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  סימ�  שמט
  
  

  די� הנאה במת ובתכריכיו
  
  ...  אתיא ש� ש� מעגלה ערופה...  מת  
  :ז כט"ע

  
  
  

  )'ע  א"פ שו"וכ(.     א� כא� נמי אסור בהנאה,  מה להל� אסור בהנאה                    
  
  
  

  ... איתמר  האורג בגד למת 
 :סנהדרי� מז
  
  

  . הזמנה מילתא היא, וראס:  אביי אמר                             
  
  

  שאפילו 'ומבואר בהמש� הגמ[.    הזמנה לאו מילתא היא, מותר:  רבא אמר                             
  ]תה שרי רבאבאורג לאחר מי                                                                                                                            

  

  
  

  'ע  א"פ שו"וכ.           והלכתא כוותיה דרבא...                              

  
  ,  שא� נתנ� על המת ולא הזמינ� לכ� תחילה,  'ומבואר עוד בהמש� הגמ

  'ע  א"פ שו"וכ.        אפילו לאביי לא נאסרו                                             
  
  

  
  
  

  'ע  א"פ שו"וכ.      בהנאה כישראל אסורג� מת גוי   :א"תשובת  הרשב  ש�ה ב"בד

  
דאיסור דמת ילפינ� ממרי� (.   בהנאה מותרמת גוי   :ירושלמי, �"רמב', תוס, ק"א בב"רשב

   כ"א ונקה"מ שפסקו  הגר"וכ)       וכ� ראיה מדוד שקידש בערלות פלישתי�, ודווקא ישראלי� כמותה

  
  )�  ]  )ס להתרפא ממנו"ולכ� מותר לחולה שאב.  [אסור מדרבנ�שמת גוי   כתב ואב� שה
  
  
  

  
  .  תכריכיו אסורי� בהנאה,  כ בי� ישראל"בי� עו,  מת  
   'ע  א"שו                   

  

  ,  ודווקא שהזמינ� לצרכו  ונתנ� עליו                                       
      

  ,  אפילו עשא� לצרכו לאחר שמת, אבל בהזמנה לבד                                       
  . דהזמנה לאו מלתא, לא נאסרו                                       

  

  .עדיי� לא נאסרו,  וכ� א� נתנ� עליו ולא הזמינ� לכ� בתחילה                                       

  
  

  די� הנאה בעור המת
  

) כדלקמ�(שפסק  ע"מהשו מ"וכ.    [ואסור בהנאה מהתורה,  המת כבשרו עור  :צמח צדק
  ])בית הלל(ש שאסור "ז משמע שעור גופו כ"ולפ,  ששער המת אסור בהנאה

  

אלא .  [ומותר בהנאה מהתורה, העור אינו בכלל בשר המת  :בנדה' תירו  שני בתוס לפי
  ]שמדרבנ� אסור גזירה שמא יעשה מעורות אביו ואמו שטיחי�
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  די� הנאה  בשער המת  ובנויי המת
  

  .אשה שנהרגה  נהני� בשערה  
  .משנה ערכי�  ז
  

   מבואר:  ובערכי�  ז
  

  , מוקי למתניתי� בפאה נכרית דמחובר בה רבא
  . ונאסר, גופה הוא 
וא� לא אמרה תנו , יהבינ� לה 
וא� אמרה תנו אות� לבתי         

  

  .נהני� בה,  נואפילו לא אמרה ת, ואי תלו לה בסיכתא

     ôìå"æ  ,ה לעור גופו"וה[.     אסורי� כמו גופה, אפילו צוותה עליה�, שערה ממש[  
  

  .מוקי למתניתי� בשערה ממש רב נחמ� בר יצחק

     ôìå"æ ,שער המת לא נאסר בהנאה  ,  
  .ושער לאו בר מיתה הוא שאי� עשוי להשתנות, כיו� דמיתתה אוסרתה                     

  
  
  

  ]כרבא[.   בהנאה אסורפסקו ששיער המת   )א בתשובה"רשב(, �"רמב, טור
  

  'ע  ב"פ שו"וכ                                                                                                                    

  
   ]� בר יצחקכרב נחמ[.   בהנאה מותרפסקו ששיער המת   )'תוס(, ג"סמ, �"רמב

  )  י"שפסקו כרנב ]מ"ח והדרכ"פ הב"ע[אלא שכאמור מבואר .  י כתב שאינו יודע מני� לה� להתיר שערו"ובב(                    
  

                                                                                            כ"פ נקה"וכ                                                                                                                    

  
  

  

  

  .אסורי� כמו המת עצמו,  כגו� פאה נכרית, נויי המת המחוברי� בגופו  
  'ע  ב"שו
  

  . אבל אינ� קשורי� מותר,  ודווקא כשה� קשורי� בשערות גופ�  :י"פ רש"עא  "רמ
  .ולכ� מותר ליטול טבעות שביד� של מתי�                           

  

  , אסורי�,  שאפילו קלועי� בתוכ� ואינ� קשורי�  פסקח "והב
  .מותרי�,  דהיינו דתלי בסיכתא, אלא כשאינ� קשורי� בה כלל                      

                        

  שאי� זה נקרא מחובר בה ,  מותר  ,אבל להסיר טבעות שעל ידה                      
  .כמו קליעה  ולא מיחשב כגופה                      

  

דהא , א יש לאסור הטבעות א� ה� מהודקי� בחוזק"שלכאורה לפי שיטת הרמ  כתב בכור שור
  . 'ש דקשירה דכתיב גבי תפילי� היינו שמהדק� על ידו וכו"כתב הרא

  

לא שמעינ� בערכי� לאסור נויי  דאנ�,  קא תמיהה טובאמיהא עיקרא דהאי פיס  :והוסי� וכתב
אבל שאר תכשיטי� ,  דהיינו ש� תותבת' כי א� בתכשיטי� כעי� גופו כגו� פאה נכרית וכדו, המת

דפשוט אפילו , דלא עדיפי תכשיטי כס� וזהב ממלבושי המת ותו.    לא נשמע בשו� מקו�
בזה והעלה דאחרי  והארי�.      מי שאוסרולא נשמע מעול� , קשורי� בו בשעת מיתה לא נאסרו

א לא קאסרי "� והרשב"וא� הרמב,  מתירי� אפילו שער המת גופיה) 'ותוס(ג "� והסמ"שהרמב
פ בתכשיטי� של כס� "יש לסמו� על המתירי� עכ,  כי א� שערות המת עצמו ולא פאה נכרית

  .יש להתיר אות�,  עת מיתהדאפילו קשורי� בה או קלועי� בש,  דלא מעי� גופה הוא' וזהב וכדו
  
  

  .  בסת�?  במה דברי� אמורי�  :ע"השוובהמש� 
  .מותרי�...  אבל א� צווה שיתנו נוי גופו המחוברי� בו  לבנו                                

  

  .אסור בהנאה, אפילו א� צווה עליו, אבל שערו ממש                                
  

פ שנגמר דינה  אי� שערותיה נאסרי� עד "אע,  נהני� בשערה,  ליהרגאשה שיוצאת   :א"רמ
  ]אסור ליהנות ממנה מחיי�, אבל בהמה שנגמר דינה ליסקל.  ד אוסרתה אלא מיתה אוסרתה"שאי� גמ[.  שתיקטל
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  זריקת חפצי� על מטתו

  
  .סנהדרי� מח פ"ע' ע  ג"שו

  

  , א� היו אביו ואמו מזרקי� עליו כלי�
  )כ"שיש בו משו� השבת אבדה  דוודאי יתחרטו אח(.   א� לא נגעו במטה הנקברת עמו מצוה לאחר להציל�

  
  

�"מהר פ"עא "רמ:    
  

  . וא� הציל�  חייב בשמירת�
  

  ,  וא� החזיר� לאביו ולאמו וחזרו וזרקו� ונאסרו
  .דהוי כזרק� למקו� גדודי חיות ולסטי�,  חייב המחזיר לשל�

  
  
  
  
  
  

  ]:מדרבנ�[מ שהכלי� הנזרקי� יאסרו "תנאי� ע 4ע מבואר שצרי� "ובהמש� השו
  
  שגזרו בה� משו� דמיחלפי ,  הכלי� נאסרי� בנגיעה מדרבנ�(.        במטה יגעושהכלי� . 1

  )  בתכריכי המת  ואתי למימר תכריכי המת מותרי�                                                                     

  
  )דבמטה שמת בה  לא מיחלפי בתכריכי המת(     . מטה הנקברת עמובשהכלי� יגעו . 2

  
  )דאי� אד� אוסר דבר שאינו שלו(.   שהכלי� ה� של אותו שזרק� עליו. 3

  
  או הכר והכסת שנותני�, לאפוקי המצע שמניחי� על המת(.      שיזרק� על דעת שיקבר� עמו. 4

  או סדי� או טלית  שפירסו על הארו�  או ,  תחת מראשותיו                                                                        
  )שבאלו אינו נאסר,     על המטה שמוליכי� בה המת לקברו                                                                        

  
  
  
  

    :4פ תנאי "ע )ש"ל ורא"פ מהרי"ע(א "כ ברמ"וכ
  

  ,  וכל הכלי� שמוליכי� המת עליה� לקבורה, שטיהרו עליוהד� 
  .מ לקבור עמו"דהרי לא נתנ� ש� ע,  לא נאסרו                                                          

  
  
  
  
  
  
  

  .הרי זה עובר משו� בל תשחית,  כל המרבה כלי� על המת  
  'ע  ד"שו


