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 רמב"ן שמות הקדמה

השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחדוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כענין יצירה 

היצירה התחיל ספר אחר לזרעם מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם ואחרי שהשלים 

בענין המעשה הבא מן הרמזים ההם ונתיחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר בפי' ובגאולה ממנו ולכן 

חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב זה בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז 

ובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו הוחל. והנה הגלות איננו נשלם עד יום ש

מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש 

אז ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה ו

 .נחשבו גאולים ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד

 ספר מורה הנבוכים חלק א פרק ב

הקשה לי איש חכם זה לו שנים קושיא גדולה, צריך להתבונן בקושיא ובתשובותנו בפירוקה. וקודם שאזכור הקושיא 

ופירוקה, אומר כי כבר ידע כל עברי כי שם אלהים משתתף לשם ולמלאכים ולשופטים מנהיגי המדינות )פרק ז' חלק 

הייתם כאלהים יודעי טוב ורע, רוצה בו הענין האחרון, ב'(, וכבר ביאר אונקלוס הגר ע"ה והאמת מה שבארו, כי אמרו ו

אמר ותהון כרברביא. ואחר הצעת שתוף זה השם, נתחיל בזכרון זאת הקושיא. אמר המקשה, יראה מפשוטו של 

כתוב כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים שאין שכל לו ולא מחשבה, ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע, 

ביא לו מריו זה השלמות הגדול המיוחד באדם, והיא שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת בנו אשר היא וכאשר המרה ה

הנכבדת מן הענינים הנמצאים בנו, ובו נתעצם. וזה הפלא שיהיה עונשו של מריו תת לו שלמות שלא היו לו והוא 

ינו ברייתו לטוב, והושם כוכב השכל, ואין זה אלא כדבר מי שאמר, כי איש מן האנשים מרה והפליג בעול ולפיכך ש

בשמים. זאת היתה כוונת הקושיא וענינה ואף על פי שלא היתה בזה הלשון. ושמע עניני תשובתנו. אמרנו, אתה האיש 

המעיין בתחלת רעיוניו וזממיו, ומי שיחשוב שיבין ספר שהוא הישרת הראשונים והאחרונים, בעברו עליו בקצת עתות 

עברו על ספר מספרי דברי הימים או שיר מן השירים, התיישב והסתכל כי אין הדבר כמו הפנאי מן השתיה והמשגל, כ

שחשבתו בתחלת המחשבה. אבל כמו שיתבאר עם ההתבוננות לזה הדבר, וזה כי השכל אשר השפיע הבורא על 

להים האדם, והוא שלמותו האחרון הוא אשר הגיע לאדם קודם מרותו, ובשבילו נאמר )וצוה( בו שהוא בצלם א

ובדמותו, ובגללו דבר אתו וצוה אותו כמו שאמר ויצו ה' אלהים ולא תהיה הצואה לבהמות ולא למי שאין לו שכל, 



ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר, וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו, אמנם המגונה והנאה הוא במפורסמות 

שטוחה מגונה, אבל יאמר אמת ושקר. וכן בלשוננו יאמר לא במושכלות, כי לא יאמר השמים כדוריים נאה, ולא הארץ 

על הקושט ועל הבטל, אמת ושקר, ועל הנאה והמגונה, טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר. וזה יהיה 

בענינים המושכלים כלם. וכאשר היה על שלמות עניניו ותמותם, והוא עם מחשבתו ומושכליו אשר נאמר בו בעבורם 

להים, לא היה לו כח להשתמש במפורסמות בשום פנים ולא להשיגם, עד שאפילו הגלוי ותחסרהו מעט מא

שבמפורסמות בגנות, והוא גלוי הערוה לא היה זה מגונה אצלו, ואל השיג גנותו. וכאשר מרה ונטה אל תאוותיו 

בששולל ההשגה ההיא הדמיוניות והנאות חושיו הגשמיות, כמו שאמר כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים, נענש 

השכלית, ומפני זה מרה במצוה אשר בעבור שכלו צוה בה, והגיע לו השגות המפורסמות ונשקע בהתגנות ובהתנאות, 

ולזה נאמר והייתם כאלהים יודעי טוב ורע, ולא אמר ואז ידע שיעור מה שאבד לו ומה שהופשט ממנו ובאיזה ענין שב. 

  ואין בהכרחי טוב ורע כלל, אבל שקר ואמת.יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת, 

 רוח חיים אבות פ"ה מ"ג

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו. כאן אמר אברהם אבינו. ולעיל אמר מנח ועד אברהם. ולא אמר אבינו. ירצה בזה 

שיגם. לבניו על פי מה שכתוב )משלי כ, ז(, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. כי כמה מדות שהצדיק טרח ויגע לה

אחריו המה כטבע מוטבע. ובקצת יגיעה יגיעו לזה. כמו שנראה בחוש שרבים מעמי ארץ מהיהודים מוסרים את עצמם 

על קידוש השם. והוא מוטבע בנו מאבינו אברהם שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו. וכן כל העשרה נסיונות היו 

ילך לארץ הקודש הוא מנסיון "לך לך". וקבלת כל דעבדין להישיר הדרך לפנינו. וכן ההתעוררות לאדם פתאום ל

משמיא לטב מנסיון הרעב שלא הרהר אחר מדות השם יתברך וזה שאמר הכתוב )משלי כד, טז(, כי שבע יפול צדיק 

וקם. ורשע יפול באחת )כן מובא הלשון בסנהדרין )ז.( ובמקרא כתיב יכשלו ברעה( פירוש כי הצדיק אף אם יפול לא 

מאומה כי נופל הוא כי אם הוא קם ועומד על עמדו. ובאחת יפול הרשע. כי למפלה יחשב ולא יחשוב זאת יחשוב 

 לתקומה להיטיבו באחריתו:

 

 אות ד בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה יט

כי ביום אמר רבי תנחומא השאלה הזו שאלוני באנטוכיא, אמרתי להם כי יודעים אלהי אין כתיב אלא כי יודע אלהים, 

אכלכם, ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי אמר התחיל אומר דלטוריא על בוראו אמר מאילן הזה אכל וברא העולם, והוא 

אומר לכם לא תאכלו ממנו, שלא תבראו עולמות אחרים, דכל אינש ואינש סני בר אומנתיה, ר' יהודה בר סימון אמר 

ורקיע בשני, אינו סובלן, אתמהא, רקיע בשני, ודשאים בשלישי, כל שנברא אחר חבירו שליט בחבירו, שמים בראשון, 

אינן מספקין את מימיו, דשאים בשלישי, ומאורות ברביעי, אין מבשלין פירותיו, מאורות ברביעי, ועופות בחמישי, א"ר 

קדמו יהודה בר סימון זיז עוף טהור הוא, ובשעה שהוא פורח מכסה גלגל חמה, ואדם נברא אחר הכל לשלוט בכל, 

 ואכלו עד שלא יברא עולמות אחרים והן שולטין בכם, הה"ד ותרא האשה כי טוב וגו', ראתה דבריו של נחש.



 הלכה ג תלמוד ירושלמי מסכת כלאים פרק ט

רבי בר קיריא ורבי לעזר הוון מטיילין באיסטרין ראו ארונות שהיו באין מחוצה לארץ לארץ. אמר רבי בר קיריא לרבי 

אילו אני קורא עליהם ]ירמי' ב ז[ ונחלתי שמתם לתועבה בחייכם ותבואו ותטמאו את ארצי  לעזר מה הועילו

מג[ וכפר  ,במיתתכם. אמר ליה כיון שהן מגיעין לארץ ישראל הן נוטלין גוש עפר ומניחין על ארונן דכתיב ]דברים לב

 אדמתו עמו:

 רכו עמוד א -זוהר פרשת ויחי דף רכה עמוד ב

נשמתיה ברשותא אחרא וגופא דיליה אתקבר בארעא קדישא עליה כתיב )ירמיה ב'( ותבאו  תמן תנינן מאן דנפק

 .ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה

 זוהר פרשת תרומה דף קמא עמוד ב

מאן דנשמתיה נפקא לבר מארעא קדישא וההוא גופא אסתאב בההוא רוח מסאבו ההוא רוח מסאבו אשתאיב בגויה 

דאתבלי גופא בעפרא(, ואי ההוא )ויקרא עב ב( גופא דאשתאיב ביה ההוא רוח מסאבא סלקין  עד דתב ליה עפרא )נ"א

ליה לאתקברא גו ארעא קדישא עליה כתיב )ירמיה ב( ותבאו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה, ארצי דלא 

בארצי, אתון מסאבין שלטא עלה רוח מסאבו בההוא גופא דלכון דאשתאיב ביה רוח מסאבו דקא מייתין לקברא ליה 

לה לאסתאבא ביה אי לא דעביד קודשא בריך הוא אסוותא לארעא דהא כיון דאתבלי ההוא גופא נשיב קודשא בריך 

 .מסאבא לבר דהא איהו חס על ארעיה הוא רוחא מלעילא ודחי ליה לההוא רוח

 זוהר פרשת אחרי מות דף עב עמוד ב

כמעשה ארץ מצרים וגו' ר' חייא פתח )איוב לח( לאחוז בכנפות הארץ וגו', תאנא זמין קודשא בריך הוא לדכאה 

לארעיה מכל מסאבותא דעמין עכו"ם דסאיבו לה, כהאי מאן דאחיד בטליתיה ואנער טנופא מניה וכל אינון דאתקברו 

"א קדישא אחרא(, כביכול דהוה מתזנא בארעא קדישא למשדי לון לבר, ולדכאה ארעא קדישא מסטרא אחרא )ס

לשאר רברבי עמין ולקבלא מסאבותא דילהון ולדברא לון, וזמין לדכאה לה ולאעברא לון לבר, ר"ש הוה מדכי טורי 

)ס"א שוקי( דטברייא וכל דהוה תמן מית הוה סליק ליה ומדכי ארעא, תאנא כתיב )ירמיה ב( ותבואו ותטמאו את ארצי 

ה חולקיה מאן דזכי בחייו למשרי מדורא בארעא קדישא דכל מאן דזכי לה זכי לאנגדא מטלא וגו', א"ר יהודה זכא

דשמייא דלעילא דנחית על ארעא, וכל מאן דזכי לאתקשרא בחייוי בהאי ארעא קדישא, זכי לאתקשרא לבתר בארעא 

תי שמתם לתועבה רוחיה קדישא עלאה, וכל מאן דלא זכי בחייוי ומייתין ליה לאתקברא תמן, עליה כתיב )שם( ונחל

נפיק ברשותא נוכראה אחרא וגופיה אתי תחות רשותא דארעא קדישא, כביכול עביד קדש חול וחול קדש, וכל מאן 

דזכי למיפק נשמתיה בארעא קדישא אתכפרו חובוי וזכי לאתקשרא תחות גדפוי דשכינתא דכתיב )דברים לב( וכפר 

לאתמשכא עליה רוחא קדישא תדיר, וכל מאן דיתיב ברשותא אחרא אדמתו עמו, ולא עוד אלא אי זכי בחייוי זכי 

אתמשך עליה רוח אחרא נוכראה, תאנא כד סליק רב המנונא סבא להתם הוו עמיה תריסר בני מתיבתא דיליה, אמר 

לון אי אנא אזיל לארחא דא לאו על דידי קא עבידנא אלא לאתבא פקדונא למאריה, תנינן כל אינון דלא זכו להאי 



יוי, אתיבין פקדונא דמאריהון לאחרא אמר ר' יצחק בגיני כך כל מאן דאעבר מאינון זינין בישין או רשותא אחרא בחי

בארעא, ארעא אסתאבת, ווי ליה לההוא גבר ווי לנפשיה דהא ארעא קדישא לא מקבלא ליה לבתר, עליה כתיב 

 תחיית המתים כדין ברכי נפשי את יי' הללויה:)תהלים קד( יתמו חטאים מן הארץ בעוה"ז ובעוה"ב ורשעים עוד אינם ב

 

 א עמוד קיא דף כתובות מסכת בבלי תלמוד

: התם וכתיב, לי תעשה אדמה מזבח: הכא כתיב, המזבח תחת קבור כאילו - ישראל בארץ הקבור כל: ענן רב אמר

: אמר, אלעזר לרבי ליה אמרו אתו, לארץ בחוץ נפשיה נח, ישראל לארץ סליק דהוה רגיל הוה עולא. עמו אדמתו וכפר

 .מיתה לאחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה אינו: להם אמר, בא ארונו: לו אמרו! תמות טמאה אדמה על עולא אנת

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי עמוד ב

הדר ת"ר: לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל 

דומה כמי שאין לו אלוה, שנא': לתת לכם את ארץ  -דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ  -בארץ ישראל 

כאילו עובד עבודת כוכבים;  -כנען להיות לכם לאלהים, וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה? אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל 

ת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים, וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד וכן בדוד הוא אומר: כי גרשוני היום מהסתפח בנחל

 .כאילו עובד עבודת כוכבים -אלהים אחרים? אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל 

 

 שסג סעיף א סימן אבילות הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 ל"ואצ, למכובד מבזוי ולא, בזוי לקבר בזוי מקבר ולא, מכובד לקבר מכובד מקבר לא, והעצמות המת מפנין אין

 בארץ לקוברו כדי וכן .אבותיו אצל נח שיהא לאדם שערב מותר, לבזוי ממכובד אפילו, שלו ובתוך לבזוי ממכובד

 .מותר ישראל

 ס"ק ב פתחי תשובה יורה דעה סימן שסג

למיסק כדי לקברו בא"י עי' )בתשובת ר"ל בן חביב סי' ס"ג( שכתב דאף אם גילה דעתו בחייו בפירוש דלאו שפיר 

מיתנא לארעא דישראל )וכדעת רבי בר קיריא בירושל' סוף כלאים( אפ"ה שרי לבנוהי למיסקיה ומצוה קא עבדי מיהו 

 .היכא דפקיד לבניו בפירוש דלא לסקוהו אינו רוצה להפריז על המדה ולהורות לבניו שיעברו על דבריו ע"ש

 

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף ח עמוד ב

 -כדי לפתוח את בני מעיו, שלשה בתוך אכילה  -ו חכמים בבית האבל, שלשה קודם אכילה תנא: עשרה כוסות תקנ

אחד כנגד הזן, ואחד כנגד ברכת הארץ, ואחד כנגד בונה  -כדי לשרות אכילה שבמעיו, וארבעה לאחר אכילה 



רנסי העיר, ואחד כנגד אחד כנגד חזני העיר, ואחד כנגד פ -ירושלים, ואחד כנגד הטוב והמטיב; הוסיפו עליהם ארבעה 

דתניא: בית המקדש, ואחד כנגד רבן גמליאל, התחילו היו שותין ומשתכרין, החזירו הדבר ליושנה. מאי רבן גמליאל? 

בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו, עד שהיו מניחים אותו ובורחין, עד שבא רבן גמליאל ונהג 

ונהגו כל העם אחריו להוציא בכלי פשתן. אמר רב פפא: והאידנא נהוג עלמא  קלות בעצמו, והוציאוהו בכלי פשתן,

 אפילו בצרדא בר זוזא. אמר רבי אלעזר:

 מדרש תנחומא פרשת ויחי

מעשה בר' קצרא ור' אלעזר שהיו מהלכין בפולי של חוץ מטבריא ראו ארון של מת שבא מחוצה לארץ ליקבר בארץ 

ועיל שיצתה נפשו בחוצה לארץ, ובא להקבר בארץ ישראל, אני קורא עליו, ישראל. אמר ר' קצרא לר' אלעזר מה מ

ונחלתי שמתם לתועבה )ירמיה ב ז(, בחייכם, ותבואו ותטמאו את ארצי )שם /ירמיהו ב' ז'/(, במיתתכם, א"ל כיון 

 שנקבר בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מכפר לו שנאמר וכפר אדמתו עמו )דברים לב מג(.

 

 יא הלכה ה פרק מלכים הלכות ם"רמב

 אפילו, עון נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר ובל שנאמר, מחולין עונותיו ישראל בארץ השוכן כל חכמים אמרו

 שנאמר, כפרה מזבח בו שהוא המקום וכאילו, לו נתכפר בה הקבור וכן, הבא העולם לחיי זוכה אמות ארבע בה הלך

, מותו אחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה ואינו, תמות טמאה אדמה על אומר הוא ובפורענות, עמו אדמתו וכפר

 .הצדיק ויוסף אבינו מיעקב ולמד צא, לשם מתיהם מוליכים היו החכמים גדולי כ"ואעפ
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 שו"ת הרשב"א חלק א סימן שסט

לארדה. שאלת ראובן צוה בשעת פטירתו שישאו אותו לקבור אותו אל מקום קברות אבותיו. וביום שמת נאנסו ולא 

יכלו לישא אותו מיד. והכניסוהו לשעה בקבר מקום פטירתו. ועכשו רצו בניו להוליכו אצל קברות אבותיו. ומפני שאי 

ר אם מותר ליתן על כל גופו סיד למהר העכול אי אפשר לישא אותו מחמת הפסד הבשר וריחו נודף עד שיתעכל הבש

איכא בזיון /המת/ בכך או לא? אי נמי משום צער? וכענין שאמרו קשה רמה למת כמחט בבשר חי. ואי נמי אם מותר 

 לטלטלו ממקומו אפילו לישא אותו אצל אבותיו כמו שצוה או לא? 

. ואין כאן שצוה מותר. שאין כאן משום בזיון המתקום תשובה כל כי האי שעושין לעכל בשרו מהרה כדי לישא אותו למ

משום צער שאין בשר המת מרגיש באזמל כל שכן בסיד. והחנוטין קורעין אותן ומוציאין מעיהן ואין כאן לא משום צער 

ולא משום בזיון. ולפנותו ממקומו כדי לקברו במקום שצוה ומקום קברות אבותיו מותר. שלא אמרו שאין מפנין מקבר 

קבר ואפילו מבזוי למכובד אלא שלא לצורך לכבוד בעלמא ואף על פי שמפנין אותו מקבר בזוי לקברו במכובד. אבל ל

כענין זה לקברו אצל אבותיו מותר. שערב לו לאדם להיות נקבר אצל אבותיו וכתוב )ברא' מ"ט( קברו אותי אל אבותי. 

לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לבזוי ולא מבזוי למכובד ובירושלמי אין מפנין את המת ואת העצמות לא מקבר מכובד 

ואין צריך לומר מן המכובד לבזוי. ובתוך שלו אפילו מן המכובד לבזוי ערב לאדם בשעה שהוא נינוח אצל אבותיו. וכן 

בשנתנו מתחלה דעתם לפנותו מותר. ומעשה היה בעירנו באחד שנקבר תוך השכונ' ביום הידוע לנוצרים. שלא יכלו 

ר אותו ליומו בבית הקברות. ואח"כ פנוהו משם לבית הקברות. וכש"כ בנדון שלפנינו שצוה לפני מותו ושנקבר על לקבו

 דעת לפנותו שהוא מותר ומצוה על בניו לקיים דבריו.

To see Rabbi Cohen's article in Journal of Halacha and Contemporary Society click here 

 רו סימן דעה יורה יעקב חלקת ת"שו

  להחלום לחוש צריך אם, י"לא לפנותו לקרובו פעמים' ג בחלום שבא מי בענין

 .ו"יצ בנויארק יקרה אבן א"שליט בלום שלמה אברהם' ר' וכו אורה עוטה, ג"הה כבוד הוד

 . בכבוד ה"אחדשכת

 .השאלה תורף וזה, בשאלתו הגיעני מכתבו יקרת

 ולא, י"לא קברו את לפנות מקרוביו לאחד בחלום בא ימים כמה לאחר, העיר של ח"בביה וקברוהו שנפטר אחד באיש

 בא ימים כמה ולאחר, לבו שם לא ושוב הפעם עוד בא ימים כמה לאחר, ידברו שוא דחלומות האלו לדברים לב שם

 מה יודע ואינו בקרבו חרד ולבו רוחו ותפעם משנתו הקיץ ל"הנ האיש, ל"כנ אזהרה בלשון אליו ואמר שלישית פעם

 . השאלה תורף כ"ע, לאו או כרצונו לעשות מותר זה באופן אם והשאלה, לעשות



 מותר י"בא לקברו ג"שס בסימן' להדי דמפורש, לפנים צריכה אינה זו שאלה לכאורה, לפנותו מותר אם לענין והנה( א

 וכפר דכתיב מכפרת ישראל ארץ שעפר כפרתו שהוא' ג ק"ס שם ך"וכבש, הקבורה קודם תנאי שום בלי' אפי לפנותו

' בתשו' ועי. מותר לפנותו רוצה כשהקרוב, מורידין ולא מעלין לא דחלומות נימא אי אפילו כן ואם, עמו אדמתו

, י"לא מת למיסק שרי לא קיריא בר דלרבי, כלאים סוף לירושלמי שמביא, בארוכה( ת"בפ נרמז) ג"ס' סי ח"מהרלב

 עליו שם פליג אלעזר' ור, במיתתם ארצי את ותטמאו ותבואו בחייכם לתועבת שמתם ונחלתי עליהם קורא שהוא

 עוונות כפרת לענין י"בא הקבור מעלת כתבו הפוסקים דכל וכיון ל"וז ח"מהרלב שם ומסיים, עמו אדמתו וכפר משום

 לההוא חיישינן לא דכלהו ואליבא, ומדרשים ובירושלמי בבבלי כדאיתא, מחילות גלגול מצער והצלה הנפש ומנוחת

 למיעבד שרי דלא בחייו' דעתי גלי' ואפי, הכי למיעבד שרי דלא לומר הדור מחכמי חכם ביד כח אין קיריא בר דרבי

 ולא להחמיר חוכך, ליסקוה דלא' בפי' לברי דפקיד היכי רק', שרי' דנפשי ניחותא משום' למסקי בנוהי בעי אי, הכין

 . ו"צ' פ ויחי רבה במדרש' ועי, שרי י"לא' ולמסקי להקרוב נפש נייח לעשות רוצה הקרוב אם ד"בני כ"א, ש"עי ליסקוה

 המתים וכל ל"וז( ד"ל בפרק שהוא ומצאתי וחפשתי) הגדול א"דר פרקי בשם שראיתי מה, בזה להתבונן שיש ומה( ב

 אדם בני בסתם כן אם, הקלע כף בתוך יקלענה אויבך נפש ואת' שנא בקלע נשלכות נפשותם י"בא הרשעים מן

 להביאם דאסור אפשר ומצות תורה שומרים שאינם החפשים אלו, גמורים רשעים אבל, כשרות בחזקת להו מחזקינן

 צדיק שאני מ"ע' ב ט"מ בקידושין' ועי. מיתה לאחר בקולטתם כ"מכש לחוץ נשלכים בחיים בקולטתם אף שהרי י"לא

 איכא רבה טעמא דלשם, הפוסקים ביארו וכבר, בלבו תשובה הרהר שמא לקידושין חוששין גמור רשע הוא אפילו

 מסתמא כי, לצדיק שיוחשב מספיק לבד והרהור, תנאו לקיים רוצה מסתמא בקידושין ורוצה ככה אומר שהוא מאחר

 ם"ומהר, ז"ל סימן פאדווא ם"מהר בתשובת' עי, שלימה תשובה לעשות בלבו והרהר שלימה תשובה מאז יעשה

 ביסורי אנוש כשהוא, אומדנא גם פעמים ורוב, סברא יש, מת כשאחד כ"א -( ס"הש גליוני מציוני) ב"פ סימן מלובלין

' ועי. רשע לקרותו שלא פ"עכ מספיק כבר לבד שבהרהור וכאמור, שלימה תשובה לעשות עצמו על קיבל מסתמא מות

 נמי, קרבן מביא' הי לא מתחרט היה לא שאם איכא תשובה ומסתמא מכפרין ודאי ואשם חטאת' ב ה"פ יומא י"רש

 א"א חומר ומשום קידושין לענין דדוקא לומר סברא גם ויש. תשובה עשה בזה דמקרי תשובה וקבלת דבחרטה משמע

 איסורא בזה שיש לפנות לענין כשהנידון כ"וכש, י"לא להוליכו לענין לא אבל תשובה עשה דשמא מספק מחמרינן

 שיש או תשובה שעשה בנודע רק, תשובה עשה דשמא ז"ע לסמוך אין המת וניוול המת ובלבול הדין חרדת משום

 בחייו היה כשלא אף כאמור או, כשרות בחזקת שהם, אדם בני מסתם הנפטר זה אם ד"ובני. לזה רבה אומדנא

 ופוסקים ע"בשו נפסק הדין, לזה רבה אומדנא שיש או, מותו קודם תשובה שעשה נודע אם, ומצוות תורה משומרי

 . וכאמור, החלום בלי ואף, י"לא להוליכו דמותר

. י"לא להוליכו בדעתו אין הטוב מרצונו כי, י"לא לפנותו החלום מחמת הקרוב על חיוב יש אם, ד"בני השאלה ועיקר( ג

 כן ונפסק ס"בש דינים שני מצינו הלכה ולענין, לא או עליו משגחינן אי חלום בענין שונות דעות, ח"י, ה"נ בברכות הנה

' א' ל ובסנהדרין - ה"ל' סע ד"של ד"יו ע"בשו ונפסק, לו להתיר אדם בני' י צריך בחלום נידוהו' א' ח בנדרים - ע"בשו

 ואמרו מעשה' הי זה, הם ש"מע של, הם וכך כך לו ואמר החלום בעל ובא, אביו לו שהניח מעות על מצטער' שהי הרי

 דהוי אפיטרופא בהאי ב"נ בגיטין וכן', ח' סע ה"רנ' סי מ"חו ע"בשו כן ונפסק, מוריד ולא מעלה לא חלומות דברי



 וכבר. מורידין ולא מעלין לא חלומות דברי ואמר מ"ר' שבקי לא כ"ואפה, בחלמיה' לי ואחוי, עבדי וזבן ארעתא קאמזבין

 ידברו שוא החלומות כתיב רמי דרבא' ב ה"נ דברכות' הגמ שהביא לאחר, ח"קכ סימן' ב חלק ץ"התשב בזה האריך

 חלומות יש כי עליו מעיד והשכל ל"מחז שנתישב אחר מעתה, שד י"ע כאן מלאך י"ע כאן ק"ל, בו אדבר בחלום וכתיב

 לנו יש שבממון דבר בכל, לא או צודק אם החלום בזה ספק לנו שיש ואנחנו, צודקים אינן ויש, להם לחוש וראוי צודקים

 ז"וה, התרה צריך מלאך י"ע אם בחלום שנדוהו דנדרים בהאי אבל, בעלים בחזקת הספק בו שנפל הממון להעמיד

 . ש"עי שם והאריך, מספק התרה וצריך מנודה ספק

 עדיף לא י"לא להוליכו בחלום כך אחר ומצוה, שלו ממון מניח בחלום המצוה זה' הי אפילו, ץ"התשב דברי ולפי( ד

 מעלין לא חלומות דדברי דפסקינן הם ש"מע של הם פלוני במקום ואמר אביו לו שהניח, ל"הנ' ל סנהדרין דגמרא מהאי

 דמצוה האי בזה שייך ולא. חלום י"ע מחזקתו מפקינן לא, הבן בחזקת הוא אביו שמת לאחר דהממון כיון, מורידין ולא

 דנוגע כיון בחלום כשאמר אבל, מת כך ולאחר בחייו כן שאמר מיירי דבשם, ח"ס ה"קכ סימן מ"וכבחו המת דברי לקיים

 לומר שייך לא כ"בלאה ד"ובני. מורידין ולא מעלין לא חלומות ודברי בחזקתם דהממון אמרינן מיורשיו ממונא לאפוקי

 דברי לקיים דמצוה הא לומר שייך שלו בממון מה לעשות צוה דהמת היכי רק שייך דזה, המת דברי לקיים דמצוה הא

 שמצוה מי אבל, שם ב"רנ' בסי וכן שליש ביד' דאתפסי היכא רק א"די, ג"כ' סע נ"ר סימן מ"בחו פלוגתא בזה וגם, המת

' הי אם ודאי דא. פשוט וזה, המת דברי לקיים דמצוה לומר כלל שייך לא אחרים של לממון נוגע והדבר לעשות מה

 ממון להאב שאין' אפי י"לא להוליכו בחייו יצוה האב אם, מיתה לאחר' ואפי בכיבוד שמחויב לבן מאב נוגע הזה הדבר

 ד"כמ דפסקינן ג"דאע, ה"ס מ"ר' סי ד"יו' עי, חייב כ"ג מיתה דלאחר לומר יש, אב דכיבוד למצוה נוגע דזה כיון, שלו

 י"לא להוליכו מצווהו אם ג"בכה בזה להתיישב ויש, לזונו לבן כופין לאב אין אם מ"מ, אב משל אב דכיבוד ב"ל בקידושין

, לחייבו אין ד"עפי ודאי, מותו לאחר בחלום בא רק בחיים צוה כשלא אבל א,בזה מחויב והבן אב כיבוד מצות נמי דזה

 מיתה לאחר רק, מחיים כלום צוה ולא ורכוש הון האב כשהניח' אפי וממילא', וכו מעלין לא חלומות דדברי משום

 כיון בן משל כבר נקרא דזה אפשר, ת"מה להבן כבר והרכוש ההון שייך האב דבמיתת כיון, י"לא להוליכו להבן בחלום

 דלא פשיטא, דכיבוד מצוה שייך דלא לקרובו רק החלום בא שלא ד"ובני. לו שייך כבר שהרכוש לאחר להבן בא דהציווי

 דדברי' ל דסנהדרין להא' דדמי - בחלום רק כשבא כ"מכש, בחייו כן כשאמר' אפי המת דברי לקיים דמצוה הא שייך

 . מורידין ולא מעלין לא חלומות

 חתיכה אותה אקח אחד יהודי אמר, העץ מן ונשאר למת ארון שעשו מעשה, ז"תשכ' סי חסידים בספר ומצאתי( ה

 הארון משיור שתיקן קודם לו ואמר הארון לו שתיקנו המת אותו בחלום וראה, חשש ולא תקח לא לו אמר, כינור ואתקן

, וחלה חשש ולא מסוכן יהיה הכנור ישבור לא אם' לי אמר עוד, ותיקן חשש ולא הימנו ינקום יתקן אם, שיר כלי

 אביו ונתרפא הקבר על השברים והניח, לאביו שנראה אותו של קבר על ושיבר שיר כלי אותו בנו לקח מאד וכשחלה

 דברי הם ש"מע של מעות שאמר כמו( המעות ל"שצ נראה, שם ובהגה) המצות ענין על בחלום המת בא ואם' וכו

 הנוגע בדבר ד"שעפי פי על דאף מזה ללמוד שיש מפני העתקתי, חסידים ספר ל"עכ מורידין ולא מעלין לא חלומות

 פעמים דכמה בעצמו יודע הקרוב ואם. וכל מכל חלומות דברי לבטל אין מ"מכ, חלומות לדברי לחוש אמרינן לא לממון

 אי' ב ב"נ בגיטין וכן, כמכר והוי' לי יהיב הוי לא' מני הנאה' לי דאית לאו אי נמי דמתנה' ב' נ גיטין' עי, הנאה' מיני לו' הי



, פשיטותא האי שייך לא, בחייו' מיני הנאה כבר כשקיבל באופן נ"והכ, אפוטרופא' לי הוי לא' מיני הנאה' לי דאית לאו

 אמרינן ממונות דבדיני, ההיתר לן נשאר שעדיין ואף. המת דברי לקיים דמצוה הא שייך לא אחרים של לממון דבנוגע

 אבל. פעם עוד החלום לו כשיבא ובפרט, להחלום לחוש לו דיש אפשר נוקפו כשלבו מ"מ, מעלין לא חלומות דדברי

 הרחמן משגיאות יצילנו ת"והשי -' ב אות ל"וכנ מותר ודאי כשירצה רק, שלו מממון י"לא להוליכו כלל מחויב אין ד"עפ

 . בהיכלנו ושבר שוד ו"ח ישמע ולא... יגדור הוא

 .ו"תשכ חשון ט"י, ציריך. ת"דושכ ידידו בזה והנני

 קנג סימן ג חלק דעה יורה משה אגרות ת"שו

 יצחק ר"מוהר ג"הרה ידידי כ"מע ח"תשל סיון' ט ה"בע ישראל לארץ מונטיפיורי משה השר עצמות פינוי בעניין

 . עלמין הבתי לשמירת הועד בראש העומדים ג"הרה ולכל א"שליט יעקבזאן

 יאמרו בזה נאריך שאם משום ובטעמים בהוכחות להאריך אין גוונא שבכהאי כתבתי כבר לדינא הפשיטות מרוב הנה

 אסור כי בקצרה להשיב צריך שלכן יתיר רב שאיזה ושייך וטריא שקלא איזה בזה שיש מקבורתם לפנותם שרוצים אלו

 איסור כ"ג שהוא המת פינוי איסור מצד רק לא מקברם ל"ז אשתו ועצמות מונטיפיורי משה השר עצמות את לפנות

 לבנים רק זה ששייך וברור פשוט זה שגם אף, י"לא לפנותו כשכוונתם איסור שליכא לומר מקום אולי היה זה שמצד

 לטובת דואגים מדוע כי המת לטובת הוא שכוונתם אמת היה אם אף לאחרים לא אבל, ואמם אביהם בטובת שרוצים

 רבותינו שהם ואשתו מהשר עדיפי שהם ל"בחו המדינות שבכל וקדושים וצדיקים עולם גאוני להרבה ולא זה מת

 להשאר אותן ומניחין לספרדים בין לאשכנזים בין רבותינו הם אשר הספרדים גאוני בין האשכנזים גאוני בין הקדמונים

 בעירו דוקא שיקברוהו צוה הוא הא אבל, עולם מימות רבותינו כל את כמבזין יהיה ואשתו השר קברי וכשיפנו ל"בחו

 מופלג זקן שהיה האחרונים בימיו אף בא לא ל"שבחו בעירו נקבר להיות רצונו ומרוב, ישראל מארץ שידע אף ל"שבחו

 ואסור אופן בשום צואתו על לעבור הרשות לנו ואין גדול טעם לו שהיה חזינן הרי, שם ולהקבר שם ולמות י"בא להשאר

 בית את ומכרו שעברו כמו התורה לדין לשמוע ירצו כשלא המדינה לשופטי לבאר וצריך. י"בא לקוברם אפילו לפנותם

 על שיעברו ולא להם שצוה מה שיקיימו רק לאפוטרופסים אותן עשה לא זה שעל, תורה לבני שנבנה והבתים המדרש

 .פיינשטיין משה, ידידם והנני. לזה רשות להם יתנו לא המדינה שופטי שגם שמסתבר צואתו

 לטיורה דעה סימן  -שו"ת יביע אומר חלק ז 

 ב"ה. יום שני ראש חודש שבט תשל"ח, "כי תשוב" אל ה' לפ"ק. 

 לכבוד ידידנו היקר רב פעלים אוהב התורה ולומדיה מר דוד סיטון הי"ו יושב ראש ועד הספרדים בירושלים. 

אחרי עתרת החיים והשלום. בדבר שאלתו אודות פניית משפחת המנוח השר הצדיק רבי משה מונטפיורי ז"ל, אל ועד 

דה כאן, בבקשה להשתדל להעלות עצמותיו של השר המנוח הנ"ל מקברו בחוץ לארץ, כדי להטמינו בחלקת הר הע

 הזתים בירושלים ת"ו, האם הדבר מותר על פי ההלכה? 



א( הנה שאלה זו נשאלתי בה מכבר מידידנו החכם שלמה גאון הי"ו הרב הראשי לקהלות הספרדים בלונדון, והשבתי 

וה נמי איכא, וזאת ע"פ מ"ש הרמב"ן בתורת האדם )שער הקבורה דף לח ע"ד(, שמותר לפנות להתיר, ושאדרבה מצ

את המת מקברו שבחו"ל כדי להעלותו לקוברו בארץ ישראל, או לקוברו אצל אבותיו. וכן כתב בארחות חיים ח"ב 

קברו כדי לקוברו בארץ )עמוד תקצו(. וכן פסק מרן בשלחן ערוך יורה דעה )סי' שסג ס"א( שמותר לפנות את המת מ

ישראל. ע"ש. וזאת ע"פ מאמר חז"ל בתוספתא )ע"ז פרק ה(, וכן בגמרא כתובות )קיא א( כל הקבור בארץ ישראל 

כאילו הוא קבור תחת המזבח, נאמר כאן מזבח אדמה תעשה לי, ונאמר שם וכפר אדמתו עמו. וכ"כ הרמב"ם )בפ"ה 

, וכאילו המקום שנקבר בו הוא מזבח כפרה, שנאמר וכפר אדמתו עמו. מהל' מלכים הי"א(: וכן הקבור בא"י נתכפר לו

ואינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו אחר מותו. ואף על פי כן גדולי החכמים היו מוליכים מתיהם לקבורה בא"י, צא 

(. ע"ש. ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק. ע"כ. וראה עוד בשו"ת הרמב"ם )הוצאת פריימן, ירושלים תרצ"ד סי' שעב

והנה ידוע ומפורסם שהשר המנוח ר"מ מונטפיורי ז"ל חיבב מאד את ארץ ישראל ותושביה, ובמיוחד נטה חסד 

לירושלים ותושביה, והגדיל לעשות והרבה להיטיב להם בכל מאודו, בבנין שכונות חדשות ובתי כנסיות, ושקד על 

ם שבא"י, בתמיכה רחבה בעין יפה ובדרך כבוד, ואת תקנת יושבי ירושלים להשיג לחמם בכבוד, ובפרט לתלמידי חכמי

יראי ה' יכבד, מלבד היותו שומר תורה ומצות, וזהיר במצוה קלה כבחמורה. וכבר האריך בשבחו הגאון הראש"ל רבי 

רפאל מאיר פאניזיל בספרו לב מרפא )דף קטו ע"ב( בדרוש מיוחד שנשא לכבודו ביום מלאת לו מאה שנה, ושם 

עלה על נס מתרומות מדותיו, בכותבו, ועינינו הרואות כי הגביר השר הצדיק ר"מ מונטפיורי, נשיא )בדקט"ו ע"ד( ה

ישראל, זכה לשיבה טובה, והיום ח' בחשון תרמ"ה מלאו לו מאה שנה, ונתקיים בו עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה 

ן לאביונים, ובפרט האיר פניו אל תמצא, כי תפס אומנותו של הקדוש ברוך הוא להיות גומל חסדים טובים, ופזר נת

העם השוכן בציון, לעניי ירושלים, ליתומים ולאלמנות, ולהכנסת כלה, והוא ראש לכל דבר שבקדושה, והוא הראשון 

אשר בנה כמה שכונות ובתים בירושלים לאפשר לתלמידי חכמים עניים לדור בתוכם, ואח"כ ממנו למדו עוד עשירים 

שות כן. וכן הוא הראשון אשר תרם סכומים עצומים לקרן קיימת להלואות לנצרכים, ונדיבים בהשפעתו הגדולה לע

ופיזר מעות לצדקה ביד רחבה לכל נפש מתושבי ירושלים, ועשה לילות כימים כדי לתת להם תרומתו במו ידיו, ובדרך 

ו ומעשיו הטובים. ולאו כבוד. וזאת מלבד תרומותיו לכוללות ולכל התלמידי חכמים. באופן אין די באר גודל צדקותי

דוקא בממונו, אלא גם בגופו אשר שם נפשו בכפו בשנת התר"א בזמן עלילת הדם בדמשק אשר נצבו כמו נד שונאי 

ישראל וקמו עלינו לבלענו, ולהשמיץ את ישראל בעיני אומות העולם ושמו להם עלילות דברים, ולקחו את גדולי 

ב ענתבי זצ"ל, והכניסום לכלא בבית האסורים ועינו אותם במכות הקהלה בדמשק עם רבה של דמשק הגאון ר' יעק

רצח, וכמה מהם מתו מרוב העינויים שעינו אותם, והיתה עת צרה גדולה לישראל, והשר הגדול ר' משה מונטפיורי 

ולטאן שינס מתניו ועמד בכל עוז ותעצומות עם עוד גבירים אחרים מבני עמינו, אשר נלוו אליו, והתיצבו בפני המלך ש

עבד אל מאגיד והגישו עצומותיהם בפניו, והמלך נעתר להם והוציא צו מלכותי )פירמאן( ופקד לשחרר מיד את כל 

האסורים היהודים, לקרוא לשבויים דרור, וכן עשו גם אצל מלך מצרים, ותיכף הוציאו מבית הכלא את כל היהודים, 

ץ, ויקם משה ויושיעם, וע"י עמידתו האיתנה אשר לפני לאמר לאסורים צאו ולאשר בחשך הגלו. ואז נחה שקטה האר

מלכים התיצב הציל כמה נפשות מישראל, ובתוכם את רבה של דמשק הנ"ל, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו 

קיים עולם מלא, ומאז נחשב בעיני ישראל כמלאך מושיע, ובכל עת בואו לירושלים, היו נאספים לנשק את שולי בגדיו. 



שנסע כמה פעמים לפני הקיסר ברוסיא ונפשו בבקשתו להיטיב את מצב היהודים אשר שם, וכיתת רגליו  וכן ידוע

למקומות נדחים. והכניס עצמו בסכנה להצלת עם ישראל בנסיעותיו בים וביבשה. אשריו ואשרי חלקו וכו'. עכת"ד 

ב"ב ז ב( אספרם למעשיהם של צדיקים )בתוספת נופך(. וראוי הוא להמליץ עליו, אספרם מחול ירבון, כדרשת חז"ל )

כחול ירבון, כי זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. )וראה בסוף ספר באור החיים כפוסי, מה שכתב אליו 

הגאון ר' יעקב ענתבי ז"ל לאחר שחרורו מהכלא, את כל תלאותיו(. הבאתי כאן מקצת שבחו של השר הצדיק, שמצוה 

. ומעתה נראה שראוי להעתר לבקשת משפחתו של השר המנוח הנ"ל להעלות עצמותיו לפרסם מעשיהם של צדיקים

 מחו"ל ולקוברו בהר הזתים אשר בירושלים, ולמצוה תחשב לכבודו ולכל המשתדלים בדבר. 

ב( אמנם אין לכחד שעצם הדבר שנוי במחלוקת בירושלמי )פ"ט דכלאים ה"ג(, שלדעת רבי בר קיריא, המביאים את 

ו"ל על מנת לקוברם בא"י, עליהם נאמר, ותבאו ותטמאו את ארצי, במיתתכם, ונחלתי שמתם לתועבה, המתים שבח

בחייכם. ור' אלעזר חולק עליו, שכיון שהם מגיעים לא"י ונותנים עליהם מעפר א"י מתכפר להם, שנא' וכפר אדמתו 

מעשה רב, דאסקוה לרב הונא דנח  עמו. ומכל מקום דעת עוד אמוראים בירוש' שם כדברי רבי אלעזר. ומייתי התם

נפשיה בבבל, וקברוהו אצל רבי חייא ובניו בא"י. וכן הוא גם במועד קטן )כה א(, ושם כמה מעשים כיוצא בזה, ומהם 

דאסקוה לרבה בר רב הונא ולרב המנונא לקוברם בא"י. וכן העלה הגאון מהרלנ"ח בתשובה )סי' סג( שאין לחוש 

אלא הלכה רווחת כרבי אלעזר שמתיר להעלות מתי חו"ל לקוברם בא"י. ואין מי שיוכל  לסברת רבי בר קיריא שאוסר,

לצאת נגד סברת כל הפוסקים שכתבו מעלת הקבורה בא"י לענין כפרת העונות ומנוחת הנפש והצלה מצער גלגול 

י בר קיריא. ואף על מחילות, כדברי רבותינו בכתובות )קיא א( ובמדרשים, ואליבא דכולהו לא חיישינן כלל לסברת רב

גב דלא דמי קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה, מ"מ נייחא אית ליה למאן דזכי שתהא א"י קולטתו לאחר מיתה, 

ומצוה נמי איכא. ע"ש. גם הגאון מהר"י בי רב, רבו של מרן הב"י בתשובתו הרמתה )בסי' לח( השיב ג"כ להתיר, 

במצרים נשאלתי על המנוח הנכבד מהר"ר נתן שולאל שנפטר, ולא ציוה  וכתב, ובזמן הנגיד מהר"י שולאל ז"ל בהיותי

להעלותו לא"י, ונשאנו ונתנו בדבר עם הרבנים, והמסקנא בינינו היתה שיעלוהו לקוברו בא"י, וכן נעשה מעשה 

תו והעלוהו לא"י. ע"כ. וכן העלה הגאון מהרשד"ם בתשובה )חיו"ד סי' רג(, שאף לאחר שנפטר בחו"ל מצוה להעלו

לקוברו בא"י, ושלא כדעת רבי בר קיריא בירושלמי הנ"ל, שכבר נחלקו עליו ר"א ועוד אמוראים בירושלמי שם, וכן 

מוכח בתלמוד שלנו. ע"כ. גם הרדב"ז בתשובה מכתב יד הנד"מ )סי' קצז( כתב, שמה שנהגו להעלות עצמותיהם של 

תחיית המתים אלא בעמק יהושפט, ושם ירדו  המתים לקוברם בירושלים, יפה הם עושים, שקבלה בידינו שאין

הנשמות אל גופות הנפטרים להחיותם, ונמצאו שניצולים מגלגול מחילות, ואפי' מתי א"י לא יקבלו הנשמות בתחיית 

המתים אלא שם. והרי התירו חז"ל לפנות המת מקברו כדי לקוברו עם אבותיו, שנוח לו לאדם להיות נינוח אצל 

וחומר להעלותו לקוברו בירושלים, שבודאי נוח לו ולנשמתו, ואפילו בלא שום תנאי יפה הם עושים. אבותיו, כל שכן וקל 

ע"ש. והן אמת שבזוהר הקדוש פרשת ויחי )דף רכה סע"ב והלאה(, איתא, ומאן דנפקא נשמתיה ברשותא אחרא 

אמר וקברתני בקבורתם, אף וגופא דיליה אתקבר בארעא קדישא, עליה כתיב ותבאו ותטמאו את ארצי וכו', ויעקב ד

על גב דנשמתיה נפקא ברשותא אחרא, א"ר יהודה שאני יעקב דשכינתא הות אחידא ביה ואתדבקת ביה, כדכתיב 

אנכי ארד עמך מצרימה. ע"ש. וכ"ה בזוה"ק פרשת אחרי מות )דף עב ע"ב(. הרי שהזוהר ס"ל כרבי בר קיריא, מ"מ 



הר הלכה כהש"ס שלנו, כדמוכח להדיא בבית יוסף א"ח )סי' קמא(. וכן ידוע שבכל מקום שהתלמוד שלנו חולק עם הזו

כתב המעדני יום טוב )פרק הרואה סוף אות עז(. ובשו"ת גנת ורדים )חאו"ח כלל ב' ר"ס יג(. ובשו"ת מקום שמואל )סי' 

י הקבלה, אני פ(. וכן כתב הרדב"ז ח"ד )סי' פ( וז"ל, שבכל דבר שנכתב בגמ' אפילו שיהיה היפך ממה שכתוב בספר

מורה בו כדברי הגמרא, ולא אחוש למ"ש באחד הספרים ההם. וכ"כ עוד בח"ד )סי' לו( שבכל מקום שתמצא ספרי 

הקבלה חולקים על הגמרא הלך אחר הגמרא והפוסקים. ע"ש. וע"ע בשו"ת בית דינו של שלמה )חאו"ח סי' יב דכ"ב 

)סי' יב דל"ב ע"ב(. ולכן מרן הב"י כאן פסק כהרמב"ן שמותר ע"ד( ובשלמי צבור )דף רלב ע"ג(. ובשו"ת חיים לעולם 

לפנות המת כדי לקוברו בא"י, ולא חשש כלל לדברי הזוה"ק הנ"ל, לפי שהגמרא שלנו במו"ק )כה א( חולקת על 

הזוהר, ועבדי עובדא להעלות האמוראים מחו"ל לקוברם בא"י, והא ודאי שלא נעלם מעיני מרן דברי הזוה"ק וכל רז לא 

ניס ליה, אלא שפסק כהגמרא והפוסקים שחולקים על הזוה"ק. וכיו"ב כתב בספר אות אמת להגר"י סיד )דקכ"ב א

ע"א(, לתמוה על מהר"ם די לונזאנו בספר שתי ידות, שהשיג על מרן מדברי הזוה"ק, ושאלמלי ראהו לא היה כותב כן, 

ומי לנו גדול כמוהו שבקי בכל חדרי התורה  שבאמת כמו זר נחשב לומר כן על מרן הקדוש דכל רז לא אניס ליה,

בנגלה ובנסתר וכו', ובודאי שאף הוא ראה דברי הזוה"ק בקומתם ובצביונם, ומה שלא חשש להם, טעמו ונימוקו עמו, 

כי מסורת בידינו מרבותינו הקדושים שבכל מקום שיש מחלוקת בין הגמרא לבין הזוה"ק הולכים אחר הגמרא 

דון מינה ואוקי באתרין, שאף מי שנפטר בחו"ל מצוה להעלותו לקוברו בא"י. וכן כתב השדי חמד והפוסקים וכו'. ע"ש. ו

)מערכת ארץ ישראל אות ה(, שהביא דברי מהרלנ"ח )סי' סג( ומרן הש"ע ביו"ד )סי' שסג( שגם מי שנפטר בחו"ל 

יתי להרב דרכי שלום )דל"ח ע"ג( מותר להוליכו לא"י לקוברו שם וכו', וסיים, ולא הוצרכתי לכתוב כן אלא לפי שרא

שכתב לתמוה על מה שציוה יעקב וקברתני בקבורתם, שאיך הותר ליוסף לעשות כן, והלא שנינו בפ"ק דכלים 

שבעיירות המוקפות חומה בא"י אין קוברים מת בתוך החומה, וגם הא קי"ל דמת מצוה קנה מקומו, ובאמת שהדברים 

היא רק לפי סברת רבי בר קיריא שהנפטר בחו"ל אין לקוברו בא"י שנאמר  תמוהים וכו'. והתמיהה על יעקב אבינו

ותבאו ותטמאו את ארצי, וכבר הקשו כן המפרשים, ותירצו שזהו דוקא למי שהיה יכול לעלות לא"י בחייו, משא"כ יעקב 

דף רכו ע"א( ויוסף שלא היה בידם בחייהם לעלות לא"י. ע"כ. )וק"ק שלא זכר שר שכן הקשה הזוה"ק פרשת ויחי )

הנ"ל, ותירץ דשאני יעקב דשכינתא אחידת ביה וכו'(. אתה הראת לדעת שגם הגאון השדי חמד מסתמיך ואזיל ע"ד 

 רבותינו הפוסקים להתיר למי שנפטר בחו"ל להעלותו לא"י לקוברו שם. וכמו שכתבנו. 

ודות האדמו"ר הצדיק מקרלין זצ"ל ג( וכן בקדש חזיתיה להגרצ"פ פראנק בשו"ת הר צבי )חיו"ד סי' רעד(, שנשאל א

שנפטר בארצות הברית, והוא לא ציוה לקוברו בא"י. ובקשו חסידיו ומעריציו להעלותו ולקוברו בא"י, ונמצאו איזה 

מערערים על כך, )שסמכו סמיכה בכל כחם על דברי הזוה"ק הנ"ל(, והעלה על פי פסק מרן הש"ע ומהרלנ"ח הנ"ל 

סיים, ומי שמעכב להעלותו לא"י יחוש לנפשו שלא יהיה ח"ו בכלל אלה הגורמים צער שיש להעלותו לקוברו בא"י, ו

לאותו צדיק, אשר בחייו חיבב מאד את ארץ ישראל. והדין פשוט שמצוה להעלותו ולהביאו למנוחת עולמים בא"י. ע"כ. 

ק דינם של הגאונים חברי )וכן הובאה לידי חוברת )קובץ בית אהרן וישראל אב תשנ"ב(, ושם )בעמוד קלח(, הובא פס

הבד"ץ בירושלים, רבי פינחס אפשטיין, ורבי דוד הלוי יונגרייז. ורבי ישראל יצחק רייזמן זצ"ל שהדין דין אמת שמצוה 

להעלות את ארונו של האדמו"ר הצדיק מקרלין ולהטמינו בירושלים, ואף על פי שבזוה"ק לא כתב כן, אנו אין לנו אלא 



שלחן ערוך שכתבו שמותר לפנות המת הקבור בחו"ל להעלותו לקוברו בא"י, ושאף גדולי דברי הגמרא והפוסקים וה

המקובלים הספרדים המתנהגים ע"פ הזוה"ק אמרו שלהלכה למעשה יש לפסוק כדברי הש"ע שהוא ע"פ הגמ' 

דם שנית והפוסקים וכו'. ע"ש. וכשחזרו המערערים בתשובתם שם לחזק ערעורם ע"פ הזוה"ק, חזרו הבד"ץ והניפו י

)שם עמוד קמה( וסיימו, שדעתם דעת תורה בהחלטה ברורה וסופית ללא כל ויכוחים נוספים, להעלות את ארון המנוח 

האדמו"ר להטמינו בא"י. ע"ש(. וכיוצא בזה כתב הגר"ש ואזנר נר"ו בשו"ת שבט הלוי )חיו"ד סי' רז(. ע"ש. ומעתה גם 

בב מאד בחיים חיותו את א"י וירושלים ותושביה, והטיב להם בכל בנ"ד שהשר הצדיק המנוח ר"מ מונטפיורי היה מח

מאודו ובכל נפשו, הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו. וכמובן שיחד עם פנוי עצמותיו של השר ר' משה מותר לפנות גם את 

ליד קבר  עצמות רעיתו יהודית ז"ל, אשר עמדה לימינו בכל שנות חייה, והיתה לו למשען בכל דרכיו, כידוע, לקוברה

בעלה ר' משה בא"י. )וכן הארכתי בנידון כזה בשו"ת יביע אומר ח"ו חיו"ד סי' לא, והעלתי כאמור. ומשם בארה(. 

ואמנם עתה ראיתי להגאון ר' משה פיינשטין בשו"ת אגרות משה )ח"ג מיו"ד סי' קנג(, שנשאל בנידון שלנו מרב אחד, 

פיורי ועצמות אשתו ז"ל מקברם, כדי לקוברם בא"י, כי דוקא והשיב, שאסור לפנות את עצמות השר ר' משה מונט

כשבניו של הנפטר רוצים בטובת אביהם, התירו הפוסקים לפנותו, אבל לא כשאחרים רוצים בזה, שאפילו אם אמת 

היה הדבר שכוונתם היא לטובת הנפטרים הנ"ל, יש לבעל דין לטעון שמדוע הם דואגים רק לטובת המתים הנ"ל, ולא 

גאוני עולם צדיקים וקדושים הקבורים בחו"ל בכל המדינות, אשר הם בודאי עדיפים מהשר ורעיתו, כיון שהם  להרבה

בכלל רבותינו, בין שהם גאוני אשכנז בין שהם גאוני ספרד, ואנו שואבים מימיהם ושותים בצמא את דבריהם, ואם 

קבורים בחו"ל מימות עולם. והרי הוא ציוה נתיר לפנות את עצמות השר ואשתו, יהיה זה כבזיון לשאר רבותינו ה

שיקברוהו בעירו ליד אשתו, אף שידע מענין קבורה בא"י, ואין לנו רשות לעבור על רצונו וצוואתו בשום אופן, ולכן אסור 

לפנות אותם אפי' ע"מ לקוברם בא"י. עכת"ד. ולפע"ד אין דבריו מוכרחים כלל, שבודאי אין הבדל אם בניו מבקשים 

לקוברו בא"י, לבין אם שאר משפחתו מבקשים לעשות כן, במטרה לעשות לו נחת רוח, ולהצילו מצער  להעלותו

מחילות )ע' כתובות קיא א(, ואין בזה פגיעה בכבוד שאר גאונים וצדיקים, אשר אין דורש ממשפחותיהם להעלותם 

ותיו הקדושים של רבינו מרן לא"י. וכבר נעשה מעשה רב בימינו בהסכמת כל גדולי התורה בא"י והעלו את עצמ

החיד"א זצ"ל מליוורנו לירושלים, ונקבר בהר המנוחות בירושלים, וכבוד גדול חלקו לו כל חכמי ישראל, כראוי לתורתו 

וקדושתו. וזאת מבלי שיהיו נכדיו או ניניו מבקשים לעשות כן, ולא היה פוצה פה ומצפצף לומר שזוהי פגיעה בשאר 

"ל. ובדבר מ"ש האגרות משה שהשר המנוח ציוה לקוברו בעירו, גם אם נאמר שכן האמת, גאוני עולם הקבורים בחו

מ"מ י"ל שאילו היה יודע כמה נחת רוח יהיה לו אם יהיה נקבר בא"י, והצלתו מצער מחילות, בודאי שהיה מצוה 

ימו מצבה על קברו, לעשות כן, וכעין מ"ש מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל ח"א )סי' עא אות ו( בחכם שציוה שלא יש

ופסק שלא ישמעו לו, שאילו היה החכם נזכר שיש בזה תיקון ונחת רוח לנפשו לא היה מצוה כן. ע"ש. וכיו"ב כתב עוד 

בספרו שו"ת יוסף אומץ )סי' פט(. ע"ש. )וע' בשו"ת מטה לוי ח"ב סי' סג. ודו"ק(, וכן מתבאר בשו"ת מהרלנ"ח )סי' סג( 

תיה בהדיא דאין להעלות מת לקוברו בא"י, מותר להעלותו לא"י, כי אין בזמנינו שום שאפילו צורבא מרבנן דגלי דע

תלמיד חכם שיכול לסמוך על דעתו נגד כל הפוסקים שכתבו גודל מעלת הקבורה בא"י שהיא מזבח כפרה ומנוחת 

וברו בירושלים הנפש וכו'. ע"ש. אשר על כן נראה העיקר כמו שכתבנו שמצוה להעלות עצמותיו של השר ורעיתו לק



בהר הזתים. ושם מנוחתו כבוד. וכל המשתדלים בזה למצוה תחשב להם וישאו ברכה מאת ה'. בכבוד רב ובברכת 

 התורה עובדיה יוסף הראשון לציון הרב הראשי לישראל.

 שו"ת הרמב"ם

 

 

 תשובות והנהגות כרך א סימן תרפט

 שאלה: אם יש להדר להוביל נפטר לארץ ישראל 

הנה כהיום קל הדבר להביא נפטר לארץ ישראל, וזכות רבה ליקבר שמה וכדמצינו ביעקב אבינו ויוסף הצדיק שביקשו 

להיקבר בארץ ישראל, אבל בירושלמי כלאים פ"ט סוף הל' ג' נאמר על מי שבחייו גר בחו"ל, ורק לאחר מותו רוצה 

במיתתכם, ואם כי בירושלמי השיבו  -את ארצתכם"  בחייכם, "ותבואו ותטמאו -ליקבר בה, "ונחלתי שמתם לתועבה" 

על זה דכיון שמגיעין לא"י הן נוטלין גוש עפר ומניחים על ארונם שנאמר וכפר אדמתו עמו, מ"מ חזינן דצריך כפרה, 

 ולהדר אחר קטרוג למה לן. 

מצוה לעלות לא"י אף ועי' במהרלב"ח סי' ס"ג שכ' דלא קיי"ל כירושלמי דותטמאו את ארצי, אלא כסתימת הפוסקים ש

במיתתו שתהא קולטתו, ונראה שזה תלוי אם באמת ובתמים השתוקק בחייו לנסוע לארץ ישראל ונאנס, וכ"ש אם הוא 

תושב ארץ ישראל שנפטר פתאום בחו"ל מצוה להוליכו לארץ ישראל, ואין לנו אנוס יותר מיעקב, שאנוס ע"פ הדיבור 

ו, מפני חיי רווחה וכדומה, ולאחר מיתה דוקא רוצה שגופו המת ינוח בארץ וכן יוסף הצדיק, אבל כשנשאר בחו"ל בחיי



ישראל יש מקום לקטרג ע"ז, ועי' בפני משה בירושלמי שם דמיירי שהכיר בהם שהיו יכולים לעלות בחייהם ולא עלו, 

ם במטוס לכן יש נמנעים ומעדיפים ליקבר בחו"ל, ויש עוד מעלה בזה שעי"ז אין מכשילים את הכהנים הנמצאי

כשמעבירים המת לא"י. )ומחוקי הממשלה כאן שמוציאים דם מהנפטר לפני שמובילים אותו לארץ, ואם אין קוברים 

הדם וודאי שאין להובילו לא"י, כיון שעי"ז לא מגיע לקבורה בשלימות, ואפילו אם קוברים הדם עכ"פ במקום שלא ציוה 

 ע במש"כ לקמן סימן תשי"ט(. להדיא להובילו בארץ בחייו נראה שלא להובילו. ע"

ומיהו כבר הביא ברמ"א בר"ס שס"ג בשם האור זרוע המנהג לתת מעפר ארץ ישראל בקבר, ובמדרש תלפיות ערך 

ארץ ישראל מביא "שמעתי אם ישימו על עיני המת ועל טבורו ועל מילתו מעפר של ארץ ישראל נחשב כאלו הוא קבור 

דבהנחת גוש עפר על ארונם "וכפר אדמתו עמו", וכשאין עפר ארץ ישראל  ממש בארץ ישראל", וכ"מ בירושלמי הנ"ל

ציוה הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל ליקח עפר מקרקע הבית הכנסת או בית המדרש כהנ"ל ומועיל, ואף דאם יקח 

אדמת ארץ ישראל בחו"ל ויטע בו אין בו קדושה, מ"מ כשמפזר על גוף יהודי שאין קדושה למעלה ממנה מתחבר 

דושה לקדושה ומועיל, וכן בהרבה "חברות קדישא" מצוי בשקים עפר מהר הזיתים ומפזרים על נפטר כהנ"ל. וראוי ק

לעורר כל חברה קדישה לפזר מאדמת ארץ ישראל בעיניו ומילתו וטבורו שיזכה בזה למעלת ארץ ישראל ול"וכפר 

 אדמתו עמו".
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  רכד סימן דעה יורה חלק יציב דברי ת"שו

  ישראל לארץ ל"מחו נפטרים הבאת ענין

 . י"לאר ולהביאו ע"זי מרימנוב הערש' ר הרבי ק"הרה של קברו לפנות יאות אי שאלתו בדבר

 בזה שיש לעורר מקום שהיה הגם. אתו שהצדק נראה ט"פ' סי ד"יו ק"מהנובי ש"לפמ, פינוי לענין הדין בעצם הנה( א

 משום ד"סק ך"ובש, אחרת לעיר קברות בה שיש מעיר מת מוליכין אין ב"ס ג"שס' ובסי, הנשארים המתים לשאר בזיון

 צבי מהתפארת א"סק ש"בפת שם אך. זה את אצלם לנוח שלא אותם שמבזה העיר באותה הקבורים המתים כבוד

 בזה להם דמה, הישן ק"בביה הקבורים להמתים בזיון ז"עי שימשך עבור חדש בקבר להקבר הרוצים לאלו למנוע שאין

 לחלק יש מ"ומ. שם עיין חבירו בשביל מועט בזיון אף לסבול מחוייב ואינו זה במקום ולהקבר להתבזות רצונם אין מ"מ

 . לכתחלה לקבור ובין לפנות בין



 החתם ש"במ הדבר לתלות יש ואולי. המתים לשאר גדול וצער בזיון דהוי ל"י עליון וקדוש מפורסם בצדיק ד"בנ ובפרט

 מנהיגי הניחוהו ולא חוצה לצאת ביהודה נודע בעל הגאון רצה במצור פראג ק"ק דבהיות[ ב"כ' עמ] הזכרון בספר סופר

 ברבו עשו וכן אחרת לעיר רבם את שלחו במצור בהיותם אחרות קהלות בכמה אבל, אצלם מגינם שיהיה שרצו העיר

 ויושיע ויגן עליהם יתפלל שם שהוא במקום גם והלא צרתם בעת כבד למשא אתם יהיה למה כי, הפלאה בעל הגאון

 ו"מ חולין] טרפות דאלו הך כ"ג בזה וביאר, בדבר חלוקים מדרשים קהלות מנהיגי בין שהמחלוקת וכתב. האפשר בכל

 הגנה משום היינו הכבד טריפת כי, מרה במקום שאמרו כזית ערוקאי ל"וא ז"ר בהו פגע יוסף ורב רבה כשערקו[ א"ע

 דף ט"תקס תמוז' לח ס"ח ובדרשות, ]שם עיין' וכו הצרה במקום היינו המרה במקום שיהיה צריך והמגן המרה על

 . מיתה לאחר גם שייך דזה ל"וי'[. א טור ה"ש

 חוץ הם כאילו לו נגלו המתים, ל"א ה"בד שם י"וברש דשמואל דאבוה בעובדא ב"ע ח"י בברכות ש"למ ל"י ובפרט

 כ"וא, שם עיין מתים שאר של לישיבה חוץ יושב שהיה חבירו ללוי שמואל חזייה ה"ובד, בעגולה ויושבים מקבריהם

 ובין לפנות בין ל"כנ לחלק מקום היה ובזה. להם גדול צער שזה הצדיק של ועיגול מסיבה המתים לשאר מפסידים

 . ק"ודו לכתחלה לקבור

 דאפילו מקודם צידד ג"ס' סי ח"מהרלב ת"שבשו והגם. ישראל לארץ ההבאה היא נוקפי שלבי מה הדבר עיקר אך( ב

 דקאמר לההוא דחש משום הוא דיליה דטעמא למימר ואיכא, י"לא מיתנא למיסק שפיר דלאו בפירוש בחייו דעתו גילה

 קא ומצוה למסקיה לבנוהי שרי ה"אפ, י"לאר למיתנא למיסק שרי לא קיריא בר דלרבי[ ג"ה סוף ט"פ] כלאים בירושלמי

 מסיק מ"ומ. קיריא בר דרבי לההיא חיישינן לא דכולהו ואליבא' וכו י"בא הקבור מעלת כתבו הפוסקים דכל כיון עבדי

 שלא היכא אמנם, דבריו על שיעברו לבניו ולהורות המדה על להפריז מסכמת דעתו אין בפירוש דאמר דהיכא, שם

 שרי דעתו גילה דלא היכא ש"וכ, שרי הכי למעבד שפיר דלא בחייו דעתו דגילה גב על אף להעלותו שלא בפירוש ציוה

 י"שע אף, י"לא הסתלקותם לאחר אותם שהעלו ע"זי ט"הבעש מתלמידי שמענו שלא מכיון אך. שם עיין קעבדי ומצוה

 ק"להזוה מאוד שחששו מזה נראה, בזה שהשתדלו וכלל כלל שמענו ולא, להעלות במציאות היה וטירחא השתדלות

 . קיריא בר רבי וכדעת בזה מאוד שהחמיר

 דיליה וגופא אחרא ברשותא נשמתיה דנפיק מאן תנינן תמן, ב"ע ה"רכ דף ויחי בפרשת. מקומות' בג ק"בזוה והוא

 בקבורתם וקברתני אמר ויעקב, לתועבה שמתם ונחלתי ארצי את ותטמאו ותבאו כתיב עליה קדישא בארעא אתקבר

. שם עיין' וכו ביה ואתדבקת ביה אחידת הות דשכינתא יעקב שאני יהודה' ר אמר, אחרא ברשותא נפקא ונשמתיה

 מסאבו רוח בההוא אסתאב גופא וההוא קדישא מארעא לבר נפקא דנשמתיה מאן, ב"ע א"קמ דף תרומה ובפרשת

 ליה סלקין מסאבא רוח ההוא ביה דאשתאיב גופא ההוא ואי, עפרא ליה דתב עד בגויה אשתאיב מסאבו רוח ההוא

 גופיה על שליט לא יוסף', וכו לתועבה שמתם ונחלתי ארצי את ותטמאו ותבאו כתיב עליה קדישא ארעא גו לאתקברא

 לאתקברא ליה יסלקון דגופיה בעא לא דא כל ועם' וכו אחרא ברשו נפקת דנשמתיה גב על אף לעלמין מסאבא רוח

 דשפירו עלאה דדיוקנא גופא דאיהו ותו', וכו מית לא יעקב, גופי ולא עצמותי את והעליתם אמר אלא קדישא בארעא

 אחרי ובפרשת. שם עיין' וכו שלים גופא ממצרים ונשאתני אבותי עם ושכבתי ביה כתיב ד"וע, סטרין לכל אחיד דיליה



 בארעא מדורא למשרי בחייו דזכי מאן חולקיה זכאה יהודה ר"א' וגו ארצי את ותטמאו ותבאו כתיב תאנא, ב"ע ב"ע דף

 נפיק רוחיה, לתועבה שמתם ונחלתי כתיב עליה תמן לאתקברא ליה ומייתין בחייו זכי דלא מאן וכל', וכו קדישא

 . שם עיין קדש וחול חול קדש עביד כביכול, קדישא דארעא רשותא תחות אתי וגופיה אחרא נוכראה ברשותא

 ארון שראו[, ל"הנ דירושלמי] א"ור ברבי העובדא מוזכר'[ ג סימן ויחי] ובתנחומא'[ ה ו"צ ויחי פרשת] רבה במדרש וגם

 אני י"בא להקבר ובא ל"בחו נשמתו שיצתה זה הועיל מה א"לר רבי אמר, ישראל בארץ להקבר ל"מחו שבא מת של

 . שם עיין' וכו לתועבה שמתם ונחלתי עליו קורא

 ביוסף דגם ל"הנ תרומה פרשת ק"בזוה חזינן מ"מ, מרובה זמן לאחר ובין תיכף להביא בין לחלק מקום שהיה והגם

 בין לחלק מפיס מאן כ"וא, לעלמין מסאבין רוח גופיה על שליט דלא משום דייקא גופי ולא עצמותי את והעליתם שאמר

 דילן' שבגמ ואף, ע"זי ט"הבעש לתלמידי שהביאו שמענו לא ולכך. מגיעין הדברים היכן עד יודע ומי לצדיק צדיק

 לשיטת חששו מ"מ, שם עיין המזבח תחת קבור כאילו י"בא הקבור כל עמו אדמתו מוכפר דרשו א"ע א"קי כתובות

 . ל"הנ ובמדרשים בירושלמי רבי שיטת והוא ק"הזוה

' וכו העוונות כפרת לענין י"בא הקבור מעלת כתבו הפוסקים שכל כתב ל"הנ ח"שמהרלב שהגם אבוש ולא ואודה( ג

 לקט הנה, שם עיין' וכו קיריא בר דרבי לההוא חיישינן לא דכולהו ואליבא ובמדרשים וירושלמי בבלי בתלמודי כדאיתא

 ובל שנאמר עון בלא שרוי י"בא הדר כל אלעזר ר"א, בכתובות דשם. דילן ס"בש גם במחלוקת שנוי שהדבר ל"י שכלי

 הקבור כל ענן רב אמר, לה מתנינן חטאים בסובלי אנן אשי לרב רבינא ל"א, עון נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר

 ל"ס נמי ענן דרב, הקודמת במחלוקת דתלוי מבואר[ כאילו ה"בד] שם יעקב ובעיון', וכו המזבח תחת קבור כאילו י"בא

 המזבח תחת נקבר הוא כאילו הוא שנקבר מקום בכל לכן עונו לכפר גורמת שהארץ וכיון עון נשוא י"בא שהיושב א"כר

 . כן ל"ס לא מתנינן חטאים בסובלי אנן דאמר( רבא: שלפנינו להגירסא או) דלרבינא נמצא, שם עיין

 לו נתכפר בה הקבור וכן', וגו יאמר ובל שנאמר מחולין עונותיו י"בא השוכן כל, א"הי ממלכים ה"פ ם"הרמב מלשון וגם

 למאן כ"וא', וכו י"בא הקבור דכל הך קאמר א"כר ל"דס משום ורק, מימרות תרי הני תליא בהא דהא משמע', וכו

 . שם מ"בלח ועיין. ל"וכנ הא ליה לית חלאים לסובלי ליה דדריש

 הרי כפרה צריך אינו ובאם. כפרה דבעי כיון מסאבא רוח ג"בכה איכא ק"ולהזוה, עון כפרת משום הוא ענן לרב פ"ועכ

 . י"א בקבורת מעליותא אין דידן' לגמ גם

 אומר אתה מנין עמו אדמתו וכפר, שם ל"וז, קרא בהך אחרות דרשות דרשינן[ ג"של פיסקא] האזינו פרשת ובספרי

 אומר אתה מנין עמו אדמתו וכפר א"ד', וכו הבא לעולם להם היא כפרה העולם אומות ביד ישראל של שהריגתן

 ישראל בארץ היושב כל שם קאמר מאיר' ר ורק'. וכו ב"בעוה לישראל להם היא כפרה בגיהנם רשעים של שירידתם

 עיין' וכו עליה עוונותיהם נושאים ואין עליה עוונותיהם פורקים הרי עמו אדמתו וכפר אומר כשהוא' וכו עליו מכפרת י"א

 אמר באסייא אידמיך מאיר' ר[, א"ע ז"ס דף] ג"ה ב"פי בכתובות וכן, בכלאים שם בירושלמי לשיטתו מ"דר ל"וי. שם



 דוכפר מעליותא הא כ"ג ל"ס מכפרת י"דא שסבור שלפי, שם עיין דידכון משיחכון דא די דישראל ארעא לבני אמרין

 . י"בא כשנקבר עמו אדמתו

 משיחכון ש"וז, י"לא למיסקא יאות מסאבותא רוח עליו שלט שלא מי דרק ל"הנ ק"בזוה ש"למ נתכוין מ"ר דגם ל"י אך

 לכל להעלות מתיר מ"דר נאמר אם ואף. ק"ודו י"לא להעלותו יתעסקו ולכן ותטמאו ותבאו ו"ח נאמר לא שעליו דייקא

 בזה הרבה שמחמיר ל"הנ בזוהר לשיטתו בספרי יהודה' ר ושפיר, יהודה' ר הוא מ"דר פלוגתא בר סתם הנה, אדם

 . ק"ודו

 להיות דזכי למאן ליה אית נייחא מ"מ מחיים לקולטתו מיתה לאחר קולטו דמי דלא ג"דאע שם ח"מהרלב ש"ומ( ד

' וכו דומה אינו, שם שהביא ק"מהדו י"מרש בלשון שם בכתובות מקובצת בשיטה וגם. שם עיין מיתה לאחר קולטתו

 . קליטה איכא פ"דעכ משמע, שם עיין מרובה וכפרתו

', וכו לו נתכפר בה הקבור וכן', וכו מחולין עונותיו י"בא השוכן כל חכמים אמרו, א"הי ממלכים ה"פ ם"הרמב בלשון הנה

 אבינו מיעקב ולמד צא לשם מתיהם מוליכים היו החכמים גדולי כ"ואעפ, מותו אחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה ואינו

 ליה אית מיתה לאחר דגם ש"דמ להדיא נראה', וכו דומה ואינו שכתב אחר שכתב כ"ואעפ ומלשון. ל"עכ הצדיק ויוסף

, שאני ויוסף יעקב ק"דלהזוה כיון כ"וא. למבין ברור וזה, ויוסף מיעקב ידעינן זה למחיים דומה אינו ורק במקצת קליטה

. מיתה דלאחר בקליטה וענין מעלה שום שאין היינו מיתה לאחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה דאינו דהא ל"י שפיר

 לארעא לך מסקין אנן בכי לך מה ליה אמרין, בכי שרי תמן אידמך הוה נחיתא עולא שם בכלאים הירושלמי וכלשון

 . אלו הועילו מה הלשון ל"הנ ובמדרשים שם קיריא בר דרבי בעובדא וכן. שם עיין' וכו לי הנייה ומה ל"א, דישראל

 על הקדש בנזר ומצאתי. בקבורתם וקברתני וכאומרו שרי אבותיו קברות משום דאולי מיעקב בהראיה ע"יל וגם

 דאיכא כך כל ראיה ליכא דמיעקב שכתב, י"א קבורת ומחבבין תובעים האבות כל ש"במ'[ ז ו"צ] ויחי פרשת המדרש

 כנען בארץ לי כריתי אשר בקברי מדקאמר דדייק ל"די אלא', וכו אבותיו בקבורת להקבר אלא נתאוה שלא למדחי

 . שם תואר ביפה כתב וכן, שם עיין' וכו נ"א לו חביב היה הארץ קבורת דעיקר דמשמע

 אפילו, ותטמאו ותבאו ששייך כנען ארץ שזה דאף, נקט דלרבותא כנען בארץ לי כריתי אשר ש"במ ל"י ק"הזוה ולפי

 ש"וכמ במיתה ולא בעלמא בשכיבה אבותי עם ושכבתי משום, ולמה, בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני הכי

 . שם עיין א"ור דרבי בעובדא'[ ח' סי] שם להלן הקדש בנזר גם כתב שכן ר"שו. מת לא דיעקב משום ל"הנ ק"בזוה

 עולא שם דכתובות וכהך, משם ויצא י"בא חיותו בחיים היה אם דוקא היינו למיסק דיאות ל"דס א"ור מ"דר ל"י וגם( ה

 ארונו ל"א, תמות טמאה אדמה על עולא אנת אמר א"לר ליה אמרו אתו, ל"בחו נפשיה נח י"לא סליק דהוה רגיל הוה

 מראה ביפה וראיתי. י"בא כלל היה כשלא כ"משא, שם עיין מיתה לאחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה אינו ל"א, בא

 י"א קבורת שאין ל"דס אומרים שיש והביא, במצרים היו כרחם שבעל שאני ויוסף שיעקב, כלאים סוף בירושלמי

 מחמיר ק"והזוה. ג"בכה מיירי דידן' גמ דגם ואפשר, שם עיין בה מת שלא פי על אף בחייו בה שנכנס למי אלא מועילה

 . י"בא שהיה במי גם



 על ומניחין עפר גוש נוטלין הן י"לא מגיעין שהן כיון, קיריא בר לרבי א"ר השיב ובכתובות בכלאים בירושלמי ושם( ו

 ותבאו קורא הייתי אכתי שם שנקברין דבקבורה כלומר, כתב בכלאים הפנים ובמראה. עמו אדמתו וכפר דכתיב ארונן

 עפר גוש נוטלין י"לא כשמגיעין מיד לפיכך, י"א אדמת עליהם כיפרה לא שעדיין לשם אותם הבאת שעת על ותטמאו

 עליהם מכפרת הקבורה מקודם עליהן שבא האדמה דאף אדמתו וכפר כדכתיב עליהן מיד מכפר וזה ארונן על ומניחין

 הוא הרי ושוב עונותיו ונתכפרו שם נקבר כאילו הוא הרי עפר גוש שמניחין דבזה, כתב בכתובות קרבן ובשירי. שם עיין

 מ"ר התירו ג"בכה דדייקא לומר ואפשר. ט"תי' סי אבילות' הל זרוע באור ועיין, שם עיין מטמאין הצדיקים ואין כצדיק

 איכא לדידהו גם י"א לתוך ישר' וכדו בספינה כשמביאים כ"משא, עפר גוש מניחין י"א לגבול דכשבאין לאסוקי א"ור

 . ק"ודו ותטמאו ותבאו משום

 אילעא ר"א, חיים אינם ל"שבחו צדיקים א"ולר', וכו חיים אינם ל"שבחו מתים אלעזר ר"א, א"ע א"קי כתובות ס"ובש( ז

 יודע בגו דברים קרנא אמר בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני, בקרקע להם נעשות מחילות אביי אמר' וכו גלגול י"ע

 ובילקוט'. וכו למחילות יזכה לא שמא, בניו את הטריח למה חיים ל"שבחו מתים ואם היה גמור שצדיק אבינו יעקב היה

 . מחילות צער עליו קבל שלא, הגירסא שם בכתובות יעקב בעין וכן[ ו"קנ רמז ויחי]

 האי חשיב לא אמאי תימה, ל"וז שם שהקשו, אדם כל ה"ד א"ע' ה בסוטה' להתוס ציין שם ס"הש בגליון א"הגרע והנה

 באמת שהרי להקשות א"הגרע וכוונת, שם עיין חיים אינם ל"שבחו מתים דכתובות ב"בפ דאמר והא חלק במשנת

 [. להם נעשות מחילות לצדיקים דאילו א"בנ לסתם כ"ע וזה, ]גלגול י"ע דחיים כאן אמרו

, נשגבה וצדקות גדול זכות לזה שצריך דמשמע למחילות יזכה לא שמא דידן לגירסא' התוס קושיית בכוונת ל"י אך

 ושאר גדולים לצדיקים רק מחילות ז"ולפ, ]למחילות יזכה שלא חשש מ"מ הוא גמור דצדיק יעקב היה שיודע אף דהרי

 הקשו שפיר כ"וא, שם ובהפלאה יעקב ובעיון א"במהרש ועיין[, כלל חיים אינם ל"שבחו מתים וסתם, גלגול י"ע צדיקים

 מחילות צער עליו קבל שלא יעקב והעין הילקוט לגירסת אך. ל"בחו המתים א"בנ סתם בחלק קחשיב לא דלמה' התוס

 ישראל בכל זה גלגול י"ע ומשני' וכו צדיקים א"ולר דקאמר דהא ל"י שפיר[, למחילות זוכים הצדיקים כל באמת אבל]

 קשה ולא', ]וכו צדיקים כולם ועמך שנאמר ב"לעוה חלק להם יש ישראל כל[ א"ע' צ סנהדרין] ש"וכמ, ב"לעוה הזוכים

 '[. התוס קושיית

 לזכות צריך היה ולא י"ופרש הוא גמור שצדיק יעקב יודע ש"במ יעקב בעיון דשם, ל"בהנ תליא' הגי ששני לומר ויש

 תחיית משום ואי, יעקב צריך היה לא לזה עליו שמכפר המזבח תחת קבור כאילו לעיל דאמרינן למאי שהכוונה, י"א

 ק"להזוה ש"א וזה, מחילות צער עליו קבל שלא משום ורק, שם עיין' וכו חיים ל"שבחו מתים ואם קאמר לזה המתים

 דחשש והיינו למחילות יזכה לא שמא שלפנינו לגירסא אבל. לאסוקי יאית מסאבא רוח ביה שלטא דלא משום דרק

 יזכה שלא כשחושש ואף, מסאבותא שלטא דלא ג"בכה דוקא שלאו הרי, שם בהפלאה ועיין, החטא יגרום שמא

 . להעלותו דמי שפיר למחילות



 שלא עליו שחוששין מאלו שהוא בזה שנראה, אותו יעלו אם כבזיון הוי למחילות יזכה לא שמא דלהגירסא כ"ג ל"וי

 . אותו מעלין היו לא י"דא מעליותא מחמת מעצמם כי כך על אותם להשביע יעקב הוצרך ולכך, יזכה

 קובר כשהיה באליהו שהביאו שיסדרו מהו ה"בתוד ד"קי מ"ב עיין, מטמאים צדיקים אם תלוי הענין דכל ל"י ואולי( ח

, שם עיין מצוה מת שהיה לפי היה טעמו ועיקר ע"דר כבודו משום כן אותו ודחה מטמאין אין צדיקים ל"א' כו ע"ר את

 דנראה וישלח פרשת ק"מהזוה שם והביא'[, א סימן] יחזקאל בדברי נדפסה לו היא אשר בתשובתו ז"דו בזה והאריך

 לכהנים דאסור שמסיק מה שם עיין' וכו מימרא האי דמשבשתא כתב ג"ושמהרא, מטמאין אינם צדיקים דקברי משם

 ש"למ דגם, לאוהל מגע בין לחלק מקום היה אולי לכאורה אך[. ב"ורל א"רל' סי להלן ע"וע, ]צדיקים קברי באהל לילך

 לאהל מגע בין הפוסקים חילקו ם"עכו בקברי כמו זה לעומת וזה, מטמאין אין באהל אבל למגע רק היינו שם' התוס

 . מאבל ג"פ ריש מ"במל בזה שהאריך ומה ב"שע ס"סו ד"יו י"וב טור עיין, כידוע בזה חילק שלא היראים מלבד

 ל"הנ' התוס ש"לפמ אך, ותטמאו ותבאו בהו שייך דלא לומר אפשר היה כלל מטמאים אינם דצדיקים אומרים היינו ואם

 לו שאין כל הרי מ"מ, ותטמאו ותבאו ש"דל ל"די הכל כלה כשכבר מרובה זמן לאחר זה אם ואף. כלום הועלנו לא

 שוב כ"וא, שלמים אותם ומצאו קבריהם שפתחו מצדיקים ושמענו[, ב"ע ב"קנ שבת] מרקיבים עצמותיו אין בלבו קנאה

 יודע ומי לחלק מפיס מאן אבל, ביוסף ש"כמ הוא הרי מרובים שנים אחרי שלם נמצא דאם ל"שי ואף'. וגו ותבאו שייך

 . עולם של ברומו העומדים דברים שם עיין עצמותי את שאמר ליוסף יעקב בין חילק ק"והזוה, מה עד

 שהיו כתב רק ם"והרמב, אדמתו וכפר לקיים כדי י"לא בהולכה מצוה שיש ע"ובשו ם"ברמב נזכר לא ובכלל( ט

 .ק"ודו פינוי איסור בזה אין לטובתו דכשמתכוין לפנות מותר דרק אפשר[ א"ס ג"רס' סי] ע"ובשו. לשם מוליכים

 הביאו לא לכן, הזוהר לדברי כ"ג לחשוש דיש גופא ט"דמה ל"וי. מצוה בלשון דנקיט ל"הנ ח"מהרלב על ע"צ וקצת

 . ד"בס ק"ודו כן לעשות שמצוה

, ל"וכנ י"לא להעלות היתר יהיה ז"שעי המזבח תחת קבור דכאילו הך ל"ס ע"כו לאו ובספרי דידן' בגמ דגם מכיון ולכן

 מחלוקת לגבי הכללים בספרי ש"וכמ, בזה מכריע ק"דהזוה ל"י שוב, הארכנו וכאשר י"בא היה שלא באופן וגם

 הוי ראינו לא ג"ובכה. מכריע הזוהר ע"לכו בנגלה שבמחלוקת ו"ל' סי ז"וברדב ו"ל' סי צבי חכם ת"שו עיין, הפוסקים

 . הזוהר אחרי שנגררו ע"זי ט"הבעש מתלמידי ל"וכנ ראיה

 עלי לקבל אוכל לא ולכן, מעליותא איכא דייקא אז מקודם י"בא בהיה רק דידן' לגמ דגם אפשר ל"הנ שלפי ובפרט

 להכריע ויפחד יירא לא מי מ"מ וכמה כמה בזה נהוג שכבר אף הענין בכל נוקפי ולבי, כזה לדבר והאחריות ההכרעה

 אחריות לקבל כח רב ולו ממני רחב שלבו ומי. ק"הזוה בעקבות שהלכו הקודמים מדורות עליון קדוש צדיק על בזה

 . השמים מן שכר ויקבל וידין יורה

 .בספרים ומבואר מבורר מצאתי שלא דבר שהוא מכיון ע"לכמ הארכתי ורק כעת מאד אני טרוד

 



 מגן אברהם סימן רמב

אם הערלים ובתיקוני שבת שיאכל בכל סעודה מג' סעודות דגים ע"ש ונ"ל דכל א' לפי טבעו כמ"ש סי' רפ"ח ס"ד, 

 (דקצמח מיקרין השער דגים נכון לתקן שלא יקנו דגים וראיה ממשנה ספ"א דכריתות )צ

 שו"ת צמח צדק )הקדמון( סימן כח

שהיהודים קונים לכבוד השבת ואין מניחין בשביל היוקר  פעם אחת היו הערלים מוכרי דגים מייקרים השער לפי שראו

ועשו הקהל הסכמה ששום אדם לא יקנה דגים שני חדשים. ושאלו התלמידים אותי אם רשאין לעשות כן כיון דכבוד 

שבת הוא ועוד דאיתא פרק ב' דביצה דף ט"ז כל פרנסתו של אדם קצובין לו מראש השנה. חוץ מהוצאת שבת וי"ט אם 

  :וסיפו לו וכו'. וא"כ אין פסידא בזה אם קונים ביוקר לכבוד השבת דהקב"ה פורע לומוסיף י

תשובה יראה דשפיר דמי למיעבד כך מהא דאיתא במתני' סוף פרק א' דכריתות מעשה שעמדו קינין בירושלים בדינר 

ן ולימד האשה שיש עליה זהב אמר רבי שמעון בן גמליאל המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהו בדינרין נכנס לבית די

חמש לידות ודאות חמש זיבות ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה ועמדו קינים בו ביום 

ברבעתים. ופירש רש"י אף על פי שהיקל על דברי תורה עת לעשות לה' הוא שאלמלא לא ימצאו יחדלו מלהביא אפי' 

  :אחד ויאכלו קדשים בטומאת הגוף עכ"ל

 ד"ה אפילו מצוה עוברת ביאור הלכה סימן תרנו

ולמען ליישב הסוגיות שלא יהיו סותרות היה אפשר לכאורה לומר במעשה דר"ג דהרבותא היתה שם שפיזר הון רב 

יותר על שויה דאינו שכר המצוה ורק מפני ששם בספינה לא היה אפשר להשיג אתרוג ונתן לאחד הון רב שיתרצה 

נו מחוייבין מן הדין דכיון דאינו מוצא אותה כפי שויה הרגיל אנוס הוא ואין מחוייב ורק משום חבוב למכרה לו וזה אין א

 .המצוה עשה זה
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 שו"ת דברי חכמים מהרב אלישיב

 



Selected emails from our listeners 
 

Hi R' Dovid, 

Thank you for your amazing program it's a highlight of my week! 

I had 2 comments on this week's program that I thought I would share with you. 

1. Rabbi Neustadt mentioned a reason why Yaakov Avinu requested to be taken to EY 

but failed to talk about Yosef Hatzadik. Furthermore, Chazal say that when all the Jews 

were collecting valuables "Moshe was busy with Mitzvos" it would seem from here that 

there is some sort of Mitzva. 

2. If the reason Yaakov wanted to be buried in Israel was so that his children should not 

lose their connection with our land, why is that not a reason for parents to be buried in 

Israel to encourage their children to live there (and be mekayeim mitzvas yishuv). 

Nonetheless, I do agree that this is similar to the tachrichin of Rav Gamliel and warrants 

a Takana. In addition, it should be noted that virtual for those living in Israel is a lot 

cheaper and given all of the sources we should be encouraging people to move to Israel 

beforehand. 

Thank you again for providing KY with such a wonderful platform. 

All the best, 

Shmuli Kaufman 

 

Rabbi Neustadt responds 

1. Yosef Hatzadik reason was also that he wanted to make sure that his offspring will 

remember that they came from EY and do not belong in Mitzrayim. 

The mitzvah that Moshe did was to fulfill the oath that was made to Yosef that his bones 

will be transferred. 



2. That reason applies only in Mitzrayim, as there was a real danger that his 

descendants will not want to return to EY as they had no previous connection there. 

Today, our connection is well established and we no longer need to that via burial. 

------------------------------------ 

Please see attached (click here) from the book Path to Greatness (about R Shach), 

regarding a story about burial in Eretz Yisroel vs giving the money to tzedaka, and the 

Chafetz Chaim and R Chaim Ozers responses. 

Sruly Markowitz 

------------------------------------ 

Dovid, 

I hope all is well. I am an avid listener of your podcast and appreciate all you are doing 

with it to discuss important topics. I apologize for only reaching out when I don’t agree 

with something. I do want to say that I thought the Rubashkin episode was very 

balanced with the variety of guests and I learned a lot from it as I do from almost every 

podcast of yours. One of the beautiful things is how you get such a variety of speakers 

with different viewpoints on each subject and try to have as openminded a discussion 

as possible. 

However, when it came to the episode on kevurah in Eretz Yisroel I felt that there was 

an agenda and the viewpoints weren’t as balanced. I agree that many people are 

spending unnecessarily on kevurah in EY when they have more important obligations 

and they don’t prioritize in the proper way according to the Torah. However, there are 

still many reasons to be buried in EY, both Halachically and otherwise and I don’t think 

that side was presented enough. I heard a shiur from Rabbi Hauer in Baltimore about 

the subject in which he presented the halachic sources all the way through 

contemporary times and I came away from the shiur deciding that I wanted to be buried 

in EY. I don’t think I would have felt the same way if I only listened to the podcast. B’H I 

can afford a plot in EY and I understand that many people can’t and it puts pressure on 

them when “everyone” is doing it. Hopefully the podcast will help those people who can’t 



afford it recognize that it is a luxury and not a requirement and to reconsider what their 

priorities should be. 

Another thing on that podcast was that it made the Chevra Kadisha there seem like they 

were making big profits off the sale of plots. I know a lot of people say and think that. 

Rabbi Hauer had actually looked into it and spoke to people there because he had that 

concern and learned that the reason plots are so expensive for chutznikim is because 

people in EY essentially get free plots. There are enormous costs at Har Hamenuchos 

and chutznikim are willing to pay large sums and it goes to fund the 

infrastructure/maintenance costs and provide free plots to locals. One can argue 

whether that is fair but Rabbi Hauer’s research indicated that no Chevra Kadisha there 

is getting rich off this. 

In any case, I wish you continued Hatzlacha in spreading Torah discussions about 

important contemporary matters. Have a great Shabbos. 

Yitzie Pretter 

------------------------------------ 

Dear Mr. Lichtenstein, 

Following your show on kvura in E"Y, I was inspired to investigate the option of moving 

with my family to E"Y; as you said, don't just bring bodies there, live there! I even 

convinced my wife to go. However, I was dissuaded for two main reasons: 

1. Finances. 

2. If a boy doesn't shteig in learning, he is basically toast. 

I would like to focus on the first issue. I spoke to Chareidim who live/d there and was 

basically told that even getting a well-paying Kollel salary and with a wife working, even 

if one can get by as far as day-to-day expenses, when it comes to marrying off children, 

it is almost impossible to do בדרך הטבע without having people collect Tzedaka for you. 

That just doesn't seem responsible or Halachically sound. 



Certainly one of the prime reasons for this crisis is the need to provide דירות in order to 

marry off children, specifically daughters. 

It would seem to me that a partial solution to this problem would be to somehow abolish 

this standard. It would ultimately be in the benefit of the young Choson as well, since it 

is much more realistic for him to afford to pay off one דירה, namely his own, than to pay 

for several דירות for his children. 

I think that if it were somehow possible to change this standard, the Chovos of the  בני

 would be TREMENDOUSLY reduced. The obvious issue is that no one wants ארץ ישראל

to be the "Nachshon" who sacrifices his Dira as a Choson for the greater good. Perhaps 

if there were some way to influence this from the top down it would go a long way to 

alleviating the cost of being a Chareidi in E"Y. 

I would be interested in hearing this topic discussed on your wonderful show. 

------------------------------------ 

Shalom Rav Dovid 

Another great show. I am not about to enter into the halachic issues of the Sugya. 

Katonti. However, a slight defense of higher prices in Israel for Jews from abroad: Who 

is going to functioning for the שירותי דת take care of the cemetery and upkeep grounds 

and keep the moment am American Jew wants to bury a loved one here? Or visit the 

grave? It is part of our taxes. So is it not only right that those who don't live here bear 

the ongoing burden as well? 

Just my two shekels…. 

Gut Shabbos and תהיו ברוכים !  

Nissan 

------------------------------------ 

I am looking forward to the upcoming show on Rubashkin, while I have mixed emotions 

about all the celebrations although I fully agree that he should have been let out a long 

time ago. Curious why there were no such celebration for the Yeshivish/Chasidish Olam 



when another Jew who was in prison for way to long Jonathan Pollard was let out by 

Obama. Don't know if this can somehow be tied into the show or asked to those who 

are celebrating for Rubashkin if they did the same for Pollard. I think cases are very 

similar in many ways where so many lawyers and politicians said about both of these 

cases that were total travesties. 

Yosef 

------------------------------------ 

Hi great show. Just wanted to comment on what you said about 2 months ago about 

Chava being from the #metoo when she ate from the Eitz Hadaas. I found this highly 

disturbing and was about to email you about it but recently a female rabbi made similar 

comments to what you sent.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-

3A__www.themaven.net_theresurgent_contributors_woman-2Drabbi-2Drapes-

2Dbiblical-2Dtext-2Deve-2Dleft-2Dsaying-2Dmetoo-2Dyhwu8z4t-5FEqipJjwJ8lFqg-

3Ffull-3D1&d=DwICaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-

v5A_CdpgnVfiiMM&r=WYSIT85BmaqjDDiTg2oWelb5EzAaCDDRKk-

Kk9wTgGJ2cJWRrOiV2gRTOAoLtX_A&m=gQRKHDWiTMFGVPavvubhBzSQNTTH3iE

qOyW-3qlH3-g&s=XXFeIUOPLuzKuecJCmWvrFAzTEFwrgVKh8zim1rskxg&e= 

 

I think it is absolutely disgusting to compare people in the Torah to the liberal world we 

live in. Do you think you understand the sin of Adam and Eve? 

Please be more respectful next time. 

Thanks, 

Sam Laber 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.themaven.net_theresurgent_contributors_woman-2Drabbi-2Drapes-2Dbiblical-2Dtext-2Deve-2Dleft-2Dsaying-2Dmetoo-2Dyhwu8z4t-5FEqipJjwJ8lFqg-3Ffull-3D1&d=DwICaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=WYSIT85BmaqjDDiTg2oWelb5EzAaCDDRKk-Kk9wTgGJ2cJWRrOiV2gRTOAoLtX_A&m=gQRKHDWiTMFGVPavvubhBzSQNTTH3iEqOyW-3qlH3-g&s=XXFeIUOPLuzKuecJCmWvrFAzTEFwrgVKh8zim1rskxg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.themaven.net_theresurgent_contributors_woman-2Drabbi-2Drapes-2Dbiblical-2Dtext-2Deve-2Dleft-2Dsaying-2Dmetoo-2Dyhwu8z4t-5FEqipJjwJ8lFqg-3Ffull-3D1&d=DwICaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=WYSIT85BmaqjDDiTg2oWelb5EzAaCDDRKk-Kk9wTgGJ2cJWRrOiV2gRTOAoLtX_A&m=gQRKHDWiTMFGVPavvubhBzSQNTTH3iEqOyW-3qlH3-g&s=XXFeIUOPLuzKuecJCmWvrFAzTEFwrgVKh8zim1rskxg&e=
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Burial in Israel 

Rabbi Avrohom Cohen 

With the return of the Jewish people to their ancient homeland over the past century, as 

well as with the ease of travel in the aviation age, it has now become much more 

feasible to fulfill an age-old dream of millions of Jews burial in the Holy Land. This has 

become a popular option familiar to most of us. The question arises, however, whether 

this is actually a desirable trend. How does the Halacha (Jewish normative law) view the 

phenomenon of individuals from all over the globe being transported to Israel for burial? 

Although many think of burial in Israel as a pious option for the soul which was not 

fortunate enough to live in Israel during its lifetime, or as an expression of the eternal 

yearning of the Jew for his homeland, the reality is that Halacha is ambivalent about 

choosing to be buried in Israel when one has not lived there. 

There are essentially three views on the matter: pro, con, and "it depends". The present 

article will seek to explain each of these positions in the halachic matrix. It is interesting 

to find that this is not a modern question, although inventions of the modern age have 

given the issue a new immediacy. Long, long before our own time, the topic was being 

debated in the Palestinian Talmud, written in the fourth century1. 

Already there we find two opposing opinions: Rabbi bar Kirie and Rabbi Elazar were 

walking in Isterin and saw the coffins of people who had died outside the Land being 

brought to Eretz Yisrael. Rabbi bar Kirie said, "What did these [deceased persons] 

                                                           

1
 Yerushalmi Kelaim 9, end of Halacha 3 (4 in some editions). It is very interesting to find that virtually all 

the Poskim who dealt with this question omitted two tangential topics which might have impacted on the 

normative Halacha: (a) Is burial in a family plot preferable to burial in Israel? The Kol Bo al Avelut, p. 252, 

discusses the desirability of having a family burial plot as well as how one defines or determines what is a 

family plot (Le., is it any relative or only the parents whose graves designate the area as a family plot). (b) 

How important or desirable is it that the person be buried in a place where family members can readily 

visit, as is discussed in Sefer Chassidim 710, and should that factor be considered in deciding where to 

bury the person? See further Berachot 18b-19a and Tosafot to Sota 34, s.v. "avotai", as well as 19gerot 

Moshe, Yoreh Deah II 162. 



accomplish [by being buried in Israel]2? To them, the verse applies, 'And My inheritance 

you have turned into an abomination in your lifetimes and you come and render My land 

impure in your death...' He [the second rabbi] answered him, "As soon as they [the 

coffins] arrive in the Land of Israel, [people] take a handful of dirt and place it on the 

coffin, as it is written 'and His land will atone for His people.''' 

This Talmudic anecdote perfectly illustrates the elemental reason that many people 

have wanted to be buried in Israel: there is an almost intuitive belief that in some 

mystical way, being buried in the soil of the Holy Land has a beneficial effect on the soul 

of the departed. In contrast, the text also reflects a measure of Divine anger that Jews 

who disdained to live in His land and uplift it through living a Torah life there, choose 

only to leave their dead bodies there. Even those who disapprove the practice, 

however, concede that in certain cases it might be acceptable or even desirable, as will 

be explained later herein. 

The Case For Burial In Israel 

Beyond the emotional ties that many people feel for our land, there are also many 

sources in Jewish literature, law, and liturgy which seem to indicate that it is beneficial 

for the soul if the body is interred in Israel3. The Gemara in Ketubot 111 states that 

"Whoever walks four cubits in Eretz Yisrael is guaranteed that he has Olarn Habo (ben 

Olarn Habo)." This statement elicits the Talmudic question--"And righteous people 

outside the Land of Israel do not 'live'?!" To this, the Gemara answers, "[They live] by 

means of gilgul"4, i.e., their bones "roll" to Eretz Yisrael and there they will receive 

                                                           

2
 Apparently, the censure was expressed for people who could have come to live in Israel, but chose not 

to (Pnei Moshe). A similar objection is expressed in the Zohar, Parshat Vayechi 515-516. 

3 It is the opinion of Shut Radbaz 601 that any pain caused the person is still worth being buried in the 

Land of Israel, "Kol she-hu mishum toelet ain bo mishum bizayon." The Shut Rashdam 203 also rules, 

"kol she-aino mishum sakana, mitzvah le-ha'aloto le-Eretz Yisrael. " 

4 See also Bereishit Rabba 96. Rav Waldenberg in Tzitz Eliezer XI: 74 and XIV:79 rules in favor of 

bringing people to Israel for burial. However, he cites the Rambam and Ramban that such burial should 



eternal life. But the Gemara is not wholly satisfied with this answer: "But gilgul for 

righteous people is [undeserved] pain?" " Said Abaye, "[For the righteous] paths will be 

opened in the ground [and they will be able to travel to Israel without pain]5." This 

talmudic discussion reflects the belief that after death, the soul comes back to life in 

some manner, but that this can only take place in Israel. If the bones of those who died 

outside the Land are to achieve resurrection, they must somehow reach Israel. The 

righteous, however, will be spared the pain associated with this. Rambam writes that it 

is desirable to live in Israel, not only to be buried there: There is no comparison to being 

included there [in the Land] during life than to being included after his death. 

Nevertheless, the great Sages used to take their dead to be buried there6. 

                                                                                                                                                                                           

be in the vicinity of Jerusalem. For comments on why the Patriarch Jacob requested burial in Chevron (at 

the Me'arat Hamachpelah) rather than Jerusalem, see Pardes Yosef p. 338-339. 

5 After recording this discussion, the Gemara goes on to discuss why Yaakov and Yoseph were desirous 

of having their remains buried in Eretz Yisrael- since they were tzaddikim, they would not have to worry 

about the pain associated with the body's traveling to Israel? But the Gemara explains that albeit they 

realized that they were righteous, they did not have confidence that they were worthy enough to have 

these paths opened up for them to effectuate their reaching Israel without pain. 

However, in his commentary on Chumash, Rashi gives another view - our Father Jacob knew he was 

considered righteous and would not have to suffer the pain of transferance; however, he wanted to be 

buried in the Land of Israel so that the Egyptians would not be able to tum his tomb, in Egypt, into an 

object of worship. 

It should be noted that the pain associated with transferring bodies, mentioned in Ketubot and various 

medrashim, is not cited by any of the halachists who discuss the question of burial in Israel, with the 

exception of Chelkat Yaakov III:142, who raises this point. 

6 Hilchot Melachim 5:11. Maharsha (commentary to Ketubot 111) feels that the only factor to consider is 

where the person died, and not where they are buried, and that is what is meant by the phrase "Eino 

Domeh Koltot Mechaim". 

  



In support of his position, Rambam adds, "Go and learn from [the example] of Jacob our 

Father and Joseph the Righteous One." The Torah records that Jacob and Joseph, both 

of whom died in Egypt, left specific instructions that their remains be transported for 

burial in Israel. This is a very strong argument for burying Jews in Israel - from our 

earliest history, it has been the wish and the goal of the Jew, and our greatest leaders 

made sure that it would happen for them. Jacob and Joseph showed that even if one 

lives outside the Land, it is desirable to buried in the Land7? 

Further support for choosing to bury a person in Israel is adduced from the Shulchan 

Aruch, which rules that in general we do not move the remains of a person who has 

been buried. One of the exceptions is in order to re-bury the person in Israel8. 8 

Writing in our own era, the author of Chelkat Yaakov concludes that all poskim agree 

that it is beneficial and advantageous for the person to be buried in Israel, and not one 

has ever doubted this nor suggested that it is forbidden9. 

It Depends 

Despite this definitive statement of Chelkat Yaakov, it seems that this principle is not 

universally accepted. Many poskim did not consider burial in Israel as an absolute 

                                                           

7 It could be argued that Jacob and Joseph cannot truly serve as a paradigm for other Jews. Theirs is a 

special case, for they were forced against their will to leave the Land of Israel where they had been living. 

Since they were born and lived in Israel, it is understandable that they felt the only proper place for them 

to be buried was there. But Jews who have lived their entire lives not in Israel can perhaps not take their 

example as a precedent in all cases. The Medrash Bereishit Rabbal1 does make this distinction, stating, 

"The one who declared it as his land is buried in His land, but one who did not praise it as His land, is not 

buried in His land." See also S'dei Chemed, Ma'arechet 1; Sefat Emet, p. 194. 

8 Yoreh Deah 363:1. Other exceptions to the rule are also listed there. In his notes on this ruling, Shach 

no. 3, cites the verse "And His land will atone for His people." The Pitchei Teshuva, no. 2, writes that even 

if a person in his lifetime expressed the sentiment that he did not wish to be buried in Israel, it is 

nevertheless a mitzvah to do it for him. 

 
9
 III:142. 



mandate, but rather felt that the desirability depended on who was being transported to 

Israel for burial - if the deceased was a person who lived an examplary life, then it might 

be considered a good thing (perhaps because his being buried there might be 

considered an honor for the Land?) And was this a person who all his life had 

expressed a great desire to live in Israel? If so, it might be desirable; otherwise, it was 

not advisable. 

There is a fascinating debate which took place between the two Halachic giants R. 

Moshe Feinstein and Rav Ovadia Yosef, on the question of moving the body of the 

long-dead Sir Moses Montefiore, who had been a great benefactor of the Jewish people 

and especially the Jews in Eretz Yisrael, from its burial place in Europe and reinterring 

him in Israel. Rav Yosef, as cited in Techumin VIII p. 382, considered it a mitzvah, but 

Rav Moshe was strongly opposed (Iggerot Moshe Yoreh Deah III, 163). Rav Feinstein 

had a novel approach, inasmuch as he raises the question that even if it is a mitzvah to 

move remains to Israel, the mitzvah might apply only to the children, perhaps not to 

anyone else. See Ibid, II 153. 

Rabbi Moshe Feinstein openly took the position that a person living in America should 

not choose to be buried in Israel. Nevertheless, one time he displayed amazement that 

a certain Rosh Yeshiva was not being buried in Israel. Based on his reaction at that 

time, Rav Feinstein's own family decided, upon his death, that they would bury him in 

Israel. 

When the Karliner Rebbi died in America a generation ago, a discussion ensued 

regarding burying him in Israel, with both positive and negative opinions being cited. 

The issue was sent to Rav Tzvi Pesach Frank in Israel for resolution. He responded, 

And since his acquaintances know that the greatest desire of the Grand Rabbi Z"tzl was 

to live in Jerusalem... therefore it is a mitzvah to bring himand to bury him in Eretz 

Yisrael10.  

                                                           

10 Har Tzvi, Yareh De'ah 274. Why this desire should be the determining factor is difficult to determine, 

since one could argue that the reality that he could have gone to Israel to live but chose to stay in 

America should be a more cogent factor in determining his final resting place. See Divrei Yael, 1:103. 



In this specific case only, Rav Henkin concurred: Certainly great Torah scholars, whose 

strict adherence to observance of mitzvot is known to all... it is proper for them and for 

the public that they be transported to Israel [for burial], following the examples of Jacob 

and Joseph11. However, in general he was opposed to the widespread custom of burial 

in Israel for people who died elsewhere12. 12 This brings us to the arguments which 

speak against burial in Israel for those who did not live there. 

The Case Against 

Rav Henkin spelled out the reasons why he and many others were opposed to the 

practice13:13 For two thousand years, the Jewish custom has been to bury the dead in a 

simple shroud in a plain wooden box. But that was not always the case. It used to be 

the custom to bury the dead with lavish accoutrements. Sometimes, poor people who 

could not afford these, would run away and abandon their dead in the streets. Seeing 

this, Rabban Gamliel, the Head of the Sanhedrin in the second century, left a will that 

he be buried in a simple shroud and plain box. Thereafter, this became the universal 

                                                                                                                                                                                           

 

 

11 Kitvei Harav Henkin, II, p. 91, no. 8:3 and p. 90, no. 66. However, Chelkat Yaakav III:142 writes that if a 

person was wicked ("rasha"), his remains should not be transferred to Israel. He adds, however, that 

unless known otherwise, all Jews are assumed to be "kosher". 

12 "In essence, this practice is not all acceptable to me." (Ibid.) He concedes that one cannot protest the 

custom of burying people in Israel, since the law specifically permits exhumation for that purpose. 

Nevertheless, he· writes that even if all family members agree to bury the person in Israel but one 

objects, they have to follow the wishes of the one dissenter "since he has said the law." 

13 Ibid. Minchat Yitzchak VII, No. 136, relying on the Zohar (seenote 2) was also opposed to the practice 

of burying non-residents in Israel. 

 



custom - if it was good enough for the greatest man of his generation, certainly it was 

good enough for anyone14. 

Thus we see, argues Rav Henkin, that it is the obligation of Jewish law to be concerned 

with burdensome debts placed upon the people. How then can we popularize a practice 

which adds thousands of dollars to the already great expense of burying our dead 

properly? How is it proper for an individual to do it, and more to the point, how can we 

sanction this practice becoming so common that it will become the accepted proper 

mode? How can we be so callous in wasting the resources of widows and orphans, who 

will feel that they must also do this, in order to show the proper respect and not 

embarrass their dead? Therefore, writes Rav Henkin, "it seems to me that there is in 

this [custom] theft from widows and orphans." 

The Satmarer Rebbe also was not in favor of transporting people to Israel for burial (and 

is himself buried in Kiryas Yoel in New York State). But we have not seen nor heard that 

any of the righteous ones nor the greats of the generations of all times did this15. 

However, he felt it necessary to explain his view, in light of the ruling in Shulchan Aruch, 

mentioned previously, that it is permissible even to exhume a body in order to bury it in 

Israel. Based on the reality that the tradition was not to bury in Israel, the Rebbe argues 

                                                           

14 In a similar vein, Rav Moshe Feinstein writes that he prefers using a chapel owned by Gentiles rather 

than using one owned by Jews who charge exorbitant rates, even if there will be a breach of communal 

peace because of this. Iggerot Moshe, Yoreh Deah III 134. 

15 Divrei Yael II:l03; Idem, commentary to Parashat Vayechi 515516, where the Rebbe relies heavily on 

the Zahor quoted in Footnote 2. In the responsum of Rav Moshe Feinstein, cited earlier, concerning the 

re-interment of Sir Moses Montefiore in Israel, Rav Moshe also writes that removing this one individual 

would be an insult to the great rabbis buried in Europe who are left behind. 

 

 



that even despite the proviso in Shulchan Aruch, there must be some very good reason 

why it was seldom put into practice16. 

He does not seem to take into account that previous generations might not have chosen 

burial in Israel due to the difficulties of transport in earlier times and also due to the fact 

that in those times Israel was not blessed with the dense Jewish population of our own 

times. 

Conclusion 

This brief survey indicates that there is surprising diversity in the attitude of our rabbinic 

leaders, in the past and in the present, towards the widespread desire, often actualized, 

of being buried in Israel. We look forward to the advent of Mashiach, when all Jews will 

return to the Land in their lifetimes, and the question will become moot. Also, we hope 

for fulfillment of the prophetic promise that the Allmighty will wipe out death altogether, 

which will render our discussion purely academic. 

                                                           

16
 There is an exception for those who request burial in Israel. Ramo, Yoreh Deah 363:1 seems to 

approve the custom of placing some earth taken from Israel into a grave. The Kol Bo writes that one 

would think that it is not the soil which is holy but the place where the soil is (i.e., Israel). As an example, if 

one were to bring dirt from America to Israel, and thereafter plant crops in that soil. Since the crops grew 

in Israel, they would surely be obligated in Teruma and Ma'aser, even though they grew in soil from 

America. Logically, the reverse should also be true about dirt from Israel placed in a grave in a different 

country. 
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