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 סימן  שסב
 
 

 חיוב קבורה בקרקע
 
 

    [בקרקע]פירוש שצריך לקברו רמז לקבורה מן התורה  מניין?          -  סנהדרין מו:
   

 ]ודרש מיתורא דכתיב תקברנו[תלמוד לומר "כי קבור תקברנו".                                 
 
 

 
 ,  עובר משום מלין את המת.הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע - שו"ע  א' ועפ"ז פסק

 

 ואם נתנו בארון וקברו בקרקע,  אינו עובר עליו.                                    
 

 )מדכתיב כי עפר אתהומ"מ יפה לקברו בקרקע ממש, אפילו בחו"ל.      :הרמב"ן והוסיף ע"פ
    ואל עפר תשוב(                                                                                                                                                                         

 ]רמב"ן:  ומה שנהגו חכמי התלמוד בארונות,                                     
 שהיו נוקבים הארון לארץ[ לאחר עיכול הבשר הוא, או                                    

 

 
 
 

על מה שנוהגין עכשיו לעשות לכהנים ארונות שלמים )דהיינו שעושים מלמטה דף, ושוכב   הלבוש תמה
ותירץ על הדף, ואומרים שהטעם הוא משום חשיבות כהנים(,  דהרי אדרבה טוב הוא לשכב על העפר.    

ל פיו ועיניו הוי במקום עפר דבזמנם,  שלפי מה שכתב בפרישה שבזמנינו שנותנים חרסית ע  הש"ך
בנקב סגי שי"ל שאי אפשר לארונות שעושים עכשיו שלא יהיו נקובים בצדדים, ו  ועוד תירץניחא.     

 שלפי מנהגינו שמניחין כיס עפר תחת ראשו, הוי כקבור בעפר.  ובבאר היטב תירץכדאיתא בפוסקים.    

 
 
 

 קבורת אבר
 

לו מכה ברגלו, והוצרך לחתוך לו רגלו, האם מחוייב  על אחד שנולד  נשאל השבו"י
דאף שמכתובות משמע שיש לקברו, יש לומר שאין זה   והשיבלקבור אותו אבר או לא.     

מצד החיוב לקבור, ומי שחושש לעצמו משום סכנה אפשר שאינו מחוייב לקבור, אך מ"מ 
 טמא.צריך ליתנו בחדר אחד שלא יכנסו שם הכהנים כי אבר מן החי מ

 
 

 
 
 

 אופן הקבורה
 

 נותנין המת על גביו ופניו למעלה  כאדם שהוא ישן.  -  ירושלמי ורמב"ן ע"פשו"ע  ב' 
 

 דכל היכא דישכיבו אותו באופן אחר או מעומד או יושב הו"ל דרך גנאי.  )ש"ך(                                                               

 
 ן לכסות הארון בדף,  ושלא להטיל שום עפר על גופו,  מפני שבזיון הוא לו.שנוהגי  וכתב העט"ז
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 ההרחקה הדרושה בין קבר לקבר
 

, לא )שאין קוברין  זה ע"ג זה  וזה בצד זה(דינים אלו   שבו"י:
 נאמרו אלא במקום שהארץ רחבת ידים לפנינו.

 
 

 גבי זה:-זה על
 

 אבל רבתי ורב האי ע"פשו"ע  ד' 
 

 ב' ארונות זה על זה,   אין נותנין
 

 .]שאין נוהגים בזיון במתים[ואם נתן כופין העליון שיפנה     
 

 ]משום דבעינן לכל אחד תפיסתו, דהיינו ג' לזה וג' לזה[,  מותר.  ששה טפחיםואם יש ביניהם עפר 
 

 וצ"ע שברמב"ן כתב שלושה.  ב"י:
 

 מובא]הבס"ח כתב לחלק,   דבדופן מפסיק בין זה לזה    רעק"א:

 צריך ו"ט,  אבל בזה למעלה מזה סגי בג"ט.דינו לקמן[               

 
 

 )וכ"מ מרב האי(מיהו אם אי אפשר לקברו בעניין אחר )אלא רק בפחות מו' טפחים(,  ודאי שרי.  ש"ך:
 

 )ונלע"ד פשוט שהש"ך סובר כך גם בדין דלקמן(
 
 
 

 זה בצד זה:
 

 ב' מתים זה בצד זה,  אין קוברין   -  אבל רבתי ע"פשו"ע  ג' 
 מפסיק ביניהם. דופן הקבראא"כ היה                                            

 
 

 שהשו"ע לא דקדק בלשונו,  וגם בין קבר לקבר  כתב חכם צבי
 רעק"אוכ"פ כמו בסעיף ד'.            ששה טפחיםצריך                             

 

)שכתב 'הלכך מרחיקים בכדי שיעמודו  ]שהובא בב"י[ ב"ןהרמשמלשון   רעק"א כתב]  

שהכל לפי הסלע. )בב"ב(  ,  משמע שפסק כדעת רשב"ג ולא ליתו לאינפולי'( כוכין
, שאין חילוק בין סלע קשה לעפר תיחוח )בב"ב(משמע שפסק כת"ק  ומהרמב"ם

 )ותמיד צריך ששה טפחים(.  [
 

בי הדופן,  אך מדברי רב האי מלשון השו"ע משמע שאין שיעור לעו  ערוה"ש:
)שהובא בטור סי' שס"ג( מבואר שצריך ו"ט,  וא"כ יש לתמוה למה לא הזכירו 
זאת, וגם עתה כמדומני שאין מדקדקין בזה.        לכן נלע"ד דזהו הכל כשהיה 
חשש שמא יצטרכו לפתוח הקברות וללקט העצמות ולקוברם במקום אחר ויש 

גדול,  משא"כ בזה"ז.       מיהו וודאי אם יש  חשש התערבות, ולכן צריך הפסק
 ביכולת  להרחיק ג"ט צריכין לעשות כן.

 
 
 

ההרחקה בין קבר לקבר צריכה להיות ו"ט.     אך במקום צונמא או   גשה"ח:
כשבונים בין הקברים כותל של מלט,  מקילים בהפסק של שש אצבעות.      כשקשה 

נים להקל, אף שלא בצונמא, להקפיד רק למצוא רחבת ידים לקרקע, הסכימו האחרו
 להפסק שש אצבעות.
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 וכן אין קוברין המת בצד עצמות,   בשו"ע  ג': והוסיף
 ]ב"ח: אא"כ יש דופן שמפסיק ביניהם[ולא עצמות בצד המת.                                         

 
 בת בנו או בתו[,  והאשה עם בנה אבל נקבר האיש עם בתו קטנה ]או                               
 קטן ועם בן בנה קטן.                                

 

 זה הכלל: כל שישן עמו בחייו, נקבר עמו במותו.                                           
 

 וכן ]פרישה:  אבל בן גדול אף שמותר לישן עם אביו,                                         
 בת גדולה עם אמה,  אסור לקברם עמהן[                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 סוגי מתים שאין קוברים אותם זה אצל זה
 
 

 רשע אצל צדיק,  [ )גליון מהרש"א(]לכתחילה אין קוברים   -  סנהדרין מז. ע"פשו"ע  ה' 
 אפילו רשע חמור אצל רשע קל.                                                  

 
 וכן אין קוברין צדיק, וכ"ש בינוני,  אצל חסיד מופלג.  :הרמב"ן ע"פ והוסיף

 
 )ב"ח: אך לא אצל חסיד(  אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור.  :או"ז ע"פ רמ"א

 
 
 
 

 אין )שאף במותםלקברם יחד.  שנים שהיו שונאים זה לזה,  אין   -  ספר חסידים ע"פשו"ע  ו' 
 להם מנוחה יחד(                                                                                                                               


