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 מבוא

אנו מבקשים להתחקות אחר כמה מדיני המשנה והתלמוד שנכחדו  1במאמר זה,
במהלך הדורות. זכורני כאשר למדתי הלכות אבילות שוחחתי עם אחד מרבני 

ניי "עליך לדעת אדיר, כי מה פסיפרתי לו על לימודיי. הרב טרח להדגיש בוהכולל 
תלמוד ואכן, דיני משנה ו ,שלומדים בהלכות אבילות זה לא מה שעושים בפועל"

 לא מעטים נמחקו מהנהגת האבילות בפועל ולעתים אף מספרי ההלכה.

הרי לא מדובר כאן במנהגים מקומיים שאינם מחייבים תופעה זו תמוהה מאד, 
שכח חיובם שריר וקיים  !את כלל עם ישראל, מדובר כאן בדינים שתקנו חז"ל

תו למשנה ומקיף את כלל עם ישראל לדורי דורות! וכפי שפסק הרמב"ם בהקדמ
 תורה:

וכופין כל  חייבים כל ישראל ללכת בהן, אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי
עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמים שבתלמוד, 

הואיל וכל אותם הדברים שבתלמוד ולגזור גזרותם וללכת בתקנותם. 
ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו  הסכימו עליהם כל ישראל.

או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא הם כל חכמי ישראל או רובן, והן 

                                                 
הי"ו שעודדני רבות.  אברהם חמדיכאן אמלא חובה נעימה בתודה והוקרה לר' חותני    1

-הי"ו על הערותיו הנבונות. כל ההדגשות נוספו על פרחייוסף תודה נוספת לידידי ר' 
 ידי אלא אם כן ייאמר אחרת.
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ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבנו עליו 
 2השלום.

ֵקפּות דיני התלמוד בכל הדורות נובעת מכח ההסכמה שהיתה  אנו למדים, כי תְּ
חכמי המשנה והתלמוד. לעומת זאת, גזרות ותקנות בתי הדינים עליהם בקרב כלל 

את כלל עם ישראל אלא את  ותמחייב ןשקמו לאחר חתימת התלמוד הבבלי אינ
אנשי מקומם בלבד ולפרק זמן מוגבל, הואיל ודבריהם לא נפסקו בהסכמת כלל 
ד חכמי ישראל, ובית דין הגדול של שבעים ואחד לא היה קיים לאחר חתימת התלמו

כדי לאשר פסיקות מקומיות ולהפכן לפסיקות מחייבות לכלל עם ישראל לדורי 
 דורות, וכך פסק שם הרמב"ם:

נתפזרו ישראל בכל  [...] ואחר בית דינו של רב אשי שחבר התלמוד
וכל בית דין שעמד אחר התלמוד בכל מדינה ומדינה וגזר או  [...] הארצות

דינות רבות לא פשטו מעשיו בכל התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מ
ישראל, מפני רוחק מושבותיהם ושבוש הדרכים, והיות בית דין של אותה 

ובית דין הגדול של שבעים ואחד בטל מכמה שנים קודם המדינה יחידים, 
לפיכך אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג במנהג מדינה אחרת,  חבור התלמוד.

 ין אחר במדינתו.שגזרּה בית ד ואין אומרין לבית דין זה לגזור גזרה

כאמור, הרמב"ם היה בדעה כי לתלמוד הבבלי יש סמכות הלכתית ייחודית, 
ומה שנפסק בו מחייב לדורי דורות. לאור דברי הרמב"ם הללו, קמים וניצבים דברי 

 הרב יוסף קאפח בתוכחה אמיצה ונוקבת:

ולקמן  אע"פ שהוא דין התלמוד ]אבילות על קרובי קרוב[ נהגו למחול,
בחליצת כתף אינו אלא מנהג והיכא דנהוג נהוג והיכא דלא נהוג לא נהוג, 
אע"פ שהוא דין המשנה. וכן בהרבה דינים מקצתן משנה ומקצתן גמרא 

ופוררו  הקילו בהן, יש מפני שהגוים לועגים ויש נהגו למחול ויש לא נהגו,
ני מזקני ויתבאר כל אחד במקומו. וזכור כל דיני האבילות שתקנו חז"ל.

צנועי תימן שמת חמיו וקרע ונהג אבילות בבית בפני אשתו, אבל כשיצא 
ָאב למלאכתו נעל נעליו. ואם תספר זאת לצעירונים יכחישוך ויאמרו " לְּ

ִחיִלין ה ַמה תְּ ִאשָּׁ  3.[ישעיה מה, י]" ַמה תֹוִליד ּולְּ

מטרתנו במאמר זה, לרכז ולנתח כמה מדיני המשנה והתלמוד שנשכחו או 
ל להרמב"ם שכידוע נאמן הוא לאמת ולכללי ב  הושכחו, באמצעות עיון בהלכות אֵ ש

                                                 
ל, עמ' מה. ייחודיותו של התלמוד בעיני הרמב"ם –הקדמה, כט משנה תורה )קאפח(,   2

"הלכתא מתבטאת בנקודה נוספת, והיא דעתו ביחס לכלל המפורסם בפוסקים: 
דנו האחרונים אם במחלוקת הפוסקים , ואלה דברי הרב יוסף קאפח: "מה שכבתראי"

כי כחו  ל שם[,–]לאור הלכות כטדברי רבנו ברורים  הרישייך הכלל 'הלכתא כבתראי' 
של אותו כלל אינו אלא במחלוקת אמוראים, אבל מאחרי חכמי התלמוד אין הכלל הזה, 
 אלא לעולם כל מורה הוראה, הראוי להוראה, רשאי לפסוק כפי שייראה לו, וכמי שהדעת

 " )שם, אות צז(.נוטה לדבריו
 הלכות אבל ב, ד, אות ד. משנה תורה )קאפח(,   3
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לפי סדר הלכות אבל להרמב"ם, נציג את הדינים הפסיקה והמחשבה התלמודיים. 
לאור  ונדון בכל אחד כפי יכולתנו, התייחסו לדינים אלהמעט מהפוסקים ש נצטט

 תוכחת הרב יוסף קאפח שהובאה לעיל.

 א. מצות עשה

 מצות העשה שיש באבילות, וכך פסק הרמב"ם:נפתח בהגדרת 

את ַהּיֹום ַהִּייַטב מצות עשה להתאבל על הקרובים שנאמר " ִתי ַחטָּׁ ָאַכלְּ וְּ
ֵעיֵני ואין אבילות מן התורה אלא ביום ראשון בלבד שהוא יום  4ה'". בְּ

אבל שאר השבעה אינן דין תורה, אף על פי שנאמר  המיתה ויום הקבורה.
ַעת יִָּׁמיםרה "בתו ל ִשבְּ ָאִביו ֵאב  נָּׁה תורה [בראשית נ, י]" ַוַּיַעׂש לְּ , ִנתְּ

ונתחדשה הלכה, ומשה רבנו תקן להן לישראל שבעת ימי אבילות ושבעת 
ֵתם הגולל. אבל כל זמן  ִּיסָּׁ ימי המשתה. מאימתי יתחייב אדם באבל, ִמש 

. ומפני שלא נקבר המת אינו אסור בדבר מן הדברים שהאבל אסור בהן
 5טעם זה רחץ דוד המלך וסך כשמת הילד טרם שיקבר.

 ב. אבילות על קרובי קרוב

 הרמב"ם פסק כדלהלן:

כל הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, הרי זה מתאבל עמהם בפניהם 
מדברי סופרים. כיצד, הרי שמת בן בנו או אחי בנו או ֵאם בנו, חייב לקרוע 

ל שלא בפניו אינו חייב. וכן בשאר בפני בנו ולנהוג אבילות בפניו,  ֲאבָּׁ
 קרובים.

אשתו הנשואה, אף על פי שהוא מתאבל עליה, אינו מתאבל עמה על שאר 
קרוביה, אלא על אביה ועל אמה בלבד משום כבוד אשתו נוהג אבילות 

 עליהם בפניה.

                                                 
"ותקראנה אותי, ותקראנה אותי צרות כאלה ]מֹות הבנים[ ואילו אכלתי חטאת היום    4

מובאת  8האם היה טוב בעיני ה'?" )פירוש רס"ג לתורה, ויקרא י, יט(. ושם בהערה 
אהרן, והרי אהרן פעל כדין שלא אכל את  תשובת רס"ג לשאלה מדוע חקר משה את

 החטאת לפי שהוא היה אונן.
ב. ובספר המצוות כתב הרמב"ם: "הנה נתבאר –הלכות אבל א, א משנה תורה )קאפח(,   5

, אבל שאר בלבד ראשון ביום ודוקא, עשה מצות ושהוא דאוריתא האבילות חיובכי 
ן ויטמא לקרוביו" )ספר השבעה מדרבנן, ושאפלו הכהן ינהג אבילות ביום ראשו

המצוות )קאפח(, עשין לז, עמ' עט(. השו"ע פסק כהרמב"ם בסתם, ובשיטת 'יש 
" שאף אבילות יום ראשון דמיתה וקבורה הוי דרבנן בכל המתיםאומרים' כתב: "

וזו שיטת חכמי אשכנז, התוספות, הרא"ש, הטור  .)שו"ע, יורה דעה, סימן שצח, א(
וברין כדעת האומרים שאין שום אבילות דאורייתא, וכן ועוד. וכך כתב הרמ"א: "דס

 המנהג פשוט ואין לשנות" )רמ"א בשו"ע, יורה דעה, סימן שצט, יג(.
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כיצד, מי שמתה חמותו או חמיו כופה מטתו ונוהג אבילות עם אשתו 
ה אינו נוהג אבילות. וכן האשה שמת חמיה או בפניה, אבל שלא בפני

חמותה נוהגת אבילות בפני בעלה. אבל שאר קרוביהן כגון שמת אחי 
 אשתו או בנה, והאשה שמת אחי בעלה או בנו, אין מתאבלין זה עם זה.

וכן יראה לי שאם מתה אשת בנו או בעל בתו אינו חייב להתאבל עמהן. 
 6וכן כל כיוצא בזה.

 סוגיית הגמרא

ַאֵבל  ַהן, ָאֵבל ִמתְּ ִנים ַשֹכֵהן ִמיַטֵמא לָּׁ ַשת ֹכהְּ רָּׁ פָּׁ ָאמּור בְּ ל הָּׁ ַנן: כָּׁ נֹו ַרבָּׁ תְּ
ִאשתוֹ  חֹותֹו, וְּ נֹו ּוִבתֹו, ָאִחיו ַואְּ ִאמֹו, בְּ ֵאּלּו ַהן, ָאִביו וְּ ֵליַהן. וְּ ּוכֵשם  [...] עְּ

ִניִים שַ  ך ִמתַאֵבל ַעל שְּ ֵליַהם, כָּׁ א. ִר' ִשמעֹון ַשִמתַאֵבל עְּ ִקיבָּׁ ַהם, ִדבֵרי ִר' עְּ ּלָּׁ
ִמים  כָּׁ ִבי ָאִביו. ַוחְּ ַעל אְּ נֹו וְּ א ַעל ַבן בְּ ר אֹוֵמר: ֵאינּו ִמתַאֵבל ֵאלָּׁ זָּׁ ַבן ַאלעָּׁ
א! ִאיכָּׁא  ִמים ַהיינּו ַתנָּׁא ַקמָּׁ כָּׁ יו, ִמתַאֵבל ִעמֹו. חְּ לָּׁ ל ַשִמתַאֵבל עָּׁ ִרים: כָּׁ אֹומְּ

ב הּונָּׁא ֵביַנייהּו ִעמֹו ַבבַ  ַמר ֵליּה רָּׁ ֵכן אְּ ֵריּה, וְּ ִחייָּׁא בְּ ב לְּ ַמר ֵליּה רָּׁ ִית, ִכי ַהא ַדאְּ
א. ִבילּותָּׁ א ִתינהּוג אְּ ַאַפּה לָּׁ א בְּ לָּׁ א, דְּ ִבילּותָּׁ הֹוג אְּ ַאַפּה נְּ ֵריּה: בְּ ה בְּ ַרבָּׁ  לְּ

ה ּושֹל ֵליּה ִשבעָּׁ ִמיַתב עְּ ַבר לְּ מּוּה, סְּ ֵכיב ֵליּה ַבר חְּ א שְּ ר עּוקבָּׁ ב מָּׁ ל רָּׁ ִשים, עָּׁ
א יַיתָּׁ ַמר ֵליּה: צּודנְּ ֵחיּה, אְּ ַגֵביּה, ַאשכְּ רּו  7הּונָּׁא לְּ ֵמיַכל? ֹלא ָאמְּ ֵעית לְּ בְּ

מֹותֹו, ֵאינּו  ִמיו אֹו חְּ ַתניָּׁא: ִמי ַשֵמת חָּׁ מֹותֹו, דְּ ִמיו ַוחְּ א חָּׁ ִלכבֹוד ִאשתֹו ֵאלָּׁ
ִלהיֹות כּוף ַאת ִאשתֹו ִלהיֹות כֹוַחַלת וְּ אי לָּׁ נֹוֵהג  ַרשָּׁ תֹו וְּ א כֹוַפה ִמטָּׁ פֹוַקַסת, ֵאלָּׁ

ָאה ִלהיֹות כֹוַחַלת  ּה, ֵאינָּּׁה ַרשָּׁ מֹותָּׁ ִמיהָּׁ אֹו חְּ ֵכן ִהיא ַשֵמת חָּׁ ִבילּות. וְּ ּה אְּ ִעמָּׁ
ִבילּות. נֹוַהַגת ִעמֹו אְּ ּה וְּ תָּׁ ה ִמטָּׁ א כֹופָּׁ ִלהיֹות פֹוַקַסת, ֵאלָּׁ  וְּ

רּו ַתניָּׁא ִאיַדך: ַאף ַעל ִפי ַשָאמְּ כּוף ַאת ִאשתֹו ִלהיֹות כֹוַחַלת  וְּ אי לָּׁ ֵאינּו ַרשָּׁ
ה  רּו: מֹוַזַגת לֹו ַאת ַהכֹוס ּוַמַצַעת לֹו ַאת ַהִמטָּׁ ַמת ָאמְּ ִלהיֹות פֹוַקַסת, ַבאְּ וְּ
אן  ַמע ִמיַנּה: כָּׁ או, שְּ א לָּׁ ַדֵדי! ֵאלָּׁ יו, ַקשיָּׁין ַאהְּ ַרגלָּׁ יו וְּ נָּׁיו יָּׁדָּׁ ּוַמרַחַצת לֹו פָּׁ

ִמיו  חָּׁ רּו בְּ ַמע ִמיַנּה. ַתניָּׁא ַנֵמי ַהֵכי: ֹלא ָאמְּ רֹוִבים, שְּ אן ִבשָאר קְּ מֹותֹו כָּׁ ַוחְּ
ַרע  ֵריּה, קְּ ֵכיב ֵליּה ַבר בְּ ר שְּ ד. ַאֵמימָּׁ מֹותֹו ִבלבָּׁ ִמיו ַוחְּ א חָּׁ ִלכבֹוד ִאשתֹו ֵאלָּׁ

ִמּיֹושֵ  ַכר דְּ ַאֵפיּה, ִאידְּ ַרע בְּ ֵריּה קְּ א בְּ תָּׁ ֵויּה. אְּ ַרע ֵמעֹוֵמד.ב קְּ ִעיּלָּׁ ם קְּ  8ַרע, קָּׁ

                                                 
ז; וכן פסקו: הרי"ף, מועד קטן יב ע"ב; בית –משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ב, ד   6

כלבו, סימן הבחירה, מועד קטן כ ע"ב; הלכות הרי"ץ גיאת, הלכות אבל, עמ' רב; ספר 
 קיד.

"צידונייתא. סעודות אבל" )רש"י שם(; "רבו הגירסות למלה זו, והועלו מקורות שונים    7
לפירושה. אולם נראה כי הגרסה לפנינו שמקורה כנראה במלת צידה, היא הקרובה 
שבהן. והכוונה: מאכלים שמכינים לצורך מסוים, כעין צידה לדרך" )תלמוד בבלי 

 )שטיינזלץ(, שם(.
יג ע"א. ועיין גם –תלמוד בבלי מנוקד, מועד קטן כ ע"ב; וברי"ף מועד קטן יב ע"ב   8

 בכתובות ד ע"ב.
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 עיון בדברי חכמי ישראל

הראב"ד בהשגתו להלכה שנזכרה לעיל כתב: "כל הקרובים  –ר' אברהם בן דוד 
שהוא חייב להתאבל עליהם וכו', א"א לא מחוור, דבנו עצמו מדרבנן הוא". וכבר 

תעלם מסוגיית התמה ר' שם טוב בן אברהם על דברי הראב"ד שהרי לכאורה הוא 
הגמרא שהובאה לעיל. וכך כתב: "ואני אומר, תמה אני אם יצא דבר זה מפיו שהרי 

 9ברייתא מפורסמת היא פרק ואלו מגלחין ]כדלעיל[".

"כתב הרמב"ן והרא"ש והגהות דהאידנא נהגו להקל  –ר' יוסף קארו )כס"מ( 
 באבילות של המתאבלין עליהן, וסומכין על זה שאינו אלא בשביל כבוד האבל, ואם

 נוהגין האבלים כל והאידנארצה האבל למחול על כבודו אינו צריך להתאבל עמו, 
 10".כבודם על למחול

על דברי הכס"מ הללו כתב הרב יוסף קאפח את תוכחתו על זניחת דיני התלמוד 
 נהגו התלמוד דין שהוא"פ אעשהובאה במבוא לעיל, ונצרף כאן רק את מקצתה: "

עי תימן שמת חמיו וקרע ונהג אבילות בבית בפני וזכורני מזקני צנו [...] למחול
עולה תמיהה לא  הכס"מ ומטעמו של 11אשתו, אבל כשיצא למלאכתו נעל נעליו".

אדם להתאבל בפני קרובו  שחייב, מדוע פסקו בתלמוד חכמי התלמוד פשוטה כלפי
ָאֵבל? מדוע לא העבירו ומחלו על כבודם? ובהמשך נרחיב את הדיון  על מידותיהם הָּׁ
 .במשמעותו של טעם זה

 [...] "מה שאין נוהגין כן עתה כתב מורי רבנו והאבלים מוחלין –ר' מאיר הכהן 
וכן בעל לאשתו או איפכא. ואדרבה מי שהיה מתאבל עמהן אינו אלא מן המתמיהין, 

 12ואינו כמכבד האבלים אלא כלועג להם, וכיון דנהוג נהוג".

בתוך דברי ר' מאיר ניתן לזהות התפתחות בתהליך שחיקת דין התלמוד, הואיל 
וכבר לא מדובר בהצעה שלא לנהוג כפי דין התלמוד, אלא בביקורת חריפה כלפי 

כיצד הגענו למצב שדין  מי שמבקש לנהוג בצדק כפי שנפסק בתלמוד. ואני תמה
בעינינו כלעג לאבלים? אמת שנפסק בתלמוד הפך להיות מרוחק עד כדי כך שנראה 

ועצם טענה זו תמוהה בעיניי, מדוע השתתפות בצער הקרוב ובאבילותו עלולה 
להיחשב כלעג לו? וכי ברשיעי שלועגים לאבל עסקינן? אדרבה לדעתי, ביטויי 

                                                 
מגדל עוז, שם. והרדב"ז נחלץ להגנת הראב"ד ונטל חלק בתהליך פירור דיני האבילות,    9

ואני אומר  [...] בעל מגדל עוז האריך להביא ראיות דאבילות בנו מדאורייתאוז"ל: "
דאבילות בנו ובתו  [...] כבודו לא הבין כוונת הראב"ד בהשגתו שהדבר ידועבמחילה מ
 ,אבל השיג עליו לפי שרבינו חייב לקרוע בפני בנו ולנהוג אבילות בפניו ,מן התורה

אבל קריעה על בנו  ,בנו מן התורה מתאבל על בן בנו בפני בנו [...] ובשלמא אבילות
" )שו"ת ב לקרוע על בן בנו אפילו בפני בנוואם כן אין חיי ,עצמו אינה אלא מדרבנן

 הרדב"ז, ללשונות הרמב"ם, הלכות אבל ב, ד(.
 כסף משנה, שם.   10
 משנה תורה )קאפח(, שם, אות ד.   11
 הגהות מימוניות, שם. וכן נכתב בהלכות שמחות, סימן מ; ובשו"ת מהרי"ל, סימן סז.   12
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אבילות בצנעה מביעים השתתפות כנה בצער הקרוב ומכבדים ומוקירים מאד את 
 האבל.

וי"א שם: " ר' משה איסרלשהרמב"ם, והוסיף פסק כ –ר' יוסף קארו )שו"ע( 
דהאידנא נוהגין להקל באבלות זה של המתאבלים עמו, דאין זה אלא משום כבוד 

. וכן נוהגין האידנא שלא להתאבל כלל עם ועכשיו נהגו כולם למחול, המתאבלים
 ומ"מ נהגו שכל קרובי המת .וכל המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים .המתאבלים

ראין קצת אבילות בעצמן כל שבוע הראשונה, דהיינו עד אחר שבת הראשון, מ [...]
מי שרוצה להחמיר  [...] תשאינן רוחצים ואין משנים קצת בגדיהם כמו בשאר שב

על עצמו להתאבל על מי שאינו צריך, או ללבוש שחורים על קרובו, אין מוחין 
 13."בידו

מדברי הרמ"א קשה להבין כיצד יש לנהוג הלכה למעשה. ראשית הוא כותב 
שכל המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים, לאחר מכן הוא חוזר בו מעט וכותב 
שבכל זאת נהגו להראות קצת אבילות, ולבסוף הוא חוזר בו לחלוטין וכותב שמי 

מוחה בחריפות  הוא דבריוראש שב, יוצא אפואשרוצה להחמיר אין למחות בידו. 
 14רבה כנגד המתאבלים על הקרובים, ובסופם הוא כותב שאין למחות.

ציטט תמצית מדברי השו"ע והרמ"א שהובאו לעיל,  –הרב עובדיה יוסף 
והאידנא נהגו להקל וכ"כ מהריק"ש בהגהותיו, וז"ל, והוסיף אחר דברי הרמ"א: "

. ע"כ. על המתאבלים הרי הוא כמלעיג באבלות של המתאבלים עליהם, וכל המתאבל
לא בקריעה ולא באבלות. ע"ש. וכ"כ  שכעת לא נהגו כן [...] וכ"כ בשלחן גבוה
ע"ש. וע' בשו"ת תורת חסד  [...] וכ"כ בשו"ת ישמח לבב [...] במסגרת השולחן

שאיך יכולים לשנות ממ"ש דין זה בברייתא )מ"ק  ']שות[שאין להק [...] מלובלין
לה התקנה. שי"ל חול מ"מ אף שבטל הטעם לא בטכ:(. שאע"פ שנהגו עכשיו למ

שכל שהטעם ידוע ומבורר כי הכא שאינו מתאבל עמו  [...] כמ"ש הרא"ש בתשו'
א"צ לנהוג אבלות, וידוע לכל שהוא משום  ]=שלא בפניו[ אלא בפניו, אבל שלב"פ

 15".כבוד המתאבלים, מש"ה בטלה התקנה ממילא, כיון שנהגו למחול. עכת"ד

                                                 
 רמ"א בשו"ע, יורה דעה, סימן שעד, ו.   13
שבתי כהן )הש"ך( ניסה שם לתרץ את הקושי בין הרישא לסיפא בדברי הרמ"א,  ר'   14

אבל  ,מ"ש הרב בסוף ההג"ה היינו דוקא כשמתאבל לגמרי כדין אבילות" והוא כותב:
". ומדוע ייחשב המתאבל בצנעה כלועג כשאינו מתאבל אלא לפניו הוי כלועג לאבל

היפך הפסיקה התלמודית והמתאבל בפרהסיא כצדיק? והלא רעיון דברים אלה 
שחייבה דווקא להתאבל בצנעה? ובכלל, כיצד התרחקנו כל כך מהאמת והגענו למצב 
 שקיום דין מפורש שהוסכם על ידי כלל חכמי התלמוד נראה בעינינו כלעג לאבלים?

שו"ת יביע אומר, חלק ד, יורה דעה, סימן לה, אות ט. ובהתייחס לשיטתו נצרף את    15
ים של הרמב"ם: "לפי שכל דבר שהּוכח לא תוסיף אמתתו ולא דברי האמת המאלפ

ֵלש הנכון שבו  ַרע אמתתו ולא ֵיחָּׁ יתחזק הנכון שבו בהסכמת כל העולם עליו, ולא ִתגָּׁ
אם יחלקו כל אנשי הארץ עליו" )מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ב, טו, עמ' קצו(. והרב 

ו, וכמה צריכים בעלי יוסף קאפח העיר שם: "כמה מרפסן אגרי דברי אמת הלל
התשובות בימינו לקבעם כמרגלית לנגד עיניהם, שהם מביאים חִבלות של בעלי סברא 
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הרב עובדיה אינו פוסק כשו"ע אלא כרמ"א, ומלבד במקום זה ר שנראה די ברו
יש להוסיף ולתמוה על טעמו של הרא"ש לבטל את  16התמיהה מדוע פסק כרמ"א,

דכיון שטעם האיסור " התקנה, וכך כתב הרא"ש בשו"ת שנזכר בדברי הרב עובדיה:
בטל האיסור  ]=כיון שנהגו למחול[ , אם נתבטל הטעם]=כבוד המתאבלים[ ידוע

וניתן להבין את דברי הרא"ש ביחס לגזירות חז"ל כגון שלא להשתמש  17."ממילא
שאין דרך כלל בימינו להכין בבית תרופות  18בתרופות בשבת שמא ישחוק סממנים,

 על ידי טחינת רכיבים מן הצומח )ואף על פי כן לא מקלים בגזירה זו בימינו(.

מוד לא נהגו למחול? וכי לא היו בעלי שאול, מדוע חכמי התלחזור ולברם יש ל
מידות כדורות האחרונים? לפי דברי הרא"ש, ההשתתפות באבילות הקרוב נבעה 
מהקפדת האבל על קרובו, ועם ירידת הדורות חלה התרוממות מידותית וזכינו 

יש לשאול, האם טובים אנו מחכמי התלמוד שהיו אנשי  לכןלמחול על כבודנו. ו
יש להבין דין זה: כאשר האבל נמצא  אינו נכון, וכך ענ"דאמת? אלא שטעם זה ל

בשעתו הקשה ביותר, קרובו, מתוך אהבה כנה כלפיו, חש צורך נפשי עמוק 
להשתתף עמו באבילות, והואיל וסוף סוף לא חייבה אותו תורה להתאבל, חייבוהו 
חכמים להתאבל עם האבל בצנעה, לבטא את כאבו, ולכבד ולהוקיר את קרובו 

 באופן הנעלה ביותר. האבל

פסק בעקבות אביו ואף התנגד בלשונות נחרצים לדין  –הרב יצחק יוסף 
התלמוד: "מנהגינו כיום שאין אדם מתאבל על חמיו וחמותו, שעכשיו נהגו כולם 

ומכל מקום  , ואין להחמיר בזה כלל,למחול, ולא נהגו לא בקריעה ולא בשום אבילות
ת המזרח שהחתן משתתף בתפילות לימודים מנהג ידוע הוא אצל הספרדים ועדו

ואזכרות הנערכים לעילוי נשמת חמיו למשך ימי השבעה בבית האבל, ומנהג ישראל 
, ביחס למנהג מאוחר אמרת "מנהג ישראל תורה הוא" ואחר הס"ר 19תורה הוא".

מדוע  20)וזאת למרות שלפי רס"ג והרמב"ם כל מושג עילויי הנשמות רחוק מהאמת(,
שנים, והוסכם  1500-י לומר על דין התלמוד, שנחקק לפני למעלה מאפוא לא ראו
 ל התנאים והאמוראים, "תורה הוא"?על ידי כל

, חכמי אשכנזאך פסק כשיטת התלמודי ציין את עיקר הדין  –הרב פנחס קרח 
וז"ל: "אף שמעיקר הדין אם מתו חמיו או חמותו צריך לנהוג אבילות בפני אשתו, 

ג אבילות על חמיה וחמותה בפני בעלה, וכן הדין שצריך אדם וכן היא צריכה לנהו
מכל מקום כתבו הפוסקים שהיום אין להתאבל עם קרובו האבל בפניו כשמת לו מת, 

                                                 
מרפסן (. ופירש רש"י: "15הרצויה להם כדי לעבות את האמת שלהם" )שם, הערה 

" )קידושין משברות גגין ועליות כלומר קשות לשומעיהן שאינם מבינים טעמם – איגרי
 דף סג ע"ב(.

לא הרי"ף הרמב"ם והשו"ע רבותיו הספרדים עמודי ההוראה בדעה אחת שיש וה   16
 להתאבל על קרובי הקרובים.

 שו"ת הרא"ש, כלל ב, סימן ח.   17
 : משנה תורה )קאפח(, הלכות שבת כא, כ.ורא   18
 ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן ח, עמ' צד.   19
 ."הזיה או מציאות –ת הרמב"ם מאמר שכתבתי בנושא: "עילוי נשמות לדעראו    20



 

8 

נוהגים באבילות זאת משום שנהגו למחול שאין אבילות זו אלא משום כבוד האבל, 
לות ונמנעים ואעפ"כ מראים קצת אבי וכתבו דהמחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים.

 מלהשתתף בסעודות שמחה משום כבוד קרובם ואפילו אחר שבעה".

פסיקתו של הרב פנחס מורכבת: תחלה הוא מציין את דין התלמוד, אך בהמשך 
את הדין בטעם ש"נהגו למחול", מוסיף  21הוא מעתיק את דברי הפוסקים שפוררו

 22מיהה",את דברי הפוסקים האשכנזים שדין התלמוד אינו אלא "חומרה מת
שאין  [תימן]יהודי  בקהילותינו הידוע המנהג"ה וכ ובהערתו שם הוא קובע סופית:

 23".הוא מתמיה קרובי האבלים מתאבלים עמם והמתאבל עמם

"ומן הדין היה שכל שמתאבל עליו, מתאבל עמו בפניו  –הרב יצחק רצאבי 
כשמת לו מת, כגון שמת בן בנו או בן בתו, יקרע בפני בנו ובתו וינהג אבילות 
בפניהם. וכן אם מת אבי אביו או אבי אמו יקרע בפני אביו ואמו וינהג אבילות 

ין מדוע איני מבבעניי ו 24".אבל לא נהגו כןבפניהם, וכן על חמיו וחמותו וכיו"ב. 
לכלות את הנייר בציון הדין התלמודי ובסופו לעקור אותו באמירת "אבל לא נהגו 

 פוסקיואחריהם נהו בהכנעה )אשכנז  פוסקיכן". ויתרה מזו, מי שלא נהגו כן היו 
, מדוע אפוא הועתקו מנהגותיהם החדשים בספר פסיקה שנועד ליהודי (ספרד
 תימן?

דרך אישי  25ה לנו דרך ישרה וסלולה,שהור ואשרינו שזכינו לרבנו הרמב"ם
חכמי התלמוד שלימי הדעת והמידות, שמימיהם זכים ומפכים צלולים ומרווים. 

את התחבטויות הפוסקים לבטיהם  ואיני יודע מדוע רבנים מעדת תימן מאמצים
 וספקותיהם כשלפנינו מאור רב עצמה זוהר ומאיר ביקרו ובאמיתתו?

ב: "והגם שכיום מקילין בדין 'כל מי כת –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
מ"מ נוהגין להראות קצת אבלות לפני הקרוב היושב  –שמתאבל עליו מתאבל עמו' 

באבלות, כגון על חמיו וחמותו בפני אשתו, או האשה על חמיה וחמותה בפני 
שבשבוע הראשון, היינו עד השבת, אינו  –בעלה, וכן על אבי אביו ואבי אמו 

בסעודת מרעים ושמחות, ובמקום שאבל אינו מתלבש בבגדי  מתרחץ ואינו משתתף

                                                 
כל דיני האבילות שתקנו חז"ל" )ראה דבריו לעיל  ופוררוכלשון הרב יוסף קאפח: "   21

 בסוף המבוא(.
 ומי יגלה עפר מעיני חכמי התלמוד?   22
בית מועד, כרך א, עמ' תרט. עוד העתיק בהערתו שם: "ובספר ערוה"ש כתב דאף אם    23

לקרובו ורוצה שיתאבל עמו לאו כל כמיניה כיון שכבר נתבטל יאמר האבל שאינו מוחל 
המנהג דעכשיו אין זה מנהג של כבוד ]ע"כ[". ולצערנו רוב יהדות תימן בימינו אינה 
ממלאת את ייעודה בשימור דינים ומנהגים קדמונים, ובמקום להאיר ולהורות לדרך 

 האמת, נכלמת ברגשי נחיתות ופונה לחדשים מקרוב באו.
 פש כל חי, פרק יא, עמ' נו.נ   24
דרך האמת האחדותית, כי "כולם ]כל ספריו[ חטיבה אחת. אחד הוא הרמב"ם,    25

 הלכותיו, מחשבותיו והשקפותיו" )משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' י(.
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שבת עושה גם הוא איזה שינוי לא להתלבש בכל בגדי השבת )רמ"א שע"ד ו' 
 26ואחרונים(".

והלך כאמור בעקבות פסיקת הרמ"א ועוד, ברם, דרכם אינה עקבית, שהרי אם 
רֹוב המתאבל עם קרובו הוא מן המתמיהין )ומן המלעיגין( לשיטתם, מדוע ה ורו ַלקָּׁ

להתאבל עם קרובו האבל ואפילו באופנים החלקיים הללו שלא נזכרו בתלמוד? 
 והין ולאו ורפיא בידיהם, ודרך רבנו הרמב"ם יציבה וסלולה.

 ג. נשיאת המת על הכתף

 הרמב"ם פסק כדלהלן:

וסובלין את המת על הכתף עד בית הקברות. ונושאי המטה אסורין בנעילת 
רצועה מסנדלו של אחד מהם ונמצא מתעכב מן הסנדל, שמא תפסק 

 27המצוה.

ואלו הם גמילות חסדים  [...] לשאת על הכתף [...] מצות עשה של דבריהם
שבגופו שאין להן שעור. אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הם בכלל 

מֹוָך" ֵרֲעָך כָּׁ תָּׁ לְּ ָאַהבְּ  28.[ויקרא יט, יח]" וְּ

 סוגיית הגמרא

ן הַ ד מֵ חָּׁ ַא ּלְּ שַ  לוֹ נדָּׁ ק סַ פסוֹ א יִ מַ שַ  ,לנדָּׁ סַ ת הַ ילַ נעִ ין בִ ִר סּוים אְּ פִ תָּׁ כַ הַ  ,ינֵ תַ 
 29.הצוָּׁ ִמ ן הַ ב ִמ כֵ תעַ א ִמ מצָּׁ נִ וְּ 

 30וסובלין את המת על הכתף עד בית הקברות.

 עיון בדברי חכמי ישראל

 [...] ולשאת אותו על הכתףומצוה להוציא את המת " –ר' אהרן ב"ר יעקב הכהן 
 31".שנהגו כשמוציאין את המת מן הבית ונושאין אותו לבית הקברותהמנהג 

כתב על דברי הרמב"ם לעיל: "וסובלין את המת וכו',  –ר' יוסף קארו )כס"מ( 
הכס"מ הבין  32אורחא דעלמא נקט, אבל אם ירצו לנשאו בידיהם נושאין".

שהרמב"ם נקט לשון "על הכתף" משום שדרך העולם לשאת על הכתף, ברם, אם 

                                                 
גשר החיים, כרך א, פרק יט, עמק קפג; ברם, בשו"ת דברי יציב שלל לשנות את בגדי    26

והנה עכשיו לא נהיגינן כלל לשנות בגדי שבת, דהוה לדידן כאבילות וז"ל: "השבת, 
" )שו"ת דברי יציב, יורה דעה, סימן רלג, בפרהסיא, שמלבושי שבת דידן מינכרי טובא

 אות ד(.
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ד, ג.   27
 ב.–שם, הלכות אבל יד, א   28
 ירושלמי ברכות, פרק ג, סוף הלכה א.   29
 מסכתות קטנות, מסכת שמחות, פרק ד, יא.   30
 ארחות חיים, הלכות אבל, אות יא.   31
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ד, ג.   32
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הכס"מ גילה לנו שדרך העולם בתקופות שקדמו בזאת  .ירצו לשאתו בידיים נושאין
 ובתקופתו, לשאת את המת על הכתף. לו

, לא ברור מדוע הכס"מ לא ייחס חשיבות לניסוח ההלכה וקבע שרבנו ברם
"אורחא דעלמא נקט", והרי ידועה דרכו של הרמב"ם לדקדק בכל מילה ומילה 

ות ֵאבל בהלכ פעמייםובמיוחד לאור העובדה שהרמב"ם הדגיש  33שכתב בספרֹו,
ללמדנו שאין זו רק דרך העולם אלא הוראה  ,שיש לשאת את המת על הכתף

ודין  34מחייבת. למרות זאת, לשיטת הכס"מ אין חובה לשאת את המת על הכתפיים,
 זה לא הובא בשו"ע או ברמ"א.

 ,שנהגו כשיוצאין מן הבית יש מקומותכתב בשם הכל בו: " –ר' משה איסרלש 
והרוחצים נותנין המת במטה ומוציאין  ,טה אחריוהאבל יוצא ראשון והקרובים והִמ 
ונוטלין אותו האבל ושאר הקרובים על כתפיהם  ,אותו בידיהן עד שהוא חוץ לביתו

 35".ואחר כך שאר הקהל

בהתייחסו לדברי הרדב"ז שטען שיש לבטל את תקנת חז"ל  –הרב יוסף קאפח 
ִפים שלא לנעול סנדלים, כתב: "והאריך בטצדקי כדי לבטל את תקנת חז"ל, לַ  ַכתָּׁ

ואף הוסיף דבר שאינו בדברי חז"ל 'לא יפול מרגליו' כי מי חשש שמא יפול, אלא 
שתהא הליכתו כבדה. והנ"ל פשוט שלא אסרו חז"ל אלא 'בנעילת סנדל' אבל לא 

כל שזולת הסנדל מותר. ואין צורך ו [...] בנעילת נעל, ולא חייבו חז"ל ללכת יחף
ובספרו הליכות תימן כתב: "משהגיעו סמוך לבית  36לכל הדוחק שנדחק הרדב"ז".

הקברות, מורידים את ה'מיטה' מעל כתפיהם, נושאים אותה בידיהם ומובילים עד 
לוקחים מיטת המת כנגד ברכיהם עד מקום הקבר  [...] לקירבת הקבר שהוכן למת

 37בשתיקה".

                                                 
וכבר הארכתי בדברים מאד ויצאתי מענין ואלה דברי הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק: "   33

חבורי, אלא שעשיתי כן לפי שראיתי שזה תועלת באמונה לפי שאני אספתי לך דברים 
וחזור על דברי  היה בהם מאושר.רבים מועילים המפוזרים בחבורים רבים וגדולים, 

ניו יואם תשלה אותך מחשבתך שכבר הבנת עני אלה פעמים רבות, והתבונן בהם היטב.
לפי שני לא כתבתיו פעם אחת או עשר, ה' יודע שבשקר השלתה אותך. ואל תמהר בו מ

כום איך שנזדמן אלא אחר התבוננות וישוב הדעת ועיון בדעות נכונות ובלתי נכונות, וסִ 
ומאת ה' אשאל  מה שצריך להאמין מהם ובירורו בטענות וראיות על כל ענין וענין,

)קאפח(, סנהדרין י, א, עמ' קמה(; "וממה  " )פירוש המשנהני בדרך האמתילנחות
ראוי לו שיחזור אבל מה שיחוק האדם בידו ויכתבהו על הספר  [...] שראוי שתדעהו
, מאמר קדוש השם, )קאפח( אלו היה זה אפשר" )אגרות הרמב"ם עליו אלף פעמים

עמ' קט(. ועל לשונו וסגנונו המופלאים של הרמב"ם עיין בספרו של טברסקי: מבוא 
 ואילך. 241שנה תורה, עמ' למ

 ועיין לקמן בדברי הרב שלמה קרח.   34
 דרכי משה הקצר, יורה דעה, סימן שנח.   35
 משנה תורה )קאפח(, שם, אות ג.   36
 .251הליכות תימן, עמ'    37
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"המלוים את המת נושאים את המטה בזה אחר זה, כי אין  –ם קרח הרב עמר
ומכיוון  38'כתפים' בשכר, אפילו לגדולים ועשירים, כי זו מצוה שהכל זריזים בה".

ִפים בשכר כדי לכבד את  שבימינו כמעט נכחד דין זה, נראה לי שכדאי למנות ַכתָּׁ
 הנפטרים כפי שהורו חכמי התלמוד.

", ובהערותיו להלכתו למעלה מהכתףים את המטה "נושא –הרב שלמה קרח 
כתב: "ואין מחזיקין אותו למטה כדרך הרמת כל חפץ, אלא מרימים המטה בידיהם 
עד למעלה מכתפיהם. ולפיכך נקראו בלשון חכמים כתפים, על שם אופן זה של 

ולפי זה אין צריך לומר  ואין הכוונה שסמוכות המטה נשענות על הכתפיים.הרמה. 
ה שכתב בכסף משנה ]לעיל[ וז"ל, ומה שכתב ]רבנו[ וסובלין את המת על כפי מ

הרב  39הכתף, אורחא דעלמא נקט, אבל אם ירצו לנשאו בידיהם נושאין, עי"ש".
שלמה קרח הוסיף שאין לשאת את מטת המת על הכתפיים אלא למעלה מהם, וזו 

 תכלית הרוממות והכבוד לנפטר.

ים הכל את המטה בידיים, ומכל מקום "והנה כיום נושא –הרב פנחס קרח 
ומכל  [...] מנהגינו כמו שנתבאר דנושאים בכתף. ואף מנהג זה הולך ומטשטש

מקום ראוי שישאוהו על כתפיהם כברת דרך קודם שיסיעוהו או שיוליכו אותו 
בידיהם בבית הקברות ולא כמו שנוהגים שגם בבית הקברות מוליכים אותו 

 40בעגלה".

ִפים נושאי המטה אינם קבועים, אלא כל  –הרב יצחק רצאבי  ַהַכתָּׁ "המנהג ש 
החפץ לזכות במצוה זוכה ומתחלפים מדי פעם. לפיכך מותרים בנעילת הסנדל, כי 

משמע מדבריו  41אין חשש שמא תיפסק סנדלו של אחד מהם ויתעכב מן המצוה".
 שיש לשאת את הנפטר על הכתף.

הודגשה דיה בדברי הפוסקים. ויש להעיר כאן הערה חשובה שמשום מה לא 
נשיאת המת על הכתף איננה עוד מנהג לכבוד המת, מדובר בפעולה שמבטאת כבוד 
למת מן המעלה הראשונה, לעומת נשיאתו בידיים כנשיאת חפץ או בעגלה שעלולה 
לבטא חלילה רצון מצד המלווים והאבלים להתפטר מן הגופה ושהיא עליהם 

נפטר. יש ללמוד מהאופן שבו נשאו בני קהת את כלי וזהו בזיון גדול מאד ל 42לעול,
אּוהמשכן: " ֵתף ִישָּׁ ם ַבכָּׁ ש ֲעֵלה  " )במדבר ז, ט(. כלומר, נשיאה על ִכי ֲעֹבַדת ַהֹקד 

                                                 
סערת תימן, עמ' קלד. וכך תיאר ר' י"ל נחום: "ארבעה אנשים שמים ארבעת כרעי    38

(. 171את המטה מעל כתפיהם" )מצפונות יהודי תימן, עמ' המטה על כף ידם ונושאים 
והרב נ' כועי תיאר את הרצוי והמצוי: "נושאים את המטה על הכתפיים כל משך 
ההלוויה עד שעת אמירת ההקפות וההיתר, ומשם ואילך נושאים המטה על ידיהם עד 

לוויה" מנהג קהילות ישראל שנושאים המת בידיים כל זמן הה [...] שמגיעים לקבר
 יה, עמ' כט(.-)בית נחם

 עריכת שולחן, יורה דעה, כרך א, עמ' צב.   39
 שז.–בית מועד, חלק א, עמ' שו   40
 נפש כל חי, עמ' לב.   41
ואף נשיאה בידיים מבטאת לדעתי פחיתות כבוד, כאילו אין הנפטר ראוי שנתאמץ    42

 בעבורו לנׂשאו ולרוממו על כתפינו.
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אּו הכתף היא נשיאה של רוממות והידור, וכן מצאנו בנשיאת ארון האלהים: " ַוִּיׂשְּ
ֱאֹלִהים ַכאֲ  ִוִּים ֵאת ֲארֹון הָּׁ ֵני ַהלְּ ַבר בְּ ה ִכדְּ ה ֹמש  ר ִצּוָּׁ ם ה'ש  ם ַבֹמטֹות ֲעֵליה  ֵתפָּׁ " ִבכְּ

. כאשר אוהבים דבר מה ומבקשים לכבדו ולרוממו בלבנו [טו דברי הימים א טו,]
ולעין ֹכל, יש לׂשאתו על הכתף ובזאת נזכה לכבד ולהוקיר את הנפטר בדרכו 

 האחרונה.

ה שפסק הרמב"ם לעיל: להלכהרב שלמה צדוק נצרף לדברינו אלה את פרשנות 
"וסובלין את המת על הכתף עד בית הקברות, שזה כבודו שנשיאה על הכתף היא 
נשיאה של כבוד כאמור בנשיאת ארון הקדש, בכתף ישאו, לא בידים כדבר חפץ 
שמובילים מהשוק. ולא על גבי בהמות כחפצים כבדים, אלא בכתף שאין נשיאת 

ותו בניו ארצה כנען' )וכך היה המנהג כבוד אלא בכתף כאמור ביעקב 'וישאו א
בחו"ל שנשאו את המטה על הכתף. והרי לעתים אנו רואים שנושאים ארון מתים 

 43של קצינים ואישים חשובים על הכתף(".

"והנה מהמצוה שישאו את המת בני אדם  –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
משום  [...] ים'ולפיכך נקראו בני הח"ק ]=החברה קדישא[ 'כתפבעצמם, ישראלים 

וכ' הרמב"ן שדין זה למדין מנשיאת יעקב אע"ה  [...] שנושאין אותו על הכתפיים
ולאו דוקא בכתף אלא גם בידים מן המצוה, ונקטו 'בכתף' משום שדרך  [...] ע"י בניו

והעתיק את מה שכתב הכס"מ, וכבר התייחסנו  44בני אדם לישא על פי רוב בכתף".
שם: "והנהוג פעיה"ק שאדם גדול נושאין אותו בכל הדרך לדבריו לעיל. עוד הוסיף 

)לא בכתף( כשהמטה מורדה למטה. ואדם פשוט נושאין על כתפיהן".  בידיים
שבדין התלמוד, שהרי אם כבר מחלקים בין אדם גדול מהרעיון והמנהג שציין היפך 

לשאינו גדול )לדעתנו(, עדיף לשאת את הנחשב לגדול על הכתף שיש בזה יותר 
 בוד לנפטר.כ

נשיאה בכתף, וז"ל: "והיות שבימים הברם, בחלק השני של ספרו, חיזק את דין 
אלה החלו לזלזל בזה אפי' בירושלם, משום שבשנות המאורעות שהיתה סכנה 
לשאתו בכתפיים, הוליכו המתים באוטו ומטבע הדבר שבִאם מזלזלים תחלה מתוך 

 י לפיכך להביא כאן, גם את דבריאונס נקל לזלזל בזה אח"כ גם מתוך רצון, אמרת
בעת שנמצאו במחוזו אנשים שרצו לשנות מנהג הכתפים  [...] ר' שלמה קלוגר [...]

כיון דמוכח מן התורה  [...] וז"ל: 'שחלילה וחס לעשות שינוי זה [...] ולשאת בעגלה
וכיון שנשיאת כתף היא מעלה וכבוד המת  [...] שנשיאת המת בכתף הוא מהמצוה

ובמקום שאי אפשר לשאת  [...] ' ]ע"כ[[...] הרי קיי"ל מעלין בקדש ולא מורידין
המת בכתף בכל הדרך יקיימו לכל הפחות מצות נשיאת כתף בתחלת הדרך ובסוף 

 45הדרך סמוך לקברו".

                                                 
 שמו.–הלכות אבל ד, ג, עמ' שמהמשנה תורה )צדוק(,    43
 קטו )ההדגשה במקור(.–גשר החיים, חלק א, פרק יב, עמ' קיד   44
צ. ויש להבין מדוע כתב דברים בעד דין נשיאה –גשר החיים, חלק ב, פרק ח, עמ' פט   45

בכתף רק בחלק ב שבספרו שהוא חלק עיוני, ואילו בחלק א שהוא פסיקת ההלכה 
 למעשה כתב דברים אחרים.
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 ד. בניית נפש )מצבה( על גבי הקבר

  פסק הרמב"ם:

ש ע פָּׁ והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם,  46ל הקבר.ובונין נְּ
 47דבריהם הם זכרונם.

 סוגיית הגמרא

 48.ברוֹ ל ִק עַ  שפָּׁ נְּ  ין לוֹ נִ וֹ ת במֵ ר הַ תַ מוֹ  :רמֵ ן אוֹ תָּׁ י נָּׁ בִ ִר 

ן ם הַ יהַ בֵר ים ִד יִק ִד צַ ת לַ וֹ שפָּׁ ין נְּ ִׂש ין עוֹ אֵ  :רמֵ ל אוֹ יאֵ מלִ ן גַ ן בַ מעוֹ ן ִש בַ ַר  ,ינֵ תַ 
 49.ןנָּׁ כרוֹ ן זִ הַ 

יָך ", שנאמר "לך בשלום"והמלוין אותו אומרין לו  ל ֲאֹבת  בֹוא א  ה תָּׁ ַאתָּׁ וְּ
לֹום שָּׁ . ומציינין את כל בית הקברות, ובונין נפש על " )בראשית טו, טו(בְּ

הקבר, והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זכרונם. 
 50ולא יפנה אדם לבקר הקברות.

 חכמי ישראלעיון בדברי 

מדברי הרא"ש משמע שיש לעשות מצבה לכל אדם. בגמרא  –ר' אשר בן יחיאל 
והרא"ש פירט את הסיבות לדעתו  51",הלך גדול הבית לבית הקברות מהו?נאמר: "

לעשות צרכי המת לעשות מצבה או צורך שגדול המשפחה הלך לבית הקברות: "
 53הטור.בנו ר' יעקב העתיק את דבריו בספרו  52".בנין הקבר

ויש עליו  ,על ראובן שמת וגבו לצרכו והותיר [...] שאלת" –ר' דוד בן זמרא 
והגבאי אומר  ,וכל אחד אומר אני ראוי ליקח המותר ,כתובת אשה ובעל חוב ויורש

וכולם אומרים פוק חזי כמה קברות  ,אני צריך עדיין לעשות לו מצבה על קבורתו
היורש  .תשובה .מי מהם זוכה בזה המותר [...] איכא בלא מצבות וגם זה כאחת מהן

אם מנהג בני משפחתו להיות להם מצבה על  [...] מכל מקוםו [...] זוכה במותר
מדבריו למדנו שאין בניית מצבה  54".קבורותיהם שהדין עם הגבאי ועושה לו מצבה

 חובה, ושבימיהם לקברים רבים לא נבנו מצבות.

                                                 
 ." )פירוש המשנה )קאפח(, שקלים ב, ה(ונפש, היא הקמירה שעושין על גבי הקברות"   46

 .99–98: אבלות במקרא, עמ' וולהקמת מצבה בספרות המקראית רא
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ד, ד.   47
 משנה, שקלים ב, ה.   48
 ירושלמי שקלים, פרק ב, תחילת הלכה ה.   49
 שמחות, ברייתות מאבל רבתי, פרק ד, יב. מסכתות קטנות, מסכת   50
 מועד קטן כב ע"א.   51
 פסקי הרא"ש, מועד קטן, פרק ג, לח.   52
 ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שעה.   53
 שו"ת הרדב"ז, חלק ד, סימן רמג )אלף שיד(; ועיין פתחי תשובה, יורה דעה, סימן שנו.   54
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המצבה רק לקראת יום השלשים "יש נוהגים לעשות את  –הרב יצחק יוסף 
משמע  55לפטירה, ויש נהגו שמניחים את המצבה כבר ביום השבעה לפטירתו".

 מדבריו שעושים מצבה לכל נפטר.

"המנהג הוא שבונים מצבה לכל נפטר, ובה גם כותבים שמו  –הרב שלמה קרח 
ושם אביו משפחתו, וזמן פטירתו, וממעלותיו. ואין מנהג קבוע לזמן הקמת 

"דעת האר"י ז"ל שמצוה לבנות המצבה מיד בגמר  –הרב יצחק רצאבי  56המצבה".
ריו משמע שעושים מצבה לכל גם מדב 57האבילות ביום השביעי, וכן יש נוהגים".

 נפטר.

ובהערותיו  58"בונים מצבה על הקבר לציון מקום המת". –הרב פנחס קרח 
נשאו ונתנו בזה דהא  הוסיף: "ומש"כ הרמב"ם דאין עושין נפשות לצדיקים, כבר

אשכחן שעשו מצבות לגדולי הדורות, וכן במה שמצינו שיעקב הציב מצבה על 
 קברה של רחל".

דעתי אין קושיה משתי הראיות שהובאו בדבריו, ביחס לראשונה, מי עניות ל
אמר לנו שהקברנים או מי שהורו לעשות מצבות לגדולי הדורות כנגד דין התלמוד 

 לקֵדשהיו גדולים בתורה? ושמא שגגה היא שהונצחה מדור לדור? ואסור לדעתי 
גה ומנהג באופן עיוור כל מה שעשו בדורות הקודמים, אלא לבחון כל הנה

ורגשותיו העם  האם מבועו ומקורו בבתי המדרשות או שמא ברוח המון שנתחדש:
 59שלעתים לא רחוקות מתעתעים ומתעים מדרך האמת.

 בדרךביחס לשנייה, לדעתי אין ראיה מרחל אמנו. שהרי רחל אמנו נקברה 
אפרתה, ולא זכתה להיקבר בקברי האבות והאמהות שבמערת המכפלה. וזו לדעתי 

בה שיעקב אבינו בנה מצבה על קברה, שלא יטושטש ציון קברה במהלך השנים הסי
ידי הגשמים והרוחות ושאר פגעי מזג האוויר, הואיל ויש חשיבות מיוחדת -על

 בורתה של אחת מארבע אמהות האומה.וייחודית לידיעת מקום ק

לבד מחשיבות הוקרת ִזכרה בידיעת מקום קבורתה, ישנה חשיבות נוספת, והיא 
ִאימּות התורה וכל מה שנאמר בה, שהרי בהקמת מצבה ובניין על קבורתה יאמרו 
כל הרואים "זהו מקום קבורת רחל אמנו", ומתוך כך יבואו לאֵמת את תורת משה 

 60ואת כל קורות דברי אבותינו אברהם יצחק ויעקב.

                                                 
 עמ' צ.ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן ז,    55
 עריכת שולחן, יורה דעה, כרך א, עמ' רלט.   56
 נפש כל חי, עמ' מה.   57
 בית מועד, כרך א, פרק י, עמ' רצב.   58
" )בראשית רבה, תולדות, אבל הצדיקים לבם ברשותם [...] הרשעים ברשות לבם"   59

 פרשה סז(.
וגמה ממעשה זאת ועוד, עד שמביאים דוגמה ממעשה יעקב אבינו, מדוע לא נביא ד   60

תֹו ַעד ַהּיֹום הקב"ה שהעלים את מקום קבורתו של משה רבנו " ֻברָּׁ ת קְּ ֹלא יַָּׁדע ִאיש א  וְּ
ה  " )דברים לד, ו(.ַהז 
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האריך מאד בענין זה והבאנו רק ראשי פרקים  –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
בהקמת המצבה  [...] בריו: "מימות עולם נהוג להציג מצבה ולהקים ציון לנפשמד

לדעת מקום הקבר כדי לבקרו ולהתפלל  ב(לציון מקום הטומאה.  א(שלשה טעמים: 
כבוד לנפש המרחפת שם ]ושני הטעמים האחרונים רחוקים מרחק רב  ג(עליו. 

ציון הוא רק משום ומצד דין התורה חיוב  [...] משבילי מחשבתו של הרמב"ם[
וגם לצדיקים מקימים מצבה  [...] טומאה, וסגי בסימנא בעלמא כגון בשפיכת סיד

כוונתו 'לבנייני  –בתור ציון לנפש. והא דאמר רשב"ג אין עושין נפשות לצדיקים 
 61תפארה' שיש עושים על קבר המת להנציח את שמו עלי אדמות".

חילוקו מבטל בפועל את דינו המחשבתי של רשב"ג, ולדעתי גם אינו נכון, 
'בנייני תפארה' אלא ל התכווןלא בקביעתו שאין עושין נפש לצדיק, שהרי רשב"ג 

לא ראו את הרעיון המחשבתי הנעלה רבים הם שלמצבה ככל המצבות, ולצערי 
 שביסוד דין זה.

שבתי חשוב, שנועד לזרזנו בהכחדת ההלכה החשובה הזו, איבדנו רעיון מח
על קניית הדעת והחכמה. כאשר חכמים קבעו שלא להקים מצבה על קבורת צדיק 
 62הם רצו להעביר לנו מסר מחשבתי והוא "שצדיקים במיתתם קרויים חיים".

כלומר, מעלת האדם נקבעת לפי מידת פעלו הרוחני ולא לפי רוב קניינו החומרי, 
ם רוחניים, אינו זקוק לשום תזכורת או אזכרה, ואדם שזכה להתרומם ולפעול בחיי

חיים וקיימים לנצח נצחים, ולזאת ראוי לשאוף ולמעלה זו  הרוחנייםדבריו ודמותו 
 ראוי לעודד.

 ה. ביקור בקברים

 שהובאה לעיל הרמב"ם פסק: "והצדיקים אין בונים להם נפש בסוף ההלכה
א במסכת שמחות שצוין ונראה שמקורו הו 63",הקברות לבקר אדם יפנה לא [...]

ולא והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זכרונם. לעיל: "
הפוסקים ורובם לא הבינו את מחשבת  נדחקובהלכה זו  64".יפנה אדם לבקר הקברות
 הרמב"ם ודעתו הנכונה.

 עיון בדברי חכמי ישראל

"ופירוש לבקר הקברות הוא לפתוח הקבר לפקוד את המת,  – ר' דוד בן זמרא
וזה יש בו מדרכי האמורי. אבל לפקוד הקברות מבחוץ אין חשש בזה, וכן נהגו כל 

                                                 
שד; והאריך עוד שם, בחלק ב, עמ' רג ואילך, בתירוץ –גשר החיים, חלק א, עמ' שג   61

ליל. ונזקקו מנהגי אבותיו לפי דעתו, ובערעור דינו של רשב"ג עד כדי הכחדתו כ
לדברים ארוכים ומייגעים כדי להשכיח מאתנו את דברי רשב"ג הקצרים הברורים 

 והמפורשים שאינם משתמעים לשני פנים.
 יותרגדולים צדיקים במיתתן בכל רחבי ספרות חז"ל, ובחולין ז ע"ב נאמר: "   62

 ".מבחייהן
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ד, ד.   63
 מסכת שמחות, ברייתות מאבל רבתי, פרק ד, יב.מסכתות קטנות,    64
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הבין הרדב"ז  מדוע ואיני מבין 65ישראל לפקוד את מתיהם ולהשתטח על קבריהם".
 שמלת "לבקר" בדברי הרמב"ם כוללת במשמעותה "לפתוח את הקבר"? והרי יש

 מרחק עצום בין "לבקר" לבין "לפתוח קבר"?

"ומ"ש ולא יפנה אדם לבקר הקברות, זה סיום מה  – ר' יוסף קארו )כס"מ(
שכתב שדבריהם הם זכרונם ולא יפנה אדם לבקר נפש שע"ג קברותיהם ועל ידי כן 
יהיו נזכרים, שאינם צריכים, שעל ידי דבריהם ומעשיהם הטובים הם נזכרים. כן 

 66ש לשון זה".פירש הריב"

להסביר, שדברי הרמב"ם שלא  ניסה, אשר הכס"מ העתיק את תירוץ הריב"ש
לבקר הקברות אינם הוראה נפרדת אלא המשך להוראה שלפניה: "והצדיקים אין 
בונים להם נפש על קברותיהם, דבריהם הם זכרונם, ולא יפנה אדם לבקר הקברות". 

צדיקים הואיל והם נזכרים על ידי כלומר, אין צורך לבקר את המצבות שעל קברי ה
 שיהם הטובים.דבריהם ומע

מדובר כאן בניסיון לבאר  שהרי 67,)וכפי שכתב החת"ס( מאד דחוקותירוצם 
את דברי הרמב"ם, ויש להזכיר שהרמב"ם פוסק באותה הלכה עצמה שאין לבנות 
נפש על קברי הצדיקים, אז מהיכן הגיעו המצבות שעל קברי הצדיקים שנזכרו 

 ?לבאר את דברי הרמב"ם במנותק מדבריו האם ניתןרוץ? בתי

רבו מאד המנהגים. עצם המושג "עליה" לקברים  בנושא ה"עליה" לקברים
תמוה וכי מדובר במקום טהרה? והלא בית הקברות הוא מקום הטומאה הגדול 
ביותר! ואיך השתמשו הפוסקים במושג "עליה" ביחס לבית הקברות? ולהרמב"ם 

 הרב שלמה צדוקידה, ולפני שנציג את דעתו בהרחבה, נצרף את דברי אין זו אלא יר
 .אשר נאמנים לרוח הרמב"ם ודרכו המחשבתית

ולא יפנה אדם לבקר הקברות, רבנו מזהיר ומרחיק כל אדם מביקור 
הקברות, כי ההתקשרות הרגשית לגופת המת ולרוחות המתים בדמיון, 

ואין זכר בהלכה  68המתים,גורם לכשלון וגובל באיסור לאו של דורש אל 

                                                 
 פירוש רדב"ז לרמב"ם, שם.   65
ונראה פירוש  [...] כסף משנה, שם. "מה שכתב הרמב"ם ולא יפנה אדם לבקר הקברות   66

הלשון הזה שהוא מחובר למה שלמעלה ממנו שכתב שאין עושין נפש לקברי הצדיקים 
כר שם הנקבר בבנין ההוא, והצדיקים אין והוא הבנין שעושין על הקבר כדי שיהיה נז

צריכים לזה שמעשיהם הטובים הם זכרונם ולא יפנה אדם לבית הקברות, כלומר שאין 
להביט אל בית הקברות ולבנין שעל קבריהם כי אם למעשיהם" )שו"ת הריב"ש, סימן 

 תכא(.
סופר, יורה ועל תירוץ זה כתב החת"ס "ועיין כס"מ שם והוא דוחק גדול" )שו"ת חתם    67

 דעה, סימן שלח(.
"והמצוה השמנה ושלשים, האזהרה שהוזהרנו מלדרוש ידיעה מן המתים כפי מה    68

" )ספר המצוות אשר הם מתים באמת ואף על פי שהם אוכלים ומרגישיםשמדמים 
)קאפח(, לאוין לח, עמ' ר(. והוסיף שם בהערה הרב יוסף קאפח: "ומה שהם אוכלים 

ומזיקים לצדיקים אינו אלא ריחוש מדי דהוי אזנב  לשיניםומושותים ומרגישים 
 הלטאה".
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 ולא במנהגי אבותינו הפולחן הזה של עליות לקברים ופקידות קברי הורים
אלא די  ,ולא נסיעות לקברי צדיקים ובקשות על קברםלעתים תכופות 

מהש"י לזכור לנו זכותם בבכנ"ס ובהמ"ד ובכל מקום אשר אזכיר  לבקש
ר לאברהם וכו'. את שמי, כפי שלמדה אותנו תורה ממשה רבנו לומר זכו

ושתילי זיתים )תקנ"ט כ"ו( וכן הגר"א באגרתו התנגדו לביקור הקברות. 
]במדבר יג, כב[  "ויבא עד חברון"ומה שמצאנו מוזכר בחז"ל על הכתוב 

שכלב הלך להשתטח על קברי אבות, הם רק משל ובטוי לפרישתו של כלב 
מעצת מרגלים ושנדבק באמונתם של האבות. והראיה שאם כפשוטו מדוע 

 69יהושע שהיה עמו, לא נזכר שהלך גם הוא להשתטח עמו?

 השתטחות על קברים לדעת הרמב"ם

נהוג בשנת בצורת ודבריו בהלכות תעניות פרק ג הרמב"ם מבאר כיצד יש ל
 ישמשו הקדמה נחוצה לנושא זה:

הרי שלא ירדו להם גשמים כל עיקר מתִחלת ימות הגשמים, אם הגיע 
מתחילים תלמידי חכמים  ]א[שבעה עשר במרחשוון ולא ירדו גשמים 

הגיע ראש חדש כסלו ולא ירדו  ]ב[ [...] בלבד להתענות שני וחמישי ושני
וכל  [...] שלש תעניות על הצבור שני וחמישי ושניגשמים, בית דין גוזרין 

עברו אלו  ]ג[ [...] העם נכנסים לבתי כנסיות ומתפללין וזועקים ומתחננים
ולא נענו, בית דין גוזרין שלש תעניות אחרות על הצבור חמישי ושני 

עברו אלו ולא נענו, בית דין גוזרין שבע תעניות אחרות  ]ד[ [...] וחמישי
ויתרות אלו  [...] וחמישי ושני וחמישי ושני וחמישי ושני על הצבור שני

שבהן בלבד מתריעין ]תוקעים בשופרות[ ברחוב העיר, ומורידין זקן 
להוכיח את העם כדי שישובו מדרכם, ומוסיפין שש ברכות בתפלת שחרית 

 70ובתפלת מנחה.

תענית  א.עד עתה למדנו על ארבעה שלבי פעולה שיש להנהיג בשנת בצורת: 
תענית נוספת  ג.תענית כלל הציבור בימים שני וחמישי ושני;  ב.למידי חכמים; ת

ותענית נוספת לכלל הציבור בימים  ד.לכלל הציבור בימים חמישי ושני וחמישי; 
שני וחמישי ושני וחמישי ושני וחמישי ושני. תענית אחרונה זו נקראת "שבע 

בהרחבה בפרק ד בהלכות התעניות". את שבע התעניות האחרונות הרמב"ם מפרט 
 תעניות, נצרף מעט מדבריו:

בכל יום ויום משבע תעניות האחרונות שלמטר מתפללים על סדר זה. 
מוציאים את התיבה לרחובה שלעיר, וכל העם מתקבצים ומתכסים 
בשקים, ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ועל גבי ספר תורה, כדי להרגיל 

העם נוטל מן האפר ונותן בראש הנשיא את הבכיה ולהכניע לבם. ואחד מן 

                                                 
משנה תורה )צדוק(, שם. ועיין במאמרו המקיף של אליהו נגר בנושא: נגר, עלייה    69

 .167–61לקברים, עמ' 
 משנה תורה )קאפח(, הלכות תעניות ג.   70



 

18 

למו וישובו. וכל אחד  ובראש אב בית דין במקום הנחת תפלין כדי שיכָּׁ
 ואחד נוטל ונותן בראשו. ואחר כך מעמידין ביניהן והן יושבים זקן וחכם

והוא אומר לפניהם דברי כיבושין: 'אחינו, לא שק ולא תענית גורמין  [...]
ומעשים טובים, שכן מצינו באנשי נינוה ]להסרת הבצורת[ אלא תשובה 

ֱאֹלִהים "שלא נאמר בהם וירא האלהים את שקם ואת תעניתם אלא  א הָּׁ ַוַּירְּ
ם ת ַמֲעֵׂשיה  זה דברי כבושין, עומדין  ואחר שגומר [...] י[ ]יונה ג, "א 

 בתפלה.

 א. הליכה לבית הקברות

בהמשך הפרק הרמב"ם מבאר בהרחבה רבה את אופן התפילה המיוחד למעמד 
שבע התעניות, ורק בסוף הפרק אנו מוצאים הלכה קטנה שיש בה התייחסות לבית 
הקברות: "שבע תעניות האלו כל מקום שגוזרין אותן שם, אחר שמתפללים, יוצאים 

ֵאּלּו אם לא כלומר הרי אתם מכל העם לבית הקברות ובוכים ומתחננים שם,  תים כָּׁ
 ".תשובו מדרכיכם

ההליכה לבית הקברות נעשית רק בתום השלב א( נשים לב לכמה נקודות: 
מעמד התפילה המרכזי של שבע התעניות )שלא הבאנו  ב(הרביעי משלבי התעניות. 

כאן ופורט בהרחבה בפרק ד(, איננו מתרחש בבית הקברות ורק בסיומו הולכים 
ד( ההליכה לבית הקברות נועדה לכלל הציבור ולא ליחידים. ג( לבית הקברות. 

הרמב"ם טרח לבאר  ה(ההליכה היא דווקא לבית הקברות ולא לקבר של מת מסוים. 
שמטרת ההליכה לבית הקברות היא להכניע את הלבבות לשוב בתשובה. כלומר, 
ם כאשר אדם הולך לבית הקברות ורואה את המוני הקברים הוא נזכר בתכלית האד

 ובסופו, בדומה להוראות חכמים במסכת אבות:

הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי  :עקביא בן מהללאל אומר
דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין  ,עבירה
ה למקום עפר רמ – ולאן אתה הולך ,ה סרוחהמטפ – מאין באת .וחשבון
לפני מלך מלכי המלכים  – וחשבוןולפני מי אתה עתיד ליתן דין  ,ותולעה

  71.הקדוש ברוך הוא

 72".המָּׁ ת אנוש ִר מאד מאד הוי שפל רוח שתקוַ " וכן הורה לנו ר' לויטס בפרק ד:
כלומר, ההתבוננות בסוף האדם ובאחריתו מביאה לידי ענווה ולידי הכנעת הלב 
בו לפני בורא עולם שהיא התשובה האמיתית והיחידה. ונצרף קטע מדברי רס"ג ש

הוא מבאר כיצד יצליח האדם לשוב בתשובה ולא לחזור לעוונותיו שהתרגל בהם: 
פרסום דברי הפרישות  [...] "ומה היא העצה לעקור מחשבת החזרה מן הלבבות

 בעולם, ויזכור האדם ימי עניו עמלו ויגיעו וחולשתו ומותו והתפרקות חלקיו
 73".והתולעת והרמה והחשבון והענוי

                                                 
 משנה, אבות, תחילת פרק ג.   71
 שם, ד.   72
 ובדעות )קאפח(, עמ' קפג.הנבחר באמונות    73
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הרמב"ם ראה בהליכה לבית הקברות אמצעי עזר בלבד להכנעת לסיכום נאמר, 
הלבבות לשוב בתשובה לפני בורא עולם, הואיל והמוני הקברים עשויים להזכיר 

 לאדם את סוף כל האדם ולעוררֹו לאמת.

בהלכות תשובה מצאנו התייחסות נוספת של הרמב"ם להליכה לבית הקברות: 
נו מחילה, מביא עשרה בני אדם "החוטא לחברו, ומת חברו קודם שיבקש ממ

ומעמידן על קברו, ואומר לפניהם: 'חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שעשיתי 
הרמב"ם הדגיש כאן שהאדם שחטא לחברו אינו פונה למת בבקשת  74לו כך וכך'".

בבקשת מחילה על שחטא לפלוני, ועדיין יש  לה' אלהי ישראלהסליחה אלא פונה 
 ם ללכת לבית הקברות.לבאר מדוע הורה הרמב"

נראה ברור כי ההליכה לבית הקברות נועדה גם כאן להכניע את הלב לתשובה 
ולגרום לאותו שחטא לחברו להתחרט באמת על מעשיו, בכך שיטרח להביא עשרה 
אנשים לקברו של חברו ויכניע את לבו בבקשת סליחה בפניהם על קברו. כלומר, 

כלל, אלא היא נועדה אך ורק בשביל  ההליכה לבית הקברות איננה בשביל המת
עוונו באמצעות טקס  אותו אדם שחטא לחברו, ותכליתה להסיר מעל נפשו את רפש

 הכפרה מעל קברו של חברו.

 ב. הימנעות מהליכה לבית הקברות

מכלל המקורות עולה, כי ההליכה לבית הקברות נועדה לתועלת נפשית בלבד 
נחייה ה ולתשובה, כמו כן למדנו, שההוהיא, להכניע את הלבבות ולעורר לחרט

נפנה עתה להלכות שמֹורֹות  75.לציבור אלא לא מופנית ליחידיםלבית הקברות  ללכת
לנו להימנע מללכת לבית הקברות בכל שאר הנסיבות, בהלכות קריאת שמע פסק 
ֵסא אף על פי שאין בו צואה,  הרמב"ם: "אין קורין לא בבית המרחץ ולא בבית ַהכְּ

ולא בצד המת עצמו, ואם הרחיק ארבע אמות מן הקבר או מן  הקברות,ולא בבית 
בתחילת ההלכה נאסרה קריאת שמע בבית הקברות הואיל  76המת מותר לקרות".

ֵסא, ובהמשכה נאסרה הקריאה לצד המת  והוא מקום טומאה בדומה לבית ַהכְּ
הלכה שעדיין לא נקבר או מקבר יחידי, שמהם יש להרחיק ארבע אמות ואז יקרא. ב

המקום הראוי לתפילה, וגם ממנה עולה שבית הקברות הוא מקום מוגדר נוספת, 
 טומאה:

"טהרת מקום התפלה כיצד, לא יתפלל במקום הטנופת, ולא במרחץ, ולא 
כללו של דבר, כל מקום שאין קורין בו  [...] בבית הכסא, ולא באשפה

גלים, וריח קריאת שמע אין מתפללין בו, וכשם שמרחיקין מצואה, וממי ר
 77".ה, לקריאת שמע, כך מרחיקין לתפלהומראיית הערוו ומן המת,רע, 

                                                 
 משנה תורה )קאפח(, הלכות תשובה, סוף פרק ב.   74
 ואף במקום שהיא מופנית ליחיד, אותו יחיד חייב להביא עמו ציבור )עשרה אנשים(.    75
 שם, הלכות קרית שמע ג, ב.    76
 שם, הלכות תפלה וברכת כהנים ד, ח.    77



 

20 

 ונצרף ראיה נוספת מהלכות ֵאבל:

אין אומרים שמועה והגדה בבית האבל, אלא יושבין דווין, וכן אין אומרין 
אבל לעסוק בדברי תורה בפניו או בבית בפני המת אלא דברים של מת, 

 78.הקברות אסור

שאסור לקרוא קריאת שמע או להתפלל, בבית הקברות או לצד  כלומר, לא רק
המת, אפילו לומר דברי תורה במקומות אלה אסור, הואיל והם מקום טומאה. וכך 

 כתב הרב יוסף קאפח בבארו הלכה זו:

ברור אפוא, כי אותם האומרים מזמורי תהלים בבית הקברות, עבירה היא 
פסוקים בעת רחיצת המת,  בידם לדעת הרמב"ם. וכך גם אותם האומרים

 79על כל אבר פסוק אחר, עבירה היא בידם לדעת הרמב"ם.

לסיכום, כל מתחם בית הקברות הוא מקום טומאה, וכל מתחם קבר יחידי הוא 
מקום טומאה בדומה לבית הקברות. ברם, המת שעדיין לא נקבר או קבר יחידי 

שבים כמקום טומאה שאינו נמצא במתחם סגור, גם הם מקום טומאה, אלא שהם נח
רק בארבע אמות שמסביבם. לאור מסקנות אלה ברור עתה מדוע פסק הרמב"ם 

. כלומר, כאשר לא מדובר בתענית "לא יפנה אדם לבקר הקברות"בהלכות אבל: 
ציבור או בליבון הנפש בחרטה על פשעים שפשע כלפי חברו, אסור ללכת אל בית 

 הקברות ולבקר את הקברים.

נקודה מאד חשובה, אין ספק שהאיסור לבקר את הקברים ויש להוסיף כאן 
איננו רק משום שבית הקברות הוא מקום טומאה, הרמב"ם אסר זאת גם משום 

ומטרתה להתמקד בחיים ולא במתים, גם כאשר  תורת חייםשתורת ישראל היא 
הּותר להתמקד במתים זה אך ורק לצורך החיים. ברם, כאשר לא צומחת כל תועלת 

נפשית לחיים אסור ללכת אל הקברים, הואיל והאדם צריך להתרכז באֹור דתית או 
ולכן לדעת  80החיים ולא להחשיך את חייו במחשבות יגון קודרות על המתים.

הרמב"ם, אין לבקר את הקברות לא בתום השבעה ולא בתום השלושים ולא בתום 
 81השנה.

                                                 
 שם, הלכות אבל יג, ט.   78
)מאמר זה הובא גם במשנה תורה )קאפח(, הלכות אבל יד,  625ב, עמ'  כתבים, חלק   79

 יד, עמ' ריז ואילך(.
ִתי ִמי יֹוֵדַע וכפי שנהג דוד המלך בבנו: "   80 כ ה ִכי ָאַמרְּ בְּ א  ִתי וָּׁ ד ַחי ַצמְּ ל  עֹוד ַהּי  ר בְּ ַוֹּיאמ 

ַחַנִני  דה' וְּ ל  ַחי ַהּיָּׁ ה ֵמת .וְּ ַעתָּׁ ם ,וְּ ה ֲאִני צָּׁ ה ז  מָּׁ ?" )ש"ב יב, כג(. דוד ַהאּוַכל ַלֲהִשיבֹו עֹוד לָּׁ
המלך מלמדנו כי לאחר שאדם מת אין עוד טעם בעינויי נפש ובהתמקדות ביגון, יש 
אֹור החיים, יש להמשיך ולשמוח, לפעול ולעשות, ואכן כך נהג בעצמו  להמשיך בְּ

בֹ " בתום ימי האבל: תֹו ַוּיָּׁ ַבע ִאשְּ ִוד ֵאת ַבת ש  ַנֵחם דָּׁ ד ֵבן ַויְּ ּה ַוֵתל  ַכב ִעמָּׁ יהָּׁ ַוִּישְּ א ֵאל 
ֹלֹמה וַ  מֹו שְּ ת שְּ א א  רָּׁ  " )שם כד(.ֲאֵהבוֹ  ה'ַוִתקְּ

 .371: מנהגי אבלות שאינם ראויים, עמ' וולתמצית שיטות הפוסקים בנושא, רא   81
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 ו. עטיפת הראש

 הרמב"ם פסק כך:

ה ַעל ראש? שהרי נאמר ליחזקאל "מנין לאבל שאסור בפריעת ה ט  ֹלא ַתעְּ וְּ
ם פָּׁ , מכלל ששאר האבלים חייבין בעטיפת הראש. [יחזקאל כד, יז]" ׂשָּׁ

ם והסודר שמכסה בו ראשו עוטה ממקצתו מעט על פיו שנאמר " פָּׁ ַעל ׂשָּׁ וְּ
ה ט  ף". 82,[ויקרא יג, מה]" ַיעְּ ֲעטָּׁ א ִיתְּ  83ותרגם אונקלוס הגר "ַכֲאִבילָּׁ

 סוגיית הגמרא

ֹלא ַתעטַ "אל זקֵ יחַ א לִ נָּׁ חמָּׁ ַר  יּהר לֵ מַ אְּ קַ דְּ , מִ אשרֹ ת הָּׁ יפַ ִט עְּ ב בַ ייָּׁ חַ  לבֵ ָא ה ַעל וְּ
ם פָּׁ מּוֵאל 84..י.בֵ ייְּ יחַ א ִמ מָּׁ לְּ י עָּׁ ּלֵ כּול דְּ לַ כְּ ִמ  " )שם(ׂשָּׁ ַמר שְּ ה  [...] ַדאְּ ִטיפָּׁ ל עְּ כָּׁ וְּ

ן: ַעד גּוֵבי  ב ַנחמָּׁ ה. ַמחֵוי רָּׁ ִטיפָּׁ ֵעאִלים ֵאינָּּׁה עְּ ִטיַפת ִישמְּ ֵאינָּּׁה ַכעְּ שְּ
ִדיקנָּׁא.  85דְּ

 עיון בדברי חכמי ישראל

והם שני  [...] החלק הראשון [...] "וכללי האבילות –ר' שמואל בן חפני גאון 
סוי הראש, בגלל אמרם )מועד והשני, חיוב כי [...] ענינים: הראשון חיוב הקריעה

  86קטן טו ב(: אבל חייב בעטיפת הראש".

"פירוש עטיפת ישמעאלים, דאמר שמואל מכסה שפמו וזקנו  –ר' חננאל 
  87וחוטמו במצנפתו או בטליתו".

                                                 
–106: אבלות במקרא, עמ' וביחס לקדמות דין זה ולהופעותיו בספרות המקראית, רא   82

: שמש, וולדיון באיסור על יחזקאל לנהוג מנהגי אבלות על מות רעייתו, רא. 107
 .232–220אבלות יחזקאל, עמ' 

משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ה, טו. בנושא עטיפת הראש באבל, כתב י' זימר    83
קסח, וכך כתב בראש –: זימר, עטיפת הראש באבל, עמ' קמחומאמר מפורט, רא

בריק, ובכל תחומי החיים היה על חכמי הדורות להתמודד  דבריו: "היהודים לא חיו
עם השינויים, התמורות והתנודות בכל אתר ואתר. אם נתבונן במנהגי אבילות, נראה 
)אולי להפתעתנו( שגם כאן הסביבה היא גורם משפיע, ובמקרים מסוימים גם מכריע, 

ה על הדינים בקיום ההלכה" )שם, עמ' קמח(. מראשית דבריו עלול להשתמע ששמיר
התלמודיים המקוריים, ללא שינוי ותמורה, כמוה כחיים "בריק", ולדעתי ההיפך הוא 
ׂשֹום ֵׂשכ ל  הנכון. הנהגות הלכתיות שבוטלו או ששונו לבלי היכר מכפי שנקבעו בְּ
ומתוך מחשבה מעמיקה על ידי חכמי התלמוד, היא זו שמבטאת התרחקות, ולעתים 

 מיתית ומנתינתה בהר סיני.אף התנתקות, מרוח ההלכה הא
 תלמוד בבלי מנוקד, מועד קטן טו ע"א.   84
 שם כד ע"א. ועיין בירושלמי, מועד קטן, פרק ג, הלכה ה.   85
 הלכות אבילות, עמ' קז.   86
( נשאל, אם ניתן לקיים את תשיעיתמאה ההרב נטרונאי גאון )בר רב הילאי, סורא    87

והשיב, שלא דייקו רבנן "בין בסודר בין  העטיפה בטלית, או שצריך דווקא סודר,
בטלית, שניהן שווין" )תשובות הגאונים )שערי צדק(, דף כא ע"ב, סימן כב; וכן באוצר 

 , סימן קא(. 38, מסכת משקין, עמ' )תרצ"א( הגאונים
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"גובי דיקנא. גומות שבלחי, למטה מפיו", ויותר הולם  –ר' שלמה יצחקי 
ה פירושו של רבנו חננאל שהרי ליחזקאל נאמר " ט  ֹלא ַתעְּ םוְּ פָּׁ " שהוא קצת ַעל ׂשָּׁ

 . מעל פיו

דבריו הם פשרה בין רבנו חננאל לבין רש"י, וז"ל: "שיעטוף  –ר' מנחם המאירי 
 88ראשו עיטוף המכסה מקצת הפנים מכנגד העיניים ולמטה כנגד השפה".

הטור העתיק את פירושו של רב האי גאון שדומה לפירוש  –ר' יעקב ב"ר אשר 
רבנו חננאל: "וכתב רב האי, דיקנא הוא שער שעל הלסתות, ועטיפה זו למעלה מן 

וטם, וישמעאלים נראין עדיין שמחזירין קצת המצנפת על פניהם ]צ"ל פיהם[ הח
 89ועל ראש החוטם שלהן".

"ואע"ג דמקרא לא משמע עיטוף הראש אלא עיטוי  –ר' יוסף קארו )כס"מ( 
שפם בלבד, משמע לרבנו דהיינו לומר שסודר שמכסה בו ראשו יעטה מקצתו על 

ר או בטלית שבו הוא מכסה את ראשו הכס"מ ציין שהרמב"ם הבין שבסוד 90שפם".
 בו הוא עוטה מקצתו על שפמו. והדבר פשוט וברור בסוגיית הגמרא.

"כאבילא יתעטף, כל עטיפה שאינה כעטיפת הישמעאלים לאו  –ר' מאיר הכהן 
עטיפה היא, מחוי ר"נ עד גובא דדיקנא. וכן ראיתי נוהגין בספרד, אבל באלה 

י שחוק גדול בין הגוים ועבדים ושפחות המלכיות לא נהגו מפני שמביא ליד
 92ר' מאיר מצטט את דברי ר' משה ב"ר יעקב מקוצי )סמ"ג(, 91שבינינו, סמ"ג".

                                                 
 בית הבחירה, מועד קטן שם.   88
 ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שפו.   89
 כסף משנה, שם.   90
ת מימוניות, שם. מקור דברי הסמ"ג הוא כנראה בספר האורה לרש"י, שם נכתב: הגהו   91

"עטיפת הראש לאבלים כל שבעה יומם ולילה. אבל הרבה יש שאינם נוהגים, מפני 
שהאומות משחקין עליהם. ומתוך כך הם באים לידי שחוק וגיחוך ומתגנין בׂשחקם על 

(. לעוד מקורות מכתבי רש"י שבהם 224הבריות" )ספר האורה, חלק ב, סימן קמב, עמ' 
. וכן כתבו 15: זימר, עטיפת הראש באבל, עמ' קנא, הערה ונאמרו דברים דומים רא

בעלי התוספות: "ועוד יש ליתן טעם בעטיפת הראש, שלא היה מביא כי אם לידי שחוק 
 ענין עטיפת ישמעאלים" )תוספות, מועד קטן כא ע"א, ד"ה אלו דברים(.

בצרפת ופעל גם באשכנז,  י"געשין, עשה דרבנן ב. ר' משה מקוצי חי במאה הסמ"ג,    92
בין השאר התכווין ר"מ מקוצי בביוגרפיה שהובאה עליו בפרויקט השו"ת נאמר: "

להכניס את תורת הרמב"ם לצרפת ואשכנז, תוך תיקון המגרעות שבגללן לא התקבל 
ביחס  ."אשכנזית-יתהעדר המקורות והתעלמות ממסורת הפסיקה הצרפת –עד אז 

ל"מגרעת" הראשונה העדר המקורות, נניח לרגע שהרמב"ם היה מצרף לספרו את כל 
המקורות לדבריו, היינו מפסידים את משנה תורה, כי התוצר שהיה מתקבל היה 
למעשה התלמוד או תלמוד הרי"ף וזה כבר נעשה, והיינו חוזרים למצב של "אומה 

(. והדורות הוכיחו שלא 194עיין לקמן בסוף הערה ללא ספר באמת" )למקור ציטוט זה 
נגרע מאומה מספרו של רבנו הרמב"ם, כי רבים הם אשר מצאו להם בקעה להתגדר 

ם זהב ומבוססים על אדני הפסיקה התלמודית. בה ומצאו והוכיחו שכל דבריו משובצי
וכבר התייחס לטענות כגון אלה הרמב"ם בכבודו ובעצמו: "ועוד, אני ידעתי והיה 

שיגנה את מעלותיו ויראה שאין  [...] ברור לי בעת שִחברתיו, שהוא יגיע בלי ספק לידי
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 וכוונתו "באלה המלכיות" כנראה לצרפת ולאשכנז.

ביטלו דין תלמודי מחשש שמא ילעגו להם  מדועא( ושלושה דברים איני מבין: 
ל פיהם של הגויים אנו חיים? ועוד הגויים והעבדים והשפחות שביניהם? וכי מהב

נראתה בעיניהם עטיפת הראש כדבר  מדועב(  93יותר חמור ותמוה עבדים ושפחות.
 וכיצדג( ? מגוחך, והרי כך היא דרך ההתעטפות בטלית שהיא מצוה יום יומית

 וללעג? חוקלׂשנהפכה מצות עיטוף בטלית שהיא ֵמהֹודֹו והדרו של האדם היהודי 

תלמוד בכפיית המטה הובא חשש מפני מה יאמרו גם בביטול דין ה
וכתב א"א  ואם יראוהו כופה יאמרו שהוא מכשף."וז"ל הטור:  94הגויים,

הרא"ש: ועל זה אנו סומכין באשכנז וצרפת שאין נוהגין בכפיית המטה 
  95.וכ"כ הסמ"ג וכל היום נכנסים ויוצאים בבתיהם.לפי שדרין בין העמים 

והמכשפים למיניהם אינם אלא שקר וכזב,  לדעת הרמב"ם, כל הכישופים
ומכיוון שרבים מתלבטים ומתחבטים בענייני הכשפים, ראינו לנכון לצרף את דברי 

 הרמב"ם המפורשים:

ודברים אלו כולן  [...] המכשף חייב סקילה, והוא שעשה מעשה כשפים
והן שִהטעו בהן עובדי עבודה זרה הקדמונים לגויי  דברי שקר וכזב הן,

הארצות כדי שינהו אחריהן. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים 
כל  [...] לִהמשך בהבלים האלו, ולא להעלות על הלב שיש בהן תעלה

המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודברי חכמה 
ובכלל  מן הסכלים ומחוסרי הדעת,אינו אלא אבל התורה אסרה אותן, 

הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה. אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו 

                                                 
למידו , מאגרות הרמב"ם לת)קאפח( " )אגרות הרמב"םאו שהוא בלתי שלםצורך בו, 

 ר"י בן יהודה, עמ' קכה(.
ברם, נראה לי שחרה יותר למתנגדי הרמב"ם ה"מגרעת" השנייה, ואם היו מודים   

שחכמיהם התרחקו ואף התנתקו לחלוטין מדינא דתלמודא היו מבינים מדוע הרמב"ם 
קוסמוס לכלל הגישה ההלכתית -התעלם מהם, והלכות אבילות אינן אלא מיקרו

אחרונה כתבתי מאמר על דעת הרמב"ם באיסור כתיבת תורה אשכנזית. ל-הצרפתית
פה, ובו מתגלה התהום העמוקה שמפרידה בין שיטות חכמי אשכנז לדעת -שבעל

כתיבת חידושי "ראו מאמרי: התעלם מהם )הרמב"ם, ואם ירצו להבין יבינו משם מדוע 
 (."המהפכנות שבשמרנות –הלכה במשנת הרמב"ם 

אדונם ]בהנחה שגיירם[, וכיצד יחנכם לתורה ולמצוות, והוא משום שחובת חינוכם על    93
עצמו חש רגשי נחיתות בקיום מצות חכמים? ולענ"ד מצות עיטוף בטלית היא ֵמהֹודֹו 

 והדרו של האדם היהודי ולא להיפך.
וחייב לכפות את המטה כל שבעה" )משנה  [...] "ומנין שאין האבל יושב על המטה   94

 בל ה, יג(.תורה )קאפח(, הלכות א
ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שפז. ואולי החיים המשותפים והמעורבים עם הגויים    95

 )"וכל היום נכנסים ויוצאים בבתיהם"(, גרמו ללמוד ממעשיהם ולחוש לכשפיהם.
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אלא בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה, 
 96.הדעת, ונטשו כל דרכי האמת בגללןתהו והבל שנמשכו בהן חסרי 

 העיר שם הערה חשובה מאד:  הרב יוסף קאפח

הן, דברי שקר וכזב רים בוטים ומפורשים שכל אותם הדברים אחרי דב
היאך יכלו המתרצים השונים לומר בכל זאת יש אוחז עינים שעושה משהו 
בפועל, כלומר דברי שקר וכזב שיש בו אמת. וִאלו היו דבריהם לומר סברת 

ונחזור  97".תמוה מאדעצמם החרשתי, אבל לומר שכך הרמב"ם סובר, 
 עטיפת הרא"ש. עתה לדיוננו בדין

בסוף דיונו במקורותיו של הרמב"ם בדין זה הוא מפורר  –ר' דוד בן זמרא 
ואיני מבין את  98."זה מנהג שנהג מי ראינו"ולא למעשה את דין התלמוד בכתבֹו: 

דבר שלא נראה יהיה מוצדק  דבריו, וכי משום שלא ראינו נבטל דין תלמודי? וכל
  99לבטלו?

 דברי הרדב"ז:  כתב בפירושו לאחר הרב יוסף קאפח

למרבה הצער הפכו את כל מה שחייבו חכמים מנהגים, את זה נהגו ואת 
זה לא נהגו. ואשרנו בחו"ל שנהגנו בכל אשר קבעו חז"ל והיו האבלים 
מתעטפים בטלית ]ַשמלה[ ועוטים על שפם, וכשבאים המנחמים מגלה 

ת העטיפה מעט למעלה האבל פנים, כלומר אינו עוטה על שפם, ומרים א
 100מפדחתו.

                                                 
כא; והוסיף הרמב"ם במורה הנבוכים: –משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה יא, יט   96

שהיו מדמים לאחרים בהם או נדמה להם שהם פועלים  [...] לותהם פעו [...] "הכשוף
ואותם הפעולות שעושים המכשפים אין  [...] פעולות מופלאות ונפלאות במציאות

ההגיון מחייבם, ולא יאמין השכל שהם גורמים מאומה כלל" )מורה הנבוכים )קאפח(, 
 חלק ג, עמ' שנז(.

 שם, עמ' תקנד, ההדגשות במקור.   97
 וש רדב"ז לרמב"ם, שם.פיר   98
)פירוש המשנה גדולה מכח עדות העין"  [...] "עדות השכלומיסודות התורה הוא ש   99

 )קאפח(, הקדמה לסדר זרעים, עמ' ה(.
משנה תורה )קאפח(, שם, אות טז, עמ' קמא. ובהמשך דבריו כתב: "ומ"מ לא כן שטת    100

בפירושו לתורה לפרשת שמיני י ו, רס"ג ולא משום נהגו ולא נהגו אלא מדינא, וז"ל 
'וממה  [...] וז"ל [...] הובא בפירושו לתורה מהדורתי, שם גלגל כמעט כל דיני אבילות

םשנאמר ' פָּׁ ה ַעל ׂשָּׁ ט  ֹלא ַתעְּ ' הוטל הפכו על האבל שאסור בשאילת שלום, לפי שבא וְּ
]ראה בקבלה שהכוונה בעטיית שפם שלא ידבר, ואין הכוונה שלא יכסה האבל את פיו 

מועד קטן טו א שיהיו שפתותיו מדובקות[. וכך מנהג אבותינו לכנות את השתיקה 
ם ִכי ֵאין ַמֲעֵנה ֱאֹלִהיםבלשון זה כאמרו ' ם ֻכּלָּׁ פָּׁ טּו ַעל ׂשָּׁ עָּׁ ִמים וְּ רּו ַהֹקסְּ פְּ חָּׁ ' ּוֹבשּו ַהֹחִזים וְּ

אני, קמב; המוסגר באריחיים במקור(. ועיין גימ–]מיכה ג ז[' עכ"ל" )שם, עמ' קמא
 .19–18תמורות, עמ' 

וביחס לעטיפת הראש בשבת כתב הרב יוסף קאפח: "ונראה שבאמת הדבר תלוי   
במנהג המקומות דבתימן שנהגו בעטיפת הראש תמיד כשבת כחול כחתנים כאבלים, 
לפיכך אם ינהג בעטיפת ראש אינו נראה כפרהסיה, ודוקא בחוץ אבל בבית כאשר 
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ביחס למנהג יהודי תימן להרים את העטיפה מעט כאשר באים המנחמים, נראה 
שמקורו במסכת שמחות: "נכנס לתוך ביתו ובאו אחרים לנחמו, מגלה את ראשו 

 101ופוטרן".

ל חייב בעטיפת הראש, דהיינו שיכסה ראשו בטלית בֵ ָא" –ר' יוסף קארו )שו"ע( 
ר קצתו על פיו ועל ראש החוטם; והני מילי שצריך עטיפה, בכל או בסודר ויחזי

הוסיף והרמ"א  102."היום. אבל כשבאין מנחמים אצלו, מגלה ראשו לכבודם
וי"א שאין נוהגין במדינות אלו בעטיפה )הגהות מיימוני(; וכן המנהג ": בהגהתו

ים רואופעם נוספת אנו  ."פשוט, ואין להחמיר לשנות במה שלא נהגו אבותינו
 דין התלמוד למנהג, ברם, כאן הגדילו לעשות, והפכו את דין התלמוד שהפכו את
ידי חכמי התלמוד, -לנהוג בה! ואיך נהפך דין שנפסק להלכה על שאסורלחומרה 

סּוֵרי הגפן נכריה? עּוהּו ׂשֹוֵרק כולו זרע אמת, לְּ  דין שנטָּׁ

בעטיפת הראש "העולם נוהגין שאין האבל מתעטף  –ר' חיים יוסף דוד אזולאי 
כל היום אלא בשעה שבאים לנחמו היפך מש"כ הפוסקים דעטיפה כל היום 

 הרב פנחס קרחוהעיר  103ומנהג ישראל תורה". [...] וכשבאים מנחמין מגלה ראשו
על דבריו: "ומנהגינו מימים ימימה כמו שכתבנו ]דבריו יובאו לקמן[ דכל היום 

 104יושב האבל מעוטף ולא רק כשבאים המנחמים".

"ָאֵבל כל שבעה ימים חייב בעטיפת הראש. והמנהג  –הרב שלמה קרח 
ובהערותיו התייחס לטעמו של הרמ"א  105שהאבלים יושבים עטופי טליתות".

לבטול דין התלמוד, וז"ל: "ואחר המחילה, תימה גדול הוא שביטלו מנהג מחמת 
כל  שחוק ערלים ועבדים ]ולא הזכיר את השפחות[, וכי אנו חוששין ללעגם על

ורמ"א עצמו בתחילת הגהותיו על שולחן ערוך  [...] תרי"ג מצוות תורתינו הקדושה
או"ח סימן א הזהיר, ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת, 

 106עיי"ש. וכל שכן מפני גויים ועבדים ערלים ]ושוב לא הזכיר את השפחות[".

המנהג שהאבל יושב מעוטף "האבל חייב בעטיפת הראש, ו –הרב פנחס קרח 
בטלית על גופו ומכסה ראשו בטלית או בסודר ומכסה פניו מעט, וכשבאים 

והוסיף שם בהערה: "וכך היה המנהג פשוט  107המנחמים מגלה פניו לכבודם".

                                                 
והג עטיפת הראש כי אז יהיה כפרהסיא" )משנה תורה אורחים באים אצל האבל אינו נ

 )קאפח(, הלכות אבל י, א, עמ' קפ(.
 מסכתות קטנות, מסכת שמחות, אבל רבתי, פרק י, ט.   101
 שו"ע, יורה דעה, סימן שפו, א.   102
 ברכי יוסף, סימן שפו.   103
 בית מועד, חלק ב, עמ' קמג.   104
 עריכת שולחן, עמ' קצה.   105
קצז. ושם גם דן באפשרות שר' יוסף קארו חזר בו ממה שכתב בשו"ע והסיק שם, עמ'    106

 שאין הכרח לומר כן.
 בית מועד, חלק ב, פרק לה, עמ' קמ, ח.   107
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לקיים ההלכה כפשטה ובמשך הזמן הלך ונשכח עניין עטיית הטלית על מקצת 
 108טלית לאבלים בכלל".הפנים כדרך שהולך ומתמעט בזמנינו עטיפת ה

"ָאֵבל חייב בעטיפת הראש כל שבעה, וכן הוא מנהגינו  –הרב יצחק רצאבי 
שעוטפים האבלים את ראשם ומקצת גופם בטלית מצוייצת, אמנם אין מכסים בה 
את הפה וראש החוטם, אלא כדרך עטיפתנו בה בתפילה. וזה בין ביום בין בלילה. 

הרב רצאבי משמר חצי  109ראשם מן הטלית".וכשהולכים המנחמים, יכולים לגלות 
מדין התלמוד ביחס לעיטוף בטלית, ברם, הוא בחר להשמיט את חציו השני ביחס 

 לעטייה על שפם.

"וכן עטיפת הראש שהיו נוהגין בה מלפנים כל  –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
 110".אין נוהגים ג"כ כיוםשבעה, היינו לכסות את הראש ועל מקצת הפנים, בסודר, 

"והסודר או הטלית שעוטף בה ראשו, עוטה ממקצתה מעט  –הרב שלמה צדוק 
וזוהי עטיפת הישמעאלים כפי שראינום מעולם שמחזירים מקצת כסות  [...] על פיו

הסרבל שעטופים בה על מקצת פיהם ואפם להתחמם. אבל חיתול הראש והשלכת 
מוזר ולא לעטיפה כזו קצות הטלית על הכתף והצוואר לצדדים כמשוי, מאד תמוה ו

 111נתכוון שמואל, שאין שום ישמעאלים שמתעטפים כך".

שבשעת הלוויה, וכן תימן,  "מנהג בני וזה לשונו: כתב –פרופ' יהודה רצהבי 
כל שבעת ימי האבל, מתעטפים האבלים בטלית ומכסים ראשיהם. מנהג עטיפת 

הג עולה מן הראש קדום הוא ונהג בעבר בעדות שונות בישראל. זכרו של המנ
המדרש המספר במיתת ר' יהודה הנשיא. אנשי צפורי הכריזו שיהרגו כל שיאמר 
'מת רבי'. הלך בר קפרא והוציא ראשו בעד החלון לרשות הרבים כשראשו מעוטף 

 112כאבל ובגדיו קרועים. בסימנים אלה רימז להם שמת רבי".

לפרטי פרטים י' זימר כתב מאמר מקיף בנושא עטיפת הראש באבל, והוא דן 
בגלגוליו של המנהג בצפון צרפת ומרכזה, בפולין, במרכז אירופה )אשכנז(, ובצפון 
אפריקה. מאמרו לא עוסק בהתפתחות המנהג במאות השנים האחרונות, והוא דן 

ופחות במאות שקדמו להן. מכל מקום, הוא מתאר  ט"זוה ט"ובעיקר במאות ה
ר לדין התלמוד )שהוא וכו פָּׁ בסיכומו הוא כותב: ו(, "לם קוראים לו מנהגגלגולים ִמסְּ

בימי הביניים אנו מוצאים שינויים אשר המקום והזמן  –בצפון ובדרום  –"בצרפת 

                                                 
 שם, עמ' קמא.   108
 נפש כל חי, עמ' צג.   109
 גשר החיים, פרק כ, ה, עמ' ריג.   110
 שסג.–משנה תורה )צדוק(, שם, עמ' שסב   111
; מדרש קהלת רבה, פרשה ז, יא; כתובות קד ע"א; ירושלמי 44עמ' במעגלות תימן,    112

 כלאים, פרק ט, ד.
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המסורת האשכנזים לא סטו מן  ,גרמום. לעומתם
הקדומה, ועוד החמירו עליה בשלהי ימי הביניים, עד 

ובמלים  113שקיבלה העטיפה דמות חדשה לגמרי".
ר, שבצרפת נטו לבטל את דין כלליות ניתן לומ

התלמוד ואילו באשכנז החמירו יתר על המידה עד 
 114שעטיפת הראש קיבלה צורה חדשה לחלוטין.

בהמשך דבריו הוא מצביע על כוח ההמון 
בהתפתחות דינים בכלל ובדין עטיפת הראש בפרט: 
"גלגולי הנוהג השונים מצביעים על הכוח האדיר 

י התפוצות, דור דור הנתון בידי העם. נדמה לי, שבנ
ויישוביו, קבעו במידה מסוימת את ביצוע נוהג 
העטיפה על כל מרכיביו. חכמי הדור לא יזמו את 
ההתנהגות, אלא הגיבו על השינויים פה ושם, ואז 
פסקו לקבל או לערער. על הרוב הרחיקו לכת והצדיקו 

 115לפעמים בעל כרחם". –את המנהגים 

לישב בארץ ישראל, ראוי שחכמי הדור יחזירו  נראים הדברים, שבדורנו, שזכינו
את הדין התלמודי למקומו, ובכלל, שחכמי הדור יובילו את אופני ההתנהגות 

ר ההלכתית והמוסרית, ולא רק יגיבו על השינויים פה ושם. " סָּׁ ת וְּ ר  ד  ת נ עְּ ֱאמ  ִהי הָּׁ ַותְּ
תֹוֵלל ע ִמשְּ  " )ישעיה נט, טו(.ֵמרָּׁ

                                                 
 זימר, עטיפת הראש באבל, עמ' קסו.   113
לבשו בעת אבילותם סרבל "הוא  ט"ומדבריו עולה, שיהודי גרמניה בראשית המאה ה   114

הגלימה בברדס המשוך ממנה על ראשו" )זימר, עטיפת הראש באבל, עמ' קנז(. 
, משכו את כובעם על ראשם ועיניהם, וכפי שכתב י"בדות קדומה יותר מהמאה הובע

ר' אלעזר ב"ר יהודה, תלמידו של ר' יהודה החסיד: "ָאֵבל חייב בעטיפת הראש, כמו 
עתה מושכין את הכובע לפני העיניים כל שבעה" )ספר הרוקח, סימן שיג(. משיכת 

ד חובש הכובע ליצור מרחק הכובע על העיניים נהוגה בימינו כשיש רצון מצ
)"דיסטנס"( בינו ובין האנשים שמסביבו, וכפי שנוהגים מפקדי הצבא בטירונות. י' 
שמש העלתה השערה כי הסיבה למשיכת הכובע מעל העיניים אצל האבלים נבעה 
מפחד מרוחות: "בתרבויות רבות חוששים האבלים מפני רוח המת, פן תגרום למותם 

בדידותה וכמיהתה אליהם. משום כך בני משפחתו של  בשל כעסה עליהם או בשל
המת נוקטים תחבולות כדי למנוע מהרוח לזהות אותם, כגון החלפת השם. הייתכן 
שמחשבה דומה עמדה ביסוד המנהג לכסות חלק מן הפנים, עד השפם?" )אבלות 

עם (. ואשרנו שכל הדמיונות וההזיות הללו אינם מנת חלקנו, ושאלּו פ107במקרא, עמ' 
את הרב יוסף קאפח שאלה היפותטית: אם היית נפגש עם הרמב"ם לזמן קצר מה היית 

 ."תודה"שואלו? והוא השיב, הייתי אומר לו מלה אחת: 
 שם. התמונה מתוך: תלמוד בבלי )שטיינזלץ(, מועד קטן, שם.   115
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 שלום שאילת. ז

 דלהלן:רמב"ם פסק כה

ומנין שהאבל אסור בשאילת שלום שנאמר "ֵהָאֵנק ֹדם" )יחזקאל כד, יז(. 
כל שלשה ימים הראשונים מי שנתן לו שלום אינו מחזיר לו אלא מודיעו 
שהוא אבל. ומשלשה ועד שבעה מי ששאל בשלומו מחזיר לו שלום. 
ומשבעה ועד שלשים שואל בשלום אחרים, אבל אחרים אין שואלין 

עד לאחר שלשים יום. ועל אביו ועל אמו אין שואלין בשלומו עד בשלומו 
 116לאחר שנים עשר חדש.

 סוגיית הגמרא

נָּׁא ִליַחזֵקאל: "ֵהָאֵנק ֹדם"  ַמר ֵליּה ַרחמָּׁ ַקאְּ לֹום, דְּ ָאֵבל ָאסּור ִבשִאיַלת שָּׁ
 117.[שם]

ִראשֹוִנים ָאסּור ִבשָאַלת  ה יִָּׁמים הָּׁ ֹלשָּׁ ַנן: ָאֵבל שְּ נֹו ַרבָּׁ ַעד תְּ ה וְּ ֹלשָּׁ לֹום, ִמשְּ שָּׁ
ַדרכוֹ  ִאיַּלך שֹוֵאל ּוֵמִשיב כְּ אן וְּ ֵאינּו שֹוֵאל, ִמכָּׁ ה ֵמִשיב וְּ  [...] ִשבעָּׁ

לֹום.  שָּׁ רּוִיין בְּ ֵחִרים שְּ ֵחִרים, ַשאְּ ב ִאיֵדי ַבר ַאִבין: הּוא שֹוֵאל ִבשלֹום אְּ ַמר רָּׁ אְּ
ִלין ִבשלֹומֹו,  ֵחִרים ֵאין שֹואְּ לֹוםאְּ שָּׁ רּוי בְּ הּוא ֵאינּו שָּׁ  [...] שְּ

ַדֵבר ִעמֹו  ר ֹחַדש, מְּ ׂשָּׁ ֵנים עָּׁ תֹוך שְּ ֵברֹו ָאֵבל, בְּ ִהי: ַהמֹוַצא ַאת חְּ ּורִמינְּ
ֵאינּו  ר ֹחַדש, שֹוֵאל ִבשלֹומֹו וְּ ׂשָּׁ ֵנים עָּׁ ַאַחר שְּ שלֹומֹו. לְּ ֵאינּו שֹוֵאל בְּ ַתנחּוִמין וְּ

ַדֵבר ִעמֹו ַתנחּוִמ  רֹוִבים. [...] יןמְּ ִאמֹו ַהא ִבשָאר קְּ ָאִביו וְּ א ַקשיָּׁא, ַהא בְּ  118לָּׁ

 עיון בדברי חכמי ישראל

"והעשירית: אי דרישה בשלום הבריות, בגלל אמרם  –ר' שמואל בן חפני גאון 
רב שמואל גאון התייחס רק  119)מועד קטן טו א(: ָאֵבל אסור בשאילת שלום".

ל אחרים בתוך שבעה, וכנראה התמקד לאיסור שחל על האבל לשאול בשאו
 בהלכותיו הקצרות הללו באיסורי האבילות בתוך שבעה.

 –ר' יוסף קארו )שו"ע(  120פסק כהרמב"ם בשינויי לשון. –ר' יעקב ב"ר אשר 
 –ר' משה אסרלש  121סק כהרמב"ם, ונוסח פסיקתו קרוב לנוסח פסיקת הטור.ופ

ואין טעם  שלשים,ל לאחר ויש מקילין האידנא בשאלת שלום האבהוסיף שם: "
 ".להם, אם לא שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגים לא מקרי שאלת שלום שבימיהם

                                                 
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ה, טז.   116
 ע"א.תלמוד בבלי מנוקד, מועד קטן טו    117
 שם, מועד קטן כא ע"ב.   118
 הלכות אבילות, עמ' קט.   119
 ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שפה.   120
 שו"ע, יורה דעה, סימן שפה, א.   121
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כתב את עיקרי ההלכה כפי שהם בשו"ע, והוסיף בסוף דבריו:  –יצחק יוסף  הרב
ובהערתו שם כתב: "ויסוד האיסור  122"ויש שנהגו להקל באמירת שלום בלבד".

ואם כל י"ב חודש, משום שהוא אינו שרוי  שאחרים לא ישאלו בשלומו על אב
בשלום. ואם כן כל זה שייך בשאלת שלום דזמנם דהיה בכריעה, דהוא כלועג לרש 

 123".שאלת שלום הוא בשם ה' )ה' עמכם(כיון דהאבל אינו שרוי בשלום, וכן איסור 

מדוע לומר לחבירו "שלום עליכם" ללא כריעה אינו נחשב שאילת  לי לא ברור
מדוע ייחשב לועג לרש דווקא אם הוא כורע ושואל בשלומו, ולא ייחשב ? ושלום

 ש אם הוא שואל בשלומו ללא כריעה?לועג לר

הבין מהי כוונת חכמים שהאבל אינו שרוי בשלום? ולדעתי כמו כן, חשוב ל
פשוטה: האבל מצוי במצב נפשי קשה וכואב ופגיע מאד, והוא זקוק להבנה  םכוונת

ו, ולכן איסור שאילת שלום לאבל אינו קשור בהכרח רבה מצד הסובבים אות
לפיכך, כאשר אדם יפגשהו וישאל בשלומו, האבל עלול  124לשאלה בנוסח "שלום".

להיפגע שהרי בשאילת שלום זו השואל מתעלם לחלוטין ממצבו הנפשי של 
)ב,  והיה עליו להבין שהאבל שרוי בצער ולשתוק, וכפי שנהגו רעי איוב 125האבל,
ַדל ַוּיֵ : "יג( אּו ִכי גָּׁ ר ִכי רָּׁ בָּׁ יו דָּׁ ֵאין ֹדֵבר ֵאלָּׁ ַעת ֵלילֹות וְּ ִשבְּ ַעת יִָּׁמים וְּ ץ ִשבְּ ָאר  בּו ִאתֹו לָּׁ שְּ

ֹאד ֵאב מְּ  ."ַהכְּ

"מה שיש נוהגים שהמנחמים מושיטים יד לאבל,  הרב יצחק יוסף:עוד כתב 
ום ובלחיצת יד אומרים לו 'תנוחם מן השמים', נראה שאין בזה משום שאילת של

 126לאבל, רק עידוד ונחמה".

 הרב שלמה קרח:ברם, דברים קשים נגד מנהג לחיצת ידיים לאבלים כתב 
 127"הבאים לנחם אבלים בלחיצת יד, מנהג גויים הוא, ומביא לידי פריצות".

                                                 
 ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן יד, עמ' קמ.   122
 שם, עמ' קמא.   123
בפרהסיה אחד  זכורני כאשר מתה עלי אמי ע"ה, לפני היציאה לבית הקברות גער בי   124

הרבנים המהודרים משום שהקרע שקרעתי לא היה מספיק ארוך לטעמו. רושם העלבון 
והצער שנגרם לי בעת שגער בי בעוד אמי מוטלת לפניי הטביע את חותמו לשנים 
ארוכות. ואולי הטעוהו דברי הרדב"ז שכתב: "כמה שעור הקרע וכו', שם על כל 

מו עד שיגלה את לבו", והעיר הרב יוסף קאפח המתים כולם קורע טפח, על אביו ועל א
על דבריו: "דברי הרדב"ז מטעים שעל אביו ואמו צריך לקרוע יותר מטפח עד שיגלה 
את לבו. ולא היא, דלעולם אינו חייב יותר מטפח, ועל אביו על אמו צריך לקרוע כל 

ת י, עמ' בגדים שעליו כדי שיגלה את לבו" )משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ח, ב, או
 קסד(.

 שהרי האבל יחשוב בלבו, מה הוא שואל לשלומי אינו מבין שאני שרוי בייסורין?   125
אודות המנהג שנהגו במצרים ואלה הן מילותיו של אביו הרב עובדיה יוסף שכתב: "   126

. נראה 'תנוחם מן השמים'שהמנחמים מושיטים יד לאבל, ובלחיצת ידים אומרים לו: 
ת שלום לאבל, רק עידוד ונחמה. וכן העלה בשו"ת ישכיל עבדי שאין בזה משום שאל

ח"ו )חיו"ד סי' כה(. ובשו"ת שרידי אש ח"ב )סי' קלה(. וע"ע בס' מאורי אור )עוד 
 " )שו"ת יביע אומר, חלק ד, יורה דעה, סימן לה, אות י(.למועד, דקמ"א ע"ב(

 עריכת שולחן, יורה דעה, כרך א, עמ' קנג.   127
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ובהערתו הוסיף: "כגון לאשה אבלה. ולבד שמנהג זה בעיקרו מנהג גרוע כל ימות 
שים אסטניסים מחיטוט ידיים בכל מקום, וגורם השנה, לפי שיש ידיים מזיעות ואנ

 128בושת וצער".

"ונתינת שלום על ידי תקיעת כף אפילו  הרב שלמה צדוק:דברים דומים כתב 
בשתיקה כפי שההדיוטות נוהגים, מכוער הדבר ואסור, כי זה דרך נתינת שלום ולא 

 ניחום )ובדיעבד יחזיר ביד רפה(".

ן גוי מהדרין אותו בדברים ונותנין לו יד והשווה לפסיקת הרמב"ם: "ואפלו זק
מאמירת שלום, שהרי  יותרמדברי רבנו הרמב"ם עולה, שנתינת יד היא  129לסמכו".

הגדירּה כחלק מכבוד מיוחד שחולקים לאדם זקן ש"מהדרין אותו בדברים", ולא 
 אומרים לו שלום באופן הרגיל שראוי לומר לכל אדם.

יקרי הדין התלמודי כפי שהובא לאחר שכתב את ע –הרב יצחק רצאבי 
בהרמב"ם, הוסיף: "ויש נוהגים להקל בזה", ובהערתו שם כתב: "נראה שהם 

שיש מקילים האידנא בשאלת שלום האבל לאחר  [...] סומכים על מ"ש הרמ"א
אם מותר לומר לאבל 'בוקר טוב' או 'ערב  [...] שלשים וכו' וכן בבאר היטב סק"ב

 130מי האבל( שאין אומרים, לא זה, ולא כיוצא בזה".המנהג )בשבעת י [...] טוב'

בדומה לרב יצחק רצאבי, לאחר שכתב את עיקרי הדין  –הרב פנחס קרח 
התלמודי כפי שהובא בהרמב"ם, הוסיף: "יש אומרים דאין אסור אלא באמירת 
שלום. אבל אם מברך אותו באמירת בוקר טוב או שאר ברכות אין זה שאילת שלום 

שוחח עמו בטלפון אל יאמר לו שלום אלא ברכה אחרת. ואם הוא בתוך ומותר. ואם 
 131שבעה יאמר לו תנוחמו מן השמים או לא תוסיפו לדאבה עוד".

ברם לדעתנו, מה שאסרו חכמים שאילת שלום הוא משום שאסרו לפנות לאבל 
בשום אופן של פנייה הואיל והוא במצב נפשי קשה, ולכן חובה להתחשב בו 

ולהמתין עד שהוא יהא זה שיפתח בדברים, וכפי שנהגו רעי איוב:  132ולהצטער עמו,
ַדל " אּו ִכי גָּׁ ר ִכי רָּׁ בָּׁ יו דָּׁ ֵאין ֹדֵבר ֵאלָּׁ ַעת ֵלילֹות וְּ ִשבְּ ַעת יִָּׁמים וְּ ץ ִשבְּ ָאר  בּו ִאתֹו לָּׁ ַוֵּישְּ

ֹאד ֵאב מְּ ואין רשאין  [...] " )ב, יג(. וכפי שפסק הרמב"ם: "האבל מסב בראשַהכְּ
רעד שיפתח האבל תחלה שנאמר ' לומר דבר בָּׁ יו דָּׁ ֵאין ֹדֵבר ֵאלָּׁ ַאֲחֵרי ' ]שם[ וכתיב 'וְּ

ת יֹומוֹ  ַקֵּלל א  ת ִפיהּו ַויְּ ַתח ִאּיֹוב א   133' ]ד, א[".ַוַּיַען ֱאִליַפז' ]ג, א[ 'ֵכן פָּׁ

                                                 
 .שם, אות ו   128
 משנה תורה )קאפח(, הלכות תלמוד תורה ו, י.   129
 נפש כל חי, עמ' פט.   130
 בית מועד, חלק ב, סימן לו, עמ' קמח.   131
כמצטערים  ואין רשאין לומר לו דברתב בביאורו להלכה דלהלן: "ווהרב שלמה צדוק כ   132

עמו עד שיפתח פיו ויתן רשות להם לדבר" )משנה תורה )צדוק(, שם(. משמע 
כָּּׁה מבטא זלזול וחוסר התחשבות בצערו של  פְּ ה  שהשתיקה מבטאת השתתפות בצער, וְּ

 האבל.
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל יג, ג.   133
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ומה שקבעו חכמים שאילת שלום דווקא, הוא מכיוון שמשום דרך ארץ אין 
ום, ברם, הוא הדין לכל אופן של פנייה לאבל שהיא לפתוח בדברים לפני שאילת של

אסורה, בין שאילת שלום בין פנייה לאבל על ידי לחיצת יד, אמירת בוקר טוב 
וכיו"ב, עד שהאבל יפנה למנחמים. אולם, אם האבל מיזמתו פנה לאדם שבא לנחמו 

 והושיט לו יד כמובן שאסור לפגוע בו ויש לתת לו יד.

בהערותיו להלכה את מנהג יהודי תימן, וזה לשונו: ציין  –הרב יוסף קאפח 
"ומנהגנו כשנכנסים לאבל מנחמים ויושבים כמה רגעים. ואם יש מי שאומר דברי 

לכאורה משמע מדבריו  134תורה ותנחומי אבלים אומר. ועומדין ומנחמין ויוצאין".
 כאן, שכן יש לפנות לאבלים מיד בעת הכניסה באמירת "תנוחמו מן השמים", וזה
מקשה על דברינו שכתבנו לעיל שאין לפנות אל האבל בשום סוג של פניה עד 
שהאבל יפתח בדברים. ברם, מעיון בתשובותיו שפורסמו בקובץ 'תשובות הרב 
קאפח' מתיישב הקושי ומתבהרת ההלכה: "מה שאנו מנחמים כשנכנסים, אין זה 

לאחר שיפתח  אלא תפלה לה' שינחמם, אבל אין מתחילים שיחה ודברי תורה אלא
 יותר דעתי נכוןולעניות  135האבל במשהו, כי אין זה מן הנימוס להיכנס בשתיקה".

 אין זה חוסר נימוס.ו להיכנס לבית הֵאבל בשתיקה

"אין לחיצות ידיים או נשיקות המוחלפות בין מנחמים  –מנהג יהודי עדן 
ולא  136האבלים".ואבלים. למנחם אסור לברך ב'שלום' בכניסתו ויציאתו את בית 

מזמן ראיתי גם נכלמתי בעת ניחום אבלים כשהיו האבלים, זקנים ומכובדים, 
יושבים בכובד ראש עטופים בטליתותיהם, ולפתע נכנסה אחת הנכדות כבת עשרים 
ומשהו, ולעיני עשרות מנחמים כרעה אליהם ונשקה והתחבקה עם כל אחד מהם, 

 טמון את עצמי.ואני שישבתי למול האבלים לא ידעתי היכן ל

כתב: "כשנכנס לבית האבל, וכשיוצא משם,  –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
עוד  137איננו פוקדו לשלום. ואינו פותח לדבר עמו אלא א"כ האבל התחיל לדבר".

וכל עיקר איסור שאלת שלום הוא רק  138[...] כתב: "האבל אסור בשאלת שלום
הקב"ה. והיה מותר להקדים כשמקבל את פני חברו בשם 'שלום', שהוא משמות 

מ"מ אסרו האחרונים לאבל  [...] בשאלת שלום שלנו בלשון 'צפרא טבא' וכדומה
י"ל מכיון שצפרא טבא  [...] לומר גם לשון 'צפרא טבא' )א"ר ואשל אברהם(

ומאד מופלא  139אומרים במקום שאלת שלום החמירו גם בכגון דא כדי שלא לחלק".

                                                 
; הליכות 173עמ'  שם, אות ב. ועיין: סערת תימן, עמ' קלה; מצפונות יהודי תימן,   134

 .253תימן, עמ' 
תשובות הרב קאפח, עמ' לב. ובהערתו שם הוסיף הרב ש' נגר: "והנכנס לנחם מנחם    135

ואומר 'תנוחמו מן השמים' כבקשה ותפלה למי שהוא אב הניחום. ויושב ואינו פותח 
 בשום דבר עד שהאבל אומר לו פתח". וצריך למחוק את מלת "מנחם" מראש דבריו.

 .126מנהגי אבלות בעדן, עמ'    136
 גשר החיים, כרך א, עמ' רי, אות ז.   137
ודילגתי על כל פירוט הדין שכתב, הואיל והוא דומה למה שפסק הרמב"ם ובהתאם    138

 לדין התלמוד.
 רכה.–שם, עמ' רכד   139
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אחרונים קרובים לדין התלמודי יותר מאשר חכמי בעיניי כיצד חכמים אשכנזים 
 ספרד שאבותיהם הקדומים היו אמונים על פסיקת הרמב"ם והגאונים.

 ח. קרע בשעת חימום

 הרמב"ם פסק כדלהלן:

 140שכל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע. [...] ָאֵבל חייב לקרוע על מתו

 סוגיית הגמרא

ֵאינ ע שְּ רָּׁ ל קְּ מּוֵאל: כָּׁ ַמר שְּ עּו בְּ ַדאְּ רָּׁ ַעת ִחימּום ֵאינּו קְּ  [...] שָּׁ

ַהא ַאמרּו ֵליּה ִלשמּוֵאל: נָּׁח  ע? וְּ רָּׁ ַעת ִחימּום ֵאינּו קְּ שָּׁ ֵאינּו בְּ ע שְּ רָּׁ ל קְּ כָּׁ וְּ
א ִמסַתֵפינָּׁא  וָּׁ א ַדהְּ ַזל גֻברָּׁ ַמר: אְּ אֵניּה, אְּ ֵליַסר מָּׁ ֵליּה תְּ ב ּוקַרע עְּ רָּׁ ַנפֵשיּה דְּ

ִר  ַאמרּו ֵליּה לְּ ֵליַסר ִמיֵניּה! וְּ ֵליּה תְּ ַרע עְּ ִנינָּׁא, קְּ ִרִבי חְּ נָּׁן: נָּׁח ַנפֵשיה דְּ ִבי יֹוחָּׁ
ה ִמסַתֵפינָּׁא ִמיֵניּה! וָּׁ א ַדהְּ ַזל גֻברָּׁ ַמר: אְּ א, אְּ תָּׁ ֵמלְּ ֵלי דְּ  ַאצטְּ

ַעת ִחימּום ַדֵמי. שָּׁ ֵרי ַשַמעַתייהּו, כְּ א ַמדכְּ תָּׁ עְּ ל שָּׁ כָּׁ ן דְּ ֵכיוָּׁ ַנן, דְּ  141ַשאֵני ַרבָּׁ

 חכמי ישראלעיון בדברי 

 142"בשעת חימום. בשעת התחלת הצער בשעת מיתה". –ר' שלמה יצחקי 
ונראה ברור שאין כוונתו ששעת חימום היא אך ורק בשעת מיתה, שהרי לעתים לא 
רחוקות הקרובים אינם נמצאים ליד הנפטר בעת הסתלקותו, ומהי אפוא שעת 

, בשעת שמועה החימום שלהם? אלא ברור שההגדרה המדויקת לשעת חימום היא
שאז צערו של אדם הוא הגדול ביותר, ובשעת  143בין בשעת מיתה ובין לאחריה,
 חימום זו הוא מחויב לקרוע.

וכתב צטט את דברי הרמב"ן ואביו הרא"ש, וז"ל: " –ר' יעקב ב"ר אשר 
הרמב"ן שאינו קורע אלא בפני קרובו כדרך שאומרים באבילות שאינו מתאבל עם 

                                                 
ב. ושם באות א הסדיר הרב יוסף קאפח את –משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ח, א   140

הקריעה. פרופ' י' שמש נתנה טעם לקריעה: "קריעת הבגד מסמלת את הקרע דיני 
ָאֵבל עם מות אדם קרוב. היא מבטאת  שנוצר ברקמה החברתית ובעולמו הפנימי של הָּׁ
ניתוק סמלי מן החברה, מעניקה ביטוי חיצוני למעבר של האבל למעמד אחר )יתום, 

ש למנהג חשיבות פסיכולוגית, נוסף על כך, י [...] אלמן, הורה שכול או אח שכול(
ָאֵבל מתן ביטוי לרגשות מודעים או שאינם מודעים, באמצעות  באשר הוא מאפשר לָּׁ

: ויסות תגובת הכעס על ידי הרס מבוקר, שניתנה לו לגיטימיות דתית" סובלימציה
 (.103)אבלות במקרא, עמ' 

 תלמוד בבלי מנוקד, מועד קטן כד ע"א.   141
 חימום.רש"י שם, ד"ה בשעת    142
שעת מיתה או שמיעה, אינו קרע" )משנה תורה  –"שכל קרע שאינו בשעת חימום    143

 )צדוק(, הלכות אבל ח, ג(.
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קורע "א הרא"ש ז"ל כתב כיון דקריעה אינו אלא בשעת חימום וא .קרובו אלא בפניו
 144".שלא בפניו לואפי מיד

ל שלא נהג בֵ ָא ,כתב הראב"דובסימן אחר צטט את דברי הראב"ד וז"ל: "
 ,חוץ מהקריעה שלושיםמשלים אותו כל  ,בין בשוגג בין במזיד שבעהאבילות תוך 

משמע מדברי הרא"ש  145שבעה".שאם לא קרע בשעת חימום אינו קורע אלא תוך 
 בשעת שמיעת הבשורה הרעה וזוהי שעת החימום. מידשלכתחילה יש לקרוע 

חוץ מאביו ואמו שקורע צטט את דברי הראב"ד והוסיף: " ר' יוסף קארו בשו"ע
אומרים צדוק הדין עם יציאת נשמה, ובמקום אחר פסק: " 146".אפילו לאחר שבעה

ליציאת  סמוךמדבריו משמע שיש לקרוע  147."וכשמגיע לדיין אמת, קורע האבל
 ,דוק הדיןינשמה, ונראה לשיטתו שאם לא היה בעת יציאת נשמה וכבר אמרו צ

 קורע מיד בעת ששומע.

)ש"ך( העתיק את דברי ר' יואל סירקיס )ב"ח( בתוך הערתו לדברי  ר' שבתי כהן
דהיכא שהיה אנוס כגון שהיה חולה ומסוכן שאי אפשר  ,כתב הב"חהשו"ע: "

לקרוע או כגון שאין דעתו צלולה ומיושבת עליו וחזר לבוריו ולדעתו אחר שבעה 
לשוגג או מזיד דעבר שעת חימום כיון שהיה א דמי דל ,שחשוב עכשיו כשעת חימום

אבל זה לא נתחמם אלא בשעה  ,בשעה ששמע שמת לו מת וחייב באותה שעהבריא 
ואף  148".ליו חובת קריעהשעה חל ע הובאותשחזר לבוריו ודעתו צלולה ומיושבת 

שדברי הרמב"ם ברורים ששעת חימום היא שעת שמיעת הבשורה, ובמיוחד לאור 
פירוש רש"י ודברי הרא"ש והשו"ע, מכל מקום, צירפנו גם את דברי הש"ך, כדי 

 שלא יהא שום ספק ששעת חימום היא שעת שמיעת השמועה הרעה.

ום עדיין יש מקום כתב בתשובה שאף שעברה שעת החימ –הרב יוסף קאפח 
לקרוע בתוך שבעה על שאר קרובים, ועל אביו ועל אמו יקרע אף לאחר שבעה, 
וז"ל: "על שאר מתים אינו קורע לאחר שבעה, אבל על אביו ועל אמו קורע לאחר 

 149שבעה".

אף שהרב יוסף קאפח בתשובתו הורה לקרוע גם שלא בשעת חימום,  ,לדעתי
רע בשעת חימום הפסיד את מצות הקריעה, לפי דין התלמוד והרמב"ם מי שלא ק

שאין קריעה אלא בשעת חימום. ושמא הרב יוסף קאפח הורה כן כדי שהאבל לא 

                                                 
 ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שמ.   144
 שם, סימן שצו.   145
 שו"ע, יורה דעה, סימן שצו, סעיף א.   146
 שם, סימן שלט, סעיף ג.   147
 ס"ק א.שפתי כהן, יורה דעה, סימן שצו,    148
(. והרב ש' נגר כתב בהערתו 248תשובות הרב קאפח, עמ' לח )ועיין הליכות תימן, עמ'    149

שם: "מתי הוא זמן הקריעה. במנהגינו מנהג תימן בשעת היציאה או בשעה שעומדים 
שכל קרע שאינו בשעת  [...] בשעת המיתה, וזה מנהג עתיק עד מאוד, והרמב"ם כתבו

סותרים מעט, ששעת היציאה לבית הקברות אינה שעת  חימום אינו קרע". ודבריו
 החימום, ואיך כתב שהרמב"ם כתבֹו? כמו כן, לא מדובר במנהג אלא בדין תלמודי.
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יתגנה על המנחמים בראותם אותו ללא קרע בבגדו או שיאמרו עליו שלא קרע על 
 אביו או אמו, ברם, לאור פסיקת התלמוד והרמב"ם, מצות הקריעה נשמטה מידו.

דיין  [...] והאבלים מברכים [...] כתב: "לאחר יציאת נשמה –הרב יצחק רצאבי 
ובהמשך הדברים כתב: "וצריך לקרוע סמוך אחרי  150האמת. ומיד אחר כך קורעין".

יציאת נשמה שהיא שעת חימום צערו. ומי שלא היה עמהם בשעת יציאת נשמה, 
שיטתו כשיטת השו"ע,  151קורע אח"כ כשנודע לו הדבר. וכן הוא מנהגינו".

ובהערתו שם הוסיף: "ידוע. דלא כמנהג אשכנזים שקורעים אח"כ קודם הוצאת 
המת או בבית הקברות, והספרדים אחרי הקבורה, והעיקר כמנהגינו וכמ"ש 

 הפוסקים".

כתב: "נוהגים לברך 'דיין האמת' ולקרוע בסעודת ההבראה.  –הרב יצחק יוסף 
נשמה, ומכל מקום הנוהגים אבל נכון יותר לכתחילה לברך ולקרוע סמוך ליציאת ה

לברך ולקרוע בשעת סעודת ההבראה, יש להם על מה שיסמוכו, וכן המנהג לקרוע 
אחר שחוזרים מההלויה, ואם עבר יום הקבורה ולא בירך ולא קרע, יקרע אחר כך 

ובין הפעם  ההלוויה, אחרשלוש פעמים בדבריו כתב שנכון לקרוע  152בלי ברכה".
הדברים שיותר נכון לקרוע סמוך ליציאת נשמה. מכל הראשונה לשנייה ציין אגב 

מקום, מדבריו משמע ש"שעת חימום" האמור בתלמוד היא לאו דווקא, וכוונת 
החימום", שהרי לדבריו כל היום כשר לקריעה  יוםחימום" היא ל" שעתשמואל ב"
 153לכתחילה.

כתב: "על כל המתים, כל קרע שאינו בשעת חימום אינו  –הרב שלמה קרח 
והוסיף בהערתו שם:  154ע. אבל על אביו ואמו קורע אפילו בתוך השבעה".קר

והיא בשעה שנודע לו על מיתת קרובו. ובזמנינו יש  בשעת חימום,"ומנהגינו לקרוע 
נהגו לקרוע בשעת הלויה או אפילו לפני הקבורה. וצ"ל דס"ל ]=דסבירא להו[ 

ורתו בקברו גורמים לו יש בהן גם כן חימום, שהלויה עצמה ולפני קב דשעות האלו
 לעורר צער גדול. ומשום כך נראה לע"ד דבדיעבד יצא ידי חובת קריעה".

נראה מדברי הרב עצמו שאין הלוויה עצמה בגדר "שעת החימום", שהרי 
 "שעת חימום",, ואילו בתלמוד נאמר "דשעות האלו"הגדירן בשעות מספר בכתבֹו 

להוסיף חילוקי "לכתחילה ובדיעבד"  שעה אחת ויחידה. ויתרה מזו, לדעתי אין לנו
בהלכות תלמודיות מפורשות שלא חילקו בהן חכמים, ולכן להבנתי, אף בדיעבד 

                                                 
 נפש כל חי, עמ' י.   150
 שם, עמ' יג.   151
 ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן ד, עמ' סא.   152
רבים שהתפוררו במהלך השנים, ביחס לדיני הקריעה יש עוד סעיפי דינים תלמודיים    153

נציין לדוגמה כמה מהם מתוך לשונו של הרב יצחק יוסף: "ומכל מקום כבר נהגו כיום 
שמי שעומד אצל המת בשעת יציאת הנשמה שאינו קורע" )שם, עמ' סב(; "המנהג 
כיום שאין קורעים על אדם כשר, ואפילו על חכם" )שם, עמ' סג(; "אין צריך לקרוע 

אמו[ את הסוודר הלובשו בימי החורף, וכל שכן את המעיל" )שם, עמ'  ]על אביו ועל
 סה( ועוד.

 עריכת שולחן, יורה דעה, כרך א, עמ' לט.   154
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, וכפי שפסק הרמב"ם וצוין לעיל: לא יצא ידי חובת קריעה והפסיד את המצוה
 "שכל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע".

ציאת נשמה או כתב: "מן הדין צריך לקרוע מיד בשעת י –הרב פנחס קרח 
כשהודיעוהו שמת קרובו שאז הוא שעת חימום, וכל קרע שאינו בשעת חימום אינו 
קרע וכך הוא המנהג ונכון הוא. ויש נוהגים לקרוע בשעת הוצאת המת מן הבית, 

 והוסיף בהערתו:  155ומנהג הספרדים לקרוע אחר הקבורה".

הבית או  והיום נהגו בשאר עדות ישראל לקרוע לפני שמוציאין המת מן
בבית הקברות, ומנהג הספרדים לקרוע אחר קבורה. ויש מבני עדתינו 
שנמשכים אחר מנהג זה ומחכים עד שיורו להם אנשי חברא קדישא ואינו 

ונראה ליישב המנהג עפ"י מ"ש התוס' כד. ד"ה וכל קרע וז"ל:  [...] נכון
"ולי נראה דבכל שעה שיוכל להתחמם על מתו אפי' לזמן מרובה אחר 
מיתתו קרוי שפיר בשעת חימום, כמו שאמרו בדרבנן משום דמדכרי 
שמעתייהו הוא הדין נמי בכל מת שיוכל להתחמם עליו". ואפשר דמטעם 

שנתקבצו קהל רב, דכשקורע אז הוי החימום זה מקיימים מצות קריעה כ
יותר, דומיא דקורע על אביו ואמו בחוץ בפני כל העם. ומכל מקום הנכון 

 156לקרוע סמוך לפטירה או בשעת קבלת הידיעה.

הרב מתאמץ בניסיון ליישב מנהג טעות לדעתו. וביחס כבוד ואיני מבין מדוע 
ייתם ראוי ללמוד איפכא, שהרי חכמי התלמוד לדברי התוספות, אדרבה, מתוך רָא

כדברי התוספות בכל אדם,  נכוןתירצו דווקא בדרבנן דמדכרי שמעתייהו, ואם היה 
מדוע תירצו דווקא בחכמים? אדרבה, ילמדונו חכמים את החידוש הגדול יותר, 

 שכל אדם בעת שנזכרים בו הוי שעת חימום?

גמישה, וכפי שכתבו התוספות  זאת ועוד, אם הגדרת שעת חימום היא כל כך
"דבכל שעה שיוכל להתחמם", מדוע לא פירטו זאת חכמי התלמוד? והניחו לנו 
ַעת  שָּׁ ללמוד מדבריהם שמדובר בשעה מוגדרת ומסוימת? שהרי בתלמוד נאמר "בְּ

עֹות חימום"? שָּׁ  חימום" ולא "בְּ

ד שרואה כתב: "ומדינא צריכין לקרוע ולברך מי –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
נוהגין שהאבלים קורעים ומברכין הברכה קודם  [...] אולם [...] או שומע המיתה

שמוציאין את המת מן הבית, ולא עוד אלא הספרדים נוהגין שהאבלים קורעין 
ומברכין לאחר הקבורה. וחקרתי ושאלתי על מקור מנהג זה, ולא שמעתי פתרון 

שינוי מנהג זה, הנה המדקדק לקרוע עכ"פ מכיון שלא נתברר הטעם של  [...] יסודי
אעיר על דבריו  157ולברך בשעת יציאת נשמה, או בשעת השמועה, כדין הוא עושה".

שלא מדובר במנהג אלא בדין תלמודי, ומשום מה הפכו רבים מדיני התלמוד 

                                                 
 בית מועד, כרך א, עמ' פה; ועיין שם בעמ' פו בטעם הקריעה.   155
 שם.   156
 נז.–גשר החיים, כרך א, עמ' נו   157
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למנהגים. לאחר שראינו את שיטת חכמי אשכנז המאוחרים, ניתן לומר כי גם בדין 
 על נאמנות מסוימת לדיני התלמוד יותר מחכמי ספרד. זה חכמי אשכנז שמרו

בעת יציאת נשמה, מיד ברם, למרות שקבע בסוף דבריו שיש לקרוע ולברך 
 בתוך דבריו הוא מתאמץ מאד ומנסה לתת טעמים למנהג הספרדים:

בטעמו הראשון הוא מנסה לתרץ שהואיל ולא כולם בקיאים בדיני הקריעה,  א(
ברכה ליציאת המת שאז מתקבצים כל יודעי דת ודין לכן דוחים את הקריעה וה

, וכי משום שרבים אינם מבין את הטעם הזהוידריכו את האבלים כיצד לקרוע. ואיני 
בקיאים בדיני הקריעה יש לשנות דין תלמודי? מדוע שלא יורו לשאינם בקיאים 

וי שחוסר ידיעה מצדיק שינ :ובאמצעות דפוס תירוץ זה? דיני קריעהללכת ללמוד 
 רבים שאינם ידועים. שנות דיני תורהכאורה לדין, ניתן ל

צים שאחרים יתחילו בקריעת בגד האבלים בטעמו השני הוא כותב: "שחפֵ  ב(
לכן הנהיגו את הקריעה  [...] בפרט בקטנים שמן הדין הוא שאחרים קורעים להם

 ים שם".לזמן מסוים שאחרים מצוי

האדם ל על דבר מסוים ב  בעקבות אֵ ובכל הדוגמאות מן התנ"ך שתיארו קריעה 
ונציין כאן רק שלש דוגמאות, מהתורה, מהנביאים  158הוא זה שקרע את בגדיו. עצמו

נֹו יִָּׁמים ַרִביםומהכתובים: " ַאֵבל ַעל בְּ נָּׁיו ַוִּיתְּ תְּ מָּׁ ם ַׂשק בְּ ׂש  יו ַוּיָּׁ ֹלתָּׁ ַרע ַיֲעֹקב ִׂשמְּ " ַוִּיקְּ
ְך )בראשית לז, לד(; " ל  ם ַהמ  קָּׁ ִבים ַוּיָּׁ יו ִנצָּׁ דָּׁ ל ֲעבָּׁ כָּׁ ה וְּ צָּׁ ַכב ָארְּ יו ַוִּישְּ דָּׁ גָּׁ ת בְּ ַרע א  ַוִּיקְּ

ִדים גָּׁ ֻרֵעי בְּ ִעלוֹ " )ש"ב יג, לא(; קְּ ת מְּ ַרע א  ם ִאּיֹוב ַוִּיקְּ קָּׁ  " )איוב א, כ(.ַוּיָּׁ

זאת ועוד, מדוע דין שנכון לגבי קטנים יחול פתאום על גדולים? האם אין בזה 
 דעת? נם בנישקורעים לקטנים שאי בזיון לגדולים שקורעים להם כפי

בטעמו השלישי כתב: "עוד יש לומר, משום שאז בזמן הוצאת המת כבר  ג(
והיות שאין הבנים יוצאים אחר מיטת  [...] נתקבצו כל האבלים שם במקום

לכן הנהיגו שקודם הוצאת המת שיקרעו כולם ביחד )ואז גם החמום  159אביהם,
, ואם משום הסברה שיקרעו כולם ביחד, טעמואת מבין  לצערי גם כאן איני יותר(".

מדוע עקירת דין תלמודי מסברה עשויה להיחשב כטעם הגיוני לשינוי הדין? ואם 
מום יותר בשעה שמתקבצים כולם, היה על התלמוד לומר ִבמקום ימשום שהח

"בשעת התקבצות האבלים", וממה שלא אמרו, משמע שאין זה  :"בשעת חימום"
חימום היא שעה מוגדרת ומסוימת סמוך לשמיעת הבשורה הקשה. נכון, אלא שעת 

ואיני יודע מדוע האריך בניסיונות לתת טעמים למנהג זה, והרי בסופו של דבר הוא 
 בעצמו מודה שאין הטעמים הללו מבוררים.

                                                 
 .103–102: אבלות במקרא, עמ' ורא   158
 .202בתוך הערה  45לקמן בעמ'  וקורת חריפה על מנהג זה ראלבי   159
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 ט. חליצת כתף

 הרמב"ם פסק כדלהלן:

לה וכן על אביו ועל אמו חולץ כתפו ומוציא זרועו מן החלוק עד שיתג
כתפו וזרועו, והולך כך לפני המטה. ואחר שיקבר אביו או אמו אינו חייב 

 160לחלוץ.

חכם שמת הכל קרוביו, והכל קורעין עליו עד שמגלין את לביהן, וחולצין 
נשיא  [...] אב בית דין שמת הכל קורעין עליו וחולצין משמאל [...] מימין

 161כאן.שמת הכל קורעין עליו, וחולצין שתי הידים מכאן ומ

 סוגיית הגמרא

ץ. לֵ חוֹ  וֹ מל אִ עַ יו וְּ בִ ל ָאץ. עַ לֵ חוֹ  ינּוה אֵ צָּׁ ץ רָּׁ לֵ ה חוֹ צָּׁ ן, רָּׁ ּלָּׁ ּוים כתִ מֵ ל הַ ל כָּׁ עַ 
 וֹ מעִ ר שַ וֹ דל הַ דוֹ גְּ  שיקַ בִ ץ, ּוחלוֹ לַ  אבָּׁ יו ּובִ ת ָאמֵ ד שַ חָּׁ ר ַאוֹ דל הַ גדוֹ ה בִ ׂשַ עְּ מַ וְּ 
י בִ ִר  ,וֹ מעִ ר שַ וֹ דל הַ דוֹ י, גְּ בִ ִר  ,רוֹ דל הַ דוֹ י: גְּ יֵ בַ ר אַ מַ ץ. אְּ לַ א חָּׁ ֹלע וְּ מנָּׁ נִ ץ וְּ חלוֹ לַ 
ר וֹ דל הַ דוֹ א, גְּ חָּׁ ר ַאב בַ קֹ עְּ י יַ בִ ִר  ,רוֹ דל הַ דוֹ י: גְּ מֵר ַאא דְּ יכָּׁ אִ וְּ א.חָּׁ ר ַאב בַ קֹ עְּ יַ 
 .יבִ ִר  ,וֹ מעִ שַ 

א לָּׁ ץ. אֵ לַ א חָּׁ ֹלע וְּ מנָּׁ נִ דְּ  יינּוהַ  ,יבִ ִר  ,וֹ מעִ ר שַ וֹ דל הַ דוֹ ר גְּ מַ אְּ אן ַד מַ א לְּ מָּׁ לַ שבִ 
ן ן בַ מעוֹ ן ִש בַ ץ? ַר לַ א חָּׁ ֹלע וְּ מנָּׁ אי נִ מַ ַא ,אחָּׁ ר ַאב בַ קֹ עְּ י יַ בִ ִר  :רמַ אְּ אן ַד מַ לְּ 
 162א.יָּׁ שץ! קַ יחלַ ִמ י לְּ בֵ ייְּ יחַ א ִמ מָּׁ לְּ י עָּׁ ּלֵ כּוה, וְּ וָּׁ יא הְּ ִׂש ל נָּׁ יאֵ מלִ גַ 

ֹמאל,  ִמין, ַעל ָאב ֵבית ִדין ִמשְּ ם חֹוֵלץ ִמּיָּׁ כָּׁ אןַעל חָּׁ אן ּוִמכָּׁ  163[...] ַעל נִָּׁׂשיא ִמכָּׁ
יו רֹובָּׁ ם ַשֵמת, ַהֹכל קְּ כָּׁ יו. [...] חָּׁ לָּׁ ִצין עָּׁ ַהֹכל חֹולְּ יו, וְּ לָּׁ ִעין עָּׁ  164ַהֹכל קֹורְּ

ַנןתְּ  ך לַ ה מַ ּיָּׁ זִק ה ִח זַ " ]דברי הימים ב לב, לג[, תוֹ מוֹ בְּ  לוֹ  ּוׂשד עָּׁ בוֹ כָּׁ וְּ ": נֹו ַרבָּׁ
 165.ףתֵ י כָּׁ צֵ לּוף חְּ לַ ה ַאשָּׁ ִש ים וְּ ִש ֹליו שְּ נָּׁ פָּׁ לְּ  אּוצְּ ּיָּׁ ה, שַ דָּׁ הּויְּ 

                                                 
די הרב א' משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ח, ג. בנושא זה נכתב מאמר מקיף על י   160

 .444–427: מנחת אהרן, עמ' וקאפח ונדפס בתוך ספרו מנחת אהרן, רא
 יד.–משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל ט, י   161
 תלמוד בבלי מנוקד, מועד קטן כב ע"ב.   162
 שם, כב ע"ב.   163
 שם, כה ע"א.   164
 שם, בבא קמא יז ע"א. וכתב הכס"מ: "ומ"ש ]הרמב"ם[ ואחר שיקבר אביו או אמו   165

' [...] הכי מוכח דקתני בספ"ק דב"ק: 'וכבוד עשו לו במותו [...] אינו חייב לחלוץ
משמע דחליצת כתף אינה אלא לצאת כך לפני המטה". )כסף משנה, שם(. וחליצת כתף 

: משנה תורה )קאפח(, ועל מלך שמת )נשיא( ואב בית דין הן הלכות פסוקות, רא
 הלכות אבל ספ"ט.
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 עיון בדברי חכמי ישראל

"פירוש, חולץ כתיפו ומוציא זרועו מן הקרע של חלוק ונמצא  –ר' יצחק אלפסי 
ר' וכן כתב  167"רצה חולץ. כתפו". –ר' שלמה יצחקי  166זרועו עם כתפו מגולין".

חולץ, על אביו ועל על כל המתים כולן רצה חולץ כתפו רצה אינו " –משה מקוצי 
 וכולם פירשו שמדובר בחליצת כתף. 168".אמו חולץ כתפו

"ומ"ש ]הרמב"ם[ ועל אביו ועל אמו חולץ כתפו וכו', וכן  –ר' מאיר הכהן 
וי"א חולץ חליצת מנעלים לילך לבית הקברות יחף ולחזור. וכן צוה ר"י  [...] פרש"י

טרה אמו אשת ר"י ב"ר ב"ר יהודה לבנו לילך יחף לבית הקברות ולחזור כשנפ
 169יהודה".

שני דברים אינם ברורים: הראשון, מדוע ציווה לבנו להתאבל לעניות דעתי 
לפני שנסתם הגולל, והלא הלכה מפורשת היא שכל עוד לא נסתם הגולל לא חלים 

והשני, מדוע ציוה לבנו לילך יחף, והלא נאמר במפורש בגמרא  170דיני האבילות?
ומכולם לא ברור: מדוע התייחסו  .כתףהיא חליצת  בבא קמא שהחליצה האמורה

רורה כאל פרשנות הלכתית הוא והפוסקים הבאים אחריו לשמועה לא ב
ִמין, ַעל ָאב ֵבית ִדין  כיצדו 171.לגיטימית ם חֹוֵלץ ִמּיָּׁ כָּׁ לא ׂשמו לבם לגמרא: "ַעל חָּׁ

ֹמאל", וכי יעלה על הדעת שחכמים יורו לאבלים ללכת עם נעל אחת?  ִמשְּ

                                                 
קיד. ובבאור רש"י שם על הרי"ף נכתב: "מקרע חלוקו מלמעלה  קובץ ראשונים, עמ'   166

: פסקי ועד שנראה כתפו כמו חלוצי כתף". הרא"ש העתיק את לשון הרי"ף, רא
הרא"ש, מועד קטן, פרק ג, מב. אף הרמב"ן העתיק את לשון הרי"ף והוסיף ש"כך 

כגון הערוך,  פירשו כל הגאונים" )תורת האדם, עמ' נו(. ועוד רבים פירשו ובארו כך,
 ואילך. 428: מנחת אהרן, עמ' ור' יצחק אבן גיאת, רב האי גאון ועוד, רא

 רש"י, מועד קטן כב ע"ב, ד"ה רצה חולץ.   167
 סמ"ג, עשין, עשה דרבנן ב.   168
הגהות מימוניות, הלכות אבל שם. ושמועה זו נמצאה לראשונה אצל הראב"ן )אשכנז,    169

ענין אחר, חולץ, הולך יחף, חולץ מנעליו ץ כתפו. (: "על אביו ואמו חולי"בהמאה ה
והולך אחריהם. ושמעתי שכשמתה אשתו של רבינו רבי יצחק ברבי יהודה ציוה לבנו 

" )ספר ראב"ן, מועד קטן, ד"ה על כל ר' יהודה לילך יחף אחריה לבית הקברות
נראה שר' יצחק ב"ר יהודה שנזכר בדברי הראב"ן הוא "מחכמי אשכנז  .המתים(

מרבותיו המובהקים  [...] [. מתלמידיו של ר' גרשם מאור הגולהי"אקדומים ]המאה הה
(" )אטלס עץ 1096בנו ר' יהודה, נהרג על קדוש ה' בגזרות שנת תתנ"ו ) [...] של רש"י
: בעלי התוספות, חלק א, עמ' ו(, עוד על ר"י ב"ר יהודה רא1642, ערך 212חיים, עמ' 

 .254*, 52בהערה  191, 165
"מאמתי יתחייב אדם באבל, משיסתם הגולל. אבל כל זמן שלא נקבר המת אינו אסור    170

בדבר מן הדברים שהאבל אסור בהן. ומפני טעם זה רחץ דוד המלך וסך כשמת הילד 
 טרם שיקבר" )משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל א, ב(.

אבילות, סימן שטז; ולמקורות נוספים שמציינים שמועה זו עיין: ספר הרוקח, הלכות    171
ספר הראבי"ה, חלק ג, הלכות אבל, סימן תתמא; שבלי הלקט, הלכות שמחות, סימן 
טו; אור זרוע, חלק ב, הלכות אבילות, סימן תלו; ועוד. ובשבלי הלקט שם, תמה על 
הוראתו של ר"י: "וגם על זה הגאון שהורה לילך יחף לבית הקברות יש לתמוה, דאכתי 

 ".לא חלה עליו אבילות
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"ועכשיו לא  – )הריטב"א, ספרד המאה הי"ג( ' יום טוב בן אברהם אשביליר
נהגו בחליצת כתף. ולא ידע ר"י ז"ל לפרש טעם ברור בדבר, ויש שפירשו, מפני 

וצריך  172שרוב ישראל דרין בין הגויים ושמא ילעיגו עלינו ואינו כבודו של מת.
מׂשחוק  אים שנתייראוושוב אנו מוצ 173לראות החליצה, דאי לא, לא מהני מידי".

הזה נכון גם  חששומה שכתבנו לעיל ביחס ל 174הפעם השלישית,כבר הגויים וזו 
 175כאן.

הטור אמנם לא אימץ את ציוויו של ר"י לבנו, ברם, הוא  –ר' יעקב ב"ר אשר 
ועל  ,על כל המתים רצה חולץ רצה אינו חולץמחלק חילוק שלא נמצא בגמרא: "

חולץ זרועו ומוציא כתפו חוץ לקרע ונמצא זרועו עם כתפו  רוש,פי ,אביו ואמו חולץ
 176".לחלוץ ינו צריךכבודו שילך חלוץ כתף א ןואם הבן גדול ואי .מגולין

ומעשה כשמת אביו של רבי המקור לחילוקו של הטור הוא במסכת שמחות: "
 177".והוא לא חלץעקיבא וחלצו אחרים לפניו 

מן התלמוד הבבלי שהובא לעיל  ברם, בניגוד למסכת שמחות ולדברי הטור,
ד חָּׁ ר ַאוֹ דל הַ גדוֹ ה בִ ׂשַ עְּ מַ וְּ שהרי נאמר שם: " !שאפילו גדול הדור חייב לחלוץעולה, 

", כלומר לפי הבבלי חובה גם לגדול הדור לחלוץ כתפו על ץחלוֹ לַ  אבָּׁ ּויו בִ ת ָאמֵ שַ 
אביו ואמו. ומה שסופר שם שאותו גדול הדור לא חלץ לבסוף, אין זאת אלא מפני 
שלא רצה שחברו, שהיה גדול הדור עמו באותו הדור, יראה אותו חלוץ כתף ויחלוץ 

תו גדול הדור אף הוא, שאין גדול הדור השני חייב לחלוץ על אבי חברו. נמצא, שאו
מכורח נסיבות מקומיות לא חלץ כתפו, למרות שהיה חייב מן הדין לכתחילה, 

, שלא רצה להטריח את חברו גדול הדור לחלוץ כתף. ומפני מיוחדות ומסוימות
שמדובר בנסיבות מקומיות מיוחדות, הרמב"ם לא ראה לנכון לפסוק זאת להלכה, 

ליצת כתף. לפנינו אפוא מחלוקת בין ולפטור את גדולי הדורות שבכל דור ודור מח
התלמוד הבבלי לבין מסכת שמחות, ואין ספק שמעמדו ההלכתי של התלמוד 

 הבבלי גדול משל מסכת שמחות, שאינה נכללת במסגרת התלמוד הבבלי.

זאת ועוד, גם אם נקבל את ההלכה ממסכת שמחות, ונדחה את הבבלי מפניה, 
 יחיד שרקזו, ממסכת שמחות עולה,  מה שלא יעלה על הדעת, גם אם נלך בדרך

סּופר שמת  במסכת שמחות, שהרי בהלכה שלפניה שם .רשאי לנהוג כן גדול הדור
רבו של ר' עקיבא, ור' עקיבא כבר גדול עצום היה, ובכל זאת, סּופר עליו שחלץ את 

והיה  וחלץ רבי עקיבא לפניו את שתי ידיו,ומעשה כשמת רבי אליעזר שתי ידיו: "
                                                 

 .18, הערה 431: ספר האגודה, פרק אלו מגלחין; ובמנחת אהרן, עמ' ורא   172
 חידושי הריטב"א, מועד קטן כב ע"ב.   173
בעניין כפיית המטה ועטיפת הראש )ראה לעיל בתוך פרק 'עטיפת הראש'(; ובעניין    174

 זה.
שם; ושים לב לדבריו החריפים של הרב שלמה קרח  91, ובהערה 22ראה לעיל עמ'    175

 .25לעיל עמ' 
 ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שמ.   176
הכי תניא מסכתות קטנות, מסכת שמחות, פרק ט, ג. למקור זה ציין ר' יוסף קארו: "   177

 " )בית יוסף, שם, אות טז(.באבל רבתי )פ"ט(
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בו והדם שותת, וכך היה אומר, רבי רבי, רכב ישראל ופרשיו, הרבה מעות מכה על ל
 178."יש לי ואין שולחני להרצותן

, חייבים להניח שכאשר מת אביו של ר' עקיבא גדול הדור היה, לאור עדות זו
למדו דין  איני מבין כיצדוולכן אין ללמוד ממה שלא חלץ שם לגבי כל חכם וגדול. 

 לחלוטין מההלכה שקדמה לה? התעלמומהלכה מסוימת ו

ולמרבה הצער, בניסוח ההלכה הזה של הטור נתערער קשות דין חליצת כתף 
עתיק היומין, הואיל ומניסוחו משמע שכל מי שרואה את עצמו כגדול או בעל כבוד 

 רשאי לפטור את עצמו מחליצת כתף. 179)ומי לא רואה את עצמו כזה(

לכל "גדול" ו"בעל כבוד" ולא  כאמור, הרחבת הפטור הגורפת מחליצת כתף
רק ליחיד בדור, ערערה קשות את דין חליצת כתף, ולא רק לאותם שרואים את עצמם 
כ"גדולים" ו"חשובים", שיחושו שדין זה לא שייך אליהם, אף אנשים כשרים 
שאינם רואים את עצמם כגדולים, ימנעו מלחלוץ כתף בגלל ניסוח פסיקת הטור, 

 הגדול ביותר לחוש שאינם חשובים ומכובדים. שהרי לא ירצו בעת כאבם

וקשה מאד להבין את ההיגיון שבהרחבת הפטור הגורפת הזו, שהרי חכמי 
התלמוד, תנאים ואמוראים, קיימו בעצמם דין זה בדקדקנות, וכי יעלה על הדעת 

 ם דים כדי לפטור את עצמם מלחלוץ?שהם לא היו גדולי

דולים" את הרב או החזן או הגבאי זאת ועוד, כאשר רואים אנשים "שאינם ג
או כל אדם בקהילה שרואה את עצמו כ"גדול", שאינו חולץ כתפו על אביו ואמו, 
מה יגידו הם? אם מדובר רק במקרה נדיר שמת אביו או אמו של גדול הדור, אז 
מילא, שהרי כמה גדולי הדור הגיעו למעמדם ועוד הוריהם בחייהם? ברם, אם כל 

ו כ"גדול", פוטר את עצמו מחליצת כתף, שאר בני האדם אחד שרואה את עצמ
"שאינם גדולים" כאמור, יקחו ממנו דוגמה, ואף הם לא יחלצו כתף: שאם הרב או 
החזן או הגבאי אינו חולץ, מדוע שאני אחלוץ? והלא איני צדיק יותר מהם? כך 

 יחשוב בלבו האבל בעת ההלווייה.

נמצא אפוא, שחילוק זה, בין "גדול" לשאינו "גדול" מאוד בעייתי, והוא נסמך 
יחיד גדול  רק לגביבאופן רעוע ביותר על הלכה במסכת שמחות שנאמרה במקורה 

. ויתרה מזאת, אפילו במסכת שמחות לא נפסקה הלכה זו לגבי כל גדולי הדור
חלץ כתפו ותו לא. מי  הדורות שבכל דור ודור, לא נאמר שם אלא שרבי עקיבא לא

אמר שיש ללמוד ממסכת שמחות לגבי כל גדול וגדול שבכל דור ודור? שהרי פשט 

                                                 
 שם, ב.   178
ב"ם בחיבור משנה תורה[ היא לא לחׂשוך עמל ויגיעה "למעשה המטרה ]של הרמ   179

]בנפוי המסקנה ההלכתית מתוך התלמוד[, אלא למנוע שבוש והשתבשות מאותם 
ה'חכמים' הרואים עצמם אמודאים בים התלמוד )ומי לא רואה את עצמו כזה(" )משנה 
תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' יז(. "מוטב שיטעה אחד ממאה ואל יטעו 

עים ותשעה מתוך עיונם בתלמוד וחושבים שהם בקיאים בו. ומי לא חושב שהוא תש
"אבל בזמננו שרבו היחידים בדרא, וכללא הוא אין רבוי אחר בקי בו?" )שם, עמ' כ(. 

 )שם, עמ' כא(. רבוי אלא למעט"
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הבבלי שכל גדולי הדורות חלצו כתף! ולכן חובה להניח שמסופר שם רק על רבי 
 עקיבא, שלא חלץ מסיבה שאינה ידועה לנו.

 הדורות הוכיחו שפתיחת פתח זה, כלומר הלימוד ממסכת שמחות שאינו
במקומו במקום הבבלי, ובעקבותיו פסיקת הפטֹור הגורפת לכל "גדול" שאינו 

. ונראה שאלה הן הסיבות לביטולו כליל של דין זהמופיע במסכת שמחות, גרמו 
חילק כפי שחילק הטור: בין "גדול" ל"שאינו גדול", ומלשונו הרמב"ם לא לכך ש

מו, כפשט דין התלמוד, עולה, שאפילו גדול הדור חייב לחלוץ כתפו על אביו וא
 שפוסק כמותו בכל מקום.

"וכן על אביו ועל אמו חולץ, ולא נתבארו דברי רבנו אם  –ר' דוד בן זמרא 
חולץ ימין או שמאל, ויש מי שכתב רצה מכאן חולץ רצה מכאן חולץ, ואם רצה 

"והמנהג  –הרב יוסף קאפח והעיר לצד דבריו  180.חולץ את שתיהן, וכן דעת הרי"ף"
 181קדמתה בתימן לחלוץ כתף הימנית".מקדם 

על כל השו"ע העתיק את לשון הטור ואימץ את חילוקו: " –ר' יוסף קארו 
המתים, אם רצה חולץ כתף. על אביו ואמו, חייב לחלוץ כתף והולך כך לפני המטה, 

 182."עד שיקבר. ואם הבן אדם גדול, ואין כבודו שילך חלוץ כתף, אין צריך לחלוץ
 בחילוק הזה שהעתיק השו"ע מהטור. קושיוכבר בארנו את ה

וי"א דעכשיו בזמן הזה לא נהגו לחלוץ כתף כלל )כל : "כתב – משה איסרלשר' 
 183.בו בשם ר"י(, וכן נוהגין האידנא"

נזרעו זרעי ביטול דין חליצת הכתף וצצו  י"באפוא, כי כבר במאה ה נמצא
מופרך להניח שיש . כמו כן, לא ט"זופשטו סופית לאחר פסיקת הרמ"א במאה ה
ליצירת החילוק על ידי הטור שמבטל  184זיקה בין ביטולו של הדין כליל על ידי ר"י,

 את דין חליצת כתף. עלילב

בספרו הליכות תימן תיאר את מנהג יהודי תימן: "האבלים  –הרב יוסף קאפח 
הולכים אחר המטה יחפים ועטופים בטליתותיהם השחורות. על אביו ועל אמו 

ל את ידו הימנית מתוך שרוולו, עד שמתגלית כל ידו וזרועו וחצי חזהו, מוציא האב
 185מרים ידו על ראשו ומהֵּלך אחר מטת אביו ואמו".

ביחס להליכת האבלים יחפים, נראה ברור כי לא היה הדבר משום שקיבלו את 
שיטת חכמי אשכנז שהחליצה האמורה בגמרא היא חליצת מנעלים, שהרי קיימו 

                                                 
 פירוש רדב"ז לרמב"ם, הלכות אבל ח, ג.   180
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל שם, אות ג.   181
 שו"ע, יורה דעה, סימן שמ, טז.   182
 שם, יז.   183
(, מחכמי צרפת ומהבולטים י"בנראה שמדובר על ר' יצחק בן שמואל )המאה ה   184

 שבבעלי התוספות.
 .250הליכות תימן, עמ'    185
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וחלצו כתף על אב או אם, ואם הלכו יחפים משום שכך הבינו את  את דין התלמוד
 דין החליצה, מדוע לא חלצו נעל אחת בלבד? ומדוע המשיכו לחלוץ כתפיהם?

שיהודי תימן אכן קיבלו את תירוץ חכמי  גם אם יקשו המקשים,זאת ועוד, 
אשכנז שמדובר בחליצת מנעלים על אב ואם, מדוע הרב קאפח ציין שכך היה 

הג לכל האבלים? והרי מי שאבל על שאר קרובים אינו צריך לחלוץ, ומדוע המנ
לכן נראה שחלצו נעליהם  אפוא חלצו נעליהם לפי שיטה זו גם על שאר קרובים?

משום עניות מרודה או משום שלא יצטרכו בחזרתן לקחת מנעליהם בידיהם, כך 
לים הלכו בשעת הסביר הרב א' קאפח, והוסיף ששמע מפי כמה זקנים שלא כל האב

 186ההלוויה כשהם יחפים.

סבור שחכמי תימן אימצו את שני הפירושים  הרב שלמה קרחלעומת זאת, 
וז"ל: "אלא רבותינו תפשו שני הפירושים, לענין  187לחליצה האמורה בגמרא,

שמשמעותו חליצת נעל. ומנהגינו  [...] וכפירוש הגהות מימוני [...] חליצת כתף
ברם, אין ראיה כתובה בשום מקום שחכמי תימן סברו  188לקיים שני הפירושים".

וכאמור, אם כדבריו, מדוע אפוא חלצו מנעלים על שאר  189כשני הפירושים.
קרובים? ומדוע לא חלצו נעל אחת בלבד? ובהלכותיו כתב: "קודם שיוצאים 
מהבית, חולצים האבלים את נעליהם. ומתעטפים בטלית גדול. ועל אביו ואמו גם 

ל היד הימנית, עד שמגלה את הלב, ומניח ידו על ראשו, והולך כך אחר חולץ כתף ש
 190המטה. ויש קהלות שלא נהגו לחלוץ כתף".

בספרו אגרת בוכים, תיאר לפרטי פרטים את הלווייתו של  –הרב שלום קרח 
 יא בכסלו תרצ"ב( ושם כתב:-הרב יחיא קאפח )נסתלק ב

כבוד גדול נעשה  [...] ראשיהםוכולם קרועי בגדים וחלוצי כתף ידיהם על 
לו בקבורתו מה שלא נעשה בימינו לשום רב וחכם בתימן, הן מצד רבוי 

המון רב יצא אחר מטת הרה"ג, כארבע  [...] קרועי הבגדים וחלוצי הכתף
 191.תף, ועוד יותר היו קרועי הבגדיםמאות חלוצי כ

לווים, ואם ואין זכר לכך שהלכו יחפי רגליים, לא האבלים ולא שאר המון המ
אכן יהודי תימן אימצו את פירוש חכמי אשכנז לחליצה האמורה בגמרא, מדוע 
תלמידי החכמים, תלמידיו של הרב יחיא קאפח לא חלצו נעליהם? ויתרה מזו, על 
חכם או אב בית דין חולץ ימין או שמאל בלבד, וכי מראה כזה של מאות אנשים 

 המפורט?הולכים עם נעל אחת יישמט מתיאור ההלוויה 

                                                 
 .38, הערה 443מנחת אהרן, עמ'    186
 פז.–עריכת שולחן, יורה דעה, כרך א, עמ' פה   187
 שם, עמ' פו.   188
 מנחת אהרן, שם.   189
 עריכת שולחן, שם.   190
 לו.–אגרת בוכים, עמ' לה   191
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"יש אומרים שטוב ונכון לנהוג לחלוץ כתף בשעת ההלויה  –הרב יצחק יוסף 
 192ויש שכתבו שאין נוהגים היום לחלוץ כתף בלויית האם". [...] לפטירת אמו

שכתב אביו, ושם צטט או הזכיר את  "יביע אומר"ובהערתו שם העתיק מספר 
והוסיף: "ומנהג זה של  193הגמרא, הרמב"ם, המאירי, הטור והשו"ע שפסקו דין זה.

שכן נוהגים  [...] חליצת כתף נהגו בו עד הזמן האחרון, וכמ"ש בשלחן גבוה
בשאלוניקי ובכל ארץ תוגרמה ]=יוון[. וסיים, אבל פה ירושלים ת"ו ראיתי בפטירת 
כמהר"ר מאיר מזרחי, בעל פרי הארץ, שיצאו לפניו בניו ותלמידיו חלוצי כתף, ולא 

 ראיתי עוד. ע"כ".

 194ויש שכתבו". [...] סיקתו, "יש אומריםעצם פמ א( :ארבעה דברים איני מביןו
מדוע כתב "יש  ב( לא ברורה לי דרכו בהכרעת ההלכה כשהביא בספרו דעות רבות.

ראוי לכתוב כך: לכאורה אומרים שטוב ונכון"? הלא מדובר על דין תלמודי והיה 
מדוע ציין רק את הֵאם, והרי בגמרא נאמר שחליצת  ג(טוב ונכון" וכו'.  הדין מן"

 כתף היא גם על האב וגם על האם?

ייב לחלוץ כתף, שהרי כל עמודי מדוע לא ִח  לימתוך הערתו לא ברור  ד(
בגלל ששלחן גבוה לא ראה  מדוע יבוטל דין זה, האם רקההוראה פסקו דין זה, ו

לפי  הרב עובדיה זצ"ל ואביו הרב מדוע לא נהג 195עוד אבלים שחלצו כתפיהם?
דעתי פסיקת הרמ"א בעניין זה, כמו עניות כללי הפסיקה שהם עצמם הניחו? ול

מלפסוק כנגדה, ואם היו  נמנעופסיקות אשכנזיות רבות, השפיעה על חכמי ספרד ו
חוששים לפסוק כפי דין נאמנים לרבנו הרמב"ם ולשבילי מחשבתו הסלולים לא היו 

 .התלמוד

תב: "וכן על אביו ועל אמו חולץ כתפו וזרועו, שמוציא כ –הרב שלמה צדוק 
זרועו ימינו או שמאלו משרוולו ומחלוקו עד שיתגלה כתפו וזרועו איזה שירצה, 

                                                 
 ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן ח, עמ' סז.   192
ויש עוד רבים, ומדוע לא נהג כדרכו בקודש להביא את הרשימה המורחבת של    193

הפוסקים שמצדדים? ולעיון ברשימה המלאה ראה ספרו של הרב א' קאפח, מנחת 
 , וכן לעיל במאמר זה צוינו חלק מהפוסקים הרבים שמצדדים.444–427עמ' אהרן, 

וכמה רחוקה שיטת הפסיקה הזו משבילי מחשבתו הזכה של הרמב"ם, וכפי שהיטיב    194
לתאר אותה הרב יוסף קאפח במבואו למשנה תורה מהדורתו: "והוא הטעם והיא 
הסבה שלא כתב רבנו הגדול בספרו העצום 'יש אומרים ויש אומרים' זולתי במקומות 

מי בראשית, ולא רק שאנו חוזרים בודדים ונער יספרם. כי לדעתו הנחה זו חזרה היא לי
" )משנה תורה חכמת הלומד ומעלתו נגרעתלמצב של 'אומה ללא ספר באמת' אלא אף 

 )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' כד(.
וכך כתב רבנו הרמב"ם באגרתו לתלמידו ר' יוסף: "דע שאני לא ִחברתי ספר זה כדי   

למען ה' יתעלה,  [...] א ִחברתיואל [...] להתגדל בו בישראל, ולא כדי שיתפרסם שמי
וללא  בראותי אומה ללא ספר באמת,לפי שאני באמת ַקֹנא ִקֵנאִתי לה' אלהי ישראל 

 השקפות נכונות ומדויקות, ולכן עשיתי מה שעשיתי למען ה' בלבד" )אגרות הרמב"ם
 , עמ' קכה(.)קאפח(

"לא ראיתי ולא שמעתי",  ראיה. וכבר כתבתי את דעתי על טיעוֵני –ואין "לא ראינו"    195
 ואילך. 24ראה דברי הרדב"ז לעיל, עמ' 
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והולך כך חשוף לפני המטה, שזה לאות כבוד וצער רב וֵאבל גדול עליהם. וכך שנינו 
לאחר הקבורה ורק לפני המטה בלבד עד הקבורה ולא  [...] )ב"ק יז( ]הובא לעיל[

וכך הוא מנהג נאמני ההלכה שומרי מסורתנו מעולם לחלוץ כתף על אב ואם )כס"מ(, 
)ויוצאים ידי חובה אפילו תחת הטלית שאין חובה לשים היד על הראש  עד היום הזה

ושם הוסיף וצטט את דברי הרמ"א שביטל  196כבחו"ל שאין תנאי זה כתוב בהלכה(".
 "ותמוה".את המנהג, והוסיף בסוף דבריו 

כתב: "על שאר קרובים, אם רצה חולץ כתפו. על אביו  –הרב יצחק רצאבי 
ושם הוסיף: "הבנים ושאר  197ואמו, חייב לחלוץ כתף )במקום שנהגו, כדלקמן(".

האבלים, מנהגינו שהם הולכים סמוך לפני המטה עטופים בטליתותיהם על ראשם 
פו והולך כך לפני המטה עד ומקצת גופם. וכפי ההלכה, על אביו ואמו, חולץ כתי

שיקבר. אלא אם כן הבן הוא אדם גדול ואין כבודו לילך חלוץ כתף, אינו צריך 
לחלוץ. ויש מקומות שנהגו כן, דהיינו שמוציא ידו הימנית )ויש נוהגים השמאלית( 
מתוך הבגד באופן שמתגלית כל ידו וזרועו, ומגופו עד כנגד ליבו, ומניח ידו על 

 198אחר המטה. ויש מקומות שלא נהגו לחלוץ כתף כלל". ראשו, והולך כך

, בהלכה זו זה אל זה וויש לשאול, מדוע חיבר בין הרמב"ם לטוש"ע? ולא קרב
שהרי ראינו שתוספת הטוש"ע "אלא אם כן הבן הוא אדם גדול ואין כבודו" וכו', 
מעקרת למעשה את כל דין חליצת כתף, ואילו ראה זאת הרמב"ם היה חולץ כתפו. 
זאת ועוד, מהשתלשלות פסיקתו ניתן לזהות אבני דרך בתהליך התפוררות דין 
חליצת כתף: ראשית, כתב שזו הלכה. שנית, סייג בתוספת של הטוש"ע שמעקרת 
את הדין. שלישית, הוסיף לאחר מכן "ויש מקומות שנהגו כן", כלומר, אין דין זה 

ם את תהליך ההתפוררות נוהג ברוב המקומות גם לפי סייג הטוש"ע. ורביעית, חת
בנתיצת הדין סופית, באמרֹו בחתימת דבריו: "ויש מקומות שלא נהגו לחלוץ כתף 

 כלל".

"האבלים הולכים אחר המטה כשהם מעוטפים בטלית.  –הרב פנחס קרח 
והבנים חולצים כתף ידם הימנית מן הבגד באופן שהיד וחצי החזה הימני מגולה, 

יש מקומות שלא  [...] במשך הלוויה עד הקבורהומרימים היד הימנית על ראשם 
, להלן מעט שיטות וטעמי הדיןבהערתו האריך ב 199נהגו לחלוץ כתף".

כמו שפירשו הגאונים דהיינו חליצת כתף ו [...] "וכ"ה דעת רוב הראשוניםמדבריו:
וכמנהגינו מימי קדם כפי שנהגו ברוב מחוזות תימן. ורבים עדיין  [...] ]ולא מנעל[

                                                 
 משנה תורה )צדוק(, הלכות אבל ח, ג.   196
 נפש כל חי, עמ' טו.   197
לפני או אחרי המטה, וכן לעניין הגבהת שם, עמ' לב. ובהערתו שם התייחס לההליכה    198

 היד על הראש.
 שכא.–בית מועד, כרך א, עמ' שיג   199
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ובשאר קהילות ישראל  [...] ם בדין חליצת כתף והולכים כך הבנים בלוויהמחזיקי
 201והלוואי ורבים היו מחזיקים בדין זה. 200לא נהגו בחליצת כתף כמש"כ הרמ"א".

 202לא מצאתי בספרו התייחסות לחליצת כתף. –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 

                                                 
והוסיף בעמ' שכא את תירוצי הפוסקים לשאלה מדוע לא נהגו לחלוץ כתף בשאר    200

החליצה גורמת לזלזול  ב(החליצה אינה חליצת כתף אלא חליצת מנעל.  א(הקהילות: 
כבוד לבן ]וכי ר' עקיבא שחלץ שתי ידיו נזדלזל רב אפילו לעני שבישראל ואינה 

משום הקור בימי הצינה ]ּונשיהם טובות מהם  ד(שמא ילעיגו הגויים.  ג(בכך?[. 
שטבלו כל גופם בקור ובצינה מדי חודש בחדשו, והם אפילו פעמיים בחייהם למשך 

צורת  ה(שעה קלה התקשו לסבול את הקור ביד אחת לכבוד אבותיהם ואמותיהם[. 
הבגדים אינה מאפשרת לחלוץ ]ועל תירוצים דוגמת זה אומרים לילדי הגן: "אין לא 
יכול יש לא רוצה"[, "ולכן הכל מוחלים כבוד זה" ]וכי תורה מוחלת על שמחקו דינא 
דתלמודא?[. ומסיים: "ולכולהו טעמי יש פירכות כמובא במפרשים". וכל דבריהם 

 ם אז אבדתי בעניי.יגעים, ולולא דברי הרמב"ם הזכים והטהורי
נוהגים לצאת אחר מטת אביהם כשזרועם חשופה ומורמה על ראשם" )ילקוט  יחידים"   201

 (.550מנהגים, ממנהגיהם של יהודי תימן מאת ש' גרידי, עמ' 
למעט התייחסות צדדית מאד בהערה למנהג החדש שאוסר על הבנים ללוות את אביהם    202

בוה ראה בירושלם בפטירת בעל פרי הארץ לקבורה, וז"ל שם: "הרב בעל שולחן ג
הרי העיד בעל שלחן גבוה בעצמו שיצאו  'שיצאו לפניו בניו ותלמידיו חלוצי כתף',

ופטירת בעל פרי הארץ היתה  [...] בניו של בעל פרי הארץ ללוות את אביהם הגדול
 קודם לתקנה זו" )גשר החיים, חלק א, פרק יב, עמ' קיד, בהערה; וגם ראה מה שכתב

(. ויש לייחד מאמר נפרד וקריעה נפרדת למנהג 159ליד ההפניה להערה  36לעיל בעמ' 
הרע הזה שאוסר על בנים ללוות את אביהם לקבורה, וראיתי שאנשי ח"ק מאיימים על 
אבלים שלא ללוות את אביהם לקבורה אף על פי שאבותיהם הקדושים לא נהגו במנהג 

 ה.חדש ז
 [...] על שורשו של מנהג זה כתב הרב מ' צוריאל: "שורש מנהג זה נמצא בספר של"ה  

 'שיש טיפות שז"ל שהאדם הוציא בחייו, והם המקיפים אותו עד לקברו ומצערים אותו'
כלומר, שלא ילוו אותו לא בנים שיש להם גוף ולא בנים שאין להם גוף )שז"ל(",  [...]

לים להצטער מאוד כשימנעו מהם לשאת את אביהם או וסיכם: "כידוע, הבנים עלו
ללוותו לקבורתו. ואם תוסבר להם הסיבה, יהיה זה בזיון המת" )מנהגי אבלות שאינם 

 (.359ראויים, עמ' 
ואחר המחילה, איני מבין את דברי השל"ה, והלא מכבוד אבא שלא יסתור את דבריו   

וכאן, ִבמקום הכבוד האחרון,  ואם חטא במשהו רק ישָאֵלהו בנועם אם כך ההלכה,
השל"ה מורה לבנים שלא ילוו את אביהם לקבורה משום חטאים שיש בהם חרפה 
גדולה? וכי יש בזיון אחרון גדול מזה לאב שנפטר? ותודה לאל ששלח לנו את רבנו 

 [...] הרמב"ם שהצילנו מן התהו והתעייה, וז"ל: "וכן על אביו ועל אמו חולץ כתפו
" )משנה תורה לחלוץ חייב אינו אמו או אביו שיקבר המטה. ואחר והולך כך לפני

)קאפח(, הלכות אבל ח, ג(. וכיצד יעלה על הדעת שבנים לא יזכו לכבד את אביהם 
בשעה נוראה זו ולא ילוו אותו לקבורה? ברם, הרב יצחק יוסף כתב: "אין למחות 

אבל אם יש בהם  [...] בֹחזקה באלה שעלו מחוץ לארץ ומנהגם ללוות את האב הנפטר
 לשנות שלאבני תורה ומוקירי רבנן, ראוי לתלמידי חכמים לדבר עמהם באמירה נעימה 

" )ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן ו, עמ' עז(. הנפטר לטובת שנעשה המנהג מן
ולפי הרמב"ם, ראוי לת"ח לעודד את האבלים לקיים את דין התלמוד ולכבד את אביהם 

 ."והולך כך לפני המטה"בדרכו האחרונה 
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מן בצנעא "מנהגי הקבורה בצנעא, המנהג שהיה נהוג בתי –ר' יוסף חבארה 
הבירה רוב רובו הוא הלכה: ]...[ ז. על אב ואם חולצין כתף ויוצאין אחר המטה. 

 203ועוד כמה מנהגים אשר נעלמו בארץ".

"הבנים של הנפטר הולכים אחרי מטת אביהם עטופי  –נחום  הודה לויר' י
וכן אם נסתלק רב מורה הוראות יוצאים הכל אחרי מטתו  [...] טליתות וחלוצי כתף

תלמידיו עטופי טליתות, בוכין וקורעין עליו כדין, מספידין אותו וחולצין כתף  וגם
 204עליו".

"כשהנפטר אב או אם, הולך האבל אחרי מיטתו חלוץ  –פרופ' יהודה רצהבי 
כתף. דהיינו: מחלץ את ידו הימנית מתוך השרוול, מרכין את ידו החשופה מעל 
לראשו וכך הוא מהלך אחרי המת. התלמוד ראה בחליצת כתף כבוד לנפטר, ומספר 

  205שכך נהגו בחזקיה מלך יהודה".

 סוימים בתימן נהגו הבנים"בשעת הלוויה במקומות מ –פרופ' אהרן גימאני 
 [...] להוציא את ידם הימנית מהבגד עד לגילוי הכתף ולשים את היד על ראשם [...]

ברוב מחוזות  [...] על מנהג חליצת הכתף בתימן העיר הרב פנחס קרח: 'וכמנהגינו
 206תימן' ]הובא לעיל[".

אביו "ובשעת הלויה נהגו בתימן לחלוץ כתף ולגלותה, על  –ר' עובדיה מלמד 
 207או אמו, ומגלה זרועו".

 י. קבורת אשה סמוך למיתתה

 הרמב"ם פסק כך:

ומספידין את הנשים כאנשים בכל מקום. אבל אין מניחין מטת האשה 
 208ברחוב לעולם, שזה גנאי לאשה, אלא סמוך למיתתה קבורתה.

 סוגיית הגמרא

חֹוב ]בחול המועד[ ַשֹּלא לְּ  רְּ ה בָּׁ ֹלא ֵאין ַמִניִחין ַאת ַהִמטָּׁ ַהרִגיל ַאת ַהֵסַפד. וְּ
ם ]"לא במועד ולא בזולת המועד"[ עֹולָּׁ בֹוד. 209ַשַּל נִָּׁשים לְּ ֵני ַהכָּׁ  210ִמפְּ

                                                 
 .305–304בתלאות תימן וירושלים, עמ'    203
 .172מצפונות יהודי תימן, עמ'    204
 .43במעגלות תימן, עמ'    205
. ומשמע מדבריו שהוא חולק על דברי הרב פנחס, הואיל 18גימאני, תמורות, עמ'    206

 ובתחלת דבריו כתב: "במקומות מסוימים בתימן".
 .374נהג, עמ' מלמד, תפילה ומ   207
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל יב, ו.   208
פירוש המשנה )קאפח(, מועד קטן ג, ח. וידוע שאין מספידין במועד: "ואין מניחין את    209

ד ותענית" )משנה  פָּׁ המטה ברחוב שלא להרגיל את ַהֵסַפד במועד, שהמועד אסור ִבסְּ
 תורה )קאפח(, הלכות אבל יא, ג(.

 בגמרא, שם כז ע"א.משנה, שם; ו   210
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ַמר:  ר אְּ זָּׁ ָאר נִָּׁשים, ַמִניִחין. ִר' ַאלעָּׁ ל שְּ בָּׁ יָּׁה, אְּ א חָּׁ נּו ֵאלָּׁ ֵעי: ֹלא שָּׁ ַהרדְּ ַאמֵרי נְּ
ם ת שָּׁ מָּׁ ַכִתיב: "ַותָּׁ ָאר ַהנִָּׁשים, דְּ ם" )במדבר כ, א(  ַאִפיּלּו שְּ ֵבר שָּׁ ִמריָּׁם ַוִתקָּׁ

ה. – בּורָּׁ ה קְּ מּוך ַלִמיתָּׁ  211סָּׁ

 עיון בדברי חכמי ישראל

"מפני הכבוד. אמרי נהרדעי לא שנו אלא חיה דשכיח טינוף אבל  –ר' חננאל 
של שאר הנשים מניחין. ר' אלעזר אומר אפילו של שאר נשים אין מניחין שנאמר 

 212למיתה קבורה". 'ותמת שם מרים ותקבר שם' תיכף

ובהמשך הוסיף:  213"ולא של נשים לעולם. ששופעות זיבה". –ר' שלמה יצחקי 
 214"אלא חיה. שמתה מחמת וולד שהיא שופעת".

נראים הדברים, כי רש"י סבר שסיבת המשנה לאסור הנחת מטת אשה ברחוב, 
היא משום שחלק קטן מן הנשים שופעות זיבה במותן ולא חילקו חכמים בין 

, לאור דברי הגמרא לשאינן שופעות כדי שלא לבייש שום אשה. ברם, שופעות
להניח מטת אשה ברחוב ולא לאסור, מפני  להתירנהרדעי בטעמם זה התכוונו 

שטעמם זה נועד לצמצם ולסייג את האיסור אך ורק לנשים ששופעות זיבה כגון 
 יולדות.

ללי שנוגע שסיבת המשנה לאסור הוא מטעם כ ,עזר ביאראל לעומת זאת, ר'
וראיה לדברינו לכל הנשים, ונראה שטעמו זה מנותק לחלוטין מטעמם של נהרדעי, 

ממה שר' אלעזר סמך פסקו על האמור במרים, ומרים לא היתה יולדת ולא שופעת 
מכיוון שהנכון  ,הרמב"ם בפסיקתו לא הוסיף את טעמם של נהרדעידמים. לפיכך, 

כלומר, חכמי המשנה ור'  עות האשה.הוא שיש לפסוק כאן מטעם אחר, והוא צני
אלעזר, ביקשו להנחיל לדורות רעיון מחשבתי ומוסרי, והוא, עד כמה חשובה 
ּה שינהגו בגופתּה בצניעות וימהרו  בֹודָּׁ צניעות האשה, שאפילו בשעה שמתה, ִמכְּ

 215לטמנּה בקרקע ולכסותּה.

                                                 
 מועד קטן כח ע"א.   211
 פירוש רבנו חננאל, מועד קטן שם.   212
 רש"י, מועד קטן כז ע"א.   213
 רש"י, מועד קטן כח ע"א.   214
ואילך. לעיון בביטויי אבלות של  105עיין במאמרו של הרב יוסף קאפח, בת מלך, עמ'    215

הנעשה כיום בתחום הצניעות נשים במסורת יהודי תימן, בביקורת הרב קאפח על 
ואילך. שם גם  247: הליכות עולם, עמ' ובהלוויות, וכן בתכלית הצער על המת, רא

ובנושא זה עיין: סערת תימן,  לא השתתפו נשים כלל,צוין כי בלוויה ובקבורה בתימן 
; שו"ת דברי חכמים, סימן לז; נפש כל חי, 385עמ' קלה; מלמד, תפילה ומנהג, עמ' 

עריכת שולחן, עמ' צב. ועיין גם בדבריו המאלפים של הרב יוסף קאפח עמ' לא; 
 בפירושו למשנה תורה, הלכות אבל, עמ' רד.

הרב מ' צוריאל סיכם את הנושא בקצרה, וז"ל: "בשו"ע יו"ד )שנט, ב( נפסק: 'יש   
למנוע מלצאת הנשים לבית הקברות אחר המטה'. הש"ך כתב: 'שאם עושים כן גורמים 

גם הגר"א באגרת שכתב בעת נסיעתו לא"י כתב 'ששם מתדבקין  [...] ח"ו' רעה לעולם
הקליפות מאוד וכ"ש בנשים, וכל הצרות והעוונות באים מזה' )אוצרות הגר"א, עמ' 
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ה זו דרך ההלכה של הרמב"ם בעקבי אנשי התלמוד, והיא, שההלכה נועד
ומשום שטעם  216לעורר אותנו למחשבה ולרומם אותנו להיות אנשי מוסר ונימוסין.

נעלה זה עומד בזכות עצמו ואינו שייך לטעמם של נהרדעי, הרמב"ם לא הזכיר שום 
 בלתו.טעם 

בתארו את המציאות העגומה שקיימת בנושא זה,  הרב יוסף קאפחמכאן לדברי 
 שים שצוינו בגמרא:ולאחריו הסבר הרב אהרן קאפח להספדי הנ

ומ"ש ]הרמב"ם[ "אבל אין מניחין מטת האשה ברחוב" וכו', כך נהגו 
בתימן המעטירה, אע"פ שהניחו את המטה לשעה קלה בשעה שאומרים 

לא הניחו שום מטה ברחוב להספידה ולא כפי  217מה שקוראים "התר",
כשם שמניחים ל"התר" כך מניחים לפטפוטי הבל  218שאמר אותו הגו"ח

לים כל מיני ספדנים. אוי לאזנים שכך שומעות אוי לעינים שכך שמהבי
רואות, שכחנו את מנהגותינו המבוססים על ש"ס ופוסקים, ונפתים אחר 

 219כל מיני "קרעל".

                                                 
(. חיי אדם התריע נגד אשה נדה ההולכת לבית הקברות" )מנהגי אבלות שאינם 182

"א תלה בדברי מיסטיקה את כל (. ובעניי איני מבין מדוע הגר359–358ראויים, עמ' 
הצרות והעוונות, ורחוק הוא מרחק עצום בדבריו אלה ממשנתו הזכה של הרמב"ם. 
ואליבא דאמת כל הצרות והעוונות באים כתוצאה מאי שמירת דיני התורה והשקפותיה 
האמיתיות. ושמא יטענו שיש ללמד זכות על הגר"א, הואיל וכוונתו היתה להשיג 

ה, דהיינו מניעת ערבוביה בין נשים לגברים בהלוויות, וציין מטרה נעלה כשלעצמ
טעמים מיסטיים אלה כדי להפחיד את ההמון. על כך יש להשיב, שכבר ִלמדנו רבנו 
הרמב"ם, שמי שמנסה להוכיח דבר שהוא אמת כשלעצמו בדרכי הטעיה והשאה, לא 

: מורה וורארק שאינו מועיל מאומה, אלא אף מחליש אִמתת הדבר שרצה להוכיחו, 
 הנבוכים )קאפח(, חלק ב, טז.

ונסיים בדברי הרב מ' צוריאל: "כאשר הרבה נשים אחרות יוצאות לבית הקברות לא   
תמנענה הנדות שבהן מלצאת כדי לא לפרסם את עצמן, ובזה יש מכשול גדול. ולכן 
נראה שבמקום סכנה רוחנית כזו ראוי ללמד שכל הנשים לא תצאנה, אלא תעמודנה 

 הבית משם מוציאים את המת" )שם(. ליד
"וכן כל זמן שאתה עושה מצוה, ]אם[ אתה עושה אותה באבריך כמי שחופר גומה    216

בקרקע או חוטב עצים מן היער מבלי להתבונן בענין אותו המעשה ולא ממי בא ולא 
מה תכליתו, אל תחשוב שהגעת אל תכלית, אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר בהם: 

רֹוב ַאתָּׁ ' םקָּׁ יֹוֵתיה  חֹוק ִמִכלְּ רָּׁ ם וְּ ִפיה  ]ירמיה יב, ב[" )מורה הנבוכים, חלק ג, נא, עמ'  'ה בְּ
 תו(.

. ומדברי הרב יוסף קאפח לעיל משתמעת 251לנוסח ה"התר" ראה הליכות תימן, עמ'    217
ביקורת כלפי אמירת ה"התר" הזה, ומעיון ראשון בתוכנו נראה שכל כולו חיצוני מדעת 

 הרמב"ם.
ַמאר. כך פתר הגר"י קאפח באוצר כתביו המצויים לפני. ובתרגום "   218 ִמי ּוִקַרת חְּ =ִגדְּ

 (.30, הערה 170חפשי: מוכה שחין ומשוי חמור" )מנחת אהרן, עמ' 
משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל יב, ו, אות ה, עמ' רא. "ַקרַעל )=דברי הבל. דברים    219

תפתח אצלנו היום נוסח הנקלט ממקצת בטלים(" )מנחת אהרן, שם(. "בנוסח ההספד מ
שאר עדות, שיש בו גם דברי שוא ותפל, גם דברי שקר והבל, אשר לא היה להם ביהדות 

 (.248תימן שום מהלכים, ואלו נשמעו היו מעוררים פליאה" )הליכות תימן, עמ' 
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ומה שאמרו בתלמוד "רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתא" )מגילה כח ב(, 
גדול" וכן: "אותו היום מתה אמו של בן זזא והספידה רבן גמליאל הספד 

)ראש השנה כה א(, אין המשמעות שספדו לנשים בפניהן, אלא שבמקרה 
במקרה השני, היתה מטרתו של רבן  220[...] הראשון היה זה לאחר קבורתה

גמליאל להוכיח: "כדי שידעו העם שלא קידשו בית דין את החודש" 
בראשי חדשים" )רמב"ם,  [...] )שם(, ולפי הכלל: "אין מספידין את המת

 221[...] פרק יא הלכה ד(, וכל מטרתו להוכיח שאין היום ראש חדשאבל, 

כדי  [...] שאין מניחין מטת אשה ברחוב לעולם [...] ]וסיים:[ מנהג תימן
להספידה. וכל ההספדים והדברים הנאמרים בשבחה, נעשים רק בבית 

 222לאחר הקבורה בימי האבל.

מפני שקרובה לינוול אין מניחין מטה של נשים ברחוב " –ר' יעקב ב"ר אשר 
עזר, ודבריו אינם כנהרדעי ולא כר' אל 223".של שאר אשה א שנאלא שנא של יולדת ל

ב משום ששופעת שהרי נהרדעי סברו שרק יולדת מתנוולת בהעמדת מטתה ברחו
עזר כלל לא ציין את טעמם של נהרדעי, ומשמע שאסר מטעם דמים, ואילו ר' אל

עזר היתה ייתו של ר' אלתר לאשה(, שהרי רָאצניעות כללי )שהוא השבח הגדול ביו
 ם לא היתה יולדת ולא שופעת דמים.ממרים )סמוך למיתה קבורה(, ומרי

אין מניחין מטה של אשה ברחוב, מפני כתב שם לשון עמום: " – ר' יוסף קארו
". ובאיזה כבוד מדובר כאן? כבוד שחלילה לא תתנוול, או כבוד שגנאי הוא הכבוד

 תה ברחוב?לאשה שתועמד מט

"אבל אין מניחין מטת אשה ברחוב לעולם, שזה גנאי לאשה  –הרב שלמה צדוק 
רועה אפי' לשעה קלה לפני הגברים מטעמי כמו בחייה שתהיה מוטלת לארץ ׂש

                                                 
וחשוב להוסיף שלא יעלה על הדעת שחכמי התלמוד הכניסו את מטתה לתוך בית    220

הכנסת שבו הספיד את כלתו. הואיל ותפיסת חכמי התלמוד היתה שהמת הוא מקור 
טומאה, ואין לקרות שמע בתוך ארבע אמות שלו, ולא להתפלל במחיצתו, ואפילו לא 

לבית הכנסת, וכבר קברוה.  לומר דברי תורה בפניו, ולכן ברור אפוא שלא הכניסוה
 ואילך. 19וביחס לטומאת המת ולהרחקה הנדרשת ממנו, ראה לעיל עמ' 

קבורתה, הואיל ובגמרא שם נאמר: "והספידה רבן  לאחרברם, לדעתי ההספד היה    221
אלא כדי שידעו העם שלא קדשו בית דין  לא מפני שראויה לכך,יאל הספד גדול, גמל

את החודש", ומהטעם שנזכר בגמרא משמע שלא היתה כל מניעה להספידה הספד 
גדול אם היתה ראויה לכך, לפיכך כנראה מדובר לאחר קבורה. ואם כדברי הרב א' 

ם סגור עד שרבן גמליאל קאפח, קרוב לודאי שלא הניחו את מטתה ברחוב אלא במקו
: חכמי וסיים להספידה. על רבן גמליאל ועל עמידתו האיתנה על עקרונות הלכתיים, רא

 .201–196התלמוד, עמ' 
 .171מנחת אהרן, עמ'    222
 ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שנה.   223
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 224צניעות ומשום הרהור, שאין שום היתר אפי' לשעה קלה. וכבר נפרץ הדבר".
 ונאמן הוא ונאמנים דבריו.

ד האשה קבורתה, שנאמר 'ותמת שם מרים ותיקבר "כבו –הרב יצחק רצאבי 
שם', סמוך למיתה קבורה. לפי כך מנהגינו באשה שמתה, שאין עושין לה כל הסדר 
הנז"ל ואין מניחין מטתה ברחוב להספידה, אפילו אשת גדול הדור, אלא מיד אחר 

ואין עושין מעמד  [...] הרחיצה והטהרה מלווין מטתה בשתיקה ובכובד ראש
אבל אומר הרב  [...] ולא ז' הקפות, וממילא אין אומרים נוסח רחם נא וכו' ומושב,

 225את ההיתר, ופסוק ולבני הפילגשים אין אומרים".

"כשם שמספידים על האנשים, כך מספידים על הנשים, אלא  –הרב שלמה קרח 
ואין  226שהמנהג להספידה בביתה לאחר הלויה". [...] שאין מניחין המטה ברחוב

זה רק "מנהג" אלא דין תלמודי בעל משמעות עמוקה, והוסיף שם בהערה: 
ואיני יודע למה "ובזמנינו מטעמים שהזמן גרמן נהגו להספיד הנשים גם בלויה". 

התכוון באמרו: "מטעמים שהזמן גרמן", וכי הזמן הוא זה שגרם להספיד נשים 
 טרם קבורתן ולפורר את דין התלמוד?

"כשם שמספידים על האנשים כך מספידים על הנשים כראוי  –הרב פנחס קרח 
להן, אבל אין מניחים מטת האשה ברחוב לעולם שזה גנאי לאשה, אלא סמוך 

ברם, בהלכה הבאה כתב:  227למיתתה קבורתה, ומטעם זה לא נהגו להספיד הנשים".
"יש נוהגים להספיד הנשים קודם קבורה ובפרט אם היתה אשה חשובה במעשיה 

ם ובחינוך בניה. ובפרט אם בהספדה מעורר הדרשן את מעלות האשה הטובי
 הכשרה והצנועה ומדבר בשבחה כדי שילמדו ממעשיה הטובים".

ואחר המחילה, איני מבין מדוע נקט כמנהג הפוסקים האשכנזים "יש אומרים 
לעולם",  [...] זאת ועוד, לאחר שכתב בהחלטיות "אין מניחים 228ויש אומרים".
לקבל את דבריו האחרונים? וניסיונותיו להצדיק הספד נשים מושפעים כיצד ניתן 

 229מהפסיקה האשכנזית ונגד פסיקת התלמוד המפורשת.

                                                 
תרת משנה תורה )צדוק(, הלכות אבל יב, ה, עמ' תא. ושם גם גילה דעתו על מנהֵגי "ה   224

הנדרים", ההקפות ואמירת "ולבני הפילגשים": "וכבר נפרץ הדבר, ומלבד מה 
יש גם משום בזיון המת שעוברים על דברי חכמים הנ"ל ]להניח מטת אשה ברחוב[, 

 [...] להטילו לארץ על הקרקע כדי לומר מה שקורים התרת נדרים, ולעשות הקפות עליו
אין מקום כלל ועיקר  ]במו"נ א, ז[ולפי דברי רבנו אלו  [...] ולהבריח המזיקין ממנו

תב(. ולדעתי יש בכולם –" )שם, עמ' תאלמנהג ההקפות ולא אמירת ולבני הפילגשים
 בזיון חמור לנפטר מצדדים נוספים, ולוואי וכשאמות לא יאמרו עלי דבר מכל אלה.

ה היתה כלי לטומאה נפש כל חי, עמ' לח. ובהערתו שם ציין טעם נוסף, משום "שבחיי   225
בהיותה נדה, ובמותה רוחות הטומאה תאבים לשרות עליה מיד, ויותר מן האיש", ואף 

 טעם מבחיל זה חיצוני לחלוטין ממשנת רבנו הרמב"ם.
 נב.–עריכת שולחן, יורה דעה, כרך א, עמ' נא   226
 בית מועד, כרך א, פרק יג, עמ' שפא.   227
 לעיל. 194ם ויש אומרים" בהערה וראה מה שכתבנו בענין "יש אומרי   228
 ומקור תירוציו בספר ערוך השולחן, סימן שמד, ז.   229
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לא מצאתי בספרו כל זכר לדין התלמוד, וההתייחסות  –הרב יצחק יוסף 
הקרובה ביותר לעניין זה מבטלת הלכה למעשה את דין התלמוד, וזה לשונו: 

המת כראוי. והמנהג להספיד גם את הנשים לפי  "ומצוה גדולה להספיד על
משמע מדבריו שאין לזרז את קבורת הנשים כדין התלמוד, אלא אדרבה,  230כבודן".

 דין התלמודו 231יש לעכב את מטת הנשים כאנשים ברחוב לצורך הספד לפי כבודן.
הפוך מדבריו, כבודה של האשה הוא בקבורתה ואילו העמדתה ברחוב לצורך 

 זיונה, וכפי שפסק הרמב"ם לעיל: "שזה גנאי לאשה".הספדה הוא ב

האריך בעניין זה מאד: "ומספידין גם לנשים  –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
והנהוג הוא להספיד אשה גדולה במעשיה או  [...] כראוי להן ולפי מנהג המקום

גם ברחוב, כמו שמספידין לגדול במעשים ובתורה ברחוב  –אשת גדול בתורה 
 232ות לשון הרמב"ן והטור והשו"ע[".]כמשמע

"ע, שהרי הם כתבו במפורש שואיני יודע מדוע כתב שזו משמעות דברי הטו
 את שאין להעמיד מטת אשה ברחוב, ונראה ברור שמה שכתבו שיש להספיד גם

ונשים נספדות בין האנשים ובין " הנשים לפי כבודן אינו ברחוב אלא בבית:
ידין על האנשים כך מספידין על הנשים כראוי כשם שמספ", "החכמים כראוי להם

 234ובחלק ב בספרו האריך מאד בהיתר הספד נשים ברחוב לפי דעתו, 233".להן
 "קושיות עצומות": כלשונווהוקשו לו 

מדוע נאמר במשנה "מפני הכבוד", ובגמרא לעומת זאת אמר ר' אלעזר  א(
לכאורה לפי הטעם הראשון מותר לספוד כלומר, "שתהא סמוך למיתתה קבורתה". 

את האשה בבית, ואילו לפי הטעם השני אין לספוד את האשה כלל לפני קבורתה, 
אלא סמוך למיתה קבורה. והוקשה לו מפני שלמד "מפני הכבוד" כדברי הפרשנים 

ולא לאסור, ומכל  להתירשסברו שמדובר בניוול, וכבר למדנו שזה טעם נהרדעי 
עזר הוא שנפסק להלכה. והתירוץ א טעם ר' אלם זה להלכה, אלמקום לא נפסק טע

פשוט מאד, "מפני הכבוד" שנאמר במשנה הוא כבודה של האשה שלא להניח את 
עזר, ואין כאן שני טעמים אלא רז את קבורתה, והם הם דברי ר' אלמטתה ברחוב ולז

ניוול טעם אחד בלבד, ופרשנות רש"י וקשירתו "מפני הכבוד" שבמשנה לעניין ה
 .גרמה לקושיה זו

"אם בעינן סמוך למיתה קבורה אין זה נוגע רק להספד והול"ל ]לחכמי  ב(
התלמוד[ אין משהין אותה". ופשוט לי מדוע לא אמרו חכמים "אין משהין" שהוא 
לשון יותר חלש ומבטא פחות זירוז לקבורת האשה סמוך למיתתה. והלא אם לשון 

מוך למיתה קבורה", לא החזיק מעמד "וכבר חכמים החזק יותר והחד משמעי: "ס

                                                 
 ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן ו, עמ' עט.   230
 נמשך אחר חכמי אשכנז.וגם בענין זה    231
 גשר החיים, חלק א, פרק יג, ח, עמ' קכב.    232
ארבעה טורים, יורה דעה, סימן שמד; שו"ע, שם, סעיף ב; ומדברי הרמב"ן משמע    233

 עניין ההספד, סוף אות יז. –: תורת האדם, שער הסוף ושיש להספיד אשה ברחוב, רא
 צט. –גשר החיים, חלק ב, פרק ט, ג, עמ' צז   234
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נפרץ הדבר" כמו שכתב הרב שלמה צדוק לעיל, אז לשון יותר חלש "אין משהין" 
שניתן להתפרש שאין משהין לצרכים מסוימים דווקא, ולא אם מדובר בכבוד )

, הוא גם לא היה מותיר תקווה לתקן שלא היה מחזיק מעמד לא רק, (האשה וכיו"ב
 .וב ולקיים את דין האמת התלמודיאת התקלה ולש

מה עניין זה לרחוב?",  –"למה תני במתניתין אין מניחין מטת אשה ברחוב  ג(
בלשון "רחוב" לפחות לשלוש , ונראה ברור שחכמים נקטו קושיה זוואיני מבין 

 סיבות:

כך היה מנהג חכמי המשנה והתלמוד בעת תהלוכת הלוויה להניח מעת  (1ג.
 235רחוב כדי לספוד ולקונן.לעת את מטת המת ב

חכמים ביקשו לרמוז לנו מדוע נאמר "סמוך למיתה קבורה", משום  (2ג.
שהעמדתה ברחוב שהוא מקום ציבורי שעיני כל משוטטות בו, הוא גנאי לאשה 

 ומסר גרוע להמון המלווים שמערער את יסודות הצניעות היהודית.

המוני ולא בהכרח רצוי המושג "רחוב" מסמל דבר שהוא "רחובי" כלומר  (3ג.
לאשה שכל כבודה בת מלך פנימה, שלפי האמת לא היה  לא לאדם היהודי, ובמיוחד

ראוי שתצא מביתה כי אם לצורך גדול, ואף לאחר מיתתה גנאי חמור הוא לה להיות 
 ׂשרועה ברחובות קריה.

בנקודה זו ִהקשה מדוע הרמב"ם חיבר את שני הטעמים  –" "ביותר קשה ד(
כבר תירצנו בנקודה הראשונה שלא מדובר כלל בשני טעמים, אלא בטעם יחדיו, ו
 אחד.

ֵבר כיצד למד ר' אל –"עוד פלא גדול"  ה( ם ִמריָּׁם ַוִתקָּׁ ת שָּׁ מָּׁ עזר מהפסוק "ַותָּׁ
ם"  סמוך למיתה קבורה, והלא במשנה מפורש שהוא רק "מפני הכבוד", ושוב  –שָּׁ

יש לומר, ש"מפני הכבוד" שנזכר במשנה הוא כבודה של האשה לקברה סמוך 
 למיתתה, ולא להעמיד את מטתה ברחוב לעיני כל.

אברהם אבינו טיפל בענייני הקבורה של  לדעתו –"ועל כולם יש להשתומם"  ו(
קודם , שהרי לכאורה כל ימי הבכי והאבל לשרה אמנו שרה אמנו לאחר שתמו

ּה: "ִהספידה ֹכתָּׁ ִלבְּ ה וְּ רָּׁ ׂשָּׁ ֹפד לְּ ם ִלסְּ הָּׁ רָּׁ ֹבא ַאבְּ " )בראשית כג, ב(, ורק לאחר מכן ַוּיָּׁ
ֵני ֵחת ֵלאֹמרפנה לבני חת בענייני הקבורה: " ל בְּ ַדֵבר א  ֵני ֵמתֹו ַויְּ ם ֵמַעל פְּ הָּׁ רָּׁ ם ַאבְּ קָּׁ " ַוּיָּׁ

 )שם, ג(. 

נתו זו תמה על כך שאף לא אחד מטעמי קבורת האשה נזכר כאן, ולפי הב
כלומר, לכאורה לפי דבריו אברהם אבינו לא חש לניוול ולא חש לזרז את מיתתה 

 .משום כבודה

                                                 
 שם. 31, ובהפניות שציין בהערה 170; מנחת אהרן, עמ' 250: הליכות תימן, עמ' ורא   235
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היתה שרה אמנו מוטלת  על הדעת שכל הזמן הזה כיצד ניתן להעלותואיני יודע 
או שטמנּה בארון  236אלא מן ההכרח לבאר: שקברּה קבורה זמניתללא קבורה? 

אין ללמוד מכאן כלל שמותר להניח  בכל מקרהו 237לקבורת קבע. החתום עד העברת
ויתרה מזו, מטת אשה ברחוב כדי להספידה, שבודאי לא עשה כן אברהם אבינו. 

עצם העובדה שחכמי התלמוד לא העלו אפשרות זו, די בה כדי ללמד שאין לקשור 
 .את קבורת שרה לדין התלמוד הנדון

להספיד אשה  שראוי ואף מצוהמכל מקום, קושיותיו אלה הובילוהו להחליט 
 –ברחוב כנגד דין התלמוד, והפכו את ַהנֹוַהג הקלוקל הנוגד את דין התלמוד 

וז"ל: "מכל התמיהות הגדולות הללו נראה לענ"ד, דהא דתני אין מניחין  למצוה!
להספידה, ואלו להעמיד  מטת אשה ברחוב הוא רק בגווני של מעמדות והדומה, ולא

את מבין  חר המחילה, איני". ואומצוה היאמטתה לכבודה כדי להספידה מותר 
מהות המעמדות היא ההספדים שהיו  דבריו והבחנתו בין מעמדות להספדות, שהרי

 .אומרים בהם

שאם הלינֹו לכבודו אין  [...] עוד כתב, "וזהו על דרך הנאמר בלאו 'דלא תלין'
א שתהא סמוך למיתתה קבורתה בזה משום הלאו, רָּׁ זהו נמי  [...] והילפותא ִמקְּ

כשמשהה אותה לא לכבודה כגון שמניח מטתה ברחוב שבאשה יש בזה משום גנאי, 
ומשא"כ באיש שאין זה מן הגנאי". ואיני מבין, אם גם העמדת מטת האשה ברחוב 

מדוע אמרו חכמי המשנה  238לשם הספד היא בכלל ההלנה שמותרת לכבוד המת,
 והתלמוד את דינם?

ומכיון ולכל זאת הוסיף תירוץ שאינו מובן כל צרכו ולכן לא הבאתיו, וסיים: "
שכל  [...] עזר הוא רק משום כבודה, שפיר דנו רבותינושכך, שאפילו אליבא דר' אל

אבל כדי להספידה אדרבה זו זאת הוא דוקא אם מניחין מטתה ברחוב לא לכבודה, 
 ".מצוהמה

                                                 
"המלקט עצמות אביו ואמו הרי זה מתאבל עליהם כל היום כולו" )משנה תורה    236

)קאפח(, הלכות אבל יב, ט(. "לקוט עצמות. בתקופת התלמוד היו סדרי הקבורה שונים 
היו קוברים עד שנתעכל הבשר, ולאחר זה היו  מאד מאלו הנהוגים בימינו. את המת

(. והרב 253מלקטים את העצמות ומעבירין אותן לתוך כוכין" )מאיר נתיב, עמ' 
: גשר החיים, חלק ב, פרק כב, וטוקצינסקי בעצמו האריך לבאר עניין לקוט עצמות, רא

 קצא.–עמ' קפג
ורה או מדרבנן: "לפיכך וכך כתב הרב יוסף קאפח בעניין חיוב הקבורה באדמה מן הת   237

היא דאוריתא  לחפור ולקבורנראה לי ברור כי דעת רבנו שקבורה באדמה כלומר 
בהרוגי ב"ד בלבד. הא כל השאר אין מצוה מן התורה לחפור ולקבור אלא מדברי 

היתכן שהתורה תאמר שהמת סופרים, וזהו שכתב בפי"ד אבל ]הלכה א[. ואם תשאל 
ודאי שלא, אלא גניזה בעלמא, כגון נתנו בארון סגור  יושלך לדומן על פני האדמה?

ואטום זוהי גניזתו ואינו חייב מן התורה יותר. הא אם הלינו על פני האדמה עובר בלא 
 תעשה דאוריתא" )משנה תורה )קאפח(, הלכות סנהדרין טו, ט, אות ט(.

ה תורה : משנוולדעת הרמב"ם הלנת המת המותרת היא רק למילוי צרכיו של מת, רא   238
 )קאפח(, הלכות סנהדרין טו, י, אות ט; שם, הלכות אבל ד, ח, אות ח.
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שהנחת מטת אשה ברחוב אינה לכבודה אלא גנאי  הבינולא  ואיני יודע מדוע
בדיעבד מנהג שפשט ונוגד דין תלמוד להצדיק  נועדהיגע והיזע הזה  וכלהוא לה, 
 .מפורש

כמה קשה לעקור מנהג אבות וכבוד אבות  ודבר חשוב למדנו מכאן והוא,
ם אלא "קבל האמת ממי לֵ שָּׁ ואין זו דרכו של הרמב"ם הַ  239למרות שטעו ושגו,

ואף אם אביך או זקנך אמר לך דבר שאינו אמת שמור על כבוד אביך  240שאמרו".
ֵחה השקפתו בשתי ידיך, וזכור תמיד, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו  אך דְּ
אבותינו, ולמרות שהיו אבותינו עקרנו כבודנו משום האמת. ולא כל דבר שהועבר 

בפרט המנהגים שהתרחקו מדין התלמוד, וכל שכן לנו במנהגים תורה הוא, 
ה. ב  ַארְּ  המנהגים וההלכות שעקרו את דין התלמוד, חדשים מקרוב באו, ורבים הם כָּׁ

 יא. ישיבת אבלים ומנחמים על הארץ

 הרמב"ם פסק כדלהלן:

האבל מסב בראש ואין המנחמין רשאין לישב אלא על גבי קרקע שנאמר 
ץ" ָאר  בּו ִאתֹו לָּׁ  241.[איוב ב, יג]" ַוֵּישְּ

האבל בשלשה ימים הראשונים אינו הולך אפילו לבית אבל אחר. מכאן 
 242ואילך הולך ואינו יושב במקום המנחמין אלא במקום המתנחמין.

וכשמברין אותו, כל העם מסבין על הארץ, והוא מסב על  [...] כהן גדול
ל העם וכשמברין אותו, כ [...] אין אדם נכנס למלך לנחמו [...] הספסל

 243מסבין על הארץ והוא מסב על הדרגש.

 ב(האבל חייב לשבת על גבי קרקע.  א(מדברי הרמב"ם עולות כמה נקודות: 
יש מקום מוגדר למנחמים ולמתנחמים  ג(המנחמים חייבים לשבת על גבי קרקע. 

רק לאבל  ד(ואין אלה רשאים לישב במקום אלה, ומכל מקום כולם על גבי קרקע. 
 כהן גדול התירו לישב על גבי מטה, ורק למלך אבל התירו לישב על גבי דרגש.

                                                 
"והיאך אתה מדמה לעצמך בני, שהם יגיעו לדרגת הכרת האמת עד כדי שיודה שהוא    239

חסר ויעקור כבודו וכבוד בית אביו? זה מה שלא יעשהו כמוהו ולא מי שהוא יותר 
–הרמב"ם לר"י בן יהודה, עמ' קכז, מאגרות )קאפח( שלם ממנו" )אגרות הרמב"ם

קכח(. ואין זו מדתו של רבנו הרמב"ם: "ואף אם הייתי אני הטועה איני טוען שהגעתי 
כֹו  פְּ לשלמותי הסופית מראש ולא שאני לא טעיתי כלל, אלא כל מה שנתבאר לי ה 
חזרתי בי תמיד בכל דבר ממה שִחברתי וממדותי" )שם, עמ' קכט(. והעיר שם הרב 

פח: "שתמיד ִבקר את מדותיו תכונותיו והליכותיו, ואם מצא דבר בלתי הוגן יוסף קא
, 62. ועיין לקמן, עמ' 55חזר בו. וכך פסק בהלכות תשובה פ"ז הל' ג" )שם, הערה 

 (, וחבל על דאבדין ולא משתכחין.278הערה 
 פירוש המשנה, ראש הקדמתו לאבות.   240
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אבל יג, ג.   241
 שם, הלכות אבל ז, ו.   242
 ט.–שם, ז   243
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רואים את עצמם יותר ממלכים וכהנים גדולים, שהרי רוב  רביםואילו בימינו 
וכל המנחמים  244האבלים יושבים על גבי ספות מרווחות או כסאות נוח נמוכים,

פרופ' י' שמש מסכמת את  נוהגים שלא כהלכה ואינם יושבים על גבי קרקע.
הופעותיו של דין זה בספרות המקראית, ובכולן ישבו האבלים על הארץ, ואלה 

 דבריה:

אחד ממנהגי האבלות שנהג דוד עם מחלת בנו התינוק היה השכיבה על 
ִוד הארץ )שמ"ב יב, טז(. הפסקת מנהגי האבלות מצוינת במילים " ם דָּׁ קָּׁ ַוּיָּׁ

ץ ָאר  עה לדוד השמועה שאבשלום רצח את כל בני " )שם, כ(. כאשר הגיֵמהָּׁ
המלך, הוא קרע את בגדיו ושכב ארצה )שמ"ב יג, לא(. מנהג השכיבה או 
הישיבה על הארץ משתקף גם בקריאתו של ישעיהו לבתולת בת בבל: 

ִדים" ץ ֵאין ִכֵסא ַבת ַכׂשְּ ָאר  ִבי לָּׁ ל שְּ ב  תּוַלת ַבת בָּׁ ר בְּ פָּׁ ִבי ַעל עָּׁ ִדי ּושְּ " )יש' רְּ
מז, א(. כמו כן, כאשר שמע מלך נינוה את הנבואה על חורבן עירו, נקט 

אוֹ מיד פעולות שמשמעותן אבל לשם בקשה, ובהן: " ם ִמִכסְּ קָּׁ ב ]...[  ַוּיָּׁ ַוֵּיש 
ר ֵאפ   245" )יונה ג, ו(.ַעל הָּׁ

 סוגיית הגמרא

ע רקָּׁ י קַ בֵ ל גַ א עַ לָּׁ ב אֵ ישַ ין לֵ אִ שָּׁ ין ַר ִמ חְּ נַ מְּ ין הַ אֵ  :בר רָּׁ מַ ה אְּ דָּׁ הּוב יְּ ר רָּׁ מַ אְּ 
ראְּ נַ שַ  ץ" מָּׁ ָאר  בּו ִאתֹו לָּׁ  246".ַוֵּישְּ

אן  ֵאַבל, ִמכָּׁ ֵבית הָּׁ ִראשֹוִנים ֵאינּו הֹוֵלך לְּ ה יִָּׁמים הָּׁ לֹושָּׁ ַנן: ָאֵבל, שְּ נֹו ַרבָּׁ תְּ
ִמין. א ִבמקֹום ַהִמתַנחְּ ִמין ֵאלָּׁ ַנחְּ ֵאינּו יֹוֵשב ִבמקֹום ַהמְּ ִאיַּלך הֹוֵלך וְּ  247וְּ

דוֹ  ל ב עַ יסַ א מֵ הּוץ וְּ ַר ָאל הָּׁ ין עַ בִ סּום מְּ עָּׁ ל הָּׁ כָּׁ  תוֹ ין אוֹ בִר מַ כשַ ּו [...] לֹכֵהן גָּׁ
ַהַמַלך [...] לפסַ סַ הַ  א הּוץ וְּ ַר ָאל הָּׁ ין עַ בִ סּום מְּ עָּׁ ל הָּׁ כָּׁ  תוֹ ין אוֹ בִר מַ כשַ ּו [...] וְּ
 248ַהַדרַגש. לב עַ יסַ מֵ 

                                                 
 לכתחילה כדי להשתזף בישיבה נינוחה בחוף הים.שנוצרו    244
 .109–108אבלות במקרא, עמ'    245
רי"ף, מועד קטן יח ע"א. וכתב הלח"מ: "ואין המנחמין רשאין לישב אלא על גבי    246

קרקע וכו', מימרא דרב יהודה כתבה הרי"ף בסוף פרק אלו מגלחין, אע"ג דבגירסות 
הם דברי רבנו" )לחם משנה, הלכות אבל יג, דידן ליתה, משמע דאיהו גריס לה. וכך 

אין המנחמין רשאין לישב אלא על גבי ג(. ועל דברי הרי"ף כתב ר' יוסף בר חביבא: "
" )נימוקי יוסף, מועד קרקע. כדרך שיושבים האבלים שנאמר וישבו אתו כמותו משמע

 קטן יח ע"א, ד"ה אין המנחמין(.
 תלמוד בבלי מנוקד, מועד קטן כא ע"ב.   247
 ג.–שם, משנה, סנהדרין ב, א   248
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 עיון בדברי חכמי ישראל

אין  :אמר רב יהודה אמר רבהתלמוד: "פסק כדין  –ר' אשר ב"ר יחיאל 
ר' מנחם  249".שנאמר וישבו אתו לארץ ,המנחמין רשאין לישב אלא על גבי קרקע

 250".אין המנחמים רשאין לישב אלא על גבי קרקע שנ' וישבו אתו לארץ" –המאירי 

וכן  251".ואין המנחמין רשאין לישב אלא על גבי קרקע" –ר' אלעזר ב"ר יהודה 
 252כתבו ר' צדקיה בן אברהם, ר' משה מקוצי, ור' מאיר הכהן.

וכן המנחמין יושבין  ,קרקע ל גביע [...] יושב"]האבל[  –ר' יעקב ב"ר אשר 
 ל גבימנין לאבל שאינו רשאי לישב ע :דא"ר יהודה אמר רב ,קרקע ל גביעמו ע

 :אמר שמואלואמר רב יהודה  ,וישבו אתו לארץ :דכתיב ?המטה אלא על גבי הארץ
 253".וישבו אתו לארץ :דכתיב ?מנין למנחמין שאין רשאים לישב ע"ג מטה

על גבי קרקע. וכן המנחמים אינם  [...] יושב"]האבל[  –ר' יוסף קארו וכן כתב 
עד כאן ראינו שכולם פסקו כפי דין התלמוד,  254."קרקע ל גבירשאים לישב אלא ע

 רחב עד שנתפורר דין התלמוד.ומעתה נראה כיצד החלו הסדקים להיווצר ולהת

 [...] כתב רש"להט"ז צטט את ר' שלמה לוריא, וז"ל: " –ר' דוד הלוי סגל 
ואז גם המנחמים צריכין  ,לישב ע"ג קרקע אלא כשהמנחמים אצלו ינו צריךוהאבל א

אא"כ אמר להו האבל שבו ע"ג ספסלים דמצי מחיל ליקריה  ,לישב ע"ג קרקע
)ואפשר משום הכי אין המנחמי' יושבין בזמן הזה ע"ג קרקע דמחיל האבל 

אמנם  ,ולישב האבל ע"ג כרים וכסתות בעוד שהמנחמים אצלו לא יתכן ,מסתמא(
 [...] חולה וזקן שיש להם צער בישיבת קרקע מותר להשים כר קטן תחתיו עכ"ל

 255".על כל פנים אסור לישב ע"ג ספסלאבל 

תחלה הקל בדין האבלים בכתבֹו שאינן צריכין לשבת על גבי קרקע בעת שאין 
בעת שבאים לנחמם וכתב שעליהם  נםעמם מנחמין. ברם, לאחר מכן החמיר בדי

לשבת דווקא על גבי קרקע, ואפילו על גבי כרים וכסתות אסור להם לישב, אלא אם 
ורק אז מותר לאבל להניח כר קטן תחתיו, אך לשבת על גבי  כן האבל חולה וזקן,

ספסל אסור גם לחולה וזקן. וביחס למנחמים, הקל מאד בדינם הואיל והוא פטרן 
 למעשה מישיבה על גבי הקרקע בכתבֹו: "דמחיל האבל מסתמא".

וכן המנחמים אין רשאין לישב  ,יושב על גבי קרקע"]האבל[  –ר' אברהם דנציג 
שכן מצינו גבי איוב ורעיו  ,אלא על גבי קרקע להראות צער ואבילות עם האבל

                                                 
 פסקי הרא"ש, מועד קטן ג, צח.   249
 בית הבחירה, מועד קטן כח ע"ב.   250
 ספר הרוקח, הלכות אבילות, סימן שיג.   251
שבלי הלקט, הלכות שמחות, סימן כא; סמ"ג, עשין, עשה דרבנן ב; הגהות מימוניות,    252

 הלכות אבל יג, ג.
 סימן שפז. ארבעה טורים, יורה דעה,   253
 שו"ע, שם, סעיף א.   254
 : שפתי כהן, שם, ס"ק א.וטורי זהב, שם, ס"ק א; וכדבריו כתב ר' שבתי כהן, רא   255
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וזהו רק משום כבודו של אבל ולפיכך יכול האבל למחול  [...] שישבו על גבי קרקע
שחובת הישיבה על גבי הקרקע  ,משמע דברי ר' אברהם דנציגמ 256".על כבודו

יכול למחול על כבודו ולפטור את המנחמין  ואשל האבל, והלמנחמין תלויה ברצונו 
 ישיבה על הארץ.המחובת 

ה, הואיל והוא הושאל  לעניות דעתיברם,  הלשון "למחול על כבודו" מטע 
 257שבהם רצוי ואף חובה על האדם למחול על כבודו, תחומים הלכתיים ומוסרייםמ

ין? איזה אבל יעז לומר "איני מפני המנחמ "לעמוד על כבודו"ל יהין בֵ ולכן, איזה ָא
מוחל על כבודי ואני דורש שתשבו על גבי הקרקע"? ברור שאבל שידרוש זאת עלול 
 להיחשב כקפדן או גרוע מכך כאדם בעל כבוד שאינו מסוגל "למחול על כבודו".

נמצא אפוא, שבלשון "למחול על כבודו" נקבר דין התלמוד הלכה למעשה, 
ל שאין מנחמין שיושבין על הארץ. ויתרה מזאת, וכי וכפי שאנו רואים כיום בעלי

יעלה על הדעת שחכמי התלמוד שפסקו דין זה, לא הצליחו להתרומם מעל שאיפת 
הכבוד והקפידו על זולתם שישבו על גבי הקרקע? האם יעלה על הדעת שהם היו 
אנשי כבוד? והפוסקים לא שמו לב, אבל המתבונן בעומק טעמם זה ימצא בו גנאי 

 שי מופת רבים.לאנ

תיאר את מנהג יהודי תימן הקדום לפיו גם האבלים וגם  –ר' יהודה לוי נחום 
המנחמים יושבים  [...] המנחמים ישבו על גבי קרקע: "האבלים יושבים על קרקע

 258על הקרקע יחד עם האבלים".

תמה על כך שבימינו לא נהגו שהמנחמין יושבים לארץ,  הרב שלמה צדוק
ועיקר ביקורתו מכוונת לדעתי כלפי יהודי תימן שעדיין רבים מבניה בהיותם אבלים 
משמרים את ההלכה הקדומה ויושבים לארץ, ונוצר ניגוד לא נעים כאשר האבלים 
אין יושבים על הארץ ואילו המנחמים יושבים על גבי כסאות למולם, וז"ל: "ו

שמאחר שבאו לנחמו אין ראוי והגון  [...] המנחמין רשאין לישב אלא על הקרקע
 259שלא ישבו אתו עמו בארץ כמוהו )ותמוה שלא נוהגין כן עתה(".

"ָאֵבל כל שבעה ימים, אסור לישב על גבי כסא, ספסל ומטה.  –הרב שלמה קרח 
ב על מה והמנהג שהאבלים יושבים על גבי מחצלאות על הקרקע. ומותר ליש

                                                 
 חכמת אדם, שער השמחה, כלל קסה.   256
כך אמרו  ולא רודף אחר הכבוד."ולא יהיה בעל קטטה ולא בעל קנאה ולא בעל תאוה    257

חכמים: הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" )משנה תורה )קאפח(, 
מן הנעלבין ולא הלכות דעות ב, טו(. "כללו של דבר יהיה מן הנרדפין ולא מן הרודפין, 

ואדם שהוא עושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן עליו הכתוב אומר  מן העולבין,
תָּׁ ' ִדי אָּׁ ר ִלי ַעבְּ ָארַוֹּיאמ  פָּׁ תְּ ָך א  ר בְּ ֵאל ֲאש  רָּׁ ' ]ישעיה מט, ג[" )שם ה, כה(. "כשיחטא ה ִיׂשְּ

ואם חזר ובקש ממנו  [.].. אלא מצוה עליו להודיעו [...] איש לאיש לא יׂשטמנו וישתוק
 " )שם ו, ז(.ולא יהיה המוחל אכזרילמחול לו צריך שימחול 

ודי עדן: "האבלות מתבטאת, בראש . וכן נהגו יה174–173מצפונות יהודי תימן, עמ'    258
ובראשונה, בישיבה על הרצפה, בעת הישיבה מופרדים הגברים מן הנשים" )מנהגי 

 (.125אבלות בעדן, עמ' 
 משנה תורה )צדוק(, הלכות אבל יג, ג, עמ' תו.   259
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שנקרא בזמנינו מזרון. ומי שקשה עליו ישיבה מכובד רגליו וכיוצא בזה, יושב על 
והקולא שציין לא נמצאת בתלמוד  260גבי שרפרף נמוך שיקל את קושי ישיבתו".

 ומושפעת מפסיקת רבני אשכנז.

"ָאֵבל אסור כל שבעה, לישב על גבי כסא וספסל, כי אם  –הרב יצחק רצאבי 
ו על גבי כרים וכסתות, או כסא וספסל נמוכים עד גובה שלושה על גבי קרקע, א

ואיני יודע מדוע העתיק כאחרים ולמד מדיני סוכה  261סנטימטר(". 24טפחים )
, לעניין ישיבה על הקרקע. שהרי בדין "כל פחות משלשה כלבוד דאמי"ומחיצה 

, וכל הקרקע על גבילקרקע אלא  מחוברישיבה על גבי קרקע לא נאמר שיהיה האבל 
דיני לבוד הינם דינים משפטיים שנקבעו לעניינים מסוימים. לעומת זאת, בישיבת 

ָאֵבל חכמים הדגישו שעליו לישב  כפי שישבו איוב ורעיו, ולא יעלה על  על הארץהָּׁ
על ספסל נמוכים ככל שיהיו, שהרי נאמר במפורש  אוהדעת שאיוב ישב על דרגש 

הּוא ֹיֵשב ַוִּיַקח " האפר: על גביבאיוב שישב  ֵרד בֹו וְּ גָּׁ ִהתְּ ׂש לְּ ר  רלֹו ח  ֵאפ  תֹוְך הָּׁ " )איוב בְּ
 262ב, ח(.

זאת ועוד, אם היה מותר לאבל לישב על גבי דרגש סמוך לארץ, מדוע חכמים 
נצרכו להורות במפורש למלך לישב על גבי דרגש? ומזאת נלמד שלשאר בני אדם 

שמש סיכמה את נושא הישיבה אסור לשבת על גבי דרגש נמוך ככל שיהיה. פרופ' י' 
בתוך האפר במקרא, ומוסיפה שלעתים אף התפלשו בעפר או באפר, ואין התפלשות 

 אלא על גבי קרקע ממש, ואלה דבריה:

הישיבה או השכיבה על הארץ היו בתוך האפר. כך בקריאתו של ישעיהו 
לבתולת בת בבל )יש' מז, א( ובישיבתו של מלך נינוה על האפר )יונה ג, 

רשהוזכרו לעיל, וכן במסופר על איוב: "ו(  ֵאפ  תֹוְך הָּׁ הּוא ֹיֵשב בְּ " )איוב וְּ
אולם האבלים לא הסתפקו בישיבה על הארץ בתוך האפר,  [...] ב, ח(

ולעתים אף התפלשו בעפר או באפר, כפי שעולה למשל מקריאתו של 
רירמיהו " ֵאפ  ִשי בָּׁ ַפּלְּ ִהתְּ ק וְּ ִרי ׂשָּׁ כו(. לעתים זרו עפר או  " )יר' ו,ַבת ַעִמי ִחגְּ

עּו ִאיש אפר על ראשיהם, כמסופר על רעי איוב ההלומים ממכתו: " רְּ ַוִּיקְּ
ה מָּׁ יְּ מָּׁ ם ַהשָּׁ אֵשיה  ר ַעל רָּׁ פָּׁ קּו עָּׁ רְּ ִעלֹו ַוִּיזְּ  263)איוב ב, יב(. "מְּ

ובהערה  264יושבים על גבי מצעות על הקרקע". [...] "האבלים –הרב פנחס קרח 
ויש שהביאו  265שם הוסיף: "ואחינו יוצאי אשכנז נוהגים לישב על גבי שרפרף נמוך,

                                                 
 עריכת שולחן, יורה דעה, כרך א, עמ' קצח.   260
 נפש כל חי, עמ' צב.   261
ראת פרשת איוב: "' והרמב"ם כתב בנתחו   262 ֵאפ  ר וָּׁ פָּׁ ִתי ַעל עָּׁ ִנַחמְּ ַאס וְּ מְּ ' ]מב, ו[, ַעל ֵכן א 

ענין הדברים כפי הענין, על כאן אמאס כל אשר הייתי מתאוה ונחמתי על היותי בתוך 
עפר ואפר כפי שהונח מצבו והוא יושב בתוך האפר" )מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, 

 כג, עמ' שכו(.
 .109מ' אבלות במקרא, ע   263
 בית מועד, כרך א, פרק יט, עמ' תפו.   264
וכן כתב הרב נחמיה כועי: "נוהגים לשבת על הארץ, על שטיח או כר, והאשכנזים    265

 יה, עמ' מה(.-נוהגים לשבת על שרפרף ]כסא נמוך[" )בית נחם
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'וישבו אתו לארץ, על הארץ אין כתיב כאן, אלא וישבו  [...] ראיה לזה מהירושלמי
 אתו לארץ דבר שהוא סמוך לארץ' ]ברכות, פרק ג, א[".

: "מיכן שהיו שם הרב לא ציין את המשך הירושלמיאיני יודע מדוע כבוד ו
ישנין על גבי מטות כפופות". כלומר, המאמר הזה מהירושלמי נועד ללמדנו שרעי 

 266כאיוב, ולא ללמדנו שום דבר לגבי אופן ישיבתם עמו. כפויות מטות על ישנואיוב 
רקרקע ממש ממה שנאמר: "וכבר ראינו לגבי איוב שישב על גבי  ֵאפ  תֹוְך הָּׁ ", בְּ

עי איוב שראוהו מרחוק ונזדעזעו עד עמקי נשמתם: ובפסוק לפני כן סּופר על ר
ֹלא ִהִכיֻרהּו " חֹוק וְּ ם ֵמרָּׁ ת ֵעיֵניה  אּו א  קּו ַוִּיׂשְּ רְּ ִעלֹו ַוִּיזְּ עּו ִאיש מְּ רְּ כּו ַוִּיקְּ ם ַוִּיבְּ אּו קֹולָּׁ ַוִּיׂשְּ

ה מָּׁ יְּ מָּׁ ם ַהשָּׁ אֵשיה  ר ַעל רָּׁ פָּׁ  ישבו לצידוברור שרעי איוב לא כל זאת,  " )ב, יב(. לאורעָּׁ
 .על דרגשים

ץואכן, פרשנים רבים הבינו נכונה את הפסוק " ָאר  בּו ִאתֹו לָּׁ " )איוב ב, ג(, ַוֵּישְּ
רס"ג לדוגמה כתב: "וישבו, וישבו עמו  ,ממש הארץ עלוביארו שרעי איוב ישבו 

וכן פירש רש"י שם: "לארץ. על הארץ לצער ]=להצטער[ בצערו",  267על הארץ",
 268ומצודת דוד העתיק את פירושו של רש"י: "לארץ. על הקרקע לצער בצערו".

"מנהגינו שהאבל יושב על גבי קרקע על  הרב פ' קרח:בהמשך ספרו הוסיף 
 [...] ומי שהוא זקן או חולה [...] מצעות שאינם נאים, ואין לו להסב בשעת ישיבתו

יש מקילים שיכול לישב על גבי כסא או שרפרף ובלבד שיהיו נמוכים ואינם גבוהים 
ג' טפחים מהרצפה, ודלא כמו שיש טועים ויושבים על גבי ספה או כורסה 

ולעיל, לצד דברי הרב י' רצאבי, התייחסתי להעתקת דיני מחיצה  269כהרגילם".
 וסוכה לדיני אבלות.

ל רעי איוב 'וישבו אתו לארץ'. מכאן שיושבים "כתוב אצ –ר' עובדיה מלמד 
האבלים על הארץ וכך מנהגינו על הארץ ממש. יתכן וירדה חולשה לעולם לכן נהגו 

ואין חולשה יורדת לעולם אלא לאחר שנתרשלנו  270באשכנז לשבת על ספסל".
מעבודת ה' ואין זו גזירת שמים, ואף לאחר שכבר ירדה לעולם, אין הדבר אומר 

לזכור את האמת, ולשאוף תמיד חובה כליל דין ישיבה על הארץ, אלא  שיש לבטל
ֵשי להתחזק ולשוב לצור מחצבתנו: " ַבקְּ ק מְּ ד  ֵפי צ  עּו ֵאַלי ֹרדְּ ל צּור  ה',ִשמְּ ַהִביטּו א 
ם: ת  ת בֹור נַֻקרְּ ב  ל ַמק  א  ם וְּ ת  ם ֲאִביכ ם ֻחַצבְּ הָּׁ רָּׁ ל ַאבְּ אִתי [...] ַהִביטּו א  רָּׁ ד קְּ חָּׁ ו ִכי א 

ֵבהּו ַארְּ ֵכהּו וְּ רְּ  ב(.–" )ישעיה נא, אַוֲאבָּׁ

ומותר  [...] "האבל כל שבעה אינו יושב אלא על גבי קרקע –הרב יצחק יוסף 
לישב על גבי כרים וכסתות, או ספסל נמוך, שאין גבוהים טפח, ואם הוא זקן ותשוש 

                                                 
"מפסוק זה ]"וישבו אתו לארץ"[ נלמד בירושלמי שם, כפיית המיטה" )הלכות אבלות,    266

(; וכידוע, חובה על האבל לישון על גבי מטה כפויה כפי שנפסק 25עמ' קז, הערה 
 .94, הערה 23בתלמוד ובהרמב"ם, ראה לעיל עמ' 

 פירוש רס"ג לאיוב, שם, עמ' לט.   267
 מצודת דוד, שם.   268
 בית מועד, כרך ב, פרק לה, עמ' קלה.   269
 .379מלמד, תפילה ומנהג, עמ'    270
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יושבים כח, אפשר להקל גם בספסל נמוך שאין גבהו ג' טפחים. ונהגו שהמנחמים 
ובהערתו שם הוסיף: "ובנתיבי עם  271על כסא וספסל, שמסתמא מוחלים להם".

)עמ' שנו( הביא שמנהג הספרדים בכל מקום שהאבל אינו יושב אלא על גבי קרקע, 
אבל האשכנזים יושבים על גבי ספסלים נמוכים ולא ידעתי על מה הם סומכים, 

עם הזה, שירידת החולשה ואולי משום דירדה חולשה בעולם". משמע מניסוח הט
אין הקב"ה גוזר לעשות מצוה או עבירה, ולא לחוסן הרי לעולם היא גזירת שמים, ו

ולא לחולשה, אלא האדם הוא האחראי היחיד לחולשתו ולרפיונו, ועליו מוטלת 
 272האחריות להתנער מתרדמתו ולהתחזק בעבודת ה'.

ינו על כסא קטן "האבל יושב על שרפרף, הי –הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי 
 273ולא על כסא רגיל )ש"ך שם(. והמנחמים יושבים על כסא או ספסל". [...] נמוך

 עליו אסראף ו ,אסר לאבל לישב על שרפרף ואהנגלה ש לדברי הש"ך ברם, כשנפנה
אסור לו לישב על גבי ספסל או כרים וכסתות לישב על גבי כרים וכסתות, וז"ל: "

ה וזקן שיש להם צער בישיבה על גבי קרקע מותרים אם לא חול ,כי אם על גבי קרקע
 274".לשים כר קטן מתחתיו

שלא יהיה השרפרף גבוה מן הארץ  ויש מהדרין: "הרב טוקצינסקי עוד כתב
פח ויושבים על דרגש גבוה יותר מט [...] וכיום אין נזהרין בזה [...] יותר מן טפח

, כי הש"ך אינה ברורה "ךשהפנייתו לוגם כאן מהקרקע, ובחלש וזקן מקיל הש"ך". 
הקל לחולה וזקן רק לשים כר קטן תחתיהם, ולא לשבת על דרגש גבוה מטפח 

גדיר הרב קאפח הידורים מעין אלה הכאן. וכבר  גשר החיים כמשתמע מדברי
 275כ"חומרות שבקולות".

                                                 
 ילקוט יוסף, חלק ז, יורה דעה, סימן יב, עמ' קכט.   271
ולעיון נרחב בנושא זה  עיין: פירוש המשנה )קאפח(, הקדמה לאבות, הפרק השמיני.   272

 ראו מאמרי: "מבט למיסטיקה, לאסטרולוגיה ול"כתר מלכות" לאורו של הרמב"ם".
 גשר החיים, חלק א, עמ' ריב.   273
 דעה, סימן שפז, ס"ק א.שפתי כהן, יורה    274
"גם כאשר נניח שמוכרי החמץ מהדרין בכל החומרות שבקולות של מכירה זו" )משנה    275

 תורה )קאפח(, הלכות חמץ ומצה ב, עמ' רסא(.
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 סוף דבר

במאמר זה ביקשנו לפתוח ֹצהר להלכות קדומות ונׂשגבות שנשכחו או 
הדורות והתקופות מסיבות שונות ומשונות. ישנן עוד הלכות שהּושכחו במהלך 

שניתן להכלילן במסגרת זו, כגון, קריעה בשעת יציאת נשמה, קריעה על אדם כשר 
או חכם, קריעת כל בגדיו על אביו ואמו, לווית האב לקבורה, כפיית המטה, אמירת 

בות הן. ברם, שמועה והגדה בבית הֵאבל, שלא להתקשות על המת יותר מדי, ועוד ר
לא עלינו המלאכה לגמור, וכבר ארכה היריעה מעבר למה שתוכנן בתחילה. מטרתנו 

ההלכה היהודית ממקור מים חיים הוא התלמוד  ו פוסקיהיתה להראות כיצד התרחק
, מהשפעות ממקורות בלתי מבוססים מימיהםאת  וובמקום זאת, דל ;הבבלי

העם, ועוד. לצערנו  ממנהגי המוןיים(, חיצוניות )כגון חשש מׂשחוקם ולעגם של הגו
דינים תלמודיים שיסודתם  הרב, דליית מים מבורות נשברים גררה עמה עקירת

 בהררי קודש.

תלמודיים, אירעה תופעה חמורה מזאת בהלכות הדינים הברם, לצד עקירת 
אינספור מנהגים ללא ביקורת ובקרה, חלקם מנהגים חסרי  הוספתאבילות, והיא, 

הרמב"ם )וגם בחסרי הטעם יש תקלה שהרי הם מסיחים את הדעת  טעם לדעת
מהאמת(, חלקם מנהגי הבל תמוהים, וחלקם מנהגים שיש בהם נגיעות של ממש 
בעבודה זרה, ומשבשים קשות את ההשקפות והדעות בעולם היהודי והתורני. על 

הגי אלה כמעט ולא דיברנו כלל, ואלה אין להם סוף, ראו נא לדוגמה את ספרי מנ
ֵרס ורחבי היריעות כאשר יתבונן בהלכותיהם אדם  ;האבילות החדשים, עבי ַהכָּׁ

האמּון על שבילי מחשבת האמת של רבנו הרמב"ם, יבחין שהבר בטל בשישים, וגם 
 במקום שזכינו סוף סוף לבר, בצד הדברים מיד נאמר: "ולא נהגו כן".

נוסיף לכך את  ואם ן,כשלעצמ ותמדכדכלא פשוט להעמיק בהלכות אבילות ה
של רבנו הרמב"ם וחכמי התלמוד, והנה לנו מתכון ישרה התרחקות מדרכם הה

עלי להודות שלהפתעתי, בתום עבודה זו תחושתי היא לדכדוך ולייאוש. ברם, 
תחושת הקלה, תחושת התמודדות עם הצער שבהעדר האמת הרמב"מית, לא 

מבתי המדרש  מרחובות קריה ששם איני מצפה למצאו, אלא מספרי ההלכה,
עּוִני"וממנהיגי הדת. כפי שהוכיח ירמיהו לדורות  דָּׁ ה ֹלא יְּ ֵׂשי ַהתֹורָּׁ ֹתפְּ )ירמיה ב,  "וְּ

יָך ח(, וכפי שהוכיח הרב יוסף קאפח בדבריו הכואבים: " ט  פָּׁ ֹלֹמה ֱאֹלִהים ִמשְּ ִלשְּ
ְך ל  ן מ  ב  ָך לְּ תְּ קָּׁ ִצדְּ ְך ֵתן וְּ ל  מ  הבחנה להבחין  הענק לו קו כלומר [...[ ]תהלים עב, א] לְּ
כֹו,  פְּ ה  ת לְּ מ  א  ו הבחנתם בין הצדק ב  קָּׁ ל ופשעים מתוך ש  ו  כי ישנם רבים העושים עָּׁ

מעוות מעוקם ומעוקש וטוענים כי בצדק הם עושים ולא עוד אלא שאומרים זהו 'דעת 
 276". תורה'

                                                 
 פירוש רס"ג לתהלים, שם, עמ' קעב.   276
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-, רמזנו בתוך המאמר כי הלכות אבילות לדעתנו אינן אלא מיקרוחשובהנקודה 
עולם ההלכה היהודי כולו. לא רק הלכות אבילות פשטו צורה ולבשו צורה קוסמוס ל

פֹור הן ההלכות בתחומים רבים שבוטלו או ששונו  חדשה ומנוכרת לאמת, רבות ִמסְּ
לבלי היכר מכפי שהּוסכמו על ידי חכמי התלמוד או אפילו מכפי שניתנו למשה 

להצביע על נקודה זו,  בסיני. בעקבות זאת, המטרה המּוספת של מאמרנו זה היא
 ה והצלולה. ומשה אמת ותורתו אמת.ולעורר לפסיקת האמת הרמב"מית הזכ

 תרמתי תרומה נוספת להארת אור האמת התלמודית הרמב"מית,בעבודה זו, 
כאן מאמר תודה לאל יתעלה ויתרומם שזיכני להניח ו המחשבתית והִהלכתית,

משום כך, לא נמנעתי מלדון בדברי גדולי  277שכל מטרתו היא בקשת האמת.ייחודי, 
ישראל, וזאת משום שאני מאמין שאיש האמת שמעוררים אותו אליה, לא רק שלא 
יתבע שיבקרוהו לאחר "בקשת המחילה", אלא ישמח בגילויה ואף ינשק את מצח 

וזו דרכו של תלמידו  278זו דרכו של איש האמת רבנו הרמב"ם, האדם שעֹוררֹו אליה.
"שכל יוסף קאפח, ביחסו לביקורת זרה וכל שכן לביקורת של אמת:  המובהק הרב

 279.יש בה מן הלימוד" –ביקורת תהיה מטרתה אשר תהיה 

, בדברים שיש בהם "מורה הנבוכים"ואסיים בדברי הרמב"ם מספרו הקדוש 
 חזון ותפילה כאחד:

 [...] ויבטלו נזקי בני אדם זה לזה כי בידיעת האמת מסתלקת האיבה והשנאה,
ה לכך ואמר כי ִסַבת ִסלוק אלה הׂשנאות וההתקוטטויות  ואחר כך נתן ִסבָּׁ

ִחיתּו 'והִהשתלטויות היא ידיעת בני אדם אז אִמתת האלוה, ואמר  ֹלא ַישְּ ֹלא יֵָּׁרעּו וְּ
ת  ה א  ץ ֵדעָּׁ ָאר  ָאה הָּׁ לְּ ִשי ִכי מָּׁ דְּ כָּׁל ַהר קָּׁ ַכִסים ה'בְּ  280זה.)ישעיה יא, ט(. דע  'ַכַמִים ַלּיָּׁם מְּ

                                                 
מה שהזכרנו אלא מפני  [...] ולא הזכרנו [...] "ואין מטרתינו במאמר זה לסתור דבר   277

]וכל[ מטרתנו וכוונתנו לנקודת  [...] כמו שיתברר למתבונן [...] הביאנו הצורך לכךש
, מאמר תחית המתים, עמ' פא(. יהי )קאפח( התועלת שתושג ללומד" )אגרות הרמב"ם

 רצון שה' יתברך ידריכנו תמיד בדרך הישרה.
בכללים או "ואני יודע כי מחלת הכל מחלה אחת כללית, והיא שכל מי שמצא בדבריי    278

בפרטים דבר שהוא נגד דברי אחד הגאונים או המפרשים עולה על לבו שאני טעיתי. 
אם כי יודע אני כי לא רחוק הדבר שאני אטעה וייעלם ממני עיון או לשון מפורש, ואין 

ואני שמח מאד על הביקורת, והעושה זאת יש לו שכר ואני מודה לו, כי זה דבר נורא, 
" שהעיר ואועיל גם אני בכך, או שהוא טעה ויועיל לו ולזולתויתכן שהוא צודק במה 

ידי הרב יוסף קאפח. עיין ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, -)תשובה תסד, תורגמה על
 .239, הערה 54(. וראה לעיל עמ' 44עמ' ו, הערה *

 פירוש רס"ג לתהלים, מבוא, עמ' יד. וחבל, כמה חבל על דאבדין ולא משתכחין...   279
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, יא, עמ' רצג.   280


