

הררי אבלות  www.smicha.co.il                                                                                              סימ�  שנא  

  44

  סימ�  שנא
  

  די� ציצית וכלאי� למת
  

  .משו� לועג לרש )ציצית(ודאי רמינ� ליה   )כשלובשי� אותו למת(בההיא שעתא  
  .מנחות מא
  

  ]כלומר איפטר ליה ממצוות, דמי כליעוג, דאי לא רמינא[                                                                 
  

  .אמוראי�  הא� מצוות בטילות לעתיד לבואמחלוקת   מובא  :בנדה סא
  

  .מחלוקת אבא שאול וחכמי�  הא� מתירי� ציצית על המת או לא  מובא  במסכת ציצית
  

  
  ]א שפסקו כחכמי�"וכתב הגר[.     יש לקברו בטלית שיש בה ציצית  :ק ממגנצא"ריב, רוקח ,�"רמב

  

  .מטלית שנקבר בה המת יש להסיר הציצית  :�"רבי יהודה שירלא, ת"ר, א"טור בש� י
  

וא� יהיה לו טלית נראה כעדות שקיי� כל , ג"וציצית עולה תרי, שעתה נתמעטו אנשי מעשה לפי[
והיו , דבימיה� היתה כל עטיפת� בטלית בת ארבע כנפות, ועוד,   התורה כולה והוי לה עדות שקר

טיפתנו בטלית בת אבל האידנא שאי� ע, הילכ" מטילי� בה� ג� במות�, לכול� ציצית בחייה�
ואי רמינ� להו אחרי מות� איכא , ויש הרבה בני אד� שלא היה לה� ציצית בחייה�, ארבע כנפות

וא� היו משימי� רק לאות� שהיו לה� , שמזקיקי� אותו דבר שלא קיי� בחייו, טפי לועג לרש
  ]לכתב שפסקו כאבא שאו א"והגר.    בחייה� נמצא שאות� שלא היו לה� בחייה� מתביישי�

  

  .  טוב הדבר להסיר מ� הארבע כנפות ולקשר� באחד מ� הכנפי�  :מרדכי
  

  , יתירו הקשר ויהיה לה�,  למה אי� לכ� ציצית בבגדיכ�, דא� יאמרו לעתיד[
  ]לא יתירו קשר הכנ$,  וא� יפסקו הלכה דאי� צרי" לה� ציצית

  

  ,מי שהיה רגיל בציצית בחייו  יקבר בציצית במותו  :ה"ראבי
  .ומי שלא נהג ציצית בחייו  לא יקבר בה�                  

  

  שלא יהו נושאי המטה מעוטפי�, מטילי� בו ציצית, שכשנושאי� אותו לקברו  הביאה  "הרז
  .נוטלי� אותו ממנו,  וכשקוברי� אותו.         בציצית והוא בלא ציצית                        

  

  
  .את המת אלא בטלית שיש בו ציציתאי� קוברי�   
  �"כרמב פסק' ע  ב"שו
  

  .   דאי� צרי" ציצית  ) א"טור בש� י(= א"וי   :א"רמ
  

  .א" שפוסלי� תחילה הציצית או כורכי� אחד מ� הכנפות, לקברו בציצית ונהגו                
  )כמרדכימשמע (                                                                                                                                                                 

  

אכ� טוב לקשר� זו .   כי כ" היא דעת רוב הגאוני� רוב מני� ורוב בני�, ד שאי� לפסל�"לענ  :ח"ב
  .דבזה יוצא ממה נפש",  ע� זו או לכסות� תו" הכנפות

  
אפשר דאי� לקברו ',  לקיי� מצוות ציצית בחייו מפני אונס וכדו מי שלא היה יכול  :!"שאילת יעב

א" אי� סברת ,  דהוי לועג לרש, דמי שלא נזהר בציצית בחייו אי� קוברי� אותו בה�' ש התוס"לפמ, בטלית
  .מוכרחת כל כ"  לכ� העושה לו טלית לא הפסיד' התוס

  
  ה"כרז.  קוד� הקבורהולהסיר מעליו הטלית , י לשאת בטלית מצויצת"מנהג א :ח"גשה

  

































































































  
  

  .תכריכי המת  מותר לעשות� מכלאי�  
  משנה כלאי� פ"ע' ע  א"שו
  

משו� שנאמר , :פ המובא בנדה סא"ע, והטע� לכ�[
  ]פשי מ� המצוותכיו� שמת אד� נעשה ח, "במתי� חפשי"

  

והרי לכאורה איכא משו� לועג לרש שמלבישו בדבר , כיצד עושי� תכריכי� מכלאי�  בנדה הקשה' תוס
שאי� קוברו בטלית ' כמובא בסעי$ ב(וכמו הדי� בציצית ,  האסור ומראה לו שאי� לו עוד חלק במצוות

אפילו לחי כי האי גוונא שאי� המת דאי� בו איסור   � תיר!"ורשב)!      שאי� בה ציצית  משו� לועג לרש
  )בית  הלל(.      דדווקא בציצית שיי" לועג לרש משו� שציצית שקולה כנגד כל המצוות ת תיר!"ור.    נהנה


