
  בסש' ס
  

  'סעי� א
  

סנהדרי� ". (עובר משו� הלנת המת, לפיכ� הנות� מתו בארו� ולא קברו בקרקע, כי קבור תקברנו: ל"ת? מניי� לקבורה מ� התורה: יוחנ�' אמר ר" – גמרא
  :)מו

איתמסיר עלמא בידי : בר יעקבאמר רב חמא . אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי? קבורה מדאורייתא מנא לנו: אמר ליה שבור מלכא לרב חמא "– גמרא
ונימא ליה . ולהכי לא אמר ליה מידי, אבל קבורת האר# לא משמע מיניה, דילמא דליעביד ליה ארו�, ודחי ליה! 'כי קבור'איבעי ליה למימר , דטיפשאי
  ".לא משמע ליה לשבור מלכא דרשה מריבוייא, ומשני? מריבוייא

, אבל יפה לקברו בקרקע ממש, והכניס לקרקע אינו עובר עליו, כלומר א� ש� את המת בארו�, קע מכא� לומדי� שצרי� לקבור בקר– טור, �"רמב
  .או שמדובר לאחר עיכול הבשר או שהיו נוקבי� בארו� לאר#, ומה שחכמי התלמוד היו נקברי� בארונות. ל"ואפילו בחו, שקבורת קרקע מצוה

  
  .ל"והיפה לקבור בקרקע ממש אפילו בחו, נת� בארו� וקברו כ� לא עובר, ובר משו� בל תלי�שא� נת� בארו� ולא קבר ע, ל להלכה" פסק את הנ– מחבר

 נותני� חרסית על פיו ועיניו וזה במקו� .1: ומסביר שני הסברי� לכ�, שתמה על המנהג לקבור את הכהני� בארונות שלמי�,  מביא בש� הפרישה– �"ש
  .חד סגיובנקב א,  בארונות של היו� עושי� נקבי�.2. עפר

  

  'סעי� ב
  
  .)ב עד"ב. (נ מ� הצד"א, שהוו גנו אפרקידא, כמו שכתוב במתי המדבר, מניחי� את המת על גבו ופניו למעלה "– �"מבר

  .אלא כדר� שאד� יש�, לא עומד ולא יושב, יהבוני על סתרי "– ירושלמי
  ".כדרכו פרט למונח בי� ירכותיו, ושב פרט ליבמושכ: ואמר רב. נוטלו ואת תפוסתו, המוצא מת מושכב כדרכו "– גמרא

הטיל עפר על כולו לוהשיב ש, ורק מעל הלוח לשי� עפר, הא� לתת עפר על כולו או לשי� לוח,  שאלו אותו מה הדר� הטובה ביותר לקבור– רב נטרונאי
, קוברי� אותו בארו�, בל שאי� קור גדולוב, לא שמי� עפר בכלל, באר# ישראל שיש ברד ואי� המת מתליע: אלא שלא כל הארצות שוות, זה ביזיו�

. ומעל הלוח שמי� את כל העפר, ואז שמי� לוח, ושמי� את בגדיו ומוסיפי� עוד קצת עפר, וא� יש גשמי� שמי� עפר על פניו, ועיניו, ונותני� עפר על פניו
  ")ואל עפר תשוב, כי עפר אתה: "שנאמר, ומה ששמי� עפר זה בגלל שרפואתו עפר(

  .אלא בגלל שקבורת האר# מצוה, י"ולא משו� חביבותא דא, ביקש שישימו את גופו על האר# ממש בלי ד� תחתו� בצוואתו של רבי – ירושלמי
, ואותו היו� הוא מתאבל, נתעכל הבשר מלקטי� העצמות וקוברי� אותו בארו�, )קרקע קשה כאב�(בראשונה היו קוברי� במהמורות  "– ירושלמי

  .מות אביו מ� הדי�ולמחר שמח בגלל שנחו עצ
  

  .� שנותני� מת מושכב ופניו למעלה כאד� יש�" פסק את דברי הרמב– מחבר
  . נוהגי� לכסות הארו� בד� ולא להטיל שו� עפר על גופו משו� ביזיו�– �"ש

  פתחי תשובה
ל שאי� "אלא י, למרות שבגמרא בכתובות משמע שכ� צרי� לקברו, ע" לכגו� שהיו צריכי� לקטוע לו רגל או יד,  אבר מ� החי אי� חיוב לקברו א� חושש מפני הסכנה– שבות יעקב .1

  )ה"י מ"ט שבת פ"יו' תוס. ( ויש שאמרו שחייבי� בקבורה.כי אבר מ� החי ג� מטמא, מ לא יכנסו הכהני� למקו� שהאבר נמצא"ומ. זה מצד חיוב
�  ".בל תלי�"איסור של א� אי� בה� ,  יש חיוב על קבורת אברי� של מת שנקבר ראשו ורובו– גשר החיי

כדאי לפתוח עוד פתח , וכדי לקיי� המנהג, )י"כיווני א(או ראש למערב ורגליי� למזרח , ל עדי� או ראש לצפו� ורגליי� לדרו�"ובחו,  אי� קפידא בכיווני� באר# ישראל– ס"חת .2
 .בכל צורה שהיא מותר, ל"א להקפיד על הנ"ובמקו� שא. לרמז לתחית המתי�, לבית הקברות

  

  'סעי� ג
  

, ולא המת בצד העצמות, שנמצא כל אחד ואחד בתו� קבר לעצמו, כ היה דופ� הקבר מפסיק ביניה�"אא, אי� קוברי� שני מתי� זה בצד זה "– אבל רבתי
, � עמו בחייוכל שיש: זה הכלל. וע� ב� בנה הקט�, והאשה נקברת ע� בנה הקט�, האיש נקבר ע� בתו הקטנה: רבי יהודה אומר. ולא העצמות בצד המת

  1".נקבר עמו במותו
  .יהודה'  המנהג כר–טור 

וכל , )ה ע� בת בנו או בתה"וה (שנקבר האיש ע� בתו הקטנה והאשה ע� בנה וע� ב� בנה הקט�, יהודה' וכר,  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר
  .נקבר עמו במותו, שיש� עמו בחייו

  .לא קוברי� אות� יחד, רות שזה מותרלמ, � ע� האב והא�היות ואי� דר� לישו,  ב� גדול ובת גדולה– �"ש
  

  'סעי� ד
  

, ודוקא שאי� ביניה� עפר ששה טפחי�. שאי� נוהגי� ביזיו� במתי�, וא� נת� כופי� את העליו� שיפנה, אי� נותני� שני ארונות זה על זה "– אבל רבתי
  )טפחי�' יש גורסי� ג (".מותר, אבל א� יש ביניה� עפר ששה טפחי�

וכוונתו שלושה , � שצרי� ששה טפחי�"שג� כוונת הרמב, מתר# בהגהות?� משמע שא� יש ביניה� שלושה טפחי� זה מספיק"כי ברמב, ע" צ– ית יוס�ב
  .טפחי� לכל מת

  .ופחות מזה אסור וכופה העליו� שיפנה, שבששה טפחי� מותר,  פסק את הברייתא להלכה– מחבר
  .מותר, א לקברו בעניי� אחר"א� א� א, תני� זה על גב זה בלי הפסקא במקו� אחר לא נו" אפילו א� א– �"ש

  .ולכ� פוק חזי שקוברי� בלי הרחקה זו, אבל לצערנו אי� הדבר כ�, הרחקת ששה טפחי� נאמרה במקו� שניתנה לנו אר# רחבת ידיי� – פתחי תשובה בש� שבות יעקב

  

  'סעי� ה
  

  .)סנהדרי� מז". (חמור אלא רשע קלואפילו רשע , אי� קוברי� רשע אצל צדיק "– גמרא
דרב הונא , חייא' נינחי גבי ר, אמריה, י"כי נח נפשיה דרב הונא ואסקוהו לא: "ומביא ראיה מהגמרא, ש בינוני אצל חסיד"וכ,  אי� קוברי� צדיק– �"רמב

  ".וקיבלוהו, למערתא דדייני, עיילוה למערתא דחסידי ולא קיבלוהו: "וכ�". ריב# תורה בישראל
  . אבל קוברי� בעל תשובה אצל צדיק גמור– ז"כי משה בש� אודר

  .� שלא קוברי� צדיק וכשר ובינוני אלא חסיד מופלג"וכרמב, ואפילו רשע חמור אצל רשע קל, ברי� רשע אצל צדיקושלא ק,  פסק את הגמרא– מחבר
  .שקוברי� בעל תשובה אצל צדיק גמור, ז" פסק כאו– א"רמ
  .ל תשובה אצל חסיד אי� קוברי� בע– �"ש, ח"ב

אלא קוברי� אותו כרגיל בקברי אבותיו לפי כבודו , שדי� ארבע מיתות לא בטלו ולכ� לא ייקבר בקברי אבותיו, לא אומרי� שקיבל עונש, אד� שנרצח – ס"פתחי תשובה  בש� חת
  .הראוי לו

  .אי� מפני� את הצדיק,  א� נקבר בטעות רשע אצל צדיק–) ה"כח ס' ס (א"חזו
  

  'וסעי� 
  
  )הטור השמיט די� זה. (שג� במות� אי� לה� מנוחה יחד,  אי� לקבור שני מתי� יחד שהיו שונאי� זה לזה– יהודה החסיד' בנו ירוח� בש� רר

                                            
1
  .פוליהלכ� מרחיקי� בכדי שיעמדו כוכי� ולא ליתו לאינ, שהכל לפי הסלע, ג לגבי קבורה במערה"� מביא גירסא שיש בה את דעת רשב"הרמב 
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  . פסק כדברי רבנו ירוח�– מחבר
  

  שסג' ס
  

  'סעי� א
  

, ובתו� שלו, ל ממכובד לבזוי"אצ,  לא מבזוי למכובד,אי� מפני� המת והעצמות לא מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לקבר בזוי "– ירושלמי
  ."שערב לאד� שיהא נקבר אצל אבותיו, אפילו ממכובד לבזוי שרי

  
  ?אלו קברי� מותר לפנות

ת את לפנואבל , וכ� אסור להזיזו כלל, אי� פותחי� את הקבר לבדקו, אפילו מערערי� היורשי� לראות א� הביא שתי שערות – רבנו ירוח�, רב האי גאו�
מערות שיש בה� כוכי�  (.כ מותר"ג, מ לפנותו מאוחר יותר"כ א� קברו אד� ע"כמו. וזה נחשב לכפרה, מ להעלותו לאר# ישראל מותר"המת ע

וכ� בית קברות שהתמלא ורוצי� להזיז את , אסור לעשות כ�, ומכניסי� את המת החדש פנימה, וכשמכניסי� מת לכו� מפני� את העצמות ושמי� בצד
, וא� אי� מקו� אחר למת. כ רחוקי� ששה טפחי�"אא, כי אסור לקבור שני מתי� זה בצד זה, כ אסור"ג, ות כדי לפנות מקו� למתי� אחרי�העצמ

  .אפשר בדיעבד להזיז ולפנות לו מקו�
  .מותר לפנותו) שסד' ס(בר הנמצא וכ� ק. כ מותר"ג,  בקבר שאינו משתמר שיש לחוש שגויי� יוציאוהו או שיכנסו בו מי�– י בש� אור זרוע"הגהות אשר

  
בתו� : ל"ומותר במקרי� הנ, ")ישנתי אז ינוח לי("כי הבלבול קשה למת ,  פסק את הירושלמי שלא מפני� מת ועצמות אפילו מקבר בזוי למכובד– מחבר
  .יי� או קבר הנמצאמ לפנותו וכ� כשלא משתמר בגלל הגו"כאשר נתנוהו ע, מ לקברו באר# ישראל"ע, )קברי אבותיובמקו� (שלו 
  . יש נוהגי� לתת מעפר אר# ישראל בקבר ויש למנהג זה על מה שיסמכו– א"רמ

  
  פתחי תשובה

אבל א� יודעי� שבעוד כמה שני� . והקרקע לא שלה� לעול�, אי� להזיז, אול� במקו� שקבור בי� ישראלי�. � יכולי� להוציאו לקברו בקברי ישראל"מי שנקבר בקברי עכו .1
אלא מעבירי� מש� א� שאר מתי� א� אפשר ועושי� חומה וגדר לקבר� כדי לשמור , ופסק שלא רק לאביו ואמו עושה זאת. מצוה בודאי להוציאו, � את המקו�יחרשו הגויי

  .עליה�

 .הולא יעלו, אול� א� ציווה עליה� שלא להעלותו, עדיי� יכולי� בניו להעלותו, א� גילה דעתו בחייו שלא רוצה שיעלוהו לאר# ישראל .2

  .שיי� למישהו וקברו ש� בטעות נפלשאז מותר לפנות קבר , שקבר הנמצא מותר לפנותו כיו� .3

  

  'סעי� ב
  

  .ל לאר#"אבל מוליכי� מחו,  אי� להולי� את המת מעיר שיש בה קברות לעיר אחרת–י בש� אור זרוע"הגהות אשר
וא� צווה לקברו בביתו ולהעתיקו , "למה הרגזתני להעלות"וכ� , "ז ינוח ליישנתי א: "וכתוב,  משו� שהבלבול קשה למת שמתייראי� מיו� הדי�– כל בו

  .מצוה לקיי� דבריו, לבית הקברות
מ שיוכלו לקבור "מותר לתת סיד למהר עיכול הבשר ע,  א� ראוב� צווה שביו� פטירתו ייקבר בקבורת אבותיו ונאנסו וקברו אותו במקו� אחר– א"רשב

  .ביזיו� למתאותו בקברות אבותיו ואי� זה 
מפני שמבזה את המתי� שנשארו קבורי� באותה , �"והסביר הש, שאי� להעביר מת מעיר שיש בה קברות לעיר אחרת, י" פסק את הגהות אשר– מחבר
 צער  שהטע� הוא משו�ש"לכ� מפרש הפת! ?ז ג� א� ציווה המת להוליכו לא ישמע לו"שלפי, �"ש דחה את טעמו של הש"הפת (.שלא נח אצל�, העיר

  )ואולי בי� כ� ובי� כ� יסריח ויהיה ביזיו� למת, המת לטלטלהו למרחק
ג� א� ציווה הנפטר להעביר , ולפי זה. שכאילו לא ראוי להיקבר אית�, משו� שמבזה את מתי העיר, הטע� שאי� מוליכי� מתי� מעיר שיש בה בית קברות לעיר אחרת – פתחי תשובה

  .יח בדר�אלא הטע� הוא שמא יסר. אסור, אותו

  
 כי,  למהר את עיכול הבשר לעשות רצונווכ� שמותר לתת עליו סיד כדי, ששומעי� למת כשרוצה שיקברו אותו בביתו, א" פסק את הכל בו והרשב– א"רמ

  .אינו נח מהדי�, וכל עוד שלא התעכל בשרו, "ובשרו עליו יכאב"כתוב 
  פתחי תשובה

מ לא ראוי לצוות לבניו לשפו� סיד על קברו "א� מ. 'כי אחרת יגזרו עליו להיקבר ביערות ולא בקברי אבתיו וכד,  לעכל הבשרכדי, כגו� מצות המושל, מותר לשפו� סיד לצור� .1
  .וללכת נגד חכמות התורה

מכור עצמו בחייו לרופאי� כיד שילמדו ובודאי שאי� ל. דהוי פקוח נפש, א� יש לנו עוד חולה מסוכ� כמותו לפנינו, מותר לחתו� מבשרו לראות שורש המכה,  בחולי אב�אד� שחלה .2
  .כ זה פקוח נפש"אא, ויש כא� איסור הנאה וניוול, שלא חס על כבודו וכבוד קונו, יתהממנו לאחר מ

  

  'סעי� ג
  

  ".לא מתו� הקבר לצד לקבור ש� מת אחר, קטי� עצמות לא מתו� הארו�לאי� מ "–אבל רבתי
  . פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

  

  'סעי� ד
  
  .שנינוחו עצמותיו מ� הדי�, והטע� הוא מפני שזה סימ� יפה למת, כדי שיתעכל הבשר, היו נוהגי� לקבור במהמורות בלי ארו� "– �"מבר

  .כ ללקט את העצמות ולקבר� בארו�"שמותר להניח המת במהמורות ואח, �" פסק את דברי הרמב– מחבר
  

  'סעי� ה
  

  )'של חרס תשבר, של אב� תקבר '–הטור ' גי. (ושל ע# תשר�, ב� ושל חרס תשברשל א, ארו� שפינוהו אסור בהנאה "–אבל רבתי
  .ש"ע, שמט' כי כל מה שנקבר ע� המת אסור בהנאה כדלעיל  ס,  פסק את הברייתא ולא כגירסת הטור– מחבר

שג� , א� יש שחלקו על זה. כ בהנאה"ומותר אח', צר ביה ואזמניה'וב כלא חש, פ שהעבירוהו בו עד לעיר אחרת לקבורה"אע, ארו� של מת שהתברר שהיה קט� מדי למת – פתחי תשובה
  .'צר ביה ואזמניה'בשעה מועטת נחשב 

  

  'סעי� ו
  

  )כי חוששי� שמא ה� חלק מארו� שפינוהו" (המוצא נסרי� בבית הקברות לא יזיז� ממקומ� "–אבל רבתי
  .חרסי�ה "שה, ז בש� הפרישה"וכתב הט.  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

  

  'סעי� ז
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�אי� , ואפילו א� היורשי� מערערי� לראות א� הביא שתי שערות, ולפתוח את קברו אחר שנסת� הגולל, אסור להזיז את המת ממקומו –רבנו ירוח
  .פותחי� לבדקו

  .נחשב כמכור, מ בזה לדעת א� מה שמכר"שיש נפק, ז"הטוהסביר .  פסק כרבנו ירוח�– מחבר
  פתחי תשובה

 כתב והחוות יאיר) ג ממי#"מהר (.ובגדול יש חרדת הדי�, כיו� שאי� חרדת הדי�, א� שכחו להלבישו אחד מ� התכריכי�, להלבישו) פחות מגיל עשרי�(ח קבר קט� מותר לפתו .1
  . הכריע שמותר רק ביו� הראשו� או השני לקבורתו טר� החל להרקיבובגשר החיי�. שאסור ג� בקט� לפתוח

לעשות כ� אפילו א� ואסור .  לדעת שהוא בעלהוהיא טוענת שיש בגופו סימני�, שיצא מביתו לחצי שנה וקברו אותו, צא ונראה כאילו בעל אישה אחתאסור לפתוח קבר הרוג שנמ .2
 כדי להסיר את אשתו ש"כ, שא� התירו לכבוד להעבירו לקבר אבותיו,  א� יש שהתירו זאת.וזה אסור, יפתחו את הקברייתכ� שלחנ� , כיו� שמדובר בספקש, תישאר עגונה

כ "יהיה לצור� אשתו האמיתית אח, כי א� לא יהיה לצור� אשה זאת, ע יהיה מותר"א נראה שלכו.נ.ולגבי בדיקת ד. שמותר, פ בגשר החיי�"וכ .וכ� יאמרו בניו קדיש. מעגינות
 .לכשתימצא

א� דוקא במתי� שנקברו מקרוב כגו� חודש , אפשר לפתוח עוד קברי� לכ� אולי ג� ה� ערומי�, בשבות יעקב פסק שא� פתחו כמה קברי� וראו שהמתי� ערומי� בלא תכריכי� .3
  .א� יש שחלקו על זה וסברו שאי� לפתוח שו� קבר. א� לפני כ� לא, ימי�

  
  

  דשס' ס
  

  'סעי� א
  

וקרקע עול� , קרקע עול� הוא, יאות איני� עבדי�, אמר להו: אתו אמרו ליה לשמואל, יה מיניה עפרא לאישתא בת יומאוו שקלהקבריה דרב  "– גמרא
אלהיה� על ההרי� ולא : "שנאמר, ז במחובר לא מיתסרא"מה ע, ז"מקיש קבר בני הע� לע, "וישל� את עפרה על קבר בני הע�: "דכתיב, אינה נאסרת

ומעמידה הגמרא ? שמשמע בה� שקבר כ� נאסר בהנאה,  ומקשה הגמרא מכמה מקומות:)סמהדרי� מז. ("ובר לא מיתסרא� קבר במח" ההרי� אלוהיה�
  )שבנאו למעלה מהקרקע (.בקבר בניי�

  
  ?מה די� העפר שמכסי� בו את הקבר

  .וקרקע עול� זה כגו� שחפר כו�, ונחשב תלוש, שתלוש ולבסו� מחובר הוא,  העפר אסור בהנאה– ר ישעיה"הר
  .וראיה שאסרו רק קבר בניי� ולא עפר שנתלש,  ג� עפר שנתלש נקרא קרקע עול�– ש"רא

  
  ?הא� מותר לשבת על המצבה או על העפר שמעל הקבר

שהיו� הכל נעשה , י"וכ� סובר הגהות אשר, שב כתלוש ולבסו� חיברוחכי זה נ, אפילו אב� אסור ואפילו מצבה, כל אלו אסורי� בהנאה – ר ישעיה"הר
  .ואפילו להישע� על המצבה אסור, וכל מה שנעשה לצרכו אסור בהנאה, ור� המתלצ

  .וכאילו מתני� שזה לא נאסר לישיבה, כ לכבוד בעלמא"אלא רק ציו� שנותני� עליו אח, כי זה לא נחשב חלק מהקבר,  מותר– ש"רא, א"רשב
  

  .קע עול� מותרתאבל קר, שקבר בניי� אסור בהנאה, :)מז( פסק את הגמרא בסנהדרי� – מחבר
 וכ� מביא שיש .דינו כתלוש, כי תלוש ולבסו� מחובר, שקרקע שנלקחה מ� הקבר וחזור ונתנו אותה בקבר נאסרת, ישעיה' א את ר" הביא כי– א"רמ

ה� אלא ואי� להשתמש ב, כ הכלי� שחופרי� בה� את הקבר מותרי� בהנאה"כמו. ש שמתיר"והביא כיש חולקי� את הרא, אוסרי� לשבת על המצבה
ז התיר " והט.ש לדרו� על הקברי�" אפילו להישע� על המצבות וכ שנוהגי� לאסורל" ומהרשח"� בש� הב"ופסק הש .כמו בשאר צדקה, לדעת הגבאי

  .שלפי שעה אי� קפידא, כדו� בזמ� לוויה כשמביאי� את המת, לדרו� על הקברי� כשעושה זאת לזמ� מועט
  .משו� כבוד המת' אפשר שמותר לקחת ממנו לצור� רפואה וכד, ליהנות מקרקע עול� של קברפ שמותר "א שאע"א כתב הרמ"שעח ס' בס

  
? "אסור בהנאה, הוסי� בו דימוס אחד לש� מת, מותר בהנאה, נפש שבנאו לש� חי: "מדתניא, ד הזמנה לאו מילתא היא" הגמרא מקשה למ– גמרא

  .מה שהוסי� אסור בהנאה לעול�, כ פינהו"ואח,  שא� ש� את המת,והחידוש הוא. ומתרצת הגמרא שמדובר שהניח ש� כבר את המת
  .מותר בהנאה, והוציאו מהקבר, וא� מכיר את הדימוס. אסור בהנאה, שאפילו א� לא נת� בו אלא נפל, ועוד איתא בגמרא

  
אבל , ואפילו לא נת� בו אלא נפל, )�"רמב (אפילו על דעת לפנותו, קבר בני� אסור דוקא כשבנאו לש� מת ונתנו בו את המת: ולכ�,  פסק כגמרא– מחבר

אבל א� נתנו בו על דעת . כ לא נאסר הקבר בהנאה"ג, ה א� נתנו בו על דעת לפנותו"וה, כי הזמנה לאו מילתא, מותר, א� בנאו לשמו ולא נת� בו את המת
אסור אפילו לאחר , מו של המתש ללקבר) דימוס( אבני� וכ� א� הוסיפו שורת. ואפילו לא בנאו לשמו,  אסור בהנאה אפילו פינוהו,שיקבר ש� עולמית

כתיק של תפילי� שצר ביה . (הקבר מותר, כ פינה את המת"ואח,  משמע שא� לא בנאו לש� המת.מוציאו והוא לבד אסור, וא� מכיר הדימוס. שפינוהו
  )ולא אזמניה

  פתחי תשובה
זה רק כשיעור כסוי פני המת , ואולי יש לחדש שהעפר שנאסר בנית� על המת. התבטל בעפר זה ומותר לדרוס עליו, יש לתלות שהעפר שנתנו עליו לכבודו, א� יש עפר אחר על המת .1

  )תקכב' ח ס"או(א "ז והמג"אבל לא משמע כ� מדברי הט. ולא יותר מזה

,  לכ�.יש, א� ביזיו� למת, עקכי עדי� ללכת על הקר, שאי� הנאה בזה, מ בזה הא� מותר ליל� על הקבר"ונפק. ביזיו� למת. ב. איסור הנאה. א: שני טעמי� לאיסור ישיבה על האב� .2
 .א� לשבת אסור ג� לצור� מצוה, משו� מצוה מותר ללכת

את הגבאי� משני� , א� חומת בית הקברות שנהרסה.  אסורה בהנאהכי הראשונה, מ להחלי� אותה בגדולה יותר"ולכ� אסור למכור מצבה שעל המת ע, נוהגי� איסור ג� במצבה .3
  .למה שירצו

  

  'סעי� ב
  

  ."ואסור בהנאה, ינהו מקומו טמאפ, קבר הידוע אסור לפנותו. מקומו טהור ומותר בהנאה, פינהו. קבר הנמצא מותר לפנותו "– גמרא
קבר . קבר מעול�שזה כאילו לא היה , הוא קבר בני� ומותר בהנאה אפילו, מקומו טהור, מותר לפנותו, נקבר שלא לדעת בעל הבית: קבר הנמצא – י"רש

  .גזרה שלא יפנוהו, ואסור בהנאה מדרבנ�, מקומו טמא בקבר בני�, אסור לפנותו, נקבר מדעת בעל הבית: הידוע
  .ב נקבר"כ יודע שמדעת בעה"אא, י משמע שבסת� מותר לפנותו"פ רש" ע– טור  
  �  .כל עוד שלא יודע שזה קבר הנמצא,  בסת� אסור לפנותו– פרישה, בית יוס

ומותר לפנותו משו� כבוד , וא� מצאו שלושה קברי� יש לבדוק עוד, ויש חשש שיש עוד קברי�, נקבר שלא לדעת בעל הבית: קבר הנמצא – �"רמב
לאחר הוצאת כל .  א� הוא קבר בני� עד שיבדוק א� אי� ש� עוד מתי� אסור בהנאהולכ�, שמא בית קברות הוא, ואז מקומו טמא עד שיבדוק, המת

מקומו , לדרישה אסור לפנותו ולטור מותר, ואי� בו חשש שיהיו ש� עוד קברי�,  נקבר שלא לדעת בעל הבית:קבר הידוע.  בהנאההמתי� מותר הכל
  ).הקבר עצמו(טהור ומותר בהנאה 

  
  ".מת מצוה קלא אית ליה? ודילמא מת מצוה הוא, קבר הנמצא מותר לפנותו "– גמרא
  .� ולא הכריע" ואת גירסת הרמבי"והביא את גירסת רש,  פסק את הגמרא– מחבר

כי קברי גויי� , מעיקר הדי� אלו קברי גויי� ומותר לפנות� ולכהני� ליל� ש�, בסיפור ע� בית הכנסת שנפל וחפרו יסודות לבנות חדש ומצאו ש� שכונת קברות מפורזת – פתחי תשובה
  .א� יש להכריע בכל זאת שיש לחפור ולבדוק בשביל הכהני�, לא מטמאי�

  

  '� גסעי
  

  .)ק פא"ב. (שמת מצוה קונה מקומו,  אחד מעשרה תנאי� שהתנה יהושע הוא– גמרא
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מעלי� עלי� , על כל פסיעה ופסיעה שהיית פוסע: ואמרו לי', פע� אחת השכמתי ומצאתי מת הרוג וכו, זו היתה תחילת תשמישי, ע" אמר ר– אבל רבתי
  )שהרי מת מצוה קנה מקומו". (כאילו היית שופ� ד�

מפנהו לשדה , שדה בור ושדה ניר, המוצא מת מוטל באסרטיא מפנהו לימי� אסטרטיא או לשמאל אסטרטיא: ורמינהו? ומת מצוה קנה מקומו "– אגמר
שמתו� שנית� , מתר# רב ביבי שמדובר במוטל על המיצר? אלמא דלא קנה מקומו. מפנהו למקו� שירצה, שתיה� זרועות, שתיה� ניר, היו שתיה� בור. בור

  ".מפנהו לכל מקו� שירצה, פנותול
  .�"פ הרמב"וכ". מפנהו לשדה איל�, בי� שדה כר� לשדה איל�: "וכ� עוד באבל רבתי. מפנהו לשדה איל�,  בי� שדה זרע לשדה איל�– טור

  .�"פ הרמב"וכ, "מביאו לבית הקברות, אבל מוצאו בתו� התחו�, במוצאו חו# לתחו�: א" בד– ירושלמי
  ".השדרה והגולגולת ה� רובו: י אומר"ר. עד שימצא ראשו ורובו, והצ אינו מת מלעול� "– אבל רבתי
כ� , כש� שאד� מיטמא על מת מצוה: יוחנ�' תני רב יוס� קמיה דר. מכא� שאינו נעשה מת מצוה עד שיהא ראשו ורובו, כי קבור תקברנו "– ירושלמי

  ".תיפתר בחוזר: רבי יעקב בר אחא בש� רב זעירא? א לווכי יש כא� מת שיטמ: ל רבי יוחנ�"א. מיטמא על אבר מת מצוה
א� היה מוטל על המצר שצרי� . וכל המוצאו צרי� לקוברו במקו� מוצאו, מת מצוה קונה מקומו ואסור לפנותו, ל" פסק את כל הגמרות הנ– מחבר

, לשדה איל�, � לכר�לובי� אי, לזרע, ובי� זרע לאיל�, לשדה ניר מפנהו, וא� היה בי� שדה ניר לזרע, מפנהו לשדה בור, לפנותו כדי שלא יאהילו עליו רבי�
  .מת מצוה נקרא מי שנמצא ראשו ורובו. מביאו לבית הקברות, וא� מצאו בתו� תחו� העיר. מפנהו לאיזו שירצה, וא� שתיה� שוות

ולכ� מוליכי� אותו לבית , ויבזזו אותו, את המתויש חשש שיוציאו שוב , זה כי אי� לנו רשות לקבור ש�,  זה שכיו� לא קוברי� במקו�– ל"מהרש
  .הקברות

  

  'סעי� ד
  

  .פ רבנו ידידיה"וכ. ובלי תכריכי�, בלי להוריד את בגדיו ומנעליו,  מביא הלכה שהרוג נקבר כמות שהוא– הגהות מיימוניות
  . ציווה להלביש תכריכי� למעלה מבגדיה� להרוג– יצחק מדורא' ר

  .או אד� שנפל ומת, דת שמתהליול המנהג לא לעשות תכריכי� – י וויל"דרכי משה בש� מהר
  .שלא יחלצו בגדיו ולא ישימו לו תכריכי�, מ" פסק את דברי ההגה– מחבר

  .אלא סדי� לב� למעלה כשאר מתי�, והמנהג לא לשי� לה� תכריכי�, א ששמי� לה� תכריכי�"וי.  פסק שכ� הדי� ביולדת או למי שנפל ומת– א"רמ
, אול� א� מתו לאחר כמה ימי� שפסק הד�, לא מטהרי� אות�, ויורד לה� ד�, א� מתו מיד,  לגבי יולדת שמתה ונפל מהגג– ח"� הב� בש"ז וש"ט

לכ� הוא תמה שקוברי� יולדת . �"י עכו"שהרי נהרג ע, כדי להעלות חמה ולנקו� נק�, אפילו נהרג אחרי כמה ימי� לא מטהרי�, אול� בהרוג. מטהרי�
  .לאחר כמה ימי�בבגדה אפילו 

ולכ� נוהגי� לחפור ולתור במרא וחצינא בקרקע , כי חוששי� שרביעית הד� שהנפש יוצאת בו נספגה בבגדיו, הטע� שבהרוג קוברי� אותו בבגדו – �"ש
ובטבע בי� , טהרוהאפילו לאחר כמה ימי� לא י, ולפי זה ג� ביולדת שמתה בבגדיה, במקו� שנמצא ש� ההרוג וקוברי� את אותו העפר שנבלע בו דמו

  .שהמנהג לטהר כל יולדת ולשי� לה תכריכי� ואת בגדיה מעל התכריכי� ומעליה� סדי�, �"אול� למעשה כותב הש. יטהרו, שלא ירד ד�
  פתחי תשובה

יקברוה כ� ולא , וא� לא, לות להוציא את וולדהא� כעת נהוג להמתי� עד יו� השלישי ולהרבות מפע. וזהו ניוול, אשה שמתה מעיקר הדי� לא מליני� אותה כדי להוציא את וולדה .1
  .יעכבו אותה יותר

  .לא, וא� לא, א� יש שחלקו וסברו שא� יש רוש� יצא ממנו ד� יקברוהו כהרוג. יש להורות לטהרו ולהלבישו תכריכי� א� ביצא ד� ממנו, בנופל בי� וטבע .2

  

  'סעי� ה
  

  ".מותר לפנותו ומקומו טהור ואסור בהנאה, כגו� שהוא סמו� לדר�, השדהאפילו נקבר ש� מדעת בעל , קבר המזיק את הרבי� "– גמרא
  . האיסורכי זה איסור דאורייתא שלא פוקע, אול� הוא אסור בהנאה. בגלל שהוא מזיק,  כא� לא גזרו טומאה דרבנ� על הקבר– י"רש

  .�"ז והש"הטפ "וכ, א� קרקע עול� אינו נאסר כפי שראינו לעיל,  רק קבר בני� אסור בהנאה– גמרא
היינו מחו# לשבעי� (א שלא מפני� "וי) היינו בשבעי� אמה ושיריי�(א שמפני� "י: משני רוחות,  קבר שהוק� משלושה צדדי� מפני� אותו– ירושלמי

  ).א"אמה ושיריי� כמי� ה
  .כי חוששי� שיש סביבותיו עוד קברי�,  סובר שמקומו טמא– �"רמב

  .דלאו כל כמיניה לאסור של רבי� בהנאה, אבל א� הדר� קד� מותר בהנאה, )בהנאהואסור (שהקבר קד� , א" בד– ירושלמי
  

 )� שאוסר את מקומו"ולא כרמב (ומקומו טהור, מותר לפנותו, אפילו נקבר מדעת בעל השדה, כגו� שהוא סמו� לדר�,  קבר המזיק את הרבי�– מחבר
  .אבל א� הדר� קד� מקומו מותר, א� קד� הקבר. ואסור בהנאה

  

  'עי� וס
  

שגנאי למת שיעשו מקברו , ולא בית האוצרות, לא יעשנו בית העצי� ובית התב�, שקבר שפינוהו שמותר בהנאה, ג במסכת שמחות כתוב" בסו� פ– מרדכי
  .כ�

 לו א� נותנה ואיזה הנאה יש, מותר להניחה על קבר אחר שלא אסרו אלא בהנאה, מ להניח ש� מצבה יפה יותר" מצבה שפינו אותה מהקבר ע– א"רשב
  .אסור, אול� למוכרה לאחר! ?לאחר
  . פסק את המרדכי להלכה– מחבר

  

  'סעי� ז
  

  :)סנהדרי� מז (".לא יקבר בו הוא עולמית, וקברו במקו� אחר, החוצב קבר לאביו "– גמרא
  . אבל אחר מותר לקבור בו– �"רמב

  . שיי� בקבר בני�וזה כאביי שהזמנה מילתא היא. � לב� מותר להיקבר ש�אבל בקרקע עול� ג,  דוקא קבר בני� אסור לו להיקבר– א"תוספות בש� י
והאיסור משו� כבוד אביו שקיי� ג� בקבר , וזה כרבא שהזמנה לאו מילתא היא. ג� בקרקע עול� אסור, והטע� הוא משו� כבוד אביו היות – �"רמב

  .קרקע
  .אבל אחר מותר להיקבר בו, לא יקבר בו הוא עולמית משו� כבוד אביו, חרשקבר שחצב לאביו וקברו במקו� א, �" פסק את הגמרא והרמב– מחבר

  .� שג� בקרקע עול� אסור" פסק כרמב– �"ש
.  שיש אוסרי� ויש מתירי�א כתב"רעק. אבל למכור אותו אסור,  אפילו נקבר כבר מישהו בקבר מותר לחזור ולקבור אחר– א"בית יוס� בש� הרשב

  .ע כיו� שהתנו"מותר לכו, מ לפנות" קברו עשמכיוו� שבנידו� דיד�, ונראה
ורוצה , ובהמש� הזמ� מת ג� הב�, והתעכב הדבר כמה שני� ונשכח מקו� קבר אביו, ומפני איזו סיבה לא העמידו אב� זו, אד� שהזמי� מצבה לאביו ונחצב בו ש� אביו – פתחי תשובה

א� יש שחלקו על זה .  היורשי� למכור אב� זו למת אחר כמו בקבררשאי�א� . כי מצבה דומה לקבר שאסורה בהנאה, אסור לה� לעשות כ�, הנכד לשנותה להשתמש בו לב� ולמחוק ש� סב�
,  מת אחרמ המוכרי� בשביל"ובכ. כ ג� בני בני� חייבי� בכבוד זקנ�"וכמו, ודאי שלא יכול, א� כא� במקומו הפרטי, כי חוצב קבר לאביו זה בשדה של כול�, שיכולי� למכור לצור� מת אחר

  )וכ� זה איסור מדרבנ� ולכ� המקל לא הפסיד, ש שמצבה לא נאסרת ועוד"וכ� דעת הרא, א שאי� נכדי� חייבי� בכובד הסב"י. (יש לה� על מה שיסמכו


