
 

 

 

 

 
 

 בהספדבהלוויה ו ותפילה קריאת שמע

)שכן דרך וחילופיהן, וחילופי חילופיהן  )של המת(נושאי המיטה  משנה()המשך  )י"ז ב'(

, את שלפני המיטה, ואת שלאחר שמתחלפין לשאת המת, לפי שהכל חפצים לזכות בו(
 המיטה שלאחר ואת פטורים. בהם, צורך המיטה שלפני את :(כבר ושנשאוה) המיטה

. אלו ואלו פטורים 1(ל שכבר יצאו ידי חובתן מן המתהואי) בהם, חייבין צורך)אף אם( 
 .2מן התפילה

)משום סמוך לקריאת שמע  )לקוברו(אין מוציאין את המת  :תנו רבנן )י"ט א'(

אין מפסיקין  )בהוצאת המת(. ואם התחילו על ידי כך( קריאת שמעשמתבטלין מ
 . (ק"של)

  איני?! והא רב יוסף אפקוהו סמוך לקריאת שמע! )ומקשה(

 אדם חשוב שאני. )ומתרץ(

נשמטין  ,, בזמן שהמת מוטל לפניהםהקבורה( שלפני)העוסקים בהספד  :תנו רבנן
והוא  (קריאת שמע)אחד אחד וקורין. אין המת מוטל לפניהם, הן יושבין וקורין 

יושב ודומם. הם עומדים ומתפללין, והוא עומד ומצדיק עליו את הדין,  )האונן(
)ממה ולא נפרעת ממני אחד מני אלף  לפניך, ם, הרבה חטאתיריבון העולמי :ואומר

ופרצות כל עמך בית . יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתגדור פרצותינו, שמגיע לי(
 ישראל ברחמים.

, דאמר )לא נפרעת ממני מה שמגיע לי(לא מבעי ליה לאינש למימר הכי  :אמר אביי
עולם אל יפתח אדם פיו לשטן ל :משמיה דרבי יוסי תנארבי שמעון בן לקיש, וכן 

 .לא נפרעת ממני, היפרע( :)שמשמע שבא לומר

                                                

 ראה להלן., ורמב"ם ,רי"ף, רא"שרש"י. וגירסת  רסגכן  . 1

 .(תפילה מדאורייתא)ולשיטתו  מפני שלבם טרוד, )פיה"מ( רמב"םלמשום שתפילה דרבנן.  לרש"י . 2
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 שיטות הראשונים 

אם יש צורך  אפילו, אלו שכבר נשאו המיטה, רש"ירגמ"ה ו גירסת לפי :נושאי המיטה
, כל שיש בו צורך למיטה, ורא"ש ,"םרמברי"ף,  גירסת . לפי3קריאת שמעבהם, חייבים ב

 .5השו"ע. וכן פסק 4קריאת שמעטור מהמיטה, פ וכבר נשא אפילו

)קודם לזמן  חצי שעה היינוד יש מפרשים :שמע אין מוציאין את המת סמוך לקריאת

 הירושלמיעל פי  רבינו יונהדעת  . אבלק"ש, שהוא משיכיר את חברו ברחוק ד' אמות(
 . 6השו"ע. וכן פסק הרא"ש. וכן דעת שישערו שיוכלו להוציאו ולקוברו קודם זמן ק"ש

שיש ספרים שכתוב בהם אין מוציאין את המת  המאיריכתב  :סמוך לקריאת שמע
. ולספרים שכתוב סמוך לק"ש, 7סמוך לשקיעת החמה, עד שיתפללו תפילת המנחה

, בערבית אין להחמירש אפשר, שרבינו יונהדעת ופירושו, הן בערבית הן בשחרית. 
 כתב  והרמ"א .9השו"ען וכ סתם דבריו, והרמב"ם .8שמצותה עד שיעלה עמוד השחר

                                                

הגירסה ואפילו אם צורך בהם, היות שכבר יצאו ידי חובה מן המת, ואין עליהם כל כך טירדה דמצוה. וכן היא  . 3
 .)דפוס וילנא(שלפנינו 

את שלפני המטה ואת שלאחר המטה, את שלמטה צורך  :(, ועיין דק"ס)והיא הגירסה המופיעה אצלנו במשניותוגירסתם  . 4
כל אלו שמתחלפים בנשיאת מיטת המת, או  :בהן פטורין, ואת שאין למטה צורך בהן חייבין. והכי פירושו

ן שהיו לפני המיטה או לאחריה, פטורים מקריאת שמע. ואם אינם עוזרים שצריכים לעזרו בנשיאת המיטה, בי
י. וכדי ז", ו"לאחר המיטה", מבטא מיקום פיבנשיאתה, אלא באו ללוות בלבד, חייבים. לגירסה זו, "לפני המיטה

 שיש בו צורך לנשיאת המיטה. :להיפטר מקריאת שמע מספיק תנאי אחד, והוא

דהיינו כגון בעיר שיש בה חבורה המזומנת לכך, וכל בני החבורה מחליפים  )ס"ק ב(וכתב המשנ"ב או"ח עב,א.  . 5
)כן הביא דבריו רגמ"ה  -מקורות לשאת, וטרודים טרדת מצוה. ובמקום שאין חבורה כזו, הרחוקים מהמיטה חייבים. 

הל' ק"ש ; )פירוש המשנה. רמב"ם ב דפיו( )י. רי"ף )י"ז ב', ד"ה ושלאחר(. רש"י בתוספות ר"י שירליאון, י"ט א', ד"ה הכי גרסינן(

 .)סי' ט(. רא"ש ד,ד(

 .)יא ב ברי"ף, ד"ה אין(ינו יונה רב -או"ח עב,ב. מקורות  . 6

שהרי אף לאחר חצות שכר  ,אחר חצות לוואפי ,הואיל וזמנה עד חצות אין חוששין לכך ,ותפלת שחרית מיהא . 7
 .)ד"ה אין מוציאין(מאירי  -. מקורות ש כאןי כל מקוםאבל שכר תפלה מ ,תפלה בזמנה אין כאן

 .שלא יאמר אוכל קימעא ,לא אמרו אלא משום זריזות ,ומה שאמר שהתחלתה ביציאת הכוכבים . 8

שמע שדעת השו"ע שאין לחלק, ואפילו סמוך לק"ש של ערבית אין ומ. )ושם הרמ"א(או"ח עב,ב. יו"ד שנח,ב  . 9
לפי שאם לא  ,לדינא הסכימו האחרונים להקל בשל ערביתכתב ד "ק ו()ס. והמשנ"ב )מג"א ואחרונים(להוציאו 

כתב דלכתחילה, אם אפשר, אין לזוז מסתמיות דברי השו"ע.  )אות ד(". וכף החיים לא תלין"יעבור על  ,יקברנו היום
 .)ד"ה אין מוציאין(. מאירי )יא ב ברי"ף, ד"ה אין(. רבינו יונה )הל' ק"ש ד,ד(רמב"ם  -מקורות 
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יש להם להתאחר  כבר הגיע זמן ק"ש,אם ד רבנו יונהוכתב  שאין חילוק, ושיש מקילין.
 .10הרמ"א וכן פסק .הקהלרוב תפללו זמן שיוכלו לשער שה

רי"ף . אמנם , ומאירירי"ד, רמב"ם, רמב"ן, רא"הרי"ץ גיאת,  וכן פסק :אדם חשוב שאני
 .11עהשו"השמיטוהו. וכן השמיטו  ורא"ש

 ;משום דקריאת שמע דאורייתא, דדוקא קורין, הרמב"ןדעת  :נשמטין אחד אחד וקורין
פלה נמי דהוא הדין דלת רבינו יונה. ודעת אין צריך ,אבל התפלה שהיא מדרבנן
 .13השו"ע. וכן פסק 12נשמטין אחד אחד ומתפללין

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עב(

ט    א.  ִּ ֵאי ַהמ  ֵהם נֹוש ְׂ ֶ ם ש  ין אֹות  ה ב ֵ ט   ִּ ֵני ַהמ  פְׂ ֵהם לִּ ֶ ם ש  ין אֹות  ֵפיֶהן, ב ֵ ו  ל  ו ֵפי חִּ ל  חִּ ו ֵפיֶהן וְׂ ל  חִּ ה וְׂ
ַאֲחֶריה   ה צֶֹרךְׂ לְׂ ט   ִּ מ  ל ַ ֶ ה , ֵמַאַחר ש  ט   ִּ ֵאין ַלמ  ֶ ת, ש  ֵ ין ֶאת ַהמ  ַלו ִּ ר ַהמְׂ א  ְׂ ים. ו ש  טו רִּ ְׂ ֶהם, פ  ב  

ים.  בִּ ֶהם, ַחי    צֶֹרךְׂ ב  
י ב.  מו ךְׂ ֵאין מֹוצִּ ת ס  ֵ ין ֶאת ַהמ  יַע  אִּ ג ִּ י ַ ֶ רֹו קֶֹדם ש  בְׂ ק  יאֹו ו לְׂ הֹוצִּ הו ת לְׂ ְׂ ֵאין ש  ֶ ַמע, ש  ְׂ יַאת ש  רִּ קְׂ לִּ

אִּ  ַמע. וְׂ ְׂ יַאת ש  רִּ ַמן קְׂ יאֹו, ֵאין זְׂ הֹוצִּ ילו  לְׂ חִּ תְׂ רֹות. ם הִּ קְׂ ֵדי לִּ ין כ ְׂ יקִּ סִּ  ַמפְׂ
נֵ  ג.  פְׂ ל לִּ ת ֻמט   ֵ ַהמ  ֶ ַמן ש  זְׂ ד ב ִּ ֵ פ  ֶהסְׂ ים ב ְׂ קִּ עֹוסְׂ ם ה  ע  ין ה  קֹורִּ ד וְׂ ד ֶאח  ים ֶאח  טִּ מ  ְׂ ש  יֶהם, נִּ

דֹוֵמם.  ב וְׂ ֵ אֹוֵנן יֹוש  ה  ין, וְׂ לִּ ל ְׂ ַ פ  תְׂ ין ו מִּ ֵניֶהם, ֵהם קֹורִּ פְׂ ל לִּ ת ֻמט   ֵ ין. ֵאין ַהמ  לִּ ל ְׂ ַ פ  תְׂ  ו מִּ
                                                

 .)י"ט א', ד"ה אין מוציאין(. מאירי )הל' ק"ש ד,ד(. רמב"ם )יא ב ברי"ף, ד"ה אין מוציאין(רבינו יונה  -יו"ד שנח,ב. מקורות . 10

פשר דמשום דטעמא דאדם חשוב, משום דאין כבודו וב"י ביאר טעם השמטת רי"ף ורא"ש, אעב,ב.  או"ח. 11
ואדם חשוב  '.תורת האדם'וד, וכמו שכתב הרמב"ן בשיתעסקו בשום דבר, ואפילו בקריאת שמע עד שיקבר בכב

 וראה 'עיניים למשפט'.. לא שכיח בדורותינו ,כי האי

)תורת האדם, ענין ההוצאה . רמב"ן )הל' ק"ש ד,ד(רמב"ם . , ד"ה אין מוליכין(אבל הל' ,הלכות רי"ץ גיאת)רי"ץ גיאת  –מקורות  

 .)ר' פסקה לעיל(מאירי  .)ד"ה ת"ר אין מוציאין("ד . רי)י"ט א', ד"ה ואם התחילו(. רא"ה ד"ה בפרק מי(

לה. מעשה יהעם העסוקים בהספד מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפ )פ"ב ה"י(והביא ראיה מדאמרינן בתוספתא . 12
לה, שמעינן דהלכתא הכי, ילה. וכיון דחזינן לרבותינו דעבדו עובדא לתפיהיה והפסיקו רבותינו בין לק"ש בין לתפ

 ב, דמסתמא התלמוד שלנו כמו מעשה שעשו רבותינו סובר.דמעשה ר

 )ס"ק י, שעה"צ אות טו(ב"י. וכתב המשנ"ב  כוותיה נקטינן. ,או"ח עב,ג. כיון דה"ר יונה מביא ראיה מהתוספתא. 13
נראה כתב, דו .)ס"ק ד( הגר"א ושכן מצדד וכדעת הרמב"ן,דהקילו לענין תפלה הרבה פוסקים חולקין וסבירא להו ש

)תורת האדם, שער הסוף, רמב"ן  –ענין הספדן בודאי יש לסמוך להקל בזה שלא יצטרך להפסיק לתפלה. מקורות דל

 .רי"ף, ד"ה והעם(ב)יא ב . רבינו יונה עניין ההספד, ד"ה ירושלמי(
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 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קו(

ַחי    א.  ֶ ל ש  כ  ה, וְׂ ל   פִּ ת ְׂ ים מִּ טו רִּ ְׂ ַמע פ  ְׂ יַאת ש  רִּ ק ְׂ ים מִּ טו רִּ ְׂ ל ַהפ  ה; כ   ל   פִּ תְׂ ב ב ִּ ַמע ַחי   ְׂ יַאת ש  רִּ קְׂ ב ב ִּ
יַאת  רִּ קְׂ ים ב ִּ בִּ ֵהם ַחי   ֶ י ש  ִּ ַאף ַעל פ  ֶ ֶהם, ש  ה צֶֹרךְׂ ב   ט   ִּ ֵאין ַלמ  ֶ ת, ש  ֵ ין ֶאת ַהמ  ַלו ִּ חו ץ ֵמַהמְׂ

ה. ל   פִּ ת ְׂ ים מִּ טו רִּ ְׂ ַמע, פ  ְׂ  ש 
 )יו"ד, הלכות אבלות, סימן שנח(

ו ֵפיֶהן, וְׂ  א.  ל  חִּ ה, וְׂ ט   ִּ ֵאי ַהמ  ם נֹוש ְׂ ין אֹות  ה ב ֵ ט   ִּ ֵני ַהמ  פְׂ ֵהם לִּ ֶ ם ש  ין אֹות  ֵפיֶהן, ב ֵ ו  ל  ו ֵפי חִּ ל  חִּ
ל ְׂ  ֶ ה ש  ט   ִּ מ  ל ַ ֶ , ֵמַאַחר ש  ֶהם,ַאֲחֶריה  ים  צֶֹרךְׂ ב   טו רִּ ְׂ ַמע(פ  ְׂ יַאת ש  רִּ ק ְׂ ת, )מִּ ֵ ין ֶאת ַהמ  ַלו ִּ ְׂ ר ַהמ  א  ְׂ ; ו ש 

 ִּ ֵאין ַלמ  ֶ יםש  בִּ ֶהם, ַחי   ה צֶֹרךְׂ ב   ן באו"ח סִּ )וְׂ  ט   ן עַעי ֵ  . ב(ימ 
רֹו קֶֹדם ֵאין  ב.  בְׂ קִּ יאֹו לְׂ הֹוצִּ הו ת לְׂ ְׂ ֵאין ש  ֶ ל ש  ַמע, כ   ְׂ יַאת ש  רִּ קְׂ מו ךְׂ לִּ ת ס  ֵ ין ֶאת ַהמ  יאִּ מֹוצִּ

רֹות.  קְׂ ֵדי לִּ ין כ ְׂ יקִּ סִּ יאֹו, ֵאין ַמפְׂ הֹוצִּ ילו  לְׂ חִּ תְׂ ם הִּ אִּ ַמע; וְׂ ְׂ יַאת ש  רִּ ַמן קְׂ יַע זְׂ ג ִּ י ַ ֶ ֵיש   :הגהש  וְׂ

רֹו, בְׂ ק  ל ְׂ ין מִּ ת ִּ ַהמְׂ ל לְׂ ה  לו  רֹב ַהק   ל ְׂ ַ פ  תְׂ ר הִּ ב  כ ְׂ ֶ ֵער ש  ַ ש  לו  לְׂ י ו כְׂ ֶ ַמע  ;ַעד ש  ְׂ יַאת ש  רִּ ין קְׂ ֶזה ב ֵ ו ק ב   ל  ֵאין חִּ וְׂ

בֹא   ה )מְׂ ל  יְׂ ל ַהל ַ ה  כ   ַמנ   יל ו זְׂ ית, הֹואִּ בִּ ל ַערְׂ ֶ ש  ין ב ְׂ ל ִּ קִּ ֵיש  מְׂ ית. וְׂ בִּ ל ַערְׂ ֶ ַמע ש  ְׂ יַאת ש  רִּ קְׂ ית לִּ ֲחרִּ ַ ל ש  ֶ ר ש 

ן ע"ובא ימ   .(בח סִּ
 יו"ד, הלכות אבלות, סימן שעו()

ם :הגה. .. ב.  ד  ן  :לֹא יֹאַמר א  ט  יו ַלש    ִּ ח פ  ת ַ פְׂ ַאל יִּ ֶ ו , ש  ים ֵאל  רִּ ב  דְׂ י ֹוֵצא ב ִּ י, אֹו כ ַ י ַמֲעש ַ פִּ י כ ְׂ ת ִּ ַרעְׂ פְׂ לֹא נִּ

ם( י ש   סִּ פ  הֹות ַאלְׂ ַהג   תֹו ו בְׂ ֵ מ  ֶ י ש  ֶפֶרק מִּ ע ב ְׂ מ  ְׂ ן ַמש   ...)כ ֵ

 קברו את המת וחזרו

אם יכולין להתחיל ולגמור  :)מהקבר(קברו את המת וחזרו  (:14משנה)המשך  '()י"ז ב
 עד שלא יגיעו לשורה, יתחילו. ואם לאו, לא יתחילו.  (קריאת שמע)

אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק  :הכי קאמר (על פי ברייתא ומבאר) )י"ט א'(
)לקרות , יתחילו עד שלא יגיעו לשורה (קריאת שמע)מאחד או אפילו פסוק אחד 

 א יתחילו.ל. ואם לאו, (קריאת שמע

                                                

מנהגם היה שלאחר קבורת המת, נפטרים העם ביחד מאצל הקבר, ומתרחקים ממנו מרחק מסוים עד מקום . 14
רוש פי)רמב"ם הנקרא מעמד. ועומדים שם האבלים, והעם מתקבצים שם לנחם. ומסתדרים שורות שורות. הקבוע, 

  .המשנה(
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קריאת )מפטורים  ל(בֵ )הרואים את הא  הפנימיים  :העומדים בשורה (:משנה)המשך 

 , והחיצונים חייבים. (שמע

, פטורה. ל(בֵ הרואה את הא   ,)שורה פנימיתשורה הרואה פנימה  (1) :תנו רבנן)י"ט ב'( 
ל, פטורין. האב הבאים מחמת :יהודה אומר רבי (2)ושאינה רואה פנימה, חייבת. 

 מחמת עצמן, חייבין.

 שיטות הראשונים 

וכשיגיעו לשורה , המאיריכתב  :אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד יתחילו
, רויתחילו ויגמ, שנראה רש"ימדברי ש המאיריכתב אמנם  .הטור. וכן פסק 15יפסיקו

 סתם דבריו. 16והשו"ע .ן להספד ולתנחומיםואין מפסיקי ,שהרי עוסקין במצות ק"ש הם

דוקא שאין זמן ק"ש  ,כתבו מגאוני הראשוניםש ,יהמאירכתב  :ואם לאו, לא יתחילו
יש שו .לול השםיאין חולקין כבוד למת במקום ח ,אבל אם היה זמנה עובר ,עובר בכך

 .17פסק כדעה ראשונה והרמ"א. עוסק במצוה קרינא ביה כל מקום,שמ, חולקין

, הפנימיים, הרואים את פני האבל. ופירש רמב"םרש"י ו :הרואה פנימה פטורהשורה 
 ,האי גאון, הערוך רבואלו שאחריהם, שאינם רואים פני האבל, נקראים חיצוניים. ודעת 

, שפנימיים היינו קרובי משפחת האבל, הראויים להיות בשורה הפנימית. ראב"דו
פירש  ראב"דוקמא, והלכה כתנא קמא.  , דרבי יהודה פליג אתנאורי"ד רמב"םופירשו 

 וכפירושו. רמב"םכפסק  18שו"עוהדרבי יהודה לפרושי דברי תנא קמא אתי. 

                                                

 . מאירי.שואל הוא ,ואבל הואיל ומתעכב ,שהרי אף באמצע הפרק משיבין. 15

מאירי )כמש"כ הי, שאם התחיל יגמור כולה כתב בשם מהר"י אבוהב שנראה מפירוש רש" . אבל בב"יעב,באו"ח . 16

)י"ט מאירי  -מקורות  כתב בשם אחרונים, כטור. )ס"ק יב(והמשנ"ב  .)וברש"י שלפנינו, ליתא(, והסכים עמו בדעת רש"י(

 .)יו"ד שעו(. טור א', ד"ה אמר המאירי קברו(

תנחומין  . וכתבו מג"א ועוד, כיון שעדיין לא התחילו במצות)הל' ק"ש ד,ו(או"ח עב,ד. וכן דייק הב"י מדברי הרמב"ם . 17
. וכתב פמ"ג, דמשמע מזה, דהעוסק במצוה, אפילו )ומבואר, שאם התחילו בתנחומים, לא יפסיקו אף שעובר זמן ק"ש(

במצוה דרבנן, שוב אין לו לפסוק אפילו למצוה דאורייתא. ונשאר בצ"ע, מנין למג"א דין זה. והובאו דבריהם 
 .)ד"ה אם(בביה"ל 

)הו"ד בתורת האדם לרמב"ן, רב האי גאון  –ו הברייתא כצורתה ולא הכריעו. מקורות או"ח עב,ה. והרי"ף ורא"ש הביא. 18
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 ,אית דמפרשי לחומרא, רבינו יונהכתב  :רבי יהודה אומר הבאים מחמת האבל וכו'
הני מילי באותן שבאין  ,)והכי קאמר כי אמרינן דשורה הרואה את הפנים פטורהדארישא קאי 

 לקולא, ואית דמפרשי, אפילו רואה את הפנים חייבת( ,ל הבאין מחמת כבודאב   ,להאבֵ  מחמת
 ריטב"או. אם באים מחמת האבל פטורין( ,)דאפילו בשורה שאינו רואה את הפניםדאסיפא קאי 

 פירש דאסיפא קאי.

אית דאמרי בקרוביו ובמשפחתו בלבד , רבינו יונהכתב  :בל, פטוריםהבאים מחמת הא
 . ואית דאמרי דאפילו(רא"ה וריטב"א)ומחמת כבוד חייבים. וכן פירשו  חמת האבלנקראים מ

  .(19מרש"י)וכן משמע  שאר בני אדם שבאין לנחמו נקרא מחמת האבל ופטורין

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עב(

ל  ד.  כ  ין, וְׂ חו מִּ נְׂ ל ת ַ ַקב ֵ ים לְׂ ֲאֵבלִּ רו  ה  זְׂ ח  ת וְׂ ֵ רו  ֶאת ַהמ  בְׂ קֹום ק  ְׂ מ  ין ַאֲחֵריֶהם מִּ כִּ ם הֹולְׂ ע  ה 
ין ש    דִּ עֹומְׂ ֶ קֹום ש  ֶבר ַלמ   ה ַהק ֶ ו ר  ֹות ש  ים ַלֲעש  ֲאֵבלִּ ם ם ה  ע  ין ה  כֹולִּ ם יְׂ ין, אִּ חו מִּ נְׂ ל ת ַ ַקב ֵ לְׂ

ד  סו ק ֶאח  ו  פ   ל  מֹר ֲאפִּ גְׂ לִּ יל וְׂ חִּ ַהתְׂ ה,לְׂ ו ר  יעו  ַלש   ג ִּ י ַ ֶ חִּ  קֶֹדם ש  או, לֹא ַיתְׂ ם ל  אִּ . וְׂ ילו  חִּ  :ילו  ַיתְׂ
ם ֵיש   :הגה ךְׂ  אִּ רֹא ַאַחר כ   קְׂ י ֹום לִּ הו ת ב ַ ְׂ ם ה  ש  ֵ ש  ית יֹוֵסף ב ְׂ ב ַ )ב ֵ  . (ם"ַרמְׂ

ם  ה.  ֵאינ  ֶ ים ש  יצֹונִּ ַהחִּ ים. וְׂ טו רִּ ְׂ ֵבל, פ  א  ֵני ה  ְׂ ים פ  רֹואִּ ֶ ים ש  ימִּ נִּ ְׂ ַנֲחמֹו, ַהפ  ה לְׂ ו ר  ש  ים ב ְׂ דִּ עֹומְׂ ה 
ים.רוֹ  בִּ ֵבל, ַחי   א  ֵני ה  ְׂ ים פ   אִּ

  שדוחה לא תעשה שבתורה כבוד הבריותגדול 

המוצא כלאים בבגדו, פושטן אפילו בשוק. מאי  :ר רב יהודה אמר רבאמ )י"ט ב'(
ֶנֶגד ה'" ה לְׂ ֵאין ֵעצ  ה וְׂ בו נ  ֵאין ת ְׂ ה וְׂ מ  כְׂ , כל מקום שיש חילול השם, 20טעמא? "ֵאין ח 

 לרב. (אפילו)אין חולקין כבוד 

                                                                                                                                                                         

)י"ט א', ד"ה מתני', . פסקי רי"ד )הל' ק"ש ד,ו(. רמב"ם וראב"ד )ערך שר ג'(. ערוך עניין ההתחלה, ד"ה מתניתין בפרק מי שמתו(

 .העומדין(

ות את המאורע. נראה מדבריו, שכל שבאו לנחמו, שפירש מחמת עצמן שחייבים, אלו שלא באו לנחם, אלא לרא. 19
 אפילו שאר בני אדם, נקראים "מחמת האבל", ופטורים.

 משלי כא,ל. . 20
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ולפניהם שתי דרכים, אחת טהורה ואחת  )עם האבל(קברו את המת וחזרו  :מיתיבי
, בא בטהורה, באין עמו בטהורה. בא בטמאה, באין עמו בה קבר()שיש טמאה 

. אמאי? אם יש עמם כהן האסור בטומאה למת( אפילו)של האבל. ובטמאה, משום כבודו 
ֶנֶגד ה'"!  ה לְׂ ֵאין ֵעצ  ה וְׂ בו נ  ֵאין ת ְׂ ה וְׂ מ  כְׂ  לימא "ֵאין ח 

אדם מנפח  :דאמר רב יהודה אמר שמואל. 21בבית הפרס דרבנן :תרגמה רבי אבא
)ואם האיסור היה מן התורה, לא היו מזלזלים והולך  )ואם יש שם עצם, יראנו(בית הפרס 

בית הפרס שנידש  :. ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרבבו לסמוך על נפיחה(
 .)שכבר נידשו עצמות שבו, ונפחתו מכשעורה(טהור  (ם)ברגלי

שבתורה. ואמאי? גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה  :)מברייתא(תא שמע 
ֶנֶגד ה'"! ה לְׂ ֵאין ֵעצ  ה וְׂ בו נ  ֵאין ת ְׂ ה וְׂ מ  כְׂ  לימא "ֵאין ח 

 .(לאו דרבנן)כלומר  22בלאו דלא תסור :תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא

ַאחֹתֹו" :תא שמע ולמול  ,מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו 23"ו לְׂ
אמרת לא יטמא. יכול כשם שאינו  ושמע שמת לו מת, יכול יחזור ויטמא? ,את בנו

ַאחֹתֹו"  :כך אינו מטמא למת מצוה, תלמוד לומר ,מטמא להם לאחותו הוא  -"ו לְׂ
, (והוא כבוד הבריות, ודוחה דבר תורה)דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה 

ֶנֶגד ה'" :אמאי? לימא ה לְׂ ֵאין ֵעצ  ה וְׂ בו נ  ֵאין ת ְׂ ה וְׂ מ  כְׂ  !"ֵאין ח 

ַאחֹתֹו". וליגמר מינה! שב ואל תעשה שאנישאני הת '()כ' א  .24ם, דכתיב "ו לְׂ

                                                

דלא מטמא אלא מדרבנן, והוא שדה שנחרש בו קבר, וחשו חכמים שמא דלדלו כלי המחרישה את העצמות, . 21
והדורס עליהן מסיטן, ועצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ולא באהל, וכיון דמדרבנן הוא דאסור, רבנן הוא 

 רש"י. הו גבי אבל.דאחלוה ליקריי

ה  :(יז,יא), פרשת שופטים דברים. 22 ֲעש ֶ ך  ת ַ רו  לְׂ ר יֹאמְׂ ֶ ט ֲאש  פ   ְׂ ש  ִּ ַעל ַהמ  ר יֹורו ך  וְׂ ֶ ה ֲאש  ֹור  י ַהת  ִּ סו ר"ַעל פ  ר  לֹא ת  ב  ן ַהד   מִּ
מֹאל". ין ו ש ְׂ מִּ ך  י  ידו  לְׂ ר ַיג ִּ ֶ   ֲאש 

יו :במדבר, פרשת נשא, ו,ז. 23 חִּ א  ֹו לְׂ מ  אִּ יו ו לְׂ בִּ א  ֹו. לְׂ יו ַעל רֹאש  י ֵנֶזר ֱאלֹה  ם כ ִּ מֹת  ֶהם ב ְׂ א ל  מ   ט ַ ַאחֹתֹו לֹא יִּ ודרשו בספרי  ו לְׂ
ַאחֹתוֹ כל מילה בפסוק זה מה היא באה ללמד וכולם נדרשו לעניין נזיר מלבד "  ".ו לְׂ

והמצוה פירוש, כשאינו עושה פסחו או כשאינו מל את בנו, אינו עושה שום דבר אלא שיושב ובטל מן המצוה, . 24
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 :פ"ט ה"א(כלאים )בירושלמי גרסינן 

 ,רבי יוסי הוה יתיב מתני .אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש :תני
לא אמר ליה כלום.  ,לא אמר כלום. מן דיתיב ליה ,והוה תמן מיתא. מן דנפק ליה

 :את לבוש כלאים. אמר ליה רבי אימי :אמר חד לחבריה .רבי אימי הוה יתיב מתני
 שלח מאנך ויהב ליה. 

 שיטות הראשונים

תני אין מדקדקין במת ובכלאים בבית המדרש.  בירושלמי :המוצא כלאים בבגד חברו
או דגמרא דידן פליגא. או דגם הירושלמי  הרא"שומשמע אפילו באיסורי תורה. ותירץ 

דידן כשהוא עצמו מוצאו בבגדו. והירושלמי כשהוא שוגג באיסור דרבנן. או דגמרא 
שבשוגג אין צריך  תרומת הדשןוכן דעת  ואינו יודע, חבירו יאמר לו רק כשמגיע לביתו.

ה ַעל ֲחֵברֹו כתב " והרמב"ם לפושטו ממנו. ֹור  ת  ל ַ ֶ ם ש  ַאיִּ לְׂ רֹוֶאה כ ִּ ךְׂ  -ה  ַהל ֵ ה מְׂ י  ו  ה  ל  ֲאפִּ
קֹורְׂ  ו ק, קֹוֵפץ לֹו וְׂ ש   י ֹות ב ַ רִּ בֹוד ַהב ְׂ ֵאין כ ְׂ ֶ ה; ש  מ  כְׂ דֹו ח  ְׂ מ  ל ִּ ֶ ֹו ש  ה ַרב  י  ו  ה  ל  ד, ַוֲאפִּ י   יו מִּ ל  עֹו ע 

ה. ֹור  ת  ש  ב ַ פֹר  ְׂ ה ַהמ  ו ר לֹא ַתֲעש ֶ ס  ֹוֶחה אִּ כרא"ש פסק  והרמ"א .25השו"ע" וכן פסק ד 
 .ותרומת הדשן

, רא"שרז"ה, תוספות,  גאונים,דעת  :דחיית לאו שאינו שווה בכל או שישנו בשאלה
נטמאים למת מצוה, לכל לאו שאינו שווה בכל, שכהן גדול ונזיר מ, שלמדים ורשב"א

רש"י, ודעת אף בקום עשה. מפני כבוד הבריות וכן לאיסור שישנו בשאלה, שנדחים 
 .27הרמ"א. וכן פסק 26, שאף אלו אינם נדחים בקום עשהרמב"ן, ותרומת הדשן

                                                                                                                                                                         

ואין עוברין על לא תעשה  ,ו בידייםאאותו הוא עוקר הל בשאבל הכא לגבי כלאים, כל זמן שלומתבטלת מאליה; 
 . וכעין זה ברש"י, עיי"ש.וד הבריות. ריטב"אמשום כב

"ד שג, )יו. ודעת הב"ח )שם פסק הרמ"א כתרומת הדשן(יו"ד שעב,א  .)ושם כתב הרמ"א כרא"ש בשם יש אומרים( יו"ד שג,א. 25

. רא"ש )הל' כלאים י,כט(רמב"ם  –מקורות  שגם דעת הרמב"ם כרא"ש, וקורעו מעליו בשוק רק כשהוא מזיד. ס"ק ב(
 .)סי' רפה(תרומת הדשן  .(; כתובות ב,ה)נדה פרק ט, הלכות כלאי בגדים סי' ו

וטומאת גופיה שהותרה לכהן ולנזיר ליטמא למת מצוה, דקא מעקר בידים מפני כבוד הבריות דלאו שב ואל . 26
דמעיקרא דהתם לאו כבוד הבריות הוא דדחי לא תעשה דידה,  ,היינו טעמא דלא גמרינן מיניהתעשה הוא, 

 ,אבל השבת אבדה ופסח. וה נכתב, כשם שלא נכתב על הקרוביםלא על מת מצ ,כשנכתב לא תעשה דטומאה
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, תוספות, ורא"ש, ורבי יהודה שירליאוןכתבו : נאי קטןדחיית מצוה מהתורה משום ג
לחד תירוצא, דדוקא בגנאי גדול, שרי לעבור איסור דאורייתא בשב ואל תעשה; אבל 

 28גנאי קטן, לא. ובשאר תירוצים לא חילקו.

רבינו חננאל, רמב"ן, ר"ן, בשם  רשב"אדעת : איסור דרבנן שיש לו עיקר מהתורה
הבריות אלא דבר שעיקרו דברי סופרים, כגון כרמלית; הא שלא התיר כבוד  וריטב"א,

 הרמב"ם סתםשכל איסור דרבנן הותר. וכן  )תירוץ א( רמב"ןודעת  .29רשות הרבים, לא
ֵריֶהם " בְׂ ד ִּ ו רֹו מִּ ס  אִּ ֶ ר ש  ב  קֹום. -ד   ל מ  כ  י ֹות ב ְׂ רִּ בֹוד ַהב ְׂ ֵני כ ְׂ ְׂ פ  ֶחה מִּ דְׂ  30והשו"ע "ֲהֵרי הו א נִּ

 . כרמב"ןם יש מי שמתיר סתם כדעה ראשונה, ובש

על פי  ף ורא"שרי" : פסקוישב לספר ואמרו לו מת אביו האם משלים התספורת
אחד המגלח . הרי זה משלים את ראשו ,ישב לגלח ובאו ואמרו לו מת אביו, הירושלמי

ף, הוסיו א תעשה.דגדול כבוד הבריות שדוחה ל ,טעמא המרדכי. וביאר ואחד המתגלח
 .31השו"ע. וכן פסק היינו בדליכא ספר אחר במתא ,מה שהספר גומרד

                                                                                                                                                                         

לכל ישראל נאמר, ואצל כבוד הבריות נתנו לדחות, על כרחך היינו דדחייתן אינה בידים אלא בישיבתו תדחה 
 הזהיר באזהרתו. ,אבל כלאים דבמעשה ידיו ידחה .המצוה

)תורת האדם, שער ההוצאה, הוצ' שעוועל . רמב"ן )הו"ד ברמב"ן(ן רב האי גאו .)כ' א', ד"ה שב(רש"י  -יו"ד שעב,א. מקורות . 27

)כ' א', ד"ה . רשב"א )בתוספותיו, כ' א', ד"ה שב(. תוספות ורא"ש )יא ב ברי"ף, ד"ה הא(. רז"ה )הו"ד ברז"ה(. גאונים עמ' קלז(

 .)סי' רפה(. תרומת הדשן שב(

. מקורות )ס"ק טו(וכן פסק המשנ"ב  ליישב דעת הרמ"א.ל לקטן, נקט כחילוק בין גנאי גדו )או"ח יג,ג, ס"ק ח( המג"או. 28
)תוספותיו ברכות כ' א', ד"ה שב; שבועות רא"ש  .)בבא מציעא ל' ב', ד"ה אלא(תוספות . )כ' א', ד"ה שב( רבי יהודה שירליאון -

 .ל' ב', ד"ה אבל איסורא(

מפיס במלאכה שלו אם הוא צריך לגופה אם דמי אע"פ שהוצאתו לשם אינה אלא מלאכה שאינה צריכה לגופה; . 29
שכיון  ל שכןכאותה שאמרו בירושלמי בגוי שהוציאו לכלבו, וכ ,שאפילו בהוצאת מת משכחת לה לגופה ?!לאו

והרואה אותו  ,שהטלטול צריך לככר או לתינוק חוששין לו שמא בככר הוציאוהו, דאית ביה חיובא דאורייתא
 ת ביה חיובא דאורייתא, וכש"כ בשאר מלאכות כיון שעיקרן תורה דאסור.מוציא לרה"ר אומר הותרה שבות דאי

 רמב"ן.

)צ"ד ב', ד"ה ולהוציא מת לרה"ר; תורת האדם, ענין מי . רמב"ן )שבת צ"ד ב', ד"ה מי קאמינא(רשב"א  -או"ח שיא,ב. מקורות . 30

. )שבת צ"ד ב', ד"ה ואפילו( ריטב"א. מרינן גדול()שבת, המצניע, לה ב, ד"ה ודאר"ן . שמתו מוטל לפניו, עמ' עח הוצ' שעוועל(
 .)הל' כלאים י,כט(רמב"ם 

, ואינו יכול להעמיד בשליח ציבור שצריך לנקביו קודם חזרת הש"ץדן )צב,א, ד"ה היה צריך( ביה"ל יו"ד שצ,ב. וב. 31
, דלכולי עלמא תפילתו (קביו, הנצרך לנכ"ג א' , ראה להלןלהתפלל גם לרי"ף אסור שבכי האי גוונא)עצמו בשיעור פרסה 

)או שמא כיון שחז"ל אמרו שתפילתו תועבה, כל ברכותיו לבטלה, ויש בהן משום לא תועבה, האם יתפלל משום כבוד הבריות 
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אם , מהר"ם מרוטנבורג: כתב אדם שמצא בבית הכנסת שטליתו אינה מצוייצת כהלכתה
 ,ומצא טליתו שנפסקו החוטין ואינו מצוייצת כהלכתו ,)בשבת( הלך אדם לביהכ"נ

מותר להתעטף בלא אפשר ד ,ומתבייש לשנות מנהגו לישב בפני הקהל בלא טלית
פסק כן ו בכרמלית דרבנן גדול כבוד הבריות. (ב')ל"ז כדאשכחן בהקומץ רבה  ,ברכה

 .32הרמ"א

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות כלאי בגדים, סימן שג(

ד,  א.  י   יו מִּ ל  עֹו ע  קֹורְׂ וק, קֹוֵפץ לֹו וְׂ ש   ךְׂ ב ַ ַהל ֵ ה מְׂ י  ו  ה  ל  ה ַעל ֲחֵברֹו, ֲאפִּ ֹור  ל ת  ֶ ם ש  ַאיִּ לְׂ רֹוֶאה כ ִּ ה 
ֹו. ַוֲאפִּ  ה ַרב  י  ו  ה  בֹוד )ל  ו ם כ ְׂ ש   מִּ ו ק, ד ְׂ ש   יךְׂ לֹוַמר ב ַ רִּ ֹוֵגג, ֵאין צ  ֹוֵבש  ש  ה ַהל  י  ם ה  אִּ ים ד ְׂ רִּ ֵיש  אֹומְׂ וְׂ

ֹוֵגג ש   ו  מִּ נ  ֶ יש  רִּ ַאל ַיפְׂ ֹק, וְׂ ת  ְׂ ש  י ֹות יִּ רִּ רֹא (ַהב ְׂ ם ה  ֵ ש  (.")טו ר ב ְׂ עֹו  ש  ֵריֶהם, ֵאינֹו קֹורְׂ בְׂ ל ד ִּ ֶ ה ש  י  ם ה  אִּ וְׂ
יו ל  ש    ,ע  טֹו ב ַ ְׂ ֹוש  ֵאינֹו פ  ֵביתוֹ וְׂ יַע לְׂ ג ִּ ַ מ  ֶ ֵצאת) ו ק, ַעד ש  ַמֵהר ל  יךְׂ לְׂ רִּ ש  ֵאין צ  ר  דְׂ ִּ ֵבית ַהמ  ֵכן ב ְׂ  (וְׂ

ד.; )טו ר( י   טֹו מִּ ְׂ ֹוש  ה, פ  ֹור  ל ת  ֶ ה ש  י  ם ה  אִּ  וְׂ
 )יו"ד, הלכות אבל, סימן שעב(

ס א.  ר  ְׂ ֵבית ַהפ  ֵנס לְׂ כ   סו ר לִּ ֵֹהן א  ַהכ  ֶ י ש  ִּ ה   ַאף ַעל פ  ֱחַרש  ב   נ ֶ ֶ ש  ה  ֶקֶבר, וְׂ ֱאַבד ב   נ ֶ ֶ ֶדה ש  רו ש  ש   ֵ )פ 

ה( ה ַאמ   ה  ֵמא  עו ר  ִּ ש  ים.. ,ֶקֶבר, וְׂ ִּ ַעמ  ֶאֶרץ ה  יו אֹו לְׂ כֹול ֵליֵלךְׂ ַאֲחר  ם, י  ֶרךְׂ ש   עֹוֵבר ד ֶ ֵבל ה  ֵכן א  . וְׂ
ַנֲחמֹו.  . .לְׂ

ת וְׂ  :הגה ֵ ם ַהמ  אֶֹהל עִּ הו א ב ְׂ רֹם, וְׂ ֹוֵכב ע  ש   ֶ ֵֹהן ש  ם, כ  ת  או  לֹו סְׂ רְׂ קְׂ א יִּ יד לֹו, ֶאל   ַהג ִּ ַדע, ֵאין לְׂ לֹא י 

ה ל   חִּ מֹו ת ְׂ יש  ַעצְׂ ב ִּ לְׂ י ַ ֶ ֵדי ש  ֵצא כ ְׂ י ֵ ֶ מוֹ  .ש  ש  ַעצְׂ ב ַ לְׂ י ִּ ֶ ין ַעד ש  ת ִּ ַהמְׂ סו ר לְׂ ידו  לֹו, א  ג ִּ ַבר הִּ ם כ ְׂ ל אִּ  .ֲאב 
א,  ת  אֹוַריְׂ ה ד ְׂ א  הו א ֻטמְׂ ֶ ת, ש  ֵ אֶֹהל ַהמ  ם הו א ב ְׂ א אִּ ק  ַדוְׂ ים, וְׂ ִּ ַעמ  ס אֹו ֶאֶרץ ה  ר  ְׂ ֵבית ַהפ  ם הו א ב ְׂ ל אִּ  ֲאב 

                                                                                                                                                                         

. אבל ה(, הל' פ"ק דשבת)ירושלמי . )מו"ק ג,סח(רא"ש . )מו"ק טז א בדפיו(רי"ף  -. מקורות . ונשאר בצע"ג. עיי"שתשא(
 .)מו"ק, הל' אונן סי' תתקב(כי . מרד)ה,ח(רבתי 

! ואף לפושט טליתו בשוק, דלא דמי יושב בפני הקהל בלא טלית ,ואינו נראה ליאו"ח יג,ג. והב"י חלק עליו וכתב, . 32
אם הוא מתבייש  ,דהכל תלוי ברצון האיש הלובשועיין באחרונים שהסכימו , )ס"ק יב(לדברי הרמ"א, כתב המשנ"ב 

. ובהקשר זה, דנו אחרונים, באדם אין כאן ההיתר דכבוד הבריות ,אבל אם אין מתבייש ;יוכל ללבוש בלי ברכה
 )מהדורה א, ח"א סי' רי(צעיר, שנתלבן חצי זקנו, וחציו השני נשאר שחור, אם מותר לצבעו. ראה שו"ת שואל ומשיב 

התיר אפילו איסור דרבנן במקום איך עלה על דעתו ל שתמה)ועיי"ש החמיר  )יו"ד ח"ב סי' סב(שהיקל. ושו"ת דברי חיים 

שו"ת )מהר"ם  -. מקורות (דאין בזה שום איסור כלל ,כמו שנוהגין בכל מדינות אשכנז ,שיכול להסיר חרפתו במה שיגלח ע"י סם

 .(סימן רפז ,דפוס פראג, מהר"ם מרוטנבורג חלק ד
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ה ל   חִּ מֹו ת ְׂ יש  ַעצְׂ ב ִּ ן, ַילְׂ נ  ַרב   ה ד ְׂ א  הו א ֻטמְׂ ֶ י ֹות )ת ,ש  רִּ בֹוד ַהב ְׂ דֹול כ ְׂ ג  ן רפ"ד ְׂ ימ  ֵאר "ה סִּ ב   תְׂ נ ִּ ֶ מֹו ש  ה(, כ ְׂ

ן ש ימ  ֵעיל סִּ ם"לְׂ ַאיִּ לְׂ ַין כ ִּ נְׂ עִּ מ   .ג לְׂ ן, ו ֵמת עִּ ֵ ש  הו א י  ֶ ֵֹהן ש  ֵדי כ  יד לֹו כ ְׂ ַהג ִּ יצֹו ו לְׂ ין ַלֲהקִּ יכִּ רִּ אֶֹהל, צְׂ ֹו ב  

ו ַבת מהרי ש  ֵצא )ת ְׂ י ֵ ֶ ן ס"ש  ימ   .ט("ל סִּ
 )יו"ד, הלכות אבל, סימן שעד(

חֹו,  א.  סְׂ ִּ חֹט ֶאת פ  ְׂ ש  הֹוֵלךְׂ לִּ יר וְׂ זִּ נ  דֹול וְׂ ֵֹהן ג   ו  הו א כ  ל  ה, ֲאפִּ ו  צְׂ ֵמת מִּ אֹות לְׂ מְׂ ט   הִּ ה לְׂ ו  צְׂ מִּ
מו ל ֶאת ב ְׂ  ל  ֵמא לֹו.וְׂ ט   ה, ֲהֵרי ֶזה מִּ ו  צְׂ א ֵמת מִּ צ   נֹו, ו מ 

 )או"ח, הלכות ציצית, סימן יג(

יו ַעד  ג.  ל  ו  ֵמע  יֶרנ  סִּ סו ל לֹא יְׂ יו פ   ל  ע  ֶ ית ש  ל ִּ ַהט ַ ֶ ית ש  לִּ מְׂ ַכרְׂ הו א ב ְׂ ֶ ש  ת כ ְׂ ב   ַ ש  ם נֹוַדע לֹו ב ְׂ אִּ
י ֹות רִּ בֹוד ַהב ְׂ דֹול כ ְׂ ג  ֵביתֹו ד ְׂ יַע לְׂ ג ִּ י ַ ֶ   .ש 

ןוַ  הגה: ט  ית ק  ו  ַטל ִּ ל  ֹט ֲאפִּ ש  פְׂ יךְׂ לִּ רִּ יו ֵאין צ  ד  ג  ַחת ב ְׂ ת ַ ֶ ד .ש  ַסק ֶאח  פְׂ ם נִּ ין אִּ הו א ַהד ִּ י ֹות  וְׂ יצִּ ן ַהצ ִּ מִּ

י ֹות  רִּ בֹוד ַהב ְׂ ַֹח כ ְׂ כ  ה מִּ כ  ר  לֹא ב ְׂ ֹו ב ְׂ ש  בְׂ ל  יו ַכל לְׂ ית ד ְׂ לֹא ַטל ִּ ב ב ְׂ ֵ ש  ֵליש  י ֵ ב ַ תְׂ ם ו מִּ ֵ ש  ית יֹוֵסף ב ְׂ )ב ֵ

ה ו ב  ש  סו ר  .(ַהת ְׂ א א  נ  וְׂ ַהאי ג ַ חֹל כ ְׂ ל ב ְׂ ית ֲאב  יצִּ ֹות צִּ סו ר ַלֲעש  א  ת ד ְׂ ב   ַ ש  א ב ְׂ ק  ַדוְׂ ף וְׂ ַכי ה''ק ד ַ ד ְׂ רְׂ )מ 

 .צ''א(
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