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 סימן  שסז
 
 

 קבורת מתי עכו"ם
 

 קוברים מתי עו"כ ומנחמים אבליהם,  מפני דרכי שלום.   -  גיטין סא. ע"פשו"ע  א' 
 

 ]קוברים אותם בנפרד, ולא בקבר ישראל[                                                          
 

 
 

 תפילין, תפילה וציצית  בביה"ק
 

 ברכות יח. ע"פשו"ע  ב' 
 

 לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת ותפילין בראשו, משום לועג לרש.
 ואם הם מכוסים,  מותר. 

 
 

 ברכות יח. ע"פשו"ע  ג' 
 

של מת או של קבר  וספר תורה בזרועו ויקרא  לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות  
 . יז(-שמד/טז-)במת, כמו שנתבאר בו  או יתפלל, והוא הדין על פה אסור לקרות,  אא"כ לכבוד ה

 

 )והובא בש"ך(  דה"ה קדיש צריך להרחיק ד' אמות.  כתב המהרש"ל
שאנחנו נוהגים כמ"ש במעב"י שאומרים התפלה והקדיש גם   כתבובגשה"ח 

 בקרבת הקבר, משום שגם זה הם "דבריו של מת" הנאמרים אפילו בפני המת.
 

תפילין תוך ד"א של שמה שאסור לקרות ולהניח   כתב המהריט"ץ
מת, היינו מי שהיה חייב במצוות אלו בעת שהיה בחיים ואחר מיתתו 
נעשה חפשי מן מצוות אלו, הוי לועג לרש,   אבל אשה וקטן 

 חולק. והצל"חשפטורים בחייהם אין זה לועג לרש.       
 
 

 ברכות יח. ע"פשו"ע  ד' 
 

מותר ליכנס לבית הקברות או לתוך ד' אמות של מת או של קבר, והוא לבוש ציצית, והוא 
 שלא יהא נגרר על הקבר.    אבל אם נגרר, אסור משום לועג לרש.

 במה דברים אמורים?  
,    אפשר שיפשטו בגדיהם[ ]ואיבימיהם שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמן 

]כמו לובשין אותו אלא לשם מצוה, אסור, אפי' אינם נגררים  אבל האידנא, שאין אנו
 .     והני מילי כשהציציות מגולים,  אבל אם הם מכוסים, מותר. תפילין[

 
 

יש נוהגין לקשור שני ציציות שבשני כנפים זה עם זה כשנכנסים לבית  - שו"ע  ה'
 הקברות,  ולא הועילו כלום בתקנתם. 

 

לא נתבטל מצות ציצית עי"ז,  דהא לא קשר של  )דאע"פ שקושרים זה על זה,
קיימא הוא, דדעתו להתיר הקשר מיד בצאתו מבה"ק, ועוד דלפי דעתם 

 ( ]משנ"ב[שסוברים שנתבטלו הציצית בקשירתם, א"כ לובשים בגד בלי ציצית 

 
 

 הרשב"א ע"פשו"ע  ו' 
 

 ת. כיון שהרחיק ד' אמות,  קורא ומתפלל, ואפילו רואה הקבר או בית הקברו
 ואם יש שם מחיצה,  מותר אחר המחיצה, סמוך אפילו תוך ד' אמות לקבר.


