
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ‰˙ÈÓÏ Ì¯Â‚ ÔÈÈ ÈÎÂ ÌÈÈÁÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈÈ ÌÈ˙Â˘˘Î ÚÂ„Ó  
ÌÈÈÁÏ ‡‰È˘ ‰Ê ÏÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ט י''יÏ‰‡· ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ Â‚Â '.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו 'ז עמוד ב''שבת ס 
ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן ולפום 

  .תלמידיהון
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע כששותים יין אומרים לחיים וכי יין גורם 
כך מקשה במדרש תנחומא פרשת , למיתה שצריך לברך על זה שיהא לחיים

  .ד''ח סימן קע''ח אור''וכן בב, וכן במושב זקנים פרשת שמיני, פקודי

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
כמו לפי שבשעה שהיו דנין דיני נפשות היו משקין אותן יין  .‡

 וכן היו , תנו שכר לאובד ויין למרי נפש'א ו''משלי לדכתוב 
 לא נברא יין ' א'סנהדרין ע' בגממשקין האבלים יין כדאמרינן 

ח ''כך כתב הב,  לכך אמרינן שיהא לחיים,אלא לנחם בו אבלים

  .'ק ב''ומקורו במדרש תנחומא פרשת פקודי ס, ל''ד בשם מהרש''ח סימן קע''אור

 לכך ,  ארור כנען היין קלל נח את כנען בנולפי שבשביל .·
, ה''כך כתב בכלבו סימן כ ,אומרים לחיים כלומר זכה לשתותו לחיים

  .ד''ח סימן קע''ח אור''וכן כתב הב

 על ידי ששתה אדם הראשון בברכת נשואין שלו השתכר ועבר .‚
על ציוויו של מקום ולבסוף נשתכר ועבר על ציוויו של מקום 

, בנשיכת נחש שנאמר ואתה תשופנו עקבולבסוף נתקלל 
נהגו העולם , ולפי שנקנסה מיתה על האדם בשביל אותו יין

פרשת ' כך כתב במושב זקנים  לבעלי התוס, כששותים יין מברכים לחיים

  .'ט' שמיני ויקרא י
 נגמר ל ידי זהוע, ה לחד מאן דאמרלפי שעץ הדעת גפן הי .„

 'ת מנחת יצחק חלק ו"שוב  כתבכך,  אומרים לחייםל כןע, מיתה לעולם

   .ה''סימן קל

'  לפרש הא דאמרינן בגמפרשת כי תבאפ מה שכתב ביטב לב '' ע.‰
כי על הפסוק ויהי האדם ,  חמרא וחיי לפום רבנןא''ז ע''שבת ס

הרי נפש האדם הוא , לנפש חיה פירש התרגום לרוח ממללא
ובכל דיבור שמוציא מפיו כח החיוני נתמעט , כח המדבר

אבל , אך זה בדברי עולם הזה, דכתיב נפשי יצאה בדברי בווכ
והנה איתא , תמימה משיבת נפש' בדברי תורה כתוב תורת ה

 אגברו חמרא לדרדקי כי היכא דלימרי א''ט ע''סנהדרין ל' בגמ
, חזינן דשתיית היין מעורר כח הדיבור לדבר הרבה, מילתא

ברים על כן המוני הם השותים יין ועל ידי זה מדברים ד
כ ברבנן ''משא, כ בזה יתמעט החיים''א, בטלים וכדומה

וזה הכוונה , המדברים דברי תורה היין לא יגרום להם מיתה
" לפום רבנן"ונשאר בחיים זה רק " וחיי"ששותה יין " חמרא"

ולפי זה אתי שפיר מדוע , כיון שהם מדברים דברי תורה
, ו''יתה חאומרים לחיים היינו לומר שהיין יגרום חיות ולא מ

  .  ב''ת גנזי יוסף סימן קמ''כך כתב בשו

¯˘‡ È�„ÚÓ: נראה להוסיף חידוש גדול מה שכתב בדרך 
ל קבלנו מרבותי בפסוק נפשי יצאה '' וזד''לא תעשה לפקודיך 

ואם ירבה , בדברי שיש שיעור לאדם כמה ידבר כל ימי חייו
לדבר שלא במקום מצוה הנה ממעט החיות וזה נפשי יצאה 

  .  הו דלא תרצחיכ בודאי זה בכלל אביזר''א,  בובדברי
  

 Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ Ï˘ ‰Ó˘� ˙‡ÈˆÈ ˙Ú· „ÓÂÚ˘ ÈÓ ÚÂ„Ó  
Â·Â¯˜ Â�È‡˘ Û‡ ÚÂ¯˜Ï ·ÈÈÁ?  

Ó‚· ‡˙È‡' א''ה ע''וכן מועד קטן כ, ב''ה ע''שבת ק ˜ÒÙ� ÔÎÂד סימן ''יורע '' בש

 רבי שמעון בן אלעזר אומר העומד על המת בשעת 'ק ה''מ ס''ש
הא למה זה דומה לספר תורה , מה חייב לקרועיציאת נש

  .שנשרף
  

 ÌÈ�Â˘‡¯· ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ ÂÓÎ ÔÈ„ ÂÏ ˘È ˙Ó˘ Ì„‡ ÚÂ„Ó
‰¯Â˙ ¯ÙÒ  :  

מועד ' גמכדאמרינן ב, הרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוע .‡

דכתיב לא פחדו ולא קרעו ,  במגילה ששרף יהויקים'ו א''קטן כ
שאין לך ריק , ואף נשמת ישראל הניטלת דומה ל, בגדים

כ כשמת הויא כמו שנשרף ''וא, בישראל שאין בו תורה ומצות
   .'מ ב''ה ע''י שבת ק"רשכך כתב , ספר תורה

·Â·ËÈ¯‰ È˘Â„ÈÁ" ‡˜ ˙·˘''Ú ‰Ó„Â· ' ˘¯ È¯·„ ÏÚ ·˙Î''È:  ויש
דאם כן על אשה שאינה בת תורה או על קטן  ,למדין מדבריו

 תיןומתני, רהשאין כאן תו, או עם הארץ אין לקרוע עליו
 דכל דשייך ש לומרוי, דקתני העומד על המת כל מת במשמע

 שאף על מ''ד סימן ש''יורל '' וכן קימ, דמיפר תורהבמצוות כס
  .אשה וקטן צריך לקרוע

,  כי נר מצוה ותורה אור'משלי ושנאמר , דתורה קרויה נר .·
כך כתב , נשמת אדם' ה  נר'שם משלי כונשמה נקראת נר דכתיב 

  .'מ א''ה ע'' מועד קטן כי"רש
·Â˘¯‰Ó"‡ הפסוק מי ד''הקשה על רש 'מ א''ה ע''מועד קטן כ

  .ולא נרהתורה גופה קרויה אור ד י מביא חזינן''שרש
˘¯‰Ó‰ ı¯˙ÓÂ''‡:ת "ת היינו המצות שכתובים בס" דומה לס

  .י הנשמה מקיים אותם האדם באברי הגוף"שע
ק ''ף מו''י על הרי''תב רשכך כ , ראוי היה ללמוד והוה ליה ספר תורה.‚

  .ה''כ

˙Â˘˜‰Ï ˘È:אמרינן דאין צריך לקרוע ו''ק כ''מו'  הרי בגמ 
קריעה על ספר תורה רק כשנשרף בזרוע וכתב בנמוקי יוסף 

כ מדוע צריך לקרוע קריעה על מת הרי זה ''א, דהיינו להכעיס
 תורת האדם ריש ענין הקריעה דףן בספר ''כך מקשה הרמב, לא הויא להכעיס

וכן , ב''ה ע''וכן בשפת אמת שבת ק, ש שם''וכן ברש, ה''ק כ''א מו''וכן הריטב, ב"ז ע"ט
  . ז''ת חכם צבי סימן י''הקשה בשו

  

ÌÈ�ÙÂ‡ ‰ÓÎ· ı¯˙Ï ˘È:  
 , בזרוע שאינו יכול להצילרשי נשמר מקושיא זו ופי"רש }‡

ך יכוונתו דאף שאינו מכוון להכעיס רק שאינו יכול להציל צר
כ צריך "כ אין ביד אדם להצילו ג"גבי מת גכ " וא,לקרוע
וכן , ז''ת חכם צבי סימן י"שווכן ב ',מ ב''ה ע''שפת אמת שבת קכך תירץ ב, לקרוע

   .ה''ק כ''ש מו''ברש

 דהיינו י חטא הוי כמו בזרוע"כיון דמיתה היא ע יש לומר }·
  .ב''ה ע''כך תירץ בשפת אמת שבת ק, להכעיס
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ÈÈÁ Ì‡‰ ‡ÙÂ¯ Â‡ ‰Ïˆ‰ ˘È‡ ÂÈ„‚· ˙‡ ÚÂ¯˜Ï ÌÈ·  

ÌÂÈ· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ?  

¯Â˜ÁÏ ˘È איש הצלה האם כל פעם שהוא בשעת יציאת נשמה 

  .צריך לקרוע בגדיו או דילמא כיון שקרע פעם אחד אינו צריך
  

ÌÈÈÁ‰ ¯˘‚ ¯ÙÒ· ‰� הביא בשם 'ד סעיף ט"ל טוקצינסקי פי"מ זצ"מהגרי ‰

ן כ לא ימצאו"שאל, ספר שלחן גבוה שנהגו להקל ולא לקרוע

לפי זה אף בפעם , אינשי שירצו לבא לעמוד בשעת יציאת נשמה

  .הראשונה אין צריך לקרוע
  

Â˘· Ï·‡'' ‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ג ''חושן משפט חלק ב סימן עÂÈÏÚ ‰Ó˙: דזה 

 א"ה ע"ק דף כ"במוטעם קלוש לבטל חיוב ממש שמפורש בברייתא 

 .א אומר העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע"רשב
  

Â¯‚‡·ÂÏ‡˘� Ì˘ ‰˘Ó ˙: ברופא שנמצא אצל חולה בשעת 

כ היה בשעת יציאת נשמה אצל חולה "ואח, יציאת נשמה וקרע

  .ח אם צריך לקרוע עוד הפעם"אחר שם בביה
  

˜ÒÙÂ:אבל סגי בהוספת משהו ,  דבודאי צריך לקרוע עוד הפעם

דהא אין להעדיף קריעה זו , על מה שקרע כבר על מת הראשון

שסגי ' ו עוד מת אחר ז"וביו שאם מת לו חעל קריעה דמתים קר

והכא אף באותו היום כלאחר , בהוספת משהו על קרע הראשון

ימים רק בקרובים שחייב ' דהתם דמיא דהא ליכא ענין ז' ז

אבל בחיוב קריעה דעל אחרים כלתה חיובו , להתאבל עליהם

דעל קרובים וסגי בהוספת ' תיכף אחר קריעתו כמו באחר ז

  .משהו
  

 ‰�‰Â‰Ó˘� ˙‡ÈˆÈ ˙Ú· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÌÏÂÚ‰ ‚‰�Ó, 

וכל זה משום שהמתים מוחלים על כבודם מחיים כדי שיעמדו 

ף  נהר מצרים דפרבסכן  ו' נמן''ד סי"רת כרם חמר יו" בשוכן כתב, ביציאת נשמה

' חלק ווכן כתב בשדה חמד  ח''ק כ" תקמז סמן כף החיים סיפרבסכן א ו"ז ע"קל

  .א''עק ק'' ס198מ ''ע
  

‰Ê ¯·„· È˙�„˘ÎÂ : עם הגאון המפורסם רבי„ÏÙ�¯È„ Ì‰¯·‡ 

 אמר לי דברופא יש היתר אחר א'' ת–רב קרית בעלזא בית שמש א ''שליט

  .דהבגד שייך לבית החולים ולא לו, שאין צריך לקרוע

  

˙·˘· ˙Ó Ï˘ ‰Ó˘� ˙‡ÈˆÈ ˙Ú· „ÓÂÚ˘ ÈÓ  

˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÚÂ¯˜Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ?  

Â˘· ‰�‰'' ˙·„¯‰"Ê בדין העומד בשבת בשעת כתב ח" תתלמןסיב "ח 

במוצאי  שאינו חייב לקרוע ,יציאת נשמה של אדם מישראל

ל כל קרע שאינו בשעת חימום " דקיי,דכיון שנדחה נדחה, שבת

  . אינו קרע
  

· ÔÎÂÂ˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ במי שעמד בשעת נשאל  ג''יורה דעה סימן שכ

 בלילה יציאת הנפש ביום שבת שאסור לקרוע אם מחויב לקרוע

  .מוצאי שבת כיון שחל עליו חיוב קריעה תו לא פקע מיניה
  

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ˜ÈÒÓÂ:כ " דכיון שלא קרע בזמנו שוב אינו קורע אא

  .איכא חימום חדש
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:דרה כי נח נפשיא"ה ע"ק כ"מ ' מהא דאיתא בגמ  '

ל אביי תנינא " א,סבור מה דהוה הוה' ספרא לא קרעו רבנן וכו

 מבואר מזה דאדם אחר שאינו ,עוסקים בהספדוחכם כל זמן ש

 וכיון שלא קרע בשעת יציאת נשמה שוב לא ,חכם מה דהוה הוה

  . ד"יקרע והוא פשוט לפע
  

‡‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù· Ï· ספר תפלה למשהשם בביא מ 'ק ג"מ ס"ד ש"ריו 

  .דחייב לקרוע במוצאי שבת
  

‰È‡¯ ‡È·‰Â:אי דקאי בשעת ב''ע ה"שבת ק ' מהא דאמרינן בגמ 

 אלמא דגם בשבת מוטל חיוב קריעה ,יאת נשמה חיובי מחייביצ

  .על העומד בשעת יציאת נשמה

˙·˘· ˙Ó‡‰ ÔÈÈ„ ˙Î¯· ÔÈÎ¯·Ó Ì‡‰? 
ÓÈ˜''Ï מת לו אביו מברך ברוך דיין האמתג''ח סימן רכ''אור .  

  

¯Â˜ÁÏ ˘Èל בשבת האם מותר לו לברך דיין '' מי שמת לו מת רח

  .רום לו צער בשבתהאמת בשבת או דילמא אסור משום דיג
  

Á˜Â¯· ‡˙È‡ ‰� מברכין דיין ה מנהגים"ו בד"הלכות אבילות סימן שי ‰

  .נוהג לעולם, דברכה דמצותה בזמנה, האמת בשבת וביום טוב
  

Ë˜Ï‰ ÈÏÂ·˘· ·˙Î ÔÎÂ ל והורה רבי ואמר " וזג"י' הלכות שמחות סי

ט אם יאמרו על המת צדוק הדין נאה הדבר "דאפילו בשבת ויו

מ אין אומרין אותו בשבת "מ, זה לא הספד ולא קינהלפי שאין 

ולברך ברוך דין , ט מפני עגמת נפש וממעט בעונג היום"ויו

עיקר , האמת מברכין מפני שאין בברכת דיין האמת אורך דברים

וכן כתוב , הדבר אינה אלא הברכה ומצותה בזמנה ואפילו בשבת

  . ו"ס' בספר תניא סי
  

·˜ÚÈ ˙È· ¯Â„ÈÒ· ·˙Î ÔÎÂץ שכתב וכשמגיעים "גאון יעב מה

  .בשם ומלכות, ט"לברוך דיין האמת אומרים אפילו בשבת ויו
  

Ì„‡ ˙ÓÎÁ‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ שמברכין ברכת דין האמת ח"א סי"כלל קנ 

   .ו"אות כ' א' סיוכן איתא בספר חיי עולם , ט"בשבת ויו' אפי
  

È¯Ï Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰· ‰�‰Â"˙‡È‚ ı ל אמר "כתב וזו "ב דף ס"שערי שמחה ח

סעדיה שבעת ימי האבל מברך לעצמו במקום הטוב והמטיב ' ר

,  ובשבת אין אומר דיין אמתאבלות' כלבו סוף ה' עקל אמת דין אמת 

משמע מזה שגם , אבל מוסיפין דבור המלך החי הטוב והמטיב

  . בשאר מקומות אין אומרים דיין אמת בשבת
  

˘· Í‡"Ú ד לא הזכיר מזה כלום אלא פסק בסעיףט"שע' ד סי"יור  '

ואם אכלו אחרים עמו אין , דבצינעא מברך בשבת כמו בחול

משמע מזה דאין ענין ברכת דיין , מזכירין כלל מעין המאורע

ץ גיאת בעצמו הביא באותו הדף פלוגתא בין "והרי, אמת לשבת

ג ובין רב יהודאי גאון בענין ברכת אבלים בשבת משמע שהוא "ה

ן אומרים דיין אמת דאי' סעדי' ל מה שהביא לעיל בשם ר"לא ס

ולא עוד שאפשר שגם , יחיד בדבר זה' סעדי' בשבת וכיון שכן ר

מודה דדיין אמת בשעת יציאת נשמה או בשעת שמועה ' סעדי' ר

  .קרובה מברכין

  

Ú‡ Ï‰‡ È¯˜Ó ˙Ó‰ ÏÚÓ „ÓÂÚ˘Î Ì‡‰''Â· Ú‚Â� Â�È‡˘ Ù?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ט י''י ¯˘‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡·‰ ÏÎ Ï‰‡· ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ 

ËÈ Ï‰‡·ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ ‡Ó.  
  

 ‰�,  מחדש דכל שמהאיל על המת מקרי מגעא''ע' פסחים ט ˘''‰¯˘‰

  .פ שאינו נוגע במת''אע
  

‰Ê ÈÙÏÂ·˘ÈÈÓ :שם ' י שם על הא דמובא בגמ'' כונת רש

ם '' אין עכובי שמעוןי הא לר''הקשה רש, ם טמא''דמדורות העכו

 , דאתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדםמטמא באהל

וקשה הא הנפלים קבורים , דבמגע ומשא מודהי ''רשתירץ ו

  .כ לא הויא אהל''א, בארץ אינו נוגע בהם
  

 ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ‰˘˜ ÔÎÂ˘¯''È על הא דאיתא התם ב''ד ע''שבת י 

ש משום ''דטמא אף לרי ''כתב רש, ם מטמא'' דארץ העכו'בגמ

חזינן דמאהיל על ש שם ''כתב הרש, ש דמטמא''דבמגע מודה ר

  .רי מגע אף שאינו נוגע בוהמת מק
  

·˙Î˘ ˘ÈÂ:כך כתב , י שמא יגע בהם והויא מגע ממש'' דכונת רש

  'ח משנה ז''ט אהלות פרק י''יו' בתוס
  

˘¯· Ï·‡''�‰ ˘''ÔÎ ˘¯ÙÏ ÂÓˆÚ ˜Á„ Ì˙Ò„ ·˙Î Ï : דהפירוש

  .שלו יותר פשוט



 ÌÈ˙˘ÏÙ‰ ˙ÂÏ¯Ú· ÏÂ‡˘ ˙· ÏÎÈÓ ˙‡ „Â„ ˘„È˜ ÍÈ‡  

‰‡�‰· ¯ÂÒ‡ ˙Ó È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·Î '‡'ÌÈ¯Ó Ì˘ ¯·˜˙Â .   
  

ÓÈ˜''Ï בענין ,  דמת אסור בהנאהט''ד סימן שמ''יור ‡˘È„˜ ‡¯·ÁÏ ¯˙ÂÓ ÍÈ‡

‰‡�‰· ¯ÂÒ‡ ˙Ó ‡‰ ‰¯Â·˜ ÏÚ ÛÒÎ ÏÂËÈÏ, ובענין . ח''מעדני אשר חוקת תשס ¯˙ÂÓ Ì‡‰

‰‡ÂÙ¯ Â�ÓÓ „ÂÓÏÏ È„Î ˙Ó ÏÚ ÏÎ˙Ò‰Ï ובענין ז ''חוקת תשס ˘Â„È˜ ˙Â˘ÚÏ ‡· È·¯ ÍÈ‡

Â˙È·· ו ''עיין ספר מעדני אשר חוקת תשסאסור בהנאה  הרי מת.  

  

 Â¯Â˜ÓÂÓ‚·' ט''ד סימן שמ''ל יור''וכן קימ, ב''ט ע''ז כ''וכן ע, ב''ז ע''סנהדרין מ 

וכתוב " מרים˘Ì ותקבר "דכתוב בפרשתן  ,גזירה שוהמילפינן ו

מה להלן , את העגלה בנחל˘Ì  וערפו א''דברים כבעגלה ערופה 

והתם ידעינן דאסור , י אסור בהנאהאף כאן נמ, אסור בהנאה

  .כפרה כתיב בה כקדשיםד, בהנאה
  

‰‡�‰· ¯ÂÒ‡ ÈÓ� ÈÂ‚ ˙Ó Ì‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�א " הרשב שיטת:

איסור דכיון ד  דמת נכרי מותר בהנאה'מ ב''ג ע'' נוכן, ב''ע'  טבבא קמא

הלכך בישראל דוקא , םמותמת שם מרי ילפינן הנאה במת

  .נכריםולא ב, מת אסור בהנאהכמרים 
  

‰‡�‰· ¯˙ÂÓ È¯Î� ˙Ó„ ÂÊ ‰ËÈ˘Â:שבת פרק ירושלמי '  קדומה בגמ

,  דאיתא התם דמת נכרי מותר לתת את זה לכלבו'הלכה ז' י

  . ל'' מביא את הירושלמי הנב''ד ע''בשבת צא ''והרשב
  

· ·˙Î ÔÎÂ·Ó¯‰ È˘Â„ÈÁ"Ô גוי איני יודע בו  מת 'מ א''ע' כתובות ס

 יש  המצניערקשבת פ ירושלמיוב, ע" דהא ממרים גמרינן וצ,איסור

א שדן ''ד מהלכות אבל הלכה כ''ועיין במשנה למלך פרק י, ראיה בהתר הנאה זו

  .ל''ן הנ''בדברי הרמב
  

Â·˙Î ÔÎÂ ÒÂ˙‰' דמת נכרי מותר בהנאהא''ע' ק י''ב .  
  

Â˘· Ï·‡''·˘¯‰ ˙''‡ כתב שאף מת נכרי אסור ה''סימן שס' חלק א 

עיין אף ''ישב את סתירת הרשבובאחרונים נתחבטו לי, בהנאה

  .ב''ד ע''וכן בחתם סופר שבת צ, ט''ד סימן שמ''א יור''בביאור הגר
  

˘· ‰ÎÏ‰Ï ˜ÒÙ� ÔÎÂ''Ú בין ,  דמת אסור בהנאהט''ד סימן שמ''יור

   .עובד כוכבים בין ישראל
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דדוד קידש את ב''ט ע''סנהדרין י'  מהא דאיתא בגמ 

שתים ומקודשת משום דחזי מיכל בת שאול בערלות של פל

, ם נמי אסור בהנאה''וקשה לשיטות דמת עכו, לשונרי וכלבא

ו ''קדושין נל ''כ הויא איסורי הנאה והמקדש באיסורי הנאה קימ''א

וכן , א''ד הלכה כ'''כך מקשה במשנה למלך הלכות אבל פרק י,   דאינה מקודשתב''ע

א ''וכן החיד, ט''ד סימן שמ''א יור''וכן בביאור הגר, א''סימן מ'  חלק אץ''ת שאילת יעב''בשו

ת אבן שוהם ''וכן בשו, ב''ו ע''וכן המקנה קדושין נ, ב''ט ע''בספרו פתח עינים סנהדרין י

ת שבות ''וכן בשו, ג''ת צמח צדיק סימן י''וכן בשו, א''וכן בברכת הזבח זבחים ע', סימן ל

  .ט''סימן פ' יעקב חלק א
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ם "ל דגם מת עכו"אפשר לדחות ולומר דלדעת החולקים דס .‡

אין הכוונה שהכה הפלשתים ל דהך ויך " ס,אסור בהנאה

 אלא שהכה אותם מכה עצומה עד שעשה ,אותם מכת מות

 גבי שמשון דאמרינן 'נזיר ד 'גמ ומצינו כיוצא בזה ב,פעולתו

אלא מהכא ויך ' שלא הוזהר על הטומאה ושאלו מנא לן כו

'  והתוס,כ" ודחו ודילמא גוססין שוינון ע,'מהם אלף איש וגו

 הרי דאף ,כתבו שם דלאו דוקא גוססין אלא קרוב לגוססין

דכתיב ויך אינו מוכרח שהרג אותם אלא שהכה אותם מכה 

כ גבי דוד איכא למימר הכי דלעולם " והכא ג,קרובה למיתה

כ אינו קשה ''א, ודבעודן הפלשתים חיים עשה דוד פעולת

 ד''משנה למלך הלכות אבל פרק יכך תירץ ב, דבחיים אינו אסור בהנאה

   .א''סימן מ' ץ חלק א''ת שאילת יעב''וכן בשו, א''הלכה כ

איסור ההנאה ממת  מ''מ,  אף לשיטות דמת נכרי אסור בהנאה.·

הנות מן יאם היה איסור תורה לד, מדרבנןנכרי אינו אלא 

, דוד לקדשה באיסורי ההנאה הללוהמת לא יכול היה 

ת ''כך תירץ בשו, ל המקדש באיסורי הנאה אינה מקודשת''דקימ

מ ''ויש לעיין מ, א"סקט ''ד סימן שמ''יורבפתחי תשובה מובא ' אבן שוהם סימן ל

  .כ איך קדשה''א איסור דרבנן הוא

מת ש אףש א''ע' יבבבא קמא '  בשיטת התוסנראה לישפ מה '' ע.‚

מפני שהעבד , כ עבד מותר בהנאה"אעפ, בהנאהנכרי אסור 

 ולפי יסוד ,קנוי לו וממילא לא שייך לאסור עליו את הנאתו

מפני שבדוד המלך מדובר , ל''אתי שפיר נמי קושיא הנזה 

כ הם קנויים לו קנין "וא, שהוא לקחם מדין כיבוש מלחמה

וכבר ביארנו שבעבדים לא חל עליהם איסור , הגוף כעבדים

וכעין זה , ט'' פמן סי'לק א שבות יעקב חת''כך כתב בשו ,מיתתםהנאה אף ב

  .א''ץ סימן מ''ת שאילת יעב''בשו

· Ï·‡Â˘"Â‰ÈÏ‡ „È ˙ ו''סימן ס ÂÈÏÚ ‰Ó˙: מאי סברא יש 

 ואיסורא דרביע על המת מאן שבק ,דבקנוי לו מותר בהנאה

 ,ה וכי יש ביד אדם להתיר איסורא דרביע עלי,מאן מחיל

ום דנכבש במלחמה נעשה היתר לאחרים א מש"ועוד איך ה

  .ב''ו ע''וכן תמה עליו המקנה קדושין נ, ונעשה כקנוי לו

אולי ערלת הגיד לא אסרה התורה והראיה דאין אנו מקפידין  .„

לקבור ערלת המילה והא אבר האדם חי עם בשר טעון 

כך , כ אף בנכרי כן דמי איכא מידי"קבורה להרבה פוסקים וא

 'רבי עזריאל הילדסהיימר חלק בת ''א וכן בשו''סימן מ' ץ חלק א''יעבת "שוב תירץ

   .'סימן ל

  

 ÌÈ¯·˜‰ ÏÚ ÍÂ¯„Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰  

‰‡�‰· ¯ÂÒ‡ ÂÈ˘Ó˘˙Â ˙Ó„ ÌÂ˘Ó?  

‰ ‰�‰Ë"Ê ע''ד סימן ק''ת כתב סופר יור''ועיין בשו, 'ק א"ד ס''יורה דעה סימן שס 

עשה  דכל מה שנח" עמןק סי"וג דמ"פי "ת אשרו הגהמביא בשם 

 ומתוך כך אסור למכור ,לצורך המת ולכבוד המת אסור בהנאה

כ " וא, ולפי דבריו אסור להשען על המצבה,מצבה שנשברה

  .אסור לדרוך על גבי הקברים משום דאסור בהנאה
  

· Ï·‡Â˘"Â‰ÈÏ‡ „È ˙ק ב"ד ס''פתחי תשובה יורה דעה סימן שסמובא ב, ד'' סימן צ'  

‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ :ל קבר אסור רק מדרבנן וסבירא ליה דללכת ע

  .ואינו משום איסור הנאה ממת ומשמשיו, משום כבוד המת
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:אמר רבי אלעזר בר  ב''ט ע''ברכות י'  מהא דאמרינן בגמ

מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי  צדוק

ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפילו , ישראל

 שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל ,לקראת מלכי אומות העולם

הרי היה כהן ואיך עבר על ' ומקשה בגמ, למלכי אומות העולם

וקשה , דמיירי רק בטומאה דרבנן' ומתרץ הגמ, איסור דאורייתא

ואיך היה , מ הרי תשמישי מת אסור בהנאה מן התורה''מ

  .מ דללכת על קבר אינו אסור בהנאה''אלא ש, מדלגין
  

¯˙ÂÓ„ ¯·„‰ ÌÚË·Â : ÌÂ˘Óהנאהליכא הקבר ל גבי עכתדלל , 

 , הארץל גבידהא אי לא הוי הכא כלל קבר היה יותר טוב לילך ע

 כשהיה מצוה ל כן ע,ואינו אסור בהנאה רק משום כבוד המת

  . על גבי הקברמותר לילךמשום לראות המלך 
  

Â˘· ÔÎÂ'' ˙כתב דמותר לדרוך על הקברים משום  ו'' סימן נע''רמ

  .הנאהדהויא שלא כדרך 
  

 Â�ÚÈ ‰Ó ÌÈ¯·˜‰ ÏÚ ˙ÎÏÏ ÌÈ¯ÒÂ‡˘ ˙ÂËÈ˘Ï ˙Â˘˜‰Ï ˘È

�‰ ‰È‡¯‰Ï''Ï ,סימן ' ם חלק א''ת מהרש''וכן בשו, ב''ו ע''כך מקשה המקנה קדושין נ

  .ג''מ

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דלכן דלגו  ג" תכמןאבילות סי כות הלור זרועבאפ מה שכתב '' ע.‡

ת "שו כתב בכך, ולא הלכו על הקבר ממש משום דאסור בהנאה

   .י משמע דהלכו על גבי הקברים ממש''אבל מרש, ג'' סימן מ'ם חלק א"מהרש

 מיירי במת נכרי שאינו אסור בהנאה להרבה שיטות לכן היה .·

  .ב''ו ע''כך תירץ במקנה קדושין נ, מותר ללכת על קבריהם



  

  
  

 ú÷åìçîä ìò çøå÷ ùðòð òåãî  
 åàìä ìò äååöî äéä àì ïééãò àåä éøäåúãòëå çøå÷ë äéäé àìå ìù  

 íùá íúù÷äù äîåù" øéàé úååç úñ÷ ïîéñ'' åçøå÷ ùðòð òåãî , éøäáù ú÷åìçîä úò
 ïééãò çøå÷ ìù éååéöä äéä àìåúãòëå çøå÷ë äéäé àìå ìù ,õøéúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ãéì íéàá ú÷åìçîä úòùá éàãåãúåøéáò ãåò é ,íðéç úàðù ,òøä ïåùì ,

úåìéëø ,úåðöéì ,øåãä ìåãâ åðéáø äùî äæáî ,ùðòð äæ ìòå , çøå÷ äùòî øçà ÷øå
åîöò éðôá øåñéà àéåä ú÷åìçî úåùòì íöòã åàì ãåò ùãçúð , éãéì àéáä àì åìéôà

úåøåîçä úåøéáòä ìë ,äîöò éðôá åàìì åàéáä àì íé÷ñåôäå , àéáî úåàéöîáã ïåéë
çîúåøéáòä ìëì ú÷åì ,ååèöð øáë äæ ìòå.  
  

 ùã÷îä úéáì õåç úøåè÷ øéè÷äì øúåî íàä  
äøåúä ìë äçåã ùôð çå÷ôã íåùî äôéâî ùéù ïîæá  

 úòùá õåçá úøåè÷ øéè÷äì øúåî äéä êéà íééçä øåàä äù÷äã àä ìò íúù÷äù äî
àúééøåàã øåñéà àåä õåçá úøåè÷ øéè÷äì éøä äôéâîä ,òù úàøåä äéäã õøéúå ìò ä

àéáð éô , äçåãã ùôð çå÷ô àéåäã íåùî øúåî äéäù úåèùôá áúë àì òåãî íúù÷äå
äøåúä ìë ,éöðä áúë ïë úîàáå''ùôð çå÷ô àéåäã íåùî øéè÷äì øúåî äéä ïëìã á ,

ùôð çå÷éô ìù øúéää êééù àì ïàë òåãî íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù øòãééå íåìù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''éæçî öúãä é÷  
õøúì äàøð ,åîå÷îì õåçå åðîæì õåç äéä úøåè÷äù áúë ùåã÷ä íééçä øåàäã , äæ ìòå

äòù úàøåä êéøö äéä , åðééä äôéâîä øöåò úøåè÷äù åì øñîùë úåîä êàìîä éàãåã
äúëìäë.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
øéòäì äàøð ,î äéä íà àîìùá àéùå÷ä úà ïéáî éðéàã ìù úøåè÷ä úà øéè÷

äù÷ äéä úéáøòå úéøçù ,øçà úøåè÷ øéè÷äù ïàë ìáà ,à'' øéè÷ä êéà äù÷ àì ë
õåçá .  

  

èéìù ñééåå ãåã áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò'' á÷òé ïåéòä úèéù ôì àîåé''ò ä''øåà äîìù úîëçá ïëå á''ëù ïîéñ ç'' è

ò àáä ùôð çå÷ôã''úáù äçåã äðéà äòéùô é ,éúà äæ éôì ìàøùé éáù ïåéëã øéôù 
äòéùô àéåä æà åàèç ,à''íéøåñéà äçåã åðéà ë ,øçà íòè áúë äæ íåùî.  

  
ú÷åìçî ìù ãçåéî òøä øöé ùé úáù áøòá òåãî  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî' ð ïéèéâ''à ãåîò á'  éøâéàã éøú éá åäðä
ïèù åäá ,éããä éãäá åöðéî à÷ ååä éùîù éá ìëã ,ì ùéã íäéðá åáø òåãî úåù÷ä

éùîù éáá à÷ååã ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù øòìùøéä óñåé éáø ïåàâä'' àø''øéî úáéùéá î  
õøúì äàøð ,äøéúé äîùðä íãàì ñðëðù ïîæ àåä úáù áøòáù ïåéë , äðúîä äæå

äîù úáùå éæðâ úéááù äìåãâ , äìåãâ äðúîäì äëæé àìù æà òøä øöéä øáâúî ïëìå
øéúé äîùðää ,äåæá áúëù íåùî''äîùðä åðîî ø÷åò æà ñòåë íãà íàã ÷ , úðååë äæå

 ÷åñôäé áåéà''ç"  åôàá åùôð óøåè "ò''åùôð óøåè ñòë é , äîëç úéùàøá ïééòå øòù

æ ÷øô äùåã÷ä 'é úåà'' ãäåæä íùá'' íåéá íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì øîàð äæ ìòù ÷
úáùä ,òå ñòëä ìù ùà åäæù''øåòî ñòåëù éíåðäéâ ìù ùà ø ,äìùá áúë ïëå'' ÷øô ÷
ìä÷éå , åôà êéøàîå úçðá úåéäì êéøö úáùä íåéá íâã äîëç úéùàøáá áúë ïëìå

èìåù íåðäéâ ïéà úáùä íåéáù åðå÷ úãîî ãîìéå ,îâá áúëù äæå ' êéøö íéøáã äùìù
àúåçéðá úáù áøòá øîåì íãà.  

  
íéúîä úééçú àáì ãéúòì íå÷é åéùò íàä  

ïåàâä ïãù äîèéìù ïéöéñéì ãåã éáø ''íéúîä úééçú åééùò íå÷é ãéúòì íàä à.  
  

èéìù õéáåáéì ÷çöé áøä'' à÷øá éðá  
 òåøæ øåà øôñáã ïééöì ùéç"ë ïîéñ àúéá àôìà à'' à éîìùåøéä íùá àéáäâ ÷øô íéøãð '

ì óã'' çæå''ëäéáá áùåéå êìåäå úéìèá óèòúî àåáì ãéúòì åùò  ì" íé÷éãöä ïéá ð
á÷äå"øåâ äåá úò÷ú øîñî äæéàå åá úéðá ïéðá äæéà åì øîàéå íùî åø.  

  

àúééøåàã øåñéà ìò øáåò  íàä í÷æçîå ú÷åìçî éìòáá êîåúù éî  
îâá àúéàã àäá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî '÷ ïéøãäðñ''à é'  ÷éæçîä ìë

åàìá øáåò ú÷åìçîá ,åúãòëå çø÷ë äéäé àìå øîàðù , øåîâ åàìì äðååëä íàä
ã øåñéàåïðáøã øåñéà ÷ø àîìéã åà àúéøåà.  

  

äáä''éð øòâøòá ïéîéðá ç'' ïéáòùè úáéùé åíéìùåøé   
àúééøåàã åàì àéåäã çéëåäì äàøð ,ò''á áúëù äî ôåù" äéøà úâàù úë ïîéñ'' ã

àúééøåàã äøåúä úëøáã çéëåäì ,îâá àúéàã àäî '  õøàä äãáà äî ìò ÷åñôä ìò
à"øåúá ïéëøáî ïéàù áø øîà äãåäé øäìçú ä,ã îë ìåãâ ùðåò åùðòðãêë ì ìòã 

õøàä äãáà äæ øáã,ù "áã îäøåúä úëøéåä àî äøåúä ïàø åéä àì ïðáøãî éàã å ïéå
ë ìåãâ ùðåòìêë ì ,îâá àúéà éøä 'è àîåé 'ò'' á äúéäù éðôî áøç äî éðôî éðù ùã÷î
íðéç úàðù åá , øôåñ íúçä ïåùìëåì úåùøãá'' âñä ìù åçë ø÷éò''çîî ãìåð î ú÷åì

åðøéò úà áéøçä øáëå , êë ìë åùðòð òåãî øåîâ åàì åðéà ú÷åìçîá ÷éæçäì íàå
õøàä äãáàù ,ù àìà''øåîâ åàì àéåäã î.  

  

èéìù ìãðî óñåé áøä'' à÷øá éðá  
èéìù øòééìá êåðç áøä'' àíéìùåøé  

 íééç õôçäã ïééöì äàøðñ ïéååàì''é ÷'' á ú÷åìçîá ÷éæçîäã áúë íù íééç íéî øàááå
éåääøåúä ïî øåîâ åàì à.  
  

äîãàá òìáéäì äðåùî ùðåòá ùðòð çøå÷ òåãî  
 äîãàá äòéìá åîë äðåùî ùðåòá ïåãéð çøå÷ òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

íúöøúå.  
  

èéìù øôå÷ ïäëä êåøá ìàëéî áøä'' àíéìùåøé øéî úáéùé  
íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøð ,ééçá åðéáøáã õøéú : úáéñ äéä çøå÷ ú÷åìçîù ìåèéá

õøàå íéîù íåé÷ àéäù äìåë äøåúä ìë ,äòéìáá õøàä ïî ùðòð ïë ìò , íééç éøáãä
õøéú æðàöî:ò íå÷ðé àì íé÷éãöä ìò íé÷ìåçäã úåøåãä ìëì úåàøäì éãë '' äúéî é

äìéâø ,õøúì éúòîù ãåò:âéäðî êéøö àìå íéùåã÷ íìåë ïòåè çøå÷  , úåáàá äðùîäå
îìàù úåëìî íåìùá ììôúî éåä áúëåòìá íééç åäòø úà ùéà äàøåî àì , ïëì

åòìá õøàä .  
  

èéìù áéìèåâ ïøäà øæòéìà áøä'' àãå÷ééì  
ìøú úðù óåñ úîà úôùáã ïééöì ùé''òìáð à÷ååã òåãî íòè éîð áúë å.  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  
øäîäã ïééöì äàøð''æë ùðåò íäì ïúéð ïëìã õøéú àæìòáî ùä , íäéô åì÷ì÷ íäù ïåéë

íòìáì äéô õøàä äçúô äãî ãâðë äãî ú÷åìçîå òøä ïåùìá.  
  

úéáä éðô úééàø éø÷î íàä úåëåñá äëåñì ìáè úåøéô ñéðëäù éî  
 åîë úåøùòîá áééçúî íàä äëåñì úåøéô úåëåñá ñéðëîùë íàä íúø÷çù äî

 ïéðòì úéá éø÷î àìã úåøùòîá áééçúî ïéà àîìéã åà úéáá ñéðëäùøùòî ,
áîøäî íúàáäå''áééçúî åðéàù ÷ñôù í ,îã  ïçìùä êåøòä íùá íúàáäå'' î

òáå÷ äëåñ óà ïðáøãî ,îé÷ã øöçî òøâ àìã''ïðáøãî øùòîì òáå÷ã ì.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
øéòäì ùé ,äòåá÷ àéäù øöç ïéá ìåãâ ÷åìéç ùé éøäù ,äòåá÷ äðéàù äëåñì.  
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äøä'' éáø â÷òá íééç èéìù'' à÷øá éðá  

ø''÷çöé úçðî úáéùéá î  
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øòîä ïéîéì ãîåòääàìôð úåøéñîá úë  

 øîëâøáðéå ìàåîù éð'' åíéìùåøé  
æîá åéàåùð úçîù ìâøì'' è  

áò'' áøä úá âøâðéæ éëãøî èéìù'' à÷øá éðá  
 ìàøùéá ïîàð úéá úåðáì äëæéù àåòø àäé  

åúéáá òîùé äçîùå ïåùù êàå  

 ìåãâä ïåàâä éçàì áåè ìæî úëøá  

 éáøõøååù ïøäà ìà÷æçé èéìù"à 

îåã" ììåë ùàøå íéáåùçå íéáø íéøôñ øáçî ÷øá éðáá ö"äàøåäå äøåúì àúáéúî" 
  

  äàøåä éììåë úùø úøâñîá êáãð úôñåú ìâøì"äàøåäå äøåúì àúáéúî" 

 åðéøåãá íé÷ñåôä éáåùçî øéãàä ïåàâä úåàéùðáù  

äâä"øäåî ö" ø ïøèù øæòéìà ìàåîùèéìù"à   

áàâ"îåã ÷øá éðá áøòî ã"÷øá éðá øéàî ïåøëæã ÷ãö ïéã úéáá ö  
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íéøôñá áåúëë ãàî áø åøëùù íøãñë íéãåîéìä ïéàùíéùåã÷ä   
  

 úàù øúéá êéùîäì ìëåéù àåòø àäéù àáéìã à÷îåòî éúëøá  

äøéãàäìå äøåú ìéãâäì äìéäúìå çáùì úåîñøåôîä íéøéáëä åéìòôá  


