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  סימ�  שמד
  
  

  אופ� ההספד
  

  'ע  א"שו
  

  .    מצוה גדולה להספיד על המת כראוי
ומצוותו שירי� קולו לומר עליו דברי� המשברי� את הלב כדי להרבות בכיה ולהזכיר 

  . שבחו

  
רק , אלא מזכירי� מדות טובות שבו ומוסיפי� בה� קצת,  ואסור להפליג בשבחו יותר מדאי

  .  שלא יפליג
  

  ...בו מדות טובות כלל  לא יזכיר עליווא� לא היו 

  
גור� ,  או שמוסי� להפליג יותר מדאי על מה שהיה בו, וכל המזכיר על מי שלא היה בו כלל

  .רעה לעצמו ולמת
  
  
  

  "רק שלא יפליג, ומוסיפי	 בה� קצת"
  

èä"äù÷ä æ  äáøä ø÷ù éì äî èòî ø÷ù éì äî   ,õøéúå  úúì äàøðù
äæì íòè ,ëù àåä øáúñî øáããäåöî äæéà äùåòù éî ì , ä÷ãö ïåâë
äá àöåéëå ,øåòéù äæéàá  , úö÷ êøåöä øáã åãéì àá äéä íà éàãåá

øúåé ,øåòéùä åúåà íâ úåùòìî çéðî äéä àì éàãå , øåáòá úéçùî äéä àì éë
øúåé èåòî øáã   ,òå"åéìò ø÷ù úåãò ïàë ïéàå åàùò åìàë åì áùçð ë.  

  

áä"áúë ç  åçáùá øö÷ì øåñàù éôìù  ,úö÷ óéñåäì åøéúä ïë ìò , íàã
ç àîù ùåçì àëéà óéñåäì øåñà àäé"øö÷é å   , éàãåá øúåéá âéìôäì ìáà

øåñà.  
  
  
  

  
  .]משו� כבוד אבות�[בני עשירי� ובני חכמי�  מוסיפי� קצת על שבח מעשיה�  � 'ע  ה"שו
  
  

ש� רוב ע� כ יש "אא, ])ג"באה(למת אחד [אי� עושי� שני הספדי� בעיר אחת  � 'ע  יד"שו
  .ליחלק לשני� ויהיה בכל הספד ע� כדי צרכו

  
  

  .אבל לא שאר הע�,  המדרש�הכנסת ובבית�ח ונשותיה� בבית"מספידי� ת � 'ע  יט"שו
  

  
  הספד נשי�

  
  .כ! מספידי� על הנשי� כראוי לה�,  כש� שמספידי� על האנשי� � 'ע  ב"שו
  

  .במעשה בעלההכלה  מספידי� אותה בי� במעשה אביה בי�  � 'ע  ז"שו
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  הספד קט�
  

  ?קט�  ב� כמה שני� יהיה כשמספידי� עליו – 'ע  ד"שו
                  

  ,שהעני מצטער על בניו יותר מהעשיר[.    עשירי� בני ששה, עניי� בני חמשה                    
   ]לפי שאי	 לו שמחה אחרת                                                                                      

  .בני זקני� כבני עניי�                    

  
  .  אבל צדוק הדי� וקדיש אומרי� על תינוק משעברו עליו שלושי� יו�                    

  

  ב חודש שיוצא במטה "אלא עד שיהיה ב� י, ואי� נוהגי� כ�  :א"רמ                    
  )! פסק כמחבר"והש(             .  ה/כדלקמ� שנג                                  

  
  

  
  

  . מספידי� אותו במעשה עצמו,  תינוק שיודע לישא ולית� � 'ע  ו"שו
    

  .מספידי� אותו במעשה אבותיו,  וא� אי� לו מעשי�                   
  

  .ביומספידי� לה� במעשה קרו,  וא� אי� לה� מעשי�                   
  
  
  
  

  ?את מי אי� מספידי�
  

  ',  וב� ח,   והנפלי�,   והמסורס,   המחות! � 'ע  ח"שו
  ,   והעבדי�,   והעובד כוכבי�,   מת' וכ� ב� ט                    

                             

  .]קי	 עמה�אבל צרכי מטה וקבורה מתעס[אי� מתעסקי� להספד וללוות                                
  

משו� הכי דווקא ב	 תשעה מת שלא חי כלל , איירי בודאי כלו חדשיו, האי ב	 תשעה מת  ::::דרישהדרישהדרישהדרישה
ואות	 .    הא חי שעה אחת הוי כאילו חי שלושי� יו� הנזכרי� לעיל, אי	 מתעסקי	 עמו לכל דבר

בכלל נפל  דהוא, ולכ	 בספק ב	 שמונה הוא, איירי באינו ידוע שכלו חדשיו, ל"שלושי� יו� הנ
  .ולכ	 בעינ	 דווקא שיעברו עליו שלושי� יו�, שבכא	

  
  
  
  

  ש ותפילה"די� המספידי�  בק
  

  : הע� העוסקי� בהספד � 'ע  יב"שו
  

  . נשמטי� אחד אחד וקורי� את שמע ומתפללי�,   כל זמ� שהמת מוטל לפניה�
  ]	 שאי	 מתפללי	"ודלא כרמב,  ללי	כרבינו יונה שמתפ[                                                  

  
ה� עומדי� ומתפללי� ,  ה� יושבי� וקורי� והאונ� יושב ודומ�,   אי� המת מוטל לפניה�

אלהי שתגדור פרצותינו ופרצות עמ! ' הוהוא מצדיק עליו את הדי� ואומר יהי רצו� מלפני! 
  .בית ישראל

  
  .לאחר קבורה  מפסיקי� ההספד בי� לקריאת שמע בי� לתפילה � 'ע  יג"שו
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  מי שצוה שלא יספידוהו
  

  ?או יקרא דשכבי, הספידא  יקרא דחיי הוי:  איבעיא להו � :דרי� מוסנה
  

  .אי נמי לאפוקי מיורשי�,  דאמר לא תספדוה לההוא גברא?  מ"למאי נפק                          
  

  .מ"מ יקרא דשכבי הוא ש"ש...                           
  

  
  

  .מוציאי� מה� בעל כרח�,  יורשי� שאינ� רוצי� לפרוע שכר הספד� � 'ע  ט"שו
כ אפילו בניו "דאל,  דווקא שירשו ממו	 המת :""ש

  .ב/אי	 מוציאי	 מה� בעל כרחו  כדלקמ	 שמח

  
  . שומעי� לו,  מי שצוה שלא יספדוהו � 'ע  י"שו

  

המיקל שלא לשמוע , גדול הדור שמת וצוה שלא להספידו :בית יעקב
  .לחכ� הלז לא הפסיד

  

וסיי� שאי� לו היתר ברור , וטרי בהא שקיל ת תשובה מאהבה"שו
  .לבטל דברי המת ולהספידו במקו� שאמר אל תספידוני

  
  
  

  
  

  מי שצוה שלא יתאבלו עליו
  

  .אי� שומעי� לו,   וגזירת שלושי�' אבל א� צוה שלא לנהוג עליו ז  :ו"מהרי פ"עא "רמ
  

 � ,ב חודש"אבל צו� האב וא� שלא לנהוג בה� י  :ו"מהרי פ"ע �"השוהוסי
  .מצוה לקיי� דבריה�,  כיו� דאינו שיי! בשאר מתי� אלא בכבוד אב וא�

  
  

ו כתב שלא נתברר לו א� אבלות היא יקרא דחיי או "שבמקור הדי� במהרי  כתב א"רעק
שהרי דבר זה הוא מחלוקת ראשוני� בדי� מאבד עצמו , א"ולכ� כתב רעק,      יקרא דשכבי

� כבוד "היא כבוד המתי� ולדעת הרמב אבלות) מ"פ הכס"ע(� "שלדעת הרמב, לדעת
א להעתיק דברי "הרי לא היה לרמ, �"ה כרמב"וכיו� שנפסק להלכה בסימ� שמ,   החיי�
  .ו לדינא"מהרי

  
ה לעניי� אבלות שבעה וקריעה "דה, ודעתו,   א"ו ועל הרמ"חולק על מהרי  עיו� יעקב
  .דעת אי� מתאבלי� עליוט המאבד עצמו ל"דמה, כ לכבוד המתי�"אחרי שהוא ג, שומעי� לו

  
  
  

  
  

  מי שצוה שלא יאמרו עליו קדיש
  

  .שומעי� לו,  מי שצוה שבנו לא יאמר קדיש עליו  :תשובת אב� שה�
  

  ]  )הובא בפני ברו!(.  כתב  שאי� צרי! לשמוע לו  ת חלקת יעקב"בשואול� [  
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  דיבור בפני המת
  

  ...אי� אומרי� בפני המת אלא דבריו של מת  �  :ברכות ג
           

  .אבל מילי דעלמא לית ל� בה, לא אמר� אלא בדברי תורה                      
  

  .ש מילי דעלמא"וכ, אפילו בדברי תורה... ואיכא דאמרי                      
  
  
  
  

' יש לאסור אפילו חו, לד) שלא קשורי� למת(דברי תורה .   [פסק כלישנא קמא  רב האי
  ]אמות' ואולי אפילו בתו! ד, אמות' ומילי דעלמא מותר מחו, לד,  )כל שהוא בפניו(אמות 

  
' שכל דבר אסור ודווקא תו! ד,  ג� את דברי הלישנא בתרא) בנוס� לדברי רב האי(כתב   הטור
  . אמות' אבל דבריו של מת שרי אפילו תו! ד, אמות

  
של מת אסור אפילו אמות אפילו דבריו ' א! כתב לפרש שבתו! ד,  ק"פסק כל  רבינו ירוח�[ 

  . ]בדברי תורה
  
  
  
  
  

כגו� צרכי , אי� אומרי� בפני המת אלא דברי� של מת � כרב האיפסק ' ע  טז"שו
והני מילי בדברי תורה אבל במילי דעלמא לית ,   אבל שאר כל דבר אסור,  קבורתו והספד

  ) א שרי"פילו תו! דומילי דעלמא א, א אסור"ת אפילו חו, לד"משמע דדעתו דד:  !"ש(.       ל� בה
  

ומילי דעלמא אינו אסור , א"ת אסור אפילו חו, לד"דד  פסק ח"הב
  .א"ת אפילו תו! ד"ודבריו של מת מותר אפילו בד, א"אלא תו! ד

  
  .אמות' כל החדר חשוב כד  :)!"הובא בש(מרדכי 

  
  
  
  

מותר לומר פסוקי� ודרשה לכבוד המת בתו! ארבע אמותיו או בבית  � 'ע יז"שו
  .ותהקבר


