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  סימ�  שנז
  
  

  ?איסור הלנת המת  ומתי מותר להלי� המת
  
  

  מז  ואבל רבתי�סנהדרי� מו פ"ע  'ע  א"שו
  

  ...")לא תלי� נבלתו על הע�  כי קבור תקברנו ביו� ההוא"ככתוב בתורה (,   אסור להלי� המת
  

  :כ הלינו לכבודו"אא   
  

  .או להשמיע עיירות,  ואו קרובי�או כדי שיב,  או מקוננות, להביא לו ארו� ותכריכי�          
  
  
  
  

  ?מדרבנ� או מדאורייתא � איסור הלנת המת 
  

  וזהו  שלא  מנה  אותו(.    ד איירי"דקרא בהרוגי ב, אי� זו לאו של תורה  :�"על הרמבז "רדב
  )�  בכלל הלאוי�"הרמב                                                                                                                                                 

  

  אפשר דהוא מטע� דאתא ,   ובהלינו לכבודו דאינו עובר(.     משמע מיבמות שהוא מהתורה  :חות יאיר
  ת כתב הטע� "� עה"ורמב,  כבוד הבריות ודחי לא תעשה                                                                                                  

  )דדרשינ� מה ע� שהוא נוול א" כל שהוא נוול                                                                                                  

  
  

  ?על איזה איסורי� עובר המלי� את המת
  

  .ועשהת "כל המלי� עובר בל  :מ"לח
  

  .ד"אינו אלא בהרוגי ב'  קבור תקברנו ביו� ההוא'העשה של   :ז"בש� רדבגינת ורדי� 
  

  :הנלמד מ� הפסוק,  י"יש איסור נוס" מיוחד בהלנת המת בא  )ת"עה(� "לדעת הרמב
  .'ולא תטמא את אדמת$'                                         

  
  

  ?מתי הוא הזמ� שעובר על איסור הלנה
  

  , עובר בלאו עלות השחרדווקא א� מלי� את מתו כל הלילה עד   :חות יאיר, ז"רדב
  אלא כדי להיות,  אבל מקצת הלילה אינו עובר  ואפילו איסורא ליכא                                  
  .'משובח יש למהר להוציא מתו כדלקמ� סעי" ב                                  
  

  פ שאינו מלינו כל"יש איסור אע.      מיד בתחילת הלילהעובר   :ינת ורדי�ג, בינת אד�
  .דהא לא כתיב לא תלי� עד הבוקר, השחר&הלילה עד עלות                                            

  
  ,ש"במקרה שמת בתו$ הלילה ואפשר לקברו קוד� עה, מחלוקת אחרוני�  הביא ח"בגשה

  שהלאו הוא] ז"בדעת הרדב[דיש סוברי� (.    ש"א� מחוייב לקברו קוד� עה                           
  )רק א� עובר לילה של�                              
  
  
  
  

  .אפילו היה רשע גמור כל ימיו  אסור להלינו  :בשמי� ראש
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  ?על מי מוטל האיסור של הלנת המת
  

  .שמוטל עליו לקברו ולא על אחרי�הוא רק על מי ' לא תלי�'הלאו של   :יאיר� חות
  אי� זה שמוטל עליו לקברו,  מעכב את קבורתו' במקרה שהשלטו� וכדו, וכ�                     
  מאחר שלא,  כדי לא לעבור על הלאו, חייב לבזבז כל ממונו כדי לפייס השר                     
  ת בפועל שמחוייב לבזבז "ע ולא דמי לל"מת בפועל לא הוי רק כ"עבר על הל                     
  ]א$ עד חומש חייב לבזבז כמו בעשה[ . כל ממונו                     

  
  
  

  ?הא� בנפלי� עובר על בל תלי�
  

  .    על בל תלי� עוברא" בנפלי�   :א"מג
  

  והוסי" שמצד הסברה  לאו דלא תלי�  הוא(.    על בל תלי� לא עוברבנפלי�   :ב"נו
  )ובנפל לא שיי$ כבוד כלל, משו� כבוד המת                                                                          
  
  
  

  ?הא� בנכרי עובר על בל תלי�
  

  .על בל תלי� עוברדג� במת נכרי   כתבמ  "ת שו"בשו
  

טמא � משו� איסור ולא ת"פ הרמב"ע(י יש איסור הלנת המת בנכרי "שבא  כתב  ח"גשהב
  .ב"ה לנפל ועצמות וכיו"וה) את אדמת$

  

�  )ע דקבור תקברנו"כיו� דאי� עליו חיוב מ(.   עליולא עובר ש א"יעל נכרי   :פני ברו
  
  

  
  :להלינו לכבוד החיי�

  

  . משמע בסנהדרי� דשרי  :א"גליו� מהרש
  

  .פקפק בזה  ב"בתשובת נ
  
  

  
  :'לכבודו'הלנת המת 

  

  רצה להמתי� מלקברו עד מחר סמו$ לכניסת שבת ואביו, בשבת' אחד שמת בה  :ז"רדב
  ש שהדבר ברור שלא הועיל "וכ[  .     'לכבודו'אי� זה נקרא  &כדי להצילו מחיבוט הקבר                      
  )  ]ק כי א� במת סמו$ לשבת"דלא ינצל מחה(כלו� להצילו מדי� חיבוט הקבר                           

  
  , אסור להלי� עד מחר  כדי שילווהו אשתו ובניו,  ט שני"ת ביובמ  :א"גליו� מהרש

  .אי� זה נגד כבודו,   כיו� דניכר שמשו� איסורא דיומא אינ� מלווי�                             
  
  
  

  :הלנת המת בירושלי�
  
  ...ואי� מליני� בה את המת... עשרה דברי� נאמרו בירושלי�  &  :ק פב"ב

  
  . לכבודו אסור אפילוש,  שבירושלי� יש רבותא באיסור הלנת המת  כתבו ק"ש ושטמ"יש
  

אלא ג� על כל מי , שאיסור הלנת המת בירושלי� חל לא רק על קרובי�  הביא  ח"בגשה
  . שיש בידו לקברו
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  ?הא� יש למהר בהוצאת מטתו של המת
  
  
  .ק כב"מו פ"ע'  ע  ב"שו
  
  

  .הרי זה משובח,  הממהר להוציא מטתו,  כל המתי�
  
  

  , הרי זה מגונה,  אבל על אביו ועל אמו
  

  ]ה אלא לכבוד אביו ואמולפי שאינו עוש[.   או שהיו גשמי� מזלפי� על מטתו...   ש"כ היה ע"אא      
  
  
  

שהטע� שבשאר מתי� משובח הממהר להוציא מטתו הוא לפי שאי�   י  כתב"נמ
הלכ� יותר כבוד לה� כשנקברי� במהרה , דר� להספיד ולהתאבל עליה� הרבה

אבל על אביו ואמו שחייב להספיד� ולקונ� ,      משיעמדו הרבה ולא יספידו�
  .מגונה עליה� הרבה  הממהר להוציא הרי זה

  
שהטע� שבשאר מתי� משובח הממהר להוציא מטתו הוא   רבינו ירוח� כתב

�  .לפי שנראה כמקבל מאהבה גזירת מל
  
  
  

ואי� מחלקי� בי� אביו ואמו , ועכשיו נהגו א" באביו ואמו שממהרי� להוציא�  :בית הלל
  .לשאר מתי�


