
  שמא' ס
  

  'סעי� א
  

אי� . אי� בית לחברו עושה מחיצה ואוכל. וא� אי� לו בית אחר אוכל בבית חברו, )משו� שלא ילעג לרש( אחר מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית "– גמרא
מ� ואי� מזמני� עליו ואי� מברכי� ואינו מבר! ואינו מז, ואינו אוכל בשר ואינו שותה יי�, ואינו מיסב ואוכל, מחזיר פניו ואוכל, לו דבר לעשות מחיצה

ק "מו, :ברכות יז". (כל שמוטל עליו לקברו כמוטל לפניו דמי: אמר רב אשי. ש ומ� התפילה ומ� התפילי� ומכל המצוות האמורות בתורה"ופטור מק, עליו
  :)כג

ימי� שאתה עוסק בחיי�  "– תוספות. המצוהוהעוסק במצוה פטור מ� , כמו חת� שטרוד במצוה,  משו� טירדא במחשבת קבורתו– י"רש ?למה פטור
  ".ולא ימי� שאתה עוסק במתי�

י חייב ולתוספות "שלרש, ג� קבורה וג� את המצוה, י אחר" היא במקרה שאפשר לקיי� את שניה או שיכולי� להיעשות עי לתוספות"מ בי� רש"הנפק
ופטור זה הוא , ע שתמיד אינו רשאי לקיי� את המצוות"מע מהשושמש, ש לקמ� כשהמת מטופל בעיר אחרת"ת ורא"ע לקמ� במחלוקת ר"וע. פטור

  .מדרבנ�
  

  ?פ שהוא פטור"הא� רשאי לקיי� את המצוות אע
  . א� רוצה לבר! הרשות בידו– �"רמב, י"רש

  . אסור לו לבר!– רבנו יונה, תוספות
  .ודחה דבריו, ד שא� יש מי שיתעסק בקבורתו מותר במצוות" הביא מ– ש"רא

  .יכולי� אונני� להתפלל א� יש מי שיתעסק בקבורה, לל שזה בעיא ולא איפשיטא בג– ה"ראבי
  

וא� אי� לו ,  ולא אוכל בשר ולא שותה יי�אוכל בבית אחרו ,אונ�הוא " מי שמתו מת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו"ש פסק את הגמרא להלכה – מחבר
  .מחזיר פניו ואוכל משו� לעג לרשוא� אי� לו , חבר אוכל בהפסק מחיצה ואפילו מחיצה של סדי�

א את דעת תוספות "והביא כי. פטור, ואפילו א� יש מי שיתעסק בצרכי המת, כ לא מבר! ולא מתפלל ופטור מכל המצוות האמורות בתורה" כמו– מחבר
  .שאפילו א� רוצה לענות אמ� ולקיי� מצוות לא רשאי

  .עולה לתורה ולא מצטר� למני� אונ� לא – א"רעק
  

  ט"ונ� בשבת ויודי� א
מתו! : רב� גמליאל אומר, ובכל המצוות האמורות בתורה, ש ובתפילה"ומבר! וחייב בק) מ" ד–א� ירצה (ט אוכל בשר ושותה יי� "ובשבת ויו "– גמרא

  ".תשמיש המיטה איכא בינייהו: יוחנ�' אמר ר? מאי בינייהו. התחייב בכול�, שהתחייב באלו
  .כה כרב� גמליאל פסקו להל– רבנו יונה, ירושלמי

  1.ק" פסקו כת– �"ש ורמב"רא, �"רי
  

  .תחיל ללכתהחלי� עליו אנינות משעה ש,  א� צרי! להחשי! על התחו� כדי לעסוק בצרכי המת– טור
, מחשי!כי בירושלמי משמע שהיות וחלה עליו אנינות משעה ש, ט" בדי� אנינות בשבת ויו יש שרצו לומר שיש מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי– ש"רא[

 .והירושלמי דיבר לעת ערב כשבא להחשי! על התחו�, כי הבבלי דיבר על כל היו� שאי� בו אנינות, א! יש לדחות זאת.  והחגחלה עליו אנינות כל השבת
כשלא קברו בשבת א! פשוט ש, ולזה התכוו� הירושלמי, חל עליו אנינות, י נכרי"ט ראשו� ע"ט שני שיכול לקברו בעצמו או ביו"ביו, ש"ועוד תר� הרא

  .]אי� עליו די� אנינות ואי� מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי, ט"וביו
  

וכ� את דברי הטור שא� צרי! . ג" חו& מתשמיש שאסור בו ולא כר,)ז"ט( וכ� בברכות ותפילה חייב בכל המצוותבשבת ק ש"� וכת"סק כרמב פ– מחבר
  . שמתחיל ללכתללכת להחשי! על התחו� רשאי ללכת ונאסר בכל המצוות משעה

  .ט שני חלי� עליו דיני אנינות ג� ברגל"י גויי� או ביו"ט ע"וכ� כשקובר ביו
  א"רמ

  .שאסור לו להתפלל, כי אי� לו מה לעשות ש�, רק שלא נהגו כ!,  אונ� בשבת הול! לבית הכנסת וג� בחול אי� איסור– כלבו .1

 )ז"ט. (א! בשבת אוכל בשר, בימות החול,  שלא נקברא שתלמיד על רבו המובהק אסור לאכול בשר ויי� כל זמ�"הביא כי .2

  
ולכ� בלילה אי� עליו , שאי� דר! לקבור בלילה, ט שני צרי! לקדש"אול� בליל יו, ט שני חלי� כל דיני האנינות כי יכול לקברו בעצמו" למרות שביו– ז"ט

  )תקמח' ח ס"או (כ הדגול מרבבה בש� המג� אברה�"וכ .ל"פ מהרי"ש ע"וכ� הורה מהר. אנינות
א! אנ� , )ויש מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי ופסק כירושלמי (ט כלל" הוא סובר שאי� אנינות ביוט שני היתה כי"ש לקדש בליל יו" הוראת מהר– !"ש

  .ט שני"כ אסור לקדש בליל יו"א, ט שני א� קוברו"ש שאי� מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי ויש אנינות ביו"ל כרא"דקי
  

  וב היה בעיר אחרת ושמע שמת לו מתהדי� א� הקר
 ועליו מוטלת הקבורה ולא עליו ואי� זה ,כי ידע שבעלה אחראי לקבורתה, אכל בשר ושתה יי� כי לא היה באותה העיר, ת" כשמתה אחותו של ר– ת"ר

  ".מי שמתו מוטל לפניו"נקרא 
  . דיני אנינות חלי� אפילו הוא בעיר אחרת– ש"רא

  .חייב בדיני אנינות אפילו הוא בעיר אחרתש, ש" פסק כמו הרא– מחבר
  .פשוט שהוא אונ�, א! באותה עיר, לא חלי� דיני אנינות וחייב במצוות, שא� הוא בעיר אחרת ויש מי שיתעסק בקבורתו, ת"ח פסק כר" הב– !"ש

  .ח נחלקו א� מתחיל אבלות מיד או מזמ� הקבורה" לנוהגי� כב– פני ברו!
  

  פתחי תשובה
 וכ�  באבלופסק שנראה להקל. א� אסור בבשר ויי� או מכיוו� שלא מתאבלי� עליו אי� איסור בשר ויי�,  יו� או נפל וב� שמונה ימי�30תפק הא� קט� שמת בתו! מס – ברכי יוס� .1

אי� לו די� , ושי� יו� שלא מתאבל עליו שא� מת לו ב� תו! שלא כתב"ורעק. ואז חייב ג� בכל המצוות, "מי משת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו: "ע שפסק"משמע מלשו� השו
  .ע על קריאת שמע ותפילה"וצ, א! יש להחמיר בבשר ויי�, אונ�

, ז יחד"! והט"ותימה שערבב את טעמי הש. ולא הוי כלועג לרש, מותר לאכול לפניו, וא� המת שבביתו אינו המת שלו, בבאר היטב כתב שאסור לאכול בבית של המת אפילו בשבת .2
שאסור , !"ש לדינא כש"ומחמיר הפת.  בפניו אפילו במת אחר! אסור"ולש, לכ� יכול לאכול אפילו כלפי המת שלו, ובשבת אי� חיוב,  שלא יאכל מצד חיוב קבורהז הטע�"כי לט

 .לאכול אפילו בפני מת אחר שלא מוטל עליו לקברו
 . אונ� מותר ברוטב של בשר–נודע ביהודה  .3

 .ולא מבר! על הנטילה, יב בנטילת ידיי� לפני הפתחי, פ שאונ� לא מבר! לפני שאוכל"אע .4

אבל בילקוט יוס� , פ בגשר החיי�"וכ .אפילו כל היו�" אשר יצר"כ "יבר! אח, וכ� א� נפנה לצרכיו, חייב בברכת המזו�, אונ� שאכל ונקבר המת ועדיי� לא התעכל האוכל במעיו .5
 .ואסר לבר! משו� ספק ברכות להקל, חלק לעיו

 .כי א� ימנה שליח יצטר! לבדוק בלא ברכה, וחייב האבל להקנות לו חלקו, י אחר"וביתו ייבדק ע, קת חמ&אונ� פטור מבדי .6

 .למחרת יספור שוב בברכהשיספור בלא ברכה כדי , ויפסיד ספירת העומר, ויישאר אונ� כל הלילה, א� מקו� הקבורה רחוק .7

 .טור אונ� הוא מדרבנ�כי פ, יגמור תפילתו, ש או תפילה ושמע שמת לו מת"א� התחיל ק .8

 .אונ� חייב בכל מצוות לא תעשה .9

 .יש להודיע לקרוב רק לאחר התפילה, א� יש לו קוברי� ומת לו מת קוד� התפילה .10

ואומר ,  חולקש"א! הפת. כי קדיש נאמר לכבוד המת, יכולי� האחי� ללכת לבית הכנסת לומר קדיש על אמ�, ולאחי� יש יארצייט על אמ�, א� מתה אשה ויש לה בני� ואחי� .11
 .ש כא� שצריכי� לוותר מפני כבוד המת"כ, ה מוותר בשביל כבוד המת"שא� הקב

                                            
1
 .שלא כדבריה�, ולכ� דקדק הטור לכתוב שאסור בתשמיש, חייבג ג� בתשמיש "ולר, רשות שזה ק בכל המצוות חייב חו& מתשמיש"שלת, ק"ג ות"יש שרצו להסביר את מחלוקת ר 



 .ובסעודת  נישואי� ביו� חול אסור לאונ� א� לשמש, ובתנאי שלא יאכל ש�, ט לשמש בסעודת ברית מילה"מותר בשבת ויו .12

אבל ביו� שקובר בו את , א! זה רק בלילה, ש"תפילה וק, ש שחייב במגילה"א הוסי� שכ" והרמ,ז כתב שיש מי שמתיר"תרצז ס' ח ס"ע או" ובשו.אונ� אסור בבשר ויי� בפורי� .13
 .ט"פטור ולא עדי� משבת ויו, המת

 .י חולק על זה"והנוב, ה לאונ�"וה, ב"כתב בברכי יוס� שמותר לאכול בשר שנשתייר משבת בשבוע שחל בו ט .14

 .כי זו מצות שמחת החג, ט חייב"יוא! ב, בשבת יכול אונ� לאכול בשר ולשתות יי� א� ירצה .15

שא� יש לאונ� מי , ח כ�" ולפר. שכתב שבשבת יאמר קדיש כשהוא אונ�ז"ולא כט,  לא יאמר אלא לאחר קבורה! שקדיש"והוסי� הש, אונ� בחול לא מצטר� לכל דבר שבקדושה .16

 .פ בילקוט יוס�"וכ, לאבל לומר קדיש קוד� הקבורה מקלי� – גשר החיי�". כ� החיי�"פ "וכ, ה כא�"ש וה"יכול לקרוא ק, שישתדל עבור מתו

 .י עצמו ואז נוהג ג� דיני אנינות בו ביו�"ט שני גלויות ויכול לקבור ע"ש דינו כיו"ט שני של רה"� מינ& כתב שיו"מהר .17

 .ט"כי אי� כבוד המת דוחה כא� את די� יו, פ שנקבר בו ביו�"חייב בכל המצוות אע, ט כשיש מי שיתעסק בקבורתו"ביו .18

  

  'בסעי� 
  

� ערבית כי עבר ולא ישלי, ש ערבית אלא למחרת בבוקר אחרי הקבורה יתפלל שחרית"לא יתפלל במוצ,  מי שמת לו מת בשבת– � מרוטנבורג"מהר
  .כי יכול להבדיל עד יו� שלישי, עני� הבדלה יבדיל לאחר הקבורהלו. זמנה והיה פטור

  .צ להבדיל שנפטר ממצוה זו" א– ש"רא
  .חייב להבדיל לאחר הקבורה עד יו� שלישיאבל , �ש לא משלי� תפילתו לאחר הקבורה בשחרית שתיי"שאונ� במוצטנבורג � מרו"ק כמהר פס– מחבר

  .שהרי היה כבר חייב פע� בתפילה, צרי! להתפלל למחר שתי�, ולא התפלל, ש" א� מת לו מת במוצ– דגול מרבבה
  
, פטור מלהשלי� את אותה התפילה כמו בנידו� דיד� שהאבל פטור מהתפילה, ור בזמ� התפילהשמי שהתעסק בצרכי ציב, כתב בש� הדרישה – ז"ט

  .ומה לי אונס אבלות ומי לי אונס צרכי ציבור, שמעול� לא התחייב בה
וא עצמו יכול כגו� שה, דוקא א� הפטור בא מחמת דבר אחרא! , כ שתיי�"מתפלל אח,  שהרי הלכה מפורשת היא שנאנס ולא התפלל,ז"ותמה עליו הט

  . כי זה כמו כל אונס אחר,אבל בפטור מחמת טירדא חייב להשלי�, בזה אי� תשלומי�, ומסיבה אחרת כגו� אבלות נפטר, להתפלל בלי מניעה
משו�  כ בצרכי ציבור שנפטר מ� הדי� מהתפילה"משא, כי חייב מ� הדי� להתפלל, וכתב שסת� אונס חייב להשלי�, הכס� תר� קושיה זו' ! בנק"והש

  .הוי כמו אבלות ופטור, עוסק במצוה הפטור מהמצוה
  
מ לא "שבכ, כי לא מבטל שו� דבר מצרכי מתו, כנהוג" עלינו"ימול קוד� בבית הכנסת קוד� , ל שמי שיש לו ב� לימול והוא אונ�" הביא בש� רש– ז"ט

לבסו� הסיק .  שעדי� שיקבור קוד� כדי שיוכל לבר! ברכותא"כ בש� הרמ"והביא אח. שא� נולד ב� זכר נתרפאה כל המשפחה, ועוד, יקברו אותו אז
  .כ יקבור כדי לא להפסיד זריזות המצוה"ימול בשחרית כנהוג ואח, וא� לא, כ ימול"יקבור ואח, שא� אפשר לקבור קוד� שחרית

  
  פתחי תשובה

יאמרו כל זמ� שלא " מקדש את שמ!"וברכת , כבר נפטרו מה� קוד�ש,  השחרא� עבר חצות לא יאמרו ברכותו, שכשמתחילי� להשלי! עפר לקבר יתפללו שחרית, א"כתב המג .1
  .יאמר את הברכות קוד� עלות השחר, ט"יוליל � מלובלי� לשיטתו שמכיוו� שאי� אנינות ב"א! כתב מהר. ש"עבר זמ� ק

 מת לו מת בלילה לפני שהתפלל שא�,  ביו� חולוכ� הדי� א�,  בתפילהכי התחייב כבר, ש חייב מחר שחרית שתיי�"א! א� מת במוצ,  א� מת בשבת פטור מערבית– דגול מרבבה .2
ואז היה פטור מ� , הוא ברגע האחרו� של היו� ולא קוד�של מנחה כי החיוב , לא מתפלל ערבית שתיי�,  א� מת לו מת קוד� מנחה ולא התפלל א!,יתפלל שחרית שתיי�, ערבית
 .בי� מתחייבכי מיד בצאת הכוכ, וייתכ� שבערבית שאני. הדי�

ש שכלל לא צרי! להשלי� את "ואת הרא, מצרפי� את שיטת הסוברי� שאונ� הרוצה לקיי� מצוות יכול(אינו מבדיל שוב אחר קבורה , ש"אונ� שלא ידע שהוא אונ� והבדיל במוצ .3
 )ההבדלה

בזמ� שהאב , א לכתחילה"חולקת ואומרת שיקבור קוד� כפי שכתב הרמש דעה ה"והביא הפת, שימול קוד� הקבורה, ז ג� במילה שלא בזמנה"פוסק כט" תשובה מאהבה"ת "בשו .4
  .הוא המוהל

  

  'סעי� ג
  

  ".אוכל בשר ושותה יי�) כתפי�(נמסר לרבי�  "– גמרא
ר בבית אחולכ� מותר לאכול בשר ולשתות יי� ,  כלומר שהיו חבורות שאחראיות על הקבורה וברגע שנמסר לה� אינו מוטל עוד על האבל לקברו– �"רמב

  .ש שחייב בשאר מצוות"וכ, אפילו קוד� שהוציאוהו מביתו
עדיי� יש ,  משמע שא� מדובר בעיר קרובהאול� מדברי רבנו יונה. הא� זה דומה לנמסר לכתפי�,  מסתפק א� הול! ע� המת בספינה או בעגלה– מ"הגה

  . מותר בבשר ויי� עד שיגיעו לעיר קרובהזה שנוסע עמו, כגו� מהל! שני ימי�, אבל בעיר רחוקה, עליה� די� אנינות כל הדר!
  .פ שלגבי קדשי� האנינות היא כל היו� אפילו לאחר קבורה"אע,  ברגע שנקבר המת מתבטלת האנינות– ג"סמ

מותרי� הקרובי� , ולכ� במקו� שנוהגי� שהכתפי� מוציאי� את המת והקרובי� לא מתעסקי� בו יותר, �" פסק את הגמרא להלכה וכרמב– מחבר
, � שיאכל בבית אחר"המחבר השמיט את די� הרמב (.ולא חל עדיי� די� אבלות, אפילו קוד� שהוציאוהו מהבית) ש באשר מצוות" וכ–ש "פת( ויי� בבשר

  ) החמיר שחל איסור זה ג� על אלו שלא קוברי�!"אול� הש,  שאיסור זה חל רק על מי שקוברז"וכתב הט. �"וקשה להקל נגד הרמב
למקו� רחוק מהל! יומיי� שדי� אנינות , יש לחלק בי� מקו� קרוב שדי� אנינות חל,  רבנו יונה שכשנושאי� את המת מעיר לעיר פסק את דברי– א"רמ

  .לא חל
  ).כתבי�, א"רעק(חוזר די� אנינות , וכשמגיעי� לעיר. פ שמקיימי� את שאר המצוות"מ אסורי� בתשמיש המיטה אע" מ–) כתבי� (א"רעק

  .וכשמגיע הארו� נעשה אונ� עד הקבורה, כל הימי� שבינתיי� אי� לו די� אונ�, ביאי� את המת לעירו לאחר כמה ימי�ה א� מ" וה– פני ברו!
, ולכ� נוהגי� לחכות עד אחרי הקבורה ורק אז להתפלל,  במקו� שהולכי� ע� המת לקברו לא מהני מסירה לכתפי�–  בש� נודע ביהודהפתחי תשובה

  .נוהגי� דיני אנינות עד לאחר הקבורה, מסרו את המת לחברא קדישאפ שהקרובי� "ולכ� בימינו אע
  . ברגע שנמסר לחברא קדישא יש להתפלל–) 'ק ד"עא ס' ס (ב"מ

, א! האבלי� הנשארי� בבית פוסקי� האנינות כשמוציאי� את המת מהבית, י שרק לאחר הקבורה יש להתפלל ולקיי� מצוות" הלכה כנוב– גשר החיי�
פ בילקוט "וכ, ש ותפלה"וכ� יש לנהוג א� עובר זמ� ק. ע להחמיר על עצמ� ולהתפלל קוד�"מ רשאי� כו"ומ . לאחר סתימת הקברומתחילי� באבלות

  .יוס�
  

  'סעי� ד
  

, פניואי� זה נקרא מוטל ל, שמכיוו� שלא נותני� לה� לקברו, אי� אנינות חלה על הקרובי�,  מי שתפוס אצל השר ומת– רבנו יונה, מרדכי, ש"רא, �"רמב
וכ� מי שנהרג בדר! או שגררתו חיה אי� על , אי� אנינות עליה�, ה א� הקרובי� בתפיסה"וה, כי לא התייאשו מלקברו, וג� אבלות לא חלה עליה�

  .וימנו לו שבעה ושלושי� משעה שהתייאשו מלקברו, הקרובי� לא אנינות ולא אבלות
ולכ� אי� סכוי שיתפשרו , � שש� היתה הגזרה לא לקבור מחמת שנאה ולא מחמת ממו�כיו, ואי� זה דומה להרוגי ביתר שחלה עליה� אבלות מיד

  .התייאשו מלקברואילו ולכ� לא נחשב כ, יתכ� שהשר יתפייס בממו�, א! במקרה דנ�, והאבלות חלה מיד
  .פסק את דברי הראשוני� – מחבר

אנינות  (.דימלנתפס מחמת שנאה כמו הרוגי ביתר שנוהג די� אבלות ,  ואבלות פסק את החילוק בי� לא נית� להיקבר מחמת ממו� שאי� די� אנינות– !"ש
  )כי לא מוטל עליה� לקברו, אי�

  פתחי תשובה
י "ע, ידא! ג� במת בתפיסה יש תקנה להתאבל מ. שלא נית� רשות לקברו כלל,  שעות חל אנינות מיד ואי� זה דומה למקרה דיד�48 מקו� שיש בו חוק לא לקבור עד – נודע ביהודה .1

  .מ אחרי הקבורה"א! אבלות תתחיל בכ, י שאי� די� אנינות כי זה נקרא סתימת גולל"נצר� דעת רש, שיטהרוהו ויכינו תכריכי� וישימו את המת בארו� וא� ימסרו אותו לכתפי�

כי לא מוטל , יתפלל מנחה, י� ביו� שישי שעתיי� אחרי חצותכי לא קובר, שיקבר רק ביו� ראשו�, בתשובת יד אליהו כתב שמי שמת לו מת ארבע שעות אחרי חצות יו� שישי .2
  .י לעיל"פ הנוב"ויש לו די� אונ� ע, ופסק שלא יתפללש חלק "א! הפת, עליו לקברו

  .בגלל השבת, שכא� אי� את הטע� של כבוד המת,  פסק כיד אליהו– גשר החיי�

  



  'סעי� ה
  

  .ואפילו תשמיש המטה, דברי� שהאבל אסור בה� כל זמ� שהוא אונ� הוא מותר בכל ה– � גאות"רי, �"רמב
�א! מותר , ולכ� אסור ג� בתשמיש, תפילי�, שאלת שלו�, תספורת, שמחה, סיכה, רחיצהכמו ,  מקצת דיני אבלות כ� נוהג בהיותו אונ�– �"רמב, רבנו פר

  .כי מעסקי המת זה ללכת מעיר לעיר, ולא מעט� ראשו, לא כופה מיטה, דלבנעילת סנ
  .ובשאר מותר,  אונ� אסור בבשר ויי� ובתשמיש המטה– תוספות

  .אבל לא יושב או יש� על המטה אפילו כפויה.  פסק שאונ� מותר בנעילת סנדל ולא כופה מיטתו ולא עוט� ראשו– מחבר
  .�" כרמב– ערו! השולח�, א"גר. �" כרמב– ש"פת ?כמי פסק המחבר

  . המנהג כיו� לשבת על כסא וליש� על מיטה– חיי�גשר ה.  אסור– ילקוט יוס� ?הא� מותר לשבת על כסא
  .אבל מותר לצאת מביתו, תספורת ומלאכה, שאלת שלו�, סיכה, א שאסור ברחיצה"והביא כי, ש שאסור בתשמיש המטה" וכ– א"רמ
  .כופה מיטתו ולא מעט� ראשולא , ומותר רק בסנדל, שהכל אסור, פ הילקוט יוס�" וכ.א" ואי� מחלוקת בי� המחבר לרמ, ג� המחבר סובר כ!– ש"פת
  

  'סעי� ו
  

ברכות ". (זה משמר וזה קורא, היו שניי�. ומכל המצוות האמורות בתורה, ש ומתפילה ומתפילי�"מק פטור, פ שאינו מתו"המשמר את המת אע "– גמרא
  .)יח

 .מפני שעוסק במצוה פטור מ� המצוה,  פסק את דברי הגמרא– מחבר


