
  שנב' ס
  

  'סעי� א
  

עד , עד שהיו מניחי� אותו ובורחי� ממנו, שהיו מוציאי� עליו יציאות הרבה, בראשונה היתה יציאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו: ר"ת "– גמרא
קנבוס  ( בצרדא בר זוזאוהאידנא נהוג עלמא: אמר רב פפא. ונהגו כול� אחריו בכלי פשת�, והוציאוהו בכלי פשת�, שבא רב� גמליאל ונהג קלות בעצמו

  :)ק כז"מו". ()הנקנה בזוז
  .ולא בבגדי� רקומי� ואפילו לנשיא שבישראל,  לא יקרי�מפשת לב קוברי� מת בתכריכי� העשויי� – �"רמב
  .אפילו לנשיא שבישראל,  פסק כגמרא שאי� קוברי� את המת בתכריכי� יקרי�– מחבר

כאילו מודה , וכל העושה כ", שכתב שנהגו לעשות בגדי פשת� נאי� למת, י"והביא את הנ. השחתהומשו� גסות הרוח ו,  משו� תיקו� העול�– �"ש
  .שזה ודאי אסור, א" לא יותר חשובי� מדי, שנאי� קצתככוונה הומסביר ש, בתחית המתי�

  .כי המתי� מקפידי� על זה,  יש להיזהר שלא לשנות בלבישת המתי� מ� הנהוג– באר היטב
  

  'סעי� ב
  

ינאי את בניו שלא יקברו אותו בכלי� שחורי� ולא בכלי� ' לכ� ציווה ר". עולה עמו לעתיד לבוא, כסות היורד ע� המת: תניא רבי נת� אומר "– תיאבל רב
  .אלא בכלי� צבועי� קצת, לבני�
  . עכשיו נהגו כול� בלבני�– "רמב
  )יאלובפשת� כרב� גמל (.� שהיו� כול� קוברי� בכלי� לבני�" פסק כרמב– מחבר

וג� , שכל קטגור נעשה סנגור, ל"והוסי� הילקוט ראובני שיש בזה סגולה לנפטר בחו. ומשמע שצרי" שג� החוט שתופר בו יהיה של פשת�, בגדי� לבני� הכוונה לפשת – פתחי תשובה
  .הוא לא ימות בגלל לבישת בגדי� אלו, לתינוק שאביו מחוזק שמתו לו בני�

ולא דברי� אחרי� שה� נגד תקנת , ומשמע שדוקא בפשת� חשוב. (שזהו כבוד המת, אי� איסור להלבישו בפשת� חשוב,  מי ששופע בעושר– באר היטב
  )רב� גמליאל

  

  'סעי� ג
  

  ".האישה כורכת וקושרת את האיש והאישה. אבל לא את האישה, האיש כור" וקושר את האיש "– אבל רבתי
  .כ באישה"משא, חשש הרהורשבאיש יש , �"והסביר הש.  פסק את הברייתא– מחבר

  

  'סעי� ד
  

  .וגוזזי� שערו, ופוקקי� נקביו אחר שמדיחי� אותו במיני בשמי�, וא� נפח פיו קושרי� לחייו, מעצימי� עיניו של מת "–) �"פ הרמב"ע (סדר טהרה
  .ל" פסק את הנ– מחבר
  .שגלגל הוא שחוזר בעול�, י� ראשו בביצי� טרופי� בקליפת�וטח,  גוזזי� צפרניו ומדיחי� אותו היטב בכל מקו� שיהיה נקי מכל טומאה– א"רמ

והוא , שמטהרי� אותו במתו� בטהרה ובנקיות בי� האצבעות והאזני� וסורקי� אותו במסרק כדר" החיי�, אליעזר הלוי' והוסי� בדרכי משה בש� ר
ובפע� , שזה קצת כפרה למת, אמות' לוש פעמי� כל דיעמדו ש, וכשיגיעו כשלושי� אמות קוד� הקבר, יבוא נקי וטהור כמו בשבת לבית הכנסת

  .השלישית אומרי� עליו צדוק הדי�
  פתחי תשובה

 ולפני הקבורה יוציא הסדי�, ויכסהו בסדי�, ולא צרי" להמתי� ע� זה עד לפני הקבורה כרגיל, מותר לרחו% מיד ולטהרו,  א� הממשל מחייב להלי� את המת יו� או יומיי�–ס "חת .1
  .וישאר בבגדיו

א "ועוד שהרמ, ס מעיד לא מצא זאת ש�"א" החת.  למד� אחד רצה לבטל את המנהג של זילות היי� וביצי� מעורבי� בטענה שהדבר מכוער וכ" מצא בספר חכמת אד�–ס "חת .2
 .הו מחוקות העמי�וז, ומה שמכוער זה שכל אחד לוקח ביצי� במי� ומזה על המת ממש,  שמצא זאת בקונטרס מצבת משהש כתב"והפת. כתב לעשות כ"

  .יעשו כ" שלא יכופפו אצבעותיו, וא� ירצו להחזיק במנהג, כי צרי" שיהיו ידיו פשוטות, יש לבטל מנהג זה, מה שנהגו לקמו% ידי המת ולתת לתו" ידו שבט ע% .3

  
  

  גשנ' ס
  

  'סעי� א
  

התקינו שיהיו מכסי� פני . והיו עניי� חיי� מתביישי�, רתמפני שמשחירי� בשני בצו, ומכסי� פני עניי�,  היו מגלי� פני העשירי�בראשונה "– גמרא
ואי� לשנות בי� עניי� , הבהתקינו שיהיו מוציאי� את הכל בכלי. והיו עניי� חיי� מתביישי�, בראשונה היו מוציאי� עשירי� בדרגש ועניי� בכליבה. הכל

  .לעשירי�
  . פסק את החלק הראשו� בגמרא–מחבר 

  

  'סעי� ב
  

  .ש במיתתו"ת בחייו וכ"לא הסכי� להניח ס,  רב הונא שכשמת מסופר על– גמרא
  .ת על מיטתו של חכ�"שאי� מניחי� ס,  פסק כגמרא– מחבר

  . להניח לידו על קרקע או ספסל משמע שמותרוכ�, אבל להעמיד תלמיד חכ� גדול ומיוחד בדורו מותר,  דוקא להניח על המיטה– �"ז וש"ט
  

  'סעי� ג
  

  .ולא לשנותו ממטה אחת לאחרת, ובמטה ראשונה, הוציאו דר" פתחי� ולא לשלשלו דר" גגות כבודו של חכ� ל– גמרא
  . פסק את הגמרא– מחבר

  

  'ה)'סעיפי� ד
  

, א� ה� קרובי� למת מותר (משו� ייחוד, אבל לא באיש אחד ובשתי נשי�, ונקבר באשה אחת ובשני אנשי�, תינוק כל שלושי� יו� יוצא בחיק "– גמרא
ואי� אומרי� עליו תנחומי , ואי� עומדי� עליו בשורה, ) אור זרוע–אפשר ג� בלא קרובי� , וא� בית הקברות סמו" לעיר. מתגרה בעת צרהר "שאי� יצה

לא בדלוסקמא הניטלת : רבי יהודה אומר). ארו�(מב� שלושי� יו� ואיל" יוצא בדלוסקמא . אפילו א� קי� ל� שכלו לו חדשיו, וברכת אבלי�, אבלי�
הוא כב� שנה : ע אומר"ר. ב� שני� עשר חודש יוצא במיטה. ועומדי� עליו בשורה ואומרי� עליו ברכת אבלי�. אלא בדלוסקמא הניטלת באגפיי�, בכת�

אלא צרי" שאבריו יהיו כב� , ע לא מספיק שנה"שלר, ע היא"ק לר"המחלוקת בי� ת. (יוצא במטה, הוא כב� שתיי� ואבריו כב� שנה, ואבריו כב� שתי�
  )חודש אלא צרי" שנה תמימה' או שבא לחלוק ולומר שלא מספיק יב, י�שת
  .אי� רבי� מתעסקי� בו ומצווחי� עליו, ושאי� יוצא במטה, היוצא במטה רבי� מתעסקי� בו ומצווחי� עליו: ג אומר"רשב
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  ".י� רבי� מתעסקי� בו ומצווחי� עליוא, ושאינו ניכר לרבי�, רבי� מתעסקי� בו ומצווחי� עליו, שניכר לרבי�: אלעזר ב עזריה אומר' ר
  . א� כלו לו חדשיו נוהגי� לבר" ברכת אבלי� ולעמוד בשורה– � גאות"רי

, הכוונה שאי� חובה (ולא עומדי� עליו בשורה, ונקבר באשה אחת ושני אנשי�, שתינוק כל שלושי� יו� יוצא בחיק ולא בארו�, ל" פסק את כל הנ– מחבר
ועומדי� , ב� שלושי� יו� יוצא בארו� הניטלת באגפיי�. ואפילו א� כלו לו חדשיו, ומרי� עליו ברכת אבלי� ותנחומי אבלי� ולא א)א" א� רוצי� מותר

  .חדש יוצא במטה' ב� יב. ואומרי� ברכת אבלי� ותנחומי אבלי�, עליו בשורה
י� ב ר,וכ� שכל הניכר לרבי�. לא, ערי� בו וא� לאשכל היוצא במטה רבי� מרגישי� ומצט, �"וכרמב, אלעזר ב� עזריה' ג וכר"ועוד פסק כרשב
  .אי� רבי� מתעסקי� עמו, וכל שאינו ניכר לרבי�, מתעסקי� עמו

  .אלא שאי� חובה לכ", הרשות ביד�,  אבל א� רוצי� להוציא בתו" שלושי� יו� במטה ולא בחיק– �"ש
  

  'סעי� ו
  

  .ונותני� לו ש�, מוהלי� אותו על קברו בלא ברכה, בי� לאחר שמונה ימי�, ה ימי�בי� פחות משמונ,  תינוק שמת לפני ברית המילה– ש"רא, "רמב
  .ש"� והרא" פסק את דברי הרמב– מחבר

  

  'סעי� ז
  

  .כ ראשו ורובו קיי�"אא,  אי� מוציאי� את המת במטה– אבל רבתי
  . פסק את הברייתא– מחבר

  
  

  שנד' ס
  
חכ� . מוציאי� את השני, וא� היו מליני� את הראשו�. כ מוציאי� את השני"ואח, ת הראשו�מוציאי� א, ני מתי� כאחדשעיר שיש בה  "– בל רבתיא

: שניה� עמי ארצות, שניה� תלמידי חכמי�, שניה� חכמי�. מוציאי� תלמיד חכ�: תלמיד חכ� וע� האר�. מוציאי� את החכ�: ותלמיד חכ�
ואי� , אי� עומדי� עליו בשורה, הוציאו את הראשו� וקברוהו. קרובה לבית הניוולמפני ש, מוציאי� את האשה: איש ואשה. מוציאי� את מי שמת תחילה

ואי� מנחמי� , באי� ועומדי� בשורה ומנחמי� ופוטרי� את הרבי�, הוציאו השני וקברוהו. עד שיוציאו השני, ולא תנחומי אבלי�, אומרי� ברכת אבלי�
  ".כ היה כבוד� שוה וקלוס� שוה"אא, שני אבלי� ביחד

  .ואת השני לחוד, כ מנחמי� את הראשו� לחוד"ואח, עומדי� על שניה� יחד, שכשעומדי� בשורה, �"והסביר הש.  פסק את כל הברייתא להלכה– רמחב
  פתחי תשובה

כי חיוב� חל יחד מיד ,  שוי�שניה�, א� מתו שניה� בשבת, מ בשבת"ולפי זה יש נפק. והוא מת קוד�, כי החיוב חל בשעת הפטירה,  יקבור קוד� את הראשו�– ברית אברה� .1
  .יקבר זה שמת קוד�, ולפי זה ג� א� מתו בשבת, כדי שלא יסריח זה שמת קוד�, א� יש טע� נוס� לקבור הראשו. בצאת השבת

  .בי� זקנה ובי� מעוברת, משמע בי� קטנה,  מה שכתוב שמוציאי� אשה אחת ללוותו– �"תשב .2

  
  

  שנה' ס
  
  ".מפני שקרובה להינוול, ברחובה של עירנשי�  אי� מניחי� מטה של "– שנהמ

  :)ק כז"מו". (אפילו של שאר נשי�: עזר אמרירבי אל. אבל של שאר נשי� מניחי�, לא שנו אלא של חיה: אמרי נהרדעי "– גמרא
  .אליעזר שאפילו של שאר נשי� אי� מניחי�'  פסקו כר– "רמב, �"רמב, �"רי

  ".ל האשהעולי� בחבר עיר על האיש ולא ע "– אבל רבתי
  .מפני הכבוד, שאי� מניחי� מיטתה של שו� אשה ברחובה של עיר, �"� והרמב"הרמב, �"ופסק כרי,  פסק את המשנה והגמרא להלכה– מחבר
  . פסק את הברייתא באבל רבתי– א"רמ
  .שיהא עולה באשה כשנושאי� אותה לקבורה, משו� שאי� כבוד לחכ� המנהיג את העיר, א" מסביר את הרמ– �"ש
  . אי� שו� חילוק בי� איש לאשה לעניי� ללוותה לקבורה– ז"ט
  

  שנו' ס
  

  )ה"ב מ"שקלי� פ". (מותר המת ליורשיו, מותר המתי� למתי� "– משנה
  .)סנהדרי� מח". (ליורשיו, זה מותר המת, גבו למת, זהו מותר המתי�, גבו מעות למת סת�?  כיצד– גמרא
שהיו צריכי� לאסו� כס� לצרכי , אלא משו� הזילותא, כי הרי הזמנה לאו מילתא היא, נה את הכס�זה לא בגלל שק,  מותר המת ליורשיו– "רמב

  .הסובר שהזמנה לאו מילתא היא, שדי� זה נאמר אפילו לרבא, והראיה. יורשי�ל  המתחלמ, קבורתו
  .ולכ� יש לייחד לשאר מתי�,  א� ייחד למת מסוי� אסור הכס� בהנאה– אור זרוע
, וא� לא, המותר יל" ליורשי�, א� לצור" זה המת ייחדו, שמת שלא היה לו צרכי קבורה וגבו לו והותירו, �"הגמרא והרמב,  המשנה פסק את– מחבר

  .יעשו מה� צרכי מתי� אחרי�
  . אי� הבדל א� הותירו כס� או הותירו שאר דברי� וינתנו ליורשיו– �"ש

אבל א� מנהג משפחת היורש להניח , יינת� ליורש', ראה כמה קברות ישנ� בלא מצבה'והיורש אומר , ר לעשות מצבהא� הגבאי רוצה לעכב את המות – ז"פתחי תשובה בש� רדב
  .הדי� ע� הגבאי ויבנה ע� הכס� את המצבה, מצבה על הקברות

  

  שנז' ס
  

  'סעי� א
  

  .)סנהדרי� מו (".מותר, מקוננותלהביא לו ארו� ותכריכי� ו, לכבודו, וא� הלינו לשמע עליו עיירות, אסור להלי� המת "– גמרא
  .ש להלכה" והרא"כ הרמב"וכ. מותר, ה א� הלינו כדי שיבואו קרובי�" ה– אבל רבתי

  . פסק את הגמרא ואת הברייתא להלכה– מחבר
  פתחי תשובה

  .ורק משובח להזדרז כמה שיותר, אבל במקצת הלילה אי� איסור,  איסור הלנה הוא רק א� מלינו כל הלילה– ז"רדב .1

ואי� הוא , וג� הלאו הוא רק על מי שמוטל עליו לקברו, אי� חובה להוציא ממו� הרבה כדי שלא יעברו בלא תלי�, י השר ומבקש סכו� עצו�"נתפס ונתלה ע,  יהודי גנב– וות יאירח .2
 .עד חומש חייב לבזבזאבל . ולכ� הוי כמצוות עשה שלא מבזבז יותר מחומש, כי לא עבר עליו בקו� עשה, חייב לבזבז כל ממונו לש� כ"

כי ,  דבריו מכל וכלס"ודחה החת. א לידע אלא בעיכול בשר"וא, כיו� שרופאי זמנינו אמרו שלא נודע גבול המפריד בי� מת לחי,  רצה להתיר את איסור לא תלי�ד"החכ� רמ .3
וג� א� יש מקרה . ומהפסוק משמע שהכל תלוי בנשימת הא�, בל משה רבנו ידעא, ואולי רופאי זמנינו שכחו ולא יודעי�, "אשר רוח חיי� באפו: "התורה קבעה איסור כזה ואמרה

 .ומיעוטא דמיעוטא לא חיישינ�, הוי מיעוטא דמיעוטא, שמתגלה כחי
ט שני ומותר להלי� "ט פסק שנפל ודאי אי� קוברי� ביו"תקכו ס' ח ס"ע או" אבל בשו.א שג� בנפלי� יש איסור בל תלי�"וכ� מוכיח המג.  ג� רשע גמור אסור להלי�– בשמי� ראש .4

 .א"ח ולא כמג"פ בגשה"וכ, אותו
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יי� אבל ענ, אלא רק להביא ארו� ותכריכי� נקרא כבודו, שזה לא נקרא לכבודו, ע� דמדומי חמה להצילו מחיבוט הקבר' כדי שיקבר ביו� ו'  אי� להלי� מת שנפטר ביו� ה– ז"רדב .5

 .העונש לא נקרא כבוד
  .ונראה שאפשר. ושיוכלו בניו לומר קדיש, צרי" לחכות לאשתו שתבוא להגיד סימני� מובהקי� וכ" יזהו אותו, ע א� כשנמצא הרוג"צ .6

  

  'סעי� ב
  

ט או שהיו גשמי� "או ערב יוהיה ערב שבת . על אביו ואמו הרי זה מגונה, הרי זה משובח, מיטתו) ממהר להוציאה(על כל המתי� כול� המדחה  "– גמרא
  .)ק כב"מו". (לפי שאינו עושה אלא לכבוד אביו ואמו, הרי זה משובח, מזלפי� על מיטתו

  .משו� שנראה כמקבל עליו את הדי�, וזה משובח, אר מתי� ממהר להוציאש ב– רבנו ירוח�
  .אבל באביו ואמו חייב להספיד, עמדו הרבה ולא יספידו�ולכ� גנאי לה� שי, כ" בשאר מתי� אי� דר" להתאבל ולהספיד עליה� כ– נמוקי יוס�

  . פסק את כל הגמרא להלכה– מחבר
  . כיו� א� על אביו ואמו ממהרי� להוציא ואי� חילוק ביניה� לשאר מתי�– בית הלל

  
  

  שנח' ס
  

  'סעי� א
  

. ושאי� למטה צור" בה� חייבי�, ש"מלאחריה פטורי� מקבי� מלפניה בי� , את שלמטה צור" בה�, וחילופי חילופיה�, נושאי המטה וחילופיה� "– גמרא
  ".אלו ואלו פטורי� מתפילה

  .והשמיט את הפטור מתפילה,  פסק את הגמרא להלכה– מחבר
  . הסיבה היא מפני שהעוסק במצוה פטור מ� המצוה– �"ש
  

  'סעי� ב
  

אי� , ש"וא� התחילו והגיע זמ� ק, )כדי לא להפקיע חיוב המצוה (ש"ש בעניי� שלא יוכלו לקברו קוד� זמ� ק"אי� מוציאי� את המת סמו" לק "– גמרא
  ".ש"ואד� חשוב מותר להוציאו סמו" לק, מפסיקי�

  . לא כתב די� זה– ש"רא
  . פסק את הגמרא והשמיט את ההלכה של אד� חשוב– מחבר
ויש מקלי� בשל ערבית הואיל . ש של ערבית"שחרית לקש של "ואי� חילוק בזה בי� ק,  יש להמתי� מלקברו עד שישערו שרוב הקהל התפללו כבר– א"רמ

  .וזמנה כל הלילה
  

  'סעי� ג
  

  .שמא יפסק סנדלו של אחד מה� ונמצא מתעכב מ� המצוה, הכתפי� אסורי� בנעילת הסנדל "– ירושלמי
  .די� זה לא נוהג, אלא כול� מסייעי� בנשיאת המטה,  בימינו שאי� כתפי�– בית יוס�

  .אסורי� בנעילת הסנדל, ש כתפי� מיוחדי� לשאת את המטה פסק שבמקו� שי– מחבר
כ היו צריכי� ללכת יחפי� כדעת "וא, ואינ� מניחי� לאנשי� אחרי� לשאת את המטה,  יש קהילות שעושי� חבורות מיוחדות לשאת את המת– ז"ט

א" , זמנו שא� אחד אחר לא יכול היה לשאת את המטהשבירושלמי התכוו� ב, הכס� חלק עליו' � בנק"והש. וזה לא כדי�, ינ� עושי� כ�אא" , המחבר
יחלי� אותו אחר , כי ג� א� יפסק סנדלו, מ לא צריכי� ללכת יחפי�"מ, פ שבפועל לא נושאי� כי יש חבורה"אע, בזמנינו שיכולי� אחרי� לשאת

  .שרק בסנדל הקפידו ולא בנעליי� רגילות, ועוד. מהקהל
אמות קוד� ' וכשמגיעי� לבית הקברות מעמידי� אותו כל ד, כ שאר הע�"ואח, � מהבית והמטה בידיה� נוהגי� שהאבלי� יוצאי� ראשוני– א"רמ

  .ובימי� שלא אומרי� צדוק הדי� לא מעמידי� אותו. כ אומר צדוק הדי�"פעמי� ואח' ונהגו כיו� להעמיד ג, שנקבר
  
  

  שנט' ס
  

  'ב)' אפי�סעי
  

  ".לאחר המטה יוצאות, ות המטה יוצאלפנימקו� שנהגו נשי� לצאת  "– גמרא
מפני כבוד� של בנות , ד שאנשי� הולכי� תחילה והנשי� אחריה�"ומ, זה בגלל שה� גרמו מיתה לעול�, ד שהנשי� מהלכות תחילה" מ– ירושלמי

  .שלא יהיו האנשי� מביטי� בנשי�, ישראל
  .עול�שא� יוצאות גורמות רעה ל,  יש למנוע נשי� לצאת לבית הקברות– זוהר פרשת ויקהל

  .כדי שלא יביטו בה�, כ האנשי� יוצאי�"ורק אח, ה� הולכות קוד� ליציאה, וכ� בדר" חזרה,  נשי� יצאו בסו�– דרכי משה
  .הולכי�,  מקו� שנהגו אבלי� להיות הולכי� לפני המטה–  וטור"רמב
  .יש למנוע מהנשי� להיכנס אחר המיטה לבית הקברות וכ� ש.וכתב שכיו� נשי� נוהגות לצאת אחר המטה בלבד ואי� לשנות,  פסק את הגמרא– מחבר
  .ה שלא נכנסות ג� לפני המטה לבית הקברות" ה– א"רעק
א" א� האנשי� , וכוונת הזוהר שלא תצאנה לבד.  הוכיח מהגמרא שאי� למנוע הנשי� מללכת לבית הקברות כמלווי� את המת– ת בית יעקב"שו

  .אז אי� סכנה, לפניה�
  .כיו� האבלי� הולכי� בי� שאר הע�, � והטור"וד לדעת הרמב בניג– ח"ב� בש� ה"ש
  
  

  שס' ס
  

  .)כתובות יז". (מעבירי� את המת מלפני הכלה "– גמרא
כי באבל רבתי מדובר לאחר החופה ובכתובות , מ מהגמרא בכתובות" שלק"וכתב הרמב ".בית האבל קוד�, בית האבל ובית המשתה "– אבל רבתי

  .מדובר בשעת החופה
בית המשתה , בית האבל ובית המשתה. הכלה קודמת, המת והכלה. שזו מצוה לחיי� וזו מצוה למתי�, המילה קודמת, המת והמילה: תניא "– תאמכיל
  ".והאבל אינו אוכל עד שיאכילוהו אחרי�, שהחת� אוכל ומאכיל אחרי�, אבל קוד�, אבל וחת�. בית האבל קוד�, וא� יש לו פרנסה, קוד�

  .כי אי� מי שיקבור אותו, כמו שהוא קוד� לשאר מצוות, צוה קוד� להכנסת כלה מת מ– שאילתות
, וכ� א� אי� בעיר מספיק כדי לזה ולזה, ומעבירי� המת מלפני הכלה, הכלה קודמת,  א� פגעו מת וכלה זה בזה:ולכ�, ל להלכה" פסק את הנ– מחבר

כי האבל מחכה , תנחומי אבל קודמי� לשמחת חת� וכ� הבראתו קוד� למשתה, אחר שנכנסה הכלה לחופה. מקדימי� ומכניסי� את הכלה מלפני המת
  .כ קוד� לכל דבר"ומת מצוה ג, וכ� מילה קודמת למת. אחרת החת� קוד�, ויש לו סיפוק כדי שניה�, והוא שיש לחת� פרנסה. שאחרי� יאכילוהו
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  ).מ"י בש� הגה"ב( והמנחמי� כ האבל"יוצאי� חת� ושושביניו תחילה ואח,  חת� ואבל בבית הכנסת– א"רמ
  

פ "וכ .וזה חסד ע� החיי� בלבד, שזה חסד ע� החיי� והמתי�,  נחמת האבל קודמת לבקור חולי�– �"רמב ?מה קוד�, נחו� אבלי� ובקור חולי�
  .כי בקשת הרחמי� נחשבת כאילו מחייהו,  ש� כתב שכשאפשר לקיי� את שניה� בקור חולי� קוד��"והש. שלה'  בסו� סא"הרמ

  
  

  שסא' ס
  

  'סעי� א
  

אי� צרי" , א� יש ששי� רבוא, תנילמא�  דקרי ו. אי� לו שיעור, למא� דמתני. מבטלי� תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה לחופה: ר"ת "– גמרא
  .)מגילה כט (".)כי נטילתה כנתינתה (להתבטל בשבילו

? ולא הוי תמ� אוחרני�: ל"א). ליווינו מת(גמלי� חסד : אמרי� ליה? א� הויתו�,  אמר ל�.אליעזר' אמי מייתי קומי ר' רב חייא ורב יוסא ור "– ירושלמי
  )".שכ� שלנו(מגיר הוה : אמרי� ליה

  .אי� צרי" להתבטל בשבילו, כיוו� שיש מי שיתעסק עמו,  למא� דלא קרי ותני– ג"בה
  .ל קדיש וברכת אבלי� שעשרה חייבי� בשבי,"ומסביר הרמב. מתבטלי�,  א� אי� עשרה– רב נטרונאי

 ומוכחי� .ותלמוד תורה קוד�, אינו צרי" לבטל בשבילו, אלא מכיוו� שיודע שיש בעיר די אנשי� שיתעסקו עמו,  אי� צרי" לבדוק א� יש עשרה– "רמב
  .באד� שלא לומד ומלמד, ת כשיש מי שיתעסק עמו"שלא מבטלי� ת, פ הירושלמי"דבריו ע
ואי� ל" אד� מישראל שאינו מצוי , כי מ� הסת� כל אחד מישראל מלא מצוות כרימו�, עכשיו מבטלי� לכל אד� – א בש� רבנו משה מקוצי"ריטב

  .במשנה או בגמרא
לא , א� יש ששי� רבוא,  שנה אבל לא לימד)או/ו (ולמי שקרא. ת להוצאתו ואי� לו שיעור" פסק את הגמרא שלמי שמלמד לאחרי� מבטלי� ת– מחבר

אלא כיוו� שיש , אבל לא צרי" לבדוק א� יש, והוא שיש עשרה, ל"לא מבטלי� וכנ, מי שיתעסקו עמוכיוו� שיש , לא למד ושנה כללולמי ש, מבטלי� יותר
  . תלמוד תורה שלו קוד�,שיעשהמי 
יש א� בטל ג� שצרי" ל, שהוא חולק על המחבר, ז"סביר הטהו. שכול� מלאי� מצוות כרימו�, שכיו� מבטלי� בשביל כול�, א" פסק כריטב– א"רמ

  .עשרה
ע צרי" לבטל "לכו, אבל למי שלימד לאחרי�, לא צרי" ללכת בי� למי שקרא ושנה ובי� למי שלא,  דעת האגודה שא� יש כתות שמתעסקות במת– �"ש

  .ח"ל והב"פ מהרש"וכ .תורה וללכת
  .כה למעשהת ללוית המת רק א� הנפטר היה מורה הוראות לרבי� בדברי הל" כתב שמבטלי� תבילקוט יוס�

  
  אשה וקט�

  . דינה כמי שלא קרה ושנה– "רמב
  ).600,000(דינה כמי שקרא ושנה ,  היות ועושה מה שמוטל עליה וזהירה בלמוד בניה ובעלה– ש"רא

  . מספיק עשרה– א"ריטב
  .�"ופוסק להקל באשה וקט� כרמב, �"א השני את הרמב"ש וכי"א את הרא" מביא כי– מחבר

  

  'סעי� ב
  

אלא א� , אי� מבטלי� תלמוד תורה בשבילו, אבל כל זמ� שמוטל לקברו, זה בשעת הוצאתו' כל החילוקי� בסעי� א – ש"רא, "רמב, �"ברמ, תוספות
  .ת ובי� בשאר מלאכות"ותרת בי� בתמ, אותה שאינה יומה, שכל אחת מתעסקת ביומה, יש חבורות בעיר

כל בעלי המלאכה צריכי� , וא� אי� חבורות בעיר.  אפילו בשביל מי שלא קרא ושנה,כול� בטלי� ממלאכה בכל המתי� כול�, אול� בשעת הוצאתו
  .א"פ השיעורי� בס"אלא בשעת הוצאתו ע, ת אי� בטלי�"אבל מת, להתבטל כדי לעסוק בצרכי קבורתו

  )והכוונה שחובה לבטל, א" אי� זה נכו�, הכוונה שרשאי� לבטל, ת להוצאת המת"מבטלי� ת"יש שכתבו ש(
  . פסק את כל הדברי� האלו להלכה– מחבר

, אול� במדינתנו שיש חבורה ממונה לזה,  חבורה שמחזיקה בקבורת מתי� לא יכולי� למנוע מאחרי� לעשות המצוה–  בש� המג אברה�פתחי תשובה
יכולי� ,  חלק מהחבורה הזואבל א� לא רוצי� להיות, שכא� מדובר על אנשי� הרוצי� להיות תו" חבורת�, ס"והסביר החת. צרי" לתת לה� כמנהג�

  . בזול יותר או בחינ�לא יכולי� למנוע מאחרי� לעשות כ�, שא� לא כ�, שזה בתנאי שהחברא קדישא עושי� זאת בחינ�, ס"ועוד כתב החת. למנוע מה�
  

  'סעי� ג
  

  .)ברכות יח". (ובר נידוי הוא, הועובר משו� לועג לרש חר� עוש,  את המת ואינו מלווהוהרואה: אמר רחבה אמר רב יהודה אמר רב "– גמרא
  . צרי" ללוות אותו לפחות ארבע אמות– רבנו יונה, ש"רא

  .ל להלכה" פסק את הנ– מחבר
  .פשוט שצרי" ללוותו עד קברו, אבל א� אי� לו,  כל זה כשיש למת כל צרכו– ש בש� יד אליהו"פת

וכ� העול� נוהג שא� . ג שאי� לו כל צרכו"צ להתבטל אע"א, ואה את המתאבל א� לא ר, שכל זה כשרואה את המת, ב העמק שאלה"דקדק מכא הנצי
 כתב שזה דבר בלתי אפשרי שכול� יתבטלו ממלאכה "מנחת שלמה"ת "ובשו. לא רואי� את המת לא מתבטלי� ממלאכה אפילו אי� לו כל צרכו

  .בעיירות גדולות
  

  'סעי� ד
  

  )ג"ג ה"בכורי� פ". (לא קיימי אלא מקמי דגמלי� ליה חסד, אילי� דקיימי מקמי מיתא, אמר רב יוסי "– ירושלמי
חייב לעמוד מפניו , )כגו� שלא קרא ושנה ויש לו כל צרכו(כלומר אפילו במקו� שאי� צרי" ללוותו ,  מכא� משמע שצרי" לעמוד בפני המת– � גאות"רי

  .כשעובר
  .% גאות" פסק את הגמרא וכרי–מחבר 

 שיעמוד מפני רב הונא חזקיה אמר חיהודה אחיוש, ק"במוומה שמשמע מהגמרא , שה� גומלי חסדי�, י� את המת צרי" לעמוד מפני אלה שנושא– ז"ט
  . ויש שחלקו על דבריו.פני המתמואז צרי" לעמוד ג� ,  זה בגלל שהוא היה תלמיד חכ�,ולא מפני המלווי�, שמת

מ חובה לעמוד ג� מפני מת "כתב שיש בכ" יד אליהו"ת " א� בשו.והצרי� לעמוד מפניו בשעת עשיית המצ, מ משמע מכא שאד� שעושה מצוה"מ
  .וזו כוונת הירושלמי, אלא שהחובה לעמוד מפני נושאי המיטה חזקה יותר, שאינו תלמיד חכ�

  .אי המיטהכי העמידה היא מפני נוש, א� אינו תלמיד חכ�, לא חייבי� לעמוד בפני המת, א� החבורה של נושאי המת ה� גויי�, לפי זה –ש "פת
  

  'סעי� ה
  

  ".צריכי� ללוותו כמו בשעת הוצאת המת, א� שלדו קיימת, ארו� העובר ממקו� למקו� "– גמרא
  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר


