
  ד"חורף תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  10מספר  דף, אבלות

 

  על כל המתים ועל אביו ואמו קריעה
   לז פרק בראשית

  :ַרִּבים ָיִמים ְּבנוֹ  ַעל ַוִּיְתַאֵּבל ְּבָמְתָניו ַׂשק ַוָּיֶׂשם ִׂשְמָתיו ַיֲעֹקב ַוִּיְקַרע) לד(

   יד פרק במדבר

 5  :ִּבְגֵדיֶהם ָקְרעּו ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּתִרים ִמן ְיֻפֶּנה ֶּבן ְוָכֵלב נּון ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ ) ו(

   ז פרק עשיהו

 ָהָעם ְלַבב ַוִּיַּמס ַּבּמֹוָרד ַוַּיּכּום ַהְּׁשָבִרים ַעד ַהַּׁשַער ִלְפֵני ַוִּיְרְּדפּום ִאיׁש ְוִׁשָּׁשה ִּכְׁשִׁשים ָהַעי ַאְנֵׁשי ֵמֶהם ַוַּיּכּו) ה(
  :ְלָמִים ַוְיִהי

 ַעל ָעָפר ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְוִזְקֵני הּוא ָהֶעֶרב דעַ  ְיֹקָוק ֲארֹון ִלְפֵני ַאְרָצה ָּפָניו ַעל ַוִּיֹּפל ִׂשְמָתיו ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיְקַרע) ו(
 10  :ֹראָׁשם

   ד פרק א שמואל

 ֶאֶלף ְׁשִׁשים ִמִּיְׂשָרֵאל ַוִּיֹּפל ְמֹאד ְּגדֹוָלה ַהַּמָּכה ַוְּתִהי ְלֹאָהָליו ִאיׁש ַוָּינֻסּו ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֶגף ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָּלֲחמּו) י(
  :ַרְגִלי

  :ּוִפיְנָחס ָחְפִני ֵמתּו ֵעִלי ְבנֵי ּוְׁשֵני ִנְלָקח ֱאִהים ַוֲארֹון) יא(
 15  :ֹראׁשוֹ  ַעל ַוֲאָדָמה ְקֻרִעים ּוַמָּדיו ַההּוא ַּבּיֹום ִׁשה ַוָּיֹבא ֵמַהַּמֲעָרָכה ִּבְנָיִמן ִאיׁש ַוָּיָרץ) יב(

   יג פרק ב שמואל

  ס: ֶאָחד ֵמֶהם נֹוַתר ְוא ַהֶּמֶל ְּבֵני ָּכל ֶאת ַאְבָׁשלֹום ִהָּכה ֵלאֹמר ָּדִוד ֶאל ָבָאה ְוַהְּׁשֻמָעה ַבֶּדֶר ֵהָּמה ַוְיִהי) ל(
  :ְבָגִדים ְקֻרֵעי ִנָּצִבים ֲעָבָדיו ְוָכל ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּכב ְּבָגָדיו ֶאת ַוִּיְקַרע ַהֶּמֶל ַוָּיָקם) לא(

   ב פרק ב מלכים

 20 ִלְׁשַנִים ַוִּיְקָרֵעם ִּבְבָגָדיו ַוַּיֲחֵזק עֹוד ָרָאהּו ְוא ּוָפָרָׁשיו ִיְׂשָרֵאל ֶרֶכב ָאִבי ָאִבי ַצֵעקְמ  ְוהּוא ֹרֶאה ֶוֱאִליָׁשע) יב(

  :ְקָרִעים

   א פרק איוב

  :ַוִּיְׁשָּתחּו ַאְרָצה ַוִּיֹּפל ֹראׁשוֹ  ֶאת ַוָּיָגז ְמִעלוֹ  ֶאת ַוִּיְקַרע ִאּיֹוב ַוָּיָקם) כ(
  :ְמֹבָר ְיֹקָוק ֵׁשם ְיִהי ָלָקח ַויֹקָוק ָנַתן ְיֹקָוק ָׁשָּמה ָאׁשּוב ְוָעֹרם ִאִּמי ִמֶּבֶטן ָיָצאִתי יצתי ָעֹרם ַוֹּיאֶמר) כא(

 25   ב פרק יואל

  :ּוְבִמְסֵּפד ּוִבְבִכי ּוְבצֹום ְלַבְבֶכם ְּבָכל ָעַדי ֻׁשבּו ְיֹקָוק ְנֻאם ַעָּתה ְוַגם) יב(
 ַעל ְוִנָחם ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפִים ֶאֶר הּוא ְוַרחּום ַחּנּון ִּכי ֱאֵהיֶכם ְיֹקָוק ֶאל ְוׁשּובּו ִּבְגֵדיֶכם ְוַאל ְלַבְבֶכם ְוִקְרעּו) יג(

  :ָהָרָעה

  ג משנה יג פרק שבת מסכת משנה

 30  :כמתקן שיעורו לתקן מנת על והמקלקל פטורין המקלקלין וכל מתו ועל בחמתו הקורע] ג[

   ב עמוד קה דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 - ! קריעה ידי יצא - השבת את שמחלל פי על ואף, חייב - מתו ועל ובאבלו בחמתו הקורע: ורמינהו. גמרא
 בני דלאו ובהנך, דידיה במת, לעולם -! קתני מתו והא -. דעלמא במת -  הא, דידיה במת - הא, קשיא לא

  .נינהו אבילות

 35   ג משנה יג פרק שבת מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

 עליו חייב שאינו מת היה אם, פטור מתו על הקורע ואמרו. לבנות כדי שהרס כגון לתקן מנת על מקלקל] ג[
 עליו שחייב מת על או בחמתו שהקורע וההלכה, דחוים אלו דברים, פטור בחמתו הקורע ואמרו. קריעה
 הקריעה באותה נפשו ומישב חמתו משכך שהוא מפני, חייב מתו ועל בחמתו הקורע ונעשה. חייב קריעה

  .כמתקן הוא והרי

 40   י הלכה י פרק שבת הלכות ם"רמב

 שהוא מפני פטור להפסידה הקורע אבל, חייב תפירות שתי לתפור מנת על תפירות שתי לתפור כדי הקורע
 יצרו וינוח זה בדבר דעתו את שמיישב מפני חייב עליו לקרוע חייב שהוא מת על או בחמתו הקורע, מקלקל
  ,וחייב כמתקן הוא הרי זה בדבר שוככת וחמתו והואיל
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   ב עמוד צא דף קמא בבא מסכת בבלי תלמוד

 45  ? בעצמו לחבל רשאי אדם אין: דאמר ליה דשמעת תנא מאן

 מיד: אומר אלעזר' ר - אדרש לנפשותיכם דמכם את ואך'+ ט בראשית: +דתניא, הוא תנא האי אילימא
  ! שאני קטלא ודלמא; דמכם את אדרש נפשותיכם

 על שהמקרע, שמעתי: אלעזר רבי אמר, האמורי מדרכי ולא המת על מקרעין: דתניא, הוא תנא האי אלא
  ; גופו ש"וכ, תשחית בל משום לוקה -  מדאי יותר המת

 50  ! הוא הדר דלא דפסידא, שאני בגדים ודלמא

, למאניה להו מדלי, והגא היזמי ביני מסגי הוה כד חסדא ורב, מכבדותא למאני קרי יוחנן דרבי הא כי
  ! ארוכה מעלה אינו וזה, ארוכה מעלה זה: אמר
? הנפש על חטא מאשר עליו וכפר'+ ו במדבר: +ל"ת מה, ברבי הקפר א"ר אמר: דתניא, הוא תנא האי אלא

 מן אלא עצמו ציער שלא זה ומה: ו"ק דברים והלא, היין מן עצמו שציער אלא? זה חטא נפש באיזה וכי
 55  . וכמה כמה אחת על דבר מכל עצמו המצער, חוטא נקרא היין

   א עמוד טו דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד

  .מיחייבי עלמא דכולי מכלל - תפרמו לא'+ י ויקרא+ אהרן לבני רחמנא להו דקאמר בקריעה חייב אבל

   א עמוד כד דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד

  . מיתה חייב - אבלו בימי מטתו ששימש אבל: דשמואל משמיה וקאמרי פפא דרב קמיה רבנן יתבי
 60 שמיע הכי -  דשמואל משמיה לכו שמיעא ואי. אתמר יוחנן דרבי ומשמיה, אתמר אסור: פפא רב להו אמר

 ויקרא+ שנאמר, מיתה חייב - פירם ושלא פרע שלא אבל: שמואל אמר אבימי בר תחליפא רב אמר: לכו
  .מיתה חייב - פירם ושלא פרע שלא אחר הא', וגו תמתו ולא תפרמו לא ובגדיכם תפרעו אל ראשיכם'+ י

   הקריעה ענין - הסוף שער האדם תורת

 ואבלות התורה מן שקריעה מפני בו פירשו, לחוד וקריעה לחוד אבלות לעיל בגמרא דאמרינן והא
 65 כל בתינוק החכמים מקצת אמרו לפיכך. שלפנינו בשער זה לברר הבורא ברצון עתידין ואנו. מדבריהם

 אסי רב אמר') א ט"מ בכורות( אמרינן דהתם, בקריעה הוא חייב עליו מתאבל שאינו פי על אף שלשים
 הילכך, באבל המיקל כדברי הלכה שמואל דאמר דמי שלפניו כיום שלשים דיום אבילות לענין מודים הכל

 דספיקא באדם יום שלשים שהה שלא כל, בה אזלינן ולחומרא המיקל כדברי הלכה דאין כיון קריעה לענין
  . מתאבל ואינו קורע הוא
 70 קריעה מפקינן וכי, לקולא וספיקא היא סופרים מדברי עצמה שהקריעה, הסברא זאת לי נראית ולא

 סופרים דברי כשאר אבל, לעולם המיקל כדברי הלכה, כללא להאי בקריעה דליתיה ולומר אבלות מכלל
 אבל רבנן בה דאקילו הוא באבלות') א ו"מ( שהוציאוהו מי' בפ עירובין במסכת בהדיא וכדאמרינן ,היא

 אבילות מכלל קריעה מפקינן וכי רבים במקום יחיד בין יחיד במקום יחיד בין שאני בדרבנן אפילו בעלמא
 יכלינן דיחיד טעמא מסתבר כי נמי ואי, כרבים והלכה סופרים דברי כשאר דהיא לומר לה מפקינן להכי

 75 אשכחן לא דודאי, המחמיר כדברי מקומות בכמה שפסקו סופרים דברי כל כשאר בגמרא כוותיה למיפסק

 אל ראשיכם אהרן לבני רחמנא להו מדקאמר לה מייתו בעלמא באסמכתא אלא, בתורה מפורשת קריעה
 לאיסורא אהרן דבני, היא בעלמא אסמכתא ודאי והא, מיחייבי ע"דכ מכלל תפרומו לא ובגדיכם תפרעו
 ל"כדקיי, רחמנא להו מזהר קא עבודה משום התם דהא תדע ,הן רשאין ע"דכ מכלל רחמנא להו קאמר

 כדאיתא עבודה מחללי דהא נינהו בגדים מחוסרי נמי בגדים וקרועי, דבמיתה בגדים ומחוסרי ראש בפרועי
 80 תפרומו ולא תפרעו לא רחמנא להו קאמר והכי, נינהו במיתה הילכך') ב ח"י( שני פרק זבחים במסכת

 מהכא לאו דבמיתה בגדים ומחוסרי ראש דפרועי גב על ואף, תמותו תעשו אם הא תמותו ולא עבודה משום
 פרועי אהרן לבני קרא מ"מ, לדורות והנהו לשעה קרא דהאי משום') א ג"פ( סנהדרין במסכת להו מפקינן

 נמי וכן. תמותו תעשו אם הא תמותו ולא רחמנא קאמר והכי, אתא דבמיתה ששמשו בגדים וקרועי ראש
 מצית ולא, מיתה חייבים עבודה בשעת יצאו אם הא, תמותו פן תצאו לא מועד אהל ומפתח דכתיב מצינו

 85 ושלא פרע שלא אבל נמי ודאמרינן. הוא בעלמא אסמכתא ודאי אלא, רשות אלא לאחר קראי מהני למידק

 העובר כל כענין סופרים מדברי עונש זו ומיתה, היא בעלמא אסמכתא, תמותו ולא דכתיב מיתה חייב פרם
  . מיתה חייב אבלו בימי מטתו ששמש אבל דכוותה ואמרינן .מיתה חייב חכמים דברי על

 ביום אלא התורה מן אבילות לנו ואין, מדבריהם שהוא יום דשלשים הראש פריעת לענין אומר אני מכאן
 לדברי שסמוך בתספורת ואפילו, אדם כל כשאר הוא הרי מכן לאחר הא, הגאונים לדעת וקבורה מיתה
 90 ועוד. לקמן למימר כדבעינן בעלמא באסמכתא סופרים לדברי סמוך שהוא בגיהוץ לומר צריך ואין, תורה
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 אינו בקריעה וכן, מתאבל אינו ספק בנפלים כן פי על ואף הוא תורה אבילות של ראשון יום הגאונים לדברי
  .האיבול בענין להזכיר עתיד שאני כמו ודאי קיימא בני שיהיו עד עליהם קורע

   האבלות ענין -  האבל שער האדם תורת

 תפרעו אל ראשיכם אהרן בבני דכתיב משום דאורייתא ותספורת גיהוץ שלשים דגזירת ל"ז ד"הראב כתב
, מנזיר פרע פרע וגמרינן, מיתה חייב פרם ושלא פרע שלא אחר הא תמותו ולא תפרומו לא ובגדיכם 95 

 מתרץ והוא, תפרומו לא ובגדיכם תפרעו אל ראשיכם דכתיב דתגלחת לאבלות דבגדים אבלות ואיתקש
 אבלות איכא דאלמא דיחיד עשה ודחי דרבים עשה אתי הוא דמעיקרא אבלות אי שאמרו מה בזה

 בגזירות הגאונים כדעת ל"ז הרב דעת והנה. ותספורת בגיהוץ ל"ז הרב לה ומוקים, בעשה דמעיקרא
 אבלות דודאי עלה לוסיף דלא הבו אומר ואני, שלשים גזירת עליהם ומוסיף התורה מן שהם דשבעה
 100 הימים שאר כאבלות אותו עשו, לרגל קודם ימים שבעה בקברו מבטלתן רגל שהרי תדע, דרבנן שלשים

 בקברו שמפסיק פי על ואף, מבטלו רגל שאין התורה מן שהוא ראשון ביום כן שאין מה, מבטלתן שהרגל
 רצו כן פי על ואף, הרגל שמחת של עשה עליו חלה שכבר ברגל אבלות יחול שלא הוא דין התם, ברגל

 הרגל יפסיק הן תורה אם שלשים אלא, הרגל לאחר ונוהג בתורה עיקר לו שיש מפני לאבלות זכר לעשות
 עלמא כולי הא משמע לא ואדרבה, הן אסמכתא דבריהם כל ועוד. השלשים בשאר הרגל לאחר וינהוג

 105 דרשינן קרא דמהאי תלמודא והא ,רשות עלמא לכולי הא, תמותו תעשו אם אהרן אבני אלא מיחייבי

 עבודה ובשעת משתמע אהרן לבני לחיובא קרא האי אלמא עבודה בשעת דבמיתה ראש ופרועי יין שתויי
 חייב מטתו ששימש אבל שאמרו כאותה מיתה חייב פרם ולא פרע שלא אבל שאמרו מה וכן, הוא בלחוד
 חכמים דברי על העובר כל שאמרו כענין חכמים עונש מיתה ומאי, קאמר שבעה בכל ודאי והתם מיתה
  .מיתה חייב

 110   ג סימן ג פרק קטן מועד מסכת ש"רא

 כ"דא מדאורייתא מיתה חייב פרם ושלא פרע שלא דאבל שפירש פירושא להך ל"ז מאיר לרבינו נראה ואין
 תנן אלו דהא ושייר דתנא לומר הוא ודוחק) א פג דף( הנשרפין הן אלו בפרק דבמיתה הנך בהדי ליחשביה

 במיתה אינו ודאי אלא ושייר תנא אמרת ואת אלו תני תנא פריך) ב טז דף( דקידושין קמא ובפרק
 כד דף לקמן( מיתה חייב פרם ושלא פרע שלא אבל שמואל אמר תחליפא מר דאמר גב על ואף מדאורייתא

 115 נדרים) (ב יז דף לקמן( כדאמר קאמר מדבריהם ומיתה הוא בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן אלא אינו) א

 דף ז"ע( נחש ישכנו גדר מפורץ אתיא מדבריהם ומיתה עוני או מיתה או עיניהם חכמים שנתנו מ"כ) ב ז דף
 תפרעו אם הא תמותו ולא תפרומו לא נדרש הוא וכן אתא לגופיה דקרא מיתה דעיקר נראה וגם) ב כז

 אל ושכר יין) ב פג דף סנהדרין( דדרשינן היכי כי הן שומע אתה לאו ומכלל תמותו עבירה ותעברו ותפרמו
 ולא הוא בעלמא אסמכתא ימות כן עשה שלא אחר הא דדרשינן והא תמותו תשתו ואם תמותו ולא תשת

 120 יצא לא המקדש ומן) א פד דף שם( דדרשינן והא לגופיה למידרשיה דאיכא כמה כל לאחר מקרא דרשינן

 יצא דאם חלל יצא אם הא לגופיה למידרשיה אפשר דלא משום התם חלל יצא שלא אחר הא יחלל ולא
  ביה שייך חילול מאי עבודה עשה ולא המקדש מבית

   א עמוד מג דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 לכבס שמותר מקום, ליארס מותר - לכבס שאסור במקום ומה: ו"ק, חסדא רב אמר'. וכו האלמנה מן חוץ
 125 ובחמישי, ולכבס לספר אסור - בתוכה באב תשעה שחל שבת: דתנן? היא מאי! ליארס שמותר דין אינו -

 מלבנות, ומליתן מלישא בעסקיהם ממעטין העם, הזה הזמן קודם: ותניא; השבת כבוד מפני, מותר
  !אירוסין סעודת עושין ואין, כונסין לא אבל ומארסין, ולנטוע

  ז משנה א פרק תענית מסכת משנה

 אדם בין שלום ובשאילות ובנשואין באירוסין ובנטיעה בבנין ומתן במשא ממעטין נענו ולא אלו עברו] ז[
 130  למקום הנזופין אדם כבני לחברו

  י הלכה ג פרק רבתי מאבל ברייתות שמחות מסכת קטנות מסכתות

, כדי שהיו בזמן א"בד, משתבח אמו ועל אביו על, ומתגנה בעסקיו מרבה כולן המתים כל על הנהו ובאבל
  .מנוולן אלא שאינו בעסקיו ירבה לא כדי היו לא אבל

  ח הלכה ג פרק קטן מועד מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 135 במועד נשים הכבוד מפני לעולם נשים של ולא ההספד את להרגיל שלא ברחוב המטה את מניחין אין' מתני

  : מטפחות למטה הסמוכות אומר ישמעאל רבי מטפחות לא אבל מענות
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 דוחה ואינו בעסקיו מרבה אמו ועל אביו על. בעסקיו מרבה ואינו במטה דוחה הוא כולן המתים כל על' גמ
 שכל במטה ודוחה בעסקיו מרבה אמו ועל אביו על אפילו גשמים עונות או דוחק שעת היה אם. במטה

   .משובח זה הרי אמו ועל אביו על בעסק המרבה
 140 קרע כל אומר יהודה רבי מאיר רבי דברי אמו ועל אביו על אלא שלו שפה קנה מבדיל אינו המתים כל על

  . תפלות של קרע זה הרי שפה קנה מבדיל שאינו
 שמע איסרטא גו מבקרתה בעי סלק תשיש חנינה דרבי שמע יוחנן רבי. בתרתיי יודה רבי עם פליג יוחנן' ר

 וההדיוט מלמטן פורם גדול כהן תמן דתנינן כיי ובזעין דשובתא טביי מנא ואפיק חמריה מן נחת. דדמך
 למטה אמר יוחנן רבי. שפה מקנה למטן למטן שפה מקנה למעלן למעלן כהנא בשם לעזר רבי. מלמעלן

 145 בכהן הוא חומר. כדון מאי עיקר כל יפרום לא יודה כרבי אין. יודה' כר כהנא בשם לעזר דרבי ואתיא ממש

  . שפה קנה מבדיל שאינו גדול
  . עולמית מאחה אינו אמו ועל אביו על שלשים לאחר ומאחה שבעה לאחר שולל הוא המתים כל על

 זהו אי. עולמית מאחה אינה אמה ועל אביה על שלשים לאחר ומאחה מיד שוללת האשה נתן רבי בשם תני
  . מעכבין אין והקפש הסולם. כאריג איחוי

 150 אפיקרסין אין. זה גבי על זה עשרה אפילו אמו ועל אביו על בלבד העליון אלא קורע אינו המתים כל על

 הפנימי את קורעת האשה אומר אלעזר בן שמעון רבי תני. בלבד העליון אלא קורעת אינו האשה מעכבת
  . השאר את וקורעת וחוזרת לאחוריה והופכתו

 צמר כלי גיהוץ זהו אי. חדש עשר שנים עד אמו ועל אביו על שלשים עד בגיהוץ אסור הוא המתים כל על
  . לבנים מגוהצין פשתן וכלי חדשים מגוהצין

. חביריו בו שיגערו עד או פרע שישלח עד אמו ועל אביו על שלשים עד בתגלחת אסור הוא המתים כל על 155 

 דבר כל ליה אמר מנא' לר שאל אתא יומין תמניא מועדא קומי אימיה דמכת אבודמי בר שמואל רבי
  . חביריו בו שיגערו עד או פרע שישלח עד הכא ברם מפסיק הרגל ושלשים בשבעה תלוי שהוא

 בר אבודמי רבי בשם שמואל רבי מאיר רבי דברי אמו ועל אביו על אלא לבו את מגלה אינו המתים כל על
   .כבוד מצות ממנו שבטלת מפני תנחום

 160 צא לו ויאמרו חביריו בו שיגערו עד אמו ועל אביו על יום שלשים עד בסחורה לילך אסור המתים כל על

  . עמנו
 היתה אם חדש עשר שנים עד אמו ועל אביו על יום שלשים עד בסעודה לילך אסור הוא המתים כל על

  . מותר החדש קידוש או מצוה חבורת
 תריהון הושעיה דרבי אבוי חמא' ור רבא חייה רבי. כולן את לקרוע חייב שבעה כל בגדים מחליף שהיה הרי

 165 חונא רבי אמר. בלבד הראשון יום אלא באיחוי אסור לך אין אמר קפרא בר באיחוי אסורין כולהן אמרין

 כמה עליו יש אפילו הראשון כיום הימים שאר עושה באיחוי אסורין כולהן דמר מאן ביניהון אחרת פלוגא
 הימים שאר עושה בלבד הראשון יום אלא באיחוי אסור לך אין דמר מאן כולן את לקרוע חייב בגדים

  :בלבד העליון אלא קורע אינו בגדים כמה עליו יש אפילו תוספת

   א עמוד כב דף קטן מועד מסכת א"הריטב חידושי

 170  .שבעה לאחר' פי. בעסקו ממעט רצה

   א עמוד כב דף קטן מועד מסכת למאירי הבחירה בית

 מלאכה אינם וסחורה עסק שהרי ממעט אינו רצה שבעה תוך ובסחורתו בעסקיו ממעט רצה המתים כל על
 שאף א"וי ממעט אינו ואם לאב אף שבעה ולאחר גדולה פסידא שם היה כ"אא ממעט אמו ועל אביו על

 ובתלמוד 'ל כל לחנותו ויעריב ישכים שלא ממעט' ז לאחר ואם אב על אבל ממעט' ז תוך מתים לשאר
 175 מתים שאר על אף למדינה ממדינה בה לצאת צריך שהוא גדולה סחורתו היתה שאם התבאר המערב

  :כן שנויה רבתי באבל ואף עמנו לך לו ויאמרו חבריו בו שיגערו עד ואם ובאב שלשים כל אסורה

   ו פרק אבל הלכות ם"רמב

  ח הלכה
 לו ז ויאמרו חביריו בו שיגערו עד אמו ועל אביו על, שלשים לאחר בסחורה לילך מותר כולן המתים כל על
 180  . עמנו לך

  ט הלכה
  .בעסקו ממעט אמו ועל אביו על, ממעט אינו רצה בעסקו ממעט רצה כולן המתים כל על
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   ט הלכה ו פרק אבל הלכות משנה כסף

 כגון בעסקו ממעט י"ופירש) ב"כ דף( מגלחין אלו פרק ברייתא'. וכו בעסקו ממעט רצה המתים כל על] ט[
 185 דבר אינה אם במלאכה אסור דאז מיירי שבעה תוך זה ולפי קאמר האבד דבדבר התוספות וכתבו סחורה

 חייבוהו ואמו אביו דעל אפשר היאך מילתא לי ותמיהא אחרים י"ע אלא נעשית אינה היא ואף האבד
 משמע דימעט דלישנא ותו אחרים ידי על אפילו האבד דבר מלאכת תיעשה שלא נכסיו לאבד חכמים
 תעניות גבי:) ב"י דף( דתעניות ק"בפ דתנן דמאי דומיא דהיינו ל"נ לכך. בו שימעט אלא העסק שיעשה

 שהוא מיירי שבעה דאחר שפיר אתי והשתא ומתן במשא ממעטין נענו ולא אלו עברו הגשמים על שגוזרים
 190 דעת שהוא נראה וכן יום שלשים כל ומתן במשא ממעט ואמו אביו דעל וקאמר מלאכה בעשיית מותר

 דברים בו שנתבארו זה בפרק וכתבו ה"בפ שנתבארו שבעה תוך הנוהגים דברים אצל זה כתב שלא רבינו
  :שלשים תוך הנוהגים

   א עמוד כב דף קטן מועד מסכת אורה קרן

 תוך דמיירי נראה ההלכה מפשט. ממעט ואמו אביו על', כו בעסק ממעט רצה כולן המתים כל על גמרא שם
 195 ב"ע ג"י( י"הנימוק' פי וכן) אם ה"ד א"ע ז"כ לקמן' (התוס בשם וכתב, וחליצה מטתו דמדחה דומיא', ז

 ומה, זה על שתמה) ט"ה ו"פ אבל' ה( משנה בכסף ועיין, קאמר האבד בדבר דאפילו) שם עיין ף"הרי בדפי
 כן גם דקאי' פי) ב"מ סימן ג"פ( ל"ז ש"והרא, הבנתי לא ומתן במשא אלא אסרו דלא י"הנימוק עוד שכתב

, במלאכה למעט דצריך, שלשים אתוך דקאי ל"ז ם"הרמב בדעת פירש משנה והכסף. לו המותרת עסקא על
 בירושלמי אבל', למיתניי ליה הוה' ל כל שאסורים הלכות גבי ולקמן, לכאן זו הלכה מקום אין כן ואם

 200 המת בעסקי להרבות והכוונה, בעסקיו מרבה ואמו אביו על הגירסא) ט"פ( רבתי ובאבל) ח"ה ג"פ(

 עוד יבואר ולקמן ,המטה דחיית עם אחד מענין הוא זה כי, מאוד מיושבת הזו והנוסחא, כבוד לו ולעשות
  .בזה

   הקריעה ענין - הסוף שער האדם תורת

  . חולץ אמו ועל אביו על, חולץ אינו רצה חולץ רצה כלן המתים כל על ר"ת') ב ב"כ ק"מ(
 205 וכך בהלכות כתוב כך, מגולין זרועו עם כתפו נמצאת חלוק של הקרע מן זרועו ומוציא כתפו חולץ' פי

 בצרכי כמתעסק שנראה מעליו העליון כסותו פושט חולץ ל"ז י"רש' מפי אחר ענין. הגאונים כל פירשו
 חלוקים לבושי להלך הללו במקומות נהגו זה מפני ושמא. לעשות מה יודע ואינו כמתאונן נראה נ"א, המת

') א ז"י ק"ב( אמרינן והתם. הגאונים שפירשו כמו אלא ואינו הוא משובש פירוש אבל. המטה לפני לבנים
  . כתף חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו יהודה מלך חזקיה זה במותו לו עשו וכבוד

 210 גדול מאן, חלץ ולא ונמנע לחלוץ שעמו הדור גדול ובקש לחלוץ ובקש אביו שמת באחד הדור בגדול ומעשה

 על חלץ ולא אחא בר יעקב' ר נמנע דרבי כבודו ומשום, רבי שעמו הדור גדול ומאן אחא בר יעקב' ר הדור
 האב בכבוד ולהקל המצות על לעבור כאן שנוהגין הזה הכבוד ומה ת"וא. עמו רבי יחלוץ שלא כדי אביו
, מגולה ובשרו כתף חלוץ בשוק לילך כבודו לפי ואינה גדול אדם יעקב' ר שהיה ל"י, עליו הבן יחלוץ שלא
 לכבוד חושש היה שלא פי על אף לכבודם חשש והוא, יחידי יתגלה שלא עמו ולחלוץ כבוד בו לנהוג ורצו

 215 מפניו שיעמוד מהו רבו והוא בנו') ב ג"ל קידושין( אמרינן והתם. עדיף תורה דכבוד חלץ ולא ונמנע, עצמו

 דתניא, אביו לכבוד למעבד ליה דליה מרבנן לצורבא זילותא בה דאית במלתא שכן כל, פשטו ולא, אביו של
 רבתי באבל מצינו וכן'. וכו כבודו לפי ואינה זקן כיצד הא מתעלם שאתה פעמים והתעלמת') א' ל מ"ב(

 על אף לחלוץ ראויים ואחרים לחלוץ ראוי אינו אם, אמו ועל אביו על אלא חולץ אינו כלן המתים על דתניא
 בן יצחק' ר והרב. חלץ לא והוא לפניו אחרים וחלצו ע"ר של אביו שמת ומעשה, חולץ אינו אמו ועל אביו
 220 רצה מיניה דפחות מאן לגבי הרב מינה ושמעינן, יעקב' ר של אביו על לחלוץ לרבי ומנעו כתב ל"ז גיאת

 אינו ד"ב אב או נשיא או הוא הדור גדול אם אבל, ונשיא ראש או הדור גדול בשאינו חולץ אינו רצה חולץ
  . שכתבנו כמו רבתי מאבל מתבאר שהדבר ש"וכ. לפירושו נסכם הגמרא לשון ואין. חולץ

  
 דוד ויחזק קראה מאי אבהו' ר אמר. לבו את שמגלה עד אמו ועל אביו על טפח קורע כלן המתים כל על

 225 בר אבדימי בר שמואל' ר אמר ירושלמי. לבו את שמגלה עד מטפח פחותה אחיזה ואין ויקרעם בבגדיו

  . כיבוד מצות ממנו שבטלה מפני תנחום
 כלן את קורע אמו ועל אביו על, עליון אלא קורע אינו חלוקין עשרה לבוש אפילו כלן המתים כל על

 התחתון את קורעת האשה אומר אלעזר בן שמעון' ר, האשה ואחד האיש אחד. מעכבת אינה ואפרקסותו
  . העליון את וקורעת וחוזרת לאחוריה ומחזירתו



  ד"חורף תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  10מספר  דף, אבלות

 

 230 שאינה ולפי. זה כענין אברהם' ר הרב פירש וכן, לפניו ונופל ראשו שעל סודר שהוא ל"ז י"פירש אפרקסותו

 בגד דהא למיתניה ליה הוה מתים בשאר דבריהם ולפי. בגדיו כל קרע שכבר קריעתו מעכבת אינה מלבוש
 בסוף וכדתנן קושרו וכשלובשו בכתפו ופתוח התחתון לבוש שהוא פירש ל"ז הערוך בעל נתן' ור. הוא עליון

 כובעו ומסלק מנעליו חולץ יעשה כיצד למרחץ הנכנס ארץ בדרך ותניא, שבכתף באפרקסין הקשר מקוואות
 ולובש אפרקסותו מניח וכשיצא התחתונה אפרקסותו מתיר כ"ואח חלוקו ופושט חגורו ומתיר וטליתו
 235 קורא היה' בפ בירושלמי אמרו ועוד, מנעליו ונועל כובעו ומניח בטליתו ומתכסה חגורו וחוגר חלוקו

 ולא הזיעה שיקבל אלא ללבישה אותו עושין ואין קשור אלא שאינו ולפי, מבפנים לבוש היה אפרקסון
  . בקריעה מעכב אינו לפיכך, באפרקסותו מבליעו') ב ד"כ ברכות( כדאמרינן מלבושיו יתטנפו

 על לקרעה צריך דלכתחלה מכלל קריעה צריך ואינו קאמר מדלא לי נראה ל"ז דוד בר אברהם' ר הרב וכתב
 הבגדים את קרע לא שאם מכלל, קריעה ידי ויצא המצוה את עיכב לא קרעה לא שאם אלא אמו ועל אביו

 240 אומרים עליו הבגד שאותו זמן שכל ועוד, סופרים מדברי ע"מ על כעובר בו וגוערין, קריעה ידי יצא לא כלן

 שחייב חלוק לו נזדמן כ"ואח לקרוע חלוק לו שאין כמי ליה דהוה, שלשים לאחר ואפילו אותו קרע לו
 ואינו, חיובו בשעת צרכו כל קרע לא כן כמו זה וגם, חיוב בשעת קרע שלא מפני אמו ועל אביו על לקרוע
. עכב לא אפרקסותו את קרע לא ואם קתני מדלא, לכתחלה אפילו הקריעה את מעכבת שאינה לנו נראה

 את קורעין עקיבא' ר משום אומר בנימין' ר. הקריעה את מעכבת אינה אפרקסותו תניא') ט פרק( ובאבל
 245  . כלל אותו קורעין אין ק"לת הא אפרקסותו

 כל אומר יהודה' ר. מבדיל אמו ועל אביו על, מבדיל אינו רצה שלו שפה קמי מבדיל רצה כלן המתים כל על
 ר"א רבין אתא כי. ק"כת הלכה הגאונים ופסקו, תפלות של קרע אלא אינו שפה קמי מובדל שאינו קרע

  . ביד קורע אמו ועל אביו על. בכלי קורע כלן המתים כל על יוחנן
 ש"ר' פי. מבחוץ קורע אמו ועל אביו על, מבפנים קורע כלן המתים כל על יוחנן' ר אמר אבא בר ח"ר אמר

 250 מכניס מבפנים' פי ל"ז גיאת בן יצחק' ר והרב. רואין במקום מבחוץ, העם בפני שלא בחדר מבפנים ל"ז

' ר אמר. ובחוץ בפנים אמרינן ולא ומבחוץ מבפנים מדקאמרינן כוותיה ומסתברא, וקורעו חלוקו תחת ידו
. לעלמא קריעה ואחוי עלה וקום אסיתא כפי ענן לרב חסדא רב ל"א שכיב נשיאה. לנשיא וכן חסדא

 כל כשאר הוא הרי ואמו אביו חומרי כל בשאר מ"ש, לנשיא וכן מבחוץ בקריעה חסדא רב מדאמר
 אלא ולאמו לאביו השוו לא בהדיא דתניא, המתים כל כשאר אלא אינו חכמה שלמדו רבו וכן, המתים

 255 לענין לאביו דדמי כלומר, מנשיא לבר לא נשיא אפילו לאו מאי ח"דר עלה ואקשינן ,בלבד אחוי לענין

. ולאמו לאביו שוין אינן מבחוץ בקריעה אפילו חכמה שלמדו ורבו דברים בשאר נשיא הא, מבחוץ קריעה
 דבר הלב שגילוי ועוד. שפרשתי כמו נכונים דבריו ואין, לבו את שמגלה עד ורבו בנשיא כתב ל"ז ם"והר

 בקריעה' בגמ אמרו והרי. בירושלמי שהזכרנו כמו כבוד מצות ממנו שבטלה רמז, ואמו באביו הוא מיוחד
 נשיא על דקרע דוד והא, מטפח פחותה אחיזה ואין ויקרעם בבגדיו דוד ויחזק דכתיב קראה מאי טפח
 260 ועל משמאל ד"ב אב על מימין חולץ חכם על ר"ת) ט"פ באבל. (בטפח ליה וסגי הוי הרעות ושמועות ד"ואב

, חולץ שתיהן רצה חולץ מכאן רצה חולץ מכאן רצה מ"ש חולץ מהיכן אביו קתני מדלא, ומכאן מכאן נשיא
 ידיו שתי ע"ר עליו וחלץ אליעזר' ר שמת ומעשה. כתפיו שתי עליו חולץ רצה אם חכמה שלמדו רבו וכן

  . ופרשיו ישראל רכב רבי רבי עליו קורא והיה ויורד שותת והדם בשרו על מכה והיה
...  

 265 לבוש שהיה או פוחח שהיה כגון לקרוע חלוק לו שאין מי זירא' דר קמיה זירא' דר אבוה תאני') ב' כ( 

 א"בד בתריה זירא' ר עני. קורע אינו שבעה לאחר, קורע שבעה בתוך חלוק לו ונזדמן שאולים בגדים
 ל"ז מ"ר והרב. חודש ב"י כל ל"ז הגאונים פירשו. והולך קורע אמו ועל אביו על אבל מצוה מתי בחמשה

 באחוי שאסור מצינו שכן, לעולם קורע ומסתברא. לעולם קורע אומר הלכות ובעל. יום שלשים כל כתב
 ומשמע. לקרוע חייב כמה אחר אפילו מצינו ובירושלמי. עליו בנו יקרע ולא אביו שימות בדין ואינו, לעולם
 270  .ל"ז הלכות בעל כדברי לעולם דקורע

   מב סימן ג פרק קטן מועד מסכת ש"רא

 הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו חולץ פירוש חולץ אמו ועל אביו על חולץ אינו רצה חולץ רצה המתים כל על
 ולחזור הקברות לבית יחף לילך מנעל חליצת מ"י מאיר רבינו כתב. מגולה כתיפו עם זרועו ונמצא חלוק של
 ההליכה ועל כ"ע אמו כשמתה הקברות מבית ולחזור יחף הקברות לבית לילך לבנו י"בר י"ר צוה וכן

 275 .אבילות עדיין עליו חלה ולא הגולל נסתם לא עדיין כי תמהתי


