
קסםתקכומזביוםהלכות

:סעיפיםב"בובוטובביוםטתדיןתקכו
קודםמתאפילוישראלבויתעמקלאראשון]מ"יוהואאם"לקברוהסומלמתא

נכרייי"עביוםבולקברואפשראיוגםיסריחהערבעדאותוישהושאםמנ"יו
:,מ"יושלועשהתעשהלאאתדוחה"קבורהשלעשהמצותאיןכ"אעפ

לא.הערבעדלהשהותושאפשרביוםבומתאפילונכריןי"עלקברומותראבלב
מקבריןאלאישראלבושיתעמקוכדיהערבןעדלהשהותואמורכ"אעפ"כללימריח

:'נכריידיעלמידאותו

וארוןקברלולתקןכגון"יהתורהמןהאמורותגמורותבמלאכותאמוריםדבריםבמהג
חייבבעפרגומאשהמותםהקברבתוךששמוהולאחרבעפרלכמותווכן]'ותכריכין

כגוןמופריםמדבריאלאאמוריםשאינןדבריםאבלי'ב"שי'בסיש"כמנ'בונהמשום
להחםמותרוכןישראלי"עמותר"יבקברולשומון'למהרווכדיןןלהלבישוכדי,ןלמלמלו

מ"הרסרשותדרךאפילוישראלני"עלהוציאומותרוכןלמהרכןכדיישראלי"עמיסלו
אםאכילהלצורךשלאאפילומותראכילהלצורךהוצאה."]הבערהשהותרהדמתוך

נ]ביוםבושומנהמצוהשהיאהמתקבורתלצורךכגון]]היוםצורךבהםיש

אבלבידיםאוותבןבקשאותווימהרונמרגביעלאועורגביעללמהרוליזהרומור
:ז]מחימהלידייבאושלאבמדיניםאותוימהרולא

רחוקאחרלמקוםלהוליכווצריךהקברותביתשםאיןהמתשםשסומלבמקוםאםך

כלל.ליכ.להאפשר,שאשנתהיאלמדר.נריםבילשםלהגיעייבלישלאנענין
יעשומהימריחהשבתלאחרלקברושיוכלוקידם.ך]א"שי'במיש"כמנכריי"עאפילו

לביתויוליכוהויוציאוהוהשבתולאחרנכריי"עראשוןמ"ביודהיינושבתבערביקברוהו
ימריחשלאכדינכריי"עובנפתבחמרויחמרוהוראשוןמ"ביובארוןיניחוהואוהקברות

:,]הקברותלביתהו,שיוליכהשבתלאחרעד

.א"כוסייעסר.אמרה"דא"לע,ירשייא .א.ש'.םלעלראה,בשבתהואואםב
.מתה"רשםרשיי,ב"רע,קלתשבתג םא"נש"אד

.א"פא"רמ.בהדבשם,ה" .(במימגר)ב"מעב'.ם.ג"מקקואתצהמילעילראהה

.נ"ישמלידתצח"מכדלעותו .א"סע"ושוטור,א"רע,ורבאז

.שםע"ושיטור.אמר.ה"ד(א,ג)ן"ר,ה"םא"פש"ראח .שהמצוהמקלקנאתצהימי,ב"מעג'.םראהט

לקברי ,החמהשקיעתקידם

ל'לעוראה.ב"מע"שו.בזאותמ"ו''הלחיםארחיתי ,ג"מעא'סי

ט,א"מלבוש.במיפישםש"מאיא

-

,מקיא ,שםש"מאינ

.א"סא"ורמע"שי טיג

-

א"קיתצה"מלעילוראה.ג"מקרבאה'אל,מקיא שא)דק"מסיף

,(כרמתיךבנהם'אימדן' ד"מכשיג"מלעילוראה.(הורשמשנם,בידה)ד"'םיד

.ח"מלתצח"מ.(בינהמשים,בחצראית'בב) אסו

.שםש" מהגהותטז

.שםע"שו.ן"ראבבשם,עאותא"פעשנעת'

.ג"מקא"מ.(א,ש)נחמיס"י''הלכלבייז רן"ראביח

,ח'תש"מה"'ראנ.(א,קפג)קטןמועדש' ,ב"םבגכללש"הראת"שי,שםמזימוניותהגהות

.שםע"שי ,שםע"שי,שםכלבויט

בשםוסירתכה"מץ"תשב,שםה"'ראב,שםן"ראבכ ר"ה

,שםובתשובהבמיפוה"מא"פש"רא,'הליואל' ,שםע"שי,בתיר'הארעה

,(2%"בלענין)דק"מסוףא"קיתצה"מל'לעראהכא .ושח

.ישםשםש"רא,(מציהלצורך)שםה"'וראבן"יאבכב

מצוה)ג"מתצה"מל'וכדלע,ד"מקא"מ,שםכלבי .ושאומג'בבישזמנהעיברת

,ג"מקא"קותמו"מגם.יראה,ג"מקא"קושםל'כדלעבג םהדשןתרימתכד

,א"ממוףא"רמפב" ,ם'ונ'וצמ"מוראה.(ם'רדבברשותא'האם)ומעץנה

ישב,הדברעודחב~ה"ד'"בהיבא.תפו"םש"ב'רנו מא"פ

לקבריודעתם'בום'בהיאואם.א"מקא"מ.'" .'"םלקמןראה,בערב



תקכומזביוםהלכותקע

ם"לקראילזמרלואמורהמתלצוררמ"ביולעשותהלואמורשהישראלמלאכהכלה
:~נ'וגותתןלאעורולפנימשוםאותהשיעשה

ראששלשםט"יואפילושםניפטאגל"הת1רהלמןשהשראשוןט"1,נןהוכלז
אפילולפיכךןהמתקבורתלעניןכחולהואהרימדבריהםאלאשאינוכיוןנןהשנה

אלא"כללןאותומשהיןאיןיסריחולאהערבעדלהשהותושאפשרביוםבומתאם
אותןעושיןואין~יקבורתולעיקרצריךשאיןדבריםאפילוישראלי"עצרכיוכלעושין
הדםלהניחנוהגיןשהיובימיהםיימהמחוברהדםלולחתוךכגוןבכבודותלהוסיףאלא
"ארוןןלווענשין,קברןלושתצנין,לנמרןצריךן,1א"כנ1ד1ןל.נישנמטתיעל

אותומוליכיםלישראלקברותמקוםהעירבאותהאיןואםשערותוגוריםותכריכימין

ולקברולשםלהגיעיכוליןאם"תלתחוםחוץאפילוקברותשכונתבהשישאחרתלעיר
במקומולקברואפשראפילו.תנלמקוםממקוםלהוליכומפינהלוומשכירים~תביוםבו

:שמתילהקברכבודוה~איןישראלקברישכונתשםשאיןכיוןמקוםמכל

עשאוהושחכמיםלפיישראלבויתעמקונכריי"עאלודבריםכללעשותאפשרואפילוז
."המתתקבורתלעניןכחולשנימ"ליו
בפרהסיאבולעשותשאמור,מועדתשלכחולוהואהריאלאגמורכחולאינומקוםומכל
הואלצרכושיאמרוהעיןלמראיתלחושויש"המתלצורךשהואניכרשאינודבר

תןארוןמהםלעשותכדיארניםלקצץוכןקברמהםלבנותכדיאבניםלחצובכגון"תעושה

.)תקמט'בסישיתבארכמו
מהןלעשותשכדיהדברשניכרמ"יומערבהקצוציםארניםמןנמריםלנמורמותראבל
הללובמקומותבעירמתשישהעירבנילכלידועהמתםשמןכיוןמנמרןהואלמתארון
.")העירבנילכלידועהואבעירמתוכשישאחתבעירדריםרביםיהודיםשאין

הכלהמתםשמןב)מפורמםאדםהואהמתאםרביםיהודיםבהשדריםבעירואפילו
כגוןנעשההואהמתשלצורךשניכרבדברהעיןלמראיתלחושאיןושובבמיתתויודעים
ליאיןאםתכריכיםלתפור.נ)הדםולקצוץקמניםמוכניםנמריםלואיןאםנמריםלנמור

לעשותוכן")לכבסןוצריךשנתמנפואלאמוכניםתכריכיםלוישואםי)מוכניםתכריכים

הגדולהכנמת.קמי"מם'שר'תמת,ו,שוקראגז לעיראה.ב"מקא"מ,המירהגהות
לקמן.ב"משל'סיל' ,פ-עמ"םת.רב'הל

.א"רמלבושכח .ד"םע"ישומור,א"רע,ורבאנט

.ג"מעא"םלעלגםוראה,שם.אשרבל .שםע"ישומור,שםאשירבלא

.ד"םלבוש,אפילוה"ד(א,ג)ן"רלב "רשגםוראה.שםלבושלג

,אמאה"דשם' ,שםישועמור:שםאשירבלד

,שם."רשלה מא"פש"מאלו

.שםלביש.שםן"ר,ה" .שםע"ושיתיר,שםן"ר.שםש"ראלז

.שםושזיעתיר,שםש"ראלח מיר,שם.אשרבלט
.שםע"ושי .שםע"שי,פב"מהדשןתרימתנו

.שםע"שי.רער"מב"חא"הרשבת"שופא םכדלקמןמב

,וצעפםמ"מיראה.'"

.שםע"שי.שח"מריקחעג _שםא"משבראהמד

.ר"מע"שי,ום'ה"ד(אג)ן"רפה םא"פש"ראב11

,המייק'תוםיראה.'"רבשםמיר,ה" בנמת.(ם'האחרינם'עמשל'שנמ"ו'באף)ן'אה"דב

,מאהא"מ,'"הגבהגדילה .ב,חק"מומשנהבוז

.ן'אה"דשם'תים,יאריןה"דשם."רשפח כוט

.י"ה.א"פמייק'רושלמ' לבשיערה.מן.מנ

הג"

שםע"ושומורוראה,לימיניע. מ

.י" ,תרמזובמיכאןמור.יאמיןה"רשםמייק'תוסנא
ע"שי .שם

,שםע"ושומור.שם'ייושלמנב אה"דשם'תוםראהגג

'"
שקצוצת)ו"מקתקמז"מא"וס רהרם

,(ם'נמרלנמוררומהנו' _שם'תוםראהנד

.מ"'ובשםן'ועישה"דשם'תיםנח



קעאתקכומזביוםהלכות

שהכלכיוןבפרהסיא"בשוקואפילולעשותמותרבהםוכיוצאאלודבריםכל"ארוןלו
.בעירמתשישיודעים
לולהניאכדיאשלוהמתמצרכידברשוםנשביללתשםדוץלילךאיןמקוםומכל

-שלצוקניכראין11בהליכהמקוםמכל")מפורמםמתהואואפילולארוןונמריםתכריכים
:לתחוםחין-הולהואלצרכושיאמרוהעיןלמראיתלחושוישלתחוםחוץהולךהואהמת

שלשנימ"יוהואאפילוישראלי"ען)מ"ביואותהבוניןאיןהקברעלשבוניםהכיפהח
יבמואלאןכלללצורךשלאבחנםמ"יויצללולמהבקברהמתשנקברדכיוןגליות

לפי]תלןכמושנעשהעדהקברגביעלהעפרלצבורומותר"ועפרןבנמריםהקבר
:נ"1ההואהקבורהשגמר

ישראלי"עלעשותשלאלהחמיראלובמדינותנהגוכבראבלהדיןמעיקר1היכלמן
אחרבעפרולכמותוקברתלולחפורכגוןהתורהמןהאמורהגמורהמלאכהשום
נכרילמצואשאפשרכלגליותשלשנימ"ביואפלוותכריכיםארוןולתקן""שנקבר
ש"כמישראלי"עעושיןבקברולשומוולהוציאוולמהרומיםלולהחםאבלאותםשיעשה
ממהריןאלאראשוןמ"ביוכמוותבןבקשלמהרונ1הריןואיןן"ראשוןמ"יולענין,ןלמעלה
שנימ"וביומחימהלידייבאושמאגוירהאלאכאןשאיןכיוןבחולכדרכןבמדיניםאותו
אפשראיואם""בידיםמחימהיעשושלאשיוהרורקלכךחוששיןאיןמדבריהםשהוא
.ומתךנכריםשימצאועדשעותכמהלהמתיןשיצמרךאובוסשיתעמקונכריםלמצוא

מלאכותאפילוישראלידיעלהכלעושיןנודףלריחושיהאבויוןלידיהמתיבאכך
:הדיןמעיקרשהואכמוגמורות

כחולחכמיםעשאוהוביוםבונגמרתשהמצוהדכיון"לביוםבולקברוכשרוצים1הוכלי
בדבראפילושניש"יולחללאמורהערבעדאותויקברולאאםאבל11מצוהלענין
אותומוציאיםאיןלפיכךבחולהנעשיתמצוהלצורךמופריםמדבריאלאאינושאיסורו

אפילולמהרותכדיחמיןלומחמיןאין.נכריתי"ע.אפיל]לכרמליתל.אפילשנימ"ביו
הותרולאמקוםמכלאכילהלצורךשלאאפילוהותרווהבערהשהוצאהפ"ואענכריי"ע

היוםצורךאיןביוםבואותומקבריםשאיןוכיון"קצתיהיוםצורךבהןישכןאםאלא
שוםב1העושהשאינוכיוןביוםבואותומקבריןשאיןפ"אעמותרלמלמלואבלכלל

.,לבעלמאמלמולרקמלאכה
לדבריולחושומזבביוםבואותומקבריןשאיןכיוןלמלמלוגםואומרטשמחמירמיויש

.ט"מקא"מ,ימיא"פש"2"ח,ס.שםע"ושוטור,שם'רושלמ'"נ גז

ש"הראת"שוגםוראה.שםא"רמ,שםהרשןתרומתסיט.שםע"ושיתיר,שם.רישלמ' ,ב"םבגכלל,ח"מלא"מנח

,ה"מקשבתעילתע,ד"םע"ושיתירנט םא"פמייקיאשעא.ר"מולנועטורק4

הואואם,ד"םסיףע"חשיטיח.נ" ,ר"מל'לעיאההחגאחרלקברייצעתם'אביום,תירא,ס

.א"מעא"מ,פב"מהדשןתרומתעב.ר"מא"רמ,ייראהה"ד."בס4נ ס

,שםישועטור,שםש"ראעג,'"מקא"מ,שם'"בג' .('כומתיךן'לענשוהשרעם)בהיצאהכמיעד.טית.תחמארמוק"מו'כ-מה.במיפיה"םא"פש"ראד'ס

,ג"מוברלעיל.שםהדשןתרימתעה,מידא"רמ.פב"מהדשןתרימת ס

,שםא"מ,שםהדשןתרימת.שםש"ראיאהעו.'"מקא"מה" ,'"מקזוטאה'אל.י"מא"פישישעז.גף'מעסע

,שםא"רמפיז



....***..י4ייי. שבדבר

הכהניםמפניכגוןלמלמלוצורךישואםלמלמלוצורךאיןאםכללהפסדבושאין
ותינוקככרשאיןפ"אעתינוקאוככרי"עימלמלוהוצורךלשאראולביתליכנםשיוכלו

שהואכגוןהמתלצורךהואכןאסאלאההייםלצורךנשנתהמתמלמוללהתירמועיל
מבראעללסמוךישלמלמלוצורךשישכיוןמקוםמכלפא"שי'בסיש"כמבחמהסומל

:להלכהעיקרכןכיהראשונה

פ"אעלעשותןאדםלכלמותרישראלי"עט"ביולמתלעשותהמותריםדבריםכליא
שאפשרפ"אערביםאנשיםי"עלעשותןומותרלכךהמיוחדתהחבורהמבנישאינו
קבורתלעניןכחולהואשניט"שיוכיוןבכךמדקדקיםאיןמועמיםם.אנש."עלעשיתן
:מתלן

"ןא"ע'במיעין]שנימ"ביואוראשוןמ"ביומתלומתאםותפלהשמעקריאתדנייבנ
:)]א"שמ'סיד"וביו]]ח"תקמ'במיעייןאנינותדיניושאר

מכוםלהזכיראמורלתכריכיםבגדחתיכתלקנותוצריכיםשנימ"ביוהמתכשמקבריןיג
לוליחןשאמורלזמרצריךואין("]ג"ושכי]ו"ש'מיעיין)מעותמכוםולאמקח
ואינופושעהואשהמוכרכגוןאחרבעניןלקנותאפשראיכןאםאלאמי"ביומעות
:מנכריירקלקנותלמצואאפשרשאיאואחרבעניןלמכוררוצה
לקצויןמותרשכרלויקצצוכןאםאלאקבר.לשיחפורמילמצואאפשראיאםוכןיעי

שכרלושיקצצועדמהמצוהעצמואתשמונעפושענקראהואהחופראבל"לון

.ן]מ"ביו
פ"ואעסרחוןשכרלימולמ"יולאחרלושמתירמיישמ"ביושכרלוקוצציןאיןאםאבל

מיישמצוהבמקוםמקוםמכל"ימצוהבמקוםשלאמ"ויושבתשכרלימולשאמור
:שמייש"כמלעצמושסיקלמיבידלמחותאיןלכן)וי"ש"בםש"כמ]שמתירן

"לתחומןחוץאפילושנימ"וביוהתחוםתוךראשוןמ"ביוהמתאתללוותמיתרסו
כמהליווהואפילו,והןלעמןכהולנהשנשםיודהריהמתשלכבודושזהוכיון

מקוםמכלהמתכבודבהאין11שבחזרהפ"אעיןביוםבולמקומןלחזורמותריןמילין
מותריםדיןוממעםבכבודווימעמו"כךןכלילווחולאלמקומןלחזורמותריןיהיולאאם

:"לתחוםחוץעמהםשהוליכוהקבורהכליכלאתלבתיהםעמהםלהחזירהקברנים

.הף.פןעח פפ.מהדשרת.ש1עט

א.מ.מ.הנההנרגלהכנפת.מ1" .'.פקפלו
.ר.פפוףא.רמפ .נפלץפא

,ה.פשפן.ש1נראה,נ1'ר'ללגקלאר.בש1ן1הפסןפב .ה.1פק1.פקא.ש
פלשפן.ש1נראה,נ1'לךהנןלאר.ע,בשזהמשןפו .מ.פקך.1שנ.פק1.מ,א.פ
.1מעץפד .פןפה

."י .1.פה'תק"פלעילראהפו .נ.פק1.מפז
.(ב,כה)א.הר.נר1הפ'רבנופח .שפ1.מפט

שהובא,ש.ריברית'רית'ולאה.פ1רתקפה"פ'.בצ

.ה"םע"שו,קמטרבץכתיבותבמרדכי כדלעצא

.ג"וש,ח"משו'מיל' .מקרבא"מצב

.ושט,א"מיצג וממיצד

מאותיברכהמשןריאהנו'אהכל.שלרבה,שםם' .לעולםשכר

-בתהראשיןמ"בע:ד,מב)אבל'הל.ג"בהמשםטיתצה ,ההוצאהעצןמיףהאדםתירתממבין.(התחום

ע"שי .י"מ
.הריטשיכתבה"ד."בהובא.תפו"םש"ב'הרשיךצד רבנוצו

.ן"הרמבתשובתבשם,(ד,רכס)א"חח"נכריחם'

,ע"התולשוןמת'ממתג"מקא"מ,ב'"מא"פש"2" לעתולן'מכששאתה)שםן"ימבבשםריחם'רבניצח

.א"מתו"מל'לעוראה,ו"מלבוש,(לבא "בוראה,ו"ממיףלבישצט

.מקררא"מ.שם' ,שםע'שר,שםן"הרמבבשםריחם'רבניון



קעגתקכומזביוםהלכות

התרום.תךאפילו],כמפינהולער",בהמהגביעללרכובאמוריםהמתאתהמלויםמז
נ"מופריםמדבריאלאאמוריםאינןהללושדבריםפ"אעגליותשלשנימ"ביואפילו

כאןישמקוס%מ
~

נכבורל1ל1להתירוולאלתהוםחוץנרגלמהליכהיותרי"מ"יולצל

אלאואינההמתצרכימעיקראינה11לויהשהריהמתכבודולהרבותלהוסיףכדימ"יו

.בכבודולהרבותכדי
ברגללילךצערלהםישאם""קבורתוצרכיבעיקרלהתעמקהצריכיםאנשיםאותןאבל
שהריבהמהגביעללרכובאובמפינהלילךשנימ"ביומותרין,,גדולמורחשהואאו ם,.

~
שישכפראוהעירנתוךירכנולאמקוםומכל,,המתקנ1רתלעמןהואכשלה
:""ט"יושמחלליןעליהןיאמרושלאנכריםבהן

רחוקבבויוןהשרהפניעלסומלמתשישראלשנימ"ביואחתעירלבנינודעאםיז
כדיביוםבולדרךלצאתהעירבנימותריםימיםחמישהאוארבעהמהלךמכאן

מקוםמכל'"ם.'בבושיקברמתבשבילאלאמ"יומחלליןשאיןפ"אען"קבורתולמהר
העיראנשישיגיעוקודםכלביםיאכלוהושמאלחושישהשדהפניעלמומלשהואכיון
שבודאי]המשתמריבביתמומלהואהמתאםאבלכללקבורהלידייבאולא"',לשם
:מ"יואחרקבורתולמהרכדילתחוםחוץמ"ביולצאתאמוריןמ"יואחרקבורהלידייבא

לעירשיוליכוהוצוהמותווקודםלישראלקברותשכונתבהשישבעירשמתמי,יך
בדברבפרס.נ"המתדברילקיםשמצוהפ"אעאבותיוקבריאצלשםלקברואחרת

אםשהריבחנםט"יולחללכבודו1האיןמקוםמכלאבותיואצלשיקברכבודושהוא
אררתלעירישראלקבריבהשיש11מעירלהוליכואמורהיהככהעלמצוההיהלא

מוצאיעדאותומשהיןלפיכךכבורו1הואיןבשבילומ"יולחללגורמתשצוואתונמצא
מקטריןבויוןלידיויבאיסריחשמאלחושישואםאבותיולקברותאותוומוליכיםמ"יו

:ש"ע,ן"ג"שמבמיד"ביוש"כממידיימ"ביובמקומואותו
אנושאיןפ"אען'"וצפרניושערוגמרואםןן"ללידתויוםשלשיםבתןשמתתינוקיכו

י"עראשוןמ"ביואותוומקבריםקיימאבןבחוקתהואהריחדשיולוכלואםיודעים
כלוהמתםומן"'"קיימאשלולדיולדותהנשיםשרובלפיישראלי"עשנימ"וביונכרי
.חדשיולו

קודםשמתתינוקאבל]"נקבהשהיאאון'"המילהלאחרכשמתאמוריםדבריםבמה
ערלתולהמירשצריךלפי"],ביוםבולקברואיןגליותשלשנימ"ביומתאפילומילתו

.ז"םע"שו.שםהארםתורתבמפרן"רמבגרא "מקמא"מ.י"הגב.הגדולהכנמתקב

,י .תקכד'סיל'כדלעעג

.שםא"מקד .שםן"רמםקה
.שםע"שי ק

.(קצתוצערמירח)ד"מקז"ת~ ,שםטץ,שםן"רמבקו תמתקח

.ז"מקמא"מ.'"הגבהגרילהכנמת,קטו"מצרים" .ח"מע"שי,כב'.םהיאתשביץכעץ

.'"של'כדלעקי תמד"מלעילגםיראה.מקיזא"מ,שםתשקץקיא

_מקז א"מקיב
.מקיזמטי

,ב,ידמין.גקיג קיד

.ח"'םקא"מ.מקנה-ט,ג'סףא"פש"2" ,ב"משםא"רמוראה,נו'ד'לע.הגלאר"בשיעזהמן.מקטו

בדק.(ם.שלשמיס)הלבן'"יבןיעקבר"הבשםתירקטז ,(שלשיםמיילם,שלשדבתיך)מעשהה"מדהמת

,ט"מע"שו ,ח"משל'סילעיליראה,שםע"שו,שםהביתבדקקזז

.נפשיפקוחמלהן.לענ קיח

ע"שי.הלבן'"רבןעקנ'ר"הבשםתיר,א,ליבמות' _שם

,כ"מקא"מ,."מלבוש.רק"סמשה'ררכקיט _שםא"מקב

_שםמשהררהקנא



תקכז-תקכוטוביוםהלכותקער

)]"הערלהלהמיראמורמ"ביו.]],ג"רמ'סיד"ביוש"כמשיקברוהוקודםבאבןאובצרור
שנימ"יושנחשכללהתינוקכבודבשבילאינווגםהקבורהמצרכיאינוה~שדברלפי

:שממזניהדשנתבארממעםהואאלאכךכשכיל

אפילוך],אותומקבריןאיןחדשיולוכלושלאשידועאווצפרניושערוגמרולאשםכ
קיימאבןאינושהולדדבלנקבההיאאפילוגליותשלשנימ"יוהואאפילונכריי"ע
:,]"הערבעדאותומשהיןאםכללבויוןשםאין

~]"בגדיהםקורעיםקרוביםאיןכ"אעפהמתעמקילעניןכחולהואשנימ"שיופ"אעכא

שדברלפיהערבעד
~

:היאמןהחייםחובתאלאהמתאהמעמקיאינוה

ואםשחריתהתפלתקודםאותוומקבריםלמחרמשכימיןשנימ"יובלילכשמתכב
אותומקבריןשניט"יושלהיוםעלשעותאיוושמתאוכךכללהקדיםאפשראי
]ן"ולשומעםלאמרםהכלעלחובהשאין"ן"דבריםושארפיוסיםאומרץ"שהשבשעה
רביםשצריכיםחשובאדםהואהמתאם.)י,הקבורהבשעתמניןלקבץומזב

~

וותו

המלויןוחוזריםרביםשילווהוכדיהכנמתמביתיציאהאחרהקברותלביתיוציאוהו
"ן"ג"תמ'סיעיןיי"כראויאותומקבריםהאכילהואחרמ"יומעודתלאכוללבתיהם
לכלהמעם

~
:ה

:(",כ"ת'מיולעיל",א"ת'מיד"ביועיןשנימ"וביוראשוןמ"ביוהדיןצידוקדין)

:סעיפים'לובותבשיליןעירובדיניתקכז
מקוםמכל"מ"יומוצאילצורךנפשאוכלמלאכותכלאפילולעשותשאמורפ"אעא

השבת-לצוקמ"ביולעשותןמותרהיההדיןמןשבתבערבלהיותמ"יוחלאם
מןלוקהאינוהחוללצורךמ"ביו(]מלאכותשארעושה.א)המבשלשהרישלאחריו
שהותעודשאיןלחשכהממוךבישלכןאםאלא)ביוםלבוראויוהתבשילהואילהתורה
החול-לצוקמ"ביולמרוחאמרוישחכמיםאלא)ג"תק'בסיש"כמ(ממנולאכולביום
בשבתלמרוחאפשרשאיכיוןמ"יושאחרשבתאבל"עצמובחוללמרוחשאפשרכיון

אפשרשאי,הדחקשעתשהואכיוןהשבתלכבודמ"ביולמרוחלהתירראויהיהעצמה
שהותשישגדולהיוםבעודכשמבשלכללאיסורשוםכאןאיןהתורהומןאחרבענין
שמבשלה~מתבשלאוכליםהיוהיוםעדייןאכלושלאאורחיםלומזדמניםשאםביום

.ה"סשםהסייעטיתהנב מהגהותתכג

'כ-מההנהית.'איתא"פלה'מהלות'שונ' .ה"סממג"מא"רמ.'"מע"שי,תעארבץשבת

,ח"פמ)רבהת'מבראש,כ"מקא"וסכאן'"בבהיבאלכד מסשהואחג

מעניה"שהקב,נ.הפישעתקנת' 'פושעעלינותנהמליולאשמתיהקטנםמןהערלה
.ישראל ,כ"מקא"מגזנה

,כ"מקסיףא"מראהקבו "פם"רמבקנז

ע"שי.נן'וראמרה"ד(בג)ן"ר,ג"הכי .א"מ

.א"'םלבוש.שםן"רקפח וצמ"מראהגזכט

,ם'ונ' .ב"'םע"שי,(א,פו)ד'ק"מכלביקל

.א"מקכא"מ.ו"מקז"ת,'מיא"פש"2"קלא מלעלראהקלם

,א"ממח"

,שםש"2"קלג ,א"מקכמלוא"מקלך

,א"מקא"ובקוה"סקלה '-לקרגיעלאבשוערותמשןקלו

,י"משםע"שייראה,ני משןקלו

א"ורמע"שייראה,דינו.לרגועלאר"בשלה~ .ב"משם

תקכזסימן ,א"מתקג'מיכדלעילא

.יראיתיה"דא"מתצה'.יח"פרב זכרוןוראה,ג"ושבל"מג

.עהאותוסף' בעה.תמר.אה"דשםן"ר,(ב,יד)פסחיםהמאירבעלד

,א"מיסוףתצח'מילללגםיראה,.שניארךה"דב,א מ

,ב"ממוףתקב" ,א,לבא"חהלכית'חקרראהה

.'המירישא"מ,שםהמאירבקי1


