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הקדמה
אודה לה' יתברך על אשר זיכני ללמוד הלכות שמחות ולהדפיס את עיקרי הדברים שנדונו במהלך
הלימוד .ובאמת אין בכוונת חוברת זו לחדש הלכות וכד' ,אלא שהדברים יהיו מסודרים לי ולשכמותי.
השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ' ,לאחר מכן את דברי הראשונים העיקריים בסוגיא,
עם דברי מרן הבית יוסף והשו"ע ,והחונים עליו ,ש"ך ,ט"ז ופת"ש .וכן את הנידונים המעשיים באותה
סוגיא ואת דברי פוסקי זמנינו ,השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל העדות תחת
כפיפה אחת ,בעיקר פסקיו של מרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל אשר נדפסו בספרי חזון עובדיה על הלכות
אבלות .וכן את פסקיו של הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל המובאים בספר צרור החיים ,ואת פסקי הגרי"מ
טיקוצ'ינסקי אשר הובאו בספרו גשר החיים  .כשהתחדשו במהלך הלימוד סברות וחידושים אשר נמצא
להם מקום בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים הוספתי את הדברים בגוף הסיכום ,אך לא הוספתי
דברים שאינם מעוגנים בפסיקה ההלכתית ואשר אין בהם עזר ללימוד הסוגיא הלכה למעשה.
מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי הגמ' ,משא ומתן בדברי הראשונים
בלא אריכות ,הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה ,הבאת הדיונים ההלכתיים בזמנינו מתוך הפסיקה
הלכה למעשה והנימוקים ההלכתיים שהובאו בשו"תים ובספרי ההלכה .והבאת פוסקי ומנהגי העדות
השונות.
כאן המקום לה ביע תודה עמוקה והכרת הטוב להורי היקרים על שדואגים לי במסירות עד אין קץ,
ותומכים ו מעודדים ,ולא חוסכים ממני מאומה כדי שאוכל להמשיך ולגדול בתורה ,הם אלו שדחפו אותי
להדפיס ספר זה ,ובלעדיהם ספר לא היה רואה אור .הקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה ויזכו לרוות
נחת מכל יוצאי חלציהם.
הודאה מיוחדת לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי' ,שעשו ועושים לעזור לנו בכל מכל
כל בטוב עין ובהרחבת הלב .יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקים התורה ובמצוות ,כשאיפתם
ועמלם תמיד ,ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.
הכרת הטוב מיוחדת לאישתי הודיה חיה שתחי' ,העוזרת לי ללמוד תורה בשקט ושלוה ,בדאגה לענייני
הבית ,וכל חפצה שאגדל בתורה מעלה מעלה .ועליה נאמר 'שלי ושלכם – שלה הוא' .יה"ר שנזכה
לראות את בנינו ובני בנינו עובדים את ה' בשמחה ואהבה.

ברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכה ללמוד ,וממנה הכח להגות בתורה מתוך דיבוק חברים .ובפרט
לעומד ברא שה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א יבורך מפי עליון ,ויזכה להמשיך להרביץ תורה
בישיבתנו הק'.
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ח .מצא את בעלי חובו .ט .עשיית דין .י .דברים המותרים במועד משום צורך ,אסורים
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ובו ל"ט סעיפים

סעיף א':
 חיוב הקריעה
שנינו במועד קטן (כד).

"אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל :אבל שלא פרע ושלא פירם  -חייב מיתה ,שנאמר
ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו וגו' ,הא אחר שלא פרע ושלא פירם  -חייב
מיתה"
דעת הרמב"ן (תוה"א עמ' סג) שחיוב קריעה מדרבנן בלבד ,וקרא אסמכתא בעלמא היא ,ומיתה זו
שאמרו הוא כענין העובר על דברי חכמים שחייב מיתה (ברכות ד .):וכ"כ התוספות (כד .ד"ה הא אחר).
וכ"נ מדברי מרן השו"ע להלן (ס"ל) .וכ"כ הש"ך (סק"ב) .אך הרא"ש (פ"ג דמ"ק סי' ג) הביא דברי הראב"ד
שמפרש דברי הגמ' כפשטה ,וס"ל שמצות קריעה מן התורה ,והמבטלה חייב מיתה בידי שמים.
כתב השו"ע :מי שמת לו מת ,והוא מהמתים שראוי להתאבל עליהם ,חייב לקרוע עליו.
נחלקו האחרונים בטעם הקריעה על המת :בשו"ת הלכות קטנות (ח"א סימן קטז) כתב "כדי שלא
תטרף דעתו ברעה הגדולה דאדם בהול על מתו הסיחו דעתו לד"א כדי שישים דעתו באיבוד ממונו".
מנגד ,בשו"ת בית יהודה (סימן כו) כתב "לענ"ד נראה איפכא דאדרבה כדי שיעורר עצמו בבכי
ולהפליג צערו דומיא דשאר מיני חיובין שחייבו לאונן ולאבל דכולם הם כדי שיצטער על מתו ולדאג
עליו ביותר" .בגשר החיים (ד ,א) הביא דבריהם .ויש הנותנים בזה רמזים רוחניים .הכלי חמדה

(כי

תצא דף רלא .הובא בחזו"ע ח"א עמ' רנג) כתב שמצות הקריעה היא להרבות כבוד המת עליו להראות
צערו על המת היקר לו (ולכן הקורע חלוק גזול לא יצא ,דאינו בגדר כבוד המת כלל).
כתב הברכי יוסף (אות יג .הובא בפת"ש א) אם קרע לו חבירו יותר מדאי חייב דה"ל למידק ואף על ידי
עצמו אינו רשאי לקרוע אלא כדינו דקא עבר על בל תשחית.
הש"ך (סק"ג) העיר שלעיל (שלט ,ג) נתבאר דכשמגיע ל'דיין האמת' האבל קורע .וכתב הבאר היטב
שהוא במקום שנהגו לומר צידוק הדין עם יציאת הנשמה.
 קריעה ע"י אחרים
כתב המהר"י מולכו (כ"י סימן פח .הובא בברכ"י אות יב ובפת"ש א) כל קריעה טוב שתהיה ע"י אחד
דמתבייש ממנו ואיכא עגמת נפש טפי שאחר קורע כסותו והוא שותק ומקבל עליו דינו יתברך .אך
בשו"ת בית יהודה (יו"ד סימן כו) כתב שאם יכול לקרוע בעצמו ,עדיף טפי ,שמצוה בו יותר מבשלוחו.
והערוך השולחן (אות יב) כתב שצריך הוא לחתוך ולא ע"י אחרים .פשרה :הבית אפרים
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ס"ב) כתב שהמנהג שאחד מהחברה קדישא מתחיל לחתוך בסכין בשפת הבגד ,ואז אוחז האבל
וקורע טפח ,ונמצא ששניהם מתקיימים ,האחד מתחיל ועיקר המצוה נעשית ע"י עצמו .וכ"נ מדברי
החזון עובדיה (ח"א עמ' רכט בהע'  .והוסיף בעמ' רמב שגם הקריעה לנשים תהיה ע"י אישה אחרת) ,וכ"כ גשר
החיים (ד ,טו) ,והוסיף בגשה"ח שבדיעבד אם אחר קרע לו אינני מחליט לומר שהר"ז כמצוה שבגוף
ולא יצא ע"י אחרים.
 קריעה מעומד
שנינו במו"ק (כ - :כא).

"אמימר שכיב ליה בר בריה ,קרע עילויה .אתא בריה  -קרע באפיה ,אידכר דמיושב קרע -
קם קרע מעומד .אמר רמי בר חמא :מנין לקריעה שהיא מעומד  -שנאמר 'ויקם איוב ויקרע'.
 דלמא מילתא יתירתא הוא דעבד? דאי לא תימא הכי  -ויגז את ראשו הכי נמי? אלא מהכא:ויקם המלך ויקרע את בגדיו"
דעת הראב"ד שרק לכתחילה צריך לקרוע מעומד ,אבל בדיעבד מועיל אף אם קורע מיושב .ואמימר
החמיר על עצמו בזה .הרי"ף השמיט עובדא דאמימר ולכן נראה שסובר שבדיעבד יצא .והב"י סבר
שלא מוכח מדברי הראב"ד והרי"ף שסוברים כך.
אולם הר"י גיאת (מא"ש הל' אבל עמ' כט) כתב שאם קרע מיושב לא יצא ויחזור ויקרע מעומד ,וכן נראה
להרמב"ן (עמ' נו) .ולזה נוטים דברי הרמב"ם (ח ,א) שכתב "אין קריעה אלא מעומד" משמע דכל
שאינה מעומד אינה קריעה ,וכ"פ הגה"מ (שם אות א) והרא"ש (סימן לט).
כתב השו"ע :וצריך שיקרע מעומד; ואם קרע מיושב ,לא יצא( ,וצריך לחזור ולקרוע).
בשו"ת יביע אומר (ח"ח או"ח סימן כג אות י .וחזו"ע ח"א עמ' רכג) כתב שמי שקרע מיושב ובירך דיין האמת,
כשחוזר וקורע מעומד אינו צריך לחזור ולברך מכיון שברכת דיין האמת לא נתקנה על הקריעה
שאין מצוה זו טעונה ברכה כלל ,אלא הברכה היא על שמועה רעה כי באה ,וכ"פ הברכי יוסף ,שו"ת
שבט הלוי (ח"ד סימן קנו ד"ה ברמ"א וצריך) ,הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה סג) .דלא כדעת הגאון שבט
מיהודה.
בשו"ת קנה בושם (יו"ד ח"ב סימן קב) כתב שחולה שאינו יכול לעמוד לא יקרע ,משום שאין על קריעה
מיושב שם קריעה כלל .אולם בחזון עובדיה (ח"א עמ' ריז) כתב שטוב שיקרע מיושב ,או כשהוא
שוכב .וכ"כ הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה סג) לגבי חולה או נכה שאינו יכול לעמוד ,ובכה"ג מברך.
 זמן הקריעה
כתב סמ"ק (ריש סי' צז) מי שמת לו מת צריך לקרוע קודם שיסתום פני המת .וכ"פ הרמ"א :ולכתחלה
צריך לקרוע קודם שיסתום פני המת.
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הערוך השולחן (אות ג) כתב שעיקר מצות קריעה הוא אחר יציאת נשמה דאז הוי עיקר שעת חימום
לכל הפחות קודם שיסתום פני המת בקבר בעפר ,אמנם אם לא קרע אז קורע כל שבעה דגם זהו
שעת חימום אבל כשעבר שבעה ולא קרע א"צ לקרוע עוד ,לבד על אביו ואמו שקורע לעולם מפני
כבודם .ובגשר החיים (פ"ד ס"ו ובהע') כתב שמדינא צריך לקרוע מיד ששומע או רואה את המיתה,
אולם בארץ המנהג שמברכים קודם שמוציאים המת מהבית לקבורה ,וביאר א שיתכן והוא משום
שלא בקיאים בקריעה ,וכשמוציאים את המת נמצאים הח"ק הבקיאים בדינים אלו.

ב

בחלק

מהקבורות מעיקר הדין צריך שאחר יקרע לו (במיתת קטן ,וי"א גם בשאר מיתות כדלעיל) ,ולכן ממתינים
שיבואו אחרים .ג יתכן גם שבשעה זו כל האבלים נמצאים במקום ,וכך קורעים כולם יחד .וביאר
שכוונת הרמ"א היא שלכתחילה לא יאחרו הקריעה לאחר הקבורה ,שהמצוה לכתחילה היא לקרוע
משעת יציאת נשמה ועד זמן כיסוי המת בקבר.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' רכו) שהיותר נכון שכל האבלים יקרעו בגדיהם לכתחילה מיד אחר
יציאת הנשמה ,או אחר ששמעו על הפטירה ,להסמיך כמה שאפשר את הקריעה ליציאת נשמה.
אבל המנהג לקרוע אחר הקבורה ,או אחר סתימת הגולל ,או כשהאבלים מתכנסים לסעודת הבראה.
ויש להם ע"מ שיסמוכו .הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה ע) כתב שמן הדין צריך לקרוע בשעת יציאת
נשמה ,אמנם המנהג אינו כן ,כי אנשים מתרגשים ואינם בקיאים בהלכות קריעה.
סעיף ב':
 מקום הקריעה
שנינו במועד קטן (כו" ):תניא הקורע למטה ומן הצדדין לא יצא".
וכתב הרמב"ם (ח ,א) "ומהיכן קורע מלפניו והקורע מאחוריו או מן הצדדין או מלמטה לא יצא ידי
חובת קריעה" .והרמב"ן (עמ' ס) כתב בשם הר"י גיאת (שם עמ' לו) שאין לקרוע בשולי הבגד או מן
הצדדים ,ומקום הקריעה הוא בכל בית הצואר שלפניו .וכן הסכים הרמב"ן שהקריעה צריכה להיות
בבית הצואר למעלה ולא כמו שנוהגים העולם לקרוע בצדדי המלבוש כנגד החזה .אמנם בהגהות
סמ"ק כתב שנהגו העולם לקרוע למטה ושמא סמכו העולם בשאר מתים על ההיא דרבי יהודה
וצ"ע.
כתב השו"ע :מקום הקריעה ,בכל מקום בבית הצואר לפניו; אבל אם קרע לאחריו,

(או בשולי הבגד.

טור) או מן הצדדין ,לא יצא .והרמ"א כתב :וי"א שיוצא אם קורע בשולי הבגד ,וכן נהגו להקל לקרוע
בשולי הבגד ,כשקורעין על שאר מתים שאינן מתאבלין עליהם (כשעומדים שם בשעת יציאת נשמה .ש"ך

סק"ד) ,אבל על המתים שהם קרוביו ,ומתאבלים עליהם אינו יוצא בקריעה זו וצריך לקרוע בבית
הצואר ,וכן נהגו.
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החכמת אדם (כלל קנב דין ב .הובא בפת"ש ב) כתב בשם הרדב"ז (ח"ג סימן תתקצ) שאם קרע לרוחב הבגד
לא יצא מפני שאין נראה שקרע אלא נראה שנקרע מעצמו .גם בחזו"ע (ח"א עמ' רל) כתב שיש לקרוע
לאורכו ולא ברוחב הבגד.
בשו"ת שבט הלוי (ג ,קסז) כתב שאשה שקרעה על אביה בחלק הצוארן של הבגד שהוא רחב ולא
הגיע לבגד עצמו ,מכ"מ הצוארן הזה תפור לבגד לגמרי בקביעות והוא חלק בלתי נפרד מהבגד,
נראה דיצאה ידי קריעה ,ואין זה דומה לקרע למטה מן השפה דלא יצא ,דהכא כיון שהוא חלק בלתי
נפרד מן הבגד הוא בגד עצמו והקרעים מתחלקים זמ"ז ונראים כשנים.
סעיף ג':
 שיעור הקריעה
הגמ' במו"ק (כו ):מביאה ששיעור הקריעה הוא טפח .ולמדה זאת (כב ):מדכתיב (ש"ב ,א יא) 'ויחזק
דוד בבגדיו ויקרעם' ואין אחיזה פחות מטפח.
עוד מובא שם בגמ' שאם קרע על מת ובא להוסיף באותה קריעה על מת אחר סגי בכל שהוא .וכל
זה דווקא בשמת לו מת אחר שבעה ,אבל אם מת לו בתוך שבעה צריך טפח .וקריעה על אביו ואמו
יותר חמורה ,ולכן גם לאחר שבעה לא סגי בכל שהוא.
כתב השו"ע :שיעור קריעה ,טפח .ואם קרע על מת ,ובא להוסיף באותה קריעה על מת אחר ,אם
אחר ז' ,סגי בכל שהוא .ואם הוא בתוך ז' ,צריך טפח .ועל אביו ואמו ,אפילו אחר ז' ,קורע עד שיגלה
את לבו.
בשו"ת מנחת יצחק (ח"ט סימן קכו שאלה ה) כתב שהקריעה אינה צריכה להיות בפרהסיא ,אבל צריכים
שיעמדו שם מח"ק הבקיאים והמורים האיך לנהוג ,ובנשים יש לדקדק שיהיה בצניעות ככל האפשר.
סעיף ד':
 קריעה על מת שמת לקרובו
שנינו במו"ק (כ" ):אמימר שכיב ליה בר בריה ,קרע עילויה .אתא בריה  -קרע באפיה" .מכאן אנו
לומדים שקורע על מת שמת לקרובו ,והרמב"ן (עמ' נה) למד דבר נוסף ,שאינו קורע אלא בפני
הקרובים עצמן כדרך שנוהג אבלות עמהם בבית ואם קרע שלא בפניהם לא יצא וחוזר וקורע
בפניהם ,וכ"כ הר"י גיאת (שם עמ' ל) .אבל הרא"ש (סי' לה) כתב שאת דיני אבלות על חמיו לדוג' נוהג
רק בפני אשתו ,אבל עיקר הקריעה היא בשעת חימום דוקא ,דהיינו בעת המיתה או מיד ששמע,
ולכן א"צ לחכות ולקרוע בפני קרובו .וכ"כ הב"י שהרמב"ן הביא בשם הראב"ד .אולם הב"ח כתב
שהראב"ד סובר שא"צ לקרוע דוקא בשעת חימום ,ורק אם יודע שקרובו ידע לאחר מכן שקרע ,הרי
עדיף לקרוע בשעת חימום דוקא ,אבל אם לא ידע ,יקרע דווקא בפניו.
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הרמב"ם (ב ,ד) כתב " ...הרי שמת בן בנו או אחי בנו או אם בנו חייב לקרוע בפני בנו ולנהוג אבלות
בפניו אבל שלא בפניו אינו חייב וכן בשאר הקרובים" .ובפרק ח' (ה"ה) כתב דקורע על חמיו וחמותו
וכן היא קורעת על חמיה וחמותה ,משמע דעל שאר קרובי אשתו אינו קורע וכן היא אינה קורעת
על שאר קרובי בעלה ,וכן בדין כיון שאינו מתאבל עליהם כדאמרינן בפרק אלו מגלחין (כ ):לא אמרו
לכבוד אשתו אלא חמיו וחמותו .ומהרי"ף (טז ):משמע שרק על חמיו וחמותו קורע אבל לא על שאר
קרובים ,והשמיט עובדא דאמימר משום דמשמע דחומרא הוא שהחמיר על עצמו.
כתב השו"ע :כשם שקורע על קרובו שמתאבל עליו ,כך קורע בפני קרובו על מת שמת לקרובו,
כיצד ,הרי שמת בן בנו או אחי בנו או אם בנו (ט"ז א :פירוש ,אם גרשה) ,חייב לקרוע בפני בנו .וכן קורע
על חמיו וחמותו .והאשה קורעת על חמיה וחמותה .אך הרמ"א כתב :ואין נוהגין עכשיו כן ,וכמו
שיתבאר לקמן סי' שע"ד לענין אבלות (שנוהגים לא לקרוע על מת של קרובו ,שכולם מוחלים על
כך).
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' רמב) שאשה שמת אביה או אמה ,מן הדין גם בעלה צריך לקרוע עמה.
אבל לא נהגו כן עתה ,מפני שכבוד זה הוא לכבוד המתאבלים ,ועכשיו נהגו למחול (כן מובא בהגה"מ

פ"ב אות ב בשם מהר"ם).
סעיף ה':
 חיוב קריעה בשעת יציאת נשמה של כל אדם
שנינו בשבת (קה):

"ואי אדם כשר הוא  -חיובי מיחייב ,דתניא :מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים
 כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר .כדי שיבכה ,ערבונא שקלי מיניה? אלא :מפני שלא בכהוהתאבל על אדם כשר .שכל הבוכה על אדם כשר  -מוחלין לו על כל עונותיו ,בשביל כבוד
שעשה - .לא צריכא ,דלאו אדם כשר הוא .ואי דקאי בשעת יציאת נשמה  -חיובי מיחייב,
דתניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :העומד על המת בשעת יציאת נשמה  -חייב לקרוע ,הא
למה זה דומה  -לספר תורה שנשרפה - .לא צריכא ,דלא קאי בשעת יציאת נשמה"
כתב הרמב"ן (תורת האדם עמ' נב) שפירוש בוכה ומתאבל שבוכה וקורע עליו אבל א"צ לישב עליו
באבלות.
רש"י פירש (הביאו הרמב"ן עמ' נא) שעדיין היה זה יכול ללמוד ודומה לס"ת .אך כתב עליו הרמב"ן
שקשה לומר שיקרעו על העתיד .ועוד ,שהרי בס"ת גופא אין קורעים אלא בזרוע .ולכן פירש שהנפש
בגוף כאזכרות בגוילין ,ומכיון שהוא הפסד גדול וחרדה רבה חייב אדם לקרוע עליה כאילו נשרף
ספר תורה לפניו .אפשרות נוספת לפרש ,שכשם שקורעים עליה כך קורעים על מקיימי מצותיה,
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שבשריפתה אובדים מצות כתיבתה ובמיתת עושיה אובדים מצות של מעשה הילכך על כל אדם
מישראל קורעין ואפילו על אשה.
לסיכום ,ישנם כמה טעמים מדוע קורעים :א .במיתה אובדים מצוות של מעשה .ב .אין אדם שאין בו
מצוות כרימון .ג .שהיה יכול ללמוד .ד .נשמה קרויה נר ותורה קרויה נר .ה .הפסד גדול וחרדה גדולה.
כתב השו"ע :העומד בשעת יציאת נשמה של איש ,או אשה מישראל ,חייב לקרוע (טור בשם רמב"ן וב"י

אף לדעת רש"י).
המהרש"ל (הגהות ,ד"ה ופירש"י) כתב שאין קורעים על קטן (אבל על אישה קורעים ,שיש בה מצוות) .אולם
דעת הב"ח שאם הקטן לומד מקרא צריך לקרוע עליו לכל הפירושים .וכ"נ מהש"ך (סק"ז).
הרדב"ז (ח"ב סימן תתלח .הביאו הבאה"ט) כתב שמי שהיה עומד על המת בשעת יציאת נשמה והיה שבת
מסתברא דכיון שנדחה נדחה ,שהרי אינו בשעת חימום .וכ"כ בשו"ת חתם סופר (ח"ב סימן שכג) וגשר
החיים (ד ,כג) .אך בספר תפילה למשה (הביאו הפת"ש ג) כתב שאם היה בשעת יציאת נשמה בשבת,
חייב לקרוע במוצ"ש ,ובתנאי שלא נקבר עדיין.
עוד כתב הרדב"ז (שם) שמי שהיה עם המת והחזיר פניו בשעת יציאת נשמה ודאי דחייב לקרוע
שהרי כל שעומד עם המת בשעת יציאת נשמתו אמרו וכיון שהוא עומד ויכול לראות אעפ"י שלא
ראה דכיון שהוא ראוי לבילה אין בילה מעכבת בו הילכך גדר הדבר הוא שאם הוא עומד עליו ויכול
לראות אעפ"י שלא ראה חייב לקרוע .וכל מי שאין יכול לראות אעפ"י שהוא בבית אחד עם המת
אינו חייב לקרוע.
בספר נהר מצרים (הל' אבילות אות י"ז) כתב שלא נהגו לקרוע על מת שאינו קרוב שנמצאו במיתתו
בשעת יציאת נשמה ,ואפי' היה אדם כשר .והרב שולחן גבוה (אות טו) תירץ דא"כ לא נמצא מי
שיעמוד אצל המת בשעת יציאת נשמה ,כדי שלא יקרע בגדיו ונמצא שהנפטר מת יחידי בעגמת
נפש .וכ"כ כה"ח (או"ח סי' תקמז אות כה) .בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יד סימן פד ד"ה ומה שיש) הביא דבריהם
בתשובה לשאלת רופאים כיצד ינהגו בעת יציאת נשמה ,והוסיף שמה שיש לעשות הוא :לעמוד
בחרדת קודש ולומר פסוק שמע ישראל פעם אחת ,ובשכמל"ו ג"פ ,פסוק ה' הוא האלקים ז' פעמים,
ופסוק ה' מלך וגו' פעם אחת .גם בחזון עובדיה (ח"א עמ' רכה) כתב שמן הדין העומד בחדר אחד עם
המת בשעת יציאת הנשמה ,צריך לקרוע אך לא נהגו כן ,ויש להם ע"מ שיסמוכו .וכ"כ בגשר החיים
(ד ,ט) ,אא"כ מדובר בת"ח מצוין בתורה או במוחזק לאדם כשר מצוין ,נוהגים רובם לקיים דין קריעה
ביציאת נשמה .אולם בשו"ת אגרות משה (חו"מ ח"ב סימן עג אות י) כתב ע"ד גשה"ח "והוא טעם קלוש
לבטל חיוב ממש שמפורש בברייתא ...ואם לא היה חיוב ממש שבשביל חשש קטן דאינשי דלא
מעלי או אינשי עניי לא ירצו לבא לעמוד בשעת יציאת נשמה דבר שחז"ל לא חששו לזה אף שהם
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חששו ביותר להפסד ממון דאינשי ,והוא רק טעם על מה שלא מיחו באלו שאין קורעין אבל לא
טעם על מה שאינשי מעלי ינהגו כך ולכן ודאי צריך לקרוע כדינא".
 קריעה על עובר עבירות
כתב ה"ר יונה (הביאו הרא"ש סימן נט) שהחיוב לקרוע בכל אדם הוא דוקא אם אינו רשע וחשוד .אך
מהר"ם מרוטנבורג כתב שעל הכל חייבין לקרוע חוץ מעל מומר ועובד אליל או עובר על כל אחת
מכל מצות שבתורה להכעיס שאותו חשוב כמומר ,אבל אם אדם עושה לפעמים עבירה לתיאבון או
שמניח מלעשות המצוה בשביל טורח כגון זה חייב לקרוע עליו כיון שאינו כופר בתורה ואינו עושה
להכעיס .והוסיף המרדכי (סי' תתקלז) שרק אם עושה לפעמים עבירה לתיאבון קורעים עליו ,אבל
אם היה רגיל לעשות עבירה הרי הוא בכלל הפורש מדרכי ציבור.
כתב השו"ע :ואפילו אם לפעמים עשה עבירה לתיאבון ,או שמניח לעשות מצוה בשביל טורח.
והוסיף הרמ"א :אבל רגיל לעשות עבירה ,אין מתאבלין עליו (מרדכי) .וכל שכן על מומר לעבודת
כוכבים (שם) .וי"א שמומר שנהרג בידי עובד כוכבים ,מתאבלין עליו

(הגהת אשיר"י .ט"ז ג :שע"י נעשה

לו כפרה) .וכן מומר קטן שהמיר עם אביו או אמו ,דהוי כאנוס (מרדכי ה"א בשם ר"י) וי"א דאין מתאבלין,
וכן עיקר (שם בשם ר"ת) .הפורשים מדרכי צבור ,אף על פי שאין מתאבלין עליהם ,מתאבלין על בניהם
(א"ז) .וע"ל סימן שמ"ה.
כתב הש"ך (סק"ט) מתאבלים על מומר שנהרג ,שמיתתם כפרתם .דלא כלבוש שביאר 'וכן עיקר'
דקאי גם על מומר שנהרג.
כתב התפילה למשה (הובא בפת"ש ד) שאפילו עושה עבירה לתאבון והיא עבירה חמורה שהיו חייבים
עליה מיתת ב"ד ,אם לא עשה להכעיס רק לתיאבון קורעים עליו אם לא שהמיר דת .ובשו"ת שבט
הלוי (ח"ד סימן קנו ד"ה עיין פתחי) כתב שאין כוונת התפל"מ דוקא המיר דת לאפוקי מחלל שבת דחייב
מיתה וקורעין עליו ,דפשיטא דמחלל שבת חשיב ככופר .אמנם ישנם צדדים דגם מחלל שבת י"ל
דמתאבלין עליו.
סעיף ו':
 קריעה על כל אדם כשר
כתב הרא"ש (שם) בשם מהר"ם (שם סי' לה) אהא דתניא שחייב אדם לבכות ולהתאבל על אדם כשר,
שאינו יודע מה נקרא אדם כשר .והרא"ש כתב דכיון דלא סני שומעניה ואינו חשוד על שום עבירה
ולא ביטל שום מצוה אלא שאין גדול בתורה הוא נקרא אדם כשר .והרמב"ן (עמ' נה) כתב שאם לא
נמצא שם בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע בפניו ,אבל על סתם בני אדם אינו קורע.
הראב"ד סובר שרק אם ידע בין מיתה לקבורה ,אבל אם לא ידע בין מיתה לקבורה אינו צריך לקרוע.
והרמב"ן (תורת האדם עמ' נב) כתב שעל אדם כשר צריך לקרוע בפניו .הטור הבין שאינו מחייב אלא
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בפניו ,והביא בשם הרא"ש שסתם ולא כתב בפניו .אך הב"י העיר שאין שום חילוק בין הרמב"ן
לרא"ש.
הב"י תמה על מה סמכו העולם שלא לקרוע על אדם כשר ,בשלמא החכמים יש להם לסמוך ע"ד
הרמב"ן הסובר שת"ח א"צ לקרוע על אדם כשר ,שהרי אינו חייב לקום בפניו .אבל שאר בני אדם
אין להם על מה שיסמוכו אלא על ספיקו של הר"ן ועל סברת ראבי"ה שעל אדם כשר א"צ לקרוע
אא"כ היה בשעת יציאת נשמה .אך הדבר ברור שרוב הפוסקים לא חילקו וחייבו לקרוע על כל אדם
כשר!
כתב השו"ע :על אדם כשר ,שאינו חשוד על שום עבירה ולא על שום ביטול מצוה ,ולא סני שומעניה,
אף על פי שאינו גדול בתורה ואף על פי שלא עמד בשעת יציאת נשמה ,חייב לקרוע עליו; והוא
שעומד שם (ש"ך יב :גם אם אינו עומד עליו ובתנאי שידע )-בין מיתה לקבורה; ותלמידי חכמים פטורים
מקריעה זו .אך הרמ"א כתב :וי"א דאין חייב לקרוע על אדם כשר ,אלא אם כן עומד עליו בשעת
יציאת נשמה; אבל חייב לבכות ולהתאבל עליו (ר"ן והגה"מ בשם ראבי"ה) ,וכן נהגו להקל .וכן הסיק
בגשר החיים (ד ,ה) שלמעשה נוהגים להקל .וכ"כ הרב שולחן גבוה (ס"ק יט) שמכיון שכל אדם מוחזק
בכשרות ,א"כ יצטרכו לקרוע על כל אדם ואין לדבר סוף ,ולכן לא נהגו לקרוע על כל אדם כשר.
אך הב"ח כתב שלדעת רבנו יונה אדם כשר שצריך לקרוע עליו אף אם לא היה בשעת יציאת נשמה,
הוא דוקא כשנוהג מנהג כשרים לחזור אחר מצות גמילות חסדים ,וכ"נ דעת הרמב"ן .וכ"כ הש"ך
(ס"ק יא).
הש"ך (ס"ק י"ג) כתב דמדברי הראב"ד והרא"ש נראה דאף ת"ח חייבים .ובספר אגודת אזוב

(קונטרס

אלון בכות דרוש א' .הובא בפת"ש ז) השיג עליו וכתב דעד כאן לא כתבו דת"ח פטורים מקריעה זו אלא
באדם כשר שאינו חכם כמותם מטעם דהוי כזקן ואינו לפי כבודו דדין הקריעה הוא כדין עמידה
והידור שאין הגדול עומד מפני הקטן ,אבל אם היה חכם כמותם אף ת"ח חייבים.
בספר תפילה למשה (הובא בפת"ש ו) כתב דצ"ע אי אשה כשרה ג"כ דינא הכי ,כיון דאינו תלוי בתורה,
או י"ל דצ"ל בעל תורה אלא שאינו גדול משא"כ אשה.
סעיף ז':
 דיני קריעה על ת"ח
שנינו במועד קטן (כה).

"כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה .אמרי :לא גמרינן מיניה - .אמר להו אביי :מי
תניא הרב שמת? חכם שמת תניא .ועוד :כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשא .סבור :מה
דהוה  -הוה - .אמר להו אביי :תנינא :חכם ,כל זמן שעוסקין בהספד  -חייבין לקרוע .סבור
למיקרע לאלתר .אמר להו אביי ,תניא :חכם כבודו בהספידו"
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כתב הרא"ש (שם סוף הסימן) בשם הראב"ד שכל זמן שעוסקים בהספדו של החכם הוא תוך שבעה או
כל זמן שמספידים אותו .ולפ"ז הא דקאמר 'חכם כבודו בהספדו' אין הכוונה שזהו עיקר כבודו,
שעיקר כבודו הוא ביום השמועה ,אלא כאשר לא קרע ביום השמועה כבודו הוא לקרוע עליו בשעת
הספדו ,ומשמע שלאחר זמן זה אין לקרוע .אך הרמב"ם (ט ,יג) כתב "חכם שבאה שמועתו שמת אין
קורעין עליו אלא בשעת הספדו וזהו כבודו" ,ומשמע שדווקא בשעת הספדו קורעים ולא בשעת
השמועה.
עוד כתב הרא"ש (שם) על חכם ועל תלמיד חכם חייב לקרוע ואפילו בעיר אחרת בשמועה קרובה
ואפילו במועד .וכתב הרמב"ן (עמ' נה) ומסתברא שאינו קורע בשמועה רחוקה של החכמים דהא
תניא (מו"ק כה ).הכל כקרוביו ,וקרובים בשמועה רחוקה לא קרעי ,אבל על רבו קשה הדבר לומר
שלא יקרע לעולם כאביו שזה הביאו לחיי העולם הזה וזה הביאו לחיי העולם הבא (ב"מ לג.).
בירושלמי (שם) מובא שכשם שקורעים על החכמים כך קורעים על תלמידי חכמים ,איזהו תלמיד
חכם? חזקיה אמר כל ששנה הלכות וכו' .והביאו הרמב"ן (עמ' נד) והרא"ש (שם ריש דף לח) .ובבבלי
(שבת קיד ).איתא "אמר רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם כל ששואלין אותו דבר הלכה ואומר ואפילו
במסכת כלה וכן לענין קריעה".
כתב הרא"ש (שם) הא דאמרינן (כה ).חכם שמת הכל קרוביו כתב מהר"ם (הל' שמחות סי' לה) דוקא
חכם שיודעין לו משמועותיו שחידש ,אבל אם אין יודעים מחידושיו כלום וגם אינו רבו לא מיחייב
לקרוע עליו ביום שמועה לאחר קבורה .מדקאמר גבי כי נח נפשיה דרב ספרא ועוד כל יומא
שמעתתיה בפומין בי מדרשא .אך הרא"ש כתב שנראה ההיפך ,דמשום שכל יומא שמעתתיה בפומן
הרי הוא רב שלנו .וכ"נ מהרמב"ם (ט ,יא).
מהרמב"ם (שם) עולה שדוקא שוים קורעים אבל גדול על הקטן לא ,אא"כ למד ממנו שום דבר .וכ"כ
הרמב"ן (שם) והר"ן (קידושין יד .סוד"ה אמר אביי) .והעיר הב"י ששיעור הקריעה לא מפורש ומשמע
דשיעורו עד שיגלה את לבו ,ומיהו נהגו תלמידי חכמים לקרוע טפח בלבד שכיון שהם תלמידי
חכמים די להם שיקרעו טפח כסתם קריעה דעלמא.
כתב השו"ע :על חכם ועל תלמיד חכם ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה ,קורעין עליו
אפילו לאחר קבורה ,ביום שמועה ,אם הוא תוך ל' יום .וקורע עליו בשעת הספדו.

(לא קרע ביום

שמועה ,וכבר עבר זמן הספדו ,ולא קרע ,שוב אינו קורע .כך משמע בטור בב"י) .וקורעין עליו עד שמגלין את
לבם .וכבר נהגו תלמידי חכמים בכל מקום לקרוע זה על זה טפח ,אף על פי שהם שוים ואין אחד
מהם מלמד את חבירו .אך הרמ"א כתב :י"א שאין קורעין על חכם ,אלא א"כ הוא רבו או שיודעין
משמועותיו שחדש ,דהיינו רבו( ,כ"מ בטור ,הרא"ש והגמי"י בשם הר"מ) ,וכן נהגו להקל במדינות אלו.
כתב הב"ח משמע דס"ל לרמ"א שאפילו שאר חכם שאינו שוה לחכם שמת אלא קטן ממנו נמי אינו
קורע .אך לדעתו אין לומר כך שהרי בברייתא מפורש שחכם שמת הכל כקרוביו .והש"ך

(ס"ק יז)
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כתב שעל כל חכם צריך לקרוע ,ולכן תמה שלא נהגו לקרוע אפי' על חכם שיודעין משמועותיו
שחדש ,ואפילו על גדול ממנו ואין להם על מה שיסמכו .ואולי סוברים שלא נקרא ת"ח אלא כשיודע
דבר הלכה בכל מקום ואפילו במסכת כלה .אלא שכבר כתב המנהיג שכיום אין ת"ח כאלו.
בחזון עובדיה (ח"א עמ' רכו) כתב שלא נהגו לקרוע ,וסמכו עמ"ש הרמ"א .וכ"כ הרב שולחן גבוה (אות

טו) וטעמו שבכל עיר ישנם כמה וכמה ת"ח ,ואם נקרע עליהם לא נשאר לנו בגד ביום קרה .וכ"כ
כה"ח (סי' תקמז אות כה) וגשר החיים (ד ,ה).
סעיף ח':
 קריעה על רבו שרוב חכמתו ממנו
שנינו בב"מ (לג).

"שמואל קרע מאניה עליה ההוא מרבנן דאסבריה אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון.
אמר עולא :תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה ,וקורעין זה על זה"
ופירש רש"י (ד"ה קרע) והתוספות (ד"ה ומקרעין) והרא"ש (ב"מ פ"ב סי' ל ומו"ק שם) והר"ן (חי' ב"מ שם ד"ה

ת"ח) ונימוקי יוסף (שם יח .ד"ה אמר עולא) שקרעים אלו אינם מתאחים ,שהרי אם מדובר על קריעה
בעלמא ,פשוט שקורע דלא גרע מחכם שהכל קורעים עליו .אך הרמב"ן (תורת האדם עמ' נג) סובר
שהוא מתאחה ,וההבדל בינו לחכם בעלמא הוא ,שת"ח קורע על הקטן ממנו אבל אם הוא רבו אע"פ
שאינו מובהק קורע עליו אפילו שהוא קטן ממנו.
והגהות מיימון (אות ד) כתבו על מה שכתב הרמב"ם (ט ,יא) "וכבר נהגו תלמידי חכמים לקרוע זה על
זה טפח" ,אבל המהר"ם (שם סי' עח) כתב שאינו אלא חומרא בעלמא ,והיכא דנהוג נהוג.
כתב הרמב"ן (שם עמ' נה) שדומה לאביו ולאמו שקורע לעולם ,כלומר אפילו בשמועה רחוקה.
והמרדכי כתב שאפילו שמע לאחר שלושים קורע ,כדאמרינן (מו"ק כה" ).שאני רבנן כיון דמדכרי
שמעתתייהו במדרשא כשעת חימום דמי".
הרמב"ם (שם ובהל' ת"ת פ"ה ה"ט) כתב שקורע עד שמגלה את לבו .אך הרמב"ן (עמ' נט) לא הסכים
לכך ,וכן מסקנת הרא"ש (סו"ס מג).
כתב השו"ע :על רבו שרוב חכמתו ממנו; אם מקרא ,מקרא; ואם משנה ,משנה; אם גמרא ,גמרא;
קורע כל בגדיו עד שמגלה לבו .וי"א שאינו קורע אלא טפח ,ואינו מאחה לעולם .ואפילו משמועה
רחוקה ,קורע עליו לעולם .ואם לא למד רוב חכמתו ממנו ,אינו קורע עליו ,אלא כדין שאר מתים
שהוא מתאבל עליהם .ואפילו לא למד ממנו אלא דבר אחד ,בין קטן בין גדול ,קורע עליו .והרמ"א
כתב :וי"א דקרע שעל רבו שאינו מובהק ,נמי אינו מתאחה (טור בשם הרא"ש ובית יוסף בשם רש"י ותוספות

והר"ן) .תלמידי חכמים שיושבים ביחד ומקשים ומפרקין זה לזה ולומדים ביחד ,י"א שדינן כרב שאינו
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מובהק ,וי"א שדינן כרב מובהק (אלו שני הסברות בטור) .וי"א דאין צריכין לקרוע אלא על רבו שלמדו
רוב חכמתו ,אבל חברים הלומדים זה עם זה ,או שהאיר עיניו בדבר אחד ,אינו אלא חומרא בעלמא,
והיכא דנהוג נהוג ,והיכא דלא נהוג לא נהוג ,ואין מורין כן.

(מרדכי ה"א בשם השאלתות והגמ"יי בשם

הר"מ) ,ולכן נהגו להקל במדינות אלו.
הט"ז (סק"ד) כתב בשם הרוקח שעל רבו שלמדו חכמה יושב עליו יום אחד או שעה אחת אבילות.
כתב בגשר החיים (ד ,ה) שמשמע מהרמ"א שעל רבו מובהק שלמד רוב חכמתו ממנו צריך לקרוע,
וגם לברך הברכה.
סעיף ט':
 קריעה על אביו ואמו
שנינו במו"ק (כב" ):על כל המתים כולן  -קורע טפח ,על אביו ועל אמו  -עד שיגלה את לבו".
בירושלמי (ה"ח) מפרש טעמא דבעינן עד שיגלה את לבו מפני שבטלה ממנו מצות כיבוד .וכתבו
הרמב"ן (עמ' נח) והרא"ש (סי' מג) שהראב"ד דקדק מהברייתא שאם לא קרע כל בגדיו לא יצא ידי
קריעה וגוערין בו כמי שעובר על מצות עשה מדברי חכמים.
עוד כתבו בשם הראב"ד שכל זמן שהבגד עליו אומרים לו שיקרעהו ואפילו לאחר שלושים ,שדומה
למי שלא היה לו חלוק ולאחר זמן נזדמן לו .ששניהם לא קרעו כדין בשעת החיוב.
כתב השו"ע :על כל המתים ,קורע עליו טפח בבגד העליון ,ודיו .ועל אביו ואמו ,קורע כל בגדיו,
אפילו הוא לבוש י' ,עד שמגלה לבו .ואם לא קרע כל בגדיו ,לא יצא ,וגוערים בו ,וכל זמן שאותו
הבגד עליו ,אומרים לו :קרע ,אפילו לאחר שלשים.
כתב הגינת ורדים (כלל ה סימן ח .הובא בפת"ש ח) דבדיעבד אם קרע התחתון ולא קרע בבגד העליון
יצא .וכ"כ בתשובת פרח מטה אהרן (ח"א סי' צ"ט) .אך בשו"ת תורת חסד (סימן נה .הובא ברעק"א) כתב
שלא יצא ,וצריך לקרוע העליון.
 באיזה צד קורע
במהרי"ל כתוב דקרע לבנו על אמו בצד ימין .אך כתב המהרש"ל שנוהגים שעל אביו ואמו קורעים
מצד שמאל כדי לגלות ליבו ,ועל כל שאר קרובים כגון בניו ואחיו מצד ימין .וכתב הב"ח

(סעיף י"ב)

שכן נוהגים בקהלות .וכתב הש"ך (ס"ק יט) שמ"מ היינו מצד המנהג ,אבל מדינא משמע דמצד
שקורעין על אביו ואמו קורעין גם על שאר קרובים .או אפשר שכיון שכבר קרע מצד א' לא נהגו
להחמיר בכך ולקרוע בצד השני אלא סגי בהוספה .וכתב הערוך השולחן (אות ח) שבין בצד ימין ובין
בצד שמאל יצא .וכן עולה מדברי החכמת אדם ,וכ"נ מהחזו"ע (ח"א עמ' רלד בהע').
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סעיף י':
 אלו בגדים קורע על אביו ואמו
שנינו במו"ק (כב):

"על כל המתים כולן ,אפילו לבוש עשרה חלוקין  -אינו קורע אלא עליון .על אביו ועל אמו -
קורע את כולן ,ואפיקרסותו אינה מעכבת"
הרמב"ן והרא"ש (שם) כתבו בשם הראב"ד שמכך שהגמ' נקטה לשון 'אפיקרסותו אינה מעכבת'
משמע שלכתחילה צריך לקרעו ,דאל"ה היו צריכים לכתוב לשון 'אפרקסותו אינו צריך קריעה'.
אך הרמב"ן (והרא"ש לדעת הטור) סובר שאפילו לכתחילה אין צריך לקורעה ,מדלא תני 'ואם לא קרע
אפרקסותו לא עיכב' .וגם רש"י (שם ד"ה ואפרקסותו) סובר שאינו צריך לקרעו.
ומהו אפרקסותו? רש"י פירש שהוא סודר שעל ראשו ונופל על פניו .הסמ"ג (הל' אבילות רמז ):כתב
בשם רבותינו שבצרפת שאפרקסותו הוא סודר העליון שאינו אלא לצניעות .אך הערוך פירש שהוא
לבוש התחתון ופתוח בכתפיו ,וכשהוא לובשו קושרו ,ולפי שאין עושים אותו ללבוש אלא לקבל
הזיעה אינו מעכב הקריעה .ולפירושו הסכימו הרמב"ן ,הרא"ש (שם) והרמב"ם (ח ,ג).
בהגה"מ (פ"ח אות ב) הביא את מנהג מהר"ם שהנהיג על אב ואם לקרוע גם המקטורן ועל שאר המתים
לא הנהיג כלל לקרעו ,וכתב הגה"מ שאדרבה ,אם אינו בכלל אפרקסותו אם כן לא היה לאדם לקרוע
על שאר מתים כי אם המקטורן .והב"י כתב שמהר"ם הסתפק בפירוש 'אפרקסותו' ואזיל לחומרא,
לכן על אב ואם קורע שמא קי"ל כרמב"ם והערוך ,ועל שאר מתים חושש שמא הלכה כמפרשים
שאפרקסותו היינו בגד העליון ולא מהני ביה קריעה.
כתב השו"ע :אפרקסותו ,אינו צריך לקרוע ,יש מפרשין שהוא בגד הזיעה הדבוק לבשרו ,ויש
מפרשים דהיינו בגד העליון שקורין קאפ"ה; ופשט המנהג שלא לקרוע הקאפ"ה על שום מת ,אפילו
על אביו ואמו ,ולקרוע על אביו ואמו גם החלוק שקורין קאמיז"ה

(כל בו בשם רבותיו הפוסקים וסמ"ק

לפי' הערוך) .והעיר הרמ"א :ובמדינות אלו אין נוהגין כן ,אלא אין קורעין החלוק של פשתן שהוא בגד
הזיעה ,ולא הסרבל העליון; אבל שאר בגדיו ,קורע באביו ואמו; ובשאר מתים ,המלבוש העליון תחת
הסרבל (סמ"ג בשם רבותינו הצרפתים).
הט"ז (סק"ה) הסביר את דברי השו"ע ,שאין קורעין הבגד העליון ,שטעמו כמ"ש הסמ"ג שאין אדם
הולך בביתו בבגד העליון שאינו אלא לצניעות כשיוצא בו לרחוב ,ואם לפעמים לובשו בביתו דעתו
בטילה נגד רוב בני אדם .וכתב בשו"ת יביע אומר (ח"ו יו"ד סימן לב אות ד) שלפ"ז אין חילוק בזה בין
מעיל ארוך ,ובין מעיל קצר שהוא חלק מהחליפה עם המכנסים.
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עוד כתב ביבי"א ,שממ"ש השו"ע שהמנהג לקרוע על או"א גם החלוק שקורין קאמיז'ה ,מבואר
שצריך לקרוע הגופיה שהיא בגד הזיעה .וכ"כ בשלחן גבוה שמנהגינו כדברי מרן .אך רוב הספרדים
לא קורעים הגופיה ,ויתכן שסומכים עמ"ש הרמב"ם .וכן העלה למעשה בחזון עובדיה

(ח"א עמ' רל)

שא"צ לקרוע את הגופיה שהיא בגד הזיעה שעל בשרו .אולם הגר"מ אליהו סובר שיש לקרוע גם
את הגופיה ,ואם יש לו כמה גופיות חייב לקרוע את כולם עד שיראה ליבו.
עוד כתב בשו"ת יביע אומר (שם) שפשוט הדבר שאנו צריכים לנהוג כדברי מרן ולקרוע על אביו
ואמו את כל בגדיו .ולגבי קריעת הסוודר בחורף יש לדון ,שאינו לובשו אלא להגן מפני הצנה ,כמ"ש
הארחות חיים ח"ב (עמוד תקס"ו) בשם הראב"ד ,לפטור מקריעה בגד שלובש מחמת הקור .ובחזון
עובדיה (ח"א עמ' רל) כתב שאין חיוב לקרוע את הסוודר ,וכ"ד הגר"מ אליהו

(צרור החיים שאלה סד.

למנהג הספרדים ,אך האשכנזים קורעים) .ובגשר החיים (ד ,יד) כתב שכדי לצאת הספק כדאי שלא ילבש
אז המעיל העליון .ואת הכתונת הרגילה רובם נוהגים לקרוע.
ולגבי קריעת הטלית קטן ישנה מחלוקת ,הנצי"ב (שו"ת משיב דבר סוף ח"ב דפ"ט ע"ג) כתב שא"צ לקרוע
הטלית קטן שאינו לובשו אלא למצוה ,ודמי לבגד הזיעה שאינו עשוי ללבישה אלא לספוג הזיעה.
וכ"פ בגשר החיים (ד ,יד) ובשו"ת הר צבי (חיו"ד סימן רסב) ,וכתב ,שאע"פ שחיוב מצות ציצית תלוי
בבגד אעפ"כ כיון שאינו לובשו אלא למצוה דמי לבגד העליון שאינו אלא לצניעות וא"צ קריעה.
וכ"פ בשו"ת יביע אומר (שם .חזו"ע ח"א עמ' רל) .אולם בס' משמרת שלום (מע"ק אות סט) כתב בשם
הגאון מהרש"ם שיש לקרוע גם את הטלית קטן .וכן הסכים בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סי' לז).
סעיף יא':
 קריעת האישה
שנינו במו"ק (כב):

"אחד האיש ואחד אשה .רבי שמעון בן אלעזר אומר :האשה קורעת את התחתון ,ומחזירתו
לאחוריה ,וחוזרת וקורעת את העליון"
כתב המרדכי (סי' תתקד) ש'אחד האיש ואחד האישה' לכאורה על הכל קאי ,ויוצא א"כ ששוים בדיני
קריעה .ור"ש בן אלעזר חולק.
יש הפוסקים הלכה כר"ש בן אלעזר משום שהלכה כדברי המיקל באבל ,אך אמרינן לקמן (כו' ):אבל
לחוד וקריעה לחוד' ,וכן המסקנא דעל אביו ואמו קורע כולן אחד האיש ואחד האשה ,ואין לחוש
להרהורא דאין יצר הרע מיגרי בשעת צרה.
מדברי הטור נראה שהבין שרשב"א אינו חולק על ת"ק אלא מוסיף ע"ד ,וגם אם הוא חולק פסק
כמותו משום דמסתבר טעמיה .וכתב הב"י שלענין הלכה כיון דאיכא למימר דרבי שמעון בן אלעזר
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מפרש ולא חולק ,וגם דאיכא למיחש להרהורא דאנשים שאינם מבני האבל דלאו עת צרה היא
לדידהו הכי נקטינן כרבי שמעון בן אלעזר.
כתב השו"ע :אחד האיש ואחד האשה שוים לענין קריעה ,אלא שהאשה קורעת התחתון ומחזירתו
לאחריה ,וחוזרת וקורעת העליון.
בשו"ת יביע אומר (יו"ד ח"ו סימן לב .חזו"ע ח"א עמ' רלו) דן האם יש סמך למנהג שנשים אינן קורעות.
ומסקנתו שהוא מנהג טעות והוא בניגוד לדברי חז"ל .וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר (יב ,סה) .ובגשר
החיים (ד ,יז) כתב כפסק השו"ע ,שהאישה קורעת .מנגד ,בשו"ת רב פעלים (ג ,כח) כתב דמנהג בגדד
דאין הנשים נוהגות לעשות קריעה כלל ואין להם סימני אבילות כי אם חימום של בכיה וצעקות
גדולות וטפוח על ראשיהם .דעת הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה סא) שאישה לא תקרע בפני גברים
אלא מעט ,ולאחר מכן תשלים את הקריעה בחדר צדדי ותהדק את הבגד בסיכות בטחון מטעמי
צניעות ,או שתקרע בחדר צדדי בגד פנימי ולא חיצוני .וישנם עדות שהנשים לא קורעות כלל ,וראוי
לנהוג כן בכל מקום שיש לחוש לפריצות ובפרט בבגדים קצרים שהקריעה תוסיף פריצות.
בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סימן לח) כתב שבבגדים שלנו שא"א להחזיר לאחריה ,יש להסתפק
אם צריכה האישה לקרוע כל בגדיה על אביה ואמה ,ומסקנתו שלדידן אינה צריכה לקרוע כל בגדיה.
וכ"כ הערוה"ש (אות י).
סעיף יב':
 קריעת השפה
שנינו במועד קטן (כב):

"על כל המתים כולן רצה  -מבדיל קמי שפה שלו ,רצה  -אינו מבדיל .על אביו ועל אמו -
מבדיל .רבי יהודה אומר :כל קריעה שאינו מבדיל קמי שפה שלו  -אינו אלא קרע של תיפלות"
פירש הנמוקי יוסף (יד .ד"ה מבדיל) שהאימרא שעושים סביב לבית הצואר צריך שתהיה קרועה כדי
שיהיו הקרעים מובדלים לשנים ,ופסק כת"ק ש'רצה אינו מבדיל' .וכן נראה מדברי הרמב"ם

(ח ,ג)

וכן פירש הריב"ש (סי' סח) .אמנם המרדכי (שם) פסק כרבי יהודה שחובה להבדיל.
כתב השו"ע :על כל המתים ,אם רצה מניח שפת הבגד שלימה ,וקורע מהשפה ולמטה .ועל אביו
ואמו ,צריך לקרוע כל השפה .והרמ"א כתב :וי"א אף על שאר מתים צריך לקרוע
נוהגין .מהרי"ו).
סעיף יג':
 על אביו ואמו קורע בפני כל אדם
עוד שנינו שם" :על כל המתים כולן  -מבפנים ,על אביו ועל אמו  -קורע מבחוץ".

השפה (מרדכי .וכן
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ופרש"י מבפנים בחדר ,מבחוץ בפני העם .אך הרי"ץ גיאת (מאה שערים הל' אבל עמ' לג) פירש מבפנים
מכניס ידו תחת חלוקו וקורעו ,וכתב הרא"ש (סי' מג) שכן הכריע הרמב"ן (עמ' נט) ,מדקתני מבפנים
ומבחוץ ולא קתני בפנים ובחוץ .והרמב"ם (פ"ח ה"ב  -ג) כתב יש לו לקרוע בפנים שלא בפני אדם
לפיכך יש לו להכניס ידו בפנים וקורע בצנעא אבל על אביו ואמו אינו קורע אלא מבחוץ בפני כל
העם .ונראה מדבריו שתופס שני הפירושים עיקר דתרווייהו בכלל פנים וחוץ הם.
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם :על כל המתים יש לו לקרוע בפנים ,שלא בפני אדם ,לפיכך יש לו
להכניס ידו בפנים ,וקורע בצינעא .אבל על אביו (ואמו) ,אינו קורע אלא מבחוץ ,בפני כל אדם.
סעיף יד':
 קריעה ביד או בכלי
עוד שנינו שם וכ"פ השו"ע :על כל המתים ,רצה  -קורע ביד ,רצה  -קורע בכלי .על אביו ועל אמו
 ביד.כתב הערוך השולחן (סעיף יב) שבשאר מתים אם אינו יכול להתחיל את הקריעה בידו יכול לקרוע
מעט בסכין ומושך הקריעה בידו טפח ,ועל אביו ואמו הקריעה בידו דוקא ולא בסכין ,ולא ביד של
אחרים .והדרכי תשובה כתב שכשאינו יכול לקרוע בלא סכין ,אינו מעכב ויכול לקרוע בסכין.
 החלפת בגדים תוך שבעה
שנינו במו"ק (כד).

"תניא :אבל ,כל שבעה  -קורעו לפניו ,ואם בא להחליף  -מחליף ,וקורע .בשבת  -קורעו
לאחוריו ,ואם בא להחליף  -מחליף ,ואינו קורע - .כי תניא ההיא  -בכבוד אביו ואמו .אותן
קרעין מתאחין או אין מתאחין? פליגי בה אבוה דרב אושעיא ובר קפרא .חד אמר :אין מתאחין,
וחד אמר :מתאחין"
הרי"ף (יא ):פסק כמאן דאמר אין מתאחין.
ובירושלמי (ה"ח) איתא :
"הרי שהיה מחליף בגדים כל שבעה חייב לקרוע את כולן .רבי חייה רבא ור' חמא אבוי דרבי
הושעיה תריהון אמרין כולהן אסורין באיחוי בר קפרא אמר אין לך אסור באיחוי אלא יום
הראשון בלבד .אמר רבי חונא פלוגא אחרת ביניהון מאן דמר כולהן אסורין באיחוי עושה
שאר הימים כיום הראשון אפילו יש עליו כמה בגדים חייב לקרוע את כולן מאן דמר אין לך
אסור באיחוי אלא יום הראשון בלבד עושה שאר הימים תוספת אפילו יש עליו כמה בגדים
אינו קורע אלא העליון בלבד"
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כתב הרמב"ן על הירושלמי (עמ' סה) דכיון שמצינו לגדולים שפסקו שאותם קרעים אינם מתאחים,
ש"מ שאין שאר הימים תוספת .ולכן קורע את בגדיו ומגלה את לבו כל שבעה .ורבנו האי כתב שמי
שמחליף בגדיו תוך שבעה מנהג הנוהג מימים קדמונים שאינו קורע את כולן .ו הרא"ש (סי' כח) פסק
בשם הראב"ד שקורע את כולן ואין מתאחין.
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלד ע"ד) בשם הראב"ד כי כמו שמחליף כך אם רצה להחזיר קרעו כל
שבעה בשאר מתים מחזיר.
כתב השו"ע :על כל המתים ,אם בא להחליף תוך ז' ימים ,מחליף ואינו קורע .על אביו ואמו ,אם
מחליף תוך ז' ,קורע כל הבגדים שהוא מחליף ,ואינו מאחה לעולם ,כמו בפעם הראשון( .על כל המתים

יכול להחזיר קרעו לאחריו תוך שבעה ,אבל לא באביו ואמו .רבינו ירוחם בשם הראב"ד).
כתב הב"ח בשם מהר"ר מנחם מ"ץ בגדים ישנים שהיו יודעים שלבש אותם קודם מיתת אביו יכול
ללובשן אחר ז' בלא קריעה .וכ"כ הט"ז (סק"ז) .הערוך השולחן (סי"ד) כתב שאינו יודע מה הרבותא
בזה ,הרי הגמ' לא אסרה רק תוך ז'!
הש"ך (ס"ק כג) כתב שהמחליף בשבת אף על אביו ואמו מחליף ואינו קורע ,ואם אין לו להחליף
מחזיר הקרע לאחוריו .מיהו היינו דוקא כשמחליף בבגדים של חול אבל בבגדי שבת נוהגין איסור
(לקמן שפט ,ג) .ובגשר החיים (פכ"ד ס"י אות ד) כתב שנוהגים בשבת להחליף לבגדי שבת ,והמנהג
להחליף רק הבגדים העליונים שהוא בפרהסיא ולא הכתונת .ובחזון עובדיה (ח"ג עמ' פ-פב) כתב
שצריך להחליף את בגדי החול בבגדי שבת ,והאבל על אביו ואמו יחליף הבגדים רק לאחר קבלת
שבת ,שאם יחליף מבעו"י יצטרך לקרוע גם אותם.
המאירי (מו"ק כב :ד"ה מי שהחליף בגדו) כתב שנראה לקצת מפרשים שאין לו להחליף בגדיו אלא
לצורך ,כגון שנתחדש לו קור או חום ,והוצרך להחליף בגדו .וכתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' רלד בהע')

שטוב לחוש למפרשים שלא להחליף אלא לצורך.
 החלפת בגדים קודם הקבורה
הברכי יוסף (שיו"ב אות יב) כתב שנראה שעד שיקבר שלא התחילה האבלות לא יחליף .ובחזון עובדיה
(שם) כתב שאינו מוכרח ,אלא גם לפני הקבורה אם בא להחליף מחליף .ומ"מ טוב לחוש למפרשים
שלא להחליף אלא לצורך .עוד כתב (שם עמ' רנב) שמי שהיה לובש בגדי חמודות ,ומת עליו מת
בפתע פתאום ,או שבאה לו שמועה קרובה ,וחס לקרוע הבגד החשוב שעליו ,מותר לו להחליף
הבגד החשוב שעליו בבגד פשוט ,ואז יקרענו .והביא שכ"כ בספר נהר מצרים (דף קלז ע"ב) ,שו"ת
חקקי לב (יו"ד סימן נא) ,שו"ת הר צבי (יו"ד סימן רסג) ,גליון מהרש"א בשם כנה"ג (אות לב) ,ועוד .אולם
הגרא"ז מרגליות (חידושים וביאורים הל' קריעה אות ב) סובר שהמצוה היא שיקרע את הבגד שהיה עליו
בשעת חימום .וכן החמיר הגרי"ש אלישיב (ספר ישיב משה עמ' קנה).
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הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה סו) כתב שמעיקר הדין אסור להחליף .יש לקרוע את אותו בגד
שלובש האבל ,גם אם לובש בגדי שבת בשעת הלוויה .אבל למעשה נהגו להקל בזה ,ולהחליף בגדים
יקרים ויפים לבגדים פשוטים יותר.
סעיף טו':
 שלילת מקום הקרע
שנינו במו"ק (כב):

"על כל המתים כולן  -שולל לאחר שבעה ,ומאחה לאחר שלשים .על אביו ועל אמו  -שולל
לאחר שלשים ,ואינו מאחה לעולם .והאשה שוללתו לאלתר ,מפני כבודה"
כתבו הגה"מ (פ"י) בשם ראבי"ה שאם קרע על מת יום אחד לפני ראש השנה מותר לאחותו שני ימים
אחר יום כפור ,ועל אביו ועל אמו שולל שני ימים אחר יום כפור .ואע"ג שהאבלות בטלה לגמרי
משום שבעה ימים שלפני יום כפור ,מכל מקום איחוי קריעה אינו בכלל זה ,דאפילו קריעה גופה
אינה בכלל אבלות ,דאמרינן (כו ):אבלות לחוד קריעה לחוד כל שכן תיקון הקריעה שאינו בכלל
האבלות.
כתב השו"ע :על כל המתים ,שולל (פי' תופר תפירה בלתי שוה) לאחר ז' ,ומאחה לאחר שלשים יום.
(רמ"א :ואין חילוק אם פגע בהם הרגל או לא .הגמ"יי בשם ראבי"ה) .על אביו ואמו שולל לאחר ל' יום ,ואינו
מאחה לעולם .והאשה שוללת לאלתר ,מפני כבודה .וכתב הרמ"א :וכל זמן שאסור לשלול ,אפילו
לחבר ראש הקריעה ע"י מחט ,אסור .ויש מקומות שנהגו להחמיר אפילו על שאר מתים ,שלא לשלול
תוך ל' ,ואז אפילו ראש הקריעה אסור לחבר ע"י מחט (מהרי"ו).
כתב הש"ך (ס"ק כד) שמותר ג"כ לשלול בערב הרגל ,ודוקא סמוך לערב לאחר שהתפללו מנחה.
הש"ך (ס"ק כה) כתב שהמנהג כיום לאחות את הקרע כל שפסק האבלות ,דאבלות לחוד וקריעה
לחוד ,אבל אנן ס"ל כרמב"ן ש'אבלות לחוד וקריעה לחוד' היינו לעניין שאין בקריעה הכלל שהלכה
כדברי המיקל ,אבל לענין שאר הדברים שוים הם ,ולכן הרגל מבטל קריעה .וכ"פ הערוך השולחן
(סעיף יג).
סעיף טז':
 חליצת כתף
שנינו במועד קטן (כב):

"על כל המתים כולן ,רצה  -חולץ ,רצה  -אינו חולץ .על אביו ועל אמו  -חולץ .ומעשה בגדול
הדור אחד שמת אביו וביקש לחלוץ ,וביקש גדול הדור אחר שעמו לחלוץ  -ונמנע ולא חלץ.
אמר אביי :גדול הדור  -רבי ,גדול הדור שעמו  -רבי יעקב בר אחא"
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כתב הרמב"ם (ח ,ג) "וכן על אביו ועל אמו חולץ כתיפו ומוציא זרועו מן החלוק עד שיתגלה כתיפו
וזרועו ,והולך כך לפני המטה ואחר שיקבר אביו ואמו אינו חייב לחלוץ" .וכן פירש הרי"ף (יג ,):וכתב
הרמב"ן (עמ' נו) שכך פירשו כל הגאונים.
וכתב הרמב"ן בשם ר"ש חולץ היינו פושט כסותו העליון מעליו שנראה כמתעסק בצרכי המת ,אי
נמי כמתאונן ואינו יודע מה לעשות .ושמא מפני זה נהגו במקומות הללו להלוך לבושים חלוקים
לבנים לפני המטה אבל פירוש משובש הוא.
כתב השו"ע :על כל המתים ,אם רצה חולץ כתף .על אביו ואמו ,חייב לחלוץ כתף והולך כך לפני
המטה ,עד שיקבר .ואם הבן אדם גדול ,ואין כבודו שילך חלוץ כתף ,אין צריך לחלוץ (אבל רבתי פ"ט.

והרמב"ן למד כן מהגמ' במו"ק כב.):
הדרכי משה (אות ח) הביא שהכל בו כתב בשם רבנו יצחק (סמ"ק ריש סימן צז) שעכשיו בזמן הזה אין
נוהגים כלל בחליצת כתף .וכ"פ הרמ"א (לקמן סי"ז) "וי"א דעכשיו בזמן הזה לא נהגו לחלוץ כתף
כלל ,וכן נוהגין האידנא" .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' רלה).
בטעם הדבר שהקלו בחליצת כתף ,כתב המאירי (שם) דנראה שמאחר שראו שהקלו בה חכמים
לטענה קלה סמכו עליו עתה שלא לחלוץ .והריטב"א כתב שיש שפרשו הטעם ,משום שאנו דרים
בין האומות ,ואם יעשו כן ילעיגו עלינו ,ואין זה כבודו של המת .והערוך השולחן (סעיף טו) כתב
שבבגדים שלנו כמעט הוא מהנמנעות אם לא לחלוץ כל הבגד כידוע ,ולכן הכל מוחלים על כבוד
זה .ועיין בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סימן מ) שכתב על טעמו של הערוה"ש בזה .והוסיף ,דכיון
שלא נהגו לחלוץ היום ,יש לעכב בעד מי שרוצה לחלוץ כתפו.
סעיף יז':
 חליצת כתף על חכם ,רבו ,נשיא ואב בי"ד
שנינו במו"ק (כב" ):על כל המתים כולן  -מבפנים ,על אביו ועל אמו  -קורע מבחוץ .אמר רב חסדא:
וכן לנשיא" .וכתב הרא"ש (סימן מג) שנשיא הושוה לאב ואם ,רק למה שנתפרש בו לענין איחוי
וקריעה .ורבו שלמדו חכמה הושוה לאביו לאיחוי ולא לשאר דבר ונוהג עליו כל דיני אבלות ,מקצת
יום אחד מה שאין כן בנשיא דחליצת כתף לנשיא לכבוד הנשיא ולא מדין אבלות.
הרמב"ן (תורת האדם עמ' רא) סובר ששולל מיד ביום השני ואינו דומה לו לשאר דברים .ונוהג עליו
אבלות מקצת היום .וכך משמע מדברי הרמב"ם.
נחלקו הרמב"ן והרמב"ם בדין איחוי ביום השני .הרמב"ם (פ"ט הי"ב  -יג) סובר שאפשר לשלול מיד
כשמחזירים פניהם מאחורי המיטה ,ולאחות מותר רק מהיום השני .וכתב הב"י בהסבר טעמו של
הרמב"ם מדקתני 'כיון שהחזירו פניהם מאחורי המטה שוללין' ומשמע דלא התירו אלא לשלול ולא
לאחות.
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אך לדעת הרמב"ן (שם) גם לאחות יכול מיד או לאחר הקבורה מיד .וכן מובא באבל רבתי (פ"ט) שכל
קריעה שעשה לשם כבוד הרי זה מאחה מיד .אבל ברבו שיושב עליו אבלות יום אחד ,לא מצינו
שולל בתוך ימי אבלו .ולכן נראה שעל רבו שולל למחר ואינו מאחה לעולם.
שנינו במו"ק (כב" ):על חכם חולץ מימין ,על אב בית דין משמאל ,על נשיא  -מכאן ומכאן" .וכתב
הרא"ש (סי' מד) דמדלא פירש באב היכן חולץ ,ש"מ רצה מכאן או מכאן ואם רוצה חולץ שתיהן .וכן
רבו שלמדו חכמה רצה חולץ שתיהן.
כתב השו"ע :נשיא דומה לאב ,לחליצת כתף ,ולקרוע מבחוץ ,ולאחוי .כל הקורעים על חכם שמת,
כיון שהחזירו פניהם מאחורי המטה ,שוללין ומאחין למחר .וחכם שבאה שמועתו ,שולל בו ביום
ומאחה למחר .ועל נשיא ועל רבו מובהק ,שולל למחר ואינו מאחה לעולם .על חכם ,חולץ מימין.
ועל אב ב"ד ,משמאל .ועל נשיא ,מכאן ומכאן .ועל אביו ואמו ועל רבו מובהק ,רצה מכאן רצה
מכאן ,ואם רצה ,חולץ שתיהן( .וי"א דעכשיו בזמן הזה לא נהגו לחלוץ כתף כלל ,וכן נוהגין האידנא).
סעיף יח':
 שמועה לאחר שלושים יום
שנינו במועד קטן (כ):

"תני רבי אדא דמן קסרי קמיה דרבי יוחנן :שמע שמועה קרובה בשבת ,ולמוצאי שבת נעשית
רחוקה  -אינו נוהג אלא יום אחד .קורע או אינו קורע? רבי מני אמר :אינו קורע .רבי חנינא
אמר :קורע .אמר ליה רבי מני לרבי חנינא :בשלמא לדידי ,דאמינא אינו קורע ,היינו דלא
איכא אבילות שבעה .אלא לדידך דאמרת קורע ,קריעה בלא שבעה מי איכא? ...עני רבי זירא
בתריה :במה דברים אמורים  -בחמשה מתי מצוה ,אבל על אביו ועל אמו  -קורע והולך!  -כי
תניא ההיא  -לכבוד אביו ואמו"
בגמ' לא מפורש עד כמה זמן קורע על אביו ואמו .א .הגאונים סוברים עד י"ב חודש .ב .הרמב"ם
(פ"ח ה"ו) כתב כל שלשים יום .ג .בה"ג כתב לעולם ,וכן הסכים הרמב"ן (תורת האדם עמ' סה) ,ונתן טעם
למה דברי בה"ג עיקר משום דכן מצינו באיחוי שאסור לעולם ,ואינו בדין שימות אביו ולא יקרע בנו
עליו .ובירושלמי (ה"ז) מצינו אפילו אחר כמה חייב לקרוע.
כתב השו"ע :על כל המתים ,אם לא שמע אלא לאחר ל' יום ,אינו קורע .ומי שאין לו חלוק ונזדמן
לו תוך שבעה ,קורע; אחר ז' אינו קורע .על אביו ועל אמו ,קורע והולך לעולם (כל בגדיו .מהרי"ו).
כתב הש"ך (ס"ק כז) שקורע לעולם דוקא אותן שעליו בשעת שמועה אבל לא אותן שמחליף
מבגדים שמחליף במהלך השבעה שחייב לקורעם).

(בשונה
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סעיף יט':
 להפוך צד העליון של הבגד למטה ולאחותו
שנינו במועד קטן (כו):

"תנו רבנן :רשאי להופכו למטה ולאחותו .רבי שמעון בן אלעזר אוסר לאחותו .וכשם שהמוכר
אסור לאחותו  -כך הלוקח אסור לאחותו .ולפיכך מוכר צריך להודיעו ללוקח"
הרי"ף (טז ).הרמב"ם (פ"ט ה"ג) והרא"ש (סי' סז) פסקו הלכה כרשב"א .וכתב הרמב"ן (עמ' רג) שכן פסקו
בבה"ג ,והכי איתא בירושלמי (שבת פ"א ה"ח) .דלא כמו שכתב הכל בו (סי' קיד דף פו ע"ג) בשם רבינו
יצחק (סמ"ק סי' צז עמ' סד) דהלכה כתנא קמא.
באבל רבתי (פ"ט) איתא שאם מכר לו סתם ולא הודיעו לו אסור לו לאחותו עד שידע שאינו
מהקרעים שאינם מתאחים .הרמב"ן (תוה"א שם) התקשה ,מדוע אסור ללוקח לאחותו עד שידע שהוא
מן הקרעים המתאחים ,הרי כיון שמכר לו סתם ולא הודיעו בידוע שמן המתאחים הוא .ותירץ,
שיתכן שאנו לא סומכים על שתיקתו של המוכר ,מפני שרגלים לדבר שזה מן הקרע שאינו מתאחה,
שאילו היה מוכר מותר לאחותו לא מכרו כשהוא מקורע שהקרע פוחת מדמיו.
כתב השו"ע :כשם שאסור לאחות קרע שאינו מתאחה ,כך אסור להפוך צד עליון של בגד למטה,
ולאחותו; ואפילו הלוקח אותו אסור לאחותו .לפיכך אם בא למכרו ,צריך להודיעו .ואם מכרו לו
סתם ,ולא הודיעו ,אסור לאחותו עד שידע שאינו מהקרעים שאינם מתאחים .ואסור למוכרו לעובד
כוכבים.
הט"ז (סק"י) כתב שאם בא לחתוך סביבות הקריעה ולהשליכו ולהושיב שם חתיכת בגד אחר ,מותר
לאחר י"ב חודש לאביו ואמו דאין זה בכלל איחוי הקריעה כלל וכן הסכימו הב"ח והערוך השולחן
(סי"ז) .אולם הברכי יוסף (אות ט .הובא בפת"ש ט) כתב בשם הבית דוד (יו"ד סימן קסב) לאסור.
סעיף כ':
 קריעה מתוך התפירות
שנינו במו"ק (כו):

"תנו רבנן :הקורע מתוך השלל מתוך המלל ,מתוך הלקט ,מתוך הסולמות  -לא יצא .מתוך
האיחוי  -יצא .אמר רב חסדא :ובאיחוי אלכסנדרי"
ופרש"י :מתוך השלל  -שלא קרע אלא בשלל .מתוך האיחוי  -מקרע האיחוי .ובאיחוי אלכסנדרי -
דהוה כשלם.
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נחלקו הראשונים בהבנת המושגים 'איחוי אלכסנדרי' ,ו'מחטא דתלמיותא' שהזכירו בקידושין (פב:):

הראב"ד (הביאו הרמב"ן בתורת האדם עמ' נט) סובר שאיחוי אלכסנדרי היא התפירה שלנו שוה מלמעלה
ובולטת מלמטה ,ומחטא דתלמיותא היא כעין אריגה שורזי"ר בלעז .וכתב הרא"ש (סימן סה) שדברי
הראב"ד הם עיקר ,שאין תפירה שאינה בולטת מלמטה וסתם איחוי הוא התפירה שתופרים מבפנים
ואיחוי אלכסנדרי הוא שקורין שובר"י קושטור"א שעושין תפירה אחרת מבחוץ ומשוה התפירה
שאינה ניכרת כלל ודומה לאריגה.
אך הרמב"ן סובר שאיחוי סתם היא התפירה השוה מלמעלה ובולטת מלמטה ,ואיחוי אלכסנדרי
היא השוה מלמעלה ומלמטה דומה לאריגה ,ומחטא דתלמיותא היא המחט שעושין בה צורות על
הבגדים .וכ"נ מדברי רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלה ).בשם התוספות שאיחוי אלכסנדרי היינו תפירה
גמורה מכל מקום כל זה נקרא איחוי .וכן בירושלמי (ה"ז) איזהו נקרא איחוי כל שאין מקומו ניכר
פירוש שתפור היטב ונראה כאילו הוא שלם.
לסיכום :איחוי אלכסנדרי – ראב"ד :שוה למעלה ובולטת למטה .רמב"ן :שווה מלמעלה ומלמטה.
תוספות :תפירה גמורה.
כתב השו"ע ע"פ הראב"ד :הקורע מתוך המלל ומתוך השלל ומתוך הליקוט ומתוך הסולמות ,לא
יצא .אבל מתוך איחוי אלכסנדרי ,דהיינו תפירה שהיא שוה למעלה ובולטת מלמטה ,יצא.
הט"ז (ס"ק יא) למד מתוך דברי הב"י שהקורע מתוך אלו לא יצא כיון שבלאו הכי היה כמין קריעה
בבגד כבר קודם לכן.
הש"ך (סק"ל) הביא שי"מ שאיחוי אלכסנדרי היא כמו התפירה שעושין החייטין בבתי שוקיים שחוזרין
וכופפין הבגד היוצא מהתפירה לשני צדדי התפירה ותופרין אותו בשני צדדיו ומותחין אותו עד
שאין ניכר התפירה.
הערוך השולחן (ס"ו) פירש שהקורע מתוך המלל מהקצוות של שתי בלא ערב ,כמו בטליתים שלנו,
מתוך השלל שיש חתיכה מחוברת בתפירות כשל כובס וכן מתוך הלקט מתוך הסולמות שהחתיכה
מחוברת בתפירות מלוקטות כסולמות שאינה תפירה יפה ,אינו קריעה .אבל אם מחובר לבגד
באריגה יצא ידי קריעה.
סעיף כא':
 קרע על המת ,ומת לו מת נוסף
שנינו במועד קטן (כו):

"רבי יוסי אומר :תחילת קריעה טפח ותוספת כל שהו .פליגו בה רב מתנה ומר עוקבא,
ותרוייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי; חד אמר :כל שבעה קורע ,לאחר שבעה מוסיף .וחד
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אמר :כל שלשים קורע ,לאחר שלשים מוסיף .עד היכן קורע?  -עד טיבורו ,ויש אומרים :עד
לבו .אף על פי שאין ראיה לדבר  -זכר לדבר ,שנאמר וקרעו לבבכם ואל בגדיכם .הגיע
לטיבורו ,מרחיק שלש אצבעות וקורע .נתמלא מלפניו  -מחזירו לאחוריו .נתמלא מלמעלה -
הופכו מלמטה"
הרי"ף (טז ):הרמב"ם (ח ,י) הרמב"ן (עמ' ס) והרא"ש (סי' עב) פסקו כמ"ד כל שבעה קורע לאחר שבעה
מוסיף.
המרדכי (סי' תתקכא) והסמ"ג (הל' אבלות דף רמז ע"ג) כתבו בשם הירושלמי שמי שמת לו מת וקרע
עליו ואחר כך מת לו מת אחר אם תוך שבעה אינו קורע קרע אחר ,ואם אחר שבעה מוסיף על קרע
הראשון כל שהוא וכו' .ותמה הב"י מדוע הביאו ירושלמי זה ,הרי הוא חולק במפורש על הבבלי
הסובר שצריך לחזור ולקרוע.
כתב השו"ע :קרע על המת ,ומת לו מת אחר תוך ז' ,קורע קרע אחר; לאחר ז' ,מוסיף על קרע
הראשון כל שהוא .מת לו מת שלישי אחר ז' של שני ,מוסיף עליו כל שהוא .וכן מוסיף והולך עד
טבורו .הגיע לטבור ,מרחיק ג' אצבעות ,וקורע .נתמלא לפניו ,מחזירו לאחוריו .נתמלא מלמעלה,
הופכו למטה .נתמלא מכאן ומכאן ,נעשה כמי שאין לו חלוק ,שאינו קורע.
הדרכי משה (אות כה) סובר שכשמת המת השלישי תוך שבעה לשני ,אע"פ שקרע על השני קרע
אחר ,אין להוסיף כל שהוא על הקרע ראשון .וכתב שיש לדחות ,ע"ש .אך הש"ך (ס"ק לב) סובר
ההיפך ,שבתוך שבעה של שני צריך טפח ,ואפשר שגם הדרכ"מ אמר בדוקא 'כל שהוא' וכוונתו
שלא די בכך אלא צריך טפח.
סעיף כב':
 מת אביו וקרע ,ולאחר השבעה מת בנו והוסיף
שנינו במועד קטן (כו):

"תנו רבנן :אמרו לו מת אביו ,וקרע ,מת בנו ,והוסיף ,תחתון מתאחה ,עליון אינו מתאחה .מת
בנו וקרע ,מת אביו והוסיף ,עליון מתאחה ,תחתון אינו מתאחה .מת אביו ,מתה אמו ,מת
אחיו ,מתה אחותו ,קורע קרע אחד לכולן .רבי יהודה בן בתירה אומר :על כולן קרע אחד ,על
אביו ואמו קרע אחד ,לפי שאין מוסיפין על קרע אביו ואמו .מאי טעמא? אמר רב נחמן בר
יצחק :לפי שאינן בתוספת .אמר שמואל :הלכה כרבי יהודה בן בתירה"
מצאנו בראשונים מחלוקת בדברי ר' יהודה בן בתירא :א .רש"י פירש שר' יהודה בן בתירא חולק גם
על הרישא ,והוסיף דקרע של אביו ואמו צריך לעולם להיות בפנ"ע .וכתבו המרדכי

(סי' תתקכו)

והגה"מ (דפוס קושטא פ"ח ה"ט) דלפירושו בדיעבד נמי לא יצא .ב .הראב"ד סובר דרישא מיירי שהוסיף
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לאחר שבעה ,ובזה מודה ר' יהודה בן בתירא שמוסיפים גם על קרע של אביו ואמו .וכ"ד הרא"ש.
וכתוב בהגה"מ (שם) שלראב"ד אם שמע על שניהם בבת אחת וקרע קרע אחד על שניהם יצא
בדיעבד .ג .הרמב"ם (ח ,י) כתב "אמרו לו מת אביו וקרע ואחר שבעה מת בנו והוסיף מתאחה התחתון
ולא העליון אמרו לו מת בנו וקרע ואחר שבעה מת אביו אינו מוסיף אלא קורע קרע אחר שאין אביו
ואמו בתוספת" .ולפ"ז דברי ר' יהודה בן בתירא אמורים כשבא לקרוע על אביו לא יקרע במקום
שקרע כבר אלא יקרע קרע חדש .וכ"ד הרמב"ן (עמ' סב) .וכתב רבנו ירוחם שכן עיקר .ד .בהגה"מ
(שם) כתבו בשם הר"י מיגא"ש ההיפך ,שאם קרע על בנו ושוב אמרו לו מת אביו קורע ומוסיף אף
לכתחלה ,אבל היכא דקרע על אביו ושוב אמרו לו מת בנו והוסיף וקרע אף דיעבד לא יצא .ולפ"ז
ר' יהודה חולק על ארישא דרישא.
כתב הרא"ש (סי' עא) בשם הראב"ד שאין מוסיפים על קרע של אביו ואמו ,אבל מוסיפים לקרוע על
אביו ואמו בקרע של אחרים ,משום שקרע על אביו ואמו הוא על הלב ,ואם אח"כ יוסיף על אחיו
ועל אחותו אין קרע שלהם ניכר ,שיאמרו שהוא כמתחמם קורע והולך על אביו .ואם יקרע תחילה
על אחיו ואחותו טפח ויוסיף לאחר מכן על אביו ואמו עד לבו ,נמצא עושה הקריעה על אביו ואמו
טפילה ,ואין נכון לעשות כן.
לסיכום ,מה דעת ריב"ב :א .רש"י – קרע על הוריו ,לעולם בפנ"ע .ב .ראב"ד – האיסור להוסיף על
קרע של הוריו הוא רק בתוך ז' ,אבל לאחר ז' מותר להוסיף .ג .רמב"ם – לא יקרע על הוריו במקום
שכבר קרע .ד .ר"י מיגאש – אין לקרוע על אחר במקום שקרע על אביו ואמו.
כתב השו"ע :אמרו לו :מת אביו ,וקרע .ואחר ז' מת בנו ,והוסיף ,מתאחה התחתון ולא העליון .אמרו
לו :מת בנו ,וקרע ,ואחר ז' מת אביו ,אינו מוסיף ,אלא קורע קריעה אחרת ,שאין אביו ואמו בתוספת.
כתב הב"ח שאם בקריעה הראשונה שקרע על בנו הבדיל קמי שפה א"צ קריעה אחרת וסגי במה
שמוסיף על הקרע הראשון .אך דעת הש"ך (ס"ק לה) שאין זה נראה לענין דינא ,שמוכח מהראשונים
שלדעת הרמב"ם גם אם הבדיל קמי שפה צריך קריעה אחרת.
סעיף כג':
 מתו לו שני מתים כאחד
כתב השו"ע ע"פ הטור :מי שמתו לו שני מתים כאחד ,או שבאה לו שמועה משנים כאחד ,קורע
קריעה אחת על שניהם .קרע ואח"כ מת לו מת אחר (תוך שבעה) ,קורע קרע בפני עצמו ,בין באותו
קרע עצמו שמוסיף בו וקורע עוד טפח ,או מרחיק ג' אצבעות וקורע טפח .לאחר ז' ,מוסיף על קרע
ראשון כל שהוא .מת אביו או אמו ואחד משאר קרוביו ,קורע תחלה על אביו או על אמו עד לבו,
ומרחיק שלש אצבעות ,וקורע טפח על המת האחר .מת אביו ,וקרע ,ואחר ז' מת אחד מהקרובים,
מוסיף על קרע הראשון ,ותחתון מתאחה ועליון אינו מתאחה .מת אחד מהקרובים ,וקרע ,ואח"כ
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מת אביו או אמו ,בין בתוך ז' בין לאחר ז' ,מרחיק ג' אצבעות וקורע מן הצד בשפת הבגד ,שהרי
צריך להבדיל קמי שפה ,וקורע עד שמגיע ללבו .מתו אביו ואמו כאחד ,קורע קרע אחד על שניהם.
הש"ך (ס"ק לו) הבין דמשמע שאם קורע על אביו ואמו לאחר שקרע על שאר הקרובים ,גם אם הבדיל
קמי שפה בקריעה הראשונה ,מ"מ כיון שצריך גם עתה להבדיל א"כ כל המוסיף אינו מבדיל ולכן
צריך קריעה חדשה .וכ"כ הערוך השולחן (סכ"ט).
סעיף כד':
 אמרו לא מת אביו וקרע ,ונמצא שהוא בנו
שנינו בנדרים (פו):

"משנה :נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו ,נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו  -הרי זה יחזור ויפר.
גמרא :למימרא ,דיניא אותה דוקא הוא ,והא גבי קרעים דכתיב על על ,דכתיב :על שאול ועל
יהונתן בנו ,ותניא :אמרו לו מת אביו וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -יצא ידי קריעה! אמרי ,לא
קשיא :הא בסתם ,והא במפרש .והתניא :אמרו לו מת אביו וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -לא
יצא ידי קריעה ,אמרו לו מת לו מת ,וכסבור אביו הוא וקרע ,ואחר כך נמצא בנו  -יצא ידי
קריעה .רב אשי אמר :כאן בתוך כדי דבור ,כאן לאחר כדי דבור"
הב"י למד מדברי הר"ן (בפירושו שם) שאם אמרו לו סתם מת לו מת וסבור שהוא אביו וקרע ואחר כדי
דיבור נודע לו שהוא בנו יצא .וכ"נ מדברי הרי"ף (טז ).והרא"ש (סי' סט) .אבל הרמב"ם (ח ,ח) כתב
שגם באמרו לו מת לו מת סתם ,לא יצא ידי קריעה אא"כ נודע לו תוך כדי דיבור .וכ"נ מדברי הרמב"ן
(תוה"א עמ' סד) .וביאר הב"י בדבריהם שרב אשי אתא לאפלוגי ושאין חילוק בין סתם למפרש ,אלא הדבר
תלוי בין תוך כדי דיבור לאחר כדי דיבור.

כתב השו"ע כרי"ף והרמב"ם :אמרו לו :מת אביו ,וקרע ,ואח"כ נמצא שהוא בנו ,יצא ידי קריעה.
והוא שנודע לו תוך כדי דיבור .ואם לא נודע לו עד אחר כדי דיבור ,לא יצא .אבל אם אמרו לו :מת
לך מת ,וכסבור אביו הוא ,וקרע ,ואח"כ נמצא שהוא בנו ,יצא ,אפילו לא נודע לו עד אחר כדי דיבור.
אך הב"ח פסק שבמקרה השני (אמרו לו מת לך מת וכסבור אביו הוא) לא יצא ידי קריעה ,ולא מיקרי סתם
אלא הקורע על מתו לשם מי שהוא א"צ לחזור ולקרוע ,אפי' לא נודע לו מי הוא עד אחר כדי דיבור.
וכ"כ הש"ך (ס"ק לז).
הערוך השולחן (אות ל-לב) תמה מה החילוק בין אמרו לו אביו מת או כסבור שאביו מת ,הרי סוף
סוף קרע אדעת אביו .ובאמת שהש"ך והב"ח החמירו בזה .וביאר טעמו של הב"י דבאמת לא בעינן
קריעה לשמה כלל ,דאטו יש הפרש בין זל"ז? אלא דכשאמרו לו מת אביו וקרע ואחר כדי דיבור
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נודע שבנו הוא ,גנאי הוא למת הזה שמפורש לא קרע לשמו אבל בסתמא לית לן בה דדא ודא אחת
היא.
בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן רפט) דן במי שישב באבילות על אחותו ,ונמצא לאחר השבעה שבאמת
אחות אחרת נפטרה .ולדעתו צריך לשבת ז' ימי אבלות שנית ,ואין עולה לו מה שישב בטעות .אולם
בשו"ת בית דוד ממינסק (סימן ג) מסיק להלכה דאינו חייב לנהוג שבעה שנית ,ויוצא אף על גב שישב
ז' ימי אבילות בטעות .וכ"פ בשו"ת טוב טעם ודעת (תליתאה ח"ב סימן ר) ובחזון עובדיה (ח"ב עמ' צח).

סעיף כה':
 קרע על אדם שנתעלף ולאחר מכן מת
שנינו בנדרים (פז).

"מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף ,וכמדומה שמת וקרע ,ואחר כך מת  -לא יצא ידי
קריעה; אמר ר' שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :לא שנו אלא שמת
לאחר כדי דיבור ,אבל בתוך כדי דיבור  -כדבור דמי"
כתב השו"ע :היה לו חולה ,ונתעלף ,וקרע עליו ,ואח"כ מת; אם מת תוך כדי דיבור של קריעה ,אין
צריך קריעה אחרת .ואם לאו ,צריך קריעה אחרת.
סעיף כו':
 אמרו לו מת אביו וקרע ,וחזרו בהם ,ונמצא שצדקו
כתב הרי"ץ גיאת (מא"ש הל' אבל עמ' לה) על שם גאון מי ששמע שמת אביו וקרע וישב עליו אבילות
ג' ימים ובאו ואמרו לו קיים הוא ופסק ,ואח"כ אמרו לו מת ,כיון שקרע בשעת חימום יצא ידי קריעה
וא"צ לחזור ולקרוע אבל צריך לישב שבעה ימים של האבילות רצופים .אך הרי"ץ גיאת דחה דבריו
דכיון ששמע לאחר כדי דיבור אף ידי קריעה לא יצא .וכתב הרמב"ן שאם אמרו לו מת וקרע ,ולא
מת ואח"כ מת לא יצא ידי קריעה ,אבל אמרו לו מת וקרע ונהג ג' ימי אבילות ואח"כ אמרו לא מת
והפסיק וחזרו ואמרו לו בפעם הראשון מת כמו שאמרו הראשונים ,ואלו שהפסיקו אבלותך עדי
שקר הם ודאי יצא ידי קריעה.
כתב השו"ע :אמרו לו :מת אביו ,וקרע ונהג קצת ימי אבלות ,ואח"כ אמרו לו :לא מת ,והפסיק ,וחזרו
ואמרו לו :בפעם הראשון מת ,כמו שאמרו הראשונים ,יצא ידי קריעה.
כתב הט"ז (ס"ק יד) שאם היה חי בפעם הראשון לא יצא ידי קריעה דהא אחר כדי דיבור הוא.
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כתב הש"ך (סק"מ) שלענין ז' ימי אבילות קרוב היה לומר כיון שחלה עליו אבלות ונהגו אף על פי
שבטל מקצת הימים בשוגג עולין לו ואין תשלומין לאבלות ,ודבר זה צריך תלמוד.
סעיף כז':
 קטן שמת לו מת
שנינו במועד קטן (כו" ):ומקרעין לקטן מפני עגמת נפש".
כתב הרי"ץ גיאת (שם עמ' לא) שאם הקטן הגיע לחינוך קורעין לו כדרך שמחנכים אותו בשאר מצוות.
וכ"כ הרמב"ן (תוה"א עמ' סג) הרא"ש (סי' עד) ונימוקי יוסף (טז :ד"ה עגמ"נ) .וביאר הב"י שאפילו היכא
דמת לו מת דליכא למיחש ביה לעגמת נפש אם הגיע לחינוך מקרעין לו.
כתב השו"ע :קטן שמת לו מת ,מקרעין לו.
הדרישה (אות יב) כתב מכאן ראיה קצת שקטן שהגיע לחינוך צריך לנהוג כל דיני אבילות .והט"ז
(ס"ק טו) סובר שאף ביום שמועה קרובה דהוה כמו יום הקבורה ,הוה דינא הכי דגם שם איכא עגמת
נפש וכבוד למת לעיני הרואים קריעה של קטן ,ויש מי שחולק על זה (משאת בנימין סימן עט) ואין
בדבריו ממש .הש"ך (נקודות הכסף) כתב ע"ד הט"ז דדוקא בקריעה אמרינן הכי ,משא"כ בדיני אבלות,
גם הדגול מרבבה סובר שלא שייך כאן חינוך ,שמתוך זה אתה מבטלו מת"ת אבל בקריעה אין כאן
ביטול ת"ת .וע"ע בשו"ת יביע אומר (יו"ד ח"ז סימן כט ד"ה אחרי) שהביא עוד פוסקים רבים הסוברים
שלא שייך בזה חינוך לקטן .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' רנה).
סעיף כח':
 הקורע בשבת על מתו
שנינו בשבת (קה):

"משנה :הקורע בחמתו ,ועל מתו; וכל המקלקלין  -פטורין .גמרא :ורמינהו :הקורע בחמתו
ובאבלו ועל מתו  -חייב ,ואף על פי שמחלל את השבת  -יצא ידי קריעה!  -לא קשיא ,הא -
במת דידיה ,הא  -במת דעלמא - .והא מתו קתני!  -לעולם ,במת דידיה ,ובהנך דלאו בני
אבילות נינהו"
ופרש"י :יצא ידי הקריעה  -שאדם חייב לקרוע על מתו .הא במת דידיה  -ברייתא דקתני חייב  -במת
דידיה ,שחייב לקרוע עליו ,הלכך קריעה דידיה לאו קלקול הוא אלא תקון .לעולם במת דידיה -
שמוטל עליו לקוברו ,ומיהו ,בהנך דלאו בני אבלות נינהו ,שאינן מאותן האמורים בפרשת כהנים
(ויקרא כא) :אביו ואמו בנו ובתו ואחיו ואחותו.
ובירושלמי (פי"ג ה"ג) פריך:
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"חברייא בעון קומי רבי יוסה לא כן אמר רבי יוחנן בשם ר' שמעון בן יוצדק מצה גזולה אינו
יוצא בה ידי חובתו בפסח .אמר לון תמן גופה עבירה .ברם הכא הוא עבר עבירה .כך אני
אומר הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים אינו יוצא בה ידי חובתו בפסח"
כלומר לא דמי למצה גזולה דהתם גוף המצוה שהיא המצה היא עבירה שהיא גזולה ,אבל הכא גוף
החלוק אינו עבירה אף על פי שהמעשה שהוא עשה בו הוא עבירה  -לא מיקרי מצוה הבאה בעבירה,
כי היכי דמוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים אף על פי שעבר עבירה יוצא בה ידי חובתו
בפסח לפי שהיא עצמה אינה עבירה.
כתב השו"ע :הקורע בשבת על מתו ,אף על פי שחלל שבת ,יצא ידי קריעה.
בשו"ת חלקת יעקב (חו"מ סימן יא) דן בשאלה מדוע קריעה בשבת מועילה ,הרי כלל בידינו

(תמורה

ד" ):כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד .אם עביד  -לא מהני" (כדעת רבא ,דלא כאביי הסובר דמהני).
ותירץ שרק כאשר המעשה צריך להעשות ע"י אדם בר חיובא שייך לומר אי עביד לא מהני ,אבל
כאשר המעשה יכול להעשות ע"י קטן או גוי ,כדיני קריעה ,אין אומרים כן .ובשו"ת רעק"א

(סימן

קעד) כתב שכל איסור השייך לזמן מסויים (כקריעה בשבת) אין אומרים אי עביד לא מהני .עוד כתב
החלקת יעקב בשם בנו ,שרק כאשר המעשה לבד אינו גומר את העניין אומרים אי עביד לא מהני,
לדוג' ,כאשר מקדישים בשבת ,יש את מעשה ההקדש ואת חלות הקדושה שהוא ע"י התורה ,ואת
החלות הנ"ל התורה לא מחילה בשבת.
סעיף כט':
 הקורע בחלוק גזול
הרמב"ן (תוה"א עמ' סז) למד מהירושלמי לעיל שהקורע בחלוק גזול לא יצא .וכ"פ השו"ע :הקורע
בחלוק גזול ,לא יצא ידי קריעה.
הט"ז (ס"ק טז) הסביר ,לפי שהגוף של חלוק בעבירה מה שאין כן בקורע בשבת אין עבירה בגוף
החלוק .וכ"כ הש"ך (ס"ק מב).
בחזון עובדיה (ח"א עמ' רנג) הקשה ,הרי קי"ל שקריעה דרבנן ,ולגבי ארבעת המינים פסק מרן (תרמט,

ה) שרק ביום הראשון (שהחיוב מדאורייתא) פסולים מחמת גזל ,ולמה אמרו שהקורע בחלוק הגזול לא
יצא ,משום מצוה הבאה בעבירה? והביא בשם הכלי חמדה (כי תצא דף רלא) שהטעם שהקורע חלוק
גזול לא יצא אינו משום מצוה הבאה בעבירה ,אלא משום שמצות הקריעה היא להרבות כבוד המת
עליו להראות צערו על המת היקר לו ,וכשאין החלוק שלו אינו בגדר כבוד המת כלל ,ולכן אינו
מקיים בו מצות קריעה.
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סעיף ל':
 קטן שלא ידוע לנו אם כלו חדשיו
שנינו בשבת (קלו).

"בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא ,בגו תלתין יומין שכיב .יתיב קמתאביל
עילויה .אמר ליה אבוה :צוורוניתא קבעית למיכל? אמר ליה :קים לי ביה שכלו לו חדשיו .רב
אשי איקלע בי רב כהנא ,איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין .חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה,
אמר ליה :לא סבר ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל?
אמר ליה :קים לי בגויה שכלו לו חדשיו"
הרמב"ן (תוה"א עמ' סב) כתב שיש אומרים  -ראב"ד ,שקורעין עליו אף על פי שאין מתאבלין עליו.
וטעמם מדאמרינן בגמרא (מו"ק כו ):דהא דאמרינן הלכה כדברי המיקל באבל לא אמרו אלא באבלות
אבל לא בקריעה .שאבלות מדרבנן וקריעה מדאורייתא .אך הרמב"ן סובר שגם הקריעה מדרבנן
בלבד וספיקא לקולא ,דודאי לא אשכחן קריעה מפורשת מן התורה אלא באסמכתא בעלמא מייתו
לה.
כתב השו"ע :קטן דלא קים לן ביה שכלו לו חדשיו ,שמת בתוך ל' או אפילו ביום שלשים ,אין קורעין
עליו.
הש"ך (ס"ק מג) העיר שדוקא כשלא קים לן שכלו לו חדשיו הדין הכי ,אבל קים לן דכלו חדשיו כגון
שבעל ופירש אפילו מת בתוך ל' קורע ומתאבל עליו.
הערוך השולחן (סל"ד) הביא בשם התוספות (בכורות מט .ד"ה מת) שאם נפל מהגג או אכלו ארי וכיוצ"ב
מתאבלים עליו ביום ל' ,וכן קורעים עליו.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' קכא) שתינוק שנולד לתשעה אבל היה בו מום בליבו ,באופן שנעשה
טריפה ,והרופאים אומרים שאין לו כל סיכוי לחיות ,ואחר שלושים יום נפטר .ודאי צריך להתאבל
עליו ,וכ"פ בשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' צו אות ב) ,וכ"ד הגרי"ש אלישיב

(נשמת אברהם יו"ד סי' שה עמ'

שעג) .אך דעת הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה רסט) שאם הילד היה בעל מום מלידה בגדר טריפה,
אף אם נפטר לאחר שלושים יום מלידתו  -לא יושבים עליו שבעה ולא אומרים עליו קדיש .בשו"ת
משנה הלכות (יג ,רכה-רכו) דן בדינו של תינוק שנולד עם מום סופני ומת לאחר שמונה חדשים ,אם
מתאבלים עליו .וכן תינוק שלקה בקרום המוח ומת אי מתאבלין עליו ,מתי חל עליו גדר חי.
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סעיף לא':
 קריעה ביום טוב
כתב הרמב"ם (פי"א מהל' אבל ה"א) "אף על פי שאין אבלות במועד קורע על מתו במועד וחולץ כתיפו,
ומברין את האבלים לחם במועד ,כל אלו בחולו של מועד אבל ביום טוב אפילו ביום טוב שני אין
קורעין ולא חולצין ולא מברין" .והרמב"ן (תוה"א עמ' סו) כתב דאפילו קרוביו של מת אין קורעין.
והר"ן (ביצה ג :סוד"ה ודאמרינן) כתב שיש הסוברים שמכיון דיו"ט שני לגבי מת חשוב כחול ,א"כ גם
קורעים בו שאף זה כבודו של מת הוא .אך הר"ן סובר שזה אינו נראה ,שאין אלו עסקיו.
בגמ' במו"ק (כה ).איתא שבחול המועד קורעים על חכם שמת או קרוביו של המת .הרמב"ן

(שם)

כתב שרק קריעה של רשות אין קורעים בחוה"מ ,וכ"כ המרדכי (סי' תתפד) דאפילו ביום שמועה קורע
בחול המועד ,ודלא כראבי"ה שכתב דאפילו ביום קבורה אינו קורע בחול המועד .ובתרומת הדשן
(סי' רפח) כתוב שנוהגין באשכנז לקרוע בחול המועד על אביו ועל אמו כרש"י דסבר הכי ועשה
מעשה בחול המועד .אבל בשאר מתים נהגינן כשאר הגאונים דסברי דאין קורעין בחול המועד.
והגאונים לא חילקו בין אביו ואמו לשאר מתים ,אלא שהעולם נהגו לחלק ולמיעבד בהא כהני ובהא
כהני .ובהנהו מתים דאינו קורע עליהם במועד צריך לקרוע אחר המועד.
כתב השו"ע :אין קורעין ביום טוב ,אפילו בי"ט שני של גליות ,אפילו קרובים של מת .אבל בחול
המועד ,קורעין על כל אחד כפי מה שהוא ,אם עומד בשעת יציאת נשמה או אם הוא אדם כשר או
חכם על כל אחד ,כדינו שנתבאר .והרמ"א כתב :וי"א דנוהגין שאין לקרוע בחול המועד ,רק על אביו
ואמו; ועל שאר מתים קורעין לאחר המועד (ת"ה סימן רפ"ח) ,ובמקום שאין מנהג ,יש לקרוע על כולם.
הט"ז (ס"ק יח) ביאר שהרמ"א חילק בין אביו ואמו לשאר מתים רק משום שיש בזה מחלוקת ,אך
במקום שאין מנהג יש לקרוע על כולם בחוה"מ ,דהעיקר כההיא דעה שקורעין בחוה"מ דמשמעות
המשנה כך היא .וכתב הב"ח שמה שאנו נוהגים לא לקרוע על שאר מתים בתוך המועד הוא רק
כאשר ישנה אפשרות לקרוע לאחר המועד ,אבל אם שמע שמועה קרובה ברגל ולאחר הרגל נעשית
רחוקה יש לקרוע אפילו בחוה"מ.
המשנה למלך (פי"א מהל' אבל דין א' .הביאו הפת"ש יא) כתב שאם מת בי"ט ראשון אינו יכול לקרוע בחול
המועד אלא ידחה הקריעה עד אחר החג כשיתחיל להתאבל ,דכיון שהקריעה נדחית ,מפני שאין
יכול לקרוע בי"ט נדחה נמי עד זמן האבל.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' רמב .יבי"א ח"ד יו"ד סימן כה) שבירושלים נהגו מקדמת דנא כרמ"א שלא
לקרוע אלא על אב ואם ,ועל שאר קרובים קורעים אחר הרגל .ומ"מ בשאר המקומות בארץ ובחו"ל
יש לנהוג כדעת מרן שקורעים על כל הקרובים שחייבים להתאבל עליהם .ומ"מ אח"כ יחליפו הבגד
הקרוע כדי לא לנהוג אבלות בפרהסיא .והוסיף ביבי"א (שם אות ד) שנראה ברור שיש לברך מיד
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ברכת ברוך דיין האמת ,ואם עבר יום הקבורה ולא בירך אינו רשאי לברך בשעת הקריעה כשקורע
במוצאי הרגל .והגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה סז) כתב שמנהג ירושלים לא לקרוע בחוה"מ ,אלא
על ההורים .ועל שאר קרובים יברך דיין האמת ויקרע במוצאי החג.
כתב בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה סימן ה ד"ה והנני) דמכיון דאין אבילות בפרהסיא בחוה"מ ,א"כ האבל
שקרע על מתו בחוה"מ חייב להחליף הבגד הקרוע ,שלא יראה אבילות בפרהסיא ,וכשמחליף שוב
א"צ לקרוע ,כדין מחליף בשבת.
סעיף לב':
 שמע ברגל שמועה קרובה
נחלקו הראשונים מה דינו של אדם ששמע שמועה קרובה ברגל שנוהג בה אחר הרגל שבעה
ושלושים .בה"ג ורב נטרונאי כתבו שאסור לקרוע במועד אפילו על שמועה קרובה .אולם הרמב"ן
(תוה"א שם) כתב ששמועה קרובה חשובה כמי שמתו מוטל לפניו ,וקוברו במועד ,וקרובים של מת
קורעים .וכ"כ הרא"ש (מו"ק פ"ג סי' נח  -נט) בשם הראב"ד ורבינו מאיר (הל' שמחות סי' לה  -לו) דקרובים
קורעים בחול המועד אפילו ביום שמועה.
עוד נחלקו כיצד ינהג האדם ששמע שמועה קרובה ברגל ולאחר הרגל נעשית רחוקה .בה"ג ורב
נטרונאי כתבו דמכיון שלאחר הרגל אינו נוהג שבעה ,אסור לקרוע במועד .והסביר הרמב"ן דבריהם,
שבגמ' (כ ):מובא 'קריעה בלא שבעה מי איכא'? .אמנם הרמב"ן (תורת האדם שם) כתב שקורע במועד.
וביאר ,ששמועה זו קרובה היא וראוי לנהוג עליה שבעה ושלושים ,אלא שהדין הוא שהרגל מבטל
לפי שאינו ראוי לאבלות ,אבל ראוי הוא לקריעה .ולא אמרו בגמ' שאין קריעה בלא שבעה אלא
בשמועה רחוקה ,שכמו שהקלו לאבלות כך הקלו לקריעה .אבל כאן היא שמועה קרובה ובשעת
חימום ראוי הוא לקריעה.
כתב השו"ע :שמע ברגל שמועה קרובה ,קורע ,ואפילו אם אחר הרגל תהיה רחוקה.
כתבו הב"ח והש"ך (ס"ק מז) שגם לנוהגים לא לקרוע על שאר קרובים בחול המועד ,במקרה שלא
יוכל לקרוע לאחר הרגל  -קורעים.
השומע שמועה רחוקה ברגל ,כתב מהרש"ל שאינו קורע אפילו על אביו ואמו .וכ"כ הב"ח .אמנם
המהרי"ט (ח"ב יו"ד סימן לו .הובא בפת"ש יג) לא פסק כן.
סעיף לג':
 ההולך בבגד קרוע לפני המת
שנינו במועד קטן (כו" ):תנו רבנן :היוצא בבגד קרוע לפני המת הרי זה גוזל את המתים ואת החיים".
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ופרש"י :בבגד קרוע  -קודם לכן ,גוזל הכל ,שמרמה הכל ,שמראה להן שקרע על המת .והריטב"א
ביאר שהוא ממעט בכבוד המת שלא לקרוע עליו ,והוא מבזה אותו ולקרוביו וגוזל מהם דבר שאין
לו תשלומין.
כתב השו"ע :ההולך בבגד קרוע לפני המת ,שמראה עצמו שקרע ,ולא קרע ,ה"ז גוזל את החיים ואת
המתים.
סעיף לד':
 המשאיל חלוק והולך לבקר חולה
שנינו במועד קטן (כו):

"רבן שמעון בן גמליאל אומר :האומר לחבירו :השאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שהוא
חולה ,והלך ומצאו שמת  -קורע ,ומאחו .וכשיבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו.
ואם לא הודיעו  -הרי זה לא יגע בו"
כתב הרא"ש (סי' עג) שיותר ראוי לגרוס 'ואלך ואבקר את החולה' ומדובר באחיו או אחותו או בבנו,
שהרי באביו כיון שקורע ברשות ,מדוע ניתן להאחות?! וכ"ד הטור .אבל הרי"ף (טז ):והרמב"ם (פ"ח

ה"ז) והרמב"ן (עמ' סה) כתבו הברייתא כמו שהיא כתובה בספרים.
כתב נמוקי יוסף (שם ד"ה ומאחה) אע"פ ששאר קרעים של אב אינם מתאחים ,שאם נתן לו רשות
לקרוע שלא יתבייש שם ,לא הקנהו ,הילכך מאחו ומשלם לו דמי קרעו מה שנגרע החלוק מערכו
בשביל הקרע.
כתב השו"ע :האומר לחבירו :השאילני חלוקך שאבקר את אבא שהוא חולה ,והלך ומצאו שמת,
קורעו ,ומאחהו ומחזיר לו חלוקו ומשלם לו דמי קרעו .ואם לא הודיעו ,ה"ז לא יגע בו.
הש"ך (סק"נ) העיר ,שאם לא הודיעו שהולך לבקר את החולה ,גם אם קרעו לא יצא ,דהוי שואל שלא
מדעת וגזלן הוי ,ובחלוק הגדול לא יצא (לעיל סכ"ט).
סעיף לה':
 המשאיל חלוק לילך בו לבית האבל
כתב השו"ע ע"פ ברייתא באבל רבתי (ג ,יב) :המשאיל לחבירו חלוק לילך בו לבית האבל ,אינו רשאי
ליטול ממנו עד שיעברו ימי האבל.
הרמ"א הקשה ,הרי בחו"מ (שמא ,ב) לא פסק כן! שכתב שם "שאל חלוק מחבירו לילך בו לבית האבל
כדי שילך ויחזור"!
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אמנם הש"ך (ס"ק נא) כתב דלא קשה ,שבחו"מ כתב ששאל חלוק מחברו ,היינו השואל ביקש
מהמשאיל ולכן לא נתכוין אלא לטובת השואל למלא בקשתו ,ויכול לומר שלא נתכוין אלא שילך
ויחזור .אבל כאן המשאיל בא מעצמו לזכות לשואל במצות ניחום אבלים ,א"כ בכל יום יש עליו
מצוה .ולכן מובן שבחו"מ הוא לעניין ממונא וכאן לעניין איסורא .הב"ח תירץ דבחו"מ מדובר על
כמה הוא היתר תשמיש החלוק ,ואמר שלבית האבל הוא כדי שילך ויחזור ,אבל כאן מדובר שבא
המשאיל ליטול ממנו החלוק קודם שהשתמש בו וקאמר שאינו רשאי ליטלו ממנו קודם שהשתמש
בו עד שיצאו ימי האבל.
סעיף לו':
 קריעה על שמועות רעות
שנינו במועד קטן (כו).

"ואלו קרעין שאין מתאחין... :הקורע על שמועות הרעות .מנלן?  -דכתיב ויחזק דוד בבגדיו
ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו
ועל עם ה' ועל בית ישראל כי נפלו בחרב .שאול  -זה נשיא ,יהונתן  -זה אב בית דין ,על עם
ה' ועל בית ישראל  -אלו שמועות הרעות .אמר ליה רב בר שבא לרב כהנא :ואימא עד דהוו
כולהו!  -אמר ליה :על על הפסיק הענין - .ומי קרעינן אשמועות הרעות? והא אמרו ליה
לשמואל :קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי במזיגת קסרי ,ולא קרע - .לא אמרו אלא
ברוב צבור .וכמעשה שהיה"
ופירש הרמב"ן (עמ' סז) שהיו רוב ישראל שם ונפלו בחרב אויביהם ,ואע"פ שלא מתו אלא מיעוט.
אולם ברמב"ם (פ"ט מהל' אבל ה"ב ,ה ,ו) מודגש בזה שהמדובר ברוב צבור שנהרג ,ומשמע מזה דס"ל
שאם נהרגו רק המיעוט אין חייבין לקרוע ,וכך מבאר הלח"מ שלדעת הרמב"ם רוב צבור הנאמר
בגמ' הכוונה שרוב הצבור נהרג ולא שרוב הצבור נקבצו .ובספר שבט יהודה תמה על הב"י שהשמיט
את דברי הרמב"ם.
כתב השו"ע :קורעין על שמועות רעות ,כגון שנקבצו רוב הצבור למלחמה ושמעו שנגפו לפני
אויביהם ,אפילו לא נהרגו אלא המיעוט מהם( .רמ"א :וה"ה אם הלכו בשבי .נ"י פא"מ).
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלה ).שלפי הפסוק נראה כי חייב להתאבל כל היום ,ולפי זה אינו שולל
עד למחר .וכתב הש"ך (ס"ק נב) שעפ"ד ה"ה דשוללין למחר .אולם הפתחי תשובה (אות יד) תמה עליו,
הרי הקריעה על שמועות הרעות הוא מקרעים שאינם מתאחים לעולם! וכן הקשה הדגול מרבבה.
ובהגהות אמרי ברוך כתב להגיה בדברי הש"ך דבמקום דה"ה 'דמאחין' למחר צ"ל דה"ה 'למוללו'
למחר .ובשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סימן מג) כתב שיש להוסיף אות אחת בדברי הש"ך ,דבמקום
מאחין  -מאחרין ,והיינו שמאחרין למחר ,ע"ש שביאר דבריו.
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הערוך השולחן (סל"ו) כתב "כגון שנתקבצו רוב העם" .ובשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סימן מג אות

ב) כתב שיש להעיר ,הרי בגמ' וברמב"ם וטוש"ע לא כתוב רוב 'העם' אלא רוב 'ציבור' ,ולפיהם ניתן
לפרש שאפילו נתקבצו רוב הצבור של אותו מקום ומדינה.
סעיף לז':
 השומע ברכת השם
שנינו במועד קטן (כו).

"על ברכת השם מנלן  -דכתיב ויבא אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושבנא הספר ויואח בן
אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים .תנו רבנן :אחד השומע ואחד השומע מפי השומע חייב
לקרוע .והעדים אינן חייבין לקרוע ,שכבר קרעו בשעה ששמעו"
ואיתא בסנהדרין (ס).

"אמר רב יהודה אמר שמואל :השומע אזכרה מפי הנכרי אינו חייב לקרוע ,ואמר רב יהודה
אמר שמואל :אין קורעין אלא על שם המיוחד בלבד ,לאפוקי כינוי  -דלא .ופליגי דרבי חייא
בתרוייהו .דאמר רבי חייא :השומע אזכרה בזמן הזה  -אינו חייב לקרוע ,שאם אי אתה אומר
כן  -נתמלא כל הבגד קרעים .ממאן? אילימא מישראל  -מי פקירי כולי האי? אלא פשיטא
מנכרי ,ואי שם המיוחד  -מי גמירי? אלא לאו  -בכינוי ,ושמע מינה :בזמן הזה הוא דלא ,הא
מעיקרא  -חייב ,שמע מינה"
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' סח) שהלכה כרבי חייא ,ולכן מהגוי אינו קורע ,אבל מישראל קורע אפילו
בזמן הזה ואפילו בכינוי .ומשמע דלא אמר רבי חייא 'דמן הגוי אינו חייב לקרוע' אלא בכינוי ,אבל
שומע שם המיוחד אפילו מן הגוי חייב לקרוע .אבל הרמב"ם (פ"ב מהל' ע"ז ה"י) כתב "כל השומע
ברכת השם חייב לקרוע ואפילו על ברכת הכינוי חייב לקרוע והוא שישמענה מישראל" ,והיינו חדא
כשמואל וחדא כר' חייא.
מהגמ' עולה שרק השומע מפי העדים חייב לקרוע ,אבל השומע מפי מי ששמע מפי העדים אינו
חייב לקרוע ,וכן מפורש בירושלמי (סנהדרין פ"ז ה"ח) והביאו הרמב"ן (תוה"א עמ' סז).
כתב השו"ע ע"פ הרמב"ם :השומע ברכת השם ,ואפילו ברכת הכינוי (רמב"ם) (רמ"א :אפילו אמרו בלשון

לעז הוי ככינוי .נ"י) חייב לקרוע ,והוא שישמענה מישראל.

(רמ"א :וי"א דבזמן הזה מומר דינו כעובד כוכבים.

ג"ז שם) .ואפילו השומע מהעדים היאך בירך פלוני ,חייב לקרוע .והעדים אינם צריכים לקרוע פעם
אחרת.
כתבו הב"ח והש"ך (ס"ק נה) שא"צ לשמוע מפי שני עדים ,אלא ה"ה אם שמע אפילו מאחד מהעדים.
וה"ה אם אינו עד בבית דין ,אלא ששמע את הגדוף מהמגדף .וכל מי ששמע מאותו ששמע את
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הגידוף בעצמו חייב לקרוע .אמנם בספר משנת חכמים (הובא בפת"ש יח) תמה על הש"ך ,שהרבה
מהראשונים ומכללם הרמב"ם סוברים שכל שלא הוציא הגידוף מפיו א"צ לקרוע .וכתב שלהם
שומעים להקל בקריעה דרבנן.
המשנת חכמים (יבין ושמועה אות ז .הובא בפת"ש יט) כתב דפשוט שבזמן שאין דנים דיני נפשות ,אין
לבדוק העדים של המגדף כמו שהיו בודקים בזמן שהיו דנים ,דדוקא לקיים מצות הסקילה היו
מוציאים את השם בפירוש וגם לשון הגידוף ,אבל לעניין לחייבו נידוי אין לנהוג כך .ולכן הניח בצ"ע
את דברי השו"ע כאן ,הרי בזמן הזה אין סיבה שהעדים יוציאו הגידוף.
כתב המשנת חכמים (יבין שמועה אות ג .מובא בפת"ש יז) שאע"פ שהשומע מגוי א"צ לקרוע ,אם בא
ישראל ואמר ששמע מגוי שגידף ,כיון שעתה שמע הגידוף מפי ישראל צריך לקרוע .וגם אותו
ששמע מגוי חייב עתה לקרוע ,כיון ששמע מפי עצמו.
בספר תפארת למשה והצפנת פענח (אות י .מובא בפת"ש טו) נסתפקו מה הדין כאשר שמע ברכת השם
בשבת או ראה ס"ת שנשרף בשבת ,האם צריך לקרוע במוצ"ש

(בדומה לזה נספקו לעיל ס"ה במי שהיה

בשבת בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל ,האם קורע במוצ"ש).
 הרואה ספר תורה נשרף
שנינו במועד קטן (כו).

"ספר תורה שנשרף מנלן? דכתיב ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער הספר
והשלך אל האש אשר אל האח וגו' .אמר רבי חלבו אמר רב הונא :הרואה ספר תורה שנקרע
חייב לקרוע שתי קריעות :אחד על הגויל ואחד על הכתב .שנאמר :אחרי שרף המלך את
המגלה ואת הדברים .רבי אבא ורב הונא בר חייא הוו יתבי קמיה דרבי אבא ,בעא לאפנויי,
שקליה לטוטפתיה אחתיה אבי סדיא .אתאי בת נעמיתא בעא למיבלעיה ,אמר :השתא
איחייבין לי שתי קריעות ,אמר ליה :מנא לך הא? והא בדידי הוה עובדא ,ואתאי לקמיה דרב
מתנה ולא הוה בידיה ,אתאי לקמיה דרב יהודה ,ואמר לי :הכי אמר שמואל ,לא אמרו אלא
בזרוע ,וכמעשה שהיה"
ופירש רש"י בזרוע שאין יכול להציל וכמעשה שהיה דיהויקים .ולכן כתב הערוה"ש (סל"ח) שאם
נפלה דליקה ונשרפו א"צ לקרוע ,וכן כל כיוצ"ב.
כתב הרא"ש (סימן סד) שאפילו הרואה מגילה אחת מהנביאים או מהכתובים שנשרפה ,קורע שתי
קריעות .שהרי הגמ' למדה לס"ת שנשרף ממגילה ששרף יהויקים.
כתב השו"ע :הרואה ס"ת שנשרף ,או תפילין ,או אפילו מגילה אחת מהנביאים או מהכתובים ,קורע
שתי קריעות .ודוקא ששורפין אותה בזרוע ,וכמעשה שהיה.
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הב"י למד מהירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ז) דאין חייב לקרוע אלא בששרפו ישראל .ומשמע שאם נמחק
בזרוע לא חייב לקרוע .אך מההיא נעמיתא משמע דנשרף לאו דוקא .ובספר שבט יהודה

(ס"ס שמ)

תפס בפשטות כדעת הב"י שאינו חייב אלא על שריפת ס"ת .אמנם הב"ח והש"ך (ס"ק נו) כתבו דה"ה
נקרע ונחתך ונמחק בזרוע בין מישראל בין מגוי ,דהכל תלוי כשרואה החלול השם בזרוע .גם הט"ז
(ס"ק כד) סובר ששריפה לאו דוקא ,אלא ה"ה לכל כיליון .וכ"פ הערוך השולחן (סל"ח) .ובחזון עובדיה
(ח"א עמ' רס) כתב שהדבר תלוי במחלוקת ראשונים ,ויותר נראה שגם הב"י לאחר שהעיר שמהתלמוד
שלנו נראה שאפילו במחיקה חייב לקרוע ,נראה שדעתו לפסוק כן להלכה.
א"כ לדעת הב"ח והש"ך גם על קריעת ס"ת ע"י גויים חייבים לקרוע ,כיון שהיה בזרוע וכמעשה
שהיה להכעיס .וכ"פ בערוך השולחן (סל"ח) ובחזון

עובדיה (ח"א עמ' רסא .וע"ע ביביע אומר ח"ד סימן כד

לעניין ס"ת שנשרפו ע"י קצר חשמלי ,שהעלה ע"פ רוב הראשונים שכל שלא נשרף בזדון א"צ לקרוע .וכ"ד הצי"א

לקמן) .אמנם בשו"ת חכם צבי (סימן יז) כתב שצריך להיות דוקא ע"י ישראל ,אבל אם גוי שרף את
התורה א"צ לקרוע.
התפארת למשה (הובא בפת"ש כא) כתב שצ"ע אם קורעים על תלמוד ומדרש וכד' ,כיון דניתן לכתוב
משום עת לעשות ,ומטעם זה מצילים מפני הדליקה (או"ח סי' שלד סי"ב) .הערוך השולחן (סל"ח) פסק
דה"ה אם ח"ו שורפים או מאבדים בזרוע ספרי הגמרא והפוסקים ,ג"כ הדין כנ"ל.
במסכת שמחות (פ"ט) איתא שדוקא הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע ,אבל אם רק שמע א"צ לקרוע.
אולם המאירי (מו"ק כו ).כתב שהחילוק בין אם ראה לשמע הוא ,שבשמע צריך לקרוע רק קריעה
אחת ולא שתי קריעות .ובחזון עובדיה (ח"א עמ' רס-רסג) העלה שאינו קורע על שמועה אלא רק אם
ראה.
כתב בשו"ת ציץ אליעזר (ח ,ל) שכאשר נשרפו ספרי תורה ע"י קצר חשמלי ,יש לקבוע לויה המונית
לאפר ספרי התורה וטו"ת וכה"ק ,מלווה בקריאת פרקי תהלים ובאותו היום לקבוע תענית צבור על
כל האנשים המתפללים בבית הכנסת שבו קרה האסון ,הנשים לא יתענו ,וכן הגברים החלשים יפדו
את התענית בצדקה ,המתענים יקראו ויחל בקר וערב וכל אחד ואחד יתנדב לכה"פ ח"י שילינגים
לצורך לימוד תינוקות של בית רבן .את עפר שריפת הקודש יקבצו ויתנום בכלי חרס ויגנזום על
הבית  -עולם סמוך לקבר אדם כשר ויר"א .ובא"א בנקל אפשר גם להקצות לכך מקום מיוחד
בביה"ק .ואם אפשר יקבצו גם תרומות לצורך קניית ספר תורה .בעת הלויה יש לעורר את הקהל
לבכי ומספד ,עפ"י תוכן הדברים שנאמרים בתענית ט"ז כלי צנוע הי' לנו ונתבזה בעונותינו וכו'
ולמה יוצאין ברחובה של עיר וכו' .וכל זה יש לעשות בהקדם האפשרי כדי שיהא עד שעת חימום
בטרם שנעשה אבילות ישנה .עוד כתב (ח"ה סימן א פרק א-ב) דבנשרף באונס בידי שמים אין בכלל
חיוב קריעה ,בכל זאת מצינו בדברי הפוסקים שחייבו אבל בתענית גם בנשרף שלא ע"י הכעסה,
ושלא בידי אדם ,וגם באין רואה .וכ"כ בשו"ת דברי חיים (ליקוטים והשמטות לח"ב סי' א).
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סעיף לח':
 הרואה ערי יהודה או ירושלים בחורבנה
הלכות אלו נתבארו כבר לעיל בהלכות תשעה באב (או"ח סימן תקס"א) .ננסה לעמוד על עיקרי
הדברים שהובאו בטוב"י ובשאר הפוסקים בהלכות אבלות.
שנינו במועד קטן (כו).

"ערי יהודה מנלן?  -דכתיב ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון שמנים איש מגלחי זקן וקרעי
בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה' וגו' .אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה
אמר רבי אלעזר :הרואה ערי יהודה בחורבנן  -אומר :ערי קדשך היו מדבר ,וקורע .ירושלים
בחורבנה  -אומר :ציון מדבר היתה ירושלים שממה ,וקורע .בית המקדש בחורבנו  -אומר
בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה ,וקורע.
קורע על מקדש ומוסיף על ירושלים .ורמינהו :אחד השומע ואחד הרואה ,כיון שהגיע לצופים
 קורע ,וקורע על מקדש בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמה!  -לא קשיא :הא  -דפגעבמקדש ברישא ,הא  -דפגע בירושלים ברישא"
הרמב"ן (תוה"א עמ' סח) תמה ,כיון שכבר הוזכר שעל ערי יהודה בחורבנן קורע ,מה צריך לומר
ירושלים בחורבנה ,הרי הוא בכלל?! וביאר שאם קרע על ערי יהודה חוזר וקורע על ירושלים ,ואינו
קורע שוב על ערי יהודה אחרות ,ואם קרע על ירושלים תחילה אינו קורע על ערי יהודה ,שירושלים
כוללת בתוכה את כולן .וכ"כ המגיד (הל' תענית פ"ה הט"ז) .גם הרא"ש (סי' סד) כתב שקורע על ערי
יהודה בתחילה ושוב אינו קורע ,דאל"ה מדוע הוצרך להזכיר שקורע על ירושלים ,הרי היא ג"כ ערי
יהודה ,אלא ע"כ שירושלים יצאה מהכלל בכך שקורע עליה בפנ"ע אע"פ שכבר קרע על ערי יהודה.
עוד כתב הרמב"ן (שם) ,קורע על המקדש ומוסיף על ירושלים כשפגע במקדש תחלה ,וקורע טפח
ומוסיף כל שהוא ,ואם פגע בירושלים תחלה קורע על ירושלים בפני עצמה ועל המקדש בפני עצמו
קריעת טפח לכל אחד.
כתב השו"ע :הרואה ערי יהודה בחורבנן ,או ירושלים או בית המקדש ,חייב לקרוע.

(ועיין בא"ח סי'

תקס"א).
והנה שומא עלינו לברר כיצד לנהוג בהלכה זו בדורנו ,שב"ה זכינו ששוב ערי יהודה אינן בחורבנן,
ואף ירושלים בתפארתה .הב"י (או"ח סימן תקס"א) כתב ש'חרבות' היינו שאין בהן ישוב כלל ,אבל אם
יש בהן ישוב אף על פי שהן בידי גויים היה נראה לכאורה דאין צריך לקרוע ,אך לבסוף כתב שהעיקר
הוא דכל שהן בידי גויים אף על פי שיש בהן ישוב ,בחורבנן מיקרי .וכ"פ המ"ב (שם סק"ב) שאפילו
יושבים בהם ישראל ,כיון שהישמעאלים מושלים עליהם מקרי בחורבנן .ומשמע שכיום אין לקרוע
על כל הערים שהם בריבונות ישראלית ,ורק אם רואה ערי יהודה שאינן בריבונות ישראלית צריך
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לקרוע עליהן .בספר עיר הקודש והמקדש (ח"ג פי"ז עמ' רטו) כתב שהיום לא נהגו לקרוע על ערי
יהודה .משום שרובן ככולן לא ידועות לנו ,וגם הידועות כגון חברון ובאר שבע לא ידוע אם הן על
מקומן .וכ"כ הרב זוין בספרו

המועדים בהלכה (עמ' שעא) .וכ"פ בחזון עובדיה (אבלות ח"א עמ' רסד .ד'

תעניות עמ' תלז) מטעם שאין אנו יודעים בדיוק המקומות של ערי יהודה ,ומטעם שהיום הם בשליטת
ישראל .וכ"פ בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ח סימן כה אות ד .סימן מג אות א) והגרא"י ולדינברג

(ירחון הפרדס,

טבת-שבט תשכ"ח).
 קריעה על ירושלים בזמן הזה
בחזון עובדיה (שם) פסק שאין קורעים היום על ירושלים משום שהיא הולכת ונבנית ביתר שאת
ויתר עוז ,ונקבצו בתוכה מכל תפוצות הגולה ,והתיישבה באוכלוסי ישראל ,אף יותר מיוצאי מצרים.
ונעשית מטרופולין של מלך בתורה ומצות ,וידוע שמרכז התורה בעולם הוא בירושלים .וכ"פ בשו"ת
אגרות משה (או"ח ח"ד סימן ע אות יא ,ח"ה סימן לז אות א) שמסתברא שאין לקרוע על ירושלים מאחר
שהיא בנויה לתפארת ,והיא בשליטת ישראל .וכ"פ בשו"ת ישכיל עבדי

(ח"ח סימן כה אות ד .סימן מג

אות א) ,הגרא"י ולדינברג (ירחון הפרדס ,טבת-שבט תשכ"ח) והגר"ש גורן (תורת המדינה עמ' .)108
אמנם בשו"ת מנחת שלמה (ח"א ס"ס עג) כתב שאע"פ שעתה השלטון ביד ישראל ,כל זמן שרואים
עדיין כנסיות של עובדי ע"ז בעיר העתיקה ,ואין אנו יכולים למעקר פולחנא נוכראה מעיה"ק
ירושלים ,עדיין נקראת ירושלים בחורבנה .וכ"כ בספר הר הקודש (עמ' כו) בשם הגר"פ אפשטיין .גם
בשו"ת שבט הלוי (ז ,עח) כתב "דבודאי אין לומר דכהיום שהשלטון ביד מנאצי ה' שלא יקרא
בחורבנה דסו"ס עיר האלקים מושפלת עד שאול תחתי'" ,ולאחר מכן כתב "ואולי עכ"פ שייך זה רק
כלפי הגויים דרצו להצר צעדי ישראל שלא יתרחב הישוב שלהם שעי"ז עדיין החורבן ניכר ביותר,
משא"כ היום דעכ"פ הפוקרים האלה רוצים שיהיה ישוב ישראל ומבחינה זאת נתמעט החורבן" .אך
סיים שפשטות הדבר שחייבים לקרוע.
 קריעה על בית המקדש בזמן הזה
בספר כפתור ופרח (פ"ו עמ' קז) כתב שמ"ש 'בחורבנם' אין הכוונה חרבים מאין אדם ,אלא כל שאין
בישובם ישראל .והביא כסימוכין את דברי הב"י לגבי ערי יהודה ,שהשלטון הוא הקובע אם הוא
חרב או מיושב.
עפ"ד הסיק בחזון עובדיה (אבלות ח"א עמ' רסו .ד' תעניות עמ' תלח) שבזמנינו שבית המקדש בשליטתם
של הישמעאלים ,ועושים בו כאות נפשם ,ואין לישראל בו דריסת הרגל ,מפני טומאתם ,בחורבנן
מקרי .וכ"פ בשו"ת אגרות משה (ח"ד סימן ע אות יא) ,ישכיל עבדי (ח"ח סימן כה אות ד סק"ד) ועוד.
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 על איזו ראיה קורע
כתב הב"ח (או"ח סימן תקסא) שמשעה שרואה את הכיפה שעל מקום המקדש (מסגד עומר) ,אומר
הפסוק הנ"ל וקורע .וכ"כ הפאת השולחן (הל' א"י פ"ג ס"ב).
בספר מסעות ירושלים כתב שהגאון ממונקאטש קרע בראיית הכותל המערבי (הובא בספר זכרון בצלאל

עמ' קמה) .וכ"כ בספר הר הקודש (עמ' מא) שכשרואה הכותל המערבי קורע .וכ"פ בשו"ת אגרות משה
(או"ח ח"ד סימן ע אות יא) "וצריך לברך רק בראותו מקום המקדש אף כשרואים אותו מרחוק וכ"ש
כשבאים לכותל" .וכ"ד הגרי"מ טיקוצ'ינסקי (עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רטז).
אמנם בספר ארץ ישראל (להגרי"מ טיקוצ'ינסקי ,סימן כב ס"ה) כתב שדוקא כשרואה את רצפת העזרה
נחשב הדבר כראיית המקדש וחייב בקריעה על כך ,ולא כשרואה את הר הבית וחומותיו ,אך ציין
שהב"ח כתב שגם על ראיית כיפת הסלע קורע.
כתב בשו"ת שבט הלוי (ז ,עח) "ומה שהמנהג שהעולם משתמטים אפילו מחיוב קריעה על מקום
המקדש ועושים תחבולות שונות להפטר מזה  -אין זה מנהג ותיקים  -ודברי הש"ס מו"ק כ"ו ,וטור
ושו"ע סי' תקס"א מטפחים על פניהם" .וכ"ד הגרי"ש אלישיב

(אשרי האיש ח"ג פע"ג אות יב .הערות מו"ק

כ ,):וכן מתבאר מדברי האגרות משה (או"ח ח"ה סימן לז אות ג) .ובשו"ת אור לציון

(ח"ג פ"ל תשובה ה)

ג"כ כתב שאין לנהוג להקנות את הבגד לאדם אחר כדי להיפטר מקריעה .וכ"ד הגרש"ז אוירבך
(מעדני שלמה עמ' ס) ,שאין נכון כלל לעשות כך ,שבנידון זה משמע מהגמ' דלא מהני ,שמובא בברייתא
(מו"ק כו ):האומר לחבירו השאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת,
קורע ומאחה וכו' .משמע שצריך לקרוע אף בבגד של חברו ,אם יודע חבירו שהוא חייב בקריעה,
וצ"ע .ויתכן שכיון ששאלו כדי שלא יצטרך לקרוע הו"ל גזלן ואם יקרע פטור.
 כל כמה זמן חייב לקרוע
בירושלמי (ברכות פ"ט ה"ב) מובא שפרק הזמן שאם לא ראה את ערי יהודה או ירושלים שצריך לקרוע
שוב הוא שלושים יום ,וכ"כ הרמב"ן (שם) והרא"ש (מו"ק שם) והרמב"ם (הל' תעניות שם הי"ח).
וכ"פ השו"ע (או"ח תקסא ,ה) :היה הולך ובא לירושלים ,הולך ובא תוך ל' יום ,אינו קורע קרע אחר;
ואם לאחר ל' יום ,חוזר וקורע (והוא הדין בערי יהודה ובמקדש).
הדר בירושלים ועברו עליו שלושים יום שלא ראה בית המקדש בחורבנו ,דעת הרדב"ז

(ח"ב סימן

תרמו) שצריך לקרוע .וכ"פ בשו"ת אגרות משה (או"ח סימן לז אות ג) .אך הברכי יוסף (שם סק"ב) כתב
שאינו נכון .גם בחזון עובדיה (אבלות ח"א עמ' רסז) פסק שהדר בירושלים אפילו עברו שלושים יום
שלא ראהו ,א"צ לקרוע .גם הגאון האדר"ת סבר דמכיון שהיה יכול לבוא לראותו ,הרי הוא נחשב
כמי שראה ,ואין זו ראייה חדשה המחייבת קריעה .שכן אם היה מתרגש מזה ,היה בא לראות ,וכיון
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שלא בא לראות ,סימן שכבר אין הראיה מרגשת אותו כ"כ ,ולכן א"צ לקרוע .וכ"כ הגרש"ז אוירבך
(מעדני שלמה עמ' נח ,הליכות שלמה תפילה פכ"ג ארחות הלכה הע' .)116
סעיף לט':
 איחוי הקרעים הנ"ל
שנינו במועד קטן (כו).

"תנו רבנן :וכולן רשאין לשוללן ,ולמוללן ,וללוקטן ולעשותן כמין סולמות ,אבל לא לאחותן.
אמר רב חסדא :ובאיחוי אלכסנדרי"
כתב הרא"ש (סי' סה) דרשאין לשוללן וכו' לאחר שבעה ,אבל לא לאחותן על כל המתים עד אחר
שלשים ועל אביו ועל אמו לעולם.
הטור סובר דמכיון שברייתא זו שנויה על קריעה על ברכת השם וספר תורה שנשרף וכו' ,כוונת
הרא"ש באומרו 'לאחר שבעה' היא על כל אלו ,דאינו רשאי לשוללן עד לאחר שבעה .ואע"פ שדומים
בכמה דברים להל' קריעה על אביו ואמו ,והם אינם מתאחים לעולם ,יש לחלק שעל אביו ואמו חייב
להתאבל בכמה דברים יותר משאר מתים ,ולכן רק במה שהוזכר במפורש לדמותם יש לדמותם .אך
העיר הב"י שאפשר שהרא"ש סובר שברייתא זו אינה מוסבת אלא על קרעים שקורעים על המתים,
וכ"נ שהוא דעת הרי"ף (טו ):והרמב"ם (פ"ט ה"ג) והרמב"ן (עמ' רב) ,דאין ענין שבעה לדברים אלו כלל.
והנמוקי יוסף (שם ד"ה וכולן) כתב כן במפורש ,כל הקרעים שאמרו בהם שאין מתאחין מותר לשוללן
למחר חוץ משל אביו ואמו דאינו שולל עד לאחר שלשים.
כתב השו"ע :כל אלו הקרעים רשאי למוללן ,לשללן ,ללקטן ,לעשותן כמין סולמות ,למחרתו; אבל
אין מתאחין לעולם.
פירש הש"ך (ס"ק נט-סב) עפ"ד רבנו ירוחם :למוללן  -שאוחז ב' ראשי הקרע בין האצבעות וכורכן
יחד ותוחב שתים או שלש תפירות .לשללן  -תפירה רחבה שתפר הרבה במשיחה אחת .ללקטן -
שאורג כל הקרע ראשו על סופו ותוחב במחט ב' או ג' פעמים .מין סולמות  -פירוש כמעלות הסולם
שתופר ב' תפירות וחוזר ותופר למטה והניח בין תפירה לתפירה הפסק.
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תמצית הסימן
סעיף א' :חיוב הקריעה  :מו"ק כד' .אחר שלא פירם חייב מיתה' .רמב"ן וש"ך – מדרבנן .ראב"ד
– דאו' .מדוע קורע? הלכות קטנות – שלא תטרף דעתו ברעה .בית יהודה – שיעורר עצמו בבכי.
קריעה ע"י אחרים  :מהר"י מולכו – טוב ע"י אחר ,שהבושה גדולה .בית יהודה – מצוה בו יותר
מבשלוחו .אחרונים – אחר יתח יל והוא יסיים .קריעה מעומד  :מו"ק כ .ויקם המלך ויקרע את
בגדיו .ראב"ד – בדיעבד מועיל גם בישיבה .רמב"ן – צריך לחזור ולקרוע .שו"ע – לא יצא .המברך
בישיבה דיין האמת אינו מברך שוב .זמן הקריעה  :סמ"ק ורמ"א – קודם שיסתום פני המת.
אחרונים – מדינא צריך לקרוע בשעת שמוע ה ,אך נהגו לקרוע סמוך לקבורה ,ומ"מ לא יאחרו
לאחר סתימת הקבר.
סעיף ב' :מקום הקריעה  :מו"ק כו :למטה וצדדים – לא יצא .רמב"ם ושו"ע – למטה וצדדים לא
יצא ,וצריך לקרוע בכל בית הצואר לפניו .הגהות סמ"ק – נהגו לקרוע למטה .רמ"א – כשקורעים
על שאר מתים נוהגים להקל ,אבל על קרוביו לא יצא .רדב"ז – קרע לרוחב הבגד לא יצא שנראה
שנקרע.
סעיף ג' :שיעור הקריעה  :מו"ק כו :ושו"ע  -טפח' ,ויחזק דוד בבגדיו' – אין אחיזה פחות מטפח.
אם באותה קריעה קורע על מת נוסף ,אם הוא בתוך שבעה די בכל שהוא .אך לאחר שבעה צריך
טפח.
סעיף ד' :קריעה על מת שמת לקרובו :מו"ק כ :בנו של אמימר קרע בפני אמימר על מות נכדו.
רמב"ן – אין קורעים אלא בפני הקרוב .רא"ש – א"צ דוקא בפני קרובו אלא עדיף בשעת חימום.
משמע מהרי"ף שרק על חמיו וחמותו קורע .שו"ע – קורע בפני קרובו .רמ"א – לא נוהגים .וכ"כ
חזו"ע.
סעיף ה'  :קריעה ביציאת נשמה של כל אדם  :שבת קה :ושו"ע -חיוב קריעה בשעת יציאת נשמה
של כל אדם ,שדומה לס"ת שנשרף .ישנם כמה טעמים מדוע קורעים :א  .במיתה אובדים מצוות של
מעשה .ב  .אין אדם שאין בו מצוות כרימון .ג  .שהיה יכול ללמוד .ד  .נשמה קרויה נר ותורה קרויה
נר .ה  .הפסד גדול וחרדה גדולה .קטן :מהרש"ל – אין קורעים .ב"ח וש"ך – אם למד מקרא
קורעים .יציאת נשמה בשבת  :רדב"ז חת"ס ועוד – כיון שנדחה נדחה .תפילה למשה – יקרע
במוצ"ש .רדב"ז – גם אם לא ראה את היציאת נשמה ,כיון שעמד עמו חייב לקרוע .אחרונים –
כיום לא נהגו לקרוע בשעת יציאת נשמה .אג"מ – גם כיום יש לקרוע .קריעה על עובר עבירות:
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ר' יונה – אין קורעים .מהר"ם – רק כשעושה להכעיס .וכ"ד שו"ע .רמ"א – מחלוקת אם מתאבלים
על קטן שנאנס עם אביו.
סעיף ו' :קריעה על אדם כשר :ראשונים ושו"ע – חיוב קריעה על אדם כשר אע"פ שאינו ת"ח.
רמ"א – רק אם נמצא בשעת יציא ת נשמה חייב לקרוע .אחרונים – נוהגים להקל .תפילה למשה –
צ"ע לגבי אשה.
סעיף ז' :קריעה על ת"ח  :מו"ק כה .חובת קריעה על ת"ח גם אם לא למד ממנו תורה .אם לא קרע,
יקרע כל זמן שמספידים את החכם .ראב"ד – קורעים גם בשעת הספד אבל בעיקר בזמן שמועה.
רמב"ם – דווקא בהספד.
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סימן שמ"א  -מי שמתו מוטל לפניו בשבת או ביום
טוב ,ודיני האונן
ובו ו' סעיפים

סעיף א':
 דיני אונן וטעמו
אנינות מהתורה היא בנוגע לאיסור אכילת קדשים ,כדכתיב ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'
(ויקרא י) ולאכילת מעשר שני ,כדכתיב ולא אכלתי באוני ממנו (דברים כו) .ונוהגת כל היום כולו,
אפילו נקבר בבוקר או אף בלילה אסור מה"ת לאכילת קדשים בכל היום עד לערב .וכל דיני אונן
שנלמד לקמן הם מדרבנן (גשר החיים ריש פי"ח).
איתא בירושלמי (ברכות פ"ג ה"א)

"תני אם רצה להחמיר על עצמו אין שומעין לו למה מפני כבודו של מת או משום שאין לו
מי שישא משואו מה נפיק מביניהן היה לו מי שישא משואו ואין תימר מפני כבודו של מת
אסור ואם תאמר מפני שאין לו מי שישא משואו הרי יש לו מי שישא משואו"
א"כ בירושלמי מובאים ב' טעמים לאנינות מדרבנן :מפני כבודו של מת ,וכן שאין לו מי שישא משאו.
והנ"מ אם יש לו מי שיטפל בו .ברש"י (ברכות יז :ד"ה פטור מלקרות) מובא טעם נוסף ,שטרוד במחשבת
קבורתו ,והוא דומיא דחתן דפטור משום טירדא דמצוה.
בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ה סימן כד ד"ה ובדבר מה) נשאל האם אדם שנעשה אונן בעש"ק אחר
התחלת זמן מנחה קטנה ,ולא התפלל מנחה ,אם ישלים בשבת בזמן ערבית .ותלה הדבר בשני טעמי
הירושלמי ,דלטעם מפני כבודו של מת אין לו להתפלל ,אף שאינו עושה כלום .ולטעם שאין לו מי
שישא משאו יש לו להתפלל ,מאחר שכבר אינו עושה כלום.
 גדר האנינות
שנינו במועד קטן (כג ):וברכות (יז):

"ורמינהי :מי שמתו מוטל לפניו  -אוכל בבית אחר ,ואם אין לו בית אחר  -אוכל בבית חבירו,
ואם אין לו בית חבירו  -עושה מחיצה ואוכל ,ואם אין לו דבר לעשות מחיצה - ,מחזיר פניו
ואוכל ,ואינו מיסב ואוכל ,ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ,ואינו מברך ואינו מזמן ,ואין מברכין
עליו ואין מזמנין עליו ,ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות
בתורה ...רב אשי אמר :כיון שמוטל עליו לקוברו  -כמוטל לפניו דמי ,שנאמר :ויקם אברהם
מעל פני מתו ,ונאמר :ואקברה מתי מלפני  -כל זמן שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי"
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כתב השו"ע :מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו ,קודם קבורה אוכל בבית אחר .אין לו בית
אחר ,אוכל בבית חבירו .אין בית לחבירו ,עושה לו מחיצה ואוכל; ואפילו מחיצה של סדין ,סגי אם
תקע שולי הסדין בענין שאינו ניטל ברוח .ואם אין לו דבר לעשות מחיצה ,מחזיר פניו ואוכל .ובין
כך ובין כך ,ואפילו הוא בעיר אחרת ,אינו מיסב ואוכל ,ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ,ואינו מברך
ברכת המוציא ולא ברכת המזון ,ואין מברכים עליו ולא מזמנין עליו ,אפילו אם אוכל עם אחרים
שמברכים ,לא יענה אחריהם אמן .ופטור מכל מצות האמורות בתורה ,ואפילו אם אינו צריך לעסוק
בצרכי המת ,כגון שיש לו אחרים שעוסקים בשבילו.
הש"ך (סק"א) ביאר שאפילו אינו מוטל לפניו אלא מוטל עליו לקברו ,כל דין אונן עליו .ובספר
תפארת למשה (על הש"ך .הובא בפת"ש א) כתב דצ"ע קטן שמת תוך שלושים דאין מתאבלין עליו (שעד,

ח) וכן בן ח' ,והנפלים ,אי אסור באכילת בשר ויין כ"ז שלא נקבר ,כיון שמוטל עליו לקוברו .או אינו
אסור כמו שאין כהן מטמא להם .והסיק שנראה שיש להחמיר בקטן תוך שלושים כיון שרוב לאו
נפלים ,אלא שמקלים באבלות .הברכי יוסף (אות א) כתב שמהירושלמי (יבמות ספי"ג) משמע שאין לו
אנינות .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' קכא) ,וע"ע שם מ"ש לדון האם יש מצוה או חיוב לקבור נפלים.
 אכילת בשר ושתיית יין
כתב השו"ע :ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין .הברכ"י (תקנא אות ו) כתב שיש מקלים בשבוע שחל
ט"ב לאכול בשר מבושל שנשתייר מסעודת שבת .ולפ"ז כתב הפת"ש (אות יב) גם כאן יש מקום קצת
להתיר בחול במה שנשתייר מסעודת שבת ,דפשיטא דהא דאונן אסור לאכול בשר הוא מדרבנן.
אמנם לפמ"ש הנודע ביהודה (תנינא חיו"ד סימן סד) אין היתר בשבוע שחל ט"ב ,וה"ה לאונן.
כתב בנו של הנודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן ריב) שאונן מותר ברוטב של בשר.
 דין אונן בקריאת שמע וברכות

1

שנינו בברכות (יז):

"מי שמתו מוטל לפניו  -פטור מקריאת שמע ,ומן התפלה ומן התפילין ,ומכל מצות האמורות
בתורה ...רב אשי אמר :כיון שמוטל עליו לקוברו  -כמוטל לפניו דמי ,שנאמר :ויקם אברהם
מעל פני מתו ,ונאמר :ואקברה מתי מלפני  -כל זמן שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי"
נחלקו הראשונים האם פטור אונן מק"ש נובע מחובת הקבורה המוטלת עליו ,ולכן במקרה שא"א
לקבור את המת או שאדם אחר מתעסק בקבורה חובה עליו לקרות שמע .או שמא הפטור הוא
מעצם טרדתו בפטירה ולכן אין זה משנה אם הקבורה מוטלת עליו או לא.

 1מתוך סיכום הלכות תפילה סימן עא סעיף א .וכן הפיסקה הבאה משם סעיף ב.
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רש"י (ד"ה מי) כתב "לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו ,והויא דומיא דחתן דפטור משום טירדא
דמצוה" .לפי רש"י פטור אונן מק"ש הוא משום טרדת מחשבתו .מדבריו עולה שגם אם אינו דואג
בפועל לקבורה הרי הוא פטור ,דומיא דחתן שפטור מק"ש גם שלא בשעת קיום המצוה ממש ,אלא
מעצם היותו טרוד במצוה .עוד כתב רש"י (ד"ה ואינו מברך) שאינו 'צריך' לברך ולזמן ,ומשמע שאם
רצה לברך הרשות בידו ,ואזיל לשיטתו .מהרמב"ם (ד ,ז) נראה שסובר כרש"י.
מנגד ,התוספות (ד"ה ואינו) הרא"ש (סימן א) ותלמידי רבנו יונה (י .ד"ה מי) סוברים שאונן אסור בקיום
כל המצוות אע"פ שהקבורה אינה מוטלת עליו ,ואפילו יכול לקיים את שתי המצוות .לדעתם פטור
אונן שונה במהותו מפטור חתן ,וזאת ע"פ הירושלמי (ג ,א .הביאו התוס' ד"ה פטור) הלומד את פטור
אונן מהפסוק "'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך' ימים שאתה עוסק  -בחיים
ולא ימים שאתה עוסק במתים" .לפי הירושלמי לא שייך לעסוק במצוות בשעה שעוסקים עם
המתים ,ופטור זה אינו קשור לטירדה במצוה .עוד כתב שם הירושלמי מפני כבודו של מת אין
לעסוק במצוה אחרת ,ולכן גם אם רצה לקיים המצוה אינו רשאי.
הירושלמי (ג ,א) פוסק שאם

המת נמסר לרבים האונן רשאי לאכול בשר ולשתות יין .התוספות (ד"ה

ואינו) הבינו שאפילו המת לפניו ,כאשר נמסר לרבים הרי הוא פטור .אבל כאשר המת נמצא בידי
המושל שאינו מניח לקוברו ,חייבים האוננים במצוות ומותרים באכילת בשר ושתיית יין .והרא"ש
(סימן ג) כתב שאם האונן נמצא בבית האסורים הרי הוא חייב במצוות ומותר בבשר ויין מפני
שהקבורה אינה מוטלת עליו.
לסיכום :רש"י והרמב"ם  -אם רוצה לברך יכול לברך .י"א הסוברים  -רק אם אינו עוסק בצרכי המת
יכול לברך .תוספות רא"ש ורבנו יונה  -אסור לאונן לברך בכל אופן.
הרא"ה (ד"ה ומזמנין) מחדש שיש לחלק בין מקרה שהמת אצל המושל כך שכעת לא ניתן לקוברו,
שבכה"ג כולם חייבים במצוות ומותרים בבשר ויין .לבין מקרה שהאונן נמצא בבית האסורים שכל
דיני אנינות חלים עליו ,מכיון שהמת עצמו מובא לקבורה .תלמידי רבינו יונה (יא .ד"ה כל) חדשו
שאם הולכים לקבור את המת בעיר אחרת ,ולא יקברו אותו היום ,חייבים במצוות ומותרים בבשר
ויין מכיון שאינו עומד להיקבר כעת.
כתב השו"ע (או"ח עא ,א) :מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו ,אפילו אינו מוטל עליו לקברו,
פטור מק"ש ומתפלה .ואפילו אם רוצה להחמיר על עצמו ולקרות ,אינו רשאי .ואם יש לו מי
שישתדל בשבילו בצרכי קבורה ,ורצה להחמיר על עצמו ולקרות ,אין מוחין בידו (עיין בי"ד סי' שמ"א).
וכאן כתב :וי"א שאפילו אם ירצה להחמיר על עצמו לברך או לענות אמן אחר המברכין ,אינו רשאי
(רמ"א :ועיין בא"ח סי' ע"א).
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המ"ב (סק"ז) הביא שהרמ"א ביו"ד כתב שאינו רשאי להחמיר על עצמו בכל גווני ,וכן עיקר להלכה.
אך כתב (סק"ה) שא"א למחות במי שנוהג היפך זה ,כיון שיש לו ע"מ לסמוך כאשר יש מי שמטפל
בצרכי הקבורה.
רעק"א חידש שאם קרא בזמן שהיה פטור ,לא יצא י"ח וצריך לחזור ולקרות לאחר הקבורה .וכ"כ
המ"ב (סק"ג) .וכ"פ בהלכה ברורה (אות ב) ,אך עכ"פ לא יברך ברכות ק"ש.
המגן אברהם (סק"ב) כתב דאפשר שגם כשאחותו נפטרה ובעלה מתעסק בקבורתה ,אם רצה לקרות
אין מוחים .ורעק"א כתב בשם עבודת הגרשוני (סימן סב) שמדינא אין רשאי להחמיר ,אבל אם רצה
להחמיר אין מוחין בו.
כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש ח) שמי שמת לו מת והוא קודם התפילה ,אם יש לו קוברים אין
להגיד לו ,כדי שיתפלל ,אך אם מוטל עליו להתעסק צריך להגיד לו .וכ"כ החזון עובדיה

(ח"א עמ'

קכט).
מי שהתחיל להתפלל או לקרות שמע ונעשה אונן פתאום ,נחלקו האחרונים אם יגמור או יפסיק.
השבות יעקב (ח"א סימן ז .הובא בפת"ש ו) סובר שלא יפסיק אלא יגמור ,כיון שהאיסור של אונן להתפלל
או לקרוא ק"ש הוא רק מדרבנן (והביא ראיה מהגמ' ביומא יג :היה עומד ו מקריב ע"ג המזבח ושמע שמת לו מת,
נחלקו הראשונים האם מדובר על כהן גדול או כהן הדיוט .ואם האיסור להמשיך בתפילה הוא מדרבנן פשוט שימשיך

כיון שהתחיל בחיוב ,וכ"ש בק"ש ותפילה שהם מצוה) .וכ"ד החכמת אדם (כלל קל"ט ס"ה) וחזון עובדיה

(ח"א

עמ' קל) .אולם השלמי ציבור (קעז ,ב) בשם מוצל מאש (ח"ב סימן כא) ומכתם לדוד (יו"ד סימן נב-נג) כתב
שיש הסוברים שיסיים רק את אותה הברכה ,אבל לא יתחיל ברכה אחרת .ויש הסוברים בדעתם
שצריך להפסיק מיד.
 אונן שאינו נמצא בעיר המת
התוס' (שם) הביאו בשם ר"ת שכשמתה אחותו בעיר אחרת אכל בשר ושתה יין מפני שבעלה מתעסק
בקבורתה .אמנם הרא"ש (שם) חלק בתוקף על חידושו של ר"ת ,דא"כ אחי המת יאכלו בשר וישתו
יין שהרי בניו חייבים בקבורתו .לדעתו כולם חשובים כ'מוטל עליו לקוברו' ואפילו הם בעיר אחרת.
וכ"ד הרמב"ם (ד ,ג).
יש לברר במקרה של ר"ת האם הפטור הוא רק משום שהיה בעיר אחרת ,וכן האם הפטור הוא רק
כאשר בעלה נמצא או שהוא פטור כללי כאשר יש מי שמטפל בענייני הקבורה .ר"י

(מובא בתוספות

ד"ה ואינו .וברא"ש סי' ג .מו"ק פ"ג סי' נה) כתב שאינו יודע אם היה ר"ת מיקל בכך אם היה בעיר עמה.
הב"י הבין מדברי הרשב"א (ח"ג סי' ש) שאפילו הוא נמצא עמה בעיר .הב"ח כתב שר"ת מתיר לכל
הקרובים שנמצאים בעיר אחרת לאכול בשר ולשתות יין ,משום שאין חילוק בין הקרובים שנפטרו.
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כתב השו"ע כרא"ש :ואפילו הוא בעיר אחרת ...אולם דעת הב"ח כר"ת שלא חל עליו אנינות אם יש
אנשים אחרים העוסקים בצרכי המת.
הערוך השולחן (סי"ב) סובר כדעת השו"ע ,ולכן לדעתו אם קיבל הודעה שמת לו מת במקום אחר,
ישער מתי קברוהו ,ועד זמן זה ינהג דיני אנינות.
 דיני אונן בשבת
שנינו במועד קטן (כג):

"ובשבת  -מיסב ואוכל ,ואוכל בשר ,ושותה יין ,ומברך ,ומזמן ,ומברכין ומזמנין עליו ,וחייב
בקריאת שמע ובתפילה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה"
מהירושלמי (שם) עולה שגם בשבת כיון שמחשיכים על התחום להביא לו ארון ותכריכים חלה עליו
אנינות .אולם מהבבלי עולה שבשבת חייב בכל המצוות האמורות בתורה ,וה"ה ליו"ט .ויש
המחלקים שבבבלי איירי בשחרית ,ובירושלמי בערבית ששייך לומר שמחשיכים על התחום .הרא"ש
תירץ שבחול אע"פ שיכול לעשות את שתי המצוות הרי הוא פטור ,משום כבוד המת שיהא ליבו
פנוי אליהם ויחשוב בהם תמיד .אך בשבת שאינו יכול לעסוק בצרכי המת אלא להחשיך בעלמא,
דוקא בשעה שמחשיך פטור ובכל שאר היום חייב .ודין יו"ט שני כחול ,ונוהג בו דין אנינות .וביו"ט
ראשון אם רוצים לקברו בו ביום על ידי עממים ,כיון שהוא צריך להמציא להם צרכי ארון ותכריכין
יראה דלא גרע ממחשיך על התחום להביא לו ארון ותכריכין ופטור .הסמ"ג כתב שאה"נ ישנה
מחלוקת בין הירושלמי לבבלי ,והלכה כבבלי שאונן חייב בשבת במצוות.
כתב הב"י בבאור דברי הטור שאם אינו מחשיך על התחום לעת ערב דינו כשבת וחייב בכל המצוות.
ועי"ש שיש מקום לפרש דברי הטור שגם אם אינו מחשיך פטור ,מכיון שיכול להחשיך.
כתב השו"ע :בד"א ,בחול ,אבל בשבת חייב כל היום עד הערב ,אם מחשיך על התחום להתעסק
בצרכי קבורה .אבל אם אינו מחשיך על התחום ,חייב גם לעת ערב .וכאן כתב השו"ע :ובשבת ויו"ט,
אוכל בשר ושותה יין( ,רמ"א :אם ירצה .רבינו יונה) .ומברך ,וחייב בכל המצות ,ואם צריך להחשיך על
התחום כדי לעסוק בצרכי המת ,חל עליו אנינות ליאסר בכולן משעה שמתחיל ללכת כדי להחשיך
על התחום.
הב"ח סובר שלעת ערב פטור בכל מקרה מק"ש כיון שצריכה ליקרות באימה ,אך בשאר מצוות חייב
שאין בהם דין זה .המגן אברהם (סק"ג) הביא בשם הב"י שהקשה ע"ז ,הרי אין קורין ק"ש ביום כיון
שלא יצאה עדיין שבת .ולא קיבל את העצה לקרות מבעו"י .אך הט"ז (סק"ד) כתב שבכה"ג חייב
לקרות שמע של ערבית מבעוד יום ,כיון שיש עליו חיוב בעת ההיא ,ובכל יום אנו קורין ק"ש של
ערבית אפילו בעוד היום גדול .החכמת אדם (כלל קנג ס"ו) כתב שיקרא ק"ש מבעו"י בלא ברכות,
ובמוצ"ש יאכל בלא הבדלה ולא יתפלל ,ולאחר שיקבר המת יבדילו עד סוף יום שלישי .וכ"נ מהמ"ב
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(סק"י) .וכ"פ בשו"ת יביע אומר (יו"ד ח"ו סימן לג .חזו"ע אבלות ח"א עמ' קסז) והוסיף שיבדיל על הכוס
מבעו"י.
דעת המגן אברהם (סימן תקמח סק"ח) שאפילו אינו רוצה לקברו ,מ"מ חל עליו כל דיני אנינות .וכתב
המ"ב (ס"ק יא) שדוקא כשיכול לקברו אלא שהוא אינו רוצה ,אבל אם א"א לקברו מחמת איד הגויים
או אונס אחר לא חל עליו אנינות .ובשו"ת אגרות משה (ח"ג סימן קסא) כתב שמכמה טעמים יש
להנהיג שלא לקבור ביו"ט שני כלל ,מפני כמה מכשולים שיוצאים מזה ,ולכן במקומות שנוהגים
כך ,אינו נוהג בו דיני אנינות כלל.
כתב בחכמת אדם (שם) שאם מת לו מת ביום טוב בשחרית בשעת תפלה במקום שהמנהג להושיב
גבאים ,ולא יכול לקבצם עד אחר התפלה ,לא חל עליו אז אנינות וחייב להתפלל דהוי כמו אונס.
וכן בליל יום טוב אפילו של יום טוב שני ,הסכימו רוב האחרונים (דרך החיים דיני אונן ס"ז) דיקדש
ויתפלל הכל ואין בו דין אונן ,מטעם שאין דרך לקבור בלילה ומותר בכל חוץ מלימוד תורה מפני
שהוא משמח .וכ"ז לענין יום טוב ,אבל לענין חול בין בלילה בין ביום אפילו אם יש איזה מניעה מן
הגבאים שאין מתקבצין ,אפ"ה חל אנינות.
 דין אונן ביו"ט ראשון ושני
כתב הרא"ש (מו"ק שם) שבירושלמי (ברכות שם) משמע שגם בשבת כיון שמחשיך על התחום להביא
לו ארון ותכריכים חלה עליו אבלות ,ולכן גם ביו"ט שני דינו כחול לגבי המת ולכן אנינות נוהגת בו
כחול .אולם הסמ"ג סובר שביו"ט שני לא חלה אנינות כלל ,כדין יו"ט רגיל.
כתב השו"ע (או"ח עא ,ב) :וי"ט שני דינו כחול (ועיין סימן תקמ"ח סעיף ה') .וי"ט ראשון ,אם רוצה לקוברו
בו ביום ע"י עובדי כוכבים ,דינו כחול .ואם אינו רוצה לקוברו בו ביום ,דינו כשבת .וכאן כתב :ואם
רוצה לקברו בי"ט ראשון על ידי עממין ,אסור בכולן .וכ"ש בי"ט שני ,שהוא בעצמו יכול לקברו,
שחלו עליו כל דיני אנינות.
דעת הט"ז (סק"ג) לגבי יו"ט שני .שדוקא בזמן הקבורה חלים עליו דיני אנינות ,אבל בלילה שלפניו
דינו כיום הראשון .וכהוראת המהרי"ל לקדש בליל שמיני עצרת לאבל .הדרישה (אות ב) ביאר טעמו,
דכיון שישנם כמה איסורים הנוהגים (כתפירת התכריכים וחפירת הקבר) א"כ אינו חשוב כמוטל עליהם
הרבה ,ולכן אין דין אנינות נוהג גם בלילה .אולם הש"ך (סק"ט) דחה ,ולדעתו מהרי"ל סובר כדעת
הסמ"ג שאין אנינות נוהגת ביו"ט שני אפילו ביום ,ואנו סוברים כרא"ש ולכן ה"ה שבלילה אסור
לקדש.
כתב הישועות יעקב (או"ח סימן עא סק"ד .הובא בפת"ש טז) שאם אינו צריך לעסוק בצרכי המת ,כגון
שיש חברה קדישא שאחראית על הקבורה ,חייבים בכל המצוות ,שלא שייך כאן הטעם 'מפני כבודו
של מת' ,שאין זה כבוד המת שיתעסקו בו יותר מכדי צורכו ביום טוב.
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לעיל הבאנו את דברי הרמ"א עמ"ש השו"ע שאונן יכול לאכול בשר ולשתות יין ,והרמ"א העיר "אם
ירצה" .בשו"ת ושב הכהן (סימן צה ד"ה והנה יש .הובא בפת"ש יג) כתב שרק בשבת יכול האונן לעשות
כרצונו ,אך ביו"ט מחוייב מצד הדין לקיים מצות שמחה ,ולכן אפילו בליל יו"ט ראשון חייב ג"כ
בשמחה כמו בשאר ימי החג .ולכן אם אינו רוצה לקבור המת בלילה ,חייב בשמחה ואינו רשאי
להחמיר על עצמו.
 תשמיש המיטה לאונן בשבת
שנינו בברכות (יח ).ומו"ק (כג):

"ר"ג אומר :מתוך שנתחייב באלו  -נתחייב בכולן .ואמר רבי יוחנן :תשמיש המטה איכא
בינייהו"
רבנו יונה (ברכות יא .ד"ה אבל) פוסק ע"פ הירושלמי (שם) כרבן גמליאל.
אולם הרי"ף (מו"ק טו ).והרא"ש (ברכות פ"ג סי' ב) פסקו כתנא קמא ,שאם הגמ' סוברת כר"ג היתה
פוסקת כמותו .ולא שייך לומר כאן 'הלכה כדברי המיקל באבל' (מו"ק יח ).שעדיין לא חל עליה
אבלות .וכ"פ הרמב"ם (פ"ד מהל' אבל ה"ו).
כתב השו"ע :חוץ מתשמיש המטה שאסור בו .אולם הב"ח סובר שלדעת הרי"ף והרמב"ם מותר לו
לשמש מיטתו בשבת ,ולדעתם הלכה כת"ק שאינו חייב לשמש ,אבל הרשות בידו אם רוצה .ודעת
ר"ג שחייב לשמש מיטתו בשבת.
 הליכת אונן לבית הכנסת
כתב הכל בו (סי' קיד דף פח ).האונן הולך לבית הכנסת בין בחול בין בשבת והציבור מתפללין כדרכן
ואין מונעין שום דבר מן התפילה .ותמה הב"י מדוע יבוא בחול לבית הכנסת כיון שאינו מתפלל.
אך הדרכי משה (אות ב) כתב דאינו קשה ,שאינו חייב ,אבל אם רוצה רשאי.
כתב הרמ"א :ומותר לילך לבית הכנסת בשבת ,ואף בחול אין בו איסור ,רק מאחר שאסור להתפלל,
מה יעשה שם (כל בו).
בשו"ת ארבעה טורי אבן (סימן י .הובא בפת"ש ט) הורה להתיר לאונן (כגון על אחותו) שמת לו מת בשבת,
ללכת לבית הכנסת במוצ"ש לומר קדיש על אמו אם אירע להם יאר צייט ,ואע"פ שגם כשיש מי
שישתדל לצרכי קבורה אסור להחמיר על עצמו ,הכא כו"ע מודים שמותר ,דמכיון שיש לאישה זו
בנים אין כאן אלא משום כבודו של מת ,וגם מה שאומרים קדיש הוא לכבוד אמם ,וגם המת חייב
בכבוד אמו .ובשבילם כבוד האם קודם לכבוד האחות (ולכן ה"ה אם אינם אחים אלא מצד האב) .אמנם
הפת"ש פקפק ,שהרי כבוד המקום קודם לכבוד אמם ,ואפ"ה אונן פטור מכל המצות ,משום דהחמיר
הקדוש ברוך הוא בכבודו של מת יותר מכבודו וא"כ פשיטא דקודם לכבוד אביו ואמו.
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אולם לגבי הצטרפות למניין ,כתב הכנה"ג (סק"ג) ושו"ת פרח מטה אהרון

(א ,יט .הובא בפת"ש יד)

שהאונן אינו מצטרף למניין .אולם בחזון עובדיה (ח"א עמ' קלו) כתב שאם נמסר המת לידי החברה
קדישא מצטרף לעשרה .והוא עפ"ד הפרי חדש (סימן נה) ,ברכי יוסף (שם סק"ה) ועוד .ומ"מ בשבת
פשוט שמצטרף לעשרה.
 אנינות על רבו מובהק
כתוב באורחות חיים (הל' אבל עמ'  )567רבו מוטל לפניו אינו אוכל בשר ואינו שותה יין.
כתב הרמ"א :י"א דתלמיד על רבו מובהק אסור לאכול בשר ויין כל זמן שמוטל לפניהם (הגהות אשירי

פ ' א" מ ) .
בחזון עובדיה (ח"א עמ' קכ) הביא דברי הרמ"א להלכה ,והוסיף שמ"מ חייב בכל המצוות .ומתאבל
עליו יום אחד ,ומקצת היום ככולו .ות"ח מופלג בדורו ,אע"פ שלא למד ממנו כלום ,ואפילו אינו
גדול הדור ,חשוב כרבו .וה"ה אם למד מספריו אין ספק שודאי למד ממנו הלכה אחת ולכן חשיב
כרבו.
 אכילה בפני המת לאדם שאינו אונן
כתב הש"ך (סק"ג) שגם לאחר אסור לאכול בפני המת ,וכ"כ הב"ח והפרישה (אות א) .וכ"פ הפת"ש
(סק"ב).
אולם הט"ז (סק"א) סובר שלאחר אין איסור לאכול בפני המת ,משום שדווקא בחייב בקבורתו יש
חשש במה שאינו עוסק בקבורתו ויושב לאכול בפני המת .וכ"כ מהרי"ט (סק"ב) דהוי כלועג לרש
והוא דוקא על החייב בקבורתו.
 ברכות השחר לאונן
כתב המגן אברהם (או"ח סי' עא סק"א) שלא יברך ברכות השחר מכיון שבשעת חובתו היה פטור,
וכמ"ש ביו"ד (לקמן ס"ב) לענין הבדלה .אך החתם סופר סובר שחייב בברכות השחר ,משום שלא
שייך לומר על ברכות הנהנין 'שעת חובה' .ודעת היעב"ץ (מור וקציעה סימן עא) שזמן ברכות השחר
כל היום .וכ"פ בשו"ת רב פעלים (ח"א יו"ד סימן ח .ח"ב או"ח סיק ח) ,הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה לא),
חזון עובדיה (ח"א עמ' קלח .וחזר בו ממ"ש ביבי"א ח"ה סימן י) ובהלכה ברורה (שם אות ג) .גם המאמר מרדכי
(סק"ג) חולק על המג"א בזה.
המ"ב (סק"ד) פסק שסב"ל ,זולת ברכת התורה וברכת שלא עשני גוי ושלא עשני עבד ושלא עשני
אשה שאותן הברכות אף להמג"א יוכל לברך .ולא יברך ברכות ק"ש .וי"א שיוכל לומר גם הברכות.
וכתב בדרך החיים (דיני אונן ס"ה) שאם עדיין לא כלו הארבע שעות שהוא שליש היום ,רק שהוא
סמוך לזמן ההוא ואם יתפלל כסדר יעבור זמן התפלה ויצטרך להתפלל ש"ע אחר שליש היום ,ידלג
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פסוקי דזמרה אבל לא ידלג מק"ש וברכותיה כלל ,אף שעי"ז יהיה מוכרח להתפלל ש"ע אחר שליש
היום.
כתב בשו"ת זכרון יצחק (סימן ו .הובא בפת"ש יז) דלפמ"ש המהר"ם (סימן עג) שבליל יו"ט לא חלים דיני
אנינות ,וידוע שיכול לברך ברכות השחר קודם שיעלה אור היום

(חו ץ מהנותן לשכוי בינה .ויש חולקים)

יכול האונן ביו"ט לברך ברכות השחר קודם אור היום .וממילא אם לא יברך חייב לברך אחר הקבורה
כיון שלא נפטר בעת חובתו.
מי שהשכים ובירך ברכות השחר עם ברכות התורה ,ואח"כ נעשה אונן ,כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ'

קכט) שאינו צריך לחזור ולברך ברכות התורה לאחר הקבורה אע"פ שבהיותו אונן פקעה ממנו מצות
לימוד תורה.
 ברכת המזון ואשר יצר לאחר הקבורה

2

השו"ע (קפד ,ה) פסק שיכול לברך ברכת המזון עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו .ושם מובא כמה הוא
שיעור עיכול ודינים נוספים בנידון זה.
החזון איש (או"ח סימן כד סק"ד) הסתפק האם הא דיכול לברך תוך שיעור עיכול הוא משום שאין חיוב
ברכת המזון באה דוקא על מעשה האכילה ,אלא על מה שהספיקו הקב"ה מזונו וכל זמן שהמזון
לא נתעכל והמזון מזין אותו ומשביעו הרי הוא כאכל בכל שעה ,או שמא הברכה היא על האכילה
ושיעור הזמן שיכול לברך על האכילה הוא עד שיתעכל .וצידד כדרך השניה ,שהברכה על האכילה
ושיעור העיכול הוא רק הזמן שיכול לברך בו .ולכן כתב שאם מברך מיד לאחר האכילה ,גם אם אין
לו תחושת שובע אין זה משנה ,מכיון ששיעור העיכול הוא זמן שנועד להגדיר עד מתי חשיב הפסק,
וכשאין הפסק א"צ להתחשב בשיעור זה.
רעק"א (הגהת שו"ע סי' קפו ס"ב) ג"כ חקר ביסוד חיוב ברכת המזון האם החיוב הוא על האכילה רק
שאין האכילה מחייבת אלא אם יש בה שביעה ,או שהשביעה עצמה מחייבת בברכת המזון .נ"מ
לקטן שאכל והגדיל ועדיין הוא שבע מהאכילה הראשונה ,האם צריך לברך שוב על ההנאה
מהשביעה כעת שלא בירך עליה בהיותו גדול וכעת חייב מדאורייתא .והביא בשם ספר חכמת אדם
(שער השמחה כלל קנג ס"א) שדן באדם שאכל כשהוא אונן ונקבר המת קודם שנתעכל המזון האם צריך
לברך על האכילה שאכל בהיותו אונן ,אך רעק"א כתב לחלק שיתכן ואונן מתחייב לברך אח"כ מפני
שבשעת האכילה היה בר חיובא רק שפטור מפני שעוסק במצוה ,אבל קטן אינו בר חיובא כלל.
אמנם ,בשו"ת יביע אומר (ח"ג סי' כז אות ד .חזו"ע ח"א עמ' קנא) כתב להחמיר שלא יברך ברכת המזון
(ע"פ הערוה"ש והגר"ש קלוגר שהחיוב חל בשעת האכילה) ,והאריך בדין אונן האם הוא פטור בעצם או רק
מדין עוסק במצוה .וכ"פ בהלכה ברורה (אות ו).

 2מתוך סיכום הלכות ברכות סימן קפד סעיף ה.
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כתב דרך החיים (שם) שדין אשר יצר כברכת המזון ,שאם עשה צרכיו בעודו אונן חייב לברך אשר
יצר אחר שנקבר המת אפילו כל היום .וכ"פ כה"ח (ס"ק יא) ואחרונים נוספים .זימון עם האונן
בגמ' במו"ק (כג ):שנינו שאין מזמנים על אונן כיון שהוא פטור מכל המצוות .וכ"פ השו"ע (קצט ,ה):
אונן בחול ,שהוא פטור מלברך ,אין מזמנין עליו.
והעיר המ"ב (סק"ט-י) שמי שיש לו מי שישתדל עבור מתו ,יש האומרים שבכה"ג אם רצה להחמיר
ולענות הרשות בידו .מ"מ אינו מוציא את האחרים י"ח כיון שהוא פטור ,ואפילו בדיעבד אינו מועיל.
 נטילת ידים לאונן
הברכי יוסף (סק"ה) כתב שאם רוצה לאכול פת אף דאינו צריך לברך המוציא ,מ"מ צריך ליטול ידיו,
משום שנטילת ידים הוי משום גזירת סרך טומאה (חולין קו ).ולכן חייב בכל גזירות דרבנן .ולא יברך
על הנטילה .וכ"כ בספר חמודי דניאל ,שו"ת מכתם לדוד (ס"ס נד) ,וכ"נ מהפת"ש (סק"ד) .וכ"פ בחזון
עובדיה (ח"א עמ' קמג) ,והוסיף שטוב שיטול גם מים אחרונים .אולם בשו"ת מוצל מאש

(סימן כב)

נסתפק בזה.
 בדיקת חמץ ו'תשביתו' לאונן
כתב בשו"ת בית יהודה (ח"א ס"ס ה .הובא בפת"ש ו) שאונן פטור ממצות בדיקת החמץ ויבדוק לו אחר,
ובספר תשובה מאהבה (או"ח סימן רמח) כתב שבפראג נוהגין שהאונן מקנה חלקו לשותפו וגם בזה
לענין חמץ יתנה במתנה לאחר ,ואז יכול האחר לברך ,משא"כ אם אינו בודק מחמת הקנאה רק דרך
שליחות צ"ע אם יברך .בחזון עובדיה (ח"א עמ' קפ) פסק שיאמר לאחר שיבדוק חמצו ,והשליח מברך
קודם הבדיקה ,שהאונן פטור רק משום שעוסק במצוה ,ואינו פטור בעצם .ואם נמסר המת לכתפים,
רשאי האונן לבדוק בעצמו .והביטול החמץ יאמר האונן בעצמו .וכ"כ בגשר החיים (פי"ח ס"ב אות יג).
הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה כג) סובר שהאונן יבדוק בלא ברכה.
לגבי חיוב 'תשביתו' ,כתב החכם צבי (סימן א) שדוקא מצות עשה פטור אבל מצות לא תעשה חייב
כשאר אנשים .והפרי מגדים (או"ח בפתיחה כוללת ח"ב אות כ"ח) כתב דאונן בערב פסח מחצות אינו חייב
בעשה דתשביתו ,וגם אינו מוזהר בחה"מ בלאו דבל יראה .אך בספר

חומות ירושלים (סי' רס"ז .הובא

בפת"ש ז) השיג עליו.
מהר"ם מלובלין (סימן עג) פסק שאונן חייב בכל המצוות הנוהגות בליל הסדר .וכ"פ בחזון עובדיה
(ח"א עמ' קפב) שצריך ג"כ להסב .ויכול לברך ברכות ההגדה והמצה והמרור ,וברכת ההלל .וטוב
שישמע ההגדה וההלל מפי אחרים .וכ"כ בגשר החיים (פי"ח ס"א אות יא) ,אולם לגבי הסבה כתב (שם

ב ,יב) שלא יסב.
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 ספירת העומר לאונן
כתב בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק או"ח סימן כז .הובא בפת"ש ו) שאם הוא אונן בימי הספירה בלילה
(באופן שיהיה אונן כל הלילה וכל יום המחרת) ,אם לא יספור בלילה לא יוכל לברך גם בימים שאחריו,
ולכן יספור באותו לילה בלא ברכה ואז יכול לברך בשאר ימים .בחזון עובדיה (ח"א עמ' קפו) פסק
שאונן יספור בלא ברכה ,וכ"כ בגשר החיים (פי"ח ס"ב אות יד) ,שו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן צא אות כה

סק"ז) והגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה כ).
 אונן במצוות פורים
משלוח מנות :כתב השו"ע (תרצו ,ו) "יש מי שאומר שהאבל חייב לשלוח מנות .והרמ"א כתב :אבל
אין שולחין לאבל כל י"ב חדש (מהרי"ל) ,וכמו שיתבאר בי"ד סי' שפ"ה ,עיין שם .ואם אין בעיר אלא
האבל עם אחר ,חייב לשלוח לאבל כדי לקיים לשלוח מנות ,אא"כ מחל האבל על מנתו" (מהריב"ש).
אכילת בשר ויין :כתב השו"ע (או"ח תרצו ,ז) "יש מי שאומר שאונן מותר בבשר ויין ,דלא אתי עשה
דיחיד דאבילות ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים ,דדברי קבלה נינהו שהם כדברי תורה".
בשו"ת ושב הכהן (סימן צו .הובא בפת"ש יא) כתב שאונן אסור בבשר ויין בפורים .וכתבו בגשר החיים
(שם אות טו) ,וחזו"ע (ח"א עמ' קעח) שאונן מותר בבשר ויין בפורים דוקא ביום.
קריאת מגילה :כתב הרמ"א :וכל שכן שחייב במקרא במגילה ותפלה וק"ש; ונ"ל דדוקא בלילה ,אף
על פי שמתו מוטל לפניו; אבל ביום ,שרוצה לקברו ,קבורת מתו קודם כמו שנתבאר לעיל סי' תרפ"ז,
ולכן קורא ומתפלל אח"כ ,דלא עדיף מי"ט ושבת ,כמו שנתבאר לעיל סימן ע"א כנ"ל".
המ"ב (ס"ק כה) כתב שעיקר שמחת פורים היא ביום ,ולכן בלילה דינו כשאר יום חול ,ומשום כך
בליל י"ד ישמע קריאת מגילה מאדם אחר.
בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן צא אות כה סק"ד) הסתפק אם אונן חייב בצדקה לעניים ,דאע"ג שיש גם
לאו דלא תאמץ ולא תקפוץ ובל ישוב דך נכלם ,מ"מ שומר אבידה הרי פטור מריפתא לעניא והיינו
משום דכל היכי דליכא בעשה של נתון תתן פקע גם הלאו וא"כ אולי גם אונן פטור מזה ,ורק אם
נותן לעי"נ של המת מסתבר דכמו שמותר לומר קדיש כך גם מותר גם בזה ,וממילא יתחייב גם
בפורים במתנות לאביונים .הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה כה) כתב שמותר לאונן לתת צדקה ,ויש
שנהגו לתת סכום גדול לצדקה דווקא בזמן האנינות.
 ק"ש שעל המיטה וברכת המפיל
בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן צא סכ"ה אות ט) כתב "נראה שאם הקבורה תהא למחר והוא הולך לישן
דשפיר חייב בקריאת שמע וגם בברכת המפיל כשהוא שוכב על מטתו ,דבכה"ג לא שייך כ"כ
הטעמים שנאמרו בפטורא דאונן ממצות" .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' קיט בהע') ,וכ"ש בזמנינו שיש
בכל מקום חבורות המיוחדות להתעסק בכל צרכי המתים .אולם דעת הגר"מ אליהו

(צרור החיים

קדיש לאחר שמסר המת לחברה קדישא ______________________________________ 65
תשובה כא) שאונן לא יקרא ק"ש על המיטה ולא יאמר ברכת המפיל .אמנם אם אחד מפחד יכול לומר
ק"ש בתור שמירה ,אך עדיף שאדם אחר יקרא בפניו ,והוא שומע כעונה.
 קדיש לאחר שמסר המת לחברה קדישא
כתב הט"ז (סק"ב) שאם יש אנשים המתעסקים בקבורת המת ,ילך הבן לבית הכנסת לומר קדיש ,כי
זהו כבודו של אביו ומותר לכו"ע .וכ"פ בחזו"ע (אבלות ח"א עמ' קלו) .אמנם הגליון מהרש"א כתב
שאונן לא אומר קדיש על המת שעדיין לא נקבר ,כיון שבזמן זה עדיין לא נכנס לגיהנום.
הש"ך (נקודות הכסף סימן שעו) כתב שלא יאמר קדיש עד לאחר הקבורה .וכ"ד הגר"מ אליהו

(צרור

החיים תשובה יז) שאין דין קדיש לפני הקבורה ,ולכן אינו אומר קדיש יתום בשבת בזמן האנינות .אולם
הט"ז (שם סק"ד) סובר שבשבת יאמר קדיש אף קודם הקבורה ,וכ"כ אבן השוהם (סימן כז .הובא בפת"ש

יד) ,שו"ת שבות יעקב (א ,ס"ס ח) ועוד.
סעיף ב':
 תפילת תשלומין לאונן
כתב השו"ע עפ"ד הרא"ש (כלל כז סימן א) :מי שמת לו מת בשבת ,יאכל במוצאי שבת בלא הבדלה,
ולא יתפלל ,ולא בבוקר קודם קבורה ,ולאחר קבורה יתפלל תפלת שחרית ,אם לא עבר זמנה .אבל
תפלת הערב לא יתפלל ,שכבר עבר זמנה .ולא דמי לשכח ולא התפלל ערבית שמתפלל שחרית
שתים ,כיון שבלילה לא היה חייב להתפלל.
מהרי"ל (הל' שמחות עמ' תרז) קרא ק"ש והתפלל מיד כשהתחילו להשליך עפר על המת .וכתב המגן
אברהם (או"ח סי' עא סק"א) ששחרית יכול להתפלל עד חצות .אולם בשו"ת זרע אמת (א ,יא) פסק שלא
יתפלל לאחר ד' שעות .וכ"פ החיד"א (מחז"ב סק"א) ,כה"ח (סק"ד) ועוד.
הפתחי תשובה (אות יח) הסתפק מה דינו של אונן שמת לו מת בלילה ולא התפלל ערבית וכבר הגיע
זמן התפילה ,האם יתפלל למחרת אחר הקבורה גם ערבית .ולכאורה דומה לדברי השו"ע שלא
יתפלל תפילת ערבית של יום האתמול .אלא שהאשל אברהם (או"ח סימן עא סק"א) כתב שאם הגיע
זמן מנחה קודם שמת לו מת ונתעסק בקבורה עד אחר ערבית ,בשו"ת בית דוד (או"ח סימן מב) פסק
שא"צ להתפלל שתים ,כיון שהחיוב להתפלל מנחה אינו אלא ברגע האחרון של היום ,דלפני כן אין
חיוב אלא שאם התפלל יצא י"ח .ועפ"ד אפשר שבניד"ד חייב להתפלל שחרית שתים ,שהחיוב
להתפלל ערבית חל עליו מיד בצאת הכוכבים (או"ח רלה ,ג) ואינו דומה לאם מת בשבת ,שבמוצ"ש
לא חל עליו כלל החיוב להתפלל ערבית .גם הדגול מרבבה (הובא באוצר מפרשים שו"ע י-ם אות ג) פסק
שאם מת בלילה צריך להתפלל שחרית שתים.
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כתב המ"ב (שם סק"ד) שאם נמשך אנינות עד סמוך לסוף זמן ק"ש שהוא עד רביע היום ,כפי ערך
השעות של יום ,ואם יתפלל כסדר יעבור הזמן של ק"ש ,יקרא ק"ש בלא ברכות ואח"כ יתפלל כסדר
ויקרא עוד הפעם ק"ש עם הברכות.
כתב המ"ב (שם) שא"צ להשלים אותה תפילה בתפילה הסמוכה ,שיש חילוק בין מקרה שהיה חייב
בתפילה שצריך להשלימה כשיוכל להתפלל ,ובין מקרה שלא היה עליו שום חובה להתפלל .אך כל
האמור הוא דוקא אם המת היה מוטל לפניו מתחילת שעת חיוב התפילה ,אבל אם נפטר לאחר
תחילת זמן התפילה ,חייב להשלימה מכיון שחל עליו החיוב להתפלל.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' קמא) שהקם בבוקר ומחמת טירדה בעסק לא התפלל שחרית מיד בקומו,
ולאחר מכן אירע לו אבל ,אם נקבר המת קודם השקיעה חייב האבל להתפלל מנחה שתים ,כיון
שקודם הפטירה חלה עליו חובת התפילה ולא פסק חיובו.
 השלמת תפילה לעוסק בצרכי ציבור
המגן אברהם (או"ח סי' צג סק"ה) סובר שאם היה טרוד בצרכי ציבור ,א"צ להשלים את התפילה לאחר
מכן ,כיון שבזמן העסק היה פטור מתפילה .וכ"כ הדרישה (כאן אות ג) דמה לי אונס דאבלות או עסק
מצוה .אך הט"ז (סק"ה .ואו"ח סי' קח סק"א) סובר שצריך להשלים את התפילה לאחר מכן ,ורק בשעה
שהיה טרוד לא הייתה עליו חובה להתפלל .ולדעתו דוקא אם הפטור היה מחמת דבר אחר ,היינו
שהוא יכל להתפלל בלי שום מניעה אלא שהאבלות פוטרתו ,בזה אין תשלומים אח"כ ,דזה נקרא
פטור ולא אונס .משא"כ אם הפטור מחמת טירדא אין זה קרוי פטור מצד עצמו אלא אונס ,שהרי
באמת א"א לו להתפלל ,שאין לו פנאי ,וע"ז תקנו תשלומין .בנקודות הכסף דחה את קושית הט"ז,
שדווקא באונס שחייב מן הדין בתפילה אלא שמחמת האונס הוא פטור ,חייב להשלים אח"כ .אבל
העוסק בצרכי ציבור לא היה חייב מהדין (עוסק במצוה פטור מן המצוה) ,ולכן גם לאחר מכן אינו חייב
להשלים.
הקהילות יעקב (ברכות סימן טו) ביאר שהמג"א סובר שהעוסק במצוה פטור מן המצוה הוא בגדר
פטור ממש ,וכמו אונן .אבל הט"ז סובר שהוא מטעם אנוס בעסק הראשון ,ואדם אנוס חייב
בתשלומים.
 הבדלה לאונן
נחלקו הראשונים לגבי הבדלה לאונן :מהר"ם מרוטנבורג (הל' שמחות סימן קמה) כתב שצריך להבדיל
לאחר הקבורה ,דקי"ל מי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך כל השבת כולה .אולם ה"ר יהודה כתב
שאין להבדיל ,דמכיון שבשעת חיוב הבדלה היה פטור גם עתה פטור ,כפי שמצינו בחגיגה (ט' ).חיגר
ביום ראשון ונתפשט ביום שני כיון שנדחה ביום ראשון שוב אינו חייב ביום שני' .וכ"ד הרא"ש (ברכות
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ג ,ב) .ובתשובה (כלל כז שם) מובא שהרא"ש נהג כמהר"ם ,וכתב הב"י שיתכן ובזמן זה לא הכריע
הלכה כר' יהודה והיה נוהג כהר"מ רבו .ופסקיו הם אחרונים ולכן הולכים אחריהם.
המרדכי (מו"ק סי' תתקל) הביא דברי מהר"ם וכתב שאוכל בליל מוצ"ש בלא הבדלה ,ולמחר אחר
שיקבר המת מבדיל .וכ"כ הגה"מ (פ"ד אות ה).
כתב השו"ע :ולענין ההבדלה ,יבדיל אחר שיקבר המת (מהר"מ ומרדכי והג"מ).
כתב בשו"ת פנים מאירות (ח"ב סימן קנ .הובא בפת"ש יט) לגבי אונן שלא ידע הדין והבדיל בטעות
במוצ"ש ,א"צ לחזור ולהבדיל שוב לאחר הקבורה .משום שלרש"י והרמב"ם אם רצה להחמיר על
עצמו רשאי .וכיום שיש קברנים העוסקים בצרכי המת ,פשוט שאפשר לסמוך עליהם בדיעבד,
שיצא .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' קעג) .והוסיף דה"ה אונן ששמע הבדלה במוצ"ש מאיש אחר
ונתכוין לצאת י"ח ,שיצא י"ח וא"צ לחזור ולהבדיל אחר הקבורה .דלא כמ"ש הברכי יוסף

(ס"ק יט)

בשם הרב נהר מצרים (הל' אנינות אות לא) שלא יצא י"ח .ובשו"ת הר צבי (או"ח ח"א סימן קסח ד"ה והורתי

שהוא) כתב שגם אם האונן שמע הבדלה מאחר ,אם אשתו לא שמעה הבדלה יכול להבדיל בשבילה,
אע"פ שיכולה להבדיל בעצמה.
 ברית מילה לבן האונן ,פדיון הבן וסנדקאות
כתב מהרש"ל (שו"ת סימן ע) שאם יש לאונן בן לימול ועדיין לא נקבר המת מ"מ ימול הבן בבית
הכנסת קודם 'עלינו לשבח' כמו בשאר פעמים ,משום שמילת בנו היא מצוה המוטלת עליו בפרט.
וכ"ד החתם סופר (יו"ד סימן שכה .הובא בפת"ש כ) ,וה"ה אם אבי הבן הוא המוהל .אך הט"ז (סק"ו) כתב
בשם הרמ"א בכתב יד שיש לקבור קודם ,דאל"כ הוי אונן וא"א לו לברך להכניסו בבריתו ,דאונן
פטור מכל המצוות .הברכי יוסף (אות ח) כתב בשם הבית יהודה (ח"ב סימן ע) שהסכים שיש לקבור
קודם באופן שאבי הבן הוא המוהל.
כתב הט"ז (סק"ו) שיש לחוש לרמ"א אם אפשר לקוברו קודם שיוצאים מבית הכנסת בשחרית דאין
דוחים זריזות המצוה ,אבל אם א"א יברך הסנדק וימול אותו בשחרית .וכ"פ החכמת אדם
קנג) .וכ"פ בגשר החיים (פי"ח ב ,יז) וחזון עובדיה (ח"א עמ' קפט) .בשו"ת תשובה מאהבה

(סוף כלל

(ח"א סימן פה.

הובא בפת"ש כ) הורה כדעת הט"ז גם במילה שלא בזמנה ,כגון שהיה התינוק חולה וכשהבריא היה
אביו אונן.
דעת הרדב"ז (כת"י סימן קצו) שאם המת נפטר בלילה קודם היום השמיני ,כבר חלה עליו מצות
הקבורה ואין יכולים לדחותה .שהרי אין מעבירין על המצוות .אבל אם קדם זמן חיוב המילה קודם
שנפטר המת ,מסתבר שתחילה עושים מצות המילה ואין לפוטרו משום אונן ,שהרי היא חובה על
כל ישראל למול את הבן ,ואחר המילה יקברו את המת ,ואין כאן זלזול במת כיון שצורך מצוה היא,
דומיא דהלינו לכבודו.
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הברכי יוסף (סק"ח) כתב בשם ר' זרחיה גוטה שכל שנמסר לכתפים די בכך ויכול אבי הבן ללכת
למול את בנו עם הברכות ,כיון שיש המתעסקים עם צרכי המת .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' קפט).
ישנה מחלוקת האם האונן יכול לשמש כסנדק :בשו"ת שמש צדקה (יו"ד נז ):מתיר ,כיון שהיא מצוה
בלא ברכה .וכ"כ בספר הר אבל (יב .):אמנם בשו"ת זרע אמת (ח"ג סימן קנו) כתב שפשוט לאסור ,כיון
שהאונן פטור מכל המצוות ,ואפילו ממצוה שאין בה ברכה .ואינו רשאי להחמיר על עצמו .וגם
מהרש"ל שהתיר אינו אלא במילה שמוטלת על האב ,אבל מצות סנדקאות אינה מוטלת עליו .וכ"פ
בחזו"ע (ח"א עמק צא).
לגבי מי שהגיע זמן פדיון הבן לבנו ואירע לו אנינות ,בגשר החיים (פי"ח ב ,יח) כתב אם רק אפשר
לקבור את המת בו ביום מחויב להתאמץ לקוברו ולפדותו אח"כ ,אבל אם א"א לקברו בו ביום –
דוחה פדיונו למחר ,ואפילו אם יעברו ימים רבים לקבורה דוחה פדיונו לאחר הקבורה ,דכל זמן
שהוא אונן הרי פטור מהמצוות ואינו יכול לפדותו .וביאר שבמילה החיוב הוא גם על בי"ד וכלל
ישראל ,משא"כ בפדיון הבן החיוב רק על האב .גם בחזון עובדיה (ח"א עמ' קצב) פסק שיפדה את בנו
לאחר הקבורה ,ולא ידחה הפדיון לאחר ימי האבל.
בשו"ת גבעת שאול (סימן ט .הובא בפת"ש י) כתב שמותר לילך לשמש בסעודת ברית מילה אם פרנסתו
בכך .ובלבד שלא יאכל שם .ובחול וכן בסעודת נישואין אף בכה"ג אסור.
סעיף ג':
 אנינות במקום שנוהגים שהחברא קדישא קוברים
בירושלמי (ברכות פ"ג שם) מובא נמסר לרבים אוכל בשר ושותה יין נמסר לכתפים כמי שנמסר לרבים.
ופירש הרמב"ן (עמ' ע) שהיו חבורות בעיר האחראיות על הקבורה ,וכשהשלים האבל צרכי הוצאתו
ומעתה כל אחריות הקבורה על חבורה זו .ולכן אוכל בבית אחר בשר ושותה יין.
הגה"מ (פ"ד אות ו) הסתפק אם הולך הוא עם המת בספינה או בעגלה ,אם דומה לנמסר לכתפים או
לא.
כתב השו"ע :מקום שנוהגים שכתפים מיוחדים להוציא המת ,ולאחר שנתעסקו הקרובים בצרכי
הקבורה ימסרוהו להם והם יקברוהו ,משמסרוהו להם ,מותרים הקרובים בבשר ויין ,אפי' קודם
שהוציאוהו מהבית ,ששוב אינו מוטל עליהם .והרמ"א כתב :מקום שנושאין המת מעיר לעיר ,אם
מקום קרוב הוא הוי כאילו מוטל לפניו .אבל אם הוא מקום רחוק ,כגון מהלך שני ימים ,מותר עד
שיבואו לעיר קבורתו (רבינו יונה פ' מי שמתו).
כתב הנודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן ריא .הובא בפת"ש כא) בשם הירושלמי דכ"ש שחייבים במצוות .עוד
כתב שחוכך לומר שדין 'נמסר לכתפים' מועיל דוקא כאשר מוליכים את המת לבד למקום רחוק,
אבל אם האבלים יוצאים ג"כ לקוברו לא מהני מסירה .וכתב הפת"ש שמטעם זה נהגו שהאוננים
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ממתינים מלהתפלל עד אחר הקבורה אף שכבר נתפשרו עם הח"ק בעד מקום קבורה ונתנו להם
הוצאות ותכריכין ,כיון דבמקומינו גם הקרובים הולכים בשעת קבורה.
אולם כתבו הברכי יוסף (סי' עא ס"כ) ,פרי מגדים (מש"ז סק"ה) ,שערי תשובה

(סק"ב) ,חכמת אדם (כלל

קנג ס"ג) ועוד ,שאם יש חבורה בעיר שנוהגין כתפים מיוחדים להוציא המת ,ולאחר שנתעסקו
הקרובים בצרכי המת ימסרוהו להם והם יקברוהו .משמסרהו להם מיד חייב בכל המצות ,ואפילו
קודם שהוציאוהו מהבית ששוב אינו מוטל עליהם .ולפ"ז כתב המ"ב (סק"ד) שלא יפה עושים האוננים
שממתינים להתפלל עד אחר קבורה דתיכף כשנתפשרו עם הח"ק בעד מקום קבורה ונתנו להם כל
הוצאות ותכריכים חייבים להתפלל .ואמנם לפעמים שעדיין אינן שוין באיזה מקום יקברוהו והוא
כבודו של מת או כ"ז שמספידין אותו אזי פטור ותיכף אח"ז מותר להתפלל וחייב .בהלכה ברורה
(אות א) האריך בזה ,וכתב בשם הגרע"י שלמנהג הספרדים שאינם הולכים אחר המיתה כלל ,אחר
שיצא מסע ההלויה והחזירו פניהם מן המת ,תו לא חשיבי אוננים כלל וחייבים בכל המצוות .בגשר
החיים (פי"ח ס"ב אות כא) כתב שמצד הדין משעה שגמרו האוננים לסדר עניני המת עם הח"ק ,פסקה
האנינות מיד כשנמסר המת לטהרה אף שהמת עדיין בבית .אולם מאחר שהמנהג ללוות את המת
אף שאין צורך בהם ,אינם פוסקים מאנינות עד לאחר הקבורה .והאוננים הנשארים בבית פסקה
האנינות משעה שמוציאים את המת מהבית ,אם כי את דיני האבלות מתחילים רק לאחר הקבורה.
ומכיון שמעיקר הדין פסקה האנינות משעה שנמסר לח"ק ,אם רואים שאם ימתינו עד לאחר הקבורה
יעבור זמן ק"ש ותפילה ,צריכים גם האבלים המלווים לקרוא ק"ש ולהתפלל קודם ההלויה לאחר
שכבר נמסק לח"ק.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' קסה) הנוסע במטוס עם המת שלו ,כדי לקוברו בא"י ,והמת מונח במטוס
במקום מסויים ,נראה שכל משך זמן נסיעתו אין עליו תורת אונן ,וחייב בק"ש ותפילה ובכל המצוות,
מכיון שאינו עוסק במת כלל עד שיגיע למחוז חפצו ויתחיל לטפל בקבורת המת.
בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן צא ד"ה ומסופקני במת) הסתפק מה דינו של אונן שמוליכים את מתו
מחו"ל לא"י ,שדינו שמתאבל מיד שמחזיר פניו מללוותו (שעה ,ב) ,מ"מ אם ממשיך לדאוג ולדבר עם
בני א"י בדברים הנוגעים לצרכי המת וכבודו ,דלכאורה הוא עדיין אונן שאסור בבשר ויין ,וגם אפשר
שפטור מכל המצוות עד שיפסיק לגמרי מלדבר עוד עם א"י באותם הענינים ורק אז חשיב כהחזיר
פניו ומתחיל להתאבל ,משום דכמו שפטור מן המצוות כך הוא פטור גם מלהתאבל .ואפשר דכיון
שאין המת לפניו ולא יהא גנאי למת דינו רק כעוסק במצוה דאינו פטור מן המצוות אם אפשר לקיים
שניהם ,ומ"מ נלענ"ד דמבשר ויין נכון להחמיר.
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סעיף ד':
 מי שמת ולא ניתן לקבורה
כתבו הרא"ש (סימן נה) והמרדכי (סימן תתצט) בשם ר"י שאם המת לא ניתן לקבורה ,אין האנינות חלה
על הקרובים ,שאינו נקרא 'מתו מוטל לפניו' כיון שקבורתו אינה מוטלת עליהם .גם רבנו יונה (ברכות

פ"ד שם) הביא הוראת ר"י ,ואע"פ שלא נתייאשו מלבקש מהמלכות ,אינה חשובה לטירדה הפוטרת
מקיום מצוות.
ולעניין אבלות אינו דומה להרוגי ביתר (ברכות מח ):שנתייאשו מלקברם מחמת אימת המלכות ,ולכן
חלה עליהם אבלות מיד .וכן מצינו בר"א בן ר"ש (ב"מ פד ):שאשתו העלתה אותו לעליה לאחר מותו
מחמת שכך ציוה אותה ,ואע"פ שלא ניתן לקבורה חלו עליה דיני אבלות ,מחמת שלא היה עומד
לקבורה וסתימת הארון חשיב לסתימת הגולל .אבל בסתמא שלא נתייאשו מלקוברו ,כגון שנתון
בידי המושל ,לא חלה אבלות על הקרובים .ומקרה דומה מצינו בירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ה) דמת שמפנין
אותו מקבר לקבר שהיה בדעתו מתחלה לפנותו דאין מונין לו משיסתם הגולל הראשון אלא
משיסתם הגולל השני .גם הרמב"ן (תוה"א שם) הביא דברי ר"י ,וביאר דמכיון שהמושל רוצה ממון
בעד המת ,יתכן ויתפייס בדמים מועטים ,בשונה מהרוגי ביתר שגזירת המלכות היתה מחמת שינאה
ולא היתה עשויה ליבטל.
כתב השו"ע :מי שמת בתפיסה ,ולא ניתן לקבורה ,לא חל על הקרובים אנינות ,וגם אבילות לא חל
עליהם ,כיון שלא נתייאשו מלקברו .וכן אם קרובי המת בתפיסה ,אין אנינות חל עליהם .וכן מי
שנהרג בדרך או גררתו חיה או שטפו נהר ,ולא נתייאשו מלקברו ,אין על הקרובים לא דין אנינות
ולא דין אבילות ,ומונים לו שבעה ושלשים מיום שנתייאשו מלקברו.
כתב הנודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן ריא .הובא בפת"ש כב) שאם במקום מסויים יש חוק שלא לקבור
אלא עד לאחר  48שעות משעת המיתה ,האנינות חלה מיד אע"פ שאינם יכולים לקבור מיד .ואם
יסיימו תהליך הטהרה ויתנו אותו בארון נקוב למטה וימסרוהו לכתפים ,יש לסמוך ולהתחיל מנהגי
אבלות ,אך אין מתחילים לספור  7ימים אלא משעת סתימת הגולל .ואם אין חשש שיסריח אם
ימתינו בטהרתו (כגון בימות החורף) אין זה כבודו שיטהרוהו מיד.
אולם בשו"ת יד אליהו (סימן טז .הובא בפת"ש כב) כתב שאם מת קרובו כמה שעות קודם השבת ,וישנו
חוק באותו מקום שאין קוברים שעתיים אחר חצי היום בע"ש ,אף שיש זמן רב לקוברו חייב האונן
להתפלל מנחה ,שדומה לאינו מוטל לפניו לקוברו .אך העיר הפת"ש שלפ"ד הנוב"י גם עליו חלים
דיני אנינות ואינו מתפלל .בחזון עובדיה (ח"א עמ' קסג) פסק כדברי היד אליהו שאם אינו יכול לקוברו
הו"ל כמי שאינו מוטל עליו לקוברו וחייב להתפלל מנחה בע"ש .וכ"כ בגשר החיים (פי"ח ס"א אות י),
והוסיף שנראה שדין זה נכון גם אליבא דהנוב"י שבאונס יש דין אונן ,שאני נ"ד שנדחה בשביל
קדושת השבת ,שגם הטעם שבירושלמי 'משום כבוד המת' לא שייך כאן.
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סעיף ה':
 הנהגת האבל עד זמן הקבורה
כתב הרמב"ם (א ,ב) שכל זמן שלא נקבר המת אינו אסור בכל הדברים שאבל אסור בהן .וכתב
שמטעם זה רחץ דוד וסך כשמת הילד (ש"ב יב כ) טרם שיקבר .וכ"כ הרמב"ן (תוה"א עמ' עג) בשם
הרי"ץ גיאת שאונן מותר בין מיתה לקבורה בתכבוסת ובתספורת וברחיצה ותשמיש המטה ובשאר
גזירת שבעה .אולם הרמב"ן דחה דבריו לגבי היתר תשמיש המיטה ,שהרי לדעת ת"ק גם בשבת
אסור .וגם איסור רחיצה וסיכה נוהגים לדעתו ,ק"ו מאכילת בשר ושתיית יין וא"צ לומר בשמחה
ובתספורת .והוסיף שרק באיסור נעילת הסנדל ועטיפת הראש וכפיית המיטה הקלו משום שהוא
טרוד בעסקי המת ,וצריך לילך מעיר לעיר ,ואם מחמירים עליו בזה הדבר יפגום בעסקי המת .דעה
נוספת של רבנו פרץ הסובר שנוהג הכל כמו באבל חוץ מנעילת הסנדל .וכ"כ הגה"מ

(פ"ד אות ג)

בשם סמ"ק (סי' צז עמ' עא) ,וכתב דמטעם זה מותר לצאת מפתח ביתו כי צריך לחזר אחר צרכי המת.
כתב השו"ע :כל זמן שלא נקבר המת ,אינו חולץ מנעל וסנדל ,ואינו חייב בעטיפת הראש וכפיית
המטה ,אבל אסור לישב או לישן על גבי מטה ,אפי' כפויה .והרמ"א כתב :וכל שכן שאסור בתשמיש
המטה (טור בשם הרמב"ן ובשם התוספות ובמרדכי פ"ק דכתובות בשם י"א) .וי"א דאסור ברחיצה וסיכה
ושמחה ושאלת שלום ותספורת ובמלאכה (טור) ,אבל מותר לצאת מפתח ביתו.

(הגהות מיימוני פ"ד

בשם סמ"ק).
כפי פסק השו"ע? החתם סופר (יו"ד סימן שכד .הובא בפת"ש כג) כתב שהב"י מסכים לדברי הרמ"א
שכתב בשם י"א ,אך לא כתב כן בדעתו משום שאינו מפורש בדברי הב"י .וכ"פ בחזון עובדיה

(ח"א

עמ' קנג) והביא שנחלקו הפוסקים בדברי מרן האם פוסק כרמב"ם או כרמב"ן .אך הערוך השולחן
(סכ"ד) כתב שברור שמרן אינו סובר כרמ"א ,אלא פוסק כרמב"ם להקל .וכ"ד הגר"א.
בחזון עובדיה (ח"א עמ' קנז) כתב שאם האונן רוצה להתעסק עם אביו המת ,ורוצה לטבול לטהרתו
מטומאת קרי .הואיל ורחיצה זו היא לצורך המת ולכבודו ,מותר לטבול בצונן ,בצירוף דעת
הרמב"ם .ובירושלמי (פ"ב דברכות ה"ז) כתב לגבי אבל שרחיצה שאינה של תענוג מותרת.
לגבי שינה ע"ג מיטה ,כתב הברכי יוסף שאע"פ שאסרו לישן ע"ג מיטה אלא ע"ג קרקע ,בשו"ת פנים
מאירות (ח"ב ס"ס קמט) כתב ליישב מנהגן של ישראל שהמיקל לישן ע"ג מיטה לא הפסיד ,ובפרט
בדורות אלו שהם חלושי המזג ,שאין כאן חומרא אף מצד הדין .והמחמיר לישן ע"ג קרקע אינו אלא
מן המתמיהים .וכתב הערוך השולחן (סי' שפז ס"ג) שהמנהג להקל .ובשו"ת דברי מלכיאל

(ח"ב סימן

צב) הביא את דברי המקלים ,וכתב שבאנינות העניין שונה כיון שעכ"פ בדר"כ אינו יותר מלילה
אחד ,ולכן לא שייך לומר שחלושים לעניין זה.

 ____________________ 72סימן שמ"א  -מי שמתו מוטל לפניו בשבת או ביום טוב ,ודיני האונן
סעיף ו':
 המשמר את המת
שנינו בברכות (יח).

"המשמר את המת אף על פי שאינו מתו  -פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל
מצות האמורות בתורה .היו שנים  -זה משמר וזה קורא ,וזה משמר וזה קורא .בן עזאי אומר:
היו באים בספינה  -מניחו בזוית זו ומתפללין שניהם בזוית אחרת .מאי בינייהו? אמר רבינא:
חוששין לעכברים איכא בינייהו .מר סבר :חיישינן ,ומר סבר :לא חיישינן"
כתב השו"ע :המשמר את המת ,אפילו שאינו מתו ,פטור מקריאת שמע ומכל מצות האמורות
בתורה .היו שנים ,זה משמר וזה קורא.
כתב בשו"ת אגרות משה (ח"א סימן רכה) לגבי שמירת המת במקום שאין לחוש לעכברים ,כגון שמונח
בתיבה סגורה .וביאר את דברי בן עזאי שאין כוונתו שכשאין חשש לעכברים א"צ לשומרו כלל,
דא"כ הול"ל הכי ,אלא שמוכרחים לומר שבשמירה מחייב בן עזאי ,מטעם כבוד ,חשש בזיון וכד'.
אבל לשמירה זו די ב'נכנס ויוצא' ,שרק משום עכברים אסור לעוזבו אף לרגע ,אך משאר החששות
יכולים להניחו לשעה קלה.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' קכט) שאם האונן משמר את המת מותר לו לומר תהילים לעילוי נשמתו.
ויכול לומר תהילים אפילו בלילה קודם חצות ,מפני שהשעה צריכה לכך .וכ"כ הציץ אליעזר

(ח"ה

רמת רחל סימן מו אות ב) .אולם דעת הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה יא) שאסור לומר תהילים בזמן
אנינות ,גם ליד הנפטר.
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סימן שמ"ב  -מי שהכין צרכי חופתו ומת לו מת
שחייב להתאבל עליו
ובו סעיף אחד

 מת אבי חתן או אם הכלה
שנינו בכתובות (ג):

"הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ,ומת אביו של חתן או אמה של כלה ,מכניסין
את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ,ובועל בעילת מצוה ופורש ,ונוהג שבעת ימי
המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות ,וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה
בין הנשים ,ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום .ודוקא אביו של חתן או אמה של
כלה ,דליכא איניש דטרח להו ,אבל איפכא לא"
ופירש רש"י מכניסין את המת לחדר שלא יקברוהו ,דאם כן חלה אבלות על האבל בסתימת הגולל
ושוב לא יוכל לכנוס עד שיעבור האבל ופורש ויקברו את המת מיד ,דכיון דחלה עליה חתונה הויא
לגביה כרגל ולא אתיא אבלות וחיילא.
כתב הר"ן (שם א :ד"ה ומת) דלדברי הגאון אע"פ שיום מיתה וקבורה חייב באבלות מדאורייתא ,נוהג
ימי משתה בתחילה ,משום דבי"ד מתנים לעקור דבר מהתורה בשב ואל תעשה ,ולכן אינו רשאי
להתעסק בדברי שמחה כל אותו היום ,ומנגד אינו חייב לעשות מעשה אבלות .אבל הרא"ש כתב
שבועל בעילת מצוה ופורש רק בלילה ,וקובר את מתו למחר ,ונמצא שאין אבלות דאורייתא

(שרק

יום מיתה וקבורה יחד דאורייתא) .ולכן יכולים חכמים לעקור דבר מדרבנן.
לגבי 'אמה של כלה' שאם מתה אין דוחים את החתונה מפני שהיא הדואגת לתכשיטי הכלה ,ביאר
הר"ן (שם ד"ה ודוקא) שהוא כגון שיש תמרוקי נשים וקישוטין שאין מתקיימים ,דאל"ה יכולה
להשתמש בתכשיטים שהכינו לה ,ואינו דומה לסעודה.
כתב השו"ע :מי שהכין כל צרכי חופתו ,שאפה פתו וטבח טבחו ומזג יינו ,ומת אביו של חתן ,והוא
במקום שאינו מצוי למכור ,ואם תדחה החופה יפסיד מה שהכין; או שמתה אמה של כלה ,ואיכא
תמרוקי נשים וקישוטין שאינם מתקיימים( ,רמ"א :מאחר שאין להם מי שיטרח בעבורם בפעם אחרת .כך משמע

מגמרא) ,מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ,ובועל בעילת מצוה ופורש ,וכיון
שחלה עליו החופה הויא לדידיה כרגל ,ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות.
הב"ח סובר שדווקא אם הכין כל צורכי חופתו לא דוחים את החתונה ,אבל אם רק הכין חלק ידחה
את החתונה ,שבכל מקרה צריך לטרוח במה שחסר לו .אולם הש"ך (סק"א) סובר שעכ"פ יש הפסד
במה שכבר הכין ,גם אם הם לא כל צרכי החתונה .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"א עמ' קצז בהע').
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הש"ך (סק"ב) ביאר שאם לא יכניסו את המת לחדר ויקברו אותו ,יחולו על החתן דיני אבלות בסתימת
הגולל ושוב לא יוכל לכנוס לחופה עד שיעבור האבלות .ואע"פ שגם אונן אסור בתשמיש ,דוקא בו
הקלו ולא באבל ,ולא יבואו לזלזל באבילות ,שימי האבלות חמורים ממי שמתו מוטל לפניו ,ואנשים
לא יבואו ללמוד מהדבר הקל לדבר החמור .וכ"ד הט"ז (סק"ב).
הלבוש ביאר דמכיון שהאבלות ביום הראשון הוא מן התורה ,התירו לשמוח רק בדברים שהם בשב
ואל תעשה .אולם הש"ך (סק"ד) כתב דמכיון דקי"ל שאבלות דיום ראשון דרבנן ,מותר גם להתעסק
בדברים של שמחה.
כאשר קודם שהחל לשבת שבעה לאחר ימי המשתה הגיע רגל :בשו"ת עדות יעקב (סימן יא) כתב
שהרגל מפסיק ליה גזירת שבעה .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' רטז) .אולם בגליון מהרש"א כתב
שחייב לשבת שבעה לאחר מכן ,שדומה לשני רגלים שפגעו זה אחר זה ,היינו סוכות ושמיני עצרת,
דמ"מ אם לא נהג אבלות שעה אחת קודם לכן חייב להשלים אח"כ .וכ"נ מרעק"א.
 אופן השמירה על חתן וכלה אסורים

3

נחלקו הראשונים כיצד יש לשמור ולהרחיק חתן וכלה האסורים:
א.

ראב"ד (בעה"נ שעה"פ עמ' כ .וכ"כ הרא"ש מו"ק פ"ג סי' לו בשמו) :בלילה צריך שמירה גם על
החתן וגם על הכלה כדברי הגמ' 'הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים' ,וביום מותר
להתייחד עמה כמו שאר נשים ואינו אסור אלא בתשמיש ,אבל בשאר פרישות כמזיגת
הכוס ,הצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו מותר ,וגם חיבוק ונישוק וכיוצא בו מותר.
וכ"כ הרמב"ן (תוה"א עמ' קעח).

ב.

רא"ש (מו"ק פ"ג סי' לו) :יחוד אסור ביום כמו בלילה ,וה"ה לחיבוק ונישוק שאסור משום
שלמראית העין היצר מתגבר .ובשאר מיני פרישות א"צ להרחיק .ולדעתו אין צריך שתי
משמרות אלא הוא בין האנשים או היא בין הנשים .וכ"ד הרז"ה (בהשגות לבעה"נ שם אות ה)

והטור.
ג.

רשב"א (תוה"א ב"ז ש"ב ו ,:ובקצר ד :):דוקא שישנים בבית אחד צריכים שימור ,אבל אם הם
ישנים בשני בתים ,החתן בבית אחד והכלה בבית אחר אין שום אחד מהם צריך שומר.

כתב השו"ע :וכל שבעת ימי המשתה נוהג בהם דברים שבצינעא ,ואסור בתשמיש המטה ,הלכך כל
ז' ימי המשתה וז' ימי האבל הוא ישן בין האנשים ,והיא ישנה בין הנשים .והרמ"א כתב :יש אומרים
שאסורה ליחד עמו ביום כמו בלילה ,ואין צריך להיות להם שתי שמירות רק הוא בין האנשים או
היא בין הנשים (טור בשם הרא"ש) .ואם אינם ישנים בחדר אחד ,אין צריכין שימור כלל

 3מתוך סיכום הלכות נידה סימן קצ"ב סעיף ד .לגבי כלה שפירסה נידה קודם ביאה.

(כ"כ הרשב"א
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בכלה שפירסה וכו') .וי"א דבלילה צריך שתי שמירות ,וביום מותר להתייחד עמה (טור בשם הראב"ד).
והמנהג 4ליקח קטן אצל החתן וקטנה אצל הכלה ,ואין מתייחדין ביום בלא קטן או קטנה.5
כתב הט"ז (סק"ג) דאע"פ שבימינו נוהגים כולם הרחקות לאחר הבעילה הראשונה ,כאן מדובר על
זמן התלמוד שלא היו פורשים אחר בעילת מצוה .ומכיון שבימי התלמוד היה צריך שמירה ,אין לנו
להקל .אולם הש"ך (נקה"כ ב) כתב שמדובר בכה"ג שנשא אישה בעולה ,אך הנושא בתולה בימינו
אינו צריך שמירה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' תצו-תצז) פסק ע"פ הראב"ד שהחתן והכלה צריכים שימור רק בלילה ,אך ביום
מותרים ביחוד .ובדרכי טהרה (פ"י סכ"ה) משמע שגם ביום יקחו קטן וקטנה אא"כ אינם מתייחדים.
כתב הש"ך (סי' קצב ס"ק יד) בשם הב"ח דצ"ל שאותם קטנים יודעים טעם ביאה ושאין מוסרין עצמם
לביאה .בשבט הלוי (כאן ד"ה ש"ך ס"ק יד) כתב ששיעור זה לבת  -הוא משעה שבושה לעמוד ערומה,
דיש להחמיר מבת ה' או ו' ,וזמן זה הוא עד ט' שנים .ואצל קטן  -בעינן שהוא פחות מט' שנים.
פיקחות,
הגר"מ אליהו (ספר פוע"ה פ"ו אות יח) סובר שכיום אין משמעות של גיל לעניין יחוד ,אלא ְ
ואם הילד או הילדה יכולים לספר נחשבים לגדולים .בתורת השלמים (סק"ח) כתב שגם גדולים
כשרים לשמירה זו ,שהחתן והכלה שומרים אחד על השני שלא יחטאו עם השומרים.
בספר באר שבע (קונטרס באר מים חיים סי' ט"ו .הובא בפת"ש סי' קצב ז) תמה על המנהג לקחת קטן וקטנה
אצל החתן והכלה ,שאינו עפ"י הדין ,ובפרט מה שנהגו שאין לוקחים לשמירה לא קטן ולא קטנה,
אלא אמה של הכלה שוכבת אצל בתה הכלה ,דזה איסור גמור .וכ"כ בטהרת הבית

(ח"א עמ' תצה)

שאישה אחת אינה חשובה לשומרת ,מכיון שלאיש אסור להתייחד עם שתי נשים.
כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' תצה) שלא די בכך שישנים בחדרים נפרדים ,שאין מי שיעכב בעדו
6

להיכנס לחדר שלה .אלא צריך שישנו בשתי דירות נפרדות

 .וכ"כ החזו"א (יו"ד סי' צא סק"ה ,אה"ע סי'

לד סק"ה) שדוקא אם צריך לצאת ולעבור דרך רה"ר או חצר מותרים לישן בחדרים נפרדים ,אך אם
יש פתח בין חדרו לחדרה ,כחדר אחד הם וצריכים שמירה .גם בדרכי טהרה (פ"י סכ"ה) פסק שרק
אם ישנים בדירות נפרדות א"צ שמירה.

 4הש"ך (סק"ח) העיר שאע"פ שאבלות בחתן שהכין צרכי חופתו הוא דבר שאינו מצוי ,ובדבר שאינו מצוי לא שייך בו
מנהג ,מ"מ כיון שכך המנהג בפירסה כלתו נידה ,ה"ה הכא שדין אחד להם.
 5נחלקו הראשונים במספר השומרים הנצרכים לחתן ולכלה :הראב"ד סובר שצריך שני שומרים לחתן ושתי שומרות
לכלה .הרא"ש סובר שצריכים שני שומרים שישמרו או על החתן או על הכלה .והמרדכי סובר שצריך אחד לכלה ואחד
לחתן .וכ"כ הרמ"א.
 6בשו"ת מעין אומר (ח"ז הל' נידה סימן רכא .הובא בספר פוע"ה ח"ו הע'  )16כתב שאם קשה מאוד לחתן ולכלה להביא
אדם אחר שישן עימם ,יש מי שהורה שהכלה תישן בחדר נפרד ותנעל את הדלת ,ורק לאחר מכן ינעל החתן את דלת
הבית וילך לישון ,ויחליטו מראש שהכלה לא פותחת לחתן את הדלת בשום פנים ואופן.
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 ממתי מונה מניין שלושים
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' עה) שמונה מניין שלושים רק משבעת ימי האבלות ואילך ,ואינו דומה לקובר
מתו ברגל שהרגל עולה לו למניין שלושים אע"פ שאינו מונה שבעה אלא לאחר הרגל ,שברגל
נוהגים מנהגי השלושים בשונה משבעת ימי החופה המותרים בגיהוץ ותספורת ,משום דכתיב (ישעיה

לג יז) מלך ביפיו תחזינה עיניך ,ולכן אין בהם שייכות כלל .וכ"כ הרמב"ם (יא ,ז) והרא"ש.
כתב השו"ע :ולענין שלשים אינו מונה אלא מז' ימי אבילות ואילך ,וכל שבעת ימי החופה מותר
בגיהוץ ותספורת.
הב"ח סובר שאסור בגיהוץ ותספורת ,שאינו מפורסם שמשום אבל עושה כן ,שיכולים לחשוב שאין
לו בגדים מגוהצים או שהספר לא היה מזומן אצלו .אך הש"ך (ס"ק יא) דחה דבריו ,דמשום סברא
בעלמא חולק על הרמב"ן .וביאר דמכיון שהחתן דומה למלך (ביפיו תחזינה עיניך) כל כמה שלא מספר
ומגהץ יודעים כולם שעושה כן מחמת האבלות ,ולכן אינו נחשב לדברים שבצנעה.
 כשאין הפסד לדחות את החתונה
נחלקו הראשונים כיצד ינהג כאשר מת קרובו של החתן ואין הפסד לדחות את החתונה ,כגון שיכול
למכור מה שהכין לסעודה או שיש אנשים אחרים שיכולים לדאוג לצרכיו:
א .בה"ג ורי"ץ גיאת (מאה שערים הל' אבל עמ' נה) :בכה"ג לא התירו לדחות את האבלות ,אלא
מכניס את המת לחדר ואת החתן והכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת
ימי אבילות ואח"כ ז' ימי המשתה.
ב .רא"ש (שם) :קובר אותו מיד ונוהג ז' ימי האבילות ,ודוחה חופתו עד שיעברו כל ל' יום,
אם לא שיש לו בנים קטנים או לא קיים פריה ורביה.
ג .רמב"ן (תוה"א עמ' עד) :אין מאחרין החופה ל' יום כיון דטריח ליה וקאי עליה מילתא .אלא
לאחר השבעה מתחתן וחוגג ז' ימי משתה .וכ"כ הרמב"ם (יא ,ח).
כתב השו"ע :ואם אין לו פסידא ,כגון במקום שמצוי לימכור מה שהכין ,או אפילו אית ליה פסידא,
ומתה אמו של חתן או אביה של כלה או אחד משאר קרוביהם ,שנשאר מי שיכין להם לפעם אחרת,
לא התירו לדחות האבלות אלא קובר אותו מיד ,ונוהג שבעת ימי אבילות ,ואחר כך מכניסין את
החתן ואת הכלה לחופה מיד ונוהג שבעת ימי המשתה.
כתב הש"ך (נקה"כ .הובא בפת"ש ב) שבזמנינו אפילו מת אב החתן או אם הכלה דין שאר קרובים להם
מכיון שמצוי ששאר הקרובים טורחים ומכינים צרכי סעודה ותכשיטי כלה ,ולכן תמיד דוחים את
החופה .וכ"נ מהחתם סופר.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' קצז) שבזמנינו שסעודת החתן והכלה נעשית ע"י אולמות שמחה ,אם
מת אביו של החתן או אמה של הכלה ,או אחד משאר קרוביהם ,לא הותר להם לדחות את האבלות,
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אלא קוברים את המת מיד ונוהגים שבעת ימי אבלות ,ואח"כ מכניסים את החתן והכלה לחופה מיד
ונוהגים שבעת ימי משתה.
 מתה אם הכלה אחר שהתחתנה קודם שנבעלה
כתב הט"ז (סק"א) באשר למקרה שבתולה ניסת בליל שבת ועדיין לא נבעלה ,וביום השבת מתה
אמה של הכלה .שעד כאן לא התירו לבעול בעילת מצוה אלא משום ההפסד של הסעודה שהכינו
כבר ויצטרכו להוציא הוצאות נוספות אם ידחו את החתונה לאחר האבלות .אבל כאשר קיימו את
הסעודה ,אין שום הפסד אם ידחו את הבעילה ,ולכן אסור לבעול .והוסיף שתתחיל מיד את ימי
האבלות ורק לאחר מכן תיבעל ויחגגו את שבעת ימי המשתה

(ואין לומר דמכיון שנכנסה לחופה אינה

מתחילה את ימי האבלות עד שיכלו ימי החופה ,דמכיון ששבעת ימי המשתה נועדו לשמח את החתן והכלה ,בכה"ג לא

נח לחתן והכלה כך ,כיון שתהיה אסורה על בעלה  14יום .ויכולים לומר לא ניחא לי בהאי תקנתא) .וכ"כ הש"ך
(נקה"כ .הובא בפת"ש ב) שבכל אופן נוהג אבלות תחילה ,ואין בועל אלא לאחר שיעברו שבעת ימי
אבלות .וכ"ד חיי אדם (קנד ,ג) ועוד .וכן משמע מהרא"ש ורבנו ירוחם .גשר החיים

(ח"א פי"ט י-יא)

כתב שהאשכנזים נוהגים כט"ז ,אך אם ארע אבלות לאחר יום או יומיים ,אע"פ שלא בעל בעילת
מצוה ,יש להקל להשלים ז' ימי משתה.
אולם הדרישה (אות א) סובר שיחגגו שבעת ימי המשתה ורק לאחר מכן ינהגו שבעת ימי אבלות,
מכיון שהתחילו את השמחה חשיב כרגל .ורק לאחר האבלות תיבעל (לדעתו כיסוי ההינומא היא החופה.

אך כתב עליו הט"ז שפריסת הסדין על הכלונסאות היא החשובה לחופה) .וכ"ד הערוך השולחן (אות ז) וחזון
עובדיה (ח"א עמ' קצח).
כתב הציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סימן מט) שהסומך על הט"ז יש לו ע"מ שיסמוך ,שדווקא לאחר
שבעל הוי ליה כרגל ,אבל קודם לכן חל עליו אבילות.
בחזון עובדיה (ח"א עמ' רז .יבי"א ח"ו יו"ד סימן לד) כתב לגבי חתן וכלה שהותר להם לנהוג שבעת ימי
המשתה תחילה ואח"כ ז' ימי אבלות ,אם יש שם גדול הבית שמתאבל ,יכולים החתן או הכלה
להצטרף בסוף יום השביעי של המשתה אל גדול הבית ,ולמחרת כשהוא מסיים את ימי האבל שלו,
גם הם מסיימים עמו את האבל ,ואינם צריכים לנהוג שבעת ימי אבלות .ולעניין קריעה יקרע לאחר
שבעת ימי המשתה .וכ"כ בגשר החיים (פי"ט ס"ז אות ד) .אולם בשו"ת הר צבי (יו"ד סי' רסה) פסק
שמונים ז' ימי אבלות מתחילה לאחר שנגמרו ימי המשתה ,משום שבשעה שהתחיל גדול הבית את
האבלות לא היו בדין זה כלל ,ולכן לא יכולים גם לאחר מכן להיגרר אחריו.
כתב בשו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן קב .הובא בפת"ש ב) שאם אב הכלה היה גוסס וצוה לעשות נשואין
לביתו ,ומת לאחר בעילת מצוה ,לא תלך אחר המיתה ללויה כיון שבשבילה חשוב זמן זה כרגל,
ואם תצא אחר המיתה חשיב כאבלות בפרהסיא כיון שאין דרך הכלה לצאת מביתה ,ואבלות
בפרהסיא אסורה ברגל .וודאי חשיב ככבודו של האב ,כיון שציוה לעשות הנישואין .וכתב הפת"ש

 ___________________ 78סימן שמ"ב  -מי שהכין צרכי חופתו ומת לו מת שחייב להתאבל עליו
דמשמע שאם ארע כן לאביו של החתן צריך לילך ללויה .ובגשר החיים (ח"א פי"ט ס"ז אות ז) כתב שגם
החתן וגם הכלה לא ילכו ללויה ,אך יכולים ללכת ללוותם מפתח ביתו עד בית הקברות ,שהאיסור
ללכת הוא דוקא לבית הקברות.
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סימן שמ"ג  -מצוות הלויית המת
ובו ב' סעיפים

סעיף א':
 איסור מלאכה
שנינו במועד קטן (כז):

"רב המנונא איקלע לדרומתא ,שמע קול שיפורא דשכבא .חזא הנך אינשי דקא עבדי עבידתא,
אמר להו :ליהוו הנך אנשי בשמתא! לא שכבא איכא במתא? אמרו ליה :חבורתא איכא במתא.
 אמר להו :אי הכי  -שריא לכו"כתב הטור ע"פ הגמ' שאם יש חבורות בעיר שמתעסקות במתים א"צ לפרוש ממלאכה כאשר יש
מת משום שיש מי שיתעסק בצרכיו .והעולה מדבריו שטעם האיסור הוא כדי שיהיה מי שיתעסק
בקבורתו .וכן מבואר מהרמב"ם (יד ,י) שכאשר יש מי שיתעסק בצרכיו מותר .וכן מבואר מהרי"ף
(יח.).
כתב הרי"ץ גיאת (מאה שערים הל' אבל עמ' לו) בשם בה"ג (ריש הל' אבל) שהעמיד את איסור המלאכה
דוקא כאשר מדובר על מת מצוה .וכ"כ הנימוקי יוסף (מו"ק יח .ד"ה מת בעיר) שרק כאשר אין יורשים,
ושאר האנשים חייבים בקבורת המת אסורים במלאכה .אולם הרמב"ן (תוה"א עמ' עה) כתב שמסתימת
הגמ' משמע שמדובר בסתם מת ,וגם רב המנונא לא בירר קודם שהקפיד ,האם מדובר על מת מצוה
או לא .וכתב הב"י דהלכה כוותיה דמסתבר טעמיה ,וגדול שבאחרונים הוא.
כתב השו"ע :מת בעיר ,כל בני העיר אסורין במלאכה ,שכל הרואה מת ואינו מלווהו עד שיהא לו
כל צרכו ,בר נידוי הוא .ואם יש חבורות בעיר ,שכל אחת מתעסקת במתים ביומה ,מותר ביום שאינה
יומה .בד"א ,שלא בשעת הוצאתו ,אבל בשעת הוצאתו הכל בטלים ,כדלקמן.
הערוך השולחן (ס"ב) תמה על מרן מדוע השמיט דעתם של הרמב"ם והרי"ף ,וגם בה"ג סובר כמותם
שהכל תלוי אם יש מי שיתעסק בצרכי המת או לא .והוסיף (ס"ג) שהמנהג אצלם שכל בני העיר
מותרים במלאכה ,ורק כאשר נושאים אדם חשוב לפני החנויות סוגרים החנויות עד שתעבור
המיטה ,וכשמת אדם גדול בעיר כרב הקהילה נועלים החנויות עד אחר הקבורה.
בספר משחא דרבותא (ח"ב דף צ) כתב ,שלא ידע על מה סמכו העולם שלא לבטל ממלאכתם בשעת
הוצאת המת ,וסיים דאפשר שנהגו להקל משום דהוי דבר שאין הציבור יכול לעמוד בו ,דמיתה
שכיחא בערים ,ואם יבואו לבטל ממלאכתם היו צריכים לבטל כל היום.
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הנצי"ב (העמק שאלה שאילתא יד אות ג) כתב ע"פ דעתו שרק כאשר רואים את המת יש חיוב ללוותו
(דלא כספר יד אליהו שהובא בפת"ש סימן שסא) .שלכן גם לגבי מלאכה אין מבטלים ממלאכה כל זמן
שאינו רואה.

סעיף ב':
 שאילת שלום במקום שנמצא המת
שנינו במסכת שמחות (א ,ז):
"אין שואלין שלום זה את זה בעיר ,במה דברים אמורים בכפר קטן ,אבל בעיר גדולה מותר"
כתוב בשו"ת תרומת הדשן (סימן כ"ה) בשם ספר חסידים (סי' תשמ  -תשמא) שאין שואלים בשלום
כשיש שם מת בעיר עד לאחר קבורה ,ובתוספות דאלפס פרק אלו מגלחין 7כתב דאין שואלין בשלום
בבית הקברות כשיש שם מת וכשאין שם מת שואלין ברחוק ארבע אמות מן הקברות .וכ"כ הכל בו
(סי' קיד דף פו ע"ג) בשם הר"מ.
כתב השו"ע :בכפר קטן ,אין שואלים שלום זה לזה כשהמת בעיר .והרמ"א כתב :וכל שכן שאין
שואלים בשלום כשיש מת על בית הקברות( .כתבי מהר"ר אסרלין סימן כ"ה בשם ספר חסידים) ,אבל כשאין
מת שם ,שואלין .ברחוק ארבע אמות מן הקבר (בתוס' דאלפס פרק ג' דמ"ק והכל בו בשם הר"מ).
הערוך השולחן (ס"ד) כתב דה"ה בעיר קטנה כל שהמת נרגש בעיר ,ולכן כשמת אדם גדול בעיר
גדולה אין שואלים שלום זה לזה ,וק"ו שאין שואלים בבית הקברות כשיש שם מת ועדיין לא נקבר.
אבל כשאין שם מת שואלים בריחוק מקום מהקבר .והוסיף שגם בבית האבל לא שואלים בשלום
כיון שהוא מקום צער ולא נאה להתראות בשלום ,ויתכן גם משום שהוי כלועג לרש ,כלומר אתם
שרויים בצער ואנחנו בשלום .גם בחזון עובדיה (ח"א עמ' שכד .יבי"א ח"ד סימן לג) פסק שבבית הקברות
לא שואלים בשלום.
אולם הלבוש (ס"ב) כתב שהטעם שאין שואלין שלום הוא משום שכשהמת בעיר אינו עת שלום.
והוא דוקא בכפר קטן שהכל צריכין להתעסק עמו ,אבל בעיר גדולה שואלין ,שאין הכל משגיחין
על המת .גם בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סימן נא) העיר על הערוה"ש שהטעם לפי שצריכים
להתעסק עם המת .ולפ"ז אין איסור לשאול כאשר יש מי שיתעסק עמו ,וק"ו שאין איסור לשאול
בבית האבל .והוסיף דמה"ט יש להתיר בשאילת שלום גם במת בשכונה קטנה אפילו כאשר מספר
אנשיה פחות ממאה ככפר קטן ,מכיון שמיהת מחוברת ומסופחת היא לעיר ואנשי הח"ק של העיר

 7ראה אוצר הגדולים ח"א עמ' קנא ערך תוספות האלפסי.
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המה המטפלים במת ,בגשר החיים (יד ,טז) כתב שבזמן שהולכים ללויה אין שואלים בשלום חברים,
וגם בבית הקברות ד' אמות סמוך לקבר.
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סימן שמ"ד  -חיוב ההספד וגודל שכרו ועל מי
מספידים
ובו כ' סעיפים

סעיף א':
 מצוה גדולה להספיד המת ,ודרך ההספד
שנינו בשבת (קה):

"...ואי אדם כשר הוא  -חיובי מיחייב ,דתניא :מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן
קטנים ...מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר .שכל הבוכה על אדם כשר  -מוחלין לו על
כל עונותיו ,בשביל כבוד שעשה ...אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר
קפרא :כל המוריד דמעות על אדם כשר  -הקדוש ברוך הוא סופרן ,ומניחן בבית גנזיו ...אמר
רב יהודה אמר רב :כל המתעצל בהספדו של חכם  -ראוי לקוברו בחייו ...אמר רב חייא בר
אבא אמר רבי יוחנן :כל המתעצל בהספדו של חכם  -אינו מאריך ימים"
בברכות (ו ):מובא "אגרא דהספדא דלויי" ,ובירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ה) מובא 'האנק

דום' (יחזקאל כד יז)

מכאן שהוא צריך לצווח על המתים .ולכאורה משמע שעל כל המתים יש חובה להרים קול ,וכ"כ
הב"י .אמנם הרמב"ן (עמ' פ) כתב שיגביה קולו בהספד על 'החכמים והכשרים' ,וכן מתבאר מדברי
הטור.
ובמסכת שמחות (ג ,ה) מובא 'אין מוסיפין בתחלה אבל מוסיפין על העיקר' ,וביאר הרמב"ן

(תוה"א

עמ' פב) אין מספידין בכבוד מי שאינו ראוי לכך בשעת ההספד ,אבל אם היה ראוי בכבוד מועט
מאריכין בכבוד ומוסיפין במקצת שבחיו.
ובברכות (סב ).מובא 'כשם שנפרעין מן המתים  -כך נפרעין מן הספדנין ומן העונין אחריהן' .ופירש
הערוך (ערך ספד) כשם שנפרעים מן המת אם הוא חוטא כך נפרעין מן הספדנין שאומרים עליו שהוא
צדיק .וכתב הב"י דנראה מדבריו דהאי שנפרעים מן המתים לא על שהספידוהו במה שאין בו נפרעין
ממנו .אבל הרא"ש (מו"ק פ"ג שם) פירש נפרעין מן המתים כשמספידים את המת דבר שאין בו כלל
הוא לו למזכרת עון.
כתב הרמב"ן (שם) שאסור להפליג בשבח המתים יותר ממה שראוי להם ,אלא משבחים אותו לפי
כבודו ויותר מכן כדרך המשבחין ,ולא בהפלגה יותר מדאי .ואי לאו בר הכי הוא מספידין אותו כנשי
דשכנציב (מו"ק כח ):דאמרן מותא כמותא ומרעא חביליא ,פירוש כמות העשיר כן מות העני אבל
החולי הוא הצער והאבל ,ואומרות כן לפי שמת ביסורין ואינו ראוי להספד אחר.
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כתב השו"ע :מצוה גדולה להספיד על המת כראוי .ומצותו שירים קולו לומר עליו דברים המשברים
את הלב ,כדי להרבות בכיה ולהזכיר שבחו .ואסור להפליג בשבחו יותר מדאי ,אלא מזכירין מדות
טובות שבו ,ומוסיפין בהם קצת ,רק שלא יפליג .ואם לא היו בו מדות טובות כלל ,לא יזכיר עליו.
וחכם וחסיד ,מזכירים להם חכמתם וחסידותם .וכל המזכיר על מי שלא היה בו כלל ,או שמוסיף
להפליג יותר מדאי על מה שהיה בו ,גורם רעה לעצמו ולמת.
הט"ז (סק"א) התקשה מדוע מותר להוסיף בהם קצת ,דמה לי שקר מועט ומה לי שקר הרבה?! ונתן
טעם שהעושה צדקה לדוג' בשיעור מסויים ,ודאי אם היה מזדמן לידו דבר צדקה הנצרכת יותר היה
עושה גם אותה ,ולכן נחשב כאילו עשאו ואין כאן עדות שקר עליו .אבל הערוך השולחן (ס"ו) ביאר
שבהכרח שתהיה קצת תוספת ,דמי יוכל לכוין ממש השבח ,ועדיף להוסיף מלגרוע ,ואין זו הוספה
כיון דכך הוא דרך המדברים .וכן עולה מהב"ח שאם יהא אסור להוסיף יש חשש שמא ח"ו יקצר.
והנה יש לברר על מי מוטלת חובת ההספד ,הרי לא יתכן שכל בני העיר יספידו כל אדם שמת.
ובאמת הערוך השולחן (ס"ג) כתב שבסתם בני אדם חיוב ההספד על הקרובים שהם בוכים ומספידים
את המת ומספרים בשבחם מה שיש ביכולת בלתי הפלגות או במעשה אבותיהם .אך על אדם
המופלג בחכמה ויראה זהו חיוב על כל העיר.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' ער בהע') שבזמנינו שיש חברה קדישא בכל מקום שמטפלים בצרכי המת,
מותר לקרוב או לבן שהוא אונן לעיין בספרים להכין הספד על מיטת המת ,שיש בזה כבוד המת.
שלא אסרו חז"ל אלא לימוד תורה שהוא 'משמחי לב' ,אבל הכנת ההספד אין בה שמחה.
סעיף ב':
 הספד על הנשים
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' פג) שגם הנשים נספדות בין האנשים ובין החכמים כראוי להן .והביא ראיה
מדאמרינן (מגילה כח ):רפרם ספדה לכלתיה בבי כנישתא אמר אי משום יקרא דידי אי משום יקרא
דידה אתו כולי עלמא ,ובגמרא (ר"ה כה ).אמרינן ספדה רבן גמליאל לאמו של בן זזא הספד גדול.
וכ"כ הרמב"ם (יב ,ה) שמספידין הנשים כאנשים בכל מקום.
כתב השו"ע :כשם שמספידין על האנשים כך מספידין על הנשים כראוי להן .והוסיף הרמ"א:
ונספדות בין האנשים וחכמים (טור).
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' רעא ורפו) האישה ,בשבח בעלה ובניה או קרוביה .ואם היא אשת חבר,
מספידים אותה על שעמדה לימין בעלה ובזכותה נהיה גדול בתורה .וכן בשבח בניה שחינכה אותם
לתורה ,וכמו שנאמר קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה.
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סעיף ג':
 השכרת מקוננות על אשתו
בכתובות (מו ):מובא אפילו עני שבישראל לא יפחות מב' חלילין ומקוננות בענין הספד אשתו.
תניא במסכת שמחות (יד ,ז) במקום שמספידין פירוש שרגיל להשכיר מקוננות להספיד מספיד על
אשתו ואם לא רצה בעלה ,בא אביה וקוברה ומוציא בע"כ .וכתבה הרא"ש (סוף מו"ק סי' צא).
כתב השו"ע :במקום שרגילין להשכיר מקוננות להספיד ,חייב להשכיר מקוננות להספיד על אשתו.
ואם לא רצה ,בא אביה ומשכיר ,ומוציא ממנו בעל כרחו.
כתב בגשר החיים (יג ,ח) שאם אין לאישה בעל שישלם למקוננות ,חייבים קרוביה לדאוג לה לכך.
סעיף ד':
 הספד על קטן
שנינו במועד קטן (כד):

"ומה הן בהספד? רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר :עניים  -בני שלש ,עשירים  -בני חמש.
רבי יהודה אומר משמו :עניים  -בני חמש ,עשירים בני שש .ובני זקנים כבני עניים .אמר רב
גידל בר מנשיא אמר רב :הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי ישמעאל"
ופירש רש"י :מה הן בהספד  -כמה יהא גדול שמצוה להספידו .עניים בני שלש  -לפי שהעני מצטער
על בניו יותר מן העשיר ,לפי שאין לו שמחה אחרת.
כתב נמוקי יוסף יש מי שכתב דמשמע מהא שאומרים עליהם צידוק הדין מזמן זה דעדיף צידוק
הדין מהספד .ולכן גם צידוק הדין אומרים על עניים בני שלוש ועשירים בני חמש .אולם כתב רב
האי תינוק שעברו עליו שלשים יום אומרים עליו צידוק הדין וקדיש ואין זה דומה להספד דקי"ל
עניים בני ה' ועשירים בני ו' .וכ"כ הרא"ש (שם) והרמב"ן (שם) ,וסיים בה צידוק הדין שאתם אומרים
אין אנו יודעים מה הם דבריו אם יש בהם ממין הספד כגון הוי או אבוי או בכו או כמה קשה וכיוצא
באלו בזמן שהוא תינוק הסירו הדברים האלה ,ואם הם דבר צידוק הדין בלבד יאמרו אחר התינוקות
בזמן שהם בני אבל ואין בכך כלום.
כתב השו"ע :קטן ,בן כמה שנים יהיה כשמספידין עליו ,עניים בני חמשה ,עשירים בני ששה; בני
זקנים כבני עניים .אבל צדוק הדין וקדיש ,אומרים על תינוק משעברו עליו שלשים יום .אך הרמ"א
כתב :ואין נוהגים כן ,אלא עד שיהיה בן י"ב חדש שיוצא במטה ,כדלקמן סימן שנ"ג סעיף ה'.
כתב הש"ך (סק"ג) שבק"ק לובלין נוהגין שעל בן ל' אומרים צדוק הדין וקדיש וכמדומה לי שגם
בשאר קהלות נוהגין כן וכן ראוי לנהוג .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"א עמ' רפח) שנראה שיש לומר על
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הקטן גם השכבה .והוסיף שגם קדיש יש לומר על קטן שעבר עליו שלושים יום ,וכ"כ בגשר החיים
(ל ,ט).
מהר"י עייאש בשבט יהודה כתב שאין הבדל בין בן לבת בזה .וכן מפורש ברמב"ם (יב ,ט) "אין
מספידין את הקטנים ,ובן כמה שנים יהי' ראוי להספד ,בני עניים או בני זקנים בני חמש ,ובני עשירים
בני שש ,אחד זכרים ואחד נקבות".
סעיף ה':
 הספד בני עשירים וחכמים
כתבו הרמב"ן (תוה"א עמ' פו) והרא"ש (שם סי' פח) תניא באבל רבתי (פ"ג ה"ד) בני עשירים כבני חכמים
בני חכמים כבני מלכים מתעסקין עמהם פירוש מספידין אותן בעילוי כדאמרינן מוסיפין על העיקר.
כתב השו"ע :בני עשירים ובני חכמים ,מוסיפין קצת על שבח מעשיהם.
הש"ך (סק"ד) ביאר שהוא משום כבוד אבותם.
סעיף ו':
 הספד על תינוק שיודע לישא וליתן
שנינו במסכת סופרים (ג ,ה)

"התינוק היודע לישא וליתן יוצא במעשי עצמו ,אין לו מעשים יוצא במעשי אבותיו ,ואם אין
לאבותיו מעשים יוצא במעשי קרוביו"
כתב השו"ע :תינוק שיודע לישא וליתן ,מספידין אותו במעשה עצמו; ואם אין לו מעשים ,מספידין
אותו במעשה אבותיו; ואם אין להם מעשים ,מספידין להם במעשה קרוביו.
סעיף ז':
 הספד הכלה
שנינו במסכת סופרים (ג ,ה)

"הכלה יוצאה בין בכבוד בית אביה בין בכבוד בית חמיה ,מפני שעולה עמו ואינה יורדת .ולא
מוסיפין בתחילה ,אבל מוסיפין על העיקר"
כתב השו"ע :הכלה ,מספידין אותה בין במעשה אביה בין במעשה בעלה.
וביאר הש"ך (סק"ה) שעולה עמו ואינה יורדת עמו.
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סעיף ח':
 ולדות שאינם מספידים אותם
שנינו במסכת שמחות (פ"א ה"ח) "מחותך ,מסורס ,נפלים ובן שמנה חי ,ובן תשעה מת ,אין מתעסקין
בו לכל דבר".
פירש הנמוקי יוסף (מו"ק יח .ד"ה המסורס) מסורס שיצא הפוך או הוציאוהו מחותך מן הבטן .וכתב
הרמב"ן (תוה"א עמ' פג) פירוש אין מתעסקין עמהם להספיד וללוות ,אלא הצריכין למטה ולקבורה
מתעסקים בעבדים דהא שייכי במצות .אבל קורין עליהם הוי ארי הוי גבור.
כתב השו"ע :המחותך והמסורס והנפלים ,ובן ח' ,וכן בן ט' מת ,והעובד כוכבים והעבדים ,אין
מתעסקין להספד וללוות.
כתב הש"ך (סק"ו) שצרכי מיטה וקבורה מתעסקים עמהם.
סעיף ט':
 שכר הספדן
שנינו בסנהדרין (מו-:מז).

"איבעיא להו :הספידא ,יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הוי?  -למאי נפקא מינה? דאמר לא
תספדוה לההוא גברא .אי נמי  -לאפוקי מיורשין ...תא שמע ,רבי נתן אומר :סימן יפה למת
שנפרעין ממנו לאחר מיתה .מת שלא נספד ולא נקבר ,או שחיה גוררתו או שהיו גשמים
מזלפין על מטתו  -זהו סימן יפה למת ,שמע מינה :יקרא דשכבי הוא ,שמע מינה"
ופירש רש"י :אי נמי לאפוקי מיורשין  -על כרחן שכר הספדנין ,אי יקרא דשכבי כי אמר לא תספדוהו
צייתינן ליה ,ואי לא אמר ואמרי יורשין :לא ניחא לן  -כפינן להו ,ואי יקרא דחיי הוא  -לדידיה לא
צייתינן ,ליורשין צייתינן .סימן יפה למת  -כשנפרעין ממנו בעולם הזה לאחר מיתה ,דיש לו כפרה
בכך .שמע מינה יקרא דשכבי הוא  -דאי לאו יקרא דשכבי אמאי מיכפר בבזיוניה.
כתב השו"ע :יורשים שאינם רוצים לפרוע שכר הספדן ,מוציאים מהם בעל כרחם.
כתב הש"ך (סק"ז) דוקא שירשו ממון המת ,דאל"כ אפילו בניו אין מוציאין מהם בעל כרחו.
סעיף י':
 ציוה שלא יספידוהו
שנינו בסנהדרין (מז).
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"תא שמע :אמר להן אל תספדוני בעיירות .ואי אמרת יקרא דחיי  -מאי נפקא ליה מינה? -
קסבר :ליתייקרו ביה ישראל טפי"
כתב הרמב"ם (יב ,א) "ההספד כבוד המת הוא ,לפיכך ...אם צוה שלא יספדוהו אין סופדין אותו".
וכ"פ השו"ע :מי שצוה שלא יספדוהו ,שומעין לו.
כתב בשו"ת בית יעקב (סימן פ"ג .הובא בפת"ש א) דגדול הדור שמת וצוה שלא להספידו ,המיקל שלא
לשמוע לחכם הלז לא הפסיד ע"ש .אך בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סי' קע"ד) הביא בשם הנודע
ביהודה שאמר בעת שהספיד להגאון בעל הפני יהושע ,אף שצוה שלא להספידו ,אין שומעין בזה
למי שהוא רבן שכבה"ג ,ודן בכך וסיים שאין לו היתר ברור לבטל דברי המת ולהספידו במקום
שאמר אל תספידוני.
עוד כתב בשו"ת בית יעקב (שם) בשני ת"ח בעיר אחת שהיו שונאים זה את זה ומת אחד מהם ,אסור
למעט הספד מפני כבוד ת"ח שני.
בשו"ת

אבן השהם (סימן מב) כתב שמי שצוה שבנו לא יאמר קדיש עליו שומעין לו .ובפני ברוך (לד,

ג) כתב שי"א שאין שומעים לו.
כתב הרמ"א :אבל אם צוה שלא לנהוג עליו ז' וגזירת שלשים ,אין שומעין לו (מהרי"ו סימן י"ז) .וכ"פ
התשובה מאהבה (ח"א ס"ס רז) .אבל בספר עיון יעקב (על עין יעקב .סנהדרין מז .ד"ה יקרא .הובא בפת"ש ב)

סובר דה"ה לענין אבילות שבעה וקריעה שומעין לו .וכ"כ בשו"ת שלו שבות יעקב (ב ,קב).
בשו"ת יביע אומר (ח"ט יו"ד סימן לג .חזו"ע ח"א עמ' רעג) כתב שראוי להספיד על רב גדול וצדיק מרביץ
תורה בישראל ,אף על פי שציוה שלא להספידו ,משום כבוד הצבור ,אלא שראוי לקצר בשבחיו של
הנפטר ,ולהאריך בדברי מוסר והתעוררות .וכנ"ל .וכן נהג הגאון מקאליש בהספדו על הגאון החסיד
רבי זונדל סלנטר זצ"ל ,וגאוני ירושלים בהספדם על הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל ,וכמ"ש בספר
גשר החיים (פרק יג אות ג ,בהערה שבעמוד קכא).
כתב הש"ך (סק"ט) שלעניין אבלות י"ב חודש על אביו ואמו מצוה לשמוע להם ,כיון שאינו שייך
בשאר קרובים אלא בכבוד אביו ואמו.
סעיף יא':
 תלישת שער ושריטה על המת
כתב הטור שאסור לתלוש על המת אפילו שער א' בין במקום העינים בין בכ"מ שבראש ,אחד האיש
ואחד האשה .וכן אסור לשרוט בשרו בין ביד בין בכלי ,וכתב הרמב"ן דוקא לשרוט שריטה אבל
מותר להכות על בשרו אף על פי שהדם שותת .אך הרא"ש סובר שבכל ענין אסור ,אבל על אדם
גדול בתורה שמת הכל מותר אם אינו מכוין אלא על התורה ועל המצות שבטלו.
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כתב השו"ע :איסור תלישת שיער ,וכן שריטה על מת ,בסימן ק"פ.
סעיף יב':
 העוסקים בהספד

8

שנינו בברכות (יט).

"העוסקים בהספד ,בזמן שהמת מוטל לפניהם נשמטין אחד אחד וקורין .אין המת מוטל
לפניהם הן יושבין וקורין והוא יושב ודומם ,הם עומדים ומתפללים והוא עומד ומצדיק עליו
את הדין"
הרמב"ן (שם ענין ההספד ד"ה ירושלמי) סובר שדוקא בק"ש חייבים משום שהיא מדאורייתא ,אבל תפילה
שהיא מדרבנן אין צריך .אך ה"ר יונה (יא :ד"ה והעם) סובר דה"ה לתפילה ,ומביא ראיה מהתוספתא
(ב ,י).
לגבי המספידים כתב הטור שפטורים מק"ש .ומקורו בירושלמי (ג ,ב) שהעוסקים בהספד פטורין
מק"ש .אך הרמב"ם (ד ,ה) אינו מחלק בין שומעי ההספד לבין המספידים ,ומשמע שכולם חייבים
בקריאת שמע.
כתב השו"ע :העם העוסקים בהספד ,כל זמן שהמת מוטל לפניהם ,נשמטים אחד אחד וקורין את
שמע ומתפללין .אין המת מוטל לפניהם ,הם יושבים וקורים ,והאונן יושב ודומם; הם עומדים
ומתפללים ,והוא מצדיק עליו את הדין ואומר :יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתגדור פרצותינו ופרצות
עמך בית ישראל.
אך המ"ב (סק"י) הביא שהרבה פוסקים חולקין וס"ל שאין פוסקים לתפילה מפני שהיא מדרבנן בלבד,
והספדנים יכולים לסמוך ע"ז ,דאפילו לק"ש יש המקלים.
סעיף יג':
 חוזרים מהקבורה לנחם בשורה

9

שנינו בברכות (יז):

"קברו את המת וחזרו ,אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה  -יתחילו ,ואם לאו -
לא יתחילו"
כתב מהר"י אבוהב שנראה מפירוש רש"י דהכי קאמר אם יכולים להתחיל ולגמור פסוק אחד קודם
שיגיעו לשורה יתחילו ויגמרו כולה.

 8מתוך סיכום הלכות תפילה סימן עב סעיף ג.
 9מתוך סיכום הלכות תפילה סימן עב סעיף ד.
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הב"י כתב בשם הרמב"ם (ד ,ו) שרק אם יש שהות ביום לקרות מחלקים בין יכולים להתחיל לקרות
או לא ,אבל אם אין שהות בכל מקרה יתחילו מיד לקרות.
הרא"ה (ד"ה העומדים) שואל מדוע החוזרים מקבורת המת אינם קוראים ק"ש ,והרי הם סיימו את
מצות הקבורה ועדיין לא התחילו במצות הניחום ,וכעת חלה עליהם מצות ק"ש ,ואם לא יספיקו
לגמור ק"ש עד שיגיעו לאבלים הרי הם פטורים מהניחום מדין 'עוסק במצוה' .ומתרץ שניחום
האבלים הוא חלק מכבוד המת ,ולכן חשוב כאילו הם עדיין באמצע המצוה הראשונה.
הרשב"א (ד"ה הכי) מביא בשם רש"י פירוש אחר לגמרא" :הכי קאמר אם יכולין להתחיל ולגמור
אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה יתחילו ויגמרו את כולה".
כתב השו"ע :לאחר קבורה מפסיקין ההספד ,בין בקריאת שמע בין בתפלה.

(ועיין באורח חיים סימן

ע"ב) .ושם כתב :קברו את המת וחזרו האבלים לקבל תנחומין ,וכל העם הולכין אחריהם ממקום
הקבר למקום שעומדים שם האבלים לעשות שורה לקבל תנחומין ,אם יכולים העם להתחיל ולגמור
אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה ,יתחילו .ואם לאו ,לא יתחילו .והוסיף הרמ"א :אם יש שהות
ביום לקרות אח"כ.
המ"ב (ס"ק יב) כתב בשם רוב האחרונים שיתחילו לקרות ק"ש ויקראו כל מה שיוכלו .ויש מהאחרונים
הסוברים שיגמרו כולה.
הבאור הלכה (ד"ה וכל) התקשה ,כיצד יתכן שיקראו פסוק ראשון תוך כדי הליכה? והביא בשם
המאמר מרדכי דשמא י"ל ,דר"ל אם הוא בריחוק קצת שטרם שיגיע האבל לשם יכולים לעמוד
בפסוק ראשון ולהיות עם האבל בשורה ביחד וכגון שמשערים בהליכת האבלים שיגיעום טרם
שיגיעו הם לשורה.
סעיפים יד'  -טו':
 שני הספדים בעיר אחת יחד
שנינו במסכת שמחות (יא ,ד-ה)

"אין מוציאין שני מתים במטה אחת ,אלא אם כן כבודן שוה וקילוסן שוה .ומעשה באיש אחד
באושא שנפל הבית על שני בניו ועל בתו ,ובאו ושאלו את רבי יהודה ואמר ,הוציאו שלשתן
במיטה אחת ,ונתנו את החתנים בראש אחד ,ואת הכלה בראש אחד ,והיו מקלסין לפניהם
ואומרים ,הוי הוי חתנים והוי הוי כלה .אין עושין שני הספידין בעיר אחת ,אלא אם כן יש שם
כדי לזה וכדי לזה"
פירש הרמב"ן (תוה"א עמ' פז) כדי הספד לזה ולזה שיש שם רוב עם ליחלק לשנים ויהיה בכל הספד
עם כדי צרכו ,ופירוש שני קילוסין לספר שבחיו של זה ושבחיו של זה.
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כתב השו"ע :אין עושין שני הספדים בעיר אחת ,אלא א"כ יש שם רוב עם ליחלק לשנים ויהיה בכל
הספד עם כדי צורכו .אין עושים שני הספדים בעיר אחת ,אלא אם כן יש כדי לספר שבחיו של זה
ושבחיו של זה.
הערוך השולחן (ס"ט) ביאר דבעינן שיהיו שני מגידי הספד שזה יגיד על זה וזה יגיד על זה ,אבל
בלא"ה מספידין אחד וקוברין אותו ואח"כ מספידין השני וקוברין אותו ,או אפשר להספיד השני
קודם קבורת הראשון.
סעיף טז':
 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת
שנינו בברכות (ג):

"ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי :אין אומרין בפני המת אלא דבריו של
מת .אמר רבי אבא בר כהנא :לא אמרן אלא בדברי תורה ,אבל מילי דעלמא לית לן בה .ואיכא
דאמרי ,אמר רבי אבא בר כהנא :לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה ,וכל שכן מילי דעלמא"
כתבו הרי"ף (שם יא ).הרא"ש (שם פ"ג סי' ו) והרמב"ן (עמ' פט) שרב האי פסק כלישנא קמא שגם חוץ
לד"א אסור בדברי תורה ,וכ"כ הרמב"ם (יג ,ט) ורבינו ירוחם (נכ"ח ח"א רל.).
כתב הרמב"ן ומה הם דבריו של מת הלכות הספד והוצאת המת וקבורה דאין אומרים דברי תורה
לפני המת אלא דבריו של מת אבל מילי דעלמא לית לן בה .והרא"ש כתב שאין אומרים ד"ת אבל
מילי דעלמא אומרים 'וחוץ לארבע אמות איירי' .ומשמע מהטור שהבין שבד"ת גם חוץ לד' אמות
אסור .ואע"פ שבגמ' (יח ).מובא 'לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו
ויקרא בו ודוקא תוך ארבע אמות אבל חוץ לארבע אמות שרי' ,י"ל ששם הדין שונה כיון שהוא אצל
הקבר ויש בו משום לועג לרש .אבל כאן שהמת מוטל לפניהם ,אם אינם מדברים עליו נראה
כמתייאשים מלהטפל בו ,ולכן גם חוץ לד"א אסור.
כתב המרדכי (מו"ק סי' תתקיח) דלל"ק אסור בכל אותו חדר שהמת מונח בו .הב"י לא הבין דבריו,
שאם טעמו משום דכל החדר חשוב כארבע אמות לא מובן למה תלה הדבר בלישנא קמא.
כתב השו"ע :אין אומרים בפני המת אלא דברים של מת ,כגון צרכי קבורתו והספד; אבל שאר כל
דבר ,אסור .והני מילי בדברי תורה ,אבל במילי דעלמא לית לן בה.
הב"ח פסק שד"ת אפילו חוץ לארבע אמות אסור ,ומילי דעלמא אינו אסור אלא תוך לד' אמות.
ודבריו של מת אפילו ד"ת מותר אפילו תוך ד"א .הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה מט) כתב שראוי
מאוד לכל המלווים להתנהג בכובד ראש בבית הקברות.
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סעיף יז':
 פסוקים ודרשה לכבוד המת
בבבא קמא (טז ):שנינו "כבוד עשו לו במותו  -מלמד שהושיבו ישיבה על קברו" .ופרש"י שהושיבו
שם תלמידים לעסוק בתורה .התוספות (ד"ה שהושיבו) ביארו שלא הושיבו על קברו ממש ,אלא
ברחוק ארבע אמות דליכא לועג לרש ,וכ"כ נמוקי יוסף (ב"ק ו :ד"ה ישיבה) בשם הרא"ש[ .אמנם הר"י
מיגאש סימן מ"ז סובר שהושיבו ישיבה על קברו ממש ,ואין בזה משום לועג לרש כיון דלכבודו
עביד] .תירוץ נוסף מביא בשם המהר"י אבוהב שהסביר שיש ללמוד מדברי הגמ' שאין אומרים בפני
המת אלא דבריו של מת ,שאם אומרים ד"ת לכבוד המת מותר ,משום שזהו בכלל 'דבריו של המת'.
וכ"פ הרדב"ז (ח"א סימן רכד) ,שמה שנהגו לדרוש בדברי תורה בפני המת אין בזה משום לועג לרש,
כיון שמתכוונים לכבוד המת .וע"ע בשו"ת יחוה דעת (ו ,ה).
כתב השו"ע :מותר לומר פסוקים ודרשה לכבוד המת ,בתוך ארבע אמותיו או בבית הקברות (מהרא"י

בביאור מא"ח לדעת רמ"ה).
כתב הט"ז (סק"ה) שכל שאין לכבוד המת אסור .ולא כיש שמכוונים להראות מעלתם בדרוש שעל
המת מה שאינו לכבודו ולאו שפיר קעבדי .ושמעתי הרבה גדולים היו מקפידין על דבר זה.
 איסור קריאת שמע סמוך למת או לקבר

10

שנינו בברכות (יח).

"אבל מהלך בבית הקברות  -לא ,והתניא :לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר
תורה בזרועו וקורא ,ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו! התם תוך ארבע אמות
הוא דאסור ,חוץ לארבע אמות חייב ,דאמר מר :מת תופס ארבע אמות לקריאת שמע ,הכא -
חוץ לארבע אמות נמי פטור"
מדברי הרמב"ם (פ"ג מהל' ק"ש ה"ב) עולה שאם קרא בצד המת או בבית הקברות יחזור ויקרא .אך
הראב"ד חלק עליו.
כתב השו"ע :אסור לקרות ק"ש תוך ארבע אמות של מת ,או בבית הקברות ,ואם קרא ,לא יצא.
כתב הט"ז (סק"ה) שרק בתוך ד' אמות של מת לא יצא אפילו בדיעבד ,אבל אם קרא חוץ לד' אמות
אפילו הוא בתוך בית הקברות יצא י"ח.

 10מתוך סיכום הלכות תפילה סימן עא סעיף ז.
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כתב המ"ב (ס"ק טו) דה"ה לומר קדיש ושאר דברי קדושה ,והטעם משום לועג לרש .עוד כתב

(ס"ק

יז) שאם בירך או התפלל אינו חוזר .ולענין ברכות ק"ש מסתפק הפמ"ג .ובהלכה ברורה (אות כ) כתב
שאינו חוזר ומברך ברכות ק"ש.
 תפילה ולימוד בקברי צדיקים
הריטב"א (תענית טז .ד"ה גמ') כתב "ודבר פשוט הוא שאין יציאתם לבית הקברות להתפלל שם שאסור
להתפלל בבית הקברות משום לועג לרש" .אמנם הרמ"א (תקפא ,ז) כתב שנוהגים ללכת לבית
הקברות בערב ר"ה .ועיין בשו"ת יחוה דעת (ו ,ה) שיישב ,שהריטב"א מדבר על תפילות החובה,
והרמ"א כתב על בקשות ותחינות שמתפללים שזכות הנפטר תעזור לו.
החיד"א (שם הגדולים ,מערכת ר' אליעזר בר נתן אות קצט) כתב שכמה שנים היה תמה על המנהג
שמתפללים אצל קברי צדיקים ,והרי אין להתפלל ולקרות ק"ש בתוך ד'

אמות .ובגשר החיים (פכ"ט

סי"א) כתב לעניין תפילה על קברי צדיקים ,שהרב שמואל סלנט זצ"ל היה מתפלל בקבר רחל אמנו
דוקא בפרוזדור משום לועג לרש ,אמנם ראינו שהרבה גדולים התפללו ליד הקבר .ולגבי קבר
הרשב"י ור"מ בעל הנס ,כתב דכיון שהם גנוזים במערה הרי זו רשות בפנ"ע ,ואין שם משום 'לועג
לרש' .וכ"כ הנצי"ב בהעמק שאלה (סימן יד אות ו) ,שהמנהג שנהגו להתפלל סמוך לקבר ממש הוא
בגלל שנוהגים להעמיק את הקבר יותר מעשרה טפחים.
ועיין בשו"ת מנחת אלעזר (ג ,נג) שדן בנושא זה ,והעלה שההיתר להתפלל על קברי צדיקים הוא רק
אם הקבר בודד ולא בתוך בית הקברות ,שא"כ יש משום לועג לרש לשאר המתים הקבורים שם.
ובקברי האבות והאמהות יש היתר כיון שגם בחייהם לא היו מצווים מהתורה על המצוות מפני שהיו
קודם מתן תורה .ובקברי שאר התנאים והאמוראים לעיתים מערת הקבורה איננה כלל היכן שהציון.
וגם א"כ ,הרי התפילות והלימוד נעשים לכבודם .שהרי משום כך מגיעים למקום כל המתפללים.
שמקום זה הוא קדוש וטהור ,שמתקבלת בו התפילה יותר .ובשו"ת אורח משפט (סימן כ) צידד להקל
בזה ,שהשטמ"ק כתב דבחזקיה שהרבה תורה הרבה לא הוי לועג לרש בישיבה שהושיבו על קברו.
סעיף יח':
 ביטול בית המדרש
שנינו במועד קטן (כב):

"תנו רבנן :חכם שמת  -בית מדרשו בטל ,אב בית דין שמת  -כל בתי מדרשות שבעירו בטילין,
ונכנסין לבית הכנסת ,ומשנין את מקומן; היושבין בצפון  -יושבין בדרום ,היושבין בדרום -
יושבין בצפון .נשיא שמת  -בתי מדרשות כולן בטילין ,ובני הכנסת נכנסין לבית הכנסת,
וקורין שבעה ויוצאין .רבי יהושע בן קרחה אומר :לא שילכו ויטיילו בשוק ,אלא יושבין ודומין"
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ופירש הרמב"ן (תוה"א עמ' רלה) חכם שמת בית מדרשו בטל כל שבעה לפי שמספידין אותו ואין
עוסקין בתורה בבית מדרשו כלל ,שלא יתעצלו מהספדו ,אבל שאר בתי מדרשות עוסקין בתורה
אפילו בשעת הספד שאין מבטלין תלמוד תורה להספד .אב בית דין שמת כל בתי מדרשות בטלים
ומבטלין תלמוד תורה כל שבעה כדי שיהיו כולן פנויין ומתעסקין בהספדו ,והרגילין להתפלל בבית
הכנסת משנין את מקומן בוקר וערב כשהם נכנסים שם להתפלל .נשיא שמת כל בתי מדרשות
שבכל המקומות שמספידין אותו כולן בטלים ובני הכנסת אין נכנסין לבית הכנסת אלא ביום שקורין
שבעה בתורה ויוצאין ומתפללין בביתו של אבל כשאר כל ימי ההספד.
כתבו הרא"ש (מו"ק פ"ג סי' מה) ונמוקי יוסף (יד .ד"ה בית) בשם הראב"ד שאין לומדים בבית המדרש
אלא מתחברין שנים שנים ולומדים בבתיהם.
וגבי נשיא כתב (הנמוק"י בשם הראב"ד) כל בתי מדרשות אף אותן שחוץ לעיר כל אותן שיכולין לבוא
ביום שבת שאין מתפללין בעשרה אלא בביתו ,חוץ מקריאת התורה בשבת שבעה ,והוא הדין בשני
וחמישי שלשה .אבל בחכם ואב בית דין אין מבטלין בית הכנסת אלא מקצתן מתפללין בבית הכנסת
ומקצתן בבית האבל.
כתב השו"ע :חכם שמת ,בית מדרשו בטל ,שסופדין אותו כל שבעה .אבל שאר מדרשות ,עוסקין
בתורה אפילו בשעת הספד; ואחר ההספד אין תלמידיו מתקבצים בבית מדרשו ,אלא מתחברים
שנים שנים ולומדים בבתיהם .אב בית דין שמת ,כל מדרשות שבעיר בטלין ,והרגילין להתפלל בב"ה
משנים מקומם .נשיא שמת ,כל בתי מדרשות שבכל מקום שמספידין אותו בטלים ,ואחר ההספד
אין נכנסים לבית המדרש ,אלא מתחברים שנים שנים ולומדין בבתיהם .וכל בני העיר מתפללים
בבית האבל ,בין בחול בין בשבת ,חוץ מקריאת התורה בשבת ושני וחמישי ,שקורין בב"ה .ולא
(יטיילו) בשוק ,אלא יושבים משפחות משפחות ודוים כל היום.
כתב הערוך השולחן (סי"א) שגם אם יש ס"ת בבית הנשיא ,הולכים לבית הכנסת לשמוע ס"ת כדי
לא לבטל לגמרי את בית הכנסת.
בשו"ת בן פורת יוסף ברבי (שבסוף שואל ונשאל ח"ז ,חיו"ד סימן מח) כתב שדוקא אם מספידים אותו בכל
אותם בתי מדרשות ,אבל במקומינו שאין מספידים לאב"ד אלא בבית הכנסת הגדול ,אין לבטל שאר
בתי מדרשות ,שהרי אין מספידים בהם .בחזון עובדיה (ח"א עמ' רפב) הביא דבריו ,וכתב שכיום לא
נהגו לבטל בתי המדרשות ,ויש להם ע"מ שיסמוכו.
 אמירת שמועה ואגדה בבית האבל
שנינו במועד קטן (כג).

"ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל .אמרו עליו על רבי חנניה בן גמליאל שהיה אומר
שמועה ואגדה בבית האבל"
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כתב הרמב"ן (שם) שהכוונה לשבת .דאע"פ שאין אבלות בשבת ,אין עוסקין שם בתורה לא בשמועה
ולא בהגדה ,אבל אם בא להם מעשה מורין באיסור והיתר שלו.
ובמסכת שמחות (פ"י הי"ד-ט"ו) מובא:
"אין אומרין לא הלכה ולא אגדה בבית מדרשו של אבל .צריכין לשאול ,מתחילין בענין הלכות
אבלים ,ופורשין לעניינים אחרים ,וחותמין בהלכות אבלים .ביהודה נותנין שלום בכניסתן
וביציאתן ,ובגליל לא היו נותנין לא בכניסתן ולא ביציאתן .אמר רבי יוסי ביהודה מפני מה
נותנין שלום בכניסתן וביציאתן ,מפני שאין אבילות בשבת"
הב"י הבין ש'בית מדרשו של אבל' היינו בתי מדרשות הבטלים משום אבלות ,והיינו שגם שמועה
והגדה אין אומרים וכ"ש שבטלים מעסק תלמודם ,בין בחול ובין בשבת.
סעיף יט':
 הספד בבית הכנסת ובית מדרש
שנינו במגילה (כח).

"ומספידין בהן הספד של רבים .היכי דמי הספידא דרבים?  -מחוי רב חסדא :כגון הספידא
דקאי ביה רב ששת ,מחוי רב ששת :כגון הספידא דקאי ביה רב חסדא .רפרם אספדה לכלתיה
בבי כנישתא ,אמר :משום יקרא דידי ודמיתא אתו כוליה עלמא .רבי זירא ספדיה לההוא
מרבנן בבי כנישתא ,אמר :אי משום יקרא דידי ,אי משום יקרא דידיה ,דמיתא ,אתו כולי
עלמא"
מובא בתורת האדם (עמ' פח) שנשאל רב האי אדם חשוב שמת מהו לעשות לו הספד וס"ת מונח
לפניהם וסדין פרוס עליה ,והתיר לעשות כן לאדם חשוב וגדול בתורה ויחיד בדורו .והביא ראיה
מדתניא (ב"ק יז ).וכבוד עשו לו במותו שהניחו ספר תורה על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה.
כתב השו"ע :מספידין תלמידי חכמים ונשותיהם בב"ה ובבית המדרש ,אבל לא שאר העם.
בשו"ת רב פעלים (ח"ד או"ח סימן לט) פסק שאין מספידים בבית הכנסת אלא ת"ח בלבד ,וגם לא על
איש כשר ובעל מעשים טובים .ושכן הוא פשט דברי מרן .אולם בחזון עובדיה (ח"א עמ' רפג) כתב
שגם על איש כשר ובעל מעשים טובים אפשר להספיד בבית הכנסת ,ונכון שההספד יהיה
בהתעוררות לתשובה ומעשים טובים .ושכן מפורש בתשובות הרמב"ם (פאר הדור סימן עז) שגם על
אדם כשר מותר להספיד בביהכנ"ס .ותלה המחלוקת בזה האם קדושת בית הכנסת היא מדאוריתא
או דרבנן.
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סעיף כ':
 הכנסת המיטה לבית המדרש
כתב הטור בשם רב האי גאון בענין ההספד נוהגין בישיבה להספיד לפני המטה לשאר התלמידים
אבל חכם ואלוף וגאון מכניסין אותו לבית המדרש ומניחין המטה במקום שהיה דורש וסופדין
התלמידים וקהל ישראל וכשמוציאין המטה סופדין אותו עד לבית הקברות ואם חכם הוא סופדין
אותו עד יום א' בתוך ימי האבל .ולזמן ישיבה סופדין אותו כל ישראל הקרובים והרחוקים לפי כבודו
בחודש אדר ואלול

(שבהם היו מתאספים לשמוע דרשת דיני פסח באדר ודיני ראש השנה ויום הכפורים וסוכות

באלול) וליום ג' וז' עולין לבית הקברות ומבקרים ,וליום ל' ,ושוב אין מבקרין אותו ותכלית י"ב חדש
משכיבין אותו ומבקרין אותו.
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' רלה) בשם רב סעדיה בשבת שמת בתוכה חכם מפטירין גלה כבוד מישראל
(שמואל  -א ד כא).
כתב הכל בו (סי' קיד דף פו ).שנהגו בנרבונא שביום שביעי בצאתו מבית הכנסת הולך האבל לבית
הקברות ואם חל יום שביעי בראש חודש אינו הולך לבית הקברות ,ולא לקטן.
כתב השו"ע :חכם ואלוף וגאון ,מכניסין אותו לבית המדרש ,ומניחין המטה במקום שהיה דורש,
וסופדין אותו שם; וכשמוציאים המטה ,סופדים אותו עד בית הקברות ,וביום הז' עולים לבית
הקברות ומבקרין אותו ,וכן ביום שלשים ותכלית י"ב חדש ,מבקרין ומשכיבין אותו.
החכמת אדם (כלל קנה סי' יח) כתב שרע עליו מה שנהגו להכניס המיטה לבית הכנסת להספידו ,מפני
שראו שעשו כן לגר"א ,שהיה ידוע בכל העולם בגדלותו .וראוי לבטל מנהג זה .וכתב בשו"ת מהר"ם
שיק (יו"ד סימן שמה) שכוונתו שאף לת"ח אין לעשות כן .ובספר תורת חיים סופר

(או"ח סי' קנא סק"ו)

כתב שהעולם נוהגים להכניס מיטת הרבנים והת"ח בביהכנ"ס או ביהמ"ד להספידם שם ,וצ"ל
דמכיון שהוא החכם והאלוף בעירו הוי כאילו הוא הגאון בזמנו ובעירו.
בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל סימן נד) הביא בקשר להכנסת מטת רב העיר או גדול הדור וכדומה
לביהכ"נ ע"מ להגדיל שם המספד עליו ,מצינו מנהגים שונים בכך ,עיין לדוגמא בשו"ת חיים ביד
(סי' ק"ה) שמעיד שמנהג עיר אזמיר שלכל רב מרביץ תורה בהוליכו לבית הקברות מכניסים אותו
בארונו לתוך ביהכ"נ ומניחים את ארונו ע"ג ספסל לפני ההיכל והרב השני משנה לו הקם במקומו
דורש עליו .וכן עיין בשו"ת תעלומות לב (ח"ג ריש סי' ט"ז) שמעיד שכן הוא המנהג באיזה עיירות,
ומוסיף להעיד שברוב תפוצות ישראל וגם בירושלים אין מכניסין לבהכ"נ אפילו ארונו של הרב
הראשון .כן עיין גם בספר ויצבר יוסף (סי' ל"ה אות ג') שכותב דבזמנינו נוהגין בכמה מקומות להתיר.
ונהרא נהרא ופשטה .ובחזון עובדיה (ח"א עמ' רעח .יבי"א ח"ז יו"ד סימן לא) כתב שאם הוא רב העיר
יכולים להספידו בבית הכנסת.
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בשו"ת הר צבי (סימן רסו) כתב שאין מכניסים מיטתה של אישה חשובה לבית הכנסת ,אע"פ שמותר
להספידה בבית הכנסת .והוסיף מהא דמבואר בשו"ע (סימן שנה) דאשה אין מוציאין אותה ברחבה
של עיר מפני הכבוד ,א"כ ה"ה בביהכ"נ מהאי טעמא גופא.
 הספד לאחר י"ב חודש
שנינו במועד קטן (כז):

"אל תבכו למת  -יותר מדאי ואל תנדו לו  -יותר מכשיעור .הא כיצד? שלשה ימים  -לבכי,
ושבעה  -להספד ,ושלשים  -לגיהוץ ולתספורת .מכאן ואילך  -אמר הקדוש ברוך הוא :אי
אתם רחמנים בו יותר ממני"
כתב בה"ג (דף צט ע"ג) אין מעוררין הספד אלא בתוך שנים עשר חודש ,אבל לאחר שנים עשר חודש
הנשמה עולה ואינה יורדת ,רצה להזכירו בין המתים ואפילו לאחר שנים עשר חודש הרשות בידו,
ואימתי זמן עירור? יום שלשים ויום משלם שנה ,ומקום שנהגו לקבור בבתים ולהעתיק הארונות
לבית הקברות מספידין אפילו אחר שנים עשר חודש.
כתב הרמב"ן (תוה"א ענין ההספד עמ' פב) דאין מנהג ולא דרך ארץ להזכיר המת אחר שנים עשר חודש,
וכל שאין מגעת שמועה אלא לאחר שנים עשר חודש פטורים מהספד ,ואין חודש העיבור בכלל כי
לא הוזכר שנה רק י"ב חדש.
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סימן שמ"ה  -אבלות על המתאבד ,מנודה ,הרוגי
בי"ד ופורש מהציבור
ובו ח' סעיפים

סעיף א':
 אבלות על המתאבד
שנינו במסכת שמחות (פ"ב ה"א):
"המאבד את עצמו בדעת אין מתעסקין עמו בכל דבר ,רבי ישמעאל אומר קורין עליו הוי
נשלחה הוי נשלה ,אמר לו רבי עקיבא הנח לו בסתמו ,אל תברכהו ואל תקללהו .אין קורעין
ואין חולצין ואין מספידין עליו ,אבל עומדין עליו בשורה ,ואומרין עליו ברכת אבלים ,מפני
שהוא כבוד לחיים ,כללו של דבר כל שהוא לכבוד החיים הרבים מתעסקין בו ,וכל שאינו
לכבוד החיים אין הרבים מתעסקין בו"
פירש הרמב"ן (תוה"א עמ' פג) 'אין קורעין' היינו לרחוקים הקורעים לכבוד ,אבל הקרובים הראויין
להתאבל קורעין עליו .ונתן טעם לדבר דקריעה חיובא הוא .אבל הרמב"ם (א ,יא) כתב שאין
מתאבלים עליו כלל .ונראה (עפ"ד רעק"א לעיל סי' שמד) שמחלוקתם היא האם האבלות היא כבוד
המתים – וא"כ לא שייך להתאבל עליו ,או כבוד החיים – ששייך להתאבל גם על המתאבד.
כתב הרשב"א (ח"א סי' תשסג) כשאמרו בכל מקום אין מתעסקים עמהם לכל דבר ,לא לענין קבורה
ותכריכין אמרו ,אלא שאין קורעים ולא חולצים ולא מספידים וכו'.
כתב השו"ע :המאבד עצמו לדעת ,אין מתעסקים עמו לכל דבר ,ואין מתאבלין עליו ,ואין מספידין
אותו ,ולא קורעין ולא חולצין ,אבל עומדין עליו בשורה אומרים עליו ברכת אבלים וכל דבר שהוא
כבוד לחיים.
הש"ך (סק"ב) הבין שדעת מרן כרמב"ם שאין קורעים עליו כלל.
בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שכו .הובא בפת"ש א) הראה פנים שהלכה כרמב"ן ,אך למעשה כתב שאין
לחלוק על הרמב"ם ושו"ע ,וכן משום שהלכה כמיקל באבל .והוסיף שכאשר יש בדבר משום כבוד
משפחה נכבדת אשר יהיה להם לבוז ולכלימה עולמית שאחד מהם קלקל מעשיו ,וכאשר נתיר להם
להתאבל אז יאמרו הבריות שחכמים בדקו המקרה לעומק ומצאו שלא היה לו דין מתאבד ,בכה"ג
אפשר להורות להם לכתחילה להתאבל עליו אפילו אם באמת נתברר לו שהיה לו כל דין מתאבד.
ולענין פגם משפחה אין הלכה כהמיקל בכבוד בני אברהם יצחק ויעקב.
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 קדיש על המתאבד
כתב בשו"ת חתם סופר (שם .חאהע"ז ס"ס סט) דאף שמורגל שאין אומרים קדיש על המתאבד ,אינו
יודע טעם הגון לכך ,וכי מפני שלא עשה מעשה עמיו לא נצילהו מרדת שחת?! ומי לנו אינו עושה
מעשה עמיו כאבשלום שלא היה עושה מעשיו עמיו ,והתפלל עליו דוד ואמר שבע פעמים 'בני' כדי
להעלותו משבעה מדורי גיהנם .וביאר שמנהג זה נשתרבב ע"פ הנוהג שהיה בימיהם שרק אדם אחד
היה אומר קדיש על קרוביו ,והיה בין האבלים תורנות מי יגיד הקדיש ,ובמקרה של מתאבד יטענו
האבלים האחרים שמתאבד זה לא יכול להרוג עצמו בזדון ולהפסיד אותם מאמירת הקדיש ,שאם
לא היה שם נפשו בכפו היה יכול לחיות עוד כמה שנים ולמות במקום אחר ,ולכן לא יוותרו מהימים
שאומרים קדיש .ולכן כתב החת"ס שאם הבן מקבץ עשרה בביתו באופן שאין הפסד לאבלים יכול
לומר קדיש ,ויאמר כל י"ב חודש ,דלא כסתם אבלים האומרים י"א חודש ,שהטעם שלא אומרים
בחודש האחרון הוא משום שלא יחשיבוהו כרשע ,אך אדם זה שויה נפשיה רשיעא ,ונח לו שתהיה
לו כפרה .אך לומר קדיש בבית הכנסת כאשר האבלים יודעים שאביהם התאבד ,אסור להם לומר,
שגוזלים את המתים הכשרים .ואין לחוש על כבוד המשפחה (כהיתר לעיל לגבי אבלות) במקום שגוזל
המתים האחרים .אך אם יש ספק אם הוא חשוב למתאבד ,לענין אמירת קדיש הדין עם בניו שיאמרו
קדיש שהרי בני העיר שותפים זע"ז בענין זה .וכ"כ בגשר החיים (פכ"ה אות ב ס"ז).
בחזון עובדיה (ח"א עמ' תקכט) פסק שאפילו מי שאיבד עצמו לדעת ,בניו חייבים לומר עליו קדיש,
וכן צריכים לעשות לו אזכרה והשכבה ,וכן ללמוד תורה ומשניות ,ולתת צדקה לעניים לעילוי
נשמתו ,כמו שנוהגים לעשות לכל שאר מתי ישראל .גם הפתח הדביר (ח"ג סי' רפד סק"י) העלה שגם
בנו של המתאבד יאמר עליו קדיש.
 ברכת דיין האמת על המתאבד
כתב בספר דעת קדושים (סימן שמה) שספק אם לברך ברכת דיין האמת על המתאבד .ובחזון עובדיה
(ח"א עמ' תקח בהע') כתב שודאי אין מקום לברכה זו על המאבד עצמו לדעת .כי הברכה נתקנה
להצדיק דינו יתברך ,שלוקח נפשות במשפט ,ואילו כאן שטרף נפשו באפו נגד רצון ה' ורצון יראיו,
לא שייכא ברכה זו .וכ"כ הגר"ח פלאג'י (שו"ת חיים ביד סימן קי) .וכ"כ בספר מנחם אבלים (דף לו.):
והוסיף בחזו"ע שגם אם יש ספק אם איבד עצמו לדעת ,שמתאבלים עליו ,לא יברכו עליו ברכת דיין
האמת.
סעיף ב':
 מי חשוב למתאבד
שנינו במסכת שמחות (ב ,ב):
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"איזהו מאבד את עצמו בדעת ,לא שעלה לראש האילן ונפל ומת ,ולא לראש הגג ונפל ומת,
אלא זה שאמר הריני עולה לראש האילן או לראש הגג ואפיל עצמי ואמות ,וראוהו שעלה
לראש האילן ונפל ומת ,או לראש הגג ונפל ומת ,הרי זה בחזקת המאבד את עצמו בדעת ,וכל
המאבד את עצמו בדעת אין מתעסקין בו בכל דבר"
כתב הרמב"ן (שם) אע"פ שלא ראו אותו מפיל עצמו ,כיון שאמר חזקה עשה לדעת .והרמב"ם

(שם)

כתב "ואי זהו המאבד עצמו לדעת ,לא שעלה לגג ונפל ומת אלא האומר הריני עולה לראש הגג,
ראוהו שעלה מיד דרך כעס או שהיה מיצר ונפל ומת ,הרי זה בחזקת שאבד עצמו לדעת".
כתב השו"ע :איזהו מאבד עצמו לדעת ,כגון שאמר :הרי הוא עולה לראש הגג ,וראוהו שעלה מיד
דרך כעס ,או שהיה מיצר ,ונפל ומת ,הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת .אבל אם ראוהו חנוק ותלוי
באילן ,או הרוג ומושלך על גבי סייפו ,הרי הוא בחזקת כל המתים ,ומתעסקים עמו ואין מונעין ממנו
דבר.
כתבו הב"ח ומהרש"ל שאפילו אמר ראו שאני עולה וכו' ולא ראוהו עולה ,אדבוריה לחוד לא
סומכים ואינו בחזקת מאבד עצמו לדעת .וכ"נ מהש"ך (סק"ג) .וכ"כ החתם סופר (סימן שכו .הובא בפת"ש

ב) שגם אם ראינוהו עולה אך לא ראינו הנפילה אינו חשוב למתאבד.
בשו"ת אבן שוהם (סימן מד .הובא בפת"ש ב) נשאל אודות איש אחד שהלך בדרך הישר וסיגף עצמו
בתענית ובטבילה ,ואח"כ האביד עצמו לדעת .והמעשה היה כך :ביום א' הלך לטבול והגיד לאישה
שדרה שמה אם יבקשוני תמצאוני בבית הטבילה ,והלך ושהה שם וחזר לביתו ולמחר מצאוהו בביתו
שוכב מגואל בדם וסכין בידו ופרע בית השחיטה ,ומקודם באיזה ימים השחיז הסכין ואמר שרוצה
לעשותו סכין של שחיטה ,ועל הכותל נמצא כתוב בכ"י שתלמידיו יגידו אחריו קדיש ,אם נקרא
מתאבד .והשיב שלא ימנעו ממנו דבר .וטעמו :א .שאינו חשוב למתאבד ,כיון שלא ראוהו מאבד
עצמו .ואין סומכים על ההוכחה .ומה שציוה שיאמרו עליו קדיש הוא משום שהרגיש חולשה ופחד
שימות .ב .עשה המעשה מתוך שגעון ולא נקרא מאבד אלא כשעושה בדעת צלולה .ג .שמא עשה
כן מחמת תשובה (כדאיתא בהדי כובס בכתובות קג .).וסברא זו הוזכרה גם בברכי יוסף (אות ג) .וכ"כ
בחזו"ע (ח"א עמ תקטז .יבי"א ח"ב יו"ד סימן כד אות ח) .ד .דהיה מתירא מן העבירה שיצרו יתקפו עליו,
וכה"ג י"ל דמותר .וודאי שחסיד זה מצא היתר למעשיו .הברכי יוסף (אות ה) הוסיף שגם אם איבד
עצמו מפחד של עינויים גדולים אינו חשיב למתאבד.
החתם סופר (סימן שכו) ביאר את דברי השו"ע 'אבל אם ראוהו חנוק כו'' ,שהכוונה באופן שנראה
בודאי שהוא תלה את עצמו .כגון שנמצא תלוי בחדר והחדר סגור מבפנים .וכן מושלך ע"ג סייפו
הוא ג"כ שנראה מהענין שהוא שלט בעצמו אף דודאי איבד עצמו בידו ,מ"מ אמרינן שלא מדעת
היה דתלינן רוח רעה ביעתתו או נתיירא מפני דבר אחד .עד שנשמע מפיו מתוך ישוב הדעת שהוא
עולה מחמת כעס כו' .וגם אם לא הוציא מפיו ,אך לפי מעשיו מוכח להדיא שמכין עצמו למיתה,
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חשיב כאומר בהדיא .גם בשו"ת מהר"ם מינץ (סימן קו) מבואר שאף אם יש הוכחה שהוא תלה את
עצמו ,אמרינן דילמא רוח רעה ביעתתו .וכ"כ בגשר החיים (פכ"ה אות ג ס"ב) ,והוסיף שאפילו השאיר
אחריו מכתב שבו מודיע שהורג את עצמו ונכתב בדעה שפויה ,אפשר ג"כ לתלות שאחרי כתיבת
המכתב חזר בו מהחלטתו ,והריגתו היתה שלא ע"י או שלא בדעתו השפויה .וה"ה אם התאבד בדרך
שנתאבק בנפשו עד שמת ממש ,תלינן שבזמן זה חזר בו ממעשיו הרעים ועשה תשובה .11אמנם
מהר"י עייאש בשבט יהודה נשאל באיש שלן בביתו לבדו ,ובבוקר מצאו ביתו נעול ושברו הדלת
ומצאוהו תלוי בקורת ביתו וחבל כרוך על צוארו ,וכתב דמכיון דאיכא אומדנא דמוכח טובא שהוא
פגע בעצמו אין מתאבלים עליו ,שבודאי איבד עצמו לדעת.
ובשו"ת בשמים ראש (סימן שמה) כתב באחד חסר לחם שהלך בפני שנים ואמר מאסתי חיי ואבד
עצמו ,דאינו נקרא מתאבד כל שעשה כן מריבוי צרותיו דאגות ויסורים או עוני גמור .אך בספר הר
אבל (ענף י"א ד"ה וראיתי) פקפק עליו .גם בשו"ת חתם סופר (שם) הוכיח ממעשה דר"ח בן תרדיון (ע"ז

יח ).שאפילו המיצר ביותר מ"מ חשיב מתאבד .הערוך השולחן (אות ה) סיכם "כללו של דבר במאבד
עצמו לדעת תלינן בכל איזה תלייה כל שהוא כגון לתלות ביראה או בצער או שיצא מדעתו או
שסבור היה שזה מצוה לבלי להכשל בעברות אחרות וכיוצא באלו הדברים מפני שזהו באמת דבר
רחוק שאדם יעשה נבלה כזו בדעת צלולה" .יש להוסיף כאן את דברי הרב צפיחת בדבש

(סימן סט)

בשם מהרי"ל שאינו חשוב כמאבד עצמו לדעת אא"כ התרו בו והודיעוהו חומר עוון זה .ובגשר
החיים (פכ"ה אות ג ס"ד) כתב שיש לצרף שתי סברות אלו במקום שיש עוד סברא להקל .סברא נוספת
המובאת בגליון מהרש"א שהמפיל עצמו לים אינו חשוב למתאבד ,כיון שהמים מלים ומורידים אותו
טרם המיתה ,ודאי המתחרט.
בשו"ת יביע אומר (ח"ב יו"ד סימן כד אות יד .חזו"ע ח"א עמ' תקטז והלאה) כתב שרק אם המתאבד היה אדם
יר"ש יש לדון אותו שעשה כן בשגגה .משא"כ אם אותו אדם היה מוחזק לקל ביראת ה' יש להורות
שלא יתאבלו עליו .אך הוסיף שאם יש בזה נגיעה בכבוד המשפחה ,נראה שיכולים לנהוג אבלות
וכל דבר שהוא כבוד החיים .אך העיר שאין להספידו ,דהא קי"ל הספידא יקרא דשכבי הוא .וצריכים
לחוש לדברי חז"ל כשם שנפרעים וכו' .ובהערות הוסיף דה"ה אם הם משפחה של כהנים אין להם
להיטמא לו.
עוד כתב היבי"א ,שאם לאחר שעשה מעשה בגופו לאבד עצמו ,עשה תשובה והתודה מתוך דעה
צלולה ,והתחרט על צעדו המר ,וגם ביקש להצילו מרדת שחת ,אין למנוע ממנו שום דבר .שאין לך
 11והוסיף בגשר החיים (שם) שאם אמר או כתב מכתב שהולך להרוג את עצמו ונמצא הרוג בחדר סגור מבפנים ,יש לו
דין של מאבד עצמו לדעת .וזאת משום שמה שאין מקשרים בין אמירתו למעשהו הוא דוקא כאשר יש לתלות אפילו
באופן רחוק שאחרים הרגוהו ,אבל כשנתברר באופן מוחלט שהוא הרג את עצמו ,כ"כ לא אמרינן .דדוקא בלא אמר
ולא כתב וראוהו שעלה על הגג והפיל עצמו אמרינן שעשה כן מתוך בלבול הדעת ,אבל אם אמר או כתב מקשרים בין
האמירה או הכתיבה למעשהו .וגם בזה הוא דוקא אם עשה כן באותו זמן או לכה"פ באותו יום .אבל אם למשל עבר יום
בין אמירתו או כתיבתו למעשהו ,אין לקשר בין האמירה למעשה.
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דבר העומד בפני התשובה (אלא שאין לברך בשו"מ בשעת הקריעה כנהוג) .וכ"פ בשו"ת רב פעלים (ג ,כט).
אולם בשו"ת זרע אמת (ג ,קנז) הורה שלא מהני תשובה בזה.
 התאבלות על גנב וגזלן
שנינו במסכת שמחות (ב ,ט):
"כיוצא בו הגונב את המכס הרי זה שופך דמים ,ולא כשופך דמים בלבד ,אלא כעובד עבודה
זרה ומגלה עריות ומחלל שבתות .כיוצא בו הגונב את החרם הרי זה שופך דמים ,ולא כשופך
דמים בלבד ,אלא כעובד עבודה זרה ומגלה עריות ומחלל שבתות"
כתב המרדכי (מו"ק סי' תתקלז) דאין מתאבלין על גנב ,מדאמרינן בירושלמי הרוגי מלכות מתחילין
להתאבל עליהם משנתייאשו מלקברו ומסיים ובלבד שלא יהא גנב .אך הב"י כתב שהוא טעות ,אך
יש להביא ראיה ממסכת שמחות הנ"ל.
כתב הרמ"א :מי שגנב וגזל ועל ידי זה נהרג בדין מלכות ,מתאבלים עליו ,אם אין בו סכנה מפני
אימת המלכות ,ולא מקרי מאבד לדעת (מהרי"ו סימן קי"ד).
כתב הש"ך (סק"ה) שמשום עבירה שגנב וגזל ודאי מתאבלים עליהם ,שאינו נחשב כפורש מדרכי
ציבור .וכן המנהג שמתאבלים על גנב וגזלן שמתו על מטתן.
סעיף ג':
 קטן המתאבד או האנוס
שנינו במסכת שמחות (ב ,ג):
"מצאוהו חנוק ותלוי באילן ,הרוג ומושלך על גבי הסייף ,הרי הוא בחזקת מאבד עצמו שלא
לדעת ,וכל המאבד עצמו שלא לדעת אין מונעין הימנו כל דבר".
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' פד) גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המלך אין מונעים ממנו כל
דבר .וטעמו ,לפי שהיה איבוד מותר לו ,כדאיתא בבראשית רבה (פל"ד אות יג) לפיכך לא היה בכלל
מאבד עצמו לדעת ונענשו עליו שלא הספידוהו כראוי כדאיתא ביבמות (עח .):וכ"כ הרא"ש

(מו"ק

פ"ג סי' צד).
כתב השו"ע :קטן המאבד עצמו לדעת ,חשוב כשלא לדעת .וכן גדול המאבד עצמו לדעת ,והוא
אנוס כשאול המלך ,אין מונעין ממנו כל דבר.
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סעיף ד':
 מנודה שמת
המרדכי (מו"ק סי' תתקלז) האריך להוכיח דאין להתאבל על אשה שבשעת מיתתה עברה על נידויה
ושבועתה.
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ן (תוה"א עמ' קנו) :מנודה שמת ,דינו כמאבד עצמו לדעת; אין קורעין ולא
חולצין ולא מספידין עליו ,ומניחין אבן על ארונו .והני מילי באפקירותא ,כשעובר על דברי תורה;
אבל בממונא ,כיון שמת ,פטור מגזירתם ,ואין מניחים אבן על ארונו ,ומספידין אותו כראוי.
סעיף ה':
 הפורשים מדרכי ציבור
שנינו במסכת שמחות (פ"ב ה"ח):
"כל הפורש מדרכי ציבור אין מתעסקין עמו לכל דבר .אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים
ומתעטפין לבנים ואוכלין ושותין ושמחין שאבדו שונאיו של מקום ,שנאמר

(תהלים קלט כא)

הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט ,תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי"
ומי הם הפורשים מדרכי ציבור? כתב הרמב"ם (א ,י) "והם האנשים שפרקו עול המצות מעל צוארן
ואין נכללין בכלל ישראל בעשיית המצות ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא
הרי הן כבני חורין לעצמן כשאר האומות וכן האפיקורוסין והמומרים והמוסרין" .וכ"כ הרא"ש
בתשובה (כלל י"ז סי' ט) דמשומד בכלל פורש מדרכי ציבור הוא.
גם הרשב"א בתשובה (ח"ה סי' רלו) כתב דפורש מן המס אינו בכלל פורש מדרכי ציבור ,ואינו אלא
כאחד מבעלי עבירה או כגזלנין .אבל הנמוקי יוסף (מו"ק יח .ד"ה הפורשין) פירש ,הפורשים מן הציבור
הם אלו שאין רוצים להצטער בצערם של ציבור ולשאת את משאם במסים וארנוניות.
המרדכי (מו"ק סי' תתפו) והגה"מ (פי"א דפוס קושטא ה"ב) כתבו שרבינו גרשום נתאבל על בנו שנשתמד.
אמנם אין ללמוד ממנו דלאפושי צערא הוא דעבד שלא זכה לשוב בתשובה.
כתב השו"ע :כל הפורשים מדרכי צבור ,והם האנשים שפרקו עול המצות מעל צוארם ,ואין נכללים
בכלל ישראל בעשייתם ,ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות ,אלא הרי הם כבני
חורין לעצמן כשאר האומות ,וכן המומרים והמוסרים ,כל אלו אין אוננים ואין מתאבלים עליהם,
אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים

ושמחים (ש"ך ט :על

שאבדו שונאיו של מקום ,דכתיב באבוד רשעים רנה) .והרמ"א כתב :הפורש מן הצבור ולא רצה לשאת עמהם
במסים וארנוניות ,מתאבלים עליו (תשו' רשב"א סי' תשס"ג) אבל אין שאר בני העיר צריכים לבטל
ממלאכתן בשבילו לעסוק עמו (כן משמע בנ"י סוף מ"ק).
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כתב החתם סופר (סימן שמא .הובא בפת"ש ג) שמ"מ מחויבים לקברם .שהרי חזקיה גירר עצמות אביו,
ואעפ"כ קברו .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' תקלז) .אולם בשו"ת עמודי אש (סימן יט אות יא) כתב
שלדעתו אינו כן .והביא ראיה מהאור זרוע (ח"ב סימן תכב).
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' תקלח) שיש לסמוך ע"ד הרמב"ם באגרת השמד שאין להרחיק את
המחללי שבת ולמאוס אותם .ולכן יש להתאבל עליהם ,שקשה לומר לקרוביו לבל יתאבלו ,דאיכא
למיחש משום איבה .וכ"פ מהר"י קמינצקי (אמת ליעקב יו"ד סימן שמה אות ריח) .וכן יש להסתמך ע"ד
החזו"א (יו"ד סימן ב אות כח) שבזמנינו בניהם של מחללי שבת דינם כתינוק שנשבה.
התורם את גופתו לאחר המוות לצרכי מדע ונתיחת אבריו ,אף שכוונתו לקידום חכמת הרפואה,
הוא עושה איסור גמור ,ועלול למנוע את גופו מלקום בתחיית המתים .ולכן פסקו בחזון עובדיה
(ח"א עמ' תקלט) והגרש"ז אוירבך (הליכות שלמה תפילה עמ' רכו) שאין להתאבל עליו.
בשו"ת ציץ אליעזר (יג ,צד) נשאל אודות יהודי שהיה נשוי עם יהודיה ואח"כ נשא אשה לא יהודיה
על אשתו ,ואינו מוכן לשוב אל היהודיה ,וג"כ מתחמק לפטרה בגט כדת משה וישראל :האם חייבים
הקרובים להתאבל אחר מיתת איש כזה .ותשובתו שמעיקרא דדינא אין כל חיוב אבילות על
הקרובים אחר מיתת איש כזה .ולכאורה לא רק שאין חיוב אלא יש גם איסור לנהוג אבילות אחר
איש כזה ,בהיות שיש חיוב של שמחה על שאבד שונאו של מקום כדכתיב באבוד רשעים רנה .אולם
נראה דאין למחות במי שרוצים להחמיר על עצמם כן להתאבל משום כבוד המשפחה ,ובפרט
כשעושים זאת מתוך מוטיב של צער ועגמת נפש על אבדן שאר בשר מבלי ששב בתשובה.
סעיף ו':
 אבלות על קטן שהמיר עם אמו
כתב המרדכי (שם .וסנהדרין סי' תשטז) בשם ר"י קטן בן שנה או שנתים שנשתמד עם אמו ומת ,נראה
שמתאבלין עליו ,דודאי גדול אין מתאבלין עליו ,אבל קטן מה שהטבילוהו בטבילתם מה מעלה ומה
מוריד והוה ליה כאילו נשתמד בעל כרחו .אך ר"ת אומר שאין מתאבלין עליו.
כתב השו"ע :קטן בן שנה או שנתיים שהמיר עם אמו ,ומת ,אין מתאבלין עליו

(ועיין לעיל סימן ש"מ

סעיף ה').
הדגול מרבבה (הובא בפת"ש ד .ובאוצ"מ שו"ע פרידמן אות ז) תמה על השו"ע שהכריע להקל ,ואולי כיון
שאבלות דרבנן .וא"כ ביום הראשון דהוי דאורייתא להרבה פוסקים ,יש להחמיר .ועוד נראה שלא
היקל אלא בשאר קרוביו ,אבל באביו ואמו ,ודאי יש להתאבל .שהרי רבנו גרשום התאבל על בנו
שהיה משומד .אך מהערוך השולחן (אות ז) נראה שפסק כשו"ע .ובחזון עובדיה (ח"א עמ' תקמא) כתב
שטעמו של מרן מפני שהלכה כדברי המיקל באבל ,ולכן אף אם נודע ביום הראשון למותו יש להקל.
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 דין הרוגי מלכות ובית דין
שנינו בסנהדרין (מז):

"הרוגי מלכות ,כיון דשלא בדין קא מיקטלי  -הויא להו כפרה ,הרוגי בית דין כיון דבדין קא
מיקטלי  -לא הוי להו כפרה .תדע ,דתנן :לא היו קוברין אותו בקברות אבותיו .ואי סלקא
דעתך כיון דאיקטול הויא להו כפרה  -ליקברו!  -מיתה וקבורה בעינן .מותיב רב אדא בר
אהבה :לא היו מתאבלין אלא אוננין ,שאין אנינות אלא בלב .ואי סלקא דעתך כיון דאיקבור
הויא להו כפרה  -ליאבלו  -בעינן נמי עיכול בשר .דיקא נמי ,דקתני :נתעכל הבשר מלקטין
את העצמות וקוברין אותן במקומן ,שמע מינה .רב אשי אמר :אבילות מאימתי קא מתחלת -
מסתימת הגולל ,כפרה מאימתי קא הויא  -מכי חזו צערא דקברא פורתא .הלכך ,הואיל ואידחו
 ידחו"כתב הרא"ש (שם) ע"פ מסכת שמחות (פ"ב ה"ט) שלא היו מברין עליהם .ויהיב טעמא משום דכתיב
(ויקרא יט כו) לא תאכלו על הדם.
שנינו במסכת שמחות (פ"ב ה"ט)" :הרוגי מלכות אין מונעין מהן כל דבר".
הרמב"ן (תוה"א עמ' פה) כתב הני מילי הרוגי מלכות ישראל בדיני מלכות ,אבל הרוגי מלכות אומות
העולם אין מונעים מהם אלא הספד .מדאמרינן (סנהדרין יא .וסוטה מח ):שאין מספידין הרוגי מלכות.
אך הב"י כתב שאין משם ראיה ,ששם אין הכוונה שכך הוא משורת הדין אלא מפני יראת המלך,
אבל במקום שהמלך לא יקפיד אם יספידוהו סופדים אותו ודאי וכן מעשים בכל יום.
פירוש נוסף של הנמוקי יוסף (מו"ק שם ד"ה והרוגי) הרוגי מלכות אין מונעין שמותרים האבלים בסיכה
וברחיצה ובכל דבר מפני סכנת מלכות שמא יעלילו עליהם .וכתב הב"י דפירוש משובש הוא.
כתבו הגהות אשיר"י (מו"ק סי' נט) נהרג בידי גוים מתוך רשעו הוי ליה כפרה ומתאבלין עליו.
סעיף ז':
 הנופל לים ,טבע בנהר או אכלתו חיה
כתב השו"ע ע"פ מסכת שמחות (פ"ב הי"ב) :מי שנפל בים ,או טבע בנהר ,או אכלתו חיה ,אין מונעין
ממנו דבר.
כתב הפרישה ,שהחידוש בהלכה זו ,שלא נאמר כיון שאמרו חז"ל (סנהדרין לז ):שדין ארבע מיתות
לא בטלו ,ומי שנתחייב חנק טובע בנהר וכו' ,וא"כ הו"ל כהרוגי מלכות ,קמ"ל.
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סעיף ח':
 ארון העובר ממקום למקום
שנינו במועד קטן (כה).

"ארון העובר ממקום למקום  -עומדים עליו בשורה ,ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי
אבלים .דלא נפק מאי טעמא  -דתניא :ארון העובר ממקום למקום  -אין עומדין עליו בשורה,
ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים .קשיין אהדדי!  -לא קשיא ,כאן  -ששלדו
קיימת ,כאן  -בשאין שלדו קיימת"
כתב השו"ע :ארון העובר ממקום למקום ,אם שלדו (פירוש השדרה וצלעותיה) קיימת ,עומדין עליו
בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים ,אם יש אבלים שמתאבלין עליו; ואם אין שלדו
קיימת ,אין עומדין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים.
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סימן שמ"ו  -מי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בה
ובו סעיף אחד

 בזיון מת הצלוב כשקרוביו בעיר
שנינו במסכת שמחות (ב ,יג):
"מי שהיה בעלה צלוב עמה בעיר ,אשתו צלובה עמו בעיר ,אביו ואמו צלובין עמו בעיר ,לא
ישרה באותה העיר אלא אם כן היתה עיר גדולה כאנטוכיא ,לא ישרה בצד זה אבל ישרה בצד
אחר .עד מתי הוא אסור ,עד שיכלה הבשר ואין הצורה ניכרת בעצמות"
ופירש הנמוקי יוסף (מו"ק יח .ד"ה לא ישרה) שהטעם ,לפי שהוא גורם לבזות המת שאומרים אותו
האיש הצלוב הוא אחיו של פלוני זה .גדולה כאנטוכיא  -שאין אלו מכירין את אלו .עד שיכלה הבשר
 דכיון שאין הצורה קיימת לא יזכרוהו לרעה עוד.כתב השו"ע :מי שהיה בעלה עמה צלוב בעיר ,או שאשתו עמו צלובה בעיר ,או אביו ואמו ,ועדיין
לא כלה הבשר כולו ,לא ישהה בתוכה אא"כ היתה גדולה כאנטוכיא ,שאין אלו מכירין את אלו ,ולא
ישהה בצד זה אלא בצד זה.
כתב הפרישה שאם נקבר מותר .והב"ח כתב שדוקא צלוב בעיר ,אבל במלכותינו שצולבים חוץ
לעיר על פני השדה מותר לשהות בכל העיירות .ולכן כתב הש"ך (סק"א) שאין דין זה נוהג כלל
עכשיו.
הערוך השולחן כתב דנראה מלשון הברייתא שהאיסור נוהג רק בבעל ואשתו ואביו ואמו ,מפני
שדרך להזכיר שזה הצלוב הוא בעלה של זו או אביו של זה ,אבל בשאר קרובים אין קפידא .והבית
הלל (ס"א) מסתפק בזה.

הספד תוך ל' יום לרגל ________________________________________________ 107

סימן שמ"ז  -שלא לעורר על מתו שלושים יום לפני
הרגל
ובו ג' סעיפים

סעיף א':
 הספד תוך ל' יום לרגל
שנינו במועד קטן (ח).

"משנה :לא יעורר אדם על מתו ,ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום .גמרא :מאי לא יערער
על מתו? אמר רב :כד הדר ספדנא במערבא אמרי :יבכון עמיה כל מרירי ליבא .קודם הרגל
שלשים יום .מאי שנא שלשים יום? אמר רב כהנא אמר רב יהודה אמר רב :מעשה באדם אחד
שכינס מעות לעלות לרגל ,ובא ספדן ועמד על פתח ביתו ,ונטלתן אשתו ונתנתן לו ,ונמנע
ולא עלה .באותה שעה אמרו :לא יעורר על מתו ,ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום .ושמואל
אמר :לפי שאין המת משתכח מן הלב שלשים יום .מאי בינייהו?  -איכא בינייהו דקעביד
בחנם"
לגבי המספידים פירש בנמוקי יוסף (ג .ד"ה גמ') כד הדר ההוא ספדנא בעיר וצועק שיבכו עמו כל
מרי נפש כי הוא יודע לספוד כהוגן ומי שהיה לבו דוה עליו הולך וסופד על קרובו .וכתב רבינו
ירוחם (נכ"ח ח"ג רלו ):פירוש לא יעורר לא ישכור ספדן לעורר על מתו שמת זה כמה ימים .והראב"ד
פירש מת לו מת במועד לא יעורר אחרים שהם מרי נפש על קרוביהם שמתו שיבכו עמו .והסמ"ג
(לאוין עה כח ):ביאר כדי שלא יבוא הרגל והוא נעצב ולבו דואג ומזכיר אלא יסיר הדאגה מלבו ויכוין
לבו לשמחה.
ופרש"י שאין המת משתכח מן הלב שלשים יום ,כלומר כיון דמת אינו משתכח מן הלב שלשים יום
אי מספידו פחות משלשים יום לפני הרגל אתי למיספד ברגל דעדיין לא שכחו.
ולעניין הלכה ,כתבו התוספות (ח :ד"ה דקא) דנראה הלכה כרב באיסורי ,ואפילו לשמואל יש לומר
דלא אסירי אלא על ידי ספדנא אבל הוא עצמו שרי דיותר מתאפק מצערו על ידי צעקה וישמח אחר
זמן .הרא"ש (פ"א סי' יג) כתב בשם הרי"צ גיאת (שערי שמחה ח"ב עמ' יב) כיון דטעמא משום עליית הרגל
מותר .והקשה הרמב"ן (תורת האדם שער ההספד מהד' שעוועל עמ' צ) שאם כל האיסור הוא משום עליה
לרגל ,בזמן הזה יהיה מותר! אלא אף בזה"ז אסור ,משום דכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו
(ביצה ה ,).אי משום דלאו דוקא משום עלייה לרגל אלא גם משום שמחת רגל שאדם מקמץ מעות
לצורך המועד ואתי לבטולי משמחת הרגל .ולדעתו הלכה כרב באיסורי .וכתב הרב המגיד (הל' יו"ט

פ"ו הכ"ד) שכ"ד הרשב"א (ח"א סי' קמ).
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אולם הראב"ד (ספר האשכול ח"ב עמ'  )145כתב דקי"ל כשמואל ,והביא ראיה מהירושלמי

(פ"א ה"ה)

האומר שאם מת לו מת בתוך שלשים יום אפילו ערב הרגל מותר לספדו כדרכו מפני שהמרירות
כבד הוא בלבו על מיתת המת ואין בו תוספת מפני ההספד .ומשמע שטעם האיסור משום צער
המועד ,כשמואל .וכ"פ הרמב"ם (פ"ו מהל' יו"ט הכ"ד .ופי"א מהל' אבל ה"ו) והרא"ש (פ"א סימן יג).
כתב השו"ע :מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל ,לא יספדנו משיכנסו שלשים יום
הסמוכים לרגל ,ואפילו יש לו הספד בלא זה כגון שמת לו מת בתוך שלשים שמותר לספדו ,ואפילו
מת (ערב) הרגל אסור להספיד עמו על המת שמת לו לפני שלשים יום קודם המועד.
הבאור הלכה (סי' תקמז ד"ה על המת) כתב דמשמע מלשון השו"ע שאפילו הוא עדיין תוך שלושים
למותו ,מ"מ כיון שמזמן ההספד עד הרגל הוא פחות משלושים יום ,אסור .וכ"כ כה"ח (סק"ט) .אולם
בשו"ת בית אפרים (יו"ד סימן עח .הובא בפת"ש) הוכיח שדעת גדולי הראשונים דכל שהוא עדיין תוך
למ"ד יום למיתתו אף על פי שהוא תוך שלשים לרגל שרי ,דכל כה"ג מת חדש מקרי .ודוקא אם
בשעת ההספד כבר עברו ל' יום ממיתתו והוא בתוך ל' לרגל אז הוא מתישן ואסור .ומ"מ מסיק
שאין לזוז מדברי הש"ע אשר קיימו וקבלו עליהם כל ישראל.
 הספד על ת"ח תוך ל' לרגל
כתב בשו"ת בית אפרים (שם) אם הוא צורך שעה שמת גדול הדור שמוטל על כל הת"ח להספידו
ומפני כבודו של חכם יש להספידו אפי' תוך ל' לרגל .גם היעב"ץ (סוף קונטרס שאגת אריה) כתב שיש
צדדים להתיר.
בספר אגודת אזוב (קונטרס אלון בכות דרוש ו') כתב בשם השבות יעקב (ב ,כה) שהורה להתיר להספיד
תוך ל' יום קודם הרגל לת"ח ,שאם אינו מתו רק שמספידו בשביל כבוד תורתו אינו מתעורר ההספד
בלבו כ"כ ולא חיישינן .וכן משום כבוד התורה .גם האגודת אזוב כתב שהוא דוקא במקום שיש שם
קרובי המת ,אבל במקום שאין שם קרובי המת לא שייך איסור זה לכ"ע.
בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ח סימן סד ד"ה חושבני כי) ביאר שגודל אזהרתם ז"ל על המתעצל בהספדו של
חכם הוא הגורם הראשי שהביאו לגדולי הפוסקים להתיר להספיד חכם שכזה תוך שלשים יום לרגל,
הגם שמשנה מפורשת היא ,והלכה פסוקה דמי שמת לו לפני ל' יום לא יספדנו משיכנסו ל' יום
הסמוכים לרגל.
סעיף ב':
 הספד על שמועה תוך ל' יום לרגל
כתב השו"ע :מי שבאה לו שמועה בתוך שלשים יום קודם הרגל ,נראה לי שמותר לספדו ,אף על פי
שהיא רחוקה.
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סעיף ג':
 לקונן ולהזכיר נשמות
כתב השו"ע :מה שאנו נוהגין בתשלום השנה לקונן ולהזכיר נשמות ,נראה לי שאינו בכלל זה ומותר
לעשותו סמוך לרגל.
כתב הלבוש (ס"ג) שאנו נוהגים להזכיר אפילו פעם הראשון אפילו בתוך הרגל.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' רצו) מה שנוהגים בתשלום השנה לערוך 'אזכרה' להספיד על המת
ולהזכיר נשמתו אינו בכלל איסור זה ,ומותר לעשותו בתוך שלושים לרגל.
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סימן שמ"ח  -דין שרפה על המת ,והאומר :אל
תקברוני
ובו ג' סעיפים

סעיף א':

שנינו בעבודה זרה (יא).

שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי ומה שורפין עליהם מטתן וכלי תשמישן .ברייתא
פרק קמא דעבודה זרה (יא ).ומשמע התם דכלי תשמישן דוקא הוא ששורפין ולא דברים אחרים:
ומ"ש רבינו ותניא בתוספתא (שבת פ"ח ה"ט סנהדרין פ"ד ה"ב) כשם ששורפין על המלכים וכו' .לא
הוצרך לכתוב כן בשם התוספתא משום רישא דהא בברייתא פרק קמא דעבודה זרה מפורש כן אלא
משום מאי דמסיים בה אבל לא על ההדיוטות (הוא) הוצרך לכתוב התוספתא:
ומ"ש הלכך הבא לשרוף על ההדיוטות מעכבין אותו דאיכא יוהרא והשחתה .כן כתב הרמב"ן בתורת
האדם (עמ' צו):
כתב השו"ע :שורפין על המלכים (או על הנשיאים) (טור בשם תוספתא) ,מטתן וכלי תשמישן ,אבל
על ההדיוטות אסור.

סעיף ב':

ב-ג האומר אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו וכו' .מימרא בפרק נערה שנתפתתה (כתובות מח:).
ומ"ש וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו ואפילו האבן שנותנים ע"ג הקבר .כן כתב הרא"ש
בפרק נגמר הדין (סנהדרין פ"ו סי' ב):
ומ"ש והוא שירשו ממון מאביהם .כן כתב הרא"ש בתשובה כלל י"ג (אות יח ויט) וזה לשונו דבר
ידוע הוא אם נתן מממונו הרבה מתנות לאחרים ושייר מעט ליורשיו אפילו הכי היורשים (קרובים)
[הקרובים] לירש מן התורה חייבים בקבורתו כי מממונו הנשאר לו לאחר מותו חייבים בית דין
לקברו ומה שנתן מממונו לאחרים כבר זכו בהם במתנת בריא ואינו בכלל ממונו ומה ששאלת על
האבן שנותנין על הקבר אם היא מצרכי קבורה תשובה האבן מצרכי קבורה היא וכל מה שנוהגים
בו בני משפחתו [הוא] צורך הקבורה עכ"ל :ובפרק נגמר הדין (מו ):איבעיא להו קבורה משום
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בזיונא היא או כפרה היא למאי נפקא מינה דאמר לא תקברוהו לההוא גברא אי אמרת משום בזיונא
לאו כל כמיניה ואי אמרת משום כפרה הא קאמר לא בעינא כפרה ולא איפשיטא וכתב הרמב"ן (עמ'
קיח) הילכך קוברין אותו דספק איסורא הוא אפילו בעו יורשים נמי דלא ליקברוהו מוציאין מהם
בעל כרחם ואפילו במת דעלמא דלית ליה (קבורה) [קוברין] וקאמר אל תקברוהו אין שומעין לו
דבזיונא דכולהו חיי קא אמרינן ולא משום בני משפחה בלחוד עד כאן .וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק
י"א מהלכות זכיה ומתנה (הכ"ד) שאסור להניח אדם בלא קבורה :המחלק נכסיו לאחרים והניח
ליורשיו דבר מועט היורשים חייבים לקברו ולא מקבלי המתנות כן פסק הרא"ש בתשובה וכתבו
רבינו בטור חושן משפט סימן רנ"ג (סמ"ח):
כתב השו"ע :האומר :אל תקברוהו מנכסיו ,אין שומעין לו ,אלא מוציאין מיורשיו כל צרכי קבורתו
בעל כרחו ,וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו ,ואפילו האבן שנותנין על הקבר; והוא שירשו
ממון מאביהם.

סעיף ג':


כתב השו"ע :אפילו מי שאין לו ממון שצוה ואמר :אל תקברוהו ,אין שומעין לו.
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סימן שע"ה  -אימתי מתחיל האבלות ולמי שמפנים
מקבר לקבר
ובו י"א סעיפים

סעיף א':
 הקדמה
שנינו במועד קטן (כ).

"יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אמי ורבי יצחק נפחא אקילעא דרבי יצחק בן אלעזר ,נפק מילתא
מבינייהו :מנין לאבילות שבעה?  -דכתיב והפכתי חגיכם לאבל מה חג שבעה  -אף אבילות
שבעה - .ואימא עצרת ,דחד יומא!  -ההוא מיבעי ליה לכדריש לקיש ,דאמר ריש לקיש משום
רבי יהודה נשיאה :מנין לשמועה רחוקה שאינה נוהגת אלא יום אחד  -דכתיב והפכתי חגיכם
לאבל ,ואשכחן עצרת דאיקרי חד יומא חג"
כתב הב"י שהכל אינו אלא אסמכתא בעלמא ,כיון שאין אבלות דאורייתא אפילו ביום הראשון .אך
הגאונים סוברים שביום הראשון האבלות מדאורייתא.
עוד שנינו שם (יד ,:יט):

"[יד ]:אבל אסור בתספורת ,מדקאמר להו רחמנא לבני אהרן ראשיכם אל תפרעו  -מכלל
דכולי עלמא אסור [יט ]:שלשים יום מנלן?  -יליף פרע פרע מנזיר :כתיב הכא ראשיכם אל
תפרעו וכתיב התם גדל פרע שער ראשו ,מה להלן שלשים  -אף כאן שלשים"
 מאימתי חלה האבלות
שנינו במועד קטן (כז).

"תנו רבנן :מאימתי כופין את המטות? משיצא מפתח ביתו ,דברי רבי אליעזר .רבי יהושע
אומר :משיסתם הגולל"
ופירש רש"י (כתובות ד :ד"ה בכמה דוכתי) שגולל היינו כיסוי הארון של מת .הרמב"ן

(תוה"א עמ' קמו)

פירש את דברי רש"י שודאי לא כל המתים נקברים בארון ,ואם נתנו המת בארון וסתמוהו במסמרים
ע"ד שלא יפתח עוד (אבל אם נתנוהו בארון ע"מ להוציאו לאחר מכן ודאי אינו חשוב כגולל) ,גם אם נעשה
בבית  -האבלות נוהגת מאותה שעה לדעת ר' יהושע ,שמשעה זו הוא כביכול כבר מונח בקבר .ואם
מוציא את המת במיטה או בארון פתוח וקובר את מתו בקרקע ,ודאי שהאבלות אינה מתחילה אלא
משעה שסותם הקבר בנסרים ועפר שנותנים על המת והארון.
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אולם ר"ת (שם ד"ה עד) הקשה על רש"י ,ופירש דגולל היינו אבן גדולה שמשימין על הקבר .וכ"כ
הערוך (ערך גלל) וכן פירש ר"ח ,וכ"נ מהרמב"ם (א ,ב) .גם הגאונים פירשו שרק משעה שנתן הארון
בכוך או בקבר ויסתם פיהם באבנים או בנסרים מונה .הרמב"ן (שם עמ' קמז) הקשה על רש"י מאבל
רבתי (ד ,י) "עד מתי מיטמא להם רבי מאיר אומר משום רבי טרפון עד שיסתם הגולל" ,וודאי א"א
לומר שמשעה שסתם הארון בביתו שלא יטמא בנו עליו.
כתב השו"ע :מאימתי חל האבילות ,משנקבר ונגמר סתימת הקבר בעפר ,מיד מתחיל האבילות
ומעטף ראשו.
הערוך השולחן (אות א) כתב שגם רש"י וסיעתו מודים שזה שאמרו שחל אבלות משיסתם הגולל
הכוונה על כיסוי העפר ,וטעם הדבר שהכל אחד ,שכן דרך העולם שתיכף כשמכסים הארון בקבר
נותנים העפר .והוסיף (אות ג) שגם רש"י לא אמר דברו אלא למי שהולך עם המת ולא הנשארים
בכאן ,ולפ"ז יוצא שרש"י לא חלק על שאר הראשונים אלא בדין שסתמו הארון במסמרים.
 חליצת מנעל
הרא"ש (מו"ק פ"ג סו"ס לט) הסכים עם דברי ר"ת וסיעתו שהובאו לעיל ,והוסיף שאע"פ שמעטף ראשו
לאחר נתינת הארון בקבר ,אינו חולץ מנעליו עד שמגיע לביתו ,שהרי גם אבל שחלץ מנעלו ,אם
הולך בדרך נועל מנעליו עד שמגיע לביתו .והוסיף שנהגו באשכנז שעל אביו ואמו חולץ מנעליו
מיד והולך יחף לביתו.
כתב השו"ע... :אבל אינו חולץ מנעליו עד שיגיע לביתו (רמב"ן) .ועכשיו נוהגים לחלוץ מנעל אחר
סתימת הגולל מיד ,כדאיתא בסימן שע"ו .והרמ"א כתב :וע"ל סימן שפ"ב .שם (ס"ה) כתב :י"א שצריך
לילך יחף מבית הקברות לביתו אם מת אביו או אמו (כל בו בשם ר"י) ,ולא ראיתי נוהגין כן.
אע"פ שמרן כתב שעכשיו נהגו לחלוץ המנעלים מיד לאחר סתימת הגולל ,אולם כתב השולחן גבוה
(סק"ב) שאפשר שבמקומו נהגו כן ,אבל בכל מקום ששמענו לא ראינו ולא שמענו שהאבל חולץ
מנעליו בבית הקברות ובא יחף לביתו .וכ"כ בספר מעבר יבוק (שפת אמת פי"ג) .וכ"כ בחזון עובדיה
(ח"ב עמ' קעד) והביא פוסקים נוספים שכתבו כן.
הערוך השולחן (אות ה) ביאר את טעם המנהג לחלוץ המנעלים ,מכיון שגם עטיפת הראש לא נהגו
אצלינו ,א"כ אין שום היכר לאבלות ולכן נהגו לחלוץ המנעלים מיד אחר סתימת הגולל שיהא היכר.
הגר"א (אות ג) ציין לגמ' בתענית (יג ).שאבל ומנודה שהיו מהלכים בדרך יכולים לנעול מנעליהם,
ולכן גם כיום לא נהגו לחלוץ המנעלים קודם בואם לביתם ,שחשוב כדרך.
 טעה בזמן תחילת האבלות
כתב הרמ"א :היה סבור שנסתם הקבר והתחיל להתאבל ,ואחר כך נודע לו שטעה ,חוזר ומתחיל
האבילות מחדש (תשובת הרא"ש כלל כ"ז אות ח).
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בחזון עובדיה (ח"ב עמ' ק) העלה שמי שקיבל מברק שמודיעים לו שמת אחיו במדינה אחרת ,והתחיל
להתאבל מיד ,ולבסוף נודע לו שלא נקבר אחיו אלא רק לאחר ג' ימים מקבלת המברק ,אינו צריך
להשלים שלושה ימים בסוף שבעת ימי אבלו ,כי יש אומרים שאף לכתחילה יש להורות לו להתאבל
מיד .ועכ"פ בדיעבד א"צ להשלים.
בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סימן קנה ד"ה עובדא בא) נשאל על מעשה שהחליפו ב' מתים שנפטרו ביום א',
וקברו אשה זרה בטעות על יד בעלה של האחרת ,וזאת האחרת לא נקברה עדיין ,אך קרוביה ישבו
עליה שבעה בטעות כמה ימים מה הדין לענין עלית ימי האבלות הראשונים לשבעה .ותשובתו שאין
ספק דחייבים להתאבל מחדש ,כעולה מדברי הרמ"א כאן.
סעיף ב':
 תחילת האבלות לאותם שאינם הולכים עם המת
שנינו במועד קטן (כב).

"אמר להו רבא לבני מחוזא :אתון דלא אזליתו בתר ערסא ,מכי מהדריתו אפייכו מבבא
דאבולא  -אתחילו מנו"
כתב הטור שדווקא ההולכים עם המת מתחילים האבלות משעת סתימת הגולל ,אבל אותם שאינם
הולכים עמו ,מיד כשיחזירו פניהם מהמיטה מתחילים למנות .וכ"נ מדברי בה"ג

(הל' אבל עמ' רמה)

שמיד שמחזירים פניהם מהמת מתחילים למנות גם כאשר נקבר בעיר (ועיין לקמן שאפשר להסביר דברי

בה"ג באופן מסויים).
אולם הרמב"ן (תוה"א עמ' קסב) כתב שדין זה נכון דווקא כשמוליכים את המת מעיר לעיר ,שמיד
כשמוסרים את המת למוליכים אותו והחזירו פניהם מהמיטה ,נתייאשו ממנו ודומה לסתימת הגולל,
אבל אם קוברים אותו סמוך לעיר אין כאן גדר של 'מסירת' המת ,ולכן רק לאחר סתימת הגולל
מתחילים למנות .שחשוב למונח לפניהם .וכ"כ הרמב"ם (א ,ה).
הרא"ש (פ"ג סימן לט) הביא את דברי בה"ג והרמב"ן ,הטור כתב שהרא"ש סובר כרמב"ן וסיעתו ,אך
הב"י כתב שמהצורה בה הביא את דברי הרמב"ן משמע שלא סובר כמותו .אך הוסיף הב"י דמכיון
שגם דברי בה"ג אינם ברורים כמי סבר ,לכן ודאי שנוקטים כרמב"ן וסיעתו.
כתב השו"ע :מי שדרכם לשלוח המת למדינה אחרת לקוברו ,ואינם יודעים מתי יקבר ,מעת שיחזרו
פניהם מללוות מתחילין למנות שבעה ושלשים ומתחילין להתאבל (ל' רמב"ם פ"א מה"א ד"ו); וההולכים
עמו ,מונים משיקבר.
הש"ך (סק"א) העיר שמשמע מהשו"ע שדווקא כאשר מוליכים אותו לעיר אחרת ,אבל בית הקברות
הסמוך לעיר חשוב כעיר .ונ"מ לקוברים ערב הרגל האם חשוב כשהתחילו למנות שבעה והרגל
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מבטל ,או שלאחר הרגל מתחילים למנות שבעה .הדגול מרבבה רצה לחלק בין הקובר את מתו
בערב הרגל שמוסר את המת לגויים שיקברוהו ביו"ט ,דמכיון שאינו יכול לסייע ביו"ט בקבורה
חשוב כאילו מסרו את המת לקבורה מחוץ לעיר ,שזו סברת הרמב"ן שכתב שמסיחים דעתם מהמת
כאשר הקבורה אינה בעיר ,וה"ה לכאן (שהעקרון הוא אחד ,הסחת הדעת מהקבורה ותחילת ימי השבעה) .אלא
שכתב שמהראשונים לא משמע שחילקו כך (שהרי בה"ג דיבר על ערב הרגל ,והרמב"ן חלוק עליו אף בכה"ג).
נידון מעשי מאוד לדין זה הוא כאשר מוליכים את המת מחו"ל לא"י כדי לקוברו בארץ הקדושה,
ורבים מבני המשפחה נשארים בחו"ל ,אימתי יתחילו האבלות? כתב הערוך השולחן

(אות ח)

שכשקוברים את המת בעיר אחרת ,מתחילים את האבלות מיד עם החזרת פניהם מהמת ,ואין זה
משנה אם יודעים מתי נקבר המת או לא ,שאין זה תלוי בחסרון ידיעה של שעת הקבורה ,אלא כך
הדין כאשר אינם מלוים את המת עד הקבורה ממש .וכ"כ בפשיטות בשו"ת מהרש"ם (ח"ב סי' רס).
בשו"ת אגרות משה (ב ,קע) כתב שמיד כשנסעו עם המת מתחילה האבלות ,ואין זה משנה שיודעים
בדיוק מתי יקברוהו ,דמכיון שנוסעים למקום רחוק ,וגם אם תארע תקלה בקבורה לא יוכלו לעזור
בה ,הרי מבחינתם נסתיים העיסוק במת ,וכעת חייבים להתחיל למנות שבעה (ואין לומר דמכיון שיודעים
מתי יקבר יתחילו למנו ת רק משעת הקבורה ,שהטעם הוא כפי שביאר ,וכשמוליכים את המת למקום רחוק לא שייך

לומר כן) .וכ"פ בשו"ת שבט הלוי (ג ,קסח).
אולם בשו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' סג) כתב שבית הקברות של מצרים אינו נחשב כמקום אחר לענין
שיתחייב באבילות מיד כשהחזיר פניו ,דהא טעמא הוא מפני שאינם יודעים מתי נקבר המת ,אבל
בנ"ד מיד אחר שעה או שעתיים יודעים שנקבר המת ולא חל עליהם אבלות עד שיסתם הגולל .וכ"כ
בשו"ת מהראנ"ח (ח"ב סי' נא) ,שנראה מד' הרמב"ם (א ,ה) ,דדוקא כשאינו יודע מתי יקבר אז מתחילין
למנות מיד ,אבל אם יודע מתי יקבר מונה מעת הקבורה .גם בשו"ת ומצור דבש (חיו"ד סי' כו) פסק
שכאשר מוליכים את המת ברכבת ,שידוע בדיוק כמה זמן אורכת הנסיעה בה ממקום למקום ,אין
לאבלים שאינם הולכים עם המת להתחיל את האבלות ,אלא רק לאחר שיעור הזמן שמוליכים את
המת וקוברים אותו .וכ"נ משו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן צא אות ב) .ובשו"ת יביע אומר

(ח"ד יו"ד סימן

כח) העלה (אודות אדם שקיבל מברק שמת קרובו) שאם יודע מתי הקבורה לא יתחיל להתאבל אלא משעה
שקוברים את המת ,ומ"מ לא יניח תפילין ביום שהודיעו לו על מות קרובו .ואם אין ידוע מתי יקברו
את המת ,אם יש לו הפסד ממון ע"י שיתאבל מיד ,יוכל לגמור עסקו ולמכור חנותו ואח"כ יתאבל,
ואם לאו יתאבל מיד .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה עו) שמתחיל האבלות מזמן סיום הקבורה.
גם בעל הציץ אליעזר (הובא באבן יעקב סימן מ) כתב שאפשר לסמוך בעת הצורך להמתין עם האבלות
עד שעת הקבורה ולסמוך על הסוברים כך ,כאשר צריך למכור את החנות או לגמור איזה מסחר
שיש בו הפסד ממון .וע"ע בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן רפז) שדן במקרה דומה.
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הגאון מליסא (דרך החיים דין אימתי מתחיל האבלות ס"ב .הובא בפת"ש א) כתב דמ"מ אם חלצו הסנדל ונהגו
אבלות קודם שבאו הקוברים מבית הקברות והיה סמוך לחשיכה ,ואח"כ באו הקוברים מביה"ק
בלילה ואמרו שנסתם הגולל כשהיה יום קצת ,אף שהאבלים לא ידעו מזה רק שמספק נהגו אבילות,
עולה להם למנין ז' ול' .וכן מוכח ממ"ש רמ"א בס"א היה סבור כו' ואח"כ נודע שטעה .משמע שאם
אח"כ נודע שנהג אבילות כדין עולה לו מה שהתאבל.
 מוליכים המת לעיר אחרת עם גדול המשפחה
איתא בירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ה):
"ר' יעקב בר אחא בשם רבי אסי לחומרין .מהו חומרין? אם היה גדול המשפחה כאן אלו שכאן
מונין משיצא המת ,ואלו ששם מונין משיסתם הגולל .אם היה גדול המשפחה שם אלו ואלו
מונין משיסתם הגולל .כהדא גמליאל זוגא ,דמכת אחתיה סלק הילל אחוה עימיה .א"ל רבי
מנא מכיון שאת גדול המשפחה כד תהא סלק גב אחוך הוי שלף סנדלך"
הטור כתב שהכל הולך אחר גדול הבית ,שאם נשאר כאן אלו ואלו מונים משיצא המת ,וכ"נ דעת
הרמב"ן (תוה"א מ"ז ע"ג) והרא"ש (פ"ג סימן לט) .והיינו לדעתם הולכים אחר גדול הבית בין לקולא ובין
לחומרא.
אולם התוספות (כב .ד"ה מהדריתו) הקשו על הירושלמי ,מה כוונתו שר' יעקב אמר שהולכים אחר
גדול הבית לחומרא ,הרי גם לפי הירושלמי לפעמים הולכים אחר גדול הבית לקולא ,כגון שגדול
המשפחה כאן וכולם מונים משיצא המת מהבית! לכן פירשו שאם גדול המשפחה כאן מונין מיד
ומתחילין להתאבל עמו לכבודו מיד כשישמעו אפילו שלא בפניו ,אבל עיקר האבלות יתחילו למנות
משיסתם הגולל .וכ"כ הגה"מ (פ"ז ד"ק ה"ד סוף ד"ה אם) בשם מהר"ם (הל' שמחות סי' עג).
אלא שכתב הב"י שמחלוקת הראשונים תלויה בגירסת הירושלמי שהיתה לפניהם ,שלפי הגירסא
שלפנינו ברור שלעולם הולכים לחומרא ,וא"צ לפירוש שפירשו התוס' .ותמה על התוס' שהעתיקו
את דברי הירושלמי כפי גירסתנו ובכל זאת הקשו ,לכן כתב שיש ט"ס בתוס' שלפנינו.
כתב השו"ע :ואם גדול המשפחה הולך עמו ,אף אלו שבכאן אינם מונים אלא משיקבר.
הש"ך (סק"ב) למד מדברי השו"ע דמשמע שהולכים אחר גדול המשפחה דווקא לחומרא שאין מונים
אלא משיקבר ,אבל אם גדול המשפחה נשאר כאן ,אינו מעלה ומוריד לאלו ההולכים אחר המת
שאינם מונים אלא משעת הקבורה .אלא שכתב שנראה שגירסת הירושלמי היא העיקר ,וממנה מוכח
לדינא כתוס' .ולכן לא אזלינן אחר גדול הבית אלא להחמיר.
הראב"ן (שו"ת סימן לח) סובר שדוקא אם יחזור גדול הבית מהקבר תוך שלושה ימים הרי אלו שבבית
נמשכים אחר הגדול שהלך אחר המת ומונים רק משעת סתימת הגולל .אבל אם אינו יכול לבוא
תוך שלושה ימים אלו שבבית מונים מיד ,וגדול הבית שבבית הקברות מונה משיסתם הגולל ואין
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נגררים אחריו .וכתב הש"ך (סק"ג) דאפשר שגם מרן וסיעתו מודים בזה ,שלא מסתבר כלל שאם
יקבר המת במקום רחוק אלו שנשארו כאן ימתינו עם תחילת האבלות עד שיקבר ,ואף שפירוש
הראב"ן בש"ס דחוק ,מ"מ הסברא נכונה .הערוה"ש (אות י) כתב דמכיון שהרמב"ם לא הזכיר כלל
דין זה (היינו לא הביא כלל דין זה של הירושלמי) ,לכן יש להורות כן.
 מי חשוב ל'גדול המשפחה'?
כתב הרא"ש (פ"ג סימן לט) והרמב"ן (תוה"א עמ' קסב) בשם הרי"ץ גיאת (מא"ש הל' אבל עמ' מה) שגדול
המשפחה היינו דביתא סמיך עליה וגרירי כולהו בתריה ,לא שנא אח ולא שנא בן קטן .ובתשובת
הרשב"א (ח"א סימן תעח ותקלב) משמע שכל שמוטל עליו צרכי המת והקבורה זהו מיקרי גדול הבית.
הגה"מ כתבו (פ"ז ה"ה) בשם סמ"ק (סי' צז עמ' ע) הני מילי כשהוא קטן מהם בשנים ובלבד שיהא בן
י"ג.
כתב השו"ע :וגדול המשפחה היינו דביתא סמוך עליה וגרירי כולהו בתריה ,לא שנא אח לא שנא בן
קטן .ויש מי שאומר והוא שיהא בן י"ג.
כתב הש"ך (סק"ד) בשם הרשב"א (ס"ס תעח .מובא בבדה"ק ס"ח) שמי שמתה אשתו ,הבעל נחשב גדול
הבית.
בשו"ת שואל ומשיב (קמא ח"ג סי' קג) כתב דלא שייך גדול הבית רק במי שמנהיג הבית הן בעסקים
הן במאכל ומשתה ושאר דברים אבל מה ענין גדול הבית לאח שבא אצל אלמנה ולמה יהא נגרר
אחריה.
כתב הערוך השולחן (אות ט) עפ"ד הרשב"א שגם אישה יכולה להיות 'גדול הבית' אם היא עקרת
הבית ומנהגת צרכי הבית.
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סימן ס ד"ה ובדבר מה) כתב שכאשר אחד מהמשפחה נוסע עם הארון
מחו"ל לא"י ,וחוזר לחו"ל בעוד ששאר האבלים ישבו .הנוסע ישב כל ז' הימים מהקבורה ,אף שהם
ישבו תיכף משיצא ויעמדו מקודם .משום שבמקרה הנ"ל כל אחד ואחד מהאבלים דר ומתפרנס
בפנ"ע ,ולכן לא היה ליושבים בחו"ל דין גדול הבית .ואף אם באב אבל שייך להסתפק דתמיד הוא
נחשב גדול הבית ,באם אבלה לא שייך להסתפק כלל ,דחיוב הקבורה דהאב הוא העיקר על הבנים
כשהם גדולים ואין הבן מונה עם אבילות דאמו .אולם בשו"ת משנה הלכות (יג ,רכח) פסק דמכיון
שכולם באו למקום אחד לישב ז' ימי אבילות יחד ,כיון שעכשיו החליטו כולם להיות פה ממילא
נקראים הם בית אחד דעל ימים האלו הם החליטו להיות יחד ,ולכן ודאי שיש להם גם דין של גדול
הבית.
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סעיף ג':
 התחלת השבעה כאשר עתידים לפנות את המת
איתא בירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ה):
"הרי שמפנין אותו מקבר לקבר אית תניי תני משיסתום הגולל הראשון אית תניי תני משיסתם
הגולל השני .ר' יונה ור' יוסה תריהון אמרין הדא דאת אמר בתוך שבעה אבל לאחר שבעה
כבר עבר האבל .בשנתנו דעתן לפנותו אבל אם לא נתן דעתו לפנותו משיסתם הגולל הראשון.
כהדא גמליאל דיקונתיה קברוניה כורסאיי גבון .בתר תלתא יומין אימלוכין מחזרא יתיה אתון
ושאלון לר' סימון אמר לון רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי מכיון שלא נתתם דעתכם לפנותו
משיסתם הגולל הראשון"
כתב השו"ע עפ"ד הרא"ש (מו"ק פ"ג סימן מ) והרמב"ן (עמ' קמח) :אם מפנין את המת מקבר לקבר ,אם
קברוהו בקבר ראשון על דעת להיות קבור שם עולמית ,אלא שאח"כ נמלכו לפנותו משם ,אין מונין
לו אלא משיקבר בקבר ראשון ,אפילו פינוהו תוך ז' .אבל אם בתחלה קברוהו על דעת לפנותו
כשיזדמן להם ,מתחילין אבלות מיד; ואם פינוהו תוך שבעה ,חוזרין ומונין משיקבר שנית; ואם לא
פינוהו עד לאחר שבעה ,כבר עבר אבלותם ואין מתאבלין עליו פעם אחרת.
 קבורת המת ע"מ לפנותו תוך שבעה
איתא במסכת שמחות (י ,ח):
"רבי שמעון בן אלעזר אומר קבר שאול היה לו לרבן גמליאל ביבנה ,שהיו מכניסין את המת
לתוכו ,ונועלין את הדלת לפניו ,ובאין ועומדין בשורה ,ומנחמין ופוטרין את הרבים ואחר כך
מעלין אותו לירושלים"
כאשר מלכתחילה קברו את המת באופן זמני ביותר ע"מ לפנותו כבר בתוך השבעה ,כתבו הרא"ש
(סו"ס נו) והמרדכי (סי' תתק) שמונה מסתימת גולל השני כפי העולה ממסכת שמחות.
כתב השו"ע :ואם מתחלה היה דעתם לפנותו משם תוך שבעה ,אין מתחילין למנות עד שיקבר בקבר
השני.
בשו"ת בצל החכמה (ב ,סא-סד .עי"ש נידונים רבים נוספים) העלה שאם אחד מן הקרובים התאבל במקום
אחר ולא ידע שפינו את המת תוך ז' ולכן התאבל כדרכו עד תשלום ז' ימי אבילות מקבורה
הראשונה ,ושוב אח"כ נודע לו שכבר פינוהו כשהיה עדיין תוך ז' לקבורתו הראשונה ובעת שנודע
לו עדיין לא עברו ל' יום מיום הקבורה או מיום המיתה ,צריך לחזור ולהתאבל כדין כל שמועה
קרובה .ומ"מ א"צ להודיע שפינו המת אפי' לבני הנפטר הזכרים .אבל אם הפינוי והקבורה היו תוך
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ז' לקבורה הראשונה ,אז גם אם נודע לו תוך ל' לקבורה (למיתה) שפינוהו וקברוהו תוך ז' לקבורה
ראשונה ,א"צ לחזור ולהתאבל ולמנות ז' ול' מיום השמועה.
סעיף ד':
 נתינת המת בארון ע"מ לקוברו לאחר מכן
כתב הרא"ש (פ"ג סימן נו) "כשנפטר רבינו קלונימוס היתה העיר במצור ושמוהו בארון בבית המקוה
ומנו לו מיד שבעה ושלשים אף על פי שהיה דעתם לפנותו משם לאחר המצור ,מ"מ כיון שלא
פינוהו בתוך שבעה מנו מסתימת גולל הראשון" .וכתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ג רלה ע"ד) שסתימת ארון
בענין זה של רבינו קלונימוס הוי כסתימת גולל וחלה עליהם אבלות מיד .וכ"כ הב"י.
כתב השו"ע :אם נתנו המת בארון ,ונתנוהו בבית אחר לפי שהיתה העיר במצור ,מונים לו מיד שבעה
ושלשים ,אף על פי שדעתם לקברו בבית הקברות אחר המצור ,וסתימת ארון הוי כקבורה וחל
עליהם אבלות מיד.
ויש לבאר מדוע בסעיף א' למדנו שאין אבלות חלה אלא משיסתם הגולל ,וכאן אנו למדים שגם אם
נתנוהו בארון חשוב לקבורה לעניין תחילת האבלות .הש"ך (סק"ה) חילק באופן עקרוני ,שהכל תלוי
בסיום תהליך הקבורה כעת ,בסתמא לא די בנתינה בארון ולכן רק סתימת הגולל חשובה לסיום
הקבורה ,אבל במציאות של מצור גם סתימה בארון חשובה לקבורה מעליותא ,שהרי אם תלכד
העיר לא יקברוהו בענין אחר .ועיין בב"ח (עמ' רפ ד"ה ונראה) שראה כסתירה את פסקי השו"ע ,והאריך
לבאר כיצד התיישבו יחד.
כתב הערוך השולחן (אות יב) דנ"ל שאפילו אם נסתלק המצור תוך ז' וקברוהו בבית הקברות ,מ"מ
אין מתחילין האבלות מחדש כיון שלא ידעו אז שיהיה סילוק המצור תוך ז' הוי כנתייאשו.
סעיף ה':
 התחלת אבלות על הרוגי מלכות
שנינו במסכת שמחות (ב ,יא):
"הרוגי מלכות ...מאימתי מתחילין להן למנות ,משעה שנתיאשו מלשאול אבל לא מלגנוב"
וביאר הב"י שאע"פ שלא נתייאשו מלגנוב את המת מהמלכות ,מאחר שנתייאשו מלשאול אותו
מהם ,מונים להם משעה זו ,משום שזהו דבר שאינו מצוי שיוכלו לגונבו.
אלא שאת הסיפא של הלכה זו קשה להבין ,וכי יש איסור גניבה כאשר גונבים את המת מהמלכות
ע"מ לקוברו? בדברי הרמב"ן (תורת האדם עמ' קנז) מבואר ,לפי שבורחין ובאין לידי סכנת נפשות
ופעמים מגיעים לידי חילול שבתות ועבודה זרה.
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הרמב"ן (תוה"א שם) כתב בשם רב שרירא ורב האי גאון שנשאלו מה הדין כאשר אדם נהרג ע"י
השלטונות בארץ רחוקה ולא ניתן לקבורה ,האם מונים שבעה משעת שמועה או משעה שנתייאשו
מלשאול? ותשובתם שאם מדובר על מציאות שלא ידוע עדיין שמת ,אלא יש רק שמועה ועדיין
קרוביו דורשים ושואלים על שמועה זו ,משעה שפסקו ונתייאשו מלשאול חשוב ל'נתקררה דעתם'
ומבחינתם גמור הדבר שקרובם מת ,מאותה שעה מונים .ואם ידוע אימתי נהרג ,חשוב כמת מעצמו
ומונים משעת שמועה.
אך הרמב"ן תמה עליהם ,ש'הרוגי מלכות' משמע שנהרגו כבר! וגם לאחר מכן מובא 'מצאוהו אברים
אין מונים' ,ומשמע שאפילו אם מת ודאי אין מונים עד שנתייאשו מלבקשו או שימצאו ראשו ורובו.
וכן עולה מדברי התוספות שרק לאחר שנתייאשו לגמרי מונים .וכתב הב"י שלענין הלכה נקטינן
כדברי התוספות והרמב"ן דבתראי נינהו.
כתבו הרא"ש (סי' נו) והמרדכי (סי' תתצט) שיש שהיו רוצים לומר דהא ד'משנתייאשו מונין שבעה
ושלשים' הוא דוקא כשנתייאשו תוך שלשים אבל לא נתייאשו עד לאחר שלשים הוי כשמועה רחוקה
ואינה נוהגת אלא יום אחד ,ונדחו דבריהם ,והעלה דאפילו נתייאשו לאחר שלשים מונים שבעה
ושלשים.
כתב השו"ע :הרוגי מלכות שאין מניחים אותם ליקבר ,מאימתי מתחילין להתאבל עליהם ולמנות ז'
ושלשים ,משנתיאשו לשאול למלך לקברן ,אף על פי שלא נתיאשו מלגנוב אותם.
הש"ך (סק"ו) העיר ,שאין חילוק בין אם נתייאשו בתוך שלושים לאחר שלושים.
סעיף ו':
 נהג שבעה קודם המיתה
נשאל הרא"ש (כלל כז סי' ח) מי שהודיעו לו שגויים צלבו את קרובו בעיר אחרת ,ונהג אבלות מיד,
ולאחר שלשה ימים הודיעוהו שעדיין עומד בצליבה והלכו זקני אותה העיר ורצו לפייס את הגויים
בממון כדי להביא את המת לקבורה ,ולא נתפייסו עד שנתייאשו מלקברו ,מאימתי חלה אבלות?
ותשובתו שמי שנהג אבלות קודם קבורה או קודם יאוש לאו כלום היא ,שלא חלה עליו חובת אבלות
כלל ,ודומה לשומע על אדם שחולה והתחיל להתאבל עליו ולאחר מכן אמרו לו שהיה חי בשעה זו
ורק עכשיו מת ,שודאי צריך להתחיל לנהוג ז' ימים אבלות מתחילה.
כתב השו"ע :מי שהודיעוהו שצלבו עובדי כוכבים קרובו בעיר אחרת ונהג אבילות מיד ,ואח"כ נודע
לו שעדיין עומד בצליבה ,אותו אבלות לא עלה לו וחוזר ומונה משיקבר או משנתיאשו מלקברו
(דעת ר"י ורמב"ן).
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סעיף ז':
 טבע במים שיש להם סוף
איתא במסכת שמחות (ב ,יב)

"מי שנפל לים ,או ששטפו נהר ,או שאכלתו חיה רעה ,אין מונעין הימנו כל דבר .מאימתי
מתחילין למנות ,משעה שנתיאשו לבקש .מצאוהו איברים איברים אין מונין עד שימצאו ראשו
ורובו ,רבי יהודה אומר השדרה והגולגולת הרי הן רובו"
אלא שהעיטור (ח"א אות ק ,קבלת העדות סא ):כתב בשם תשובת הרי"ף (סי' נד וסי' קפא) שמי שטבע
במים שאין להם סוף אין היתר לאשתו (יבמות קטו ,).וכיון שהוא בחזקת חי ,מסתבר שאין לנהוג עליו
אבלות .ומה שמובא במסכת שמחות שגם על הטובע בים מונים אבלות משעת היאוש ,הוא דווקא
כשנפל ומת (ולא כשיש ספק על מותו) או שנפל למים שיש להם סוף.
אך הרמב"ם (פ"א ה"ד) הביא מימרא זו להלכה "מי שנטבע בנהר או בים או מי שאכלתו חיה רעה
משנתייאשו מלבקש מצאוהו אברים אברים אין מונין לו עד שימצא ראשו ורובו או יתייאשו
מלבקש".
כתב השו"ע :מי שטבע במים שיש להם סוף ,או שיצא קול שהרגוהו לסטים או שגררתו חיה ,מאימתי
מונים ,משנתיאשו לבקש .מצאוהו אברים אברים ומכירין אותו בסימני גופו ,אין מונין לו עד שימצא
ראשו ורובו או יתייאשו מלבקש (ברייתא מביאה רמב"ן).
הש"ך (סק"ז) הוסיף דה"ה לגבי מי שיצא עליו קול או שגררתו חיה ,שהוא גם בעניין שמותרת אשתו
להינשא (דומיא דמים שיש להם סוף).
בשו"ת חינוך בית יהודה (סימן צא .הובא בפת"ש ג) הורה שלא לומר קדיש על אחד שנאבד ולא נודע
מה היה לו ,שיש לחוש לתקלה כמו באבלות (והיו שחלקו עליו) .ומ"מ כתב שכדי לעשות נחת רוח
לנפטר ,יתפלל במקום שאינו דוחה אבלים אחרים ,ואם האבל קטן יתן צדקה וישכור אדם שילמד
עבורו תורה.
אולם בשו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן קיד) הוכיח ממעשה בגמ' בכתובות (סב ):שאמר להם ר' ינאי
לכפות המיתה אע"פ שודאי לא היו מתירים את האישה ע"פ עדות זו ,אלא ודאי שיש לחלק שדוקא
כאשר נאבד בעלה אין מתאבלים אא"כ ישנה עדות ברורה שיכולה האישה להינשא ע"פ ,אבל אם
הלך בעלה למקום קרוב שאפשר למוצאו תוך ימי האבלות ,מותר להתאבל עליו מחמת דעביד
לאיגלויי אם חי .בשו"ת כנסת יחזקאל (ס"ס נג) התיר בזמן שמפורסם לשלוח שו"ת לרבנים על
העגונות ,ושאלו את הרבנים על עגונה זו ,שמותר לבניו להגיד קדיש בבית ,שיש בזה פרסום ואין
חוששים שיבוא אחד להעיד שמת סתם ,שהרי התחילו לדון אודותיה ואין לחוש שתנשא ללא היתר.
ומותר להם ללכת בבגדי חול בשבת ,אבל לא ללבוש בגדי אבלות .בגשר החיים (פי"ט ס"ו אות ב) כתב
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שאדם נשוי שטבע במים שאין להם סוף ,מותר לומר עליו קדיש ולעבור לפני התיבה ,שהרי לא
ניכר שעובר לפני התיבה משום אבילות .ובשו"ת ציץ אליעזר (ג ,ג) כתב שאם עושים איזה היכר
ושינוי ,כאמירת קדיש דווקא כשאין שאר אבלים בביהכ"נ ,או סידור מנין בבית ,וכדומה ,מותר לו
ג"כ לקבוע כנ"ל ,וכשיש שאר אבלים בביהכ"נ יתפלל אז רק לפני העמוד שזה מותר בכל אופן,
ויכוון לעי"נ .ואם הוא בגוונא שקרוב לודאי שנהרג דומה למים שאין להם סוף .אף שאין מתירין
להאשה להנשא לכתחילה ,בכל זאת מותר לקבוע יום יא"צ כנ"ל ולהגיד קדיש בכל גוונא כמי שיש
לו יא"צ ברור.
מה הדין כאשר הנטבע הוא נער שאינו נשוי ,ואין חשש עגינות? כתב החתם סופר

(יו"ד סימן שד"מ)

שהדבר תלוי במחלוקת ,לדעת מהר"ם בן חביב (ספר עזרת נשים אבה"ע סימן יז סק"ס) פשוט שלא יתאבלו
עליו משום גזירה לגזירה ,וכן משמע מהש"ך (סק"ז) .אך לדעת השבות יעקב (ח"א סימן קב) פשוט
שברווק מתאבלים .וכתב החת"ס שהמחמיר להתאבל אין מזחיחים אותו ,ותע"ב ויש לו ע"מ לסמוך.
וכ"כ בשו"ת חכם צבי (סימן כא) ,וכ"כ בגשר החיים (שם) שכל דיני אבלות והקדישים נוהגים עליו,
וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' תקלב) .גם בשו"ת ציץ אליעזר (ג ,ג) נקט שאם אין לנעדר אישה מותר
לבנים או לקרובים לקבוע יום בשנה שע"פ השערה נהרג אז ,ולהגיד עליו קדיש לעילוי נשמתו.
המשכנות יעקב (יו"ד סימן עז) כתב שלדעת רוב הראשונים ,כל שעל פי רוב הוא מת ,מתאבלים עליו,
גם במים שאין להם סוף ,ובפרט במקום שנמצא והוכר בטביעת עין וסימני בגדיו ,אע"פ שעדיין לא
נתבררה העדות לענין להתיר לאישה להינשא ,וכ"ש שמותר לומר קדיש שלא דומה כ"כ לאבלות.
 התייאשו ,התאבלו ונמצא לאחר מכן
כתבו הרא"ש (שם) והמרדכי (סי' תתצט) מעשה במגנצא

(המובא בסמ"ק סימן צז אות כא ובראבי"ה סימן

תתמב ביתר אריכות) ביהודי אחד שנהרג בדרך וחפשו בניו בכל הדרכים ולא מצאוהו ,וכשנתייאשו
מלבקשו הורה להם רבינו אליקים למנות שבעה ושלשים מיום שנתייאשו ואילך ,ואחר שעברו
השבעה ימי אבלות נמצא ההרוג מושלך בנהר והובא לקבורה ,והורה להם רבינו אליקים דאין צריך
לחזור ולהתאבל ,אלא רק לקרוע דהוי שעת חימום ,ואבלות לא ינהגו שכבר נהגו בשעת יאוש
כדאמרינן בירושלמי (מו"ק שם) לענין מפנים את המת מקבר לקבר לאחר שבעה ,והסכים עמו
הראב"ן (סימן קח) .וע"ע בערוך השולחן (אות יג) שהוסיף דה"ה אם מצאו את המת תוך השבעה,
ומעשה שהיה כך היה.
אולם מהר"ם (הל' שמחות סי' סח) לא הסכים לפסק זה ,שאם בנו נמצא שם בשעה שמביאים אותו
לקבורה ,לא גרע מיום לקיטת עצמות שמתאבל עליהם כל אותו היום (מו"ק ח ,).ותניא באבל רבתי
(ריש פי"ב) כל שקורעין עליו בשעת מיתתו ,קורעין עליו בשעת ליקוט עצמות ,ולמד מהירושלמי (שם

פ"א ה"ה) שאותו היום הוא כיום קבורה שלפני שנקבר אסור באכילת בשר ושתיית יין ,ולאחר הקבורה
אסור כל היום בנעילת הסנדל ותשמיש המטה ורחיצה ותספורת ותכבוסת .ואם בנו לא ידע את יום
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קבורת אביו ,א"צ לקרוע ביום שמועה .אך הרא"ש תמה ,מדוע אסור באכילת בשר ושתיית יין כל
זמן שלא נקבר ,הרי בליקוט עצמות חלה האבלות מיד ללא דיני אנינות?!
כתב השו"ע :ואם נמצא אחר שנתייאשו ממנו ,אין הקרובין צריכים לחזור ולהתאבל ,אלא הבנים,
אם הם שם בשעה שנמצא מתאבלים אותו היום דלא גרע מליקוט עצמות אביו; אבל אם אינם שם,
ושמעו אחר שעבר היום ,אין צריכין להתאבל.
הש"ך (סק"ח) תמה ,שאם דין זה נלמד מליקוט עצמות ,גם שאר הקרובים צריכים להתאבל

(כדלקמן

תג ,א) .ומה שהזכיר רבנו אליקים דווקא 'בנו' הוא משום שבמעשה הנ"ל בנו הוא זה שחיפש אחר
אביו ,אבל ה"ה לשאר קרובים .ולשון הטור והשו"ע צ"ע .אך הערוך השולחן (אות יד) כתב שודאי
אינו חשוב ממש כליקוט עצמות ,אלא הוא רק לבניו משום כיבוד אב.
עוד כתב הש"ך (סק"ט) שלאו דוקא אם הם נמצאים שם ,אלא העיקר אם הם שמעו או לא ,וגם אם
שמעו ונמצאים במקום אחר חייבים להתאבל (וה"ה לשאר קרוביו וכדלעיל) .וכ"כ

הערוה"ש (שכן משמע

מלשון השו"ע ,אע"פ שלפי הסברא שהכל מחמת כבוד אביהם ,שייך דוקא כאשר נמצאים לפניו).
כתב בשו"ת מנחת שלמה (תניינא ב-ג ,סימן צו ד"ה וידידי הרב) לגבי הרוגי גוש עציון שהובאו לאחר זמן
רב ,שעפ"ד הרא"ש כאן חייבים לנהוג אבלות ביום הקבורה ,דלא גרע מליקוט עצמות.
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כתב המרדכי (מו"ק סי' תתקלח) שאם שלחו את המת לקבורה ,וקודם שקברוהו חטפו את המת ,ינהגו
שבעת ימי אבלות מיד ,ואינו דומה למ"ש ר"י בענין תפסו המושל ,שכאן חטפו את המת לאחר
שהתחילה חובת האבלות (החזרת פנים מהמת) ,ולכן מסיימים את ימי האבלות אפילו קודם הקבורה,
וא"צ לאחר מכן לשבת שוב שבעה ,שדומה הדבר למוסרים את המת לקבורה במקום רחוק ונתעקבו
מלקוברו עד לאחר שכבר סיימו השבעה ,שא"צ לנהוג שוב .אבל שם המושל תפס את המת קודם
שחלה האבלות ,ולכן לא מתחילים לנהוג אבלות .וסייג הב"י שכל האמור הוא דוקא כשלא הלכו
עם המת לבית הקברות ,או שבית הקברות נמצא רחוק.
כתב הרמ"א :אם שלחו מתיהם לעיר אחרת ,שדינם להתחיל האבילות משיחזירו פניהם ,והתחילו
למנות האבילות ,ואחר כך נתפס המת ולא ניתן לקבורה זמן ארוך ,אין צריכין להפסיק אבלותן ,ואין
צריכין לחזור ולהתאבל אחר כך ,דמאחר שדינם להתחיל מיד ,אין צריכין להפסיק (מרדכי סוף מ"ק).
הש"ך (סק"י) העיר שהוא דוקא כאשר לא הלך עמהם גדול הבית ,דא"כ אין מתחילים האבלות עד
הקבורה.
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סעיף ח':
 בא אחד מהאבלים ממקום אחר
שנינו במועד קטן (כא):

תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים בא ממקום קרוב  -מונה עמהן ,בא ממקום רחוק -
מונה לעצמו .מכאן ואילך ,אפילו בא ממקום קרוב  -מונה לעצמו .רבי שמעון אומר :אפילו
בא ביום השביעי ממקום קרוב  -מונה עמהן .אמר מר :שלשה ימים הראשונים ,בא ממקום
קרוב  -מונה עמהן .אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :והוא שיש גדול הבית בבית"
"איבעיא להו :הלך גדול הבית לבית הקברות מהו?  -תא שמע ,דאמר רבי חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן :אפילו הלך גדול הבית לבית הקברות מונה עמהן - .מונה עמהן? והתניא מונה
לעצמו!  -לא קשיא :הא דאתא בגו תלתא ,והא  -דלא אתא בגו תלתא ...אמר רבי יוחנן :הלכה
כרבי שמעון באבל"
כתב הרא"ש (שם) לגבי הלך גדול הבית לבית הקברות ,דהיינו כשהלך לעשות צרכי המת ,כגון
המצבה או צורך בנין בתוך הקבר ,האם אומרים דמכיון שלא הלך אלא לצורך המת חשוב כאילו
הוא עדיין איתם כאן באבלות או לא.
נחלקו הראשונים על מה מוסבים דברי ר' יוחנן שאמר שגם אם הלך גדול הבית לביה"ק מונה עמהם:
א .הרי"ף (יג ):והרמב"ם (פ"ז ה"ד) השמיטו את הדין שהלך גדול הבית לבית הקברות ,ופסקו
כר"ש שאם בא אחד מהקרובים ממקום קרוב באמצע השבעה ,ומצא את גדול הבית
ומנחמים אצלו ,הרי הוא מונה עמהם ואפילו בא ביום השביעי לאבלות ,שדברי ר' יוחנן
שציין דוקא ג' ימים אמורים על דברי ת"ק ,אך ר' יוחנן פסק כר"ש .ואם אינו בבית מונה
לעצמו.
ונחלקו בדעתם הב"י והרמב"ן ,לדעת הב"י הם סוברים שגדול הבית שהלך עם המת
לביה"ק מונה משייסתם הגולל ,וקרוב שבא לבית מונה עם גדול הבית .אך הרמב"ן סובר
שלדעתם גדול הבית או קטני הבית שהלכו לביה"ק עם הארון ,אם חזרו בתוך ז' מונים
עם בני הבית שנשארו ומנו כשהחזירו פניהם .וקרוב שבא לשם ,אם גדול הבית נמצא או
שחזר בתוך ז' -מונה עימם .וכן הלכה.
ב .ר"ח (כב ,).רי"ץ גיאת ,ר"י ורא"ש :אם הלך גדול הבית לבית הקברות ובא בתוך ג' ימים,
מונה עם בני הבית ,אך אם בא לאחר שלושה ימים מונה לעצמו .וקרוב שאינו גדול הבית
שבא לבית ,אם גדול הבית נמצא עמהם ,מצטרף אליהם .ואם גדול הבית חזר רק לאחר
ג' והדין הוא שמונה לעצמו ,גם אותו שבא לאחר מכן מונה לעצמו (שאין לו במי להיתלות).
וכ"ד רבותינו הצרפתים ולאו דוקא גדול הבית ,אלא ה"ה לקטן הבית שהלך לבית
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הקברות ,בא בתוך שלושה מונה עמהם לאחר שלושה מונה לעצמו ,בין שהיה בביה"ק
רחוק או קרוב.
ג .הראב"ד הלך בכיוון זה ,אלא שלדעתו 'אתא בגו תלתא' מוסב על הגדול .אבל הבא
ממקום אחר ,כל שלא מצא את הגדול ממש בבית ,מונה לעצמו ,ואין זה משנה שהלך
הגדול לביה"ק לטפל במת .ולא מועיל שיחזור בתוך ג' ויצטרף.
כתב השו"ע כרי"ף והרמב"ם :מי שמת לו קרוב ,ולא ידע עד שבא למקום שמת שם המת ,או למקום
קבורה ,אם היה במקום קרוב ...אפילו בא ביום הז' ,אם מצא מנחמים אצל גדול הבית ,אפילו שננערו
לעמוד ...עולה ומונה לו עמהם תשלום שלשים יום; ואם לא מצא מנחמים ,מונה לעצמו .אך הרמ"א
כתב כרא"ש (דרכ"מ ה :דהלכה כמיקל באבלות ,וגם הם רבים ,וגם הרא"ש שהוא בתראי הסכים לשיטה זו) :וי"א
דאפילו אם בא אחד ,ואין הגדול בבית רק שהלך לצורך המת ,אם חזר תוך ג' ימים הוי כאילו הוא
בבית והבא תוך ג' מונה עמהם (וכן הוא בטור); ויש להקל כסברא זו.
הש"ך (ס"ק יב) דחה דברי הב"י ,ולדעתו ביאור הרמב"ן בדעת הרי"ף נראית עיקר ,דס"ל שאפילו בא
הגדול אצל בני הבית תוך שבעה מונה עמהם ולא מסתימת הגולל ,בין שבא ממקום קרוב או רחוק,
וכן אפילו קטן שהלך לבית הקברות וחזר תוך שבעה מונה עמהם .וכן הבא ממקום אחר לשם ומצא
שהלך גדול הבית לבה"ק כיון שחזר גדול הבית אפילו ביום ז' מונה עמהן ,אף זה נגרר עמו ונמצאו
כולם מונין מנין א' ,והוא שבא זה ממקום קרוב .עוד כתב ,שאם הלך גדול הבית שלא לצורך הבית,
ובא קרוב ,הרי הוא מונה לעצמו אפילו בא תוך ג' (כדברי רבנו ירוחם) .הש"ך הביא את דברי המהרש"ל
(בביאורו לטור) שהרמב"ן מודה שכשלא נשארו מקצת האבלים בבית מונה לעצמו ,אא"כ בא בתוך ג'.
עוד כתב הש"ך (ס"ק יג) על דברי הרמ"א ,שצ"ע מדוע הצריך לדעת הטור והר"ח שיבוא הקרוב תוך
ג' .ויישב שהוא רבותא ,אפילו בא תוך ג' כשגדול הבית לא היה ,מונה עמהם .וכן יתכן שהוא מסופק
בדעת הרא"ש האם כוונתו לגדול הבית שיבוא תוך ג' או שהקרוב יבוא תוך ג' ,והלך לחומרא
בשניהם.
לסיכום דינים העולה מהש"ך (ס"ק יב-יג 'העולה מזה') :א .אם לא מצא גדול הבית בבית ,מונה לעצמו.
ב .גדול הבית שבא ממקום קרוב מונה לעצמו .ג .אם בשעת קבורה הלכו מקצת הקרובים לבית
הקברות מונין עם אלו שבבית בין גדולים בין קטנים ,בין שבה"ק קרוב או רחוק ,בין באו תוך ג' בין
ביום ז' ,והוא שבאו ומצאו מנחמין אבל אם לא מצאו מנחמין ביום ז' אותן שהלכו לבה"ק מונין
לעצמן משיסתם הגולל .ד .וכן הבא ממקום אחר לשם ומצא שהלך הגדול לבה"ק ,כיון שחזר הגדול
אצלם אפי' ביום ז' ומונה עמהם אף זה נגרר עמהם ונמצא כולם מונין מנין אחד ,והוא שבא זה
ממקום קרוב ודוקא שנשארו מקצתן בבית אבל אם לא נשארו מקצתן בבית מונה לעצמו אם לא
שבא תוך ג' .ה .ואם לא חזר גדול תוך ז' שאז הגדול מונה לעצמו משיסתם הגולל אז גם הבא ממקום
קרוב אינו מונה עם אותן שבבית משיצא המת אלא מונה לעצמו משעה שנודע לו .ו .וכל זה שהלך
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הגדול לבה"ק במקום שאינו דר שם ,אבל הלך למקום שדר שם ונשאר שם אפי' אותן שנשארו כאן
שהחזירו פניהם מהמת הולכים אחריו ומונים משיסתם הגולל ודוקא שיכול לבא שם תוך ג' אבל
אם אינו יכול לבא שם תוך ג' אלו שכאן מונין מיד וגדול שבבה"ק מונה משיסתם הגולל .ז .ואם
התחילו אותן שבבית והגדול למנות אבלותן בשוה כולם משיצא המת או כולם משיסתם הגולל אז
הבא ממקום קרוב מונה עמהן בכל ענין אפי' בא ביום הז' בעוד שנוהגין קצת אבילות כיון שחזר
הגדול קודם שעמדו המנחמין ומונה עמהן אבל אם התחילו אבילות בשוה והלך הגדול אח"כ לבה"ק
להתעסק בצרכי המת לעשות מצבה או בנין לקבר ולא חזר כלל אחר שבא הקרוב או שחזר אחר
שעמדו המנחמין דינא הכי אם בא הקרוב תוך ג' מונה עמהם ואם בא לאחר ג' מונה לעצמו ואם
הלך הגדול לעסק אחר שלא בצרכי המת אפילו בא הקרוב תוך ג' מונה לעצמו כיון שלא חזר הגדול
לביתו ואם בא הקרוב ממקום רחוק בכל ענין מונה לעצמו וכל שדינו למנות עמהם אפילו חזר אח"כ
לביתו מונה עמהן.
 מה חשוב ל'מקום קרוב'?
כתב הרא"ש (סי' לח) בשם הגאונים (ה"ג הל' אבל עמ' רמו) שהוא עשרה פרסאות ,שהיא דרך שיכול
האדם ללכת ביום אחד ,ואם שומע על מיתת קרובו יכול להגיע ביום אחד ,ולכן חשוב כאילו היה
איתם יחד .הראב"ד הוסיף שאם ימות המת סמוך לערב ונסתם הגולל עם חשכה ולמחר יודיעו לו
את מות קרובו ,ויום למחרת כבר יוכל לבוא אל קרוביו שיושבים שבעה ,ונמצא שהצטרף אליהם
תוך שלושה ימים למוות .אבל אם גר רחוק יותר אפשר שלא יוכל להגיע תוך שלושה ,ולכן אם בא
מרחוק יותר מונה לעצמו ,וגם אם יגיע לפני לית לן בה ,דבעינן שיהא במקום הראוי להשיגם.
כתב השו"ע :אם היה במקום קרוב שהוא מהלך י' פרסאות שאפשר שיבא ביום אחד...
בספר חמודי דניאל (כת"י ,הובא בפת"ש ד) הסתפק כיצד לנהוג בימינו ,שאין כל אדם יכול לילך עשרה
פרסאות ביום אחד.
 הבא ממקום רחוק
בה"ג (שם עמ' רמז) פסק הלכה כר"ש ,ולדעתו אם בא בתוך שלושה ימים ,אפילו ממקום רחוק מונה
עמהם ,ואם בא לאחר שלושה ימים ממקום רחוק מונה לעצמו ,ממקום קרוב מונה עמהם .אך הר"י
גיאת סובר דאם בא ממקום רחוק תמיד מונה לעצמו ,גם אם הוא גדול הבית ואפילו בא תוך ג' ימים.
כתב השו"ע :וכן אם היה במקום רחוק ,אפילו בא ביום שני ,מונה לעצמו שבעה ושלשים מיום שבא.
וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קפא).
 הגדרת מקום רחוק
שנינו בפסחים (צג):
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"תנו רבנן :היה עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס בסוסים ובפרדים ,יכול יהא חייב  -תלמוד
לומר ובדרך לא היה ,והלה היה בדרך .היה עומד לפנים מן המודיעים ואין יכול ליכנס מפני
גמלים וקרונות המעכבות אותו ,יכול לא יהא חייב  -תלמוד לומר ובדרך לא היה  -והרי לא
היה בדרך"
נחלקו האחרונים מה הדין בימינו שיש אפשרות ליסוע מרחקים רבים ביום אחד ,האם הולכים לפי
המרחק או לפי זמן ההגעה ,שהרי מהגמ' בפסחים מוכח דאי לאו קרא ,היה חייב כרת אם יכול ליכנס
בסוסים ,דחשיב מקום קרוב.
בשו"ת מקור חיים (סימן כ) ובשו"ת זכרון יהודה (או"ח סימן מב) הוכיחו מגמ' זו שאם יש איזה אופן
שיכולים להגיע במהירות ביום אחד ,חשוב מקום קרוב לעניין אבלות ומונה עמהם .גם הערוך
השולחן (אות יז) כתב דזיל בתר טעמא ,וכל מקום שיכול לבוא ביום אחד מקרי מקום קרוב .וכ"פ
בשו"ת רב פעלים (ח"ב יו"ד סימן מ .ח"ג סימן כד) ,וכתב בחזון עובדיה

(ח"ג עמ' קפא .יבי"א ח"א או"ח סימן

יג אות ב) שגם אם יכול להגיע במטוס חשוב למקום קרוב.
מנגד ,הגר"ש קלוגר (שו"ת האלף לך שלמה חיו"ד סימן שט .שו"ת טוב טעם ודעת תליתאה ,ח"ב סימן רטז) כתב
שמקום קרוב ורחוק שאמרו בדיני אבלות ,הכל תלוי בהליכה ברגל ,ולא בסוסים ופרדים ,ולא ברכב,
כמ"ש בגמ' בפסחים שאפילו יכול להגיע בסוסים נחשב לו כדרך רחוקה .וכ"פ בשו"ת דברי מלכיאל
(ב ,צט) ועוד .גם השואל ומשיב (קמא ח"ג סימן קג) כתב שאין לנו לשער אלא במה שהוא דרך הטבע,
דאל"כ ישתנו כמה וכמה מדיני התורה מידי יום ביומו.
 עד מתי חשובים כאבלים שיכול להצטרף אליהם
שנינו במועד קטן (כא):

"רבי שמעון אומר אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב מונה עמהן אמר רבי חייא בר גמדא
אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי :והוא שבא ומצא מנחמין אצלו .בעי רב ענן :ננערו לעמוד
ולא עמדו ,מהו? – תיקו"
נחלקו הראשונים מה הגדר של 'מצא מנחמים אצלו' שיכול להצטרף למניין ימי האבלות של
האחרים:
א .הרשב"א (ח"א סימן תע"ח) נשאל האם כשנמצאים אצל האבל קרוביו ומכריו ,גם אם אינם
מנחמים אותו בדברים ,עצם ההימצאות שלהם איתו מנחמת ומקילה עליו ,וחשוב
כמנחמים אותו? ותשובתו שכל זמן שהאבלות נוהגת ראוי להצטרף ,אבל כל שפירשו
להם המנחמין או שעמדו כבר עבר להם האבלות לגמרי ושוב אין כאן זמן שיהא ראוי
להצטרף .והוסיף שעכשיו נוהגים ללכת עם האבלים מבית הכנסת לבית ושוהים איתו
מעט ולאחר מכן הולכים ,וכל שהלכו אנשים אלו ,גם אם קרוביו ומיודעיו שם קרוי 'אין
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מנחמין אצלו' שאין הדבר תלוי בדברי ניחומין אלא בהמשך האבלות כל מקום ומקום
כפי מנהגו.
ב .דעת הרמב"ן (תוה"א שם) שכל זמן שמצאן נוהגין אבלותם מונה עמהם ,אבל לאחר שנעלו
סנדל ופרעו ראשם כבר בטלו מהם גזירת שבעה ,וכבא ביום השמיני דמי ,ומונה לעצמו.
ג .דעת הסמ"ק (סימן צ"ז .שם בהגהות הר"ף אות ב) דהשתא שאין מנחמים ,אם בא קודם שיצאו
ללכת לבית הכנסת מונה עמהם.
כתב השו"ע :הואיל ומצא מנחמים .וביאר הרמ"א :דהיינו שנוהגים עדיין קצת אבלות

(טור ורשב"א

בתשובה).
 להיכן צריך הקרוב להגיע
כתוב בהגהות אשיר"י (סי' לח) בשם אור זרוע (הל' אבלות סי' תכד דף פז ).שמה שאמרנו שאם בא ממקום
קרוב מונה עמהם ,הוא דוקא כאשר בא אצלם למקום שמת שם המת ,או למקום קבורה ,אבל אם
לא היה לא מקום מיתה ולא מקום קבורה כל אחד מונה לעצמו.
אולם המאירי (מו"ק כא :ד"ה מי) סובר שגם אם הגיע למקום שהאבלים יושבים שהוא אינו מקום
הקבורה או המיתה ,מונה עמהם .גם משו"ת הראב"ד (ס"ס רי) מוכח שאף שאינו מקום מיתה וקבורה
מצטרפים לגדול הבית ומונים עמו.
השו"ע פסק כאו"ז :מי שמת לו קרוב ,ולא ידע עד שבא למקום שמת שם המת ,או למקום קבורה...
עולה ומונה לו עמהם.
הש"ך (ס"ק יא) פסק כדעת מרן שרק מקום שמת או מקום קבורה חשובה כתופסת לעניין זה .גם
בשו"ת רב פעלים (ח"ג יו"ד סימן כו) כתב שאין למנות שבעה עם גדול הבית ,אא"כ הוא יושב שבעה
במקום מיתה או במקום קבורה .אבל אם הוא מקום שמועה קרובה מונה לעצמו .וכ"כ השדי חמד
(מע' אבלות סימן עב) .אולם בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קפז) פסק שהלכה כדברי המיקל באבל ,ולכן אפשר
לסמוך על המאירי ודעימיה שבכל אופן יכול להצטרף לגדול הבית .גם בשו"ת

ציץ אליעזר (יא ,עב)

כתב שבמקום הפסד גדול המיקל לא הפסיד .שדברי המאירי לא היו לנגד עיני השו"ע ,ואפשר לומר
שאם היו רואים דבריו הוה הדרי בהו.
 חזר הקרוב אח"כ לביתו
הרשב"א (ח"א סי' תעז) נשאל האם 'מונה עמהם' הוא בדווקא ,ואם חוזר לביתו צריך למנות מניין
לבדו ,או לא .וענה שא"צ להתעכב שם ולמנות עמהם ממש ,אלא גם אם היה עמהם יום אחד ולאחר
מכן חזר לביתו ,מונה כמוהם (=עמהם) ,שכל שבא ממקום קרוב נעשה טפילה להם וחשיב שהיה
עמהם משעה שחלה האבלות והתחילו הם למנות.
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כתב הרמ"א :וכל שדינו למנות עמהם ,אפילו אם חזר אחר כך לביתו ,מונה עמהם

(הרשב"א סימן

תע"ז).
בשו"ת חקרי לב (ח"ג יו"ד סימן קמט) למד מתשובת הרשב"א הנ"ל שכל שבא ממקום קרוב נעשה
כטפילה להם ,ולכן אפילו אם לא הגיע ממש לבית האבלים ,כל שנמצא במקום החשוב לקרוב הרי
הוא חשוב כאילו בא אליהם ומונה כמותם .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קפו) שאם הגיע לעיר שבו
יושבים האבלים אע"פ שלא בא לבית גדול הבית ,מונה עמהם ,ויוצא מאבלו כשהם יוצאים מאבלם,
והביא פוסקים רבים נוספים שסוברים כן .מנגד ,הגר"ח פלאג'י

(שו"ת חיים ביד סימן קיז ד"ה ועיניך

תראינה) העיר שמתשובת הרשב"א מוכח שצריך לילך לשם ,שהרי כתב שעמד עמהם יום אחד.
 דין ה'נמצא' בבית האם מונה כמו ה'בא'  -גדול הבית שבא ממקום קרוב
שנינו במועד קטן (כא):

"אמר מר :שלשה ימים הראשונים ,בא ממקום קרוב  -מונה עמהן .אמר רבי חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן :והוא שיש גדול הבית בבית"
התוספות (כב .ד"ה הלך) נסתפקו מה הדין בגדול הבית שבא ממקום קרוב ,אם מונה עמהם הואיל
והוא עיקר הבית .אך בשו"ת מהר"י בן מיגאש (סימן צא) כתב שנ"ל שאין הכוונה אצל גדול הבית
דוקא ,אלא אורחא דמילתא נקט ,לפי שידוע שהמנחמים לא ישימו מגמתם ולא ישבו לצוות אלא
אצל גדול הבית.
כתב הרשב"א (סי' תקלב) שלא מצינו שהנמצא בבית מונה כמו מי שבא .דהיינו ,כגון אלמנה שהיו
לה שני בנים ,ואחד מהם מת ולא נודע מיתתו לאחיו ,ובאה אמו לבית אחיו והודיעה לו על פטירת
אחיו (והאם היתה בשעת הקבורה ,והתחילה למנות שבעה) ,האם הבן השני מונה עמה ,שהרי באה ממקום
קרוב .ולדעתו הבן מונה לעצמו ,משום שלא מצינו הנמצא מונה עם הבא ,אלא הבא מונה עם
הנמצא בבית ,וגדול הבית שבא ממקום קרוב מונה עם הקטנים הנמצאים בבית ,ולא הנמצאים בבית
מונים עם הגדול ,ולא שנא ידעו ולא שנא לא ידעו ,שחילוק הזה לא נאמר בגמרא.
בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קצא) כתב שגדול הבית שהגיע ביום החמישי לביתו ומצא את קרוביו אבלים,
הרי הוא מצטרף עמהם למניית ימי האבלות ,וכשהם יוצאים מהשבעה הוא יוצא עמהם.
סעיף ט':
 נודע לו שמת ואח"כ בא לבית האבלים
נחלקו הראשונים מה דינו של אדם שהתחיל למנות ימי אבלות לבדו ולאחר מכן הגיע לבית האבלים
שהתחילו למנות את ימי האבלות לפניו ,האם ממשיך את ספירתו שהתחיל או שמצטרף לספירת
האבלות של שאר האבלים:
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דעת הרמב"ן (תוה"א עמ' קסב) שתמיד מונה את הימים כמו שאר האבלים ,ואין חילוק אם שמע אותו
אדם על מיתת המת במקום שהיה שם ,בין אם שמע עליו באותו מקום שנכנס שם ,בין אם לא שמע
עד שמצא האבלים בביתם.
אולם הרא"ש (שם) כתב שכל האמור הוא דווקא שלא שמע על מות קרובו עד שבא אל שאר אחיו
האבלים ,שאם נודע לו ביום השני למות קרובו והתחיל להתאבל ,לא מסתבר שיקצר את ימי
האבלות משום שבא אל אחיו .אבל כאשר לא התחיל כלל ובא אל אחיו ,מחשיבים כאילו התחיל
להתאבל עמהם ומונה איתם יחד את ימי האבלות .וכ"נ מדברי הרמב"ם (פ"ז ה"ד) וכ"ד סמ"ק

(סי' צז

עמ' ע).
כתב השו"ע :במה דברים אמורים ,כשלא שמע שמת ,עד שבא .אבל אם נודע לו ביום השני והתחיל
להתאבל ,לא יקצר אבלותו בשביל שבא אצלם.
בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קפח והלאה) העלה עפ"ד האחרונים שרק כאשר שמע וגם התחיל להתאבל הרי
הוא מונה לעצמו ,הלא"ה מונה עמהם.
 בא ממקום רחוק למקום קרוב ואח"כ הצטרף לאבלים
לדעת ר"ש הבא ממקום קרוב מונה עם שאר האבלים ,והבא ממקום רחוק מונה לעצמו ,אא"כ בא
תוך ג' ימים .נשאלת השאלה מה הדין כאשר בא ממקום רחוק בתוך ג' ימים למקום קרוב ,ושהה
שם יומיים שלושה ,ולאחר ג' ימים הגיע לבית האבלים ,האם מחשיבים את השהייה שלו במקום
קרוב כאילו זה היה מקומו ,ויכול להצטרף לשאר האבלים ,או דמכיון שמקומו בתחילה היה רחוק,
אינו מונה עמהם.
רב נטרונאי (תשו' הגאונים שע"צ ח"ג ש"ד סי' יז) סובר שבמקרה כזה מכיון שנכנס למקום קרוב ,דנים
אותו כמקום קרוב ומונה עמהם כדעת ר"ש .אך הרמב"ן (שם) תמה ,דלדבריו באיזו מציאות יחול
הדין של 'בא ממקום רחוק בתוך שלושה' ,הרי ודאי קודם שהגיע לכאן נכנס למקום קרוב ,וא"כ
דינו כמקום קרוב! ועוד ,שלדעת ר"ש אינו מחלק בין הימים שהגיע אלא מהיכן יצא ,ולא מצינו דין
'בא ממקום רחוק' כלל .גם הטור כתב על דברי רב נטרונאי 'ולא נהירא'.
סעיף י':
 מת לו מת בתוך ימי אבלותו
כתב המרדכי (מו"ק סי' תתקכא) שרש"י היה אבל ,ומת לו מת נוסף בתוך ימי אבלותו ,הרי הוא מונה
ז' ימי אבלותו הראשונים ,ולאחר מכן מונה ז' ימים נוספים למת השני .ואין הז' ימים של המת השני
עולים בימי האבלות הראשונים.
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אולם המרדכי (שם) והגה"מ (סוף פ"ח) כתבו שאין נוהגין כן ,אלא מונה ז' למת האחרון ועולה
להשלמת אבלות הראשון.
כתב השו"ע :מי שהוא אבל ,ובתוך ז' מת לו מת אחר ,מונה ז' למת אחרון ועולים לו לתשלום שבעה
ימי אבילות הראשון.
סעיף יא':
 התפלל ערבית מבעוד יום ומת לו מת
כתב המרדכי (סי' תתקכג) מי שהתפלל ערבית ועדיין יום הוא קודם צאת הכוכבים ,ושמע שמועה
שמת לו מת ,נראה למהר"ם (הל' שמחות סי' קיז) שמונה מיום המחרת ואותו יום אינו עולה לו ,אע"פ
שעדיין יום הוא ,והוא משום שהוא כמו שתי קולות הסותרות זא"ז.
כתב השו"ע :מי שהתפלל ערבית ,ועדיין הוא יום ,ושמע שמת לו מת ,יש מי שאומר שמונה מיום
המחרת ,ואותו יום אינו עולה.
הש"ך (ס"ק יד) גורס :מי 'שהתפללו' ערבית .ולכן הוסיף שגם הוא התפלל .אבל אם הקהל התפללו
והוא עדיין לא התפלל ,כתבו המהרש"ל והב"ח שאותו יום עולה לו .ואפילו לסובר בהלכות נידה
(סימן קצו) שהולכים אחר הציבור אם התפללו ערבית ,זהו דווקא לדיני האישה שאינה מתפללת
ערבית בדר"כ ולכן נגררת אחר הקהל ,אבל האיש אינו נגרר אחר הקהל .לפי דבריהם יוצא שלגבי
אישה בדיני אבילות ,אם הציבור התפלל ערבית היא אינה יכולה להתחיל אבלות אע"פ שהיא לא
התפללה ערבית .אך הש"ך הביא בשם אביו בשו"ת גבורת אנשים (סימן יג) שאם לא התפלל ערבית
אע"פ שהציבור התפללו ,אותו היום עולה לו ,שבכה"ג אינו תרי קולי דסתרי אהדדי .ואפילו למחמיר
בהלכות נידה ,שאני אבילות דרבנן דקי"ל הלכה כמיקל באבל .ולשיטה זו ,גם לאישה אנו נקל .עוד
הביא הש"ך שיש לחלק ,שאצל הנידה הקהל התפלל ערבית והיא רצתה להקל על עצמה ולעשותו
יום ללבוש לבנים ולהחשיבו כראשון לשבעת נקיים ,והיא אינה יכולה להוציא עצמה מהציבור ,אבל
לעניין אבילות האדם לא עשה מעצמו ,אלא מהשמיים גזרו עליו ,והוא עדיין לא התפלל ולכן יכול
לומר שבשבילו עדיין יום .ולפ"ז אם אירע אבילות לאישה ,אותו יום עולה לה ,ודלא כמהרש"ל.
הלבוש (סי"א) כתב שהמיקלים בנידה ודאי יקלו באבלות .אך הש"ך (ס"ק טו) דחה דבריו ,שאחד
מהגדולים כתב בתה"ד שאין לדמות נדה לאבלות ,משום שאותה שעה שמתפלל ערבית אינו אלא
כמו סניף ותוספת ליום שלאחריו ואינו עיצומו של יום ,ולכן לעניין אבלות לא חשיב כיום ,דהא
סניף הוא ותוספת ליום שלאחריו .אבל לעניין ספירה לא קפדינן אלא אעיצומו של שבעת ימים ולא
על התוספת .וכך נקט הש"ך למעשה .והוסיף דאפשר שגם הלבוש לא אמר אלא כשהתפללו הקהל
ערבית ולא הוא ,דאז אותו יום עולה לו.
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כתב בשו"ת חינך בית יהודה (ס"ס פג .הובא בפת"ש ו) שכל האמור כאן אינו אלא לעניין אבלות ,אבל
לעניין היארצייט ,אם אירע שמת אחר ערבית ועוד היום גדול ,ודאי שמחשבים לפי היום שעבר ,בין
ביום חול ובין ביום שבת.
מה הדין של אותו אדם שהתפלל ערבית מבעו"י לעניין הנחת תפילין למחרת? הפת"ש

(סי' שפח

סק"ב) כתב שמדברי הט"ז (סי' ת"ב סי"א) משמע דמניח תפילין .ובספר חומות ירושלים (סי' רס"ד) דעתו
שיניח בלא ברכה ויכסה אותם .הערוך השולחן (אות יט) הסתפק ,והכריע שרק לחומרא אמרינן
למנות מיום המחרת ,ולכן ודאי שחייב בתפילין .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' צח) שיניחו בברכה.
כתב בשו"ת הרדב"ז (ח"א סימן רסח .מובא בפת"ש ה) שמי ששמע שמועה קרובה ביה"ש חשבינן ביה"ש
מן היום ומונה אבילות מאותו יום.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' פט .וכ"כ ביבי"א ח"ח סימן לד) שמי שמת לו מת ונקבר בביה"ש ונסתם הגולל
ביום ראשון בערב ,כעשר דקות אחרי שקיעת החמה (בהע' שם כתב שאפילו י"ח דקות לאחר השקיעה יתכן

להקל) ,ולא היה סיפק ביד האבלים לנהוג באבלות עד שהגיעו לביתם בנעליהם אשר ברגליהם אחר
צאה"כ ,מ"מ יום ראשון עולה למנין שבעה ,שביה"ש ספק הוא ,ובאבלות דרבנן אמרינן ספק דרבנן
לקולא

(ובהע' שם דימה נידון זה למ"ש מרן לקמן סימן שצו ,שמי שלא הספיק לנהוג אבלות בחלק מהימים בכ"ז

עולים לו וה"ה לניד"ד שגם אם לא נהגו אבלות לאחר הקבורה עולים לו) .גם דעת הגר"מ אליהו

(צרור החיים

שאלה עה) דמכיון שכל עניין האבלות אינו אלא מדרבנן ,אפשר לסמוך על המקלים ,ולכן אם הספיק
האבל להתחיל האבלות ולחלוץ נעליו ולשבת ע"ג קרקע עד שלוש עשרה דקות לאחר השקיעה,
חשוב לו אותו יום כאילו ישב כל היום.
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סימן שע"ו  -מנהג המנחמים ודין מת שאין לו
מנחמים
ובו ד' סעיפים

סעיף א':
 אין המנחמים רשאים לפתוח
שנינו במועד קטן (כח):

"אמר רבי יוחנן :אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל ,שנאמר אחרי כן פתח איוב
את פיהו והדר ויען אליפז התימני .אמר רבי אבהו :מנין לאבל שמיסב בראש  -שנאמר אבחר
דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם - .ינחם אחריני משמע!  -אמר רב
נחמן בר יצחק :ינחם כתיב .מר זוטרא אמר מהכא :וסר מרזח סרוחים ,מרזח  -נעשה שר
לסרוחים"
כתב הרמב"ן (שם) בשם הר"י גיאת (מא"ש הל' אבל עמ' סו) דמכיון שהאבל אסור בשאילת שלום ,כאשר
פוטר את המנחמים שבאו אצלו ,שוחה להם בראשו ,כתלמיד השוחה לפני רבו ליתן לו שלום.
כתב השו"ע :אין המנחמים רשאים לפתוח ,עד שיפתח האבל תחלה .והאבל מיסב בראש ,וכיון
שנענע האבל בראשו ,בענין שנראה שפוטר את המנחמים ,אינם רשאים לישב אצלו.
כתב הערוך השולחן (אות ב) לגבי ישיבת האבל בראש ,דנ"ל דזה לא שייך אלא כשעושין סעודה
בבית האבל כמו שהיה מקודם דעשרה כוסות משקין אותו בזה שייך לומר שיושב בראש סביב
השולחן אבל בניחום אבלים שלנו מה שייך יושב בראש והרי האבל יושב על מקומו.
עוד כתב הערוך השולחן (אות ג) גבי פטירת המנחמים ,אצלינו אין ידוע הסימן הזה ולכן צריכין
המנחמים להרגיש בהאבל כשרוצה שילכו ממנו וילכו להם לשלום.
לגבי 'אין המנחמים רשאים לפתוח' כתב בשו"ת ציץ אליעזר (יז ,מה) שיש בדבר קושי ,שעל פי רוב
אין האבל מתחיל לדבר כלום עד שמדובבים אותו ,אי משום צערא דיליה ואי מפני יראת הכבוד,
ומבלי משים מתחילים תחלה בדיבור להביע השתתפות בצערו ולדבר בשבחו של הנפטר ,והרי זה
נגד הלכה פסוקה באין חולק עליה .ולכן כתב להליץ עפ"ד הלבוש (ס"א) שטעם הדבר שהוא מתחיל
להראות צערו שמצטער מאד על מתו ואחר כך מתחילין לנחמו ,אבל מקודם אין שייך לנחמו דשמא
אינו מצער על מתו .וא"כ זיל בתר טעמא ,וכל היכא דמכירין שהוא כן מצטער ,ומרוב צער יגון אין
באפשרותו לפתוח תחילה בדברים ,אזי רשאים המנחמים לפתוח תחילה .עוד כתב הצי"א שיתכן
ודין זה הוא שייך רק לגבי המנחם הראשון ,אבל כל שהאבל פתח כבר לדבר לפני מנחמים ,תו
המנחמים הבאים אחריהם אין צריכים כבר לחכות שיפתח תחילה בדברים .וכן מעידים על החזו"א
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(ספר פאר הדור ח"ד הערה  ,108ר' מאיר גריינימן) שכשהלך לנחם אבלים היה לפעמים פותח בדברים
ראשון לפני שהתחיל האבל כשהבחין איך קשה לאבל לדבר מעוצר יגון מיראת הכבוד.
 עמידת האבל מפני נשיא
שנינו במועד קטן (כז" ):אמר רבי יוחנן :הכל חייבין לעמוד מפני נשיא ,חוץ מאבל וחולה".
כתב הרמ"א :אין אבל או חולה חייבים לעמוד ,אפילו מפני נשיא (פ' א"מ).
הלבוש כתב שאינם צריכים לעמוד מפני שטרודים בצערם .אבל השבות יעקב (ח"א סימן כו) כתב
שטעם דין זה משום שהאבל מעולל בעפר קרנו ,וחולה מוטל על ערש דוי ,וא"כ אין זו קימה שיש
בה הידור.
הערוך השולחן (ס"ד) כתב שאין האבל רשאי להחמיר על עצמו לקום מפני אדם גדול .גם בספר יפה
ללב (ח"ג סי' שעו סק"א) כתב שלא יעמוד שמא יאמרו לו לשבת .אך בספר נהר מצרים

(דף קנד ע"א)

כתב שאם האבל רוצה לכבד אדם גדול שביקרו ולקום מפניו רשאי .והגאון תשובה מאהבה
תשובה תיב) כתב שעכ"פ הידור מיהא בעי למיעבד .גם בחזון עובדיה

(ח"ג

(ח"ג עמ' עד .יבי"א ח"ג יו"ד סימן

כז) כתב שהאבל אינו חייב לקום בפניהם ,אך אם רצה לעמוד לכבוד התורה רשאי .וכן רשאי לקום
מפני אביו ואמו .אבל לפני ס"ת חייב לקום .וכ"ד הגרש"ז אוירבך (הובא בספר רבבות אפרים ח"ז סי' רל),
וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סימן לג).
סעיף ב':
 אין אומרים לאבל 'שב'
שנינו במועד קטן (כז" ):אמר רבי יוחנן :לכל אומרים להם שבו חוץ מאבל וחולה".
התוספות (שם) ביארו שת"ח העומדים צריך לומר להם שבו ,חוץ מאבל וחולה שאין צריך לומר להם
שבו ,שהרי אינם צריכים לעמוד ,ולכן ודאי שיכולים לשבת בלא רשות .ומשמע שאין איסור לומר
להם שבו .אבל הרי"ף והרא"ש (סימן פט) כתבו שאסור לומר להם שבו ,דמשמע שב באבלות שלך.
כתב השו"ע :הבא לכבד את חבירו ולקום מפניו ,אומר לו :שב ,אלא א"כ הוא אבל או חולה ,דמשמע:
שב באבלות שלך ,שב בחולי שלך.
 דיבורים האסורים שנשמעים ככפירה
שנינו בבבא קמא (לח).

"רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא ,אמרו ליה רבנן לעולא :קום ניזל נינחמיה ,אמר להו:
מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי? דגידופא הוא ,דאמרי מאי אפשר למיעבד ,הא אפשר למיעבד
עבדי"
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כתב הרמ"א :לא יאמר אדם :לא נפרעתי כפי מעשי ,או כיוצא בדברים אלו ,שאל יפתח פיו לשטן
(כן משמע בפרק מי שמתו ובהגהות אלפסי שם) .ואל יאמר אדם לאבל :מה לך לעשות כי אי אפשר לשנות,
שזהו כגדוף ,דמשמע הא אם אפשר לשנות היה עושה ,אלא יקבל עליו גזירת הש"י מאהבה

(נ"י פ'

שור שנגח דמשמע כן בגמרא).
הרש"ל (יש"ש ב"ק פ"ד סימן י) דחה גמ' זו מהלכה ,שהרי גם דוד המלך אמר (שמואל-ב יב ,כג) 'האוכל
להשיבו עוד' ,דמשמע אם היה אפשר להשיבו היה עושה .אך הט"ז (סק"א) תמה עליו ,דשאני גבי
דוד שאמר לגבי הצומות דמשום שכבר מת אין לו לצום ,ולכן אין ללמוד משם .אבל ודאי אלו
המנחמים האומרים 'אל תצער עצמך כי מה לך לעשות' אין אומרים על התפלה כן ,אלא על הצער
שלא יצער עצמו כיון שא"א בענין אחר ,דמשמע הא אפשר בענין אחר היה עושה .וזהו גידוף שמן
הראוי להיות כרצון האל יתברך לא כרצון האדם.

סעיף ג':
 מי שאין לו אבלים להתנחם
שנינו בשבת (קנב).

"אמר רב יהודה :מת שאין לו מנחמין הולכין עשרה בני אדם ויושבין במקומו .ההוא דשכיב
בשבבותיה דרב יהודה לא היו לו מנחמין ,כל יומא הוה דבר רב יהודה בי עשרה ,ויתבי
בדוכתיה .לאחר שבעה ימים איתחזי ליה בחילמיה דרב יהודה ,ואמר ליה :תנוח דעתך שהנחת
את דעתי"
ופירש רש"י במקומו  -במקום שמת שם .וכ"כ בתשובת רב פלטוי (תשו' הגאונים שע"צ ח"ג ש"ד סי' ו).
וכתב הב"י שעכשיו נוהגים לישב בבית הכנסת במקום האבלים ומשכיבין עליו.
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם (יג ,ד) :מת שאין לו אבלים להתנחם ,באים עשרה בני אדם כשרים
ויושבים במקומו כל ז' ימי האבלות ,ושאר העם מתקבצים עליהם; ואם לא היו שם עשרה קבועים,
בכל יום ויום מתקבצים עשרה משאר העם ויושבים במקומו.
אמנם הראב"ד כתב 'זה אין לו שורש' .גם הרמ"א כתב :ולא ראיתי נוהגין כן.
כתב הערוך השולחן (אות ז) דמה שמשמע מהגמ' שעיקר נחת רוח למת הוא דוקא במקום שמת ,זהו
דוקא במת שאין לו אבלים בשום מקום ,אבל כשיש לו אבלים אפילו הם שלא במקום מיתתו ,מ"מ
כיון שמתאבלים עליו נחה רוחו.
הדרישה (אות ג) והרדב"ז (פי"ג ה"ד) כתבו שא"צ שישבו שם כל היום ,אלא רק בשעה שדרך בני אדם
באים לנחם אבלים .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ג עמ' עט).
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 ניחום אבלים בטלפון
בפיסקה הקודמת ראינו שנחלקו הרמב"ם והראב"ד לגבי מת שאין לו מנחמים .הרמב"ם סובר שיש
לבוא לבית הנפטר .אך הראב"ד סובר שא"צ לעשות סדר זה כלל.
בשו"ת אגרות משה (ח"ד סימן מ אות יא) כתב שבניחום אבלים ישנם ב' עניינים ,אחד לטובת האבלים
הטרודים בצערם ויש לדבר על ליבם ולנחמם ,ושנית לטובת המת כפי העולה מהגמ' בשבת למעלה.
והוסיף שמצד האבל החי שייך לקיים המצוה גם ע"י הטלפון ,אבל המצוה שמצד טובת המת לא
שייך אלא כשבא בעצמו למקום המנחמים או למקום שמת ,וגם מצד האבל החי ודאי עדיף כשבא
בגופו לנחמו ,שעצם הטירחה להגיע מנחמת את האבל .לכן למעשה אם יכול להגיע בעצמו לנחם,
לא שייך שיפטור עצמו בטלפון ,אבל גם בניחום בטלפון יש קצת מצוה ,ולכן כשהוא חולה או שהוא
טרוד אין לו לפטור עצמו מהניחום ,אלא ינחם בטלפון.
בחזון עובדיה (ח"א עמ' יב) הביא את דברי הפוסקים באשר לקיום מצות ביקור חולים בטלפון ,שרבים
מהם פסקו שיוצא י"ח מצות ביקור חולים בטלפון ,ולמד דה"ה לגבי אבלים שכשאינו יכול ליסוע
לנחם בעצמו ,יש לו לנחמם דרך הטלפון .דעת הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה קמה) שלא יוצאים
י"ח ניחום אבלים בטלפון או ע"י מכתב ,אך אם אינו יכול להגיע לנחם ,טוב לשלוח מברק או
להתקשר בטלפון.
 תפילות במקום שנפטר האדם
כתב הרמ"א עפ"ד המהרי"ל :נוהגים להתפלל בעשרה כל ז' במקום שנפטר שם האדם ,והיינו על
אדם שלא הניח קרובים ידועים להתאבל עליו ,אבל יש לו בשום מקום שמתאבלים עליו ,אין צריך
(וכזה ראוי לנהוג).
כתב בגשר החיים (פ"כ ס"ג אות א) מצוה להתפלל בעשרה בבית האבל ,וזהו חסד גדול עם המתים,
וגם עם החיים האבלים .ועיקר המצוה היא :א .על מת שאין לו קרובים מתאבלים מתנחמים במקום.
ב .ובבית שנפטר  -ששם צריכים העשרה להתפלל .אלא שמהזכות והמנהג לנהוג כן אפילו כשיש
שם אבלים .ואם א"א להתפלל במקום שמת ,כדאי להשתדל עד כמה שאפשר להתפלל במקום ההוא
לכה"פ תפילה ראשונה .והוסיף שנוהגים להתפלל בבית האבלים אפילו שלא נפטר שם.
כתב הב"ח שבימים נוראים אם האבל הגון ולא נמצא כמוהו הוא קודם להתפלל אפילו תוך שלושים
על אביו ואמו ,ולא כיש מקפידים .וכ"כ הט"ז (סק"ב).
 תחנון בבית האבל
כתב השו"ע (קלא ,ד) "נהגו שלא ליפול על פניהם ,לא בבית האבל ."...אך הרוקח (סימן שטז) כתב
שאחר התפילה אומרים תחנון.
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כתב הט"ז (שם סק"ט) שכל שבעה לא אומרים תחנון ,וגם שאר וידויים ותחנונים אין אומרים בבית
האבל .אך חילק בין נפילת אפים שלא יאמרו המתפללים כלל ,ואפילו לאחר התפילה ,ובין שאר
תחנונים כגון 'והוא רחום' שודאי צריכים שאר המתפללים לומר בביתם לאחר שיצאו מבית האבל,
ולמה יהיו פטורים מזה? והא חובת גברא בינינו שקבענום בכל ב' וה'! אך המ"ב (סק"כ) כתב שיש
מקלים בזה.
הערוך השולחן (אות ה) ביאר שאין אומרים תחנון בבית האבל משום שאומרים 'חטאתי' ואין לפתוח
בזמן זה את פיו לשטן .וכ"ש שאין אומרים וידוי שלא לעורר הדינים ,ולכן לא יאמרו גם והוא רחום.
העטרת זקנים (סק"ג) כתב שלפי טעם זה רק וידוי לא אומרים ,אך סליחות אומרים גם בבית האבל.
בחזון עובדיה (ח"ג עמ' יג) כתב שאין אומרים תחנון בבית האבל גם אם האבל לא נמצא שם ,ואם
מתפלל בבית הכנסת אומרים תחנון כרגיל ורק בליל האזכרה לא יאמרו תחנון בבית הכנסת,
שלכבודו באים רוב העם.
 הלל בבית האבל
כתב הרוקח שאין קוראים ההלל בר"ח בבית האבל ,לפי שיש שם אנינות ,לכך אין אומרים לא
המתים יהללו יה ,משום לועג לרש.
בשו"ת נודע ביהודה (תניינא חיו"ד סי' רט"ו .הובא בפת"ש ב) נתן טעם למה שנהגו שהאבל הולך למקום
אחר והצבור אומרים הלל .ולפי המנהג גם אם מתפלל בבית שמת שם המת ואין שם אבלים כלל
אומרים הלל.
בשו"ת הר הכרמל (יו"ד סימן כ) כתב דבבית האבל שאינו בית שמת שם המת אלא שמת במקום אחר,
אומרים הלל ,אך האבל עצמו בלא"ה אין לו לומר הלל מטעם שנאמר שם זה היום עשה ה' נגילה
ונשמחה בו .וכן בהבדלה שעושה תוך שבעה על הכוס אף על גב דרשאי להבדיל אין לו לומר פסוקי
שמחה שקודם לה רק יתחיל מהברכות ,וכל מה דראוי לאבל שלא לומר אפילו רצה להחמיר ע"ע
ולומר אינו רשאי מפני כבודו של מת .ובכתבי הרב מהר"ר דניאל כתב אם אירע לאבל יום ז' בר"ח
יאמר הלל אחר יציאה מבהכ"נ שאז אינו אבל.
כתב המ"ב (סק"כ) שבר"ח כשמתפלל בבית האבל אפילו כשהולך אח"כ לביתו א"צ לאמרו ,ובחנוכה
שגומרים את ההלל צריך לאמרו אח"כ בביתו ,אבל בשבת שחל בו ר"ח או אם קבר את מתו ברגל
אפילו אם מתפללין בבית האבל אומרים הלל ,כיון שאין בו אבלות .בגשר החיים (ח"א פ"כ אות ו) כתב
שבר"ח א"א הלל בבית האבל ,וא"צ לומר אח"כ בביתם ,משום שבר"ח אין אמירת ההלל אלא מנהג.
אך נוהגים שהמנין יוצא למקום אחר ואומרים שם הלל ,או שהאבל יוצא למקום אחר והציבור
אומרים הלל .וכתב שהנראה שאם מתפללים בבית שנפטר שם ,לא יאמרו ההלל גם כשהאבל יצא
משם ,אך אם לא מתפללים במקום שנפטר ,אפשר לנהוג שיצא האבל והם יאמרו הלל .אך בחנוכה
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שאמירת ההלל מדינא ,אם לא אמרו הלל בבית האבל צריכים לומר אח"כ כשיצאו מהבית ,וי"א
שבחנוכה גם האבל יאמר אח"כ הלל לבדו.
כתב בשו"ת יביע אומר (ח"ד יו"ד סימן לג .חזו"ע אבלות ח"ג עמ' כז) שהמנהג בירושלים שהצבור יוצאים
לחדר אחר לומר שם ההלל דר"ח .ואם יש טורח צבור בדבר ,יצא האבל לחדר אחר ,והצבור יקראו
ההלל במקומם .ועכ"פ אין לאבל לומר ההלל דר"ח כלל .אא"כ חל יום שביעי לאבלו בר"ח ,שאז
לאחר שעמדו מנחמים מאצלו יאמר ההלל .ובשאר ערי הארץ שאין מנהג ברור בזה אצל הספרדים
ועדות המזרח ,יש להנהיג לקרות ההלל דר"ח בבית האבל ,ורק האבל עצמו לא יקרא ההלל.
ובחנוכה גומרים ההלל בבית האבל ,והאבל עצמו ג"כ יגמור ההלל עמהם .ואף למנהג אשכנז
שמחמירים שלא לקרות ההלל בבית האבל ,יש לעשות כן ,שהאבל יצא לחדר אחר והצבור יקראו
ההלל .ואם המת נפטר בבית חולים או בבית אחר ,רשאים לקרות ההלל דר"ח בבית האבל .וטוב
שגם בזה יצא האבל לחדר אחר .ובחנוכה יגמרו ההלל בברכותיו עם האבל .ורק לא יהיה האבל
עצמו ש"צ בשחרית בחנוכה.
הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קנ) כתב שבר"ח א"א הלל בבית האבל .והמתפללים עמו ישלימו
קריאת ההלל לאחר התפילה ,ועדיף בבית כנסת אחר .ובשאר הימים שאומרים הלל ,כחנוכה,
אומרים הלל בבית האבל .וכן מבואר בבא"ח (ש"ש ויקרא טו) ,וכה"ח (סימן קלא אות סא).
סעיף ד':
 מעמדות
שנינו בסנהדרין (יט" ).אין שורה בפחות מעשרה ואין אבלים מן המניין" .ובב"ב (ק ):איתא "ת"ר :אין
פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת ,כנגד הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל".
ובמגילה (כג ):מובא "אין עושין מעמד בפחות מעשרה".
כתב הטור שכל ענייני המעמדות ועשיית שורה וכד' ,תלויים במנהג ,ולכן כל מקום ומקום יעשה
כמנהגו .וכתב הרא"ש (סימן פו) שכיום לא נהגו לעשות אלא מעמד אחד בצאתם מהקבר ,עושים
שורה אחת ואומרים קדיש ,ובאשכנז וצרפת אומרים צידוק הדין ,ואח"כ אומרים קדיש ומנחמים
האבל ומלוין אותו עד ביתו.
הרמב"ן (תוה"א עמ' קנג) כתב שבימי רבותינו היו נוהגים לעשות שורה כשחוזר האבל מבית הקברות,
והיו מזכירים אז עניין תחית המתים ,ומוסיפים ברכת אבלים קדיש ועוד ,וכל אלו רשות ולא חובה.
והוסיף הרמב"ן וכ"כ השו"ע :עכשיו נוהגים שאחר שנגמר סתימת הקבר מעפר (או לאחר שהפך האבל

פניו מן המת) ,חולצין מנעל וסנדל ומרחיקין מעט מבית הקברות ,ואומרים קדיש דהוא עתיד לחדתא
עלמא.
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והרמ"א כתב :י"א שיושבים ז"פ ,מפני שהרוחות מלוות אותו ,וכל זמן שיושבין ,בורחין ממנו (מהרי"ל

בתשובה כ"ג בשם י"א) .ובמדינות אלו לא נהגו לישב רק ג"פ ,אחר שרחצו הידים ,ואומרים כל פעם:
ויהי נועם וגו' (תהילים צ ,יז) ,יושב בסתר (תהילים צא ,א) וגו' וכשנקבר המת ביום טוב ,יכולין לישב כך
ג"פ כמו בחול (מ"כ בהגהות מנהגים) .וה"ה אם נקבר סמוך לשבת ,עושין כן בשבת .ונהגו להקפיד אם
יכנס אדם לבית אחר קודם שירחץ וישב ג"פ ,ומנהג אבותינו תורה (שם במהרי"ל).
כתב המהרש"ל (ביאורו לטור ד"ה שהרוחות) שקיבל מאביו זקנו שיש לומר ז' פעמים 'ויהי נועם' ,דהיינו
בפעם א' עד מלת 'כי' ומלת כי בכלל .ובפעם הב' עד 'כי מלאכיו' .ובג' עד 'כי מלאכיו יצוה' .ובד'
עד 'יצוה לך' .ובה' עד 'לך לשמרך' .ובו' עד 'לשמרך בכל' .ובז' עד 'בכל דרכיך' .ויש בו סוד וכתוב
בלבוש (ס"ד) שגם הוא נהג כן .וכ"כ הש"ך (סק"ו) והט"ז (סק"ג).
 נשיקת העפר
כתב הכל בו (סי' קיד דף פו ).אחר הקבורה המלוין את המת אומרים לו לך בשלום ,ונופלין על קברו
ונושקים הקבר ועפרו דרך כבוד המת ,דוגמת מה שאמרו (חולין סח" ):מאן יהיב לן מעפרא דרב
ושמואל ונמלינהו לעיינין" .בחזו"ע (ח"א עמ' של) הביא שיש נוהגים לעשות כך.
 השלכת עפר ועשב
כתב הרמב"ן (עמ' קנו) משם רבותיו שמה שנהגו לקנח בעפר ולתלוש עשב ולרחוץ ידיהם ,קבלה
בידו שהוא רמז לטהרת הטומאה ,לומר טומאה זו אינה נטהרת אלא בכעין שלשה דברים הללו:
מים ואפר פרה ואזוב.
גם בהגהות אשרי (סי' פו) כתוב בשם אור זרוע (הל' אבלות סו"ס תכב הא') שלאחר סיום קדיש לוקחים
עפר ועמו עשב ומשליכין אחר גוום ,ולרחוץ ידיהם כשחוזרים מבית הקברות אין צריכים ,ואם נהגו
רוחצים ואין בכך כלום .הכל בו (פו ).כתב שתולשים עשבים ועפר וזורקים על ראשם דרך צער ,כעין
'ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה' (איוב ב יב).

ובמחזור ויטרי (עמ' רמז) הביא שהטעם לתלישת העשבים אחר קבורת המת ,לומר שאנחנו מאמינים
שכשם שהעשבים כמושים ונובלים בארץ ,והקב"ה חוזר ומפריחם ,כך המתים ,עתיד הקב"ה
להחיותם.
כתב השו"ע :ואחר כך תולשין עפר ותולשין עשבים ,ומשליכים אחר גוום ורוחצין ידיהם במים .וכ"כ
בחזון עובדיה (ח"א עמ' של).
הש"ך (סק"ד) הוסיף שאומרים 'זכור כי עפר אנחנו' .וגם הוא רמז לתחיית המתים שיחיו מעפרם ,על
דרך 'ויציצו מעיר כעשב הארץ'.
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 רחיצת ידים לאחר הלויה
כתב הרמב"ן (שם) בשם הריא"ג במה שנהגו לקנח ידיהם לבתר דקבר מיתא ,אין שורש ידוע אצלו
לזה ואפשר שנהגו להפסיק מדבר מיתה ,ומה שנהגו לזרוק צרורות בתר קדיש טעות בידם וטעו
בקנוח העפר ,ומה שירחצו ידיהם קודם שיכנסו לבתיהם אמר רב פלטוי שאין לו עיקר.
הכל בו (שם) כתב שרוחצים ידיהם ואומרים (דברים כא ז  -ח) 'ידינו לא שפכו את הדם הזה וגו' כפר
לעמך ישראל וגו' עד בקרב עמך ישראל' .והבנימין זאב (סימן רד) כתב דמיתת צדיקים מכפרת כעגלה
ערופה.
הדרכי משה (סק"ז) כתב שנוהגים לומר רק "בלע המוות לנצח וגו'" .וכתב מהרי"ל (סימן כג) שיש
לרחוץ גם הפנים ,ולא נוהגים כן.
כתב השו"ע (או"ח סימן ד סי"ח) "אלו דברים צריכין נטילה במים :וי"א אף ההולך בין המתים; ומי שנגע
במת".
כתב המ"ב (ס"ק מב) שבחזרה מבית הקברות יש נוהגים לרחוץ גם את הפנים .עוד כתב (ס"ק מג) שגם
מי שהלך ללוות את המת נהוג ליטול ידיו ,ונהגו להקפיד אם יכנס אדם לבית אחר

(כה"ח פ :אפילו

לביתו) קודם שירחץ ,ומנהג אבותינו תורה היא.
באשר למנהג הנטילה גם לנמצא בלויית המת ללא שנכנס לבית הקברות ,כתב הפרי מגדים

(א"א

ס"ק כא) שנראה שאינו אלא בנכנס לתוך ד' אמות של המת .וכ"כ החכמת אדם (כלל קנח סכ"ט) .וכ"נ
מדברי החזון עובדיה (ח"א עמ' שלא ,בהע') .מאידך ,החזו"א (דינים והנהגות ח"ב פ"ד אות כא) סובר שהמלוה
את המת צריך ליטול ידיו אפילו אם היה מחוץ לד' אמותיו.
כתב הבית לחם יהודה (אות ג) שבירושלים אין מנגבים אחר נטילה זו את ידיהם .וכ"ד הגר"מ אליהו
(צרור החיים שאלה נח) .בשכנה"ג הביא מנהג זה וכתב במעבר יבוק (פי"ט) שמראה בזה שאינו מסיח
דעתו מן האבל ,ואינו משליך אחר גוו זכרון יום המיתה .ובכה"ח (סקע"ח) כתב בשם הבא"ח (תולדות

טז) להקל מפני הצינה.
ולאחר יציאה מקברי צדיקים כשאינם בתוך בית הקברות ,כקבר רחל וכקבר הרשב"י ,כתב בספר
אשכבתא דרבי (אות ס"ב) שאין נוהגין בנטילת ידים .וכתב המעורר ישינים (סק"ו) שההולך מחוץ
לבית הקברות תחת אילן הנוטה מבית הקברות יטול ידיו.
כתב הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה נח) שנוהגים לא למסור את הנטלה מיד ליד .ולמנהג הספרדים
מן הדין אין חובה ליטול ע"י כלי .אך בספר הלכה ברורה (סי' ד אות נז) כתב שיש להחמיר ליטול ידיו
ג' פעמים לסירוגין .וביאר שאם נטילה זו משום רוח רעה יש להצריך נטילה לסירוגין ,ויש הסוברים
שהוא משום נקיות .גם מהבא"ח (תולדות טז) משמע שיטול ידיו ג' פעמים.
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כתב הבית לחם יהודה (אות ג) שמקפידים לא ליקח מרא או חצינא מיד חבירו כשקוברים את המת,
אלא זורקים על הארץ .גם בשעת נטילה מקפידים שלא ליקח הכלי מיד הרוחץ .וכ"כ רעק"א

(כאן.

בשם הא"ר) וחכמת אדם (קנח ,ל) .גם בחזון עובדיה (ח"א עמ' שלב ,בהע') הביא מנהג זה שלא להעביר
דבר מיד ליד .ובמעבר יבוק (שם) כתב שכמו"כ נזהרים שלא להשאיר מים בכלי בגמר נטילתו .ובספר
דברי סופרים (פי"ח אות כ"ח) כתב שאפשר שזה מקור המנהג להפוך הכלי בגמר הנטילה.
 נתינת זר פרחים על הקבר ונטיעת אילנות בבית הקברות
בשו"ת יביע אומר (ח"ג סימן כד .חזו"ע ח"א עמ' תמ) העלה שהנוהגים להניח זרי פרחים ושושנים על
ארון או מטת המת ,יש להם ע"מ שיסמוכו ,ואין בזה משום ובחקותיהם לא תלכו .ובכל זאת נראה
שכדאי להעיר למוסר אזנם לבל יחדשו מנהג זה בארצנו הקדושה .ובפרט בחשבם שמניעת דבר זה
פוגע בכבוד המת ,בהיות שהסכן הסכינו במנהגם זה בחוץ לארץ .ועכ"פ אם הוכיחום ולא קבלו
הנח להם לישראל שיש להם ע"מ שיסמוכו .והאריך לדון בדיני חוקות הגויים אם שייך בנידון זה.
מנגד ,בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ד יו"ד סימן כה) כתב על מנהג הנחת זרי פרחים על ארון המת ,שלא
שמענו ולא ראינו מנהג זה ,ויש במנהג זה משום ובחוקותיהם לא תלכו .גם הגר"מ אליהו (צרור החיים

שאלה נו) כתב שהוא מנהג גויים ,ולכן אין לנהוג כך ,אולם אם אנשים הביאו פרחים ,אין להתקוטט
ולריב בשל כך.
עוד כתב בשו"ת יביע אומר (שם) שאינו נכון לנטוע אילנות או שושנים ופרחים בבית הקברות .ולא
טוב עשו בעמם אלו העושים כן בקברות צבאיים .נטעו נוטעים וחללו את קדושת המקום .וכ"כ
בשו"ת הר צבי (יו"ד ס"ס רעט) שנטיעת פרחים על הקבר אסורה .וכ"פ בשו"ת מלמד להועיל (יו"ד סימן

קט) ומנחת יצחק (א ,לא) .אולם הגר"מ אליהו (שו"ת מאמר מרדכי ח"א יו"ד סימן טו) כתב להניח לישראל
במנהגם לנטוע עצים בבית הקברות .והביא את דברי הגרי"מ טיקוצ'ינסקי שרק בכמה ערים בא"י
נהגו לאסור לנטוע עצים בבית העלמין.
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דיני קדיש
 הקדמה
רבים מדיני קדיש סובבים אחר הקדימה באמירת הקדיש כאשר ישנם שני 'חיובים' הבאים יחד איזה
מהם קודם.
ויש להקדים שבעבר היו נוהגים (בארצות אשכנז) שרק אדם אחד אומר קדיש ולכן דנו הפוסקים מי
'יזכה' בקדיש ,אך כיום המנהג הרווח הוא שכל מי שיש עליו חובת אמירת קדיש אומר בבית הכנסת
יחד עם שאר אומרי הקדיש .וכ"כ בשו"ת דברי אגרת (סימן ז .הובא בפת"ש ו) שתיקן במדינתו שכל
האבלים יאמרו כולם קדיש יחד .גם החיי אדם (כלל ל ס"ז) כתב שמותר לכמה בני אדם לומר קדיש
יחד.
אלא שנותר לנו (במיוחד למנהג אשכנז) לברר כיצד לנהוג בקדימת ה'שליח ציבור' כאשר ישנם שני
חיובים יחד ,שישנם מנהגים שהאבל שליח ציבור בכל זמן אמירת הקדיש כדי ל'זכות' בעוד קדישים
השמורים לש"צ בלבד.
מה טעם האוסרים שכמה אנשים יאמרו קדיש יחד? בשו"ת בנין ציון (סימן קכב) כתב שאי אפשר
בצורה זו לשמוע ולכוון בעת שזה מקדים וזה מאחר .ובשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שמה) כתב שזכות
הקדיש היא להיות השליח לזכות את הרבים שאומרים אחריו אמן ,וכאשר הרבה אומרים יחד ,הרי
רק אחד זיכה את הרבים ,והשאר הרי הם כמסייע שאין בו ממש.
בנידון זה יש להביא את דברי שו"ת הלכות קטנות (ח"ב סימן מח .הובא בפת"ש ו) שכאשר כמה אנשים
אומרים קדיש יחד ואחד מקדים את חבירו ,אם באים כל אחד תוך כדי דיבור של חברו יענה עם
הראשון ,ואם יש הפסק ביניהם יענה אחר כל אחד ואחד .וכ"פ המ"ב (סי' נה סק"ד) .וכ"כ

הברכ"י (סי'

נו סק"א) בשם מהר"י מולכו.
נקודה נוספת שהעיר הערוך השולחן (אות יב) וז"ל "עקרי הקדישים הם מה שבתוך התפלה אבל
קדישים שאחר עלינו ושיר של יום אינם אלא בשביל הקטנים אבל מי שיכול להתפלל לפני העמוד
יגיד הקדישים שבתוך התפלה שהם העיקרים ושאחר התפלה יניח לקטנים ולא יגזול אותם ורבים
מעמי הארץ טועים לומר דעיקר הקדיש הוא מה שאחר התפלה ונקרא קדיש יתום ואינם יודעים בין
ימינם לשמאלם".
אבל שכבר התפלל ונכנס לבית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים ,כתב בשו"ת אגרות משה

(יו"ד

ח"ג סימן מב) שאין צ"ל עוד פעם קדיש ,מטעם שאין להרבות בקדישים .אולם אם הקהל יודעים בו
שהוא אבל ,ואינם יודעים שכבר התפלל ,יאמר קדיש כדי שלא יחשדוהו שאינו חושש לכבוד אביו
ואמו.
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מובא במסכת כלה (רבתי פ"ב .וכן מובא בזוהר סוף פרשת אחרי מות ובראשונים נוספים) :מעשה ברבי עקיבא
שבהיותו מתבודד במדבר וחוזר על משנתו ,פגש באדם אחד ערום ושחור כפחם רץ כמרוצת הסוס
וחבילת עצים גדולה על כתפו ,גזר עליו רבי עקיבא והעמידו ,לשאלת רבי עקיבא על מעשיו במקום
זה ,ענה לו אותו אדם ,מת אנכי ,ובכל יום פוקדים עלי מלאכי חבלה הממונים עלי לחטוב עצים
ושורפים אותי בהם ,וכל כך למה ,מפני שעברתי על כל מצות התורה ,אמר לו רבי עקיבא ,כלום
שמעת מן הממונים עליך אם יש לך תקנה להפטר מפורענות זו ,אמר לו שמעתי שהיו אומרים
אלמלי היה למסכן הזה בן שעומד בתוך הקהל ואומר קדיש ,וברכו את ה' המבורך ,והקהל עונים
אחריו יהא שמיה רבה מברך ,וברוך ה' המבורך ,מיד היו פוטרים אותו מן העונש .שאל אותו רבי
עקיבא על עירו ושער מקומו ,ולאחר חקירה ודרישה מצא רבי עקיבא את בנו של האיש כשעודנו
ערל ולא נימול ,נטלו רבי עקיבא ומל אותו ,והושיבו לפניו ללמדו תורה ,ולא היה מקבל תורה ,עד
שישב עליו רבי עקיבא בתענית ארבעים יום והתפלל עליו ,עד שיצאה בת קול ואמרה לרבי עקיבא
שנתקבלה תפלתו ,ואז הלך ולימדו תורה וקריאת שמע ותפלה וברכת המזון ,והעמידו בתוך הקהל
ואמר קדיש וברכו את ה' המבורך ,וענו הקהל אחריו ,באותה שעה התירו את המת ופטרוהו מן
הפורענות ,ובא לרבי עקיבא בחלום ואמר לו ,רבי ,תנוח דעתך בגן עדן כשם שהנחת את דעתי
והצלתני מדינה של גיהנם.
 אימתי אומרים הקדיש
כתב הכל בו (פח ).שמשום המעשה שהובא במדרש פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא כל
שנים עשר חודש וגם להפטיר בנביא ויש שמתפללין כל מוצאי שבת תפלת ערבית לפי שבאותה
שעה חוזרין הרשעים לגיהנם ואפשר שתגן עליהם אותה תפלה.
כתב הרמ"א :ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב

(כל בו וריב"ש בשם תנחומא וספרי ,ובחיי בשם מסכת

כלה ,וב"י בשם הזוהר ,ובא"ז בשם תנא דבי אליהו רבא); ע"כ נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש,
וכן נהגו להפטיר בנביא ,ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנם,
וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים ,פודה אביו ואמו מן הגיהנם (כל בו בשם הגהות).
כתב בשו"ת יחוה דעת (ה ,נט) "המנהג שנהגו שאם חל יום פטירת אב ואם באמצע השבוע,
שמתחילים לומר קדיש מליל שבת והלאה עד אותו היום ,ועד בכלל ,הוא מנהג נכון ויסודתו בהררי
קודש .וכן יש להעדיף עליית מפטיר בשבת הקודם ליום הפטירה .ואם חל יום הפטירה בשבת ,נכון
להתחיל אמירת הקדיש מליל שבת הקודם ,וימשיך באמירתו עד יום השבת שחל בו יום הפטירה,
ועד בכלל .וההפטרה נכון יותר לאומרה ביום השבת שחל בו יום הפטירה .ואם אפשר טוב להפטיר
גם בשבת הקודם וגם בשבת שחל בו יום הפטירה".
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כתב בשו"ת ציץ אליעזר (טז ,לח) שאין כל חיוב לעשות מאמץ לאבל בתוך יב"ח על או"א לקנות
בשבת המפטיר בכסף רב ,או לחזר להשיג את עלית המפטיר בביכ"נ אחר שאינו קבוע שם ,ויכול
במקרה זה להסתפק בשופי בקבלת עליה מהז' קרואים או מהוספה.
 אמירת קדיש על האם בחיי האב
כתב בשו"ת התשב"ץ (סי' תכה) שמהר"ם סובר שמצוה לומר קדיש על אמו בחיי אביו ,ואם אביו
מקפיד אף על פי שאמו עשתה לו צוואה לומר בשבילה ,כבוד האב קודם לכבוד האם .אך התשב"ץ
(שם) סובר שנהגו העולם לומר קדיש לעולם אפילו בחיי האב.
כתב הרמ"א :ונהגו לומר קדיש על האם אף על פי שהאב חי עדיין ,אינו בידו למחות לבנו שלא
יאמר קדיש על אמו (סברת הב"י ע"פ המנהג) .וכ"פ מהרש"ל (יש"ש קידושין פ"א סימן סג) שמאחר שנהגו
מאבותינו הקדושים לומר קדיש יתום ,והוא זכות ונחת רוח לשוכני עפר ,הוי כאילו אמר לו אביו
שלא יעשה דבר מד"ס.
אך בחזון עובדיה (ח"א עמ' שלח .יבי"א ח"ג יו"ד סימן כו) פסק שמי שאביו חושש שבנו יגיד קדיש על
אמו בחייו ,משום שהברית כרותה לשפתים ,יש לשמוע לו ,שכבוד האב קודם לכבוד האם .ואם
אפשר טוב שישפיע על אביו ע"י רבנים שיסיר את התנגדותו .אבל אם אביו מת ואמו מוחה בידו,
לא ישמע לה ,ונכון לפייסה בדברים.
 תענית ביום שמת אביו או אמו
כתב הכל בו (שם ע"ב) בשם הרב רבינו מאיר (תשב"ץ סי' תכה) שמצוה להתענות ביום שמת אביו או
אמו.
כתב הרמ"א :מצוה להתענות ביום שמת אב או אם (ריב"ש וכל בו).
כתב בחזון עובדיה (ח"ג עמ' ריז) שיש נוהגים להתענות ויש שאינם מתענים ,ות"ח העוסקים בתורה
או מלמדי תינוקות שהתענית עלולה להחליש כוחם ,ולבטלם מת"ת ,אין להם להתענות כלל.
 קדימת האבל ליארצייט
כתב הבאור הלכה (סימן קלב ,קונטרס 'מאמר קדישין') "חמשה חילוקים הם באמירת קדיש ואלו הם בן
שבעה ובן שלשים ובן י"ב חודש ויום הפסקה (דהיינו שפוסק בו מלומר קדיש) ויאצ"ט .ויש לכל אחד
מדרגה בפני עצמו .וטעם חלוקות אלו ומדרגתם נראה שיסדו חז"ל לפי מדת הדין המתוח והקדיש
הוא להגין .ולכך שבעה ימים הראשונים צריך יותר רחמים וזכות .ושלשים צריך יותר רחמים מי"ב
חודש .ויא"צ הוא משני טעמים או דבאותו יום איתרע מזלו של אבל".
כתב הרמ"א :שלשה אחין ואיש נכרי ,השלשה אחין נוטלין השלשה קדישין והאחר נוטל קדיש אחד.
ונהגו שאם מגיע לאדם יום שמת בו אביו ואמו ,שאומרים עליהם קדיש יתום לעולם ,ומי שיודע
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להתפלל כל התפלה ,מתפלל; ואם יש אבלים אחרים ,נהגו שתוך שבעה לאבלם הם קודמים ,ואין
לו קדיש כלל; תוך שלשים ,יש לו קדיש אחד; לאחר ל' ,כל הקדישים של אותו היום הם שלו .ומונין
שבעה ול' מיום הקבורה ,אף על פי שלא שמע האבל מיד (במהרי"ל).
א"כ ,הרמ"א פסק שתמיד אבל בתוך שבעה קודם לשאר .אלא שיש לברר באיזו מציאות מדובר,
הרי בתוך שבעה האבל לא יוצא מביתו! לכן כתב במנהגים (לר"א טירנא ,דיני קדיש יתום עמ' קסב) שהוא
דוקא בשבת שבתוך השבעה ,אבל בחול אינו הולך לבית הכנסת .או שהאבל הוא קטן שאינו בר
מצוה שהולך לבית הכנסת כל שבעה לומר קדיש ,ובמקרה כזה אם יש לאדם יארצייט ,הוא אומר
קדיש אחד .הש"ך (סק"ח) הוסיף ,שמי שבטלה אבלותו ברגל ,מ"מ דיו שבעה ושלושים לעניין קדיש
יש לו אפילו בחול כמו בשבת.
המשאת בנימין (סימן עד) דקדק מהמנהגים שיום שלושים קודם ליארצייט ,אך בעל היארצייט יקבל
קדיש אחד בלבד ,ואפילו אם יש הרבה בעלי יארצייט ועי"ז ידחה יום שלושים לגמרי ,וטעם הדבר
משום שיום השנה הוא עובר ,ואם לא יאמרו כלל 'עבר זמנו בטל קורבנו' .וכ"ד הט"ז (סק"ד) .אולם
הש"ך (סק"ח) סובר שאפילו יש בעל יארצייט אחד הרי הוא דוחה את בעל השלושים ,שתמיד יארצייט
עדיף משלושים

(ודווקא כאשר הוא תושב ,אבל לגבי אורח אין לתת לו יותר מקדיש אחד ,שאפשר לטעון כנגדו

שידע את תאריך היארצייט ולא היה לו לבוא בגבולו) .והוסיף הש"ך דמכיון שבן שלושים עדיף ,אם יש
לפנינו בן שלושים וקטן בתוך השבעה ,יש לו ג"כ קדיש אחד.
כתב הט"ז (סק"ד) שמי שמת בשבת או ביו"ט וא"א לקברו בו ביום ,עכ"פ יאמר קדיש תיכף אחר
המיתה ,דאין אמירת הקדיש תלוי באבילות כלל ,אבל בחול אין לעשות כן דהא כשהוא אונן פטור
מן התפילה .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"א עמ' שמח) ,גשר החיים (פ"ל סימן ט ס"ב) ובשו"ת אגרות משה (ח"ג
יו"ד סימן קס אות ג) ,ושגם הש"ך מודה לזה ,אלא שחלק על העקרון שבדברי הט"ז .אולם הש"ך (נקה"כ)

ובחדושי הגרשוני (הובא באוצ"מ הוצאת פרידמן) כתב שלא ראה נוהגים כן ,וגם אמירת הקדיש ע"פ
הסוד (מובא בזוהר ויקהל ח"ב קצט ,ב) שייכת רק לאחר שנטמן הגוף באדמה .וכ"כ בשו"ת עבודת
הגרשוני (סימן סב ד"ה והנה לא) שאין דין גיהנם אלא לאחר הקבורה .וכ"ד האליה רבה (סי' קלג סק"ב).
אבל על אביו ואמו שרוצה להיות שליח ציבור בתוך שבעת ימי האבל ,הורה הגרע"י (יבי"א ח"ד
יו"ד סימן לב אות ז) שרשאי ,ואף ראוי לעשות כן .אך אבל על שאר קרובים לא יהיה שליח ציבור
בשבעה ,אא"כ אין מישהו אחר .מנגד ,דעת הגר"מ אליהו (מאמ"ר ל ,כד) שלא ירד לפני התיבה,
אא"כ אין שם אחר שיודע להיות ש"ץ.
 אדם שלא מאנשי העיר
כתב מהרי"ל (שם) נכרי דינו כאחד מבני העיר לענין קדיש .והאגור (סי' שלד) כתב בשם מהר"י מולין
(שו"ת החדשות סי' כח) דכל מקום יש לילך בקדיש זה אחר המנהג ,ובמקום דאין מנהג התושבים יכולין
לעכב על האורחים מלומר קדיש יתום.
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הב"י (עמ' תפו טור ב סוף סי' תג ד"ה מצאתי) כתב בשם תשובת מהר"י ,שמי שגר בעיר ואומר קדיש על
מת שנפטר בעיר יש לו שני חלקים ,ומי שגר בעיר ואומר קדיש על נפטר שאינו מהעיר ,יש לו חלק
אחד .ומי שאינו דר כלל בעיר ואין המת מהעיר ,אין לו חלק כלל.
כתב הרמ"א :ואם נכרי הוא כאחד מבני העיר לענין קדיש זו ,הולכים אחר המנהג (אגור).
כתב הש"ך (ס"ק יא) בשם המנהגים שלאורח פעם ראשונה יש רשות להתפלל ולומר קדיש יתום פעם
אחת .והעיר הש"ך שלאורח יש דין של תושב בי"ב חודש ,ולכן אם יש לתושב רק קדיש אחד ,כגון
שיש כאן בן שלושים וכה"ג ,גם לאורח אין כלום.
מי נקרא תושב? הש"ך (ס"ק יב) כתב בשם המנהגים (כנגד הב"י) שמה שאביהם היה גר בעיר לא נותן
להם זכות כאנשי העיר ,אם הם אינם תושבים .וכל דרי הקהילה נקראים תושבים ,ואפילו העניים.
ומשעה שהוא חייב לישא בעול עם דרי הקהילה חשוב כתושב ,ולא משעה שגמר פיסוק המס עם
ההגמון .וה"ה ליוצא מהקהילה ,שמשעה שאינו חייב לישא בעול עם דרי הקהילה חשוב כאורח,
אע"פ שחייב עדיין מס להגמון.
כתב הש"ך (שם) שנערים ובחורים הלומדים בישיבה ,אפילו יש להם אב או אם במקום אחר יש להם
דין תושב .ואפילו בעה"ב שלומד בישיבה ,אע"פ שיש לו אישה ובנים במקום אחר ונותן שם מס,
מ"מ יש לו דין תושב במקום שהוא לומד.
כאשר יש שני בני שלושים או שני יארצייט או שני בני י"ב חודש ,כתב הש"ך (ס"ק יג) בשם המנהגים
שדוחה את האורח לגמרי מלהתפלל לפני העמוד ולומר קדיש ,אך לגבי פריסת שמע וקדיש על
הפתח שניהם שוים ,ולכן יחלקו בגורל.
הרמ"א (שו"ת סימן קיח .הביאו המהרי"ט בבאר היטב ס"ק יא) כתב שאם אין לנפטר בן ,ראוי ליתן הקדיש
לבן בנו ,אך שאר אבלים יאמרו שני קדישים והוא קדיש אחד .ובשו"ת תשובה מאהבה

(ח"א סימן

קעח) כתב שבמקום שאין אבל על אב ואם ויש בן הבן שאומר קדיש על זקנו ,ויש אחד שאומר
בשביל אחד מקרוביו או שהוא מושכר לומר קדיש בשביל אחד ,יקח בן הבן ב' חלקים ואחר חלק
א'.
בשו"ת קרית חנה (סי' ל"ה) כתב בשם הכנסת יחזקאל (סימן מד) שדעתו דבן הבת וכ"ש הבת אין להם
קדיש כלל בביהכ"נ ,ואם רוצים לעשות מנין בביתם אז יש רשות לבן הבת או למי שרוצה לומר
קדיש בגין המת.
 שאר קרובים
כתב מהרי"ק (שורש מ"ד ,שם) בן הבן אינו חייב לומר קדיש על זקנו דקדיש הוא משום כבוד אב ואין
בן הבן חייב בכבוד זקנו ולכן אינו חייב לומר קדיש אלא כאיש אחר אלא שנהגו כן.
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כתב הרמ"א :ואין מקום לקדיש זו אלא על אב ואם בלבד ,אבל לא בשאר קרובים (בא"ז) .ואם אין
בב"ה אבל על אביו ואמו ,אומר אותו קדיש מי שאין לו אב ואם ,בעד כל מתי ישראל( .שם) ויש
מקומות שנהגו ששאר קרובים אומרים קדיש על קרוביהם כשאין אבלים על אביהם ואמם ,ויש
מקומות שאפילו יש אבלים על אביהם ואמם ,אומרים שאר קרובים ,אלא שעושים פשרה ביניהם
שאין אומרים כל כך קדישים כמו האבלים על אב ואם (מהרי"ק שורש ל'); והולכין בכל זה אחר המנהג,
ובלבד שיהא מנהג קבוע בעיר.
 קדיש ותפילה בשבת ויום טוב
כתב הרמ"א :והאבלים אומרים קדיש אפילו בשבת ויו"ט (בא"ז בשם ר"י מקורבי"ל) ,אבל לא נהגו
להתפלל בשבת וי"ט (כן הוא בתשובת מהרי"ל) ,אף על פי שאין איסור בדבר ,אבל בימות החול ,מי
שיודע להתפלל ,יתפלל ויותר מועיל מקדיש יתום שלא נתקן אלא לקטנים; ומי שאינו יודע להתפלל
כל התפלה ,יתפלל למנצח ובא לציון וכו' (בא"ז).
כתב מהרי"ל (שו"ת סימן קכח) שגם בימים נוראים אסור לאבל להתפלל .וכ"כ הש"ך (ס"ק יד) ,והוסיף
בשם מהר"י וייל (סימן מז) שכאשר אין מי שעדיף ממנו  -מותר .וכ"כ בגשר החיים (פכ"ג ס"ד אות ב).
בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק או"ח סימן לב .הובא בפת"ש ח) כתב שמותר להתפלל בימי הסליחות
ועשי"ת ,דלענין זה אינם נקראים ימים נוראים .והערוך השולחן (אות יד) הוסיף דה"ה לר"ח וחוה"מ
ערבית ומנחה וכ"ש שאר ימים שאין אומרים תחנון ,יכול האבל להתפלל לפני העמוד בפשיטות.
בגשר החיים (פכ"ג ס"ד אות ד-ה) כתב שבחוה"מ נוהגים שאינו עובר לפני התיבה .ובר"ח חנוכה ופורים
מתירים לכל אבל להתפלל עד ההלל ,והלל ומוסף מתפלל אחר .ובשאר ימים שא"א תחנון

(ל"ג

בעומר ,ט"ו בשבט וכד) נוהגים כמעט בכל המקומות שהאבל עובר לפני התיבה כרגיל.
בשו"ת מאיר נתיבים (סימן פ) האריך להתיר להתפלל בשבת ויו"ט אם גם קודם האבלות היה דרכו
בכך להתפלל בשבת ויו"ט.
 משך זמן אמירת הקדיש
כתב הרמ"א :ונהגו שאין אומרים קדיש ותפלה רק י"א חדשים ,כדי שלא יעשו אביהם ואמם רשעים,
כי משפט רשע י"ב חדש .ואם היו אבלים כאן ובאו אח"כ אבלים אחרים ,השניים יש להם הקדישים
והתפלות כל ל' יום מיום הקבורה ,אף על פי שלא שמעו.
כתב בספר חומות ירושלים (סימן רנז .הוא בפת"ש ט) שמי שיודע באביו ואמו שהיו רשעים מאותם
שנידונים י"ב חודש ,ראוי ומחויב שיאמר קדיש י"ב חודש.
כתב החיד"א (שיו"ב אות ו-יב) שלפי מ"ש האר"י (פרי עץ חיים שער הקדישים סוף פ"א בהגה) שהקדיש מועיל
ג"כ להעלות נשמת הנפטר (ולא רק למשפט הגהנם) ,נראה שיאמר קדיש כל י"ב חודש ,אלא מפני ההמון
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יפסיק בשבוע האחרון ,כדברי השכנה"ג (סימן תג הגב"י אות יז) דכיון דחשו שלא יאמרו משפט רשעים
בגהנם י"ב חודש ,כל שמחסר מי"ב חודש סגי .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"א עמ' שלו .ח"ג עמ' קצט).
עוד מובא בשו"ת רב פעלים (ח"ג יו"ד סימן לב) שגם באותו שבוע שמפסיק לומר קדיש ,היינו רק קדיש
יתום ,אבל קדיש שלאחר לימוד תורה או אמירת תהילים ,אומר ,וכ"כ הבא"ח (ויחי יד) ,כה"ח

(סי' נה

אות כה) וחזו"ע (שם) .וכתב בשער הציון (בהלכה ברורה סימן נו אות טו) ששמע מהגרע"י שגם כשעולה
להיות שליח ציבור אומר את כל הקדישים גם בשבוע זה.
החיד"א (ברכ"י סק"ו) העיר עפ"ד האר"י שעניין הקדיש הוא לא רק להציל את הנפטר מגהנם ,אלא
להעלותו ממדרגה למדרגה בגן עדן .וא"כ יש לומר את הקדיש בכל שנים עשר חודש.
 קדיש על מומר
שנינו בסנהדרין (מז).

"אמר ליה רבא :מי קא מדמית נהרג מתוך רשעו למת מתוך רשעו? מת מתוך רשעו ,כיון דכי
אורחיה קמיית  -לא הויא ליה כפרה ,נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית  -הויא ליה
כפרה"
כתב הרמ"א :י"א דמומר שנהרג ביד עובדי כוכבים ,בניו אומרים עליו קדיש (הרד"כ בית י"א ובב"ז וע"ל

סימן ש"מ).
הש"ך (ס"ק טו) הביא בשם הדרכ"מ (לעיל ש"מ אות ה) שדוקא נהרג ,שיש לו כפרה אומרים עליו קדיש.
אבל אם מת על מטתו לא .וכפי המפורש בסנהדרין.
בשו"ת ציץ אליעזר (ח"י סימן מא פ"ד) כתב שכל הגריעותא לומר קדיש על מומר הוא דוקא כאשר
מחסר קדישים משאר אבלים ,אבל אין חסרון עצמי באמירת קדיש עליו .ועכ"פ כל ההיכי תימצי
לאסור הוא דווקא כאשר הוא מומר להכעיס ,אבל מומר לתאבון ודאי שיש לומר עליו קדיש .ואין
ללמוד מדיני אבלות לדיני קדיש ,שמה שאין מתאבלים על חלק מהאנשים הוא כדי לכפר עליהם,
וזוהי עצם פעולת הקדיש.
כתב בחזון עובדיה (ח"א עמ' שנט) שגר צדק הרוצה לומר קדיש על הוריו שמתו כשהם נכרים ,רשאי
לומר עליהם קדיש ,שכיון שהם הביאוהו לעולם הזה ,וגרמו לו שיזכה להסתפח בנחלת ה' ולהכיר
בדת האמת ,יש תועלת באמירת הקדיש עליהם .וביותר לפי המנהג כיום שכולם אומרים קדיש יחד,
וא"כ לא גורע מאחרים כשאומר קדיש על הוריו.
 הנהרג על קידוש ה'
כתב מהרי"ל (סימן צ"ט) דיש אומרים דאין לומר קדיש על קדושים שנהרגו על קדושת השם וליתא
אלא יש לומר עליהם וכן נוהגין.
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 אמירת קדיש ע"י אישה
כתב בשו"ת חות יאיר (סימן רכב .הובא בפת"ש ג) שמי שמת בלא בנים ,וצוה את בתו שתאמר אחריו
קדיש .מעיקר הדין יש לה לומר ,שגם בבתו יש תועלת ונחת רוח לנפש ,אך מ"מ יש לחוש שעי"ז
יתחלשו כח המנהגים של ישראל וכיון דאיכא פרסום יש למחות .וכ"כ הבית לחם יהודה

(יו"ד סי'

שע"ז סק"ה) בשם הס"ח ,שכותב שבכלל ,אין לבת בקדיש לא דין ודת ואין זה אלא שטות כי הוא
כחוכא וטלולא .וכך העלה גם השד"ח (מערכת אבילות אות ק"ס).
גם בשו"ת תורה לשמה (סימן כז) כתב לאסור לבת לומר קדיש ואפילו לאחר הלימוד בבית הנפטר,
וטעמו שהרואה אותה אומרת קדיש עלול לטעות שמשלמת גם למניין עשרה ,ויחשוב ג"כ שיכולה
להוציא את האנשים בקדיש של התפילה .וכ"ד הציץ אליעזר (יד ,ז) וביאר עפ"ד המטה

אפרים (דיני

קדיש יתום שער ד ס"ח) שפוסק שמי שאין לו בנים וציוה את ביתו שישכרו עשרה אנשים שילמדו בביתו
בשכר ,ולאחר הלימוד תאמר ביתו קדיש ,דאין לשמוע לו ויש למחות שלא לעשות כן ומכ"ש שאין
להניח שתאמר קדיש של תפלה ,ואפילו אם היא פנויה אסורה וכ"ש אשת איש ,חלילה לשמוע קולה
לרבים באמירת קדיש בין בביהכ"נ בין במנין .וכ"פ בשו"ת מנחת יצחק (ד ,ל) ,שו”ת משפטי עוזיאל
(או”ח ח”ב סי’ יב) ועוד.
אף המקילים שאשה תאמר קדיש היינו לכל היותר בבית פרטי ולא בבית הכנסת ,כ"כ בשו”ת שבות
יעקב (ב ,צג .הובא בשע"ת או"ח סימן קלב אות ו) ושו”ת תשובה מאהבה (ח”ב סי’ רכט אות י) שהקילו דווקא
בבית הנפטר ולא בבית הכנסת בכלל .וכ"כ הכנסת יחזקאל (סימן מד) שאם רוצים לעשות לה מנין,
הרשות בידם .גם בשם הגרי"א הענקין (הפרדס אדר תשכ"ג חוברת ו' .ע"ע בשו"ת בני בנים ח"ב סימן ו) מובא
דאם תחפוץ לומר קדיש בפני הנשים ,בעזרת נשים ,בזמן שאומרים קדיש בבית הכנסת של הנשים,
אפשר שאין קפידא.
הגר"ד ליאור כתב "מי שרוצה יכולה לאסוף בבית מניין ולומר קדיש .מי שאומרת בבית הכנסת ,אי
אפשר לומר שלא עושה כהוגן ,אבל זה לא ראוי" .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"א עמ' שנו) שאין הבת יכולה
לומר קדיש בבית הכנסת ,אך אם נאספים מנין בביתה ,ללמוד תורה או מזמורי תהילים ,יכולה הבת
לומר קדיש לאחר מכן (והוא רק כאשר לא הניח אחריו בנים זכרים) .והוסיף ,שאם אפשר נכון מאוד לשכור
אדם שיאמר קדיש לעילוי נשמתו במשך השנה .בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ה סימן יב) כתב "והנה
בכל הדורות נהגו שלפעמים היתה נכנסת אשה ענייה לבית המדרש לקבל צדקה ,או אבלה לומר
קדיש ,וההלכה למעשה בעניין זה צריכה עיון ותלויה בהרבה עניינים" .הרב חיים דוד הלוי בשו"ת
עשה לך רב (ה ,לג) כתב "ומטעם זה (צניעות) לא התרתי בנדון דידן לבת לומר קדיש בבית הקברות,
כי גם שם מצויים אנשים רבים ואין זה מדרך הצניעות .וגם בבית לא התרתי אלא במניין של חוג בני
המשפחה בלבד ,ולא בשעה שבאים רבים להתפלל בצבור כנהוג בבתי אבלים ,שאז חזר החשש כמו
בבית הכנסת ,ואין מצווה באה בעבירה ...ולכן הגבלתי ההיתר למניין של חוג המשפחה בלבד".
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הגרי"ד סולוביצ'יק (ירחון הדרום גליון  57אלול תשמ"ח) סובר שיכולה לומר בעזרת נשים ובשקט
כשקולה נבלע בקול גברים ולא יישמע.
 אמירת קדיש ע"י קטן
כתב האור זרוע (ח"ב ס"ס נ) בשם ר' אליעזר מגרמייזא בשם תנא דבי אליהו רבה ,שקטן יתום האומר
קדיש ,מציל את אביו מן הפורענות .והפרי חדש (ריש סימן סט) מחה כנגד הנוהגים שיתום קטן אומר
קדיש .וכ"פ להחמיר המ"ב (סי' נה סק"ד) .אך כתב (סי' קלב סק"י) לגבי הקדיש שאחר עלינו לשבח
שתיקנו להניח קדיש זה ליתומים קטנים ,כיון שאינם יכולים להיות ש"צ ולומר קדיש .וכ"כ בחזון
עובדיה (ח"א עמ' שנד) ,ושה"ה לקדיש שאינו חובה ,כגון לאחר לימוד תהילים ,או משניות רשאי הקטן
שהגיע לחינוך לאומרו לבדו ,ועונים אחריו אמן.
בשו"ת חקרי לב (או"ח סימן מה דף עח) כתב להקל כשהשליח ציבור אומר הקדיש ביחד עם הקטן.
וכ"פ בכה"ח (סי' נה ס"ק יט) .וכ"כ בהלכה ברורה (סי' נו אות ו).
 אמירת קדיש בחיי ההורים
כתב הרמ"א (קלב ,ב) "ואומרים קדיש יתום אחר עלינו ,ואפי' אין יתום בבית הכנסת יאמר אותו מי
שאין לו אב ואם; ואפילו מי שיש לו אב ואם יכול לאומרו,

אם אין אביו ואמו מקפידין (אגור ותשב"ץ

ותשובת מהרי"ל סי' ס"ד).
כתב בשו"ת אבן שוהם (סימן כ .הובא בפת"ש ד) דמשמע מדברי השו"ע שרק כאשר אחד מההורים
נפטר יש חובת אמירת קדיש גם כאשר ההורה השני מוחה .אך כאשר שני ההורים חיים ,לא יאמר
קדיש .וזה דווקא קדיש יתום ,אבל קדיש דרבנן יכול לומר.
בדומה לכך כתב גם בשו"ת פרי השדה (ח"ד ,סי' צב) ,שכבר נהגו העולם שרק אבלים ויתומים אומרים
קדיש ,וכשרואים אחד שאומר קדיש דרך העולם לשאול מפני מה אומר קדיש .ובפרט אם הוא צעיר
לימים שדרך העולם לתמוה על זה ,ואם כן יוכל להזיק להוריו כשיאמרו עליהם שכבר מתו ,וברית
כרותה לשפתיים ויש חשש סכנה בדבר.
 קדיש על הנפטר מתחת לגיל 20
שנינו בשבת (פט" ):דל עשרין דלא ענשת עלייהו" .וביאר רש"י שהקב"ה לא מעניש את האדם לפני
שהגיע לגיל עשרים.
הנודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן קסד .הובא בפת"ש ג) כתב שאין הכוונה שאין דין כלל על השנים לפני
שנעשה האדם כבן עשרים ,דא"כ נעשה העולם כהפקר ,ולכן ביאר שבעולם הזה הקב"ה לא מעניש
בחיים קודם עשרים שנה ,אך ודאי שבעוה"ב כל מעשה האדם בכל ימי חייו משעה שהגיע לכלל
דעת ,אפילו כשהוא ב'עונת הפעוטות' כשכבר יודע שהוא עבירה צריך לסבול כפי מעשיו.
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בכיוון אחר ביאר בשו"ת חתם סופר (ח"ב יו"ד סימן קנה) שמשעה שנעשה האדם בר מצוה בשנים
וסימנים הרי הוא מתחייב בכל חיובי תורה של בי"ד של מטה ושל מעלה ,ורק לעניין עונשי השעה
כדור המדבר (שבהם עוסקת הגמ' בשבת) נאמרו השיעורים של בני עשרים וכו' ,אבל ודאי שלגבי כל
עונשי התורה ,אין שום חילוק בדין ,שהם הלכה למשה מסיני כל אחד לפי גדרו.
בשו"ת ויצבר יוסף (סי' כ"א) העלה דנכון לומר קדיש אפי' על תינוק ולהחזיק היא"צ וגם להדליק נר
נשמה ,ושיפה עושים האומרים קדיש אף על תינוק קטן .אך השדי חמד

(מערכת אבילות אות קנ"א)

מרבה רק בכל שבא הקטן בחייו לכלל דעת ובינה דאזי אומרים עליו קדיש .ובתשובה להגאון
הגרצ"פ פרנק (נדפסה בספר ילקוט דת ודין) העלה דעל קטן קודם י"ג שהוא לאו בר חיובא אין נוהגין
בו יא"צ ולא קדיש .וכ"נ מדברי הציץ אליעזר (ח"ז סימן מט .קונ' אבן יעקב פ"ו .חכ"ב סימן יז) ,אך ודאי
שכשהגיע למצוות והוא פחות מבן עשרים אומרים עליו קדיש.
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סימן שע"ז  -דין עבדים ושפחות ומנודה שיש להם
אבילות
ובו ג' סעיפים

סעיף א':
 אבלות על עבדים ושפחות
שנינו בברכות (טז):

"מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לנחמו .כיון שראה אותם עלה לעלייה
 ועלו אחריו; נכנס לאנפילון  -נכנסו אחריו ,נכנס לטרקלין  -נכנסו אחריו; אמר להם:כמדומה אני שאתם נכוים בפושרים ,עכשיו אי אתם נכוים אפילו בחמי חמין! לא כך שניתי
לכם :עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ולא
תנחומי אבלים? אלא מה אומרים עליהם  -כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו
שמתו :המקום ימלא לך חסרונך ,כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו :המקום ימלא לך
חסרונך"
כתב השו"ע :העבדים והשפחות ,אין עומדין עליהם בשורה ,ואין אומרים עליהם תנחומי אבלים,
אלא אומרים לו :המקום ימלא חסרונך ,כשם שאומרים לאדם על שורו וחמורו.
סעיפים ב'-ג':
 אבל מנודה ומנודה שמת
שאלו את רב יהודאי (תשו' הגאונים שע"צ ח"ג שע"ד סי' יג) אבל מנודה מהו להברותו ,ולא השיב .וכתב
הרמב"ן (תוה"א עמ' קנו) דנראה דמכיון שאסור לישב בארבע אמותיו אין עושין לו שורה ולא מברכין
לו ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים שכל שהוא כבוד לחיים אין עושין לאבל המנודה אבל מנודה
שמת עומדין עליו בשורה ומנחמין אבליו.
כתב השו"ע :אבל מנודה ,אין מברין אותו ואין אומרים לו תנחומי אבלים .מנודה שמת ,מנחמים
אבליו.
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ובו י"ג סעיפים

סעיף א':
 אכילת סעודה ראשונה משל אחרים
שנינו במועד קטן (כז):

"אמר רב יהודה אמר רב :אבל ,יום ראשון  -אסור לאכול לחם משלו ,מדאמר ליה רחמנא
ליחזקאל ולחם אנשים לא תאכל"
מה הכוונה ב'יום ראשון' האם לכל היום כולו או רק לסעודה הראשונה? נחלקו בכך הראשונים.
הרא"ש (סימן פט) סובר שרק בסעודה הראשונה אסור לו לאכול משלו ,אבל בסעודה השניה ,אפילו
היא באותו היום ,מותר לו לאכול משלו .וכ"כ הגה"מ (פ"ד אות ט) בשם סמ"ג (הל' אבלות רמז.).
מנגד ,התוספות (ד"ה יום) סוברים שהכוונה על כל היום הראשון ואפילו אוכל בו כמה סעודות ,שהרי
הגמ' נקטה 'יום' ראשון ולא 'סעודה'.
הרמב"ם (פ"ד ה"ט) כתב " האבל ביום ראשון בלבד אסור ...לאכול משלו" הב"י כתב דמשמע שכל
היום הראשון בכלל האיסור .אך הערוך השולחן (ס"א) כתב שכפי הלימוד של הגמ' שאין הכוונה
ליום הראשון אלא לסעודה הראשונה ,גם יש לפרש ברמב"ם.
הב"י כתב שנקטינן כדברי המיקל באבל ,ודחה את דקדוק התוס' ,שגם בגמ' בפסחים (לו ).מובא
"אמר רבי יהושע בן לוי יומא קמא לא תלושו לי בחלבא" ומדובר על הסעודה הראשונה.
כתב השו"ע :אבל אסור לאכול משלו בסעודה ראשונה ,אבל בשניה מותר ,אפילו ביום ראשון.
כתב הערוך השולחן (ס"א) "וטעמו של דבר לא נתברר לנו" .אולם הב"י לקמן (ס"י) הביא את דברי
רבינו ירוחם (נתיב כ"ח ח"ב רלג ):בשם הרא"ש שהטעם הוא ,כי האבל דואג ונאנח על מתו ואינו חושש
לאכול כי רצונו למות הוא גם כן על כן צווהו לאכול משל אחרים .והרב שבט יהודה כתב שטעם
הדבר משום שכיון שיום הראשון הוא יום מר ,אם היה מותר לאכול משלו היה אוכל ושותה לשכרה,
כדי לפכח צערו ,והיה משתכח כבוד המת.
כתב הט"ז (סק"א) שאם לא שלחו לו ,או שהוא יחידי בעיר ,אין חייב לצער עצמו שלא לאכול כלל,
ולכן כתב השו"ע שמצוה על השכנים לשלוח לו מאכלים ,שהכוונה היא שלא יגרמו לו שיצטרך
לאכול משלו ,שאם לא ישלחו לו יהיה לו היתר לאכול משלו ע"י ההכרח .וכ"כ הערוה"ש (ס"ב),
חזו"ע (ח"א עמ' תצא) ועוד .וכן מפורש בדברי המאירי (מו"ק כז.):
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 דין שאר מאכלים ושתיה
יש לברר האם האיסור הוא רק בלחם או גם בשאר המאכלים ,וכן מה הדין בשתיה .ויתכן שיש
בשאלה זו שתי פנים ,שאם נאמר שגם שאר מאכל אסור ,נמצא שאם הביאו לפניו שאר מאכלים,
הרי מעתה יכול לאכול מאכלים שלו (לדעת השו"ע) ,ויש ב'חומרא' הראשונה 'קולא' ג"כ.
כתב הערוך השולחן (שם) שעיקר האיסור הוא דוקא בלחם ,שכן לשון הפסוק והגמ' ,אבל תבשילין
יכול לאכול משלו ,וכן המנהג שמביאים לאבל לחם וביצים בלבד .אולם השבט יהודה

(ד"ה ומצוה)

כתב שהכוונה על כל מה שיאכל ,ואפילו פרפראות של קנוח סעודה .ולאו דווקא פת ,דכל מאכל
קרוי לחם .וכ"כ בשו"ת יביע אומר (ח"ב יו"ד סימן כה .חזו"ע אבלות ח"א עמ' תפח) .וכ"כ בגשר החיים (פ"כ

אות ד בהע') "ולפע"ד בנוגע לתבשיל יש הרבה לפקפק ,כיון שזוהי עכ"פ אכילה ממש" .והוסיף שאם
האכילוהו לאבל תבשיל והשקוהו משקים בלא לחם לא יצאו .ואף על פי שאמרו שכל מאכלי סעודה
נקראו בשם לחם ,וכמ"ש עבד לחם רב .היינו שכל המאכלים טפלים ללחם ,כי על כן נקראו על
שמו .אבל בלי לחם אין כל המאכלים נקראים לחם.
מה באשר לשתיה ,האם היא בכלל אכילה או לא? מהרש"ק בחכמת שלמה כתב שדוקא פת אסור
לאכול משלו ,אבל שאר כל דבר מותר ,כעולה מלשון הפסוק .הרב יצחק ניסים

(הובא בשו"ת יביע

אומר ח"ב סימן כה) כתב שיש להקל בזה ,אך הרוצה להחמיר בכל מיני מאכל משום דרוב הפוסקים
נקטי בלשון אכילה סתם אסור לאכול משלו ולא חילקו ,יחמיר .אבל בשתיה אין נראה לענ"ד שיש
להחמיר .גם בשו"ת יביע אומר (שם .חזו"ע שם) פסק להקל בזה ,וכ"כ בגשר החיים (שם) .אולם בספר
יוסף אומץ כתב שאפילו שתיית קפה ותה אסור משלו .וכ"כ השד"ח

(כללים מע' א כלל ק ד"ה וראיתי)

שאע"פ שלא פשוט לומר כן בלשון הש"ס והפוסקים ,מצד הסברא נראה שאין לחלק בין שתיה
לאכילה.
ולגבי אבל שנקבר מתו במוצ"ש ,ובא להבדיל על היין ,כתב השש"כ (ח"ב פס"ד אות כה) שלכתחילה
לא יבדיל על היין שלו ,אלא משל אחרים ,כמו שאינו אוכל סעודה ראשונה משלו .אך בספר
קיצוש"ע בהגהות לחם הפנים (סימן קצו) אע"פ שהחמיר ששתיה בכלל אכילה ,מ"מ רק שתית רשות
אסורה ,אבל שתית חובה כמו בהבדלה מותר לשתות משלו .וכ"כ להקל בחזון עובדיה

(ח"א עמ' תצ

בהע').
 מצות האכלת האבל
איתא בירושלמי (ג ,ה)

"הרי שאין לו מה לוכל ביום הראשון ובשני אינו עושה מלאכה בשלישי הוא עושה בצינעה
אבל אמרו תבוא מאירה לשכיניו שהצריכוהו לכך"
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ובגמ' מו"ק (שם) מובא "רבה ורב יוסף מחלפי סעודתייהו להדדי" .וכתב הרא"ש (סימן פד) משם
מהר"ם (הל' שמחות סי' קמח) שמותר להם 'להחליף' ובלבד שלא יתנו מראש על כך

(ערוה"ש ב :היינו

כששניהם אבלים לא יאמרו זל"ז אני אאכילך ואתה תאכיליני דא"כ חייבים מכח התנאי והוה כאוכל משלו אבל בסתמא

אין זה כפרעון חוב אלא מתנה בעלמא ושרי).
כתב השו"ע :ומצוה על שכניו שיאכילוהו משלהם ,כדי שלא יאכל משלו .ויכול אחד להאכיל את
חברו בימי אבלו ,והוא יחזור גם כן ויאכילנו בימי אבלו ,ובלבד שלא יתנו בתחילה.
כתב הש"ך (סק"א) דמכיון שרק בסעודה הראשונה יש איסור שיאכל משלו ,אזי גם המצוה להאכילו
היא רק בסעודה הראשונה (ולא בכל היום הראשון).
סעיף ב':
 הבראת נשים ע"י אנשים
שנינו במסכת שמחות (פי"א) "מברין אצל האיש ואין מברין אצל האשה ,רבי יהודה אומר אם יש לה
בנים קטנים מברין עמהם".
כתב הרא"ש (שם) בשם מהר"ם (שם) שלא אסרו אלא אנשים משום הרגל עבירה ,אבל נשים מברות
את הנשים דנשים חייבות בהבראה כמו אנשים.
ובאשר לסיפא של הברייתא ,נחלקו הראשונים האם ר' יהודה חולק על ת"ק או רק מוסיף .הטור
סובר שלא בא לחלוק ,ולכן נקט כך להלכה .אבל המרדכי (סי' תתקלא) סובר שר' יהודה בא לחלוק,
ואין הלכה כמותו .כך ביאר הב"י ,אך הב"ח ביאר שודאי הטור סובר שר' יהודה חולק על ת"ק,
ולדעת ת"ק כשיש בנים קטנים אין איסור אך גם אין מצוה להברותה ,ור' יהודה סבר שיש מצוה,
וסובר הטור כת"ק שרשות הוא.
עוד כתב המרדכי שכל איסור הבראת נשים הוא משום צניעות ,ולכן כאשר יש רק נשים אבלות אין
מלוים אותן לבית ,וגם בשבת תוך שבעה שמלוין את האבל לביתו אין עושין כן לנשים .וכ"כ הגה"מ
(פי"ג ה"ז).
כתב השו"ע :אשה שאירעה אבל ,אין לאנשים להברותה; אבל נשים מברין אותה.
כתב השולחן גבוה (סק"ה) דה"ה שאסור לנשים להברות אנשים ,וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר

(חי"ז סימן

מה אות א) ובחזון עובדיה (ח"א עמ' תצג) .אולם בגשר החיים (עמ' רא) כתב שלא מצא בראשונים מקור
לאסור בראשונים ,וכתב שלא אסר השו"ג אלא במקום שנוהגים שהמביאים את הסעודה אוכלים
עם האבלים ,משא"כ בזה"ז שמביאים האוכל והולכים.

 ________________________________ 156סימן שע"ח  -דיני סעודת הבראה לאיש ולאישה
 מתי חשוב כאוכל משלו
כתב השו"ע עפ"ד הרא"ש והמרדכי (שם) והגה"מ (שם) בשם מהר"ם (שם) :ואשה נשואה שאירעה
אבל ,אינה יכולה לאכול סעודה ראשונה משל בעלה (דכיון שחייב במזונותיה כמשלה דמי .ש"ך ג) .וכן מי
שיש לו סופר או שכיר ,אם אוכל בשכרו ואירעו אבל ,לא יאכל סעודה ראשונה משל בעל הבית.
אבל מי שזן עני או יתום או לבנו ובתו ,בלא תנאי ,ואירעם אבל ,יכולים לאכול סעודה ראשונה משל
בעל הבית.
כתב הערוך השולחן (ס"ג) דכשהאיש והאשה שניהם אבלים יכולים אנשים להביא לשניהם דהעיקר
הוא להבעה"ב וממילא שגם היא אוכלת.
סעיף ג':
 אכילת סעודה ראשונה משלו ביום השני
שנינו בירושלמי (ברכות פ"ג ה"א) "רבי זעירא מידמך פקיד ומר לא תקבלון עלי יומא דין אבילא ולמחר
מזרחייא" .ובמועד קטן (ג ,ז) מובא "הרואה תלמיד חכם שמת כרואה ספר תורה שנשרף אמר רבי
אבהו יבא עלי אם טעמתי כלום כל אתו היום".
הרמב"ן (תוה"א עמ' רה) כתב דמשמע מהירושלמי הנ"ל שאם האבל אינו רוצה לאכול ביום הראשון,
ביום השני של האבלות יכול לאכול משלו ,שכל האיסור הוא רק ביום הראשון.
אך בהגהות אשירי (סי' פט) כתב בשם אור זרוע (הל' אבלות סו"ס תל) שאין מניחין את האבל להתענות
ביום ראשון אלא מאכילין ומשקין אותו.
כתב השו"ע :אם רצה האבל שלא לאכול ביום הראשון ,מותר לאכול משלו אפילו סעודה ראשונה.
 הבראה בלילה
כתב המרדכי (מו"ק סי' תתפ) בשם רבינו יום טוב שאמר משם רבנו תם שאם לא אכל האבל סעודת
הבראה בכל היום הראשון ,אין מברין אותו בלילה ,וראיה מהכתוב (ש"ב ג לה) "ויבא כל העם להברות
את דוד לחם בעוד היום" .ומנהגו של ריב"ם היה לצום בכל היום הראשון ולאכול בלילה ,משום
שלא רצה להנות משל אחרים .אולם הנמוק"י (ב"ב מט ).כתב בשם הריטב"א (שם ק :ד"ה ופרקינן) שכמו
שליל שני חשוב כיום ראשון לעניין אבלות ,ה"ה לענין הבראה שדינו כיום הראשון .הדרכ"מ (אות ג)

כתב שהריטב"א חולק על ר"ת ,אך מ"מ נקט כר"ת.
הב"י דחה את ראיית ר"ת מהבראת דוד ,משום שזו לא היתה הבראת אבלות ,שהרי אבנר לא היה
קרובו של דוד ,אלא שבאו להאכילו ולא רצה לאכול אלא להתענות משום עגמת נפש ,וגם כדי
שיכירו כל העם כי לא היתה מאיתו להמיתו.
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כתב הרמ"א :וכן אם לא הברוהו ביום ראשון שנמשך עד הלילה ,מותר לאכול בלילה משלו ,ואין
צריך הבראה (טור).
הרדב"ז (ח"א סימן תכד .הובא בפת"ש א) נשאל במי שקבר מתו סמוך לערב אם מותר לאכול בלילה
משלו אף על פי שהיא סעודה ראשונה כיון שהיא ביום שני .ותשובתו שמותר לאכול משלו ,שכך
עולה מהירושלמי.
כתב הנודע ביהודה (יו"ד סימן צח .הובא בפת"ש ב) שמי שמת לו מת וקבר אותו בלילה ,מברין אותו
בלילה ,ואם לא אכל בלילה מברין אותו ביום שאחריו ,ורק אם הקבורה היתה מבעו"י וכשחזרו
מבית הקברות היה עדיין יום ,והיה אפשר להברותו ולא עשו כן ,כבר נדחה ויכול לאכול בלילה
משלו .וכ"כ הערוה"ש (אות ה) וחזון עובדיה (ח"א עמ' תצג בהע').
סעיף ד':
 תענית ביום מיתת חכמים
שנינו בירושלמי (מו"ק ג ,ז) "הרואה תלמיד חכם שמת כרואה ספר תורה שנשרף אמר רבי אבהו יבא
עלי אם טעמתי כלום כל אתו היום".
כתב השו"ע :היו נוהגים להתענות ביום מיתת החכמים.
סעיף ה':
 הבראה בערב שבת
כתבו המרדכי (מו"ק סי' תתקלג) והגה"מ (פי"ב ה"י) שמי שנקבר בערב שבת סמוך לחשכה קודם ביה"ש
חייב בהבראה ,ואין חוששים שיכנס לשבת כשהוא מתאוה ,שהלכה כר' יוסי שמותר להתחיל לאכול
מן המנחה ולמעלה (פסחים ק ,).ורק בערבי פסחים אין מברין אותו ,דהלכה בזה כר' יהודה.
כתב השו"ע :מי שנקבר בערב שבת סמוך לחשכה קודם ביה"ש ,יש מי שאומר שמברין אותו אז; ולי
נראה דכיון שאינו חובה טוב שלא להברותו אז ,מפני כבוד השבת ,וכן נוהגין .וכ"כ בחזו"ע (ח"א עמ'

תצב) והגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה עא-עב) ,והוסיף שאם עושים את סעודת ההבראה מתשע שעות
זמניות והלאה ,שאז אסור לקבוע סעודה מפני כבוד השבת ,נוהגים להברות בקפה ועוגה.
הערוך השולחן (ס"ה) כתב דמשמע מלשון מרן שלהסוברים דחובה הוא ,יאכל אז .וצ"ע אם זה דוחה
כבוד שבת.
סעיף ו':
 הבראה על קטן
שנינו בשבת (קלו).
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"בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא ,בגו תלתין יומין שכיב .יתיב קמתאביל
עילויה .אמר ליה אבוה :צוורוניתא קבעית למיכל? אמר ליה :קים לי ביה שכלו לו חדשיו"
כתב השו"ע :אין מברין על הקטן אא"כ הוא בן שלשים יום שלימים ,או קים ליה ביה שכלו לו חדשיו.
 דרך הבראת האבל
שנינו במועד קטן (כו):

"תנו רבנן :ההולך לבית האבל ,אם היה לבו גס בו  -יברוהו על מטות כפויות ,ואם לאו -
יברוהו על מטות זקופות .רבא איתרע ביה מילתא .על לגביה אבא בר מרתא ,דהוא אבא בר
מניומי .רבא  -זקיף ,אבא בר מרתא  -כפי .אמר :כמה לית ביה דעתא להאי צורבא מרבנן"
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' קפז) בשם הרי"ץ גיאת (הל' אבל עמ' נח) שהמברה יושב על מטה זקופה ,אבל
האבל יושב על כפויה .וכשלבו גס בו אף המברה יושב על כפויה .וכ"כ הטור בשם ר"י.
אך הראב"ד סובר שכשאין לבו גס בו אף האבל יושב על מטה זקופה ,וכ"כ הרמב"ן (שם) ,ולמד כן
מכך שכתוב מטות זקופות ולא מיטה זקופה .וכ"ד הרא"ש.
סעיף ז':
 כיבוד וריבוץ ,הדחת קערות ועוד
שנינו במועד קטן (כז).

"תנו רבנן :מכבדין ומרביצין בבית האבל ,ומדיחין קערות וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית
האבל"
כתב השו"ע :מרביצין ומכבדין בבית האבל ,ומדיחין קערות ,כוסות וצלוחיות וקיתונות .וכ"כ בחזון
עובדיה (ח"ב עמ' קלח) ע"ש.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רפו) שמותר לאבלים לשטוף הרצפה עם חומרי ניקוי משום נקיות ,שזהו
בכלל כיבוד וריבוץ הבית .ובפרט לכבוד המנחמים שבאין בהמוניהם לבית האבל ,וגדול כבוד
הבריות .גם בשו"ת שבט הלוי (ו ,רמד) כתב "מכ"מ יראה דכל שעושה לכבוד הבית הרגילה והמעט
הכי נחוץ יש להתיר ,ועכ"פ תוך ל' יום ודאי מותר וגם מאן דמתיר לשטוף מחמת הלכלוך גם תוך
שבעה בודאי אין מזניחין אותו" .אמנם בשו"ת משיב דברים (סימן רטו) כתב לאסור שטיפת הרצפה
בבית האבל אפילו ע"י אחרים ,ולא בתוך שבעה בלבד ,אלא כל שלושים יום משום שמחה.
 בשמים ומוגמר בבית האבל
שנינו במועד קטן (כז).
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"ואין מביאין את המוגמר ואת הבשמים לבית האבל .איני :והא תני בר קפרא :אין מברכין לא
על המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל .ברוכי הוא דלא מברכין ,הא אתויי  -מייתינן!  -לא
קשיא; הא  -בבית האבל ,הא  -בבית המנחמין"
כתב השו"ע :ואין מביאין שם לא בשמים ולא מוגמר ,אבל מביאים אותם בבית שהמת שם

(ט"ז ב:

להעביר הסרחון) ואין מברכים עליהם.
כתב הערוך השולחן (ס"ז) בשם הנמוק"י שהטעם שאין מביאין זה לבית האבל משום דאין לנו לענגו
בתענוגים יתירים.
 ברכה על הבשמים במוצ"ש
נשאלת השאלה ,האם מותר לאבל לברך על הבשמים במוצאי שבת ,שהרי זוהי מצוה .מהר"י פראג'י
(שו"ת מהרי"ף סימן פח) סובר שהאבל לא יברך על הבשמים במוצ"ש ,כדקי"ל שבט' באב שחל במוצ"ש
לא יברך על הבשמים .ודחה את החילוק שהם בשמים של מצוה ,שהרי טעם הדבר שמברכים על
הבשמים במוצ"ש הוא כדי לעשות נחת רוח לנפשו ,והאבל חייב לצער עצמו .הפמ"ג

(א"א ס"ס רצז)

ביאר שהטעם לזה הוא מפני שהאבל נעצב ואפשר שאינו זוכה לנשמה יתירה ,כדי שיברך במוצ"ש
על הבשמים ,כי אין השכינה שורה מתוך עצבות .אך הברכ"י (או"ח סי' רצז סק"ב) כתב שאינו מוכרח,
ופוק חזי מאי עמא דבר .גם המהר"ם שיק (יו"ד סימן שסג) כתב שהדבר תמוה לאסור לאבל לברך על
הבשמים ,שהרי מותר בבשר אע"פ שהבשר משמח .וכ"כ בשו"ת רב פעלים (ח"ג יו"ד סימן לא) ,ישכיל
עבדי (ח"ו או"ח סימן יט אות ב) ,ציץ אליעזר (ח"ז סימן כג אות ג) ובחזון עובדיה

(שבת ח"ב עמ' תכה .אבלות

ח"ג עמ' נא) שגם האבל מברך על הבשמים במוצ"ש וכן המנהג פשוט.
 אמירת דברי אגדה בבית האבל
שנינו במועד קטן (כג).

"ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל .אמרו עליו על רבי חנניה בן גמליאל שהיה אומר
שמועה ואגדה בבית האבל"
כתב השו"ע :ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל ,אלא יושבין ודוממים.
הערוך השולחן (ס"ח-ט) תמה על מנהגינו שכמה לומדים משניות בבית האבל וגם גמ' לומדים אנשי
חברה ש"ס כשהמת היה מהחברה ,ולבד זה אין שום טעם למה לא ילמודו אחרים בבית האבל
ואדרבא חושבים זה לזכות לנשמתו .ויישב שרק כאשר חכם מת ובית מדרשו בטל ,אין אומרים
הלכה ואגדה בבית מדרשו ,והטעם כדי שלא יסיחו דעתם מהאבלות.
בשו"ת רב פעלים (ח"ג יו"ד ס"ס לא) כתב שהמנהג פשוט וידוע שלומדים שמועה ואגדה למנוחת
הנפטר ,וכן עמא דבר ,ומוכרח דס"ל שכל כוונתם לעלוי נשמת הנפטר ולמנוחתו אין חשש בזה
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כלל .גם בשו"ת יביע אומר (ד ,כט) ישב על מדוכה זו ,והעלה שיש סמך למנהג זה ,והוא מחמת
שהלכה כדברי המיקל באבל ,וגם הרמב"ן וסיעתו פירשו דעד כאן לא אסרו חכמים לומר שמועה
ואגדה בבית האבל אלא בבית מדרשו של החכם שמת ,ולא בשאר מקומות .ומכ"ש שעושים לכבוד
הנפטר ולמנוחתו שפיר דמי לומר שמועה ואגדה בבית האבל ,ובפרט כשאומרים בפירוש שיהיה
לעלוי נשמת הנפטר.
סעיף ח':
 אכילת בשר ושתיית יין לאחר הקבורה
שנינו בכתובות (ח):

"עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל ,שלשה קודם אכילה  -כדי לפתוח את בני מעיו,
שלשה בתוך אכילה  -כדי לשרות אכילה שבמעיו ,וארבעה לאחר אכילה  -אחד כנגד הזן,
ואחד כנגד ברכת הארץ ,ואחד כנגד בונה ירושלים ,ואחד כנגד הטוב והמטיב; הוסיפו עליהם
ארבעה  -אחד כנגד חזני העיר ,ואחד כנגד פרנסי העיר ,ואחד כנגד בית המקדש ,ואחד כנגד
רבן גמליאל ,התחילו היו שותין ומשתכרין ,החזירו הדבר ליושנה"
רש"י פירש ש'החזירו הדבר ליושנו' היינו לעשרה כוסות .גם הרמב"ם (יג ,ח) כתב "אין שותין בבית
האבל יתר על עשרה כוסות לכל אחד ואחד ,שלשה קודם אכילה ,ושלשה בתוך אכילה ,וארבעה
לאחר אכילה ולא יוסיף שמא ישתכר" .אך הרמב"ן (עמ' רד) ביאר 'ליושנו' שלא ישתו אלא בתוך
הסעודה ,שיין שלאחר הסעודה משכר .וכתב הטור שכן מנהג העולם.
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם (ד ,ו) :כיון שנקבר המת ,מותר לאכול בשר ולשתות יין מעט בתוך
הסעודה כדי לשרות אכילה שבמעיו אבל לא לרוות.
כתב הש"ך (סק"ז) :אבל קודם קבורה אסור בבשר וביין דהוי אונן.
בשו"ת שואל ונשאל (ח"ג סימן רכב) כתב שמדברי מרן כאן מפורש שאין שום טעם למנהג להימנע
מאכילת בשר ושתיית יין בימי האבלות .והרגיל בהם בשבתות ,ובשבת של האבלות נמנע מהם ,הוי
אבלות בפרהסיא .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שטו) ,והוסיף שהנוהגים להחמיר בזה ,מותר להם
הדבר גם ללא התרה.
סעיף ט':
 מיני תבשילים בסעודת הבראה
שנינו בבבא בתרא (טז):

" ויבא עשו מן השדה והוא עיף ,ותנא :אותו היום נפטר אברהם אבינו ,ועשה יעקב אבינו
תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו .ומ"ש של עדשים? אמרי במערבא משמיה דרבה בר
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מרי :מה עדשה זו אין לה פה ,אף אבל אין לו פה .דבר אחר :מה עדשה זו מגולגלת ,אף
אבילות מגלגלת ומחזרת על באי העולם .מאי בינייהו? איכא בינייהו לנחומי בביעי"
הרי"ץ גיאת (הל' אבל עמ' נא) הביא ברייתא ממסכת שמחות מקום שנהגו לנחם אבלים בביצים
ועדשים מאכילין ,מקום שנהגו לנחם בבשר ויין מאכילין.
גם הרמב"ן (שם עמ' רה) כתב מקום שנהגו שלא להברות אלא בתבשיל של עדשים ובכוסות שתקנו
חכמים עושין ,מקום שנהגו להברות בבשר ויין ובמיני מטעמים עושין ,ומנחמין תחילה בתבשיל של
ביצים או של עדשים זכר לאבילות ואח"כ אוכלין כל צרכם .אך בהגה"מ (פ"ז אות ז) למד מהגמ' (נדרים

נו ).דלא סגי שלא יאכל האבל בשר וישתה יין בהבראה.
כתב השו"ע :מקום שנהגו להברות בבשר ויין ומיני מטעמים עושים; ומברין תחילה בבצים או
בתבשיל של עדשים ,זכר לאבילות ,ואח"כ אוכלים כל צרכם.
כתוב באורחות חיים (הל' אבל עמ'  )582לא יקלוף האבל עצמו הביצה מפני שנראה כרעבתן ,וכ"כ
רעק"א.
סעיף י':
 כמות האוכלים עם האבל
כתב הרמב"ן (שם) אם מברין את האבל אוכלים ושותים עמו כל בני משפחתו ,ושאר העוסקים
בהספד .אך כתב בהגה"מ (פי"ג אות ב) שאין לאכול עמו כמות בני אדם שיתחלקו לשני מקומות,
והביא ראיה מהירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ב) "הוות מטלתיה זעירא וקריבויי בען מיעול לגביה .מהו דיתבון
פלגון מן לגיו ופלגון מן לבר אמר לון ייעלון פלגון יומא דין ופלגון למחר".
כתב השו"ע :אין לאכול עם האבל כל כך בני אדם שיתחלקו לשני מקומות .הש"ך (סק"ט) ביאר דהוי
כסעודת מריעות שיש בה שמחה.
סעיף יא':
 סעודת הבראה בתחילת שבעה שנדחה
כתב המרדכי (מו"ק סי' תתפ) יש אומרים שכאשר השבעה נדחתה לאחר הרגל ,יש לעשות בתחילתה
סעודת הבראה ,שהיא נקראית 'סעודה ראשונה' ,וה"ה אם שמע שמועה בשבת .אך יש סוברים
דמכיון שנדחה יום ראשון אין מברין.
כתב השו"ע :היכא שצריך למנות שבעה אחר הרגל ,וכן אם שמע שמועה בשבת ,צריך להברותו
הבראה ראשונה שבימי אבלות .והרמ"א כתב :וי"א שכיון שנדחה יום ראשון אין מברין אותו ,וכן
נוהגים (במרדכי במ"ק בשם י"א ונ"י) ,ואפילו היכא דעולה לו למנין ז' כגון במקומות שעושין שני ימים,
ששני עולה.
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כתב הש"ך (סק"י) שגם כאשר האבל נמצא במקום שנוהגים לעשות שני י"ט של גלויות ,והיום השני
עולה למניין שבעה ,גם בכה"ג כשמתחיל לנהוג אבלות לאחר הרגל צריך להברותו ,ואין אומרים
דמכיון שאינו היום הראשון שעולה למניין אבלות ,אין להברות בו ,קמ"ל.
כתב בשו"ת יביע אומר (ד ,כו .וכ"כ בחזו"ע ח"א עמ' תצד) שהמנהג בירושלים שאין מברין על מת בחוה"מ
זולת על אב או אם ,ואז גם לשאר הקרובים הנמצאים יש להברות במועד .אבל על יתר הקרובים
אין להברות במועד ,ונכון להברותם במוצאי הרגל עם התחלת השבעה ,ואם לא עשו הבראה כלל
יש להם ע"מ שיסמוכו .ובכל יתר ערי הארץ יש להורות לעשות הבראה על כל הקרובים בחוה"מ.
וכל זה כשנקבר בחוה"מ ,אבל אם היתה הקבורה ביום טוב אין לעשות הבראה במועד ,אלא יש
לעשותה במוצאי הרגל כשמתחילים באבילות .וכשעושים הבראה במועד נכון לעשותה בעוגות
ובקפה ,ולא בביצים קשים ועדשים כנהוג תמיד ,מפני כבוד הרגל .ובפורים עושים סעודת הבראה
בבשר ויין .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה עג).
סעיף יב':
 הבראה על שמועה רחוקה
כתבו נמוקי יוסף (יב .ד"ה אלא יום אחד) והמרדכי (סי' תתפג) וכ"כ השו"ע :אין מברין על שמועה רחוקה.
סעיף יג':
 פריסת הלחם בשבעה
כתבו הגה"מ (פ"ד אות ט) בשם סמ"ג (הל' אבלות ריש דף רמז) גרסינן ע"פ הירושלמי (פ"ג ה"ה) שבבית
האבל פריס מנחם גדול דבהון ,שנאמר (איכה א יז) פרשה ציון בידיה מפני שאין מנחם לה ,ובשבת
פריס כאורחיה שנאמר (משלי י כב) ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה.
כתב השו"ע :פריס (פירוש בוצע לחם לברך המוציא) מנחם גדול דבהון ,ובשבת פריס כאורחיה.
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ובו ה' סעיפים

סעיף א':
 נוסח ברכה רביעית של בהמ"ז בבית האבל
שנינו בברכות (מו):

"מר זוטרא איקלע לבי רב אשי איתרע ביה מלתא ,פתח ובריך :הטוב והמטיב ,אל אמת דיין
אמת ,שופט בצדק לוקח במשפט ,ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי כל דרכיו משפט ,שהכל
שלו ואנחנו עמו ועבדיו ,ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו ,גודר פרצות בישראל הוא
יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים .להיכן הוא חוזר? רב זביד משמיה דאביי אמר :חוזר
לראש ,ורבנן אמרי :למקום שפסק .והלכתא :למקום שפסק"
התוספות (שם ד"ה מר זוטרא) והרא"ש (סימן יג) כתבו בשם בה"ג שאין לומר 'ולוקח נפשות במשפט',
משום שיש מיתה בלא משפט (שבת נה .):וכן הרמב"ם (ב ,ח) לא הזכיר נוסח זה ,וגם הרי"ף לא הזכירו.
אך דעת הרא"ש שאין למוחקו ,וכ"ד התוספות וה"ר יונה (לד :ד"ה פתח) .והוסיף רבנו יונה שאע"פ
שיש מיתה בלא חטא ,מ"מ כל דרכיו משפט והוא יודע למה עושה.
הב"י העיר שמלשון הטור נראה שעוקרים ברכה רביעית ואומר במקומה ברכה זו ,אך ודאי שאין זה
נכון ,אלא לאחר ברכה רביעית מוסיף תוספת זה ,וכ"נ מדברי הרמב"ם

(פ"ב מהל' ברכות ה"ח)

וראשונים נוספים (אבודרהם עמ' שסט ,כל בו סי' קטו).
כתב השו"ע :כשמברכין ברכת המזון בבית האבל ,אומר ברכה רביעית כנוסח זו :בא"י אלהינו מלך
העולם האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב

(ש"ך ד :שודאי צ"ל הברכה מתחילה כתיקון

חכמים) המלך החי הטוב והמטיב אל אמת דיין אמת שופט בצדק וכו' .הרמ"א הוסיף :לוקח נפשות
במשפט שליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי כל דרכיו במשפט ואנחנו עמו ועבדיו ובכל אנחנו
חייבים להודות לו ולברכו גודר פרצות ישראל הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו ומעל אבל זה לחיים
ולשלום (טור).
המגן אברהם (סי' קפט סק"ב) העיר שגם כשמברך לבדו יאמר נוסח זה .וכ"כ המ"ב (סק"ו) .וא"צ
בעשרה.
כתב המ"ב (סק"ז) שלפי הנוסח בשו"ע עולה שאין לומר בבית האבל שלוש הטבות ושלוש גמולות.
וכן עולה מהב"י.
הבאר הגולה (יו"ד סי' שעט) כתב שאין נוהגים להוסיף בבית האבל הוספות אלו בברכת המזון ,משום
שסומכים ע"ד התוספות (כתובות ח :ד"ה כי) שברכת אבלים אינה אלא בעשרה ,וכ"כ בגשר החיים
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(לגרי"מ טיקוצ'ינסקי ,ח"א פ"כ סימן ב אות יג) .אך הברכי יוסף (יו"ד שם) כתב שבמקומו נוהגים לומר נוסח
ברכה זו ,ובשו"ת תשובה מאהבה (ח"ג סימן תיב) העיד על מורו הנודע ביהודה שאמר ברכה זו כשהיה
אבל .וכ"כ בהלכה ברורה (סי' קפט אות ז).
כתב השאילת יעב"ץ (ח"א סי' עד .הובא בפת"ש א) שמה שנהגו לתת כוס של בהמ"ז לאבל לא נזכר
בשום פוסק ,ומקור המנהג ממה שאמרו חז"ל (מו"ק כח ):שאבל מסב בראש וכיון שנעשה שר
לסרוחים יש לו דין גדול באותה סעודה שמסב בה ,וקי"ל גדול מברך אפילו בא לבסוף ,אך כל זה
דוקא בשבעת ימי אבלו משא"כ בשאר הימים של י"ב חודש אין לו דין קדימה לענין זה .גם הערוך
השולחן (אות ב) כתב שמביאים כוס של ברכה לאבל משום שהוא מסב בראש.
סעיף ב':
 הוספת 'נחם'
כתב הכל בו (שם) שחתימת ברכת בונה ירושלים היא 'מנחם ציון בבנין ירושלים' .אך רב עמרם (ח"ב

דף רז) כתב שחותם מנחם אבלים ובונה ירושלים .וכתב הב"י שנוסח הכלבו מדוייק יותר ,שלפי רב
עמרם הוי חותם בשתים ,ואין חותמין בשתים (ברכות מט.).
לגבי נוסח ברכת בונה ירושלים ,כתב הרא"ש (פ"ז סימן כב) שיש המחלקים שמנחם עמו בבנין
ירושלים חדא היא שינחם עמו ע"י הבנין .אך לדעת ה"ר יונה (לה :ד"ה ובשבת) גם זה חשוב כשתים,
אבל החותם מנחם ציון בבנין ירושלים לא הוי כחותם בשתים דירושלים וציון חדא הוא.
כתב השו"ע ע"פ הכלבו :יש מוסיפים בברכה שלישית :נחם ה' אלהינו את אבלי ירושלים ואת
האבלים המתאבלים באבל הזה ,נחמם מאבלם ושמחם מיגונם ,כאמור :כאיש אשר אמו תנחמנו
(ישעיה סו ,יג) וכו' בא"י מנחם ציון בבנין ירושלים.
הש"ך (סק"ד) למד דמשמע שגם אין לומר 'מנחם ציון ובונה ירושלים' ,דה"ל חותמים בשתים .אלא
שהעיר שבט' באב מובא בכל הסידורים שאומרים 'מנחם ציון ובונה ירושלים' ,לכן ביאר דצ"ל
דמנחם ציון ובונה ירושלים כולו חדא מילתא היא.
בשכנה"ג (או"ח סימן תקנז) כתב שאע"פ שיותר נכון לומר מנחם ציון בבנין ירושלים ,מ"מ האומר
מנחם ציון ובונה ירושלים לא משתבש .וכ"כ המטה יהודה (שם) .גם המאמר מרדכי (שם סק"ב) כתב
שהואיל ולפ"ד רבנו יונה ציון וירושלים חדא מילתא היא ,אין הבדל בין כשחותם בבנין ירושלים או
ובונה ירושלים .בשו"ת יביע אומר (ח"ו יו"ד סימן לח .חזו"ע ח"א עמ' תקב) העלה כשו"ע שאומר 'מנחם
אבלים בבנין ירושלים' ולא כהנוסח ובונה ירושלים בוא"ו ,שאין חותמים בשתים.
כאשר אין מנחמים בבית האבל והאבל מברך לבדו ,כתב הריטב"א (מו"ק כא .ד"ה ואסור) שאין אומרים
'נחם' כלל ,שאין האבל אומרו אלא המנחמים .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"א עמ' תקו בהע') ע"פ כמה
פוסקים .אך הברכת ה' (ח"ב עמ' תז בהע') פסק שאף אם האבל יחידי ,צ"ל בברכה שלישית נחם.
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סעיף ג':
 נוסח הזימון בבית האבל
כתב הטור בשם רב עמרם והרמב"ן (עמ' רה) וכ"כ השו"ע :יש אומרים בברכת זימון :נברך מנחם
אבלים שאכלנו משלו.
 בכמה מברכים ברכה זו
כתב המרדכי (מו"ק שם) דברכת מזון דאבלים אינה בעשרה ,ומקורו מכך שהגמ' מסיקה "מאי ברכת
אבלים? ברכת רחבה" .וכן מצא ר"י בתשובת הגאונים .וכ"כ הסמ"ג (עשין סי' כז דף קי ע"ג) .אך מהר"ם
(הל' שמחות סי' קמ) כתב דאינה אלא בעשרה .והוכיח דבריו מהגמ' בכתובות.
כתב הערוך השולחן (אות ג) דמכיון שזוהי דעת יחיד ,לא קי"ל כוותיה.
סעיף ד':
 נוסח ברהמ"ז לאבל בשבת
נחלקו הראשונים בדין ברכת אבלים בשבת (הובא בתוס' מו"ק כ :סוד"ה קורע) ,לדעת בה"ג

(הל' אבלות

סימן כא) נקרא דברים שבצינעא ולכן אומרים אותו בשבת .אך לדעת רב יהודאי גאון מכיון שמברכים
בשלושה או בעשרה לאו דברים שבצינעא הוא ,ואסור לנהוג אבלות בשבת.
כתב השו"ע ע"פ הרמב"ן (דף סז) ועוד :בשבת ,אם בירך ביחיד ,או בג' אבלים ,מברך כדרך שמברך
בחול ,דצינעא הוא .ואם אכלו אחרים עמו וברכו ,אין מזכירין מעין המאורע ,דכיון דאיכא אחרים
לאו צינעה הוא.
כתב הברכ"י (סק"ג) שלפי מה שנהוג במקומם שהמברך ברכת המזון הוא מברך בקול רם ,וכל
המסובים כל אחד מברך לעצמו בלחש ,עד שאין חברו שומעו ,יש לצדד שגם בשבת כשיש אחרים
עמו ,כיון שרק המברך הוא מברך בקול רם ,צריכים האבלים כשמברכים בלחש לברך כדרך
שמברכים בחול .אולם בחזון עובדיה (ח"א עמ' תקה) כתב דמכיון שבזמנם מנהג זה היה רווח ,מסתמא
כשכתב מרן כאן שכשאחרים עמו לא יברך ברכת אבלים ,כוונתו גם במציאות שמברך בלחש ואין
שומעים אותו .גם במסגרת השולחן (אות ד) כתב שנראה דלא פלוג רבנן ,וכל שיש אחרים עמו חשיב
פרהסיא ואסור בשבת.
סעיף ה':
 צירוף האבל לזימון
כתב המרדכי (מו"ק שם) נראה דאבל מצטרף לתפלה ולזימון ,בין לשלשה בין לעשרה ,ומה שאמר ר'
יוחנן (מגילה כג' ):אין אבלים מן המנין' הוא דווקא בברכת רחבה.
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כתב השו"ע :אבל מצטרף לתפלה ולזימון ,בין לג' בין לעשרה.
הגר"ש קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה (יו"ד סימן שיח אות ג) כתב שלכתחילה לא יאכלו שלושה ביחד
כדי שיתחייבו בזימון ,ורק בדיעבד שאכלו כאחד אין לבטל הזימון משום חשש אבלות .וכ"כ הגשר
החיים (עמ' רג אות יד) .אולם בחזון עובדיה (ח"א עמ' תקא) כתב שגם לכתחילה ראוי האבל להצטרף
לזימון ,שהרי האבל חייב בכל המצוות .ומצוה היא להצטרף לזימון .ולכן כשיושבים האבלים יחד
ודאי שמותרים לכתחילה לאכול יחד ולברך ברכת המזון.
 צירוף האבל בסעודת הבראה
שנינו בכתובות (ח" ):וברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המנין ,ברכה בשורה מי איכא? אלא ,כי
קאמר רבי יוחנן  -ברחבה" .ופרש"י :ברחבה  -כשמברין את האבל סעודה ראשונה משל אחרים.
הראשונים נחלקו מה עיקר הסברא לא לצרף את האבל לעשרה ברחבה ,האם הוא רק כאשר סעודת
ההבראה ברחבה ,או שבכל סעודת הבראה האבל אינו מצטרף ,גם כשאינה ברחבה (כמנהגנו היום).
כתב המרדכי (מו"ק סימן תתקכח) שבסעודה הראשונה שאסור לאבל לאכול משלו ,אין לצרפו לעשרה.
וכ"כ הרוקח (סימן שיג) .אך הב"י תמה ,מה ענין שאסור לאכול משלו לשלא יצטרף לעשרה?! הדרכ"מ
(אות ג) כתב שודאי טעמו של המרדכי ,שכל סעודה שהיא באה משום אבלות אינו מצטרף ,מידי
דהוה ברכת השורה וברכת רחבה.
מדברי הש"ך (סק"ו) נראה שפסק כמרדכי שאין מצרפים את האבל בסעודה הראשונה .הדגול מרבבה
(הובא בפת"ש ב) כתב שעכ"פ לשלושה ודאי מצרפים את האבל.
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סימן ש"פ  -דברים שהאבל אסור בהם
ובו כ"ה בעיפים

סעיף א':
 אלו דברים שהאבל אסור בהם
כתב השו"ע (יתבאר לקמן בהרחבה) :אלו דברים שהאבל אסור בהם :במלאכה ,ברחיצה וסיכה ונעילת
הסנדל ותשמיש המטה ,ואסור לקרות בתורה ,ואסור בשאלת שלום ובכביסה ,וחייב בעטיפת הראש
ובכפיית המטה ,כל שבעה ,ואסור להניח תפילין ביום הראשון ,ואסור בגיהוץ ובתספורת ושמחה
ואיחוי קרע כל ל' יום.
 איסורי האבלות בלילה
האם איסור עשיית מלאכה הוא רק ביום או גם בלילה? ר' יצחק בן גיאת (הל' אבל עמ' נ) כתב
שכשאמרו אבל אסור במלאכה ,לא אמרו אלא ביום ,אבל בלילה מותר .וכן מובא בספר המאורות
(מו"ק כ .עמ' עג) .מנגד ,ברשב"א (שו"ת סימן תמו .מובא בדרכ"מ יא) מבואר שמכיון שלמדנו איסור מלאכה
מפסוק והפכתי חגיכם לאבל ,ילפינן שהאיסור הוא בין ביום בין בלילה ,שהחג שבעת ימים ולילות
הוא .וכן מבואר במאירי (מו"ק כא.):
כתב הרמ"א :וכל דברי אבלות נוהגין בין ביום בין בלילה .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' קכט) ועוד.
סעיף ב':
 איסור מלאכה
שנינו במועד קטן (טו :כא):

"[טו ]:אבל אסור בעשיית מלאכה ,דכתיב והפכתי חגיכם לאבל מה חג אסור במלאכה  -אף
אבל אסור במלאכה [כא ]:תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים  -אסור במלאכה ,ואפילו
עני המתפרנס מן הצדקה .מכאן ואילך  -עושה בצינעא בתוך ביתו ,והאשה טווה בפלך בתוך
ביתה"
נחלקו הראשונים במי קיים ההיתר של לעשות בצינעא ,האם על כל האבלים או רק על העני
המתפרנס מהצדקה.
כתב הרא"ש (סימן כז) שרק עני המתפרנס מהצדקה מותר במלאכה בצנעה לאחר ג' ימים ,אבל עשיר
אסור כל שבעה .וכן מובא במסכת שמחות (פ"ה) שאבל אסור במלאכה כל שבעה .וכ"כ הרמב"ם (ה,

ח) ,והגה"מ (פ"ה ה"ח) בשם רש"י והראב"ד ,וכ"ד מהר"ם (הל' שמחות סי' ח במסקנתו).
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מנגד ,רבנו שמואל (הובא בתוס' ד"ה מכאן ואילך עושה) ור' ישעיה (הובא בהגה"מ) סוברים שאפילו עשיר
מותר במלאכה בצינעה לאחר שלושה.
מדוע דווקא שלושה ימים? בירושלמי (ג ,ה) מובא שהטעם ששלושה ימים חמורים משאר ימים
"משום דתלתא יומי נפשא טייסא על גופא סברה דאיהי חזרה גביה כיון דאיהי חזיא דאשתני זיוהון
דאפוי היא שבקיה ואזלה לה" .ורבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלג ).כתב בשם הראב"ד הטעם שאפילו העני
אסור במלאכה בשלשה ימים הראשונים ,משום דאמרו חז"ל (שם כז ):שלשה לבכי ואם יעסוק
במלאכה נמצא מתעצל בבכי.12
כתב השו"ע :מלאכה כיצד ,כל ג' ימים הראשונים אסור במלאכה ,אפילו עני המתפרנס מן הצדקה;
מכאן ואילך ,אם הוא עני ואין לו מה יאכל ,עושה בצינעא בתוך ביתו ,ואשה טווה בפלך בתוך ביתה,
אבל אמרו חכמים :תבא מארה לשכיניו שהצריכוהו לכך.
הטור ביאר שהרמב"ן נקט לגבי מלאכות המותרות לאישה דווקא טווה בפלך ,דמכיון שהאישה
יכולה לעשות בצינעה בביתה ,לא התירו לה מלאכה בפרהסיא ,אבל האיש אינו יכול להתפרנס אלא
מאומנותו .וה"ה באישה שלא די לה הטויה בפלך ,מותר לה לעבוד בעבודות נוספות .וכ"כ הב"ח
והש"ך (סק"א).
כתב הערוך השולחן (אות ט) שאם האבל הוא עני שאין לו מה לאכול והוא דר יחידי שא"א לו
להתפרנס מהצדקה ,או אפילו אם הוא בעיר ואין יכולת לשכניו או לקופת הצדקה לפרנסו ,יכול
לעשות מלאכה בצינעא בתוך ביתו אפילו במלאכת אומן ,ואפילו ביום ראשון לאבלו ,כיון שאין לו
מה יאכל ,וא"א באופן אחר.
 האם ג' ימים אלו צריכים להיות מעת לעת?
שנינו בירושלמי מועד קטן (ג ,ה):
"הרי שאין לו מה לוכל ביום הראשון ובשני אינו עושה מלאכה בשלישי הוא עושה בצינעה
אבל אמרו תבוא מאירה לשכיניו שהצריכוהו לכך .בר קפרא אמר אפילו בשלישי לא יעשה
כל עיקר בר קפרא כדעתיה דבר קפרא אמר אין תוקפו של אבל אלא עד שלשה ימים"
א"כ ,לדעת ת"ק ביום השלישי לאבלות יכול לעשות מלאכה בצינעא ,אך מנגד סובר בר קפרא שגם
ביום השלישי אסור הוא במלאכה כל היום.

 12ולכאורה ישנה נ"מ בין הטעמים לעניין שמועה קרובה ,וכ"כ החתם סופר (יו"ד סימן שמו אות ה) שלפי הירושלמי
שהחמירו בג' ימים הראשונים משום שנפשא טייסא על גופא ,בשמועה קרובה לעניין חומר ג' ימים היה לנו להקל ,אבל
לא מצינו מי שמחלק בזה ונשאר בצ"ע .ובדברי שאול יוסף דעת (סי' שפ עמ' רצז ):כתב להקל בשמועה קרובה מהאי
טעמא.
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בספר שערי דעה כתב להחמיר שכל יום השלישי אסור .גם החכמת אדם (קונ' מצבת משה סימן ד) כתב
שאין אומרים ביום השלישי מקצת היום ככולו .וכ"כ רעק"א ושולחן גבוה (סק"ד) .והביאו ראיה
מפסקי התוס' (סימן קח) שרק מהיום הרביעי הותרה מלאכה .גם הגר"א (אות ו) כתב שכל יום השלישי
אסור .ובאמת שכ"כ הרמב"ן והנימוקי יוסף שתלמודא דידן אזיל כבר קפרא ,וכן הלכה.
מנגד ,הגר"ש קלוגר (שו"ת טוב טעם ודעת תליתאה ח"ב סימן רלט) פירש שגם בר קפרא מודה שמקצת
היום השלישי ככולו ,אלא שחולק על המ"ד הראשון שמתיר גם בלילה של היום השלישי ,וס"ל
שבלילה אסור .גם בשו"ת גינת ורדים (יו"ד כלל ה סימן ד) כתב שבכל הדינים הללו אמרינן מקצת היום
ככולו ,שכך עולה מהגמ' שהשוותה ימים אלו לשבעה ושלושים שאומרים בהם מקצת היום ככולו,
ואפילו לא הוקשו יחד ,כיון שאין ראיה ברורה לומר שיהיו שלושה ימים שלמים ,ראוי לדון בהם
לקולא ,דהוא דרבנן ,וגם הלכה כדברי המיקל באבל .וכן הסכים בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קל) וחזר בו
ממ"ש ביבי"א (ח"ח סימן לג אות ד) להחמיר ,והביא את דברי האשכול שסובר שאומרים מקצת היום
ככולו ביום השלישי .וכ"כ בגשר החיים (פכ"א ב ,ג) ועוד.
 כתיבה בימי האבלות
כתב הכל בו (סי' קיד דף פו ע"ד) בשם התשב"ץ (סי' תלט) מותר לאבל לכתוב כתבים בשינוי כדין חול
המועד ,ולדברי המתירים לכתוב כתבים בחול המועד בלא שינוי גם האבל מותר לכתבם בלא שינוי.
כתב הרמ"א :כדרך שמותר לכתוב בחול המועד ,כך מותר לכתוב בימי אבלו; אבל לא בענין אחר.
וכ"כ החזו"ע (ח"ב עמ' קלז).
כתב הערוך השולחן (אות י) שהדימוי לכתיבה בחוה"מ אינו גמור ,שיש כמה דברים שא"א להשוותן,
כגון שבחוה"מ מקלים בכתב שאינו אומן (ס"ד) ,ובאבל אין חילוק בין אומן לאינו אומן .וכן יש
המקלים באגרת שלום (סי"ב) ,ובאבל פשוט שאסור .אלא שכוונת הרמ"א בעיקר הדבר .וודאי שישנם
פרטי דינים שאינם שווים לחוה"מ.
סעיף ג':
 איסור משא ומתן
שנינו במועד קטן (כב" ).על כל המתים כולן ,רצה ממעט בעסקו (רש"י :כגון סחורה) ,רצה אינו ממעט,
על אביו ועל אמו  -ממעט".
המאירי כתב "על כל המתים רצה ממעט בעסקיו ובסחורתו תוך שבעה רצה אינו ממעט ,שהרי עסק
וסחורה אינם מלאכה .על אביו ועל אמו ממעט ,אא"כ היה שם פסידא גדולה ,ולאחר שבעה אף
לאב ואם אינו ממעט" .גם מהר"ן עולה שאבל על שאר קרובים לא נאסר במשא ומתן .אולם
מהתוספות (כז .ד"ה אם) עולה שעסקו היינו דבר האבד.
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כתב הרמב"ם (ה ,ז):
"רמז לאבל שאסור בעשיית מלאכה ,זה שנאמר והפכתי חגיכם לאבל מה חג אסור בעשיית
מלאכה אף אבל אסור בעשיית מלאכה ,וכשם שהוא אסור בעשיית מלאכה כך הוא אסור
לישא וליתן בסחורה ולילך ממדינה למדינה בסחורה"
מקור דברי הרמב"ם מהירושלמי (ג ,ה) ששני שותפים שאירע אבל לאחד מהם ,הרי הם נועלים את
חנותם ,וסתם חנות הוא של סחורה .וכתב הרא"ש (פ"ב ה"ה) שלכאורה נראה שהירושלמי הנ"ל חולק
על הבבלי.
כתב השו"ע :כשם שהוא אסור בעשיית מלאכה ,כך הוא אסור לישא וליתן בסחורה ,ולילך ממדינה
למדינה ,בסחורה.
כתב המהרש"ל (סימן סז) שבודאי לפי הגמ' שלנו אין מקום לאסור משא ומתן לאבל .החכמת אדם
(כלל קסד סי' ד) העתיק דברי המהרש"ל .וכתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קכח) שנראה שאין להתיר אלא
בצינעא אבל בפרהסיא אסור .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה פו).
כתב הערוך השולחן (אות יא) שאם יהיה לו היזק בסחורה שיש לו ולא ימכור אותה ,מותר לו למוכרה.
סעיף ד':
 מלאכת דבר האבד
שנינו במועד קטן (יא):

"אמר רב שישא בריה דרב אידי :זאת אומרת דברים המותרין במועד  -אסורים בימי אבלו.
רב אשי אמר :לא מיבעיא קאמר :לא מיבעיא בימי אבלו דמדרבנן הוא ,ושרי ...תניא כוותיה
דרב שישא בריה דרב אידי"
ופסקו הרי"ף (ה ,).רמב"ם (ה ,י) והרא"ש (פ"ב סימן י) הלכה כרב שישא .וכ"כ השו"ע :אפילו דבר
האבד ,אסור האבל לעשות ,בין הוא בין עבדיו ושפחותיו ובניו ובנותיו שמעשה ידיהם שלו.
הטור כתב אפילו הם גדולים אם סמוכים על שולחנו .וכתב הש"ך (סק"ג) שכוונתו כ"ש קטנים
הסמוכים על שולחנו .אבל אם אינם סמוכים על שולחנו אפילו קטנים מעשה ידיהן לעצמן .וכ"פ
בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קל) להתיר אפילו לקטנים כשמעשה ידיהם לעצמם .וכ"כ הערוך השולחן
(אות ז) ,והוסיף שכ"ש כאשר יש לו פועלים העובדים לפי עבודתם ,שאם יעשו יותר ירויחו יותר,
אע"פ שגם בעה"ב מרויח מעבודתם ,אע"פ שאין לו הפסד מכיסו אם לא יעשו ,מ"מ כיון שכוונתם
להרווחת עצמם מותר.
מה הדין באשתו? בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קל) הביא את דברי הפוסקים ,והעלה שודאי אשתו חשובה
כסמוכה על שולחנו ,ולכאורה תהיה אסורה במלאכה ,כדין בניו שמעשה ידיהם שלו .אך חילק שאם
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האישה עובדת בעבודות שהן מעבר ל'חובתה' ,הרי חשוב כמעשה ידיה לעצמה ,ולכן אם אירע אבל
לבעלה יכולה להמשיך בעבודתה ,וטוב שתאמר בהסכמת בעלה 'איני ניזונת ואיני עושה'.
האם ספק דבר האבד גם מותר? החכמת אדם (קסד ,ד) נסתפק מה הדין בזה ,והוסיף שאע"פ שהמג"א
כתב להתיר ספק דבר האבד לגבי חול המועד ,מ"מ בנשמת אדם (כלל קו סק"א) כתב שאין הדבר
מוסכם ,ולפ"ז יש לומר שאבל חמור יותר מדין חוה"מ .החזון איש (ס"ס קלד) כתב שספק דבר האבד
הוי כודאי דבר האבד ,כי שקדו חכמים לחוס על ממונם של ישראל .וכ"כ בחזון עובדיה

(ח"ב עמ'

קלו).
מה הגדרת 'דבר האבד'? כתב בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ה סימן כד ד"ה וע"ז שכתבתי) שאין הכוונה
על ההפסד בכך שלא ירוויח כלום ,וגם כשאין לו עבודה קבועה שיש לחוש שמא לא ישיג במה
להרוויח ,אין שום היתר .שיש לסמוך ע"ז שישיג במה להרוויח אחר ימי האבל ,ויוכל להחזיר את
ההלוואות שהלווה לצורך זה ,כדרך העולם ,ואין בזה צער ובזיון.
סעיף ה':
 מלאכה ע"י אחר
שנינו במסכת שמחות (ה ,א-ב)

"אבל כל שבעת הימים אסור לעשות מלאכה ,הוא ובניו ובנותיו ועבדיו ושפחותיו ובהמתו.
וכשם שהוא אסור לעשות כך אחרים אסורין לעשות לו .עושין לו מלאכה שהיא אובדת .כונסין
לו את גורנו ,ובועטין לו את גיתו ,וגפין לו את חביותיו"
הרמב"ן (תוה"א עמ' קסה) ביאר שהכוונה היא על בניו ובנותיו הסמוכים על שולחנו שמעשה ידיהם
שלו ,ולכן אסורים בעשיית מלאכתו.
עוד כתב הרמב"ן (עמ' קסט) ,וכ"כ הרא"ש (סי' ד) והראב"ד דמכיון שדבר האבד מותר לאבל ע"י
אחרים ,כל דבר האבד מותר אפילו דבר האסור במועד משום טירחא ואפילו הוא מעשה אומן,
דדוקא במועד אסרו דברים של טורח משום כבוד המועד ,אבל באבל שעושה ע"י אחרים מאי איכפת
לן בטירחא דאחרים?!
כתב השו"ע :אסור לעשות מלאכתו ע"י אחרים (רמ"א ע"פ המרדכי :אפילו גויים) ,אלא אם כן הוא דבר
האבד ,שדבר האבד מותר לאבל לעשות ע"י אחרים; אפילו דבר האסור במועד משום טירחא ,מותר,
ואפילו הוא מעשה אומן.
כתב בספר חמודי דניאל (כ"י .הובא בפת"ש א) נראה קצת שאפשר להתיר להשכיר סוסיו בכדי
להאכילם ,שזה דבר האבד.
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כתב החמודי דניאל (שם) שמותר לעשות מלאכת דבר האבד אפילו של אדם אחר

(גם החכמת אדם

(קונ' מצבת משה אות ז) צידד להקל גם כאשר יש לאחר דבר האבד ואינו מוצא פועל למלאכתו ,אלא האבל .וכ"כ

רעק"א) .ולכן מותר לרופא ללכת בתוך שבעה לחולה .ובשו"ת שבות יעקב (ח"א סימן פו) התיר אפילו
יש שם רופא אחר ,כי לא מכל רופא אדם זוכה לרפואה .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קמה) ובשו"ת
מנחת שלמה (ח"ב סימן צו אות יא) ,והוסיף שאף למי שיש לו רק מיחושים בעלמא ,מותר לצאת אליו.
עוד כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש ב) דה"ה אם יש דבר האבד להקונה אם לא יקנה מותר למכור
לו ע"י אחר ואפשר אפילו ע"י עצמו.
מדברי הפוסקים כאן עולה שמלאכת דבר האבד מותרת גם כאשר המלאכה היא בפרהסיא ,אולם
הערוך השולחן (אות כז) כתב שכל ההיתר הוא רק בצינעא ,אבל בפרהסיא ודאי שאסור.
 השקיית שדהו
שנינו במועד קטן (יא):

"אלו דברים העושין לאבל בימי אבלו :זיתיו הפוכין  -טוענין לו ,וכדו לגוף ,ופשתנו להעלות
מן המשרה .וצמרו להעלות מן היורה ,ומרביצים שדהו משתגיע עונת המים שלו .רבי יהודה
אומר :אף זורעין לו שדה ניר ,ושדה העומדת לפשתן .אמרו לו :אם לא תזרע בבכיר  -תזרע
באפל ,אם לא תזרע פשתן  -תזרע ממין אחר"
כמי ההלכה? הרי"ף (ה ,).רמב"ם (ה ,י) ורא"ש (סימן א) פסקו הלכה כרבנן שאין לזרוע שדה ניר ושדה
העומדת לפשתן .אך הרמב"ן (שם) פסק כר' יהודה ,והאריך בטעם הדבר.
מה פירוש 'מרביצים שדהו'?
א .הרמב"ן (עמ' קסה) ביאר שהיא השקייה מועטת ,שעושים לשדה הלבן קודם זריעה לזורעה
מיד בזמנה .והוא דבר האבד ,שאם אין מרביצין אותה בעונתה באין ימות הגשמים ושוב
אינה נזרעת ,אבל אם היא זרועה אסור להשקותה ,וזוהי כוונת 'ריבוץ' שהוא דבר מועט,
כמו ריבוץ הבית.
ב .רש"י ביאר שהיא השקייה רגילה ,ו'עונת המים' הכוונה זמנו להשקות כל השדות
שבבקעה ,שהיתה חלוקה ביניהם שכל אחד היה משקה בזמנו לכולם (ובדף ו :ד"ה שרי ,ביאר

שהיא השקייה מועטת לירקות).
ג .ר"י פירש (דעה זו מובאת ברא"ש שם סי' א .אך לא בשם ר"י) שמדובר אפילו בשדה זרועה ,ולא
משום הפסד הזרעים ,אלא משום שלכל אחד יש יום שבו הוא יכול להשקות את שדהו
מהמים ,ואם לא ישקה ביום זה את שדהו ,הרי הוא מפסיד את המים שמגיעים לו.
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 אין אחרים שיעשו עבורו
שנינו במועד קטן (יא):

"רבן שמעון בן גמליאל אומר :זיתיו הפוכין ואין שם אומן אלא הוא ,כדו לגוף ואין שם אומן
אלא הוא ,פשתנו להעלות מן המשרה ,וצמרו להעלות מן היורה ואין שם אומן אלא הוא -
הרי זה יעשה בצינעא"
הרי"ף והרמב"ם השמיטו את דברי רבן גמליאל .וכ"ד מהר"ם (הל' שמחות סי' ח) .אבל הרמב"ן

(עמ'

קסה) פסק כרבן שמעון בן גמליאל משום דהלכה כדברי המיקל באבל .וכתב הרא"ש (שם) שכך
מסתבר ,אך יש החולקים על הרמב"ן .ולמסקנה כתב (סימן ד) שאם אין שם אומן אלא הוא יעשה
בצנעא ואפילו בתוך שלשה ימים הראשונים.
הב"י כתב :ולענין הלכה ,כיון שמהר"ם מסכים לרי"ף והרמב"ם הכי נקטינן .אך הרמ"א כתב :וי"א
דאם לא יוכל לעשות ע"י אחרים ,והוא דבר האבד ,מותר לעשות האבל בעצמו

(טור בשם הרמב"ן

והרא"ש וכן כתב רבינו ירוחם); ולאחר שלשה ימים הראשונים יש להקל ,ואפילו תוך ג' והוא הפסד
מרובה.
 אין אומן אלא הוא
עוד שנינו שם:
"יתר על כן אמר רבן שמעון בן גמליאל :אם היה אומן לרבים ,וספר ובלן לרבים ,והגיע עת
הרגל ואין שם אומן אלא הוא  -הרי זה יעשה"
ובמסכת שמחות (ה ,ז) איתא:
"היה נחתום בעיר ואין שם אלא הוא ,חנוני בעיר ואין שם אלא הוא ,עושה בצנעה מפני כבוד
העם .רבי שמעון בן יוחי אומר הרי שהיה בלן או ספר לעיר והגיע זמן הרגל ,עושה בצנעה
מפני כבוד העם"
הרי"ף והרמב"ם השמיטו דברי רשב"ג .גם מהר"ם פסק להחמיר בזה ,ואע"ג שלגבי ד"ת התירו
לשנות כשאין אחר ,צורך רבים לת"ת דינו שונה.
אך הרמב"ן (שם) פסק כמותו ,משום דהלכה כדברי המיקל באבל .וכתב הרא"ש (סימן ב) דהכי
מסתבר .גם הראב"ד (מובא ברא"ש) כתב שמכיון שאין חולקים על רשב"ג ,וגם לגבי ד"ת למדנו שאבל
אסור בד"ת ,אולם אם היו רבים צריכים לו שונה ואינו נמנע ,לכן נוקטים כרשב"ג בזה.
כתב הערוך השולחן (אות לא) שאיש הממונה לרבים ואירע לו אבל ,אם אין אחר במקומו רשאי
לעשות צרכי הרבים .אך כשיש עוד אחר עמו ,יעשה האחר ולא הוא.
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כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קמא) ששוחט ובודק של העיר שאירעו אבל ואין שוחט נאמן כמוהו
בעיר ,מותר לו ללכת לבית המטבחים לשחוט כהרגלו לצורך הציבור שבעיר ,דלא דמי לסתם
מלאכה ,כיון שהשחיטה מצרכי אוכל נפש היא.
 אפיה וטחינה בשביל האבל
שנינו במועד קטן (יב):

"תנו רבנן :טוחנין במועד לצורך המועד ,ושלא לצורך המועד  -אסור .ואם טחן והותיר  -הרי
זה מותר .קוצצין עצים במועד לצורך המועד ,ושלא לצורך המועד  -אסור ,ואם קצץ והותיר
 הרי זה מותר .מטילין שכר במועד לצורך המועד ,ושלא לצורך המועד  -אסור"כתב המרדכי (סי' תתקכט) שפשוט שמותר לאבל ליתן קמח לאפות ,ואפילו תנור מלא פת מותר
לאפות ,שהרי אפילו ביו"ט מותר ,ולטחון נראה שאסור ,כעולה מהגמ' כאן לגבי חוה"מ ,וימי אבלו
כחוה"מ .וכיוצ"ב כתבו הגה"מ (פ"ה אות ה).
סעיף ו':
 מכירת פרקמטיא
כתב הרא"ש (סימן ד) שמותר לו למכור ע"י אחרים את סחורתו ,כאשר אם לא ימכור עכשיו יפסיד
מהקרן .אבל אם זוהי רק מניעת רווח אסור למוכרה .וכאשר השיירות עוברות עתה כאן ,ולא מצוי
שיעברו אח"כ שוב ,וחושש שסחורתו תוזל אם תישאר אצלו ,אפשר למכור להם (יתכן שחשוב כ'הפסד'

משום שלא יכול 'להשלים' לאחר מכן את המכירה לשיירות שעברו) ,וכאשר חושש שיפסיד את סחורתו ,ודאי
שמותר.
האם מותר גם לקנות מהשיירות הללו? הרמב"ן (תוה"א עמ' קע) חילק ,אם המכירה נועדה רק כדי
להשתכר אסור ,גם כאשר ניכר הדבר שהקניה זולה באופן משמעותי

(היינו ,נזדמנה לו עסקה טובה.

וודאי שאין שום מקום להתיר לאדם שמשכיר בסכום גבוה להשכיר את ספינתו בימי האבל) .אבל אם צריך לקנות
לצורכו עבדים ,שפחות ,בהמה ,כלים וכו' ,וכעת נזדמנה לו קניה מוזלת ,וידוע שלאחר מכן לא
ימצא קניה במחיר כזה ,חשוב לדבר האבד וכהפסד גמור .אמנם הרא"ש לא חילק בין מכירה לקניה,
והתיר בכל עניין לקנות מהשרייה העוברת .וכ"נ דעת הראב"ד.
כתב השו"ע :פרקמטיא שלו ,בדבר האבד ,שאם לא ימכור יפסיד מהקרן ,נמכרת על ידי אחרים;
אבל אם לא יפסיד מהקרן ,אלא שאם ימכרנה עתה ירויח בה יותר משאם ימכרנה אח"כ ,אסור .ומ"מ
אם שיירות או ספינות באו ,או שהם מבקשים לצאת ,ומוכרים בזול או לוקחים ביוקר ,מותר למכור
ולקנות ע"י אחרים ,אפילו שלא לצורך תשמישו ,אלא לעשות סחורה להשתכר.
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הלבוש (ס"ו) נקט שטעם ההיתר בקניית סחורה בזול היא משום הפסד מרובה .אך הש"ך (סק"ז) כתב
הטעם כיון שהוא דבר שאינו מצוי.
כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש ג) שכל ההיתר כאן בהפסד מרובה הוא רק במשא ומתן ,אך ודאי
שאין להתיר לו לעשות מלאכה גם כאשר יש בה הפסד מרובה אם לא יעשנה .אך אם אירע כן בליל
שביעי של האבלות אפשר להתיר ,שי"א מקצת לילה ככולו.
כתב הערוך השולחן (סי"א-יב) שיש שני מיני פרקמטיא ,אדם שאין פרנסתו קבועה מפרקמטיא זו
אלא שנזדמן לו וקנאה וצריך למוכרה אצלו ,לא הותר אלא כשמפסיד מהקרן ,אבל מי שפרנסתו
בכך גם הריוח המוכרח הוי כקרן דחיותו היא ,ובזה האיסור אינו אלא אם גם אח"כ ירויח אלא שעתה
ירויח יותר דאז אסור ,אבל אם אח"כ יצטרך למכור בלא ריוח כלל מותר .ולכן מי שהוא סוחר
בתבואה וכעת יש מי שיקנה ממנו הריוח ,ואח"כ יכול להיות שלא ירויח ,מותר לו למכור סחורתו
ע"י אחרים .אלא שכתב עוד (אות כז) שכל ההיתר הוא רק בביתו בצינעא ,ולא בחנות דהוה פרהסיא.
סעיף ז':
 הלוואה לגוי בריבית
נחלקו הראשונים האם מותר להלוות בריבית לגוי בימי האבלות :א .בהמשך לדיון במכירת סחורה,
כתב הרמב"ן (שם) שאסור לאבל להלוות מעות לגוי בריבית ואפילו ע"י אחרים .ב .ר"ת (הובא ברא"ש

סימן כד) סובר שאפילו במועד מותר ,וא"כ ק"ו שבאבלות מותר ע"י אחר .ג .ר"י כתב שמכיון שר"ת
וריב"ם נוהגים בו היתר ,אין בידי לאסור ,והמחמיר תע"ב .ד .הרא"ש (ס"ס כד) כתב שהוא מתיר
להלוות ע"י אחר כאשר ישנם גויים קבועים שמלווים ממנו וקיים חשש שאם כעת לא ילווה להם,
ילכו למקומות אחרים וירגילום לבוא אצלם ,ויהיה לו הפסד.
כתב השו"ע כרא"ש :להלוות לעובדי כוכבים ברבית ,לאותם שרגילים ללוות ממנו ,מותר להלוות
להם ע"י אחרים ,משום דהוי דבר האבד.
הערוך השולחן (אות טז) כתב שמכאן יש לדון על כל מין מסחור תמידי הרגילים ליקח ממנו ,ואם
עתה לא ימצאו אצלו יקחו מאחרים וירגילום לקנות אצלם ,מותר לאבל למכור להם ע"י אחרים ,אך
בחנות יש דין אחר.
סעיף ח':
 מצא את בעלי חובו
כתבו הרמב"ן (עמ' קע) והרא"ש (סי' ד) מי שיש לו בעלי חובות ,ובימי אבלו מצא אותם ,ולאחר מכן
לא ימצאם ,מותר לו לבקש מאנשים אחרים שילכו לאנשים אלו ויתבעו את חובו ,משום שזה נקרא
דבר האבד.
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כתב השו"ע :אי מסיק זוזי באינשי והאידנא משכח להו ,ובתר הכי לא משכח להו ,שרי לשדורי
עלייהו.
סעיף ט':
 עשיית דין
כתב הרמב"ם (ה ,יד) "היה לו דין עם אדם אינו תובעו כל שבעת ימי האבילות ,ואם היה דבר אבד
עושה שליח ,כזה הורו הגאונים".
כתב השו"ע :אם יש לו דין על אדם ,אינו תובע כל ז' .ואם הוא דבר האבד ,כגון שביקש לילך למדינת
הים ,או שעדיו חולים ,עושה מורשה ודן עמו.
הערוך השולחן (אות יז) כתב שאם ישנו הכרח שיבוא הוא בעצמו לבית הדין ,מותר אם לא סגי
בלא"ה.
סעיף י':
 דברים המותרים במועד משום צורך ,אסורים באבל
כתב הרמב"ן (עמ' קסד) שגם הדברים שהתירו במועד משום צורך המועד ,כולם אסורים באבל אפילו
ע"י אחרים ,אפילו אין לו מה יאכל ,אלא עני ממש שאין לו במה שיתפרנס עושה משלישי ואילך,
אפילו ע"י עצמו בצנעא בתוך ביתו .והוא ע"פ הירושלמי (ג ,ה).
כתב השו"ע :כל הדברים שהתירו במועד משום צורך המועד ,כולם אסורים באבל ,אפילו על ידי
אחרים.
סעיפים יא'  -יב':
 אריסים חכירים וקבלנים בשדה האבל ,ואבל האריס בשדה אחרים
שנינו במועד קטן (יא" ):האריסין והחכירין והקבלנין  -הרי אלו יעשו [אחרים בשבילן]".
ופרש"י :האריסין  -מקבלי השדות לשנים לשליש ולרביע .החכירים  -שקיבל לשמירה ולעובדה
לסכום ,כך וכך כורין אני נותן לך ממנה .והקבלנים  -שקיבלו לשומרה לזמן פלוני בסכום כך וכך,
בין יהיה הרבה או מעט  -הרי אלו יעשו אחרים בשבילם.
כתב הרא"ש (סימן ג) בשם רש"י (כ"ה ברש"י שברי"ף) שמדובר על מקרה שעובדי השדה אירע להם
אבל ,הרי אלו יעשו ע"י שליח ,שהמלאכה של אחרים היא ,ומשום פסידא דבעלים שרינן להו ,שאם
לא יעשו מלאכה בקרקע יהיה הפסד לבעלים ,וגם להם יש הפסד ולכן מתירים (ולפ"ז רש"י הוא הגורס

היחיד 'אחרים בשבילן').
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אולם לפי הגירסא שהיתה לפני כל שאר הראשונים ,מדובר על מקרה שבעלי השדה אירע להם
אבל ,והדין הוא שהעובדים אצלו בשדה מותרים לעבוד כרגיל .וכתב הרא"ש ע"פ הראב"ד האריסין
והחכירין והקבלנין בשדה של האבל ,הרי אלו יעשו ,ובשביל שבעל השדה הוא ,אבל לא ימנעו
מלעובדה ולשומרה .וכ"נ מדברי הרי"ף (ה ).והרמב"ם (ה ,יא) והרמב"ן (עמ' קסח).
עוד כתב הרא"ש שאם האבל אריס בשדה אחר פירש רש"י ישכור האבל פועלים שיעשו המלאכה
משום פסידא דמריה דארעא ,ואפשר שגם לפירוש הראב"ד הוא מותר כיון שהשדה הוא של אחר
אין זה נקרא מלאכת האבל .וכ"פ המרדכי (סי' תתסז) .וכתבו הגה"מ (פ"ה אות ט) שדברי הרמב"ם
כפירוש רש"י ולא חשו לקמחייהו.
כתב השו"ע :אבל ששדהו ביד אחרים באריסות או בחכירות או בקבלנות ,הרי אלו עובדין כדרכן
בימי האבל של בעל השדה ,ואפילו נשלם זמן חכירותם קודם ונשארו בשדה כמו שהיו .אם האבל
הוא אריס בשדה של אחרים ,לא יעבוד הוא בעצמו ,אבל על ידי אחרים מותר.
סעיף יג':
 שכיר יום בשדה האבל
שנינו במו"ק (יא" ):שכיר יום ,אפילו בעיר אחרת  -לא יעשה" .ופרש"י :שכיר יום  -אחד ,ואפילו
בעיר אחרת ואין יודעין שם שהוא אבל ,וליכא משום מראית העין .לא יעשה  -הואיל ובידו לחזור
כדאמרינן (בבא קמא קטז ,ב) פועל חוזר ,ואפילו בחצי היום ,וליכא פסידא כולי האי.
כתב השו"ע :אם יש שכיר יום שעובד שדה האבל ,אפילו בעיר אחרת ,לא יעשה.
וביאר הש"ך (ס"ק יד) :כיון שאינו אצלו באריסות או בחכירות ובקבלנות.
כתב הברכי יוסף (או"ח סי' תקלז סק"א) בשם מהר"ם פרובינצאל שאין להדפיס ספרים בחול המועד,
גם אם משלם לפועליו את משכורתם על ימים אלו ,משום שמלאכת ההדפסה עצמה אינה חשובה
לדבר האבד ,ולכן אין להתיר משום שמשכורת הפועלים היא דבר האבד .ואף אין להתיר לעשות
ע"י פועלים עניים שאין להם מה לאכול (אלא שבשו"ת מהר"ם פרובינצאל מבואר להדיא שלאלו שאין להם מה

לאכול מותר).
אך הערוך השולחן (אות ו) כתב שכאשר האבל הוא בעל מלאכה המחזיק פועלים ומשלם להם,
יכולים לעשות מלאכתו בביתו (נראה בדווקא ,שאין בכך פרהסיא כ"כ ,שהרי הערוה"ש באות כז מחמיר במלאכת

פרהסיא) אפילו מיום הראשון ,שהרי אין לך דבר האבד יותר מזה ,שמשלם להם מכיסו בעד כל יום
וזהו הפסד גמור ,ולכן יכולים לעשות מלאכה אפילו הוא עשיר .וכ"כ בגשר החיים (פכ"א ס"ב אות ג).
גם בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קמו) כתב בעל מפעל למלאכה ,או בעל בית חרושת לבגדים וכיוצ"ב,
שמחזיק שם פועלים רבים ,והוא משלם להם משכורתם מידי חודש בחודשו ,ואירעו אבל .ואף אם

 ______________________________________ 178סימן ש"פ  -דברים שהאבל אסור בהם
יסגור את המפעל בימי אבלו הוא חייב לשלם משכורת הפועלים במילואה ,חשיב דבר האבד ,שע"י
אחרים מותר ,ורשאי להעסיק הפועלים כרגיל בימי אבלו .וכ"כ בשו"ת דברי מלכיאל (ב ,ק).
סעיף יד':
 חמור או ספינה של האבל המושכרת לאחר
שנינו במועד קטן (יא):

"החמרין הגמלין והספנין  -הרי אלו לא יעשו .ואם היו מוחכרין או מושכרין אצל אחרים -
הרי אלו יעשו"
ופרש"י :הגמלים והספנים הרי אלו לא יעשו  -לא ישכירו לכתחילה ,לפי שהמלאכה שלהם הוא.
הראב"ד (הובא ברא"ש סימן ג) פירש שאם יש לאבל חמור או ספינה מושכרת או מוחכרת אצל אחרים,
אין להם לעבוד בהם בימי אבלותו של בעליהם ,ואע"פ ששכרו לזמן קצוב וכלה הזמן קודם האבלות,
אין להם להמשיך לעבוד בהם (ואין אומרים דכיון שכבר היו בידיהם ישנו היתר) .אבל אם היו מושכרים או
מוחכרים אצל אחרים ,ואירע אבל לבעלים תוך זמן השכירות ,מותר להם לעבוד בהם .וכ"כ הרמב"ם
(ה ,יא).
עוד כתב הרא"ש (שם) בשם הראב"ד שההבדל בין אריסין וחכירים המותרים שלא כחמור גמל
וספינה האסורים ,הוא משום שקרקע עומדת לאריסות ומנהג האריסות ידוע בכל מקום ,וכיון
שהתחיל האריס לעבוד בקרקע חשוב כמושכרת אצלו ,ולכן מותר לו להמשיך לעבוד ,כיון שאין
הדרך להחליף באמצע העבודה בין אריסים .אך בבהמות דרך בני אדם להחליפם ,וכל המרבה בשכר
קודם ,ולכן אסור לכתחילה.
כתב השו"ע :אם יש לאבל חמור או ספינה מוחכר או מושכר ביד אחר ,הרי זה לא יעשה בימי אבלו
של בעל החמור והספינה ,אם לא ששכרו קודם שהתחיל האבלות ועדיין לא כלה הזמן; אבל אם
כלה הזמן ,אסור.
כתב הש"ך (ס"ק טו) שמוחכר שייך בפירות ,ושכירות במעות.
סעיף טו':
 חמור וספינה אצל אחרים לחלק מהשכר
כתב הרמב"ן (עמ' קסח) אם היה החמור והספינה ביד אחרים למחצה לשליש ולרביע ,מותר כדין היו
מוחכרים .ויש שאוסרין ,שלא התירו אריסות אלא בקרקע דלאריסא קיימא ,אבל כלים ובהמה לא,
משום דלעולם נקראין על שם הבעלים (כדברי הגמ' בע"ז כא" :אריסותא למרחץ לא עבדי אינשי").
כתב השו"ע :אם היה החמור והספינה ביד אחרים ,למחצה ,לשליש ולרביע ,יש מתירים ויש אוסרים.
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הערוך השולחן (אות כא) ביאר את דעת האוסרים ,דמכיון שהוא מושכר רק לחלק מהשכר ,עדיין
נקרא על שם הבעלים .והוסיף ,שאפילו לדעת האוסרים אם יש בזה דבר האבד מותר.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קנא) שמי שיש לו מונית ודרכו להשכירה לנהג ,ואירעו אבל ,אסור
להשכיר את המונית בתוך ימי אבלו ,אא"כ קדם והשכיר המונית קודם ימי אבלו ,ועדיין לא כלה זמן
שכירותו.
סעיף טז':
 אבל המושכר לאחרים
שנינו במועד קטן (יא):

"החמרין הגמלין והספנין  -הרי אלו לא יעשו .ואם היו מוחכרין או מושכרין אצל אחרים -
הרי אלו יעשו"
ופרש"י :ואם היו מוחכרין או מושכרין  -הם או בהמתם אצל אחרים למהלך חדש או חדשים  -הרי
אלו יעשו הם לעצמן ,ולא יפסידו כל שכרן ,ובעלים נמי לא יפסידו ,והכא לא קתני על ידי אחרים -
שהרי הן בעצמן מושכרין ,אבל אריסים  -אפשר להם על ידי אחרים בעבודת קרקע .בהגה"מ

(פ"ה

אות ט) כתב בשם רא"ם שטעם ההיתר לאבל שהחכיר עצמו לחודש לעשות בעצמו ,הוא משום שאם
לא יעשו יפסידו גם שכר הימים שאחר אבלו ,דהיינו שכר כל החדש וזה ודאי אין להם להפסיד ולכך
יעשו אף תוך ימי אבלו.
אולם הרא"ש (שם) כתב שההיתר לעבוד אצל אחרים הוא קולא גדולה ,שהרי אפילו עני המתפרנס
מהצדקה לא יעשה בצינעה בתוך ביתו בג' ימים ראשונים .וכאן יתירו לו משום הפסד מועט?! הקרבן
נתנאל (אות ח) ביאר שקושיית הרא"ש על רש"י היא ,מדוע האבל לא יכול להשכיר אדם אחר שיעשה
את עבודתו בימי האבל ,ונמצא שאינו מפסיד את כל שכרו אלא רק את ימי האבל?!
כתב השו"ע :אם האבל מושכר לאחר ,לא יעשה מלאכה בימי אבלו .והרמ"א כתב :אבל ע"י אחרים,
שרי (זהו מהרא"ש).
כתב הלבוש (סט"ז) כדברי הרמ"א ,דמשמע שאפילו אינו דבר האבד מותר ע"י אחרים ,והוא יקח
השכר מהבעלים ,שהרי אין עיקר המלאכה שלו .ולמד כן מקושיית הרא"ש על רש"י שיעשה האבל
עצמו מלאכה ,ומשמע שע"י אחרים מותר .גם בגשר החיים (פכ"א ס"ב אות ד) פסק כרמ"א להתיר ע"י
אחר .אך הש"ך (ס"ק יז) כתב דמכיון שהרא"ש מדמה מצב זה לעני המתפרנס מהצדקה ,משמע
שאפילו ע"י אחר אסור .וכן פירש את דברי הטוש"ע שלא חילקו ,ומשמע שגם ע"י אחרים אסור.
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סעיף יז':
 מלאכת אחרים בידו
עוד שנינו שם:
"היתה מלאכת אחרים בידו ,אף על פי שבקיבולת  -לא יעשה .אף על פי שבקיבולת ,ולא
מיבעיא שאינה קיבולת? אדרבה ,קיבולת כדידיה דמי! אלא ,אימא :בין קיבולת בין שאינה
קיבולת לא יעשה"
הטור כתב שמדובר על מלאכה בדבר תלוש .וביאר הב"י שהיא לרבותא ,דאע"פ שאפשר לעשות
בצינעא אסור ,וכ"ש במחובר דסתמו הוי מילתא דפרהסיא .והמרדכי (סי' תתסט) ביאר שיכול לעשותו
אחר ימי אבלו .וכתב הדרכ"מ (אות ז) משמע שאם היה דבר האבד אם לא יעשנו בימי אבלו ,עושה,
הואיל והוא של אחרים .ונשאר בצ"ע.
כתב השו"ע :היתה מלאכת אחרים בידו ,אפילו בדבר תלוש ,כגון לארוג ,בין בקבלנות בין שלא
בקבלנות ,לא יעשה .והרמ"א כתב :ואם הוא דבר האבד ,יעשה על ידי אחרים (ד"ע) .מותר לקבל
מלאכה בימי אבלו לעשות אח"כ ,ובלבד שלא ישקול ולא ימדוד כדרך שהוא עושה בשאר פעמים
(מרדכי הלכות אבל).
הלבוש (סי"ז) כתב שאפילו אינו דבר האבד מותר לעשות ע"י אחרים ,כיון שעיקר המלאכה אינה
שלו .והש"ך (ס"ק יט) כתב שנראה דעת הרמ"א דדוקא כשהוא מושכר לחודש או חודשים מותר,
משא"כ הכא .וכבר כתב לעיל (ס"ק יז) שגם ע"י אחר אסור.
סעיף יח':
 מלאכתו ביד אחרים
עוד שנינו שם" :היתה מלאכתו ביד אחרים ,בביתו  -לא יעשו ,בבית אחר  -יעשו".
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלו ).בשם המפרשים שמכאן יש ללמוד שאם היה לאבל מלמד או סופר
או פועל ,שלא יעשה בביתו ,אבל בבית אחרים מותר לעשות מלאכה שלו .ודוקא שנתן להם
המלאכה קודם ימי אבלו ,דאם שכרן בימי אבלו אסורים לעשות אפילו בבית אחרים.
כתב השו"ע :היתה מלאכתו ביד אחרים ,בקבלנות בדבר תלוש ,בביתו ,לא יעשו; בבית אחרים,
יעשו .והוסיף הרמ"א :ובלבד שקבלו המלאכה קודם שנעשה אבל (מרדכי סוף מ"ק ור"י).
סעיף יט':
 עבודת קבלנים במלאכתו מחוץ לתחום
שנינו במועד קטן (יב).
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"אמר שמואל :מקבלי קיבולת ,בתוך התחום אסור ,חוץ לתחום  -מותר .אמר רב פפא :ואפילו
חוץ לתחום לא אמרן אלא דליכא מתא דמקרבא להתם ,אבל איכא מתא דמקרבא להתם -
אסור .אמר רב משרשיא :וכי ליכא מתא דמקרבא להתם נמי ,לא אמרן אלא בשבתות ובימים
טובים ,דלא שכיחי אינשי דאזלי להתם .אבל בחולו של מועד ,דשכיחי אינשי דאזלי ואתו
להתם  -אסור"
כתב הרא"ש (סימן ז) בשם רש"י שלמד מגמ' זו לעניין אבל ,שאם מסר מלאכה לקבלנים אפילו קודם
האבלות ,אסור לעשות בתוך התחום ,מפני מראית העין ,שלא יאמרו שאבל זה מסר מלאכתו
לאחרים בימי האבל ,אבל חוץ לתחום מותר ,מכיון שאין כאן איסור הלכתי ,וגם אין משום מראית
העין ,שאין בני העיר מצויים שם.
הרמב"ם השמיט דין זה ,אבל משמע דס"ל שגמ' זו אינה לגבי אבל ,אלא דוקא לגבי שבתות ויו"ט.
והרמב"ן (עמ' קעב) כתב שלמדנו מכאן לגבי אבל שאפילו חוץ לתחום אסור ,ובשבתות וימים טובים
שחלו להיות בימי אבלו מותר ואף על פי שנוהג בדברים שבצנעא.
כתב השו"ע :היה לו בנין ביד אחרים ,בקבלנות ,בחול או בחול המועד לא יעשה ,אפילו הוא חוץ
לתחום העיר; ואם אלו הקבלנים עובדי כוכבים ,מותרים לבנותו בשבת ויו"ט שחלו בימי האבל ,אם
הוא חוץ לתחום העיר ואין עיר אחרת שבה ישראל בתוך תחום של אותו בית.
כתב הערוך השולחן (אות כב) שאם יש ישראל יחידי שגר בתוך התחום נראה דאסור ,ויש להתיישב
בזה.
סעיף כ':
 חרישה וזריעה בשדה האבל
נחלקו הראשונים האם לדמות עבודה בשדה לעבודה במחובר האסורה .הרמב"ן (שם) כתב שמסתבר
שקבלנות חרישה בשדות ,שווה לקבלנות בנין האסורה .שדווקא באריסות שהשדה חשובה של
האריס ,כל מלאכה שיעשו בשדה אין בה חשד ,והגוי אוכל את כל פירות השדה .בשונה מקבלנות
שמחר יכול לצאת מהשדה וישראל אוכל פירות ,וכולם יודעים שהעובד לא היה שם באריסות .וכתב
הרמב"ן שיש להקל דכיון שלא ירד ישראל עמו לשדה ,אין חוששים שלאחר זמן יראו את הישראל
בשדה ויחשדו ,שאנשים אינם עוקבים בצורה כזאת לומר מי היה בשדה קודם לכן ומי נמצא כעת.
וכ"כ הראב"ד (הביאו הרא"ש פ"ב סימן ו).
כתב השו"ע :אם קבלו אחרים לחרוש ולזרוע שדהו ,י"א שמותרין לחרוש ולזרוע בימי אבלו של
בעל השדה ,ויש מי שאוסר.
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סעיף כא':
 שותפים שאירע לאחד אבל
שנינו במועד קטן (יא):

"מריון בריה דרבין ומר בריה דרב אחא בריה דרבא הוה להו ההוא גמלא דתורא בהדי הדדי,
איתרעא ביה מילתא במר בריה דרב אחא בריה דרבא ,ופסקיה לגמליה .אמר רב אשי :גברא
רבה כמר בריה דרב אחא עביד הכי? נהי דלפסידא דידיה לא חייש ,אדאחרים לא חייש? והא
תניא :אם היו מושכרין או מוחכרין אצל אחרים  -הרי אלו יעשו!  -הוא סבר :אדם חשוב
שאני"
אולם בירושלמי (ג ,ה) איתא:
"שני אחין שני שותפין שני טבחים שני חנוונים שאירע לאחד מהן דבר הרי אלו נועלין את
חנותן .וחכיריו ופועליו עושין בצינעה במקום אחר"
נחלקו הראשונים כיצד ליישב את הסתירה בין הבבלי לירושלמי .הרי"ף והרמב"ם (פ"ה ה"ט) השמיטו
את הבבלי והביאו רק את דברי הירושלמי .וכתב הרא"ש (סימן ה) שלדעתם יפה עשה מר בריה דרב
אחא שפסק לגמלו ,שמלאכת שניהם בטילה .אולם הראב"ד כתב שודאי בפרהסיא אסור לשותף
לעסוק בעסק ,אך בביתו מתעסק בשותפות ,ואע"פ שהשכר מגיע גם לאבל ,מותר כמו בהמות
המוחכרות ביד אחר .חוץ מאדם חשוב שיש קול שבהמתו עושה מלאכה וחשוב כפרהסיא ,כפי
שמובא בבבלי .וכ"כ הגה"מ (פ"ה אות ט) בשם מהר"ם (הל' שמחות סימן ח) .גם הרמב"ן (תוה"א עמ' קסט)

הסכים עם הראב"ד .ותמה על הרי"ף ,שאם לדעתו הגמרות חלוקות ,כיצד הניח תלמוד ערוך וסמך
על הירושלמי?! ויישב שסתם שותפים ודאי מבטלים מלאכתם המשותפת .אבל יתכן שמריון ומר
בריה דרב אחא לא היו שותפים רגילים ,אלא היו חולקים כל אחד שבוע בעבודה ,ובשבוע זה היה
תורו של מריון ,והיה ראוי לחוש להפסד מריון ,אך הוא סבר אדם חשוב שאני ,ולכן החמיר.
כתב הב"י דלענין הלכה כיון שהרי"ף והרמב"ם מסכימים לדעת אחת ,הכי נקטינן .ובבדה"ב הוסיף:
כתירוצו של הראב"ד .אולם הדרכי משה (אות ט) כתב שהאשר"י ,מהר"ם ,רמב"ן ,טור ועוד סתמו
כשיטת הראב"ד ,ומדוע נניח את כולם ללכת אחר הראשונים להחמיר באבלות? לכן כתב שהלכה
כראב"ד ,ויתכן שגם הרי"ף והרמב"ם לא החמירו אלא בפרהסיא.
כתב השו"ע :שני שותפים חנוונים שאירע אבל לאחד מהם ,נועלים חנותם ,שלא יעשה השותף
בפרהסיא ,אבל יכול לעשות בצינעא בתוך ביתו ,אפילו בעסק השותפות .ואם האבל אדם חשוב,
והשותפות נקרא על שמו ,שאפילו אם יעשהו בצינעא בתוך ביתו ידוע שיש לאבל חלק בו ,אסור
לשני לעשות אפילו בתוך ביתו.
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הש"ך (ס"ק כג) כתב שדברי השו"ע סותרים למ"ש בב"י שהלכה כרי"ף ורמב"ם ,ומה שהוסיף בבדה"ב
צ"ע ,שודאי הרי"ף והרמב"ם אינם מחלקים בין צינעא לפרהסיא! .ובשו"ת משכנות יעקב

(סימן עו.

הובא בפת"ש ה) כתב שהעיקר כרי"ף ורמב"ם ,ולכן יש להחמיר בחנות ואפילו בצינעא ,והתיר בהך
עובדא דגמלא דתורא אפילו בפרהסיא ,וזאת ע"פ מה שחילק בין הבבלי לירושלמי.
המהרש"ל (סימן סז) מיקל לאחר שלושה ימים .וכתב גשר החיים (פכ"א ס"ב אות ז) שנהגו להקל כרש"ל.
אך הבית הלל (סק"ד) כתב שיש לאסור בכל השבעה .גם הערוך השולחן (אות כח) תמה ,מניין
למהרש"ל לחלק בזה?!
המבי"ט (ח"א סימן רס) חילק ,אם רגילים לישב יחד בחנות אסור לחבירו לישב ואפילו האבל ימחול
לו כל הריוח ,אבל אם כל אחד רגיל לישב בחנות אחרת נראה שמותר לישב בה .ובשו"ת מים
עמוקים (סימן צב .מובא בפת"ש ו) אוסר ,ואפילו התנה מתחילה בזה שיטול כל הרווחים של אותם
הימים ,והוא יטול כנגדו לאחר מכן .דמכיון שהאיסור הוא משום מראית עין לא חילקו בזה ,שלא
כולם ידעו שהתנו (בשונה מאיסור שבת שהתירו שותפות של ישראל וגוי ,משום שהוא דבר קבוע ,אמרי אינשי ודאי

התנו) .ובשכנה"ג (הגה"ט אות ז) כתב שכל מקום שיש מחלוקת בשו"ע ,ינהג לאסור ג' ימים ראשונים,
ולהתיר אח"כ .וכ"כ הבית לחם יהודה (סכ"א) וערוה"ש (אות לא).
כתב הערוך השולחן (אות כז-כח) שלא מועיל כאן אם מדובר על דבר האבד ,שרק את המלאכה עצמה
התירו משום דבר האבד ,אבל כאן מדובר על 'איסור פרהסיא' שלא הותר דבר האבד .אך העיר
שרבים מקלים בזה ואפילו בחנותו של האבל ,וזאת משום שחשוב להפסד מרובה אם החנות תהיה
סגורה במשך כל ימי האבלות.
 מכירת העסק בשעת האנינות
כתב בשו"ת חתם סופר (סימן שכד .הובא בפת"ש ד) ששמע מהרבנים שאם היו שותפים ,ואחד מקרובי
השיתוף גוסס ,ציוו לשלוח ולבטל את השותפות ביניהם ,ועי"ז התירו לשותף לעסוק בעסקו כל ימי
האבלות ,ולאבל לא יגיע שום ריוח מעסק זה ,ואם ירצה שותפו לאחר מכן לתת לו ממה שהרוויח,
רשאי .והסכים עמהם החת"ס ,אך במקרה שעומד בחנותו ,יאמרו שהוא שכירו ,וגם אם ידעו שביטלו
את השותפות ,הרי זה כחוכא ואטלולא והערמה בעלמא .אך לימד עליהם זכות ,שע"פ רוב לא יוכל
ליבטל מעבודתו כל ימי האבל ,ולאחר ג' ימים יבואו להתיר לו משום שהוא דבר האבד וכד' ,ולכן
'הרע במיעוטו' הוא ביטול השותפות ,כך שיהיה פנוי להתאבל כל ימי אבלו כדינו ,ואין למחות בכח,
ומוטב שיהיו שוגגים .גם הגר"ש קלוגר בשו"ת טוב טעם ודעת (תליתאה ,ח"ב סימן רמד) כתב שאין
להתיר אלא אם הקונה הוא איש חדש ,אבל ודאי שאין להתיר שימכור לאשתו ,שגם אין בזה שינוי,
מכיון שגם קודם לכן ישבה בחנות ,ולא מועיל בזה הערמה .אולם בשו"ת תשובה מאהבה

(ח"ג סימן

שמא) כתב שהם נוהגים שמי שאירע לו אבלות מוחל לשותפו בקנין סודר בעודו אונן .וכ"כ בשו"ת
שב יעקב (יו"ד סימן סג) שמנהגם לבטל השיתוף ,והעדים מעבירים הקול ,שכן נעשה ,ומתפרסם שאין
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השותף עוסק במלאכה זו עבור האבל ,ואין כאן אפילו משום מראית עין .וכ"כ בחזון עובדיה

(ח"א

עמ' קנט) שמי שיש לו שותפות עם חבירו ,ואירע אנינות לחבירו ,מותר לו לקנות ממנו בקנין סודר
את החנות והתכולה שבה באופן שכל הריוח שיבוא בשבעת ימי האבל יבוא רק לשותף השני .ואז
יהיה השותף רשאי לפתוח את החנות ולשאת ולתת גם בימי אבלו של השותף השני.
הערוך השולחן (אות כח) כתב שלא מועיל לעשות שטר מכירה ,כיון שהטעם הוא משום מראית עין,
והכל יודעים שהחנות היא של האבל .אלא דמכיון שיהיה מכך הפסד רב מאוד ,לכן מקלים בזה.
בגשר החיים (פכ"א ס"ב אות יד) כתב שרצוי שימכור ע"י שליח בי"ד ,שעי"ז מתפרסם שמכר העסק
קודם חלות האבלות .ובשותפים מקלים גם אם לא מכר לו את חלקו אלא נסתלקו מהשותפות
שביניהם ,ע"י שליח בי"ד בקנין סודר ,או בפני נאמני הקהל בזמן האנינות של אחד מהשותפים.
סעיף כב':
 עשיית עבודות הבית
איתא במסכת שמחות (פי"א ה"ט) "כיבוד הבית ,והדחת הכוסות ,והצעת המיטות ,אין בהן משום
מלאכה לאבל" .מהרי"ק (שורש ל"ה ענף ד) הוסיף דה"ה שמותר לאישה לאפות ולבשל בימי אבלה.
בשו"ת תרומת הדשן (סי' רפט) כתב על אשה אחת משרתת בבית אצל עשיר אחד ואירע לה אבל,
מותר לה לבשל ולאפות ולעשות שאר צרכי הבית אפילו היא משרתת בחנם וכל שכן בשכר.
כתב השו"ע :כבוד הבית ,הדחת כוסות והצעת המטות ,אין בהם משום מלאכה לאבל; וכן מותר
לאשה לאפות ולבשל בימי אבלה (רמ"א :כל הצריך לה ,אבל מה שאינו צריך לה אסור); וכן אשה המשרתת
בבית בעל הבית אחד ,ואירעה אבל ,מותרת לאפות ולבשל ולעשות שאר צרכי הבית ,בין שהיא
משרתת בחנם בין בשכר.
כתב הט"ז (סק"א) שרק את צרכי הבית התירו למשרתת ,כמו שמותר לכל אישה אבלה .אבל לא
תעשה מלאכה שמטרתה היא ריוח.
כתב הט"ז (שם) שאסור לשמש בית הכנסת ללכת לשמש בצרכי הקהל ,לפי שאינם צרכי הבית.
אולם מהר"י באסאן (שו"ת לחמי תודה סימן ז .הובא בפת"ש ח) כתב שמותר השמש ללכת לבית הכנסת
בע"ש בימי אבלו להכין הנרות ולהדליקן ולעשות שאר צרכי בית הכנסת כדרכו .וכ"פ בחזו"ע (ח"ב

עמ קמה).
הערוך השולחן (אות לב) כתב דנראה שבעלת אכסניה יכולה לבשל ולאפות בשביל האורחים ,שהם
כבני ביתה שהרי צריכה להאכילם .ואע"פ שהיא מרויחה מכך ,מ"מ מכיון שחייבת לבשל להם ,הדבר
מותר .ואע"פ שיכולה להשכיר אחרת במקומה ,אינה מחוייבת לעשות כך .והוסיף דה"ה לאיש
המשרת באכסניה או בבית עשיר ,יכול לעשות מלאכתו ,רק לא יצא לחוץ ,ואם ישנו הכרח גדול,
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יכול לצאת לשעה קלה ,וטוב להחמיר בג' הימים הראשונים .גם בגשר החיים (שם אות טו) הסכים עם
ההיתר לבעלת אכסניא .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' קמה).
סעיף כג':
 ההולך לסחורתו ושמע שמת לו מת
שנינו במועד קטן (כו):

"תנו רבנן :ההולך ממקום למקום ,אם יכול למעט בעסקו  -ימעט ,ואם לאו  -יגלגל עמהן"
כתב הרמב"ן (שם) בשם רבנו חננאל שכוונת הגמ' היא שלא יקנה וימכור אלא מעט ,ואם לאו יקנה
צורכי הדרך ודברים שיש בהם חיי נפש .וכ"כ הרי"ף (טז סוע"ב) והרמב"ם (פ"ו ה"י).
כתב השו"ע עפ"ד הנמוקי יוסף (שם ד"ה ההולך) :ההולך ממקום למקום לסחורה ,ושמע שמועה
קרובה ,אם יכול למעט שלא לעשות שום עסק באותה העיר ,מוטב; ואם לאו ,שאם לא יקנה באותה
העיר לא ימצא ,יקנה לצורך הדרך דברים שיש בהם חיי נפש.
סעיף כד':
 מיעוט בעסק
שנינו במועד קטן (כב).

"על כל המתים כולן ,רצה ממעט בעסקו ,רצה אינו ממעט ,על אביו ועל אמו  -ממעט".
ופירש"י ימעט בעסק  -כגון סחורה .התוספות (כז .ד"ה אם) כתבו שרש"י דיבר על דבר האבד .וכתב
הב"י שלפ"ז מדובר על תוך שבעה ,שאז אסור במלאכה שאינה דבר האבד ,וגם דבר האבד לא נעשה
אלא ע"י אחרים .ותמה ,כיצד אפשר לאוסרו במלאכת דבר האבד על אביו ואמו ,ונמצא מאבד נכסיו.
וגם לשון 'ימעט' משמע שיעשה עסקים אך במיעוט .לכן ביאר שהכוונה למעט במשא ומתן .וכן
עולה מהרמב"ם (ו ,ט) שהביא הלכה זו בדברים הנוהגים בשלושים דווקא ,ולא בשבעה.
כתב הנמוקי יוסף (יג סוע"ב) דאף על פי שנאסר במלאכה ,לא נאסר במשא ומתן .ויש מפרשים סחורה
המותרת לו כגון דבר האבד.
כתב השו"ע :על כל המתים ,רצה למעט בעסק סחורה המותרת לו ,כגון דבר האבד ,ימעט; רצה,
אינו ממעט .על אביו ואמו ,ימעט.
הערוך השולחן (אות לג) העיר ,שגם באבלות על אביו ואמו אם יגיע לו נזק רב ,מותר לעשות מלאכה.
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סעיף כה':
 הליכה לסחור במרחק
בירושלמי (פ"ג סוף ה"ח) מובא:
"על כל המתים אסור לילך בסחורה עד שלשים יום על אביו ועל אמו עד שיגערו בו חביריו
ויאמרו לו צא עמנו"
וביאר הרא"ש (סימן נא) שמדובר על ההולכים לסחור במקום רחוק ,ויש בדבר פרסום גדול ,ודומה
לשמחה שהולך בשיירא גדולה .אבל כל שאר המשא ומתן מותר כבר לאחר השבעה.
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח סוף ח"ב) אבל שאינו רוצה לימנע מלעשות מלאכה מנדין אותו כדאמרינן
(פסחים נ ):בעושה מלאכה בערב פסח מחצות ולמעלה.
כתב השו"ע :על כל המתים אסור עד ל' יום לילך בסחורה למרחוק ,דאיכא פרסום גדול ודומה
לשמחה שהולך בשיירא גדולה ושמחים הרבה בדרך; באביו ואמו ,עד שיגערו בו חביריו ויאמרו:
לך עמנו.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קנח) שיש לאבל להימנע מלצאת לטיול מאורגן .ומ"מ כשיוצאים
התלמידים לטיול ,עם מוריהם ומחנכיהם ,ונזדמן דבר זה להם בתוך השלושים ,יש להקל לילד
האבל לצאת לטיול ,שאין שם שמחה יתירה ,אלא שנהנים מעצם הטיול .וכ"ד הגר"מ אליהו
החיים שאלה רה).

(צרור
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ובו ו' סעיפים

סעיף א':
 פרטי איסור רחיצה
שנינו במועד קטן (טו" ):אבל אסור ברחיצה ,דכתיב ואל תסוכי שמן ,ורחיצה בכלל סיכה".
ובתענית (יג ):איתא:
"והלכתא :אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין ובין בצונן כל שבעה .אבל פניו ידיו ורגליו,
בחמין  -אסור ,בצונן – מותר"
כתב השו"ע :רחיצה כיצד ,אסור לרחוץ כל גופו ,אפילו בצונן; אבל פניו ידיו ורגליו ,בחמין ,אסור;
בצונן ,מותר .ואם היה מלוכלך מטיט וצואה ,רוחץ כדרכו ואינו חושש .הדרכי משה

(סי' שצ אות ו)

כתב שהמנהג לא לחוף ראשו כל שלושים ,ואפשר הטעם משום איסור רחיצה ,נהגו גם איסור
בחפיפה.
בספר תפארת למשה (הובא בפת"ש א) כתב שגם בפושרים אסור כל שנתחמם אצל האור משום לא
פלוג ,וגם אין דרך לרחוץ בחמין יותר מדאי ,וכשאסרו רחיצת חמין ,פושרין אסרו .וכ"כ בחזון
עובדיה (ח"ב עמ' קנח) ,והעיר שמוכח מדבריו שבקיץ שהמים חמים כעין פושרים ,מותר לרחוץ בהם
פניו ידיו ורגליו ,שאינם אלא חמי חמה .אך בתרומת הדשן (סימן רצא) כתב שמותר לרחוץ "בפושרין
גמורים" ,גם בש"ך (סי' שעד סק"ד וסק"ו) כתב שהמתאבלים עם האבל ,מותרים לרחוץ בצונן או
בפושרים .גם בשערים המצויינים בהלכה (סי' קכב ס"ק יב) כתב שמותר לרחוץ בפושרים בימי בין
המצרים ,והיינו חמים קצת כדי להעביר את הצינה.
כתב הערוך השולחן (אות ה) שאסור לרחוץ בתוך השבעה גם כשנוגע לבריאותו ,אא"כ הרופא ציוה
לעשות לו כן ,אע"פ שהוא חולה שאין בו סכנה ,שבמקום חולי לא גזרו ,כמו אמירה לגוי שבות
שהותרה בשבת לחשאיב"ס .וכ"כ בגשר החיים (פכ"א ס"ג אות א).
כתב הנודע ביהודה (קמא יו"ד ס"ס צט) שאין לבעל קרי לטבול לקריו שכולנו טמאי מתים ובטלו
טבילת בעלי קריין .וכ"פ בחזו"ע (ח"ב עמ' קנט) .דלא כמ"ש בנטעי גבריאל

(אבלות ח"א עמ' תקמד)

שמותר לאבל בימי אבלו לטבול בצינעא לקרי ,אם הוא טובל תמיד לקריו לצורך תפילה.
 רחיצה כל שלושים
כתב הרמ"א  :וכל זה מדינא אינו אסור רק שבעה ,אבל אח"כ מותר ברחיצה ,אלא שנהגו האידנא
לאסור רחיצה כל ל' יום (מהר"מ הלכות שמחות ובהגמי"י פ"ז מהל' יום טוב ופ"י דהל' אבל); ואפילו לחוף
הראש אסור (לקמן סי' ש"צ ובא"ז); ואין לשנות המנהג ,כי מנהג קדום הוא ונתייסד על פי ותיקין

(א"ז
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בשם רשב"א) .אולם בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קסד .יבי"א ח"ד סי' לד) כתב שמנהג הספרדים כעיקר הדין
שרק בשבעה ימים חל איסור רחיצה .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה קד).
האור זרוע (הל' אבלות ס"ס תלה) נתן טעם למנהג איסור רחיצה כל שלושים ,משום שאנו חוששים
שמא יבוא לסרוק את שערות ראשו ,שאסור כל שלושים .וכתב הט"ז (סק"א) דא"כ לדידן שמתירים
לסרוק לאחר השבעה (כדלקמן שצ ,ו) מותר לרחוץ .ומהרש"ל (ביאורו לטור) כתב שטעם האיסור משום
תספורת ,שדרך הנכנס למרחץ לגלח שערות ראשו .וכתב הט"ז שאין להקשות מחוה"מ שמותר
להתרחץ ,שיש לחלק בין איסור שחל על כולם שאין חוששים שישכחו ,ובין איסור שחל על היחיד
שיש חשש גדול יותר שישכח .וכתב הפת"ש (סק"ב) שלפ"ז אם חל פסח או סוכות בתוך השבעה שאז
לא בטלה ממנו גזירת שלושים ,מותר לרחוץ בחוה"מ ,שגזירת התספורת לא שייכת בזה .אך הקשה
על רש"ל ,שלפי טעמו מדוע לא אסרו רחיצה באבלות על אביו ואמו עד זמן שיגערו בו חבריו (שעד

זמן זה אסור בתספורת).
בחלק מהגירסאות מובא בדברי הרמ"א ש"כל" רחיצה אסורה בשלושים יום .אולם כתב הש"ך (סק"א)

שודאי אין לגרוס כך ,שאין איסור כלל לרחוץ בצונן .הדגול מרבבה (מובא בפת"ש ב) כתב שהוא דווקא
ברחיצת פניו ידיו ורגליו ,אך רחיצת כל הגוף אסורה גם בצונן .וכ"כ רעק"א והחתם סופר (בחידושים).
אך הערוך השולחן (אות ג) תמה ,שברחיצת צונן לא שייך לגזור שמא יגלח ראשו

(ששייך רק במרחץ,

ולא בצונן) ,וטעם הסריקת שער לא שייך היום שנוהגים בזה היתר ,וא"כ מדוע לאסור רחיצת כל הגוף
בצונן? ונראה מדבריו שמתיר .עוד כתב (אות ד) שמותר להזיע במרחץ ,ובלבד שלא ירחץ בחמין,
שרחיצה וזיעה תרי מילי נינהו ,וכן מותר לסוך בבורית ,שלא נזכר לאיסור.
בשו"ת תשואת חן (סימן לא) העלה שיר"ש יחוש לאסור לעצמו אף בצונן רחיצה כל גופו ,אבל
לאחרים יש להורות להקל ,ודוקא בע"ש דאיכא צורך מצוה קצת ,אבל רחיצה של תענוג בנהרות
יש לאסור.
כתב הערוך השולחן (אות ה) שפשוט שמי שאינו בקו הבריאות ,אע"פ שאינו חולה אלא שלצורך
חיזוק בריאותו צריך לרחוץ בחמין ,שיש להתיר בתוך השלושים ,כיון שאינו מדינא אין לאסור
כשנוגע לבריאותו.
סעיף ב':
 איסור סיכה
שנינו בתענית (יג" ):אבל לסוך  -אפילו כל שהוא אסור .ואם לעבר את הזוהמא  -מותר".
כתב הרמב"ן (עמ' קעג) ואין צריך לומר במי שהיו חטטין בראשו שסך כדרכו ואינו חושש ,וכן אם
היה מלוכלך בטיט וצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש.

רחיצת יולדת אבילה __________________________________________________ 189
כתב השו"ע :סיכה כיצד ,אסור לסוך אפי' כל שהוא ,אם מכוין לתענוג ,אבל אם הוא להעביר הזוהמא
מותר; וא"צ לומר משום רפואה ,כגון שיש לו חטטין בראשו.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קסח) שמותר לרחוץ ידיו בצונן בסבון .כי אין סיכה אלא כגון בשמן שנוח
לו להשאר על גופו ,אבל סבון שאינו עשוי להשתמש בו אלא בשעת הרחיצה ,ואח"כ יוצק עליו מים
ונשטף עם המים ,לא שייך בזה סיכה .וכ"פ בשו"ת קנין תורה (ח"א סימן עז אות ג) .אך בגשר החיים
(פכ"א ס"ג אות ב) כתב שאסור לסוך גם במיני סבון.
סעיף ג':
 רחיצת יולדת אבילה
כתב הרא"ש (סימן לז) שר"י התיר ליולדת אבלה לרחוץ ,ולמד כן ממה שרבן גמליאל רחץ בלילה
הראשון שמתה אשתו (ברכות טז ):משום שהיה איסטניס .וכ"כ התוספות (שם ד"ה איסטניס).
כתב השו"ע :יולדת אבלה שצריכה לרחוץ ,מותר.
כתב הש"ך (סק"ב) שההיתר הוא גם ביום הראשון ,אך אם אין לה צורך כ"כ ,יש להחמיר ביום הראשון.
וכ"כ הערוה"ש (אות ז).
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קסד) שהסובל מטחורים ,והוא מצטער מכאביו ,מותר לו לשבת
באמבטיה של מים חמים להקל מצערו כיון שרחיצה זו אינה לשם תענוג .וכן התיר לאבל שסובל
ממחלת גרדת להתרחץ בימי אבלו.
 רחיצת איסטניס
שנינו בברכות (טז):

"משנה :רחץ [רשב"ג] לילה הראשון שמתה אשתו ,אמרו לו תלמידיו :למדתנו רבינו שאבל
אסור לרחוץ! אמר להם :איני כשאר בני אדם ,אסטניס אני .גמרא :מאי טעמא דרבן גמליאל?
קסבר אנינות לילה דרבנן ,דכתיב :ואחריתה כיום מר ,ובמקום איסטניס לא גזרו ביה רבנן"
כתבו התוספות (ד"ה איסטניס) שאם יש לו צער כשאינו מתרחץ ,מותר לו ,שהאיסור הוא להתענג,
אך אין שום ענין שיעשה דברים המצערים אותו .וה"ה שאם יש לו ערבוביא בראשו שמותר .ושכן
מובא בירושלמי שרחיצה שאינה של תענוג מותרת ,כמי שיש לו חטטים בראשו.
נחלקו הראשונים האם הלכה בזה כרבן גמליאל .רב האי (מובא ברמב"ן תוה"א עמ' קעד) סובר שלא
קי"ל כר"ג שאנינות לילה דרבנן .אך הרי"ף (ברכות י ).פסק כמותו.
מי הוא איסנטיס? רב האי גאון כתב שלא כל מי שאומר שהוא איסטניס שומעים לו ,אלא רק כאשר
ידוע הדבר ואם אינו רוחץ בא לידי סכנה ,מותר לו משום שהוא כסכנה ורפואה ,שאיסטניס חשוב
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לחולה גדול .ואף מי שהוא שומר על נקיות עדיין לא מוגדר כאיסטניס ,אלא רק כאשר יבוא לסכנה.
וכתב הרמב"ן (שם) שאין צריך שיבוא לידי סכנה ממש ,אלא מצטער הרבה ובא לידי מיחוש בכך.

כתב השו"ע :וכן מאן דאית ליה ערבוביא ברישיה ,מותר לחוף ראשו בחמין ,דלא גרע מאסטניס (פי'

קר הגוף ומצונן) ,שמותר לרחוץ כל גופו .ולא כל מי שאמר :אסטניס אני ,מתירין לו ,אלא דוקא שהוא
ידוע שהוא אסטניס ומתנהג בנקיות ,ואם לא ירחץ יצטער הרבה ויבא לידי מיחוש.
כתב בגשר החיים (פכ"א ס"ג אות א) שאיסטניס הרגיל להתרחץ ,ואם אינו רוחץ יש לו צער ,מותר לו
להתרחץ כהרגלו ואפילו בחמין ,ובצנעה .הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קג) כתב שאיסטניס יכול
להתרחץ בעזרת בגד רטוב נקי שמעביר על גופו .גדר איסטניס הוא לפי מנהג האדם ,לכן אדם
שמזיע הרבה מאוד ונוהג להתקלח בתדירות גבוהה נחשב לאיסטניס.
 רחיצה לאחר הקבורה
מובא בירושלמי (ג ,ה)

"מקום שנהגו לרחוץ אחר המיטה מרחיצין ובדרום מרחיצין .א"ר יוסה בי רבי בון מי שהוא
מתיר את הרחיצה עושה אותה כאכילה ושתייה"
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' קעה) יראה מכאן שהיו נוהגים במקצת מקומות שהקרובים המברין האבל
היו מרחיצים אותו קודם הבראה לפי שעשו אותו כאכילה ושתייה שצריכה להם הרבה מפני
שצריכין להעביר מהם הזוהמא והיו מתירין זו הרחיצה ראשונה ואח"כ היו נוהגין איסור ברחיצה
כל שבעה הילכך אי איכא דוכתא דנהיגי ברחיצה זו אין ממחין בידם.
סעיף ד':
 תכפוהו אבליו
שנינו בתענית (יג):

"מעשה ומתו בניו של רבי יוסי בר חנינא ,ורחץ בצונן כל שבעה!  -אמרי :התם בשתכפוהו
אבליו זה אחר זה"
כתב השו"ע :מי שתכפוהו אביליו ,שאירעו שני אבילות זה אחר זה ,מותר לרחוץ כל גופו בצונן.
סעיף ה':
 טבילת נידה אבילה
שנינו בתענית (יג).
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"כל חייבי טבילות טובלין כדרכן ,בין בתשעה באב בין ביום הכפורים .במאי? אילימא בחמין
 טבילה בחמין מי איכא? שאובין נינהו! אלא לאו  -בצונן ,וחייבי טבילות  -אין ,איניש אחרינא לא"ובנדה (ל ).איתא "ורבי יוסי בר' יהודה אומר :דיה לטבילה באחרונה ,ולא אמרינן טבילה בזמנה
מצוה" .ובירושלמי (ב ,ד) איתא "אמר רבי חנינה זאת אומרת שאסור לאשה לשהות בטומאתה".
נחלקו הראשונים האם טבילה בזמנה מצוה :ר"ח (הובא בתוס' נדה ל .ד"ה וש"מ .ויומא ח .ד"ה דכו"ע) פסק
שטבילה בזמנה מצוה .מנגד ,ר"ת (הובא בתוס' יומא ח .ד"ה דכו"ע) סובר שטבילה בזמנה לאו מצוה.
ונ"מ האם אבלה שחל ליל טבילתה בימי האבלות טובלת בזמנה או לא .והתוספות

(הובא ברמב"ן)

סוברים שגם אם אין טבילה בזמנה מצוה ,טובלת בימי האבלות .ר"י סובר דבזמן הזה אין טובלין
לא ביום הכפורים ולא בתשעה באב ,דדוקא הם שהיו עוסקים בטהרות היו צריכין לטבול מיד כדי
שלא יטמאו את הטהרות ,אבל כיום הטבילה אינה באה אלא לטהרה לבעלה ,ולכן יכולה לרחוץ
ולחוף ערב יום הכפורים כדי שתסרוק שערה וחופפת מעט למוצאי יום הכפורים ,וכן בתשעה באב
דהא אפילו תטבול ביום הכפורים ותשעה באב אסורה לבעלה .גם מהרי"ק (סימן ל"ה ענף ג) כתב
שמעולם לא ראה מי שטבלה בימי אבלה וכל שכן ביום הכפורים או בתשעה באב.
וכתב הרמב"ן (עמ' קעד) דהא דתניא כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום
הכפורים מסתברא דוקא בזמנה משום דקיימא לן טבילה בזמנה מצוה.
כתב השו"ע :נדה שנזדמנה זמן טבילתה בימי אבלה ,אינה טובלת

(טור בשם ר"ת וע"פ ומהרי"ק שורש

ל"ה) .והרמ"א כתב :וכל שכן שאינה רוחצת ללבוש לבנים .אבל מיד אחר ז' ,אף על פי שנהגו איסור
ברחיצה כל ל' ,מ"מ היא מותרת רק שתשנה רחיצה קצת (א"ז בסוף הלכות אבל) ,וחלוק לבן תלבוש
וסדין לבן תציע ,שלא תבא לידי ספק (תשובת מהרי"ל סימן ט"ו).
אולם בשו"ת משאת בנימין (סימן ה) כתב שדווקא טבילה קי"ל שאסורה כיון שאינו לצורך ,אבל
רחיצה לליבון יש בה צורך מצוה ,ולכן בין בתשעה באב ובין בשבעת ימי האבלות תלביש ותציע
כדרכה כשאר ימות השנה ,והרחיצה צריכה להיות קצת ,והיינו שלא תרחוץ אלא רק באותו מקום
ובין ירכותיה ,בין בצונן ובין בחמין .וכ"נ מהש"ך (סק"ג) ערוה"ש (אות ח) ועוד .גם הט"ז (סק"ב) כתב
שדבריו נכונים ,אלא שלמעשה כתב שאין לה לרחוץ כדי ללבוש לבנים ,אלא שתרחץ פניה של מטה
ותלבש חלוק נקי לא ממש לבן ותספור שבעה נקיים ,והמחמיר לדחות את לבישת הלבנים הוא מן
המתמיהים .וכתב שודאי לא נתכוין הרמ"א לדחות את הליבון כלל ,אלא רק את הרחיצה אסר ,וקי"ל
שאפילו לא רחצה פניה של מטה סגי (קצו ,ג) .גם בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קסב) התיר לאישה אבילה
שצריכה לפסוק בטהרה בימי טהרתה ,לרחוץ פניה של מטה .וכ"ד הגר"מ אליהו
קה) ,ואפילו במים חמים.

(צרור החיים תשובה
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כתב המהרש"ל (הובא בט"ז ב) שמהר"ם היה בעל ברית תוך שלושים יום של אביו ורחץ בלילה שלפני
המילה ,ונתן טעם לדבריו דהוי כרגל לדידיה ,וחומרא בעלמא נהגו אבותינו ברחיצה.
כתב בשו"ת פנים מאירות (ח"א סימן ח) נידה שחל ליל טבילתה במוצ"ש וביום ו' היא עדיין באבלותה,
ובשבת תגמר האבלות ,מותרת לעשות חפיפה ביום שישי .וכ"כ ערוה"ש (שם) וגשר החיים (פכ"א ס"ג

אות א).
סעיף ו':
 התקשטות בימי האבל ולאחריו
שנינו בכתובות (ד" ):וכן היא שמת חמיה או חמותה ,אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוקסת" .וכן
מובא במועד קטן (כ .):ובתענית (יג ):איתא "אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה .הא
נערה  -רשאה ...אכיחול ופירכוס".
כתב הרא"ש (כתובות פ"א סימן ו) דמשמע ממסכת שמחות שכל דין שלשים דהיינו גיהוץ ותספורת
אינו נוהג באשת איש שלא תתגנה על בעלה .אך מרש"י שם לא משמע כך.
לגבי כלה שנינו בכתובות (ד" ).ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום" .הרא"ש ביאר שהיינו
תוך שלושים יום לחופתה מותרת להתקשט אפילו בתוך שבעה .אך רש"י פירש שבתוך שלושים יום
לאבלות יכולה להתקשט ,אך לא בתוך השבעה.
כתב השו"ע :אשה לא תכחול ולא תפרקס בימי אבלה ,שכל אלו אסורים כרחיצה .ואשת איש אינה
אסורה אלא תוך שבעה ,אבל אחר ז' מותרת בכל ,כדי שלא תתגנה על בעלה .כלה שאירעה אבל
תוך שלשים יום לחופתה ,מותרת להתקשט אפילו תוך ז' .בוגרת שאירעה אבל ,כיון שעומדת
לינשא ,מותרת בכיחול ופירקוס אבל אסורה ברחיצת חמין כל גופה; נערה אבלה ,אסורה אפילו
בכיחול ופירקוס.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קע) שנערה מגיל קרוב לי"ז ,מותרת בכיחול ופירקוס אף בימי אבלה.
ובשו"ת ציץ אליעזר (יא ,עג) העלה "דכל אשה שיודעת בנפשה שרוצה להנשא נקראת בוגרת לענין
זה .אבל בהסתייגות ,שזה נאמר רק בבתולה אבל לא באלמנה או גרושה".
ולגבי לבישת תכשיטים בשבעה ,כתב הגר"ח פלאג'י ברוח חיים (סי' שסא סק"ג) שמה שנהגו נשים
אבלות שלא ללבוש תכשיטים מפני האבל ,יש להם סמך לדבר ,מהכתוב "ויתאבלו ולא שתו איש
עדיו עליו" .והשולחן גבוה (ס"ק יא) כתב שבכיחול ופרקוס אסורה כל שלושים .ובחזון
עמ' קסט) כתב שאסורות רק בתוך השבעה.

עובדיה (ח"ב
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ובו ה' סעיפים

סעיף א':
 סוגי מנעל האסורים
שנינו במועד קטן (טו):

"אבל אסור בנעילת הסנדל ,מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ונעליך תשים ברגליך  -מכלל
דכולי עלמא אסור"
שנינו ביומא

(עז , .עח):

"מהו לצאת בסנדל של שעם ביום הכפורים .עמד רבי יצחק בר נחמני על רגליו ואמר :אני
ראיתי את רבי יהושע בן לוי שיצא בסנדל של שעם ביום הכפורים ...רב יהודה נפיק בדהיטני
[מין גמי] ,אביי נפיק בדהוצי ,רבא נפיק בדבלי [עשבים] ,רבה בר רב הונא כריך סודרא
אכרעיה ונפיק"
ביבמות (קב ):נחלקו איזה מנעל נאסר :לדעת אביי מנעל של תענוג אסור אפילו אינו של עור .ולדעת
רבא רק מנעל של עור נאסר .עוד שנינו בשבת (סה ):שאין יוצאים ביו"כ בקב של קיטע.
מדברי הרא"ש (סי' ז) נראה שכל מנעל שאינו של עור יוצאים בו ביו"כ ,וכתב הר"ן

(ב .ד"ה הלכך)

שכ"ד הרי"ף .שכן פשט הגמ' ביומא ,וכ"ד רבא שעור אסור .וגם הסוגיא בשבת מדברת על קב מעור.
מנגד ,דעת הרז"ה שאין לצאת בסנדל של שעם ,טעמו משום שבגמ' בשבת נחלקו לגבי יציאה בסנדל
כזה בשבת ,אך מחלוקתם היא רק אם ישנו איסור של משאוי ,אבל ביו"כ כו"ע מודים לאסור משום
שכל דבר המגן אסור.
שיטה נוספת של רש"י הסובר שמנעל של עץ אסור ואין יוצאים בו ,אך שאר המינים אינם מנעלים
ומותר לצאת בהם .במאירי מצאנו שכל דבר שאינו נקרא מנעל מותר ,אך אסור לצאת בכל דבר
שקרוי מנעל.
הרמב"ם (ג ,ז) כתב "אסור לנעול מנעל וסנדל אפילו ברגלו אחת ,ומותר לצאת בסנדל של שעם ושל
גמי וכיוצא בהן ,וכורך אדם בגד על רגליו ויוצא בו שהרי קושי הארץ מגיע לרגליו ומרגיש שהוא
יחף" .ועיין לח"מ ומרכה"מ המסיקים בדעתו דס"ל כרי"ף ,לאפוקי מהב"י שהתלבט בדברי הרמב"ם.
אולם ראה ערוה"ש (תריד ,ד) כיצד מבאר את הרמב"ם.

 13המפרשים כאן למדו דינים מאיסור נעילת הסנדל ביו"כ לאיסור נעילה לאבל .לכן חלק מסיכום סימן זה לקוח מתוך
סיכום הלכות חגי תשרי סימן תרי"ד .חלק מההפניות המובאות כאן מתייחסות להלכות יו"כ.
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הב"י כתב דכיון שהרי"ף והרא"ש סתמו להתיר בכל מנעל שאינו של עור הכי נקטינן .וכ"פ בשו"ע:
אסור לנעול סנדל או מנעל של עור ,אפילו קב הקיטע וכיוצא בו ,אפילו של עץ ומחופה עור ,אסור;
אבל של גמי או של קש ,או של בגד או של שאר מינים ,מותר אפילו לצאת בהם לרשות הרבים.
וכתב הביאור הלכה (ד"ה או) שאף אם הוא עשוי כתמונת מנעל ממש בצורתו מותר.
וכאן כתב השו"ע( :אבל) אסור בנעילת הסנדל ,דוקא של עור; אבל באנפליא של בגד או של גמי או
של שער או של עץ ,מותר ,שאין מנעל אלא של עור .ואם הוא של עץ ומחופה עור ,אסור .הביאו
בחזו"ע (ח"ב עמ' קעא).
ועיין בחזון עובדיה (ימים נוראים עמ' שיד) שטעם הדבר שמרן לא חשש לדברי הרמב"ם לאסור בלבדים
קשים המונעים את הרגשת קושי הארץ ,משום שרוב הפוסקים סוברים ששאר העינויים אסורים
מדרבנן בלבד ,והרמב"ן כתב שעיקר האיסור מהתורה היא רק עידונים אבל לא דברים שמונעים
צער ,ולכן הקלו ליוצא לדרך לנעול מנעלו .גם בחזו"ע אבלות (ח"ב עמ' קעב) כתב שהעיקר כדעת
המתירים כל מנעל שאינו של עור ,אע"פ שאינו מרגיש את קושי הקרקע.
רבים מהאחרונים פסקו כדעת מרן שרק נעלי עור אסורים ,ומהם הט"ז (סק"א) שהביא דברי הב"ח
לקמן שאסר ,וכתב עליו שאין שום ראיה לדבריו ואין להוציא לעז על המנהג .הגרש"ז אוירבך (שלמי

מועד עמ' עז) כתב שמותר ללבוש לכתחילה נעליים שאינם של עור ,אע"פ שהם נוחים אפילו יותר
מנעלי עור ,ואין בהם שום עינוי ,שכיון שגזירת חז"ל הייתה רק על נעלי עור ,אין להחמיר אפילו
בנעלים נוחות שאינם של עור .וכ"פ בחזון עובדיה (ימים נוראים עמ' שטז .אבלות ח"ב עמ' קעב) .וכ"ד
הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו (מקראי קודש הררי פ"ח הע' ה .צרור החיים שאלה קטו).
אך מצאנו באחרונים שיש שחששו לדברי הסוברים שצריך ללכת עם מנעל שיש בו עינוי ,ולכן כל
מנעל שמונע את קישוי הארץ אסור לנעולו כפי שכתב הרמב"ם .וכ"כ הב"ח ,ובשו"ת פנים מאירות
(ב ,כח) שאין ללכת במנעלים של לבדים .וכתב המ"ב (סק"ה) שמי שאפשר לו נכון להחמיר בזה וללכת
באנפילאות של בגד כנהוג .ודעת הגר"א להחמיר בכל נעל הסגורה מכל הצדדים ומגינה על הרגל,
או אם התחתית קשה .אך כתב ב'יצחק יקרא' בשם הגרשז"א שכיום יש לנו דין איסטניס וגם לגר"א
יש להקל .וכן לגבי נעליים מפלסטיק דעת הגרי"ש אלישיב (הל' חג בחג פכ"ג הע'  )51שהריהן בכלל
החומרא ,כיון שאין מרגיש בהם את קושי הארץ .וכן לגבי נעלי קרוקס כתב בחוט שני

(עמ' קלו)

שלכל הפחות הם בכלל החומרא .ולגבי נעלי התעמלות כתב הגרי"ש אלישיב (מנשים באהל עמ' קסה)

שיש מקום גדול בהלכה להחמיר לגביהן.
והוסיף הרמ"א (תריד ,ב) ומותר לעמוד על כרים וכסתות של עור ,ומ"מ המחמיר תבא עליו ברכה.
והמגן אברהם (סק"ד) הביא בשם הרדב"ז (ח"א סימן קצ) שאין כאן בית מיחוש אפילו בקשים .אך בזמן
תפילת שמונה עשרה אין לעמוד עליהם .והשת"ז השמיט את החמרת הרמ"א ,עיין ז"ר (סק"ד) .וכן
נקט בחזו"ע (ימים נוראים עמ' שיט .אבלות ח"ב עמ' קעד).
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סעיף ב':
 נעילת נעל ליולדת
שנינו ביומא (עג ):והחיה תנעול את הסנדל ,דברי רבי אליעזר ,וחכמים אוסרין .טעמו של ר' אליעזר
הוא משום צינה .ופסקו הפוסקים הלכה כמותו .וכתב הר"ן (א .ד"ה ולעניין) שלא מפורש עד מתי
קרויה חיה לעניין זה ,וכתב שנראה שעד שלושים יום חשובה ליולדת כיון שהצינה קשה לה .וכ"כ
הרמב"ם (ג ,ח) והוסיף שאף חולה מותר בזה ,אע"פ שאין שם סכנה .ורבנו ירוחם הוסיף וכן מי שיש
לו מכה ברגליו .אך הב"ח פסק (לפחות לגבי יו"כ) כדברי הרי"ץ גיאות להחמיר כחכמים שאין לחיה
לנעול את הסנדל.
כתב השו"ע :חיה מותרת לנעול כל ל' יום ,מפני שהצנה קשה לה .והוסיף הש"ך (סק"א) ע"פ דברי
הפוסקים בהל' יו"כ ,דה"ה חולה ומי שיש לו מכה ברגלו.
ובזמנינו שיש נעליים חלופיות לנעלי העור ,דנו הפוסקים (לגבי יום כיפור) האם ההיתר נשאר בעינו:
השדי חמד (סי' ג אות טו) כתב שאם יכולה לצאת עם מנעל אחר שאינו של עור ואין לה צער מחמתו,
אסורה לנעול מנעל של עור ,וכ"כ ערי"ש (תריד ,ה) .הגרש"ז

אוירבך (מנחת שלמה א ,צא ,אות כה סק"ח)

כתב שיתכן ובזמנינו אין היתר זה נוהג ונשאר בצ"ע למעשה .אך דעת החוט שני (עמ' קלח) שאף
בזמנינו מותר להם לילך בנעלי עור ,כיון שחז"ל התירו להם את הדבר .וכן נלע"ד ללמוד מדברי
הפר"ח (סק"ד) שכתב שכאשר יש סכנה ,אין צורך לחפש תחליפים אחרים לסנדל ורק בדיעבד
להשתמש בסנדל ,כיון שחכמים לא גזרו כלל בכה"ג ומותר לו לכתחילה ללכת בשל עור .וכ"כ בחזון
עובדיה (אבלות ח"ב עמ' קעה) שהיא גזירה חדשה ואין לנו לגזור מדעתנו.
סעיף ג':
 מנעל במקום סכנת עקרב
כתב בה"ג שאדם הרוצה ללכת לדבר מצוה ויש סכנת עקרב מותר לכרוך על רגליו משהו שיגן
עליהם .והטור דחה דבריו ,שאם משום סכנת עקרב מותר לצאת אף במנעל רגיל ואפילו שלא לצורך
מצוה ,וכ"ד הרמב"ם (ג ,ח) .וכתב מרן הב"י ליישב דעת בה"ג ,דכיון שלא התירו אלא לסכנת עקרב,
הוא 'דחויה' ואם יכולים לפטור סכנה זו ע"י דבר אחר לא התירו מנעל עור.
כתב השו"ע :כל אדם מותר לנעול במקום שיש סכנת עקרב.
כתב הט"ז (סק"א) שלפי מה שכתב המרדכי (רמז תתצו) דאם הולך לפני השר ויש הקפדה עליו אם
ילך בלא מנעלים יתן עפר במנעליו וילך .הוא הדין במקום סכנה ובכל מקום שצריך לילך במנעלים
יעשה כן .וכ"כ הערוה"ש (אות ב).
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הרמ"א (תריד ,ד) הוסיף ואם ירדו גשמים ורוצה לילך לביתו מבית הכנסת או להיפך ,והוא איסטניס,
מותר לנעול מנעליו עד שמגיע למקומו .אך נחלקו מיהו איסטניס :הרשב"א כתב שהוא איש מצונן
ומסוכן מחמת צינה ,וכך מפרש הרמב"ם בדר"כ בפיהמ"ש .והלבוש כתב שאינו חולה אלא שיש לו
צער מלכלוך הגשמים .ועיין בביאור הלכה (ד"ה והיא) שלא הסכים לפירוש הלבוש.
סעיף ד':
 מנעל כשהולך בדרך
שנינו במסכת שמחות (פ"ה ה"י) וכ"כ השו"ע :אבל ומנודה שהיו מהלכים בדרך ,מותרים בנעילת
הסנדל ,וכשיגיעו לעיר ,חולצין .ויש מי שאומר שאם היא עיר שרובה עובדי כוכבים ,אין חולצין עד
שיכנסו לרחוב היהודים (מרדכי מו"ק סי' תתקיג).
סעיף ה':
 חליצת מנעלים בבית הקברות
כתב הכל בו (סו"ס קיד דף פח ע"ג) בשם הסמ"ק (סי' צז עמ' סד) אחר שנקבר המת יחלוץ מנעליו .אלא
שאין חולצין מנעלים בבית הקברות עד שיהיו בבית ,מפני שלא ירגישו האומות .וכ"כ הארחות חיים
(עמ'  ,)576והוסיף שי"א שלכתחלה יכול לנעול מנעליו בבואו מבית הקברות עד שיגיעו לפתח העיר.
שנינו במועד קטן (כב" ):על כל המתים רצה חולץ רצה אינו חולץ על אביו ואמו חולץ" .וכתב מהר"ם
מרוטנבורג י"מ חליצת מנעל לילך יחף לבית הקברות ,וכן צוה ר"י בר יהודה לילך יחף לבית
הקברות ולחזור ,כשמתה אמו .וכתב הרא"ש (פ"ג סימן מב) על ההליכה תמהתי כי לא נסתם עדיין
הגולל ולא חל עליו דין אבלות .ופירש ד'חולץ' אינו חליצת סנדל ,אלא שחולץ כתפו ומוציא זרועו
מן הקרע ונמצא זרועו עם כתפו מגולה (חליצת כתף).
כתב השו"ע :אם צריך לחלוץ מנעל בבית הקברות אחר שנקבר המת ,נתבאר בסימן שע"ה .והרמ"א
כתב :י"א שצריך לילך יחף מבית הקברות לביתו אם מת אביו או אמו (כל בו בשם ר"י) ,ולא ראיתי
נוהגין כן.
כתב בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן רצא) שאין למחות במקומות שאבלים אין חולצין נעליהם אחרי
הקבורה ורק כשמגיעים לביתם חולצים ,משום דבחוץ במקום גויים אינו מחויב ללכת בלי נעלים.
ואף במקום ישראל קשה ללכת בלי נעלים מרחק רב ולכן אין למחות.
וע"ע מה שהרחבנו בדין זה לעיל סימן שע"ה סעיף א.
' שעשה לי כל צרכי' בימי האבלות
דעת הרמב"ם ומרן השו"ע שכל ברכות השחר מברך עליהם רק אם נתחייב בהם ,אך האר"י כתב
שברכות אלו נתקנו על מנהגו של עולם וגם אם לא נתחייב באחת מהן מברך את כולן.
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ולפ"ז לכאורה ה"ה שיש לברך את כל הברכות גם בתשעה באב וביו"כ ,אע"פ שאין נועלים מנעלים.
וכ"כ בעל העיטור (הל' יו"כ דף קו ע"ג) וטעמו ,משום שבידו לנעול מנעלים כגון מפני סכנת עקרב
וכיוצ"ב .וכ"כ הרא"ש (יומא פ"ח ס"ג) והטור (סימן תריג) .ואע"פ שלגבי ברכות השחר כתבו שאין לאדם
לברך ברכת מלביש ערומים ואוזר ישראל בגבורה ועוטר ישראל בתפארה אם לא נתחייב בהן ,כיון
שהן ברכות על הנאת גופו .יש לחלק שרק כשאינו יכול לעשות הדבר ,כגון ששוכב על מיטת חוליו
ואינו לובש בגדיו בבוקר ,רק בכה"ג אינו מברך .אבל כשבידו לנעול מנעליו כגון ביו"כ ,מברך .וכ"פ
המ"ב (סי' תקנד ס"ק לא) ,הליכות עולם (ח"א עמ' נג-נד .יבי"א ח"א או"ח סימן ח) ועוד .וכ"כ החיד"א

(סק"ג)

בשם מהר"י ואלי ,לפי המנהג שלובשים מנעלים של לבדים .וכ"פ בחזון עובדיה (אבלות ח"ב עמ' קעה)

לגבי האבל שמברך בימי אבלו ברכת שעשה לי כל צרכי וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קיז).
גם הבא"ח (וישב ט) כתב שרק בט' באב ויו"כ שכל העולם אינם לובשים מנעלים אין לברך ברכה זו,
אבל האבל יברך שעשה לי כל צרכי מאחר דכל העולם לובשים מנעלים .גם השלמי ציבור הכריח
מדברי רבינו האר"י ז”ל דאבל מברך.
אולם מהר"א שרעבי (ספר דברי שלום דף ס”ד) פירש כונות האר"י דבעי שיהיה אותו אדם נהנה על כל
פנים באותו דבר שהוא מברך עליו ולכן פסיק ותני דאבל לא יברך כיון דאינו נהנה.
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ובו ב' סעיפים

סעיף א':
 תשמיש המיטה
שנינו במועד קטן (טו ,:כד).

"[טו ]:אבל אסור בתשמיש המטה ,דכתיב וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה  -מכלל
דמעיקרא אסור[ .כד ].יתבי רבנן קמיה דרב פפא וקאמרי משמיה דשמואל :אבל ששימש
מטתו בימי אבלו  -חייב מיתה .אמר להו רב פפא :אסור אתמר ,ומשמיה דרבי יוחנן אתמר.
אמר רפרם בר פפא ,תנא באבל רבתי :אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו .ומעשה באחד
ששימש מטתו בימי אבלו ,ושמטו חזירים את גוייתו"
כתב השו"ע :אבל אסור בתשמיש המטה.
 הרחקות
איתא בכתובות (ד):

"אף על פי שאמרו אין אדם רשאי לכוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת ,באמת אמרו:
מוזגת לו הכוס ,ומצעת לו המטה ,ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו! לא קשיא :כאן באבילות דידיה,
כאן באבילות דידה"
בגמרות הנ"ל מבואר שתשמיש המיטה אסור ,ומנגד מזיגת הכוס ,הצעת המיטה והרחצת פניו ידיו
ורגליו מותר .אע"פ שבעת נידותה גם מעשים אלו אסורים .נחלקו הראשונים מה דין שאר הקירבות,
האם רק תשמיש המיטה נאסר ושאר הדברים מותרים ,או שמא רק הדברים שהוזכרו במפורש
להיתר מותרים ,ותו לא.
הראב"ד (בעה"נ שער הפרישה הוצ' קאפח כז ).סובר שרק תשמיש המיטה אסור ,אבל שאר דברי קורבה
מותר ,בין באבלות שלו ובין באבלות שלה ,וכן מותרת לאכול עמו בקערה אחת .וכ"ד הרמב"ן
(תוה"א עמ' קעח) ועוד.
כתב השו"ע :אבל בשאר דבר קורבה מותר ,אפילו במזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו
ורגליו ,בין באבלות דידיה בין באבלות דידה.
הפרישה (אות ג) כתב שאפילו באבילות שלה שיש לחוש יותר הואיל והוא אינו אבל ,שהכל ממנו
ולא ממנה .אך כתב הש"ך (סק"א) שדווקא באבילות שלו יש לחוש יותר ,משום שאם יצרו יתגבר
עליו נשמעת לו כיון שאינה אבילה.
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 אכילה בקערה אחת
הגה"א (סימן לז) כתב שלאכול עמה אין ראיה לא לאסור ולא להתיר .אולם הראב"ד

(בעה"נ שער

הפרישה הוצ' קאפח כז ).סובר שרק בתשמיש המיטה אסור ,אבל שאר דברי קורבה מותר ,בין באבלות
שלו ובין באבלות שלה ,וכן מותרת לאכול עמו בקערה אחת .גם בדרכי משה (אות א) כתב דלא
שבקינן כל הני פוסקים שפשוט להם שמותר לאכול בקערה אחת ,משום ספיקא דהג"א.
כתב השו"ע :ומותרת לאכול עמו בקערה.
 חיבוק ונישוק
הרמב"ן (תוה"א עמ' קעח) התיר כל מיני קורבה ואפילו חיבוק ונישוק .וכן סובר הראב"ד .אולם רבינו
ירוחם (נכ"ח ח"ב רלב ).כתב שראוי להחמיר ולא להתיר שום קורבה ,זולת מזיגת הכוס והצעת המטה
והרחצת פניו ידיו ורגליו ,מדלא התירו יותר בגמרא בהדיא.
כתב השו"ע :אבל בשאר דבר קורבה מותר .גם מרן הב"י (סימן שמב) כתב ולענין הלכה כיון שהרמב"ן
הודה לו הכי נקטינן .וכאן השמיט את דברי רבנו ירוחם .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קעו) שאפילו
חיבוק ונישוק מותר.
אך הרמ"א כתב :אבל חבוק ונשוק יש להחמיר .הערוה"ש (אות ב) כתב שחיבוק ונישוק אסור ,ועל
זה נאמר (קהלת ג ,ה) 'עת לרחוק מחבק' .וכ"פ בשו"ת משנה הלכות (ז ,רג) וכ"ד הגר"מ אליהו

(צרור

החיים שאלה קיא).
 שינה במיטה אחת
דעת הרמב"ן (תוה"א עמ' קעח) שממשמעות הגמ' בכתובות עולה שמותרת לישון עמו ,ונראה שכוונת
הגמ' דווקא ע"י דבר החוצץ ,ומשום לך לך אמרין נזירא וכו' (שבת יג ).מיבעי ליה לארחוקי שלא
תישן עמו במטה כלל.
אך ר"י (מובא ברא"ש סימן לז) סובר שמותרים לישון במיטה אחת ,ודוקא כל אחד בבגדו ,אבל בלא
בגדים אסורים אפילו אם סינר מפסיק ביניהם ,אפילו בשבת ורגל .וכך סובר הרא"ש .וכתב בתשובת
הרא"ש (כלל כז סימן א) שכך נהג אביו.
כתב השו"ע :ומותרת לישן עמו הוא בבגדו והיא בבגדה; ומיהו משום לך לך אמרינן נזירא יש
להחמיר שלא ישן (עמה) במטה כלל.
סעיף ב':
 מתו הורי החתן או הכלה
שנינו בכתובות (ג-:ד).
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"הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ,ומת אביו של חתן או אמה של כלה ,מכניסין
את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ,ובועל בעילת מצוה ופורש ,ונוהג שבעת ימי
המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות ,וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה
בין הנשים ,ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום .ודוקא אביו של חתן או אמה של
כלה ,דליכא איניש דטרח להו ,אבל איפכא לא ..דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא :ל"ש
אלא שלא בעל ,אבל בעל  -אשתו ישנה עמו"
ופירש רש"י מכניסין את המת לחדר שלא יקברוהו דאם כן חלה אבלות על האבל בסתימת הגולל
ושוב לא יוכל לכנוס עד שיעבור האבל ופורש ויקברו את המת מיד דכיון דחלה עליה חתונה הויא
לגביה כרגל ולא אתיא אבלות וחיילא.
כתב הרמב"ן (שם) שכל האמור הוא דווקא אם לא קדמה החופה למיתה ,אבל אם כנס לחופה
והתחילו ימי המשתה ורק לאחר מכן מת לו מת ,מותר לו להתייחד עם אשתו ,כדין סתם אבלות.
והוא דוקא כאשר בעל ,אבל אם לא בעל אסור .וטעם ההיתר ,משום שבכה"ג לא הקילו שום קולא
בדין האבלות ,ולא יבואו לזלזל באיסור (בשונה ממת לו מת קודם שכנסה ,שמקלים בדין האבלות לדחותה עד

שיכנוס ,שבכה"ג יש לחוש שיזלזל בעקבות הקולא).
כתב הראב"ד (ע"פ הרמב"ן ,דלא כמ"ש הטור בדעתו שאסר להתייחד עם אשתו) שדין אבלות ברגל שונה
משבעת ימי המשתה ,משום ששבעת ימי המשתה יש בהם שמחה גדולה לשושבינים ולכל בני חופה,
אבל רגל אין בה שמחה כ"כ גדולה .וביאר שדין הרגל שונה ,מכיון שהוא דבר קבוע

(בשונה מחתונה

שזהו דבר שהאדם קבע ,ונהגו קולא שיכנוס תחילה) ,ולכן אין בדבר קולא דאתי עשה דרבים דמעיקרא ודחי
עשה דאבלות ,אבל כאן חכמים קבעו לו רגל לעצמו וסבבו עליו לדחות ממנו אבלות דמעיקרא
ומשום הכי קילא ליה .גם הרמב"ן התיר ,וכ"ד הרא"ש (כתובות פ"א סימן ט .מו"ק פ"ג סימן לו) .וכתב הב"י
דהכי נקטינן .וכ"כ הש"ך (סק"ג).
כתב השו"ע :במה דברים אמורים ,בשאר אבלות; אבל אם מת אביו של חתן או אמה של כלה,
שמכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהגים ז' ימי
המשתה ואח"כ שבעת ימי אבלות ,אסור להתייחד עמה כל י"ד יום ,אלא הוא ישן בין האנשים והיא
ישנה בין הנשים ,כדאיתא בסימן שמ"ב .אבל אם כנס לחופה והתחילו ימי המשתה שלו ,ואח"כ מת
לו מת ,מותר להתייחד עמה כמו בשאר אבלות ,והוא שבעל; אבל אם לא בעל ,אסור להתייחד עמה
כל ימי האבל ,בין בחול בין בשבת.
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ובו ה' סעיפים

סעיף א':
 איסור לימוד תורה ולימוד לאחרים
שנינו במועד קטן (כא).

"ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ,ולשנות במשנה ,במדרש ובהלכות ובתלמוד
ובאגדות"
כתב הרמב"ן (עמ' קפא) שי"א שרק ביום הראשון יש איסור ללמוד תורה ,כמו תפילין האסורות רק
ביום הראשון (ערוה"ש א :טעמם פשוט ,דכיון שהאבל חייב בכל המצוות ,למה אסרוהו בד"ת) .אך כתב שאין זה
נכון ,משום דד"ת שאני ,דכתיב בהו (תהלים יט ,ט) "משמחי לב" ,הילכך כל שבעה אסור .ועוד ,דלא
דמי לתפילין ,דהא לגבי ד"ת פטר נפשיה בקריאת שמע שחרית.
כתב השו"ע :אבל ,כל שבעה ימים אסור לקרות בתורה ,נביאים וכתובים ,משנה ,גמרא ,הלכות
ואגדות.
כתב הט"ז (סק"א) שמותר לאבל להשתמש בתשמישי התורה כשקורין כגון גלילה וכיוצ"ב .שרק
הקריאה אסורה משום שמשמחת.
כתב בשו"ת חכם צבי (סימן ק .הובא בפת"ש א) שטעם איסור לימוד תורה הוא משום שיכול ללמוד
דברים הרעים שבירמיה והלכות אבילות ,ולכן ברגל שאסור ללמוד דברים כאלה מותר ללמוד כל
דבר דאינו נכון לישב בטל .וכתב הפת"ש שצ"ע ,שהרי האיסורים שבצינעה נוהגים ברגל ,וממילא
אסור בד"ת! אך הביא בשו"ת דת אש (סימן ו .הובא בפת"ש לקמן שצט סק"א) שרק תשמיש חשוב לדבר
שבצינעה בדין זה ,אך לימוד תורה מותר ,משום שנאסר רק בגלל השמחה ,וברגל מחוייב לשמוח
מדאורייתא ,ואבלות אסורה מדרבנן בלבד.
 לימוד תורה בהרהור
מהרי"ל (סימן רא) כתב שבאבלות וט' באב אין לחלק בין דיבור להרהור ,כי הטעם לאיסור הלימוד
בהם משום שמחה ,ועיקר השמחה בהרהור ,שאם לא יבין ,מה שמחה יש בו? אולם בספר המאורות
(מו"ק כ ).כתב שהעיון בתורה בלא קריאה בספר מותר ,שאינו אלא הרהור בעלמא ,ואבלות אינה
חמורה משבת דקי"ל הרהור מותר .אלא שהוסיף דמכיון שטעם האבלות היא שיהא יושב ודומם
ומצדיק עליו את הדין ,כן ראוי לו לעשות .וכן נוהגים.
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הפרי חדש (מים חיים ברכות טו ).כתב שמדברי הגמ' (שבת קנ ).שהרהור מותר בשבת ,עולה שגם מותר
לאבל להרהר בד"ת אך סיים טוב להחמיר ולא להרהר בד"ת .בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קצו .וע"ע ביבי"א

ח"ד יו"ד סימן לא אות ו) כתב שיש אוסרים ויש מתירים.

 ת"ח שהרבים צריכים לו
שנינו במועד קטן (כא).

"ואם היו רבים צריכין לו  -אינו נמנע .ומעשה ומת בנו של רבי יוסי בציפורי ,ונכנס לבית
המדרש ודרש כל היום כולו .רבה בר בר חנה איתרעא ביה מילתא ,סבר דלא למיפק לפירקא.
אמר ליה רבי חנינא :אם היו רבים צריכין לו  -אינו נמנע .סבר לאוקמי אמורא עליה  -אמר
ליה רב :תניא ,ובלבד שלא יעמיד תורגמן .ואלא היכי עביד? כי הא דתניא :מעשה ומת בנו
של רבי יהודה בר אילעאי ,ונכנס לבית המדרש .ונכנס רבי חנניה בן עקביא וישב בצדו ,ולחש
הוא לרבי חנניה בן עקביא ,ורבי חנניה בן עקביא לתורגמן ,ותורגמן השמיע לרבים"
כתב השו"ע :ואם רבים צריכים לו להתלמד ,מותר ,ובלבד שלא יעמיד תורגמן אלא יאמר לאחר,
והאחר לתורגמן ,ותורגמן ישמיע לרבים .והוסיף הרמ"א :או ידרוש בעצמו (מרדכי הלכות אבל) .ויכול
לפסוק איסור והיתר ליחיד השואל אותו ,אם אין אחר אלא הוא ,וצריכין לו (בא"ז ור' ירוחם) .אבל
אסור לומר הלכה לתלמידיו ,וכן נוהגין ,אף על פי שיש מקילין (תא"ו בשם י"א).
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רכב .יבי"א ח"ד יו"ד סימן ל) שמותר לת"ח ,שהוא רב מובהק בהוראה ,לתת
שיעור בהלכה בימי אבלו ,לפני קהל שומעי לקחו יום יום ,כיון שרבים צריכים לו.
 לימוד תינוקות
כתוב באורחות חיים (הל' אבל עמ'  )587מלמדי תינוקות יש לומר שדינם כרבים צריכים לו .ועוד,
דמלאכת האבד הוא כשהתינוקות בטלים .וכ"כ מהרש"ל (ס"ס סו) והש"ך (סק"ב) .וכתב הערוה"ש
(אות ו) שהסומך על דעה זו לא הפסיד.
רבנו ירוחם (ח"ב רלב ,ד) כתב שראה לרבותיו שמגידים ההלכה אחר שלושה ימים .ומזה הסיק
שמלמד יכול ללמוד ההלכה עם תלמידיו לאחר ג' ימים ,דזה הוי בכלל הרבים צריכים לו ,דתינוקות
של בית רבן הבל פיהם חביב מלימוד הגדולים .וכ"כ הט"ז (סק"א).
 אדם הלהוט אחר התורה
שנינו בירושלמי (מו"ק ג ,ה)
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"אין דשרי לא ידעין ואין משום שהיה להוט אחר התורה לא ידעין .ותנין כן אם היה להוט
אחר התורה מותר [פני משה :נפשו חשקה ודביקה בתורה לשנות תמיד וכגון זה מותר]"
בשיבולי הלקט (הל' שמחות סימן כו) הביא ירושלמי זה לדינא.
הערוך השולחן (אות ג) כתב שהפוסקים לא הביאו דין זה משום שלא הובא בבבלי ,וכנראה שלא
סוברים כך .והקשה ,שאם טעם איסור לימוד תורה הוא משום שמחה ,ודאי שאדם שלהוט ושמח
ביותר יהא אסור עליו ללמוד תורה! וביאר ,שאדם זה הוא כמו הרעב כשהוא להוט אחר איזה מאכל
ואם לא יתנו לו יאחזנו הבולמוס ויסתכן ,כמו כן הוא להוט אחר התורה ונחשב כקצת סכנה ,ולכן
לא הביאו הפוסקים משום דלא שכיח זה כלל בזמנינו.
בגשר החיים (פכ"א ס"ה אות ג) כתב שאדם הלהוט אחרי ד"ת ,אין זה בגדר שמחה אצלו אלא חשוב
כ'מסיר צער'.
בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קפג .יבי"א ח"ב סימן כו אות ג) כתב שאע"פ שנראה שמרן נוטה שלא לפסוק
כירושלמי הלכה למעשה ,מפני שלא הביאוהו הפוסקים .מ"מ מכיון שבלא"ה יש מתירים לקרות
בד"ת אחר יום ראשון של אבלות כדין תפילין .חזי לאצטרופי בשקדן נפלא כ"כ להתיר לו ללמוד
בסתר .כיון דקי"ל הלכה כדברי המיקל באבל .ודימה מצב זה לאיסטניס ,שהתירו לו רחיצה כאשר
הדבר גורם לו לצער רב ,שלא גזרו באבלות אלא על העדר שמחה ,ולא הטילו צער על האבל.
 כתיבת חידושי תורה בימי האבל
בשו"ת האלף לך שלמה (יו"ד סימן שיב) כתב שודאי אסור לכתוב חידושי תורה בימי אבלו ,ואינו
דומה לחוה"מ ששם תלוי רק בדבר האבד ולכן התירו בחידושי תורה .אבל בימי האבל אסור בכל
דבר שמחה ,וכתיבת חידושי תורה בכלל זה.
אך בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קפז .יבי"א ח"ב סימן כו אות ז) דחה את דברי הגרש"ק ,שאין עיקר השמחה
אלא בעת החידוש ,וכיון שהוא היה בהיתר דרך לימודו ,אין מקום לאסור לאבל לכתבו .דמאי דהוה
הוה ,ואינו מתפעל יותר בשמחה בשעת הכתיבה ,והו"ל כשאר דבר האבר דשרי

(ואע"פ שדבר האבד

לא הותר ע"י האבל עצמו ,כמבואר לעיל סימן שפ ס"ד ,י"ל שכיון שאינו יכול לעשות ע"י אחרים ,במקום מצות ת"ת,

הויא כאבידה שאין לה תמורה ,יש לסמוך על הרמ"א שהתיר) .ובערוך השולחן (אות ה) כתב דכיון שהותר
ללמוד בדברים מסויימים ,בהכרח שיתחדשו לו חידושים ,וצריך לכותבם ,שאין לך דבר האבד גדול
מזה.
סעיף ב':
 עליה וקריאה בתורה
כתב הרי"ץ גיאת (מא"ש הל' אבל עמ' מט) שרק כאשר אין מי שילמד תורה אלא הוא התירו לו ללמד.
אבל כאשר הוא הכהן היחיד ,אסור לו לקרות בתורה ,הואיל ויכולים לעלות ישראל במקומו ,וכ"ש
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כאשר ישנו ת"ח שיכול לעלות לתורה ראשון מדינא (דרב קרי בכהני כדאיתא במגילה כב .).שהרי התקנה
שכהן יעלה ראשון היא משום דרכי שלום (גיטין נט ).ולכן האבלות דוחה תקנה זו.
אך הרמב"ן (עמ' קפ) כתב דכיון שמנהגנו הוא שהאבל אינו יוצא כל שבעה לבית הכנסת ,א"צ לומר
שישראל עומד וקורא ואין בו משום דרכי שלום .וכ"כ המרדכי (סי' תתעב) דאבל אסור לקרות בתורה
אפילו הוא כהן ואין שם כהן אלא הוא.
כתב השו"ע :אם האבל כהן ,ואין בבית הכנסת כהן אחר ,אסור לו לעלות לקרות בתורה.
הב"ח תמה ,שלקמן (ת ,א) כתב לגבי עליית הכהן לתורה בשבת ,שאם אין שם אלא הוא מותר
לקרותו .וכאן לא חילק כלל .הש"ך (סק"ג) תירץ ,שכאן העיקר הוא להורות שאבל אסור בד"ת ,ולא
נכנסו לגדרי אבלות בשבת ,אבל לקמן עוסקים בדיני אבלות בשבת ,ולכן ביאר שמותר לו לעלות
לתורה ,דאם לא יעלה הוי אבלות בפרהסיא.
כתב השערי תשובה (או"ח סימן תקנד סק"א) בשם המחז"ב (שם אות א) שבתשעה באב יכול האבל לעלות
לתורה ולהפטיר ,כיון דהוי דברים הרעים כ"ע אסירי בתורה כמוהו.
סעיף ג':
 אבל שליח ציבור
כתב הרא"ש (כלל כז סימן ב) כשמתפללין בבית האבל אם אין שם מי שיתפלל יכול האבל להתפלל
ולהוציא הרבים שהרי הוא חייב בכל המצות.
כתב השו"ע :אם אין שם מי שיתפלל להוציא את הרבים ידי חובתן ,יכול האבל להתפלל להוציאן.
והוסיף הרמ"א :ומצוה להתפלל שחרית וערבית במקום שמת שם ,אפילו אין אבל ,כי יש בזה נחת
רוח לנשמה (א"ז) ,והאבל מצטרף למנין (שם).
 אמירת סדר הקורבנות
כתב הרמב"ן (תוה"א ענין אבלות ישנה דף פו) לגבי תשעה באב ,שאין לנו איסור בסדר היום כלל ,שהרי
קוראים ק"ש בברכותיה ,וקוראים בתורה ומפטירים בנביא בענינו של יום ,ואף פרשת התמיד ואיזהו
מקומן כנגד תמידים תקנום .וכ"כ השו"ע (תקנד ,ד) .וכתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קצט) דה"ה שמותר
לאבל כל הסדר הנ"ל.
בשו"ת זכרון יעקב (סימן ו .הובא בפת"ש ג) כתב שבמהלך כל השבעה אין לאבל לומר פטום הקטורת
וסדר הקרבנות (המבוארים בא"ח סי' א') ,כמו שבט' באב אין לאומרם (כמבואר בסי' תקנ"ט ס"ד) .וכ"כ
בספר חומות ירושלים (סי' י"ד) בשם התבואות שור (סוף ספר שמלה חדשה אות ט) ,והטעם משום שאבל
אינו משלח קורבנותיו ,אך החומ"ש פקפק בזה ,ולדעתו אפילו אונן אחר הקבורה רשאי לומר פרשת
הקורבנות ,אך לא יאמר ה'יהי רצון'.
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כתב בגשר החיים (פכ"א ס"ה אות ג) שאין לאבל לומר פרשת הקטורת ,אך יכול לומר פרשת הקורבנות
ואיזהו מקומן ,ורק את ה'יהי רצון' לא יאמר.
סעיף ד':
 לימוד בדברים הרעים
שנינו בתענית (ל).

"תנו רבנן :כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב:ואסור לקרות בתורה בנביאים
ובכתובים ,ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות .אבל קורא הוא במקום שאינו
רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות ,וקורא בקינות ,באיוב ובדברים הרעים
שבירמיה .ותינוקות של בית רבן בטלין ,משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב .רבי יהודה
אומר :אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ,ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות"
הרמב"ן (שם) למד ששנינו בגמ' בתענית 'כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב' ,ולאחר
מכן מביאה הגמ' שמותר לקרוא באיוב וקינות ,ומשמע שמותר לאבל לקרוא בהם .וכ"ד הרא"ש (פ"ג

סימן לז) .אך התוספות (מו"ק כא .ד"ה ואסור) הביאו בשם רבנו יעקב דמכיון שדיברו רק על תשעה באב
ולא על אבלות ,משמע שימי האבל חמורים מתשעה באב ,כמו שחמורים לגבי כפיית המיטה ,עשיית
מלאכה ועוד .ובימי זקנותו חזר והתיר.
הסמ"ג (שם ע"ג) הביא את דברי הירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ה) שמותר לשנות במקום שאינו רגיל ,והוא
כדעת ר"מ המובאת בגמ' אך נדחתה .הפוסקים לא הביאו ירושלמי זה ,משום דקי"ל לגבי תשעה
באב כר' יהודה שאסר.
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלב ע"ד) אם רבים צריכים לו להלכות מסויימות כאיסור והיתר ,מותר לו
להגיד הלכה אם אין שם אלא הוא ,וה"ה שמותר לומר הלכה לתלמידים ,שחשוב כ'רבים צריכים
לו' .אולם י"א שאין לומר הלכה לתלמידים ,משום שאינו בגדר 'רבים צריכים לו'.
כתב השו"ע :אבל מותר לקרות באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיה ובהלכות אבלות

(ועיין

בא"ח סימן תקנ"ד סעיף ב') .והני מילי בינו לבין עצמו ,אבל אינו לומד עם אחרים ,אלא הם יושבים
ונושאים ונותנין בהלכות אבלות ,ואם טעו משיבן בשפה רפה ,והוא אינו שואל .והני מילי שאין
רבים צריכים לו ,אבל אם רבים צריכים לו ,אפילו בהלכות אחרות מותר ,כדאמרינן.
כתב הערוך השולחן (אות ב) שאע"ג שודאי יש גם בדברים הרעים את מתיקות התורה ,מ"מ הצער
מהדברים הרעים מפיג את שמחת התורה ,ולכן מותר ללומדם .עוד כתב (אות ג) שמהירושלמי לגבי
היתר לימוד תורה לאדם הלהוט אחר התורה מוכח כאוסרים ,דאל"כ הרי מותר בדברים הרעים,
ומדוע התירו לו ללמוד הכל?!
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כאן המקום לשאול האם ישנה חובה על האבל של לימוד תורה כבכל יום ויום מימות השנה ,ובימות
האבל חובת לימוד התורה היא דווקא בדברים מסויימים .או שמא אין על האבל בימים אלו מצוות
ת"ת ,ורק אם ירצה ללמוד ,רשאי ללמוד בנושאים הללו בלבד .מהר"י עייאש (שבט יהודה) כתב שאין
שהאבל פטור לגמרי מתלמוד תורה ,ואינו חייב ללמוד אף בדברים הרעים ,אלא שאם רצה ללמוד
בדברים הרעים רשאי .גם מדברי הריטב"א (מו"ק טו ).מוכח שאבל פטור לגמרי מד"ת ואינם אלא
רשות ,ועכ"פ די לו בק"ש שחרית וערבית (עיין בזה בספר שלמי מועד לגרשז"א עמ' תצו) .מנגד ,תלמידו
של הגר"ח מוואלוזין בספר מנוחה וקדושה (דף י ע"ב) התריע על מה שנהגו האבלים בשבעת ימי
האבל להרבות שיחה במשך כל היום עם המנחמים ,ואינם עוסקים בהתמדה בדברים הרעים
המותרים ,וחטאם בביטול תורה גדול מאוד וכו' .גם מדברי השדי חמד (מערכת ו כלל טו) מוכח שסובר
שישנה חובת לימוד תורה גם על האבל .גם בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קצ .יבי"א ח"ח סימן לה) פסק שגם
בשבעת ימי האבלות יש מצוה ללמוד תורה ,ויש ללמוד בדברים המותרים.
 לימוד בעיון בדברים הרעים
הברכי יוסף (אות ד) כתב שראה לאחד מהגדולים בימי אבלו שהיה לומד בהלכות אבלות בעיון נמרץ
בינו לבין עצמו ,ומה שמחדש בענין שקלא וטריא או דין כותב ומעלה על ספר .אך כתב הברכ"י
שאינו נראה שנהג לפי ההלכה ,דודאי כיון שמעמיק בעיונו ומחדש אין שמחה לבעל תורה גדולה
מזו .וכ"כ השלמי ציבור (דף קפז ע"ב) ועוד.
אך הערוך השולחן (אות ה) כתב שנראה לו שמותר לעיין ולחדש בדברים המותרים בלימוד .שלגבי
ט' באב כתב הב"י (סימן תקנד) בשם מהרי"ל שעדיף ללמוד בעיון ,ולפ"ז ממילא כיון שלומד בעיון
והוא אדם גדול בהכרח שתתחדש לו איזה חידושי תורה ומותר לכותבם כדי שלא ישכח ,ואין לך
דבר האבד יותר מזה .והשמחה מהתורה באה לו ממילא ,ואין בזה איסור ,שדומה לאבל שילדה
אשתו זכר ,ומה יעשה שהוא שמח .וכן מה יעשה האבל משמחה של מצוות שחייב לקיים גם בימי
האבלות?! שלא אסרו על האבל אלא לעשות מעשה של שמחה ,אך כל מה שמותר לו ובאה לו
השמחה ממילא ,אין בכך איסור .ובודאי לישב לכתחילה ללמוד איזה פלפול בהלכות המותרות אין
להתיר.
בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קפה) כתב שיש שני אופנים של עיון וסברא ,אחד כשמעיין להבין פירוש
הדברים שאינם מחוורים לו ,וזה מותר .אך לעיין וליישב את קושיות המפרשים ,או ליישב סתירה
ממקום אחר וכד' ,וע"י פלפולו מחדש חידושים יפים ,יש לאסור לכו"ע .ובכך יישב את דברי
המהרי"ל שהתיר לעיין ,והיינו רק כאופן הראשון.
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 קריאת חק לישראל ,מוסר ועוד
לגבי תשעה באב כתב הברכ"י (תקנד ,ב) שאין לומר חק לישראל .וכ"כ הזכור לאברהם ,חזון עובדיה
(ח"ב עמ' רו .וע"ע ביבי"א ח"ד סימן לא אות ה) ועוד .אך בגשר החיים (פכ"א ס"ה אות ג) כתב שאם הוא רגיל
לתת חקיו בכל יום וחושש עליו  -אם אמר סדר חק לישראל אין להקפיד עליו.
כתב בגשר החיים (פכ"א ס"ה אות א) שמותר לו ללמוד בספרי מוסר .וכן אם אומר תהילים בדרך
תפילה ובקשה והתעוררות לתשובה אפשר להתיר לו .גם בחזו"ע (ח"ב עמ' קצ) התיר לימוד בספרי
מוסר ,אך אם הם מסתעפים מענין לענין ,ומביאים ביאורי פסוקים בדברים המביאים לידי שמחה,
אינם בכלל היתר זה .ומי שאינו יודע ללמוד ,יכול לומר תהילים דרך תפילה ובקשה.
 קריאת שאר חוכמות
כתב הערוך השולחן (אות ט) הדבר פשוט שאסור לאבל ללמוד בשאר חכמות ,וכ"ש לקרוא בכתבי
עתים או באיזה מחברת שהוא שלא יסיח דעתו מאבלותו ,וכ"ש אם יש לו עונג בקריאתם דוודאי
אסור .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' קצד ,רנא) ,והוסיף שמ"מ מותר לו לקרוא בספר יוסיפון ,וגם
בספרי השואה מותר.
סעיף ה':
 ביטול בניו הקטנים
כתבו הגה"מ (פ"ה אות מ) אבל שיש לו בנים קטנים ,אין לו לבטלם מלימודם כי אין אבלות לקטן
(מו"ק יד .):וכ"כ המרדכי (סי' תתע).
כתב השו"ע :אבל שיש לו בנים קטנים ,אין לו לבטלם מלימודם .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' ריד).
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סימן שפ"ה  -דין שאלת שלום באבל
ובו ג' סעיפים

סעיף א':
 שאלת והשבת שלום בשבעה ,שלושים וי"ב חודש
שנינו במועד קטן (טו .כא).

"[טו ].אבל אסור בשאילת שלום ,דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל האנק דם[ .כא ].תנו רבנן:
אבל ,שלשה ימים הראשונים  -אסור בשאילת שלום ,משלשה ועד שבעה  -משיב ואינו שואל,
מכאן ואילך  -שואל ומשיב כדרכו ...אמר רב אידי בר אבין :הוא שואל בשלום אחרים -
שאחרים שרויין בשלום ,אחרים אין שואלין בשלומו  -שהוא אינו שרוי בשלום - .והא מדקתני
משיב  -מכלל דשיילינן ליה!  -דלא ידעי - .אי הכי ,התם נמי!  -התם מודע להו ,ולא מהדר
להו .הכא  -לא צריך לאודועינהו .ורמינהו :המוצא את חבירו אבל ,בתוך שנים עשר חדש -
מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו ,לאחר שנים עשר חדש  -שואל בשלומו ואינו מדבר
עמו תנחומין ,אבל מדבר עמו מן הצד .אמר רבי מאיר :המוצא את חבירו אבל לאחר שנים
עשר חדש ,ומדבר עמו תנחומין ,למה הוא דומה  -לאדם שנשברה רגלו וחיתה .מצאו רופא
ואמר לו :כלך אצלי ,שאני שוברה וארפאנה ,כדי שתדע שסממנין שלי יפין - .לא קשיא :הא
 באביו ואמו ,הא  -בשאר קרובים"כתבו הגה"מ (פ"י בד"ק ,ולפנינו הוא בתשובות לספר שופטים סי' יז) בשם מהר"ם (הל' שמחות סוף סי' פד) שאם
מת לו מת קודם ראש השנה יום אחד ,אין שואלין בשלומו עד שני ימים אחר יום כפור.
כתב הדרכי משה (אות א) שמה שנוהגים היום לשאול בשלום אבלים לאחר שבעה ,נראה דסבירא
להו דשאילת שלום שאנו נוהגין בה אינה שאלת שלום המוזכרת בגמרא .אלא שהעיר שממעשה
דרבי עקיבא דלא התירו אלא משום כבוד רבים לא משמע כן.
כתב השו"ע :אבל אסור בשאלת שלום .כיצד ,שלשה ימים הראשונים אינו שואל בשלום כל אדם,
ואם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו ,לא ישיב להם שלום אלא יודיעם שהוא אבל .מג'
עד שבעה ,אינו שואל ,ואם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו ,משיב להם .משבעה עד ל',
שואל בשלום אחרים שהם שרויים בשלום ,ואין אחרים שואלים בשלומו ,וכ"ש שמשיב למי ששואל
בשלומו .לאחר ל' יום ,הרי הוא כשאר כל אדם .בד"א ,בשאר קרובים ,אבל על אביו ואמו שואל
בשלום אחרים אחר שבעה ,ואין אחרים שואלים בשלומו עד אחר י"ב חדש .והרמ"א כתב :ויש
מקילין האידנא בשאלת שלום האבל לאחר ל' (ובדרכ"מ כתב לאחר 'שבעה') ,ואין טעם להם ,אם לא
שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגים לא מקרי שאלת שלום שבימיהם (סברת הרב) .ועיין בא"ח סימן
פ"ג.
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הש"ך (סק"ב) העיר ע"ד הרמ"א שיש המקלים לומר שלום משום שמה שאנו נוהגים לא מיקרי שאלת
שלום .שאין זה טעם נכון ,דא"כ תוך שלושים ג"כ יהא מותר (שהרי אינה שאלת שלום) ,ולא מצינו לשום
פוסק שחילק בכך .וכ"כ הערוך השולחן (אות ב) ,והוסיף שכיום גם בתוך שלושים אין נזהרים בזה,
ואולי מטעם זה.
'בוקר טוב' :כתב הנהר מצרים (הל' אבלות אות קכה) שהמנהג להתיר לומר צפרא טבא ,או בלשון
הקודש בוקר טוב ,דלא חשיב שאלת שלום .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רמח) ועוד .ובשו"ת ישכיל
עבדי (ח"ו יו"ד סימן כה אות ד-ה) כתב שבמקום שכולם רגילים לומר 'שלום עליכם' ,אמירת 'בוקר טוב'
היא שינוי ,ולכן מותרת .אך אם רגילות אנשי המקום לומר תמיד 'בוקר טוב' שב ואל תעשה עדיף
בפרט בשבעת ימי האבלות שהוא זמן חימום יותר .אולם בגשר החיים (פכ"א ס"ז אות ה) כתב
שהאחרונים אסרו לומר גם 'צפרא טבא' .וכ"פ בשו"ת בצל החכמה (ח"ה סימן ע אות יא).
 להרבות בדברים
כתב הרמב"ם (ה ,כ) "אם בשאלת שלום נאסר באבל קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק
שנאמר דום" .וכן מובא בכל בו (סי' קיד ריש דף פז) .גם הר"ן (מו"ק כו ):כתב אהך דלא יניח תינוק בחיקו
מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות "פי' כשאינו בוכה על מתו כראוי ,שהרי בשאילת
שלום נאסר כ"ש שהוא אסור להרבות דברים של שחוק".
כתב הרמ"א :ומאחר שאסור בשאלת שלום ,כ"ש שאסור להרבות בדברים .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' רנ).
אלא שיש להקשות על דימוי זה שהביא הרמב"ם ,שאם איסור שאלת שלום הוא משום שמקדימו
בשם 'שלום' מה ענין לדמות ולאסור להרבות בדברים? וראיתי בגשר החיים (פכ"א ס"ז הע'  )5שי"ל
שגם טעם איסור שאלת שלום הוא משום שקבלת פני חברו בשם שלום שמו של הקב"ה מרבה
רעות ,ולכן למד הרמב"ם מכאן לריבוי דברים שמרבה רעות .עוד כתב (שם אות ח) שאין איסור לדבר
שאר דיבורים ,אלא להרבות בדברים .שע"י ריבוי דברים עלול לבוא לשחוק .וריבוי דברים לצורך
פרנסה וכד' ,ודאי מותר ,מכ"ש מדברים של מצוה ,שמצווה לדבר על זה.
עד מתי איסור זה חל? הלבוש (ס"א) כתב שהוא רק בשבעת ימי האבלות .ובשו"ת מנחת שלמה
(תניינא ב-ג סימן צד) כתב שמצד הסברא אפשר לומר בדעת הרמב"ם שכל זמן שאסור בשאלת שלום,
יש לאוסרו גם בריבוי דברים ,שטעם אחד להם .וכתב שיותר נראה לומר שעיקר האיסור הוא רק
ברבוי דברים שמביא לידי שחוק .ומוכח מהר"ן לעיל שרק תוך שבעה חל האיסור.
 לברך את האבל וברכת האבל את חברו
כתב הגר"ח פלאג'י (ספר חיים סימן כז אות ה) שאין למנוע לומר מי שברך לאבל ,ואדרבה יש לברכו
ביתר שאת .וכ"כ בשו"ת שרידי אש (ח"ב סימן קלה) ועוד.
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כתב בגשר החיים (פכ"א ס"ז אות ז) שמותר לברך את חברו בשאר מיני ברכות כגון אריכות ימים
ורפואה וכד' ,ואפילו ברכת מזל טוב לא מצינו שיהא אסור ,שרק בשאלת שלום דווקא נאסר .ולאו
דוקא שהוא מותר לברך אחרים ,אלא גם אחרים מותרים לברך אותו בשאר ברכות .ומצינו לאחרונים
שהתירו לברכו ברכת 'מי שברך' לפני התיבה גם בתוך השבעה .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רמז).
כתב הב"ח (עמ' שלב ד"ה שאלתי) בשם רבנו יהודה ,אבל תוך שלושים אינו יכול להזמין לאחרים או
להזמן עם אחרים .וכ"כ הט"ז (סק"א) ,והוסיף דנראה דה"ה כל שנים עשר חודש על אביו ואמו.
 כבוד רבים
שנינו במועד קטן (כא).

"מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא ,נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדול .בשעת פטירתן
עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר :אחינו בית ישראל שמעו! אפילו שני בנים חתנים -
מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם .ואם בשביל עקיבא באתם  -הרי כמה עקיבא בשוק .אלא
כך אמרתם תורת אלהיו בלבו וכל שכן ששכרכם כפול ,לכו לבתיכם לשלום - .כבוד רבים
שאני"
כתב הרמ"א :ואם עושה לכבוד רבים ,כגון שרבים באים לנחמו ,מותר לומר להם :לכו לבתיכם
לשלום ,דלכבוד רבים שרי (נ"י פרק אין מגלחין ובהגהות מיי' ובמרדכי הלכות אבל).
 שאלת שלום בבית האבל
כתב הערוך השולחן (אות ד) "ודע דנ"ל דכשם שאין שאילת שלום בבית האבל כל ז' לא האבל
לאחרים ולא אחרים לאבל כמו כן אחרים זל"ז לא ישאלו לשלום בבית האבל דבתוך ימי שבעה אין
להזכיר שלום בבית הזה".
אולם בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רמו בהע' .דלא כמ"ש בחזו"ע ח"א עמ' שכד) כתב דמשמע מספר חסידים (סימן

תשמ) שכל האיסור הוא דווקא לפני הקבורה ,והוסיף שכך ראה לרבנן קשישאי כשהיו נפגשים יחד
בבית האבל שלא היו מקפידים לשאול אחד בשלום השני בצינעא .וכן העלה בשו"ת ציץ אליעזר
(ח"ה קונטרס רמת רחל סימן נא) וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קמו).
 לחיצת יד לאבל
כתב בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ו יו"ד סימן כה אות ו) שכשלוחץ את ידו ואומר לו 'ינוחם מן השמים' הרי
זה בבחינת תנחומים ,ומכיון שנהגו לנחם באופן זה ,הרי מי שלא מושיט ידו לנחמם נראה בעיני
הרואים והאבלים כאחד שלא משתתף בצערם ויש להם עגמת נפש מזה ,ולכן אין בזה שום חשש
של שאלת שלום או חיבה ,ואדרבה במקום שנהגו כך גם הוא חייב לנהוג כך שלא יראה כאילו פורש
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מציבור המנחמים .וכ"פ בשו"ת הר צבי (יו"ד הל' אבלות סימן רצ) ובחזון עובדיה

(ח"ב עמ' רמט .וכ"כ

ביבי"א ח"ד יו"ד סימן לה אות י).
אולם בשו"ת באר משה (ג ,קז) אסר ,משום שחשוב לשאילת שלום .וכ"ד הגר"מ אליהו

(צרור החיים

שאלה צב) שמן הדין אסור ללחוץ את ידו של האבל כי הדבר נחשב לשאילת שלום .אולם אם
מושיטים יד לאבל ,מותר לו להחזיר יד וללחוץ.
סעיף ב':
 דיבור תנחומים בשלושים וי"ב חודש
שנינו במועד קטן (כא).

"המוצא את חבירו אבל ,בתוך שלשים יום  -מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו ,לאחר
שלשים יום  -שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין .מתה אשתו ונשא אשה אחרת  -אינו
רשאי ליכנס לביתו לדבר עמו תנחומין .מצאו בשוק  -אומר לו בשפה רפה ובכובד ראש...
המוצא את חבירו אבל ,בתוך שנים עשר חדש  -מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו,
לאחר שנים עשר חדש  -שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין ,אבל מדבר עמו מן הצד"
כתב הרמב"ן שאם לא נשא אישה מדבר עמו תנחומים עד שיעברו ב' רגלים ,כיון שכל כך מתאבל
עליה שאינו רשאי לישא אחרת.
כתב השו"ע :המוצא את חבירו אבל בתוך ל' יום ,מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו .לאחר ל'
יום ,שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומים כדרכו ,אלא מן הצד ,שאינו מזכיר לו שם המת ,אלא
אומר לו :תתנחם .מתה אשתו ונשא אחרת ,אינו נכנס לביתו לדבר עמו תנחומין .מצאו בשוק ,אומר
לו :תתנחם ,בשפה רפה ובכובד ראש .אבל אם לא נשא אחרת ,מדבר עמו תנחומין עד שיעברו ג'
רגלים .ועל אביו ועל אמו מדבר עמו תנחומין כל י"ב חדש; לאחר י"ב חדש מדבר עמו מן הצד.
סעיף ג':
 שאלת שלום בשבת
שנינו בירושלמי (ברכות פ"ב ה"ז)

"תני במקום שנהגו לשאול אבילים בשבת שואלין ובדרום שואלין .ר' הושעיא רובא אזל לחד
אתר וחזא אביליא בשובתא ושאיל בון אמר לון אני איני יודע מנהג מקומכם אלא שלום
עליכם כמנהג מקומינו .ר' יוסי בי ר' חלפתא משבח בדר' מאיר קומי ציפוראי אדם גדול אדם
קדוש אדם צנוע .חד זמן חמא אבילייא בשובתא ושאל בון .א"ל אהן דאת מתני שבחיה אמר
לון מה עיסקיה .א"ל חמא אבילייא בשובתא ושאל בון .אמר לון בעי אתון מידע מהו חיליה
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בא להודיעכם שאין אבל בשבת .הדא דכתיב [משלי י כב] ברכת ה' היא תעשיר זו ברכת
שבת .ולא יוסיף עצב עמה זו אבילות"
כתב הרמב"ם (פ"י ה"א) "ואין אבילות בשבת אלא בדברים שבצנעה ...אבל דברים שבגלוי אינו נוהג
בהן אבלות ...ונותן שלום לכל אדם".
כתב השו"ע :מקום שנהגו להיות שואלים בשלום אבלים בשבת ,שואלים .וכתב הרמב"ם שהאבל
נותן שלום לכל אדם בשבת ,שהוא מכלל דברים שבפרהסיא.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רמט) שמנהגנו כרמב"ם שהאבל שואל בשלום אחרים בשבת .וכ"ד הגר"מ
אליהו (צרור החיים שאלה קס).
כתב בגשר החיים (פכ"א ס"ז אות ד) שרובם נוהגים להחמיר תוך שלושים ,וכדי שלא יראה כאבלות
בפרהסיא משתמטים מלהיפגש בו בשבת.
 שליחת מתנות לאבל בי"ב חודש
כתב המהרי"ל (סימן לא) "דשלוח מנות אין לך שאילת שלום גדול מזה" .וכ"פ הרמ"א :ואסור לשלוח
מנות לאבל על אביו ואמו כל י"ב חודש ,ואפילו בשבת ,במקום שנהגו שלא לשאול בשלומו בשבת.

אבל במקום שנהגו לשאול בשלומו בשבת ,גם זה שרי.
הב"ח (עמ' שלב ד"ה והאבל) למד מכך שרק בפורים מותר לאבל לשלוח מנות משום שהוא מצוה,
דמשמע שבשאר ימות השנה אסור לו לשלוח מנות.
כתב בגשר החיים (פכ"א ס"ז אות י) שרובם נהגו להקל בזה בי"ב חודש לאביו ואמו ,ולא תוך שלושים
אפילו אבל על שאר קרובים.
מה הדין כאשר שלחו מנות לאבל ,האם מותר לו לקבלם? כתבו בשו"ת חלקת יעקב (ב ,קמז) ושבט
הלוי (ח"י סימן קז אות ג) שמותר ,מכיון שגם בשאילת שלום שממנה נלמד איסור שליחת מנות ,קי"ל
שאם שאלו בשלומו אחר שלושה ימים לאבלו ,רשאי לענות ,וא"כ ה"ה בקבלת המנות .וכ"כ בחזון
עובדיה (ח"ב עמ' רנב).
כתב בשו"ת איש מצליח (ח"א יו"ד סימן נא) שמותר לשלוח לאבל מיני אכילה בשבעת ימי האבלות.
וכן נהגו כל שבעת הימים מפני עניי ישראל שאינם יכולים לעשות מלאכה ,שלא יתביישו ,שאף
לעשירים עושים כן .אך ודאי שלא ישלחו ממתקים מגדנות ומעדנים מדברים העשויים לשמוח.
וכ"כ בשו"ת שבט הלוי (ב ,רו) שכל שמביא אתו מנות מאכל בשעה שבא לנחם ,או ששולח סמוך
לשעה שבא לנחם שפיר דמי .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רנד) .אמנם בשו"ת אגרות משה

(ח"ב יו"ד

סימן קסח) כתב שאין לעשות כן ,והאמת שלא ראיתי ולא שמעתי שת"ח ואנשי מעשה יעשו זה .אבל
לענין דינא יש לדון בזה ונוטה יותר שאין בזה איסור .שהרי מפורש במו"ק (כז ).שהיו מוליכים לבית
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האבל מתנות דמאכל ומשקה ,והטעם פשוט דימים אלו שחייבין לנחמו הוי הבאת המנות מענין
התנחומין ולא ענין שאילת שלום ושמחה .והוסיף שאין חלוק לפ"ז בין מיני מאכל פשוטים למיני
פירות וממתקים .ולמעשה כתב שודאי אין לעשות דבר שפסקו הדורות שלפנינו מלעשות שאפשר
היה להם טעם בזה שאולי שייך גם לנו אף שלא ידוע לנו.
' משלוח מנות' בפורים לאבל
כתב הטור (או"ח תרצו ,ו) בשם מהר"ם מרוטנבורג שהאבל חייב לשלוח מנות .וכ"כ השו"ע (שם) :יש
מי שאומר שהאבל חייב לשלוח מנות .והרמ"א הוסיף :אבל אין שולחין לאבל כל י"ב חדש (מהרי"ל),
וכמו שיתבאר בי"ד סי' שפ"ה ,עיין שם .ואם אין בעיר אלא האבל עם אחר ,חייב לשלוח לאבל כדי
לקיים לשלוח מנות ,אא"כ מחל האבל על מנתו (מהריב"ש).
הט"ז (סק"ג) כתב דמכיון שהרמ"א הביא שמנהגנו להקל בשאלת שלום ,מותר לשלוח לו מנות ג"כ.
אבל אין נראה לסמוך ע"ז אם לא שהאבל עני.
המגן אברהם (ס"ק יב) ביאר את דברי הרמ"א ,שכוונתו להורות דבמקום שאין נוהגין אבילות בפורים,
א"כ דינו כשבת ומותר לשלוח במקום שנהגו לשאול בשלומו .וכתב המטה משה (סימן תתריז) שלא
ישלחו לו מנות של תפנוקים ודברי מתיקה .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' רנב) ,והיינו שמותר לשלוח לאבל
משלוח מנות ,משום שאין אבלות בפרהסיא נוהגת בפורים.
ומ"מ כתב המגן אברהם (ס"ק יא) שכל מיני שמחה לא ישלח לו .ובספר חסידים (סימן תשיג) כתב שמי
שמת אביו בפורים ,לשנה הבאה ישלח מנות ,ובאותה שנה ישלח מעות או בשר לעניים ,רק לא
תפנוקים העשויים לשמחה .וכ"כ המ"ב (ס"ק יח).
ולגבי שליחת מנות לאבל ,כתבו החיי אדם (כלל קנה סל"ז) והאליה רבה (סק"ח) שאפילו דבר שאינו
של שמחה אין לשלוח לו .וכ"כ המ"ב (ס"ק יט).
ולשלוח 'משלוח מנות' בפורים לרב שהוא באבלות ,כתב בשו"ת דברי מלכיאל (ה ,רלז) שמותר ,כיון
שאין זה אלא כשילום חוב ואינו דבר של שמחה ,והריהו 'דבר האבד' המותר ,ועוד ,שלא גרע
מצדקה .וכ"כ החזו"ע (ח"ב עמ' רנב).
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סימן שפ"ו  -עטיפת הראש
ובו סעיף אחד

 כיצד מכסה ראשו ,והמנהג בימינו
שנינו במועד קטן (טו .כד).

"[טו ].אבל חייב בעטיפת הראש ,מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ולא תעטה על שפם  -מכלל
דכולי עלמא מיחייבי[ .כד ].אמר שמואל :כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים  -אינה
עטיפה .מחוי רב נחמן עד גובי דדיקנא"
ופרש"י :מחוי רב נחמן  -עטיפת ישמעאלים .גובי דיקנא  -גומות שבלחי ,למטה מפיו .ורב האי כתב
שדיקנא הוא שער שעל הלסתות ,היינו הלחיים ,והוא שער הזקן .ומובא בירושלמי (פ"ג ה"ה) לא
תעטה על שפם מכאן שצריך לכסות פניו וליכסיניה מלרע דלא ליהוו אמרין פומיה הוא חשיש.
כתבו הגה"מ (פ"ה אות ע) בשם סמ"ג (הל' אבלות רמו ע"ד) שלא נהגו במלכויות אלו בעטיפת הראש,
מפני שמביא לידי שחוק גדול מן הגוים ועבדים ושפחות שבינינו .גם התוספות

(מו"ק כא .ד"ה אלו

דברים) כתבו שכיום לא נהגו בעטיפת הראש מטעם זה .אך כתב הב"י שאנו לא ראינו ולא שמענו מי
שפטר מעטיפה מפני טענה זו.
כתב הרמב"ן ה"מ שצריך עטיפה בכל היום ,אבל כשבאים אחרים ומנחמין מגלה ראשו מאותו
עטיפה לכבוד .כדתניא באבל רבתי נסתם הגולל מכסה ראשו בא לעמוד בשורה מגלה ראשו פירוש
לכבוד העם יצאו חוץ לשורה מכסה ראשו ונכנס לביתו באו אחרים לנחמו ה"ז מגלה ראשו ופוטרן.
כתב השו"ע :אבל חייב בעטיפת הראש ,דהיינו שיכסה ראשו בטלית או בסודר ויחזיר קצתו על פיו
ועל ראש החוטם; והני מילי שצריך עטיפה ,בכל היום .אבל כשבאין מנחמים אצלו ,מגלה ראשו
לכבודם .אך הרמ"א כתב :וי"א שאין נוהגין במדינות אלו בעטיפה (הגהות מיימוני פ"ה); וכן המנהג
פשוט ,ואין להחמיר לשנות במה שלא נהגו אבותינו.
כתב הרוקח (סי' שיג עמ' קפד) אבל חייב בעטיפה ,כמו עתה שמושכין הכובע לפני העינים כל ז' ימים
ובשבת בצינעא ולא בפרהסיא .וכתב הב"ח שלפ"ז מיד כשמתחיל השליח צבור ברכו אז יגביה האבל
את הכובע דלא להוי מילתא דבפרהסיא .וכ"כ הט"ז (סק"א).
גם הש"ך (סק"א) כתב שיש לנהוג בעטיפה קצת ,דהיינו למשוך הכובע למטה לפני העיניים .וכ"כ
ערוה"ש ,והוסיף שהנכון שהאבל לא יסיר הכובע מראשו כל שבעת ימי האבלות.
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סימן שפ"ז  -דין כפיית המיטה לאבל
ובו ב' סעיפים

סעיף א':
 היכן יושב וישן האבל כל שבעה
שנינו במועד קטן (טו .כא).

"[טו ].אבל חייב בכפיית המטה ,דתני בר קפרא :דמות דיוקני נתתי בהן ,ובעונותיהם הפכתיה
 כפו מטותיהן עליה[ .כא ].ישב (י"ג ישן) על גבי מטה ,על גבי כסא ,על גבי אודייני גדולה -מכולן אמרו אפילו על גבי קרקע לא יצא ידי חובתו .ואמר רבי יוחנן :שלא קיים כפיית המטה"
ובמסכת שמחות (יא ,טו) איתא:
"כופה אדם את מיטתו על גבי שני ספסלים ,או על גבי ארבע אבנים ,אפילו חמש מצעות
מלמעלן ,ואפילו גבוהה מן הארץ ארבע אמות ,ובלבד שיהיו רגליה זקופות מלמעלן"
הרא"ש (סי' עח) הביא ברייתא זו להלכה ,ולמד שאין טעם הכפיה כדי שיצטער אלא טעם הדבר
כדברי בר קפרא בבבלי ,ולכן העיקר היא עצם הכפיה ,ואפילו הפכה ולא ישן עליה אלא ע"ג הקרקע,
יצא .וכ"ד הרמב"ן (עמ' קפה) ,והביא ראיה מהירושלמי (מו"ק פ"ג סוף ה"ה) .וכ"נ שהוא דעת הריב"ש
(סימן סט) בתשובה .גם הראב"ד כתב ע"ד הרמב"ם לקמן שלא ראה שורש לזה ,והיינו שא"צ לישן
דווקא ע"ג המיטה .וכתב הב"י דכיון שהראב"ד והרמב"ן והרא"ש מסכימים לדעת אחת הכי נקטינן,
וכ"ש שהם מקילין והלכה כדברי המיקל באבל.
אולם הרמב"ם (ד ,ט) כתב "האבל ביום ראשון בלבד ...חייב לישב על מטה כפויה ,ובשאר ימי האבל
מותר לו ...לישב על גבי מפץ או קרקע" .לדבריו הגמ' עוסקת באדם שכפה מטתו ובא לישן ע"ג
קרקע ,שאמר עליו ר' יוחנן שלא קיים כפיית המטה ,כיון שאינו שוכב עליה .ותמה הב"י מניין לו
לחלק בדין זה בין היום הראשון לשאר הימים .הב"ח כתב שנראה ברור שהרמב"ם כתב דבריו ע"פ
הירושלמי "רבי יונה ורבי יוסי תרויהון בשם רבי שמעון בן לקיש חד אמר מפני מה הוא ישן במטה
כפויה שיהא נוער בלילה ונזכר שהוא אבל ,וחורנא אמר מתוך שהוא ישן על מטה כפויה הוא נוער
בלילה ונזכר שהוא אבל" ,וכיון דבירושלמי מפורש שיהא שוכב על מטה כפויה אע"פ שבבבלי אינו
מפורש ילמד סתום מן המפורש.
כתב הרמב"ן (תוה"א עמ' קפג) שכל דין כפיית המיטה הוא דווקא בשעת שינה או בשעת אכילה ,אבל
כל היום אינו יושב אפילו על מטה כפויה אלא על גבי קרקע ,וכן המנחמים יושבים עמו על גבי
קרקע.
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כתב השו"ע :אבל חייב בכפיית המטה .ובשעת שינה ואכילה ,יושב על מטה כפויה ,אבל כל היום
אינו יושב ,אפילו על מטה כפויה ,אלא על גבי קרקע .וכן המנחמים אינם רשאים לישב אלא ע"ג
קרקע.
 אלו מיטות צריך לכפות
שנינו במועד קטן (כז).

"תנו רבנן :הכופה מטתו ,לא מטתו בלבד הוא כופה ,אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו הוא
כופה .ואפילו יש לו עשר מטות בעשרה מקומות כופה את כולן ,ואפילו חמשה אחין ומת
אחד  -כולן כופין .ואם היתה מטה המיוחדת לכלים  -אין צריך לכפותה .דרגש  -אין צריך
לכפותו ,אלא זוקפו .רבן שמעון בן גמליאל אומר :דרגש ,מתיר את קרביטיו והוא נופל מאיליו.
מאי דרגש? אמר עולא :ערסא דגדא"
הראב"ד פירש שגם את מיטות אשתו ובניו כופה ,אבל אם יש מיטות המיוחדות לאכסנאים אינו
כופה אותם אע"פ שמיטות אלו שלו ,כיון שאינו ישן עליהם לא חל בהם החיוב .וכ"ד הרא"ש (שם).
אולם הרמב"ן (עמ' קפד) סובר שאם יש הרבה מטות מיוחדין לאכסנאין צריך לכפות כולן ,ואם באין
אכסנאין זוקף להם הצורך להם ,וכשיוצאים חוזר וכופן.
איתא במסכת שמחות (יא ,יא-יג):
"חמשה אחין שהיו אוכלין על שלחן אביהם ,ומת אביהם ,בזמן שכל אחד ואחד הולך וישן
בתוך ביתו ,כל אחד ואחד כופה בתוך ביתו ,ואם לאו אין כופין אלא בבית שמשתמשין בו
בלבד .היו לו חמשה בתים ,בזמן שמשתמש בתוך כולן ,כופה בכולן ,ואם לאו אינו כופה אלא
בבית שמשתמש בו בלבד .הדר באכסניא אצל חבירו ,אם לבו גס בו כופה ,ואם לאו אינו
כופה"
ואיתא בירושלמי (פ"ג סוף ה"ה) "תני הדר בפונדק אין מחייבין אותו לכפות דלא יהוון אמרין חרש
הוא".
סעיף ב':
 המנהג כיום בכפיית המיטה
א .כתב הרא"ש (שם) ע"ד הירושלמי שאכנסאי פטור מכפיית המיטה שלא יאמרו שהוא מכשף .דה"ה
בזמנינו שאנו דרים בין הגויים ,וכל היום הם נכנסים ויוצאים בבתים ,אין כופים את המיטה שלא
יאמרו שהוא כישוף .וכ"כ הסמ"ג (הל' אבלות רמו ע"ד) .ב .טעם נוסף כתב הרא"ש בשם ריצב"א
שהמטות שלהם לא היו ראשיהם בולטות כעין שלנו ,והיה ניכר בהן הכפייה ,אבל מטות שלנו
ראשיהם בולטות אין הכפייה ניכרת בהן ולא שייך בהן כפייה .ג .הערוך השולחן (אות ג) כתב "לדעתי
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יש עוד טעם ,מפני שאין ישיבתינו על המטות ,ואצלינו יושבים על הקרקע ,ולא דווקא על הקרקע
אלא על ספסל קטן או על כרים וכסתות".
הריב"ש (סי' סט) ביאר שהמטה שלהם היתה עשויה מארבעה קרשים או מארבעה בריחים ומסרגים
אותם בחבלים ועליהם מציעים הכרים והכסתות ובארבע קרנותיה היו ארבע רגלים ועולים למעלה
מעט משפת המטה ,והכפיה היא שהופך המטה למטה על פניה והרגלים למעלה .ועל הצד האחר
מן החבלים מציעים הכרים והכסתות.
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלג ):ראיתי בכל המקומות שמהפכים את הכר או הכסת רמז לזה ואף
על פי שלא דיברו חכמים אלא במטה של עץ ושל חבלים .גם הריב"ש (שם) כתב שכך היו נוהגים
בארצו.
כתב השו"ע :עכשיו לא נהגו בכפיית המטה ,מפני שיאמרו העובדי כוכבים שהוא מכשפות ,ועוד
שאין המטות שלנו עשויות כמטות שלהן כדי שיהא ניכר בהם כפייה.
כתב הש"ך (סק"א) שאף לדידן שאיננו כופים המיטה ,מ"מ אסור לו לישב ע"ג ספסל או כרים וכסתות,
כי אם ע"ג קרקע .אם לא שהוא חולה וזקן שיש להם צער בישיבה על גבי קרקע ,מותרים לשים כר
קטן מתחתיו ,מיהו יכול לילך ולעמוד וא"צ לישב כלל רק כשהמנחמים אצלו צריך לישב ע"ג קרקע.
וה"ה דכשרוצה לישן דצריך לישן על גבי קרקע מיהו המנחמים יושבים ע"ג ספסל דמסתמא מחיל
להו .וכן מבואר בדרישה ,ט"ז (סק"א) ועוד .אך הערוך השולחן (אות ג) כתב שמהירושלמי (פ"ג דברכות)

יש להביא ראיה שא"צ לנהוג כך ,שמובא שם דכתיב באיוב "וישבו אתו לארץ" על הארץ אין כתיב
כאן ,אלא לארץ דבר שהוא סמוך לארץ .גם בגשר החיים (פ"כ ס"ה אות יא) כתב שהאבל יושב על
שרפרף ,היינו על כסא קטן נמוך ,או על כר או מחצלת שטוחה ע"ג קרקע ולא על כסא רגיל.
מה גובה הכסא? לגבי ט' באב מובא בכה"ח (תקנב ,מ) שיש מהדרין שלא יהא השרפרף גבוה מהארץ
טפח ,וה"ה נמי לנידון זה .אולם כתב בגשר החיים (שם) שהיום לא נזהרים בזה גם בת"ב ויושבים על
דרגש יותר מטפח מהקרקע .ובחזון עובדיה (ח"ב עמ' רנח) העלה שכל שהוא פחות מג' טפחים לקרקע
אפשר להקל ,שכל פחות מג' טפחים ארעא סמיכתא היא ,ומקיים בזה את הירושלמי שצריך שיהא
דבר הסמוך לארץ.
 שינה ע"ג קרקע או מיטה
כתב הש"ך שיש להחמיר לישן ע"ג קרקע .וכ"כ בשו"ת שאילת יעב"ץ (א ,צא) ובשו"ת בית יהודה
עייאש (ח"א דף קטו ע"ד).
אולם בשו"ת פנים מאירות (ח"ב סימן קנ ד"ה עוד .מובא בפת"ש ב) חולק ע"ז ,משום שכפיית המיטה אינו
שיצטער אלא הוא דבר סימלי לזכרון האבלות ,ולכן יכול להציע כרים וכסתות ,ובלבד שיכפה
מיטתו .וכ"כ בשו"ת זרע אמת (ח"ג דף קצג) ,הערוה"ש (אות ג) .וכתב הברכ"י שהמיקל לא הפסיד,
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ובפרט בדורות אלו חלושי המזג שאין כאן חומרא אף מצד הדין ,והלכה כדברי המיקל באבל .גם
בגשר החיים (שם) כתב שכיום נוהגים לישן ע"ג מיטה ולא ע"ג הקרקע .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ב עמ'

רנז-ח).
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סימן שפ"ח  -איסור הנחת תפילין ביום הראשון
ובו ב' סעיפים

סעיף א':
 עד מתי אסור בהנחת תפילין
שנינו במועד קטן (טו .כא).

"[טו ].אבל אסור להניח תפילין ,מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך  -מכלל דכולי
עלמא אסור[ .כא ].תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים אסור להניח תפילין .משלישי ואילך,
ושלישי בכלל  -מותר להניח תפילין .ואם באו פנים חדשות  -אינו חולץ ,דברי רבי אליעזר .רבי יהושע
אומר :אבל ,שני ימים הראשונים  -אסור להניח תפילין ,משני ושני בכלל  -מותר להניח תפילין ,ואם
באו פנים חדשות  -חולץ .אמר רב מתנה :מאי טעמא דרבי אליעזר דכתיב ויתמו ימי בכי אבל משה.
אמר רב עינא :מאי טעמא דרבי יהושע  -דכתיב ואחריתה כיום מר ...אמר עולא :הלכה כרבי אליעזר
בחליצה ,והלכה כרבי יהושע בהנחה .איבעיא להו :בשני לעולא ,חולץ או אינו חולץ? תא שמע ,אמר
עולא :חולץ ומניח אפילו מאה פעמים .רבא אמר :כיון שהניח  -שוב אינו חולץ"

כתב הרי"ף (יג ).שאינו אסור אלא יום ראשון בלבד דעיקר מררא חד יומא הוא ,דכתיב ואחריתה
כיום מר אבל ביום שני מותר .וכתב הרא"ש (סי' לז) ששני אינו אסור אלא מקצתו ,ומיהו בזה צריך
לדקדק אם נאמר מקצת היום ככולו מיד בהנץ החמה או נאמר אחר שעמדו מנחמים מאצלו דהיינו
אחר שהתפללו עם האבל ,ויראה דמיד בהנץ החמה אמרינן מקצת היום ככולו .וכ"כ הרמב"ן

(עמ'

קפח).
כתב השו"ע :אבל אסור להניח תפילין ביום ראשון; ואחר שהנץ החמה ביום שני ,מותר להניחם.
גם בגשר החיים (פ"כ ס"ד אות ט) הסכים שנוהגים להחמיר לא להניח תפילין אלא רק לאחר הנץ.
והוסיף שאם נחוץ לו להתפלל בנץ או באופן שאח"כ יתפלל ביחידות ,מקלים לו להניח תפילין גם
קודם הנץ.
אך הב"ח והש"ך (סק"א) כתבו שביום השני מותר בתפילין אף קודם הנץ החמה .וכ" מהערוה"ש (אות

ב).
הקובר את מתו ברגל :כתב המגן אברהם (תקמח ,ה) ,שהדין הוא שנוהג אבלות אחר הרגל ,וה"ה אם
שמע ברגל ,יניח תפילין ביום ראשון שאחר החג (במקום שנוהגים להניח תפילין בחוה"מ) .דכיון שלא חלה
עליו אז אבלות אינו מעולל בעפר קרנו .אמנם השבות יעקב (ב ,כה) חולק וס"ל שאינו מניח תפילין.
וכ"פ בגשר החיים (פ"כ ס"ד אות י) ,ביחוד היום שקשה לו לא להסיח דעתו מהתפילין.
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ובנוגע ליום הראשון של האבלות ,דעת הכנה"ג (שפח ,כ) שמסתבר לו שלא יניח תפילין ביום ראשון
של האבלות לאחר החג .אך הברכי יוסף (או"ח לח) ועוד הסכימו שצריך להניח תפילין .וכ"כ
הערוה"ש (אות ג) ,גשר החיים (פ"כ ס"ד אות יא) ,חזון עובדיה (ח"ב עמ' רעג) ועוד.
 יום קבורה שאינו יום המיתה
א .המהריט"ץ (ב"מ יב .מובא בבאה"ט או"ח סי' לח סק"ד ,הביאו הפת"ש א) כתב דדוקא יום המיתה שהוא
יום הקבורה פטור מתפילין יום ראשון ,אבל כשהמיתה יום אחר והקבורה יום אחר ,חייב בתפילין
אפילו ביום ראשון .וראייתו וטעמו שרק כאשר המיתה והקבורה באותו יום דין אבלות ביום הראשון
מדאורייתא .ב .החיי אדם (יד ,יט) הכריע שיניח בלא ברכה .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רס) משום
סב"ל יניח בצינעה לאחר הקבורה בלא ברכה .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קכה) .ג .אך הדגול
מרבבה השיג על המהריט"ץ ,והעלה דאפילו אם הוא יום קבורה לחוד אסור בתפילין .שהרי גם יום
שמועה קרובה אינו מן התורה ,ומבואר ברמב"ן שאינו מניח תפילין ,וק"ו ליום הקבורה .גם בשו"ת
זכרון יצחק (סימן ב) כתב שגם אביו הגאון בעל משנת חכמים השיג על דעת מהריט"ץ .וכ"כ הברכ"י
(או"ח לח ,ד) ,רעק"א ,מ"ב (סי' לח ס"ק טז) ,שבט הלוי (ח"א ס"ס נז) ,גשר החיים (פ"כ ס"ד אות ב) ועוד
רבים ,וכתב בגה"ח שאם היה הפסק של כמה ימים בין יום המיתה ליום הקבורה ,והניח תפילין
בימים אלו (מחמת שלא היה עליו דין אונן ,שלא טיפל בעניני הקבורה) ,הרי שגם ביום הקבורה מניח תפילין,
שאיננו נוהג עוד יום מר .אך הערוך השולחן (אות ב) כתב שאפילו היתה הקבורה לאחר כמה ימים,
לא יניח ביום זה תפילין.
 הנחת תפילין ביום שמועה
כתבו הש"ך (סק"א) והט"ז (סק"א) עפ"ד הרמב"ן שיום שמועה חשיב לגביה כיום קבורה ,ולכן אסור
לו להניח תפילין ביום זה .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' רעג) וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קכז) ועוד.
האליה רבה (או"ח לב ,ד .מובא בפת"ש ב) הסתפק אם שמע אחר שהתפלל ערבית ,דקי"ל

(לעיל סוס"י

שע"ה) דאותו יום אינו עולה ומונה מיום המחרת ,אי מניח תפילין ביום שני שנקרא לו ראשון ,וכתב
שמדברי הט"ז (תב ,יא) משמע דמניח תפילין .בגשר החיים (פ"כ ס"ד אות ח) כתב שאם שמע שמועה
קרובה אחר זמן ערבית ,אינו מניח תפילין כל יום המחרת .אך בספר חומות ירושלים (סי' רס"ד) כתב
דשם לא משמע כן ודעתו שיניח בלא ברכה ויכסה אותם.
 הנחת תפילין ר"ת
כתב הברכי יוסף (או"ח סי' לח סק"ד) שיש שכתבו בשם האר"י שהאבל לא יניח תפילין דר"ת ,אבל
הרב שלום שרעבי היה מניח תפילין דר"ת בימי אבלו ,ואמר שבכתבי מהרח"ו האמתיים לא נמצא
למנוע דבר זה .אך הכריע ששב ואל תעשה עדיף .וכ"ד הערוך השולחן (שם) שלא יניחום כל ימי
האבלות "וראיתי מי שכתב בשם האריז"ל להניחם ולאו מר בר רב אשי חתום עלה וכ"כ אחד
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המקובלים (ברכ"י) ,ובפרט לפי הטעם המבואר בזוהר פ' פנחס ברעיא מהימנא" .הברכ"י (סימן תקנה)

ביאר דעה זו ,כי תפילין ר"ת הם מצד מוחין דחכמה ובימים אלה מסתלקים מוחין דחכמה.
אולם בחסד לאלפים (סי' לח סק"ג) כתב שמנהג ירושלים להניח גם תפילין דר"ת בכל ימי השבעה,
וכדעת הרש"ש .וכ"כ הבא"ח (חיי שרה ,יב .עוי"ח וירא ,טז) ,כה"ח (סי' לח אות כב) ,ישכיל עבדי

(ח"ד קונ'

דעה והשכל סי' ד) ועוד .ובחזון עובדיה (ח"ב עמ' רעז) כתב שאם דרכו להניח בכל יום גם תפילין ר"ת,
יניחם גם בימי אבלו.
סעיף ב':
 הנחת תפילין בשעת הספד
כתב השו"ע ע"פ הרמב"ן (שם) :מבעי ליה לאבל ליתובי דעתיה לכווני לביה לתפילין שלא יסיח
דעתו מהם ,אבל בשעת הספד ובכי לא מנח להו .הערוך השולחן (אות א) העיר ,זה כשהולך כל היום
בתפילין אבל אצלינו שאין מניחים רק בשעת התפלה לא שייך זה.
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ובו ח' סעיפים

סעיף א':
 איסור כיבוס באבל
שנינו במועד קטן (טו).

"אבל אסור בתכבוסת ,דכתיב וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי
נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת"
עוד שנינו בתענית (יג).

"תכפוהו אבליו בזה אחר זה ,ומכבס כסותו במים .אמר רב חסדא :במים  -ולא בנתר ולא
בחול .אמר רב חסדא ,זאת אומרת :אבל אסור בתכבוסת כל שבעה .והלכתא :אבל אסור
לרחוץ כל גופו בין בחמין ובין בצונן כל שבעה .אבל פניו ידיו ורגליו ,בחמין  -אסור ,בצונן -
מותר .אבל לסוך  -אפילו כל שהוא אסור .ואם לעבר את הזוהמא  -מותר"
עד מתי חל האיסור של תכבוסת? הרמב"ן (עמ' קפח) כתב שלא נאסר אלא תוך שבעה ,כשאר איסורי
האבלות .וכ"נ מהרמב"ם (ה ,א) .לדעתם יש לחלק בין כיבוס האסור כל שבעה ובין גיהוץ (שהוא כיבוס

רציני יותר) האסור כל שלושים (מו"ק כג .).אולם ריב"א (תוס' מו"ק כג .ד"ה כל) סובר שגם איסור הכיבוס
נמשך כל השלושים יום .וטעמו ,מדתניא במסכת שמחות (ריש פ"ז) "הקובר את מתו וכו' שמונה ימים
קודם לרגל אם רצה לספר ולכבס בערב הרגל הרשות בידו ,לא סיפר ולא כיבס ערב הרגל אסור
לספר ולכבס עד שישלמו שלשים" ,כן מובא בתוספתא (מו"ק פ"ב ה"ב) כל אלו שאמרו מותר לכבס
במועד אסור בתוך שלשים יום של אבל .התוספות יישבו ,שי"ל שכיבוס זה היינו גיהוץ.
כתב השו"ע :אבל אסור לכבס כסותו כל שבעת הימים ,אפילו במים לבד; ולאחר שבעה ,מותר .אך
הרמ"א כתב שהעולם נהגו איסור כריב"א.
כתב בשו"ת תפארת אדם (יו"ד סימן סב) שבניו ובני ביתו של האבל מותרים לכבס בגדי עצמם ,כיון
שהם אינם אבלים ,וכן נוהגים .וכ"כ בגשר החיים (פ"כ ס"י אות א) ,חזון עובדיה (ח"ב עמ' רעט) ועוד.
דלא כדברי ספר טהרת המים (שיו"ט מערכת א אות צב) שיש לאסור לאשתו לעשות כביסה ,מפני
שאסור לה לעשות מלאכה.
כתב בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ה סימן לו) שבגד שנפל עליו כתם בחוה"מ מותר לכבס את מקום
הכתם ,שאין זה נחשב כיבוס לעניין חוה"מ .ובחזון עובדיה (ח"ב עמ' רפה בהע') כתב שמותר לכבס
בגד זה בחומרי ניקוי או במגבת רטובה ,שאם לא יכבסנה עתה ישאר רישומו תמיד.
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 לבישת בגדים מכובסים
כתב הרמב"ן (עמ' קפט) כשם שאסור לכבס כך אסור ללבוש המכובסים מקודם לכן .אולם תוספות
(שם כד :ד"ה ברכת) כתבו בשם רש"י שרק עצם הכיבוס אסור ולא הלבישה .ולכן בגדים שהיו כבר
מכובסים ,מותר ללובשם תוך שבעה.
כתב השו"ע :וכשם שאסור לכבס ,כך אסור ללבוש המכובסים קודם לכן.

(רמ"א :ואחר ז' שרי ,והעולם

נהגו בו איסור .כדעת ריב"א וסייעתו) .וא"צ לומר שאסור ללבוש חדשים.
כתב הש"ך (סק"ב) בשם התוספות (מו"ק כג ).שכל האיסור לאחר ז' הוא דוקא במכובס בנתר וחול,
אבל לא במים לבד .וכתב הב"ח שלפ"ז במכובס במים לבד א"צ להלבישו לאדם אחר תחילה ,ופשוט
שמותר לאחר שבעה מיד.
כתב בשו"ת לחמי תודה (סימן ל .הובא בפת"ש ב) שאפילו בתוך שבעה מותר להחליף בגדים כאשר
מחליף לצורך ,כגון שהחלוק מלוכלך או משום עירבוביא ,כמו ברחיצה דלא אסור אלא של תענוג,
ומה שלא בא הדבר הזה מפורש בפוסקים אין זה אלא לרוב פשיטותו שהוא דבר הלמד מדין רחיצה
וסיכה .שכל האיסור הוא רק במחליף לתענוג .וכ"נ שסובר הערוה"ש (אות ז) .וכ"פ בגשר החיים
(פכ"א ס"י אות א) ,והוסיף דה"ה בגד שיש עליו זיעה מותר לשוטפו במים או להחליפו באחרת .בחזון
עובדיה (ח"ב עמ' רפב) כתב שבגדים התחתונים שעל הגוף ,שנחשבים בגדי זיעה ,אם הזיע בהם ,כגון
בימות החמה ,מותר להחליפם בבגדים אחרים המכובסים .וכ"ד הגרש"ז אוירבך והגרי"ש אלישיב
(מובא בשו"ת רבבות אפרים ח"א סימן שעג .וע"ע בשו"ת אבני ישפה ח"ג סימן נח) .וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות
(ח"ה יו"ד סימן שט אות י) .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קיט).
הערוה"ש (אות ז) כתב בשם תשובת הרש"ל (סימן כז) "בשבת של אבלות מי שאינו לובש כתונת
מכובס הוא חסידות של שטות".
 היתר ע"י לבישת אחר קודם לכן
ספר המצוות (סמ"ק סי' צז עמ' סו בדין שלשים) מביא שהמנהג היה להלביש חלוק לבן לאדם אחר לאחר
השבעה ,ורק לאחר מכן ללובשו .והמנהג עיקר .וכ"כ המרדכי (מו"ק סי' תתקה) ,וכתב הריב"ש (בתשובה

סי' סז) שכך היה מנהג ברצלונא .אך הטור כתב שאינו יודע טעם למנהג זה ,שהרי אפילו גיהוץ מותר
בבגדים ישנים ,כ"ש כיבוס .הב"י כתב שאינו יודע מדוע תמה הטור ,שי"ל שסה"מ סובר כריב"א
האוסר כל שלושים .והוסיף שלענין הלכה דעת הריב"א היא יחידאית ,ועוד שהוא מחמיר באבל ולא
קיימא לן כוותיה .הדרכ"מ (אות א) כתב שאינו מבין את תמיהת הב"י ,שגם אם סה"מ סובר כריב"א,
מ"מ קושיית הטור מדוע כיבוס חמור מגיהוץ במקומה עומדת.
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כתב הרמ"א :ונוהגין שאדם אחר לובשם תחלה ,ואח"כ לובשם האבל ,והמנהג עיקר

(טור בשם סמ"ק

וכ"כ המרדכי ה"א וכל בו) .וכן נוהגין במדינות אלו לאחר שבעה; ואם לבשו אדם אחר רק שעה אחת די
בכך (כל בו וסמ"ק).
כתבו הב"ח והש"ך (סק"ג) שגם כאשר הבגד מגוהץ אפשר להשתמש בהיתר זה .ובשו"ת פנים מאירות
(ח"ב סימן קלט .מובא בפת"ש א) כתב במי שתכפוהו אבילות מותר ללבוש לשבת בגד מכובס באפר
ומים אף תוך שבעה באופן שאדם אחר ילבש תחלה שעה אחת .וכתב הערוך השולחן

(אות ו)

"כמדומני שעתה אין נזהרים בזה ליתן לאחר ללבוש הכתונת מפני שהרבה אנשים קצים בזה ללבוש
כתונת שלבשו אחר ועוד דבכתונת יש להקל אפילו לריב"א דאין זה משום תענוג אלא שא"א לילך
בכתונת הישנה מפני הזיעה ואפשר לומר דכוונת הריב"א הוא על שארי בגדים ולא על כתונת".
באשר לזמן הלבישה ע"י אחר ,כתב הלבוש (ס"א) שהוא שעה או שתים ,אך הש"ך (סק"ד) כתב 'זמן
מה' ואין צריך שעות זמניות.
 באלו בגדים חל איסור כיבוס ולבישה
שנינו במועד קטן (יז):

"תנו רבנן :כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד  -מותרין לגלח בימי אבלן .והתניא אסורים!
 אמר רב חסדא אמר רב שילא :כי תניא הכא מותרין  -בשתכפוהו אבליו - .אי בשתכפוהואבליו ,מאי איריא כל אלו שאמרו? אפילו כולי עלמא נמי! דתניא :תכפוהו אבליו זה אחר זה,
הכביד שערו  -מיקל בתער ,ומכבס כסותו במים - .הא אתמר עלה ,אמר רב חסדא :בתער
ולא במספרים ,במים ולא בנתר ולא באהל .אמר רב חסדא :זאת אומרת :אבל אסור בתכבוסת"
כתב הרא"ש (פ"ג סי' נג) בשם הראב"ד (וכן מובא בתוה"א שם) שגם הסדינים והמצעות של מטה אסור
לכבסן ולהציע המכובסים .וביאר המרדכי (סימן תתקה) שכל מקום שאסרו ללבוש אסור נמי להציע
תחתיו בלילה ,שלא אסרו משום הנאת לבישה אלא משום הנאת הגוף.
כתב הרמב"ן (שם) שגם את מטפחות הידים אסור לכבס ,ואע"פ שבמועד מותר לכבסם (כדאיתא במו"ק

יד ,).הרי שנינו לגבי גילוח 'כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד אסורים לגלח בימי אבלו' ,והוא
הדין לכיבוס ,שלא כל מה שהותר במועד הותר בימי אבלו.
כתבו הגה"מ (פ"ו הי"ג) שכל אלו שהיו אסורים בכיבוס קודם המועד והותר להם ,מותר להם לכבס
אפילו תוך שבעה .וכתבו הרמב"ן (שם) והמרדכי (סימן תתעג) בשם התוספתא (מו"ק פ"ב ה"ב) שמ"מ
צריכים לכבס בצינעה.
כתב השו"ע עפ"ד הטור :וגם הסדינים והמצעות של מטה אסור לכבסן ולהציע המכובסין .וכן
מטפחות הידים ,אף על פי שמותר לכבסן במועד; וכן כל אותן ששנינו שמותר לכבסן במועד כגון
היוצא מבית השביה ומבית האסורים והמנודה שהתירו לו חכמים והנשאל לחכם והותר והבא

כיבוס בגדי אבלים קטנים ______________________________________________ 225
ממדינת הים שהלך להרויח ולא היה לו פנאי לגלח ,אסורים בימי אבלו ,שאם אירעו אחד מהם,
קודם האבלות ונכנס מיד לתוך האבלות ,אסור לכבס אלא אם כן אירעו אחד מהם ותכפוהו מיד
שני אבלות זה אחר זה ,אז מותר לכבס אף בנתר וחול ואפילו תוך שבעה ,ובלבד שיעשנו בצינעא
בתוך ביתו .ואחר שתכפוהו אביליו זה אחר זה ,מכבס במים אבל לא בנתר ואהל.
כתב מהרש"ל (ביאורו לטור) ע"פ דבריו בסימן תקנ"א שיש היתר פשוט לכבוד שבת לפרוס המטפחת
המכובסת .וכ"כ הט"ז (סק"א) .והעיר הערוה"ש (אות ח) שממילא גם מטפחת לנגב הידים מותר לכבוד
שבת ,אך בחול אסור.
כתב בגשר החיים (פכ"א ס"י אות א) ע"פ ההיתר בהחלפת בגדים שיש עליהם זיעה ,דה"ה במטפחות
או סדינים שמותר להעביר הלכלוך במים או להחליפם באחרים.

סעיף ב':
 כיבוס בגדי אבלים קטנים
כתב מהר"ם (הלכות שמחות סי' כד) מותרין הגדולים לספר הקטנים שמת אביהם או לכבס בגדיהם.
כתב השו"ע :מותר לכבס בגדי קטנים שמת אביהם.
ובנו של הרב בית הלל (אות נה) כתב שרק בגדים שמלפפים בהם הקטנים שמוציאים ריעי ומשתינין
בהם מותר לכבס ,אבל לא שאר בגדים .שהרי כתב דווקא 'בגדי קטנים' היינו המיוחדים להם ,ולא
'כסות קטנים' .אלא שאח"כ כתב שלא מוכרח חילוק זה.
כתב הערוך השולחן (אות ח) שהיתר כיבוס לקטנים הוא משום דא"א שלא להחליף בגדיהם ,ומותר
לכבסם גם בבית האבל ,שכולם רואים שזהו בגדי קטנים.
בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רפד) כתב שכל שהם פחות מגיל בר מצוה מותר לכבס את בגדיהם .והוא
משום שאין דין חינוך באבלות לקטנים

(והוא עפ"ד השערי דעה סי' שפא סק"ב שלא חייבו בחינוך קטן אלא

בדבר שבודאי יתחייב בו כשיגדל ,אבל אבלות מאן יימר דמתרמי ליה אבלות כשיגדיל).
סעיף ג':
 איסור לבישת צבועים ובגדי שבת
כתב הרמב"ן (שם) קרוב בעיני הדבר לומר שאסור בכלים חדשים צבועים ובישנים מכובסים
היוצאים מתחת המכבש תוך ז' אף על פי שאין בהם משום גזירת שלשים ומותרים לאחר ז' תוך ז'
אסורין .שכל מה שהקלנו הוא רק בשלושים ,אבל בגזירת שבעה נחמיר בכולן דומיא דכיבוס מים
בישנים ולבנים.
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כתב הכל בו (סי' קיד דף פו ):בשם מהר"ם (תשב"ץ סי' תכו) אדם שאבל על אביו ועל אמו ,אם יש לו
בגדי שבת ישנים מותר ללבשם אחר ארבעה שבועות ,אבל אין לו לעשות בגדים חדשים תוך שנתו
אא"כ מניח לאחר ללבשן שנים או שלשה ימים והכל מותר לאחר ארבעה שבועות הן ללבוש הן
לעשות חדשים ,אלא שאין מנהג.
כתב השו"ע :אסור ללבוש תוך שבעה כלים חדשים צבועים וישנים יוצאים מתחת המכבש.

(פי' כלי

לעצור בו הבגדים) .והוסיף הרמ"א :דאסור ללבוש בגדי שבת תוך ד' שבועות הראשונים ,אבל אח"כ
מותר אפילו על אביו ואמו ,וכן לעשות בגדים חדשים (כל בו בשם מוהר"ם) ,אבל נהגו איסור כל י"ב
חודש.
כתב הערוה"ש (אות ט) שדין זה שהביא השו"ע אין בו שום חידוש ,שודאי יש איסור ללבוש בגדים
מכובסים .אלא שלפי שכתב בס"ה שאסור ללבוש בגד מגוהץ והוא שיהא לבן וחדש ,וכדי שלא יטעו
לומר שצבוע וישן גם בתוך שבעה מותר ,לכן כתב דין זה.
כתב בשו"ת תשובה מאהבה (ח"ב סימן קכד .הובא בפת"ש ג) שאישה שבתוך ל' לימי אבלה ילדה ,והמנהג
ללכת לאחר מכן לבית הכנסת ,והוא כעין יו"ט שלה ,ולובשת בגדים חשובים .ומותר לה ללבוש
בגדי שבת אך לא בגדי יו"ט (החשובים יותר) ,שלא תשכח את אבלותה .ובשו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן

קב) כתב דה"ה לאישה שחל פדיון בנה בתוך ל' ,שמותר לה ללבוש בגדי שבת ,שיום זה חשוב עבורה
כרגל.
כתב הערוך השולחן (אות יא) שכבר כמאה שנה שלא נחה דעת גדולי הדור לילך בבגדי חול בשבת
דהוי כפרהסיא .וכ"ד הגר"א (מעשה רב אות קצז) שאבל לובש בגדי שבת לכבוד שבת אף באמצע
השבעה ,וביאר שאם ילבש בגדי חול בשבת הוי אבלות בפרהסיא .וכ"כ הברכי יוסף (סי' ת סק"ב).
סעיף ד':
 כיבוס ע"מ להניח ,וכיבוס כסותו ע"י אחרים
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ן (עמ' קצ) :אסור תוך שבעה לכבס ולהניח ,בין ע"י עצמו בין ע"י אחרים.
ואם היתה כסותו בקבולת ביד אחרים ,מכבס אותו כדרכו כמו שאר מלאכתו בתלוש שביד אחרים,
בקבולת.
אולם הגה"א (סי' לז) כתב בשם האור זרוע (הל' אבלות סי' תמד) שגיהוץ שלנו אינו חשוב לגיהוץ אלא
ככיבוס שלהם ,ולכן יהא מותר .אך הוסיף שלא ראה נוהגים בזה היתר .וכתב עליו הב"י שמ"מ יש
לאסור משום עצם המלאכה שנאסרה ,וגם אין להקל משום שלא ראה שנוהגים כך .הדרכי משה
(סק"ד) הוסיף שגם עני שאין לו מה יאכל ,ויהא מותר במלאכה לצורך פרנסתו ,אסור לו לכבס.
הש"ך (סק"ח) העיר ,שדווקא כאשר מכבס בבית אחרים מותר ,אך בבית האבל ודאי אסור
יח).

(לעיל שפ,
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כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רפ) אסור לכבס בתוך שבעה אפילו להניח לאחר שבעה ,בין ע"י עצמו
בין ע"י אחרים .ואם היו בגדיו במכבסה קודם אבלו ,מותר לכבסם.
סעיף ה':
 אלו בגדים אסורים בגיהוץ
שנינו במועד קטן (כג).

"תנו רבנן :כל שלשים יום לגיהוץ ,אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאין מתוך המכבש.
רבי אומר :לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד .רבי אלעזר ברבי שמעון אומר :לא אסרו אלא
כלים חדשים לבנים בלבד .אביי נפיק בגרדא דסרבלא ,כרבי .רבא נפיק בחימוצתא רומיתא
סומקתא חדתי ,כראב"ש"
הרי"ף (יד ):הרא"ש (סי' נג) והרמב"ן (עמ' קצ) הביאו את דעת ראב"ש להלכה ,שהרי רבא עשה מעשה
כמותו.
כתב השו"ע :כל שלשים יום אסור ללבוש (רמ"א :או להציע תחתיו .ב"י בשם רבינו ירוחם) בגד מגוהץ ,והוא
שיהא לבן וחדש.
כתב הכלבו (סימן קיד פו ,ב) בשם מהר"ם (תשב"ץ סימן תכו) שבמקום שאסור ללבוש חדשים ,אם מניח
לאחר ללבשם שנים או שלושה ימים הכל מותר .הבאר הגולה הביא דבריו וכתב שזהו דוקא בצריך
להם .וכ"כ בגשר החיים (פכ"א ס"י אות ג) .ובשו"ת ציץ אליעזר (חי"ז סימן מד אות ב) כתב שבבגדי הזיעה
חדשים ,מועיל שאחר ילבשם אפילו שעה אחת ,משום שאין הדרך ללבוש בגדים אלו לאחר שאדם
אחר לבשם ב' או ג' ימים .וכן יש לסמוך על המקלים להחליף בגדי זיעה ללא שאחר לבשם ,וא"כ
גם בחדשים יש להקל עכ"פ אם אחר לבשם מעט קודם לכן.
 האם רק בגד במכבש נאסר
כתבו הרמב"ן (שם) והרא"ש (שם) בשם הראב"ד שאפילו בגדים חדשים לבנים המגוהצים ,מותר
ללובשם אא"כ נתנם תחת המכבש לאחר הגיהוץ .ולדעתו ,אין מציאות של איסור לבישת בגדים
מגוהצים אלא בטלית וסדין שתפרו תחילה ונתנו לכובש וכבשו תחת המכבש .מקורו מברייתא
במסכת שמחות (פ"ז ה"י) "לגיהוץ כיצד ,אסור ללבוש כלים מגוהצין ,ואלו הן כלים מגוהצין ,כלים
היוצאים מתחת המכבש" ,ומשמע שרק כאשר הבגד תחת המכבש הוא נכלל ב'גיהוץ'.
אבל הרמב"ן (שם) סובר שכל הבגדים החדשים אסורים אפילו אינם כבושים תחת המכבש ,שרק
בבגדים ישנים הוזכר מכבש לאיסור ,אבל חדשים אסורים מעצמם .וכ"כ הרמב"ם (פ"ד ה"ו) והרא"ש.
לדעתם הברייתא במסכת שמחות מתפרשת דווקא בבגדים ישנים ,אבל בחדשים ודאי שא"צ דווקא
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שהיו תחת המכבש .וכתב הב"י :ולענין הלכה הוה ליה הראב"ד יחידאה לגבי הנך רבוותא והלכה
כרבים .וכן עולה מסתימתו בשו"ע.
 בגדי פשתן
שנינו בתענית (כט ):לגבי תשעה באב:
"שלח רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן :אף על פי שאמרו כלי פשתן אין בהם משום
גהוץ  -אבל אסור ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה"
כתבו הרמב"ן (עמ' קצב) והרא"ש (סימן נג) בשם הראב"ד שדברי הגמ' שכלי פשתן אין בהם משום
גיהוץ ,הוא רק בתשעה באב ,אבל באבלות אין ללבוש אפילו בגדי פשתן אם הם מגוהצים.
אך הרמב"ם (ו ,ד) סובר שכלי פשתן אין בהם משום גיהוץ ,ולכן מותר ללובשם.
כתב רבנו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלב) עפ"ד אבל רבתי (פ"ז) שדווקא מלבוש מגוהץ נאסר בלבישה ,אבל
כובע של ראש וכיוצא בו מותר ללבשן מגוהצים.
כתב השו"ע :כל שלשים יום אסור ללבוש בגד מגוהץ ...ואפילו הוא של פשתן.
 האיסור באבלות על אביו ואמו
איתא בירושלמי (פ"ג ה"ח) "על כל המתים הוא אסור בגיהוץ עד שלשים על אביו ועל אמו עד שנים
עשר חדש" .ובמסכת שמחות (פ"ט) איתא "על כל המתים כולן ,אסור ללבוש בגדים מגוהצין עד
לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו אסור עד שיגיע הרגל ויגערו בו חביריו".
הרמב"ן (שם) כתב שבבבלי לא מצינו חילוק בין גיהוץ על אביו ואמו ובין שאר הקרובים .אך מ"מ
נקטינן כירושלמי והברייתא שלמדו גיהוץ מתספורת ,ולכן באביו אסור עד שיגיע הרגל אחר
שלושים יום ויגערו בו חבריו שיאמרו לו ללבוש בגדים מגוהצים לכבוד הרגל .וכ"כ הרא"ש (שם).
וכתב הב"י שכך נקטינן ,שאין הכרע לומר שהבבלי חולק ע"ז משום שלא חילק ,שהרי חילק בכמה
דברים בין שאר האבלים לאביו ואמו ,וא"כ ה"ה להכא.
אולם הרמב"ם (פ"ו ה"ד) כתב "ולאחר שלשים יום מותר בגיהוץ אפילו על אביו ועל אמו" .וכ"כ
המאירי (מו"ק כג ).שאין בדיני הגיהוץ הבדל בין שאר קרובים לאביו ואמו.
כתב השו"ע :ועל אביו ועל אמו ,אסור עד שיגיע הרגל אחר שלשים ויגערו בו חביריו.
כתב בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סימן רכה .הובא בפת"ש ד) שהשו"ע נקט בלאו דווקא שכביכול בעינן
שיהא לאחר שלושים ,והגיע הרגל ויגערו בו (ג' דרישות) .אלא גערה מועילה גם לאחר שלושים וגם
אם אינו שעת הרגל .ונקט 'רגל' בלשון הווה ,שברגל הדרך ללבוש בגדים מגוהצים .וכ"כ השבט
יהודה (סי' שצ דין ד) שילפינן לה מדין תספורת דבעינן גערה בלבד אחר שלושים .וכ"פ בחזון עובדיה
(ח"ב עמ' דש בהע') מטעם ס"ס ,שמא הלכה כרמב"ם וסיעתו שדין גיהוץ על אביו ואמו כשאר קרובים,

מהו גיהוץ ________________________________________________________ 229
ושמא די בגערה אחר שלושים .אולם הרב חדרי דעה השיג על התשובה מאהבה ,דמכיון שאין הדבר
ניכר אלא ברגל שלובשים בגדים מגוהצים ,לא מהני גערה בלא רגל ,ולכן אין להתיר אלא עד שיגיע
הרגל.
סעיף ו':
 מהו גיהוץ
כתב רב האי (רמב"ן שם) שגיהוץ הוא העברת חומרי כיבוס ע"ג הבגד ,ובלשון ישמעאל צקאל
וחומרתא מצקלא .אך הנמוקי יוסף (יד :ד"ה כל) פירש דגיהוץ היינו מים באפר או בנתר ובורית.
כתב השו"ע :גיהוץ י"א צק"ל בלשון ערב ,וי"א דהיינו כיבוס במים ואפר או בנתר ובורית.
סעיף ז':
 גיהוץ להניח
כתב הרמב"ן (עמ' קצ) שלאחר שבעה מותר לגהץ ואפילו לעצמו ,שרק לגבי תשעה באב אסרו (תענית

כט ,):והטעם שגזרו עליהם הוא משום שאיסורו שווה בכל אדם ,שלא יעשו מלאכה שאינה צריכה
ויבואו לידי חשד או תקלה .וגם משום ששבת של ט"ב חמורה משלושים של אבל לגבי כיבוס ,שהרי
היא אבלות דרבים .וכן מובא במסכת שמחות (פ"ז) שמותר להוליך כלים לגיהוץ תוך שלשים.
כתב השו"ע :אחר שבעה מותר לגהץ ,בין לעצמו בין לאחרים; לא אמרו שלשים יום לגיהוץ ,אלא
ללבוש.
סעיף ח':
 גיהוץ בימינו
בגמ' בתענית (שם) מובא שגיהוץ שלנו ככיבוס שלהם .ולכן כתב הטור שהכל מותר לאחר שבעה.
וסמ"ג (שם רמו ע"ג) כתב דאעפ"כ משמע שרבא היה מחמיר כראב"ש בגיהוץ ,אע"פ שהיה בבבל.
כתב השו"ע :יש מי שאומר דהאידנא ליכא איסור גיהוץ ,שהרי אמרו גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם.
וכ"כ חזו"ע (ח"ב עמ' שג).
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ובו ז' סעיפים

סעיף א':
 דאורייתא או דרבנן?
שנינו במועד קטן (כד).

"אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל :אבל שלא פרע ושלא פירם  -חייב מיתה ,שנאמר
ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו וגו' ,הא אחר שלא פרע ושלא פירם  -חייב
מיתה"
כתבו התוספות נראה דאסמכתא בעלמא הוא .גם משאר הראשונים עולה שגם תספורת היא תקנה
דרבנן ,דאל"כ כיצד אמרו הלכה כדברי המיקל באבל?! וכן עולה מדברי הרא"ש (פ"ג סימן ג) ,רי"ף,
רמב"ם ועוד .מנגד ,דעת הראב"ד (מובא באשכול ל"ב עמ' קנב ,רא"ש שם) שאיסור תספורת לאבל
מדאורייתא .ולדעתו אבל שלא פרע חייב מיתה כפשוטו.
 איזה שער אסור בגילוח תוך שלושים
שנינו במועד קטן (יד ,:יח).

"[יד ]:אבל אסור בתספורת ,מדקאמר להו רחמנא לבני אהרן ראשיכם אל תפרעו  -מכלל
דכולי עלמא אסור[ .יח ].אמר רב יהודה אמר רב :זוג בא מחמתן לפני רבי ,ובקשו ממנו
צפרנים  -והתיר להם ,ואם בקשו ממנו שפה  -התיר להם .ושמואל אמר :אף בקשו ממנו
שפה והתיר להם .אמר אביטול ספרא משמיה דרב (פפא) :שפה מזוית לזוית .אמר רבי אמי:
ובשפה המעכבת .אמר רב נחמן בר יצחק :לדידי כשפה המעכבת דמי לי"
הרמב"ן (עמ' קצג) ביאר ששפה נקרא מה שמזוית לזוית ,והיינו מה שלמעלה מן הפה כנגד כל פתיחת
הפה ,והכל מותר לגלח ,והוא מה שמכאן ומכאן לפתיחת הפה ,וכל שמעכבת אכילה ממנה מותר.
ובשפה כל שמעכבת כלומר אף שפה אין מתירין לו לגלח הכל אלא כל שמעכב בלבד.
נחלקו הראשונים מה דין גילוח השפם שמעכב האכילה:
א .מרדכי (סי' תתעה) בשם מהר"ם (הל' שמחות סי' כב) בשם ר"ת :שמא לא התירו שפה אלא
בתער ולא במספרים ,דומיא דתכפוהו אבליו.
ב .ראב"ד ורמב"ם (ו ,ג) :באבלות אסור גם כל שלושים .וכתב הב"י דמכיון שהרמב"ם
והראב"ד מסכימים לדעה אחת הכי נקטינן.
ג .רי"ץ גיאת (מא"ש הל' אבל עמ' מט) ובה"ג (הל' אבל עמ' רמג) :מותר לגלח השפה כל שמעכבת
בתוך שלשים ,ובתוך שבעה אסור.
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ד .רמב"ן (שם) :מסתבר להתיר אף תוך שבעה ,דאינו בדין שיתלכלך באכילה בשפה כל
שמעכב .וכן מצינו בירושלמי (פ"ג סוף ה"א) שבשפה כל שמעכבת מותר.
כתב השו"ע :אבל אסור לגלח שערו ,אחד שער ראשו ואחד שער זקנו ואחד כל שער שבו ,ואפילו
של בית הסתרים ,כל ל' יום .ושער השפה ומהצדדים ,כל שמעכב את האכילה ,תוך ז' אסור; אחר
שבעה ,מותר.
הקשה הש"ך (סק"א) כיצד הב"י כתב שהלכה כרמב"ם ,ובשו"ע כתב כדברי הרי"ץ גיאת וסיעתו?
הערוה"ש (אות א) התייחס ג"כ לשינוי פסק מרן ,וכתב שהוא משום שבירושלמי מפורש להיתר לאחר
שבעה .בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רצא) כתב דנראה משום דהויא מילתא מציעתא.
מה דין מוהל או סנדק או אבי הבן ,שהם בתוך שלושים לאבלות ,האם מותר להם להסתפר ולגלח
ביום המילה? בשו"ת חתם סופר (או"ח סימן קנח) כתב שבכל המדינות נהגו להתיר לבעלי ברית
להסתפר לכבוד המילה ,אף בשבוע שחל בו תשעה באב .וכ"פ בשו"ת שבות יעקב (ג ,צג) לגבי
שלושים לאבלות .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שסג .יבי"א ח"ה סימן לא אות ג) לעניין אבל בתוך שלושים,
ע"פ דברי הרבה מרבותינו האחרונים שהתירו אף בשבוע שחל בו ט"ב ,וק"ו לתוך שלושים לאבלות,
שהוא קל יותר משבוע שחל בו ט"ב ,דהוי מילתא דפרהסיא .אולם בשו"ת

נודע ביהודה (קמא חאו"ח

סי' כח ,ותנינא חיו"ד סי' ריג .הובא בפת"ש א) כתב דאם אירע ברית מילה והאבל סנדק או מוהל ,אפ"ה
אסור בתספורת .וכ"פ בשו"ת תשובה מאהבה (ח"ג סימן תיג) לאסור לבעל ברית בתוך שלשים לאבלו
להסתפר.
סעיף ב':
 נודע על מיתת קרובו באמצע התספורת
שנינו במסכת שמחות (פ"ה ה"ח) וכן מובא בירושלמי (שבת פ"א ה"ב):
"היה יושב ומספר ,באו ואמרו לו מת אביך ,הרי זה יגמור ,אחד המספר ואחד המסתפר"
הרי"ף (טז ).והרא"ש (סי' סח) הביאו ברייתא זו להלכה .וביאר המרדכי (סי' תתקב) שטעם ההיתר משום
'גדול כבוד הבריות' (ברכות יט .):ומה שהספר גומר היינו כאשר אין ספר אחר באותו מקום.
כתב השו"ע :ישב לגלח ,ואמרו לו :מת אביו ,הרי זה משלים ראשו ,אחד המגלח ואחד המתגלח;
ומה שהספר גומר ,היינו בדליכא ספר אחר במתא.
כתב הערוך השולחן (אות ג) ש'אביו' לאו דווקא ,אלא הוא לרבותא דאפ"ה יגמור ,וה"ה מת אחר
שחייב להתאבל עליו.
מהו שיעור זמן זה? רעק"א כתב שבירושלמי (שבת פ"א ה"ב) משמע שהוא אותו זמן של איסור ישיבה
לפני הספר קודם זמן מנחה .והוא משיניח מעפורת על ברכיו .והברכי יוסף

(או"ח סימן עא ד"ה אמנם)
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כתב שהטעם שמובא במרדכי משום כבודו ,אין בו צורך למתגלח ששמע שמת לו מת ,דמכיון
שאיסורו מדרבנן ,והוא התחיל בהיתר ,מותר לו להשלים .וא"צ לטעם זה אלא למגלח
שאף שאסור בעשיית מלאכה מותר לו להמשיך משום כבוד הבריות .בחזון עובדיה

(היינו לספר)

(ח"ב עמ' רפט)

כתב שלפ"ז למתגלח שמותר לו להשלים משום שהתחיל בהיתר ,מותר מהנחת מעפורת ,אך למגלח
שהתירו משום כבוד הבריות מותר רק משעה שיתחיל בגילוח (שרק משעה זו יש בושה כשיפסיק באמצע).
וכ"כ הרב שבט יהודה (סימן שמ) שלא התירו בהנחת מעפורת אלא צריך שיתחיל בגילוח ממש.

סעיף ג':
 המותרים במועד ותכפוהו אבליו
שנינו במועד קטן (יז):

"תנו רבנן :כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד  -מותרין לגלח בימי אבלן .והתניא אסורים!
 אמר רב חסדא אמר רב שילא :כי תניא הכא מותרין  -בשתכפוהו אבליו - .אי בשתכפוהואבליו ,מאי איריא כל אלו שאמרו? אפילו כולי עלמא נמי! דתניא :תכפוהו אבליו זה אחר זה,
הכביד שערו  -מיקל בתער ,ומכבס כסותו במים - .הא אתמר עלה ,אמר רב חסדא :בתער
ולא במספרים"
כתב הרמב"ן (עמ' קצה) שבמקרה שאירעו אחד מאלו ותכפוהו מיד שתי אבלות זו אחר זו ,מגלח
כדרכו אפילו בתוך שבעה .ולמד כן מכך שמובא שם בגמ' שאדם זה הותר לו לכבס כסותו במים,
וודאי שמדובר על תוך שבעה ,שלאחר שבעה אין איסור בכיבוס.
הרמב"ן (סימן קצה) הביא בשם רב האי שתער בלשון התורה הוא 'מספרים' ,העשויים לגילוח
והשחתה ,ומה שאינו משחית לגמרי נקרא בלשון חכמים 'תער' .אך הערוך (ערך נגסטר) הקשה ,שתער
הוא המשחית לגמרי בין בלשון התורה ובין בלשון חכמים.
מה פירוש 'מיקל בתער'? רבנו ירוחם (נכ"ח ח"ב רל ע"ג) ביאר שמגלח סמוך לבשר כדי להקל מעליו,
אבל לא יחתוך במספרים מזנבות השיער ,משום שבצורה זו הדבר נראה לעינים .אך הרמב"ן סובר
שודאי אין ההיתר כאן משום שאינו משחית ,שהרי גם ללא השחתה אסרו! אלא הכוונה שמספר
מעט מהשיער ,והוא שלא כדרך המתגלחים וחשוב לשינוי ולכן הותר .וכ"כ הדרכ"מ (אות ב) בשם
המרדכי.
כתב השו"ע :כל אותם שאמרו מותר לגלח בחול המועד ,אם אירעו אחד מאלו קודם האבילות,
ונכנס מיד תוך האבל ,אסור לגלח .אבל אם אירעו אחד מאלו ,ותכפוהו מיד שני אבלות זה אחר זה,
מגלח כדרכו ,בין בתער בין במספרים ,ואפילו תוך שבעה .ואדם אחד שתכפוהו אביליו זה אחר זה,
מיקל שערו בתער אבל לא במספרים( .רמ"א :ובלבד שיעשנו בצינעא .ב"י בשם הרמב"ן).
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סעיף ד':
 גילוח לאחר אבלות על אביו ואמו
שנינו במועד קטן (כב):

"על כל המתים כולן מסתפר לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו  -עד שיגערו בו חבריו"
כתב הרמב"ם (י ,ה) "ואם על אביו ועל אמו הוא מתאבל אפילו מתו קודם הרגל שלשים יום אינו
מגלח עד שישלח פרע ,או עד שיגערו בו חביריו" .וכ"ד הרא"ש (סימן מב) .וכתבו הנמוקי יוסף

(יד.

ד"ה עד) וסמ"ג (הל' אבלות רמז ):דהכי משמע בירושלמי (הובא להלן).
כתב השו"ע :על כל המתים מגלח לאחר שלשים; על אביו ועל אמו ,עד שיגערו בו חביריו.
 האם הרגל מפסיק את איסור התספורת
שנינו בירושלמי (פ"ג ה"ח)

"רבי שמואל בר אבודמי דמכת אימיה קומי מועדא תמניא יומין אתא שאל לר' מנא אמר ליה
כל דבר שהוא תלוי בשבעה ושלשים הרגל מפסיק ברם הכא עד שישלח פרע או [י"ג :ו] עד
שיגערו בו חביריו"
כתב הרמב"ן (עמ' קצז) שהאבלות על אביו ואמו היא י"ב חודש ,וא"א שבמשך תקופה כזו לא יהיה
רגל ,ומשמע שהרגל אינו מפסיק באבלות ,אלא עד שיגיע הזמן שקבעו חכמים .וכ"כ התוספות (שם
ד"ה עד) בשם הירושלמי הנ"ל ,דבעינן שישלח פרע ויגערו בו דווקא .גם הרא"ש (סימן מב) ,רמב"ם (י,

ה) ועוד רבים סוברים שאין הרגל מועיל בלא שיגערו בו חבריו.
אולם הנמוקי יוסף (שם) הביא שי"א שאם עברו שלשים יום ואחר כך בא הרגל ,דאז הרגל מפסיק
ומבטל זמן הגערה .וכ"כ הגה"מ (י ,ה) בשם הסמ"ק.
כתב הרמ"א :ואין הרגל מהני אם פגע קודם שיגערו בו חביריו (טור) .ועיין בא"ח סימן תקמ"ח.
בשו"ע (שפט ,ה) מובא שאם גערו בו ברגל שחל בתוך שלושים לאבלות ,אסור .בשו"ת תשובה
מאהבה (ח"א סימן קכה) האריך להביא פוסקים רבים הסוברים לאסור .אולם הנודע ביהודה (או"ח סימן

יד) כתב שאם הגיע זמן גערה בחוה"מ אין להתיר ,ובערב הרגל אם גערו בו חבריו ,ראוי להתיר גם
בתוך ל' ,אך סיים שהוא להלכה ולא למעשה.
האליהו זוטא (סי' תרמח סק"ח) סובר שגערה מועילה אפילו לגלח ביום השלושים עצמו .וכ"כ בגשר
החיים (פכ"א סי"א אות ו) .וכתב רעק"א שאם גערו בו תוך ל' ,פשוט שלא מועיל לגילוח לאחר מכן,
דלא גרע משאר אבל .ואף אם פגע רגל תוך שלושים אין אומרים שהרגל מבטל גזירת שלושים
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ותועיל גערה .וכ"כ בשו"ת אגרות משה (ח"ג יו"ד סימן קנז) .וכ"פ בשו"ת יביע אומר (ח"א סימן כה .חזו"ע

ח"ג עמ' צז) ,אלא שהוסיף שכשיש צורך גדול בדבר יש להקל לגלח הזקן בערב הרגל.
כתב האליה רבה (סי' קל"ב סק"ד) שהנושא אשה תוך ל' ,אפילו על אביו ואמו ,מותר לגלח .אך
המשבצות זהב (שם אות ב) הניח דין זה בצ"ע.
 מתי מועילה הגערה
בירושלמי (שם) מובא שמותר לו להסתפר אחר שישלח פרע ובנוסף לכך יגערו בו חבריו .וכן עולה
מדברי הרי"ף (יד" ).על אביו ואמו יגדל פרע עד שיגערו בו חבריו" .הב"י כתב שגידול פרע הוא רק
עד שלושים ,אבל משמע שמיד אחר שלושים מועילה הגערה .לדעתם מיד לאחר השלושים יום
מועילה גערה .וכ"כ התוספות (שם) ועוד .הסמ"ק הוסיף שאפילו יום השלושים הוא ערב הרגל,
מותר.
אבל הרמב"ם (ו ,ג .י ,ה) כתב "עד שישלח פרע או עד שיגערו בו חבריו" .וביאר הב"י דנראה שסובר
ששילוח פרע הוא גידול שער ימים רבים מאוד ,שבזמן זה מותר אפילו לא גערו בו.
דעת תרומת הדשן (ח"ב סימן קלג) ,אגודה (מו"ק פ"ג סי' לח) ומהרי"ל (סימן כב) ששיעור גערה הוא
שלושה חודשים .וכתב הדרכ"מ (אות ג) "ומי יבוא אחרי המלכים לסתור דבריהם" .ובכל בו (סי' קיד)

מובא ששיעור גערה הוא שלושים יום אחר השלושים יום הראשונים.
בפשטות דברי השו"ע משמע כרי"ף וסיעתו שמיד לאחר השלושים יום מועילה גערה .כתב הרמ"א:
ושיעור גערה יש בו פלוגתא ,ונוהגים בג' חדשים (כדעת מהרא"י בפסקיו ואגודה ומהרי"ל והר"ן) .ובמקומות
אלו נוהגין שאין מסתפרין על אב ואם כל י"ב חדש (מהרי"ל מנהג קצת מקומות) ,אם לא לצורך ,כגון
שהכביד עליו שערו ,או שהולך בין עובדי כוכבים ומתנוול ביניהם בשערותיו ,דמותר לספר (כן השיב

הא"ז ,שהמנהג של י"ב חודש הוא חומרא בעלמא לכבוד אביו ואמו).
כתב רעק"א שקודם זמן הגערה לא מועיל מה שהולך בין השרים ,שהקולא היא רק שאינו צריך
לחשוש לי"ב חודש על אביו ואמו ,אבל ודאי שאת זמן הגערה א"א לבטל .וכ"כ הערוה"ש (אות ה),
גשר החיים (פכ"א סי"א אות ב).
כתב הברכי יוסף (אות ב) בשם שו"ת הרי"ד (סימן עז) המדקדקים דוקא אם גערו מותר הא אם לא
גערו אסור עד י"ב חדש ,הם דברי הבאי ,דאטו הגערה היא המתרת אותו ,השיעור הוא שמתירו,
שאם שהה שיעור הראוי לגעור בו חביריו אף שלא גערו יכול להסתפר ,וא"צ י"ב חדש .וכ"כ ערוה"ש
(אות ה) .ובשו"ת אגרות משה (ח"ג יו"ד סימן קנו) כתב ונראה פשוט שאין כוונתו לומר זמן לגערה דהכל
תלוי בכל יחיד ויחיד לפי גידול שערותיו והרגילו להסתפר אלא כוונתו לומר גדר לשער שיעור
גערה אם החברים לא איכפת להו איך שהוא הולך בשערו ...ומחמת שלא לכל אינשי שוה הצער
באורך השער נתנו השיעור בגערת חברים הרגילים עמו ויודעין איך דרכו להסתפר שמזה יבינו
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בכמה יותר מהרגלו הוא מצטער ,שלכן אם ליכא מי שיגער שיערו דהצער ביותר לסתם אינשי הוא
בג' חדשים.
כתב המהר"ם שי"ק (סימן שעא) שג' חודשים הללו מחשבים מזמן הגילוח האחרון ,שמאז החל שערו
לגדול עד שימלאו ג' חודשים .ויש מחמירים על עצמם לחשב זמן זה מעת חלות האבלות .הגשר
החיים (פכ"א סי"א אות ג) נקט שמחשבים מזמן הגילוח .אלא שיש המחמירים על עצמם לחשב מזמן
תחילת האבלות ,ומ"מ כתב המ"ב (סי' תקמח ס"ק לד) ע"פ הא"ר שאף תוך ג' מועילה גערה מפורשת
לאחר ל'.
כתב בשו"ת אדני פז (סימן ח .הובא בפת"ש ד) בדעת הרמ"א ,שלאחר ג' חודשים ,מותר להסתפר מתי
שירצה ,וא"צ שיגערו בו בכל פעם.
 דין גילוח הזקן
כתב בשו"ת נודע ביהודה (או"ח סימן יד .הובא בפת"ש ד) ששיעור גערה ג' חודשים הוא לגילוח שיער
הראש ,אבל לגבי גילוח הזקן ,שיעור גערה הוא קצר יותר ,משום שהרגילות היא לגלח את הזקן
בכל יום ולכן תיכף ומיד הוי שיעור גערה .וכ"כ בשו"ת חתם סופר (סימן שמז) שהוא שלושים יום,
ואם תכפוהו שלשים לאביו ולאמו עם אבילות דרבים (כגון בין המצרים) ,יגלח שערו באופן שלא יהיה
ראוי לגערה .גם בגשר החיים (פכ"א סי"א אות ד) נקט שהנוהגים לגלח זקנם ,זמן הגערה הוא רק איזה
שבועות.
 גמר שלושים יום על שאר קרובים
ר' יום טוב (מובא בתוס' מו"ק יט :ד"ה אתיא) פירש דכיון דקי"ל מקצת יום שביעי ככולו ,ועולה לכאן
ולכאן .ה"ה שמקצת יום השלושים מבטל את איסור הגילוח ויכול כבר ביום הכ"ט לגלח שערו .וכ"ד
המרדכי (סי' תתקג) .אך בתוספות הרב לא פירש כן ,שאין אומרים שיום השלושים יהא כשני ימים.
ולכן רק ביום השלושים התירו לגלח.
מה הדין כאשר יום כ"ט חל בערב שבת? בשו"ת גינת ורדים (יו"ד כלל ה סימן ה) היקל בזה .וכ"כ
בשו"ת כרם שלמה (יו"ד סימן כח) לסמוך על ר' יו"ט להסתפר ביום כ"ט שחל בע"ש .שלכבוד שבת
נקטינן להקל כדבריו ,שהלכה כמיקל באבל .אולם בשו"ת דגל מחנה אפרים (יו"ד דף יט ע"ד) כתב
שהעיקר כדברי האוסרים .וכ"פ בשו"ת חקרי לב (ח"ב יו"ד ס"ס יז) ,חזון עובדיה (ח"ב עמ' רצו) ועוד.
ומה הדין כאשר גמר השלושים חל בימי בין המצרים (לנוהגים שלא להסתפר בזמן זה) :הב"ח

(סי' תקנא)

סובר שמותר לו להסתפר ,כיון שאינו אלא מנהג .וכ"כ המגן אברהם (שם ס"ק יח) ,ט"ז (ס"ק יד) .אך
האליה רבה (ס"ק לב) חלק על הב"ח ,והניח הדין בצ"ע.
וכאשר יום שלושים חל תוך ספירת העומר ,בשו"ת זרע אמת (או"ח סי' סז) פסק שמותר לו להסתפר
בימי הספירה .ולמד כן מבין המצרים .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' רצד) .אולם בשו"ת

דבר משה (ח"א או"ח
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סי' לב) חילק ,בין תספורת בימי הספירה שהוא מנהג קדום ובין תספורת בבין המצרים שאינו אלא
מנהג שקיבלו עליהם האשכנזים.
סעיף ה':
 נטילת שער לאישה אבלה
שנינו במסכת שמחות (ז ,יא) "האשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה".
הרי"ף (יד ):ביאר ע"פ גירסתו בגמ' ביבמות (מג" ):ומה במקום שאסרו לספר ולכבס מותר ליארס
שלשים של איבול שמותר לספר ולכבס אינו דין שמותר ליארס" ,דמשמע שאישה מותרת בכל
העברת שער לאחר שבעה .וכ"כ הרמב"ם (ו ,ג) "אבל באשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה".
מנגד ,רש"י לא גרס בגמ' ביבמות את ההיתר של תספורת .הרמב"ן (עמ' קצו) סמך על גירסתו ,והוסיף
ע"פ המכילתא (מס' אבל זוטרתא) "תניא כל מה שיש באיש יש באשה חוץ מתספורת" .חכמי הצרפתים
(תוס' מו"ק יח ).ביארו שנטילת שער שהתירו באשה ,היינו העברת סרק על פניה של מטה ,אבל
תספורת ממש לשער ראשה אסור כל שלשים ,שהרי אין דרכה כל ימות השנה בתספורת .וכ"ד
התוספות (יבמות שם ד"ה במקום) והרא"ש (סי' נג).

כתב השו"ע :אשה מותרת בנטילת שער אחר ז' (וכ"כ בחזו"ע ח"ב עמ' רצג) .אך הרמ"א כתב :ויש אוסרים
אף לאשה ,וכן עיקר.
סעיף ו':
 סריקת הראש במסרק
א .תוספות (מו"ק יט :ד"ה פרע) :י"א שאסור לאבל להיות סורק ראשו אף לאחר שבעה ,ולמדו
כן מנזיר שאסור לו לסרוק את שערות ראשו .אך דחה דבריהם ,שבנזיר ודאי אסור,
שאפילו לתלוש שערות ראשו אין להתיר .משא"כ באבלות שהוא משום יפוי מותר .גם
רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלב ע"ד) כתב בשם רש"י שמותר אפילו תוך שבעה ,שאין כאן לא
תענוג ולא שמחה .וכן עולה מדברי ר"י (ברכות טז :תוד"ה אסטניס).
ב .מרדכי (סי' תתקיז) והגה"מ (פ"ה אות א) :יש הרוצים לאסור לסרוק שערות הראש כל
שלושים.
ג .סמ"ק (סי' צז עמ' סו דין שלשים) :סורק ראשו לאחר שבעה.
כתב השו"ע :לסרוק ראשו במסרק ,מותר ,אפילו תוך שבעה .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' רצב).
בסעיף זה ישנם כמה גירסאות בלשון השו"ע ,י"ג כפי המובא לפנינו ,וי"ג 'לסרוק האישה ראשה
במסרק '...והיינו שרק לאישה מותר ,והוא לפי דברי מרן בסעיף הקודם .בנוסף לכך ,ישנם דפוסים
בהם סעיף ד וה' מובאים כסעיף אחד.
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הב"ח והלבוש (ס"ו) כתבו שההיתר בסריקת הראש הוא גם לאיש ,ומה שמובא 'לאישה' הוא לאו
דווקא .וכן עולה מהט"ז (סק"ב) והש"ך (סק"ג) .אולם הסמ"ק התיר רק לאישה (וגם רק לאחר שבעה).
סעיף ז':
 נטילת צפרניים
שנינו במועד קטן (יז-:יח).

"כשם שאמרו :אבל אסור לגלח בימי אבלו  -כך אסור ליטול צפורנים בימי אבלו ,דברי רבי
יהודה .ורבי יוסי מתיר .אמר עולא :הלכה כרבי יהודה באבל ,שמואל אמר :הלכה כרבי יוסי
במועד ובאבל .דאמר שמואל :הלכה כדברי המיקל באבל .סבור מיניה :דיד  -אין ,דרגל  -לא.
אמר רב ענן בר תחליפא :לדידי מפרשא לי מיניה דשמואל :לא שנא דיד ,ולא שנא דרגל .אמר
רב חייא בר אשי אמר רב :ובגנוסטרא אסור"
כתבו התוספות (ד"ה ובנגוסטרי) בשם הערוך שהוא כלי המיוחד לנטילת צפרניים .אך העירו התוספות
שמהגמ' משמע שמותר רק באופן שנוטל בשיניו .וכ"כ הרמב"ם (ה ,ב) "אסור ליטול צפרניו בכלי
אבל בשיניו או שנוטל צפורן בצפורן מותר" .וכ"ד הרמב"ן (עמ' קצג) והסמ"ג (הל' אבלות רמו ע"ג).
כתב השו"ע :כשם שאסור לגלח כל שלשים יום ,כך אסור ליטול צפרנים בכלי; אבל בידיו או בשיניו,
מותר.
כתב בגשר החיים (פכ"א סי" אות ט) שיש להתיר לכבוד הרגל .וגם לכבוד שבת מותר אם הם גדולים.
ואם חל יום ל' בשבת ,יש להתיר בע"ש.
 ממתי חל ההיתר
הרי"ף (י ).כתב שראה למקצת הגדולים שהתירו דוקא בתוך שלושים ,אבל תוך שבעה אסור .והוא
התיר גם בתוך שבעה ,אך דוקא ביד ולא בכלי .וכ"ד הרמב"ן (שם) והרמב"ם (ה ,ב .ו ,ג).
אולם הרי"ץ גיאת (הל' אבל עמ' מט) התיר בתוך השבעה בידיו ,ולאחר שבעה גם במספריים .וכ"ד
בה"ג (הל' אבל סי' רנג) וסמ"ג (הל' אבלות רמו).
כתב השו"ע :מותר ,אפילו תוך שבעה.
 ליל טבילתה תוך שלושים
כתבו הגה"מ (פ"ה ד"ק ה"ב) בשם הר"מ מאינגלטיר"ה ,אשה שאירעה ליל טבילתה תוך שלושים
לאבלות ,לא תיטול הציפורניים בכלי ,וגם לא ביד משום שאין הציפרניים ניטלות כך יפה .לכן תאמר
לגויה שתיטול לה בתער או במספרים.
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כתב השו"ע :ואשה שאירע טבילתה אחר שבעה ,תוך שלשים ,אם תטול צפרניה בידיה או בשיניה
אינה נוטלת יפה ,אלא תאמר לעובדת כוכבים ליטלם בתער או במספרים.
הרמ"א העיר :ולאו דוקא עובד כוכבים ,אלא הוא הדין ישראלית ,וסרכא לישנא דחול המועד נקט
(דעת עצמו) .אולם הש"ך (סק"ד) כתב שבדווקא נקט עובדת כוכבים ,דאלת"ה גם לאיש יהא מותר
לגלח או ליטול צפרניו ע"י ישראל אחר ,אלא ודאי משום שחשוב לשלוחו אסור ,וא"כ גם לאישה
אין סברא להתיר בחברתה יותר ממנה .וגם דחה את דברי הדרכ"מ שמרן נקט סרכא דלישנא
דחוה"מ.
גם הט"ז (סק"ב) תמה כיצד הותר ע"י ישראלית ,הרי הוי 'לפי עיור'! אך ביאר שכשאחרת נוטלת לה
הציפרניים הוי שינוי .ותמה על מרן שהתיר לאישה לגלח שערות ראשה לאחר שבעה ,ומדוע לא
התיר ליטול ציפורניה ,הרי נטילת השיער חמורה מהציפורניים! גם על הרמ"א הקשה ,הרי התירו
ליטול צפרניים כדי למול (לקמן שצג ,ג) ,ומדוע לא נתיר בשביל טבילת מצוה .וסיים שלא ראינו נשים
המחמירות בזה .אולם הנקודות הכסף הקשה עליו ,שע"י אחר אינו חשיב לשינוי .ותירץ את דברי
השו"ע ,דהכא כיון שאפשר ע"י שינוי לא התיר באופן אחר .גם על הרמ"א לא קשה ,ששם לא התירו
אלא לחדד הציפורניים ולא בשביל לנאותן.
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סימן שצ"א  -אבל אסור בכל מיני שמחה
ובו ג' סעיפים

סעיף א':
 לקיחת תינוק בחיקו תוך שבעה
שנינו במועד קטן (כו):

"אמר רב פפא :תנא באבל רבתי :אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו מפני שמביאו לידי שחוק,
ונמצא מתגנה על הבריות"
כתב הרמב"ם (ה ,כ) "אם בשאלת שלום נאסר באבל ,קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק
שנאמר דום ,ולא יאחוז תינוק בידו שלא יביאנו לידי שחוק".
כתב השו"ע :אבל אסור בשמחה; לפיכך לא יקח תנוק בחיקו כל שבעה ,שמא יבא לידי שחוק.
הערוך השולחן (אות ב) ביאר ששחוק הוא חלק קצת מהשמחה ,ולכן נאסר ,כיון שהשמחה אסורה
כל ל'.
כתב החזון עובדיה (ח"ב עמ' שטו) שאם התינוק יש לו געגועים על אביו ,ואם לא יקחנו אליו יבכה
ויצטער ,מותר לקחתו זמן מה עד שירגע ,רק יזהר שלא יבוא לידי שחוק .ויש לדייק מכך שנקטה
הגמ' 'ונמצא מתגנה על הבריות' דמשמע שאין כאן איסור בעצם ,אלא רק צריך ליזהר שלא יגיע
לידי שחוק .ואם יכול ליכנס עם התינוק לחדר שאין שם בני אדם אחרים ,מוטב לעשות כן.
 סדר ההבדלה תוך האבלות
בשו"ת הר הכרמל (יו"ד סימן כ) כתב שבהבדלה שעושה תוך שבעה על הכוס אף על גב דרשאי
להבדיל ,אין לו לומר פסוקי שמחה שקודם לה רק יתחיל מהברכות ,וכל מה דראוי לאבל שלא
לומר אפילו רצה להחמיר ע"ע ולומר אינו רשאי מפני כבודו של מת .וכ"כ בחזו"ע

(ח"ג עמ' נ וצ')

וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קע).
 ברכת הלבנה בתוך השבעה
המגן אברהם (סי' תכו סק"ד .הביאו הפת"ש א) כתב שאבל בז' ימי האבלות לא יקדש הלבנה .אא"כ
אבלותו מסתיימת לאחר י' בחודש ,ובכה"ג לא ימתין אלא יקדש בתוך ימי האבלות .וכן הובא בספר
פרי האדמה (ח"א דף ל ע"א) .בשו"ת שער אפרים (יו"ד סימן צה) כתב דדוקא אם עובר הזמן שלא יכול
לקדש שוב ,יכול לקדש בימי אבלו ,אבל כשיש עוד זמן לקדש אינו יכול לקדש בימי אבלו .וכ"כ
בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שיט) ,והוסיף שמותר לומר לאבל 'שלום עליכם' ,שאין הטעם כדי לדרוש
בשלומו אלא הוא תפילה שלא יהא קטרוג בעולם ,וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קמט) .גם
בגשר החיים (פכ"א ס"ה אות ד) פסק כשער אפרים ,אך כתב שלא יאמר שלום עליכם.
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בשו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן יא) כתב דמ"מ אין לו לקדש הלבנה עד אחר ג' לבכי .ואפילו אם ככלות
ג' לבכי יהיה ליל י"ב לחודש ימתין.
סעיף ב':
 זמן איסור המשתה
שנינו במועד קטן (כב):

"על כל המתים כולן  -נכנס לבית השמחה לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו  -לאחר שנים
עשר חדש"
כתב הרא"ש (פ"ג סי' נ) בשם ראבי"ה (סי' תתמא עמ'  )554שאף אם השנה מעוברת ,נוהגים איסור זה
רק י"ב חודש ,שבדווקא מובא בברייתא 'י"ב חודש' ולא 'שנה' .וכ"כ רבינו ירוחם

(נכ"ח ח"ב רלג ע"ד)

והגה"מ (פ"ו ד"ק ה"ז) והמרדכי (סי' תתצא) בשמו.
כתב השו"ע :על כל מתים נכנס לבית המשתה לאחר שלשים יום; על אביו ועל אמו ,לאחר י"ב חדש.
ואף אם השנה מעוברת ,מותר לאחר י"ב חדש.
הב"ח והט"ז (סק"א) תמהו על אנשים הנוהגים קצת אבילות גם בחודש הי"ג ,שאין למנהג זה שורש.
 סעודת מריעות
שנינו במועד קטן (כב):

"...אמר רבה בר בר חנה :ולשמחת מריעות .מיתיבי :ולשמחה ולמריעות שלשים יום!  -קשיא.
אמימר מתני הכי :אמר רבה בר בר חנה ,ולשמחת מריעות  -מותר ליכנס לאלתר - .והא תניא:
לשמחה שלשים ,ולמריעות שלשים!  -לא קשיא; הא באריסותא ,הא  -בפורענותא"
ופרש"י :לשמחת מריעות  -סעודה שעושין ריעים ואהובים זה עם זה ,ולא הוי שמחה כל כך ,אבל
סעודה דשמחה ,כגון דנישואין  -לא .הא באריסותא הא בפורענותא  -אריסא היינו שמתחיל אחד
מהן לעשות סעודה ,ומלוה לכולם כדי שיעשו גם הם נמי כך  -לאותה סעודה אינו נכנס עד לאחר
שלשים יום ,אבל בפורענותא ,שמשלם להם סעודות שנעשו לו  -יכנס לאלתר ,שאי אפשר לו שלא
לשלם.
כתב הרמב"ם (פ"ו ה"ו) "שמחת מרעות שהיה חייב לפרוע אותה מיד ,מותר לעשותה מיד לאחר
שבעה ,אבל אם אינו חייב לפרעה אסור להכנס לה עד שלשים יום".
כתבו הרי"ף (יד ,).רא"ש (סי' מב) ,רמב"ם (פ"ו ה"ז) והרמב"ן (עמ' קצז) שעל אביו ואמו ,גם אם חייב
לפרוע לאחרים ,אסור כל י"ב חודש.
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כתב השו"ע :ומיהו שמחת מריעות שהיה חייב לפרוע אותה מיד ,מותר לעשותה מיד אחר שבעה.
אבל אם אינו חייב לפרעה ,אסור ליכנס לה עד ל' .ועל אביו ועל אמו ,אף על פי שחייב לפרעה,
אסור עד לאחר י"ב חדש.
 סעודת מצוה בי"ב חודש על אביו ואמו
שנינו במסכת שמחות (פ"ט הט"ו)

"על כל המתים כולן ,אסור לילך לבית המשתה עד שישלימו לו שלשים יום ,על אביו ועל
אמו כל שנים עשר חודש ,אלא אם כן היתה משתה של מצוה"
הראב"ד (ו ,ז) כתב "ולשמחת מצוה עד שלשים יום כשאר מתים" ,היינו שלאחר שלושים יום על
אביו ואמו מותר .והרא"ש (שם) הביא שהקשה הראב"ד ,דמשמע מהגמ' במו"ק שסעודת מצוה
חמורה מסעודת רשות ,וממסכת שמחות עולה שבסעודת מצוה יש היתר גדול יותר מסעודת רשות.
ותירץ ,שההיתר בסעודת מצוה הוא דוקא כאשר משיא יתום ויתומה ואם לא יהיה בשמחה היא
תתבטל ,אבל אם הזמינו אותו לשמחת נישואין ודאי אסור לו להיכנס .וכן מובא בירושלמי (מו"ק פ"ג

סוף ה"ח) שדווקא אכילה עם 'חבורת מצוה' של קידוש החודש או אכילת פסח ואכילת קדשים
ומעשר .וכל זה לא הותר בתוך שלושים על אביו ואמו.
גם הנימוקי יוסף (יד .ד"ה וא"ת) הקשה קושיא זו ,ותירץ שההיתר הוא רק בסעודת מצוה שאין בה
שמחה ,כגון ברית מילה שיש צער לתינוק (שמטעם זה אין מברכים שהשמחה במעונו) ,או במשיא יתום
ויתומה.
לעומתם ,הרמב"ן (שם) סובר שרק בחבורה של קידוש החודש או אכילת קודשים מותר לאכול יחד
לאחר שבעה .אבל אין להתיר להשתתף בסעודת יתום ויתומה.
כתב הרמ"א :ובחבורת מצוה ,כגון שמשיא יתום ויתומה לשם שמים ,ואם לא יאכל שם יתבטל
המעשה ,מותר לאחר ל' ,אבל תוך ל' אסור לכל סעודת מצוה שבעולם (טור בשם הראב"ד).
מה הכוונה 'יתבטל המעשה'? הערוך השולחן (ס"ה) כתב ,נראה דלאו דווקא יתבטל השידוך ,אלא
שלב החתן והכלה יהיו כמצטערים .וכ"כ בשו"ת משנת ר' אליעזר (ח"ב יו"ד סי' כג) שהביטול שנאמר
כאן אינו ביטול החופה לגמרי אלא ביטול שמחת החתן והכלה .וכ"כ בשו"ת זרע אמת

(ח"ג סי' קסט

דף קפט).
הב"ח סובר שכל האיסור תוך שלושים הוא דוקא באבלות על אביו ואמו ,אבל באבלות על שאר
קרובים מותר לאחר שבעה גם בתוך שלושים .וכ"ד הנודע ביהודה (יו"ד סימן ק .הובא בפת"ש ג) ,ק"ו
מסעודת מריעות שאפילו חייב לפורעה אסור באב ואם תוך י"ב חודש ,ובשאר קרובים מותר תוך
ל' .וכ"ד הדגול מרבבה (ד"ה משמע) ,רעק"א (ד"ה והב"ח) ,ערוה"ש (אות ח) ועוד .מנגד ,הש"ך

(סק"ג)
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סובר שלעולם אסור בתוך שלושים ,גם באבלות של שאר קרובים .החולקים דחו דבריו ,שלאחר
שלושים מה שייך להתיר ,הרי כבר כלה כל האבלות!
 השתתפות בסעודת ברית
הנימוקי יוסף (יד .ד"ה וא"ת) התיר להשתתף בסעודת ברית ,משום שאינה סעודת שמחה ,שהרי יש
צער לתינוק (כדאיתא בכתובות ח .שלכן אין מברכים בעודת המילה 'שהשמחה במעונו') .וכ"כ התוספות

(מו"ק

כב :ד"ה ולשמחת) בשם ר"ש ,והגה"מ (פ"ו).
כתב הרמ"א :אבל סעודת מצוה דלית ביה שמחה ,מותר ליכנס בה ,כגון פדיון הבן או סעודת ברית
מילה ,ומותר לאכול שם אפילו תוך שבעה ,ובלבד שלא יצא מפתח ביתו (ת"ה סי' רס"ח) .ויש אוסרין
בסעודת ברית מילה (מרדכי).
 אבל בעל ברית או מוהל
כתב המהרי"ל (סימן קטז) דבעל ברית ומוהל מותרים ליכנס לסעודה ,דיום טוב שלהם הוא .וכ"כ
התשב"ץ (סימ תכה) .גם בפרנס (סי' רמ) הביא שמהר"ם היה בעל ברית תוך שלושים על אביו ,ורחץ.
והוסיף שמותר ללבוש בגדי שבת עד אחר בית הכנסת ,שחשוב לו כרגל.
אך המרדכי (סי' תתעב) כתב בשם כמה גדולים שמותר להיות בעל ברית ואסור ליכנס לסעודה.
הב"י כתב :ולענין הלכה כיון דמהרי"ל דבתרא הוא מורה בה להקל הכי נקטינן .וכ"כ הרמ"א :אבל
שהוא בעל ברית או מוהל ,ילבש בגדי שבת עד לאחר המילה .ומותר ליכנס למילה לאכול שם ,אם
הוא לאחר ל' ,אף על פי שאין המילה בביתו (ב"י בשם תשובת מהרי"ל).
הט"ז (סק"ג) סובר שכל האיסור בכל ל' יום הוא דוקא באבלות על אביו ואמו ,אבל באבלות על שאר
קרובים מותר לבעל הברית לאחר השבעה אפילו בתוך השלושים .אולם הש"ך (סק"ג) סובר שבתוך
השלושים אסור גם באבלות על שאר קרובים ,שבזה אין חילוק .וכ"כ בנקודות הכסף.
בשו"ת אדני פז (ס"ס י .הובא בפת"ש ד) כתב שאם בליל שבת שכח והלך לסעודה שעורכים לכבוד
הברית ,מותר לו ללכת למחרת לברית ,שאם לא ילך יהיה מילתא דפרהסיא .וכתב הפת"ש שאין זה
ברור.
 המנהג כיום למעשה
כתב הרמ"א :והמנהג שלא לאכול בשום סעודה בעולם כל י"ב חדש ,אם הוא חוץ לביתו ,ובתוך
הבית מקילין שאוכל בביתו בסעודת ברית מילה ,וכ"ש בשאר סעודות שאין בהם שמחה .אבל
בסעודת נישואין יש להחמיר ,כן נראה לי.
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הערוך השולחן (אות י) ביאר שהמנהג לא לאכול בשום סעודה ,כלומר לא של רשות ולא של מצוה,
היא כדי לחוש לשני הדעות ,לדעת הראב"ד שהאיסור הוא על המצוה ,ולדעת הסמ"ג שהאיסור הוא
על סעודת הרשות.
עוד כתב הערוה"ש (שם) שבמקום ההכרח יש לסמוך על דעות המיקלות דהלכה כדברי המיקל
באבל ,ובשמחות בניו ונכדיו ודאי מותר.
 סעודת סיום מסכת ובר מצוה
הש"ך (סי' רמו ס"ק כז) כתב שסעודת סיום מסכת היא סעודת מצוה ,דאפילו אבל תוך י"ב חודש על
אביו ואמו יכול לסעוד שם .וכ"כ המהרש"ל (יש"ש ב"ק פ"ז סימן לז).
כתב הדגול מרבבה דמשמע מהמהרש"ל (יש"ש ב"ק פ"ז סימן לז) שסעודת בר מצוה דינה כסעודת סיום
מסכת ,והוא דוקא אם הנער דורש ,או שהוא ממש ביום שנעשה בן י"ג.
הערוך השולחן (אות ו) כתב דמשמע מהטעם שהביא הנימוקי יוסף ,שרק במקום שמברכים
שהשמחה במעונו יש איסור ,אבל כל שאר הסעודות ,כסעודת בר מצוה ,סיום מסכת וכד' ,מותר.
וכ"כ בגשר החיים (פכ"א ס"ח אות ו) ובחזון עובדיה (ח"ב עמ' שנא) .אולם הבית לחם יהודה (אות ג) כתב
שרק כאשר האבל עצמו מסיים מסכת לבדו או עם חבורה ,מותר לו ללכת לסעודה ,אבל אם לא
למד עמהם יש לאסור .וודאי שאין להתיר לעם הארץ ללכת לסעודה זו .גם הגר"מ אליהו (צרור החיים

שאלה קצא) סובר שרק אם האבל עצמו סיים את המסכת מותר לו להשתתף בסעודה ,וה"ה שאין לו
להשתתף בסעודת בר מצוה ,חנוכת בית וברית מילה.
הפני ברוך (עמ' רכג) כתב דמשמע שכל דברי הש"ך הנ"ל הם קודם המנהג שהובא ברמ"א שאין
נוהגים ללכת לשום סעודה בכל הי"ב חודש .אך מדברי הדגו"מ משמע שגם לאחר מנהג הרמ"א
מקלים בזה.
עוד מובא בשם מהרש"ל שסעודת חנוכת בית הוי סעודת מצוה ,וכן סעודת חנוכה וסעודת בן זכר
בליל שבת.
סעיף ג':
 כניסה לחופה לשמוע הברכות בלבד
רבי יהודה אלברצלוני (מובא ברמב"ן עמ' קצז) כתב שמותר לבוא לסעודת חתן וכלה אם לא אוכל שם.
שאין שמחה בלא אכילה ושתיה .וכ"כ הסמ"ג (הל' אבלות רנז ):בשם ר' יהודה והרב ר' יוסף מפי ר"ת
ור"י.
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אך הרמב"ן (שם) כתב שאסור ליכנס שם כלל ,בין בשעת אכילה ובין בשעה שעוסקים במזמוטי חתן
וכלה .וכ"כ הרא"ש (פ"ג ס"ס מב) .וכתב הטור שכן נוהגים באשכנז ,שעומד בחוץ ושומע הברכות
ואינו נכנס כלל לבית.
דעה נוספת של הגה"מ (פ"ז ה"ז) שהאיסור הוא דוקא בסעודת שמחה ,אבל ללכת לברכת הנשואין
וברכת אירוסין מותר מיד אחר שבעה ,שהרי אין שום שמחה שם לא ריקוד ולא טפוח ושחוק .וראב"ן
(מו"ק קפד ע"ג ד"ה ותחילת) ג"כ התיר ,אך רק לאחר שלושים.
כתב השו"ע :ליכנס לחופה שלא בשעת אכילה ,לשמוע הברכות ,יש מתירין ויש אוסרין; אלא עומד
חוץ לבית לשמוע הברכות .והרמ"א כתב :אבל לא יכנס לבית כלל בשעה שעומדים במזמוטי חתן
וכלה ,וכן נוהגים באשכנז (טור) ובמדינות אלו .וכל זה בבית שעושין החתונה ואוכלין ושותין ושמחין
שם ,אבל בחופה שעושין בבית הכנסת ,שמברכין שם ברכת אירוסין ונישואין ואין שמחה כלל ,מותר
מיד אחר שבעה (הגהות מיימוני) .ויש אוסרין עד שלשים (שם בשם ראבי"ה) ,וכן נראה לי .ויש מקומות
שמחמירין להיות האבל עומד כל י"ב חדש חוץ לבית הכנסת לשמוע הברכות (הגהות במהרי"ל) .ומכל
מקום נראה דאבל יכול לברך ברכת אירוסין ונישואין תחת החופה שבבית הכנסת .וכן יוכל להכניס
חתן כדרך ארצנו ששני אנשים מכניסין החתן תחת החופה .ויוכל ללבוש קצת בגדי שבת בשעה
שמכניסין ,ובלבד שיהא אחר ל' (ד"ע) ,וכן נוהגין.
כתב הש"ך (סק"ד) בשם הלבוש (ס"ג) שהשמיט תיבת 'קצת' בגדי שבת ,וה"ה שיכול ללבוש כל הבגדי
שבת .וכן נוהגים.
דעת הב"ח שיש להתיר ללבוש בגדי שבת כשהולך לסעודה ,גם בתוך שלושים על שאר הקרובים,
שרק באביו ואמו החמירו תוך שלושים .אולם הש"ך (סק"ה) כתב עפ"ד לעיל (סק"ג) שאין להתיר גם
לשאר קרובים בתוך שלושים.
כתב הט"ז (סק"ד) על דברי הב"ח ,שההיתר הוא רק להיכנס לחופה ,אך לא ליכנס לאכול בסעודת
החתונה .אולם בשו"ת פנים מאירות (ח"ג ס"ס לז .הובא בפת"ש ז) כתב שאותם שנוהגים להקל לאכול
שם יש להם ע"מ שיסמוכו.
כתב הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן ק .הובא בפת"ש ז) שעד כאן לא אסר הרמ"א להיות מהאנשים
המכניסים את החתן והכלה בתוך שלושים ,דוקא כאשר אין בזה דיחוי הנישואין ,אבל אם יש בזה
דיחוי של פריה ורביה לבחור שלא קיים פו"ר ,התיר אפילו תוך שלושים לאביו ואמו ,וכ"ש אם הכינו
כבר הסעודה ויש בזה קצת הפסד.
כתב הערוך השולחן (אות יב) שאם הוא רב בעיר שעליו לסדר קידושין יכול לסדר גם בתוך שלושים
אפילו על אביו ואמו כיון שעליו הדבר מוטל ,רק שלא ישמע הכלי זמר .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ'

שמה) .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים תשובה קצ).
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 אכילה עם המשמשים בסעודת מצוה
כתב המרדכי (סי' תתצא) שרבינו טוביה היה מחמיר על האבל שלא לאכול בחופה תוך שלשים ,אך
אם אוכל עם המשמשים בסעודה מותר .וה"ה לסעודת מילה.
אולם הסמ"ק (סי' צז עמ' סה ובהגהות הר"ף אות נג) כתב בשם ר' יצחק אבי הספר שאין להתיר אפילו אם
אוכל עם המשמשים בסעודת מילה ,משום שהיא חשובה כסעודת שמחה ,דכתיב

(תהלים קיט ,קסב)

"שש אנכי על אמרתך" .ורק אם אוכל בחדר אחר יהיה מותר ,שאין מברכין שהשמחה במעונו (לענ"ד

הכוונה היא שכל ההיתר הוא דוקא בברית ,שבכל מקרה אין מברכים בה שהשמחה במעונו ,משא"כ בסעודת נישואין).
דעה נוספת של הגה"א (סי' מב) בשם אור זרוע (הל' אבלות סי' תמז) שאסר לאכול גם עם המשמשים
עד לאחר ל' יום ,ואפילו אוכל בבית אחר .אבל אם צריך להשלים מניין לעשרה ,מותר לאכול יחד
עם החתן.
כתב הרמ"א :יש מתירין לאבל לאכול בסעודת נשואין או ברית מילה עם המשמשין ,ובלבד שלא
יהא במקום שמחה כגון בבית אחר (כל בו וב"י בשם סמ"ק) ,ויש אוסרין (הגהות אשירי) ,וכן נוהגין ,רק
שהאבל משמש שם ,אם ירצה ,ואוכל בביתו ממה ששולחין לו מן הסעודה.
כתב הבאר היטב (אות ה) שיש נוהגים להיות מן המשמשים על הסעודה ולאכול אח"כ עם המשמשים
לאחר הסעודה ,וזה אין למחות בידם ,אבל להסב על השולחן כשאר בעלי הסעודה ראוי למחות.
בגשר החיים (פכ"א ס"ח אות יא) התיר להיות משמש בסעודה ויאכל ממנה ביחידות ,לאחר ז' בשאר
קרובים ולאחר ל' על אביו ואמו .ונוהגין כן רק בקרובי החתן והכלה .ואם האבל אח או אחות לחתן
ולכלה מקלים לו תוך ל' אף על אביו ואמו להיות משמש לסעודת הנשואין ולאכול ביחידות .והוסיף
שאם האבל אב ואם לחתן ולכלה ,שהחתונה היא יו"ט שלהם ,ויש גם צער לחתן ולכלה אם לא יהיו
בסעודה ,יש להתיר להם לאכול בסעודת נישואין אף שלא ישמשו .ובחזון עובדיה

(ח"ב עמ' שלט)

כתב שאין לדחות נישואין אם הורי החתן או הכלה נמצאים בשנת האבל שלהם ,אלא יעשו החתונה
בזמן ויכולים ההורים להגיע לסעודות השמחה כרגיל .וגם שאר קרובי החתן והכלה רשאים
להשתתף בסעודת הנישואין ,כדי שתהא השמחה שלימה .וזאת עפ"ד המהרשד"ם

(יו"ד סי' רב)

שקרובי החתן והכלה ודאי מותרים ליכנס לחופה ,שאין ספק שיש צער לחתן בהמנעם מלהכנס.
הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קצב) סובר שמותר לאבל רק להיות בחדר אחר כגון במטבח ,וגם שם
נוהגים שאסור לו לאכול .ואם כן העצה לשמש כמלצר אינה מועילה .ובודאי שאם מגיש רק דבר
אחד באופן סימלי ע"מ להיחשב כמלצר ,אין הדבר מועיל.
הערוך השולחן (אות יג) כתב שכל ההיתר הוא דוקא שימוש בבית המבשלות ובבית עריכות
המאכלים ,אבל אין להתיר להושיט את המאכלים לקרואים שגם זה הוא כשמחה ,והעולם נוהגים
להקל בכך.
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כתב בשו"ת אגרות משה (ח"ב סימן קסט וקעא) לגבי אבי כלה או חתן שהיה אבל תוך שבעה ,מותר
לילך לחופת בנו שצער גדול כזה עדיף מהפסד ממון .ואף יכולה התזמורת לנגן כרגיל ,שאין החתן
והכלה צריכים למעט בשמחתם .וכ"פ בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ט סימן ו אות ד) .אולם בחזון עובדיה
(ח"ב עמ' שדמ) לא הסכים להתיר בזה ,אלא יעמוד בחוץ וישמע הברכות ויחזור לביתו.
הפני ברוך (עמ' רכא) הביא מהגרשז"א שה"ה שמותר להשתתף אם זקוקים לו לשם פנים חדשות.
וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שלח) ,והוסיף דה"ה אם צריך אותו להשלים לעשרה בסעודת שבע
ברכות .וזה עפ"ד רעק"א .עוד כתב בחזו"ע ,שגם הנוהגים לעשות 'שבת חתן' מותר לקרוב משפחה
שהוא אבל בתוך שלושים או בתוך י"ב חודש על אביו ואמו ,להשתתף בשבת בשמחת החתן אם
השתתפותו תגרום שמחה לחתן ולכלה.
 סעודה שעושים לאחר הנישואין
כתב הרמ"א עפ"ד הרוקח (סימן שנד) :יש מתירין לאבל לאכול באותה סעודה של דגים שעושים
לאחר הנישואין ,כי מאחר שכבר פסקו לומר שהשמחה במעונו אית ליה היכר שאין שמחה באותה
סעודה ,ושרי.
כתב הט"ז (סק"ה) שלפי המנהג שהביא הרמ"א שלא לאכול בשום סעודה כל י"ב חודש ,גם סעודה
זו אסורה.
כתב הש"ך (סק"ז) עפ"ד הב"ח שיש לחלק ,שכל ההיתר הוא דוקא בליל שני שבעל בעילת מצוה,
ולכן עושים סעודה של דגים ביום שני משום ברכת דגים (כתובות ה ,).ולכן אינה נקראת סעודת
שמחה .אבל בליל שני קודם בעילת מצוה ,לא נגמרו הנישואין ,שבעקרון מברכים שם שהשמחה
במעונו (אלא שלא נהגו כך משום שיש גברים ונשים יחד) ,ולכן אין לאבל להשתתף בסעודה זו.
 סעודה בליל יום השנה להוריו
כתב הרמ"א :יש אומרים דאסור לאכול בסעודה בלילה שביום המחרת מת אביו או אמו

(בהגהות

מנהגים בשם מהרי"ו).
הלבוש (שם) כתב שלא ראה נוהגים כן .אך הש"ך (סק"ח) כתב שלא שייך לשון 'מנהג' בדבר שאינו
מצוי ,והוסיף שראה נוהגים בזה איסור .הבאר היטב כתב בשם המג"א שהאיסור הוא רק ביום השנה
הראשון ולא יותר .וכתב הערוה"ש (אות יד) שיש להחמיר בשנה הראשונה.
כתב בשו"ת מקום שמואל (סימן ק .הובא בפת"ש ח) שכל האיסור הוא דווקא בחתונה שיש בה מזמוטי
חתן וכלה ויש בה שמחה ,אבל מותר בסיום מסכת וכד' .וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' רד).
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 איסור שמיעת מוזיקה לאבל
כתב בשו"ת מנחת יצחק (ח"א סימן קיא אות ד) שהלכה פסוקה היא שאסור לשמוע כלי זמר בימי בין
המצרים .וכ"כ בשו"ת אגרות משה (ח"א סימן קסו) ,וכן העלה בשו"ת יחוה דעת (ו ,לד) .וכתב בחזון
עובדיה (ח"ב עמ' שסד) דכ"ש שהאבל האסור בשמחה אסור לו לשמוע כלי שיר בימי אבלו.
כתב הערוך השולחן (אות יד) שמי שפרנסתו מכלי זמר ,אם הוא אבל מותר לו לנגן בתוך שנתו לאביו
ואמו ובתוך ל' לשאר קרוביו כדי שלא יפסיד פרנסתו .ובוודאי כן הוא דאצלו לא שייך שמחה
דבפרנסתו הוא עוסק .ויש להביא ראיה לכך מהגמ' בבבא מציעא (צא" ).מין במינו מותר להכניס
וכו' בעבידתיה טריד" .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שמט) .עוד כתב שמותר לגננת שהיא בתוך י"ב
חודש על אב ואם ,להשמיע מוסיקה לילדים להרגיעם ולשמחם ,שאין לה שום כוונה להנות מהם.
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סימן שצ"ב  -אבל אסור כל ל' לישא אישה
ובו ג' סעיפים

סעיף א':
 איסור אירוסין ונישואין לאבל
שנינו במועד קטן (כג" ).תנו רבנן :כל שלשים יום לנישואין".
כתב הרא"ש (סימן מח) ש'נישואין' לאו דוקא ,שהרי ביבמות (מא .ומג ):תנן "רבי יוסי אומר כל הנשים
יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האיבול שלשים יום" ,הרי שגם אירוסין אסורים (וכ"כ רב האי שע"צ ח"ג

סוף שע"ד) .אלא נקטו 'נישואין' לרבותא שמותרים לאחר שלושים .והוסיף דאלת"ה הרי הליכה
לנישואין אפילו של אחר אסורה מעצם הכניסה למקום שמחה ,וכ"ש נישואין שלו שהשמחה מרובה.
אך ר"ת כתב שיתכן והקלו בנישואין שלו יותר ,ולכן הקל גם באבלות על אב ואם לישא לאחר
שלושים .שכל האיסור בכל הי"ב חודש הוא כאשר אין מצוה ,אבל לישא אישה גם בזקנותו יש מצוה
(יבמות סב .):גם הרמב"ן (עמ' ר) כתב שאירוסין אסורים אפילו ללא סעודה.
אך הרמב"ם (פ"ו ה"ה) כתב "ומותר לארשה אפילו ביום המיתה" .הב"י ביאר את טעמו של הרמב"ם,
שהגמ' ביבמות האוסרת ליארס היא כר' יוסי ,ולא קי"ל כוותיה .או שגם ר' יוסי לא אסר אלא
כשעושים סעודה ,אבל בלא סעודה מותר .וההיתר מבוסס על הירושלמי (תענית פ"א ה"ח) המתיר
ליארס אפילו ביום תשעה באב שמא יקדמנו אחר ברחמים .והרא"ש וסיעתו לא למדו מהירושלמי,
שאבלות ישנה דינה שונה .והרמב"ם סובר שהחשש שמא יקדמנו אחר תקף בכל מקרה .הב"י כתב
שנקטינן כרמב"ם דמיקל באבל ,ומסתבר טעמיה.
כתב השו"ע :אסור לישא אשה כל ל' יום ,אפילו בלא סעודה; ולאחר שלשים ,מותר ,אפילו על אביו
ואמו ,ואפילו לעשות סעודה .ומותר לקדש אשה אפילו ביום המיתה ,והוא שלא יעשה סעודה ,אלא
אם כן עברו שלשים יום .אך הרמ"א כתב :וי"א דגם לארס אסור כל ל' יום (טור והרא"ש והרמב"ן) וכן
עיקר.
כתבו הב"ח והש"ך (סק"א) שלקשר עצמו בשידוכין בלא אירוסין ודאי מותר אפילו ביום המיתה.
וכ"כ הערוה"ש (אות ב) ,גשר החיים (פכ"א ב"ט אות ב) ועוד.
כתב הערוך השולחן (אות א) שמחזיר גרושתו אפשר שמותר שאין בזה שמחה ,והראיה שמותר
לישאנה בחוה"מ שאין בה משום עירוב שמחה בשמחה.
מה הדין אם פגע בו הרגל תוך שלושים ,האם יכול לישא אישה גם קודם שלושים

(שהרגל מבטל

האבלות)? כתב החיד"א בברכ"י שהרגל מבטל כל גזירת שלושים ויכול לישא אישה תוך שלושים.
וכתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שכא) דה"ה שבכה"ג יכול לישא ערב הרגל כבר לאחר חצות ,כשם
שמותר להסתפר בערב הרגל מפני שא"א ברגל עצמו ,דמאי שנא.
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סעיף ב':
 סיבת ההמתנה כשמתה אשתו
שנינו במו"ק (כג ).שאם מתה אשתו אסור לו לישא אישה אחרת עד שיעבור זמן מסויים .התוספות
(ד"ה עד) הביאו כמה הסברים מדוע הצריכו להמתין ג' רגלים עד שישא אישה חדשה :א .שיהא זמן
ממושך בלא שמחה ולא ישכח את אהבת אשתו הראשונה .ב .שישא את אשתו השניה רק לאחר
שישכח מעט את אשתו הראשונה ולא יהיו ב' דעות במיטה .ג .פן יזכירנה אהבת אשתו לקנטרה.
הערוך השולחן (אות ד) ביאר שחכמים לא חילקו בתקנתם ,ולכן אין חילוק בין כשנשאה בתולה או
אלמנה ובין זיווג ראשון לשני ובין היתה בריאה לחולנית ובין היתה ביניהם שלום או קטטה ,דלא
פלוג רבנן בגזירתם ומי יודע עוד כמה טעמים נסתרים בזה .והסתפק מה הדין אם גמרו ביניהם על
גרושין ולא הספיקו עד שמתה ,אם צריך להמתין (שכל הטעמים שהובאו לעיל לא שייכים בכה"ג) ,ולפמ"ש
צריך להמתין דלא פלוג ,אך נשאר בצ"ע.
 מתה אשתו עד מתי אסור לישא
שנינו במועד קטן (כג).

"מתה אשתו  -אסור לישא אשה אחרת ,עד שיעברו עליו שלשה רגלים .רבי יהודה אומר :רגל
ראשון ושני  -אסור ,שלישי  -מותר"
נחלקו הראשונים בזמן האיסור לישא אישה אחרת לאחר מות אשתו :הרמב"ם (ו ,ה) פסק כת"ק
שהאיסור הוא ג' רגלים .וכ"נ דעת הרי"ף (יד סוע"א וע"ב) ,וכ"כ הגה"מ (פ"ו אות ג) בשם ר"ח (בגמ' שם),
ראבי"ה (סי' תתמא עמ'  ,)556ריצב"א ורשב"ם .וכ"ד תרומת הדשן (סימן א).
אך הרי"ץ גיאת (הל' אבל עמ' נד) הרמב"ן (עמ' קצח) והרא"ש (סימן מח) פסקו הלכה כר' יהודה שאסור
לישא שני רגלים בלבד .דהלכה כדברי המיקל באבל.
כתב השו"ע :מתה אשתו ,אסור לישא אחרת עד שיעברו עליה שלש רגלים .והוסיף הרמ"א ע"פ
הטור :אבל ליכנס לבית המשתה ,דינו כמו בשאר קרובים.
כתב הערוך השולחן (אות ג) דאע"פ שאנו פוסקים כשו"ע ,מ"מ בשעת הדחק יש לסמוך על דעת
המקילים בשני רגלים.
 מה חשוב לרגל
כתבו הרא"ש (סימן מח) והרמב"ן (עמ' קצח) שיש שרצו לומר שאם מתה אשתו קודם ראש השנה
שישא אחרת אחר הסוכות ,שר"ה ויו"כ חשובים לרגלים (מו"ק כד .):אך דחה דעה זו ,שהרי חכמים
הצריכו להמתין ג' רגלים לא משום הרגלים עצמם ,אלא כדי שתשתכח ממנו אשתו הראשונה בשעה
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שהוא עם השניה (היינו הרגלים אינם סיבה אלא סימן) .ואע"פ שאין זמן הג' רגלים קבוע בכל מקרה
ומקרה ,מ"מ שמחת הרגלים מסייעת לשכחה מדעתו (פרק הזמן ובנוסף לכך הרגל עצמו).
מנגד ,האגודה (מו"ק סימן מג) פסק שחשובים כרגלים אף לעניין זה

(הביאו הט"ז ג ,ותמה נקה"כ מדוע

הביאו ,הרי הוא דעת יחיד!) .וכ"כ במפורש בספר המאורות (מו"ק כג ).ועוד.
כתב השו"ע :וראש השנה ויום כפורים אינם חשובים כרגלים לענין זה.
בשו"ת חיים ביד לגר"ח פלאג'י (ס"ס קיב) כתב שבמקום צורך גדול אפשר להחשיב את ר"ה ויו"כ
כרגלים לעניין זה .וכ"נ מהחזו"ע (ח"ב עמ' שלו).
הדגול מרבבה (הובא בפת"ש א) סובר ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו גם לעניין זה .וכ"נ
מהערוה"ש (אות ו) ,וכ"כ גשר החיים (פכ"א ס"ט אות ג) וחזו"ע (ח"ב עמ' שלז) .אולם החתם סופר

(יו"ד

סימן שנ) כתב בשם רעק"א דמשמע מהרא"ש ההיפך.
עברה שנה ללא ג' רגלים :החתם סופר ורעק"א (מובא בפת"ש א) התירו למי שמתה אשתו ביום ג' של
חוה"מ פסח ,לשאת אישה בכ' אדר ב' לאחר מכן ,שהרי עברה שנה ,אע"פ שלא עברו ג' רגלים.
עוד כתב החת"ס להתיר לרב אחד שמתה אשתו ורוצה לישא אישה לאחר ב' רגלים ,ואע"פ שיש
בביתו בתו וכלתו ,אך לא הורגלו לשמש ביתו לפי כבוד רב ות"ח כמותו ולפי כבוד הבאים לביתו,
והרבנית המדוברת לו הנהיגה את בית בעלה הראשון ומכירה הדבר .ומצוה גדולה להרנין לב
אלמנה זו ,ולכן פשוט להתיר גם לאחר ב' רגלים.
 נישואי אישה שמת בעלה
שנינו ביבמות (מא .מג):

"וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינשאו  -עד שיהו להן שלשה חדשים ...רבי יוסי אומר:
כל הנשים יתארסו ,חוץ מן האלמנה ,מפני האיבול ,וכמה איבול שלה? שלשים יום"
המרדכי (סי' תתקלו) כתב שאישה אינה צריכה להמתין ג' רגלים משום "אשה בבעל כל דהו ניחא לה"
(קידושין ז .).הב"ח ביאר שדוקא איש לא ישכח אהבת אשתו הראשונה עד שנים ושלושה רגלים ,אבל
אישה בבעל כל דהוא ניחא לה ושוכחת אהבת הראשון אחר ל' יום.
כתב הרמב"ם (ו ,ה) "וכן האשה שהיתה אבלה לא תבעל עד שלשים יום".
אך כתב עליו הרמב"ן (עמ' ר) דמשמע שלדעתו נישאת מיד ,ורק הבעילה תהא לאחר זמן .אך כתב
דלא דק ,שאפילו גבי אירוסין אסור לאלמנה להארס כל שלושים יום .הב"י יישב את קושיית הרמב"ן,
דכיון שהרמב"ם סובר שמותר ליארס ביום המיתה ,ה"ה שאין חוששים לאיבול של האלמנה שלושים
יום .או שמדובר שנישאת למי שיש לו בנים קטנים ,כמובא במו"ק (כג ).שיוסף הכהן מתה אשתו
ואמר לאחותה לכי ופרנסי את בני אחותך .אלא שהקשה ,דמ"מ צריכה להמתין ג' חודשי הבחנה,
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וכיצד התיר הרמב"ם ליבעל אחר שלושים? וי"ל שמפני האבלות מותרת לאחר שלושים ,ודין ג'
חודשי הבחנה הם עניין אחר שכאן לא התייחס לכך.
כתבו הב"ח והש"ך (סק"ב) שאם אירע שנישאת תוך שלושים יום לאבילותן של שאר קרובין ,לא
תיבעל אלא לאחר שלושים.
כתב הט"ז (סק"ג) שהנשים נוהגות שמתאבלות על בעליהן שנה תמימה ,ואיני יודע להם סמך וראיה,
ואולי עושות כן בשביל בניהן שמתאבלים י"ב חודש.

 אין לו מי שישמשנו
שנינו במועד קטן (כג).

"הניחה לו בנים קטנים  -מותר לישא לאלתר ,מפני פרנסתן .מעשה שמתה אשתו של יוסף
הכהן ,ואמר לאחותה בבית הקברות :לכי ופרנסי את בני אחותך .ואף על פי כן לא בא עליה
אלא לזמן מרובה .מאי לזמן מרובה? אמר רב פפא :לאחר שלשים יום"
עוד שנינו בירושלמי

(יבמות פ"ד סוף הי"א)

"אם אין לו בנים  -מיד .בשיש לו מי שישמשנו ,אבל אם אין לו מי שישמשנו – מיד .בשאין
לו בניו קטנים ,אבל אם היו בניו קטנים  -מיד .כהדא מעשה שמתה אשתו של רבי טרפון עד
כשהוא בבית הקברות אמר לאחותה היכנסי וגדלי את בני אחותיך ,אעפ"כ כנסה ולא הכירה
עד שעברו עליה ל' יום"
כתוב בפסקי התוספות (סי' קכד) אם יש לו בנות גדולות היכולות לשמש אותו ,יחמיר ולא ישא אישה
מיד .אך אם בפועל אינן נמצאות לידו ,יכול להקל לישא אישה .וצ"ע מה הדין כשיש לו בנים גדולים,
והעקרון הוא שהכל לפי הצרכים שלו.
ואם הוא עשיר ויכול לשכור עוזר ,כתוב בפסקי התוספות (שם) שנראה להחמיר .אולם בשו"ת
תרומת הדשן (ח"ב סימן ג) כתב בשם תשובות מיימוני (לס' שופטים סי' כ) שאפילו כבר יש לו משרתים,
אם אין לו בת או כלה שתשמש אותו בחפיפת הראש או כיבוס בגדים ,ישא אישה .ובשו"ת תרומת
הדשן (שם) כתב שהעולם סומכים על המקלים בזה לישא תוך ג' חודשים.
כתב השו"ע :ואם לא קיים מצות פריה ורביה ,או שיש לו בנים קטנים ,או שאין לו מי שישמשנו,
מותר לקדש מיד ולכנוס אחר שבעה; ולא יבא עליה עד לאחר שלשים יום .והרמ"א כתב :י"א דאף
מי שהוא עשיר ויכולת בידו לשכור לו משרתים ומשרתות ,מכל מקום אם אין בתו או כלתו אצלו
בביתו שתוכל לשמשו בחפיפת הראש או שאר דברים שמתבייש מאחרים ,מקרי אין לו מי שישמשנו,
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וכל כיוצא בזה (פסקי מהרא"י סימן ג'); ולכן נשתרבב המנהג שרבים מקילין בענין ונושאין נשים תוך
שלש רגלים ,ובעל נפש יחוש לעצמו.
הט"ז (סק"ד) תמה ,הרי השו"ע שהתיר לכנוס מיד אזיל לשיטתו לעיל בס"א שמותר לקדש מיד .אבל
הרמ"א אינו סובר כן ,ומדוע כאן שתק ולא חלק לאסור לקדש עד לאחר שבעה! ובנקה"כ כתב
שסמך עמ"ש לעיל.
כתב בשו"ת חינוך בית יהודה (סימן צ .הובא בפת"ש ג) שכוונת הרמ"א 'בעל נפש יחוש לעצמו' היינו
הקולא שנהגו בעשיר לאחר ב' רגלים .אך ודאי אין כוונת הרמ"א להקל בכל הג' רגלים ,ורק בעל
נפש יחמיר .אך בשו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן ק) כתב שהעולם נהגו להקל בכל ענין .והוסיף טעם
להתיר ,כי בכל יום פרוץ מרובה ורבו בעלי עבירות ,וכדי לשמור אותו מן החטא טוב שלא לאחר.
וזוהי כוונת הרמ"א 'בעל נפש' היינו לשמור עצמו .והוסיף שאם הכין עצמו לקידושין ,אין למסדר
הקידושין לעכב בידו ,ומונים מיום המיתה ואין לחשוש לשמועה רחוקה .הדגול מרבבה

(הביאו

הפת"ש ד) הוסיף שהטעם שנהגו להקל ,הוא משום שמנהגנו לעשות אירוסין וקידושין יחד ,ואם לא
יכנוס לא יארס ויש חשש שיקדמנו אחר .ואפילו כבר נתקשר בשידוכין ,יש לחוש לחזרה.
כתב הערוך השולחן (אות ח) אם הוא בעל עסק כמו חנוני או עסק אחר שא"א לסמוך על אנשים
זרים זהו וודאי הוה כאין לו מי שישמשנו .והוסיף והירא את דבר ד' יקיים דברי חכמים כתקונם
וימתין ג' רגלים אם אין אחד מהג' היתרים שנאמרו בגמ' וירושלמי.
 ביטול פריה ורביה
שנינו במועד קטן (כג" ).ואם אין לו בנים  -מותר לישא לאלתר ,משום ביטול פריה ורביה".
מה פירוש 'לאלתר'? הרמב"ן (עמ' קצט) ביאר שאין הכוונה מיד ממש ,אלא לאחר שלושים יום .שזמן
ההיתר להינשא לאחר מות האישה הוא ב' או ג' רגלים ,ולכן לאחר שלושים יום הוא בגדר 'לאלתר'.
אולם הרא"ש (סימן מח) כתב ששאר המפרשים סוברים שלאלתר הוא מיד ממש לאחר שבעה .לכל
הדעות כתבו התוספות (כתובות ד .ד"ה אבל) בשם ר"ת ,וכ"כ הרא"ש (שם) שבתוך השבעה אסור לכנוס.
כתב הרא"ש בשם ר"ת והראב"ד שכל הדחיה לאחר שלושים היא דוקא למי שיש לו בנים קטנים או
מי שאין לו מי שישמשנו ,אבל מי שאין לו בנים וממהר לישא משום פו"ר ,מותר לו לישא מיד לאחר
שבעה .ובתשובת הרא"ש (כלל כז סי' ה) כתוב שכ"נ מדברי הרי"ף (יד .):אולם הרמב"ם (ו ,ה) לא חילק,
והתיר לכולם לכנוס מיד ולהיבעל לאחר שלושים .ומשמע שאין חילוק אם נושא משום פו"ר או
מפני שאין לו מי שישמשנו.
כתבו הרי"ף (יד ):והרא"ש (סימן נב) ע"פ הגמ' ביבמות (סב ):שכל זמן שאין לו בן ובת לא חשוב כמי
שקיים מצות פו"ר .אולם המרדכי (סי' תתקלו) כתב בשם ר' חיים שרצה להתיר לר"א לישא אישה
לאלתר גם בזקנותו .וריב"ם לא הניחו.
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כתב השו"ע... :אלא אם כן לא קיים מצות פריה ורביה ,שאז מותר לבא עליה אחר שבעה .והרמ"א
כתב :והוא הדין בשאר אבלות ,אפילו באבלות דאביו ואמו ,מותר לישא ולבא עליה אחר שבעה ,אם
לא קיים פריה ורביה.
כתב בשו"ת חתם סופר (סימן שמח .הובא בפת"ש ב) שמי שהתירו לו לישא בתוך שלושים ,פשוט שמותר
לכבס וללבוש ,וכ"ש באיסור רחיצה שלכו"ע אינו אלא חומרא .וגם תספורת הותרה ביום החתונה
ממש ,ואם גילח ביום חתונתו מותר גם בשאר הימים ,ומשמע מדבריו שהוא דווקא גילוח הזקן.
והוסיף ,שבגילוח הזקן גם הכלה מצטערת אם החתן נוהג אבלות ,ואין אנו רשאים לצערה בימי
שמחתה .וכ"כ בגשר החיים (פכ"א ס"ט אות א) .וכ"פ בשו"ת

יביע אומר (ח"ה יו"ד סימן לא .חזו"ע ח"ב עמ'

שכד) וכתב שמותר להביא תזמורת ולעשות ריקודים ומחולות לכבוד החתן והכלה כנהוג .והוסיף
החת"ס שלאחר ימי הנישואים חוזר להשלים את ה'שלושים' וימי הנישאוין עולים.
בשו"ת טוב טעם ודעת (תליתאה ח"ב סימן רמה) כתב שבזמן הזה שהדור פרוץ ואין מי שיכוון לקיים
פו"ר רק להנאתם ,אין אנו מתירים לאבל לישא אישה תוך שלושים ,ואע"ג דמצוות אינן צריכות
כוונה ,הוא דווקא כשלא דוחה איסור ,אבל כשנעשה דרך דחיית איסור שמחה לאבל מפני מצוות
פו"ר בעינן כוונה לכו"ע.
 אדם התפוס אצל השר
כתב המרדכי (סי' תתקלו) ששאלו את מהר"ם מה דין אדם שהשר תפסו ,והסכים לשחררו רק אם ישא
אישה שרוצה לתת לו ,ומתה עליו אשתו זמן מה קודם לכן ,ומאז מיתתה עברו ר"ה יו"כ וסוכות,
האם הם עולים לג' רגלים? והשיב שאינם נחשבים ג' רגלים ,ואין להתיר מפני צערו שתפוס אצל
השר ,שאין לסמוך על דברי השר שישחרר אותו .וגם אם יעמוד בדיבורו ,אינו דומה להיתר שהובא
לעיל למי שיש לו ילדים קטנים ,שהותר לו לישא אישה קודם לכן מפני חיי הבנים.
אולם הב"י סובר שאם התירו מפני חיי הבנים ,כ"ש מפני חייו ,שאפשר שימות מחמת צער התפיסה.
ועוד ,שהוא שבוי שההיתר בו רב יותר .ואפילו אם יש רק ספק שיקיים השר דבריו ,ראוי להתיר לו,
וכ"ש שאפשר לדחות את הביאה עד שיגיע זמן ההיתר .והוסיף ,דאטו מי גרע צער דתפיסה ממי
שאין לו מי שישמשנו?!
כתב הרמ"א :מי שתפשו השר ואינו רוצה להניחו מתפיסתו עד שישא אשה תוך שלש רגלים אחר
מיתת אשתו ,יש מתירין משום צער דידיה (ב"י) ,וכן נראה לי עיקר.
סעיף ג':
 מת אחי הכלה סמוך לחופה
מובא בפסקי הרא"ש (פ"ג סי' מט) שאם מת אחי המשודכת קרוב לחופה לאחר שהזמין כבר האורחים,
התיר ר"ת לערוך החופה תוך שלושים לאבלות משום פריה ורביה של החתן .כיון שכבר עתיד
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להתחתן איתה ולא ישא אחרת .אבל אם לא שודכו ,אע"פ שחפץ בה ולא באחרת ,אסור לו לכונסה
בזמן זה ,שיכול לישא אחרת .וכן הורה הרא"ש במקרה שיהא לו גם הפסד מהכנות צרכי החופה.
כתב השו"ע :מי שלא קיים מצות פריה ורביה ,ושידך אשה ואחר שהכין צרכי חופה ,מת אחי
המשודכת ,מותר לכנסה ולבא עליה אחר שבעה .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' שלא).
כתב הט"ז (סק"ה) שהשו"ע לא התיר כאן אלא כאשר הכין כבר את צרכי החופה ויש הפסד בנוסף
לצורך של פו"ר .וכל ההיתר הוא לכונסה רק לאחר שבעה.
בשו"ת מאיר נתיבים (סימן עט .הובא בפת"ש ו) כתב שבמקרה שהכינו כל צרכי החופה ,ומתה אם
הכלה .ולא יכלו להכניס את המת לחדר מפני שהחתן לא בא עדיין בעת ההיא וא"א להלין את המת
כ"כ .ופסק להתיר לישא לאחר שלושה ימים בתוך השבעה ,מאחר שאם ידחו את הנישואין יהיה
הפסד מרובה .שאין מי שיטרח עבורה לאחר מכן .אולם הרב חדרי דעה כתב שהפת"ש הביא כאן
דבר תמוה נגד הגמ' בכתובות שהתירו רק כאשר לא חלה האבלות .כפי העולה מדברי הט"ז לעיל.
וכ"כ בשו"ת בית שערים (יו"ד סימן תמז) ,וכ"נ מדברי החזו"ע (ח"ב עמ' שלד).
 נתרצה לשאת אחות אשתו
כתבו הרא"ש המרדכי (סי' תתצ) והגה"מ (פ"ו אות ו) שיתכן ואפילו אם לא היה משודך היה מתיר ר"ת
(לעיל) ,מאחר שרוצה בה יותר מאחרת ,ומצינו ביוסף הכהן שאמר בבית הקברות לאחות אשתו
שמתה ,שתלך ותפרנס את בני אחותה (מו"ק כג ,).אע"פ שהיתה אבלה על אחותה .ויתכן שהתירו
דווקא בכה"ג מכיון שמרחמת על בני אחותה יותר מאחרות.
כתב הרמ"א :וכן אם יש לו בנים קטנים ונתרצה לאחות אשתו ,מותר לכנסה ,כי היא מרחמת על בני
אחותה יותר מאחרת (כ"כ בפי' הרא"ש והגה"מ ומרדכי).
הערוך השולחן (אות יב) העיר שודאי התירו לו לכונסה אף בתוך השבעה ,והמפרשים לא הזכירו
זאת.
הב"ח כתב שלא יבוא עליה עד לאחר שלושים .וכ"כ הט"ז (סק"ו) .והלבוש (ס"ג) כתב שיבוא עליה
לאחר שבעה .וכתב הש"ך (סק"ז) שאינם חולקים ,שהלבוש מיירי בשלא קיים פו"ר ,והב"ח איירי
כשקיים .שלעניין הביאה אין שייך לקטנים ,ודינה כסתם אישה.
כתב החתם סופר (סימן שנא .הובא בפת"ש ה) במי שמתה אשתו ולא קיים פו"ר ,ונתרצה לאחות אשתו
משום עגמת נפש דידה ,ונסתפק השואל אולי מותר לישאנה בתוך שלושים .ורצה לצרף שאם ישא
אחרת יופסד כל מה שירש הבעל מאחותה .אך החת"ס כתב שאין להתיר נישואין בשום אופן ,שאין
להתיר את האבלות שלה כשאינה מצווה על פו"ר ,ומשום עוגמת נפש שלה די שישתדכו.
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ובו ד' סעיפים

סעיף א':
 יציאה לבית הקברות ובית האבל
שנינו במועד קטן (כא):

"תנו רבנן :אבל ,שלשה ימים הראשונים  -אינו הולך לבית האבל ,מכאן ואילך  -הולך ,ואינו
יושב במקום המנחמין אלא במקום המתנחמין"
ובמסכת שמחות (פ"ו ה"ד) איתא:
"מת באותה העיר ,ביום הראשון וביום השני אינו יוצא עמהן ,בשלישי יוצא ועומד בשורה
להתנחם ,אבל לא לנחם אחרים .במה דברים אמורים בזמן שיש שם כדי נושאי המטה וקובריה,
אבל אין שם כדי נושאי המטה וקובריה יוצא עמהן אפילו ביום הראשון"
המרדכי (סי' תתצה) למד מגמ' זו שגם כשהולך האבל עם שאר אבלי מתים לבית הקברות ,יעמוד
אצל האבלים בשעת צידוק הדין .וי"א שני ימים הראשונים אינו הולך לבית הקברות ללוות המת.
וכ"כ הגה"מ (פ"ז אות ד).
כתב השו"ע :אבל ,ג' ימים הראשונים אינו יוצא לבית האבל ולא לבית הקברות; מכאן ואילך ,אם
מת לאחרים מת בשכונתו ,יוצא אחר המטה לבית הקברות ,ואינו יושב במקום המנחמים אלא
במקום המתנחמים; ואם אין שם כדי מטה וקובריה ,יוצא אפילו ביום ראשון ואפילו בשכונה אחרת.
והרמ"א כתב :ומקצת יום ג' הרי הוא ככולו (הגהות מיימוני פ"ז) .ולא ראיתי נוהגין כן עכשיו ,כי אין
אבל הולך לבית הקברות ולא לבית האבל כל שבעה; ואפשר שלאו חיוב הוא ,אלא רשות ,ומאחר
שעכשיו אין מתנחמין כמו בימיהם ,שב ואל תעשה עדיף.
כתב החתם סופר (יו"ד סימן שכה .הובא בפת"ש א) שבמתו מחוייב לעסוק בלויתו ולכן יוצא גם ביום
הראשון.
הפרישה (אות א*) ביאר שההיתר לצאת לבית האבלים הוא מיוחד ,שרק משום שהוא דבר אבלות
התירו לו ,אבל לשאר מקומות גם אם הם דבר מצוה אין שום היתר לצאת בתוך השבעה .הערוך
השולחן (אות ז) ביאר שאע"פ שהותר לצאת במקום הצורך אפילו ביום הראשון (ע"פ ביאורו) ,לבית
האבל החמירו יותר משום שיש שם הרבה אנשים ,דומיא דבית הכנסת.
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סעיף ב':
 מנהג ד' השבועות
שנינו במועד קטן (כג).

"תנו רבנן :אבל ,שבת ראשונה  -אינו יוצא מפתח ביתו ,שניה  -יוצא ואינו יושב במקומו,
שלישית  -יושב במקומו ואינו מדבר ,רביעית  -הרי הוא ככל אדם .רבי יהודה אומר :לא
הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו  -שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו .אלא :שניה
 אינו יוצא מפתח ביתו ,שלישית  -יוצא ואינו יושב במקומו ,רביעית  -יושב במקומו ואינומדבר ,חמישית  -הרי הוא ככל אדם"
כתב הרא"ש (סימן מו) בשם רש"י (על הרי"ף יד ).ש'שבת ראשונה' אין הכוונה על השבת דווקא אלא
שבוע ראשון .וכ"נ מהרמב"ם (ז ,ה) שכתב "ולא יצא למקום אחר מפתח ביתו כל שבת הראשונה".
כתב השו"ע :אבל ,שבוע הראשון אינו יוצא מפתח ביתו ...שניה ,יוצא ואינו יושב במקומו ואינו
מדבר; שלישית ,יושב במקומו ואינו מדבר .והרמ"א כתב :ואם רוצה שלא לישב במקומו בשבוע
שלישית ולדבר ,הרשות בידו (הגמי"י) ...רביעית ,הרי הוא כשאר כל אדם.
הערוך השולחן (אות א) כתב שדברי הגמ' הנ"ל הם רק לגבי יציאה לבית הכנסת ,אבל לא מצאנו
מקור לגבי איסור יציאה מביתו כל שבעה .והסיק (אות ד) שהיציאה מביתו אינו מהדברים האסורים
באבל אלא שממילא כן הוא ,דכיון שאסור במלאכה ובמשא ומתן ולטייל מה יעשה חוץ לביתו.
ועוד ,שיש סיבה עצמית שיהיה לבדו בביתו ולא ישכח אבלותו .ולכן בכל מקום שיש צורך מיידי
או באופן שלא יפגע באבלותו ,כגון בלילה שאין אנשים בחוץ ,מותר לו לצאת .וכן נקט בגשר החיים
(פכ"א סי"ג הע' .)13
 מניין השבועות
כתב הטור (סימן שצט) בשם הר"ש שאם קבר מתו שעה אחת לפני הרגל ,אותה שעה והרגל חשובים
כארבעה עשר ,ומיד אחר הרגל יש לו דין שבוע שלישי ,ואפילו בראש השנה ועצרת שאינן אלא יום
אחד.
כתב השו"ע :אפילו לא שלמו שלשה שבועות ,כגון שמת באמצע שבוע ,מיד כשכלה אותו שבוע
ושנים שאחריו ,חשוב שבוע הבא רביעית.
 יציאה לדבר מצוה
כתוב בתשובת הרא"ש (כלל כ"ז סי' ב) שאפילו לדבר מצוה אסור לו לצאת בשבוע הראשון .ואע"פ
שהאבל חייב בכל המצוות (ולכאורה גם שמחת חתן וכלה וכד') הוא דווקא במצות עשה שבגופו ,כגון
ציצית ותפילין או למול את בנו ,אבל לילך לחופה ולמילה ולשמוע הברכה בשביל גמילות חסדים
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אין לו לצאת מפתח ביתו .וכ"כ רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלג .).אולם הנימוקי יוסף סובר שמותר לצאת
לדבר מצוה.
כתב השו"ע :ואפילו לשמוע ברכות חופה או ברכות המילה...
 יציאה בלילה בשעת הצורך
כתב בתרומת הדשן (סי' רצ) שבמקום צורך היוצא מפתח ביתו בלילה לאחר שכלתה הרגל מן השוק,
לא הפסיד כולי האי .והטעים דבריו ,דמוכח מההיתר לצאת לבית האבל לאחר ג' ימים ,שטעם
האיסור לצאת מפתח ביתו הוא כדי שלא ישכח אבלותו כשהולך אצל בני אדם ,שכשנשאר בביתו
ניכר אבלותו .ולכן שיוצא בלילה בשעה שאינו מתערב עם בנ"א ,אלא שהולך לישון בביתו אין כאן
קפידא.
כתב הרמ"א :מיהו המיקל לצאת בלילה ,מפני הצורך ,לא הפסיד (ת"ה סימן ר"צ).
בשו"ת אגרות משה (ח"ב יו"ד סימן קעב) כתב שאם האבלים יושבים שבעה בבית שמת המת ,ויש שם
מקום ללון ,אלא שהאבל חפץ ללכת לישון בביתו .בנידון זה מכיון שאין לו צורך בדבר ,אין להתיר
לו לצאת מבית האבלים .והכל תלוי לפי האדם מה חשוב בעיניו לצורך.
בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שו) כתב שמותר לאבל לנסוע לביתו בעיר אחרת בערב שבת אחר חצות ,כדי
לשבות עם בני ביתו ,ולהוציאם י"ח קידוש ולחנך את בניו למצוות ,ואח"כ במוצ"ש יחזור לסיים את
השבעה עם שאר קרוביו האבלים .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה צה).
 יציאה לצורך או דבר האבד
כתב הרמ"א :והא דאסור לצאת חוץ לביתו ,היינו דוקא לטייל ,או למשא ומתן וכדומה ,אבל אם
שלח מושל אחריו (מרדכי ה"א) או שצריך לילך בדרך או לשאר דברים הצריכים לו הרבה ,כגון דבר
האבד ,מותר לו לצאת (תוספות סוף מ"ק) ,וכן נוהגין .ודין נעילת סנדליו ,עיין לעיל סימן שפ"ב.
כתב בשו"ת שבות יעקב (ח"א סימן פו) שרופא שאירע לו אבלות ,התירו לו לצאת מביתו וללכת אל
חולה משום חשש סכנה ,ומצוה שאני .והוסיף שאפילו יש שם רופא אחר נראה להתיר לו לצאת,
שלא מכל אדם ,אדם זוכה להירפא .וכתב בשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' צו אות יא) שאפילו בחשאיב"ס
מותר .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שיד).
 המנהג בשינוי מקום
כתב הרמ"א :ועכשיו נוהגין שאין יושבין במקומם כל שלשים; ועל אביו ואמו כל י"ב חדש ,ואין
למנהג זה עיקר ,מכל מקום אין לשנות מן המנהג ,כי כל מקום לפי מנהגו.
כתב הגליון מהרש"א שאינו יושב במקומו בין בביתו ובין בבית הכנסת .אך החכמת אדם
ה"ב) כתב מעולם לא ראיתי לנהוג כן אפילו בביתו בשבוע שני.

(כלל קסז
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הערוך השולחן (אות יב) כתב שנראה שיש למנהג זה שורש ,דמכיון שכל מנהגי התנחומים כבר
בטלו ,ולכן אין לנו לחלק בין שבת ראשונה לשניה וכן הלאה .ומשום כך אנו תופסים את הזמנים
הרגילים של האבלות שהם שלושים יום וי"ב חודש.
המהר"ם שיק (חיו"ד סי' שס"ט) כתב שכשיושב בט' באב על הרצפה במקום שלו ,חשיב לשינוי מקום,
דעיקר שינוי מקום היינו לענין ישיבה .וכתב הציץ אליעזר (ח"ז סימן מט  -קונ' אבן יעקב פ"ב ד"ה הנה יש)

שמדברי המהר"ם מוכח שעיקר קפידת השינוי מקום הוא לגבי הישיבה ,ומשמע שאם רוצה לעמוד
במקומו לא אכפת לן ,ודי בשינוי שעושה לגבי הישיבה.
כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש ז) שהאבל שמשנה מקומו צריך להרחיק ד' אמות ,שבלא זה חשוב
שנשאר באותו מקום.
סעיף ג':
 יציאה לבית הכנסת
דעת הרי"ץ גיאת (מא"ש הל' אבל עמ' נב) שהאבל יוצא לבית הכנסת אפילו ביום חול ,משום שאם הולך
לבית האבל כ"ש שמותר לו ללכת לבית התפילה .ואפילו בג' ימים ראשונים .הב"ח ביאר שאבל חייב
בכל המצוות ,ומצוה להתפלל בבית הכנסת ,שכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל שם
נקרא שכן רע (ברכות ח.).
מנגד ,הראב"ד (הובא ברא"ש סי' מו) סובר שאפילו בשבת אינו יוצא לבית הכנסת .שפירש 'שבת
ראשונה' אסור לצאת ,כפשוטו.
דעה נוספת של רב האי (הביאו הרמב"ן עמ' ריז) שבחול אינו יוצא .ובשבת שאין בה אבלות תלוי במנהג
המקום ,יש הנוהגים לצאת לבית הכנסת ויש הנוהגים שבאים הציבור אליהם להתפלל .וכ"ד הרמב"ן
(עמ' ריז) והרא"ש (שם).
כתב הנמוקי יוסף (יג :ד"ה במקום) שדוקא לטייל אסור לצאת מביתו ,אבל לדבר מצוה מותר .ולכן
מותר לאבל ללכת לבית הכנסת לשמוע תפילה ,מגילה וכד' .כ"ש בט' באב שכולם אבלים ונראה
כהולך לבית האבל .וכ"כ הרא"ש (סו"ס לז) שבט' באב הולך לבית הכנסת עד גמר הקינות.
כתב השו"ע :האבל אינו יוצא בחול לבית הכנסת ,אבל בשבת יוצא( .רמ"א :וכן לבית המדרש .ב"י) .ואנו
נוהגים שבכל יום קריאת התורה יוצא לב"ה .והרמ"א כתב :ובמדינות אלו נוהגין שאין יוצא אלא
בשבת.
החכמת אדם (קונ' מצבת משה סימן ח .הביאו הפת"ש ב) כתב שדברי מרן הם עפמ"ש (שעו ,ג) שמצוה
להתפלל בבית האבל ,וא"כ יש לו מניין בביתו .אבל במקום שא"א לאסוף עשרה כדי שיתפללו בבית
האבל ,יצא להתפלל בבית הכנסת .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' שז ושיג) והגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה ק).
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אולם המגן אברהם (סי' תרצו סק"ח) כתב שיתפלל יחידי בביתו ולא ילך לבית הכנסת .ואם יש מניין
בחצר מול ביתו לכו"ע מותר ללכת .וכ"כ בגשר החיים (פכ"א סי"ג אות ו).
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' שי) שאם יש לאבל בביתו מקום מיוחד ומכובד להניח בו ס"ת ,מותר לו
להביא ס"ת לביתו לקריאת התורה במשך שבעת הימים ,ואז לא יצטרך ללכת לבית הכנסת לשמוע
קה"ת .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קנב) ,והוסיף שעדיף להביא את הס"ת בארון המיועד
לכך.
 אבל מוהל וסנדק
כתב בהגהות אשיר"י (סי' לז הגהה שלישית) שבשלושה ימים הראשונים אסור לאבל לצאת מביתו כדי
למול .ובשאר הימים יכול להתפלל בביתו ולאחר מכן לצאת למול בבית הכנסת.
אולם האור זרוע (הל' אבלות סי' תמ) כתב שאם אין שם מוהל אלא הוא יכול לצאת אף תוך שלושה,
ואם יש שם מוהל לא יצא עד לאחר ג' ימים ראשונים.
הב"י כתב שלמנהגנו שהאבל יוצא להתפלל בבית הכנסת בשני וחמישי כדי לשמוע קריאת התורה,
כ"ש שיוצא למילה אפילו בג' ימים הראשונים ,ואפילו יש מוהל אחר שיכול למול .וכ"פ בחזון
עובדיה (ח"ב עמ' שיד).
כתב הרמ"א :ואם האבל מוהל או בעל ברית ,לאחר שלשה ,מתפלל בביתו ,וכשמביאין התינוק למול,
הולך האבל לבית הכנסת (הגהות אשירי) .אבל ,תוך שלשה ,לא יצא אא"כ אין מוהל אחר בעיר (א"ז);
ויש מקילין אפילו תוך שלשה ,אפי' אם יש מוהל אחר בעיר (ב"י); ומותר לו לתקן הצפרנים ולגלח
לצורך המילה ,אבל אם יש מוהל אחר אסור (סברת הרב דלא כא"ז דמתיר סתם).
כתב הש"ך (סק"ד) שאבי הבן יוצא אפילו תוך שלושה ימים לכו"ע.
הש"ך (סק"ו) הקשה ,מדוע הביא הרמ"א את דעת היש מקלים ,הרי הב"י הביאה ע"פ המנהג שהאבל
יוצא לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה ,אך הרמ"א כתב שמנהגם לצאת רק בשבת.
הדרכי משה (אות ב) השמיט תיבת 'לגלח' ,ובהג"ה לא רצה להשמיט שיתכן והכוונה לציפרניים,
אע"פ שהלשון אינה מורה כן .ומ"מ כתב הפנים מאירות (ח"ג סימן לז .הובא בפת"ש ד) שכוונת הרמ"א
שמותר ליטול הציפרניים אפילו במספריים ,מכיון שהוא לצורך מצוה.
 מצוה שתתבטל
כתב הב"י :ונראה שאם היא מצוה שתבטל או תדחה אם לא יצא האבל שיוצא דומיא דההיא דאין
שם כדי נושאי המטה וקובריה דבסמוך.
כתב הרמ"א :וכן כל דבר מצוה שא"א לעשות בלא האבל ,מותר לו לצאת לקיים המצוה
וב"י).

(סברת הרב
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 יציאה לבית הקברות
כתב הריב"ש (סי' קנח) שמקום שנוהגים לצאת לבית החיים בבוקר כל שבעת ימי אבלות ,אין לבטל
המנהג כיון שהוא לכבוד המת ,ואפילו הלנת המת שהוא איסור תורה התירו לכבוד המת .כ"ש
יציאה מהבית בימי האבלות שמותר אם עושים לכבוד המת.
סעיף ד':
 שינוי מקום בשבת
כתב נמוקי יוסף (ב"ב מט סוע"א) דמכיון שהתירו מעמדות ומושבות בבית הקברות ,משמע שישיבה
לכבוד האבל אין בה חשש של אבלות בפרהסיא בשבת .ולכן הנוהגים לשנות מקומם בשבת ,נוהגים
כדין.
אולם הב"י כתב שאין הנדון דומה לראיה ,שהמעמדות ומושבות שהיו עושים בבית הקברות הם כדי
שיאספו רוב עם ,שלא היה בית הכנסת אחד מכיל אותם ,אבל כשמשנים מקומם בבית הכנסת
למקום האבלים מיחזי כנוהגים אבלות בשבת.
כתב השו"ע :הנוהגים כשהם אבלים שלא לשנות מקומם בבית הכנסת בשבת ,יפה הם עושים .אך
הרמ"א כתב :ויש אומרים שגם בשבת ישנה מקומו (נמוקי יוסף סוף פרק המוכר פירות) ,וכן המנהג פשוט,
ואין לשנות המנהג.
כתב הלבוש (ס"ד) שטעם הרמ"א שגם בשבת משנה מקומו ,הוא משום שסובר שאין זה דבר
בפרהסיא ,שאין האבלות ניכרת בזה כ"כ ,שהרבה פעמים האדם מחליף מקומו אפילו אינו אבל.
והש"ך (סק"ז) כתב לפמ"ש לקמן (סי' ת סק"ב) שאבלות ל' נוהגת בשבת ,פשוט שגם בשבת ישנה את
מקומו [אך בשו"ת אג"מ ח"א יו"ד סי' קצח הקשה ,הרי בדיני שלושים ליכא פרהסיא ,ולכן נוהג בשבת ואיך יכול להביא
ראיה שאף דבר שבפרהסיא נוהג? .ואדרבה מדין אין אחרים שואלים בשלומו שהוא דינא דגמ' לכל שלשים ומ"מ מותר

בשבת במקומות שנוהגין היתר יש ראיה להיפוך וצע"ג] .אלא שהט"ז (סי' תקכו סק"א) כתב שדברי הרמ"א
אמורים רק אם הגיע לבית הכנסת קודם שנכנסה השבת ,אבל אם הגיע לאחר כניסת השבת לא
ישנה את מקומו ,שהוא דבר פרהסיא.
רבנו האר"י (שער המצות סוף פ' ויחי) נהג שלא לשנות מקומו בשבת .וכתב הברכ"י (אות ב) שרק אנשים
המפורסמים בחסידות יש להם לנהוג כאר"י בזה.
שינוי מקום ברגל :כתב מהר"ם לובלין (סימן קז .הובא בפת"ש ז) שאם מת לו מת ברגל אינו משנה
מקומו .וכ"כ בשו"ת פנים מאירות (ח"ב סימן קכד) ,ערוה"ש (אות יג) ועוד.
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 יולדת אבלה הבאה לבית הכנסת
כתב בשו"ת נחלת שבעה (ח"ב סימן יז .הובא בפת"ש ו) שיולדת המגיעה לבית הכנסת בשבת ,מותרת
להגיע אפילו אם היא תוך שבעה לאבלותה ,ואינה משנה את מקומה .ע"פ סברת הט"ז שרק קודם
השבת משנה את מקומה .וכ"כ רעק"א בשם האליה רבה (סי' קלב סק"ד) .וכ"כ בשו"ת פנים מאירות
(ח"ב סימן קכד) והוסיף ,שגם לדעת הש"ך שמשנים המקום בכל מקרה ,בכה"ג יש לצרף את דעת מרן
שאין לשנות את המקום בשבת.
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סימן שצ"ד  -שלא להקשות על המת יותר מדאי
ובו ו' סעיפים

סעיף א':
 הצטערות על המת יותר מדאי
שנינו בירושלמי (מו"ק ג ,ה):
"בר קפרא אמר אין תוקפו של אבל אלא עד שלשה ימים .ר' אבא בריה דר' פפי ר' יהושע
דסיכנין בשם ר' לוי כל תלתא יומין נפשא טייסא על גופא סבירה דהיא חזרה לגביה כיון
דהיא חמייא דאישתני זיויהון דאפוי היא שבקא ליה ואזלה לה .לאחר שלשה ימים הכרס
נבקעת על פניו ואומרת לו הא לך מה שגזלתה וחמסתה ונתת בי"
כתב השו"ע עפ"ד הגמ' במו"ק (כז :):אין מתקשין על המת יותר מדאי; וכל המתקשה עליו יותר
מדאי ,על מת אחר הוא בוכה; אלא שלשה ימים לבכי ,שבעה להספד ,שלשים לתספורת ולגיהוץ.
וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' פד).
כתב בספר חסידים (סימן רלו .צוואותיו אות ד) "אדם שמת לו בנו או בתו לא ינשק אותם ולא יניח
אשתו לנשק אותם ,כי מקצרים ימי בניהם ובנותיהם ,ויש למחות ביד האב והאם" .וכתב הפת"ש
(סק"א) דנראה שדוקא לבנו ובתו ,אבל לשאר מתים מותר ,כמובא שנישק יוסף את יעקב

(בראשית נ,

א) .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"א עמ' צ) שאין לנשק בנו המת משום סכנה .אולם האור החיים (פרשת ויחי)

כתב שלא נכון לנשק כל מת .וכ"כ היפה ללב (ח"ה יו"ד ס"ס שדמ).
סעיף ב':
 הספד על ת"ח
שנינו בכתובות

(קג):

"הושיבו ישיבה לאחר שלשים יום .דלא עדיפנא ממשה רבינו ,דכתיב :ויבכו בני ישראל את
משה בערבות מואב שלשים יום ,תלתין יומין ספדין ביממא וליליא ,מכאן ואילך ספדו ביממא
וגרסי בליליא או ספדו בליליא וגרסי ביממא ,עד דספדי תריסר ירחי שתא"
עוד שנינו ביבמות (עח):

"קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה ..דאמר ריש לקיש ,מאי דכתיב :בקשו את ה' כל ענוי
ארץ אשר משפטו פעלו? באשר משפטו שם פעלו .אמר דוד :שאול נפקו להו תריסר ירחי
שתא ולא דרכיה למספדיה ,נתינים ניקרינהו ונפייסינהו"
כתב הרמב"ם (יג ,י):
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"אין בוכין על המת יתר משלשה ימים ,ואין מספידין יתר משבעה ,במה דברים אמורים בשאר
העם ,אבל תלמידי חכמים הכל לפי חכמתן ,ואין בוכין עליהם יותר משלשים יום ,שאין לנו
גדול ממשה רבינו וכתיב ויתמו ימי בכי אבל משה ,וכן אין מספידין יתר על שנים עשר חדש,
אין לנו בחכמה גדול מרבינו הקדוש ושנים עשר חדש בלבד נספד ,וכן חכם שבאה שמועתו
לאחר שנים עשר חדש אין סופדין אותו"
כתב השו"ע :במה דברים אמורים ,בשאר העם .אבל תלמידי חכמים ,הכל לפי חכמתם; ואין בוכים
עליהם יותר מל' יום; ואין מספידין עליהם יותר מי"ב חדש; וכן חכם שבא שמועתו לאחר י"ב חדש,
אין מספידין אותו (רמב"ן עמ' פב).
כתב הש"ך (סק"א) שאפילו ביום שמועה אין מספידים את החכם לאחר י"ב חודש.
סעיף ג':
 פוקדים על המתים
שנינו במסכת שמחות (ח ,א)

"יוצאין לבית הקברות ופוקדין כל המתים עד שלשים יום ,ואין חוששין משום דרכי האמורי.
ומעשה שפקדו אחד אחר שלשים יום ,וחיה עשרים וחמש שנים ואחר כך מת ,ואחר הוליד
חמשה בנים ואחר כך מת"
כתב השו"ע :יוצאין לבית הקברות ופוקדים על המתים שלשה ימים ,שמא עדיין הוא חי.
הפרישה (אות ג) כתב שדין זה היה נכון דוקא בזמנם שהיו קוברים בכוכין ויכלו לגלות את המת
ולראות אותו .הביאו הש"ך (סק"ב) והערוה"ש (אות ד) ,והוסיף שאין אנו קוברים בלא מיתה וודאית.
אולם מהר"י יעב"ץ כתב שמבואר ברמב"ם (אבל פ"ה) שגם בכוכים היו משליכים עליו עפר ,וא"כ מה
התועלת לפקוד את הקבר פעם ביום ,ואם באמת חוששים שיחיה ,היו צריכים להשאיר שומרים
במשך כל הג' ימים בקבר ,וכשיראו תזוזה יעזרו לו מיד ,דאל"כ גם אם יחיה ,כשיתעורר ימות מיד
מהעפר שע"ג .אלא שבאמת המקרה שהובא במסכת שמחות הוא חריג ביותר ,ואינו נקרא דבר
שצריך לחשוש לו.
סעיף ד':
 מתיחות הדין על האבל
שנינו במועד קטן (כז):
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"אמר רבי לוי :אבל שלשה ימים הראשונים  -יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי
כתיפיו ,משלשה עד שבעה  -כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית ,מכאן ואילך  -כאילו עוברת
כנגדו בשוק"
ובירושלמי (פ"ג ה"ז) מובא:
"כל אותה השנה הדין מתוח כנגד המשפחה .דאמר רבי יוחנן כל שבעה החרב שלופה עד
שלשי' היא רופפת לאחר שנים עשר חדש היא חוזרת לתערה למה הדבר דומה לכיפה של
אבנים כיון שנתרערעה אחת מהן נתרערעו כולן .ואמר רבי לעזר אם נולד בן זכר באותה
המשפחה נתרפאת כל אותה המשפחה"
כתב השו"ע :כל שלשה ימים יראה האבל כאילו חרב מונחת לו בין כתפיו; משלשה ועד שבעה,
כאילו זקוף כנגדו בקרן זוית; משבעה ועד שלשים ,כאלו עובר לפניו בשוק; וכל אותה השנה הדין
מתוחה כנגד אותה משפחה; ואם נולד בן זכר באותה משפחה ,נתרפאת כל המשפחה.
כתב מהרש"ל (ס"ס ע) שאף אם נולד הבן לפני פטירת המת ,יום הכנסתו לברית היא לידתו ,כמו הגר
שנתגייר ביום המולו כקטן שנולד דמי.
סעיף ה':
 אחד מהחבורה שמת
כתב השו"ע עפ"ד הגמ' בשבת (קו :).אחד מהחבורה שמת ,תדאג כל החבורה.
סעיף ו':
 חובת האבלות
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם (יג ,יב) :כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים ,ה"ז אכזרי; אלא יפחד
וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה.
כתב בשו"ת הרדב"ז (ח"ג סימן תקנה .הובא בפת"ש ג) על אחד מגדולי הדור שמת לו בן ולא הוריד עליו
דמעה אחת ,והשיב שזוהי מידה רעה המורה על קושי הלב ועל רוע תכונת הנפש ומדת אכזריות
היא .והיא דרך הפילוסופים האומרים שכל העולם הוא מעשה תעתועים.
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סימן שצ"ה  -מקצת היום השביעי והשלושים ככולו
ובו ג' סעיפים

סעיף א':
 מקצת יום שביעי ושלושים
שנינו במועד קטן (יט):

"קסבר אבא שאול :מקצת היום ככולו ...אמר רב עמרם אמר רב :אבל ,כיון שעמדו מנחמין
מאצלו  -מותר ברחיצה .כמאן  -כאבא שאול .אמר אביי :הלכה כאבא שאול ביום שבעה,
ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלשים ,דאמרינן :מקצת היום ככולו .רבא אמר :הלכה כאבא
שאול ביום שלשים ,ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה .ונהרדעי אמרי :הלכה כאבא שאול
בזו ובזו .דאמר שמואל :הלכה כדברי המיקל באבל"
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלב ע"ג) יום שביעי מקצתו ככולו ,לא מיד בהנץ החמה אלא אחר שיעמדו
המנחמין מאצלו ,דהיינו אחר שהתפללו עם האבל .ביום שלשים לענין גיהוץ ותספורת די בהנץ
החמה .אולם מהר"ם סובר שמשעת נץ החמה מותר בכל.
כתב השו"ע :כיון שעמדו מנחמים מאצל האבל ביום שביעי ,מותר בכל דברים שאסור בהם תוך
שבעה ,דמקצת היום ככולו ,לא שנא מקצת יום שביעי לא שנא מקצת יום שלשים ,כיון שהנץ החמה
ביום שלשים ,בטלו ממנו גזרת שלשים (רא"ש ורבינו ירוחם) .והרמ"א כתב :ובמדינות אלו שאין
המנחמין רגילין לבא ביום ז' ,צריך להמתין עד שעה שרגילין המנחמים לבא בשאר ימים ,דהיינו
לאחר יציאה מבית הכנסת שרגילין לבא מנחמין ,כן נראה לי ,ודלא כמו שרגילין להמתין שעה על
היום ,דאין הדבר תלוי רק בעמידת המנחמין( .וכן משמע באשירי).
הט"ז (סי' תב סק"ה) סובר שדוקא אבלות שהיא בקום עשה ,כגון חליצת מנעלים וכפיית המטה ,צריך
להמתין עד עמידת המנחמים .אבל אבילות שהוא בשוא"ת כגון גיהוץ ותספורת ,די להמתין עד הנץ
החמה .בשו"ת גבעת שאול (סימן ע .הובא בפת"ש ב) כתב שלדבריו אבל שחל יום שביעי שלו בשבת,
די להמתין עד הנץ החמה מללבוש ,שהוא שוא"ת .אך כתב שדברי הט"ז תמוהים ,ולדעתו גם דבר
שהוא בשוא"ת צריך להמתין עד עמידת המנחמים.
סעיף ב':
 מקצת הלילה ככולו
נחלקו הראשונים האם רק ביום אומרים 'מקצת היום ככולו' או גם בלילה אומרים 'מקצת הלילה
ככולו' .ונ"מ לדוג' אם שמע שמועה רחוקה בלילה (שהשומע שמועה רחוקה יושב יום אחד) ,והתחיל
לשבת בלילה ,האם באותו לילה כבר מותר ברחיצה או לא.
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א .רא"ש (סימן ל) בשם הריב"ם :לא מועיל ,משום שבלילה בכל מקרה דרך האנשים לחלוץ
מנעליהם ,ולכן האבלות לא היתה מורגשת.
ב .רמב"ן (עמ' רטו) :לעולם מקצת לילה חשוב ככל היום .וכ"ד הר"ן (סוכה יא :ד"ה אבל) .גם
הרשב"ם תמה מדוע האנשים לא מחשיבים את מקצת מהלילה שישבו.
ג .מהר"ם (הל' שמחות סי' ל  -לא) ומרדכי (סי' תתפב) :כל דבר הצריך ספירה אין אומרים בו
מקצת הלילה ככולו (כגון שומרת יום כנגד יום וכד') .אבל לענין שמועה רחוקה מועיל מקצת
לילה.
כתב השו"ע :שמע שמועה רחוקה בלילה ,כיון דסגי בשעה אחת ,סלקא ,אפילו בלילה.
בגשר החיים (פכ"א ס"א אות ז) כתב שנקטינן כאומרים דוקא מקצת היום ,מהטעם שבלילה לא ניכר
שהחזיק עדיין באבלות.
כתב הרדב"ז (ח"ג סימן תתקפט .מובא בפת"ש א) שלענין ת"ת ותשמיש המיטה שיש בהם מצוה ,יש
לפסוק כדברי המקלים דמקצת לילה ככל היום ,אבל ברחיצה וסיכה ושאר דברים דלית בהו מצוה,
יש לפסוק כמחמירים דבעינן דוקא מקצת היום ולא מקצת לילה .ומיהו צריך להמתין מלשמש
בלילה יותר מעט ממה שהוא רגיל כדי שיהא נוהג גם בו מקצת אבילות.
סעיף ג':
' מקצת היום' בסיום הי"ב חודש
כתב התרומת הדשן (סי' רצב) מי שמת אביו או אמו בר"ח ניסן ,כשיגיע כ"ט באדר ונהג בו מקצת
אבלות ,לא עלה לו למניין י"ב חודש עד שיגמור היום .ואינו דומה ליום שביעי או שלושים ,ששם
הספירה תלויה בימים ,אבל באבלות י"ב חודש לא מוזכר שנ"ד ימים ,אלא י"ב חודש דווקא .ואם
נאמר במניין זה 'מקצתו ככולו' ,הרי שדי במקצת החודש.
כתב השו"ע :מי שמת אביו או אמו בראש חדש ניסן ,לא אמרינן בכ"ט באדר שאחריו מקצת היום
ככולו ,אלא צריך לנהוג דברים האסורים בי"ב חדש עד שיכנס ראש חדש ניסן .והרמ"א כתב :ונהגו
להוסיף עוד היום שמת בו האב או האם לנהוג בו דין י"ב חדש ,ונכון הוא.
הש"ך (סק"ג) כתב שאפילו חל יום האחרון של השנה בשבת ,נוהג בו דין י"ב חודש .וכתב הב"ח שאם
היא שנה מעוברת ,אין נוהג דין י"ב חודש ביום שמת בו אביו או אמו ,דמכיון שהפסיק אבלותו אינו
חוזר אליה .אולם הט"ז (סק"ג) ביאר ע"פ תה"ד ,שהטעם משום שאומר קדיש וברכו ומתענה ,ולכן
ה"ה לכל יארציי"ט ,גם בשנה מעוברת שסיים אבלותו קודם לכן.
הוסיף הש"ך שאסור בכל יום השנה לאכול בסעודה של שמחה ומשתה ,וה"ה אם שנת האבל היתה
מעוברת (אע"פ שסיים אבלותו לאחר י"ב חודש).
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הרדב"ז (ח"ג סימן תתצה .הובא בפת"ש ג) סובר שיש להקל ביום האחרון של השנה ,ומועיל בו מקצת.
הערוך השולחן (אות ה) כתב שאם י"ב חודש שלו כלתה בר"ח ששני ימים ר"ח ,א"צ לנהוג אבלותו
אלא עד יום ראשון ,ואע"פ שלמספר ימי החודש הוא שייך לחודש העבר ,מ"מ כיון שהוא ר"ח אין
להחמיר בכך.
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סימן שצ"ו  -מי שלא נהג אבלותו כל שבעה
ובו ג' סעיפים

סעיף א':
 עד אימתי משלים אבלותו
שנינו במועד קטן (כ).

"תנו רבנן ,קיים כפיית המטה שלשה ימים קודם הרגל  -אינו צריך לכפותה אחר הרגל ,דברי
רבי אליעזר .וחכמים אומרים :אפילו יום אחד ,ואפילו שעה אחת"
כתבו הרמב"ן (עמ' רטז) והרא"ש (סי' כה) בשם הראב"ד אבל שלא נהג אבלותו תוך שבעה בין בשוגג
ובין במזיד ,משלים אותו כל שלשים חוץ מן הקריעה ,שאם לא קרע בשעת החימום אינו קורע אלא
תוך שבעה .ולמד כן מהגמ' לעיל שנקטה לשון זה דווקא ,משמע שאם לא נהג אבלות קודם הרגל,
אין הרגל מפסיק האבלות ,שלא יהא חוטא נשכר .וה"ה לכל אבל שלא נהג אבלותו תוך שבעה
שישלים אבלותו.
כתב השו"ע :אבל שלא נהג אבלותו תוך שבעה ,בין בשוגג בין במזיד ,משלים אותו כל שלשים.
כתב בשו"ת נחלת שבעה (סימן יז) שהיולדת שלא נהגה אבלות מחמת אונס ,כגון חליצת הסנדל
וישיבה ע"ג קרקע ,ושאר עניני אבלות ,מונה שבעה אח"כ בתוך שלושים יום .אולם האליה רבה (סי'

קלב סק"ד) סובר שאינה צריכה לנהוג שבעה ,כי יש כמה דברים שנהגה ,כגון מלאכה ועניני שמחה.
וכ"כ בשו"ת שבות יעקב (א ,פח) והמ"ב (סי' תקמח ס"ק נג) .וכ"כ בחזון עובדיה

(ח"ב עמ' פח .ח"ג עמ' צג)

שגם אם נהג רק מקצת דיני אבלות ,א"צ להשלים.
 האם משלים הקריעה
כתב השו"ע עפ"ד הראב"ד לעיל :חוץ מהקריעה ,שאם לא קרע בשעת חימום אינו קורע אלא תוך
שבעה ,חוץ מאביו ואמו שקורע אפילו לאחר שבעה.
כתב הב"ח שאם היה אנוס כגון שהיה חולה ומסוכן שא"א לקרוע ,או שלא היתה דעתו צלולה ,וחזר
לבוריו ולדעתו אחר שבעה ,חשוב עכשיו כשעת חימום .שאינו דומה לשוגג ומזיד שהיתה שעת
חימום בשעה שהיה בריא והיא 'עברה' .שהוא לא נתחמם למיתה אלא בשעה שחזר לדעתו ,ובשעה
זו חלה עליו חובת הקריעה .וכ"ד הש"ך (סק"א) .וכ"כ הערוה"ש (אות א) שגם החולה דעתו רפויה ולא
מיקרי לגביו שעת חימום .וכן נקט בגשר החיים (פכ"א סט"ו אות ד) .אולם הט"ז (סק"א) הסכים לדין זה
כאשר לא היתה דעתו צלולה .אך אם רק היה חולה מסוכן א"א לומר סברא זו ,ולכן שוב לא יקרע.
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רעק"א הביא מחלוקת מה הדין לגבי קריעה באדם שלא נהג אבלות :דעת התפארת למשה שאם
צריך לנהוג להשלים כל השלושים ,קורע ג"כ כשנוהג דין שבעה .אולם מדברי הכנה"ג

(בעי חיי יו"ד

סימן רלט) משמע שבכל עניין אינו קורע.

סעיף ב':
 זלזל במקצת הימים
כתב השו"ע עפ"ד הרא"ש (כלל כ"ז דין ד) :במה דברים אמורים ,בשלא נהג אבלות כלל כל שבעה;
אבל אם זלזל במקצת הימים ,ולא נהג בהם אבלות ,כגון מי שאמרו לו שמת לו מת ביום הא' ,והיה
בעיר אחרת ולא נהג אבלות ,וביום השני בא לעירו ונהג אבלות ,אין צריך להשלים ,ומונה שבעה
מיום הראשון.
כתב הרדב"ז (ח"א סימן תקכא .הובא בפת"ש א) דה"ה מי שפסק את אבלותו מחמת שמועת שקר ,כגון
שאמרו לו מת לך מת והתחיל לנהוג באבלות ,ואח"כ ביום השני אמרו לו שקר אמרו לך וקם
מאבלותו ,ואח"כ בעוד ימים אמרו לו שהשני אמר שקר והראשון אמר אמת ,וחזר וישב באבלות
מונה משמועה הראשונה אף שהפסיק כמה ימים באמצע .וכ"כ הש"ך (לעיל סי' שמ סק"מ) .והוסיף
הערוך השולחן (אות ד) שאם אפילו אחר שבעה באה לו השמועה השלישית ששמועה הראשונה
היתה אמת ,ג"כ א"צ לנהוג אבלות עוד ,כיון שנהג יום ראשון באבלות .אולם בגשר החיים

(פכ"א

סט"ו הע'  )16כתב שדינו של הרדב"ז פלא בעיניו ,שהשמועה השלישית דינה כדין שמועה קרובה,
ומדוע מונה משמועה ראשונה ,הרי לא נהג בזמן זה שום אבלות! ע"ש שהאריך בביאור דבריו,
שמרגע ששמע שמת לו מת חלה עליו אבלות ,ומה שלא נהג אבלות בפועל אין זה משנה.
בשו"ת אגרות משה (ח"ג יו"ד ח"ג סימן קנח אות ב) כתב שאם זלזל ביום מיתה דהוא דאורייתא להרבה
ראשונים ,מסתבר שהוא כזלזל בכולן ,שעל עצם החיוב דאורייתא זלזל בכולו .ולכן החמיר שלא
במקום הפסד מניעת רווח גדול.
סעיף ג':
 קטן שהגדיל
כתב הרא"ש (פסקי הרא"ש מו"ק סימן צו) מי שמתו אביו או אמו בשעה שהיה קטן ,והגדיל קודם שעברו
ל' יום מהמיתה ,כתב מהר"ם מרוטנבורג (הל' שמחות סי' קנ) שצריך להתאבל משיגדיל ,ואינו מונה
מיום קבורה אלא ז' ושלשים מונה הכל משיגדיל .ואם עברו עליו ל' יום קודם שהגדיל בטל ממנו
גזירת ז' ושלשים ,ומשלים י"ב חדש מיום קבורה .וכתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ב רלד ע"ג) שדברי
המהר"ם הם דברי קבלה ,כ"ש להחמיר.
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אולם הרא"ש (שם) סובר דכיון שהיה קטן בשעת קבורה ,אפילו הגדיל תוך ל' או אפילו תוך ז' בטל
ממנו כל דין אבילות .הב"י כתב שהלכה כבתראי ,וקי"ל (מו"ק יח ).הלכה כדברי המיקל באבל .אולם
הב"ח כתב שיש להשיב ע"ד הב"י ,שרק כאשר כנגדו חלוק עליו אומרים שהלכה כדברי המיקל
באבל ,אבל כשרבו חלוק עליו אין אומרים .וביאר שזוהי כוונת רבנו ירוחם ,שכ"ש כשהרב מחמיר
שיש לפסוק כמותו.
כתב השו"ע :קטן שמת אביו ואמו ,ואפילו הגדיל תוך שבעה ,בטל ממנו כל דין אבלות ואינו חייב
בו.
אולם הב"ח (כאן ,ובשו"ת גאוני בתראי סימן נו) פסק כדעת מהר"ם ,דבהגדיל תוך ל' מונה ז' ול' משעה
שהגדיל אבל אם הגדיל אחר ל' בטל ממנו גזירת ז' ול' .אלא שציין לסתירה בדברי השו"ע ,שלעיל
(שמא) פסק כדעת מהר"ם נגד הרא"ש שאונן שלא הבדיל במוצ"ש יבדיל בהמשך השבוע .וכתב
שפוסקים כרב נגד התלמיד לחומרא באבל ,ולכן הלכה כמהר"ם בשני המקומות .אך הט"ז

(סק"ג)

כתב לבאר וליישב את פסקי השו"ע כדלהלן :הגמ' בסנהדרין (מז ):פסקה שלא מתאבלים על הרוגי
בי"ד ,משום שרק לאחר צער חיבוט הקבר יש להם כפרה ,ואבלות חלה בסתימת הגולל .ומכיון
שבשעה זו לא היה ראוי לאבלות ,הרי היא נדחית ושוב אינם נוהגים אבלות על מתים אלו .ק"ו כאן
שהיתה חובת אבלות בעולם ,ורק המתאבל הזה לא חלה עליו האבלות ,דינו שנדחה החיוב לגמרי.
וביאר שלדעת הרא"ש הפטור הוא משום שכל הימים הם תשלומים על תחילת האבלות ,וכשלא
חלה האבלות בתחילה ,אין לה ג"כ תשלומים .אך באמת הסיבה היא שחכמים הטילו עליו אבלות
בשעה ראשונה שהמרירות על המוות היא הגדולה ביותר ,ואם נפטר מאותה שעה אין עליו שום
חיוב אח"כ .ולכן קטן שהגדיל פטור לגמרי כיון שהיה פטור בשעת עיקר המרירות .משא"כ בהבדלה
שחייב לעשות ביום המחרת אע"פ שבמוצ"ש היה פטור .ולכן נראה כפסק השו"ע בשני המקומות.
הנקודות הכסף כתב שאין להביא ראיה מהגמ' בסנהדרין ,כיון שמת זה לא היה שום אדם בעולם
ראוי להתאבל עליו ,משא"כ בקטן שהגדיל ,המת היה ראוי שיתאבלו עליו ,אלא שקטן זה לא היה
ראוי להתאבל ,ובכה"ג לאחר מכן כשיגדיל הוא בר חיובא.
בגשר החיים (פכ"א סט"ו אות ה) כתב שרבים נוהגים שישלים אותם הימים שהגדולים משלימים .ואם
הגדיל אחר ז' בתוך שלושים אינו נוהג אבלות כלל ,לא שבעה ולא שלושים.
בשו"ת שיבת ציון (סימן סא .הובא בפת"ש ב) כתב שלדעת הט"ז (סי' שמ ס"ק טז) קטן חייב בכל דיני
אבלות משום חינוך .אלא שיש נ"מ כשאין לקטן זה אב ,שאין מי שמוטל עליו לחנכו .או שלומד
תורה ,שאין לבטלו מלימוד רק משום דין חינוך .וה"ה לקטנה שלדעת המג"א (שמג סק"א) אין בה
חובת חינוך ,אע"פ שהתוספות ישנים (יומא פב .ד"ה בן) סוברים שהאב חייב לחנך את בתו .אולם
הדגול מרבבה (סי' שמ) כתב שבאבלות לא שייך דין חינוך ,דא"כ אתה מבטלו מת"ת .וכ"כ בחזון
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עובדיה (ח"ב עמ' קיח) ,והוסיף שלא חייבו חכמים בדין חינוך אלא בדבר שודאי יתחייב בו ,משא"כ
באבלות.
כתב החתם סופר (יו"ד סימן שמב .הובא בפת"ש ג) שמי שלא התאבל מחמת מחלת הדבר או פחד אחר,
אם חלף בתוך שלושים יום ,חייב להתאבל לכו"ע .ואם הפסיק הרגל באמצע אינם מתאבלים אע"פ
שלא התאבלו קודם לכן.
כתב החכמת אדם (כלל קסח דין ו .הובא בפת"ש ד) שגם באבלות של י"ב חודש פטור ,אלא שיתכן ויש
לחלק ,שז' ול' הם מצוות שקבעו חכמים באבל ,וכיון שהיה פטור בשעת חובתו אין לו תשלומים,
משא"כ באבלות י"ב חודש שהם מפני כבוד הוריו ,י"ל שחייב בזה .וכ"כ הערוך השולחן (אות ה) שאם
מת אביו ואמו משום כבודם ינהג בדברים הנוהגים י"ב חודש ,דזה אינו נמשך מסתימת הגולל אלא
ענין בפנ"ע הוא משום כבודם .בגשר החיים (פי"ט סי"ט אות ג) הביא דבריהם ,וכתב שהמיקל בזה יש
לו ע"מ שיסמוך .ובחזון עובדיה (ח"ב עמ' קטז וקיט בהע') כתב דמכיון שאבלות די"ב חודש נמשכת
מאבלות דשבעה ושלושים שהם עיקר האבל ,נמשך פיטורו גם לאבלות די"ב חודש.
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סימן שצ"ז  -דיני עדות לנהוג אבלות על פיהם
ובו ב' סעיפים

סעיף א':
 התאבלות ע"פ עדות מסויימת
דעת הרמב"ן (עמ' רלט) שמתאבלין על פי עד אחד ,ועד מפי עד וגוי מסיח לפי תומו .דמילתא דעבידא
לגלויי לא משקר .והוסיף "זה הכלל כל עדות שמשיאין האשה על פיו קרובים מתאבלין".
אולם מהר"ם מרוטנבורג (הל' שמחות סי' קכ) מפקפק בדבר ,והיה תמה היאך נהגו העולם להתאבל
על פי עד אחד .במרדכי (סי' תתקכה) והגה"מ (פ"ז אות ו) משמע שמהר"ם בסוף דבריו

(סו"ס הנ"ל וסי'

קכא) הסכים להתאבל על פי עד אחד ואפילו אשה או גוי מסיח לפי תומו אבל אם הגוי מתכוין
להעיד לא ,ודלא כאומרים שאפילו מתכוין הגוי להעיד מתאבלין על פיו.
כתב השו"ע :מתאבלין על פי עד אחד ועד מפי עד ועובד כוכבים מסיח לפי תומו.
גויה מסיחה לפי תומה (ט"ז א) :כתב הרש"ל שאם גויה ספרה לפי תומה לראובן שאחותו מתה .דעת
הראבי"ה (הל' שמחות סי' קכא) שמתאבל על פיה משום שנאמנת להחמיר .והאור זרוע (הל' אבלות סימן

תכח) פסק שהלכה כדברי המיקל באבל ,וגוי אינו נאמן להחמיר בדיני אבלות .וה"ר ישעיה

(תשובות

הרי"ד סימן עח) אומר שגוי אינו נאמן במסל"ת אלא לעדות אשה ,אבל בכל שאר העדויות אינו נאמן
בין להקל ובין להחמיר.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' פו והלאה) שמתאבלים ע"פ ידיעה במברק .ובפרט בזמנינו שנתרבה בו
השימוש .וכן הוא מילתא דעבידא לאגלויי.
 ספק מתי מת
כתב הש"ך (סק"א) עפ"ד הב"ח שכאשר כתבו לאחד שמת קרובו ויש ספק אם הוא תוך שלושים חייב
להתאבל ,שאנו מעדיפים להחזיקו בחזקת חי .וכ"כ מהר"י בן לב (ח"ג סימן עב) .אך אם הוא כתב יד
של חכם אנו אומרים דמסתמא הוא כבר לאחר שלושים ,שאם היה בתוך שלושים היה מציין זאת
במכתבו .אולם בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קסה) הסיק שספקו להקל ,ואינו מתאבל אלא שעה אחת כדין
שמועה רחוקה .וה"ה באבלות על אביו ואמו.
הפת"ש (סק"א) הביא חבל פוסקים הסוברים כדעת הב"ח והש"ך .והביא את דברי הבית אפרים (יו"ד

סימן עז) שמי שכתבו לו שמת אביו זה שמונה ימים ,וישנו ספק מה הכוונה ,האם עברו כבר שמונה
ימים קודם הכתיבה וא"כ כעת עברו כבר שלושים וחשיב לשמועה רחוקה ,או שבשעת הכתיבה הוא
שמונה ימים ונמצא שלא עברו עדיין ל' יום .והסיק שכאן א"צ להתאבל שמשמעות הלשון היא
שכבר עברו הימים .ובשו"ת יד אליהו (סימן מד) הביא שאם כתבו לאדם אחד שמת אדם ,והוא ספק
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אם הוא אביו או רבו ,ממ"נ חייב לקרוע ויעלה לו למפרע .וא"צ לנהוג איסור בגיהוץ ותספורת
מספק.
כאשר הורו לאדם לא להתאבל ולאחר מכן נודע למפרע שבאותו זמן הוא היה בתוך שלושים .כתב
מהר"ם מינץ (סימן צה ,השני) שצ"ע אם יתאבל עכשיו .אולם הש"ך (סק"א) כתב שבכה"ג א"צ להתאבל.
וכ"פ הט"ז (סק"ב) ובחזו"ע (ח"ג עמ' קעח) .והוסיף הט"ז שאם ידוע כעת שהוא מת ,אין כאן חזקת חי,
וכל אדם חי סופו למות ,ונמצא שהיא חזקה העומדת ליסתר ,ולכן הוא רק ספק אבלות דאזלינן
לקולא .ובנקה"כ כתב לדחות כל ראיותיו.
סעיף ב':
 שנים אומרים מת ושנים סותרים עדותם
כתבו המרדכי (סי' תתקכ) והגה"מ (פ"ו שם) שני עדים אומרים מת ושנים אומרים לא מת ,מספיקא
אינו מתאבל ,כדאמרינן בבכורות (מט ).גבי מת הילוד ביום שלשים ,שלדעת ר"ע הוא ספק לענין
פדיון ,ואפ"ה מודה לענין אבלות דכיום שלפניו דמי ,וחשיב כנפל.
כתב השו"ע :שנים אומרים :מת ,ושנים אומרים :לא מת ,אינו מתאבל.
הש"ך (סק"ב) ביאר שאנו מעמידים אדם זה בחזקת חי ,ואם אמרו שלפני ג' ימים היה גוסס ,צריך
להתאבל עליו .אולם הט"ז (סק"ב) כתב שמספק אנו פוסקים להקל.
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סימן שצ"ח  -אבלות יום ראשון דאורייתא
ובו סעיף אחד

 אבלות יום ראשון
נחלקו הראשונים האם חיוב האבלות ביום הראשון הוא מהתורה ושאר הימים מדרבנן או שכל ימי
האבלות מדרבנן.
כתב הרמב"ם (א ,א)

"מצות עשה להתאבל על הקרובים ,שנאמר ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה' ,ואין אבילות
מן התורה אלא ביום ראשון בלבד שהוא יום המיתה ויום הקבורה ,אבל שאר השבעה ימים
אינו דין תורה ,אף על פי שנאמר בתורה ויעש לאביו אבל שבעת ימים ניתנה תורה ונתחדשה
הלכה ומשה רבינו תקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה"
גם דעת הגאונים שאבלות יום ראשון אם הוא יום מיתה וקבורה (תרתי בעינן) ,חיובו מדאורייתא,
דכתיב 'ואכלתי חטאת היום' וכתיב 'ואחריתה כיום מר' .וכ"ד הרי"ף (ברכות י .מו"ק יא ):וכ"כ הרשב"א
(שו"ת ח"א סי' קנה וקעב).
הראב"ד (הביאו הרמב"ן עמ' ריד) הוסיף לומר שגם גזירות שלשים לגיהוץ ולתספורת דאורייתא.
מנגד ,ר"ת ור"י (מובא ברמב"ן עמ' רז ,ובה"ר יונב ברכות ט :ד"ה גמ' מאי) פירשו שאין שום אבלות דאורייתא,
אלא רק האנינות מהתורה ,ואנינות שונה מאבלות ,שהאסור בזה מותר בזה .והוסיף הטור שגם אונן
אינו אסור מהתורה אלא באכילת קדשים ומע"ש .וחכמים הוסיפו עליו איסורים נוספים .אך ודאי
באבלות עצמה אין שום תוקף מהתורה .וכ"ד הרא"ש (סי' ג וסי' כז) ,והעיר שמה שאבל יום ראשון
אסור בתפילין אין זו ראיה שחיובה מדאו' ,שלזה יש טעם מיוחד משום 'פארך חבוש עליך' ואין נכון
לשים פאר במקום אבל ,וביטלו חכמים בשב ואל תעשה מצות תפילין ביום ראשון.
דעה ייחודית של הירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ה) "מניין לאבל מן התורה שבעה? 'ויעש לאביו אבל שבעת
ימים'".
כתב השו"ע :אבלות יום ראשון ,אם הוא יום מיתה וקבורה

(ט"ז א :לאפוקי מת ביום א' ונקבר למחר או

שמועה קרובה) ,הוי דאורייתא; ושאר הימים ,מדרבנן ...ויש אומרים שאף אבילות יום ראשון דמיתה
וקבורה הוי דרבנן בכל המתים (וע"ע לקמן שצט ,יג).
אך הש"ך (סק"ב) כתב דקי"ל כדברי מרן לקמן (שצט ,יג) שכתב :מי שמת לו מת ביום טוב שני ...וקברו
בו ביום ,נוהג בו האבלות ,הואיל ויום טוב שני מדבריהם ,ואבילות יום ראשון שהוא יום מיתה
וקבורה של תורה ,ידחה עשה של דבריהם מפני עשה של תורה ...והעולם נוהגין שלא להתאבל
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בי"ט שני של גליות על שום מת ,אפילו הוא יום מיתה וקבורה .והרמ"א שם הוסיף :דסוברין כדעת
האומרים שאין שום אבלות דאורייתא ,וכן המנהג פשוט ,ואין לשנות.

 על אלו קרובים מתאבל מהתורה
לדעת הגאונים שחובת האבלות ביום הראשון תוקפה מהתורה ,האם דין זה נכון על כל הקרובים
שיושבים עליהם שבעה ,או רק על קרובים מסויימים?
הרמב"ן (עמ' רז  -ריג) האריך בסוגיא זו מאוד ,וסיים שאבלות יום ראשון כשהיא יום המיתה והקבורה
היא מהתורה ,וזאת בתנאי שיושב על ז' קרובים המפורשים בתורה

(א ביו ואמו בנו ובתו ואחיו ואחותו

הבתולה ואשתו נשואה) ,אבל המתים שחכמים הוסיפו את חובת האבלות עליהם (אחיו מאמו ואחותו מאמו

נשואה וארוסה מאב או מאם ואחותו אנוסה או מפותה) אבלותן מד"ס.
הרמב"ם (ב ,א) כתב "אלו שאדם חייב להתאבל עליהן דין תורה ,אמו ואביו בנו ובתו ואחיו ואחותו
מאביו ,ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו הנשואה ,וכן האשה על בעלה ,ומתאבל על אחיו ועל
אחותו שהן מאמו".
הרמב"ן (עמ' ריג) סובר שחיוב האבלות על אשתו הנשואה מדאורייתא .שהיא חשובה ל'שארו' ,אך
על אשתו הקטנה חייב מדרבנן בלבד .וה"ה לאחותו הנשואה.
כתב השו"ע... :במה דברים אמורים ,בשבעה מתים המפורשים בתורה שכהן מטמא להם ,אבל אותם
שהוסיפו עליהם (כדאיתא בסימן שע"ד) ,אפילו ביום ראשון הם מדרבנן.
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סימן שצ"ט  -דיני אבלות ברגל בראש השנה וי"ט
שני של גליות
ובו י"ד סעיפים

סעיף א':
 נהג אבלות קודם הרגל
שנינו במועד קטן (יט .כ).

"[יט ].משנה :הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל  -בטלה הימנו גזרת שבעה ,שמונה -
בטלו הימנו גזרת שלשים .מפני שאמרו :שבת עולה ואינה מפסקת .רגלים  -מפסיקין ואינן
עולין[ .כ ].תנו רבנן ,קיים כפיית המטה שלשה ימים קודם הרגל  -אינו צריך לכפותה אחר
הרגל ,דברי רבי אליעזר .וחכמים אומרים :אפילו יום אחד ,ואפילו שעה אחת ...הלכתא מאי?
 אמר ליה :אפילו יום אחד ,ואפילו שעה אחת ...רגל עולה לו למנין שלשים ,כיצד? קברובתחילת הרגל  -מונה שבעה אחר הרגל ,ומלאכתו נעשית על ידי אחרים ,ועבדיו ושפחותיו
עושין בצנעא בתוך ביתו ,ואין רבים מתעסקין בו ,שכבר נתעסקו בו ברגל ,ורגל עולה לו"
כתב השו"ע :הקובר מתו קודם הרגל ,בענין שחל עליו אבילות ,ונהג בו אפילו שעה אחת קודם
הרגל ,מפסיק האבלות ומבטל ממנו גזרת שבעה וימי הרגל עולים לו למנין שלשים ,הרי שבעה
לפני הרגל ,וימי הרגל ,ומשלים עליהם השלשים.
כתב בשו"ת משאת בנימין (סימן עד) ש'שעה אחת' אין הכוונה שעה ממש אלא כל שהוא ,וכ"כ הש"ך
(סק"א) .וכ"כ הט"ז (סק"א) שאפילו חליצת מנעל שנהג מעט די בכך .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ג עמ' צב).
 לא נהג אבלות קודם הרגל
כתב הראב"ד שדוקא אם נהג אבלות קודם הרגל ,הרי שהתחיל את האבלות והרגל מפסיק ושוב
א"צ להשלים את הימים החסרים .אבל אם לא נהג אבלות קודם הרגל ,הרי שהרגל לא מבטל את
האבלות ,ולאחר הרגל צריך להתחיל לנהוג אבלות מתחילה .ומ"מ כתב רבינו ירוחם

(נכ"ח ח"ג רלו

ע"ג) שהרגל עולה למנין שלשים ,דלא גרע מקובר מתו ברגל.
כתב השו"ע :ודוקא שנהג אבלות באותה שעה ,אפילו לא נהג אלא דברים שבצינעא ,כגון ששמע
שמועה קרובה ביום שבת שחל להיות בערב הרגל ,שאע"פ שאינו נוהג אלא דברים שבצינעא ,הרגל
מפסיק .אבל אם שגג (או) הזיד ולא נהג אבילות ,או שהיה קרוב לחשכה ולא היה יכול לנהוג ,אין
הרגל מבטל האבלות; וכ"ש אם לא ידע במיתת המת קודם הרגל ,שאין הרגל מבטל ,אלא נוהג ברגל
דברים שבצינעא ,ומונה שבעה אחר הרגל ,ובאותה השבעה מלאכתו נעשית ע"י אחרים ,ועבדיו
ושפחותיו עושים בצינעה בתוך ביתו ,דכיון דכבר נתבטל בשבעת ימי הרגל ממלאכה ,אף על פי
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שלא נתבטל מחמת האבל אלא מחמת הרגל ,סוף סוף נהג בדין אבילות בענין מלאכה ,הילכך אין
להחמיר בו כמו בשאר אבילות ומלאכתו נעשית ע"י אחרים .וכל ימי הרגל רבים מתעסקים בו
לנחמו ,הילכך אין מתעסקין בו לנחמו אחר הרגל.
הב"י כתב שרגל עולה למניין שלושים רק כאשר נודע לו מיתת המת קודם הרגל .אולם הש"ך (סק"ד)

כתב שאע"פ שלא נודע לו קודם הרגל ,גם אם נודע לו ברגל ,הרי הוא עולה למניין שלושים .שהעיקר
שתהא ידיעה ,שכן עולה מדברי רבנו ירוחם.
נחלקו הראשונים והאחרונים מה דין אדם שהיה אנוס ולכן לא יכל לנהוג דיני אבלות קודם הרגל,
האם הרגל מוציאו מגזירת שבעה כיון דסו"ס מה שלא נהג אבלות אינו מעיקוב עצמי אלא מאונס.
או שמא רק כאשר נהג בפועל מנהגי אבלות ,בהיכנס הרגל הרי הוא מבטל ממנו כל דיני השבעה.
מהר"י קולון (שורש נג) כתב שמדברי הראב"ד משמע שבאונס גמור לא עולה לו ,מ"מ מסוף דבריו
משמע שאפילו באונס גמור חייב להשלים שבעת ימי אבלות אחר הרגל .וכן משמע מדברי הר"ן
(מו"ק כ .ד"ה ת"ר) שאין אונסו פוטרו מדיני אבלות כל שלושים .אולם החתם סופר (יו"ד סימן שמב) כתב
שאם היה אנוס מחולי וכיוצ"ב הרגל מוציאו .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ג עמ' צג) ע"פ פוסקים רבים.
ושכן מפורש בדברי המאירי שמנין ימי האבל מתחילים משעה הראויה לחול בה אבלות ,הן שנהג
הן שלא נהג .וכ"ש מי שעשה כן בדרך אונס ,כגון שנאנס ולא היה יכול לנהוג אבלות.
 אבלות שלושים ברגל
דעת הרמב"ן (עמ' רכז) שבימי הרגל נוהג מנהגי אבלות של שלושים ,וזוהי הסיבה שימים אלו עולים
לו למניין שלושים .כראיה לדבריו הביא את דברי הגמ' (יט" ):לענין שבעה לא קמיבעיא לי שאין רגל
עולה למנין שבעה ,דלא נהגא מצות שבעה ברגל .כי קמיבעיא למנין שלשים דקא נהגא מצות
שלשים ברגל ."...והוסיף שלא יתכן שכולם מתעסקים בו כדין אבל והוא יהא שמח בשמחת מריעות.
וטעם הדבר שאבלות שלושים נוהגת ברגל ,הוא מפני שהם מצות לא תעשה ומדין הרגל נמי נוהג
במקצתן ,ולכן כשנוהג בהן מדין אבלות אין הדבר ניכר לכל ,אבל את רוב מצוות השבעה אינו נוהג
ברגל ,ולכן אינו עולה לו .כתב הב"י :ולענין הלכה נקטינן כדברי הרמב"ן שהם נכוחים בטעם וראיה.
אולם הטור כתב שהרא"ש סובר שרק בדברים האסורים מתורת הרגל הרי הוא אסור .הב"י כתב
שלמד כן ממ"ש (פ"ג סימן כח) שהטעם שאין שמיני עצרת מבטל גזירת שלשים לקובר מתו בתוך החג
היינו משום דלא נהג כלל דין שלשים אף על גב שגיהוץ ותספורת אסורים במועד ,מכל מקום מטעם
אבלות מיהו לא נאסר.
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ן :ורגל עולה למנין שלשים ,שהרי דין שלשים דהיינו גיהוץ ותספורת
נוהגים ברגל ,ולא מתורת רגל בלבד אסור בהם ,אלא אף מתורת אבל ,שהרי מתורת הרגל מותר
ללבוש כלים מגוהצים חדשים ולבנים ,ונוטל צפרניו במספרים ושמח שמחת מריעות ,והבא ממדינת
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הים ומבית השביה והשאר שמנו חכמים ,מותרין לספר ולכבס ,ומדין אבילות אסור בכולם כמו
בחול.
אולם המשאת בנימין (סימן ע .מובא בט"ז ב) כתב שלא מסתבר כדברי הרמב"ן ,הסובר שעיקר דין
אבלות היא פריעת הראש ,חליצת סנדל ועוד (פח"ז נת"ר .מו"ק כד ,).משא"כ שלושים שעיקר הדין הוא
גיהוץ ותספורת ולכן נוהג בו הרגל .והוסיף שהרא"ש לא חלק אלא על תוספת גיהוץ ותספורת
שלדעתו חשובים כדברים שבפרהסיא ,והרמב"ן סובר שהם דברים שבצנעה .עוד כתב המשא"ב,
שמי שהתחתן בערב הרגל וברגל מת לו מת .לדעת הרמב"ן אין עולים לו למניין ל' משום שלא נוהג
בימים אלו כל דיני שלושים מחמת שהוא חתן .ולדעת הרא"ש עולים לו ,שהרי אסור בגילוח וגיהוץ.
וכ"פ למעשה .אך הט"ז הקשה ,הרי גם לרא"ש אין הימים עולים לו ,משום שהאיסור אינו מחמת
האבלות ,משא"כ בחתן שאין נוהג בו איסור כלל ,וכל האיסור שחל עליו הוא רק מחמת הרגל.
ודומה לחתן הנמצא במקום שאין לו אפשרות לגהץ ,ודאי לא חשוב לו למניין שלושים.
הש"ך (סק"ה) העיר שאנו סוברים כדברי הרמ"א (או"ח תקלב ,א) להחמיר ולא ליטול ציפורניים
במספריים ,וכאן לא חלק הרמ"א משום שאין כאן המקום לדיני המועד.
 לימוד תורה ודברים שבצינעא לאבל ברגל
מרן פסק שברגל נוהג דברים שבצינעא .בשו"ת דת אש (סימן ו .הובא בפת"ש א) כתב שהוא דווקא
תשמיש המיטה ,אך ת"ת אסור לאבל רק מחמת השמחה ,וברגל לא נאסרה השמחה לאבל ,שהרי
שמחת הרגל היא מדאורייתא והאבלות מדרבנן ,לכן התיר לאבל תוך שבעה לעלות לתורה בשמיני
עצרת .ועוד ,שהמנהג הוא שכל בני הקהילה עולים לתורה בש"ת ,ואם לא יעלה נמצא שהוא נוהג
אבלות בפרהסיא .וכ"נ מהערוה"ש (אות ג) לגבי לימוד תורה ברגל ,וכ"כ החכם צבי

(סימן ק .הובא

בשע"ת סק"א) ,גשר החיים (פכ"ג ס"א אות ד) .אולם מהמגן אברהם (סי' תקמח סק"ה) מבואר שגם בתלמוד
תורה אסור.
כתבו השער אפרים (סימן צב .הובא בפת"ש ב) והמגן אברהם (סי' קכח ס"ק סו) שאסור לישא כפיו .אולם
בגשר החיים (שם אות ה) כתב שכל דבריהם הוא רק בחו"ל שאין נשיאת כפים אלא ביו"ט שהוא
בשמחה ,אבל למנהג א"י שנושאים כפים בכל יום ,נושא הוא את כפיו ביו"ט.
סעיף ב':
 אנינות ודברים שבצינעה במועד
שנינו בכתובות (ד" ).מסייע ליה לרבי יוחנן ,דאמר רבי יוחנן :אף על פי שאמרו אין אבילות במועד,
אבל דברים של צינעא נוהג".
עוד שנינו במועד קטן (כד).
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"אביי אשכחיה לרב יוסף דפריס ליה סודרא ארישיה ,ואזיל ואתי בביתיה .אמר ליה :לאו סבר
לה מר אין אבילות בשבת? אמר ליה :הכי אמר רבי יוחנן :דברים שבצינעא נוהג"
כתב הרמב"ם (י ,ג) "הרגלים וכן ראש השנה ויום הכפורים אין דבר מדברי אבלות נוהג בהן" .ומשמע
שאף דברים שבצינעה אינם נוהגים במועד .הרמב"ן (עמ' רכו) ביאר את דעתו ע"פ הגמ' במו"ק,
שדוקא שבת שעולה הנהיגו בה דברים שבצינעה .אבל רגלים שאע"פ שמפסיקים אינם עולים ,אין
נוהג בו גם בצינעה .הב"י העיר דמשמע מדבריהם שגרסו בגמ' בכתובות 'שבת' במקום ב'מועד'.
אולם הרמב"ן (שם) חלק על הרמב"ם וסיעתו ,והעלה שדברים שבצינעה נוהגים במועד .וכ"פ
התוספות (ד .ד"ה אבל) ,הרא"ש (כתובות פ"א סי' ז) ,בה"ג (הל' אבל עמ' רמד) ועוד .וכתב הב"י שנקטינן
כוותיהו ,דרבים נינהו ,וגם כי בה"ג שדבריו דברי קבלה סבר כוותייהו.
כתב השו"ע :הקובר מתו ברגל בחול המועד ,נוהג דין אנינות כ"ז שלא נקבר; ולאחר שנקבר ,נוהג
דברים שבצינעא (רמ"א :ומ"מ מותר לייחד עם אשתו .ב"י בשם הראב"ד והרא"ש) וע"ל סימן שפ"ג ובא"ח סימן
תקמ"ח) ,והרגל עולה למנין שלשים ,שמשלים עליו שלשים.
כתב הש"ך (סק"ו) דה"ה ביו"ט שני ,או ביו"ט ראשון כשרוצה לקברו ע"י עממים חל עליו אנינות,
ולאחר שיקבר כל דינים אלו חלים עליו .וכן עולה מהט"ז (סק"ג).
 דין שמיני עצרת
שנינו במועד קטן (כד):

"אמר רבינא :הלכך ,יום אחד לפני החג ,וחג ,ושמיני שלו  -הרי כאן עשרים ואחד יום .רבינא
איקלע לסורא דפרת ,אמר ליה רב חביבא מסורא דפרת לרבינא :אמר מר יום אחד לפני ראש
השנה וראש השנה הרי כאן ארבעה עשר?  -אמר ליה :אנא מסתברא כרבן גמליאל הוא
דאמינא"
מהגמ' הנ"ל עולה במפורש ששמיני עצרת אינו מבטל גזירת שלושים ,אפילו קבר מתו קודם הרגל
וכל שכן כשקברו ברגל .הרא"ש (סי' כח שם) ביאר שהטעם מפני שלא נהג כלל דין שלשים ,אף על
גב דגיהוץ ותספורת אסורים במועד מכל מקום מטעם אבלות לא נאסר.
כתב השו"ע :אפילו קברו בחג הסכות ,לא אמרינן דשמיני עצרת מבטל ,ומתעסקים ברגל לנחמו.
כמה ימים 'חשוב' שמיני עצרת כאשר קבר את מתו ברגל? הגה"מ (פ"י ד"ק ה"ח) כתבו שאינו עולה
לו כי אם יום אחד .וכ"ד המרדכי (הל' אבל סי' תתקז) ,תוספות (מו"ק כד :ד"ה דרבי) ועוד .וכן עולה מדברי
הב"ח והט"ז (סק"ד).
האם רק כשקברו קודם חג הסוכות עולה שמיני עצרת למניין שבעה ,או ה"ה אם קברו בחג עצמו
קודם שמיני עצרת? הב"ח כתב ע"פ הראשונים שרק כשקברו קודם חג הסוכות נחשב שמיני עצרת
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כשבעה ימים ,וכ"נ מדברי הט"ז (שם) .וכ"כ המגן אברהם (סי' תקמח סק"א) שלעניין חישוב ימי
השלושים שמיני עצרת חשיב כיום אחד .וכ"כ הברכי יוסף (שם) .אולם המהרש"ל (סימן ה) כתב שרק
לעניין ביטול אינו מבטל שלושים לגמרי אבל מ"מ נחשב לשבעה לענין מנין שלושים אפילו קברו
ברגל עצמו .וכ"פ המשאת בנימין (סימן עא) והדרישה (אות ב) .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קיז).
בגשר החיים (פכ"ג ס"ב אות יב) כתב כרוב הפוסקים ששמיני עצרת חשוב ליום אחד בלבד ,אך באופן
הדחוק אפשר לסמוך על המהרש"ל שגם בכה"ג נחשב שמיני עצרת לז' ימים.
 מלאכתו נעשית ע"י אחרים ודינו לאחר הרגל
שנינו במועד קטן (יט):

"הקובר את מתו שני ימים קודם הרגל  -מונה חמשה ימים אחר הרגל ,ומלאכתו נעשית על
ידי אחרים ,ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעא בתוך ביתו ,ואין רבים מתעסקין עמו ,שכבר
נתעסקו בו ברגל ...קברו שלשה ימים בסוף הרגל  -מונה שבעה אחר הרגל .ארבעה ימים
הראשונים  -רבים מתעסקין בו ,שלשה ימים האחרונים  -אין רבים מתעסקין בו ,שכבר
נתעסקו ברגל ,ורגל עולה לו"
הטור כתב עפ"ד הגמ' הנ"ל שאם קברו בשלושה ימים האחרונים של הרגל ,מלאכתו נעשית ע"י
אחרים בשלושה ימים האחרונים של האבל .אולם הגה"מ (שם) כתבו בשם סמ"ק (מצוריך עמ' ריד אות

שפא) שאם עברו שלשה ימים אחר הקבורה ,מותרת מלאכתו על ידי אחרים כל ימי אבלותו.
הב"י תמה על הרי"ף והרמב"ם (י ,ח) שהשמיטו את הדין שמלאכתו נעשית ע"י אחרים.
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"ג רלו ע"ג) וכ"פ הרמ"א :וכל מלאכה המותרת לעשות לו במועד בדבר
האבד ,מותר לעשות בעצמו; ואם אין דבר האבד ,נעשית ע"י אחרים בבתיהם ,ועבדיו ושפחותיו
עושין בצינעא תוך ביתו (ב"י בשם רבינו ירוחם),
כתב השו"ע :ולאחר הרגל מתחיל למנות שבעה ,ולכשיכלו שבעה למיתת המת אף על פי שעדיין
לא כלו שבעת ימי האבלות ,מלאכתו נעשית על ידי אחרים בבתיהם ,ועבדיו עושין לו בצינעא בתוך
ביתו; ואין רבים מתעסקים בו לנחמו אחר הרגל מנין הימים שניחמוהו ברגל.
האם מניח תפילין ביום הראשון של האבלות? המגן אברהם (סי' תקמח סק"ה .הובא בפת"ש ג) סובר
שמניח תפילין ביום הראשון ,היינו ביום המיתה שחל בחוה"מ .וכ"פ החזון עובדיה (ח"ב עמ' רעג).
אולם השבות יעקב (ב ,כה) סובר שאינו מניח תפילין עד היום השני לאחר הנץ ,כמו סתם אבלות
ביום חול .וכתב השע"ת שאפשר להקל ביום השני להניח תפילין קודם הנץ.
כתב בשו"ת שיבת ציון (סימן נט .הובא בפת"ש ד) שגם באבלות זו חייבים הקרובים להתאבל עמו
ולשנות בגדיהם בשבת ראשונה שאחר הרגל ,דלא כרוצים לומר שבכה"ג א"צ.
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 אין רבים מתעסקים
שנינו במועד קטן (כ" ).שלשה ימים האחרונים  -אין רבים מתעסקין בו ,שכבר נתעסקו ברגל" .וכתבו
התוספות (כ .ד"ה שכבר) ש'אין מתעסקים' הכוונה תנחומים וברכה בשורה .אמנם הרי"ט פירש לענין
הבראה.
שנינו בירושלמי (פ"ג ה"ה) "הקובר את מתו שלשת ימים בתוך הרגל מונה שבעה לאחר הרגל שלשה
ימים הראשונים הרבים מתעסקין עמו ד' ימים האחרונים אין הרבים מתעסקין עמו .מהו להראות
לו פנים? ר' יעקב בר אידי בשם ר' חנינה ,והלא אמרו אין אבל בשבת מפני מה אמרו להראות לו
פנים ,לא מפני הכבוד והכא מפני הכבוד" .הב"י כתב דמשמע מהראשונים לעיל וכן עולה
מהירושלמי ,שלשאר דברים כגון לבקר אותו ,מבקרים כל ימי אבלו.
כתב השו"ע :אבל מראים לו פנים ,כגון אם קברו בשלשה ימים האחרונים של רגל ,מלאכתו נעשית
ע"י אחרים בשלשה ימים אחרונים של אבל.
 דין יו"ט שני
כתב השו"ע עפ"ד הראשונים (רי"ף יא ,:רמב"ם י ,ט .רא"ש סימן ג ועוד) :ובמקומות שעושים שני ימים,
מונה השבעה מיום טוב שני האחרון ,הואיל ומדבריהם הוא עולה מהמנין ,ומונה מאחריו ששה ימים
בלבד.
הב"ח (תשובות הב"ח החדשות סימן ט) סובר דה"ה בשני י"ט של ר"ה ,כגון אם מת לו מת ביום הראשון
של ר"ה ,מונה השבעה מיום שני ,דהוי ג"כ מדבריהם .וכ"כ הש"ך (סק"ח) .וכ"פ הרדב"ז (ח"ד סימן אלף

קלג .הובא בפת"ש ה) ומשאת בנימין (אות יב) .וכ"פ גשר החיים (פכ"ג ס"ב אות טו) .אולם בשו"ת פרח
מטה אהרון (ח"א סימן צח) מחלק ,שרק כשיום שני הוא יום מיתה וקבורה עולה ,אבל אם מת ביום
הראשון שאין ביום שני אבלות דאורייתא ,אינו עולה.
עוד מובא בשו"ת הב"ח (שם .הביאו הפת"ש ה) שגם אם חל יו"ט שני של גלויות בשבת ,שאפילו בא"י
לא היה יכול לנהוג אבלות באותו היום ,אעפ"כ עולה לו ומשלים עליו שישה.

סעיף ג':
 יום שביעי או שמיני בערב הרגל
שנינו במועד קטן (יט):

"הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל  -בטלה הימנו גזרת שבעה ,שמונה ימים קודם לרגל
 בטלה הימנו גזרת שלשים .ומגלח ערב הרגל ,אם לא גילח ערב הרגל  -אסור לגלח אחרהרגל .אבא שאול אומר :מותר לגלח אחר הרגל .שכשם שמצות שלשה מבטלת גזרת שבעה
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 כך מצות שבעה מבטלת גזרת שלשים .שבעה? והאנן שמונה תנן!  -קסבר אבא שאול:מקצת היום ככולו ,ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן .אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא:
הלכה כאבא שאול .ומודים חכמים לאבא שאול כשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל,
שמותר לגלח בערב שבת"
כתב השו"ע :אם קבר את מתו שבעה ימים קודם הרגל ,ונהג בהם גזירת שבעה ,הרגל מבטל ממנו
גזירת שלשים ,אפילו חל יום שביעי בערב הרגל ,דמקצת היום ככולו ועולה לכאן ולכאן ,ומותר
לכבס ולרחוץ ולספר בערב הרגל( .רמ"א :סמוך לחשיכה .טור) .וכן אם חל שמיני בשבת שבערב הרגל,
מותר לכבס ולרחוץ ולספר בערב שבת ,ואם לא גילח בערב יום טוב או בערב שבת ,מותר לגלח
אחר הרגל ,שכבר נתבטל ממנו גזירת שלשים.
כתב בשו"ת שבות יעקב (ח"א סימן צ .הובא בפת"ש ו) שמ"מ אסור בלבישת לבנים ובגדי שבת וחזרת
מקומו .אולם הבית הלל (סק"ג) מיקל בזה ,וכ"כ הבית לחם יהודה (סי' ת סק"ה) ובשו"ת תשואת חן
(סימן לג) .והשערי תשובה (שם סק"י) כתב דהמורה להקל אינו שגגת הוראה כי יש לו על מה לסמוך
כי גם הב"ח מתיר בזה .ומ"מ לענין לבישת בגדי שבת נראה להחמיר אם הם חדשים ועדיין גיהוצן
ניכר הרבה ,ואם אין לו אחרים אפשר שיש להקל גם בזה.
 חל שביעי בשבת ערב הרגל
שנינו במועד קטן (יז):

"...והאבל מותרין בגילוח .האי אבל היכי דמי? אילימא שחל שמיני שלו בערב הרגל  -איבעי
ליה לגלוחי בערב הרגל ,אלא שחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל  -איבעי ליה לגלוחי
ערב שבת - ,לא צריכא ,שחל שביעי שלו להיות בשבת ערב הרגל .תנא ברא סבר לה כאבא
שאול ,דאמר מקצת היום ככולו ,ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן .וכיון דשבת הוי  -אנוס
הוא"
כתב השו"ע :אבל בחול המועד לא יגלח ,כיון שהיה אפשר לו לגלח קודם הרגל .ואם חל שביעי
שלו בשבת ערב הרגל ,אסור לגלח בערב שבת ,ומותר לגלח אחר הרגל ,וכן בחול המועד ,כיון שלא
היה יכול לגלח קודם הרגל.
 אבלות בערב פסח
כתוב בתשב"ץ וכ"ד האור זרוע (הל' אבלות סי' תלב) שבזמן שחיטת הפסח שבימי בית המקדש היו
קוראים מזמן זה את ההלל והיה כיו"ט ,לכן אין אבלות נוהגת בו .אולם הב"י כתב שאין לדין זה לא
סמך ולא ראיה.
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מהר"י וייל (סימן ו) כתב שדוקא לאחר שהתפלל מנחה בערב הרגל נפסקת האבלות .אך מהר"י מינץ
(סימן ד) כתב שאחר חצות כבר מותר לספר ,ועדיף טפי .וכתב הדרכ"מ (אות ג) שיתכן וכאן מודה
מהרי"ו להתיר ,כיון שלאחר חצות כבר אסור לספר.
כתב הרמ"א :ובערב פסח מותר בכל אחר חצות ,דהיינו מזמן שחיטת הפסח ואילך; ועדיף שיגלח
קודם חצות ,הואיל ואחרים אסורים לגלח אחר חצות (תשובת ר"י מינץ סימן ד').
הש"ך (ס"ק יא) כתב שצ"ע על דברי הרמ"א ,שבמהר"י מינץ מובא שערב פסח שווה לכל ערב יו"ט
לענין כיבוס ורחיצה ,שמותרים רק סמוך לחשיכה .והב"ח העתיק את דברי הרמ"א והשמיט את
ההיתר שבערב פסח הכל מותר .אך האליה רבה (תקמח ,סק"ט) והחכמת אדם (קסט ,ג) פסקו את
דברי הרמ"א שבערב פסח מותר בכל לאחר חצות ,דאז הוא יום טוב דאסור במלאכה ולכן מותר
ברחיצה אחר חצות תיכף וכן בכיבוס אבל לגלח מותר אפילו קודם חצות כיון דאחר אסור לו לגלח
אחר חצות .וכ"כ המ"ב (ס"ק לא).
כתב הלבוש (ס"ג) שכמו שאחרים נהגו איסור לגלח אחר חצות גם הוא ינהג בזה איסור .אך הש"ך
(ס"ק יב) כתב שפשוט ברמ"א ודעימיה שטעם דין זה הוא משום שלאחר חצות שום אדם לא יוכל
לגלחו ,ויצטרך לגלח את עצמו ,ולכן עדיף קודם חצות.
סעיף ד':
 תספורת ברגל שאחר שלושים
דעת הרמב"ם (י ,ה) ,רא"ש (סימן מב) וסמ"ג (הל' אבלות רמז ,ב) שרגל לאחר שלושים יום אינו מבטל
איסור תספורת כשמתאבל על אביו ואמו .אולם דעת הסמ"ק שרגל לאחר שלושים מבטל איסור
תספורת.
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם :הא דרגל מבטל גזירת שלשים ,בשאר מתים .אבל באביו ואמו ,שאסור
(לספר) עד שיגערו בו חביריו ,אפילו פגע בו הרגל לאחר ל' יום ,אינו מבטל.
לעיל (סי' שצ פת"ש ד) הובאו דברי הנוב"י לגבי שיעור זמן הגערה לגילוח הזקן ,ששיעורו קטן יותר
מסתם גילוח השיער מכיון שהרגילות היא לגלח הזקן בכל יום .עפ"ד כתב בשו"ת חלקת יעקב (יו"ד

סמן רכו) שאם חל הרגל בתוך שלושים לאבלות על אביו ואמו ,מועיל בו לעניין גילוח שערות הזקן.
סעיף ה':
 כיבוס בתוך השבעה ערב הרגל
דעת הרמב"ם (שם) שאין לאבל להפסיק אבלותו עד שיכנס הרגל .אולם דעת הראב"ד והרא"ש (סימן

כו) שלכבס מותר כיון שברגל אינו מכבס ,אך לרחוץ אסור כיון שיכול לרחוץ ברגל .דעה נוספת של
הריב"א הסובר שלאחר מנחה יש להתיר כבר לרחוץ.
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כתב השו"ע עפ"ד הראב"ד וסיעתו :אם חל אחד מימי האבלות ,חוץ מהשביעי ,בערב הרגל ,מותר
לכבס ,ולא ילבשנו עד הלילה .וטוב ליזהר מלכבס עד אחר חצות ,כדי שיהא ניכר שמפני הרגל הוא
מכבס .אבל לרחוץ ,אסור עד הלילה .ויש מתירין לרחוץ אחר תפלת המנחה ,סמוך לחשיכה,

(וכן

נוהגין).
כתב הש"ך (ס"ק יד) שמותר לכבס משום שבטל ממנו גזירת שבעה ,אבל תספורת אסורה מכיון שלא
נתבטל ממנו גזירת שלושים ,שהרי לא עברו ז' ימים קודם הרגל.
ביאר הש"ך (ס"ק טו) שלרחוץ אסור מכיון שיכול לרחוץ גם ברגל ,משא"כ כיבוס.
והוסיף הש"ך (שם) שאע"פ שלעיל (שפא ,שפט) הביא הרמ"א שאנו נוהגים להחמיר ברחיצה כל ל'
יום ,וה"ה לאיסור כביסה .ואעפ"כ כתב הש"ך שדברי הרמ"א אינם אלא חומרא ומדינא מותר .ומשום
כבוד הרגל לא נהגו להחמיר .וכ"כ הלבוש .והוסיף הש"ך ,שהרמ"א כתב שם דין זה אע"פ שהמנהג
אינו כן ,למקרה שאין משום כבוד הרגל ,כגון לאחר הרגל שאסור ברחיצה וכביסה עד שלושים,
שהרגל מבטל רק גזירת שבעה .גם הט"ז (סק"ה) כתב שאע"פ שהרמ"א (או"ח תקמח ,י) כתב שנוהגים
להחמיר ,אפשר שכתב שם שראוי לפסוק כן ,אבל באמת אין נוהגים כן אלא מתירים סמוך לחשיכה.
וכ"כ הב"ח.
 מת בע"ש שהיא ערב הרגל
הש"ך (ס"ק טז) כתב בשם תרומת הדשן (סימן רפז) שאפילו מת לו מת בע"ש ,ואותה שבת הוא ערב
הרגל מותר לרחוץ בע"ש לפי מנהגינו .וכ"כ הש"ך.
אולם הדרכי משה (הארוך אות י) כתב דלדידן שנוהגים איסור רחיצה כל שלושים דינו כדין תספורת
ואין להתירו רק כשחל שמיני שלו בשבת ,וכן נוהגים .גם האליה רבה (סי' תקמח ס"ק יב) תמה על
האחרונים שהביאו את דברי תה"ד אחרי שהדרכ"מ חלק עליו .וכ"פ בשו"ת תשואת חן (סימן לב).
סעיף ו':
 מניין השלושים בר"ה ויו"כ
שנינו במועד קטן (יט .כד).

"[יט ].משנה :רבן גמליאל אומר :ראש השנה ויום הכפורים כרגלים .וחכמים אומרים :ראש
השנה ויום הכפורים  -כשבת[ .כד ].אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל :הלכה כרבן
גמליאל"
כתב השו"ע :ראש השנה ויום הכפורים חשובים כרגלים לבטל האבלות.
אלא שיש להעיר מדברי מרן הב"י באו"ח (סימן תרו) שתמה ע"ד התשב"ץ שהתיר לאבל שחל יום
שלישי שלו בערב יו"כ לטבול .כיצד מותר הדבר משום מנהג לטבול בתוך השבעה! ולכאורה צדקו
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דברי התשב"ץ שהרי יו"כ דינו כרגל שמבטל שבעה .אלא שכתב המאמר מרדכי (ס"ס תרו) שמ"מ
אסור לרחוץ עד הערב .אלא שגם עליו יש להעיר ,שהרי מותר לכבס בערב הרגל כיון שברגל אסור
לכבס ,וה"ה לרחיצה בעיו"כ שמותרת כיון שיו"כ אסור ברחיצה .ובספר חקקי לב

(קונ' מיגון לשמחה

דף טו ע"ג) ביאר שמרן תמה על התשב"ץ שאסר לבישת בגדים מכובסים ,והתיר רחיצה .ולפ"ד כתב
כה"ח (סי' תרו אות סז) שהתיר רחיצה בערב יו"כ כדין כיבוס שהותר בערב הרגל .וכ"נ מדברי החזון
עובדיה (ח"ג עמ' קטו).
סעיפים ז'  -ח':
 נהג אבלות קודם פסח או עצרת
שנינו במועד קטן (כד).

"דרש רבי ענני בר ששון אפיתחא דבי נשיאה :יום אחד לפני עצרת ועצרת  -הרי כאן ארבעה
עשר ...דאמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא :מנין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה -
שנאמר בחג המצות ובחג השבעות מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה  -אף חג
השבועות יש לה תשלומין כל שבעה .אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ,ודרש :יום אחד לפני
ראש השנה ,וראש השנה  -הרי כאן ארבעה עשר .אמר רבינא :הלכך ,יום אחד לפני החג ,וחג,
ושמיני שלו  -הרי כאן עשרים ואחד יום"
כתב הרא"ש (סו"ס כח) דמכיון שאנו בקיאים בקביעת המועדים ועושים את יום שני רק משום המנהג,
הרי שחשוב כחול ועולה למניין הימים .וכתב רבינו ירוחם (נתיב כ"ח ח"ג רלו ע"ד) שלגבי יו"ט שני של
ר"ה אין אומרים שחשוב כחול ,מכיון ששני הימים חשובים כיום אחד (ביצה ד .).וכתב הב"י שדבריו
נכונים לדעת בה"ג ,אך לרמב"ן שיו"כ מבטל גזירת שלושים ,אין נ"מ אם יום שני של ר"ה עולה או
לא.
כתב השו"ע :נהג שעה אחת לפני הפסח ,אותה שעה חשובה כז' ,וח' ימי הפסח הרי ט"ו ,ומשלים
עליהם ט"ו אחרים .שעה אחת לפני עצרת חשובה כשבעה .ועצרת ,כיון שאם לא הקריב קרבנות
עצרת בעצרת יש לו תשלומין כל שבעה ,חשוב כשבעה ,הרי י"ד ,ומשלים עליהם ט"ז אחרים; ויום
שני של עצרת עולה למנין הט"ז .וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' קטו).
 הסבת אבל
כתב הב"ח (ד"ה ומ"ש בשם .ובשו"ת סימן ה) שאין לאבל להסב ,כיון שישיבה כדרכה הו"ל דרך חירות
כדברי הראבי"ה .וכ"כ הט"ז (סק"ג) והמגן אברהם (סק"ה) .אמנם כתב הפרי מגדים שאין כוונתם לא
להסב כלל ,אלא שלא יסב על מטה כבודה וכלולה ,אבל ודאי שהסבה בעי .וכ"כ המ"ב (ס"ק יג).
ובפסח מעובין (סימן קעו) כתב שהב"ח אזיל לשיטתיה שפוסק כראבי"ה שכיום א"צ להסב ,אבל אנו
שפוסקים שצריך הסבה ,אם האבל תוך שבעה כיון שכבר פסקה אבלותו חייב להסב ,וכן המנהג.
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וכתב החק יעקב (סק"ה) שאין לנו להחמיר באבלות דקילא ולבטל מצות הסבה דבר שלא נזכר כלל
בפוסקים ראשונים ואחרונים .ואדרבה ,אפילו בזמן הש"ס שהיו רגילים להסב על מיטות לא מצינו
איסור באבל ,ואי משום שנראה דרך חירות ושררה ,מה בכך כיון שהוא זכר לנס .ואין לנו לבדות
איסור מליבנו בלי ראיות כלל .ואפשר דהוי אבלות בפרהסיא ,לכן אין לבטל מצות הסבה .ומ"מ אם
אפשר לשנות קצת ישנה .גם בחזון עובדיה

(פסח עמ' ט .שו"ת חזון עובדיה סימן יד .חזו"ע אבלות ח"ג עמ'

קטז) כתב שאבל צריך להסב.
לגבי לבישת הקיט"ל לאבל ,כתב המגן אברהם (סק"ה) שלא ילבש כיון דבלאו הכי ליבו נכנע .אך
הט"ז (סק"ג) כתב שטעם לבישת הקיט"ל הוא שלא תזוח דעתו עליו מפני השמחה ,על כן ילבש בגד
מתים ,ולפ"ז גם האבל ילבשנו ,וכ"כ החק יעקב (סק"ה) .וכתב החיי אדם שהלובש אין מוחין בידו.
סעיפים ט'  -י':
 נהג אבלות קודם ר"ה או יו"כ
כתב הרא"ש (לד סוע"ד) בשם הרז"ה (בהמאור טז .ד"ה והא) והרמב"ן (עמ' רל) שאם המועד ביטל גזירת
שבעה ולאחר מכן חל מועד נוסף ,הרי הוא מבטל ממנו גזירת שלושים .ולכן אם מת שעה קודם
ר"ה ,הרי מותר בגילוח בעיו"כ (שבער"ה בטלה גזירת שבעה ובעיו"כ בטלה גזירת שלושים) .וכ"ד הגה"מ (פ"י

ה"ג) ,מהר"ם (הל' שמחות סי' פד עמ' ק) והגה"א (סי' כח) בשם אור זרוע (הל' אבלות סו"ס תלב).
אולם בה"ג סובר שאין הרגל מבטל גזירת שלושים ,אך מ"מ חשוב כשבעה ימים בפנ"ע .ולכן אם
מת בער"ה ,חשיב לו ז' ימים ,ור"ה חשיב לשבעה ימים נוספים ,עד יו"כ עוד שבעה ימים ,יו"כ חשיב
לשבעה ,הרי לפנינו  28ימים.
דעה נוספת של הראב"ד (הביאו הרא"ש) הסובר שאין נוהגים שתי קולות באבלות אחת (היינו לבטל גם

את השבעה וגם את השלושים) .וגם המועד אינו חשוב לז' ימים (כראב"ד) אלא ליום אחד בלבד .וכ"נ דעת
הרמב"ם (י ,ג).
כתב השו"ע :שעה אחת לפני ר"ה בטלה ממנו גזירת שבעה ,מפני ר"ה; וגזירת ל' מבטל ממנו יום
כפורים; ומגלח ערב יום כפורים .וה"ה לקובר מתו בשלשה בתשרי ,שמגלח בערב יוה"כ .שעה אחת
לפני יום הכפורים בטלה ממנו גזירת ז' מפני יום כפורים ,וגזירת ל' מבטל ממנו החג ,ומגלח בערב
החג.
סעיף יא':
 מת ערב חג סוכות
שנינו במו"ק (כד" ):אמר רבינא :הלכך ,יום אחד לפני החג ,וחג ,ושמיני שלו  -הרי כאן עשרים ואחד
יום".
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כתב השו"ע :שעה אחת לפני החג והחג ,הרי י"ד; ושמיני עצרת שבעה ,הרי כ"א; ויום שני של שמיני
עצרת ,הרי כ"ב; ומשלים עליהם ח' אחרים.
הט"ז (סק"ו) הקשה ,מדוע לא מחשיבים את שמיני עצרת בתור רגל בפנ"ע שיבטל גזירת שלושים.
ותירץ הרא"ש (ג ,כח) שכאן לא נהג אבלות דשלושים כלל ,שהאיסור שנהג בגיהוץ ותספורת הוא
רק משום הרגל .ולרמב"ן הסובר שיש תוספת של איסורי האבלות במועד ,י"ל שסו"ס דיני שלושים
בחול ניכרים לכל ,בשונה מדיני שלושים במועד שאינם ניכרים שנוהגים אותם מחמת האבלות.
כתב הנודע ביהודה (או"ח סימן יד .הובא בפת"ש ח) שלפי סברת הרא"ש מי שגילח בערב הרגל שמותר
לדעת ר"ת לגלח בחוה"מ ,מצד דיני המועד .נמצא שאיסור התספורת בחוה"מ הוא רק מטעם
שלושים ,א"כ שמיני עצרת יבטל גזירת שלושים לגמרי .ונשאר בצ"ע.
סעיף יב':
 הקובר את מתו שעה קודם הרגל
כתב השו"ע עפ"ד הרא"ש (שם) ,ר"ש והגה"מ (פ"י שם) :הקובר את מתו שעה אחת לפני הרגל ,אותה
שעה והרגל חשובים כי"ד ,ומיד אחר הרגל יש לו דין שבוע שלישית לענין שיושב במקומו ואינו
מדבר.
סעיף יג':
 אבלות ביו"ט שני של גלויות
נחלקו הראשונים מה דין אדם שקרובו מת ביו"ט שני של גלויות ,וקברו את המת בו ביום .האם דיני
אבלות חלים עליו כבר בחג או רק לאחריו:
א .דעת בה"ג (עמ' רמד) שהקובר את מתו ברגל לא חלה עליו אבלות אלא לאחר הרגל .אבל
אם מת לו מת ביו"ט שני של גלויות ,נוהג בו אבלות ,שהוא יום מיתה וקבורה ,ומכיון
שהיא מדאורייתא (עיין לעיל סי' שצ"ח) ,היא דוחה עשה דרבנן .וכ"כ הרמב"ן ,רי"ף

(יא):

ועוד.
ב .גם הרמב"ם (פ"י ה"ט-י) הסכים עם דעה זו ,אלא שלדעתו דין זה נכון לגבי שמיני עצרת,
שביעי של פסח ושבועות ,אבל לגבי ר"ה אינו נוהג אבלות כיון שקדושה אחת הן.
ג .הרא"ש (פ"ג סימן ג וכז) כתב עפ"ד ר"ת ור"י שאין שום אבילות דאורייתא אף ביום הראשון,
כי אם אנינות .וכ"ד המרדכי (סי' תתסב).
כתב השו"ע :במקומות שעושין שני י"ט ,מי שמת לו מת ביום טוב שני שהוא יום טוב האחרון של
פסח או של חג ,או ביום טוב שני של עצרת ,וקברו בו ביום ,נוהג בו האבלות ,הואיל ויום טוב שני
מדבריהם ,ואבילות יום ראשון שהוא יום מיתה וקבורה של תורה ,ידחה עשה של דבריהם מפני
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עשה של תורה .אבל אם מת בי"ט שני של ר"ה ,וקברו בו ביום ,אינו נוהג בו אבלות ,ששני הימים
כיום ארוך הם .במה דברים אמורים בשבעה מתים המפורשים בתורה שהכהן מטמא להם ,אבל
אותם שהוסיפו עליהם (כדאיתא בסימן שע"ד) ,אין אבלותם אלא מדרבנן ,לפיכך אינו נוהג עליהם
אבלות בשום יום טוב .ואפילו באותם שאמרנו שנוהג אבילות ביום טוב שני ,אינו קורע .והעולם
נוהגין שלא להתאבל בי"ט שני של גליות על שום מת ,אפילו הוא יום מיתה וקבורה .רמ"א :דסוברין
כדעת האומרים שאין שום אבלות דאורייתא ,וכן המנהג פשוט ,ואין לשנות (ר"ת ור"י ורא"ש).
סעיף יד':
 מת שנמסר לגויים בעיו"ט
כתב השו"ע :מת לו מת בערב יום טוב ,ונתיירא שמא לא יספיק לקוברו מבעוד יום ,ומסרו לעובדי
כוכבים שיוליכוהו לקוברו ,כיון שהוציאוהו מהעיר ונתכסה מעיני הקרובים חלה עליו אבלות; ואם
הוא שעה אחת קודם הרגל ,ונהג בו אבילות ,בטלה לה גזירת שבעה אף על פי שנקבר ביום טוב.
הש"ך (סק"א) העיר שמשמע מהשו"ע שדווקא כאשר מוליכים אותו לעיר אחרת ,אבל בית הקברות
הסמוך לעיר חשוב כעיר .ונ"מ לקוברים ערב הרגל האם חשוב כשהתחילו למנות שבעה והרגל
מבטל ,או שלאחר הרגל מתחילים למנות שבעה .הדגול מרבבה רצה לחלק בין הקובר את מתו
בערב הרגל שמוסר את המת לגויים שיקברוהו ביו"ט ,דמכיון שאינו יכול לסייע ביו"ט בקבורה
חשוב כאילו מסרו את המת לקבורה מחוץ לעיר ,שזו סברת הרמב"ן שכתב שמסיחים דעתם מהמת
כאשר הקבורה אינה בעיר ,וה"ה לכאן (שהעקרון הוא אחד ,הסחת הדעת מהקבורה ותחילת ימי השבעה) .אלא
שכתב שמהראשונים לא משמע שחילקו כך (שהרי בה"ג דיבר על ערב הרגל ,והרמב"ן חלוק עליו אף בכה"ג).
וע"ע מ"ש שם באריכות.
כתב הט"ז (ססק"ז) "ראיתי להזכיר פה מה שראיתי במקצת מקומות כשקוברין מת ביום טוב ראשון
ע"י עממים באין ישראלים ומחזירים העפר לתוך הקבר על המת עד זיבולא בתרייתא והוא איסור
גמור בעיני דהרי מלאכה גמורה היא ויש בזה משום בונה ופשיטא דאסור על ידי ישראל .ע"כ יש
ליזהר בזה לעשות ע"י עממים על כל צרה שלא תבוא".
 ביקור האבל בר"ה ויו"כ
שנינו בירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ו) "אין מראין פנים לא בראש השנה ולא ביום הכפורים" .הרי"ץ גיאת
(הל' אבל עמ' נז) העלה מתוך הירושלמי דכשחל יום הכפורים בשבת מראין בו פנים .אך הרמב"ן (עמ'

רלד) פירש הירושלמי בהיפך ,דבין חל בשבת בין חל בחול אין מראין בו פנים .וכתב הב"י שלענין
הלכה נקטינן כהרמב"ן דבתרא הוא.

עולה ואינה מפסקת __________________________________________________ 289

סימן ת  -דיני אבלות בשבת
ובו ב' סעיפים

סעיף א':
 עולה ואינה מפסקת
שנינו במועד קטן (יט" ).שבת עולה ואינה מפסקת".
הרמב"ן (עמ' רכג) ביאר ע"פ הירושלמי (פ"ג סוף ה"ה) "התיבון הרי הרגל הרי הוא אסור בתשמיש
המיטה ואינו עולה אף השבת הואיל והיא אסורה בתשמיש המיטה לא תעלה .אמר ר' בא איפשר
לשבעה בלא רגל אבל אי אפשר לשבעה בלא שבת".
כתב השו"ע :שבת אינו מפסיק אבלות ועולה למנין שבעה.
 דיני רשות וחובה באבלות בשבת
שנינו במועד קטן (כד).

"אמר שמואל :פח"ז  -חובה ,נת"ר  -רשות .פריעת הראש ,חזרת קרע לאחוריו ,זקיפת המטה
 חובה .נעילת הסנדל ,תשמיש המטה ,רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית  -רשות .ורב אמר:אף פריעת הראש רשות .ושמואל ,מאי שנא נעילת הסנדל דרשות  -דלאו כולי עלמא עבידי
דסיימי מסאנייהו ,פריעת הראש נמי לאו כולי עלמא עבידי דמגלו רישייהו!  -שמואל לטעמיה,
דאמר שמואל :כל קרע שאינו בשעת חימום  -אינו קרע ,וכל עטיפה שאינה כעטיפת
ישמעאלים  -אינה עטיפה"
כתבו הרי"ף (יא ):הרא"ש (סי' כח) והרמב"ן (עמ' רכה) שכל הדברים שבצינעא חייב לנהוג כיון שאינו
נראה כאבלות .וכ"כ הרמב"ם (י ,א).
כתב השו"ע... :שהרי קצת דיני אבלות נוהגים בו ,דהיינו דברים שבצינעא שהם :תשמיש המטה
ורחיצה .אבל דברים שבפרהסיא לא ,דהיינו להסיר עטיפתו,

(רמ"א :ודוקא כשהוא מעוטף עטיפות

ישמעאלים כמו שנתבאר לעיל סימן שפ"ו ,אבל קצת עטיפה שנוהגים בקצת מקומות כל ל' ,אין צריך להסיר בשבת,

הואיל ויש לו מנעלים ברגליו .מהרי"ו סימן ה') ,וללבוש מנעליו ,ולזקוף המטה מכפייתה ,ושלא ללבוש בגד
קרוע ,אלא מחליפו ,ואם אין לו להחליף מחזיר קרעו לאחריו.
 דברים שבצינעה
שנינו במועד קטן (כד).
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"אמר רבא :אבל מטייל באונקלי בתוך ביתו .אביי אשכחיה לרב יוסף דפריס ליה סודרא
ארישיה ,ואזיל ואתי בביתיה .אמר ליה :לאו סבר לה מר אין אבילות בשבת? אמר ליה :הכי
אמר רבי יוחנן :דברים שבצינעא נוהג"
רש"י ביאר שאנקלי הוא בגד קרוע שלו .ומובא בתשובות הגאונים (שע"צ ח"ג שע"ד ס"ה) שאפילו פח"ז
בפרהסיא חובה ובצינעא נוהג.
כתב הרמב"ן (עמ' רכה) שכפיית המיטה וחזרת קרע לאחוריו שהן דברים שבפרהסיא אסור בהן גם
בביתו .אבל כיסוי הראש וחליצת סנדל חייב לנהוג בהם גם בביתו .ואם באו לנחמו חייב לפרוע
ראשו וחליצת סנדל הוי רשות .ואם היו מנעלים ברגליו גם פריעת הראש רשות.
כתב הרא"ש (סימן כח) שדברים שבצינעא נוהג ,כגון כיסוי הראש ורחיצה בחמין ותשמיש המיטה
וכיוצ"ב .וכ"ד הרי"ף (יא ):והרמב"ם (י ,א) .הב"י כתב שיתכן שדוקא בבית נוהגים ,ויתכן לומר דכיון
שלא מצינו בגמ' מי שחלץ נעליו בצינעא ,אין לומר שיחלוץ נעליו אפילו בצינעה .וכתב שיותר
נראה לומר שצריך עטיפת הישמעאלים.
השו"ע לא חילק בין צנעה לפרהסיא.
 מנעלים ברגליו
שנינו במועד קטן (כד).

"אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגליו ,אבל יש לו מנעלים ברגליו  -מנעליו
מוכיחין עליו"
כתב הגה"מ (פ"י אות ג) בשם סמ"ג (הל' אבלות דף רמז) שאם יש לו מנעלים ברגליו חזרת קרע בשבת
אינה חובה ,כפי שאמר ר' יוחנן לגבי פריעת הראש.
אולם הרמב"ן (עמ' רכה) ביאר שמנעלים מתירים עטיפת הראש .וכ"כ הרמ"א.
השו"ע לא הזכיר דין זה.
כתב הש"ך (סק"ג) שלא נהגו להחזיר הקרע ,ושמא הסיבה היא משום דברי הגה"מ שאם יש לו נעלים
מותר.
 דין תלמוד תורה
ר"י (הביאו המרדכי סי' תתקו) היה מתיר ללמוד תורה בשבת ,שהתורה משמחת את הלב ,והוא צריך
לשמח עצמו בשבת.
אולם הרא"ש ,מהר"ם ועוד סוברים שלימוד תורה הוי דבר שבצינעה ולכן אסור בשבת.
כתב השו"ע :ות"ת הוי דבר שבצינעא.
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 קריאת שמו"ת
כתב השו"ע עפ"ד הרא"ש :אבל לחזור הפרשה ,כיון שחייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור ,הוי
כקורא את שמע ומותר .וכ"כ הש"ך (סק"ד) בשם הדרישה ומהרש"ל.
אולם האגודה (מו"ק סימן נח) אסר להשלים פרשיותיו עם הציבור.
המהרש"ל (בביאורו לטור) הכריע ,שבחול אסור ובשבת מותר ,שהוא זמנו וחשוב לחובת היום.
כתב הבית הלל (הובא בפת"ש ג) שלפי מ"ש בהלכות שבת (סי' רפה ס"ד) שעד רביעי בשבת חשוב
כלאחר שבת הקודמת ,שיכול עדיין לקרוא שמו"ת ,א"כ אם ישלים את ימי האבלות ביום א' או ב',
אינו רשאי להשלים את השמו"ת בשבת ,שהרי יש לו תשלומים לאחר האבלות .אולם בשו"ת ארבעה
טורי אבן (סימן יא) סובר דלעולם צריך לקיים המצוה כתקנה לקרות בשבת עצמה .וכ"כ בגשר החיים
(פכ"א סי"ב אות א) ובחזון עובדיה (ח"ב עמ' קצט .ח"ג עמ' פז) ,ובשו"ת רב פעלים (ח"א יו"ד סימן נב) ביאר
שמרן לא דיבר אודות שמו"ת ,אלא במי שלא הלך לבית הכנסת בשבת ולא שמע הפרשה מהש"צ,
שחייב לקרוא הפרשה בינו לבין עצמו .דעת הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה קסח) שלא יקרא שמו"ת,
וישלים לאחר האבלות .ואם היום השביעי לאבלות הוא שבת ,מותר לקרוא לאחר התפילה בבוקר.
כתב רעק"א בשם הפמ"ג ,וכ"כ גשה"ח וחזו"ע שאם היום השביעי חל בשבת ,טוב שימתין מלקרוא
שמו"ת עד שיעמדו המנחמים ,ואז יקרא .אולם בשו"ת שואל ונשאל (ח"ח ס"ס רכה) כתב שאין לחוש
לזה כלל ,ובכל עת יכול לקרוא שמו"ת בשבת ,כיון שכתב מרן דהוי כקורא את שמע.
האם מותר לו לקרוא את הפרשה עם רש"י? הערוך השולחן (אות ו) התיר ,משום שכך דרכו בכל
שבת ,והוי כסדר התפילה שמותר .אולם הברכי יוסף (אות ד) אסר ,אלא ילמד עם אונקלוס .וכ"פ
בשו"ת יביע אומר (ח"ד יו"ד סימן לא).
כתב בארבעה טורי אבן (שם) שאסור ללמוד משניות מסכת שבת כמנהגו בכל שבת .אולם הקרבן
נתנאל (סימן כח אות נ) כתב שמי שרגיל ללמוד ח"י פרקי משנה ביום ,יכול ללמוד אותם גם בשבת
שבימי אבלו .וכ"פ בשו"ת חכם צבי (סימן ק) והערוך השולחן (אות ו) .והוסיף הערוה"ש דה"ה אם יש
לו שיעור קבוע ללמוד גמ' ופוסקים ,יכול ג"כ ללמוד באותו שבת.
 עליה לתורה
נחלקו הראשונים האם מותר לאבל לעלות לתורה בשבת של האבלות :הרא"ש (ריש סימן כח) כתב
בשם ר"ת שמותר לעלות ,שאם יקראוהו ולא יעלה לתורה נמצא שנוהג אבלות בפרהסיא .וכך נהג
ר"ת שהיו רגילין לעלותו שלישי ,ובזמן אבלותו עלה מעצמו לתורה ,שאם לא היה עולה נמצא דהוי
אבלות בפרהסיא .וכ"ד האור זרוע.
אולם מהר"ם (הל' שמחות השלם נספח סי' א) הסכים לר"ת ,אלא שכתב שיותר טוב היה לומר לו מקודם
לצאת מבית הכנסת.
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כתב השו"ע :ואם קראו את האבל לעלות לתורה ,צריך לעלות ,שאם היה נמנע היה דבר של פרהסיא;
ורבינו תם היו קורים אותו בכל פעם שלישי ,ואירע בו אבלות ולא קראו החזן ,ועלה הוא מעצמו
ואמר כיון שהורגל לקרותו שלישי בכל שבת ,הרואה שאינו עולה אומר שבשביל אבלות הוא נמנע,
והוי דברים של פרהסיא.
כתב בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רכז .יבי"א ח"ז או"ח סימן נ) ששליח ציבור שהוא קורא בתורה בבית הכנסת
באופן קבוע בכל שבת בפרשת השבוע ,ואירעו אבל ,מותר לו לקרוא בתורה כמנהגו ,שאם לא יעשה
כן הוי אבלות דפרהסיא בשבת.
דעת המהרש"ל (סימן עא .הובא בט"ז א) שאבל שיום מילת בנו בשבת ,אין לו לעלות לתורה ,אע"פ
שנהגו בקצת מקומות שאבי הבן הוי חיוב לעלות ביום מילת בנו ,מ"מ לא מיקרי פרהסיא .וכ"פ
הערוה"ש (אות ח) .אולם בשו"ת דת אש (סימן ו .הובא בפת"ש ה) סובר שחייב לעלות לתורה ,שאם לא
יעלה חשוב כנוהג אבלות בשבת בפרהסיא .וכ"פ בחזון עובדיה (ח"ב עמ' רכח ,רלב) לאבל שנולד לו
בן זכר ,והמנהג בשבת להעלות את אבי הבן לספר תורה מכלל שבעה עולים.
 עלית כהן אבל לתורה
כתב הרמ"א עפ"ד הגה"מ (פ"ג ה"א) :וכן אם הכהן אבל ואין כהן אחר בבהכ"נ ,מותר לקרותו; אבל
בענין אחר ,אסור .וכ"כ בחזו"ע (ח"ב עמ' רלא).
הערוך השולחן (אות ט) כתב "וכמו שהדין בכהן כמו כן אם הוא לוי ואין לוי אחר בבית הכנסת".
וכ"פ בשו"ת מנחת יצחק (ט ,קל).
בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שנב .הובא בפת"ש ד) כתב שפשוט שאם הרגילות באותו המקום שהכהן
יוצא חוץ לבית הכנסת משום שרוצים לעלות ישראל במקומו ,יכול לצאת גם כשהוא אבל ,ולא
חשוב כנוהג אבלות בפרהסיא .אבל אם לא יצא וקראו אותו לעלות ,אין בכך בעיה.
כתב בשו"ת אגרות משה (ח"ד יו"ד סימן סא ד"ה בתוך שבעה) שפשוט שאף שאין הקהל מכירים אותו
שהוא כהן ,דאסור לו לשקר ולומר שאינו כהן ולפגום את עצמו .ואם אין כהן אחר מחוייבין לקרותו.
ואף שברמ"א איתא רק דאם הכהן אבל ואין כהן אחר בב"ה מותר לקרותו ,לא דק בלישניה משום
הפשיטות ,דממילא כיון שמותרין לקרותו הרי מחוייבין לקרותו  -כמו בשאיכא כהן אחד שאינו אבל
 מצד כהונתו. זמן זקיפת המיטות
שנינו במועד קטן (כז).
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"תנו רבנן :מאימתי זוקפין את המטות בערב שבת  -מן המנחה ולמעלה .אמר רבה בר הונא:
אף על פי כן ,אינו יושב עליה עד שתחשך .ולמוצאי שבת ,אף על פי שאין לו לישב אלא יום
אחד  -חוזר וכופה"
הנמוקי יוסף (טז סוע"ב) ביאר דנראה ש'מן המנחה' היינו מנחה קטנה.
כתב בשו"ת גבעת שאול (סימן עב .הובא בפת"ש א) שמה שיש הנוהגים בע"ש של האבלות לישב על
כסא וספסל וללבוש מנעלים תיכף אחר חצות היום מפני כבוד שבת ,טעות הוא .וכ"כ בחזון עובדיה
(ח"ג עמ' פד).
כתב בשו"ת שיבת ציון (סימן ס) שבשעה שקבלו עליהם הציבור שבת פסקה אבלות מהאבל ,והיינו
באמירת ברכו .ונוהגים שהאבל עומד בחליצת מנעלים חוץ לבית הכנסת ,וקודם שמתחיל החזן
ברכו קוראין לו ,ונועל מנעליו.
עוד כתב השיבת ציון ,שכל האמור הוא במקום שהוא נגרר אחר הציבור ,אבל אם גר במקום שאין
שם מנין ,ודאי שאינו רשאי להקדים לקבל שבת בעוד היום גדול כדי לפטור עצמו מדיני אבלות.
אע"פ שבכל השנה רגיל לקבל שבת מוקדם .אבל מזמן מנחה קטנה רשאי להקדים לקבל עליו שבת.
כתב בגשר החיים (פכ"א סי"ב אות ג) שיש להכריע שמתנער בזמן פלג המנחה היינו שעה ורבע קודם
שקיעת החמה שאז מתחילה קדושת השבת .ובזמן הדחק יכול לסמוך על המקלים מזמן מנחה
קטנה.
הברכי יוסף (סק"ב) כתב שיכול גם ללבוש בגדי שבת משעה ורבע קודם הלילה .דאל"כ הוי אבלות
דפרהסיא .וכ"פ בכה"ח (או"ח סימן רסב) .אולם הערוך השולחן (אות ה) כתב שאין מנהגינו כן ,אלא רק
פושטים הבגד שבו הקריעה ולובשים בגד אחר אבל לא בגד של שבת .ובחזון עובדיה

(ח"ג עמ' פא-

פב) כתב שלאחר שיאמרו 'בואי כלה' יחליפו הבגדים (כאשר מתפללים בבית האבל) ,ובמוצ"ש לאחר
עשרים דקות משקיעת החמה יחליפו הבגדים (חזו"ע שם עמ' צ .יבי"ע ח"ז או"ח סימן מא) .שאם יחליפו
מוקדם ביום שישי או מאוחר במוצ"ש יתחייבו לקרוע את הבגדים שהחליפו.
סעיף ב':
 יום שלושים לאבלות שחל בשבת
כתב השו"ע :גררתו חיה או הרגוהו לסטים ,ובשבת נתייאש מלבקש ,כיון דדברים שבצינעא נוהג
בשבת עולה לו ליום אחד .כתב הרמ"א :אם פגע יום ל' של אבלות בשבת ויום כ"ט בערב שבת,
מותר לו לרחוץ בערב שבת ,אף במקומות שנוהגין שלא לרחוץ כל שלשים ,דהואיל ומדינא שרי
לאחר שבעה ,אלא שנהגו להחמיר כל ל' ,בכהאי גוונא שרי משום כבוד שבת

(הגה"מ פ"י אות ו בשם

מהר"ם פ"י ופ"ו די"ט) .וה"ה כל כיוצא בזה ,כגון לחזור אל מקומו בליל שבת וללבוש בגדי שבת ,דהא
נמי אינו אלא מנהג בעלמא (כן נראה מדברי מוהר"ש) ,כמו שנתבאר לעיל סי' שפ"ט וש"צ; ואף על פי
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שיש לחלק בין רחיצה שאסורה בשבת ובין דברים אלו שאפשר לו לעשות בשבת ,מ"מ אין נ"ל
לחלק בכך.
כתב הדרכי משה (אות ד) שאסור לאבל לגלח עד אחר השבת ,שמכיון שרחיצה אינו אלא מנהג
בעלמא ואינו לא מד"ת ולא מדברי סופרים ,לכן מותר לרחוץ לכבוד שבת כאשר הוא אנוס.
כתב בשו"ת פנים מאירות (ח"ב ס"ס קמט .הובא בפת"ש ו) שלאוסרים גילוח ה"ה ליטול ציפורנים בסכין
אסור .אולם בשו"ת תשואת חן (סימן לג) כתב למי שאין לבו נוקפו שיכול להקל גם בגילוח .בגשר
החיים (פכ"א סי"א אות ט) כתב שאם הציפורניים גדולות יכול להקל בזה לכבוד שבת.
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סימן ת"א  -דיני אבלות בחול המועד
ובו ז' סעיפים

סעיף א':
 הנחת המיטה ברחוב
שנינו במועד קטן (כז).

"משנה :אין מניחין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד .גמרא :אמר רב פפא :אין
מועד בפני תלמיד חכם"
כתב הרמב"ם (פי"א ה"ה) שאפילו שמע שמועה רחוקה על ת"ח ,מותר להספידו בחוה"מ שחשוב
כ'בפניו' .ולדעתו זוהי הכוונה ב'יום שמועה' .אולם הנמוקי יוסף (יז :ד"ה אין) כתב שיום שמועה
הכוונה ליום המיתה והקבורה ,שפום נהרא ונהרדעא קרובים הם ,ובו ביום הגידוהו.
כתב השו"ע עפ"ד הגמ' והנמוקי יוסף :אין מניחין את המטה ברחוב בחול המועד ,שלא להרגיל את
ההספד ,שאסור להרגיל את ההספד בחול המועד ,אלא לכבוד ת"ח; לפיכך אין מוליכין המת לבית
הקברות בחול המועד ,עד שיהיה כל הקבר מתוקן ומזומן.
בשו"ת משנה הלכות (ו ,רט) כתב דגם שבחים אסור ,אבל לאו משום דשבחים הוא הספד אלא משום
דהשבחים מרגילים ההספד.
סעיף ב':
 קריעה בחול המועד
שנינו במועד קטן (כד):

"משנה :אין קורעין ,אלא קרוביו של מת .גמרא :חכם שמת  -הכל קרוביו .הכל קרוביו סלקא
דעתך? אלא :הכל כקרוביו; הכל קורעין עליו ,והכל חולצין עליו ,והכל מברין עליו ברחבה! -
לא צריכא דלאו חכם הוא - .ואי אדם כשר הוא  -חיובי מיחייב למיקרע"
כתב השו"ע :אין קורעין בחול המועד אלא מי שהוא חייב לקרוע (כדאיתא בסימן ש"מ) ,אבל מי שאינו
חייב ,ורוצה לקרוע מפני הכבוד ,אסור.
ע"ע לעיל סימן ש"מ סעיף לא ,שהרחבנו בדין קריעה בחול המועד.
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סעיף ג':
 שמועה קרובה בחוה"מ
דעת רבינו ירוחם (נכ"ח סוף ח"ג) שקורע על שמועה קרובה ששמע בחוה"מ .וכ"כ הראב"ד ,מהר"ם
(הל' שמחות סי' לה  -לו) ,מרדכי (סי' תתפד) ועוד .אך דעת בה"ג שאסור לו לקרוע ,ולאחר הרגל קורע
ונוהג אבלות.
כתב השו"ע :שמע בחול המועד שמועה קרובה ,חייב לקרוע.
סעיף ד':
 הבראה בחול המועד
שנינו במועד קטן (כד :כז).

"משנה :אין קורעין ,ולא חולצין ,ואין מברין ,אלא קרוביו של מת .ואין מברין אלא על מטה
זקופה .אין מוליכין לבית האבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון ,אלא בסלים .ואין
אומרים ברכת אבלים במועד ,אבל עומדין בשורה ,ומנחמין ,ופוטרין את הרבים"
נחלקו הראשונים האם עושים סעודת הבראה בחול המועד:
סמ"ג (הל' אבלות דף רמז ע"ד ,לאוין הל' חול המועד כח ):וסמ"ק (סי' צז עמ' סט וריש סי' קצה) סוברים שאין
עושין הבראה בחול המועד ,והביאו ראיה מהירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ט).
אולם הרא"ש (פ"ג ריש סי' נט) העלה שעושין הבראה במועד לקרובים .וכ"כ הרמב"ן (עמ' סו) והרמב"ם
(פי"א ה"א).
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם :אין חולצין כתף במועד ,ואין מברין בו אלא קרוביו של מת; אבל
הקרובים ,מברין .וה"ה לחנוכה ופורים וראש חדש .וכשמברין ,אין מברין אלא על מטות זקופות,
אבל ביום טוב ,אפילו ביום טוב שני ,אין קורעין ולא חולצין ולא מברין; ובחול המועד מברין הכל
על החכם לתוך הרחוב ,כדרך שמברין את הקרובים ,שהכל כקרוביו.
כתב בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קלד) שהמנהג בירושלים שאין עושים סעודת הבראה בחוה"מ ,ורק
במוצאי החג עם תחילת ימי האבלות מברין אותו .ויש נוהגים שלא להברותו כלל במוצאי החג,
דכיון דאידחי אידחי .ואם ירצו להימנע לגמרי מסעודת הבראה יש להם ע"מ שיסמוכו .ועל אב ואם
נוהגים גם בירושלים להברות בחוה"מ עם כל קרובי המשפחה שחייבים להתאבל ,אלא שעושים
הסעודה בקפה ועוגות להיכר לכבוד המועד .ובשאר הערים חוץ מירושלים יש להורות לעשות
הבראה בחוה"מ גם על שאר קרובים שמתאבלים עליהם.
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סעיף ה':
 עינוי וטיפוח על המת
שנינו במועד קטן (כז ,:כח):

[כז" ]:אמר רב פפא :אין מועד בפני תלמיד חכם ,וכל שכן חנוכה ופורים .והני מילי  -בפניו,
אבל שלא בפניו  -לא - .איני? והא רב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא בפום נהרא!  -אמר
רב פפי :יום שמועה הוה ,וכבפניו דמי[ .כח ]:משנה :נשים במועד מענות ,אבל לא מטפחות.
בראשי חדשים ,בחנוכה ובפורים  -מענות ומטפחות ,בזה וזה  -לא מקוננות .נקבר המת  -לא
מענות ולא מטפחות .איזהו עינוי  -שכולן עונות כאחד ,קינה  -שאחת מדברת וכולן עונות
אחריה ,שנאמר ולמדנה בנתיכם נהי ואשה רעותה קינה .אבל לעתיד לבא הוא אומר בלע
המות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים וגו'"
כתב השו"ע :נשים בחול המועד מענות ,דהיינו שכולן עונות כאחת; אבל לא מטפחות ,דהיינו להכות
כף על כף .בראש חדש ,חנוכה ופורים ,מענות ומטפחות ,אבל לא מקוננות ,דהיינו שאחת מדברת
וכולן עונות אחריה .נקבר המת ,לא מענות ולא מטפחות; והני מילי לאינש דעלמא ,אבל לתלמיד
חכם ,בין בחול המועד בין בראש חדש ,חנוכה ופורים ,מענות ומקוננות כדרכן בחול; והני מילי
בפניו ,אבל שלא בפניו ,לא .ויום שמועה ,אפילו רחוקה ,כבפניו דמי.
כתב הערוך השולחן (אות ד) "ועכשיו אין אצלינו כל הדברים הללו מיהו למדנו מזה דבחוה"מ ור"ח
חנוכה ופורים טוב למעט בבכיות והספדים לבד על ת"ח בפניו".
סעיף ו':
 צדוק הדין בחוה"מ ,ר"ח חנוכה ופורים
א .בתשובת הגאונים (שע"ת סי' ריט) מובא שאם עונין כולן כאחד מותר ,ואם אחד מדבר וכולן
עונין אחריו אסור.
ב .חכמי גרמיז"א (הובא ברא"ש פ"ג סימן פז) אומרים צידוק הדין דרך הילוך .וכ"ד רבינו משולם
בן רבי משה .דכל שהוא דרך הילוך דמי לעינוי שכולן עונות כאחת שמותר.
ג .רי"ץ גיאת :מנהגינו מימות זקנים הראשונים שלא לומר צידוק הדין אחר המת בר"ח
חנוכה ופורים ,דלא עדיף צ"ה דהדיוט מצידוק הדין דמשה רבינו ,דמסלקינן ליה בשבת
שחל להיות במועד.
ד .תלמידי רש"י כתבו בשמו שאומרים על המת צידוק הדין וקדיש בחוה"מ ,שאין זה הספד
וחילול י"ט אלא הודאה וקבלת דין שמים .וכ"כ הרמב"ן (עמ' קב) ,וה"ה לי"ט שני ,אבל
בי"ט ראשון כיון שאין מתעסקין במת אין אומרים כלום.
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ה .אור זרוע :אין אומרים בכל חודש ניסן ,אלא דרך הליכה .וכן בסיון עד יום טבוח שהוא
אסרו חג .וראבי"ה (הל' אבל עמ'  )564לא אמרו כל שבעה ימים אחר עצרת ,כי אם דרך
הליכה.
ו .ר' אייזיק טירנא (מנהג כל השנה עמ' קסז) :אין אומרים צידוק הדין בכל הימים שאין אומרים
בהם תחנון .דרכ"מ :וה"ה אם נקבר בע"ש או כיו"ט אחר חצות.
כתב השו"ע :אומרים על המת צדוק הדין וקדיש ,כדרכן .וכן ביום טוב שני; אבל ביום טוב ראשון,
כיון שאין מתעסקים במת אין אומרים אותו .אך הרמ"א כתב :ויש חולקין שלא לומר צדוק הדין
במועד (הטור הביא כמה רבוותא) ,וכן המנהג פשוט במדינות אלו שלא לומר צדוק הדין בכל הימים
שאין אומרים בהם תחנון (במנהגים); ולכן אין אומרים ג"כ כשקוברין אחר חצות בערב שבת.
כתב הרמ"א :י"א שאם קוברים המת בלילה ,שאין אומרים קדיש ולא צדוק הדין (כל בו) .אולם בחזון
עובדיה (ח"א עמ' צג) כתב שמנהגנו לומר צידוק הדין אף בלילה (וכ"כ בשלמי ציבור ,יפה ללב ושדי חמד).
סעיף ז':
 אבלות בפורים
דעת השאילתות (הובא ברא"ש מו"ק סי' פה) שאם חל פורים תוך השבעה ,בטלה ממנו גזירת שבעה.
והטעם מידי דהוה ארגלים ,ורגלים מפסיקים ואינם עולים (יט ).מאי טעמא דשמחה כתיב בהו (דברים

טז יד) "ושמחת בחגך" ,פורים נמי שמחה כתיב ביה (אסתר ט יז  -יח) "ועשה אותו יום משתה ושמחה".
מנגד ,הרמב"ם (פי"א ה"ג) כתב "אין מספידין את המת בחנוכה ובפורים ולא בראשי חדשים אבל
נוהגין בהן כל דברי אבלות" .וכ"כ המרדכי (סי' תתקט) בשם רבינו גרשום.
דעה נוספת של מהר"ם (הל' שמחות השלם נספח סי' א) הסובר שאין אבלות כלל בפורים ,לא בי"ד ולא
בט"ו אלא דברים שבצינעא נוהגין .וחייב לשלוח מנות ,ואע"פ שאינו מתאבל בהן עולים לו למנין
שבעה ,ומשלים אבלותו אח"כ.
כתב השו"ע :מת לו מת קודם פורים ,ופגע בו פורים ,אינו מפסיק האבילות; ומ"מ אין אבלות נוהג
בו ,לא בי"ד ולא בט"ו ,אלא דברים שבצינעא נוהג ,וחייב לשלוח מנות .ואף על פי שאינו מתאבל
בהם ,עולים לו ממנין השבעה ,כמו שבת .וכ"כ הרמ"א (תרצו ,ד) .אולם השו"ע באורח חיים (שם) כתב
כרמב"ם :כל דברי אבלות נוהגים בחנוכה ופורים .וכ"כ מהרש"ל והב"ח.
לכאורה דברי השו"ע סותרים זא"ז! הדרישה (אות ג) כתב שבאו"ח מיירי שמת לו מת בו ביום ,וכאן
מיירי שמת קודם לכן .הבאר היטב כתב שיש המגיהים באו"ח שהכוונה שנוהגים אבלות דווקא
בצינעא .בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קכב) כתב שמרן חזר בו ביו"ד ממ"ש באו"ח.
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כתב המ"ב (שם ס"ק יב) שבודאי אין להחמיר ,אך מ"מ יראה למעט במיני שמחה שעושים .ובחזון
עובדיה (ח"ג עמ' קכב .פורים עמ' קפז) כתב שאין אבלות נוהגת ,אך מ"מ דברים שבצינעא נוהג .וכ"כ
בגשר החיים (פכ"ג ס"ג אות ט) .וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה רלו).
 סעודת פורים בשנת אבל
הנה מבואר מדברי מרן שאין דיני אבלות נוהגים בפורים אלא דברים שבצינעא ,אך דברים
שבפרהסיא אינם נוהגים .ויש לברר אודות מצות סעודת פורים כיצד ינהג בה אדם הנמצא בשנת
אבל .שודאי חשובה כסעודת מריעות,
לעיל (שצא ,ב) הבאנו את דברי הפוסקים באשר להשתתפות האבל בסעודת בר מצוה וסיום מסכת,
שדעת רבים מהפוסקים להקל בזה משום דהוי סעודת מצוה .בשו"ת ישכיל עבדי

(ח"ח או"ח סימן כ

אות ד-ה) הביא דבריהם ,וכתב דא"כ ודאי שסעודת פורים לא פחותה מסעודות אלו ,שמותר לאבל
להשתתף בהם אף שהיא אצל אחר ,ולדעת המחמירים שדווקא בביתו מותר ,יוכל להזמין לביתו
אורחים .וכ"כ הפני ברוך (פ"כ סכ"ט) בשם המנחת יצחק .וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב

(הלכות

והנהגות עמ'  .25תורת המועדים סק"ח אות ה) שאם משפחות שני אחים רגילים מידי שנה לסעוד יחדיו
את סעודת פורים ,בשנת האבלות שלהם מותרים לסעוד יחד כמנהגם וכן מותר לאבל להזמין
אורחים שהוא רגיל להזמינם תמיד ,וכן יכול ללכת לאכול אפילו במקום שיש שם כמה אורחים,
וכפי שרגיל תמיד .והגריש"א מתיר גם להנות ולשמוע כלי זמר משום שמחת פורים .אלא שבחזון
עובדיה (עמ' קפ) כתב שאם יש שם כלי נגינה ימנע האבל מלילך לשם .וכ"כ הפסק"ת (תרצו ,ז) .אלא
שלענ"ד קצת תמוה ,הרי אם אין אבלות בפרהסיא גם שמיעת כלי נגינה מותרת כאשר הרגילות בכל
שנה ושנה לשמוע מוזיקה בסעודה ,ואם לא ישמע הרי היא ודאי אבלות בפרהסיא! ובאמת בספר
נטעי גבריאל (הל' אבלות ח"ב פל"א אות ד-ז) העלה שמצוה לאסוף כל בני ביתו ומשפחתו לסעודת
פורים .ואם רגילים בכל פורים להתאסף בתוך ביתו בכלי זמר ושיר ,מותר גם בתוך שלושים
להתאסף ולשיר כרגיל .ומקורו מדברי הנימוקי או"ח (סי' תרצו סק"ג .לר' חיים אלעזר שפירא בעמח"ס שו"ת

מנחת אלעזר .בנו של הדרכי תשובה) שמותר לשמוע כלי זמר תוך י"ב חודש על אביו ואמו ,שאם לא
ישמע הוי אבלות בפרהסיא ,ואולי לא גרע פורים ממצות שמחת נישואי בנו שמותר בשמיעת כלי
זמר .אך הוסיף (על המציאות שדיבר בה ,שמגיעים מנגנים לנגן בתוך הבית ,שאם ימנעם הוי אבלות בפרהסיא),
שאם יכול אדם למנוע מהם ליכנס לבית ,באופן שלא ירגישו בזה העומדים תוך הבית ,בודאי מהנכון.
בשו"ת שבט הקהתי (יו"ד ח"ג סימן רצב) כתב להוכיח שמותר לו להשתכר כרגיל.
 שמיעת קריאת מגילה
דעת המהר"ם והרא"ש שלאחר שיתפללו בבית האבל בלילה ילך לבית הכנסת בעת קריאת המגילה
לשמוע המגילה .דאפילו עבודה דקרבן ציבור שדוחה שבת קריאת מגילה דוחה אותה (מגילה ג ).כל
שכן אבלות דרבנן.
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אולם הרוקח (סימן רמ .הובא גם בהגה"מ סו"ס שופטים ס' טז) סובר שאין לו לצאת מפתח ביתו אפילו לילך
לבית הכנסת בשעת מגילה ,אלא יקרא בביתו בעשרה המתפללים שם עמו או ביחיד .אא"כ פורים
חל במוצ"ש שבלאו הכי הוא בבית הכנסת (למנהגם) ,מותר לו להישאר עד לאחר קריאת המגילה.
הב"י כתב שהצורך ללכת לבית הכנסת ולא לקרוא מגילה בבית האבל ,משום דבבית הכנסת איכא
פרסומי ניסא טפי דברוב עם הדרת מלך.
כתב הרמ"א (תרצו ,ד) :ומ"מ ילך לבה"כ לשמוע המגילה (תוספות פ"ק דמועד קטן) .ואם יוכל לאסוף
מנין לביתו לקרות המגילה ,עדיף טפי.
המ"ב (ס"ק טז) כתב שביום יכול לצאת מביתו לשמוע מגילה גם אם יש לו מניין בביתו ,ובלילה יצא
מביתו רק אם אין לו מניין לקרוא המגילה בביתו .ובחזו"ע (ח"ג עמ' קכט) כתב שאם אין לו עשרה,
יצא לביהכנ"ס.
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סימן ת"ב  -דיני שמועה קרובה ורחוקה
ובו י"ב סעיפים

סעיף א':
 שמועה קרובה ורחוקה
שנינו במועד קטן (כ).

"תנו רבנן :שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים .איזו היא קרובה ואיזו היא רחוקה? קרובה
 בתוך שלשים ,רחוקה  -לאחר שלשים ,דברי רבי עקיבא .אמר רבה בר בר חנה אמר רבייוחנן :כל מקום שאתה מוצא יחיד מקיל ורבים מחמירין  -הלכה כרבים ,חוץ מזו ,שאף על
פי שרבי עקיבא מקיל וחכמים מחמירין  -הלכה כרבי עקיבא .דאמר שמואל :הלכה כדברי
המקיל באבל .רב חנינא אתיא ליה שמועה דאבוה מבי חוזאי ,אתא לקמיה דרב חסדא .אמר
ליה :שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד"
כתב השו"ע עפ"ד הראשונים :מי שבאה לו שמועה שמת לו קרוב ,אם בתוך ל' יום הגיעה השמועה,
אפילו יום ל' עצמו (כך העלה הרי"ף יב .רמב"ם ורמב"ן) ,הרי זו שמועה קרובה וחייב לנהוג שבעה ימי
אבלות מיום שהגיע השמועה; וקורע ומונה ל' יום

(רמ"א :מיום השמועה .כך משמע מהרמב"ם ומנימוק"י

ובמרדכי) לתספורת עם שאר דברים .כללו של דבר ,יום שמועתו הקרובה כיום הקבורה (רמב"ם) .ואם
שמע מיום ל' ואילך ,א"צ לנהוג אלא שעה אחת ,לא שנא שמע ביום לא שנא שמע בלילה ,שאם
שמע בלילה ונהג מקצת אבלות בלילה שעה אחת ,עולה לו; ואפילו שמע על אביו ואמו .והני מילי
לענין גזירת שבעה ,אבל לענין גזירת שלשים ,נוהג על אביו ואמו בתספורת עד שיגערו בו חביריו,
ובגיהוץ עד שיגיע הרגל ויגערו בו ,וכן בשאלת שלום וליכנס לבית המשתה; ומונה מיום מיתה ולא
מיום שמועה .לפיכך אם באה לו שמועה על אביו ואמו לאחר י"ב חדש ,אינו נוהג אלא יום אחד אף
בגזירת ל' (רמב"ן ורא"ש).
כתב הגר"ח פלאג'י (שו"ת חיים ביד סי' קכה אות כט) ש'שעה אחת' לאו דווקא ,וכ"כ החכמת אדם

(כלל

קעא סי' א) שהכוונה לקצת זמן .וכ"כ הערוה"ש (אות ב) ובחזון עובדיה (ח"ג עמ' קמב).
כתב בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קנט) שמי ששמע שמועה רחוקה על אב ואם ,והתחיל לנהוג גזירת
שלושים בגיהוץ ותספורת ,ופגע בו הרגל בתוך שלושים לאבלו ,מותר לו להסתפר בערב הרגל,
לכבוד הרגל .ומותר לו להסתפר אפילו לפני חצות היום ,ואין לו להקפיד להסתפר סמוך לחשיכה.
סעיף ב':
 מנהגי אבלות בשמועה רחוקה
עוד שנינו שם:
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"רב ,בר אחוה דרבי חייא ,דהוא בר אחתיה דרבי חייא .כי סליק להתם ,אמר ליה :אבא קיים?
אמר ליה :אימא קיימת? אמר ליה :אימא קיימת?  -אמר ליה :אבא קיים? אמר ליה לשמעיה:
חלוץ לי מנעלי ,והולך אחרי כלי לבית המרחץ .שמע מינה תלת :שמע מינה :אבל אסור
בנעילת הסנדל ,ושמע מינה :שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ,ושמע מינה :מקצת
היום ככולו?"
הרמב"ן (עמ' רלז) ביאר שהחידוש בדברי הגמ' שאבל אסור בנעילת הסנדל (שהרי פשוט שאסור ככל דיני

אבלות) ,הוא שכאשר בשמועה רחוקה מחויב לנהוג אבלות רק יום אחד ,א"צ ללכת לביתו לכפות
מיטותיו וכו' ,אלא די שיחלוץ מנעלו .ואע"פ שודאי אסור גם בשאר האיסורים כמלאכה וכד' ,מ"מ
כדי לצאת י"ח שמועה ,צריך שיעשה מעשה הניכר של אבלות .וכ"כ הרא"ש (ג ,כט).
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ן :השומע שמועה רחוקה ,אין צריך לנהוג כל דין אבלות ,אלא דיו בחליצת
מנעל ,ואין צריך לא עטיפה ולא כפיית המטה ,ומותר במלאכה ,רחיצה וסיכה ותשמיש המטה
ובתלמוד תורה ,ואם אין לו מנעלים ברגליו צריך שיכפה מטתו או יעטוף ראשו ,שצריך שיעשה
מעשה שניכר בו שעושה משום אבלות; ואם היה עוסק בתורה או במלאכה ,או שהיה רוחץ וסך,
ובאה לו שמועה ,מפסיק שעה אחת משום אבלות ,וחוזר למה שבידו ,אבל אם היה לבוש תפילין,
אינו צריך לחלצן ,ומ"מ אינו יוצא ידי אבלות בהפסק זה ,וצריך שיעשה מעשה שניכר שעושה משום
אבלות ,כגון חליצת מנעל או כפיית המטה ועטיפה; ומיהו בחדא סגי .וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' קנה).
כתב הפרישה (אות ח) שאם עשה מעשה אבלות בתוך השעה ,כגון חליצת מנעל ,מותר מיד ללמוד
ולעשות מלאכה ,אלא שבשעת שמועה קודם שעשה מעשה אבלות ,צריך להפסיק בכל כדי להראות
אבלותו .וכ"כ בחזון עובדיה (שם) דמשמע שאם הפסיק שעה אחת מלימודו ,אע"פ שלא עשה עדיין
מעשה הניכר של אבלותו רשאי לחזור ללימודו .אולם החכמת אדם (קעא ,ב) כתב שאינו רשאי לחזור
ללימודו עד שיעשה מעשה הניכר של אבלות.
סעיף ג':
 הבראה על שמועה רחוקה
כתב השו"ע עפ"ד הנמוקי יוסף (יב .ד"ה ת"ר) והמרדכי (סוף סי' תתפג) :אין מברין על שמועה רחוקה.
סעיף ד':
 קריעה על שמועה רחוקה
שנינו במועד קטן (כ):

"תני רבי אדא דמן קסרי קמיה דרבי יוחנן :שמע שמועה קרובה בשבת ,ולמוצאי שבת נעשית
רחוקה  -אינו נוהג אלא יום אחד .קורע או אינו קורע? רבי מני אמר :אינו קורע .רבי חנינא
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אמר :קורע ...מי שאין לו חלוק לקרוע ,ונזדמן לו בתוך שבעה  -קורע ,לאחר שבעה  -אינו
קורע - .עני רבי זירא בתריה :במה דברים אמורים  -בחמשה מתי מצוה ,אבל על אביו ועל
אמו  -קורע והולך!  -כי תניא ההיא  -לכבוד אביו ואמו"
פסקו הפוסקים (רי"ף יב ,:רמב"ם פ"ז ה"א ,רמב"ן בתוה"א עמ' רלח ,רא"ש סי' לד) כמאן דאמר אינו קורע.
כתב הרמב"ן (עמ' רלח) עפ"ד הירושלמי (מו"ק פ"ג ה"ה) "אמר רבי מונא וכי יש קריעה בלא איבול שכן
על אביו ואמו אפילו אחר כמה חייב לקרוע" .דמשמע שעל אביו ואמו קורע לעולם .וכן עולה
מהרא"ש (שם) ,הרי"ף (שם) והמרדכי (ס"ס תתפב).
אולם הראב"ד סובר שגם על אביו ואמו אינו קורע בשמועה רחוקה .גם הרמב"ם (ז ,א) סתם דבריו
ולא חילק בין אביו ואמו לשאר מתים ,ומשמע שאינו קורע בשמועה רחוקה על אביו ואמו.
כתב השו"ע :אין קורעין על שמועה רחוקה; ועל אביו ואמו ,קורע לעולם .והרמ"א כתב :ובמקום
שאין לו לקרוע ,אסור להחמיר על עצמו ולקרוע (א"ז).
הש"ך (סק"ג) הרחיב עפ"ד האו"ז שעל אביו ואמו או אדם גדול שהיה רגיל להרשות לו בדבר הלכה
דהוי מסתפי מיניה ,אם בא לעשות לו מילתא יתירתא לכבודו מותר ,וכ"כ הב"ח.
סעיפים ה'  -ו':
 שמועה קרובה שנעשית רחוקה
שנינו במועד קטן (כ):

"תני רבי אדא דמן קסרי קמיה דרבי יוחנן :שמע שמועה קרובה בשבת ,ולמוצאי שבת נעשית
רחוקה  -אינו נוהג אלא יום אחד"
כתב הרמב"ן (עמ' רלט) דמ"מ בשבת עצמה נוהג בדברים של צינעא .והרשב"א כתב דכיון שאין נוהג
בו אלא דברים שבצינעא ,אין אבלות זו יכולה להחיל עליו ז' ול' ,כאשר שמע שמועה בשבת שהיא
תחייב אותו להמשיך לנהוג אבלות כדין שמועה קרובה.
כתב השו"ע :השומע שמועה בשבת או ברגל ,ולמוצאי שבת ורגל נעשית רחוקה ,אינו נוהג אלא יום
אחד ,ובשבת ורגל אסור בדברים של צינעא .השומע שמועה רחוקה בשבת או ברגל ,אינו נוהג
אפילו דברים שבצינעא ,ולמוצאי שבת ורגל נוהג שעה אחת ,ודיו.
סעיף ז':
 שמע שמועה קרובה בשבת
כתב הסמ"ק (סי' צז דין שמועה ובהגהות שם אות ז) השומע שמועה קרובה בשבת השבת עולה לו ליום
א' ולמחר קורע והוה ליה יום ו' שביעי לאבילות ,וכ"כ בה"ג (הל' אבל עמ' רמג).
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אולם ר' יחיאל כתב שאין שבת עולה לו בתחלת המנין ,אלא יתחיל למנות ביום א' והו"ל יום שבת
שביעי לאבילות ונוהג בו דברים שבצינעא.
כתב השו"ע עפ"ד הסמ"ק :השומע שמועה קרובה בשבת השבת עולה לו ליום אחד ,ולמחר קורע,
והוה ליה יום ששי שביעי לאבלות .וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' קמו).
 דין 'מקצת היום ככולו' כשחל יום שביעי בשבת
הב"ח סובר שאפילו חל יום שביעי בשבת ,לא קם במוצ"ש ישר מהאבלות ,אלא יושב שעה אחת על
הארץ ונוהג אבלות ,ולמד מכאן שבמוצ"ש נוהג אבלות שעה אחת .אולם הש"ך (סק"ד) כתב שהדימוי
אינו נכון כלל ,שכאן יש חובה לנהוג אבלות מלאכה שעה אחת ,ובשבת אינו נוהג אלא דברים
שבצינעא ,לכן במוצ"ש צריך להשלים האבלות .וכ"כ הט"ז (סק"ד) ,שהיאך יתכן להשלים ביום
השמיני (שהוא מוצ"ש) את מה שחיסר ביום השביעי?! וכיצד ינהג כשהשבת חלה באמצע האבלות,
הרי במוצ"ש יש כביכול חיוב חדש של אבלות ,וכיצד בזמן זה ישלים אבלות ש'חסרה' לו בשבת?!
הט"ז (סק"ה) למד מדברי ר' יחיאל שאם יום שביעי חל בשבת ,א"צ לנהוג דברים שבצינעא אלא
במקצת היום .והביאור הוא שבמקצת היום צריך לעשות את מה שהיה צריך לעשות בכל היום ,ולכן
אם חל בשבת ,צריך לנהוג במקצת רק דברים שבצינעא .וכ"ד הש"ך (סק"ד) .אולם הב"ח סובר
שבשבת לא אמרינן מקצת היום ככולו ,ואפילו במנחה אסור לאבל לקרות בתורה ,כיון שהוא מעשה
הניכר משום אבלות.
עוד כתב הב"ח שיתכן ור' יחיאל לא התיר בשבת אלא דברים שהם בצינעא ממש כתשמיש המיטה,
אבל לקרות בתורה שהוא פרהסיא ,מודה לאיסור .אך הט"ז כתב שההיפך ,הרי ככל שהמעשה הוא
בצינעא יותר קל החיוב לנהוג אותו אפילו בשבת חמור יותר ,משום שאין כאן אבלות בפרהסיא,
ולכן אם ר' יחיאל התיר תשמיש ,כ"ש שיתיר כל שאר הדברים.
סעיף ח':
 שמועה לאחר הרגל
כתב רבינו ירוחם (נכ"ח סוף ח"ג) אדם שמת לו מת ערב הרגל ,שבסתמא אנו מחשיבים את ערב החג
וחג ושמיני עצרת למניין כ"א יום ,וצריך לנהוג תשעה ימים אחר החג להשלים שלשים .ואדם זה
לא ידע על מות קרובו אלא רק לאחר עשרה ימים מהרגל ,ולכאורה עברו שלושים ימים

(ימים

'הלכתיים') וחשוב לשמועה רחוקה .בעל המאור (מו"ק טז .ד"ה והא) כתב שיש הסוברים שזהו ספק,
ומכיון שהלכה כדברי המיקל באבל מחשיבים אותו כשמועה רחוקה .המאירי (מו"ק כד ):כתב שרוב
המפרשים הסכימו להקל.
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אולם רבנו ירוחם סובר שחשוב לשמועה קרובה ,שלא מסתבר שהרגל יחשב למי שלא התחיל לנהוג
אבלות ,שרק כאשר התחיל למנות אבלות הרגל מפסיק .וכ"ד הנמוקי יוסף (יב :ד"ה וכתב) והרמב"ן
(עמ' רל).
כיוצ"ב כתב המרדכי (סי' תתקז) שאם שמע שמועה בתוך הרגל ,הרי הרגל אינו עולה למניין למי
שלא נהג אבלות קודם לכן .וכ"ד ריב"ם .אולם ר' יוסף סובר שעולה לו למניין ז'.
כתב השו"ע :עשרה ימים אחר חג הסכות שמע שמת לו מת בערב החג ,אעפ"י שאם נמנה שעה אחת
לפני החג ז' ושבעת ימי החג ויום שמיני עצרת (הרי) כ"א ,ועשרה ימים אחרים הרי ל"א ,אין לזה דין
שמועה רחוקה ,אלא דין שמועה קרובה ,שאין הרגל עולה למי שלא נהג אבלות קודם לו כלל; וכל
שכן למי שלא היה יודע שמת לו מת (ר' ירוחם בשם בעל המאור וכ"ד הרמב"ן).
הט"ז (סק"ו) הוסיף דה"ה למי שנקבר יום לאחר מותו ,לענין שמועה קרובה מונים מיום המיתה,
שרק לעניין אבלות הולכים אחר סתימת הגולל .וכ"כ המהרש"ל לגבי אותם שלא היו אצל הקבורה
ולא נודע להם שמת עד שהגיע יום שלושים מיום קבורה ,אינם נוהגים אבלות ,כיון שהם מונים
מיום המיתה .וכן מובא בש"ך (סק"ה).
כתב בחזון עובדיה (ח"ג עמ' קנג) דמכיון שיש הסוברים שבכה"ג חשוב לשמועה רחוקה ,המורה להקל
יש לו ע"מ שיסמוך.
סעיף ט':
 שמע שתי שמועות רחוקות יחד
שנינו במועד קטן (כ ):על ר' חייא שאמרו לו שאביו ואמו מתו ,ואמר לשמשו שיחלוץ לו מנעלו,
ולאחר מכן הלך לבית המרחץ .מכאן למד הרמב"ן (עמ' קסג) בשם הרי"ץ גיאת (הל' אבל עמ' סד) וכ"כ
השו"ע :שמע שתי שמועות רחוקות ביום אחד ,אינו נוהג עליהן אלא יום אחד .היו קרובות ,או שמתו
לו שני מתים כאחד ,מונה לשתיהם כאחד שבעה ושלשים .שמע לזה היום ולזה למחר ,מונה לשני
מיום שמועה ,שבעה ושלשים.
סעיף י':
 שמועה קרובה בשבת ערב הרגל
כתב המרדכי (סי' תתקכ) בשם הר"מ מאינגלטיר"ה שיש להסתפק אם שמע שמועה קרובה בשבת
ערב הרגל ,אם עולה אותה שבת למנין שבעה .והספק הוא ,שמה ששנינו (מו"ק כ' ).אפילו שעה
אחת' ,האם הכוונה כשנהג בשעה זו כל דיני אבלות (ובשבת נוהג רק דברים שבצינעא) ,או שדי גם בחלק
מהם.
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אולם מהר"ם (הל' שמחות סי' קיב) סובר דכיון שבשבת עולה ואינה מפסקת ,בשונה מרגלים שאינה
עולים (יט ,).אם כן עולה לכל דבר ,וכ"כ הריב"ם והגה"מ (פ"י ד"ק ה"א).
כתב השו"ע :שמע שמועה קרובה בשבת ערב הרגל ,כיון דדברים שבצינעא נוהג ,עולה לו אותו
שבת למנין שבעה.
והוסיף הש"ך (סק"ח) דמכיון שהשבת עולה לו למניין שבעה ,הרי הרגל שבא לאחר השבת מבטל
ממנו שבעה.
סעיף יא':
 התפלל ערבית מבעו"י ושמע שמועה
כתבו הגה"מ (שם) והמרדכי (סי' תתקכג) מי שהתפלל כבר ערבית ועדיין הוא יום ולא נראו כוכבים,
דעת מהר"ם (שם סי' קיז) שמונה מיום מחר ואותו יום אינו עולה לו ,וטעמא דתרי קולי דסתרי אהדדי
לא עבדינן דמאחר שכבר התפלל ערבית ועשאו לילה אל תעשהו יום.
כתב השו"ע :מי שהתפלל כבר ערבית ועדיין יום הוא ,ושמע שמועה קרובה ,מונה מיום מחר ,ואותו
יום אינו עולה לו .וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' קנ).
כתב הט"ז (סק"ז) שאם מקרה זה ארע ביום השלושים (שלאחריו נוהג כדין שמועה רחוקה ולא קרובה) ,ודאי
שאין אומרים שחשוב כלילה בגלל שהתפלל ,משום שרק לחומרא אומרים למנות מיום המחרת,
ולא לקולא לבטל ממנו אבלות ז' .ובכה"ג ודאי מונה מיום שעבר ולא מיום המחרת ,דאל"כ הרי הוא
עושה שתי דברים הסותרים זא"ז .וכ"נ מדברי החזו"ע (ח"ג עמ' קנא) ,והוסיף שע"פ סברא זו ,ה"ה
שיניח תפילין למחר ,שרק להחמיר אמרינן שעשאו לילה ולא להקל .וכ"כ הא"ר (סי' לח סק"ג).
סעיף יב':
 הודעה על פטירה
שנינו במועד קטן (כ).

"רב ,בר אחוה דרבי חייא ,דהוא בר אחתיה דרבי חייא .כי סליק להתם ,אמר ליה :אבא קיים?
אמר ליה :אימא קיימת? אמר ליה :אימא קיימת?  -אמר ליה :אבא קיים?"
כתב השו"ע עפ"ד המרדכי (סי' תתקלג) והגה"מ (ו ,ד) :מי שמת לו מת ולא נודע לו ,אינו חובה שיאמרו
לו; ואפילו באביו ואמו; ועל זה נאמר :מוציא דבה הוא כסיל (משלי י ,יח) ומותר להזמינו לסעודת
אירוסין ונישואין וכל שמחה ,כיון שאינו יודע .מיהו אם שואל עליו ,אין לו לשקר ולומר :חי הוא,
שנאמר :מדבר שקר תרחק (שמות כג ,ז) .והרמ"א כתב :ומכל מקום בבנים זכרים ,נהגו להודיע ,כדי
שיאמרו קדיש; אבל בבנות ,אין מנהג כלל להודיעם (מהרי"ו סי' י"ג).
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הט"ז (סק"ח) כתב עפ"ד הגמ' למעלה ,שיש לומר לאדם בלשון המשתמעת לשתי פנים ,שכשישאלו
אותו על מות הקרוב יענה בלשון שאלה ,כפי שענו לשאלת רב.
כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש א) מי שבא לאחיו בתוך ל' למיתת אחותם ,ולא היה רוצה שיתוודע
אחיו מזה ,נראה דמותר ללבוש בגדי שבת (לשיטתם שהחמירו בזה) בכדי שלא יצטרך להגיד לו .ובשו"ת
שבות יעקב (ב ,צטו .הובא בפת"ש סי' שצג סק"ז) כתב באחד שמתה לו אחותו ונהג שבעה ובתוך שבעה
בא אביו מן הדרך שלא ידע עדיין ממיתת בתו ,מותר לבנו לצאת לקראתו תוך שבעה כדי שלא
ירגיש אביו במיתת בתו .ומשמע שההיתר הוא משום כבוד אביו ,אבל אם בא אחיו אסור.
בשו"ת פנים מאירות (ב ,קצא .הובא בפת"ש ב) כתב דבמועד שצריך לנהוג דברים שבצנעא אסור
להודיע משום מניעת שמחת יום טוב ,ובסימן ק' הורה שגם בפורים אין להגיד לו עד אחר פורים.
 תענית ביום היארציי"ט
כתב השו"ע (תקסח ,ח) :אין צריך להתענות אלא ביום מיתת אביו ,ולא ביום קבורה .והרמ"א כתב:
מצוה להתענות יום שמת בו אביו או אמו (כל בו בשם הר"מ וע"פ) ,ומתענין יום המיתה ולא יום הקבורה
(מהרי"ו סימן קכ"א ותה"ד סימן רצ"ג והאחרונים) ,אם לא מי שהיה אצל הקבורה ולא אצל המיתה( .בקבלה

מפי זקן מופלג מהר"ם לנדו).
החתם סופר והכתב סופר (הובא בחוט המשולש דף ל) נהגו לסיים מסכת ביארצייט ולא אכלו בו אלא
מאכלי חלב .ובצוואת רעק"א (חוט המשולש החדש עמ' רכא) ציוה לבניו שלא לצום אלא ילמדו כל
המעת לעת או ישכרו אחרים שילמדו .בחזון עובדיה (ח"ג עמ' ריז) כתב שת"ח העוסקים בתורה או
מלמדי תינוקות שהתענית עלולה להחליש כוחם ,ולבטלם מת"ת ,אין להם להתענות כלל .וכ"ד
הגרש"ז אוירבך (הליכות שלמה תעניות פי"ג סט"ו).
הלבוש (סי"ב) השיג על הרמ"א ,שטעם התענית מפני הסכנה ,שמזלו רע ביום שמת אביו או אמו,
ולכן אין חילוק ולעולם מתענה ביום המיתה .גם בשו"ת משאת בנימין (סימן פד) הקשה על הרמ"א,
שלדבריו שני אחים הגרים באותו מקום שאחד מהם לא היה בשעת המיתה ,האחד יעשה יארציי"ט
ביום המיתה ואחד ביום הקבורה?! ויש בזה לא תתגודדו וגם חוכא ואיטלולא .ואנן בעינן דרכיה
דרכי נועם .וכ"פ בשו"ת יביע אומר (ח"ה סימן לב .חזו"ע ח"ג עמ' ר) שיותר נכון לעשות היאר צייט ביום
המיתה גם בשנה ראשונה .ומ"מ הנוהגים לעשותו בשנה ראשונה ביום קבורה יש להם ע"מ
שיסמוכו ,וכ"ד הגר"מ אליהו (צרור החיים שאלה רמא) .ובשו"ת רב פעלים (ח"א יו"ד סימן נא) כתב שע"פ
הסוד נראה שגם בשנה הראשונה יעשו היארציי"ט ביום המיתה ולא ביום הקבורה.
כתב בשו"ת משאת בנימין (שם) שהלכה זו שתמיד הולכים אחר יום המיתה ,נכונה דוקא משנה
הראשונה ואילך .אבל בשנה הראשונה לעולם עושים היארצי"ט ביום הקבורה ,דמכיון שדיני
האבלות נקבעים לפי סתימת הגולל ,יש לו להשלים י"ב חודש ,ואם ילכו אחר יום המיתה ,נמצא
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שהיארציי"ט לפני סוף י"ב חודש .אולם הש"ך (סק"י) חלק ,שמעולם לא ראינו לחלק את זמני
היארציי"ט משנה לשנה .אך הסכים עמו במקרה שהקבורה היתה לאחר ג' או ד' ימים מיום המיתה,
שבכה"ג יתענה בשנה הראשונה ביום הקבורה (דהוא מילתא דלא שכיחא ולכן סומכים על מ"ד שהולכים אחר
הקבורה) .אבל אם נקבר ביום שלאחר המיתה ,מתענה ביום המיתה גם בשנה הראשונה .הט"ז (סק"ח)

דחה את דברי המשאת בנימין ,וטעמו ,שגם לעניין י"ב חודש הולכים אחר יום המיתה ,ואין שום
מציאות שיעשה היארציי"ט קודם סיום י"ב חודש .ובנקודות הכסף כתב שמונים מיום הקבורה ,כיון
שמשפט הרשעים מתחיל מהקבורה.
כתב הפתחי תשובה (סק"ג) שאם השנה הזאת היא שנה מעוברת ,בכל מקרה יתענה ביום המיתה,
שהרי כבר נשלמה האבלות בכלות י"ב חודש.
 ימים שאין מתענים
כתב השו"ע (תקסח ,ט) :אם אירע יום מיתת אביו בשבת או בר"ח ,ידחה למחר (מהרי"ק לא) .אולם
הרמ"א כתב :ואין נוהגין כן ,אלא אין מתענין כלל; וכן בשאר ימים שאין בהם תחנון .וכ"כ כאן :ואם
אירע יום זה ביום שאין אומרים בו תחנון ,אין מתענין כלל.
כתב בשו"ת פנים מאירות (ב ,צט .הובא בפת"ש ד) שכהן שיש לו יאציי"ט וביום זה ניתן לו לפדות בן,
מחוייב להשלים התענית ,והוא יפדה ביום .אך לענין הברכה שמברך הכהן על היין ,לא יברך

(ולא

מועיל שיברך ויתן לא חר לשתות כמו שנוהגים במילה שחלה בתענית ,משום ששם א"א בעניין אחר ,אבל כאן טוב יותר

שאחרים יברכו .ואם רוצים שישתתף הכהן בסעודה ,יעשו בפדיון סמוך לשקיעה) .אולם השערי תשובה

(סיק

תקסח ס"ק יט) חלק עליו ,שאף אם נדחה זמן פה"ב רשאי הכהן לאכול .אלא שצ"ע כיצד ינהג אבי הבן
אם חל יארציי"ט של אביו באותו היום.
כתב השע"ת שמי שסירב פעם אחת לאכול בסעודת מצוה עקב תענית ביום היא"צ ,קבע איסור זה
בנדר ,ולכן צריך לומר לפני כן 'בלי נדר'.
כתב הפמ"ג (א"א סי' תקעג) בשם שו"ת באר משה (ח"א או"ח סימן מא) דחתן אין מתענה יא"צ בז' ימי
המשתה.
כתב הט"ז (סי' תקסח סק"ה .הובא בפת"ש ה) דה"ה אם אירע לו ברית מילה של בנו ביום ההוא ,די"ט
שלו הוא דלא יתענה ,ואם רוצה להתענות א"צ להשלים .וכתב בשו"ת הר הכרמל (או"ח סימן י) דה"ה
המוהל וסנדק א"צ להתענות יא"צ ,עוד כתב ,דאף לכתחלה מותר לקבל עליו להיות סנדק או מוהל
ביום היא"צ .בחזו"ע (ח"ג עמ' רכה) הביא דבריו.
 דין שנה מעוברת
כתב התשב"ץ (סי' תכז) שבשנה הראשונה יתענה ויאמר קדיש באדר ראשון ,ובשאר שנים באדר שני.
וכתב הב"י (ס"ס תג) שטעמו ,משום שדיני השנה הם ע"פ המשנה (עדיות פ"ב מ"י) דמשפט רשעי ישראל
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בגיהנם י"ב חדש ,ובשאר שנים תלוי במח' דר"מ ור"י (נדרים סג ,).והלכה כר"מ שאמר דכותבין
בשטרות אדר הראשון אדר הראשון והשני אדר סתם כותבין ,דאיהו סתם אדר מיקרי.
כתב השו"ע (תקסח ,ז) :כשאירע יום שמת אביו או אמו באדר ,והשנה מעוברת ,יתענה באדר ב' (וכ"כ

בחזו"ע ח"ג עמ' רכט) .אך הרמ"א כתב :ויש אומרים דיתענה בראשון (מהרי"ל ומהר"י מינץ) ,אם לא שמת
בשנת העיבור באדר שני דאז נוהגים להתענות בשני (תה"ד סימן רצ"ד); וכן המנהג להתענות בראשון,
מיהו יש מחמירין להתענות בשניהם (פסקי מהר"י בשם מהר"י מולין) .וכאן כתב הרמ"א :ואם מתו באדר
ונתעברה השנה ,העיקר להתענות באדר הראשון (ת"ה סימן רצ"ד ומהר"י מינץ) ,אף על פי שיש חולקין,
כך הוא עיקר .ואם מתו בשנת העיבור באדר השני ,מתענה גם כן בעיבור באדר השני (ג"ז שם) .ועיין
באורח חיים סימן תקס"ח סעיף ז' .ועיין לעיל סימן שצ"א שאין לאכול בסעודה בליל יום שמת בו
אב ואם.
כתב בשו"ת גבעת שאול (סימן עג .הובא בפת"ש ו) מת אביו בשנת העיבור בער"ח אדר שני שהוא כ"ט
לאדר ראשון ,יתענה בשנה פשוטה בכ"ט באדר ולא בכ"ט שבט.
 חל בערב שבת
כתב הרמ"א :ואם חל תענית זה בערב שבת ,דינו כשאר תענית .ועיין בא"ח סימן רמ"ט .מיהו אם
בפעם ראשון השלים ,ינהוג כן כל ימיו .אולם השו"ע (רמט ,ד) פסק שיחיד שקיבל עליו תענית ,חייב
להשלימה עד צאה"כ .ולכן כתב בחזו"ע (ח"ג עמ' רכא) שישלים תענית זאת עד ע"ש ,גם אם בשנה
הראשונה לא חל היארציי"ט בע"ש.
הט"ז (הובא בפת"ש ז) כתב שלא חשוב כדרך נדר ,אא"כ דעתו שינהג כן כל ימיו לעולם .ולכן המיקל
לא הפסיד ,ובפרט מי שמצטער.
בשו"ת חוט השני (סימן סו) כתב שאם היארציי"ט הראשון חל בע"ש ,א"צ להשלים התענית אם אירע
כן בשנים הבאות .ואף אם בתחילה חל בחול ,אם לאחר מכן יחול בשבת א"צ להשלים .שהקבלה
לא היתה בכה"ג שיחול בע"ש .וכ"כ בשו"ת נחלת שבעה (סימן נח) ,והוסיף שהשנה הראשונה
משליכה על שאר השנים.
וכתב הפרי מגדים (משב"ז סי' רמט אות ג ד"ה ומ"ש) להקל כשחל היארציי"ט הראשון בע"ש .ודעתו שאף
אם יארע בחול לא ישלים כי בזמנינו הדורות חלושים.
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סימן ת"ג  -דיני המלקט עצמות
ובו י' סעיפים

סעיף א':
 חיוב אבלות בליקוט עצמות
שנינו במועד קטן (ח).

"המלקט עצמות אביו ואמו  -הרי זה מתאבל עליהם כל היום ,ולערב אין מתאבל עליהן .ואמר
רב חסדא :אפילו צרורין לו בסדינו"
ופירש"י אפילו צרורין לו בסדינו שאינו מלקטן ואינו רואה אותן הרי זה מתאבל עליהם כל זמן שלא
נקברו .אולם התוספות (ד"ה ולערב) כתבו דיותר נראה לפרש ,שאפילו צרורים לו בסדינו אינו מתאבל
לערב.
כתב הנמוקי יוסף (טו :ד"ה מתאבל) ש'מתאבל' אין הכוונה בנעילת סנדל ושאר דברים ,אלא מתאונן
ואסור בקדשים כל אותו היום ,על צערו שרואה אביו בביזיון ששב אל עפרו .אולם רבינו ירוחם
(נכ"ח ח"ג רלה ):סובר שכל אותו היום נוהג בכל דיני אבלות עד הערב.
מהר"ם (הל' שמחות סו"ס סח) סובר שכל זמן שלא קברו העצמות דינו כאונן ,ולאחר קבורתם חלה
האבלות עד סוף היום .וכתב רבינו ירוחם (שם רלג ע"ג) שראוי לסמוך עליו .אולם הרא"ש

(סימן נו)

סובר שבליקוט עצמות אין דיני אנינות ,אלא האבלות חלה מיד.
כתב השו"ע :המלקט עצמות אביו ,או של שאר קרובים שמתאבלים עליהם ,מתאבל עליהם כל היום
כולו ,בכל הדברים הנוהגים באבל ,בכפיית המטה ועטיפת הראש ונעילת הסנדל ותשמיש המטה
ורחיצה וסיכה; ולערב אין מתאבל עליהם ,אפילו צרורים לו בסדינו .היה עומד ומלקט ,וחשכה לו,
מותר ביום שלאחריו .לפיכך אין מלקטין אותם סמוך לחשכה ,כדי שלא יהיה נמצא שלא התאבל
על ליקוט עצמות אביו( .ואין אנינות בליקוט עצמות ,רק חל עליו אבלות מיד) (טור בשם הרא"ש).
הש"ך (סק"א) ביאר שהאבלות חלה עליו מיד אף קודם שקבר העצמות.
כתב הדרישה (אות א) שכהן אינו רשאי ללקט עצמות אביו ,מחשש שנחסר ממנו משהו ,ואין הכהן
מיטמא לאביו אם נחסר ממנו .וכ"כ הש"ך (סק"א) וחזו"ע (ח"ג עמ' רמד).
כתב בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שנג .הובא בפת"ש א) שכאשר הקברות אינם משומרות משום
ששולטים שם הגויים ,מצוה לפנות משם הקברים .והוסיף שיש לתקן שאנשי החברה קדישא יוציאו
העצמות מהקברים ולא יודיעו על כך לקרובים ,שהתורה חסה על ישראל וביטול זמניהם (וכ"כ בחזו"ע

ח"ג עמ' רמג).
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והוסיף החת"ס ע"פ הפרישה שאפשר לקבור עצמות שני אנשים יחד ,ובלבד שיהא ביניהם מחיצה
המפרדת ,וכך עדיף .וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' רמה) .אולם הרדב"ז (ב ,תריא) כתב שאין קפידא אם לקבור
עצמות כמה נפטרים יחד.
עוד כתב החתם סופר (סימן שנה .הובא בפת"ש ב) שאישה שמת בעלה ונישאת לאדם אחר ,ולאחר מכן
ליקטו עצמות בעלה הראשון ,לא תתאבל עליו .ואפילו אבלות עצמה אינה נוהגת לאחר שנישאת
לשני (כגון שנעלם בעלה ונתייאשו מלמוצאו רק לאחר שנישאת) .שדרכיה דרכי נועם ,ולא שייך שתחת בעלה
השני תתאבל על בעלה הראשון.
כתב בשו"ת הר צבי (יו"ד סי' רצו) שאם הליקוט היה ביום אחד וקבורת העצמות היתה רק למחרת,
פטורים האבלים להתאבל למחר .וכ"כ בחזון עובדיה (ח"ג עמ' רמו) ובגשר החיים (ח"א פכ"ו ס"ד אות ח.

וח"ב סימן כב) .וכ"נ בשו"ת מנחת שלמה (תניינא ב-ג סימן צו ד"ה אולם יש) .אולם החזון איש

(יו"ד סי' ריג)

סובר שיש לנהוג אבלות גם ביום הקבורה .וכ"פ בשו"ת אגרות משה (סימן רס).
הרב אליהו בקשי דורון (בית הלל כג ,עמ' כד) ביאר שיסוד המחלוקת בין החזו"א לחולקים עליו היא
מה עיקר הדגש בליקוט ,עצם הליקוט או הקבורה שלאחר מכן ,שלדעת החזו"א הקבורה בסוף היא
העיקר ולכן חייב להתאבל בשעה זו ,גם אם נקבר ביום אחר .אולם החולקים עליו סוברים שדין
ליקוט עצמות אינו מעצם קבורתם ,אלא כדברי הנימוק"י שצער הוא לבן לראות עצמות אביו
בביזיון ,ולכן נהגו אבלות בתחילת הליקוט .ובפיסקה הבאה יתבאר שכל אחד אזיל לשיטתו בדין
העברת ארון ,שאם העיקר הוא הליקוט לא שייך כשמעבירים ארון ,אבל אם העיקר היא הקבורה,
גם בארון שייך דיני קבורה.
 דין ליקוט עצמות במת הקבור בארון
שנינו בירושלמי (מו"ק א ,ה)

"תני המעביר ארון ממקום למקום אין בו משום ליקט עצמות א"ר אחא הדא דאת אמר בארון
של אבן אבל בארון של עץ יש בו משום ליקוט עצמות .א"ל ר' יוסי ואפילו תימר בארון של
עץ אין בו משום ליקוט עצמות .אי זהו ליקוט עצמות מעבירין באפיקרסין ממקום למקום
ותני כן ליקוט עצמות מלקט עצם עצם משיתאכל הבשר .חגיי בשם ר' זעירה ליקוטי עצמות
כשמוען"
המאירי (מו"ק ח ).כתב דכיון שהוראת ר' מונא היא שיש דין ליקוט עצמות בארון של עץ ,כך יש
להורות .וכ"פ החזון איש (יו"ד סי' ריג אות ג) .ובשו"ת אגרות משה (יו"ד סי' רס) כתב שאף בארון של
אבן יש להחמיר.
אולם בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן רצו) כתב שדוקא אם מוציאים את המת מהארון לקוברו בבית הקברות
חשיב כליקוט עצמות שצריך להתאבל עליו ,אבל כשקוברים את המת עם הארון שהיה מונח בו,
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א"צ להתאבל עליו .וכן העלה בשו"ת יחוה דעת (ד ,נט) ובחזון עובדיה (ח"ג עמ' רמ) ,והביא את דברי
הנימוק"י שטעם האבלות על שרואה את עצמות אביו כעפר ,מה שלא שייך בהעברת ארון .וכ"פ
בגשר החיים (פכ"ו ס"ד אות יב) ,והעיר שרק באופן שלא העבירו כלל את העצמות ,לא נוהג בו דין של
ליקוט עצמות.
סעיף ב':
 על מי קורעים בליקוט עצמות
כתב השו"ע ע"פ מסכת שמחות (ריש פי"ב) :כל שקורע עליו בשעת מיתתו ,קורע עליו בשעת ליקוט
עצמות .וכל שאינו מתאחה בשעת מיתתו ,אינו מתאחה בשעת ליקוט עצמות.
סעיף ג':
 תנחומים בליקוט
איתא במסכת שמחות (יב ,ד)

"ואין עומדין בשורה עליהן ,ואין אומרין ברכת אבלים ותנחומי אבלים עליהן ,אבל אומרין
עליהן תנחומין לעצמן .ואין עולין עליהן בחבר עיר ,אבל מברין עליהן בתוך ביתו של אבל"
ובירושלמי (מו"ק פ"א סוף ה"ה) מובא:
"תני ליקוטי עצמות אין אומרים עליהן קינים ונהי .אין אומר עליהן לא ברכת אבלים ולא
תנחומי אבלים אלו הן ברכת אבלים מה שהן אומרים בשורה תני אבל אומרים עליהן דברים
מהו דברים רבנן אמרו קילוסין :ולא יעורר על מתו .אי זהו העירור מזכירתו בין המתים .ולא
יספידנו אי זה הוא הספד שהוא עושה לו הספד בפני עצמו"
הרי"ף (טו ,):הרמב"ם (פי"ב ה"ו וה"ח) ,הרא"ש (א,י) והרמב"ן (עמ' רמ) הביאו ירושלמי זה להלכה.
כתב השו"ע :עצמות ,אין עומדין עליהם בשורה ,אבל אומרים תנחומין לעצמם .ואין מברין עליהם
בחבר עיר ,אבל מברין עליהם בביתו .ואין אומרים עליהם קינה ונהי ,אבל אומרים עליהם קילוסין.
(רמ"א :דהיינו שבחו של מת ,ומשבחין להקב"ה שממית ומחיה .בטור תמצא מבואר).
סעיף ד':
 ליקוט בחול המועד
שנינו במועד קטן (ח):

"משנה :ועוד אמר רבי מאיר :מלקט אדם עצמות אביו ואמו ,מפני ששמחה היא לו .רבי יוסי
אומר :אבל הוא לו .גמרא :ורמינהו :המלקט עצמות אביו ואמו  -הרי זה מתאבל עליהם כל
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היום ,ולערב אין מתאבל עליהן .ואמר רב חסדא :אפילו צרורין לו בסדינו .אמר אביי :אימא,
מפני ששמחת הרגל עליו"
כתב הרמב"ן (עמ' רלט) מותר ללקטן במועד ואינו מתאבל עליהן כלל מפני ששמחת הרגל עליו .אבל
הרמב"ם (יא ,ג) כתב אין מלקטין עצמות אביו במועד ואין צריך לומר עצמות שאר קרוביו.
הב"י ביאר את טעם מחלוקתם ע"פ הגמ' הנ"ל ,הרמב"ן סובר דכיון דמהדר תלמודא לפרושי מילתיה
דרבי מאיר משמע דהלכתא כוותיה .והרמב"ם סובר דאין זה כדאי לבטל כלל שבידינו

(עירובין מו):

רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי.
כתב השו"ע :אין מלקטין עצמות אביו במועד ,ואין צריך לומר עצמות שאר קרובים.
סעיף ה':
 שמע שליקטו עצמות קרוביו
כתב השו"ע ע"פ הירושלמי שהובא ברא"ש וברמב"ן (עמ' רמ) :שמע שהיום לקטו עצמות אחד
מקרוביו שהוא מתאבל עליהם ,אף על פי שלא היה שם ,מתאבל עליהם.

(אבל שמע שנלקטו אתמול,

אין מתאבל עליהם) (טור בשם הירושלמי).
בשו"ת מנחת שלמה (תניינא ב-ג סימן צו ד"ה אולם יש) הסתפק האם הקביעות של האבלות דווקא ליום
הליקוט ולא ליום הקבורה (כאשר אינו באותו היום) הוא משום שנקבע אבלות ליום אחד ,ועיקר
האבלות היא בליקוט עצמו .או שרק בליקוט שייך להתאבל ולא בקבורה .ונ"מ למי ששמע שליקטו
עצמות קרובו ,וטרם קברו את העצמות ,האם מחויב להתאבל או לא.
סעיף ו':
 פירוק עצמות ופסיקת גידים
כתב השו"ע ע"פ מסכת שמחות (פי"ב) המובאים ברמב"ן וברא"ש :אין מפרקין את העצמות ולא
מפסיקין את הגידים.
סעיף ז':
 ממתי מלקטים העצמות
כתב השו"ע ע"פ מסכת שמחות (פי"ב) המובאים ברמב"ן וברא"ש :ליקוט עצמות אינו אלא משיכלה
הבשר; כלה הבשר ,אין הצורה ניכרת בעצמות ,לפיכך יכול ללקט בידו עצמות אביו ואמו; ואעפ"כ
נכון הדבר שלא ילקטם הוא עצמו ,מההיא דרבי אליעזר בר צדוק דבסמוך.
הש"ך (סק"ב) ביאר שכילוי הבשר הוא לענין שילקוט אותם בעצמו ,אבל אה"נ גם אם לא כלה הבשר
חייב להתאבל כל היום .וכ"כ בגשר החיים (פכ"ו ס"ד אות יא) ועוד.
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סעיף ח':
 ליקוט שני מתים יחד
כתב השו"ע ע"פ מסכת שמחות (פי"ב) המובאים ברמב"ן וברא"ש :מלקט אדם עצמות שני מתים
כאחד בראש אפרסקל מכאן ,ובראש אפרסקל מכאן ,דברי רבי יוחנן בן נורי .ר"א אומר :סוף
אפרסקל להתעכל ,וסוף עצמות להתעכל ,ונמצאו עצמות שני מתים מתערבים ,אלא מלקטין
ונותנין כל אחד לעצמו בארון של ארזים .אמר רבי אליעזר בר צדוק :כך אמר לי אבא בשעת מיתתו:
מתחלה קברוני בבקעה ,ולבסוף לקוט עצמותי ותנם בארזים ,ואל תלקטם אתה בידך ,שלא יהיו
בזויות עליך.
סעיף ט':
 פטור מהמצוות ביום הליקוט
כתב השו"ע ע"פ מסכת שמחות (פי"ב) המובאים ברמב"ן וברא"ש :המלקט עצמות ,והמשמר את
המת ,והמוליך אותם ממקום למקום ,פטור מק"ש ומתפלה ומהתפילין ,ומכל מצות האמורות
בתורה ,בין בחול בין בשבת ,לא שנא עצמות קרובים לא שנא עצמות רחוקים ,בין אם הוא בספינה
או בדרך ,ואפילו אם הם מלקטים רבים .ואם רצה להחמיר על עצמו ,לא יחמיר ,מפני כבוד עצמות.

סעיף י':
 מוליך עצמות ממקום למקום
שנינו בברכות (יח).

"תנו רבנן :המוליך עצמות ממקום למקום  -הרי זה לא יתנם בדסקיא ויתנם על גבי חמור
וירכב עליהם ,מפני שנוהג בהם מנהג בזיון .ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני לסטים -
מותר"
ובמועד קטן (כח ):וכתובות (עב ).איתא:
"תניא ,היה רבי מאיר אומר :טוב ללכת אל בית אבל וגו' עד והחי יתן אל לבו דברים של
מיתה ,דיספד  -יספדוניה ,דיקבר  -יקברוניה ,דיטען  -יטענוניה ,דידל  -ידלוניה .ואיכא
דאמרי :דלא ידל  -ידלוניה ,דכתיב כי טוב אמר לך עלה הנה וגו'"
ופירש"י (בכתובות) דיספד  -יתן אל לבו שאף הוא יספדוהו ואל ירע לו אם נהג כן .דידל  -הרים קולו
בבכי ובמספד.
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כתב השו"ע :המוליך עצמות ממקום למקום ,הרי זה לא יתנם בשק או בדסקיא ויניחם על החמור
וירכב עליהם ,מפני שנוהג בהם מנהג בזיון; אבל אם מפשילו לאחוריו על החמור ,שפיר דמי .ואם
היה מתירא מפני הגנבים והלסטים ,מותר .והוסיף הרמ"א :והחי יתן אל לבו דברים של מיתה;
דיספד ,יספדוניה; דיקבר ,יקברוניה; דיטעון ,יטעיניה; דידל ,ידלוניה; וגדול השלום שניתן לצדיק,
שבשעה שהצדיק נפטר ג' כתות של מלאכים נותנים לו שלום( .הכל בטור והרא"ש וכל בו) ואומרים:
יבא שלום (כל הכתוב לחיים קדוש יאמר לו) .בלע המות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים.
(ישעיה כה ,ח').
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הדלקת נרות נשמה לעילוי נשמת הנפטרים
רבים מעם ישראל נוהגים להדליק לעילוי נשמת יקיריהם וגדולי ישראל נרות נשמה ביום פטירתם
או בזמנים אחרים .ויש לברר האם יש שורש למנהג זה ,וא"כ מהו?.
שנינו בכתובות (קג).

"ת"ר :בשעת פטירתו של רבי ,אמר :לבני אני צריך ,נכנסו בניו אצלו .אמר להם :הזהרו בכבוד
אמכם; נר יהא דלוק במקומו ,שולחן יהא ערוך במקומו ,מטה תהא מוצעת במקומה"
כתב היעב"ץ (בהגהותיו שם) "אולי מכאן סמך למנהג .אכן י"ל במקום ובעת שהיה צריך לנר כגון
בלילה ויגיד עליו רעו שולחן וכו' וה"ט מטעמא דמסיק" .תחילה היעב"ץ מביא שמכאן אולי יש סמך
למנהג שנוהגים להדליק נר לעילוי נשמת הנפטר ,אך לאחר מכן מעיר שרק במקום שצריך לנר יש
עניין להדליקו ,כפי שאמר רבנו הקדוש בהמשך דבריו 'שולחן יהא ערוך במקומו' ,וודאי שאין טעם
שהשולחן יעמוד ללא תכלית ,אלא כנראה עמד שם לשימוש ,וא"כ ה"ה לעניין הנר.
כשנעיין בגמ' לעיל ניווכח שאין ראיה כלל לכך שיש להדליק נר לנפטר .רש"י שם פירש "נר יהא
דלוק במקומו  -אצל השולחן כמו בחיי דכל ע"ש היה בא לביתו משנפטר כדלקמן" .ועיין במהרש"א
שהכוונה שהצדיקים במיתתן קרויים חיים והוא צריך לאורו בליל שבת .וטעם זה שייך דווקא אצל
רבנו הקדוש .ועוד ,שאם מנהג הדלקת הנר היה נפוץ בזמניהם ,מדוע היה צריך רבנו הקדוש לצוות
את בניו על כך?! אמנם מנהג זה מובא בספר מעבר יבוק (שפת אמת ,פט"ו) .אבל בספר יוסף אומץ
(דף שכ"ט) קובע שדבר זה נאמר רק בחדר שבו הוציא המת את נשמתו .וכ"כ החכמת אדם (הל' אבלות,

הנהגת חברא קדישא .ס"'ק יג) שהנר שמדליקים בבית המת כל שבעה הוא מנהג נכון .אבל מה שמניחים
צלוחית מים ומפה הוא מדרכי האמורי ,וכ"כ עוד פוסקים רבים.14
בשו"ת יביע אומר (יו"ד ח"ד סימן לה) הביא מ"ש בספר מאמר אסתר (ממהר"ש הלוי מקאליץ) שנתן טעם
כעיקר ע"ז ,כי הנר רמז לנשמה ,נר ה' נשמת אדם ,והשמן רמז להשפעה ,והמים רומזים לחומר
שנפסד ,כמ"ש כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה וכו'.
ובשו"ת תורה לשמה (סימן תקכ) כתב :ועל מה ששאלת בעניין הדלקת נר בתוך השבעה בבית הנפטר,
דע כי כתב רבינו בחיי (פרשת תרומה פרק כ"ה פסוק ל"א) וזו לשונו :וידוע כי הנשמה נהנית בהדלקת
הנרות והיא מתהלכת בעידוני ההוד והשמחה ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה .מפני שהיא
חתיכת אור חצובה מאור השכל .ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה .אף על פי שהוא
אור גופני ,והנשמה אור רוחני זך ופשוט .ועל כן המשילה שלמה המלך עליו השלום לנר ,והוא
שאמר נר ה' נשמת אדם .הרי לך שהנשמה יש לה הנאה מן האור .ואל תתמה על זה ,כי גם מן הריח

 14ע"ע במאמרו של הרב משה אליצור "מנהגי אבלות שאינם ראויים".
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מצינו שהנשמה נהנית בעודה שוכנת בגוף .וכמו שכתבו רבותינו זכרונם לברכה :איזהו דבר
שהנשמה נהנית? זה הריח .והטעם מפני שהריח הוא רוחני .ולכן מגיעה ממנו הנאה לנפש שהיא
רוחנית .וכל שכן האור ,שהוא יותר דק ורוחני מן הריח ,ועל כן בתוך השבעה ,אשר נפש הנפטר
עודנה מצויה בתוך הבית כפי ההתחלקות ,וכמו שכתב רבנו האר"י זצ"ל בטעם ז' ימי אבלות :לזה
מדליקין נר שם בעבור הנאת הנפש .אמנם יש להעיר שבדברי רבנו בחיי לא מוזכר כלל עניין הדלקת
הנר למת ,אלא שנשמת האדם החי נהנית מאור הנר ,כפי שאומרת הגמ' (ברכות מג" ):איזהו דבר
שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו  -הוי אומר זה הריח" .ואין כלל ראיה מדבריו לכך
שנשמת המת נהנית מהנר!
ועוד כתב בספר 'אמרי אמת' (ליקוטי מצוות דף נה) :מנהג הדלקת הנר במקום שמת בו מת ר"ל ,אפילו
שהאבלים יושבים במקום אחר ,שיש להדליק בבית הנפטר ,כמו שאמרו חז"ל :הנשמה עולה ויורדת
במקום ההוא .והוסיף בשו"ת יביע אומר (שם) :ודע שמנהגינו להדליק נר נשמה בבית האבל ,אע"פ
שהמת נפטר בבית חולים ,או בבית אחר .שכשם שהתפלה בבית האבל מועילה לנחת רוח לנשמת
המת ,אע"פ שאינו בית שנפטר שם המת .וכמ"ש בספר 'יקהל שלמה' :כן הדלקת הנר מועילה
לעשות נחת רוח לנשמת המת .וכמו שנוהגים גם להדליק נר נשמה לכבוד הצדיקים ,ולעילוי
נשמתם .ואמנם ראיתי בספר 'לשון חכמים' (בהלכות אבלות סימן כח) שכתב שראה שיש שהסבירו כי
בידינו להדליק נר ז' ימים אחר כל אדם שנפטר ,ודווקא בשבעה הימים הראשונים .וגם דווקא בבית
המת שנפטר שם ,ולא בבית אחר .ולכן קרוביו שמתאבלים עליו בבית אחר אין מדליקין שם נר.
מפני שאין מנוחה למת ,שמחויב לילך מנר לנר כאופן המתגלגל .וכתב הגרע"י זצ"ל ,שלפי דעתו
אין לסמוך על דברי קבלה כאלה שאין להם יסוד מוסד בדברי חז"ל.
המ"ב (סימן תר"י ס"ק יב) כתב שבהדלקת הנר לעילוי נשמת הנפטר יש בזה משום כפרה .ובשו"ת בצל
החכמה (ח"ד סימן כט) כתב "אילו היינו זוכים לרוח הקודש היינו מבינים ומשיגים הרבה דברי עתידות
על ידי הדלקת נר של מצווה" .ובקונטרס חסד ואמת (מהאי ג'רבה עמ' מז) כותב שהטעם להדלקת הנר
לעילוי נשמת הנפטר הוא משום שהנר סותם פיו של השטן מלהשטין ומבריח המזיקים ,ומטעם זה
יש להדליק כל י"ב חודש .ובספר חמדת ימים כתב שיהיה זהיר מלהדליק נר כל י"ב חודש וזה יהיה
נחת רוח למת ,כי בלילי שבת באים לבקר בביתם .ובספר עמוד העבודה

(לר' ברוך מסוקוב דף מג):

כותב שהדלקת הנר מועילה להמשיך ולעורר עלינו אור הרוחני שלמעלה ,כי אור הגשמי הוא סימן
וזכר לאור הרוחני ,וכשאנו מדליקים בבית תפילתנו נרות אנו ממשיכים על עצמנו השפעת האורות
הרוחניים.
בילקוט דת ודין מובאים הרבה מאמרים בנושא ,ושם (עמ' צו) מובא מכתב מהראשל"צ הגרבצ"מ חי
עוזיאל שכתב שבקהילות הספרדים לא נהגו ולא נתקבל מנהג זה של הדלקת נרות ביום פקידת
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השנה של ההורים ,אלא זהו מנהגם לספק כל השמן הדרוש להארת בית הכנסת בשבת שלפני יום
פקידת השנה.

