטְ ֶּ ּתֹוְך ש  ּמִּ ֶּ ים ְלֵמיַחש  ש  יֵראִּ ים וִּ רֹובִּ ים ַהּקְ ּתִּ ל ּבָׂ יַכּבּו; ֲאבָׂ ת וִּ ּבָׂ ַ ּ חּו ַהש  ּכְ ְ ש  ה יִּ לָׂ ַהּצָׂ

ְרצּו.  ּיִּ ֶּ ּ ל ַמה ש  יל ּכָׂ ים ְלַהּצִּ ה, ְיכֹולִּ ֵלקָׂ ם ַהּדְ הֶּ יַע לָׂ ּגִּ ּתַ ֶּ  ש 
ין יב.  ילִּ ש  ַמּצִּ ְתֵבי ַהּקֹדֶּ ל ּכִּ נֵ  ּכָׂ ּפְ א מִּ נָׂ ּדָׂ אִּ םהָׂ הֶּ ין ּבָׂ ה ְוקֹורִּ ֵלקָׂ ן ..י ַהּדְ ם מִּ ין אֹותָׂ ילִּ ים, ַמּצִּ מִּ ְבעּו ֲחכָׂ ּטָׂ ֶּ כֹות ש  רָׂ ַע ּבְ . ְוֵכן ַמְטּבֵ

ה  ְרּפָׂ ל ְמקֹום ַהּתֻ ּכָׂ ה ּומִּ ֵלקָׂ ְפֵקר; ַהּדְ ה ְוהֶּ קֹום ְמֻגּלֶּ רּוש  מָׂ ְמרֹון ְלהֹון, ְוכֵ ּפֵ א ּתִּ ְדנָׂ א ְוכִּ ֲהדּותָׂ גֹון ְיַגר ש ָׂ י, ּכְ ְברִּ בֹו עִּ תָׂ ּכְ ֶּ ְרּגּום ש  ן ּתַ
ם עָׂ אֹותֹו הָׂ ֶּ ֹון ַאֵחר ש  ש  לָׂ ְרּגּום אֹו ּבְ בֹו ּתַ תָׂ ּכְ ֶּ י ש  ְברִּ ים ּבוֹ  ְועִּ יאִּ קִּ  . ..ּבְ

ה; יד.  ֵלקָׂ ֵני ַהּדְ ּפְ ם מִּ ים אֹותָׂ ילִּ ים, ֵאין ַמּצִּ סּוקִּ ם ּפְ הֶּ ש  ּבָׂ ּיֵ ֶּ ין ש  ֵמעִּ ים.  ַהּקְ ילִּ ּצִּ ּמַ ֶּ ים ש   ְוֵיש  אֹוְמרִּ

 (קעט ד, הלכות מעונן ומכשף, סימן"יו)

סּור....  יב.  ין, אָׂ ְקֵמעִּ ים ּבִּ סּוקִּ ְכּתֹב ּפְ  לִּ

                                                

, ואפילו תורה שבע"פ מושאלים או מושכרים לו .ותורה שבכתב קודמת להציל לתורה שבע"פ )ס"ק ל("ב כתב המשנ או"ח שלד,יב. . 4
. והצלת המת )אליה רבה בשם ספר חסידים(תורה שבכתב קודם  , אפילו הכיואם לא יציל לתורה שבע"פ יצטרך לשלם לבעליהם

 . )הל' שבת כג,כו(רמב"ם  -מקורות  ם.קודם לספרי

 הסובר מלאכה שאינה צריכה לגופה, כגון כיבוי דליקה, פטור עליה, דבגמרא דידן לא הוזכר חילוק בין רבי יהודה לרבי שמעון.  . 5

א דילן בהדיא עליהן. הביא דברי המרדכי, וכתב: ולכאורה דברי הירושלמי כנים להלכה, כיון דלא פליג בגמר )או"ח שלד,יב(הגר"א  . 6
)לגבי היה קורא על דאין שבות עומד בפני כתבי הקודש  )צ"ז ב'(וליתא! דהירושלמי קאמר דוקא לר"ש דס"ל בפרק בתרא דעירובין 

)שאינו אלא . אבל אנן לא קי"ל כר"ש שם. ואף דקי"ל במלאכה שאינה צריכה לגופה כוותיה הגג ונתגלגל הספר מידו לרשות הרבים(
 . ת, מ"מ אינו נדחה בפני כתבי הקודש(משום שבו

כ "סי' א; כ)ש "רא. (ה סי' קיט"חא; ב סי' רפ"ת ח"וש)א "שבר. (ף"מלחמות, מג א ברי)ן "רמב –מקורות  קעט,יב.ד "; יוח שלד,יד"או . 7
 . (ק טז", שלד, סא בדעתו"הגר

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'ז
 וט"ק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 בכתב שאינו מתקיים  כתבי הקודש הכתובים הצלת

בסם ובסיקרא בקומוס  )תורה נביאים וכתובים(בר רב הונא: היו כתובין  בעא מיניה ריש גלותא מרבה )קט"ו ב'(
 או אין מצילין?  בלשון הקדש, מצילין אותן מפני הדליקה, )שאינם מתקיימים כדיו(ובקנקנתום 

, הני מילי היכא דכתיבי תרגום ובכל לשון, אבל הכא דכתיבי )רב הונא(אין מצילין  תיבעי למאן דאמר)ומבאר( 
היכא דכתיבי בדיו דמיקיים.  י מילי, הנ)רב חסדא(מצילין  למאן דאמרדש, מצילין. או דילמא אפילו וקבלשון ה

 אבל הכא כיון דלא מיקיים, לא. 

אין בין ספרים למגילה, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ומגילה  :דתניא מצילין; דתנאכדרב המנונא  (ומסיק)
  ובדיו., )=קלף(עד שתהא כתובה אשורית, על הספר 

 שיטות הראשונים

והלכה כדתנא רב המנונא, שאם היו , רבינו חננאל: כתב הצלת כתבי קודש ומגילה הכתובים בכתב שאינו מתקיים
"י ר. ודעת 8הפוסקים כלכתובים בסם ובסיקרא מצילין אותן, אע"פ שאינו דבר של קיימא. עכ"ל. וכן פסקו 

הדליקה אע"ג דלא חזו לקריאה, משום דיש בהו אזכרות. שדוקא שאר כתבי הקודש מצילין מפני והמרדכי, 
אבל במגילה אין מצילין אלא אם כן ראויה לקריאה, שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו, לפי שאין בה 

 .המרדכי, ובשם יש מי שאומר כתב כדעת כשאר הפוסקיםסתם שמצילין  10והשו"ע. 9אזכרה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלד(

ין ב. י ילִּ ש  ַמּצִּ ְתֵבי ַהּקֹדֶּ ל ּכִּ א  ּכָׂ ְקרָׂ ַסם ּוְבסִּ ים ּבְ תּובִּ ּלּו ּכְ ֹון ַוֲאפִּ ש  ל לָׂ כָׂ ים ּבְ תּובִּ ּלּו ּכְ ם, ֲאפִּ הֶּ ין ּבָׂ ה ְוקֹורִּ ֵלקָׂ ֵני ַהּדְ ּפְ א מִּ נָׂ ּדָׂ אִּ )פי' הָׂ

ים( ְבעֹונִּ יֵני צִּ ר. מִּ בָׂ ל ּדָׂ  . .ּוְבכָׂ
ה כְּ  יג.  תּובָׂ ּה ּכְ ם ֵאינָׂ רֹות, אִּ ּה ַאְזּכָׂ יל ְוֵאין ּבָׂ ר, הֹואִּ ְסּתֵ ת אֶּ ּלַ ְמגִּ אֹוֵמר ּדִּ ֶּ י ש  הּ ֵיש  מִּ טָׂ ּפָׂ ְ ש  ּה  מִּ ְדיֹו, ֵאין ּבָׂ עֹור ּובִּ ית ַעל הָׂ ּורִּ ּ ַאש 

ה.  ֵלקָׂ ֵני ַהּדְ ּפְ ּה מִּ ילָׂ ה ְלַהּצִּ ָׂ ּ  ְקֻדש 

                                                

 .מסתימת לשון הרמב"ם משמע שגם מגילה מצילים . 8

 הרמב"ן, רשב"א וריטב"א גרסו אחרת בגמרא, וע"פ גירסתם כל כתבי הקודש, כולל מגילה, דין אחד להם.  . 9

א "בריט. (י"גריס רש ה הכי"ד)א "רשב. (' שצוסי)דכי רמ. (ה מגילה"בתוד)י "ר. )הל' שבת כג,כז(רמב"ם  -מקורות יג. -או"ח שלד,יב . 10
 . (ה יש ספרים"ד)

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'ז
 וט"ק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

  הצלת ספר תורה שבלה או נמחק

)מספר שאין בו ללקט שמונים וחמש אותיות, כגון  פר תורהיה רב הונא בר חלוב מרב נחמן: סבעא מינ )קט"ו ב'(

י ּבִּ  אותיות של( רֹן פרשת "ַוְיהִּ אָׂ ְבבֹות ְנסַֹע הָׂ ה ה' רִּ ּובָׂ . ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ש  יךָׂ נֶּ ּפָׂ יךָׂ מִּ ְנאֶּ ֻנסּו ְמש ַ יךָׂ ְויָׂ ֻפצּו אְֹיבֶּ ה ה' ְויָׂ ה קּומָׂ ֶּ ר מֹש  )ַוּיֹאמֶּ

ֵאל( רָׂ ש ְ  , מצילין אותה מפני הדליקה, או אין מצילין? 11"ַאְלֵפי יִּ

 . אותיות( 58-בפחות מ)שאם יש בו הזכרות, ודאי מצילין, גם וכגון דלית ביה הזכרות 

 ופשיט דאין מצילין. 

 מכונסות או מפוזרות?  )האם צריכות להיות(אותיות  58איבעיא להו: הני 

 מכונסות. רב חסדא אמר: אפילו מפוזרות.  )דווקא(רב הונא אמר: 

  .()אפילו מפוזרות, גם לרב הונאמצילין  , דברי הכל)מילים שלמות(ודווקא באותיות פליגי. אבל תיבות 

 שיטות הראשונים

. ורק אם יש מפוזרות אין מצטרפות להציל אותיותשכדעת רב הונא,  הפוסקים ופסק :או מפוזרותמכונסות 
 .שאפילו כשהתיבות מפוזרות מצטרפות להציל ,מודה רב הונא לרב חסדא שלמות תיבותללקט אותיות מתוך 

 .12ע"השופסק כן ו

 שולחן ערוך

 שבת, סימן שלד( )או"ח, הלכות

ט פ ... יב.  ש  ּבֹו ְלַלּקֵ ּיֵ ֶּ ה ש  ר ּתֹורָׂ ּה. "ְוֵכן ֵספֶּ ין אֹותָׂ ילִּ ה, ַמּצִּ רָׂ ש  ּבֹו ַאְזּכָׂ ּיֵ ֶּ ֵלמֹות אֹו ש  ְ בֹות ש  ּתֹוְך ּתֵ ּיֹות מִּ  ה אֹותִּ
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 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'ז
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