
בס"ד 
 

מראה מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

ברכות יז: � בעני� לועג לרש 

 
1. ברכות ד� יז:, וז"ל, "מתני' מי שמתו מוטל לפניו פטור מק"ש ומ	 התפלה ומ	 
התפילי	 ומכל מצות האמורות בתורה נושאי המטה וחלופיה	 וחלופי חלופיה	 את 
שלפני המטה ואת שלאחר המטה את שלפני המטה צור� בה� פטורי� ואת שלאחר 
המטה צור� בה� חייבי	 ואלו ואלו פטורי� מ	 התפלה קברו את המת וחזרו א� 
יכולי	 להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו וא� לאו לא יתחילו העומדי� 
בשורה הפנימיי� פטורי� והחיצוני� חייבי� (נשי� ועבדי� וקטני� פטורי� מק"ש 

ומ	 התפילי	 וחייבי	 בתפלה ובמזוזה ובברכת המזו	).  
גמ' מוטל לפניו אי	 ושאינו מוטל לפניו לא ורמינהי מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית 
אחר וא� אי	 לו בית אחר אוכל בבית חבירו וא� אי	 לו בית חבירו עושה מחיצה 
ואוכל וא� אי	 לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל ואינו מיסב ואוכל ואינו 
אוכל בשר ואינו שותה יי	 ואינו מבר� ואינו מזמ	 ואי	 מברכי	 עליו ואי	 מזמני	 עליו 
ופטור מקריאת שמע ומ	 התפלה ומ	 התפילי	 ומכל מצות האמורות בתורה ובשבת 
מיסב ואוכל בשר ושותה יי	 ומבר� ומזמ	 ומברכי	 עליו ומזמני	 עליו וחייב בכל 

המצות האמורות בתורה רשב"ג אומר מתו� שנתחייב באלו נתחייב בכול	."  
  

ורש"י ש� ד"ה אוכל בבית אחר, וז"ל, "דנראה כלועג לרש וכו'."  
  

2. גמרא ש� ד� ג:, וז"ל, "ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע ב	 לוי 
אי	 אומרי	 בפני המת אלא דבריו של מת אמר רבי אבא בר כהנא לא אמר	 אלא 
בדברי תורה אבל מילי דעלמא לית ל	 בה ואיכא דאמרי אמר רבי אבא בר כהנא לא 

אמר	 אלא [אפילו] בדברי תורה וכ"ש מילי דעלמא."  
  

ורש"י ש�, וז"ל, "אלא לדבר הלכה. אסור לספר לפניו שהכל חייבי	 לספר בה	 
והמת דומ� והוה ליה לועג לרש חר� עושהו (משלי יז). אבל מילי דעלמא. שאי	 גנאי 

למחריש בה	 לית ל	 בה."  
 

3. רא"ש סימ� ב' (מופיע באתר)  
 

ומעדני יו"ט ש� אות ש' (מופיע באתר) 
 

4. שו"ע יו"ד סימ� שמ"א סעי� ב', וז"ל, "מי שמת לו מת, יאכל במוצאי שבת בלא 
הבדלה, ולא יתפלל, ולא בבוקר קוד� קבורה, ולאחר קבורה יתפלל תפלת שחרית, 
א� לא עבר זמנה. אבל תפלת הערב לא יתפלל, שכבר עבר זמנה. ולא דמי לשכח ולא 
התפלל ערבית שמתפלל שחרית שתי�, כיו	 שבלילה לא היה חייב להתפלל. ולעני	 

ההבדלה, יבדיל אחר שיקבר המת (מהר"מ ומרדכי והג"מ)."   
 

5. פתחי תשובה סימ� שמ"א סק"ד, וז"ל, " ואינו מבר� ברכת המוציא. כתב בספר 
חמודי דניאל כת"י נראה דאונ	 א� על פי שמותר לאכול בלא ברכה. חייב בנטילת 
ידי� בי	 במי� ראשוני� בי	 באחרוני� ע"ש ולע"ד צ"ע בזה. שוב ראיתי בספר ברכי 
יוס� אות ה' שכתב דפשיטא ליה דאונ	 חייב בנט"י דנט"י הוי משו� גזירה משו� 
סר� תרומה ולפ"ז דהוי גזירה דרבנ	 אי	 ספק דחייב דכולהו לאוי	 מדאורייתא 
ודרבנ	 האונ	 חייב והביא דמהר"י אלפאנדרי נסתפק בזה ובשו"ת מכת� לדוד 

הסכי� כ	 דחייב ומ"מ נראה דהאונ	 יטול ידיו ולא יבר� ע"ש." 



 
וש� סק"ה, וז"ל, "ברכת המזו	. כתב בספר חכמת אד� כלל קנ"ג דא� אכל ונקבר 
המת ועדיי	 לא נתעכל המזו	 שבמעיו צרי� לבר� בהמ"ז ע"ש וכ"כ הגאו	 מהר"י ז"ל 
מליסא בסדור תפלה שלו (וכ	 ראיתי בכתבי הרב הגדול מהר"ר דניאל זצ"ל א� כתב 
דטוב שיאכל מעט קוד�) וכתב עוד וכ	 באשר יצר א� עשה צרכיו בעודו אונ	 חייב 

לבר� אשר יצר אחר שנקבר המת אפי' כל היו� ע"ש." 
 

6. רבי עקיבא איגר או"ח סימ� קפ"ו סעי� ב' (מופיע באתר) 
 

7. חזו� איש סימ� כ"ח אות ה' (מופיע באתר) 


