
 

 

 

 
 

 שעוסקים בדבר מצוה משוםהפטורים מק"ש ותפילה 

 מי שמתו מוטל לפניו, והמשמר את המת 

, פטור )שעדיין לא נקבר מתו, והוא נקרא אונן(מי שמתו מוטל לפניו  :משנה )י"ז ב'(
 .1לה ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורהימקריאת שמע ומן התפ

מי  :(י,ג )מסכת שמחות ורמינהול לפניו לא?! מוטל לפניו אין, ושאינו מוט )ומקשה(
. ואם אין לו בית אחר, )שנראה כלועג לרש(שמתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר 

אוכל בבית חבירו. ואם אין לו בית חבירו, עושה מחיצה ואוכל. ואם אין לו דבר 
 )כדרך המסובים בחשיבות עללעשות מחיצה, מחזיר פניו ואוכל. ואינו מיסב ואוכל 

, ואינו )המוציא(, ואינו אוכל בשר, ואינו שותה יין, ואינו מברך צדו השמאלי ובמיטה(
)אין צריך שיברכו עליו אחרים . ואין מברכין עליו )אין צריך לברך ברכת המזון(מזמן 

. ופטור מקריאת )אינו מצטרף עם שלושה לזימון(, ואין מזמנין עליו בברכת הלחם(
)אף כשאינו מוטל ן, ומכל מצוות האמורות בתורה שמע ומן התפילה ומן התפילי

 ! לפניו, אלא בבית אחר(

 כיוון שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. )ומתרץ(

המשמר  :והתניאלא?!  -, אבל משמרו )פטור מן המצוות(ִאין  -מתו  )ומקשה( )י"ח א'(
ומכל  את המת, אע"פ שאינו מתו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין

 מצוות האמורות בתורה! 

 מתו אע"פ שאינו משמרו.  ,משמרו אע"פ שאינו מתו )ומתרץ(

המשמר את המת אע"פ שאינו מתו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן  :גופא
זה משמר וזה קורא, וזה  (1) -התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. היו שניים 

 בזוית זו,  )את המת(באים בספינה, מניחו  היו :בן עזאי אומר (2)משמר וזה קורא. 

                                                

 על פי ראשונים רבים, וכת"י. עיי"ש. וראה להלן. דק"ס מוחק 'תפילה' ו'כל מצוות האמורות בתורה' . 1
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 ומתפללין שניהם בזוית אחרת. 

)לעכברים סבר חיישינן  )תנא קמא(מאי בינייהו? חוששין לעכברים איכא בינייהו. מר 

 2סבר לא חיישינן. )בן עזאי(, ומר אפילו בספינה(

 שיטות הראשונים 

, והויא דומיא 3ת קבורתוביאר לפי שהוא טרוד במחשב רש"י :טעם פטור אונן ממצוות
שהוא מטעם עוסק במצוה פטור  ברבינו יונהדחתן דפטור משום טירדא דמצוה. וכן מבואר 

 . 5למדו זאת מדרשה ובירושלמי ונימוקי יוסף. ,, ריטב"א4רא"ה ,רשב"אמן המצוה. וכן דעת 

שכל מי שחייב להתעסק בקבורה, פטור  רבינו תםדעת  :גדר מי שמתו מוטל לפניו
 , שכל מי שחייב באבלות, אפילו אינו רמב"ם ורא"ש. ודעת 6ואסור בבשר ויין מק"ש

                                                

 דיון בגמרא ובראשונים, בדברים שאסור לעשות סמוך למת ובבית הקברות, ראה להלן. . 2

)השגות על ספר המצוות, סוף שורש ראשון, ד"ה והתשובה , רמב"ן )בהקדמתו, במניין מצוות עשה(דעת בה"ג  :מצות קבורה . 3

)שורש בספר המצוות  :, שמצות קבורת המת מן התורה. דעת הרמב"ם צ"ב)מצוה תקלז(, וספר החינוך הרביעית(

השיג הרמב"ם על בה"ג שמנה קבורת מתים למצות עשה, וכתב הרמב"ם שהוא בכלל מצוות דרבנן. אמנם  ראשון(
, )טו,ח(נהדרין . וכן פסק בהלכות ס)כי קבור תקברנו ביום ההוא(מנאה הרמב"ם כמצות עשה  )מצות עשה רלא(להלן שם 

לבקר  של דבריהםמצות עשה  :כתב )יד,א(פסק שהקבורה מצוה. אמנם להלן בהלכות אבל  )יב,א(ובהלכות אבל 
וכו'  ולקבורחולים וכו' ולהוציא המת ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד ולחפור 

 .)מערכת הקו"ף, כלל ל"ט(. וראה שדי חמד ואלו הן גמ"ח שבגופו יעויי"ש. והאחרונים האריכו בזה

טעמא דפטורא, לאו משום אבלות, דהא איהו לעולם לא מחייב באבילות עד שיסתם הגולל  :זה לשון הרא"ה . 4
אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין  )לעיל י"א א'(! ותו, דהא קיימא לן )כדאיתא, מו"ק כ"ז א'(

טורא נמי לא משום צערא, דמשום צערא דרשות דלאו מצוה לא מיפטר, כדאיתא לעיל שנאמר בהן פאר! ופ
אפילו יושב ובטל . אלא משום עוסק במצוה, שעוסק בקבורתו של מתו. ולאו דוקא בשעוסק, אלא א'( )י"אבגמרא 

מובא )כמו טעם אחד ה, דזהו כבודו של מת שלא יסיח דעתו ממנו לעניינים אחרים כל זמן שלא נקבר פטור

 . וכו'. בירושלמי, ראה להלן בהרחבה(

למען " :כתיב :בירושלמי מפרש טעמא אמר רבי בון :וזה לשונם )ד"ה פטור(והובאו דברי הירושלמי בתוספות  . 5
ולא ימים שאתה עוסק במתים. ובדברי הרמב"ם צ"ב,  ,ימים שאתה עוסק בחיים ",כל ימי חייך"כו' עד  "תזכור

 עתו פנויה לקרות וכו'. ואולי כוונתו לפטור של עוסק במצוה.שכתב הטעם מפני שאין ד

. )י"ז ב', ד"ה מי שמתו(. רא"ה )שו"ת ח"ג סי' ש(. רשב"א רי"ף, ד"ה פטור(ב ב )י. רבינו יונה )הל' ק"ש ד,ג(רמב"ם  –מקורות  
 .י"ף, ד"ה ובשבת(בר)מועד קטן, טו א . נימוקי יוסף )ד"ה מי(ריטב"א 

 ,ואמר לנו הטעם .ואכל בשר ושתה יין קודם קבורה ,שהיה בעיר אחרת ,הודיעו לר"ת אחיה ,ה אמיכשנפטר :כתב ר"י . 6
עד )מוכדרך הירושלמי  ,כיון שאינה מוטלת עליו ,אינו אסור בבשר ויין ,מאחר שיש לה בעל שהיה מתעסק בקבורתה

 .ש מי שיתעסק, פטור. וכתב הב"י דמדברי הרשב"א נראה, שאפילו המת עמו בעיר, אם יפ"ג ה"ה( קטן,
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 . 7השו"עחייב להתעסק בקבורה, פטור מק"ש ואסור בבשר ויין. וכן פסק 

בגירסת המשנה שלפנינו, מבואר שפטור אף מכל מצוות  :מאלו מצוות פטור האונן
ומן התפלה ומן התפילין,  "שא גרסו כן במשנה, אלא רק מקהאמורות בתורה. ויש של

ברמב"ם, תלמידי רבינו וסוברים שרק באלו פטורים, מפני שצריכים כוונה יתירה. אבל 
  .8השו"ע, מבואר כסברא ראשונה. וכן פסק ושאר ראשונים ,יונה, רא"ה, ריטב"א

למה?  (ומברר)אין שומעין לו.  ,אמרינן, אם רצה להחמיר בירושלמי :אם רצה להחמיר
)שאין מי שיתעסק במת, , או משום שאין לו מי שישא משואו 9ני כבודו של מתמפ )האם(

היה לו מי שישא משואו.  )מה ההבדל בין הטעמים(,? מה נפיק מביניהן והוא טרוד במצווה(
אם תאמר מפני כבודו של מת, אסור. ואם תאמר מפני שאין לו מי שישא משואו, הרי 

 יש לו מי שישא משואו. 

משום כבודו של  כמאן דאמר פסקו וריטב"א, ,, רא"ש11, רשב"א10יונה רבינו, ולהלכה
 כתב דכיון דלא  ראבי"ה וכן פסק כמאן דאמר אין לו מי שישא משואו. רבינו תם מת.

 

                                                

 .)סי' ג(. רא"ש )ק"ש ד,ג(. רמב"ם )י"ז ב', ד"ה ואינו(. תוספות ורשב"א )הו"ד בראשונים(ר"ת  -או"ח עא,א. מקורות  . 7

שפטור מכל הברכות, אפילו ברכות הנהנין. ואם רוצה לאכול פת, אף  )עא,א, ס"ק ד(וכתב המשנ"ב יו"ד שמא,א.  . 8
. ואם נמשכה אנינות עד אחר ארבע שעות, דעת המג"א דפטור )בלא ברכה(יטול ידיו שאינו צריך לברך המוציא, 

. ויש חולקים. וספק ברכות להקל. ולעניין השלמת )חוץ מברכות התורה, ושלא עשני גוי, עבד, אשה(מברכות השחר 
לימה. אבל , אינו צריך להשאם היה מתו מוטל לפניו מעת התחלת חיוב התפלה עד השלמת זמנהתפילה כתב, ש

, חייב בתשלומין. ואם יש 'חברה קדישא', משמסרו להם חייב מיד בכל מת לאחר שכבר התחיל החיוב עליואם 
ואפילו בדבר  ,חייב א תעשהת לומצובאבל  צוות עשה;ממדוקא דפטור  )עא, ד"ה מי(המצוות. עוד כתב בביה"ל 

 בעלמא.שהוא מדרבנן 

. מאירי רי"ף, ד"ה ועל כן, עיי"ש באריכות(ב)י ב . תר"י (מי שמתוד"ה י"ז ב', ) ריטב"או . רא"ה)הל' אבל ד,ו(רמב"ם  -מקורות  
 .)י"ז ב', ד"ה והמשנה הראשונה וכו' אמר המאירי מי וכו'(

ייתכן שגם לפי הצד של כבודו של מת, סיבת הפטור היא משום עוסק במצוה, וכנ"ל. אלא שלפי צד זה, משום  . 9
עוסק בפועל בצרכי המת, נחשב עוסק במצות הקבורה, ופטור משאר מצוות. ולצד כבוד המת, גם כאשר אינו 

 סק בפועל נחשב עוסק במצוה. וצ"ב.השני, רק כאשר עו

)כן גירסת רי"ף ורא"ש. ובדפוס וילנא דהכא 'חוץ לארבע אמות נמי אסור'  )י"ח א'(ראיה מדקאמר  רבינו יונה והביא. 10

 . מכלל, שאינו יכול לברך. וכן מהירושלמי.פטור( :נושלפני

ומיהו באכילת בשר ושתיית יין נראה שאם יש לו מי שישא משואו שהוא מותר, שאינו אלא כדי  :והוסיף הרשב"א. 11
 שלא ימשך אחרי אכילתו ושתייתו ולא יתעסק בקבורת מתו, וכן העידו על רבינו תם ז"ל כשמתה אחותו וכו'

 .פטור ממצוות(ה שונה מטעםאיסור בשר ויין , טעם )כלומר
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על זה סומכים אוננים שמתפללים והולכים לבית הכנסת במקום שיש איפשיטא, 
מיר, הרשות בידו. נראה שאם רצה להח מרש"י ורמב"םמנם א .12קרובים שיתעסקו במת

 .כראבי"ה. ושאין מוחין, כרא"שמעיקר הדין  פסק 13והשו"ע .כירושלמיודלא 

, דמי שמת בתפיסה, רבינו יונה ורא"ש. וכתבו 14כל זמן שמוטל עליו לקברו :זמן הפטור
ולא ניתן לקבורה, לא חל על הקרובים אנינות. וגם אבילות לא חל עליהם, כיון שלא 

 .15השו"עפסק נתייאשו מלקברו. וכן 

שמי שיש לו מת בשבת מהר"ם מרוטנבורג דעת  :קבר מתו, האם חלים חיובים למפרע
ולא נקבר עד למחר ולא הבדיל במוצאי שבת, מותר לאכול בלא הבדלה. וביום המחרת 

והגהות  ,סמ"ק, מרדכי. וכן דעת 16לאחר שנקבר מתו, אסור לאכול עד שיבדיל
שכיון שבשעה שחל עליו חיוב הבדלה היה פטור,  ,הר"ר יהודה ורא"ש. ודעת מיימוניות

  .כמהר"ם מרוטנבורגפסק  18והשו"ע. 17נפטר לגמרי, ותו לא מיחייב
                                                

 דספיקא במידי דרבנן הוא, דהא מדאורייתא ליכא איסורא במילתא. ב"י. . 12

. )סתם כרא"ש, אבל סיים שאם רצה להחמיר על עצמו, אין מוחים( ; או"ח עא,א)כתב בשם יש אומרים כרא"ש( יו"ד שמא,א. 13
ומה שאין מוחין בידו, דאין אנו  ."ע שהוא משום כבודו של מתשמעיקר הדין סובר השו)ס"ק ה( משנ"ב וביאר 

וכן יכולין למחות במי שנוהג היפך זה, דיש לו על מי לסמוך היכא שיש לו מי שישתדל בשבילו בצרכי הקבורה. 
 . )ס"ק ב(נראה מביאור הגר"א 

רי"ף, ד"ה ב)י ב . רבינו יונה (ועיניים למשפט; וראה אבל ד,ג. והאריכו המפרשים בדעתו, ראה כס"מ, )ק"ש ד,זרמב"ם  –מקורות  

 . )ח"א, ברכות, סי' נח(. ראבי"ה )ק"ש ד,ו אות ד(. הגהות מיימוניות )סי' א'(. רא"ש )י"ז ב', ד"ה ואינו(. רשב"א מי(

'ומיד כשמתחילין להשליך עפר על המת יקרא ויתפלל, וכן עשה מהרי"ל'. עוד  :)עא,א, ס"ק א(כתב המגן אברהם . 14
תב מג"א, שאם נמשכה האנינות עד לאחר ארבע שעות, לא יאמר ברכות השחר, כיון שבשעת עיקר חיובו שהוא כ

כתב שיש חולקים עליו, וספק ברכות להקל, זולת ברכת התורה וברכות שלא  )ס"ק ד(בבוקר, היה פטור. והמשנ"ב 
 עשני גוי, עבד ואשה, שיוכל לברך אף להמגן אברהם. 

 .)סי' ג(. רא"ש רי"ף, ד"ה כל זמן(ב)יא א רבינו יונה  –קורות יו"ד שמא,ד. מ. 15

טעם מבדיל. ואמרינן נמי מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך  )ק"ו ב', וק"ז א'(דהא קיימא לן בערבי פסחים . 16
 כל השבת כולה.

. )חגיגה ט' א'(יב ביום שני ודמיא לחיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, כיון שנדחה ביום ראשון שוב אינו חי. 17
 .)הגהות מיימוניות והגהות רבינו פרץ על הסמ"ק(והחולקים על הרא"ש כתבו שיש לחלק בין דאורייתא לדרבנן 

יש להעיר שלגבי תפילה, כתב הטור בפשיטות שאם לא התפלל, ועבר זמנה, אינו משלים, כיון שלא  יו"ד שמא,ב.. 18
)הל' שמחות, סי' קמה; הו"ד ברא"ש ר"מ מרוטנבורג  –מקורות  דלה איכא פלוגתא.היה חייב אז בתפילה. ורק לגבי הב

. הר"ר יהודה )הל' אבל ד,ו, אות ה(. הגהות מיימוניות )סוף מועד קטן, סי' תתקל(. מרדכי )מצוה צז(. סמ"ק ומרדכי ועוד(
וכתב ב"י בשם רבי יהודה  .הר"מ מרוטנבורג)סי' ב; וראה תשובות כלל כז,א, שם פסק הרא"ש בסתמא כדעת . רא"ש )הו"ד ברא"ש(
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, שאינו נפטר ממצוה רבינו ירוחםותוספות, רא"ש, דעת  :עוסק במצוה פטור מן המצוה
בטל בגללה מהמצוה הראשונה. אבל בלאו הכי, מחויב בשתי יאחרת, אלא אם י

לא  ,, שכל זמן שהוא עוסק במלאכתו של מקוםואור זרוע ,ראב"ד, ר"ן . ודעת19המצוות
ומיהו כשאינו , ר"ןוכתב  .20חייבתו תורה לטרוח ולקיים מצוות אחרות, אע"פ שאפשר

 י האי גוונא, בכ21צריך לטרוח כלל, אלא כדרכו במצוה ראשונה יכול לצאת ידי שתיהן
 .22הרמ"אונראה שכדבריו פסק  ודאי ֵיֵצא ידי שתיהן.

לעשות מצוה אחרת גדולה  ,דאפילו בעי להניח מצוה זו, אור זרוע וריטב"אוכתבו 
הרי היא אצלו עכשיו , דכיון דפטור מן האחרת, ריטב"א. וביאר אין הרשות בידו ,הימנה

 .23ואסור להניח מצותו מפני דבר שהוא של רשות ,כדבר של רשות

לא חילקו בין ספינה  הפוסקיםופלוגתא דתנא קמא ובן עזאי,  :אם חוששים לעכברים
לשאר מקומות, ומשמע שהלכה כתנא קמא, שכששומרים שניים, אחד משמר והשני 

 24.25השו"ענשמט למקום אחר וקורא, ואף בספינה, חוששים לעכברים. וכן פסק 

 

                                                                                                                                                                         

 . הולכים אחר פסקיו שהיו אחרונים( ,, בני הרא"ש, שכשפסקיו סותרים תשובותיוורבי יעקב

 )ל"ג ב'(דאטו אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו מי מיפטר בכך משאר מצות?! ובפרק המודר הנאה . 19
תו, אע"ג דמהני לו פרוטה דרב יוסף, משום דפרוטה דרב יוסף לא אומרים דהמודר הנאה מחבירו מחזיר לו אביד

אלא ודאי לא מיפטר אלא שכיחא; ואי כל זמן שהאבידה בביתו מיפטר מליתן פת לעני, אם כן שכיחא היא! 
, כגון טלית של אבידה ושוטחה לצורכה, או בהמה בשעה )ואם יעשה את המצוה, ייבטל מהראשונה( בשעה שהוא עסוק

 א עני לשאול פת. וה מזונות, דלא שכיחא שבאותה שעה יבשנותן ל

 .והיינו טעמא דחופר כוך למת פטור, אע"פ שדרכם לפוש, ובאותה שעה יכולים לקיים מצוות. . או"זוגזירת מלך היא. 20

 .)ביה"ל, סוד"ה אם צריך( שאינו מוסיף טרחה כלל בשביל מצוה השניה רצה לומר,. 21

מגיד משנה וכתב  .)ביה"ל, ד"ה אם צריך(. וכן פסק משנ"ב )ס"ק י( הגר"א ב"י, ומדברי נראה מדבריוכן . או"ח לח,ח. 22
. )סוכה ב,ו(רא"ש  -. מקורות )לח, ס"ק ט(שדעת הגאונים ורמב"ם כשיטת הר"ן. והו"ד במג"א  ו,ד( שופר וסוכה ולולב )הל'

)סוכה, י"א א', דפי רי"ף, ד"ה ואיכא ר"ן  .(ח"ג תיב יג,, נאדם וחוה תולדות). רבינו ירוחם )סוכה כ"ה א', ד"ה שלוחי מצוה(תוספות 

 .)ח"ב, הל' סוכה, סי' רצט(אור זרוע  .למידק אם יכולין(

 .)סוכה כ"ה א', מתני' שלוחי(. ריטב"א )ח"ב, הל' סוכה, סי' רצט(אור זרוע  -. מקורות )עא,ג, ס"ק יב(וכן פסק במשנ"ב . 23

. (ענין מי שמתו מוטל לפניו ,שער הסוף ,תורת האדם). רמב"ן ל ד,ג()הל' אבמב"ם ר. )יא א דפיו(רי"ף  –. מקורות או"ח עא,ד. 24
 . ועוד.)פסקיו, י"ח א'(. רי"ד (רמז תתקיח ,הלכות אונן ,מסכת מועד קטן). מרדכי )סי' ד(רא"ש 

 המשנה נושאי המיטה וחילופיהן, והרחבת הגמרא לגבי הוצאת מת סמוך לק"ש וכו', תידון, בעזהי"ת, בדף י"ט.. 25
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עא(

ל א.  ב ְלִהְתַאּבֵ הּוא ַחּיָּ ֶׁ ת לֹו ֵמת ש  ּמֵ ֶׁ טּור  ִמי ש  ְברֹו, ּפָּ יו ְלקָּ לָּ ל עָּ יו, ֲאִפּלּו ֵאינֹו ֻמּטָּ לָּ עָּ
אי. ְוִאם  ַ ּ ה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְוִלְקרֹות, ֵאינֹו ַרש  ה. ַוֲאִפּלּו ִאם רֹוצֶׁ ִפּלָּ ַמע ּוִמּתְ ְ ִריַאת ש  ִמּקְ

ה ְלַהְחִמיר עַ  צָּ ה, ְורָּ ְרֵכי ְקבּורָּ צָּ ִבילֹו ּבְ ְ ש  ל ּבִ ּדֵ ּתַ ְ ש  ּיִ ֶׁ ל ַעְצמֹו ְוִלְקרֹות, ֵאין מֹוִחין ֵיש  לֹו ִמי ש 
דֹו.  יָּ ה סי' שמּבְ עָּ יֹוֵרה ּדֵ ן ּבְ  . א(")ְוַעּיֵ

יְך ַעל  ב.  ִ ב, ִאם ַמְחש  רֶׁ עֶׁ ל ַהּיֹום ַעד הָּ ב ּכָּ ת, ַחּיָּ ּבָּ ַ ש  ל ּבְ חֹל. ֲאבָּ ִרים ֲאמּוִרים? ּבְ בָּ ה ּדְ ּמֶׁ ּבַ
ל ִאם ֵאינֹו  ה. ֲאבָּ ְרֵכי ְקבּורָּ צָּ חּום ְלִהְתַעֵסק ּבְ ב, ַהּתְ רֶׁ ם ְלֵעת עֶׁ ב ּגַ חּום, ַחּיָּ יְך ַעל ַהּתְ ִ ַמְחש 

חֹל  ינֹו ּכְ ִני ּדִ ֵ ן סי' תקמְויֹום טֹוב ש  ִעיף ה(")ְוַעּיֵ ְברֹו ּבֹו ח סָּ ה ְלקָּ ֹון, ִאם רֹוצֶׁ . ְויֹום טֹוב ִראש 
י ּיֹום, ּדִ ְברֹו ּבֹו ּבַ ה ְלקָּ חֹל. ְוִאם ֵאינֹו רֹוצֶׁ ינֹו ּכְ ּיֹום ַעל ְיֵדי גֹוִים, ּדִ ת.ּבַ ּבָּ ַ ש   נֹו ּכְ

טּור. ג.  ת, ֲאִפּלּו ֵאינֹו ֵמתֹו, ּפָּ ת ַהּמֵ ר אֶׁ ּמֵ ַ  ַהְמש 
ה.  ד.  ה, ְוקֹוֵרא זֶׁ ר זֶׁ ּמֵ ַ ְך ְמש  ה קֹוֵרא, ְוַאַחר ּכָּ ר ְוזֶׁ ּמֵ ַ ה ְמש  ִרים, זֶׁ ּמְ ַ ַנִים ְמש  ְ יּו ש   הָּ

 )יו"ד, הלכות אנינות, סימן שמא(

ב ְלִהְת  א.  הּוא ַחּיָּ ֶׁ ת לֹו ֵמת ש  ּמֵ ֶׁ ַבִית ַאֵחר. ֵאין לֹו ִמי ש  ה אֹוֵכל ּבְ ם ְקבּורָּ יו, קֹדֶׁ לָּ ל עָּ ַאּבֵ
ה  ה ְואֹוֵכל; ַוֲאִפּלּו ְמִחּצָּ ה לֹו ְמִחּצָּ ִית ַלֲחֵברֹו, עֹוש ֶׁ ֵבית ֲחֵברֹו. ֵאין ּבַ ִית ַאֵחר, אֹוֵכל ּבְ ּבַ

רוּ  ל ּבָּ ֵאינֹו ִנּטָּ ֶׁ ן ש  ִעְניָּ ִדין ּבְ ּוֵלי ַהסָּ ַקע ש  ֵגי, ִאם ּתָּ ִדין סָּ ל סָּ ֶׁ ר ש  בָּ ַח. ְוִאם ֵאין לֹו ּדָּ
יו ְואֹוֵכל נָּ ה, ַמֲחִזיר ּפָּ ֹות ְמִחּצָּ  .ַלֲעש 

ר ְוֵאינֹו  ש ָּ ת, ֵאינֹו ֵמֵסב ְואֹוֵכל, ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּבָּ רֶׁ ִעיר ַאחֶׁ ְך, ַוֲאִפּלּו הּוא ּבְ ְך ּוֵבין ּכָּ ּוֵבין ּכָּ
ְרכַּ  ת ַהּמֹוִציא ְולֹא ּבִ ְרּכַ ֵרְך ּבִ ה ַיִין, ְוֵאינֹו ְמבָּ ֹותֶׁ יו ְולֹא ש  לָּ ְרִכים עָּ זֹון, ְוֵאין ְמבָּ ת ַהּמָּ

טּור  ֵמן. ּופָּ ם אָּ ה ַאֲחֵריהֶׁ ְרִכים, לֹא ַיֲענֶׁ בָּ ּמְ ֶׁ יו, ֲאִפּלּו ִאם אֹוֵכל ִעם ֲאֵחִרים ש  לָּ ִנין עָּ ְמַזּמְ
גֹון ת, ּכְ ְרֵכי ַהּמֵ צָּ ִריְך ַלֲעסֹק ּבְ ה, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו צָּ ּתֹורָּ ֲאמּורֹות ּבַ ל ִמְצֹות הָּ ש  לֹו  ִמּכָּ ּיֵ ֶׁ ש 

ֵרְך אֹו  ה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְלבָּ ֲאִפּלּו ִאם ִיְרצֶׁ ֶׁ ִבילֹו. ְוֵיש  אֹוְמִרים ש  ְ ש  עֹוְסִקים ּבִ ֶׁ ֲאֵחִרים ש 
אי  ַ ּ ְרִכין, ֵאינֹו ַרש  בָּ ֵמן ַאַחר ַהּמְ ן באַלֲענֹות אָּ  ...א("ח סי' ע")ְוַעּיֵ

ת ב.  ּבָּ ַ ֵאי ש  מֹוצָּ ת לֹו ֵמת, יֹאַכל ּבְ ּמֵ ֶׁ ם  ִמי ש  ר קֹדֶׁ ּבֹקֶׁ ל, ְולֹא ּבַ ּלֵ ה, ְולֹא ִיְתּפַ לָּ לֹא ַהְבּדָּ ּבְ
ב  רֶׁ עֶׁ ת הָּ ִפּלַ ל ּתְ ּה. ֲאבָּ ַבר ְזַמּנָּ ֲחִרית, ִאם לֹא עָּ ַ ת ש  ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ה ִיְתּפַ ה, ּוְלַאַחר ְקבּורָּ ְקבּורָּ

ל  ּלֵ ַכח ְולֹא ִהְתּפַ ָּ ִמי ְלש  ּה. ְולֹא ּדָּ ַבר ְזַמּנָּ ר עָּ בָּ ּכְ ֶׁ ל, ש  ּלֵ ֲחִרית לֹא ִיְתּפַ ַ ל ש  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ֶׁ  ַעְרִבית ש 
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ֵבר ַהּמֵ  ּקָּ ּיִ ֶׁ יל ַאַחר ש  ה, ַיְבּדִ לָּ ל. ּוְלִעְנַין ַהַהְבּדָּ ּלֵ ב ְלִהְתּפַ ה ַחּיָּ יָּ ה לֹא הָּ ְילָּ ּלַ ּבַ ֶׁ ן ש  יוָּ ִים, ּכֵ ּתַ ְ ת ש 

ַכי והג")מהר ְרּדְ  .מ("מ ּומָּ

 מת ובבית קברותסמוך לדברים שאסור לעשות ב

, אבל מהלך בבית הקברות )פטור ממצוות ותפילין(ו ומשמרו ִאין מת )ומקשה( א'( )י"ח
לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו, וספר תורה בזרועו  :והתניאלא?! 

הּו")בו(וקורא  ש  ֵחֵרף עֹש ֵ רָּ )הרי שאף המהלך  26. ואם עושה כן, עובר משום "לֵֹעג לָּ

 !בבית הקברות סתם פטור מן המצוות(

מת  :ארבע אמות הוא דאסיר. חוץ לארבע אמות, שרי. דאמר מר התם תוך )ומתרץ(
. הכא )לאסור קריאת שמע בתוך ארבע אמות שמסביבו(תופס ד' אמות לקריאת שמע 

 .27, חוץ לד' אמות נמי אסיר)במתו ומשמרו(

ש   :אמר רחבה אמר רב יהודה רָּ כל הרואה המת ואינו מלוהו, עובר משום "לֵֹעג לָּ
הּו" עליו הכתוב אומר "ַמְלֵוה ה'  :אם הלוהו מה שכרו? אמר רב אסי. ו28ֵחֵרף עֹש ֵ

ל ם לוֹ  חֹוֵנן ּדָּ ּלֶׁ ַ ואין לך דל  .מי שחונן את הדל ,)ונדרש כאילו כתוב "ְמַלוה ה'" 29"ּוְגֻמלֹו ְיש 

 .יותר מן המת(

שדיא תכלתא דרבי א רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות. הוה ק
 .תה מושלכת על הקברים()ציציתו הייונתן 

דלייה, כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו, ועכשיו מחרפין  :אמר ליה רבי חייא
 .)מתגאים שמחויבים במצוות(אותנו 

                                                

 לי יז,ה. מש. 26

התם תוך ארבע אמות הוא דאסור.  :)שלפנינו( הגירסה בדפוס וילנאו וראה דק"ס. ,על פי ראשונים וכת"י ,הגירסה. 27
 חוץ לארבע אמות, חייב. וכו'. הכא, חוץ לד' אמות נמי פטור. 

 ולפחות ילונו ד' אמות.  :וכתב רא"ש. 28

הביא רישא  )שלפנינו( וילנא. וראה דק"ס. ובדפוס , עניין ההוצאה()תורת האדםעל פי בה"ג, רי"ף, רמב"ן משלי יט,יז. . 29
ְביֹון" :דקרא, מלוה ה' חונן דל, וסיים דֹו חֵֹנן אֶׁ  .(משלי יד,לא) "ּוְמַכּבְ
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 :)פרק קמא, ט"ז ב'(בבא קמא גרסינן במסכת 

ּו לֹו ְבמֹותֹו" ש  בֹוד עָּ  מלמד, שהושיבו ישיבה על קברו. - 30"ְוכָּ

 שיטות הראשונים 

שדוקא בתפילין או  רבינו יונהכתב  :לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו
א חובת מנא, מותרת, שאינו יכול בשאר מצוות כיוצא בהן, אסור; אבל בציצית שהו

. ודוקא בימיהם שהיו מטילים 31להסיר המלבוש שלובש בשעה שהולך בבית הקברות
אבל האידנא שאין לובשים אלא לשם מצוה,  ,ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמם

 .32השו"ע. וכן פסק )כמו תפילין. ודוקא כשהציציות בחוץ, כדלהלן(אסור 

דהא דתניא לא יהלך בתפילין  רי"דכתב  :בבית הקברותים תפילין וציציות מכוס
בראשו, דווקא מגולים, שנראים, או הם או רצועותיהם. אבל אם כרכן ברצועותיהן על 

 והגהות מיימוניות .33רשב"א כן נראה מדבריראשו תחת כובעו שאינם נראים, מותר. ו
 .כרי"דפסק  34שו"עוה כתב שאינו מועיל לכסות התפילין.

שאסור להלך בבית הקברות  ,מבואר :, ללא קריאה בובבית הקברותתורה  ספר תזיאח
 שכדי לאסור סגי בחדא, או  ,משמע 35רמב"ם ורא"הוספר תורה בזרועו וקורא. מדברי 

                                                

ֻרהּו בְּ  :)לב,לג(דברי הימים ב . 30 ְקּבְ יו ַוּיִ הּו ִעם ֲאבֹתָּ ב ְיִחְזִקּיָּ ּכַ ְ ש  ה ַוּיִ ל ְיהּודָּ ּו לֹו ְבמֹותֹו ּכָּ ש  בֹוד עָּ ִויד ְוכָּ ַמֲעֵלה ִקְבֵרי ְבֵני דָּ
יו. ְחּתָּ ה ְבנֹו ּתַ ֶׁ ּ ְמלְֹך ְמַנש  ם ַוּיִ לִָּ ָּ ֵבי ְירּוש  ְ  ְויֹש 

מדאמרינן ר' חייא ור' יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות וכו' אמר ליה רבי חייא דלייה שלא יאמרו למחר באין . 31
שמעינן שמותר ללבשו אלא שיש לו  ,מא מדחזינן שלא חששו אלא שלא ישליכם על הקבריםאצלנו וכו', אל

 ליזהר בשעה שיהלך בבית הקברות שידלה הציציות. רבינו יונה.

 .)יא א ברי"ף, ד"ה לא יהלך(רבינו יונה  -מקורות  או"ח כג,ד. יו"ד שסז,ד.. 32

א משום לועג לרש, כל היכא דלא מתחזי ליכא משום הב"י חידש מדעתו כסברת הרי"ד, דכיון דטעמא דאיסור. 33
)בין מגולה לשאינו  כדאי הוא החילוקת אסר, אף על פי שהגהות מיימוניו, שוסיים והביא דברי הרשב"א. לועג לרש.

 לסמוך עליו. מגולה(

אסור, בשם המג"א ש )ס"ק א(ובאשר לאיסור לבישת תפילין בבית הקברות, כתב המשנ"ב מה,א.  ;או"ח כג,א. 34
דבאמצע בית הקברות, שיש קברים )ד"ה אסור( אפילו רחוק ד' אמות מן הקבר. ושיש מקילים בזה. והכריע בביה"ל 

הכריע, )עא,ז אות כו( מסביב, יש להחמיר, משא"כ בסוף בית הקברות, שאין שם קברים. עיי"ש. וכף החיים 
)שו"ת החדשות מכת"י, סי' א; הו"ד בב"י סי' רשב"א  –מקורות דלכתחילה לא יקרא, ואם קרא, יצא, ואין צריך לחזור. 

 .)הו"ד בב"י סי' כג(הגהות מיימוניות  .)פסקיו, י"ח א', ד"ה ר' חייא(. רי"ד כג(

אפילו על פה, ולא  , ולא יקרא בהן,הרא"ה גרס לא יהלך וכו' וספר תורה בזרועו, ולא יקרא בהן ויתפלל. ופירש. 35

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"ד
 ’אפרק: |  ברכותמסכת: 

 י"ח| דף: 



 

 

 

 

 ,משמע ורשב"א ,תוספות, רבינו יונהשיאחוז ספר תורה, או שקורא בו. ומדברי 
, קריאה בעל פה לשיטתםאמנם, אף ) שבאחיזה לבדה ליכא איסורא אלא אם כן קורא

 . 36אסורה(

משמע שאם קרא בצד המת שחוזר  רמב"םמדברי  :מת תופס ד' אמות לקריאת שמע
פסק  37והשו"ע. )שאינו אלא משום לועג לרש(שאינו חוזר וקורא  ראב"דוקורא. ודעת 

  .כרמב"ם

א על קברו ממש אלא ברחוק ארבע אמות, של תוספותכתבו  :הושיבו ישיבה על קברו
תירץ דהא דאין אומרים בפני המת דברי תורה, במת  והר"י מיגאשדליכא לועג לרש. 

אלא שאותם העוסקים בדברי תורה  ,. אי נמי כשהיה חכם38שלא היה חכם ובעל ישיבה
)ותירוץ בפניו אינם מתכוונים לעשות לו כבוד, אלא לעסוק בדברי תורה להנאת עצמם 

. אי נמי איכא לאוקמה באחד או שניים שמתעסקים (רמ"הבשם  יוסף נימוקיה כתב גם ז
בפניו; שהכבוד אינו אלא בהושבת ישיבה על קברו, דמשמע ישיבת תלמידי חכמים 

 39.40רוביםמ

                                                                                                                                                                         

ספר תורה בזרועו,  :ייתא, וכן מפירושו לברייתא, שיש שני איסורים נפרדיםיתפלל שם. משמע גם מגירסת הבר
 .וכמו כן קריאה בעל פה. גם מהרמב"ם משמע שגרס כן בברייתא

בניגוד לרא"ה, ראשונים אלו לא פירשו כן בברייתא, אלא למדו כן מסברא, שהוא הדין בעל פה. משמע שהבינו . 36
 קריאה מתוך ספר תורה שבזרועו. :שני תנאיםשהאיסור שנאמר בברייתא הוא בצירוף 

"וספר תורה בזרועו ויקרא בו או יתפלל"  )יו"ד שסז,ג(צ"ב, שכן הטור ושו"ע כתבו בהלכות קבורה  ולעניין הלכה 
משמע דאית להו דברייתא חדא קאמר, שכדי לאסור בעינן שני תנאים, שיאחז הספר תורה ויקרא בו. ואילו 

כתבו כדברי הרמב"ם וכלשונו, שכתב "ולא יאחוז אדם ס"ת וכו' ולא יקרא בו וכו'",  רפב,ד()יו"ד בהלכות ספר תורה 
, וכתב )הל' אבל יד,יג(והעיר כן הלחם משנה משמע דאית ליה דברייתא תרתי קתני, ונמצאו דבריהם סותרים! 

 ה שכתבו בהל' ס"ת.שאולי מה שכתבו בהל' קבורה ויקרא בו, היינו או יקרא, ולא חשו להאריך שסמכו על מ

. )י"ח א', ד"ה ת"ר לא יהלך(. רא"ה (, עיי"ש במפרשים ובעיניים למשפט)הל' תפילין ומזוזה וספר תורה י,ורמב"ם  –מקורות  
 )חי' י"ח א', ד"ה וספר(ורשב"א  )יא א דפי רי"ף, ד"ה לא יהלך(, רבינו יונה )י"ח א', ד"ה וספר תורה(תוספות 

הסכימו האחרונים לחוש לדברי הרמב"ם לחזור ולקרות;  ,ולדינא לענין ק"ש :)ס"ק יז(נ"ב או"ח עא,ז. וכתב המש. 37
רמב"ם וראב"ד  -אבל אם בירך או התפלל אינו חוזר. ולענין ברכות ק"ש, מסתפק הפמ"ג, עי"ש טעמו. מקורות 

 .)הל' ק"ש ג,ב(

נים בני ישיבתו לכבדו, ולישב לפניו כדרך שהיו יושבים אבל כאן מדובר בחכם שהיתה לו ישיבה בחייו, ומתכוו. 38
אין בזה  ,דכיון שהדבר ידוע שכבוד גדול יש לו בכך ,ולומר שמועות מפיו מדברי תורה שלמדו ממנו ,לפניו בחייו

 משום לועג לרש.

הוא לו; דכיון  אבל אחד או שנים אין קורין להם ישיבה, ואין בעסיקתן בדברי תורה בפניו דרך כבוד, אלא בזיון. 39
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שאין מטילין ציצית בטליתות של , רשב"אדעת  :האם קוברים מת עם טלית מצוייצת
ר"י שירליאון, רמב"ן, . ודעת וכן עמא דבר, ו תםרבינכן העידו משמו של . וכתב שמת

כתב בשם  והרמ"א. 42השו"ע. וכן פסק 41שקוברין בטלית שיש בו ציצית רא"ה, ורא"ש,
 . ושנהגו לפסול הציצית. כרבינו תםיש אומרים 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ציצית, סימן כג(

בּוש   א.  רֹות ְוהּוא לָּ בָּ ֵבית ַהּקְ ֵנס ּבְ ר ִלּכָּ ל ֻמּתָּ רֹות ֲאבָּ בָּ ר ַעל ַהּקְ ּלֹא ְיֵהא ִנְגרָּ ֶׁ ִציִצית, ְוהּוא ש 
יּו  הָּ ֶׁ ם ש  יֵמיהֶׁ ִרים ֲאמּוִרים, ּבִ בָּ ה ּדְ ּמֶׁ . ּבַ ש  רָּ ּום לֹוֵעג לָּ ּ סּור ִמש  רֹות אָּ בָּ ר ַעל ַהּקְ ִאם הּוא ִנְגרָּ

ֵא  ֶׁ נּו ש  ל אָּ ם, ֲאבָּ ְך ַעְצמָּ ים ְלצֹרֶׁ ִ ּלֹוְבש  ֶׁ ְלּבּוש  ש  ּמַ א ְמִטיִלים ִציִצית ּבַ ּלָּ ם אֶׁ הֶׁ ִנים ּבָּ נּו ְמַכּוְ ין אָּ
ל ִאם ֵהם  ים ֲאבָּ יִצּיֹות ְמֻגּלִ ַהּצִ ֶׁ ש  ֵני ִמיֵלי ּכְ ִרים. ְוהָּ ם ִנְגרָּ סּור ֲאִפּלּו ֵאינָּ ה אָּ ם ִמְצוָּ ֵ ְלש 

ר ים ֻמּתָּ  . ְמֻכּסִ

                                                                                                                                                                         

דכתיב במתים חפשי, כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות, נמצא האוחז תפילין בפני המת והמתעסק בפניו 
בדברי תורה שהוא מצוה כאלו לועג על המת שמתראה שהוא חייב במצות והמת אינו חייב במצות דנעשה רש 

)בבא קמא ט"ז ב', ד"ה . תוספות ת סי' מז()שו"ר"י מיגאש  -מהם ועובר משום לועג לרש חרף עושהו. מקורות 

 .)סופ"ק דבבא קמא(. נימוקי יוסף בשם רמ"ה שהושיבו(

ודבר פשוט הוא : שהיו יוצאים לבית הקברות( תעניתב )לגבי המנהג המוזכר במשנהשכתב )תענית ט"ז א'( וראה ריטב"א . 40
, וכל שכן שאסור ג לרששאסור להתפלל בבית הקברות משום לוע ,שאין יציאתם לבית הקברות להתפלל שם

, אלא להכניע לבם שהם חשובים )כ"ו א'(בקברי גוים, וברחוב הוא דמתפללין כדאיתא במגילה בפרק בני העיר 
 כמתים, או כדי שיבקשו המתים עליהם רחמים היו יוצאין שם אחר שהתפללו.

אף על פי שמקופלת ומונחת בקופסא  ,יתלציצ הטלית הראוי) גבי כלי קופסא חייבין בציצית )מ"א א'(דגרסינן במנחות . 41

ומודה שמואל בזקן שעשאה  :אמר רבא .(קרינא ביה "אשר תכסה בה"דהואיל ועומדת היא להתכסות בה  ,חייבת בציצית
בההיא  .והאי לאו לאיכסויי עבידא ,אשר תכסה בה אמר רחמנא . מאי טעמא?שהיא פטורה (לתכריכין) לכבודו
 ,(כלומר איפטר ליה ממצות ,דאי לא רמינא דמי כליעוג ,מטילין ביה ציצית) דאי רמינן ליהו (כשלובשין אותו למת) שעתא

 .משום דכתיב לועג לרש חרף עושהו

המעשה עם  קיד, הערה קיט(-)עמ' קיג. וראה 'עליות אליהו' נראה שהכריע כרמב"ן )ס"ק א( ומדברי הגר"איו"ד שנא,ב. . 42
ו בטלית עם ציציות כשרות כהלכתן, ולא אסתייעא מילתא, עיי"ש. הגר"א שציווה שבעת פטירתו יקברו אות

. ריטב"א , סעי' כג; הו"ד בריטב"א(ענין ההוצאה ,תורת האדם שער הסוף). רמב"ן )ד"ה דלייה(ר"י שירליאון ורשב"א  -מקורות 
. , סי' ט; מועד קטן פרק ג, סי' פ()הלכות קטנות, מנחות, הלכות ציצית. רא"ש )פי' ובגמרא(. רא"ה )חי' פסחים, מ' ב', ד"ה אבל(

, הלכות ציצית)ספר המנהיג , ו(רמז תתסג ,הלכות אבלות ,מועד קטן)מרדכי . וראה )בבא בתרא, ע"ד א', ד"ה פסקי(תוספות 

 .ד"ה שנינו במנחות(

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת כ"ד
 ’אפרק: |  ברכותמסכת: 

 י"ח| דף: 



 

 
 
 

 
רוֹ  ג.  בָּ ס ְלֵבית ַהּקְ ִנְכנָּ ינֹו ּכְ ר, ּדִ בֶׁ ל קֶׁ ֶׁ ל ֵמת אֹו ש  ֶׁ ס ּתֹוְך ד' ַאּמֹות ש  ְכנָּ  ת. ַהּנִ

 )או"ח, הלכות תפילין, סימן מה(

ּום לֹוֵעג  א.  ּ ֹו ִמש  רֹאש  ין ּבְ ל ֵמת ּוְתִפּלִ ֶׁ ע ַאּמֹות ש  תֹוְך ַאְרּבַ רֹות אֹו ּבְ בָּ ֵבית ַהּקְ ֵנס ּבְ סּור ִלּכָּ אָּ
ר. ים, ֻמּתָּ . ְוִאם ֵהם ְמֻכּסִ ש  רָּ  לָּ

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עא(

מַ  ז.  ְ סּור ִלְקרֹות ְקִריַאת ש  א, לֹא אָּ רָּ רֹות. ְוִאם קָּ בָּ ֵבית ַהּקְ ל ֵמת אֹו ּבְ ֶׁ ע ּתֹוְך ד' ַאּמֹות ש 
צָּ   א.יָּ

 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן שסא(

הּו, ע ג.  ת ְוֵאינֹו ְמַלּוֵ ת ַהּמֵ ה אֶׁ רֹואֶׁ ש  הָּ רָּ ּום לֹוֵעג לָּ ּ ֵלי יז,ה(ֹוֵבר ִמש  ְ ּוַבר ִנּדּוי הּוא,  )ִמש 
ּנּו ד' ַאּמֹות. חֹות ְיַלּוֶׁ  ּוְלפָּ

 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן שסז(

ש   ב.  רָּ ּום לֵֹעג לָּ ּ ֹו, ִמש  רֹאש  ין ּבְ ל ֵמת ּוְתִפּלִ ֶׁ תֹוְך ד' ַאּמֹות ש  רֹות אֹו ּבְ בָּ ֵבית ַהּקְ ְך ּבְ לֹא ְיַהּלֵ
לֵ  ְ ר. י יז, ה()ִמש  ים, ֻמּתָּ  , ְוִאם ֵהם ְמֻכּסִ

ְזרֹועֹו,  ג.  ה ּבִ ר ּתֹורָּ ר, ְוֵספֶׁ בֶׁ ל קֶׁ ֶׁ ל ֵמת, אֹו ש  ֶׁ תֹוְך ד' ַאּמֹות ש  רֹות אֹו ּבְ בָּ ֵבית ַהּקְ ְך ּבְ לֹא ְיַהּלֵ
ן ִלְכבֹוד הַ  א ִאם ּכֵ ּלָּ סּור ִלְקרֹות, אֶׁ ה אָּ ין ַעל ּפֶׁ ל, ְוהּוא ַהּדִ ּלֵ א ּבֹו אֹו ִיְתּפַ מֹו ְוִיְקרָּ ת, ּכְ ּמֵ

ֵאר ְתּבָּ ּנִ ֶׁ ִעיף יז( ש  ן שמד סָּ ן ְלֵעיל ִסימָּ  .)ְוַעּיֵ
בּוש  ִציִצית,  ד.  ר, ְוהּוא לָּ בֶׁ ל קֶׁ ֶׁ ל ֵמת אֹו ש  ֶׁ רֹות אֹו ְלתֹוְך ד' ַאּמֹות ש  בָּ ֵנס ְלֵבית ַהּקְ ר ִלּכָּ ֻמּתָּ

וּ  ּ סּור ִמש  ר, אָּ ל ִאם ִנְגרָּ ר. ֲאבָּ בֶׁ ר ַעל ַהּקֶׁ ּלֹא ְיֵהא ִנְגרָּ ֶׁ ש   :םְוהּוא ש  רָּ ֵלי יז, ה(לֵֹעג לָּ ְ . )ִמש 
ן,  ְך ַעְצמָּ ים ְלצֹרֶׁ ִ ּלֹוְבש  ֶׁ ְלּבּוש  ש  ּמַ יִלים ִציִצית ּבַ יּו ַמּטִ הָּ ֶׁ ם ש  יֵמיהֶׁ ִרים ֲאמּוִרים, ּבִ בָּ ה ּדְ ּמֶׁ ּבַ

ִרים ם ִנְגרָּ סּור, ֲאִפּלּו ֵאינָּ ה, אָּ ם ִמְצוָּ ֵ א ְלש  ּלָּ ין אֹותֹו אֶׁ ִ נּו לֹוְבש  ֵאין אָּ ֶׁ א ש  נָּ ִאּדָּ ל הָּ ֵני ֲאבָּ . ְוהָּ
ר.  ים, ֻמּתָּ ל ִאם ֵהם ְמֻכּסִ ים, ֲאבָּ יִצּיֹות ְמֻגּלִ ַהּצִ ֶׁ ש  י ּכְ  ִמּלֵ

רֹות. ְוִאם ֵיש   ו.  בָּ ית ַהּקְ ר אֹו ּבֵ בֶׁ ה ַהּקֶׁ ל, ַוֲאִפּלּו רֹואֶׁ ּלֵ ִהְרִחיק ד' ַאּמֹות, קֹוֵרא ּוִמְתּפַ ֶׁ ן ש  יוָּ ּכֵ
מּוְך, ֲאִפלּ  ה, סָּ ִחּצָּ ר ַאַחר ַהּמְ ה, ֻמּתָּ ם ְמִחּצָּ ָּ ר. ש  בֶׁ  ּו ּתֹוְך ד' ַאּמֹות ַלּקֶׁ

 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן שנא(

ש  ּבֹו ִציִצית.  ב.  ּיֵ ֶׁ ית ש  ַטּלִ א ּבְ ּלָּ ת אֶׁ ת ַהּמֵ  ֵאין קֹוְבִרין אֶׁ

ם י :הגה ֵ ש  ִריְך ִציִצית )טּור ּבְ ֵאין צָּ ּפֹוְסִלין ּתְ "ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ֶׁ ִציִצית, ַאְך ש  ְברֹו ּבְ ֲהגּו ְלקָּ ה א(. ְונָּ ִחּלָּ

ְנפֹות ד ִמן ַהּכַ חָּ יִצית, אֹו ּכֹוְרִכין אֶׁ  .ַהּצִ
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 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן שעו(

ר  ד.  פָּ ר ֵמעָּ בֶׁ ְגַמר ְסִתיַמת ַהקֶׁ ּנִ ֶׁ ַאַחר ש  ֶׁ ו נֹוֲהִגים ש  ָּ ת)ַעְכש  יו ִמן ַהּמֵ נָּ ֵבל ּפָּ אָּ ַפְך הָּ הָּ ֶׁ  (אֹו ְלַאַחר ש 
ל ּוַמְרִחיִקין ְמַעט ל ְוַסְנּדָּ ִתיד  חֹוְלִצין ִמְנעָּ הּוא עָּ יש  ּדְ רֹות, ְואֹוְמִרים ַקּדִ ית ַהְקבָּ ִמּבֵ

א ְלמָּ א עָּ תָּ  ...ְלַחּדְ

 עצמות וספר תורה המוליך

ממקום למקום, הרי זה לא יתנם בדסקיא  )אדם(המוליך עצמות  :תנו רבנן א'( )י"ח
ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם, מפני שנוהג בהם מנהג בזיון. ואם היה  )תיק עור(

, מותר. וכדרך ב על הסוס ולרוץ(ו)וצריך לרכומפני לסטים  הגויםא מפני מתייר
 שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה.

אהייא? אילימא ארישא, פשיטא! מי גרע ספר תורה מעצמות?! אלא  )ומברר(
 .)אם היה מתיירא, רוכב(אסיפא 

 שיטות הראשונים 

רבי יהודה שירליאון, מהר"ם  תוספות,דעת  :הפשלת עצמות לאחוריו, שלא בשעת סכנה
 .43השו"ע, שיכול להפשילן לאחוריו, ורק לרכב עליהן אסור. וכן פסק מרוטנבורג, ורא"ש

תוספות, ר"י שירליאון, מהר"ם דעת  :הפשלת ספר תורה לאחוריו, שלא במקום סכנה
, שאסור. רא"שכתב  רי"ף. ובדעת 44, שמותרמרוטנבורג, רא"ש, רשב"א, אגודה, ומאירי

 .46השו"ע. וכן פסק 45כתב שאם אין סכנה, מניחו בחיקו כנגד לבו "םרמבו

                                                

עצמות , שסובר כדעת תוספות ורא"ש שיכול להפשיל )הל' אבל, יד,יד(יו"ד תג,י. ומדברי הרמב"ם דייק הלח"מ . 43
והוא  מניחו בחיקו כנגד לבו )מגנבים( ואם אין שם פחד :כתב , י,יא(ספר תורה)הל' לאחוריו, שכן לגבי ספר תורה 

תוספות ור"י  -. מקורות לא כתב שאם אין שם פחד שיעשה כן )בהל' אבל(לגבי הולכת עצמות רוכב על הבהמה. ו
  .)הל' שמחות, סי' קח(מרוטנבורג . מהר"ם )סי' ז(. רא"ש )י"ח א', ד"ה וירכב(שירליאון 

דהא  ,דלא מיסתבר למימר דמשום שריותא דגנבים ולסטים דוקא נקטיה פר תורה.מדתני בסיפא כך אמרו בס. 44
 ,יד גנבים ולסטים. אלא משום דיוקא דרישא נמי נקטיהולא ימסרנו ב ,מילתא דפשיטא היא שינהג בו מנהג בזיון

 ,דסקיא שהיא מלאה ספרים או שהיו עצמות המת בתוכה :בירושלמי נןדשרי להפשילו לאחוריו. ובהדיא אמרי
 רא"ש. ורוכב. ,הרי זה מפשילו לאחוריו

)הל' ר בכל גוונא. ולח"מ כתב שסובר כתוספות, שלהפשילו לאחוריו מות )אות ד(שלטי הגבורים  :ונחלקו בדעתו. 45
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, , תוספות, רא"ש, רי"ד, ריטב"א, ומאירי47רש"ידעת  :רכיבה על ספר תורה במקום סכנה
 רבינו יונה ורא"השההיתר מפני גנבים ולסטים, הוא אף לרכב על ספר תורה. ודעת 

 סתם דבריו.  49ו"עוהש. 48, שלרכב על ספר תורה, לעולם אסוררי"ףבדעת 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן תג(

יֵחם ַעל  י.  א ְוַיּנִ ִדְסִקּיָּ ק אֹו ּבְ ש ַ ֵנם ּבְ ה לֹא ִיּתְ קֹום, ֲהֵרי זֶׁ קֹום ְלמָּ מֹות ִמּמָּ ַהּמֹוִליְך ֲעצָּ
ל ִאם מַ  יֹון; ֲאבָּ ּזָּ ם ִמְנַהג ּבִ הֶׁ ּנֹוֵהג ּבָּ ֶׁ ֵני ש  ם, ִמּפְ ב ֲעֵליהֶׁ יו ַעל ַהֲחמֹור ְוִיְרּכַ ילֹו ַלֲאחֹורָּ ִ ְפש 

ר... ִבים ְוַהִלְסִטים, ֻמּתָּ ֵני ַהַגּנָּ ֵרא ִמּפְ ה ִמְתיָּ יָּ ֵמי. ְוִאם הָּ יר ּדָּ ּפִ ַ  ַהֲחמֹור, ש 

 )יו"ד הלכות ספר תורה, סימן רפב(

ה ִע  ג.  ר ּתֹורָּ קֹום ְוֵספֶׁ קֹום ְלמָּ ה הֹוֵלְך ִמּמָּ יָּ י ֲחמֹור הָּ ּבֵ ּנּו ַעל ּגַ יחֶׁ ק ְוַיּנִ ש ַ נּו ּבְ יחֶׁ ּמֹו, לֹא ַיּנִ
ֵני  ה ְמַפֵחד ִמּפְ יָּ ד ִלּבֹו ְוהּוא רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור. ְוִאם הָּ גֶׁ נֶׁ ֵחיקֹו ּכְ יחֹו ּבְ א ַמּנִ ּלָּ יו, אֶׁ לָּ ב עָּ ְוִיְרּכַ

ר. ִבים, ֻמּתָּ ּנָּ  ַהּגַ

 

  

                                                                                                                                                                         

 כתב שלדבריו אסור, אלא מניחו בחיקו. אבל יד,יד(

)ד"ה המוליך; קרית ספר, מאמר ד, ח"ב. המאירי מביא גם האוסרים, אבל . מאירי )ד"ה כדרך(רשב"א  -יו"ד רפב,ג. מקורות . 46

 .. שאר מקורות בפיסקה קודמת)ברכות פ"ג, נג(. אגודה נראה שנוטה לדברי המתירים(

 אלא אסיפא ואם היה מתירא מותר. :היה כותב ,כרי"ף םוא .אם היה מתירא רוכב, אלא אסיפא :כתבש. 47

 . רבינו יונה.משינהג בהם בזיון גדול כזה ,שיותר טוב שיאבד אותם. 48

שלא ד ,נקטינן הכא והכא לחומראהביא דברי הב"ח שמסקנתו להלכה, ד( ס"ק ה)ש"ך , הולעניין הלכהיו"ד רפב,ג. . 49
לא שרי אלא להפשילו  ,ובמקום סכנה נמי ;בשאר ספרים לוואפי ,במקום סכנה לא שרי אלא בחיקו כנגד לבו

ובודאי היכא דאפשר  :. וכתב הש"ךהר"ר יונה לפרש דברי רב אלפס תבוכדכ, אבל לא לרכוב עליו ,לאחוריו
משמע  )ס"ק יב( ומדברי הגר"א .מותר אפילו לרכוב עליהם ,אבל היכא דלא אפשר ,להחמיר בכבוד תורה עדיף

. )ד"ה ת"ר(. רא"ה )פסקיו, ד"ה ת"ר(רי"ד  -. מקורות )וכתב הגר"א שכן משמע מהרמב"ם, עיי"ש( שנקט להלכה כדעת הב"ח
 .)יא א ברי"ף, ד"ה וכדרך(. רבינו יונה )ד"ה וכדרך(ריטב"א 
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