
 

 

 

 

 

 שהביא חלילין בשבת נכרי 

באו  , אלא אם כן)משום קנס(, לא יספוד בהן ישראל )בשביל ישראל(נכרי שהביא חלילין בשבת  משנה: )קנ"א א'(
 .)בתוך תחום שבת(ממקום קרוב 

 מאי "ממקום קרוב"?  )ומברר(

  .רב אמר: ממקום קרוב ממש

 ושמואל אמר: חיישינן שמא חוץ לחומה לנו. 

פיקא שרי, הכא מס וחפר לו קבר יקבר בו ישראל, אלמאדקתני עשה לו ארון  ,כוותיה דשמואל מתניתיןדיקא ]
  1[.מספיקא שרי נמי

: עיר שישראל ונכרים דרים בה, והיתה בה מרחץ המרחצת בשבת. אם רוב )מכשירין ה,ה( 2כוותיה דרב נןתו
)במוצאי שבת  ימתין, ימתין עד כדי שיחמו חמין. מחצה על מחצה ,אם רוב ישראל .לערב רוחץ בה מיד ,כריםנ

 רוחץ בה מיד. ,מר: באמבטי קטנה, אם יש בה רשותרבי יהודה אועד כדי שיחמו חמין.  שיעור(

מר רב יצחק בריה דרב יהודה: אם יש בה אדם חשוב, שיש לו עשרה עבדים אמר רב יהודה א מאי רשות?
 מותר לרחוץ בה מיד.  ,ה קומקומין בבת אחת באמבטי קטנהשמחממין לו עשר

 שיטות הראשונים

פירשו דלא  תוספותוה. 3לא יספוד בהם עולמית רש"י: פירש נכרי שהביא חלילין בשבת לא יספוד בהם ישראל
 . 5השו"ע וכן פסק .4רשב"או ,רא"שב"ם, רמיספוד בהם עד כדי שיבואו קאמר. וכן דעת 

קרוב ממש, כלומר שידוע לנו בירור הדבר דממקום קרוב באו,  (לחומרא )דברי רבמבאר  ירש": במאי ממקום קרו
 רי"ף. אמנם רבותינו הצרפתיםורא"ש, רז"ה, ראב"ן, שראינום בביתו. ולשמואל תולים בספק להתיר. וכן פירשו 

. וכן פירשו 6שמואל אזלינן בספיקא לחומראולרב לקולא, ואין חוששין שבאו ממקום רחוק, דפירש איפכא, 
 . רמב"ןורמב"ם, , הגאונים

                                                

 (ס"בגליון הש) בתכ א"והגר  .מחצה על מחצה ימתין בכדי שיחמו חמין קא אסור, דקתנידספי ,מייתי ראיה לרבו .י"גירסת רשכן  . 1
 . (ןודעימיה, כדלקמ ף"סת הריוכגיר)דתיבות אלו מחוקות 

 כגירסה זו. א"הגרהגיה וכן . דשמואלתנן כוותיה  :ף ודעימיה"גירסת ריי. ו"גירסת רשכן  . 2

דאם כן מאי שנא  ,ועוד !כדקתני סיפא לא יקבר בו עולמית ,דאם כן ליתני בהו לא יספוד בהן עולמית ,אינו מחוורד א"שבהר תבכו . 3
 דהא נעשית בהן מלאכה דאוריתא שהכניסן מרשות הרבים לרשות היחיד.  !אפילו הביאן ממקום קרוב ,מקום רחוק

לוק מהותי בין קבר לחלילים, וכל שהוא בפרהסיא גדולה, אסור עולמית. אמנם תוספות כתבו שהטעם לפי הגאונים והרמב"ם, אין חי . 4
 :ולפי זה, ג' דעות) ששונה דין חלילים מדין ארון וקבר, שסתם חלילים אין מביאים אותם לשם אדם אחד, אלא לשם כמה בני אדם

בשם כמה  )שכה,יד, ס"ק עג(. וכ"כ המשנ"ב (אדםתו אוליוחד תלוי אם מ וספותלתיא. סם תלוי בפרה"לרמבלחומרא.  י תמיד"לרש
ר עולמית, משום שגנאי הוא לישראל שייקבר בקבר מפורסם שנתחלל בו שבת ראשונים, שדוקא בקבר החמירו חכמים לאסו

 . )וכתב שעל כן אין להחמיר בעת הצורך(אינו אסור רק בכדי שיעשה  )אף במילי דפרהסיא(בשבילו. אבל בשאר מלאכות בכל גווני 

 . (א סי' לט"ת ח"שו)א "רשב. (הל' שבת ו,ו)ם "רמב. (סי' ט)ש "רא. (ה נכרי"ד)תוספות  –רות מקואו"ח שכה,טו.  . 5

 ם.ניסת השבת היו במקום קרוב, מותרירק אם ברור לנו שבכו . 6

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב י"ד
 נ"אק| דף:  כ"ג| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

וסיעתו,  ולהרי"ף, 7וסיעתו אזלינן לקולא לרש"י -י"ל כשמואל. נמצא, בספק אם הובא מחוץ לתחום ולהלכה קי
  .רי"ףכפסק  9והשו"ע. 8אזלינן לחומרא

דתנא קמא פליג ארבי  יתרו של רבי יהודה, ומשמע שסוברה לא נקטו רמב"םה :אם יש בה ָרשות רוחץ בה מיד
 .11השו"ע. וכן השמיטו 10יהודה בזה, והלכה כתנא קמא

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכה(

חּום, ט.  ַדוְּ  ִאם הּוא ָסֵפק ִאם הּוָבא ִמחּוץ ַלּתְּ ִעיר, ֲאָבל  גֹויָקא ּבְּ ָאסּור; וְּ רּוי ִעּמֹו ּבָ ָ ֵאינֹו ש  ֶׁ ִעיר, ּוֵפרֹות  גֹויש  רּוי ִעּמֹו ּבָ ָ ּ ַהש 
ִעיר, ֵאין ָלחּוש  ִמָסֵפק; ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיש  לָ  צּוִיים ּבָ ֱאכֹל גֹוי ַהמְּ ר לֶׁ ָהֵקל ּוֻמּתָ חּום, ּתֹוִלין לְּ תֹוךְּ ַהּתְּ ם ּבְּ ָחד ֵמהֶׁ אֶׁ ים, וְּ ּתִ ֵני ּבָ ְּ ש 

ִבילֹו. ֲאִפּלוּ  ְּ ש  הּוָבא ּבִ ֶׁ ִמי ש   לְּ
ת ֲחִליִלין  גֹוי טו.  ּבָ ַ ש  ֵהִביא ּבְּ ֶׁ ִכי(ש  עֹוֵרר ַהּבְּ קֹוָלם מְּ ֶׁ גֹון ֲחִליִלים ש  ִלי ּכְּ לֹא  )פי' ּכְּ ם לֹא הּוא וְּ הֶׁ ּפֹד ּבָ ָרֵאל, לֹא ִיסְּ ם ִיש ְּ הֶׁ ּפֹד ּבָ ִלסְּ

ין ָלעֶׁ  ֲאֵחִרים ַעד ּתִ מְּ ּיַ ֶׁ ין ָלעֶׁ ש  ּתִ ת, ַימְּ ּבָ ַ ש  לֹוִני ֱהִביאֹו ּבְּ קֹום ּפְּ ּמָ ּמִ ֶׁ אי ש  ַוּדַ ִאם ָיַדע ּבְּ קֹום ָקרֹוב; וְּ בֹואּו ִמּמָ ּיָ ֶׁ ֵדי ש  כְּ ב ּבִ ב רֶׁ רֶׁ
רֶׁ  ֱהִביָאם ּדֶׁ ֶׁ ש  ָהֵני ִמיֵלי ּכְּ ין לֹו ּוֵבין ַלֲאֵחִרים; וְּ ִרים ּבֵ ךְּ ֻמּתָ ַאַחר ּכָ בֹואּו ֵמאֹותֹו ָמקֹום, וְּ ּיָ ֶׁ ֵדי ש  ים, ֲאָבל ִאם  ךְּ ּכְּ ּות ָהַרּבִ ש  רְּ
 ֶׁ ֵדי ש  ין ּכְּ ּתִ ַהמְּ ם ִאסּור ּתֹוָרה ֵאינֹו ָצִריךְּ לְּ הֶׁ ה ּבָ ּלֹא ַנֲעש ָ ֶׁ יָון ש  ִלית, ּכֵ מְּ רְּ ךְּ ּכַ רֶׁ א ּדֶׁ ּלָ אלֹא ֱהִביָאם אֶׁ ּלָ בֹואּו אֶׁ ב  ּיָ רֶׁ ִרים ָלעֶׁ ֻמּתָ

ד.   ִמּיָ
חּום אֹו ִמּתֹוךְּ הַ  טז.  אּו ִמחּוץ ַלּתְּ אּו.ָסֵפק ִאם הּובְּ חּום הּובְּ א ִמחּוץ ַלּתְּ ּמָ ֶׁ ין ש  ִ ש  ְּ חּום, חֹוש   ּתְּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכו(

ָרֵאל  יג.  ש ְּ ּיִ ֶׁ גֹוִיים ִעיר ש  ת, ִאם רֹב וְּ ּבָ ַ ש  ת ּבְּ צֶׁ ָחץ רֹוחֶׁ רְּ ּה מֶׁ ֵיש  ּבָ ּה וְּ ִרים ּבָ ִאם רֹב ּגֹוִייםּדָ ד, וְּ ת ִמּיָ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  ּה ּבְּ חֹץ ּבָ ר ִלרְּ , ֻמּתָ
ּיּוַחם. ִיש ְּ  ֶׁ ֵדי ש  ת ַעד ּכְּ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  ֱחָצה, ָאסּור לְּ ֱחָצה ַעל מֶׁ  ָרֵאל, אֹו ֲאִפּלּו מֶׁ

                                                

ביא דורון אם יש במינו במחובר אסור עד הערב בכדי שיעשו, והא וכתב הר"ן דאיכא למידק על דברי רש"י מדאמר רב פפא נכרי שה . 7
רבינו יונה דכל שיש במינו במחובר דרכן של בני אדם בשם תירץ והתם דאיכא למיתלי שנתלשו מערב יום טוב ואפילו הכי אסור! 

 ללקוט אותו ביומו ואין לוקטין אותו מבערב; וכיון דרובן עושין כן אין תולין להקל.

"א הביא את שתי השיטות, וסיים: ולדברי כולם יראה לי בגוי ששרוי עמנו במדינה והביא פירות שמצויין בעיר כמו שמצויין הרשב . 8
בחוצה לה שהן מותרין. ולמה נחוש להן?! ספק של דבריהם הוא והולכין בו להקל! ועוד יש לנו לתלותן בשל עיר שכאן נמצאו וכאן 

   ו דבריו בטור וב"י או"ח תקטו,ז.()והובא וכתב שכן דעת הראב"ד. היו!

. )שבת, סי' שפה(. הראב"ן (ברשב"א)הו"ד גאונים ורבותינו הצרפתים  -מקורות . )ס"ק מח(משנ"ב וראה טז. ט; שכה,או"ח שכה, . 9
 . (, סי' כוהית נתיבות, שער )עבוה"ק, ברשב"א . )הל' שבת ו,ו( רמב"ם

 .דלא פליג תנא קמא אדרבי יהודה משמע מדברי רש"יש, עיי"ש, ו(ב בדפיו )סדכן נראה שהוא דעת הרי"ף ש ג(,ישכואו"ח )וכתב ב"י  . 10

 .)הל' שבת ו,ז(רמב"ם  -מקורות . )על פי דברי הב"י(ג ,ישכואו"ח  . 11

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב י"ד
 נ"אק| דף:  כ"ג| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 בארון וקבר שעשה גוי בשבתשימוש 

)עשוהו ארון וחפרו לו קבר, יקבר בו ישראל. ואם  )נכרים עבור נכרי אחר, או למכירה(עשו לו  :(משנה)המשך  )קנ"א א'(

 . 12)אותו ישראל(בשביל ישראל, לא יקבר בו עולמית  במפורש(

 אמאי? הכא נמי ימתין בכדי שיעשו!  )ומקשה(

 . (13)דרך ראשיתבעומד באסרטיא אמר עולא: 

 ינח קבר, ארון מאי איכא למימר?ת

 אמר רבי אבהו: במוטל על קברו. 

 שיטות הראשונים

ניכר שנעשה , איסרטיאבארון, אם הארון  , עשה נכרי עבור עצמוילרש"למסקנה,  :עשו ארון קבורה לישראל
. 14עולמיתלו  אסור לעולםביל ישראל, יעשו. עשה בשימתין בכדי ש ובלאו הכי,ייקבר בו ישראל. לצורך נכרי, ו

פרהסיא, באיסרטיא, באם ה עבור ישראל, ייקבר בו ישראל. עש לעולםעשה נכרי עבור עצמו,  לגאונים ורמב"ם
כגאונים פסק  16והשו"ע .15בכדי שיעשו. בצנעא, ייקבר אסור לו עולמיתגנאי הוא למת, שנתחללה שבת עבורו, ו

 . ורמב"ם

שמותר לישראל אחר, ובתנאי  הרמב"ם: דעת קבר בפרהסיה שעשה גוי עבור ישראל, מהו לקבור בו ישראל אחר
   .כרמב"םפסק  17והשו"ע. שמותר לישראל אחר לאלתר הראב"דשימתין בכדי שיעשו. ודעת 

ָרֵאל ", ם"הרמב תבכ: אכות שעשה נכרי עבור ישראל בפרהסיאשאר מל ִביל ִיש ְּ ְּ ש  ת: ִאם ּבִ ּבָ ַ ּ ש  מֹו ּבַ ָלאָכה ֵמַעצְּ ה מְּ ָעש ָ ֶׁ ּגֹוי ש 
ה אֹוָתּה  ָבר  -ָעש ָ ה ַהּדָ יֶׁ ּלֹא ִיהְּ ֶׁ הּוא ש  ה, וְּ ָעש ֶׁ ּתֵ ֶׁ ֵדי ש  כְּ ין ּבִ ּתִ ַימְּ ת, וְּ ּבָ ַ ָלאָכה ַעד מֹוָצֵאי ש  אֹוָתּה מְּ ָיא, ַעד ָאסּור ֵלָהנֹות ּבְּ סְּ הֶׁ ַפרְּ ּבְּ

עּו ּבֹו ַרבִּ  דְּ ּיֵ ֶׁ תש  ּבָ ַ ּ ש  ה ּבַ לֹוִני הּוא ַנֲעש ֶׁ ִביל ּפְּ ְּ ש  ה ּבִ ָבר זֶׁ ּדָ ֶׁ דדוקא הכא החמירו  ,אחרים משמע ניםראשודברי מו. "ים ש 
 .18אלא רק בכדי שיעשהאבל בשאר מלאכות, אינו אסור עולמית,  ;חכמים

                                                

 וכתב הרמב"ן בשם הגאונים שהטעם שלא יקבר בו עולמית "דגנאי גדול הוא למת שיהא קבור בקבר שחיללו בשבילו את השבת".  . 12

 מקום שהולכין שם רבים תדיר, והוא דרך המלך.  -פירש: איסטרטא  )ג'(הערוך בערך סרט  . 13

אל מיד, ושאלה ישרר בו לקבו שהתירה המשנהארישא, כשעשה נכרי לעצמו,  ,שאלת הגמרא הכא נמי ימתין בכדי שיעשו לרש"י . 14
שאין דרך , שיתארבדרך , באיסרטיא עומדה. ומתרץ בארון שושיעוימתין בכדי  ,ישראלה בשביל נעשא שמ ,שנחמיר מספקהגמרא 

 אסור. סרטיא,איבלישראל, אף שאינו  . אבל בסיפא, שעשהר הדבר שלצורך נכרי נעשהניכו, לקבור יהודים שם

וע לא מותר על כל פנים בכדי שיעשו. ומתרץ מדשהדין שלא ייקבר עולמית, כשעשה לישראל,  ,השאלה אסיפא לגאונים ורמב"ם . 15
 . אכן, אם אינו מפורסם, אף כשעשה לישראל, מותר.שבת עבורו שנתחללה למתהוא  וגנאי, פרהסיאשהוא רטיא, איסשמדובר ב

 .)הל' שבת ו,ה(רמב"ם (. בראשונים)הו"ד גאונים  –מקורות או"ח שכה,יד.  . 16

 .)הל' שבת ו,ה( וראב"ד רמב"ם -מקורות או"ח שכה,יד.  . 17

. (שרי מדינא, אלא שנכון להחמירובקצץ ) אסור עולמיתשכל מילי דפרהסיא  ,ם"פסק כרמב (ק לא"יד, סשכה,)א ", המגהלכהולעניין  . 18
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 נ"אק| דף:  כ"ג| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכה(

ה  יד.  ֵבר גֹוי ָעש ָ ָרֵאל, לֹא ִיּקָ ִביל ִיש ְּ ְּ ש  אֹו ּבִ ִאם ֲעש ָ ֵבר ּבֹו; וְּ ָרֵאל ִלּקָ ִיש ְּ ר לְּ מֹו, ֻמּתָ ַעצְּ ר לְּ בֶׁ ת ָארֹון אֹו קֶׁ ּבָ ַ ש  עֹוָלִמית.  ּבוֹ ּבְּ
 ֶׁ יו, ש  ּבָ ָהָארֹון ַעל ּגַ ָיא, וְּ סְּ הֶׁ ַפרְּ ר ּבְּ בֶׁ ַהּקֶׁ ֶׁ ָקא ש  ַדוְּ ֵבר וְּ ר ִלּקָ ָעה, ֻמּתָ ִצנְּ ָרֵאל; ֲאָבל ִאם הּוא ּבְּ לֹוִני ִיש ְּ ה ִלפְּ ֲעש ָ ּנַ ֶׁ ִעים ש  ַהּכֹל יֹודְּ

ֲעש ָ  ּנַ ֶׁ ָרֵאל ש  אֹותֹו ִיש ְּ א לְּ ּלָ ָיא, ֵאינֹו ָאסּור אֶׁ סְּ הֶׁ ַפרְּ הּוא ּבְּ ֶׁ ש  ּו. ַוֲאִפּלּו ּכְּ ֲעש  ּיַ ֶׁ ֵדי ש  כְּ ב, ּבִ רֶׁ ָרֵא ּבֹו ָלעֶׁ ִיש ְּ ִבילֹו, ֲאָבל לְּ ְּ ש  ל ַאֵחר, ה ּבִ
ּו.  ֲעש  ּיַ ֶׁ ֵדי ש  כְּ ין ּבִ ּתִ מְּ ּיַ ֶׁ הּוא ש  ר; וְּ  ֻמּתָ

  טיפול במת בשבת

, ובלבד שלא יזיז בו אבר. שומטין את )במים(, ומדיחין אותו )בשמן(עושין כל צרכי המת: סכין  משנה: )קנ"א א'(
)אם פיו  )קנ"א ב'(. )שלא יסריח מחמת חום הסדין והכרים(בשביל שימתין  )הצונן(תיו, ומטילין אותו על החול הכר מתח

 .)להיפתח(שלא יוסיף  )רק(, אלא )להיסגר(קושרין את הלחי, לא שיעלה  נפתח(

 )שתורתשנשברה, סומכין אותה בספסל או בארוכות המיטה  )של תקרת הבית(וכן קורה  (משנה: )המשך )קנ"א ב'(

  .)לרדת(, אלא שלא תוסיף )למקומה(. לא שתעלה כלי עליהם(

י מיקר מביאין כלֵ : תנו רבנןדלאתויי הא  )ומבאר(, לאתויי מאי? )צרכי המת, שאמרה המשנה שעושים("כל"  )ומברר(
כדי שלא תיכנס  וכלי מתכות, ומניחין על כריסו כדי שלא תפוח. ופוקקין את נקביו, )כלים שמקררים, כגון זכוכית(

 . )ותנפח גופו(בהן הרוח 

. ולא בחול עם יציאת )אפילו אחר יציאת נפשו, שמזיז בו אבר(המת בשבת  )עיניו של(אין מעצמין את  (משנה: )המשך
 . )שמקרב מיתתו(נפש. והמעצים עם יציאת הנפש, הרי זה שופך דמים 

לנר שכבה והולכת, אדם מניח אצבעו עליה מיד  משל דמים; המעצמו עם יציאת הנפש, הרי זה שופך :תנו רבנן
 כבתה. 

 . 19מר רבי חנינא: אסור לישן בבית יחידי. וכל הישן בבית יחידי אחזתו ליליתא

, הולכין עשרה בני אדם, ויושבין )אין לו אבלים שיהיו צריכים לנחמם(אמר רב יהודה: מת שאין לו מנחמין )קנ"ב א'( 
 . )במקום שמת שם(במקומו 

: וכי רבי אליעזר: רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו את )אבות ב,י(התם  תנן א'( )קנ"ג
שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמה  ,אדם יודע איזה יום ימות?! אמר להם: כל שכן ישוב היום

ָכל ֵע  20אמר בחכמתו ָבִנים"."ּבְּ יָך לְּ ָגדֶׁ יּו בְּ  ת ִיהְּ
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיא(

ָהִדיחוֹ  ז.  ת ּולְּ ר ָלסּוךְּ ַהּמֵ ַבד ֻמּתָ ִריַח, ּוִבלְּ ּלֹא ַיסְּ ֶׁ ֵדי ש  יו ּכְּ ּתָ חְּ ר ִמּתַ מֹט ַהּכַ ְּ ִלש  ר;  וְּ ּום ֵאבֶׁ ּלֹא ָיזּוז ּבֹו ש  ֶׁ ח ש  ּתָ יו ִנפְּ ִאם ָהָיה ּפִ וְּ
צָ  ח אֹו קְּ ּתַ פְּ ּנִ ֶׁ ּ ָסֵגר ַמה ש  ּיִ ֶׁ ֵדי ש  ַתח, ֲאָבל לֹא ּכְּ ִהּפָ ּלֹא יֹוִסיף לְּ ֶׁ ָין ש  ִענְּ ִחי ּבְּ ת ַהלֶׁ ר אֶׁ ֵ , קֹוש  הֹוֵלךְּ ר; וְּ ן ָהָיה ֵמִזיז ֵאבֶׁ ִאם ּכֵ ֶׁ תֹו, ש 

ת.  ּבָ ַ ש  ל ֵמת ּבְּ ֶׁ ה ֵאין ַמֲעִציִמין ֵעיָניו ש  ַעם זֶׁ  ּוִמּטַ

 , הלכות נוטה למות וגוסס, סימן שלט()יו"ד

ָכלַהגּ  א.  ַחי לְּ ֵאין  ֹוֵסס, ֲהֵרי הּוא ּכְּ ָקָביו, וְּ ת נְּ ִקין אֶׁ ֵאין ּפֹוקְּ ִדיִחין אֹותֹו, וְּ ֵאין מְּ ֵאין ָסִכין אֹותֹו, וְּ ָחָייו, וְּ ִרין לְּ ְּ ָבָריו. ֵאין קֹוש  ּדְּ
ִנין אֹותֹו ַעל ֵאין נֹותְּ יו, וְּ ּתָ חְּ ר ִמּתַ ִטין ַהּכַ ֹומְּ ֵרסֹו, לֹא  ש  ִנין ַעל ּכְּ ֵאין נֹותְּ י ֲאָדָמה, וְּ ּבֵ לֹא ַעל ּגַ ִסית וְּ י ַחרְּ ּבֵ לֹא ַעל ּגַ י חֹול, וְּ ּבֵ ּגַ

ֵאי ִמיִעין ָעָליו ֲעָירֹות, וְּ ְּ ֵאין ַמש  ַלח, וְּ ל מֶׁ ֶׁ יר ש  ּגִ רְּ לֹא ּגַ ל ַמִים, וְּ ֶׁ לֹוִחית ש  לֹא צְּ ֵרָפה, וְּ לֹא ַמגְּ ָעָרה, וְּ ִרין ֲחִליִלין קְּ ֹוכְּ ן ש 
ֵאין מְּ ּומְּ  נֹות, וְּ ֵצאקֹונְּ ּתֵ ֶׁ ִצין ֵעיָניו ַעד ש  לֹא  ַעּמְּ ִעין, וְּ ֵאין קֹורְּ ִמים. וְּ ֹוֵפךְּ ּדָ ה ש  , ֲהֵרי זֶׁ ש  פֶׁ ִציַאת ַהּנֶׁ ץ ִעם יְּ ַעּמֵ ָכל ַהּמְּ ֹו. וְּ ש  ַנפְּ

ֵא  מּות. וְּ ּיָ ֶׁ ִית, ַעד ש  ִניִסין ִעּמֹו ָארֹון ַלּבַ לֹא ַמכְּ יִדין ָעָליו, וְּ ּפִ לֹא ַמסְּ ִצין, וְּ ֹו. חֹולְּ ש  ֵצא ַנפְּ ּתֵ ֶׁ ין, ַעד ש  ִצּדּוק הּדִ ִחין ָעָליו ּבְּ  ין ּפֹותְּ
ֵיש   הגה: ִבין לוֹ וְּ ֵאין חֹוצְּ ִרים ּדְּ מּות  אֹומְּ ּיָ ֶׁ ִית, ַעד ַאַחר ש  ּבַ ֵאינֹו ִעּמֹו ּבַ ֶׁ י ש  ר ַאף ַעל ּפִ בֶׁ ָמחָ  )ריב''ש ִסיָמן קי''ד( .קֶׁ תּוַח ַעד לְּ יֹות ּפָ ר ִלהְּ בֶׁ ּום קֶׁ ר ָאסּור ַלֲחצֹב ש 

ָבר  ּדָ ָנה ּבַ ֵיש  ַסּכָ אֹותֹו ַהּיֹום, וְּ ת ּבְּ רּו ּבֹו ַהּמֵ ּבְּ ּלֹא ִיקְּ ֶׁ ָחִסיד ַז''ל( .ש  ם הר''י הֶׁ ֵ ש  רּוָחם ּבְּ נּו יְּ ַמן ָארֹךְּ  )ַרּבֵ הּוא ּגֹוֵסס זְּ ֶׁ גֹון ִמי ש  ֵהָרה, ּכְּ מּות מְּ ּיָ ֶׁ ת ש  רֹם ַלּמֵ ֵכן ָאסּור ִלגְּ וְּ
 ָ ּ ִהש  ֵרד, ָאסּור לְּ ִהּפָ לֹא יּוַכל לְּ ִזיזֶׁ וְּ ֵכן לֹא יְּ ה וְּ ִמים זֶׁ ּגֹורְּ ֶׁ ָצת עֹופֹות ש  ש  נֹוצֹות ִמקְּ ּיֵ ֶׁ ִרין ש  אֹומְּ ֶׁ יו, ִמּכַֹח ש  ּתָ חְּ ת ִמּתַ סֶׁ ַהּכֶׁ ר וְּ וּם ֵמט ַהּכַ ֵכן ָאסּור ָלש  קֹומֹו. וְּ ּנּו ִמּמְּ

ּגֹוֵר  ֶׁ ָבר ש  ם ּדָ ָ ֵרד. ֲאָבל ִאם ֵיש  ש  ּפָ ּיִ ֶׁ ֵדי ש  ֹו, ּכְּ ַחת רֹאש  חֹות ב''ה ּתַ ּתְּ גַמפְּ ִית קֹול ּדֹוֵפק, ּכְּ אֹותֹו ּבַ ש  ָסמּוךְּ לְּ ּיֵ ֶׁ גֹון ש  , ּכְּ ש  פֶׁ ִציַאת ַהּנֶׁ ֹון חֹוֵטב ֵעִצים, אֹו ם ִעּכּוב יְּ
ש   ּיֵ ֶׁ לָּ  ש  ָלל, אֶׁ ה ּכְּ ה ַמֲעש ֶׁ זֶׁ ֵאין ּבָ ם, ּדְּ ָ ּ ר ַלֲהִסירֹו ִמש  , ֻמּתָ ש  פֶׁ ִציַאת ַהּנֶׁ ִבים יְּ ַעּכְּ ֵאּלּו מְּ ֹונֹו וְּ ש  ַלח ַעל לְּ ִס מֶׁ ּמֵ ֶׁ ִחין( .יר ַהּמֹוֵנַע א ש  ַגּלְּ ק ֵאּלּו מְּ רֶׁ ָפִסי ּפֶׁ ַהת ַאלְּ ַהּגָ  )ַהּכֹל ּבְּ

 )יו"ד, הלכות , סימן שעו(

ֵמי ָהֲאֵבל ג.  ל ז' יְּ קֹומֹו ּכָ מְּ ִבים ּבִ ְּ יֹוש  ִרים וְּ ֵ ש  ֵני ָאָדם ּכְּ ָרה ּבְּ ִאים ֲעש ָ ַנֵחם, ּבָ ִהתְּ ֵאין לֹו ֲאֵבִלים לְּ ֶׁ ָאר ָהָעם ֵמת ש  ְּ ּות, ּוש 
ַקּבְּ  ִביִמתְּ ְּ יֹוש  ָאר ָהָעם וְּ ְּ ּ ָרה ִמש  ִצים ֲעש ָ ַקּבְּ יֹום ִמתְּ ָכל יֹום וְּ בּוִעים, ּבְּ ָרה קְּ ם ֲעש ָ ָ ִאם לֹא ָהיּו ש  ם; וְּ קֹומֹו. ִצים ֲעֵליהֶׁ מְּ  ם ּבִ

נִּ  הגה: ֶׁ קֹום ש  ּמָ ל ז' ּבַ ָרה ּכָ ֲעש ָ ל ּבַ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ָכתּוב במהרי''ל: נֹוֲהִגים לְּ ן. וְּ לֹא ָרִאיִתי נֹוֲהִגין ּכֵ רֹוִבים וְּ יַח קְּ ּלֹא ִהּנִ ֶׁ נּו ַעל ָאָדם ש  ַהיְּ ם ָהָאָדם, וְּ ָ ַטר ש  פְּ
הֹג. ה ָראּוי ִלנְּ ָכזֶׁ ִלים ָעָליו, ֵאין ָצִריךְּ וְּ ַאּבְּ תְּ ּמִ ֶׁ ּום ָמקֹום ש  ש  ל ָעָליו, ֲאָבל ֵיש  לֹו ּבְּ ַאּבֵ ִהתְּ דּוִעים לְּ  יְּ
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