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  סימ�  שמ
    

  

  חיוב הקריעה
    

ראשיכ	 אל תפרעו ובגדיכ	 "שנאמר , חייב מיתהאבל שלא פרע ולא פיר	   �  .ק כד"מו
  .הא אחר שלא פרע ולא פיר	 חייב מיתה, "לא תפרומו ולא תמותו

  
ומיתה זו שאמרו הוא כעניי� (.  וקרא אסמכתא בעלמא היא, מדרבנ�חיוב הקריעה   :�"רמב

  �"הש  כ"וכ               )י	 שחייב מיתההעובר על דברי חכמ
  

  ]'� דלקמ� סעי! ל"א המובא ברמב"וכ  דעת הי[.          מדאורייתאחיוב הקריעה   :ד"ראב
  

  . )עונשו מיתה בידי שמי	, שא	 אינו קורע  בטור כתב( 
  
  
  

  .א! במת אביו,  ללבוש אחר לקריעה,  רשאי לפשוט הבגד שלבוש בו א	 חס עליו  :ג"כנה
  
  

  

  זמ� הקריעה
  

  .לכתחילה צרי  לקרוע קוד	 שיסתו	 פני המת בקבר  :ק"סמ פ"ע' א א"רמ
  

במקו	 שנהגו (קורע האבל ' דיי� האמת'שכשמגיע ל  נתבארג /שלט�שב כתב � "הש
  ).לומר צידוק הדי� ע	 יציאת נשמה

  
�  ,מנהג האשכנזי	 לקרוע מיד בשעת תחילת הלוויה  :גשר החיי
  .לאחר חזרת	 מבית הקברות, ומנהג הספרדי	 לקרוע בשעת סעודת ההבראה                       

  
  

  

  מיושב/קריעה מעומד
  

  :לכתחילה
  
  ".ויק	 המל  ויקרע את בגדיו: "מהכא...  ?קריעה דמעומד מנל�  �  .ק כא"מו

  .  שיקרע מעומדשצרי  'ע  א"פ  שו"וכ                                                                  
  

  
  :בדיעבד א� קרע מיושב

  
  .  קרע באפיה, אתא בריה.   קרע עילויה, אמימר שכיב ליה בר בריה  �  :ק כ"מו

  .ק	 קרע מעומד, אידכר דמיושב קרע                    

  
  )ואמימר אחמיר אנפשיה(.    יצא    :פ הבנת הטור"ע  "ד ורי"ראב

  

. לא יצא  :)י"פ הבנת הב"  ע"ד ורי"ואולי א  ראב( ש"מ ורא"הגה, �"רמב, ! גיאת"רי

  ]וצרי  לחזור ולקרוע[ 'ע  א"פ  שו"וכ                                          )כפשטא דעובדא דאמימר(
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  מקו� הקריעה בבגד
  
  .הקורע למטה ומ� הצדדי�  לא יצא  �  :ק כו"מו

  . יצא:  רבי יהודה אומר                     

  
  .  קורע בבית הצואר מלפניו   :�"רמב

  ק"כת  �.      והקורע מאחוריו או מ� הצדדי� או מלמטה  לא יצא                   
  

  ,נהגו  העול	  לקרוע  למטה   :ק"הגהות הסמ
  .ע"וצ,  יהודה' רעל    בשאר מתי	ושמא סמכו העול	                                   

                                                                                                                         
  

�"כרמבפסק     'ע  ב"שו.  
  

  נהגו להקל לקרוע בשולי הבגד כשקורעי� על  שאר(.      ק"כהגהות הסמכתב  שנהגו    א"והרמ
  אבל  על המתי	 ,  ]כשעומדי	 ש	 בשעת יציאת נשמה[בלי�  עליה	 מתי	  שאינ� מתא                                 
  )וצרי  לקרוע  בבית הצואר,  אינו יוצא בקריעה זו,  שה	 קרוביו ומתאבלי	 עליה	                                 

  
  

  ?י שליח או בעצמו"קריעה ע
  
פש טפי שאחר דמתבייש ממנו ואיכא עגמת נ,  י אחר"עכל קריעה טוב שתהיה   :י"בר

  .קורע כסותו והוא שותק ומקבל עליו דינו יתבר 
  

וכתב שרבי	 ,    בעצמודנראה מגמרא וראשוני	 שצרי  לקרוע ,  ח מפקפק בזה"בגשה
ולעניי� דיעבד מסתפק א	 .    ועיקר הקריעה קורע בעצמו, נוהגי	 שאחר רק מתחיל החת 

  .י אחר"דוקא הוא בעצמו ולא ע דיש לדו� הא	 קריעה נחשבת מצוה שבגופו שחייב, יוצא
   
  

  קריעה על מת שמת לקרובו
  
  ...אתא בריה קרע באפיה.   אמימר קרע על בר בריה  �  :ק כ"מו

  
כדר  שאמרו באבלות שאינו , עצמ�בפני הקרובי� שאינו קורע אלא   סובר �"רמב

אמרינ� וכד,  וא	 קרע שלא בפניה	 לא יצא וחוזר וקורע,   מתאבל ע	 קרובו אלא בפניו
  .גבי אמימר שכשבא בנו קרע בפניו

  

שחולק על  אלא,   שאינו קורע אלא בפני הקרובי	 �"כרמב  סובר ח"פ הב"ד ע"ראב
� וסובר שא	 יודע שיבוא קרובו לפניו הרי שצרי  לקרוע מיד בשעת חימו	 "הרמב

  . וכשיבוא קרובו לפניו יחזור ויקרע שנית
  

משו	 ,  שלא בפני הקרובי	 אפילו ששמעבשעת מיתה או מיד שקורע   סובר ש"רא
ודלא כאבלות ,   וכדאמרינ� גבי אמימר שקרע שלא בפני בנו,  דעיקר קריעה בשעת חימו	

  . שאי� לנהוג אלא בפניו
  

ומשמע שדווקא על הני קורע , רק שקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו  כתב  "רי
  . דאמימר משו	 דחומרא הוא שהחמיר על עצמווהשמיט עובדא ,  לא קורע על שאר קרובי�אבל 

  
  .�"כרמבפסק    'ע  ד"שו

  

  ].שעד לעניי� אבלות' וכמו שיתבאר בסי[שאי� נוהגי� עכשיו כ�    כתב  א"והרמ




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

        3

�  קריעה בשעת יציאת נשמה של כל אד
  
  .העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע  �  .ק כה"מו

  .לספר תורה שנשר! שחייב לקרוע?  הלמה זה דומ                      
  
  

  .אבל א	 הוא רשע וחשוד  אי� לקרוע עליו,   דווקא באד	 שאינו רשע  :רבינו יונה
  

ז או עובר על "חו* מעל משומד עובד ע,   על הכל חייבי	 לקרוע  :� מרוטנבורג"מהר
ו אבל א	 אד	 עושה לפעמי	 עבירה לתיאבו� א,    אחת מכל מצוות שבתורה להכעיס
עליו  כתב ובמרדכי.    [על כגו� זה חייב לקרוע עליו, שמניח מלעשות המצוה בשביל טורח

כיו� שא	 היה רגיל לעשות עבירה הרי ', עושה לפעמי	 עבירה לתיאבו�'שיפה דקדק לכתוב 
  .]הוא בכלל הפורש מדרכי ציבור

  
  

� מרוטנבורג"כמהרפסק    'ע  ה"שו.  
  

  אי� מתאבלי�]   א! לתיאבו�[א	 רגיל לעשות עבירה (       .המרדכיאת דברי   הוסי!  א"והרמ
  ] )ש על מומר לעבודת כוכבי	"וכ[וקורעי� עליו                                                                                            

  
  
  

  י"דע(.  י	 עליוכ מתאבל"שמומר שנהרג בידי עו)  י"הגהות אשיר(א "י  :א"ברמ  וכתב (

  ]פסק  דאי� מתאבלי� ז"בעטא  [                               )כ� הוה ליה כפרה                                          
  
  )י"ר=. (וכ� מומר קט� שהמיר ע	 אביו או אמו דהוי כאנוס  :א"ברמ וכתב     

  .וכ� עיקר,        מתאבלי�שאי� ) ת"ר(=א "וי                                 
  

  ).                            מתאבלי� על בניה	,  פ שאי� מתאבלי� עליה	"אע,  הפורשי	 מדרכי ציבור  :א"רמ      
  
  
  
  
  

  :עמד בשעת יציאת נשמה בשבת
  

אפילו , ז  שמי שהיה ע	 המת"והוסי! ברדב.      (ש"מלקרוע במוצ פטור   :ס"ז וחת"רדב
, וכל מי שאי� יכול לראות,  כיו� שיכול לראות, חייב לקרוע, בשעת יציאת נשמה החזיר פניו

  )אינו חייב לקרוע, פ שהוא בבית אחד ע	 המת"אע
  

אבל אי לא קרע עד , א  היינו דווקא כל זמ� שלא נקבר.   ש"לקרוע במוצ חייב   :מ"תפל
  .פטור, אחר קבורה

  
  
  
  
  

  :קריעה כיו� בשעת יציאת נשמה
  

כ לא ימצאו� אנשי	 "משו	 שא, נהגו להקל לא לקרוע  ]:בילקוט יוס  כ"כו[ח "גשה
ח מצויי� בתורה או "אבל בת.      נ  שזהו זכות לגווע"שירצו לבוא לעמוד בשעת יציה

  .נ"נוהגי� רוב	 לקיי	 די� קריעה כשעומדי	 בשעת יציה �במוחזק לאד	 כשר מצויי� 
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  קריעה בשעת יציאת נשמה על אשה וקט�
  
  .העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע  �  .כה ק"מו

  .לספר תורה שנשר! שחייב לקרוע?  למה זה דומה                      

  
  ]ח "ודי� קט� דלהל� מבואר בב,  י"די� אשה דלהל� מבואר בב[      ????תתתת""""מה הדמיו� לסמה הדמיו� לסמה הדמיו� לסמה הדמיו� לס

  
  .ת שנשר!"והוי כס, שעדיי� היה יכול זה ללמוד  : "י שברי"רש
  .צרי  לקרוע על קט� כ�א  ,   צרי  לקרוע על אשה לא  ז"ולפ                             
  

  ומשל בעלמא הוא לומר שהוא הפסד, נפש בגו! כאזכרות בגוילי�  :בטע	 הראשו� �"רמב
  .ת לפניו"גדול וחרדה רבה וחייב אד	 לקרוע עליה כאילו נשר! ס                                        

  .קורעי� ג	 על אשה  וג	 על קט�כ�   ז"ולפ                                        
  

  שבשריפתה, כש	 שקורעי� עליה כ  קורעי� על מקיימי מצוותיה  :בטע	 השני� "רמב
  .אובדי	 מצות כתיבתה  ובמיתת עושיה אובדי	 מצות של מעשה                                    

  .על קט� לאא  ,  קורעי� על אשה כ�  ז"ולפ                                    
  

  .שאי� ל  ריק בישראל שאי� בו תורה ומצוות, ת"נשמת ישראל דומה לס  :י בשבת"רש
  .על קט� לאא  ,  קורעי� על אשה כ� ז"ולפ                         

  
  .תורה קרויה נר ונשמה קרויה נר  :ק"י במו"רש

  .קורעי� ג	 על אשה וג	 על קט� כ� ז"ולפ                          
  

  
  
  

  .שהעומד בשעת יציאת נשמה של אשה חייב לקרוע  פסק ' ע  ה"שו
  

  
  ,  שלא נהגו לקרוע על הקט�  כתב ל"רש

  
  

  .ע"שבקט� שלומד מקרא  צרי  לקרוע לכו  כתב ח"והב
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  קריעה שלא בשעת יציאת נשמה על אד� כשר
  
או רק לבכות [א	 מי שאינו עומד בשעת מיתה חייב לקרוע על אד	 כשר  מסתפק  �"רה

  ].ולהתאבל
  

א! שאינו עומד בשעת , על אד	 כשרחייב לקרוע ש  סוברי	� "� ורמב"רמב, ש"רא

  'ע  ו"פ  שו"וכ.               יציאת נשמה
  

  . יציאת נשמהאלא אי קאי עילויה בשעת , אינו קורעשעל אד	 כשר   סובר ה"הראבי

  ].אבל חייב לבכות ולהתאבל[שנהגו להקל כדעה זו   כתבא  "וברמ                                    
             

  

  
  

  .תלמידי חכמי	 פטורי	 מלקרוע על אד	 כשר  :�"כרמב ' ע  ו"שוועוד פסק  ב
  

  . ]ש שחייבי	"שנראה מדברי הרא כתב �"והש[ 
  
  
  
  
  

  ?מתי קורע
  

  .שחייב לקרוע א	 ידע בי� מיתה לקבורה  כתב  ש"הרא
  

  .שאינו חייב לקרוע אלא בפניו  כתב  �"הרמב

  
  ,�"שכתב הרמב' בפניו'היינו ,  ש"שכתב הרא' בי� מיתה לקבורה'ש   סוברי  "הב

  .חולקי	כ� שה	   סובר  ח"הבא  .                         חולקי	 לאוה	 
  
  

  .והוא שעומד ש	 בי� מיתה לקבורה, יב לקרוע עליושעל אד	 כשר חי  כתב  'ע  ו"שו
  

  ,קצת שאינו חייב לקרוע אלא בפניו משמעשמלשו� זה  ח"וכתב הב
  

  .ש שאפילו עומד בביתו חייב לקרוע כשידע בי� מיתה לקבורה"כרא  נראה ח"לבאבל 
  

  .ח במפורש כדבריו"שהרי פסק באו, שנראה לו שג	 דעת המחבר כ�  כתב �"והש
  
  
  
  
  

  ?"אד� כשר"מהו 
  

שהיינו אד	 כשר שאינו חשוד על שו	 עבירה ולא על שו	 ביטול   ש"כרא פסק' ע  ו"שו
  .     פ שאינו גדול בתורה"אע, מצוה ולא סני שומעניה

  

  כיו� דאינו תלוי, כ דינא הכי"ע הא	 אשה כשרה ג"שצ  מ"וכתב בתפל                                
  .כ אשה"ל בעל תורה אלא שאינו גדול משא"ל שצ"או י,   בתורה                                         

  
ואינו נקרא אד	 כשר אלא ,  שאד	 כזה לא נקרא אד	 כשר  כרבינו יונה פסקח  "והב

  .כשנוהג מנהג כשרי	 לחזור אחר מצוות וגמילות חסדי	
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�  קריעה על חכ
  
  .י� לקרועחייב, כל זמ� שעוסקי� בהספד,  חכ	  �  .ק כה"מו

  
  ?"חכ�"מהו 

  

  .מי ששואלי� אותו דבר הלכה בכל מקו	 ואומרה  :ש"הרא פ"ע' ע  ז"שו
  

  �"הש פ"וכ.  רבו או שיודעי� משמועותיו שחידש] רק[  :כרבינו מאיר שנהגו כתבא "רמ
  
  
  

, יו	' קורעי� עליו אפילו לאחר קבורה ביו	 שמועה א	 הוא תו  ל...  על חכ	 � 'ע  ז"שו
  .   יו בשעת הספדווקורע על

  

' א שבסעי� ח"ולי: �"ש(וקורעי� עליו עד שמגלי� את לב	      :�"הרמב פ"והוסי! ע
ח בכל מקו	 לקרוע זה "וכבר נהגו ת.                             )ש הכא שאינו קורע אלא טפח"כ

  .פ שה	 שוי	 ואי� אחד מה	 מלמד את חבירו"על זה טפח אע
  
  
  

  

  קריעה על רבו
  
  .שמואל קרע מאניה על ההוא מרבנ� דאסבריה  �  .לג מ"ב

  
� "הרמב אבל ברבו מובהק מודה,  וזה ברבו שאינו מובהק[.   מתאחי	  כ�הני קרעי	    :�"רמב

  ]דאינו מאחה לעול	
  

  וכי גרע!  פשיטא, דאי קריעה בעלמא(.    מתאחי	  לאהני קרעי	    :�"ר, ש"רא', תוס, י"רש
  )?מחכ	  דתניא  שהכל  קורעי�  עליו                                                                                                                

  

  
  

  ... על רבו שרוב חוכמתו ממנו  �  'ע  ח"שו
�"רמב= קורע כל בגדיו עד שמגלה לבו                                               

  ש"רא, �"רמב= א שאינו קורע אלא טפח       "וי                                          
  ,  ואינו מאחה לעול	                                   

  .ואפילו משמועה רחוקה קורע עליו לעול	                            
                       

  אינו קורע עליו אלא כדי� שאר מתי	 שהוא,  חכמתו ממנו וא	 לא למד רוב                     
  .מתאבל עליה	                     

  

  'וכו' תוס, י"רש=.    א דקרע שעל רבו שאינו מובהק נמי אינו מתאחה"וי  :א"רמ
  

  :  ח שיושבי	 ביחד ומקשי	 ומפרקי� זה לזה ולומדי	 ביחד"ת  :א"רמ
  .שדינ� כרב מובהק א"וי,   שדינ� כרב שאינו מובהק א"י                                               

  
אבל ,    דאי� צריכי� לקרוע אלא על רבו שלמדו רוב חכמתו)  מרדכי(=א "וי   :א"רמ

והיכא , חברי	 הלומדי	 זה ע	 זה או שהאיר עיניו בדבר אחד אינו אלא חומרא בעלמא
  .ולכ� נהגו להקל במדינות אלו,   מורי� כ�דנהוג נהוג והיכא דלא נהוג לא נהוג ואי� 
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�  הבדלי� בדי� קריעה על אביו ואמו לבי� קריעה על שאר קרובי
  
        גודל הקריעהגודל הקריעהגודל הקריעהגודל הקריעה. . . . 1111
  

  ...   טפחעל כל המתי	 קורע עליו   �  :ק כב"מו פ"ע' ע  ט"שו
                     

  .שמגלה לבו דע... ועל אביו ואמו קורע                                          
  
  
  

  
        אלו בגדי� עליו לקרועאלו בגדי� עליו לקרועאלו בגדי� עליו לקרועאלו בגדי� עליו לקרוע. . . . 2222
  

  ,        ודיו בבגד העליו�... על כל המתי	 קורע  �  :ק כב"מו פ"ע' ע  ט"שו
  ]א מחלוקת א� יצא"הביא רעק, ובדיעבד א� קרע התחתו�[                                                         

  ...אפילו הוא לבוש עשרה כל בגדיוועל אביו ואמו קורע                                          
  

  
  
  
        א� לא קרעא� לא קרעא� לא קרעא� לא קרע. . . . 3333
  

 כלו, וגוערי	 בו, א	 לא קרע כל בגדיו לא יצא] על אביו ואמו[  �  ד"הראבפ "ע 'ע ט"שו
  .שאותו הבגד עליו אומרי	 לו קרע אפילו לאחר שלושי	 יו	 זמ�

  

' אבל לאחר ז,  'תו  זז שהבגד עליו "בו כ א	 לא קרע כלל גוערי�, א  על מת אחר  :א"רעק
  א/ע שצו"שו=.   לא
  
  

  
  
        מיקו� הקריעהמיקו� הקריעהמיקו� הקריעהמיקו� הקריעה. . . . 4444
  

  כיו� שצרי  לקרוע עד שיגלה את ( ,     מצד שמאלשנוהגי� על אב וא	 לקרוע   ל"מהרש כתב
  )צרי  לקרוע משמאל לגלות את לבוכ "ע, והלב משמאלו, לבו                                                                         

  .מצד ימי�ועל כל שאר קרובי	                                           
  .)קורעי� ג	 על שאר קרובי	, דמצד שקורעי� על אביו ואמו,  ס ופוסקי	"אבל מדינא משמע בש:   "ש(
  
  .]שקרע לבנו על אמו  בצד ימי�  כתובל "במהרי א [
  
  

  
  
        ההההצורת הקריעצורת הקריעצורת הקריעצורת הקריע. . . . 5555
  

  , על כל המתי	 כול� רצה מבדיל קמי שפה שלו רצה אינו מבדיל  �  :ק כב"מו
  .על אביו ועל אמו מבדיל                      

                        

  , כל קריעה שאינו מבדיל קמי שפה שלו:  יהודה אומר' ר                       
  .אינו אלא קרע של תיפלות                                                  
  
  

  שלימה על כל המתי	 א	 רצה מניח שפת הבגד[.      ק"כתשפסקו   כראשוני�פסק  'ע  יב"שו
  ).]שיהיו הקרעי	 מובדלי	 לשני	(ועל אביו ואמו צרי  לקרוע כל השפה ,    וקורע מהשפה ולמטה               

  

  ]א! על שאר מתי	 צרי  לקרוע השפה[  .     יהודה' כרשפסק   כמרדכיפסק א  "הרמ
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        ????מבפני� או מבחו,מבפני� או מבחו,מבפני� או מבחו,מבפני� או מבחו,    + + + + הקריעה הקריעה הקריעה הקריעה . . . . 6666
  

  ,    מבפני�על כל המתי	 כול�   �  :ק כב"מו
  

  .מבחו!על אביו ועל אמו                       
  
  

  .בפני הע	= מבחו* ,     )שלא בפני אד	(בחדר = מבפני	    : "י שברי"רש
  

  .ס ידו תחת חלוקו וקורעומכני= מבפני	    :�"רמב, ! גיאת"רי
  

  'ע  יג"פ  שו"וכ.         שתופס שני הפירושי	 עיקר  נראה� "מהרמב
  
  
  
  
  
  
        ????ביד או בכליביד או בכליביד או בכליביד או בכלי    ++++מעשה הקריעה מעשה הקריעה מעשה הקריעה מעשה הקריעה . . . . 7777
  

  , בכלירצה קורע  בידעל כל המתי	  רצה קורע   �  :ק כב"מו פ"ע' ע  יד"שו
   

  .בידעל אביו ואמו                                          
  
  
  
  
  
  
        ''''די� מי שמחלי� בגדיו תו� זדי� מי שמחלי� בגדיו תו� זדי� מי שמחלי� בגדיו תו� זדי� מי שמחלי� בגדיו תו� ז. . . . 8888
  

  ,אינו קורעימי	 מחלי! ו' על כל המתי	  א	 בא להחלי! תו  ז � .ק כד"מו פ"ע' ע  יד"שו
  הבגדי	 שהוא מחלי! כל קורע' על אביו ואמו  א	 מחלי! תו  ז                                       
  ודלא, שששש""""� ורא� ורא� ורא� ורא""""כרמבכרמבכרמבכרמב(=.        מאחה לעול	 כמו בפע	 הראשו� ואינו                                       

  )    אלא העליו� בלבד' שכתב שאינו קורע בבגדי� שמחלי� כל ז כרב האיכרב האיכרב האיכרב האי                                          
  

  ,והטע	 לחילוק הוא  דעל שאר קרובי	 המצוה לעשות את פעולת הקריעה[ 
  ]ח"גשה  � '  ג	 שיהא נראה קרוע כל זבעוד שעל אביו ואמו המצוה   

  
  
  
  
  
  
        החזרת הקרע לאחוריוהחזרת הקרע לאחוריוהחזרת הקרע לאחוריוהחזרת הקרע לאחוריו. . . . 9999
  

  על כל המתי	 יכול להחזיר קרעו לאחוריו תו  � ד"רבינו ירוח� בש� הראב פ"ע' א  יד"רמ
  .אבל לא באביו ואמו,       שבעה                                                                      

  
  
  
  

שבשבת א! על אביו ואמו מחלי!   .ק כד"מו פ"ע� "וכתב הש
  .הקרע לאחוריו וא	 אי� לו להחלי! מחזיר,   ואינו קורע
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        שלילה ואיחוי הקרעשלילה ואיחוי הקרעשלילה ואיחוי הקרעשלילה ואיחוי הקרע. . . . 10101010
  

  ,'לאחר ל ומאחה  'לאחר ז שוללעל כל המתי	   � :ק כב"מו פ"ע' ע  טו"שו
  

  י"הבר[,           לעול� ואינו מאחה  'לאחר ל שוללעל אביו ואמו                                           
  כתב  שא! להסיר כל אותה חתיכה כולה אשר בה הקרע  ולהניח חתיכה                                               
  ]ודשב ח"שסובר שמותר לאחר י ז"ודלא כט,   אחרת תחתיה אינו רשאי                                                        

  
  .והאשה שוללת לאלתר מפני כבודה                                         

  
  

  .'שלא לשלול תו  ל אפילו על שאר מתי	יש מקומות שנהגו להחמיר  :ו"מהרי פ"עא "רמ
  
  

  .י מחט אסור"אפילו לחבר ראש הקריעה ע, כל זמ� שאסור לשלול  :א"רמ

  
  

  
        חליצהחליצהחליצהחליצה. . . . 11111111

  

  ,י	 כול�  רצה חול* רצה אינו חול*על כל המת  �  :ק כב"מו
  .על אביו ועל אמו  חול*                       

  
  '?חול,'מהו 

  

  .היינו חליצת כת!  :� ועוד"רמב,  "רי, י"רש
  

אי נמי כמתאונ� , שנראה כמתעסק בצרכי המת,  היינו לפשוט כסותו העליו� מעליו  :ש"ר
  )פירוש משובש � שהוא"וכתב ברמב(.     ואינו יודע מה לעשות

  

היינו חליצת מנעלי	 ליל  יח! לבית הקברות   ):ח"הובא בב(א "רבינו מאיר בש� י
  .]ק וחוזר לביתו יח!"אלא חול* מנעליו בביה, ק"ח כתב דנוהגי� שלא ליל  יח! לביה"א  הב[.      ולחזור

  
  
  

  ,   חול* כת! א� רצהעל כל המתי	  � �"רמב,  "רי, י"כרש פסק' ע  טז"שו
  .לחלו* כת! חייבעל אביו ואמו                                                                      

  

  .והול  כ  לפני המטה עד שיקבר  :	"פ הרמב"עוהוסי!                                                                    
  

  .אי� צרי  לחלו*, כבודו שיל  חלו* כת!וא	 הב� אד	 גדול ואי�   :�"פ הרמב"עוהוסי! 
  
  

  .ז לא נהגו לחלו* כת! כלל"שעכשיו בזה  הכלבו בש� רבינו יצחק פ"פסק ע 'א יז"הרמ
  

  
  

        ובמי שלא היה לו חלוק ונזדמ� לו אחר שבעהובמי שלא היה לו חלוק ונזדמ� לו אחר שבעהובמי שלא היה לו חלוק ונזדמ� לו אחר שבעהובמי שלא היה לו חלוק ונזדמ� לו אחר שבעה,    ,    ,    ,    קריעה בשמועה רחוקהקריעה בשמועה רחוקהקריעה בשמועה רחוקהקריעה בשמועה רחוקה. . . . 12121212
  

ומי , ו קורעיו	  אינ' על כל המתי	  א	 לא שמע אלא לאחר ל  �  :ק כ"מו פ "ע' ע  יח"שו
  .שאי� לו חלוק ונזדמ� לו  תו  שבעה קורע אחר שבעה אינו קורע

  

  ,ג"� ובה"כרמב(.                  על אביו ועל אמו קורע והול  לעול	                                            
  )עד שלושי� יו�� שסובר ש"ודלא כרמב, ודלא כגאוני� שסוברי� שרק עד שני� עשר חודש             
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        המועדהמועדהמועדהמועד+ + + + קריעה בחולקריעה בחולקריעה בחולקריעה בחול. . . . 13131313
        

  .'ראה לקמ� סעי� לא
        

        
  ).עד סו� העמוד(ראה הדי� דלקמ�     ++++            מתו כמה בני משפחהמתו כמה בני משפחהמתו כמה בני משפחהמתו כמה בני משפחה. . . . 14141414

        

  ומת לו מת אחר, קרע על מת
  

בריחוק [קורע קרע אחר  �' תו  ז:  קרע על המת ומת לו מת אחר   :ק כו"מו פ "ע' ע  כא"שו
  .   מוסי! על קרע הראשו� כל שהוא �' לאחר ז,  )טפחאו מוסי! על קרע זה ] (אצבעות' ג

הגיע ,  וכ� מוסי! והול  עד טבורו,   של שני מוסי! עליו כל שהו' מת לו מת שלישי אחר ז
נתמלא מלמעלה הופכו ,  נתמלא לפניו מחזירו לאחוריו,  אצבעות וקורע' לטבור מרחיק ג

  .    אינו קורענתמלא מכא� ומכא� נעשה כמי שאי� לו חלוק ש,  למטה
  

  .)אינו קורע קרע אחר'  שסובר שא� מת לו מת אחר תו� ז  שהובא במרדכישהובא במרדכישהובא במרדכישהובא במרדכי ודלא כירושלמיודלא כירושלמיודלא כירושלמיודלא כירושלמי(

  
  
  

   :ק כו"מו
  

  רישא דרישא �.      תחתו� מתאחה עליו� אינו מתאחה,  מת בנו והוסי!, מת אביו וקרע
                    

  סיפא דרישא �.      ינו מתאחהעליו� מתאחה תחתו� א,  מת אביו והוסי!, מת בנו וקרע
                    
  סיפא �.      קורע קרע אחד לכול�,   מתה אחותו, מת אחיו, מתה אמו, מת אביו
                    

  ,על אביו ואמו קרע אחד, על כול� קרע אחד:  ב אומר"ריב
  .לפי שאי� מוסיפי� על קרע אביו ואמו                       

  
  ...ב"ה כריבהלכ...

  
  

  

' והרישא מיירי ששמע והוסי! לאחר ז,  àôéñä ìò ÷øב חולק  "שריב  פירשד "הראב
  .  ב"ובהא מודה ריב

  

ב חולק "שריב  )י"ד לפי הנמ"ד הראב"וכ, ירוח�' � ור"כ רמב"וכ( נראה שמפרש� "מהרמב

àùéøã àôéñà ìò íâ                    .הקרובי� וקרעמת אחד מ[    'כג�'ע  כב"פ  שו"וכ  ,

שהרי צרי� , אצבעות וקורע מ� הצד בשפת הבגד' מרחיק ג',  בי� לאחר ז' בי� בתו� ז, כ מת אביו או אמו"ואח

הראשונה שקרע על בנו  שא	 בקריעה ח"וכתב הב[        ]וקורע עד שמגיע ללבו, להבדיל קמי שפה
דבריו    דחה"והש,  ו�צ קריעה אחרת וסגי במה שמוסי! על הקרע הראש"הבדיל קמי שפה א

  ).]לכ  צרי  קריעה חדשה, כ כל שמוסי! אינו מבדיל"דכיו� שצרי  ג	 עתה להבדיל א(
  

דקרע של אביו ואמו צרי  לעול	 שיהא .  (àùéøä ìë ìò íâב חולק "שריב  פירשי "רש
  ]וכתב המרדכי דלפירושו ג	 בדיעבד לא יצא[)       בפני עצמו

  

ולא על [ àùéøã àùéøà ìò íâ) בנוס! על הסיפא(חולק ב "שריב  פירשש "י מיגא"הר
  ].אסיפא דרישא

  
  
  

אבל על ,  ב לא חולק אלא על אביו או אמו ע	 אחרי	"שריב  דקדק מהברייתא �"הרמב
].      וכמו מי שמתו לו שני מתי	 כאחד[אביו ואמו שמתו כאחד מודה שקרע אחד לשניה	 

  'ע  כג"פ  שו"וכ)   מי קורע על כל אחד ואחדדעל אביו ואמו יחד  נ  ודחה דברי האומר(
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  קריעה באשה
  
  .אחד האיש ואחד אשה  �  :ק כב"מו

  

  האשה קורעת את התחתו� ומחזירתו לאחוריה  וחוזרת: א אומר"רשב                      
  כל שצרי  לקרוע, 	כלומר בקריעת אב וא[.       וקורעת את העליו�                                              

  ]'האשה קורעת התחתו� תחילה וכו,  הבגדי	                                                                                                              

  
  

  .    בשעת צרה דאי� יצר הרע מיגרי, ואי� לחוש להרהורא.  ק"כתהלכה   :)�"מ מהרמב"וכ(מרדכי  

  
  . ]א"דיש פוסקי	  כרשב  במרדכי הביא[ 
  

ק ולא "א מפרש דברי ת"שאפשר שהטור סובר שרשב, י"וכתב בב,          א"רשבכדברי   פסקהטור 
דאיכא למיחש (ואפילו א	 תמצא לומר שהוא חולק פסק כמותו משו	 דמסתבר טעמיה ,  חולק עליו

  'ע  יא"פ  שו"וכ).              דידהולהרהורא דאנשי	 שאינ	 מבני האבל דלאו עת צרה היא ל

  
ז לדיד� "דלפ  וסיי	,  א להחזיר לאחוריה"אבל שלנו א, שזהו שיי  לפי הבגדי	 שלה	  כתבש  "בערוה

  .אינה צריכה לקרוע כל בגדיה
  
  
  
  
  
  

  דיני� נוספי� באיחוי
  
  ,   רשאי להופכו למטה ולאחותו  �  :ק כו"מו

  .לאחותוא אוסר "רשב                     

  
  .ק"פסק כת   רבינו יצחק בש�הכלבו 

  
  .      א"שפסקו כרשב   ש"רא, �"רמב,  "כרי פסק 'ע  יט"שו
  .)  כ  אסור להפו  צד עליו� של בגד למטה ולאחותו,  כש	 שאסור לאחות קרע שאינו מתאחה(
  
ב חודש "חר ישרי לא � א	 בא לחתו  סביבות הקריעה ולהשליכו ולהושיב ש	 חתיכת בגד אחר   :ז"ט[

  ]ז"חולק על הט  י"והבר.        לאביו ולאמו דאי� זה בכלל איחוי הקריעה כלל
  
  
  
  
  
  

לפיכ  א	 בא למוכרו ,      ואפילו הלוקח אותו אסור לאחותו  �  :ק כו"מו פ"ע' ע  יט"שו
וא	 מכרו לו סת	 ולא הודיעו אסור לאחותו עד שידע , )משו	 מקח טעות(צרי  להודיעו 

  .ואסור למוכרו לעובד כוכבי	,      הקרעי	 שאינ	 מתאחי	שאינו מ
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  בגדי� שפטורי� מקריעה
  
  )יצא, ממנה שא	 קרע על אביו ואמו כל בגדיו חו*, דהיינו(.  ואפיקרסותו אינה מעכבת � :ק כב"מו

  
        ????הא� לכתחילה צרי� לקורעההא� לכתחילה צרי� לקורעההא� לכתחילה צרי� לקורעההא� לכתחילה צרי� לקורעה

  

  .לקורעה צרי�לכתחילה   :ד"ראב
  

  .לקורעה אינו צרי�פילו לכתחילה א  :י"� ורש"כרמב פסק '  ע  י"שו
  
  

  
        ????ומדוע אינה מעכבתומדוע אינה מעכבתומדוע אינה מעכבתומדוע אינה מעכבת', ', ', ', אפיקרסותואפיקרסותואפיקרסותואפיקרסותו''''מהו מהו מהו מהו 

  

  ,לבוש התחתו� ופתוח בכתפיו  :ש"רא, �"רמב, הערו�
  .אינו מעכב הקריעה, ולפי שאי� עושי� אותו ללבוש אלא לקבל הזיעה                                     

  

  .לפי שאינו אלא לצניעות אינו צרי  לקרועו,      סודר העליו�  :ג בש� רבני צרפת"סמ
  

  .ולפי שאינו מלבוש אינו צרי  לקורעה,      סודר שעל ראשו  :י"רש
  
  

  
  ,   ג"הסמכ את פירוש "ואח  הערו הביא את פירוש   'ע  י"שו

                     

  .ג"משכתבו שפשט המנהג כס ק והכלבו"הגהות הסמכ הביא את דברי "ואח                  
  ]ולכ� צרי  לקרוע על אביו ואמו את החלוק שנעשה לזיעה[                                                                        

  
  ,   שבמדינות אלו אי� נוהגי� כ�  כתבא  "והרמ

  ,עליו�אלא אי� קורעי� החלוק של פשת� שהוא בגד הזיעה ולא הסרבל ה                           
  ובשאר מתי	 המלבוש העליו� תחת, אבל שאר בגדיו קורע באביו ואמו                           
  .הסרבל                           

  
  
  .אי� צרי  לקרוע, בגד חשוב שלא לובש תמיד  :ז"ט

  

ז בגד "לפ.    [ולא תדירות הלבישה, חשיבות הבגד קובעת  :משאת בנימי� בש�כ  "נקה
  .]אי� צרי  לקרוע, וי לצניעותהעש

  
  

  איחוי וחליצה  בחכ� ונשיא, שלילה
  
  .נשיא דומה לאב לחליצת כת! ולקרוע מבחו* ולאחוי  �  :ק כב"מו פ"ע' ע  יז"שו

  

על חכ	 שמת כיו� שהחזירו פניה	 מאחורי המטה שוללי�   �  :ק כב"מו פ"ע' ע  יז"שו
  )אי נמי לאחר קבורה מיד, בר שמאחה מידשסו �"ודלא כרמב,  �"כרמב(.     ומאחי� למחר

  

ועל נשיא ועל .    וחכ	 שבאה שמועתו שולל בו ביו	 ומאחה למחר  :	"פ הרמב"עוהוסי! 
  .רבו מובהק שולל למחר ואינו מאחה לעול	

  

ועל אביו ואמו ורבו המובהק , ד משמאל"על חכ	 חול* מימי� ועל אב ב  :ק כב"פ מו"עוהוסי! 
  .וא	 רצה חול* שתיה�רצה מכא� רצה מכא� 

  
  

  .ז לא נהגו לחלו* כת! כלל"שעכשיו בזה  הכלבו בש� רבינו יצחק פ"פסק עא "והרמ
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  רגל לעניי� הפסקת איסור שלילה ואיחוי
  
יו	  ואינו ' על אביו ואמו  שולל לאחר ל, יו	' ומאחה לאחר ל'  על כל המתי	  שולל לאחר ז  :'ע  טו"שו[ 

  . ]'יש מקומות שנהגו להחמיר אפילו על שאר מתי	 שלא לשלול תו  ל  :ו"יפ מהר"ע א"ורמ.  מאחה לעול	

  
  .ואי� חילוק א	 פגע בה	 הרגל או לא  �  ה"מ בש� ראבי"הגה פ"ע'  א  טו"רמ
  

 íìåà,  יו	 ממש' שאי� הרגל עולה כלל ומוני� ל  îøä ïåùìî åèåùôá òîùî"à  :א"רעק

ðòì"äàøð ã שלפני הרגל"בלשו� הגה 	לשבעה מ  שימי 	א! עצרת , ורגל בעצמו, עולי
שלפני ' וז, ד יו	"ה עצמו ה	 י"ה ור"ויו	 אחד שלפני ר',   ומשלי	 עד ל' עולי	 לז,  ה"ור
ועל אביו ואמו , כ"ימי	 אחר יוה' ומותר לאחות הקרע ב,  ח"הרי כ,  ד"כ י"כ ויוה"יוה

  .שי	 לעניי� איחוימבטל כל השלו' ועיקר החידוש שאי� הרגל דלאחר ז,    מותר לשלול
  

היינו דווקא לעניי� ',  ול' ג דרגל מבטל גזרת ז"דאע,   ה"� נת� טע� לדברי הראבי"בש
             ].:)כו ק"מו( 'דאבלות לחוד וקריעה לחוד'[ממש  ' ול' אבל לעניי� מילי דקריעה צרי� ז,  אבלות

  
  

ולכ� מותר לאחות (    .   דהאידנא נהגו לאחות הקרע כל שפסק האבלות  כתב � "השא   
  )ימי	 קוד	 הרגל' כשעברו ז, בערב הרגל לאחר מנחה] ועל אביו ואמו מותר לשלול, בשאר קרובי	[הקרע 

  

דכש� שאי� מתאבלי� על '  לקמ� סעי� ל(�  "כיו� דפסקינ� כרמב,  וכתב שנראה דהטע� הוא
היינו לומר דלית ,  'אבלות לחוד וקריעה לחוד'ס "דהא דאמרינ� בש)  הקט� כ� אי� קורעי�

  .אבל לעניי� כל שאר מילי אי� חילוק,  ביה האי כללא דהלכה כדברי המיקל באבל
  

  

  

  בקט�]  ואבלות[קריעה 
  

  שיבכו,  מפני עגמת נפש[.      מקרעי� לו,  קט� שמת לו מת  �  :ק כו"מו פ"ע' ע  כז"שו
      ]וירבו בכבוד המת הרואי	                                                                                                                           
  
  .]ואי� בדבריו ממש,  ]משאת בנימי�[=ז "שחולק ע ויש מי,  ה ליו	 שמועה קרובה דדינא הכי"ל דה"נ :ז"ט[
  

  
שמחנכי� אותו כדר  , שקט� שהגיע לחינו  קורעי� לו  )ז"בט והובא(! גיאת "הרי וכתב

  .דהיינו אפילו היכא שמת לו מת דלית ביה משו� עגמת נפש  י"ופירש הב.          בשאר מצוות
  ,)טפח(דרצה לומר שמחנכי� אותו כדי� קריעה בגדולי�   והפרישה פירש[                               
  ]דהו באיזה אופ� שיהיה  סגי כ לטעמא דעגמת נפש דבקריעה כל"משא                               

  
שמכא� ראיה קצת שקט� שהגיע לחינו  צרי  לנהוג כל דיני   )ז"בט והובא( הדרישה וכתב

ז "ו פסק הט"דבסימ� שצ,  äù÷ äøåàëìã  כתבת שיבת ציו� "ובשו.                   אבלות
חינו  צרי  והכא פסק שקט� שהגיע ל,  בטל ממנו די� אבלות' ע שקט� שהגדיל תו  ז"כשו

, כגו� שאי� לקט� אב,  מ במקו	 שאי� די� חינו "דיש נפק õøéúå,      לנהוג כל דיני אבלות
כ לא שיי  חינו  דמתו  זה אתה מבטלו "ס ללמוד תורה דג"וכ� כגו� כשהקט� הול  לביה

אבל קט� שהוא ,  ו דבטל ממנו כל די� אבלות"ובמקרי	 כאלה שיי  הפסק דסשצ,     ת"מת
  .נוהג אבלות משו	 חינו , אומנות ואינו עוסק בתורה ויש לו אבעוסק ב

  
וראיה ,    וכתב דדווקא בקריעה אמרינ� הכי,    )ז"והט(השיג על הדרישה    כ"א� בנקה

ימי אבלות א	 ' ג שנה בתו  ז"	 א	 נעשה ב� י"ש ומהר"ו ממחלוקת הרא"לכ  מסימ� שצ
  . ו קט� פשיטא שאי� צרי  לנהוג אבלותכ משמע שבעוד"וא,   ימי אבלות' צרי  לנהוג ז

  

ובאבלות לא שיי  חינו  ,   וכתב דדווקא בקריעה אמרינ� הכי,   השיג על כ   מ"וכ� בדגו
  .ת"ת אבל בקריעה אי� כא� ביטול ת"שמתו  זה אתה מבטלו מת
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  קריעה בטעות
  

הוא כ נמצא ש"ואח,  וקרע, אמרו לו מת אביו  �  �"ש ור"רא,  "כרי פסק' ע  כד"שו
  ...        שנודע לו תו  כדי דיבור והואיצא ידי קריעה ,   בנו

וכסבור אביו , אבל א	 אמרו לו מת ל  מת                                                                              
  .נודע לו עד אחר כדי דיבור אפילו לאיצא ,   כ נמצא שהוא בנו"ואח,  וקרע, הוא

  
נודע לו  רק א	שג	 במקרה השני יצא   �"� ורמב"כרמב פסק )י"פ הבנת הב"ע(ור הט

  .תו  כדי דיבור
  

]åô íéøãðá àøîâä øåàéáá íé÷åìçå[:  
  
  

ולא מיקרי סת	 ,  ג לא יצא ידי קריעה"דבכה,   ע"על המקרה השני של השו  כתב  ח"והב
לו לא נודע לו מי הוא עד צ לחזור ולקרוע אפי"ובזה א, אלא הקורע על מתו לש	 מי שהוא

  .אחר כדי דבור
  
  

וקרע ,   ואינו יודע איזהו, שא	 אמרו לו מת סת	   ) "והובא בש( י"נמ כתב בש	מ "בדרכ
  .יצא ידי קריעה דיש ברירה,   כ נודע לו מי הוא"ואח,   סת	

  

  
  

מת תו  א	 ,    כ מת"ואח,  וקרע עליו,  היה לו חולה ונתעל!  �  .נדרי� פז פ"ע' ע  כה"שו
  .וא	 לאו צרי  קריעה אחרת,  אי� צרי  קריעה אחרת, כדי דיבור של קריעה

  
  

  
  ,   ונהג קצת ימי אבילות,  וקרע,  מת אביו: אמרו לו  �  �"רמב פ"ע' ע  כו"שו

  ,והפסיק, לא מת: כ אמרו לו"ואח                                          
  ,בפע	 הראשו� מת כמו שאמרו הראשוני	: וחזרו ואמרו לו                                          

  .יצא ידי קריעה                                          
  
, קרוב היה לומר כיו� שחלה עליו אבלות ונהגו,  ימי אבילות' ולעניי� ז  :�"� בש� הרמב"ש
  .ודבר זה צרי  תלמוד, ותעולי� לו ואי� תשלומי� לאבל,  פ שבטל מקצת הימי	 בשוגג"אע

  

, ימי האבלות רצופי	' שסובר שצרי  שיהיו ז  ! גיאת"הגאו� המובא בריכדברי  ודלא[ 
  . ]ימי	' ולכ� צרי  להתחיל מחדש לישב ז

  

  
לא יצא ידי ,  כ מת"ואח,     ולא מת,    וקרע, אבל אמרו לו מת  :�"הרמב בש	� "ש

  .דהא אחר כדי דבור הוא, קריעה
  

יצא ידי , שסובר שכיו� שקרע בשעת חימו	  ! גיאת"הגאו� המובא ברי דבריכ ודלא[ 
  . ]ימי	 של האבלות' אבל צרי  לישב ז,   ואי� צרי  לחזור ולקרוע, קריעה

  
  

  קריעה בבגד גנוב, קריעה בשבת
   

  .יצא ידי קריעה,  פ שחלל שבת"אע,  הקורע בשבת על מתו  �  :שבת קה פ"ע' ע  כח"שו
  

  .  לא יצא ידי קריעה,  הקורע בחלוק גזול  �  � מהירושלמי"הרמב פ"ע' ע  כט"שו
  וכש� שאינו,  והוי מצוה הבאה בעבירה[לפי שהגו� של חלוק בעבירה   (                    
  )כ בקורע בשבת אי� עבירה בגו� החלוק"משא,    ]ח במצה גזולה"יוצא יד                     
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  ושי�קריעה על קט� שמת בתו� של
  

  : אפילו מת בתו� שלושי�,  קט� שקי� ל� ביה שכלו לו חדשיו
  

  ) "ש(=.   .)כדאיתא בשבת קלו(קורע ומתאבל עליו 
  
  
  

  :'או אפילו ביו� ל' קט� שלא קי� ל� ביה שכלו לו חדשיו ומת בתו� ל
  

 �  . פ שאי� מתאבלי� עליו"עליו אע קורעי�   ):�"ברמב המובא(יש אומרי
,   דהא דאמרינ� הלכה כדברי המיקל באבל לא אמרו אלא באבלות אבל לא בקריעה:  כוק "מדאמרינ� במו[

שהכל .) בבכורות מט(וגבי אבלות אמרינ� , וה	 מפרשי	 שהטע	 משו	 דאבלות מדרבנ� וקריעה מדאורייתא
� הלכ  לעניי,      כיו� דאמר שמואל שהלכה כדברי המיקל באבל, מודי	 שיו	 שלושי	 כיו	 שלפניו דמי

  ]קורע,  דספיקא הוי, כל שלא שהה שלושי	 יו	, קריעה כיו� דאי� הלכה כדברי המיקל ולחומרא אזלינ� בה
  

  'ע  ל"פ  שו"וכ.           עליו אי� קורעי�א!    :�"רמב
וכי מפקינ� קריעה מכלל ,  כיו� שהקריעה מדברי סופרי	 היא וספיקא לקולא,  דאי� נראה הסברה שלעיל[

  ]אלא כשאר דברי סופרי	 היא, ומר דליתיה בקריעה האי כללא דהלכה כדברי המיקל לעול	אבלות היינו ל
  
  
  
  
  
  
  

  בגד שאול
  
האומר לחבירו   �  :ק כו"לברייתא במו �"� ורמב"רמב,  "כגירסת רי פסק' ע  לד"שו

פ "אע( מאחהוקורעו ו,   והל  ומצאו שמת,   השאילני חלוק  שאבקר את אבא שהוא חולה
שלא נת� המשאיל רשות רק לקרוע שלא יתבייש ש	 ,  הכא שאני,  	 של אב אינ	 מתאחי	ששאר קרעי

  .ומחזיר לו חלוקו ומשל	 לו דמי קרעו,    )אבל לא הקנהו לו
  

 שכיו� שברשות(.   לא מאחהושקורעו ו   :ק כו"לברייתא במו ש"כגירסת הרא פסקהטור 
  )?למה נית� להאחות,  הוא קורע

  
  

  .    הרי זה לא יגע בו )לבקר בו החולה שהול (א	 לא הודיעו ו  :ע"השווהוסי! 
  

  .ט"סכ כדלעיל, דהוי שואל שלא מדעת וגזל� הוי ובחלוק הגזול לא יצא, לא יצא,  א	 קרע וא! : "ש
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  ט"מ וביו"קריעה בחוה
  

äåçá"î  :  
  
  ...אלא קרוביו של מת... אי� קורעי�  �  :ק משנה כד"מו
  
  

        ::::קבורה וביו� שמועה קרובהקבורה וביו� שמועה קרובהקבורה וביו� שמועה קרובהקבורה וביו� שמועה קרובהקריעה ביו� קריעה ביו� קריעה ביו� קריעה ביו� 
  

  .מ אפילו ביו	 קבורה"אי� קורעי� בחוה  :ה"ראבי
  

  .מ"א  לא ביו	 שמועה א	 שמע בחוה,   מ ביו	 קבורה"קורעי� בחוה  :בעל הלכות
  

  .מ אפילו על שמועה קרובה"קורעי� בחוה  :�"רמב, �"מהר, ד"ראב, �"רמב, מרדכי
  ) דשמועה קרובה כמי שמתו מוטל לפניו וקוברו במועד(                                                                      

  
  

ועל שאר מתי	 קורעי� ,  מ רק על אביו ואמו"נוהגי� באשכנז שאי� לקרוע בחוה  :ד"תה
  .לאחר המועד

  
  

  
� ורמב"מהר, ד"ראב, �"רמב, כמרדכיפסק     'לב�'ע  לא"שו"�.  

        

]]]]�כדי� שבת כדי� שבת כדי� שבת כדי� שבת , , , , טטטט""""משו� כבוד יומשו� כבוד יומשו� כבוד יומשו� כבוד יו((((צרי� להחלי� הבגדי� שקרע צרי� להחלי� הבגדי� שקרע צרי� להחלי� הבגדי� שקרע צרי� להחלי� הבגדי� שקרע אחרי הקבורה אחרי הקבורה אחרי הקבורה אחרי הקבורה         ::::פני ברו�פני ברו�פני ברו�פני ברו
        ]]]]ומיד במוצאי החג ילבש בגדי הקריעהומיד במוצאי החג ילבש בגדי הקריעהומיד במוצאי החג ילבש בגדי הקריעהומיד במוצאי החג ילבש בגדי הקריעה    , , , , ))))אאאא////תתתת++++שבתו� השבעה כמבואר בשבתו� השבעה כמבואר בשבתו� השבעה כמבואר בשבתו� השבעה כמבואר ב

  

  .שבמקו	 שאי� מנהג יש לקרוע על כול	 וסיי	,    ד"תההביא את דברי    א"הרמ
  
  
  

  : א	 שמע שמועה קרובה ברגל ולאחר הרגל נעשית רחוקה
  

 �קריעה ' :ק כ"ואיתא במו[.  כיו� שאינו נוהג שבעה אחר הרגל, נו קורעשאי  סוברי	הגאוני
  ]?'בלא שבעה מי איכא

  

אלא שהרגל מבטל לפי ' ול' שהרי בעצ	 ראוי לנהוג עליה ז,  שקורע ברגל  סובר� "הרמב

  'ע  לב"פ  שו"וכ.        הילכ  קורע,  אבל ראוי הוא לקריעה, שאינו ראוי לאבלות
  
  
  
  

שלא לקרוע על שאר ] ד"כתה[פ שאנחנו נוהגי� "שאע  )ז"� וט"בש באוהו(ח "כתב הב
אבל היכא דשמע שמועה קרובה ,    היינו א	 אפשר לקרוע אחר המועד, מ"מתי	 בחוה

בזה ליכא מנהג ויש ,    ברגל ולאחר הרגל נעשית רחוקה  דאינו יכול לקרוע אחר הרגל
  .מ"לתפוס כהלכה דקורעי� בחוה

  

  
  

  :ה רחוקה על אביו ואמוקריעה ביו� שמוע
  

אלא ,  אי� קורעי� במועד אפילו על אב וא	,  דהיכא ששמע שמועה רחוקה  ל"כתב רש
  .  דמאחר שנפסק ממנו אבלות לא חמיר הקריעה לדחות הרגל,  קורע אחר הרגל

  .חולק  ט"המהרי
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åéá"è:  
  
  .אי� קורעי�  �  'ע לא"שו

  
,  י נכרי	"ט ע"ט ונקבר ביו"	 מת ביושא  סוברי	 )וכ� המשנה למל�( ח"גשה פ"עא "מג

ומה [. אלא ידחה הקריעה עד אחר החג כשיתחיל להתאבל,  מ"בחוה אינו יכול לקרוע
,   דכיו� דהוי שעת חימו	 הותרה אצלו,  מ"מיירי שמת בחוה'   אי� קורעי� אלא קרוביו של מת'ששנינו  

אבל .]         נדחה נמי עד זמ� האבל,  ט"ביו דאי� יכול לקרוע, כיו� דנדחה הקריעה, ט"אבל מת ונקבר ביו
  .קורעי� עליוו, מ"נחשב כמי שמת בחוה,  מ"ט ונקבר בחוה"א	 מת ביו

         
  

  

  
ולאחר הרגל יהיה רחוקה ולא , דאינו יכול לקרוע, ט עצמו"שא	 שמע ביו  ז"הטוכתב  

אי� קריעה בלא 'דכיו� , בזה לא יקרע אפילו אחר הרגל,   ינהוג אז אבלות אלא יו	 אחד
  )מ"כתב שקורע בחוה א"א  בגליו� מהרש.                      ('שבעה

  
  
  
  
  
  
  

åéá"úåéìâ ìù éðù è:  
  

, בו קורעי�,  ט שני לגבי מת כחול שויוה רבנ�"כיו� דיו   :�"איכא מא� דאמר המובא בר
  .שא! זה כבודו של מת הוא

  
 והטע	 שלעיל אינו נראה כיו�[.     ורעי�אי� ק    :�"ר, �"רמב, �"כרמב פסק  'ע  לא"שו

  ]דאי� אלו עסקיו
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�  קריעה על אירועי� נוספי

  
1 .úåòø úåòåîù ìò  
  

כגו� שנקבצו רוב הצבור למלחמה ,   קורעי� על שמועות רעות  �  .ק כו"מו פ"ע' ע  לו"שו
ה "וה  :י"פ נמ"ע א"רמ(ושמעו שנגפו לפני אויביה	 אפילו לא נהרגו אלא המיעוט שבה	  

  ).א	 הלכו בשבי
  

שממנו נלמד הדי� (ירוח	  שכתב  שלפי הפסוק ' י בש	 ר"את דברי הב   "והביא הש
  .נראה שחייב להתאבל כל היו	 ולפיכ  אינו שולל עד למחר)  ל"הנ
  
  
  
  
  
  

2 .íùä úëøá ìò  
  

 :י"פ נמ"ע א"רמ(ואפילו ברכת הכינוי ,  השומע ברכת הש	  �  .סנהדרי� ספ "ע' ע  לז"שו
דא	 היינו קורעי	 (והוא שישמענה מישראל  ,  חייב לקרוע, )ואפילו אמרו בלשו� לעז הוי ככינוי

  שסוברי	   � וטור"כרמבודלא ,          �"כרמב.                  [=)כ יתמלאו כל הבגדי	 קרעי	"על עו
  ]שבש	  המיוחד חייב לקרוע אפילו בעובד כוכבי	                                                                

  
  .     דבזמ� הזה מומר דינו כעובד כוכבי	) י"נמ(א "וי   :א"רמ

  

  .]דמסתמא לא נשתמד אלא לתיאבו� ולא פקר כולי האי, חולק ח"והב[
  
  
  

  .ואפילו השומע מהעדי	 היא  ביר  פלוני  חייב לקרוע  �  'ע  לז"שו
  
, כגו� ששמע מהעדי	 שפלוני ביר  הש	, כלומר  :פ הירושלמי"� ע"הרמב בש	 �"ש .1

  .פ שאי� העד מוציא הגידו! מפיו ממש"אע
  שסוברי	  דלא'  ג ותוס"סמ, 	"כדעת הרמב  פסקבספר משנת חכמי�   א       
  .צ לקרוע"א,  וכל שאומר פלוני גיד! ולא הוציא הגידו! כלשונו מפיו, כירושלמי      
  
והוא ,  אבל השומע מפי אחד פלוני גיד! הש	  :פ הירושלמי"� ע"הרמב בש	 �"ש .2

. אי� זה האחרו� חייב לקרוע,   עצמו לא שמע הגידו! ממש אלא שמעו מפי אחד העדי	
ג "דבכה,  ל ג	 די� זה ליתא"ג הנ"	 וסמ"דלרמב   כתבבספר משנת חכמי�   א 

  .רועודאי ג	 א	 שמעו מפי השלישי חייב לק, ששומע את הגידו! כלשונו
  
אלא אפילו מאחד , אי� צרי  לשמוע משני העדי	  :פ הירושלמי"� ע"הרמב בש	 �"ש .3

  .  מ� העדי	
  
  

  כיו� שכבר קרעו כששמעו(.         והעדי	 אינ	 צריכי	 לקרוע  �  'ע  לז"שו
  )המגד! מפי  ממש   הגידו!                                                                                
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3 .åôøùðù ùãå÷ éøôñ ìò  
  

או אפילו מגילה אחת ,  או תפילי�,  ת שנשר!"הרואה ס � .ק כו"מו פ"ע' ע  לז"שו
ודווקא ,   )אחת על הכתב ואחת על הגויל(קורע שתי קריעות ,    מהנביאי	 או מהכתובי	

  .ששורפי� אותו בזרוע וכמעשה שהיה
  
והכי , שדווקא בשריפה אבל בשאר כליו� לא  עמשמ] ע"ושו[י "מהב  :ח"ב, ז"ט, �"ש

ה נקרע "וה,  וודאי שריפה לאו דוקא,  בגמרא שלנו  א� לא משמע כ�,   משמע בירושלמי
דהכל תלוי כשרואה החלול הש	 , ונחת  ונמחק בזרוע בי� מישראל בי� מעובדי כוכבי	

  או כיוצא, אבל א	 היה דליקה ולא יוכל להציל ונשרפה.               (בזרוע
  )חכ	 צבי= צ קריעה "א,  בזה בלא חילול הש	                          

  
  , ת נשר!"כל עיקר חיוב קריעה זו אינו אלא לעומד ורואה  בשעה שהס  :חכ� צבי

  .לא �אבל שמיעה וידיעה בלא ראיה                   
  
  
  
  

א	 צרי  ,  ש	 בשבתאו שמע ברכת ה, ת שנשר! בשבת"ע א	 ראה ס"שצ  כתב מ"בתפל
  . ש"לקרוע במוצ

  
  
  
  
  
  

4 .äãåäé éøò ìò ,íéìùåøé ,îäéá" ÷ - íðáøåçá  
  

  .חייב לקרוע,  ק"הרואה ערי יהודה בחורבנ� או ירושלי	 או בהמ � .ק כו"מו פ"ע' ע לח"שו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דיני קרעי� אלו
  
לעשות� כמי� , �ללקט, לשלל�, כל אלו הקרעי	 רשאי למולל�  �  .ק כו"מו פ"ע' ע  לט"שו

  .אבל אי� מתאחי� לעול	,   ]ודלא כטור שכתב לאחר שבעה,  כראשוני�[למחרתו ,  סולמות
  
השיג על  מ"א  בדגו,  שנראה שמאחי� למחר את הקרעי	 שקרע על שמועות רעות    כתב"בש(

  )'ע לט"דבריו כמפורש בשו


