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 דברים פרק כא . 1

ץ: ִֽ ל־ע  ֹו עַּ יָת ֹאתָ֖ ת ְוָתִלִ֥ ֶות ְוהּוָמָ֑ ט־ָמָ֖ ְטא ִמְׁשפַּ ֵ֛ יׁש ח  י־ִיְהֶיֶ֣ה ְבִאִ֗  )כב( ְוִכִֽ

ֹום יֶ֣ ּנּוֶ֙ בַּ י־ָק֤בֹור ִתְקְבֶרֶ֙ ץ ִכִֽ ל־ָהע ִ֗ ין ִנְבָל֜תֹו עַּ ְת֔ך ֲאֶׁשרֶ֙ ְיֹקָוֶ֣ק  )כג( לֹא־ָתִלִ֨ ְדָמֶ֣ אֶ֙ ֶאת־אַּ מ  א ְתטַּ ֹ֤ ּוי ְול ים ָתלָ֑ ת ֱאֹלִהָ֖ ִ֥ י־ִקְללַּ ֔הּוא ִכִֽ הַּ

ה: ס ן ְלךָ֖ נֲַּחָלִֽ ִ֥ יך ֹנת   ֱאֹלֶה֔

 

 תרגום אונקלוס דברים פרשת כי תצא פרק כא פסוק כג . 2

כג( לא תבית נבילתיה על צליבא ארי מקבר תקברניה ביומא ההוא ארי על דחב קדם יי אצטליב ולא תסאיב ית ארעך )

 :דיי אלהך יהיב לך אחסנא

 

 תרגום יונתן דברים פרשת כי תצא פרק כא פסוק כג . 3

הּוא ֲארּום ִקילּוָתא ֳקָדם ֱאָלהָ ) ר ִתְקְברּונ יּה ְביֹוָמא הַּ יָסא ֲארּום ִמְקבַּ ל ק  יּה עַּ ת ּגּוְׁשמ  ן  כג( ָלא ָתִבית ִנְבלַּ ר ֱאָלה  א ְלִמְצלֹוב ְּגבַּ

ְברּונ יּה ִעם ִמְטמֹועַּ ׁשִ  ד ְתקַּ יָי ִאְתֲעב  ל ִדְבִדיּוְקָנא דַּ יּה ּוִמן ִבְגלַּ יּה ְוָלא ְתטּופּון  חֹובֹוי ָגְרמּו ל  ְמָׁשא ְדָלא ְיִקיִלין ִבְרָייָתא ב 

ֲחָסָנא יָי ֱאָלָהכֹון ָיִהיב ְלכֹון אַּ ְרֲעכֹון דַּ ָייָבא יַּת אַּ יְלְתהֹון ְדחַּ  :ִבְנב 

 

 רש"י דברים פרשת כי תצא פרק כא פסוק כג . 4

של מלך הוא,צ שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו.ק משל לשני אחים  זלזולו  -כג( כי קללת אלהים תלוי )

תאומים שהיו דומין זה לזה, אחד נעשה מלך, ואחד נתפס ללסטיות ונתלה, כל הרואה אותו אומר המלך תלוי. כל קללה 

 :שבמקרא לשון הקל וזלזול, כמו )מלכים א' ב, ח( והוא קללני קללה נמרצת

 

 תצא פרק כא פסוק כג  רשב"ם דברים פרשת כי. 5

כשרואין בני אדם את התלוי רגילין לקלל את הדיינין או קרובים של הרוג או שאר בני   -כג( כי קללת אלהים תלוי )

אדם לפי שפעמים על עבירה מועטת הוא נהרג כמו מקושש, והקב"ה אמר ]אלהים[ לא תקלל, לפי שרגילין בני אדם  

ברנו ]ביום ההוא. ועוד טעם אחר בדבר[ שלא תטמא את אדמתך. שאם ]לא[  לקללם ולכך לא תלין נבלתו אלא קבר תק

 היה נקבר יטמאו בו נוגע או מאהיל:

 

 פרשת כי תצא פרק כא פסוק כג חזקוני דברים . 6

)כג( לא תלין נבלתו על העץ אלא קבור תקברנו בו ביום עצמו שנתלה שלא יאמרו הרואים דינו של מגדף בתליה ושמא 

זה מגדף היה וגנאי הוא למלך. ד"א כי קללת אלקים תלוי יאמרו אם הקל במצוות הקדוש ברוך הוא כבר נטל במיתה  

א לדיינים קאי אם יעמוד על העץ והעוברים שם יראוהו בעל פרצוף וקומה ופעמים יהיו  את שלו ודי לו במה שנתלה. ד"

 סבורים שעל עבירה קלה נדון ויקללו את הדיינים שדנוהו לתליה.

 

 ספורנו דברים פרשת כי תצא פרק כא פסוק כג . 7

)כג( כי קללת אלהים תלוי. הנה כל עצם נבדל מחומר יקרא אלהים ומזה המין הוא עצם הנפש השכלית באדם הנקראת  

צלם אלהים. וע"ז הדרך אמרה בעלת אוב לשאול אלהים ראיתי עולים )שמואל א כח, יג(. ובהיות שהבזיון הנעשה למת 

אחר מיתת הגוף אמר שהוא קללת אלהים כי הלנת  אחר מיתה הוא בזיון לנפש השכלית אשר היא עצם נבדל הנשאר 

 התליה לגוף המת בלתי קבורה היא בזיון לאותו העצם הנצחי הנקרא אלהים: 
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 גור אריה דברים פרשת כי תצא פרק כא פסוק כג . 8

)כג( זלזולו של מלך וכו'. ואם תאמר, מנא לן למדרש שהוא בסקילה מדכתיב "כי קללת אלהים תלוי", דילמא קרא 

ומר ש'זלזולו של מלך תלוי משל וכו''. ויש לתרץ, דלעיל )רש"י פסוק כב( כתב לפי מדרשו, והשתא כתב לפי  אתיא ל

פשוטו של מקרא. ומפני שהוקשה לפי פשוטו, למה לי למכתב כי זלזולו של מלך תלוי, דמאי נפקא מיניה, הרי תורה 

 ם הוא בסקילה: צותה "לא תלין נבלתו וגו'", אלא בא לומר כדלעיל )שם( דמברך הש

זלזולו של מלך. אף על גב דודאי חס ושלום לא יתכן לומר כאן המלך תלוי, שהכל יודעים שהאדם נתלה, מכל מקום 

נתלה. כלומר, שיש פחיתות בצורה המשותפת.   -הוא זלזולו של מלך, שיאמר כי הצורה המשותפת עם השם יתברך 

הצורה. לכך אם האדם נתלה, שהוא בצלם אלהים, יאמרו כי   ואין הדבר כך, כי הפחיתות הוא מצד החומר, לא מצד

הצורה המשותפת נתלה, שיש פחיתות בצורה. וזה גנאי שתהיה בצורה המשותפת חסרון, והמדרש הזה )סנהדרין מו  

ע"ב( נכון. ואין דבר בעולם שיש לאדם שיתוף עם השם יתברך רק בצורה, שנאמר )בראשית א, כז( "בצלם אלהים  

 ברא אותו": 
 

 משנה מסכת סנהדרין פרק ו משנה ד. 9

ניו כלפי כל הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אינו נתלה אלא המגדף והעובד ע"ז האיש תולין אותו פ

העם והאשה פניה כלפי העץ דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים האיש נתלה ואין האשה נתלית אמר להן רבי אליעזר  

והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון אמרו לו שמנים נשים תלה ואין דנין שנים ביום אחד ]*[ כיצד תולין אותו 

ידיו זו על גבי זו ותולה אותו רבי יוסי אומר הקורה מוטה על משקעין את הקורה בארץ והעץ יוצא ממנה ומקיף שתי 

הכותל ותולה אותו כדרך שהטבחין עושין ומתירין אותו מיד ואם לן עובר עליו בלא תעשה שנאמר )דברים כ"א( לא 

נמצא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו כי קללת אלהים תלוי וגומר כלומר מפני מה זה תלוי מפני שבירך את השם ו

 שם שמים מתחלל: 

 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מו עמוד א . 10

אמר רבי מאיר: בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת: קלני מראשי, קלני מזרועי! אם כן המקום מצטער על 

 קל וחומר על דמן של צדיקים. ולא זו בלבד אמרו, אלא: כל המלין את מתו עובר בלא תעשה. -דמן של רשעים שנשפך 
 

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רכא . 11

)כב( וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת, האיש נתלה ואין האשה נתלית רבי אליעזר אומר אף האשה נתלית אמר 

להם רבי אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון אמרו לו שמונים נשים תלה ואין דנים שנים ביום אחד אלא 

 ת אחרים.  שהשעה צריכה ללמד בה א

ותלית אותו, יכול יהו כל הנסקלים נתלים תלמוד לומר כי קללת אלהים תלוי, אחר שריבה הכתוב מיעט הרי אנו למדים  

אותו מן המגדף מה מגדף מיוחד שפשט ידו בעיקר והרי הוא נתלה כך כל הפושט ידו בעיקר הרי הוא נתלה, רבי 

נתלה כך כל הנסקלים נתלים יכול יהו תולים אותו חי כדרך  אליעזר אומר מה מגדף מיוחד שהוא נסקל והרי הוא 

 ..שהמלכות עושה תלמוד לומר והומת ותלית אותו על עץ.

)כג( מנין למלין את מתו שהוא עובר בלא תעשה תלמוד לומר לא תלין נבלתו על העץ, הלינו לכבודו להביא לו ארון 

בר עליו תלמוד לומר על העץ מה עץ מיוחד שהוא ניוול לו אף כל שהוא ניוול לו יצא המלין ותכריכים יכול יהא עו

לכבודו שאין ניוול לו. לא תלין נבלתו על העץ, מצות לא תעשה. כי קבור תקברנו, מצות עשה כיצד עושים לו ממתינים  

 לא תלין נבלתו על העץ.  לו עד חשיכה ותולים לו ומתירים אותו ואם לן עוברים עליו בלא תעשה שנאמר 

 כי קללת אלהים תלוי, כלומר מפני מה זה תלוי מפני שקלל את השם ונמצא שם שמים מתחלל.
 

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף סא עמוד א. 12

ת"ר: מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל, וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל,  

 ם. מפני דרכי שלו
 

 רש"י מסכת גיטין דף סא עמוד א. 13

 קברי ישראל אלא מתעסקין בהם אם מצאום הרוגים עם ישראל.לא ב -עם מתי ישראל 
 

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שסז סעיף א. 41

 מתי עובדי כוכבים ומנחמים אבליהם, מפני דרכי שלום.קוברים 
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The Perspective of Rabbi Jonathan Sacks ob”m 
 

15. R. Jonathan Sacks, Dignity of Difference, pp. 16-17 

 

 
 

16. R. Jonathan Sacks, Dignity of Difference, p. 92 

 
 

17. R. Jonathan Sacks, Dignity of Difference, p. 133 
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18. R. Jonathan Sacks, Not in God’s Name, p. 160 

 
 

19. R. Jonathan Sacks, Not in God’s Name, pp. 202-204 
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20. R. Jonathan Sacks, Dignity of Difference, pp. 59-60 
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21. R. Jonathan Sacks, Morality: Restoring the Common Good in Divided Times, p. 84 

 
 

 

22. R. Jonathan Sacks, Dignity of Difference, p. 200 
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23. R. Jonathan Sacks, Dignity of Difference, p. 201-202 

 

 
 

 

 


