Chevra Kadisha in Halacha and
History

History

1. Bereishis 50:25-26

וַּיַׁשְּבַ֣ע יֹוסֵ֔ף אֶת־ּבְנֵ֥י יִׂשְָראֵ֖ל לֵאמֹ֑ר ּפָֹק֨ד יִפְֹק֤ד אֱֹלהִים֙ אֶתְכֶ֔ם וְהַעֲלִתֶ֥ם אֶת־עַצְמֹתַ֖י מִּזֶֽה׃
So Joseph made the sons of Israel swear, saying, “When God has taken notice of you, you shall
”carry up my bones from here.
וַּיָ֣מָת יֹוסֵ֔ף ּבֶן־מֵאָ֥ה וָעֶׂ֖שֶר ׁשָנִ֑ים וַּיַחַנְטּ֣ו אֹתֹ֔ו וַּיִ֥יׂשֶם ּבָאָרֹ֖ון ּבְמִצְָרֽיִם׃
Joseph died at the age of one hundred and ten years; and he was embalmed and placed in a
coffin in Egypt.

2. Bereishis Rabba 100:5
וַּיַׁשְּבַע יֹוסֵף אֶת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל וגו' )בראשית נ ,כה(ׁ :שֹומֵעַ אֲנִי מִּיָדּ ,תַלְמּוד לֹומַר )שמות יג ,יט( :אִּתְכֶם,
ּכְׁשֶּתִהְיּו עֹולִיןּ .ומִּנַיִן אַף עֲצָמֹות ׁשֶל ׁשְבָטִים הֶעֱלּו עִּמֹו ׁשֶּנֶאֱמַר :אִּתְכֶם) .בראשית נ ,כו( :וַּיָמָת יֹוסֵף ּבֶן
מֵאָה וְעֶׂשֶר ׁשָנִים וַּיַחַנְטּו אֹתֹו ,מִי חֲנָטֹוַ ,רּבִי ּפִינְחָס וְַרּבִי יְהּוָדה ּבְׁשֵם ַרּבִי נְחֶמְיָהַ ,רּבִי יְהּוָדה אָמַר
רֹופְאִים חָנְטּו אֹותֹו ,וְַרּבִי ּפִינְחָס אָמַר ׁשְבָטִים חָנְטּו אֹותֹו ,הֲָדא הּוא ִדכְתִיב :וַּיַחַנְטּו אֹתֹו וַּיִיׂשֶם ּבָאָרֹון
ּבְמִצְָריִםּ ,ומִי הֵן )שמות א ,א( :וְאֵּלֶה ׁשְמֹות ּבְנֵי יִׂשְָראֵל הַּבָאִים מִצְָריְמָה.
Vayikra 21:11
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וְעַ֛ל ּכָל־נַפְׁשֹ֥ת מֵ֖ת ֹל֣א יָבֹ֑א לְאָבִ֥יו ּולְאִּמֹ֖ו ֹל֥א יִּטַּמָֽא׃
He shall not go in where there is any dead body; he shall not defile himself even for his father
or mother.

3. Sifra, Emor 2:4

" מטמא הוא למת מצוה--"לאביו ולאמו לא יטמא.
"For his father and for his mother he may not become
tamei": (but) he does make himself tamei for a meth
mitzvah (a dead body without anyone else to bury it).
4. Meseches Smachos 12:5
כך היו חבורות עושין בירושלם אלו לבית האבל ואלו לבית המשתה אלו לשבוע הבן ואלו ללקט
 לבית האבל ולבית המשתה בית המשתה קודם לשבוע ]הבן[ וללקט עצמות לשבוע.עצמות
הבן קודם אבל חסידים הראשונים היו מקדימין לבית האבל מלבית המשתה שנאמר)קהלת
ב׳( טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו:ז׳
שכל מי שמהלך אחר המטה צריך לומר אחרי זה אני מת.
5. Talmud Bavli, Moed Katan 27b

רב המנונא איקלע לדרומתא שמע קול שיפורא דשכבא חזא הנך אינשי דקא עבדי עבידתא
אמר להו ליהוו הנך אינשי בשמתא לא שכבא איכא במתא אמרו ליה חבורתא איכא במתא
אמר להו אי הכי שריא לכו
The Gemara relates that when Rav Hamnuna once happened to come to a place called
Darumata he heard the sound of a shofar announcing that a person had died in the town.
When he saw some people doing work he said to them: Let these people be under an
excommunication. Is there not a dead person in town? They said to him: There are
separate groups in the town, each one responsible for its own dead. Knowing that the
deceased was not from our group, we continued our work. He said to them: If so, it is
permitted to you, and he revoked his excommunication.
6. Shulchan Aruch 343:1
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: ובו ב' סעיפים.מצות הלויית המת
מת בעיר כל בני העיר אסורין במלאכה שכל הרואה מת ואינו מלווהו עד שיהא לו כל צרכו בר
נידוי הוא ואם יש חבורות בעיר שכל אחת מתעסקת במתים ביומה מותר ביום שאינה יומה
:בד"א שלא בשעת הוצאתו אבל בשעת הוצאתו הכל בטלים כדלקמן
[As long as there is] a dead person in town [awaiting burial] all the townspeople are forbidden
[to engage] in work.1M.K. 27b. And whosoever2Thus ShaK. Cur. edd. have ‘ שכלfor whosever.’
Tur. sees a corpse and does not attend to all its [burial] needs, is subject to be placed under a
ban.3
The law as set down here by Caro refers to any corpse. however, Yad, Ebel XIV, 10; BeHaG
and Alfasi according to whom this is applicable only to a corpse where there is no one to look
after its burial needs, the burial of which is a religious duty מת מצוה.
However, if there are associations in town, each one of which attends to [the burial needs of]
the dead on its [particular] day, it is permissible [for the others who are not required to attend to
the burial needs, to engage in work] on the day which is not [appointed] for it [the
association].3
This applies only to the time when the [funeral] escort was not yet held, but during the
[funeral] escort all must abstain from [work]4Thus N quoted by Tur. Asheri M.K. III end and
Ket. 17a, Tosaf. s.v. להוצאת המת. as will be explained infra.5
“The Chevra Kadisha”, Jewish Chronicle, October 7th 1892, by Rev M. Adler BA
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7. Takanos of Chevra Kadisha of Amsterdam
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8. Takanos of Chevra Kadisha of Răducăneni, Romania
אנשי החבורה זה לזה יהיו מרוצים ,ולמצוה זו יהיו נחוצים ,ולא יהיה מושבם חס ושלום מושב לצים ,ואם
שנים מהם יהיו נצים ,תיכף זה לזה יהיו מרוצים ,ולא יהיו כצאן אשר אין להם רועה המה נפוצים ,רק יהיו
תמיד אגודה אחת מקובצים
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9. Traditional Institutions Transplanted, The Hevra Kadisha in Europe and America,
Arthur A. Goren

…
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Halacha

10. Gesher Hachaim, Perek 33
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