
  השמ' ס
  

  'סעי� א
  
אבל עומדי� בשורה ואומרי� עליו ברכת , אי� קורעי� ולא חולצי� ולא מספידי�, אי� מתעסקי� עמו לכל דבר, המאבד עצמו לדעת "– בל רבתיא

  )שעוו� גדול הוא המאבד עצמו לדעת..." וא� את דמכ� לנפשותיכ� אדרוש"כי כתוב ". (כי זה כבוד החיי�, אבלי�
� לשיטתו "הרמב (.כי זו מצוה בפני עצמה, אבל הקרובי� הראויי� להתאבל קורעי� עליו,  שכתוב שלא קורעי� זה דוקא הרחוקי� מה– טור, �"רמב

  )שאבלות היא משו� כבוד החיי�
כא� אי� צור� ו, � לשיטתו שאבלות היא כבוד המתי�"הרמב (.לא קורעי� עליוהקרובי� הכוונה שאפילו ,  מה שכתוב שלא מתאבלי� עליו כלל– �"רמב

  )לכבדו
  

  .אבל צרכי מיטה וקבורה מתעסקי�,  מה שכתוב שלא מתעסקי� עמה� לכל דבר זה לגבי לויה והספד– א"רשב
  .ורק עומדי� בשורה ואומרי� ברכת אבלי�, � שמי שמאבד עצמו לדעת לא קורעי� עליו כלל ולא חולצי�"וכהבנת הרמב,  פסק את הברייתא– מחבר

  .וכ� שהקרובי� הראויי� להתאבל צריכי� לקרוע,  שמתעסקי� בה� לצרכי קבורה,�"כרמבא ו" פסק כרשב– �"ש
  פתחי תשובה

מ א� יש משפחה מכובדת שא� יתאבלו על בנ� שאיבד עצמו "אול� מ. מה ג� שהלכה כדברי המקל באבל, �"ע וכרמב"פסק כשו, �"פ שנראה לו להלכה כרמב" שאעס"כתב החת .1
  .� וכ� את העניי� של פג� המשפחה"כי מצרפי� את דעת הרמב, אז אפשר להורות לה� להתאבל, צאו שלא איבד עצמו לדעתלדעת יגידו שכנראה בדקו ומ

אלא נשתרבב המנהג מפני , !"?לא נצילהו מרדת שחת, וכי מפני שלא עשה מעשה עמיו", אי� לזה טע� הגו�,  א� שמקובל שלא לומר קדיש על המאבד את עצמו לדעת– ס"חת .2
א� בבית הכנסת לא יאמרו קדיש במקו� אבל אחר שאומר , ודאי שיכול לומר קדיש,  לעצמוולכ� א� מקב' הקרוב עשרה אנשי�, �בלי� לא יניחו לקרוב לומר קדיש עמששאר א

 .יאמר קדיש כי המוציא מחברו עליו הראיה, א� א� יש ספק א� איבד את עצמו לדעת. כי גוזלי� אות�, מעיקר הדי�

 

  'סעי� ב
  
אלא זה שאמר הריני עולה לראש הגג או לראש האיל� , בראש הגל ונפל ומת, לא שעלה בראש האיל� ונפל ומת? איזהו מאבד עצמו לדעת "–  רבתיבלא

  ".הרי זה בחזקת מאבד עצמו לדעת, ורואי� אותו שעלה לראש האיל� ונפל ומת
  .עשה לדעתחזקה , כיו� שאמר שיעשה זאת, פ שלא ראו אותו מפיל עצמו" אע– �"רמב
  .הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת,  או שהיה מיצר ונפל ומתדר� כעס ראוהו שעלה מיד – �"רמב

הרי זה בחזקת , שמאבד עצמו לדעת הוא שאמר שיעלה לראש הגג וראוהו שעלה דר� כעס או שהיה מיצר ונפל ומת, �" מביא את לשו� הרמב– מחבר
  .הרי זה ככל המתי�, או תלויאבל א� סת� ראוהו חנוק , מאבד עצמו לדעת

  .א� לא ראוהו עולה ממש לא סומכי� על דבורו, "ראו שאני עולה"שאפילו שאמר , ל"וכתב עוד בש� מהרש, �" הביא את דברי הרמב– �"ש
  .י� עמו לכל דברכ מתעסק"ודאי מתחרט וע, טר� יפול אל התהו� וימות, כיו� שהמי� מעלי� ומורידי� אותו, הפיל עצמו למי�כש – א"גליו� מהרש

  פתחי תשובה
. והסיק להלכה שמת כזה לא נקרא מאבד את עצמו לדעת ואי� למנוע ממנו כלו�, וכתב על הכותל בד� שיאמרו קדיש אחריו,  מביא סיפור על אחד שהתאבד בסכי�– אב� שה� .1

ומאבד עצמו לדעת נקרא רק כשעושה זאת , אולי עשה זאת מרוח שגעו�. ג. ותמשמע שמתיירא מלמ, מכיוו� שציווה שיאמרו עליו קדיש. ב. מפני שלא ראוהו מתאבד. א? מדוע
  .שמא עשה זאת מחמת תשובה. ד. ברוח צלולה

חזקה שהוא מאבד עצמו , כיו� שראינו שנפל מאותה עליה שהבטיח לעלות, שאפילו אמר אעלה לגג ואפיל עצמי או נפל מסיבה אחרת,  מבאר את הברייתא במסכת שמחות– ס"חת .2
 .העיקר שיראו אותו נופל מחמת העליה שהבטיח לעלות, כי ג� א� ראו אותו עולה, ל שצרי� לראותו עולה זה מיותר"ולפי זה מה שכתב רש, עתלד

', ל גבי חרבו וכדאו מושל� ע, כגו� שהחדר סגור מבפני�, ג שנראה שבוודאות עשה זאת בעצמו"הכונה אפילו בכה, ל"שלא נקרא מאבע' מה שכתב המחבר שמצאנוהו חנוק וכו .3
אלא מתו� מעשיו ניכר ', אני עולה'וכ� אפילו לא אמר במפורש , אבל א� נשמע מפיו שרוצה להתאבד מחמת כעס, מ אומרי� שמא ביעתתו רוח רעה או התיירא מפני דבר אחד"מ

ה א� כתב מכתב "שה, ח"והוסי� גשה .ומר בהדיא שהול� להתאבדהוי כא, כ אנו מוצאי� אותו חנוק באופ� שנראה שהוא עצמו עשה זאת"ואח, ומוכח שמכוו� עצמו למיתה
 .שרוצה להתאבד

ואמר שבזה הזדיי� ספר ,  פקפק בזה"הר אבל"א� בספר . כי עשה זאת מרוב צרות ודאגות, אינו נקרא מאבד עצמו לדעת, שא� התאבד מחמת עוני או צרות, בבשמי� ראש כתב .4
 .בשמי� ראש

  

  'סעי� ג
  
  ".יבד את עצמו לדעת חשוב כאינו מאבד עצמו לדעתקט� שא "– בל רבתיא

  .כי לשאול היה מותר ונענשו עליו שאל הספידוהו, מתאבלי� עליו ומספידי� אותו, מל�והוא אנוס כשאול ה,  וכ� גדול שהרג את עצמו– ש"רא, �"רמב
  .לא מונעי� מה� דברשקט� ואנוס אינ� מאבדי� עצמ� לדעת ו, �" פסק את הבריתא באבל רבתי להלכה וכרמב– מחבר

  

  'סעי� ד
  

  די� הרוגי בית די�
והאבלות מתחילה מיד , שהכפרה מתחילה ממתי שיש לה� צער פורתא של הקבר, ומסבירה הגמרא, "הרוגי בית די� אי� מתאבלי� עליה� "– בל רבתיא

: וקרוביו ומשפחתו אומרי� לדייני�, "ו על הד�לא תאכל: "מטע� שכתוב,  וג� אי� מברי� עליה�.נדחתה, וכיו� שנדחתה האבלות, מסתימת הגולל
  .שזה דברי� שבלב, אבל יש לה� דיני אנינות עד הקבורה, "אי� לנו עליכ� כלו� די� אמת דנת�"
  )מ למעשה כיו�"מפני שהוא אינו עוסק בדברי� שאי� לה� נפק, המחבר לא פסק די� זה(
  

  די� מנודה שמת
, מ שעבר על דברי תורה"וה. ומבזי� אותו וסוקלי� אותו, אי� קורעי� ולא חולצי� ולא מספידי�, עצמו לדעתדינו כמאבד ,  מנודה שמת– מרדכי, �"רמב

  .ומספידי� אותו כראוי, בטלה גזירת�, כיו� שמת, אבל בנידוי דממונא
  .מתאבלי� עליו, פ שלא התירו לו נידויו"אע,  א� חזר בו– א"מ בש� הרשב"ד

אבל , ורק במנודה דאפקירותא, ומניחי� אב� על ארונו, ל ולא קורעי� עליו ולא חולצי� ולא מספידי�" כמאע� שמנודה דינו" פסק כרמב– מחבר
  .מיתתו פוטרת אותו מהגזרה ומספידי� אותו כראוי, בממונא

  .�"פ הרמב"ג ש� נפסק שמנודה שמת מתאבלי� עליו ע"שעז ס' ע לקמ� בס"וע
  

  די� גנב שנהרג בידי המלכות על גניבתו
  .נחשב כמאבד עצמו לדעת,  גנב שנהרג בידי מלכות על גניבתו– ימרדכ
ד נחשב כמאבד עצמו "ורק בהרוגי בי, ואינו נחשב כמאבד עצמו לדעת, כי מיתתו היא כפרתו, מתאבלי� עליו, פ די�" היות ונהרג שלא ע– י וויל"מהר
  .כ עשה מה שעשה"ואעפ, כי קיבל התראה, לדעת

  .ואינו נקרא מאבד עצמו לדעת, מתאבלי� עליו, ז נהרג בדי� מלכות"ועי, ו גזל מי שגנב א–) 'סעי� א (א"רמ
  

  'הסעי� 
  
, )ישיבת בתי כנסת ובתי מדרש וכבוד המועדי� או משומדי� לעבודה זרה, אינ� בכלל ישראל בעשיית המצוות(כל הפורשי� מדרכי צבור  "– בל רבתיא

הלא : "ואכלי� ושותי� ושמחי� שאבדו שונאי� של מקו� שנאמר, ומתעטפי� לבני�, � לבני�אחיה� וקרוביה� לובשי, אי� מתעסקי� עמה� לכל דבר
  " ".אשנא' משנאי� ה

  .כי עשה זאת לאפושי צערא שלא זכה לשוב בתשובה, א� אי� להוכיח מש�,  רבנו גרשו� התאבל על בנו שהשתמד– מרדכי
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, בתי כנסיות ובתי מדרשות, פרקו עול מצוות מעל צואר� ולא מכבדי� את המועדותש, שהפורשי� מדרכי צבור,  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר
באבוד : "ועל זה נאמר, ואכלי� ושותי� ושמחי�, אלא לובשי� לבני� מתעטפי� לבני�, אי� לה� די� אנינות ואבלות, ז"וכ� המומרי� והמוסרי� לע

  ".רשעי� רינה
  .וכל מקו� ומקו� כמנהגו, בגדי� שחורי�לובשי�  מכא� שסת� אבלי� – � גאות"� בש� רי"ש

נאמרה על " לא תלי�"ו" קבור תקברנו"שהרי מצות עשה של , ח"פ בגשה"וכ .צרי� לקבר�, מ ג� הפורשי� מדרכי צבור"מ – ס"פתחי תשובה בש� חת
  .וקוברי� אותו מהצד. ש פורשי� מדרכי צבור"וכ, ד"הרוגי בי

  
  די� הפורש מתשלו� מיסי הצבור

  .רש מ� המס אינו בכלל פורשי צבור פו– א"רשב
�  .ולכ� אי� מתעסקי� עמה� במות� להתבטל ממלאכת�,  פורש מ� המס נחשב בכלל פורשי צבור– נמוקי יוס

  . י"א� ג� פסק שלא כל בני העיר מתבטלי� ממלאכת� עליו וכנמו, א"מתאבלי� עליו וכרשב,  פסק שפורש מתשלו� מסי� וארנונה– א"רמ
  

  'סעי� ו
  
  .מתאבלי� עליו, קט� שנשתמד ע� אביו ואמו – י"ר
  .אי� מתאבלי� עליו,  קט� שנשתמד ע� אביו ואמו– ת"ר

  .ה"שמ ס'  לעיל בסא"פ הרמ"וכ, אי� מתאבלי� עליו, ת שקט� ב� שנה או שנתיי� שהמיר דתו ע� אמו ומת" פסק כר– מחבר
  .ובשעת מיתתו לא קורע ולא מתאבל.  רעהכי זו שמועה,  צרי� לשבת בשעת שמועת ההמרה יו� אחד ולקרוע–ח "גשה

לכ� הכריע שא� שמע שמת הקט� , וכתב שאולי המחבר הקל כי אבלות דרבנ�, י"וכתב להתאבל עליו כר, ת" תמה על המחבר שפסק כר– דגול מרבבה
  .כי אנוס הוא, יש להתאבל ג� על קט� כזה, ביו� הראשו� שיש הסוברי� שיש לו די� אבלות דאורייתא

  .ש א� נודע ביו� הראשו�"וכ, חייבי� להתאבל, אבל אביו שהמיר ע� אמו וכ� להיפ�, שכל זה מדבר בשאר קרובי�, בעוד כת
  

  די� הרוגי מלכות
  )י" הגהת אשר–הויא כפרתו , כי מי שנהרג בידי גויי� (".הרוגי מלכות אי� מונעי� מה� שו� דבר "– אבל רבתי

  .א� מלכות ישראל לא יקפידו, כי מאימת המלכות לא מספידי�, מונעי� ממנו הספד, �"מלכות עכואול� א� מת ב,  דוקא מלכות ישראל– �"רמב
  )מ למעשה כיו�"מפני שהוא אינו עוסק בדברי� שאי� לה� נפק, המחבר לא פסק די� זה(
  

  'סעי� ז
  
ד בידי "שלא נחשוב שעשו לה� מיתת בי, הפרישהוהסביר ". אי� מונעי� מה� כל דבר, מי שנפל לי� או טבע בנהר או אכלתו חיה רעה "– בל רבתיא

  .ל שמתאבלי� כרגיל"קמ, שמי� ולא נתאבל עליה� כדלעיל
  . פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

  

  'סעי� ח
  

בלי� א� יש אבלי� שמתא, ואומרי� עליו ברכת אבלי� ותנחומי אבלי�, עומדי� עליו בשורה, א� שלדו קיימת, ארו� העובר ממקו� למקו� "– גמרא
  ".ואי� אומרי� עליו ברכת אבלי� ותנחומי אבלי�, אי� עומדי� עליו בשורה, וא� אי� שלדו קיימת, עליו

  . פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר
  
  

  שמו' ס
  
שיגידו שאותו ,  המתכי גור� לביזיו�(לא ישהה בתוכה , או אביו ואמו צלובי� בעיר, מי שהיה בעלה עמה צלוב בעיר או אשתו צלובה בעיר "– בל רבתיא

שאי� הצורה , עד שיכלה הבשר כולו? ועד מתי אסור. ולא ישהה בצד זה אלא בצד זה, כ היתה גדולה כאנטיוכיא"אא, )פלוני הצלוב הוא אחיו של זה
  .ניכרת בעצמות

  .לאחר שכלה הבשר מותרו, ג גדולה כאנטיוכיא"שלפני שכלה הבשר אסור לשהות בעיר אא,  פסק את הברייתא באבל רבתי להלכה– מחבר
  . א� נקבר מותר– פרישה

  .ולכ� אי� די� זה נוהג עכשיו כלל, מותר לשהות בכל העיירות, א� א� הוא צלוב בשדה,  כל זה דוקא כשצלוב בעיר– ח"� בש� הב"ש
  
  

  שמז' ס
  

  'סעי� א
  

מותר , אבל מת תו� שלושי� יו� לרגל, ו� הסמוכי� לרגל משיכנסו שלושי� ילא יספידנו, מי שמת לו מת לפני שלושי� יו� הסמוכי� לרגל "– גמרא
  .לא יעורר על מת שמת קוד� שלושי� יו� לרגל,  שלושי� יו��ואפילו א� מספיד על מת שמת תו, לספדו אפילו ערב הרגל

  ?מדוע אסור להספיד מת שמת קוד� שלושי� לרגל בתו� שלושי� לרגל
  .מותר, לכ� א� מוצא מספיד שיספיד בחנ�. לא יישאר לו כס� לרגלו,  כי חוששי� שמא יוציא כל ממונו להספד– רב

  .ולכ� אפילו בחנ� אסור,  כדי שלא ירבה בהספד ויבטל שמחת הרגל– שמואל
  

  . יו�� פסק להלכה כרב שבחנ� מותר אפילו תו� שלושי– �"רמב
  . פסקו כשמואל שאפילו בחנ� אסור– ש"ד ורא"ראב

פד בלא זה על מת שמת תו� סשמי שמת קוד� שלושי� לרגל לא יספידו אותו תו� שלושי� ואפילו יש לו ה,  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר
  .אסור לעורר על המת שמת קוד� שלושי� לרגל, ואפילו מת ערב הרגל, שלושי� לרגל

  .חנ� ובי� בשכרבי� ב, משמע שאסור בתו� שלושי� על מי שמת קוד� שלושי�, המחבר לא הזכיר כלל את מחלוקת רב ושמואל
  פתחי תשובה

ודוקא א� בשעת ההספד כבר עברו . שנקרא מת חדש, מותר להספידו, פ שזה תו� שלושי� לרגל"אע,  מוכיח שדעת גדולי הראשוני� שכל שהוא תו� שלושי� למיתתו– בית אפרי� .1
כגו� שמת גדול הדור שמוטל על כל תלמידי , אול� א� זהו צור� השעה. ע" השוא� להלכה מסיק שאי� לזוז מפסק. אסור, שלושי� יו� למיתתו ועכשיו נכנס לשלושי� של הרגל

ע "לכו, קרובי�אי� א� א� , וג� ה� חולקי� רק כשיש קרובי� ויש חשש שיוציאו כס� לזה ולא לרגל. ויש שחלקו על זה. מספידי� אפילו תו� שלושי� יו� לרגל, החכמי� לקוברו
  .ולא ייזכר בו ברגל ולא יוציא עליו את כספי הרגל, כ"כי לא מריר ליביה כ,  שלושי� לרגל בגדול הדורמותר תו�

 .ראש השנה ויו� הכיפורי� לא נחשבי� כרגלי� לעניי� זה .2
  

  'סעי� ב
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  .לא ידע קוד�כי , פ שהיא רחוקה"אע, נראה לי שמותר לספדו,  מי שבאה לו שמועה רחוקה בתו� שלושי� יו� הסמוכי� לרגל– מחבר
  

  'סעי� ג
  

  .ומותר להזכיר אפילו בערב הרגל, ל"אינו בכלל הנ,  מה שאנו נוהגי� בתשלו� השנה לקונ� ולהזכיר נשמות– מחבר
  
  

  שמח' ס
  

  'סעי� א
  

  .)ז יא"ע". (מטת� וכלי תשמיש�? ומה שורפי� עליה�. שורפי� על מלכי� ואי� בו משו� דרכי האמורי "– גמרא
  ".אבל לא על ההדיוטות, כ� שורפי� על הנשיאי�, ורפי� על המלכי�כש� שש "– תוספתא

  .מעכבי� עליו,  לכ� הבא לשרו� על ההדיוטות– �"רמב
שזהו כבוד� שלא ישתמשו אחרי� בכלי , �"והסביר הש, מטת� וכלי תשמיש�, ולכ� מותר לשרו� על המלכי� והנשיאי�, ל" פסק את הנ– מחבר

  .אבל על ההדיוטות לא, שורפי� ולא אחרי�ולכ� דוקא דברי� אלו , תשמיש�
  

  'ג+'ב פי�סעי
  

לאו כל ,  אי אמרת משו� ביזיונא–דאמר לא תקברונה לההיא גברא , מ"למאי נפק? קבורה משו� ביזיונא היא או כפרה היא: איבעיא להו "– גמרא
  :)סנהדרי� מו". (ולא איפשטא! הא קאמר לא בעינא כפרה, ואי אמרת משו� כפרה! כמיניה

  .כי זה ספק איסורא ולחומרא,  לכ� תמיד קוברי� אותו– �"רמב, �"רמב
  .)כתובות מח". (כ"אלא מוציאי� מיורשיו כל צרכי קבורתו בע, אי� שומעי� לו, האומר אל תקברוהו מנכסיו "– גמרא

י מה שנת� מממונו לאחרי� כבר זכו בה� כ, ה חייבי� היורשי� בקבורתו"אפ, ושייר מעט ליורשי�,  אפילו א� נת� את רוב כספו לאחרי�– ש"רא
וכל מה שנוהגי� בו בני משפחתו , וכ� האב� ששמי� על הקבר ג� היא מצרכי קבורה. ולכ� היורשי� חייבי� בקבורתו, ואינו בכלל ממונו, במתנת בריא

  .הוא צור� קבורה
,  וכ� א� צווה המת לא לקבור אותו מנכסיו אי� שומעי� לו, משו� ביזיו� החיי�לא שומעי� לו, שמי שאמר שלא יקברוהו, ל" פסק את הנ– מחבר

  .ואפילו האב� על הקבר וכל מה שרגילי� לעשות לבני משפחתו, ומוציאי� מיורשיו בעל כרח�
  )אתלמעשה יש המחייבי� אות� לסייע בקבורה בכל ז (.על הצבור מוטל לקבור אותו, אבל א� לא ירשו כלו�,  כל זה כשהיורשי� ירשו משהו– �"ש
  
  

  שמט' ס
  

  'סעי� א
  

  ").וקברו את העגלה ש� בנחל ","ותקבר ש� מרי�("מעגלה ערופה " ש�+ש�: "כי לומדי� גזרה שוה,  מת אסור בהנאה– גמרא
  . אי� הבדל בי� מת גוי למת ישראל ושניה� אסורי� בהנאה– א"רשב

  
ואפילו שארג לאחר , :)סנהדרי� מז ("דהזמנה לאו מילתא, בא אמר מותרור, שהזמנה מילתא היא, אביי אומר אסור, האורג בגד למת: איתמר "– גמרא

  .ונפסק להלכה כרבא. מיתה מתיר רבא
לרבא צרי� צר ביה ". (ובהא אפילו אביי מודה, פשיטי הבישרי למיצר , אזמניהולא דאי צר ביה , גבי סודרא דצר ביה תפילי�: אמר רב חסדא "– גמרא

אסור למיצר ביה , בי� צר בה� ובי� לא צר בה�, ולאביי א� הזמי� לתפילי�, מותר לצור ביה פשיטי,  רק אחד מתקיי�אבל א�, ואזמניה �אסור בפשיטי
  )פשיטי

  .וא� חסר אחד מהתנאי� לא נאסרי�, שתכריכי� נאסרי� א� הזמינ� לצור� המת ונתנוהו בתוכ�, ומדמי� די� תפילי� לתכריכי המת
אבל א� רק הזמי� או רק , ודוקא שהזמינ� לצרכו ונתנ� עליו, שאי� הבדל בי� מת גוי למת ישראל, א"ה וכרשבל שמת אסור בהנא" פסק את הנ– מחבר

  )ואזמניה, וצרי� צר ביה0 .ל כרבא שהזמנה לאו מילתא היא"כי קי, נת� לא נאסרי�
שג� מת , א בחידושיו"כ ג� הגר"וכ .�"מע מהרמבוכ� מש, א"משמע שמת גוי מותר בהנאה והוא חולק על הרשב.) ק י"ב( מתוספות – )הכס�' נק (�"ש

  .כמו שדוד קידש במאה ערלות פלשתי�, גוי מותר בהנאה
  חי תשובהפת

  .עדי� לקחת מגוי, לכ� א� צרי� לקחת עצ� ממת לרפואה,  גוי אסור בהנאה רק מדרבנ�ואילו מת,  ישראל אסור בהנאה מהתורהמת – ט"מהרי .1

 . מותר לאכול המומיא– ט"מהרי .2
  .פסק שלא צרי� להוציאה אלא יכול לקבור אותו יחד ע� הש�,  מת שיש בפיו ש� תותבת מעצ� נבלה–  מאירותפני� .3

  

  'סעי� ב
  

  ".ב אסורי� כמו המת עצמו"כגו� פאה נכרית וכיו, נויי המת המחוברי� בגופו" – גמרא
  .כ בדרכי משה"וכ. מותר, עתכגו� טב,  אבל מה שלא תלוי בגופו אלא רק מחובר בשעת מיתתו– י"פ רש"בית יוס� ע

  
  די� שער המת

אלא אמר ...באומרת תנו שערי לבני: אמר רב? איסורי הנאה נינהו, ואמאי. בהמה שנהרגה אסורה בהנאה. האשה שנהרגה נהנינ� בשערה: תנ� "– גמרא
  ".וזו גמר מיתה אוסרה, זו מיתתה אוסרתה: רב נחמ� בר יצחק

  .כרב נחמ� בר יצחק, ת משער המת מתירי� להנו– �"רמב, תוספות, ג"סמ
א� , כי אי� גמר די� אוסרה אלא מיתתה אוסרתה, מותר להנות משערה מחיי�, אבל א� האשה יוצאת להיהרג.  אסור להנות משער המת– טור, �"רמב

  .ורק שערו אסור, ראבל א� צוה שיתנו נויי גופו המחוברי� לבנו או לבתו מות, בסת�? א"ובד, ברגע שנגמר דינה אסורה בהנאה, בהמה
  .� בפרוש המשניות"כ הרמב"וכ, והתיר רק בשער שנתלש בי� גמר די� למיתתה,  כתב שג� רב נחמ� בר יצחק אוסרא בתשובה"והרשב

  
ויי שא� צווה לתת מנ, � וטור"וכרמב, אסורי� בהנאה כמו המת עצמו, ב"כגו� פאה נוכרית וכיו פסק את הגמרא שנויי המת המחוברי� בגופו – מחבר

  .אבל שערו אסור, גופו המחוברי� לבנו או לבתו מותר
 שאשה ,וכ� כטור. מותרי� בהנאה, אבל דברי� שאינ� קשורי� כגו� טבעות, שדוקא דברי� המחוברי� בגופו אסורי�, י" הביא את דברי רש– א"רמ

  .שיוצאת להיהרג נהני� משערה
  .אסורי�, פ שאינ� קשורי�"וא� ה� קלועי� אע, "דתלי בסיכתא"ח פסק שמותרי� דוקא דברי� שאינ� קלועי� כגו� " הב– �"ש

כ "ח אפילו קלוע בשער ג"ולפי הב, הוא אסור בהנאה,  זהב או מרגלית קשור על המתא שא� איזה נוי של"מדייק מהרמ – פתחי תשובה בש� בכור שור
כגו� פאה וש� , דוקא תכשיטי� שה� כעי� גופושע מהגמרא כי משמ, א� כל זה תמוה. ולכאורה יש לאסור אפילו טבעות שמהודקות בחוזק. אסור
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ג מתירי� " והסמתוספות, �"ובפרט שהרמב, אבל טבעות או דברי� הקלועי� בשער אי� סיבה לאוסר� ולהשחית ממונ� של ישראל,  קבועהתותבת
  . או דברי� קלועי�תכשיטי�, ש שאי� לאסור טבעות"כ, � אוסרי� את שער המת עצמו ולא פאה"א והרמב"והרשב, את שער המת ממש

  
  הוצאת קרנית או רשתית של עי� הנפטר

  . יש צדדי� להקל כשודאי מת– שבט הלוי
כי ג� עור המת ראינו , ואפילו שאי� בזה ד�, מניעת והפקרת אבריו מהקבורה והנאה מהמת,  אסור מהתורה משו� ניוול המת–) פד' ד ס"חי (צי� אליעזר

  .וציאו ועומד כעת חולה על ס� עיוורו� ובהסכמת התור� מותר להשתיל את הקרנית לכתחילהובדיעבד א� ה. שאסור בהנאה
  .ואז יש לסמו� על המתירי� בדיעבד כשקשה להשיג מגוי, כ המת ציווה לעשות כ�"אא,  אסור–) כג' ד ס"ג יו"ח (יביע אומר

  
' ועיי� בס. בו את המת אלא שלבסו� קברוהו בלא ארו� אסור כמו תכריכי�א� א� נועד לקבור , מותר,  א� נועד רק להוביל את המת:שימוש בארו� המת

  .שמותר להשתמש בו למת אחר ובלבד שלא ימכור, א"ז ברשב"שסד ס
  

  ניתוחי מתי� צור� רפואה
ביטול מצות עשה של  .ד.  הנאה מבשר המת.ג.  איסור טומאה לכהני�.ב.  ביזיו� למת שנעשה כבשר כלבי�.א:  יש כא� ארבעה איסורי�– גשר החיי�

  ".קבור תקברנו"
  .וא� לא אסור, מותר,  א� יש לפנינו חולה אחר מחולי זה– שסג' ש ס"פת
מ� הראוי לו שלא בא , וכל שלא חס על כבוד קונו, יש בזה איסור ניוול המת,  מי שרוצה למכור את עצמו לאחר מותו לרופאי� שילמדו ממנו– ס"חת

  .בנכרי מותראבל , וכל זה במת ישראל. לעול�
ח "ב דורש זאת יותר כדי לזכות בהכרה של בי"ואי� החוק בארה, פחתה חשיבות הניתוחי� במתי�,  כיו� א� התפתחות הרפואה– נשמת אברה�
  .אוניברסיטאי

  

  'סעי� ג
  

, ל א� נגעו במיטה הנקברת עמואב, א שלא נגעו במיטה"בד: ג אומר"רשב. מצוה על אחרי� להציל�, היו אביו ואמו מזרקי� בו כלי�: תניא "– גמרא
  ".משו� דמיחלפי בתכריכי המת, אסורי�

. אי� מצילי�, משנגעו בו, עד שלא נגעו בארו� מצילי�: ויש שמצילי� ויש שאי� מצילי�, הרי זה גוזל את המתי�, כל המציל כלי� מ� המת "– אבל רבתי
מרבה עליו : ג אומר"רשב, מ"דברי ר, עובר משו� בל תשחית,  על המתי�כל המרבה כליו: מפני שאמרו, אבל מלמדי� את האד� שלא יהיה חבל�

  ".הרימה
חייב שזה ,  בכלי� אלומי שרוצה להשתמשש ,א"רשבוכתב ה ."אסור בהנאה חו' מהסל והמגרפה המיוחדי� לקבורה, כל שהמת זוכה בו "– אבל רבתי

  .יהיה מדעת הגזברי�
  .אינו נאסר, אפילו לקברו בו ביו�, פורש על המת דבר שאינו שלולכ� ה,  אי� אד� אוסר דבר שאינו שלו– �"רמב
אבל א� מניחי� את המת על מצע או כר או כסת או שפרשו סדי� או , כדי שיהא נקבר עמו, סר אלא מה שזורקי� מתו� מרירות הלבנא אי� – ש"רא

  .אינו נאסר, טלית על המיטה שמוליכי� בה לקברו
וא� החזיר לאביו ואמו לאחר שהציל� חייב המציל כי זה כמו , כדי� שומר אבדה, ציל כלי מהמת חייב לשמור עליו א� מישהו ה– �"מרדכי בש� מהר

  .ומעל בשמירתו, להשלי� למקו� גדודי חיות ולסטי�
  

אבל א� נגעו , )המשו� השבת אבד (מצוה לאחרי� להציל� א� לא נגעו במטה, שא� היו אביו ואמו מזרקי� כלי� על מיטתו, ל"פסק את הנ – מחבר
  )כי אי� אד� אוסר דבר שאינו שלו (.מוע� שרק א� ה� של המת וזרק� על דעת שיקברו "וכרמב,  מדרבנ� כדי שלא יתחלפו בתכריכי המתאסורי�

 חיות חייב המציל לשל� כי כאילו השלי� למקו� גדודי, וא� החזיר וזרקו שוב, � שא� הציל כלי מהמת חייב בשמירתו" פסק את המהר– א"רמ
  .ולסטי�

שלא הכר והכסת שנותני� תחת מראשותיו או , �" והוסי� הש. הד� שטיהרו עליוולא,  מה שזורקי� מתו� מרירות הלב רקשנאסר, ש" פסק כרא– א"רמ
  .סדי� או טלית שפרסו על הארו� או על המיטה

  
  

  נש' ס
  
תולי� מפתחו ופנקסו של , וקולמוס בצדו ואי� חוששי� משו� דרכי האמורימתירי� שערות לכלות ומגלי� פניה� של חתני� ונותני� דיו  "– בל רבתיא

, מ"דברי ר, ותולי� בה� אחד דברי� שהביאו אוכל נפש ואחד דברי� שלא הביאו אוכל נפש, עושה חופות לחתני� וכלות. מת בארונו משו� עגמת נפש
לפיכ� אי� תולי� בו דברי� . כל התלוי בחופתו של מת אסור בהנאה:  של דברכללו. אי� תולי� בה� אלא דברי� שלא הביאו אוכל נפש: וחכמי� אומרי�

  ".שאי� אוסרי� אוכלי� ואי� מפסידי� אות� שלא לצור�, שהביאו אוכל נפש
 וזהו ,אבל דבר שהוא אוכל נפש אסור מפני שה� נאסרי� בהנאה, רק דברי� שלא הביאו אוכל נפש� שתולי,  הביא את דברי הברייתא וכחכמי�– מחבר

  .בל תשחית להשחית אוכל שלא לצור�
  .ומעכבי� ביד מי שבא לשנות המנהג, ל"עשות את כל הנל עכשיו לא נוהגי� – ח"� בש� הב"ש
  
  

  שנא' ס
  

  'סעי� א
  
  )ד"ט מ"כלאי� פ". (תכריכי המת מותר לעשות� מכלאי� "– שנהמ

  . פסק את המשנה להלכה– מחבר
  

  'סעי� ב
  
יורידו ממנו את , אול� כשיקברו אותו,  ציציתי שלא יהיה מצב שנושאי המטה ע� ציצית והוא בל,לקברו מטילי� בו ציצית בזמ� שנושאי� אותו – ה"רז

  .הציצית
  . יש להסיר את הציצית מארבע הכנפות ולקשר� בכנ� אחד– מרדכי
  . אי� קוברי� את המת אלא בטלית שיש בו ציצית– �"רמב

  . ציצית� שקוברי� בטלית ע�" פסק כרמב– מחבר
  .ונוהגי� לקבור ע� ציצית א� לפסול אחת מהציציות או כורכי� אחד מ� הכנפות, א שלא להטיל בה� ציצית" פסק כי– א"רמ
  )כמרדכי0 . אלא צרי� לקשור אות� זה ע� זה או לכסות� תו� הכנפות, אי� לפסול את הציציות– ח"� בש� הב"ש

לוקחי� משל אחרי� וקוד� שקוברי� , וא� אי� לו טלית משלו, � ציציות ולא פוסלי� אות� לאחר ההלבשה מכסי� את המת בטלית ע– גשר החיי�
  .אותו מסירי� את הטלית ממנו

  פתחי תשובה
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1. �לא יפסידו א� יעשו ולכ� א� הניח כס� , א� אי� זה מוכרח מדברי תוספות, אפשר שאי� לקברו בטלית, כגו� מוכה בידיו,  מי שהיה אנוס ולא יכול היה ללבוש ציצית בחייו– יעב

  .אבל לא גובי� בשביל כ� מהציבור, לו טלית

 .ל יזכו לעמוד בתחית המתי�" הלכה כאמוראי� שכל מת חו–י "נוב .2
3. �  .ואי� צרי� דוקא בטלית שלבשה בחייו,  אפשר להלבישו ג� בטלית חדשה– יעב

  
  :ההבדל בי� ההתר לעשות תכריכי� למת מכלאי� לציצית שיש בזה מחלוקת

 .3. בניגוד לטלית בלא ציצית, � שכלאי� בבגד לא ניכרי� ומפורסמי� לכל" כתב הרמב.2.  ציצית שקולה כנגד כל המצוות וכלאי� לא–יוס�  בית .1
  .כ בציצית"משא, ת אי� משו� לועד לרש" במצות ל–) כ"תפארת ישראל פ(ל "מהר

  


