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  סימ�  שנח
  
  

  ש ובתפלה"די� נושאי המטה בק
  
  

  :ברכות יז פ"ע'  ע  א"שו
  

בי� אות� של , בי� אות� שה� לפני המטה,  וחלופי חלופיה�, וחלופיה�,  נושאי המטה
  )מהמצוה שהעוסק במצוה פטור(,   ]מקריאת שמע[מאחר שלמטה צור� בה�  פטורי� ,    אחריה

  

  .חייבי�,  � בה�ושאר המלוי� את המת שאי� למטה צור
  
  

  ש"כ ק"משא,   משו� דתפלה מעומד(.   ואלו ואלו פטורי� מ� התפלה  :טור
  )מהל� עומד ויושב דקורא אותה בי�                                                                

  
  

  
  

  ברוש  כל שאי� שהות להוציאו לק"אי� מוציאי� את המת סמו� לק]  הלכ�[ � 'ע  ב"שו
  )ש"כדי שלא להפקיע חובת ק(,        ש"קוד� שיגיע זמ� ק                    

  

  .אי� מפסיקי� כדי לקרוא,  וא� התחילו להוציאו                    
  

  
  . ויש להמתי� מלקברו עד שיוכלו לשער שכבר התפללו רוב הקהל  :א"רמ

  

  ,   ש של ערבית"ש של שחרית לק"ואי� חילוק בזה בי� ק              
  

  .ויש מקילי� בשל ערבית הואיל וזמנה כל הלילה              
  
  
  
  
  

  אד� חשוב
  

  .ש"שאד� חשוב מותר להוציאו סמו� לק  )�"ברמב והובא( נאמר .בברכות יט
  )  עד שיקבר בכבודש "דאי� כבודו שיתעסקו בשו� דבר ואפילו בק(                                                            

  
  .לא הביא די� זה בפסקיו  )ע"בשו וכ�(ש "הרא א�

  

  .דאינו יודע למה לא הביאו  והטור כתב עליו
  

ש הוא משו� דאי� "שטעמו של הרא  ח כתב"י באו"והב
  .ש"כ בזמנינו לבטל עליו זמ� ק"מצוי אד� חשוב כ
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  די� הכתפי� בנעילת הסנדל

  
  שמא יפסק סנדלו של אחד מה� ונמצא,  עילת הסנדלהכתפי� אסורי� בנ  :ירושלמי

  .מתעכב מ� המצוה                   
  

  , שנראה שהיינו דווקא בזמנ� שהיו לה� אנשי� מיוחדי� לשאת המטה  כתב י"ובב
  .לית ל� בה,  שאי� לנו כתפי� מיוחדי� אלא הכל מסייעי� לישא, אבל האידנא                   

  

  אסורי� בנעילת,   במקו� שיש כתפי� מיוחדי� לשאת את המטה(   'ע  ג"פ שו"וכ                            
  )שמא יפסיק סנדלו של אחד מה� ונמצא מתעכב מהמצוה, הסנדל                                                                                  

  

  
שעושי� לה� חבורה של נושאי המטה , ותל שלא יפה עושי� באיזה קהיל"נ  :ז"ט

  .כ היו צריכי� ליל� יח& וה� אי� עושי� כ�"דא,  ואי� מניחי� אחרי� לשאת
  

אבל בזמ� הזה ,  נ שהירושלמי מיירי שאי� שו� אחד נושא כלל"ול  :כ"נקה
מ אי אירע אונס לאחד ודאי דשאר אנשי� מזורזי� "ג דאיכא חבורה מ"פשיטא אע

וכדאמרינ� ', סנדלו'ל דדווקא קאמר בירושלמי "ועוד נ.      והומוכני� לעשות המצ
אבל במנעלו דמיהדק ומותר לצאת בו ,  לעניי� שבת דאסור לצאת בו שמא יפסוק

  .ה הכא מותר"כ ה"א,  בשבת
  

שבמקו� שיש ש� חבורה של נושאי המטה , ז"כתב על דברי הט  בית לח� יהודה
ק ומש� נושאי� לבית הרחיצה של "בה שמוליכי� המת בעגלה עד סמו�  לשער חצר

בוודאי לא חיישינ� שמא ,    ובחבורה יש הרבה אנשי�,  טהרת המת וקרוב הוא
  .יפסוק סנדלו ונמצא מתעכב מהמצוה בדר� קרוב כזה ובסיוע גדולה כזו

  
  
  
  
  
  

  סדר הוצאת המת מהבית לבית הקברות

  
  :'א  ג"רמ

  
, והקרובי� והמטה אחריה�,  הבית שהאבלי� יוצאי� ראשו� מ�,  יש מקומות שנהגו

כ "ואח, ולוקחי� האבלי� והקרובי� המטה על כתפיה�,  והרחוקי� נותני� המת על המטה
  .    שאר הע�

  
וכ� ,  אמות  קוד� שנקבר' יש אומרי� כשמגיעי� ע� המת לקברות  מעמידי� אותו כל ד

ובימי� שאי� אומרי� , פעמי� קוד� שאומרי� עליו צדוק הדי�' ג' נהגו האידנא להעמידו ב
  .צדוק הדי� אי� צריכי� להעמיד אותו

  

שטע� ההעמדה הוא כדי להבריח רוחות הטומאה הרוצי� להחזיק בו שלא   כתב הלבוש
ובימי� שאי� אומרי� בה� ,   להכניס עמו לקבורה  כי כשמעמידי� אותו הולכי� לה�

  .ת טמאות מצויותכ רוחו"צדוק הדי� אי� צרי� להעמיד אותו כי ביו� זה אי� כ


