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  כא פרק דברים .1

י־ִיְהֶי֣ה) כב( יׁש ְוִכֽ ְטא ְבִא֗ ֶות ֵח֛ ת ִמְׁשַּפט־ָמ֖ יתָ  ְוהּוָמ֑ ץ ַעל־ ֹא֖תֹו ְוָתִל֥  :ֵעֽ
ין) כג( ץ ִנְבָל֜תֹו לֹא־ָתִל֨ י־ָק֤בֹור ַעל־ָהֵע֗ ּנּו֙  ִּכֽ י־ ַה֔הּוא ַּבּ֣יֹום ִּתְקְּבֶר֙ ים ִקְלַל֥ת ִּכֽ א ָּת֑לּוי ֱא�ִה֖ ֹ֤ ְת�֔  ְתַטֵּמא֙  ְול  ְיֹקָו֣ק ֲאֶׁשר֙  ֶאת־ַאְדָמ֣

י� ן ֱא�ֶה֔ ה ְל�֖  ֹנֵת֥  ס: ַנֲחָלֽ
 

  א עמוד מו דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .2
 כי תקברנו קבור כי העץ על נבלתו תלין לא: שנאמר, תעשה בלא עליו עובר - לן ואם ...? אותו תולין כיצד. משנה
 . מתחלל שמים שם ונמצא, השם את שבירך מפני - תלוי זה מה מפני: כלומר', וגו תלוי אלהים קללת
 מצטער המקום כן אם! מזרועי קלני, מראשי קלני: אומרת לשון מה שכינה מצטער שאדם בשעה: מאיר רבי אמר

 . צדיקים של דמן על וחומר קל - שנשפך רשעים של דמן על
 עובר אינו - ותכריכים ארון לו להביא, לכבודו הלינהו. תעשה בלא עובר מתו את המלין כל: אלא, אמרו בלבד זו ולא
 .עליו

 
  א עמוד מו דף סנהדרין מסכת י"רש .3

 דתקברנו מריבויא בברייתא כדיליף, הוא תעשה בלא הלנתן מתים כל אלא, תעשה בלא - בלבד זו ולא
 

  ב עמוד מו דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .4
 תלמוד - תעשה בלא עליו שעובר מתו את למלין מנין: יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר'. כו בלבד זו ולא

 בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר, דאמרי איכא. תעשה בלא שעובר מתו את למלין מכאן - תקברנו קבור כי לומר
 .התורה מן לקבורה רמז מכאן תקברנו קבור כי לומר תלמוד - מניין התורה מן לקבורה רמז: יוחי

 
  סו תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות ספר .5

 השם ברכת פרסום מזה יתחדש שלא כדי עצו על ללון] רל ע"עמ[ התלוי מעזוב שהזהירנו היא ו"הס והמצוה
 פ"ס( כן גם בו שבא) ז - ה דלעיל( זרה עבודה ועובד) ס דלעיל( מגדף זולת נתלה לא שאנחנו כשנראה בהתבוננות

 לא ספרי ולשון. העץ על נבלתו תלין לא) כא תצא( יתעלה אמרו הוא זה מלאו והאזהרה. מגדף הוא י"י את) שלח
 .תעשה לא מצות זו נבלתו תלין

 
  רלא עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר .6

. ההוא ביום תקברנו קבור כי) שם( יתעלה אמרו והוא שייהרגו ביום דין בית הרוגי לקבור שצונו היא א"הרל והמצוה
 ולכן. מותו ביום מישראל מת כל שייקבר כלומר. המתים בשאר הדין והוא. עשה מצות תקברנו קבור כי ספרי ולשון
 אדם כל על שמצוה המת כלומר מצוה מת בקבורתו שיתעסק מי שאין המת) נ"וש ג"מ ט"ופ ז"רפ נזיר( ייקרא
 ):ב מז - מו( מסנהדרין ששי בפרק זו מצוה משפטי התבארו וכבר. תקברנו קבור יתעלה לאמרו לקברו

 
  א עמוד מז דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .7

. חי של לכבודו, לא -? מת של לכבודו - לאו מאי. עליו עובר אינו - ותכריכין ארון לו להביא, לכבודו הלינו: שמע תא
 ביה דאית, דתלוי דומיא - העץ על נבלתו תלין לא רחמנא אמר כי, אין -? למת ליה מבית חי של כבודו ומשום -

 לו להביא מקוננות לו להביא, עיירות עליו לשמע; לכבודו הלינו: שמע תא. לא - בזיון ביה דלית כיון, הכא אבל. בזיון
 אין - חי של לכבודו העושה כל: קאמר הכי - מת של לכבודו אלא אינו העושה שכל. עליו עובר אינו - ותכריכין ארון

 .למת בזיון בו
 



  א סעיף שנז סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן על תשובה פתחי .8
 בקבר לקבור להניחו עצום סך מבקש היה והשר ונתלה שנתפס גנב יהודי בדבר ט"קל' סי יאיר חות' תשוב' ועי

 רק אינו תלין דלא דלאו והעלה. תלין דלא לאו על יעברו שלא כדי הרבה ממון ז"ע להוציא מחוייבים היו אם ישראל
 על יעבור שלא כדי השר לפייס ממונו כל לבזבז חייב עליו שמוטל זה ואין אחרים על ולא לקברו עליו שמוטל מי על

 שכתב כמו ממונו כל לבזבז שמחוייב בפועל ת"לל דמי ולא ע"כמ רק הוי לא בפועל ת"הל עבר דלא מאחר זה לאו
 עד דבעשה שם ך"הש מדברי דמשמע כמו לבזבז מחויב חומש דעד משמע ז"ולפ. ש"ע ז"קנ ס"ר לעיל א"הרמ

 . לבזבז צורך חומש
 אפילו כך ומפני ומונע מעכב שהיה מאחר לקברו שמוטל מי על אפילו תלין לא לאו כאן דאין סברא שם עוד ש"ומ

 ב"ס ז"ק' סי מ"בח ובאמת תיקון וצריך שם מגומגם לשונו גם. לי ברירא לא ש"ע' כו קבורה מעכבין ממון משום
 לומר יש חובות הבעלי את להשוות משתדל אינו אם היורש אבל עבירה המעכב על דאין רק נזכר לא ה"בהג

 . דעובר
 
 להתיר טען ד"רמ שהחכם ב"תקל משנת אגרות נמצא העתים בכורי' בס אשר אודות ח"של' סי ס"ח' תשוב' ועי 

 אלא לידע א"וא למות חיים בין המגביל גבול נודע שאין אמרו זמנינו רופאי כי באמרו ישראל חכמי של איסורן
) שימוק עד איתא שם( שיתעכל עד מטמאין' כו והנדה והזבה הזב נדה סוף' ממתני ראיה והביא הבשר בעיכול
 בנים והוליד שנים ה"כ כן אחרי אחד חי א"ופ ימים' ג עד המתים על שמבקרים שמחות' דמס ח"מרפ ועוד הבשר

 בכוכין קברו ומאז נפשו פקוח מפני ש"כ מלינים ותכריכים ארון לו להביא מת של כבודו משום ומה ו"ק כ"וא
 . דבריו אלו להלינו החיוב כ"ע ממש בארץ שקוברין בזמנינו אבל קברו על לדפוק אפשר והיה

 דברי לדחות בזה האריך ל"ז הוא וגם. פנים לו נשא ולא בעוכלא עוכלי מאה ליה מחא ץ"יעב ר"מוהר הגאון אך
 מת בשום זה על והעובר תקברנו קבור כי' כו תלין לא התורה כשאמרה ספק דבלי דבריו ושורש ל"הנ החכם
 פי על אף הראשונים טבעים מבעלי מסורת אז היה אולי מיתה שיעור לנו נמסר אז כ"ע ת"ול עשה על עובר

 קבל ה"מרע כי או א"ע ה"פ דף ע"ר' פ כמבואר התורה עניני בהרבה ל"חז סמכו ועליהם זמנינו מרופאי שנשכח
 . א"ע ה"פ ביומא וכמבואר האף בנשימת תלוי דהכל באפו חיים רוח אשר כל אקרא עצמן שסמכו או מסיני השיעור

 
 יזיזונו לא רוח חפניהם ימלאו אם שבעולם הרוחות וכל בידינו המקובל שיעור שזהו המתים לכל הוא כלל כ"וע...

 ממקריים בעלמא מקרה הוא שמחות' דמס עובדא והאי. כלל ראיה אין דנדה' וממתני הקדושה תורתנו ממקום
 בגדר נכנס ואינו שנה שבעים שישן המעגל חוני כמו הוי לא דמיעוטא מיעוטא ואפילו שנים לאלף' א הרחוקים
 אחר מהרהר המהרהר וכל אבותינו ולקבלת התורה דברי אלא לנו אין אנו סלקינן בהא וסיים נ"בפ למיעוט חוששים
 :ב"עש. ככה על מהמלכות קפידא יש אשר במדינות זולת עומד במקומו מתים הלנת ואיסור השכינה

 
 להמתין רצה ואביו בשבת' בה שמת אחד על שנשאל ז"ק' סי/ ד"ח/ א"ח ז"רדב' בתשו' עי - לכבודו הלינו) ב(

 נקרא זה אם כן לעשות מותר אם הקבר מחבוט להצילו כדי שבת להכנסת סמוך חמה דמדומי עם מחר עד מלקברו
 שניצול נימא דאפילו והשיב החמה לשקיעת סמוך עד שהניחוהו במה הקבר מחבוט להצילו הועיל אם וגם לכבודו

 העונש ענין אבל ותכריכין ארון להביא כגון אלא לכבודו זה נקרא ולא כן לעשות אסור מ"מ הקבר חבוט מדין כן י"ע
 :ש"ע טעמים מכמה הקבר חבוט מדין להצילו כלום הועיל שלא ברור שהדבר ש"וכ כבוד נקרא לא

 
 


