
  שסה' ס
  

  'סעי� א
  

וקורא , אחד עולה ונוטל ידיו, ש"וא� ה� שני� והגיע זמ� ק, ש ומהתפילה ומתפילי� ומכל מצוות האמורות בתורה"החופר כו� למת פטור מק "– גמרא
  :)ברכות יד". (ש ומתפלל"ק

  .שניה� פטורי�, אבל בדבר שחייבי� בו שני אנשי�,  דוקא בכו� שרק אחד חופר– �"רמב
  .�"פסק את הגמרא והרמב – מחבר

  

  'סעי� ב
  

  .)ב כה"ב". (מרחיקי� את הקברות מהעיר חמישי� אמה "– משנה
  . פסק את המשנה– מחבר

: ב"כמו שכתוב במשנה בב, � חולק שהטע� הוא מפני שריחה רע"אול� הש. כדי שלא יפגעו בו תמיד ויתעצבו, ז כותב שהטע� הוא" העט– �"ש
  ".מפני הריח...ות ואת הבורסקימרחיקי� את הנבלות ואת הקבר"
  
  

  שסו' ס
  

  'סעי� א
  

וטעמא משו� ". ומחזירי� לו דמיו, באי� בני משפחתו וקוברי� אותו בעל כרחו של לוקח, מקו� מעמדו ומקו� הספדו, המוכר קברו ודר� קברו "– גמרא
  :)ב ק"ב. (פג� משפחה

א� , ורואי� שאינו חפ% בכ�, ש� צווה בעת המיתה. 1?  שיספדוהו לא סופדי� אותוומי שלא רוצה, ת הרי אמרנו שהספדא זה יקרא דשכבא" וא– �"רמב
 היות .3. יש כא� משו� פג� משפחה,  כשבאי� אחרי� וסופדי� במקו� הספדו.2. לכ� קוברי� אותו בעל כרחו של לוקח. כא� הוא צרי� כס� ולכ� מכר

�  .יש פג� ג� עליה�, וג� יורשיו ובני משפחתו נספדי� ש
  .�" הביא את שלושת טעמיו של הרמב�"והש,  פסק את הגמרא להלכה– רמחב

  

  'סעי� ב
  

ומודי� חכמי� שא� ראתה , היא ולא יוצאי ירכה: וחכמי� אומרי�. מ"דברי ר, היא וכל יוצאי ירכה, אשה שירשה קבר נקברת בתוכה "– אבל רבתי
  ".נקברי� עמה במותה, אות� בחייה

  .ולא אצל אביה�, אי לבני משפחתה להיקבר אצלה טע� חכמי� הוא שזה גנ– �"רמב
  .�"� הביא את טע� הרמב"והש.  פסק את הברייתא וכחכמי�– מחבר

  

  'ד&'סעיפי� ג
  

, וא� יש לה בני� ואומרת קברוני אצל בני). ויש גורסי� אצל אביה(תיקבר אצל בעלה , ובעלה אומר תיקבר אצלי, אביה אומר תיקבר אצלי "– אבל רבתי
  ".שחייב בקבורתה, תיקבר אצל בעלה, ובעלה אומר לא תיקבר אצלי, אביה אומר לא תקבר אצלי. ותה אצל בניהקוברי� א

  . פסק את הברייתא– מחבר
  
  

  שסז' ס
  

  'סעי� א
  

  .)ק סא"ב". (ומנחמי� אבליה� מפני דרכי שלו�, קוברי� מתי גויי� ע� מתי ישראל "– גמרא
  .עסקי� בה� א� מצאו אות� הרוגי� ע� ישראלאלא מת,  אי� הכוונה שקוברי� יחד– י"רש
  .מתעסקי� עמה� מפני דרכי שלו�, אלא אפילו מצאו� לבד,  לאו דוקא ע� ישראל– �"ר
שאד� ששוחט לגוי , הרי איתא בנדה, וקשה. חייב ללוותו ארבע אמות, ואפילו מת גוי, ולנהוג בו דר� כבוד,  הרואה את המת חייב לעמוד מפניו–כל בו [

הרי כל מה , מקשה, אול� על עיקר הדי�, שלעניי� זה רשע גרוע מגוי, י"ומתר% הב. ע"ונשאר בצ! ש גוי"וכ, אי� הולכי� אחר מיטתו, עמוואוכל 
�  .]כ שמדובר בגוי חסיד אומות העול�"אלא ע? ואי� כתב שחייבי� ללוות גוי, זה רק מפני דרכי שלו�, שמתעסקי� ע� גויי

  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר
  

  'ג&'ב פי�סעי
  

ויקרא , לא יהל� אד� בבית הקברות וספר תורה בזרועו. מותר, וא� ה� מכוסי�, לא יהל� אד� בבית הקברות ותפילי� בראשו משו� לועג לרש "– גמרא
  .)ברכות יח". (ה על פה נמי אסור"וה, בו או יתפלל

  .א� מחו% לארבע אמות מותר, בתו� ארבע אמותשהיינו רק , טז' שדמ ס' פ ס"והוסי� ע,  להלכהות פסק את הגמר– מחבר
  .ה קדיש צרי� להרחיק ארבע אמות מהקבר" ה– �"ש, ח"ב, דרישה, ל"מהרש

  פתחי תשובה
 וכתב ח חלק עליו"הצל. ת או תפילי� בארבע אמותיה�"ולכ� א� הנפטר הוא אשה או קט� מותר להיכנס ע� ס,  לועג לרש שיי� רק במי שהיה חייב במצוות אלו– �"מהריט .1

  .שג� בזה יש משו� לועג לרש

  .ו"כיו� שיתכ� שפסול וחסרה אות וגורמי� רעה גדולה ח, ת לבית הקברות כלל להתפלל על קברי צדיקי�" אי� לקחת ס– נודע ביהודה .2

  

  'ה&'ד פי�סעי
  
  .בגד כשנכנס לבית הקברותשאינו יכול לפשוט ה, אבל ציצית שהוא חובת הבגד מותר, ב" דוקא תפילי� אסור או שאר מצוות וכיו– י"ר

, אבל טליתות שלנו שאנו מכווני� בה� לא למלבוש, א לה� לפשוט הבגדי�"וא,  כל זה דוקא בימיה� שהיו עושי� ציצית בכל בגדיה�– ש"רא, רבנו יונה
  .יפשטו בבית הקברות או יכסה אותה, אלא למצוות ציצית

שכל זה , ש"וכרבנו יונה וכרא, א� כשנגררת אסור משו� לועג לרש, א נגררת על הקברוכתב שמה שמותר היינו כשהציצית ל, י"ר פסק את – מחבר
� ויש )לכסותו,  וכ� נוהגי� למעשה בטלית קט� של היו�– ל"מהרש. (אבל היו� אסור אפילו אינ� נגררי� אלא א� כ� ה� מכוסי� ואז מותר, בימיה

�  . לבית הקברות ולא הועילו כלו� בתקנת�נוהגי� לקשור שתי ציציות שבשני כנפי� זה על זה כשנכנסי
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  'סעי� ו
  

ש "ויכול לקרוא ק, משו� לועג לרש, ש ותפילה מספיק שמרחיק ארבע אמות מהקבר"אבל לק, זה רק לאוכל ושותה,   מה שהצריכו מחיצה– א"רשב
, וא� יש ש� מחיצה. אינו מקומו ומותר, א"ו% לדאבל ח, א של מת נחשב מקומו ויש לועג לרש"כי דוקא בתו� ד, ואפילו א� רואה את הקבר, ולהתפלל

  .א"אפילו שזה תו� ד, כי נחשב כבר רשות אחרת, מותר מיד אחרי המחיצה
  .א להלכה" פסק את הרשב– מחבר

  
  

  שסח' ס
  

  'ב&'אפי� סעי
  

וא� ליקט או , א ילקט בה� עשבי�אי� מרעי� בה� בהמות ואי� מוליכי� בה� אמת המי� ול, בית הקברות אי� נוהגי� בו קלות ראש: ר"ת" – גמרא
  ).מגילה כט, מפני כבוד� של מתי�". (שורפ� במקומ�, שצרי� ללקט� לצור� בית הקברות

  ).לעבור מצד אחד לשני, קצור דר�" (ולא יטייל בה� לקפנדריא "– אבל רבתי
  

�  :בבאור סיבת האיסור נחלקו הראשוני
  )א"שסד ס' דובר בקבר בניי� ולא בקבר עול� וכדלעיל סומ. (כי ה! אסורי! בהנאה אי� מלקטי� עשבי� – �"ר

ודאי שאסור , מה החידוש, כי א� מדובר בקבר בני�, מפני כבוד! של מתי!, אפילו בקרקע עול! אי� מרעי� בה� בהמות – מרדכי, ש"רא, תוספות
ושור# את העשבי! משו! קנס או בשביל  .וד� של מתי�כי לא שיי� בזה כב, ר ליהנות מה�תמו, אבל הגנות והאילנות שנוטעי� בבית הקברות! בהנאה

   משמע שג� העשבי� שנאסרו ה� אלו שעל הקברי� ממש.שלא יחשדוהו שלוקח לבהמתו
  . אי� מחשבי� חשבונות בבית הקברות– רבנו ירוח!

  . אי� אוכלי� ואי� שותי� ואי� קוראי� בה�– ג"סמ
לא , לא שותי�, לא אוכלי�, שבתי קברות אי� נוהגי� בה� קלות ראש, ג"רבנו ירוח� והסמ וכהגמרא והברייתא באבל רבתי להלכה פסק את – מחבר

�וא� , ולא ילקט מה� עשבי�, )קפנדריא (ולא מטייל בו לקצור דר�, לא מרעי� בה� בהמות ואי� מוליכי� בו אמת מי�, לא מחשבי� חשבונות, קוראי
שאילנות שבבית הקברות מותר ללקט ,  ופסק כמרדכי.)שלא יחשדוהו שלוקח לבהמתו, שקנסו אותו (ליקט לצור� בית הקברות שורפ� במקומ�

�  .מאחר שאינ� על הקברות עצמ�, פירותיה
 צרי� להיזהר שלא יהא , והוא יעשה לו ג� בבית הקברותונותני� מקצת לשומר בית הקברות,  מה שלוקטי� פרות ומוכרי� אות�– ח"� בש! הב"ש

  . קבראיל� נטוע במקו� שהוא ספק
שא� לא כ� מותר כמו בבית , ובתנאי שכבר נקבר באותה שדה מת אחד', י קבר אלא ג� מקו� שהוקצה לבית הקברות נאסר בקלות ראש וכו"לאו דוקא ע – ס"פתחי תשובה בש! חת

  .שכל עוד שלא התפללו בו לא נהיה קדוש, כנסת

  א"פסקי הרמ

אבל בקבר בני� ג� לזה . שאי� בה בעיה של קלות ראש, אלא לצור� רפואה, בהנאהפ שמותר "אע, אי� ליקח מקרקע עול� של קבר – מרדכי .1
 .היה לצור� רפואה ולכ� זה מותר, ומה שלקחו מהקבר של רב לאישתא בת יומה (.אסור

של רוצה א� אחד משרי המו: כגו�, הנות מהעשבי� של הקברות או פרות האילנות לצור� בית הקברותי מותר ל– תרומת הדש�, י וייל"מהר .2
 או שימכרו את עשבי או פרות בית א� אפשר לשחדו בדבר מועט,  או שהגויי� באו ולקחו את הקברות לעצמ�לרעות בהמותיו בבית הקברות

י שימחו זה יגרו� לרשע ותקלה או שיצטרכו "אבל א� חוששי� שע, שיעשו כ�, י כ� לרשע ותקלה במקו� אחר"רו� לה� עג ולא יהקברות
  .לא מחוייבי� בכ�, �להוציא הרבה כס

 .וסותר לדברי הדרכי משה שאסר תמיד. ד סובר שעשבי� שלא על הקברות מותר בכל עניי�" יש ללמוד מכא� שתרה– א"רעק
  פתחי תשובה

ג� , ע"כא� מתיר לכוא "כ הרמ"וכמו. שהרי הכל עניי� של כבוד המתי�, שכול� מוחלי�, מותר,  במקו� שהחיי� כול� יודעי� שהמנהג לקחת מקרקע הקברות– ס"חת .1
ולקנות תכריכי� למתי� או לצור� , ולכ� מותר לחברא קדישא למכור העשבי�, מ"שעשבי� שגדלי� לא נאסרי� בכ, ישעיה לעיל שתלשו ולבסו� חיברו אסור בהנאה' לסוברי� כר

�  .רפואת חולי� ועניי

 .ו� אחרא להשיג את העשבי� האלה במק"ג שא" מה שהתרנו לרפואה זה בכה– שיבת ציו� .2

, שלא דומה, חולק עליו" שיבת ציו�"ו. א כא�"וכמו במקרה שברמ, אי� צרי� לבזבז הרבה כדי להניאו,  מושל שרצה לעשות דר� בריצפת אבני� בבית הקברות– תרומת הדש� .3
ומביא עוד מקרה שהמל� רצה . ת הכל כדי למנוע זאתוצרי� לעשו, ותמיד יעברו ש�, אבל כא� זו דר� קבועה, א דיבר על שלפעמי� עובר ש� ובסו� ג� ימות המושל"שהרמ

א לפנות חלק מעצמות המתי� ולקבר� בבית קברות חדש ולהשתדל שלא יקברו "וא� א, להרחיב ארמונו על בית קברות של יהודי� וכתב שצריכי� לעשות הכל כדי למנוע זאת
  .שני מתי� בקבר אחד

  

  'סעי� ג
  

  ".לא נמדד ולא נחלק, והיש� אינו נמכר, קנמכר ונחל, קבר חדש נמדד "– אבל רבתי
 )כיו� נמכר בו רק אחד לא חששו לכבודו, ובבית קברות חדש, כלומר נקברי� שורות שורות משו� כבוד� של מתי�. (פסק את הברייתא – מחבר

  
  

  שסט' ס
  

וזהר שלא ליטמא למתי� ולכל הטומאות הפורשות כה� ממכא� שה, "פש לא יטמא בעמיונל, אמור אל הכהני� בני אהרו� ואמרת עליה� "– טור, !"רמב
, ואפילו על ספק טומאה, ולא לאבר מ� החי שיש עליו בשר שא� היה מחובר היה ראוי לעלות ארוכה על ידו, )מחזיק המצבה (ולא לגולל ולא לדופק, ממנו

�  .וכל אר% העמי� אסור לכה� להיטמא לה�, ע מקומווכ� שדה שנחרש בו קבר ואי� ידו, ואי� ידוע איזה, כגו� טומאה שנמצאת תחת אחד מהענפי
  

  )שמחות". (אי� כה� לוקה עליה את הארבעי�, ושאי� נזיר מגלח עליה, כה� לוקה עליה את הארבעי�, כל טומאה מ� המת שהנזיר מגלח עליה "– משנה
  )גולל ודופק. (לח עליה�פ שאי� הנזיר מג"אע, ל הכה� מוזהר מהתורה"ועל כל הנ,  הברייתא משובשת ולא נכונה– ת"ר
  . אי� איסור כלל בדבר שנזיר לא מגלח עליו– רבנו ירוח!, ש"רא

  
 .כל דברי הטור להלכה פסק את – מחבר
  .ונהגו להקל. א שמותר"וי, שאסור לכה� להיטמא לה) כדלקמ�, דעת הכלבו(א "י,)חרב דינה כמת ממש( חרב שנטמא במת – א"רמ
, כי הגויי� היו קוברי� את מתיה� בכל מקו�, והיה אסור לה�, זה רק בזמ� שהיה טהרות באר% ישראל, ל"לחו מה שאסרו לכה� לצאת – �"ז וש"ט

  .ל"� שנמשכו אחרי מהרש"ז וכש"ולא כט,  שטומאת אר% העמי� נוהגת ג� כיו� כתבי"ש כתב בש! שבו"א� הפת .א"כ רעק"וכ, אבל כיו� אי� איסור
  .ומה שאסור זה רק כשלא יודעי� תחת איזה ענ� קבור, מותר לעמוד תחת הענפי� האחרי�, בור המת א� ידוע באיל� תחת איזה ענ� ק– �"ש

  פתחי תשובה
אבל ולד שיש ,  יו� לשימושה אסור לכה�40וכל שיש בשפיר , שאי� צרי� ריקו�, י"ומסקנת הנוב,  א� שלא התקשרו אבריו בגידי�!"ומוסי# הרמב. ג! לנפל אסור לכה� להיטמא .1

  .חגורה העשויה מעור האד� אסור בי� לכה� ובי� לישראל.  חיה ועו� לא מטמא באהלבו צורת

2. � . את זהפ אסר ג�"ובספר לה. לא יטמא לו, אול� א� רק נחר�, אפילו יש לו קוברי�,  אפר אד� שנשר� כה� מטמא לו– יעב
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 .יש להקל, ואול� באבר לא של�, שג� אבר מ� חי שלו מטמא,  אסור לכה� להחזיק אבר מ� החי שנחת� ממנו להראות לאנשי� שירחמו עליו– י"נוב .3
א� לא שבנקל יכול לבקש מהגוי , מסתפק ומכריע להקל, ויש צדדי� לכא� ולכא�, ומצא בו מצבה ויש חשש שמא זה מקו� קברות,  כה� נכנס לחצרו של ישמעאלי אחד– ס"חת .4

  .ש�שלא ליל� ל, וג� עדי� שהכה� יחמיר על עצמו, לחפור ש� ולבדוק

  
 

  שע' ס
  

  .)חולי� כא". (חשוב כמת ומטמא, אפילו עדיי� הוא חי, וכ� מי שנקרע מגבו כדג, מי שנשברה מפרקתו ורוב בשר עמה "– גמרא
  :)טי� עיג". (הרי אלו יכתבו ויתנו, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, שחט בו שניי� או רוב שניי�: אמר רב יהודה אמר שמואל "– גמרא

  .וכ� גוסס נחשב כחי, אינו מטמא עד שתצא נפשו, א� שמי ששחט בו שני סימני� או שפצוע בכל גופו מכ– ש"רא, #"רי
  

גוסס : ריש לקיש אמר, משמעות דורשי� איכא בינייהו: אמר רבי יוחנ�. עד שימות' במות� יטמא': רבי אומר. עד שעה שימות', להחלו': ר"ת "– גמרא
אבל בגוסס לא , רק כשמת אסור', במות� יטמא'לרבי שלומד מ, )שעתיד למות (אפילו לגוסס אסור להיטמא', להחלו'ק שלומד מ"לת". איכא בינייהו
  .מוזהר הכה�

  .יוחנ� אומר שרק משמעות דורשי� איכא בינייהו' ור, ל"יוחנ� לגבי ר' ל כר"כי קי, כה� לא מוזהר על גוסס,  לפי גירסא זו– אליעזר ממי�' ר, ש"רא
ולכ� , והלכה כרבנ� שה� רבי�, ואז הלכה כרבא, ורבא במקו� ריש לקיש,  גורס אביי במקו� רבי יוחנ�– טור, י"הגהות אשר, וס#נמוקי י, ג"בה, #"רי

  .כה� מזהר על גוסס
  :וכיצד שמשו� שהיה נזיר הרג את הפלשתי! ונטמא לה!, היא הא! נזיר מוזהר על גוסס, יסוד מחלוקת הראשוני! הא! כה� מוזהר על גוסס

  .וג! אד! גוססכי נזיר חייב להיזהר מ� הטומאה כולל טומאת מת , א� לא גר� לגסיסת�,  שמשו� הכה מכת ניצחת את הפלשתי�–:) נזיר ד (ותתוספ
כ בגוסס "משא, שאי� ביכולתנו לאמוד מתי ימות, אלא רק בידי שמי�, ונזיר לא מוזהר על גוסס בידי אד!,  שמשו� הכה אות� מכה שגססו מיד– ש"רא
  .די אד�בי
  

אבל גוסס ומי , הרי ה� כמתי� ואסור לו להיטמא לה�) א� לא מלפניו(ונקרע מגבו , ורוב בשר עמהשמפרקת שבורה ,  פסק את הגמרות לעיל– מחבר
�  .שאסור להיכנס לבית שיש בו גוסס, ג"ופסק כבה. ששחטו בו שני סימני� נחשב חיי� עד שתצא נפש

  .]כ מטמא"וכ� א� נחת� לרחבו בצואר או בשדרה או שנחלק לשני� ג, שבזק� אפילו בלא רוב בשר מטמא באהל, לי� כא משמע מהגמרא בחו– ל"� בש! מהרש"ש[

  .וכ� דעת כל הפוסקי! שיש להחמיר .וטוב להחמיר,  הביא את אלו שמתירי� ליכנס לבית שיש בו גוסס– א"רמ
וא� הוא ער יכול להלביש את ,  שאי� צרי� להקיצו כשיש ש� גוסס� אומר"ל! השאו. ואי� מקו� להקל, ח פוסק שמדינא אסור לכה� להיכנס" הב– �"ש

אול! עדי# . אי� צרי� לצאת, א� א� הוא ש� כבר, כי מהלשו� משמע שלא ייכנס לבית שיש בו גוסס, וייתכ� לומר שאי� ג� צרי� לצאת כלל, בגדיו
  . יכול ללבוש בגדיו ולצאת,א! הוא ער.  ב.צ להעירו"א! יש� א. א: אלא שיש שתי קולות בזה, להחמיר ולצאת
  פתחי תשובה

ס "וכ� מתיר החת. ומתיר אפילו א� יש רופא אחר שאינו כה�, ש חולק עליו"א� הפת. ג� רופא אסור לו לטפל בחולה גוסס, שכה� אסור בגוסס מדינא, ח" לדעת הב– בית יעקב .1
 דחוי הוא אצל מצוות פשנוח שהרי פק,  א� יש רופא אחר שאינו כה�ס"א� מסתפק החת, יקראו לו, ד עפע�ואפילו א� החליטו שמת ופתאו� הני, משו! שזהו ספק פקוח נפש

  .ולא הותר

ואז הוי , ושפ� עליו סוללה שודאי אסור א� לא שאי� אחר והמת יהיה מוטל בביזיו�, רצה רב אחד להתיר לכה�, אלא לאחר בדיקת רופא,  מקו� שאי� מביאי� לקבורה– ס"חת .2
  ".לפני עוור"כי אז עובר על , כ אסור לקרוא לרופא כה� זה" וכמו.מצוה שחייב להיטמא לוכמת 

  
בבית החולי� אי� . א –) רמח' א ס"ד ח"יו( אגרות משה : מותרת א! מתקיימי! שני תנאי!עבודת רופא כה� בבית חולי! ששכיחה בו טומאת מת

 �  .יתאפשר לכה� לצאת בכל מקרה של גסיסת חולה יהודי. ב). באוהלכי מתי גויי� מטמאי� רק במגע ובמשא ולא (יהודי� רבי
  
  

  שעא' ס
  

  'סעי� א
  

ואפילו לבית אחר או לעליה אחרת הפתוחי� , אפילו הוא גדול הרבה, כ� אסור להיכנס תחת האוהל שהמת תחתיו, כש� שאסור ליגע במת "– משנה
�ובית לאותו בית עד עול, לאותו בית בנקב שיש בו טפח על טפח."  

  .אפילו לא ביטלו להיות ש� לעול�, שהסתימה חוצצת,  א� סת� הנקב מותר להיכנס לבית האחר– ש"רא, #"רי
  .כ נתנו להיות ש� עולמית"אינו חוצ% אא, אלא מיעטו מטפח, אבל א� לא סת� כולו,  והני מילי שסתמו כל הנקב– תוספות

  
  די� כלי ע%

  .כשלא סות� כל החלו�, לא בעי ביטול, )כגו� שעשוי לנחת( כלי ע% שאינו מקבל טומאה – תוספות בש! רבנו שמואל
  .בעי ביטול א� רוצה למעט מטפח,  ג� כלי ע% העשוי לנחת– ש"רא

  
סת� החוצה וצריכי� לקרוא לו , כי כבוד הבריות נדחה מאיסור תורה, חייב לצאת כ�,  א� כה� שוכב ערו� בבית ואמרו לו שיש ש� מת– תרומת הדש�

  .ושוגג מותר מפאת כבוד הבריות, ואז הוא שוגג, יגידו לו שיש ש� מת, ולאחר שיצא לבוש
, וא� נשאר בכדי השתחוואה, א� קפ% ויצא פטור,  כה� שנכנס ואמרו לו שיש מת.2. צריכי� כהני� להיזהר שלא להיטמא למתכת שנטמאה. 1 – כל בו

  .חייב מלקות מדרבנ�
  

צרי� , נקבשא� לא סת� כל ה, וכתוספות. שא� סת� הנקב מותר אפילו לא ביטלו להיות ש� עולמית, ש"� וכרא" וכרי,ה להלכה פסק את המשנ– מחבר
  .לא חוצ%, וא� לא, לבטלו להיות ש� עולמית

  .אפילו סת� הכל, חייב לבטלו ש� עולמית, אבל אוכל שסות�,  כל זה בכלי סות�– ש בש! תפלה למשה"פת, א"רעק
והקשה עליו המג�  .ספק נפל, ל ב�"ואת, ספק ב� ספק בת, מטע� ספק ספיקא, מותרת להיכנס לאהל המת,  אשת כה� מעוברת– רוקח� בש! ה"ש

ואז לא , ויש חשש שיוציא התינוק את ראשו, שמדובר בכורעת ללדת, ז"ותר� רדב? שהרי זה טהרה בלועה ואינה מטמאה, מ מותר"שהרי בכ, אברה!
לא תיכנס , י מכשיר אולטרה סאונד וכורעת ללדת" לכ� לפי זה בימינו א� יודעת שיש לה ב� ע.ז לא חוששי� משו� ספק ספיקא" וע,יהיה נקרא בלוע עוד

  .משו� ספק אחד של נפל, לאוהל
  

 נקראת כשעומדת כ סתימה בחלו�"כמו. ולא בכלי או אוכל, לכ� צרי� לסתו� את הנקב בע% או באב�,  פסק שכל דבר שמקבל טומאה אינו חוצ%– א"רמ
  .בלא סמיכה

  . ופשוט!"פ הרמב"וכ. עד שיהא נקב אחד שיש בו טפח על טפח, חוצצי� בפני הטומאה, וביחד עולי� לטפח,  סורגי� שיש בה� הרבה נקבי�– �"ש, ז"ט
  
י דבר המקבל "ה לא תהיה עשהסמיכ, ועוד, נקרא סתימת עראי, שכל שצרי� סמיכה, הסביר תוספות, הסיבה שדבר שנסמ� לא מהווה חציצה – ז"ט

ז מקרה שרצו לחצו% חלו� בית כנסת "ואכ� הביא הט. הוי כאילו מקבל טומאה בגלל הסומ� אותו, כי אז ג� א� החוצ% לא מקבל טומאה, טומאה
,  שמקבלי� טומאהכי הפרוכת תלויה בקרסי ברזל, וזה לא חציצה כדי�, בפרוכת קטנה שעמדה ש� ותלויה תמיד בקרסי ברזל שתלוי תמיד לצניעות

�  )א"כ החזו"וכ, י הקרסי� ביטלה ממנה ש� כלי"אל הגרשוני כתב שקביעת הפרוכת ע (.נמצא שהברזל עושה הקיו
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כי אז כאילו האד! חוצ� והוי מקבל , לא, וא! לא, חוצצת, א! הדלת יכולה לעמוד בפני עצמה,  אד! מבפני! מחזיק את הדלת לחצו�הה א! הי"וה
  .טומאה

והפותח , חו% מ� הדלת ומ� הנגד ומ� המנעול, טמא, כל כלי מתכות שיש לה� ש� בפני עצמ�": א"כלי� פי: משתי משניות שסותרות ז" הטומוכיח זאת
והגי� אחד , קוברי המת שהיו עוברי� באכסדרה: "איתאו "פ באהלותואילו , משמע שדלת לא מקבלת טומאה". והצינור שנעשו לקרקע, שתחת הציר

". אי� חוצ% בפני הטומאה, שכל דבר הנסמ� באד� וכלי�, טמא, וא� לאו, טהור, א� יכולה הדלת לעמוד בפני עצמה, סמכו במפתחמה� את הדלת ו
שבמסכת כלי! מדובר במנעול הנעשה לצור� תשמיש קרקע ולכ� אינו נחשב , ז"ומתר� הט? לא חוצ% בפני הטומאה, מזה שמפתח שנועל דלתמשמע 
חלו� כ� ו.  המפתח והצירי!כי נסמכת על,  בפני הטומאהצתלא חוצדלת משמע מכא� ש .לי והוא מקבל טומאה ולכ� אינו חוצ�אבל באהלות הוא כ, ככלי
  . עשויי� מדבר המקבל טומאההסורגי�מפני ש,  בפני הטומאה%סורגי� מברזל לא חוצבעל 
לא מוזכר שדוקא , ו� מקו� שמוזכר שדלת וחלו� חוצצי�כי בש, הכס� שמפתח בטל לדלת ולא חוצ% בפני הטומאה'  הארי� להוכיח בנק– �"ש

� מוכח שרק כשהאד� עשה " וג� מהרמב!שזה כתוב דוקא במשנה באבלות ולא בשו� מקו� אחר, ועוד! כשיכולי� לעמוד בפני עצמ� בלא ציר ומפתח
� שג�"מוכח מלשו� הרמב, ואדרבה. א� על המפתח לא מדובר כלל, הפעולה וחצ% איננה חציצהאת   �עדיי� , י המפתח"הדלת יכולה לעמוד רק עא

א# הנודע ביהודה  .� שהארי� בזה"ע בש"וע.הוי סתימת עראי ולא חוצ%,  ורק במפתח שאינו מחובר בדלת אלא שעכשיו שמו אותו ש� לפי שעה!חוצצת
  .ט"ש לקמ� בש! בה"כ הפת"וכ, �"הסכי! ע! הש

  

  'סעי� ב
  

הטומאה בוקעת , כלומר". הבית טהור והעליה טמאה,  פותח טפח וכזית מהמת למטה בבית כנגד הארובהארובה שבי� בית לעליה ואי� בה "– משנה
  .כי אי� פותח טפח, אבל אינה יכולה לרדת חזרה, ועולה
,  אהלאבל א� יש מת בבית בחדר שאי� עליו, ג שאי� טפח הכה� יכול להיות בשאר הבית"שרק בכה, ז"והדגיש הט.  פסק את המשנה להלכה– מחבר

  . כשאי� פותח טפח התירוורק, שסו� הטומאה לצאת דר� הפתח ולהתפשט בכל הבית, אסור לכה� להיות בבית
  

  'סעי� ג
  

  ".וא� נפתחו דלתותיה� ג� ה� טמאי�, וה� טהורי�, הבית טמא, ודלתותיה� נעולי�, ובכל אחד חצי זית מהמת, שני חדרי� פתוחי� לבית "– משנה
וא� נפתחו . כי ה� נעולי�, א� לא נכנסת לחדרי�, שסו� הטומאה לצאת לבית ורואי� כאילו היא כבר יצאה, �"והסביר הש.  פסק את המשנה– מחבר

  .חזרה הטומאה לחדרי� מהבית
  

  'סעי� ד
  

כה זו היא הלכה כי היות והל, אבל לא מחמירי� ג� לגבי שערי העיר, זה רק באותו פתח הבית שמת ש�,  לצאת כל הדי� של סו� טומאה– תרומת הדש�
�  .אי� לנו להחמיר אלא בבית שהמת ש�, למשה מסיני בלא טע

  .אי� לאסור את הפתח, אמנ� בבית של צידוק הדי�, חלילה להפליג דבריה� ולהקל,  היות ורבנ� קשישאי כתבו להחמיר– ק"סמ
ואי� ש� נקב פותח טפח , א� הדלת סגורה, פתח יכול לעמודואפילו תחת הזיזי� והאיסקופה של ה,  כה� אינו מוזהר על סו� טומאה לצאת– י מאיורא"ר

  .המביא את הטומאה
אסור לכה� לעבור תחת הזיזי� , ויש מת בבית אחד מאות� הבתי�, או מוקפת אכסדרה,  במקו� שיש חצר המוקפת בזיזי�– )טומאה' הל(# "רי

. כי אי� סו� טומאה להיכנס, מותר לכה� להיות בתו� הבית, את הדלתאול� א� כבר הוציאו את המת וסגרו , בגלל שסו� טומאה לצאת, והאכסדראות
, טומאה תחתיו, כלי� שתחתיו טמאי�, טומאה בבית, זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלוש אצבעות: ")ג"ז מ"אהלות פ (וראייתו ממשנה

אול� בסיפא נפסק , כלי� שתחתיו טמאי�,  היות וסו� טומאה לצאתולכ� ברישא, � כשהבית נעול"ומעמיד הרי". יהושע מטהר' א מטמא את הבית ור"ר
  .כי אי� דר� טומאה להיכנס, שכלי� שבבית טהורי�, י"כר

סו� טומאה שזו גזרת חכמי� לטמא בכל מקו� ש, טומאה יוצאת לזיזי� ולאכסדראות, שא� כל פתחי הבתי� נעולי�, �"פסק את דברי הרי – מחבר
שאז , כ נפתח פתח לצד הזיזי�"אא, אי� הטומאה יוצאת לזיזי�, והשאר נעולי�, וא� נפתח חלו� או פתח מצד אחר, אה ורואי� כאילו יצ מש�לצאת

�  .יוצאת טומאה לזיזי
  .פ שאי� המת בה�"הטומאה יוצאת לזיזי� ונכנסת לשאר הבתי� אע,  וא� היו ג� פתחי� פתוחי� לבתי� במקו� שהזיזי� ש�– �"ש
מ כתב "ומ. והמיקל לא הפסיד במקו� שלא נהגו, ויש מקלי�, איפה שמוציאי� את המתי�, לכהני� לא ללכת דר� שער העיר לכ� יש מחמירי� – א"רמ
  .אי� לכהני� לעמוד בפתח שמוציאי� ממנו, אחד שמכניסי� ואחד שמוציאי�, וא� יש לבית זה שני פתחי�.  שלא להחמיר בבית של צדוק הדי��"הש

, צאת יש לפסוק כמתירי�לשמצד סו� טומאה , נ"ט כתב שאה"ומהרי. א שלא נהגו לחשוש לסו� טומאה לצאת משערי העיר"מכריע להקל כיש מתירי� ברמהדגול מרבבה  – פתחי תשובה
ומצד המנהג . אז אי� חשש שיביאוהוכי , ט עשה מעשה להתיר לכה� להיכנס בשבת"ולכ� אבי המבי, ונכו� להיזהר במצוות, אבל באמת החשש הוא שמא יביאוהו בפתע פתאו� ויאהילו עליו

�  .פוסק כמתירי

  .ז שעדי� לא הכניסוהו"כ,  מותר לכה� להיכנס לבית הכנסת שעומדי� להכניס ש� את המת– גשר החיי!
  

  ?הא� כה� יכול לסגור את עצמו בחדר בבית שיש בו מת
אסור לו לצאת מהחדר עד אחרי , ונודע לו שיש ש� מת, חלונות כה� שנמצא בבית או בחדר שהטומאה מגיעה אליו והוא נעול בדלת וב– �"ש, דרישה

יכולי! הכהני! לסגור את דלת חדר! ולהמתי� עד , ג! כשהטומאה בבית, לפי זה. לא נכנסת הטומאה לתוכו, ז שלא נפתח החדר"שהרי כ, הוצאת המת
  .וערו� השולח�א "החזו,  וכ� פסקו ג! הנודע ביהודה.ט"ש בש! הבה"פ הפת"וכ,  מתוכושיוציאו המת

וכ� הדלת , י מפתח ואינו חוצ%"שהרי נסגרת הדלת ע, ועוד, כי היא נסמכת על דבר אחר, שדלת אינה מהווה חציצה, א"לשיטתו בס,  חלק על דבריו– ז"ט
� שאפשר לומר מה ג, ש"ע, שדלת כ� מהווה חציצה מהטומאה, א"� לשיטתו בס"הש (.י צירי� של ברזל המקבלי� טומאה אינ� חוצצי�"העומדת ע

  .בנקודות הכס# דחה ראיותיו� "הש )שהדרישה דיבר כשהדלת לא נסמכת
רזל יעשו מתחילה כדי באבל שצירי ה, כדי שיוכלו להעביר לו דברי�, ולכ� ג� יכול כה� לעשות דלת לפני� מדלת, שדלת ע� צירי� מחוברי� בקרקע חוצצת, �"ט פוסק כש" בה– ש"פת

� ש� כליאחרת ירד עליה, לקבע� בדלת ,�  .ולא חוצצי�, ונשארי� בטומאת
הא� בית קיבול העשוי , שזה מחלוקת קדמוני�, לא חוששי� לזה, י כ� לקרקע את הדלת"ומה שעושי� כלי קיבול לע% שיקבעו ע, חוצ%, כיו� שפשוטי כלי זכוכית טהורי�, וכ� בדלת זכוכית

אינו מקבל , ה כל מה שמתחילה מתכוו� לחברו"ובלא, י מסמרי� קטני� של ע% בלי בית קיבול"מ למעשה עדי� לקבעו ע" ובכ.מ זה רק טומאה מדרבנ�"ועוד שבכ, נחשב בית קיבול, למלאות
  .טומאה

  ?הא! מותר לכה� להיות בבית מעל, מת שבמרת#
,  הטומאה עולה לבית שמעל,אבל א� הפתח סגור, אי� הטומאה עולה לבית שמעל, ואי� גג על הפתח,  א� למרת� פתח פתוח לחו%– ז בש! דרישה"ט

  .כדי� קבר סתו� שטומאתו עולה לרקיע
  .א"פ רעק"וכ. כי הפתח ראוי לפתחו, פ שהדלת סגורה"אי� הטומאה עולה אע,  א� יש למרת� דלת לחו%– חדושי גרשוני

  
  ?הא� חוטי ערוב בי� שני בתי� מעבירי� טומאה מקבוצת בתי� אחת לשניה

 ממבוי למבוי וראשי הקורות נכנסי� תחת גגות הבתי� מכא� ומכא� והטומאה נכנסת תחת אחד רחבי! טפחות  במקו� שיש ערוב ועשו קור– ל"רש
  .הקורה מעבירה את הטומאה למבוי השני ויש לכהני� להיזהר לא לעמוד תחת הבתי� ש� כשיש מת באחד הבתי� או תחת אחד הגגות, הגגות
א� א� זה רק קורה קטנה ואי� פתח פתוח לה בתו� , היינו דר� שעוברי� תחתיה, ש� משקו� עליה או שיהיה גג קט� צרי� שהקורה הזו תהיה – דרישה

  .לא מעבירה טומאה, אפילו א� הקורה המונחת עליה רחבה טפח, המחיצה
כ בדברי "משא, ויש חלל מהבית הטמא לבית האחר, היינו גג, ל זה רק בתקרה המונחת בלא מחיצה" חלק על דבריו וסבר שמה שהתכוו� הרש– ז"ט

  .א� לא בלי זה, הטומאה עוברת, שרק א� יש גגות בולטות, ה ג� בשני בתי� סמוכי�"וה, הדרישה המדברי� כשיש הפסק מחמת המחיצה הבנויה באר%
  

  א"רמ
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  .לא אומרי� לבוד להחמיר, פ שיש ביניה� פחות משלושה טפחי�"אע, שני גגות שאינ� נוגעי� זה בזה .1

פ "וכ, שאפילו גבוה יותר משלושה טפחי� הדי� כ�, ח"והדגיש הב. אומרי� חבוט רמי וכאילו נוגעי� זה בזה,  מזהא� היו הגגות זה למעלה .2
  .�"הש

והאשה מחכה לבעלה וחייב לחזור ויש כא� ספק , שיש ש� מת והוא אח אשתו, וגגו סמו� לבית חברו, כה� שמת אחד בבית סמו� לו – פתחי תשובה בש! גבעת שאול
א� , שאמירה לגוי הוא איסור אחד, � שאהל הוא דרבנ�"ואפילו לש, עדי� שיקראו לו לגוי שיסיר את הגג של הכה� ולא יטמא, שמא תטר� דעתה,  לומר לה שאחיה מתא"וא, נ"פק

 .שהיה ע� המת היא כל רגע ורגע
� לא במקוא, הכהני� אינ� לכו� את קרובי המת להוציא את המת מהבית כדי שיוכלו להיכנס אליו .3�כי זהו , � שדר� להוציא את המתי

  .שמשימי� עליו רבי� שיתעסקו עמו ויטהרוהו בביתו, כבודו
  .יכול לכו�,  בנפל שלא שיי� כבוד המתי�– ח"ב

אי� בעל הבור יכול לומר לבעל האיל� שיקו% את השורשי� כי ה� , מ איתא באיל� ששורשיו פרצו לבור של השני"הרי בחו, ז הקשה עליו"הט
אבל א� הכה� שולח שליח , ולכ� לא יכול ג� בנפל לכו� אות�, אלא מ� השמי� הוא, ו כא� שאינ� עושי� שו� דבר להזיקו"ק, ה�באו מאלי

וכתב , הכס#' ז בנק"� דחה תמיהת הט"הש. וזה לא חסר כלל, כיו� שהוא ניזוק, אי� אביו יכול לעכב בידו, להעביר את הנפל למקו� אחר
, א� כא� אי� שו� הפסד לאב א� יכו� אותו להוציא את הנפל מהבית, ולכ� לא יכול לכופו, � שיקו% את השורשי�שבאיל� יש הפסד לבעל האיל

�  .ח"� כב"לכ� פסק הש, כי אי� מתייחסי� כא� לכבוד המתי
כ� באשת כה� שילדה ואבי הב� הוא המוהל ו. כופי� את קרובי המת להוציא את המת שלא יעבור איסור דאורייתא, א� הכה� חולה שלא יכול לצאת – א"ש בש! המג"פת

, א יהיה להחזירו לאמו"כ א"ואח, כיו� שאביו הוא המוהל אז יצטרכו להביאו לבית הכנסת למול, ועוד. שתינוק כחולה, כופי� את קרובו להוציאו, ומת ש� מת והמילה בשבת
 .קמ� שיש מצוה להפריש קט� ולא לטמאו בידיי�לפוסק , שהרי הטור

  

  'סעי� ה
  

והוא שיש בה ארבע , טהור, חצר הקבר העומד בתוכה, ותנא תונא, מת תופס ארבע אמות לטומאה: אליעזר ב� יעקב' אמר רבי יוחנ� משו� ר "– גמרא
אבל , דמסיימי מחציתא, מ חצר הקבר"וה. אבל פתחה מלמעלה ארבע אמות, שפתחה מ� הצד: א"בד. ארבעה טפחי�: ה אומרי�"ב, ש"דברי ב, אמות
ויהא סבור שלא , שזו גזרה שיהא המת נטמא כדי שלא ירגילו אוכלי הטהרות להתקרב אליו, י"והסביר רש:) סוטה מג (".תפיס ארבע אמות, עלמאמת ד

  .ויש לחוש שמא יפשוט ידו ויאהיל ולאו אדעתיה, האהיל
  .כי בציו� משהו סגי, שא� נקבר לא תופס ארבע אמות כלל, אלא בי� א� נקבר או לא נקבר]  אי� חילוק בי� א� יש מחיצות לאי� מחיצות– רבנו יונת�

  . חלק על דבריו והחילוק הוא בי� חצר ע� מחיצות לסת� קבר– ש"רא
  .וכ� מותר לו ליגע בכתלי�, א� אי� שוב דבר המאהיל עליו,  מותר לכה� לעמוד אל מול פתח הבית שיש ש� מת– א"רשב

  
,  משו! שתופס ארבע אמות או משו! גזרה שמא יגע בואו של קברה� להתקרב לארבע אמות של מת ולכ� אסור לכ, ש" פסק את הגמרא וכרא– מחבר

  .מרחיק ארבעה טפחי!, אבל א� מוק� במחיצה עשרה טפחי� או שהקבר בחרי% עמוק עשרה, וכל זה כשאי� הקבר מוק� במחיצה
א�  . ואי� להקל בזה�"פ הש"וכ, כי מת תופס ארבע אמות, ארבע אמותאסור להיכנס ל, שאי� חשש שמא יגע בו,  אפילו א� המת מונח לפניו– דרישה
ג� אי� חשש , ובגלל שהוא לפנינו, ולכ� לא תופס ארבע אמות, שאי� ש� קביעותו,  במת המונח על המיטה שמוציאי� אותו ובשעת צידוק הדי��"הקל הש

  .שמא יגע בו
  .א" פסק את הרשב– א"רמ
, רי כתבו שא� הבית סתו� לגמח והרוקח"א� הב, מ מותר לעמוד ש� ולגעת בקיר"מ, י� א� הבית סתו� או פתוחא משמע שאי� חילוק ב" מהרמ– �"ש

  .פר% את פצימיו שמטמא כל סביביוכמו , מטמא סביביו ארבע אמות
  פתחי תשובה

  .אמות' רב בדא� אסור להתקרב או דוקא במקו� שאסור להאהיל גזרו שלא להתק, �"מסתפק בתו� ארבע אמות של קברי עכו .1

  .ולכ� מתחילי� למדוד ארבע אמות ממקו� המת ולא ממרו� הקבר, המת תופס ארבע אמות ולא הקבר שלו .2

  

  'סעי� ו
  

א שלא יסיט אחד את הטומאה "א, כי היות והיא קטנה,  מת שמונח בספינה קטנה המתנדנדת אסור לכה� להיכנס בה– רבנו מאיר, א"רשב, מרדכי
  .לכיוונו

  .א של מת"ובלבד שלא ישב בד,  התירו בי� בספינה גדולה ובי� בספינה קטנה–  כה�משה' ר, ש"ריב
כיא אחרת אסור , ומדובר שהספינה לא מקורה. (אמות' ת הטומאה אפילו חו% לדא שלא יסיט א"כי א, א וכמרדכי שאסור בקטנה" פסק כרשב– מחבר

  )משו� אוהל
  .י החמיר"א� יש להחמיר בזה כי הב,  מהמת יש שרצו להתיר ג� בספינה להרחיק ארבע אמות– ז"ט
  . לארבע אמות של מת%מותר חו, מ בספינה גדולה שאינה מתנדנדת כשדורכי� בה" מ– �"ש


