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הלכות שנת סימן שיא
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 0מייני ' » ״ ! )י()טו( שהוא לביש חשוב בנור״ן נכר או תינוק •י ד * יש מי שאומר שלא נהצריכו כנר או חינוק אלא
לש״ נש® י י למת)יא( ]א[ ערום אבל אם היא )טז( בכסותו א״צבכר או תינוק  :ד ,אם צריך למקום המת או
ב;ניאת-א  WBDלדבר שהמת מונח עליו מותר לטלטלו מן הצד דהיינו שהופנו ממטה למטה כיון דלצורך )יז( דבר
יכרנפל־אשי המותר הוא סלא התירוע לטלטל ע״י ככר 6או תינוק אלא )יג( במת בלבד )יה( אבל לא נשאר דברים
קמ״ב
ע שש״מ"ג ; 1האסורים לטלטל  :ו מת המוטל כחמה ואין להם מקום לטלטלו או שלא רצו להזיזו ממקומו באין
 wשני בני אדם ויושבים מב׳ צדדיו חס להם מלמטה )יט( זה מביא מטתו ויושב עליה וזה מביא
ג י ׳ס י ?.א
מטתו ויושב עליה חם להם מלמעלה זה מביא מחצלת ופורס על גביו וזה מביא מחצלת ופורס על
״ יי
גביו זה )יג( )כ( זוקף טטתו ונשמט והולך לו וזה זוקף מטתו ונשמט והולך לו נמצאת מחיצה עשייה
מאליה שהרי מחצלת זה ומחצלת זה גביהן ססוכות זו לזו ושני קצותיהן על הקרקע משני צדי המת:
ז ימותו•)כא( לסוך המת )ולהדיחו( )יל( ולשמוט הכר )כב( מתחתיו כדי)כג( שלא יסריח ובלבד
באר היטב

שערי תשובה

]א[ עיים .עיין נסיט ועיין נשיית אק השהם סימן ל״א נממן ו ס  :שע׳׳נ ס״ק א ׳ ) :י( שהוא .ה״ה שאר נלים שמלאכתן להיחר גמרא
הוף סרק גומל) :יא( מרום .והא שצרינו גני לוי המע״ה שמת
בשבת לטלטלו ע״י ככר או תיטה והא לול לא היה ערום לאמרינן איסחת לרגא מתותיה ומת ושמעתי לכנלי לול היו מיקצק לאשור
לכל אלס ללבשן לשורסין על המנכים של״ה ט״ז מ״א) :יב( כמת .ע״ל סי׳ ש״ח ס״ה ועיק מ ״ ז ) :יג( זוקף  .ומסירה אח״כ ב ״ י .
ואם הוא מתיירא שלא יסריח המת ויצטרכו לצאת שרי לפריס עליו מחצלת בענק שאין עושה אהל להוי לצורך החיים תוס׳ עירובין לף
מ״ל) :יל( ולשמוע ..צ״ע על מה שנהנו האימא להגביה המת מעל הכרים ע״י ככר אף במקיס שאין לחוש שיסריח לכן צריך למחות

-

באור הלכה

משנה ברורה

מי שאומר שנחנ נספיף שאחריו שהשיג עליי נביי יידוע דרכו נ י נ י ש״ז ס״ה ועי״ש ללצורך גלול חשוכ ג״כ כצורך מצוה ולהכי שרינן
באים מוצא כפוסקים אחרים נפיריש לכתיכ כלשון זה לפעמים דגאמח הכא ע״י א״י לצורך כהנים וכן משמט מהגר״א) :טו( שהוא
מ ל מיי  ,יס גי® י ד נ ? > מ י מ ?א יי! שא,״ לניש ייי" ,מ י" '  Pסי א לבוש .היינו)יט( שהיה המת לביש נו מתחלה )כ( וכ״ש אס נתן
י* י ש ^ י  ,י כ י ׳ אלא ל מ ת  7ס י ט < • עליו שאר כלים שמלאכתן להיתר ]גמרא[) :טז( ככסותו וכי׳
', .1
י .
פיץ גניי שהקשס פיו -יליהיי סכסית נטל לגט׳ ימיק נמיא שיישנו ״ ' י י '
 r , a׳ .״ ״  ,״  .״ י ו ז ר י י
ל  .״  wבסעיף זה הוסיף לאסינו אס nfהמת לבוש נו עכשיו ג כ ממי
* ד ס נ ס י ת ^ ב ס ל מ ג ף ל א ל מ ש פ ת י ן ל ס ״ י ג י ן י ל ע נ ,,
ע
כמו ככר ותינוק ובב״י הקשה ע״ז לליהוי הכסות בטיל לגביה
^
נוינא חדא ל א מו כ י מ ר א ״ר'ט<לאי ] P ? Mא ס לא
מכפיש סתכריטן ולא היס פנאי לקניו[ יעיד מגמרא קמיב איתא נהדיא ועיין נמ״א שיישנו ללוקא תנרינין הן כטלין אצלי שאינו עתיל
דהמיציא איס שהיא לטש נכגדים לפטיר אף על סכגדיס מפני שהנגייס לסישטן אנל המלטשין שהיה לטש נס מחיים נודאי עתיד להפשיטן
טפלים לו יכנר הקשה ק נאיר יעיש מה שיחה נשם מהריל ליוקא נאדם מעליו ואין נטילין אצלו ועיין מה שכתננו ננה״ל שתירק זה אינו
נטילי לגני' מרווח) :יז( ינר המותר הוא  .ר״ל שאין נונתו נסלטולו נשניל
ח׳ אנל נאים מת סרי סוא עתיד להפשיטן מעליו עיכ לא
יהס כנכי ותיניק ינעץ מם שכתב '״יא איל '״» לי׳ייו "אי להלא "י"! המת גיסא שהוא אסור נטלטול אלא נשטל המקום או הדנר שהוא
בודאי כעת שהיא לטש כה צייו לה לתשמיש גופי ׳ ״ י ״ ״ ״ ™א מינח עליי שהיא מיתר במלמול) :יה( אנל לא וכי׳ .עיין לעיל
«,״״
 .ץ,״/
_״״ _״_ ״_«_
מושכב בה חתל מיתתי ולח ח ני נשכב ערוס[ יחפ ס גס נמטתי חף
 pש ש י מ ^ סימן ש״ח ס״ה ובמ״ב ש ס ס ק כ י ) .יט( זה מביא מטתי .כלי
^
^  « roTOמ ר א
דנילאי ״  r pל0לקי מ מ ; ה
מלנרל להפסיק בינם לקרקע .ואין להקשות כיק ללבסיף זוקף מטתו
אס ריצה לטלטלו צדן ככר אי ת־טק אי שיספכמ מ מ ס  5ל״,״
מן הצי ולא סתייי משים סמנוה גופא ויהא סיא לא נעשית נסיס כמשיב • ומסירה אח״כ וכרלקמיה ונשאר רק המחצלת פרוסה על המת
בראיש והמאור[ אלא ודאי אף יעתיר לסלקו ממנה אעפיב כיז ששיכנ עליה )כא( יניאו מיל המחצלת ויפרוס על גביו ואח״ב כשישמע ישאר
משיבה טפלה נו ונטלם לגביה ואיכ כיש בבגדו כיז שהיא לביש כק על המת י״ל רא״נ יהא ניכר יותר שעושה לצורך המת ואסיר
סשלין לו ובסלין לגביה טק שהוא צריך להן פתה ולא נתשב כככי ותיניק  :לעשות אהל עראי לצורך המת אבל השתא ניכר שעשו לצורך עצמן
שהרי כשחם להם מלמטה הניאו מטה ויאמרו שגס המחצלת הניאו מתחלה רק נשכיל עצמן) :כ( זוקף מטתו ונשמט וכי׳ .ר״ל שזוקסה
)כב( ומסירה והוא נשמט מתחת המחצלת )כג( זהמחצלאות הס קשים וזקיסים ונשארים ממילא כאהל על המת .ועיין נמ״א דאם
הוא מתירא שלא יסריח המת )כד( ויצטרכו לצאת שרי לפרוס עליו מחצלת להדיא אך שיהיה כלא עשיית אהל:׳ )כא( לסוך המת
ולהדיחו .סיכה הוא כשמן והדהה במים והיינו במים קרים והטעם בכל זה שהתירו דזהו )כה( לאו בכלל טלטול אלא נגיעה בעלמא
כיון שאין מזיז כו אנר ) :כב( מתחתיו .אנל אסור לשמוכו המת )כי( מע״ג הכר דהוא טלטול ממש והעולם נוהגין להגביה אותו
מעל הכרים ע״י ככר אף נמקוס שאק לחוש שיסריח )נז( ויש למחות נידם )נח( רק לשמוס הנריס מתחתיו מותר ונמקצת מקומות
ניהגין להעצים עיניו ולישר י אנריו שלא יתעקמו ואומרים דאיתא כזוהר שהיא סכנה ואף דדנר זה אין לו שרש מ״פ הדין דנמשנה
איתא דאין מעצימין מיניו של מת וכן שלא יזיז בו אבר וכל הראשונים סתמו כן ונמו שפסק י נשו״ט מ״מ נמקים שנהגו אין למהות ניון
שיש להס סמך ע״ס הזוהר )כט( אך כאמת בזוהר לא נזכר סכנה כ״א לענין עיניס וא״ב לישר האברים אין להם שוס סמך ובא״ר
כתב דנמקיס שטהגין להקל בזה משום שחוששין שלא יתעקמי ויהיה בזיון למת ימשו במ״ש במרדכי שמניח ככר ]או שאר דבר שמותר
לעלנןל וכנ״ל( על אותן האברים ודוחק עליו עד שיפשעו אגריי) :כג( .שלא יסריח ,ע״י חום הכריס וכסתות .ומותר לזלף חומן

שער הציון
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ק״ל כיותיה פניס פ״ א״ ובריס שלנו יש לסקל) :יט(פמ'ג ) :כ( מיא ישיא) :בא( אחרונים) :בב( מיא; )כג( תייש ימחהיש ) :כד( ונאיר משמע
מלא סעס שיצטרכו סח״ס לצאת מן סחיר ג'כ שרי בשביל סמת לבל ]ללילן לקייל שלא נר׳ יצחק דאמר אץ כלי ניטל אנא לצורך ינר הניסל[ ובתייש מ״שכ
וה עיש ) :כה( רשיי) :כי( סשיט וק ניאר שם נהליא נפי׳ המשנה לסרמביס ולשון סטור בזס מיקשה מאל יאי:׳ לטיס היא) :כז( מיא ותיא יביא ;
)נח( לכאיוה נמשנם קרא משמ» לגם ז? אינו מיתי רק נשכיל שלא ׳סרח יניס נשייע) :נ?( ח״א!
טך

