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1. Talmud Bavli Megillah 3b 
Rava raised a dilemma: If one must choose between reading the Megilla 
and tending to a met mitzva, which of them takes precedence? Does 
reading the Megilla take precedence due to the value of publicizing the 
miracle, or perhaps burying the met mitzva takes precedence due to the 
value of preserving human dignity? After he raised the dilemma, Rava 
then resolved it on his own and ruled that attending to a met mitzva takes 
precedence, as the Master said: Great is human dignity, as it overrides a 
prohibition in the Torah. Consequently, it certainly overrides the duty to 
read the Megilla, despite the fact that reading the Megilla publicizes the 
miracle. 

 : ג  מגילה מסכת בבלי תלמוד
-- מצוה ומת מגילה מקרא: רבא בעי
  עדיף מגילה מקרא? עדיף מינייהו הי

 מת דלמא או ניסא פרסומי משום
 ?הבריות כבוד משום  עדיף מצוה
  מצוה מת פשטה הדר דבעיא בתר
 הבריות כבוד גדול מר דאמר עדיף

 שבתורה  תעשה לא את שדוחה

 

2. Devarim 21:22-23 
If a man is guilty of a capital offense and is put to death, and you impale 
him on a stake, you must not let his corpse remain on the stake 
overnight, but must bury him the same day. For an impaled body is an 
affront to God: you shall not defile the land that the LORD your God is 
giving you to possess. 
 

 כג-כב: כא דברים
ֶ֣ה י־ִיְהי  ְטא ְוִכִֽ ֵ֛ יׁש ח  ו ת ְבִאִ֗ ָ֖ ט־מ   ִמְׁשפַּ
ת ָ֑ ין ְוהּומ  ִלִ֨ ץ׃ לֹא־ת  ִֽ ל־ע  ֹו עַּ ית  ֹאתָ֖ ִלִ֥  ְות 

ץ ע ִ֗ ל־ה  ֜תֹו עַּ ֤בֹור ִנְבל  י־ק  ּנּוֶ֙  ִכִֽ ֶ֙ ִתְקְבר 
ֹום יֶ֣ ֔הּוא בַּ ִ֥ת הַּ י־ִקְללַּ ּוי יםֱאֹלִהָ֖  ִכִֽ לָ֑  ת 
א ֹ֤ ֶ֣ה ְול רֶ֙ ְיהו  ְת֔ך ֲאׁש  ֶ֣ ְדמ  ת־אַּ אֶ֙ א  מ    ְתטַּ

ן ִ֥ יך ֹנת  ה׃  ֱאֹלה ֔ ִֽ  ְלךָ֖ נֲַּחל 

 

3. Talmud Bavli Sanhedrin 46a-47a 
Mishnah: anyone who leaves his deceased relative overnight with-out 
burying him transgresses a prohibition. But if he left the deceased 
overnight for the sake of the deceased’s honor, e.g., to bring a coffin or 
shrouds for his burial, he does not transgress the prohibition against 
leaving him unburied overnight. 
 
Gemara:..A dilemma was raised before the Sages: Is burial obligatory on 
account of disgrace, i.e., so that the deceased should not suffer the 
disgrace of being left exposed as his body begins to decompose, or is it on 
account of atonement, i.e., so that the deceased will achieve atonement 
by being returned to the ground from which he was formed? The Gemara 
asks: What is the practical difference that arises from knowing the 
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reason that burial is necessary? The Gemara answers: There is a 
difference in a case where one said before he died: I do not want them to 
bury that man, i.e., myself. If you say that burial is required on account 
of disgrace, it is not in his power to waive his own burial, as his family 
shares in the disgrace. But if you say that burial is required on account of 
atonement, didn’t he effectively say: I do not want atonement, and with 
regard to himself one should be able to do as he wishes? What, then, is 
the halakha? 
 The Gemara suggests: Come and hear a proof from the fact that the 
righteous patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, were all buried. And if 
you say that burial is required on account of atonement, do the righteous 
need atonement? The Gemara rejects this proof: Yes, even the righteous 
are in need of atonement, as it is written: “For there is no righteous 
person on earth who does good and never sins” (Ecclesiastes 7:20), and 
so even the righteous need atonement for the few sins that they 
committed over the course of their lifetimes…. 
A dilemma was raised before the Sages: Is the eulogy delivered for the 
honor of the living relatives of the deceased, or is it delivered for the 
honor of the dead? The Gemara asks: What is the practical difference 
between the two possible reasons? The Gemara answers: There is a 
difference in a case where one said before he died: Do not eulogize that 
man, i.e., myself. If the eulogy is delivered to honor the deceased, he is 
able to forgo this honor, but if it is delivered to honor the living, he is not, 
as it is not in the power of one individual to forgo the honor of others. 
Alternately, the difference is with regard to whether it is possible to 
collect the eulogist’s fee from the heirs. If the eulogy is to honor the dead, 
it is possible to collect this fee from the heirs, even against their will, but 
if it is to honor the living, they are able to forgo this honor.  
1 The Gemara suggests: Come and hear a proof from the verse that states: 
“And Abraham came to eulogize Sarah and weep over her” (Genesis 
23:2), indicating that Sarah’s funeral was delayed until Abraham returned 
from Beersheba to Hebron to eulogize her. And if you say that a eulogy is 
delivered due to the honor of the living, would they have unduly delayed 
burying Sarah due to Abraham’s honor? The Gemara rejects this 
argument: It was satisfactory to Sarah herself that her funeral was 
delayed so that Abraham could be honored by eulogizing her. Since 
Sarah herself would prefer that Abraham eulogize her, there was no 
disgrace in waiting for Abraham to arrive. 
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2 The Gemara suggests: Come and hear a different resolution of this 
dilemma from the verse referring to Abijah, son of Jeroboam: “And all 
Israel shall eulogize him and bury him” (I Kings 14:13). And if you say that 
a eulogy is delivered due to the honor of the living, are these people, 
Jeroboam’s surviving family, worthy of this honor? The Gemara answers: 
It is satisfactory to the righteous when other people are honored 
through them. Since that is their wish, they are eulogized even if their 
wicked relatives are honored as a result. 
3 The Gemara suggests: Come and hear a proof from the curse 
pronounced by Jeremiah upon the wicked: “They shall not be eulogized, 
nor shall they be buried” (Jeremiah 16:4). If you say that a eulogy is 
delivered due to the honor of the living, why should the wicked not be 
eulogized, as perhaps they are survived by righteous people who are 
worthy of this honor? The Gemara answers: It is not satisfactory to the 
righteous when they are honored through the wicked, and therefore they 
prefer that a eulogy not be delivered for their wicked relatives. 
4 The Gemara suggests: Come and hear a resolution of this dilemma from 
what Jeremiah said to Zedekiah: “You shall die in peace; and with the 
burnings of your fathers, the former kings that were before you, so shall 
they make a burning for you; and they will eulogize you, saying: Ah, 
master” (Jeremiah 34:5). And if you say that a eulogy is delivered due to 
the honor of the living relatives of the deceased, what difference does it 
make to him if he is eulogized? The Gemara answers: It is possible that a 
eulogy is to honor the living, and this is what Jeremiah is saying to 
Zedekiah: Enjoy the thought that Israel shall be honored through you at 
your funeral just as they were honored through your ancestors at their 
funerals. 
5 The Gemara suggests: Come and hear a proof from what was taught 
with regard to the verse: “In his eyes a vile person is despised, but he 
honors them that fear the Lord” )Psalms 15:4). This is referring to 
Hezekiah, king of Judea, who dragged the bones of his father, Ahaz, on a 
bier made of ropes, and he did not bury Ahaz in a manner befitting a king 
in order to disgrace him for his sinful conduct. And if the eulogy and 
other funeral rites are meant to honor the living, what is the reason that 
he acted this way, in a manner that brought disgrace upon himself and all 
of the Jewish people? The Gemara answers: Hezekiah did this so that his 
father would achieve atonement for his sins through his disgrace. The 
Gemara asks: Can it be that for his father’s atonement they would defer 
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the honor of all of Israel, who would have been honored by a proper 
eulogy for their late king? The Gemara answers: It was satisfactory to the 
people of Israel themselves to forgo their honor for him in order that 
their former king achieve atonement for his sins. 
6 The Gemara suggests: Come and hear a proof from a baraita: Before he 
died, Rabbi Yehuda HaNasi said to his disciples: Do not eulogize me in 
the small towns that you pass as you take my body out for burial, but 
eulogize me only in the larger cities. And if you say that a eulogy is 
delivered in honor of the living, what difference does it make to him if he 
is eulogized also in the smaller towns? The Gemara answers: He thought 
that the people of Israel would be more greatly honored through him if 
they gathered together for the eulogies in the larger cities. 
7 The Gemara suggests: Come and hear a proof from the mishna: If one 
left his deceased relative unburied overnight for the sake of his honor, 
e.g., in order to bring him a coffin or shrouds, he does not transgress the 
prohibition of “his body shall not remain all night.” What, is it not 
referring to the honor of the deceased? The Gemara answers: No, it is 
referring to the honor of the living relatives of the deceased. The Gemara 
asks: But can it be that due to the honor of the living, they allow the 
deceased to remain unburied overnight? The Gemara answers: Yes, as 
when the Merciful One states: “His body shall not remain all night upon 
the tree, but you shall bury him that day” )Deuteronomy 21:23), it teaches 
that the prohibition applies only to cases similar to that of a person 
whose body is hung after his death, who suffers degradation when his 
corpse is left hanging overnight. But here, since the deceased does not 
suffer degradation when the funeral is delayed, as the delay is in order 
that the burial will be performed with greater dignity, there is no 
violation of the prohibition, and he may be left unburied overnight. 
8 The Gemara suggests: Come and hear a proof from a baraita: If one left 
his deceased relative unburied overnight for the sake of his honor, for 
example, in order to assemble the people from the neighboring towns for 
the funeral, or to bring him professional lamenters, or to bring him a 
coffin or shrouds, he does not transgress the prohibition of “his body 
shall not remain all night,” as anyone who acts in such a manner does so 
only for the sake of honoring the dead. This indicates that the eulogy and 
other funeral rites are performed to honor the deceased. The Gemara 
rejects this argument: This is what the baraita is saying: Anyone who acts 
in such a manner for the sake of honoring the living does not transgress 

 
 תספדוני אל להן אמר ש"ת 6
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the prohibition, as there is no degradation of the dead. 
9 The Gemara suggests: Come and hear a proof from a baraita: Rabbi 
Natan says: It is a good sign for the deceased when he is punished after 
his death and does not receive an honorable burial or eulogy, as his lack 
of honor brings him atonement for his sins. For example, if the deceased 
was not eulogized, or if he was not buried, or if a wild animal dragged 
his corpse, or if rain fell on his bier, this is a good sign for the deceased.  
 
Learn from the baraita that a eulogy is delivered for the honor of the 
dead, so that when he is deprived of this honor, he achieves atonement 
for his sins. The Gemara affirms: Learn from the baraita that this is so. 

 מת. מיתה לאחר ממנו שנפרעין
 שחיה או נקבר ולא נספד שלא

  על מזלפין גשמים  שהיו או גוררתו
   למת יפה סימן זהו מטתו

 
 
 :מינה שמע הוא דשכבי יקרא מ"ש

 

4 Mishneh Torah Hilchot Avel 12:1 
The eulogy is for the honor of the deceased; therefore you can force the 
inheritors to pay for the eulogizers and they eulogize him. If the deceased 
commended that he should not be eulogized then he should not be 
eulogized. However, if he commanded that he should not be buried-- we 
do not listen to him because burial is a mitzvah, as it says “surely you shall 
bury” )Devarim 21:23)  
 

ל ִהְלכֹות תורה משנה  ב     א:יב א 
ד ְספ  ה  ת ְכבֹוד, הַּ מ  ְך  ; הּוא הַּ ְלִפיכ 

ת כֹוִפין יֹוְרִׁשין א  ן הַּ   ְשכַּר ִלת 
מְ  ְמקֹוְננֹות קֹוְנִניםהַּ אֹותֹו.    ְוסֹוְפִדין, ְוהַּ

ל ִצּו ה ְוִאם ין אַּ   סֹוְפִדין ִתְסְפדּוהּו, א 
ל לֹא ִצּו ה ִאם אֹותֹו.  ֲאב  ר ׁש  ב  ין--ִיק   א 

ה ׁשֹוְמִעין ְקבּור  הַּ :  ִמְצו ה לֹו, ׁש 
ר ּנ ֱאמ  בֹור-ִכי" ׁש  ּנּו" )דברים ק    ִתְקְבר 

 (.כג,כא

 

5 I Kings 14 
At that time, Abijah, a son of Jeroboam, fell sick. Jeroboam said to his 
wife, “Go and disguise yourself, so that you will not be recognized as 
Jeroboam’s wife, and go to Shiloh. The prophet Ahijah lives there, the one 
who predicted that I would be king over this people. Take with you ten 
loaves, some wafers, and a jug of honey, and go to him; he will tell you 
what will happen to the boy.” Jeroboam’s wife did so; she left and went to 
Shiloh and came to the house of Ahijah. Now Ahijah could not see, for his 
eyes had become sightless with age; but the LORD had said to Ahijah, 
“Jeroboam’s wife is coming to inquire of you concerning her son, who is 
sick. Speak to her thus and thus. When she arrives, she will be in 
disguise.” Ahijah heard the sound of her feet as she came through the 
door, and he said, “Come in, wife of Jeroboam. Why are you disguised? I 
have a harsh message for you. Go tell Jeroboam: Thus said the LORD, the 
God of Israel: I raised you up from among the people and made you a 

   יד א מלכים
ת ֶ֣ ע  יא ב  ִה֔ ָ֖ה הַּ ל  ִ֥ה ח  ם׃   ֲאִבי  ִֽ ְבע  ן־י ר  ב 

ר אמ  ִֹ֨ ם  וַּי ְבע ֜ ֹו ֤קּוִמילְ  י ר  נ אֶ֙  ִאְׁשתִ֗

ית ִּנ֔ א ְוִהְׁשתַּ ֶֹ֣ ְֵֽד֔עּו ִכי־אתי ְול ִֽ ְת[ ] י  ָ֖ אַּ

ת ׁש  ֶ֣ ם א  ָ֑ ְבע  ה י ר  ְכְת ִׁשֹלִ֗ ֶ֣ לַּ םֶ֙   ְוה  ִהּנ ה־ׁש 
ֶ֣ה יא ֲאִחי  ִב֔ ּנ  ר הַּ ִ֥ ּוא־ִדב  י הִֽ ֵ֛ לַּ ְך  ע  ל  ָ֖ ְלמ 

ם ִ֥ ע  ל־ה  ה עַּ ִ֨ ר  ְך ֲעש  י ד  ְת ְבְּ֠ חַּ ֶ֣ קַּ ה׃ ְול  ִֽ ז   הַּ
ם ח  ֶ֧ ים ל  ִדֵ֛ ק ְוִנקֻּ ִ֥ ְקבֻּ את ּובַּ ֶ֣ ׁש ּוב  ָ֖ יו ְדבַּ ָ֑ ל   א 
יד ֚הּוא ָ֖ה יִַּגֶ֣ ְהי  ה־ִיִֽ ְך מַּ ש   ל ֔ עַּ ֤ ר׃ וַּתַּ עַּ ִֽ ּנ  לַּ

ת ׁש  ֶ֣ ןֶ֙ א  ם כ  ְבע ֔ ְך ִׁשֹ֔לה י ר  ל  ֶ֣ םֶ֙ וַּת  ק  ֶ֙   וַּת 
א בָֹ֖ ית וַּת  ֶ֣ ָ֑ה ב  ל ֲאִחי  א־י ֹכֶ֣ ִֹֽ הּוֶ֙ ל  וֲַּאִחי ֶ֙
י ִלְר֔אֹות ָ֖יו ִכֵ֛ ינ  מּו ע  ִ֥ ֹו׃ )ס ק  יבִֽ  וַּה( ִמש 
ר ֶ֣ מַּ ֶ֣ה א  הּו ִהּנ  ל־ֲאִחי ִ֗ ת א  ׁש  ֶ֣ ם א  ְבע ָ֡   י ר 
ה ֶ֣ א  ר ב  ב ִ֨ י־ ִלְדֹרׁשׁ֩ ד  ל־ְבנ הֶ֙ ִכִֽ ִעְמ֤ך א  מ 
ֶ֣ה ה ֔הּוא ֹחל  ֹזִ֥ ָ֖ה כ  ז  ר ְוכ  ֶ֣ ב  י ְתדַּ יה  ִויִהֶ֣ ָ֑ ל    א 

יא ה ְוִהָ֖ עַּ  ְכֹבא ֔ ה׃ וְַּיִהיׁ֩ ִכְׁשֹמִ֨ ִֽ ר  ִמְתנַּכ 
ת־֤קֹול הּו א  יה ֶ֙ ב   ֲאִחי ֜ ְגל ִ֨ הרַּ ֶ֣ ח א  תַּ פ ֔  בַּ
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ruler over My people Israel; I tore away the kingdom from the House of 
David and gave it to you. But you have not been like My servant David, 
who kept My commandments and followed Me with all his heart, doing 
only what was right in My sight. You have acted worse than all those who 
preceded you; you have gone and made for yourself other gods and 
molten images to vex Me; and Me you have cast behind your back. 
Therefore I will bring disaster upon the House of Jeroboam and will cut 
off from Jeroboam every male, bond and free, in Israel. I will sweep away 
the House of Jeroboam utterly, as dung is swept away. Anyone belonging 
to Jeroboam who dies in the town shall be devoured by dogs; and anyone 
who dies in the open country shall be eaten by the birds of the air; for the 
LORD has spoken. As for you, go back home; as soon as you set foot in the 
town, the child will die. And all Israel shall lament over him and bury 
him; he alone of Jeroboam’s family shall be brought to burial, for in him 
alone of the House of Jeroboam has some devotion been found to the 
LORD, the God of Israel. Moreover, the LORD will raise up a king over 
Israel who will destroy the House of Jeroboam, this day and even now.  

ר אמ  ֹֹּ֕ ִאי וַּי ת ֹבָ֖ ׁש  ֶ֣ ם א  ָ֑ ְבע  ה י ר  מ  ֶ֣ ה ל  ְת  ז ִ֗ אַּ֚
ה ֔ ר  י ִמְתנַּכ  ֹנִכ֔ ֶ֣ ה׃  ְוא  ִֽ ׁש  ִיְך ק  ָ֖ לַּ ּוחַּ א  לִ֥ ׁש 

י י ְלִכִ֞ ם ִאְמִרֶ֣ ְבע ִ֗ ר ְלי ר  ֤ מַּ ה־א  י-הֶ֙ אֱ  ֹכִֽ ֶ֣   ֹלה 
ל א ֔ ן ִיְשר  ֵ֛עַּ ר יַּ ִ֥ ֹוְך  ֲאׁש  יך ִמתֶ֣ ֲהִריֹמִתָ֖
ם ָ֑ ע  ְנךֶ֣  ה  ת  יד ו א  ִג֔ ל נ  ָ֖ י  עַּ ִמִ֥ ל׃   עַּ ִֽ א  ִיְשר 

ע ֤ ְקרַּ ית ו א  ֶ֣ הֶ֙ ִמב  כ  ְמל  מַּ ת־הַּ ד א  ִו֔   ד 
י ְבִדֶ֣ ית  ְכעַּ ִי֜ א־ה  ִֹֽ ְך ְול ָ֑ ָ֖ה  ל  ְתנ  ד ו א  ִוִ֗   ד 

ר מִַּ֨ רׁ֩ ׁש  י ֲאׁש  יֶ֙   ִמְצֹותַּ֜ ֲחרַּ ְך אַּ ֤ לַּ ר־ה  וֲַּאׁש 
ֹות ֲעשֹּ֕ ֔בֹו לַּ ק ְבכ ל־ְלב  ָ֖ ר רַּ ִ֥ י ׁש  י׃   הַּ ִֽ ינ  ְבע 

ע רַּ ֶ֣ ל ֲע֔שֹותלַּ  וַּת  ָ֑יך  ִמֹכָ֖ נ  ּו ְלפ  יֶ֣ ר־ה  ֲאׁש 
ים ה־ְלךׁ֩ ֱאֹלִהִ֨ ֲעש  ְך וַּתַּ ל  ים וַּת ָ֡ ִר֤   ֲאח 

ִני ְכִעיס ֔ כֹותֶ֙ ְלהַּ ס  י ּומַּ ְכת   ְוֹאִתִ֥ ָ֖ ִהְׁשלַּ

י ִ֥ ֲחר  ֵֽך׃ )ס אַּ ִֽ ּו  ן( גַּ כ ִ֗ י ל  יא ִהְנִנִ֨ ִב֤ הֶ֙  מ  ע  ר 

ית ֶ֣ ל־ב  ם א  ְבע ֔ י י ר  ִת֤ םֶ֙   ְוִהְכרַּ ְבע  ֵֽר  ִֽ ְלי 
ְׁשִתֶ֣  יר יןמַּ ּור ְבִק֔ צִ֥ ּוב ע  זָ֖ ל ְוע  ָ֑ א    ְבִיְשר 

י ֶ֣ ֲחר  ְרִתיֶ֙ אַּ עַּ ם ּוִבִֽ ְבע ֔ ית־י ר  ר ב  ֵ֛  כֲַּאׁש 
ר ִ֥ ע  ָ֖ל ְיבַּ ל  ג  ֹו׃  הַּ מִֽ ד־תֻּ תעַּ מ ִ֨ ם הַּ ֤ ְבע  ֵֽר  ִֽ   ְלי 

ים ִב֔ ְכל  ּו הַּ ִעירֶ֙ יֹאְכלֶ֣ ה ב  ד ֔ ש  תֶ֙ בַּ מ   ְוהַּ
ֹוף  ּו עֶ֣ ִים יֹאְכלָ֖ ָ֑ מ  ש  י הַּ ָ֖ה ִכִ֥ ִֽ   ְיהו  ְת ר׃ ִדב  ִ֥ ְואַּ

ּוִמי י קָ֖ ה ְלִכֶ֣ ִ֥ ְך ְבֹבא  ָ֑ ית  ה ְלב  יר  ִעָ֖ ִיְך ה  ֵ֛ ְגלַּ   רַּ
ת ִ֥ ד׃  ּומ  ל  ִֽ י  לֶ֙ הַּ א  ְפדּו־֤לֹו כ ל־ִיְשר  ִֽ ְוס 

ֶ֣ה י־ז  ּו ֹא֔תֹו ִכִֽ ְברֶ֣ א ְוק  ֔דֹו י בִֹ֥ ם  ְלבַּ ָ֖ ְבע    ְלי ר 
ר ב  ָ֑ ל־ק  ן א  ֶ֣עַּ ר יַּ ֶ֣ ב  ֹו ד  א־בִ֞ ֹוב ִנְמצ  ל־ה טִ֗   א 

י-אֱ  ִ֥ ל ֹלה  ָ֖ א  יתבְ  ִיְשר  ִ֥ ם׃  ב  ִֽ ְבע  ִקיםׁ֩  י ר  ְוה 
ל ה א ֔ ל־ִיְשר  ְךֶ֙ עַּ ל  ֶ֙ ֹו מ  ר לִ֥ ִ֥ ית ֲאׁש   יְַּכִרֵ֛

ית ִ֥ ת־ב  ם א  ָ֖ ְבע  ֶ֣ה י ר  ֹום ז  יָ֑ ה הַּ ָ֖ גַּם־ ּומ 
ה׃ ת  ִֽ  ע 

 

6 Jeremiah 16 
The word of the LORD came to me: You are not to marry and not to have 
sons and daughters in this place. For thus said the LORD concerning any 
sons and daughters that may be born in this place, and concerning the 
mothers who bear them, and concerning the fathers who beget them in 
this land: They shall die gruesome deaths. They shall not be lamented or 
buried; they shall be like dung on the surface of the ground. They shall be 
consumed by the sword and by famine, and their corpses shall be food 
for the birds of the sky and the beasts of the earth. For thus said the 
LORD: Do not enter a house of mourning, Do not go to lament and to 
condole with them; For I have withdrawn My favor from that people —
declares the LORD— My kindness and compassion. Great and small 
alike shall die in this land, They shall not be buried; men shall not lament 
them, Nor gash and tonsure themselves for them. They shall not break 

 טז  ירמיהו
י ר־ה וְַּיִהִ֥ י ְדבַּ ִ֥ לַּ ח א  ִ֥ א־ִתקַּ ִֹֽ ר׃ ל אֹמִֽ ְלךָ֖  ל 

ה ָ֑ א־ִיְהי֤  ִאש  ִֹֽ יםְול ִנֶ֣ ֔נֹות ּו ְלךֶ֙ ב   ּוב 
ֹום קָ֖ מ  ר בַּ ֶ֣ מַּ ה ׀ א  ה׃ ִכי־ֹכֶ֣ ִֽ ז  ה הַּ ל־ ְיהו ִ֗ עַּ

֔נֹות ב  ל־הַּ ִניםֶ֙ ְועַּ ב  ים הַּ ִילֹוִדָ֖ ֹום  הַּ קֶ֣ מ   בַּ
ָ֑ה ז  ם הַּ ל־ִאֹמת ִ֞ ִֽ ֹות ְועַּ ֹיְלדֶ֣ ם הַּ ל־ אֹות ִ֗ ְועַּ

ם ֵ֛ ים ֲאבֹות  מֹוִלִדִ֥ ם הַּ ָ֖ ץ אֹות  ר  ִ֥ א  את׃  ב  ִֹֽ ז הַּ
י ֲחלֻּ  ְממֹות ִ֨ יםתַּ א ִא֜ ֹ֤ תּו ל א י מִֻּ֗ ֶֹ֣ ְפדּוֶ֙ ְול ִֽ   ִיס 

ן מ  רּו ְלֹדֵ֛ ב ֔ ִ֥י  ִיק  ל־ְפנ  ה עַּ ָ֖ מ  ֲאד  ּו   ה  ְהיָ֑ ִיִֽ
ב ר  ֤ ח  ה ּובַּ ֤ ְית  בֶ֙ ִיְכ֔לּו ְוה  ע  ר  ִֽ םֶ֙  ּוב  ת  ִנְבל 
ל ֲאכ ֔ ֹוף ְלמַּ ִים ְלעִ֥ ָ֖ מַּ ש  ת הַּ ִ֥ ֱהמַּ  ּוְלב 
ץ ר  ִֽ א  ר( ׃ )סה  ֶ֣ מַּ ה ׀ א  י־ֹכֶ֣ בֹואֶ֙    ה ִכִֽ ל־ת  אַּ

ית ֶ֣ ְרז ֔  ב  ְך ִלְס֔פֹודמַּ ֶ֣ ל  ל־ת  ד חַּ ְואַּ ֹנָ֖ ל־ת    ְואַּ
ם ָ֑ ה  ְפִתי ל  סִַּ֨ י־א  י ִכִֽ ת־ְׁשלֹוִמ֜ ת א  א ִ֨  מ 

ם־ה הֶ֙ ְנאֻּ ז  ם־הַּ ֤ ע  ד ה  ס  ָ֖ ח  ת־הַּ ת־ א  ְוא 
ים תּו ְגֹדִלֶ֧ ים׃ ּומ ִ֨ ֲחִמִֽ רַּ ִֽ ים ה  ִּנֵ֛ ץ ּוְקטַּ ר  ִ֥ א   ב 
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bread for a mourner To comfort him for a bereavement, Nor offer one a 
cup of consolation For the loss of his father or mother. Nor shall you 
enter a house of feasting, To sit down with them to eat and drink. For 
thus said the LORD of Hosts, the God of Israel: I am going to banish from 
this place, in your days and before your eyes, the sound of mirth and 
gladness, the voice of bridegroom and bride. And when you announce all 
these things to that people, and they ask you, “Why has the LORD decreed 
upon us all this fearful evil? What is the iniquity and what the sin that we 
have committed against the LORD our God?” say to them, “Because your 
fathers deserted Me—declares the LORD—and followed other gods and 
served them and worshiped them; they deserted Me and did not keep My 
Instruction. 
 

את ָֹ֖ ז א הַּ ֶֹ֣ ם ל ה ֔ ּו ל  א־ִיְסְפדֶ֣ ִֹֽ רּו ְול ָ֑ ב  א ִיק  ֶֹ֣  ְול
א דִיְתֹגדַּ֔  ִֹ֥ ּו   ְול א־ִיְפְרסִ֥ ִֹֽ ם׃ ְול ִֽ ה  חַּ ל  ָ֖ ר  ִיק 
ם ֵ֛ ה  ל ל  ב  ָ֖ ל־א  ת  עַּ ָ֑ ל־מ  ֹו עַּ א־ ְלנֲַּחמֶ֣ ִֹֽ ְול

ֹוס םֶ֙ כֶ֣ ים יְַּׁש֤קּו אֹות  ְנחּוִמ֔ יו  תַּ ִבָ֖ ל־א   עַּ
ֹו׃  ל־ִאמִֽ הְועַּ ִ֥ ית־ִמְׁשת  ֹוא ּוב  בָ֖  לֹא־ת 

ת ב  ֶ֣ ׁש  ם ל  ָ֑ ל אֹות  ֱאֹכָ֖ ֹות׃ )ס ל  ִכיׁ֩  ( ְוִלְׁשתִֽ

ה ר ֹכִ֨ מַּ֜ אֹותֶ֙ אֱ צְ  ה א  י-ב  ֶ֣ ל ֹלה  א ֔  ִיְשר 
י ית ִהְנִנִ֨ ְׁשִב֜ ֹום מַּ קִ֥ מ  ֵ֛ה ִמן־הַּ ז   הַּ

ָ֖ם ינ יכ  ָ֑ם ְלע  יכ  ימ  ֹול ֤קֹול ּוִבִֽ שֹוןֶ֙ ְוקֶ֣  ש 
ה ֹול ִשְמח ֔ ן קִ֥ ָ֖ ת  ֹול ח  ה ְוקִ֥ י ִ֗ ה׃ ְוה  ִֽ ל  י כַּ   ִכ֤

ם ֶ֣ ע  ִגידֶ֙ ל  ה תַּ ז ֔ ת הַּ ִ֥ ים א  ִרָ֖ ְדב    כ ל־הַּ
ה ל  ָ֑ א  ל ִ֗  ה  ּו א  ְמרֶ֣ רְוא  הׁ֩ ִדב ִ֨ ל־מ  ֤ה יך עַּ   ְיהו 

ת ֶ֣ ינּוֶ֙ א  ל ִ֨ ה ע  ֤ ע  ר  את כ ל־ה  ֹ֔ ז הֶ֙ הַּ ְגדֹול   הַּ
ה ֤ ה ּומ  ֶ֣ נּוֶ֙ ּומ  ר ֲעֹונ ֶ֙ ִ֥ נּו ֲאׁש  את ֔ ט  אנּו  חַּ ָ֖ ט  ח 
ה ִֽ ם-אֱ  לַּ יה ִ֗ ֶ֣ ֲאל  ְרת  מַּ ינּו׃ ְוא  ִֽ ׁ֩   ֹלה  ל עַּ

֤ם יכ  ּו ֲאבֹות  ְזבִ֨ ר־ע  ם־ה ֲאׁש   אֹוִתיֶ֙ ְנאֻּ
יֶ֙ אֱ  ֲחר  ִֽ ּו אַּ ְלכִ֗ יםוַּי  ים ֹלִהֶ֣ ִר֔ ּום ֲאח  ְבדָ֖   וַּיַּעַּ
ם ָ֑ ה  ּו ל  ֲחוֶ֣ י וִַּיְׁשתַּ י  ְוֹאִתֶ֣ ִתָ֖ ת־תֹור  בּו ְוא  ז ֔  ע 

א ִֹ֥ רּו׃ ל ִֽ מ   ׁש 
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   ב עמוד מו  דף סנהדרין מסכת תוספות
 

  מאימת כפרה( מיתות' ד'  בפ:( (מז דף( לקמן' כדאמרי כפרה איכא כ"ע - כפרה משום או בזיונא משום קבורה
  כפרה איכא והא ת"וא עיקר הי ליה מיבעי וכפרה בזיונא איכא אי' אפי אלא פורתא דקיברא צערא  חזו מכי הוי
 מת מיתה לאחר ממנו  שנפרעין  למת לו יפה סימן.( מז לקמן( בשמעתין כדתניא משנקבר נקבר בשלא טפי
  בזיונא לאו דהכא בזיונא והאי כבודו לפי נקבר לא אלא קאמר כלל נקבר לא דלאו ל"וי נקבר ולא נספד לא

 על שוכב אינו  אם בזיון לו אית למת אבל דמשפחתו בזיונא אלא כמיניה כל לא אמאי כן דאם קאמר דמת
 .בכבוד המטה

 
   ב עמוד מו דף סנהדרין מסכת ן "הר חידושי

 
 הן כולם האנשים בהם שיתכבדו  להו ניחא מתים כשהצדיקים כלומר. אינשי בהו  דמתיקרי  לצדיקיא להו ניחא
 כלומר ברשיעא דנתיקרו לצדיקיא להו ניחא דלא  אמרינן  יקברו ולא יספדו לא  גבי ובסמוך.  רעים הן טובים
 למאי לומר והכוונה ברשעים יתכבדו  הצדיקים שהם הרשעים כשמתים החיים הצדיקים להו ניחא דלא
 אלא המת בכבוד  הם מתכבדים  מ"מ לחיים כבוד' שההספ פ"שאע דחיי יקרא דהספדא השתא ד"דקס

   לחיים הוא ומועיל למת מועיל אינו' שהכבו
  ראוי אדם היה אלא בשבילו לחיים כבוד  שיגיע ראוי שהיה למת אלא לחיים עונש אינו' ההספ מניעת כ"וא

  פי על אף למת זכות הוא ההספד ורבוי. בו אדם בני שיתכבדו כדאי שאינו מורה רשע שהוא ועתה
 בשביל המת את להלין  מותר זה הדרך ועל אדם בני בו שיתכבדו הוא שכדאי לומר רשעים הם שהמספידין

  ואף בזיון ההלנה אין בו  מתכבדים אדם שבני זמן כל  מ"מ כלום לו מועיל ההספד כבוד שאין פ"שאע' ההספ
 . למת ממש בזיון בה שאין כיון בזה חשש  אין המת לכבוד שאינו פי על

 
  כשלא למת יפה שסימן  דקתני נתן' דר ברייתא מהך  דשכבי יקרא דהספדא למדו היאך למידק איכא ומעתה
  שלא על למת עונש הוא' ההספ מניעת מ"מ דחיי  יקרא' דהספד ד"למ דאפילו לעיל אמרינן אנן דהא נספד
  נאמר אפילו לו יפה סימן  שהוא אומרים אנו מיתה לאחר שהגיעו עונש אותו ובשביל בשבילו לחיים כבוד הגיע

 המת ואין דחיי יקרא הספדא' אמרי דאי והיא תשובה חצי שהשאלה ל"ז דוד ר"ה  תירץו. דחיי  יקרא דהספדא
  אותו מספידין  כשאין כפרה לו שתעלה א"א כ"א אותו מספידין  שאין בין אותו שמספידין בין נכבד ואינו מתבזה

  כ"וא.  אדם בני בו יתכבדו שלא הרשעים כמדת בידו שעלה  על בנפשו עונש שיש הספידוהו שלא שמורה אלא
  יספדו לא גבי למעלה שפרשנו מה לומר צריכין אנו אין שוב הוא דשכבי יקרא דהספדא נתן' ר  דאשמעינן כיון
 אינו מ"מ להם להועיל  הראוי עונש הוא בגופם הוא  שהבזיון וכיון לבזותם ממש  עונש שהוא אלא יקברו ולא

  נותן שהדין אלא' וכו יספדו לא הכתוב בהם אמר יפה  שלסימן בהם לומר ראוי  ואין עונותיהם למרק מספיק
  יפה סימן שהוא שנאמר ראוי בינוני באדם מ "ומ. הטובות מן' א הוא' שההספ טובה כל מהם שתמנע

  נתן שהדין  ולומר גמור  ברשע אותו להחזיק לנו ואין  בוודאי לו הוא ומכפר לו הוא שעונש בכך ממנו כשנפרעין
 נספד שלא יפה שסימן נספד לא שאם אמרו יפה  ומעתה. בינוני אדם שהוא כיון טובה כל ממנו למנוע עליו
 אחא רב' שפי למה צריכין  אנו אין ומעתה בינוני אדם שהוא  כיון כפרתו וזהו רשעים מדת שהוא פי על אף כלל

 כהלכתו נקבר שלא שנפרש נקבר שלא בענין  לפירושו צריכין אנו מ"מ אבל. כהלכה נספד שלא גאון משבחא
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  ואין הכפרה אותה ממנו נמנעה הרי כלל נקבר לא  ואם לעיל וכדכתיבנא לו כפרה היא קרקע שקבורת אחר
  הן הכפרות שתי נתקיימו שאז כהלכתו נקבר כשלא אלא כלל נקבר כשלא יפה סימן לו לעשות יכול אתה
 : כהלכתו נקבר שלא הבזיון וכפרת הקבורה כפרת

 
 


