

הררי אבלות  www.smicha.co.il                                                                                       סימ�  שסח  

  74

  סימ�  שסח
  

  שלא לנהוג קלות ראש בבית הקברות
  
  .מגילה כט פ"ע' ע  א"שו
  

  :בית הקברות
  

  )ואי� מחשבי� ש� חשבונות... כגו� לפנות ש� או לאכול ולשתות ש�(.  אי� נוהגי� בה� קלות ראש
  

  )ואפילו בקרקע שלא חפרו כלל(.      ואי� מרעי� בה� בהמות
  

  .ואי� מוליכי� בה� אמת המי�
   

  .יטייל בה� לקפנדריא ולא
  

                )íéúî ìù ïãåáë éðôî àåä åìà ìëá íòèäå(  
  

  

  . ולא ילקט מה� עשבי�
                )øä"äàðäá ïéøåñàù éðôî àåä íòèäù áúë ï]  .ôìå"éøééî ïéðá øá÷á æ      [  

                 îñäå"íéúîä ãåáë éðôî àåäù áúë â ,øá÷ä ìò ïäùë à÷ååãåïîöò íé(  
  

  .שורפ� במקומ�,  או שצרי  ללקט� לצור  בית הקברות, וא� ליקט
  ]הטע� ששורפ� במקומ� הוא  משו� קנסא  או משו� שלא יחשדוהו שמוליכ� לבהמתו[                          

  
  

  . ג דמותר בהנאה"אע, וכ� אי� ליקח מקרקע עול� של קבר  :מרדכי פ"עא "רמ
  . שרי, ולכ� א� צרי  אותו לרפואה, ז אינו אלא משו� כבוד המתי�"וכ                                

  
וכ� מותר ליהנות מהעשבי� שעל הקברות או פירות אילנות   :ו"ד ומהרי"תה פ"עא "רמ

א למחות "כ מרעה בהמות על הקברי� וא"כגו� שהמושל עו,  לצור  הקברות #שעליה� 
מוכרי� דברי� אלו כדי להציל הקברות , הקהל משגת ואי� יד, בידו כי א� בהוצאה מרובה

  אוסר ח"א� הב.     מותר תמיד,  ג הקבר"שעשבי� שלא ע משמע[.  שזהו כבוד המתי�, כ"מיד עו
  ).ק"כ ה� לרפואה או לצור� ביה"אא(ג הקבר  "ג� עשבי� שלא ע                                               

  )]'וכדסעי! ב, ע מותר תמיד"ג הקבר לכו"א� פירות איל� שלא ע(                                               

  
א� יד הקהל ,  וא� אי� דברי� על הקברות למכור לצור  ההוצאה  :ד"תה פ"עא "רמ

א� אי� חשש בדבר שהמושל , צריכי� למחות, משגת ושביד� למחות בהוצאה מועטת
  . אי� צריכי� למחות אבל  בלאו הכי;  י זה"יתגרה בה� ע

ק של "שא� מושל העיר רצה לעשות דר  רבי� בביה  הרב איסרל ליסאז כתב "ועפ
שאי� הקהל צריכי� לבזבז הרבה , היהודי� והדר  יעבור על הקברי� ברצפת אבני�

להכביד על אנשי הקהילה להוציא הוצאות מרובי� כדי לפעול להסב ולנטות הדר  מעל 
א� אי� "וסיו� דבריו , ד"הארי  לסתור דברי תה  ת שיבת ציו�"בשוא   .                ק"ביה

מה שהיה עבד המושל רועה ... מ הבו דלא לוסי% עלה"מ, ד"אני כדאי לחלוק על פסק תה
ק אי� זה דבר המתקיי� כי למחר יהיה מושל אחר אשר לא ירעה בהמות "בהמות בביה

ואיכא בזיו� , המתקיי� לעול� ד לעשות דר  על הקברי� שהוא דבר"אבל בנ,    ש�
וג� יש לחוש שברוב הימי� יחפרו ש� בדר  ויוציאו עצמות המתי� וה� , המתי� כל שעה
לכ� צריכי� להשתדל בזה ולהוציא הוצאות כדי יכלת� א% שיכבד העול על , ישליכו� לחו&

  ".וא� יעלה הוצאות יותר מכדי יכלת� טוב לפנות אות� קברות למקו� המשתמר, הצבור
  
  
  

מאחר , מותר ללקט פירותיה�,  ק"אילנות שנוטעי� בביה  #  ש"מרדכי ורא פ"ע' ע  ב"שו
  )ולכ� אי� לחשוש משו� כבוד� של מתי�(.  שאינ� על הקברות עצמ�
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  מכירה וחלוקה של קבר, מדידה
  
  

  אבל רבתי פ"ע' ע  ג"שו
  

  .לא נחלקאינו נמדד ולא נמכר ו,  והיש�;        נמדד ונמכר ונחלק,  קבר חדש
  
  
  

ùøéô øåèä:    
  

  : קבר היש�
  

שיתנו אותה מדה למתי� אחרי� , אי� מודדי� אותו לידע כמה מתי� נקברי� במקצתו
  . כנגד�

  . ולא נמכר  משו� פג� משפחה
  .אלא כול� נקברי� שורות שורות  לעצמ�, ולא נחלק בי� היורשי�

  

  . והכל משו� כבוד� של מתי�
  
  
  

äåøò"ùøéô ù:    
  

  .הזמנה לאו מילתא היא,  כלומר שהזמינו לקבר ועדיי� לא קברו בו, קבר חדש
  

  ,  שכבר הניחו בו מת אלא שנטלוהו מש� לאיזו סיבה, אבל קבר יש�
  

  .וממילא דלא נמכר ולא נחלק, אסור בהנאה
  

, אלא דממילא כ� הוא  דהמדידה אינו אלא לצור  חלוקה ומכירה,  והמדידה אי� איסור
 .ובחלוקה  מה לו למדוד וזו שאסורה במכירה


