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  סימ�  שסד
  
  

  איסור הנאה מקבר ומצבה
  

  
  . אסור בהנאה,  קבר של בני�  :סנהדרי� מז פ"ע' ע  א"שו
  

  .  אינו נאסר,  אבל קרקע עול� של קבר                                               
  
  
  
  

  ]    אסור מדרבנ
, על עפר הקבר כגו
 לישב, א� כשיש בזיו
 למת: ח"ב[                                            
  

  ג"אי
 ליקח מקרקע עול� של קבר  אע  המרדכיהמרדכיהמרדכיהמרדכי    פ"עא א א א ////א שסחא שסחא שסחא שסח""""רמרמרמרמ                                            
  ולכ
 א� צרי�, ז אינו אלא משו� כבוד המתי�"וכ.  דמותר בהנאה                                            

  .שרי, אותו לרפואה                                            

                   
  

  :די
 העפר שמכסי� בו המת
  

  ,דהוי תלוש ולבסו� חברו,  א דהקרקע שלקחו מ� הקבר וחזרו ונתנו עליו"י  :א"רמ
  כגו
 החופר? ז איזהו קרקע עול�"ולפ[    )ר ישעיה"הר(   .]כמו קבר של בני
[אסור בהנאה                

  ]      כו� בסלע שהוא קרקע שלא נתלש                                                                                                             

  
  כ"העפר נקרא קרקע עול� אפילו תלשו ואח[=)   ש"טור בש� הרא.  (ויש חולקי�  ומתירי�              

  ]ד לחברו"כיו
 שמלכתחילה נתלש ע, החזירו                                                                                                         

  
  .ר ישעיה"נקטינ� לחומרא כהר  :ח"גשה

  

ר ישעיה מה שאסור הוא דווקא העפר כשיעור כיסוי פני המת שזהו לכבוד "ל  שלהר"אולי י   :א"רעק
ולכ� א� חופרי� .   מותר, אבל מה שעושי� למעלה מזה כדי שיהא הקרקע שוה שלא יפול הנופל , המת

ז "מהט א!.     ל שהוא מותר והוא הרוב"העפר מותר כיו� שהעפר האסור מתערב ע� העפר הנ, לפינוי המת
  .ח לא משמע כ�"א באו"והמג

  
  

  :די
 האב
 שנותני� על הקבר למצבה
  

   )  ר ישעיה"הר.     (לישב על האב� שנותני� על הקבר למצבה  ויש אוסרי� עוד  :א"רמ

  ] והוי כקבר של בני
, כיו
 דהוי כתלוש ולבסו# חיברו[                  

  
  )   ש"רא.     (ויש חולקי�  ומתירי�               
  שאילו היה נחשב ,  כ"אלא נחשב רק לציו
 שנותני� עליו אח, שאינו נחשב מ
 הקבר[=                  

                       
  )]      שאינו דומה לדעתו לתלוש ולבסו# חיברו(מ
 הקבר היה אסור משו� קבר בני
  

  ]א� נכו
 ליזהר שלא לישב א# על המציבה,   כיו
 דאי
 בזה בזיו
 למת, ומותר א# מדרבנ
:  ח"ב[                

  
  

אבל במצבה העומדת בצד , ר ישעיה"ג הקבר אסר הר"שדווקא במצבה המונחת ע  כתב ש"בערוה
.  משו� שהיא ודאי רק לציו� בעלמא לסמ� את מקו� הקבר, ר ישעיה לא אסור"הקבר א� להר

  )מ מדרבנ� אסור משו� כבוד המת"ח כתב שמ"אמנ� בגשה(
  
  

  .ש במצבה"פסק כרא  י"הב
  

  . סורי הנאהכתבו שנוהגי� איסור שג� המצבה היא בכלל אי  ל"ז והרש"הרדבא! 
  

  .  או להשע� ש לישב"כ, ג בית הקברות"שנוהגי� איסור א� לדרו! ע  ח"הב כ"וכ
  

  .ג הקברי� לפי שעה בהילו! למקו� שרוצי� ליל! ש�"שאי� איסור כשדורסי� ע  הביא ז"ובט              
  

  הכא כלל קבר היה יותר דהא אי לא הוי(ג הקבר אי� בזה איסור הנאה "שללכת ע  כתב יד אליהו              
  .כ משו� מצוה מותר ליל!"וע, ואינו אסור אלא רק משו� כבוד המת,  )טוב ליל! על האר$                
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  ?באלו תנאי� קבר של בני
 נאסר בהנאה
  

   .מח�:סנהדרי� מז פ"ע' ע  א"שו
  

  , והא דקבר של בני� אסור לעול�
  . ואפילו לא נת� בו אלא נפל, לפנותוונתנו בו אפילו על דעת , דווקא שבנאו לש� מת

  

  ]דאמר הזמנה לאו מילתא היא: כרבא בסנהדרי
 מז[   .מותר,  ולא נתנו בו, אבל א� בנאו לשמו          

  . מותר לאחר שפינהו,  ולא הזמינו מתחלה, וכ� א� נתנו בו אדעתא לפנותו          
  

לא בנאו ' אפי, ילו לאחר שפינהואסור אפ,  אבל א� נתנו בו על דעת להיות בו עולמית
  . לשמו

  

, לשמו )והוא שורת בני� החומה, פירוש נדב!(והוסי� בו דימוס , ונתנוהו בתוכו, וא� לא בנאו לשמו
  . אפילו לאחר שפינהו ואפילו שקברו ש� על דעת לפנותו, כולו אסור

  . ושאר הקבר מותר, והוא לבדו אסור, מסירו,  וא� מכיר הדימוס שהוסי� לשמו
  
  

  
  

  לאביו) ומצבה(החוצב קבר 
  
  �"ורמב: סנהדרי� מז פ"ע' ע  ז"שו
  

  : החוצב קבר לאביו וקברו במקו� אחר
  . משו� כבוד אביו, לא יקבר בו הוא עולמית           
  .מותר ליקבר בו, אבל אחר           

  

כיו� שהטע� הוא .  (אפילו קרקע עול� נמי אסור  :)!"והובא בש(� "רמב
  )בוד אביומשו� כ

  

ולא שיי! לאסור .  (אבל קרקע עול� שרי, דווקא בקבר בני�  :'תוס
  )כיו� דמידע ידיע דקרקע עול� אינה נאסרת, משו� הטע� של כבוד אביו

  
à óéòñá íéøáåñä úòãì 'åîöò øá÷ä åîë äàðäá äøåñà äáöîù ,äáöîá íéé÷ ïéãä åúåà.  

  
  "אבל אחר מותר ליקבר בו"
  

, שאי� הכוונה שאפילו הב� עצמו רשאי לית� קבר זה לאחר, ארבי ת שיבת ציו�"בשו
אלא מיירי שחצב קבר לאביו במקו� הפקר או בבית עלמי� השיי! לציבור ויש רשות 

אבל הבונה ,   לכ� כתבו דאחר מותר ליקבר בו, לכל אד� לקבור מתו במקו� הזה
  .קבר לאביו בשדהו פשיטא דאסור למכור או לית� לאחר

  
  
  
  
  

  
  

  כלי החפירה בהנאהדי� 
  
ואי� להשתמש , מותרי� בהנאה, הכלי� שחופרי� וקוברי� בה�  :א"הרשב פ"ע' א  א"רמ

  .כמו בשאר צדקה, בה� אלא מדעת הגבאי
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  .קבר המזיק את הרבי�,  קבר הידוע,  קבר הנמצא:  שלושה קברות ה�  :סנהדרי� מז
  

  

  קבר הנמצא וקבר הידוע
  

  :זהגירסה שלפנינו בסנהדרי
 מ
  

  )דמת מצוה קלא אית ליה,  ולא חיישינ
 שמא מת מצוה הוא(.     מותר לפנותו  :קבר הנמצא
  

  ומיירי בקבר של,  שאי
 אד� אוסר דבר שאינו שלו(.      מקומו טהור  ומותר בהנאה, פינהו                       

                                                                                                                
  )דאילו במחובר בלאו הכי  אי
 מחובר נאסר,  בני
  

àöîðä øá÷ :  
ùø"é :ùãç àåäù ïåâë ,íù åøá÷ì íìåòî äåö àìù äãùä ìòá òãåéå ,íù øá÷ð äìéæâáå.  
øåè :äãùä ìòá úòãî íù øá÷ð íà òãåé åðéàù) .ù ãò åúåðôì øúåî àîúñîã òîùî òãé

íù øá÷ð äãùä ìòá úòãîù(  
  
  

  . אסור לפנותו  :קבר הידוע
  

  .  ואסור בהנאה )גזירה מדרבנ
 שגזרו טומאה עולמית על הקבר כדי שלא יפנוהו(מקומו טמא , פינהו                     
  

òåãéä øá÷:  äãùä ìòá úòãî íù øá÷ðù åðééä.  
  
  

  )äåøò"ù  :îøäá"úîãå÷ä äñøéâä ìò àðéãì ÷ìåç åðéà í ,øçà ùåøéô ùøôîù àìà(   )וכ� בירושלמי(�  "גירסת הרמב
  

  .  מותר לפנותו  :קבר הנמצא
  

  .מקומו טמא ואסור בהנאה, פינהו                       
  

åùåøéô éëäå øá÷ íù äéäù íéòãåé åðééä àìù åðééäã àöîðä øá÷  , àìù ïåéëã åúåðôì øúåî
 àìù íù øá÷ð àîúñî åá íéòãåé åéääãùä ìòá úåùøá , àì àåä äåöî úî åàìã ïåéëå

åøá÷ íå÷î äð÷     .åäðéô íàå ,àîè åîå÷î ,àîè åéúåáéáñù äãùä øîåìë , àîù ïðéùééçã
÷ãáéù ãò àåä úåøá÷ä úéá  , ïåøçàä ïî ÷åãáì êéøöù éøééî íéøá÷ äùåìù àöîáå

ë íäáù 'äîà     .)äåøò"ù : äãåî úåùøá àìù àåäù òãåéå àöîðá ìáàúîãå÷ä äñøéâäì(  
  

  
  . אסור לפנותו  :קבר הידוע

  

  . מקומו טהור ומותר בהנאה, פינהו                     
  

åùåøéô éëäå åãáì àåä àìà íù ïéàù òåãéä øá÷ ,äãùä ìòá úòãî íù øá÷ð àîúñîå  ,
íù øá÷ð äãùä ìòá úòãîù ïåéë åúåðôì øåñà  ,äàðäá øúåîå øåäè åîå÷îå , òåãéù ïåéë

ïéàù íéøçà íéøá÷ íù.  
  

  
  

  

  ...")קבר הנמצא(",    הביא את הגירסה שלפנינו  'ע  ב"בשו  :פסק ההלכה
  ...")� גרס קבר הנמצא"והרמב(".    �"כ הביא את גירסת הרמב"ואח                                                 

  
  קבר המזיק את הרבי�

  

    וירושלמי: סנהדרי� מז פ"ע' ע  ה"שו
  

  : אפילו נקבר ש� מדעת בעל השדה,  כגו� שהוא סמו! לדר!, בר המזיק את הרבי�ק
  .מותר לפנותו

  

  , ]בקבר בני
[ואסור בהנאה ,  )דלא גזור עליה מפני הנזק( ומקומו טהור
   ,)דהרי ברשות בעל השדה נקבר ש�,  דאיסורא דאורייתא הוא ולא פקעה(א� קד� הקבר                               

  

  . )שאינו שלו שהרי אי
 אד� אוסר דבר(מקומו מותר בהנאה ,  אבל א� קד� הדר!                              
  
ומקומו טמא היינו שהשדה ,   "ומקומו טמא ואסור בהנאה"שגרס   �"ודלא כגירסת הרמב[ 

  ]. ות הואדחיישינ
 שמא בית הקבר, טמא עד שיבדק,  שסביבותיו א� נמצאו בו שלושה מתי� עמו
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  די� קבר שפינהו
  

לא יעשנו בית התב� ולא ,  היכא דמותר בהנאה, קבר שפינהו    אבל רבתי פ"ע' ע  ו"שו
  )דגנאי הוא למת לעשות כ
(.   בית העצי� ולא בית האוצרות

  
  
  

  קבורת מת מצוה
  

  :�.ק פא"ב פ"ע' ע  ג"שו
  

, אסור לפנותו,  דהאפילו שלא מדעת בעל הש, שמצאו אד� בשדה וקברו ש�, מת מצוה
  .  שמת מצוה קונה מקומו

   .   וכל המוצאו צרי! לקברו במקו� שמצאו

הוא לפי שאי
 האר' שלנו ואי
 לנו , ומה שהאידנא אי
 נזהרי� בזה  ל"וכתב מהרש[
�כ יחזרו ויוציאו "וא# א� נקבור אותו לש�  יש לחוש שהעו, רשות לקבור בכל מקו

  ]ק"כ מוליכי
 אותו לביה"ע,  משו� זלזול אותו כדי לפשוט בגדיו מעליו או
  

א� מצאו בי� ,  שצרי! לפנותו מש� מפני הרבי� שלא יאהילו עליו, וא� מצאו על המצר
בי� שדה .  מפנהו לשדה ניר, בי� שדה ניר לשדה זרע.  מפנהו לשדה בור, שדה בור לשדה ניר

  . הו לשדה איל�מפנ, בי� שדה איל� לשדה כר�.  מפנהו לשדה זרע, זרע לשדה איל�
  

  . מפנהו לקרוב שבה�, וא� שתיה� שוות
  

  . מפנהו לאיזהו מה� שירצה, וא� שתיה� שוות בקירוב
  

  . מביאו לבית הקברות, אבל א� מצאו בתו! התחו�.  במצאו חו$ לתחו�,  א"בד
  

  . כ מצא ראשו ורובו"אא, ואינו נקרא מת מצוה
  
  

  

  ביולדת  ובמי שנפל ומת,  קבורה  בהרוג
  

, יקברוהו כמו שמצאוהו, א� מצאו ישראל הרוג  מ בש� רבינו אפרי�"הגה פ"ע' ע  ד"שו
וכ� עושי�  ליולדת   :ל"פ מהרי"א ע"רמ.    ולא יחלצו בו אפילו מנעליו, בלא תכריכי�

  .או למי  שנפל ומת,  שמתה
  

  )י מדורא"מ בש� ר"הגה(.  תכריכי�, שמלבישי� אות� למעלה מבגדיה� א"וי  :א"רמ
  

  ולמעלה, רק קוברי� אות� בבגדיה�, שאי� עושי� לה� תכריכי� כשאר מתי� ונהגו              
  . כשאר מתי�, מה� סדי�              

  

  
�  ?ובאיזה מקרה מדובר, מה הטע

  

רק משו� הדמי� שיצאו מה�  הטע� הוא ")הרוג"וכ� ב" (מי שנפל ומת"וב" יולדת"ב
ד� וחוששי� שמא נבלע בתוכ� הרביעית ד� שהנפש וה� מובלעי� בבג) מהלידה ומהנפילה(

ובהרוג א� קוברי� את העפר שנמצא סביבותיו (ולכ� יקברו� כמו שמצאו� ,  יוצאת בו
.  רק א� מתו מיד והד� יוצא מה� אז קוברי� אות� בלבוש� ולכ
).          שנבלע בו ד�

צא מה� יותר שכבר וג� אי� ד� יו, וכבר פשטו מלבושיה�, א! א� מתו לאחר כמה ימי�
.  אז ודאי מטהרי� אות� ועושי� לה� תכריכי� כשאר בני אד� שמתי� על מטת�,  פסק

וכ� מי שמת בקור גדול ושלג או שטבע , וכ� א� א� מתו מיד אלא שלא יצא מה� ד� כלל
  .פושטי� מלבושיה� ומטהרי� אות� ומלבישי� אות� בתכריכי�,  במי�

  

פ "אע ולכ
,  כדי להעלות חימה ולנקו� נק� וס# והואיש טע� נ �"בידי עכו" הרוג"וב
  .                    קוברי� אותו כאשר הוא נמצא, שבשעה שמצאוהו כבר פסק הד�

  )ח"מובא בב(                                
  

  .דאי� בזה טעמי� ברורי�,  יעשו כמנהג�, א� יש איזה מנהג בזה  :ש"ערוה


