
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· ÏÂÎ‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÏÂÁ È‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï Ì‡‰  
 ÛÈ„ÚÏÎ‡È˘˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ¯˘Î ÏÎÂ‡ ¯˘‡Ó  ? 

 Ô˙˘¯Ù·Î''Î ‚''Êאך בעשור לחודש השביעי יום הכפורים הוא וגו  '
ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Ì˙È�ÚÂ.  

  

 È˜ÂÏ‡‰ ‡�˙‰ ˙ËÈ˘ ÚÂ„È ‰�‰א''ו ע''פסחים לÈ‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯  :
הוא רבי שמעון בר ' סתם רבי שמעון בגמ, ביום כיפור פטורדהאוכל נבילה 

ם ''וכן ברשבי אודי לי מיהא "רשה ''ב ד''ט ע''מוכן בחולין , ה משמו''ב ד''ע' שבועות בי ''כך כתב ברש, יוחאי
  . א''ב ע''ב ק''ב
  

¯·„‰ ÌÚË·Â :משום דסבירא ליה דאין איסור חל על איסור ,
ואם בו ,  חל על איסור נבילהי דאין איסור יום הכפורים"רשוב

,  אפילו הכי היתה אסורה קודם יום הכפורים,ביום נתנבלה
ובענין האם אין איסור חל על איסור הויא סברא או גזירת , משום אבר מן החי

  .ה פרט לזו''ב ד''ג ע''סנהדרין פ' עיין תוס, הכתוב
  

¯Â˜ÁÏ ˘È חולה שמותר לו לאכול ביום כיפור האם לשיטת רבי 
ן בר יוחאי עדיף שיאכל דברים טמאים כיון דאין איסור חל שמעו

ל דמאכילין לחולה ''האיסור לא הויא אלא רק איסור לאו וקימ
  .הקל הקל תחילה או דילמא עדיף שיאכל דברים כשירים

  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ ‰�‰ מי שאחזו בולמוס מאכילין אותוא''ג ע''יומא פ  ,
 מזה דלא מיבעיא משמע, אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו

אבל עדיין אין , טהורים מותר אלא אפילו טמאים נמי מותר
  .ראיה מה עדיף

  

Â˘· ‰�‰"‰„Â‰È· Ú„Â� ˙ ו ''מהדורה קמא אורח חיים סימן ל ‡‰ ÏÚ ‰˘˜‰
„ ‰�˘Ó· ‡˙È‡„אפילו דברים , מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו

לא מבעיא דברים , ל לשון אפילו היינו לרבותא''טמאים וז
כ מאכילין "אלא אפילו דברים טמאים ג, ורים שמאכילין אותוטה

דיותר יש להאכילו דברים טמאים ממה , ולדידי נהפוך הוא, אותו
ואם יש לפנינו דברים טמאים ודברים , שנאכילנו דברים טהורים

ראוי להאכילו , לפי הכלל דמאכילין אותו הקל תחלה, טהורים
בידינו דאין איסור חל דהרי כלל זה מסור , דברים טמאים תחלה

ואם נימא דאפילו בכולל אין איסור חל על איסור , על איסור
ה על שאר דברים "כ חל על איסור נבילה וה"כ אין איסור יוה"א

 האוכל נבילה א"ו ע"פסחים לטמאים וכדסבירא ליה לרבי שמעון 
כ פטור מחטאת שאין איסור יום הכפורים חל על איסור "ביוה
ים טהורים יש איסור יום הכפורים שהוא עון כ בדבר"וא, נבילה
ובדברים טמאים אין כאן אלא איסור לאו של מאכלים , כרת

כ מאי אפילו דברים "וא, כ אינו חל"אבל כרת של יוה, טמאים
ואיפכא הוי ליה למימר לרבותא שמאכילין , טמאים ששנינו

  . אותו אפילו דברים טהורים
  

‰„Â‰È· Ú„Â�‰ ı¯˙ÓÂ :באמת אין הלכה כרבי הא ליתא שהרי 
ומשנה , ל דבאיסור כולל איסור חל על איסור"שמעון וקימ

, שלימה שנינו יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה כמה חטאות
ושפיר , כ אליבא דהלכתא יום הכפורים חל על איסור טמאים"וא

יש רבותא אפילו דברים שיש בהן איסור כפול יום הכיפור כרת 
  .וגם לאו של מאכלים טמאים

  

Â˘·Â"ÌÈ¯Ú˘ ˙È· ˙ ל דאי ''  תירץ קושיא הנז''אורח חיים סימן ש
כ גם "נימא דאיסור כרת אין נותנים לחולה רק איסור לאו א

כ חל על איסור "כ דנהי דאין יו"דברים טמאים אסור לתת לו ביו
מ לגבי חולה דפקע מיניה איסור טמא ואפילו אי לא "טמא מ

מ מהדורא "עיין שונ "רה בפאמרינן בשאר איסורין חוץ משבת הות

מ מצד הנדחה אין כאן איסור טמא ושוב "מב ''סימן קצ' תליתא חלק ב
כ דהוא איסור כרת וחייל ואי אסור ליתן לו "אתי איסור יו

כ "כ גם דברים טמאים אסור ליתן לו ביו"איסור כרת דיו
כ שוב אין "וכדאמרינן בעלמא פקע איסור אשת אח וחייל וא

ת בית יצחק ''ועיין בשו, כ ואתי שפיר"בטמאים ביורבותא בטהורים מ
  .ז''ת סימן ס''ת חסד לאברהם מ''ובשו', ק ג''ה ס''ח סימן נ''אור
  

¯ÙÒ· Â�Â„È�˘ ÌÈ¯·„È ÌÈÚ‚Â�‰ ¯˘‡ È�„ÚÓ ÔÂÚÓ˘ È·¯ È˜ÂÏ‡‰ ‡�˙Ï  
  ?ערלהעץ איך אכל רבי שמעון מעץ החרובים הא הויא ) א
  ?מצות קידוש ומצהבמערה איך קיים ) ב
האם הוא כתב על עצמו בזוהר פרשת בא שלש פעמים יראה את פני ) ג

  ?דא רבי שמעון בר יוחאי' ה
  ?ש יכול לפטור את כל העולם מן הדין''מדוע דווקא ר) ד
איים על רבו אם אין אתה מלמדני תורה אני יש ''איך יכול להיות שר) ה

  ?מוסרך למלכות
, ש תלד''יהא כרדלפני לידה שיתפללו שאם הבן ' איך מבואר בגמ) ו

   ?ש אינו טוב לעולם''וכי מי שאינו כר, לא תלד, ואם לא
אדם שהבטיח חי רוטל אם יוולד לו בן ונולד לו תאומים כמה צריך ) ו

  ?לתת
בענין קושיית הפרי מגדים איך מותר לכהן לשלוח קוויטל לציון ) ז

  ?י הא שלוחו של אדם כמותו''הרשב
אמות ' י הא אסור להתפלל בד''על מה סמכו להתפלל בציון הרשב) ח

  ? של קבר
איך מותר להתפלל בקברי צדיקים ולא הויא בכלל דורש אל ) ט

  ?המתים
ש מיום פטירת משה רבינו ''מ, ג בעומר הויא יום שמחה''מדוע ל) י

  ? יום תעניתהויאד
מדוע כשיצא מהמערה כעס על אנשים שעובדים הרי הוא סבירא ) יא

  ?ש''ת בק''ליה שיוצאים מצות ת
  ?שעשה גל של עצמות הרי יש איסור לרצוח' איך מבואר בגמ) יב
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 ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ·¯Ú· ˙Â�·¯˜ Â·È¯˜‰ ÚÂ„Ó  

¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· ÂÏÎ‡Ï ¯˘Ù‡ È‡ È¯‰˘ ¯˙Â� ‰˘ÚÈ˘ Ì¯Â‚ È¯‰?  

ÓÈ˜''Ï דאין מביאין קדשים לבית ב''ט ע''וכן ביצה י, ב''ג ע''פסחים י 'גמ 

פסח משום דאין מביאין ולכך אין מביאין תודה בערב , הפסול

י שם אין מביאין קרבן ביום "וברש, קדשים לבית הפסול

שיתמעט זמן אכילתו שקבעה לו תורה ונמצא בא לידי נותר 

ד אינן נאכלות של "ואם יביאם בי, ותודה נאכלת ליום ולילה

  .חמץ אלא עד שש שעות
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם בערב יום הכיפורים נמי איכא איסורא להביא 

נות משום שממעט זמן אכילתו או דילמא בערב יום כל הקרב

  .ל''הכיפור לא שייך חשש הנ
  

Ó‚· ‰�‰' א"ע' שבועות ח Ó‚‰ ‰˘˜Ó 'È‡ÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï מדוע 

איצטריך קרא שאין שעיר הנעשה בפנים תולה על יש בה ידיעה 

דאתידע ליה סמוך ' ומשני הגמ, הא הויא בר קרבן, בתחילה וסוף

י שם ערב יום הכיפורים ולא היה שהות "שובר, לשקיעת החמה

דנודע לו סמוך ' ומדחזינן דמשני הגמ, כ"להביא קרבנו ע

ואי נימא דבערב , לשקיעת החמה ולכך לא היה יכול להביא קרבן

יום הכיפורים נמי אין מביאים קרבנות הויא ליה למימר דנודע 

ן ה לא היה יכולים להביא קרב''ואפ, לו בערב יום הכיפור שחרית

מ "ש, כך' ומדלא משני הגמ, דאין מביאין קדשים לבית הפסול

  .פ ליכא דינא דאין מביאין קדשים לבית הפסול''דערב יהכ
  

˘¯· ‰�‰Â"ÂÊ ‡È˘Â˜ ¯ÈÚ‰ Ì˘ ˘:ותירץ דבחטאת לא חישינן  ,

ושמא כונתו לפי שבתודה יש ארבעים , אבל בתודה כן חיישינן

ן חילוק בין ערב לפי זה אי, כ בחטאת''משא, חלות לכן חישינן

  .פ לגבי תודה רק לגבי חטאת"יהכ
  

Â˘·Â"¯Ê� È�·‡ ˙ כתב דסוגיא דהתם אליבא ח "ק י"ט ס"ח סימן תנ"אור

, דרבי שמעון והוא סבירא ליה שמביאין קדשים לבית הפסול

  .פ אין מביאים קרבנות" אבל לדידן אף בערב יהכ,ו''כמבאור בזבחים ע
  

ı¯È˙ Ì˘ ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ ˙Â‰‚‰·Â :מביאים קדשים לבית דאין 

ולכך אצטריך לתרץ תרוץ על הפסוק של , הפסול הויא רק דרבנן

  .וכן כתב במלאכת בצלאל שם, תורה
  

Ô�·¯„Ó ‡ÈÂ‰„ Ë˜�„ ‰Ó ‰�‰ד סימן "ב ח"ממ "ת שו" כן כתב בשו

  . כתב דהויא דרבנןד"דף קכ וכן בשערי תורה ,ג"ד סימן קמ"וכן ח, ג"קמ
  

ÈÂ˙‰Ó Ï·‡''Ë ג"ז דתמורה מ"פ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡ÈÂ‰„ ÚÓ˘Ó וכן מדברי 

 מה ט"א סימן נ"חם "ת מהרש" ועיין בשוהלכות בית הבחירהד "הראב

 כתב דהויא ה אין לוקחין''ו תד"זבחים עשהרחיב בזה וכן במים קדושים 

כתב ' אות ב' שער חוכן בשב שמעתא לבעל השמן רוקח , מן התורה

, שהרחיב בזה מה א"סימן פת בית דוד "דהויא מן התורה ועיין שו

ת "ובשו,  כתבו דהויא מדרבנןק"ו מפסוהמ"פמ "ובקרית ספר ושע

וכן באריה דבי , כתב דהויא מן התורהז "א סימן ל"חדובב מישרים 

  . כתב דהויא מן התורהה"מנחות מאלעי 
  

Î‰È ·¯ÚÏ ÁÒÙ ·¯Ú ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˙Â¯·Ò ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ ‰�‰Â"Ù וכן 

תבי הארי דבערב  דהביא בשם כא''ח סימן נ''אורא ''משמע מהמג

פ אבל ''פ אומרים מזמור לתודה משמע דדוקא בערב יהכ''יהכ

ת בנין ''ועיין בשו, ערב פסח אין אומרים חזינן דיש סברא לחלק

  . שפלפל במגן אברהםט''ב סימן נ''חציון 
  

ˆ È˙Î‡ Ï·‡'' ÌÂÈ ·¯ÚÏ ÁÒÙ ·¯Ú ÔÈ· ˜ÏÁÏ ‡¯·Ò‰ ‰Ó ·

ÌÈ¯ÂÙÎ‰.  

ÌÈ�Â¯Á‡· ÌÈ¯·Ò‰ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

משום , ב יום הכפורים לא מקרי ממעט מזמן אכילתו בער}‡

כ בפסח דהויא "משא, דראוי לתתו לקטנים ביום הכפורים

כך כתב , לכך מקרי ממעט זמן אכילתו, ספיית איסור לקטן

וכן בחלקת ', ק ב''ד ס''ת נפש חיה סימן תר"וכן בשו', ד סימן ד"ב ח"מ מ"ת שו"בשו

  .ד''ר חיים סימן תרוכן במקו, ז''ב בהערות הערה כ"יואב ח

‰Ê ˜ÂÏÁ Â‡Á„ ÌÈ�Â¯Á‡· Ï·‡ :יומא ' פ מה דכתבו התוס"ע

 דדבר שהיה נאכל לכל אדם ועכשיו נאכל לכהנים ב"ט ע"כ

, ה לגבי קטנים מקרי ממעט"כ ה"א, מקרי ממעט באכילה

ג "ת אמרי יושר ח"כך כתב בשו, דהיה ראוי לכולם ועכשיו רק לקטנים

  . ח"ק י"ט ס"ח סימן תנ"זר ארת אבני נ"וכן בשו, ט''סימן כ

¯˘‡ È�„ÚÓ: האחרונים יסברו שיש לחלק בין קטנים 

כ לא מקרי "דקטנים יש לכל אחד והם יאכלו א, לכהנים

  .כ הרבה"כ כהנים אין כ"משא, מיעוט

ולפי המקובלים יש ,  בערב יום הכפורים יש מצוה לאכול}·

 ,א לאכול זמן הרבה"פ שא"ולכך אע, מצוה לאכול בכפליים

ג סימן "ת אמרי יושר ח"כך כתב בשו, יש מעלה שיש חיוב לאכול הרבה

  .ט''כ

 דדוקא בערב פסח שאין אוכלים אלא עד שעה רביעית איכא }‚

פ דאיכא יום זביחה ''כ בערב יהכ''משא, מיעוט ביום זביחה

כך כתב במור וקציעה , שאפשר לאכול עד הערב לא מקרי מעוט

  .ג"ח סימן רצ"ת שיח יצחק אור"ן בשווכ, ד''ח סימן תר''ץ אור''ליעב

  

 ÁÒÙ· ıÓÁ· ÂÓÎ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· ÏÎÂ‡‰ ˙‡ ¯Ú·Ï Â�˜È˙ ‡Ï ÚÂ„Ó

˙¯Î È¯ÂÒÈ‡ Ì‰È�˘ È¯‰?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : כיון דאיסור אכילה ביום כיפור הויא איסור כרת

מדוע לא תקנו לבער את האוכלין מן הבית , כמו אכילת חמץ

וכן , בפרשת בא בספרו תורת משהכך הקשה החתם סופר , גזירה שמא יבא לאכלו

  .'בפסחים ב
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 רק בחמץ דלא בדילי וכרת ואיסורו שבעת ימים חיישינן .‡

כ ביום כיפור דהויא חד יומא לא ''משא, שמא יבא לאכלו

כך תירץ , ג דאיסורו נמי בכרת''אע, חיישינן שמא יבא לאכלו

שה פרשת בא בשם רבו הגאון רבי נתן וכן בספרו תורת מ, א''ע' החתם סופר פסחים ב

  ל ''אדלר זצ

˘¯ÙÓ ‰Ê·Â: אך ביום הראשון תשביתו  "בפרשת בא הפסוק

ואמר הטעם שהחמירה תורה בזה טפי " שאור מבתיכם

, משאר איסורים ואמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא

כ "ואתא קרא לתרוצי מיה, מיום הראשון עד יום השביעי

דילי מניה ולא הצריך הכתוב לבער דהוה נמי כרת ולא ב

לא ישכח ' כ אינו רק יום א"ז משני דיה"וע, האוכלין מן הבית

' כ חמץ שיש משך זמן לאיסורו מיום א"ולא יבא לאכול משא

  . עד יום השביעי חיישינן טפי למכשול

 דרק בדבר דגם אסור א''ע' פסחים ב' פ מה שכתבו התוס'' ע.·

כ היכא דמותר ''משא, לובהנאה אז גזרינן שמא יבא לאכ

כ ביום כיפור דליכא איסור הנאה ''א, בהנאה לא גזרינן

כך תירץ החתם סופר , לכן לא גזרינן שמא יבא לאכלו, ממאכלים

  .בתורת משה פרשת בא

 'ב סעיף י''א אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרי''רמל ''פ מה דקיימ'' ע.‚

ולא ,  וליתן לקטניםמותר ליגע ביום כיפור באוכלין ומשקין

סימן והקשה המגן אברהם , חיישינן שיאכל או ישתה אם יגע

ומתרץ דהתם ,  מאי שנא חמץ בפסח שאסור ליגע בהםב''תרי

כ "כיון שאוכל שאר דברים חיישינן שמא יאכלנו גם זה משא

ל דשאני הכא כיון ''ל מתורץ נמי קושיא הנ''לפי הנ, כאן

כך הביא החתם סופר בספרו תורת , שאינו אוכל שום אוכל לא חיישינן

  . משה פרשת בא בשם תלמיד אחד

 בטעם ב''ק ל''ב ס''ח סימן תרי''אורפ מה דכתב במשנה ברורה '' ע.„

לא , משום דאימת יום הדין, הדבר דמותר ליגע באוכלין

  .  מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ, חיישינן שמא יאכל



 ˙ÓÏ ÂÓˆÚ ‡ÓËÏ ¯˙ÂÓ Ô‰Î Ì‡‰  

‚ ˘È˘Î˙Ó‰ ˙‡ ¯Â·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈÂ?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''È ‡''‡ ‡Ï ÂÓ‡ÏÂ ÂÈ·‡Ï ‡·È ‡Ï ˙Ó ˙Â˘Ù� ÏÎ ÏÚÂ 

‡ÓËÈ.  
  

˘¯·Â''‰ÂˆÓ ˙ÓÏ ‡ÓËÓ Ï·‡ È.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מת שיש נכרים שיקברו אותו האם אסור לכהן ליטמא 

אליו כיון שיש מי שיקבור אותו אינו נקרא מת מצוה או דילמא 

תו נקרא מת מצוה ומותר כיון שזה בזיון שנכרים יקברו או

  .לטמא אליו
  

 ˜ÁˆÈ „ÁÙ ¯ÙÒ· ‰�‰נשאל מתלמיד שלו אם מצוה איזהו  ערך מת

מותר לכהן ליטמא למת שאין לו קוברים  ישראלים וימצא עובד 

  .כוכבים בשכר
  

˜ÁˆÈ „ÁÙ‰ ˜ÈÒÓÂ:כי מי , אלא מצוה היא,  דלא רק שמותר

  .ם''י עכו''שמע כזאת לקבור מת מצוה ע
  

‰È‡¯ ‡È·‰Â:איזהו 'סעיף גד  ''ד סימן שע''יורע ''ן בש'' ממה שכתב מר 

ואין לו , שמצאו בדרך או בעיר של עובדי כוכבים, מת מצוה

וממקום שמצאו אינו יכול לקרות ישראל שיענהו ויבא , קוברים

אפילו , אסור לו לזוז משם ולהניח את המת, ליטפל בו ולקוברו

אבל אם , ו ויקברנואלא יטמא עצמ, לילך לעיר להביא קוברים

שהמוצא את המת קורא אותם , היו ישראל קרובים למקום המת

אין זה מת מצוה שיטמא עליו , והם עונים לו ובאים לקברו

משמע דרק כשיש קוברים , אלא קורא אותם והם קוברים, הכהן

  .ו מתיר''ץ חיות סימן כ''ת מהרי''וכן בשו, ישראלים אינו נקרא מת מצוה

  

„‰ È¯˜Ú·Â''Ë כתב שהוא חושש להתיר 'ק ו''ד הלכות טומאת כהן ס''יור 

  .לכהן ליטמא כשיש קוברים נכרים
  

Â˘· ÔÎÂ''˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË ˙ ט''ד הלכות שמחות סימן רפ''יור ‰Ê ÏÚ ‰Ó˙: 
י ''כי הן אמת דלקברו ע, ל ואני אומר ישתקע הדבר ולא יאמר''וז

ר יסוד היתר הרי עיק, מ מנין לנו להתיר''אך מ, ם הויא בזיון''עכו

 גדול כבוד הבריות שדוחה לא ב''ט ע''ברכות יל ''זה ממה שכתבו חז

דיש חילוק בין בזיון ג  ''ח סימן מ''אורל ''והרי קימ, תעשה שבתורה

כ הכי נמי דילמא לא התירה התורה לכהן ''וא, גדול לבזיון קטן

ליטמא רק בבזיון גדול כגון שלא יהא נקבר כלל ומוטל על פני 

י נכרים דהויא בזיון קטן לא ''בל אם יהא נקבר רק עא, השדה

כ דילמא ''א, וכיון דעיקר היתר זה נלמוד מקרא דלאחותו, הותר

  . ולא בשיש נכרים, מיירי רק בדליכא שום קוברין
  

· ÔÎÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú כתב דמהא שכתב ד ''יורה דעה הלכות אבילות סימן שע

 של כותים מת מצוה זהו שמצאו בדרך או בעירהמחבר איזה 

Ï‡¯˘È ÌÈא וואין לו קוברים וממקום שמצאו אין יכול לקר

Â‰�ÚÈ˘ ויבא לטפל בו ולקוברו אסור לו לזוז משם ולהניח את 

המת אפילו לילך לעיר להביא קוברין אלא יטמא בעצמו 

 אבל אם היו ישראל קרובים למקום המת המוצא את ,ויקברנו

אין זה מת מצוה המת קורא אותם והם עונים לו ובאים לקוברו 

Ú Â¯·Â˜Ï ÏÂÎÈ ÂÏÈÙ‡„ ‡È„‰Ï ¯‡Â·Ó" È, שיטמא עליו הכהן

ÂÏ ‡ÓËÓÂ ÂÓˆÚ· Â¯·Â˜Â ‰ÂˆÓ ˙Ó È¯˜Ó ÌÈ˙ÂÎ.  
  

„ ‰˘˜ÓÂ‰ÂÓ˙ ‡¯·Ò‰: דלמה נתיר לכהן לטמאות עצמו 

ט ראשון שקוברין " ומי גרע ממת ביו,י כותים"כשיכול לקוברו ע

 ראה לענית דעתיכן נ ל:ÈÒÓÂ˜ א''ע' ביצה ו' כמבואר בגמ י עממין"ע

 אלא משום ,ת עצמוג לא נתיר לו לכהן לטמאות א"דוודאי בכה

דמסתמא הכותים לא יעשו בחנם אלא בשכר והכהן אינו מחוייב 

א אם אינו "ל י" וז'ג' בסעיא "ש רבינו הרמ"להוציא הוצאות כמ

מוצא שיקברוהו רק בשכר אינו חייב לשכור משלו אלא מטמא 

 לקוברו י כותים אבל אם יכול"נו קוברו על ולכן אי"אם ירצה עכ

  .הוא לטמאות לו אסור ידיהם על בלא הוצאות

  

 ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â ‡ÓËÈÏ Ô‰ÎÏ ¯˙ÂÓ ¯Î˘· ÌÈ¯·Â˜ ˘È˘Î ÚÂ„Ó
Â�ÂÓÓ ÏÎ ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï· È¯‰ ÔÂÓÓ?  

ÓÈ˜'' Ïיש אומרים אם אינו מוצא  'ק ג''ד ס''ד סימן שע''א יור''ברמ
אם , אלא מיטמא, אינו חייב לשכור משלורק בשכר , שיקברוהו

  .ירצה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע כשצריך להוציא ממון מותר לעבור על איסור 
 דכדי שלא לעבור על ז''ד סימן קנ''יורל ''הרי קימ, של טומאת כהנים

ד "שע' ד סי"רבערוך השלחן יוכך מקשה , לא תעשה חייב להוציא כל ממונו
ת מהריץ חיות סימן ''וכן בשו, ט''ת טוב טעם ודעת הלכות שמחות סימן רפ''וכן בשו, ג"ס
  .ה ועיין גם" סימן ז ד'ת מנחת שלמה חלק א"שווכן ב, ו''כ
  

ı¯˙Ó˘ ˘È: ומצדו היה הולך ,שאני הכא שהרי אין רצונו לעבור 
,  ולמה יוציא מכיסו, אלא שהתורה הטילה עליו לקוברו,לדרכו

' ד סי"בערוך השלחן יוכך תירץ , ה שהטילה עליו התורהולא זה הוא מ
  .ג"ד ס"שע
  

·ÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó ˙ ן ה ועיי" ד' סימן ז'חלק אÌ‚ÂÈÏÚ ‰Ó˙ :ל '' וז
דהא ודאי חייבין גם בהוצאת ממון , ולכאורה דבריו תמוהים

 ואיך כתב שהתורה לא הטילה עליו להוציא ,לקבורת מת מצוה
  .ממון מכיסו

  

Á�Ó· ·˘ÈÈÏ ·˙ÎÂ‰ÓÏ˘ ˙: כוונתו פשוטה שרק לצורך קבורת ד
המת ולעשות לו כל צרכו חייבים להוציא ממון אבל לא בשביל 

  .להמנע מלהטמא בהיתר למת מצוה
  

ÎÂ·˙Î Ô„˘‰ „ÓÁ È כיון דהתורה התירה  ל" וזט"ל' בדברי חכמים סי
 אלא מקיים מצות א תעשהליטמא למת מצוה אין זה עובר על ל

 מצוה היא אף שיכול למצוא שיקברוהו וכיון שטומאתו עסק', ה
בשכר לא חייבתו תורה ליתן שכר על זה ויכול הוא בעצמו 

  .לקוברו ומצוה קעביד
  

Â˘· ÔÎÂ''˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË ˙ ל דאינו '' כתב וזט''הלכות שמחות סימן רפ
 דלעבור על לא תעשה צריך לפזר ז''ד סימן קנ''יורל ''דומה למה דקימ

ין דהלא תעשה לא הותר כלל רק דהתם מיירי בענ, כל ממונו
דאונס , וזה לא נקרא היתר בזה חייב לפזר כל ממונו, מכח אונס

ולולי קרא דוחי בהם היה , ממון אינו אונס לעבור על דברי תורה
רק דהתורה גילתה וחי בהם ולא , מחויב אף למסור את הנפש

אך מת , אבל ממונו לא התיר קרא ולא הויא אונס, שימות בהם
 ואם כן כיון דלא א''ע' ברכות כי ''תר לכהן וכמו שפירש רשמצוה הו

  .אינו מחויב לתת ממונו, נאמר איסור זה גבי מת מצוה
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åúòãî àìù åì äðå÷ ,à''ùã÷äì óñëä úà úéáä øä ìù åøéöç äð÷é àìù òåãî ë ,

íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù àðéè÷ àâøù ìà÷æçé éáø ïåàâä'' à íéìùåøéøúáéùé ùàíéðåîà éøîåù úáéùéá   

äøä''èéìù øòå÷ø÷ ãåã íééç éáø â'' àçî ÷øàô àøàá øåâ ììåë''íééç ç÷ì ñ  
äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,úøîúùî äðéàù øöç àéåä úéáä øäã ,íù êìåä ãçà ìëã ,îé÷å'' øöçã ì
äðå÷ äðéà úøîúùî äðéàù , øä øöç äð÷ àì ïëìóñëä úà úéáä ,ïéìåç úåòîä ïëìå .  

  

íå÷éù ãò åúåà ïéôåë íàä íëç ãéîìú éðôî íå÷ì äöåø åðéàù éî  
íúù÷äù äî íùá íéðåøçà ìò á àúéàã àä úåúìéàù íéùåã÷ úùøôá àìã ïàîå

íéà÷,äéçøåë ìòá äéì ïðéî÷åî ,àúééøåàã àø÷é ãáòéîì  ,ùåãéçä äî úåù÷äì ùéã ,
îé÷ äùò úåöî ìëá éøä'' ìëô úåáåú'' ååîéé÷ì åúåà ïéôåë åîéé÷ì äöåø åðéàù éîã , òåãîå

åúåà ïéôåë íå÷ú äáéù éðôî úåöîá óàã øîåì úåúìéàùä êéøö ,åä äéä òåãî'' à
åúåà ïéôåë ïéàù ,úååöî øàùî àðù éàî  ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''ìåë ùàøå ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ãøôåñ áúëä éãéîìú ì  
èéìù øâéâ øåãâéáà éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''ïåéò éøòù ñ  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
õøúì äàøð ,ò''êéäåìàî úàøéå äæ íëç éðôá äîé÷ ìò øëùäã øäåæá àúéàã äî ô ,

íéîù úàøé ìá÷îù ,à''åä ë''á äøëù ïúîù äåöî àéåäã àäãö ,î÷'' øëùá ÷øã ì
äãöá äøëù ïúî éø÷î éîùâ  .  

  

åéáà úà øéëæäùë åáëùî úøôë åðéøä àðåä áø øá äáø øéëæä àì òåãî  
áòéä íùá íúù÷äù äî''îâá àúéàã àä ìò õ 'á''ë ÷''ò à'' à øîà àðåä áø øá äáøù

àáà øîà éëä åúøéèô øçàì åéáà íùá ,åáëùî úøôë åðéøä øéëæä àì òåãî äù÷å ,
ëùá øàåáîù åî''ò ,áòéä õøúîå''é øçàì äéä äæù õ''ùãåç á ,îã íúù÷äå'' äù÷ î

îâá øàåáî éøäã 'é øçàìã''äëøáì åðåøëæ øîåì íéôéñåî ùãåç á ,à'' äù÷ ïééãò ë
íåìë øéëæä àì ïàë òåãî ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à   
øéòäì ùéáéòä ìò ''õ ,îâá éøäã 'äøéèôä øçàì ãéî äéä äæù òîùî , íúä àúéàã

åëå äéì çìù 'àðåä áøã äéùôð çð éëäãà àðåä áøî äéðéî éòá.  
  

èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð , äî íéøéëæî íéøçàùë àìå åéáà úà øéëæî ïáäùë àìà åðéà åæ áåéçäã

åéáà íùá øîà ïáäù ,ì ïëìåîâá øëæð à ' åéä éùà áøå àðéáøù éôì äëøáì åðåøëæ
îâä éøãñî 'åæ áåéç íäéìò ìç àìå .  

  

 íåùî ãâá óåøùì øúåî êéà úåöîíãä éåñëúéçùú ìáá øáåò éøä   
ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîá àúéàîâ 'ô ïéìåç''ò ç'' á åì ïéàå äðéôñá êìåä äéä

úåñëì øôò ,äñëîå åúéìè óøåù ,ôà òîùîåíìù úéìè åìé , øúéä äæéà úåù÷äì ùé
íãä éåñë íåùî úéçùú ìá ìò øåáòì ùé ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù èøéáìééà äîìù áøä'' àäôéç  
õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'ë÷ úáù'' èäøåãî åì ïéùåò ïðèöðå íã æé÷äù éîù , úøôñîå

îâä 'åöì úåø÷é úåàñëî íéöò íäì åàéáäù íéàøåîà äîëî÷ñéä êø ,îâä äù÷îå ' àäå
úéçùú ìá ìò øáò÷ ,óéãò éàôåâã úéçùú ìá äéì øîà ,äå'' áòøé éøä ìëàé àì íà àëä ð

ùìçéå ,øúåî êë êøåöìå øôò åì ïéàå ä÷åçø êøãá äðéôñá àåä éøäå .  

åéàøéì åúîëçî ÷ìç øùà úëøá íéëøáî åððîæá íàä  
ëøáî åððîæá íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî äëøáä úà úåëìîå íùá íé

øàåáîãîâá  'ð úåëøá"ò ç" àåéàøéì åúîëçî ÷ìçù êåøá øîåà ìàøùé éîëç äàåøä.  
  

èéìù ãéøô äùî éáø ïåàâä'' à  
éøâä ìù ÷äáåî ãéîìú''èéìù áéùéìà ù''çî ùîù úéá àæìòá ììåë ùàøå à''äùî òîùéå ñ  

îî òåîùì éúéëæù äæ ïéðòá íéàìôð íéùåãç äîë ïééöì äàøðéøâä ïø'' áéùééìà ù
èéìù''èéìù ïøî ìò åæ äëøá êøáì øùôà íàä íééîòô äîë åúåà éúìàù à'' äðòå à

äìèáì äëøá äæù éì ,äîì åúåà éúìàù , êøáì øùôà éàù åùã÷ úåðòá éì äðò
åéìò ,åéàøéì áåúë äëøáä çñåðá éøäã ,èéìù ïøî úà éúìàù ïëå'' ïåæçä ìò íàä à

êøéá ùéà ,åæçä ìò éì äðòêøáì øùôà ùéà ï ,èéìù ïøîî éúòîù íòôå'' ìù à
øâä''èéìù é÷ñáéð÷ ç''êøáì øùôà à , éúéëæ çñô ãòåîä ìåçá àúòù éàäá äðäå

èéìù ïøî ìöà ÷ãö éøòù íéìåçä úéáá úåéäì''øâä æà àáå à''èéìù é÷ñáéð÷ ç'' à
øâä íåàúôå ïøî úà ø÷áì''èéìù é÷ñáéð÷ ç'' ÷ìçù êåøá úåëìîå íùá êøéá à

îåéàøéì åúîëç.  
  

èéìù ãìàååðéøâ ìàåé áøä'' àìàåé úéø÷ ÷øá éðá  
 äùîì ïåøëæ øôñá áúëù äî ïééöì äàøðåéù''éæ øôåñ íúçä ïøî úøéèôì äðù äàî úàìî ìâøì ì'' ò

àâä øôéñù''öæ óøàãñðåàî ÷''èîì õéðæòøãî åúéòñðá øôåñ íúçäù ì'' êøã òñð ø
ô'' äëøáä úåãåà úåùòì äî ÷ôåñî äéäå á åèéîùäù åéàøéì åúîëçî ÷ìçù

áîøä''í  ,áîøäì äéì àøéáñã ÷ôñ àìáå'' êøáì íéåàøä äìàë íéîëç åðì ïéàã í
åæ äëøá íäéìò ,ø åðéáøë ïåàâ ìò øîàð àì äæ ìáà 'öæ àøâéà íìåùî''ì , áùééúäå

ïë úåùòì ,îâä éøáã úà ùçìá øîà úìãä úà çúô íøè éë 'ð úåëøá''ò ç'' àú'' ø
î íëç äàåøäøîåà ìàøùé éîëç ,àá íø ìå÷á úåëìîå íùá øîàå úìãä çúôå'' é

îà''åéàøéì åúîëçî ÷ìçù ä ,áîøä àéáä àì äîì éáø''åæ äëìä í , äøåàëìã åáéùäå
áîøä ìò ãåò äù÷'' øéòä ïî ÷øñ ïìéà ïé÷éçøî úùøåôî äëìä ãåò èéîùäù í

 äîà íéùéîçá äðùîá àúéàãë''ë á'' äåééùå÷ éðùì ãçà õåøú ìáàäìà ú , øåèä äðäã
éøäå''àøå ó''òãåðë äæä ïîæá íâ äëìäì àåäù äî ÷ø àéáä ù ,àùî''áîøä ë'' àéáî í

àçéùîì àúëìéä íâ ,äîæá àì íðéàù íéðéðò ìáà'' àéáî åðéà ãéúòì àìå æ
áîøä''í ,àçéùîì àúëìéä àìå äæä ïîæá àì åðéà úåëìä éøú éðäå , ïéà äæä ïîæáã

äæë íëç ãéîìú åðì ,úòìå íéàðúäå ïøäàå äùî úà äàøð ãéîúå íéúîä åéçé àìä ãé
íéàøåîàå ,áîøä åàéáä àì ïëì äòù ìëá äëøá øîåì êééù æà åèàå''í , éðìéàá ïëå

ìàøùé ìù úåøéò åðì ïéàå äôå÷ú åðéãé ïéà äæä ïîæá ÷øñ , éðìéà íéãéúò àáì ãéúòìå
úåøéô åðòèéù ÷øñ ,àå'' äæä ïîæá àì äìà íéðéã êééù àì ëàáì ãéúòì àìå.  

        

èéìù õéáåðáø ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî''êãåà éðà íâ ñ  
 ïîàð øå÷î øôñáã ïééöì äàøðöø ïîéñ'' æèéìù æåæî øéàî éáø ïåàâä äæá ìàùð'' ÷ñôå à

úåëìîå íùá êøáì øùôà éàù ,áîøä éøäù''äëøá éàäì åèéîùä í , íëç êì ïéàå
áîøä åîë''í.  

  

ðæééî ìàøùé á÷òé áøäèéìù øò'' àïåãðåì  
éøâä ìù ÷ñô äéä éøåòð éîéáã ïééöì äàøð''èéìù áéùééìà ù'' úëøá êøáì øúåîù à

öæ ïééèùðééô äùî éáø ïåàâä ìò åéàøéì åúîëçî ÷ìç øùà''ì.  
  

èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé áøä'' àíéìùåøé íééç úøåú ììåë  
åùáã ïééöì äàøð'' øæòìà úçðî úä ÷ìç 'æ ïîéñ 'á úåà 'æå áúë'' éøåòð éîéá éúéàø ïë äðä ì

úåëìîå íùá åéàøéì åúîëçî ÷ìçù åëøáù éàùéù÷ éðáøî èñòôá úåìåãâ úåøééòá.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

 áøäõéùôéì íäøáà èéìù" àäøà"á  

àä àðúä ãåáëìéàçåé øá ïåòîù éáø é÷åì  

 úçð äåøé àðúä ìù åúåëæáù àåòø àäé  

öåé ìëî"äðôé øùà ìëá çéìöéå ç 

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðãéãé é  

 áøäïåñìãðî éëãøîèéìù '' àùîù úéá 

 åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäíäøáà áã áøä ïá ïîçð ïåñìãðîæ ''ì  

áìð"òé ''ñùú øééà æ''ú å.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é 

äøä''ø â 'ãåã áåøéïééèùðèéìù '' àíéìùåøé  

ãåãì äìäú ììåë ùàø  

éòì"ðéáø øéãàä ïåàâä åéáà  åäéìà øúìàöæ ''ì  

áàâ''çîå ïôøàååèðà ã''åäéìà úåðãâî ñ  

áìð"òì ìéì ''ñùú øîåòá â''ú ä.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäøëøá ãåã íééç èéìù'' à÷øá éðá 

åéîç úîùð éåìéòì  

 ãéñçä áøäøèìà íééç  áøä ïáäèàø ìùéô íéøôà ìàøùéæ ''ì  
ð.ì.á.è ò''ðùú øééà æ''ú å.ð.ö.á.ä  

áåè ìæî úëøáå  
äøä åðééçàì'' â ïîìæ ììä éëãøîäèàø èéìù'' àïåãðåì  

æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 

áãåð äæ ïåéìâò ''åðéãéãé é 

 áøäùèééã áåã áàæ èéìù''à  

áùî''ë úéáá ÷''åîãàä ïøî ÷''æðàöî ø  

 ìâøì øîë åðáì ä÷àìçä úçîùìàøùé øæåò éð''å  
  úçð äåøé àðúä ìù åúåëæáù àåòø àäé  

öåé ìëî"äðôé øùà ìëá çéìöéå ç  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäõøååù ìåàù èéìù'' àéñðàî  

åéáà úîùð éåìéòì  
 éáø ãéñçä áøäøéàî  áøä ïáéäãåäæ ''ì  

áìð"òè ''ñùú øééà æ''ú å.ð.ö.á.ä.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

 áøäâøáðééåå íçðî èéìù" àíéìùåøé  

éàçåé øá ïåòîù éáø é÷åìàä àðúä ãåáëì  

 úçð äåøé àðúä ìù åúåëæáù àåòø àäé

öåé ìëî"äðôé øùà ìëá çéìöéå ç 

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

 áøäåîù íåìéòá õôçä èéìù" àá"á  

 åðáì ò÷àìçä úçîù ìâøì  

ë øîìàåîù éð" å  
 úçð äåøé àðúä ìù åúåëæáù àåòø àäé

öåé ìëî"äðôé øùà ìëá çéìöéå ç 

 åðéãéãéì íéîåçðú ñåëùòîäå ãñçä ùéà  
 áøäøù ïåòîù èéìù'' à  

ëðî''úåãñåî ìæðàö   

 ãñçäå êåðéçä ùéà åéçà åðîî ç÷ìéäá  
 áøäìáééô àâøù íééçæ ''ì áìð" òæ 'ú àúù éàä øééà.ð.ö.á.ä.  

íéìùåøéå ïåéö úîçðá íçðé íéøéáëä åéùòî úåëæáù àåòø àäé 
  


