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  סימ�  שמא
  

  הקדמה
  

äøåúä ïî:   ואפילו א� נקבר ,  ביו� המיתה עד הערב נקרא אונ�,   מי שמת לו מת
ודינו מ� התורה .           ובלילה כבר אינו אונ�, מתו הוא אונ� א� לאחר קבורה עד הערב

  ).וכ� א� היה כה� הדיוט ועבד עבודתו מחוללת(שאסור באכילת קדשי� ומעשר שני 
  

ïðáøãî:   ודינו ,   ואפילו נתאחרה הקבורה בכמה ימי�,  נחשב אונ� עד הקבורה
ופטור מכל מצוות , דהיינו שאסור בבשר ויי� ותשמיש(' מי שמתו'מדרבנ� כדברי� המפורשי� בפרק 

ולאחר שנקבר ,      ]א" עדיי� מותר בנעילת סנדל ורחיצה וגילוח ובכל מה שאסור משו� אבילות) [עשה
  .    וחל עליו די� אבלות )ג"סמ(=פסק ממנו די� אנינות מדרבנ� ] � המיתהאפילו נקבר ביו[
  
  

  
  

  די� אונ� מדרבנ�
  

   :ק כג"מו פ"ע 'ע  א"שו
  

  :  קוד� קבורה... מי שמת לו מת
  

אי� בית לחבירו עושה לו ,   אי� לו בית אחר אוכל בבית חבירו,   אוכל בבית אחר .1
  .        מחזיר פניו ואוכל, מחיצה וא� אי� לו דבר לעשות...    מחיצה ואוכל

  

ואינו אוכל בשר ואינו , אינו מיסב ואוכל,    ואפילו הוא בעיר אחרת, ובי� כ" ובי� כ" .2
  . שותה יי�

 

ואי� מברכי� ,   ולא ברכת המזו�,  ]ונוטל ידיו ואינו מבר": א"רעק[ואינו מבר" ברכת המוציא  .3
, חרי� שמברכי� לא יענה אחריה� אמ�אפילו א� אוכל ע� א,  ולא מזמני� עליו,  עליו

  ... ופטור מכל מצוות האמורות בתורה
  
  

  

  

  ?:)ק כג"מו(" מי שמתו מוטל לפניו"מהו 
  

ואפילו , כול� קרויי� מוטל עליו לקברו.    כל הקרובי� המתאבלי� עליוהיינו   :ש"רא
  .   ולכ� כל המתאבלי� מתאונני�,   דלא בעינ� מוטל לפניו, אינ� בעיר

מי שמת לו מת שהוא חייב ( 'ע  א"שו פ"וכ
  ...)ואפילו הוא בעיר אחרת...  להתאבל עליו

  
מי שמתו 'עליו קרינ� , מי שעליו החובה לקבור את המת  ):ש"פ הבנת הרא"ע(ת "ר

ולכ� מי שמתה לו .   [ואילו לשאר הקרובי� אי� די� אונ�,  ועליו יש די� אונ�' מוטל לפניו
אי� , וכ� מי שמת אחיו ויש לו בני�,   � אונ� אלא רק על בעלהאחותו הנשואה אי� עליו די

  ]עליו די� אונ� אלא רק על בניו שחייבי� בקבורתו כיו� שיורשי� אותו

  
כ אי� למת "קרובי� שבעיר אחרת אי� די� אונ� עליה� אא  ):ח"פ הבנת הב"ע(ת "ר

רובי� המוטל אבל א� יש לו ק,  קרובי� המתאבלי� עליו בעירו שמוטל עליה� לקברו
  ח"פ  הב"וכ  .      עליה� לטפל בעירו אי� די� אונ� על אות� הקרובי� שבעיר אחרת
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ומה ? מה די� אד� אחר �  ]כיו� דהוי כלועג לרש[" אוכל בבית אחר"... 
  ?הדי� בשבת

  
משו� ' מתו'והא דתניא (לאכול לפניו  אסורג� לאד� אחר שאינו קרובו   :)ש"פ פת"ע(� "לש

  .אפילו בשבת אסורו,   )ויי�אכילת בשר 
  

לפי שדווקא במי שחייב בקבורתו יש ,   מותרלאד� אחר שאינו קרובו    :)ש"פ פת"ע(ז "לט
משמע מדבריו שבשבת .          חשש במה שאינו עוסק בקבורתו ויושב לאכול בפני המת

  .מותר,  שאינו רשאי לעסוק בקבורתו
  
  
  
  
  

  ?מדוע אונ� פטור מ� המצוות
  

הא� זה משו� כבודו של מת  או ,   הוי בעיא לטע� שאונ� פטור מ� המצוות  יבירושלמ
  .ולא איפשיטא,  )שיתעסק בקבורה(מפני שאי� לו מי שישא משאו 

  
אפילו כבר עסק ע�  ולפיכ",     מפני כבודו של מתהטע� הוא   :טור, ש"רא', תוס

אפילו הכי אינו ,   ואו שיש לו אחרי� שעוסקי� בשביל, המת ושוב אינו צרי" להתעסק
דאי� זה כבודו של מת שמוטל עליו לקברו שיהא עוסק ומחשב בלבו '  רשאי לא לבר" וכו

  .    אלא לבו יהא פנוי לחשב על צרכי המת,  בדבר אחר אפילו בדבר מצוה

ואפילו א� אינו צרי" לעסוק (...   'ע  א"פ  שו"וכ
  .)..כגו� שיש לו אחרי� שעוסקי� בשבילו, בצורכי המת

  
ס "על זה סומכי� האונני� שמתפללי� והולכי� לביהכנ,  כיו� דלא איפשיטא  :ה"ראבי

  .במקו� שיש קרובי� שיתעסקו בו
  
  
  
  
  

  "פטור מכל מצוות האמורות בתורה"
  

  .אבל במצוות לא תעשה חייב,  דווקא ממצוות עשה פטור  :חכ� צבי
  
  . ]כתב דאי� מוזהר על לאו דבל יראה  ג"א"  בפמ[ 
  
  
  
  

  

  ?הא� אונ� רשאי להחמיר על עצמו ולבר! ולקיי� המצוות
  

  ]לבר" הרשות בידו ומשמע שא� רצה,   היינו שאינו צרי" שיבר"" אינו מבר"[".   רשאי   :�"רמב, י"רש

  
  א� ירצה להחמיר ' שאפי א"וי(  'ע  א"בשו הובא.           לא רשאי   :יונה' ר, ש"רא', תוס

  )על עצמו לבר" או לענות אמ� אחר המברכי� אינו רשאי                                                                                 
  

  . ]ה שלעיל"וראה דעת הראבי[ 
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  ט"אנינות בשבת ויו
  
  ואוכל בשר ושותה יי� ומבר" ומזמ� ומברכי� ומזמני�, ובשבת מיסב ואוכל * :ק כג"מו

  .ש ובתפלה ובתפילי� ובכל מצוות האמורות בתורה"וחייב בק עליו                     
                      

  .מתו" שנתחייב באלו נתחייב בכול�:  רב� גמליאל אומר                    

  
  .ח  תשמיש המטה איכא בינייהו"ואמר ריו                    

  

  ,ורא נמי איכאק איס"מוכח דלת  ""בירושלמי וברי[                    
  

  ]ג בי� רשות לחובה קמיפלגי"ק ור"דת )הרב רבי יוס" הלוי(ודלא כמו שיש מי שפירש                     
  

  
  )     דאכתי לא חל עליה אבלות, ולא שיי" כא� הלכה כדברי המיקל באבל(.   ק"הלכה כת  :�1111"רמב, ש"רא, !"רי

  

ה יי� ט אוכל בשר ושות"ובשבת ויו('  ע  א"פ  שו"וכ
  )  חו+ מבתשמיש המטה שאסור בו, וחייב בכל המצוות, ומבר"

  
  .הלכה כרב� גמליאל  :רבינו יונה, ירושלמי

  

  

************************************************************************************************  
  

  

תחו� כדי לעסוק בצרכי להחשי" על ה) ט"בשבת ויו(וא� צרי"  * ש"הרא פ"ע' ע  א"שו
  .חל עליו אנינות ליאסר בכול� משעה שמתחיל ללכת כדי להחשי" על התחו�,  המת

  
  כיו� שהוא צרי" להמציא לו צרכי ארו�(.      אסור בכול�,  י עממי�"ט ראשו� ע"וא� רוצה לקברו ביו

  )לא גרע ממחשי" על התחו� להביא לו ארו� ותכריכי�, ותכריכי�                                                                                      
  

  .ט שני שהוא בעצמו יכול לקברו  שחל עליו כל דיני אנינות"ש ביו"וכ
  
  

  
  :ט שני"די� אנינות ביו

  

  .ט שני"כלל ביו לא נוהגאנינות   :ג"סמ
  

  )בא לעילכמו( 'ע  א"פ  שו"וכ.        ט שני"ביו נוהגאנינות   :ש"רא
  
  

  
שמותר לאבל לעשות קידוש ,  הורה על מת שמת בשמיני עצרת  ש"ל בש� מהר"המהרי

  ).ט שני"דהיינו בליל יו(בליל שמחת תורה 
  

øäî éøáãì íòèä"ù ,äëìää ÷ñôå:  
  

, ט שני נוהגי� איסור לתפור התכריכי� ולחפור הקבר ושאר מלאכות"כיו� שביו  :הדרישה
  .ט שני כי א� ביו�"לכ� אי� די� אנינות נוהג בליל יו,  הכ אינו מוטל עליה� הרב"וא

  

ש שאי� אנינות ה� רק "ודברי מהר.  לכ� אי� די� אנינות, כיו� דאי� דר" לקבור בלילה  :ז"ט
  .ע"ש ה� להלכה וכ" משמע מלשו� השו"ודברי מהר).    כהבנת הדרישה(ט שני "בליל יו

  

,  ט שני ואפילו ביו�"אי� אנינות נוהג ביוג דבכל עניי� "ש סובר כסמ"נראה שמהר  :�"ש
  .ה בלילה שאסור לקדש"כ ה"א, ש"ל כרא"ז לדיד� דקימ"ולפ

                                                           
אלא רק , אלא שאינו חובה בשבת( מותר� סובר שתשמיש המטה "שהרמב, ש"ביאר בערוה, �"הרמב תבנוגע לשיט    1

שלא אוסר , 23' � להל� בעמ"ובכ� הדברי� מסתדרי� ע� שיטת הרמב –") בי� רשות לחובה קמיפלגי"ומבאר ש, רשות
        .אונ� בתשמיש המטה
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וא� בחול אי� בו איסור רק ,   ס בשבת"ומותר ליל" לביהכנ  :פ הכלבו"ע הוסי�א "הרמ
      .מאחר שאסור להתפלל מה יעשה ש�

  

  ]לאונ� בשבת ניי� אמירת קדישכ בע"ז ונקה"הט לוקתמח) 100' עמ(ו "וראה להל� סימ� שע[
  
  
  

  
  :  מי שמת לו מת בשבת  *  'ע  ב"שו

                           
  ,ולא יתפלל,  ש בלא הבדלה"יאכל במוצ                      
  ,ולא בבוקר קוד� קבורה                      

  
  ,   מנהולאחר קבורה יתפלל תפלת שחרית א� לא עבר ז                      

                        
  ולא דמי לשכח ולא התפלל,  אבל תפלת הערב לא יתפלל שכבר עבר זמנה                      

  .      כיו� שבלילה לא היה חייב להתפלל, ערבית שמתפלל שחרית שתי�                                
  א",   אבל א� מת בלילה שכבר חל עליו חיוב תפילה קוד� שמת  :מ"דגו                                       

  . צרי! להתפלל שחרית שתי�,   שאחר שמת לא היה יכול להתפלל                                         
  

  כרבינו יהודה ודלא,    �"כמהר.  (יבדיל אחר שיקבר המת, ולעניי� הבדלה                      
  )שכתבו שאי� צרי" להבדיל ש"ורא                                                                                        

  
  
)êëî øåèôä åà äìéôúä úîìùä éðéã ,ìéòì àáåîë  ,òåáùä éîé øàùá íâ ïáåîë íéëééù(  
  

  
  
  

  ?באלו דברי� אונ� לא אסור
  

  . ינו אסור בכל הדברי� שהאבל אסור בה�א,    כל זמ� שלא נקבר  :# גיאת"רי, �"רמב
בתשמיש המטה  ובשאר גזירות , בסיכה, ברחיצה, בתספורת, ולכ� מותר  בתכבוסת( 

  )]  וכמוב� שאסור בבשר ויי�[.  שבעה

  
אבל בשאר כל דיני אבלות , שאינו אסור אלא בבשר ויי� ותשמיש המטה  נראה' מתוס
  )ח"ז בסימ� שצ"הטכ" נראה שסובר ו.                               (מותר

  
ולא אמרו אלא שאינו חול+ ,   ]ו מאכילת בשר ושתיית יי�"ק[ל "אסור בדברי� הנ  :�"רמב

והקילו באלו מפני שהוא טרוד ,  מנעל וסנדל ואינו חייב בעטיפת הראש ובכפיית המטה
יצת מנעל וא� באת להחמיר עליו בחל,  בעסקי המת ומוטל עליו לקברו וליל" מעיר לעיר

ומטע� זה מותר לצאת מפתח ביתו כי [וסנדל ועטיפת הראש  א� עסקי המת נפסדי� בכ"  
  ].  ק"מ בש� סמ"פ הגה"עא "רמ= צרי" לחזר אחר צרכי המת 

)ס"פ הבנת חת"ע( 'ה  ע"פ  שו"וכ
2222
כל זמ� שלא נקבר המת אינו חול+ (  

 ]רבתי*אבל פ"ע[               אבל אסור, מנעל וסנדל ואינו חייב בעטיפת הראש וכפיית מטה

א דאסור "וי(  א"בש� י א"ורמ     )ג מטה אפילו כפויה"לישב או ליש� ע
  )ברחיצה וסיכה ושמחה ושאלת שלו� ותספורת ובמלאכה

  
  .חו+ מנעילת הסנדל, אסור בכל מה שנוהג באבל  :רבינו פר#

                                                           
2  �אסור בתשמיש , א בא להוסי& שאפילו לשיטה זו"והרמ, $ גיאת$ גיאת$ גיאת$ גיאת""""� ורי� ורי� ורי� ורי""""ע פסק כרמבע פסק כרמבע פסק כרמבע פסק כרמב""""השוהשוהשוהשו, ש"ביאור ערוה פ"עא

ולכ� לא יתכ� שפסק כא� [ע פסק בסעי& א שאונ� אסור בתשמיש המטה בשבת "שהרי השו, ''''כדעת התוסכדעת התוסכדעת התוסכדעת התוסהמטה 
 ].וג� פה) הערה קודמת ראה(� עצמו התיר בתשמיש המטה ג� ש� "ואילו הרמב].   [� שמתיר בתשמיש המטה"כרמב




     בלותהררי א 
 
 
    www.smicha.co.il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      סימ�  שמא  

        24

  ?באיזה מקרי� לא חל  לא די� אנינות ולא די� אבלות
  
מקו� שנוהגי� שכתפי� מיוחדי� להוציא המת ולאחר   *  הירושלמי פ"ע' ע  ג"שו .1

משמסרוהו לה� ,    שנתעסקו הקרובי� בצורכי הקבורה ימסרוהו לה� וה� יקברוהו
אפילו קוד� שהוציאוהו  ]ש שחייבי� במצוות"וכ: ב"נו[מותרי� הקרובי� בבשר ויי� 

�"רמב �עדוני� ושמחה מ אסורי� ב"א! מ[.    מהבית ששוב אינו מוטל עליה�[  
  
היינו במקו� שמוליכי� המת למקו� רחוק ואי� אונ� הול" , הא דנמסר לכתפי� מהני :ב"נו

ומטע� .           לא מהני מסירה, אבל במקו� שג� קרובי� הולכי� בשעת קבורה,    עמה�
א� שכבר נתפשרו ע� , זה נהגו במקומינו שהאונני� ממתיני� להתפלל עד אחר הקבורה

כיו� דבמקומינו ג� הקרובי� , ק בעד מקו� קבורה ונתנו לה� הוצאות ותכריכי�"הח
  ]ח הכריע כמותו"א" גשה, ב"ב חולקי� על הנו"א ומ"חכ[                                  )ש"מובא בפת(. הולכי� בשעת קבורה

  
  

  

ו� קרוב הוא הוי א� מק,   מקו� שנושאי� המת מעיר לעיר   :רבינו יונה פ"ע' א  ג"רמ. 2

מותר עד שיבואו ,  כגו� מהל" שני ימי�, אבל א� הוא מקו� רחוק,   כאילו מוטל לפניה�
  .למקו� קבורתו

  
  
  

לא חל על הקרובי� , מי שמת בתפיסה ולא נית� לקבורה  *  ש"רא פ"ע' ע  ד"שו. 3

אבלות לא חל עליה� כיו� וג� , ]כיו� שלא נתנוהו לקוברו, דלא קרינ� ביה מי שמתו מוטל לפניו[אנינות 
  .שלא נתייאשו מלקברו

  
ולא דמי ,    חל אנינות מיד,  ח שעות"במקו� שנית� הדת שלא לקבור מיד עד שיעבור מ :ב"נו[

מ אינ� מחוייבי� עכשיו "מ, וא" א� יעלה ביד� לקוברו, דהכא לא נית� רשות לקוברו כלל, להכא
אבל בההיא ,  שלא יניחו כלל לקבור ויפסידו לחנ�כיו� שאפשר , להכי� תכריכי� מיד ולחתו! נסרי�

חולק  יד אליהויד אליהויד אליהויד אליהו.    לכ� חל מיד אנינות, מ יש לה� להכי� תכריכי�"מ, א" שלא נית� רשות לקבור מיד
  .]ודמי למי שמת בתפיסה, ל כאילו אינו מוטל עליו לקוברו"וסובר דהו

  
  
  

  כיו� שאינ�[.      ות חל עליה�וכ� א� קרובי המת בתפיסה  אי� אנינ  ש"רא פ"ע' ע  ד"שו. 4

  ]יכולי� להתעסק בקבורתו                                                                                                                                                 
  
  
  

ה או שטפו נהר ולא נתייאשו וכ� מי שנהרג בדר" או גררתו חי  אבל רבתי פ"ע' ע  ד"שו. 5

מיו� שנתייאשו ' ול' ומוני� לו ז,  מלקברו אי� על הקרובי� לא די� אנינות ולא די� אבלות
  .מלקברו

  
  
  

  ")מי שמתו מוטל לפניו"בעני� (    .ת שלעיל"שיטת ר. 6

  
  

  

  .ראה לעיל *כשמת בשבת . 7
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  אונ� שיש לו ב� לימול
  

  .   ימול קוד� הקבורה  :ל"רש
  

א לו לבר" להכניסו "כ הוי אונ� וא"דאל, והטע�.   יקבור קוד� המילה  :י"כתא ב"רמ
  .בברית דאונ� פטור מכל המצוות

  
ס בשחרית דאי� דוחי� "שיקבור קוד� שיוצאי� מביהכנ, א"לכתחילה יש לחוש כרמ  :ז"ט

ס "דהא איתא בסימ� ש, א יבר" הסנדק וימול אותו בשחרית"אבל א� א,  זריזות המצוה
  .ילה מילה קודמתמת ומ

  
  .א דיש לקבור קוד� באופ� א� האב הוא המוהל"מסכי� לדברי הרמ  :תשובת בית יהודה

  
  

  
  דיני� נוספי�

  
ש ומכל מצוות האמורות "פטור מק,  אפילו שאינו מתו, המשמר את המת  *  'ע  ו"שו

  .היו שני�  זה משמר וזה קורא.      )כיו� דעוסק במצוה(בתורה 
  
  
  

  .רק חל עליו אבילות מיד, אי� אנינות בליקוט עצמות :ש"רא פ"עא /א תג"רמ
  ]שסובר שכל זמ� שלא נקברו חל עליו כל די� אנינותמ מרוטנבורק "כרדלא [
  

  
  

  .משמע בירושלמי דאי� לו אנינות, ללידתו' מת לו ב� תו" ל  :דבר משה
  

,  )נפלי� כיו� דרוב לאו(וסיי� דיש להחמיר לאסור בבשר ויי� , מסתפק בזה מ"תפל
  .ע"ולעניי� א� חייב בכל המצוות צ

  

  
  

ומקו� הקברות רחוק מ� העיר באופ� שיהיה (א� הוא אונ� בימי הספירה בלילה   :ב"נו
כדי שלא יפסיד , יספור באותו לילה בלא ברכה,  )אונ� כל הלילה ההוא וכל יו� המחרת

  .הברכות בלילות שאחריה
  

  
  

, יגמור ולא יפסיק,  קרות שמע ונעשה אונ� פתאו�מי שהתחיל להתפלל או ל  :שבות יעקב
  .כיו� דהא דאונ� לא יקרא את שמע או יתפלל הוא רק מדרבנ�

  

  
  

אי� להגיד לו כדי , א� יש לו קוברי�:  מי שמת לו מת והוא קוד� התפלה  :חמודי דניאל
  .צרי" להגיד לו, א" א� מוטל עליו להתעסק,   שיתפלל

  

  
  

  .ל רבו מובהק אסור לאכול בשר ויי� כל זמ� שמוטל לפניה�א שתלמיד ע"י  :'א  א"רמ
  

  
  

דלא אתי , יש מי שאומר שאונ� מותר בבשר ויי�  :ז/ח תרצו"ע או"שו   :אנינות בפורי�
עשה דיחיד דאבילות ודחי עשה דרבי� דאורייתא לשמוח בפורי� דדברי קבלה נינהו שה� 

  .והעלה שאונ� אסור בבשר ויי� בפורי� הארי" בזה תשובת ושב הכה�.           כדברי תורה


