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?Aron or Not
כתר שם טוב כרך ב' עמוד תרסח-תרסט
]כט[ המנהג באלו הארצות לקבור המת בארונו ,אבל המנהג בא״י וסת״מ לקבור הגוף עצמו בקרקע) .תשפט(
)תשפט( כתב מרן )בסי' שס"ב ס"א שם( ואם נתנו בארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו ,ומ"מ יפה לקוברו בקרקע
ממש אפילו בח"ל .וכתב שם הבאה"ט ואם נקבים יש בארון סגי בהכי או שנותנים עפר על פניו הוי כמו קובר בקרקע
וגו' עי"ש .אבל הארונות שבאלו הארצות לא ראיתי בם לא נקבים ולא חלולים ,אבל שמעתי שנותנין תוך ארונו כיס
עפר מארץ ישראל לקיים מה שנאמר ואת עפרה יחוננו )תהלים ק״ב ט״ו( ובזה נ"ל כי אף שלמראית עין נראה שקבור
בארון הוי כקבור בקרקע ,ועוד כי הארון נבלה במשך חדשים אחדים ולבסוף שב הגוף לעפר.
תהילים קב
יד .אַתָ ּה תָ קוּם תְ ַּרחֵם צִיּוֹן ִכּי עֵת ְל ֶחנְנָהּ ִכּי בָא מוֹעֵד.
14. You will rise, You will have mercy on Zion for there is a time to favor it, for the appointed
season has arrived.
טוִ .כּי ָרצוּ ֲעבָדֶ י Kאֶת ֲא ָבנֶי ָה ְואֶת ֲעפ ָָרהּ י ְחֹנֵנוּ:
15. For Your servants desired its stones and favored its dust.
טור יו"ד שסב
א"ר יוחנן מניין לקבורה מן התורה פירוש שצריך לקוברו בקרקע ולא יתננו בארון ויניחנו כך ת"ל כי קבור תקברנו
לפיכך הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע עובר משום שמלין המת אלא צריך לקוברו בקרקע ואם עשה לו ארון וקברו
בקרקע אינו עובר עליו ומ"מ יפה לקוברו בארץ דקבורת ארץ ממש מצוה אפי' בח"ל ובכל מקום ומקום לפי מנהגו יש
קוברין בכוכין ויש בחפירות ויש בארון ויש בלא ארון
בית יוסף )שם ,א(
כתב הרמבן בתורת האדם’ ,על זה נמצינו למדים שהעושה ארון למת ומניחו…יפה היה לקברו בארץ דקברות ארץ
ממש מצוה כצוואתו דרבי ,ירושלמי כלאים… ,ומה שנהגו חכמי התלמוד בארונות לאחר עיכול הבשר כדאמרינן
בירושלמי ,ירושלמי מועד קטן פ,א ה,ה ,או שהיו נוקבים ארון ,עכ.L
מדרש רבה בראשית כ – י
כי עפר אתה ואל עפר תשוב א"ר שמעון בן יוחאי מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה כי עפר אתה ואל עפר תלך לא
נאמר אלא תשוב:
][From the death and will of Rabbi Yehuda Hanasi
תלמוד ירושלמי כלאים 9:3
רבי חזקיה מוסיף ,אל תרבו עלי תכריכין .ותהא ארוני נקובה בארץ

תלמוד ירושלמי מועד קטן 1:5
בראשונה היו קוברין אותן במהמורות נתאכל הבשר היו מלקטין את העצמות וקוברין אותן ברזים אותו היום
משנה תורה הלכות אבל ד
שׂין כּוּּ ְ Oבצַד ַה ְ ּמע ָָרה; וְקוֹב ְִרין אוֹתוֹ בּוֹ וּ ָפנָיו ְל ַמ ְעלָה ,וּ ַמ ְחז ִִירין ֶה ָעפָר ְו ָה ֲא ָבנִים ְל ַמ ְעלָהְ .וי ֵשׁ
וְחוֹפ ְִרין ֶ ּב ָעפָר ְמעָרוֹת ,וְעוֹ ִ
ש ְ ּל עֵץ.
ָלהֶן ִלקְב ֹּר ְבּאָרוֹן ֶ ׁ
"We dig burial caves in the earth and make hollows at the side of the caves. There we bury the
corpse with its face upward; we then place the earth and the stones back in place above it. They
"may bury it in a wooden coffin.

Boxing Us In
בראשית נ
שׂם ָבּאָרוֹן ְ ּב ִמצ ְָרי ִם:
שנִים ַו ּי ַ ַחנְטוּ א ֹתוֹ ַויִּי ֶ
שׂר ָ ׁ
כוַ .ו ּי ָמָת יוֹסֵף ֶבּן מֵאָה ָו ֶע ֶ
26. And Joseph died at the age of one hundred ten years, and they embalmed him and he was
placed into the coffin in Egypt.
סוטה יג:א
ומנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור? אמרו :סרח בת אשר ,נשתיירה מאותו הדור .הלך משה אצלה .אמר לה
כלום את יודעת היכן יוסף קבור? אמרה לו’ ,ארון של מתכת עשו לו מצרים וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו
מימיו.
מועד קטן א:ו
אין חופרין כוכין וקברות במועד ,אבל מחנכין את הכוכין .ועושין נברכת במועד ,וארון עם המת בחצר; רבי יהודה
אוסר ,אלא אם כן יש עימו נסרים
1:6 We do not dig Kukhin [crypts] and [built] tombs may not be dug during the Festival...and a
coffin, with the deceased [present for all to see] in the courtyard [may be made during Hol
Hamoed since people will know that this is not ordinary construction]. Rabbi Yehudah forbids,
unless he has pre-sawed boards ready at hand.
עדויות ה:ו
עקביה בן מהללאל העיד ארבעה דברים .ואת מי נידו--את אלעזר בן הנוד ,שפיקפק בטהרת הידיים .וכשמת ,שלחו
בית דין והניחו אבן על ארונו--ללמד שכל המנודה ,ומת בנידויו--בית דין סוקלין את ארונו.
][From the death of Rabbi Kisma
סנהדרין צח ,א–ב
אמר להן העמיקו לי ארון ,שאין כל דקל ודקל שבבבל שאין סוס של פרסיים נקשר בו ואין לך כל ארון וארון שבארץ
ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן
Article Referred to in Chabura - http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3613211,00.html
Article on History of Jewish Cemeteries - http://www.avotaynu.com/books/Chapter1a.pdf

