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  סימ�  שפז
  
  

  די� כפיית המטה
  

  
  ,אבל חייב בכפיית המטה  �  .ק טו"מו

  

  , דמות דיוקני נתתי בה�: דתני בר קפרא                      
  ,ובעונותיה� הפכתיה                                                
  .כפו מטותיה� עליה                                                

  

  
ג האר$ או על חבלי המטה בלא "ֶשנֹאַמר א� יש� ע,   אי� טע� הכפיה כדי שיצטער  :טור, ש"רא

  .'אלא הטע� הוא כדתני בר קפרא דמות דיוקני וכו,   שיצא, מצע והיא זקופה
  

מובא  שחד אמר שהטע� הוא שא� בלילה יתעורר מעצמו מאיזה סיבה שהיא וימצא   בירושלמי
וחורנא אמר מתו' שהוא יש� על מטה ,   יהא נזכר שהוא אבל �ה כפויה ג מט"את עצמו שכוב ע

  .הוא נוער בלילה ונזכר שהוא אבל �כפויה 
  

  
  :ג קרקע"הכופה מטתו ויש� ע

  

פ שאינו יש� "אע, יצא,  ג קרקע"א� הפ' את המטה ויש� ע  :ד"ראב, �"רמב, ש"רא
ג קרקע או על חבלי "� מצטער עצמו ויש� עולכ� א.     'כיו� שהטע� הוא כדתני בר קפרא וכו(.  עליה

  י"פ  הב"וכ)             כיו� שאי� טע� הכפיה כדי שיצטער, לא יצא,  המטה והיא זקופה
  

� הוא הירושלמי"ח שהמקור לרמב"וכתב הב(.   ג מטה כפויה"עד שייש� ע לא יצא  :�"רמב ,

  ח"פ  הב"וכ                                    )שמפורש בירושלמי שיהא שוכב על מטה כפויה
  

  
  �"רמב פ"ע' ע  א"שו

  

  . אבל חייב בכפיית המטה
  

  ,יושב על מטה כפויה, ובשעת שינה ואכילה
  

  . אלא על גבי  קרקע, אפילו על מטה כפויה, אבל כל היו� אינו יושב
  

  . ג קרקע"וכ� המנחמי� אינ� רשאי� לישב אלא ע
  
  

  ג"ש וסמ"רא פ"ע' ע  ב"שו
  

  , נהגו בכפיית המטה עכשיו לא
  

  ,מפני שיאמרו העובדי כוכבי� שהוא מכשפות
  

  .ועוד שאי� המטות שלנו עשויות כמטות שלה� כדי שיהא ניכר בה� כפייה
  

  )ירוח�' י בש� ר"ב(.  מ ראוי להפ' הכר והכסת"מ  :א"רעק
  

  א�,   ג קרקע"כי א� ע,  ג ספסל או כרי� וכסתות"מ  אסור לו לישב  ע"מ  :�"ש
  .ג קרקע  מותרי� להשי� כר קט� מתחתיו"ולה וזק� שיש לה� צער בישיבה עלא ח

  

  ג "רק כשהמנחמי� אצלו  צרי' לישב ע,   צ לישב כלל"מיהו  יכול ליל' ולעמוד  וא
  ג שג�"אע[מיהו המנחמי� .   ג קרקע"צרי� ליש� עה דכשרוצה ליש� ד"וה, קרקע

  ].ליקריה[דמסתמא מחיל להו , ג ספסל"יושבי� ע]  ג הקרקע"ה� צריכי� לישב ע
  

  .מותר להציע כרי� וכסתות על הקרקע וליש� עליה�  :א"רעק
  

אפשר מפני , ג קרקע"ע' נהגו שלא ליש� כל זועכשיו רבי�  :ט"באה
  .שטבע� חלוש והוי כחולי� לעניי� זה

  

  .ג מטה"מותר לאבל ליש� ע' וסובר ש"חולק על הש  פני� מאירות


