
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .קנאד�  שבת
  ?הא� ג� מותרי� להחשי� עליה�, דברי� דלהל� המותרי� לאומר� בשבת
  

 , שמור לי פירות שבתחומ�"  
  "ואני אשמו� ל� פירות שבתחומי

  להזמי� צרכי כלה 
  וצרכי המת 

  1     מותר להחשי�  ולמשנה הבאה, לאבא שאול
  2אסור להחשי�  מותר להחשי�  ק דמתניתי� דיד� "לת

  

  ,וכ� נכרי שעשה קבר וארו� לישראל, א חלילי� לצור� מת ישראל מחו� לתחו	נכרי שהבי
  ].ה נכרי"תוד[? מה הדי�

  

  בחפר קבר והתקי� ארו�  בהביא חלילי�  
  לא יספוד בו ישראל לעול�  י"לפירש
  לא יספוד בו עד שיעבור זמ% בכדי להביא�  'לתוס

  לא יקבר בו 
  3ישראל עולמית

  

  ?� מת ישראל ממקומות דלהל� הא� מותר לספוד בה�נכרי שהביא חלילי� לצור
  

  בידוע שבאו מתו� התחו�  באי� ידוע מאיפה באו  בידוע שבאו מחו  לתחו�  
  מותר  אסור  אסור  לרב

  מותר  4מותר  אסור  לשמואל
  

  ?מה הדי�, הו  נכרי� בשבתוויש ש� מרח  שחיממ, � דרי� בה"עיר שישראל ועכו
  

   על מחצהרוב ישראל או מחצה  �"רוב עכו  
  ו חמי%מימתי% בכדי שיחמ  רוח' בה מיד  לתנא קמא

   רוח' בה מיד:יש בה אד� חשוב ששולט  רוח' בה מיד  יהודה' לר
  5 ימתי% בכדי שיעשו:אי� בה אד� חשוב ששולט

  

                                                           
שמור לי "כיו
 שג� אתה מודה באופ
 זה שמותר לומר לחברו בשבת , ק"מבואר בסוגיי
 שאבא שאול אומר לת 1

, כ חזינ
 ששני דיני� אלו תלוי� זה בזה"וא. וכ
 הדי
 שמותר להחשי� על התחו� כדי לשמור פירות', וכו" פירות
, ומכלל זה נרויח ללמוד עוד דיני�, " רשאי אני להחשי� עליו� כל שאני זכאי באמירתו "ואפשר לעשות כלל ולומר 

  .ה מותר להחשי� לצור� כלה ולצור� מתויהי, זכאי אני להחשי� עליה�, שג� לצרכי מצוה שזכאי אני באמירת�
ובצרכי כלה וצרכי המת א� שמותר , ל דאינו נכו
"וס, ל שכלל אבא שאול"ק מיא
 לומר את הכלל הנ"דהנה ת 2

ולכ
 , דגבי שמירת פירות היא אינה מלאכה כלל. דיש חילוק בינ� לבי
 שמירת פירות, באמירת� אסור בחשיכת�
האסורה ) לקצו! הדס ולתפור תכריכי�(ה� מלאכה גמורה , רכי כלה וצרכי מתכ צ"משא, מותר ג� להחשי� עליה

  .אול� אי
 היתר לעשות מעשה ולהחשי� עליה�, אלא שיש היתר באמירתה משו� צרכי מצוה, בשבת
י הוא כדי
 החלילי
 שקנסו חכמי� כל היכא שמוכחא מילתא "דלרש', י לתוס"אכ
 בטע� הדבר יש חילוק בי
 רש 3

. וכ
 אי
 דר� לחפור קבר וארו
 אלא בשביל מת, דהרי אי
 דר� להביא חלילי
 אלא בשביל מת, הביאודבשבילו 
כתבו הראשוני� שטע� האיסור משו� שבחפירת קבר וארו
 יש חילול שבת בפרהסיא וגנאי ', ואילו לפי שיטת תוס

  .כ בחלילי
 שאינו כל כ� בפרהסיא"משא, הוא שיקבר ישראל ש�
 .לומר שבאו ממקו� קרוב כל זמ
 שלא יודעי� בודאי שבאו מחו! לתחו�דתולי
 לקולא  4
וכתבו . י שכיו
 שהוא אד� חשוב יש לתלות ולומר שמחשיכה הוחמה על ידי עבדי� וקומקומי
 הרבה"פירש 5

א על "בביאור הגר' אול� ע (, ולא לרחו! בצאת השבת מיד�  פ את הזמ
 המועט הזה צרי� לחכות"שעכ, הראשוני�
שלא תלינ
 מחמת הספק להקל ולומר שחיממו במהירות במוצאי , ל"ק פליג וס"ות). ה"ה מ"ה במכשירי
 פהמשנ
  .אלא מחמת הספק צרי� להמתי
 בכדי שיעשו, שבת


