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 בהלכה ובאגדה: - החוברות שיצאו לאור בסייעתא דשמיא
 הלכות שבת המעשיות, בצרוף דברי אגדה להבנת יקרתה וחשיבותה של שבת קודשנו. השבת:

 מרהיב עין. פורמט צבעוניהלכות בלשון ברורה, אף למתחילים. שאלות אקטואליות ועוד.  הטהרה:

 השכמת הבוקר, ציצית ותפילין, תפילה ועוד, בצירוף דברי אגדה נעימים ומחזקים. סדר היום:

 חוברת נרחבת לאשה בנושאים: עוצמת נשים, צניעות, האשה במעגלי החיים ועוד. חובה לכל אשה! להיות את:

 , הנהגות הבית ועוד.גיל הנישואין, שידוכים, אירוסין, חופה, כתובה, מהלך השמחה, שבע ברכות הנישואין:

 דיני השבעה, השלושים, השנה ועוד. וכן ענייני עילוי נשמה, דברי נחמה וחיזוק. האבלות:

 ים.ההלכות המעשיות דבר יום ביומו, עם מדרשי חז"ל וסיפורים מרתקים ומחזק  כבוד אב ואם:
 בצרוף חידושים נפלאים על המאורות ופלאי הבריאה. :ברכת הלבנה וברכת החמה ראש חודש

 נטילת ידיים, הפסק באכילה, הנהגות הסעודה, מאה ברכות, זימון, ברכת המזון ועוד.סעודה: ה
 בשר בחלב, הכשרת כלים, תולעים, מליחה, צלייה, פת גויים, טבילת כלים ועוד.כשרות המטבח: 

 כולל סדר הסליחות והתרת נדרים.הלכות ודברי אגדה מחזקים לימים אלו. : השנה ויום הכיפוריםראש 
 ניסי ישראל במדבר, חג הסוכות בירושלים, שמחת בית השואבה, האושפיזין, ועוד. חג הסוכות:
 עם סיפור נס חנוכה מדברי חז"ל וממקורות היסטוריים, מרתק במיוחד.ימי החנוכה: 

 כולל מגילת אסתר. סיפור המגילה בהרחבה על פי מדרשי חז"ל, מרתק במיוחד! ימי הפורים:
 עם פירוש קצר ומתוק. כולל הגדה של פסחסיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ועוד.  חג הפסח:

 משולבת בסיפורי המגילה. שובה לב. מגילת רותסיפור מרתק של מתן תורה.  חג השבועות:
 סיפורי החורבן בהרחבה, הגאולה, ביאת המשיח ועוד. נוגע ללב. ובין המצרים:ארבע התעניות 

 שמיטה, חלה, כלאים, ערלה, תרומות ומעשרות, יישוב ארץ ישראל.מצוות הארץ: 

 שמירת הגוף והנפש, סגולות לרפואה, מצות ביקור חולים, סיעוד הורים זקנים ועוד. הרפואה:

 .מזווית אישית, זצוק"למלכא מרן על  דרכי לימוד והשקפה הנהגות, מעשים,מרן הרב עובדיה: 
 דקות ליום מסיימים הלכות שבת בשנה.  3-מארז ג' חלקים פורמט כיס. בהשבת מחולק ללימוד יומי  חדש!!!

 

 .₪ 5.5 - יתר החוברות .₪ 5.5 -אבלות  נישואין, ,להיות את ,: שבת, טהרה, סדר היוםי החוברותמחיר
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 218-4880017* 210-0770284* :אשדוד 23-1033323* 218-4800410* אלעד: 218-4810083 אילת: 210-0043400אזור: 

 בית שמש: 210-0043301בית שאן:   218-0020832* 218-4880032*באר שבע:  24-7000023 ,210-0741403אשקלון: 
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יהי רצון שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם 
גדולים בתורה וביראת שמים טהורה, והיה שמם 
כשם הגדולים אשר בארץ לגאון ותפארת עם 
ישראל, ברבות הטובה, גם עד זקנה ושיבה, 

 ., אמןושובע שמחות וכל טובאושר ועושר, 



  מזמור לתודה 
 

ִפי ְמֹאדה'  אֹוֶדה ים ו ְבתֹוךְ  ,ב ְ ו   ַרב ִ ירה'  ַחְסֵדי, (ל קט תהלים) ֲאַהְלֶלנ  ֹת ַאְזכ ִ ִהל  ַעלה',  ת ְ  כ ְ
ֹל ר כ  ָמָלנו   ֲאש ֶ  מח בראשית)" ַהז ֶה ַהי ֹום ַעד ֵמעֹוִדי ֹאִתי ָהֹרֶעה ָהֱאלִֹהים, ז( סג )ישעיהה'  ג ְ

אל בית היין, יושבי קרנות. והביאני משם חלקי מיושבי בית המדרש ולא , אשר טו(
מני צוף דבש, אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם. וכבר יינה של תורה, והטעי

משחר ילדותי זיכני להסתופף ולגדול בין ברכיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, 
ומלכם בראשם  יכי;ה וערבה לחובצל אילנם הגדול חמדתי וישבתי, ופריים מתק

כעין החשמל, רב רבנן זית רענן, אור עינינו ומשוש ליבנו, ראש ממשלת התורה, 
דגול  ,אשר הקרין והאיר עלינו מאורה, מאיר דרכנו ומיישר נתיבותינו, שר הצבא

הראשון לציון פוסק הדור, גדול הדור, מרבבה, כבוד קדושת הדרת ויקרת מרן 
והחזיר  ,הגבר הוקם על, הקים עולה של תורה זצוק"ל. הוא עובדיה יוסףרבנו 

"הבית עולם, מרן ו של עטרת יהדות ספרד ליושנה. את פסקי עמוד העולם, אור
 בכל בתינו החדיר, ואת ליבנו בשלהבת התורה הבעיר. ,יוסף"

 

ני בהפצת וזכור אזכור, עת אשר קרא לי מרן זצוק"ל 'בני' באהבה וחיבה, וציו
הלכה, לזכות את הרבים, ונתתי לך מהלכים, לאסוף זאת התורה, בדבר ה' זו 

פזורים, בנים שובבים, מחיק אבותם גזורים. על כן, נטלנו מקל  שה נידחים, לקבץ
הנדודים, ואתנהלה לאטי לרגל הילדים, ורחקנו מעיר עוז לנו כולה גדודים גדודים, 

ף אל ערי יצאנו מן המוק , בדבר המלך על כל יודעי דת ודין;הרצים יצאו דחופים
את אור להפריח, ו ממון הגדולאת השי הפרזות, ממימי הקודש עליהם להזות;

 להזריח.עליהם התורה 
 

ה ָ מ  ם ב ַ ףה',  ֲאַקד ֵ , מי שם פה לאדם, להודיע לבני האדם (ו ו מיכה) ָמרֹום ֵלאלֵֹהי ִאכ ַ
 גבורותיו, ולהשקות הצאן מתורותיו. והגדיל חסדו עמנו, שבשפלנו זכר לנו, ועשה

, ולהרבות ובינה את שאינו זוכה כזוכה, בסדרת החוברות הלזה, להפיץ תורה, חכמה
תשואות חן חן לה, אשר נתקבלו בשמחה  "בהלכה ובאגדה",פעלים לתורה ולתעודה, 

וברננה, בכל מדינה ומדינה, בשפה קלה ונעימה, אצל כל שוחרי תורה. רבים המה 
עי כפיים ים גם צמאים, יגירעבהקרובים והרחוקים, אליו כמהים ומחכים, 

ואברכים, ומשתה הנשים כאנשים, קובעים בהם שיעורים, תמידין כסדרן לומדים, 
מידי יום ביומו ומידי שבת בשבתו, הלכות חג בחג והלכות  כי ארכו לו שם הימים,

 ושפתותינו שבח ,. ואילו פינו מלא שירה כים, בפינת יקרת תפארתעצרת בעצרת
להודות לו ולשבח, לקלס ולנצח, לשיר שיר חנו מספיקים , אין אנכמרחבי רקיע

 ורננה, לאל החונן דעת ובינה.
 

ועדותי זו נאמנה, שבהיותי עוסק בטהרות, להשכיל ולהורות, לשעה ולדורות. בספר 
היקר והנפלא הזה, אשר מחזה שדי יחזה. התחבטתי רבות באיזו הלכה שלא 

ועצתי עליה עם כמה תלמידי חכמים, מצאתי בה את ידיי, ולא מנוח לכף רגליי. ונ
גדולים ונשגבים. ובראשם מורנו הרב, אור הנערב, נאמן בית רבינו, עטרת ראשנו, 

מרן הראשון לציון, ראש ישיבתנו, מאור עינינו, אהוב ליבנו, ווצניף תפארתנו, 
 שליט"א. יצחק יוסףהעומד בפרץ לשמירת הצביון, מורנו הגדול, רבנו 

 

, ואראה בחלומי, מראות אלוקים חיים, אשר מרן קודש ובהיותי על משכבי
הקודשים, נכנס לבית מדרש גדול ורחב ידיים, התיישב עם ספר בו צלל כמים. 
ונזדרזתי להקביל את פניו המאירים, אשר באור יקוד היו מזהירים. ובחרדת קודש 



אשר הוצאתי מחיקי, מנחת שי מנת חלקי. קובץ הלכות ואגדות, רעיונות ושמועות, 
הכינותי לחג השבועות. וישא מרן את עיניו, ובאור בהיר האירו פניו. והעזתי פני 

יגע גמרתי. וכל יומא הנני עמל  טרםואמרתי, כי המלאכה בחוברת "האבלות" 
ואוסף, וכל דבריי גודלו על ברכי יוסף. והוא המשיך בשמחה להיות עוסק וקורא, 

מן השלחן היה לוקח, וכמה מילי גם ברכות יעטה מורה. ופתאום ראיתיו שהעט 
 עריבות היה כותב ורוקח. ויאמר אלי: שלום לך שלום, ואיקץ והנה חלום...

 

ואשתומם על המראה ואין מאמין, מדוע זכיתי לביקור ממרן עמוד הימין, אשר 
לא ראיתיו זה מימים ימים. רק מזה מעט בוננתי, ששש הוא ושמח בדברים אשר 

בינותי. וכל מטרתי אשר ו כיוונתי, ובספריו המאירים תיהכינותי, כי על פי הוראו
 יגעתי וטרחתי, להשקות בניו הצמאים, לדבריו הערבים כה כמהים.

 

, לראות בחלומי ממראות לפרקים זיכניו, גבר ה' עלי תי זו אומר, כי חסדועדו
"בהלכה אלוקים, הלוא הוא מרן מלכא, כולו שרוי בשמחה, ואראהו הקונטרסים 

 , כי מצאתי חן בעיניו.לפניוהיו הדברים ערבים י, ומעייניומהכתובים  ובאגדה"
 

ולא נתנוני השב  ואשיח שיחי, עת אשר זדים קמו עלי אזכורזכור ואף גם זאת 
 ושמחושש  עליו משנתי , כי עריבהיראני עתי, שאות לטובהו   ואל בוראי ש   רוחי, 

יש קרתא קדישא להאי ר ,בחלומיישמע ה' לקולי, וישלח לי והוא בעבודתי. 
 שלום משאשהגאון הגדול רבי כולו מאיר אורה, עוטה אור כשלמה, , מידירושל

 מותניאו אז שמח ליבי, וים, חיבורכי קודשא בריך הוא חדי בהני  יבשרני,זצוק"ל, ו
ו   ,שינסתי, וה' עזרני ל  ה  י ֲעֵלי ֵנרו   ב ְּ  להביא, לעם זו יצרתי לי.הלכה , דבר ר אש  

 
, יהי רצון מלפניך, שממעון קודשך עלינו בשמיםאל  כפים אלנשא לבבנו אל 

תשגיח, ואת דרכינו תהי נא מצליח, להמשיך במלאכת הקודש בהפצת תורה, יראה 
לילך לעלות במעלות המידות, וודעת, בלבבות בניך היקרים אותם לטעת. ונזכה 

יעתא בסילשמור את דרך עץ החיים. ולת ישרים, לצעוד במסיובאורחות צדיקים, 
ב"ת עקרת רק יתעלו. ואזכה יחד עם רעייתי מנדברינו יתקבלו, ומהם דשמיא 

הבית, לבנים ולבנות כשתילי הזית. מלאים במטעני רוחניות, ללא כל מחסור 
בית נווה אפריון. אלבש בגדי  בגשמיות. והראנו במהרה בנחמת ציון, בשובך לביתך

 נרי.  ויאיריך שקי, המצפה לישועתך אני הצב"י, יזרח שש אשל
 

 ולומדיה תורהה הכותב וחותם לכבוד
 

 ראש חודש אדר המהודר
 

ר ַהּטֹוב"שנת:  ָּ ש  ֵעיֵני ְוַהיָּּ  תשע"ז לפ"ק  כח( יב )דברים" ֱאלֶֹהיךָּ ה'  ּבְ
 

 ס"ט דוד שלום נקי
 

 
 )(, הם לפי הספר "חזון עובדיה"-העמודים המסומנים בחוברת בהלכות ב לתועלת הלומדים:
וכשכתוב סימן וסעיף,  אבלות. –חלקים. וכשמסומן )ד(, היינו "ילקוט יוסף"  הלכות אבלות ג'

 היינו שלחן ערוך יורה דעה.
 

יש לציין שההלכות שבחוברת הן לכל הדעות, לבני ספרד ולבני אשכנז. לבד ממקומות 
 אשכנז.בני שבארנו בהם במפורש, שיש חילוק בין בני ספרד ל
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 להלן תקציר ההלכות הנחוצות ליום הפטירה בלבד
 קריעה

שבעה קרובים מצוה לקרוע את הבגד העליון ]חולצה[ בפטירת אחד מ
]שהם: אב, אם, אח, אחות, בן, בת, איש על אשתו ואשה על בעלה[. שמתאבלים עליהם 

. אך אם לא נתנו דעתם על כך, מחמת הבלבול לקרוע ביציאת הנשמה הנכוןו
לפני הקבורה. והנוהגים לקרוע לפחות ו ,בהקדםישימו לב לקרוע שבשעה זו, 

 .לסמוךאחר הקבורה, יש להם על מה ל
 

תחיל לחתוך מעט בסכין או אחר יאדם הקריעה חייבת להעשות מעומד. ו
מלמעלה  ך הבגדס"מ לאור 8בידו משיך לקרוע , והאבל יספריים בשפת הבגדבמ

קורע עד שיגלה את  ס"מ, אלא 8ע לא די שיקר, םא ואעל אב כשקורע ו למטה.
במספריים בשפת  כן, אם הוא לבוש חולצה מכופתרת, יתחיל לחתוךעל  לבו.

לכיוון לאורך הבגד  ,החולצה ברוחב, והקריעה תהיה מכיוון מעלה למטה דווקא
לבו. ואם הוא לבוש חולצה סגורה כנגד עד שיתגלה  , ולא לרוחב הבגד,הלב

 עלה בצוואר עד למטה שיתגלה כנגד לבו.]טריקו[, קורע משפת הבגד למ
 

 והיא תמשיך בעצמה נשים חייבות בקריעה. ואשה אחרת תתחיל לקרוע לה
 ת בטחון.ויעה, תסגור את הקרע בסיכ, ומיד לאחר הקרל"ותקרע כנ

 

 ברכת דיין האמת

רּוְך מי שמת קרובו, מברך: " ה ּבָּ ֱאֶמת, ֱאלֹה  ה'ַאּתָּ ן הָּ ּיַ ם, ּדַ עֹולָּ נהגו . ו"ינּו ֶמֶלְך הָּ
 שבת, ויקרע במוצאי שבת.יברך ב ,אם נפטר המת בשבתוך קודם הקריעה. ברל

 

 שמירת המת
או עם המועצה  שבעיר אעם החברה קדישמיד יש ליצור קשר אחר הפטירה, 

על המשפחה לשמור על המת, לבל יעשו בו ובינתיים , שיטפלו במת. הדתית
יש להתאמץ שלא ו ר גמור על פי תורתנו הקדושה.שדבר זה איסו 'ניתוחי מתים'

 ,בקרבתו תהיליםיקראו מזמורי אלא להשאיר את המת לבדו עד הקבורה, 
ורוחות  מקטרגיםהו כי זהו צורך השעה להגן עליו מפני המזיקיםבלילה, אפילו 

 .תהיליםעל מתו, יקרא פרקי  הוצרך לשמוראם האונן  הרעות. ואף
 

 אונן
הרי הוא: , קברו את המת ין לאכל שעד הנ"ל, משבעה קרובים מי שמת לו אחד

טור מכל המצוות, כתפילה, קריאת שמע, הנחת תפילין, לימוד תורה פ, ו"אונן"
ועוד. ואינו רשאי להחמיר על עצמו ולקיימם. וכמו כן, אינו מברך שום ברכה 

ולא ברכת "אשר יצר" מזון, ולא יברך "המוציא" וברכת הושותה,  לעל מה שאוכ
לו שום , ואינו עונה 'אמן'. אבל ברור שאין [תיםשירו]בית הכסא א מלאחר שיוצ
 , חוזר להתחייב בכל המצוות.ורהקבהלאחר ו .איסור כלשהועל  היתר לעבור

 
בל מותר לו לשתות מעט יין, אכן לא ישתה כמו אסור לאונן לאכול בשר. 

 בשר ויין.במותר הריהו משקה משכר. ומכל מקום לאחר הקבורה שנעשה אבל, 
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נעול ל אונןמותר לו מטפל בצרכי המת.שכרק ל כסא, אלא אין לאונן לשבת ע
 אר עמם עד שחוזר לביתו מהקבורה.נעלי עור, ורשאי להיש

 
בשבת, מאחר שאין קוברים את המת בשבת, אין סמוך לשבת או אם נפטר 

ומותרים סעודות, ג' בכל המצוות, תפילות, קידוש,  לקרובים דין אנינות, וחייבים
 . ובמוצאי שבת מיד נעשים אוננים.ם בתשמיש המיטהבשר ויין, אך אסוריב
 

 זמן הקבורה
וכן,  .הבוקרכל הלילה עד להתעכב שלא לקוברו היינו ד ין את המת,הלאסור ל

באותו יום קודם שקיעת החמה, אלא אם וברו יש להתאמץ לקאם נפטר ביום, 
 י אפשר להספיק לקוברו באותו יום.שאקודם השקיעה כן נפטר מעט 

 
, חוץ לארץנמצא ב םקרוביה שאחד משבעתכגון  ,לכבודואת המת  ןהלימותר ל

 .בואורוצים להשהותו עד שי
 

 לוויה
אלא עם האנשים,  נהתערבתד לבל ומא נהזהרתת המת, וילומשתתפות בהנשים 

תלכנה אחריהם בריחוק ניכר. ויש להזהיר על זה מאוד, כי לצערנו ישנן שאינן 
ומפריעות את מנוחת  לשכינה,גורמות צער גדול ומבינות את חומרת האיסור 

, כי ממש בשום פנים ואופן בית הקברותעד , לא תבאנה הנפטר. ועל כל פנים
 לעולם. רעה בזה שגורמות בזוהר הקדוש החמיר מאוד

 
הבנים אין  שלאחר ההספדים, ,ירושליםבעיר הקודש המנהג בפטירת אב, 

כי ליווי זה גורם לו הולכים אחר מיטתו,  יוצאי חלציו של הנפטר שארו והבנות
ינהגו כן. על כן, טוב בארץ ובתפוצות מקומות הצער. ומה טוב שגם בשאר 

הנפטר ומנוחתו. לטובת אביהם  אהוזה מנהג שנעימה להבהיר להם בנחת וב
 .למחלוקתגרום ילא העיקר שו ,שמוע, יניחם לעשות כמנהגםחפצים ל אינםואם 

 

 הראהב תסעוד
וסעודה  לאחר הקבורה, היא: "סעודת הבראה".הסעודה הראשונה שאוכל האבל 
 להביא לו משלהם.או מכריו א מצוה על שכניו זו, אסור לאבל לאכול משלו, אל

 ., ומברכים ברכת המזון של אבליםלחםהמנהג להביא ביצים קשות וו
 

 דיני אבלות
לנהוג  , ומעתה עליהםיוצאים קרובי הנפטר מגדר "אוננים"הקבורה,  אחרל

 .(181 )עמודלהלן דיני אבלות המבוארים בהרחבה ימים ב במשך שבעה

 

 תפילין
להניח תפילין ביום הפטירה עד למחרת בבוקר לאחר הנץ החמה.  אבלאסור ל

שחרית ולהניח תפילת ר המת קודם שהספיק האבל להתפלל ולכן, אם נפט
 .ם, אינו מניח תפילין באותו יוםבוקר מוקדילין, וכגון שנפטר בלילה או בתפ
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 מבוא  
 
חֹוק ...ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות"  ד(-)קהלת ג ב" ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלש ְ

 
התורה הקדושה מלווה את היהודי ומדריכה אותו, הן בעיתות שמחה, והן, חלילה, בעת 

 של צער.
 

א, ארוכה ומרפבהשקפותיה ואורחותיה, ימצא הלב היהודי תבוננות ובה ,בקיום הלכותיה
 , בעת כאבו הגדול.נוחם ועידוד

 
לנחמו  . הקב"ה נמצא עם האבל)בראשית רבה ח( "לב  פנים לא   הקב"ה מראה"אמרו חז"ל: 

ו הגדול נלהיכנס אל תוך זרועותיו הרחומות של אביוהאבל אין לו אלא  בעת צערו.
 לנחמו, לחזקו ולהדריכו. -שבשמים, הפשוטות לעברו 

 
 הקשורים לימי האבל. -ת חוברת זו באה להגיש הלכות, הנהגות והשקפו

 
 - שער ההלכהב
 

בעה, השלושים, שימי הועד הקבורה מפורט של ההלכות המעשיות, מעת הפטירה, היקף 
 יום השנה ועוד.

 
 שלושה פרקים: - שער האגדהב
 
  התייחסות לצער ולבכי, גבולותיהםמטרתם,  ,חשיבות ימי האבלות -האבלות 

 ות ניחום אבלים.מצהנכונים, 
 

 ידיעת אהבת ה' ורחמיו, באבלו , בהם מוצא היהודי נוחם רבפרקי נחמה -ה הנחמ :
תכלית היסורים והכאב, האמונה בהישארות הנפש ועוד. וכן מובא ענין חשיבות החזרה 

 לחיים תקינים.
 
 ֶכת אדם, אמר: ההחכם מכל  שלמה המלך - התבוננותה ית ֵאֶבל, ִמּלֶ "טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ

ית ִמש ְ  ה,ֶאל ּבֵ ן ֶאל ִלּבֹו" ּתֶ י ִיּתֵ חַּ ל ָהָאָדם, ְוהַּ ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאש ֶ , שבה זועת  .קהלת ז ב() ּבַּ
ראת לאדם לחשוב מחדש על מהות קו ,רואה האדם עין בעין את "סוף כל האדם"

על תפקידו של האדם בעולמו ועוד. בפרק זה הובאו עניינים אלו, החיים ותכליתם, 
 .ולסלול דרכים ונתיבות ,ליישר לבבות ,לפקוח עיניים - מתובלים במשלים ובסיפורים

 
 :ט(-)ישעיה כה חמי יתן ונזכה בקרוב להתממשות נבואת ישעיה 

 
ח" ֶנצַּ ֶות ל  מ   ַּע הַּ ל  ה  ,ב ִּ ח  ים ה'ו מ  נִּ ל פ   ל כ   עַּ ה מ  ְמע   ,ד ִּ

ֶרץ א  ל ה  ל כ   עַּ יר מ  סִּ ֹו י  מ  ת עַּ ַּ י  ,ְוֶחְרפ  ר ה'כ ִּ ב    .ד ִּ
י ֹום הַּ  ר ב ַּ מַּ נ  ה ֱאלֹ  ,הו אְוא  נו   ,ינו  ֶזהה  הִּ יע  ינו  לֹו ְויֹוש ִּ ו ִּ  .קִּ

ינו  לֹו  ה'ֶזה  ו ִּ תוֹ  -קִּ ו ע  יש  ה ב ִּ ְמח  ש ְ ה ְונִּ יל  גִּ  "!נ 
 



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב א  00  |  ה

 

 שער האגדה  
 

 
 

 " ֹית עֹוָלמו ֵ י ֹהֵלְך ָהָאָדם ֶאל ב  ים ,כ ִּ ְֹפדִּ ו ק ַהס   " ְוָסְבבו  ַבש  
 )קהלת יב ה(

 

 מביאה לבכי ואבל תחושת האובדן
 בפסוקים רבים בתורה מוזכר ענין הבכי על פטירת אדם קרוב:

 
ע הִ " - ְרּבַּ ִקְריַּת אַּ ָרה ּבְ ָמת ש ָ ּתָ ןיוַּ ָנעַּ ֶאֶרץ ּכְ ְבָרָהם  ,א ֶחְברֹון ּבְ ֹבא אַּ ּיָ ה וַּ ר  ֹד ְלש   ְספ  לִּ

ה   ֹת  ְבכ    (ב כג בראשית) ."ְולִּ

 
תִּ " - ֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה וַּ ָמת ּדְ ּתָ ּלֹוןוַּ ת ָהאַּ חַּ ת ְלֵבית ֵאל ּתַּ חַּ ֵבר ִמּתַּ מֹו  ,ּקָ א ש ְ ְקר  י ִּ וַּ

כו ת ֹון ב   ל    (ח לה בראשית)". אַּ

 
ָניו" - ּוֹת ֶאת ּבָ ֲעֹקב ְלצַּ ל יַּ ְיכַּ יו ,וַּ ּמָ ּיֵָאֶסף ֶאל עַּ ע וַּ ְגוַּ ּיִ ה וַּ ּטָ ּמִ ְגָליו ֶאל הַּ ּיֱֶאֹסף רַּ ּפֹל . וַּ ּיִ וַּ

ֵני ָאִביו  ל ּפְ ל  יֹוֵסף עַּ ְבך ְ ע  י   ק לוֹ וַּ ַּ ש   י ִּ ל יֹוֵסף ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו ...יו וַּ עַּ ּיַּ ד ּגֶֹרן  ...וַּ ֹבאּו עַּ ּיָ וַּ
ן  ְרּדֵ ּיַּ ֵעֶבר הַּ ר ּבְ ת ָהָאָטד ֲאש ֶ ְבעַּ ֶבל ש ִּ יו א  בִּ ש  ְלא  עַּ י ַּ ד ְמֹאד וַּ ב  דֹול ְוכ  ד ג   ְספ   ם מִּ דו  ש   ְספ ְ י ִּ וַּ

ים מִּ  והלאה( לג מט בראשית)". י 

 

ל ָהעֵ " - ְראּו ּכָ ּיִ ֲהֹרןוַּ ע אַּ י ָגוַּ ל ,ָדה ּכִ א  ר  ש ְ ית יִּ ֹל ב   ים יֹום כ  לֹש ִּ ֲהֹרן ש ְ ו  ֶאת אַּ ְבכ  י ִּ ". וַּ
 )במדבר כ כט(

 
ה" - ֶ ל ֶאת ֹמש  א  ר  ש ְ י יִּ ו  ְבנ  ְבכ  י ִּ ים יֹום וַּ לֹש ִ ְרֹבת מֹוָאב ש ְ עַּ   (ח לד דברים)". ּבְ

 
 לו התברר וכאשר ,המתים תחיית בענין שאלות כמה מאיר רבי את שאלאחד  כותי

 והם הואיל :שאל ,מזון להם ויש ,לבושים לתחיה קמים שהמתים ,מאיר רבי מתשובות
 של רוחו תיפח :מאיר רבי לו אמר עליהם? בוכים אתם למה ,ומתפרנסים ולבושים חיים
 בקולי נולד שתינוק בוכה?! וכפי ואינו שלו מחמד דבר המאבד איש יש האם ,האיש אותו

 )קהלת רבה ה א( בכי. של קולות בקולי היא תופטיר גם ,בכי של קולות

 
 

 האם ראוי לבכות?
וי להצטער ומדוע רא הרמב"ן בהקדמתו לספר "תורת האדם" מבאר באריכות האם

 ולבכות.
 

ישנם שני סוגי בני אדם. : הרמב"ן[הזהב של  נו]המילים המודגשות הן לשווכך הוא כותב 
מחר, ואינו שרוי בצער כלל על פגעי  עליז ושמח תמיד. אינו דואג כלל דאגת -האחד 
 ישתה וישכח רישו .במזל הצומח -ירון ושמח  .קוופית סובמלא - שמח בחלקו"החיים. 

לעומתו : "אופטימי חסר תקנה". מה שנקרא בלשון עם". וכל עמל נפשו - ]עניותו וצערו[
המחר,  ודואג. אינו יכול ליהנות היום בגלל דאגות תמיד מיצרפסימי וקודר,  - השני

וכל יקר  -ימאס בחייו ויקוץ בזמנו " רוע החיים.על רוע המזל ומתלונן רואה שחורות ו
יניס  -יקדים הבכי לשמחה  .הווהיאוש בימי התקו -ה ויזכור האבל בימי החדו .ראתה עינו
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". ומזור יגרע ,מכאוב יוסיף דעת יוסיף -לא יתנבא כי אם רע  .הששון מפני היגון והאנחה

נובעת ]שאינה ואינם נכונים. אופטימיות מוגזמת  ינם טוביםא -הללו  ההפכיםשני 

וחוסר אדישות  ,הינה סכלות ופתיות, ומביאה את האדם לידי שאננותמבטחון בה'[ 
 פסימיות וראיית העולם בשחור בודאי אינה -ומאידך  .לכל ענייני החייםאכפתיות 

ו, הוא השולט על הכוכבים נכונה, שהלוא הקב"ה הוא המנהל את העולם ומשגיח עלי
מאת אדון הכל "המנהג את עולמו בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט. והמזלות והוא 

 .כי לא רבים יחכמו - ...בדרכיו סודות נעלמו ויש" ".טיב לכליוהוא הטוב והמ -א הכל ויב
 - ךְ לֶ ומה האדם הדל וההֶ  .רחוק מה שיהיה ועמוק מה שהיה - בריה ויש נשגבים מדעת כל

 "?!המלך א אחריובשי
 

כעת חוקר הרמב"ן, מדוע בכלל אנשים בוכים על המוות? הלוא המוות ידוע מראש! 
]האם אנו  הוא הולך ומתקרב אל קיצו, אז מה הטעם לבכות? -מעת שהאדם נולד 

נאנחים כשנגמרת קופסת הגלידה? מראש ידענו שתיגמר, ואין טעם להצטער. לעומת זאת אנו נאנחים 
. אם כן, מדוע אנו בוכים על חיים שנגמרו, כשמראש בר, כי הוא אינו אמור להישברעל אגרטל שנש

למה יתגודדו על  .בי חושב ודעתי גומרימה של -והנני אומר " [ידענו שזה מה שצריך לקרות?
כי תולדת  ,והתשובה בזה...  ?!החיים יודעים שימותו ]הלוא[כי  - ולנוד ולבכות נאותו ,מת

כי מטבעם  - על כן יחרדו .ומן החטא הקדמוני ירדו לטבח כולם - האדם לחיות לעולם
כלומר האדם נברא להיות נצחי, זהו ההרגש המוטבע בנפשו, ולכן המוות  ."יתפרדו

 ומהווה טרגדיה! אינו טבעי עבורו
 

ל בֶ איסור על האֶ  -מה יהסתכלתי והשכלתי ואין בתורה השל" שיך הרמב"ן,ממ ",ואמנם"
לא תרחיק הבכי  .רק התגודדות וקרחה ]אלא[ -אסרה על המתים  לא .ומצוה על הנחמה
התורה לא אסרה לבכות על המת, כי אם הזהירה רק שהאדם  ".ולא תתעב האנחה

 .ללא יחבול בגופו כביטוי לאב
 

באופנים  ".על דרכים מיוחדים ,עבודה לאלהינו יתברך -ל בֶ כי האֶ  ,וראוי לנו להבין"
מתעורר על ידי  האדםילים לעבודת הבורא. למשל כשמסויימים האבל והבכי הם מוע

על  ."הי   אַּ  -ולדעת ביתו  ,להתאונן ולהתבונן בסופו מה יהיהכך לחשוב על אחריתו, "
ה"אבל מועיל שכזה אומר הפסוק:  ּתֶ ית ִמש ְ ֶכת ֶאל ּבֵ ית ֵאֶבל ִמּלֶ ר  ,טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ ֶ ֲאש  ב ַּ

ת    י יִּ חַּ ם ְוהַּ ד  א  ל ה  וֹ הו א סֹוף כ   ב  כמו כן כאשר האבל מוביל את האדם לעשות ". ן ֶאל לִּ
, ודאי שראוי לו לבכות ולקונן. ואם כן יש תועלת חשבון נפש ולהצטער על עוונותיו

מחזק את ליבו אם הוא  במצב של צער,שרוי אדם כאשר לכן וענין גם בבכי ובאבל. ו
בסבל האמיץ והלב והיאוש "זהו דבר שלילי בהחלט!  -שלא לבכות ולא להתאבל כלל 

ואף גדולי וחכמי ישראל בכו והתאבלו בפטירת "! הוא רע מוחלט בענין הזה ,החזק
מדרכי ההודאה  -והמורך בו  ,מדרך המרד -כי אומץ הלב בזה " הקרובים אליהם.

 "!והתשובה
 

קראט, אשר הטיפו ואמרו וכאן מביא הרמב"ן את דברי הפילוסופים היוונים, כדוגמת ס
ורך ותועלת בכך שאדם בוכה, וכי הצער אינו ראוי כלל לאדם המשכיל, כי אין שום צ

משום שכל העולם הוא הבל וריק. ודבר זה אינו נכון כלל על פי תורתנו הקדושה. 
נים ולוסופי היויכי תמצא מאמרים רבים לפ .אם יפתוך חטאים אל תאבה ,ני"ב

 ,ים ללא דברמשמח ,מאמצי כח הלבבות ומחזקי המחשבות ,והמתחכמים בחכמתם
 ,ם הספרעִּ  :ם אמריכי סקראט חכם הגוי .אשים על העברימכחישי העתיד ומי ,מנחמי עמל

לי דבר שאם אחסר אותו אתעצב  מפני שאין :אמר ,שאלוני מדוע לא ראינוך נעצב מעולם
האומלל מי  :ואמרו .העולם לא ישמח בטובתו ולא ידאג ברעתו מי שיכיר :ועוד אמר .עליו
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וכהנה  .בישובו מה מאד נפתה מי שידע כי נוסע מן העולם וישתדל :עוד אמרו .כלל שידאג
 ".מו ועם חבריו הפילוסופיםירבות ע

 

ואולם דווקא שלמה המלך, אשר חזר ואמר בספר קהלת שוב ושוב כמה הבל הוא 
 ,להבדיל בין האמת ובין השקר .ובין טוב לרע בקר - זן וחקריעם כל זה אהעולם, "

עת " ", ככתוביוריד דמעה -וביום רעה  ,ביום טובהושמח ת האדם טוב ה להיויווהוא צ
טוב כי אומנם העולם הזה הוא הבל מצד עצמו, אך הוא " ".עת ספוד" :ונאמר ",לבכות

". ולכן ראוי להצטער על המקרים הרעים. אך כמובן מאוד לטובים ולישרים בליבותם
מעשיו בצדק וביושר. כפי  שלא יהיה בצער זה שום טרוניה כלפי הקב"ה, אשר כל

 ,קרע בגדיושראינו אצל איוב, אשר סבל צרות ותלאות גדולות ונוראות, והוא אכן: "
 ."ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך :ברך שופטו ]אך מאידך[. בכה והתאבל בכל דרכי האבלות

 

שלא לכן, מסכם הרמב"ן, אין זה נכון מצד אחד להיות אדיש וקר ולחזק את ליבו 
צריך להיות מבוקר  להיסחף אחר צער מופרז, אלא הצער צטער, ומצד שני איןלה

ובו תדבק לאור  ,ממנו תצא מאפלה לאורה ,עליו תשכון נהרה ,זה דרך התורה" ומאוזן.
יראנו מהרה  ,נה וסוחרהיורצונו צ ,והאלהים אשר מקצפו נירא .באור המנורה הטהורה

ח" :מקרא שכתוב ,רהויקיים בנו ובכל החבו ,בבנין בית הבחירה ֶנצַּ ֶות ל  מ   ַּע הַּ ל  ה  ,ב ִּ ח  ה' ו מ 
ים נִּ ל פ   ל כ   עַּ ה מ  ְמע  ֶרץ ,ד ִּ א  ל ה  ל כ   עַּ יר מ  סִּ ֹו י  מ  ת עַּ ַּ י  ,ְוֶחְרפ  רה' כ ִּ ב    ".ד ִּ

 

 

 באהבה שמים דין לקבלת סתירה יםומהו והצער הבכי האם? 
 

 :, לאחר ימי אבלו על פטירת בנומרשימותיו של תלמיד חכם

 החובה היא השאלה יסוד .ולהצטער לבכות להם מותר האם ,מהשאלה מאד מוטרדים רבים יםאבל

 רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם יהא לעולם" :ל"חז דברי וכן .הטובה על שמברכים כשם הרעה על רךלב

 יםומהו וצער שבכי ,האבל חושב אלה דברים לאורעביד" ]כל מה שעושה ה', לטובה הוא עושה[.  לטב

 את ולדכא דמעותיו את לכלוא ,מאופק להיות שעליו סבור הוא ,לכך אי .באהבה הדין לקבלת ירהסת

 לנו והיתה ,ל"ז נויעינ מחמד בננו על שבעה ישבנו כאשר אותי הטרידה זו שאלה .הטבעיות הרגשותיו

 הכאב גודל את לתאר ליםימ אין אשר יקר דבר ,מעצמנו עצם מאתנו שנעקר ההרגשה אחד מצד

 מאד מצטער הוא גדול כסף סכום מאבד אדם כאשר הרי .מאתנו שנאבד והאבדון ההפסד של גשהוההר

 אותנו הטרידה שני מצד .שכזו לאבידה וחומר קל של בנו ובן וחומר קל מזה לדון יש כן ואם ,כך על

 ,עליון מגזירת הוא שהכל שלימה באמונה המאמינים ,מאמינים בני מאמינים אנו הרי :המחשבה

' ה שעשה שמה ספק אין כן ואם ,לאדם טוב מה היטב היודע ,ומטיב טוב הרחמן האב הוא ה"ושהקב

 כך ,יתכן ?להצטער לאש ולהשתדל הטבעי הרגש על להתגבר עלינו אולי כן ואם לטובה עשה, עמנו

 ,תורה גדולי בפני מבוכתנו את העלנו .כלל לבכות שלא להיות צריכה התמימה העבודה שדרך ,הרהרנו

 .הענין להבהרת זכינו תםובעזר

 

 ]כאן הובאו במכתב דברי המדרש הבאים[:
 

. מה ח( נו רבה )בראשית שמח" ולבו בוכה "היה יצחק, של לעקידתו אבינו אברהם שהלך בעת
מסביר על כך ספר  האם אדם יכול לשמוח כאשר הוא בוכה?הכוונה במילים אלו? 

 גם נוכל ומזה ,אבינו ברהםא של מעלתוו שבחואת  ": כאן רואיםהגרשוני"עבודת 
 .'ה נכונה בעבודת דרך לדעת אנחנו
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ענייני  כלעד אשר  בוערת, כאש עזה באהבה ,'ה בעבודת דבוקאברהם אבינו היה כה 

כאשר פנה אליו הקב"ה ואמר . ועבודתו' ה אהבת למול אפסאין וככ בעיניו היו העולם
ן עצום למלא את הציווי לו: "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת...", הוא חש רצו

של הבורא, ורצון זה התגבר בקלות אף על אהבתו העזה לבנו! אולם דווקא משום כך, 
צר היה לו, שהנסיון מידי קל בשבילו! שאין לו מספיק קושי!  ולכן רצה אברהם אבינו 
להגדיל את הנסיון. ומה עשה? התחיל לחשוב ולהתעמק, עד כמה הוא אוהב את בנו, 

כמה שנים ארוכות וכמה התפללו הוא ואשתו עד שנפקדו לעת זקנותם,  כמה ציפה לו
יקר וחביב הוא בעיניהם, כמה צער יהיה להם בהעדרו. מחשבות אלו נועדו להגדיל 
בעיניו את הצער והנסיון, ואכן הן פעלו את פעולתן, עד אשר התחיל אברהם אבינו 

 שמח לבו והיה ,'ה ברצון אהבתו עוז גודלאת  בלבו העלהלבכות מרוב צערו! או אז 
 יתברך!' ה רצון מפני רצונו ובביטול כזה בדבר' ה רצון לעשות שהולך

 

 שמותר בלבד זו שלא מתברר .לנהוג יש והיאך הדברים את לקבל יש כיצד ומבהירים מאירים אלה דברים

 ,דואבה בלבו' ה אהבת את להגדיל לאבל מסייעת והכאב הצער תחושת ,אדרבה אלא ,ולבכות להצטער

 הפסד של העז הפנימי הרגש שהתעוררות ברור לפיכך .האמונה ביסודות עוז ביתר לחזקו שכוחה

 שלושה לאחר אפילו ובכי התרגשות כדי עד כאב לידי המביאה קרובים שאר או ל"ר בנו בפטירת האבידה

 ל"שחז וןמכי ",לבכי ימים "שלושה האומרת להלכה סתירה שום בה אין ,דשיםוח כמה לאחר וגם, ימים

 ההתרגשות את להטות יש .האדם אצל המתעורר הטבעי הרגש מכח שבא הבכי את לאסור התכוונו לא

 יסודות חיזוק ידי על שמים דין בקבלת ביתו בני ואת עצמו את לחזק האדם על .הנכון לאפיק והצער

 מאת הםל ניתנו אותם הפוקדים והכאב שהצער ההכרה את בלבם ויתקעו ,מלבדו עוד שאין האמונה

 את יקבלו כך מתוך .לטובה שהכל ספק אין ,ברואיו עם להיטיב הוא רצונו שכל ומכיון ,יתברך הבורא

 בודאי זהו .כהלכה שמים דין בקבלת' ה מעבודת חלק להיות יהפכו והבכי והצער ,באהבה סבלם מנת

 מכניס הוא ,הטבעי הרגש את מדכא הוא אם אבל .ויתעלה יעלה זו בדרך ינהג אם רק כי ,'ה רצון

 שום אין כזו בהנהגה .שרוי הוא שבה המציאות את חי ואינו באויר מרחף הוא בו למצב עצמו את

 אברהם של בדרכו ילך שהאדם הוא' ה רצון .האמונה יסודות פי על שמים דין בקבלת לעליה מקום

 דרכים לחפש החובה עלינו מוטלת שלא להדגיש מחובתנו אמנם .שמח ולבו בוכה שהיה ה"ע אבינו

אבינו  לאברהם המיוחדת העבודה דרך היתה זאת .אבינו אברהם שעשה כפי הצער את להגדיל

 והצער הבכי את לכרוך להשכיל היא עלינו המוטלת העבודה .העקידה נסיון בעת הגדולה בשלימותו

 באהבה. שמים דין וקבלת' ה רצון עשיית עם הטבעי

 

 לטובת הנפטר -ימי השבעה 
ם בדיני אבלות מרובים, אשר חז"ל הזהירו מאוד שלא להקל בהם ימי השבעה מחוייבי

]שבזה הם מפנימים את האבל כראוי, שמירת הלכות אלו מסייעת הן לקרובי הנפטר חלילה. 

, והן לנפטר עצמו, בכך שקרובי משפחתו כפי שיורחב להלן[, באהבה דין שמיםעליהם ומקבלים 
 ממשיכים "ללוותו" ולהרבות לו זכויות.

 
ניין האבילות הוא להיות נושא בעול הנפטר ע :(קה ודמדות עמ)אור יחזקאל א בספר מוב

 ,ומשום כך החמירה התורה כל כך בניהוג חובת האבילות, ולהקל מעליו את משאו
סורים ישרוצה להקל מעט מהי ,וכל זה חייב לחשוב בעת האבילות. בשבעה ובשלושים

  .והעונשים הבאים על הנפטר
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 וחו עדן.נ ,בנו פטירת לאחר למיד חכםת שכתב דברים 
 

 תשוקתו שכל ,הלב וטוב הנפש אציל ,מחמדנו בננו על השבעה מימי קומנו למחרת נכתבים אלה דברים

 תורה ללמוד השכינה מזיו ליהנות מעלה של לישיבה נתבקש ובעוונותינו ,'ה תורת ללמוד היו ותאוותו

 לנצל ורק ,יתבזבזו שלא לדאוג שמחובתנו ימים הם השבעה ימי כי הרגשה לנו היתה מפי הקב"ה.

 עם להיטיב להמשיך לנו שניתן ביותר הגדול החסד זהו .באהבה שמים משפט וקבלת עליה לימי אותם

 לחפש הוא ההורים טבע כי ,חי עדיין שהוא אנחנו מרגישים גם ובזה ע"ה. יוסף אליהו מחמדנו בננו

 את ליוו שלא על עונש הינו ערופה עגלה הבאת חיובש שמצאנו כמו ,לזה נוסף .בניהם עם ולהיטיב

 את גם לבאר יש כך ,עצמו בכח ולא הרבים בכח הולך האורח היה אותו מלווים היו אילו שכן ,האורח

 כבודו מזיו הנותיל ההולכת היקרה הנשמה את ללוות אנו באים בזה ,השבעה וימי ההלויה ענין

 את לנצל הראוי מן ולכן הרבים בכח שתלך כדי ללוותה חיוב עלינו מוטל .הזדככויות מיני בכל ולהזדכך

 בדברי ורק אך אלא ,בטלים בדברים השבעה בימי לשוחח ולא מעולה, הליווי שיהיה באופן הימים

 עוד. לדאבה נוסיף שלא' ה ויתן ,אמן בימינו במהרה המתים לתחיית מהרה ונזכה .חיזוק
 

 
  

  שבעה כנגד שבעה

 )בראשית נ י( ימים" תשבע אבל לאביו "ויעש

 ימים, שבעת אבל לו ושמרתם הזה הצדיק עם נצטערתם הזה בעולם הוא: ברוך הקדוש אמר

י ֶאְבָלם ְלָששֹון" שנאמר שמחה,שבעת ימי ל - האבל אותו מחזיר אני הבא לעולם  ,ְוָהַפְכתִּ

יגֹוָנם ים מִּ ַמְחתִּ ים ְושִּ ַחְמתִּ  חרבותיה, ולכל לציון םמנח אני כך אתכם מנחם שאני כשם ".ְונִּ

ַחם " :שנאמר כענין י נִּ ּיֹון ה'כִּ ַחם ָכל ָחְרֹבֶתיָה  ,צִּ ְדָבָרּה ְכֵעֶדן ,נִּ  ה'.ְוַעְרָבָתּה ְכַגן  ,ַוָּיֶשם מִּ

ָמֵצא ָבּה ְמָחה יִּ ְמָרה ,ָששֹון ְושִּ  ".תֹוָדה ְוקֹול זִּ

 ויחי( פרשת סוף רבה )מדרש
  

 

 בהתאם להלכות האבלות -שיקום התמודדות עם האובדן ותהליך ה
להיות שרוי במציאות אחרת  אבלההלכות האבלות רבות הן, ובעצם מאלצות את 

ובלתי שגרתית לחלוטין, כשהחזרה לחיי השגרה נעשית בהדרגה. התבוננות בהלכות 
אלו מגלה לנו מעט מעומק דעתם של חז"ל והבנתם המופלאה בכוחות הנפש של 

 כמה כדוגמה יסוקרו הלןאבל להתמודד מול אבלותו. להאדם, כיצד מנחים הם את ה
 החדש למצב ההסתגלות את האבל על להקל היא שתכליתם באבלות ומנהגים הלכות
 ,העזים רגשותיו את החוצה בוימל ולהוציא האובדן את להפנים לו לסייע ,נקלע אליו
 (חק צבי אושינסקי)הלכות אבלות לרב יצ. בפרט שאיבד המשפחה לבן וביחס ,בכלל לפטירה ביחס

 
 שלא הוא השבעה בימי האבל של מהלכותיו תאח - ההדחקה ומניעת האובדן הפנמת
 ה"הקב שאמר, (ע"א וט קטן מועד מסכת) בגמרא מהמובא למדנ זאת .ובשחוק בדברים ירבה

 תגובה רק אינו עצמו בתוך והתכנסות שתיקה של זה מצב". ֵהָאֵנק ּדֹם" :ליחזקאל
 האבל את לאלץ הנועדה מפורשת הלכה הייהר אלא ,ולהלם לצער האבל של טבעית
 ובשחוק בשיחה להרבותו להדחיק לאו ,והצער האובדן את ולהפנים להתבונן ,לחשוב

 ברבות הרסנית להיות עלולה אך הקרוב לטווח כנכונה הנראית פעולה, הסובבים עם
 .הימים
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 ,רגילה הנהגה .מחהש בעניני אבלו ימי בשבעת האבל יעסוק שלא ישנה הריתי הקפדה

 לגרום שעלול מה ,האובדן מתחושת האבל את לנתק עלולים ,החשמ סממני שכן וכל
 שקוע כשראשו, העשייה בחיי להשתלב יוכל ולא השגרה לימי יחזור כאשר לעתיד נזק

 ללמוד לאבל שאסרו עד ,בכך ל"חז הקפדת היתה כך כדי עד .החידלון תחושת בתוך
 לידי יבוא שלא ,שבעה כל בחיקו תינוק להחזיק לו סרוא וכן ,לב המשמחת' ה תורת

 ,ל"חז לו אסרו מאבלותו בויל להסיט היכולים נוספים ניםיעני גם. ילדים שמחת
 ספרי ,עיתונים קריאתלו ואפי, השבעה כלבמביתו  האיצוי מלאכה עשיית וביניהם
 בויל יהיה אלא ,העולם לעניני דעתו תוסט שלא ידכ זאת כל ,מדע ספריו ,סיפורים

 .לפתחו המונח באובדן ולהרהר לחשוב פנוי
 

 בשבעת רגילה די הנהגה ולנהוג להמשיך יוכל כי דהו מאן יחשוב זאת בכל אם והיה
ל ע ישיבה, נעליו הסרת כדוגמת ,הנוחיות נייעני כל ממנו ונטלו ל"חז באו ,אבלותו ימי
 שאין לאדם רמשד ותהנוח חוסר. ומהוכד רחיצה איסור ,נמוך כסא או קרקע גבי
 !התועלת מירב את מכך ולהפיק בדןוובא בצער להתרכז עליך ",כרגיל עסקים"
 

 בין בא, הקבורה, בעת הנערך ההספד לעורר בכי.מלבד הגבלות אלו, ישנה אף מגמה 
מצוה גדולה " :שמד( )סימן ערוך השולחן וכלשון להרבות בבכייה, לאבלים לגרום השאר,

ים קולו לומר עליו דברים המשברים את הלב, רִ תו שיָ ולהספיד על המת כראוי. ומצו
 נשיאת את מעל קרובי הנפטר להקל כדי ואחת הסיבות לכך היא. "היכדי להרבות בכי

 קרובם. קבורת שעת ביותר, בשעה הקשה הרגיש המטען
 

ין ישנו ענ ", בשלושת הימים הראשוניםלבכישלושה ימים ולאחר מכן, קבעו חז"ל עוד "
 תהליך פה להתפתח מתחיל ,אלו בימים ההתבוננות במעשים של טעםמה חוץבכי. ב

 לו תועיל וממילא ,הנפטר על ומחשבות היבכי ל ידיע הצער הפנמת: האבל של שיקומו
 .תקינים לחיים לאחריה ולחזור צערו על להתגבר ההדחקה חוסר

 
 תוסביב בקרבמצוי  האבל .ההדחקה תופעתאת  למגר תורמת ,האבלים ניחוםת מצו גם

 ,הבא והעולם הפטירה משמעות ועל שנפטר קרובו על מדבר ,והתומכת הידידותית
 .לעתיד ביחס ותקוותיו רגשותיו ,תחושותיו את חיצוני ביטוי לידי ומביא

 
 לאבל האפשרות למתן ביחס חשוב עיקרון למדים נונמצא האבלים ניחום תוהלכ מתוך
 ואי צער והכאב מן הלבוצאת הבה העצומה החשיבות למרות .צערו משא לפרוק

 לנתב לו לאפשר ויש ,לרגשותיו פורקן לתת האבל את להכריח או לזרז אין ,הדחקתו
 אנו מוצאים זאת .ותחושותיו אופיו ל פיע ביותר לו הנראה בקצב הסביבה שיתוף את

 בשיחה האבל שיפתח עד ,האבל עם בדיבור לפתוח למנחמים שאין הקובעת בהלכה
 מתוך לו הנשקפת המת קרובו בדמות להתבונן האפשרות את לאבל לתת יש .עימם

 כל ואת ,בעולם החיים מהות את ,מצבו את להפנים ,ששומע והסיפורים העובדות
 שיגלה עד מכך להפריעו ואין ,ומהפטירה מהאבלות להפיק לו שיש הדברים אותם
 בתוך ולהסתגר מהסובב לחלוטין להתנתק לו לתת אין עדיין ואולם .בשיחה רצונו
 לפתוח האבל באפשרות שאין למנחמים ניכר אם כי ,אומרת ההלכה ואכן .עצמו

 .ובשבחיו הנפטר בעניני תויא לדבר מעצמם הם יתחילו ,בדיבור
 

ן ישנן הלכות הממשיכות "להגביל" את האבל, ובכך לתת גם לאחר ימי השבעה, עדי
 הגבלותה כל הפנים את האובדן ולמנוע ממנו את תופעת ההדחקה.המשיך ללו ל

 שמיעת באיסור וכלה ,שמחה מאירועי רגליו מהדרת החל האבל על אז המוטלות
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 מאפשרות ואינן באבלותו ולהשתקע להיזכר אותו מאלצות ,ומהוכד זמר וכלי מוזיקה

. הפרטי וצערו כאבו את גם ואיתו ,עולמו לבית שהלך קרובו זיכרון את להדחיק לו
 לזיכרון אותו מאלצות השנה במשך עליו המוטלות ההגבלות רק לא ,מכך יותר ואף
 ניתנת לא :היא המיידית שמשמעותם זו לתקופה ל"חז תיקנו נוספים דינים אלא ,זה

 :יזכרנו צעד כל על .עולמו לבית שהלך קרובו של זכרונו את לשכוח האפשרות לאבל
 כפרת הריני" יףבדבר מצוה מוס אביו שם כשמזכיר ,נשמתו לעילוי קדיש כשאומר
 .ממנו ימוש לא זיכרונובהדלקת נר נשמה, ובאמירת השכבה בעלייתו לתורה.  ",משכבו

 
 הצער התנהגויות לכל שישנה הרבה החשיבות למרות - הראויים בגבולות הצער תיחום

 ל"חז מצאו כך בשל .לתועלת אינם מוגזמים צער ביטוייש גם נשכח בל ,וסממניהן
 לחזרתו המיותר הצער יזיק שלא כדי ,וסבירים ראויים בגבולות הצער את לתחם מקום

 המובאת ההלכה היא לכך מובהקת דוגמה. ומצוות תורה של תקינים לחיים האבל של
 לאדם די .הפטירה על צער כביטוי ומריטת שערו גופו שריטת איסור - ראה בפרשת
 .לגופו להזיק לו ואין ,ותחום מבוקר באופן והמועילים המקובלים צער ביטויי שיגלה

 

 הגבלת מודגשת בגמרא .המוגזמת הבכייה דין היא זה עיקרון המבטאת נוספת הלכה
ל " :הקובע בירמיה הפסוק את הגמרא מביאה זה לצורך .הבכייה ְבּכּו ְלֵמת ְואַּ ל ּתִ אַּ
ֻנדּו לוֹ   לו תנודו ואל ,מדאי יותר למת תבכו אל: זה באופן בגמרא המבואר פסוק ",ּתָ

 מטרה להשיג עלולה ,האבל של לנפשו מעלותיה למרות ,הבכייה גם .מכשיעור יותר
חשוב  זאת לעומת .למנוע ל"חז חפצו זאת את .מבוקר בלתי באופן נעשית אם ,הפוכה

 בסממני יתר מיעוט :השניה לקיצוניות ההליכה אודות ל"חז דברילהדגיש גם את 
 ,ומתגבר חזק כאדם לסובביו נראה קרובו על לבכות לעצמו מרשה שאינו אדם .האבל

 מיהרדב"ז,  שכתב כך כדי עד ,לטובתו כלל הדבר שאין ידעו גם ל"חז ידעו אולםו
 אין .הלב קושי על ומורה ,היא רעה מידה ,אחת דמעה לואפי בכה ולא בן לו שמת

 .במקומה אינה זו כאשר קשוחה הנהגה ולהפגין לנסות לאדם
 

ל ידי עלייה חז"ל קבעו זמנים מיוחדים שבהם ניתן לאבל להתרפק על צערו יותר, ע
בביקור  יום השנה.שנה בובכל  ,לושים, השנההש השבעה, בסיום :הנפטר שללקברו 

אף מתפללים לעילוי נשמת הנפטר ומשתדלים עבורו והמצטבר, זה פורקים את הצער 
 בלימוד תורה ובמעשים טובים, שהרי הוא זקוק ומשווע עתה לעזרת קרוביו.

 
 שיחזור כדי אם .לנסיבות בהתאם משתנה יהולמנהג לאבלות ל"חז קבעו שאותו התחום

 שכדי להשתחרר הרי ,ימים שבעה לו הוקצבו - נורמלים יותר או פחות שיגרה לחיי
 רב לזמן האדם זקוק מחדש לנישואין ולהתפנות שנפטרה אשתו אודות מהמחשבות

 שיעברו עד ,אחרתאשה  תלשא לו אין ,אשתו שכשמתהההלכה קובעת  ואכן .יותר
 תקופת דווקא נקבעה ומדוע .]שלושת החגים: פסח, שבועות וסוכות[ רגלים שהושל עליו

 שעברו ולאחר ,הראשונה אשתו אהבת שישכח כדי" :הטעם באמו במפרשים ?זו המתנה
 שמשכיחה השמחה טבע ".הראשונה את שוב יזכור לא רגלים שלוש של שמחה עליו

 שאבדה אשתו אהבתמ םהתנחל לאבל לסייע מצטברות שמחות כמהבכוחן של ו ,עצבות
 .בריא בית ולבנות אחרת אשה תשאל לאפשרות ולשוב ,לו
 

 האבל את הסובב הציבור את גם לשתף מגמה ישנה - האבל של ביגונו הסביבה שיתוף
 ,בלבד האבל של מכתפיו הכבד המשא פריקת בכך תתאפשר .אבלה של בצערו -

 הפעילה ובהשתתפותם בתםבהקש לאבל לסייע היכולים ,הסובבים כתפות בין וחלוקתו
 .צערו בעול בנשיאה
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ים קרובי ת "ניחום אבלים", בה מצוודי מצוהשיתוף של הסביבה בא לידי ביטוי על י
 ברבים, נעשיתה האבלים בגד קריעתכמו כן, וידידי האבל לבוא ולהשתתף עמו בצערו. 

 בעתהקו ההלכה גם .האבלים של צערם בסממני הבאים של םפותתתשהל גורםמנהג זה 
: שם י"רש של כהסברו ,השיתוף ביטוי על ורה", מנפש גמתוע מפני לקטן םמקרעי" כי
 קריעת יש ענין לגרום לסביבה לבכות!". נקרע הקטן בגד שאף ,הרואים שיבכוכדי "

, הקריעה בזמן בקרבתו למצויים רבה נפש ועגמת צער גורמת ,קטןאבל  של בגדו
לו  תסייעבודאי  ,ברגשותיו תפותםומהשת מצערם לקטן שתיגרם התועלת ואולם

 מרוא קטן כי ,הקובע הדין גם .תקינים שיגרה לחיי ולחזור קרובו אובדן על להתגבר
 .סביבתו מצד זאת ושותפות להזדהות תורם ,קדיש

 

פעילה ואישית יותר של  לשותפות מקום גם ל"חז מצאו ,הסביבתי לשיתוף בנוסף
 של בפניו האבלות ממנהגי קצת וגלנה מוטל יהםעלהאבל:  ו הקרובה שלמשפחת
 שותפות (.כי כולם מוחלים על כבודם ,אך היום לא נהגו כן (.שעד סימן) שלחן ערוךכמובא ב) המתאבל קרובם
 על או אביו על המתאבל הזוג בן של בצערו הזוג בת \ בן על גם מוטלת זו אישית

 שרויה שאשתו בעת הבעל לוותר יאלץ שביניהם החיבה סימני של חלקם על גם .אמו
 .ימימה כבימים לנהוג לה מאפשר צערה ואין באבלה

 

 שלימדונו האופן על הדגש את לשים חשוב - הדרגתי תהליך - והשיקום ההשלמה
 שיגרת במהלך לו שארע ופתאומי עמוק צער עם להתמודד לאדם יש כיצד, רבותינו

 הצער החצנת :היא האבלות והלכות ל"חז מאמרי כל לאורך המוצגת הנוסחה .חייו
 מסגרת לתוך האבל נכנס המת הלווית לפני כבר .ומדוד הדרגתי באופן ,הקל אל מהכבד

 כדי עד ,הפטירה ינייבענ כולו כל להשתקע אותו המאלצת הלכתית מסגרת ",אונן" של
 השני השלב .ברכות ברךבלי למאפילו אוכל ו , להתפלל,מצוות לקיים עליו שנאסר כך
 נאסר זה ביום .לאבלותו הראשון היום והוא ,מאוד מגבילו קשה ןעדי אך ,יותר קל

 שתושל הינם הבא השלב .השבעה דינישאר  לכל בנוסף ,התפילין חיהנל גם עליו
 שגם ,השבעה ימי שאר מכן לאחר .המיוחדים דיניהם עם לאבלותו הראשונים הימים

 אחרל .הרף ללא בצערו להשתקע עדיין אותו ומאלצים ,כלל לאבל קלים אינם הם
 שדיניהם ,מהקבורה יום שלושים למשך ",שלושים" של מסגרת לתוך האבל נכנס מכן

 מיועד הבא השלב. ועודוגזיזת ציפורניים  התספורת עליו הנאסר ןעדיאך  ,יותר קלים
, האסורים עליו בשמחה אבלות חודשי עשר שנים :והוא ,אמו או אביו על לאבל רק

 שיגרה לחייוא ה חוזר שנה,ה תקופת תום חרלא. כשמיעת כלי זמר והשתתפות בשמחות
 זה בשלב .לפטירתו השנה ביום קרובו את ויזכור יחזור ושנה שנה כל ואולם ,תקינים
 האבל זיקת על לשמור ל"חז הקפידו ואולם ,ביותר מינימאלית כבר הינה הצער תחושת

 .למת הקרוב של רגשותיו וניתוב למיתון התורמת מאוד מתונה פריסה, לעד
 

 משתכחים איתו ואכן ,ל"חז ואמר ",אחר י"ב חודש הלב מן שתכחשי המת על זרהג"
 .מתו של זכרונו עם להתייחד הקרוב של חובותיו גם אט אט

 

 הקשים רגשותיו את לנתב לאדם יש כיצד הראויה הדרך את רבותינו לנו ורהו :לסיכום
 אודות האישית החשיבה ,הפורקן את בתוכה משלבת זו דרך .בצערו שרוי בוישל בעת
 מהאירוע והגשמיות הרוחניות המסקנות והסקנת ,מתו של הנפש הישארות ואודות עצמו

 .אותו שפקד המצער
 

 בורות לו לחפש ולא זו בדרך ללכת החובה מוטלת אבלו בעת השרוי כל יהודי על
 ומפתות יפות לעיתים נראות התורה דרךמ השונות דרכים .יגונו את יתנה בהם נשברים
 לקטוף עלול הימים ברבות ואולם ,מדומה באופוריה והתכנסות הדעת הסחת ,מבחוץ
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 האזהרה את. האדם כאחד ולהיות לחיות דרכו את יחסמו אשר הבאושים פירותה את

 (ב"יה ג"יפ אבלות הלכות) ם"הרמב מסכם ,התורה ברוח שאינה עצמאית בדרך כתלמל לאבל

 יפחד אלא .אכזרי זה הרי, החכמים שציוו כמו מתאבל שאינו מי כל" :ספורות במילים
 ."בתשובה ויחזור במעשיו ויפשפש וידאג

 

 דיאין להתאבל יותר מ - "לא תתגודדו"
ם לַּ : ")דברים יד א(נאמר בתורה  ּתֶ ִנים אַּ ין  ,ֱאלֵֹהיֶכם ה'ּבָ ימּו ָקְרָחה ּבֵ לֹא ִתְתּגְֹדדּו ְולֹא ָתש ִ

ה לַּ  ,ֶכם ָלֵמתֵעיֵני ּתָ ם ָקדֹוש  אַּ י עַּ ר  ,לֶֹהיךָ אֱ  ה'ּכִ חַּ ה ִמּכֹל  ה'ּוְבָך ּבָ ם ְסֻגּלָ ִלְהיֹות לֹו ְלעַּ
ֵני ָהֲאָדָמה ל ּפְ ר עַּ ים ֲאש ֶ ּמִ  ".ָהעַּ

 

, שערותיהם וחובלים בגופםתולשים את שהיו תופעה, היתה מצויה ה העולם אצל אומות
אינה מתאימה כלל  זוואולם אומרת התורה, כי הנהגה ערם ואבלם הגדול. כביטוי לצ
אל, שהם בניו אהוביו של הקב"ה. יהודי חייב לדעת לתת פורקן לרגשותיו לעם ישר

באופן הנכון, וחלילה לו מלבטא את צערו באופן מזיק. דרישה זו נובעת אף מכך, 
שיהודי, גם בעת צרה חלילה, אינו מאבד לגמרי את עשתונותיו, כי יחד עם הכאב, 

תו, המנהל את עולמו בחסד את אביו שבשמים המשגיח עליו, הדורש בטובהוא זוכר 
ּיֶה -ֲאִני ָאִמית " הוא זה שאף יחבוש וירפא את מכתו.וברחמים, בצדק ובמשפט. ו ֲאחַּ  ,וַּ

י  ְצּתִ א -ָמחַּ ֲאִני ֶאְרּפָ  .)דברים לב לט(" וַּ
 

שיבטל צערו מפני רצון ה'.  ,"העמק דבר": "וראוי למי שמובדל לה'בעל הכותב 
הוא רצון ה' לתת כבוד למת, עד  ,ה תורהאומנם, בכי ואבלות כפי שיעור שנתנ

בכלל כבוד המת הוא. אבל  -ואבלות  ,שכבוד המת דוחה כמה מצוות שבתורה
ורק  ,אין זה כבוד המת ,לעשות דבר שישאר הרושם לאחר זה שקבעה התורה

 .ואין ראוי לקדוש ה' לעשות כן ,הפקת צער הוא
 

אלא כשיעור  ,בכי ומספד על מתו אדם ירבהאל : )מסכת מועד קטן כז ע"ב(מובא בגמרא 
 ,מכאן ואילך .תספורתשים לושל ,להספד , שבעהימים לבכי שלושה :שנתנו חכמים
 !עליו יותר ממני יםנם רחמאין את :אמר הקב"ה

 

]כלומר שחלילה  ".על מת אחר הוא בוכה ,כל המתקשה על המת יותר מדאי": )שם( ועוד אמרו

שהאדם חייב לשמור על דרך התורה היא  על מת נוסף[.בכי מופרז זה עלול לגרום לו שיבכה 
 .]כמדובר באריכות בסוף פרק הנחמה[ בריאותו הנפשית והגופנית, ולחזור לחיים תקינים

 

 רב אליהו דסלר זצ"ל, על ידי גיסו, לאחר פטירת אביו:מכתב תנחומים שנשלח ל 
 

 הבריאות שמירת מפני ביותר מלהצטער רלהזה ,ולהתחזק להתעודד ,שלפניו מה יודע ,כמוך שחכם ודאי ...

בכל עוז ו .שתתעודד ולראות להעיר שצריכים ודאי היקרה לאמא והנה .שעליך הקודש עבודת ומפני המחויבת

 .בבריאותה יתירה שמירה צריכה היא הלא כי ,לבריאות המזיקים ועוגמת נפש מיותר צער מכל להשמר לראות

 הגומל .וחליו סבלו שנות ימי בכל הגדול טיפולה כל ,ושירותה מעשיה ןמחשבו הגדול זכותה לשום יוכל מי והנה

 סלה. טוב ובכל במהרה ונחמות ישועות מיני בכל יגמלכם לטובים טוב

 

שבעהבתום ה ,לאלמנה ויתומים רכים זצ"לשך  גאון רבי אלעזרה דברים שאמר: 
 

 בכל מתפללים כולנו .אלמלי היה מה לדעת יכולים ואיננו ,הגזירה היא ךכ .מדי יותר להתאבל אסור
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 הכי ואתה ,עלינו מרחם אתה ,אבא :כך אליו ופונים ה"הקב עם מדברים אנו ",הרחמן אב אבינו" :יום

 .לילדיו נוגעב לטובה תמיד חושב אב ובאמת .עלינו מרחם
 

 הוא ,גבול איןלקב"ה  אבל. מוגבלת שלנו הייהרא כי ,אותו רואים איננו וגם ,העתיד את יודעים איננו

 לחזור יש .ימד יותר לא אבל ,מאתנודורשת  שהתורה כמה עד להתאבל חייבים אנו .יודע וגם רואה גם

 יעזור. הוא ואחד אחד לכל .יעזור' וה ,לחיים
 

 את קורעים הם ,מת אדם כאשר ,הגויים אצל ,"תתגודדו לא אלקיכם' לה אתם בנים" נאמר בתורה

 על שכאשר מתאבלים ,ן"הרמב ומסביר .'ה של בנים שאנו פנימ ,כך לעשות עלינו אוסרת . התורהבשרם

' לה אתם בנים !בשמים אב לנו שיש לזכור צריך ,ביותר גדול הצער שאז ,אב על אפילו ,שנפטר קרוב

 להתאבל ,לקיים יש עלינו הטילה שהתורה מה !תמיד וקיים חי הוא אוהל שבשמים ואבינו ,אלקיכם

 צריכים שבמשפחה והתלמידים הבחורים .'בה להאמין עלינו ,ובתנוחאת  שמלאנו אחר .כנדרש ולהצטער

 משפחה אחריו שהשאיר יודע הנפטר שהוא לכם אומר אני .ירחם' ה האלמנה ועל ,לתלמודם לחזור

 נאמנות בידים משפחתו את שהשאיר יודע שהוא אחרי עכשיו .בלימוד וממשיכים דרכו את הממשיכה

 ותחזרו שתתנחמו אתכם לברך יכול אני כן על .ל"בחז מבואר כך ,בשמחה שרוי הוא דרכו את וימשיכו

 והקטנים הגדולים הבנים את תחנך' שתחי והאמא ,הרגילים לחיים לחזור עליכם .לאיתנו אחד כל

 .מכולם נחת לראות ועשרים מאה עד ותזכה

 

 ניחום אבליםת מצו
 ברוך קדושה מה" וה גדולה לנחם את האבל ולהשתתף עימו בצרתו. אמרו חז"ל:מצ
ְיִהי : ")בראשית כה יא(]שניחם את יצחק אחרי פטירת אברהם אביו, כמו שנאמר  אבלים ניחם הוא וַּ

ְיָבֶרְך ֱאלֹ  ְבָרָהם וַּ ֲחֵרי מֹות אַּ נוֹ קִ אַּ  א(ע")סוטה יד . אבלים" מנחם הווה אתה אף ,"[ים ֶאת ִיְצָחק ּבְ
 
 ואנשי ,הכנסת יתלב הולכים ואבלים חתנים שיהיו התקינו ,המקדש בית משחרב"

 ויושבים בצערו, ומשתתפים האבל את ורואים ,ומע יםושמח החתן את רואים המקום
 )פרקי דרבי אליעזר יז( חסדים". גמילת ידי ישראל שיצאו כדי הארץ, על מוע

 
 על תבוא שלא צרה כל על ה לנחם, אלאר הפלא יועץ, שלא רק את האבל מצואומ

 עניים מתנות )הלכות . וכן כותב הרמב"םללב הנכנסים יםבדבר ,ולנחמו לו לנוד והמצ האדם,

ה יֹום" שנאמר: צרתו, על עמו ומתאונן: ד("ה י"פ י ָלֶאְביֹון ,ִאם לֹא ָבִכיִתי ִלְקש ֵ ְפש ִ  "ָעְגָמה נַּ
ְרנִ " שנאמר: וניחומים, תחנונים דברי לו ומדבר ,ל כה( )איוב ְלָמָנה אַּ  .כט יג( )שם "ןיְוֵלב אַּ

 
 ,לטוב זכורהנביא  אליהו לקראתו באוהנה  ,בשוק היה הולךש ,קאברו רביב מעשה
הוא בן ש אדם הזה בשוק ישהאם  :ברוקא רבישאל אותו  .מויע בריוד אליו נגלה
 :אליהו לו ראמ .עוברים אנשים שני והנהדברים, מ עודםענה לו: לא.  ?הבא ולםהע
 מנהגנו :לו מרוא. םלמעשיה ושאלם ברוקא רביקרא להם  "!עדן גן מיורשי האל"

 ,לביתו ללכת ,ונדהם וכואב ונאנח ודואג נפש מרשהוא  איש לע נשמעאשר כ ,קנוווח
 תוגתוו ויגונו ודאגתו אנחתו ירסולה לשמחו כדי בויל על ולדבר ,ולנחמו לו לנוד

 לבבו ויתחזק יתנחם אשר עד ,ובבוהוסו אפפוהו אשר והתלאות מצאוהו אשר מהקורות
 (גאון לרבי ניסים המעשיות ספר. )תענית כב ע"א .ותשמח ותגל פרחת ופרוח ,נפשו ותתאמץ
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 י!לַּ ב  אֲ  מו  חֲ נַּ 
  

 !נחמו אבלי :והוא אמר ,הקב"ה מכה

 .לשאת בעול עם חברו מצווהוהוא  ,הקב"ה מייסר
 )מכתב להלן(

  
 

ם, והאב עצמו שהה בחו"ל. והנה נודע לו שאחד מבניו שהיו לו עשרה בני משל לאב
ל רפואי כואב. מיד מיהר לשלוח אליו רופא שיבצע את הטיפול, אך יחד זקוק לטיפו

עם זאת מיהר אף לשגר אגרת ליתר הבנים: בבקשה מכם, היו ליד אחיכם בעת כאבו, 
ומסרו לו את אהבתי ודאגתי אליו. ברצוני שידע נאמנה, כי רק מאהבתי אותו שלחתי 

 לו טיפול מכאיב זה.
 

דם, לתועלתו ולטובתו האמיתית, ויחד עם זאת הוא תים מכה לאיכך הקב"ה נותן לע
כביכול את אהבתו ונחמתו  מוסרמצווה לקרוביו ואוהביו ללכת ולנחמו, ובזה הוא 

"המקום ינחם "תנוחמו מן השמים", או ! לא לחינם אומרים המנחמים לאבלים: שלו
ו המנחמים כביכול מוסרים לאבלים את תנחומיו ואהבתו של הקב"ה בכבודאתכם". 
 ובעצמו!

 

 מכתב תנחומים מהגאון רבי יהודה ליב חסמן זצ"ל: 
 

 י,"נ יצחק נחום הנכבד הרב ידידי לכבוד

 בעול לישא אמר ואיהו מייסר רחמנא ,אבלי[ נחמו אמר והוא מכה ה"]הקב אבלי נחמו אמר ואיהו מחי רחמנא

 כל וחסד טוב רק ,בנו את ישא ייסר כאשר כי, ]הקב"ה מייסר והוא אומר לשאת בעול עם חברו[ חבירו עם

 ועצם .חברך בצער להשתתף עליך ,והיגון הצער רואה הנך .טובו דרכי משיג אינך אדם בן אתה ואם ,מעייניו

 אחיכם את לנחם בני לכו :ויודעיו אוהביו לכל יתברך' ה ציווי בראות ,האמיתי הניחום הוא אבלים תנחומי דין

 ...אלקיכם' לה אתם בנים" :שבשמים אבינו קול ושומע רואה אוהל !לואב להקל לבו על ודברו לכו ,באבל היושב

 ,כזאת לעת עמכם משתתף הנני כמה עד תבינו אשר ,יאהובי חמותנו ובזהלה' אלוקיך"!  אתה קדוש עם כי

 אמן כן יהיה רצון. וירושליםלי ציון אב שאר בתוך אתכם ינחם המקום ...כםראש עטרת נלקח אשר

 .חסמן ל. רב מכבדכם,

 

 רק הקב"ה יכול לנחם!
 המקום": אנו מדגישים מדוע להבין יש: אומר היה ל"זצ רוזובסקי און רבי שמואלהג

 היה הראוי מן, כן ואם, המנחמים על מוטלת הניחום תומצ הרי", אתכם ינחם ]הקב"ה[
  ?!האבל את מנחמים עצמם שהם יאמרו שהמנחמים, לכאורה

 

 אינו אדם ףא שכן", ינחם המקום" דווקא ןשאכ ,ללמדנו באה זו שהדגשה לומר יש
 במה ידע לא לעולם לפיכך ,הזולת של והצער השבר גודל את נכונה לאמוד מסוגל
 מקומו, המקום, ה"שהקב אנו מדגישים כן על .חברו של לבו שבר לרפא וכיצד לנחם

 הוא רק, היגון וכובד השבר שיעור מהו נכונה ויודע ,המכהאת  נתן שהוא, עולם של
 !לנחם וליכ
 

 

 הסטייפלר זצ"ל מנחם אלמן
 האיש סיפר .ל''זצ הסטייפלר מרן לפני צערו ותינה שבא אביב-מתל ביהודי מעשה

 סיפור



ה|   11 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב א  ה

 
 במצב אני אף: "לו ואמר ידו את הרב נטל. מאד מר לו ונעשה, עליו מתה שאשתו

, טוב היותר הצד על בי מטפלים אמנם. מאד מר לי גם, מה זמן מזה אלמן, כמוך
 ".למקור תחליף אין אולם

 

 ה''הקב שברא הבריאה שטבע וראיתי, הענין על הרבה חשבתי": ואמר הוסיף כך אחר
 סובל שנשאר והשני, זוגו בן לפני מת האחד אלא, אחת בבת מתים זוג בני שני שאין

 חייב, לפיכך... אחרת אומרים היינו לא, לרצוננו בזה נשאלים היינו אילו ואף. ממיתתו
 ."הזוג בני במיתת הפוך הסדר היה שלא על ה''לקב ודותלה חי שנשאר אותו

 

 לק"ט קלז(). מעודד ויצא האיש תנחםה הדברים לשמע
 

 

ה" ר  י ְבצ  ֹנכִּ ֹו א  מ   "עִּ
ת "ניחום אבלים" באה להקל מעל האבל את כובד המשא, בהרגישו שקרוביו מצו

 ואוהביו משתתפים עימו בצרתו ונושאים בעול יחד עימו.
 

 

 מנוחם אני
כשבאו . גדול הספד והספידום ישראל כל נכנסו, עקיבא רבי של בניו ומתו שהמע

 חתנים בנים שני אפילו! שמעו ישראל בית "אחינו: ואמר עקיבא רבי עמד ,ללכת
 כמה הרי - באתם עקיבא בשביל ואם. שעשיתם כבוד מרוב אני מנוחם -קברתי 
 שכן וכל בלבו, אלהיו תורת אמרתם כך אלא. לנחמם הלכתם בשוק שלא עקיבא

 ע"ב( כא קטן )מסכת מועד לשלום". לבתיכם לכו, באתם התורה כפול שלכבוד ששכרכם
 

 

  קצט( לקח טוב) שכתבה אלמנה לקרובתה לאחר פטירת בעלהמכתב: 
 

 יקירתי,

 מחזירים והנחמדים היקרים ילדיו-ילדי ורק ,ושסועה קרועה נפשי ,בהלם עודני .והיתה קמה נשוא ללא עד כאובה מציאות

 העמוק סבלי את ולשאת לסבול ומוכרחה ,זה לעולמנו עדיין כשייכת עצמי את מרגישה הנני להם הודות .למציאות אותי

 .במרומים בהם יתפאר ולמען ,היקר אביהם כרצון יגדלו למען ,למענם ,תוכי בתוך

 

 והרעלת המתמיד בכיי ידי על התבגרותם ימי את ולא היפים הילדות ימי את מהם לגזול לי אסור - יודעת אני אחת

 ואקבל אותי שיחזק' לה תקוותי .והלאה ממני עדיין לבצעה כוחות אך ,וברורה צלולה כה לפני מטרתי ,בבית האוירה

 .כעתקשה  כה הגשמתה דרך ורק ,עתה כן כקדם ,השתנתה שלא המטרה ,חיי מטרת את לבצע הדרושים הכוחות את

 

 מאותו ידי מתחת היוצאות הראשונות השורות .נכתבות הן לבי ובדם בדמעות אוהל בעצם ,יריהנ על נופלות ליםיהמ

 ?מצטערת את ולמה ,בוכה את למה ,אמאילה" :הנצח לעולם האחרונה בדרכו ללוותו שיצאנו בשעה אמרה בתי .שני יום

 איך יודע ומי ,לפנינו עדיין דרכנו אנו "...עדן בגן הינו ובודאי ,חפצו למטרת הגיע הוא ,כעת טוב כה כבר לאבא הלא

 רגעים !אפסי ואה והמעבר ,הנצח זולת בעולמנו דבר אין ,כולי כל אותה הרגשתי ,האמת היא זאת ?!לשם נגיע ומתי

 .אדמות עלי חייו ונגמרו לרוחניות כולו שייך הוא כבר והנה ,כרגיל ודבריו צלול היה מבטו ,דברנו מקודם ספורים

 

 דברים ישנם כי ,ידי על פה כעת היית אם שמחה הייתי מאד מה .מכתבי את להמשיך בכוחי ואין וסבל כאב כולי

 הדמעות כל את מרגישה אני ,צד מכל אותי שאופפת הידידות את מרגישה אני.... עליהם ולדבר להוציאם שמוכרחים

 יכולים ובטחוני אמונתי ורק ,לי ומר רע אך .סופי האין בצערי גלמודה שאינני יודעת ואני ,לדמעותי והצטרפו שנשפכו

 שלך...           ולילדים. לי . כתבי משקלי לשיווי אותי להחזיר
 

 סיפור
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בֹוָתם" ש  ְלַעצ ְ ֵ ְמַחב  ֵרי ֵלב ו  בו  ש ְ  )תהלים קמז ג( "ָהֹרֵפא לִּ

 
ֵגיא ַצְלָמֶות" י ֵאֵלְך ב ְ ם כ ִּ ַ יָרא ָרע ,ג  י ,לֹא אִּ דִּ ָ מ  ה עִּ ָ י ַאת   .כ ִּ

ַענְ  ש ְ ְבְטָך ּומִׁ יש ִׁ ה ְיַנֲחֻמנִׁ ָך ֵהּמָ  )תהלים כג ד( "ּתֶּ
 

 

 מצוה להתנחם!
 מצוה כך לנחם, שמצוה כשם": )ערך נחמה(" פלא יועץאליעזר פאפו זצ"ל בספרו " ירבכותב 

 ,עולםה אדון שהוא ,הצרה עליו באה ה' מיד כי באהבה, שמים דין ולקבל להתנחם,
 חייבים אנחנו הכל ועל ,דוי וצאן עבדיו ואנחנו ,כרצונו בו לעשות בעולמו שליט

, שהוא מנחם ]ממנו בעצמווביה  מיניה וביותר מאחרים, תנחומים והמקבל ולברכו. לו להודות

 מה".ישל ואמונה נכונה ודעת ישר שכל בו שיש ובא מורה ,[את עצמו
 

. וכח זה קיים ביתר שאת אצל היהודי, כפי שאמר להתנחם -הקב"ה נתן כח בנפש 
ְבְטך  דוד המלך " ך   ש ִּ ֶ ְנת  עַּ ש ְ י -ו מִּ ֲחֻמנִּ ה ְינַּ מ   ההישענות שלי על הקב"ה היא שמנחמת  "!ה 

 !אותי
 

תמיד מתוך האמונה בה', מוצא היהודי הרבה מחשבות ועניינים להתנחם בהם, הן 
 קרובו.פטירת לאחר בכל צרה שלא תבוא, והן 

 

צוא נחמה יהודי למ, שבהם יוכל כל ענייני נחמהכמה בהרחבה נביא בפרק זה  להלן
 :בקצרה ומהםומזור לכאבו, 

 

  כל עוולות חלילה.  ללאהם אמת, הבנה הברורה שמשפטי ה' חדרת הה -צידוק הדין
ן שלנו, בני אנוש, אין וכמוב בצדק וביושר.כאב וכל צרה הקב"ה שוקל בפלס ובמידה, 

 היכולת להבין את דרכי ה'.את הכלים ו
 

 צער ומכאוב שהוא דעת נאמנה, כי כל מבקש מאתנו, להקב"ה  -יסורים ת הטוב
כמו שאבא רחמן וטוב אינו  -"כאשר ייסר איש את בנו"!  בבחינת מביא עלינו, הינם

לדעת ולהפנים שכל  האדם גורם שום כאב לבן שלו, אלא אם כן זה לטובתו. על
ו עד כמה כל מכאוב ומכאוב שפקד אותו ממש לטובה, ובעתיד יתגלה ל הייסורים הם

 לעודד אותו כבר עכשיו. בזה מאוד. ידיעה זו צריכה וחייבת שמחיו ,לטובתו היה בדיוק
 

  'הקב"ה הוא "בעל הרחמים", הוא מקור הרחמים. כל רגש של רחמים  -רחמי ה
ה' יתברך עלינו,  ו שלרחמימטיפה מן הים  אפילו לאשהרגשנו פעם על מישהו, זה 

גם הכאב מגיע מתוך רחמיו הגדולים שאיננו יכולים כלל להבין ולתפוס, ואם כן ודאי ש
 והאינסופיים.

 

 כאשר לגויים נפטר מישהו, הם כותבים במודעות האבל:  - נחמה בהמשכיות הנשמה
לנו יש ידיעה ברורה, כי האדם ה אופפת אותם. אולם קש תחושת חידלון". איננו"פלוני 

רוחו ונשמתו  .בפטירתו אינו "חדל" ו"איננו", כי אם ממשיך את חייו בעולם הנשמות
ֹב : ")קהלת יב ז( קיימים, ורק הגוף הוא שכלה ואיננו, כפי שאמר שלמה המלך ע"ה ְוָיש 

ָהָיה ש ֶ ל ָהָאֶרץ ּכְ ּוב ֶאל ָהֱאלֹ  ,ֶהָעָפר עַּ ש  ר ְנָתָנהּ קִ ְוָהרּוחַּ ּתָ  ".ים ֲאש ֶ
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  ביכולתם של קרובי הנפטר להעלות את נשמת הנפטר למעלות גבוהות  -עילוי נשמה
האדם  ידיעה זו היא גם מחייבת וגם מנחמת, שכן !ולהיטיב עימו מאוד מאוד, יותר

 ביכולתו לעשות דברים מועילים וטובים למען אהובו. מתנחם בכך שיש
 

 :פטירת חר פטירת הורים, פטירת בן ל"ענחמה א דברי נחמה למקרים ספציפיים ,
יר. די. פטירת אדם צעתלמיד חכם, פטירת אדם שנהרג על ידי גויים בגלל היותו יהו

 מכאובים.פטירת אדם לאחר שסבל יסורים ו
 

 ועוד נושא, אחרון וחשוב, בפרק זה:
 

חשוב כי קרובו הנפטר "יכעס" אדם טועה ללפעמים  - חשיבות החזרה לחיים תקינים
קרוביו אם  "יכעס"ועוד יותר עליו על ששכח אותו והוא מסוגל לחייך ולחזור לחיים. 

וכמובן שזו  .או "לקבל" אב או אם "חורגים" להינשא בשנית ,חליף"ינסו למצוא לו "ת
טעות גדולה. כי הנפטר נמצא בעולם האמת, שזהו המקום הטבעי של הנשמה, שם 

ובטוב  הוא לגמרי נקי מחשבונות קטנוניים ושקריים, ורוצה שקרוביו יבחרו בחיים
ים להפיק מעצמם ב"עולם המעשה", מחוייב ! בני האדם החיים שנשארו כאןהאמיתי

להימנע מהאשמות עצמיות,  האבל . כמו כן עלאת המקסימום ו"לחיות" כמו שצריך
ן שהיה יכול להצילו כאילו הוא אשם בפטירת קרובו, כיומתוך מחשבות מוטעות 

, רשלן ]רופאולמנוע את פטירתו. וכן עליו להימנע מלמצוא "אשמים" אחרים למיניהם 

הרוצה להטיל על האדם מרה שחורה ולהפילו הרע ר , כי כל זה עצת היצנהג פזיז[
להשתדל לשקם את חייו, ולעבוד את על האדם להתחזק, להתנחם, בזרועות העצבות. 

 ה' מתוך שמחה.
 

 פרקי אמונה ונחמה"[ -והמכתבים בפרק זה מלוקטים מהספר "לקח טוב  הסיפורים]רוב הרעיונות, הציטוטים, 
 

 מתנת הנחמה
א יהיכולים להתנחם, בני אדם ש העובדה :(243מכתב מאליהו ח"ד עמוד ) כותב הרב דסלר זצ"ל

בכך נעשה נס  .שהולך בעצמו ומנחם את האבלים ,רק מכח מתנה מיוחדת מהקב"ה
שהקב"ה מרפא אותו מסבל האבלות על ידי סממני רפואה שהוא  ,לכל אבל ואבל

 לדעת יש אך .םמנח שהזמן לומר מקובל הבריות בין .התנחומים -יתברך מרפא בהם 
 על אף ,החי על תנחומים מקבל אדם שאין מפורש ל"חז בדברי אדרבה ,טעות שזוהי

 שהזמן נמצא .בנו יוסף על תנחומים קיבל שלאאבינו  יעקב כגון ,שמת סבור שהוא פי
 מן ישתכח שהמת ה"הקב מגזירת תוצאה הוא הזמן במשך שקורה מה .כלל ריפא לא

 וממילא ,זו גזרה בה אין ,יוסף על יעקב של כאבלו ,בטעות שהיא אבלות לפיכך .הלב
' ה להם ששולח הרפואה את שיקבלו האבלים את ללמד צורך שיש נראה .רפואה לה אין
 יותר להתאבל רשאים שאינם ,לדעת עליהם .העולם כדרך באבלם יתקשו ולא ,ברצון -

 .יתברך ממנו מתנה שהם ,התנחומים את לב בחפץ ויקבלו ,מדי
 

 

 תנחומים ברכת לע אמן

 קבוצת הגיעה ,הרבנית אשתו בפטירת שבעה ישב ל"זצ קיאברמס יחזקאל רבי כשהגאון
: יחדיו ואמרו ,אחת בבת כולם וקמו זמן מה, ישבו .לנחמו לבודקהס ישיבתמ בחורים

 בתנועה אצבעו את הרב הושיט וירושלים". ציון אבלי שאר בתוך אתכם ינחם המקום"
 כי ,המנחמים ברכת את לבדו יאמר מכם אחד כל .יידידי ,לא" :ואמר ,לו האופיינית

 !"וברכה ברכה כל על אמן לענות בחפצי
 

 סיפור
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 צידוק הדין 
 

 
ְמָצא ר ֱאלֹוַה ּתִׁ ם ?!ַהֵחקֶּ ְמָצא אִׁ י ּתִׁ ּדַ ַ ית ש  ְכלִׁ  ?!ַעד ּתַ

ם ַמיִׁ ָ ְבֵהי ש  ְפָעל - ּגָ אֹול  ?!ַמה ּתִׁ ְ ש ּ ה מִׁ ָדע -ֲעֻמּקָ  ?!ַמה ּתֵ
 )איוב יא ז(

 
ים ַהּצּור" מִׁ ֳעלוֹ  ּתָ י ,ּפָ ָרָכיו ָכל ּכִׁ ט ּדְ ּפָ ש ְ ל ְוֵאין ֱאמּוָנה ֵאל, מִׁ יק ,ָעוֶּ ר ַצּדִׁ ָ  )דברים לב ד( ".הּוא ְוָיש 

 
 

ן וַּ  "ה' תַּ ח ה'נ  ק  ם יְ  ,ל  י ש   ךְ  ה'הִּ ר האבל בעת כאבו הגדול, אחר ממילים אלו או!" ְמֹבר 
כאב, אין לו שום תלונה חלילה בהכרזת אמונה כי יחד עם כל הפטירת קרובו היקר, 

ה. גם מתוך הכאב והצער הגדולים ביותר, יהודי יודע להצדיק עליו את הדין, על הקב"
 .השלימ אמונהמתוך יתברך ולקבל את גזירת ה' 

 

צדיק מאוד, "ירא אלוקים וסר מרע".  איוב היההראשון שאמר מילים אלו, היה איוב. 
ושלוש בנות, ומתוך עושרו וטובתו, תמיד  הוא התברך בעושר רב, וכן בשבעה בנים

היה משבח את הקב"ה ומודה לו. והנה באחד הימים הביא עליו ה' נסיון קשה מאוד. 
הדבר נודע לו על ידי אנשים ת כל בניו ובנותיו, ואת כל נכסיו! ביום אחד הוא איבד א

 אחר זה, וכל אחד מהם בישר לו בשורה קשה אחרת שונים אשר הגיעו אליו בזה
 ותגובתווהקשה,  התוודע איוב למציאות הכואבתאודות ילדיו ונכסיו. תוך שעה קלה 

ֹו וַּ ": היתה ָגז ֶאת ֹראש  ּיָ ע ֶאת ְמִעלֹו וַּ ְקרַּ ּיִ ָקם ִאּיֹוב וַּ ּיָ חוּ וַּ ּתָ ש ְ ּיִ ְרָצה וַּ ּפֹל אַּ ּיֹאֶמר ָעֹרם  .ּיִ וַּ
ָמה ּוב ש ָ י ְוָעֹרם ָאש  ֶטן ִאּמִ ן וַּ  ה' .ָיָצאִתי ִמּבֶ ם ְיִהי  ,ָלָקח ה'ָנתַּ  ".ְמֹבָרךְ  ה'ש ֵ

 

הגיעו תלמידיו רבי יונה  .מילדיו אחד נפטר אבהו לרבי: )ירושלמי סנהדרין פ"ו(מסופר בתלמוד 
 החכמים יאמרו" :להם אמר .דבר ברויד לא ,ומוראו כבודו מפני אךורבי יומי לנחמו, 

ר דיינים בבית רבי אבהו: כאש להם אמר ".אדוננו יאמר" :לו אמרו ".תורה דבר איזה
הדין דנים אדם להריגה ומוציאים אותו להורג, צריכים קרובי ההרוג, כעבור תקופת 

 עליכם בלבנו שאין להראות, "מה, לבוא לבית הדין ולשאול בשלום הדיינים והעדים
ואם כך הוא הדין בבית דין של מטה, קל וחומר לשלטון של  ".דנתם אמת שדין ,כלום

 ולא פנים משוא ולא דעת גניבות לא ,שקר ולא כזב לא וב שאיןמעלה של הקב"ה, 
 שאנו וכמה כמה אחת על ,עולמים ולעולמי לעולם וקיים חי ה' יתברך והוא ,שוחד מקח

 !"הדין דתימ עלינו לקבל חייבים
 

ר שהקב"ה "משמעותו ידיעה ברורה,  ,"צידוק הדין" זה יק ְוָיש ָ ּדִ ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול, צַּ
ואולם אנו הקטנים איננו יכולים להבינם.  מעשיו הם בצדק וביושר מוחלטים, ", כלהּוא

יכול  כשם שבן קטן אינו יכול להבין את כל השיקולים של אביו, כך הנברא אינו
ִים " להבין את שיקוליו של הבורא. מַּ ְבֵהי ש ָ אֹול  -ּגָ ְ ה ִמש ּ ְפָעל?! ֲעֻמּקָ ה ּתִ ָדע?! -מַּ ה ּתֵ . "מַּ

ִים ֵמָאֶרץ " תיו ודרכיו של הקב"ה!להבין את מחשבו אין לנו כלל כלים מַּ י ָגְבהּו ש ָ  -ּכִ
ְרֵכיֶכם י ִמּדַּ ְבהּו ְדָרכַּ ן ּגָ ֹבֵתיֶכםוּ  ,ּכֵ ְחש ְ י ִמּמַּ ֹבתַּ ְחש ְ   "!מַּ

 

ִנים" :כותב האבן עזרא ם ּבָ ּתֶ  בנים שאתם שתדעו אחר -..." ֲדדוּ ִתְתגֹּ  לֹא ,ֱאלֵֹהיֶכם ה'לַּ  אַּ
 ,יעשה אשר כל כי ,שיעשה מה כל על תתגודדו אל ,לבן מהאב יותר אתכם אוהב והוא ה',ל

 יסמכו רק אביהם מעשה הקטנים הבנים יבינו לא כאשר ,תבינוהו לא ואם ,הוא לטוב
 תעשה לא כן על .םיהגוי כל כשאר ואינך אתה קדוש עם כי ,אתם גם תעשו כן ,עליו

 ". כמעשיהם
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 ייבשיץ לגיסתו האבלה:יהונתן א ירבגאון מתוך מכתב תנחומים של ה 
 

 ,הוא ווריע הוא שהרי בעת ,ישרים בדרכים אותו הנהיג לא כי אותו המנהיג האדם על ווריהע יצעק למה

 מה .הדורות כל סוף עד ומביט צופה רואה ה"והקב ,ווריםיכע כולנו אנחנו ה"הקב לגבי !ורואה פיקח ומנהיגו

 ?!אדם מיתת על ולצעוק לבכות לנו יש
 

 
 

 ם הכלשם מביני
 קרב שקיצו כאשר ראה .לבקרו ן"הרמב ובאבחולי קשה,  חלה ל"ז ן"הרמב של תלמידו

 שבעולם דע .וךואצ אשר את ,בני ,נא שמע" :לו אמר ,עולמו לבית הוא והולך ,ובא
 ,קמיע לך הא .בעדתם ניצבת והשכינה ,למשפט כסאות ושמה ,עליון היכל יש העליון

 ,הזה העליון להיכל שתגיע עד ,שברקיע ההיכלות שערי כל לך תחויפ זה שבקמיע ודע
 לו נתן השאלות את ".ישראל לכלל בנוגע לי שיש עצומות שאלות כמה תשאל ושם

 .שם שישמע התשובות את לו ויגיד בחלום אליו שיבוא וביקשו יחד עם הקמיע, בכתב
 

 ,תורהב ועוסק חלונו יד על יושב היה ן"והרמב היום ויהי ,עולמו לבית התלמיד נפטר
 מקום שבכל ,נורב דע"י :התלמיד לו אמר .עיניו לנגד תלמידו דמות הופיעה והנה

 ,מעלה מעלה לעלות רשות לי ונתנו ,השערים בפני נפתחו ,הקמיע את יתוהראי שבאתי
 ראיתי ,ומורי רבי לי שהכין הקושיות את לשאול וכשרציתי .לי שאמר הזה ההיכל עד
 ". ובמשפט בצדק הכלו הכל מובן ששם ,האמת םולבע קיימות אינן הקושיות שכל מיד

 (פא ודעמ םישופט לועז מעם)
 

 
 יתד שיתקע צריך ,'לה נאמן שהוא מי אבל": (דעת תבונות)כותב רבנו משה חיים לוצאטו 

 הוא ונאמן ישר ,שיהיה דרך באיזה יהיה ,'ה מעשי שכל לדעת ,ימוט בל חזק אמונתו
 על אלא .ה' דרך יתכן לא אומרים שהם שעיםולא כר ס ושלום.ח עוולה ואין ,ודאי

 ומידה מידה בכל אחת בהשוואה ,תמה בעבודה בוראו את לעבוד ,יעמוד משמרתו
 ."ממש תמים קראיי ואז ,לו מודד שהוא

 

ֲהֹרן" ֹם אַּ ד  י ִּ  "וַּ
ֲהֹרן" ּדֹם אַּ ּיִ נדב ואביהוא, בדיוק  ,לאחר שמתו שני בניו תגובתו של אהרוןהיתה  זו - "וַּ

ול והמיוחד של חנוכת המשכן. ובזכות שתיקה פנימית זו, של קבלת הדין ביום הגד
כי תגובה זו מתבקשת  ,לקח טובבספר באהבה, זכה לנבואה ולברכות רבות. אומר 

 בו אבל ,הנוראה האבידה את כואב ולבנו ,לאסון סיבה למצוא מגשש שכלנומכל יהודי. "
 לכאב מאת ה' מטרה ישנה ,הבנתנו ליכולת שמעבר חשים אנו ,עמוק יותר ברובד, בזמן
 כח לפתח אפשר איך .מאתנו ה"הקב מבקש שאותה הדממה היא הזאת האמונה .שלנו
 ,ההשגחה בדרכי ההבנה ".ידום המשכיל... לכן" :בפסוק רמז נמצא אולי ?זה פנימי

 ."וםליד באמת לנו מאפשרת היא ,לטובה מעשיו שכל' בה והבטחון
 

 התאוששותם תהליך לתוך וחודרת מעמיקה הבחנה ביטא ל"זצ איש החזון הגאון
 :וחד קצר במשפט ,בשואה קשות אבידות שספגו האנשים של הנפשית

 

 !"תשובות כל אין אמונה להם שאין לאלה, שאלות כל אין אמונה להם שיש לאלה"
 

 אמונה אלא ,התבוננות ללא עיוורת אמונה אינה ,איש החזון דיבר שעליה האמונה
 היהודי. הקיום של העמוקים ביסודות הבנהמ תהנובע תפנימי

 סיפור
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 ,בחייו הוא טעם שבעולם היסורים מכל כמעטסבל סבל רב,  ליו השלום,עהמלך  דוד

יִתי " :)תהלים קלא ב( עצמו על העיד הואו ּוִ יִאם לֹא ש ִ ְפש ִּ י נַּ ְמת ִּ ָגֻמל ֲעֵלי  ,[מלשון דממה] ְודֹומַּ ּכְ
י ְפש ִ י נַּ ֻמל ָעלַּ ּגָ  האמונה מגודל זה וכל ,אמו בחיק קותינ כמו ושלו שקט הוא ",ִאּמֹו ּכַּ

 לעצמו. עושה אושה הממ יותר ,לטובתו הכל ועושה עליו משגיח ה"הקבש והבטחון
 

  אור יחזקאל  רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל אחר פטירת נכדוהגאון מתוך מכתב שכתב(

 :מכתבים עמוד קיד(
 

 רק המה שמים דרכי כל .באהבה שמים דיני את רבה ותבקל מקבלים היינו ,באמונה חזקים יותר היינו לו

 ,בנסיון נעמוד הרי ,באהבה זאת נקבל וכאשר ,תחילה" במחשבה מעשה "סוף הכל העליונה ההשגחה אצל .יוןנס

 יהיה ובזה ,שכינה לגילוי שזכה ",ןואהר וידום" כענין ,להס טוב לכל האהוב שבשמים אבינו מאת נזכה ולזאת

 .נצחים בנצח מאמינים שאנו יראו כולם כי ,כל לעין השם קידוש
 

 
 

 לי... קראו ולא שאלתי לא

 מעלה היה ?ימים לאריכות יתזכ במה ,לבמירוס שמעון רבי הישיש הצדיק את כששאלו
 מתמרמר הוא ,צרה אדם על נופלת כאשר ,שבעולם בנוהג :ואומר שפתיו קצה על חיוך

 מלא כשליבו לשמים פונה הוא אחת ולא ?!זאת לי מגיעמדוע  :ומשתומם ותוהה
 ,השמימה אלינו אוב" :מהשמים לו עונים ואז ?!זו צרה אלי הגיעה מדוע ?!מדוע :טרוניה
 לא ולכן ,שאלתי לא מעולם ,עלי שבאו הנוראות הצרות כל למרות ,אני "...לך ונסביר
 יז( ודעמ שמעון אוהל)... זמני קודם לקחוני

 

 

 רע יורד מן השמים דבראין 
 בשורות על הזה העולם .הבא העולם הזה כהעולם לא": (ע"א נ פסחים) גמראה אומרת
 הבא לעולם '.האמת דיין ברוך' :אומר רעות בשורות ועל ',והמטיב הטוב' :אומר טובות
 ".'והמטיב הטוב' כולו

 
ברך ברגשות הודיה ברכת בעולם הזה, כאשר מגיעה אל האדם שמחה מיוחדת, הוא מ

זאת כאשר מגיע אליו צער גדול, הוא מצדיק עליו את הדין טיב". לעומת "הטוב והמ
בברכת "ברוך דיין האמת". ואולם, בעולם הבא כבר לא יברכו "ברוך דיין האמת", 
אלא רק "הטוב והמיטיב", ומדוע? מבאר הצל"ח, שבעולם הבא, כאשר יסתכל האדם 

א יבין שגם על הצרות שהיו לו בעולם הזה, הוא יראה כמה הן היו לטובתו, ואז הו
 טראגי כאירוע' אמת בזמן' שנחשב מהטיב"! צרה הוא היה צריך לברך "הטוב והמעל ה
הכל רע יורד מן השמים כלל וכלל, אלא דבר אין כי  !לטובה ורק אך היה הוא גם, ומר
 ל לטובה.-כ-ה
 
 רק, רע שהוא לומר אסור, מקרה איזה לאדם קרה אם כי, לומר היה רגיל חיים חפץה

 שהרי, מר שהוא לומר אפשר אבל כי כל מה שעושה ה', לטובה הוא עושה. .מר שהוא
, רע שהמקרה אומר אם אבל. האדם לטובת להיות יכולה, מרה היא אם גם, רפואה

 על באומרו, השקר במידת הוא אוחז, לכך נוסףוב, לטובה שהכל הכלל נגד זה הרי
 .לרעתו שהוא, האדם לטובת שנעשה דבר

 

 
 

 סיפור
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 יותרהמנהל הטוב ב

 על והתאוננו, פשוטים יהודים שני מברדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק לפני ישבו פעם
 ?"העולם את מנהיגים הייתם אתם לו, נוהגים אתם הייתם כיצד": הצדיק שאלם. מצבם

 

 האדם בני שלכל אלא, ועשירים עניים בעולם יהיו שלא עושה הייתי: "האחד השיב
 ושלווה שלום ומשכין המלחמות כל את מבטל תיהיי אני: "השני אמר". בשווה יהיה
 ".המדינות כל בין

 

 מנהל ה"הקב כאשר, כעת שזה כפי בדיוק עושה הייתי", יצחק לוי רבי להם אמר", ואני"
 אלא ,ובאמת בשלמות, לטובה הם יתברך השם מעשי שכל ספק אין כי, העולם את

 ".מעלה של בחשבונות וההשגה הידיעה לנו שחסרה
 

 

 הפסיפס
ֵטי " ּפְ וָצְדקּו  ,ֱאֶמת ה'ִמש ְ ְחד   נוכל להיווכח ולדעת  מתי החפץ חיים: אומר - )תהלים יט י(" יַּ

. אילו היינו יכולים לאסוף המערכת כל את לדעת נוכל כאשררק  אמת? ה' משפטי כי
 את כל הידיעות "יחדיו", או אז היינו מבינים עד כמה צדקו משפטי ה'.

 
 לדעת ביקש", דרכיך את נא הודיעני: "ה"הקב לפני משה כשאמר: (ע"א ז ברכות) ל"חז אמרו
 בן צדיק - לו ורע צדיק: ה"הקב לו אמר ?לו וטוב רשע ויש ,לו ורע צדיק יש למה
 מרחוק משה ראה, שעה שבאותה ,במדרש מסופרו. צדיק בן רשע - לו וטוב רשע, רשע
 אדם בא. והלך נקאר שם ושכח, יןיהמע מן מים ושתה עייף אדם ובא ,מים ןימעי
 הראשון באבינתיים  .לנוח ושכב שתה, שלישי בא. והלך הארנקאת  לקח, שתה, אחר

, הלה טען .ארנקואת  ממנו וביקשלחפש את הארנק, ראה את האיש השלישי נח, 
 שהיה זה נהרג למה :משה תמה. והרגו עמד ,כעסו ברוב. מדובר מה על יודע שאינו

, היה בעבר מה יודע אינך :ה"הקב לו אמר ?!בארנק זכה וגם ניצול והשני ,מפשע חף
 שמצא) בנו ובא, השני של מאביו ארנק גנב הראשון של שאביו דע .תמה אתה לכן

 הבן ובא, הראשון זה של אביו הרג, שנהרג השלישי וזה .אביו ירושת לרשת( הארנק
 .משה של דעתו נתקררה אז. אביו דם את וגאל

 
נים את המערכת השלימה, אפשר להבין את הנהגת ה'. הרי לנו, שאכן, רק כאשר מבי

 ברורה תמונה מקבל, כולו שרואהו מי אשר, ענק לפסיפס? דומה הדבר למה משל
 אלפי מתוך שם ואבן פה אבן רק רואים אנו אולם. ה"הקב של והיושר הצדק להנהגת
' יכולים אנו לראות רק מעט מהשגחת ה ,שאנו רואים ללוה האבנים מעטוב !האבנים

ניווכח  ,יתברך שמו לו ורק אך עלינו. אך כשנזכה לראות את הפסיפס השלם, הגלוי
 משפטיו! מצדקת הוא ומבהיק לראות עד כמה קורן

 
רבה ככל  לנו יתגלו, סביבנו, לפקוח עיניים על השגחת ה' עלינו ולהתבונן לחשוב שנַּ
הג, "העולם בורא של השמימי הצדק מפסיפס חלקים ויותר יותר  בחסד למועו המנַּ

 עד, האדם של ראייתוהיא  מצומצמת וכה, הפסיפס הוא רחב וכה ".ברחמים ובריותיו
ֱאלֹ  להודות: אנו שמוכרחים י ה  םקִּ "כ ִּ יִּ מַּ ש    ֶרץ ,ים ב ַּ א  ל ה  ה עַּ ת   ים" ,ְואַּ ט ִּ ֶריך  ְמעַּ ְהיו  ְדב  ן יִּ ל כ    .עַּ

 )קהלת ה א(
 
 
 

 סיפור
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 תעשיית הגפרורהאדם ו
 :לתי פעם מאחד התלמידיםנשא ר:פֵּ בספר בנאות דשא מסַּ 

יותר מכל הבריות שברא  ,מותיוברא אותו בשיא השל ,אשר ברא את האדם בחכמה נפלאה ,כיצד זה שהקב"ה

תשעים שנה, ולפעמים אף -שמונים-, תוך שבעיםלאחר זמן קצר יחסיתנוטל הוא נשמתו ממנו הנה  ,בעולמו

אלא שכל חייו בייסורים ומכאובים ודאגות , עודולא  חלילה. ,פחות מזה, ויש הנפטרים אף בגיל צעיר מאוד

וכל זה רק כדי  ,בבריאת האדםכזו עצומה הקב"ה השקיע חכמה  ?מה היה צורך בכל זה .פרנסה וכו'

 !?סתלק מהר מן העולםשי

 
 :זו התשובה שהשבתיו
  

כל מערכות החימום כלומר  ",אש חיה"בכלל עושים שימוש  תאר לעצמך בית שבו אין
חשמליות, תנורי חימום חשמליים, כיריים ן באמצעות אש אלקטרונית, כגון: והבישול הינ

מימיו לא  ,זהכילד גדל בבית  .בקיצור אין צורך בגפרוריםמצית אלקטרוני וכדומה. 
, הפתעה לילד והיתה ז .צא הוא באחד הארונות קופסת גפרוריםוהנה מ, וראה גפרור

כשהנך משפשף את  ,ראה" :ר לו אביוהסבי .פעולתו של הגפרור יולא ידע מה זה ומה
הביט הילד  .ראה הילד ולמד ,ואכן ".אש תנדלק ,יר השחורהיהגפרור על פיסת הנ

עד תומו. אך הילד, שהיה חכם, לא בהנאה כיצד שורפת האש את הקיסם הקטן 
היה מקדיש , שאבהסתפק בזאת. הוא הסתקרן לדעת: מי מייצר דבר כזה ולשם מה? ה

תהליך יצור על כל  והחל לספר לו ,אהב לתת הסברים מושלמים ,הרבה לחינוך הילד
 ביערות העד .עמהסכת וש ,בכן בני: "ולממדים זעירים אלה והגיעאשר עד  ,הגפרורים

קר יוצאים פועלים לשטח וכורתים את ומערב עד ב .של סיביר צומחים עצים ענקיים
עלים מנסרים את קבוצה אחרת של מאות פו .גוזזים את הענפיםר כך אח ,העצים

מובילים את גזרי העצים דרך ר כך ואח ,העצים לנסרים בגודל עשר מטר כל אחד
ושם ממשיכים  ,ת לבית חרושת ענקומשאיל ידי הנהרות למרחק גדול עד להובלתם ע

עד שהם נעשים לדקים  ,וכן הלאה ,מנסרים את גזרי העצים לקטנים יותר ,בטיפול
בשלב מאוחר יותר  .ותכים לגודל של גפרוריםמכונה מיוחדת ח ל ידיוע ,וקטנים

תהליך ם עוברים ה ר כךואח ,מטבילים את ראשיהם של הקיסמים בגופרית נוזלית
 כאן". זה מה שאתה רואהו .ומוכנסים בקופסאות קטנות ,ייבוש

 
האם  !אני לא מבין כלל ,אבאגדול: "פורץ בצחוק  ,ובאורח בלתי צפוי ,הילד מקשיב

ישרפו רק כדי שבסופו של דבר הרבים והמורכבים,  על שלביו ,הזכל המאמץ הגדול ה
ולשרוף  ,לפני שמנסרים אותם ,פשוט להצית את העצים במקום אותם?! האם לא יותר

 אותם כבר כמות שהם?!"...
 

ולשם  ,מהו בכלל הגפרור ומטרתו ,בן שתמיהת הילד נובעת מחוסר ידיעה מהותיתוכמ
 ,גדול "פרדוקס"ה ,פעמים בשל חוסר ידיעה קטנהנמצאנו למדים של .מה ייצרו אותו

מתפוגג  "הפרדוקס הגדול"או  "הקושיה הנוראית"ו ,ומספיקה לנו הצצה קטנה פנימה
תפקיד הגפרור  :הסבר קטן ופשוט יפתור לילד את הפרדוקס הנורא! בין רגע כלא היה

 .ניבטרם הומצא המכשור האלקטרו -וכו'  מוםתנורי חיל ,לכיריים ,להצית להבה
 

ואם נעשה  .ייצורהכדאיות של הד הדבר ומטרתו מגלה על ית תפקשידיעלנו הרי 
 ,מהו תפקידו ומטרתו של האדם ,קיהרי שחסר לנו המידע המדוי ,הקבלה אל האדם

, ומדוע ומדוע כל אחד וסבלו האישי ,להבין ולהשכיל את סוד ביאתו לעולם הזה כדי
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ואף אם יסבול חלילה יסורים ן קצר, שווה לאדם לבוא לעולם אף אם יהיה זה לזמ

 קשים.
 

 ברוך דיין האמת!
, עמד למשפט לפני בית דין של מעלהאשר וכ ,מסופר על יהודי אחד שהלך לעולמו

שאומנם שמר שבת, כשרות, התפלל שלוש תפילות במנין, למד תורה מצאו בו הדיינים 
סורה, החזיק בידיו שעה בכל יום וכו'. אך מאידך פגם בעיניו ולא נשמר מהסתכלות א

זכתה להגיע לא  בקיצור, נשמתו .הכניס לביתו עיתונים אסוריםמכשירים טמאים, 
נשמתו את לאפשר לו לתקן  ,הוחלט להורידו שנית לעולם הזה ,ל כןעלתיקונה כראוי. 

עד שכל פמליה של מעלה וצעק, צווח  ,פסק דינואת כששמע . על הצד הטוב ביותר
 פיתוייני ששוב אכשל ואלך שבי אחרי פוחד א ,אנא" :נפשוהתחנן על  . הואהזדעזעה

ב וומי יער ר הרע.ושוב להתמודד קשות נגד היצ ,לחזור שנית אינני רוצהלם הזה. העו
ישבו הדיינים ויצאו ". כפרתי הוהגיהנם יהי, השאירו אותי כאן, אנא מכם ?!שאצליחלי 

הנך יורד שוב . שהבאים אנו לקראתך בחלק מן הבק ,ובכן" :עם ההחלטה הבאה
נוריד אותך כאדם מוגבל, תסבול ייסורים ומכאובים, וכך תוכל  אך הפעם, לעולם

יש כי ידע שהפעם  ,שמח האיש מאדבנקל לגבור על יצרך הרע וליישר את דרכיך". 
 .ישירות לגן עדן ,מן העולם נקי ללא רבבלו סיכוי טוב לצאת 

 
אירעה לו מצוות גיל בהגיעו להנה וים, גדל כילד חמוד ונע ,נולד היהודי מחדשאכן, 

תאונה קשה, שבה איבד את מאור עיניו! הוא וכל הסובבים אותו היו בהלם מוחלט, 
והתקשו לקבל את המציאות הכאובה שנחתה עליהם. לאחר ההתאוששות, נכנס הילד 
לשגרת חיים קשה ומגבילה, אך התנהגותו ולימודיו היו למופת, ועלה והתעלה במידות 

ת וביראת שמים. כל רואיו נדו לו, וחשבו בליבם, היאך יתכן שנער כה צדיק וירא טובו
התקשה מאוד במציאת זיווגו, ולאחר עיכובים מרובים, שמים, סובל כל כך. הוא גדל ו

אך תמיד המשיך  .הקים משפחה, כשהמגבלה הקשה שלו מקשה על חייו בכל צעד ושעל
וישר דרך. עוד רבות המשיכו האנשים סביבו עלייתו הרוחנית, והיה לאיש צדיק, טוב ב

לתהות על דרכי ה', על מה עשה לו ה' ככה, מה זה ועל מה זה, ואף בליבו לפעמים 
היו עולות קצת ממחשבות אלו. לבסוף, כשנפטר בשלום לבית עולמו, והגיע שוב לעולם 

שתו על פי בק -האמת, "נזכר" בחסד הגדול שעשה לו הבורא, בכך שעיוור את עיניו 
 ! ושמח שמחה לאין קץ על כך שנשמתו הגיעה לתיקונה ולמנוחתה.והסכמתו

 
פורים כאלה התרחשו במציאות יומי יודע כמה ס ,פור כזה יכול להתרחש בכל רגעיס

ברגע שהיו  - שנעשה למנוח אי צדק משווע בחייו ,כביכול ,הטענה הקשה .היום יומית
וח והסכמתו בשמחה גדולה לגזר דין מקבלים מידע מדויק על גלגולו הקודם של המנ

הרי שמיד היו משנים דבריהם ואומרים די שיזכה בקלות לעולם שכולו מנוחה, כ ,כזה
 הספר בנאות דשא()עד כאן על פי "! ברוך דיין האמת: "בלב שלם

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ְתך   ה ֱאמו נ  ע   ,נֹוד 
יֹום ה ב ְ ה ו ְביֹום טֹוב  ע   ,ר 
ְחֶיה ה אוֹ  נִּ ְגְוע   - נִּ
יק ד ִּ ה צַּ ת    !ה' אַּ

ֱאֶמת ֹל יַּד ב ֶ ִּ  כ  רת   ,ְקצ 
י ֹחַּ  ֶזה ו מִּ ר כ  צַּ  ,ע 

יךְ  ל ְוא  אַּ ש ְ ר יִּ ֹוצ  נ   :הַּ
ל ה עַּ ה מ  ש    ()רבי אברהם אבן עזרא  ה'?! ע 
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 יסוריםה טובת 
! חַּ מ  ה, ְול ב ש   ֹוכ  ר ב  מַּ ן ב ְ יִּ  עַּ

 :ם ח ה()דבריאומר בורא עולם לעם ישראל 
ֶבך  " ם ְלב  ְעת   עִּ דַּ נוֹ  ,ְוי  יש  ֶאת ב ְ ר אִּ ס   ר ְייַּ ֶ ֲאש  י כ ַּ ֶרך   קֶ ֱאלֹ  ה' - כ ִּ ְ ס   "!יך  ְמיַּ

 
, ]"וידעת עם לבבך"[הקב"ה מבקש ואומר לנו: אני רוצה שתדעו ותפנימו היטב ברגשותיכם 

כי כל מכאוב וצער שאני מביא עליכם, הינם "כאשר ייסר איש את בנו", אך ורק 
 מתוך רחמים וחמלה, ומתוך מטרה להיטיב לכם!

 

האם אבא טוב מכאיב לילדיו סתם כך?! בודאי שלא. מדוע בכל זאת הוא יכול 
 תתכינה כל מיני סיבות. למשל: להכאיב?

 

יתכן שהוא מכה את בנו כדי לחנכו. על ידי המכה שהוא נותן לו כעת, הבן יהיה 
, וכדומה. הרי אמר החכם מכל אדם: מחונך יותר, יפסיק להתחצף, ילמד טוב יותר

שונא בנו", אב שאינו יודע להעמיד את בנו במקום, ובמידת הצורך  -"חוסך שבטו 
 אף להענישו, הריהו כאילו שונא את בנו.  

 

אולי הבן חולה, ויש צורך לתת לו איזו זריקה יתכן שהוא מכאיב לבנו לצורך ריפוי. 
 ב לאיתנו.או תרופה מרה. רק כך יוכל להבריא ולשו

 

כדי לגדל ולקדם אותו. למשל, מטיל עליו עומס  -יתכן שהוא גורם לו צער מסויים 
לימודי קשה כדי שירכוש מקצוע, או מצווה עליו להרים משקולות כבדים כדי לחזק 

 את שריריו.
 

ברור הדבר, שהאב בודאי רוצה בטובת בנו. לכן הבן מבחינתו, כאשר  -כך או כך 
אב או עמל מסויים מאביו הטוב והאוהב, גם אם יבכה ויצטער, הוא מקבל מכה או כ

 הרי שבתוך תוכו הוא בוטח באביו ויודע שזה לטובתו.
 

 "עין במר בוכה, ולב שמח"!. שלא יבואוכלפי כל צער וכאב  התחושהכך צריכה להיות 
אומנם קשה וכואב, אך הלב שמח. הלב בתוך תוכו יודע שזה לטובה, שזה בהשגחתו 

 ו של ה' יתברך.  ובחמלת
 

 הקפסולות
ע: ")תהלים לב י(אומר דוד המלך  ְכאֹוִבים ָלָרש ָ ים מַּ ּבִ ּבֹוֵטחַּ ּבַּ  ,רַּ ". שואל ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנוּ  -ה' ְוהַּ

וכי לצדיקים אין מכאובים?! האם באמת רק לרשעים ישנם  על כך החפץ חיים:
 ?!ןמכאובים, ואילו לצדיקים הכל הולך למישרי

 

 -שני אנשים נטלו תרופה מרה לצורך רפואתם. האחד  הדבר דומה? משל למהאלא, 
לא חש  -והדבר גרם לו לסבל וצער. ואילו השני חש במלוא מרירותה של התרופה, 

 כלל את מרירות התרופה, ומדוע? משום שהיא היתה עטופה בקפסולה!
 

תם כך, "רבים מכאובים לרשע", כשבאים המכאובים על הרשע, הוא חש במלוא עוצמ
חסד יסובבנו",  -וכאבם, כואב לו מאוד מאוד, והוא צועק ומתפתל. אבל "הבוטח בה' 

מי שבוטח בה', היסורים שלו עטופים בקפסולה של "חסד", הוא יודע שזה מאת ה' 
 " אותם מבלי לחוש מרירות כה רבה!לטובה, לכן קל לו "לבלוע
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 מכה של ידיד
ההלווייה התקיימה בבוקר, חביב בן השבע. הקטן וה נפטר בנו -אדמו"ר מצאנז זצ"ל ל

 רם יתחיל בתפילתו, אמר לתלמידיו:ולאחריה הגיע האדמו"ר להתפלל תפילת שחרית. ט
 

 בזעם .גבו על מאחוריו והכהו בחוזקה אדם באהנה ו ,בגינתו במנוחה יושב היה אדם
 עתולהפת והנה, שכזה באופן מנוחתו את להפר שהעז זה הוא מי לראות הסתובב גדול

מו בכל תחום וענין שהוא מיטיב ע אשר ,ביותר הגדול אוהבו הוא רואה שאין זה אלא
 זקוק לו. הוא מבין שטפיחתו היתה טפיחה ידידותית, וכבר אינו זועם כלל.

 

 הפניתי מיד אולם, והוממתי הזדעזעתי המכה את כשקיבלתי, אמת, הגאון אמר, ובכן
ה הוא מי לראות פני ּכֶ  טיביהמ שהוא ,יתברך הבורא אלא שאינו יןלהב ונוכחתי, המַּ
כמה פעמים ביום, בקריאת שמע, שאני  עליו אומר שאני זה הוא אווהל, קץ לאין עמי

 אחר שאין אהבה שאוהבני זה הוא כן וכמו ,ומאודי נפשי ובכל לבבי בכלאוהבו 
להתפלל: "הודו . קיבלתי מכה מידיד נאמן מאוד! אם כן הבה ונתחיל כמותו אוהבני

 ה' קראו בשמו..."ל
 

 

 נווה התלאות
לו בעיות וצרות המתעוררות לנו בחיים : מה נקרא יסורים? א)ערכין טז ע"ב( שואלת הגמרא

אפילו אדם תחב את ידו לכיס כדי להוציא שלוש  הינם בגדר "יסורים"? ומשיבה:
מטבעות, ועלו לו שתים, ועתה הוא צריך להכניס את ידו לכיס בשנית, גם זה נקרא 

 ורים!יס
 

בעינינו זה נראה סתם דבר שבשגרה. הלוא אנו רגילים לכך שלא הכל הולך לנו לגמרי 
"חלק", יש עיכובים ותקלות, ואיננו מתפנים להקדיש זמן ומחשבה לעיכובים כה קטנים 

הקטנטנים הללו הם ים בעיכוהשגם  ,אומריםדווקא ל "אבל חזשכבר הורגלנו אליהם. 
וונים שנאמץ לעצמנו מבט כה פסימי, עד שנראה כל ! האם חז"ל מתכבגדר יסורים

 כיסורים?! -קושי קטן 
 

בודאי שלא. דווקא מבט זה נותן שמחת חיים והתמודדות נכונה עם קשיי החיים, כפי 
 שכבר נראה.

 
 אך ורק במטרה להיטיב לואת האדם למעשה האדם נברא כדי להתענג. הקב"ה ברא 

לכאורה כל היה לו שום צער, ולו הקל ביותר. אין זה מצב טבעי שי ואם כן, !ולענגו
לגמרי לגמרי, בלי חלק  חייו של האדם היו צריכים לזרום לו על מי מנוחות, באופן

 צער קל שבקלים.
 

הוא שיתענג בו האדם, , מקום התענוג האמיתי "מסילת ישריםה"שכפי שכותב  ,אלא
 כך,ם כדי להגיע לאולשם הוא מקום העינוג הגדול אשר לשמו נברא. העולם הבא. 

האדם חייב קודם כל לעבור בעולם הזה, אשר הקב"ה מטעמיו הכמוסים יצר כך, ש
 יכשיר את נשמתו לקראת חיי העולם הבא.

 
הקשיים ובמחנה אימונים, עבור הנשמה.  אם כן, העולם הזה הוא "מחנה אימונים" זמני

 !בכוונה תחילההם 
 

 סיפור
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האימונים. לאחר כמה ימי אימונים נתאר לעצמנו חייל טירון חדש המגיע למחנה 

מילא, אני מבין שעלי להתאמן "מפרכים, הוא פונה להתלונן באוזני חברו הוותיק: 
לרוץ שלוש שעות עם תרמיל כבד על הגב, אני מבין גם שעלי לטפס על צוק תלול 
ועוד כל מיני אימונים כאלה. כל זה קשה, אך אני עוד מבין. אבל, למה המזרנים פה 

שים ולא נוחים? מדוע האוכל אינו חם? מדוע אין מתקן של מים קרים? למה כל כך ק
אין מזגן בחדר, או לכל הפחות איזה מאוורר? מדוע הברזים, הדלתות והארונות כאן 

אי אפשר שקצת ישפצו כאן?!". עונה לו חברו הוותיק:  כל כך חורקים ומעצבנים?!
. זה חלק מהתוכנית. התנאים "תשמע, חביבי. כל התנאים כאן הם חלק מהאימונים

די ויותר הקשים גם הם נועדו לעשותנו כשירים למצבי מלחמה. לצבא יש מספיק כסף 
כדי לשפץ כאן הכל, אבל זה לא העניין, אלא כל הריהוט והציוד כאן תוכננו בדיוק 
למען המטרה. הושקעה כאן מחשבה רבה בכל פרט, כדי שנצא מכאן חיילים מחושלים 

 ".יכראווכשירים 
 

כך, אומרים חז"ל, אין צער שמגיע לאדם סתם כך. כל צער ולו הקטן ביותר שמגיע 
להכשיר את נשמתו. "אין אדם ולאדם, הינו חלק מהתוכנית האלוקית שבאה לעצב 

מלמעלה", כלומר אפילו מכאוב קטן  יועל םנוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזי
מוכרז משמים ומגיע לאדם מתוך השגחה  מאוד, כמו "נקיפת אצבע", חתך קטן באצבע,

אל לנו ! לות הפשוטות כמו הוצאת מטבע מהכיספעוואפילו עיכוב קטנטן ב פרטית.
לראות בזה סתם תקלה מקרית של דרך העולם. הקב"ה בקלות רבה יכול היה "לשפץ" 
את חיינו ולעשותם קלים ונוחים ללא כל חריקה, ולו הקלה ביותר. ואם כן כל עיכוב 

]יתכן שהעיכובים  חילה, במחשבה מתוכננת מאת הבורא.מגיעים בכוונה ת -מכאוב וכל 
ותמידית בעבורינו, כמה הכל לא הללו, הינם תזכורת קבועה ושגרתיים הקטנים הכה יומיומיים 

לנו שלנו היו זורמות חלק, היתה  בשליטה, כמה העולם הזה אין ראוי לבטוח עליו. אילו הפעולות
". ה"יסורים" הקטנים והתמידיים הללו, בשרירות לבי אלך"של עצמאות, של  כח,ו תחושה של שליטה

ואת המטרה האמיתית והחשובה  , את קטנותנו מול הבורא,מסייעים לנו לזכור את ארעיות העולם
 .שלשמה נבראנו[

 
, הוא מקום להלן( ון "ספר הישר"כלש)שהאדם יזכור שהעולם הזה הוא "נווה התלאות" כו

 ויש תכלית והשגחה על כל צערשבא להכשיר את הנשמה לחיי הנצח, ני אימונים זמ
אתגרי את ה באהב בודאי שיהיה לו חוסן פנימי לקבל אזי, ולו הקטנים ביותר ומכאוב
 החיים.

 
 בהם ולבו עיניו כן ועל ,התלאות נווה העולם יכ וידע יחשוב כי ,הצדיק מעשה וזה"

 בטוח שהוא למי יחרידו אך ,כשיבואו והויטריד ולא יחרידוהו לא כן ועל ,רגע בכל
 עליו כשיבואו כן ועל ,לו תעמוד שלוותו וכי צרה עליו תבוא לא כי ויאמר בעולם
 נפשו לשמור למשכיל וצריך .ועבודתו ואמונתו דעתו ותאבד יחרד חשב מאשר היפך
 יצליח ובזה ,לבוא מזומנות התלאות כי ידע רק ,רגע העולם בטובת יבטח ואל תמיד

 )ספר הישר שער שישי( ".עבודתו תקייםות
 

 וכאשר ,מלוכלכים בבגדים שלו המלאכה בבית העובד לעשיר ?דומה הדבר למה משל
 ישיב ?",מלוכלכים כך כל בגדים ללבוש כמוך לעשיר מתאים זה כיצד" :ישאלוהו
 תרצו אם .יחולהרו יכול אני כך ורק ,יחומרו אני פה ,עבודתי מקום כאן הרי" :בוודאי

 בבגדי רהדוּ  תראוני ואז העבודה שעות אחרי לביתי בואו ,היפים בגדי את אותלר
 הם הם ,נפשה ועגמת הצער ,הצרות כל !מלאכה בית עבורנו הוא הזה העולם ".הנאים
 .הבא העולם - לתכליתנו מגיעים אנו בעזרתם ,שלנו העבודה בגדי
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* * * 

 

ליסורים שה' גי תועלת שונים וסובדברי חז"ל אנו מוצאים כי תתכינה סיבות שונות 
"כאשר ייסר איש את בנו", כולם לתועלתו ולטובתו  :מביא על האדם, וכולם, כאמור

 חלק מסוגי התועלת. נביא כאןשל האדם. 
 

 יסורים של נסיון 
 "י ְרּתִׁ ּסַ י יִׁ י ְזרֹועָֹתם ,ַוֲאנִׁ ְקּתִׁ ּזַ בּו ָרע ,חִׁ ְ   "ְוֵאַלי ְיַחש ּ

 )הושע ז טו(
 

רת היסורים היא לנסות את האדם, היאך יקבל אותם, והיאך יחזק פעמים רבות מט
. היסורים הללו באים לחזק את "השרירים הרוחניים" שלו, את אמונתו בבורא עולם

הם כמו משקולות כבדים, שהאדם כפי הפסוק לעיל: "ואני יסרתי, חזקתי זרועותם"! 
ת הרוחנית העצומה הנושא אותם מחזק בזה את שריריו. וככל שידע האדם את התועל

 שנגרמת לו על ידי יסורים אלו, ישמח בהם ויקבלם באהבה.
 

 ובנפש שלימה בדעת הרעה על לברך אדם חייב" :נפסק (גס" רכב חיים אורח) ערוך בשלחן
 ,וטובתם שמחתם היא -' ה לעובדי הרעה כי .הטובה על בשמחה שמברך כדרך ,חפצה
 שהיא ,'ה את עובד הוא זו רעה שבקבלת אנמצ .'ה עליו שגזר מה באהבה שמקבל כיוון

". כלומר האדם צריך לראות את היסורים כחלק מעבודת ה' שלו, כחלק לו שמחה
 מההתעלות הרוחנית שלו, וממילא יוכל לקבלם בשמחה.

 
 יותר יש ,לקבלו יותר שקשה ככל :כך להיות הכצרי משמים שנשלח דבר לכל הגישה
 את ויקבל בשמחה האדם שיהא הראוי מן ,'ה בודתע יותר שיש וככל .בקבלתו' ה עבודת

למרות שאין זה קל ליישם קו חשיבה כזה, מכל מקום הדבר נפסק ! באהבה הדברים
 חזק את מחשבתו בכיוון זה.להלכה בשולחן ערוך, ועל כל יהודי ל

 
 ,יסורים עליו שיבואו לבקש לאדם אסור כלל בדרך"הרב עזריאל טאובר זצ"ל: כותב 

 עליו ,האדם על יסורים באים כאשר אולם ,יסוריו להגדלת דרכים לחפש לו אסור וכן
 להגיע הזדמנות זוהי הקשיים. על להתגבר הזדמנות מאשר יותר כאן יש כי לדעת

 ועלי נגזר אשר קשה מצב בגלל אדםל הנגרם מכאוב כל! ההישגים ולפסגת לגבהים
 רוחנית! לותלהתע הסבל את להפוך הבחירה יכולת עם ואלי מגיע - מלמעלה

 
 באה ואמו ,החופה לפני ממש ,בת , לא עלינו,נפטרה ל"זצ לגאון מוילנא כי פרומס

 רוקד היית ,זה את שקיבלת באופן זכית מה ידעת אילו :לו ואמרה בחלום אליו
 (לק"ט עמוד קי) בחתונתה! מאשר יותר יתהויבהלו

 
 הסבל שבין בהבדל להתבונן ,אחי ,איפוא עליך": (שער חשבון הנפש)חובת הלבבות בספר כותב 

 ההפרש על ולהסתכל ,ורוגז הכרח מתוך מקבל שהוא הסבל לבין ,באהבה מקבל שהאדם
 כי ,היטב בלבך מתבונן אתה שאם ... נמצאהללו הסבל מיני שני של התוצאות שבין
 עליו ושכרך טובות תוצאות סבלך לך יביא לטובתך רק הוא עליך מביא' שה סבל כל

 הכרתך תתחזק ואז ,הזה הדבר על תמיד מלחשוב תתעלם נא אל ,אחי ,לכן !לך מובטח
 הרעה צער לבך על כשיעיקו הקלה לך ותהיה ,שמים לשם באהבה סבלך את לקבל

 מתנחם ושהנך ,טוב ברצון קיםוהאל גזירת את מקבל שהנך בזה ותראה ,הסבל ומרירות
 חזקו' :שנאמר כמו ,לטובתך רק הוא אתך עושה שהוא מה שכל ,עליו ובוטח' בה

 '!"לה יחליםיהמ כל לבבכם ויאמץ
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 יסורים של תוכחה 
  

י ה',מּוַסר " נִׁ ְמָאס ,ּבְ תֹוַכְחּתוֹ  ,ַאל ּתִׁ קֹץ ּבְ  .ְוַאל ּתָ
ֱאַהב  ר יֶּ ֶּ ת ֲאש  י אֶּ יחַ  ה'ּכִׁ ה ,יֹוכִׁ ְרצֶּ ן יִׁ ת ּבֵ  ".ּוְכָאב אֶּ

 (יב-)משלי ג יא

  
 

ת האדם שישוב בתשובה וייטיב פעמים שהקב"ה, על ידי היסורים, מאותת ומעורר א
את מעשיו. טבע האדם שכאשר רק טוב מקיף אותו, הוא שוקע בעצמו ובהצלחותיו, 
ואינו חושב על מהות החיים, על תכליתו ועל עבודת ה'. כמו שאומר הפסוק: "וישמן 

ויחשוב יותר ברצינות על  מהבועה, . ה' נותן לאדם יסורים כדי שיצאויבעט" -ישורון 
טרתם. יבקש יותר את ה', יתפלל אליו, יפנה אליו, ירגיש תלותי בו, יתעורר החיים ומ

"אני מביא יסורים  :עקב ג ב( )דברים רבא פרשתלשפר את מעשיו וכדומה. כפי שאומר המדרש 
  .עליכם עד שתכינו את לבבכם אצלי"

 
 

 ,הוואדם הוא בימי שלכש": (בשם דרשות הר"ן דרוש עשירימאמר חמישי אות קעג. )הקדוש ה "כתב השלכן 
שהוא טורדו ומראה  ,מפני הדמיון הנטוע באדם ,אינו מכיר ובוחן הדברים על אמיתתן

 ,אינו יכול לפתותו על דרך זה ,אבל כאשר צר לו .לו תמיד העולם הזה ותאוותיו
אלא בכל  ,לבדבלא להמלט מהצרה  ,מכיר האמת על בוריה ומבקש ה'הוא ולפיכך 

 ".כשאין לו מונעל נוטה למה שבטבעו לנטות שהשכ .לבבו ובכל נפשו
 

 
 הדבר. השעונים בלוח דולקת אדומה אזהרה שנורית וראה ברכבו שנסע באדם מעשה
 החשמלאי. האדומה הנורית את שיכבה ממנו קשיוב רכב לחשמלאי פנה לכן, לו הפריע
 אולם", בזול יצא"ש שמח הנהג. מהחשמל הנורה את וניתק השעונים לוח את פתח
 רמזים מקבלים אנו לפעמים... לעבוד הפסיק לפתע הרכב, נסיעה של שעות כמה חרלא

 הדבר את מיד ולעשות הרמז את להבין ועלינו, ייסורים או צרות, השמים מן ואיתותים
 במעשינו לפשפש, ברךית' ה רצון לעשות עלינו". דרך קיצורי" לחפש ולא והרצוי הנכון
 .בתשובה ולשוב

 
 על ל"זצ מלצר זלמן איסר און רביהג של ביאורו מובא" יםהחי עץ בדרך" בספר

ִדי" :הפסוקים ה ִעּמָ ּתָ י אַּ ְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ּכִ ֵגיא צַּ י ֵאֵלְך ּבְ ָך  ,ּגַּם ּכִ ְנּתֶ עַּ ְבְטָך ּוִמש ְ ש ִ
ֲחֻמִני ה ְינַּ  .)תהלים כג ד( "ֵהּמָ

 
 היער אל תםכניס לפני. עבות יער בתוך בנו עם שטייל לאב ?דומה הדבר למה משל

רד לבל חמורה באזהרה הבן את האב הזהיר ון כי ,קט לרגע לא אפילו, ממנו ִיּפָ
 לשיניהן טרף להיות הוא ועלול, חייו את מסכן הדרך את להכיר בלי ביער משוטטשה
 .טורפות חיות של
 

 מה בדבר הילד הבחין הנה אך. אביו יד מתוך ידו זזה לא ואכן, הילד נזהר בתחילה
 המשיך, הרגיש שלא, האב. הדרך לצידי ופנה מאביו נשמט, לבו ומתתש את שמשך
 . למוצאו הצליח לא, אביו אל לשוב הבן רצה כאשר. בדרכו

 
 הלך חיפושיו כדי תוך. היער במעבה אביו את ולחפש לבכות והחל מאד הילד נבהל

. במקום השתררה מבעיתה כהוחש, ירד הלילה. היער בסבך ויותר יותר ותעה, והסתבך
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, זאבים קולות גם נשמעו רב לא וממרחק, לילה עופות של צרחותיהם נשמעו עבר מכל

 ובגעגועים, נורא בפחד נתקף האובד שהילד מאליו מובן. לטרף המשחרים ודובים אריות
 .לאביו עזים

 
 מכה של מידו עליו שניחתה לחי סטירת זו היתה. בלחיו עז כאב הילד חש לפתע

 במקום. אביו הוא שהסוטר הבחין, כאב זעקת קול מיעלהש הספיק בטרם אך. אלמוני
 .ונשקו וחבקו", אבא. אבא: "וגיל שמחה קריאות הילד השמיע, כאבו על לזעוק

 
 הרי, חוטא שהוא אימת כל. האובד הילד של למצבו דומה החוטא אדם של מצבו
 להתבונן עליו ייסורים עליו כשבאים. בצער שרוי והינו שבשמים מאביו מתרחק הוא

 יתמלא ואז, הדרך מן שסטה על יסרויומ עליו הניצב הוא שבשמים שאביו ולהכיר
 אהוב בן כי לדעת נוכח הוא. שבעונש הסבל עם בבד בד כי. שקבל המכות על שמחה

 .עליו ושומר לו הדואג יואב אצל הוא
 

, ה"הקב של יסריהמ שבטו גם כי, יירא לא, צלמוות בגיא היהודי ילך כאשר גם, לפיכך
ָך " - לנחמה לו הוא, משענתו כמו ְנּתֶ עַּ ְבְטָך ּוִמש ְ ֲחֻמִני -ש ִ ה ְינַּ  !"ֵהּמָ

 

 וכפרהתיקון  יסורים של 

לכפרת עוונותיו ולתיקון נשמתו. הפסוק אומר:  רבים הבאים על האדם הינםיסורים 
י" יק ֵאין, ָאָדם ּכִ ּדִ ָאֶרץ צַּ ר ּבָ ה ֲאש ֶ ֲעש ֶ ופעמים שהקב"ה מביא  ,(כ ז קהלת)" ֶיֱחָטא ְולֹא ּטֹוב יַּ

על האדם יסורים בעולם הזה כדי למנוע ממנו צער ויסורים בעולם הבא. זהו חסד 
כי הקב"ה, במבטו הנצחי והאינסופי, יודע כי טוב יותר שעושה עימו בורא עולם, עצום 

לאדם לסבול בעולם הזה, ואפילו לסבול מאוד, מאשר לסבול סבל או להפסיד שכר 
 ולם הזהבע מנוד האל מב   א  והנה אם י  ": נצחי. כפי שכותב הרמב"ןכלשהו בעולם הבא, ה

טוב לו משיענש  -דון בייסוריו של איוב כל ימיו יויהיה נ ,כל הטובה אשר נהיתה בעולםאת 
ע חטאו מנפשו מעט ממעלתה רַּ גְ או שיִּ  ,םובנפשו להיות נדון בעולם הנשמות בייסורי גיהנ

 ...".יוןבזיו העל ה  ק  ו  ב  בעולם הנשמות ודִּ 
 

שקיימת שיטת ריפוי באמצעות חלום. נניח שמרדימים את האדם,  נתאר לעצמנו,
ומשפיעים עליו שיחלום חלום מסויים, והדבר ישפיע על נפשו וירפאהו. והנה מגיע 
אדם עם קשיים נפשיים מסויימים, והמטפל מרדים אותו ונותן לו לחלום חלומות 

לו ירפאוהו, והוא יקום לאחר מכן בריא קשים ומזעזעים, מתוך ידיעה שחלומות א
בנפשו ויחיה חיים תקינים. העומד מן הצד ומסתכל על המטופל בעת שהוא חולם את 

פל שהביאהו החלומות, עלול הוא לכעוס על המט חלומותיו, וניכר עליו שכולו מבועת מן
הו יראידע את התועלת הרבה שתצא לו לאחר מכן, לכל ימי חייו, ודאי  לכך. אך לוּ 

 כאיש חסד ומיטיב.
 

אנו בראייתנו המצומצמת רואים כרגע רק את ה"חלום", את העולם הזה, הנמשל 
לחלום פורח למול עולם הנצח. אך הקב"ה שרואה לפניו את הנצח, ואת טובתו הנצחית 
של האדם, יודע להכתיב לו בדיוק מה "לחלום" ומה לחוות בזה העולם, כדי לחיות 

 הנצח. חיים טובים יותר בעולם
 

, כי לעתיד לבוא יראה לנו הקב"ה איך )עמוד מ(כותב הרמח"ל בספרו "דעת תבונות" 
 או קטן ,מעשה לך שאין" באמת כל דבר ודבר שהגיע עלינו, היה בדיוק לטובתנו!
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 כל לעיני לבוא לעתיד ה"הקב דרכיו יודיע כי... השלם לתיקון כוונתו תוכיות שאין ,גדול

 ,לברכה ממש והכנה ,לטובה הזמנות אלא היו לא והיסורין ותהתוכח אפילו איך ,ישראל
 ,אדרבה אלא ,םיבידי יםהחוטא דוחה ואינו ,בריאתו בתיקון אלא רוצה אינו ה"הקב כי

 ".סיג מכל מנוקים ולצאת להתקן בכור מצרפם
 

 הצדקות בעל יראה אם כי ,הבטחון במעלות מופלא דבר זה" :ג( משלי) כותב יונה רבנו
 ימאס ואל בבטחון ויאמץ יחזק ,'ה מוסר שיבואהו או בעושר מצליח אינוש והמצוות

 לזכותו' ה רצה כי ,ובשלוה בעושר ההצלחה מגמול יותר לטובתו הוא כי וידע ,'ה מוסר
 במה - הזה העולם תושלו כי הגמול. בעולם שכרו ולהגדיל ,ועוון אשמה מכל ולנקותו
 אחת שעה יפה - שנים אלף חי אילו .ההי כלא וסופו ,עובר כצל האדם וימי ?!נחשבת

 יתברך' וה ,טובו מה יודע אדם ןואי !הזה העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של
 ."המוסר אם הוהשלו אם - לו טוב הומ ,ובתועלתו בתקנתו יודע

 
  

 .םדת יסורייזו מ -"והנה טוב מאד" דת הטוב, יזו מ -אמר רב הונא: "הנה טוב מאד" 

 .ה הבריות באים לחיי העולם הבאלא שעל יד א  !מאד?! אתמהא היא טובה םורידת יסיוכי מ

 תוכחת מוסר", -"ודרך חיים  :שלמהאמר וכן 

 ."םדת יסוריימביאה את האדם לחיי העולם הבא? הוי אומר זו מהדרך  היצא וראה איזו :אמרת
 פרשה ט( ראשית רבה)ב

  

 
 

 משה'לה, התפלל עלי!
 און רביהג רבו את לבקר נכנס שבצעירותו ,א"שליט רנבוךשט הגאון רבי משה סיפר

 :ביקשו רבו, שראהוכ .גדולים ביסורים סריוהתי דווי ערש על ששכב ל"זצ מרדכי
 בעולם לקבל שאזכה תתפלל" :לו השיב ,להתפלל מה כששאל !"עלי התפלל להמשה'"

 ".ונקי זך הבא לעולם לבוא שאוכל כדי ,לי המגיע העונש כל הזה
 

 שיהיה רצוני !ולא לא" תלמיד:ה לו השיב ,כבר התפלל אם ושאלו חזר ימים כמה אחרי
 הרב: לו אמר ".ויסורים צרות עוד לרבי שיהיו לבקש יכול אינני לפיכך !טוב לרבי

 מהו אך !טוב רק לי שיהיה אלא רוצה איני אני שגם תבין הרי ,לה'משה לה'משה"
 הכל שאקבל התפלל ,אנא !טוב זה כמה !ונקי זך האמת לעולם לבוא ?האמיתי הטוב
 ."וטהור נקי לשם ואגיע ,כאן

 

 
 

 רק לא קטרינגא!
 היה האיש .סלוצק בעיר חי שהיה גדול ייסורים בעל על סיפר הרב שך זצ"להגאון 
 :הייסורים אודות לומר רגיל היה וכך ,בשמחה ייסוריו את מקבל

 

 .שבכולם כגרוע "קטרינגא" מחנה נודע ברוסיה לשימצה הידועים העבודה מחנות בין
 נוראים היו והמגורים המחיה תנאי ,נשוא ללא גדול היה ההוא במקום ששרר הקור
 שנגזר אדם .ביותר קשות בעבודות האנשים את שם מעבידים היו לכך ובנוסף ,ביותר
 ,אחר מקום לכל להישלח ומבקש נפשו על מתחנן היה בקטרינגא לעבוד להישלח עליו

 היה והאדם ,מתקבלת היתה כזו בקשה אם !לקטרינגא שלא לבדוב ,לסיביר ואפילו
ללא  בסיביר ועובד שוהה היהאדם זה  !רב בסיפוק מתקבל הדבר היה ,לסיביר נשלח

 סיפור

 סיפור
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 .הנורא קטרינגא מעונש ניצל היה שבכך לפי ,והקשיים הסבל אף עלתלונה, 

 

 על הנוםבגי נידון להיות עתיד אדם כל: הזה בעולם האדם לייסורי באשר כן הדבר
 ייסורים אותו פוקדים כאשר ביותר לשמוח עליו לפיכך ,חייו ימי במשך שעבר רותהעבי
 את כלל להשוות איןו ,גיהנום של מדינה ניצל הוא כך ידי על שכן ,הזה םבעול

 .גיהנוםה לייסורי הזה בעולם הייסורים
 

 
 

 עוד קצת יסורים!
 אנשי ואת אותו פקדו מחלות .שונים ומכאובים רבים ייסורים לו שהיו באדם מעשה
 רבים וקשיים שונות צרות ועוד ,פרנסה קשיי לו היו, מיקיריו כמה איבד הוא ,ביתו
 ל"זצ שרעבי שלום רבי המקובל הצדיק אל לנסוע החליט הוא. חייו ימי כל אותו שליוו
 .לו שיוקל כדי לעשות עליו ומה ,כך כל לסבול עליו מדוע לו שיסביר כדי

 

. אליו יתפנה שהרב עד ולהמתין לשבת מהרבנית התבקש, הרב של יתולב הגיע כאשר
 בשינה ושקע נרדם מיד, הדרך מטורח עייף שהיה ןומכיו, ת הכורסאותאח על ישב הוא

. שוממה דרך לפניו ורואה ,לשמים מגיע עצמו את רואה הוא - בחלומו והנה. עמוקה
 מלאכים מלאה, ולהגד מרכבה אותו עקפה לפתע. הדרך במעלה לצעוד אישה החל

 מרכבות עוד חלפו ר כךאח. באופקונעלמה  במהירות חלפה המרכבה. ויפים צחורים
 כאשר. וצנומים קטנים וחלקם ועצומים גדולים חלקם, לבנים במלאכים עמוסות רבות
 נושאות מרכבות של ענקית שיירה פניו על לעבור החלה, הלבנים המלאכים שיירת תמה

 אשר עד, צעדיו את החיש הוא, סקרנותו את עורר הדבר. ואיומים שחורים מלאכים
 עמדו הרחבה במרכז. חונות המרכבות כל את מצא שם, ידיים רחבת לכיכר הגיע

 הימנית בכף הלבנים, המאזנים בתוך להסתדר החלו המלאכים וכל ענקיים מאזניים
 . השמאלית בכף השחורים ואילו

 

, מעלה של הדין בית זה שכאן לו הוסברש עד, עיניו לנגד מתרחש מה הבין לא האיש
 ומהעבירות מהמצוות נוצרו למאזניים שעולים המלאכים כל. אדם של בדינו דנים וכעת

 וכבד גדול ,לבן מלאך נברא, בשלמות מצוה עושה אדם כאשר. חייו בימי שעשה
 או איברים חסר, פגום מלאך נברא, בשלמות נעשית המצוה אין כאשר אולם, משקל
 הנאה מתוך או במזיד שנעשו מעבירות שנוצרו מלאכים - העבירות לגבי גם ךוכ. צנום
 .וקלים קטנים מלאכים נבראים בשוגג שנעשתה מעבירה ואילו, וכבדים גדולים הנם

 

 הוא מי לדעת האיש התעניין. ולבנים שחורים במלאכים מתמלאים המאזניים בינתיים
 לראות נחרד ואז, במשפט וןהנד עצמו שהוא לו השיבו. זה במשפט הנדון האדם

 המלאכים לטובת נוטה וההכרעה ,המאזנים על ניצבים כבר המלאכים כל שכמעט
, הרשעים כאחד אותו לדון הולכים, כך שאם הבין הוא. מעבירותיו שנוצרו השחורים

 .מפחד רעד ולכן
 

 - היתה התשובה. מלאכים עוד נשארו אם ושאל כרוז יצא, המלאכים כל עלו כאשר
 לצרפם אפשרם כן, א? חייו בימי ייסורים היהודי סבל אולי: "הכרוז שאל ואז "!לא"

 הרבים ייסוריו מכח שנבראו מלאכים של ענקית מרכבה הופיעה מיד! "הזכויות לצד
, שחורים מלאכים כמה מהמאזנים הורידו ייסורים של מלאך כל וכנגד, חייו בימי שסבל

 .וונותיומע האדם את ומצרפים ממרקים שייסורים לפי
  

 וכפות ,ויורד הולך השחורים המלאכים של שמשקלם ראה כאשר, מעט לו רווח כעת

 סיפור
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 הכף שעדין האיש ראה, הייסורים מלאכי גם תמו כאשר אולם. השתוו כמעט המאזנים

 מעט עוד הנה. רע בכי שמצבו הבין ומזה, השחורים המלאכים לטובת במקצת נוטה
 !ולרעת נוטה והכף, הדין פסק על יוכרז

 

 עוד רוצה אני... ייסורים עוד לי הבו: "ומרה גדולה זעקה מפיו לפתע נפלטה לו בצר
 מן נבהלו אשר הרב של ביתו ובני, מחלומו האיש התעורר הצעקה מקול!!!"... ייסורים
 קם הוא. חלום היה זה שכל הבין עכשיו רק? קרה מה :ושאלוהו לעברו חשו הזעקה
 עם לדבר רצית הרי: "ואמרה לו קראה רבניתה. הרב מבית לצאת ופנה ורסאמהכ
)סיפר ". המתאימה התשובה אתמן השמים  קיבלתי, צורך אין כבר: "השיב והוא!", הרב

  רנא( לקח טובהרב יודלביץ. 
 

 
 משה יעקב' ר מהרב הגאון מעצמו ששמע ,אמונים איש מזקן שמעתי חיים: החפץ מעיד

 בזה ורגלינו ידינו מצאנו לא םוריסהי שאלמלי גאון מוילנא,ה זקנו בשם שאמר ,ל"צז
מתראה לפניה  ,עולה למעלה כי בשעה שנפטר האדם והנשמה ,והענין הוא !העולם

 ס ושלום.הזכות על החוב או להפך חאם תגבר  ,כדי לשקול מעשיו ,כמין כף שהיא
והקול נשמע  ,ייוחבת קול יוצאת ומכרזת שיתקבצו זכויותיו שעשה כל ימי והוא שומע 

והנה תיכף נקבצים כל המליצים שנבראו  .העולמות שמשתרש שם שורש נשמתובכל 
שיתקבצו גם כן  ,ואחר כך יוצאת בת קול .לם לצד ימין של הכףוועומדים כ ,תומהמצו
והנה מתקבצים המונים המונים לבושים שחורים  .נותיו שעשה בכל ימי חייווכל עו

והנה האדם כשרואה אז ... ריעהוהכף חוב מכ ,ונתרבו מאד מאד, וריםחומתעטפים ש
כי בודאי יכריזו עלי שאני רשע  ,מתמרמר מאד וחושב בנפשו מה יהיה סופו ,דבר זה

איה היסורים  :ובתוך כך יוצאת בת קול שמכריזה ואומרת .כיון שהכף חוב מכריעה
והם  יו,ימיד נקבצים כל היסורים שהיו לו בכל ימי ח ?לו בעודו בזה העולם שהיו

כי על ידי היסורים נתכפרו  ,והכף זכות מכריעה הרבה והרבה ,לצד ימין רצים כולם
שעבר  והוא שמח ומודה לה' על כל מה ,והוא נשאר בחזקת צדיק ,נותיווהרבה מעו לו

 עד כאן דבר החפץ חיים בספרו "שם עולם" פרק ג.. עד כאן שמעתי .עליו

 
 מטרתם את האדם יבין אם כי הדבר מובןי זצ"ל: "נסק'ידזוגר אברהם' ר אומר הגאון

 יוכל קלים הכי וביסורים ,לסליחתו ערוך אין אז ,תשובה ויעשה דרכיו ויחפש היסורים של
 (כ דף אברהם תורת)". גדולים היותר מהחטאים להירפא

 

  לכפרת הדוריסורים 
יש שהקב"ה מביא יסורים על אדם צדיק, לכפרה על בני דורו, כפי שכותב הרמח"ל 

ויהיה זה  ,שיגיעו צרות ויסורים לאיש צדיק רדָּ סְ ואמנם על פי שורש זה נִ " :ג(דרך ה' ב )
 ,והנה מחיוב הצדיק הוא לקבל באהבה היסורים שיזדמנו לו לתועלת דורו .לכפרת דורו

טיב יובמעשהו הזה מ ,כמו שהיה מקבל באהבה היסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו
שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העולם  ,גדול והוא עצמו מתעלה עילוי ,לדורו שמכפר עליו

 .הבא
 

הצדיק הסובל בעוונות של בני  המדברים עלפרק נ"ג, ספר ישעיה להלן פסוקים מ
 :, והרומזים אף על שכרו העצוםודור

 
ֻמָעֵתנוּ " ל ִמי ִנְגָלָתה ה'ּוְזרֹועַּ  ,ִמי ֶהֱאִמין ִלש ְ ְכאֹבֹות ִוידּועַּ ֹחִלי ...עַּ ְסתֵּ  ,ִאיש  מַּ ִנים ּוְכמַּ ר ּפָ

ּנוּ  ְבֻנהּו:  ,ִמּמֶ אִנְבֶזה ְולֹא ֲחש ַּ ש   י נו  הו א נ  ן ֳחל  כ  ל ם ,א  ינו  ְסב  ְכֹאב  ְבֻנהּו ָנגּועַּ  ,ו מַּ ְחנּו ֲחש ַּ ֲאנַּ  ,וַּ
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ה ֱאלֹ  ה:קִ ֻמּכֵ נו   ים ּוְמֻעּנֶ ע  ש   פ ְ ל מִּ ינו   ,ְוהו א ְמֹחל  ֲעֹוֹנת  א מ  יו ,ְמֻדכ   ל  נו  ע  לֹומ  ר ש ְ ֲחבֻ  ,מו סַּ תֹו ו בַּ ר 

נו : - א ל  ְרפ   ינו   נִּ עִּ ֹאן ת   צ  נו  כ ַּ ל   ֻ ינו   ,כ  נִּ ֹו פ   ְרכ  יש  ְלדַּ נו : ה'וַּ  ,אִּ ל   ֻ ת ֲעֹון כ  ֹו א  יעַּ ב  ְפג ִּ ש  ְוהּוא  הִּ ִנּגַּ
יו ח ּפִ ֲעֶנה ְולֹא ִיְפּתַּ ח יּוָבל ,נַּ בַּ ּטֶ ה לַּ ֶ ש ּ יו ,ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ,ּכַּ ח ּפִ ל  ...ְולֹא ִיְפּתַּ עַּ

יו פִּ ה ב ְ ְרמ  ה ְולֹא מִּ ש   ס ע  מ  י ה'וַּ : לֹא ח  אֹו ֶהֱחלִּ כ ְ ץ ד ַּ פ  ם  ,ח  ים ָאש ָ ש ִ וֹ ִאם ּתָ ְפש  ע ,נַּ  ,ִיְרֶאה ֶזרַּ
ֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ  ֹו ִירְ  ה'יַּ ְפש  ל נַּ ָידֹו ִיְצָלח: ֵמֲעמַּ עּבְ ּבָ יק ,ֶאה ִיש ְ ּדִ יק צַּ ְצּדִ ְעּתֹו יַּ דַּ י  ,ּבְ ְבד ִּ עַּ

עֲ  ים וַּ ב ִּ רַּ ֹל:ל  ְסב  ם הו א יִּ ים ֹוֹנת  ּבִ ּלֶק לֹו ָברַּ ָלל ,ָלֵכן ֲאחַּ ּלֵק ש ָ ר  ,ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיחַּ ֶ ת ֲאש  חַּ ַּ ת 
וֹ  ְפש  ֶות נַּ מ   ה לַּ ה ,ֶהֱער  ְמנ  ים נִּ עִּ ֹש ְ יעַּ  ,ְוֶאת פ  ְפג ִּ ים יַּ עִּ ֹש ְ פ  א ְולַּ ש   ים נ  ב ִּ ְטא רַּ  ".ְוהו א ח 

 

  לתועלת עתידיתיסורים 
 " ָית י ֲענִׁ י אֹוְדָך ּכִׁ ּוָעה -נִׁ יש  י לִׁ י לִׁ הִׁ  " ַוּתְ

 )תהלים קיח כא(
 

שעמדו לבוא יותר כדי להצילו מיסורים קשים  ,לעתים שולח הקב"ה לאדם יסורים
 , או כדי להכשיר אותו לקבל ישועה גדולה בעתיד.עליו

 
י ה'אֹוְדָך " :דרש רב יוסף (דף לא)דה במסכת נ ְפּתָ ּבִ י ָאנַּ חֲ  ,ּכִ ָך ּוְתנַּ ּפְ ֹב אַּ במה ", ֵמִניָיש 

 ,אחד מהםשל רגלו קוץ ב נתחב ,בדרך מסחרם.בשני בני אדם שיצאו ל ?הכתוב מדבר
לימים שמע שטבעה ספינתו  .התחיל מחרף ומגדף על שנמנע ממנו לצאת לדרכו בספינה

 ".ישוב אפך ותנחמני" :לכך נאמר ,התחיל מודה ומשבח ,של חברו בים
 

הצילו  -ה או צער מסויים שבאו לאדם עדים אנו לסיפורים רבים, בהם תקלה קטנ
ולעיתים  מיד, לעיתים לאחר זמן, לעיתים הדבר נודע לאדםסכנה גדולה.  אותו מפני

שאין נודע לו מכך דבר, כפי שממשיכה הגמרא שם ואומרת: "אפילו בעל הנס אינו 
 מכיר בניסו". 

 
ס יגיע כפיו לעולם מואבאמת אין הקב"ה ": (קמו מןדעת תבונות סי)בענין זה כתב הרמח"ל 

 ,בשעה שנראה כאילו העולם עזוב ממנו ,אלא .ואינו עוזב ומניח את העולם ס ושלום,ח
ונפלאותיו ומחשבותיו תמיד כל היום  ,הרי הוא מחדש טובה לעולמו ,הענין הוא שאדרבה

ואז  ,אלא שהוא מסתיר עצתו הסתר גדול מאד ,רק לתיקונו של עולם ולא לקלקולו
 ."חטאותיהםובני האדם סובלים עונשי  ,עזוב נמצא העולם כמו

 
כדוגמא לכך מביא הרמח"ל את מה שקרה עם יעקב אבינו: לאחר שנים רבות של 
 צער ומכאוב על היעלמותו של בנו חביבו יוסף, יורדים בני יעקב למצרים לקנות אוכל

ה , ומלך מצרים דורש מהם במפגיע להביא עימם בפעם הבא]עקב הרעב שפקד את הארץ[
את אחיהם הקטן בנימין. הוא אף לוקח את שמעון לבן ערובה על כך. יעקב אבינו 

במשך זמן רב הבנים נמנעים מלרדת שוב למצרים. אך מסרב לשלוח את בנימין, ולכן 
כאשר כבד הרעב מאוד, מנסים האחים לפנות שוב אל יעקב אבינו שיסכים להם 

ילקחת את בנימין, ויעקב אבינו אומר בכאב רב: " ֹעֶתם לִּ ה ֲהר  מ  עֹוד  ל  יד ָלִאיש  הַּ ּגִ ְלהַּ
 ?!"ָלֶכם ָאח

 
אלא  ,מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה :(יצא ראשית רבה ב) אומרים על כך חז"ל

 ?"למה הרעותם לי"והוא אומר  ,בנו במצריםאת אני עוסק להמליך  :אמר הקב"ה .כאן
 ".'נסתרה דרכי מהשנאמר: " וזה
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הקב"ה לא היעדרותו של יוסף, כל זמן שהיה יעקב אבינו בצער על מבאר הרמח"ל כי 

אלא מתוך " .והוולהחיות את יעקב בשל ,יוסףאת היה אלא מגלגל גלגולים להמליך 
שלכל עילוי שרוצה הקב"ה  ,אב יןוזה בנ .היה הצער עובר על יעקב ,שעצה עמוקה היתה

ה אלא מתוך עומק עצ ,מן ובאאינו מזד ,הנה כל זמן הזדמן הטוב ,לתת לאדם או לעולם
שלוש מתנות  :)ברכות ה ע"א( לז"חוהרי זה כענין שאמרו  ,ועל כן יקרה לו קודם צער ,נסתרת

וכולם לא ניתנו אלא על ידי יסורים: תורה, ארץ ישראל והעולם  ,טובות ניתנו לישראל
 ."הבא

 
סליחתו  את אחיו, כאשר הם בוכים לפניו ומבקשים את לו אף מנחם יוסףבדברים א

העל שמכרו אותו: " ע  י ר  לַּ ם ע  ֶ ְבת  ַּ ם ֲחש  ֶ ת  ההִּ ֱאלֹ  ,ְואַּ ה  ְלֹטב  ב  ה  ,ים ֲחש   ז ֶ י ֹום הַּ ֹה כ ַּ ן ֲעש  עַּ ְלמַּ
ב ם ר  ֲחֹית עַּ ם ...ְלהַּ ב   ל לִּ ר עַּ ב   ְידַּ ם וַּ ם אֹות  ח  ְינַּ  כא(-)בראשית נ כ. "וַּ

 
אולם "אלוקים  נראה שמכירתו היתה דבר רע וקשה,יוסף מנחם את אחיו בכך, שנכון ש

חשבה לטובה", הכל היה חלק ממהלכיו של הבורא כדי להמליכו על מצרים ולהביא 
לרדת יעקב אבינו  : ראוי היה)שבת פט ע"ב(ומרת הגמרא כפי שא, יעקב ובניובכך תשועה ל

]כי הרי הירידה למצרים היתה על פי גזירת גלות, כשהוא כבול בשלשלאות של ברזל למצרים 

אלא שזכותו גרמה לו שירד , [)רש"י(ך לרדת כדרך הגולים השבויים מארצם והיה יעקב צרי
 על ידי שיוסף בנו מלך על מצרים. למצרים בכבוד מלכים,

 
מי שעומד מהצד ואינו מבין, עלול . וגוזר בד יקר - טל מספרייםודומה הדבר לחייט הנ

וקא כך יוכל לפרש את מעשיו של החייט כהשחתה וקלקול, אך מי שמבין, יודע כי דו
הדבר ולפעמים בתחילה נראה  ,כך הקב"ה רוקם את פעליולצאת מהבד בגד לתפארת. 

אלוקים חשבה כשתושלם התמונה נבין כי "ההשחתה, אך למעשה כקלקול, חלילה כ
 ."לטובה

 
בספר "שער בת רבים" מובא, שכאשר האדם חלילה מתרעם על מעשיו של הקב"ה, 

מין בגד מהחייט, אך בראותו שהחייט גוזר הרי הוא דומה לאותו אדם אשר הז
ו"משחית" לו את הבד, הריהו כועס ואינו מניח לו להמשיך בעבודתו. ומה יוצא לו 

 המתרעמים גורל להיות עלול כךמכך? הוא נשאר עם גזירי בד עלובים, ללא כל תועלת. 
 שםלנפ אותם יניח' ה .אותם הפוקדת הרעה על ויתלוננו יקצפו אשר ,'ה הנהגת על

לעומת זאת  .הטובות את ומפסידים הרעות את מקבלים ונמצאו מעשיו את ישלים ולא
 מקבלה אדם בגד מתוקן ויפה. כךיצא כשבידיו  ,סבלנותשסומך על החייט ומחכה במי 
 יחפוץמתוך בטחון בה' ומתוך אמון שה' עושה בעבורו רק את הטוב, אזי  הרעה את
 .להביא ביקש אשר הטובה את גם ויביא לעשות החל אשר את להשלים' ה
 

 לו שנראה שמה לעצמו לשנן האדם על, על כל צרה שלא תבוא מסקנת הדברים, כי
 .בעקבותיה שתבוא לטובה הכנה שהיא ,האריג גזירת בבחינת רק הוא ומר רע עתה

 יאמין ,אותו הפוקדת מהצרה תצמח תועלת איזו כרגע מבין אינו אם גם ולפיכך
 אשר את ויקבל לשברו ומרפא מרגוע ימצא ובזה ,לבוא הבהטו שסוף שלימה באמונה

 בשמחה. עליו נגזר
 

 גלות וגאולה
 שבטים של לבם על רכים דברים שדיבר יוסף ומה :וחומר קל דברים והרי :המדרש אומר

  !וכמה כמה אחת על - ירושלים את לנחם ה"הקב אולכשיב ,ניחמם כך
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ם יוסף את אחיו, דומים הם לדברי , כי דברי הנחמה שבהם ניחמדובנא המגיד מבאר

הנחמה שבהם ינחם אותנו ה' בעת הגאולה, על כל הצרות אשר עברו עלינו בימי 
וכל הגלות. "האלוקים חשבה לטובה"! במבט לאחור ניווכח לראות, כי אכן כל צער 

 הוהטוב הברכה רוב את עבורנו להכין כדי יתברך' ה מאת מכוונים תלאה היו כולם
 .הימים באחרית

 

בּון ה'ּוְפדּוֵיי : ")ישעיהו לה י(לפיכך אומר הפסוק  ֻ ה ,ְיש  ִרּנָ ל  ,ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ ת עֹוָלם עַּ ְמחַּ ְוש ִ
ם יגוּ  .ֹראש ָ ִ ש ּ ְמָחה יַּ ֹון ְוש ִ ש  ֲאָנָחה ,ש ָ "שמחה  -". דרשו חז"ל: "שמחת עולם" ְוָנסּו ָיגֹון וַּ

וח. השמחה תהיה למפרע על שמעולם", כלומר מעולם, מאז ומתמיד, היה עלינו לשמ
 לא בעבר גם אלא ,ואנחה ליגון מקום יותר שאין בלבד זו לאכל מה שעבר עלינו. 

אנחה"! היגון והאנחה לא רק ו! ולכן ממשיך הפסוק: "ונסו יגון מקום כלל להם היה
 כשיבוא הגדולה הנחמה תהיה זאתיפסקו, אלא ינוסו, יברחו, כי בטעות היתה יסודם! 

 בימינו! במהרה ירושלים את לנחם ה"הקב
 

 קבלת יסורים באהבה
הגיעו, עליו לקבלם באהבה, כבר אולם אחר ש, לאדם לבקש יסורים ל לוכתחילה, אל

 מתוך ידיעה שהינם לטובתו.

 

 תגר קרא ולא ,כעסוו רחמיו וכבש ,יסורים בו שנגעו אדם אשרי": (מזפ'  פסיקתא)אמרו חז"ל 
 "!הדין מידת אחר

 

 הדירה שכר את .לשנה רובל מאות בשלוש אחד משר דירה שכרר אש ,יהודיל משל
 השר נסע באחד הימים, .בשנה שנה מדי קבוע בתאריך השר לידי מעביר היהודי היה

 אותו רכושו. על לאחראי מפקידיו אחד את מינה לדרך צאתו ולפני ,רחוקה למדינה
 לעשות אחר לא ,ליהודי להציק הזדמנות עתה לידו ומשבאה ,ישראל שונא היה פקיד
 מאות לחמש הועלה הדירה שכר כי לשוכר הודיע רכוש,ה על שהופקד לאחר מיד .זאת
 את ממנו ודרש בבוקר השכם ליהודי וקרא שלח ,הפרעון זמן הגיע כאשר .לשנה רובל

 ביקש לכך אי ,רובל ושמונים מאות ארבע רק אז היו היהודי של בידו .המלא התשלום
 איש כאמור שהיה ,הפקיד .הסכום את שישלים עד מיםי מספר להמתין הפקיד מאת
 לא היהודי ובידי הערב הגיע כאשר !ביום בו יבוצע כולו שהתשלום דרש ,מעללים רע

קשות  מכות עשרים להכותו הבליעל איש והצי החסרים, הרובלים עשרים נמצאו
 ח וחבול.ואכן היהודי הוכה קשות, וחזר לביתו גונ !רובל כל עבור אחת מכה -ונאמנות 

 

 על לו לספר כדי השר אל הולך הנני :לאשתו היהודי אמר ,לביתו השר שב כאשר
 על רחמיו נכמרואף  .מאד הדבר לו חרההדברים ו את השר שמע !הפקיד מעללי

 על כי ,בזה מודיעך הנני :אמר השר ליהודי היהודי אשר אותו חיבב והעריך עד מאוד.
 ממנו לך מגיע הכל ובסך !רובל מאה לך לשלם יחויב ,הפקיד אותך שהכה מכה כל
 אלפים ארבעת ששוויה חצרלאחרונה  לעצמו רכש שהפקיד מאחרו .רובל אלפיים סך

 !והלאה מהיום לך שייכת החצר מחצית כי המאשר שטר לך ממציא הנני ,רובל
 

 אמר מה אותו שאלה כאשר .וזועפות נפולות שפניו אשתו ראתה ,לביתו היהודי שבשכ
 נפלו איפוא מדוע" .הפקיד של החצר חצי על שקיבל השטר את לה אההר ,השר לו

 :בעלה לה השיב ?",שקיבלת היקרה במתנה לשמוח עליך אדרבה" ,האשה שאלה ?"פניך
 היה אילו היה מוטב כן אם ,היום חש איני כבר הפקיד שהכני המכות של הכאב את"

 ."..דווה לבי זה על .החצר בכל עתה זוכה והייתי ,מכות ארבעים אז אותי מכה
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 האדם יסורי יןיבענ הדבר כןמשל זה סיפר החפץ חיים בשם המגיד מישרים, ובאר: 

 ,לסובלם רוצה ואינו ,מאד עליהם מצטער הוא האדם על באים הם כאשר .הזה בעולם
 סבל של ושעה שעה כל תחת שכר הרבה שם ויקבל הגמול לעולם יבוא כאשר אך

 ל צער ומכאוב שהיו מנת חלקו.אז יגיל וישיש על כ ,הזה בעולם
 

  

 אמר משה לישראל: -ימות עולם" "זכור 

 ל זמן שהמקום מביא יסורים עליכם,"כ

 היזכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא"!
 )ספרי האזינו(

  
 

 

 שבעה סמי מרפא
 עליו שקצף ,חכם אחד ברופא מעשה: )בספרו מעשה אליהו א(שכתב ה"שבט מוסר" מעשה 
 ,בנחושתיים ויאסרוהו ,כקבר צר במקום הכלא בבית אותו שישימו לעבדיו וציוה המלך
 ,הקשה הצמר מן וילבישוהו בגדיו את שיפשיטו וציוה .ארווצו על ברזל עול וישימו
 .מים וקיתון ,מלח כף ומלוא ,שעורים לחם - ביומו יום דבר מזונותיו לו לתת וציוה
 ,גדול חכם היה כי ,למלך ויגידו דבריו לשמוע הסוהר תבבי עליו לנצבים המלך וציוה
 .בחכמה אלא דבר שום מדבר היה ולא

 

 ימים לאחר .ושותק יושב היה אלא ,כלום דיבר ולא האסורים, בבית רבים ימים ישב
 ולדבר האסורים בבית לבקרו שילכו ולמיודעיו החכם אותו של לקרוביו המלך ציוה

 צרת את רואים אנחנו ,אדוננו" :לו ואמרו אצלו נסונכ .באוזניהם ידבר אולי ,מויע
 שעל ובנחושתיים ,אריךוצו על האלו בכבלים ,בו אסור שאתה הזה הכלא בבית נפשך
 פניך מזיו תמהים ואנחנו היסורים, אלו כל והקיפוך ,ועירום וצמא רעב ואתה ,רגליך
 לקחתי" :םלה אמר ?!"כשל לא איך חךוומכ ,נכחש לא איך ומבשרך ,השתנה לא איך
 בכל מעט ממנו שותה ואני שיקוי מהם ועשיתי ,אותם ועירבתי י מרפא,סמ שבעה לי

 ואם ,ניםמהסמ אותם לנו ספר" :לו אמרו ".פני נשתנו ולא חיובכ שהעירני וזהו ,יום
 :להם אמר ".נמות שלא שיקוי מהם נעשה ,כאלו קשים יסורים מאתנו לאחד יקרה

 ורעות רבות מצרות להצילנו יכול יתברך שהוא ,ה"בהקב הבטחון - הראשון הסם"
יַּד " כי ,המלך ומיד מאלו ויצילני לה', ֶלב ֶמֶלְך ּבְ ּנוּ  עַּ ּטֶ ץ יַּ ְחּפֹ ר יַּ ל ֲאש ֶ  - השני והסם". ּכָ
 .בצרתו יאבד שלא כדי יסורים, שסבבוהו מי לכל נעלות מידות הןש ,והתוחלת הוהתקו
 ,וכן והואיל .סיבה הייתי ואני ,לכדתינ ובעווני ,גרם חטאי כי ידעתי - השלישי הסם
יֵנֶכם ְלבֵ שנאמר: " ?!אתרעם ולמה אלין למה ִלים ּבֵ ְבּדִ י ִאם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיוּ מַּ  ",יֶכםקֵ ין ֱאלֹ ּכִ

 היש ?!אעשה מה ,אוחיל לא אם - הרביעי הסם ".חטא בלא יסורים אין" :ל"חז ואמרו
 - החמישי הסם .עתי בלא מותא - למות עלי הוא המלך גזירת אם ?!לעשות מה בידי

 ואזכה ,הזה בעולם עוונותי ממני למרק כדי ,אותי מייסר ה"הקב תיובלט כי ידעתי
ֶרּנּו ּיָהּ " :שנאמר ,הבא העולם לחיי ּסְ יַּ ר ּתְ ֶבר ֲאש ֶ ּגֶ ֵרי הַּ ש ְ  בתוכחות שמח אני כן על", אַּ
 ע בן לוי:שובי יהר מר, שהרי אולעולם לי טובה מביא אני שמח שאני ובשמחה ,אלה

 שמח שאני - הששי הסם ".לעולם ישועה מביא ,עליו שבאים ביסורים השמח כל"
 אני אם :מאלה רעות יותר בצרות להיות לי אפשר כי ,עליו ומשבח ומודה בחלקי
 .אחרים ביסורים או בשוטים אותי מכים היוש ,מזה קשה אפשר - ברזל בכבלי מעונה

 ולא חטים של לא ,כלל לחם לי נותנים היו שלא אפשר - שעורים לחם מאכלי אם
 מלבושי אם .כלל מים לי נותנים היו שלא אפשר - במידה יימַּ מֵ  ואם .שעורים של

 סיפור
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' ה תשועת כי ידעתי - השביעי הסם .אותי ערום מניחים שהיו אפשר - הקשה הצמר
 והוא .הרעה על וניחם ,ואמת חסד ורב אפים ארך ,הוא ורחום חנון כי ,עין כהרף
וכשסיפרו  ".אני סובל הכל בשמחה , על כןמכאובי לי וירפא ממצוקתי וציאניי יתברך

 .השרים אשר אתו לדלו מעל כגיו ,יםרוסהוציאו מבית הא ,הדברים אל המלך
 

באהבה כל מה שבא עליו מצער הנלמד מכאן שכל המקבל ומסיים ה"שבט מוסר": 
כי כל עוד שעומד  ,והוא כעושה מצוה בלי הפסק ,נמצא תמיד בוטח בהקב"ה ,ותקלה

ל דֵּ מגַּ  -שעומד שמח ובטוח  ל ידיגם ע .וזכות המצוה מצילו ,בהבטחה עושה מצוה
ים קלכן כל ירא אל .קרוב הצלה הוא ,וכיון שאינו מתריע מזלו ,ומרומם כוכב מערכתו

ויבטח  ,כי הם כופר נפש לזכותו בעולם הקיים ,בסבר פנים יפות ' יתברךיקבל מוסר ה
 ,ויבטח בו בכל עת ,ועליו יתברך ישליך יהבו ,כי הוא הבוחר ,לו הטובביוצרו שיבחר 

ְבֶכם" :)תהלים לא כה( ונאמר ֲחִלים לַּ  ,ִחְזקּו ְויֲַּאֵמץ ְלבַּ ְמיַּ ל הַּ  ה'"!ּכָ
 

 
 

 !כי אתה עמדי 
 

ֵגיא ַצְלָמֶות" י ֵאֵלְך ב ְ ם כ ִּ ַ יָרא ָרע ,ג  י - לֹא אִּ דִׁ ּמָ ה עִׁ י ַאּתָ  )תהלים כג ד( "!ּכִׁ
 

קְ " י ְוֶאֱעֵנהו  יִּ י ְבָצָרה -ָרֵאנִּ ּמֹו ָאֹנכִׁ  )תהלים צא טו( "עִׁ
 

ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר" ְבֶחְמָלתֹו הו א ְגָאָלם... ּבְ ַאֲהָבתֹו ו  ל ְיֵמי עֹוָלם ,ב ְ ָ ֵאם כ  ְ ֵלם ַוְיַנש    )ישעיהו סג ט(" ַוְיַנט ְ

 
 

 ...עקבות
 , והאלוקים עמו.חייועל שביל  מטייל הוא לאורך החוף ,בחלומו .אדם חלם חלום

על החול ובצמוד לכל מאורע הבחין  ,בפאתי הרקיע הבזיקו לנגד עיניו מאורעות חייו
הוא הבין כי האלוקים  .קיםולאל -ואילו השני  ,זוג אחד שייך לו :י זוגות עקבותנבש

 הולך עימו בכל מאורעות חייו.
  
בחול רק  היו נראשפעמים רבות במהלך חי לפתע, הבחיןמתבונן על השביל, מבט ב

 .שאותן תקופות היו התקופות העצובות ביותר בחייו ,הוא גם הבחין !אחד עקבות זוג
תצעד שא בשרתני והל ,קי: "אלוקים אודות לכךוהוא שאל את האל .הדבר הציק לו

רק בזוג עקבות  ,בתקופות המצערות ביותר בחיי ,אולם הבחנתי .עמי לאורך כל הדרך
 ?!"נטשתני ועזבתני ,הייתי זקוק לך ביותרכש ,מדוע דוקא אז! אחד

 
במשך אותן  !שךוולעולם לא אנט ,אני אוהבך ,בני היקר לי מאודו: "קים השיבווהאל

היה זה משום שנשאתי  ,כשהבחנת בזוג עקבות אחד ,תקופות של נסיון וסבל בחייך
 )מהחוברת "ניצוצות"( !"אותך על כפי

 

  א כאן!מא
 בני אותו מלווים ,החולים לבית כנסויה ביום .ניתוח לעבור והוצרך שחלה לילד משל

 החולים לבית .וממתקים מתנות שפע לו ומעניקים ,החולים בית שערי עד משפחתו
 לחדר מובל כשהוא .הניתוח שעת התקרב עד עמו ושוהים ,ואמו אביו רק עמו נכנסים

 חדרל מחוץ להשאר מההורים ומבקש ,סבר חמור רופא פניו את מקדם ,הניתוחים
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 הרגע עד ,במבטיהם אותו יםוומלו בנם את ומחבקים מנשקים ההורים .הניתוחים

 הנוכחים שכל ורואה ,סביבו מביט הילד .לבדו נשאר והוא ,בפניהם נסגרת שהדלת
 הכלים כל מונחים לידו לחןוהש על .רציני פניהם וסבר ירקרקים בחלוקים עטופים

 הוא .מעליו התלויה הגדולה מהמנורה מבהיק אור בוקע ומראשותיו ,לניתוח הנצרכים
 בו מתבונן וכשהוא ,החדר מפינות באחת קטן בחלון מבחין הוא לפתע .בבכי פורץ
 הוא מיד !היקרה אמו של המרגיעות פניה מציצות לחלון שמבעד מבחין הוא היטב
 !ומחייך ,לבכות מפסיק ,נרגע

 
 ?!מקומו על עדיין המפחיד המחזה כל הרי ?השתנה בעצם מה
 
 !ה משהו אחרז ,אמא עם ,קשה ניתוח אפילו ,ניתוח לעבור אבל ,כן מנםא
 

 לבד לא אתה ,אתך אבא !התמונה כל את משנה "בצרה כיואנ עמו" של וההרגשה הידיעה
 ה"ע המלך דוד מעיד כך - "עמדי אתה כי ,רע אירא לא ,צלמות בגיא אלך כי גם" !הפ

 ויהודי יהודי לכל וקוראת ,עולם של בחללו המהדהדת קול בת יםומהו דבריו .עצמו על
 אהבה אותך ובאהבתו ,שבשמים לאבינו אתה יקיר בן אוהל :לאמור ,שם הוא באשר
 .ושעל צעד בכל אותך והוומל עליך שומר והוא ,עת בכל עליך פקוחה עינו ,מצרים ללא
 רק הוא לך שיאונה מה כל ,רע מכל ישמרך הוא .לבטוח במי לך שיש אשריך ,כן אם
 )הרה"ג מרדכי פוגרמנסקי(עולם!  ועד מעתה ובואך צאתך רוישמ' ה כי ,טוב

 

 "אל מלא רחמים"
 הכנסת בית למתפללי אמו לפטירת השנה ביום אמר, צפת הקודש עיר מישישי אחד
 .ה"ע אמי מפי ששמעתי האחרונים הדברים היו מה לכם ואספר בואו: התפלל שבו

 בגיל הייתי ואני) ילדי אלי נא גשה": הואמר אמי לי קראה, דווי ערש על שכבה כאשר

 כל על מים מלאה כוס כאשר". רחמים מלא אל" מהו לך ואסביר, (מצוה מבר פחות
 ה"הקב גם. החוצה מתוכה מים נשפכים וכבר בכוס ביותר קלה בנגיעה די, גדותיה

 ים - יתברך ממנו נובע וכבר ,קלה מנגיעה ביותר צורך שאין עד, כך כל רחמים מלא
 הדברים את סיפר והישיש. לבנה האם של האחרונים דבריה היו אלו!". חמיםר של

 .שלשום תמול אך נאמרו כאילו ,ובהתרגשות ברטט ,שנה משבעים למעלה לפני ששמע
 

 

 אב הרחמים
 אביך ניחמך במה: נשאלה ,צעיר בגיל שנתאלמנה ,ל"ז הדור מגדולי אחד של בתו

 ?בעלך מות לאחר
 

 האנשים רבו מה הראית: "כך לה אמר ,השבעה ימי תום לאחרש ,וסיפרה האשה השיבה
 ה"שהקב לך דעי אך. מאד עליך מרחמים כולם? אבלך בימי אותך לנחם באו אשר

 ".עליך מרחמים ושאל מה מכל יותר הרבה עליך מרחם
  

 

  רבי יונתן אייבשיץ לגיסתותנחומים של מתוך אגרת: 
 

רוך ב' כה חכמים אנו האם ?רע ומה טוב מהו אנו יודעים האם ה?"הקב מעשי על לבכות לנו יש סיבה איזו

 את רואים ?כמוהו ורחמים חסד אוהבי ?כמוהו יתומים מרחמי ?כמוהו מיטיבים ?כמוהו רחמנים אנו האם הוא?

 בעצמם! והאמת והרחמנות החכמה הוא שהוא ה?"הקב כמו צדקות גומלי ?כמוהו הנולד
 

 סיפור
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  סגל שליט"א:מתוך מכתב תנחומים ששלח הרב דן 
 

 בושה מיד אותי אופפת ?",כך עושה ה"הקב למה" :כביכול ,מחשבה של זיק איזה עולה לואפי אם ,לעיתים

 ממנו ולםשכ ,בבריאה שיש הרחמים גשותר כל של האב היינוד ",הרחמים אב" קרוי ברךית הוא כי ,וכלימה

 - השני צער על מרחם אני זאת בכל ,תיזול למען לעשות מוכן איני אשר ,באמת שפל ,אני אם ם כן,א ברך.ית

 שזה הראיהזו  כן אם !מייסר הוא ף על פי כןא מה? אלא זה?! את מבין לא, רחמים שכולו רך,יתב הוא אז

 .והרחמים הטוב

 

 

 !אוהבים את ה' בכל מצב 
 ואהבת!

ְבּתָ ֵאת ": )דברים ו ה(אומרת התורה  ָכל ְלָבְבָך ּובְ קֶ ֱאלֹ  ה'ְוָאהַּ ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדךָ ָכל נַּ יָך ּבְ  "!ְפש ְ
 

. שתהיה עם הקב"ה בכל יהיה לבך חלוק על המקום שלא - בכל לבבך: ביארו חז"ל
דה שמודד ידה ומיבכל מ - ובכל מאודך !אפילו הוא נוטל את נפשך - ובכל נפשך לבך!

 )רש"י( .דת פורענותידה טובה בין במילך, בין במ
 

היה אחד מ"עשרה הרוגי  -רבי עקיבא : (בברכות סא ע")סיפור מרטיט ומספרת הגמרא 
הרשעים  הוהוציאו. עשרה חכמי ישראל גדולי עולם, אשר נהרגו על ידי מלכות רומי[]מלכות" 

 -באותה שעה  .סורקים את בשרו במסרקות של ברזללהריגה מתוך עינויים, כשהם 
ות שמים היה מקבל עליו עול מלכזמן קריאת שמע היה. ורבי עקיבא, מתוך העינויים, 

?!", האומנם אפשר גם עד כאן ,רבינו" :אמרו לו תלמידיוואומר: "שמע ישראל....."! 
כל ימי הייתי מצטער על " :אמר להם כזו לקבל עול מלכות שמים באהבה?!בשעה 

 :אמרתי ',אפילו נוטל את נשמתך -בכל נפשך ואהבת את ה' אלוקיך... ' -פסוק זה 
 "אחדמילה "היה מאריך ב .?!"לא אקיימנו ,שבא לידי ,כשיווע ?!',א לידי ואקיימנוומתי יב'

 "!שיצאה נשמתך באחד בי עקיבא,אשריך ר" :ואמרה . יצאה בת קולה נשמתואעד שיצ
 

ִעיר: "ח(-קים זפרק ה פסו)הפסוק בשיר השירים אומר  ּסְֹבִבים ּבָ ְֹמִרים הַּ ש ּ י  ,ְמָצֻאִני הַּ ו נִּ כ  הִּ
י עו נִּ ידִּ  ,ְפצ  או  ֶאת ְרדִּ ש ְ ֹחמֹותנ  י הַּ ְֹמר  י ש  לַּ ע  ם .י מ  ָלִ נֹות ְירּוש ָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַּ ְמְצאו   ,ִהש ְ ם ת ִּ אִּ

י ֹודִּ ידו  לוֹ  ,ֶאת ד  ג ִּ ַּ ה ת  י ?מַּ נִּ ה א  ֲהב  חֹולַּת אַּ ֶ  "!ש 
 

 הוא סובלה אומר: , היה מתבונן על פסוק זה, וכך היאו שיר השיריםורהחפץ חיים, בק
 .ופצעים מכות הוא מקבל כביכול הסדר על ומריםמהש ואפילו ,תמיד מהלומות היהודי
 - כן פי על אף .ושעל צעד כל על וגידופים רופיםיח סופג והוא ,מנואץ שמו תמיד
 שהוא כשם הרעה על ומברך ,תמיד באהבתו הוא קשור !בוראו את מאהבתו זז אינו

ֹמְ " :ישראל כנסת כפי שאומר שלמה המלך בשם !הטובה על מברך ש ּ ִרים ְמָצֻאִני הַּ
ִעיר ּסְֹבִבים ּבָ י ,ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ,הַּ אּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעלַּ  דודי את כשתמצאו :זאת ובכל ",ָנש ְ

 ובכל לבבי בכל אותו אני אוהבת ,עתה כן כאז !אני אהבה שחולת ,לו הגידו ,]הקב"ה[
 (למלך מעשי)! השערה כחוט אפילו מאהבתי נגרע ולא ,לבוראי אני אהבה חולת! נפשי

 

החפץ חיים עצמו התנסה בנסיון זה ועמד בו. היה זה כאשר נפטר בנו חביבו יקירו 
שנה. באותה עת, שהה החפץ  32והוא בן  ,ב"תרנ כסלוב' כ קדש שבת ביוםאברהם, 

הגיע, למחרת חיים מחוץ לעיר. במוצאי שבת קיבל מברק בהול לשוב לביתו. כאשר 
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 נכנס חיים החפץ .ומדוכאים בוכים היו הכלהיום, הבחין בקהל החוזר מבית העלמין. 

 עשרה שש בן אך בהיותו .גדול גאון אבד" :אמר .שבעה ישביוהת ,ביתו לתוך במתינות
 מבורך' ה שם יהי ,לקח' וה נתן' ה" :וסיים ".הגדולים כאחד תורה חידושי חידש כבר

 ".אני יהודי כי ידעתי עתה !עולם ועד מעתה
 

 אינקוויזיציה ה בתקופת: טז( )פרק אדם תולדות בספר אהמוב המעשה את וסיפר הוסיף מיד

 ילדיה שני את צדקנית אם לעיני הדם צמאי הרשעים שחטו ,ב"רנ בשנת בספרד
 :תפילה לחשה מחושל ובלב ,למרום עיניה את אז נשאה החיל אשת .והיקרים האהובים

 ,חביביםוה היקרים ילדי לי היו עוד כל אך .אהבתיך מעולם אמנם ,עולם של רבונו"
 לאחר עתה, ואילו .אותם גם לאהבה מקום שם נתבצר עוד .לשנים חלוק לבי היה

 באמת לקיים אוכל עתה אותך!... הלוהטת לאהבתי קן כולו לבי הפך אינם, כבר שילדי
 את חיים החפץ משסיים '!".נפשך ובכל לבבך בכל ,אלקיך' ה את ואהבת' של זו מצוה

 ,בני את עתה עד שאהבתי האהבה את ,עולם של רבונו" :בהתלהבות הכריז ,הסיפור
 (רמח ודעמ א כרך ופעלו חייו חיים )החפץ "!לך מעתה מוסר הריני

 

 :ואמר ,בלילה קם שהיה ,אחד חסיד על , מסופר'ה אהבת שער ",הלבבות חובותבספר "
 אם הוריתני. וגודלך ועוזך הושבתני, הלילה ובמחשכי עזבתני, ועירום הרעבתני, "אלוקי!

)יג  איוב שאמר למה דומה ,בך!" ושמחה אותך אהבה אם כי אוסיף לא - באש שרפנית

ֵחל" -ֵהן ִיְקְטֵלִני : "טו(  .לֹו ֲאיַּ

 
 

 מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה!
 ,ישיבה בני של מחתרת הוקמה ,הנאצים בידי הכבושה ,אירופה מגטאות באחד

 חמש בגיל אך ,מתבוללת וינאית הלמשפח נולד הוא .מתתיהו בשם צעיר היה שמייסדה
 זמן לאחר .אביו של העזה התנגדותו אף על ,ומעמיק רציני תשובה לבעל היה עשרה
 בלימוד ומתעלה עולה והתחיל לישיבה נכנס שם ,לפולין ועבר ביתו את מתתיהו עזב
 תורה.ה
 

מסורים בלב  ,עמד מתתיהו בראש קבוצת צעירים ,כאשר השתלטו הגרמנים על פולין
הם ירדו למחתרת, ובמסירות נפש גדולה המשיכו בחיי תורה  .פש לתורה ולמצוותונ

על  "שמע ישראל"וקריאת , כשספרי קודש בידיהם ,עד לכתם אל מותםועבודת ה', 
 .שפתותיהם

 

מבחורי  האחרונים אחד של יומנו נמצא ,הגטו חורבן לאחר שנותרו השרידים בין
 ברעב גוסס כשהוא ,בבונקר לבדו אחרון ותרנ כיצד מתאר הוא ביומנוהמחתרת הללו. 

 כי ,החיים בין יהיה לא שעות מספר שבעוד לו ידוע כי ,הצעיר כתב .קשים וביסורים
 עותד שישנן ידע הוא .אל הבונקר ויותר יותר ומתקרבת הולכת סביבותיו הבוערת האש
 יחסוך ובכך ,אליו להגיע עומדת שממילא לאש עצמו להשליך לו מותר ההלכה פי שעל
 שמא או ,זאת לעשות אם קשות התלבט הוא אולם .קשים יסורים של מספר שעות

 תוך .אליו תגיע שהאש עד שעות כמה עוד ולחיות להמשיך אלא ,לחייו קץ לשים לא
 הבא: פוריבס הצעיר נזכר ,הדברים כתיבת כדי

 

 בעוד ,בסתר יהדותה על לשמור שהצליחה ,בספרד המכובדות המשפחות באחת מעשה
 הועלה ,שנתפס מי כי ,גדולה סכנה בכך היתה .כנוצרים פנים מעמידים היו חוץ שכלפי

 סיפור
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 בא המשפחה ידיד .ויזיציהוהאינק ידי על תגלה הדבר. ביום מן הימים, ההמוקד על

 אף ,האחרון ברגע מלטילה הצליחו והם ,צרםולע עומדים השלטונות כי אותם והזהיר
 עד למקום ממקום המשפחה בני נדדו שבועות על שבועות .כל ובחוסר בעירום היו כי

 ומחלות עוני ,נוראים היו במחנה החיים תנאי .במרוקו פליטים למחנה להגיע שהצליחו
 מזרח כרחוק בעבר שלהם הרווחה מחיי ורחוק מאוד קשה היה הקיום ,בכל שלטו

 .לצרה אחים עם ומצויים רודפיהם מפני מוגנים לפחות היו הם כאן זאת בכל .ממערב
 באחד .שמאל ועל ימין על חללים הפילה המגפה ,במחנה מגפה התחוללה אזאך 

 מת ,כך אחר קצר זמן .האנוסים משפחת מילדי אחד משנתו התעורר לא הבקרים
 להתחזק השתדלו ההורים .במגפה מתו הילדים וכל ,רב זמן עבר לא .נוסף בן במגפה

 .במגפה האם גם מתה לבסוף ,גורלם עם ולהשלים
 

 עלי שעברו התלאות שכל אני יודע ,עולם של רבונו" :ואמר לשמים עיניו אבה נשא
 ולאהוב בך להאמין ואפסיק כליל אשבר אם לראות בנסיון אותי העמדת. נסיון היו

 שמרנו ,להתנצר אותנו הכריחו כאשר ?!אותי לנסות כדי בידיך נותר עוד מה ,אותך
 ,נרתענו לא .אותנו יגלו מאש ואימה פחד בצל חיינו יום יום .תורתך את בסתר

 או להורג מוצאים להיות הברירה בפני כשהועמדנו .יהדותנו על לשמור והמשכנו
 ילד מאתנו לקחת כאן .כאן עד הגענו ,נדדנו .ברחנו ,חיינו את להציל כדי מלטילה

 של בסופו .הדין את עלינו וקבלנו ,ילד עוד מאתנו לקחת .בטרוניה באנו ולא ,אחד
 האת יכול עוד מה .המתים אשתי בין גם עכשיו .ילדינו כל את נומאת לקחת דבר

 עדיין דברים שני רק :לשמים וזעק קולו הרים היהודי אותי? לשבור כדי ממני לקחת
 ליטול אתה רוצה אם .בך אמונתי היא - השני הדבר .חיי הם אלו - הראשון :לי נותרו
 .עולם של רבונו ,לך אלא ,לי שייכים הם אין ממילא .לך נתונים הם הרי ,חיי את

 תוכל לא זאת את - אליך אהבתי ואת בך אמונתי את ממני לוליט אתה רוצה אם אבל
ומהם לא  ,בלבד ולי ,לי שייכות ואהבתי אמונתי ,יכול הכל ,רבון העולמים !ממני לקחת
 אפרד!

 

 ,וברעב ביסורים מתענה כשהוא ,בבונקר המסתתר היהודי הצעיר זכר האלו המילים את
 שהרגעים לעצמי הזכרתי ,הזה בסיפור נזכר אני כאשר :ביומנו כתב וכך .ובא קרב וקיצו

 ביותר היקרים הרגעים הם ,הוא ברוך הקדוש עם ,כביכול ,מאבק של ,האלו האחרונים
 בקדוש גמורה ודבקות מוחלטת אהבה להוכיח ההזדמנות לו ניתנת אלו ברגעים !אדם בחיי
 אל פנה הוא .הבוערת לאש לקפוץ שלא הצעיר חליטה שבו הרגע היה זה !הוא ברוך
 עדיין אם לראות ומבחן נסיון היה עלינו שהבאת מה כל כי אני יודע :ואמר ה"הקב

 נמשיך עדיין אם ,ובמצוותיך בתורתך לרצות נמשיך עדיין אם ,אותך לאהוב נמשיך
 !מותל אחפז לא !אותי שברת לא אבל ,בי נלחמת , כביכול.בנו נלחמת .בך להאמין

 אם שגם ,לך להוכיח ,תכלית להן יש ,לי נתת אשר יסורים של ספורות שעות אותן
 האוצר זאת בכל הם הרי ,תופת יסורי של חיים להיות הופכים לי נתת אשר החיים
 להראות אנו יכולים שבאמצעותם מפני ,כך כל יקרים הם .בידינו שיש ביותר היקר

 אך ,חיינו את ליטול אתה יכול !נאהבך אשל כך לידי להביאנו תוכל לא שלעולם ,לך
 ובכל מבחן בכל להעמידנו אתה יכול !אליך אהבתנו את מאיתנו ליטול תוכל לא

 אמשיך האחרון הרגע שעד ,עולם של רבונו ,לך אני מבטיח ,הנסיון יכבד אם וגם ,נסיון
 !כלפיך באהבתי לאחוז ואמשיך להלחם

 

 
 לפעמים :מוסיף, (404)עמוד " לאורה מאפלה" ובספר זה סיפור ספרהמ ,טאובר עזריאל רבה

 .באמת אותו ולעבוד ,טובים יהודים להיות אנו רוצים .בנו נלחם ה"הקב כאילו עלינו דומה
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 .נגדנו פועל שהכל נראה לפעמים אולם .עלינו המוטל כל את ולעשות מצוותיו את לשמור
 שהוא יתכן ,במבחן אותנו מעמיד' שה יתכן .יאשילהת לנו אסור לעולם ,זאת למרות
 ואת הלקח את שנגלה כך לידי להביאנו כדי זאת עושה הוא אך ,נסיון לנו שולח
 :שבדברים המסר

 

  ! 'ה את לאהוב לתנוויכ את מאיתנו ליטול יוכל לא שבעולם כח שום
 
 

 החייםחמה בהמשכיות נ 
 

 "ָהָיה ֶ ש  ֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ כ ְ ו ב אֶ  ,ְוָיש  ש  ָ ַח ת  ר ְנָתָנה  קִּ ל ָהֱאלֹ ְוָהרו  ֶ  " ים ֲאש 
 )קהלת יב ז(

 
אצל אומות העולם, אשר אינם מאמינים בהישארות הנפש ובעולם הבא, ניתן לראות 

, וכדומה. המוות בעבורם הוא חידלון. האדם "סטפן איננו"שהם כותבים במודעות האבל: 
תחושה קשה  ו.שנה, וכעת חדל להיות. איננ 00-00-00ביננו והתהלך היה בעולם, חי 

 ואיומה זו, עלולה לגרום לתגובות ֶאֶבל קשות, כמו תלישת שערות, חבלה עצמית וכדומה.
 

ם לַּ : "ב(-)דברים יד אאולם, תורתנו הקדושה פונה אל עם ישראל ואומרת  ּתֶ ִנים אַּ  ה'ּבָ
ין ֵעיֵני ,ֱאלֵֹהיֶכם ימּו ָקְרָחה ּבֵ י עַּ  ,ֶכם ָלֵמתלֹא ִתְתּגְֹדדּו ְולֹא ָתש ִ ה לַּ ּכִ ּתָ  ה'ם ָקדֹוש  אַּ
 ...".ֱאלֶֹהיךָ 

 
ומבארים המפרשים, כי עם ישראל, בניו של מלך מלכי המלכים, יודעים כי הנשמה 
שבה אל האלוקים אשר נתנה. היא ממשיכה לחיות בעולם הנצח, בקרבת הקב"ה, ואין 
בעבורה מושג של חידלון. ממילא גם תגובות האבל של עם ישראל צריכות להיות 

ת יותר. יש אומנם צער על עצם הפרידה והריחוק של הנפטר מקרוביו, אך אין מתונו
 זה צער על דבר שהיה ואיננו עוד.

 
 בנו ששלח לאדם דומה הוא הרי אלא ,למת דהיאב אין ,איש במיתת: "החיים אור

 הבן העדר ואין בנו ולהחזירו לעירו. אחר האב שלח ולימים אחרת, לעיר לסחורה
 לו בטוב ,ואדרבה .ישנו - פנים כל על אבל ,משם הלךש המקום מן אלא -

 .קרחה ולשים להתגודד לנו אין זה ועל .החיים מקור שהוא ,אביו אצל הבן שחזר
 ביום הדווים ידוו שעליהם ...'לה בנים נקראו שלא]הגויים[  ם"העכו כן שאין מה

 ".החיים בין בנמצא עוד שאינם מיתה מתים שהם ,מיתתם
 

 .ישוב ולא הולך אשר אבד דבר על ,יןדִּ ּכַּ  מצטערים שהאומות לפי" :יקר כלי
 היינו מלכים סגולת וכל .סגולה לעם לו להיות' ה בחר בך כי ,כן לא אתה אבל
 הצדיקים נפשות - לאוצר מכניס הוא ברוך הקדוש כך, לאוצר שמכניסים דבר

 הוא וזורח ,מציאות לו שיש דבר על יצטער ולמה .האבד דבר ואינו ,הטהורות
 ".הנצחי בעולם תרומותיו הוא אוכל אבל ,הזה בעולם שמשו הערב ורק, שם

 
 כי אחרי .יתברך לפניו הנפשות בקיום הבטחה -קדוש'  'עם טעם כי: "ן"רמבה

 ממנו ידח לבלתי מחשבות בוחשיו, נפש אלקים יאבד ולא לה', קדוש עם שאתה
 יאסור לאאך . בנוער תימו ואפילו נפש, על ולהקרח להתגודד לכם ראוי אין, נדח

 בחיים". אף ונדודם האוהבים בפירוד לבכות יתעורר הטבע כי, הבכי הכתוב
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א והל ?!לאבן או למאבד ,למי רע .משל למי שאבדה לו אבן יקרה ":אמונהספר "ידיו 

ישטפוה  ,ה ברפש ובוץנתונואפילו אם  ,בכל מקום שנמצאת היא יקרה ,האבן
ואף אם ברבות  .כי אין לו את האבן ,ומר אבל למאבד רע .במים ותהיה נקיה

 .רה לו ימים רביםסהרי האבן ח ,בכל זאת ,א האבן ותשוב לרשותוצֵ הימים תמָ 
הבדל בין . וזהו העל זה בוכים ,זו אבידה לזמן רב ,אמנם .כך גם המת לקרוביו

עלולים לחבול בעצמם  הםל כן וע ,זו מיתה -כי אצל העמים  ,ישראל לעמים
 ,כמנהג הגויים ו"תתגודד "לא ה'",בנים אתם ל" -ל עם ישראל אב ר.מתוך צע

ולכן די לכם בבכי ללא סימני  ,ליכםאאצלכם זו רק אבידה שבמהרה תחזור כי 
 .אבל נוספים

 
 אחד לכפר בנו את ששלח למלך משל: יגודנו( גדוד גד הפסוק על ויחי )פרשתדוש הק זוהראומר ה
 על לבכות הכפר בני כל התחילו .במקומו ולהמליכ המלך אחריו שלח ,לכשגד לגדלו.
 מדוע" :להם ואמר הכפר בני אחיו אל שפנה אחד חכם ביניהם היה .מהם פרידתו
 ?!הארץ כל על למלוך ,לטובתו אותנו עוזב המלך שבן לכם שידוע בשעה ,בוכים הנכם

 מלך ,שמו יתברך הבורא כך "!היא רבה כי בשמחתו לשמוח אתם צריכים ,אדרבה
 מגיעה כאשר .ובמצוות בתורה לעסוק כדי הזה לעולם האדם את שלח ,ולוכ העולם

 רבינו משה ,אחד חכם בא .הפרידה על וידידיו קרוביו בוכים ,העולם מן פרידתו עת
 משמי אצולה שנשמתכם מאחר !אלקיכם' לה אתם בנים ?עליו תבכו למה :ואומר ,ה"ע

 לכן ,הגוף במות מתה ואינה נצחית שהיא ודאי הרי ,ממעל ה-אלו חלק והיא ,מרום
 ,הנפש צחיותנב יםמאמינ שאינכם יורה זה כי ,מדאי יותר עליו להצטער "תתגודדו לא"

 שום לו ואין הנשבר חרס ככלי ס ושלום,ח לאיבוד הולך שהמת סוברים אתם וכאילו
 זהב וכלי כסף ככלי שהוא היא והאמת .הבא לעולם כלל יזכה ולא ,מותו לאחר תיקון

  ".תקנה לו שיש הנשבר
 

 קי( יחזקאל אגרת )אור ולבת ל"זצ לוינשטיין הגאון רבי יחזקאל ששיגר תנחומים תאגר 
 

 רחמנא ,המיתה יום לזכור התלמדות להיות ,החיים בעד תועלת להיות רק הוא האבלות ענין כל כי ידוע הלא

 לנפש מיתה אין כי חזקה, אמונתנו להיות צריכה כי יען ,לנו אסורה אבלות היתה ,זאת לולא אבל .ליצלן

 ".נתנה אשר האלקים אל תשוב "והרוח כענין שבשמים, לאביו הולך כי רק הישראלי,

 

' לה אתם בנים: "לנו ויאמר ,עלינו וירחם' ה יתן כזה, במצב להתחזק בידך אשר גדול שכרך יהי היקרה! בתי

 סלה. טוב לכל לזכות "לנצח ותוהמ בלע" :ויאמר ",אלקיכם

 
: השיב, העניין את לקבל עליו כיצד וושאלאל הרב שך זצ"ל אב שכול,  כאשר הגיע

 אי שעה שלפי במקום עתה נמצאים ושהם ,למרחקים נסעו שהילדים לחשוב עליך"
 ". תיפגשו שוב הדבר לכשיתאפשר. אותם לפגוש אפשר

 
 ...תחרט שנולדהתינוק ה

 ליתום רך: ל"זצ חדש מאיר און רביהג שאמר תנחומים ברימתוך ד
 

ה נֹוָצר, " :אומרת (כב)ד  אבותפרקי ב המשנה ּתָ ְרֲחָך אַּ ל ּכָ עַּ ה נֹוָלדש ֶ ּתָ ְרֲחָך אַּ ל ּכָ ל ְועַּ , ְועַּ
ל  י, ְועַּ ה חַּ ּתָ ְרֲחָך אַּ ה ֵמתכָּ ּכָ ּתָ  לא הרי "?כרחך על" משמעות ימה ,להבין יש "...ְרֲחָך אַּ

 בלימ ,בו חפץ אינו שהוא דבר לעשות האדם את ומאלצים בכח שבאים מסתבר
 על לדבר מנסים ,הזה בעולם גם הרי .אותו שמאלצים לפני ליבו על איתו שידברו
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 ,הדבר ברור כן אם ל כורחו.בע עושים ,מועילים אינם הדיבורים ואם ,אדם של ליבו

 לעובר אומרים מה ,להבין צריכיםאם כן  .ליבו על לדבר 'טובות'ב מנסים כן שלפני
 במקום ,בחושך ,אימך במעי לעשות לך יש מה" :לו מסביריםש פשוט נראה? אמו במעי

 !מאוד גדול העולם .השמש זורחת שם ,הגדול לעולם לצאת לך כדאי ?ומצומצם צר
 :עונה , כנראה,והעובר !"שבשמים אביך רצון ולעשות ,ולהתפתח ליהנות יכול אתה ושם

 פרמס אליו וכשמדברים ."טוב כל לי יש כאן !אימי במעי לי טוב !לצאת חפץ איני"
 ".נולד אתה כרחך על" אזי ,לצאת חפץ ואינו בשלו נשאר והוא פעמים

 
 ומדברים ומפתים שבאים ברור הרי ".מת אתה כרחך ועל" :המשנה דברי בהמשך גם כך
 שכולו לעולם וללכת למות לך כדאי" :אומרים כנראה ?לו אומרים ומה .האדם לב על

 זמנך גם הגיע .השכינה מזיו יםונהנ בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים שבו ,טוב
 תענוגי כל .שכר לשלם נאמן ה"הקב !שעשית הטובים המעשים עבור טוב שכר לקבל
 ,למות ברצוני אין" :עונה והאדם .'וכו "הבא העולם של רגע לחיי ישוו לא ,לם הזההעו
 ואני להם דואג אני ,ונכדים ילדים ,אשה לי יש כאן !הזה מהעולם לצאת חפץ איני

 ,בתפילה ,בתורה עוסק רוך ה'ב אני ?!להם ידאג מי ,מהעולם אסתלק ואם ,ותםא אוהב
 על"ו ,ברירה אין ,אזי !".מת אני אין ואופן פנים בשום .'וכו טובים ובמעשים במצוות
 ."..מת אתה כרחך

 
 מספר לתינוק באים שהיו יצויר לו ":נולד אתה כרחך על" בענין חשבון נעשה ,כעת
 לך שטוב טענת .מךא ממעי לצאת רצית לא הרי" :לו ומריםוא ,שנולד לאחר ימים
 אחזור פתאום מה !שגעון זהו" תינוק?ה עונה מה !",לשם אותך להחזיר דרך מצאנו .שם

 ."?!וחשוך ומצומצם צר למקום
 
 בעולם מנוחתו למקום הגיע כשאדם ",מת אתה כרחך על" בענין גם וזה החשבון -

 .השכינה כנפי בצל להיות זוכהכשהוא  ,הבא םבעול שיש הטוב את רואה והוא ,הבא
 

 שהרי ,הבא עולם לחיי זוכה ל"זצ אביך בוודאי :לו ואמר היתום אלרב ה פנה כאן
עסק בתורה  עצמו והוא ,באמונה צבור ובצרכי בתורה העוסקים טובים ילדים גידל

 ימינ ובכל ,העובר מהעולם לצאת רצית לא הרי" :עתה לו אומרים היו לו ובמצוות.
 בוודאי ".שלך שעבר העולם לחיי אותך להחזיר דרך מצאנו כעת .עמדתך הצדקת תירוצים

 אבא של שנשמתו ,הנחמה וזוהי !אמו למעי לחזור מסרב שתינוק כשם !מסרב היה
 אבל .תמתםישנתי לכם כואב ,אבא של חסרונו כואב לכם .בתענוגים תנגמתע ל"זצ

 ה' יתן .בעדכם טוב וימליץ ,החדש בעולמו לו וטוב ,עדן מנוחתו את מצא - הוא
 בקרוב. ההתחי לטל ונזכה צדקנו משיח שיבוא יתברך

 
  

 .בצאתך מן העולם הזה -"וברוך אתה בצאתך"  בבואך לעולם הזה. -"ברוך אתה בבואך" 
 )דברים רבה ז יג(

  

 

 טוב לחזור הביתה
י שלה הוא נשמתו של כל אדם נמצאת כאן בעולם הזה בתפקיד, אולם המקום הטבע

 אי ,הזה בעולם לשהות מעונינת אינה צמהבעולם הנשמות. הדבר ידוע, כי הנשמה ע
 הוא הזה שהעולם , מפניהאפשרית במהירות מחצבתה צור אל לחזור שמחה היא לכך

 אדמות עלי השהות משך לפיכך .בהם תעמוד לא פן חרדה והנשמה ,נסיונות מלא מקום
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 המוטל את לתקן שזוכה אחרי ומיד ,לכאן הלחנש שבגללו והענין הצורך לפי נקבע
 להשאר לה טוב לא כי ,ביותר צעיר בגילאף  ולעתים הטבעי, מקומהל תחוזר איה ,העלי

 הנדרש. לזמן מעבר הזה בעולם
 

  בפטירת בעלה: רבי יונתן אייבשיץ לגיסתותנחומים וחיזוק של מתוך אגרת , 
 

 כי ,ל"ז אביכם עבור קדיש תאמרו שרק ממה חשוב יותר הוא הז ,בריאותכם על השגיחו ,והילדים אחות כן על

 מאד נתקבל וזה ,ובחיבה באהבה ה"מהקב הכל ותקבלו ,בריאותכם על שתשגיחו גדולה יותר מצוה היא זאת

 ה."הקב אצל לרצון
 

 המלך יהיה הרי ,שם לעשות מה עוד להם שיש רואה כאשר ,בשירותו אחרות למדינות עבדיו את השולח מלך

 .הביתה עיכוב בלי הם נקראים ,שם להם צורך עוד אין שכבר רואה הוא אם אבל .בחזרה יקראם אם טהשו

 באחד ה"הקב ימצא רק אם .נוצרנו ולכך ,ה"הקב של הקודש עבודת ולתקן לעבוד העולם בזה הננו כולנו ובכן

 ?מיתתו על נבכה פואא הלמ .הבא לעולם אותו קורא היה לא בוודאי ,הקדושה לעבודתו כאן לפעול עוד שיכול

 ,האדם מיתת על להתאבל מה אין כן ועל ?הזה מהעולם טוב יותר הינו הבא שהעולם יודעים אנו אין האם

 כי ,אחר מצד היא הבכיה ...ואם !טוב חילוף הוא - הקיים בעולם עובר עולם וחילוף .האפשר בכל המעט אלא

 של שנותיו הן כמה שהרי ,'בה נושע עם ישראל של לא אך ,האומות וטבע דרך באמת זהו ,אליו מתגעגעים אנו

 ."החיים בארץ יחד כולנו באים כן ואחרי ,העולם בזה אדם

 
 בדרך. "המקום" הכוונה לקב"ה. אולם "אתכם ינחם המקום"נוהגים לומר לאבלים: 

 אילו, הנפטר הגיע שאליו המקום את רואים היו קרובי הנפטר אילו: לומר אפשר דרש
מתנחמים בכך.  והי, נמצא הוא שבו מהמקום, ומכתבים תמונות ממנו מקבלים והי

תענוגיו והנאותיו שנהנה מזיו בגן עדן,  מקומו של הנפטר -קום ינחם אתכם" ולכן "המ
 ולנו שהנפטר נמצא במקום מנוחתו. לכם ויזכיר ,אתכם יפייסהוא שינחם והשכינה, 

 
  

 יבוא שלום ינוחו על משכבותם. :הקדוש ברוך הוא אומר -של צדיקים  םעל גופ"

 "והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים :הוא אומר םועל נשמת
 (בע"שבת קנב )

  

 
 

 הרבנית מרגלית ז"ל באה מן השמים ליילד אותי
ספר דבר א רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל: להלן תמליל מדברי מרן הראשון לציון
בא אלי יהודי אחד מהדרום ועמו  ,]התשס"ד[ששמעתי ונדהמתי. בערב פסח של השנה 

אמרתי לו, ילד קטן בן שש שנים. כבוד הרב תברך את הילד הזה, הוא בא על ידכם! 
 :מר לי, מעשה שהיה כך היהאמה זה על ידכם? 

 

, ]ארבע שנים אחרי שנפטרה הרבנית מרגלית ע"ה בי"ט אב תשנ"ד[לפני שש שנים בשנת תשנ"ח 
ש מאות ולעולים חדשים, של "סדרשאערוך "ליל הותי ממשרד הקליטה וביקשו קראו א

יש לי מענה לשון, ואני  רוך השםאיש, שאסביר להם מה הענין של ליל פסח, וב
זה ערב פסח, כמה  התכוננתי והלכתי, כמובן ברשות אשתי שגם היא הלכה אתי. היה

 חצי שעה לפני החג אשתי אומרת לי, איני מרגישה טוב, אנישעות לפני החג. והנה, 
הזמין אמבולנס שיקח אותה לבית החולים 'ביקור  ,מצטערת יש לי צירים. שמע כך

 יתה.חולים' והלך יחד א

 סיפור
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נכנסנו לשם, אין נפש חיה, כל האחיות הלכו לעשות סדר פסח, ונשארה רק אחות 
אחת. באה אלינו, אמרה: תסלחו לי אני מצטערת, אני מטפלת ביולדת אחרת שהקדימה 

יים. מה?! זאת תישאר לבדה? מה ל בשתשעה, איני יכולה לטפ אתכם, ובאה לפני חצי
לעשות, עכשיו ליל פסח כולם הלכו לסדר, ורק אני נשארתי. זאת מסכנה נשארה 

, אתה הולך לעשות מצוה, לבעלה לבדה, אין לה אפילו אחות שתטפל בה. אמרה לו
הלכתי ממנה חת בה'. זכות המצוה תגן עלי. תלך, שלש מאות איש מחכים לך, אני בוט

 איך השארתי אותה כך לבדה, וחזרתי למלון ששם הסעודה של הסדר.  ,בדמעות
 

לבנים בגדים אשה אחת לבושה  ,ידה לעוהיא מספרת לו אחר כך, לפתע היא רואה 
כמו אחות, ניגשת אליה ואומרת לה: "שמי מרגלית, אשתו של הרב עובדיה יוסף, באתי 

תוך שתי דקות נגמר. האחות ההיא  אני איתך"... ר לך, אין לך מה לפחד,מהשמים לעזו
עוד מטפלת ביולדת השניה, כבר שעתיים היא איתה, וזאת תוך שתי דקות 'בשתיים 

 הרבנית אמרה לה שלום והלכה.. יעופף'
 

 הזה, לכן תברך אותו. ברכתי אותו.אומר, תראה, זאת הרבנית יילדה לי את הילד 
 

תראו מה הצדיקים הנפטרים עושים, הולכים  ה!ראשונה שאני שומע דבר כזהזו הפעם 
הנשמה לא נעלמת, הנשמה חיה וקיימת, רק הגוף נשאר בקבר,  רוך השם,לשליחויות... ב

אך הנשמה חלק אלוה ממעל, משתתפת בשמחות, משתתפת בצערו, ויודעת כל דבר! 
צריך שתהיה לאדם אמונה, כל אדם ואדם יתן דין וחשבון על כל מעשיו, אם לטוב 

ה עבירה אחת בורא לו אוי ואבוי לו! 'כל העוש -אשריו ואשרי חלקו, ואם לרע  -
 קטגור אחד'.

 

אשרי אדם שהולך בדרך ה' בדרכי התורה, מקיים מצוות ומעשים טובים, כל מצוה 
ואתם הדבקים בה' אלהיכם דרכיך', ומצוה זה מלאך, 'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל 

 (223 ב עמודח" "מלךמעדני ה") חיים כולכם היום.
 

 
 

 תחיית המתים 
שעתיד הקב"ה להחיות את המתים לעתיד  משלושה עשר עיקרי האמונה הוא דאח

 .אחד הניסים היותר גדולים ומפליאים שיתרחשו עם ביאת המשיחלבוא. זהו 
 

אל הגאון רבי ועלה  ,בשנת ת"ש נפטרה לו בתו כשהיא בצעירותה ,ל"ך זצרב שמרן ה
שגם לו נפטרה בת  ממנו דברי נחמה. אמר לו הרבבקש ל"ל ינסקי זצ'גרוזחיים עוזר 

", כלומר התורה היא אז אבדתי בעניי -תורתך שעשועי  ילול"ו ,יחידה בצעירותה
נה בתפילת שמו: נה לושניחמה אותו. שאל הרב שך: "ומה תהיה נחמתה של האמא?", ע

את האמונה שפטירה  צריך לחזק". ני עפרומקיים אמונתו ליש"אומרים אנו  עשרה
תחיית המתים  יהאבל אנו מאמינים שתה ,אלא שהיא שינה ארוכה יותר ,שינה יהוז

נוכל לעבור תקופה  ,וכשנחיה באמונה זו. נהיואז ימלא שחוק פינו ולשוננו ר ,בקרוב
 .זו יותר בקלות

  

 אני מאמין" :אריה לוין זצ"ל ביקש שיכתבו על מצבתו שמי שמגיע על קברו יאמר רבי
 ".מה בתחיית המתיםיבאמונה של

 

ּוב ו חז"ל את הפסוק: "אמר -על עניין תחיית המתים  ש  ת ִצּיֹון  ה'ּבְ יבַּ ָהִיינּו  -ֶאת ש ִ
ֹחְלִמים ה. ּכְ ֹוֵננוּ ִרּנָ ינוּ ּוְלש  חֹוק ּפִ ֵלא ש ְ ". תהיה אז שמחה גדולה ועצומה שלא היתה ָאז ִיּמָ
 כמותה.
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 לעתיד הצדיקים לגוף פותילי הוא ברוך הקדוש עתיד :(בבראשית קיח ע")אומר הזוהר הקדוש ו

 ,במעלתה בעודה הנשמה :לוי רבי ואמר, עדן לגן כשנכנס הראשון אדם של כיופי ,לבא
 ממש האור באותו ,לבא לעתיד לגוף וכשתכנס, בו ומתלבשת מעלה של באור תיניזונ
ּמַּ : ")דניאל יב( שנאמר ,הרקיע כזוהר יאיר הגוף ואזי, תכנס ר ָהָרִקיעַּ ְוהַּ זֹוהַּ ְזִהירּו ּכְ יִלים יַּ ּכִ  ".ש ְ
 שהיא התענוגים נשמת ,החיים נשמת היא ,בהם הנכנסת שהנשמה הבריות ידעו ואזי

ִפית " :)שיר השירים ז( ואומרים בה תמהים והכל ,לגוף ומעדנת מלמעלה תענוגים בלהיק ה ּיָ מַּ
ֲענּוִגים ּתַּ ֲהָבה ּבַּ ְמּתְ אַּ עַּ ה ּנָ  ולשמוח עולמו לשמח הוא ברוך הקדוש עתיד זמן ובאותו ..."! ּומַּ

ח " :(קד תהלים) שנאמר ,בבריותיו מַּ יוה' ִיש ְ ֲעש ָ מַּ , עכשיו שאין מה בעולם שחוק יהיה ואזי. "ּבְ
ינוּ ": (קכו שם) שנאמר חֹוק ּפִ ֵלא ש ְ  הוא ברוך הקדוש שישמח היום :אמר אבא רבי ..."ָאז ִיּמָ

 בירושלים הנשארים והצדיקים, העולם שנברא וםמי כמותה שמחה היתה לא ,בריותיו עם
צִ וְ " :)ישעיה ד( שנאמר ,לעפרם עוד ישובו לא ָאר ּבְ ש ְ ּנִ ּנֹוָתר ָהָיה הַּ ם ָקדֹוש  ֵיָאֶמרּיֹון ְוהַּ לִַּ ירּוש ָ  ּבִ
 ."לוֹ 
 
ינוּ " חֹוק ּפִ ֵלא ש ְ , ומדוע? מפני ]צחוק[שמחה זו תהיה שמחה עם "שחוק"  - "ָאז ִיּמָ

עינינו דברים מעניינים ומרנינים. למשל: אדם אשר נולד לו בן  שיתרחשו אז מול
, יקום אז לתחייה, ואת מי יראה הוא לנגד 33בצעירותו בגיל האב ולאחר מכן נפטר 

יקרא לאיש  00! וכך קשיש בן 00וא בן והנה ה -בנו אשר האריך ימים עיניו? את 
משפחה אשר לא זכינו  "אבא". וכן נזכה אז לראות ולהכיר כל מיני קרובי -צעיר 

להכיר מעולם, ואף לפגוש אנשים שהכרנו ולא ראינו אותם במשך שנים רבות, כך 
 פרשת בשלח( "דברי אגדהספר ") שהששון והצהלה יהיו רבים.

 
מבואר, כי הפלא הגדול בתחיית המתים הוא ]לרבי שמעון אגסי זצ"ל[ בספר "יסודי התורה" 

דש, אלא יקים את אותו גוף עצמו, שנהפך שהקב"ה לא יברא את גופות המתים מח
 ישוב ויקבל חיות מחודשת. -כבר לעפר! אותו גוף שכבר נרקב כליל וכלה כל בשרו 

 
והנה יש גופות של מתים אשר קברם נחרש, והרוח נשאה את עפרם לכל עבר, או  -

שהושלכו הרבה מתים יחד לתוך בור או לירכתי מערה, ודמים בדמים נגעו ביום הרג 
וכובד מלחמה. וכמה וכמה היו מאכל לעוף השמים ולחיות הארץ ולדגי הים, וכן  רב

מי  -כל כיוצא בהם מקרים ממקרים שונים שבאו לשוכני עפר וליורדי שחת. ומעתה 
הוא זה שיוכל לאסוף ולשקול ולמדוד את כל חלקיקי העפר הללו, ולקבץ חלקי העפר 

 של כל גוף וגוף בפני עצמו?
 

לו זרוע עם גבורה, לברור ולאסוף ולקבץ את כל  -רתו בכל העולם רק המושל בגבו
חלקי העפר, של גוף זה לבד, ושל גוף זה לבד, גם אם יהיו מפוזרים בארבע קצוות 
הארץ או בין שיני אריות. ולא עוד אלא שמחזיר הקב"ה את אותו עפר של כל אבר 

אותם לעין, חלקי עפר לאותו אבר עצמו, והיינו חלקי העפר הבאים מן העין יחזיר 
לרגליים, כל חלקיק למקומו המדויק  -לידים, והרגליים  -לאוזניים, והידים  -האוזניים 

 בגוף!!!
 

ומעתה, בוא וראה, מיהו אשר יוכל למנות את כל מיליירדי חלקיקי העפר הללו, ומיהו 
שיוכל לסדר ולהעריך כל החלקיקים במצבם ובמקומם הראשון?! ואם יתבונן האדם 

זה, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויראה ורעד יבוא בו מאימת מלך איום ונורא, גבור ב
וחזק, אמיץ ועזוז, אשר לו הכח והיכולת והגבורה הנפלאה, עוז ותעצומות כאלה, יתברך 

 )יסודי התורה העיקר הי"ג( אמן. ,שמו ויתעלה זכרו לעד
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 גלגול מחילות

ר  הכֹּ ": (מב ה ישעיה)ראל! שנאמר את המתים, אלא בארץ ישאולם אין הקב"ה מחיה  ָאמַּ
ָמה ֵתןנֹ  ה'...ָהֵאל  ֶליה   ָלָעם ְנש ָ הֹ ְורּוחַּ  ע  ה   ְלִכיםלַּ ". אם כן הצדיקים ]בארץ ישראל[ ב  

 -שנקברו בחוץ לארץ, כגון משה ואהרון ושאר כל הצדיקים שבארבע פינות העולם 
 היאך חיים ובאים לעולם הבא?

 

וש ברוך הוא יורד משמי השמים העליונים, ויושב על אלא שבשעת תחיית המתים הקד
בני, לא בראתי אתכם "כסאו בירושלים, וקורא הקב"ה למלאכי השרת ואומר להם: 

! משיבים לו מלאכי השרת ואומרים "אלא בשביל שעה זו, כדי שתעשו לי קורת רוח
ה ואומר ! משיב הקב""רבון העולמים, הננו נעמוד לפניך בכל דבר שאתה רוצה"לפניו: 
לכו שטטו בארבע רוחות העולם, והגביהו את ארבע כנפות הארץ, ועשו מחילות "להם: 

מחילות בקרקע הארץ לכל צדיק וצדיק שבחוצה לארץ, עד ארץ ישראל, והביאו לי 
 !"כל צדיק וצדיק, ויבואו לארץ ישראל ואני מחיה אותם

 

כל גדוד וגדוד, ומשוטטים מיד הולכים כל מלאך ומלאך, וכל שרף ושרף, וכל שר ושר, ו
בארבע רוחות העולם, ומגביהים את ארבע כנפות הארץ, וינערו את הרשעים מן הארץ, 
ואחר זה עושים מחילות מחילות בקרקע הארץ בשביל כל צדיק וצדיק שבחוצה לארץ, 
ומביאים אותם בתוך מחילות לארץ ישראל אצל הקב"ה לירושלים, והקב"ה עומד 

  מעמיד אותם על רגליהם.בעצמו ומחיה אותם ו
 

נוטל הקב"ה שופר גדול בידו ותוקע בו, וקולו  לעולם הבא? וכיצד מחיה ה' את המתים
הולך מסוף העולם ועד סופו. בתקיעה ראשונה העולם כולו רועש, בתקיעה שניה העפר 
מתפרד, בתקיעה שלישית עצמותיהם של הצדיקים מתקבצים, בתקיעה רביעית אבריהם 

קיעה חמישית עורותיהם מתקרמים, בתקיעה ששית רוחות ונשמות מתחממים, בת
נכנסות לגופיהם, בתקיעה שביעית חיים ועומדים על רגליהם בלבושיהם! והצדיקים 

 דרבי עקיבא)אותיות  יקומו בכמה לבושים שריחם הולך מסוף העולם ועד סופו כריח גן עדן!

 אות ט(
 

 אמונת הגלגולנחמה ב 
 

ביא המחבר, הרב שמעון אגסי זצ"ל, בהקדמתו, את סיפור חייו מ בספר "בני אהרון"
הכואב, אשר הביא אותו לכתיבת הספר העוסק בתורת הגלגולים. הוא מספר על הצער 
הגדול אשר היה לו בפטירת שלושת בניו, ובפרט הצער הקשה מנשוא בפטירת בנו 

 , סמוך ליום חופתו. וכה דבריו בהקדמתו:40בכורו אהרון, בגיל 
 

ובנים  .וההצלחה עמדה לימיני, מאושר הייתי .ורענן בהיכלי ,ו הייתי בביתיישל.. .
מאיר ששון והשלישי  ,מנשהומשנהו  ,אהרוןהבכור  .ים סביב לשולחנייתכשתילי ז

והוא  ,כי כוכב מערכתי התחיל לשרך דרכו ,הלהב פתאום והנה .אור ימיני חי
וחטף . לרעות בגני וללקוט שושני ,בא לארמוני ,ות בחלוניועלה מ .צולע על ירכו

ולא השיב ידו מבלע בהניף חרבו הקשה גם על מאיר  ,את מנשה מבין זרועותי
ואהי משומם כאיש נדהם מתגרת יד הזמן אשר אסף  .ששון חי מחמד אישוני

אשר עד  ,ן ראשית אוניונחם באהרתוא .ויקף עלי ראש ותלאה ,ממני את שלומו
בהתפתחות  ,בגדלו עשר ידות על כל בני גילו לשון יופי[] ויף ,כה ועד כה גבה בקומה

ויהי עלם נחמד  ,ובתכונות מצבו המוסרי והרוחני היותר נאות ,כשרונותיו הנעלים
 .צדיק ותמים ,חכמים יושב בין ברכי תלמידי ,תפארת בחורים יניק וחכים ,להשכיל
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 סואאר ,שהאמרתי להשיאו א ,שנה שבע עשרהבהיותו כבן  ,ובראשית שנת התרנ"ח

טובת שכל  ,מגזע היחס וממשפחה רמה ,לו בתולה אחת מבנות מרום עם הארץ
וקיויתי כי עוד מעט תדרוך  ,והגבלנו זמן החתונה בחודש אדר הבא .ויעלת חן
ואז יניח ה' לי מעצבי  ,ביום חתונתו וביום שמחת לבו ,לשוש אתו משוש ,נפשי עוז

 .ורגזי
 

ואמרנו  ,שבט עברה עליו מחלה קלה]חודש[ וף כי בס ,כי ה' אחרת יעץ ,אבל אהה
 ,כי אחזהו השבץ דע ,אך בין כה ובין כה תקפה עליו מחלתו מיום ליום .אין רע

 ,דרשתי סליחה ,שפכתי שיחה ,דפקתי על שערי רחמים .ונפל כבול עץ באין אונים
שר י הצדיקים אנות על קבריותח בבקשות ,ה הי"ו עזרו על ידיבי חכמי הישירַּ בוח
קראתי אל  ,הרטבתי הרים ,יתי ארץ מזרם דמעהורו ,התפלשתי באפר .ארץ המהב

ועם  ,ל סתם תפילתיואֵ  ,וכל השערים ננעלו .יה ותחנוניםילה ובכיהשמים מעל בתפ
ורוחו הנאמנה עזבה  ,באותה הארה ,כניסת הארת ליל פורים נשמתו יצאה בטהרה

 .ים אשר נתנהקושבה אל האל ,את בית חמרה
 

עד נצח לא  ,אותיות של דםבעל לוח לבי  טחרו ,ום והנורא ההואהרגע האי
הוא נסע למנוחות  .חי יעזבניווכ ,פלצות תבעתני ,די דברי בו יחרד לבייומ ,אשכחהו
הוא מרומים ישכון בין  .קוראים למקוננות ,ואותנו עזב בוכים ומיללים ,שאננות

ליבם בן שמונה זקוקה  ,ואת ארוסתו עזב נוגה גלמודה ,אראלים ותרשישים
היש  .נחלה מכתי ,אהה על שברי ,צעקתי מנהמת לבי ,בכיתי לקשה יומי .חודשים

ואהי כערער  ,נשמד פריי ממעל ושרשי מתחת ,בני יצאוני ואינם ?!מכאוב כמכאובי
החודש אשר נועד  .והנה חושך ,חלה לאוראו .א רעוויב - לטוב קויתי .בערבה

איך נהפך  ,והשבוע הנועד למשתה שמנים ?!חהאיך נהפך ליגון ואנ ,לששון ולשמחה
 !?לאבל וקינים

 
ויצא , ותשם את העיר כמרקחה ,והשמועה האיומה מחצה וחלפה לב כל אוהב ורע

זכה מפשע , ים לנפש היפהקאלומה זאת עשה  :ויחרדו איש אל אחיו לאמר ,ליבם
שקם עד  ?!ולקצץ פתיל חיותה בעת חג כלולתה ,ללקוט שושנה בלא עיתה, וחפה

והשקיט שאון המונם  ,יוסף חיים נר"ו רבי רנו ורבנו עטרת ראשנוגאון עוזנו מו
ובזה  ,על ידי אמונת הגלגול ,והסביר להם הענין בטוב טעם ודעת ,רשתו היקרהדב

 .קמה סערת לבבם לדממה
 

את כפי שהוא מספר, רבנו הבן איש חי זצ"ל, נשא בעיר דרשה מיוחדת שבה הסביר 
על פי אמונת הגלגול, דהיינו שנשמות רבות באות  ם והעמוקיםמשפטי ה' הצודקי

לעולם לאחר שכבר היו בו פעם בעבר, ועתה הן באות בגלגול שני, לתקן תיקון מסויים. 
 את ליבם, ונתנה מענה לשאלותיהם.דרשה זו היא שהשקיטה וניחמה 

 
 בתמצית:ענין הגלגול הסבר מובא ( . דף קב ע"א)דרוש אבקונטרס "בהעלות אהרון" 

 
ויש שכבר בא לעולם  .וזוהי תחילת ביאתו ,שבא לעולם שיש אדם ,ך הענין הואא

והנה בודאי  .ר ובא בגלגול להשלים דברים החסרים ממנוזועתה ח ,ונפטר ,הזה
, אלא ישלים זמנו ,ר שניםוציקבלא ימות  ,אם הוא צדיק גמור ,בתחילת ביאתו
יה שנים חהנה זה אפשר שי ,והחוזר בגלגול להשלים חסרון של מה שאין כן

 ,וכיון שהשלים חסרונו ,רק להשלים חסרונואלא מפני שכל עצמו לא בא  ,מועטות
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שנות בים ואינם שו ,לכן אלו הבאים בגלגול אחר פעם ראשונה .מסתלק והולך לו

אלא כל אחד הוא חי מה שצריך לו להשלמת חסרונו אשר יחסר לו  ,חייהם
 ...מביאה ראשונה

 
ובפרט  ,יתפלא האדם מאד על השם יתברך וכו' ,בסילוק הבחורים ,זהנמצא לפי 

 ,אך בטעם זה של הגלגול שאמרנו ...וא תם וישר וירא שמים בתכליתאם הבחור הה
נמצא שבסוד הגלגול יובנו  ...וידע כי משפטי ה' אמת ,דעתו של אדם עליו יתיישב
בדורות האחרונים שנשכח וגם  ...ויתיישבו כמה דעות נבוכים ,ינים נפלאיםיכמה ענ

שנראים לפי דעתם  ,במקרים הנמצאים בתבל ם כןהיו נבוכים ג ,מהם סוד הגלגול
עד  .קשים םביסורי אאו ידוכ ,שצדיק גמור ימות בלא עתו ס ושלום,ל חוכמו עו

ובזה נחה שקטה דעת הבריות  ,וגילה עוד הפעם סוד הגלגול ,שנגלה הזוהר הקדוש
רמז הכתוב  יעתא דשמיאיבסובזה יובן  .ם בהם עד עתהנים שהיו נבוכייבכמה עני
ְמך  ": )עז יט( בתהלים עַּ ל קֹול רַּ ְלג ַּ ג ַּ ל ,ב ַּ ב  ים ת   קִּ ירו  ְבר  אִּ  ,גלגולאלא ב גלגלאל תקרי ב ,"ה 

בזה האירו כמו ברקים  ,כיון שנשמע ונגלה קול רעמך בסוד הגלגול וצה לומרור
ועל ידי סוד הגלגול  ,ואיהם עד כהשהיו מופלאים ומכוסים בעיני ר ,עניני התבל

 ,שה הקב"ה הוא חסד גדול לבריותיוובאמת ענין הגלגול שע .נודע טעמם ונימוקם
 .חסדעולה בגימטריא  לולגג ולכן תמצא

 
דרשתו של הבן איש חי, התמסר הרב זצ"ל לכתיבת פירוש  לאחר פטירת בנו, ובעקבות

שך תשע שנים עמל על חיבור זה, בממקיף על "שער הגלגולים" של רבנו האר"י ז"ל. 
יהודה פתייה זצ"ל, עד אשר בשנת תרס"ז הוציאו לאור, תחת השם "בני  יחד עם רבי

 אהרון" על שם בנו מחמדו. כפי שהוא כותב בהמשך הקדמתו:
 

לא מצאתי נוחם לנפשי  ,חוץ ופלוח מיד ה' ההויה עליולפי שגם אני לב נשוך מָ "
והדברים עתיקים  .רק על ידי אמונה זו של הגלגול ,האסון הנורא הנלאה לדעת סיבת
ים חיים קודברי אל ,ניתי את לבי להבין אמרי בינהילכן פ ,לא ניתנו להגלות

ומה שיעלה במצודתי כפי  ,הגלגולים האר"י ז"ל בשער הרבקדוש  צאים מפיהיו
 ..."וחו עדןקט שכלי יוחקו על ספר למנוחת בני נ

 

 סוף הסרט
ֵטי " ּפְ ו ,תֱאמֶ  ה'ִמש ְ ְחּדָ ', ה משפטי ולהשיג להביןמסביר החפץ חיים:  -)תהלים יט י( " ָצְדקּו יַּ

 ליודע רק יתכן, מהוכדו עניות או נזק, כלשהי צרה לאדם הגיעה ולמה מה על לדעת
 לעולם ובא תגלגלה ותיקון יןענ איזה ולשם, הקודם בגלגול נשמתו עברה אשר את
 מה כשיודעים", יחדו" דווקא -" יחדו צדקו אמת' ה משפטי" לכן אומר הפסוק:. הזה

 כדי, הזה לעולם לשוב נשמתו השתדלה וכמה ואיך, יצירתו קודם זה אדם עם נעשה
 המשפטים כי לדעת ייווכח אז או, שעשתה מעשה או פגם לתקן ההזדמנות לה שתינתן

 לתקן יוכל ידם שעל כיון ,ורחמים חסד באמת הם עליו ושבא ונזק צער וכל ,אמת
 .נצח לחיי ולזכות נשמתו את

  

 למה הדבר דומה?
 

מתבצע חיפוש נרחב אחר כולם צופים בענין על ההתרחשויות הסוערות.  סרט מתח.ל
. והנה לקראת הסוף, הפושע נלכד. שוטרים אורבים לו בבוקר הפושע, וכולם דרוכים

ו, מכים אותבהיר בשעה שהוא יוצא מביתו לעבודתו. לפתע פתאום הם מזנקים לעברו, 
 . קושרים את ידיו באזיקים ומובילים אותו אל תחנת המשטרה
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בדיוק בנקודה זו נכנס אדם נוסף אל האולם. הוא מביט דקה ושתיים, ומתקומם בקול 

זה לא יתכן! כיצד זה נטפלים לאדם חף מפשע, היוצא לתומו מביתו לעבודתו?! "רם: 
 דוננו הנכבד,אלו? " יש להשיבמה והלוא אפילו בזבוב לא נגע לרעה. נעשה כאן עוול!". 

 ", ויש לך קושיות?!אתה מגיע בסוף הסרט
 

נו יהורונו רבותלקראת סוף הסרט.  נמצאים לקראת סופו של האלף השישי, ממשאנו 
נוכל להבין משהו ממהלכיו של  אין נשמות חדשות, כולם גלגולים. איךכמעט היום ש

 !הבורא?
 

 

 "סיור לימודי" בשמים...
 אחת אלמנה מופלא, המובא בכתבי רבי חיים ויטאל, בשם האר"י הקדוש:להלן סיפור 

? בוכה את למה ,אמא: "ואמרו בניה באו, ובכתה השבת שולחן ליד שבת בערב ישבה
 שנתיים מלאו בדיוק היום: "להם אמרה?", להצטער ואסור לבכות אסור בשבת הרי

 אבל, לבכות סיבה לך יש היום: "הבנים לה אמרו?", אבכה לא ואיך, אביכם לפטירת
 את ,מדי יותר בוכה את ואם ,עדן בגן בודאי אבא הרי? בוכה את למה יום בכל

 סעודת לאכול ישבו, נרגעה האם". הבורא גזירת עם מסכימה אינךחלילה ש מראה
 .לישון כולם הלכו מכן לאחר, תורה ודברי ושבח בשיר השבת

 

 .איתם רצה והיא ,רצים שיםאנ רואההאם חלום. בחלומה היא  חלמה לילה באותו
, נפלאים פרחים מלא גדול לגן שהגיעו עד ,בעקבותיהם והיא ,עבות ליער כולם נכנסו
 ,פנים הדרת בעל זקן אדם רואה היא והנה. בגן נפלא וריח ויפים כחולים מים מפלי
 את לראות רוצה את האם: "אותה ושאל אליה התקרב הזקן .ארוך לבן בבגד לבוש
 בגדר מוקפת גדולה חצר ליד עמדו הם .בחזקה פעם וליבה אחריו לכהה מיד?", בעלך
 .תורה ומלמדם צעיר יהודי עומד ועליהם ,תורה לומדים ,שיושבים יהודים ובה ,זהב
 השיעור". בעלך את לראות ותוכלי השיעור סתייםי מעט עוד, קצת חכי: "הזקן לה אמר

!", אברהם. "בעלה שזה זיהתהו ,אליה מתקרב מלמד שהיה הרב את ראתה היא ,הסתיים
 זה, נא הירגעי: "לה ואמר בעלה בא מיד. הארץ על נפלה והיא, מפיה צעקה נפלטה

 תדעי: "לה אמר?", צעיר כה בגיל ממני הלכת למה: "שאלה כשהתאוששה". בעלך, אני
 לקבל כדי אנשים שולחים לשם, גזירה ארץ כמו הוא בו נמצאת שאת שהעולם לך
 ,וצדיק גדול גאון הייתי, אחת פעם הזה בעולם הייתי כבר אני .ולחזור םתיקונ את

 ראש להיות זכות עדן בגן קיבלתי הזה מהעולם כשנפטרתי. חיי כל בתורה עסקתי
, ילדים הולדתי ולא אישה נשאתי שלא כיוון אבל, לתלמידים תורה וללמד ישיבה
 גמרתי השביעי נוילד כשנולד. ילדים וללדת אישה לשאת כדי הזה לעולם שוב חזרתי

 שטוב לך תדעי אבל .לי המוכן מקומי אל ,הבא לעולם וחזרתי ,הזה בעולם תיקוני את
 ".ביחד להיות שוב נחזור מהעולם וכשתפטרי, כאן לי
 

 הזה בעולם כאן שהרי ,גאון כזה שאתה ידעתי לא מעולם, "האישה אמרה", אבל"
 אני שגם לך תדעי: "בעלה לה אמר". תורה הרבה למדת ולא הפרנסה בעול טרוד היית
 שחזרתי לפני שלמדתי התורה בכל ראשי נתמלא כשנפטרתי רק, זאת ידעתי לא

 ".בגלגול
 

 מפני: "לה אמר?", בעסקיו מצליח אינו שלנו יוסף מדוע: "בעלה את האישה שאלה
 רצו ,היהודי את שציער מכיון אבל, בו וזכה ,אחד יהודיעם  תורה דין עשה שיוסף

 קשות שנים ארבע רק לו שיתנו וביקשתי בעדו העתרתי אני .חמור בעונש להענישו
 ".להצליח יתחיל והוא העונש תקופת תיגמר שנה בעוד .בעסקיו

 סיפור
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 עשרים לו מלאו כבר הרי ,דודבננו  עם ומה: "בעלה את לשאול האישה הוסיפה
 ךחיי ?"לחתנו כדי ההוצאות לי אין וגם ,שידוך שום לפניו מציעים אין יןועד ,וארבע
 רק היא עכשיו ,לעולם לבוא איחרה דוד של זוגו שבת ,היא לכך הסיבה" :ואמר בעלה

 עם תתחתן ,עירכם אל תבוא שנים חמש בעוד .אחרת בארץ וגרה ,עשרה שלוש בת
 ".החתונה הוצאות כל לו ותתן דוד

 

 מפני" :בעלה את שאלה כוח ללא .מכאיב זכרון עלה ובזכרונה ,לרעוד התחילה רחל
 אותה לקח?" שיכור גוי ידי עלבאכזריות  נהרג והוא ,השלוש בן לבננו אסוןה קרה מה

, ומרגליות טובות אבנים עשויה גדולה חופה כמין ראתה בו ,אחד מקום אל בעלה
 עלה לה נתן בעלה, האשה התעלפה מיד .בנה שזה והרגישה ,קטן מלאך יורד והנה
 זוהר שנרצח השלוש בן הקטן בנה את ראתה היא .אליה שבה והכרתה ,להריח אחד

 אמי לך תדעי: "הבן לה ענה?", צעיר כה בגיל הלכת מדוע: "אותו שאלה. אליה ומחייך
 לקחה .ביהודים פרעות ועשו גויים גרו הייתיבה ש ובעיר, הזה בעולם כבר שהייתי

בגיל שלוש חזרתי לחיק  .אותי הניקה שנים שלוש ובמשך, אותי וגידלה אחת גויה אותי
 שאני לי אמרו עולמי לבית וכשנפטרתי ,בתורה גדול גאון ונהייתי גדלתים, אחי היהודי

 זכית ואת, מהגויה שינקתי מה לתקן כדי ,יהודיה מחלב שנים שלוש ולינוק לרדת צריך
 אבל: "האם שאלה ".עדן בגן למקומי חזרתי סתיימוהוכש ,שנים שלוש אותי להניק
 מן להיפטר כשעמדתי" :הבן לה אמר?" ואכזרית קשה כך כל בצורה נהרגת מדוע

 כיבדו . משמיםליהרג עומדים היו וכולם ,עירנו יהודי על גדולה גזירה נגזרה ,העולם
 זוכה, ובזה שהגוי הרג אותי התבטלה הגזירה. בשכר זה כולה העיר כפרת שאהיה אותי
 ".כאן הזה הגדול הכבוד לכל אני

 

, תשובה יש דבר שלכלאת  ואהר: "בעלה פנה אליה אזו הילד התרחק ונעלם מעיניה,
י, "עולםל רע דבר מוריד ואינו בורא אינו ה"שהקב לך תדעי  ָהָרעֹות ֵתֵצא לֹא ֶעְליֹון ִמּפִ

ּטֹוב ּכֹל ה' טֹוב: "(ט קמה תהילים) שכתוב כמו ,טוב הוא שמו ישתבח ה"הקב ."ְוהַּ ֲחָמיו ,לַּ  ְורַּ
ל ל עַּ יו ּכָ ֲעש ָ יק" - וביושר בצדק יםנמדדוכל פעולותיו ", מַּ ּדִ ר צַּ  גם בעלה". הּוא ְוָיש ָ

. דמעותיך ואת אנחותיך את לסבול יכול איני אבל, מאוד לי טוב כאן: "ואמר הוסיף
 ".בשמחה לחיות ותתחילי טובה לי עשי

 

 תוך, פניה על חיוך עם לשכב המשיכה רב זמן, מחדש נולדה כאילו, משנתה התעוררה היא
 .תנחומים קיבלה והיא לבה מעל נגולה אבן. ךהמחיי ובנה המאושר בבעלה נזכרת שהיא

 

 
 

  ה' יצילנו ,למקרים שוניםנחמה 
 

 למקרי פטירה מסויימים: בשורות הבאות נביא דברי נחמה, מפי ספרים ומפי סופרים,
 

 צעיר צדיק ותלמיד חכם -
 ם, על קידוש ה'ייהודי הנהרג על ידי גוי -
 ילד צעיר -
 הורים -
 בעל -
 רעיה -
 ים קשיםיסוראחר  -
 

ויהי רצון שה' ינחם את כל הדוויים ואת כל שבורי הלב, איש איש בשברו. ולא יוסיף 
 שום אדם מישראל לדאבה עוד.
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  תלמיד חכםצדיק ופטירת 
ֶסף מֹוָצא" ּכֶ י ֵיש  לַּ ָהב ָיֹזּקוּ  ,ּכִ זָּ ח .ּוָמקֹום לַּ ְרֶזל ֵמָעָפר ֻיּקָ ה ,ּבַּ -א כח )איוב" ְוֶאֶבן ָיצּוק ְנחּוש ָ

 מי - שמת חכם תלמיד אבל .חליפין להם יש ,אבדו אם]הכסף, הזהב, הברזל, האבן[  לואֵ  .ב(
 ברכות פ"ב ה"ח( )ירושלמי תמורתו?! לנו מביא מי חליפתו?! לנו מביא

 
 המוריד כל"בגמרא מובא כי יש חיוב לבכות ולהצטער במיוחד על פטירת אדם כשר: 

 ומתאבל הבוכה". "גנזיו בבית ניחןומ סופרן הוא ברוך הקדוש ,כשר אדם על דמעות
 (א קה שבת) ."עוונותיו כל על לו מוחלין - כשר אדם על
 

ת ָהֹעֵבד" :)קהלת ה יא( שלמה המלך אומר נַּ ה ֹיאֵכל ,ְמתּוָקה ש ְ ְרּבֵ ט ְוִאם הַּ ע  .ִאם ְמעַּ ב  ש    ְוהַּ
יר  ש ִּ ֹון -ֶלע  יש  יחַּ לֹו לִּ נ ִּ יֶננ ו  מַּ ה לעשיר לישון. שאלו ", כלומר תחושת השובע אינה מניחא 

 ,שבע שהוא מי שכל !לישון לו מניח ודאי את שלמה המלך: כיצד יתכן?! הרי השובע
 בעשירי ולא ,מדבר אני תורה יירֵ ש ִ עֲ ּבַּ " שלמה: להם אמר ?!נהיש לידי ומביא המאכל

 ,ברבים תורה ץירבהו ,הרבה תלמידים מדיל ,בתורה ועשיר גדול אדם היה ?כיצד .ממון
 ,לישון לו מניחים שהעמיד התלמידים אין ,מת שהוא פי על אף - תורהה מן ושבע
 הלכות תלמידיו ואומרים ,ובאגדות ובהלכות ובתלמוד בתורה קיםועוס יושבים אלא

ּדֹוֵבב שנאמר: " ,בקבר לישון ול מניחים ואין ,שעה בכל שמו ומזכירים ,משמו ושמועות
ִנים ְפֵתי ְיש ֵ  (ג תשא כי תנחומא)". ש ִ

 
ִיל " שנאמר ,הבא לעולם אפילו מנוחה להם אין חכמים תלמידי :לוי רבי אמר ֵיְלכּו ֵמחַּ

 ע"א( דס ברכות) .עולים בדרגות בגן עדן עוד ועוד[]כלומר " ֶאל ָחִיל

 

 !כזקן שכר מקבל ,צעיר שנפטר אף
ת ָהֹעֵבד: ")קהלת ה יא(שאלו את שלמה המלך: מה פירוש הפסוק שכתבת  נַּ ִאם  ,ְמתּוָקה ש ְ

ה ֹיאֵכל ְרּבֵ ט ְוִאם הַּ והלוא אדם שאכל רק מעט, והולך לישון כשהוא רעב, בודאי  "?ְמעַּ
אין שנתו עריבה לו? השיב להם: מדובר במזון רוחני. כיצד? אדם שנפטר בגיל שלושים, 
ומגיל עשר שנים ואילך עמל בתורה ובמצוות, ולעומתו אדם שנפטר בגיל שמונים, 

שמא השני יקבל  מי יקבל שכר רב יותר? -ובמצוות ומגיל עשר ואילך עמל בתורה 
 הרבה ואם מעט אם" :אומר אני לפיכךון שעמל בתורה יותר? יותר מהראשון, כי

 בחצי העולם מן תניקלשסי אילולי" :ה"הקב לפני לומר שנה עשרים בן שיכול ",יאכל
 שכרו מתןכ זה, של שכרו ואם כן מתן "!ובמצוות בתורה ומרבה שנים מאריך הייתי ,ימי
 זה! של
 

 וטייל םמה אחד המלך נטל תוך כדי עבודתם, .למלאכתו פועלים ששכר למלך משל
 םעמה ולליט המלך עם שטייל פועל אותו בא שכרם. ולליט םהפועלי באו ערבב .עמו

 אף ",שעות שתי אלא עמהם עשית לא אתה: "לו לומר המלך יכול שמאבשווה.  שכרו
 )תנחומא !"מרובה שכרי היה ,עמך ניוטיילת שבטלתני אתה אלולי" :למלך לומר יכול הוא

 ג( תשא כי
 

שנים  30, בנו של רבי חייא, והוא בן בון רבי כשנפטר: )ירושלמי ברכות ב ח( מספרים חז"ל
ת ָהעֹ "הפסוק:  בזה אותו והספיד זירא רבי נכנס בלבד, נַּ ט ְוִאם  ,ֵבדוְמתּוָקה ש ְ ִאם ְמעַּ

ה ֹיאֵכל ְרּבֵ  אחד פועל שם והיה ,הרבה פועלים ששכר למלך דומה? בון רבי היה למה ."הַּ
 .וקצרות ארוכות עמו מטייל והיה נטלו ?המלך עשה הכולם. ממ יותר במלאכתוחרוץ 

המלך שכר מושלם אף לאותו  ונתן שכרם, ליטול הפועלים אותם באו ערב לעתותי
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 שתי אלא יגע אל וזה ,היום כל יגענו אנו" ואומרים: מתרעמים הפועלים היו פועל.
 שלא מה שעות בשתי זה יגע" :המלךלהם  אמר ?!",שלםומ שכרו עמנו לו ונתן ,שעות
 שאין מה ,שנה ושמונה לעשרים ,בתורה בון רבי יגע ךו"! ככול היום כל תםא יגעתם
  .שנה למאה ללמוד יכול תיקו תלמיד

 

 נהרג על קידוש ה'ה 

 " ֹו ם ַעמ  ינו  גֹויִּ י ַדם עֲ  ,ַהְרנִּ ּקֹוםּכִׁ יב ְלָצָריו ,ָבָדיו יִׁ וֹ  ,ְוָנָקם ָיש ִׁ ר ַאְדָמתֹו ַעמ  ֶ פ    "ְוכִּ
 )דברים לב מג(

 
, יש לו מעלה גבוהה מאוד ]כגון שנהרג בפיגוע[ יהודי שנהרג בגלל עצם היותו יהודי

דף " לימודי אצילות" וספרב) רבי חיים ויטאלתב וכו. (אע" ט)בראשית לזוהר הקדוש כמובא בבשמים, 

בל עונשו בזה יכיון שק ,שאינו צדיק ף על פיא ,גוי ל ידיכשנהרג אדם מישראל ע ,דע" :(אל ע"
 [יוחציפרי"ן]ומעורר את מלאך  ,ולוקח נשמתו [אורפניא"ל]מיד בא המלאך  ,שנהרג בלא משפט

וחוקק נשמתו ומה  ,ומכניסה בפתח שהוא ממונה עליו ,א לקחת את הנשמה ממנוולב
יתלבש  ,אוולעתיד לב .תכלת הנקרא בגד]בלבוש המלך[ א שאירע בה בפורפירא דמלכ

הואיל ונחקקה  - ונשמה זו. וינקום דם עבדיו השפוך ,]שנעשה אדום[ הקב"ה בלבוש אדום זה
ר ואח .שאין בה מעשים טובים, אף על פי שם היא מזדככת ומתגדלת ,דמלכא בפורפירא

ית ונכו ,בה מעשים טוביםולפי שאין  .נותנים אותה לחופה הראויה לה לפי ערכה כך
בלה את יואחר שק .ובזה מקבלת את עונשה ,מחופה זו ומצטערת ומתביישת ממעשיה

העליון  ן עדןומשם בא לה קורת רוח ואור מג ,אחד בהיכל זה לה חלון םפותחי ,עונשה
ונמצא שמה שנהרגה היה  ,בנחת ונותן בה כח לישב בחופה זו ",רוח חיים"הנקרא 
 (תנב ודירוש מתוק מדבש חלק א עמפ). ע"כ ."לטובתה

 
עם זאת, מובא בספרים כי הקב"ה יעשה נקמה גדולה עם הגויים על כל טיפת דם 

ראומר: ")ט יג( יהודי ששפכו! הפסוק בתהלים  כ  ם ז  ים אֹות  מִּ ש  ד   י ֹדר  ת  ,כ ִּ ֲעקַּ ח צַּ כַּ לֹא ש ָ
 ,רבי עקיבא כשיבוא הקב"ה לתבוע ולדרוש דמו של", ואומר על כך המדרש: ֲעָנִוים

 :אמר רבי אבהו , ושל ההרוגים על קדושת שמו.הוא יזכור וידרוש דמו של בר קפרא
הקב"ה כותבו בפורפרייא  ם,העולם עובדי כוכבים ומזלות הורגיכל צדיק וצדיק שאומות 

למה הרגתם פלוני " :והקב"ה אומר להם ",ידין בגויים מלא גויות" :שנאמר ,[בלבושו]שלו 
בושו מוציא את ל ?מה עושה הקב"ה ".לא הרגנו" :מכחישים ואומריםוהם  ?",ופלוני

בספר שומר  .ואז דן אותם ועושה בהם נקמה ,גויים ל ידישעליו חקוקים כל הנהרגים ע
מוותר אפילו על הכאה קטנה שמכה ומצער  אינוהקב"ה כי  ,תבוכ (השגחה פרטית פרק יב)אמונים 

והקב"ה  ,ושה כביכול בוכה ומצטערתועל כל הכאה השכינה הקד ,ישראלאת נכרי 
מכאן שגם כל אלו  .אוכדי לנקום נקמת עבדיו לעתיד לב שלו,מצייר זאת בפורפירא 

הקב"ה  עתיד שונאי ישראל ימח שמם וזכרם, עשוהפיגועים ש ל ידיע הוכוו ושנפצע
 .לנקום צערם

 

 שלמה הי"ד במאורעות בנה מות אחרי ה"ע יגל ליבא הרבנית שכתבה דברים 

 חברון: בעיר ט"תרפ

 

 לנפשי אמצא תנחומין לוא .הנוראה מהשמועה אוזני שתי ותצלינה ,מרחוק אלי צועק ,חם מחמדנו בננו דם עוד

 ישראל קדושת על נפשו רמס הקדוש בננו כי ,אלה בימים בה להנחם יש אשר ,מצאתי אחת כזו?! אבידה על

 ה, קדוש וטהור..."להקב לילוכ עולה קרבן הוא קרבנו כי ,בשעתם מלכות הרוגי כעשרה
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 ריינאק)למשפחה שבתם נהרגה בפיגוע  ,הסטייפלר זצ"לתב תנחומים ששיגר מכ 

 :(ת מרב אג"ח אתרדאג
 

 משתתף והנני ,השם קידוש על שנהרגה ה"ע הצדקת מאחותו המחרידה השמועה את ,שיחיה ב.א. לי הגיד והנה

 כי ,כלל לדאוג מה אין הזאת הצדקת עבור באמת והנה .ינחמם ם יתברךהש ,השכולים ההורים של בצערם

 מצדיק יותר הרבה וגדולה ,שלה עולמות י"בש מנוחתה למקום ,מאד ועצום נפלא בעילוי עלתה כבר היא

 לעמוד יכול אדם כל אין לוד הרוגי" (ג"ספ פסחים)גמרא ב וכמבואר ,ומצוות בתורה ימיו כל ם יתברךהש את העובד

 הזה לעולם לחזור רשות עכשיו לה ניתן שאילו ,הדבר וברור ...השם קידוש על הרגונש משום והיינו ",במחיצתם

 בזמן ,ויגונות צרות המלא הזה לעולם לה מה כי ,לחזור כלל רוצה היתה לא ,לה שהיה הקודם למצבה

 ההורים אצל הוא והכאב הצער ועיקר ?!בתענוגים ואהבה עליונים בקדושת העליון בעידון מאושרת כבר שהיא

 המשפחה כל את וירפא אותם ינחם רוך הואב המקום .זה על הכואבים ,רם משפחת ,המשפחה וכל השכולים

 וסייעתא רויחי ומזוני אריכי חיי ,וערוכות בכל שמורים ,והרווחות שמחות ושובע ,וההצלחות הברכות בכל כולה

 , אמן כן יהי רצון.דשמיא

 
 דמות הקדושים של רבי אלחנן וסרמן ותלמידיו הי"

על המוקד יהודים  ח שמםו הנאצים ימ, העלביום המר והנמהר י"א תמוז תש"א
עד ראייה ששרד קדושים וטהורים, וביניהם רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, ה' יקום דמם. 

והנלווים אליו באמצע לימוד  אלחנןתיאר כיצד הופסקו רבי  ,מאותו מעמד נורא הוד
 .ותיהם בעלות הלהב מעל המזבחדה והובלו לקדש שם שמים ביציאת נשמימסכת נ

מתוך מנוחה נפשית אשר  ,דיבר בשקטאלחנן נשא דברים אל תלמידיו. הוא  ביר
 . וכה אמר:לכלל ישראל ,שיחתו היתה מכוונת לכולם... אפיינה אותו מאז ומתמיד

 
 .ישראל כלל בעד בגופותינו לכפר שנבחרנו כיון ,כצדיקים אותנו מחשיבים םשמיה מן"

 מקום] , "המבצר התשיעי"קצר הזמן .זה במקום ,מיד עכשיו בתשובה לשוב חייבים לכן

 נציל ובזה ,יותר מעולים קרבנות נהיה ,בתשובה נשוב שאם לדעת עלינו ,קרוב [ההריגה
שלא תעלה ברעיונו של אף אחד מאתנו איזו  .באמריקה אחיותינו ואת אחינו את

 עתה מקיימים אנחנו .ת הקרבןשהיא כפיגול ופוסלת א ,חלילה ּולסשהיא מחשבת פְּ 
 את שתשרוף האש ",לבנותה עתיד אתה ובאש ,הצתהּ  באש" !גדולה הכי המצוה את

 ".היהודי העם את מחדש אשר תחזור ותקים האש היא ,גופותינו

 

 פטירת ילד צעיר 

 :[אוהל אברהם עמוד תשלה]צעיר שנפטר  ילדמתוך דברי הספד על 
 

 ,העולם אומר. מנע מלדבריאבל אי אפשר לה ,וצריך לדעת מה לדבר ,קשה לדבר
ואמרתי לנפשי שצריך לחפש  ,וגם קשה לקבל תנחומים ,שקשה לנחם במקרים כאלו

 ,ומצאתי דברים בענין זה .שהרי התורה היא אמת זה,בחז"ל מה הם אומרים בכגון 
אבל יש מה  ,ומשמע שם שבאמת קשה מאד לקבל תנחומים על בן שנפטר בחיי הוריו

 :(פרק יד). וכך מסופר באבות דרבי נתן ם בכגון זהלומר ג
 

וישב לפניו  ,רבי אליעזרנכנס  .נכנסו תלמידיו לנחמו ,בנו של רבן יוחנן בן זכאי כשנפטר
אדם " :אמר לו". אמור" :אמר לו ?",רצונך אומר דבר אחד לפניך ,רבי" :ואמר לו
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 ,"[וידע אדם עוד את אשתו" :מרשנא]ם בל עליו תנחומייוק ,ומת ,]הבל[ היה לו בן -הראשון 

אלא שהזכרת לי  ,לא די לי שאני מצטער בעצמי: "אמר לו ם".אף אתה קבל תנחומי
רצונך  ,רבי" :ואמר לו]שלא ידע במה נחמוהו[  רבי יהושענכנס  ?!".צערו של אדם הראשון
ומתו  ,איוב היו לו בנים ובנות" :אמר לו ".אמור" :אמר לו ?",אומר דבר אחד לפניך

אף  [.ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך]שנאמר: ם בל עליהם תנחומייוק ,כולם ביום אחד
אלא שהזכרת לי צערו  ,לא די שאני מצטער בעצמי: "אמר לו ".םאתה קבל תנחומי

 ?",דבר אחד רצונך אומר לפניך ,רבי" :אמר לו ,וישב לפניו רבי יוסינכנס ?!". של איוב
 ,ומתו שניהם ביום אחד ,רון היו לו שני בנים גדוליםאה" :אמר לו ".אמור" :אמר לו

אף אתה קבל  ם[.אין שתיקה אלא תנחומי ",וידום אהרן: "שנאמר] םבל עליהם תנחומייוק
 ?!".אלא שהזכרתני צערו של אהרן ,לא די לי שאני מצטער בעצמי" :אמר לו ם!".תנחומי
 ".אמור" :אמר לו ?",ךרצונך אומר דבר אחד לפני ,רבי" :ואמר לו רבי שמעוןנכנס 

וינחם דוד את בת ]שנאמר:  םל עליו תנחומיביוק ,ומת ,בן דוד המלך היה לו" :אמר לו

לא די " :אמר לו ם!",אף אתה קבל תנחומי [.ותלד בן ותקרא את שמו שלמה ...שבע אשתו
 ?!".אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך ,שאני מצטער בעצמי

 
לאדם  ?למה הדבר דומה ,אמשול לך משל" :פניו ואמר לוישב ל, רבי אלעזר בן ערךנכנס 

מתי  ,אוי לי' :ואומר דואגבכל יום ויום היה בוכה ויקר. שהפקיד אצלו המלך פקדון 
 ,נביאים ,מקרא, קרא תורה .היה לך בן ,רבי ,אף אתה ?',קדון הזה בשלוםיאצא מן הפ

 ם,לך לקבל עליך תנחומי ויש .ונפטר מן העולם בלא חטא ,אגדות ,הלכות ,משנה ,כתובים
ניחמתני כדרך שבני אדם  ,רבי אלעזר בני" רבי יוחנן: אמר לו "!כשהחזרת פקדונך שלם

 "!םמנחמי
 

 שנפטר בנו:  םדמכתב ששלח החפץ חיים לא 
 

 ,הקדושה מתורתנו יודעים שאנו מה ,אמנם .יודע אני שיעור בלתי כמעט שהוא צערו גודל את ,נפשי ידיד ,אהובי

 הישראלי לאיש יתברך' ה שאהבת ,הספרים שכתבו מה וידוע ",בנו את איש ייסר כאשר" הוא ישראל עם שיסורי

 לעצמו. אוהב שאדם הממ יותר אהי
 

 אשר נפלא ומעמיק בתורה גדול שהיה ,ל"ז אברהם הבחור בבני ,כזה בענין בחורף הוכיתי אנכי גם ,נפשי ידיד

 אחר ממנו אתבייש שלא אקוה כי אתנחם, באחת ואך .חסד בטבעו גומל גדול ואיש ,בדורנו נמצא לא כמעט

 יקר איש היה בנכם ,לידידי אומר אני זה וגם למעלה. כזה נפש בהעלות יתברך, כבודו כסא לפני שנים, מאה

 .למה לנו?[ -]להיכנס לחשבונו של הבורא  לן למה דרחמנא כבשא ובהדי .שנים מאה אחר ממנו תתביישו ולא ,ונחמד

 
 אם גם כי ,ודעו" בנם: מות על למתאבלים טז( )פרק" מוסר טשב" מבעל תנחומים דברי
 לעיר מגוריו מקום עקר הבן שאם כשם ,העולם מן נאבד לא הוא ,לעולמו הבן הלך

 יתקרבו עוד שההורים דבר של ובסופו כאן. אף בנו. מהיותו מאומה נגרע לא עדיין רחוקה,
יתכן שאילו היה הנפטר נשאר  ,את ועוד. זספור יןא שנים הנצח בעולם עמו ויהיו בנם אל

 ,מדרך הישר ס ושלוםואפשר שהיה סוטה ח ,היה סובל מצער וממחלות שונות ,בעולם
בטוח  ,עתה .ומהעגמן העולם על פני מציאותם ה ואז היו ההורים מעדיפים את העדרם

 ".להכניסו לגן עדן כדי ,ובמותו יצאו לקראתו להגן עליו מכל צר ומסטין !הבן מכל נזק ופגע
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  ,מתוך מכתב שכתבה הרבנית זריצקי, לאחר פטירת בתה בתיה בתאונת דרכים

 בטרם מלאו לה עשר שנים:
 

 ,שמעתי פעם מפי בעלי .כי עכשיו היא מבינה אותנו יותר ,היא עכשיו יותר קרובה אלינו משהיתה קודם לכן...

היא היתה מרעיפה עלינו בשאלות יום  .כך ברור ומובהר הכל שם כל ,כי למעלה אין בכלל ספיקות ואין שאלות

 ,בתוך האמת ,אלא עצם היותה שם ,אני מבינה כי לא קיבלה תשובה .עכשיו היא קיבלה תשובה על הכל ,יום

 ...נתנה לה תשובה על שאלותיה הילדותיות

  

תל  :הקברים האחרים אין להבדיל בינה לבין אלפי מבחוץ .הנה המקום שהוטמנה גופתה של בתיה שלנו ...

בשביל רבים זה מקום בכי  .מציינת את המקום ולפעמים מתכווץ ושקערורית ,לפעמים מוגבה קימעא ,קטן

בת כעשר  ,כי עלה בידה של ילדה קטנה, בשבילנו יהיה המקום הזה מקום של תקוה ,להתיפחות של שעות

כדי  ,ולפעמים אף תשעים שנה ,שמונים-והרי אנו עמלים שבעים .להשלים את כל תפקידה בעולם הזה ,בלבד

אחר  ,אחר כך להינשא ,אחר כך להתבגר ,ואנו חייבים להיות קודם ילדים .להשלים את תפקידנו בעולם הזה

לעזור בחינוך  ,להשיא את הילדים ,להביא את הבנים לבר מצוה ,לחנך אותם לתורה ולתעודה ,כך ללדת ילדים

ועוד אלפי ורבבות דברים קטנים וגדולים שכל  ,לברוח מן היצר ,צוותלקיים מ ,להיזהר מן העבירות ,הנכדים

והיא עדיין  ,והנה ילדתנו השלימה את תפקידה .אדם כמונו חייב לעשות כדי להשלים את תפקידו בעולם הזה

 ! איזו תקוה בשביל אנשים כמונו .לא בת עשר

  

למה  ,העולם רק במשך של עשר שנים כי אם ניתן לקבל את ,בודאי שזוהי תקוה ?למה אתם מסתכלים עלי

אם אפשר לקבל את הכל  ,אני שואלת אתכם ,לשם מה ?שים או אפילו תשעים שנה ארוכותולחיות עשרים או של

בזבוז כוחות נפשיים  ,בזבוז של נוכחות הנשמה הקדושה עלי אדמות ,בזבוז זמן הרי זה ?!בעשר שנים בלבד

 ...שהשאפשר לחלקם לכמה וכמה ילודי א ,של אדם

 

 והוא ילד , אחר פטירת נכדול"זצ לוינשטיין הרב יחזקאל ששיגר תנחומים תאגר ,

 :קי( יחזקאל אגרת )אור רך בשנים
 

 ... אחר דרישת שלומכם הטוב ברוב אהבה...

' וכו שמלותיו ויחלף ויסך וירחץ קם" מיד ,הילד מת כי לו מסרו כאשר ליו השלום,ע המלך דוד בדברי התבוננתי

 ,אליו הולך אני" אוהל "למה זה אני צם", :ואמר .דבר שום היה לא כאילו ",לחם לו וישימו וישאל ביתו אל אוויב

 כך .ישראל לארץ לארץ מחוץ בנו את שלח כאילו ,הוא הדבר גדר !להפגש נשוב אנו :כלומר ",אלי ישוב לא והוא

 .רבות שנים עמו ישמח זוא ,פטירתו לאחר בו נמצא שהבן למקום לנסוע הומקו הוא הרי ,כאן גם

 

 נסיונות רק הם שמים דרכי כל כי .באהבה שמים דרכי בנקל מקבלים היינו ,באמונה חזקים היינו לו ,היקרים בני

 של הביאור וזה .שנים למספר לפקדון רק לבן זכינו .תחילה במחשבה מעשה סוף הם יתברך' ה מעשי .לאדם

 תפקידו את כאן מילא הוא ...לכאן בא שמשם ,יתברך' ה אל ומולמק חזר כי מאושר הוא כי ",לקח' וה נתן' ה"

 מאומה הפסיד לא .הן שלו - שעשה מצוותיו ואילו ,שיגדל עד לקטן עונשים אין כי ,שעשה והמצוות התורה במעט

 עבור ונזכה הנסיון על נתגבר ,באהבה שמים דין נקבל וכאשר .בנמצא אין מזה טוב יותר מסחר .רבות יחווהרו

 לעין השם קידוש יהיה ובזה ,שכינה לגילוי זה עבור שזכה "אהרן וידום" כענין ,סלה טוב לכל אבינו תמא זה

 כפי בהבנה זאת שקבלתם לי שתכתבו אני רוצה מאד מה...  נצחים בנצח אנו מאמינים כי בגלוי שייראה ,כל

 .!"זאת את יבין אל וכסיל ,ידע לא בער איש ,מחשבותיך עמקו מאד ,'ה מעשיך גדלו מה" !...האמת
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הגאון הרב  עם אבלים לניחום פעם הגעתי: שליט"א זילברשטיין הרה"ג יצחק סיפר
 על שהתאבלו ההורים את לנחם שביקש", יוסף פורת" ישיבת ראש, ל"זצ צדקה יהודה

 הנסיעה שנתיב ,לאוטובוס דומה הזה העולם :להם אמר וכך, באיבו שניפטר צעיר בן
 ,השנייה עד שנוסע יש, הראשונה בתחנה כבר שיורד מי יש. רבות מתחנות מורכב שלו

 ירד מדוע, עצמם את הנוסעים פעם-אי שואלים האם. הסוף לקראת םייורד ואחרים
 מן, שם יורד הוא שאם מבינים הם גם כי, והסיבה. לא -? הראשונה בתחנה שירד מי

 שם גורריםמת שהוריו יתכן, ההוא במקום עובד שהוא יתכן. לכך סיבה לו יש הסתם
 .אחרת סיבה ּכל או, לבקרם הולך והוא

 
 ירד בנכם מדוע שאלות לשאול לכם אין", הישיבה ראש המשיך, "ההורים, אתם "גם

 ."מיתישמי סיבה לכך יש בודאי כי, חייו של ראשונותה התחנות באחת
 

 ?בשמים עימו נעשה מה ,ילד או תינוק כשנפטר
 הקדוש ראשונות שושל .היום הוא שעות עשרה יםשת :יהודה רב אמר ג( זרה עבודה) גמראב

 שלישיות יושב ודן את העולם כולו, - שניותשלוש שעות  ,בתורה קועוס יושב הוא ברוך
 ומלמד יושב - רביעיות יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כינים, -

מּוָעהְוֶאת מִ  ,ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעה" מרשנא ,תורה רבן בית של תינוקות מּוֵלי  ,י ָיִבין ש ְ ּגְ
ָדִים ָ יֵקי ִמש ּ ּתִ  .קטנים כשהם שמתו -" מחלב גמולי" , ופירש רש"י:ט( כח הישעי)" ֵמָחָלב עַּ

 

 בנם שטבע להורים מהגאון רבי שלמה וולבה, תנחומים איגרת: 
 

 הדרך אורך ורק כם,בצער הנני בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. אתכם ינחמכם המקום האבלים, היקרים להורים

 היקר בנכם את גידלתם לחינם לא לכם: אומר זאת ורק אלו, דלות בשורות אבוא ולכן ולנחמכם, מלבוא מנעני

 בנכם ..ל"ר התיקונים יסורי כל לסבול צריכה אינה ,זאת טהורה ונפש ס ושלום.ח"מת"  ולא הוא חי כי ה"ע

 זאת ותהיה ראשו. על עולם ושמחת כולה, התורה כל ממנו ולומד ה,"הקב של "תלמוד תורה"ב עכשיו נמצא

 הוא. חי בנכם כי ,נחמתכם
 

]רבי שמחה זיסל  מקלם" סבא"ה אמר ,ללויה הגיע אביו וכאשר ,בים טבע אחד שבחור ,קלםעיר ב פעם קרה

 ימצא "סבא"ה איך ותמהו ,פשוט ביותר איש היה האב כי ,התפלאו שם התלמידים .אתו לדבר רוצה שהוא [זיו

 ,הוא חי בנו כי לו ברור כי ,אמר הוא מחדרו האב ובצאת ,כשעה אתו הסתגר "סבא"ה ?אתו משותפת שפה

 חי. בנכם אמיתיים. חיים הוא חי שם אבל ,אחר לעולם עבר רק בנו .שם וחי לאמריקה מכאן שנסע מי וכמו

 וולבה. . שלמה עוד לדאבה תוסיפו שלא יתברך' ה יתן

  

 פטירת הורים 

  לבניו, עוד לפני ]תלמידו של רבי ירוחם הלוי ממיר[ שכתב תלמיד חכם מתוך מכתב

 :)מהספר "עלי שור" ח"א עמוד שג(פטירתו, כדי שיקראוהו לאחר פטירתו 
 

 בזמן מרגיש אדם כל .ה"ע מהורי אני יתמתיינת כאשר הרגשתי אשר הוא ,לכם לומר ברצוני דבר עוד אולם

 ותפילין טלית מניחים ,הקדיש את שומרים עול פורקי אפילו .ביםטו ומעשים למצוות להתקרב דחיפה אבלותו

 אמו ,אביו :באדם יש שותפים שהושל :אומרים ל"חז .עמוק טעם לזה זאת? יש דחיפה נובעת ממה .ומתפללים

 אותו עוזבים כשהוריו אבל .רואה איננו השלישי השותף את ,ואמו אביואת  רק לראות רגיל ילד והנה .ה"והקב
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 על יהבו מעתה להשליך ,מישראל אדם כל בלב החיה רשיתוהש האמונה בכח ,לבו לו אומר ,לעולמם והולכים

' וה - עזבוני ואמי אבי כי" !ופשטות בודאות זאת ומרגיש מבין ,באמונתו היטב והמחוזק !השלישי השותף

 האב של השליחות ובתום ,שבשמים האמיתי האב מאת שליח רק היה הגופני האב ,האמת זאת "!יאספני

 בימי הרגשתי אשר הוא !באדם מבטוח' בה לחסות וטוב .שבשמים אביו עם אמיץ בקשר הבן מתקשר ,הגופני

 ,גיל ובכל אדם לכל העיקרים עיקר כי ,זאת נא ודעו .י"נ האהובים ילדי לכם מוסר אני וזה ,ה"ע הורי על אבלי

 מנהיג ברךית הוא וכיצד ברך,ית ובהשגחת ממש להרגיש ,באמונה מאד עד להתחזק הוא ,ליתומים ובפרט

 אך אם מאומה לכם יחסר ולא .צעדיכם ומכונן ,רוחבו בגוף ,צרכיכם כל לכולכם וממציא ,יום כל אתכם ומדריך

 באמונה! מאד חזקים תהיו

 

 אבלו בימי אחד למיד חכםת של מהגיגיו: 
 

 מן .ואוהב קרוב אדם של תוהסתלקו אחרי שנוצר הריק החלל הוא והכאב הצער את המעוררים הדברים אחד

 עלינו שהרעיף והאהבה הטובה רוב את נשאב מאין ?תמורתו לנו יתן מי :השאלות מתפרצות הדואב הלב

 ?הנפטר

 

 יישוב ואת הנחמה את לבקש יש גם כך ,והמחשבה הרגש תהומי עד ונוקבות יורדות שהשאלות מידה באותה

 אם ".ובלבבך בפיך" אלא ,היא לים מעבר ולא ,אתנומ רחוקה אינה התשובה .עליהן המתאימה בתשובה הלב

 ", וירושלים ציון אבלי שאר בתוך אתכם ינחם המקום" - .להנחם נוכל ,המנחמים שבפי הברכה את הלב אל נשיב

 שהוא ' יתברך,מה נבעה ,כה עד עלינו שהושפעה והאהבה הטובה כל הרי :ומשמעותה .הברכה והי לשוןז

 את' ה לנו נתן שבאמצעותו שליח אלא היה לא הנפטר .המקור היה הוא .הסיבות כל וסיבת העילות כל עילת

 .מאתנו סתלקהש השליח ללא גם ,ויתן ויחזור לנו ויתן ינחמנו' שה ,ומברכים המנחמים פואא באים .הטוב כל

 וםמק את ממלא ה"שהקב כאן נאמר - (כז תהלים) "יאספני' וה עזבוני ואמי אבי כי" הפסוק את מפרשים וכך

 אבי הוא כי ,ישירות מעתה נקבל ,באמצעותם היום עד לנו העניק יתברך שהוא מה כל ואת ,והאם האב

 מחסורם. כל את להם וממציא דואג והוא יתומים

 

 יש לכם אב חי וקיים!
ים: "בתורה נאמר נִּ ם ב   ֶ ת  ְתג ֲדדו   לֹא ,יֶכםֱאלֹק   ה'לַּ  אַּ ימו   ְולֹא תִּ ש ִּ ה ת  ְרח  ין ק  יֶכם ב   ינ  תל   ע   ".מ 

 לא ,ודם הבשר אביכם מת אם ולכן. אלהיכם' לה אתם בנים: ""זקנים דעתכותב "
 !שמו עלהוית יתברך ,וקיים חי שהוא אב לכם יש כי ,בכך יתומים אינכם שהרי ,תתגודדו

 ".להתגודד לו יש ,אביו כשמת, גויה אבל
 

 אבהאת  ושאיבדאם וילדים ל חכם למידת שכתבתב תנחומים כקטעים מתוך מ: 
 

 בנים כי ,ישראל לכל הכללית ההכרה מלבד ,ואמנם !ושעל צעד כל על מכם ימוש לא אשר ,יםיוק חי אב לכם יש...

 בתורה כתוב שכן ,והיתמות השכול מדוכאי ,הלב לשבורי ברך שמוית אבהותו היא מיוחדת ,אלקיכם' לה אתם

 רק :ן"הרמב ופירש, (ב"כ שמות) "צעקתו שמעא שמוע אלי יצעק צעק אם כי ,תענון לא ויתום אלמנה כל" :הקדושה

 נעזר הוא והנה .אושיענו אני כי ,כלל אחר לדבר צריך איננו .צעקתו אשמע מיד ,בלבד אלי "יצעק צעוק" אם

 יועילו לא ואולי ,נקמתם לנקום עוזרים ואחרי שיושיעום מושיעים אחרי יטרחו האנשים שאר כי ,אדם מכל יותר

 וקרוב חזק גואל להם שיש ,שמו צבאות' ה חזק גואלם כי ,'בה נושע ,בלבד צעקתוב - וזה .יצילו לא והצל

 .אדם מכל יותר
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 .אדם מכל יותר וקרוב חזק גואל ,ו"הי החמד וילדי את ,קבלתם בבד בד אך ,שברכם כים גדול אמנם כי הרי...

 אינכם והלאה הזה היום מן כי נאמנה הבטיחכם והוא ,הכל ומידו ,הוא יכול כל אשר ,םיוקי חי אב לכם יש

 ,אהובים יקירים ,תנחומים קבלו כן ועל .עולמים תשועת נושעים אתם ובו ,יענה והוא - תקראו .לדבר זקוקים

 לטוב מובטחים אתם ומפיו ,ניחומים להעלות היכול והוא היודע הוא ,אתכם ינחם המקום כי בבטחה ודעו

 במסילת בבטחה ותוליככם תאחזכם וימינו אתכם תנחה ויד .ומעודדכם דודכם ,מושיעכם אביכם הוא .ולנעימים

 יהודה ובערי ,עפר שוכני וירננו יקיצו ,וירושלים ציון בנחמת לראות ישראל כל בתוך במהרה תזכו עדי ,ישרים

 .רצון יהי כן אמן ,גואל לציון ובא ,שמחה וקול ששון קול ישמע ירושלים ובחוצות

 ה.ישוע תיובצפי לבב בשברון ,בדמע הכותב

 

 םאבל א  
םהפסוק בתהלים אומר: " ֲאֶבל א  חֹוִתי כ ַּ אבלות קשה מתוארת דווקא . (יד לה תהלים) "ֹקֵדר ש ַּ

 במהאבל על אמא שאבדה. מסביר על כך הרב סרנא זצ"ל:  -על ידי "אבל אם" 
ר ִאּמֹו ": שנאמר משום שהוא נראה? אבילות משאר יותר "אם אבל" תייחדה ִאיש  ֲאש ֶ ּכְ

ֲחמֶ  נַּ ֶחְמֶכם -ּנּו ּתְ ן ָאֹנִכי ֲאנַּ , באם הנחמהאת  הכתוב שתלה אנו רואים. (יג סו ישעיה) "ּכֵ
 ,העולם מן סתלקהשה כיון. אחר אדם מכל יותר בנה את לנחם מסוגלת שהיא ומכאן
 כאבל "אם אבל" נתייחד לפיכך, שינחמנו מי לו שאין, הנחמה סגולת עמה אבדה
 . מיוחד

 
 ,יונה רבנולגמול לאמם יולדתם לאחר שנפטרה? כותב  ובמה יכולים הבנים והבנות

 שבניה ,הבא לעולם אשה של זכותה עיקר" :(עט מןסי ו יום השלישי דרש) התשובה באגרת
 בלבם יש ובניה ,עולמה בבית וכשהיא .אותו ויראים ,רצונו ועושים ,יתברך' לה עובדים
 ועושה בחיים היא לוכאי הזה הדבר לה נחשב ,ובמצוות בתורה ועוסקים שמים יראת

 ".הבא לעולם עליונות במעלות והיא ,המצוות כל

 

 פטירת בעל 

 ישנם ודאי: אמר ,צעירה אלמנה לנחם זצ"ל אויערבך הגאון הרב שלמה זלמן בבוא
 שאי היא האמת אך. לנחמך רוצים הם ובזה, יָשכח צערך הזמן שעם לך האומרים

 עם יחד אך. זה במצב לחיות עליך אלא, שתשכחי לך לומר טעות ולכן, לשכוח אפשר
 .וינחמך בעזרך יהיה הוארק ו, ה"בקב ובטחון באמונה להתחזק זאת

 

 :כותבת אשה אלמנה 
 

 :ולעודדה לנחמה שבאו ידידות מוקפת ראיתיה .רכים ליתומים אם ,צעירה אלמנה של לביתה לאחרונה זדמנתיה

 בתום שנאמרו הדברים .לטובה עושה הוא ה"הקב שעושה מה כל ,'וכדו ובאהבה בשמחה הדין את לקבל עליך

 ,העלובה המסכנה כאן יושבת .נפשי את הסעירו ,לאמיתה אמת דברי הם והרי ,טוב רצון של רבה ובמידה ,לב

 את בולעת ,פנימה אותו דוחקת ,בליבה כאבה את כובשת ,המומה ,בה פגעה' ה שיד ,בעדה חשך שעולמה

 ?!בכותל לה אסור האומנם .נפשה במר הדמעות

 

 פגעה אכן .זאת חזיתי מבשרי ,בכך אני מנוסה שהרי ,לבי מהרהורי לה עניתי .ושואלות תוהות בי ניבטו עיניה

 קשה שהמכה לך דעי ,את ואף .המציאות זוהי .להכחיש ,רוצה ואינני ,יכולה אינני .מאד עד גדול הכאב .'ה יד בי

 את סותר זה ואין ,באמונה חסרון בזה אין .כךב להכיר ומותר !האלמנות את לשאת מאוד קשה !למאוד עד
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 ".ותוצלמ בגיא אלך כי גם" מלומר נמנע לא ה"ע המלך דוד גם .לטובה הכל .לטובה םה' ה מעשי שכל הידיעה

 אתה כי ,רע אירא לא ,תוצלמו בגיא אלך כי גם" :כן פי על ואף ,תוצלמו בגיא הליכה הם ואלמנות שכול ,אכן

 ,אותי מובילה ,אותי מחזיקה ידו ,עמדי שהוא אני וחשה חשתי רגע בכל ,נכון .יותר הקשות בשעות גם ".עמדי

 את בו ושימי עליו השעני ,אליך המושטת' ה ביד החזיקי ,יקירתי ,את אף .מבטחים וםלמק אותי ומנחה מנהלת

 מופלאים וייםגיל ראיתי .עמך' הש ,ושעל צעד כל על ממש ,אני שנוכחתי כשם ,וכחיות עוד .ותךוותק מבטחך כל

 אלך כי גם" ,בעזרך יהיה אלמנות ודיין יתומים אבי .חלקך מנת גם יהא שזה ספק לי ואין ,דשמיא סייעתא של

 ".עמדי אתה כי ,רע אירא לא - ותוצלמ בגיא

 

  רעיהפטירת 

אמר רבי יוחנן: כל אדם שמתה בגמרא מובא גודל הצער והאובדן בפטירת רעיה. 
ן ָאָדם" :טז( )יחזקאל כד, שנאמר בית המקדש בימיוכאילו חרב אשתו ראשונה,  ִהְנִני לֵֹקחַּ  ,ּבֶ

ד ֵעיֶניךָ  ְחמַּ ָך ֶאת מַּ עולם חשך אמר רבי אלכסנדרי: כל אדם שמתה אשתו בימיו, ". ִמּמְ
ָאֳהלוֹ : ")איוב יח ו(, שנאמר בעדו ְך ּבְ ". רבי יוסי בר חנינא אמר: ְוֵנרֹו ָעָליו ִיְדָעךְ  ,אֹור ָחש ַּ

ֲעֵדי אֹונוֹ " ז(שם ), שנאמר ]צעדיו נעשים שחוחים וחלשים[ו מתקצרות פסיעותי ". רבי ֵיְצרּו צַּ
ִליֵכהּו ֲעָצתוֹ : "(שם), שנאמר ]נעשה חסר עצה ותושיה[עצתו נופלת אבהו אמר:  ש ְ ". אמר רבי ְותַּ

ל יש תמורה שמואל בר נחמן:  כ   )מסכת סנהדרין דף כב( .חוץ מאשת נעורים -]תחליף[ לַּ
 

, אשתו נפטרה שכאשר', פוניבז ישיבת ראש, ל''זצ רוזובסקי בי שמואלראון הג סיפר
 כדי: דבריו תוכן היה וכה. תנחומים מכתב ל''זצ שמואלביץ חיים גאון רביה לו שלח
 אשה אין"ש אך חז"ל אמרו,. הצער את לחוש צורך יש ,בצער ששרוי מי את לנחם
חמנא ר ,אשתו במות הבעל צער את כהוגן שירגיש אחד אף אין. "לבעלה אלא מתה

, הצער גודל את ומקיף יודע הוא ברוך המקום רק. לנחמו איש בכח אין וממילא ליצלן.
 ". וירושלים ציון אבלי שאר בתוך אותך ינחם המקום": כן לוע
 

 שאשתו ,האיש סיפר .ל''זצ הסטייפלר לפני צערו ותינה שבא ,אביב מתל ביהודי מעשה
 אלמן, כמוך במצב אני אף: "לו ואמר ידו את הרב נטל. מאד מר לו ונעשה, עליו מתה
 תחליף אין אולם, טוב היותר הצד על בי מטפלים אמנם. מאד מר לי גם, מה זמן מזה

 ".למקור
 

 ה"הקב שברא הבריאה שטבע וראיתי, הענין על הרבה חשבתי": ואמר הוסיף כך אחר
 סובל שנשאר והשני, זוגו בן לפני מת האחד אלא, אחת בבת מתים זוג בני שני שאין

 חייב, לפיכך... אחרת אומרים היינו לא, לרצוננו בזה נשאלים היינו אילו ואף. ממיתתו
 לשמע. "הזוג בני במיתת הפוך הסדר היה שלא על ה"לקב להודות חי שנשאר אותו

 א(''שליט שולזינגר מ''הגרמ )סיפר .מעודד ויצא האיש תנחםה הדברים

 

 קשים יסוריםאחר  הפטיר 

 ,מעט מעט ,ונחלש הולך פטירתו לפני שהאדם ' יתברך,ה מחסדיכותב הסטייפלר זצ"ל: 
 כמעט לבבם שבעומק עד ,משפחתו ועל עצמו על למשא שהוא עד ,ביסורים ובלסומ

 הרבה מופג זה ידי ועל .טוב צד בו יש ל כל פניםשע או ,מחייו מותו שטוב מסכימים
 שקיצו בידיעתו אשר ,החולה לטובת כן גם ואוה .נפשם אהוב מפטירת והכאב הצער

 הבלו חיי בימי תועיו אשר את לתקן ומתעורר ניויעני דרלס משתדל הוא ,מתקרב
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 ח"ב עולם חיי). לתשובה מתעורר ,שמים ביראת מדרגתו ערך לפי אחד וכל .השפל בעולם

 (יט אות פ"ב

 

  ,פואת הנפטרבענין הדמעות והתפילות שהתפללו לרמתוך מכתב למשפחה אבלה ,

 בימי מחלתו.
 

 מכל ותצילנ ,ותילה ךבנאד ותינומעד שתשים ,בכיות קול שומע יהי רצון מלפניך,בסדר הסליחות אנו אומרים: 

 ".תלויות ועינינ לבד בך כי ,אכזריות רותגז

 

 נימב רבים שותפים לנו היו בה אשר מערכה ,המערכה מן שבו אשר כחיילים אלה בימים עצמנו את חשים לנוכו

 שנים מזה .יכולו לא אך ,דין גזר לקרוע עולם בורא לפני תחינה לשפוך יחדיו חברו אשר ,וטף נשים אנשים ,עמנו

 תלמידים ,משפחותיהם ובני אברכים ,הדור גדולי של רבה כה לב לתשומת שזכתה אישיות לי זכורה לא רבות

 שלח מלכנו אבינו" :התפילה היתה ורהשג הכל בפי .למיניהם החינוך ובמוסדותלמודי התורה בת ,ותלמידות

 ..."לחולה ובפרט ,עמך לחולי שלימה רפואה

 

 ביד נפלה גדולה זכות ,אדרבה .נוצחנו לא... !לא בהחלט !ולא לא .מנוצחים לכאורה ,המערכה מן רנוחז

 בהתעוררות הרבים את לזכות ל"ז יקירנו זכה. התפללו שעליו מי של זכותו - מכולם וגדולה .המשוועים

 התהלים פרקי אמירת כדי תוך בהתרפקות שהתבטאה דביקות ,שמו יתברך בבורא בדביקות ,עצומה

 מעשיות ובקבלות ציבור בתעניות ביטוי לידי שבאה ,בתשובה גדולה התעוררות להביא גם זכה הוא .והתפילות

 איש וכן .לעולם ידו לע ירדה כפרה כמה יודע מי ,לכך ובנוסף .התורה בלימוד שונים ובחיזוקים דרכים להיטיב

 ריבוי שנגרם בכך ניצח הטוב .הרע על הטוב נצחון ומהווים מציינים אלה כל .בגינו בוטלו גזירות כמה יודע אינו

 שזכויות שזכה אשריו ,שנגזר מה עליו נגזר שאם ,לומר נוכל כן על .'ה ועבודת שמים שם קידוש, באמונה חיזוק

 שמים שם מקדשי של מושבם מקום אל ,עדן גן שערי דרך ,ז"ל היקר דידנוי דרכו של את סללו אלו וגדולות רבות

 עצמי למנוע יכולתי לא אך ,השבור ללבכם תנחומים הביעל מכדי מלותי דלות כי ידעתי ידוע .הרבים ומזכי

 התפילות נתפזרו ואנה ,הדמעות זרמו להיכן לדעת מישהו ירצה אם .ביבל עם אשר את בפניכם מהביא

 אלו !הרבות לזכויותיו יחדיו חברו אשר ,כבוד לענני והיו התאדו החמות הדמעות :התשובה יהר ,והזעקות

 בגן מנוחתו מקום אל אותו ויביאו ,נשכח יתוהבל הנערץ יקירנו בעד טוב וימליצו ,הכבוד כסא לפני יעלו אלו וגם

 .עדן

 
 

 נחמה בעצם החיים שכבר חי 
 
 

 מה הפסדת, בן אדם?!
 יסודו אדם" שר ומזמר: היה החסידים, עם ריקודו בעת ,ל"זצ מרופשיץ נפתלי רבי

 וסופו מעפר יסודו םא ?עושה זו מה לשמחה" שאלו אותו בתמיהה:". לעפר וסופו מעפר
 !"...ולשמחה? לריקוד יותר מתאים פזמון נמצא לא האם?! וירקוד ישמח זה כיצד - לעפר
 שיסודו ,עכשיו אבל ,הצטערל מקום היה ,לעפר וסופו מזהבהאדם  היה אילו" :השיב
 שותים ,גמרא דף ,משניות פרק לומדים ,מעט מתפללים ובינתיים ,לעפר וסופו ,עפר הוא
 קרוץ אדם בן הפסדת מה ?!כך על לשמוח אין האם - מעט ורוקדים שרף יין מעט

 חומר?!"...
 

 

 סיפור
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  ו של תלמיד למשפחת תנחומים במכתב כותב זצ"ל אלישיב יוסף שלום יברהגאון

  :ימיו בדמי עולמו לבית סתלקם צעיר, אשר החכ
 

 נסתרים' ה דרכי. להשיב בידי שאין כמובן זו שאלה על, ככה' ה עשה ולמה מה על ,שנשאלתי השאלה על

 : וישלח רשתפ הקדוש בזוהר שכתוב מה כאן לציין רוצה אני זה כל עם. פעלו תמים והצור, ומופלאים
 

י" ְמעֹון ִרּבִ ר ש ִ ָדִוד ָמרִאתְּ  ָהא, ָאמַּ א ּדְ ְלּכָ ד מַּ ים ֵליהּ  ֲהווּ  ָלא, ֲהָוה ָלא עַּ ּיִ ל חַּ לַּ ר. ּכְ  ּבַּ
ָאָדם ְדָמָאה ּדְ ב קַּ ְבִעין ֵליהּ  ָיהַּ ִנין ש ִ יֵליהּ  ש ְ ָדִוד ִקּיּוֵמיהּ  ֲהָוה ְוָכךְ , ִמּדִ א ּדְ ְלּכָ ְבִעין מַּ ִנין ש ִ  ש ְ

ְדָמָאה ְדָאָדם ְוִקּיּוָמא. ֲהווּ  ִנין ֶאֶלף קַּ ר ש ְ חוּ . ְבִעיןש ִ  ֲחסַּ ּכָ ּתַּ י ִאש ְ ּנֵ הַּ ִנין ֶאֶלף ּבְ ְדָמֵאי ש ְ , קַּ
ֹון ָאָדם א ְוָדִוד ָהִראש  ְלּכָ דהיינו שהיה צריך להיות , שנים בלי נולד המלך דוד: פירוש. "מַּ

 שהיו קצובים השנים אלף מתוך שנה שבעים לו העניק אשר הוא הראשון אדםנפל, אך 
 .ת ושלושים שנה, ולכן אדם הראשון חי תשע מאובשבילו

 

 במתנה לו ניתנו, חי הוא אשר ושנותיו ימיו שכל שיתכן יודע ואינו, אדמות עלי חי אדם שלפעמים מזה יוצא

, טוב שם ולכתר תורה לכתר זכה ואשר, ניתנה אשר הזאת היקרה המתנה על' לה להודות יש ולכן, ובחסד

 .יבורך ישרים דור, צדיק פרי זרע ולהשאיר

 
ֶמן טֹוב: "שלמה המלך אומר ֶ ם ִמש ּ ְלדוֹ  ,טֹוב ש ֵ ו   י ֹום הִּ ֶות מִּ מ    )קהלת ז א(" ְויֹום הַּ

 
 מה יודע אדם אין ,בו שנולד שביום ?למה, לידתו מיום גדול אדםה של מיתתו יום

 ,פינותס לשתי משל :)שמות רבה מה( לוי מר רביא .לבריות מעשיו מודיע ,כשמת אבל ,מעשיו
ומנפנפים  בה שמחים הכל היו - שיוצאת זונמל. ל נסתנכ ואחת נמל,ה מן יוצאת אחת
 דבריםה לופייח" :אמרפיקח אחד,  שם היה .בה שמחים הכל היו לא - שנכנסת זולה. 
 שאינם ,בה לשמוח צריכים הכל היו לא - נמלה מן יוצאת שהיא זו !כאן רואה אני

 וזו .לה זדמנותמזדמנים לה, ואלו רוחות מ יםימּ  אלו ,עומדת היא פרק באיזה יודעים
 בשלום שנכנסת יודעים שהם לפי ,לשמוח צריכים הכל יוה -נמל ל נכנסתהיא ש

כשאדם נולד כולם שמחים, וכשאדם נפטר כולם עצובים.  ,כך ".הים מן בשלום ויצאה
אין אנו יודעים מה יהיו מעשיו וכיצד יפעל  -אך לאמיתו של דבר, כשאדם נולד 

ים אנו מה היו מעשיו, ויכולים לשמוח כשפעל בחייו רוא -בחייו, ואילו כשאדם נפטר 
 כראוי.

 
סתלקה ה -מתה  .אין הכל יודעים מה היא -נולדה מרים ומוסיף רש"י דוגמאות לכך: 

 ,ענןהד . וכן אהרון, שכאשר נפטר הסתלק עמו]וכך ראו כולם כי הבאר היתה בזכותה[ הבאר
 לרדת. מןשבפטירתו פסק המשה בוכן 

 
 

 וי נשמת הנפטרפעולות לעיל 
 שומרים על קשר

אחת הנחמות הגדולות, אשר קרובי משפחתו של הנפטר יכולים להתנחם בה, היא 
העובדה שהם עדיין יכולים לסייע לו. ובכך בעצם יכולים לחוש במוחשיות את העובדה 

 שנשמתו חיה וקיימת, והם שומרים עימו על "קשר רוחני".
 

ה ללמוד מחוץ לארץ, באופן שלא יוכלו לאם אשר שלחה את בנ למה הדבר דומה?
עוד לעולם. כמובן שהאם כואבת עד מאוד על הפרידה הקשה. ואולם  ולשוחח להיפגש
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בכך שיש לה אפשרות לשלוח לבנה חבילות בדואר. ואכן  -יש לה נחמה גדולה, והיא 

בכל שבוע ושבוע היא טורחת ומכינה בעבור בנה חבילה של מטעמים ומאכלים אשר 
הב, בגדים, וחפצים נוספים שישמחו את ליבו. בכך היא מוצאת נוחם רב על הוא או

 הפרידה הקשה.
 

כך, קרובי הנפטר, ובפרט בניו ובנותיו, יכולים ואף חייבים לשלוח בעבור יקירם 
"חבילות" אשר ייטיבו עמו מאוד בעולם האמת. מלבד שהם מיטיבים לנפטר, הרבה 

ה ונוחם להם עצמם, בכך שהם יכולים להועיל מכפי שאנו יכולים לשער, הרי זו הטב
 ליקירם.

 
ו וביקש ממנו: "שלח לי ה"סבא מסלבודקא", בתוך השנה לפטירתו, התגלה בחלום לבנ

 קדיש של חבילות ,טובים ומעשים תורה של לחבילות כמובן היא הכוונה חבילות!",
 אבליםהמת ימצאו בזה .לשערה שאין רוח נחת לנפטר גורמים אלה כל .ומשניות
 אשר תועלת ,לנפטר תועלת להביא בידם וכי ,קיים ןעדי שהקשר בהווכחם ,תנחומים

 בפז. תסולא לא
 

 "אבא הברא מזכ"
הגמרא הוא בידי בניו ובנותיו, כפי שאומרת  -כאמור, הכח הגדול ביותר לעזור לנפטר 

הבת[  ו]א הבן שעושה מצוה כל כלומר ,[יואבאת ]בן מזכה " אבא מזכה ברא" :קד( )סנהדרין

 ומעלה את נשמתם בגן עדן. לזכותם נזקפת םא או אב מיתת לאחר
 

 מן אותו ומתיר ,גיהנם של מדינה אביו את שמציל בלבד זו "ולא :השל"הכותב 
כמו  הצדיקים, במחיצת ונותנו עדן, לגן אחר כך שמכניסו זו, אף אלא היסורים,

 ,לכבדו יותר יבימחו שמת, על פי אף - אב" יכבד "בן :בחוקותי( פרשת )סוף שמובא בזוהר
 הולך הבן אםאבל  לאביו. מבזה ודאי ומכשול, רע בדרך הולך הבן אותו שאם
 לנגד העולם בזה לאביו מכבד שהוא ודאי מתוקנים, ומעשיו והטוב הישר בדרך
 אותו ומושיב האב על מרחם ה"והקב הבא, בעולםגם  אותו ומכבד האדם, בני

 להכניסו הזה, הכבוד כל את לאביו לעשות הבן כח יפה אם והנה הכבוד. בכסא
 וביסורים. הנםבגי נידון יהיה שלא לאביו לגרום כוחו שיפה וחומר קל עדן, לגן
 

 בתוך מושלך הוא כאילו לעצמו האדם יתאר" חיים: החפץאומר כהמשך לדבריו, 
 ייחלצו שבניו ותשוקתו חפצו עז היה מה קשים. יסורים בשאר מיוסר או האש,
כדי  נפשו את הוא מוסר היה כמה עד יחשוב ומאידך, מצרתו! ויושיעוהו רתולעז

 להצילם ואמו אביו נשמות למען לעשות יתעורר כך מתוך מצרה. אביו את לחלץ
 הטובים". מעשיו ידי על המר עוונותיהם מעונש

 
 בכוחו אשר וכל במותו, מכבדו שיהא הוא, הכיבוד "ועיקר :"ץיוע פלא"ה אומר

 יהיה חייו ימי שכל לבן, ראוי כן "כי ..ויום. יום מידי יעשה רוח נחת לו לעשות
 ואומר להבה אש מתוך מרה צועק הוא כאילו וידמה בפניו, חקוק אביו של דיוקנו

 הבן חושב אם ואף יחידתי'. כלב מיד נפשי, מחרב הצילה חנני, חנני ידידי, 'בני
 אהב כאשר מטעמים לו ותןנ כאילו ידמה נפשו, בדשן ותתענג גמור, צדיק שאביו
 רצון יהי יום: יום לומר בפיו שגור שיהיה טוב ומה נפשו... תברכהו בעבור אביו,

 טוב מעשה כל וברצון ברחמים שתקבל אבותינו, ואלוקי אלוקינו' ה מלפניך
 ולמנוחה לזכות הכל ויהיה במעשה, בין בוריבד בין במחשבה בין עושה, אני אשר
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 נפשם שתהא רצון יהי וחמותי. וחמי ואמי, אבי של ונשמה רוח נפש ולעילוי
 הוריו". ומנפש' ה מאת ברכה ישא ובזה החיים. בצרור צרורה

 

 :ממכתבו של הרב יחזקאל לוינשטיין לבתו ונכדיו, אחר פטירת אביהם 
 

 .ו"הי היקרים ולבניך ,תחיה היקרה בתי לכבוד וברכה תנחומים רוב

 חיי עבור האדם נברא לא .באהבה' ה משפטי לקבל רק אלא ,לעשות המ עלינו עתה אין ,יחיו היקרים בני

 נכדי ,עתה ....נצחים נצח ,הבא העולם נועד עבורנו ,אומות השבעים כל עבור נוצר הזה העולם .הזה העולם

 כי ,ובמצוות בתורה ולעסוק ,עבורכם ועתו זמנו מסר אשר ,ה"ע אביכם עבור להשתדל מחובתכם ,היקרים

 .בכוונה תהא הקדיש אמירת כן ,בכוונה תהא שתפילתכם בזאת לו גמלו אנא .ה"ע אביכם את תזכו בזאת

 על תתעצבו לא .הקדושה נשמתו עבור יום בכל משניות ללמוד כן .הקדיש של הנכון הפירושאת  תדעל דעו

 םאמכ את תשמחו ובזה ,עליכם ירחם שבוודאי רחמן אב לנו יש כי ,שמחה מתוך בתורה עסקו אלא ,נפשכם

 מכל לי כתבו אנא .הקדושה נשמתו עבור צדקה ליתן השתדלו כן .בתורה אלא ,זמנכם תעסיקו נא אל .תחיה

 ואלמנות. יתומים אבי הוא כי יעזבכם לא יתברך' ה כי ,לזאת אני מצפה כי ,אצלכם הנעשה

 .'ה ישועות לראות והמצפה המתנחם אביכם

 

 חכמה"( "דעת בספרו )מודפס ל"זצ ויהל ירוחם ירבהגאון  ששיגר תנחומים מכתב מתוך  
 

 מת לא ל"ז אביך .לאמיתה האמת זוהי .יותר ולא ,לעיר מעיר מגורים מקום כהעתקת אלא אינה המיתה...

 ,שאדרבה ומבין יודע ,יניםיהענ דקות ויודע המבין .מקום העתקת אם כי זאת ואין ,הוא חי אלא ס ושלום,ח

 מכבדו" צטווינוה זה על .לפניו חוצץ שום דבר שאין לפי ,בחייו מאשר יותר עמנו ונמצא ,יותר קרוב הוא כעת

 לבל אותו ולזכור ,תמיד בזה להתבונן עלינו ובכן .תמיד עמנו ונמצא וקרוב חי הוא ",במותו מכבדו בחייו

 בריחוק באירופה היה והוא ,באמריקה אתה !כמקודם הכל .ו"ח הוא ומת מאיתנו שהלך לחשוב ,נשכחהו

 המת וקרובי בני צטווה ובכן...  ?!נשכחהו ואיך ,ממך מקום בריחוק כמקודם נמצא הוא עכשיו גם .ממך מקום

 מצילים המה ורק ,שם זכותו היא זאת רק שכן ,הבנים למעשי בשמים מחכה ושהוא ,במצבו תמיד להתבונן

 מעשים בניו יעשו אם לנפטר לו ואבוי אוי .לקטנים שנתקן ערוך בשלחן שמובא הקדיש ענין זהו .רעה מיום אותו

 כל עוסקים היו בהן, ומתבוננים לעצמם אלו עובדות מציירים המאמינים הבנים היו אילו ס וחלילה.ח ,רעים

 התורה שבלימוד הגדולה הזכות לשער יוכל ומי .לאביו בן אהבת מתוך ורק אך ,טובים ובמעשים במצוות ימיהם

 לעוררך ,לך כידוע ,אליך אהבתי מרוב לעצמי חובה אני אמוצ בנים? של תורה ביטול ,להיפך וחלילה ,בנים של

 התבונן .בחיים בהיותו עבורו שדאגת מכפי יותר ל"ז אביך עבור שתדאג גדולים רחמים ממך ולבקש ,כך על

 מבור להצילו תוכלו רגע ורגע ובכל ויום יום בכל !וחביבים אהובים בנים ,לכם רק נשואות עיניו ...הנורא במצבו

 לו בשולחך בחיים לו שדאגת ממה ערוך גדול לאין ערכה זו דאגה .ועונג עדן למקום ולהעלותו לום,ס ושח ,שחת

 המה נצחיים שבשמים והתענוגים הצער שכל ,שאמר ,לפניך זכאי בן יוחנן רבן חרדת תהיה תמיד .דולרים כמה

 האבות?! על בנים יחוסו לא כן אם ואיך ,(כח ברכות)

 
 

 העזרה הגדולה ביותר
 רבים כאשר ,הראשונה העולם מלחמת שבימי ,סיפר ל"זצ לופיאן אליהו יון רבהגא

 פרנסת בעול לשאת כדי ,בישיבות שלמדו לבניהם לקרוא שלחו ,ללחם רעבו משכניו
 ה"ע הרבנית ורעיתו הוא אך ,בישיבות למדוש בנים עהשב אז היו רבול .המשפחה

 סיפור
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 שראו ,השכנות .לביתו לשוב נקרא לא מהם אחד ואף ,בלימודם להם מלהפריע נמנעו

 ועטופים ,כך כל מתייסרים הנכם מדוע" :ושאלוה לרבנית פנו ,םבבית הרעבון מצב את
 להם השיבה ".תכםיב רעבון להשביע שיבואו מבניכם שלושה או לשנים קראו ?ברעב

 זקוקה אהיה שבו זמן יבוא כי ,לי יעזרו שהבנים רוצה אינני עכשיו" :ואמרה בעוז הרבנית
 לי לעזור שיוכלו כדי ,בישיבה ישארו שכעת רוצה אני לכן .האמת בעולם לעזרתם מאד
 ."לעזרתם כשאצטרך ,אז

 

 

 ם:ירת אמטפאחר  ,אל אחיו "קלםמהסבא "כתב ממ 
 

 ...נפשי אהוב ,יקירי אחי כבוד

 גדול כי ,בודכ ידי לילהח יצאנו לא פן לנפשך דואג אתה כי מאד נהניתי .הגיעו לי הנעימים דבריך ,יקירי אחי

 זה הרי .אותה לכבד ,יקרים םאחי ,כולנו עלינו מוטל עתה והנה .יכפר רחום והוא ,ואם אב כבוד מאד וחמור

 טוב ומה .וקאוד יום בכל ובמוסר ,לתורה נכונים עתים בקביעות ,אפשרה שמ בכל ולזכותה משכבה כפרת

 ...הרע מלשון מאד מאד ולהזהר ...לשמה התורה השיהי להשתדל

 

 צדיקים וגם ",רבה תהום משפטיך" ,הוא ונורא איום כי, האדם עם הדקדוק גודל להודיע הרחמן יעזרנו אםו

 קשהונות הרבים בעו אבל ,בזה לדבר יש הרבה והרבה ?!הקיר אזובי יעשו ומה ,מאד עמהם מדקדקים גדולים

 מי ,מאד יהמה לבי בלא ,היתה מפורסמת דיקהצ כי אם עליה השלום, אמנו והנה ,עליכם לא ,הכתיבה לי

 הדקדוק בחוש לראות ,חזק רושם בי התעש ומחלתה .האדם עם הגדול הדקדוק מגיע היכן עד ס ושלוםח יודע

 נצח. גדול לתועלת לנו הויהי נזכה .מעלה של

 

 הסבא מקלם  יתלמיד יכתב) מקלם[ הסבא ]אח ברוידא 'יקלייבצ און הרבהג של צוואתו מתוך

 (רמח ודעמ
 

 אביו את מכהה אחד יראה בן אם :פשוט ציור ברעיונכם נא ציירו ,עיני כבבת לי החביבים בניי ,אתם כן ועל...

 יוכל לא ,ספק בלי ,שבפשוטים פשוט איש אף אוהל לילה,ח ,קשים ביסורים אותו ומיצר מענה ,נוראות מכות

 הנכבדים בני ,אתם ובפרט .דומי אביו את להציל נפשו ימסור גם כי ,ורכושו בהונו די ולא !מנגד לעמוד להתאפק

 גם ,עליכם נפשי ומסרתי ,והיראה התורה ברכי על בישיבות אתכם וריביתי טיפחתי מעודי אשר ,החמודים

 בנפשכם קשורה ונפשי רך,יתב הבורא את לעבוד תוכלו למען ,האומות מיד אתכם להוציא גדולות בהוצאות

 ובמה...  ,לכם החביב אביכם את מצרה להציל שתוכלו במקום מנגד תעמדו לא בודאי ,האהבה בעבותות

 ותעשו צדקה שתתנו מה וכל .הטובים ובמעשים התורה בעסק רק ?הזאת מהצרה אביכם את להוציא תוכלו

 מבקש ואני ,"אבי נשמת עבור זה דבר עושה הנני" :ראשונה שנה לפחות ,בפיכם גם נא תאמרו ,טוב מעשה

 אחת מפעם פחות לא ,השנה כלות עד ר כךואח ,ראשון בחודש וביומ יום מדי האלה הדברים שתקראו ,מכם

  .ימים לאורך חייכם ימי כל מלבכם אביכם את תשכחו לא למען ,לעיתים ר כךואח ,בשבוע

 

 נשמה -ה משנ
ל בלימוד המשניות לעזור ", ויש כח גדונשמה"אומר השל"ה הקדוש, כי "משנה" אותיות 

 ותה למקום גבוה.לנשמה ולהעל

 
 משניות שילמדו ,ומחבריהם מתלמידיהם ,מבניהם בקשו ,בצוואתם ,ישראל דוליגמ רבים

 את יודיעו ,אגווע אם" :בצוואתו כותב הגאון רבי עקיבא איגר .נשמתם ולעילוי לזכותם
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 השנה במשך ללמוד וחברי תלמידי את מבקש שהריני ההערה עם ,בעיתונים פטירתי

 שנה בכל היאהרצייט ביום וכן .נשמתי את תלזכו ,משניות אחד פרק ויום יום כל הראשונה
 ."ושנה

 

 קדיש
ידועה ומפורסמת מעלת ה"קדיש" אשר אומרים הבנים לעילוי נשמת הוריהם. אמירת 

שיהיה שמו של הקב"ה הל עם, של קידוש שם שמים, הקדיש הינה הכרזה רבתי, בק
, מן הגיהנום אביו ואמואת הבן פודה  ,ברביםבכוח הקדיש הנאמר ומהולל בעולם כולו. 

 במעלת אמירת הקדיש.( 320)עמוד ועיין להלן בהרחבה בשער ההלכה  ומכניסם לגן עדן.
 
 

 חזרה לחיים תקינים 
 ובחרת בחיים!

 :תלמיד חכם שהתאלמן מאשתו, כתב לידידו שהתאלמן אף הוא 
  

 

  מאד, והנעלה היקר ידידי לכבוד

 לנחם זה במכתב באתי לא ...פה בעל לך לאומרם ליע היה קשה אשר מלים, מספר לך לכתוב לנכון ראיתי

 עלי עבר אשר את לך לכתוב אלא עליה השלום, הצדקנית רעייתך בפטירת והאיום הנורא הצער ולהפיג

 במאד. והתאמצתי התחזקתי שבהם הדברים ואת רעייתי, בפטירת

 

 ילדי ושבעת אני ,בא אני נהוא הולך אני לאן ידעתי ולא עולמי, בכל נורא חלל הרגשתי מהשבעה קמתי כאשר

 הפסוק עיני לנגד עמד לבי, אל לדבר אכלה טרם אני אמנם היאוש. בזרועות ליפול חשבתי ולכן ו."הי הרכים

 בחיים". ובחרת הרע, ואת המוות ואת הטוב, ואת החיים את היום לפניך נתתי "ראה נצבים: פרשת בסוף

 הפשוטה שהמשמעות נראה מקום מכל בחיים, ומעשה עשהמ כל על נאמר זה שציווי פי על שאף בלבי, וחשבתי

 החיים אל שמובילה אותו אחת דרכים: שתי הוא בפני ומוצב דרכים, פרשת על אדם שעומד היא, הכתוב של

 זה, זמן הוא אימתי עצמי: את שאלתי בחיים"! "ובחרת נצטווה: זה ועל הרע. ואל המוות אל והשניה והטוב,

 נמצא אני שבו במצב שמדובר פשוט התשובה זה? בציווי ונצטווה זו, קשה דרכים פרשת על אדם עומד בו אשר

 והדרך והנוחה. הפשוטה הדרך וזוהי והרע, המוות היאוש, בזרועות ליפול היא האחת הדרך כאשר עתה,

 במצב שאפשר כמה עד לתיקנו החיים מהלך את ולהחזיר החיים, בדרך ולהתייצב לעמוד היא והקשה השניה

 כמה ידידי, מושג, לך בחיים! אין ובחרת העולמים: בורא ידי על נצטויתי ממש זו שעה על לעצמי: מרתיוא זה.

 המדרש, לבית ,'ה בית אל ועליתי קמתי !החיים בדרך ולהתייצב לעמוד - זו הרגשה לי נתנה ואומץ חוזק

 סייעתא עלי הרעיף ביםהמרו ברחמיו ה"והקב כרגיל, בסדרים המשכתי ומאז שעות, מספר ולמדתי שם וישבתי

 הקדושה. בתורה ולהגות ללמוד להמשיך המשוער מן למעלה הרבה הרבה דשמיא
 

 

 במה צריך להתחזק?
אדם חש רגשות אשמה, כי בשל חטאיו מצויה, שמתייחס לתופעה בהמשך מכתבו הוא 
 באה עליו הצרה הזו.

 
 

 לשמים ומנודה כבודד עצמי והרגשתי ,מעיני נתיש ותדד ,במאד כליותי יסרוני ,יצועי ערש על בלילות בעלותי אמנם
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את  להרגיע הועילה אשר ",ישרים מסילת"ה דברי פי על מחשבה בלבי' ה שנתן עד ,לנפשי מרגוע ידעתי ולא ,ל"ר

 הם העולם נייעני שכל ,'א בפרק כותב "ישרים מסילת"ה הנה .שונה באופן הדברים את ולראות הסוערת נפשי

 שנמצאת עד .אחד מצד והיסורים ,אחד מצד השלוה ;אחד מצד והעושר ,אחד צדמ העוני :לאדם נסיונות

 כמנודה מצבי על שאסתכל כלל סיבה אין ,לעצמי חשבתי ,כן ואם ד כאן תוכן דבריו.ע .ואחור פנים אליו המלחמה

 סיוןבנ העמידני שמהיום הרי ,והטוב הוהשלו בנסיון ה"הקב אותי העמיד היום עד שאם פשוט אלא ס ושלום,ח

 בעליל אנו רואים איוב הגדול היסורים בעל שאצל לב שים .מעמדי כלל שתנהה לא באמת אבל ,והקושי היסורים

 .בפירוש בפסוקים( שם )כמבואר עונש בתורת לא וכלל ,בנסיון להעמידו כדי ורק אך עליו באו שהיסורים

 

 .ביכולתי אין זה כי ,נחמה בדברי לבוא אןכ כוונתי אין .דברי בראשית שכתבתי מה על ,ידידי ,לך חוזר אני שוב

 בברכה ואסיים !זו קשה במלחמה לנצח חיל לבן שתהיה ,הגדולה במלחמה אותך חזק למען כאן כוונתי כל

 .תפנה אשר בכל בעזרך יהיה ה"והקב וירושלים ציון אבלי שאר בתוך אותך ינחם שהמקום

 ומוקירך. ידידך
 

 
שמי שבאים עליו יסורים  ,כתוב בגמראצ"ל: בדומה לדברים אלו, אמר החזון איש ז

 לפשפש ראויים אנו אין בימינו אבל ,הגמרא בזמן מדובר זהאומנם יפשפש במעשיו. 
 בדרך וללכת]ולהתייאש[,  לטעות עלול הוא ,לפשפש יתחיל אדם אם ,אדרבה ,ולמצוא
 שהוא או שצריך בו חיזוק ותיקון, הניכר דבר אדם שרואה שבמקום ברוראך  .נכונה שאינה
 חלילה ואם ,דברים אותםאת  לתקן היא חובתו ,תיקון הצריכים דברים בעצמו מרגיש
 אין: ..."ן אישהחזו ]באגרת נחמה למישהו כתב. גדולה עליו התביעה ,אותם לתקן משתדל אינו

 חטא על ולהצביע חובה חס ושלום לראות ,והערצה אהבה המית המלאים נפשי ברגשות אפשרות
 [.אדם מבני ההשגחה דרכי נסתרה ובכלל ,שעברו מה ועבר שבעקבותיו

 
 לו אל ,םימסוי דבר ומרגיש יודע אינואדם  שכאשר ,זה בענין אמרזצ"ל  שךרב ההגאון 
 התורה כח ידי ועל ,תורה בלימוד התאמצות ויוסיף עצמו את יחזק אלא ,ולפשפש להתחיל

 יש ,כן כמו .ולםכ כנגד שהוא תורה תלמוד של לשכר בנוסף - זאת ,נשמתו דלתג
 קפב( לקח טוב) שמים. ויראת האמונה יסוד שהן ובברכות בתפילה כוונה להוסיף

 

 ?"האם לא יכולנו למנוע את מה שקרה"

 ימי אבלוב למיד חכםמהגיגיו של ת: 
 

 

 האם ?ממוות יקירנו את להציל כדי שאפשר מה כל את עשינו האם ,עצמם את לשאול המרבים אבלים ישנם

 לאחר שנפטר משפחה בקרוב מדובר כאשר במיוחד מתעוררות אלו אשמה רגשות ?למענו יותר לפעול יכולנו לא

 .מאד עד ומטרידות מעיקות והן ,ממושכת או קצרה ,מחלה

 

 להתחזק היא חובתנו שכן ,אלו מצפון ליסורי מקום כלל שאין יבחין התורה השקפת פי על בדברים המתבונן

 הגזירה בכלל הוא הנפטר להצלת נעשה שלא מה וכן שנעשה מה שכל ,ואמיתית שלימה באמונה ולהאמין

 לאחר ,עתה ברם ,להצילו יכולתנו בכל להשתדל עלינו מוטל היה ,בחיים הנפטר היה עוד כל אמנם .משמים

 אפשרות שום נויביד היתה לא שאכן שלם בלב ומאמינים בטוחים להיות היא חובתנו ,לבוראו נשמתו את שהשיב

 !אחד ברגע לא ואפילו ייוח את להאריך
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 זמן כל והומצ מחשבות שהיו ,להצילו ניתן כיצד והדרכים העצות אודות מחשבות שאותן ,לומר ניתן למעשה

 ,מעשה שלאחר שבהסתכלות מפני !עבירה מחשבות להיות הפכו הן ואילך הפטירה מרגע ,בחיים היה שהנפטר

 !הנשמות כל אדון המעשים כל רבון של הנהגתו תחת היה אאל ,נויביד היה נתון לא עשינו לא או שעשינו מה כל

 ",בורא כוונת - רופא שגגת" :הנפלא בפתגמו חאגיזם "המהר אמר כבר ,נעשו בכלל אם ,שנעשו הטעויות על

 ללכת רופא לאיזה השאלה ובענין הרופא אל ההליכה בענין שגגותינו את גם לכלול יש הרופא שגגות ובכלל

 מבורך.' ה שם יהי לקח' וה נתן' שה הצרופה האמונה את בלב ולתקוע ולשנן זורלח יש כן על ,וכדומה
 

 

 זוהי רק גזירת השם! -אין "מי אשם" 
יש להימנע כפי שאין מקום לרגשות אשמה עצמיים, כך כפי שכותב במכתב הנ"ל, 

למיניהם, כגון רופא רשלן או נהג פזיז וכדומה, כי הם אחרים מחיפוש אחר "אשמים" 
ך ורק שליחים לבצע את גזירת ה', אשר היתה מתבצעת בכל מקרה, גם בלעדיהם. היו א

 ]אומנם אין זה סותר שמותר ואפשרי בהחלט לתבוע בגין רשלנות או חוסר זהירות[. 

 
 

ּגֶךָ " ֲעֶקה ְלגַּ יָת מַּ י ִיּפֹל  ...ְוָעש ִ נ ֹ ּכִ לוהַּ ּנוּ  פ  לשון  -: "הנופל" מסביר המדרש ,)דברים כב ח(" ִמּמֶ
מוסיף על . ונגזרה עליו נפילה זופול ילהוא מששת ימי בראשית נועד ה. שמלכתחילה הוו

ולכל נברא הודיע הקב"ה  ,כי כל הנבראים כולם נבראו בחפצם ורצונם ,כך רבנו בחיי
 .והוא התרצה לכל ,מראש כל המאורעות אשר יעברו עליו וימי חייו ומיתתו

 

 

 ירת בתם הקטנה בתאונת דרכים, דברים שכתבה אשת הרב זריצקי זצ"ל, בפט

 :רי( לקח טוב) כאשר יצאה בשליחות אמה אל המכולת
 

 

 כמה ואולי ,שעה חצי אולי ?נמשך זה זמן כמה .גלגלים חריקת שמענו כך ואחר ,הבוקר יצאה היא והנה...

 שלנו הבתי כי ,לנו להגיד בפיהם ליםימ מצאו לא ,מבוהלות בפנים אנשים אלינו נכנסו וכאשר .בלבד דקות

 .הבנו ואני בעלי אבל ,מכונית ידי על נדרסה
 

 אפשר האם ,אחרת ,לה שקראו מפני הלכה היא עכשיו ,שלנו בבית היתה היא עוד כל בתנו על שמרנו הרי... 

 עליו שמכריזים עד ,מלמטה אצבעו נוקף אדם שאין ,אומרים ל"וחז ?!כך סתם הולכת שהיתה הדעת על להעלות

 ,למעלה שהוכרזה בודאי ,שלנו בשליחות למכולת האחרונה ההליכה הרי ,מוכרזת בעאצ נקיפת אם !מלמעלה

 הבורא. רשות ללא הפה מן להימ להוציא אפשר אי הרי כי ,למכולת אותה שולחים היינו לא ,אחרת
 

 אבל ,לא ואולי בעיניו דמעה היתה אולי .חוחש ידינו על נעצר ,צעיר אלינו ניגש ,הקברות מבית כשחזרנו ---

 גם ושתק ,נותיהתעני כל ללא בו הסתכל בעלי .שתתקוה ",הנהג אני" :לנו ואמר ,בקרבו פעפעו בודאי הדמעות

 ארוכות בו והסתכל מבטו את הרים שוב בעלי ."---. אנהמכונית של הנהג אני" :לנו אמר שוב הצעיר .הוא

 ?".מרלו רוצה אתה מה אז ?הנהג אתה" :אמר כך ואחר ,ענין כל וללא טינה כל ללא

 

 הספקתי ולא ,הכביש לעבר פתאום פרצה הילדה .כלל אשם אינני כי" ,מהר מהר הנהג דיבר ",לומר רוצה אני"

 ".---מוכן אני .לי שתסלחו מבקש אני .צערי את להביע ליםימ לי אין ...אני ...אני .המכונית את לעצור
 

הנה אצל שכן שלנו נפטר ילד ? קשה ממחלה מוות לבין ,כזה מוות בין ההבדל מה וכי ,פליאה הביעו בעלי עיני

 כל ללא מאתנו הלכה שלי הילדה ,הנהג אדוני ,הנה, לאחר הרבה הרבה סבל וכאב... ובן ארבע וחצי שנים



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב א  11  |  ה

 

 ,נתלש מגופנו וחלק ,הורים אנו הרי כי ,שישפך ההכרח שמן דמעות של ים אותו ללא ,רבים חודשים של סבל אותו

 את שדרסה מכונית שלח הוא ,וחצי הארבע בן הקטן לילד מחלהה את ששלח מי .פתאומית מהלומה זו והרי

 שהילדה על אדם שום מאשימים אנו ואין ,למעלה עליו שמכריזים עד מלמטה אצבעו נוקף אדם אין .שלנו הילדה

 ."בכך רצונך אם חסד שלנו הילדה עם לגמול תוכל אבל .שקט היה ,אדוני נגד כלום לנו אין .למוות נדרסה שלנו
 

 אוכל?" מה - בשבילה הכל לעשות מוכן אני ,ק-ספ ללא ...י-בודא י-בודא" -
 

 ?"זה ברגע כאן נמצאת שהיא יודע אתה" -
 

 "--- פי על אף ,ון, נכנכון שזה בודאי ,אומר אדוני שאם אומרת זאת" ,הנהג גמגם ".ן-כ-כ" -
 

 ,ובלילה ביום ,עמנו נמצאת תמיד אהי עכשיו .עמנו היתה לא היא ,הבית את כשעזבה ,קודם !נכון זה" -

 אני ?מבין אתה .בשבילנו גדולה נחמה וזוהי ,עמנו תהיה היא מיד ,מקום לאיזה ניסע אנו כאשר ,ובחום בקור

 ,בשבילך קשה זה אם או ,כשרות על לשמור ,תפילין להניח ,שבת לחלל לא והלאה מהיום הסכמת אילו כי חושב

 עושה והיית ,מאוד גדול דבר בתנו בשביל היה זה ,ובחגים בשבתות לנסוע לא כלומר ,כראוי שבת לשמור לפחות

 ונישאר מאוד לך נודה ?זה חסד שלנו בתיה עם לגמול תסכים האם .ממך מבקשת אינה בודאי יותר .עמה חסד

 ."חיינו ימי כל ידידים
 

 ,כן ...בשביל כלומר ,תםא אם ,אתם ,היא אם אבל .מספיק איני להתפלל אבל .כשר בביתי תמיד ,כשר אוכל אני"

 המקרה מן מאוד אומלל אני ,נפשי על שתבקשו ,לי שתסלחו ובלבד ,אשתדל אני ,השבת את לשמור אשתדל אני

 ..."אני ,הזה
 

 ,שמח נראה פשוט הוא ,רבות שנים כמותה ראיתי לא שכבר בעליזות התנוצצו שעיניו בעלי את ראיתי והנה

 כל ובשם ובשמי אשתי ובשם הקטנה בתי בשם" :רם בקול לו ואמר המבולבל הנהג את חיבק ,הדרגש מן קם

 ..."הלב בכל אותך נקבל לביתנו לבוא תמיד מוזמן ואתה ,לך מודה אני יילדי

 

רבים נכנסים  .לפי תנועותיו ,כל אחד לפי דרכו .מבקשים להשתתף בצערנו ,נדים לנו בראשם ,אנשים נכנסים ---

רבים נכנסים ובטרם יתישבו  .יראים להרים את מבטם אלינוימת ,ם ביניהםאחרים מסתודדי ,על בהונות רגליהם

 .ם שבלי פגישה זו אולי לא היו נפגשותינפגשות עיני ,מי שהוא מהם אומר דבר תורה... מזילים דמעותכבר 

 "?טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה"אולי ימצא אחד מהם או שנים שיהרהרו ש
 

והדמעות שוטפות  ,אם היוצאים מכאן מתרגשים עד כדי דמעות .לה שלנו'ת של בתיהוהי זכותה הבלעדי... ז

 ...ואז היא מחייכת .מטהרות אותם ,אותם
 

 ?הא, המשתפך על פני כל החדרים שלנו ,האינכם מבחינים בחיוך שלה !היא מחייכת
 

 

 שבתוך הכאב ים ה"קטנים"החסד
לים, וניתקו אותו ביד חזקה יוסף הצדיק, כאשר מכרו אותו אחיו לשיירת הישמעא

צויין בתורה חסד "קטן" אשר עשה מבית אביו, היה בצער ובכאב גדולים. והנה, מ
ְמֵעאִליםמו הבורא באותו זמן קשה וכואב: "עי ת ִיש ְ ה ֹאְרחַּ ִאים ְנֹכאת  ...ְוִהּנֵ יֶהם ֹנש ְ ּלֵ ּוְגמַּ

מה נשאו הגמלים? מה זה , שואל רש"י: מדוע התורה מציינת )בראשית לז כה( "ּוְצִרי ָולֹט
כדי ללמדנו עד כמה ה' דואג לצדיקים, שבדרך כלל שיירות אלו דרכן משנה? אלא 

היה לשאת נפט ועטרן, שריחם רע, והנה זימן ה' ליוסף דווקא שיירה שנשאה "נכואות 
 וצרי ולוט" שהם מיני בשמים עם ריח טוב ונעים.
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מתנתק מארצו , וגורלי קשה ואולם, ישנה כאן פליאה: יוסף נמצא כעת במצב כה

"חסד" זה שעושה עימו הקב"ה הינו כה האם  .וממשפחתו והולך אל הבלתי נודע
משמעותי עבורו כרגע, עד שהתורה רואה לנכון לציינו?! האם באמת במצב קשה כזה 

 לסוג המשא אותו ישאו הגמלים?!ישנה חשיבות 
 

פרטים הקטנים. אומנם הקושי לגם אכן כן, גם בתוך הקושי והסבל, הקב"ה 'שם לב'  -
הגדול צריך להגיע לאדם, מסיבות השמורות לבורא לבדו, אך גם בתוך הקושי דואג 
הקב"ה "לרפד" ולהרעיף חסדים "קטנים", אשר מהם ניתן לשאוב עידוד וחיזוק רבים 

ולהיווכח שהקב"ה משגיח בהשגחה פרטית נפלאה ומדוקדקת, ואינו עוזב את מאוד, 
 האדם כלל וכלל.

 

לכן על האדם לפקוח את העיניים, להסתכל על כל אותם חסדים "קטנים" אשר עושה 
 כך לשאוב עידוד וחיזוק רבים!עימו הבורא, גם בעת הצרה הגדולה שבאה עליו, ומ

להבין שה' עימו ומשגיח עליו היטב, ואינו נותן לו אף טיפת צער יותר ממה שטוב 
 בעבורו.

 

י ֱאלֹ " נִּ ְפרַּ ֶאֶרץ קִּ הִּ יים ב ְ ְניִּ  "ע 
עולה לגדולה ואף זוכה לאחר שנים רבות של תלאות במצרים,  -הנה יוסף הצדיק 

ִני ֱאלֹ להיפקד בבנים. לבנו השני הוא קורא "אפרים", " י ִהְפרַּ ֶאֶרץ ָעְנִייקִ ּכִ ". אומנם ים ּבְ
אני נמצא "בארץ עניי", בארץ זרה ומנוכרת, רחוק מבית אבא האהוב, אך גם כאן 

, וחסדו לא סר ממני! פסוק זה יש בכוחו לתת חיזוק רב לכל ני"הנה הקב"ה "הפר
]המשך אדם הנמצא ושרוי "בארץ עניו", בעת הקושי והצער, כפי שכותב במכתב הבא 

 :ממכתב שהובא לעיל, שכתב תלמיד חכם שהתאלמן מאשתו, לחברו שהתאלמן אף הוא[
 
 

 ארץ" משמעות מהי לעצמנו נצייר הבה .שית מא נב()ברא "עניי בארץ אלקים הפרני כי ,אפרים קרא השני שם ואת"

 שפל עד והורד ,האבות בחיר אביו יעקב בבית המעלה ברום בעבר שישב יוסף אותו ,הצדיק יוסף לגבי "עניי

 ידי על מעונה ,וממשפחתו אביו מבית גמור בניתוק רבות שנים חי ,ביותר שפלה באומה לעבד נמכר ,המדרגה

 ,מאד עד גדולים היו יוסף את שפקדו הנפש שיסורי ספק אין .חלקו מנת שהיו התלאות שאר כל וכן ,אדוניו אשת

 :לבנו שנתן בשם ביטא הוא זאת את .והמיוסרת הקשה בדרכו אותו שליוה' ה חסד את גילה הוא זאת עם אך

 בכל לו רלהזכי נועד אפרים השם "!הפרני" - זה כל עם אבל ",עניי בארץ" שרוי אני אמנם "!אלקים הפרני כי"

 אותנו ללוות צריכה אשר המחשבה וזוהי .ימוש לא מאתו' ה חסד מקום מכל ,ויסורים קשיים יש כאשר שגם ,שעה

' ה חסד את אותולר עינים לפקוח דתמי יש .להרהורים מקום אין אבל ,"אלקים יסרנו" אמנם .דרכנו אורך לכל

 למשיב אלה דברים לי היו ,הקשה מצבי מחמת תמחשבו יסרוני אשר עת בכל כי ,אחי ,לך היום. ודע כל עלינו

 עיפה. נפש על קרים וכמים ממש נפש
 

 
 

 גוזר ומקיים
, היה בעל אהבת ישראל עצומה ל"זצ פורטוגל זוסיא אליעזר ר' ,מסקולן ר"אדמוה

 לאחר ילדים מאות לארבע קרוב אישי באופן ובעל חסד עצום. הוא ואשתו אימצו
 .והרוחניים פיזייםה רכיהםלצ ודאגו השנייה העולם מלחמת

 

מידי שנה בשנה היה האדמו"ר מכנס את מקורביו, ומספר להם את אשר אירע עימו 
 לאמונה להתקרב ומבוגרים צעירים על רבות השפיע ברומניה צעיר כאברךבצעירותו: 

 זאת שהעושים מאחר ,הרומני לצבא יצטרפו שלא צעירים יהודים כנעשי הוא .'בה

 סיפור
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 הוא ,זה במקום .לשוב שיוכלו בלא ,היהדות מדרכי מוחלט אופןב עצמם את מרחיקים

 נאמנים ישאירם זה צעד ואשר ,תורה ילמדו שם אשר לישיבה להצטרף אותם עודד
 .אבותיהם למסורת

 

 צעירים מדריך ,פורטוגל הרב בשם שאדם ,רומניה לשלטונות מישהו הלשין אחד יום
 .צודקת הטענה שאכן ומצאו ,דברה את בדקו השלטונות !בצבא מלשרת מנעילה היאך
 ממנו ולקחו ,וחשוך מלוכלך בתא ,לבדו בצינוק אותו וכלאו הרב את בזעם תפסו הם
 בתא מצבו את ובראותו ,וחולני חלש אדם היה הרב המשקפיים. ואת הכיפה אתאף 
 הקרירה האדמה היה בו לנוח או לשבת שיכול היחיד המקום אשר ,והלח הקר

 ידע לא וכלל ,החיצוני העולם עם קשר ובקושי היה ל .קרב ושסופ דימה ,והמעופשת
 לעולמי שם אותו שישאירו עליו איימו השלטונות .בתאו לשהות עליו יהיה זמן כמה
 .עד

 

 עלאל מ שלבש החליפה את משך לכן ,מכוסה היה לא ראשו אך ,רצה להתפלל הוא
היתה להאריך  ברדרכו של ה .פה בעל שידע התפילות את בקול לפזם והחל ,לראשו

עד מאוד בתפילה, ועכשיו, במצב קשה זה, התארכה תפילתו בכפל כפליים. הוא ניגן 
 מכילהה ",שאמר ברוך" לתפילת הגיע הרבכל מילה ומילה ברגש ובהתבוננות עמוקה. 

: "ברוך שאמר והיה העולם! ברוך הוא, ברוך 'ה את מברכים שאנו שבחים של רצף
 אל המילים "ברוך גוזר ומקיים", והחל להתבונן במילים אומר ועושה"! והנה הגיע הוא

המילה "גוזר" בדרך כלל מתייחסת לגזירה קשה, להנהגה קפדנית של הקב"ה עם  אלו.
ברואיו, בניגוד לרצונם. והנה כתוב כאן שהקב"ה גוזר גזירות ואף מקיים אותן! כיצד 

רובים?! שאלה זו לא קשור ענין זה לתפילה זו שכולה שבח לה' על רחמיו וחסדיו המ
של מחשבה,  ממושך זמן לאחרנתנה לו מנוח, והוא ניסה שוב ושוב לחשוב על המילים. 

! הלוא המילה ושמחה התרגשות מלא יההאיר את ליבו לפתע הסבר הדברים, והוא ה
נותן קיום, נותן כח לסבול, להתגבר ולהחזיק  -"מקיים" יש לה משמעות נוספת: מקיים 

השמורה  סיבהמ ,אדםה על גזירה לגזור צריך' ה לפעמים :כאן נההכוו זוהימעמד. 
 כדי ,ולהתגבר לסבול תוהיכול הכח את נותןגם "מקיים", ' ה ,הזמן באותו ךעימו, א
 !רהיבגז לעמוד יוכל שהאדם

 

 מקיים גם' שה שידע מפנירבה,  בחיוביות מצבו עלהרב  הסתכל ואילך רגע מאותו
 להאמין . הוא התחיליאוש במצב היה לא כבר הוא .רהיבגז לעמוד שיוכל כדי אותו
 אנשים של בהתערבותם ,מספר ימים לאחר ואכן ,שיינצל עד זמן של ענין רק שזהו

 מבית לשחרורו השנה ביום ,שנה מדי .הרומנים השלטונות מידי הרב שוחרר ,מבחוץ
 שהחד הפירוש את ומסביר ,זה מקרה להם מספר מקורביו את מכנס הרב היה ,הכלא

 שלעולם ,הנאספים כל את מעודד היה הוא ".ומקיים גוזר" במלים שמצא והמעודד
 מסביב)"! בדרכיו להולכים כח נותן רהיגז בעת גם' שה מפני ,קשים במצבים להישבר אין

 ("המגיד של לשולחנו
 

 

 הקמת בית חדש
חר בת זוג, וכן 'אימוץ' אב חורג או אמא חורגת, לא\נישואין חדשים לאחר פטירת בן

ברגשות אשמה ו'בגידה' כביכול,  יםמלווו האם האמיתיים, עלולים להיות פטירת האב א
ובתחושה כאילו הנפטר 'כועס' על כך שמנסים לשכוח אותו ולהמשיך לחיות חיים 
טובים בלעדיו. כמובן וכמובן, שכל הרגשות הללו הינם אך פרי הדמיון של עצת היצר 

מצא בעולם האמת, נקי לגמרי מכל החשבונות הרע, בעוד שהאמת היא, כי הנפטר הנ
הקטנוניים הללו, ורוצה שקרוביו יבחרו בחיים ובטוב האמיתי, כפי שמורה תורתנו 

 הקדושה. 
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 'להלן מובא רצף של מכתבים, מהספר "להתגבר", אותם כתב 'נחמיה' ל'נחום, 

בנה שהתייתם מאמו, כאשר רצה אביו להינשא בשנית. במכתבים אלו ניתן למצוא ה
 הקדושה. תנותורעם הכוונה וראייה נכונה של דרך  הנ"ל, המבוכה והזדהות לרגשות

 
 

 ,נחום חביבי

 .אם כי לא הופתעתי מתכנו ,מכתבך בתיבת המכתביםאת והופתעתי למצוא  ,זה חדשים רבים שלא התכתבנו

תי לראות את ניהנ. ואתה מחפש היכן הטעות שלך, על הרגשות המנוגדות ,יות שלךואתה כותב על ההתלבט

סקנה הבנויה על חשיבה שכלית ולא על רגשות שלעיתים , מלמסקנה הנכונה ובטוחני שלבסוף תגיע ,חשיבתך כבוגר

  .הם רגשות ילדותיים שאין בהם כל הגיון

 

על האדם החדש  הקפדהמחשבה ראשונה היתה כעס ו, רוצה לבנות בית חדש עם אשה אחרת יךכששמעת שאב

בלב נשבעת נאמנות לאמא הבלתי . בבת זוגוד' בוג'הועבר הכעס לעבר ההורה ה ר כךאח .המתפרץ לביתכם

 ,ומה עוד ,בכל צורה אפשרית ולא עוד אלא שתפגין זאת .זו 'בגידה'והחלטת שאתה לא תהיה שותף ל ,נשכחת

 ?!נוי הזהיבשביל מה צריך את הש ,הדברים מסתדרים ,החיים חזרו לשגרה ?!שמי צריך את זה בכלל

 

הבה . בל אתה מרגיש שהטענות שלך צודקותא ,שהדברים אינם צודקים ,פור קטנה לוחשת בקרבךינם צאמ

 :נחשוב ביחד

  

ובכל  ,חי חיים נפלאים עם שרה אמנואבינו אברהם . העובדה שהבעל מתחתן שנית אינה חדשה כלל ,ראשית

ומזיווג זה , תחתן עם תמרה ,אחר שמתה אשתו בת שוע ,יהודה. זאת לאחר פטירתה נשא לאשה את קטורה

 'קנזש'והגמרא אומרת  ",כלב בן יפונה הקניזי"אנחנו מוצאים תיאור על כלב בן יפונה שנקרא . יצא שבט יהודה

ולכן היו לו שני  ,[ל בן קנז]אבא של עתניא שאה לקנזיואמו נ ,יפונה האבא של כלב נפטר, כלומר חורגו של כלב היה

 ,יתה אשתו השניה של בעלה השני דהיינו בעלה הראשון של רות היה מחלוןרות ה. הקניזי ,בן יפונה :מותש

הרבי מקלויזנבורג . ה יצאה מלכות בית דוד ומלך המשיחודוקא מזיווג ז ,ואחר פטירתו התחתנה עם בועז

את ממשיכים שליט"א ובניו הגאונים הצדיקים  ,ביתו מחדש את ואחר השואה בנה ,כל בשואה אשה וילדיםיש

ואם גדולי . אין הענין מופרך מיסודו ל כל פניםע ,ויש דוגמאות רבות נוספות לכך. זהב של המשפחהשלשלת ה

 ?!מה אנו אזובי קיר נוכל לומר, זה מותר וזה הכרחי ,עולם הבינו שזה אפשרי

 

 מדוע ראו גדולי עולם אלו ,יש לך חומר למחשבה ,על כל פנים .נוסיף ללבן את הדברים לי נדר,ב ,במכתב הבא

עוד נשוב ם ירצה ה' וא ,גם אני יודע שעדיין לא מיצינו את הנושא עד תום. צורך לבנות בית חדש ,ועוד רבים

 .לנושא

 נחמיה, בידידות
 

       
 

 

  ,לנחום היקר

 ,שכל אלו שהוזכרו ,אתה טוען במכתבך .תוך יומים השבת לי תשובה ארוכה ומנומקת ,זריזותך ראויה לשבח

 .יתכן שהתנהגותם היתה שונה ,היו להם ילדים ולּו ,א קטנים ולא גדוליםל ,לא היו להם ילדים בבית
 

מיד  ,בגמרא מסופר שחכמים התירו לאחד לשאת את אחות אשתו שנפטרה .נכוןהשההיפך הוא  ,דע לך יקירי
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 .ומה שיותר מוקדם ,מוק של ילדים הוא נימוק המחייב להתחתןיהנ .כדי שיהיה מי שיטפל בילדים ,לאחר הקבורה

 

ובחן האם כעסך וקפידתך נובעים  ,בדוק את עצמך :אך קודם שנלבן את ענין בניית בית חדש הייתי מבקש ממך

האם אתה בטוח בעצמך שלא  .נוכיות ורגשנות בלתי מחושבתאאו הם תוצאות של  ,מתוך נימוקים הגיוניים

בו  ",בוד הוריםיכ"ה ובתמימותך ובתום לבבך אתה מדמה לעצמך שז ,איזה רגש של נאמנות לאמך תחתיפ

ומי כיום יש . בצרכים שלו וביכולת שלו רך ימים טובים,ההתחשבות בהורה החי לאובזמן שהכבוד האמיתי הוא 

מה ערכה  ,קראתי שבאנגליה ערכו מחקר?! הגופנית והארגונית למלא שני תפקידים ,היכולת הנפשיתאת לו 

כי על עקרת בית יהודיה  ,וזה על עקרת בית גויה .וה לחמש עובדותווהמסקנה היתה שערכה ש, של עקרת בית

 ".ורחוק מפנינים מכרה" :אשת חיל''כבר אמר שלמה המלך ב

  

 .בפעם הבאה. ועל זה ם פתרוןיאך לכל בעיה קי, ברור שיש בעיות רבות כשמקימים ובונים חורבה מחדש

  ,ידריך אותך בחשיבה נכונה' יתברך לה שהיבתפ

 נחמיה, שלך בידידות
 

       
 

 

  ,נחום היקר והחביב נ"י

הבעיות שלנו הן  .והבעיות שלו הן עצומות ,הזכרנו שהכאב של ההורה הוא הרבה יותר גדול מהכאב שלנו... 

גם מבחינה כלכלית,  ,אחריות גדולה רובצת עליו .ואילו של ההורה זו בעיה של המשפחה כולה, בעיה פרטית

וכי  ,וגם בעיה חינוכית ?!"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם" .על כל המשפחהולשלם לפרנס ולהאכיל ולהלביש 

 ,ותוכל לברר אצל מחנכים ,ה' ברא את העולם בצורה שאחד יסייע לשני?! בכוחו של אדם אחד לשלוט על הכל

 .עד כמה מורגש העדר אחד ההורים ,הן של בנים והן של בנות

  

אך מה זה נוגע  ,הכל טוב ויפה :קורתיהה ובבבתמי אני מרגיש כיצד אתה מרים את גבות עיניך ,נחום יקירי

גם אם אינך חושב ?! החדשה וגם לי טב גם למשפחהיוכך י ,מוטב אולי שישלחוני לפנימיה ?!למה עלי לסבול ?!לי

 .הרי מחשבות מעין אלה שוטפות בראשך ,כזאת בדיוק

  

וכי  ?!ידע וירגיש את התמרמרותךאם  ,וכי כיצד ינעם להורה שלך .הרבה הרבה תלוי בך .אין הדברים כך ,ובכן

הרואה בי שונא שודד  ,כשתרגיש שיש לי כאן אויב ,ואיזה טעם יהיה לשותפה שלו?! כך יוכל לבנות בית חדש

 ?!המתפרץ לרשות לא לו

 

 ,לתך להפוך את הבית החדש לגיהנוםוביכ !הכל הכל תלוי בך? ה כאן בית חם וחביב כפי שהיה פעםבנהאם י

 .תלגן עדן עלי אדמו ויש ביכלתך להפכו

 

וכן אם יש לה בת או  ,תהיה במצבים מיוחדים בעיה של יחוד ,אם אתה בן יחיד .בלי ספק קיימות בעיות רבות

 .חורגהאסור לחורג לגעת בחורגתו וכן לחורגת באביה כמו כן  .רק בנות

 

 ,מהות החדשהבדרך כלל הילדים הקטנים ממהרים לקבל את האבהות או את הא '?אמא'ואיך יקראו לה 

ובזה חוסכים  ,אחד בשמים ואחד פה ,להם שתי אמהות או שני אבות ולהם מסבירים מה שיותר מוקדם שיש

 , אךהטוב ביותר לנהל שיחה גלויה ולסכם כיצד יקראו !ליותר מבוגרים הבעיה קשה יותר. בעיות רבות בעתיד
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 ',אמא'י מבחינה נפשית לכנות בשם קשה ל :לומרלבוא ואפשר  .בשום אופן אין לקרוא להם בשמם הפרטי

  .היא הפתרון המוצלח ביותר ,שיחה גלוית לב על כל הבעיות הקטנות האלו ,ושוב .ולבקש הצעה אחרת
 

  .סבורני שלהפעם זה מספיק והותר

 .נחמיה, מאד מחבבך

       
 

 

 ,לנחום היקר

ואם תמצי לומר  ',בכי'אם תמצי לומר  - ת"בכושרו": (זח לים סתה) ת"מוציא אסירים בכושרו" :יש דרשה על הפסוק...

 ,שהדבר תלוי במבט שלנו ,וכוונת הדרשה ללמדנוכלומר: המילה בכושרות כוללת שתי מילים: 'בכי' ו'שירות'.  '.שירות'

האחד . לשנים שאכלו ארוחת צהרים ?משל למה הדבר דומה .אם מבט של שביעות רצון ,אם מבט של התלוננות

איזו : "ולעומתו השני ".ולקינוח קבלנו תפוז ,איזה מרק עלוב ,מעט אורז ,בשרקצת  ?מה אכלנו" :התלונן

אך כל אחד  ,אותה ארוחה לקינוח!". ואפילו תפוז ,צלחת מלאה מרק, אורז ,בשר ,ארוחת צהרים נהדרת

 .מתאר אותה מנקודת מבטו

 

אמנם : "השני?!", ואתי ומה יהיה ,אבי מתחתן, ועוד יותר ,נעשיתי יתום ,איזה מסכן אני" :כך גם בחיים

. לו לעזר הוברוך ה' אבא מצא אשה שתהי ,אבי יתומים ' יתברך,האבל זכיתי לאבא מן השמים  ,תייתמתיה

לצד שביעות  ,עלינו להרגיל עצמינו לצד השירה. 'תשירום תמצי לומר 'וא 'בכי'אם תמצי לומר ". מה רבו חסדי ה'

  !השמח בחלקו ?עשיראיזהו  .להיות שמחים בחלקנו כל החיים, רצון

  !עשיר ברוחניות, מאחל לך להיות עשיר

 נחמיה, ידידך כל הימים
 

       
 

 

 נחום היקר,

אם מחייך  ,הוא רואה את פני עצמו ,שאדם מסתכל במיםכ :דהיינו", כן לב האדם לאדם ,כמים הפנים לפנים"

כן לב האדם " .זועפותהרי משתקפים לעומתו פנים , ואם מראה פנים זועפות ,גם הדמות מחייכת כנגדו

הרי גם זולתי ישיב לי  ,שנאה חס ושלוםואם הלב מלא  ,הרי יחזיר לי אהבה ,אם לבי אוהב את פלוני", לאדם

 .שנאה

  

דע לך שהכל פרי  ,פורי הדמיון של אמהות ואבות חורגים שהתעללו בחורגים שלהםיולכן אם אתה חושש מס

שחורגים אינם מסתדרים עם הצד  [אבל לפעמים קורה ,נדיר]דיר מאד נ .ואף פעם לא הגיעו הדברים לידי כך, דמיון

 .בזולת י יחס של כבוד והתחשבותעל יד ניתן לסדר את הדבר ,לרוב ,אז וגם. השני
 

ואם  .ולזכור שהכל תלוי בנו, התחשבות ועזרה ,מלכתחילה יש לבנות יחסים של כבוד לבעל אמו ולאשת אביו

בית  ,בית של חמימות לכל אחד ואחד ,הרי יהיה בית לתפארת ,חשבות וכבודהת, נשרה רוח של שמחה וותרנות

הנשמה הקדושה תרווה נחת  ,ושם בשמים ,והזכות הזאת תעלה לגנזי מרומים .שכל אחד ירגיש עצמו טוב

  !ותרבה תפילות לפני כסא הכבוד להרבות שפע וברכה לבית החדש הנבנה והולך ,מצאצאיה

 בברכה מעומקא דליבא

 .וקול שמחהוישמע בבית זה רק קול ששון , במזל טוב יהושיה

 נחמיה, בכל לבמתפלל ה
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ית ֵאֶבל ֵ ה ,"טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ב  ֶ ת  ש ְ ית מִּ ֵ ֶכת ֶאל ב  ֶ ל   ,מִּ

ל ָהָאָדם ָ ר הו א סֹוף כ  ֶ ֲאש  ּבוֹ  ,ב ַ ל לִׁ ן אֶּ ּתֵ  "ְוַהַחי יִׁ
 (הלת ז בק)

 
 

ן ֶאל ִלּבוֹ " י ִיּתֵ חַּ זוהי המטרה החשובה, אשר בשלה ממליץ החכם מכל האדם  -!" ְוהַּ
הכי " ּתֶ ית ִמש ְ ֶכת ֶאל ּבֵ ית ֵאֶבל, ִמּלֶ ". המפגש הקרוב עם פטירה של טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ

הולך, ומהי תכלית חייו כאן  אתה, ולאן תאדם, מעורר את האדם לחשוב, מאין בא
 עלי אדמות.

 

 ,במחשבתו הלם הזהעו נייעני שיהביל האדם על להזהיר ,הזה בכתוב נהוהכו יקרע"
אל  טבעו וימשיך ,לבו את ויכניע ,באחריתו יתבונן אלא ,כלל עיקר יעשהו ושלא

 ,העבודה מעיקרי עיקר שהיא ,הלב להכנעת בהיס - האבל בית כי וידוע .העבודה
 אז ,ידיו שתי מבין מעליו מתפרדים ומיודעיו ואוהביו ,חולפים הדורות בראותו כי

 (הקמח כד) ".הערל לבבו יכנע ואז ,מוסר ויקח ויירא האדם הירא
 

על החיים ותכליתם, ממעיין החכמה של  התבוננות ומחשבהבפרק זה הובאו דברי 
התורה וחז"ל. מי יתן ויהיו הם לתועלת רבה עבורנו, לפקוח את עינינו, ליישר את 

פירושים למסכת  -"בני בנימין"  ספרמ מפרק זה לקוח ]חלק ליבנו, ולסלול את דרכנו בדרך החיים.

 אבות. וכן "באר יעקב" על התורה[.
 

 ובחרת בחיים!
 :)דברים פרק ל( פונה בורא עולם לעם ישראל בתורה הקדושה, וכך אומר

 

ת ַהּטֹוב" ים ְואֶּ ת ַהַחּיִׁ יָך ַהּיֹום אֶּ י ְלָפנֶּ ת ָהָרע ,ְרֵאה ָנַתּתִׁ ת ְואֶּ וֶּ ת ַהּמָ ָך  .ְואֶּ י ְמַצו ְ ר ָאֹנכִּ ֶ ֲאש 

ְדָרָכיו ,יךָ קֶ ֱאלֹ  ה'ְלַאֲהָבה ֶאת  ,ַהי ֹום ָטיו ,ָלֶלֶכת ב ִּ ָ פ  ש ְ ָֹתיו ו מִּ ְצֹוָתיו ְוֻחק  ֹמר מִּ ש ְ יָת  .ְולִּ ְוָחיִּ
יתָ  ֵבַרְכָך  ,ְוָרבִּ ה  קֶ ֱאלֹ ה'ו  ָ ת  ש ְ ה ְלרִּ ָ מ  ָ ה ָבא ש  ָ ר ַאת  ֶ ָאֶרץ ֲאש  ָ ְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא . יָך ב  ם יִּ ְואִּ
ָמע ש ְ ָ וְ  ,תִּ ְחת  ד ַ ים ֲאֵחרִּ ְונִּ יָת ֵלאלֹהִּ ֲחוִּ ַ ת  ש ְ םהִּ ָ י ָלֶכם ַהי ֹום ,ים ַוֲעַבְדת  ְדת ִּ ַ ג  ן ,הִּ ֹאֵבדו  י ָאֹבד ת   ,כ ִּ

ה   ָ ת  ש ְ ה ְלרִּ ָ מ  ָ ן ָלֹבא ש  ְרד ֵ ה ֹעֵבר ֶאת ַהי ַ ָ ר ַאת  ֶ ים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאש  יֻכן ָימִּ י  .לֹא ַתֲארִּ יֹדתִּ ַהעִּ
ם ְוֶאת ָהָאֶרץ ַמיִּ ָ יךָ הַ  ,ָבֶכם ַהי ֹום ֶאת ַהש   י ְלָפנֶּ ת ָנַתּתִׁ וֶּ ים ְוַהּמָ ָלָלה ,ַחּיִׁ ָרָכה ְוַהּקְ ּוָבַחְרּתָ  ,ַהּבְ

ךָ  ה ְוַזְרעֶּ ְחיֶּה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִׁ ַחּיִׁ ְלָדְבָקה בוֹ  ,יךָ קֶ ֱאלֹ  ה'ְלַאֲהָבה ֶאת . ּבַ ֹקלֹו ו  ֹמַע ב ְ ש ְ י הו א  ,לִּ כ ִּ

ר נִּ  ֶ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאש  ֶ יָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלש  ע ַחי ֶ ב ַ ְלַיֲעֹקב  ,ַלֲאֹבֶתיךָ  ה'ש ְ ְצָחק ו  ְלַאְבָרָהם ְליִּ
 ".ָלֵתת ָלֶהם

 

 גם ולבסוף, רעהו תווהמ לבין ,והטוב החיים בין לבחור", בחירה זכות" יש לאדם
 מלא שק בין היא הבחירה אם :השאלה ונשאלת". בחיים ובחרת" ובקשה: המלצה
 צריכים האם, רקובים אדמה תפוחיב מלא שק לבין, ויהלומים מרגליות, טובות אבנים
 מי ?!בחיים לבחור לעצה אנו צריכים כאן מדוע?! היהלומים בשק לבחור הטובה לעצה
 ?!וברע במוות לבחור טיפש

 

 הוא". היהלומים אי"ב הנמצא סודי לאוצר מפה מצא אחד עני משל למה הדבר דומה?
מצא את האי. כאשר אחר תלאות מרובות, . לשם להגיע כדי יהנוא ושכר כספים לווה
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, רגילות אבנים אינם בחוף שיש האבנים שכלדרכו רגליו על אדמת האי, שם לב לפתע 

, שק הוציא הואבהפתעה ובהתלהבות רבה . ומרגליות טובות אבנים, יהלומים אלא
הוא מביט כה וכה, , השיחיםכיוון מ ציחקוקים מיודענו שומע בינתיים. למלא והתחיל

 הם, תוקפים לא הם אבל, מפחד האורח. כושים ילידים איםיוצ לשיחיםוהנה מבעד 
הוא פוער ". אבנים אוסף, משוגע אתה: "עונים והם ,קרה מה שואל הוא. צוחקים פשוט

 פורצים הילידים "!יהלומים אלו -את עיניו בתמהון ואומר להם: "אלו לא אבנים 
 הם אבל, ומיםיהל יש אכן שלנו באי, שמע: "לו אומר מהם שאחד עד, גדול בצחוק

 הםו". ?נראים הם וכיצד היהלומים היכן: "האיש שאל". החוף על ככה מפוזרים לא
כי את היהלומים הללו לא משיגים בקלות. יש לטרוח עבורם הרבה מאוד. יש , לו ענו

לטפל בהם זמן רב, אך ההשקעה משתלמת ביותר, שכן אז , לטמון באדמה פקעות
זה ניתן לבשל מטעמים מיוחדים מאוד, כמו צומח האוצר היקר. מהאוצר היקר ה

"פירה", "צ'יפס" ועוד. אפשר גם להתעשר ממנו על ידי עסקי חליפין, שכן תמורת שק 
אחד שכזה, ניתן לקבל כמה וכמה שקים של עגבניות למשל, או אורז, או חומרי בניה 

תפוחי שונים. בקיצור, מי שעובד ועמל, ומצליח להפיק מן האוצר היקר הזה, שנקרא "
 יותר טוב. -אדמה", מה טוב ומה נעים גורלו! וכמה שיותר 

 
מיודענו התייחס לדברים באי אמון, אך ככל שהתעכב באי יום ועוד יום, נוכח לראות 

מצליח. מי שיש לו תפוחי אדמה  -כי הדברים אכן צודקים. מי שיש לו תפוחי אדמה 
יל להשקיע את כל מרצו מתעשר וחי בטוב ובנעימים! משהגיע למסקנה זו, התח -

בגידול תפוחי אדמה. העבודה היתה קשה, אך למול עיניו עמדו בני ביתו המצפים 
שישוב אליהם עם רכוש רב. הוא אכן הצליח מאוד, ואחר תקופה של עבודה מאומצת, 
היתה ברשותו כמות גדולה מאוד של שקי תפוחי אדמה. בשמחה וגיל, החליט שהגיע 

תלאות רבות, הגיע חזרה אל ביתו, כשעמו מטען רציני  הזמן לשוב הביתה. לאחר
ביותר! משפחתו וידידיו עשו לו קבלת פנים מפוארת, וציפו במתח לרגע שבו יפתח את 

והנה לעיני כולם, מכניס מיודענו את ידו אל אחד השקים,  -השקים. הרגע הגדול הגיע 
! כולם חשבו שהוא ומוציא... תפוח אדמה ]שהספיק להרקיב[! ועוד אחד, ועוד אחד

חומד לצון, ומתחת לתפוחי האדמה מסתתרים היהלומים האמיתיים. אך לחרדתם 
ויהלומים אין. וכך גם השק שלאחריו, וכך כל השקים  -הרבה השק כבר מתרוקן 

צי הלעג שהופנו אליו. יכולם. אין לתאר את הבושה הרבה אשר ספג מיודענו מכל ח
אכול אכזבה וייאוש. והנה כעבור שעה מעירה סוף דבר, הלך האיש לישון, כשהוא 

אותו אשתו, כשבידיה יהלום אמיתי בגודל של ביצה. היא פונה אליו ואומרת לו: בעלי 
היקר, כיצד זה לא גילית לי את המטמון האמיתי, אשר הוחבא בחכמתך מתחת לתפוחי 

 לנו כמה הוא שווה.האדמה?! הבה נלך לצורף שיגיד 
 

ליהלומנים שונים, אשר הציעו  פנו הם תה. להיפך, הוא בכה.אך הבעל לא נדבק בשמח
הם קיבלו סכום עתק תמורת . הבעל המשיך לבכות אבלמחירים גבוהים יותר ויותר, 

היהלום, והבעל בכה עוד יותר. "איך?! איך יגעתי, עמלתי והסתכנתי בעבור תפוחי 
 מיתיים?!"...אדמה רקובים, בשעה שיכול הייתי לאסוף, בקלות רבה, יהלומים א

 
 ולברוח מצוות לעשות, הרע היצר על להתגבר היא הזה בעולם האדם מטרת, והנמשל

 לעולם שהגיע אדם אותו אנו, בנמשל. הבא בעולם רב שכר יקבל כך ועל, רותימעב
 רקניתן לעשותם  אשר, טובים ומעשים מצוות, תורה: שהם, יהלומים לאסוף מנת על

 והחברה הרע היצר הם דיםהיל. הבא בעולם תועפות הון הם ושווים, העולם בזה כאן
 נלך בוא, הכנסת לבית ללכת במקום !הנאות :זה האמיתי שהדבר ואומרים שמסיטים
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 רקובים אדמה תפוחי, בקיצור... ת יום הולדתלמסיב אוב, תורה שיעור במקום, לים

 .ובזיון בושה רק, הבא בעולם כלום שווים שאינם
 

 אדמה ]תפוחי והרע המוות לבין ]יהלומים[ והטוב החיים יןב לבחור לנו נותן ה"הקב

", חיים לעשות" מכנים שהם מה זה' טוב'שה שחושבים אנשים ישנם אבל, רקובים[
. הרע היצר של היוצר מבית טעות זו אך. העולם ותענוגי הנאות אחרי לרדוף, כלומר
ע ָהאְֹמִרים הֹוי: "הנביא אומר עליהם ּטֹוב ,טֹוב ָלרַּ ִמים .ערָ  ְולַּ ךְ  ש ָ ךְ  ְואֹור ,ְלאֹור ֹחש ֶ  .ְלֹחש ֶ
ִמים ר ש ָ  ".ְלָמר ּוָמתֹוק ,ְלָמתֹוק מַּ

 

 ההליכה זה , גם בעולם הזה וגם בעולם הבא,האמיתי והטוב שהחיים לנו מגלה ה"הקב
ֲהָבה: "ומצוות תורה וקיום בדרכיו ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ,יךָ ֱאלֹקֶ  ה' ֶאת ְלאַּ ֹמר ּבִ  ִמְצֹוָתיו ְוִלש ְ
ָטיו ְוֻחּקָֹתיו ּפָ  ..."!ּוִמש ְ

 
 על נעלם, ועל גלוי על במשפט, יביא הכל כי : "דעומתוך צוואת הרמב"ם לבניו

 יאשרוהו, ויודעיו יפארוהו, רואיו הזה. בעולם לו יטיבו פעלו, המיטיב רע. ועל טוב
 ולא ידאג ויתנחם פעלו, כשרון על ישמח אדם, מבני בהיפרדו ימיו מספר ובהמלא

 וישיגהו, ירדפהו הרע הרע, וירדוף דרכו לעונש... והמשחית ידאג לא כי מות,ל מאד
 יכאב עליו בשרו ובמותו שפתותיהם, וילוזו פיהם עליו יעקשו רואיו מעשיו. וישחית
 יתרון תכירו לפניכם, אחלי יכוסה... שמו ובחושך ילך, בחושך כי תאבל, עליו ונפשו
 ".לכם נתונה הרשות כי ,ובטוב בחיים חרווב וברע, במוות ומאסו החושך, מן האור

 
 עושים חיים!
 קרויים חיים במיתתםצדיקים  ,"רשעים בחייהם קרויים מתים"  

 ברכות יח ע"ב(מסכת )
 

יום מת הוא ישנו יום "חי", וישנו יום "מת". "מתים".  חיים נם"חיים" ויש חיים נםיש
הספיק, נהנה כמה שנהנה, יום אשר עבר ואיננו. אדם קם, אכל, שתה, הספיק מה ש

זהו. היום הזה מת. כמו יומן שנה שתולשים ממנו דף וזורקים,  -העביר עוד יום, ו 
תולשים עוד דף וזורקים, עד שהוא מתרוקן. כך אדם שורף יום ועוד יום, ומה יוצא 
נֹות  לו בסוף? במה החיים שלו מסתכמים? בכך וכך טונות של אוכל שטחן, כך וכך ש ְ

]ההפרש ביניהם זה כבר לא עניינו, כך וכך כסף שהרוויח, וכך וכך כסף שהוציא  )!( שינה,

 , הנאות כאלו ואחרות שחלפו ואינן.זה עניינם של היורשים[
 

ֲאִני" - י וַּ ְרּתִ י ְלִריק ָאמַּ ְעּתִ יִתי ּכִֹחי ְוֶהֶבל ְלֹתהוּ  ,ָיגַּ  (מט ישעיה) !"ִכּלֵ

 

הדפים אינם נתלשים ונזרקים, אלא אבל יש יומני חיים שונים מאלה! יומנים בהם 
מתמלאים ונשמרים, דף ועוד דף, יום ועוד יום, עד אשר הופכים למסכת חיים נצחית. 

" בא בימיםכך נאמר על אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית: "ואברהם זקן  -הנה 
אברהם בזקנותו אכן לקח עימו את כל הימים שלו, כל יום ויום מחייו נותר חי  -

 וקיים!
 

 כיצד? במה תלוי הדבר? במה נעוץ ההבדל הגדול?
 

 שאלה זו היא שאלת החיים של האדם החכם!
 

ומהאורות,  הנה לנו מכונית חדישה, מפוארת ומשוכללת. ילד קטן מתפעל מהברק
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; אחיו הגדול מתפעל מן הנסיעה העוצמתית ומהביצועים הרך ריפודמקולות הצופר ומה

ע החזק ומהמפרט הטכני העשיר; סוכן המכוניות המעולים; המוסכניק מתפעל מהמנו
מה צריך לעניין אותו  -היבואן. אבל הנהג האוחז בהגה  הוינסה לברר מיהו היצרן ומי

יותר מכל אלו? קודם כל ולפני הכל עליו לדעת כיצד לנהוג במכונית, ומהו היעד אליו 
מקום, ואף  הוא לא יגיע לשום -הוא רוצה להגיע! אם יעסוק רק בדברים שמסביב 

עלול להוביל את המכונית אל התהום. המכונית המשוכללת לא תצדיק את קיומה ולא 
 תשיג את המטרה שלשמה היא נוצרה.

 
מיוחדים ונפלאים הם. השטחיים נהנים מעצם החוויה שהחיים  -חיינו עלי אדמות 

יים "אכול ושֹתה כי מחר נמות!". הרצינ -מספקים להם, מנסים למצות את כל ההנאה 
יותר מנסים לחקור את המפרט הטכני, עוסקים במדעי טבע שונים ומגלים גילויים 
מדהימים. אנשי הרוח מנסים לעסוק בשאלות מהותיות יותר, לרדת לחקרן של תופעות, 
ולפתח תיאוריות שונות על העולם. אך מי שחכם באמת, שואל קודם כל: לאן זה 

ווט את מסלול חיי? כיצד בעצם אני צריך מוביל אותי? מה אני צריך לעשות? היאך אנ
 לחיות?

 
שלמה המלך היה החכם מכל האדם. תקופת מלכותו היתה תקופה של זוהר ופריחה 

ֶסף" -לעם היהודי. מבחינה כלכלית  ב לֹא ּכֶ יֵמי ֶנְחש ָ לֹֹמה ּבִ ן", "ִלְמאּוָמה ש ְ ּתֵ ּיִ ֶלךְ  וַּ ּמֶ  הַּ
ֶסף ֶאת ּכֶ לַּ  הַּ ירּוש ָ ֲאָבִנים םיִ ּבִ שלום ושלוה שררו בארץ,  -. מבחינה מדינית מלכים א פרק י()" ּכָ

ע חכמתו הלך לפניו בכל העולם. מלכים מכל  מַּ עמים רבים היו מעלים לו מיסים, וש ֶ
קצוות תבל שלחו לו משלחות כבוד ודורונות. אפשר לומר שהוא היה 'שיא ההצלחה' 

מה באמת  -חקירתו שבן אדם יכול לשאוף להגיע אליה. בספר 'קהלת' הוא מביע את 
 -יוצא לאדם מכל זה? מה יוצא מכל ההצלחות, ההישגים, העושר, החכמה, הכבוד 

 שהאדם מצליח להשיג?
 

ימצא את השאלה הזו זועקת שוב ושוב ]'קהלת' הוא כינוי לשלמה המלך[ המעיין בספר קהלת 
 מתוך השורות! 

 
ְבֵרי" ן ֹקֶהֶלת ּדִ ִוד ּבֶ לָ  ֶמֶלךְ  ּדָ ירּוש ָ ר, ֲהָבִלים ֲהֵבל. םיִ ּבִ ּכֹל ֲהָבִלים ֲהֵבל ,ֹקֶהֶלת ָאמַּ . ָהֶבל הַּ

ה ְתרֹון מַּ ם י ִּ ד  א  ל ל  כ  לוֹ  ב ְ ֲעֹמל ֲעמ  י ַּ ֶ ת ש  חַּ ַּ ֶמש   ת  ש    ל ֶמֶלךְ  ָהִייִתי ֹקֶהֶלת ֲאִני ... ?!הַּ ָרֵאל עַּ  ִיש ְ
לָ  ירּוש ָ י, םיִ ּבִ ּתִ י ֶאת ְוָנתַּ ָחְכָמה ְוָלתּור ִלְדרֹוש   ִלּבִ ל ,ּבַּ ל עַּ ר ּכָ ה ֲאש ֶ ֲעש ָ ת נַּ חַּ ָמִים ּתַּ ָ ש ּ ...  הַּ
ל ֶאת ָרִאיִתי ים ּכָ ֲעש ִ ּמַּ וּ  הַּ ֲעש  ּנַּ ת ש ֶ חַּ ֶמש   ּתַּ ָ ש ּ ה הַּ ּכֹל ְוִהּנֵ י... רּוחַּ  ּוְרעּות ֶהֶבל הַּ ְרּתִ ּבַּ  ֲאִני ּדִ

י ִעם ה ֲאִני ,ֵלאֹמר ִלּבִ י ִהּנֵ ְלּתִ י ִהְגּדַּ ְפּתִ ל ָחְכָמה ְוהֹוסַּ ל עַּ ר ּכָ ל יְלָפנַּ  ָהָיה ֲאש ֶ לָ  עַּ  ,םיִ ְירּוש ָ
י ה ָרָאה ְוִלּבִ ְרּבֵ ת ָחְכָמה הַּ י ...ָוָדעַּ ְרּתִ י ּתַּ ד ... ְבִלּבִ ר עַּ י ֶאְרֶאה ֲאש ֶ ְבנ י טֹוב ֶזה א  ם לִּ ד  א   ה 
ר ֶ ו   ֲאש  ֲעש  ת יַּ חַּ ַּ ם ת  יִּ מַּ ש    ר הַּ ַּ ְספ  י מִּ יֶהם ְימ  י   י ?חַּ ְלּתִ י ִהְגּדַּ ֲעש ָ ִניִתי ,מַּ ים ִלי ּבָ ּתִ י ּבָ ְעּתִ  ילִ  ָנטַּ

ָרִמים יִתי ,ּכְ ּנֹות ִלי ָעש ִ ִסים ּגַּ ְרּדֵ י ,ּופַּ ְעּתִ ל ֵעץ ָבֶהם ְוָנטַּ ִרי ּכָ ָפחֹות ֲעָבִדים ָקִניִתי ...ּפֶ  ּוְבֵני ּוש ְ
ִית י... בַּ ְסּתִ נַּ ֶסף ּגַּם ִלי ּכָ ת ְוָזָהב ּכֶ ִדינֹות ְמָלִכים ּוְסֻגּלַּ ּמְ יִתי ,ְוהַּ ִרים ִלי ָעש ִ ֲענּוֹגת ...ש ָ ֵני ְותַּ  ּבְ

י ...ָאָדםהָ  ְלּתִ י ְוָגדַּ ְפּתִ ָהָיה ִמּכֹל ְוהֹוסַּ י ש ֶ לָ  ְלָפנַּ ירּוש ָ ף .םיִ ּבִ י ָעְמָדה ָחְכָמִתי אַּ  ֲאִני ּוָפִניִתי .ּלִ
ָכל י ּבְ ֲעש ַּ וּ  מַּ ָעש  י ש ֶ י ּוֶבָעָמל ,ָידַּ ְלּתִ ָעמַּ ֹות ש ֶ ֲעש  ה ,לַּ ּכֹל ְוִהּנֵ ין רּוחַּ  ּוְרעּות ֶהֶבל הַּ ְתרֹון ְוא   יִּ
ת חַּ ַּ ש     ת  י ...ָחְכָמה ִלְראֹות ֲאִני ּוָפִניִתי !ֶמש  הַּ ְרּתִ י ֲאִני ְוָאמַּ ִלּבִ ִמְקֵרה :ּבְ ִסיל ּכְ ּכְ  ֲאִני ּגַּם הַּ
ה ,ִיְקֵרִני י ְוָלּמָ ְמּתִ י ?!יֹוֵתר ָאז ֲאִני ָחכַּ ְרּתִ י ְוִדּבַּ ּגַּם ְבִלּבִ ֵנאִתי ! ...ָהֶבל ֶזה ש ֶ ים ֶאת ְוש ָ ּיִ חַּ  ,הַּ

י ע ּכִ י רַּ ה ָעלַּ ֲעש ֶ ּמַּ הש ֶ  הַּ ֲעש ָ ת ּנַּ חַּ ֶמש   ּתַּ ָ ש ּ י ,הַּ ּכֹל ּכִ ּבֹוִתי...  !רּוחַּ  ּוְרעּות ֶהֶבל הַּ ֵאש   ֲאִני ְוסַּ  ְליַּ
י ֶאת ל ִלּבִ ל עַּ י ֶהָעָמל ּכָ ְלּתִ ָעמַּ ת ש ֶ חַּ ֶמש   ּתַּ ָ ש ּ י! ...הַּ ם הוֹהוֶ  ֶמה כ ִּ ד  א  ל ל  כ  לוֹ  ב ְ ְעיֹון ֲעמ  וֹ  ו ְברַּ ב   לִּ

הו א ל ש ְ מ  ת ע  חַּ ַּ ֶמש   ת  ש     ב(-)לקט פסוקים מפרקים א ..."?!הַּ
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מה יוצא  -השאלה חזקה ונוקבת: עושר, מעמד, חכמה, הישגים מרשימים, הנאות 

 לבסוף מכל זה?
 

 ברורה וחדה:  -ובסוף הספר מגיעה התשובה 
 
ָבר סֹוף" ּכֹל ּדָ ָמע הַּ ים ֶאת ,ִנש ְ ֱאלֹהִּ א ה  צְ  ְוֶאת ,ְיר  יוומִּ מֹור ֹות  י ,ש ְ ל ֶזה כ ִּ ם כ   ד  א   !"ה 
 

כל האדם. נקודה. אין זה משנה מה עשית בחיים שלך, אלו הצלחות הצלחת, כמה זה 
כסף הרווחת, איפה בילית ואיזה הנאות נהנית, כמה שקלת וכמה קלוריות שרפת, מה 

 אכלת ועל מה ישנת, באיזו עבודה עבדת ואיזה מקצוע בחרת. הכל תפל, הכל שולי.
 
ים ֶאת - ֱאלֹהִּ א ה  צְ  ְוֶאת ,ְיר  יוומִּ מֹור ֹות  ל ֶזה - ש ְ ם כ   ד  א   !ה 
 

בשורה התחתונה: אם זכית בחיים שלך לעשות את רצון ה', עלית על הרכבת הנכונה. 
החיים שלך מיצו את מטרתם. החיים שלך חיים וקיימים לנצח. "עשית חיים", כמו 

 שאומרים.
 

 אז, לא נעים לומר, חבל על האוכל -אך אדם שחייו חלפו מבלי לעשות את רצון ה' 
 שאכל ועל החמצן שבזבז. הכל חלף, הכל מת.

 

 כמה שווים החיים?
שתיהן נאות וגדולות, בעלות שטח שתי וילות יפות, העומדות זו לצד זו, הוצעו למכירה. 

 30,000, ואילו השניה ב... ₪ 3,000,000-שווה ורמת בנייה שווה. הדירה האחת נמכרה ב
ביטוח מבנה מקיף, ואילו על הדירה . היתכן?! אכן כן! על הדירה הראשונה ישנו ₪

 השניה ישנו "צו הריסה"!
 

"צו הריסה" מרחף  לואהכמה שווים החיים שלנו, ולאיזו וילה מבין השתיים הם דומים? 
 חייו של כל אדם באשר הוא! מראש על

 

  דברים( ספר והמעשה המדרש החכם. )מאמר כמוות" ודאי ואין ,כחיים ספק "אין. 
 

    אדם? הלוא בשר ודם!"אדוני, מה 
 ימיו כצל עובר, ולא ידע בנּוָדם.      
 )רבי שלמה אבן גבירול(פתאום יבוא אידו, וישכב וירדם!"       

 

  "ָנה ְבִעים ש ָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ש ִ ָנה ,ְיֵמי ש ְ מֹוִנים ש ָ ְגבּוֹרת ש ְ  ,ְוִאם ּבִ
ם ָעָמל ָוָאֶון      ֻעפ   ,ְוָרְהּבָ נ   יש  וַּ ז חִּ י ג   )תהלים צ י("! הכ ִּ

 

  "משול כחרס הנשבר .בנפשו יביא לחמו .אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, 
כאבק פורח וכחלום  ,כרוח נושבת ,כענן כלה ,כצל עובר, כציץ נובל ,כחציר יבש

 ."יעוף
 

 י ְחנוּ  ֵגִרים "ּכִ ִבים ְלָפֶניָך, ֲאנַּ ָכל ְותֹוש ָ ל ֲאֹבֵתינּו. ּכְ צ   ינו   כ ַּ מ  ל י  רֶ  עַּ א  ין ץ,ה  ְקֶוה ְוא  " מִּ
 .)רש"י(אין מי שיש לו תקוה שלא ימות  -" ואין מקוה" )דברי הימים א כט טו(. 

 
 אכן, כציץ נובל וכאבק פורח. כוילה שיש עליה צו הריסה. חיים?אז כמה שווים ה
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אבל ישנו "ביטוח חיים" מיוחד במינו, המנציח כל רגע ורגע מחיינו, והופך אותו 

 לביטוח החיים הזה, חייו לא יסולאו בפז. כל רגע יקר ממש! ל"נצח"! ומי שנצמד 
 
א" ּבָ עֹוָלם הַּ ּיֵי הַּ ל חַּ זֶּה, ִמּכָ עֹוָלם הַּ ים טֹוִבים ּבָ ֲעש ִ ּוָבה ּומַּ ְתש  ת ּבִ חַּ ָעה אַּ ! )אבות ד יז(" ָיָפה ש ָ

חיים ששווה  מצוות ומעשים טובים שאדם עושה, הופכים את זמנו לחיי נצח! יוצרים
 לחיות אותם!

 
 

 שווה לחיות!
הרב  שכר .משותקת הונעשת שחלתה ,צדקנית אלמנה על נודע לזצ" קיןדיס ללמהרי"

כשהגיע  .יום כל עבורה ארוחות נשלחו ומביתו ,בה ותטפל יום כל אותה שתרחץ אשה
 לאריכות שתזכה לברך אותה ממנו בקשה והאלמנה ,לבקרה הרב בא אחד החגים,

 לה וראס במצבהזו, למרות מצבה הקשה:  את סיבת בקשתה בירההיא הס .ימים
 ויכולה נקי גופה ואז ,אותה רוחצת המטפלת האשה כאשר אך .מלוכלך גופה כי ,לברך
 לברך לזכות כדי כזה, במצב שלם יום לחיות כדאי לא האם ,ברכה לברך קצר זמן למשך
 רב"( "מעשה בהגדה )השרף מבריסק. הובא עולם?! של רבונו לפני

 

 
 

 עולמוחובת האדם ב
בבאור כלל חובת  - 'להלן לשונו הטהורה של הרמח"ל, בספרו "מסילת ישרים", פרק א

 האדם בעולמו:
 

שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו  ,רש העבודה התמימה הואויסוד החסידות וש"
והנה מה  ים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו.ש  ולמה צריך שי   ,בעולמו

הנות יכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולשהורונו חכמינו ז
שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא.  ,מזיו שכינתו

ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
וא מה שאמרו זכרונם הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. וה

. והאמצעים המגיעים "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא": )אבות ד טז(לברכה 
ונו עליהן האל יתברך שמו. ומקום עשיית יואת האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר צ

כדי שעל ידי  ,להיהמצוות הוא רק העולם הזה. על כן הושם האדם בזה העולם בתח
יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא  ,המזדמנים לו כאן ,האמצעים האלה

 ל ידי אמצעים אלה. והוא מה שאמרוהעולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו ע
 ."היום לעשותם ומחר לקבל שכרם": א(ע")עירובין כב זכרונם לברכה 

 

 שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ,אדם במקוםאת ההקדוש ברוך הוא  םוהנה ש ָ ...
הנה הוא מתרחק והולך  ,אשר אם ימשך אחריהן ,מריותויתברך, והם הם התאוות הח

ני ימן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל עני
והעושר מצד  ,העוני מצד אחד :הנה הם נסיונות לאדם ,בין לטוב בין לרע ,העולם
שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. עד  .והיסורין מצד אחד ,השלוה מצד אחד ...אחד

, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לידבק םוינצח המלחמה מכל הצדדי ,ואם יהיה לבן חיל
בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש 

ישיגהו דבק בו, כן השתדל להו ,תרחק מן המרחיקים אותו מהטובהו ,את יצרו ותאוותיו
  וישמח בו.

 

 .אלא בעבור מצבו בעולם הבא ,כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה... 

 סיפור
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 אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. 

 

: ]כעת מבאר הרמח"ל, כי לא יתכן כלל לחשוב שתכלית בריאת האדם היא בעבור חייו בעולם הזה[

בר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא שכ ,ותראה באמת
מי הוא ששמח ושליו ממש או  ?!זה, כי מה הם חיי האדם בעולם הזהלמצבו בעולם ה

ורהבם עמל  ,ואם בגבורות שמונים שנה ,ימי שנותינו בהם שבעים שנה" ?!בעולם הזה
ות. והמ - ואחר כל זאתים ומכאובים וטרדות, לאו, בכמה מיני צער וחי( )תהלים צ "ואון

וה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע וא שירבה העולם לו הנאות ושלצֵ אחד מני אלף לא ימָ 
 כבר עבר ובטל מן העולם. ,למאה שנה

 

ויקר העבודה אשר בידינו, כי  ,והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו... 
... ת האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כללהנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמו

ת והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית ומעתה ודאי הוא, שהדקדוק שידקדק על ענין המצו
כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יקרם, כי תולדתם נולדת בשלמות  ,הדקדוק

 היקר הנצחי שאין יקר למעלה ממנו.האמיתי ו
 

ולעבוד ולעמוד  ,בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם
לשיהיה לו נחת  ,והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד .בנסיון

 ."למען יוכל לפנות לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו ,רוח וישוב דעת
 

 

  הזמן זה חיים
 , ואינו דואג על ימיו;]כספו[ אדם דואג על דמיו

 וימיו אינם חוזרים. ,וזריםדמיו אינם ע
 

 יעקב יצחק 'אומר על כך ר. [the time it's money] כסף" זה הזמן" אומרים האמריקאים
 יםתופס ואינם מבינים אינם הם .הזה הפתגם את שהמציאו אלה נואלו מה: ל"זצ ריינס
 הוא הזמן כי .הזמן אל להשוותו שאפשר בעולם דבר אין כי ,הזמן של ערכו את כלל
 את יחליף ולא ימיר לא העולם הון כל ובעד ,בו ישוו לא פציםח וכל ,יקר מכל יקר

 ערך את והעריכו הקדמונים המוסר חכמי יגעו כמה !ערכו את ומבין שיודע מי - הזמן
 .לבטלה להוציאו ולא משמר מכל אותו מורלש יש כמה עד ידעו למען ,הזמן

 
 אבות( על שמואל דרש)מ !כלל" תמורה לה שאין ,הזמן כאבדת אבדה אין"
 

 "אם היום אינך טוב מאתמול, לשם מה אתה צריך את המחר?"
 ברחוב מהלך הייתי אחת פעם": "החיים מושגי" בספרו ל"זצ גליקסברג הרב מספר
 ,ציבורית ולעבודה למשרה חברי ,גילי מבני אחד גרהיה  ששם הבית דרך ועברתי ,העיר
 ניצנץ פתאום ,הבית מבוא אל הגעתי כאשר .ימיו באמצע מת שנים עשרלפני  אשר

 ,בחיים' ה השאיר ואותי ,שלמות שנים עשר כבר זה חיים שבק חברי :זה רעיון במוחי
 ביני ההבדל הוא מה אבל .חיים שנות של שלמה תקופה מותו אחרי עלי עברה וכבר

 הייתי באמתאם ה ?זו חיי בתקופת לעולם שהבאתי התועלת היא מה המנוח? גילי ובין בן
 וכמה ?!ולהבל לריק עוברים יהיו שלא ,הזה הזמן כל במשך ושנותי ימי בהוצאות הירז

 לא עדיין אבל .במעשי זריז הייתי אילו ,לעשות יכול הייתי ומועילות טובות פעולות
 זה רעיון !הפגום את ולתקן החסרון את למלא ,בי נשמתי עוד כל ,ואפשר ,המועד עבר

 ."מהותי ובכל בנפשי עמוק רשםנ
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 מה הוא אדם! ומה חיי הבלהו? ,כור נאז

 מי ידאג בעדהו? -אם לא הוא בעד נפשו 

 מתי עוד ישלימנו?... -אם דבר יום ביומו לא ימלא 

 

 ,לכן מכל משמר נצור רגעי חייך

 אל ימותו נא שנותיך. -בעודך חי בארץ 

 כי כל עת ורגע, אשר ללא הועיל חלפו

 .הלוא ידמו לנפשות מת, אל עמם נאספו

 

 יחל מיום הולדת, -ור כי יום מות אדם זכ

 קיצו צועדת...לבית רגלו לרגעים  -כי מאז 

 אשרי אם יכין בחוץ הדרוש לארמון פנימה

 מה...-אוי אם יתרפה, ובא אל ההיכל בלי

 

 כי כל יום הוא יריעה מספר חיינו, ,זכור

 -בה נרשם באמונה כל מפעל ידינו 

 ָרשּום בכתב אמת ליום אחרון למזכרת!

 

 יריעה ראשונה, בני, היום לך הושיטו,

 -הרם נא ידך וכתוב! עיניך לנוכח יביטו 

 !לזכור בכל יום גם היריעה הקיצונה בחוברת
 (מתוך "שיר תהילה" להרב מרדכי הלוי אב"ד קלבריה)

 

 תחשוב קצת
ְבי א" ן ֲעקַּ ל ב ֶ ְלא  ֲהלַּ ר מַּ ל: אֹומ  כ   ַּ ְסת  ה הִּ לש   ש ְ ים ב ִּ רִּ ב  י ד ְ ה ְואִּ ת   י אב    אַּ יד  ה לִּ ר  ע: ֲעב  ן ד ַּ יִּ אַּ את   מ  , ב  

ן ה ו ְלא  ת   י, הֹול ךְ  אַּ ְפנ  י ְולִּ ה מִּ ת   יד אַּ תִּ ן ע  ת   ין לִּ ֹון ד ִּ ב  ן. ְוֶחש ְ יִּ אַּ את   מ  ה? ב   פ   ִּ ט  ה מִּ ן. ְסרו ח   ו ְלא 
ה ת   ְמקֹום? הֹול ךְ  אַּ ר לִּ פ  ה, ע  מ   ה רִּ י. ְותֹול ע  ְפנ  י ְולִּ ה מִּ ת   יד אַּ תִּ ן ע  ת   ין לִּ ֹוןוְ  ד ִּ ב  י? ֶחש ְ ְפנ  י ֶמֶלךְ  לִּ ְלכ   מַּ

ים כִּ ל  מ ְ דֹוש   הַּ ק   רו ךְ  הַּ  (אמ" גפ" אבות)". הו א ב  
 

 "למה נולדת"? "לשם מה נבראת"?
 

ברורה מצחיק ועצוב גם יחד להיווכח, כי מרבית האנשים אינם יודעים לתת תשובה 
דע מה בעצם שנה ויותר, ועדיין אינו יו 20-40-30-00י בעולמו אדם חלשאלות אלו! 
יודע את הכיוון ואת המטרה של חייו.  אינוכמו מצפן ללא מחוגים, חי  הוא עושה פה.

 ,לכן בא התנא הקדוש לעורר באדם מחשבה זו. תביט .נולד, גדל, חי, מזדקן ומת
שווה שתבזבז  אינהשאלת קיומך בעולם , תסתכל. מאין באת? לאן אתה הולך? תחשוב
 מזמנך?!עליה 

 

 ה?למה הדבר דומ
 

 פרימיטיביים שבטים שני בקרב ניסוי עשו האינטלקטואלית, ההתנהגות לחקר מדענים
, לילה באישון, הכפר למרכז משוכלל אמריקאי מקרר להכניס החליטו הם באפריקה:

 לנוכח המקומיים הילידים יגיבו כיצד נסתרות מצלמות מרחוק באמצעות ולצפות
 .החדש הממצא



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב א  10  |  ה

 
 בדרך, לטיול הכלב את להוציא כדי הילידים אחד קום השכים" לוקו קוקו" בשבט

 בלתי מחומר עשויה, חום בצבע ענקית תיבה, מזוהה בלתי עצם - מ"עב ראה הוא
 מגיע ולבסוף להזיז מנסה, ממשש, באפו ובודק מרחרח וכלבו, בעיניו בודק הוא. מזוהה

 בני, נושאנח בגלל משמיים מתנה ]כנראה וכבד חשוב משהו מונח התיבה שבתוך למסקנה
 .[...נחמדים מאוד" לוקו קוקו" שבט

 
 בודק השבט ראש. האדומה הכובע עם הנוצה בעל, המכובד השבט לראש קורא הוא
 הכל ורואים משם הרחק שנמצאים המדענים ]וכמובן לעיני סקרנים עשרות לעיני הממצא את

 לפתוח ומצליח, גדולה סכין לו שיביאו מבקש, הקופסא על מקיש הוא. ענק[ מסך דרך
 ראש. גדול מלבני חפץ נגלה כולם לעיני. סוערות כפיים מחיאות לקול האריזה את

 ולפתע, הבליטות באחת בחוזקה מושך הוא, ומתבונן בוחן, החפץ סביב מסתובב השבט
 מדפים בפנים רואים הם .הקהל מצד סוערות כפים מחיאות - ושוב, הדלת נפתחת
 לידי מעביר, מדפדף הוא, חוברת משם יאומוצ המגירה את פותח השבט ראש, ומגירה
 לעשות אפשר מה: "חושב השבט ראש. המדויקות מהתמונות מאוד נהנים וכולם נתיניו

 במקום, גאוני רעיון במוחו עולה , ואז"התועלת מה, משמש זה למה מעניין, במתנה
 המדפים. על לסדרם אפשר, הצריף רצפת על מפוזרים יהיו שלו והבגדים החפצים שכל

 ...השבט ראש חכם כמה, סוערות כפים מחיאות ושוב... נפלא רעיון יזהא
 

 האריזה את פתח השבט ראש שם גם, עצמו על חזר הסיפור", בטטה בונה" בשבט
 הוא, ולחשוב להתבונן החל הוא החוברת את שמצא לאחר אולם. כפים מחיאות לקול
 והבין, חשמל וטח ראה הוא. בחוברת שמצויר למה אותם והשווה החלקים את סקר
 התקע את הכניס, הצריף בקיר חורים קדח הוא. בקיר לחורים להתחבר צריך שזה

 לא ואם, התקע את מכניסים כאשר להתרחש אמור שמשהו הבין הוא. קרה לא וכלום
, מבין לא שהוא הבין הוא. מתאימים אינם בקיר שעשה שהחורים סימן, כלום קורה
 שלחו בעיירה. מבינים שם אולי, הרחוקה עיירהל החוברת עם נציגים שני שלח ולכן
 ...החשמל המצאת על להם הסבירו שם, הגדולה לעיר הנציגים את

 
 ראש. לחשמל המקרר את שחיבר וגנרטור טכנאי עם לכפר חזרו הם דבר של בסופו
אין  ומעתה להקפיא או לקרר אפשר, המזון טריות על שומר שהמקרר הבין השבט
 .יום בכל לצוד צורך

 
 קבלנו חיים במתנה.

 
האם ננהג כמו שבט קוקו לוקו, שהתאפיין בחשיבה שטחית ורדודה, או שנהיה חכמים 

הוא השכיל להבין, שלמוצר הזה ישנו  לפחות כמו ראש השבט בונה בטטה?! יותר,
יצרן. הוא בחן את החלקים, הבין שצריך להיות להם תפקיד. ניסה להבין את כוונת 

 שהגיע לשימוש הנכון והאידיאלי של המוצר, לפי כוונת היצרן.היצרן, חקר ובירר, עד 
 

כך אנחנו צריכים להיות חכמים ולחשוב: הבורא ברא עולם מתוחכם ונפלא. זה הרי 
לא יתכן שזו היתה אווילי להשתמש בו רק כדי לאכול ולשתות וליהנות ולבסוף למות. 

ית עילאית, ששואפת ומה גם שאנו רואים, שיש בקרבנו נשמה רוחנכוונת היצרן! 
לגבוהות. איננו כמו בהמות שהראש שלהן שקוע בחציר ובאבוס. אז אם היצרן היה 
רוצה שרק נאכל ונשתה ונבלה, לא היה צריך לתת לנו נשמה כזאת. ככל שהאדם 
מתבונן בחידת החיים, הוא מבין שחייבת להיות להם משמעות הרבה יותר עמוקה 
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, חוקר ודורש, עד אשר מגיע אל חקר האמת, ממה שנראה לעין. הוא שואל ומברר

 ולשימוש הנכון והאמיתי שאליו התכוון היצרן.
 

נודע לו שאכן, העולם הזה הוא רק תחנה אחת מתוך מציאות החיים השלימה של 
האדם. וככל שהוא יעצב את נשמתו לפי הוראות היצרן, שהן התורה והמצוות, כך הוא 

הבא. וחלילה להיפך, אם יקלקל ויהרוס את יכשיר את עצמו לקבלת הטבות בעולם 
 נשמתו, היא תסבול לאחר מכן סבל רב. 

 
תשאל את עצמך את  זה שאומר התנא: תסתכל, תתבונן, מאין באת? לאן אתה הולך?

 השאלות הנכונות, תחפש להן גם תשובות.
 

 לנו!הן סוף כל סוף, השאלה כאן כבר אינה על מקרר או ארון, השאלה כאן היא על החיים ש
 

 לאן אתה הולך?
ה ְותֹוֵלָעה" ה הֹוֵלְך? ִלְמקֹום ָעָפר, ִרּמָ ּתָ ה ְסרּוָחה. ּוְלָאן אַּ ּפָ אָת? ִמּטִ ִין ּבָ  ..."ֵמאַּ
 

בלשון הווה, ולא "לאן תלך". ללמדנו שבכל רגע  -המשנה אומרת "לאן אתה הולך" 
י " -ורגע האדם הולך ומתקרב אל קיצו  ְך וֹ הּכִ ית ל  בכל יום הוא ". עֹוָלמוֹ ָהָאָדם ֶאל ּבֵ

התקדם נמצא ש ,20 שלמתקרב ליום מותו ושעון החול אוזל. אדם שחוגג יום הולדת 
 ,רים בהלצה שאדם שמזדקן הולך כפוףאומוהתקרב שלושים שנה לקראת מותו... 

 ...עוד מעט אני בא, עוד מעט אני בא :כאומר לאדמה
 

 רגע של חיים!ואם כן, "היום קצר והמלאכה מרובה"! יש לנצל כל 
 

 יש דין ויש דיין!
ה ִמי "...ְוִלְפֵני ּתָ ן ָעִתיד אַּ ין ִלּתֵ ּבֹון? ּדִ ְלֵכי ֶמֶלךְ  ִלְפֵני ְוֶחש ְ ָלִכים מַּ ּמְ דֹוש   הַּ ּקָ רּוךְ  הַּ  הּוא". ּבָ

 
 ֶאת ּוְזֹכר"ספר קהלת, שחיבר שלמה המלך, על החיים ומשמעותם, מסיים במילים: 

יֵמי ּבֹוְרֶאיךָ  חּוֹרתֶ  ּבִ ד, יךָ ּבְ ר עַּ יעוּ  ,ָהָרָעה ְיֵמי ָיֹבאוּ  לֹא ֲאש ֶ ִנים ְוִהּגִ ר ש ָ ר ֲאש ֶ  ִלי ֵאין ּתֹאמַּ
ֹב ...ֵחֶפץ ָבֶהם ש  ר ְוי  פ  ל ֶהע  ֶרץ עַּ א  ה ה  י  ה  ֶ ש  רו חַּ , כ ְ ו ב ְוה  ש  ים ֶאל ת   ֱאלֹקִּ ר ה  ֶ ה   ֲאש  נ  ָבר סֹוף ...ְנת   ּדָ
ּכֹל ָמע הַּ מֹור ֹוָתיוִמצְ  ְוֶאת ְיָרא ָהֱאלִֹהים ֶאת, ִנש ְ י, ש ְ ל ֶזה ּכִ יָהָאָדם.  ּכָ ל ֶאת כ ִּ ה כ   ֲעש ֶ  - מַּ

ים ֱאלֹקִּ יא ה  בִּ ט י  פ   ש ְ ל, ְבמִּ ל עַּ ם, ֶנְעל ם כ   ם טֹוב אִּ ע ְואִּ  ".ר 
 

האדם היהודי מתהלך בעולם, מתוך ידיעה ברורה ש"יש דין ויש דיין", העולם איננו 
, ובבוא הזמן תשוב הנשמה לתת הפקר. הקב"ה הוריד אותנו לכאן למלא ייעוד מסויים

 דין וחשבון לפני הקב"ה על כל פועלה. 
 

 גן עדן וגהינם
: להם ואמר עמהם והתנה התורה, את לשמור לישראל הוא ברוך הקדוש נתן

 -התורה  את משמר שאינו ומי, לפניו עדן גן הרי - התורה את משמר שהוא מי כל"
 רבה ב( )שמות .לפניו" גהינם הרי

 

 המצוה מקדמת אותו -בעולם הזה  אחת מצוה העושה כל ואל:שמ אמר רבי
העבירה  -בעולם הזה  אחת עבירה העובר לעולם הבא. וכל לפניו והולכת

 )מסכת סוטה ג ע"ב(הדין.  ליום לפניו והולכת מלפפת אותו
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הממלאת את הלב בצער עמוק וקשה?  -האם חשנו פעם חרטה עמוקה? חרטה כזו 

 ן עז להחזיר את הגלגל אחורה, ולתקן טעות נוראה שעשינו? המלווה ברצו -חרטה כזו 
 

ברמה כזו או אחרת. אבל ישנה חרטה, שהיא  -כל אחד חש לפעמים בחייו חרטה 
 כזאת עמוקה, כזאת קשה, שאף אחד בעולם לא חש כמוה כל ימי חייו! 

 
אז מר הגאון רבי אליהו מוילנא זצוק"ל: בעת שמוליכים את האדם מביתו לקברו, ווא

ייפקחו כל חושיו, ורואה מה שלא יכול היה לראות בעת חיותו, ומראים לו עונשי 
גיהנם ותענוגי גן עדן, ורואה איך כילה ימיו בהבל... ויתבונן אז בשכלו הזך כמה 
תענוגי גן עדן הפסיד, וכמה שעות היו בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה, אשר כל שעה 

אין בכח אדם נוגים נפלאים אשר עין לא ראתה... ושעה היה יכול להרויח גן עדן בתע
ואז גדולה תשוקתו שיתן לו הקב"ה רשות לחזור לביתו לצייר גודל שברת ליבו וחרטתו, 

ולעסוק בתורה ובמצוות כל ימיו. וממרט שערות ראשו וקורע את בשרו ואומר: "אוי 
לו מכל יסורי  לי, איך החלפתי עולם תענוגים נצחיים על עולם חושך. והצער הזה קשה

 ים. מובא  בספר "ליקוטי מאמרים"()מתוך מכתב של הגרש"ז בלאק, תלמיד החפץ חי הגהינם".

 

 אין לנו כלל וכלל כלים להבין את עומקם ומשמעותם. -שכר גן עדן, ועונש הגהינם 
 

ישנם גויים טפשים, שמציירים את גן עדן כמקום של תאוות גופניות ללא הגבלה. כמו 
יחים ל'שהידים' גן עדן נפלא, שיקבלו בו שבע בנות בכל יום, ועוד כהנה שידוע שמבט

 הנאות למיניהן. אוי לנפשם, איזה גהינם מחכה להם. "גהינם כלה, והם אינם כלים!"
 

אבל אנו יודעים שהנאות גן עדן, הן הנאות שונות בתכלית. הנאות רוחניות עליונות, 
 ותנו לתאר כלל וכלל.שהנפש נהנית בהם הנאה עצומה, שאין באפשר

 

 שום אין הבא, בעולם הנפש בה שתהיה הגדולה : הטובה(ח)הלכות תשובה פרק אומר הרמב"ם 
 הגוף, טובת אלא הזה בעולם יודעים אנו שאין. אותה ולידע להשיגה הזה בעולם דרך
 הוא. ודמיון ערך לה ואין חקר אין עד גדולה -הטובה  אותה אבל מתאווים. אנו ולה

ה :(כ לא תהילים) דדו שאמר ב "מ  ר טו ְבך   רַּ ֶ ְנת    ֲאש  פַּ "! צ  ֶאיך  יר  ִּ  לחיי והתאווה דוד ָכמהּ  וכמה ל 
י : "לּוֵלא(יג כז תהילים) שנאמר הבא, העולם ְנּתִ טּוב ִלְראֹות ֶהֱאמַּ ֶאֶרץ ה' ּבְ ים" ּבְ ּיִ  .חַּ

 
 יודע ןואי בוריה, על להשיגה באדם כח אין הבא, העולם : "טובת)שם(הרמב"ם וממשיך 

 שלא כדי הנביאים ִדּמּוהַּ  לבדו... ולא הוא ברוך הקדוש אלא ועוצמהּ  ויופיה גודלה
ִין)ישעיהו סד ג(אותה בדמיון. הוא שישעיה הנביא אמר  יפחתו  זּוָלְתךָ  ֱאלִֹהים ָרָאָתה לֹא : "עַּ

ה ּכֵ ה ִלְמחַּ ֲעש ֶ  לֹו". יַּ
 
 

עֹוָלם ַהבָּ  ל קֹוַרת רּוַח ּבָ ֶּ ָעה ַאַחת ש  ָ ה""ָיָפה ש  י ָהעֹוָלם ַהּזֶּ ל ַחּיֵ ּכָ  ()אבות ד טז א, מִׁ

בעולם הבא, שווה יותר מכל סך התענוגים וההנאות שיכול העולם קטנה רגע אחד של הנאה 
 הזה להציע בפנינו.

 

 
ולעומת זאת, אף עונשי וייסורי הגהינם הם עונשים רוחניים, שאין ביכולת האדם 

ים בדברי חז"ל דוגמאות ותיאורים לעונשי להבין את עומקם ועוצמתם. לפעמים אנו רוא
הגהינם, וזהו בדרך משל, כדי לקרב את הדברים למושגים שלנו. נוכל אולי לקבל 
מושג מהכאב העצום שיש לנשמה, על ידי משל המתאר צער המגיע לגוף. למשל חז"ל 

 ומפוייח, שחור אדם ממסעותיו באחד שראה, עקיבא רבי על )כלה רבתי פרק ב(מספרים 
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 נראתה השחור האיש של חזותו. ראשו ערימת עצים גדולה, ורץ כמרוצת סוס על ושאנ

ריחם עליו ורצה לעזור לו. אולם האיש המפוייח סיפר  עקיבא ורבי מוזרה ומפחידה,
 עקב חמור עונש וסובל הבא, העולם שהוא איננו אדם חי כי אם מת שהגיע מן

 ותו בכל יום לעולם הזה כדי לאסוףשמורידים א נענש הוא. והרבות החמורות עברותיו
, לחיים מחדש אותו מחזירים כך ואז שורפים אותו במדורה זו. אחר, עצים למדורה

כבר  פעמים, 0וחוזר כך בכל יום  שוב מורידים אותו לאסוף עצים ושורפים אותו,
במשך שנים רבות. שריפת הגוף ממחישה את "שריפת" הנשמה, ה"נשרפת" ומתייסרת 

 פעם אחר פעם, גורמת לעצמה אובדן וכליון, ואינה מוצאת מנוחה. בכאב עצום,
 

ה ֹאְיֶביךָ  ֶנֶפש   עונש "כף הקלע": "ְוֵאת )שמואל א כה כט(וכן מוזכר בנביא  ֶעּנָ ּלְ תֹוךְ  ְיקַּ ף ּבְ  ּכַּ
ע". ואף זה משל לטלטלות עזות, קשות וכואבות שמיטלטלת הנפש, ה' יצילנו.  לַּ ּקָ הַּ

בארו את ענין עונש "כרת", מסביר כי הנפש שואפת לשוב למקורה , ב)שער הגמול(הרמב"ן 
הרוחני, שם היא יכולה למצוא את מנוחתה ולהתענג עינוג רוחני שאין דומה לו, אבל 
אם יש לה עבירות, העבירות הללו מפריעות לה וחוסמות אותה, ויש לה צער גדול 

 אותה מונעים וראה,ב לבין בינה שהבדילו החטאים וגסות העוונות מאוד. "ועובי
 גדול וצער יסורים היא ממנה הנמנעת זו ומחשבה, גיהנם של באש ונצמדת ונמשכת

 נכרתת שהיא לומר, הוא הכרת מענין וזה, גיהנם צערי מלבד ותכלית, חקר לו שאין
 ממנו". חי שהוא האילן מן הנכרת כענף מיסודה

 
 

 הבכי של רבי יוחנן
 זכאי ונטה להיפטר מן העולם, בן יוחנן רבן כשחלה :)מסכת נדרים כח ע"ב(מספרת הגמרא 

 ישראל, "נר תלמידיו: לו אמרו לבכות. התחיל אותם, שראה כיון לבקרו. תלמידיו נכנסו
 מה מפני -]שהארת את עיני ישראל בתורה, והיית עמוד תווך חזק[  החזק  פטיש הימיני, עמוד
 כאן שהיום אותי, מוליכים היו ודם בשר מלך לפני "אילו להם: אמר בוכה?!" אתה
 מאסר מאסרו אין אוסרני ואם עולם, כעס כעסו אין עלי כועס שאם בקבר, ומחר
 בממון, ולשחדו בדברים לפייסו יכול ואני עולם, מיתת מיתתו אין ממיתני ואם עולם,

 מלך מלכי המלכים הקב"ה, לפני אותי שמוליכים ועכשיו, בוכה. הייתי אף על פי כן
 ואם עולם, כעס כעסו -עלי  כועס שאם עולמים, ולעולמי לעולם םוקיי חי שהוא

 לפייסו יכול ואיני עולם, מיתת מיתתו -ממיתני  ואם עולם, איסור איסורו - אוסרני
 עדן, גן של אחת - דרכים שתי לפני שיש אלא עוד ולא בממון. לשחדו ולא בדברים

 אבכה?!" ולא אותי, מוליכים באיזו יודע ואיני גיהנם, של ואחת
 

 

 גשר החיים
ר" ֲעֹקב אֹומ  י יַּ ב ִּ רֹוְזדֹור,  :רַּ פ ְ ְצְמך  בַּ ן עַּ ְתק  א. הַּ ב   ם הַּ עֹול  י ה  ְפנ  רֹוְזדֹור ב ִּ פ ְ ֹוֶמה לַּ ה ד  ז ֶ עֹול ם הַּ ה 

ין ְקלִּ רַּ נ ס לַּט ְ כ   ִּ ת  ֶ י ש  ד   (ד טז)אבות  ."כ ְ
 

 השניים ישאלו אם .העולם אור את עדיין ראו לא אשר ,תאומים ריםעובָּ  לשני משל
 להעלות יוכלו שלא ספק אין ,מהרחם צאתם אחרי להם לקרות עתיד מה ,זה את זה

 .אדמות עלי פה וישמעו שיראו מה ומכל אתם להתרחש שעשוי ממה שמץ אף בדמיונם
 אחר חיים יש כי ,הגורסת במסורת מאמין האלה מהתאומים שאחד לעצמנו נתאר

 במה רקאלא  ,מאמין שאינו ",משכילו"ריאלי  הינו ,לעומתו ,אחיו .מהרחם היציאה
 הויכוחים .חש הוא שאותו הזה "עולם"ב רקאלא  מכיר אינו הוא לפיכך .משיג ששכלו

 ההשקפה אודות כופרים לבין מאמינים שבין להתנצחויות להפליא דומים השנים בין
 ,מרבותיו קיבל אשר את המאמין האח יאמר כאשר .המוות שלאחר הנצחיים החיים על

 סיפור
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 על זקופה בקומה ילכו שבו ,מרווח בעולם חדשים לחיים יוולדו הרחם מן םשבצאת

 ילעג ,'וכו וכוכבים שמים ,חיים ובעלי צמחים ,ונהרות ימים בואשר  ענק, ארץ כדור
 ,כאלה ולהבלים לשטויות יאמין פתי רק" :דבריו יהיו וכה .לו ויבוז המשכיל האח עליו
 ,מכאן ונתנתק עולמנו חלל יפתח כאשר :לחלוטין ברור העתיד !מבינם השכל שאין
 לידה צירי ,מדברים עודם !".לנצח ונאבד ,נשוב לא שממנו תהום תוך אל ניפול

 מתחת נשמטת הקרקע .בבטן שהייתם תקופת תום על מבשרים אמם את התוקפים
 האסון בעקבות מזדעזע בפנים שנשאר המשכיל .החוצה ויוצא מחליק והוא ,התם האח

 לתךיוכס תומתך ?!שדוד נפלת איך איכה ,אחי ,הוי" :מרה אותו מבכהו אחיו את שפקד
 לבל להיאחז התאמצת לא ולכן ,לידה כאן שיש האמנת ובטפשותך ,בעוכריך היו

 הבכי קול לאוזניו מגיע ,אחיו אובדן על ומבכה ללימי הלה בעוד "...תהומה תישמט
 זעקתו זוהי ,ואבוי ויא" :קובע הוא הקול לשמע .העולם לאויר צאתו בעת הנופל של

 השני בעבר נשמע ,האח מות על ונאנח ללימי הוא בעוד "!האובד אחי של האחרונה
 ,טוב מזל" גדול בקול וקוראים ושמחים ששים הכל ,ורינה צהלה קול היולדת בבית
 !"לנו בא בן ,לנו יולד ילד !טוב מזל

 
 מעבר תקופת אלא אינם לידה ירחי שתשעת לנו שידוע כשם .לנמשל - המשל ומן

 על הזמניים החיים מהווים ,מזה יותר רבה במידה ואף ,כך ,ומרהיבים רחבים לחיים
 עצום הבדל שישנו מבינים שאנו וכשם .ומזהירים נפלאים יותר לחיים מעבר האדמה

 גדול הבדל שישנו להאמין עלינו כך ,הזה העולם לבין העובר של המצומצם עולמו בין
 כדי. ממסגרתה לכשתצא לנשמה המוכן הבא העולם לבין ההז עולמנו בין ערוך לאין
 של הזעיר עולמו שבין היחס את עינינו לנגד נעלה ,אמורים דברים במה מושג לקבל
 של המרחב הוא גדול מה .צבאם וכל השמים את הכולל ,הגדול עולמנו לעומת העובר
 מליוני שרא כוכבים ומהם ,כוכבים מליונים מליוני פזורים ברקיע !והשמים הארץ
 שבין היחס אודות ודברים אומר כן אם היש .אלינו יגיע שאורם עד יחלפו שנים

 המשכיל האח יכול לא זאת את היקום הגדול כולו?! גודל עוצם למול ,רהעובָּ  של העולם
 ואף יותר, מידה באותה .זאת להשיג היה אפשר אי המצומצם שבעולמו משום ,להבין

 כל לכך אי .מהגוף היפרדה אחרי הנפש מחיי השגה להשיג הזה העולם בן יוכל לא
 לעפר ישובו וכאשר ,החיים משכן הם והעצמות שהבשר וסובר מראה עיניו אחר ההולך

 .הימים כקץ הלידה שעת את הרואה "משכיל"ה לעובר דומה הוא הרי ,חיים עוד אין
 

 תשעת ;הנשמה לידת היא מהגוף והיציאה ,הגוף לידת הינה מרחם היציאה :מסקנה
 ללידתו ההכשרה הינם האדם חיי שנותו ,הארצית ללידה ההכנה הם לידה ירחי

 האדמה על והחיים ,המצומצם הארצי לטרקלין פרוזדור הם ברחם החיים .השמימית
 (החיים" חלק ג "גשר בספר הראשון המאמר פי על) .סופי האין העלאי לטרקלין דורוזפר -
 

 עולם הבא"חלק" ב
ל י   א  ְשר  ל יִּ ֶצר "כ   ֶרץ, נ  ו  א  יְרש  ים ְלעֹול ם יִּ יקִּ ד ִּ ל  ם צַּ ֻ ְך כ  מ   ר: ְועַּ נ ֱֶאמַּ ֶ א, ש  ב   עֹול ם הַּ ֶלק ל  ֶהם ח  ש  ל 

עַּ  ט   ר".מַּ א  ְתפ   י ְלהִּ דַּ ה י  ֲעש   )משנה סנהדרין י א( י מַּ
 

המשנה אומרת כי לכל אדם מישראל ישנו חלק לעולם הבא. אך כיצד יתכן הדבר? 
 הבא העולם האםירות לרוב, ישנו חלק לעולם הבא? האם גם לאדם רשע שעבר עב

 ?!לכולם כניסהבו  ישש ,הפקר שטח הוא
 

, והזיכוכים והעונשים התיקונים כל לאחר - חלק להם יש ישראל כל: "א"המהרשמסביר 



ה|   11 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב א  ה

 
כלומר לכל אחד ישנו חלק ונחלה לעולם הבא,  ".הבא העולם לחיי הם מוזמנים כולם

לעבור יסורים ותיקונים שונים לנשמתו, עד אשר  אלא שאדם שעבר עבירות, יצטרך
 יקבל את חלקו.

 
כמו כן, מבאר החפץ חיים, כי אומנם לכל יהודי ישנו בסופו של דבר "חלק" בעולם 

 הבא, אך השאלה היא, כיצד ייראה אותו חלק! 
 

 ועצים יפים שתילים שותל הוא הרי, מצוות לעצמו ומסגל תורה לומד אדםככל ש
יותר ויותר  תבשםלהו תענגהוא לה ועתיד, שונים מפירות פירות, ובט מכל מלבלבים

 לעצמו סיגל ולא זמנו ביטל, המעשה עולם, הזה בעולם אם אבל. מחלקו בעולם הבא
 בעולם שלו החלק הריוכל שכן אם עבר חלילה עבירות, , טובים ומעשים ומצוות תורה
ֵדה לעַּ : "ה"ע המלך שלמה, כפי שאמר וברקנים קוצים מעלה הבא י ָעֵצל ִאיש   ש ְ ְרּתִ  ,ָעבַּ
ל ֶרם ְועַּ ר ָאָדם ּכֶ ה ,ֵלב ֲחסַּ ִֹנים ֻכּלוֹ  ָעָלה ְוִהּנֵ ש  ּסוּ  ,ִקּמְ ים ָפָניו ּכָ . "ֶנֱהָרָסה ֲאָבָניו ְוֶגֶדר ֲחֻרּלִ

 איזו בושה ואיזה דכדוך לקבל חלילה "חלק" כזה.
 

הם בונה הוא שמ לֵבניםכי המעשים שאדם עושה הם ה ,המוסר בעלי משלו כמו כן
השני לעומתו  ,יש אחד שבנה לעצמו רק צריף רעועאת בניינו הרוחני בעולם הבא. 

 השלישי בנה אחוזה מפוארת וכו'.  ,בנה בנין
 

  -על כן יזכור האדם 
 

עוד איזה עציץ יפה, עוד תמונה, עוד  -שמח לקנות עבור ביתו בעולם הזה  הואכמה 
 להרחיב את הסלון, להוסיף חדר וכו'.קרמיקה מבריקה, לשתול עץ יפה בגינה, 

 
הוא משכלל  -בכל מצוה שהוא מקיים, בכל התגברות על היצר, בכל מעשה טוב  והנה,

 את חלקו בעולם הבא! -ומפתח, בונה ומרחיב, מטפח ומייפה 
 

ֹל: "באדם החכם מאמר לקיים נשתדל ,כן על ר כ  ֶ א ֲאש  ְמצ  ְדך   ת ִּ ֹות י  ֲעש  ֹכֲחך   לַּ ה - ב ְ  "!ֲעש  

 
 

 ריח גן עדן
רבה,  ושאל .גויים של קברות בבית הנביא אליהו את שמצא ,אבוה בר רבהב עשהמ

 ושאל אותו: הנביא אליהותמה עליו ? כהן הוא והרי ,קברות בית בתוך עומד הוא כיצד
 אינם גויים שקברי, יוחאי בר שמעון רבי שאמר ההלכה את יודע אתה אין כיצד"

 .זאת לי גרמה העניות: "רבה לו ענה ",?טהרות בסדר בקי אתה אין מדוע? מטמאים
 ".לביתי טרף ולהביא להתפרנס כדי לעבוד עלי

  

 אשר ,מהעלים רבה לקח". העלים מאלו לקוט: "לו אמר. עדן לגן והכניסו אליהו לקחו
 בא כאשר .תפרנס מהם[ימכרם וי]כדי ש גלימתו בתוך אותם וצרר, עדן גן ריח הדיפו
" ?!אבוה בר רבה כמו ,בחייו עולמו לאכול רוצההוא זה ש מי: "מרשאו קול שמע, לצאת
 כל את השליך מיד, זאת שמע כאשרבעולם הבא[.  העלים שהוא לוקח גורעים משכרו ]כלומר:
 בשנים הגלימה את מכרהלך וו. בה נשאר הטוב הריח אולם .הגלימה מתוך העלים

 .ו וחתניולבני הכסף את וחילק !זהב דינרי אלף עשר
 

 
 

 סיפור
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 צידה לדרך
אשר עבר ליד כרם ענבים גדול. חשקה נפשו לאכול מן הענבים, אולם  ,שועללמשל 

למרבה אכזבתו הכרם היה גדור היטב מכל צדדיו. התהלך השועל סביב הכרם, אולי 
ימצא פרצה בגדר, שדרכה יוכל להיכנס. והנה לשמחתו הרבה, מצא פרצה בפינה 

פרצה קטנה מידי, וגופו לא יוכל להשתחל צדדית. אולם, מה התאכזב להיווכח כי ה
פנימה. עמד השועל בחוץ, ריח הענבים הכה באפו, והוא ניסה לחשוב כיצד יוכל 
להיכנס. לבסוף החליט לעשות דיאטה ולצום שלושה ימים. אכן, לשמחתו הרבה, לאחר 
שלושה ימים הצליח להשתחל פנימה. מיד התחיל לטרוף מן הענבים עוד ועוד ללא 

מספר ימים התעכב בכרם, כשהוא מתענג, אוכל ודשן. כאשר החליט כי הגיע  חשבון.
הזמן לצאת, שם לב פתאום שהשמין יותר מידי, וכעת אינו יכול לצאת החוצה! בלית 

כרם אוי "ברירה, צם שוב שלושה ימים ויצא. הביט השועל הרעב על הכרם ואמר: 
 כרם, מה הועלת לי? רעב נכנסתי ורעב יצאתי"!

 
אבל  ,יה צריך לאכולהנכון ש !אלא טיפש שבחיות הוא ,לא פיקח שבחיות :נאמר עליו

 היה לו צידה לדרך.כדי שת ,אשכולות מעבר לגדר היה זורק ,פיקחאם היה 
 

צידה  בעיקר חייבים להכיןאבל ככל הנצרך. הנות מהעולם הזה, יהנמשל מובן: מותר ל
 !לדרך הארוכה באמת

 
ות, כאומר: כל העולם בשבילי! וכשנפטר, ידיו פשוטות ידיו קפוצ -כאשר האדם נולד 

"עולם עולם, מה הועלת לי? ערום הגעתי ופתוחות, כאומר: מאומה לא לקחתי מכאן. 
"! אבל אדם אשר השכיל להכין צידה לדרך, הוא החכם האמיתי אשר וערום יצאתי

 מפיק מהעולם את מלוא התועלת. 
 

 

 רק תייר
יע יהודי עשיר מחו"ל, אשר רצה לחזות ולראות את גדול אל ביתו של ה"חפץ חיים" הג

, השתוממותו "מלך ביופיו תחזינה עיניך". והנה, בהכנסו למעונו של החפץ חיים - הדור
לא ידעה גבול: בית פשוט ודל, רהיטים מעטים וישנים. הוא לא עצר ברוחו, והביע 

הזהו ביתו?! אלו הם  : "האם כך חי גדול הדור?!את פליאתו הגדולה בפני החפץ חיים
 . השיב לו החפץ חיים בשאלה: "ואתה?! היכן הרהיטים שלך? היכןרהיטיו וחפציו?!"

תי י", התפלא האיש וענה: "הרהיטים שלי?! בודאי שלא הבאתי אותם אהעושר שלך?
זוודה עם בגדים וכמה חפצים נחוצים, אך מלכאן הבאתי אני רק תייר כאן. לכאן. 
והעושר". נענה ואמר לו החפץ חיים: "אכן,  רהיטיםהנמצאים  המפואר שבחו"לבביתי 

גם אני תייר כאן, ויש לי כאן רק את המעט הנחוץ. ביתי האמיתי נמצא שם, למעלה. 
 ובו אני משתדל להשקיע את מיטב כוחותי".

 

 
 

 העולם הבא של הרופא
 שנהג עול, ורקפ רופא : בעיר סלוצק היהרבים בשעתו הדים והכה סלוצק, בעיר שאירע מעשה
 האיטליז, ליד עבר חמישי, ביום פעם, בעת טיולו, בריאות. מטעמי ערב, לפנות לטייל לצאת
החנות. תמה הרופא על הדבר המוזר, מדוע ולמה  מן שיצאו בקונים מפציר הקצב את וראה

הוא פנה אל הקצב ושאל אותו, לאן  דוחה הקצב את פרנסתו דווקא בשעת שיא שכזו?!
הכנסת. לתפילת מנחה ומעריב, והשיעור שביניהם".  ענה לו הקצב: "לבית כך? ממהר הוא כל
 מלאך איך קונים! מלאה והחנות בשבוע, הבוער היום חמישי, יום היום "אבל הקשה הרופא:

 סיפור

 סיפור
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משמים. שנית, פרנסה זה  הפרנסה ,"ראשית הפרנסה?", השיב הקצב: את בכח לגרש לבך

 לגלג עליו הרופא הפוקר: "אין שלו". הבא לעולם גם לדאוג חייב יהודי לא הכל בחיים.
 אולי צעדיו, בהפטירו: "לכבודו והחיש בכתפיו משך הקצב הבא!". עולם הקרוי כזה דבר
השנונה, והדבר גרם לו להתבצר  התשובה מן נפגע שיהיה...". הרופא אני מקווה -לי  אין.

בעולם  חלקך להגדיל צהתר "אולי נא", הוא פנה אל הקצב בלגלוג, בעמדתו יותר. "שמע
 עצר, הקצב במזומן"! אחד רובל תמורת בו, חלקי את גם לך למכור אני מוכן הבא שלך?

 מכיסו זו עיסקה טובה". הוציא הרי לא? למה "ובכן, והפטיר: בוחן, במבט ברופא הביט
אחר הכניס את  המתרחק. בקצב בתמהון מביט במקומו, נטוע שנשאר לרופא, ומסר רובל

 העם. פשוטי של התמימה לאמונתם תמה -בטיולו  והמשיך כיסו, המטבע אל
 

חלפו שנים מספר, והנה אל האיטליז נכנסת אשה כבודה. היתה זו אלמנתו של הרופא, 
אשר הלך לבית עולמו זמן קצר לפני כן. היא פנתה אל הקצב וסיפרה לו, כי בעלה בא 

 ועבירותיו הכבוד, כסא לפני למשפט שהביאוהו סיפר מאד. עד אליה בחלום, כשהוא נרעש
 העבירות, אלו כל שעברתי "אמת ואמר מחה שבגיהנום. התחתון למדור אותו דנו מספור. רבו
 תשלום. כל ללא העם דלת בני עניים ורפאתי רבות, נפשות הצלתי הרי גיסא מאידך אך
 אמת," לו: כל המצוות?!", וענו היכן מלא! עולם הציל כאילו מישראל אחת נפש המציל כל

 במחיר לקצב זכויותיך כלאת  ומכרת נעשה מה אך ענשך, את להמתיק מצוותיך בכח היה
 מן בו לחזור הקצב יסכים אולי עלי. רחמו לי, זעק והתחנן: "אללי אחד". בעלי רובל

 לכאן לבוא ולבקשני בחלומי לתת לו רשות להופיע מעלה של דין בבית והחליטו המקח?",
 אבל נרעשת, בבוקר "קמתי האשה, הוסיפה אומר" האמת ת"א הקניה. את שתבטל לבקש
 ולבכות, להתייפח החל ובעלי ושלש פעמים נשנה משהחלום אולם בליבי. הענין את בטלתי

 היה כך ויציב. לא". ענה הקצב: "אמת או הוא אמת החלום האם ולשאול לבוא החלטתי
 אמרה כך", "אם די".לי בא הדעת בהסח עשיתי. טוב מקח איזה בשעתו שערתי לא מעשה.
 המכירה". אולם הקצב הביע התנגדות נחרצת: "לא את ותבטל כסף, רובל "הנה לך האשה,
 אין רבות מצוות אני, פשוט קצב עצמו. אצל קרוב אדם ,תביני גבירתי בדעתי! הן עולה
 האשה משכה מובטח". שם מקומי נפשות, הצלת של רבות במצוות שזכיתי עכשיו בידי.

 ה, כי תמסור תשובה זו לבעלה.ואמר בכתפיה
 

 זעק זעקת שבר ודחק הקצב,מעו את תשובת ושבו ,בלילה חזר הרופא בחלום אל אשתו
. הלכה האשה ולהזמין את הקצב לדין תורה ,הגאון הרידב"ז זצ"ל -באשתו ללכת לרב העיר 

אל הרב בבוקר, וסיפרה לו את כל הענין, כשאנשים נוספים שנילוו אליו שמעו זאת גם 
הם. השמועה עשתה לה חיש מהר כנפיים, ותהום כל העיר! לאחר זמן מה של סערה 

 היעודה בשעה הגדול. הכנסת בית ציבורית גדולה, הודיע הרב כי דין התורה יערך בהיכל
והדלתות. כשנכנסו הרב  החלונות על צבאו והמונים לפה, מפה מלא הכנסת בית היה

הוזמנו להרצות את טיעוניהם. רחשים ומלמולים והדיינים, הושלך הס בקהל, ובעלי הדין 
הנפטר.  נשמת על מרחמים והרוב ,הקצב בעמדת מצדדים מקצתם -שונים עברו בקהל 

סעיפים.  שלושה מכיל הדין לאחר התייעצות ממושכת של הדיינים, קם הרב וקרא: "פסק
 מיד, ונדם בקהל, נשמע שמחה של חרישי תקפה". פרץ אינה המכירה" הראשון: הסעיף

 להימכר. או להקנות ליד, מיד לעבור היכול רכוש אינו הבא כשהרב המשיך והסביר: "עולם
 התענוגות את לקלוט והכשירוהו האדם של בנשמתו הזריחו שהמצוות האור הוא הבא עולם

 ולא עמל שלא אדם בהם יזכה ואיך והמרוממות. העלאיות וההשגות הנפלאים הרוחניים
 נניח שאדם נשכר לחטוב במשל: הדברים את ]נבהיר הדברים?! את לחוות מוכשר ואינו השיג
הרוויח  הוא הרובלים, לחמישים בנוסף בשכרו. רובל על מנת לקבל חמישים ימים, חודש במשך עצים

 ותיאבונו תפחו שריריו אותו, חישלה ההתעמלות עמו, של היער היטיב הצח האויר -רווחים נוספים 
 אבל חובו, בעל פלוני לאדם - לו המגיע השכר את לשלם מהמעביד שלבק הוא אם ירצה, יכול גבר.
 על בוצעה הנדונה המכירה ובכן שתפחו. השרירים ואת לו שנוספה הבריאות את 'למכור' יכול אינו
 כל וכשרירים. כבריאות הוא העדן גן נכון, זה ואין הרובלים, כתשלום הוא העדן שגן ההנחה סמך
 אור לקלוט לו המאפשר רוחני כח בו מוסיפים -מלעבור  נמנע שהוא עברה וכל עושה שהאדם מצוה



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב א  11  |  ה

 
 שהשכר כן אם מובן לו. דומה שאין תענוג שהוא השכינה, מזיו יותר רבה הנאה ולהנות יותר רב

 והמקח הרובל את לנתבע תשיב שהאלמנה פוא,א הוא, הדין פסק .למכירה[ ניתן אינו הרוחני
 למרות שני: סעיף" סיים: לא הרב אבל להתפזר, קשיוב וחהור אנחת נאנח . הקהל"בטל

בקהל, והרב  נשמעה תדהמה אנקת עדן". בגן חלקו כל את הרופא איבד בטלה, שהמכירה
 לא הצדיק צדקת עמך, בני אל אמור אדם בן "ואתה :יב( )לג כתוב בספר יחזקאל הסביר:
 וויתר צדקותיו על התחרטש בצדיק שמדובר ,ע"ב( מ )קדושין בגמרא והסבירו ."פשעו ביום תצילנו

 זה והרי הבא. מהעולם נדחה הבא בעולם , שהכופרע"א( צ נהדרין)ס מבואר וכן שכרו. על
 כן ועל בו, חלקו את למכור והסכים לבוא שעתיד בשכר כפר הנפטר - שלפנינו המקרה
 כפירתו בעולם הבא נישלה אותו מזכויותיו". נהם של חלה, לא כשלעצמה שהמכירה למרות
 קרח יצא והרופא הגדולה, תקוותו את איבד הקצב כאן: הפסידו הכל -בקהל  עבר האכזב
 "הואיל הרב: של קולו עלה ,שלישי "סעיף איבד. עולמו ואת החזיר הרובל את ומכאן, מכאן
 דיין, ויש דין שיש בראותם התחזקו רבים ויהודים שמים, שם קידוש נגרם המאורע ועקב
 הזה הרבים שזיכוי הקהל, דעת ועל המקום דעת על אנו קובעים במשפט, יבוא מעשה וכל
 לזכות המזכה. גם נזקפות הרבים שזכויות מבואר במסכת אבות,הרופא, כ של לזכותו נזקף
 מחשבת הטהרה קנד() הבא". לעולם לו חלק להקנות אמונה חיזוק של זה מעמד ראוי

 

 

ְצו" ח מִּ ק ַּ ם ל ב יִּ  "תוֹ ֲחכַּ
דומה  -חטוף ושתה, שהעולם שאנו הולכים ממנו  ,אכולחטוף ואמר שמואל לרב יהודה: 

 (ע"א וברש"י נד עירובין מסכת) למסיבה. היום ישנו ולמחר איננו.
 

אדם מוזמן לאירוע. צוות של מלצרים עומדים הכן לשרת אותו ולמלא את מבוקשו. 
עכשיו זו ההזדמנות שלו לאכול ולשתות ככל שירצה. אך למחרת האירוע, אם יבוא 

 ה!לא יקבל מאומה. הסתיימה החגיגולם ויבקש איזה מאכל או משקה, אל הא
 

 - מחר. הזה העולם - היום", שכרם לקבל ומחר לעשותם היום": (ע"א כב ערובין) ל"חז אמרו
מצוות. ואילו בלזכות בתורה ו קל במאמץהאדם ל וכאן בעולם הזה יכ .הבא העולם

 וכל.לא י ",אמן" פעם אחתלזכות לענות גם אם יתן הון בשביל  ,בעולם הבא
 

 הכריז אחד יום. הכרעה ללא רבות שנים במשך בזו זו שנלחמו מדינות שתי על מסופר
 והעקובה השנים ארוכת למלחמה קץ לשים דרך שימצא שמי, המדינות אחת של המלך
 אשר ככל ולקחת, המלך לאוצרות דקות חמש להיכנס אפשרות לו תנתן נתון, מדם
 את לסיים כיצד דרך למצוא שהשכיל אדם נמצא הימים מן םביו ואכן. שאת יוכל

 לבית יבוא שבו תאריך לו נקבע ,שהובטח כפי. העם וכל המלך לשמחת, המלחמה
 את לקיים היאך המלך התלבט המיועד היום בהתקרב. הגדול הפרס את ויקבל המלך

 ואוצרותי בין האיש שישהה הזמן שבפרק העובדה לנוכח נחרד אחד מצד. הבטחתו
 לא אם ומאידך. אבותיו אבות ואצרו שאספו ומה, אוצרותה בית כל את לרוקן יוכל

תן א, המלך אדוני: "ואמר היועצים אחד קם. מזה גדול בזיון לך אין בהבטחתו יעמוד
 יודע. לאוצרותיך נזק שום יגרם לא זאת ובכל בדבריך לעמוד תוכל כיצד, עצהלך 
 קונצרט תעמיד המיועד ביום, כן על. זיקהמו לשמוע מאוד אוהב הזוכה שהאיש, אני

 הערב שקולם ספק ואין, האוצר בית בפתח בעולם והנגנים הפייטנים טובי עם חזנות
 לא וממילא ,הגורליות הדקות חמש למשך האיש של דעתו את יסיח הפייטנים של

 בגדי האיש לבש המיוחל ביום. המלך בעיני חן מצא הדבר". הרבה לקחת יספיק
 ל זאתבכ, בכיסו מצויה היתה לא שהפרוטה אף ,משפחתו כל את הלביש ןוכ עשירים

 בני .המלך לארמון משפחתו עם ונסע הדורה כרכרה לביתו הזמין, באשראי הכל לקח
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 הדלת תפתח בו המיוחל לרגע ציפו רוח ובקוצר האוצר בית פתח עד ליווהו המשפחה

 תזמורת לראות האיש עהופת, האוצר בית דלת נפתחה כאשר. עשיר כאיש משם ויצא
 עולם מעין, ונפש לב שובי, נפלאים ניגונים לוא. בעולם הפייטנים טובי ובה ענקית
 אמר, והתעשת חזר מיד .הדקות חלפו וכך ,מהשירים נפעם כולו, האיש נעצר !הבא

 שבאותה משום הרבה הועילה לא זו גערה אך". לכאן באת מה לשם תשכח אל: "לעצמו
 שכאשר עד ונפלא מתוק כה היה הקול. לב שובת בשירה נגינה ליכ עוד השתלבו שנייה
 הודיע" תם זמנך, "החוצה אותו ומשכה בצווארו חזקה יד לפתה, למלאכתו לגשת נזכר

 ימי כל. מחלומו בחוץ האיש ניעור ומאוכזב מדוכא מיואש". החוצה צא. "נעלם קול לו
, ותפקידו יעודו את שכחו הנגינה מתיקות אחרי שולל שהלך על עצמו את יסר חייו
 .רב עושר להתעשר גדולה הזדמנות החמיץ בזה

 
 לעומת ,מכך פחות ואף ,דקות כחמש נחשבים הזה בעולם שנותינו ימי: ומובן ברור הנמשל
 ושאר ערבות מנגינות באוזנינו הרע יצר משמיע החיים ובמשך .הבא עולם ,הנצח עולם

 מעיקר האדם את להטות ובלבד ,בליםוה פיתויים מיני וכל, הדעת הסחת של אמצעים
 פעמים אולם, לכאן בא מה לשם ונזכר מתעורר שאדם פעמים. הזה בעולם תפקידו

. אותו" להרדים" היצר מצליח שבאמצעותה הנפלאה מהמנגינה כלל מתעורר אדם שאין
 ולאגור" וחכם נבון" איש ולהיות לעצמו לעורר רגע ובכל תמיד להשתדל האדם על

 .מצוות לקיים אפשר הזה בעולם רקכי  ,ותעצומות עוז ברוב ומצוות תורה
 

 

 מעשים קטנים ושכר נצחי
תובבות בין הבתים לאסוף תו של הגאון מוילנא, יחד עם חברתה, היו מפעם לפעם מסאחו

תיפטר ותגיע  עבור יתומים ואלמנות. הן עשו ביניהן הסכם: הראשונה מביניהן אשרתרומות 
ת הגאון נפטרה רתה בחלום, ותספר לה מה היא רואה שם. אחולעולם האמת, תבוא אל חב

ראשונה. כעבור ימים מספר היא באה בחלום אל חברתה ואמרה לה: מה שקורה בעולם 
אינני יכולה, ואין לי רשות לספר. אולם אומר לך דבר אחד: זוכרת את, כי יום  -האמת 

להתרים את עשיר פלוני,  אחד כאשר הסתובבנו לאסוף צדקה, אמרתי לך שכדאי לנו ללכת
 אין לך מושג כמה גדול ועצום -והוריתי לך באצבע לכיוון ביתו. על אותה הנפת אצבע 

 קנח( וד)"מראש אמנה" עמ הוא שכרי.
 

וסיפר רבי דוד לוריאודם, כי בצאת נפשו הקדושה של הגאון מוילנא לישיבה של מעלה, 
לם הזה, עולם המעשה, שעל ידי אחז בציציותיו ובכה ואמר: כמה קשה להיפרד מן העו

מצוה קלה של הציצית, זוכה האדם לשכר אין קץ בעולם הבא, לראות פני שכינה. ואיה 
 )ענף עץ אבות עמוד רח"צ( איפה אפשר למצוא מצוה כזאת בעולם הנשמות?!

 

 
 טוב להיות יהודי

רו ְך הו  " דֹוש  ב   ק   ה הַּ צ  ר, ר  א אֹומ  י  ש ְ ן ֲעקַּ ְני א ב ֶ י ֲחנַּ ב ִּ ֶהם רַּ ה ל  ְרב   ְך הִּ יכ  ל, ְלפִּ א  ר  ש ְ ֹות ֶאת יִּ כ  א ְלזַּ
ְצו ה ו מִּ ֹור  ר וֹ ת  ֱאמַּ נ ֶ ֶ ְדקוֹ  ה'ת, ש  ן צִּ עַּ ץ ְלמַּ פ  יר ,ח  ְאד ִּ ה ְויַּ ֹור  יל ת  ְגד ִּ  .)אבות ו יא(" יַּ

 
 הברכות בין ,השחר ברכות ומברך ידיים נוטל", אני מודה: "אומר, בבוקר קם כשיהודי

 מה :השאלה ונשאלת". גוי עשני שלא ,העולם מלך אלוקינו ,'ה אתה ברוך: "גם מברך
 ?גוי בלהיות טוב לא
 

 לאכול ]לא החי מן ברא: שהם נח בני מצוות בשבע מחויב גוי כל, הקדושה תורתנו לפי

עבודה , משפט מתוקנת[]מערכת  יניםד, זלג, ['ה את לקלל ]לא' ה רכתב, שמתה[ לפני חיה של מבשר

 סיפור
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 אומות חסיד נקרא, אלו מצוות על שומר גוי אםות דמים. זרה, גילוי עריות ושפיכ

 .שכר טוב לו ויש העולם
  

 לא מצוות [203] ה"ושס ,עשה מצוות [340] ח"רמ: מצוות [042] ג"תרי יש ליהודי אבל
ולעיתים עונשים קשים, , עונש לו מגיע, מהן אחת על אפילו, עליהן עובר שאם, תעשה

 .הבא עולם ר כךאח ורק
  

 לא, כשרות על לשמור צריך אינו הוא, הבא לעולם בקלות להגיע יכול וישג נמצא
 לא מדוע ם כןא. זה על נענש לא גם ובמילא ,שבת לשמור ולא כיפור ביום לצום
 ?גוי להיות טוב

 
 לפיכך, ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה: "הנכון הוא פךישהה לנו מגלים ל"חז

אוצרות  042וקים וציוויים מגבילים קיבלנו, כי אם ח 042לא "! ומצוות תורה להם הרבה
אילו היתה  .ישראל לעם זכות הינו המצוות ריבויומתנות יקרות ערך, שלא יסולאו בפז. 

וה שאנו זוכים לקיים, ואיזה שכר טוב הבנה איזו מעלה עצומה יש לכל מצוה ומצלנו 
מאוד ולרוץ בכל מאוד לאין שיעור מקבלים בעדה, בודאי שהיינו מוכנים להתאמץ 

 כוחנו אחר המצוות.
 

במתיקות ועריבות  םאם היו בני אדם מרגישי: ")דברים כו(אומר ה"אור החיים" הקדוש 
א עולם כסף וולא יחשב בעיניהם מל ,היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,טוב התורה

 !"כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם ,וזהב למאומה

 

 ברכבת החיים
 כרים לחיות כגויים, המשיל החפץ חיים משל:על יהודים אשר מב

 

היה אדם אחד עני מרוד, אשר פרנסתו היתה בדוחק רב. כאשר היה עובר מידי פעם 
ליד תחנת הרכבת, היה משתוקק מאוד לנסוע אף הוא ב'מכונה' הפלאית הזו, אך לא 
היה לו מספיק כסף לשם כך. באחת הפעמים, כאשר התבונן בהתפעלות ובעיניים 

ויהי  -לנסיעה  חליט בליבו כי הוא חייב לחסוך כסףות על נסיעתה של הרכבת, הנוצצ
מה. כמה כסף עליו לחסוך? זאת לא ידע. לכן ניגש הוא אל הפקיד ושאל למחיר 
הכרטיס. שאל אותו הפקיד: "באיזו מחלקה ברצונך לנסוע?", השיב העני: "במחלקה 

כסף גדול, והעני יצא מן התחנה  הטובה ביותר". אם כבר אז כבר! נקב הפקיד בסכום
 בהחלטה נחושה לחסוך את הסכום הדרוש.

 
כעבור זמן רב שחסך כסף מפיתו, הגיע היום המאושר שבו היה בידו את מלוא הסכום. 

בלב הולם  בצעד מתרונן ניגש אל הקופה, ורכש כרטיס נסיעה במחלקה הראשונה.
בחריקת גלגלים, מיהר לגשת  חיכה לבואה של הרכבת, ואכן כאשר נעצרה לידו הרכבת

אל הדלתות. הוא שם לב שישנן דלתות רבות, ולא ידע באיזו עליו להיכנס. שאל את 
 הסדרן, והלה הורה לו על הדלת הקיצונית ביותר, בסוף הרכבת.

 
הביט האיש כה וכה, והדבר לא מצא חן בעיניו כלל! הן כל מכריו ועוד הרבה אנשים 

שמן הסתם מובילות אל הקרונות היותר טובים, צעיות, צובאים דווקא על הדלתות האמ
ומדוע דווקא הוא יקופח ויישלח לסוף הרכבת, אל קרון נידח?! הן גם הוא כמותם 
שילם על הכרטיס! אי לכך ניסה להבליע את עצמו בתוך ההמון, שהסדרן לא יראה, 
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ב על וכך הצליח להיכנס יחד עם כולם לקרון האמצעי! בתחושת נצחון מתוקה, יש

 לנסיעה.אחד הספסלים הצפופים, והמתין בדריכות 
 

הנסיעה התחילה, ומיודענו היה מאושר! איזה יופי, איזה פלא! והנה באמצע הנסיעה, 
הן עכשיו יגלה  -הוא שם לב שעובר כרטיסן ובודק כרטיסים. פיק ברכיים אחז בו 

ואכן הכרטיסן הכרטיסן את ה'הברזה' הנועזת. בצר לו, מיהר להתחבא תחת הספסל, 
את המשך הנסיעה עשה העני כשהוא חלף על פניו מבלי לשים לב אליו. איזה מזל! 

 מכווץ תחת הספסל, מנסה איכשהו ליהנות גם כך...
 

בתום הנסיעה, ירד העני מן הרכבת, מתח את שריריו המכווצים, והנה הוא פוגש את 
שיבח את מזלו הטוב , וידידו הטוב. סיפר לו את כל הקורות אותו בנסיעה המעניינת

שאיפשר לו לנסוע בקרון מרכזי מבלי שייתפס. ביקש ממנו החבר להראות לו את 
כרטיס הנסיעה, ומה מאוד נדהם בראותו את חברו אוחז בכרטיס של המחלקה 

ותענוגים הפסדת?!  לו תפנוקים!", הוא שאג לעברו, "היודע אתה אהראשונה! "השתגעת?
 יזה שירות!", איי... איי...לו מאכלים, אאיזו כורסא, א

 
הוא קיבל  ב"רכבת החיים" קיבל היהודי כרטיס כניסה לקרון הנבחר ביותר.הנמשל: 

רדיפות ואנטישמיות מצד אומנם הכרטיס עולה לו יקר:  את החיים השווים ביותר!
את המחיר הוא הלוא משלם בכל  ! ודבר שני:המחיר משתלםקודם כל: , הגויים. אבל

הוכיחה ההסטוריה, שהיהודים נרדפים, בדרך כלל, ללא קשר לאורח החיים שהם ]כפי שמקרה! 

 .כולם יהודים[ -מנהלים. וכפי שניתן לראות גם היום: מבחינת הגויים אין הבדל בין דם לדם 
 

לשכב מכווצים תחת אז לא חבל לעלות על קרון אחר?! לא חבל לחיות חלילה כגוי, 
 -את המתנה היקרה הזו, שלא תסולא בפז  מבלי לנצל ,עם מצפון מעיק ,הספסל

 ?!לחיות כיהודי
 

 תעשה חשבון!
י" יר ֶוהו  הִּ ה ז  ְצו  מִּ ה ב ְ ל   ה קַּ ֲחמו ר  בַּ ין, כ ְ א  ֶ ה ש  ת   עַּ  אַּ ן יֹוד  תַּ ן מַּ ר  כ  ל ש ְ ֶ ְצֹות ש  י. מִּ ב ֶוֱהו  ש    ד ְמחַּ  ֶהְפס 

ה ְצו  ֶנֶגד מִּ ה   כ ְ ר  כ  ר, ש ְ כַּ ה וש ְ ר  ֶנֶגד ֲעב  ה   כ ְ ד   ."ֶהְפס 
 

להפסיד שום מצוה, אף לא  תיזהר לא ואומר:]רבי יהודה הנשיא[ כאן פונה אלינו התנא 
כזאת שנראית בעיניך "קלה", מפני שאין אתה יודע מה מתן שכרן של מצוות, ואולי 

וה אחרת שנראית בעיניך זו תזכה אותך בשכר גדול יותר ממצדווקא המצווה ה"קלה" ה
 כגדולה יותר.

 
כשאתה בא  -"הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה" א ואומר: כמו כן ממשיך התנ

, יתכן כסףלעשות מצוה, לפעמים נראה לך שאתה מפסיד ממנה. מפסיד זמן, מפסיד 
. אך את כל ה"הפסדים" הללו או כל קושי אחר שיש לך אי נעימות מצד החברה

ר תחשב ותקזז למול השכר הגדול המצפה לך בעבורה! ולעומת זאת, תחשב גם "שכ
עבירה כנגד הפסדה", כשאתה בא לעשות עבירה, נראה לך שיהיה לך בכך רווח: אולי 
תרוויח מזה כסף, אולי תהיה פופולרי יותר, אולי תרוויח הנאה מאוד גדולה. אבל, 

אם  בבקשה, תחשב ותקזז את הרווחים הללו, מול העונש וההפסד הנורא בעולם הבא!
ן הזה, בודאי תצליח לבחור במעשים הנכונים רק תעצור, לפני מעשה, לעשות את החשבו

 והרווחיים ביותר!
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 שכר מצוה
 משפחתו, בני כל את קר בדם רצחו ח שמם,ימ ,יםשהנאצ מהונגריה, ביהודי מעשה
 את שידע, צדיק חכם תלמיד יהודי צריף באותו עמו היה שם. לאושוויץ התגלגל והוא
, ניסן חודש הגיע כאשר. עבריה התאריך את לחשב ידע וגם ל פה,בע התפילות כל

 ...בשפע כאן לנו יש מרור .פסח מעט עוד, ניסן חודש כבר: "הצדיק היהודי לו אמר
 ?"מצות עם יהיה מה אך

  

 מעונים יהודים כמה. באזור תבואה של מחסן הפציצו הברית בעלות ,תקופה באותה
 ניצול תואו. מצות ולאפות חיטים משם לקחת ולנסות ההזדמנות את לנצל החליטו
 בלי מהמחנה לצאת הצליח הוא. לשם וללכת להסתכן התנדב שהוא סיפר שואה

 בדרך ,וגם ,אבנים בעזרת אותם לטחון, חיטים לקחת, החיטים למחסן להגיע, להתפס
 .בודדות מצות כמה לאפות ,דרך לא

  

 תפס לצריף בכניסתו אך, זאת לעשות והצליח המצות עם למחנה לחדור ניסה הוא
 את ממנו לקח הוא. גופו על משהו מחביא שהוא בו שהרגיש הגסטאפו יןקצ אותו

 חיפש הוא, מכאבים מיוסר, התעורר כאשר. שהתעלף עד רצח מכות אותו והכה המצות
גרם  20-]כ" כזית" שיעור בהן יש שביחד חתיכות כמה רק למצוא והצליח המצות את

 .לקיום מצות אכילה מצה[
 

 את לקיים לו שיאפשר והתחנן ממנו ביקש וזה, עליו שעבר מה כל לחברו סיפר הוא
 הפציר הוא"... ההגדה כל את לך אומר ואני המצה את לי תן: "המצה אכילת תמצו

 וההמצ שכר שאת :בתנאי אך ,המצה את לו לתת הסכים המצה בעל ולבסוף ,רבות
 על הצדיק היהודי נהרג, הפסח לאחר קצר זמן. היה וכך !האוכל ולא הנותן יקבל
 '.ה קידוש

 

. ישראל לארץ ועלה לשרוד הצליח דבר של בסופו ,המצה על לחברו יתרשו יהודי אותו
: ובוכה מתחנן והוא ,בחלום הצדיק חברו אליו הגיע [ח"תשל בשנת] מכן לאחר שנים כמה

 תן, ממך אנא... אצלך השארת וההמצ שכר ואת באושוויץ המצה את לי נתת אתה"
 ".ההמצו שכר את גם לי
 

 הסיפור כל את לו סיפר הוא. ממכנובקה ר"האדמו אל והלך נסער קם יהודי ואות
: ר"האדמו לו ", ענה?וההמצ שכר על גם לו לוותר עלי האם: "בדמעות אותו ושאל

. היהודי שאל?", למה". "וההמצ שכר על גם לו שתוותר הראוי מן, היושר דתימ מצד"
 בקיצור שנפטר חברו אך, מצוות הרבה עוד ולקיים לחיות זכה שהוא ,לו השיב הרבו

 אני: "לו ואמר מפתחות שני ליהודי נתן ר"האדמו... זאת לעשות יכול לא ושנים ימים
, לשם לך. הקודש ארון של והשני ,שלי המדרש בית של אחד: מפתחות שני לך נותן
 כל את ספר ,הקודש ספרי לפני וכך,, הפרוכת את אחריך סגור, הקודש ארון את פתח

 שכר על יהודי לאותו מוותר שאתה תאמר מכן לאחר... במילים תחסוך אל ,סיפורך
 ".אלי תבוא ר כךואח .המצה אכילת של וההמצ

 

 ובדמעות רב זמן במשך, הקודש בארון סיפורו את וסיפר הרב כמצוות עשה היהודי
 הוא. רבה חולשה הרגיש ,סיים כאשר. מוותר שהוא פעמים כמה אמר ולבסוף ,רבות
 הוא כי ,הרבי אל כעת לעלות מסוגל אינו שהוא לו ואמר המפתחות את לגבאי מסר
 ,בחלום שוב אליו נגלה הנפטר. לישון והלך לביתו הגיע הוא. כוחות באפיסת שרוי
 .השני החלום על לו וסיפר לרבי הגיע, התעורר כאשר. לו להודות כדי מאושר זורח

  

 סיפור
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 קידוש על למות וזכה חכם למידות צדיק שהיה יהודי אותו, תראה: "ר"האדמו לו אמר

 ובכל, חייו בימי מאוד רבות מצוות לקיים זכה בוודאי אשר, בשואה ייסורים מתוך' ה
 זה מה מושג לך יש האם... אחת המצו של שכר על לו שתוותר ומתחנן אליך בא זאת
 ?!"המצו

 

 

 מעגל סגור
ל" כ   ְסתַּ ה ְוהִּ לש   ש ְ ים ב ִּ רִּ י ְדב  ה ְואִּ ת   א אַּ י ב  יד  העֲ  לִּ ר  ע :ב  ה ד ַּ ה מַּ ְעל  מַּ ְ ךְ  ל  מ   ן, מִּ יִּ ה עַּ  ְוֹאֶזן רֹוא 

ת עַּ ֹומַּ ל, ש  יך   ְוכ  ֲעש ֶ ֶפר מַּ ס   י ב ַּ בִּ ְכת    .)אבות ב א( "םנִּ
 
 יעשה לא אחד אף !סגור במעגל מצולם אתה ,אחריך עוקבים, הזהר :שלנו במיליםו

 מביתפו הקרנה תהיה ולבסוף, אותו שמצלמים יודע אם ראוי לא או מביש מעשה
 :הבא הסיפור שממחיש כמו, מכריו כל ובפני בפניו

 
 החתן אבי. מוזמנים הרבה עם מפוארת חתונה נערכה .טובה בשעה, התחתן צעיר זוג

, ולתזמורת האולם לבעל סגור את חובול כדי שקלים אלפים עשרת לאולם עמו הביא
. החתן םע ולרקוד לבוא האב נקרא, השמחה במהלך. וחליפת בכיס הכסף את והניח
 בנו עם האב, גדולה יתהה השמחה. הכסא מסעד עלוהניחה  החליפה את פשט הוא

 לבש, למקומו המאושר האב חזר הסוחפים הריקודים אחר. ומכרכרים מפזזים רוקדים
 לקרוא חשב ולא ידע את נפשו., האב החוויר!!! נעלם הכסף... ממשש ובעודו חליפתו, את

 .השמחה את להשבית שלא החליט בסוףל אך, בקהל חיפוש ולערוך למשטרה
 

 נקראה המאושרת המשפחה, מוכנים והתמונות הסרט, הסתיימה השמחה, עברה החתונה
, והכלה החתן יושבים. החתונה בסרט, הראשונה בפעם, יחדיו לצפות כדי המחותן לבית
 בסרט וצופים, והילדים הקרובים, הדודים, והאחיות האחים, הכלה הורי, החתן הורי
 איזו, והריקודים האוכל, הקידושין הנה... החופה הנה. טעם ובטוב במקצועיות רךשנע

 פחות לא, ואז, האולם פני על לרגע משוטטת המצלמה... יפים צילומים לוא... שמחה
 ומוציא ,ידו את מושיט, חליפה המיותמתה אל מתגנב, הכלה אבי איך רואים, יותר ולא
, בושה איזו. עליו והסתכלו, האור את הדליקו, הסרט את עצרו מיד... מהכיס הכסף את
, הנה!? הסרט מןהזה  הקטע את למחוק כדי ,הכלה אבי נותן היה כמה !כלימה איזו
. ומתגנב חומק הוא כיצד, האחר של וחליפת בכיס ידו נתן כיצד ורואים יושבים כולם
 !?ההקרנה את לעצור כדי נותן היה כמה

 
 קרוביו ולכל לו מראים, מעלה של דין בית לפני ועולה, העולם מן נפטר האדם כאשר
 יכול אינו והוא ,בסרט כמו ,חייו כל במשך עליו שעבר מה כל את, נפטרו שכבר

אשר עבר מוות  ,כפי שמעיד שרון נחשוני הי"ו] גדולהעל החטאים היא  והבושה, להכחיש
ותוך כדי כך אני מרגיש את כל . : "..30.40.02שפורסם בזמנו בעיתון "השבוע בירושלים"  ובסיפורקליני, 

, מהילדות חיי עוברים כבסרט נע, זה הרבה יותר חזק מוידאו, זה כמו שאתה חווה את כל המאורעות מחדש
ועד הבגרות, רואים הכל. הבושה היתה איומה, המחזות רצו שם וכולם ראו את מה שעשיתי, גם 

חטא השנאה, כיבוד הורים, לשון הרע,  הדברים הרעים. הכל היה פתוח לפניהם:הדברים הטובים וגם 
 .[גזל, צניעות ועוד

 
ע": אותנו מיידעת המשנה לכן ה ּדַּ ְעָלה מַּ מַּ ךְ  ּלְ ִין !ִמּמָ ת ְוֹאֶזן ,רֹוָאה עַּ עַּ ֹומַּ יךָ  ְוָכל, ש  ֲעש ֶ  מַּ

ֶפר ּסֵ ִבים" ּבַּ  .ִנְכּתָ
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 ךוכ כך" :לו ואומרים ,לפניו םנפרטי מעשיו כל ,עולמו לבית אדם של פטירתו בשעת
 שנאמר .וחותם ",חתום" :לו ואומרים ".הן" :אומר והוא ",פלוני ביום פלוני במקום עשית

 ע"א( יא תענית)". יחתום אדם כל ביד" :(לז איוב)

 

 הליווי הצמוד ביותר
ם" ד  ל א  ֶ תֹו ש  יר  טִּ ת פ ְ עַּ ש ְ ב ִּ ֶ ם ,ש  ד  ין לֹו ְלא  וִּ ין ְמלַּ ים טֹובוֹ  ,א  נִּ ב ְולֹא ֲאב  ה  ת לֹא ֶכֶסף ְולֹא ז 

ד ְלב  ים ב ִּ ים טֹובִּ ֲעש ִּ ה ו מַּ ֹור  י ֹות, ֶאל  א ת  לִּ ְרג    .)אבות ו ט( "ו מַּ
 

חברו הטוב ביותר, אשר עמו  -החבר האחד שהיו לו שלושה חברים.  מעשה באדם
והחבר ידיד טוב, אשר גם עמו בילה והתרועע.  -החבר השני בילה את רוב זמנו. 

נפגשו. והנה, ביום מן הימים, הגיעו  חבר רחוק, אשר רק לעיתים רחוקות -השלישי 
שוטרים אל ביתו, ובפיהם פקודה, שעליו להתייצב מיד לפני המלך. נאחז האיש בפיק 
ברכיים, גופו רעד מרוב פחד. כנראה הלשינו עליו למלך, על הברחת מיסים ועברות 
שונות שעבר, ומי יודע מה יעשה לו המלך?! מיד רץ לביתו של חברו הקרוב ביותר, 

!". אמר לו החבר: "מצטער, בעדי טוב א, בוא עמי אל המלך, כדי להמליץאמר לו: "אנו
". בפחי נפש רץ האיש אל חברו השני, וביקש ממנו שיתייצב , ירא אני לעצמיאיני יכול

עמו לפני המלך. השיב לו: "אלווה אותך עד שער המלך. אך לא אוכל להיכנס עמך 
". בצר לו, הלך האיש אל החבר השלישי, פנימה אל המלך, כי גם אני ירא ממנו

והתחנן לפניו: "אנא, בוא עמי אל המלך". אמר לו החבר: "בודאי ובודאי. אני רץ 
 לתיויכשב לכ אעשה להתייצב לפני המלך עוד לפניך, כדי להמליץ לפניו טוב בעדך!

 !".שתנצל כדי
 

הכסף.  -ידידים: הראשון לאדם בימי חייו ישנם שלושה  ,)פרקי דרבי אליעזר לא(אומר המדרש 
עד צאת הנשמה" וועוד כסף, עובד "מצאת החמה כסף כל ימיו רדוף הוא להשיג עוד 

משפחתו וחבריו, אשר גם להם מקדיש הוא  -כדי לצבור עוד ועוד הון. הידיד השני 
תורה ומצוות, אשר מידי פעם הוא "משתדל"  -זמן ונהנה במחיצתם. והחבר השלישי 

והנה בעת פטירתו מן העולם, החבר הראשון, הממון שצבר בימי  להיזכר גם בהם...
יֹום ֶעְבָרהחייו, אינו מועיל לו כלום, ככתוב: "  -החבר השני . )משלי יא ד(" לֹא יֹוִעיל הֹון ּבְ

משפחתו וידידיו, מלווים אותו עד הקבר, אך אינם יכולים לעשות מעבר לכך. ואילו 
רצים הם לפניו אל בית דין של מעלה כדי  -תורה ומצוות שעשה  -החבר השלישי 

ְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקךָ : ")ישעיה נח ח(ללמד עליו זכות ולהצילו, כמו שנאמר   ".ְוָהלַּ
 

יךָ  ְצַות ָאבִּ י מִּ נִּ ךָ  ,"ְנֹצר ב ְ ֶ מ  ֹוַרת אִּ ֹש  ת  ט  ְכךָ ... ְוַאל ת ִּ ֶ ְתַהל  הִּ ְנֶחה ב ְ ַ ךָ , ָתךְ אֹ  ת  ְכב ְ ָ ש  מֹ  ב ְ ש ְ , ָעֶליךָ  רת ִּ
י יא - צֹותָ ַוֲהקִּ ְכךָ ". )משלי ו כ( "יֶחךָ ְתש ִּ  הִּ ְתַהּלֶּ הִׁ ה ּבְ ְנחֶּ ךָ "בעולם הזה;  - "אָתךְ  ּתַ ְכּבְ ָ ש  מֹר ּבְ ש ְ יךָ  ּתִׁ  - "ָעלֶּ
יצֹותָ "; בקבר יא ַוֲהקִׁ ךָ  הִׁ יחֶּ  א(ע")סוטה כא לעולם הבא.  - "ְתשִׁ

 
י": )תהלים קיט עב( וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל יךָ תֹורַ  טֹוב לִׁ ף ָזָהב ֵמַאְלֵפי, ת ּפִׁ   ."ָוָכסֶּ

 
 לעולם לפניו והולכת מקדמתו ,הזה בעולם אחת מצוה העושה כל :(ע"ב ג סוטה) בגמראאמרו 
 והולכת מלפפתו בעולם הזה, אחת עבירה העובר וכל ."צדקך לפניך והלך": שנאמר ,הבא
 ".ככלב בו קשורה :אומר אליעזר רבי .הדין ליום לפניו
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ב שהיא הולכת לפניו, ואילו על העבירה כתוב שהיא מלפפת אותו. על המצוה כתו

דומה הדבר לשני אנשים שצריכים לבוא אל המלך: האחד לשם קבלת אות הצטיינות, 
משמר כבוד מלווה אותו והולך לפניו להראות לו  -והשני לשם קבלת עונש. הראשון 

ך בשמחה אחריהם. את הדרך, אך כמובן שהם אינם צריכים לאחוז בו, כי הוא הול
 השוטרים כובלים אותו באזיקים ומובילים אותו כדי שלא יברח. -ואילו השני 

 

 הן, לטובה הן, מעשיו כפי מלאכים מוליד האדם מעשה כי מהידוע: "א"המהרשאומר 
 לפניו להקדים אלא - וההמצ צריכה ואין ,בשמחה הולך יהיה והמצ העושה כי. לרעה

 כי, וללפפו לכורכו שמוליכו מי צריך, עבירה העושה לאב. לשם הדרך את לו להראות
 אלא, לרצונו שלא אותו שמוליכים, לגרדום שמוליכים כדרך, מרצונו לשם הולך אינו
 ".כורחו בעל

 
 

 מיליונר של גרביים
 כבר היה ,הפרופסור לדברי. תה המחלההתגל מארצות הברית מיליונר יהודי אצל

, השתנה הכל לפתע. לחיות רב זמן לו נותר אל, לעשות מה אין הזה בשלב, מאוחר
 שסירבו, משפחתו בני כל את הוא אסף. והתדרדר הלך המצב, אחרת נראו החיים
 יודע אדם אין, שיהיה מה יהיה, אליכם לי בקשה: "ואמר, המרה הבשורה את לקבל

 הראשונה המעטפה את, מעטפות שתי שולחני על מונחות. צפוי אינו כלום, יומו את
קשָ   תפתחו השנייה המעטפה את. הקבורה לפני ההספדים בבית ותקראו שתפתחו תיּבַּ
, קשים שבועות כמה חלפו ."צוואתי זו, בקשתי זו. השלושים ביום, האזכרה ביום רק

 .לבורא נשמתו את החזיר והוא
 

, גבירים, מכובדים, האחרונה בדרכו ליווהו רבים, כולה המשפחה על נפל כבד אסון
, וההספדים הדרשות אחרי, ההספדים בבית, ושם. מים"אח הרבה ועוד ,רבנים, עסקנים

 הוא מה. דרוכים כולם, קשובים כולם. נפתחת הראשונה והמעטפה, הבכור הבן עומד
 היו כולם !"גרביים עם אותי שתקברו מבקש אני: "כתוב היה וכך? ביקש מה? כתב

 מסתכל. הבכור הבן מראו", גרביים עם אותו תקברו?! גרביים, הבעיה מה. "המומים
 ?!אפשר אי הכוונה מה. "בעדינות אומר הוא", אפשר אי. "קדישא החברא איש ונבוך

. קדישא החברא איש מגמגם "...ניתן לא אבל, כן. "הבן מתעקש!" האחרונה בקשתו זו
... הרב הקהל בין ופלפולים דעות, לחשושים. הבן חוזר", גרביים הכל בסך, הבעיה מה"
... !?ביקש כבר מה... !?המת כבוד איפה... !?המת מבקש כבר מה?!... הבעיה המ, באמת, נו"
 והמת, בוויכוח הקהל, בוכים הילדים, בוכה האישה'..." וכו... האלו ההלכות, באמת, נו
, עצבות. גרביים בלי לקבור נפסק!" ההלכה זו, אפשר אי" :אמרו הרבנים. ממתין -

 את ממלאים החול גבשושי. המת של חרונההא בדרכו הבנה אי וגם תסכול, מרירות
 .התמלאה לא האחרונה בקשתו ואפילו, הפתוח הקבר

 

, ביותר הטוב הקייטרינג הוזמן. האזכרה, השלושים ליום בהמתנה השנייה המעטפה
 ומעל, למת כבוד לחלוק וידידים קרובים, חברים, משפחה, דרשנים, נואמים הוזמנו

 יודע אני: "ומקריא הבן פותח הנהו? היישנה במעטפה נכתב מה: הסקרנות - לכל
 כל, לי שהיה הכסף כל שלמרות לכם להראות רציתי רק! גרביים בלי אותי שקברתם

 .!"גרביים זוג אפילו איתי לקחת יכולתי לא, שצברתי העוצמה וכל, שנחלתי הכבוד
 

 .נכון כמה. דממה, שקט
 

ת ְלִפי" עַּ ש ָ ּבְ ִטיָרתוֹ  ש ֶ ל ּפְ יןמְ  ֵאין ָאָדם ש ֶ ּוִ ֶסף לא, ָלָאָדם לוֹ  לַּ  ֲאָבִנים ְולא ָזָהב ְולא ּכֶ
ִלּיֹות טֹובֹות ְרּגָ ה ֶאל  א, ּומַּ ֹור  ים ת  ֲעשִּ ים ו מַּ ד"! טֹובִּ ְלבַּ  ב ִּ

  

 סיפור
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 משתלמת חיסכוןתוכנית 
ל" אומר דוד המלך ע"ה: א אַּ יר  י ת ִּ ֲעש ִּ  כ ִּ יש   רייַּ י ,אִּ ה כ ִּ ְרב ֶ בֹוד יִּ יתוֹ  כ ְ י .ב   ק ַּ  ְבמֹותוֹ  לֹא כ ִּ  חיִּ

ֹל כ  ד לֹא ,הַּ יו י ר  ֲחר  בֹודוֹ  אַּ  )תהלים מט( ."כ ְ

 

 הזאת החולדה מה": למה נמשלו כל באי עולם? לחולדה. )ירושלמי שבת יד(אומרים חז"ל 
 ,םומניחי םגוררי :העולם באי כל הן כך מנחת, היא למי יודעת ואינה ,ומנחת גוררת
 ."םאוספ מי ידע ולא יצבור .םימניח הם למי םיודעי ואינם

 

טורפים את טרפם  -שונה היא מיתר בעלי החיים הטורפים. הללו כלומר החולדה 
כאשר הם רעבים, נושאים אותו חיש, בתוך פיהם או על גבם, ואוכלים אותו. אבל 

די  ן שאין בהבעבורו. כיו מתייגעת רבותהחולדה צוברת מזון רב שאינה זקוקה לו, ו
היא נאלצת לגרור אותו בעמל רב על כח לשאת את המאכל בידיה או בתוך פיה, 

 אחר שרץ , ובאחורמניחה את המאכל בוהנה אחר כל העמל הזה, היא . הקרקע
  . ואם כן לריק יגעה! משם אותו ונוטל ,עכבר או חולדה ,כמותה

 
כך האדם, עמל קשות להביא פרנסה. אולם הוא אינו מסתפק כדי מחייתו בלבד, אלא 

אך פעמים כל כוחותיו וזמנו הוא מכלה לשם כך,  מנסה לצבור עוד ועוד כסף. את
)עפ"י  בראשו. עמלו וישוברבות שאין הוא נהנה כלל מהכסף, אלא מניח אותו לאחרים, 

 (לירושלמי יעקב עין על הכותב פירוש

 
". האדם לשגעון דומה שגעון בעולם שאין" :ו( חלק סוף זרעים לסדר )בהקדמ ל"ז ם"הרמב כתב וכבר

 להרבות כדי וכו', מסתכן ,נוסע, ימים עוברכיצד האדם עמל וטורח,  והרמב"ם מתאר,
, הארץ טבור על , שיבנו לו בניןלאומנים לחלק יתחילמספיק כסף,  כשיקבץ. ויחוולהרו

 עשוי בבנין לבנות שיוכל מה מחייו נשאר שלא יודע והוא"וכו'.  רבות שנים שיעמוד
 ?!"כזה ושגעון שטות היש ...מאוהג מן
 

 ,אין זאת ,אם יש דירה קבועה לאדם: )בראשית(כך בספר "המדרש והמעשה"  כותב על
"בעולם : (מו"ק ט ע"ב)ואמרו חז"ל  .בבית מועד הנכון לכל חי ,מנוחתו עדי עד רק במקום

אבל הן שם לא יועילו לו ולא יצטרכו לו כל . הזה אתה אורח, העולם הבא הוא ביתך"
שהיא  ,השגחהכן יש תכלית נסתרה לא...  ?!א עמלופלמי זה הוא א ,נות מבטחיווארמ

שטובתה  ,אבל אוי להם למשתגעים מתכלית זו, הללו "משתגעים"מעשי הבמשתמשת 
]כלומר יש תועלת מאת ה' בכל מה שהם עושים ו"משתגעים", אבל התועלת אינה מכוונת  !בל עליהם

ן ִעְנָין : ")קהלת ב כו(כלפיהם. כדברי שלמה המלך  חֹוֶטא ָנתַּ  "[.ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים -ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ְולַּ
 

 אך לשוא יתהלל כל גבר,
 אם אך להעשיר תיגע נפשהו.
  -בבוא עליו פתאום שוד ושבר 

 הילך רכושו אחריו לקבר?!
 הוכספו וזהבו יעזוב אחרי

 )מתוך הקדמה לספר העיבור( אין זכרון לשמו, אך ליורשהו. 
 

 -ואולם 
 

 השקעה כספית משתלמת ורווחית במיוחד: ישנו סוג של
 

ְחֶמךָ " ִביא ָבִית ,ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב לַּ ים ְמרּוִדים ּתָ ֲעִנּיִ יתוֹ  ,וַּ י ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכּסִ ְרָך  ,ּכִ ש ָ ּוִמּבְ
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ּלָם ר אֹוֶרךָ  .לֹא ִתְתעַּ חַּ ַּ ש ּ ע ּכַּ קַּ ֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ,ָאז ִיּבָ ְדקֶ  ,וַּ ֶניך  צִּ ְך ְלפ  לַּ בֹוד  ך  ְוה   ה'ּכְ

ְסֶפךָ  אַּ  )ישעיה נח ז(". יַּ
 

וכבוד ה' יאספך אל המקום אשר  ן עדן,תלך לפניך להוליכך אל הג ,הצדקה שעשית"
 )מצודת דוד( ."שם גנוזות נפשות הצדיקים

 

פתח את  , שכאשר היתה תקופה של רעב ומחסור,"מונבז המלךעל " מסופרבגמרא 
מה שאבותיך " :קק. אמרו לו אנשי ביתואוצרות ממלכתו ופיזר ביד רחבה לכל נז

אבותי " :אמר להם !",אתה מבזבז בזמן מועט? ,ואבות אבותיך חסכו במשך מאות שנים
ואני  שולטת ויכולה להזיק,ואני חוסך למעלה. אבותי חסכו במקום שיד אדם  ,חסכו למטה

לעולם  ואילו אני חוסך ,שולטת בו. אבותי חסכו בעולם הזהאדם יד  איןחוסך במקום ש
 (ע"א )בבא בתרא יא "!ואני חסכתי לעצמי ,הבא. אבותי חסכו לאחרים

 

הרי הוא רושם בפנסקו  ,₪ 400ומפריש למעשר  ₪ 4,000אדם שמרוויח  ,בנוהג שבעולם
שהרי , ₪ 400למען האמת, צריך הוא לרשום שיש לו עתה אבל  .₪ 000שיש לו כעת 

 400-ה נשאר לו מהם כלום, ואילולא ובעוד זמן מה ציא לפרנסתו יו ₪ 000מאותם 
 הרי הם קיימים לו לעולם. ,שהפריש למעשר ₪
 

 

 הדו"ח הנכון
דון יצחק אברבאנל, שהיה שר האוצר של מלך ספרד. המלך אהבו רבנו מסופר על 

וכיבדו מאוד, אולם היו שרים גויים צרי עין, אשר קינאו בהצלחתו, וניסו בכל דרך 
ללו, היה 'מטפטף' באוזני המלך שוב שוב, כי דון להצר את צעדיו. אחד מהשרים ה

יש לערוך מעקב צמוד כי ומועל בכספי המדינה ולוקח מהם לעצמו, יצחק אברבנאל 
לליבו של המלך, והוא הדברים נכנסו אט אט  .על כל מערך הכספים שבאחריותו

דר מסו דו"ח. הוא זימן אליו את דון יצחק, וביקש ממנו לערוך לו החליט לבדוק זאת
 כל כספו ונכסיו הפרטיים.על 

 

כעבור ימים מספר, ניגש דון יצחק אל המלך עם דו"ח מסודר. המלך הסתכל על 
מתאמתים. הלוא  יהסיכום הסופי, וקרא בכעס: שקר וכזב! עתה אני רואה כי חשדותי

רכושך האמיתי הינו לפחות פי עשר מן הכתוב כאן! נענה והסביר דון יצחק אברבאנל: 
לך, ברגע שפתחתם לי תיק, ידעתי כי לא אוכל לצאת ממנו בקלות. על כל "אדוני המ

דו"ח שאגיש, מיד יהיו לשרים המתנכלים אלי קושיות וטענות, וינסו למצוא מהיכן 
לכן החלטתי לערוך דו"ח שונה להכשיל אותי ולגלות את "כספי המעילה", כביכול. 

נראה לעין, שאותו יכול אתה, בתכלית. דו"ח של הרכוש האמיתי שלי. לא של הרכוש ה
הצדקה והחסד שנתתי במשך ימי . כי אם דו"ח כספי אדוני המלך, להחרים ביום אחד

כל מטבע,  -רק זה הוא כספי האמיתי, אשר אף אחד לא יוכל לקחתו ממני. כאן  חיי.
ח". -כל שקל, שייכים באמת לי   ולֶנצַּ

 

 

 .רבתי( )כלה "לך תרמת - תרמת אם"

 

 נפשך תואו ובכל חושיך זרת בהנאותיפ אשר או צברת אשר ,כסףו זהב אלפי לא
 עת - רעבה פשנ השבעת בה אשר ,ההיא האגורה רק ה!מ   ה   לא .אנשים רום בתפארת

 את סיתיכ ,רעבה נפש השבעת בה אשר ההיא האגורה .ה-י כס לפני צבילהתי תבוא
 חורב( -הרש"ר הירש ) .המיצר מן האומלל את לצתיוח אחיך מערומי

 סיפור
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 שבספרד בגדולים לי, סיפרו ורבים שמענו, באזנינו והנה: ארבע( )בספרו שלחןמעיד רבנו בחיי 

 :קדמונים מימים ביניהם תפשטהו מאד נכבד מנהג וגשנה ,איאכסנ בעלי והפרנסים
 ארון ממנו שעושים, עולמים לבית בלכתם ,העניים את עליו שהאכילו ,שלהם ששולחן
 שיאו שיגיע אף ,אדם כי ,בלבבות עוולקב לעוררכדי  זה וכל .בהם שנקברים ולוחות

 מאומה בידו ישא לא ,ליו השלוםע המלך שלמה לעושר שרווע ויעלה ,]לשמים[ לעב
 ,ענייםה על מרחם שהוא ,שעושה והצדקה הטוב אם כי ,השמש תחת שיעמול בעמלו

 ".צדקך לפניך הלךו" :הכתוב שאמר כמו
 

 גזל מקטרג בראש
. כלומר עוון גזל גזל!"? ראשהמי מקטרג ב -"סאה מלאה עוונות : בה לג ג()ויקרא ראמרו חז"ל 

הוא הראשון לקטרג חלילה על האדם ביום הדין, ולכן צריך האדם מאוד מאוד לשמור 
על נקיון כפיו, ולהיזהר לבל ידבק בו משהו מן הגזל. להלן נביא שלושה סיפורים, 

 הגזל: המראים לנו כמה הקפדה יש בדיני שמים על ענין
 

 
 טובים חברים שני היו בבגדאד: (קכה עמוד אבות עץ ענף) ל"זצ מוצפי יעקב ירבהגאון  סיפר ,

 .גדול בסכום אהולהלו ונזקק, דירה קנה מהם אחד ,פעם. הזדמנות בכל לזה זה שעזרו
 כעבור .הטוב מרצונו, הסכום אומל את לו והוהל וחברו, כך על לחברו סיפר לו בצר
 את בגדאד ממשלת החרימה, רץ ישראללא בגדאד יהודי עליית זמן יעכשהג, מה זמן

 חודשים כמה לאחר. הלווה נפטר שנתיים וכעבור ,לארץ עלו החברים שני .הדירה
, מחברו הולו אשר אהוההלו דבר על לו וסיפר, מוצפי יעקב הרב לא בחלום הלה הופיע
 לפני התחננן ולכן, האמת בעולם מנוחה לו אין, חובו את פרע שלא שבהיות ואמר
 ויבקש, חובו את לפרוע אפשרות לו היתה שלא לו ויסביר, הוהמלו את שיזמין הרב
 .גמורה מחילה למחול ממנו

 

 בשם חבר לך היה האם": אותו שאלו, המלוה את יעקב הרב הזמין, היום למחרת
 דירהל וכך כך סכום לו הלווית האם: "הרב שאל". לברכה זכרונו, כן: "השיב ?",פלוני
, הוא אבוד חוב וכה כה בין" :הרב לו אמר. הוהמלו השיב" נכון" ,"?בבגדאד שקנה
 גמורה במחילה מוחל הריני: מלא בפה אחרי אמור ממך בבקשה, נפטר הושהלו מאחר

 והלך, האלה כדברים אחריו אמר המלוה. "בסיבתי יענש ולא, לי חייב שהוא החוב את
 דעתך תנוח: "בשמחה לרב ואמר, בחלום בשו הנפטר הופיע בלילה. לשלום לדרכו
 ".דעתי את שהנחת

 
 ישראל ביתשכונת ב ,םיבירושל פיגוע היה ב"תשס אדר ט"לי אור שבת במוצאי. 
 .לציון ראשון תושב, אוןג אור מישיבת ,ד"היבשם שאול נחמד  בחור היה הנפגעים בין

 כהן דוד רבה בההישי יחמשג חלם ,אדר א"לכ אור שלישי בלילכעבור שלושה ימים, 
 ,טוב לא" :והשיב ?",שלומך מה" ושאלו ,ד"הי הנפטר הבחור את רואה שהוא א"שליט

 ואבקשך ,בחורים לשני כסף חייב שנשארתי מכיון ,בשמים אותי דנים לא עדיין כי
כאשר ישבו  ,התפילה אחר קרובב ".לך ישולם שהכסף אדאג ואני להם שתשלם

 קם .חלומו את להם פרסיו הבחורים עם שוחח, יחגהמשנכנס  ,האוכל בחדר הבחורים
 חייב נשאר והנפטר ,הישיבה של ח"הגמ קופת את מנהל אני" :ואמר הבחורים אחד
 .פרטי באופן ₪ 30 ממנו הולו שהנפטר נזכר שני ובחור מדבר הוא עוד ".₪ 40

 

 אמר הדרשה לאחר .ד"הי נחמד שאול אזכרה שלל יחהמשג נסע החלום לאחר יומיים
 .הבחורים דבר ואת החלום את לו וסיפר ".גבוהה נשמה יש לבנך כי ,לך דע" :לאבא

 סיפורים



ה|   001 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב א  ה

 
 שאולי את רואה שאני חלמתי אני םג .מבין אני עכשיו" :ואמר השכול האב נענה

 (400)להתגבר עמוד ". מבין אני עכשיו .הבנתי ולא ',להחזיר צריך ,אבא' :לי שאומר

 
 בירושלים 3 בקו הפיגוע לאחר כשנה( ברק בני" רהעי קול" בעיתון) שפורסם כפי סיפור, להלן 

 החלום סיפור את לספר האחרון בשבוע מרבים והכוללים הישיבות היכלי בכל: (40.0.3004)
 בפיגוע שנהרג, ד"הי סגל חנוך הרב הוותיק המחנך של דמותו מופיעה בו, המדהים

 מוסר תעוצמ על עומדים מים"והר המשגיחים כל. שעברה בשנה אב בחודש 3 בקו
 הבא העולם של הנצח חיי על באמונה התעוררות: הזה המיוחד בחלום שיש ההשכל

, הזולת עם ממונות בענייני ולהישמר להיזהר חייב מאתנו אחד כל כמה ועד, מחד
 .מאידך

 

 חנוך הרב הדגול המחנך של משפחה בן אותו - לעולם ישכח לא הוא הזה הלילה את
 את בתלמידיו לטעת שהשכיל אומן פדגוג, שותוי בכל חינוך איש שהיה, ד"הי סגל

 תורת" תורה בתלמוד' ז כיתה של ה'בּ הרֵ  היה הוא. התלמוד וקנייני התורה יסודות
 מהווה, משפחתו מבני לאחד מתגלה הוא שבו החלום. בשנים עשרות במשך" אמת
 גודל על, חלציו ליוצאי ברור מסר עם שלו המיוחד החינוך למסכת המשך מעין

 . מאוד עליו מקפיד שהיה עניין, הזולת של ממונו זהירות של תהחשיבו
 

 הוא בחלום. משפחתו מבני לאחד בחלום מופיע סגל ה'הרב. בעומר ג"ל לפני קרה זה
 את וברורות גדולות באותיות כתוב שעליו פתק ובידו ,בביתו ספרים ארון ליד עומד

 זה סכום: משפחתו בןל סגל ה'הרב אומר, בחלום הפתק הצגת כדי ותוך ,3 הספרה
 חייב הוא הסכום את כי, המשפחה לקרוב סגל ה'הרב אומר עוד. ₪ 44 היום שווה
 .'ויין' בשם לאחד

 

 האלמנה עם קשר ליצור ומיהר הבוקר אור עד המתין, ממיטתו נסער קם המשפחה בן
 זהותו את לברר ,הצלחה ללא ,ניסו והשניים ,החלום על לה סיפר הוא. השתחי הרבנית

 המספר עם הפתק הצגת. ₪ 44 לו חייב שהוא בחלום עליו אמר ה'שהרב אדם אותו של
 הנראה ככל מדובר כי, ברור היה שכן, העניין בכל בהירות אי של מימד הוסיפה רק, 3

, לירות של למטבע היא הכוונה, הפתק על רשום שהיה 3 המספר וכי" נושן ישן" בחוב
 . בקירוב שנים בליו חצי לפני הכלח עליו שאבד ישראלי כסף

 

 בכולל הממוקם סלבודקא יוצאי של הכנסת לבית הגיעו קדחתניים בירורים בתום
 לו אין כי, הבהירו הופתעהלה , שם למד מכר של המנוח העונה לשם "ויין". הלפרין

 ותרמו" לך מחול" אמר, הסכום את נטל אבל, סגל ה'הרב עם חוב כל לו היה ולא
 ת"בת השנים במרוצת שלמדו בניו ארבעת אצל העניין את שיברר הבטיח האב. לצדקה

 . ברק בבני" אמת תורת"
 

 שהגיע עד המשיך וכך הבנים אחרון עם דווקא לברר החל האיש, ימים כמה חלפו
 לקח סגל ה'הרב בו, המקרה את היום עד זוכר הוא כי, מיד השיב הלה. השני לבן

 אחד תשלום'. ז בכיתה ימודול מתקופת ישראליות לירות 3 של תשלום פעמיים ממנו
 ג"ל לטיול התארגנה' ז כיתה. שנים 34 לפני היה זה: היה כך שהיה ומעשה. מידי יותר

הילד ויין ניגש לשלם, אך הרב'ה אשר היה טרוד  .לטיול כסף אסף סגל ה'והרב בעומר,
 וביקש אליו סגל ה'הרב פנה, הטיול לפני יום באותו רגע בענין אחר, לא שם לב לכך.

 ,לתלמידו הבהיר, מסודר מאד כאיש ידוע שהיה סגל ה'הרב. הטיול על לשלם מנומ
 האירוע. ישראליות לירות 3 נוספת פעם שילם התלמיד .דבר נרשם לא ברשימתו כי

 . בעומר ג"ל של טיול על שנים 34 לפני כאמור היה
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 הבצור כספים בענייני מאד זהיר היה, ד"הי סגל ה'הרב כי, מספרים המשפחה בני

 וכדי הזה הקטן החוב את לסלק כדי בעומר ג"ל לפני בחלום הגיע לכן. רגילה בלתי
 באמונה התעוררות, השנים במשך אצלו שלמדו, תלמידיו ואלפי משפחתו בני את לעורר
 . כשלך עליך חביב שיהיה חברך של בממונו זהירות ועניין

 

 

 חסד התשובה
י" ל ֶאת כ ִּ ה כ   ֲעש ֶ ֱאלֹקִּ , מַּ בִּ  יםה  ט איי  פ   ש ְ ל, ְבמִּ ל עַּ ם, ֶנְעל ם כ   ם טֹוב אִּ ע ְואִּ  (יב יד )קהלת "ר 

 

שלמה המלך כאן מודיע, שכל מעשה שאדם עושה יובא למשפט לפני בורא עולם. 
בניגוד לדעתם של אנשים החושבים בליבם: "הקב"ה אבא טוב ורחמן, אני כבר אסתדר 

)מסכת בבא  מעיו"]ייחתכו[ יוותרו "כל האומר הקב"ה ותרן, אתו שם למעלה". חז"ל אומרים: 

כלומר מי שיסמוך על הוותרנות של הקב"ה, בסופו של דבר חלילה יסבול.  .קמא נ ע"א(
לא שייך כאן ויתור. כמו  ולמה? כי נכון שהקב"ה רחמן, מקור הרחמים והחסד, אבל

ה לפציינט על טיפולים מכאיבים שעליו לעבור. זה הצורך, ז "לוותר"יכול  אינושרופא 
כך כלפי חטא של אדם, אין זה שייך ויתור מצד הקב"ה,  ההכרח, זו טובתו של החולה.

כי עונשי שמים אינם נקמה חלילה, אלא הם תיקון וזיכוך לאדם עבור מה שקלקל. 
 תשמע אל, לך מוחל ה"והקב ,אטֹ חֲ , הרע יצר לך אומר אם": (תקנו מיכה ש"ילקו) וכן אמרו חז"ל

  !"לו
 

 טאת מידת הרחמים של הקב"ה כלפי האדם החוטא?ואומנם, במה מתב
 

העולם  היה בלעדיה לא יכול, אשר הרחמים מידתש, (ד"פ ישרים מסילת) ל"הרמחכתב 
 :ה דבריםבשלוש -כלפי החוטא  ביטוי לידילהתקיים, באה 

  
 מאריך" ה"הקבאולם , מיד להיענש צריך היה החוטא ,הדין מידת לפי - הענישה זמן .א

 . בתשובה יחזור שהחוטאמתין ומצפה ומ, "אפו את
 
". כלומר 300אמרו חז"ל: "מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי  - העונש חומרת. ב

כשהקב"ה נותן לאדם שכר, הוא נותן לו בתעריפים גבוהים מאוד, אך כשהוא נותן 
נותן במינימום ההכרחי לצורך תיקון נשמתו. אילו היינו יודעים איזה פגם  -עונש 

היינו מבינים עד כמה העונש אינו ביחס קול גורם החטא בעולמות העליונים, וקל
שנקלע אל מחנה צבאי,  דומה הדבר לעגלון פרימיטיבי,לעבירה, אלא מינימלי ביותר. 

ראה למול עיניו שלטים באותיות אדומות: "אין לגעת בכבלי החשמל והתקשורת", אך 
לים אלו, חתך לעצמו בשאננות הוא, מחמת שלא היתה לו הבנה מה טיבם של כב

חתיכת "חבל" לצורך קשירת הסוס. מיד קרסו כל מערכות החשמל והתקשורת, והנזק 
היה עצום ורב. אילו ירצו למצות עימו את כל חומרת הדין, יחייבו אותו עבור כל 
הנזק שגרם, ולא רק על עלות הכבלים שלקח. כך כשהאדם חוטא, הוא גורם נזק רב 

מידת מים, ומצד מידת הדין היה צריך לקבל עונשים עצומים, אך בעולמות העליונ
]אבל גם , הוא מקבל את העונש המינימלי לצורך תיקון נשמתו. הרחמים של הקב"ה

 תשלום מספיק יקר, ועונש מספיק קשה, בשביל שנברח מעבירה כמו מאש[. -זה 
 
 יתקן איך כי, ובהתש של מציאות בעולם להיות צריכה היתה לא, הדין לפי - תשובה. ג

 את ולהסיר לקדמותו המצב את להחזיר אפשר ואיך, וחטא עיוות אשראת  האדם
וכי אדם ?! לחיים הנרצח את החזיר בתשובה שחזר הרוצח וכי? נעשה כברש המעשה

 שחילל שבת יכול להחזיר את מה שקלקל ופגם?!
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חטאים "?", אמרה: שומה עונ -חוטא " :שאלו לחכמה :)ירושלמי מכות פ"ב(אכן, אמרו חז"ל 

 "...הנפש החוטאת היא תמות" מרה:א ?",מה עונשו -חוטא " :שאלו לנבואה"! ף רעהותרד
". ועל זה נאמר תשובה ויתכפר לו היעש?", אמר: "מה עונשו -חוטא " :שאלו להקב"ה

ר : ")תהלים כה ח( ֶרךְ  ה',טֹוב ְוָיש ָ ּדָ ִאים ּבַּ ּטָ ן יֹוֶרה חַּ ל ּכֵ טאים דרך וחמורה לשהקב"ה  - "עַּ
 .שיעשו תשובה

 
מצד החכמה והנבואה, האדם נושא בתוצאות מעשיו. אולם מצד מידת הרחמים של 

: "תשובה שערי"ה שכתב כמו דם להיטהר מחטאיו ולחזור בתשובה,אלאפשר ל -הקב"ה 
 פחת מתוך לעלות הדרך להם הכין כי, ברואיו עם ברךית' ה היטיב אשר הטובות מן"

 מדםיול. אפו מעליהם ולהשיב שחת מני נפשם וךלחש  , פשעיהם מפח ולנוס, מעשיהם
 טוב: "שנאמר ,יצרם ידע הוא כי, וישרו טובו לרוב ,לו יחטאו כי אליו לשוב והזהירם

 לא, בגדו בוגדים ובגד ,ולמרוד לפשוע הרבו ואם". בדרך חטאים יורה כן על' ה וישר
 ".תשובה דלתי בעדם סגר

 
ּבי ֱאִליֶעזֶ " ן יַּעֲ רַּ ה ִמצְִ ר ּבֶ ְקִליט ֶאָחד. ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה קֹב אֹוֵמר, ָהעֹוש ֶ ת, קֹוֶנה לֹו ְפרַּ חַּ ָוה אַּ

יגֹור ֶאָחד. ּטֵ ת, קֹוֶנה לֹו קַּ חַּ נו ת אַּ ְרע  ֻ פ  י הַּ ְפנ  יס ב ִּ ְתרִּ ים, כ ִּ ים טֹובִּ ֲעש ִּ ה ו מַּ ו ב  ש   )ד יא( ".ת ְ
 

צוה תהיה בעבורו ביום הדין הגדול והנורא, כאשר יעמוד האדם לפני משפט ה', כל מ
סניגור, וכל עבירה תהיה קטגור שחלילה יקפוץ לקטרג עליו, אי לכך העצה היא: 

 בפני הפורענות"!]מגן[ "תשובה ומעשים טובים כתריס 
 

 .קבלה לעתידו ,חרטה ,]לומר בפיו את חטאו[ וידוי ,עזיבת החטא: התשובה כוללת
 

 

החרטה. יבין  -העיקר הראשון  :ון אות י()שערי תשובה שער ראשמלשונו הטהורה של רבנו יונה 
לבבו, כי רע ומר עוזבו את ה'. וישיב אל לבו, כי יש עונש ונקם ותשלום על העוון. 

ים לנגד קלא היה פחד אל ויתחרט על מעשיו הרעים. ויאמר בלבו: מה עשיתי, איך
שע. כי רבים מכאובים לר ?!וכחות על עוון, ומן השפטים הרעיםעיני, ולא יגורתי מת

שחתו, מפני הנאת רגע אחד. ונמשלתי ללא חמלתי על גופי, ולא חסה עיני עליו מ
לאיש שיגזול ויחמוס ויאכל וישבע, ויודע כי אחרי אוכלו ואחרי שתו, יגרס השופט 
בחצץ שיניו. ורעה מזאת, כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי. ונטמאה בגילולי יצרי. ומה 

עולם עומד  - ואיך החלפתי בעולם חולףיני אדוניה?! ניה, אם רעה בעיהועילה בכל קני
רד אין הבין, לעד לעולם?! איך נמשלתי כבהמות נדמיתי, והלכתי אחרי יצרי כסוס כפ

 ותעיתי מדרך השכל?!
 

כמת לב וטובת שכל, להכירו וליראה מלפניו.  י נשמת חיים חַּ והנה הבורא נפח באּפִ
ור זאת נבראתי, ויהי בי הפך מזה, למה ולמשול בגוף וכל תולדותיו. ואחרי אשר בעב

אבוס בעליו", ואני לא ידעתי ולא התבוננתי. ולא  -לי חיים?! "ידע שור קונהו, וחמור 
 בלתי אם גוויתי ואדמתי. - ם המוות. אשר לא ישאר לפני נשמתיזכרתי יו

 

 ריח בגדיו
רו, נאמר כאשר נכנס יעקב אבינו ע"ה להביא לאביו יצחק את גדיי העזים שהכין עבו

ויברכהו". מה בדיוק הריח יצחק אבינו, שגרם לו  -על יצחק: "וירח את ריח בגדיו 
שצפה יצחק אבינו  -לברך את יעקב? אומר המדרש: אל תקרא "בגדיו" אלא "בוגדיו" 
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ברוח הקודש את הבוגדים שיצאו בדורות הלאה מיעקב בנו, כגון 'יוסף משיטא' ו'יקום 

, שאף על פי [40 עמודבחוברת "הימים הנוראים בהלכה ובאגדה"  מובא סיפורם]איש צרורות' 
 שהיו הם בבחינת בוגדים, בכל זאת סופם טוב וריחם כריח גן עדן, כיון ששבו בתשובה.

 
רואים אנו דבר נפלא, אנשים שהיו בבור תחתיות וטבעו בחטאים קשים ונוראים, זכו 

"וירח את ריח  :ה. לכן כתובעליונוררות לעשות תשובה ולהגיע למעלה ברגע של התע
נו שהחטאים אינם חלק ממהותו ואישיותו של היהודי, אלא רק בבחינת ללמד -" בגדיו
להסירם וללבוש תחתם  הואאת האדם, ועם רצון אמיתי יכול ומלבוש שעוטף  בגד

ל ")שיר השירים א ו( בגדי משי וצחצחות של מצוות והנהגות טובות. וכמו שאמר הפסוק  אַּ
ְראוּ  ֶמש  ּתִ ָ ש ּ ְתִני הַּ ָזפַּ ֱ ש ּ ְרֹחֶרת, ש ֶ חַּ ֲאִני ש ְ . דהיינו אל תסתכל על העוונות שהם "ִני ש ֶ

השחרחורת, כיון שאינם חלק מהיהודי עצמו, אלא רק כשיזוף השמש שעובר לאחר 
 זמן מה, על ידי תשובה ומעשים טובים.

 
אלת השאלה: ניתן לראות אנשים הרחוקים מחיי תורה, והנה הם "חוזרים בתשובה". נש

לשם המחשה: בתשובה", הלוא מעולם הם לא היו שם?!  חוזריםמדוע אומרים עליהם "
אדם אשר מעולם לא היה באמריקה, והנה עכשיו בפעם הראשונה הוא טס לאמריקה, 
האם ניתן לומר עליו שהוא "חוזר לאמריקה"? בודאי שלא. אם כן, כיצד אפשר לומר 

שהוא "חוזר  -ה ומצוות, והנה עתה התחיל בכך על אדם אשר מעולם לא חי חיי תור
 בתשובה"?

 
מחובר הוא אל ה', אל התורה! כל  -התשובה יפה ומרגשת ממש: כל יהודי במקורו 

עמדה נשמתו בהר סיני והכריזה "נעשה ונשמע"! נשמתו חצובה היא מתחת  -יהודי 
עים בלתי כסא הכבוד! ואם כן כאשר הוא חי ללא תורה ומצוות, הרי זו דרך תעתו

חוזר והנה הוא  -טבעית שהוא סיגל לעצמו בטעות. ובבוא הזמן, בהתעורר רוחו 
להתרפק באהבה על אביו שבשמים! הוא אינו הולך למקום חדש, אלא  שבבתשובה, 

 אל המקום הטבעי ביותר בעבורו!חוזר 
 

גדולה : "הופך את כל עולמו לגמרי כמו שכותב הרמב''ם ,אדם שזוכה לחזור בתשובה
נ. תשובה שמקרבת את האדם לשכינה ו י לפני המקום, משוקץ ומרוחק אאמש היה זה ש 

י ישראל, קאמש היה זה מובדל מה' אלו והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. -ותועבה 
צועק ואינו נענה, עושה מצוות וטורפים אותן בפניו. והיום הוא מודבק בשכינה, צועק 

 ."אותן בנחת ושמחה, ולא עוד אלא שמתאווים להם ונענה מיד, עושה מצוות ומקבלים
אין צדיקים  ,מקום שבעלי תשובה עומדים, "אמר רבי אבהו ב("ברכות לד ע)וכן אמרו חז"ל 

 ."גמורים יכולים לעמוד

 

 תי צריך לעשות תשובה?מ
י: ")יומא ח ט(אומרת המשנה  ְסּפִ ּוב, ֵאין מַּ ּוב, ֶאֱחָטא ְוָאש  ָידֹו  םִקיָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאש  ּבְ

ּוָבה ש  ֹות ּתְ ֲעש  ". מיד כאשר האדם מתעורר בלבו לעשות תשובה, עליו לעשות זאת בלי לַּ
שהות, שכן אם יאמר בלבו שיכול הוא לחטוא עוד, ורק אחר כך לשוב, עלול הוא 

 להפסיד את הרכבת, שכן "אין מספיקין בידו לעשות תשובה".
 

ר רוצה להמשיך להתבוסס בחטאיו, חז"ל ממשילים משל יפה, למה דומה אדם אש
 ורק אחר כך לשוב:
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 .לאכול ותאב רעב כשהואהעמוס מכל טוב,  שולחנויושב לאכול ליד ה לאדם משל

אך האיש הסב ממנו  תת לו אוכל,ל ממנווביקש  בפתח עני הגיע ,אוכל ובעודהנה ו
 לפניו הגישו שעה לאחר .בפחי נפש יצא העניאת פניו ולא נתן לו לאכול מאומה, ו

 :אמר ון שראה שאינו מסוגל לאכול עוד,לגמרי. כי מלאה היתה בטנואך  עוד מאכלים,
 יכולת אילו "שוטה, לו: אמר לידו, עומד אחד חכם היה העני!". את האוכל לזה "תנו

 נותנו אתה יותר, לאכול כח בך שאין עתה,רק  .מאומה לו היית נותן לא לאכול,
 !?לעני"...

 
 בא והנאות. ממון ויחוולהר לאכול רעב ,בהבליו הולך ,הזה בעולם האדם הוא כך

ויקיים  בתורה עסוקי ,בתשובה שיחזור ,בבקשה ,וממנ אלווש ,הטוב היצר שהוא ,העני
 והנאות העולם הזה. ממון ויחולהר יותר רעב הואש מפני ,רוצה אינוהאדם ומצוות. 
 :אומר ,]כשכבר הזקין[ יותר יחולהרו יכול שאינו כשרואה .בקולר אותו תופסים זמן לאחר
 :ה"הקב ומר לוא .לו יתנו לא שמא או ,לכך אפשרות לו יתנו שמא .בתשובה אחזור
 היית שאילו בתשובה?! אחזור אומר אתה יותר, להרוויח עוד יכול שאינך עכשיו שוטה,
נשמתו. וזה שאומר הפסוק  יצאה כך בעודו בתשובה! חוזר היית לא עוד, להרוויח יכול

חו ֹרֶתיך  ": (יב א קהלת) י ב ְ ימ  ֹוְרֶאיך  ב ִּ ה ,ו ְזֹכר ֶאת ב  ע  ר  י ה  ֹבאו  ְימ  ר לֹא י  ֶ ד ֲאש  ר  ,עַּ ֶ ים ֲאש  נִּ יעו  ש   ג ִּ ְוהִּ
ֶפץ ֶהם ח  י ב  ין לִּ ר א  ֹאמַּ  )מדרש הנעלם לך(". ת 

 
למעשה אדם שרוצה להמשיך לחטוא, ורק אחר כך לשוב, מראה בזה שתשובתו אינה 

מסוגל להמשיך  בה, לא היהרוצה באמת לחזור בתשום היה אאמיתית וכנה, שכן 
 לחטוא. 

 
 מחדדת לנו נקודה נוספת בעניין זה:מלבד זאת, המשנה 

 
ו  "... אומרת המשנה:  ךְ ְוש  ת  ית  י מִּ ְפנ  ד לִּ יום לפני שאתה מת, תחזור  - )אבות ב י( "ב יֹום ֶאח 

? האם המשנה ממליצה השאלה הנשאלת היא כמובן: וכי אדם יודע מתי ימותובתשובה. 
לאדם לחזור בתשובה רק לעת זקנותו? בודאי שלא, אלא המשנה באה לפקוח את 

 שוב היום, שמא תמות מחר!עינינו: הרי אינך יודע יום מותך! אז יפה שעה אחת קודם! 
 

היה רגיל בכל יום שישי ללכת עם בנו לבית הקברות,  רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל,
נא כל אלו הקברים, התבונן נא כמה היו הם חפצים ושמחים והיה אומר לו: "ראה 

ם כבר אינם יכולים, והאדם אילו היו נותנים להם עוד שעה אחת לחיות ולתקן. אבל ה
 יודע את עתו, ויפה שעה אחת קודם". אינו

 

 ?!נכונים נהיה לא איך
 ,דםא בנילהם: " מרווא אחת קריה אנשי את מזהיר אדם היה אילו: רבנו בחייאומר 

", הזה בחודש יפטר לבית עולמו מכם אחד איש כי ,הבא לעולם לנסוע נכונים היו
 ,למות נכון השיהי מהם אחד כל על הדין מן האין -להם מי האיש  מודיע ואיננו
 כי רואים ואנחנו לו, נכונים כולנו נהיה לא ואיך ?!ההוא האיש הוא יהיה שמא מיראה
 ,נפשותינו על שנירא עלינו הדין מן אוהל יים,הח מן רב מספר מכלה חודש בכל המוות
 שער הלבבות )חובת "!אליהם הצורך עת קודם - מועדנו ובית נווצידת נינויעני על ונחשוב

 התשובה(
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 עבדו את ה' בשמחה!
 ִרְגזו  : "(ד ה תהלים) ]שנאמר הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם: "(ע"א ה ברכות) בגמרא אמרו

ֱחָטאו   ְוַאל ֶּ ם ִאְמרו  : "]שנאמר בתורה יעסוק - לאו ואם ,מוטב - נצחו אם. ["ת   נצחו אם. ["ִבְלַבְבכֶּ
ם ַעל: "]שנאמר שמע קריאת יקרא - לאו ואם ,מוטב - ְבכֶּ כ ַ  ואם ,מוטב - נצחו אם. ["ִמש ְ

ו  : "]שנאמר המיתה יום לו יזכור - לאו ָלה ְודֹמ   .["סֶּ

 
אם בא לאדם נסיון והיצר הרע ישנו כאן טיפול תרופתי הדרגתי נגד היצר הרע: כלומר, 

 , את "היצר הטוב".להוציא למלחמה"להרגיז", מפתה אותו לעבור עבירה, תחילה יש 
מה טוב, ואם  -יש לעסוק בתורה. אם זה הצליח  -אם זה הצליח מה טוב, ואם לא 

יזכיר  -יקרא קריאת שמע, יקבל עליו עול מלכות שמים. ואם גם זה אינו עוזר  -לא 
 לו יום המיתה.

 
נמצא אם כן שהזכרת יום המיתה היא התרופה החזקה והיעילה ביותר. אולם אם כן, 

מדוע להתחיל בתרופות אחרות, שאולי מש מיד בתרופה זו? מדוע לא יעצו חז"ל להשת
אלא דומה הדבר לרופא הנותן תרופה: תחילה הוא נותן את תועלנה ואולי לא? 

התרופות הקלות יותר, ורק אם אינן עוזרות, נותן הוא תרופה חזקה. שכן התרופה 
 -כאן  . כן הדבר גם, ויש לה תופעות לוואי בלתי רצויותהחזקה אינה נעימה כלל

ן לגייס את היצר הטוב, את המצפו -תחילה יש לגבור על היצר הרע באמצעים חיוביים 
שהיא התבלין המשובח נגד וכן יש ללמוד תורה,  הישר הקורא לאדם לציית לאלוקיו.

בכך לחזק את הקשר עם הקב"ה ולהכריז שאנו , ולקרוא קריאת שמעהיצר הרע, וכן 
אבל אם לעבוד אותו מתוך אהבה ומתוך רוממות, ורוצים  מקבלים עלינו את מלכותו

אז יש צורך לגייס את התרופה החזקה ביותר, הפחות עריבה,  -כל זה אינו עוזר 
הפחות מתוקה: לזכור את יום המיתה. לזכור ולהעמיד מול העיניים את היום בו יתייצב 

 כל אדם ואדם לפני כסא הכבוד לתת דין וחשבון על כל מעשיו.
 

רופה חזקה ויעילה מאוד, אך לעיתים עלולות להצטרף אליה תופעות לוואי זוהי אכן ת
של עצבות וייאוש. עבודת ה' כזו, מתוך "יראת העונש" היא דרגה פחות רצויה בעבודת 
ה', אם כי גם היא נצרכת לפעמים כאשר היצר הרע תוקף את האדם במיוחד. אבל 

מתוך שמחה, אהבת ה' וקבלת  עבודת ה' הרצויה יותר, שיש להתמיד בה יותר, הינה
 עול מלכותו יתברך עלינו בלבב שלם:

 
ְמָחהה' ִעְבדּו ֶאת " ש ִ ְרָנָנה ,ּבְ י . ּבֹּאּו ְלָפָניו ּבִ עּו ּכִ    יםהִ הּוא ֱאלֹּ ה' ּדְ

נּו     "!ַעּמוֹּ ְוצֹּאן ַמְרִעיתוֹּ , ְולוֹּ ֲאַנְחנוּ  -הּוא ָעש ָ
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 שער ההלכה   
 

  מדיני חולה שיש בו סכנה וגוסס 
 מבשר טוב

 בדברים המשמחים אותו. ולשמח את לבבולחולה מצוה רבה להאיר פנים 
שלמה המלך בחכמתו שתדל לבשר לו בשורות טובות ומשמחות, כמו שאמר יו

ן עָ )משלי טו ל( ֶּׁ ַדש ּ מּוָעה טֹוָבה ּתְ ח ֵלב, ש ְ ּמַ ם".: "ְמאֹור ֵעיַנִים ְיש ַ אין קל וחומר ש צֶּׁ
 שתגרום לו צער.רעה שום בשורה  ולבשר ל

 
שמא  שהוא קרובו ומכרו, נפטר, אףשמסוכן על אדם אחר חולה לודיע להאין 

 םבוכי יןא, וקורע את בגדו אינואם נודע לו שקרובו נפטר, . וויחלש דעתו טרףת
 (א לח. שלחן ערוך יורה דעה סימן שלז) .לבו שברישלא כדי פניו, ב
 

 לך שתיקה יפה
ה' יצילנו, אין חולה שחלה בחולי מסוכן שעל פי רוב אין תרופה למכתו, 

 ירע מזלו חס ושלום.ויתייאש מן הרחמים ו לבו שמא ישבר, מצבו ושזה להודיעו
 

יוכל לבטל את הגזירה  ה,מבטחו בה' שירפאהו ומתפלל על זהחולה ם ש   , כי כאשריש לדעת
מסכת ) ימנע עצמו מן הרחמים אלל אדם, דה מונחת על צווארו שוחיו יחיה, כי אפילו חרב ח

התפלל ולא אם ובלת יותר מתפילת אחרים. וקמעל עצמו תפילת החולה  אדרבהו ,ברכות י ע"א(
ל ה'", קו)תהלים כז יד( נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר ה אֶּׁ ָך, ְוַקּוֵ ל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶּׁ ה אֶּׁ ה ו: "ַקּוֵ

תחילה לא היתה שעת רצון, ועתה היא שעת רצון, משמא כי  ,ברכות לב ע"ב(כת מס)ה ווחזור וקו
יָך". :)ישעיה מט ח( שנאמר ּוָעה ֲעַזְרּתִ ֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך, ּוְביֹום ְיש   ,וכתב המאירי "ּכֹה ָאַמר ה' ּבְ

אמרו חז"ל ולכן  ;ה, מבטלת הגזירהבטוח שהתפילה שנעשית כתקנשל אדם  לבו יהלעולם יה
 ,רחמיםעליו יבקש שילך אצל חכם  ,מי שיש לו חולה בתוך ביתו: כל מסכת בבא בתרא קטז ע"א()

נשמעת ו עוסק בתורה תמיד, ובתורתו יהגה יומם ולילה, תפילתו מקובלת יותרהחכם ששכיון 
תלמיד חכם המלמד תורה לרבים, אפילו הקב"ה  ,)מסכת בבא מציעא פה ע"א(. וכמו שאמרו במהרה

ִפי ִתְהיֶּׁה". )ירמיה טו יט(, מבטלה בשבילו, שנאמר גוזר גזירה וכתב : "ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמזֹּוֵלל, ּכְ
חכם שבעירו יש הכי בשו"ת שבט הלוי, שיתפלל עליו. ובאר  הרמ"א שילך אצל חכם "שבעירו"

רה. ירוע הגזאת לו דין רבו, והרב עם תלמידיו יש לו שייכות לנשמתם, ומסוגל הוא להעביר 
מבקש מאת הרב התופס ישיבה  ,, שכן המנהג בצרפת שכל מי שיש לו חולההנמוקי יוסףתב כו

הגאון רבי יהושע אברהם  בשםכתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו "רפואה וחיים" ולברכו. 
שהיה רגיל לומר לכל מי שהיה לו חולה בתוך ביתו: למה תשקלו כסף לרופאים, לכו אצל 

לל בעדו, ותנו צדקה לרפואתו, ותראו את מעשה ה' כי נורא הוא, חכם ירא שמים, והוא יתפ
כתב הגאון רבי חיים מוולוז'ין: "מעשה באדונינו רבי דוד הלוי בעל הטורי ורופא חינם ונאמן. 

ות, ואל וזהב, שאשה אחת צעקה אליו: "אהה אדוני, הנה בני הילד חלה וכפסע בינו ובין המ
קדוש ברוך הוא והתורה הם אחד", ויאמר לה הרב: "הלא התורה של אדוִני אני צועקת, כי ה

זאת אעשה לך, דברי התורה שאני עוסק בה כעת עם תלמיַדי, אני נותנם במתנה לבנך אולי 
ימוּ (מו לב דברים) בזכות זה יחיה, כמו שנאמר ם : "ש ִ ֹמר ...ְלַבְבכֶּׁ ֹות ִלש ְ ת ַלֲעש  ל אֶּׁ ְבֵרי ּכָ  ַהּתֹוָרה ּדִ

י ...ַהזֹּאת ם אהוּ  ּכִ ָבר ַחּיֵיכֶּׁ ֲאִריכוּ  ַהזֶּּׁה ּוַבּדָ בחיי: כח  רבנווכתב  ָיִמים", וכך היה וחיה". ּתַ
נצל מן הסכנה, כי לא יפלא מה' דבר, כי הוא יהתפילה גדול אפילו לשנות את הטבע ולה

 .כע" רופא חינם רחמן ונאמן.
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יוכל ושיתה שעדיין המחלה ברא, או כבהשערתם ועיםהרופאים טש מעשים בכל יום,ש מה גם

בחסדי השם ו ,שחלו במחלה מסוכנת בני אדםוכמה ועינינו הרואות כמה  ויחיה. יהלהתגבר על
וכמו ותרופות מסויימות. שונים על ידי טיפולים התרפאו יתברך שהוא רופא רחמן ונאמן, 

: םאותמשביעים , האדם עלהיסורים  תא םשמשגרי בשעה: (אע" נה זרה עבודה מסכת)שאמרו חז"ל 
 ועל ,פלוני ידי ועל, פלונית ובשעה ,פלוני ביום אלא תצאו ולא, פלוני ביום אלא תלכו אשל
ֱאָמִנים ָרִעים ָוֳחָלִים" :(נט כח דברים)שנאמר , פלוני סם ידי  את ]שמייסריםבשליחותם  - רעים", ְונֶּׁ

 .[שנקבע להם ]לצאת בזמןם בשבועת - ונאמנים, הגוף[
 

יש צורך לקבל פעמים שלהסתיר הדבר מן החולה, שהרי ד תמיאי אפשר  ידועהה הבמחל והנה
והחולה צריך לשתף פעולה עם הרופאים, ואי  ,ל ידי הקרנות וכימותרפיה לרפואתוטיפול ע
יעו, כיון שהכל נעשה לכך ההכרח לא יגונה להודטפל בו מבלי להודיעו על מחלתו, אפשר ל
 עד(כט, )א . ה אותו, אל יגלו לוהמחלה אשר תקפאפשר שלא לגלות לו על אך כל ש ו;לטובת

 

 כי בשמחה תצאו
שואל את הרופאים על מצבו, ישיבוהו שבעזרת ה' יתברך יש תקוה טובה החולה 

ה תקורוח שמחה ובו  ויפריחו לדעתם אין האמת כן,אם אף  שיחזור לאיתנו,
י: "יב( נה )ישעיהורמזו בפסוק ] .טובה ְמָחה ּכִ  [וצאים מכל הצרות.", שעל ידי השמחה יֵתֵצאוּ  ְבש ִ
אפילו עוונם גדול. ו ,מצבו, ומייאשים אותו אתם לחולה גלימהרופאים  ואותם

וגם , האמת על מצבואת  שיודיעו והצומו ,שחייב לשמוע לוהוא אביו החולה 
אינו רשאי ושמוחל על צערו, אין לבן להודיעו, מאחר שאין צערו מחול,  אומר
 ., ומכל שכן כאן שעלול להסתכןלצערו

 
לה הרפואית" הקובעים שעל הרופא לגלות לחו]המצפון[ ברור שאין להתחשב ב"כללי האתיקה 

ועל רופאים שכאלו  האתיקה של תורתנו הקדושה אינם כן;כי כללי  את כל האמת על מצבו,
מסופר בנביא על בן הדד מלך . ונם"י: "טוב שברופאים לגה)מסכת קידושין פב ע"א( אמרו חז"ל

שנאמר כמו ושלח את חזאל שישאל את אלישע הנביא, אם יחיה מחולי זה?  שהיה חולה ,ארם
ל ֲחָזהֵאל: "ח( מלכים ב ח) ְך אֶּׁ לֶּׁ ר ַהּמֶּׁ ָיְדָך ִמְנָחה ְוֵלְך ִלְקַראת ִאיש  ָהֱאלִֹהים ,ַוּיֹאמֶּׁ ת  ,ַקח ּבְ ּתָ אֶּׁ ְוָדַרש ְ

ְחיֶּׁה ֵמֳחִלי זֶּׁה ,ֵמאֹותֹו ֵלאֹמרה'  ְך ֲחָזֵאל ִלְקָראת ?ַהאֶּׁ ח ִמְנָחה ְבָידוֹ ַוּיֵלֶּׁ ּקַ ֲעֹמד ְלָפָניו ...ֹו ַוּיִ ֹבא ַוּיַ  ,ַוּיָ
ר יָך ֵלאֹמר :ַוּיֹאמֶּׁ ָלַחִני ֵאלֶּׁ ְך ֲאָרם ש ְ לֶּׁ ן ֲהַדד מֶּׁ ְנָך בֶּׁ ְחיֶּׁה ֵמֳחִלי זֶּׁה ,ּבִ ע ?ַהאֶּׁ ר ֵאָליו ֱאִליש ָ ֵלְך  :ַוּיֹאמֶּׁ

י מֹות ָימּות ה'ְוִהְרַאִני  ,ֱאָמר לֹו ָחֹיה ִתְחיֶּׁה  )א עד(". ּכִ
 

 

 עצבות אינה מן השמיםה
: והנה דע לך ידידי, כי מידת העיצבון, )אדרת אליהו פרשת ויקהל(כתב רבנו יוסף חיים 

צער הגוף מאוד ומזקת לגוף הרבה. וכמה גם מלבד שהיא צער הנפש, הנה היא 
בר מינן. ומכה זו של מידת העיצבון, היא "מעשה ידי  ,חולאים רעים ימשכו ממנה

מן השמים, שאין  גזירהתבוא על האדם, ודאי היא לא כה שאדם", דהיינו שכל מ
ואם כן הכל גזור מן  ה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה,אדם נוקף אצבעו מלמט
ביאו על עצמו, ומן השמים לא גזרו עליו מהאדם הוא ש ,השמים. אבל העיצבון

נוּ כי העיצבון הוא דבר מגונה שיהיה לו מכה זו, יען  ואפילו על  י לפני הקב"ה.וש ָ
חס  ואם מן השמים יגזרו על האדם יסורים תיו אין ראוי לו להיות נעצב הרבה.עוונו

הניסיון שעושים  ו, הנה הקב"ה רוצה שהאדם יקבל את היסורים בשמחה, וזהושלום
לאדם תמיד, לראות אם מקבל את כל היסורים הבאים עליו בשמחה או לא. ואם 

בון. ועוד, כי עיקר העיצבון שיהיה לאדם, על כן אי אפשר שבשמים יגזרו עליו עיצ
פי הרוב יבוא מחסרון אמונה, שאם היה לו אמונה והבטחה בה' יתברך כראוי 
וכמצטרך, ודאי לא יבוא לידי עיצבון, ואם כן איך שייך שתהיה מידת העיצבון 



הה |   111 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
היא "מעשה ידי אדם",  ,גזירה מן השמים?! ואם כן מוכרח לומר שזו המכה הקשה

ו בה' יתברך, ויעורר חמבטשים יוא עצמו הפועל ומביא עליו מכה זו. ולכן כלומר ה
 (47)ועיין הרחבת הדברים בחוברת "ראש חודש בהלכה ובאגדה" עמוד  ע"כ. לבו בשמחה וגילה.

 

 

 לא לפרסם
מסוכן, כדי שלא ירע מזלו. שנמצא במצב טוב לספר ולפרסם על חולה  אין

 פרסם הדבר לרבים כדי שיתפללו עליו.ומכל מקום אם הכביד חוליו, מותר ל
 

האדמו"ר רבי אלעזר , ואמר לו מחלה הידועהבספר ויצבור יוסף כתב: מעשה באחד שחלה ב
שלא יגלה דבר זה  מטפל בוהשמיד את הצילומים, ויבקש מהרופא שאם יאביחצירא זצוק"ל 

אמר  ,אביםבכ ין היה חשי, וכך עשה והתרפא. אך לפעמים עדשםלאף אדם, יתרפא בעזרת ה
כאבים, אבל כשימות הרופא, יפסקו גם יש לו פעמים לכן כיון שהרופא יודע מזה,  ,לו הרב

הכאבים. וכך היה, שלאחר שמת הרופא, לא הרגיש כאבים כלל. והטעם בזה, כי לא תמיד 
יתברך, התרפא, שאז  שםים, ובטח בהסמכעושים בשמים נס גלוי, ולכן כאשר השמיד את המ

חושים, לא י. ובספר שומר אמונים כתב, שאם נדמו לאדם איזה מלעין כל גלויכבר הנס אינו 
 (ד פז) יספרם לשום אדם. וזוהי סגולה שיתבטל החולי מאליו.

 
מהגאון ברכה מעשה באדם שחלה במחלה קשה ונזקק לניתוח דחוף בחו"ל. כאשר בא לבקש 

מחלה, דבר שבוודאי ל דבר העשך זצ"ל, שאל אותו האם לספר להוריו מנחם רבי אלעזר 
נחרצת: "עליך לספר להוריך את האמת! אולי  של הרב היתהיגרום להם לדאגה וצער. דעתו 

ספר על המחלה ועל סכנת החיים הכרוכה ליכול אתה להמעיט מהם בחומרת המצב, אך עליך 
בה. חשוב מאוד לספר להם, כדי שיתפללו עליך ויעתירו עבורך. בפועל אמנם אינם יכולים 

ע לך במאומה, אולם עליך לדעת, כי לתפילה של אבא ולדמעה של אמא יש כוח גדול לסיי
 עמוד רו( "אורחות הבית") ורב בשמים! על התפילות האלו אסור לך לוותר בשום פנים ואופן!"

 
 

 ?ותבזכות מה חזר לחי
 ,ומי שאינו משתכר ,מי שאינו כועס :םהקדוש ברוך הוא אוהבאמרו חז"ל: שלשה 

]מוות  לאותו עולם נפטרו החלשרב הונא ומעשה בעמיד על מדותיו. מ ומי שאינו

? אמר באותו עולם רבנו במה פטרוך ,אמרו לו תלמידיו ,לחיות , כיון שחזרקליני[
באו כתות של  ,]לשון האמנה[ אשריו מי שאינו עומד על מדותיו. העבודה ,ייבנ :להם

 :א מלאך אחד ואמר להםעד שב .ולא קבלו מהם ,מדו עלי זכותימלאכי השרת ול
? מיד פטרוני "שמא על זה שמעולם לא עמד על מדותיו ,על מי אתם מלמדים זכות"

 (אש השנה יז ע"ארמסכת  . השווהמדרשיםה)אוצר . ממיתה לחיים
 

 

 וידוי
אין אומרים לחולה שיש בו סכנה שיתוודה על עוונותיו, שמא ישבר לבו 

על  דהוהתו"ומרים לו: ה למות, אנטואולם, אם החולה  ויתייאש מן הרחמים.
 ,ודוווהרבה שלא הת .דו ולא מתווהתובני אדם הרבה "ואומרים לו:  עוונותיך".

. "ודה יש לו חלק לעולם הבאודה אתה חי, וכל המתוובשכר שאתה מתו .מתו
וכל אלו הדברים אין  בלבו.מועיל שיתוודה ודות בפיו, ואינו יכול להתואם 
, ולא בפני נשים, ולא בפני קטנים, שמא יבכו ץמי הארלו בפני ע םאומרי

ונכון לומר פיוט "לך אלי תשוקתי" הנאמר בליל יום הכיפורים, שיש בו  .לבואת וישברו 
 (. א עהא"שלח ס מןסי) מעין וידוי.
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 ."נותיוכפרה על כל עו יהמיתתי תה" דות, אומרים לו: אמורואם אינו יודע להתו

 )מסכת סנהדרין מג ע"ב(

 
כל : (, בהלכה אא "הלכות תשובה פ)רמב"ם לה צריך שיאמר את הוידוי בפה, כמו שכתב הלכתחי

כשיעשה תשובה וישוב  ,בין בזדון בין בשגגה ,אם עבר אדם על אחת מהן ,ות שבתורהומצה
 ,עויתי ,אנא השם חטאתי" :אומר ה?דוכיצד מתו ...ודות לפני האל ברוך הואוחייב להת ,מחטאו

זהו , "ולעולם איני חוזר לדבר זה ,חמתי ובושתי במעשייוהרי נ ,י כך וכךפשעתי לפניך ועשית
דות ווצריך להתו .הרי זה משובח ,דות ומאריך בענין זהווכל המרבה להתו .עיקרו של וידוי

 ע"כ. אלו שגמר בלבו. יםבשפתיו ולומר עניינ
 

ילה תשובה בלב, ואולם, אם אינו יכול להוציא בשפתיו, די שיתוודה בלבו, שכן מצאנו שמוע
: האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק )מסכת קידושין מט ע"ב(כמבואר בגמרא 

. וכתב רבנו בחיי, מקודשת מספק, שמא הרהר תשובה בלבו ,היה רשע גמוראם גמור", אפילו 
ים ִלְבֵני קֹ : "(א )מה על הפסוקלים ימדרש תהכן מצאנו בש ּנִ ֹש ַ ַח ַעל ש  ָבר  ָרַחש  ... ַרחַלְמַנּצֵ י ּדָ ִלּבִ

לֶּׁךְ  ֹאֵמר ,טֹוב י ְלמֶּׁ  ו, כיון שרחש לבולא יוכל להתוודות בפיכל מי שלהודיעך ש ",ָאִני ַמֲעש ַ
 תואש מלהט ,םיהל פתוחה מתחתשהיתה שאוֹ  ,רחוכך בני קו ו.מקבל ב"הבתשובה, הק

 אומר"יבלם מיד. וק ,בם תשובהילהתוודות בפיהם, עד שרחש ל םלא היו יכוליום, יהסביבות
כבר אמרנו  ,אלא כך אמרו, אם בלבנו רחשנו ?אם רחש בלב למה אמירה ",אני מעשי למלך

בתם ויצאה מהם שלשלת גדולה תקבלה תשובעבור זה, הו .ב"המעשינו למלך מלכי המלכים הק
 )א עה(ן. שמואל הנביא שהיה שקול כמשה ואהרים, ומהם של לוי

 

 וידויהסדר 
יהי רצון  ,י אבותי שרפואתי ומיתתי בידךוקי ואלוק' אלמודה אני לפניך ה"

מיתתי כפרה על כל חטאים  יהתה ,ואם אמות .מהימלפניך שתרפאני רפואה של
נות ופשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך, ותן חלקי בגן עדן, וזכני וועו

, הרשות ום הכיפורים. ואם רוצה להאריך כוידוי י"לעולם הבא הצפון לצדיקים
 "ב(סימן שלח ס). ידוב
 

 ?תשובההיא  מה
ג' דברים: וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. דהיינו שיתוודה על  םעיקר התשובה ה

, ויקבל על עצמו ויכאב לו על מה שעשה יתחרט עליהםו, כנ"ל מעשיו הרעים
יקיים מצוות ולא  שמכאן ואילךבכל לבו שלא לשוב עליהם כלל ועיקר. כלומר, 

 ם אינו חושב לעזוב את חטאיו, אין תשובתו מועילה.יחזור לסורו. אבל א
 

ויסירו  ,שיעזוב החוטא חטאו ?התשובה היא ומה: , ג(הלכות תשובה פרק ב הלכה ב)רמב"ם כתב ה
ע "ַיֲעֹזב :(נה ז )ישעיה שנאמר ,ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד ,ממחשבתו ְרּכוֹ  ָרש ָ ן ְוִאיש   ּדַ  ָאוֶּׁ
ֹבָתיו". י :(יח לא )ירמיה שנאמר ,שעבר וכן יתנחם על ַמְחש ְ ּוִבי ַאֲחֵרי "ּכִ י" ש  , ויעיד עליו יודע ִנַחְמּתִ

הרי  ,ודה בדברים ולא גמר בלבו לעזובוכל המתאבל  .תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם
 )משלישאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר  ,זה דומה לטובל ושרץ בידו

ה(יג כח  .ְיֻרָחם" ְוֹעֵזב : "ּומֹודֶּׁ

 

 לא לוותר על התשובה
וונותיו, כי תשובה על עשוב בעל קרובי החולה לעשות את כל המאמצים שי

ואם חס ושלום ימות בלי תשובה,  זדמנות האחרונה שלו לשוב;הה היזוש אפשר
בתשובה  יזכה לחזוראבל אם  .אוי לו על כל מעשיו שיענש עליהם בעולם הבא
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ירו לו את עוונותיו לאחר ולא יזכ ,מוחל לו ,נון ורב חסדרחום וח הקב"הבאמת, 

מותר בשבת וחג, על כן, אף  יזכה לקום בתחיית המתים. כךובזכות פטירתו, 
 רכב(ד לק חמהדורת ה'תשס"ח  מעיין אומר)אם לא עכשיו, אימתי?! לומר עימו וידוי, כי 

 
רות העביאי אפשר לו לעשות שב בימי זקנותו ובעת ש: ה(א"ב ה"הלכות תשובה פ)רמב"ם כתב ה

 .היא לו ובעל תשובה הוא ילהמועבכל זאת  ,אף על פי שאינה תשובה מעולה ,שהיה עושה
זכר אם ש ם,ונותיו נמחליוכל ע ,ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו ,אפילו עבר כל ימיו

 בישאל רש הובא (945)עמוד אוצר המדרשים ובעי"ש.  נסלח לו. ,בוראו ושב קודם שימותאת 
כל מי לו: ו ענכולם? ואת קצת מישראל או רק  ב"הה הקּיֶּׁ אם יחַ : המן השמים הגדולאליעזר 

ועל כל לא תעשה, ו ות עשהוכל מצעל , אפילו עבר קודם מיתתוששב בתשובה לפני בוראו 
מיתה מכפרת לו עם אם עשה תשובה, הוחילול שם שמים,  ית דין,בומיתות כריתות חייבי 

י ֲאִני : "(יביחזקאל לז )ר שנאמ ,התשובה ם ּכִ ת  ה'ִויַדְעּתֶּׁ ִפְתִחי אֶּׁ ם ּבְ ְתכֶּׁ ם ּוְבַהֲעלֹוִתי אֶּׁ ִקְברֹוֵתיכֶּׁ
י ם ַעּמִ ְברֹוֵתיכֶּׁ עושים תשובה. ע"כ. אבל אם מכאן שתחיית המתים שייכת לכל ישראל,  ",ִמּקִ

משמים אחטא ואשוב', דהיינו שיעשה חטאים ואחר כך יחזור בתשובה,  ,האומר 'אחטא ואשוב
 (א"ה ד"הלכות תשובה פרמב"ם ה) אין מספיקים בידו לעשות תשובה.

 

 תוכחה אחרונה
האחרונה, אדם שלא זכה שבניו ובנותיו ילכו בדרך ה', ינצל את ההזדמנות 

ובו לדרך וכיחם קודם פטירתו בדרכי נועם שיעזבו את מעשיהם הרעים וישוי
שעה הלבבות שבורים יתברך, כי באותה  שםנו ההתורה והמצוות כאשר ציו

אצל אברהם  (יט יח בראשית) ורמז לדבר ממה שנאמר והדברים מתקבלים יותר.
י" אבינו: יו ּכִ ר ְלַמַען ְיַדְעּתִ ה ֲאש ֶּׁ ת ְיַצּוֶּׁ ָניו אֶּׁ ת ּבָ יתוֹ  ְואֶּׁ ְמרוּ  ,ַאֲחָריו ּבֵ ךְ  ְוש ָ רֶּׁ  ה'". ּדֶּׁ

 
בץ יעקב אבינו את ישקמסורת היא בידינו שבשעה : ה"ד(א "הלכות קריאת שמע פ)רמב"ם כתב ה

בה אברהם  כושהל שםועל דרך ה ם וזרזם על יחוד השםוצי ,בניו במצרים בשעת מיתתו
מי שאינו עומד עמי ביחוד  ,שמא יש בכם פסלות ,בני :ושאל אותם ואמר להם ,ויצחק אביו

ה אוֹ : "יז( דברים כט) רבנוכענין שאמר לנו משה  ,השם ָ ם ִאיש  אֹו ִאש ּ כֶּׁ ן ֵיש  ּבָ ָחה אֹו  ּפֶּׁ ּפָ ִמש ְ
ט בֶּׁ ה ַהּיֹום ֵמִעם  ,ש ֵ ר ְלָבבֹו ֹפנֶּׁ ת ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ָהֵהם ה'ֲאש ֶּׁ ת ַלֲעֹבד אֶּׁ כֶּׁ ם  ,ֱאלֵֹהינּו ָללֶּׁ כֶּׁ ן ֵיש  ּבָ ּפֶּׁ

ה ֹראש  ְוַלֲעָנה רֶּׁ ש  ּפֹ ֹרֶּׁ  "שמע", כלומר "אחד ה' ,אלהינו ה' ,שמע ישראל" :ענו כולם ואמרו "?ש 
לעולם  ,שם כבוד מלכותו ,ברוך", פתח הזקן ואמר "' אחדהו ' אלהינה ,ישראל"ממנו אבינו 

 ע"כ. בח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה.ילפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח שש, "ועד
 

 נגיעה בגוסס
. ואסור לגעת בו כלל, שמא יזרז את חי לכל דברנחשב לאדם הגוסס, הרי הוא 

אמרו: המעצים עיניו עם  נא ע"ב()קבמסכת שבת  שופך דמים. רי זההנוגע בו, המיתתו. ו
למה הדבר דומה? לנר , הרי זה שופך דמים. משל ]כלומר עוצם עיניו של גוסס[ יציאת הנפש

 . א עו(אס"סימן שלט ) כבה.הוא מניח אצבעו עליו, מיד שכיון שאדם  ,שהוא דועך ומטפטף

 

 "חסד"המתת 
הרמ"א )שימות מהר. גוסס זמן רב והוא בצער גדול, אסור לגרום לו  חולהאפילו ה

 א פא(סימן שלט ס"א. 

 

 ניתוק מכשירים
, חייבים לטפל בו בכל שיחיהשאין סיכוי  אומריםהרופאים חולה סופני ש

לנתק את המכשירים כדי לקרב את קיצו ולהקל מהתרופות והטיפולים, וחלילה 
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רצח ממש. ועל קרובי המשפחה לוודא שהרופאים מזינים את  ושזה ,על יסוריו

על ידי זונדה, ומטפלים בו כיאות. ויש להיזהר בזה מאוד, כי ישנם  החולה
 )ד סט(. לזלים בטיפול בחולים סופנייםשמז

 
 

 בגללך!
 קשר שום לו שאין כיהודי ידוע שהיה, לונדון בעיר חולים בבית בכיר פרופסור
 להם סיפר, הרופאים לתדהמת. לראשו כשכיפה לעבודתו להגיע לפתע החל, ליהדות

 :כדלהלן ורוסיפ את
 

 דם מלחץ סובל שהיה, מופלג זקן שלנו במחלקה אושפז כשבוע לפני, לכם כזכור"
 והיה, קשה מוחי אירוע גם עבר ולאחרונה, והלב הכליות בתפקודי הפרעות, גבוה
 לבני המלצתי, שינוי ללא ימים כמה לאחר. למכשירים מחוברמיוסר ו שוכב

 מחזיקים אשר המכשירים מכל נתקוול' חסד המתת' לזקן לעשות שמוטב המשפחה
, עמי הסכימו המשפחה בני! מייסוריו אותו לגאול עדיף .ומיוסר סובל, בכוח אותו
 .ייסוריםהמ להצילו, רחמים מתוך, מהמכשירים אותו ניתקתי בעצמי ואני

 

 אותו ראיתי, לישון הלכתי כאשר, מהמכשירים הזקן את ניתקתי בו לילה באותו
 עשית מדוע? תתיימ את קרבת למה? לי עשית מה": עלי וצועק כועס, מולי ניצב, בחלומי

 ?"הזה העוול את לי
 

 אך בזה התכוונתי אני: "לזקן ולומר לגמגם הצלחתי בקושי, ורעדה פחד מתוך ואני
 לך עדיף שכבר וחשבתי ,שעברת הרבים הייסורים את, בצערך ראיתי! לטובתך ורק

 !"שכאלו קשים בייסורים לחיות מאשר למות
 

היה  ומצב הוא סיפר, כי?! "התכוונת לטובתי" :אמרו ,יותר עלי כעס הזקן ואילו
 ,המכשירים ולסבול עוד יסורים קשים ל ידיה ימים עלחיות עוד ארבע ול ושנותר
 ,ואילו עכשיו .ביסוריו ל ידי שהתמרקע טהורזך ו ,נכנס ישר לגן עדן יהואז ה

הרי חסרים  ,ות ארבעה ימים קודםבכך שימ מתיוגר ,ממנו את המכשירים תיסרשה
ואינו יודע כמה זמן יקח עד שיתמרק משארית  ,לו היסורים של ארבעה ימים אלו

 ועלי כעת. גהינםיסורים בעולם הזה ממרקים בהרבה יותר מאשר יסורי כי  .עוונותיו
  לו. שנותרו העבירות כל על גיהינום בייסורי לשלם

 

 החלטתי במקום ובו, קרה זיעה ושטוף דרוע, בבהלה קמתיממשיך הרופא לספר: 
 יש, ומשפט דין למעלה ויש הבא עולם שיש עיניי במו לראות זכיתי אם! כיוון לשנות
 להישאר יכול איני ,האדם של לסב כל על מדוקדק חשבון גם ויש ,ועונש שכר

 שיא( עמוד א"ח תדרשו" זצ"ל. הובא בספר "לשכנו גלינסקי יעקב ביהגאון ר סיפר) !"אדיש

 

 פיתויים או רניותדעות כפמסיח דעתנו ב הרע יצר החיים במשךדע, כי  אחי היקר,
מקבל רמז  שאדם פעמים. הזה בעולם ונתפקיד מעיקר נולהטות ובלבד ,שהם והבלים

וממשיך  וודעמתאינו ש פעמיםאך , לכאן בא מה לשם נזכרמתוודע לאמת ומשמים ו
 נבון להיותו עצמואת  לעורר השתדלל האדם מוטל על. היצר להיות רדום עם פיתויי

 .כי רק היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם ,ומצוות תורה עוז ברוב ולאגור ,וחכם
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 כהן רופא
מותר לרופא מומחה כהן להיכנס למקום שנמצא בו הגוסס ולטפל בו, שאולי 

 )א עו(שהרי אפילו ספק פיקוח נפש דוחה את התורה כולה. יועיל לרפאותו. 

 

 חפירת קבר
 )א פב(אין לחפור קבר לגוסס עד לאחר שימות. 

 

 טוב מותו מחייו
חולה שמצטער מאוד מיסורים קשים ומרים, והרופאים התייאשו מחייו, ומבקש 
מאת מכרו שיתפלל עליו שימות, כי טוב מותו מחייו, אם הדבר ברור שאין 

נא חוסה  ,לחולה שום סיכוי לחיות, רשאי להתפלל בלחש לה' יתברך: "אנא ה'
וחמול ורחם על החולה פלוני להחיותו ולהברותו. ואם כבר נגזרה גזירה עליו, 

 )א לט(בטל נא מעליו יסוריו, והטוב בעיניך עשה". 

 
מצאנו שכאשר המצב כבר בלתי נסבל לחולה, רשאים להתפלל עליו שימות, כמסופר בגמרא 

מי ישראל התענו והתפללו על רבי יהודה הנשיא שהיה חולה מאוד, וחכ)מסכת כתובות קד ע"א( 
קידושין כה מסכת ) ]שהיתה צדקת גדולה ומדקדקת במצוות לגג לרפואתו. בעת התפילה עלתה שפחתו

 , ונזהרו מאוד בכבודה(ראש השנה כו ע"במגילה יח ע"א ומסכת ) ולמדו ממנה חכמים כמה דברים ,(ע"א

 ]עם ישראל בארץ[רבי, והתחתונים מבקשים את  ]בשמים[ואמרה: "עליונים [ מועד קטן יז ע"א(מסכת )
אבל כיון שראתה  ."]וימשיך לחיות[מבקשים את רבי, יהי רצון שיכופו התחתונים את העליונים 

 ."]כלומר, שרבי יפטר[שהוא מצטער מאוד, אמרה: "יהי רצון שיכופו העליונים את התחתונים 
כד מהגג לארץ,  ועדין היו ממשיכים החכמים להתפלל ורבי לא נפטר. מה עשתה? זרקה

מצאנו  וכן רבי נפטר.באותו רגע מהתפילה, ומיד כולם שתקו  ,שנעשה פתאוםומהרעש הגדול 
)מלכים א באליהו הנביא שכאשר איימה עליו איזבל הרשעה להמיתו, ביקש מה' למות, שנאמר 

י, כִּ יט ד( ה ה' ַקח ַנְפש ִ ר ַרב ַעּתָ ֹו ָלמּות, ַוּיֹאמֶּׁ ת ַנְפש  ַאל אֶּׁ ש ְ  וכןי לֹא טֹוב ָאֹנִכי ֵמֲאֹבָתי". : "ַוּיִ
י )יונה ד ב(מצאנו ביונה הנביא  ּנִ י ִמּמֶּׁ ת ַנְפש ִ ה ה' ַקח ָנא אֶּׁ ל ה'... ְוַעּתָ ּלֵל אֶּׁ ְתּפַ י  ,שנאמר: "ַוּיִ ּכִ

י".  על חוני המעגל שכאשר התכסה בסלע  )מסכת תענית כג ע"א(מסופר בגמרא  וכןטֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָ
ים שנה, כשהתעורר הלך לבני משפחתו ואמר להם שהוא חוני המעגל, גדול ונרדם למשך שבע

ולא האמינו לו. הלך לבית המדרש, ואמר להם שהוא חוני המעגל, ולא האמינו לו. חלשה 
: מעשה באשה תתמו( רמז)ילקוט שמעוני פרשת עקב אמרו במדרש וכן ומת.  ,דעתו, התפלל לה' שימות

סי בן חלפתא, אמרה לו רבי הזקנתי יותר מדאי אחת שהזקינה הרבה ובאה לפני רבי יו
ומעכשיו חיים של ניוול הם, שאיני טועמת לא מאכל ולא משקה ואני מבקשת להפטר מן 
העולם, אמר לה איזו מצוה את רגילה לעשות בכל יום? אמרה לו רגילה אני שאפילו אם יש 

מנעי עצמך מבית  ,הלי דבר חביב, אני מניחה אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום. אמר ל
 הלכה ועשתה כן, וביום השלישי חלתה ומתה. .שה ימים זה אחר זהוהכנסת של

 
כתב  סימן מה(חלק ב )בספר "לשון חכמים" לגאון עוזנו המקובל האלהי רבנו יוסף חיים זיע"א 

: "זה התיקון נתן כתב שם ענין זה. והרב המוציא לאור רבי בן ציון מרדכי חזן זצ"ללתיקון 
ו בעבור אשה אחת זקנה שהיתה גוססת ומצטערת יותר מעשרה ימים, וגם אני הצעיר רבנ

הייתי בכלל העשרה, וזכורני כי קודם שיצאנו ממפתן החצר נפטרה האשה הנזכרת במנוחה". 
שנה שאחד  74-זכורני לפני כ: )ד סו(הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א מורנו ע"כ. וכתב 
"ל בבקשה אודות אחד מפקידי הבנק שלו, וקמרן זצאבא בה פנה לנכבדים מג'נההגבירים 

אדם צעיר לימים, שזה כארבע חמש שנים שוכב בלא הכרה כצמח, והרופאים התייאשו 
מלרפאותו, ואשתו נשארה עגונה. ומרן זצ"ל ביקש מאברכי ישיבתנו "חזון עובדיה", שיבואו 

ללו סביב מיטתו את סדר התפילה עשרה לבית החולים במרכז הארץ בו הוא מאושפז, ויתפ
מנו באותה תפילה, ואכן התרגשות יהכתוב בספר "לשון חכמים" הנ"ל. ומרן עצמו השתתף ע
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לא עבר  הנהגדולה אחזה בנו בעת התפילה עם מרן ליד מיטת החולה שהיה מחוסר הכרה. ו

שוב ראיתי  ע"כ.ויהי לפלא.  זמן והאיש נפטר לבית עולמו, וכך הותרה האשה מכבלי עגינותה.
וזו לשונו: וגם אני בעוניי עשיתי תיקון זה לאיש שהיה מוטל  )א פא("ל וקשכן כתב מרן זצ

 כאבן דומם במשך שנים רבות, כמו צמח, ותיכף אחר התיקון הנזכר נפטר במנוחה. ע"כ.

 
 

  מענייני צוואה וירושה 

 סידור ענייניו
ענייניו  דים כשרים על כלבפני ע הודיעול ,לתת דעתו קודם פטירתו לאדם ראוי
שיורשיו ידעו כיצד להתנהג , כדי השייכים לאחרים הלוואות ופקדונות יו,סונכ

 לו יגידו שאם חוששים אם אולם,, ולא יכשל באיסור גזל חס ושלום. בממונו
 ס"ז. ד פט( שלה )סי'. לנהוג כן לו יאמרו לא, מצבו ויחמיר דעתו חלשת לביתו, השיצו

 
מסופר על האמורא 'אבא' שהיה צדיק וישר, והיו מפקידים אצלו  ע"ב( יח תברכו )מסכתבגמרא 

לא ו על נכסיו, וותוציכל לממילא לא ו בנו שמואל לידו, היה אבא, לאכספי יתומים. כשנפטר 
'בן של אוכל כספי היתומים'. מה : כנותולאנשים החלו מחמת החשד,  היכן הכסף.שמואל ידע 

ביקש לדבר עם אביו. כשבא אביו, את רוחות הנפטרים שם והלך לבית הקברות וראה עשה? 
 שוישנם של חייםילו, בקרקע שתחת הר שאל אותו, היכן הנחת את כספי היתומים? אמר

למה  , הכסף העליון והתחתון שלנו, והכסף שבאמצע, של היתומים. שאל אותו,שורות כספים
ון שלנו. ואם קרקעית האדמה הכסף העליאת  ולו, שאם יבואו גנבים, יגנב אמר? עשית כן

 תקלקל את הכסף, יתקלקל שלנו, ובכך ישארו כספי היתומים שמורים היטב.

 

 כתיבת צוואה
 מנת על, נאות לכל בניו בסדר ולחלק ,הירושהלכתוב צוואה על  אדם לכל ראוי
על כן,  ושלום. אחוהב מותו לאחר ויחיו, ומחלוקת קטטה אחריו תישאר שלא

ימו באיזו , ויתייעץ ע[ולא לעורך דין] ה הבקי בדיני ממונותילך אצל מורה הורא
לשון לכתוב באופן המועיל על פי ההלכה ]וקביל גם בבית משפט[, שאם לא כן 

היורשים פעמים שבדרך כלל הצוואה אינה תקיפה, וחל דין תורה על ירושתו, ו
 )ד צ( .נוהגים שלא כדין

 

 בלבד לבן אחד ירושה
 שבת מחלל והאחר, אחד ירא השם שומר תורה ומצוותה, בנים שני לו שיש מי

 את לכתוב צוואה להעבירהאב  רשאי ולא מחנך את בניו לתורה, בפרהסיא
 בנכסים שבת ירא השם. ובפרט שאפשר שהבן האחר יחלל הבן לטובת הירושה
לנהוג אב ש לומכל מקום, י .עבירה עוברי בידי זה כמסייע והרי, מאביו שיירש

גמור על  בתנאי, נאמן אדם בידי מהירושה חלק שיפקיד . וטובבכל זה במתינות
בנים  שיהיו לו אושלימה, בתשובה  הבן יחזור ייםעד זמן מסו שאם, פי ההלכה

 או השומר מצוות לבן יתנהו לאו, ואם זה. חלק אז יתן להם, שיחזרו בתשובה
 .לצדקה

 
 דוקא זהו, רע לבן טובמבן  שאין להעביר את הירושה אפילו משה, מה אגרות ת"כתב בשו

 בהשם יתברך מאמין באביו, אבל כבוד נוהג שאינו או מצוותכל הב זהיר שאינו, בבן רע סתם
אמרו חכמים שלא יעביר את  שבזה, ובמצוותיו' ה בתורת ללכת בניו את ומחנך, ובתורתו
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 ברועו, בפרהסיא שבת בן המחלל אבל טוב. בן ממנו שאולי יצא לקוות הירושה, כי עדין יש

בן  ממנו יצא לנו לחשוש עתה שמא אין, ומצוות לתורה בניו את מחנך ואינו, תורה איסורי על
 בן יוצא שלפעמים פי על ואף בנים. יעשו אבות מעשה כי, טוב שומר מצוות וירא השם כראוי

 על מכל מקום לא, עבירות ועוברי בפרהסיא שבת המחללים מאלה גם ומצוות תורה שומר
 לאחרים לתת את נכסיו האב שרשאי בודאי לכן, יצא ממנו זרע טוב שמא חכמים חששו אלו
וזו . ע"כ ע."סופר ובסמ וכן מבואר בחתם. לטוב וזכור, ממנו נוחה חכמים ורוח, לצדקה או

 לותינב ואוכל רשע האבידה בעל היה אם ואפילו: (ב"ה ואבידה מגזילה פי"א) ם"לשון הרמב
 להחזיר ואסור, מין הוא הרי ,להכעיס לותינב האוכל בלא. אבידתו לו להשיב מצוה אבון,ילת
 להחזיר אסור בפרהסיא, שבת ומחללי עבודה זרה ועובדי והאפיקורסים שהמינים, אבידה לו

שגם  ומבואר. (ב"ס רסו חושן משפט סימן)פסק מרן השלחן ערוך  וכן. כ"ע. כגוי אבידה להם
 שהיא אבידה ואפילו והואיל. ובלא חוששים שמא יצא ממנו בן ט בפרהסיא, שבת במחלל
 וכן. את ירושתו שעדין לא זכה בה להעביר שמותר שכן כל, לו להחזיר אסור ממש, ממונו

 י( סימן משפט חושן ח חלק אומר יביע ת")שוכתבו האחרונים. 

 

 לאחד הבנים מוגדלתירושה 
לתורה, מי שיש לו כמה בנים שכולם יראי ה' שומרי מצוות וקובעים עיתים 

 נעשה תלמיד חכם, רשאי האב לכתובוהתורה  בן אחד זכה ושקד על אבל
יחולק בין שאר הבנים. וכל  והשאר, החכם לבנו ינתנו הנכסים שרוב בצוואתו

 .יותר בנחת בתורה יוכל לעסוק זה ועל ידי אם מצבו של החכם דחוק, שכן
 

לנו יש ספק הגם שבסתם אין להעביר את כל הירושה לבן אחד בלבד, מכל מקום במקרה ש
לא  ושמא תורה.ה מותר להעביר את הירושה, משום כבוד לבן תלמיד חכם, ספיקא, שמא

 ריבה נותן כלום, אבל כאשר אינוהכל ולאחרים את אסרו אלא רק כאשר נותן לבן אחד 
 כפי לתת שבודאי יכול, בריא היותוכותב האב כן ב שכן אם וכל. מותר לאחר, ומיעט לאחד
 ט( סימן משפט חושן ח חלק אומר יביע ת")שו .שירצה מה כל בשלו לעשות אדם שיכול, עיניו ראות

 

 ירושה לבנות
 יהבנים, ורק אם אין בנים, אז אלא יורשות הבנות תורתנו הקדושה, אין לפי

ל(ח כז )במדבר כמו שנאמר .הבנות יורשות ֵני : "ְואֶּׁ ָרֵאל ּבְ ר ִיש ְ ַדּבֵ י ִאיש   ֵלאֹמר, ּתְ  ּוֵבן ָימּות ּכִ
ם ,לוֹ  יןאֵ  ת ְוַהֲעַבְרּתֶּׁ ת לוֹ  ֵאין ְלִבּתֹו. ְוִאם ַנֲחָלתוֹ  אֶּׁ ם ,ּבַ ת ּוְנַתּתֶּׁ ָחיו. ְוִאם ַנֲחָלתוֹ  אֶּׁ  לוֹ  ֵאין ְלאֶּׁ

ם ַאִחים, ת ּוְנַתּתֶּׁ ם ְלָאִביו, ַאִחים ֵאין ָאִביו. ְוִאם ַלֲאֵחי ַנֲחָלתוֹ  אֶּׁ ת ּוְנַתּתֶּׁ ֵארוֹ  ַנֲחָלתוֹ  אֶּׁ ֹרב ִלש ְ  ַהּקָ

ש ְ  ֵאָליו ְחּתוֹ ִמּמִ ָרֵאל ִלְבֵני ְוָהְיָתה ֹאָתּה, ְוָיַרש   ּפַ ת ִיש ְ ט ְלֻחּקַ ּפָ ר ִמש ְ ֲאש ֶּׁ ה ּכַ ת ה' ִצּוָ ה".  אֶּׁ ויש ֹמש ֶּׁ
 ָיִבינוּ  ְולֹא ָיְדעוּ  ישנם רבים אשר "לֹא ,ציבור הרחב, כי לצערנולליידע זאת 

ָכה ֲחש ֵ כּו", ותובעים  ּבַ ד לתורתנו חלק בירושת חמיהם, בניגובבית משפט ִיְתַהּלָ
פסול מלהיות שליח ציבור גזל גמור בידו, ולוקח מכסף זה, הרי זה . וההקדושה

 פייסם בדברים שימחלו לו.שתו, וילאחי א או לשמש כעד, עד שיחזיר הממון

 
מירושת אביהן, כגון שעדין אינן  מסוייםימים הבנות מקבלות חלק יבמקרים מסו

הרחבה רבה בענין )ועיין הנישואין והנדוניה.  נשואות, אזי מקבלות מזונות וביגוד, וצרכי

 (83 בחוברת "להיות את" עמוד זה וטעמי הדברים

 
מאחר , אבל לתת לבנותיו צוואהבלא כתב  אכאשר האב ?במה דברים אמורים

 אהוצוכתוב בלחכם עיניו בראשו גם לבנות, על כן, ה ומנהג העולם לתת חלק
בספר גשר כתב ]וומחלוקת.  הריבמתיו, ובכך ימנע לבנוגם לתת חלק מהירושה 

ובפרט אם  .[, וברור שהכל לפי העניןבןשעצה טובה לתת לכל בת, חצי מחלק ה החיים
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, שבודאי יעשה כן, ותבוא עליו מצבם דחוק אם, וכל שכן חתניו תלמידי חכמים

 )גשר החיים ח"א עמוד מא( .ברכת טוב
 

 תובצווא הנחילבנים ושלש בנות, ושהיו לו שלשה  עשירכתב בספר גשר החיים, מעשה בחכם 
 ,כלוםהוריש  לא בנותיו שתוולשל כחלקם, בניו ולשני]פי שנים[  כבכורתו לבכור רכושו כל את
 חתניו וגם ,מצוין למיד חכםות עני מבניו ואחד למיד חכםת ולא אמיד איש הבכור כי אם

 כדאי שלא הבריות אמרו אשר עד ,במשפחתו ופירוד ותחרות שנאהבמעשהו  גרםו ,תורה ידועי
 סכום לתת לו ההיעדיף ש ואמרו עליו לעזו רבניםה וגם ,שנאה ולהוריש רכוש להשאיר לו ההי

 כדת וכהלכה. ירושהיחלקו ב והנשאר ,ולבנותיו למיד חכםהת לבן מתנהתורת בנאה 

 

 תביעה בבית משפט
מלבד  שאינם שופטים לפי חוקי התורה, בבית משפט ירושת חמיואת תובע ה

 כך כתבו עלו עצמה אסורה בתכלית, ר גזל הנזכר לעיל, עצם התביעהאיסו
 ,רשע זה הרי" :)חושן משפט כו ס"א(ומרן השלחן ערוך ( סנהדרין הלכות)סוף הרמב"ם 

 ."רבנו משה בתורת יד והרים ,דףיוג רףיח וכאילו
 

 ראש, אחד דתי דין לעורך בתשובה ,ירושלים של רבה ,ל"זצ פראנק בי פסחצרבי  הגאון
 שכאשר: השאר בין כתב, לערכאות ישראל במדינת המשפט בתי את דןשהרב  לשמוע השתומם

 שם מייקר הוא בפניהם שהדן מפני שהוא, םיגוי של בערכאות לדון האיסור בטעם נתבונן
 לעילוי עדות זהו]שופטים[  פלילים שכשאויבינו, "פלילים ואויבינו" שנאמר, להחשיבם אליליהם
 כן ואם .משה בתורת יד והרים וגידף חירף וכאילו רשע זה הרי ,בפניהם ןהד ולפיכך. יראתם
 לא שהגוי, מגוי יותר גרוע שהוא בודאי, חוקותיהם פי על ששופט יהודי גם ,עצמו זה מטעם
 מתנכר והוא, התורה פי על לדון שמצווה זה יהודי אבל, ישראל דת פי על דוקא לשפוט והנצט

 עמל יוצר" :נאמר שעליהם, העולם אומות חוקי ושאר מניםותוהע של לה'המג פי על ודן אליה
 לשוןוכ, משה בתורת יד ומרים רשע הוא הרי, "ירשיעו נקי ודם צדיק נפש על יגודו, חוק עלי

 הדין והוא .תבקש מידו והתורה ,וענף שורש ממנה ועוקר ,הדת חומות הורס הוא הרי :א"הרשב
 לדון, הכנסת וכן הממשלה אימצה אלה שחוקים מאוד לנו וצר. בפניו להתדיין שהולך למי
 לבריות להם אוי, מזה יותר גלהיד ולנושאי לתורה עלבון לך ואין, ישראל במדינת בהם

 .להיכבתח ויועצינו כבראשונה שופטינו וישיב ביתו אל האדון יבוא מהרה, תורה של מעלבונה
 

 בפני הדן בין מינה נפקא שום שאין ברור שהדבר: כתב ל"זצ איש החזון הדור מופת הגאון גם
 הדבר ,ואדרבה, העולם אומות שבדו זרים חוקים פי על הדן יהודי שופט אצל ןדה לבין, גויים
 .יםיהגו של ההבל למשפטי הקדושה ותורתו' ה משפטי את המירו יהודים ששופטים מגונה יותר

, וגזל עושק מסח ומשפטם, בהסכמתם ממש שום אין, זה על העיר בני כל יסכימו אם ואפילו
, הרב הראשי לישראל, ל"זצ הרצוג הלוי אייזיק יצחק רבי והגאון. משה בתורת יד ומרימים

 הדבר, זרים חוקים פי על דן הוא לבנו ולדאבון, בארצו שוכן ישראל עם כאשר שכעת כתב
 כי, םיגוי של בערכאות לדון שהולכים בישראל להיקה או מיחיד יותר פעמים אלף חמור

 פורענות כל (א"ע קלט שבתמסכת ) ל"חז אמרו וכבר. ס ושלוםח ,בישראל קיםואל ןאי המבלי
 טחונייהב המצב קשה כמה ,נולצער ,רואים ואנו .ישראל בשופטי ובדוק צא ,ישראל על הבאה

 ומלאה, ממרום רוח עלינו יערה עד ,רוימחב מרובה קללתו שאין יום לך שאין, כיום והכלכלי
 (סה סימן דח" דעת יחוה ת"שו) '.ה את דעה הארץ

 

 מתנה לבנות
הבנות  אםמכל מקום לבנות, מהירושה אף אם האב לא ציוה לתת חלק 
 לטובת מתנה בתורת מחלקם לוותר הבניםוהחתנים יראי שמים, טוב שיהדרו 

 גשר החיים ח"א עמוד מא(. )ד צב .נפש ועגמת מחלוקת למנוע כדי ,אחיותיהם
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 מצות צדקה
מממונו לצדקה, שגדולה מצות צדקה הרבה רשאי לפזר קודם פטירתו של אדם, 

להציל את האדם ממיתה משונה ומדינה של גהינם, ולזכותו לחיי העולם הבא 
בדרגות גבוהות עד מאוד, ובלבד שנותן לאנשים הגונים שירבו בכספו תורה 
ומצוות ככל היותר, ועל ידי כך זכויותיו יפרו וירבו ויתעצמו במאוד מאוד, אף 

 להם אין : צדיקים,ע"א( סד ברכותמסכת ) יננו בעולם הזה. וכבר אמרו חז"לשכבר א
ל ֵמַחִיל : "ֵיְלכוּ ח( פד תהילים) שנאמר, הבא בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה  אֶּׁ

ָחִיל", שאף שהם כבר בעולם הבא, עדין הם עולים ממדרגה למדרגה עוד ועוד, 
 ם בעולם הזה.בזכות הפירות של מעשיהם הטובים שעשו פה בהיות

 

מסופר על מר עוקבא שהיה בעל צדקה גדול מאוד, ולפני שנפטר ע"ב(  סז כתובותמסכת ) בגמרא
: אמר דינרים. אלפים שבעת ומצא שנתן, ביקש שיביאו לו את פנקס חשבונות הצדקה שנתן

אין זה מספיק, מיד קם ו ועטת מדי, ואילו הדרך ארוכה מאודהכנתי לעצמי צידה לדרך מ
[ לצדקה, 04%מחומש ] ומה שתיקנו חז"ל שאדם לא יתן יותר. חצי מכל ממונו לצדקהוחילק 

ועיין עוד ) .כשהולך למות, יתן ויתן כמה שיותר אבל, מנכסיו ירד מחשש שמא, מחייםדווקא זה 
 (קנו ע"ב , ושבתבבא בתרא י ע"אמסכת ב
 

 אל תפספס
ו לנצל הזדמנות זו כהוגן, עלי מים את מצוות התורהמקיי ינםאאדם שבני ביתו 

אשר לא ישימו  מהרבים ה כי .'ה בדרךה עליהם להתחזק ּוֶּׁ צַ מְּ ש ֶּׁ  בצוואתו כתובול
לקיימה כיאות. וטוב  וקפידבם על דברי תורה מפורשים, ואילו צוואת המת ילי

 )ד צ(. מצוה גוררת מצוהלפחות דבר אחד שיתמידו בו, ו הםשיבקש מ

 
 

 מדיני יציאת הנשמה   
 יציאת הנשמהעמידה בעת 

יפרד הל םאין רשאיו ,הנפשעת יציאת שב ודילמצוה לעמוד  ,שנטה למות חולה
 כדי שלא תצא נפשו, וערביתמנחה או  שחרית אפילו כדי ללכת להתפלל ממנו
)סימן  .וימות בעגמת נפש, כי הנפש משתוממת כשהיא יוצאה מהגוף הוא יחידיכש

 שלט ס"ד. א פג(

 

 עמידת כהן
, שמא ימות ונמצא שנטמא באוהל המת. בבית שיש שם גוסס יכנסהכהן לאין ל

לצאת  ומפחד להשאר לבדו ואין שם אלא כהן, אסור לואולם, אם הגוסס 
חולה שהאף  ,שמא תתקרב מיתתו מחמת פחדו. אבל אם אינו בהכרה, יצא הכהן

 )א פג(. ימות כשהוא לבדו

 

 וצעקתם עמידת קרוביו
, ובלבד ו קרוביו בעת יציאת הנפשידנחת רוח רבה יש לנפטר כשעומדים לצ

שמקשים על  צער גדוללו בזה הם גורמים כי  בכי וצעקה,שלא ירימו קול 
 ,לחיות כי אם מעט ימים, לא יוכל תעכב מלצאתתהיא אף אם ו נשמתו לצאת,

 רובים שאינם יכולים להתאפק,קכן, ל. קשים ימים יסבול יסורים םואות
 א פג( .ספר חסידים רלד) אותם.מוציאים 
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 אבריו תוך המיטה
בעת הפטירה יזהרו שלא יצא שום אבר חוץ למיטה, כמו שנאמר אצל יעקב 

ֱאֹסף(לג מט )בראשיתאבינו  ל ַרְגָליו : "ַוּיֶּׁ ה", אֶּׁ ּטָ . מיטתוסביב כך יעמידו כסאות לו ַהּמִ
ואם יצא ממנו אבר בעת גסיסתו, אסור להחזירו, כיון שאסור לגעת בגוסס כלל. 

 ()א עו

 

 חת חלונותפתי
 )מעבר יבוק. א פג(קודם יציאת הנשמה. החדר חלונות את נוהגים לפתוח 

 

 קריאת שמע
הוא האלקים" שבע ופסוק "ה'  ,בעת יציאת הנשמה, נוהגים לקרוא קריאת שמע

לך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד", ופסוקים של רחמים "ה' מ פעמים, ואומרים,
. ואחר יציאת הנשמה, עול מלכות שמים , כדי לקבלכמו י"ג מדות וכיוצא בזה

אף בתינוק שמת אחר שלושים ו )א פא, פג, פד( ." כמובא בסידוריםצידוק הדיןאומרים "
 )א צג(. "אומרים "צידוק הדין ,יום מהלידה

 
פסחים נו )מצאנו ביעקב אבינו שאמרו בניו פסוק "שמע ישראל" קודם פטירתו, כמבואר בגמרא 

ְקָרא"א(  מט בראשית)על הפסוק  (א"ע ל ַיֲעֹקב ַוּיִ ָניו אֶּׁ ר ,ּבָ יָדה ֵהָאְספוּ  ַוּיֹאמֶּׁ ם ְוַאּגִ ר ֵאת ָלכֶּׁ  ֲאש ֶּׁ
ם ִיְקָרא ְתכֶּׁ ַאֲחִרית אֶּׁ ִמים ּבְ ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר:  ",ַהּיָ

מנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא מטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמא חס ושלום יש במ
כך אין  -כשם שאין בלבך אלא אחד  ,"ה' אחד ,ה' אלהינו ,שמע ישראל"אמרו לו בניו:  ?ויעש

 ."לעולם ועד ,שם כבוד מלכותו ,ברוך"בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב ואמר: 

 
 ת חצי שעה, ורק אחר כך מתעסקיםלפחולו ממתינים המנהג שלאחר מכן 

על הקרקע בלי שום הפסק, כדי שיכמרו  בפישוט בגדיו מעליו, ומניחים אותו
רחמי ה' יתברך עליו, וגם כדי שיחשב לו כאילו נסקל. ומכסים את כל גופו 
בסדין לבן מראשו ועד רגליו, כדי שלא יביטו בו המקטרגים ויוסיפו לו מכאוב 

 )א פד, ג נט(על מכאוביו. ומדליקים נר סמוך לראשו. 
 

 

 יים"יציאת נשמתו הטהורה של בעל "גשר הח
 ספר "גשר החיים" על ענייני אבלות.ל מחבר "זצ טוקצינסקי רב יחיאל מיכלגאון הה
שעותיו האחרונות טרם פטירתו, העידו יותר מכל עד כמה "גשר החיים" עמד  -

מוחשי לנגד עיניו. כפי שכותב בנו, בהקדמה לספר, כשהוא מתאר בהרחבה את 
 ,תררת לאט לאט בחלל בחדרחשכת הלילה מששעותיו האחרונות של אביו: "...

וכולנו עומדים דרוכים מסביב למיטתו מתוך חרדת , הודלק החשמל ,שלך הסוה
כששפתיו  ,והחזיק בשתי ידי זמן ממושך ,פתאום נתן לי את שתי ידיו. ה לבאותיצפי

כדין גוסס שאסור  ,סירב ,כשרציתי לנגוע בו שוב .עזבני מתוך ידיור כך אח .ממללות
עברו  . ...סימני גסיסה -והתחיל נושם בכבדות  ,שר את ידיו ורגליואז יי .לנגוע בו

 ,מבלי לדעת האם זוהי אמנם גסיסה ,ואנו משתאים מחרישים ,עוד כמה רגעים
ברא גון חברי החכ ,שהיו מומחים לדבר ףוא .והאם יש כבר להתחיל לומר אתו ווידוי

 ,על יד המיטה ,העמדנו ככ .לא יכלו בכל זאת לקבוע את המצב קדישא וכדומה,
לפתע הוציא לאט את . ופניו זוהרות ממש באור אצילות עילאית ,ב ישרכשהוא שו

בגמרו . דוייו - ללא כל סימן התרגשות ,והתחיל לדפוק על לבו ,ידו מתחת השמיכה



הה |   121 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
נוכח הסימנים הברורים . יישר את ידו והמשיך למלמל בחשאי ,את אמירת הוידוי

מתוך הסתכלות על  ,סוקים המתאימים למעמד זההתחיל לומר את הפ ,של הגסיסה
 .ככה זה נמשך בערך כחצי שעה .העומד לדעוך נגד עיניהם "נר ה' נשמת אדם"

 ,את נשמתו בטהרה בי מוריהוציא א ,אור ליום חמישי ח' ניסן ,בשעה שבע בערב
במעמד , מתוך דברי תורה ",פושט צורה ולובש צורה"בבחינת  ",מעבר חיים"בהרגשת 

 ,ידידים וקרובים ,שכנים ,בני ישיבה ,מלמדים ,י ישיבותשרא ,רבנים :ניםימניכמה 
בהיכבות  ועינינו רואות ,כשפניו הקורנות מזוהר עילאי נאצל מוסבות כלפי העם

"גשר ) "...שנים 38-ודלקה כ ,יי התורה הועלו בה מדי יוםחשנרות  ,המנורה הטהורה

 (הקדמת בן המחבר עמוד יג -החיים" 
 

 

 הריעק
צריך לקרוע , מן הדין כל העומד בעת יציאת נשמה של יהודי, אף שאינו קרובו

חייב לקרוע,  ,העומד על המת בשעת יציאת נשמה: (ב"קה ע)מסכת שבת ]כמבואר באת בגדו. 
ספר דומה לממנו נשמת ישראל הניטלת שרש"י ופירש . ףלספר תורה שנשר ?הא למה זה דומה

אך עתה לא נהגו לקרוע, כי  .[תואל שאין בו תורה ומצו, שאין לך ריק בישרתורה שנשרף
אם יקרעו לא ימצאו אנשים שיהיו מוכנים לעמוד בעת יציאת הנשמה, כי יחוסו 

ומכל מקום, קרובי  פג( ,)א רכה על בגדיהם, ונמצא שאדם מת יחידי בעגמת נפש.
המת שבלאו הכי צריכים לקרוע, בודאי שהנכון שיקרעו מיד ביציאת הנשמה, 

 .דיני הקריעה (477 עמוד)וכמבואר להלן 

 
, ולא לומר צידוק הדין, וכל שהוא גוסס, אין לקרוע את הבגד, ולא להספיד

 )א פא(לאחר יציאת הנשמה.  רק אלא
 

 נישוק המת
 )א צ( ]ואף מת אחר לא ינשק, משום חשש סכנה.[ סכנה.משום לא ינשק את בנו המת, 

 

 סגירת עיני המת
ויעשה כן הבן הבכור, שהוא קודם לשאר  בעפר. מתהיני עשסוגרים את מנהג ה

ומותר גם לכהן אחיו. ואם אין לו בן, מצוה על העומדים שם לסתום את עיניו. 
 )א פד, פה(אביו המת.  להעצים את עיני

 
שראוי לבן הבכור לתת ידיו על עיני אביו בפטירתו,  כתוב )פרשת ויחי רכו ע"א(בזוהר הקדוש 

י: "(כ לג שמות) ן שכתובוזהו כבודו, שכיו , לכן בחיי חיותו לא יכול "ָוָחי ָהָאָדם ִיְרַאִני לֹא ּכִ
המראה  ומאות ותוחתועיניו פהאדם לראות את הקב"ה, אבל לאחר פטירתו הוא רואה, 

 יקר שראה, מראה ומאות ותוחתעיניו פ ותראבשעה שנש כיעיניו, את צריכים לסתום , ושראה
ה עתה מראה תהעין שראלא נכון ששאינו קדוש, וסטרא אחרא  שללנגדו מראה אחר  ןמזדמ
ידו על עיניו תת ללאחרים לבן, הבן קודם האדם זכה . וכשסתכל במראה אחרת ,ןעליו שקדו
ית "ְויֹוֵסף :(ד מו )בראשית ו שנאמרכמ ,ותמןולס יָך",  ַעל ָידוֹ  ָיש ִ ויוסף זכה בבכורה במקום ֵעינֶּׁ

ייט( ג )בראשית מה שנאמרלרמוז  ,על עיניועפר  תת. וכן צריך הבן לראובן ה ָעָפר : "ּכִ ל ַאּתָ  ְואֶּׁ
ּוב" ָעָפר ש   (צרור המור פרשת ויגש). ּתָ

 
 

 זהו כבודו של יוסף
 ליעקב: אמר הקדוש ברוך הוא :במדרש ", אמרוויוסף ישית ידו על עיניךעל הפסוק "
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כל שהוא נקי כדי שידעו ה ,נתן על עיניךיא ותותב ,יד שלא שמשה בעבירה האות

אביו את על ידי שכיבד  ?ליוסף שירד למצריםלו מי גרם  בר אחר,מאשת פוטיפר. ד
אף על פי שידע שאחיו היו שונאים אותו. אמר  ,"הנני" :לוואמר  ,כששלחו אל אחיו

 ,אף אתה כשתרד לשם כבדהו ,על שכבדך יוסף הורד למצרים :לו הקדוש ברוך הוא
 (צרור המור פרשת ויגש) .ידו על עיניך בשעת מיתה שתחלוק לו כבוד שהוא ישיתכדי 

 

 

 בשבת תמ
 )א פה(אין לסגור את עיניו. מת בשבת, הרי הוא "מוקצה" ואסור להזיזו, על כן 

 
 אם המת נמצא בשמש שיכול להסריח, מותר לטלטלו אגב בגדיו למקום מוצל או לחדר קירור.

 מוקצה כמו בגד או מאכל, ויטלטלו.יניח עליו דבר שאינו אבל אם לא היה לבוש בבגדים, 
 

מובא שדוד המלך נפטר בשבת, והיה מונח בחמה, ושלמה בנו שאל את  )ל ע"ב(במסכת שבת 
ו לו, הנח על אביך ככר לחם או תינוק ענחכמי ישראל, האם מותר לטלטל את אביו? ו

עליו ככר ותטלטלו. שואל הט"ז, הרי דוד המלך היה לבוש כשנפטר, אם כן מדוע הוצרכו לתת 
הוצרכו  ךלכ, ממילא מוקצים הם, בהנאהמלך אסורים  כיון שבגדי כתב ליישב,או תינוק? ו

חר, ואם לתת עליו דבר אחר המותר בטלטול. ע"כ. ואף שבגדי המלך מותרים בלבישה למלך א
זקן היו במידה גדולה, שהיה  מכל מקום כיון שבגדי דוד ,צהואינם מוקכן ראויים הם לשלמה 

ם שנה, ואילו שלמה היה נער בן שתים עשרה שנה, לא התאימו הבגדים למידתו, ולא בן שבעי
 (, ומאור ישראל שם)שבת ג קיגהיו ראויים לו. 

 

 שאלת שלום
 שם, מיטתוזה לזה כל זמן ש "שלום"ים אומראין , אדם בושנפטר  ושב קטןמ

 רגש שם כל כך, אומריםצער ואבלות. אבל בעיר שאין המת מו כדי להראות
ים ומראפילו בעיר גדולה אין א ,היה אדם גדול נפטראם הו "שלום" זה לזה.

 א שכד( .שמג ס"ב מןסי) ."שלום"

 
 

  טהרההמדיני   
 טהרה

 שלא תכנס בהם רוח,את נקביו  רוחצים ומדיחים את המת, ואחר כך סותמים
 א פד( .רמב"ם הלכות אבל פ"ד ה"א) .אותו במי בשמים וסכים

 
לגברים בלבד, והאשה עוסקת בטהרה לנשים בלבד, ואין  האיש עוסק בטהרה

, הותא טהראשה שת צאולא מו שה שנפטרהפנים ואופן. ואלשנות בשום 
 ןת בטהרה לנשים, מותר להוהעוסקנשים ו( )ד תשטזללא טהרה.  ה בבגדיהיקברו

 ב רז(ח")שו"ת מנחת אלעזר. טהרת הבית . ללא חששן להתעסק בהן אף בימי ראיית
 

 פשתן תכריכי
, ויהיו תפורים פשתןשל  לבנים םתכריכיב ת המתא םמלבישיהטהרה, אחר 

 א פו( שם.רמב"ם )בחוטי פשתן דוקא, בלי שום תערובת של מין אחר כלל. 

 
]דהיינו ההוצאות לקבורה  בראשונה היתה הוצאת המתאמרו:  (ב"מסכת מועד קטן כז ע)בגמרא 
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היו ו, ]כי היו רגילים להלבישו בתכריכים יקרים[ וקשה לקרוביו יותר ממיתתשהוציאו עבור המת[ 

ונהג קלות ראש בעצמו  [נשיא ישראל]. עד שבא רבן גמליאל םאותו ובורחי םקרוביו מניחי
ומלבד זה, כתב בספר ע"כ. פשתן, ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן. תכריכים של ויצא ב

ל נפטר שהלבישוהו בגדי פשתן, כל ילקוט ראובני: ודע שיש סוד גדול בלבישת בגדי פשתן, שכ
שמתו לו בנים רבים על ידי עין הרע או כישוף או אדם קטיגור עליו נהפך לסניגור. ואפילו 

מין אחר, בטוח הוא מכל אלו על ידי אם ילביש את בנו הנולד בפשתן בלבד בלא רוח רעה, 
 )א פו( סגולה זו. ומכל מקום אם התערב בו אפילו חוט אחד ממין אחר, פוסל בו.

 

 מיתה שלא כדרך כל הארץ
מי שנפל מגג ומת או שמת בתאונה או שנהרג בידי אדם וכיוצא בזה, אין 

שמא יאבד ממנו דם הנפש שצריך לקוברו. ים לו את תהליך הטהרה הנ"ל, עוש
להלבישו תכריכים, אלא קוברים אותו בבגדיו ונעליו  אף לא פושטים את בגדיוו

שמא רביעית מדם תכריכים מלמעלה, ים אותו בועוטפברגליו כמו שמצאוהו, 
תה, שהרי דמו כבשרו מידיו. ובפרט אם יצא ממנו דם לאחר בבג ועההנפש בל

 וחייב קבורה.
 

אופן שלא יצא ממנו דם, עושים אם נטבע בנהר או שנפל וקיבל מכות יבשות ב
 )א פז, פט(טהרה כשאר מתים. לו 

 
, וטעו והפשיטו את בגדיו מי שמת באופן שהיה צריך לקוברו עם בגדיו

הנכון ו יפתחו את הקבר ויתנו שם את בגדיו., ךוהלבישוהו תכריכים וקברוהו כ
הנפטר  שמעל, אלא עד מקום האבנים גוף הנפטרלפתוח את כל הקבר עד שלא 

 (שו"ת יביע אומר חלק ט יורה דעה סימן לה)א פט.  חילה מהנפטר בעת פתיחת הקבר.ויבקשו מ
 

טהרה, אבל אם יה הדם שותת ממנה, אין עושים לה שה שמתה בעת יולדת
 (, פט)א פז, מטהרים אותה. ימים מלידתה שכבר פסק הדם מתה לאחר כמה

 
 

 מים שבשכונת המת   
 שפיכת המים

. ומנהג זה יסודתו , וכדלהלןהמת שבבית המת ובשכונתהמנהג לשפוך את המים 
הם: האור זרוע, הריצב"א, רבי יהודה בר ומ בהררי קודש, כמבואר בדברי רבותינו הראשונים.

יקר, רבי יחיאל מפאריש, הסמ"ג, המרדכי, שיבולי הלקט, הגהות אשרי, אבודרהם, האגודה, האגור, ארחות חיים, 
 צג, קג(א ס"ה(. ) שלט )סימן ערוך תשב"ץ קטן. וכן פסק מרן בשלחןוכל בו, 

 
 טעמי המנהג

ת רוחץ ומשפשף את סכינו במים, על אך המושמל מפני א.ישנם כמה טעמים לשפיכת המים: 
 אחד ושתה, אחד בבית מת נפטר אחת וכתב בספר תשב"ץ קטן, פעם כן סכנה לשתות מהם.

 נשמתו יצאה קלה שעה ולאחר, לשתותם שלא בו גער החכם וכשראה, בבית שהיו המים מן
 ששפשף ותהמ מלאך את ראיתי אני ,אמר ?בו שגערת ראית מה לחכם ושאלו, ששתה אותו של
 לא טובאחר ומג. מלאך המות מפיל טיפת דם מן המת בתוך המים.  ב.הללו.  במים סכינו את
ה י: "ּומֹוצִ )משלי י יח(ועל המודיע נאמר  בשורות רעות, ודיעלה , על כן שופכים הּוא ְכִסיל" -א ִדּבָ

כו להודיע שהו, ויבואו לכבדו בהלוויתו, וכך לא יצטריאת המים, כדי שיהיה סימן שנפטר מ
 יזהרו שלא להיכנס למקום הטומאה. םשהכהני ד.כסיל.  ולהקראותלאחרים 
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 שכונת המתמהי 
בו, ושני בתים מת ששני בתים מימין הבית המת" שאמרנו, היינו "שכונת 

המים ומכל מקום,  .משמאל הבית, שאף הם צריכים לשפוך את המים שבביתם
 )א קג, קד(. פכםרך לשוו, אין צקומות העליונות והתחתונותבש
 

ם, בין הבתי המפסיק]רחוב[  דרך רשות הרבים ההיתאם  -רשות הרבים באמצע 
 )א קג(שמעבר לרשות הרבים.  יםתאין צריך לשפוך את המים של הב

 

 מים שאובים
ים בבקבוקים וחביות, אבל מי הברזים, נמצאה אין שופכים אלא מים שאובים

רקע דרך צינורות, אין צריך לשופכם, דוד שמחוברים לקה הבארות והבורות, ומי
 )א קד(מחוברים. תלושים ולא במים אלא כי אין שליטה למלאך המות 

 

 כיבוסשתיה. רחיצה. 
לכיבוס, רחיצה מותר להשתמש בהם שתיה, אבל ל אלא מיםהלא נאסרו 
 )א קט(. ונטילת ידים

 

 בירך בטעות
את טלה, וישפוך לב הברכמים, יטעם מעט משום חומר איסור הטעה ובירך על 

ֹוֵמר ִמְצָוה: "(קהלת ח ה)וכבר אמר שלמה  )ד צט(. השאר ָבר ָרע ,ש   ."לֹא ֵיַדע ּדָ
 

 הפסד ממון
מים מינרלים, מי  ,סודהשהורתחו, כל שיש הפסד בשפיכת המים, כגון: מים 

שכל שיש , אין צריך לשופכם. הםיוצא בוכ מלח, תה וקפה, קולה, מים עם תבלין
 (ן אומר ד שטי. מעי)א קהמקנח בהם את סכינו. ואינו מלאך המות  ליהםחס עבהם הפסד, 

 

 שאר משקים
דבש, חלב, יין, לא מים בלבד, אבל שאר משקים כת המת אקרבאין שופכים ב

 מלאך המות מקנח סכינו בשאר משקיםכי אין שופכם. לוכיוצא בהם, אין מי פירות 
 )א קה(ש בו הפסד. אלא במים. וגם מהטעם הנ"ל שאינו מקנח במשקה שי

 

 בריכה
כיון שאין דרך מלאך המות להדיח פכם. ואין צריך לשהמת,  בריכת מים שבשכונת

סכינו אלא במקום מוצנע, אבל במים שהם תחת אויר הרקיע שהוא מקום מפורסם ובני אדם 
 )א קה( צה, אין לחשוש.ייה אלא לרחמדים לשתם שם, אינו מדיח. ובלאו הכי אם אינם עוימצוי

 

 בטל בשישים
במשקה אחר, אם יש במשקה פי שישים  שבשכונת המתמים  ואם התערב

ולתת . ואם אין פי שישים, יכול להוסיף ללא חשש ומים, מותר לשתותמכמות ה
 )א צח, קי(מים אחרים עד פי שישים ולבטלם. בו 
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מאכל שהתערב ב דרבנןמבאכילה סור מאכל האש ,מבואר )סימן צט סעיפים ה, ו( בשלחן ערוך

, והכל כנגדו שישיםשיהיה פי ליו עד , מוסיף עהאיסור פי שישים כנגדבמאכל אין ו, אחר
מים שבשכונת המת שנפלו למשקה, ולפי זה, ע"כ. לא להוסיף. שבני אשכנז מחמירים מותר. ו

ם, שהרי אין חמור המשקה עד שיהיה פי שישים מהמי מותר להוסיף עלברור שלבני ספרד 
 אסרוכל הטעם שכי . אולם להלכה אף לבני אשכנז מותר להוסיף, דרבנן נם יותר מאיסורדי

בדבר סכנה בל בלי ביטול, אעצמו מחשש שמא יאכל את האיסור הוא להוסיף על האיסור, 
מותר  ןאין חשש שישתה את המים כמות שהם, לכ וכמו מים אלו, שכולם מתרחקים ממנו

בשר שנפלה לתבשיל של דגים והתבשלו יחד, צאנו לענין חתיכת מ ןלהוסיף עליהם ולבטלם. וכ
חתיכות דגים רשאי להוסיף זורק את חתיכת הבשר, וועל כן יש בזה חשש סכנה של צרעת, ש

כן פסקו: חמודי דניאל, מהר"ש ענגיל, . כולם זהירים בדבר סכנהש משום כנגד הבשר, פי שישים
וכתב , ועוד אלחנן, מטה ראובן, דעת קדושיםמהר"א מטשכנוב, דרכי הוראה, מהרש"ם, שואל ומשיב, עין יצחק 

 שכן מורים כל בעלי הוראה.דברי שלום ואמת 

 

 תבשיל או אפיה
בבית אם  , תלוי הדבר:טעו השכנים ואפו או בישלו במים שבשכונת המתאם 
כי מן הסתם ] , יש להקל לאכול את הפת או התבשילהיו מים שאובים עצמו המת

אם  בל. א[כשיש לו בבית המת בית השכןכינו דוקא בהדיח את סידלג מלאך המות ל לא
 )א צג(, אין להקל אלא בהפסד מרובה. שאוביםמים שם לא היו בבית המת 

 
אם התבשיל או הפת היו לצורך סעודת מצוה, יש להקל לאוכלם  -סעודת מצוה 

ֹוֵמר ִמְצָוה"אף בלי הפסד מרובה, כי  ָבר ָרע ,ש   ג(א צ). קהלת ח ה() "לֹא ֵיַדע ּדָ

 
ליל  לאפיית מצות ]לשון לינה[כתב האור זרוע, מעשה בא לפנינו בערב פסח והכינו מים שּלנו 

וכן הייתי  ."ליל שימורים הוא לה'"מת, ואמרתי להם שלא לשפוך המים, כי  ם, ומת שהסדר
אומר בשאר המצות לשאר הפסח, כי שומר פתאים ה'. וחלילה, לא יארע דבר תקלה במצות 

 )א צג. הרמ"א אורח חיים סימן תנה ס"א. ד צח( ה' ברוך הוא.

 
בכל אופן, אם בישלו או אפו במים אלו בארץ ישראל,  -שראל י מעלת ארץ

הרוצה להקל לאוכלם אפילו שלא בסעודת מצוה, ואפילו בהפסד מועט, יש לו 
כי מבואר בזוהר הקדוש שכל המתים בעולם, מתים על ידי מלאך המות, על מה שיסמוך. 

רץ ישראל שלא מתים על ידו אלא על ידי מלאך רחמים ששולט בארץ הקודש, ולפי חוץ מא
 )א קב(זה אין הסכנה מסכינו של מלאך המות מצויה בארץ ישראל כלל. 

 

 ברזל במים
אם בשעה שנפטר המת, היה ברזל מונח בתוך המים, אין צריך לשפוך את 

ל ראשי עם לזה, כי ברזטוההמים, כי אז אין רשות למלאך המות לגרום נזק למים. 
י יה לישראל, שהעמידו שנים עשר שבט ותן הגדוליהתיואה, שזכוללפה, זחל, רלהה, בתיבות: 

 )א קח(. עומדת לזרען אחריהן

 

 שבת קודש
אם נפטר המת בשבת או ביום טוב, אין צריך לשפוך את המים ומותרים 

)א קיא, תה. בשתיה. ואם שותה מהמים לאחר השבת, טוב שישפוך מעט קודם שיש

 קיב(

 
ךְ " (ג ב בראשית)כתב בשו"ת שמש צדקה, אמרו חז"ל: בכלל מה שאמרה תורה  ת ֱאלִֹהים ַוְיָברֶּׁ  אֶּׁ
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ִביִעי יֹום ְ ש   ַהש ּ של ה' למלאכים לוקחי הנשמות, שלא ילכלכו את המים  ו", כלול ציוויֹאתוֹ  ַוְיַקּדֵ

שראל ושמחתם. לכן אין צורך של ישראל ביום השבת ומקראי קודש, ולא יערבבו את מנוחת י
שבברכת  ,לשפוך את המים שבשכונת המת בשבת ויום טוב. וכיוצא בזה אמרו בזוהר הקדוש

"השכיבנו" בערבית של שבת, אין לומר "ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום", שכיון 
)א הם. שישראל שומרים את השבת, הם נשמרים מכל המזיקים, וסוכת שלום פורשת כנפיה עלי

 קיא(
 

 מקום יציאת הנשמה
, אבל אם נפטר הנשמהשבו יצאה  הביתרבת יאין שופכים את המים אלא בק

 )א קיב(בביתו. תו, אין צריך לשפוך את המים, אפילו בבית החולים והביאוהו לבי

 

 מיתה שלא כדרך הארץ
אבד, אין תמת שנהרג על ידי אדם, או שנפל מהגג או שמת בתאונה, וכן המ

מאחר ואין מיתתו על ידי מלאך המות, כמבואר לשפוך את המים שבשכונתם. צריך 
 )א קיב(בזוהר הקדוש, לכן אין כאן חשש סכנה שמלאך המות נותן שם טיפת דם. 

 

 נפל
אשה שהפילה עוברה, אין צריך לשפוך את המים שבקרבת המקום. אולם תינוק 

טעם נוסף  ם ישבתוך שלושים יום ללידתו, צריך לשפוך את המים. וא מתש
 )א קיד( אפו במים, יש להקל לאכול את הפת אף בלי הפסד מרובה.כגון שלהקל, מקילים. 

 

 מת גוי
 )א קטז(טעם נוסף להקל, מקילים.  ואם יש גוי טוב לשפוך את המים. גם במת

 
מת ויבואו שם  עם לשפיכת המים כדי להודיע שיש, שמא הטלהקל יש ספק ספיקא בגוי

קבלה בידינו שמלאך  הלואואפילו תאמר שהטעם משום סכנה,  .ה לא שייךלכבדו, ובגוי ז
גויים, הוא מלאך אחר משל ישראל, ואינו משפשף את הסכין במים של ישראל. ההמות של 

, מכל מקום כאן שהסכנה היא לא טבעית אלא הסכנענייני ואף שאין עושים ספק ספיקא ב
מנהג שנהגו, יש הוא זכר דין זה בש"ס אלא עושים ספק ספיקא. וגם מכיון שלא הו ,סגולית

 להקל יותר.

 
 

 שמירה וכבוד המת  
 שמירה

שדבר זה איסור גמור  'ניתוחי מתיםעל המשפחה לשמור על המת, לבל יעשו בו '
בבית החולים את  מפתיםומצוי הדבר שאם יצא נפל ל"ע, על פי תורתנו הקדושה. הוא 

שמטרתם לבדוק את סיבת ההפלה. אך  הבטענ ,ההיולדת שתסכים שיקחו את הנפל למעבד
 תזהר שבשום פנים ואופן לא תסכים להם.

 
אסור בהחלט ברור הדבר ש": כו( תאו סימן כג"ד ג יו"יביע אומר ח)זצוק"ל  ון לציוןכתב מרן הראש

 ,םיהבספרותינו רב ל זהללמוד על ידו חכמת הרפואה. וכבר צווחו עבשביל  את המת לנתח
שיצא לקראת נשק נגד המנתחים את  "ם שפירא מלובלין בשו"ת אור המאירהגאון מהר :ומהם

המתים. וכן בשו"ת דובב מישרים דרך קסתו נגדם. וכן בשו"ת מנחת אלעזר יצא בכתב מרירי 
ד צר לנו ויחרד לבנו על השערוריות ונגד רופאי אליל המנתחים גופות המתים. ומה מא
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וביתורם, ופשתה המספחת בבתי הספר לרפואה  הנעשות בבתי החולים בארץ בניתוחי המתים

דשי ישראל, ושעושים בגופות המתים כחומר ביד היוצר, וכל זה לרגלי התכחשותם לכל ק
והתפרקותם מהדת והאמונה בהשארת הנפש, ובאין מוסר יפרע עם. על זה היה דוה לבנו על 

ים בהתעללותם אלה חשכו עינינו. כי לא די האסון אשר פקד את משפחת המת, הם מוסיפ
הרופאים אשר חדשים מקרוב  ל ידיע ,יית המת שבר על יגון. שבר אל שבר יחדיו ידובקוובגו
י: "יג( ב איכה)לא שערום אבותינו. ועל זה נאמר  ,באו ם ָגדֹול ּכִ ּיָ ְבֵרךְ  ּכַ א ִמי ש ִ  ."ָלךְ  ִיְרּפָ

הרופאים ונשארו  ובמקרים רבים נודע כי איברים פנימיים מגופת המת נלקחו לחלוטין ביד
 ".אצלם בלי קבורה כלל. ואוי לדור שכך עלתה בימיו. ה' יגדור פרצותינו במהרה בימינו אמן

 

דברי גאון עוזנו רבנו ב( 880)עמוד עיין להלן  - לאחר מותו? מותר לנתחכן את מי 
 .יע"אומרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף ז ,יוסף חיים

 

 ליםיתה
יקראו מזמורי אלא את המת לבדו עד הקבורה,  יש להתאמץ שלא להשאיר

י זהו צורך השעה להגן עליו מפני אפילו קודם חצות לילה, כורבתו יבק תהילים
, כי על ידי התהילים כורת "זמירות"]ולכן נקרא שמם רעות. ורוחות  מקטרגים ,מזיקים

 .ליםתהיאם האונן שומר על מתו, יקרא פרקי  ףואוזומר את העריצים והמקטרגים[. 
 )א קכט, שעח(

 
וזכורני כי בליל המר והנמהר י"ט באב ה'תשנ"ד, בו נלקחה לבית עולמה אשת חבר הרבנית 

. לאחר שהובאה מבית החולים לבית לערך בלילה 4:44הדגולה מרת מרגלית יוסף ז"ל בשעה 
לשמירה על המנוחה.  תהיליםהלוויות "שמגר" והניחוה בחדר קירור, הביאו אנשים שיקראו 

את הקוראים הקודמים,  החליףהתקשרו אלינו לבוא מהר, ל 0:44בשעה מיד השכם בבוקר ו
לחיים טובים "ל עם בניו ובנותיו שיבדלו וקעד הצהרים שהגיע מרן זצ תהיליםוקראנו 
הוא שהתחיל את הקריעה בחולצה שלים הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, רבה של ירוו וארוכים.

, ומשם ליוו את הספידוהישיבת "פורת יוסף" תכב"ץ, ששם ל לקחו המיטהלמרן ובניו. ואז 
אשת חיל עטרת בעלה, שזכתה להעמיד המנוחה עשרות אלפי איש עד לבית העלמין סנהדריה. 

לנו את גדול הדור, פוסק הדור, מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, וכפי שכותב מרן 
 אמן. ת.נ.צ.ב.ה.עלי, הגעתי עד הלום". בהקדמת ספריו "אשר ברוב מסירותה והשגחתה 

 
 ראוק ניםאונזצוק"ל הגיע להלווית רעייתו ז"ל וראה את אחד ה מרןומה שמסופר שכאשר 

ששומרים על מיטתה וקראו  שמכיון שהיו אחרים פשר לומרא ,ה וגער בוטתימ יד לע ליםיתה
 )עיין ד רז(וא. לקרוא, ורק כשאין אחר שיקרא, רשאי האונן לקרלאונן הם, לא היה לו 

 
 )ד רח(על ידו להגן עליו.  תהיליםאף בשבת צריך שמירה על המת, ויקראו 

 

 השומר פטור ממצוות
הרי הוא פטור מקריאת שמע , קרובואונן ואינו אף שאינו , המת את השומר

שומרים  שנים ואם היו. ומכל המצוות, מפני שהעוסק במצוה פטור מן המצוה
וזה  זה שומר ואחר כך וזה קורא, זה שומר, שמעוהגיע זמן תפילה וקריאת 

 עא סעי' ג, ד. א קצד( סימן חיים )שלחן ערוך אורח. קורא

 
 בתוך בית או סמוך למת מטר[ 0] אמות ארבע בתוך קריאת שמע לקרוא אסור

הוּ  ֵחֵרף ָלָרש   לֵֹעג": (ה יז משלי)שנאמר הקברות, משום  ]שנראה כלועג למת, שהוא " ֹעש ֵ

עבר וקרא  ואם .רש שלא יכול לקיים את המצוות, שאין לך עני גדול מזה[עתה עני ו
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קנסוהו ש וצריך לחזור ולקרוא קריאת שמע, ,יצא לא, קריאת שמע בברכותיה

חכמים הואיל ועבר על דבריהם. אך לא יברך שוב, כי ספק ברכות להקל, שלדעת הראב"ד 
 ז ומשנה ברורה. א קצד( )סימן עא סעיף יצא.

 

 מוך למתאכילה ס
אסור לאכול בחדר שהמת שם, שהרי זה כלועג למת ומזלזל בו. ואם אין מקום 

בינו לבין המת ויאכל. ואם ]שאינה נדה ברוח מצויה[ אחר לאכול, יעמיד מחיצה 
 )א קנא( אין לו במה לעשות מחיצה, יסובב את פניו מהמת ויאכל.

 
לעשן, ואינו יכול להתאפק, יכול  למנוחתו והוא רגיל תהיליםהשומר על המת וקורא  -עישון 

. ועיין בחוברת "הרפואה )א קנא( לסובב את פניו לעשן, שהעישון דינו כאכילה ושתיה וכנ"ל
 בחומרות הנוראות שיש בעישון, ועל כל אדם להתרחק ממנו כליל. (44)עמוד בהלכה ובאגדה" 

 
 

 דיני אונן   
 מיהו "אונן"

]שהם: אביו, אמו, בנו, בתו,  התאבל עליושחייב ל םמשבעה קרובי מי שמת לו אחד

כל שעדיין לא קברו את המת, אפילו  ,[חותו, בעל על אשתו, ואשה על בעלהאחיו, א
 )א קיט("אבל".  ורה נקראקבלאחר ו נקרא "אונן",עברו כמה ימים, 

 

 קטנים

 )א קכה(דיני אנינות כלל. בהם , אין נוהגים מצוותפחות מגיל  ן או קטנהקט
 

 צוותפטור מהמ
האונן פטור מכל המצוות, כתפילה, קריאת שמע, הנחת תפילין, לימוד תורה ועוד. 

כמו כן, אינו מברך שום ברכה על מה ן. ואינו רשאי להחמיר על עצמו ולקיימ
, ואינו ]שירותים[שאוכל ושותה, ולא ברכת "אשר יצר" לאחר שיוצא מבית הכסא 

איסור על היתר לעבור שום ו לשאין . אבל ברור על ברכת אחרים עונה 'אמן'
 . א קיט, קכח, קמג(סימן שמא ס"א). אשהו

 

 טעמי הפטור
כדי שיתעסק במת לקוברו בהקדם ככל האפשר.  ,הטעם שהאונן פטור ממצוות

 חברא קדישאואולם אף אם אינו עוסק ממש בקבורתו, וכגון שמסרו לאנשי 
שבת הקבורה, מאחר והוא טרוד במחמצוות, עדיין הוא פטור משיטפלו בו, 

ובתלמוד ירושלמי למדו כן מכבודו של המת שלא יסיח דעתו לדברים אחרים. ו
ְזּכֹר "ְלַמַען :ג( טז דברים)מהפסוק  ת ּתִ ץ ֵצאְתךָ  יֹום אֶּׁ רֶּׁ יָך" ְיֵמי ּכֹל ִמְצַרִים ֵמאֶּׁ , ימים שאתה ַחּיֶּׁ

 ח. ד קכד()א קיט, קכ, ולא שאתה עוסק עם המתים. תה חייב במצוותאעוסק בהם עם החיים, 

 

 תפילין
ואם לא הספיקו אף לאחר הקבורה.  פטור מתפילין ביום הפטירה,/ האבל, האונן 

 .(434 )עמודאחריו או למחרת ביום, עיין להלן ליום אלא בלילה שאותו בבור את המת לק
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 אין אנינות -אין אבלות 
ן תינוק שנפטר תוך שלושים יום ללידתו, איו, כגון: שלא מתאבלים עלי מיכל 

מן הדין אין חובה לקוברו כיון שבתינוק כזה,  ,בלאו הכיו דיני אנינות.בנוהגים קרוביו 
כדי שיתעסקו בקבורתו. וגם לא שייך  ממצוות,פטור טעם הממילא לא שייך , (444)כדלהלן עמוד 

 )סימן שמא ס"א. א קכא( הטעם של כבוד המת שמסיח דעתו מהקבורה לדברים אחרים.

 

 לוודע לא נ
על  המצוות. קרובו, אין עליו דיני אנינות כלל וחייב בכל שמתלו ודע נא מי של

לא כנסת להניח תפילין ולהתפלל, רו שהולך לתומו לבית האם ראהו חב ,כן
הוא מותר כמו כן, המצוות הללו.  מכליפסידו  ,ומת קרובו, כי אם יודיעודיעו שי

ראהו חברו ששערו . על כן, אם , ככל אדםתספורת, מלאכה ועודדברים: בשאר 
 )א קכט, קנט(מרובה, יכול לומר לו שיסתפר. 

 

 נודע באמצע התפילה
שמת לו מת ונמצא היה מתפלל עמידה או מברך ברכת המזון, ונודע לו פתאום 

עליו  חלים, ולאחר מכן סייםבהיתר, ילהתפלל ולברך הוא אונן, כיון שהתחיל ש
 )א קל(דיני אנינות. 

 

 .צירוף למנין. עניית אמן
ה "אמן" על קדיש וקדושה, ואינו עונאמירת האונן אינו מצטרף למנין עשרה ל

שיטפלו בו,  חברא קדישאמע. ואולם, אם מסר את מתו לברכה או קדיש שש
ובשבת קודש, ברור שהאונן מצטרף למנין, שהרי אין  .הריהו מצטרף לעשרה, ועונה אמן

 )א קלו, קעז, שמז( הלן.בשבת והוא חייב בכל המצוות, כמבואר ל נינותא נידי
 

ן, אלא שלא הצריכו אותו לקיימ ,לשיטת רש"י והרמב"ם האונן אינו פטור ממש מהמצוות הנה
 עא( )אורח חיים סימן יוסף בית, רשאי. וכתב מרן הןעצמו ולקיימ על להחמיר רוצהאבל אם 

פחות ל ביד הרוצה להחמיר על עצמו למחות שלא עליהם הם רש"י והרמב"ם לסמוך שכדאים
אינו לכתחילה ואם כן, אף שלהלכה עי"ש. שיטפלו בו.  חברא קדישאכאשר מסר את מתו ל

אותו  פיםרשמצמאחר . וצרפו למנין ולענות אמןל אפשרלהחמיר על עצמו, מכל מקום רשאי 
ספיקא, שמא  יש כאן ספק גם. כלל שלא יענה, לא מסתבר ובזכותו אומרים את הקדיש למנין

שהאונן רשאי להחמיר על עצמו, ושמא הלכה כדעת האומרים שאם  הלכה כרש"י והרמב"ם
 עצמו לברך, וכל שכן שרשאי לענות., רשאי בחברא קדישאמסר את המת ל

 

 אמירת קדיש
אך טוב שאחר  .קדישבעצמו לומר שאי ר, חברא קדישאאם מסר את מתו ל

עמי כי ט )א שמז(ומצערו.  בורימאימת הצויתבלבל  טרדכדי שלא י מו,ייאמר ע
כדי שיעסוק במתו, הרי כאן דאג שיטפלו בו. הוא שייכים פה, כי לטעם שהפטור הפטור אינם 

 .וקדיש לעילוי נשמת יםומרשאזהו כבודו  ,אדרבה מת,הד כבו שלף לטעם וא

 

 טעה ובירך
, עונים אחריו חברא קדישאאונן שטעה ובירך על מאכל, אחר שמסר את מתו ל

 )ד קיט(. יל גבי עניית אמן בעצמוהנזכר לע משום ספק ספיקאאמן. 
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 נתינת צדקה
 )ד קעג(הנפטר.  נשמת צדקה לעילוי לתת רשאי אונן

 

 קריאת שמע וברכת המפיל
, ואין בדעתו לקבור את מתו אלא חברא קדישאל בלילהאונן שמסר את מתו 

לך לישון, יקרא קריאת שמע ויברך ברכת המפיל בשם ילמחרת ביום, אזי כאשר 
 )א קיט. מנחת שלמה אוירבך(לו לאחר חצות לילה. ומלכות, ואפי

 
לאחרים לטפל בו, וגם אין בדעתו לקוברו בלילה, נמצא שאינו עוסק  הטעם בזה, שכיון שמסר

המת שמסיח דעתו  ממילא גם אין כאן חיסרון בכבודבמצוה ואינו טרוד במחשבת הקבורה, ו
שנשים חייבות בקריאת שמע על לדברים אחרים. גם יש להוסיף על פי מה שכתב האליה רבה 

המיטה וברכת המפיל, ואף שזמנן קבוע בלילה, ונשים פטורות ממצוות שזמנן קבוע? בכל זאת 
לשמירה להינצל ממזיקים, גם נשים צריכות שמירה. והוא הדין באונן שגם הוא  ותכיון שנאמר

 צריך שמירה, ולכן יברך ברכת המפיל, אף שהוא פטור ממצוות.
 

בשם  המפיל ברכת ברך, מלערך[ 44:84, ובחורף: 40:74]בקיץ:  חצות אחרל לישון הולךששאדם  ,ודע
כי , ט הגמרא והפוסקיםפש שכן הוא"ל, וקכן הורה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ ומלכות ללא חשש.

שו"ת הראשון  .מן יחונדפסה בשו"ת ויען שמואל חט"ו סי ,ז"ד ח". )תשובה בכתב יד בשו"ת יחושינה זמן הלילה כל
 חי"ב עמ' רסד. פס"ת ב תתקפו. ועיין היטב בחזו"ע ברכות עמוד תק, תקיב( "בה. כג סימןח"א לציון 

 
ואינו דומה לאשה שכתבה תפילין ן כשרות. ה שכתב תפילין, אף שעשה שלא כהוגן, הרי סופר אונן
וכתבתם", כל שישנו בחיוב  -רתם תורה "וקש, שהרי אמרה מצוה זו כלל, כי אשה לא שייכת בשהן פסולות

 ך בתפילין, ורק עתה הוא פטור.ישי. אבל אונן קשירה ישנו בכתיבה, ואשה שאינה בקשירה אינה בכתיבה
 )ב קיז(

 

 ושתיה אכילה
 , ולאאונן שאוכל לחם, נוטל ידיו כהלכה, אך לא מברך "על נטילת ידים" -פת 

 )א קמג(ות. "המוציא" וברכת המזון, כשם שאינו מברך שאר ברכ

 
לא תעשה ובכל האיסורים במצוות חייב האונן פטור רק ממצוות עשה, אבל ארנו שיכבר ב

 ידיהם ליטול חייבים הכהניםשמשום  דרבנן, רהיגז ומצות נטילה היארות שגזרו חז"ל. יוהגז
 הכהנים שיהיו . וכדיהן עסקניות יםסתם ידש, בנגיעתן פסלת שלאאכילת תרומה, כדי  קודם
 .נטילת ידים. לכן גם האונן חייב בזה פת בלי שלא לאכול ישראל חכמים על גזרו, בזה םרגילי

 
ברכת הנהנין משום שואמנם לגבי ברכת "המוציא" ושאר ברכות הנהנין אין האונן מברך, 

: ע"ב( לה ברכות )מסכתואף שאמרו חז"ל ולא איסור אלא מצוה, וממצוות הוא פטור.  גזירהאינה 
גזל ש ולכאורה כשם ישראל, וכנסת להקב"ה גוזל כאילו ברכה, בלא הזה ולםהע מן הנהנה כל

צריך לומר שהאוכל בלי ברכה אינו גוזל ? ו לאכול בלי ברכהלאונן, כן יהיה אסור לאסור 
אונן לדעת בעל הלכות גדולות שוממש, אלא שהפליגו חז"ל בחומרת הברכה לבל יזלזלו בה. 

ל וגזלן ממש, ואינו רק שהאוכל בלי ברכה נחשב כמועברך על כל מה שאוכל, צריך לומר מ
 .כמבטל מצות עשה של ברכה

 
אסור לאונן לאכול בשר. וטוב להחמיר שלא לאכול גם תבשיל שהתבשל  -בשר 

 )א קמג, קנ(בו בשר, כגון מרק או ירקות שהתבשלו עם בשר. 

 
 , קנ()א קמגמעט משקה משכר. לשתות מותר אין לאונן לשתות יין, אבל  -יין 
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 סעודתו גמר אחד, בסעודה ישבוש אחים שהושלב שהיה מעשה על נשאל לדוד מכתם ת"בשו

, התחיל לא ןעדיי והשלישי, ויין בשר של סעודתו באמצע היה השני, כת המזוןבר לברך והתחיל
 והשני כת המזון,בר יגמור הראשון, והשיב נהוג,ושאלו כיצד ל, אמם שמתה להם ואמרו ובאו

 ידיו יטול והשלישי. לפלוט צריך אינו, בפיו בשר חתיכת לו היתה , אך אםבשר למלאכו יפסיק
 )ד קכב(בלי ברכה. 

 
צריך לדחוק עצמו לאכול ולשתות רק דברים האונן אינו  -ומשקים פירות 

וכן לשתות שאר  ,פירות ושאר דבריםגם לאכול  הכרחיים בצמצום, אלא רשאי
מרן ובשר ויין.  מלבדהנהנין, לא הגבילו אותו,  מברכותחכמים כי מאחר ופטרוהו . משקים

אך ירושלמי, לא אוכל כל צרכו ולא שותה כל צרכו. תלמוד ב שאמרוהבית יוסף כתב, ודע 
כתב ו .שאין הלכה כןמשמע  ,כיון שלא הוזכר כן בתלמוד שלנומכי הפוסקים השמיטוהו, 

 )א קמט(ד בפוסקים. יסו ןרות שאין להי, שאין לנו להמציא חומרות יתביהודה נודעה

 
 ת, טוב שיטול ידיו למים אחרונים.לאחר שסיים האונן סעודת פ -מים אחרונים 

 
מסוכן  דהיינו מלחמשום מלח סדומית,  א.ים למים אחרונים: ישנם שני טעמים לנטילת יד
מעורב במלח שלו מעט ממלח זה ויגע שמא ים להתעוור, ועלולם מאוד שאם נוגעים בו בעיני

 מלח מפני לחוש ן יששעדי ם"הרמב , כתבמצוי סדומית מלח אין שעכשיו ףואיתעוור. בעיניו ו
ות. נקי לאם ברכה, שאיך יברך ברכת המזון בידימשום כבוד ה ב.סדומית.  כמלח שטבעו אחר

משום סכנה. אבל לטעם ב', מאחר ואינו  וההבדל בין הטעמים באונן, שלטעם א', יטול ידיו
יטול ידיו. ומאחר ועיקר הטעם משום מלח סדומית, לכתחילה יך ל, לא צרמברך ברכת המזון

 א קמג, קמט( )עיין בית יוסף אורח חיים סימן קפא.יטול ידיו. 
 

 )א קנא(מהם לזימון. יעם אחרים, אינו מצטרף עאכל האונן אם  -זימון 
 

ן הוא שבע, מאחר פת ושבע, ולאחר שקברו את המת עדיאכל  -ברכת המזון 
ישתדל לצאת מהספק, על ידי  האם הוא חייב עתה בברכת המזון, ויש מחלוקת,

כזית פת ויברך ברכת המזון, או שיבקש מאחר שאכל ושבע שיוציאו עוד  שיאכל
 )א קנא(ידי חובה. ואם לא מתאפשר לו לעשות כן, לא יברך. 

 
וא ה בעת אנינותוש ",עצם"הוא פטור בהאם אונן ממצוות, הפטור של המחלוקת תלויה במהות 

ברכת המזון, כי אכל במצוות, ולפי זה אף כשנעשה אבל לא יברך  אינו חייב כללכמו קטן ש
וממילא התחייב כבר בברכת , כמו כל אדם הוא חייב במצוותעת אנינותו בבשעת פטור. או ש

בר אינו עוסק שכ, אבל עתה רושפט עוסק במצוה של "צדדי"היה לו איזה פטור אלא שהמזון, 
 .לברך חייבר הזה, ובמצוה, פג הפטו

 

 אשר יצר
דקות, מאחר ויש מחלוקת,  40אונן שעשה צרכיו, ועד שקברו את המת לא עברו 

"אשר יצר", ישתדל לצאת מהספק, על ידי שילך  בברכתהאם הוא חייב עתה 
יוציאו ידי חובה. ואם עשה צרכיו שעתה שוב לבית הכסא, או שיבקש מאחר ש

 )ד קמ(. לא מתאפשר לו לעשות כן, לא יברך

 

 לימוד תורה
, הנוגעת לו כעת לברר איזו הלכה ן אסור בתלמוד תורה. אך אם הוצרךאונ

 )א קכט(מותר לו לעיין בספר כדי לדעת מה לעשות. 
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לדרוש  חכם אם יש שהות עד הקבורה, רשאי האונן שהוא תלמיד -דרוש 
 'י. ד קסז(פלאג אברהם )ויען .בזה לנפטררבה  רוח נחת ישכי , מוסר בדברי לרבים

 
ואפילו  לים,יאונן ששומר את מתו, מותר לו לומר מזמורי תה -לים יקריאת תה

 )א קכט(צורך השעה.  קודם חצות לילה, מפני שזה
 

 תפילת הדרך
הדרך לשמירתו, אך בלי  יאמר תפילת דקות, 40אונן הנוסע מעיר לעיר במשך 

 )ד קסו(שם השם בחתימת הברכה. הזכרת 
 

 . רחיצה.תספורת
מיקל אולם, במקום צורך, כגון ששערותיו ארוכות מדי, ה .אונן אסור בתספורתה

( 044)עמוד עיין להלן ]ו רחיצהבהאונן אסור כמו כן,  להסתפר יש לו על מי שיסמוך.

, המיקל שהוא מזיע מאודאולם במקום צורך, כגון , בגדרי הרחיצה האסורה לאבל[
 )א קנג, קנו(יש לו על מי שיסמוך.  רחוץל

 
ועוד. ל אסור בהם כתספורת, רחיצה ר בדברים שהאבוראשונים האם האונן אסישנה מחלוקת 

מאחר ופשט המנהג להחמיר, צריך  ומכל מקום, .וגם ישנה מחלוקת מהי דעת מרן השלחן ערוך
לסמוך. ובפרט שכתב מרן החיד"א שלא תמיד  אך המיקל במקום צורך, יש לו על מי .להחמיר

 להחמיר, כי יש לומר שפרשו ונהגו כן מעצמם מחמת הספק. יש ראיה ממנהג העולם

 

 טבילה

אין ורוצה קודם לכן לטבול במקוה, מאחר ו ,להתעסק בטהרת המת חפץאונן ש
 )א קנז(, מותר לו לטבול במים צוננים. ולכבודו המת צורךענוג אלא לתלכוונתו 

 

 החלפת בגדים
, יקר בבגד לבוש ם היהאולם, א אונן לא יחליף את בגדיו לבגדים מכובסים.

 כי אין בכוונתו .)א רנב( ולקורעו מכובס אחר בגד רשאי ללבוש, לקורעו עליו וחס
 )ד קסו(. לקריעה זה בגד לו שיהיה אלא, מהכיבוס ליהנות

 

 ישיבה על כסא
 )ב קסו(אין לאונן לשבת על כסא, אלא כאשר מטפל בצרכי המת. 

 
 )א קנג(אונן אסור בהם. ה - שאלת שלוםסיכה, תשמיש המיטה, שמחה ו

 

 נעלי עור
מותר לאונן לנעול נעלי עור, מכיון שהוא עסוק בצרכי המת וצריך ללכת ולבוא. 

מיד  ןעד שחוזר לביתו מהקבורה, ואינו צריך לסלק הןמיורשאי להישאר ע
 ורהקבינו הולך ללוות את המת לחוזר לביתו וא לאחר ההספדיםואם ה. בסיומ

 נעליו כשנודע לו חלוץ, עליו לשכן הנכון לנהוג בפטירת אביו[ (495)עמוד ]כמבואר להלן 

 )א קנג. ב קעד( .שקברו את המת, שאז חלים עליו דיני אבלות ]בטלפון[
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נהגו בעלי חנויות, מנהלי בתי חרושת, כיצד י (048)עמוד עיין להלן  - מלאכה וסחורה

 ., שאירע להם אבלנהגי מוניות וכיוצא בהם
 

 עיכוב הקבורה
 עדאת הנפטר לקבור  ותמאשר ןאינהרשויות לארץ ש בחוץמסויימים  קומותבמ

 לטפל ושיוכל עדאלו ים מאנינות נוהגים ביה דיני אין, מהפטירה ימים שלושה
 )ד קכח(. בלבד הפטירה ביום ויניח לא תפילין ורק במת,

 

 טיסה במטוס
ל ארץ ישראל, מאחר ובעת הטיסה אינו יכוהטס במטוס עם מתו לקוברו ב

תפילה שמע, , אין לו דין אונן, וחייב בקריאת הטיסהבמת, אזי במשך לעסוק 
גם בבשר ויין, עד שינחת המטוס ויתחיל לטפל מן הדין ובכל המצוות, ומותר 

 )א קסה(במת. 
 

 אין אנינות בשבת
, וחייבים בשבת אין לקרובים דין אנינות קבורה,ב סורשא אם נפטר המת בשבת
יין, אך שתיית בשר וומותרים באכילת סעודות, ג' קידוש, בכל המצוות, תפילות, 

מיד נעשים שמתאפשרת הקבורה, אסורים בתשמיש המיטה. ובמוצאי שבת 
 )א קסד(אוננים. 

 
שבת, הלקוברו קודם  ותאפשר ןאם נפטר המת סמוך לשבת באופן שאי ,ןכמו כ

ורק  בת,ב שבת, ויתפללו גם מנחה בערב שאין לקרובים דין אנינות אפילו בער
 )א קסג(אוננים.  נעשיםבמוצאי שבת 

 
)א  ל לומר קדיש.ויכ, חברא קדישאן לא מסר את מתו לאונן בשבת, אף שעדי

 שמז(
 

 שבעה דינים
מכל נם, ין אין בו דין גהאף שעדי. וקדיש תלויה באבלותהאין אמירת ש, ועוד הט"ז וכתב

בעת  .אביציאת האדם מהעולם:  םדינישבעה יש ש קצט ע"ב( ויקהל)מבואר בזוהר הקדוש מקום 
 .דלקבר. בכניסה  .ג. ועלי םומכריזיבוריו הולכים לפניו ישמעשיו ודכ .ב. יציאת הרוח מהגוף

 תומשוטטכת הולרוח הכש .זנם. יהן גדי .וים אוכלים את בשרו. תולעכש .הקבר. חיבוט ה
הר נשמתו מכל שיסיימו את העונשים על כל חטאיו ותטעד  מקום מנוחה תמוצאולא  םלובע

]הבן מזכה את אביו[ ברא מזכה אבא כי קבורה, הלכן ראוי לומר קדיש גם קודם  ע"כ. פגמיה.
 בכל זמן.

 

 ערבית במוצאי שבת והבדלה
עשה אונן, מאחר ולא יוכל אז להתפלל ערבית ימי שמיד במוצאי שבת י

 שיתפלל ערבית מבעוד יום נכוןמצוות, להבדיל על היין, שהרי הוא פטור מו
, ויאמר "אתה לערך[ ,43:74, ובקיץ 49:94בחורף  ]שעה ורבע זמניות לפני צאת הכוכבים,"פלג המנחה" ב

שיזהר שלא  דיל על היין בלי בשמים ונר. וכמובןין שבת, ויבחוננתנו" אף שעד
 (רצג סעי' א, ג מןאורח חיים סי ו"ע)א קסז. ששבת. הלעשות שום מלאכה קודם צאת 
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ש, מאחרים מעט את תפילת ערבית, כדי להוסיף מחול על הקוד ,שבת מוצאיבאף שבדרך כלל 

שהשבת כמשא כבד וממהרים  קודם צאת הכוכבים, כי בזה מראיםמתפללים  מכל שכן שאיןו
מי שמוכרח להתפלל ערבית מוקדם, כגון שממהר לדבר מצוה,  ,פטר ממנה. מכל מקוםלהי

נו שלא יוכל להתפלל כן בנידונזמן "פלג המנחה". וכל שמערבית בשבת רשאי להתפלל 
אם אפשר, ו לו.אמצוות שלא להפסיד ולהבדיל במוצאי שבת, שבודאי עליו להשתדל לעשות כן 

 וכמבואר לעיל. ,קדישיםהיח לומר וגם ירו ,שיתפלל במניןכדי אנשים ו אלינכון שיצטרפו 
 

היא בת הסיבה שמברכים עליהם בכל מוצאי שכי , בהבדלה ומה שאינו מברך על הבשמים
כדי שתתיישב  ונפשו עגומה עליו, לכן מריח בהם בגלל שהנשמה יתירה מסתלקת מהאדם

לברך. וכמו כן לא  לא שייךן עמו, בתוך השבת והנשמה יתירה עדי ןעדיהוא כאן ש בלו. אדעת
יברך על הנר, אף שיש לו נר דלוק מלפני שבת, מאחר והטעם שמברכים על הנר, זכר לאדם 

ין הוא אך כאן שעד שתי אבנים ליצור אש; הקב"ה בינה במוצאי שבת לחכךהראשון שנתן לו 
 זמן יצירת האש, אין טעם לברך.בתוך השבת ולא הגיע 

 
אם לא עשה כאמור לעיל להתפלל ערבית ולהבדיל מבעוד יום, אינו רשאי 

הקבורה, ובינתיים רשאי לאכול אחר ללהתפלל ולהבדיל במוצאי שבת עד 
ואם לא הספיקו לקוברו עד הבוקר, אזי לאחר הקבורה, ולשתות בלי הבדלה. 

ויבדיל על  .[כיון שבלילה היה פטור מלהתפללבלי תשלומים של ערבית, ]יתפלל שחרית 
. [לילה שאחריוגם בו]היין בלי בשמים ונר. ורשאי להבדיל במשך יום ראשון כולו, 

 א קעא, קעב( ס"ב. שמא )סימן
 

 פסחים מסכת)בדלה, והלא חז"ל החמירו מאוד בזה, ואמרו יש לשאול, היאך אונן אוכל ללא ה

וכבר כתבנו שאין  ה' יצילנו. ,]חנק[באסכרה"  מיתתו שיבדיל, קודם משהו הטועם כל: "ע"א( קה
. וכמו שברור שאסור לאונן לאכול מאכל האסור מדרבנן כעוף גזירותפטור לאונן מאיסורים ו

עוף בחלב ש גם לפני ההבדלה? ויש לומרלאכול  יהיה אסור לולכאורה , ובישולי גויים בחלב
נובע האכילה , איסור הבדלהאכילה לפני הב אבלובישולי גויים, הם אסורים מצד עצמם. 

לפני כן. הא למה גם מאיסור האכילה ש, פטור מצוההבדלה, ומי שפטור מהמצות חמת מ
מותר לה לאכול ש ,]ודי לה בתפילה אחת ביום[הדבר דומה? לאשה שפטורה משלוש תפילות 

בבוקר לפני התפילה. כי איסור אכילה לפני שחרית, נובע מכח החיוב להתפלל שחרית, וכיון 
 )א קמה(שאינה חייבת בשחרית, אין לה איסור לאכול קודם לכן. 

 
אונן ששמע הבדלה מאדם אחר והתכוון לצאת ידי חובה, או שטעה והבדיל 

 )א קעג. ב קטז(הבדיל לאחר הקבורה. בעצמו, יצא ידי חובה, ואינו צריך לחזור ול

 
 מי במקרה שיש מסופק ירושלמיתלמוד שה יוןכ, עא( סימן חיים )אורח יוסף כתב מרן הבית

 בדרבנן לברך ולקיים מצוות, ומאחר וספק עצמו על האונן להחמיר רשאי האם שיטפל במת,
 שכן וכל .דובי מוחים אין שיטפל במת, לו מי כשיש עצמו על להחמיר הרוצה לכך הוא,

 הרוצה ביד למחות שלא עליהם לסמוך הם וכדאים עצמו, על להחמיר רשאי י"ורש ם"שלרמב
יש חברה של קברנים היום שוכתב החיד"א, ע"כ. שיטפל במת.  לו מי כשיש עצמו, על להחמיר

כן ואו ששמע מאחר, שיצא. מקרה שטעה והבדיל , פשוט שיש לסמוך על זה בהמתעסקים במת

 )א קעג. ב קטז( .ועודהגר"ש קלוגר , בית דוד ,הפרי מגדים, ימאירפסקו ה
 

 מוצאי יום טוב וכיפור
מוצאי שבת. אונן בכיפור, דינו כנן במוצאי יום טוב או במוצאי מי שנעשה או
כן פסקו: . [והלילה שאחריו], הבדיל, יכול להבדיל כל היום שלמחרת ואם שכח ולא

יל למחרת החג, יכול להבד ף שיש אחרונים שחולקים שאינואחרונים. וא, האשכול, הכל בו, ועוד רבים מההרמ"ה
 לכן לא שייך כאן הכלל של "ספק ברכות להקל". )א קעב(ולא היו חולקים עליהם, אילו ראו דברי הראשונים 
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 ברכות השחר
לאחר הקבורה אזי היה אונן בבוקר ולא בירך ברכות השחר וברכות התורה, 

בערב  את מתו . וגם אם קבר)א קלח( נמשך כל היום ןכי זמנ יברך את כל הברכות הללו.
חלק  לקוט יוסףי )מאמר מרדכי, הגר"א, חזון איש.לאחר צאת הכוכבים, רשאי לברך את כל הברכות. 

 (. ועיין מעיין אומר שיג. ודו"ק.פסוקי דזמרה עמוד תרלז
 

הלילה שלמחרת, ולכן מחצות הלילה עד חצות  ןוהטעם בזה, כי מעיקר הדין ברכות השחר זמנ
הרוצה לברך ברכות השחר לאחר חצות הלילה בשביל יום המחרת, רשאי. וכמו כן הקם 

הקדוש, ובדברי רבנו  משנתו לאחר חצות לילה, מברך ברכות השחר בעוד לילה, כמבואר בזוהר
 ,הברכות כל לברך י"רש של מנהגו היה שכך כתב א"והחיד חדש. פריו אברהם, מגןהאר"י, 

 כתבו וכן. כ"ע. רבים וכן שלמים נהגו וכן. באשמורת בקומו מיד בינה לשכוי הנותן רכתב וגם

וכן מי שאיחר לבית הכנסת בבוקר ולא בירך  .ועוד אהרן מנחת לונזאנו, די ם"מהר בור,יצ שלמי ש,"הרש
ברכות השחר, מברך לאחר התפילה במשך כל היום כולו. ואף לאחר צאת הכוכבים רשאי 

הג הגר"א במוצאי תשעה באב ויום הכיפורים לברך "שעשה לי כל צרכי" בלילה. וכן נ לברך,
 יחוה ת"שושלאחריו, וכמבואר ב בלילה החזון איש לברךשכן נהג  והנהגות וכתב בתשובות

נשים חייבות בברכות השחר, מאחר ואין זו מזה הטעם שהנ"ל  לקוט יוסףובי ס"ד( )ח"ד דעת
היממה. ועל כן, אונן שלא יכל לברך ברכות השחר בבוקר,  כלהרי זמנה מצוה שזמנה קבוע, ש

אם התעכבה הקבורה ולא בירך עד ואולם,  ואף לאחר צאת הכוכבים. כל היום,יברך במשך 
חצות לילה, הפסיד את ברכות השחר של היום שעבר, אולם ברכות התורה יברך. ובכל אופן, 

בברכת  תורה, כי יצא ידי חובתורכות האם נזכר לאחר שהתפלל תפילת ערבית, לא יברך ב
 ."אהבת עולם"
 

 תפילת שחרית
שהוא פטור מתפילת שחרית, והספיקו לקבור את המת  ,מי שהיה אונן בבוקר

, יתפלל עתה , לערך[40:74. בקיץ: 44:84]בחורף: בשעות הבוקר קודם חצות היום 
מניות מהנץ החמה, ]דהיינו, ארבע שעות זואם לא עבר זמן ברכות קריאת שמע תפילת שחרית. 

יברך עתה את כל הברכות ויתפלל רגיל כבכל יום. אך אם עבר  לערך[, ,44:09 ובקיץ: .5:74 בחורף:
ברכות קריאת שמע רק וזמן הברכות, יתחיל להתפלל על הסדר, כולל "ברוך שאמר" ו"ישתבח", 

ואם ורות". יאמר בלי שם ומלכות, כגון: "ברוך יוצר אור ובורא חושך"... "ברוך יוצר המא
העיקר קטעים מהתפילה, ו, ידלג וקרוב לחצות היום רואה שהזמן מצומצם

 (405)"סדר היום בהלכה ובאגדה" עמוד שיתחיל את העמידה קודם חצות היום. 

 

 תשלומים לתפילת שחרית
חצות היום, ולכן  לפני מי שהיה אונן בבוקר, ולא הספיק לקבור את מתו שאלה:

שעליו  שחריתלא התפלל אנוס שאדם נו ככל דילא התפלל שחרית, האם 
 או לא? [אחת למנחה ואחת לתשלומים] מנחה פעמייםלהתפלל תפילת 

 

, , לערך[7:04. בקיץ: 9:44בחורף: ] בעמוד השחרתלוי הדבר, אם היה אונן  תשובה:
, היה פטור מלהתפלל, אינו צריך להתפלל תשלומים. בהגיע זמן התפילהמאחר ו

חל עליו חיוב ו תפילההגיע זמן השכבר  אחר עמוד השחרלן אך אם נעשה אונ
, הראשונה העמידתפילות תפלל שתי עליו להאזי בתפילת מנחה  ,להתפלל

ל חייב להתפל לומים של שחרית. וטוב שיתנה: אם אינילמנחה, והשניה לתש
הכסף, דבר מהר"ח עשאל, בית דוד, לשון לימודים, צרור  :)כן פסקו תשלומים, תהיה תפילתי זו נדבה.

תשובה מאהבה, הרב משה, מהר"ח מודעי, הגאון מליסא, שאילת שמואל, שביתת יו"ט, שערי עזרה, דגול מרבבה, 
 סימןברורה  משנה, ומגן גיבוריםהנודע ביהודה, חכמת אדם, רבי ידידיה טיאה ווייל, כסא אליהו, יצחק ירנן, ורבו 

 (. מאור ישראל א שסגא קמא .סק"ד עא
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 ה וערביתתשלומים למנח
הוא הדין בתפילות מנחה וערבית, שאם כדין האמור לעיל בתפילת שחרית, 

עד שעבר זמן התפילה, לא  את המת קברופילה היה אונן ולא בהגיע זמן הת
זו. אבל אם בהגיע זמן  יתפלל תשלומים לאותה תפילה, כי היה פטור מתפילה

התפילה, אזי  לאחר שעבר זמן את המת ין לא היה אונן, וקברוהתפילה עד
 יתפלל תפילת תשלומים בתפילה הבאה, כיון שכבר חל עליו חיוב להתפלל.

 
דולה". תחילת זמן מנחה: חצי שעה לאחר חצות היום, שזהו זמן "מנחה ג -זמני מנחה וערבית 

( )א קמא וסוף זמנה: עמוד השחר. .תחילת זמן ערבית: צאת הכוכביםוסוף זמנה: צאת הכוכבים. 
 ורנו הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א.הראשון לציון מלי  שיבכן הו
 

 נאנס ולא הספיק להתפלל
, אך סיום זמן התפילהוקברו את מתו קודם  ,קודם זמן תפילה היה אונןמי ש

לא הספיק להתפלל מחמת טירדה או חוסר שימת לב לזמן המצומצם, ועבר זמן 
לא שנאנס, אזי , חל עליו חיוב להתפלל, אהתפילה, מאחר ובתוך זמן התפילה
וטוב . [, והשניה לתשלומיםחובההראשונה ל], העמידתפילות יתפלל שתי  ה הבאהבתפיל

 חייב להתפלל תשלומים, תהיה תפילתי זו נדבה. אינישיתנה ויאמר: אם 
 

וכל זה  שאונן פטור מתפילה ואינו מתפלל תשלומים, (סק"ד עא סימן) ברורה משנה רבכתב הכן 
 .זמנה" השלמת עד התפילה חיוב התחלת "מעת ולפני מוטל מתו היה אם

 

 תשלומים לתפילות ראש חודש
, וקברו את המת לאחר לאחר עמוד השחר מי שנעשה אונן בראש חודש בבוקר

שעליו להתפלל תשלומים לשחרית כנ"ל, אזי יתפלל שהדין הוא חצות היום, 
ם הוא , ואחר כך תשלומים לשחרית. ואכל היום ושזמנמנחה, ואחר כך מוסף 

שליח ציבור במנחה, יכוון בתפילת החזרה לתשלומים של שחרית, ואחר כך 
שחרית בעת חזרת הש"צ של לואמנם גם היחיד רשאי להתפלל תשלומים יתפלל מוסף. 

בציבור, ואחר כך יתפלל מוסף. וזה עדיף מלהתפלל מוסף בעת החזרה  התחשב לו תפילומנחה, 
. "צבציבור, כי זו תפילה אחרת מתפילת הש התפילף מוסחשב לו שת של מנחה, שאז אין ברור

 )א קמב. חזו"ע חנוכה רסד(

 

 ברית מילה

, כדי שיעשה תחילהלמול את בנו, יקבור את המת לקבור את מתו ואונן שצריך 
אבל ויתחייב במצוות ואחר כך ימול את בנו. אך אם הזמן מצומצם, ואם 

את קבורת המת בידי ור יתעסק בקבורת המת, לא יספיק למול את בנו, ימס
ומברך את כל הברכות שאבי הבן מברך  , וילך למול את בנו,חברא קדישאה

 )א קפט(. ["שהחיינו"ו "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"] במילה
 

 סנדק
י להחמיר על עצמו, מצוות, ואינו רשאכיון שהוא פטור מאין האונן רשאי להיות סנדק. 

שמחה גדולה היא לו, שהסנדק הוא כמקטיר  כי ,עודו מוטלת עליו. בפרט במצוה שאינה
ן(ט כז )משלי קטורת, ונאמר מֶּׁ ת : "ש ֶּׁ ח ּוְקֹטרֶּׁ ּמַ  )א קפט(שבעה, רשאי להיות סנדק. ֵלב". אבל ב ְיש ַ
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 פדיון הבן
 )א קצב(ואחר כך יפדה.  תחילה, יקבור את המת ובכוראונן שצריך לפדות את בנו 

 
 

  קריעה הדיני 
 מצות קריעה

אב, אם, אח, אחות, בן, בת, איש ]שבעה קרובים בפטירת אחד מ בגדו צוה לקרועמ

 עצמו לבכי ולהגדיל צערוכדי לעורר את וטעם הקריעה, על אשתו ואשה על בעלה[. 
 )א ריז. ד רכז( שידאג עליו ביותר.

 

 הורים מאמצים
 )א תקנב(. קורע את בגדו בפטירת מאמציובן מאומץ 

 
, וגייר אותם, והכניסם תחת גוייםבראובן שקנה עבד ושפחה מעשה  ,שו"ת שער אפריםכתב ב

, ומת ראובן, האם חייבים הגרים לקרוע ת משה וישראלכנפי השכינה, והשיא אותם כד
והשיב, שכיון שזכו שראובן הביאם לחיי  ?בת המתאבלים על הוריהםוולהתאבל עליו, כבן 

דלוהו יגם בן מאומץ אשר מאמציו ג זהי ולפ א, חייבים לקרוע עליו, כדין רבו.העולם הב
, "בל תשחית" איסור אין בזהות והביאוהו לחיי עולם הבא, יש לו לקרוע עליהם, וולתורה ולמצ

כל הרוצה לקרוע בגדיו על איזה אדם  ,המאיריורמב"ם ה דעתלמאחר שחייב בכבודם. ו
 י שהוא כבוד למת., מפנואין שום איסור בדבר, אין מונעים אותו ,שירצה

 

 לפ  נ  
 )סימן שמ ס"ל. א רכ(תינוק שמת בתוך שלושים יום ללידה, אין קורעים עליו. 

 

 זמן הקריעה
להסמיך את הקריעה ליציאת הנשמה ככל האפשר, כי עיקר הקריעה היא  יש

בשעת חוזק המרירות, על כן הנכון לקרוע מיד לאחר יציאת הנשמה קודם 
 םדעת נתנולא אם , אך על הפטירה שיכסו את פני המת, או מיד כששמע

לפני מהר יותר מה שלקרוע  ישימו לב חמת הבלבול שבאותה שעה,מ ועלקר
ה או לפני סעודת אחר הקבורלע לקרושנהגו מנהג המכל מקום סיום הקבורה. ו

 )א רכו( י לסמוך.ה, יש להם על מההברא
 

בתוך השבעה,  עדייןאם הוא אם לא קרע ונזכר לאחר זמן,  -סוף זמן הקריעה 
 )א רנח(ואולם על אביו ואמו, קורע לעולם.  .. אבל לאחר השבעה אינו קורעיקרע

 

 שבתנפטר ב
)סימן  שבת.במוצאי  קורע שבת או שנודע לו על הפטירה בשבת,אם נפטר המת ב

 שמ סכ"ח(

 

 איזה בגד קורע
נועד ללובשו , ש]ז'קט[קורע את החולצה, ואין צריך לקרוע את המעיל העליון 
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דעתו אצל כל בשו בבית, בטלה ו. ואפילו אם רגיל ללמביתווצא לכבוד כאשר י

את הגופיה, מפני שהיא בגד העשוי  קורע אין ,כןכמו רעו. ואדם, ואין צריך לק
להגן  רק כדיבשו וקורע את הסוודר, מפני שללזיעה ולא למטרת לבישה. ואין 

אין ר שברווואין קורע את הפיג'מה, כיון שאינו בגד של כבוד. מפני הקור. 
 )א רל(עשוי למצוה. ש לקרוע את הטלית קטן, כיון

 
 אביו ועל. ודיו, העליון בבגד טפח קורע, המתים כל : "עלס"ט( שמ )סימןמרן השלחן ערוך פסק 

 כל קרע לא ואם. את לבו שמגלה עד, עשרה בגדים לבוש הוא אפילו, בגדיו כל קורע, ואמו
קום מאחר ולפי המציאות של היום, אין לובשים בו שיקרע". מכל מ וגוערים, יצא לא, בגדיו

 הרבה בגדים עליונים, נמצא שאינו קורע אלא את החולצה בלבד.

 

 מקום הקריעה
 מבפנים ידו אדם ולהכניס בפני שלא רשאי לקרוע בחדר פנימי המתים כל על

 .אדם כל בפני מבחוץ אלא לא יקרע, ואמו אביו על אבל. נעהיבצ ולקרוע הבגד
 י"ג. א רלג(ס שמסימן )
 

 עמידה

לא יצא ידי חובתו, וצריך  בישיבה, ואם קרע בעמידההקריעה חייבת להיעשות 
רשאי לקרוע יכול לעמוד,  זקן או חולה שאינו אבל. בעמידהלחזור ולקרוע שוב 

 )סימן שמ ס"א. א ריז(שהוא יושב או שוכב. כ

 
 עמדעל מות אבשלום בנו, מדוד המלך שכאשר שמע  כן למדו )מסכת מועד קטן כא ע"א(בגמרא 

ָקם: לא( יג ב )שמואלוקרע את בגדיו, שנאמר  ךְ  "ַוּיָ לֶּׁ ְקַרע ַהּמֶּׁ ת ַוּיִ ָגָדיו". אֶּׁ : ע"ב( כשם )אמרו עוד ו ּבְ
בפניו מעומד, נזכר אמימר  קרעלאחר מכן כשבא בנו ו ,בפטירת אשתו קרע מיושב אמימר

 .שוב טעה וקרע מיושב, ועמד וקרעש

 

 צד הקריעה
על אב ואם קורע בצד שמאל, ועל שאר קרובים קורע בצד ימין. אבל המנהג ש

 )א רלג(אם הפך, אין זה מעכב ואין צריך לחזור ולקרוע שוב. 

 

 צורת הקריעה
, כין או במספריים בשפת הבגדר מתחיל לחתוך מעט בסהמנהג שאדם אחֵ 

מלמעלה לאורכו  [ס"מ 3טפח ] בידו כשיעורוהאבל ממשיך בעצמו לקרוע 
שותק ומקבל את דינו ]שבכך יש לו עגמת נפש יותר שאחר קורע לו והוא מתבייש ו ,למטה

ואם קרע בשולי הבגד למטה או בשרוול, לא יצא ידי חובתו.  .[של השם יתברך
 )סימן שמ סעי' ב, ג. א רכט, רל(

 
על  קורע עד שיגלה את לבו. ס"מ, אלא 3לא די שיקרע על אביו ואמו, כשקורע 

רוחב, בחולצה עם כפתורים, קורע במספריים בשפת החולצה  כן, אם הוא לבוש
, לכיוון הלבדווקא מעלה למטה מל אחר כך יקרע בידושהיא קשה לקריעה, ו

ואם הוא לבוש חולצה סגורה ]טריקו[,  עד שיתגלה כנגד לבו. ,ולא לרוחב הבגד
 קורע משפת הבגד למעלה בצוואר עד למטה שיתגלה כנגד לבו.
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 נשים
, ומיד והיא תמשיך בעצמה ת בקריעה. ואשה אחרת תתחיל לקרוע להנשים חייבו

לאחר הקריעה, תסגור את הקרע בסיכת בטחון. והמורה לנשים שלא לקרוע, 
 )סימן שמ סעי' יא, טו. א רלה, רלו, רלח(גוערים בו בנזיפה. 

 
מסכת )רע, עד כדי כך שאמרו ו מאוד על מי שחייב לקרוע ולא קכתב מרן זצוק"ל: חז"ל החמיר

ואין מי  ,מיתה. ולכל הדעות הנשים חייבות בקריעה חייב קרע, שלא לבֵ אָ  ע"א( כד קטן מועד
נחשב  שלא לקרוע, אין זהשהן  נשיםלא בגמרא ולא בפוסקים. ואפילו אם נהגו  ,שחולק בזה

הוא בניגוד מוחלט לדברי כל רבותינו, ובודאי לא נעשה על פי  מנהג ולא כלום, כי מנהג זה
סד, ואין לו כל ערך של מנהג. ואותו נשים נהגו כן מעצמן בלי כל יסוד מוּ החכם, ורק  הוראת

רב שהורה כאן בארץ ישראל לנשים יוצאי גולת בבל שאינן צריכות לקרוע, אין זו הוראה 
אלא טעות ושיבוש גמור. שאפילו במקומותיהם היה ראוי לבטל מנהג גרוע זה, כל שכן לאחר 

נו שבארץ ישראל כמנהג כל העדות אל, והתחייבו לנהוג כדברי רבותישזכו לעלות לארץ ישר
תיקות בארץ, שבודאי אין להעלות על הדעת להורות לנשים לבל יקרעו על מת, בניגוד לדעת וה

 יתעקש רבותינו חכמי התלמוד והפוסקים שהחמירו מאוד בזה ואמרו שהוא חייב מיתה. ואם
" ]נכה דנפחא במרזפתא יהל מחינן"ו בנזיפה בו רלגעו צריך, כן להורות וימשיך חכם אותו

 ולהטעות מלהכשיל ויחדל, האמת על שיודה עד [)ברכות לד ע"א(אותו בפטיש של נפחים 
 ביטול ברבים ולפרסם להודיע מצוה על כן,. לשיבוש הוראה בין מבחינים שאינם תמימים

 אומר יביע ת")שו. שכרו מרובהבטח ו ישכון לנו ושומע, במקומותינו כן יעשה ולא, זה גרוע מנהג

 לב. א רלו( סימן דעה יורה ו חלק
 

 חולצה ועליונית
 עד כנגד הלב צריכות לקרוע את שתיהןנשים הלובשות חולצה ועליה עליונית, 

בפטירת  ?במה דברים אמורים סיכות בטחון לצניעות.כמה ו מיש. ויכנזכר לעיל
 ס"מ. 3ת בלבד אב ואם, אבל בשאר קרובים, די לקרוע את העליוני

 

 אביו ועל. ודיו, העליון בבגד טפח קורע, המתים כל על: ס"ט( שמ )סימןמרן השלחן ערוך פסק 
 בבית ובחוץלובשות  תע"כ. וכיון שחולצה ועליוניאת לבו.  שמגלה עד בגדיו כל קורע, ואמו

ון מה לז'קט שהוא בגד עליאין העליונית דוצריך לקרוע את שתיהן. ש, ככל חולצה רגילה
 ואין החולצה דומה לגופיה שהיא בגד של זיעה שאין צריך לקורעה. לכבוד, ואין צריך לקורעו.

 רבנו יצחק יוסף שליט"א. הראשון לציוןמורנו כן השיב לי ו
 

 ניםקט
. על קרוביהם קטן וקטנה פחות מגיל מצוות, פטורים מכל דיני אנינות ואבלות

שיבכו הציבור וירבה כבוד  קורעים להם את החולצה מפני עגמת נפש, אבל
אבל במקום שאין עגמת נפש, כגון שכבר חזרו האבלים לביתם ואין שם המת והאבל. 

אנשים אחרים, אם הקטן פחות מגיל חינוך, אין צריך לקרוע לו, ואדרבה יש בזה חשש איסור 
ו על [, טוב לקרוע לו. והמיקל שלא לקרוע, יש ל0בל תשחית. אבל אם הגיע לגיל חינוך ]גיל 

 )א קכה, רנה, רנח. ב רכב(מה לסמוך. 
 

 בגד גזול
רעה. ואם עבר ופתאום מת עליו קרובו, אסור לו לקמי ששאל חולצה מחברו, ו

והטעם בזה, כי וקרעה, לא יצא ידי קריעה, וחייב לחזור ולקרוע בגד אחר שלו. 
מאחר שהוא לא ו. ט("סכ שמ )סימן יצא, כיון שזו מצוה הבאה בעבירה לא, גזול חלוק הקורע

 (שם סק"נ)ש"ך  שואל שלא מדעת נקרא גזלן, לא יצא ידי חובתו.הו, על דעת כןשאל את החלוק 

 

 בדיני הפטירה בחול המועד. (844)עמוד עיין להלן  -קריעה בחול המועד 
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  דיני ברכת דיין האמת 
 ברכת "דיין האמת"

וקינו מלך ברך: "ברוך אתה ה', אלמ, אחד משבעה קרוביםהשומע שמת לו 
 )א רכג(העולם, דיין האמת". 

 

 זמן הברכה
שייכת כלל  על אף שהברכה לא קודם הקריעה, ת "דיין האמת"ברכך לבר המנהג

 )א רכג( .על עצם השמועה הרעה ששמע הינהלמצות הקריעה, כי הברכה 

 
ולא בירך, הפסיד את  והלילה שאחריואם עבר יום הקבורה  -ברכה סוף זמן ה

 (. ד רטורכט, רנחרכז, )א רך לאחר מכן. הברכה ולא יב

 

 שבתנפטר ב
אם נפטר המת בשבת או שנודע לו על הפטירה בשבת, יברך "דיין האמת" 

 ד רכה(א רלב. ) שבת. ובמוצאי שבת יקרע.ב

 

 הורים מאמצים
 )א תקנב(מת" בשם ומלכות. הא דיין" ברךבפטירת מאמציו, מבן מאומץ 

 
 שהחיינו. הטוב והמטיב.

 ממון לו היה ".האמת דיין": מברך, אביו מת: ס"ב( רכג סימן חיים )אורח ערוך לחןהש כתב מרן
: מברך "שהחיינו" במקום, אחים לו יש ואם". שהחיינו" גם מברך אחים לו אין אם, שירשו

. טובה באותה שותפות לו יש לא אם כןא "והמטיב הטוב" םמברכי שאין ",והמטיב הטוב"
ולא מאנשים  למידי חכמיםש, מעולם לא שמענו לא מצדיקים תהגאון ממונקאטע"כ. וכתב 

מראה שהוא שמח על ש, אבהם ופשוטים, שיברכו שהחיינו או הטוב והמטיב, במיתת יבינוני
וח ירושתו, ובשעה שהוא אונן איך יברך שהחיינו או הטוב והמטיב, ולא מיתת אביו על רו

שאין לנו רשות להרהר אחר דברי  פי ף על. וא"דיין האמת"הותר לו לברך שום ברכה זולת 
 ברכת א שכתב,"רשב]ועיין ב ., שברכת שהחיינו רשות)מ ע"ב(עירובין מסכת חז"ל, אבל אמרו ב

 צער עימה שמתערב אף תועלת מחודשת, לו שמגיעה כל אלא דוקא בשמחה, תלויה אינה שהחיינו
 על שהחיינו אבל לברך ן רשאיולכ. שהחיינו מברך ירושה, לו והניח אביו מת אפילו שהרי, ואנחה

מה שמברך שהחיינו או הטוב והמטיב, ובשו"ת הלק"ט כתב,  [.(430)עמוד , וכמובא להלן חדש פרי
אין לו  ,לה שהיו לאביו נכסים, אבל אם ידע שהיו לו נכסיםיכשלא היה ידוע לו תחמדובר 
ים להקל שלא שנוהג ,בשו"ת שבט הקהתיוכתב  .חסד לאלפיםוכן כתבו נהר שלום ולברך. 

 לל גדול בידינו "ספק ברכות להקל".ואף שיש חולקים בכל זה, מכל מקום כ .לברך ברכה זו

 חזו"ע ברכות תכד(עיין )
 
 

 וההנהגה בפטירת רב  
 קריעה

אם וכל שכן ואפילו בחול המועד,  ,מיד עליוחייב לקרוע השומע על פטירת רבו, 
)כן הורה ודע רוב ההלכות למעשה ממנו שידהיינו ] ממנו חכמתו מובהק שרוב רבו הוא

אינו אף ש, בדורשתלמיד חכם מופלג שהוא  או [רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל( "למרן הראש
 רכו(קכ, א  שמ ס"ח.סימן ה. "כסימן רמב ס) .כלוםלא למד ממנו ואפילו גדול הדור, 
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 אותו ששואלים כל חכם עללא רק על רבו קורע, אלא ש ס"ז( שמ )סימןבשלחן ערוך נפסק אף ש
כבר כתבו הפוסקים שמכיון שאין לך עיר  ,עליו קורעים, ואומרה מקום בכל הלכה דבר

 )א רכו( בישראל שאין בה כמה וכמה תלמידי חכמים, אם באנו לקרוע לא נשאר לנו בגד.

 

 שום על חשוד שאינו, כשר אדםכל  שעל ס"ו( שמ )סימןבשלחן ערוך נפסק כמו כן, אף שו
 לקבורה. מיתה בין עליו לקרוע חייב, ואין עליו שמועות רעות, מצוה שום ביטול על ולא עבירה

בחזקת כשרות, ואם כן יצטרך לקרוע הרבה ואין לדבר שהם אדם רבים בני מכל מקום כיון ש
על אדם כשר בלי לקרוע.  ולהתאבל לבכות סוף, על כן סמכו על דעת הר"ן והראבי"ה שדי

יאמרו שלא שים שאינם הגונים לדבר לשון הרע על הנפטר ויש לחשוש שמא יבואו אנשועוד, 
 )א רכו(אין צריך לקרוע עליו. ולכן  ,היה זהיר בכמה מצוות

 

 הלוויה,בעת  ולאמיד עליו לא קרע ו שמע על פטירת רבו -סוף זמן הקריעה 
 ינוא ,שלושיםהאבל לאחר  ,שבתוך השלושים יםעת חימום של ההספדקורע בש

 , קורע לעולם.או על תלמיד חכם מופלג שבדור המובהק אולם על רבו .קורע
 

אלא לאחר שלושים יום, שוב  פטירת רבועל שמע לא אם  -שמועה רחוקה 
 .לעולם קורע, או על תלמיד חכם מופלג בדור המובהקרבו  עלאינו קורע. אבל 

 
 חייל ביאוה יואברי הש, ולא על רבוקורע לעולם,  אביועל שרק  לומר קשה, ן"הרמב כתב

סימן )מרן השלחן ערוך  פסקו וכן דעת המרדכי והטור. .הבא העולם לחיי ביאוה ורבו, הזה העולם

 אם, שמועה ביום, קבורה לאחר אפילו קורעים וכו' חכם לע סעי' ז, ח( שמ סימן. ו, לרמב סעי' כו
 להשמג עד קורע ,ממנו חכמתו שרוב רבו על. הספדו בשעת עליו וקורע ,יום שלושים תוך הוא
 קורע אינו, ממנו חכמתו רוב למד לא ואם. לעולם עליו קורע, רחוקה משמועה ואפילו. לבו
 עי"ש. .עליהם תאבלמש מתים כשאר אלא, עליו

 

 רכת "דיין האמת"ב
בשם  מת"הא דיין" ברך, מאו על חכם מופלג שבדור פטירת רבוהשומע על 

אבי בעזרי "ת ב. שו"סימן רכב ס ייםרח חשלחן ערוך או) שמועות רעות. כדין המברך על ,ומלכות

 (העיר נשר, ומחבר סדרת הספרים "השיעור השבועי"רב  ,גאון רבי יצחק לוי שליט"אהלידידי וחביבי  (עמוד ריד)
 

 ואבל אונן
על רבו דיני אנינות, לענין שיהיה אסור בבשר ויין עד לאחר נוהג תלמיד 

ל עליו יום אחד, דהיינו אבל חייב בכל המצוות ומברך ומזמן. ומתאב קבורה,ה
אך די במעט זמן ואפילו דקה אחת, כי מקצת  ,על הארץיושב שחולץ נעליו ו
ז, עי' כה, כ)סימן רמב סנוהג כנ"ל. ש בדורתלמיד חכם מופלג והוא הדין להיום ככולו. 

 וסימן שעד ס"י. א קכ(
 
 

 הודעה על הפטירה  
 מיהו כסיל?

ועל  .דיעולהו ןאיהוא גר במדינה אחרת, , כגון שולא נודע לומי שנפטר קרובו 
ה ּומֹוִצא: ")משלי י יח(המודיעו נאמר   (. ב קי. א קכו)סימן תב סי"ב ".ְכִסיל הּוא - ִדּבָ

 

 גדול השלום
שיוודע לו, הוא יקפיד כבמקרה שאם לא יודיעו לו שנפטר קרובו, ולאחר זמן 
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השלום. ובפרט כיום על כך מאוד ויש חשש לריב ומחלוקת, יודיעו לו, כי גדול 

 סוף העולם ועד סופו.מהדבר ין רגע יכול להיוודע בעידן התקשורת, שבִּ 
 

 זקן. חולה.
 שמא יחלש וינזק אופן,, שנפטר לו קרוב, אין להודיעו בשום פנים וזקן או חולה

 ()א קכו. ב קיאוהמודיעו, הריהו כסיל גדול.  [.440 ]וכמובא לעיל עמוד

 

 מודעות
מפני כבוד המת שיבואו ללוותו, וגם כי הוא רק  על זמן הלוויה.ות לפרסם מודענהגו 

 יודיעו ע,וַ גְ אֶּׁ  "אם בצוואתו: הגאון רבי עקיבא איגר תבכו . ד פה()א קכחדיבור ממש.  לארמז וב
 כל השנה במשך ללמוד יוחברַ  יתלמידַ  את מבקש שהריני ההערה עם בעיתונים, פטירתי את
 ושנה". שנה בכלש רצייטהיא ביום וכן נשמתי. את ותלזכ משניות, אחד פרק ויום יום
 

 ציוה לפרסם
זקן וחולה להגרים רחוק, או  אף אם ציוה הנפטר קודם מותו להודיע לאחרים

 אבל, לצוות יכול וממונו גופוענייני  על כי דוקא , לא יודיעו להם.וכיוצא בהם
 שנייטוך. ד פג( ם")ריב .אחרים על צערם של לא

 
 בתו, ממיתת ידע לאו הדרך מן אאבה הגיע השבעה ובתוך אחותו, מתהש באחד היה מעשה
 סימן תשובה )פתחי בתו במיתת אביו ירגיש שלא כדי השבעה, בתוך לקראתו לצאת לבנו והתירו

 האח שלא ידע ממיתתה בא השלושים בתוךמתה אחותו, וש מעשה באחדשוב . סק"ז( שצג
]למנהגם  מזה להודיע לאחיו יצטרך שלא כדי בת,ש בגדי לו ללבוש והתירו ,בשבת ושבות אצלל

 סק"א( תב סימן תשובה )פתחי. שלא היו לובשים בגדי שבת בתוך השלושים[
 

 משפחהקרובי 
ולבנות על להודיע אפילו לבנים חובה אין  סי"ב( תב סימן) מרן השלחן ערוךלדעת 

ש"י, מרדכי, תוספות, ארחות מבואר בגמרא )פסחים ד ע"א(, רבנו חננאל, רן )כ .פטירת אביהם ואמם

דיע לבנים בלבד, כדי מנהג בני אשכנז להו ,אולם יים, המאירי, הגהות מיימוני ועוד(ח
 (שם )הרמ"א להודיע.מנהג  אין לבנות, אבל שיאמרו קדיש,

 
כתב  מטרה שילמדו משניות לעילוי נשמתו.להודיע לשאר קרובים, אף בחובה אין 

אלא שנהגו בני אשכנז להודיע,  לבנים,ן אין להודיע אפילו בשו"ת משנה שכיר, כיון שמן הדי
נמצא שההודעה התחדשה מכח מנהג שהוא נגד הש"ס והפוסקים, וכיון שעיקר ההודעה היא 

)א קכח.  .א חידושו, ואין להוסיף עליו וליידע שאר קרובים אף כדי שילמדוחידוש, אין לך בו אל

 ב קיב(
 

הבן או ש ועתה נפטר/ה אביו או אמו, משהו,קדיש על  אף למנהג אשכנז, אם הבן כבר אומר
אף להודיעו, שקדיש אחד עולה לשניהם. וקדיש על אביו, ועתה נפטרה אמו, אין חובה אומר 

 )א קכח. ב קיב( אם הוא שליח ציבור קבוע, אין צריך להודיעו, כי התפילה מעלתה יותר מהקדיש.
 

בר אומר קדיש, אף לרמ"א אין צריך להודיעו, שכיון כתב בשו"ת רבי בצלאל רנשבורג, במקרה שהבן כ
מודיע הוא בכלל "מוציא דיבה הוא המרן הבית יוסף ש דעתשבלאו הכי הוא אומר קדיש, למה נעבור על 

כסיל". ושלח הרב לשאול את פי הרה"ג רבי שמואל לייב קוידר בעל עולת שמואל, והשיב לו שדבריו אינם 
יה, שאפילו נאמר שיש בזה ספק, לא נעזוב את ודאו של מרן הבית יוסף צריכים חיזוק כי עמו עוז ותוש

 )א קכח. ב קיב( שלא להודיע אפילו על אב ואם, מפני הספק שאנו מסופקים בדעת הרמ"א.
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יידע את נפטר ואומר קדיש, אין צריך ל לאחד מהם נודע שאביהםים ובנכמה  , אם ישכמו כן
 מהר"ש ענגיל, ברוך טעם. א קכח( )חוות יאיר, מהר"ש קוידר, ים.בנשאר ה

 
כן כתב  .השמחמצות מ וכדי שלא יתבטלאם נפטר בחג או בפורים, אין להודיע לבנים, אף 

 בחג ושאין הכהן בא לראות ,צורעלגבי מ (ועד קטן ז ע"במ) ה שאמרוממ תויראיו .בשו"ת פנים מאירות
באבלות דרבנן,  חת החג, כל שכןכדי שלא יתבטל משמ, מהתורה האפילו מצו םמשהישהרי  לטמאותו.

 )א קכז. ב קיב( .הודיעולשאין 
 

 פטור מאבלות
אין נוהגים בו דיני אנינות ואבלות כלל שנפטר קרובו, ו שלא נודע ל כל אופןב

 לו להסתפר, לגזוז צפרניו, לשמש מיטתו, ולהשתתף בחתונות ועיקר, ומותר
הואיל ל אשתו, ולא גילה לה, איש שיודע על פטירת קרוב שעל כן,  .כל השנה ושמחות

לא ומותר לו לשמש עימה. וכן להיפך, אשה שיודעת על פטירת קרוב של בעלה, ואינה אבלה 
 קנד(, קיא, ב קיא קכו. סי"ב.  תב )סימן תה לו, מותר לה לשמש עימו.ליג

 

 אל תגלה
מאוד קשה מי שיש לו בנים קטנים, ואם אשתו תעדר מן הבית לשבוע שלם, י

, וכל שכן כאשר הוא עוסק בתורה שהדבר יגרום לו והטיפול בילדיםסדר הבית 
ביטול תורה גדול, הנכון שיעלים זאת מאשתו, ובלבד שהדבר לא יגרום לה צער 

לגמרי, יגלה לה בליל השביעי לאבלות או ביום ממנה ואם אי אפשר להעלים והקפדה. 
אבלות ותצטרף אליהם, אצל משפחתה שעדין יושבים במיד השביעי מוקדם בבוקר, ותלך 

המבואר להלן )עמוד  כדין המצטרף לגדול הבית שהם קמים, גם היא יוצאת מהשבעה.תיכף בבוקר ו
 )ד שסז( .(804
 

למעלה גר במצרים לפני  רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, בהיותו "למרן הראש עםומעשה שהיה 
של הרבנית  יהשאחקיבל מברק מארץ ישראל ובו כתוב שבאחד הימים  שישים וחמש שנה,מ

מרן החביא את ו. ]טבת ה'תש"ט[ במלחמת השחרורנפטר מר אביגדור פטאל  ,מרגלית ע"ה
. והטעם כאשר חזרו לארץ ישראל ולא גילה לה במשך זמן רב, עד שנודע לה באקראי ברקהמ

 בתורתומרן כך ימשיך בששנית, ער אותה. מה יצול ראשית, כי "מוציא דיבה הוא כסיל", בזה:
 לנפטר.מאוד בודאי יהיה עילוי נשמה גדול בזה וקהל עדתו, וריו לתלמידי ישיבתו וובשיע

 
 מכתבהעלמת 
מבני ביתו מבקש ועל מותם, שם כתוב משער שו ,רגיש שהגיע מכתב בנוגע להוריובן שה

להתחמק ממנו יכולים  על מותם,בבירור לו לא נודע עדין המכתב, כל שאת להראות לו 
 . ב קיב(שדי חמד) .את המכתב להעליםו
 

במשרד הישיבה, המודיע  "להתקבל מברק מחוש ,שנה 79-לפני כמעשה שהיה בישיבת חברון 
על פטירת אביו של המשגיח הגאון רבי מאיר חדש זצ"ל. ראש הישיבה הגאון רבי יחזקאל 

והטמין את המכתב באמתחתו, והתעלם ממנו  ,שקע בהרהורים ,זצ"ל פתח את המכתב סרנא
יח רבי מאיר לא ידע דבר, והמשיך בעבודת הקודש שלו בהרבצת תורה ומוסר כליל. המשג
שלושים יום, הראה ראש הישיבה את המכתב לרבי מאיר. ורבי מאיר ישב  כעבורלתלמידים. 

הישיבה  הקפדתו של ראש בזכות. ו(804 )עמוד כדלהלן באבלות כשעה בלבד כדין שמועה רחוקה
 )ד פו( שיבה שבוע שלם של תורה ומוסר.ויחה הישלא יהיה מוציא דיבה, הרו

 

 כבוד הבריות
 כגוןואנשים מסויימים על הפטירה, יידע ל ישמים שמחמת כבוד הבריות, פע
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בני רב המיודד עם וכן,  .אנשים לנחמםאותם שהאבלים מצפים שיבואו 

דברי פטירת קרובם, כדי שיבוא לעודדם ולחזקם בליידעו על המשפחה, נכון 
 .ודרך ארץ ששומר איתם על יחסי כבוד כלל כבוד הבריותשגם זה ב, תורה

 

 שקרל אסור
לו ולומר  לשקר איןקרובו אם הוא חי, וחברו יודע שהוא נפטר,  שאל עלמי ש

ַבר(ז כג )שמות חי, שנאמרשהוא  ר : "ִמּדְ קֶּׁ ְרָחק", ש ֶּׁ כגון שהוא ברמז,  יענה לולא א ּתִ
יבין מעצמו שאבא שלו י", ולו: "אבא שלי ח יענהשואל: "האם אבא שלי חי"? 

רב, "אבא קיים"? ענה ששאל רבי חייא את פסחים ד ע"א( מסכת )כן היה מעשה בגמרא  .נפטר

ואם אביו של הנשאל  )א קכו. ב קי(נפטר.  יולו רב: "אמא קיימת", כדי שיבין ממילא שאב
 ?!: "אבא שלי חי"בלשון תמיהה לו כבר נפטר, יענה

 

 ישמע חכם ויוסף לקח
 נ"ל נבין את גודל טעותם של אותם אנשים מסכנים שיש להם חשקמכל ה

ליידע את האחרים בחדשות לא טובות, ואוהבים להודיע על פלוני שקרה לו כך, 
ועל פלוני שנפטר, ופעמים שבקושי הוא מכיר ופלוני שחלה במחלה לא עלינו, 

ותו לבשר בשורות כל אדם שחפצו ותאובלשון זו: "בשיעור  זצוק"לפעם התבטא מרן ואותו. 
ךְ : "(שמואל ב יח כז) באמת שכן מבואר בפסוקו ".הוא סימן שאדם רע ,רעות לֶּׁ ר ַהּמֶּׁ  ]דוד[ ַוּיֹאמֶּׁ

ֹוָרה טֹוָבה ָיבֹוא ,ִאיש  טֹוב זֶּׁה ש  ל ּבְ , סימן שהוא טובות אר אלאינו מבשכלומר, כיון ש ",ְואֶּׁ
 ימן שהוא רע.איש טוב, ומכלל הן אתה שומע לאו, שמי שמבשר בשורות רעות, ס

 

אם אף  ואפילו בדרך רמז, לא נכון להודיע לאחרים ולצערם ללא שום הכרח, כי
: צפורן שמיר קעא(ספר )"א כתב מרן החידשברמז אינו נחשב כסיל, מכל מקום נאמר 

"אם ידעת בשורה טובה, מהר תספר לחברך, וחייתה נפשו בגללך, כי המבשר 
ר בשורה רעה. ואם ידעת שמועה רעה, הזהר מלבשטוב משיב את הרוח. ומאידך, 

 לא ישמע על פיך, כי אתה גורם נזק גדול, שהשומע יתעצב וימעט בעבודת ה', והעוון

על : ברכות פ"ט מ"ב()מסכת  השינוי בלשון המשנהמה טעם אר יוהגאון מוילנא ב ". ע"כ.בך תלוי

כיון  יין האמת"?רעות אומר: "ברוך ד שמועותטובות אומר: "הטוב והמטיב", ועל  בשורות
בות מצוה לבשר ולהודיע . אבל טו'שמועות'מספרים אלא אם שמע, שמע, לכן אמר  לאשרעות 

 .'בשורות'ולשמחם, לכן אמר אותם לבני אדם 
 

)מסכת כתובות , כמו שראינו בגמרא הוציא מפיו בשורות רעותכמה יש להיזהר שלא לבא וראה 

ין לא נודע הדבר, אמרו חכמי ישראל לתנא בר : בשעה שנפטר רבי יהודה הנשיא ועדקד ע"א(
קפרא, לך תבדוק מה שלומו של רבי. הלך ומצא שרבי נפטר, קרע בר קפרא את לבושו 

פתח ואמר: אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, נצחו אראלים  .והחזיר את הקרע לאחוריו
לא , אתם אמרתםאת המצוקים ונשבה ארון הקודש! שאלו אותו: האם רבי נפטר? אמר להם: 

 הוא כסיל". -כי "מוציא דיבה  בשורות רעות, לא רצה להוציא מפיווכל כך למה? כי אני. 
 

כדי לאסוף כספים לעניי ירושלים.  שנסע פעם לחוץ לארץ ,ומעשה היה אצל הרב מבריסק
עשיר? אמר לו הרב, צריך רחמי הפלוני דודי שאל אותו אחד מתלמידיו, מה שלום  ,כשחזר

בל מכתב שאותו יובים. חשב התלמיד שקרובו חולה וצריך להתפלל עליו. לאחר זמן קשמים מר
לפני כמה חודשים. שאל התלמיד את הרב, למה כבודו אמר שהוא צריך כבר נפטר קרוב 

רחמי שמים מרובים, הלא הוא כבר נפטר? אמר לו הרב, לא שיקרתי, גם המתים צריכים 
כך בתפילה: "מחיה מתים ברחמים רבים". וכל יום בכל כמו שאנו אומרים  ,רחמים מרובים

 הוא כסיל". -, כי "מוציא דיבה בשורות רעות בשרלא רצה ללמה? כי 
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וכיון ואמם לא ידעה מכך, היה אצל האדמו"ר מחב"ד זצ"ל שאחיו נפטר באמריקה, שומעשה 

אמו למכתבים בעצמו לשלוח  שהיה אחיו רגיל לשלוח מכתבים לאמא, מעתה התחיל האדמו"ר
ער שבנה טצתרגיש ותשנה עד יום מותה, כדי שלא  48במשך וכך נמשך הדבר בשם אחיו, 

 )ד פו( נפטר.

 
 

  הלנת המת 
 בל תלין

כל הלילה עד עמוד להתעכב שלא לקוברו היינו ד ,נואסור לקרובי המת להלי
אם ו ."לא תליןשל "לא תעשה איסור ב יםעובר נוהו,והלי ואם עברו .השחר

 )א שע, שעה( .איסור זהעל כל לילה ולילה ב יםעובר ה לילות,נוהו כמהלי
 

 ביום דין בית הרוגי כל את מן התורה לקבור עשה מצות: ה"ח( פט"ו סנהדרין )הלכות ם"כתב הרמב
י ָהֵעץ, ַעל ִנְבָלתוֹ  ָתִלין "לֹא :(כג כא )דבריםשנאמר  ההריגה, ּנוּ  ָקבֹור ּכִ רֶּׁ ְקּבְ ּיֹום ּתִ  ולא, ַההּוא" ּבַ

 ואם הלינו] תעשה של "לא תלין". בלא עובר מתו, את המלין כל אלא בלבד, דין בית וגיהר
יץ בספר רבי אליעזר ממֵ וכתב  .[עליו עובר אינו ותכריכים, ארון לו כגון להביא לכבודו,

: (שמות כג יח)כמו שנאמר , בלא תלין במשך כל הלילה עובר ן את המתאם הלידוקא ש ,יראיםה
רְולֹא ָיִלין חֵ " י ַעד ּבֹקֶּׁ  עבר הבוקר,ללא הקרבה עד הקרבן ת חלב אשאם השאיר ]דהיינו,  ,"לֶּׁב ַחּגִ

אין  ,על מה סמכו שכאשר ימות המת בחצי היום ,הרדב"זנשאל ן וכ. תעשה של "לא ילין"[ בלא
כמו  בתורה אינה אלא כל הלילה, והשיב, שכל לינה האמורה .חצי הלילהקוברים אותו עד 

ר: "(יג ויקרא יט) שנאמר ָך ַעד ּבֹקֶּׁ ִכיר ִאּתְ ת ש ָ ֻעּלַ אלא  ופירש רש"י, שכל לינה אינה ",לֹא ָתִלין ּפְ
 זה מדרבנן, ואין הפסוק אלא סמך בלבד. איסורואמנם יש אומרים שעד הבוקר. 

 

 קבורה קודם השקיעה
מי שנפטר ביום, לכתחילה יש להתאמץ לקוברו באותו יום קודם שקיעת החמה, 

י ּנוּ  בֹורקָ  שנאמר: "ּכִ רֶּׁ ְקּבְ יֹּום ּתִ  לפני השקיעהאלא אם כן נפטר מעט  ."ַההּוא ּבַ
 )א שע(באופן שאי אפשר להספיק לקוברו באותו יום. 

 
 מרווא והוא הרגו,שיֵ  ביום דין בית הרוגי המצוות, מצות עשה לקבור ם בספר"כתב הרמב

וכן . םמות ביום םברוקישראל ל מתי בשאר הדין והוא. ההוא" ביום תקברנו קבור "כי יתעלה
וכן פסקו רבים צות עשה. ביטל מ ל זה ולא קברו עד תחילת הלילה,והעובר עכתב הרמב"ן. 

רבי רפאל  ,חידושי הרש"ש יבא איגר,עקבי ר ,שאגת אריה ,נת ורדיםירבי דוד פארדו, ג בנו זלמן,רמהאחרונים: 

ינו עובר אלא אם כן הלינו לילה ויש חולקים שאועוד.  הערוך לנר ,בירדוגו בשו"ת משפטים ישרים
אלא על עשה זה שלם, שאז עובר על 'לא תלין', וגם על עשה זה. ויש אומרים שאינו עובר 

 נו עובר כלל.אי ,מתסתם בבהרוגי בית דין, אבל 

 

 הלנת המת לכבודו
שאחד משבעה  , אוכגון להביא לו תכריכים ,לכבודואת המת בלילה  ןאם הלי

הרי זה  בוא,, ורוצים להשהותו עד שיחוץ לארץב נמצא קרוביו המתאבלים
. שקרוביו נמצאים עמו בעת קבורתו, שנוח לו זה בכלל כבוד המתכל ש ,מותר

 )א שעה, שעו, שעח( .על בל תליןעובר לילה אחד,  אך לאחר שבאו הקרובים, אם שהו
 

את בה  אין להליןיותר משאר ערי ארץ ישראל,  כיון שקדושתה חמורה ,בירושלים העתיקה
פאת , שער החצר ,אור שמח ,מהרש"למקובצת, טה ישמסכת בבא קמא פב ע"ב. התשב"ץ, ) .מת אפילו לכבודוה

 )א שעז( המת לכבודו.את מותר להלין  ,בירושלים החדשהאבל  (.נברגיולדואבן יעקב , השלחן
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 צוואה לעכב הקבורה
כלל  אין להתחשב בצוואתואלא לאחר שישהו לילה שלם,  שלא יקברוהומי שציוה לפני מותו, 

 )א שעח( ביום מותו. הויקברוו, ועיקר
 

א יום ויחלה ויתעלף עד שיחשבוהו ומכאובים, וחשש פן יבהיו כל ימיו ש תלמיד חכםב מעשה
לכן ציוה שאם ימות אל ימהרו לקוברו אלא אחר שני ימים ושני  ,בטעות למת ויקברוהו

שה ופוקדים על המתים עד של, ח(רק )פכת שמחות סהיו דברים מעולם, כמבואר במובאמת ]לילות. 
כ"ח שנים, והוליד עוד  לאחר מכן ו אחד ונמצא חי, וחיבדקומעשה ש ,אם הוא חי[ לבדוק] ימים
קבורתו עד מוצאי את , והשהו חמישיביום הנה נפטר החכם הזה ו בנות[.חמש בנים ו החמש

ו שלא כהוגן, שאילו היה יודע עששהאמת אגיד  ,מרן החיד"א וכתב על זהשבת לקיים צוואתו. 
]וצד  וסטרא דמסאבא ]חולאים רעים[ בזוהר הקדוש, כמה צער ומרעין בישין ה שכתובמ

מצוה רבה  ,יש בהלנת המת לקבורה, לא היה אומר כן, ומי שהיה קוברו ביום ההוא טומאה[
אילו הם ככי נחשב ל, 'בל תלין'אלו ששגגו והלינוהו לא עברו על  ,כל מקום. ומהיה עושה

 )ועיין ב קה( ע"כ.הלינוהו לכבודו. 

 

 זריזות
אפילו  ,ללא סיבההמת  וכל המשהה את בהקדם.יש להזדרז לארגן את הלוויה 

 )א ש. ב קד(כמה שעות, גורם צער גדול לנשמה, ורוח טומאה שורה על המת. 

 
 אבל. משובח זה הרי טתוימ להוציא הממהר, המתים כל: ב(ס" שנז )סימן ערוך לחןכתב מרן הש

 שהיו או, טוב יום ערב או שבת ערב היה לא אם כןא, מגונה זה הרי, אמו ועל אביו על
שאם ישהה להוציאם יהיו גשמים  חושששהיה יום מעונן ו דהיינו] ,טתוימ על מזלפים גשמים

ל כשהוציאם לבית הקברות, היו גשמים מזלפים עו שא פיכך ממהר להוציאם,טתם, ולימזלפים על מ

 ,נימוקי יוסףהוכתב . [)בית יוסף( .שלא יתעכבו, הרי זה משובח בדרך, והוא ממהר להוליכם מטתם
הרי זה מגונה. וכתב  ,על אביו ואמו שחייב להספידם ולקונן עליהם הרבה, אם ימהר להוציאם

טתו ימהר להוציא מישלא  ,הוא הדין אם היה תלמיד חכם שחייבים להספידו, בשבט יהודה
ומכל מקום כל זה לענין שלא ימהר לקוברם, כדי שיאריך בהספד  "כ.עלבית הקברות. 

 בודאי שיש להזדרז להתחילה שעה אחת קודם.לכבודם. אולם עצם הלוויה עצמה, 
 

 הצלה מחיבוט הקבר
 ,5:94-, בחורף ב44:49-]בקיץ במהבוקר  שעה חמישיתתחילת מ יום שישיכל הנקבר ב

כדי  שעה זו,לקוברו ב את המת להשהות ומותר .חיבוט הקברניצול מעונש  ,[לערך
לי יהודי ירא שמים מאנשי חברא קדישא  העיד]ו מעונש חמור זה. נצליזכה להישבכך 

ציון אבא שאול זצוק"ל, נו בן רבהגדול להם הגאון  הורה, שעיר הקודש "עץ חיים" בירושלים
, אף אם ווהקבריל וכלל, ואפילו סמוך לשבת שאם יפטר בערב שבת, לא ידחו את הלוויה כל

 שבת.[עלה של הקבורה קודם הלא יספיקו לעשות את תהליך הטהרה, מפני גודל המ
 

 האר"ירבנו וכתב  .שיש למת דין חיבוט הקבר, שאפילו צדיקים נידונים בו בחז"למבואר 
ו שכל מי שנקבר בערב שבת אחר שעה חמישית מן היום, אין לו ינ, קבלה בידבשער הכוונות

כאילו נקבר , לפי שמשעה חמישית מתחיל זמן תוספת קבלת שבת, ויש לו דין דין חיבוט הקבר
שי, מתחילה ימש שעות מיום שששי", לרמוז כי בחהה' יתירה של יום ". וזהו סוד הבשבת עצמ

שבת, ולכן סמך אליו "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם", שתיכף מאותה שעה נחשב תוספת 
אחר חמש שעות ביום,  רב שבתכל הנקבר בע ,הגלגולים שערוכן כתב בכאילו הוא יום שבת. 

ושעה חמישית בכלל, אינו רואה דין חיבוט הקבר, כי קדושת שבת מפרידה ממנו הקליפה בלי 
דר בארץ ישראל מפני כתב, שזה דוקא למי שחסד לאברהם אזולאי ספר וב]צער של חיבוט הקבר. 

יכולים להשהותו עד סמוך לשעה  ולפי זה אף שנפטר בערב שבת בשעות הבוקר .[קדושתה
משהים  ,שי בבוקרימי שמת ביום שש ראיתי פה ירושלים ,ר שלחן גבוהבספכן כתב ו חמישית.

 )א שפ( הארת קדושת שבת, ואין עונשים בחיבוט הקבר. המתחיל אזאותו עד חצות, משום ש
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חיבוט כדי להצילו מ יום שישיל את המת מיום חמישי שאסור להשהותכתב הרדב"ז והנה 

שי יוהמשהה אותו ליום ש .אשר מלאו לבו לבטל גזרת קונו הוא הזה ואיזהוא הקבר, כי מי 
הצילו מעונש. אולם המבי"ט בשביל להלינו לכבודו, מו שעובר על בל תלין, ואין זה נחשב כ

כתב, שאם ירצו קרובי המת להשהותו אפילו מיום חמישי ליום שישי אחרי חצות, כדי שיזכה 
 )א שפא( ין חיבוט הקבר, רשאים לעשות כן.להיפטר מד

 
: ז"לגורג'יה המנוחה  על אמו חלק ג( אומר יביע ת"לשו פתיחה )דברי זצוק"לון לציון הראשוכתב מרן 

 והובאה, ז"תשי הראשון אדר ך"א ששי ליום אור השמיימה הטהורה נשמתה עלתה "... אשר
 ירושלים". בעיר הקודש אשר המנוחות בהר היום חצות אחר בערב שבת עולמים למנוחת

 
 

 , ואיך ניצלים מזה?גהינםו אחיבוט הקבר מה קשה יותר, 
 של מדינה יותר הקברחיבוט  דין : קשהח("ה אפ" הקבר חיבוט) שמחות מסכתבאמרו 
 אפילו הקבר חיבוט אבל, ומעלה שנה עשרה שלשגיל מנענשים  גהינםבש, גהינם

 .נדונים בו נפלים ואפילו, שדים יונקי לוואפי, חלב גמולי ואפילו, גמורים צדיקים
 

 בשעת השמש שתחשך קודם ונקבר שבת בערב ומת, ישראל בארץ הדר :אמרוועוד 
 תוכחות ואוהב, צדקות שאוהב מי וכל .הקבר חיבוט רואה אינו, שופר תקיעת
 דינה אפילו, בבבל דירתו ואפילו, בכוונה ומתפלל, אורחים ומכניס, חסדים וגמילות

 .רואה אינו םגהינ של
 

 ולמד צא, לבוא לעתיד צדיקים של שכרם מתן לדעת נפשך אם :אומר יוסי ביר
 עד ולדורותיו מיתה עליו נקנסה, בה ועבר קלה מצוה על והושנצט הראשון מאדם

 ומתפלל ומעריב ומשכים, טובים ומעשים תורה בידו שיש מי וכל .הדורות כל סוף
 .הוא ברוך הקדוש ומדין גהינם לש מדינה אותו םמצילי, בכוונה לתויתפ

 

 

 מוצאי שבת
אחר לאם קוברים את המת במוצאי שבת, יקברוהו תיכף ומיד ולא ימתינו 

 שכו( )א מהארת השבת, יש בזה נחת רוח לנפטר. עדין קצתחצות, שמכיון שיש 

 
 

  מדיני ההספד 
 מעלת ההספד

 דברים עליו מרלו רים קולושיָ  ומצוותו. כראוי המת את להספיד גדולה מצוה
 ס"א( שדמ )סימן .ולהזכיר שבחו הבכילהרבות כדי , הלב את המשברים

 

 מעלת הבכי
 כל על לו מוחלים כשר, אדם על דמעות המוריד : כלע"ב( קה שבתמסכת )אמרו חז"ל 

 שנאמר, גנזיו בבית ומניחן סופרן והקב"ה .שעשה לו הכבוד בשביל, עוונותיו

הָסַפרְ  : "ֹנִדיט( נו תהילים) ה, ּתָ יָמה ָאּתָ ךָ  ִדְמָעִתי ש ִ ". וכל שכן על פטירת צדיקים ְבֹנאדֶּׁ
מוריד דמעות על פטירתם או  המצטער כל: סע"ב( נו ויקרא) הקדוש אמרו בזוהרש

ךָ  : "ְוָסר(ו ז ישעיה) עליו עליהם, הקב"ה מכריז אְתךָ  ֲעֹונֶּׁ ר", ולא ְוַחּטָ ֻכּפָ  בניו ימותו ּתְ
ה(ג יישעיה נ)ועליו נאמר  בחייו, ַרע, : "ִיְראֶּׁ ץ ָיִמים, ַיֲאִריךְ  זֶּׁ ָידוֹ  ְוֵחפֶּׁ  ִיְצָלח". ה' ּבְ
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 שבחי הנפטר
כיצד מספידים? אם תלמיד חכם הוא, מספידים אותו על שקידתו והתמדתו 

ואם היה מזכירים גם את שבחי אביו.  ,בתורה. ואם גם אביו היה תלמיד חכם
תורה, משבחים אותו  ואם היה מרביץו. חסידות מזכירים, מתנהג בחסידות

נדיבות לבו ותן צדקות, משבחים אותו על שזיכה את הרבים. ואם היה עשיר ונ
לדברים שבקדושה, ורחמיו המרובים על יתומים ואלמנות ועניי ישראל. ואם היה 

 ,משבחים אותו שהיה שפל רוח ובורח מן הכבוד. ואם היה בעל יסורים ,עניו
דולה עליו, שיסורים ממרקים עוונותיו של משבחים אותו בזה, כי זו סנגוריה ג

ות בצניעות וחסד מעלותיה הטוב ם אותה עלאדם. וכשמספידים אשה, משבחי
אם זכתה גם לבעל תלמיד חכם, משבחים אותה שזכתה ו ומידותיה הטובות.

ידברו בשבח בניה שזכתה  ,לעמוד לימין בעלה ולסייע לו לגדול בתורה. וכמו כן
יהָ  : "ָקמוּ (כח לא )משליים, כמו שנאמר על אשת חיל לחנכם לתורה ויראת שמ  ָבנֶּׁ

רּוהָ  ְ ְעָלהּ  ,ַוְיַאש ּ  א רעא, רפו(ס"א.  שדמ )סימן ַוְיַהְלָלּה". ּבַ

 

בשעה שאדם נפטר מן העולם, אומר הקב"ה למלאכי השרת, צאו וראו מה " :במדרשאמרו 
 ."טתו פורחת באוירימיד מ ירא שמים היה, גומל חסדים היה, ,כשר היה :הבריות אומרות עליו

עליו  מה שאומרים וכל חלום, כמתוך קילוסו ושומע יודע המת בתלמוד ירושלמי:מרו וא )ג סט(
  הגולל. שיסתם עד יודע, בפניו

 

 יםתוספת שבח
דות ילומר מ קצת, אך אסור ןעליה מוסיפים ,הטובות דותיואת מי מזכיריםכש

מדאי, גורם רעה שכל המוסיף , ימדא יותר בשבחו שלא היו בו כלל או להפליג
 ס"א( שדמ )סימן. לעצמו ולמת

 
דבר זה לא  אפילו קצת, הרי אם בשבח הנפטר : היאך מותר להוסיף(א ק"ס םש) ז"הט שואל

 שכל מאוד לומר שמסתבר צריךו הרבה? שקראו  מעט שקר לי מהנמצא שמשקר, ו היה בו,
 דבר לידו בא היה שאם בודאי ,מסויים בשיעור בה וכיוצא צדקה כגון ,מצוה איזו שעושה מי

 דבר בעבור מפסידו היה לא כי ,ומלעשות נמנע היה לא ,צורך יותר קצתמצוה אחר שיש בו 
 שקר. עדות כאן ואין עשאו כאילו לו נחשב על כן יותר, מועט

 

 הכנת ההספד
ן הנפטר, רשאי האונן לעיין בספרים כדי להכין את ההספד, וכל שכן אם הוא ב

וכן עשו מעשה כמה מגדולי הפוסקים, שבנו דורש ומספידו. ת רוח רבה לנפטר שיש נח
 )א ער(ואף הדפיסו בספריהם את דברי ההספד שנשאו בעת אנינותם. 

 

 פסוקים ודברי תורה
מיטת הנפטר או בבית לסמוך אפילו ודברי תורה פסוקים  הספדבמותר לומר 

 שדמ סי"ז( )סימן .ולכבוד זהש , כיוןהקברות

 
לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו  ע"א( ברכות יחמסכת ) אף ששנינו ,הרמ"ה כתב
אם עושה , אבל דוקא כשלומד לעצמוהיינו  ."לועג לרש"משום  ,םבזרועו ויקרא בה פר תורהוס

משום  ולומדים על קברו, אין בזהכגון בני ישיבה שעושים לכבוד רבם כן לכבודו של המת, 
על זה סמכו לומר , וכתב מהר"י אבוהב .מוקי יוסףיהנוהר"י מיגאש  וכן כתבולועג לרש. 
. וכן מנהג פשוטהכך ש ת יוסףהבי כתבו .ת הקברות ודרשה בדברי תורה למתיםפסוקים בבי
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אמות בפני המת, ויוצאים מענין  ארבעב"ח, נהגו לדרוש באגדות ובפסוקים אפילו בתוך כתב ה

דות טובות שהיו ית, מעסק תורתו וחסידותו ויתר מלענין עד שמגיעים לסיפור שבחיו של המ
 )א רפב( בו, שכיון שהוא לכבוד המת, מותר.

 

 הספד בערב שבת
ה . הגרי"ש אלישיב. משנו"ת יד אליהו מלובליןש)מותר להספיד ביום שישי לאחר חצות היום. 

 (7ו מהדורת 'דרשו', מילואים עמוד לק ח ברורה

 

 לא חפץ בהספד
מצוה  ,מספידים אותו. ובכל זאת לאדוהו, שומעים לו ומי שציוה שלא יספי

ומכל שידברו דברי מוסר וחיזוק, כי בשעה זו הלבבות פתוחים יותר לקבל. 
אם הוא אדם גדול וצדיק ומרביץ תורה בישראל, אין שומעים לו  מקום,

ומספידים אותו, וכן עשו מעשה כמה גדולי ישראל. אך ראוי לקצר בשבחיו 
 לג( סימן דעה יורה ט חלק אומר יביע ת"שו)א רעג, רעח. דברי מוסר והתעוררות. ולהאריך יותר ב

 

ולכן אם , מכבוד החיים הוא מכבוד המתים ולא אמרו שההספד (ב"ע מו סנהדריןמסכת ) בגמרא
השלחן  ומרן ם"הרמב פסקו וכן כי הוא מוחל על כבודו. ,שומעים לו "תספידוני אל" אמר
, )סנהדרין מו ע"ב(מהתוספות  לדייק כתב יעקב בית ת"בשו אולם. (ס"ל גרנ סימן חושן משפט) ערוך

 כבוד לחיים אם ההספד הוא כי אפילו, כהלכה נספד שלא שנענשו ישראל על שאול המלך
ולפי זה . כהוגן נספד לא הוא אם גדול זה שונה, כי בזיון אבל במלך, כבודם על וישראל מחלו

מכבוד מלך  עדיף הדור גדול כבוד שהרי, לא יספידוהו אם גם יש בזיון בדורו, המופלג חכם
 במעשיו שהצדיק שבהיות, המאירה אספקלריא הרב . זאת ועוד, כתב(ע"ב ל שבועות)תוספות 
 ברום והניצוצות הללו עומדים, מהסטרא אחרא קדושה ניצוצות מוציא בעולם הזה הטובים

 עליו שעושים ההספד על ידיו רק לאחר שנפטר, אלא הצדיק עם לעלות יכולים ואינם עולם
וגם רבנו  לשכינה. להתחבר מעלה מעלה הקדושה ניצוצות להעלות גורמים, מעשיו ומזכירים

 ישראל מתי שאר של עשוקות נשמות להעלות גורם הצדיק על שעושים שההספד, י כתב"האר
 בספר מגיד מישרים, שכאשר מסתלק הצדיק מן העולם, כמה ן כתבוכ. עדן לגן להכניסן

נפשו מתעטפת באלו  ברי תורה,אליו, וכאשר מספידים אותו בד ותמנוחה בא ןנפשות שאין לה
. וגם הנפשות האלו מתעטפות בדברי ההספד ,לים, ועל ידי כן עולה נשמתו בדרגות גבוהותיהמ
, כך ההספד לשולחו למרחק רב קבלה, שכשם שהקשת מועילה אל החץבספר שלשלת ה תבוכ

 מתעוררים ההספד ידי שעל יבוק כתב, מעברספר וב. לותו למקום גבוהלהע מועיל לנשמת המת
ובפרט כשהוא מביא לידי דמעות, שאז מעלים את המת לשערי הדור,  כל על בשמים רחמים

ידי ההספד על ושערי דמעה לא ננעלו.  ידמעה העליונים, שערים המסולקים מן הדין, כ
א בגלגול. וחוזר לב ,ם שלא נספד כהלכה, חככתב . והרמ"ע מפאנומקילים צער המת ודוחקו

עליו, שכיון שיספידו ציוה שיספידוהו או שישכרו מספידים  ,יעקב מליסא רביובצוואת הגאון 
משום יוהרא, אלא שבודאי ידעו שיש  ל זהשחז"ל הקפידו להספידם, בודאי שלא הקפידו ע

שעיקר  ות ו ע"ב(ברכ)ז"ל ח מכיון שאמרו ,בט שמעון כתבשבו בזה תועלת, ודעתם רחבה מני ים.
מעלות גדולות כבר אמרו הרי , וקולו בלשון נהי ובכי שיבכו השומעים ריםמד על שספהשכר ה

לכן יש להספידו לזכות וההספד יש טובת הכלל,  ל ידינמצא שע על אדם כשר, והטבות לבוכה
 את הרבים.

 

 היה לא, ההספד ידי על יוצאת תועלת כמה הצדיק המנוח ידע , ברור שאילוולפי כל האמור
 א על"החיד מרןכתב  וכיוצא בזה. ולאחרים לעצמו הזאת הטובה את כל למנוע כן המצוו

 תיקון בזה שיש ידע שאילו, לו שומעים שאין, קברו על מצבה יעמידו שלא שציוה חכם תלמיד
 אין, העיר רב ובפרט אם הוא שלמה, הרב לב וכתב. כן מצווה היה לא, הסוד על פי לנפשו

 מישראל רבים שם שהולכים בעת בפניו עליו שאומרים והדרוש ההספד כי, לצוואתו ומעיםש
' ה וירא בעוז חכם גבר על ידי שנאמר בהספד כי גם ומה. הציבור כבוד אהו, רבם את ללוות
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 ניצוצות כל להעלות ארוכה תעלה שבזה, נפלאה סגולה בו שיש המקובלים כתבו, מרבים

 רקיע חלוני בוקע, בדמעות אותו כשמספיד ובפרט עליו. נאמריםה התורה דברי בכח הקדושה
 עזרא שלמה בן ירב הגאון רב מעשה וכן עשה. לנפטר רוח נחת היהות, החיצונים את ומגרש

הראשון  הגאון וגם. למרות שציוה שלא להספידו אבולעפייא חיים ירב הגאון את הספידש
סלאנט  את הגאון רבי שמואל הספיד ,האיש מחבר שו"ת משה אלישר משה חיים רבי לציון

 בעל הגאון את כשהספיד ביהודה וכן הגאון הנודע .רבה של ירושלים אף שציוה שלא להספידו
 אין, להספידו שלא ציוה יהושע פני בעל הגדול שרבנו אף": בזו הלשון אמר, יהושע פני

 ורטהיים מאיר ביר הצדיק גם הגאון ."הגולה בני כל של רבן שהוא הדור לגדול בזה שומעים
ברבים.  בפניו הספידו סופר והגאון החתם, בשבחו לספר ולא להספידו שלא מותו לפני ציוה

 כי, להספידו שלא שציוה אף, בירושלים בלאזר יצחק רבי הגאון את הספיד ברלין חיים רבי ]והגאון
 והספד, וותורת גאונו העדר על לבכות שלא אפשר אי אולם, בשבחו נספר שלא שאף על פי אמר
 שלמה רבי לגאון" קריםיהע" גם בספר [.ולבכותה" לשרה "לספוד :שנאמר, הם דברים שני יהובכ

, והעלה, יספידוהו לבל ל"זצ איגר עקיבא רבי הגאון אביו מר צוואת אודות על דן ל"זצ איגר
, בחייו אותו ומנשאים מכבדים היו שהכל, תבל קצוי בכל לתהילה מפורסם שהיה גדול שלאדם

 גם נחשב אלא, מחול כבודו אשר כבוד העדר רק לא הוא ההספד העדר, דברו לקול חרדיםו
 לא וכאילו, חיותו בחיים והעריצוהו שכיבדוהו מה עשו מחכמה לא כאילו שנראה, לחיים בזיון
 .כ"ע. ויכולים להספידו בזיון, להם אינו רשאי לגרום כן ואם, הזה הכבוד לכל ראוי היה

 

 כנסתהכנסת מיטה לבית 
מדרש להספידו שם, אלא כנסת או לבית אסור להכניס את מיטת הנפטר לבית 

שהרביץ תורה בישראל, או שהוא רב גדול מגדולי הדור, או  אם כן היה חכם
 וכן עשו מעשה בפטירתם של מאורי וגדולי הדור, המקובל האלהי רבנוהעיר. 

רבי יהודה  ניםאוהגרבנו עובדיה יוסף, ורבותינו  "למרן הראשמרדכי שרעבי, 
 .ישיבת "פורת יוסף"היכל והכניסו מיטתם ל ,בן ציון אבא שאול יצדקה ורב

 

במקום שנהגו להכניס מיטתו של מי שאינו תלמיד חכם לבית כנסת, צריך 
 )א רעח(כנסת. המנהגם, שדבר זה פוגע בקדושת בית לבטל 

 
מידים, אבל חכם ואלוף וגאון נוהגים להספיד לפני המיטה לשאר תל ,תיאַ גִ יצחק בן  רבנוכתב 

שלא התירו ומבואר טתו לבית המדרש, ומספידים אותו תלמידים וכל קהל ישראל. ימכניסים מ
חכם אלוף וגאון, ולא לסתם תלמיד חכם, וכל שכן לשאר מיטת אלא  ית המדרשלהכניס לב

שאינו  שראוי לכל קהל לעיין עיון יפה שלא לישא פנים למי ,וכן כתב המאיריהמוני העם. 
לבית הכנסת, ועל צד מיטתו חכם ולמי שאינו ראוי לכך, ולא יחניפו את הארץ להכניס 

 חכם ,(ס"כ שדמ סימן)וכך פסק מרן השלחן ערוך המליצה אני אומר, ולא יחללו את מקדש ה'. 
 אותו וסופדים, דורש שהיה במקום המיטה ומניחים, המדרש לבית אותו מכניסים, וגאון ואלוף

 ולהספידו לכבודו הכנסת לבית המת להכניס את הנוהגים על צווח אדם חכמת שם. ובספר
 ויחיד, וחסיד לגאון בעולם ומפורסם ידוע שהיה הגאון מוילנא לרבנו כן שעשו שראו מפני, שם

 לבטל ויש, למת רעה גורמים שהם ובודאי, בכבודו שרוצים למי כן לעשות ולמדו, היה בדורו
 להועיל מלמד ת"ובשו .בבית הכנסת ובית המדרש מת שום יסלהכנ ושלא, הזה הרע המנהג
 ספק אין, לבית הכנסת הילדסהיימר עזריאל' ר הגאון של מטתו שהכניסו מה אודות כתב,
 שהמנהג שמעתי וכן .'וכו ובענוה טובים ובמעשים בתורה בדורו יחיד היה שבאמת ,עשו שכדין

 בעל הגאון של לארונו עשו וכן .הכנסת בבית גדול רב של ארונו להכניס ההונגרי במדינות
 לפני, תורה מרביץ רב שכל ,איזמיר בעיר שהמנהג, כתב י'פלאג והגאון רבי חיים. סופר כתב

 ארונו את ומניחים, הכנסת בית לתוך בארונו אותו מכניסים, הקברות לבית מטתו שמוליכים
. ומספידו הכנסת בבית עליו דורש במקומו הקם סגנו השני והרב, ההיכל מול ספסל גבי על

 אולם הנוהגים. זה דבר למנוע אין, כוחו כפי בעירו תורה שהרביץ עיר שברב ולכן נראה
, ולהספידם שם, מנהג זה הוא אותיות גהנם, ומצוה לבערו ית הכנסתלהכניס סתם נפטרים לב

 כל הפוסקים.שהוא נגד דעת  ,אין רוח חכמים נוחה הימנוובודאי ש
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 לוויה מדיני ה 
 ד של אמתחס

כל המתעסקים עם המת להוציאו לקבורה, ובכל השייך אליו, כמו: הספד, לוויה, 
 מילות חסדים",גמקיימי מצות "הם בכלל הרמת המיטה, חפירת קבר וכו', הרי 

 )א רצו(". ואהבת לרעך כמוך"ומצות 

 

 כבוד המת
דם שחייב להספילקבורה מהר, כיון להוציאם , לא יזדרז מואו א יואבבהלווית 

ממהר מחמת אם  בלא .מגונה הוהרי ,מהר להוציאם. והמעליהם הרבה בכותול
 . ובשארמשובח הז , הריהטימהעל שלא ירדו  גשמיםמפני האו יה ערב שבת שה

 דועמתשאשר יותר שיקברו מהר, מ םדרך להספידם כל כך, כבוד ם שאיןקרובי
 )א ש( .ת מלך[הממהר לקוברם, נראה כמקבל מאהבה גזיר]ו דבלי הספכך  המיטה

 
 )א ש( .קוברול ומהרילא והריהו כאביו ואמו  ,תלמיד חכם שחייבים להספידו

 

 היציאה מהבית
לה לפני יד שלא יצא אדם תחוזהר מאיכשמוציאים את המת מהבית, יש לה

טה, כי יש סכנה גדולה בדבר. אולם המתעסקים בצרכי המת שנושאים את יהמ
 )א דש(ה בדבר. קפדההמיטה ומוכרחים לצאת מקודם, אין 

 

 ביטול מלאכה
ה בשעת אף שמן הדין היו צריכים תושבי העיר להתבטל ממלאכה ומלימוד תור

ה שנשיכן, כיון  מכל מקום המנהג לאכדי להתעסק בו לקוברו, הלווית המת, 
 )א רצז(, והם כשליחים של כל שאר תושבי העיר. זההעוסקת ב חברא קדישא

 

היכן  הםאמר ל .אלעזר בירשיעורו של תאחרו להאסי  בירחייא ו בירמסופר שירושלמי ב
אמרו  ים שיעשו זאת?אחר םשו י, ולא ההםאמר ל בלוויית המת. גמלנו חסד ול ואמר הייתם?

מכאן למדנו שלא  ,הרמב"ןעמו. וכתב  ותעסקשיהיה, ולא היו אחרים הוא שכן שלנו  ,ול
אולם  .תלמוד תורה קודם כי, מת כשיש בעיר מי שיתעסק בו לבשבי ם תלמוד תורהמבטלי
 כל מקוםכתבו, שאפילו אם יש חבורה בעיר שעוסקת בצרכי המתים, מ פות והרא"שהתוס

 )שמג ס"א, שסא ס"ב( לחן ערוךא ולהתבטל ממלאכתם. ובשובשעת הוצאת המת כולם צריכים לב
 אמנם האחרונים תמהו על כךמתלמוד תורה בשעת הוצאתו. גם צריך להתבטל ש, נפסק
ועוד,  שלחן גבוה, גאון הנצי"בעל כל פנים, כתבו המנין להחמיר כל כך. ורושלמי הנ"ל, ומהי

גדול כח המנהג, והנח להתבטל ממלאכה ומלימוד תורה על כל לוויה, א נהגו מאחר והעולם ל
זמיר שיש יהגר"ח פלאג'י, שבעירו א וכן כתבלהם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. 

, אין שום אחד מבני העיר מתבטל ממלאכתו כלל, וכולם פותחים חנויותיהם אחברא קדישבה 
, שאז מכריזים על גדול של העיר המת היה רב ס ושלוםומתעסקים במלאכתם, זולת אם ח

הרב נהר מצרים, שהמנהג פשוט  ן כתבביטול מלאכה עד שנגמר הדרוש של ההספד. וכ
ן בני העיר מתבטלים ממלאכתם כלל, בירושלים, שאם יש מת בעיר והוא סתם אדם, שאי

מפני שיש בעיר חברה מיוחדת שעוסקת בצרכי המתים, ובאים על שכרם מקופת הקהל, ופקע 
 ע"כ. מעליהם החיוב להתבטל ממלאכתם, שהרי שלוחי הקהל הם.
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 תינוקות של בית רבן
ת אדם גדול בתורה, ייובלולהשתתף  ינוקות של בית רבןכיום נהגו להקל לבטל ת

 קדושות. ית גביר חשוב שתומך בישיבותויבלו או
 

אין מבטלים תינוקות של בית רבן להוצאת המת, וכן ש( ע"ב שבת קיטמסכת )אף שמבואר בגמרא 
הוראת גדולי הדור לכבודה  ל פיעהשלחן ערוך, מכל מקום נהגו עתה כן, מרן והרמב"ם  ופסק

ם ביטולה של תורה זהו יסודה, פעמי, מנחות צט רע"ב(מסכת )כפי שאמרו בגמרא של תורה, 
פירש רש"י, כגון שמבטל תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה, זהו יסודה, כלומר שמקבל שכר ו

מלימודם בתלמוד תורה,  למידיםכאילו היה יושב ועוסק בה ומיסדה. וכמו שנהגו לבטל ת
בטלים הדין מבואר שאין משמן  ל פיע, אף , וחול המועד ועודמים טוביםוי ותשבת יבערב
גדולי ישראל מצאו לנכון להקל , כי כך "בסוף היום" רק אלא רב שבת וערב יום טובבע אותם
 זוננפלד. א שז( שו"ת שלמת חיים). לפי מצב הדור והזמן בזה

 

 צאצאים אחר המיטה
אין  בפטירת האב, לאחר ההספדיםש ,תובב"אירושלים בעיר הקודש המנהג 

ליווי  על פי הקבלה כיכים אחר מיטתו, הול יוצאי חלציו שארו הבנים והבנות
בארץ ובתפוצות מקומות ה. ומה טוב שגם בשאר גדול מאוד זה גורם לו צער

לטובת אביהם הנפטר  אהוזה מנהג שנעימה להבהיר להם בנחת ובו ,ינהגו כן
גרום למחלוקת. כי ישמוע, יניחם לעשות כמנהגם ולא חפצים לומנוחתו. ואם לא 
ואולם אף למנהג ירושלים,  רוח חכמים נוחה הימנו.אין , הגורם למחלוקת

 )א דש(רשאים הבנים והבנות לצאת אחר מיטת אמם. 

 
ת אביהם, שכן מבואר בגמרא, בפוסקים ובשלחן טיאחר מ והבנים יצאמותר שמעיקר הדין 

נו בצוואות של כמה מהאחרונים שהזהירו את זרעם שלא יצאו ללוותם אחר יולם מצערוך. א
 ,הגאון ר' נפתלי כ"ץ ,שו"ת מילי דאבות ,מהר"ש קלוגר ,השל"הו שכתבו: כמ, כךעשו חרם על  , ואףטתםימ

 זרע לבטלההמוציא ש דברי רבנו האר"י ז"ל,ב על פי המבוארוהטעם לזה  ועוד.גשר החיים 
לגמרי, אותן שיורי  ותפיטתו ואינו שוהה עד שיצאו כל הטיאפילו באונס, כגון המשמש מ

נבראים מהם מזיקים  ם כל זהע ,להוליד ותשאינן ראוי ףלבטלה, אפות היוצאות יהט
ן על כך וומשחיתים רעים, וצריך להמיתם על ידי אמירת קריאת שמע שעל המיטה, ושיכו

יוצאים אחריו כשבפטירת מולידם של המזיקים הללו, כתב בספר שבט מוסר, שו. בקריאתו
ד. ולכן וומלפפים אותו ומצערים אותו מא וים אליהם המזיקים הללווללוותו בניו ובנותיו, נל

מכריזים בחרם ששום זרע מהנפטר לא ילך אחריו ללוותו, למנוע מהנפטר הצער הגדול הזה. 
שלחן ע"כ. וזו לשון הרב שאם בניו הנולדים לו מאשתו לא ילווהו, גם אלו לא ילכו אחריו. 

ושכינתיה,  קודשא בריך הואוה לעדה הקדושה שיטילו חרם ברשות ו: עוד אני מצבצוואתו גבוה
זה  ל ידי, כי ע"כי אתה אבינו"ששום זרע מזרעי לא ילוו אותי מביתי לקברי, ולא יאמרו עלי 

יוה הגאון החסיד בעל שדי וכן צ ים לי מטיפות קרי.ויפרשו ממני נגעי בני אדם והבנים הנלו
לל, ויאמרו להם טתו כיבצוואתו להזהיר את כל זרעו הבנים והבנות שלא ילכו אחר מ ,חמד

 .חס ושלום כי יש למנוח צער גדול מזה, וחשש סכנה לישראל
 

 מצוה ללוות
אינו אם ו .מטר[ 0] ארבע אמותלפחות את המת  ותללוה, צריך יווהרואה ל

הּו" ֵחֵרף ָלָרש   : "לֵֹעג(ה )משלי יז, עובר משום והוומל עשרה  אפילואין שם ם . ואֹעש ֵ
 )א רצז(ה, ותבוא עליו ברכה. קבורהם עד מקו ולוותיתאמץ לים, ומלו

 

במקומו , יעמוד לענייניוללכת  עתה רוצהאמות או יותר, ו ארבעה את המת וויל
 )א רצט( למחוז חפצו.לך יו ה,טימהלא יוכל לראות את כבר וימתין עד ש
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, יעשה כן. ללכת ללוות אם יכוליה עוברת, והיושב בביתו ורואה דרך החלון לו

ה ",יאמר ליד החלון "לך בשלום, ואמות ארבעלך בביתו , ייכול אינואם ו  "ְוַאּתָ
ץ ֵלךְ  ִמין" ְלֵקץ ְלֹגָרְלךָ  ְוַתֲעֹמד ְוָתנּוחַ  ַלּקֵ ה לא יראויעמוד כך עד ש .(יג יב )דניאל ַהּיָ

 שמלווה משם? כל כךזה כבוד אין בלכאורה ואף שהוא בביתו ברשות אחרת, ו את המיטה.
 )א רצט( אפילו ברשות אחרת.יש לחייבו הוא כבוד רוחני, ש השמכבוד שחולקים לנהמכל מקום 

 
, אם אפשר לו לרדת וללוות את המת, נכון יה עוברתוהנוסע באוטובוס וראה לו

 ה,טימהיעמוד כל זמן שהוא רואה את שיעשה כן. ואם אי אפשר לו לרדת, 
ה ",יאמר כלפי המת, "לך בשלוםו ץ ֵלךְ  "ְוַאּתָ  ְלֵקץ ְלֹגָרְלךָ  ֹמדְוַתעֲ  ְוָתנּוחַ  ַלּקֵ

ִמין" למה יצטרך אם כן הריהו כמלווה את המת, ו]ואף על פי שהנוסע דינו כמהלך, ו .ַהּיָ

ואם הוא  .[לכבוד המלווים והמתעסקים במת ד? מכל מקום יש הידור מצוה לעמודלעמו
 )א ש(ישאר ברכבו ויאמר כנ"ל.  לו לעצור, אי אפשרברכב ונוהג 

 
הנפטר מן המת אל  ".שלוםללך "יאמר לו  ,, הנפטר מחברואמרו (ע"א ברכות סדמסכת )בגמרא 

תורה קיום השלום נקרא על שם כי . והטעם, "שלוםבלך ", אלא "שלוםל ךל"יאמר לו 
התורה  וגםו שבשמים, נו ובין אביינגדול בינ 'שלום' םמשימיהם ות ומעשים טובים, שומצהו

לך לשלום, שילך מחיל אל  ,אומר לחברו החילכן "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", 
שילך . אבל למת אומרים לך בשלום, כלומר שהם שלום מעשים טוביםבת וומצובחיל, להוסיף 

כיון שעוד,  עושהמכאן והלאה, אינו אבל בחייו,  מעשים טובים שעשה עד עתהבת וומצוב
 ()א שג ת.והתורה והמצון שמת נעשה חפשי מ

 
 חליצת כתף

 , היינו]"חליצת כתף" כתף חולץ רצה, אם, המתים כל : עלסט"ז( שמ )סימןחן ערוך כתב מרן השל
 לחלוץ חייב, ואמו אביו על .[ותאת כתפו, ונמצא שזרועו עם כתפו מגול ומוציא חולץ את זרועוש

 אין, כתף חלוץ שילך כבודו ואין, גדול אדם הבן ואם. שיקבר עד, המיטה לפני כך והולך כתף
מציאות בג שלא לחלוץ כתף כלל, משום ש. וכתבו הפוסקים שהיום המנה"לכע. לחלוץ צריך

, נחשב הדבר לזלזול ובושה גדולה אפילו לשפל שבישראל, והרי זה כאדם גדול שבזמנם יוםכ
שהיה בוש בדבר. ובספר יפה ללב פלאג'י כתב, שמעולם לא ראינו מי שיחלוץ כתף אפילו לרב 

במקום שלא נהגו בכך, לחטאה יחשב לו, שכל רואיו  גדול המרביץ תורה. והרוצה להחמיר
 )א רלה(בקש רחמים שלא יתחלל שם שמים על ידו. על כל אדם לילעיגו לו ועליו ישחקו. ו

 

 אמירת פסוקים
 "יושב בסתר עליון"ומזמור ...", ויהי נועם" :יםוכל המלו יםמרואבעת הלוויה, 

 יםמרוכן או לק המזיקים,ביר את רוח הטומאה ולסשיש בו סגולות גדולות להע
 )א שב("אשת חיל מי ימצא".  :אשה אומרים גם פרקבלווית ו. "אנא בכח"

 

אמירת הקדיש שרשאי לאומרו, מפני כדין . )ד רמה(גם האונן רשאי לומר פסוקים אלו 
שרשאי לים ימזמורי תהדין אמירת וכ .ו להצילה מרוח טומאה ומזיקיםשמתלטובת נ מתה דכבו

עמוד )לעיל  ורך השעה להגן עליו מפני המזיקים, וכמבואר, כי זהו צעל המת לשמירהלאומרם 

487). 
 

 שיחה בטלה
ארבע יותר מ. ואף אם הוא במרחק של אסור לשוחח שיחה בטלהבעת הלוויה, 

אמות מהמיטה, ראוי שלא לשוחח כלל, אלא יאמר רק את הפסוקים הנ"ל 
 )א שב, שג( ים.ושכרו כפול מן השמ ,לעשות "חסד של אמת" עם המת
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 שאלת שלום
והפוגש זה לזה בעת הלוויה, להראות צער ואבלות על המת.  "שלום"אין אומרים 

, מותר ללחוץ לו יד, או לנענע לו בראשו לאות "שלום", לאחר זמן רב בחברו
ערב ""בוקר טוב", בברכת  ברכוכיון שאינו אומר בפיו כלום. וכמו כן, רשאי ל

 ב רמט()א שכד.  בגדר שאלת שלום. ןאלו אינ לשונות"בשורות טובות", ש, "טוב

 

 צדקה
 )ד רמח(דבר גדול הוא לתת צדקה בעת הלוויה לעילוי נשמת הנפטר. 

 
הנה מלבד נחת הרוח הרבה שיש לנפטר במצות הצדקה שעושים לעילוי נשמתו, כמבואר להלן 

הזקוק  חברו ערבצ ישראל שמצטער אחדות על כי הצדקה מורה , ישנו עוד טעם,(047 )עמוד
 דרבי אמרו בפרקיש ,ועוד ., ובעת כזאת זקוקים לכפרהעליו, והאחדות מכפרת ומרחםלעזרה 
השונמית  הנביא את בן כמו שהחיה אלישע, לחיות עתידים המתים הצדקה שמכח, אליעזר

פסוק אחד , (בבא בתרא י ע"א)אמרו בגמרא לרמוז על מה ש ,עודו. בזכות הצדקה שעשתה עמו
עי ב( שלימ)אומר  ש ַ ת",  ,: "לֹא יֹוִעילּו אֹוְצרֹות רֶּׁ וֶּׁ יל ִמּמָ ּצִ : יא ד( שם) אומר רופסוק אחּוְצָדָקה ּתַ

ת" וֶּׁ יל ִמּמָ ּצִ ְבָרה, ּוְצָדָקה ּתַ יֹום עֶּׁ , שתי צדקות הללו למה? אחת שמצילתו ממיתה "לֹא יֹוִעיל הֹון ּבְ
: "וצדקה תציל קנו ע"ב(שבת כת מס) אמר רבי עקיבאו. גהינם נה שלמשונה, ואחת שמצילתו מדי

 ממות", לא רק ממיתה משונה, אלא אף ממיתה עצמה.

 

 נשים
ד לבל יתערבו עם ות המת, ובלבד שיזהרו מאוילומשתתפות בהנשים המנהג ש
אלא תלכנה אחריהם בריחוק ניכר. ויש להזהיר על זה מאוד, כי האנשים, 

אף , ולשכינהת צער גדול גורמוולצערנו ישנן שאינן מבינות את חומרת האיסור 
בית עד אנה ו, לא תבזו. ועל כל פנים ןהנהגתמפריעות את מנוחת הנפטר ב

פסק מרן  וכן לעולם. רעה בזה שגורמות הקברות, כי בזוהר הקדוש החמיר מאוד
 )א שיא(למנוע את הנשים מלצאת לבית הקברות. שיש  שנט ס"ב( )סימןהשלחן ערוך 

 
ץ : "ְוָסְפָדה(יב יב )זכריהמהפסוק בנביא  חֹות ָהָארֶּׁ ּפָ חֹות ִמש ְ ּפָ ַחת ְלָבד, ִמש ְ ּפַ ית ִמש ְ ִויד ּבֵ  ְלָבד ּדָ

ם יהֶּׁ ַחת ְלָבד, ּוְנש ֵ ּפַ ית ִמש ְ ם ְלָבד ָנָתן ּבֵ יהֶּׁ שאף בשעה  (ע"א סוכה נבמסכת )ְלָבד", למדה הגמרא  ּוְנש ֵ
זכריה הנביא שהיה פירש רש"י, ו. יזהר מתערובת אנשים ונשיםה, צריכים לשעוסקים בהספד

לבד ונשים לבד,  אנשיםמתנבא לעתיד על משיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג, שיספידו 
 צריך להבדיל האנשים מן הנשים. ,שאף בשעת צער והספד

 
 )א שיג( .הוייולהשתתף בל רשאיתאשה מעוברת  -מעוברות 

 

 ברכת הרואה
ם לבית הקברות, לברך המלווים את המת עד בית הקברות, ישימו לב בהיכנס

. והאונן יברך (840 כמובא להלן )עמוד"אשר יצר אתכם בדין..." ברכת בשם ומלכות 
 )א תנא(ברכה זו לאחר הקבורה, שאז נעשה אבל ויכול לברך. 

 

 לווית שונא
שהיתה לו שנאה נגד חברו ומת, מותר לשונא ללוותו, ואין לחוש שיאמרו  מי

 (. א שיב"ח ,)ש"ךכל האדם. שהוא שמח לאידו, שהרי הוא סוף 
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 יםגוי ימת
, אך לא יכנס מפני דרכי שלוםמעט ם, נכון ללוותם יהרואה לוויה של מתי גוי

 )א שיג(. (894 )עמוד כמבואר להלן, לבית הקברות בשום פנים ואופן

 
 

  קבורה המדיני 
 מצות קבורה
יכג( כא )דבריםמת, שנאמר את ההתורה לקבור ן מצות עשה מ ּנוּ  בֹורקָ  : "ּכִ רֶּׁ ְקּבְ  ּתִ

ּיֹום ואף שפסוק זה מדבר על מי שנהרג על ידי הסנהדרין, מחמת שעבר עבירה  .ַההּוא" ּבַ
 לשאר מתיםמכל מקום הוא הדין כחילול שבת, נידה ועבודה זרה, שהתורה חייבה עליה מיתה, 

רבנו  ,מב"םהר ן פסקו:כ ", לרבות שאר מתים.קבור תקברנושנאמר: " ,בורמצוה לקגם אותם יש ש

 )א שסט( ועוד. ישעיה מטראני רבנו ,התשב"ץ, החינוך ,הרשב"א, הרמב"ן ,הראב"ןחננאל, 
 

 חופרי הקבר
. פטור מן המצוות, מפני שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, למת קבר החופר
 כוחו יתחזק שעל ידי זה במצוה, עוסק נקרא אז פטור, כיון שגם מעט, שנח בשעה ואפילו

, אחת בבת החפירה לצורכי הצריכים כל, חופרים יותר או יםשנ היו .ולחפור לחזור
, הללו עוסקים בחפירה והללו קוראים, נוספים ישנם אנשים ואם. פטורים
 (יג ק"ס "ב. משנה, ו 'יסע עא סימןאורח חיים  ו"ע)ש .קוראים והאחרים ומתעסקים אלו וחוזרים

 

 קבר פתוח
כן קוברים בו באותו יום, כי יש  אין לחפור קבר ולהשאירו פתוח, אלא אם

חברא קדישא, הנכון לחפור ההחיד"א, שכדי להקל על אנשי וכתב בדבר. סגולית סכנה 
קברים ולחזור ולמלאותם עפר, וירוויחו בזה שהעפר תיחוח ואין כל כך טורח להוציאו כחפירה 

 )א פב( מחדש.

 

 הקפות קודם הקבורה
תיקון גדול בזה יש הקפות למת, כי  לעשותקודם נתינת המת בקבר, יש נוהגים 

סמוך  הטימאת ה וניחי סדר ההקפות:. רוחות רעותעליו מזיקים ולהבריח מ
תופסים איש יד [, יוםלו באותו טבשאפשר ]אם שם  הנמצאיםחכמים עשרה ולקבר, 
בבים את המת מכל צדדיו, וומס ,ביניהם כלל ריווחלא יהיה באופן ש רעהו,

מזמור  ",ויהי נועםפסוק: "ובכל הקפה אומרים  .שבע פעמים אותו ומקיפים
אל ", "והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך", ..."אנא בכח", ..."יושב בסתר עליון"

המרחם על כל בריותיו הוא ירחם על נפש רוח ונשמה של פלוני  ,מלא רחמים
והוא רחום ". "שהוא מזרע אברהם יצחק ויעקב ושנים עשר שבטי יה ,בן פלונית

בלי להתמהמה כלל,  קברבההקפות נותנים אותו בגמר מיד תיכף ו. ו..."ןועו יכפר
חוזרים להאחז ולהדבק שלפי  ,יש צער ביותר למתאז כי לא יחזרו הרוחות להאחז בו, כדי ש

, מדרש אליהו צרור המור ,קונטרס היחיאלי, מעם לועז סת הגדולה,כנ) בו בתוקף גדול יותר מבראשונה.
 ועוד. א שכה(

 
עושים תיקון גדול למת להבריח  ,הנוהגים לעשות הקפות סביב המת ,בספר מעבר יבוק כתב

בנסוע ן, שלהיות שהיה כלי קודש בחייו, מעליו את הרוחות הרעות, כי סביבו רשעים יתהלכו
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. וכן מחמת שיורי הקדושה הנשארת בו ,הנשמה הקדושה ממנו, מבקשים הרוחות ליהנות ממנו

שות ישראל חוצבו מתחת כסא הכבוד וקדושות המה, וידוע שסביב , כי נפכתב רבנו האר"י
וים להדבק עם הקדושה, שאין להם אורה, שרשעים בחושך ידמו, וצד ורשעים יתהלכון ומתא

לא יוכלו ליגע בו בגופו ממש,  ,ות, והנה בעוד האדם חייהטומאה בא מכח הקליפות החיצונ
כענין האדם שיכהו עיניו מרוב אורה.  ,יר[]יא שאור הנשמה מכהה עיניהם כאור שמש כי יהל

צוצי ירוצים להדבק בכלי שנשתמש בו קודש, שנשאר בו קצת נ ה,נשמהאחר יציאת לאבל 
יותר מנבלת בהמה, כי האיש יש בו  ,אור, לכן באים לחול על גופו, ומשם נמשכת טומאת מת

יען שהישראל בחיים  ,לישראל הגוייםהפרש בין על דרך זה הקדושה בחיים, לא כן הבהמה. ו
ם הרשעים גוייב ה שאין כןובמותו יחפצו בו החיצונים להדבק בו, מ ,יוהקדוש הוא לאל

הקדוש: והמשלתי בזה אור החיים וכתב ה. ..שבחייהם קרויים מתים, ואין בגופם נפש קדושה
 ןמשל לשתי צנצנות שהיו אצל בעל הבית, אחת מלאה דבש, והאחת מלאה זבל, ופינה אות

חוץ, אותה שהיתה מלאה דבש, נתלקטו ונתקבצו עליה זבובים ורמשים ליהנות ל ןאוהוצי
משיורי הדבש שבצנצנת, ואותה שהיתה מלאה זבל, אפילו יכנסו לה קצת מן הרמשים, אין 

בה, להיותו בחייו מלא קדושה המתוקה והערֵ  ,אדם מישראל להשוותה אל צנצנת הדבש. כן
ה התאבים להדבק בקדושה חות הטומאוכ ןהקליפות שה פתובצאת הנפש ממנו, יתקבצו על גו

 עי"ש. ם.גוייבצאת הנפש של ה לא כן ;בה שבה, ולזה יטמא המת באהלהשארית הערֵ ליהנות מ

 
 )א שכו(, ואפילו לאחר חצות. בלילהאלו אין לעשות הקפות 

 
מסורת בידם שאם נקבר בלילה אין עושים לו שמעבר יבוק, ספר  בשםמרן החיד"א כתב 

 ף על פי, ואאחרא. והוא הדין אפילו לאחר חצותקפות, שהלילה הוא זמן שליטת הסטרא ה
נאמר וכמו ש ,עדין לילה הוא, ויש לה שליטה כל מקוםשבצד מה יש אז התעוררות רחמים, מ

ָאֵבק: "כה( לב בראשית) ַחר ֲעלֹות ַעד ִעּמוֹ  ִאיש   ַוּיֵ ָ  ".ַהש ּ
 

 כי. , ולא בערב שבת אחר חצות היוםקפות בימים שאין בהם תחנוןאין לעשות ה
איתן אריה  ,לחם הפנים, זרע אמתסימן שנח סק"ד,  ך"ש). מצויות טמאות רוחות כך כל איןמים אלו, בי

 ועוד. א שכו(

 

 קבורת רגל קטועה
אף שאין מצוה מי שעשו לו הרופאים ניתוח לרפאותו, וקטעו ממנו יד או רגל, 

כדי למנוע מכשול , ור את האברבקבורת אבר מן החי, בכל זאת יש לקב
המנהג של אותו אדם, במותו מהכהנים שאסור להם ליטמא טומאת אבר. ו

 )א שפט(מביאים את היד או הרגל הקטועה לקוברה עמו. ש
 

רבי בן ציון  ון לציוןוזכורני כי הגאון הראשזצוק"ל: רבנו עובדיה יוסף כתב מרן הראשון לציון 
קטעו לו רגל. ואחר שבם להציל את חייו וימיו, והרופאים בחמאיר חי עוזיאל ז"ל חלה בסוף 

לחיי העולם הבא.  פטר לבית עולמו[ונ יים לכל שבק,ח]ראשי תיבות:  חל"ש ונלב"ע כשבוע ימים
טרח והביא את הרגל בירושלים,  חברא קדישאוהרה"ג ר' יוסף שלוש זצ"ל שהיה ממונה על ה

 עמו. הקטועה שהיתה קבורה במקום אחר, וקבר אותה
 

 הקבורה
, ועליהן נותנים עפר, ואומרים לבניםקבר, נוהגים לכסותו בבהמת  נתינתאחר 
ולא  ,ד מן המלווים נותן עפר לתוך הקברכל אח". ...ןו"והוא רחום יכפר עו :פסוק

טלו, וכן י, חוזר השני לניחו מידוהמעדר מיד ליד, אלא אחר שה אתיעביר 
נהגו עמו דבר  שמאמחילה מהנפטר,  מבקש חברא קדישאהלאה. ונהגו שראש ה

ואומרים  .אומרים "צידוק הדין", קדיש יהא שלמא, והשכבהו שאינו לפי כבודו.
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ע :פסוק ּלַ ת "ּבִ וֶּׁ ַצח ַהּמָ ְמָעה ֱאלִֹהים ֲאֹדָני ּוָמָחה ,ָלנֶּׁ ל ֵמַעל ּדִ ִנים, ּכָ ת ּפָ ְרּפַ  ַעּמוֹ  ְוחֶּׁ
ל ֵמַעל ָיִסיר ץ ּכָ י ,ָהָארֶּׁ ר" ּכִ ּבֵ ותנוח על משכבך  ,לך בשלום, "...א רחוםוהו", ה' ּדִ

הבשלום,  ץ ֵלךְ  "ְוַאּתָ ִמין" ְלֵקץ ְלֹגָרְלךָ  ְוַתֲעֹמד ,ְוָתנּוחַ  ַלּקֵ הנשמה מלווה את כי . ַהּיָ
גוף לקבר, ואין מרשים לה לחזור עד שיתנו לה הקהל רשות, וכשהקהל אומרים ה

לכי בשלום ותנוחי . ולאשה יאמר בלשון נקבה, "שלהלך בשלום וכו', זו הרשות 
. א )מעבר יבוק. על משכבך בשלום, ואת לכי לקץ ותנוחי ותעמדי לגורלך לקץ הימין"

 (שכז, שלב

 
 

 אשרי מי שעמלו בתורה
, אדמה עובד אחד, אנשים לשלשה : משלח("ה אפ" הקבר חיבוט, שמחות )מסכתאמרו חז"ל 

 מן ליפטר אדמה עובד של זמנו הגיע, ובזהב בכסף עוסק ואחד, בתורה עוסק ואחד
 אלך לאש, עולמי לבית ואשא ואלך, הזה בעולם מעמלי לי תנו :להם מרוא, העולם
 הארץ' לה" שנאמר, ב"ההק של והאדמה, היית אדמה עובד והלא :לו אומרים .ריקם

 אומר, העולם מן ליפטר זהבו בכסף עוסק של זמנו הגיע. "בה ויושבי תבל ,ומלואה
 אומרים .עולמי לבית קםיר אלך לאעמי, ש אואשאלך ו שעמלתי מעמלי לי תנו :להם

 של זמנו הגיע. "הזהב ולי הכסף לי" :שנאמר ב"ה,הק של וזהב כסף והלא ,שוטה :לו
ואלך  ,הזה בעולם שעמלתי מעמלי לי תנו להם אומר, העולם מן ליפטר בתורה עוסק
 לך תןינ היאך, ונאמן ישר צדיק :לו אומרים, קםיר אלך ולא, עולמי לבית ואשא

 פנים בסבר יקבלך ה"בקוה, לפניך מאירה ותורה, היית בתורה עוסק והלא, מעמלך
ה ֹאָתךְ " :(כב משלי ו) שנאמר, יפות ְנחֶּׁ ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶּׁ י ,ּבְ ֹמר ָעלֶּׁ ש ְ ָך ּתִ ְכּבְ ש ָ ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא  ,ךָ ּבְ

ךָ  יחֶּׁ : (ישעיה נח ח) שנאמר, בואך שלום לך ויאמרו, לקראתך יוצאים השרת מלאכי", ְתש ִ
ךָ " ַחר אֹורֶּׁ ַ ש ּ ַקע ּכַ יָך ִצדְ  ,ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ,ָאז ִיּבָ ךָ ְוָהַלְך ְלָפנֶּׁ בֹוד  ,קֶּׁ ךָ ה' ּכְ  ".ַיַאְספֶּׁ
 

 אשרי, םעומדי הם למיתה הכל, לשחיטה בהמה סוף, למות אדם סוף :יצחק ביר דרש
 בשם ונפטר, טוב בשם לגדֵ , ליוצרו רוח נחת ועושה, בתורה ועמלו, בתורה לשגדֵ  מי

 ,הרבה תורה למוד, "טוב משמן שם טוב", בחכמתו שלמה אמר ועליו. העולם מן טוב
 )וכן מסכת ברכות יז ע"א( .אולב לעתיד צדיקים של םשכר מתןש ודע, הרבה שכר לך יתנוו

 

 

 צידוק הדין
ס"ב,  )אורח חיים סימן תכחן ערוך לש. ולדעת מרן הדוק הדיןיאומרים צ לאחר הקבורה,

חנוכה ופורים,  גם אם הקבורה בראש חודש, חול המועד, ס"ו( יורה דעה סימן תאו
אלא  ,אינו הספד, לפי שאומרים צידוק הדין בחוץ לארץ, ביום טוב שניואפילו 

, ביום טוב ראשון, אין אומרים אותואם קוברים  ]ורק. (הרא"ש) הודאה וקבלת דין שמים

שכן בית יוסף והעיד מרן ה ו[.תעסק בלישראל להאין ו הקבורה נעשית על ידי גוי,כיון ש
בכל יום שאין אומרים בו תחנון, אין אומרים בו  מנהג אשכנז,המנהג. אמנם 

היום אחר חצות אותו ולכן אין אומרים  צידוק הדין, שמא יבואו לידי הספד.
. ויש אחר חצותל ףא םאומרי הערב חנוכו אש חודשאבל בערב ר, בערב שבת
ובמקום , וכל מקום יעשו כפי מנהגם. אשכנזמנהג רד שנהגו בזה כמבני ספ

ממש כפי שיש  שאין להם מנהגי מקום נהג ידוע, כמו ברוב ערי הארץמשאין 
שמנהגיהם נוסדו על ידי גדוליה וחכמיה, ברור שיעשו  בירושלים עיר הקודש

 (. מעיין אומר ר. א צא, צב, שכזגק"תא ס ש"ך) בלנו הוראותיו.יכדעת מרן השלחן ערוך שק

 

 )א צא(על תלמיד חכם אומרים צידוק הדין בעת הלוויה בכל הימים. 



הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  111  |  א

 
קא אקר הילת קודשבק השהעיד שהי חדושמעתי מזקן א: סק"א( אורח חיים סימן תכ)ט"ז כתב ה

עמד ו ,דוק הדיןיוהיו מסופקים אם לומר צ ,רמ"א ז"ל ביום ל"ג בעומרהשנפטר כבשנת של"ג 
כף יות ,על אדם גדול ידוק הדיןצ ש לומררמ"א שיהששמע מפי  אדם חשוב אחד והעיד

 . ע"כ.רמ"א בקול רםהאמרוהו על 
 

 

 אשריהם הצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא

אשרי אדם שהלך בחייו בדרך השם, וסיגל לעצמו תורה, מצוות ומעשים טובים. 
של לקם וכבודם בדרך משל והמחשה, את ח כ( בראשית שמעוני )ילקוטהמדרש להלן תיאור 

מהאבנים שיהיו לעתיד  ,מאירה כשמשטובה ]אבן  כדכוד שערי צדיקים בעולם הבא: שניה

ועליהם שש מאות אלף מלאכי השרת, וכל אחד מהם זיו פניהם  ,יש בגן עדן לבוא[
כזוהר הרקיע מבהיק, ובשעה שהצדיק נפטר ובא אצלם, מפשיטים מעליו את 

אותו שמונה בגדים של ענני כבוד, ושני הבגדים שעמד בהם בקבר, ומלבישים 
ם, יִּ וַ רְ כתרים נותנים על ראשו, אחד של אבנים טובות ומרגליות ואחד של זהב פַּ 

ְמָחה ֱאֹכל ֵלךְ " :(ז ט קהלת) בידו, ומקלסים אותו ואומרים לוונותנים שמונה הדסים  ש ִ  ּבְ
ךָ  ֵתה ,ַלְחמֶּׁ ֲ ב ּוש  ךָ  טֹוב ְבלֶּׁ י ,ֵיינֶּׁ ת לִֹהיםָהאֱ  ָרָצה ְכָבר ּכִ יךָ  אֶּׁ  ."ַמֲעש ֶּׁ

 

ומכניסים אותו למקום נחלי מים מוקף שמונה מאות מיני ורדים והדסים, וכל אחד 
נהרות, אחד של  הואחד יש לו חופה בפני עצמו לפי כבודו, ומושכים ממנה ארבע

ואחד של דבש. וכל חופה וחופה למעלה  ,ואחד של אפרסמון ,ואחד של יין ,חלב
ושים מרגליות קבועות בו, וכל אחד מבהיק זיוו כזיו הנוגה. ממנה גפן של זהב ושל

שים מלאכים עומדים לחן של אבנים טובות ומרגליות. ושיוכל חופה וחופה יש בה ש
בשמחה דבש, שעסקת בתורה שנמשלה  לראש כל צדיק וצדיק, ואומרים לו: לך אכול

ַבש   ּוְמתּוִקים: "(יא יט תהלים) דבש, שנאמרל ן המשומר בענביו מששת ימי ושתה יי ,"ִמּדְ
ְקךָ : "(ב ח השירים שיר) יין, שנאמרבתורה שנמשלה ל עסקתבראשית, ש ִין ַאש ְ ַקח ִמּיַ  ."ָהרֶּׁ

 

ר בעולם. והכעור שבהם כדמותו של יוסף הצדיק וכדמות רבי יוחנן שהיו יפים ביות
יִקים ְוֹאַרח: "(יח ד משלי) שנאמר ,ואין אצלם לילה אֹור ַצּדִ . ויש בגן עדן שמונים "ֹנַגהּ  ּכְ

מיני אילנות בכל זוויותיו, הקטן שבהם משובח מכל עצי ]שמונה מאות אלף[ ריבוא 
מלאכי השרת מזמרים בקול ]שש מאות אלף[ בשמים. בכל זוית יש בו שישים ריבוא 

נעים, ועץ החיים באמצע ונופו מכסה את כל גן עדן, ויש בו חמש מאות אלף 
דומה לזה, ואין ריחו של זה דומה לשל זה, וענני כבוד טעמים, ואין דמותו של זה 

למעלה הימנו, ומארבע רוחות מכים אותו וריחו הולך מסוף העולם ועד סופו, ותחתיו 
 תלמידי חכמים שמבארים את התורה.

 

וכל אחד יש לו שתי חופות, אחת של כוכבים ואחת של חמה ולבנה. בין כל חופה 
ולפנים ממנה נמצא עדן. וכל אחד שלוש מאות  וחופה, יש פרגוד של ענני כבוד,

ם ֵיש   ֹאֲהַבי ְלַהְנִחיל" :(כא ח משלי) ועשר עולמות, שנאמר ]יש בגימטריא  "ֲאַמּלֵא ְוֹאְצֹרֵתיהֶּׁ

ְמחוּ " :(יב ה תהלים) ועליהם הכתוב אומר שבעה בתים של צדיקים... ובתוכו [.844  ָכל ְוִיש ְ
נוּ  ְלעֹוָלם ָבךְ  חֹוֵסי  תהלים) והקב"ה יושב ביניהם ומבאר להם את התורה, שנאמר. "ְיַרּנֵ

ְמֵני ֵעיַני: "(ו קא אֶּׁ נֶּׁ ץ ּבְ רֶּׁ ת אֶּׁ בֶּׁ ִדי ָלש ֶּׁ ךְ  ֹהֵלךְ  ,ִעּמָ רֶּׁ דֶּׁ ִמים ּבְ ְרֵתִני הּוא ּתָ ולא פרסם . "ְיש ָ
 ֱאלִֹהים ,ָרָאָתה לֹא ַעִין" :(ג סד )ישעיה שנאמר הקב"ה כבוד המתוקן להם יותר ויותר,

 ע"כ. .אותו ואפילו מלאכי השרת אינם יודעים ,יודעתכר זה אין בריה ", ששזּוָלְתךָ 
 

 נשיקת העפר
ונושקים אותו, והוא דרך  המת נופלים על עפר הקבר יש נוהגים שאחר קבורת
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של  ראוי לעשות כן לכבודהבודאי שואם היה המת תלמיד חכם,  .כבוד למת

 . א של(כל בוורחות חיים, יקר, ארבי יהודה בר  רבו של הרמב"ן הראב"ד,)כן כתבו . תורה

 
 עפר קברו של רב לרפואה

שהיה  מסופר, שהיו באים אנשים ולוקחים עפר מקברו של 'רב' ע"ב( מז סנהדרין )מסכתבגמרא 
וכשנשאל  מגדולי חכמי התלמוד, והיה מועיל העפר הזה לרפואה למי שחלה בחולי הקדחת.

 המת ותשמישיו אסורים בהנאה. אמראם מותר ליהנות מעפר זה, שהרי ההאמורא שמואל 
 נאסרת בהנאה. אינה עולם וקרקע, הוא עולם כיון שקרקע ,נכון הם עושים: להם

 

 עפר ועשב
עפר ועשב, ומשליכים לאחר גוום, לרמוז על  תאחר הקבורה לקחליש נוהגים 

ייט( ג )בראשיתמה שנאמר  ה ָעָפר : "ּכִ ל ַאּתָ ּוב".  ָעָפר ְואֶּׁ ש  יית והעשב זכר לתחּתָ
ב ֵמִעיר : "ְוָיִציצוּ עב טז( תהילים)המתים, שנאמר  ֵעש ֶּׁ ץ".  ּכְ  שעו ס"ד. א של( סימן)ָהָארֶּׁ

 
 

 הארץ" כעשב מעיר "ויציצו
 פריש על מלך אל הלשינו יהודים מומרים אחת פעם :רפ( סימן ויטרי מחזור)מספר רש"י 

 על םכשפי כדי להטיל מהמת, שחוזרים בשעה אחוריהם עפר שמשליכים שראלי
 ואמר בן רבי יחיאל, משה רביל וקרא ,זה הרע המלך לשון קיבל. להמיתם הגויים

 הגויים על כשפים מטילים שאתם ,עליכם ששמעתי הזה הרע המעשה מה :לו
 בישראל, כזאת תהיה לא חס ושלום, ,המלך אדוני לו: אמר המת? אחרי בשובכם

 תהלים) עליהם אומר אחד וכתוב. מתים להחיות שעתיד אנחנו בהקב"ה מאמינים אבל

ב ֵמִעיר ְוָיִציצוּ : "(טז עב ֵעש ֶּׁ ץ ּכְ  את העשבים תולשים כשאנו אותו קוראים ואנו ",ָהָארֶּׁ
 לאחר שהעשבים שכשם בהקב"ה, אנו שמאמינים לומר המתים, כלפי ומשליכים
 עתיד שמתים, אף על פי המתים כך ומפריחם, חוזר הקב"ה בארץ, ונובלים שנכמשים

 אמונה עושים, אתם ויפה כוחכם המלך, אם ככה, יישר לו אמר. יותםלהח הקב"ה
 כי עליכם המלשינים ארורים אלקיך, לה' אתה קדוש עם כי זו, היא וטובה גדולה
 לקהל סיפר לשלום, המלך פני מאת הרב שחזר כיון. אמונתכם בטוב יודעים אינם
ְלֵגי :(א )משלי כא ואמרו לה' הודאה ונתנו ב ַמִים "ּפַ לֶּׁךְ  לֶּׁ ַיד מֶּׁ ל ַעל ,ה' ּבְ ר ּכָ ץ ֲאש ֶּׁ  ַיְחּפֹ
ּנוּ   . ע"כ."לשון מענה ומה' איו,ליר סודו המגלה ברוך. יעשה בעיניו הטוב וה'. ַיּטֶּׁ

 

 

 נטילת ידים ביציאה
, משום רוח פעמים שלוש יורחץ ידימבית הקברות,  הנוגע במת או היוצא

יח דעתו מהאבל, שאינו מס ותרא, כדי לההידיםאת שלא לנגב  ו. ונהגטומאה
בימות  מוכשלא לנגב ו לו שהקאך אם ואינו משליך אחר גוו זכרון יום המיתה. 

 )א שלא( .ינגב ידיו החורף,

 

מן הדין אין צריך כלי לנטילה זו, וככל שאר הנטילות האמורים בשלחן ערוך 
הכלי שרחץ ממנו את לא ימסור . ומכל מקום הנוטל בכלי, (חד סי"ימן ס רח חייםאו)

לחם  ,בית לחם יהודה בי עקיבא איגר,ר ,אליה רבה) יש אחר, אלא מניחו וחברו נוטלו משם.לא

 . א שלב(וחכמת אדם ,הפנים

 
. ובספר המאורות ידיורחץ ילבית קודם ש יכנסל, נהגו להקפיד שלא (שעו ס"ד מן)סי כתב הרמ"א

כשהיה  זצוק"ל,הראש"ל  ומרן )א שלב( .כתב, רוחצים בבית הכנסת או קודם שיכנסו לביתם
 )ד תריד(. בזה הקפיד לאוכשלא התאפשר  נטל,, לבית כנסשי ים קודםיד ליטולמתאפשר לו 



הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  111  |  א

 

 שחיטת תרנגול
עדות ב ו, נהגבשנה אחת משפחהאותה נפטרו שני אנשים מ שחס ושלוםבמקרה 

בבית הקברות למרגלותיו של הנפטר השני, לשחוט תרנגול ולקוברו מסוימות 
 .והנח להם לישראל ,גוייםמשום דרכי החשש איסור  זהאין בו
 

רבי יהודה החסיד, שיש סכנה למי שבונה בית  שכתבנשאל אודות מה  ,בשו"ת חתם סופר
לאיזה שני תרנגולים זכר ונקבה  על כן יש מניחים בביתבמקום שלא היה שם בית מעולם. ו

חוששים לצוואה ה כיוהשיב,  גויים?, האם אין בזה משום דרכי אותםם ישוחטלאחר מכן וזמן, 
הדיירים הראשונים שבבית, הם  ,גברים אלורי ש, ה'גבר'נקרא  תרנגולכיון שהסבורים זו, 

רים הראשונים, והם פדיון נפשם של בעלי הבית שיבואו לדור יובשחיטתם הרי כבר מתו הדי
פורים. אבל יותר טוב יכדוגמת שחיטת הכפרות שעושים בערב יום הכ ושם לאחר מכן, וזה

 הנ"לגם במנהג הוא הדין ולפי זה  ם אלו שלא הוזכרו בש"ס ובפוסקים.לחוש כלל לדברישלא 
, תעצר המגפה, ויסולק חרון אף מעל שםשעל ידי שחיטת התרנגול שנקרא גבר וקבורתו 

 )א שכח( המשפחה, ולא יוסיפו לדאבה עוד.

 
 

  מקום הקבורה 
 קברי אבותיו

תו קבור אצל קברי אבותיו ומשפחתו. כבוד גדול ונחת רוח רבה יש לנפטר להיו
 )סימן שסג ס"א. א ת, תג(

 
ךָ  ֵאֵרד : "ָאֹנִכיד( מו )בראשיתבשעה שירד יעקב אבינו למצרים, אמר לו הקב"ה   ,ִמְצַרְיָמה ִעּמְ

 להעלות בניך את אמר לו הקב"ה שִכינתי תסייע ָעלֹה", וביארו במדרש: ַגם ַאַעְלךָ  ְוָאֹנִכי
וכך . אבותיו אצל נקבר להיותו נהנה אדם כל אבותיך, כי בקבורת יקברממצרים ולה עצמותיך

יתָ כט( מז )בראשיתציוה יעקב ליוסף  ִדי : "ְוָעש ִ ד ִעּמָ סֶּׁ ת חֶּׁ ֱאמֶּׁ ֵרִני ָנא ַאל ,וֶּׁ ִמְצָרִים. ִתְקּבְ י ּבְ ַכְבּתִ  ְוש ָ
אַתִני ֲאֹבַתי ִעם ְצַרִים ּוְנש ָ ִני ִמּמִ ְקֻבָרָתם". ו ּוְקַבְרּתַ לו לאדם  ו בתלמוד ירושלמי, ערבאמרכן ּבִ

ולכן מותר להעביר את המת מקברו ואפילו מקבר מכובד לקבר  להיות נינוח אצל אבותיו.
נוח בכל זאת בגלל חרדת הדין,  ולבזוי, כדי שיהיה קבור אצל אבותיו. ואף שפינוי המת קשה 

 .תושאר משפחקבורת ל וא הדיןהש שיהיה אצל אבותיו. וכתבו האחרוניםיותר לו 

 

 קבר איש ואשתו
לנפטרת להיותה קבורה אצל ונחת רוח רבה יש לנפטר להיותו קבור אצל אשתו, 

 )סימן שסו ס"ג. א ת, תג, תד(. בעלה, ומעלה זו עדיפה מלהיקבר בקברי אבות
 

". ואמרו יש לשניהם נחת רוח רבהודאי  ,"אשה הקבורה אצל בעלה :בספר מעבר יבוקכתב 
מפני שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת  ?עקב כשנפגש עם רחלבבראשית רבה, למה בכה י

י :עמו לקבורה. ומה שאמר יעקב ַכְבּתִ , כי זה היה אשתו , ולא הזכיר את לאה"ֲאֹבַתי ִעם "ְוש ָ
ללמוד מאבות העולם שהשתדלו לנו יש ו לתלות שכיבתו עם אבותיו הקדושים. ,לכבוד יותר

ר אֹוָתם : "ַוְיַצו(מט כט )בראשית נאמרכמו שוקבר אצל זוגתם, ילה ם, ַוּיֹאמֶּׁ ֱאָסף ֲאִני ֲאֵלהֶּׁ ל נֶּׁ  אֶּׁ
י ל ֹאִתי ִקְברוּ  ,ַעּמִ ל ֲאֹבָתי, אֶּׁ ָעָרה אֶּׁ ר ַהּמְ ֵדה ֲאש ֶּׁ ש ְ ְפרֹון ּבִ ָעָרה עֶּׁ ּמְ י. ּבַ ר ַהִחּתִ ֵדה ֲאש ֶּׁ ש ְ ָלה...  ּבִ ְכּפֵ ַהּמַ
ה ּמָ ת ָקְברוּ  ש ָ ָרה ְוֵאת ַאְבָרָהם אֶּׁ ּתֹו, ש ָ ה ִאש ְ ּמָ ת ְברוּ קָ  ש ָ ּתֹו, ִרְבָקה ְוֵאת ִיְצָחק אֶּׁ ה ִאש ְ ּמָ י ְוש ָ  ָקַבְרּתִ
ת במערת  אמותנצל לפני יוסף על שלא קבר את רחל מקב ֵלָאה". וכמו כן ראינו היאך יע אֶּׁ

ֹבִאי : "ַוֲאִניז( מח )בראשית שנאמר ,המכפלה ן ּבְ ּדָ ץ ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ,ִמּפַ רֶּׁ אֶּׁ ַנַען ּבְ ךְ  ּכְ רֶּׁ ּדֶּׁ עוֹ  ּבַ ְבַרת דּבְ  ּכִ
ץ רֶּׁ ְפָרָתה, ָלֹבא אֶּׁ הָ  אֶּׁ רֶּׁ ְקּבְ ם ָואֶּׁ ָ ךְ  ש ּ רֶּׁ דֶּׁ ְפָרת ּבְ ית ִהוא אֶּׁ ם", ופירש רש ּבֵ י: אמר לו יעקב "ָלחֶּׁ

, לאמך עשיתי כך ולא, כנען בארץ להיקבר להוליכני עליך מטריח שאני פי על ליוסף, אף
 להכניסה לחם לבית אפילו הולכתיה בדרך, ולא שם מתה, ואקברה לחם לבית סמוך שהרי
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 לעזרה שתהיה שם, קברתיה ה' פי שעל לך דע אבל .[תרעומת] עלי בלבך שיש וידעתי, לארץ
 קברה על רחל יצאה, שם דרך עוברים ויהיו, כשיגלו בחורבן בית המקדש הראשון לבניה
ָמע" :(ירמיה לא יד) שנאמר, רחמים עליהם ומבקשת ובוכה ָרָמה ִנש ְ ִכי ַתמְ  ,קֹול ּבְ ָרֵחל  ,רּוִריםְנִהי ּבְ

יהָ  נֶּׁ ה ַעל ּבָ ְמָעה" משיבה: ה"והקב ...",ְמַבּכָ ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ ֵתְך ְנֻאם  ,ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶּׁ ָכר ִלְפֻעּלָ י ֵיש  ש ָ ּכִ
בה',   תקבר: אומר : אביהשסו ס"ג( )סימן ערוך ע"כ. וכך פסק מרן בשלחן ".ּו ָבִנים ִלְגבּוָלםְוש ָ
, בני אצל: ואומרת, בנים לה יש ואם. בעלה אצל תקבר, אצלי ברתק: אומר ובעלה, אצלי

 .בניה אצל אותה קוברים
 

 אלמנהקבר 
 ונישאת לבעל אחר ומתה, עדיף לקוברה על יד בעלה הראשון. ,אשה שהתאלמנה

כיון שבתחיית המתים האשה חוזרת לבעלה הראשון שהיתה אשת  ,זוהר הקדושכן הוא על פי ה
אין " :(ע"ב סנהדרין כבמסכת )חז"ל על דרך מה שאמרו  שהוא ,קובר יבמענעוריו. וכתב בספר 

 ", וכן כתבו רבים מהאחרונים.אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי
 

אם קברוה אצל בעלה השני, רשאים בניה מבעלה הראשון לכתוב על המצבה את שמה ושם 
 )א תח( משפחתה מהבעל השני, ולהוסיף "לשעבר משפחת פלונית".

 

 יקור קלב
קורת רוח יש לנפטר שבאים בני משפחתו לבקרו בקברו, ומבקשים ממנו 
שיתפלל עליהם, על כן יש לתת את הדעת על זה מראש ולקוברו במקום שיקל 

 )א ת(על בני המשפחה לבוא ולבקרו שם. 
 

ר ששהה ממה שנאמר אצל יעקב אבינו כאשר חזר לבית יצחק אביו לאח ,רמז רמזו בזה
ֹבאכז( לה )בראשית ית לבן הארמיעשרים שנה בב ל ַיֲעֹקב : "ַוּיָ ע ִקְרַית ַמְמֵרא ָאִביו ִיְצָחק אֶּׁ  ָהַאְרּבַ

ְברֹון ִהוא ר חֶּׁ ר ֲאש   ם ּגָ ָ  לכבוד ,אבותיו בעיר לגור לאדם ראוי כי להודיע ".ְוִיְצָחק ַאְבָרָהם ש 
לֶּׁ  : "ָוֹאַמרה( )ב שם. וכן מצאנו בנביא נחמיה נקברים שהם האבות לֶּׁךְ  ַעל ִאם ,]דריוש[ ךְ ַלּמֶּׁ  ַהּמֶּׁ

ךָ  ִייַטב ְוִאם ,טֹוב יךָ  ַעְבּדְ ר ,ְלָפנֶּׁ ָלֵחִני ֲאש ֶּׁ ש ְ ל ּתִ ל ְיהּוָדה אֶּׁ ה". וכתב  ֲאֹבַתי ִקְברֹות ִעיר אֶּׁ ּנָ ְבנֶּׁ ְואֶּׁ
: (ד)שמואל ב יט ל, נאמר ברזילי הגלעדיביקש דוד המלך להכיר טובה לר שאכבספר חסידים: 

ר לֶּׁךְ  "ַוּיֹאמֶּׁ ל ַהּמֶּׁ י אֶּׁ ְרִזּלָ ה ,ּבַ י ֲעֹבר ַאּתָ י ִאּתִ ְלּתִ ִדי ֹאְתךָ  ְוִכְלּכַ ָלִים. ִעּמָ ירּוש ָ ר ּבִ י ַוּיֹאמֶּׁ ְרִזּלַ ל ּבַ  אֶּׁ
ב ְך... ָיש ָ לֶּׁ ךָ  ָנא ַהּמֶּׁ ִעיִרי ְוָאֻמת ַעְבּדְ ר ִעם ּבְ בֶּׁ י".  ָאִבי קֶּׁ כי הנאה רבה יש למתים שקרוביהם ְוִאּמִ

 .והם מטיבים להם באותו עולם ,מתם טובהואוהביהם הולכים אל קבריהם ומבקשים על נש
 כ."שתטח על קברי האבות. עהלב שמתפללים על החיים, כמו כָּ הם וגם כשמבקשים מהם, 

 

 מי קוברים ליד מי
 קובריםלא  ףואאפילו אם הוא ממשפחתו. רשע אצל צדיק, מת אין קוברים 

אצל רשע  דה וכדומה[נייתות בית דין כחילול שבת, שעבר על חייבי כריתות ומ]ר רשע חמוּ 
. וכן אין קוברים וים, כמאכלות אסורות, גילוח בתער וכדומה[שעבר על איסורי לא] קל

 )א שצג(. צדיק, וכל שכן בינוני, אצל חסיד מופלג

 
 :(כא)מלכים ב יג אין קוברים רשע אצל צדיק, שנאמר מנין ש, (ע"א סנהדרין מזמסכת )אמרו בגמרא 

,ִאי ֹקְבִרים ֵהם "ַוְיִהי ה ש  ת ָראוּ  ְוִהּנֵ דּוד אֶּׁ ִליכוּ  ]מלחמה של מואב[, ַהּגְ ש ְ ת ַוּיַ ר ָהִאיש   אֶּׁ בֶּׁ קֶּׁ ע, ּבְ  ֱאִליש ָ
ע ַוּיֵלֶּׁךְ  ּגַ ַעְצמֹות ָהִאיש   ַוּיִ ע, ּבְ ָקם ַוְיִחי ֱאִליש ָ האיש היה צדקיה בן כנענה, ַרְגָליו". ואותו  ַעל ַוּיָ

מו כן וכישע הנביא שהרשע יקבר על ידו. , כי לא רצה אלוחי ולכן קם ,שהיה רשע ונביא שקר
שני בתי קברות היו  ,)סנהדרין מו ע"א(כמבואר במשנה  ,ר אצל רשע קלין קוברים רשע חמוּ א

שאף הרג וחנק, ואחד לנסקלים ולנשרפים. מומתים במיתת מתוקנים להרוגי בית דין, אחד ל
אבותיהם, כי  בקברות םאות קוברים היו ולא שכולם רשעים, אבל אלה גדולים ברשעם יותר.

 אין קוברים רשע אצל צדיק.
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חי וקם שהשליכוהו בקבר אלישע ו נ"לשהאיש ה ,(ועודרבי אליעזר דפרקי )אמרו במדרש ואמנם 

י הדור, והיה עושה צדקות בכל ם בן תקוה שהיה מגדולשלוּ  ואהלא היה רשע, אלא על רגליו, 
 שהיה מי וכל העיר, פתח על ויושב מים החמת את ממלא היה עושה? היה צדקות ומה .יום
 על דשוהק רוח שרתה שעשה, הצדקות ובזכות נפשו. את ומשיב אותו משקה היה מהדרך בא

ליד( כב ב )מלכים לישראל, שנאמר נביאהונעשתה חולדה  אשתו ה : "אֶּׁ ִביָאה ֻחְלּדָ ת ַהּנְ ּלֻם ֵאש ֶּׁ  ש ַ
ן ְקָוה". ועתה שמת ּבֶּׁ  את גדוד ופתאום ראו ברו,ולק עמו ויצאו חסד עמו ישראל כל גמלו ,ּתִ

וחיה שוב שנים  אלישע בעצמות ויגע ,אלישע אותו בקבר מואב שבאו למלחמה, והשליכו
על כל פנים . (לב ו )ירמיה שהיה בן דודו של ירמיהו הנביא חנמאל את הוליד כן ואחרי רבות,
שהיה חסיד יא הנבלא הגיע למעלת אלישע כיון ש כל מקוםשהיה צדיק גמור, מף שא ,למדנו

 בינוני. , וכל שכןשאין קוברים צדיק אצל חסיד מופלג לך ריה. , לכן לא נקבר אצלוקדושו
 

 קבורה בטעות
משם , יפנוהו רשע, כל שאפשר לפנות את הרשע אצל צדיק וקברואם טעו 

, מצוה רבה לעודד את קרובי ולפנות אי אפשרויקברוהו בריחוק מקום. ואם 
הצדיק משם. ואולם במקרה שאי אפשר לפנות אף משפחת הצדיק שיפנו את 

וכל שכן אחד מהם, יבנו מחיצת אבנים שתפסיק בין קבר הצדיק לקבר הרשע. 
 יביע ת")א שצה, שצו. שו .הגון לאדם שאינו רק אלא, לרשע ממש מוחזק היה , לארשעאם אותו 

 מט( סימן דעה יורה "יוח לו, סימן דעה יורה זח" אומר
 

חד מן ההרוגים ובא א על קידוש ה', רשע אחד היה קבור בין ההרוגים ,כתב בספר חסידים
בשו"ת וכי קשה להם ביותר.  ,יסלקו את הרשע מביניהםו, וביקש שיוציאו בחלום לאדם חשוב

לקוברה בבית  חברא קדישאנשאל אודות אשה כשרה שנפטרה, והורה הגבאי ל ,מהר"ש ענגיל
ה בבית הקברות של הפושעים שמחללים שבת הקברות של עדת היראים. והשמש פשע וקבר

ד, וחרה לו מא ,ד, וכששב לאיתנו ונודע לו הדברוהיה בעלה חולה מאבאותה שעה , ואהסירבפ
שבפינוי המת מקברו יש משום חרדת  ףא ,בית הקברות של היראים. והנהל הוברצונו לפנות

 ,ברורפשוט וכי ראל, לקבר יש גוייםמבואר בפוסקים שמותר לפנות מקברי  כל מקוםהדין, מ
אם התנו בשעת הלוא על צער חרדת הדין. גם המת מוותר  ,כזהנצל מצער ובזיון ישכדי לה

אין קוברים  כישנעשה איסור בקבורת האשה, כיון כאן מותר לפנותו. ו ,קבורה לפנותו משםה
יה כך מותר לפנותה לכבודה ולכבוד בנ, להלפנות מראשכאילו התנו  הרי זהרשע אצל צדיק, 

מעשה בתלמיד  ואם אי אפשר לפנותה, יש לסמוך על מה שכתב בספר חסידים, שהם יראי ה'.
חכם צדיק שקברוהו אצל מי שאינו הגון, ובא הצדיק בחלום אל בני העיר, ואמר, הרעותם לי 

והניחו אבנים בין קבר הצדיק  .וקשה לי העשן שלו ,ני אצל בית הכסא שריחו רעושקברת
 ומאז והלאה לא בא בחלום. לקבר הרשע כמחיצה,

 

 שני שונאים
כי אף במותם לא יחד,  ברםולק אין, לזה זה שבחייהם היו שונאים םאנשי שני
והוא הדין בבעל ואשה שהיו תמיד בקטטות ומריבות, שלא  .היה להם מנוחהת

 )סימן .לקבור את השני שם[ מותראחר מיתת אחד, י"ב חודש עברו ואם ]. יחדיקברו אותם 

 ו. א שצט( יףסע שסב
 

שה, ושל לפחותאם יש הכרח לקבור שני שונאים זה אצל זה, נכון שילכו עשרה בני אדם או 
הם בעולם האמת, ושם אין קנאה ומדון, וינוחו כבר , כיון שלזה זה ויבקשו מהנפטרים שימחלו

 )מילי דחסידותא. א שצט(על משכבותם. 
 

 מעלת הקבורה בארץ ישראל
 םמנוחת נפשו יהם,נותועו תכפר לענין ,רץ ישראלגדולה מעלת הנקברים בא

על כן, מי אשר בעת תחיית המתים בקרוב, אמן.  מצער גלגול מחילות תםוהצל



הה |   111 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
לארץ, מצוה לקוברו בארץ ישראל. ואף אם כבר קברוהו בחוץ  ץשנפטר בחו

 לארץ, למצוה רבה יחשב, אם יעלו את עצמותיו לארץ ישראל.
 

 נתכפרו ישראל בארץ הקבור : כלהי"א( פ"ה מלכים הלכות ם"ע"א, רמב)מסכת כתובות קיא  חז"ל אמרו
ר" שנאמר:, כפרה מזבח קבור בו שהוא המקום וכאילו, לו עוונותיו ". וכן הוא ַעּמוֹ  ַאְדָמתוֹ  ְוִכּפֶּׁ
 רץ ישראלונותנים עליהם מעפר א רץ ישראללאהמתים כיון שמגיעים ש ,ירושלמיבתלמוד 

בבבל,  שנפטררב הונא את  וכך עשו חז"ל והעלו". ַעּמוֹ  ַאְדָמתוֹ  רְוִכּפֶּׁ " :מתכפר להם, שנאמר
 :כתב הרמב"םורב המנונא. נו ואת רבה בהעלו את . וכן טבריהוקברוהו אצל רבי חייא ובניו ב

את מתיהם לקבורה בארץ ישראל, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף  םגדולי החכמים היו מעלי
יו לו אב ואם שהשתוקקו בחייהם לעלות לארץ ישראל, איש שה: בותיושותבכן כתב הצדיק. ו

קבר בארץ ישראל, וסייע הקב"ה לאחד מבניהם וזכה יאו שלאחר מותם עצמותיהם תובלנה לה
הדבר שעשה הוא  :תשובה ?להעלות עצמותיהם וקברם בארץ ישראל, האם צריך למחות בידו

 ,רב, רבו של מרן הבית יוסףיעקב בי  ירב מורנוו ע"כ. וכך עשו גדולי ישראל. ,דוטוב מא
אם נכון ויפה הבחו"ל ולא ציוה להעלותו לארץ ישראל,  תלמיד חכם שנפטראודות  נשאל

, רץ ישראלם לאיההרי רוב החכמים מגדולי ישראל ציוו להעלות עצמות :והשיב ?להעלותו
ה שלא ציוה על זה, אפשר שלא רצ מהו .שיעלו עצמותיו לארץ ישראל ול חנו עדים שנוחואנ

נתן שולאל, ונשאנו ונתנו  ר'בהיותי במצרים נשאלתי על המנוח הנכבד ולהטריח את בניו. 
נו היתה שיעלוהו לקוברו בארץ ישראל, וכן נעשה מעשה בינ הבדבר עם הרבנים, והמסקנ

והעלוהו לארץ ישראל. גם הרדב"ז כתב, מה שנהגו להעלות את עצמות המתים לקוברם 
קבלה בידינו שאין תחיית המתים אלא בעמק יהושפט, כי שם בירושלים, יפה הם עושים, ש

ירדו הנשמות אל גופות הנפטרים להחיותם, ונמצא שניצולים מגלגול מחילות, ואפילו מתי ארץ 
המת מקברו את ישראל לא יקבלו הנשמות בתחיית המתים אלא שם. והרי התירו חז"ל לפנות 

ות נינוח אצל אבותיו, כל שכן וקל וחומר כדי לקוברו עם אבותיו, מפני שנוח לו לאדם להי
יפה  בעת קבורתו, ואפילו בלא שום תנאי .בירושלים, שבודאי נוח לו ולנשמתולהעלותו לקוברו 

וכבר נעשה ע"כ.  וצריך להוליך עמם גם את עפר תבוסתם שלא ישאר שם כלום. ,הם עושים
שהעלו את עצמותיו  ,ץ ישראלבהסכמת כל גדולי התורה באר ,שנה[ 99-]לפני כמעשה רב בימינו 

ירושלים בהר  יר הקודשעבונקבר שבאיטליה ורנו יולמהחיד"א זצ"ל  רבנושל  ותהקדוש
המנוחות, וכבוד גדול חלקו לו כל חכמי ורבני ישראל, כראוי לתורתו וקדושתו. וזאת מבלי 

שזוהי  לומרכמי שרצה שיהיו נכדיו או ניניו מבקשים לעשות כן, ולא היה פוצה פה ומצפצף 
 )א תכב, תכה( .שאותם לא מעלים ץ לארץפגיעה בשאר גאוני עולם הקבורים בחו

 
 

 ורנויולן החיד"א ממרהעלאת עצמותיו הקדושים של 
מרדכי  הגאון רבי יצחק ניסים זצ"ל הורה להראשון לציון הגאון רביהראשון לציון 

שבאיטליה זצ"ל לטפל בהעלאת עצמותיו של מרן החיד"א מהעיר ליוורנו אליהו 
הועלו עצמותיו להר  שנים לאחר פטירתו[ 497]לארץ ישראל, ואכן בכ' באייר ה'תש"ך 

בספר הובא  חות בירושלים. וזה הסיפור כפי שכתב הרב מרדכי אליהו בעצמו,והמנ
 :(34)עמוד " זכור לטוב"
 

יש הסוכנות אמי שטיפל בהעלאת העצמות מאיטליה היה ד"ר שלמה אומברטו נכון, 
יצחק הראשון לציון הרב אותי הגיע ארונו של החיד"א לארץ, מינה ר שאכ. היהודית

ניסים זצ"ל לטפל בקבורה. בבוקר שבו הגיע הארון, טבלתי בירושלים ולאחר מכן 
חצירא ינסענו באוטובוס לשדה התעופה. בשדה התעופה חיכו לארון רבי יצחק אב

 זצ"ל, והרב דוד לניאדו זצ"ל.
 

י פני הארון למטוס ושמו פניהם לתא המטען. בתא משנחת המטוס, עלו מקבל
המטען עמד ארון מעץ. פניתי לנוסעי הארון ובקשתי מהם שלא יורידו את הארון 
מהמטוס עד שאתן להם אישור. "אני רוצה לראות מה יש בפנים", אמרתי. ד"ר נכון 
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תמה: "בשביל מה? אין צורך". השבתי לו "אני שליחו של הרב ניסים, אני צריך 

 ת הנוגעות לארון ואני רוצה לראות שהכל תקין".לעשות את מלאכתי, יש הלכו
 

 ס"מ. 04X94ד"ר נכון הביא עמו ארון עץ גדול, והניח בתוכו ארון בגודל 
 

 "הנהו לפניך, בארון". "איפה החיד"א?" שאלתי בתמהון. ענו המלווים:
 

ות". תמהתי: "החיד"א נזדעזתי: "החיד"א בארון הזה?!". "כן" השיבו, "העצמות מלוקט
 שלם?! אני מבקש רגע את סליחתכם".לא היה שלד 

 

נסוע עם הנהג לקחתי את הרה"ג יצחק אבוחצירא לשיחה קצרה בצד: "אני רוצה ל
ה נכנסתי לאחר הטבילה במקוה. אל תעשו דבר עד שאחזור". שלך כדי לטבול במקו

מברגי הפיליפס שיש  "תן לי את כל קשתי:ילחנות כלי עבודה, פניתי אל המוכר וב
לך". שמתי לב שהארון היה מורכב בברגים מסוג פיליפס, אך לא ידענו מה גודלם 

 יד למטוס.משם חזרתי מולכן קניתי את כל הגדלים. 
 

קשתי מהנוכחים שיבואו איתי. התקרבנו כולם אל ארון בי כשהגעתי לתא המטען
מתח, והזמן כאילו         הברזל. על פניהם של כל הנוכחים סביב הארון הייתה הבעת

שכן מולם  ,עמד מלכת. כולם עקבו בדומיה, בפחד, בחרדה ובקדושה, ואין זה פלא
 בתוך הארון טמונות עצמותיו הקדושות של החיד"א.

 

את הבורג הראשון  זיהיתי את המברג בעל הגודל המתאים והתחלתי לפתוח
נבהלו ונבעתו, חלקם  וך הארון. כולם סביבמלמעלה. מיד החל בוקע רעש עצום מת

התעלפו. קמתי ואמרתי בחיל וברעדה: "החיד"א! אתה כתבת זה וזה, כך וכך, וכך 
. המשכתי לפתוח את הארון, ררהעשיתי כדבריך. אני מבקש שהרעש יפסק". דממה ש

והנה הרעש בוקע שוב, אך הפעם בעוצמה מוגברת. שוב זעקתי: הרב החיד"א! אתה 
, הנחתי את ידי על עצמות כדבריך!" בפתח הארוןיוק כתבת כך וכך ואני עשיתי בד

 מהחיד"א שיסתדרו העצמות מאליהן. החיד"א, ובנשימה עצורה ביקשתי
 

ו לכדי פתאום חשתי שידיי זזות על פני כל הארון עד שהעצמות המלוקטות התחבר
 שלד שלם.

 

שלים פנחס אפשטיין זצ"ל, גאב"ד העדה החרדית, שמע שהארון מגיע לירו גאון רביה
ורצה להודיע על ביטול מלאכה בעיר. אך לפני שהחליט על כך, שאל אותי אם אכן 
בתוך הארון יש שלד שלם. ההלוויה יצאה מבית הכנסת "ישורון" דרך ישיבת "עץ 

כדי  להר המנוחות בגבעת שאול במסלול ארוך, ה'מחנה יהודשכונת 'החיים" ב
 .רבים להשתתף במסע הלוויה". ע"כ לאפשר ליהודים

 

 
 

 מלונדון פיורי ז"ליהשר הצדיק רבי משה מונטעצמות  העלאת
אודות פניית שנה:  74-מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, נשאל לפני כ

ועד העדה אל "ל, צפיורי זירבי משה מונט המרומםמשפחת המנוח השר הצדיק 
בי משה של השר ר הםעצמותיאת  בירושלים, בבקשה להשתדל להעלות הספרדית
תים בירושלים ת"ו, האם יבהר הז ם, כדי להטמיניהודית, הקבורים בלונדון ורעייתו

 ?או לא הדבר מותר על פי ההלכה
 

 בשבח המעלה חז"לפי מ. א תכ( לט סימן "דיו ח"ז "איבי ת"שו) אחר שהאריך מרן בתשובהו
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 והנה ידוען: דלהלהוסיף כ יש בזה.גדולה מצוה כמה ו בקבורה בארץ ישראל,

ד את ארץ ישראל ופיורי ז"ל חיבב מאישהשר המנוח רבי משה מונט ,ומפורסם
שבע פעמים ביקר בארץ  .ותושביה, ובמיוחד הגדיל חסדו ואמתו לירושלים ותושביה

בבנין שכונות  ל פעם הרבה להיטיב להם בכל מאודוישראל ובירושלים ת"ו, ובכ
ירושלים להשיג לחמם יר הקודש חדשות ובתי כנסיות, ושקד על תקנת יושבי ע

בכבוד, ובפרט לתלמידי חכמים שבארץ ישראל, בתמיכה רחבה בעין יפה ובדרך 
ת, וזהיר במצוה קלה וכבוד, ואת יראי ה' יכבד, מלבד היותו שומר תורה ומצו

ל בספרו 'רבי רפאל מאיר פאניז ון לציוןכבחמורה. וכבר האריך בשבחו הגאון הראש
שנה, והעלה על  444מלאת לו הולדתו לודו ביום לב מרפא בדרוש מיוחד שנשא לכב

ועינינו הרואות כי אהובינו הגביר השר הצדיק רבי  :דותיו, בכותבוינס מתרומות מ
היום ח'  הילות לאל יתברךפיורי, נשיא ישראל, זכה לשיבה טובה, ותימשה מונט

ת " :(לא משלי טז) או לו מאה שנה, ונתקיים בו הפסוקבחשון תרמ"ה מל רֶּׁ ת ֲעטֶּׁ רֶּׁ ְפאֶּׁ ּתִ
יבָ  ֵצא ,הש ֵ ּמָ ְך ְצָדָקה ּתִ רֶּׁ דֶּׁ , כי מעודו תפס אומנותו של הקב"ה להיות גומל חסדים "ּבְ

 זר נתן לאביונים, ובפרט האיר פניו אל העם השוכן בציון, ובפרט לעניייטובים, ופ
אלמנות, ולהכנסת כלה, היה ראש לכל דבר ואביוני ירושלים ת"ו, ליתומים ו

שון אשר בנה כמה שכונות ובתים בירושלים לאפשר לתלמידי שבקדושה, והוא הרא
חכמים עניים לדור בתוכם, ואחר כך למדו ממנו עוד עשירים ונדיבים לעשות כן 
בהשפעתו הגדולה. וכן הוא הראשון אשר תרם סכומים רבים ועצומים לקרן קיימת 

ירושלים,  ואות לנצרכים, ופיזר הון תועפות לצדקה ביד רחבה לכל נפש מתושביולהל
ועשה לילות כימים כדי לתת להם תרומתו במו ידיו, ובדרך כבוד ויקר. וכל זאת 

תלמידי חכמים. באופן אין די באר את גודל צדקותיו ולכל  יםמלבד תרומותיו לכולל
אשר שם נפשו בכפו  ,ומעשיו הטובים. ולא רק בממונו, אלא גמל חסד גם בגופו

צבו כמו נד שונאי ישראל וקמו יאשר נ ,תר"א בזמן עלילת הדם בדמשק'בשנת ה
עלינו לבלענו, ולהשמיץ את ישראל בעיני אומות העולם, ושמו להם עלילות דברים, 

הגאון הקדוש רבי יעקב ענתבי זצ"ל,  םלה בדמשק עם רביולקחו את גדולי הקה
והכניסום לכלא בבית האסורים ועינו אותם במכות רצח, וכמה מהם מתו מרוב 

נו אותם, והיתה עת צרה גדולה לישראל, והשר הגדול רבי משה העינויים שעי
תניו ועמד בכל עוז ותעצומות עם עוד גבירים אחרים מבני ופיורי שינס מימונט

יצבו בפני המלך שולטאן עבד אל מאגיד בקושטא, יעמינו, אשר נלוו אליו, והת
ופקד  ,ן()פירמאוהגישו עצומותיהם בפניו, והמלך נעתר להם והוציא צו מלכותי 

לשחרר מיד את כל האסורים היהודים, לקרוא לשבויים דרור, וכן עשו גם אצל מלך 
מצרים, ותיכף הוציאו מבית האסורים את כל היהודים, לאמר לאסורים צאו ולאשר 
בחשך הגלו. ואז נחה שקטה הארץ, ויקם משה ויושיעם, ועל ידי עמידתו האיתנה 

שות מישראל, ובתוכם את רבה של דמשק הציל כמה נפ ,יצביאשר לפני מלכים הת
הנ"ל, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ומאז נחשב בעיני 

ובכל עת שבא לירושלים, כל העם מקצה היו נאספים לנשק  .ראל כמלאך מושיעיש
ונפשו בבקשתו  הכי נסע כמה פעמים לפני הקיסר ברוסי ,את שולי בגדיו. וכן ידוע

צב היהודים אשר שם, וכיתת רגליו למקומות נדחים. והכניס עצמו להיטיב את מ
 יבשה. אשרי חלקו ומה נעים גורלו.בסכנה להצלת אחינו ישראל בנסיעותיו בים וב

 

ואם באתי לספר  וסיים בלשון זו:השר,  בשבח כתב'י און רבי חיים פלאגגם הג
יתו יושבח רע בשבחו של השר המרומם גדול הדור סיניור משה מונטיפיורי הי"ו

המלכה אשת חיל מרת יהודית מנשים באהל תבורך, לא יכילו ספרים ומגילות. ע"כ. 
ֵרם ֵמחֹול ִיְרּבּון" :(קלט יח תהילים)הפסוק  וראוי להמליץ עליו ְסּפְ  ז ב"ב)דרשת חז"ל כ, "אֶּׁ
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אספרם למעשיהם של צדיקים כחול ירבון, כי זכה וזיכה את הרבים, זכות  ,(ע"ב

באתי כאן מקצת שבחו של השר הצדיק, שמצוה לפרסם והבו.  הרבים תלויה
 עד כאן מדברי מרן זצוק"ל. מעשיהם של צדיקים.

 

 
 

  סעודת הבראה 

 סעודה ראשונה
: "סעודת הבראה", נקראתהסעודה הראשונה שאוכל האבל לאחר הקבורה, 

 דעתו לנחמואת ומיישבים  ,את האבל [וחוזק ]לשון בריאותשבסעודה זו מברים 
ם" , שנאמר:(שמואל ב ג לה)לשון מאכל  הוא גם] מצערו. חֶּׁ ִוד לֶּׁ ת ּדָ ֹבא ָכל ָהָעם ְלַהְברֹות אֶּׁ [. "ַוּיָ

להביא לו או מכריו וסעודה זו, אסור לאבל לאכול משלו, אלא מצוה על שכניו 
 א תפז( ס"א. חשעסימן )משלהם. 

 
 לאכול, חושש אינוו מתו על ונאנח דואג האבל כילסעודת הבראה,  הטעם ,ש"הרא כתב

 ונהגו. ראשונה סעודה לפחות אחרים משל לאכול ווהויצ כן על ,למותוכמעט מבקש את נפשו 
 לעשות יכולים שאין להם לאכול, כי אינם העניים מפני השבעה, כללתת להם מאכלים ב

 אות י. א תצא( שעח יוסף בית) .כך עושים לעשירים כי גם יתביישו, ולא מלאכה.

 

 . לחם.ביצים
אולם אם אינו חפץ לאכול לחם, ו המנהג להביא לאבלים ביצים קשות ולחם.

 .לאכול לחם בסעודת הבראהמן הדין ין חובה אינו צריך לדחוק את עצמו, כי א
 מפני ,הביצהאת  עצמו האבל יקלוף אל": חיים הארחות וכתב א תצ, תצו, תקא( ס"ט. חשעסימן )

 מןסי)בית יוסף  נוי הוא להתעסק בקילוף ביצים., פשבמקום להתעסק באבלו", תןכרעב שנראה
 (הבית בדק אות י שעח

 
מה העדשים עגולים, אף אבלות דבר שחוזר בעולם.  ,הטעם שמביאים ביצים או עדשים, לרמוז

 )ד רפ(ומה ביצה אין לה פה, אף האבל אין לו פה, ששותק ומקבל עליו דין שמים באהבה. 

 

 אכילה. שתיה.
כל אלא דוקא סעודה,  ולאמשלו, סעודה ראשונה ל לאבל לאכו רואסמה ש
משלו לאחר הקבורה עד סעודת  לאכול ו, אסור לתבשילוכפירות, ירקות  ,מאכל

. שו"ת )א תפח, תצגההבראה. אבל מותר לו לשתות משלו תה או קפה וכיוצא בהם. 

 (ון רבי יצחק ניסים זצ"לוהרב הראשי לישראל הגאל"צ כה, בתשובה עם הראש מןסי רה דעהב יולק חע אומר יבי
 

 יום הקבורה
בגמר היום אזי , קבורהה כלום לאחרלאכול רצה לא ו ,מי שנקבר מתו ביום

לא ו שקיעהסמוך למתו . והוא הדין, אם נקבר לאכול משלורשאי  ]שקיעת החמה[
 ג("ס חשע מןסי) .לאחר השקיעה לאכול משלורשאי , עד השקיעה תוברוספיקו להה
 

 40. בחורף בערך: אחר השקיעה זמניותדקות וחצי  43]עד ין השמשות מי שנקבר מתו בב

, מן הדין פטור מסעודת הבראה, ורשאי דקות רגילות[ 07דקות רגילות. ובקיץ בערך: 
 )ב צז. ד רפג( .ראשונהה תועודס הישזואפילו לאחר צאת הכוכבים לאכול משלו 
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סעודת הבראה  לואכרצה ללא ו, אחר צאת הכוכבים נקבר מתו בלילהמי ש

וכל שלא אכל סעודת ההבראה, אסור לו לאכול אותו ביום.  םבלילה, מברי
 )א תצב, תצג(, שאז עבר יום הקבורה. שקיעת החמהמשלו כלום עד 

 

 אין סעודת הבראה
סעודת הבראה, אינו חייב להתענות באותו יום, שכניו לו לא הביאו אבל ש

 ך.כבשנהגו כניו מרה גדולה על שחז"ל הסתכלו בחומשלו. אבל  ומותר לו לאכול
 )א תצא(

 

 הבראה לאשה
 בעלשכיון שה] ,בעלה ת הבראה משלסעוד אסור לה לאכול אבלה, נשואה אשה

"ב. ס חשעסימן ) .מברות אותהעל כן, חברותיה  .[, הרי היא כאוכלת משלהיהחייב במזונות

 א תצג(

 
אבלים הם האולם אם  .בשום אופן נשיםלתת סעודת הבראה ל יםאין לגבר

ם אחים ואחיות, אגב שנותנים לבנים העם אמם, או שבנים גדולים ויושבים 
 א תצג("ב. ס חשעסימן ). לאכווהאחים, יכולות גם האמא והאחיות ל

 

 סמוך על שלחנו

לעשות  ן, מותר לבלאב אירע אבלו ,שאינו חייב לזונו גר אצל אביובן נשוי ה
לעשות מותר לאב , לבן אירע אבלאם  ,כןכמו . וכספו לאביובראה מהסעודת 

 , תצג(א תפט"ב. ס חשעסימן )לבנו.  כספוסעודת הבראה מ
 

 ?מי בוצע
וגדול  ,בברכה נוטל ידיוכשהביאו פת, בסעודת ההבראה האבל יושב בראש, ו

 )א תקא(. ממש פרוסה בידו של האבלאת הבוצע, ונותן מברך על הפת והמסובים 
 

: (יז א) במגילת איכה שנאמר משוםנת הפרוסה ביד האבל, לנתי הטעם ,אבודרהםרבי דוד  כתב
ה" ְרש ָ יהָ  ִצּיֹון ּפֵ ָידֶּׁ  א"הרשב תובתשוב. ' שנותן בידו של האבלהמוציא' לפרוסת רמז והוא", ּבְ

 חכמים מדברי זה" :והשיב ה המקור לדרשה זו,מ ושאלוהו הלכות גדולות, בשם זה טעם בכת
 ".ואודיעך אשלח בדיקה אחר אמצא אם ,ושכחתי זהב לי היה ידוע ומקום ,בודאי להם הוא

 וכתב ."רבתי באיכה מצאתיו ואני" :(יח אות קסז סימןאורח חיים  הבית בדק)וכתב מרן הבית יוסף 
 . ע"כ.בשבת לותאב שאין ,כדרכו פורס בשבת ,הגאונים בשם מנוח רבנו

 

 שתיית יין
 יין נברא לא :ע"א( ע סנהדרין מסכת)בגמרא  כמו שאמרו .בראהבסעודת ה לאבל יין נותנים
נוּ (ו לא )משלי שנאמר, אבלים אלא לנחם בעולם ָכר : "ּתְ ". ְלָמֵרי ְוַיִין ְלאֹוֵבד ש ֵ ש   )א תקא( ָנפֶּׁ

 
 בשמחה, שרוי שאינו בשעה יין : כשהאבל שותהפז( סימן תנינא שלמה )מנחתאוירבך  כתב הגרש"ז

וכמאמר , מלבו את הצער להוציא קר היין את ושותה נפש מר שהוא בכך מראה הוא הרי
 הואיל עליו, מתאבל שהוא המת כבוד את בכך כלל מגרע אינו ולכן .נפש למרי יין תנו הכתוב,

 זה הרי שמחה, מיני בשאר עוסק הוא אם מה שאין כן .יין לשתות נפש מרי כל של דרכם וכך
 בשאר לבם את מחלש נפש מרי של דרכם ואין הואיל מתו, על כלל מצטער אינו כאילו נראה
 .שמחה מיני
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 ערב שבת
 חשע מןסי) סעודת הבראה, מפני כבוד השבת. אין עושיםנקבר המת סמוך לשבת, 

 א תצב(. ג"ס

 
 .(844 )עמודהבראה במועד, עיין להלן סעודת דיני  -חול המועד 

 
 

  ברכת המזון לאבלים 

 זימון
: ואומר ח הזימוןנוסהמזמן מוסיף בעשרה. וב אושה ושלב האבל מצטרף לזימון

אלקינו[ בעשרה: ]"מנחם אבלים" שאכלנו משלו. ועונים: ברוך  אלקינו[: בעשרה] נברך

 . א תקא(, הגעי' )סימן שעט ס בטובו חיינו."מנחם אבלים" שאכלנו משלו ו
 

 נוסח ברכה שלישית
ברכת המזון, אחר בש]בונה ירושלים[ שלישית הברכה ה, בסוף השבעימי הבכל 

 פיםוסימת בית דוד משיחך תחזירנה למקומה במהרה בימינו", "ומלכותיבות 
ינו את אבלי ציון ק: "נחם ה' אלואומריםהאבל וכל המנחמים שאוכלים עמו, 

ואת האבלים המתאבלים באבל הזה, נחמם באבלם ושמחם  .ואת אבלי ירושלים
ִאיש   :)ישעיה סו יג( מיגונם, כאמור ר ּכְ ּנּו, ִאּמוֹ  ֲאש ֶּׁ ַנֲחמֶּׁ ם ָאֹנִכי ןכֵּ  ּתְ ְמכֶּׁ ַלִים ֲאַנחֶּׁ  ּוִבירּוש ָ

ֻנָחמוּ   )סימן שעט ס"ב. א תקב( ."אמן ,מנחם אבלים בבנין ירושלים ,. ברוך אתה ה'ּתְ
 

אומרים אותו רק כשיש מנחמים בבית האבל, אבל בברכה שלישית, נוסח זה 
את הברכה השלישית  אמרויאם האבלים יושבים לבדם ואין שם מנחמים, 

 )הריטב"א. א תקו(. כת המזון, "רחם ה' וכו'"הקבועה של בר
 

 ברכה רביעיתנוסח 
אלקינו מלך  ,ברוך אתה ה'"רביעית: ברכה באומרים נוסח זה , השבעימי הבכל 

המלך  ,האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקבלעד העולם, 
שליט  ,תלוקח נפשו ,שופט בצדק ,דיין אמת ,אל אמת ,הטוב והמטיב ,החי

ועל הכל אנו חייבים להודות לו  ,ואנחנו עמו ועבדיו ,בעולמו לעשות כרצונו
גודר פרצות הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו ומעל כל עמו ישראל  .ולברכו

 יםאומר ברכה זווכאן ללא נוסח "הרחמן". ברכת המזון ומסיימים . "ברחמים
 א תקו(). ואין שם מנחמים םלבד יםאוכל םה אף אם יםהאבל

 

 שבת קודש
, נכדיו[כלותיו ו, חתניו, כולל המשפחה המורחבת] אם האבל אוכל בשבת עם בני ביתו

 עשה מעשה]וכן אבלות בפרהסיא.  וין זשאמפני מברכים ברכת המזון של אבלים, 
 [.ז"להרבנית מרגלית תו יירעשבעה על שבת הזצוק"ל ברבנו עובדיה יוסף הראשון לציון מרן 

ברכת את , יברכו כחברים ומכרים אנשים אחריםגם ים עמו אבל אם אוכל
 (. מעיין אומר רפז)סימן שעט ס"ד. א תקב. ג פזרגיל. הבנוסח המזון 
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  מנין ימי האבלות 

 אחר הקבורה
 וחוזר להתחייב בכל המצוות. ,"אבל" לאחר הקבורה, האונן נעשה

 

 שבעה ימים
 אחר הקבורהלמיד לים מתחי השבעהאבל נוהג אבלות שבעה ימים. וימי ה

חליצת נעליים וכיוצא בזה. או  בישיבה על הארץ ,בלכאתנהג תחיל להמשכ
, ואפילו קברוהו כמה מהאבלות ומאותו זמן עד הערב, נחשב שעבר יום אחד

 ומונה עוד ששה ימים. פני השקיעה,דקות ל
 

 נקבר בבין השמשות
הכוכבים, שהוא ספק יום  צאתהזמן שמהשקיעה ועד בפרק ]מי שקבר את מתו בבין השמשות 

שבא לביתו לאחר רק כאלא  מיד כאבלאף אם לא הספיק לנהוג , [ספק לילה
צאת הכוכבים, מונה את היום שעבר ליום הראשון מהשבעה, ומשלים עוד ששה 

 )ב פט( ימים.
 

פוסקים  ,מדרבנןם ינהאבלות השבעת ימי ו הוא ספק יום,בין השמשות ש כיון ,הב"חכתב 
עד הקבורה אחר לאבל כ הספיק לנהוגשלא ף . ואליום הראשון בין השמשותה לו עולו להקל

אבל שמכל מקום הרי כתב הרא"ש, והיאך נחשיב שעבר יום אחד?  שהגיע לביתו, לילהה
אבלות, כגון שאמרו לו שמת לו מת, והיה בעיר אחרת ולא בהם זלזל במקצת ימים ולא נהג ש

 הוא הדין. את היום הראשון להשליםין צריך אבלות, אחזר לעירו ונהג , ולמחרת נהג אבלות
 )ב צ( היום הראשון. ועולה ל ,לנהוג אבלות עד הלילה באפשרותושלא היה  כאן

 

 נקבר ח"י דקות אחר השקיעה
]בדקות זמניות. בחורף מתו עד שמונה עשרה דקות וחצי מהשקיעה  גם מי שקבר

עד שבא לביתו,  ותולא נהג אבל ילות[,דקות רג 07דקות רגילות. ובקיץ בערך:  40בערך: 
 )ב צז( מונה את היום שעבר ליום הראשון מהשבעה, ומשלים עוד ששה ימים.

 
וחצי דקות זמניות, כדעת מרן השלחן  48יש להבהיר שאף על פי שזמן "בין השמשות" הוא 

ין דקות, וממילא ב 43 הוא אמה[ 0,444]ערוך והרמ"א ורוב הראשונים, ששיעור מהלך מיל 
]להבנת "צאת הכוכבים". זמן מגיע  לאחר מכןדקות זמניות, ו 48.9מיל, הוא  8\7השמשות שהוא 

אולם מאחר ולדעת [. (400)עמוד המושג "שעות ודקות זמניות", עיין בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" 
ירוף ובצ דקות זמניות. 43בין השמשות הוא  דקות, וממילא 07הרמב"ם ועוד, שיעור מיל הוא 

 בחזקה. ולא ברפיון עין קריצת ]כשיעור כהרף עיןשבין השמשות הוא בגמרא האומר דעת רבי יוסי 

"צאת זמן מגיע  באותה שעהומתחיל כחצי דקה לאחר בין השמשות, ורק  ,[ע"ב( לד שבת י")רש
על כן, אם קברוהו בתוך זמן זה, דקות זמניות הוא יום גמור.  43.9עד  הכוכבים", ולדבריו

. אבל לאחר זמן המיקל באבל בריהלכה כדראשון מהשבעה, כי הנים את היום שעבר ליום מו
עיין )ב צז. . הגאוניםמו המנהג כמאחר ודעת רבנו תם, יום בגלל כחשיב זאת לההקל ל זה, אין

 (. מעיין אומר רעזשו"ת יביע אומר חלק ז סימן מא, חלק ט סימן פח אות כד, חלק י סימן לא
 

 מןזקבורה לאחר 
שה ומי שנפטר לו מת בחוץ לארץ, והודיעוהו שלא יקברוהו אלא כעבור של

]ובימים שבינתיים אינו נחשב אונן, וחייב שב שבעה לאחר הקבורה ה יתחילימים, לכ
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אם ישב קודם מכל מקום ו [.קט(קז, )ב בכל המצוות, ורק לא יניח תפילין ביום המיתה 

 )ב ק(ואינו צריך להשלים עוד.  שבעה,למנין  לו אותם ימים יםעול, הקבורה

 

 חולה
את  אינו צריך להשליםיצא ו ,כפי יכולתו קצת דיני אבלותמנהג אבל חולה ש
ל שבה עילא שנעלה נעלי עור, ויולדת . על כן, שהבריאשבעה לאחר שאר דיני ה

, ני שמחהיעני ,מלאכה, תספורתבמה שנזהרה בשאר דברים כלה די , הארץ
 פח(ב ). לאחר מכןם מהשליאינה צריכה ל, ו[ורך בה ממשצ הן לשאיכ], רחיצה איפור

 

 

  נפל או תינוק שמת 
 קריעה. אנינות. סעודת הבראה. אבלות.

או תינוק שמת פחות משלושים יום שלמים  אמו כשהוא מתדהיינו, עובר שיצא מרחם  ,"נפל"
 ואין ,עודת הבראהעושים סאין , ודיני אנינותנוהגים בן מעת לידתו, אין קורעים עליו, ואי

 ס"ו. א רכ, תק. ד רצג( שעח סימן)סימן שמ ס"ל. . עליו מתאבלים
 

שלמים  יום שלושים ללידתו, אך עדין לא מלאו לו 84תינוק שמת ביום  -שים יום שלמים ושל
 7עליו. למשל: תינוק שנולד ביום חמישי בשעה  עת הלידה, אין מתאבליםמ שעות מעת לעת[ 07]

בצהריים, כיון  40שבועות ביום שבת קודש בשעה  7לאחר  [84]ביום ת אחר הצהריים, ומ
 ת")א קכג. שושעות, הרי הוא כנפל שאין מתאבלים עליו.  04-יום שלמים ו 05עברו רק בפועל ש

 לג( סימן דעה יורה ח חלק אומר יביע

 
 נפטרתינוק שנולד עם מום, אף שהיה ידוע שלא יחיה יותר מי"ב חודש, אם  -נולד עם מום 

 )א קכג( לאחר שלושים יום מלידתו, מתאבלים עליו.

 

 ורטקובינא
או שהוציאוהו ומת, למעלה משלושים יום ור, ונשאר שם טקוביננתנוהו באו תינוק שנולד פג

חשב נור טקובינאאתו מהיציכי עת  .עליו יםתאבלמאין  ,מת ובתוך שלושים יום ורטקובינאמה
, מתאבלים מיום הוצאתו לאחר שלושיםת מ אם בלא. ה, והרי מת בתוך שלושיםלידה עתכ

אויר וחום, משלים את כל מה שנעשה  שיש בואינקובטור הוהטעם לזה, כי לדברי הרופאים, . עליו
להשלמת הולד: יכולת הנשימה, חמימת החיים, גמר שערו וציפורניו. והרבה פעמים אם  בטן אמוב

כל עוד שלא יצא מהאינקובטור לאויר העולם, נמצא ש הו משם, לא יתקיים אפילו שעה אחת.יוציאו
אין , ומת שם שלושים יוםיותר משם  שההשאף  ,כןל. בבטן אמו הריוןהבהמשך נחשב כאילו הוא 

מו. ריהו כמת בבטן אמתאבלים עליו, כי התברר עתה שהמכשיר לא הצליח להשלים את ההריון, וה
כות, תשובות והנהגות, "ש אלישיב, בית אבי, משנה הל)לבושי מרדכי, מקוה המים, מנחת שלמה, שבט הלוי, הגרי

 א תקמה(נשמת אברהם. 
 

 לה וקריאת שםברית מי
אבינו  אברהם לבוא לעתיד מדרש,ב כי אמרומשום תקנת הפושעים, ] .בלי ברכה אותו ןמליהנפל, 

 מה מדאי, יותר שחטאו ואותם לתוכה. לירד מישראל מהול אדם מניח ואינו גהינם פתח על יושב
. גהינםל ומורידם עליהם ונותנה שנימולו קודם שמתו מעל התינוקות הערלה את מעביר להם? עושה

לזכר  ,ו שםלקוראים ו. [לכן מסירים את הערלה מהתינוקות שלא ימצאוה ליתנה על הפושעים
הוא מקובל איש מפי איש, ואינו  ןכרב נחשון גאון שכתב ) .ית המתיםיקום בתחוי מיםבששירחמו עליו 

תורת  ,תמים דעים ,האשכול, טוריהע ,הגאונים ,רבנו יצחק בן גיאת כתבו:וכן  סתם מנהג, אלא כמעט הוא דין.כ
 א שפז(. רסג ס"ה מןסיומרן בשלחן ערוך  ועוד, הטור ,אבודרהם ש,הרא" ,התניא ,ל בוכ ,ארחות חיים ,האדם

 
 קבורה
 )א קכא, שפז( איסור הלנת המת. , אין בוכנהוג ם קוברונפל. ואף אה ולא חובה לקבור אין מצו
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דין  שקשה (497 ה"ח, הובא לעיל עמוד פ"א הקבר )חיבוטשמחות  לפי המבואר במסכת ,ומכל מקום
ולא  דרז לקוברונראה שאם מת סמוך לשבת, יש להז, דונים בוינ נפלים אפילוכל כך ש חיבוט הקבר

ביום חמישי, כיון שאין בו  כדי לפוטרו מחיבוט הקבר. ומאידך, אם מת, להשהותו לאחר השבת
 .מדין חיבוט הקבר לפוטרודי יום שישי אחרי חצות, כולקוברו בלהשהותו איסור הלנת המת, יש 

 
 )א שפה( ו עד אחר יום טוב.לין אותביום טוב שני אפילו על ידי גוים, ואין מ נפל רואסור לקב

 
 פתיחת הקבר למולו

להקבר חרפה היא לו הקבר כדי למולו, כי  אתיש לפתוח למולו, בלי מ נפל שכחו וקברואם 
חשש בפתיחת  איןבקטן ולהסיר חרפתו ממנו.  ול נוח, והרשעיםבה תגנו שנבערלה מאוסה 

אם נזכרו סמוך לקבורתו, דוקא  אך כל זהקברו משום חרדת הדין, שהרי עדין לא חטא. 
וברור בניוולו. אחר כמה ימים, אין לפתוח הקבר כדי שלא לראות לאבל  ,שעדין לא נתנוול

 )א שפח(אם עבר זמן רב, לא יפתחו את הקבר.  . ורקמתנוול כל כך מהר נור, איוקבימי הש

 
 צידוק הדין, קדיש והשכבה

 שיםושללפחות  שעברו עליו על תינוק אלא, על נפל השכבהו הדין, קדיש דוקיצאין אומרים 
קשה דין ובו.  םי חלב נידוניקשה יום הדין שאפילו גמול ,אמרו חז"לשי פכ. ומעת לידתו יום

שעל ידי הקדיש יוכל להעלותו למדרגה  עודושאפילו קטן נידון בו כפי שכלו ושניו.  גהינם
 ס"ד. א צג, רפח( סימן שדמ) .בגן עדןיותר עליונה 

 
 

  הפטורים מהאבלות 

 קטנים
 נידינוהגים  נם, איםאב או א הםשמת ל ,ותפחות מגיל מצואו קטנה קטן 

מותרים בנעילת נעלי עור, גזיזת ציפורנים, תספורת, לכן , וועיקר אבלות כלל
ורק ב קיג, ריד(  ג."שצו ס מןסי)השנה. כל לימוד תורה, והשתתפות בשמחות במשך 

 (470 עמודב)כנ"ל . קורעים לקטן, מפני עגמת נפש

 
 ם כןאכי , מחנכיםבאבלות לא אף על פי שבשאר מצוות מחנכים את הקטן, מכל מקום 

והרי עדיף לחנכו ללימוד תורה, כי תלמוד תורה  ,שבוע ימים מוד תורהימבטלו מלאת נמצ
מי יאמר סימן רע לקטן לכשיגדל, והוא כזה שחינוך בדבר כ ,ועוד .(דגול מרבבה) כנגד כולם

 . ב קיח, רטו(כתב סופרו שערי דעה, חקרי לב). אפשר שלא יצטרך כלל לדיני אבלותשיתחייב בו, הלא 

 

 ילקטן שהגד
 ינו נוהגשבעה, אימי ה תוךאפילו במשך השנה ובנעשה בר מצוה גם קטן ש

 ולעודדו חזקויש לולא י"ב חודש. ו לא שלושיםואבלות כלל ועיקר, לא שבעה, 
 )ב קטז, קיח(. למנוחת הנפטרבי"ב חודש להתמיד בתורה תאמץ ככל היותר יש
 

של המשך לאבלות  יאהש כיוןכיבוד אב ואם, מכל מקום  אף שאבלות י"ב חודש יש בה
 ב קיח(שו"ת שיבת ציון. )י"ב חודש. לטורו גם ינמשך פובהם היה פטור, שים, ושלהשבעה וה

 
, שבעה בתוך הגדיל אפילו, או אמו אביו שמת : קטן(ג"שצו ס מןסי) ערוך והנה פסק מרן השלחן

הקבורה שבעת  מכיוןע"כ. והטעם לזה כתב הרא"ש, . בו חייב ואינו אבלות, דין כל ממנו בטל
, התבונןיש לו מפני שהיה קטן, פקע ממנו חיוב אבלות לעולם. נפטר מחיובו ,שהיה לו להתאבל

 ,בשבת וקברוהו ביום ראשון בבוקר מת לו שמת מי :ס"ב( שמא )סימן ערוך נפסק בשלחןכי הנה 
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ת , בכל זאהבדלההמפטור ו במוצאי שבתאונן הקבורה. נמצא שאף שהיה  על היין אחר יבדיל

בעת הקבורה, עתה פטור שאף שהיה  ,נאמרגם בקטן  לאחר הקבורה, חייב להבדיל. ולכאורה
יקר פיטורו משום אונן לקטן, כי אונן עדין דומה  אולם אינו? אבלות בדיניתחייב י לדגש

בדיעבד ש ,מאיריב ארוב, וכמבמצוות ביחי חשב שאינונשהוא עסוק וטרוד בקבורת מתו, ולא 
אונן שכתב ן יצא. וכ, שמע הבדלה מאחרם אכן ואחרים ידי חובה, יצאו.  אנן להוציבירך אוש

אחר ל ן,לכ .אלא צדדית מפני אנינותובו , ואין המניעה בר חיובכי הוא , ותן כשרריהלין, היתפ
נחשב  אינוקטן  כן מה שאין. בר חיובהוא היה לכן  קודם אף כי ,חייב בהבדלה ואהקבורה ה

 היה פטור, נפטר לגמרי אף כשהגדיל. האבלות תחילת כיון שבעתובר חיוב כלל, 
 
 לא שבת כותב מרן, האונן במוצאי ס"ב( שמא)להבין, הלא באותה הלכה קצת ין יש עדך א

כי אין זה . ולא שתים לתשלומים שחרית אחת בבוקר יתפלל הקבורה ולאחר, יתפלל ערבית
 חייב היה לא שהאונן בלילה כיון, שתים שחרית שמתפלל ערבית התפלל ולא למי ששכח דומה

אונן שאכל פת  ,. וכיוצא בזהתפילהיוב נו בר חע"כ. ומבואר שהאונן נחשב שאי. להתפלל
שהוא פטור מלברך ברכת המזון, כיון שבשעה יש אומרים עדין הוא שבע, ורת המת קבולאחר 

י צאבהבדלה הוא חייב, הרי בעת חלות חיוב ההבדלה במו מדועואם כן שאכל היה פטור. 
 ?בר חיובהיה לא הוא  ,שבת

 
, שבהבדלה החיוב נובע מכח שמירת ברכת המזוןשיש הבדל בין הבדלה לתפילה ולומר אפשר ו

כיון הבדלה, וב חייבשבת, שמירת ב וחיישנו בכל ש, ולחול להבדיל בין שבת ויש חובההשבת, 
מיד שקבר  ךא, יו לברךלע ורהבדלה, רק שעתה במוצאי שבת אסבב חיי שהאונן חייב בשבת,

מהבדלה,  פטורבת במוצאי שגוי שהתגייר  מטעם זה,ו .]אף ביום ראשון[ את מתו חייב להבדיל
שאין חובת לא כן בתפילה, לחול.  ן שבתלהבדיל בי וחייבנכדי ש שייך בשבתיה הכי הוא לא 

אף שיכל להתפלל, מתפילה, ו לגמרי שהיה פטוראונן תשלומים אלא למי שהיה אנוס, אבל ה
 סק"ה( שמא )סימן ז"וכמו שכתב הט תפלל תשלומים.לומר לו שילא שייך  שלא יתפלל,לו  רוהו

 שהאנינות אלא ,מניעה שום בלי להתפלל יכול שהוא דהיינו אחר, דבר מחמת הפטור אםש
 עצמו, מצד פטור קרוי זה אין טירדה, מחמתנובע  כשהפטורבל . אתשלומין אין בזה פוטרתו,

 תשלומים. קנוית זה ועל להתפלל, יכול שלא חולה להתפלל, וכמו לו אונס שאי אפשר אלא
רו לו הושהיא הגורמת לחיוב ברכת המזון, אכילתו בעת וכן אונן שאכל ושבע, מאחר וע"כ. 

 יוצא בזהוכברך, היאך יקום פתאום חיוב חדש משביעה לבד ללא אכילה בעת חיוב. שלא י
כל שבשעת אכילה  ,"ואכלת ושבעת וברכת" נאמר:כיון שבשו"ת ויען אברהם פלאג'י, שכתב 

 .מאין יחזור הפיטור לחיובו, תועישבעתה ועיל תהיה פטור מלברך, מה 
 

מה שמצאנו בבדיקת חמץ שעל האונן למנות שליח שיבדוק את חמצו גם לאור האמור, מובן 
ם ה, היאך ימנה שליח שיברך עבורו, אמבדיקפטור עצמו  כיון שהאונןלכאורה, הרי בברכה. ו

 ו"לא יראה" "לאשל  מציווי התורהמאחר וחיוב הבדיקה נובע ש ,לומר ישוחייב?  אינוהוא 
שגם הוא ייך באונן, בודאי ש, וזה ע"א( ב פסחים )רש"י ותוספות הואכלי שמא מחששימצא", או 

דומה לברכת  אינה בדיקת חמץש ,ברךבדוק וילמנות שליח שיעליו לכן מצווה על איסורי חמץ, 
היא תפלל, אלא דומה יברך ושלא ילו הורו ש וכמו ן ממשמהפטור  ואפילה שההמזון ות

ישיר  חיובנובע מ חיובהשבדיקת חמץ וכל שכן ב, שבתהשמירת חיוב ה נובע מלהבדלה שחיוב
 )עיין א קנב, קפא. ב קטז. ד קלח(. שמא יאכלהומחשש או  ימצא" ו"לא יראה" "לא חמץאיסורי ב
 

 גר
בריה כהוא תגייר הגר שכי מתאבלים זה על זה,  נם, אייוהתגיירו הוא והורש ויג

ומכל מקום יקרע את בגדו, ויברך "דיין . שעד ס"ה() ביניהםהקירבה נפסקה ו חדשה
 )א תקנב(. , שסוף סוף הוא מצטערהאמת" בשם ומלכות, כדין השומע שמועה רעה

 

ורה בטל מתובלבד שלא ית ,רשאי ,שיםושבעה ושל ותבלאנהוג ל הגר אם רוצה
 )ב קיט( צדקות לעילוי נשמתם.עשה מצוות ויקדיש והשכבה, ו שיאמרוטוב . ליןיותפ

 (.097 ובטעם הדבר עיין להלן )עמוד
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 דעתו לגרשה
פתח תיק גירושין בבית וכגון שמי שהיה במריבה עם אשתו והיה בדעתו לגרשה, 

צריך  נומתה האשה, אי תגרשושנוטרם , יםפרודחיים כשהם שהם או הדין 
שאם מת הבעל, אין צריכה האשה  א הדין להיפךוהו )ב קכ( תאבל עליה.לה

 קצו( )מעיין אומר .להתאבל, כיון שאינם מצטערים זה על זה

 
מי שמתה אשתו מתוך קטטה בינה לבין בעלה, והיה בדעתו לגרשה, אינו  ,רשב"םכתב ה

וכתב הרש"ל, ומעשה בא לידי  ם.וכן דעת הר"י מיגאש, תשובות מימוניות, בנימין זאב, רבנו ירוח. יורשה
תאבל עליה, יבאחד שהיה בקטטה עם אשתו והיה בדעתו לגרשה ומתה, והורתי לו שלא 
, אינו התורהוהבאתי ראיה לזה מהרשב"ם הנ"ל במכל שכן, שאם לענין ירושת הבעל שהיא מ

בל מדרבנן, שפטור מלהתאשהיא  כאילו גירשה, קל וחומר לענין אבלותכיון שנחשב יורשה, 
חכם  י רבני ירושלים, וכתב לי זקן אחדעליה. ויש שתמהו על הוראה זו, ושלחתי דברי לזקנ

נמאסה אחר ששמ ,מנין לנו לחייבו באבלות דרבנןש ,עמימופלא, שחכמי ירושלים הסכימו 
 וכן פסקו רבים מהאחרונים. .ע"כ. ירות עליהם מרלו שואין שוב אין לבו דוה עליה, ו ,בעיניו

 

 בן מאומץ
טוב אך  בפטירת הוריו מאמציו, שיםוות שבעה ושללנהוג אבלמ פטורבן מאומץ 

ואולם אינו נוהג  עד הלום. משום הכרת הטוב שגידלוהושיתאבל קצת עליהם, 
ד תורה מלי, ורצה, רשאי לישב עליהם שבעה וחייב בתפילין. ואם ,דיני אנינות

, כי הוא חייב םמר קדיש לעילוי נשמתשיא מצוהבעת שאין המנחמים אצלו. ו
 )א תקנא( .בכבודם בחייהם ובמותם

 

מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.  ,, כל המגדל יתום בתוך ביתואמרו (ע"ב )יטסנהדרין מסכת ב
שהבן אוי רמהר"ם מרוטנבורג, שכמבואר בגמרא שם. וכתב  הואלאו דוקא מה שאמרו יתום, ו
הקב"ה לו : בשעה שאמר מרוא מדרשב. ו"אמי" מצתאמ"אבי", ול א למאמץקרי מאומץה

, אמר לו משה, רבונו של עולם, איני יכול, מפני שיתרו פתח "לכה ואשלחך אל פרעה" ,למשה
חייב בכבודו יותר מאביו וחייב לו, הוא נפשו  ,לי ביתו והייתי עמו כבן, והפותח פתחו לחברו

ךְ " :שנאמר, ברשותו אלא הולך איני ,כבוד בי ונהג יתרו בלנייקומאחר ו .אמוו ה ַוּיֵלֶּׁ ב ֹמש ֶּׁ ש ָ  ַוּיָ
ל ר אֶּׁ שגדל  וה לומר קדיש לעילוי נשמת מאמציומשום הכרת הטוב, מצ על כן, ע"כ. ."ֹחְתנוֹ  יֶּׁתֶּׁ

ום הואיל ואינם הוריו ומכל מק .ועודחתם סופר , שבות יעקב, וכן מתבאר בתשובת הרמ"אבביתם. 
עשו כמיטב יכולתם ש , שכיון, אינו חייב להתאבל עליהם, אבל אם רצה הרשות בידוהטבעיים

צא בזה כתב וכיו .םלחנכו ולגדלו כבנם, יש לכבדם ולהתאבל עליהם, ולקבל עליהם תנחומי
בשו"ת והרא"ש, שיכול כל אדם להתאבל על אוהבו וללבוש שחורים י"ב חודש בשביל כבודו. 

יאמר  לפניו, והורה שהבן המאומץ ישב שבעה ויתאבל, וגםבא כזה מעשה כתב שחשב האפוד 
קדיש לעילוי נשמת האב המאמץ. והנה האלמנה שלא היה לה בן כי אם הבן המאומץ, היתה 

בן ההוראה הנ"ל, חיתה רוחה, כי ראתה בזה שאת שבורה ורצוצה מרוב צערה, וכאשר שמעה 
ם בשבעה אולוע"כ. ". ןיְוֵלב ַאְלָמָנה ַאְרנִ : "(איוב כט יג) בזה מתיוקיי ,ממשהוא בנה כאילו זה 
 .ורה כרגילמצוה עליו לעסוק בתש בי עקיבא איגרהגאון ר כתבאין נמצאים אצלו מנחמים, כש

 

 קרובי המשפחה
המשפחה הקרובה אינם צריכים לנהוג שום דבר מדיני אבלות יחד עם קרוביהם 

על  בעלהעם  האו אש, וחמותו חמיו עלהאבלה האבלים. כגון: בעל עם אשתו 
אינו אלא מן  ,בזה . והמחמירסבו וסבתו תה, או נכד עם אביו עלחמיה וחמו
 א רמב( ועוד. מסגרת השלחן ,בית עובד, שלחן גבוה ,מהריק"ש, הרמ"א ,הרא"ש ,הרמב"ן ,מהר"ם) .המתמיהים

 

כתב בשו"ת שמן הדין היו צריכים לנהוג עימם במנהגי אבלות מפני הכבוד, מכל מקום  אף
 .ממילא בטלה התקנה, דםעל כבו שנהגו למחולבזמנינו ש ,תורת חסד מלובלין
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  מדיני השבעה 
 

 בשבעה. השבעה, וברית מילה שחלהמדיני הנחת תפילין, תפילות, הנהגות להלן 
 

 הנחת תפילין בשבעה 
 יום מיתה וקבורה

האבל פסק דין אנינות וחוזר שלאחר שקברו את המת,  ,ארנו לעיליכבר ב
הפטירה עד למחרת  אסור לו להניח תפילין ביום אךלהתחייב בכל המצוות, 

בבוקר לאחר הנץ החמה. ולכן, אם נפטר המת קודם שהספיק האבל להתפלל 
ת, אינו ומוקדמהבוקר הת ושחרית ולהניח תפילין, וכגון שנפטר בלילה או בשע

 ב רס(סימן שפח ס"א. ) מניח תפילין באותו יום כלל.

 
להתעטר לו  אין ראויכך לפיד, וומר לו מא ,תועל ממאוד מצטער ביום הראשון  האבלמאחר ו
יךָ : "(יחזקאל כד יז)שנאמר כמו שנקראים "פאר",  בתפילין ֵאְרָך ֲחבֹוש  ָעלֶּׁ ". אולם כיון שעיקר ּפְ

יֹום ָמר: "(עמוס ח י) כמו שכתובביום הראשון, המרירות היא  רק ביום לכך  ",ְוַאֲחִריָתּה ּכְ
ירות, אנו אומרים מקצת היום , אבל ביום השני שכבר הופחתה המרהראשון לא מניח תפילין

 ככולו, ומניח לאחר הנץ החמה.

 

 יום מיתה ויום קבורה
כגון שנפטר ביום ואלא למחרת,  הספיק לקבור את מתו ביום הפטירה אם לא

קברוהו ש ואראשון וקברוהו בלילה לאחר צאת הכוכבים שהוא כבר ליל שני, 
כי ספק ברכות , בלי ברכהינעה אזי ביום שני, יניח תפילין בצשני,  למחרת ביום

 )ב רס( .להקל

 

 נקבר בבין השמשות
בבוקר למחרת  ברכהעם לין יתפב בהנחת יחינפטר ביום ונקבר בבין השמשות, 

 )ב ער, צח(לאחר הנץ החמה. 
 

בורה שאינו יום קה, שיום עודמהריט"ץ ודעת משום ספק ספיקא, שמא הלכה כהטעם בזה 
ונמצא שנפטר  הואגמור שמא בין השמשות יום פטור, שאמר תאפילו ולין, יתפהמיתה חייב ב

לאו וב חייב בתפילין.ש אבלותה לשיום השני הכבר הוא בבוקר  עתה, ותמול ביוםונקבר א
אינו אלא לדעת רבי יהודה,  השקיעהשלנו, שהוא שלשת רבעי מיל אחר  בין השמשות הכי,

)ביאור הלכה סימן כתב המשנה ברורה . ו(440)עמוד כנ"ל  יום גמור הוא זהיוסי כל זמן  ביראבל ל

עד צאת ש (ע"א פסחים במסכת )כן מבואר בגמרא ו ,יוסי ביהדין בודאי שהלכה כר ן, שמג("תטו ס
 שהיא דרבנן, באבלותי זה לפויהודה.  ביכר םריילענין שבת מחמשרק הוא, אלא  וםהכוכבים י

, ותאבלה לשיום השני הוא הבבוקר בין השמשות שלנו יום הוא, ושיוסי בי כרבודאי נפסוק 
 .ברךאף מהתורה, ן ה ממצוב ספק ספיקאה. וכיון שנץ החמההאחר ללין יוחייבים להניח בו תפ

 )ב צח(

 

 מת בשבת ונקבר במוצאי שבת
 ניח תפילין ביום ראשון.מלא מן הדין אם נפטר בשבת וקברוהו במוצאי שבת, 

נעה יר למחרתו, שיניח תפילין בצואין זה דומה למה שכתבנו לעיל שאם מת ביום אחד ונקב
בלי ברכה, כי שם סוף סוף היה אונן ונהג בענייני אבלות ביום המיתה, אבל כשמת בשבת, 

ומכל הרי אין אנינות בשבת. ובצירוף דעת רבים שאף ביום הקבורה לבד, לא מניח תפילין. 
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 מר רנד()מעיין או ביום ראשון בלי ברכה, רשאי.תפילין מקום אם דוקא רוצה להניח 

 )ב ער, רעג( ביום שני בבוקר, יניח תפילין בברכה לאחר הנץ החמה. ולמחרתו

 

 רבנו תם
 )ב רעז( .מניחם השבעהגם בימי ברור שהרגיל להניח תפילין של רבנו תם, 

 
 

 שבעההנהגות ה 
 הדלקת נר נשמה

מפני ה בבית האבל, שבעה ימי להדליק נר נשמה בכל נכוןחשוב ומנהג 
ויאמר  , ויש לה נחת רוח בזה.מקום קרוביה המתאבלים עליהשהנשמה באה ל

בפיו: הריני מדליק נר זה לעילוי נשמת מר אבי פלוני בן פלונית שתהיה נפשו 
 )ג נד, נט, קלו, רז(. נית וכדומהצרורה בצרור החיים, או מרת אמי פלונית בת פלו

 
 כתובות קגמסכת ) "במקומודלוק  יהנר יהנתן צוואה לבניו "תנא הקדוש רבי יהודה הנשיא ה

טתו מוטלת בשעת יבמקום שהיתה מ ד, אחנרותי נטה מקובצת, שכוונתו לשיבש אריוב .(ע"א
 הטעםקת נר נשמה. ולהדלמכאן סמך ש ,יעב"ץהתב . וכרב שבתלחנו בעועל ש והשני .פטירתו

ַמת ה' ֵנר: "(כז כ משלי) הפסוק פיעל  זהב כי הנשמה נהנית ידוע  ,רבנו בחיי". וכתב ָאָדם ִנש ְ
ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה,  ,ומתהלכת בעידוני ההוד והשמחה ,בהדלקת הנרות

מפני שהיא חתיכת אור חצובה מאור חשמל, לפיכך היא נמשכת אחר האור מפני שהוא מינה, 
 ,לנר המלך שלמה המשילהּ  כן ועל, ופשוט זך רוחני אור והנשמה גופני אור שהוא פי על אף
אם שכח להדליק נר  ,רש"לעד שכתב ה ה חשוב כל כךומנהג ז. "נר ה' נשמת אדם" :אמרנש

בכל ארץ אשכנז, מותר  יו או אמו, כמו שרגיליםאב בערב שבת בבית הכנסת ביום פטירת
נחשב כצורך  זהנר מאחר שהעולם נזהרים בהדלקת שר לגוי להדליק הנר בבין השמשות, לומ

. "לא גזרו עליו בבין השמשות ,דבר שהוא משום שבות כל"זה בכלל מה שאמרו והרי גדול, 
למנוחת נפש בעת ההדלקה, שהוא מדליק הנר  וצריך שיאמר בפיו ,וכתב בשו"ת תורה לשמה

קריאה זו שהוא מוציאה בפיו, תגיע הנאה לנפש הנפטר ההוא. וכל  ל ידיפלוני בן פלונית. וע
 )ג נד( מן הנפש.שכן אם הוא מדליק הנר על המצבה עצמה ששם משכן חלק 

 
אחר. שכשם  ביתשהמת נפטר בבית חולים, או ב ףהדליק נר נשמה בבית האבל, אהמנהג ל

דלקת כן גם ה ,נפטר שםלא ש ףלנשמת המת, את רוח לה בבית האבל מועילה לנחישהתפ
בבית וכמו שנוהגים להדליק נר נשמה  ,הנשמה באה למקום קרוביה המתאבלים עליה כי ,הנר
 )ג נה( .ל הנס ושאר צדיקיםמאיר בע בילר
 

 מראותכיסוי 
 ג נב() ה.שבעהימי  במשך כל בבית האבללכסות את המראות המנהג 

 
וה ו, נראה כמשתחמראהמול ה הליוה בתפווהמשתחשם, מפני שמתפללים  א. :לזהכמה טעמים 

לפי שבבית האבל מצויים רוחות רעות  ב. ים.יעינהסגירת אפילו ו, ולא יועיל בזה עצמל
וכדי שלא יראה דמות  ,מפני המזיקים מירההאבל צריך ש, ומדת הדין מתוחה כנגדוו ,זיקיםומ

על פי הדין  ג. (שו"ת גנזי יוסף שווארץ)המראה.  יםסלכן מכ ,א לידי נזקובמראה ויב אותם מזיקים
דמות אמר הקב"ה, " ,רושלמימבואר הטעם בי, ו]הפיכת המיטה[ חייב בכפיית המיטה אבלה

היא שהמיטה דהיינו, כפו את . "כפו מטותיכם עליה ,ונותיכם הפכתיהוי בכם ובעדיוקני נתת
 ימן)ס נוהגים בכפיית המיטה יום לאהם ולאבין איש לאשתו ליצירת הולד. ו ]האמצעי[הסרסור 

ו שאמרו חז"ל וכמ ,בין איש לאשתוש סרסורה ם כןגיא שה ההמראאת לכן הופכים  ,(בס" שפז
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 והתעוררות, לידי שמחה הההסתכלות במראה מביא ד. (ם סופרחת) מראות הצובאות.ה בענין

 אמרש המעשהעל פי  ואוההמראות. את מכסים  ןלכ ,המיטה אבל אסור בתשמישהש כיוןו
 וטוב םיעיני יפה שהוא וראיתיו, הדרום מן נזיר בא פעם: (ע"ב נדרים טמסכת ) שמעון הצדיק

? הנאה זה שערך את להשחית ראית מה, בני :לו אמרתי, תלתלים לו סדורות וקווצותיו ,רואי
, שלי בבבואה סתכלתיוה המעיין מן מים למלאות הלכתיו, בעירי לאבא הייתי רועה: לי אמר
 שאינו בעולם מתגאה אתה למה! רשע: לו אמרתי .העולם מן לטורדני וקשיוב יצרי עלי ופחז
 ונשקתי עמדתי מיד! יםלשמ שאגלחךאני  נשבע !?ותולעה מהיר להיות עתיד שהוא במי, שלך
 (דבורי אמת) .בישראל נוזרי נזירות ירבו כמוך, בני: לו אמרתי, ראשו על ואות

 

 הפרדה בין גברים לנשים
שבחדר אחד ישבו  ,לעשות הפרדהימו לב יש ,ותבאבלגברים ונשים יושבים כש

תערובת אצל המנחמים כדי שלא תהיה נשים, ובחדר אחר ישבו ה הגברים
 )ג עד(עושה נחת רוח לנפטר כלל, אלא להיפך.  ר זה אינודבש והמנחמות,

 
ץ : "ְוָסְפָדה(יב יב )זכריהמהפסוק בנביא  חֹות ָהָארֶּׁ ּפָ חֹות ִמש ְ ּפָ ַחת ְלָבד, ִמש ְ ּפַ ית ִמש ְ ִויד ּבֵ  ְלָבד ּדָ

ם יהֶּׁ ַחת ְלָבד, ּוְנש ֵ ּפַ ית ִמש ְ ם ְלָבד ָנָתן ּבֵ יהֶּׁ שאף  (ע"א נבסוכה מסכת )ְלָבד", למדה הגמרא  ּוְנש ֵ
 צריך להבדיל האנשים מן הנשים., בשעת צער והספד

 

אחד  ,שני אוהליםיזמינו , על כן, כנ"לם אוהל למנחמים, יקפידו מקימיגם כש
או או שיעשו שני פתחים לאוהל עם מחיצה ביניהם לגברים ואחד לנשים 

: (מה יד תהילים)ישראל  מלךבאוהל והנשים בבית, שכן אמר דוד ישבו שהגברים 
ל ה "ּכָ בּוּדָ ךְ  ַבת ּכְ לֶּׁ ִניָמה". מֶּׁ  ּפְ

 

 שמירת העיניים
ן לשמור תורה ומצוות, ויושבים א שמים שאחיו ומשפחתו לא זכו עדייהודי יר

לנחם גם נשים שבעה בערבוביא אנשים ונשים, ויודע שבמשך השבעה יבואו 
ת במראו הוא ואנשים יראי השם שבאים לנחמו ויכשלעות, ומן הסתם וצנאינן ש

בצורה מכובדת ועדינה,  משפחתויבהיר ל, על איסורי תורה רבים ור, ויעבאסורות
שאינו יכול לשבת עימהם, וישב בביתו. ואם הם דרים באותה עיר, בכל ערב 

 בדרך כללמהשבעה ילך לשבת איתם בעת תפילת מנחה וערבית, כי בעת כזאת 
עילוי נשמת המנוח, יושבים גברים לבד. וידאג שיאמרו שם דברי תורה וחיזוק ל

 ובפרט בחינוך הילדים לתורה ויראת שמים.
 

נשואה, בין , בין פנויה אשהר מן התורה להסתכל באיסור חמוישנו ראשית, יש לדעת כי 
ורה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ואפילו רק תהה אמרוהריהו עובר על מה ש

 כ נדריםמסכת ) ואמרו חכמים .(א"ע כד כותברמסכת ) הסתכל, אסור לקטנה באצבעאו  בשערותיה

 הּצֶּׁ רַ מְ הַ : "(א"ע סא ברכותמסכת ) ועוד אמרו ".עבירה לידי בא סופו ,בנשים הצופה כל: "(א"ע
 כמשה טובים ומעשים תורה בידו יש אפילו, בה להסתכל כדי לידה מידו לאשה מעות]מעביר[ 

ָנה" :(כו כג משלי) ". ועל הפסוקגהינם של מדינה ינקה לא ,רבנו ךָ  ְבִני ּתְ יךָ  ,ִלי ִלּבְ ָרַכי ְוֵעינ   ּדְ
ּצְֹרָנה  עבירה הם, אמר סרסורישני  ייםעינהו לב: ה(ה"ה א"פ ברכות ירושלמי)אמרו חז"ל  ",ּתִ
וכל הכובש עיניו  ולא תחטא. ליש האתש דעוי יאנ ,ךיועינ ליבךאת  ליאתה נותן  םא :ה"הקב

מרן הבית יוסף, לא יהיה האדם קל בעיניו להביט  וכתבמהעריות, זוכה ומקבל פני שכינה. 
 שפיל מבטוולראות מהרה קל חיש בכל מקום, שזהו עוון פלילי. ולכן, על כל אדם שהולך ברחוב, לה

ואם ראה אשה מרחוק, חייב כשיודע שמצויות באיזור נשים שאינן צנועות.  ולא יסתכל אנה ואנה,
אחת  י דרכים,תשיש לו ש : מי(ב"ע נז בתרא באב מסכת) אמרו חז"לכבר ו מבטו ממנה. סירלה
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עוצם את עיניו נקרא ש, אפילו נשים השיש ב דרךוהוא עובר ב, השאין ב תנשים ואח השיש ב

. על כן, ישקול היטב היכן ישמור את עיניו ומחשבותיו הכניס את עצמו לניסיוןשמחמת , 'רשע'
 ה קטן מועד )מסכת אמרו חז"למו שכו .ןויתרחק מכל מה שעלול לפגום בטהרת בקדושה ובטהרה,

. ולא יבוש מפני המלעיגים ב"ההק של בישועתו ורואה זוכה אורחותיו, ]בודק[ םהש ָ  : כלע"א(
למנוח. ואשריו בעולם הזה, וטוב לו לעולם  תעליו, כי הוא באמת העושה נחת רוח אמיתי

ך ירוויח חינוים, בדו בבית מחמת שמירת העיניושב לש בדוגמא אישית זוואין ספק ש הבא.
 להם. וטיפשירבים מוסר  דברי, ושווה יותר מנפלא בקדושת העיניים לבניו

 
על דא  פטפוטיםב, ירבו בדיבורים ואברך שיודע שאם ישב עם אחיו -ביטול תורה 

דודים ואחיינים מכל קצוות הארץ, רבים מהמשפחה, כבני  בפרט כשיגיעו, וועל הא
 כיצד ינהג. (045 )עמוד, עיין להלן גדול מאוד ובזבוז זמן יגרם לו ביטול תורה

 

 שה ימים לבכיושל

ְבּכוּ  : "ַאלי( כב )ירמיהעל הפסוק  ֻנדוּ  ְוַאל ְלֵמת ּתִ ולהניד  להניע המקונן דרך] "לוֹ  ּתָ

 - "למת תבכו אל": ע"ב( כז קטן מועדמסכת )דרשו חז"ל  ,[וצער לבֶּׁ אֵ  דרך ,אנה ואנה בראשו
, לבכי - ימים שהושל? כיצד הא. מכשיעור יותר - "ול תנודו ואל" מדאי. יותר

: הוא ברוך הקדוש אמר - ואילך מכאן. לתספורת - שלושים, להספד - שבעה
בשאר העם, אבל על  ?במה דברים אמורים. ממני יותר רחמנים אתם אין

. ומכל מקום ות עליהם, כל אחד לפי גודל חכמתומוסיפים לבכתלמידי חכמים, 
 עליו יותר משלושים יום, כי מי לנו גדול ממשה רבנו, שנאמר אין לבכות עליהם

ְבּכוּ (לד ח )דברים ָרֵאל ְבֵני : "ַוּיִ ת ִיש ְ ה אֶּׁ ים ֹמש ֶּׁ לֹש ִ מוּ  יֹום, ש ְ ּתְ ל ְבִכי ְיֵמי ַוּיִ ה".  ֵאבֶּׁ ֹמש ֶּׁ
אין מספידים עליו יותר משנים עשר חודש, שהרי אין לנו בחכמים גדול  ,וכן

 )א רעא(חודש.  שנים עשר, והספידו אותו יותר מרבי יהודה הנשיא
 

תינתן לה שאולי  החושבבעל הגוף, מרחפת שהנפש מכיון שה ימים לבכי, והטעם שאמרו של
תו והולכת לה ה אושתנה זיו פניו, מניחהרואה שששה ימים ולאחר שלאך זור אליו, רשות לח

 ב פד( .ירושלמי)תלמוד עה. מן הבית לקבר, ומן הקבר לבית עד סוף ימי השבוהולכת ובאה בצער, 

 

 ל מהיסוריםמקהבכי 
יסוריו בעולם  עלהם  מקילים בוכים על הנפטר, שהאבלים ודע, כי הצער והבכי

שעוצרים עצמם מלבכות, או , ולא כאותם יועל טוב שבוכים ,ועל כן הבא.
 יבוק. ד רסז( )מעבר משתדלים להרגיעו ולהפסיקו מהבכי.שכאשר האבל בוכה, 

 
ז"ל שנערכה בישיבת "אור החיים" יוסף ל השלושים לפטירת הרבנית מרגלית לית באזכר

 עולהבימי השלושים, וכמעט כל בוקר היה ביאר מרן זצוק"ל למה הוא בכה בירושלים, 
כתוב שאפילו צדיקים סובלים בשלושים  זוהר הקדושבוכה ומתפלל שם? ואמר, כי בו ,לקברה

ן היא נמצאת בעולם הבא ויש לה צער, אישעתה  ,ואם כן, (094עמוד  כמובא להלן) יום הראשונים
שיעסוק  תאמצה עבורו במשך חמישים שנהשכל כך השתדלה וה ,גדולה מזוהכרת הטוב לו 

עבורה, הוא  כה ומתפללה ממנו כל המפריעים, ובזה שהוא בובתורה בשקידה והתמדה והסיר
 .ה יכול לדמיין לעצמוהנוראים שאין האדם פה בעולם הז מציל אותה מהצער והיסורים

 

 דת הדין מתוחהימ
ויבכה כל מי שאינו מתאבל כמו שציוו חכמים, הרי זה אכזרי, אלא יתאבל 

 ויפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה שלימה, כי מדת הדין מתוחה עליו.
 ( הרחבה בנושא זה.44 )ב פה( ועיין לעיל בתחילת שער האגדה )עמוד
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חרב שלופה ומונחת לו האבל כאילו יראה הראשונים לפטירה, ימים  שהוכל של ז"ל:מרו חא

משבעה ועד  .כנגדו בקרן זוית עומדת חרבכאילו יראה שה ועד שבעה, ומשל .וארוועל צ
כל ידאגו  ,אחד מן האחים שמת: כאילו היא עוברת לפניו בשוק. וכן אמרויראה  ,שיםושל

לכיפה  ורה כולה. למה הדבר דומה,כל החב אחד מבני חבורה שמת, תדאג .האחים כולם
 )ב פה(. ןנתערערו כול ,כיון שנתערערה אחת מהןששל אבנים, ]ערימה[ 

 

 כלללא בכה 
 לא? או טובה מדה זו האם אחת, דמעה עליו הוריד ולא ,בן לו שמת ז על אחד"נשאל הרדב

 דרך והוא ,אכזריות מדת והיא הנפש, תכונת רוע ועל הלב קושי על מורה ,רעה מדה זווהשיב: 
 אנחנו אבל ימעטו. מהבל והמה .תעתועים מעשה הוא הכל העולם זה כי האומרים הפילוסופים

 כראוי ממנו למסתפקים מאוד נכבד ענין הזה העולם כי ולדעת להאמין לנו יש התורה מקבלי
 עולם נקרא הוא כי הנפש, והשארת העולם הבא חיי האדם ישיג ובו כשורה, בו ולמתנהגים

 ,הזמן על ולהתאונן ,העולם הנהגת ברוע צרותיו ולתלות ענייניו לההביל ראוי אין ולכן המעשה,
ְתאֹוֵנן ַמה: ")איכה ג לט(כמו שנאמר  ,ומחדליו מעשיו על ולקונן ולהתאבל להתאונן ראוי אלא  ּיִ
ר ָחי ָאָדם בֶּׁ ה. ֲחָטָאיו ַעל ּגֶּׁ ש ָ ּוָבה ְוַנְחֹקָרה ְדָרֵכינוּ  ַנְחּפְ  ו,קרובי על מתאבלבוכה ווה. ה'" ַעד ְוָנש 

 נפשו טהרת על ומורה היא, מעשה ואנשי ונביאים חסידים מדת כשר, אדם על וכל שכן
 היה ואם לזה. בהיס היו אשר עוונותיו על ויתאבל חטאיו על ויתאונן קונו, לפני לבו והכנעת

א אברהם ויבו" נאמר: אבינו באברהם וכן ימים. שהושל לו מתקנים היו לא נאות, בלתי בכיה
 (. ב פד)א ערב ע"כ. מספר. אין כאלה ורבים דוד,ו יעקבאצל  וכן ולבכותה", לשרה לספוד

 

 יכול לבכות ינוא
שחושש למאור עיניו, ישמיע קול בכי או או מי שאינו יכול לבכות על המת 

, שנאמר לעילוי נשמת הנפטר תהילים בקול בכיהבספר פרקי תחנונים שיקרא 
יו ט( ליםי)תה ַמע : "ּכִ ְכִיי".  קֹול ה' ש ָ  (. ב פד)א רעאּבִ
 

ִנים" ם ּבָ ם ַלה' ַאּת   "ֱאלֵֹהיכ 
גורם שיבכה על  ,המתקשה על המת יותר מדאי: )מסכת מועד קטן כז ע"ב(אמרו חז"ל 

אל יתקשה אדם על : (א"הי ג"הלכות אבל פי)רמב"ם וזו לשון ה. , חס ושלוםנוסף מת
והמצער עצמו יותר על מנהגו של  .םזהו מנהגו של עולכי תר מדאי, ומתו י
היא שנשמת המת אנחנו מאמינים בני מאמינים שכי  . ע"כ.פשיהרי זה ט ,עולם

לחזות  ,ים אשר נתנההואל האל יא שבהחלק אלוה ממעל, אינה אובדת, אלא ה
 בכילמתעורר לאחר שלושה ימים אם גם ואולם בנועם ה' ולבקר בהיכלו. 

מרוב מאליהם עיניו זולגות דמעות ל שכן אם וכבזוכרו את המת ואת מעשיו, 
 )ב פד(. בזהחשש שום  אין ,צער

 
ִנים: "(א )דברים יבנאמר בתורה  ם ּבָ ם ה'לַ  ַאּתֶּׁ ימוּ  ְולֹא ִתְתּגְֹדדוּ  לֹא ,ֱאלֵֹהיכֶּׁ ין ָקְרָחה ָתש ִ ם ּבֵ  ֵעיֵניכֶּׁ

י. ָלֵמת ה ָקדֹוש   ַעם ּכִ יךָ  ה'לַ  ַאּתָ ַחר ּוְבךָ  ,ֱאלֹהֶּׁ ה ְלַעם לוֹ  תִלְהיוֹ ה'  ּבָ ים ִמּכֹל ְסֻגּלָ כתב ". וָהַעּמִ
]לשרוט עולם הזה נחשב בעיניהם לעיקר, במיתת קרובם, להתגודד הים, שימנהג הגו :רבנו בחיי

, שבני ישראל שראלולא כאלה חלק י .בדן המתועל א ]לתלוש שערות[ולקרוח בראשם  בבשר[
 לם הבאב, ויפה שעה אחת בעוונשמתם הולכת לעולם הבא שכולו טו ' יתברך,בנים הם לה

שהוא בשר ודם, של היתומים ם השמת אבי ףהתוספות, שאכתבו . ולם הזהיותר מכל חיי העו
י : "(כז י תהילים) בשמים חי וקיים יתברך ויתעלה, כמו שנאמר אם אבהעוד יש ל י ָאִבי ְוִאּמִ ּכִ

ם, אין להם עוד הורים, כי אם מוא יהםכשמתו להם אב ,גויים. אבל ה"ַיַאְסֵפִני ה'וַ  ,ֲעָזבּוִני
ה ָאִבי ָלֵעץ ֹאְמִרים: "(כז ב)ירמיה  הי עץ ואבן, שאין בם מועיל, כמו שנאמרואל ן ַאּתָ בֶּׁ  ַאתְּ  ְוָלאֶּׁ

נוּ  שהרי  ,דה ממש במיתת המתיאין אב ,ישראלעם כי אצל  הקדוש:אור החיים האר יב". וְיִלְדּתָ
לך ששלח את בנו הנסיך למדינה אחרת למהדבר דומה אלא  ,צדיקים במיתתם קרויים חיים
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ר הבן הנסיך אלא דֵּ עְ הרי אין הֶּׁ  .לימודיו, ולימים שלח המלך אליו שיחזור למקומואת להשלים 

רק לעירו ולשער מקומו, אבל הוא חי וקיים, עטרת תפארת וצניף מלוכה אצל אביו המלך, 
שנקראו בנים למקום,  כן הדבר לגבי עם ישראל .ד שחזר בכבוד אל המלך אביוווטוב לו מא

שבה אל בית  ,ות ומעשים טובים, וכשנשלמו ימיהוונשלחה נשמתם לעולם הזה לסגל תורה ומצ
 )ב פד(ר באור פני מלך חיים. אוֹ אשר משם חוצבה, לְ  אביה תחת כסא הכבוד

 
 הם,חד מאמת ו ,םלה שבעה בני והיורב הונא, שהיתה גרה בשכונתו של אחת מעשה באשה ו

לא ו ,שלא תעשה כן . שלח לה רב הונאועושה מעשים של עינוי וצער יותר מדאי הכובוהיתה 
ני צידה לדרך ]תכריכים[ לבן תכי - ולא םמוטב, וא -י ם תציית. שלח לה: אדבריוחה בישגה

. כל בניהמתו מת בנה השני, והמשיכה לבכות ולהתאבל יתר על המידה עד שכך היה שו השני.
 (. ב פהב"מועד קטן כז ע) .היה ומתה תכין לעצמה תכריכים, וכך , שאם תמשיך כך,לסוף אמר לה

 

 לקיחת תינוק
שבעה, מפני ימי הבעל כן, לא יקח תינוק בידו  מאחר והאבל אסור בשמחה,
ויצטער, מותר לקחתו, יבכה כוונתו להרגיעו שלא שמביאו לידי שחוק. אך אם 

 )סימן שצא ס"א. ב שטו(ם. אחריידי שחוק. וטוב שלא יעשה כן ליד יזהר שלא יבוא לו

 
מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא לא יקח תינוק, האבל מרו שא (ע"ב מועד קטן כומסכת )בגמרא 

אלא להרגיעו אין בכוונתו לשחוק כל שלכן , וסור בעצםימשמע שאינו א .מתגנה על הבריות
מוטב כל מקום, מו .שלמת חיים(, יץבאהל משה הור) קשחול ואזהר שלא יבירק מותר,  שלא יבכה,

 פני הרבים".לא יקח תינוק ב: "חננאל רבנו, כי לשון ליד אחריםלעשות כן שלא 

 

 שהחיינו
אם עליו "שהחיינו". כמו כן,  יברך חדש, פרי לפניו שהובא השבעה בתוך אבל

רו שלא ראהו שלושים יום, ושמח מאוד בראייתו, כגון: רבו, אביו, רואה את מכ
 )ב שה(. ברך עליו "שהחיינו", מבהם אמו, חברו וכיוצא

 
 ,תועלת מחודשת לו השמגיע כל אלא ,דוקא בשמחה תלויה אינה שהחיינו ברכת :א"כתב הרשב

ולפי . שהחיינו מברך ,ירושה לו והניח אביו מת אפילו שהרי, ואנחה צער מהיע שמתערב אף
 צבור, שלמי א,"החיד וכן פסקו המגן אברהם, מרן שאוכל. חדש פרי על שהחיינו האבל לברך זה רשאי

 נאמר איךהטעם ששם  המצרים? בבין חדש פרי נוהגים לאכול ומה שאיןא ועוד רבים. "הגר
, כתב חסידים בספרו. אבלות משום לא אבל של פורענות, זמן והרי הוא, הזה' לזמן גיענו'והִ 
 מריםאו היו שאילו, 'שהחיינו' ברכת כגון, רבים בלשון קנוםית והברכות התפילות נוסח כל

 לברך ההם בימים מת להם שמת נפש למרי יתכן איך, הזה' לזמן גיעניוהִ  וקיימני 'שהחייני
. הרבים בשביל אלא, מברך הוא בלבד בשבילו לא, רבים בלשון כן כשיאמר אבל. הזה בלשון

 מ( סימן דעה יורה ט חלק אומר יביע ת")שו

 

 בשר ויין
 משפחות שנהגוהשבעה. ו מותר לכתחילה לאכול בשר ולשתות מעט יין בימי

לאכול  לכן רשאיםבהלכה, ו שורשאין לו יסוד ום טעות ומנהגשלא לאכול בשר, 
בשבת קודש מפני האבלות, הנמנעים מלאכול בשר ללא התרת נדרים. ואף  בשר

 )ב שטו, שטז(הרי הם עושים איסור, ועבירה היא בידם. 
 

עדות שנהגו שלא  ל זצוק"ל:"הראשאת מרן  שאלכתב שעמוד רכו( ח"ד )בשו"ת מעיין אומר 
האם ימשיכו במנהגם כאן בארץ ישראל , עוף בימי השבעה ואפילו ביום שבת ואלאכול בשר 

 ".ואין צריך התרה ,הלא מצוורה יעב וכי ז ,לא ימשיכו במנהג" ? והשיב מרן בלשון זו:או לא
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 שנינו ,יצחק בן גיאתכתב רבנו שאבל אוכל בשר ושותה יין. ו ,מפורש יג( תענית )מסכתבגמרא 

מאכילים, מקום שנהגו לנחם בבשר  - באבל רבתי, מקום שנהגו לנחם אבלים בביצים ועדשים
אמרו,  (ע"א )עסנהדרין מסכת ו פרקי דרבי אליעזרב. ומאכילים. וכן הוא בירושלמי -ויין 

נוּ (לא ו )משלי שנאמר ,מנחמים אבלים בלחם ויין ָכר : "ּתְ ה ָמֵרילְ  ְוַיִין ְלאֹוֵבד ש ֵ ּתֶּׁ . ִיש ְ ש  ח ָנפֶּׁ ּכַ  ְוִיש ְ
וֹ  ר לֹא ַוֲעָמלוֹ  ִריש  הרמב"ן, מקום שנהגו להברות את האבל בבשר ומיני עֹוד". וכתב  ִיְזּכָ

שעח  מן)סי לחן ערוךשהמרן ן פסקו כל הפוסקים ווכ .("אסע שבת קלומסכת עיין )עושים  ,מטעמים

ג'רבא, ג על מנה ו"ת שואל ונשאל דןבשו סעודה.יין במעט ותה שבשר ואוכל , שאבל ס"ח(
נמנעים מלאכול בשר  ילו בשבת, ואף הקרובים אל האבליםשאין האבלים אוכלים בשר אפ

 נשים ודעתהמונים  מנהגבאמת אין יסוד למנהג זה, ואינו אלא ו , וכתב:לכבודם, אלא רק דגים
שהאבלים  חן ערוךלשהרי מפורש בש ראה להם.יעל פי סברת הכרס ודעת עצמם כפי ששמתנהגים 

בסעודת בשר,  השבשבת ראוי לכבדודאי מותרים בבשר ויין. וכיון שאף בשאר ימי האבל מותר, 
הנוהג בכל שבתות השנה באכילת בשר, ונמנע מזה בשבת שאיסור. ועוד עושה עושה כן, ומי שאינו 

כל שכן וש כלל למנהג זה אפילו לאבלים, ושלחמקום לכך אין  .אבלות בפרהסיאזו י רזו, ה
שכאשר  ,ל"זצוק עידאן משה' ר ר"כמה המקובל החסיד על הרב שמעתי ואנילקרוביהם. 

 שלא לו ואמרו לשבת, בשר לקנות שלח והוא, לשבת כלל בשר שחטו לא נפטרה בתו, לכבודו
 הוא וגם לשחוט, לזרזם העיר לרב ציוה ולכן מזה, צער לו יש שאדרבה והשיבם, לכבודו שחטו
מרן הבית  כתבכמו שעכ"ד. ואף התרה אינם צריכים על מנהגם,  שבת. לכבוד לעצמו קנה
שאם נהגו איסור מחמת טעות שהיו סבורים שהוא אסור מן הדין, מתירים להם בלא  ,יוסף

חשבו ן הסתם מוגם כאן ש טועים אתם בדין ומותרים אתם. ,אומרים להםו, השום התר
שמחה, הנהיגו עצמם שלא לאכול ור ב, והאבל אסויין בטעות שכיון שאין שמחה אלא בבשר

בדורות האחרונים שהמורים מרובים ובפרט לכן יש לנו להתירם בלא שום התרה.  ,בשר
גם בשו"ת דבר משה כתב,  .ועינינו הרואות כמה הוראות שבטעות יסודן ,והיודעים מעטים

את חכם מנהג, שכמה דברים נוהגים מבלי ידיעתם בדינים, ובלי הורכל שאין להביא ראיה מ
, מכל מקום שאין חיוב לאכול בשר הגםבאב שחל בשבת,  תשעה ,טורכתב הוהבקי בתורה. 

שבעיר  ,נמנע מלאכול בשר משום אבל, עבירה היא בידו. וכתב בשו"ת וישב אברהםאם 
אב אין לאכול בשר. וכל אלה שנהגו  ראש חודשאחר שג'רבא חשבו המון העם שגם בשבת 

והוא הדין  צריך התרה כלל, שדבר איסור נהגו. נוטעות הוא, ואי כן, יש לבטל מנהגם, שמנהג
 )ב שטו(לנידונינו. 

 
. אפילו בחול אחרים בחינםלעצמו ונהיג הנהגות שונות ומשונות לישמע חכם ויוסף לקח, ולא י

 אלא התורה, לך שאסרה מה דייך : "לאה"א( פ"ט נדרים מסכת) ירושלמי בתלמוד וכבר אמרו
 : אם יש מנהגשח( )סימן הרמב"םבתשובות  כתב" ו?!אחרים דברים עליך לאסור מבקש שאתה

 על שמדקדק מצד עצמו על ואוסרו מותר, דבר שאותו שידע ובלבד בו מאוד, להזהר ידוע, צריך
 על מתמידים והם אסור, שהוא המותר בדבר חושבים המנהג אותו אנשי היו אם אבל עצמו.

 בידם למחות צריך אבל פנים, בשום המחשבה זאתב להניחם ראוי אין בו, האיסור מחשבת
 ראוי שאין לפי טעות, באיסורם להם ונפל מותר, הוא אסור, שהוא בו שחשבו שזאת להם ומודיעים

 וכבר. את האסור או התרתו את המותר אוסרו בין הפרש ואין פנים. בשום הטעות לקבוע
 האחר לאדם ויש. עליהם נטריח ולא להתיר שאפשר מה כל אדם בני לכל להתיר שהראוי ארנויב

 וורבנו אברהם בן הרמב"ם כתב בספרעי"ש.  .שירצה מה כל עצמו על שיחמיר עצמו, לבין בינו
אדם שהוא שלם בדתו, ואין תאוותיו מתגברות עליו, ומלומד "לשון: "המספיק לעובדי ה'" בזו ה

, וזאת משום שהאמת בתורה ובכללי ההלכה, ושלם בהגיונו ומעיין כראוי, אינו צריך שכנוע
אבל מי שיצרו גובר עליו  ידי גילוי האמת יתעלם השקר ממנו. והשקר נוגדים זה את זה, ועל

ומעדיף הניצחון בגלל פחיתותו, ומגן על מנהגו ומה שנתחנך עליו, ובפרט אם נמצאים אצלו 
 ."יותהגאוה וכשרון בהלכה, כמעט ברור שלא יחזור בו אפילו על ידי הוכחה ברורה ומאה רא

 
ר יאמר האבל שהוא רוצה "להחמיר" ולא לאכול בשר בשבת, הלוא ואמור מעתה, אף אם אמ

םחומרתו היא קולתו, שמיקל במצות שמחת היום, שכן דרשו חז"ל בספֵרי: " ְמַחְתכֶּׁ  "ּוְביֹום ש ִ
אלו השבתות. וכתב בספר היראים: "כל דבר שלב האדם מוצא בו שמחה וקורת רוח, חייב 

 תבשיל תקןי: איזהו עונג שאמרו חכמים? ה"ז( פ"ל שבת )הלכות ם"והלא כתב הרמב לשמוח בו".
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 ובתיקון שבת תובהוצא המרבה וכל, אדם של ממונו לפי הכל מבושם, ומשקה ביותר שמן

 בבשר : ירבהס"ב( רנסי'  "ח)או ערוך שלחןמשובח. וכן כתב מרן ה זה הרי ,וטובים רבים מאכלים
להיפך, יחמיר בקדושת ומעלת היום, ויאכל בשר  ,אדרבה ,על כן .ולתויכ כפי ומגדנות ויין

, ולא יתעקש במנהג שאין לו שום יסוד בוא על שכרו מה' יתברך,וישתה יין לשם שמים, וי
שאין יסוד למנהג זה, ואינו אלא מנהג המונים ודעת נשים וכלשון הרב שואל ונשאל הנ"ל, 

אי שיזהרו האבלים בשמירת . והלושיראה להם שמתנהגים על פי סברת הכרס ודעת עצמם כפי
 פידים שלא לאכול בשר בימי השבעה.כמו שמק תן,כהלכובהנחת תפילין ושאר מצוות  ,שבתה
 

 , כי כל האמור לעיל שיש להורות לאבלים היתר גמור באכילתשמענה ואתה דע לךועתה, 
מברכים  שאינםצות ם, אבל לעמי הארהשיראי שאין לומר כן אלא ל התבונןהחכם לעל בשר, 

עם הארץ  :(ב"מט ע מסכת פסחים)אמרו חז"ל בר וכ על אכילתם, אין שום ענין להודיעם על זאת.
מותר לאכול  -כל העוסק בתורה  ",זאת תורת הבהמה והעוף"שנאמר , לאכול בשרלו אסור 

נו אר גאון עוזיוב אסור לאכול בשר בהמה ועוף. -בשר בהמה ועוף, וכל שאינו עוסק בתורה 
 יאכל בשר, ולכן אם אפשראין מן הראוי שעם הארץ שרבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידע, 

 , כך יאות לעשות לו. ורבנו האר"יפועל תחת ידינווכגון שהוא  ,רגילו באכילת בשרשלא לה
ים להידבק בהם סיגים ונפשות רעות יכולכי הארץ,  מיכתב שאכילת בשר יכולה להזיק לע

 י"ש.. עמעליהם, כי אינם עוסקים בתורה ולסלקם כח לדחותם הםאין למגולגלים בבשר, וה
 

 מיני בשמים
"הנותן ריח טוב בפירות"  :מצוה רבה להביא לבית האבל ארבעה סוגי בשמים

, ]לואיזה, הדס["עצי בשמים"  ,]אתרוג, לימון, מילון, לאחר שישפשף מעט את הקליפה[
כדי שירבו בברכות האבלים  ,]בושם[, "מיני בשמים" [, רודא]נענע"עשבי בשמים" 

 אני: אות קו( קח סימן ח"ט אומר יביע ת"שו)]וכתב מרן זצוק"ל  והמנחמים לעילוי נשמת הנפטר.
 עשבי בורא" מברך ךכר ואח, עטרייה או לואיזה או הדס על "בשמים עצי בורא" מברך

 [."בפירות בטו ריח הנותן" ברכת כולם לפני ומקדים, רודא על וכן, נענע על "בשמים
 

לברך עליהם לעילוי המנחמים ונוהגים להביא בשמים לפני היאך  ,בשו"ת רב פעלים נשאל
 ם]בזמנ ומוגמר בשמים לבית האבלאין מביאים ש שעח ס"ז( מן)סיפסק מרן  ריוהנשמת הנפטר, 

 זה אבקת רוכל על האש במחתות לריח טוב ומברכים עלמיני בשמים  ,אכילההאחר להיו רגילים להביא 

ופינוק  גובשמים לתענ יםביאכשמ דברמ יישב, שמרןו ?[(ב"מב ערש"י ברכות ) "בורא עצי בשמים"
 לעילוי נשמת הנפטר, אין בכך כלום. כהשמביאים לברכבזה התעוררות של שמחה, אבל  שיש

 

 שמירה על האבל
 )א שי(אין להשאיר את האבל לבדו בביתו אפילו ביום. 

 
, חתן וכלה, אבל, , יולדתחולה :אלו צריכים שימור מן המזיקים ,(ע"ב ברכות נדמסכת )אמרו חז"ל 

חתן צריך שימור מן המזיקים, ממילא עליו שכיון  ,ערוך השלחןבכתב ובלילה.  למיד חכםות
 והוא הדין לאבל.יחידי, וגם בביתו לא ישאר לבדו, ואפילו ביום.  תצאלזהר שלא ילה

 

 לקיחת דבר מבית האבל
 אינומי שו ה.שבעימי הכל בשום דבר מבית האבל קחת יש נוהגים שלא ל

 )ג ס( כלל ועיקר.יכול לקחת ללא חשש , חושש בזה ואינו מקפיד
 

שמה שנוהגים שלא  ,סג"ל ז"ל חיים ר"בלתי ממורי הגאון מהיבספר יוסף אומץ יוזפא, קכתב 
מחמת  הבאו שבעה, אין לו שום עיקר בעולם. וטעות זהתוך במבית האבל שום דבר  תלקח
", פירוש, מי שלא לא קפדי בהדיה ,מאן דלא קפיד" כןול .בספר נוהג כצאן יוסףן כתב . וכוכו'

 .מקפיד, לא מקפידים עליו, ואין לו לחשוש כלל ועיקר
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  בשבעההתפילות 
 תמונותכיסוי 

 כנגדושמתפללים  צדהתמונות באותו  כאשר מתפללים בבית האבל, יכסו את
לחן )ש .עיניהםהציבור את יעצמו די ש, ןא כיסו אותשמונה עשרה. ואם לתפילת 

 ( בענין כיסוי המראות.490 . ג נג( ועיין לעיל )עמודג"צ סכ מןאורח חיים סי ערוך

 

 ברכות השחר
 )ב קעה. ג א( ".שעשה לי כל צרכי"ברכת  שחר, לרבותברכות הכל מברך האבל 

 
נעלי  אסור לנעול והאבל יים,נתקנה על נעילת נעל ת "שעשה לי כל צרכי"אף על פי שברכו

, והעולם על מנהגו של עולםברכות השחר נתקנו כיון ש א.: כמה טעמיםמ , בכל זאת מברךעור
, כגון כשיוצא מסויימיםרשאי לנעול נעלי עור באופנים מכיון ש ב.. )הרא"ש והר"ן(נועלים נעליים 

ם, נמצא שהברכה ם ועקרביאו כשיש חשש סכנה של נחשי ,לדרך רחוקה חוץ לעיר ורגלב
ה ברכ ד.. )הרשב"ץ( של עור ןים שאינינעלועל אלא נ ,ףיח ךהולהאבל לא  ג.. )העיטור(בו שייכת 

 (480)"ארבע תעניות בהלכה ובאגדה" עמוד . )חוות יאיר(כוללת כל צרכי האדם שהקב"ה מכין עבורו  זו
 

 סדר התפילה
 ,תמידקרבן  דה,יפרשת העקכולל: , שבכל יום להיתפהסדר האבל מתפלל כ
 שירת היםמרה, יפסוקי דזאיזהו מקומן, , ]בתחילה ובסוף התפילה[פיטום הקטורת 

 )ב קצט. ג א, ד, ה, כד, כו(וכו', קדיש תתקבל, שיר של יום וכו'. 

 

הרגיל לומר קודם התפילה "פתח אליהו", וכן פרשיות "קדש לי כל בכור", "והיה 
 רכח( מעיין אומר)ימי אבלו. גם ב י יביאך" עם התפילין, רשאי לאומרןכ

 
"יענך ה' ביום צרה", ו"תפילה מזמורי בבית האבל, אין אומרים וידוי,  -וידוי 
 )ג יג(. מהםיעואפילו אין האבל מתפלל , לדוד"

 
י)עמוס ח י(לחג, שנאמר  ל הוקשבֶּׁ האֵ  ם : "ְוָהַפְכּתִ יכֶּׁ ל", וכ ַחּגֵ ן כ, וידוישבחג לא אומרים  שםְלֵאבֶּׁ

כדי  ,הלבושבספר אר יבוהטעם . (קלא בשם שבולי הלקט מןסי "חאו ית יוסףב)ל בבית האב הדין
 .כבר מתוחה היא, אחר שבלאו הכי בבית האבל מדת הדיןאת שלא להגביר 

 
אין ש, אף וידויידלג על אמירת ה ,תיקון חצות בלילהואומר אבל הבבית  ןישה -תיקון חצות 

 יד( . גשו"ת חסד לאברהם אלקלעי) .נמצא שם האבל

 
", ... נאום ה'בבית האבל מתחילים בפסוק: "ובא לציון גואל - ""ובא לציון גואל

 )ג ז, יג(ומדלגים פסוק: "ואני זאת בריתי אותם...", וממשיכים: "ואתה קדוש...". 
 

כדי  א. :"ואני זאת בריתי אותם" פסוקמדלגים  מדועטעמים  שניבתשעה באב ישנם הנה 
מפני  ב.. )אבודרהם והטור(שנאמרו קודם לכן  ת על הקינותכמקיים ברינראה  יהשלא יה

והלוא  ",ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך וכו'"מסיים: פסוק מדבר על דברי תורה, שהש
ההבדל בין ו .)ארחות חיים, אבודרהם, הגהות מימוניות( בלימוד תורה באותו יוםאסורים אנחנו 
אבל לטעם ב'  ,כיון שאין קינות אין צריך לדלגושלטעם א' בית האבל, גבי ליהיה  הטעמים

אחרונים, וכן וכמה המנהיג.  ,ארחות חיים, יצחק בן גיאת רבי) ברי תורההאבל אסור בדכי לדלגו,  יש

ויש נוהגים שרק האבל מדלג פסוק זה, אבל שאר הציבור אומרים אותו, כיון שהם  פשט המנהג(.
 )ג ז(מוד תורה. תלחייבים ב
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 ברכת כהנים
הנים המתפללים בבית האבל, נושאים כפיהם. אך אבל כהן, נהגו שלא ישא כ

 בשמחהאינו שרוי בשמחה, והברכה צריכה להיות שמפני  כפיו, בין בחול בין בשבת.את 
ים ְוֹאֵכָלה" :שאמר אבינו ביצחק מצינו שכן ,לב טובבו ה ִלי ַמְטַעּמִ י ַצִיד ַוֲעש ֵ  ,ָהִביָאה ּלִ

ְכָכה על כן, קודם . (הלקט שבלי) כוברוי עליו שמחה נפשו יהתה וישתה שיאכל אחרלש ,..."ַוֲאָברֶּׁ
", יצא האבל לחוץ, כדי שלא יעבור איסור שקראו כהנים" שיקרא השליח ציבור

 ג יג( .מגעיף ימן קכח סשלחן ערוך אורח חיים ס)לו לעלות ואינו עולה. 
 

ישא את כפיו. אם לא ידע האבל שצריך לצאת, וקרא השליח ציבור "כהנים", 
הוא בעצמו שליח ציבור, ואין שם כהנים אחרים, נושא את כפיו, שהרי ם וכן, א

 )ג ח, יא(אינו יכול לצאת לחוץ. 
 

 לאשכדי ישא את כפיו, , אבל, אם אין כהן אחר אלא השבתוך השבעה בשבת
 )ג ח(. ]ברבים[ פרהסיאבאבלות כנוהג יראה 

 

שיוצק מים על ידי  אבל לויוכן כפיו, את שנושא באופן אבל כהן  -נטילת ידים 
 (, קסב)ב קסתמיד.  םעד הפרק כדרכ הםידי פשוט שנוטלים, הכהן

 

 שליח ציבור
אפילו אם יש שם אחר שיכול  ,ות שליח ציבורעלרשאי ל ,אבל על אביו ואמו
ועיין בזה  .ראוי הוא לעלות והציבור מרוצים ממנוובלבד ש להיות שליח ציבור,

אחר ות, עדיף שעלאבל על שאר קרובים, אם יש אחר שיכול ל. (040 )עמוד להלןעוד 
 )ג ו( בור.יהאבל שליח צוהאבל בקי, יעלה , אין מי שבקי לעלות, ואם יעלה

 

 .כנסתמנין. בית 
 מניןאבל אם אין לראוי ונכון לארגן מנין לתפילות בבית האבל. ומכל מקום 

כנסת, בין בית א ילך לביחידות, אלביתו, לא יתפלל אנשים שיתפללו עמו ב
 (, שיג)ב שי. בין בתשעה באב, בין בפוריםבין בשבת,  בחול

 

, בבית הכנסת שליח ציבורההוא אם האבל  אף -שליח ציבור בבית הכנסת 
]וידוי, "יענך הוא לבדו ישמיט את הקטעים הנ"ל תפללו הציבור כרגיל בכל יום, וי

 )ג יח(לדוד"[.  ה' ביום צרה", "ואני זאת בריתי אותם", "תפילה

 

 מנין אבלים בבית הכנסת
ים אבלבית הכנסת שאין מתקיים בו מנין לתפילת שחרית בכל יום, ועתה ה

מארגנים מנין בימי השבעה ובאים אחרים להתפלל עמהם, אין צריכים הציבור 
לומר וידוי בתפילה, כיון שמתאספים לכבודם, ודינם כמתפללים בבית האבל. 

אומרים וידוי  יןאששבליל השבעה שמתאספים הציבור לכבוד האבלים,  זה דומה לאזכרה והרי
 רבנו יצחק יוסף שליט"א. הראשון לציוןכן השיב לי ו בתפילת מנחה.

 
אומרים וידוי,  אבי הבן לבית כנסת, כל הציבור אינםיש לשאול, מדוע כאשר מגיע חתן או 

הציבור אומרים? ויש י, ושאר , רק האבל עצמו אינו אומר וידולבית הכנסתשבא ואילו אבל 
הם ואף חפצים , לשמוח בשמחתו חריונגררים אחתן שרוי בשמחה, כל הקהל ון שהיכ ,לומר
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היה צריך לומר מן הדין ו שרוי בצער הואשבאבל . לא כן ולהיות שרויים בשמחה ליגרר אחריו

אצל הקהל, ר ואם כן מאח אינו אומר וידוי, דת הדיןימעליו את כדי שלא להגביר  ורק, וידוי
, כי ריושיגררו אחלומר ן סיבה איעליהם לומר וידוי, והדין, מידת לא שייך טעם התגברות 

בליל השבעה, כמו  שהציבור באים לכבודו של האבלאולם, כ. אינם חפצים ליגרר אחריו
ה, כי כל ביאתם וידוי לומרלא שנגררים הם אחריו   )עיין ג טו(. היא לכבודו ֵהּנָ

 

 כנסתישיבה בבית 
כנסת, ישים לב שלא לשבת על כסא רגיל כמו בא להתפלל בבית האבל אשר כ

כולם, אלא על שרפרף או על כסאות נמוכים המצויים, וכדרך שיושב בבית 
 [.(080 )עמודכמבואר להלן  רשאי לשבת על כסא, ,ליל השבעהת באזכר]ורק  בימים אלו.

 
דיה יוסף זצוק"ל, כאשר ישבו שבעה על כן עשו מעשה בניו של מרן הראשון לציון רבנו עוב

מרן, ובכל  בית לידיעקב יוסף זצ"ל, והתפללו בבית הכנסת ש גאון רביאִחיהם הגדול ה
לכמה תלמידי חכמים שישבו שבעה, היאך נהגו שאלנו סאות נמוכים. וכן התפילות ישבו על כ

אך מפאת ליהם. ע נמוכים וישבום כסאות המיואמרו שהביאו ע תפלל,בבואם לבית הכנסת לה
 על כסאות כשאר הציבור, והיה נראה הדבר יושביםהאבלים ראיתי בכמה בתי כנסת שש

שאינם  ,, והשיב ליהגאון רבי יצחק יוסף שליט"און לציון הראש , שאלתי למורנותמוה בעיני
)ח"ב עמוד חיים  ארחותועיין ב לשבת על כסאות נמוכים. , ועליהםעל פי ההלכה נוהגים נכון

 .כ"ע .האבלים במקום תפילהבבית ה ויושב, מנעלים אבל לבית הכנסת הולך אבל ,שכתבתקע( 
 

 הלל בראש חודש
צא ואלא יאת ההלל, קורא האבל אין  כשמתפללים בבית האבל בראש חודש,

 שם. לקרואלחדר אחר  יםצאולחדר אחר בעת שהציבור קוראים, או שהציבור י
ה ַהּיֹום זֶּׁהפסוק: " הללכיון שאומרים בש ְמָחה ָנִגיָלהה',  ָעש ָ לא ראוי שיקרא אותו ", בוֹ  ְוִנש ְ

כי נשמת הנפטר אוננת שם, שהולכת ובאה במשך השבעה  ,ועודאסור בשמחה.  האבל שהוא
פסוק: בו את האומרים הרי כלועג לרש, שנחשבת מהקבר לבית ומהבית לקבר, וקריאת ההלל 

ִתים לֹא"  )ג כז(ההלל בראש חודש מנהג בלבד, אין צריך לקוראו.  ". וכיון שקריאתָיהּ  ְיַהְללוּ  ַהּמֵ

 
אם חל יום השביעי של האבלות בראש חודש, אזי לאחר שהקימו  -יום השביעי 

כבר אין נשמת  באותה שעהאת האבל מהאבלות, רשאי לומר את ההלל, כי 
פסוקי הנחמה קודם "ברוך  הנכון שיקימו את האבל באמירתו הנפטר אוננת שם.

כמבואר . ליח ציבורנץ החמה, יקימוהו לאחר חזרת השהואם מתפללים ב] ,שאמר"

 [, ובכך יוכל לקרוא את ההלל עם הציבור, וגם לעלות לספר תורה.(087 )עמודלהלן 
 (. ד תקנג)א תנג. ג כז

 
אם האבל מתפלל בבית הכנסת, יאמר את ההלל עם  -הלל בבית הכנסת 

אז נשמת הנפטר וקא בבית האבל, שד היא לכי עיקר ההקפדה שלא יאמר את ההלהציבור. 
. וכן עשה מעשה מרן זצוק"ל לא שייך טעם זהכלועג לרש, אבל בבית הכנסת הוא ו אוננת שם

עלון )חשון. הלל בבית הכנסת בראש חודש אמר את הביושבו שבעה על אחיו אברהם ז"ל, ש
 (08 גליון "בית מרן"

 

 הלל בחנוכה
א חובה מן הדין, כיון שבחנוכה קריאת ההלל היהאבל חייב בקריאת ההלל בחנוכה. 

 )ג לז(. הוא רק מנהגההלל , ואין זה כראש חודש שהלל והודאהחכמים קבעום לימי ש
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חנוכה, ובעיקר בעת רית בשהאבל לא יהיה שליח ציבור בשח , נכוןטובמהיות 

 )ג לז, לח(הכל לפי הענין. וקריאת ההלל, שאז השמחה ניכרת יותר. 

 

 סליחות
, שאינם אלא אומרים סליחות בבית האבל ,עשרת ימי תשובהדש אלול ובחו

 רשאי ללכת, בביתו . ואם אין לו מניןלעורר רחמים, וידלגו על אמירת הוידוי
 )ב שיג(. , אך הוא עצמו לא יאמר את הוידוילאומרןלבית הכנסת 

 
 יושני שאחר חמישי]שני, תעניות בה"ב הר"ח היה אבל בזמן  בשם הרש"ל: (סימן שפד)ב"ח כתב ה

ואמר  ,והתפללו סליחות אצלו וקראו בתורה, [להתענות בני אשכנז שנוהגים, סוכותחג הפסח וחג 
 .טל הסליחותילנו שכן עשה מהר"ם שלא ב

 

 ציבור תתעני
ם", "והוא רחו ,"וידוי"בבית האבל , אין אומרים בימי השבעהציבור ת תעניאם חלה 

 ("ארבע תעניות בהלכה ובאגדה"וברת ח). אלא רק את הסליחות של התענית
 

 צידוק הדין
 )א צג(שבעה לאחר תפילות שחרית, מנחה וערבית. המנהג לומר צידוק הדין בימי ה

 
 

 בשבעה קריאת התורה 
 יציאה לבית הכנסת

בימי שני וחמישי  אזים ספר תורה, שאם יש לאבל מנין בביתו, אך אין 
את לשמוע בבית הכנסת  התפלללילך בשחרית ובמנחה,  שבתבכן ובשחרית, 

ואנו נוהגים שבכל " :ס"ג( צגסימן ש)לחן ערוך שוכמו שכתב מרן ה קריאת התורה.
 )ב שי( ית הכנסת".לב האבל יוצא ,קריאת התורהשיש יום 

 

 הבאת ספר תורה לבית
ם ולהניחו בארון מיוחד האבלי תורה לביתאם ישנה אפשרות להביא ספר 

 )ב שי, ג יח(. הכנסת צטרכו לצאת לבית, ואז לא יומכובד, יעשו כן
 

 פתיחת ההיכל
 .]וגלילתו[ הגבהתו, הקמת ספר תורה, מותר לכבד את האבל בפתיחת ההיכל

 
והוא היה גולל ספר  ,בתורה הר"ח היה אבל וקראוּ  בשם הרש"ל: (אות ג סימן שפד)ב"ח כתב ה
 .צטבאיוישב על גבי האוגללו  ,שהוליכו ספר תורה אצלו ,ואמר לנו שכן עשה מהר"ם ,תורה

 

 תורהורא בק
בביטוי לכתחילה לא יקרא האבל בתורה, אך אם אין מי שיודע לקרוא כהוגן 

כן עשה מעשה ] .עצמויקרא האבל  הלכה,כוטעמי המקרא  בדקדוק נכוןהאותיות ו
, ובשבעה גלית ז"לרית מנבו הרב על רעייתשישכזצוק"ל רבנו עובדיה יוסף יון ראשון לצמרן ה
 ד תז( רבנו יצחק יוסף שליט"א. הראשון לציוןלי כן העיד ) ."ל[ציעקב יוסף ז גאון רביעל בנו השישב 
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 לתורה העולים
אם  ףבתשעה באב. וא אפילותורה בין בחול, בין בשבת, וינו עולה להאבל א

. ורק בשבת, אם אין כהן אחר, , יעלה ישראל במקומוהוא כהן ואין כהן אחר
 )ב רלא(. אבלות בפרהסיאמנהג א ינהג האבל הכהן, כדי של יעלה

 

 מנין אבלים
ומי  .שני וחמישיימי מוציאים ספר תורה ב ,אבליםכולו או  מניןאם רוב האף 

ויעלו  רא האבליק אם כל המנין אבלים,ושאינו אבל, יקרא ויעלה לתורה. 
 ,לאבל מן הדיןשאסור  מוד תורהילכשאר  קריאת התורהאין שסוף סוף  האבלים לתורה.

השלחן  מרןממה שפסק  נראהכן ו חובת היום.מכלל קריאת התורה היא ש ,הרש"ל וכמו שכתב
במצות קריאת שייך הוא  םשג בוארמו .קריאת התורה לשמועשהאבל יוצא לבית הכנסת  ,ערוך

 )ג כד( היא בכלל סדר היום.גם התורה, מפני ש

 
כיון  ,בתורה אלקרועלות ולאסור לו  ,אלא הוא אין שםוכהן אבל  ,בן גיאתכתב רבי יצחק 

בישראל ודי  ,תקנהיאלא מפני דרכי שלום נ ,אבלותשדוחה את ה ]שחובה עליו[ מצוה שאין זו
קורא,  האבל יקרא, אין הכהןששיש ישראל  . ומבואר שרק מכיון(בית יוסף סימן שפד)רא קשי

 .וויקרא יםהאבל ויעלאחר שיקרא, אבל אם אין 

 

 הגומלברכת 
ומה שנוהגים לברך  .תורהל עלותבלי למ, יברך "הגומל"ברכת הוצרך לברך אבל ש

אין לו לדחות את הברכה בגלל כך, כי , ואלא מנהג בעלמאאין זה  ,חר קריאת התורהא
רבי יצחק בעל ו ויען אברהם פלאג'יובניו: , הגר"ח פלאג'י ,תשובה מאהבה)ות. וזריזים מקדימים למצאדרבה 

לפני סיום  יום או יומייםהתחייב בברכת הגומל מכל מקום אם ו ב רלא(. ועוד שדי חמד ,יפה ללב
ברכת הגומל לאחר שיצא את יכול לעכב וכגון שהוכרח לנסוע בתוך ימי אבלו,  השבעה,
 ו שנאמרכמ ,בשמחהיותר ברך אז יוכל לוימים,  שלשהכי לכתחילה רשאי לברך בתוך מאבלו, 

רוּ : "(כב קז תהלים) יו ִויַסּפְ ִרנָּ  ַמֲעש ָ  . ב רלב(כף החיים). "הּבְ

 
 

 ברכת הלבנה בשבעה 
 בשמחה ברכה

שאינו שרוי בשמחה,  האבלכן למאחר וברכת הלבנה צריכה להאמר בשמחה, 
, ט"ו לחודש[עד ]שבסיום השבעה לא יעבור זמן הברכה  כנה כללא יברלכתחילה 
ישתדל שלא  במידת האפשרו עבור זמן הברכה, יברך בתוך השבעה,אבל אם י

בימי החורף הגשומים, שיש חשש מים הראשונים לאבלות. והי תשלושלברך ב
)ב שיג, שיט.  .כלל ולא ימתין קהליברך עם ה ,כך היו עננים ולא יוכל לברך אחרשי

 חזו"ע חנוכה שעג(
 

 יציאה לחוץ
 )ב שיג(, כי יציאה לדבר מצוה מותרת. רשאי לצאת מפתח ביתוברכת הלבנה, ב

 

 שלום עליכם
, שלוש פעמים ר איש לרעהו אחר ברכת הלבנה "שלום עליכם"מה שנוהגים לומ
 לאומרו. מותר אף לאבל
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אף שאבל אסור בשאלת שלום, מכל מקום אמירת 'שלום' כאן, אין בכוונתה לדרוש בשלום ו

יפול עליהם אימתה ופחד", כדי שלא יראה מזכירים קודם לכן פסוק: "תוהאנשים, אלא מאחר 
להתפלל שיהיה שלום בעולם  הכוונועוד שה. ומר "שלום עליכם"תיקנו ל ,ויחבר לע שאמר כן

 )ב שיט(אפשר לשני מלכים בכתר אחד.  יטרגה הלבנה על החמה שאיולא קטרוגים, כמו שק

 

 ברכת החמה
עוברת, שזמנה כיון שהיא מצוה , שנה[ 03-]שהיא אחת לָאֵבל מברך "ברכת החמה" 

ה ולברך, אך י לראות את החמרשאי לצאת חוץ לביתו כדלכן ויום אחד בלבד, 
)חזו"ע חנוכה תצז. ועיין לברך ברוב ַעם ִעם כל הקהל הגדול.  לא יצא לרחובות קריה

 (404, 497בכל הנ"ל בחוברת "ראש חודש בהלכה ובאגדה" עמודים 
 
 

  בשבעההשבת 
 נעהיאבלות בצ

לא נוהגת אבלות  ]ברבים[, אבל בפרהסיא צינעהבבדברים שאבלות נוהגת בשבת 
ת: "(כב י משלי) כן למדו חז"ל מהפסוקשכלל,  ְרּכַ יר ִהיא ה' ּבִ זו השבת,  - "ַתֲעש ִ

ב יֹוִסף ְולֹא" צֶּׁ הּ  עֶּׁ  . ג א, פז(ירושלמי)תלמוד  זוהי אבלות. - "ִעּמָ
 

 ,חולצה וחליפה ת בגדיו העליונים לבגדי שבת, כמועל כן, על האבל להחליף א
, . ונועל נעלי עורעניבהבשבת, ילבש . ואם הוא רגיל בעניבה הם מכובסיםאפילו 

לכבוד שבת. ואומר לכולם: "שבת שלום". שאם לא יעשה דברים  ורשאי לצחצחן
 לגביו (. תורת המועדים פורים רעו)ב רפז. ג פ, פז .בפרהסיא אלו, נמצא שמראה אבלות בשבת

 .(044)עמוד כיבוס דיני בעיין להלן  ,וגרביים תחתוןבגדי זיעה, כגופיה,  -החלפת בגדים פנימיים 

 

 בגדי לבן
על פי הקבלה, ורגילים כולם ללבוש בגדי לבן בשבת,  הנהגתםשכל  ביישוב

אבל, עליו ללבוש בגדי לבן גם בשבת זו, שאם ישנה, נמצא מהם ואירע לאחד 
וכתב בספר שלחן גבוה: ופה עיר הקודש ירושלים נהגו שמראה אבלות בפרהסיא בשבת. 

 )ג פא(בנים, ואפילו מת ביום שישי. ללבוש בגדי שבת אפילו ל

 
: אף שלפי המקובלים יש ענין )הליכות עולם ח"ג סא( כתב מרן הראשון לציון זצוק"לודע, כי 

ללבוש בשבת בגדים לבנים, אולם בזמן הזה שכל גדולי ישראל נוהגים ללבוש חליפות שחורות, 
 שה יפה והרי זו יוהרא.אין לשנות מן המנהג, ויחיד המשנה ולובש בגדים לבנים, לא עו

א לומר אני אקיים דברי המקובלים וילבש לבן, אין לך הבשבשו"ת פנים מאירות,  וכמבואר
תחתונים  ,. ובזמנינו בעוונות הרביםבמסכת בבא קמא פא ע"ב( עיין)יוהרא גדולה מזו, וראוי לנדותו 

קדם שהיו  למעלה, ורבו זחוחי לב הרוצים לדמות עצמם לאותם גדולים אשר היו בימי
העושה כן, יצא שכרו בהפסדו, ועל  ,ולדעתי דים וקדושי עליון ולבשו בגדי לבן.מפורסמים לחסי

כן יהיה מהצנועים, "והצנע לכת עם אלוקיך", אלא אם כן ילבש לבנים רק בביתו ובחומותיו, 
 ע"כ. ויש לחוש ליוהרא. ,אבל בבית הכנסת בפני המון העם, הריהו כחתן בין אבלים

 
 ,אולם ., ואפילו במים קריםלכבוד שבת רחיצהאסור ב האבל - תשמיש .הרחיצ

ואפילו  ,יםקרבמים  ,]עד הקרסול[, ורגליו כף היד[סוף ]עד פניו, ידיו  מותר לו לרחוץ
 )ג פ(בשבת.  אף טהיתשמיש המאסור בועם סבון. 
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 זמן החלפת הבגדים
בל כי א יו שבת.רק לאחר שקיבל עלצריכה להעשות  ,בגדים לכבוד שבתההחלפת 

]כגון שהתלכלך ונותן לאחר את בגדו המכובס שילבשהו מעט[, על אביו או אמו שמחליף בגדו 
 )ג פב( כשמחליף אחר שקיבל שבת, אינו קורע. אך רעו שוב,חייב לקו

 
ני השקיעה, יתפללו מנחה כחצי שעה לפ ,בבית האבלאם התפילה היא על כן, 

ו בגדי ףויחלי חדרל יכנסו: "הריני מקבל שבת"[, ]באומרושבת ולאחר מנחה יקבל עליו 
 (. ד תקמגפב-)ג פ. שבת כבודלונעליו 

 
, אזי קודם שילך לבית ]כגון שאין לו מנין בבית[אם האבל מתפלל בבית הכנסת ו

, יקבל עליו [והעיקר לא לפני "פלג המנחה"]כשלושת רבעי שעה לפני השקיעה. הכנסת 
 וערבית , קבלת שבתך לבית הכנסת להתפלל מנחהשבת, ויחליף בגדיו ונעליו, ויל

שבת רק לענין שביתה ממלאכה, אבל לא שיאסר עליו וטוב שיתנה ויאמר שמקבל ]. )ג פב, פג(

ארגן מנין שייותר טוב ידת האפשר, במו [שבת א רסו(חזו"ע ) בתפילת מנחה של חול.
יחליף  ,סמוך לשקיעת החמה יקבל עליו שבתכך שמעט, לתפילת מנחה מוקדמת 

 )ג פב(. בית הכנסתבגדיו וילך ל

 
שתאמר שמקבלת שבת חר תחליף בגדיה ונעליה אלא לא אאבלה לאשה גם 

תחלפנה בגדיהן לאחר  ה,בנות אשכנז שמקבלות שבת בהדלקרוב למנהג כנ"ל. ו
 )ג פ, פב( נרות.ההדלקת 

 

 זמן הקימה
שאז  ההחמ לשקיעת סמוך על הארץ עד יושב האבל, שבת[ ]ערבביום שישי 

אין צריך  ,שבת מזמן "פלג המנחה" לקיבש במקרהאולם  .מחליף את בגדיו כנ"ל
א בידם, ויש יטעות ה ,זמן "פלג המנחה"קודם לקום המקילים לישב על הארץ. ו

 )ג פד( .הוכיחם בנועם כדי שיקבלול

 
 מאבלם לעמוד נוהגיםה אבלים משה, דבר ת"וכתב בשו. ש"והרא ן"כן מבואר בתוספות, הר

 שלא, עליו לסמוך זה למנהג מקום מוצא איני, כסא על ויושבים ולמעלה ערב שבת מהמנחהב
כתב,  בי שלמה קלוגרהגאון רו .המגן אברהם כתבכן ו. טעות מנהג והוא, היתר שום לו מצאנו

 הדלקת עד האבלות נוהגים דיני כל באמת אבל חצות, אחר האבלות ומבזים טועים שהעולם
האבלות אחר חצות, הוא את נוהגים להפסיק השו"ת כח שור כתב, שבו. נרות ]קבלת שבת[

 )ג פד(. עד שתחשך שיושב על המיטה (ע"א כזמועד קטן ) אמרוכמו שומנהג בורים ועמי הארץ, 

 

 ערבית בפלג המנחה
אבל שרגיל תמיד לקבל שבת מוקדם ולהתפלל ערבית מזמן "פלג המנחה", רשאי 

יחליף  מיד לאחר מכןבזמן פלג המנחה, ו כדרכוגם בשבת זו לקבל עליו שבת 
 )א פג(. ויקדש ויאכל כדרכו בכל שבת דיו ונעליו, ויתפלל ערבית של שבתבג

 

 מגבת
אבל בשאר ימי השבעה . לכבוד שבת שתמש במגבת מכובסתמותר לאבלים לה

 ג פז() .(( בדיני כיבוס040 כמבואר להלן )עמוד)אסור 
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 שבת שלום
 (008 להלן עמוד ראהו) .אבלות בפרהסיאראה כשלא ת, לאבלים "שבת שלום"אומרים 

 

 .יתת הבשלום עליכם. ברכ
האבל אומר "שלום עליכם מלאכי השלום" ו"אשת חיל" לפני הקידוש. ויברך את 

 )ב רמט. ג פז( ולא ישנה ממנהגו. ,בניו ובנותיו כבכל שבת
 

 בציעת הפת
 )א תקא( לות בשבת.שאין אב ולא יתן את הפת ביד האבלים,עצמו, בבוצע האבל 

 

 ברכת המזון
, נכדיו[כלותיו ו, חתניו, כולל המשפחה המורחבת] אם האבל אוכל בשבת עם בני ביתו
זצוק"ל  ]וכן נהג מרןאבלות בפרהסיא.  וין זמברכים ברכת המזון של אבלים, שא

אנשים אחרים, גם אבל אם אוכלים עמו  [.רעייתו הרבנית ז"לשבעה על יושבו ב
 (ד תקמט . מעיין אומר רפז.)סימן שעט ס"ד. א תקב. ג פזרגיל. בנוסח הכת המזון בראת יברכו 

 

 בכי
אסור לבכות בשבת, אבל אם יש לו הקלה בזה, שעל ידי כך מפיג את צערו, 

 וישתדל לעשות כן בצינעה, כדי שלא יצער ויביא גם אחרים לידי בכי. )חזו"ע שבת א שפא( מותר.

 

 לימוד תורה
, על כן צינעהבכלל דברים שבשהרי זה  .כמו בחול ד תורה בשבתאסור לאבל ללמו

 להרהר בדברי תורה תרומכל מקום מו ס"א( ת )סימן. ילמד הלכות אבלות וכיוצא בהם
 )ב קצו(בשבת. תורה ללמוד בצירוף דעת המתירים . וציא בפהמבלי להאו לעיין בספר 

 

 אחד תרגוםושנים מקרא 

, בשבתיקרא , ו"שנים מקרא ואחד תרגום" ת השבועפרשהאבל חייב בקריאת 
וך, אך לא קודם לכן. ולא ידחה מסלקרוא ביום שישי, יש לו על מה ל והמיקל

 )סימן את הקריאה לאחר השבעה, שמצוה מן המובחר לקוראה בשבת עד המנחה.

 ס"א. ב קצט. ג פז( ת

 

שנים מקרא ואחד "אם חל יום השביעי של האבלות בשבת, טוב שיקרא 
 )ב רו(מאבלותו.  יצאאחר תפילת שחרית, שאז כבר  ,"תרגום

 

 פירוש רש"י
 )ב ר( בשבת זו. לומדוהפרשה, אינו רשאי לבכל שבת פירוש רש"י על  לומדה
 

 תהילים. דרשה.
לים יתהלקרוא פרקי  או בבית המנוח, ביום שבת בבית הכנסת ףתאסלהנוהגים יש 

, אלא יעסקו בהלכות אבלות אויקראבלים לא הנכון שה]ו בקול רם כל אחד לפי תורו
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וחיזוק, ואף אם יזכירו מעט  בדברי מוסרדורשים  ולאחר מכן ,[(043 )עמודלהלן  כמבואר

 )א רצא( לעורר את העם.משבחי המנוח בתוך הדברים, הרי זה מותר, כי מטרתם רק 
 

יש מנהג "וזו לשונו:  )ערך תהילים(פלא יועץ רב ה , יש להזכיר מה שכתבתהיליםלענין קריאת ה
מר ואין וברבים ואומרים מזמור אחד לכל אחד, יש שאין א תהילים םיאקצת בוערים, שכשקור

, ידברו איש אל ]ובינתיים[ אלא במזמור הנוגע לו לומר בקול רם, ולמאי דביני ביני ,דברים
, אלא להראות אחיו דברים בטלים או יושבים בטלים, הם המורים שאין קריאתם לשם שמים

לים, שאם קריאתם לשם מצוה, מה לי בלחש, מה לי בקול ימזמור תה אודעים לקרוחכמתם שי
על כן, ישימו לב כל הציבור לקרוא בלחש גם כשאחר קורא. ומה טוב לחלק את  . ע"כ."רם

יכולים לסיים כמה ספרי עשרים פרקים, ובכך עשר או כל ספר התהילים, וכל אחד קורא כ
 ם קוראים ללא דברים בטלים ובזבוז זמן.כולשהיותר גדול תהילים, והריווח 

 
לדרוש בשבת ברבים  נהיגו גדולי הדורמה שה ,הרב בינה לעתיםולענין הדרשה, כתב 

ובמקהלות עם, על פטירת חכמי ישראל ראשי עם קודש, אף שהוא היום המעולה וראש לכל 
לו הוא זלזול וכאי המועדים, ובלי ספק כמה מן השומעים יתעצבו ויצטערו, והוא כעין הספד,

נראה שאין הדבר כן, כי אין התכלית המכוון בזה אלא להתעורר לבקשת  .בקדושת השבת
הגאון מהרימ"ט, כי הן ן כתב נו ולהרהר בתשובה. וכן אל מעוותינו ולהשלים חסרון נפשהתיקו

שר היו מזהירים נביאי אמת שתוקף קדושת השבת מונעת וחוסמת לעבור בעמק הבכ'ה, כא
ְבּכוּ " :(נחמיה ח ט) של ראש השנה ם טובדושת יועל קישראל  לּו ְוַאל ּתִ ְתַאּבְ י ָקדֹוש   ...ַאל ּתִ ּכִ

ְדַות  ,ַהּיֹום ַלֲאֹדֵנינוּ  י חֶּׁ ָעֵצבּו ּכִ ם ה'ְוַאל ּתֵ כֶּׁ . אולם כשאנו באים לחקור למה מצאתנו "ִהיא ָמֻעזְּ
 ו, ולתקן את אשר עוותנו.ידינ כל זאת, על זה ידוו כל הדווים אפילו בשבת, למען נחדל מעושק

הבכי את עורר באופן שמ נוחהדרשה עצמה טוב שתהיה בלי סיפור שבחי הממכל מקום וע"כ. 
 מעט משבחי המת ברצוא ושובזכירו ואף שי .רק בדרוש המעורר לתשובהוידברו  ,וההספד
זה ילמדו העם לעשות  ל ידיהתועלת הגדולה הנמשכת מזה, שעמותר, מפני דבריהם, בתוך 

 )א רצב( .לתקן את מעשיהם ולחזור בתשובה מעשהו,כ

 

 מוצאי שבתהחלפת בגדים ב
, יחליף את בגדיו לבגדי חול, ]כעשרים דקות לאחר השקיעה[לאחר צאת הכוכבים 

ויחלוץ את נעלי העור, ואחר כך יתפללו  שאם לא יחליפם יצטרך לקורעם,
ריעה אף על שיש חובת ק באבל על אב ואם וההקפדה בזה היא דוקא ערבית.

זדרז ולהחליף , אבל על שאר קרובים אינו חייב להבגדים שמחליף בתוך שבעה
השבת שאר עם בגדי יך לקורעם שוב, ועל כן רשאי להיראת בגדיו, שהרי לא צ

וכן הורה מרן . )ג צ את נעלי העור יחלוץ מיד.רק ו כרצונו ואפילו עד סוף השבעה,

 תשנ"ו('ה דבריםת מוצאי שבת פרשהראש"ל זצוק"ל בשיעורו ב
 

 הבדלהפסוקי 
]"ראשון לציון הנה  הפסוקים שנוהגים לומר קודם ההבדלהאת לא יאמר האבל 

)ג נ, כדי להרבות בשמחה, והאבל אסור בשמחה. באה , מפני שאמירתם הינם וכו'"[

 חזו"ע ארבע תעניות עמוד שלח( צ.

 

 בשמים
 )ג נ, צ(במוצאי שבת. בהבדלה נר בבית האבל ובשמים על  כיםמבר

 
אבל, ל אין ללמוד מכךבשמים, על  כיםברמאין  ,במוצאי שבתחל תשעה באב שבשאף על פי 

גם בחורבן בית ו חמור יותר.ורבן בית המקדש ועל חאבלות של רבים הוא באב  תשעה כי
כתב, מהר"ם שיק וה באבל. ה שאין כןבטלה הקטורת שהיתה מעלה ריח ניחוח לה', מ המקדש
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אסור גם להריח, מפני חיוב הצער על החורבן ועלבון , באכילה ושתיהבאב שאסור  תשעה

הלב, איך יהיה  תורתינו הקדושה, אבל האבל שרשאי לאכול בשר ולשתות יין המשמח את
אלא אסרו אותו בדברים שיש בהם  ,לצער את עצמו מצווהאין האבל ש ,אסור להריח בשמים

מוגמר מה שאסרו ולמה יאסר.  ,בוד המתכבוד המת, אבל ריח בשמים שאין במניעתו משום כ
 .(433 )עמודמבואר לעיל וכ, פינוקלתענוג ומכלל קישוטי הבית  םהכי , אבלל

 
 

 תפילות השבת 
 ןבמה מדליקי

אין כי  " כמו בכל שבת,ןבמה מדליקי"פרק  אומרים בערב שבת בבית האבל
 )ב רמג. ג א, פז( בשבת. ]ברבים[בפרהסיא אבלות 

 

 ברכת מעין שבע
, כי אבלהבבית  " בערבית של שבתמעין שבעברכת "אין שליח ציבור אומר 

אחריו אין עונים ובבית הכנסת. ואם אמרה, ברכתו לבטלה, ברכה זו נאמרת רק 
 )ג מא, פז( .אמן

 
ת מחוץ לעיר, והיו מצויים שם הכנסברכת מעין שבע, לפי שבזמנם היו בתי  תתקנהנה טעם 

אין די בלילה. וכשכל הקהל היו חוזרים יחד בסיום התפילה, הולך יחיאדם ששדים שמזיקים ל
חשש סכנה, אבל אותם מעטים שלא הספיקו לחזור עם כולם מפני שאיחרו לתפילה, היו 

יאמר השליח ציבור  העמידהתפילת  לאחר, שחוזרים ביחידות ומסתכנים. לכך תיקנו חז"ל
 ם ויחזרו עם כולם. נמצאאת תפילת ברכת "מעין שבע", כך שבנתיים יסיימו המאחרים

)כן כתבו  ים במנין בבתיהם לא היה חשש סכנהכנסת, כי למתפללהתקנה היתה רק לבתי ש

 פסק מרן השלחןוכן  .הריב"ש, המנהגות, ארחות חיים, כל בו, מהר"י אבוהב, הרדב"ז, מהרלנ"ח, והרמ"א(
כי אין טעם , ואבלים יםחתנ בבית שבע מעין ברכת : אין אומריםס"י( רסח סימן חיים )אורח ערוך

: מצאתי שנה[ 944-]רבי לוי בן חביב, לפני כ הגאון מהרלנ"ח תב. וכניזוקים שיהיו לבוא שמאחרים
שהעידו שהמנהג משנים קדמוניות שלא לומר ברכה מעין  ,בתשובת הריב"ש וספר המנהגים

י אבוהב, הורה לנו הגאון מהר" ןשבע בבית חתנים ואבלים, וחייבים אנו לקבל עדותם. וכ
תס"ח יצא הקצף מלפני ה' פה 'בשנת ה ,שהוא הגדול מכל בני דורו. וכן כתב בשו"ת בית דוד

ורוב בעלי בתים ברחו מן העיר לכפרים אשר סביבות העיר,  ,ר בעירבֶּׁ סאלוניקי, שהיה דֶּׁ 
בית חתנים ואבלים כדין שאין לאומרה,  שפשוטוהשבתי  .סתפקו אם לומר ברכה מעין שבעהו

יהם במנין, מפני ותבמטה יהודה עייאש כתב, שהמתפללים בחצרו .שוט שלא לאומרהשהמנהג פ
קנו חכמים ברכה ישדרים רחוק מבית הכנסת הקבוע, אין להם לומר ברכה מעין שבע, שלא ת

הט"ז, מאורי אור, כנסת הגדולה, כן דעת: ו .כנסת קבועשל בית  פר תורהזו אלא במקום תיבה וס

מטה יהודה עייאש,  חיים ויטאל תלמידו של רבנו האר"י,אל ויטאל בנו של רבי רבי שמו, מהר"א ירושלמי
הגאון המקובל מהר"ח כהן בספר טור ברקת, והגאון המקובל רבי  בית דוד, נהר מצרים,אשל אברהם, החיד"א, 

 )ג מא( משה אלבאז בספר היכל הקודש, ושיש טעם על פי הסוד שלא לאומרה.
 

ותל המערבי, כיון שקדושתה חמורה, חשובה היא הסמוכה לכירושלים העתיקה 
כבית הכנסת, ולכן אפילו מתפללים שם בבית האבל, אומרים ברכת מעין שבע. 

ככל שאר המקומות. והאומרה,  ,אבל בשאר השכונות בירושלים, אין לאומרה
 )ג מא( הרי הוא עובר באיסור ברכה לבטלה.

 

 ה לתורהעלי
. בטעות קראו לו בשמו, יעלה. אולם אם אף בשבת תורהספר אין האבל עולה ל
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כדי שלא  יעלוהו, ,לתורה ולהעלות המנהגבמקום ש, או בת אבל שנולד לו בןו
 )סימן ת ס"א. ב רלא, רלב, רלג, רלו( .אבלות בפרהסיאכראה י

 

יראה שלא לתורה,  יעלוהואבל שהוא כהן יחידי בבית הכנסת,  -כהן יחידי 
 ב רלא, רלב, רלג, רלו()סימן ת ס"א.  בלות בפרהסיא.אכ

 

תלמיד חכם שבציבור שרגיל לעלות בכל שבת לעליה מסוימת,  -עליה קבועה 
עשה מעשה וכן יעלה גם בשבת שאירעו אבל, כדי שלא יראה כאבלות בפרהסיא. 

עליית מפטיר, למרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שהיה מנהגו בכל שבת לעלות  רב
 עלה כהרגלו בקודש. וגם בשבת שהיה אבל,

 
לעליית שלישי לספר  שבת בכל אותו קוראים היו תם רבנו: (א"ס ת סימן) בשלחן ערוך כתב מרן

לעלות  שהורגל שכיון ואמר, וקרא מעצמו הוא ועלה, החזן קראו ולא, אבל לו ואירע, תורה
 הוא אבלות שבשביל יאמר עולה שאינו הרואה, הפעם ולא יעלה ימנע אם, שבת בכל שלישי
היה נוהג הרא"ש לעלות וכן . כ"ע. בשבת נוהגים שאינם פרהסיא של דברים והרי זה, נמנע
 שבת.אותה חמישי בכל שבת, וכשמתה אמו, עלה מעצמו ב עליית

 

 קורא בתורה קבוע
קורא בתורה חזן קבוע האף שהאבל אסור בלימוד תורה, מכל מקום אם הוא 

אבלות כזו י רה ,קראלא ילקרוא בתורה כמנהגו, שאם  רשאיבכל שבת, 
וכן עשה מעשה רב מרן הראשון לציון רבנו  .האבלות מחמת שנמנע ניכר, כי פרהסיאב

 ב רכז. ד קמד( .החיד"א) עובדיה יוסף זצוק"ל.

 

כי , מהקהל אחד שיקרא לומר איןאבלות בפרהסיא, עדין  וזשאין  מקרהאף בו
 ויעשה יטעה, לקרוא ורגיל בקי שאינו או, כראוי הפרשהאת  חוזר אינו אם

)אורח חיים  והרי נפסק בשלחן ערוך בקריאתו כפי שהמציאות מורה, רבות שגיאות

 החיים וכתב הכף. אותו מחזירים אחד, בדקדוק אפילו טעה שאם (א"ס קמב סימן
 שאין בודאי ולכן .סודות עליונים בהם יש המקרא של וטעמים בנקודות שגם

 מה( סימן יו"ד טח" "איבי ת")ב רכז, רלב. שו .כהלכה בקי שאינו למי התורה קריאת למסור

 

 "ובא לציון גואל"
ב'ובא אומרים , ן שיש שם ספר תורה[פו]באהמתפללים מנחה של שבת בבית האבל 

ראה יתשלא כדי  ,, ולא ידלגוהו כמו בחול"אותם פסוק "ואני זאת בריתילציון' 
 .זה ידלגו פסוק ,מתפללים בלחשש ,עצמםהאבלים  אמנםו .אבלות בפרהסיא

 )ג מח(ללא חשש. בקול רם אבל אם האבל שליח ציבור, יאמר את הפסוק 
 

 "צדקתך"
בו וידוי, אין ין אומרים כל יום שאש ,בבית האבל "צדקתך"פסוקי אין אומרים 

אבלות בפרהסיא, מכיון שישנם עוד אופנים של ואין בזה חשש אומרים בו "צדקתך". 
כגון שיש חתן או ברית מילה וערב ראש חודש וכיוצא בזה. "צדקתך",  אין אומריםמחמתם ש

 )ג מט, פז(
 

שבת בבית הכנסת, יאמר השליח ציבור "צדקתך", של מנחה אם מתפלל האבל 
 )ג מט, פז(. (454 )עמודוכמבואר לעיל כי אין הציבור נגררים אחר האבל, 
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 ]שובה ה'[ "ויהי נועם"
וגם ויהי נועם...",  ה ה' עד מתי..."שובבבית האבל  אומריםמוצאי שבת ב בערבית

 האבל יאמר אותו עם הציבור.
 

ואף שיש אומרים שלא לאומרו, מפני שהאבל אסור בעשיית מלאכה, ואיך יאמר "ומעשה 
ידינו כוננה עלינו", אולם כבר כתבו האחרונים שכל זה שייך בזמן שכל ישראל אסורים 

צא שאין ששת ימי החול מותרים במלאכה, כגון שחל יום טוב באמצע השבוע, שאז נמ
במלאכה, אבל כאן שרק האבל אסור במלאכה וכל ישראל מותרים, אין צריך לדלגו. וכל שכן 
שעל פי הסוד צריך לאומרו בכל מוצאי שבת אף אם חל יום טוב באמצע השבוע, וכן המנהג 

 )ג מט, צ(פשוט אצל כל בני ספרד. 
 
 

 ברית מילה בשבעה 
 חקברית יצ -ליל הברית 

 להביא מנין אנשים ם בליל הבריתרשאי אבי הבן לקיים מנהג ישראל קדושי
אף האבל עצמו לביתו שיקראו בזוהר הקדוש כמובא בספר "ברית עולם", ו

מיני אם אינו מבין את לשון הזוהר. ויחלקו מעט  רשאי להשתתף בקריאה
ועיין מעיין אומר רלג. מן קנח. )שו"ת זרע אמת ח"ב סי ולא יותר.]מזונות, העץ, אדמה, שהכל[ ברכות 

 חזו"ע ארבע תעניות קסח(
 

 .נעלי עור יציאה מהבית.
 בורשאים לצאת לבית הכנסת ש ,הבן, הסנדק והמוהל אבי בעלי הברית שהם:

 נעלי עור לנעול ואסור להםלביתם. מיד יחזרו  מתקיימת הברית, ולאחר הברית
 )א קפט. ב שיד, שנו, שסג( .לכבוד הברית

 

 במקום ויושב, מנעלים בלי לבית הכנסת בבוקר הולך, ברית בעל חיים, אבל רחותכתב הא
 עמו והולכים והמוהל והסנדק הוא יוצא ואחר כך, לברית מכניסו התפילה ואחר, האבלים

שלו, מכל  יום טוב הואוהאגודה. ואף ש ד"וכן כתבו הראב. אבלות ונוהג וחוזר, ביתו עד הקהל
 יביע ת")שואבלות של מנהג, אבל נעלי עור שזה מן הדין, אסור.  ינימקום אינו דוחה אלא ענ

 מא. ב שיד, שנו( סימן דעה יורה ט חלק אומר

 

 בגדי שבת
בגדי לבן לכבוד המילה, כי הם נאים אבל בעל ברית, אינו רשאי ללבוש 

ללבוש בגדי  יש מקיליםומיוחדים מדי. והנכון שלא ילבש אפילו בגדי שבת. ו
 מא. ב שסג, שנו. חזו"ע ארבע תעניות רלד( סימן "דיו טח" אומר יביעעיין ) .יםשבת שאינם מכובס

 

ללבוש בגדי שבת עד אחר המילה. לאבל שמותר  ל"מהרי למד מתשובתבשו"ת הלכות קטנות 
בגדאד, וכן הורה מהר"ר בהמנהג שכן וזבחי צדק , זכור לאברהם אביגדור ,פרי האדמה ,ו"ת זרע אמתוכן פסקו: ש

אבל בתוך , שיםושלהבתוך שהמהרי"ל דיבר  ,דחה בית דודאבל בשו"ת  הושע עובדיה.אליהו י
מהר"י נבון בשו"ת נחפה בכסף  בורכן פסק שוהחיד"א  השבעה לא התיר כלל. וכן דחה

וידוע מה שכתב מרן החיד"א על רבו "שהיה אחד המיוחד מגדולי רבני ]ר ללבוש בגדי שבת. ואסש
בודאי לא שייך לומר בזה הלכה כדברי המיקל והוסיף, ש .[כמותו"הדור, וכמעט לא הניח פסקן 

 ,ובכל זאת. דבר משה, והרב הגאון משכיל לאיתןוכן פסקו  .באבל, כיון שדברי הלק"ט אינם מכוונים
ברית מילה שזהו יום נראה שהמיקל יש לו על מה לסמוך, כי סוף סוף יש סברא למתירים, כי 

 יא דוחה,ו מן הדין כנעילת נעלי עור, אבל מנהג אבלות הדוחה דבר שאיסור האינ טוב שלו
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 סי"ד( שמ סימן) ואיסור לבישת בגדי שבת שאינם מכובסים, אינו אלא מנהג. ועיין בשלחן ערוך

 אביו על. קורע ואינו מחליף, ימים שבעה תוךבגדו  להחליף בא אם, המתים כל על: שכתב
יף לבגד שאינו מכובס, כי המכובס אסור . והיינו שמחלקורע, שבעה תוך מחליף אם, ואמו

 .ס"א( שפט ערוך )סימן כמבואר בשלחןבלבישה, 

 

 סעודת מצוה
)תרומת מילה שנערכת בתוך ביתו.  רשאי להשתתף בסעודת מצוה של ברית האבל

 ס"ב. זרע אמת, יד שאול, גשר החיים. ב שנג(  שצא סימן הדשן. הרמ"א

 

 מזל טוב
, שאין זה בכלל מותר לברכם בברכת "מזל טוב"אבי הבן אבל או יולדת אבלה, 

 )ב רמז(, אלא כבקשת תפילה וברכה להצלחתם. שאסורה שאלת שלום

 

 פדיון הבן
בכל הנ"ל, הוא הדין לפדיון הבן שחל בשבעה. וברור שאין לדחות את הפדיון 

, ויש אומרים שבכל שעה לאחר השבעה, כי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה
 ב שנב, שנג()א קצב. . ר על איסורשעדין לא פדה, עוב

 
 בשבת, ודחוהו ליום ליל שלושים ואחד מלידתושחל ואפילו אם בלאו הכי נדחה הפדיון, כגון 

ראשון, ונעשה אונן ביום ראשון, לא ידחו את הפדיון לאחר השבעה. כי לדעת כמה פוסקים 
שלאחר יום  ,ה[שנ 444-]לפני כרבתי בתניא אם דוחה את הפדיון עובר איסור, כמבואר 

תורה  ,שער הכולל, הלבושוכן דעת . "דש תפדהוופדויו מבן חשל "בכל יום בעשה השלושים, עובר 

כתב להתיר גאון יעב"ץ והמצפה איתן, רבי שלמה קלוגר, פחד יצחק, יהודה יעלה אסאד ועוד. תמימה, 
א לו ,מילהרית בכמו ב ו הואזמנה כל שעכי , דחוי בערב שבתאפילו לעשות סעודת פדיון הבן 

ן וכ .לפדותו הכל שעב ועלי מוטלוו הוא זמנ םיו שכל של תורה,עשה  ותלדחיעלה על הדעת 

. חזו"ע שבת א כה מןסי "דו יו"חכז,  מןח"א או"ח סייביע אומר שו"ת  )עיין חיי אדם., והרש"ל ,ית מאירדעת הב
 (494עמוד  "ארבע תעניות בהלכה ובאגדהחוברת "לז. 

 
 

 ל אסור בשבעה דברים שהאב 
 

, נעילת התקשטות ואיפור[בשמן וכדומה, ]: רחיצה, סיכה הםשהאבל אסור בדברים ה
וקבלת  שאלת שלוםהסנדל, תשמיש המיטה, תלמוד תורה, מלאכה, כיבוס, 

דיני תספורת וגזיזת ציפורניים, יבוארו יקר ]ע , וישיבה על כסא.מהבית , יציאהמתנה
 [.(094)עמוד  להלן בדיני השלושים

 
 

 רחיצה 
 צוננים וחמים

]עד , אסור לרחוץ כל גופו במים צוננים, אבל פניו, ידיו ]בין איש בין אשה[האבל 

במים צוננים ואפילו עם סבון. לרוחצם , מותר ]עד הקרסול[, ורגליו כף היד[סוף 
מים חמים או פושרים, אסור לרחוץ אפילו מקצת גופו ואפילו אצבע באולם, 
 ס"א. ב קנח, קסח. מעיין אומר רז, ריג()סימן שפא קטנה. 
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שמן שנוח לו ב, כי אין סיכה אלא שאסורה לאבל כדלהלן ה בכלל סיכהנרחיצה עם סבון אי

וכן מים, לא שייך בזה סיכה. ב פוטוש שרוחץ בו ומיד, אבל סבון או בתוכו על גופושיהיה 
יעשה פעולה בתוך הגוף, א בשמן שירה על ידי חז"ל הסענין סיכה שנא, בשו"ת קנין תורה כתב

רבנו תם דוקא סיכת  בלאו הכי, לדעתו .הגוף ותנקה ולאינו אלא להסיר הזוהמ סבון לא כן
 ., והוא הדין לסבוןב מותרלֶּׁ , אבל סיכה של שומן חזיר או חֵ חכמים ושמן אסר

 

 תענוג
 וחצו אפילו, מותר לרך גופוהתלכלאם . על כן, לא אסרו אלא רחיצה של תענוג

 )ב קנט, קס(. בדבר ם כל שיש צורךבמים חמי
 

 מיחושי ראש.טחורים. גרדת. 
 .להקל מצערוכדי של מים חמים  ההסובל מטחורים, מותר לו לשבת באמבטי

תסובל וכן ה דֶּׁ רֶּׁ ]גירודים ומיחוש עירבוב מי שיש לו וכן  מותר לו להתרחץ,, מּגָ

 )ב קסב, קסד(אלא לרפואה.  ן זהאי, שוף במים חמיםפמותר לו לח ,בראש ופצעים[

 

 יולדת
שמרגישה צורך להתקלח, מותרת ברחיצה אפילו  ]תוך שלושים יום ללידה[היולדת 

 )סימן שפא ס"ג. ב קסב( פואה.ה כרוהרי ז אין רחיצתה לתענוג,כי  במים חמים,

 

 סטניסיא
, א לידי מיחושוצטער הרבה ויבי ,תרחץלא יאם ו, מיוחדת בנקיות ותונהגהתש מי

 )ב קסב(. אפילו בחמים כל גופו לרחוץלו מותר  ו לתענוג,כיון שאין רחיצת

 

 בוגרת
שנה ומעלה, מותר לה  40בחורה רווקה שקרובה לגיל הנישואין, דהיינו מגיל 

)סי' שפא ס"ו. ב לרחוץ כל גופה במים צוננים. ואת פניה, ידיה ורגליה במים חמים. 

 קע, קעא(
 

 כלה
ל, מותר לה לרחוץ כל גופה במים כלה שבתוך שלושים יום לחתונה אירע לה אב
מבואר,  )סימן שפא ס"ו( הנה בשלחן ערוךצוננים. ואת פניה, ידיה ורגליה במים חמים. 

שדין התקשטות כדין רחיצה, ולגבי כלה מפורש בשלחן ערוך שם שמותרת להתקשט, אם כן 
 ב קסט()בוגרת שמותרת להתקשט ולרחוץ כל גופה. מ קל וחומרהוא הדין שמותרת ברחיצה, ו

 

 טבילה
 )ב קנט( להתפלל בטהרה.אפילו כדי , במקוהלטבול  לאבלאין שום היתר 

 
אם הוא טובל  השמותר לאבל לטבול בצינע ,נטעי גבריאל בשם סידור יעב"ץספר ב מה שכתב

את  ציא לאורמכשול גדול נתן המו :אינו מחוור, כי הגאון האדר"ת כתב ,להיתמיד לצורך תפ
האבל  וכתב שגםשהדפיס שם מאמר "סדר בעל קרי", נגד כל הפוסקים, סידור הגאון יעב"ץ, 

קלקל הרבה בהדפסתו את גוף הסידור וכו'.  ציא לאורהמו ,בימי אבלו מותר לטבול. וזולת זה
יעב"ץ, כאילו בר סמכא זכירים איזו הלכה מסידור בשם הבשו"ת פאת שדך כתב, יש מ גם
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המוציאים לאור  ר כךפעם אחת בחייו, ואח לא נדפס כהלכה אלא זההוא, ובאמת שסידור 

השחיתוהו והוסיפו בו כמה דינים שונים ומשונים, ולא עשו שום היכר וכו'. ולכן אין לסמוך 
שכן כתב בספר שלחן  ,עוד בנטעי גבריאל ה שכתבבלא בירור כהלכה. ומ שם ה שכתובעל מ

לקריו, ורק בתוך שלשים  בימי אבלו תוך שבעה לא יטבול" :כךשם כתב כי  זה אינו,מלכים, 
 ."מותר לטבול בצונן]לאשכנזים בלבד שלא להתקלח כל השלושים[, שאינו אלא מנהג 

 
שבעה, אינה טובלת אלא לאחר השבעה. תוך האשה אבלה שחלה טבילתה ב

, םחמימים לא תרחץ אלא רק באותו מקום ובין ירכותיה ואפילו ב ק בטהרה,יפסהשצריכה לוכ
 )ב קסב( .הרגלהכ בגד לבן מכובסותלבש א, הימצוה  לרחיצה שכי 

 
 

 סיכה, איפור, סירוק ותספורת 
 קרם ידים

תכוין לתענוג, אבל כל שמ ו,כלשה ואפילו ,או בקרםבשמן  סיכהבהאבל אסור 
על כן, מי שיש לו  )סימן שפא ס"ב. ב קסח( מותר. לכלוך או לרפואה,ת רהעבלצורך 
 זלין וכדומה, כי לצורך רפואה הוא.וו ותר לו לסוך ידיו בקרם ידים אויובש, מ

 
ִלי :(ב )שמואל ב ידשנאמר  ,הסיכאבל אסור בלמדו ש (ע"ב מועד קטן טו מסכת)בגמרא   ָנא "ִהְתַאּבְ

י ל ִבְגֵדי ָנא ְוִלְבש ִ סּוִכי ְוַאל ,ֵאבֶּׁ ן ּתָ מֶּׁ לֶּׁת ש ֶּׁ נלמד סיכה איסור כיון שו ֵמת". ַעל ְוָהִיית... ִמְתַאּבֶּׁ
 סיכה.מעט אפילו בהחמירו כך יפמפורש בכתוב, למה

 

 מי בושם, דאודורנט
מותר להתיז ריח טוב על הגוף, להעביר את ריח הזיעה. אבל אם מטרתו להתענג 

 )עיין שו"ע או"ח סימן תקנו, סימן תקנט ס"ז. חזו"ע ארבע תעניות רצה, שלט(, אסור. מהריח
 

 איפור ותכשיטים
פר בימי השבעה, אבל אסור לה להתקשט בתכשיטים או להתאאשה נשואה 

 ס"ו. ב קסט( שפא )סימןלאחר השבעה מותרת, כדי שלא תתגנה על בעלה. 
 

 שבתוך שלושים יום לחתונה אירע לה אבל, מותר לה להתקשט ולהתאפר כלה
 )סימן שפא ס"ו. ב קסט(. כדרכה בימי השבעה

 
שנה ומעלה,  40בחורה רווקה שקרובה לגיל הנישואין, דהיינו מגיל  -בוגרת 

 )סימן שפא ס"ו. ב קע, קעא(. כדרכה מותר לה להתקשט ולהתאפר בימי השבעה
 

 סירוק
 ס"ו. ב רצב( שצ )סימןבשבעה. במסרק  ער ראשםיר לאבל או לאבלה לסרק את שמות

 

 תספורת

שמעכב  השפה והצדדים שיעריום. ו שלושים ושבגופ שיערכל אבל אסור לגלח 
 (093 ועיין להלן עמודשצ ס"א.  ')סי ה, מותר.שבעהאחר ל .אסור שבעההתוך באת האכילה, 
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אשה אבלה אסורה בתספורת רק בתוך השבעה, אבל לאחר השבעה  -נשים 

מותרת להסתפר מיד, בין רווקה בין נשואה, שלא גזרו חכמים איסור תספורת 
 )סימן שצ ס"ה. ב רצג. א רלו(לאחר השבעה אלא לאיש. 

 
 :, ומהםהראשוניםרבים מרבותינו ן פסקו וכאבל רבתי, מסכת בו (ע"א מג מסכת יבמות)כן מבואר בגמרא 

, רבנו יעקב מאורליינש ,אשכול, ההרמב"ם, רבנו יצחק בן גיאת, רבנו חננאל ,הרי"ף ,הגאונים ,על הלכות גדולותב
ארחות , רבנו אברהם מן ההר, הר"ן ,הרא"ה ,הרשב"א ,סמ"קסמ"ג, המאירי, , שבולי הלקט, ראבי"ה ,אור זרוע

גרס אחרת בגמרא, ולדבריו יהיה אסור לאשה רש"י אולם  שלחן ערוך.ומרן ה ,כל בו ,יםחי
מרן ה שפסק הרמ"א בדרכי משה העיר על מ. והנה הרא"שותוספות להסתפר, וכן גרסו ה

 כל מקוםהלכה כדברי המיקל באבל, מף שא ,כתבו .הרי"ף והרמב"םכדעת להתיר השלחן ערוך 
 הלכה כרבים., ]יש סתירה בדבריו[והרא"ש, והרמב"ן  פותתוס, "ירש :רבים חולקים, שהםשכיון 
מרן . וזכר לעילנכהמתירים  מההרבים  ,אדרבה ילת כבוד תורתו,במחכתב מרן זצוק"ל: וו ע"כ.

מה שמר,  נול ימחל הלכה כן. ,רבים חולקיםשהרמ"א, שכיון  ה שכתב: ומוכתביר אהחיד"א ה
ה הועיל לנו משאם לא כן אפילו כשרבו המחמירים, הלכה כדברי המיקל באבל, היינו שאמרו 

וכתב במסגרת ע"כ.  היינו מקילים, כי ספק דרבנן להקל. אפילו היו חצי חצי הרי זה, כלל
תיים ונחמדים, ומתוקים מדבש ונופת צופים, חכו ממתקים וכלו ידברי מרן החיד"א אמ: השלחן

 ע"כ. מחמדים.

 
 תר לה לגזוז שערותיה וליטול ציפורניהבתוך שלושים יום לחתונה, מוהיא ש כלה

 דיני גזיזת ציפורניים לנשים.ב (004ד עמו) ועיין להלןקסט(  )ב. השבעהימי בתוך 
 
 

 נעילת הסנדל 
 זמן האיסור

לביתו. אולם אם האבל רשאי להישאר עם נעלי העור עד לאחר הקבורה כשיגיע 
מכל ] ת הקברותלא הלך ללוות את המת לבילאחר ההספדים חזר לביתו מיד ו

את  , עליו לחלוץשכן נכון לנהוג בפטירת אביו[ (495)עמוד כמבואר לעיל סיבה שהיא או 
)א אבלות. השקברו את המת, שאז חלים עליו דיני  ]בטלפון[ שנודע לונעליו מזמן 

 קנג. ב קעד(
 

, פרבע הקבר סתימת משנגמר האבילות? חל : מאימתי)סעיף א( שעה סימן ערוך כתב מרן השלחן
 נוהגים ועכשיו. לביתו שיגיע עד נעליו חולץ אינו אבל, ראשו ומעטף האבילות מתחיל מיד

 כתב: עכשיו )סעיף ד( שעו ובסימןע"כ.  .שעו בסימןכמובא , מיד הגולל סתימת אחר מנעל לחלוץ
 אםכתב: )סעיף ה(  ובסימן שפבוסנדל.  מנעל חולצים מעפר, הקבר סתימת שנגמר שאחר נוהגים
בספר פרי כתב ו . ע"כ.שעה בסימן נתבאר, המת שנקבר אחר הקברות בבית מנעל לחלוץ צריך
המנהג ש בסימן שעו ה שכתבלא רמז על מלמה ו ,"בסימן שעהנתבאר , ומה שכתב מרן: "צדיק

 כתב הדין שעה מןבסימצד המנהג, ואילו רק  דיבר שעו מןבסיכי מיד אחר שנקבר,  לוץחל
, ]אלא מיד בסתימת הגולל[ נהגו שלא לחלוץ עד שיגיע לביתוהמנהג, ורמז בזה שבמקום שו

, ומה שכתב שלחן גבוהכתב בהנה ו ודו"ק. ב( ק"ס שעו )סימן ועיין בש"ך כ."לא ישנו מנהגם. ע
אפשר שבמקומו נהגו כן, אבל במקומותינו וכן  מיד. הגולל סתימת אחר לחלוץ נוהגיםמרן ש

נעליו בבית הקברות ובא ממענו שהאבל חולץ לא ראינו ולא ש ,בכל מקום ששמענו שומעם
ו כמו ,יחף לביתו, אלא כמו שהולך בלויית המת במנעליו, כך חוזר לביתו, ורק אז חולץ מנעליו

, וכתב בנהר מצרים ומהר"ש מלובלין. מעבר יבוק , וכן פסקורמ"אן כתב הוכ הרא"ש. שכתב
מנהג היפך שהיפלא בעיניך ואל . נתיבי עם, שכן המנהג בירושלים כתב וכן .מנהגםכן ש
 במשך השנים.שתנו ההרבה מנהגים כי שכתב מרן, המנהג מ
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 עור בלבד
, ספורט [קרוקס] בד, גומי בנעלי עור בלבד, אבל שאר סוגים, כגון הואהאיסור 

 )ב קעא(. ןלרגל, מותר לנועלמאוד  ותנוח ןוכיוצא בהם, אף שה

 

 קניית נעליים
ונכון שקודם לכן  .ר לו לקנות נעלים חדשות, מותותהמותרם אם אין לאבל נעלי

 )ד שעא( .ואה ן, ואחר כך ינעלזמן מה ןלנועל חברול ןיתן אות

 

 חולה
, ]בתוך שלושים יום ללידה[יש לו מכה ברגלו או שהוא חולה או יולדת בל שא

 )ב קעה(מותרים בנעילת נעלי עור, שעל כל אלו לא גזרו חכמים כלל. 

 
 

 ישיבה על הארץ 
 המושבגובה 

, אלא יתן כרית או בגד על הרצפה רגילים לא ישב האבל על כסא או ספסל
על שרפרף או כסא שגובהו מעט פחות משלושה  וכן רשאי לשבתוישב עליהם. 

 )ב רנח(ס"מ[, שכל שיושב כך סמוך לארץ, נחשב כיושב על הארץ.  08]עד טפחים 

 
אבל כל סעודתו, לנחמו או בעת שאו כאשר באים אלא האבל חייב לשבת אין

 )ב רנז, רנח(לעמוד.  או ובבית ללכת יכולבשאר היום, 
 

 לא יאמר 'שב'
כדי שלא ישמע כאילו אומר לו שישב שהיה עומד, לאבל  "שב"לומר  סורא

 גוןכ ,תאחר ןלשובאלא יאמר לו וכפותח פיו לשטן, בעוד אבלות חס ושלום, 
זו וטועים בה. על כן, מה  ולצערנו, רבים לא יודעים הלכה"תנוח" וכיוצא בזה. 

ואומרים בפניהם "צידוק על הארץ האבלים יושבים תפילה אחר השנוהגים ש
 )ג עד(. "ושב" הםלא יאמר להדין", אם האבלים עומדים, 

 
 אלא שב.: לו אומר, מפניו ולקום חבירו את לכבד : הבאשעו ס"ב( )סימן שלחן ערוךכתב מרן ה

 שלך, חס ושלום. בחולי שב, שלך באבלות שב: שמשמע, חולה או אבל הוא אם כן

 

 מצות קימה
רוב ההלכות לימדו ]שמובהק ורה לקום מפני אביו ואמו או רבו המצוה מן הת

מפני כמו כן, מצוה לקום ור, אפילו ראה אותם ממרחק גדול. או גדול הד למעשה[
 בתוך ארבע אמותאו רבו או תלמיד חכם הבקי בהלכה שנה  זקן מגיל שבעים

: גדר תלמיד חכם הוא: מי שהגיע להוראה, )ח"א סימן קמו(כתב התשב"ץ ]שלהם.  ר[מט 0]

. [וראוי לדרוש ברבים, ותורתו אומנותו, ופרקו נאה, ויש בו יראת שמים, ושמו טוב ואהוב
ן מ ,טרוד בצערושבעת כזאת , כי הםפנימחייב לקום אינו האבל  מכל מקום,ו
 )ג עד( רשאי. מפניהם, אם רצה לעמוד ובכל זאת, .הם מוחלים על כבודם םסתה
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, אלא כנזכר לעיל לא יאמרו לו "שב" הם,פניחכם או זקן שראו שהאבל קם מ

 )ג עד("תנוח" או "אל תטרח" וכיוצא בזה. יאמרו לו 
 

 קימה מפני ספר תורה
 )ג עד(כי אין כאן מי שימחל לו.  פני ספר תורה.חייב לעמוד מאבל ה
 

 שכיבה על מיטה
לישון על הארץ, וכן לנוח או לכתחילה לשכב על מיטתו, ואין צריך רשאי האבל 

 )ב רנז, רנח. א קנח(המנהג. 

 
 אלו בדורות ובפרט, מיטה על לישון להתיר שהמנהג מאירות הפנים בשם הביא א"החיד מרן

 ואף. המנהג שכן החיים השלחן וגשר ערוך וכתבו .חומרא אפילו כאן אין המזג, חלושי שהם
 באב תשעה בליל לשכב שנוהג מי יש, (ב"ס תקנה )אורח חיים סימןבשלחן ערוך  מרן שכתב פי על

 המקדש בית ואין ללמוד לכאן, כי חורבן, ממידת חסידות אלא אינו שם גם הארץ. על מוטה
. ויין בבשר מותר האבל ואילו, המצרים בין ימי בכל ויין בשרמ נמנעים יש הרי, שחמור יותר

. [כל כך לילה אחד, אבל אבלות שהיא שבעה ימים, אין צורך להחמיר]גם כי תשעה באב הוא 
 לט, מ( יו"ד סי' ט חלק אומר )ב רנז. יביע

 

 )ב רס( טה אחרת.יבפרט אם אין לו מוטה שנפטר בה המת, יבמ וןשאין חשש לי

 

 

 כיבוס 
 בגדים, מצעים ומגבות

לבד, אפילו במים אחרים לכבס את בגדיו בימי השבעה, אסור לאבל או ל
. ובכלל האיסור אף סדינים, מצעים שבעההאחר להשתמש לל בשביאפילו ו
מלאכה שנתן ככל שיכבסו לו,  , מותרתומכבסה קודם אבלולבגדיו  תאואם שלח  מגבות.ו

 שפט ס"א, שפ סי"ח. ב רעט, רפ, רפא( מן)סי .ומןבבית הא מותר לעשותהש האבלות,קודם  ומןלא
 

 בגדי בני הבית
בית שאינם אבלים, מותרים בכיבוס. ואם האמא אבלה, נכון בגדי שאר בני ה

 ס את בגדי בני ביתה, אך אם לאתכב שתתן לחברתה שאינה אבלה שהיא
 )ב רעט, רפד(. בגדיהם בקלות, רשאית היא בעצמה לכבסלה מתאפשר 

 

 בגדי קטנים
 , על כןכלל דיני אבלות בקטניםנוהגים שאין  (443, 470, 489ים )עמוד התבארכבר 

 )ב רפד(. בכל השבעה םהבגדי מותר לכבס

 

 כתם
 )ב רפה(בחומרי ניקוי או במגבת רטובה.  בבגדמותר לנקות כתם 

 

 בגדים מכובסים
שאסור לכבס, כך אסור ללבוש בגדים מכובסים או להשתמש בסדינים  כשם

 )סימן שפט ס"א. ב רפא(ומצעים מכובסים, שגם בהם הגוף נהנה. 
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 החלפת בגד
 מותר, יש בהם ריח זיעה ומצטער ללובשםשהתלכלכו או ש חולצה או מכנס

חזו"ע ) .]אפילו דקה אחת ליקח מבגדיו המכובסים וליתנם לחברו שילבשם זמן מה

אלא שבאבלות על אביו או אמו,  הוא. ם, ואחר כך ילבש[, רלב(ארבע תעניות רלא
 .ובלקרוע ש ך לקרוע את החולצה שהחליף, אבל על שאר קרובים אינו צריךירצ

 )ב רפג. א רלד. מעיין אומר רטו(

 
 )ד שנו(. למכובס הא בגד של מצוה, מותר להחליפשהי - טןטלית ק

 

 בגדי זיעה
מותר להחליפם  ומצטער בלבישתם,גופיה, בגד תחתון, וגרביים שהזיע בהם 

 םשלבש בגדי זיעהאנשים קצים ללבוש ואין צורך לתת לאחר שילבשם מעט, כי למכובסים. 

והוא הדין לפיג'מה שהתלכלכה, שמותר להחליפה למכובסת בלי לתת  פב()ב ר .אחר
 רבנו יצחק יוסף שליט"א. הראשון לציוןכן השיב לי , כי אדם קץ בזה. הנחר שילבשלא

 
מותר לאבל בשבעה להחליף הכתונת שהזיע כתב, ראיתי לאחד מהגדולים ש, ערוך השלחןכתב 

במקום  רחיצהשהתירו כמו ושה מפני הצער, שעוכלתענוג, ולא לבישה בה, שלא אסרו אלא 
שו"ת לחמי  פסקו:וכן  זיעה. אלא בגדה שאינ ,בגדיבות חש ן להמפני שאיויש שכתבו להתיר, . צער

דברי חכמים בשם כל שו"ת תשובות והנהגות,  ,רבבות אפרים, אבני ישפה, הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב ,תודה
כל לאבל ללבוש  יםמתירש ,ת והמנהיגיאַ רבי יצחק בן גִ  ,הרמב"ם ,רש"יים: הראשונף דעת וריצבפוסקי זמנינו. ו

 שהתכבס קודם האבלות. בגד מכובס

 

 בית מלון
אזי , את המצעים למכובסיםכל יום בדרכם להחליף ו ,אבל ששוהה בבית מלון

טוב . ו, כדי שלא יחשבו מכובסיםקרקעל גבי יתנם קצת ע, שישתמש בהםקודם 
 (ב רפא .)שו"ת מנחת יצחקבימי אבלו.  יםהמצעלו את ו יבקש שלא יחליפש

 
 

 תלמוד תורה 
 התורה משמחת

יט  )תהילים אבל אסור בלימוד תורה, לפי שהתורה משמחת לבו של אדם, שנאמר

ּקּוֵדי :ט( ִרים ה' "ּפִ ֵחי ְיש ָ ּמְ תורה, נביאים וכתובים, ֵלב". על כן, לא ילמד  ְמש ַ
בכל יום, כמו: חק  מסוייםהרגיל בלימוד סדר  משנה, גמרא, הלכה ואגדה. ואף

 )ב קפא, קצד, רו(לישראל, מעמדות, מספר משניות קבוע, לא ילמד בהם בימי אבלו. 

 

 דברים המותרים
תורה בדברים שאינם משמחים, כהלכות אבלות, ספרי איכה  מותר ללמודהאבל 

ספר  יהם,ואיוב, נבואות חורבן בית המקדש שבספר ירמיה עם מדרשי חז"ל שעל
בספרי שער האגדה שבחוברת "בין המצרים בהלכה ובאגדה", וכן , יוסיפון
, שהם מעוררים את האדם לתשובה ולהתבוננות במעשיו, ואינם מביאים השואה
 ב קפא, קצד. ד שפ(ס"ד.  שפד סימן). שמחה
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 ספרי מוסר
 מוסר ותוכחה, ובהלכות תשובה לרמב"ם שהם בספרי וראוי ללמוד מותר

 .ויכניע לבבו, שזו המטרה כעת דרכיו יתקןעל ידי כן ו, האדם לב את םמכניעי
 ביאורי ומביאים, לענין מענין המסתעפים מוסר ומכל מקום אין ללמוד בספרי

 )ב קצ( .שמחה לידי המביאים בדברים פסוקים

 

 תהילים
ללמוד,  אבל שאינו יודע ללמוד בדברים המותרים, או שאין לו ישוב הדעת

פרקי תהילים דרך תפילה ותחנונים, כדי שלא יתבטל מלימוד א וקררשאי ל
ומעשה שהיה חולה.  רפואתתהילים למותר לקרוא פרקי וכמו כן, )ב קצ, קצד( תורה. 

את מרן שאלו ו ,והאמא נפצעה קשה ,מתה אחותם בתאונת דרכיםא עלינו משפחה שלב
 )מעיין אומר רצב(שיכולים. , והשיב מרן לקרוא תהילים לרפואת האםשבעה ביכולים זצוק"ל אם 

 

 זוהר הקדוש
אבל שאינו מבין את הזוהר הקדוש, רשאי לקרוא בו, כי אין זה לימוד שמביא 

 )מעיין אומר רלג(לידי שמחה. 

 

 . עיתון.חול ספרי
ול, סיפורים, אין לאבל ללמוד בספרי מדע וחכמה, כרפואה, תאוריה, ביש

, שכל אלו מסיחים את דעתו תורה[]אף באופן שאין ביטול  עיתונים וכיוצא בהם
 )ב קצד, רנא( שבודאי אסור. ,אם יש לו עונג בקריאתםוכל שכן מהאבלות. 

 
 נשים

 מכל מקום,למוד תורה, תצות פטורה ממה שואף שא .מוד תורהיאשה אבלה אסורה בל
 )ב ריג( .זההלב, גם הנשים בכלל איסור את כיון שהתורה משמחת 

 

 חובת הלימוד
 אין זה בתורת, בדברים שאינם משמחיםללמוד  מותר ה שאבליש להבהיר שמ

 עליו חובה לא ילמד, אלא -ילמד, ואם לא רצה  -ללמוד  רצה שאם, רשות
 לה. ב קצ( סימן יו"ד חלק ח יבי"א ת")שו .מהתורה יתבטל כדי שלא, אלו בדברים ללמוד

 

 דברים בטלים
ם משום ביטול תורה ג ,פטפוטים וחוויות מהעבראין לאבלים להרבות בשיחה ו

 )ב רנ( ם.ואבל םצער ושכח כנ"ל, וגם כי מסיחים דעתם מהאבלות וכאילו
 
, ולשחוק אם בשאלת שלום נאסר האבל, קל וחומר שאסור להרבות בדברים :תב הרמב"םכ

אינו מדבר, אלא יושב ודומם ואינו האבל  :רש"י ן כתבוכ ּדֹם". : "ֵהָאֵנק(יז כד )יחזקאל שנאמר
שתיקה, שאסור להרבות  - בית האבלשל ר כָ ש ָ הבולי הלקט: יש וכתבכמנהגו.  מדבר דברים

ּדֹם(: "ג י ויקרא) מתו נדב ואביהוא, נאמראשר דברים. וכב  (ע"ב )טז בא בתראבמסכת וב". ַאֲהֹרן ַוּיִ
מה עדשה אין לה פה, אף  ,לרמוז הבראה תבשיל של עדשים,הטעם שמביאים בסעודת שאמרו 

 .אלא יושב ודומם ,אבל אין לו פה
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ין 'מוולוז רבי חייםהגאון  תלמידו של]על דברים אלו הגאון רבי ישראל איסר התריע וראה כמה 

שיחה במשך כל היום עם הבאים ב יםרבשמאבלים אותם  , וזו לשונו:[מנוחה וקדושה ובספר
 יל ידד, ועולנחמם, ואינם עוסקים בהתמדה בדברים המותרים, חטאם בביטול תורה גדול מא

ֹמעַ  ָאְזנוֹ  ֵמִסיר: "ט( כח משלי) לתם פסולה, כמו שנאמריכך גם תפ ְ ם ,ּתֹוָרה ִמש ּ תוֹ  ּגַ ִפּלָ . "ּתֹוֵעָבה ּתְ
ללמוד להתבונן במעשיהם והאבלים במלאכה, כדי שיהיה זמנם פנוי את והרי חז"ל אסרו 

שלומדים  ידיל יהיה הלימוד בחשק גדול ובפה מלא כראוי, ועצריך שו .תורה בדברים המותרים
אל תרעו לי בחטא ביטול  י,ואתם בנָ  .יזכו גם להתפלל בכוונה רצויה וביושר לבב ,חםובכל כ
תבטלו מלימוד התורה בדברים תאבל לא הבמשך שבעת ימי , ולה שלא בכוונהיותפ תורה

כי  .בטל מתלמוד תורהתמותר לו לה יהים, וחלילה לחז"ל שיאמרו לאחד מישראל שיהמותרה
רים שמותרים ללמוד, יש בהם די והותר כדי ללמוד בהם בהתמדה שנים או באמת שהדב

בקי בהם ויהיו שגורים בפיו להלכה ולמעשה. ואותם  יהשלשה שבועות, ויחזור עליהם עד שיה
כי ן ביטול תורה, וונם מנשוא בעווהמרבים שיחת חולין במשך כל היום עם המנחמים, גדול ע

דברים המותרים, מטיבים הרבה לנשמת הנפטר, יותר מקדיש בכל רגע שהאבלים עוסקים בתורה ב
ד, וביותר ושים הימים שלאחר יום המיתה, הדין שעליו גדול מאוכי בשל בור.ילה בציאו מתפ

דת הדין מעל ייסירו מ ,ועל ידי לימוד התורה של הבנים בשקידהבשבעת הימים הראשונים. 
 ()ב קצב, קצג, קצד ע"כ. .אביהם, כי ברא מזכה אבא

 

 ביטול תורה
תלמיד חכם שיושב שבעה על קרובו, ואחיו ובית אביו דרכם להרבות בפטפוטים 

"הֶּׁ  "הֶּׁ ּפֶּׁ הבל שיחות ] ודברים בטלים על דא ועל הא, ומעבירים את הזמן בש ֶּׁ

, באופן שיודע שאם ישב עימהם יגרם לו ביטול תורה גדול, רשאי הבל[פטפוטי ו
צורה מכובדת ועדינה ויבהיר את שלא לשבת עימהם שבעה, אך יעשה זאת ב

מעשיו. ואם הם דרים באותה עיר, בכל ערב מהשבעה ילך מביתו לשבת איתם 
 ת מנחה וערבית ודברי התורה שנאמרים בינתיים.ובעת תפיל

 
ישב לבדו בביתו שבעיר פתח תקוה, ואביו ואחיו ישבו וק"ל בפטירת אמו, שכן עשה מרן זצ

בשכונת רחביה בירושלים, ובעת מנחה וערבית  לבדו בביתו וכן בפטירת אביו, ישב בירושלים.
 וכן עשה בפטירת אחיו אהרן ז"ל. היה בא להתפלל עם אחיו בבית אביו בשכונת קטמון.

 

 לימוד יסודי
]כמו: טור יורה דעה מסימן מותר ללמוד הלכות אבלות בהבנה היטב עם המקורות 

וכן במסכת מועד קטן מדף יט עמוד א  והלאה, בית יוסף, שלחן ערוך ונושאי כליהם. השל"

ולא מד בינו לבין עצמו לישובלבד  ,והאחרונים[ עד סוף המסכת, עם דברי הראשונים
הם ו אחר למיד חכםבהלכה עם תשכאשר נושא ונותן  שלחן גבוהספר כתב בכן  עם אחרים.

 ב קפא, קפו(א א. ) .גדולהשמחה  נהיש ,זה לזה שואלים ומשיביםפלפלים ומ

 

 עמוק עיון
 בחיפוש ולהרבות, תורה חידושי לחדש במטרה עמוק ללמוד בעיון אין לאבל

כמו בלומד עם  שמחה לידי בא כי בכך, בדבריהם ולתת ולשאת בספרים
, ואגב חידש בו איזה דין והוצרך לעייןבתקשה ה . אבל אם בדרך לימודואחרים
 )ב קפד( הרי זה מותר. ,חידוש

 

 כתיבת חידושי תורה

 רשאיאו ששמע חידוש בדברים המותרים,  התחדש לו חידוש, לימודבתוך ה אם
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 )ב קפז(. האבד גדול מזה, ואין להחמיר בזה , שאין לך דברישכח שלא לכותבו

 
 שמותר בודאי, האבד בתשעה באב דבר אחר שהתירו מלאכת כתב הגאון רבי חיים פלאג'י:

האבד גדול  שאין לך דבר בתשעה באב, המותרים מדברים וחידושים ופסקים כתבים לכתוב
ומה שכתב השערי תשובה,  ללב, מהרש"ם ועוד. סולת, יפה קמח גבוה, שלחן אור, וכן פסקו: מאורי .מזה

שכיון שתשעה באב הוא רק יום אחד, אין חשש שישכח את חידושו, אין זה מוכרח כלל, 
חד או שפעמים יש חידוש שכולל כמה פרטים ואפשר שאם לא יכתבנו מיד, ישכח פרט א

בחול  תורה חידושי כתיבת להתיר טעם להוסיף ונראה יותר. ובפרט לפי מה שכתב הט"ז:
 בה ולחדש בתורה לעמול על האדם מוטל ורגע עת כלבש כיון, שכחה טעם בלי אף ,המועד

 שאותו, החידוש יכתוב ואז המועד לאחר עד שימתין בזה לומר שייך אם כן אין, יכולתו כפי
 שלמד החידושים בכתיבת יתעכב ואם. אחרים חידושים עוד שיחדש אחר בחיו עליו יהיה זמן
 מלימוד ויתבטל, אז שחידש מה ולזכור כבר שלמד מה שנית ללמוד יצטרך, המועד תוך

 זה שייך וכל ע"כ. .הזמן שמאבד מזה גדול האבד דבר לך ואין, שעה באותה אחרים חידושים
 .וגם באבל גם בתשעה באב

 

והרי זה הפסד  בידים חידושיו שמפסיד קולא, לידי שמביאה אחומר זו הרי בזה, והמחמיר
 חז"ל בערך האריכו וכבר. מזולל יקר ואפשר שתחלוף השעה שזכה בה להוציא, חוזר שאינו
"אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה,  :, וכמבואר בשו"ת מן השמיםתורה חידושי הכותב

לפני המלך ור, אותם שערים נאהבים כשמחדשים חידוש בהלכה ומעמידים אותה על ביר
וכל מי שמחשב מחשבות וסובר הגדול, יותר מכל משכנות יעקב המקיימים בהם שאר המצוות. 

בהלכות החמורות ובפסקים החמורים, נאהב ונחמד לפני המלך העליון, והדברים  סברות
עשות מלאכה היקרות בעיניו. ואם על אבידת ממונו, הותר לוהמחשבות ההם, הם כמרגליות 

תמם למען לא ותבם ולחוהיקרות האלו, לכבמועד, כל שכן שיש לחוס על אבידת המרגליות 
 (שכח)ב קפא. חזו"ע ארבע תעניות עמוד יאבדו, והכותב והחותם יקבל שכר עליהם". 

 

בעת  ]ג' חלקים[והנה מרן זצוק"ל התחיל לחבר את ספרו "חזון עובדיה" על הלכות אבלות 
ליל השבעה שהתקיים במוצאי רבי אברהם ז"ל, כפי שסיפר בהספד אחיו שישב שבעה על 

כתב: והנה בכ"ח לחודש תשרי תשס"ט  )עמוד א( שבת בשיעורו הקבוע. ובהקדמה לספרו חלק א'
נפטר לבית עולמו אחי היקר אוהב התורה ולומדיה רבי אברהם נוחו עדן, ובשבעת ימי 

בטור ושלחן ערוך יורה דעה הלכות אבלות, האבלות למדתי במסכת מועד קטן פרק שלישי ו
 ואז עלה בדעתי לחבר את הספר הנוכחי בהלכות אבלות לזכות את הרבים. עיין שם.

 
יוסף זצ"ל, זכינו  מזכה הרבים רבי יעקב אוןובעוונות הרבים, כשנפטר בנו של מרן, הרב הג

, בראות את כנס אל הקודש פנימה לנחם את מרן, ומה מרגש היה המחזהבימי השבעה לה
אהבת התורה היוקדת בקרבו, שעל אף צערו הגדול, כל כולו היה שקוע בתורה ויושב וכותב 

אם שוחזון עובדיה( אומר  יביע ת"שו)ספריו את חידושיו אשר עלו לו תוך כדי לימודו, וכמו שפסק ב
 .תבםומותר לו לכ ,בדרך לימודו השיגה ידו כמה חידושים

 

 שקדן מיוחד
, וקשה לו מאוד להפסיק המפורסם ברוב שקדנותו ובחשקו ומרצו לתורהם תלמיד חכ שאלה:

 מלימודו הרגיל, האם מותר לו בימי השבעה ללמוד בלימודיו כרגיל או לא?
 

 ,בית יוסףמרן ה ביאו. וה"מותר ,אם היה להוט אחר התורהאמרו: "ירושלמי תלמוד ב תשובה:
און ג ה שכתבעל מ יש לתמוה לכאורה ומכאן. ע"כ. "לא כתבוהו הפוסקים"ו העיר בקצרה:ו

 היה לו חשק נפלא ללמוד תורה,שגאון אחד על בספר בניהו עוזנו רבנו יוסף חיים זצ"ל 
וכשאירע לו אבלות המשיך לעסוק בתורה בסתר, וחבריו הוכיחוהו על זה שהרי אבל אסור 

ביום  ל זהונש עחכמים ובודאי יקבל ע ל דבריידעתי כי אני עובר ע :, והשיב להםברי תורהבד
טול יהדין, אך מוכן הוא לסבול ולקבל העונש ברצון, כי לא יוכל להתאפק לסבול הצער מב

הביא סיפור זה על הגאון  'אישים ושיטות'זוין בספר למה יוסף שאון רבי והג]. "כות. עותורה שקשה עליו כמ
 [.יוסף רוזין. וידוע שיחיד בדורו היה יגצ'ובי רבהר
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 העונש הזכרת לנו יספיק לא כי :)מצוה סט(פר, שהרי כתב בספר החינוך ולא יאומן כי יסו

 יאמר האזהרה שלא לעשותו, אלא לא שאם מפני, אזהרה על הדבר שלא לעשותו מבלי בתורה
 לצערו, יחוש ולא העונש לקבל הרוצה שכל משמע היה, בכך יענש פלוני דבר העושה יאמר
 ויהיו המצוות, ומצוותו יתברך השם רצון נגד ולא יהיה זה המצוה, על לעבור רשאי יהיה

 כך לסבול שכמו יתן או ויעשהו, וכך כך יתן פלוני דבר לעשות הרוצה כלומר, וממכר כמקח
 והודיענו האל בדברים לטובתנו מנענו אלא, בכך המצוות על הכוונה ובודאי שאין .ויעשהו

 בכל ל"ז מרםוא וזהו. להכ מן קשה שהיא רצונו העברת מלבד לנו, המגיע העונש במקצתן
 על עלינו הבא העונש האל יודיע לא כלומר, הזהיר כן אם הכתוב אלא ענש לא ,מקום

 בא שהעונש הדבר אותו נעשה שלא הוא שרצונו תחילה הודיענו כן אם אלא המצוה, העברת
ע"כ. אם כן אף אם אותו גאון לא היה איכפת לו מהעונש, עדין איך עבר על עצם . עליו

מותר לו ללמוד, באמת  להוט אחר התורההנ"ל שאם היה אולם לפי דברי הירושלמי ? האיסור
 .בשבולי הלקטפסק כן ו. איסוראין בזה 

 
, מפני שלא הביאוהו הפוסקים. מו הירושלמינוטה שלא לפסוק כהבית יוסף מרן דעת ף שאו

יש  ,ןראשוהיום האחר  ורהתלמוד ל םמתירישהרמב"ן והמאירי בצירוף דעת מכל מקום 
מו וכ] ,ברוב שקדנותו ובחשקו ומרצו לתורהוידוע פורסם מיוחד המשקדן רק ל בסתרלהתיר 

 ותונהגהתשכ לו, אלא דוקא םמתירי "אני איסטניס"לא כל מי שיאמר אך לרחוץ, לו  התירוש איסטניסב
נשה זה לגאון רבי ראובן מבוראה . א לידי מיחושוצטער הרבה ויביתרחץ לא יאם ש מיוחדת בנקיות

הלכה כדברי למוד תורה גדולה מאוד, ות תמצוכי [ )ח"א עמוד יד(שליט"א בספרו "ושננתם בם" 
ולא  אבל אלא העדר שמחהעל החכמים כי לא גזרו  . ובפרט כשהוא מצטער,המיקל באבל

מכל מקום כאן אין זה נגד מרן, ף שאין הלכה כדברי המיקל באבל נגד . ואהטילו עליו צער
לא הרהיב עוז לחלוק עליו, רק העיר שלא כתבוהו והביא את הירושלמי  מרןמרן ממש, כי 

מצויים כל כך בני אדם להוטים אחר לא ש טעםמשלא כתבוהו, הוא  שמהונראה  .הפוסקים
אם היו בני שכתב: "ח(  דברים כו) הקדושאור החיים ועיין ב )ב קפג( ט.מיעושבאלא מיעוט התורה 

ולא יחשב  ,היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,ב התורהבמתיקות וערבות טוּ  םאדם מרגישי
 ". ודו"ק.כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם ,בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה

 
 

 "אתה רוצה שאתפוצץ?! מה"
 )בעל סדרת הספרים הלכות חג בחג ועוד(סיפר לי הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א 

אביו של מרן רבנו רבי יעקב א, שכאשר נפטר שסיפר לו הגאון רבי דוד יוסף שליט"
עובדיה יוסף זצוק"ל, למד מרן תורה כהרגלו בעודו אונן. וכששאלו בנו הרב דוד על 

אתה רוצה שאסתכל מה אינני יכול, אינני מסוגל שלא ללמוד, "לו מרן:  ענהזאת, 
 "אתה רוצה שאתפוצץ?!על הקירות?!, 

 

 

 הרהור בדברי תורה
האסורים בימי אבלו, כי  דברי תורהבלא יהרהר בלבו  ףאשהאבל יש להחמיר 

להרהר יש להתיר  ,בשבת שבתוך האבלולם אהם יכול לבוא לידי שמחה. וגם ב
 )ב קצו(בשבת. תורה ללמוד בצירוף דעת המתירים בדברי תורה. 

 

 שיעור קבוע
להמשיך ואירעו אבל, מותר לו  ,לרבים קבועתלמיד חכם שרגיל למסור שיעור 

 ועליו, כיון שרבים צריכים לו, וזכות הרבים דבר גדול הואו, שיעוראת למסור 
ובעת השיעור, רשאי לשבת על  .לעולם ועד" ומצדיקי הרבים ככוכבים" :נאמר

כסא גבוה שיראוהו כולם, ומשום כבוד הציבור. ואמנם, אם יכול לשלוח להם 
שלא יגרם  תלמיד חכם אחר כמוהו, ויודע שיבואו אליו אנשים כרגיל, באופן

 )ב רכב, קפא. ד שעו(ביטול תורה, ימנע מלמסור בעצמו את השיעור. 
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אינו נמנע. ומעשה ומת בנו של  ,אם היו רבים צריכים לו אמרו: (ע"א מועד קטן כאמסכת )גמרא ב
רבנו  ,הרא"ש ,רוקחוכן פסקו ה ודרש כל היום כולו. ית המדרשפורי ונכנס לבייוסי בצ ביר

אפילו בהלכות ומותר לו לדרוש  ,לו םאם רבים צריכיש ,המאורותו ,ארחות חיים ,ירוחם
הרש"ל נשאל במלמד ו. ש ועודמהריק" ,(, דאעי' שפד ס מן)סי ן פסקו מרן השלחן ערוךוכ. אחרות

ועוד  :ואחר שכתב כמה טעמים להקל, סיים .אם מותר לו ללמד ,תינוקות שאירע לו אבל
 לרביםאלא לדרוש הותר לא רבים צריכים לו, ש י שאומררבים צריכים לו. ואפילו משהרי 
אפשר שישמעו מפי אחרים, אבל נערים קטנים שיש להם דוקא כשלתלמידיו, היינו לא אבל 

אינו קבוע להם, ואם כן בודאי הם צריכים לו כי רב קבוע, אינם עוסקים בעיון לפני רב אחר 
בתלמידים גדולים  היינו ,סור לומר הלכה לתלמידיומה שכתב הרמ"א שהמנהג שא. ומותרו

אי אפשר שמלמד תינוקות , אבל שיכולים ללמוד לבדאו שאפשר שישמעו מפי אחרים, 
מניעת  ל ידיים שמתרשלים מלימודם עוכן גדול ,לפי שהורגלו אצלו ,להושיבן אצל מלמד אחר

אם הוא ראש ישיבה, ואם לא  שלכל הדעותבערוך השלחן,  ן כתב. וכ, מותרהשיעור מפי רבם
בשמחת וכתב , אין לך צרכי רבים יותר מזה. לימודהגיד השיעור יתבטלו הרבה תלמידים מי

 .לדרושחיוב גם מוטל עליו ממילא  מותר, אם רבים צריכים לושאמרו ג'אר שכיון ניהודה 
 

יבוא  ,או לידי ביטול תורהויב ו הקבוע,שיעורבוא בעצמו לא יומעתה, אם יודע הרב שאם ל
הואיל ותלמידיו רגילים  כל מקוםמעוד תלמידי חכמים, יש בעיר ש על פיף למדם בעצמו. ואוי

 הכל מן שלא ,ללמדם בעצמו רשאי התורה,הרבה מהם יתבטלו מ ,מלבוא אליו, ואם הוא ימנע
יכול למשוך לבב העם אחר דרשותיו  למיד חכם. וידוע כי בזמנינו לא כל תללמוד זוכה אדם

 ל כןשכם בעבותות אהבה. ועולשון ומתק שפתים למ והלכותיו, וצריך כשרון מיוחד במענה
אך אם יכול לשלוח להם תלמיד חכם  הרבים. יש בזה מניעת זכות ,כשנמנע מללכת לדרוש

 )ב רכו(אחר, באופן שיודע שיבואו גם אליו כרגיל, ימנע מלמסור בעצמו. 

 
הגיע תשמ"ז, ש בשנת עובדיה ז"לוכן עשה מרן זצוק"ל בהיותו יושב שבעה על אביו רבי יעקב 

. וכן , וישב על כסא כרגילבמוצאי שבת לשיעורו הקבוע בבית הכנסת "היזדים" בירושלים
, ולא בשנת תשס"ט כשנפטר אחיו רבי אברהם ז"ל , וכןתשנ"הר אחיו אהרן ז"ל בשנת כשנפט

שבוע כהרגלו בקודש. וסיפר הדיבר מענייני אבלות והספד דוקא, אלא דיבר בהלכה ופרשת 
הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א, שכאשר נפטרה  בנו נול

אמו הרבנית מרגלית ז"ל, אחד מבאי ביתו של מרן לא ידע את ההלכה הנ"ל, ובתמימות הזמין 
את הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א, למסור את השיעור של מרן במוצאי 

כן כשמרן שמע את זה, לא מצא חן בעיניו כלל, כי רצה בעצמו לבוא שבת ב"יזדים", ולאחר מ
 כך שלא בא מרן למסור את השיעור.הדבר למסור את השיעור, אך מחמת אי נעימות נשאר 

סמוך לכניסת שבת, והלוויתו היתה רבי יעקב זצ"ל, שנפטר בערב שבת הגאון ובפטירת בנו 
 ה לבכותו.בָּ רְ בצער גדול והִ שרוי שבת, כי היה במוצאי  השיעורלא יכל מרן זצוק"ל למסור את 

 

 שבת קודש
אירעו אבל, ידרוש כהרגלו, ותלמיד חכם שרגיל לדרוש ברבים בכל שבת ושבת, 

עיר או רב ב וכל שכן ר , הרי זו אבלות בפרהסיא שאסורה בשבת.כןשאם לא 
ב"שבת ב"שבת שובה" לפני יום הכיפורים או ברוב עם קהילה שרגיל לדרוש 

כהרגלו, כי רבים צריכים לו ללמדם , ואירעו אבל, ידרוש לפני חג הפסח דול"הג
 )ב רכו, רכז(שאם הוא לא ידרוש, הרי זו אבלות בפרהסיא.  ,הלכות והנהגות. ועוד

 
לות וללמד דעת את העם, ימודעי שהיה נוהג בכל שבת להקהיל קה און רבי חייםהג כתב

ובספר טהרת המים כתב, אודות  בור כהרגלו.יני הצואירע לו אבל, ולא שינה ממנהגו ודרש בפ
ש ודרהתירו לו לשהיה דורש ברבים בכל שבת, ונפטרה אחותו בליל שבת, ו למיד חכםת

שימנה אחר תחתיו, מאחר שהעם התרגלו אליו, ויש צד של  וברבים בשבת כמנהגו, ולא אמר
פוסקים בצירוף דעת הגם  .פרהסיאבאבלות זה י רא לדרוש, הואם לא יבכן ו .ביטול תורה
 .לאונן ל שכןלאבל גמור, וכ פילובשבת א לימוד תורההמתירים 
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 דרשה
המנהג להביא תלמידי חכמים שידרשו בכל יום בפני האבלים והמנחמים בדברי 

כי הלבבות מוסר והתעוררות, ובפרט בין תפילת מנחה לערבית שהקהל רב יותר. 
לחדור ויש בכוחם  ,צאים מן הלבהיו םבושייומטים אוזן קשבת לדברי כים נדכא

 )ב רלח( .ן, והחי יתן אל לבוולהשיב רבים מעוואל עמקי הלב לעורר בתשובה 

 

 עשרה חכמים
 מראג, ללמוד משניות לבית האבאברכים לעשרה  םמה טוב המנהג שמביאי

. והאבל עצמו שאסור בדברי תורה, לא יקשיב ילוי נשמת הנפטרלע והלכה,
ה ודע, כי כל ז ג קטז( )ב רלח.ו וילמד בדברים שמותר בהם. ללימודם אלא יסיח דעת

ולומדים בריכוז ובישוב הדעת ללא מפריע, אבל אם יושבים טוב וחשוב כאשר הם יושבים 
שנמצאים האבלים והמנחמים, באופן שקשה להתרכז היטב בלימוד, ישארו בבית  חדרב

 מדרשם הקבוע ויעסקו בתורה ובהתמדה לעילוי נשמת הנפטר.

 

 צידוק הדין
 )א צג(וצידוק הדין. "על ישראל", קדיש בבית האבל, יאמרו בסיום הלימוד 

 

 סיומי מסכתות
מה טוב שרבים מקבלים על עצמם ללמוד מסכת גמרא או משניות לעילוי 

]ובפרט אם זכה המנוח זכות גדולה  פטר, ועושים את הסיום בליל השבעהנשמת הנ
מסיימים את המסכתות, שאז עילוי הנשמה הרבה עצמם ועצומה שנכדיו עוסקים בתורה, והם 

. אך האבל עצמו שאסור בדברי תורה, לא יקשיב לדברי הסיום אלא יותר גדול[
 ג קטז()יסיח דעתו ויאמר בלחש דברים שהוא מותר בהם, כפסוקי תפילה וכדומה. 

 

 סיום מסכת בתענית בכורות
פטר מתענית יי להמותר לאבל להשתתף בערב פסח בסעודת סיום מסכת, כד

די בעצם לדברים שהוא מותר בהם כנ"ל, כי יסיח דעתו ובעת הסיום בכורות. 
היעב"ץ  ל פי מה שכתבע ]וטוב שיתרום לסעודה,התענית. הימצאו שם להיפטר מ

אם ו[ שרשאים התורמים להשתתף בסעודת סיום בחודש אב ולאכול בשר אף שאינם מבינים.
נו יהתענית, יפדה את התענית בצדקה, דהיו ילעוקשה לא התאפשר לו לבוא, 

 ריג()ג קטז. ב שנה. חזו"ע פסח  ל.ולאכ יהיה שיתן מחיר סעודה אחת לעניים, ורשאי
 
 

 מלאכה וסחורה 
 איסור מלאכה

 .[כדומהמחשב, הנהלת חשבונות ועבודה על  חשמל,נגרות, ] האבל אסור בעשיית מלאכה
ולא יתעסק בעניינים אחרים  על מתו תאבלאת דעתו לההאבל תן כדי שיהטעם לזה, ו

שכאשר רואה כי זה הוא סוף כל האדם, מתבונן  הרמב"ןכתב  ועוד המסיחים דעת מהאבלות.
 (ע"ב מועד קטן טו)מסכת גמרא בו ., ומתקן את מעוותיו, וחוזר בתשובהתאונן על חטאיומובמעשיו, 

י: "(י ח עמוס) פסוקמהאו רמז לזה הבי ם ְוָהַפְכּתִ יכֶּׁ ל ַחּגֵ אף  ,מלאכהעשיית , מה חג אסור ב"ְלֵאבֶּׁ
 קכו(. ב , הרדב"ז וכסף משנה שםז הלכה ה פרק אבל הלכות ם"רמבה)מלאכה. עשיית אבל אסור ב
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מהיום ימים הראשונים יתפרנס מן הצדקה, וה בשניל, לאכואין לו מה שעני בל א -עני 

אבלה אשה עניה ן להוא הדייתו. ובתוך ב המלאכה למחייתו בצינערשאי לעשות  השלישי,
ואם מהיום השלישי.  ביתה תוךב המותר לה לסרוג או לתפור בצינעשל, אין לה מה לאכוש

 תבא מארה ,ה, מותר לה לעשות מלאכה אחרת. אבל אמרו חכמיםמלאכה זו אינה מספקת ל
 .לשכניו שהצריכוהו לעבוד בימי אבלו ]לשון ארור וקללה[

 
ימים ה תשוכל של כי, ירושלמימבואר בתלמוד ימים,  שהוהטעם שלא הותר לעני אלא לאחר שלו

אבל ינתן לה רשות לחזור אליו, אולי מרחפת על הגוף, שהיא סבורה שהנפטר נפש , הראשונים
משום  ,הראב"ד כתבו שה ימים, בראותה שנשתנית צורת פרצוף פניו, מניחתו והולכת לה.ולאחר של

מיום ומכל מקום  נמצא מתעצל בבכי. ,לאכהשה ימים לבכי, ואם יעסוק אז במושל שאמרו חז"ל
 קלה(קלא, , קכו )בהשלישי והלאה, יש להתיר, כי מקצת היום ככולו. 

 

 מכירת סחורה
סחורה  ירתמכבגם להתעסק לאבל סור אלבד מאיסור עשיית מלאכה ממש, 

 ()סימן שפ ס"ג. ב קכו .[וצא בהםוכי , ממתקיםבגדים, כלים]

 
, , וסתם חנות היינו מכירת סחורהםחנותים את נועלים השותפבתלמוד ירושלמי אמרו ש

גם במכירת סחורה ולא רק בעשיית מלאכה, וכן פסק מרן לאבל הוא ומבואר שהאיסור 
הרש"ל וכתב , כלללאבל מכירת סחורה בתלמוד בבלי לא הוזכר איסור אולם ו .השלחן ערוך

דעת רש"י, המאירי, נימוקי  ןוכ .שלנו, אין מקום לאסור סחורה שבודאי לפי משמעות התלמוד
ימים  שהשלאחר ללכל אבל  להתיר שמואל ורבנובנו שמעיה לאו הכי דעת רוהר"ן. וב יוסף

למכור  השלישייום המ יש לדון במקום צורך להתיר ,ןעל כ. בצינעהממש מלאכה עשיית  פילוא
 ביתו.תוך בצינעה בסחורה 

 
 "על ידי אחרים" בריבית להלוותאבל שמותר לפסק  ס"ז( ן שפא)סימשלחן ערוך הנה מרן הו
אחרים ללוות מילכו  ,ה להםושאם לא ילו, שרגילים ללוות ממנו, משום דבר האבד גוייםל

לגוי כדעת רבנו תם,  "בעצמו"התיר להלוות  )ב קמט(ומרן זצוק"ל  .א אצלםולב וירגילום
היתר ואף ש ע"כ. ., וכל שכן הלוואהשלא נאסר לאבל סחורהועוד ובצירוף דעת המאירי והר"ן 

 מתאפשרמאחר ולא  יש לומר, רק על ידי אחריםלהלוות שהתיר  השלחן ערוך הוא נגדזה 
 מקום צורך שיש להקל בצירוף השיטות הנ"ל,נחשב על ידי אחרים, הרי זה  הלוותלתמיד 
בחזון עובדיה חלק  ובאכמ)השלחן ערוך  ה כדברי המיקל באבל אפילו נגדהאומרים שהלכ ובצירוף

ולפי זה, לכאורה  .(ועוד קח, קטו, קצבעמודים ג וחלק . , שלג, שלזקפד, ריג, רמדעמודים ב מוד ריג. וחלק א ע
 (קכז, קלא, קלה)ב  במקום צורך.למכור סחורה בצינעה התיר ולכן אף בנידון הנ"ל יש לומר 

 

 פועליםהעסקת 
 ורו.עב שיעבדופועלים  סיקעצמו לעבוד, כך אסור לו להעבכשם שאסור לאבל 

 ה.יעשושאחרים לו למנות מותר , [להלןבואר כמ]מלאכת דבר האבד אולם, 
 

אלא אם כן הוא  ,אחרים ל ידיאסור לעשות מלאכתו ע: (ה"ס סימן שפא)כתב מרן השלחן ערוך 
 .דבר האבד, ואפילו הוא מעשה אומן

 

 פתיחת חנות
מותר שאם לא ימכרה יפסיד מהקרן,  ,סחורה הנמצאת בחנות -קלקול הסחורה 

 אבל אם לא יפסיד מהקרן, אסור .ה בחנותנלו למנות אדם אחר במקומו שימכר
על כן, ירקן המוכר פירות וירקות, ויש לו סחורה בחנות,  .ו("שפ ס מן)סי למוכרה

העסיק פועלים רן, מותר לו לשאם לא ימכרנה עתה, היא תתקלקל ויפסיד מהק
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שיש לו מוצרי חלב רבים, מאחר ולפי ]אולם, בעל חנות מכולת  .אחרים שימכרוה בחנותו

, שאינו יכול לפתוח את החנות עתה כמה ימים, והם "תנובה"ום אפשר מיד להודיע לכי הנהוג
אף על לפתוח את המכולת באים ולוקחים ממנו את הסחורה ונותנים לו זיכוי, נראה שאין לו 

 [.ם בזמנינוהמצויינוספים . ועיין עוד להלן בהפסדים הפסדכי אין לו ידי אחר, 

 
, העסק המחזיק פועלים, ואם יסגור אתמפעל או חנות בעל  - הפסד משכורות

 )ב קמו(. מפני ההפסד יצטרך לשלם להם משכורת שלימה, רשאי להעסיקם כרגיל

 
אוכלת ואינה  היאש דבר האבד הואש מועד,ה מותר להשכיר בהמתו בחול ,בספר המכתם כתב
קבלנים הבונים תפשרו עם הודה, אודות ראשי הקהל שנודע ביהה נשאל צא בזהוכיו. עושה
ם, המישכחו להתנות על המועד , אבל על חום טובכנסת, והתנו עמהם לשבות בשבת ויוהבית 

. דבר האבדכי זה השיב להתיר  .ממלאכתם, יצטרכו לשלם להם שכרם םאם ישביתועתה ו
שכרם, וארעו אבל,  שבעל מלאכה המחזיק פועלים ומשלם ונראה לי ,ערוך השלחןכתב בו

מיום הראשון לאבלו, שאין לך דבר האבד גדול מזה,  לואפיויכולים הפועלים לעשות מלאכתו, 
אם  לווהם בטלים ממלאכה, וזהו הפסד גמור, הילכך אפי, שמשלם להם מכיסו בעד כל יום

 וכן דעתוכן נראה להורות.  ,הוא עשיר יכולים הפועלים לעשות אף בימים הראשונים לאבלו
 )ב קמז. חזו"ע ארבע תעניות רח( חזון איש.ו מהרש"ג ,ערך שי ,מודי דניאל, דברי מלכיאלח

 
בעל חנות שאם לא יפתח את חנותו במשך השבעה, יגרם לו  -הוצאות מרובות 

, סיםימארנונה ו ,שכירות החנותכ מרובותהוצאות הבזמנינו שובפרט  הפסד גדול,
 עצמו.ביעבוד הוא אך לא פועליו בחנות כרגיל, להעסיק את רשאי 

 

 ומיסים שכירות חנות
 העיר של רבה טננבוים, מלכיאל גאון רבי. לק סימן ב חלק) מלכיאל דברי ת"ראינו לנכון להביא משו

 הגבילו כבר ,האבד דבר בגדר וזה תוכן דבריו: הנה שנה( 494-מגדולי הפוסקים לפני כ ה,'לומז
ולכן  ,רווח מניעת ולא מהקרן דהפס חשש הישיה שצריך ותואבל ל המועדחו גביל הפוסקים

 ועוד ,הרבה לדמים עולה מהממשלה ל זהע רישיוןה וכן ,החנות ששכירות הללו תיםישבענראה 
 ודאיב ,אבלו ימי בשבעת יעסוק לא אםו ,כאלה עסקים על ותמידיות קבועות הוצאות יש

 והרי. זה דבר האבד, הרי תועלת בלי ממשלהל החנות שכר שבוע בעד שישלם מהקרן שיפסיד
 'ארנונא' משוםלעבוד בשדה  התירו ל זאתבכ ,האבד בדבר לוקה שלא אפילו בשנת השמיטה

שהיא  הזה בזמן] בשביעית וזרעו צאו ינאי, רבי : מכריזע"א( מסכת סנהדרין כו)מבואר בגמרא כ]

שהיא  לותבבא ל שכןכ ,[(י"רש) לשנה וכך כך מהתבואות המלך שגובה ]מס ארנונא משום ,[דרבנןמ
 מס עלינו שיש שבזמנינו ז,"ל והט"וכן כתבו הרש. ממש האבד דבר זה וגם הרבה יותר קלה,

לענין תפירת בגדים  יש להקל בחודש אב וכן ל המועד,בחו ומתן במשא להקל יש ,ושרים מלך
 האבד דבר והרי אפילו ספק. מופלג עשיר שהוא לא אם ,חייו כדי שזה נחשב משוםחדשים, 

 .ז"הטן אברהם והמג, ל"מהריבה ו שכתבוכמ ,מותר
 
 חיים בעלי בעסקו , או שישהקבוע תמשכור להם שמשלם בעסקו משרתים לו שיש מי ,כןכמו ו

 חמודיב כן פסקהאבד. ו דבר הז הרי ,האבד דבר אכילתם ההית ,יעבדו לא ואם ,שאוכלים
 לא מליםוהגָ  םריהחמָ  ם,מה ששנינו שו .(ב"ע יא ועד קטןמסכת מ)הגמרא מלזה  וראיה ,דניאל

 או ,במרעה שרועים וכגון ,אכילתם ממון על מוציא שאינומדובר באופן  לאחרים, ושכירי
 לשנה קצוב דבר שמשלם כיון מכס מהמלך, ששכר מי וכן. מועט דבר היא ל זהע שההוצאה

ן פסק מרן כ. ואבלו בימי אחרים ל ידיע בזה לעסוקומותר  האבד, דבר זה הרי ,זה בעד
]סיכם לתת לו שליש או רבע באריסות  אחרים ביד ששדהו : אבלסעי' יא, יב( שפ )סימן ערוך השלחן

מעט  עושה בין ,השדה פירותיימת ממסו כמות תת לאריס]סיכם לבחכירות  או מהפירות שיגדלו לשנה[

 של האבל בימי כדרכם עובדים אלו הרי, מעות ידוע[ סכום לו ]סיכם לתתבקבלנות  או או הרבה[
 הוא האבל ואם. שהיו כמו בשדה ונשארו קודם חכירותם זמן הסתיים ואפילו, השדה בעל

 .מותר אחרים, ידי על אבל, בעצמו הוא יעבוד לא, אחרים של בשדה אריס
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 ישניכר. ו הפסד שיש כל ,וממכר במקח אחרים ל ידיע להקל יש שהזכרנו, הפרטים בכל אכן

 ,בה מונח שהעסק דירה שכר והפסד ,זה סקבע לעסוק הממשלה שיוןיר הוצאות הפסד לחשוב
 מקום באיזה ,"בראשו עיניו החכם" נאמר זה וכגון. , וכיוצא בזההעסק משרתי שכר והפסד
 .מלכיאל דברימשו"ת  ד כאןע. שמים לשם ןושיכו ובלבד ,ישראל של ממונם על ולחוס להקל

 

 מכירת החנות
 וחברלה שבחנות לבכל המקרים הנ"ל, טוב שבעל החנות ימכור את כל התכו

ניקוי ]אחר  החבר הוא יעבוד בחנות, והריוח יהיה כולו שלאוהבו שסומך עליו ש

לוותר ולנהוג בסיום השבעה ואם ירצה  .[רישיון וכיוצא בהן ,כל ההוצאות כשכירות
 טובת עין בבעל החנות ולתת לו מהרווחים, רשאי ותבוא עליו ברכה.

 
אלא ב"קנין סודר". ינת כסף ממש, ת מתבצעת אף ללא נתתכולת החנו תמכיר
 עט זה קנה": עט, נותנו למוכר ואומר לו כגון: לוקח הקונה אחד מכליו,ש דהיינו
נקנית כל , המוכר את הכלי שלקח וכיון ",לי תכולת החנות שאתה מוכר תמורת

 קצה ס"א( סימן משפט חושן ערוך )שלחן תכולת החנות לקונה.

 
, ואם ואוהבייזכה את החנות לוהוא הפסד מרובה, ו חנות, אם יש ל שואל ומשיב,הגאון כתב 

פירות  ירושלמי לעניןעין מה שאמרו בתלמוד לאבל. כר כך את הריווח ירצו יוכלו לתת אח
שלא וכיצד מפקיר? קורא לשלשה מאוהביו, שיודע  ,ביעורבזמן ה יושביעית, שמפקיר את פירות

כל מי שצריך ליטול, יבוא ויטול". ואם לא הפירות, ואומר להם: "אחינו בני ישראל, מקחו י
זה דבר האבד,  כי בזה,פשט המנהג להקל  ,בשו"ת מי יהודה ן כתבוכלקחו, יקחם שוב לעצמו. 

משם לא  תלו ילכו לחנות אחרת, וכשיתרגלו לקחשהקונים ויש כמה חנויות בשוק,  שבזמנינו
כן כתב שומעים יותר להקל. וני אבלות יובעני יחזור,לא ש דפסה רי זהישובו אליו עוד, וה

הפסד מהקרן,  שזהת החנות בימי אבלו, ודאי בָּ ש ְ וּ תּ בזמנינו אם ש, הנ"לבשו"ת דברי מלכיאל 
שעינינו  ,בשו"ת מלמד להועילוכן כתב ממשלה בלי תועלת. ה רישיוןשישלם שכר החנות ול

חצית השקל בשם מוכן פסקו: יש הפסד גדול בדבר.  ,הרואות שבהשבתת החנות שבעת ימי האבל

שו"ת רבי  ,חבלים בנעימים ,כתב סופר ,שואל ונשאל ,ירך יעקב ,לבושי מרדכי, שו"ת נהרי אפרסמוןליה רבה, א
כן כתב שבשו"ת דרכי שלום לייטר ב טעם ודעת ועוד. והגר"ש קלוגר בשו"ת טו ,חמדת משה ,בצלאל זאב שפראן

שכמה גדולים פסקו להתיר ועשו מעשה  ומאחר. הורה הלכה למעשה הגאון הצדיק בעל מנחת חינוך
כבר בארנו ומכל מקום  כך היא ההלכה.להקל, ולא חששו להערמה, ולא משום מראית העין, 

 .ואין צריך דוקא למכור את החנות לאחרבמקומו,  עבודלמנות אחר שימן הדין רשאי שלעיל 
 

 מכולת אחת
צרים בסיסיים ה, יחסר לתושבים מונמושב שיש בו מכולת אחת, ואם לא יפתח

וינהג עליו לפותחה ולא לצער את התושבים, ויקשה עליהם להשיגם, ברור ש
 ימנה אחר לעבוד במקומו.ו כאמור לעיל,

 

 כירהזמן המ
שרואה שהוא  ה קודם שמת קרובו, בעתנחנותו כנ"ל, לכתחילה ימכרמוכר ה

. אבל אם מכל סיבה שהיא לא מכר, רשאי למכור לאחר מסוכן ונוטה למות
ימי ]ובשעת הדחק, אם לא מכר בעודו אונן, יכול למכור אחר קבורה בה בעודו אונן. מית

 )א קנט([. )שו"ת המבי"ט ח"א סי' קעו. ושו"ת שואל ונשאל ח"ב יו"ד סימן סד( אבלותו.

 

 עבודת אשתו ובניו
 ,]שאוכלים וישנים על חשבונו[ הסמוכים על שלחנושל האבל בניו ובנותיו  ,אשתו
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 .הם כפועליו , הריאלאבשייך  ריווח המלאכהש שכלמלאכה, ת עשייאסורים ב
, בין הוא בין עבדיו ושפחותיו ובניו במלאכהאסור האבל : (ד"ס סימן שפא)שלחן ערוך כמבואר ב

 אך אםועוד.  רדב"זופשוט שהוא הדין לאשתו, כמבואר בובנותיו שמעשה ידיהם שלו. 
ולא לאביהם, כפי רק להם  שייךבניו ובנותיו הגדולים מוסכם שרווח עבודת 

 כן השיב לי הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א.. רשאים לעבודהמציאות של רבים כיום, 

 
העובד בחברת  ]כגון:, אך גם אשתו עובדת ממנו הביתפרנסת שעובד ועיקר בעל 

 ועתה ,[לחודש ₪ 44,444יחה וחודש, ואשתו מורה בבית הספר ומרול ₪ 49,444יח וחשמל ומרו
אם תאמר:  ,ואולם בימי אבלותו.רשאית לעבוד  ן האשהאירע אבל לבעל, אי

 והריווח שתקבלרשאית להמשיך לעבוד, ', ידי לךָ  , ואין מעשה'איני ניזונית משלךָ 
 שייך לה, וכמובן שרשאית ליתנו לבעלה., יהיה בשבוע זה

 
תיקנו שהבעל חייב לתת חז"ל הנה  ':'איני ניזונית משלָך, ואין מעשה ידי לךָ ביאור המושג ]

ותשאר ללא  יהלמזונותמספיקים לה  ]שכר עבודתה[ ידיה מעשהמזונות לאשתו, כי פעמים ואין 
 איבהחשש  משוםיהיו בשבילו,  [שכר עבודתה] ידיה המעשש נו לבעלתקותמורת זה  .מזון

 ,התלטוב ה היתהתקנה עיקרש כיון ,אולםו ושנאה, אם הוא רק יהיה נותן ולא מקבל תמורה.
אלא אזון את עצמי  ואיני רוצה להיות ניזונית מבעלי זו הטובה,ב לי וחנ לא אמרה אם

 [(בע" נח כתובות י"רש) .ממעשה ידי, וממילא כל מעשה ידי יהיו לעצמי, רשאית
 

מפרנסת היא בעיקר העובדת במשרה ממשלתית וכיוצא בה, באופן שאשתו מי ש
, כיון שבמקרה זה של בעלה ורשאית להמשיך לעבוד בימי אבלותבית, הת א

עובדת ונותנת המתמסרת ללימוד תורתו ווכמו כן, אשת אברך  מעשה ידיה שלה.
הוא לבעלה שכיון שמה שהיא נותנת ה. תעבודה לבעלה, יכולה להמשיך באת משכורת

מתנה, ב משכורתו את כלבתורת מתנה, וכי יעלה על הדעת שאחד שנותן לחברו בכל חודש 
ניתנת לאבל?! הלוא ודאי לעבוד כי המשכורת  נותןאבל, וכי יהיה אסור ל מקבל נעשההועתה 

תאמר במקרים אלו ומיהו טוב ש עובד, רק שהוא מחליט לתת כאוות נפשו.שהכסף שייך ל
 האשה בהסכמת בעלה 'איני ניזונית משלך, ואין מעשי ידי לך', והריווח שתקבל עתה, יהיה לה.

 ()ב קל
 

 אחרפועל 
 נושאיכיון אחר במקומו,  עובדנעשה אבל, יכול לשלוח ו ותחנהעובד בפועל 

 . ד שמג(זיב, ט עי'סימן שפ ס) בעל הבית. שלעובד במלאכה שלו אלא ב

 

 תופרת
תופרת המקבלת עבודות בביתה ונעשתה אבלה, אסור לה להמשיך לתפור, ואם 

שאי אפשר לדחותה, תשלח לתופרת אחרת שתמשיך היא את עבודה  ההיתה ל
אבלה, נעשתה בעלת הבד פתאום ולם, אשה ששלחה בד לתופרת, ו. ואבודההע

 )סימן שפ סעי' יז, יח. ד שמג(. להרשאית התופרת להמשיך לתפור 

 

 שותפים
שני שותפים בסחורה שאירע אבל לאחד מהם, אסור גם לשותף השני למכור 

אולם רשאי האבל למכור את הסחורה  .צינעהאלא ב מהסחורה בפרהסיא
מכור בפרהסיא, וכל הריווח יהיה שייך רק לו. ואם אחר כך ירצה יאז לשותפו, ו
 . א קנט. ב קנז(שפ סכ"א מן)סיריווח, רשאי. חלוק עמו בלוותר ול
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ים חנותם, שלא שאירע אבל לאחד מהם, נועל ני שותפים: ש(א"סכ סימן שפא)לחן ערוך שכתוב ב

 אפילו בעסק השותפות. בתוך ביתו, ינעה, אבל יכול לעשות בצאיעשה השותף בפרהסי
 

על ידי "קנין סודר", וכמבואר לעיל  יכול השותף למכור לחברו את חלקו -השותפות  פירוק
אונן שהוא מסלק את עצמו מהשותפות שביניהם חברו היאמר ל שותף. וכמו כן, די שה(040 )עמוד

לחלוק את דיבור בלבד, הרי זה מועיל, כי במקום הפסד יכול  הואואף ש ,למשך ימי האבלות
. ולאחר קעו סכ"ח( סימן משפט )חושןהשותפות אפילו שלא מדעת חברו, כמבואר בשלחן ערוך 

שאם  ,בפראגהאבלות, ממשיכה השותפות כבתחילה, כמבואר בשו"ת שב יעקב שכתב: המנהג 
עדים שאין רצונו להיותו  ל ידיאנינות לאחד השותפים, שולח השותף לחברו האונן ע הארע

וח מן המסחר שיהיה בימי האבל, וכל מה שעוסק וינו שאין רצונו ליתן לו שום רשותף עמו, הי
שהרי אין  ממש, שאין כאן סילוק מהשותפות ףא הליבמסחר יהיה לעצמו בלבד. ועצה זו מוע

די להראות ולפרסם שאין עושה במלאכתו עבור כזה כל , כי לבדכאן קנין אלא דיבור ב
 )א קס(אף שאין השותפות בטל בזה.  ,האבל

 

 תי חנויותשותפים בש
ואירע אבל לאחד רווחים, ב חולקיםו, תאחר חנותוכר במכל אחד ששני שותפים 

ינו רגיל לשבת האבל אכיון שש ו.חנותהמשיך למכור בלהשני מותר לשותף מהם, 
כן  .מבואר בהלכה הקודמתכ ,שמותר צינעהבבעסק השותפות עובד שותף הכ רי זהה ו,ז תבחנו

 )ב קנב(ובצירוף דעת הריטב"א שמתיר לשותף לעבוד אפילו ששניהם מוכרים במקום אחד. כתב המבי"ט, 
 

 בממון חברו חרתסמ
ו ויחלקו ברווחים, ואירע אבל לנותן, רשאי ב סתחרמי שנתן ממון לחברו שי

 (רס 'א סי"מבי"ט חהשו"ת ) .צינעהבשהרי זה נחשב  בממון. חרתסחברו להמשיך לה

 

 דע מהאבליו פועל שאינושותף או 
אין צריך ראובן  הפועל אינו יודע מכך,/ראובן שאירע לו אבל, ושמעון השותף

שדי  ,הגר"ח פלאג'י)". מוציא דיבה הוא כסיל"לא יהיה ו .לעבודמשיך שמעון מלהודיעו אף ש

ראובן לא אם לך, שופוכל שכן במקרה ה( שו"ת השיב משה ,שו"ת יהודה יעלה קובו ,שר החיים, גחמד
שותפו שמעון נודע צורך עסקיו ולא הודיעוהו, ואילו לקרובו, וכגון שנסע לחו"ל למת שנודע 

רשאי שמעון להמשיך לעבוד בחנות, שהרי אפילו האבל עצמו אינו נחשב אבל, מאחר הדבר, 
 )ב קנד(ואינו יודע שמת קרובו, ומותר לו לעבוד. 

 

 שותף שנפטר
 כשני שותפים הנ"ל. אך םעם יתומיו, ודינ השותפות קיימתעדין , שנפטרשותף 
 מכור ללא חשש.ללהמשיך  ומותר ל אבלות,קטנים שפטורים מ יתומיםאם ה

עייאש, בית יהודה  ,מהרי"ט אלגאזי ,דרכי נועם ,משפט צדק ,מהר"ם גלאנטי, המבי"ט, מהרשד"םסת הגדולה, כנ)
 . ב קנה(יצחק אלחנן גאון רביה ,הגאון רבי שמואל חיים, מהר"א גטיניו ,שו"ת משנת רבי אליעזר ,זכרנו לחיים

 

 בעל חוב
יש חשש  מכן, ולאחר הלווהנודע לו מקום  תוך השבעהוייבים לו כסף, אבל שח

ואם תבעו מעותיו. את  ממנו תבעשי שלוח אליו את חברו, מותר לונלא ימצאש
חה הדיון לזמן רחוק, רשאי לפני זמן רב לבית הדין, ואם לא יבוא עתה, ידָ 

 (. ערוך השלחן סי"זחס"שפ  מן)סילבית הדין. לבוא האבל בעצמו 

 



הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  211  |  א

 

 השכרת מונית 
להשכיר את המונית או את מספר בימי אבלו בעל מונית, האם רשאי  שאלה:

 לאחרים או לא? ]"זכות ציבורית"[הרישיון 
 

 הכוללת מספר רישיון, ישנה השכרת המוניתמלבד ראשית, יש להבהיר ש תשובה:
לבד, כי כדי להפעיל מונית, צריך מספר  ישיוןרהמספר את גם  ות להשכיראפשר

הוא רכוש פרטי של הקונה לגמרי, ו ,[₪ 074,444-]בשיון שקונים אותו מהמדינה רי
שאין  ורבים משכירים אותו לנהגי מוניות המשתמשים במונית הפרטית שלהם

 40-, או ללחודש[ ₪ 4,444] תחודשישנה שלימה או . דרך השכירות היא ללה רישיון
מריווח  [94%-]כ. ישנם גם המשכירים את המספר לפי אחוזים לערך[ ₪ 484]ת שעו

 הנהג בנסיעותיו.
 

בו עלינו לבדוק כל מקרה לגופו, אם יש במקרה אבל לבעל המונית, מעתה, 
רשאי יהיה להשכירו לאחרים או לא,  הפסד לבעל המונית או לבעל המספר, ואז

 וכדלהלן:

 
ן לחודש ימים או יותר, ועתה אירעו אבל, נהג מונית ששכר מספר רישיו א.

ברור שרשאי להשכיר את המספר שלו לנהג אחר, מאחר ויש לו הפסד, שהרי 
 הוא משלם באותם ימים עבור המספר, אף שאינו עובד במונית.

 
נהג מונית שהמונית שלו ומספר הרישיון פרטי שלו, אין לו להשכיר את  ב.

כי אם  ,ו, שהרי אין לו שום הפסדימי אבלותהמונית והמספר לנהג אחר ב
הביטוח למשך  יכול להקפיא אתף שהוא משלם ביטוח עבור המונית, וא] מניעת רווח בלבד.

 פניהשכיר את המונית ל אם אבל ימי השבעה, ולא יצטרך לשלם על אותם ימים.[
 ב קנא()שמת לו מת, רשאי השוכר להמשיך לעבוד במונית עד סוף זמן השכירות. 

 
ווח, ג שהתשלום יהיה על פי אחוזים מהרה שסיכם בעל המונית עם הנהבמקר ג.

והטעם לזה, כי מאחר ויש דרך  והמספר. המונית את רשאי בעל המונית להשכיר
לטובת עצמו וממילא האבל מרוויח, הרי זה דומה למה  והנהג עושה, באחוזים להשכיר מונית

ב גויים, שאף שהיהודי מרוויח, אין זור המאוכלס ברוגוי לשבת, באמותר להשכיר מונית לש
גוי לטובת עצמו עובד. וגם אין לחוש שיחשדו שהגוי פועל של בזה איסור שכר שבת, כיון שה

פועל שיקבל סכום מסויים, כ, מאחר ואין דרך לתת מונית לנהג עובד ובשליחותו הישראל
 )ד שמז( ושאר הריווח יהיה לבעל המונית.

 
למשל עשר מוניות, ועשרה מספרי רישיון שרכש, בעל תחנת מוניות שיש לו  ד.

סיק את נהגי אף שלכאורה אין לו הפסד כמבואר לעיל, בכל זאת רשאי להע
, מאחר ואם לא יתן להם ]אף אם הסתיימו ימי השכירות שלהם[ המוניות בימי אבלו

לעבוד בשבוע זה, ברור שהם יחפשו מיד תחנת מוניות אחרת לעבוד שם, ובכך 
שמזמינים הציבור מונית  ד שיעזבו אותו. זאת ועוד, לבד מנסיעותסיהיה לו הפ

יום לקחת אנשים  מדית, נהגים רבים פועלים עם קוים קבועים מזדמנולנסיעות 
, ואם יפסיקו לקחתם במשך שבוע, יעזבו אותם כדומהמביתם למקום עבודתם ו

 חברת מוניות אחרת, ונמצא שיהיה לו הפסד. וימצאו
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 רשאי להשכירשיון פרטי, ויש לו קוים קבועים, לו מספר רי בעל מונית שיש ה.
שמא יעזבו אותו  אחר, שיעשה את הקוים הקבועים, והמספר לנהג המונית את

 וילכו לחברת מוניות אחרת, ויהיה לו הפסד.
 

 גוייםלעל ידי אחרים  בריבית להלוותשמותר לאבל  ס"ז( ן שפא)סימשלחן ערוך בטור ובעיין 
 אחרים וירגילוםללוות מילכו  ,שאם לא ילוה להם, ממנו, משום דבר האבד שרגילים ללוות

ר, אם חושש שאם לא יעבוד ילכו פָּ . וכתב בספר פרי האדמה, שאף באומן סַ א אצלםולב
לאחר וירגילו אצלו, הרי זה דבר האבד, ומותר על ידי אחרים. ואם אי אפשר על ידי אחרים, 

 ימן שפ ס"ק כה()דברי סופרים סמותר על ידי עצמו. 

 
שנרשם בתחנת מוניות, ותמורת  ]שהמונית ומספר הרישיון שלו פרטי[בעל מונית  ו.

, אין זה נחשב הפסדלחודש, שולחים לו הזמנות נוסעים,  ש"ח[ 744] מסוייםסך 
 , ואין לו להפעיל אתשקלים בלבד[ 444-]כי המונית שובתת רק שבוע, ונמצא שמפסיד כ

 משך השבעה, אלא אם כן יש לו קוים קבועים וכנ"ל.המונית על ידי אחרים ב
 

 

 שאר מלאכות 
 כתיבה

שאינה מעשה אומן, מותר לאבל לכתוב, ובלבד שיהיה  בכתב עגולכתיבה רגילה 
 )ב קלז(וכדין חול המועד. לו צורך בה. אבל כתיבה שאינה לצורך, לא יכתוב, 

 

 השקיית עציץ
אותם  כי אם לא ישקו .י אחריםעל יד בבית האבלעציצים ה את מותר להשקות

 )ב קמא(ש. להתייב םעלוליבמשך שבוע שלם, 

 

 עבודות הבית
מותר לאשה אבלה לעשות כל צרכי ביתה כבישול, אפייה, הדחת כלים, שטיפת 
הרצפה עם חומרי ניקוי וכיוצא בהם, שכל מלאכות צורך נפש, אינן אסורות. 

לעשות כל צרכי הבית, בין מותר לה ש, אחרת בבית עובדאם היא  הוא הדין,ו
 . ב קלח(סכ"ב שפ )סימן ין אם היא משרתת בשכר., בנםיאם היא משרתת בח

 
כתב אין בו משום מלאכה לאבל. ו ,הבית ]ניקיון[כיבוד  :שפ סכ"ב( מן)סיכתב מרן השלחן ערוך 

טוף . ע"כ. ויש שרצו לומר שאסור לשבבית האבל ]במים[ םומרביצי ם, מכבדישעח ס"ז( מן)סיעוד 
ואני  . וכתב מרן זצוק"ל:מסיח דעת מהאבלותהוא ש או משום שמחהאת הבית בימי האבל, 

רה, וכי מה שמחה יש כאן, בפרט כאשר המנחמים רבים, והרצפה לא יית האומר שזוהי חומר
לכך אפילו בתוך שבעה  ,כך זבובים ויתושים ל ידינשארת נקיה, ובימות החמה מתרבים ע

בשבוע שחל בו ט' . וכן ]מדקדקים במצוות[ ותיקין ל פילהחמיר בזה ע א מצאנו מנהגול מותר.
מעולם להחמיר בשטיפת הרצפה ולגרום אי נקיון בבית, בפרט כשיש אצלנו לא נשמע  ,באב

זו. ומותר לשטוף  האין יסוד כלל לחומרעל כן, ילדים קטנים היושבים בבגדיהם על הרצפה. 
וד המנחמים שבאים בהמוניהם לבית האבל, וגדול בפרט לכבוהרצפה בבית האבל כרגיל, את 

רב המרחק ביניהם,  , הנהדומה לכיבוס בגדים ומי שרצה לאסור מטעם שזהכבוד הבריות. 
בשו"ת שבט הלוי, שבאמת רחוק הוא דין שטיפת הרצפה מגזרת  ן כתבולא קרב זה אל זה. וכ

שכתב, יפה כתב מר שמותר לגר"ש דבליצקי ועיין כיבוס בגדים, ומנין לנו לדמות זה לזה. 
מכבדים ומרביצים  שאמרו ומלהדיח הרצפה גם בתוך שלשים, שהרי גם בתוך שבעה מותר, כ
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אין  כל מקוםשהריבוץ הוא במעט מים, ואילו ההדחה במים רבים, מ ף על פיבבית האבל, וא

 נו לאחד מן הראשונים שיאסור בזה. ע"כ.אנראה לחלק בזה, בפרט שלא מצ

 

 קייטרינג.עדה. מס. בית מלון
ם עובדיה, מותרים כל שאירע לו אבלאו קייטרינג  , מסעדהבעל בית מלון

 .והסועדים האורחים להמשיך לעבוד בשכר לצורך
 

מותר לה לאפות ולבשל בעד כל  ,שאירע לה אבל האשה בעלת אכסני :ערוך השלחןבכתב 
שהיא מרויחה מזה.  הגםהאורחים שבאים לשם, שהרי הם כבני ביתה שצריכה היא להאכילם, 

 )ב קמה(ם. ואינה חייבת לשכור אחרת במקומה. וכן הסכים בגשר החיי

 

 טהמשח
ים ימותר לו ללכת לבית המטבחואין אחר במקומו,  שזקוקים לו הציבורשוחט 

משרת ובהיות מרן זצוק"ל  .כנ"ל השחיטה מצרכי אוכל נפש היא כי ,לשחוט כהרגלו
 הורה הלכה למעשה לשוחט העיר רבי מסעוד אלבאז, תש"טבקודש במצרים )קהיר( בשנת ה'

 )ב קמא(שוחט נאמן כמוהו בעיר אלא הוא. ימים שהיה יושב שבעה, כי אין שחט בשי

 

 הכנות לפסח
)דברי מותר לאבל לנקות את הבית ולצחצחו כהרגלו בכל שנה לקראת חג הפסח. 

 סופרים סימן שפ ס"ק קכד(

 

 ַ  בבית הכנסת ש  ּמָ ש 
 )ב קמה( .בערב שבת כדרכו בקודש בית הכנסת סדר ולנקות אתל ש  מָּ ש ַּ לַ מותר 

 

 רופא
רופא  בעיריש אם אפילו , מצוה עליו ללכת, להשקראו לו לטפל בחו רופא אבל

 )ב קמה, שיד(. ורשאי לקבל שכר על טרחתו. אחר

 
ֱאָמִנים", ָוֳחָלִים ָרִעים וְ : "(דברים כח נט)על הפסוק  (ע"א נה בודה זרהע)מסכת אמרו בגמרא  נֶּׁ

כי נמצא  .רופא פלוני וסם פלוני ל ידישנאמנים בשליחותם, שגוזרים עליהם אל תלכו אלא ע
על פי רוב אין הרופא עושה שום מלאכה בידים, ועוד, ש. התרפאותלא מכל רופא אדם זוכה ל

וכמו שאמרו בגמרא  ,ל שכרקברשאי לאף . ותפלוני תרופהאלא רק כתיבה ואמירה שיטול 
 ן פסקו:כ ", כלומר, רפואה של חינם, חינם שווה.מגן שוויא ,אסיא דמגן" :(ע"א פה בא קמאבמסכת )

 .מנחת שלמה ,תשובה מאהבה ,חמודי דניאל, מסגרת השלחן בשם האגודה, רש"ל

 
 

 שאלת שלום 
 "שלום" שלו ושל אחרים

אין האבל שואל  - שה ימים הראשוניםובשל ?כיצד. שלום אמירתהאבל אסור ב
לא ידעו שהוא אבל ואם וכן אחרים אינם שואלים בשלומו, כל אדם,  בשלום

להם שלום, אלא יודיעם  ושאלו בשלומו, לא ישיב ]כגון שבא לבית הכנסת להתפלל[
 שהוא אבל.

 



הה |   222 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
וכן אחרים אינם אינו שואל בשלום אחרים,  עדין - שה ועד שבעה ימיםומשל

לומו, משיב להם אבל אם לא ידעו שהוא אבל ושאלו בש שואלים בשלומו,
 ]וכן ביום השלישי עצמו, כי מקצת היום ככולו.[ .', ואין צריך להודיעם שהוא אבלשלום'
 

אין אחרים שואלים אבל שואל בשלום אחרים,  - שיםושבעה ועד שלסיום המ
 שלום.להם שמשיב ואם שאלו, ברור בשלומו. 

 

 הרי הוא כשאר כל אדם. - שיםולאחר של
 

באבל על שאר  , הואלים בשלומו לאחר שלושיםשאחרים שוארנו מאשמה 
אין אחרים שואלים  -משבעה ועד י"ב חודש על אביו או אמו,  , אבלקרובים

 ב רמה(ה ס"א. שפ סימן) .להם שלוםשיב ואם שאלו, י .שלומוב
 

 עניית שלום לאבל
 ח()דברי סופרים שפה סק" שלום. לו יםשיבמהלכה, כאל בשלום אחרים אבל שש

 

 ם" לבדאמירת "שלו
האסורה, היינו אפילו אמירת "שלום" לבדה, ולא דוקא כששואל  "שאלת שלום"

 )ב רמה( את חברו "מה שלומך", וכיוצא בזה.
 

: מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל )מסכת מועד קטן כא ע"ב(אמרו בגמרא 
פסל גדול ואמר: עמד רבי עקיבא על ס ]שבאו ללכת[והספידום הספד גדול. בשעת פטירתם 

מנוחם אני מרוב כבוד שעשיתם.  -"אחינו בית ישראל שמעו! אפילו שני בנים חתנים קברתי 
 ,שלא הלכתם לנחמם. אלא כך אמרתם הרי כמה עקיבא בשוק -ואם בשביל עקיבא באתם 

שלכבוד התורה באתם, לכו לבתיכם לשלום".  תורת אלהיו בלבו, וכל שכן ששכרכם כפול
 אסורהאבל  הראשונים ימים , הרי בשלושהםהיאך רבי עקיבא שאל בשלומ ,הגמרא שואלתו
 והרי רבי עקיבא רק אמר להם:ע"כ.  .הרבים, מותר לכבוד הגמרא: משיבה? שאלת שלוםב

ל אסור בשאלת שלום? וכתב אבש על כך הגמרא , ובכל זאת שאלהלשלום" לבתיכם "לכו
 אסורה, ולא רק לשאול בשלומו ממש ,מכאן למדנו שאפילו אמירת "שלום" לבדהש הריטב"א

מרדכי, הגהות מיימוניות, הב"ח, הגר"ש קלוגר מאירי, וכן כתבו רבנו יחיאל, נימוקי יוסף, . יםשבושרבים ח פיכ

שלום " אסור לומרש למישם הירושבבטור  שכן מפורש ,גן אברהםוכתב המועוד )ב רמה(. 
סימן שפה )ש"ך בי". וכתב הלום עליך רש" ותלמיד לרב לא יאמרש כן אמרו בתלמודו ",עליכם

היתה ש "שאלת שלום" אקרנ בזמננו "שלום", אין זהם ומרילומר שמה שא נכון ולא ,(ב"סק
 כן.נו לשום פוסק שחילק אלא מצכי  ,בימיהםנהוגה 

 

 איך המרגש
מרגיש"?, שאין זה אתה חש בטוב מעט, מותר לשואלו "איך  אם האבל אינו

 יעקב קמינצקי. חזו"ע ארבע תעניות עמוד של()אמת ל. שאלת שלוםבכלל 

 

 ברכות לאבל
זכה ת"ש, "ערב טוב"מותר לברך את האבל בכל הברכות, כמו: "בוקר טוב", 

אין זה בכלל  כל כיוצא בזהושנים טובות", "בשורות טובות", שלאריכות ימים 
 )ב רמז, רמט( , אלא כבקשת תפילה וברכה להצלחתו.שאלת שלום
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ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות " :בראשית כה יא() הקב"ה מנחם אבלים, שנאמראמרו:  (ע"א וטה ידסמסכת )גמרא ב

נוֹ  ,ַאְבָרָהם ת ִיְצָחק ּבְ ְך ֱאלִֹהים אֶּׁ ניחמו על מות אביו וברכו ברכת אבלים. ופירש רש"י, . "ַוְיָברֶּׁ
ָמת" :(חבראשית לה ) נאמרוכן  ֹבָרה ַוּתָ ת ּדְ קֶּׁ ְקָרא ...ִרְבָקה ֵמינֶּׁ כּות ַאּלֹון מוֹ ש ְ  ַוּיִ ל ֱאלִֹהים ַוּיֵָרא. ּבָ  אֶּׁ
ךְ  ...ַיֲעֹקב ר. ֹאתוֹ  ַוְיָברֶּׁ י ֵאל ֲאִני ,ֱאלִֹהים לוֹ  ַוּיֹאמֶּׁ ּדַ ֵרה ,ש ַ ךָּ  ִיְהיֶּׁה ּגֹוִים ּוְקַהל ּגֹוי ,ּוְרֵבה ּפְ  ,ִמּמֶּׁ

יךָ  ּוְמָלִכים  הורבש ול באה דבורה של אבלה משמר שהוא עד..." ואמרו במדרש: ֵיֵצאוּ  ֵמֲחָלצֶּׁ
, פנים לו ראהה ומצטער? יושב יעקב יהיה ,ב"ההק אמר, ובוכה יושב יעקב והיה, אמו שמתה

הגאון . וכיוצא בזה כתב (תנחומא ,בראשית רבה) ובכל הברכות הנ"לברכו בברכת אבלים ו
בברכת מותר לברך אותה  כל מקוםשאסור לשאול בשלום אשה, מ ף על פימבוטשאטש, שא

 ליה, שאין זה בכלל שאלת שלום.פלל עלהת'מזל טוב' וכדומה ו

 

 בידו. סימוןלחיצת יד. נענוע ראש. 
בידו לחברו  לסמןמותר לאבל ללחוץ יד לחברו, או לנענע את ראשו מעט, או 

 )ב רמז, רמט( לאות "שלום", כיון שאינו אומר בפיו כלום.

 
יצחק  ירב יארבואין המנחמים רשאים לישב אצלו.  ,כיון שנענע ראשו ,אבלה ,הריטב"אכתב 
וחה לנגדם מעט, ש   ,בזמן שפוטר את המנחמיםלכן ת, לפי שהאבל אסור בנתינת שלום, יאַ בן גִ 

כי מותר לאבל לשחות  ,כתלמיד השוחה לרבו ליתן לו שלום. ולמדים אנו מן הפירוש הזה
 , כיון שאינו נותן שלום ממש.בשבעה לנגד חברו, כדרך ששוחים נותני שלום

 

 רביםשלום לכבוד 
מעשה עם נ"ל בכ )ב רמה( ם.כבודמפני , שלוםלהם מותר לומר שבאו לנחמו, רבים 

 רבי עקיבא.
 

 שלום בבית האבל
מבואר שאם יש  שמחות במסכת  זה לזה.לומר 'שלום'  בבית האבלמותר למנחמים 

כל  ִגיַאת: רבי יצחק בן וכן כתב. מת בעיר קטנה, אין אומרים שלום זה לזה, עד אחר הקבורה
 מכל אומרים: 'תנצל אלא, שלום זה לזה בשאלת קברו את המת, לא רגילים אנשים שלא זמן

וכן מבואר בספר  ן."והר ן"וכן הוא ברמב שואלים בשלום. הקברות, אחר שחוזרים מבית אבל, צרה'

וכתב מרן זצוק"ל: "וראינו לתלמידי חכמים . ועוד יהודה יהודה, שבט ושלחן ערוך, שמחת חסידים ובטור
 נאסר כי לא האבל, בבית בהיפגשם חברו בשלום אחד לשאול מקפידים היו ים שלאגדול

 לג אות א. ב רמו. ועיין א שכד( 'סי "דיו דח" אומר יביע) .עצמו" לאבל אלא קבורה לאחר שלום שאלת
 

 שבת שלום
אחרים גם לאחרים, ו "שבת שלוםהאבלים אומרים " בשבת שבתוך השבעה,

 )ב רמט. ג עד, פז(בפרהסיא בשבת.  כי אין אבלותם, האומרים ל

 
שהה בשבת במקום אחד וראה שם אבלים, אמר ש אהושעי בירמסופר על ירושלמי תלמוד ב

 "שלום עליכם", אלא ]אם לומר 'שלום' בשבת או לא[ להם אני אינני יודע מנהג מקומכם
בפני בעל הנס היה משבח את רבי מאיר שבי יוסי עוד סיפרו שם על רכמנהג מקומינו. ו

אבלים בשבת,  בי מאירזדמנו לרהפעם אחת  .עניוו פורי, שהוא אדם גדול, קדושיתושבי צ
אמרו  ?אמר להם מה ראיתם בו ?בחת אותוייוסי, זהו שש בילרלו ושאל בשלומם, באו ואמרו 

יה שבא אמר להם, אדרבה עמו עוז ותוש .לו ראתה עינינו ששאל בשלום אבלים בשבת
 .שבתלהודיעכם שאין אבלות ב

 

 התרפאה המשפחה
במשפחה במשך השנה, התרפאה כל המשפחה, ומאז או נין אם נולד בן או נכד 
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מותר לומר "שלום" לאבלים. ואפילו אם נולד קודם הפטירה, והברית מילה 

 ,העיקרא וה בריתיום הכנסתו לכי התקיימה בתוך השבעה, התרפאה המשפחה, 
 הגאון רביוכן היה בפטירת  ב פה, רמז()ולאחר השבעה, מותר לומר "שלום" לאבלים. 

נכד כמה ימים קודם פטירתו, והברית  רבי יעקבבנו של מרן זצוק"ל, שנולד ל ,יעקב יוסף זצ"ל
גם בפטירת הגאון רבי מנצור בן שמעון זצוק"ל  התקיימה בתוך השבעה, והתרפאה המשפחה.

 והתרפאה המשפחה. ,ין, שמיד לאחר פטירתו טרם הקבורה נולד לו נהקודםדור המזקני 
 

 .דת הדין מתוחה כנגד אותה משפחהימ ,שנההכל ב :ובירושלמי( ע"ב כז ועד קטןממסכת )אמרו חז"ל 
שבעה על  זצוק"לבעת שישב מרן ותרפאה כל המשפחה. ה ,אם נולד בן זכר במשפחה אבל

ה ממאמר לו מרן, שך זצ"ל, זלמן אוירב און רבי שלמהיעקב ז"ל, ובא לנחמו הג ביאביו ר
 אם נולד בן זכר במשפחה,חידוש להלכה, ש , נראהד("שצד ס מן)סילחן ערוך שהובא דבר זה בש

יכולים לשאול בשלום האבלים בתוך י"ב חודש, כיון  כבר אין מידת הדין מתוחה,מאחר ו
. ובנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בשלום ים הםשרויו משפחההתרפאה הש

תרפאה המשפחה, ואם כן היון שנולד בן זכר הרי שכ ,הות יד שאול שכתבהגכתב לסייע זאת מ
ע"כ. לסעודת משתה ושמחה של המשפחה, וכל שכן שנולד לו עצמו בן.  שמותר ללכתודאי ב

 )ד תכ( .'שלום'ענין אמירת לקל וחומר , כך רצה להקלואם 

 

 

 מתנהת קבל 
 מתנה כשאלת שלום

פטירת אביו או ל בתוך י"ב חודשום או שים יותוך שלבלאבל  מתנהאין לשלוח 
, שאלת שלוםב מותרבשבת שאולם, . שאסורה שאלת שלוםזה בכלל הרי אמו, ש

 ועיין בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה" היאך נותן מתנה בשבת. (שפה ס"גרמ"א ) .לו מתנהמותר לשלוח 

 

 מתנה לרבו
אלא לת שלום, בכלל שאאין זה כי , לרבו דרך כבוד דורוןלשלוח לתלמיד מותר 

מותר וכן  עבור השקעתו בו להעלותו במעלות התורה והיראה. כתשלום חוב
ביתר  םבניו, כדי לעודדו שיתמסר יותר ללמד שללשלוח מתנות יקרות למלמד 

 ב רנב, רנג() שאת ויתר עוז.

 

 מתנה לעני
להחיות כדי ות בעין יפה, עמדורון בגדים או מצוה לשלוח לו  ,ענישהוא אבל 
 ()ב רנב צדקה.כל נתינת לא גרע מש ,לב נדכאיםפלים ורוח ש

 

 וכלה מתנה לחתן
אבל שנשא אשה בתוך י"ב חודש, מותר לתת לו מתנה לכבוד החתונה, מאחר 

 (שולחן ערוך אבן העזר סימן ס)עיין  סעודת השמחה. בורחוב עתשלום ומתנה זו היא כ

 
 

 תשמיש המיטה 
 האסור והמותר

אבל בלה, אסורים הם בקיום יחסי אישות, אם הבעל אבל או שאשתו א
טה, ואפילו יני קורבה, כמזיגת הכוס, והצעת המיבשאר ענימותרים הם ביחוד, ו
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]ויש  )כן כתב הראב"ד, וכתב הרמב"ן: וכבר הורה זקן. וכן דעת הרא"ש(מותרים.  בחיבוק ונישוק

וראוי ונכון .[ ב, ותבוא עליו ברכת טומחמירים בחיבוק ונישוק, כדי שלא יגיעו לתשמיש
 ס"א. ב קעו( שפג )סימן אפילו הוא בבגדו והיא בבגדה.שלא יישנו יחד במיטה אחת, 

 

 שבת קודש
 )ג פ( הנוהגים בשבת. צינעהבכלל דברים שב הואכי  תשמיש,ב גם בשבת אסור

 

 לא תגלה
, ]וכגון שגרים בחו"ל[איש שיודע על פטירת קרוב של אשתו, והיא אינה יודעת 

מותר לו לשמש עימה. וכן להיפך, אשה שיודעת על ה כלל, אבל הנאימאחר ו
 )ב קיא, קנד, קעט( פטירת קרוב של בעלה, והוא אינו יודע, מותר לה לשמש עימו.

 

 טבילה
סורים בתשמיש, שבעה, הגם שאתוך הוהגיע זמן טבילתה ב ,אבל הבעלאשה ש

, אינה בלהאבל אשה א בשאר קריבות.לו  שתהיה מותרת, כדי בכל זאת תטבול
 )טהרת הבית ג רעו(טובלת אלא לאחר השבעה. 

 
 

 יציאה מהבית 
 איסור יציאה

 )ב שו(כדלהלן.  מסויימיםאין לאבל לצאת מביתו כל ימי השבעה, אלא באופנים 

 

 שינה בבית אחר
, רשאים לצאת בכל בואם לא מתאפשר שכל האבלים ישנו בבית שיושבים 

ת הרחוב מודוקם בשעות המ, כי כיועות המאוחרות יותרכו בשורצוי שיל ישון בביתם.לילה ל
 ]או שיסעו ברכב[. הומה בני אדם.

 
 אחד שכל בזמן, אביהם ומת, אביהם אצל אוכלים שהיו אחים חמשה שמחות שנינו, במסכת

 שמשתמש בבית אלא כופה אינו לאו, ואם בביתו. המיטה את כופה, בביתו וישן הולך מהם
 )ב שח( .ביתוב לישון לכתל האבל שרשאי ומבואר. בו
 

 יציאה לשבת בעיר אחרת
אבל היושב עם קרוביו בעיר אחרת ממקום מגוריו, ורוצה לשהות עם בני ביתו 

, רשאי לנסוע אליהם ביום שישי השבת מצוותקידוש ובשאר בשבת כדי לחנכם ב
 ומה .השבעה למקוםיחזור  שבת במוצאי ומיד ,או באוטובוס ברכב ]לאחר חצות[

או שישמע הלכות , בנסיעתו בו ויעיין, אבלות מדיני ספר בידו קחשי טוב
 )ב שו( .מהאבלות דעתו יסיח אבלות, לבל

 
 דוקא היינו, ביתו מפתח יוצא אינו אבל (ע"א מועד קטן כג)מה שאמרו , יוסף הנימוקי כתב

 בן צחקי וכן דעת רבנו. להתפלל הכנסת לבית ללכת לו ולכן מותר מותר, מצוה לדבר אבל ,לטיול

 א"הרמ וכן כתב א, רבנו ירוחם ועוד."הריטב, ד"רבנו יחיאל מפאריש, המאירי, הראב גאון, האי רב גיאת,
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 אבל, ומתן למשא או ללטיו דוקא היינו, לביתו חוץ לאבל לצאת שאסור מה: "(ב"ס סימן שצג)

". והגיםנ וכן, לצאת לו מותר, האבד לדבר או, לדרך לצאת שצריך או, אחריו המושל שלח אם
 רבי והגאון. , הדבר מותרובשאר מצוות בקידוש ביתו בני את למצוה לחנך שהולך וכן כאן
 לעיר שלו הסבתא עם סועלי שבעה תוך לאבל התיר כהן, שמחת ת"בשו הכהן חויתה רחמים
 יוצא שאינו כיון, ישראל לארץ לנסוע שתוכל רישיון לה להשיג בעדה להשתדל כדי, אחרת
 מכל מקום, הנכסף הרישיון את להשיג יצליח לא שמא לחוש שיש ואף, לצורך אלא לטייל
 נג. ב שו, שי( יו"ד סימן ח"י אומר הכהן. )יביע משה כלפון רבי הגאון וכן הסכים להקל. דרבנן ספק

 

 יציאה לבחירות
עבור התנועה שמחזקת את  ביום הבחירות יבקלפִּ  האבל להצביעחובה על 

, מאחר וזו מצוה עוברת, ה ליושנה ככל היותרומחזירה עטר ,ושומריההתורה 
ויזהר שלא ידבר ולא יתעסק עם בני אדם, כדי שלא  אם לא עכשו אימתי?!ש

רבנו  ון לציוןמרן הראש). , על כן ילך בשעות המוקדמות של היוםיסיח דעתו מהאבלות

 (ניסם קרליץ שליט"א, והגאון רבי זצוק"ל בשיעורו במוצאי שבת קודש פרשת במדבר ה'תשנ"טעובדיה יוסף 
 

 יציאה לפטירת קרובו
שה ואפילו הוא בתוך שלותו, יוולה, מותר לו לצאת לנפטר לו קרוב אחראבל ש

 )א שי(. ימים הראשונים לאבלוה

 

 שמירה
ולא לשהות יחידי, בכל האופנים שמותר לאבל לצאת, ישים לב שלא ללכת 

 )א שי( כי אבל צריך שמירה.בבית יחידי אפילו ביום, 

 
 

  מצות ניחום אבלים 
 יםאבל נחםמהשם יתברך 

ֵלכּו", וכי יב ומה ,)מסכת סוטה יד ע"א(שאלו חז"ל  ם ּתֵ אור הפסוק: "ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹהיכֶּׁ
יָך ֵאש  ֹאְכָלה אפשר לו לאדם להלֵּ  י ה' ֱאלֹהֶּׁ ך אחר ה', והלא כבר נאמר: "ּכִ

, מה הוא ביקר ך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הואהּוא"?! אלא הֵיה מהלֵּ 
ֵאלֵֹני ַמְמֵרא"  שמל כאת אברהם אבינו  ב"ה]שביקר הקחולים, שנאמר: "ַוּיֵָרא ֵאָליו ה' ּבְ

 אף אתה בקר חולים. מה הוא ניחם אבלים, שנאמר: "ַוְיִהישנה[,  55את עצמו בגיל 
נֹו", אף אתה נחם אבלי ת ִיְצָחק ּבְ ְך ֱאלִֹהים אֶּׁ ם. מה הוא ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם, ַוְיָברֶּׁ

ְיא", אף אתה קבור מתים.במשה רבנו קבר מתים, שנאמר ְקּבֹר ֹאתֹו ַבּגַ  : "ַוּיִ
 

 מהתורה או מדברי חכמים
 ]ביקור חולים, ניחום אבלים, קבורת מתים[ות הנ"ל מצוכל ה, לדעת רבים מהפוסקים

ב"א, הריא"ז, היראים )בעל הלכות גדולות, הרמב"ן, הרשב"ץ, תלמידי רבנו יונה, הריטהתורה מ הוא ןחיוב

 תבכלל מצו ןמדברי חכמים, מכל מקום מודים שה ן. ואף לאומרים שהועוד(
 (. ג סד)א א"ואהבת לרעך כמוך". 

 
, אבלים ולנחם, חולים לבקר דבריהם של עשה מצות: ה"א( ד"פי אבל הלכות) ם"רמבכתב ה

 על לשאת, בורההק צרכי בכל ולהתעסק, האורחים וללוות, הכלה ולהכניס, ולהוציא המת
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, צרכיהם בכל ולסעדם, והחתן הכלה לשמח וכן .ולקבור ,ולחפור ,ולספוד ,לפניו לכתול, הכתף
ואף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי  שיעור. להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו

הן בכלל מצות "ואהבת לרעך כמוך", שכל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה 
 אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות.

 
ברוך  דת גמילות חסדים גדולה לפני המקוםישמהמלך ראה שלמה  :אליעזר דרביבפרקי  מרוא

, ישראל עוברים שם וכאשרבית המקדש, שער אחד לחתנים, בבנה שני שערים לכך  ,הוא
השוכן " :וושער שני לאבלים, שהעוברים אומרים ל ".ה' ישמחך בבנים ובבנות: "מברכים אותו

 , כדי שכל ישראל יצאו ידי חובתם במצות גמילות חסדים. ע"כ."בבית הזה ינחם אותך

 

 מצות חינוך
. חסד ולבניו עמו לחנכם לגמאת טוב שיקח  ,ההולך לקיים מצות ניחום אבלים

כדי  לעולםוגם בכך יתנו אל ליבם באשר הוא סוף כל האדם, ועיקר בואו 
 (. ג עב)ראשית חכמה, מעבר יבוק, שפת אמת. ים טוביםלסגל לעצמו תורה, מצוות ומעש

 

 ולילות ימים שבעה
שה ובשלביותר ו ם,נחכל ימי השבעה ראויים לו .בלילהמצות ניחום נוהגת ביום ו

 (, עג)ג עא. יםזקוק יותר למנחמו גדול יותר וצערשאז  ,ימים הראשוניםה
 

עוד. ם, וכן כתבו הרמב"ם וינושראם המיביגם לנחם  כוהלשמבואר תלמוד בבכמה מקומות 
שת הימים ובאלטא שלא ללכת לנחם בשלבעיר  נשאל על מה שנהגו ,בשו"ת מגן שאולו

אני מעולם לא ראיתי ולא שמעתי ממנהג זה, שנראה שהוא גם נגד השכל  :השיבו .הראשונים
ונגד דעת התורה, שהרי אדרבה יש מצוה לנחם את האבל ממרירות לבו, ועיקר המרירות 

 ,נשמת המתטובת גם לם הוא חוישהנ ,ודועשה ימים לבכי. ושלששת הימים הראשונים, ובשל
 בין הימים הראשונים לשאר ימים.י יבוא לחלק מ כן,ומכיון ש

 

 קביעת זמן
שחובה גמורה על האבלים לעסוק בתורה  (045, 043 יםעמוד)ארנו לעיל יכבר ב

ות מסוימות לניחום , על כן מן הראוי לקבוע שעןבהלכות אבלות וכיוצא בה
, ובשעות שאחר הצהריים ומנחה וערבית. 48:44בבוקר עד  44:44-האבלים, כגון מ

ם כהוגן, וגם לנוח מעט. שבאופן כזה יוכלו האבלים לעסוק בתורה בשאר הזמני
מציל את נשמת המנוח מדינים קשים, ובפרט שלימוד התורה והרי אין למעלה מ

 ד, והוא זקוק לעזרה גדולה מאוד של בניו.בימים הראשונים שהדין קשה עד מאו

 זצוק"ל בשיעורו במוצאי שבת קודש פרשת מסעי ה'תשנ"ה( ון לציוןמרן הראשכן הורה )
 

 ישיבה
שמן על פי ואף המנחמים יושבים על כסאות וספסלים ולא על הארץ כאבלים. 

אין המנהג כעת כתבו הפוסקים ש כל מקוםמ, ארץהדין היו צריכים גם המנחמים לשבת על ה
 )ג סח(. אבלים מוחלים על כבודם, והכן

 

 האבל פותח בדיבור
 ()ג סט .בדבריםלה יאין המנחמים רשאים לומר דבר עד שיפתח האבל תח

 
אוּ יב( ב )איובנאמר ש שבאו לנחמו, איוב מחברי (ע"ב מועד קטן כח)מסכת גמרא כן למדו ב ש ְ  : "ַוּיִ
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ְבּכוּ  קֹוָלם ְקְרעוּ  ַוּיִ ָבר, ֵאָליו ּדֵֹבר ְמִעלֹו... ְוֵאין ִאיש   ַוּיִ י ּדָ י ָראוּ  ּכִ ֵאב ָגַדל ּכִ ַתח ֵכן ַאֲחֵרי ְמֹאד. ַהּכְ  ּפָ
ת ִאּיֹוב יהּו... אֶּׁ ַעןמ אחרלו ",ּפִ יָמִני ֱאִליַפז כן, "ַוּיַ  בימתו בניו של רכאשר ש ,מעשהוַוּיֹאַמר...".  ַהּתֵ

 ביור ,אלעזר בן עזריה ביר ,יוסי הגלילי ביר ,טרפון ביר :ים לנחמוחכמ ארבעהנכנסו  ,ישמעאל
הטריח רבותיו פעם ראשונה  ,תכפוהו אבליו ,נותיוורבו עו" :ישמעאל ואמר ביפתח ר .עקיבא
ר צערו על מתו, ואחאת תחיל להראות י אבלשהכדי , ם לזהטעהניחמוהו. ולאחר מכן . ו"ושניה

 אותו. ונחמי כך
 

 'ח לוֹ תַ פְּ  ּתְ אַ '
אינו פותח בדברים,  שלו, בורימחמת אימת צרו או מרוב צעמרגישים שאם 

 )ג סט. ד תלב( .בדברי נחמההמנחמים רשאים לפתוח 

 
כמה הלך לנחם אבלים, ר שאשכזצ"ל הרה"ג רבי מאיר גריינמן העיד על הגאון החזון איש 

לה בדברי נחמה כשהבחין שקשה לאבל לתנות צערו מעוצר רעה ויגון, או יתחהוא פעמים פתח 
שכל  ,ש לומרועוד ירבנו עובדיה יוסף זצוק"ל.  "לוכן היה מנהגו של מרן הראשהכבוד. מיראת 

 .בפני מנחמים אחריםשוב לפתוח  ין צריךמנחמים, אאיזה הביע צערו לפני ופתח האבל כבר ש

 

 שפלים רוח להחיות
, מתנחמים הם בזה ומתכבדים בכךאף שעצם הנוכחות שבאים לבית האבלים, 

: הבא לנחם אבלים, לא יסתפק בספרו אהבת חסדפץ חיים חהכתב מכל מקום 
"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי בכמה מילים: "מן השמים תנוחמו" או 

 שפלים רוח על ליבם בדברי נחמה, להחיות , אלא ישתדל לדברציון וירושלים"
הקב"ה רחמן ומתנהג עם בריותיו שדברי חכמה, ב םולהפיג צערנדכאים,  ולב

. מצות "ניחום אבלים"עיקר  השז ה הוא עושה,בולט ,מה שעושהכל ברחמים, ו
 להם היה, וגמילות חסדיםות ו, בצדקספר על מעשיו הטובים בתורהוכמו כן, י

 (, סט)ג סו עשירים.אבלים יותר מ ,ענייםמצוה לנחם אבלים ו. נפש למשיב
 

 

ּוָעִתי " י ְקרֹוָבה ְיש  לֹותּכִ  (עיה נו איש) "ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהּגָ

שנה, היה צער  חמישיםזצ"ל לפני  רבי דב בעריש וידנפלד, כשנפטר הגאון מטשעבין
הסטייפלר  -גדול ועצום לבני המשפחה. וכשהגיע הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי 

מיליו היוצאות מלב זצ"ל מבני ברק לנחם את המשפחה בירושלים, ניחם אותם ב
 הרב לפניאמר . ואם כך "קרובים ממש ממשהגאולה ותחיית המתים טהור ונקי: "

יעַ " על אחת כמה וכמה בזמנינו.שנה,  חמישים ה ְוַיּגִ ֵרי ַהְמַחּכֶּׁ  .(יב דניאל יב) "ַאש ְ
 

 

ְבֵרי" ַנַחת ֲחָכִמים ּדִ ָמִעים ּבְ  (יז ט קהלת) "ִנש ְ

, יזהר מאוד שלא םאם חס ושלום קרה אסון, כגון שמת אדם צעיר, ובא לנח
סר קשים שקרה כן בעוון זה או בעוון אחר, כי מטרת הניחום להטיח בדברי מו

 ,מאידךושבים בצער על מות קרובם. והי בליםהיא להרגיע וליישב דעתם של הא
יאמר דברי חיזוק בשפה נעימה, ויראה להם את היופי והתענוג שבשמירת 

 .ם בעולם הבאוהשכר העצום שמקבלים עבור, בעולם הזה התורה והמצוות
 

שנפטר בנו, וכשהלך רבי שמעון בן  אבא בר חייא על רבמסופר  ע"ב( ח כתובות סכת)מבגמרא 
 קום": לו רבי שמעון לתלמידו נחמני. אמר בר לקח עמו את תלמידו יהודה לקיש לנחמו,
ְנָאץ ה' : "ַוּיְַראיט( לב )דברים, התחיל לומר "נחמה ואמור דברי ַעס ַוּיִ ָניו ִמּכַ  דור -ּוְבֹנָתיו"  ּבָ
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ויש . קטנים כשהם ומתים ובנותיהם בניהם על הקב"ה כועס, ה"להקב מנאצים בותשהא

ן : "ַעלטז( ט )ישעיה זה בפסוק ופתח שנפטר היה בחור, נובאומרים ש חּוָריו ַעל ּכֵ ַמח לֹא ּבַ  ה', ִיש ְ
ת ת ְיֹתָמיו ְואֶּׁ י ְיַרֵחם, לֹא ַאְלְמֹנָתיו ְואֶּׁ ה ּוֵמַרע, ְוָכל ָחֵנף ֻכּלוֹ  ּכִ ָכל ְנָבָלה, ֵברּדֹ ּפֶּׁ ב לֹא ֹזאת ּבְ  ש ָ
 לו נחתמו אפילו, מפיו נבלה דבר ומוציא פיו המנבל מכאן שכל -ְנטּוָיה"  ָידוֹ  ְועֹוד ַאּפֹו,

? שואלת הגמרא, וכי הוא בא לצער אותו או לנחם אותו. לרעה עליו נהפך לטובה, שנה שבעים
תפס בעוון הדור, שהם חוטאים אלא כוונתו היתה שכל כך רב חייא חשוב עד שראוי הוא להי

 בדברים הללו.

 

 זהירות בדיבור
כמו , חס ושלום דברים נגד הנהגת ה' יתברך ידברושלא מאוד יזהרו המנחמים 

כי כל  ,ביותר שזוהי עבירה חמורהולמה כך?  ,כך עשהה' , למה תמהיםשיש 
ִמים : "ַהּצּורד( לב )דברים אמרנו י ה' אמת צדקו יחדיו,משפט עֳ  ּתָ י לֹו,ּפָ ָרָכיו ָכל ּכִ  ּדְ
ט, ּפָ ל, ְוֵאין ֱאמּוָנה ֵאל ִמש ְ יק ָעוֶּׁ ר ַצּדִ המנחמים יחזקו ויעודדו  ,הּוא". ואדרבה ְוָיש ָ

מברכים על כי כשם ש, באהבה גזירת השם יתברךאת לקבל את המשפחה 
שאחר שהודיעו לו שמתו  איובראינו אצל וכמו ש .הרעמברכים על הך כ טובהה

ָקם(כ א )איובו, נאמר כל בניו ובנותי ְקַרע ִאּיֹוב : "ַוּיָ ת ַוּיִ ָגז ְמִעלֹו, אֶּׁ ת ַוּיָ ֹו  אֶּׁ ֹראש 
ל]תלש שערות ראשו[ ּפֹ ר ַאְרָצה , ַוּיִ חּו. ַוּיֹאמֶּׁ ּתָ ש ְ ן ָיָצאִתי ָעֹרם ַוּיִ טֶּׁ י ִמּבֶּׁ ּוב ְוָעֹרם ִאּמִ  ָאש 

ה, ּמָ ם ְיִהי ָלָקח, ַוה' ה' ָנַתן ש ָ ָכל ה' ש ֵ  ָנַתן ְולֹא ִאּיֹוב ָחָטא לֹא תֹזא ְמֹבָרְך. ּבְ
ְפָלה  )ג ע(. [כלפי השם יתברך טעם בו שאיןלא דיבר דבר תפל וגרוע ] ֵלאלִֹהים" ּתִ

 
ּועֹות " :(קטז יג תהילים) דה טובה אמרי, שבמהמלך אצל דוד (ע"ב ברכות ס)מסכת נו צאכן מ ּכֹוס ְיש 

ם  א ּוְבש ֵ ָ ש ּ ְקָראה' אֶּׁ ְמָצא" :ג, ד(קטז ) מרא דת פורענותיוגם במ ",אֶּׁ ם , ָצָרה ְוָיגֹון אֶּׁ ה' ּוְבש ֵ
ְקָרא יָרה" :(קא א) . וכן אמר"אֶּׁ ט ָאש ִ ּפָ ד ּוִמש ְ סֶּׁ ָרה ה'ְלָך  ,חֶּׁ  אשירה, ואם משפט - , אם חסד"ֲאַזּמֵ

ָבר" :(נו יא) אשירה. וכן אמר - אלִֹהים ֲאַהּלֵל ּדָ ָבר ה'בַּ  ,ּבֵ זו  - באלהים אהלל דבר ",ֲאַהּלֵל ּדָ
וכתב  .על הטובהשהודה דת הרחמים, יזו מ - פורענות. בה' אהלל דברהעל שהודה הדין, דת ימ

ַבֵהל : "ַאל)קהלת ה א(השל"ה, שעל זה הזהיר שלמה המלך  יָך, ַעל ּתְ ךָ  ּפִ  ְלהֹוִציא ְיַמֵהר ַאל ְוִלּבְ
י ָהֱאלִֹהים, ִלְפֵני ָדָבר ַמִים ָהֱאלִֹהים ּכִ ָ ש ּ ה ּבַ ץ, ַעל ְוַאּתָ ן לעַ  ָהָארֶּׁ יךָ  ִיְהיוּ  ּכֵ ים".  ְדָברֶּׁ ופירש ְמַעּטִ

 של הקב"ה. דותיוירש"י, שיזהר שלא יטיח דברים כלפי מעלה להתרעם על מ
 

נכנסו תלמידיו לנחמו, ומחמת ורבי אבהו שנפטר לו בן קטן, מסופר על ירושלמי תלמוד וב
ף דם למיתה, אאאיזה הדיינים בית דין דנו באו וראו, אם וב :מוראו שתקו. נענה ואמר להם

בכל ננו, ידם יש לפעמים משוא פנים ומקח שוחד, והיום עודנו ולמחר אני אשאצל ב על פי
לומר  ,באים ושואלים בשלום הדייניםהמת  קרוביש (ע"א סנהדרין מומסכת ) חז"ל ואמר זאת

 ,של מעלה בבית דין על אחת כמה וכמה .דין אמת דנתםו, שום תרעומת םכעלי נובישאין בל
שאנו חייבים  ,משוא פנים ולא מקח שוחד, והוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים ובשאין 

 דת דינו.ילקבל עלינו מ
 

מעשה ברבי מאיר שהיה יושב ודורש בבית המדרש בשבת  מרו:אלא(  ק)פרובמדרש משלי 
 .ה סדין עליהםטה ופרש  יהניחה שניהם על המ ?מה עשתה אמם .במנחה, ומתו שני בניו

מאיר מבית המדרש לביתו, אמר לה היכן שני בני, אמרה לבית המדרש  בית בא רבמוצאי שב
חזר  .נתנה לו כוס של הבדלה והבדיל .אמר לה צפיתי לבית המדרש ולא ראיתי אותם .הלכו

הקריבה לפניו המאכל  .ואמר היכן שני בני, אמרה לו הלכו למקום אחר ועכשיו הם באים
רבי, אתמול בא אדם אחד ונתן לי  ,אמרה לו ,שבירך לאחר .ואכל ובירך]סעודה רביעית[ 

הוא  ,מי שיש פקדון אצלו ,בתי ,אמר לה .פקדון, ועכשיו בא ליטול אותו, נחזיר לו או לא
 מה עשתה, תפשתו .לו לא הייתי נותנת]בלי רשותך[ חוץ מדעתך  ,רבי ,אמרה לו .צריך להחזירו

טה, ונטלה סדין מעליהם, וראה שניהם יהמרבה אותו אל יקבידה, והעלתה אותו לאותו חדר, ו
רבותי רבותי, בני בדרך ארץ, ורבותי  ,בני בני :טה, התחיל בוכה ואומרימתים ומונחים על המ
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צריך  ,מאיר, רבי לא כך אמרת לי ביבאותה שעה אמרה לו לר ם.שהיו מאירים עיני בתורת

 ,חנינא בי. אמר ר"מבורך יהי שם ה' ,ה' נתן וה' לקח" :אמרמיד  .להחזיר הפקדון לבעליו
 )ג סז( . ע"כ."אשת חיל מי ימצא" :בדבר הזה נחמתו ונתיישבה דעתו, לכך נאמר

 

 שבת קודש
מותר לנחם אבלים בשבת. ויש נוהגים לנחם בלשון זו: "שבת היא מלנחם, 

, והעיקר שישתדל נוהגים לומר כדרך שאומרים בחול ונחמה קרובה לבוא". ויש
זצוק"ל: "וכן אנו נוהגים שבסיום תפילת שחרית  וכתב מרןועידוד. לפייסם בדברי חיזוק 

ומוסף, מבקר הציבור בבית האבלים, ולאחר שאומרים שם מזמורי תהילים ]או מעט קטעי 
זוהר[, אומרים האבלים קדיש, והשליח ציבור אומר השכבה. ויזהרו שלא להרבות בדיבורים על 

 עג, פז. חזו"ע שבת ו נח( )ג המנוח, כדי שלא יבואו להצטער ביותר".
 

 ניחום נשים
. משום צניעות שלא ישבו הגברים והנשים באותו חדר( 438 )עמוד כבר בארנו לעיל

 להן יאמרו, והחדר בפתחיעמדו , ת הנשיםים לנחם אבאים הגברכאשר על כן, 
 )ג עד( .דברי נחמה

 

 קדושים תהיו
את הפוך י פריצות, ישם גם נשים בבגדהאומר דברי תורה בבית האבל שיושבות 

 , ואז רשאי יהיה לומר דברי תורה.ולא יסתכל לכיוון שלהןפניו לצד הגברים, 

 
מבואר, שאסור לברך ולומר דברים שבקדושה כנגד בשר אשה  )אורח חיים סימן עה(בשלחן ערוך 

 מגולה שהדרך לכסותו, אבל אם אין הדרך לכסותו, כפניה וידיה, וראה באקראי, מותר לברך.
להסתכל בדרך הנאה, הרי זה איסור חמור וגדול עוונו מנשוא, שהרי אסור ואולם,  .ע"כ

 (450עמוד  )חוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" .אשה של קטנה באצבעאפילו  הסתכלל

 

 אבליםאין 
ויושבים  ,מתהבית ב כשריםם אנשיבאים עשרה אם אין מי שיתאבל על המת, 

 ואם כבוד המת.מזהו ש, אותם ם לנחם, ובאים אחריולא על הארץ ותכסאהעל 
עשרה אנשים אחרים. ואין יום  בכליקבצו , השבעהימי קבועים לכל  עשרה אין

]כפי  רק בשעה שדרך בני אדם לבוא לנחם צריך שישבו שם כל היום, אלא

ודרשות, תורה  בלימוד והעיקר שירבו שמצוי בשעות תפילות מנחה וערבית שאז באים יותר[.
 ס"ג. ג עט. עי' מעיין אומר רה( סימן שעו שו"ע)הרמב"ם ו ם לעילוי נשמתו.ויאמרו קדישי

 
: (כב יד איוב)נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה, שנאמר  אמרו: )קנב סע"א(שבת מסכת ב
וֹ " ֱאָבל ָעָליו ְוַנְפש  , שכל שבעת הימים הנפש הולכת מן הבית לקבר הקדוש . וכן אמרו בזוהר"ּתֶּׁ

ועיניה רואות את המנחמים ואת היושבים שם כאבלים  ,ומתאבלת עליוומן הקבר לבית, 
על אותו נפטר שהיה בשכונתו של רב יהודה ולא היו לו אמרו בגמרא . וםומקבלים תנחומי

היה הולך רב יהודה ולוקח עמו עשרה אנשים ויושבים  ,מנחמים, ובכל יום משבעת ימי האבל
תנוח דעתך " :אמר לו ,בחלום לרב יהודה הנפטרנראה ה שבעהלאחר  .במקומו ומתנחמים
נפשו מתיישבת כשבאים בני אדם ויושבים שם. ש רב פלטוי גאון, ופירש. "שהנחת את דעתי

 )ג סה(עם החיים. ולא רק  ,עם המתיםגם ולכן כתב הרמב"ם שניחום אבלים הוא גמילות חסד 
 

ביום המר  י זצוק"לנפטר המקובל האלהי הגאון הגדול רבנו מרדכי שרעב רששכאוזכורני 
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רעייתו הרבנית לאה יות ולא היה מי שישב עליו שבעה, כי תשמ"ד, בה'והנמהר כ' מרחשון ה

לא היו להם, על כן ישבו מתלמידיו המקובל רבי שלום קודם לכן, ובנים שש שנים ז"ל נפטרה 
 שרעביששימש בקודש בנאמנות את הרב רבי שלום רפאלי זצ"ל, שמואלי שליט"א, ומר סבי 

זצ"ל והציבור למעלה מארבעים שנה בישיבת המקובלים "נהר שלום" השוכנת בשכונת "מחנה 
 השבעה. והם קיבלו תנחומים במשך, יהודה" בעיר הקודש ירושלים

 
כנ"ל, ורק מארגנים מנין לתפילות אנשים בני אשכנז לא נהגו להושיב עשרה 

 (ס"ג שעו)הרמ"א סימן בבית הנפטר במשך כל השבעה. 
 

 ן. מכתב.טלפו
ם והליכתו לבית, שזמנו מצומצם מם. אולם מילנחאבלים אצל הלכתחילה ילך 

, אחרת בעיר יושבים האבליםכש בפרט, ותורה ובטרדה גדולה בביטולכרוכה 
 (. ד תלדפג. ג סה סי' ג"ח דעת יחוה ת")שו במכתב. או אותם בטלפון לפחות ינחם

 
חסד עם  ,והנה ע"כ. המתים ועם החיים.ניחום אבלים הוא גמילות חסד עם , כתב הרמב"ם

שלשם נפש המת באה ורואה את המנחמים  במקומם, לנחמם שיבואכ אלא אינו המת
 םשבזה ה םלאבלי שיבוא עדיף חסד עם החיים, מצדגם ו כמבואר בהלכה הקודמת., והאבלים
 וא טלפוןוב, שעשיתם" כבוד בשביל הוא מנוחם" עקיבא רבי שאמרכמו  ם,ומתנחמי מתכבדים

או  טלפוןב ינחמם, אליהם ללכת יכול ינו, רק במקרה שאכן לע .פחות מכתב הם מתכבדיםב
 אם המנחם הוא תלמיד חכם גדול ,וכל שכן חמד( )חשוקי .מצוה קצת יש מכתב, שגם בזהב

 כבוד גדול בשבילם.ן לבד הוא בטלפואפילו  במקרה זה, שמפורסם
 
גאון ה את לנחם ן רבנו עובדיה יוסף זצוק"להראשון לציו מרןהגיע שכ מעשה שהיה בזמנוו
און מהג ןטלפו שיחת הגיעה ו זמןבאותבדיוק , תוירעי פטירת על זצ"ל אלישיביוסף שלום  רבה

 ?הטלפון דרך אבלים ניחוםב די חובהי יוצאים אםה ושאל, זצ"ל וואזנרשמואל הלוי  הרב
 ניחום אם תלוי שזה, רןמ והשיב, זצוק"ל מרן דעתו של חוות לשמוע ביקש ברב אלישיוה

 דרך יועיל לא שום כבוד המת,מ הוא שאם משום כבוד החיים, או משום כבוד המת אבלים
 )ד תלד( ., וכמבואר לעילהטלפון דרך כבוד החיים, יועיל אף הוא אם אבל, הטלפון

 

 ביקור חולים וניחום אבלים
יים את שתיהן, יכול לקוביקור חולים וניחום אבלים,  :ו שתי מצוותפניאם באו ל

מהשם יתברך שיבריא  בקש עליו רחמיםמהר ליקדים לבקר את החולה, כדי שי
אינו יכול לקיים את שתיהן, מצות ניחום אך  אבלים.את האותו, ואחר כך ינחם 

לים הוא חסד עם קודמת, כי ביקור חולים הוא חסד עם החיים, ואילו ניחום אב
גון כם הליכתו לבקר את החולה מוכרחת מאוד, א מכל מקום,]ו )ג סה, סו( המתים.החיים ו

 .[עשה זאת, ביקור חולים קודםיאת החולה ואין אחר ש שהוא סועד

 

 אבלים גויים
וכן עשה  )סימן שסז ס"א. א שיג. ג עד( מפני דרכי שלום. ,ם האבליםימנחמים את הגוי

ת הדרוזים משפחואצל כמה פעמים  מעשה הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א בביקורו
 ישראל.מנפשות  שתדלו בהצלתהבאבלותם על בניהם ש

 

 ניחום לאחר השבעה
בתוך י"ב חודש  על שאר קרובים או יום שלושים בתוךשהוא  רוחב את מוצאה
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 שואל ,דשוח ב"י / שלושים לאחראבל  ;דברי נחמה עמו מדבר ,ואמו אביו על

 בקצרה, לו אומר לאא, כובהרחבה כדר תנחומיםדברי  עמו מדבר ואינו בשלומו
 כנסלא י, אחרתאשה  ונשא אשתו מתהואם . המת שםאת  כירולא מז ',תתנחם'

אם  ורק. , כדי שלא תחלש דעתה של אשתו השניהםתנחומי עמו לדבר לביתו
 נשא לא אםו. ראש ובכובד רפה בשפה, תתנחם: לו אומר, חוץ לביתו מצאו
. ]פסח, שבועות סוכות[ רגלים השלוש שיעברו עד בהרחבה םתנחומי עמו מדבר ,אחרת

 (ב שפה סעיף סימן)

 
 ?דומה הוא למה, דברי נחמה עמו ומדבר, דשוח י"ב לאחר רוחב את המוצא ,מאיר רבי אמר

 כדי, ומרפאה שוברה שאני, אצלי ֹבא: לו ואמר רופא מצאו התרפאה.ו רגלו שנשברה לאדם
פג צערו של האבל, לאחר ש מיוכך אין תועלת בתנחו .הם טובים שלי התרופות שסממני שתדע

 )מסכת ואדרבה המנחמו אז, רק מעורר מחדש את הכאב כדי להשקיטו שוב על ידי תנחומיו.
 ע"ב( כא קטן מועד

 
 

 יום השביעי לאבלות  
 אזכרה

 חודש ]יום השנה[. בשבעה, בשלושים, בשנים עשרהמנהג לערוך אזכרה לנפטר 
 תכד( )בחודש.  ויש נוהגים לערוך גם באחד עשר

 

 וידוי בערב השבעה
כנסת, ומתאספים כל הציבור לכבודם ת ליל השבעה בבית ראזככשעורכים את 

של האבלים לתפילת מנחה וערבית ולשמוע דברי תורה והספד, אין אומרים 
ובהיותי בעיר נתיבות ביום ב' בשבט תשמ"ה, וכתב מרן זצוק"ל: "וידוי בתפילת מנחה. 

ג רבי שלמה מאזוז זצ"ל, ונאספו הרבנים וכל הקהל לשמוע בליל השבעה לפטירתו של הרה"
דברי תורה ואזכרה לעילוי נשמת המנוח ובנוכחות האבלים, הוריתי שלא יאמרו וידוי ונפילת 

 )ג יד, יז( ."ה' עליהם יחיו ,אפים. והסכימו עמי כל הרבנים

 

 הישיבה בבית הכנסת
שיושבים  , המנהגבליםהא כשבאים ציבור רב לכבוד ,הכנסת יתבבהשבעה  בליל

ואם . לט( סימן דעה יורה טח" אומר יביע ת")שו , ולא על הארץעל הכסאותהאבלים 
נסת, רשאים גם שם לשבת על עורכים סעודה אחר כך באולם שבבית הכ

 ,לשבת על הארץאם רוצים להחמיר וומכל מקום, . )מעיין אומר רעו( הכסאות
ל, באזכרה שבליל השבעה על אִחיהם הגדול וכן עשו מעשה בניו של מרן זצוק". רשאים

 84-כורני לפני כוז שאר ימי השבעה.בישבו על כסאות נמוכים כי יעקב יוסף זצ"ל, רבגאון ה
]ערב ראש חודש מנחם אב  ,זצוק"ל מרן ו שלאבי ,רבי יעקב עובדיהל שנה באזכרת השבעה ש

על הארץ,  חיו של מרן ישבוקודש, אֶּׁ בישיבת "אור החיים" בירושלים עיר השנערכה  ה'תשמ"ז[
 ורק מרן ישב על ספסל מעץ שעליו ישבו כל הרבנים.

 

 עורכים אזכרה? כיצד
שעיקר האזכרה היא הסעודה. וטעות חמורה  ושביםחלצערנו הרב, ישנם טועים ו
וזיתים  ודגים, אורז יאכלו בשרעל ידי שש על הדעתהיא לחלוטין, כי היעלה 

נחת רוח?! הלוא ברור שכל מטרת הסעודה, מבושלים, תעלה נשמתו ותהיה לה 
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 עלה נשמת הנפטר. אך אם אוכלים ללאכדי שיברכו בכוונה כיאות, ובכך ת

 . וכבר כתב הפלא יועץ, שבמקום לעשות לנפטרהברכה, אוי לעילוי נשמה שכז
 , חס ושלום.נגעבעולם הבא, הם עושים לו  ֹענג

 

ובות הללו, ורבים עושים רמלשקול היטב, מה בצע בכל ההוצאות ה ישעל כן, 
ה, חוב הנעשה הדבר כאילו זאך , רק מחמת שלא נעים להם שלא לעשות

מנות, ומבזבזים כספם ללא שום תועלת.  844-, ו044, 444ומזמינים קייטרינג 
למצוה רבה תחשב וואשרי אותם שיאזרו עוז לבטל או לפחות לצמצם מנהג זה, 

בראשונה היתה ": (ב"מועד קטן כז ע מסכת) להם. וכבר מצאנו כיוצא בזה בגמרא
, ]שהיו רגילים להלבישו בתכריכים יקרים[ הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו

ונהג  ,רבן גמליאלנשיא ישראל . עד שבא םאותו ובורחי םהיו קרוביו מניחיו
, ונהגו העם אחריו ]שהם זולים מאוד[ פשתןתכריכים של קלות ראש בעצמו ויצא ב

על כן, די שיביאו מיני ברכות: מזונות, העץ, האדמה, שהכל,  ."תןלצאת בכלי פש
בקול  שכולם יברכו רכו עליהם. וישימו לב להכריזסוגי בשמים, שיב וארבעה

יותר מאשר בסעודה , כוברישגם אנשים רחוקים  ועל ידי כך ישנה סבירות, רם
לי שקשה לתת את הדעת על כל אחד ואחד, ונמצא שרבים נכשלים ואוכלים ב

 .ובלי ברכת המזון ברכה
 

לאביהם המנוח, אילו היו , כי כמה כבוד ונחת רוח היו עושים הבנים עוד ודע
עטרו אותו בשמים גרמו לו שיה יבמ, ונים איזה דבר יעלה את נשמתותבונמ

הם תקדמו יותחזקו יעל ידי אזכרה זו, ו, ויותר ויגדל שכרו יותרבכתרים רוחניים 
ם שיאמרו דברי צוות. על כן, יביאו תלמידי חכמיקיום התורה והמב הבאיםו

הרבה יותר ממה שנהגו לקרוא תרי"ג מצוות תורה וחיזוק. וברור שזה עדיף 
אין מקיימים מצות רבים לא מבינים מה שקוראים, והלוא ושאר דברים, ו

 תלמוד תורה כשלומדים ללא הבנה.
 

םִעמָּ  "ְקחוּ  :(ג ידהושע )לבד מזאת, הלוא כבר אמר הנביא  ָבִרים כֶּׁ ּובוּ  ּדְ ל ְוש  ה'",  אֶּׁ
ששמע כמה דברים די שהעיקר הוא מה שהציבור לוקח עמו להתחזק, ולא 

ה דיסק לחלק לציבור איז , עצה טובהנחמדים וילך לביתו וישכח הכל. על כן
חוברת מו נעימה השווה לכל נפש, כו חוברת המדברת על ליבם בשפה מחזק א

לנשים או "טהרה" וחוברת "להיות את" " לגברים, בהלכה ובאגדה שבתה"
, שרבים התחזקו על ידן בשמירת המצוות ובאמונה בבורא יתברך, ןוכיוצא בה

 .ובנעימה קדושה באהבה וחיבהֵיעשה כל עיקר שהוה
 

וך  שהפנים את הדברים  מעשה שהיה בעיר הרצליה, כתוצאה מיהודי יקרמלכתוב ולא אחש 
: "אני רחוק מתורה ומצוות, השתתפתי ף שם באזכרהיהודי שהשתתוכה סיפר . לבוהנ"ל אל 

באיזו אזכרה וחילקו שם חוברות "השבת בהלכה ובאגדה" לעילוי נשמת הנפטר. האמת 
דופן שכולם היות יוצא שמתחילה לא חשבתי לקחת חוברת, אך מכיון שלא היה לי נעים ל

מתחילתה ועד  הקראתי את החוברת כולאני אומר לך, לוקחים ואני לא, לקחתי גם אני. 
ברתי נגד השבת ונגד הדתיים, אני רוצה י, התרגשתי מאוד, לא ידעתי שזו השבת, תמיד דסופה

זה, והנה אין ספק ש'זז' משהו ביהודי  ברתי נגדם".ילבקש סליחה מהשבת ומכל הדתיים שד
וברור שנגרם לו חיזוק מסויים בשמירת השבת, ואט אט "מצוה גוררת מצוה", ואי אפשר 

התחזקו הציבור בזכותו לנפטר, שנעשה להיכן זה הגיע ויגיע. וכמה עילוי נשמה גדול לדעת 
 אשרי חלקם ומה נעים גורלם. בהלכות שבת ועוד ועוד.
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אינם נוטלים אנשים שם בואו גשי יםיודעסעודה, ו עורכיםה אותםובכל אופן, 

א לחמניות מתוקות שברכתן להבי וישתדלמברכים ברכת המזון,  לאידים ו
את המשתתפים לברך 'מזונות' ושאר ברכות.  וויעורר להצילם מעוון,כדי  מזונות''

'מעין שלוש' ו'בורא  :והנכון שבסוף הסעודה, יברך אחד בקול רם ברכה אחרונה
 )ד תקנד, תרו(נפשות', ויאמר לכולם שמכוון להוציאם ידי חובה. 

 

 כנסתאכילה בבית 
את הסעודה בחדר  וךעריש ל כנסת,אחר ואסור לאכול סעודת קבע בבית מ

. להביא בבית הכנסת ברכות, שזו אכילת עראי, מותרעט מיני אבל מ .הסמוך
, הוא בתנאי סיום מסכת וכדומהכנסת, כגון שהתירו לאכול סעודת מצוה בבית מה  ודע, שגם

אף אם יעשו שם ברור ששאין מדברים שם דיבורים בטלים. ובציבור גדול שבאים לאזכרה, 
שת בית הכנסת , קשה להשגיח על כולם שלא ידברו, ונמצא שנכשלים בחילול קדוסיום מסכת

 .מאודשזהו עוון חמור עד 
 
ת הכנסת מזונות יבב, מביא ום השנההמנהג פשוט שכשיש לאחד י ,הגאון רבי יוסף ידיד תבכ

 . ומנהג קדמון הוא שנעשה בפני רבנים מגדולי הדור, ולאהלוי נשמיופירות שיברכו עליהם לע
 )א תלה( היה פוצה פה נגדם, ואין לנו להרהר אחר המנהג, כי מנהג ישראל תורה הוא.

 

 ברכת המזון
אם עושים סעודה עם פת באזכרה של ליל השבעה, מברכים כל הציבור ברכת 

 )מעיין אומר רב(בבית האבלים. ממש המזון של אבלים, אף שאינם נמצאים 
 

 יציאה מהאבלות
שחרית, אומר החזן או אחד מנכבדי הקהל פסוקי ביום השביעי לאחר תפילת 

ומכל  , ומוציאו מכל דיני האבלות הנוהגים בשבעה.]כמובא בסידורים[נחמה לאבל 
, גם כן יוצאים מהאבלות הנחמה פסוקיאת ם אבליאם אין מי שיאמר למקום 

 )ד תקנא( .כלל , שאין אמירת הפסוקים מעכבתלאחר שעמדו מלשבת

 
לת השחר יהמנהג בבבל בהפסקת אבלות ביום השביעי, שאחר תפ :תגיאבן  חקיצרבי כתב 

ּום(ג סא )ישעיהלפניו הפסוק  םיאמביאים שמן וסכים על ראשו, וקור  ָלֵתת ִצּיֹון ַלֲאֵבֵלי : "ָלש 
ם ֵאר ָלהֶּׁ ַחת ּפְ ר, ּתַ ן ֵאפֶּׁ מֶּׁ ֹון ש ֶּׁ ש  ַחת ש ָ ל, ּתַ ה ַמֲעֵטה ֵאבֶּׁ ַחת ְתִהּלָ ָהה..." רּוחַ  ּתַ את פאתי  ם. ורוחציּכֵ

 ווכן כתבראשו במעט מים חמים, וזהו סימן יציאתו מן האבל, ומגלה פניו, ומחליף בגדיו. 

 )ב קסו( בארחות חיים ובכל בו.

 
את  אבל"ברוך שאמר" יאמרו ל לפניאם חל יום השביעי בשבת, הנכון ש -שבת 

 .אז יוכל לעלות לספר תורה ולעליית מפטירפסוקי הנחמה ויוציאוהו מהאבלות, ו
ולאחר התפילה, רשאי ללמוד תורה בכל נושא שלבו יחפוץ. וכן נכון לעשות 

ומכל  )ב רלו. ג פט( .(454 )עמודל "וכנ דש, כדי שיקרא את ההלל עם הציבור,בראש חו
תפללים , על כן אם מזריחהלאחר הרק היציאה מהאבלות היא מאחר ומקום, 

 )ד תקנא( ח ציבור.לאחר חזרת השלירק  פסוקיםאת הלו  ראו, יקהחמה נץהב

 

 עליה לבית הקברות
ם השנה שבכל שנה. השלושים, וביונוהגים לעלות לקבר בסיום השבעה, ביום 
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לעילוי נשמת כל מתי ישראל הקבורים כאן, ובפרט לפלוני בן ויאמרו שהלימוד 

 )ג רי, ריא(פלונית, ויקראו תהילים או משניות, ויאמרו קדיש. 

 

ם לבית הקברות ביום השבעה, ברור הדבר אף שגם הכהנים עולי -כהנים 
 (875תקנג. ולהלן עמוד  ד .ה"סימן שעא ס) מהקברים.ס"מ[  80]שיעמדו בריחוק ארבעה טפחים 

 

לים, וקוראות תהי לבית הקברות שגם הנשים עולותנוהגות משפחות ה -נשים 
כי  יכולות להשתתף, מעוברות. וגם נשים ואף בזמן ראייתן רשאיות לעשות כן,

וברור שכל זה כאשר באות בלבוש  בחוץ. נהשארתהיה להן צער גדול אם י
 )א שיג. טהרת הבית ח"ב עמוד רו(צנוע, אבל אם לא כן, מצערות הן את הנפטר. 

 
 

 צריך לדעת על מה לבכות
)מוצאי שבת קודש  להלן תמליל מדברי מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

שיכנע האדם לפני השם כדי מת, הטעם האבלות על : פרשת מטות מסעי ה'תשנ"ו(
 יעילמיתה וישוב אל ה'. ועולים לקבר ביום השב וידע כי סוף האדם ברך,ית

כי הוא עומד לפני , ללים אל ה' שירחם על נשמת הנפטרלים ומתפיוקוראים תה
וכיון שהוא במצוקה מתפללים  ,ונותן דין על מעשיו ,מלך מלכי המלכים הקב"ה

באים מלאכי השרת וחוקרים את הנה כי . קל ביסוריו מקושי הדיןלהקב"ה שי
 ,יכול לקחת עורך דין מוצלח ועל ידו יזכה בדין לם הזה,כאן בעוו ,כל מעשיו

זקוק  ל כןוע ,אבל שם אין פרקליטים לאדם אלא רק מעשיו הטובים שעשה
ל המרחם על כ: "אנו אומרים ל כןוע ,ותפילת החיים מועילה לו ,הוא לישועה

...", כי הוא זקוק לרחמים מרובים מאוד מאוד. הוא יחוס ויחמול וירחם ,בריותיו
בֹוא ְוַאל: "(ב קמג תהלים) נאמרמו שכ ,חומר הדין ידועו ט ּתָ ּפָ ת ְבִמש ְ ךָ  אֶּׁ י ,ַעְבּדֶּׁ  לֹא ּכִ

ק יךָ  ִיְצּדַ אין לאבלים לומר בשעה שעולים לקבר דברים על כן,  ."ָחי ָכל ְלָפנֶּׁ
וכאשר  ,ימות ם שלאדשאין א ,שזה לא יעזור כלום ,יבכו סתםולא  ,מיותרים

 ,ה' שירחמהולאלא יתפללו  .לם הבאתפקיד בעולם הזה הולכים לעוהגומרים את 
לא ילכו , אשלא ימצו עמו את הדיןרהו וה' יעז ,לים ויבכו בתפילתםייאמרו תהו

 )משיעורי הראש"ל( .נעלונלא  הכי שערי דמע ,עמו לפנים משורת הדין
 

 

 רחיצה
 אחר שיצא מהאבלות, מותר לו להתרחץ מיד במים חמים עם סבון ללא חשש.

 

ם רשאיאבל  .ס"א( שפא סימןהרמ"א ) יום שיםושלשלא להתרחץ כל ה בני אשכנז נהגמ
עם אף ו חן. ב קסז( תשואות )הש"ך, אליה רבה, תפארת למשה, פרי מגדים, ץ במים קריםהתרחל

ג אלא להסרת זיעה וריח רע. ובפרט במקומותינו לתענו הכוונהסבון, מאחר ואין 
קיון הגוף, וקשה מאוד רבה, ובני אדם מקפידים מאוד על נשהחום רב והזיעה 

על כן מאוד שלא להתקלח עם סבון שלושים יום, ומצער את הסובבים אותו, 
מסכת חגיגה )וכמו שדרשו חז"ל להחמיר בזה, אלא אדרבה יחמיר בכבוד הבריות.  אין

ְעָלם: "(קהלת יב יד)על הפסוק  (א"ה ע ל נֶּׁ ט ַעל ּכָ ּפָ ה ָהֱאלִֹהים ָיִבא ְבִמש ְ ל ַמֲעש ֶּׁ ת ּכָ י אֶּׁ על " הומ", ּכִ
? אמר רב: זה ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה. ושמואל אמר: זה הרק בפני חברו "כל נעלם
מתין בתור בציבור, כגון שנמצא באוטובוס או מ שםלגרום חילול ה עלולוזאת מלבד ש ונמאס.

פוסקי האשכנזים התירו גדולי ועיין בחוברת "ארבע תעניות בהלכה ובאגדה" שרבים מ .בזה בבנק וכיוצא

 .מראש חודש אב במים קרים עם סבוןלהתקלח 
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השביעי שלו בשבת, רשאי להתקלח בשבת במים יום אבל שחל  - רחיצה בשבת

ח, מותר לו מאוד אם לא יתקלקרים. ואולם, מאחר ומן הסתם הוא מצטער 
 במים חמים של דוד שמש, בין לבני ספרד ובין לבני אשכנז.בביתו להתקלח 

 
 חמים מיםלו בשבת להביא  גויאומר ישראל ל :ס"ה(סימן שז ) כתבו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך

. וכתב הגאון רבי עקיבא המצטעראת לרחוץ בו כדי , בה עירובי חצרות דרך חצר שלא עירבו
וכן פסקו  .גופו במים חמים שהוחמו מערב שבת טער מותר לרחוץ אפילואיגר, ומבואר שמצ

הרד"ך, דברי יוסף אירגאס, סדרי טהרה, משנה ברורה בביאור הלכה )סימן שכו(, דברי יציב, דברי שלום, שמירת 

ועיין מה שכתב הגאון רבי שמואל חורוזינסקי שליט"א בספרו ] שבת ו פח(חזו"ע שבת כהלכתה ועוד. )
כל  את ת שלנווטוש צונן במקלחשבת כל ב התקלחלשמותר לאשכנזים )עמוד תפו( מעשה השבת 

 [ה.זדבר אין שום מקור למנהג לאסור ו ף,גוה

 

 לימוד תורה
מי שחשקה נפשו מאוד בתורה, יכול להקל כבר בליל השבעה ללמוד תורה בכל 

 אשר לבו יחפוץ. נושא
 

אומרים "מקצת לילה כבר בתחילת ליל השביעי, האבל יוצא מאבלותו, כי גם בהרמב"ן לדעת 
]אך  ורבנו תם רבים מן החכמים, וכתב, שכן דעת המאורותספר  ,רבנו אברהם מן ההרוכן דעת  ",ככולוהיום 

מהר"ם ו פותהתוסאולם . מב"םהרוכתב הרדב"ז שכן דעת  .שרבנו תם התיר "בשעת הדחק"[ ,אור זרוע כתבב
והרדב"ז . מקצת הלילה ככל היום םמריוא שאין לחן ערוךמרן השכן פסק וחולקים,  מרוטנבורג

ן . וכל היוםשמקצת הלילה ככ להקל ישמוד תורה ומצות עונה, ילמצוות כלענין שכתב להכריע, 
 .תשובה מאהבהשו"ת ב כתב

 
 

 שב שאני גדולזה בגלל שהוא ח
בי יעקב זצ"ל, חזר ללימודו רבליל השבעה על בנו זצוק"ל יה יוסף רבנו עובדמרן 

משנכנסו בניו, שאלוהו על מה סומך  .ועסק בחיבורו על הלכות תרומות ומעשרות
בלומדו זאת? אמר להם, אני סומך על הרדב"ז שמקצת היום ככולו אפילו בלילה. 

לך , של, אמרז"כשבא לנחם אותך האדמו"ר מערלוי על אחיך אברהם  ,בנו אמר לו
השבעה, על פי התלמוד ירושלמי שמי שלהוט אחר מותר ללמוד תורה כרגיל בכל 
 קמד(עמוד  "קנין התורה") ."זה בגלל שהוא חשב שאני גדול"התורה, מותר לו. ענה לו מרן: 

 

 
 אבל. ביום השביעי, מותר בתשמיש אחר שיצא מהאבלות -תשמיש המיטה 

 )ב קעז(כן יחשיך את החדר.  מאחר שזה יום, אין לשמש אלא אם
 
ן סמוך לוסתה. וכבשהקילו  מולמי שיוצא לדרך למחר, כשביעי הבליל קל יחכמת אדם הב

שביעי התשמיש מותר ביום שוהט"ז כתב, שמדברי רב האי גאון משמע . בעמודי השלחן כתב
]ומכל  .ןערוך השלחו מאורי אור ן פסקווכ ,שצה ס"א(סימן ) לחן ערוךהשמרן עת דכן ובבוקר. 
או שאמורה לראות דם מיד יש חשש לאיסור הוצאה לבטלה, מקום צורך גדול, כגון שבמקום 

 ליל השביעי,לו לשמש ב יש להתיר ,איסור נידהב לאחר השבעה, ויש חשש שעלולים להכשל
 על פי המבואר בהלכה הקודמת, ועוד כמה צירופים.[

 

 הנחמה האמיתית
שעל ידי שקיע את עצמו בלימוד התורה, אין לך נחמה אמיתית יותר משאדם מ

ּקּוֵדי :יט ט( )תהילים כמו שנאמר , ומקבל שמחה ורגיעות,צערהשוכח מהתורה   ה' "ּפִ
ִרים ֵחי ְיש ָ ּמְ ים . ואף הנשיח( אברבנאל דברים לג)אין שמחה כשמחת התורה ֵלב", ש ְמש ַ
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תורה ושאר דברי לים ותנ"ך יכדאי להן שיקראו תהתורה, שפטורות מלימוד 
עסוקות ולא  תהיינהכדי ש, "בהלכה ובאגדה"[אלו חוברות ]כמו  קלים השייכים בהן

בעל לדאוג שאשתו לא ועל ה. שמחה , ואדרבה תקבלנהעל הצער ובנהחשת
זהו ש ,אסור להתקשות על המת יותר מדיש ,כמו שאמרו חז"ל ,תצטער יותר מדי
 וצאי שבת קודש פרשת מטות מסעי ה'תשנ"ו()מרן הראשון לציון זצוק"ל בשיעורו במ טבעו של עולם.

 
 

 "ל מנחם ילד קטןוקמרן רבנו עובדיה יוסף זצ
אל חדרו של מרן נכנסו אב ובנו בן התשע. היה זה ילד יחיד לאביו ולאמו. אמו של 

"כבוד הרב", לחש משמשו, "שבוע שלם חלף מאז  הילד נפטרה שבוע קודם לכן.
פיו. מה ניתן לעשות? כל המשפחה דואגת שנפטרה האם, והילד אינו מוציא הגה מ

 מאוד!"
 

מרן הביט ביתום, ועיניו התכסו בדוק של דמעות. אוי, רבונו של עולם, כמה צער 
מרן חיבק בחום את הילד, ליטף את לחיו  ---יכול ילד קטן לשאת על כתפיו? 

היתום לא ענה. רק דמעה שקופה אחת זלגה מעינו. מרן  ואמר: "אתה יתום, נכון?"
 המשיך: "יודע אתה? גם אני התייתמתי מאמי בצעירותי. אוי, כמה שזה כאב לי".

 

עיניו העצובות של הילד התבוננו במרן, ומרן המשיך וסיפר: "אחרי שהתחתנתי, היתה 
לי אשתי כמו אם. היא בישלה עבורי ודאגה לכל מחסורי, כדי שאוכל ללמוד תורה 

לחיו באהבה, וקולו נסדק: "יודע אתה? ן שתק. מרן ליטף את ייהיתום עד במנוחה".
גם אשתי נפטרה לפני כמה שנים. צדיקה גדולה היתה, והקדוש ברוך הוא רצה אותה 

 למעלה, עם כל הצדיקים".
 

"נותרתי בלי אמי ובלי אשתי", הניד מרן ראשו בצער, ומעיניו של היתום זלגה עוד 
היא שניחמה אותי! כמו "אבל התורה", התחזק פתאום קולו של מרן, "התורה  דמעה.

ָעי תֹוָרְתךָ  לּוֵלי": (צב קיט תהלים) שאמר דוד המלך ֻ ֲעש  י ָאז ,ש ַ . התורה היא "ְבָעְנִיי ָאַבְדּתִ
 אני שוכח מכל הצרות ומכל היסורים". -אמי והיא רעייתי, וכשאני לומד תורה 

 

לך  "אם תלמד גם אתה תורה", עודד מרן את היתום הקטן, "אני מבטיח לך שתהיה
 נחמה גדולה! אם תתחיל לשנן משניות בעל פה, עוד תדע בעל פה את כל הש"ס!".

 

חיוך קטנטן עלה על פניו של היתום, ומרן שאל: "אתה מבטיח לי להתחיל ללמוד 
משניות בעל פה לעילוי נשמת אמא?", והילד הוציא לראשונה מפיו את המילים: "כן, 

 דול ח"א()המאור הגאני מבטיח"... ומאז שב לדבר. 
 

 
 

 מדיני המצבה  
 זמן הקמת המצבה

מצוה להקים מצבה על הקבר ביום השביעי, ולא כאותם המקימים רק ביום 
 )א תנב(השלושים. כי יש במצבה מנוחה גדולה לנפטר ותיקון גדול לעילוי נשמתו. 

 
תב ורבנו האר"י כ. ההשהותואין ל, שהיו עושים מצבה בשבעה, מבוארדברי הרא"ש ראשית, מ

טעם האבלות על המת, כי נשארו שבעה מקיפים ה, כי הנה שבעהם בסיוהמצבה את בנו שי
 קשה וגם, בו שנפטר מהבית במהרה ל כךכ פרדילה יכולים שאינםבבית,  הנפש שלו של
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, לקבר הבית ומן לבית הקבר מן ובאים הולכים ולכן, שלהם הפנימית מהנפש פרדילה עליהם
, בקבר הפנימית הנפש עם קשור המקיפים שבעתמ אחד מקיף נשאר מהשבעה יום ובכל

 אין ולכן .'וכו הקבר ציון על וחונים מהבית כולם נפרדים ,האבלות ימי שבעת ובהשתלם
 עליו לשרות ומושב כסא כעין הוא הציון בנין שטעם לפי, השבעה אחר עד המצבהאת  לבנות

 ואם .אבלות ימי סוף עד שם לחנות המקיף נשלם לא ועדין, הנפש על המקיפים האורות
 ,לעולם משם נעקרת ואינה המת בנפש הנדבקת טומאה רוח הציון על שורה, זה קודם יבנוהו
 משם נעקרת ואינה טומאה רוח עליו ששורה, ם שמיםש עליו מזכיר ואינו בית הבונה כדמיון
 יתבב המקיפים מצאותיבה תלויה שהאבלות בוארע"כ. ומ. הר הקדושבזו ו שכתובכמ ,לעולם
 הקבר ביום השביעי, אל כולם נסתלקו נמצא שהמקיפים ככולו, היום מקצתש וכיון, האבל

בקונטרס היחיאלי, שבנין המצבה כתב המצבה ביום השביעי עצמו. וכן את נכון לבנות הלכן ו
על המצבה, שלכן המצבה  יהיה ביום השביעי, ולא יאוחר, כדי שהנפש של הנפטר תנוח ותשב

 ,והאחרונים הרמכיון שמבואר בזוש ,כתב בשו"ת ירך יעקבכן מנהג. ווכן ה ,נקראת נפש
שהמצבה שעושים על קבר המת היא מנוחה גדולה לנפטר, ויש בה תיקון גדול לעילוי נשמתו, 

מנחמים. וכן הלכן מנהג ישראל קדושים למהר להקימה ביום השביעי של האבל, אחר שעמדו 
וכן ציוה  נהג בירושלים.שכן המ גשר החייםב תבכו .שו"ת מנחת אלעזרופלא יועץ ה כתבו

כן עשו לגאון דברי ותו הרבנית מיד כאשר תמו השבעה. יחתם סופר להעמיד מצבה לרעיה
 ,בשו"ת מנחת יצחקוכתב חיים מצאנז, וכן עשה הגאון בעל דרכי תשובה לאביו הגאון זצ"ל. 

אבל  יום השמיני.מצבה לאשתו ב קיםמעשה רב מגדול ההוראה הגאון הגדול מהרש"ם שה
 אות ז( לג סימן דעה יורה ד חלק אומר יביע ת"שו) הנכון להקימה כבר ביום השביעי, וכמבואר.

 
 חגהבאופן ש, ]פסח, שבועות, ראש השנה, כיפור, סוכות[חג מתו סמוך לאת מי שקבר 

ממש,  יום השביעיבאלא , בערב הרגלהמצבה את וציאו משבעה, אין להקים מ
 )א תנג( .ול המועדאף אם הוא חל בח

 
מאוד בהקמת המצבה ביום השביעי דווקא, היא עלה גדולה מכיון שמ ,כתב בשו"ת ירך יעקב

לעשות המצבה בחול המועד חיש מהר, עד מקום שידו מגעת, שאין  פשיטותיש להתיר ב ןלכ
 בלי שום פקפוק. ל המועדבחויעשוה  מאוד, הדבר הכרחי, והואיל ולך צורך מצוה גדול כזה

 
, אף שעשו שלא כהוגן, אבלותההמצבה בתוך שבעת ימי את ם בטעות עשו א

כתב מרן זצוק"ל:  )א תנד(אין חובה לסתור את המצבה, ולבנותה שוב לאחר השבעה. 
הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א.  ד נפשיכתב בספר יקרא דחיי החדש בשם ידיכן 

עזריאל מנצור  ביכתב הרה"ג המקובל רשריה דבליצקי שליט"א. וכן  ביוהסכים עמו הגאון ר
 ע"כ. עדיף. ב ואל תעשהש ולכן .נר"ו

 

 מחיר המצבה
במצבה מהודרת כל כך, שאין בזה שום תועלת לנפטר, על כן,  כסף אין להשקיע

שבזה  ,יעשו מצבה רגילה, ואת שאר הכסף ישקיעו בצדקות להרמת קרן התורה
 )א תנה(. הנפטר שמתתהיה תועלת אמיתית גדולה מאוד מאוד לעילוי נ

 
הנה יש אנשים שרוצים לעשות יד ושם לנשמת הוריהם,  :אהבת חסד וחפץ חיים בספרהכתב 

תוחי חותם באותיות מוזהבות, ומפזרים יועושים להם מצבת אבן של שיש יקרה, ומפותחת פ
דם, כי וטעות רבה בי .עושים בזה נחת רוח לנפש הנפטריםממון הרבה, וחושבים ש עליה

נכוחה בעולם האמת שאין התכלית  המן העולם הזה, מכיר הנפש הנפטר אחר פרידתבאמת 
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו  זכה להתענגתת ומעשים טובים, ורק עבורם ואלא תורה ומצו

יקרה מזהב ומפז רב, ומיצר ומצטער  לם הזהוליהנות מזיו השכינה, וכל מצוה קלה שעשה בעו
גיע לו, כשרואה שבניו אשר עמל בהם בחייו, תואם כן מה נחת רוח  .ד שלא עשה יותר ויותרומא

והרי טוב היה לו ביותר שישימו לו  ת ובמעשים טובים,ועושים לו מצבה נאה, במקום שירבו במצו
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מצבה קטנה שאינה יקרה, ובאותיות פשוטות, ובשאר ההוצאות יקנו ספרי קודש, ויקדישו אותם 

תם, כדי שילמדו בהם בישיבות ובתי מדרשות, ואז נפשם בטוב למזכרת נצח להוריהם ולעילוי נשמ
ויעלו ממדרגה למדרגה בגן עדן העליון, בבחינת ברא מזכה אבא, וזה הכבוד והנחת רוח  ,תלין

און רבי חיים גם הג יותר ממה שיוציאו כספם וזהבם על מצבה יקרה.להם הרבה  יםהחשוב
ולה, אלא די באבן אמה על אמה, ולכתוב פלאג'י כתב, מי יתן שלא יתנו על הקבר אבן גד

ולא יותר. ולא יפזרו מעות הרבה  ,יום הפטירה, תנצב"ה" ,ן פלוניתבלוני פ ה נטמןבקיצור: "פ
בקונטרס  וכן כתבעל המצבה, כי הכל הבל, והמעות היתרים יפזרו לצדקה לעילוי נשמתו. 

ה כתב, אם ירצו הבנים ספר הלכה ורפואתשובה שבפיינשטיין באון רבי משה הג. והיחיאלי
 נםדמי שווי המצבה לצדקה ולהחזקת לימוד תורה, פשוט שאי לתת ,מקום הקמת מצבהב

 מצבה פשוטה שהשווי שלה מועט, והשאר יתנו לצדקה.בדי  , אךרשאים לעשות כן
 

 רתמונת הנפט
 )א תנב(אין להתיר לתת את תמונת הנפטר על המצבה בשום אופן. 

 
ם להעמיד צורות נעבדיהם גוייכתב הרדב"ז מאחר שדרך הו כן.ת לעשו ושאסר םבו הפוסקיר

על ראש מצבת קבורתם, יש לאסור להעמיד צורת פני אדם על מצבת אבן בבית הקברות 
ויש למנוע בכל עוז  ,מכוער הדברכתב ש. והחתם סופר "קותיהם לא תלכווובח"שלנו, משום 
המקובלים שעל ידי צורות  ה שכתבוובפרט לפי מ ,בשו"ת דברי מלכיאלוכן כתב לעשות כן. 

טומאה, ויגרום צער רב לנפטרים מיראי ה' וחושבי שמו הנמצאים שם. וראוי רוח  כתנמש ואל
  ועוד. מהרש"ם, משמרת שלום ,ירושת פלטה ,מהר"ם שיקה ן פסקווכלעמוד בפרץ נגד העושים כן. 

 

 לשון הקודש. תאריך עברי.
חוץ בשפה אחרת. וולא בדוקא ודש הכתב שעל המצבה צריך להיות בלשון הק

 שרגילים בה.לשון אין האבלים מבינים לשון הקודש, מותר לכתוב בלארץ, אם 

 )א תנד(ואין לכתוב על המצבה תאריך לועזי, אלא תאריך עברי בלבד. 
 

שחקק על המצבה בלשון הונגרי, שהרי המנהג  על רע עלי המעשהכתב: בשו"ת מהר"ם שיק 
אל לחקוק על המצבה בלשון הקודש דוקא, והחוקק בלע"ז הוא גורם פשוט בכל תפוצות ישר

לעמוד על  חברא קדישאקרא. ולכן על היניו שייכים לעלמא דשיגנאי למת, ומעיד שכל עני
ה שכותב על ועל המשנֶּׁ  ,בשו"ת שערי צדק כתבהמשמר שלא לשנות ממנהגי ישראל הקדושים. ו

ָבה ְלךָ  ָתִקים ְולֹא" :(כב טז דברים) המצבה בלע"ז, קורא אני עליו ר ַמּצֵ ֵנא ֲאש ֶּׁ יךָ ה'  ש ָ כן ו. "ֱאלֹהֶּׁ

 ,ומכל מקום. שבט הלוי ,ציץ אליעזר ,אמרי יושר ,תירוש ויצהר, דודאי השדה ,פרי השדה ,גר"ש קלוגרפסקו ה
שאין האבלים מבינים מה שכתוב בלשון הקודש, מותר  מקוםבשו"ת סולם יעקב כתב, שב

 .אלא כדי שיבינו ם בה, מאחר שאין כוונתם לשנות את המסורתשרגילי שפהלכתוב במצבה ב

 

 ריבוי שבחים
 )א תנב(. המצבהגבי שעל  תוביאין להרבות בשבחים בכ

 
זהר שלא לתאר את הנפטר בתארים גדולים, שאינם הולמים אותו. והדבר ברור שאין ייש לה

טוב לכתוב במצבה  ,לכתוב בזמנינו תואר "חסיד" גם על תלמיד חכם. ואם היה בעל יסורים
על המצבה שלי לא יכתבו עלי לא רב  :". והגאון מליסא כתב בצוואתוםביסוריא "שהיה מדוכ

בלתי עלי להיות רב, כי לא הייתי ראוי לזה, ולמה תזכר יולא גאון, כי אולי חטאתי במה שק
ברתי, כי אם יחטאתי בכל עת, ולא יכתבו אלא רק שמי בלבד, ויכתבו מחבר הספרים שח

הגאון החסיד רבי עקיבא איגר ציוה ומצא דבר אחד טוב בכל הספר ראוי להזכירו לזכות. י
לפני מותו שלא יכתבו על המצבה, אלא פה נפש הרב ר' עקיבא איגר, ולא יותר, אלא 

. גם הגאון רבי משה גרינוואלד 'רבנו'שהרבנים של פוזנא הרשו לעצמם להוסיף באות ר' תיבת 
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הרב רבי  ]פה נטמן[פ"נ "לכתוב על המצבה שלו שום תואר אלא רק גאב"ד חוסט, ציוה שלא 

אר, רב וחלילה לכתוב על המצבה שום ת: . והגאון בעל שדי חמד בצוואתו כתב"משה בן עמרם
: "מצבת קבורת חיים חזקיהו בן כאלו וידא, נפשו ו הלשוןאלא בז ,או חכם, כלל כלל לא

בספר תולדות רבי יצחק אייזיק אפשטיין כתוב, . ולה ענוהוזרעו יירש ארץ". גדובטוב תלין 
והתעכב ליד מצבה  ,עלמיןהלהביא את הרב לבקר בבית  חברא קדישאאנשי ה פעם שלחו

, ואמר לו, חברא קדישאה, וקרא אל השמש הראשי של היאחת, וקרא מה שהיה כתוב על
ת השבחים והמעלו םכל אות םתובעים מן הנפטר הזה איפה ה ,בעולם האמת למעלה"

 ר כך, וציוה הרב למחוק בגרזן את הכתוב במצבה, ואח"הכתובות במצבתו, לך והבא לי גרזן
 ]יין שרף קח מעט יי"שישהמתינו לבואו, ואמר להם, עתה נ חברא קדישאנכנס אל הקהל של ה

בנו לכתוב  אתשציוה  ובכל אופן, אב , כי עשיתי טובה לנשמה. ישמע חכם ויוסף לקח.[לשתיה
ואין ביכולתו כבוד הנפטר, לזויים, אינו רשאי לעשות זאת, כי המצבה היא רים ביו דבעל

ארים וזיון. ורק חייבים לעשות רצונו שלא לכתוב עליו תילב ,דבר שעיקרו לכבודלהפוך 
 )א תנז( ושבחים.

 
 של מרן מאור ישראל ותמצבהעל הפשוט נוסח לב ל מושי

 היתו הרבנית מרגלית ע"ורעי רבנו עובדיה יוסף זצ"ל
 - נוסח מצבת הרבנית נכתב על ידי מרן זצוק"ל -

 

 פ"נ
 רבן של כל בני הגולה

 המדוכא ביסורים
 מרן הראשון לציון

 זצ"ל עובדיה יוסףרבנו 
 בן רבי יעקב וגורג'יה ז"ל
 נלב"ע ג' מרחשון התשע"ד

 :מחבר הספרים
 יביע אומר, יחוה דעת,

 ן עובדיה, לוית חן,חזו
 טהרת הבית, מאור ישראל,
 הליכות עולם, טבעת המלך,

 ענף עץ אבות, ועוד
 ת.נ.צ.ב.ה.

"נפשו בטוב תלין וזרעו 
 יירש ארץ"

 

היא ה' "אשה יראת 
 תתהלל"

 
 פ"נ

 אשת חיל עטרת בעלה
 הרבנית המדוכאת ביסורים

רה ולומדיה ואוהבת הת
 ע"המרגלית יוסף  מרת

בת הרב אברהם הלוי 
 ייה פטאלוזכ

 זכרונם לברכה
 אשת הרב

 ר' עובדיה יוסף הי"ו
נלב"ע ביום י"ט מנחם אב 

 התשנ"ד
 ת.נ.צ.ב.ה.
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 יםה אחת לשנמצב
אביהם ואמם, רשאים גון לכ ,הנוהגים לתת מצבה אחת גדולה על שני קברים

 )א תנו(לעשות כן. 
 

שו"ת משכנות יעקב מקרלין כתב, שמצבה אחת ובשו"ת מי יהודה. ו ,בשו"ת יגל יעקבכן כתבו 
מקרלין ל קברות שני האחים הקדושים, תרי צנתרי דדהבא, הגאון בעל משכנות יעקב נבנתה ע

ובדעת . [יצחק ביר] ואחיו הגאון בעל קרן אורה [חיים מוולוז'ין ביר ו שליעקב ברוכין, תלמיד ביר]
ראיתי קבר אלדד  ,אני הלל :ומצאתי קונטרס מרבי הלל שכתב :כתוב פותזקנים מבעלי התוס

"אלדד ומידד אחי אהרן מן האב ולא מן האם". ומשמע שהיתה מצבה  :עליוומידד, וכתוב 
 אחת לשניהם.

 

 לא רצה מצבה
כתב  )א תנב( ., ובונים מצבהמי שציוה שלא יקימו מצבה על קברו, אין שומעים לו

אודות רב גדול שציוה שלא יעשו לו מצבה, לא ישמעו לו, ויעשו לו מצבה קטנה,  ,מרן החיד"א
 וה כך.ולא היה מצ ,תיקון לנפש. ואילו נזכר החכם בזהד וסויש בה כי 

 

 הדלקת נרות
 הנכון להכין מקום במצבה שיהיה ראוי להדליק בו נרות לעילוי נשמת המנוח.

 
 הזה הנר מדליק שהוא ,הנר הדלקת בשעת בפיו ויאמר, תקכ( מן)סיבשו"ת תורה לשמה כתב 

 האדם לנפש הנאה גיעת ,בפה מוציאה ואשה זו בקריאה ואז פלוני בן פלונית, נפש למנוחת
 ל שכן אם הוא מדליק נר על המצבה עצמה ששם משכן חלק מן הנפש.מרחוק, כ אפילו ההוא
 א"זיע הצדיקים מצבות אצל נרות בהדלקת גם טעם שיש ,נודרכ לפי לך הודעתי הרי

 .שם להשתטח כשהולכים

 
 

  קדיש אמירת 
 כיבוד אב ואם

שנים עשר בקדיש לאחר פטירתם, היא אמירת ה כיבוד אב ואםבכלל מצות 
 )א שלב, שלו( ר אפילו קדיש אחד.יסיזהר שלא יחו ,חודש הראשונים

 

 או אמו. לומר קדיש על אביומקפיד גדול יותר מבן שאינו וזלזול גנאי לך אין 
ומאידך, האומר קדיש, הריהו מקיים מצות עשה מן התורה של כיבוד הורים, 

 .בעולם העליון כבוד גדולו לגן עדן זכה אותםבאמירתו מש
 
ד וכבמההוא גדול אף ו, חייב הבן לכבד את אביו לאחר מותוהוא מכלל הכבוד שקדיש ה
ה ווכל אב מק ,האב מוחל על כבודו, אבל הקדיש לא ניתן למחילהשפעמים בחיים בחייו, כי ש

 )א שלד( ן התורה.מכמצות עשה  הקדישאמירת לכן ו ,ה הבן על זה בפירושוולזה, וכאילו נצט
 

 

 הנפטר ארגן מנין...
 מתלמידי אחד ידי על הוזמנתי :זצ"ל ראש ישיבת טלז גיפטר מרדכי און רביהג סיפר

 ,מגורי ממקום מרוחק במקום נערכה החתונהש מאחר .כלולותיו בשמחת להשתתף
 כן גם שהוזמנו מחבריו שמונה עוד ועבור עבורי טיסה כרטיסי התלמיד שיגר
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 משהתקרבנו אך .לחופה בזמן להגיע כדי ,בהקדם לדרך יצאנו המיועד וםבי .לחתונה
 ששרר הכבד הערפל מפאת ,שם לנחות יוכל לא המטוס כי התברר ,הנחיתה למקום
 מהמקום רחוק במקום תעופה לשדה שהגענו עד ,לטוס המשכנו כרחנו על .במקום

 ,המיועדת שעהב לחופה להגיע נספיק לא כי לדעת משנוכחנו .החתונה נערכה שבו
 .התעופה בנמל ביחידות מנחה לתפילת נערכנו ,נזכה לא בציבור מנחה לתפילת ואף

 באין להתפלל נוכלש למקום אותנו להפנות ,בדרכנו שנקרה הסבלים מאחד ביקשנו
 .התעופה בנמל צדדי לחדר אותנו והביא ,לבקשתנו נעתר האלמוני הסבל .מפריע
 משסיימנו .המתפללים תשעת על והשקיף דרהח בפתח נשאר והסבל ,להתפלל עמדנו

 חסר כי לו משהשבנו ?קדיש אמרתם לא מדוע" :להפתעתנו ,הסבל שאל ,התפילה את
 .קדיש ואמר עמד ומיד ?!",יהודי אינני אני וכי" :והקשה חזר ,למנין העשירי לנו

 

 זמן זה .ל"ז אבי לפטירת השנה יום הוא היום: בהתרגשות האיש לנו סיפר כך אחר
 אלי נגלה שעבר בלילה .מתפלל אינני שגם ומובן ,ומצוות תורה עול מעלי פרקתי רב

 עלי לומר עליך וגוזר אני שנה שלי,ה יום הוא היום" :לי ואמר בחלום ל"ז אבי
 הואיל ,יכול אינני ,קדיש לומר רוצה הייתי ואפילו ,מתפלל אינני" :לו אמרתי ".קדיש

 שיהיה לכך אדאג אני" :ואמר חזר אבא אך ".יהודים מנין אין נמצא שאני ובמקום
 ".קדיש תאמר ואתה ,מנין לך

 

 כיצד משראיתי ,עכשיו אבל ".קדיש אומר לא אני" :לעצמי אמרתי ,בבוקר כשקמתי
 ממרחק כשרים יהודים תשעה לכאן הובאו דשמיא ובסייעתא ,אבי דברי מתגשמים

 "!רבא שמיה ויתקדש יתגדל" :מלומר להימנע יכולתי לא ,רב
 

 

 מעלת הקדיש
אפילו אם היה צדיק תועלת גדולה ישנה באמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר, 

גהינם, אלא יש בו עוד תועלת להציל נפש המת מרק בא  אין הקדישגדול, כי 
 )האר"י. ה"ע ח קח(. בגן עדן גדולה להכניסו לגן עדן ולהעלותו ממדרגה למדרגה

 
 

 לעלות ממדרגה למדרגה
יעקב יצחק הורוויץ זצ"ל, הנקרא בשם "החוזה מלובלין", היה לו  הגאון הקדוש רבי

בבוקר עד  5:44סדר קבוע מידי יום ביומו, ללמוד עם תלמידיו בתורת הסוד, מהשעה 
בצהרים, ומינה אחראי שישגיח ששום אדם לא יכנס בשעות אלו כלל ועיקר.  40:44

, וביקשה להיכנס אל מאוד קשישה, הגיעה אשה 44:44והנה באחד מן הימים, בשעה 
הקודש פנימה, אך השומר אמר לה שהרב איננו מסכים, ואי אפשר להיכנס עד 

. היא לא ויתרה והתעקשה שוב ושוב שרוצה להיכנס דוקא עכשיו, 40:44השעה 
את  השומרביקש  ,הואיל וקשה עליה ללכת לביתה ולחזור. לאור הפצרותיה הרבות

ניגשה אל הרב, ושאלה: האם הרב מכיר  ס. היאתכנשהסכים הרב רשותו של הרב. 
שהרב נולד, אמך היתה חולה, ולא שישים שנה אותי? אמר לה: לא. אמרה לו: לפני כ

היה לה חלב להניק אותך. ואביך זצ"ל חיפש אשה מינקת צדקת שאוכלת רק כשר, 
ולא מכניסה לפה שום דבר בלי לברך. אך תנאי נוסף קשה היה לו, שבאם התינוק 

כששוכבים במיטה, אלא לקום מהמיטה, ליטול בלילה, לא להניק אותו  לצריך לאכו
ידיים ולשבת ולהאכילו, ולא היתה אשה שהסכימה לכך, ורק אני הסכמתי, ושמחתי 

 שנפלה לידי זכות גדולה זו, כי ידעתי שתצא אדם גדול בתורה.
 

דיש אתי לחלות את פני הרב, שיאמר עלי קבוהנה עתה אני מרגישה שזמני קרב, ו
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ה רך אותיבו , זו הכרת הטוב שלי אליך,לה הרב, בודאיבמשך שנה שלימה. אמר 

הלך הרב ללווייתה, ומאז התחיל לומר האשה,  נפטרהלשלום. לאחר ימים מספר, 
לפני כל ברכה שברך, גם קדיש מידי יום ביומו, מילה במילה בכוונה גדולה.  עליה

כך עברו שלושים יום. תה, וכן הלאה. שיהיה לעילוי נשמ כל שיעור, היה אומרלפני ו
בחלום,  ולושים היה הרב ישן על מיטתו, ופתאום אותה זקנה מופיעה בליל השל

! ומרת לו: כבוד הרב, די, דיאפניה מאירות ומזהירות כשמש, כולה לבושה לבנים, ו
מספיק לומר קדיש! לשאלת הרב, מדוע? וכי הקדישים שאמרתי, אינם טובים? אמרה 

שים של הרב יותר מדאי טובים. בכל פעם שהרב אומר קדיש, באים מלאכי לו, הקדי
מקום של נשים צדקניות להשרת ומעלים אותי בגן עדן מקומה לקומה, וכבר הגעתי 

גדולות, שאינני מבינה את שפתן כלל, לכן אינני רוצה שתמשיך לומר קדיש. ורק 
 ביום השנה, תגיד שוב.

 

אמר כהוגן, מילה במילה, בדקדוק שכאשר נ ה,הקדיש גבוה מה מעלתכמכאן נלמד 
שה בשמים, ומעלה את הנפטר נכון ובהבנת התיבות, בודאי שגדולות ונצורות הוא עו

 .בגן עדן העליון מעלהמעלה 
 

 

 מכניס את הרשעים לגן עדן
גם אם ההורים לא השכילו לשמור תורה ומצוות, ולא חינכו את בניהם על 

להם אמירת הקדיש, כדי להגן עליהם מפני ברכי התורה, בכל זאת מועילה 
 להלן. באוולהכניסם לגן עדן, וכפי המעשה שיהפורענות, ואף להוציאם מגהינם 

 
 

 "נחת את דעתישה ,דעתך תנוח"
גדול של  טעןמ ראשו לוע ,כפחם ושחור ערום אחד אדם שראה עקיבה ביבר מעשה
 בדעו אתה למה לו,שא .שיעמוד עקיבה ביר עליו גזר .הסוס כמרוצת ורץ עצים,
 עני ואם .מידו אותך אפדה אני ,כך לך עושה ואדונך ,אתה עבד אם ?וז קשה עבודה
 אותם עלי ירגזו שמא ,תעכבני אל ,ממך בבקשה מר לו:א .אותך מעשיר אני ,אתה

 , כיהאיש אותו לו סיפר ?מעשיך ומה זה מה מר לו:א .עלי הממוניםמלאכי חבלה 
 ואות םושורפי ,עצים לחטובו הממונים עליו אות חיםשול ויום יום ובכל ,הוא מת

 ,הייתי המס גבאי מר לו:א הזה? בעולם מלאכתך היתה מה ,בני אמר לו: .בהם
 מן שמעת כלום מר לו:א .עניים והורג ,לעשירים פנים ונושא ,העם מראשי והייתי

 דבר מהם שמעתי מר לו:א להפטר מהעונש הזה? תקנה לך יש אם ,עליך הממונים
 ברכו' :ואומר בקהל שעומד ןב זהמסכן הלכך אמרו, אילו היה ש ,להיות יכול אינוש

 םועוני קדיש מרוא או ',ועד לעולם המבורך' ה ברוך' אחריו םועוני ',המבורך' ה את
 איש ואותו ,הפורענות מן האיש אותופוטרים  מיד ',מברך הא שמיה רבהי' אחריו

 מיו ,זכר לדנו אם ינו יודעוא ,מעוברת כשהיא אשתואת  ועזב ,בעולם בן הניח לא
 בי עקיבהר עליו קיבל שעה באותה .בעולם אהוב האיש לאותו שאיןמאחר  ,מלמדו
שאל אותו רבי  .הצבור לפני ויעמידו תורה והשילמד כדי ,בן הוליד אם ולחפש לילך

 צטערה מיד .לודקיא :, ושם עירושושיבא :בא, ושם אשתוקועלשמו, ואמר לו:  עקיבה
את אנשי  שאל מקום לאותו שבא כיון ,עליו ושאל והלך גדול צער בי עקיבהר

 מרו לו:א ,אשתו על שאל .רשע אותו של עצמותיו ישחקומרו לו: א ,עליוהמקום 
 לא מילה מצות לואפי ,הוא ערל הרי :אמרו ,הבן על שאל .העולם מן זכרה ימחה
 שישב עד תורהבין את המ יהה ולא ,לפניו והושיבו ומלו בי עקיבהר נטלו מיד קיים.
 הלך .לו ולמד לך ,עקיבה ביר :לו ואמרה קול בת האיצ ,בתענית םארבעים יו עליו
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קדיש  ואמר הקהל לפני והעמידו ,המזון וברכת תפילה,ו ריאת שמע,וק ,תורה ולמדו

 מיד שעה באותה '.ועד לעולם המבורך' ה רוך'ב :הקהל וענו ',המבורך' ה את ברכוו'
י רצון יה לו: ואמר ,בחלום בי עקיבהלר באו ,יותורענוהפ מן ותו האישאת א התירו

בי ר פתחמיד  .גהינם של מדינה נחת את דעתישהכשם  ,עדן בגן דעתך תנוחש
 אור)מסכת כלה רבתי פרק ב, והביאו ב .ודור לדור זכרך' ה ,לעולם' ה שמך יהי :ואמרעקיבה 

 (ביתר הרחבה נ סימן ב"ח זרוע
 

הובא מעשה זה, אך במעט שינוי, שלימד רבי עקיבה  )אחרי מט ע"ב( גם בזוהר הקדוש
"רבי". רה, עד שגדל בתורה וקראוהו את הילד לקרוא הפטרה, ואחר כך לימדו תו

ואז נגלה המת בחלום אצל רבי עקיבה, ואמר לו: רבי, הקב"ה ינחמך כפי שניחמתני, 
בשעה שהתפלל ואמר כי בשעה שאמר בני את ההפטרה, הפקיעו ממני דין גהינם. ו

קדיש, קרעו לי גזר דיני מכל וכל. ובשעה שלמד תורה ונעשה חכם והוסמך על ידך, 
 חיים: ארחותהוכתב ח קח( "ע ה) צדיקים והושיבוני עמהם בגן עדן. עיטרוני בכתרם של

 להפטיר וגם, חודש ב"י בכל קדיש לומר יזדרז הנפטר של שבנו המנהג פשט מכאן"
 נז( סימן דעה יורה י חלק אומר יביע ת")שו ש."יבהר כתב וכן. בנביא"

 

 

 קדיש לאחר הלימוד
קדיש "יהא שלמא".  יםמרואאו שאר פסוקי תנ"ך,  תהיליםאחר אמירת פסוקי 

קדיש "על  יםמרואואגדה,  גמרא, מדרש, הלכה, כולאחר שאר לימוד תורה
כי מעלת ישראל", וקודם לכן, טוב לומר משנת "רבי חנניא בן עקשיא...". ודע 

לאומרו בכוונה ד, על כן יזהר תמיד הקדיש שאחר הלימוד גבוהה מאוד מאו
 גדולה לאחר שיעור תורה או סדר לימוד בכולל וכיוצא בזה.

 
 ,פה עלבש בתורה םשעוסקי תרוי או מישראל עשרה כל" :)סדר תפלות, נוסח הקדיש( ם"רמבכתב ה
". וכתב רש"י בסידורו: "כל קדיש םהמ אחד אומר םכשמסיימי ,גדותאבאו  במדרשות ואפילו

וכן מבואר בספר הפרדס, זמן שהציבור אומרים פסוקים או משנה, צריכים לומר קדיש אחריהם". 

יקהל משה : "בספר ו)שיורי ברכה יו"ד שעו( וכתב החיד"אמחזור ויטרי, ארחות חיים, כל בו, אבודרהם ועוד. 
להגן מפני המזיקים כאמירת קדיש על , ושם נאמר שאין דבר יש מעשה נורא על רוח אחת

 תהיליםמהשנה מזמורי מזמורי תהילים, ולכן יש להנהיג לעילוי נשמה שילמדו בכל יום 
אורח )ברכי יוסף ו לא( מןסי רח חיים)אובשו"ת בית יהודה עייאש עיין ו] .)ה"ב ד קצב( ויאמרו קדיש"

 .ת "רבי חנניא בן עקשיא..."[נהגו לומר לאחר הלימוד משנשטעם המה  (חיים סימן נה ס"ק א
 

אם לא היו עשרה בעת הלימוד או בקריאת התהילים, ועתה שסיימו ישנם 
 שלשהעשרה, יאמרו קדיש, אך קודם לכן, טוב שיאמרו רבי חנניא הנ"ל או 

 )משנ"ב סימן נה סק"ב( .שהם פסוקים
 

 קדיש לאחר השנה
ילים, מצוה חר לימוד תורה וקריאת תההנאמר לא גודל מעלת קדישרוב מ

ומעשה בתלמיד חכם מזכה הרבים  .)א שלו( לאחר י"ב חודש אף לאומרוומעלה גדולה 
אביו רו ברבים, אף לאחר שנה מפטירת לומר קדיש לאחר שיעו המשיךששסיפר למרן זצוק"ל 

ורם שרבים מאנשי גזה אבל  למרן, ואמר ך".כ ךמשי"ת ו מרן:כדי הדברים אמר לך תו, ו"לז
כתב: ( כבוד אב ואם)בספר פלא יועץ ". ושיאמרו" רן:וענה מ, מים לומר קדישק גם הם השיעור

ידמה כאילו נותן לו מטעמים כאשר  ,ותתענג בדשן נפשו, ואף אם חושב שאביו צדיק גמור"
ן תכל ימי חייו מלומר קדיש וליבלא יגרע אפילו יום אחד ו ,ב אביו בעבור תברכהו לנפשואהֵ 

 עם הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל[.( 874)עמוד ]השווה להלן  יין אומר שיא()מע". צדקה עבור נפש הוריו
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 קדיש לאחר קריאת התורה
קריאת התורה  בסיוםהנאמר הקדיש את יאמר טוב ש ,תוך י"ב חודשבאבל 

ואף שלא עלה בעצמו לתורה, יאמרהו יחד עם העולה. ומעשה  )א שנג(לעילוי נשמת הוריו. 
רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שכאשר עלה בשני וחמישי לעליית  שהיה אצל מרן הראשון לציון

שלישי לספר תורה, והתחיל לומר את הקדיש, עמד לידו אדם אחר שהיה בתוך י"ב חודש 
עמו את יחד אמירת הקדיש, ומרן טפח לו על גבו שימשיך לומר למרן בלאמו, והצטרף 

 עשה השכבה לעילוי נשמת אמו.לאחר מכן הקדיש. ו
 

שאם יש בין הקהל אבל בתוך י"ב חודש על אביו  ,מנהגינוהראשון לציון זצוק"ל:  כתב מרן
 ף על פיאומר אותו האבל הנזכר, א ,ואמו, הקדיש שאחר קריאת התורה ביום שני וחמישי

שהקדיש שאחר קריאת התורה  ,יבשו"ת אגודת אזוב מדברִ  ן כתבשלא עלה לתורה כלל. וכ
רשאי שבגשר החיים כתב גם תורה, אלא לאבלים. עולה ללאו  שליח ציבוראינו שייך דוקא ל

ראיתי ובאמת . )א שנג( שהוא לא עלה לתורה ףקדיש שאחר קריאת התורה, אהלומר האבל 
לרבים וגדולים בתורה שנמנעים לומר קדיש שלאחר קריאת התורה כשהוריהם עודם בחיים. 

ר קדיש, ולא כמנהג אשכנז שנוהגים אצלנו הספרדים שהעולה עליית משלים אומ ף על פיוא
 והורי אומר קדיש במקומם. ואם גם ליח ציבורוהש ,אומרו, הם נמנעים מזה ליח ציבורשהש

 )א שמג( יש להם על מה שיסמוכו.ואחד מהקהל ואומר קדיש.  עומד ,בחייםשל השליח ציבור 

 
 

 כמה שווה קדיש יתום?
התגוררנו בעיירה קטנה מספר רבי שלמה איזקסון, סיפור מאלף שקרה לו בילדותו: 

שנים בלבד, נפטר אבי ר'  5ברומניה. בן רך ויחיד הייתי לאבי ולאמי. בהיותי בן 
דוד יצחק ז"ל, ואני נותרתי לבדי עם אמי מרת דבורה ביילא ע"ה. בתור בן יחיד, 

 הייתי מקפיד מאוד ללכת לבית הכנסת שבעיירה שלוש פעמים ביום, לומר קדיש.
 

פארק" גדול ומרשים עם -פטירת אבי, הובא לעירנו "לונהוהנה זמן קצר לאחר 
מתקנים לילדים. מובן שכל הילדים התלהבו מאוד, ותורות ארוכים של הורים וילדים 
השתרכו ליד הקופה. שניים משכנינו, שרצו לעודד את רוחי, הציעו לי להצטרף 

ל אליהם למשחקי ה"לונה פארק". אמא הסכימה, אך עשתה עמי תנאי אחד: "א
תשכח להגיע בצאת הכוכבים לבית הכנסת, לתפילת ערבית!". באותו יום היה צאת 

 בלילה. 5:84בשעה  -הכוכבים במדינתנו 
 

ילד הוא ילד, וכדרכם של ילדים, שקעתי במשחקים ושכחתי את התנאי. רק כאשר 
הבחנתי באימי המתקרבת ל"לונה פארק", ועיניה בורקות אש, העפתי מבט בשעון, 

 , ואני עמדתי אז על מרומי אחד המתקנים...5:94.. השעה היתה כבר ונזכרתי.
 

בית הכנסת. בית הכנסת היה ריק, אל כחתי, ונטלה אותי היישר אמי גערה בי על שִ 
התפילה הסתיימה מכבר, והאנשים התפזרו אל בתיהם. בימים ההם היו הולכים 

ילה כדי לומר לישון מיד אחרי התפילה, ומשכימים קום בשעות הקטנות של הל
או ללמוד בבית הכנסת. אבל אמי לא ויתרה על הקדיש. היא פנתה אלי  תהילים

ואמרה: "הישאר בפתח בית הכנסת. ואני הולכת להעיר עשרה יהודים משנתם על 
 , כדי שאתה תוכל לומר קדיש יתום".תהיליםמנת שיבואו לבית הכנסת ויאמרו פרק 

 

הן מלבד שהאנשים כבר ישנים, הרי שיש לא ידעתי כיצד תוכל אמי לעשות זאת. 
במעשה זה גם חשש סכנה. בשנים ההן, לפני עלותו של צ'אושסקו לשלטון, היה 
המשטר הקומוניסטי בשיאו. אומנם נכון שברומניה היה "חופש דת", והיהודים הורשו 
להתכנס בבית הכנסת להתפלל. אבל התכנסות שלא בשעת התפילה היתה עלולה 



הה |   211 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
במשטר, וכל מי שהיה נתפס שם באותו מעמד, היה צפוי לעונש להתפרש כמרידה 

מר, ללא משפט, ללא הסברים וללא נימוקים. לא היו עוזרות לו כל הצטדקויותיו 
 שהיה זה כדי לאפשר ליתום לומר קדיש...

 

אבל אמא הנחושה הצליחה במשימתה! היא גייסה עשרה אנשים שהגיעו במסירות 
הבטתי אז בשעון המטוטלת שעמד על קיר בית  נפש, זכורני עד היום, שכאשר

נו שעה תמימה לאחר יבלילה, דהי 44:84הכנסת, ראיתי שהשעה היתה כבר אחרי 
, ואני אמרתי תהיליםמועד התפילה הקבוע. עשרת היהודים היקרים אמרו יחד פרק 

 נג(בראשית ש "עלינו לשבח") אחריהם, ברטט ובהתרגשות, קדיש יתום.
 

 

 לא חפץ בקדיש
שו"ת יביע )ואומרים עליו קדיש.  ,י שציוה שלא יאמרו עליו קדיש, אין שומעים לומ

 לג( סימן דעה יורה ט חלק, ולא סוף סימןאומר חלק ו יורה דעה 

 
שאין טעם אמירת הקדיש להציל נפש המת מדין א בשם רבנו האר"י, החיד" לפי מה שכתב

ועלת גדולה להכניסו לגן עדן כמו שחושבים המון העם, אלא יש בו עוד ת בלבד גהינם
וה על ולא היה מצ זואילו ידע הנפטר מתועלת  אם כן .בגן עדן ולהעלותו ממדרגה למדרגה

 אחד שכל, עליו קדיש יאמרו בניו בודאי נוח לו שכל האמת ועכשיו שהוא נמצא בעולםכך, 
וסף שאול רבי יהגאון והנה כתב  .חיל אל מחיל ,למדרגה ממדרגה עליה לו גורם עצמו בפני

דודי זקני הגאון בעל ישועות יעקב, שאביו של הרב לי סיפר ומשיב, מעשה ששואל נתנזון בעל 
ציוה שלא ו ,]לחסידות[ ושאל על אביו שהיה מתנגד גדול ושמעון החסיד מירוסלב בא לפני ביר

]כפי נוסח החסידים " ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה"יאמר בנו קדיש אחריו, מפני שאומר 
מלומר קדיש, רק שיאמר בבנו שלא יוכל למחות  הרב, ופסק .ספרדים ולא כנוסח הפרושים[וה

יראה  ,ו בעולם האמתאבי בהיות ובודאי,"ש. ע. ...'ויצמח פורקניהתיבות אלו 'קדיש בלא את ה
, הוא הבל ורעות רוח, כי מה חרי האף "ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה"שאומר שכעסו על בנו 

 .רבנו האר"יל דרך הסוד, כמו שכתב הרי יש בתיבות אלו טעם לשבח עהגדול הזה, ו

 

ֹוֵמר" ָבר ֵיַדע לֹא ,ִמְצָוה ש   (ה ח קהלת) "ָרע ּדָ

שמא וחושש כי ירא יאמר קדיש, על בנו שלא מקפיד  אאבה, ואם נפטרה האם
רבה ]וי. ולא יאמר קדיש ואביל מע, יששהאב נפטר יפתחו פה לשטן ויאמרו

על ידי רבנים  יושפיע עלישתדל להאך יותר, שזה העיקר וכדלהלן.[ בלימוד התורה 
יאריך ימים  ,הקדיש תחשובים, שיסיר את התנגדותו, כי אדרבה על ידי מצו

 )א שלח( .ושנים בטוב ובנעימים

 
כאילו חס ושלום ישנה סכנה כלשהי  נכון לשגות בדמיונות שוא, ולחשוב לא ,כתב החיד"א

מצטמק אם האב הוא בעל דמיונות ו אבלבו מהרי"ל ועוד רבים. באמירת הקדיש, וכמו שכת
, ישמע לו. ואדרבה ירבה יותר בלימוד התורה לעילוי נשמת אמו, ורע לו באמירת הקדיש

 )א שלח, שנו( שלימוד התורה מועיל פי כמה וכמה מהתפילות והקדישים.

 

 קדיש שבתפילה כשהוריו בחיים
מהקהל, אחד  םילה, רשאי לאומראם אין יתום שיאמר את הקדישים שבתפ

. אך אם כך, או שהוא משער שאינם מקפידים על ובלבד שיבקש רשות מהוריו
 א שמג, שדמ( שנ"ב.מס"ב וקלב  סימן )הרמ"אאינו יודע אם הם מקפידים, לא יאמרם. 
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 אחר לימוד כשהוריו בחייםקדיש ל
שלגודל מעלתו , אלא ]כמבואר לעיל[הקדיש שלאחר הלימוד, אינו דוקא ליתומים 

הניחוהו ליתומים לאומרו, כי יש בו עילוי נשמה גדול. על כן, אם אין יתום 
אבל אם  ,הוריו מקפידיםשו ידוע לו אחד מהציבור, ובלבד שלא נשיאמר, יאמר

 )א שדמ. פס"ת א תעז(אמרו לו שהם מקפידים, לא יאמר. 
 

ו ואמו בחיים ומקפידים מכל מקום כל שאבישאחר הלימוד, ד מעלת הקדיש ושגדלה מא הגם
מרו כי אם מי שאין לו הורים בחיים. והואיל ואין רגילות לאישמע להם, , קדיש שלא יאמר

שהרי מעשים בכל יום גם  ,אין כל עבירה בזה א,נמנע מאמירת הקדיש מאיזה טעם שהווה
 אבל בסתםבישיבות הגדולות שאין מדקדקים תמיד לומר קדיש דרבנן כשמפסיקים מלימודם. 

 )א שמג, שדמ(שאינו יודע אם הם מקפידים, אין לחשוש אלא בקדיש יתום. 

 

 קדיש בדקדוק
כתב הרב פלא יועץ: "חובה לומר את הקדיש כהוגן, מילה במילה, בלי לבלוע 
תיבות ואותיות, ובדקדוק נכון, וישתדל להבין את המילים שאומר, ובזה יעשה 

י שפה, אין בו עילוי נשמה נחת רוח לנפטר. אבל קדיש הנאמר במרוצה ובלעג
חס  נגעלאביהם, גורמים לו  גנֹעאי שלא יוריד, עד שחוששני שבמקום והלו

 - ויתעלהובמקום  יתקטל.או  יתקדל אומר - יתגדל לומר במקום גון:כושלום". ו
 , חס ושלום.ויתאללאומר  ויתהללובמקום  ויתלה.אומר 

 

כדי שלא יקרב לשרת ואיסור,  פיו בדיבורי גנאישלא יפגום  הרהאומר קדיש יז
 )פלא יועץ(. לפני ה' בכלי טמא ומאוס

 

 ההבנקדיש ב
 ,שאומר מה להבין נהוכו צריך קדיש: "ה(ה סעיף ו)סימן נ השולחן ערוךכתב בספר 

". יאמרנה שלא ומוטב ,כלום אינו נהוכו ובלא ,הזו הקדושה להילתפ לב םיולש
 א ביאור תיבות הקדיש בקצרה.זו, ושם הובעל כן, יעויין בכריכת החוברת ה

 

 קדישלאמירת שכירות 
 אדם הגון שישכרוד ונכון מאת, נוב אלאולא הניח אחריו בנים  נפטרמי ש

שכל בתחילה מר די לוו .לעילוי נשמת הנפטרבמשך כל השנה מר קדיש אשי
יהיו לעילוי נשמת פלוני בן פלונית שתהיה נפשו צרורה  ,הקדישים שיאמר השנה

ישכור הגר במושב שאין בו מנין בכל יום לתפילה,  בן. וכמו כן, בצרור החיים
 אחר שיאמר את הקדיש במקומו.אדם 

 
מי שהוא חלש ואינו יכול לרדת לפני התיבה להתפלל ולומר קדיש יצחק,  יד ת"בשו כתב

בעצמו, יכול למנות תלמיד חכם בשכר שיתפלל עבורו, שלענין מצות כיבוד אב ואם אחר 
שבגופו כמו תפילין שלא  מצוה שאין הקדיש נחשב ,ליח לצאת ידי חובת המצוהש ועילמ ,מיתה

 ן אברהם,המגכתב ו. מבשלוחו יותר בו אם אפשר, מצוה לכתחילה ורק, שליח ןיכול למנות בה
 ל ידיגיע התועלת להוריו עתנם, וילשכור אחר שיאמר קדיש משיאמר אחר בח ןשמוטב לב

 לז. א שנו, שנט. ג ריח( סימן יו"ד ח אומר )שו"ת יביע בעבורם. מצות הצדקה שנותן הבן לומר הקדיש
 

מסויים  שנפטר, תמורת סך אדם על חודש ב"י במשך קדיש ומראראובן ש
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בלאו הכי  אף שכעת, ראובן של אביו נפטר זמן וכעבור, הנפטר בן שלם לושמ

 רשאי להמשיך באמירת הקדיש וצריכים אף, אביו על אומר ראובן קדיש
 לו, כי הקדיש עולה לזה ולזה ואינו גורע מאחד מהם כלום. לשלם להמשיך

 
 סכום לשלם שציותה אשה על ]רבי אליהו בן חיים בזמן מרן השלחן ערוך[ ח"מהראנ כן כתב הגאון

' ר של גם אביו מת זמן ובאותו, פטירתה לאחר קדיש עליה שיאמר יוסף' לר מעזבונה נכבד
. בזה תנאו קיים הרי, נשמתה ולעילוי הזקנה צוואת גם לקיים באמירתו ןשמאחר ומכוו יוסף,

 ולא, בקדיש זכותה מחלק נגרע ואין, נשמתה לעילוי גם מותיבשל עולה הקדיש אמירת כי זכות
 אלא. הנפטרת לעילוי נשמת הוחצי, אביו לעילוי נשמת עולה חציה הקדיש שזכות אומרים

 כלפי מטה יתברך 'ה כי, הנפטרת לגבי והן אביו לגבי הן בשלמות נשארת הקדיש שזכות ברור
 וכמו שכאשר אומר. עוד רבים פסקו וכן. ואחד אחד לכל בשלמות רצונו לעושי לשלם חסד
. ואחד מהם, כן גם כאן אחד לעילוי נשמת כל כולו הקדיש נחשב, אביו ואמו יחד על קדיש

 לז( סימן דעה יורה ח חלק אומר יביע ת")שו

 

 כמה אנשים יחד
וישימו לב לאומרו בקצב  ,רד לומר את הקדיש כמה אנשים יחדמנהג בני ספ

אך ישנם שעדין  ,בני אשכנז בורכן נוהגים ושווה, ולא זה יקדים וזה יאחר. 
ינהגו  גם הםומה טוב שנוהגים שרק אחד אומר קדיש על פי כללי זכות קדימה. 

 שלד( )אנעו מחלוקות, והכל על מקומו יבוא בשלום. ימָּ  בכךכי  אמור לעיל,כ

 
האם או  ,קדישומר הקדימה לזכות למי האריכו האחרונים הפוסקים  ,כתב בספר קמח סולת

ן וכ .ואין אנו צריכים לכך, כי מנהגינו שכל האבלים אומרים קדיש ביחד ביניהם. להטיל גורל
, ותשקוט הארץ. זה בטלה מחלוקת ל ידיבכף החיים, וע וכתב. ועוד מהראנ"ח, שדי חמד כתבו

בחילוקי דינים של האשכנזים מי הקודם לאמירת הקדיש ומי דוחה למי,  :יעב"ץ כתבוהגאון 
ומרים אותו אמנהג בעלמא, ומה טוב וישר מנהג הספרדים שרבים  שכל זהלא אטפל כאן, 

שו"ת דברי מנחם בכאחד, ובטלה מחלוקת ודיני דינים, בדבר שאין לו שורש ועיקר. ו
בטלה מחלוקת  ,קדיש, ולפי מה שהתקינוהמירת תב, מצינו דעות שונות באכ שטיינהרט

פורחים באויר ואין  ,ראשונים, וכל דברי הקדיש שכתבובבדברים שאין להם יסוד בתלמוד ו
ות שעושה הבן אחר מיתת הוריו ויות והמצויש נוחלין כתב, שהזכ בספרכו. וולהם על מה שיסמ

שערות אנוש בראותו כמה  מועילות יותר מקדיש יתום, שלא נתקן אלא רק לקטנים, ותסמר
וזה אומר נפיל גורל,  ,שלי הפעמים ריב ומצה בבתי הכנסת על אודות הקדישים, זה אומר כול

וטרם פתח המורה את פיו, האחד חוטף הקדיש לאומרו במרוצה, מדאגה פן יקדמנו אחר, ואין 
חו וגדול כ , אשרמן יהא שמיה רבאבור אינם יודעים מתי יענו איקול ואין קשב, עד שרוב הצ

מדינתנו שכל האבלים יאמרו ביחד את הקדיש, בטלה ב וננקיתועתה כאשר כמו שאמרו חז"ל. 
ד, חיהרה"ג רבי בר אופנהיים, על מה שהתקינו בעירו, שכל האבלים יאמרו  כתבמחלוקת. ו

השבתי להם, כי תקנה גדולה וישרה היא, כי הרבה פעמים ראיתי ויש מערערים על זה. 
מקדש מעט, ופעם אחת ראיתי שאחד הכה את חברו על הלחי בעבור הקדיש. מחלוקת בבית 

ובאמת שאין טעם לדבר, כי מה חילוק יש אם אחד אומר הקדיש או הרבה ביחד, והרי זכות 
ברבים, והקהל עונים אחריהם,  ם יתברךומצוה היא למתים אשר בניהם מקדשים שמו של הש

ים שש שמו יתברך יותר, שאינו דומה מרובים העואם רבים אומרים אותו ביחד, יתקד ,ואדרבה
מנהג הספרדים שכולם שטוב וישר בעיניו  ,גם החתם סופר הביא דברי היעב"ץלמעטים.  מצוה

 ,בשו"ת ציץ אליעזרכתב ו , וכן אנו נוהגים בבית מדרשנו.הוסיף ל זהיחד. ועאומרים אותו 
לות יגם בגשר החיים כתב, בקהבהרבה מקומות גם אצל האשכנזים. כן תפשט המנהג השהיום 

לה, אין מקדים ואין מאחר. ילה במיה מואמרו אותו בשורק יהספרדים, ו נהגכמ ורבות נהג
 ישמע חכם ויוסף לקח. ומביאים את התועלת הרצויה למנוח.והנזהרים בזה זכות גדולה בידם, 

 
ביניהם  ההפרשאם והקדים אחד את חברו,  ,שאומרים קדישאו שלשה שנים 
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הציבור  ו, יענ]כדי זמן אמירת 'שלום עליך רבי', והוא כשניה אחת[ כדי דיבורמ יותר

ויעלה אחד אמן  ו, יענפחות מזה רשכל אחד ואחד. אבל אם ההפר אמן אחַ 
 )א שנו. ד תפה( כולם.בשביל 

 

 קול רם

צריך לומר את הקדיש בקול רם, ולא יתעצל לאומרו בלחש ויסמוך על אחרים 
, גביה קולו עד כמה שאפשרתאמץ להי ,קולו נמוךאם המרימים קולם. ואף 

אבל אם קולו צרוד וקשה לו, רשאי להקל בזה.  .וכגודל המאמץ כך גודל השכר
 פסוקי דזמרה תז( לקוט יוסף)רב פעלים. א שנג. ד תפד. י

 
 אומריל שמצטרפיםאנשים  ראיתי פעם לאו :(חאות  טו סימן ט חלק) אליעזר ציץ ת"שוכתב ב
 קדיש באמירת תועלת כל אין ולכאורה. ישמע לא שקולם עד בלחש אותו מריםואו הקדיש
 והרי, בקדישו לציבור כלל מזכה ואינו ,וללבג כלל עונים לא הציבורש יוצאש בהיות ,בלחש

תם החמו שכתב וכ ,אחריו שיענו הציבור את ל ידי כןע כהשיזַ  ,האמירה של התועלת כל והיז
 שכמו ,איה הקדיש ענין וגדולת תכלית אוהל, כי כך על חריפותב כתב ציון בנין ת"ובשו. סופר
 יאמרו אם וז תכלית ושגת וכי, ידו על אביו יזכה כן ,'ה שם לקדש רבים יזכו דיבורו פי שעל
 בלבם ותרמית בפיהם כשקר נראה כי ,מדיבורם יפה שתיקתם אוהל ?ישמע לא וקולם קדיש
 ם,קול הרים לבלתי ונשמרים, "הא שמיה רבאי אמן מרוואִ  יתנוא' הל בחושַ " ,לרבים לומר
 עי"ש.. בוריהצ ישבחו השליח ציבור ברתיד על ורק דבריהם רבים ישמעו לבל

 

 קדיש לנפטרים גלמודים
ים שאין מי יערירום יש באמירת הקדיש לעילוי נשמת נפטרים חסד גדול ועצ

שלפני "על ישראל"  קדיש אומר ירהע רבקדום ש נהגוכן היה מ עבורם. אמרשי
היה מנהגו של מרן הראשון  ןכו אלו. נפטרים לעילוי נשמת עלינו לשבחהודו או 

שקודם על ישראל קדיש  כל בוקרב"ל במשך שנים רבות לומר וקלציון רבנו עובדיה יוסף זצ
וכתב מרן זצוק"ל בזו  הודו, ובסיום התפילה היה קורא כמה הלכות ברמב"ם וקדיש על ישראל.

 )א שנה( ."הוא תורה ישראל ומנהג כן, לנהוג מאוד וחשובהלשון: "

 
 .קרובים, מצוה לרחוקים לומר עליו קדישבנים ואפילו מי שאין לו  :שלחן גבוה כתב בספר

 אומר שבעיר צדק מורה שהרב ,מקומות ובכמה באיזמיר נהגו וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י:
 הגדול רבנו קדוש מפה שמעתיוהטעם לזה , הנפטרים לעילוי נשמת שלפני עלינו לשבח קדיש
 להצילם המתים נפשות על כדי להגן הוא הקדיש אמירת וטעם הואיל כי, לב חקרי בעל

 .ומה יהיה עימם ,קדיש עליהם שיאמרו לבנים זכו שלא נפטרים כמה יש והרי, גהינם מעונש
מי  שאין הנפטרים נפשות כל על מגן והוא, הקדיש יאמר בעירו צדק מורה שהרב תיקנו לכן

מסוגל להעלות כל הנשמות זה וזה על פי מה שכתב רבנו האר"י שקדיש . קדיש עליהם שיאמר
בסוד תחיית המתים, לפיכך אומרים אותו היתומים לעילוי נשמת אביהם ואמם, ולכן נקרא 

 פרק שונה אני התפילה אחר וגם, 'הודו' שקודם הקדיש לומר נוהג אני . וכן"קדיש יתום"
, לרחמים הזקוק נפטר כל לעילוי נשמת שיהיה בזה ןוומכו, ישראל על קדיש ואחריו משנה
ז"ל  י"האר רבנו שגילה מה לפי ובפרט. בגן עדן שאננות במנוחות ונשמתו ורוחו נפשו שתנוח
 בגן המת נפש להעלות כדי הוא, גהינם ןדי שאין טוב םווי בשבת אפילו הקדיש אמירת שטעם

 לז( סימן דעה יורה ח חלק אומר יביע ת")שו .כ"ע. תמיד הקדיש לומר טוב ולכן, למדרגה ממדרגה עדן
 

 

 הנפטר חתם על הצ'ק

גאון רבי יוסף ה תולדות -" החומה על האיש"מסופר בספר  הבא המדהים הסיפור
זה ישירות ממנו.  מופלא סיפור שמע ,סלוסקי. תלמידו, הרב אהרון זוננפלדחיים 

 ".סופר כתב"ה בישיבתבבחרותו  פלדהרב זוננ שלמד בעת, בפרשבורג קרההסיפור 
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 :היה כך שהיה ומעשה

 

 פעם מדי להביא רבות שנים במשך נוהגת היתה מבוסס עסק ובעלת מכובדת אשה
 נשמות אותן לעילוי ,תמידי קדיש בישיבה שיגידו בתנאי, לישיבה הגונה תרומה בפעם

 קדיש מרשא מיוחד בחור העמידה הישיבה. אחריהן קדיש שיגיד מי שאין גלמודות
 .אלו נשמות לטובת

 

 פגעה, איתה ביחד העסק את ניהל שהוא ןומכיו, אשה אותה של בעלה נפטר ,לימים
 הלך האשה של הכלכלי מצבה. כליל שנסגר עד צטמקאשר הלך וה, בעסק פטירתו
לגיל נישואין  בנותיה שתי הגיעו כאשר, נוסף עול עליה נפל הימים וברבות, והחמיר

 באומץ הדין את עליה קיבלה, בדומיה סבלה את האשה נשאה .להשיאן אין וכסף -
 ביותר עליה מר היה לבה .לוותר יכלה לא אחד דבר על, אולם. גורלה עם והשלימה
 את שהפסיקה אחר, להתבטל שעלול ,הקדיש שמירת יןענ וזהו, מאוד לה והכאיב

 .זו למטרההכספית  ההקצבה
 

 גם להמשיך תאות שהישיבה ,בקשתה את ושטחה ,הישיבה להנהלת עלתה נפשה במר
 ותחזור גבולה את' ה שירחיב עד, גלמודות נשמות לעילוי הקדיש שמירת את הלאה
 של נפשה וצדקת לבה מתום הישיבה ראשי מאוד תרגשוה. כמקודם בישיבה לתמוך
. כה עד כמו הקדיש אמירת את לשמור ,מבוקשה את למלא והבטיחוה, זו אלמנה
, הנוגות מעיניה מנצנץ אושר של וכשברק, קץ אין אושר שהנפ את לאהימ זו הבטחה
 כך כל עליה העיק לא שוב מעתה. לדרכה ללכת ופנתה הישיבה מראשי נפרדה
 שעניין מרגע כי. לפרקן מזמן כבר שהגיעו בנותיה שתי מצב ואפילו, היא מצבה
. ה"הקב של בעולמו כלום לה חסר שלא כמעט, לה הובטח גלמודות לנשמות הקדיש
 הרחום והוא. אלמנות ודיין יתומים אבי', בה מבטחה שמה, בנותיה שתי ובעניין
 .צרכיהן וכל ווגןיז את להן ויזמין, בנותיה של בעוניין בודאי יראה וחנון

 

 יורד כשלג צח כשזקן, נדירה פנים הדרת בעל ישיש יהודי למולה בא ,לרחוב בצאתה
 הזקן של הלבבית הפנים מהסברת האשה הופתעה. לשלום וברכה, דותיוימ פי על לו

 תהיא ונכנס אליה התקרב שהזקן בעת, שבעתיים גדלה הפתעתה. לה מוכר הבלתי
 .בנותיה ובמצב במצבה התעניינות תוך ,בשיחה

 

 לשפל רמה מאיגרא נפילתה ואת גורלה מר את לפניו ושטחה קשות האשה נאנחה
שאל הזקן: . הבוגרות הבנותי את להשיא ההכרחיים האמצעים לה שאין עד, המדרגה

 השיבה בתמהון:", ?בנותיך של נישואיהן להוצאות לך הדרוש המשוער הסכום מהו"
 .המשוער בסכום ונקבה, ?"לדעת לכבודו חשוב מה לשם"
 

. שנקבה הסכום את לאשה לשלם המקומי לבנק הוראה ורשם ,נייר גיליון הזקן שלף
 רציני בסכום ומדובר תשהיו ,משאלתו את הביע, חתימתו את שם בטרם אולם
 אישית חותם כשהוא עיניהם במו שיראו עדים בנוכחות חתימתו שתהא רצוי, מאוד

 . ידם בחתימת זאת ויאשרו, ההמחאה על
 

 להילוות בחורים משני ובקשה הישיבה לאולם עלתה, שהתרחש ממה ומופתעת נרגשת
 על מתוחתי את שם שהוא איך שיתבוננו להם הציע, הזקן אותם משראה. אליה

 חתימתו את עליה ורשם נייר פיסת מהם ביקש בטחון וליתר, התשלום הוראת
 לה הורה, האשה לידי הנכבד הסכום על ההמחאה את סרוובמ. ולדוגמא למזכרת
 . בבוקר למחרת ההמחאה את לפדות שתלך
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 מוכר הבלתי הזר הזקן ראה מה. ומוזר תמוה ההמומה לאשה נראה העניין כל
 שתי השאת הוצאות כיסוי כדי עד, כזה לב רוחב ולהראות, פנים כך כל לה להסביר
 . מזלה את דופק בלב ולנסות הבנק אל לסור למחרת הזדרזה ף על פי כןא ?!בנותיה

 

 וכולו ופעמיים פעם מסתכל, תוהה מבט בה תקע, ההמחאה את הבנק פקיד כשבחן
 עם נכנס אוהו, להמתין מהאשה ביקש המבוכה סימני הבעת תוך. ומשתאה נבוך

 כשראה: ביותר דרמתי משהו התרחש וכאן. בעליו גם שהיה הבנק למנהל ההמחאה
 ...והתעלף מכסאו צנח, ההמחאה את הבנק מנהל

 

 לחדר האשה את מיד הכניסו, המתרחש על ששמעו הפקידים, מהומה קמה בבנק
. מרמה מעשה עם יןענ כאן שיש חשד תוך, תתחמק לבל שומר עליה והפקידו ,צדדי

 ההמחאה את שהגישה האשה את לראות ביקש, הבנק מנהל של רוחו ששבה חריא
 .ההמחאה את קיבלה וכיצד אימתי, בבהילות שאלהּ  ,בהכנסה. לפרעון

 

 ישיבה בחורי שני אפילו וישנם, פנים הדרת בעל מכובד מיהודי קבלתיו אתמול רק"
 האשה ענתה", ההמחאה על חתם ההוראה שכותב איך שראו, כעדים לשמש היכולים

 .כמתנצלת
 

 . המנהל שאל", בתמונה אותו לך אראה אם האיש את לזהות תוכלי האם"
 

 . ענתה", אותו לזהות יוכלו הבחורים שני שגם ספק כל לי ואין, אותו אזהה בודאי"
 

 התמונה וכשהוצגה, המנוח אביו של דיוקנו תמונת את לפניו להביא המנהל הורה
 ציוה. ההמחאה את לה שנתן האיש כעל עליו היסוס בלא הצביעה, האשה בפני

 .האשה את ושחרר ההמחאה את לפרוע המנהל
 

 שהתחוללה המוזרה הפרשה פשר את לנוכחים המנהל סיפר, עזבה שהאשה אחרי
 לפני לעולמו שהלך אביו אלא אינו, לאשה ההמחאה את שמסר האיש. עיניהם לנגד
 שמאז לך דע: "הלשון בזו לו אמרו בחלום אביו הופיע זה, שלפני בלילה. שנים עשר

 מצאה לא, הקדיש את לשמור והפסקת נכרית עם התחתנת, הישרה הדרך מן שסרת
 אומרים שאין לנשמות קדיש להגיד תהיווצ אלמונית אשה שבאה עד, מנוחה נשמתי
 ,האשה פקודת לפי בישיבה שאמרו הזה שהקדיש ,לי עמדה וזכותי .אחריהם קדיש
 המחאה עם שלך בבנק בבוקר מחר תופיע זו אשה. נשמתיל רוח ונחת עילוי גרם

, מהחלום נפעם בבוקר כשקמתי". בנותיה שתי נישואי הוצאות לכיסוי לה שמסרתי
 ,ההמחאה עם האשה משהופיעה אולם. ןהעני לכל לעגה, והיא לאשתי ספרתיו
 .היה אמת החלום שאכן לי נתאמת

 

 ...גרינוואלד יהודה' ר וחברי ,הקטן אני ?הבחורים שני היו מי: "הרב זוננפלד וסיים
 

 .בישראל נאמן בית להקים וזכו, כדין ירהיתגה אשתו, תשובה לבעל נהיה האיש
 

 

 קדיש על ידי קטן
י מתפללים, יודע למו ,שש שנים ומעלהחמש/מבן דהיינו  ,קטן שהגיע לחינוךילד 

 ורק ,ו "אמן"ועונים אחרי ]"יהא שלמא", ו"על ישראל"[ וםיתיכול לומר לבדו קדיש 
קטן ילד  אך. הקדישעמו את טוב שאיש גדול יאמר באמירת קדיש עם "ברכו", 
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 )א שנד, שסב( גדול. , אלא דוקא עםלבדו כלל מר קדישא יאל, הגיע לחינוךלא ש
 

בתנא דבי אליהו רבה, שקטן יתום האומר  , מצאיזאינו אליעזר מגרממורי רב ,האור זרוע כתב
ורבים מהאחרונים כתבו שרשאי הקטן לומר קדיש לבדו,  .הפורענותקדיש, מציל את אביו מן 

, פרי חדש ,נוהג כצאן יוסף ,אבוהב מואלש ר"מה ,לאויט מואלש"ר פתח הדביר בשם הרה"ג המקובל מהומהם: 
. כף החייםבית יהודה,  החיד"א, שלחן גבוה,, שו"ת חקרי לב ,פרים לניאדו בשו"ת דגל מחנה אפריםרבי אהגאון 

אפילו יודעים לומר קדיש,  ,פלאג'י, יתומים קטנים שלא הגיעו לחינוךאון רבי חיים הגוכתב 
ברכו, כתבו הרמ"ע מפאנו עם  בקדישוע"כ. ואסור לענות אחריהם אמן.  ,ו לבדםהלא יאמרו

 , כדי להוציא את הרבים ידי חובתם.עמהםיאמר איש גדול לחינוך,  אם הגיעו שאף ועוד,

 
 

 אבא מחכה לקדיש שלך!
והשאיר אחריו  ,אברך ירא שמים נפטר: מסופרהסטייפלר על בספר הליכות והנהגות 

 .ולא הועילו ההפצרות וההבטחות שניתנו לו ,הילד התבייש לומר קדיש ורך.ילד קטן 
 ".ואני אנסה להשפיע עליו ,הבא אותו אלי" :נואמר רב ,מה לעשות שאלתי את רבנו

שאמנם הוא  ,ל לדבר עם הילד אמר ליולפני שהתחי ,נואל רבנכנסתי עם הילד 
 .ואולי הדברים ישפיעו על הילד ,אבל ה' יעזור אלו, אינו מנוסה בדברים כגון

 

אין  ,אביך נמצא בעולם האמת" :ואמר לו ,התחיל רבנו לדבר אל הילד בחמימות
שם  .וה לו מאומהואין זה ש ,אם יתנו לו כל כסף וזהב שבעולם .ה לוושם דבר ששו

כדאי לך  ?שלך אתה יודע כמה הוא מחכה לקדיש !ק הקדיש שאתה תאמר עליוה לו רושו
אחר כך סיפר !". זוהי ההנאה הגדולה ביותר שאתה יכול לעשות לאבא שלך ,להגיד

את  צילה שאמר הבן קדיש,ידי  עלשעקיבא  בירעל ( 078)עמוד הנ"ל לו את המעשה 
חל להגיד קדיש מידי יום ומיד למחרת ה ,הדברים השפיעו על הילד. גהינםו מאבי

 .עד סוף שנת האבל ,ביומו
 

 

 בתקדיש על ידי 
יכולה לומר קדיש  נהמי שמת ולא הניח אחריו בנים זכרים, כי אם בת, אי

מזמורי לקריאת אם נאספים מנין בבית ללמוד תורה או  אבל .בבית הכנסת
 )א שנו( לים, יכולה הבת לומר קדיש לאחר מכן.יתה

 
חכמי  ,תשובה מאהבה כתבשו"ת וב .שו"ת יד יצחקו , שערי תשובהקבשבות יעה וכתבכן 

בעזרת נשים של  ,פראג מנהג יפה מקדמונים הילת קודשראיתי בקו .אמסטרדם לא מיחו בזה
שם ישבו זקנים וזקנות בשחרית עד עת צהרים ואומרים בכל יום כל ספר  ית הכנסתב

נות חמש ושש שנים, בְּ  ,בנות קטנות כי אם ,מי שלא הניח אחריו בניםשלים, ונוהגים יתה
לא ראיתי כזה מעולם, ואינו  ,להיאבל בבית הכנסת המיוחד לתפ .אומרות שם קדישבאות וש

ובספר לקט ע"כ. לת האנשים. יא אשה כלל, קטנה או גדולה לבית הכנסת מקום תפונכון שתב
אפרים, נולדה לו בעל ליקוטי בית  ,הקמח כתב, ושמעתי שהגאון רבי נפתלי בן אפרים סופר

 שבביתה תוכל לומר קדיש.כדי קדיש, את המה בקטנותה יתו, ולמד עובת לעת זקנ

 

 נכדקדיש על ידי 
אף שמצוה על הנכדים לומר קדיש על הסבא והסבתא, מכל מקום המנהג 

נכדים  ,אם אין בנים שיאמרו. ומכל מקום רק הרווח שהנכדים אומרים קדיש
 לבד שיהיה בהסכמת הוריהם.החפצים לומר קדיש, רשאים, וב

 
חובת כיון שו .בני בנים הרי הם כבניםכי  הנכדים,ידי א גם על יאמירת הקדיש המצות 
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כן ל, סבו וסבתוחייב בכבוד  ואף הנכדם, הוריהיא משום מצות כיבוד  על הבניםהקדיש 
ואולם כתב  ליה רבה ועוד.א ,תשובת הרמ"אב. וכן מבואר יהםלומר קדיש עלעליו מצוה 

שלא היו להם  זקנתוועל זקנו  בחיי אביהם ואמםלומר קדיש הנכדים : נוהגים הכנסת הגדולה
 וכן הוא בשלמי ציבור, שדי חמד. בחיי אביו ואמו י לומר קדיש על זקנתו. וכן הנהגתי את בנִ בנים

 )א שמב, שנז, שנט( ועוד רבים.

 

 אבקדיש על ידי 
קדיש, וזה עדיף ממה שיאמרו  לא עלינו, מצוה שיאמר ,שנפטר בנו או בתו מי

יאמרו, בודאי שיאמרו.  ]אחי הנפטר[ואם רוצה האב שגם בניו  )א שנח(האחים. 
 )מעיין אומר רלא(

 
]שאין " אבא לא מזכה ברא: ")מסכת סנהדרין קד ע"א(שאמרו חז"ל שו"ת שבות יעקב, אף כתב ב
שאינו מציל את עשו, אבינו חק כגון יצזהו דוקא , הגן על בנו בעולם הבא[לְלַזּכֹות ואב בכח ה

, אבל אביו ק, וכגון אבשלום שמרד במלכות בית דוד ובאדוננו דודובה פשע ורשע לבלי חרשהִ 
ודאי שגם אבא מזכה ברא. וכתב בשו"ת רב  ,סתם בני אדם שאינם מוחזקים ברשעות כל כך

מאיש זר  שהקדיש שיאמר האב לעילוי נשמת בנו או בתו, יש בו תועלת רבה, יותר ,פעלים
אשריהם אמרו: ( ע"א )פזיומא מסכת וב. בשו"ת בצל החכמה ן כתבשאינו קרוב להם. וכ

 לצדיקים, לא די שהם זוכים, אלא שמזכים לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות.

 

 בעלקדיש על ידי 
עליה  אך בעוונות הרבים אינם אומרים, אחריה בנים אשה שנפטרה והשאירה

קדיש במשך השנה, וזה עליה , ישתדל הבעל לומר כלל בנים אין להש, או קדיש
 הלימודיםו הקדישים שכליאמר בתחילת השנה אחר שיאמר עליה. ועדיף מאדם 

 פלונית בת פלונית. אשתו נשמת לעילוי שיעשה, יהיו טובים ומעשים
 

. חיוב אין אשתו על בעל אבל, לבנים אלא קדיש אמירת חיוב הוטל שלא, כתב מפאנו ע"הרמ
 מפרידה שהמיתה, פעלים רב ת"וכמו שכתב בשו. לבינה בינו יפריד המוות שהטעם, כי ונראה
 רבתיק ורק ואחיות, אחים וכן, ואשתו איש כגון, הגופות של וקורבה אישות קשרי כל ומפירה
 כיבוד על מוזהרים שהבנים מה מובן ולפי זה. תפסק ולא תופר לא ואמם לאביהם הבנים
 בפירוש ןמכוי שכאשר ועל כל פנים, בודאי. קדיש אמירת זה ובכלל, תהמי לאחר גם הורים
 לומר המושכר זר מאיש גרע נשמתה, כי לא לעילוי בזה תועלת יש, אשתו נשמת לעילוי בקדיש
 )א שנח( .המנהג וכן. כגופו דינה שהיה אשתו וכל שכן, מסויים נפטר לעילוי נשמת קדיש

 

 אחקדיש על ידי 
ומרים קדיש, ישתדלו ם או שבעוונות הרבים בניו אינם אאדם שנפטר בלי בני

 ,הקדישים בתחילת השנה שכל קדישים במשך השנה. ויאמרואחיו לומר 
 )א שנח(. ונשמת לעילוי שיעשו, יהיו טובים ומעשים דקות, וצלימודים

 

 קדיש על קטן
 ., וכן נכון לעשותהמנהג שאומרים קדיש על קטן שמת

 
, שנה עשרים מבן אלא מעלה בבית דין של מענישים ואין מאחר, נשאל לשמה תורה ת"בשו
, והשיב שנה? ג"י לו שמלאו לאחר, עשרים לו מלאו שלא נפטר על קדיש אומרים מה מפני

 לא אם, שנה ג"י מבן שעשה העוונות כל על אותו מענישים אדם של פטירתו לאחר שבודאי
 פחות מבן מענישים שאין שאמרו מהו. כפרה צריך הוא ולכן, מותו קודם עליהם תשובה עשה
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 קטן על השכבה או קדיש לומר שאין צריך נראה ולפי זה. בעולם הזה חי בעודו היינו עשרים,
 על השכבה לומר נהגו לא קהילות שבכמה, יצחק פחד בספר כתב וכיוצא בזה .שנה ג"מי פחות

 בר אינו, מצוה בר ושאינ מי כי פירארא, בעיר המנהג וכן, ומעלה שנה ג"י מבן אלא נפטרים
 קדיש שאומרים כתב חמד בשדי אבל. כ"ע. מעליו הדין מידת למתק לבקש צורך ואין, עונשים

 .נשמות גלגולי בענין (משפטים פרשת) הזוהר הקדוש לפי נראה וכן. המנהג וכן. שמת קטן על גם
 לו( סימן דעה יורה ט חלק אומר יביע ת")שו

 

 קדיש על גוי
לומר עליהם קדיש, שכיון שהביאוהו לעולם לו י ורא ויים,הוריו גשאף  ,גר צדק
בנחלת ה' ולהכיר בדת האמת, יש תועלת  ופףזכה להסתבזכות כך הזה, ו

 )א שנט( חומר הדין.את באמירת הקדיש עליהם למנוחתם, ולהקל מעליהם 

 
יכולים לבקש ולהתפלל עבורו שיקל דינו  ,נכרי שעשה טובות לישראל ,ספר חסידיםכתב ב

, לפי שקטרג על "זכור לטובה וגם חרבונ" ,המגילהקריאת אחר  אומריםאנו ן . וכלם הבאעוב
שאבא  (ע"א סנהדרין קדמסכת ) חז"ל מה שאמרו (ע"ב סוטה ימסכת )כתבו התוספות ו .הרשע המן

וכמו שיצחק לא צדיק, היה אביו אף שנמנעים מלהעניש את הבן  לא מזכה ברא, ולכן לא
מועילה התפילה  בודאי ,על בנו אם האב מתפלללה, אבל יתפ יזה בלכל . ויהציל את עש

כל מקום מאביו,  חרמתייחס א אינושאף  ,גרגם לכן ומכניסתו לגן עדן. ו גהינםמצילתו מו
שילמד תורה כרצונו. ולא  בבנםאם היו תומכים  בפרטו ,להכניסו לעולם הבאבכח התפילה 

 .ויש שאומר לעילוי נשמתשאינו קרוב לנפטר, שיש תועלת בקד מיגרע מ

 

 קדיש על מומר
 )א שס(. קדיש ולומר עליבנו , רשאי אב שהמיר את דתו ומת

 
איסור אין מכל מקום  ,מומר שמתשאין חיוב לומר קדיש על בשו"ת חסד לאברהם, אף כתב 

בן קדיש, אמר עליו ה. ובשו"ת הרד"ך כתב, שיבאמירת הקדיש שבח להקב"ה שהבן נותן ,הבז
וכמו  .כפרה ולתהיה הקדיש  ל ידיברא מזכה אבא, עשישראל הוא, וכיון  ,שחטא ף על פישא

 בודה זרהערשע ועובד היה אביו 'אחז' ש ,חזקיה מלך יהודהאצל ( מסכת פסחים נו ע"א)שמצאנו 
, יואב עצמותחזקיה את גרר , ואחר מותו את הבורא יתברך להכעיס כל התועבותעשה את ו

רבי על חגיגה טו ע"ב( מסכת )מסופר בגמרא וכן  על זאת. לו חכמים כפרה, והודו ול התהיכדי ש
ועשה עוד  השתדל לזכות את נשמת אלישע אחר שכפר בעיקר וחילל שבת בפרהסיאשמאיר 

קדיש והעלהו  לומררשע אותו בנו של  שלימד אתרבי עקיבא מצאנו אצל  גם. הרבה תועבות
כל פוסקים אם חייב אדם לכבד את אביו רשע, משנחלקו ה ףאו. (078 עמוד עיל)כמובא ל לגן עדן
ואינו עושה  קדיש ולמנוע ממנו צער גהינםעליו כיון שבידו לומר ו ,אסור לצערושמודים  מקום
לבקש על מומר שעשה טובה אף יכולים ש ,ספר חסידיםוכתב ב גורם לו צער.נמצא שכן, 

וכתב  כה לחיי העולם הבא.וז ובכךלעולם הזה,  הוליהודים. ואין לך טובה גדולה מזו שהביאו
מעשים בכל יום שבעלי תשובה נוהגים לומר קדיש על הוריהם, אפילו היו  ,תשובות והנהגותב

 ., ואין פוצה פה ומצפצףםגויימן הדין גרועים הם מן השאפיקורסים 

 
 

  השכבה 
 זמן ההשכבה

 המנהג לומר "השכבה" בתוך י"ב חודש לאחר שיעור תורה או תפילה, ובגמר
 (נג. ג קצח, קצטש )איום הכיפורים. בכל שנה בובפרט בשבת קודש. ו ,העלייה לתורה

 
 יום אהי ששבת לפי נשמות. להזכיר בשבת נהגו התורה קריאת אחר הלקט, בוליבש כתוב



הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  211  |  א

 
 ואינם בו נוחים שהמתים וגם יום לבוא שהוא עולם שכולו שבת ומנוחה, לעתיד אדוגמ מנוחה,
 רפד( סימן חיים אורח יוסף )בית עליהם. ולהתפלל ולברכה למנוחה ירםלהזכ לכן ראוי נידונים,

 

 מיעוט שבחים
כמו:  ,ארים ושבחיםובלי הפלגת ת שם הנפטראת באמירת ההשכבה יזכירו 

ארים, ובת הפלגהישר באדם, החסיד, אהוב למעלה ונחמד למטה וכו', כי הה
 )א שסח( .ד בדברו, כי בעולם האמת מדקדקים מאולפגוע בנשמת היכול

 
דות רב גדול שציוה שלא יאמרו עליו שום תואר בהשכבה, אלא רק כתב מרן החיד"א או

מסכת אחת, חז"ל אמרו אדם שיודע  הנהו .כאחד העם, וגדולי העיר היו רוצים לשנות מצוואתו
ועל כן, . למדתי רק מסכת אחת הםמר ללוצריך מכבדים אותו בחושבם שיודע שתי מסכתות, ו

חייבים ה ירא לנפשו פן יתארוהו בשבחים מופלגים יותר ממה שהוא ראוי, שהיהרב הזה 
 תו.אווצל לשמוע

 

 נוסח ההשכבה
 ["אל מלא רחמים"]או בהשכבה יאמרו את הנוסח הרגיל: "המרחם על כל בריותיו 

וירחם על נפש רוח ונשמה של המנוח פלוני בן פלונית, רוח ה' ויחמול יחוס הוא 
 ."בישיבה עליונה "מנוחה נכונה השכבההאת נוסח יאמרו ולא  .תניחנו בגן עדן"

 )א שסח(
 

חי צבור, "מנוחה ישל איזה בשער המצוות כתב, ענין ההשכבות שאומריםרבנו חיים ויטאל 
ד, ונכונה בישיבה עליונה במעלת קדושים וטהורים", היה מורי האר"י ז"ל מלעיג עליהם מא

לא  ולפעמים מורידים אותו, אם נפשו, מעלים את נשמת המת אינםוהיה אומר שאדרבה 
היתה ראויה לכך. ובחון תיבת "מלעיג" שיצאה מפה קדוש כמוהו. ע"כ. והיינו כעין מה שפסק 

, שהמוסיף להפליג יותר מדאי בהספד, גורם רעה לעצמו ולמת. וכתב השל"ה שדמ( מן)סימרן 
יפה להם מדיבורם, כי מנוחה נכונה וכו' "תחת" כנפי השכינה, שתיקתם  ,ומריםאהשחזנים 

"על" כנפי השכינה, ואילו הם מורידים אותה למטה, ושכן קיבל  ןנשמותיהם של צדיקים ה
אצל רות , שנשמות הגרים דוקא "תחת" כנפי השכינה, כמו שכתוב חיים ויטאל ירבורנו ממ

 .כ, ואילו הצדיקים נשמתם על כנפי השכינה. ע""אשר באת לחסות תחת כנפיוהמואביה "
 

 

 ה נקרא שמה "השכבה"?למ
 אותה םיאקור טעם מה שאלת אשרכתב הגאון רבנו יוסף חיים זצוק"ל, 

 ו שאמרוכמ ,משכב בשם הכתוב מכנה הנפש תמנוח מקום כי ,דע "?השכבה"
י: "(ל מז בראשית) ליו השלוםעבינו א יעקב ַכְבּתִ " ושכבתי" ל"זירשו חופ ",ֲאֹבַתי ִעם ְוש ָ

לֹום ָיבֹוא" :(ב נז )ישעיה הכתוב וכן. הנשמות מנוחת במקום -  ַעל ָינּוחוּ  ש ָ
בֹוָתם ּכְ ל ע כי ",השכבה" בשם אותה םיאקור הנפש בעד רחמים בקשת ולכן ".ִמש ְ

 עילוי תמיד לה יש צדיק נפש לוואפי .מנוחתה במקום הנפש תשכב זו בקשה ידי
ן על כו ,הקודם עילוי לגבי מנוחתה מקום נקרא שניה עילוי ומקום ,עילוי אחר

 (לה או"ח סימן ד חלק פעלים רב ת"שו) זה הדרך.
 

 

 שם האב או שם האם
, על שם האם, והאשכנזים "פלונית"לומר פלוני בן בהשכבה מנהג הספרדים 

 )א שסח( על שם האב. "פלוני"נוהגים לומר פלוני בן 
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 :, מפני שהאם ודאית, וכמו שנאמרםאהבכף החיים כתב, שבהשכבה מזכירים את שם 

יָעהוְ ' ן הֹוש ִ ךָ  ְלבֶּׁ . ובשו"ת דודאי השדה כתב, שבעירו נוהגים ר הקדושבזוה בוארוכמ ,'ֲאָמתֶּׁ
שכאשר מתפללים על החיים, כגון על כתב, אליהו גוטמאכר  ביאון רהגו .אבהשם  אתלהזכיר 
ן יחד. וכ ותהאב, כי נשמת האב והבן נקשר יזכיר שםהשכבה בהאם, אבל  יזכיר שםחולה, 

. ובגשר ל שם טובושכן הוא מקובל מרבותינו הקדושים תלמידי הבע ,מונקאטשהגאון מ כתב
 .שם האבהחיים כתב, שהספרדים מזכירים בהשכבה שם האם, והאשכנזים 

 

 אחר י"ב חודש
 די פעם השכבה להורים לעילוי נשמתםיגם לאחר י"ב חודש, טוב לעשות מ

 )א שנג. ג נו( .בגמר הלימודו לאחר קריאת התורה
 

מולכו, ששמע מפי מקובל גדול, שהיה  רבנו יוסףשמעתי מפי  :ספר אמת ליעקב אלגאזיבכתב 
נפש המת, יורדת היא את מונע לומר השכבה למתים אחר י"ב חודש, מפני שכאשר מזכירים 

ושוב אינה יכולה לעלות עד שיפרעו שמן  ,המת שם הזכרת בעת לקוםהקהל  נהגו ולכןלמטה, 
 .כ"עבורם. וסיים, ומאז נמנעתי מלהזכיר נשמות הקרובים. עלמאור או הצדקה שנודרים ב

כי  ,דעו :וזו לשונו זהנגד  כתב (לה סימן או"ח ד פעלים רב ת"שו) און רבנו יוסף חייםאולם הג
יוצאים ממדרשי  לא אם כןדברים אלו לא ניתנו להאמר מכח סברא, ואין לסמוך עליהם א

שדבר  ל שכןבל מאליהו הנביא ז"ל. ומכיאשר ק או מרבנו האר"י ז"לר הקדוש זוהמהחז"ל או 
מכח  לם הזה, כי למה תהיה צריכה הנפש לרדת לעומאודוהוא תמוה  ,ותזה אין הדעת סובל

 שתמשוך שואבת אבן כמו דבריו להיות חווכ במהו ,שעשה לה השכבה שיחה קלה של החזן
 כוונות ל ידיע אלא נשמות מושך היה לא ל"ז י"האר רבנו לואפי והלאלהורידה,  הנפש את

 אותם כל זה לפיו ,צדקה ל ידיע רק אלא לעלות לחזור תוכל לא למה ,ועוד. עמוקים וסודות
 יכולים ואין לם הזה,לעו ירדו פוריוכ אש השנהור ם טובויו שבת ביום השכבה להם שעושים
 של םהאסורי בביתבינתיים  להיות וצריכה ,בעדם שנדרו למאור שמןו צדקהה שיתנו עד לעלות

 אסורה תהיה ,חודש או שבוע כבהיע אלא כףית הצדקה נתן לא המתנדב זה ואם לם הזה.עו
 ואין ,שחר להם אין אלו דברים ,כן כי הנה. הזאת ולצרה לה מה ,יותר או חודש או שבוע
עינינו  :וסיים ,בשו"ת ישכיל עבדין כתב וכ. ועיקר כלל םלה לחוש איןו ,ושורש יסוד להם

ם נוהגים לעשות השכבה להורים אף לאחר י"ב חודש, בכל עת שהבן עולה הרואות שכל העול
 ם., ונודרים לעילוי נשמתם הכיפוריםויואש השנה לתורה, ואפילו אחר עשרות שנים, ובפרט בר

 

 השכבה לחייל דרוזי
, ישראל בטחון משמרת על ישמעאלים ערבים בידי שנהרג, דרוזי ל"צה חייל
 נה. ג רלח( סימן יו"ד ח"י אומר יביע ת")שו נשמתו. לעילוי הכנסת בבית השכבה לומר מותר

 
, הנפש בהשארת מאמינים וגם. כלל זרה עבודה עובדי ואינם, אחד באל מאמינים הדרוזים

 מדינת תושבי הגנת על נפשם את ומוסרים לישראל הגנה לצבא מתגייסים שהם אלא עוד ולא
, חסידים בספר וכתב. העולם אומות סידיכח ודינם נח, בני מצוות שבע על ושומרים, ישראל

 שכן וכל. בדינו שיקל ה"מהקב ולבקש השכבה לו לעשות יכולים ,לישראל טובות שעשה נכרי
 יתברך להשם עליהם להתפלל שמצוה, ישראל על להגן בכפם נפשם מיםש   אשר דרוזים חיילים
 שמותר ,ו רוב דגןבספר עטייה יצחק ביר הגאון וכתב. מעשיו כל על ורחמיו, בדינם להקל

 ,(ע"א נט גיטיןמסכת ) ל"חז שאמרו כשם, העולם אומות מחסידי חולה גוי לרפואת להתפלל
 ותהיה לתויתפ תתקבל אם גם ומה. שלום דרכי מפני ,ישראל עניי עם גוים עניי מפרנסים

 וראיה. ישראל גדולי כמה עשו וכן. ברבים' ה קידוש יהיה שאז, יתרפא והחולה רצון שעת
 עתה שכן וכל. (ע"ב צו סנהדריןמסכת ) תושב גר ונעשה, מצרעתו נעמן את שריפא הנביא ישעמאל
 קצין רבנו יהודה החסיד הגדול לרב מעשה בא וכן. אומות העולם לחסדי וזקוקים בגלות שאנו

 שהרב ואחר, דומם כאבן, מת כפגר בידו מוטל ותינוק, אחד גוי אליו שבא, (יהודה מחנה בעל)
 ונעשה, לחיים תוממו ויצא נתרפא ומיד מתרדמתו התעורר, וברכו עליו התפללו עליו לחש
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אלא  בשכר אפילו גוי לרפאות שאין, (קנח סימן) בשלחן ערוך ומה שכתב מרן. גדול שםה קידוש
 פסק וכן. מותר, עבודה זרה עובד אינו אבל אם, זרה עבודה שעובד לגוי רק זהו, איבה במקום

 שמותר, למשכב ונפל הגוי וחלה, טובות לו גוי שעשה שותף לו שהיה ביהודי י'פלאג רבי חיים
, עליו שיתפלל הרב מאת לבקש ושלח, למות שנטה בגוי ומעשה. שלימה לרפואה עליו להתפלל

 נלמד זה ומכל .גדול שםה קידוש ונעשה, פירות עשתה הרב שתפילת הגוי וחלם, הרב עשה וכן
 נה. ג רלח( סימן "דיו י חלק אומר יביע ת")שו .השכבה עליו מרלו ראוי שבודאי ,דרוזי חייל לענין גם
 
 

  ימי השלושים מדיני 
 השתדלות למיתוק הדינים

יום  על הבנים להשתדל הרבה מאוד עבור נשמת אביהם, בפרט בשלושים
קדוש שאפילו צדיקים גדולים ומבואר בזוהר ה הראשונים שהדין קשה ביותר.

 , במצוותבתורהבניהם עוסקים ל ידי שוע ים אלו,בימצריכים עזרה גדולה מאוד 
 יםליקמו הדינים מעליהם יםתמתקאומרים את הקדישים, מו ,במעשים טוביםו

 )ג קלז(. םאת עונש

 
ספר ב אריבעונש. ו תקבלמ לאיום הראשונים, אין נשמה ש שכל שלושים מובא, הר הקדושבזו

שתהיה הנשמה מגוהצת ומסולקת י , כדשיםושלאבלות של תיקנו  השבעהאחר כי  ק:ומעבר יב
שים יום, שהם כנגד וצריך לפחות של ,אם יהיו מעטים לוחות חומריות ומכתמיה, ואפיומכ
שים מדרגות, עשר בעולם העשיה, ומשם לעשר שבעולם היצירה, ומשם לעשר שבעולם ושל

ים שים מעלות אלו צריכה הנשמה שתעלה קודם שתזכה להיות צרורה בצרור החיושל .הבריאה
כדי  ,שים יוםוטעם השל ,י זהולפ .בעולם האצילות, וצריך זכות רב כפי עלייתה והתלבשותה

טרוג החיצונים, ולכן אין להתאבל ישים מעלות אלו, כי עד שם מגיע קושבשל םלהמתיק הדיני
 אור כתביבר תשים יום, כמו שנאמר במשה. וביואפילו על הגדול שבישראל יותר משלולבכות 

 ,קליפה, וההבדל הוא נהיש ,עשיה ,יצירה ,בריאה ,שה עולמותוכי ידוע שבשל ,ליםבשו"ת רב פע
רובה טוב, אבל באצילות  -מחצה ומחצה, ובבריאה  -רובה רע, וביצירה  -עשיה עולם השב

טרוג החיצונים, וצריך למתק הדינים יולכן עד שם מגיע ק ".ָרע ְיֻגְרךָ  לֹא: "ה( ה )תהליםכתוב 
ְטָהר: "(תהלים נא ט)כמו שאמר דוד המלך ו] לנשמה אשר שם כדי לעזור ֵאִני ְבֵאזֹוב ְואֶּׁ ַחּטְ  ,ּתְ

כַ  יןּתְ ג ַאְלּבִ לֶּׁ ֶּׁ ֵסִני ּוִמש ּ הצער של את ועל ידי שהקרובים סובלים  .[לכיבוס יש צורך לשפשף, ו"ּבְ
קדישים ולימוד תורה שעושים לעילוי נשמת ובתוספת , בתספורת ,שיםוהאבלות באלו השל

 לכןשים יום, וושלהות ביותר במשך וממתקים את הדינים, ולכן צריך לסגל תורה ומצ ,הנפטר
ות ותורה ומצבשים יש להרבות יותר ושים אלא מיום הקבורה. ובסיום השלואין התחלת השל

, חג חללסייע לנשמת הנפטר, כי הכל הולך אחר החתום. ע"כ. ומכל זה אנו למדים שגם אם 
 .חות מהםואין לפ ,שיםובליל השל עושיםענין האזכרה ששים יום ממש לויש למנות של

 

 שלושיםהפרטים הנוהגים ב
 : תספורת, גזיזת ציפורניים,פרטים השייכים לימי השלושיםאת הלהלן נבאר 

]לבד מדיני שמיעת כלי נגינה והשתתפות ומלאכה.  ים, גיהוץ, כיבוסחדש יםבגדלבישת 
 .[(009, 008)עמוד בשמחות, שיבוארו להלן 

 
דע, כי החמירו חז"ל באבלות על אב ואם יותר משאר קרובים, כי הצער על 

כי מעתה הפסיד את מצות "כיבוד אב ואם", שהיא  גםחסרונם גדול יותר. ו
שכרה רב ועצום לאין שיעור, כי , ולכן גם ]קשה מאוד[המצוה החמורה שבחמורות 

 .]שלפי גודל הקושי, כך גודל השכר['לפום צערא אגרא' 
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 פורתתס 
 ער שבויכל ש

עד יום השלושים שבגופו  עריולגזוז כל שלגלח הזקן ואסור לאבל להסתפר 
די הפה, אם מפריעים לו באכילה, מותר ער שבציימהקבורה. ואולם השפם והש

 שצ ס"א. ב רפח, רצ( )סימןלגוזזם לאחר השבעה. 

 
לים, ולא ידעה בבית החולב  ףהתקממסוכנת חולה , ואשתו היתה נפטרמעשה בזקן מופלג ש

ימי האבל, ואמם  , והבנים היו בשבעתשאסור להודיע לה[( 440 )עמוד]כמבואר לעיל  ממיתת בעלה
היה , ןאותם בגידול זק היו באים לבקרה והיתה רואהשלא באו לבקרה, ואם  היתה שואלת על

בר אחר שבעה, שאין דללבנים לגלח  על כן, התירו סתכן,תהיה חשש שממיתת בעלה ו נודע לה
 ב רצא( .שבט הלוי) העומד בפני פיקוח נפש.

 

 נשים
בין נשואה, שלא ה אשה אבלה מותרת להסתפר לאחר השבעה מיד, בין רווק

 )ב רצג. א רלו((. 047 )כמבואר לעיל עמוד השבעה.לאחר לנשים תספורת איסור חכמים גזרו 

 

 בעלי ברית
 תוךהסתפר בל חפצים להקלההמוהל ואבי הבן, , הסנדקברית שהם: הבעלי 

הלכה למעשה שמעתי ממרן זצוק"ל שהורה וכן  (מעיין אומר רפד .)ב שסג. רשאים ,שיםושלה
אביו, ומכורח פטירת שנה, לשר הפנים שפירא, שהיה בתוך השלושים על  ארבעיםלפני כ

לו  ת, והתבייש לבוא כשאינו מגולח, ואמרתפקידו היה צריך להיפגש עם שרים ממדינה אחר
 נדק, ואז יוכל להסתפר ולהתגלח.להיות סעצמו  שיציע אתמרן 

 
כתב, שבכל המדינות נהגו להתיר לבעלי הברית להסתפר לכבוד המילה ר בשו"ת חתם סופ

בשו"ת פנים הטעם כמבואר ו ,תספורת אסורה מן הדיןהשף א ,בשבוע שחל בו ט' באב
והנודע ביהודה  .שים שלווקיא להתיר אפילו לאבל בשלוגדולה מזו נהגו בערי פרנ .מאירות
 ,שבות יעקב ,לשון חכמים ,מאורי אורוכן פסקו: היה חוזר בו.  ,אילו ראה דברי הפנים מאירות ,שאסר

בשו"ת תבואות שמש כן כתב ו הגאון מהר"ל.ו ,דפרנקפורט בית דין הגאון מהרש"ח אב ,בית דוד, דברי שאול
ומו נהגו להסתפר ביום המילה , שבמק(שופריה דיעקבספר  ברמח)בשם הגאון רבי יעקב בירדוגו 

שים של ושלמ יותרר ושבוע של ט' באב חמ מאחר ולדעת רבים,ו .אף בשבוע שחל בו ט' באב
, כן יש להקל ואף על פי כן התירו האחרונים ,פרהסיאזו אבלות של רבים ובאבל, כי 

 הלכה כדברי המיקל באבל.שים של אבל, שובשל

 

 היתר תספורת בשאר קרובים
, בהגיע יום השלושים, ]אח, אחות, בן, בת, איש על אשתו[שאר קרובים לאחר פטירת 

רשאי להסתפר מיד בבוקר לאחר תפילת שחרית, כי באבלות אומרים "מקצת 
 [.הסתיים היוםנו מחשיבים כאילו יל מעט מהיום, אאפילו התח ,]דהיינו ככולו". -היום 

 

 אםתספורת באב והיתר 
 בנוסף לכךר עד שיגיע יום השלושים, ולאחר פטירת אב או אם, אין להסתפ

שיגערו בו חבריו, דהיינו שיאמרו לו "לך להסתפר". וזמן הגערה מיום שלושים 
אפילו בליל השלושים, אין הגערה אילך, אבל אם גערו בו קודם לכן, בבוקר ו
 (. ד תקנט)ג קב, קגמועילה. 
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, כדי ר קצתשלא להסתפר עד יום שלושים ואחד או יות ואם,אב יש נוהגים ב
השלושים  ם לשאר קרובים. ומכל מקום אם חלאב ואשיהיה ניכר ההבדל בין 

 )ג קב( שבת או ערב חג או ערב ראש חודש, גם הם יכולים להסתפר. בערב

 
מקצת היום ככולו, ורשאי להסתפר מיד, וכן דעת מרן השלחן מועילה ביום השלושים, כי גערה 
בשם  ית יוסףמרן בב ן כתבכשו ,ת סמ"קוהגה שכן דעת"א בברכי יוסף וכתב מרן החיד, )סימן שצ ס"ד(ערוך 

דייקתי לנכון וכן . עי"ש. בית דוד, ונאמן שמואל ורבו סת הגדולה,שיירי כנ מווכן הסכי, הגהות מיימוניות
 אביו של מרןבפטירת אביו רבי יעקב ז"ל ]שהרי  מרן הראשון לציון זצוק"לשל רב  עשהממ

לתפילת  חיו הגיעו כשהם מסופרים. ומרן ואֶּׁ כ"ד אבחל בהשלושים ם יוו ,כ"ד תמוזבנפטר 
לא יתכן שעשו את ו גאולה בירושלים. -אזכרה שהתקיימה בישיבת "פורת יוסף" ב מנחה

האזכרה היתה , אלא ביום העשרים ותשעהלכן  כי איך יסתפר קודם ,האזכרה בליל השלושים
 לי השיבוכן . עצמו שלושיםסתפר ביום ה, ונמצא שמרן השלושים ואחדערב  ביום השלושים,

 [.יצחק יוסף שליט"א נורב ון לציוןהראש מורנו
 

, במקומותינו שרובם ככולם נהגו שלא לגלח כתבו בשו"ת חיים שאלהחמיר בזה והנה החיד"א 
באבל בו על אב ואם עד עבור איזה ימים אחר שלושים וגוערים בהם, אז אם אירע שגערו 

גוערים ביום שלושים שתמיד אבל בעיר שנהגו  , מועילה הגערה.יסטניסאוהוא  ,ביום שלושים
כל אדם, נמצאת תקנת חכמים בטלה לגמרי, שלפי זה אין הפרש בין אב ואם לשאר  לע

קרובים, ואינו ניכר החילוק ביניהם, כי אם באמירה קלה בעת שיוצא מגזרת שלושים, 
חכמים שעשו הפרש בין אב ואם לשאר  שאומרים לו שיגלח. ולא נכון לעשות כך לעקור תקנת

קרובים. ואף בזמנינו שיש שמגלחים זקנם, ובשלושים יום הם מנוולים ומצטערים, צריכים 
לקיים תקנת חז"ל לעשות הפרש שיצטערו יותר באב ואם. ומה שכתב השואל, שהמנהג לגלח 

ן שאי כמים,עוקר תקנת ח מנהגםזה נעשה מקרוב, ו מנהגושים על ידי גערה, הנה ביום של
וכן הסכמת יד אבישלום, נהר . ע"כ. יובודאי אין ללכת אחרהפרש בין אב ואם לשאר קרובים, ו

 מצרים, נחל אשכול, בית אהרן, בתי כנסיות, דבר משה, הגר"ח פלאג'י ועוד.
 

 כבוד השבת
גם אם חל יום השלושים בשבת, אין להקדים ולהסתפר ביום שישי לכבוד שבת, 

 ספק שהואאיזה חולקים בזה, כל שיש ומכל מקום כיון שיש  )ב רצה(ם. אפילו בשאר קרובי
אב ואם, אין להקל כלל, אבל ביש להקל בשאר קרובים מטעם ספק ספיקא.  ,נוסף בהלכה

 )ב ש(מאחר והוא חייב גערה, ולא מועילה גערה בפחות משלושים יום. 

 

 גערהדין 
ם הסתפר, כי אף שחייביתלמיד לרבו או אשה לבעלה, יכולים לומר לו שילך ל

 יצחק יוסף שליט"א. נורב ל"צהראשלי  שיבוכן ה בכבודו, אין זה נחשב גערה ממש דרך בזיון.

 
 ומעשה בחכם אחד שאמו נפטרה,. רמוז לחברו שיגער בו, רשאי ללא גערו בושאבל 

ועברו שלושים יום ולא גערו בו, ובא אצל הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א, 
 ?, האם מועילה הגערה או לא05-מסיח לפי תומו על אבל שגערו בו ביום האילו ושאלו כ

 .והלה שמח והלך להסתפר ,בו רעשהוא רוצה שיגערו בו, וגמיד הבין הרב את הרמז 
 

 )ג קא(ועברו חודשיים מהפטירה, יכול להסתפר.  בכל מקרה, אם לא גערו בו

 

 עומרימי 
לא להסתפר שהמנהג  בתוך ימי העומרושים שהגיע יום השל ם,אבל על אב וא
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 )ב רצד, ג קיג(בהם, והכביד עליו שערו, מותר לו להסתפר לאחר גערה. 

 
השלושים שלו בבין כתב בשו"ת זרע אמת לדמות דין זה למה שכתב הב"ח שאבל שחל יום 

, מותר לו להסתפר, שכיון שאינו אלא מנהג, אין שלא להסתפראשכנזים המצרים שמנהג ה
יכול להסתפר. , שמה שאין מסתפרים בעומר הוא רק מנהג ,כאןמיר בו לאבל. ולפי זה גם להח

ף, וכן הורה הלכה בי דוד הכהן, בית הרואה, מטה יוסרפני אהרן, ות יעקב, בית אהרן קריספין, ישועוכן פסקו: 
 .רא עטיה זצ"להגאון רבי עז למעשה מורנו

 
 

 וטיול מלאכהוץ, בגד חדש, גיהכיבוס,  ם,גזיזת ציפורניי. 
 ציפורניים* 

עד שלושים יום,  קוצץהרגלים בכלי כמספריים או ואסור לגזוז ציפורני הידים 
קטן  חיתוךומותר גם להתחיל אפילו בתוך השבעה.  , מותראבל בידיו או בשיניו

 (. ד תקסג)ב רצהבמספריים, וימשיך ליטול שאר הציפורן בידו. 

 

 היתר הגזיזה
 ואין צריך גערה. ים,ציפורניו על אב או אם, מותר לגזוז אפיליום השלושים ב
 

 רניםופיבנטילת צ גערה,גם שאר קרובים שצריך מיותר אב ואם ב הומרתספורת יש חבשאף 
אבל גערה,  כתשניכר לרואים שייער ירק בשכי  ,אין צריך גערהאין הבדל ביניהם ו

בית  ,לקט הקמח ,הלבושכות קטנות, הל: כן פסקו .אדםהשל בני  ם אין דרך להסתכל בידיםירניופבצי
רי דבברית כהונה, , מסגרת השלחן, הגיד מרדכי ת,זרע אמ, שמואל ביאביו הגאון ר ווהסכים עמ ,דינו של שלמה

כן נראה סתמות הפוסקים, וכן מנהג , ששבט יהודה עייאשוכתב ב. דבר משה, מעט מים ,משיב הלכה ,יעקב
 (ב רצה) העולם.

 
חל יום השלושים בשבת, רשאי לגזוז הציפורניים ביום שישי אם  -כבוד שבת ל

וריא"ז  מ"גגיאת וסבן  בי יצחקורמשום ספק ספיקא, שמא הלכה כבה"ג לכבוד שבת. 
. ושמא הלכה כרבנו יום טוב מבעלי התוספות שמותר אפילו שבעהשמותר לגזוז מיד לאחר ה

 )ב רצה(. , וכל שכן בגזיזת ציפורנייםשלושים בשבתהלהסתפר כשחל 
 

 כבוד התורה
בתוך  סוע לעיר אחרתיתפקידו היה עליו לרע לו אבל, ובתוקף ישא אב בית דיןמעשה בגאון 

ד על שצפרני ידיו ארוכות משום ובענין של מצוה רבה, והיה מצטער מא לאבלו שיםושלה
גדול  למיד חכםאבלו, ושם לא נודע שהיה אבל, והיה בוש ונכלם כי הכל יהיו תמהים על ת

אם יש הד, וחקר לדעת ואו בשיניו היה קשה לו מא ובידי ןתכוולח .כמותו שצפרניו ארוכותש
 ,יצחק בן גיאת כי לדעת רבנו והנה עיקר הדבר שנוי במחלוקת, ?יםיבמספר וזזןהיתר לג האיז

]כלי דוקא בגנוסטרי ויש אומרים שהצפרנים. גזוז חר השבעה מותר ללא ,ריא"זו , סמ"גבה"ג
גדול מאוד צורך  רבכיון שיש לאותו ואסור, אבל במספרים מותר.  ת ציפורניים[המיוחד לגזיז

 .ואין לו כל כוונה לייפוי או נוי, יש להקל ,משום כבוד התורה וכבוד הבריותזה ויש ב זן,זולג
ךָ  : "ָהֵסר)משלי ד כד(. וכבר נאמר איסטניסשבעה להתוך בוכעין מה שהותרה רחיצה  ּות ִמּמְ ש   ִעּקְ

ה, ָפַתִים ּוְלזּות ּפֶּׁ ".  ַהְרֵחק ש ְ ּךָ על  ותים עודפירנופישאם הצ ,בן איש חיה שכתב הף מוריצבוִמּמֶּׁ
, על פי הסוד. ואם יכול ןעה באב, מפני שיש חיוב גדול ליטלתשבאפילו  גוזזןמותר ל בשרה

 )ב שב( .מסייעאין איסור  ,דרבנןשבאיסור כתב הרדב"ז , שגוי ל ידיע זןזולג עדיף

 

 נשים
ולא כתספורת שמותרת מיד לאחר , לא גוזזת ציפורניים כל שלושים יוםה אבלה אש
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  )ב שב( . אולם לצורך טבילת מצוה, מותר לה לגזוז אפילו בכלי.השבעה

 

 כלה
אירע לה אבל, מותר לה לגזוז תחתנה ובתוך שלושים יום לחתונה כלה שה
 .להיוול הוא נ אפילו בתוך שבעת ימי האבלות, שגידול ציפורניים ציפורניה

 
לגזוז שערותיה אפילו בתוך שבעת ימי האבלות, הוא הדין ה כלל( 047 )עמודכמו שהותר לעיל 

שמותרת לגזוז ציפורניה, שהרי איסור גזיזת ציפורניים נלמד מדין תספורת, ואם מותר לכלה 
ם גזיזת ציפורניי הלהסתפר בתוך שבעה, כל שכן שמותר לה לגזוז ציפורניה. גם כי לא גרע

, אף שאסורים מן הדין בשבעה. ועיין למרן ררחיצה, קישוט ואיפו משאר הדברים שהתירו לה,
מאחר שפסק ש השלחן ערוך,ובאמת קשה על מרן שכתב,  (ב מןשו"ת חיים שאל ח"א סי)החיד"א 

 ,רניה בכלי על ידי עצמהופיאך אסר לאשה ליטול צאחר שבעה, היפורת סתאשה מותרת בש
מדין נלמד ם ירניופיצאיסור והרי  אחרת, לא התיר אלא על ידיה בטבילת מצו לוואפי

 ,הדברים רחוקים, ומה שנראה ליישב וכו', אך . וכבר ראיתי לט"ז שהעיר קצת בזהתתספור
 שבעה,ם אחר ירניופיליטול הצלאשה מותר שמן הדין היה  . על כן, נראהיתירה היא הוחומר
 היא., וחומרה בעלמא רצו להחמיר גם בנשיםשאלא 

 

 כיבוס* 
)סימן ללבוש בגדים מכובסים. שמותר מותר לכבס בגדים לאחר השבעה, וכל שכן 

 שפט ס"א. ב רעט, רפ(

 

ואם חפץ  שלא ללבוש בגדים מכובסים עד יום השלושים.מנהג בני אשכנז 
, ואחר כך ילבשם ]אפילו דקה אחת[ הזמן מלבשם שיאחר להחליף בגדיו, יתן ל

שרשאים ר השלושים, וכל שכן ס בשביל ללבוש לאחלכב אולם, רשאיםו. הוא
 )ב רפ, רפא, רפג(. עם שאר בגדי בני הביתם יחד לכבס

 

 בגד חדש* 
 מן הדין מותר לאבל ללבוש כל בגד חדש לאחר השבעה.

 

עד  -ואולם, יש מחמירים שלא ללבוש בגד חדש, לבן ומגוהץ, בשאר קרובים 
יגערו בו חבריו, כלומר, שיאמרו בנוסף שעד השלושים ו -באב ואם והשלושים. 

ומכל מקום, שאר בגדים חדשים, . שגוערים בו וכדין תספורת ,חדש" בגד לבושלו "
רשאים ללבוש ללא חשש. ואף שלפי המציאות כיום, שמחים גם בשאר צבעים, 

ו חז"ל. על כן, מותר לכל הדעות לחדש אמרמכל מקום אין לנו אלא מה ש
 (, שה)ב שג ."שהחיינו", ופשוט שיברך וכדומהפורה שחורה, כחולה, אחליפה חדשה 

 
, אבל חדש, לבן ומגוהץמבואר שאסור לאחר שבעה ללבוש בגד  )מסכת מועד קטן כג ע"א(בגמרא 

בשו מיד לאחר השבעה. ואולם, כתב הרמב"ן שאין דין זה ואם חסר אחד התנאים, מותר לל
בח כל כך, אינו משושגיהוץ של זמנם, נוהג בזמנינו, כיון שהגיהוץ שלנו אינו חשוב כל כך כ

של  התנאינמצא שאף אם הבגד חדש ולבן, מותר ללובשו כי חסר  ואינו אלא ככיבוס שלהם.
. ואף שיש חולקים על הרמב"ן, וגם לא מוסכם )סימן שפט ס"ח(גיהוץ. והביאו מרן בשלחן ערוך 

סימן אורח חיים )באב היא דעתו של מרן השלחן ערוך, שהרי לענין שבוע שחל בו תשעה  ךשכ

הביא  עי' ה, ז()סימן שפט סכתב, שהמנהג להחמיר גם בכיבוס וגיהוץ שלנו. ואף כאן  תקנא ס"ג(
כתבנו את הדין גם לאותם  אולם,את דעות האוסרים, מכל מקום הלכה כדברי המיקל באבל. ו

 הרוצים לחוש לדעות המחמירים שגיהוץ שלנו אסור.



הה |   212 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
 

האם יש הבדל בין אב ואם לשאר יש לדון ן, חדש ומגוהץ אסור, לבבגד שזה דין והנה בעיקר 
 רמב"ןלו. שאר קרוביםכדין שלושים יום להמתין די  ,המאיריורמב"ם להנה כי קרובים? 

וטעמם שהצריכו  .חדש בגדש לבשי ויגערו בו חבריו חג,ויגיע שלושים יום, צריך  ,הרא"שו
 כי בעיקר בחג מחדשים בגדים, ,חדש לובש בגדשאינו  לא ניכר שיגיע החג, שאם לא כן

תשובה ובשו"ת  גוערים בו.כבר  ,בתספורת כל שהכביד שערו אבלבו,  אין מה לגעורממילא ו
 דברים ג'צריך שאין  שפט ס"ה( מן)סי לחן ערוךשדעת מרן הב ארויעייאש בשבט יהודה ומאהבה 

ספיקא, שמא הלכה  מטעם ספקוכן נראה  .יום וגערה שיםושלדי בו, ]ל' יום, חג וגערה[
אף שתשובה מאהבה ושבט יהודה, שמא כוללא גערה,  שים יוםוכהרמב"ם והמאירי, שדי בשל

]ושמא בזמנינו אין איסור  .כלל מעכב חגואין ה ,שיםואחר שללדי בגערה לדעת השלחן ערוך 
 [(ודו"ק. צטעמוד ג ח")ועי'  כלל כנ"ל. ושמא הלכה כדברי המיקל באבל אף נגד השלחן ערוך.

 

 . בגדי זיעה.טלית
, כיון שלא בין גדולה ובין קטנה, לאחר השבעה ,ללבוש טלית לבנה חדשהמותר 

, שלא שייך זיעה . וכל שכן שמותר לחדש גופיה ושאר בגדיגזרו בבגד של מצוה
כלפי חוץ, ואין להם חשיבות כל כך.  תניכרלבישתם בהם איסור זה, שהרי אין 

 (, רצזקעז מעיין אומר)

 

 ץגיהו* 
 (זשפט ס" מן)סי. וללובשם מגוהצים מותר לגהץ בגדים לאחר השבעה

 

 מלאכה* 
יום, שים ושל תו בתוךמלאכתו ובסחורקרובים, אם רצה האבל למעט בהעל כל 

 .כפי יכולתו צריך למעט ,על אביו ואמואבל אינו ממעט.  ,רצהואם לא  .ימעט
 ט. ב קנז(ב"ם, הרמב"ן, שבולי הלקגאון, רבנו חננאל, הרמ )רב האי

 

 טיול* 
, שבדרך כלל שמחים בו לטיול מאורגןחבריו להמנע מלצאת עם  אבליש ל

יש להקל לנער  רגנו טיול לכל החברים,יאאם בבית הספר הרבה. ומכל מקום, 
כי יש לפטירת אביו או אמו, יום שים ותוך שלאפילו ב שתתף עם חבריולה יתום

 )ב קנח( גדול אם לא ישתתף. לו צער
 

]וכמובן שהכל ביראת שמים למקומות הקדושים  נסיעהשמארגנים כיום  וימה שמצ

נסיעה עצמה בשאין אחד מכיר את חברו, מאחר ו רבים אנשים , ונרשמיםטהורה[
 לבו םש  אנשים זרים באוטובוס מעיר לעיר, שאין  דומה לנסיעת יאה]כי  אין שמחה כל כך

, לא מחברת האנשיםו לשם בא, ועיקר ההנאה היא במקומות עצמם שעליהם[
ללכת למקומות הקדושים, על כן מותר לו להשתתף וכיון שאין איסור לאבל 

 )עיין ב קנח, שט(כזו.  נסיעהב

 
 כי דבר זהגדולה,  השים לצאת לסחורה למרחוק עם שיירותוך שלבמדין התלמוד אסור לאבל 

ערו בו חבריו עד שיגלצאת אסור אמו  ואועל אביו . ד בדרךומאהם שמחים שדומה לשמחה, 
לא שייך דין זה. ומכל שבזמנינו ערוך השלחן, ב. וכתב "מנויצא ע"ויאמרו לו אחר שלושים 

 )ב קנח( .בספר יוסף אומץ יוזפא ו שכתבלצאת לטיול מאורגן, כמיש להמנע ממקום 
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 השלושים יום 
 אזכרה

 שיאמרוהמנהג לערוך אזכרה ולימוד בליל השלושים, ומביאים תלמידי חכמים 
)עמוד  ועיין לעיל)ג קלו. ד תקנה(  .נר לעילוי נשמת המנוח יםדליקמ, ודברי תורה וחיזוק

 היאך ההנהגה הנכונה בעשיית האזכרה. ושומע לעצה חכם. (080

 
]וכגון שהאזכרה יוצאת  דים את האזכרה מעט מכל סיבה שהיאאם יש צורך להק

יתחילו את  [(840 )עמודלהלן בדיוק שלושים יום לפני החג שאסור להספיד כבר, כמבואר 
האזכרה ודברי ההספד ביום העשרים ותשע אחר הצהריים, וימשיכו קצת בלימוד 

וכן אם חל יום השלושים בשבת, מקדימים את  )ד תקנה(גם בליל השלושים. 
 האזכרה ליום חמישי בערב, מפני כבוד השבת.

 

 קברותעליה לבית 
, וישתדלו משניותושם תהילים  נוהגים לעלות לקבר ביום השלושים, וקוראים

 )ג רי(. לאחר הלימודקדיש מאוד שיהיו שם עשרה אנשים, כדי שיאמרו 

 
 

  כלי זמר 
 .שלושים. י"ב חודש

והשתתפות בשמחות, נוהגים עד שלושים  זמרהפרטים שיבוארו להלן בענין כלי 
אם. ואפילו אם השנה וקרובים, ועד י"ב חודש על אב השאר פטירת יום על 

דינים , נוהגים [יםחודש יש בה שלושה עשרבסך הכל ]שיש בה שני חודשי אדר, ועוברת מ
 )ב שכ, שלח(ד י"ב חודש בלבד. אלו ע

 

 . קלטות.כלי שיר
 )ב שסד(קלטות ודיסקים. מאפילו בשמיעת כלי שיר, האבל אסור 

 

 יהנותלא מתכוון ל

יושב בביתו שו א, כלי נגינהעם שמיע שירים מוהנהג  אוטובוסנוסע בהאבל 
והוא הדין, אם  ליהנות.לשמוע ושלא ן וכוסיח דעתו וייושכנו מנגן בכלי נגינה, 

אמר לי מורנו וכן . וליהנות שמועשלא לן וכויאשתו ובני ביתו משמיעים שירים, 
אבל על אמו יט"א, שבהיותו בשנת לישראל רבנו יצחק יוסף שלהראשי הראשון לציון והרב 

י ביתו רצו לשמוע שירים, התיר להם הרב, והוא היה עוסק בתורה הרבנית מרגלית ז"ל, ובנ
בחדרו כדרכו בקודש, ומתכוון שלא ליהנות. ומה גם שקשה לגזור על בני הבית שלא לשמוע 

 (. מעיין אומר רט)ב שסזשירים במשך שנה שלימה. 

 
חד על כרחו באבהנאה הבאה לאדם ש ,רמב"םב פסקנו (ע"ב כהפסחים מסכת )גמרא במבואר 

 ףתכוון, אהתכוון מותר. וכתב הרדב"ז, שאם לא הם לא תכוון אסור, ואהמכל האיסורים, אם 
הריא"ז שההולך ן כתב בדל מאותה הנאה, מותר, שהכל הולך אחר הכוונה. וכישאפשר לו לה

ן לאותה הנאה ו, אם אינו מתכובודה זרהעל לעשות חפציו, ובדרך הליכתו הריח ריח קטורת ש
יש לו דרך אחרת לעבור בה, מותר. וכן אם היה שומע מנגינות הכומרים ף שא ואינו חפץ בה,

ל אין בו ממש, אסור שאף על פי שהקואם מתכוון ליהנות אסור, זרה, שמנגנים לפני עבודה 
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 ,(סט"ו קמב )סימןשלחן ערוך וכתב מרן ה .מותרליהנות ן ואם אינו מתכואבל  .ליהנות ממנו

ן מותר. וכתב הש"ך, ומתכואם אינו : ווכתב הרמ"א .ה זרהאסור לשמוע כלי שיר של עבוד
]וכן דעת הגר"א שם, שו"ת תורה ן ליהנות מותר. ויכול לאטום אזניו, כל שאינו מתכושאפילו 
 ועוד[. ס"ק יד בבאר מים חיים( ,)כלל ו הלכה ה, וספר חפץ חיים )סימן שצד(לשמה 

 
רשאי להיכנס , נגינהשם כלי שיש שמחות שיצא מאולם לחברו ממתין האבל 

שים לב שלא וי ,ממש המסובים יחד עםלא ישב  אך, ולהמתין לולישב בצד ו
 . ב שסז(שו"ת הר צבי) תכוון ליהנות מקול הנגינות.לה

 

 נגן אומן
נגן בכלי שיר, ופרנסתו היא מהופעותיו בשמחות של מצוה, לאומן היודע 

]וכל  .)ב שמט( פרנסתורך השבעה לצו לאחרלנגן ועוד, רשאי  ותכחתונות, בר מצו
או יותר לפני כן, ואינו רשאי  השלושיום, שקובעים עם התזמורת חודשיים שכן לפי המציאות כ

 .[ללא תזמורת להותירם כך

 
, כיון שכוונתו היא ללימוד ולא לאחר השבעה נגינהללמוד רשאי להמשיך האבל 

 (מעיין אומר קמו) .להנאת המנגינה
 

 .גננת מלמד.
שגם זה להשמיע שירים לילדים להרגיעם ולשמחם.  ,או גננת ה מלמדאבל/מותר ל

 )ב שנ( וונים ליהנות כנ"ל.עסוקים הם בעבודתם ואינם מתכ גםבכלל צורך פרנסתם. ו

 

 עצבות
כאון ל"ע, רשאי לשמוע שירים בתוך י"ב חודש, כדי לקבל יהסובל מהתקפות ד

ןוְ : "(מלכים ב ג טו)שמחה ומצב רוח טוב, וכמו שנאמר  ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ִהי ָעָליו ַיד  ,ָהָיה ּכְ ַוּתְ
 (הציין אומר ר)מע. צינעהאך ישתדל כפי יכולתו לשמוע ב ה'",

 

 ברית מילה
עם כלי  פייטניםרשאי להביא אם אבי הבן או אשתו היולדת בתוך י"ב חודש, 

, הוא םיום טוב שלהכי  ,כנהוג וביום הברית זוהר[ ברית יצחק,] בריתשיר בליל ה
 ב שלט, שסה(עי' ). יסים את בנם לבריתו של אברהם אבינו עליו השלוםכנשמ

 
שגם הוא מצווה  ובחול המועד עם רעיו, כיון פוריםסעודת ב לנגן אבלהתיר ל שו"ת זקן אהרןב

שמותר להביא כלי נגינה  (א סימן כא"ח)שו"ת חיים שאל מרן החיד"א במדבריו למד לשמוח. ו
 ל וחומרקרואה אני שהדברים יולדת בתוך י"ב חודש. וכתב: בליל הברית ובברית, אף שה

אבי הבן אינו שכאן  ,עודו .מותרודאי ש ,ילהשמחתה להקריב אשה פרי בטנה למליולדת שהיא 
נכון שוהגם שכתב הרא"ש והוא שליט להביא כלי זמר כמנהג ביום שמחתו.  אבלות,חייב ב

שהוא עושה לכבוד  מכל מקום כאן ,שתולכבוד א חמיו עלדש ושילבש הבעל שחורים כל י"ב ח
היולדת שתבאר הכבר בלאו הכי כבוד אשתו. ומכבוד המצוה וחזק אלים  ,המצוה כמנהג העיר

הוד  ,ותו יתברךויום טוב שלה הוא ויום שמחתה לכבוד ה' שזכתה לקיים מצכיון ש ,מותר להעצמה 
"ד. ומבואר עכ .ה והכל לשם שמיםויגל האיש ותשמח האש ,להתיר בפשיטות הונרא .הדָ לָ וְ ברית בִּ 

ון שיום טוב שלה הוא. ומעתה הוא הדין אם אבי הבן בתוך י"ב שעיקר סיבת ההיתר מכי
מצות מילה מוטלת  ,חודש, שיהיה מותר להביא כלי נגינה, כיון שיום טוב שלו הוא, ואדרבה

ת ַויָּ מהפסוק: "קידושין כט ע"א( מסכת ), כמו שלמדו בגמרא םעל האב ולא על הא ָמל ַאְבָרָהם אֶּׁ
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ֹמַנת ָיִמים כַּ  ן ש ְ נֹו ּבֶּׁ ה ִיְצָחק ּבְ ר ִצּוָ  ולא אותה. "אותוודרשו חז"ל "", ֱאלִֹהים ֹאתוֹ ֲאש ֶּׁ

 
בסעודה של ליל הברית המתקיימת לאחר ראש חודש אב, אין לאכול בשר, כי ודע, כי אף ש

כה כדברי המיקל אינה סעודת מצוה ממש כמו ביום הברית, מכל מקום לענין אבלות שהל
 )חזו"ע ארבע תעניות קנד(באבל, יכולים לשמוע כלי זמר וכנ"ל. 

 

 בר מצוה
עם כלי  זמרלהביא  םרשאיבר מצוה או אמו בתוך י"ב חודש, החתן אם אבי 

יסים את בנם לעול כנ, שמהוא םיום טוב שלהכי  ,לכבוד הבר מצוה כנהוגשיר 
 .תורה ומצוות

 
שים יום של אמו ות, ונעשה בר מצוה בתוך שלוע למצונער שהגי ,כתב בשו"ת זרע אמת

, כיון שהוא אינו רגיל עם כלי נגינהרשאי בעלה אבי הבר מצוה לעשות השמחה כ האבלה,
ת, ונפטר מעונשו, וגם האם יכולה והגיע למצולאבל, והשמחה תלויה בו, ששמח שזכה בנו 

 .וכנזכר לעיל כיוצא בזה ירלמר חביבי הרב המובהק החיד"א שהתב ראיתי לשמוח עמהם. ושו
הוא הדין אם אבי הבן בתוך י"ב ש החיד"אמה שכתב קודמת הכה לההבאנו בכבר הנה ו ע"כ.

וממה שדימה בשו"ת זרע להביא כלי נגינה, כיון שיום טוב שלו הוא. לו חודש, שיהיה מותר 
, חודששהוא הדין גם אם אבי הבר מצוה בתוך י"ב מזה נלמד אמת ברית מילה לבר מצוה, 

 )עי' ב שלח( ולא רק במקרה שהאמא תוך י"ב חודש.
 

 הכנסת ספר תורה

במקום צורך, כגון שהאבל ו .כלי זמר םם עִ הכניס ספר תורה ברוב עַ לאבל ל מותר
או גבאי בית הכנסת שהוא המוציא והמביא בכל ענייני בית  וחשובי הקהלאחד מנכבדי 

י יש לדמות זאת כ. להשתתף ול להתיריש אף שלא הוא המכניס את ספר התורה, הכנסת, 
 צוההכנסת ספר תורה שהיא מבכל זאת בשאף שאין שומעים בהם כלי נגינה,  ,ימי העומרל

התירו חז"ל איסור דרבנן לכבודה  וכן. כלי נגינהבהם מותר להשמיע  ,של כולם גדולה ושמחה
 מר קעה, רצו()מעיין או .מצוה לרקוד ולטפח לכבוד התורהשל תורה, כמו בשמחת תורה ש

 
 

  השתתפות בשמחות 
 בית המשתה
וכיוצא  סיבת יום הולדתמגון רעים וחברים כסעודת בלהשתתף  האבל אסור

 )ב שלח( .אפילו בפה שירהשאין שם  בזה, אף

 

 סעודת מצוה
, ןוכיוצא בה ות מצוה כמו ברית מילה, פדיון הבןרשאי האבל להשתתף בסעוד

 , שנג(שנא)ב  אלא שירה בפה.מוסיקה מטייפ או שם כלי זמר  לא יהיוובלבד ש
 

 סיום מסכת
 סיום מסכת, אף שהוא עצמו לא סיים עמהם,לאבל להשתתף בסעודת  מותר

 א(שנ)ב  .אלא שירה בפה שירשם כלי  לא יהיוובלבד ש
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 חנוכת בית
הלימוד הנהוג, את בית שלומדים שם לאבל להשתתף בסעודת חנוכת  מותר

בארץ נעשית חנוכת הבית אם וכל שכן  סעודת מצוה.חשב זה ני רשה ,בפיהם שריםו
, ירושלמיתלמוד ות. וכן מבואר בושקולה כנגד כל המצ ארץ ישראל ישראל, שמצות ישיבת

 ב שנו( .הגר"ח פלאג'ילאביו  בשו"ת חקקי לבהג"ר אברהם פלאג'י )שמצוה לחנוך בית בארץ ישראל. 

 

 ברית יצחק
נוהגים לעשות בליל הברית, שחק ברית יצלאבל להשתתף בסעודת  מותר

 .סעודת מצוהזה נחשב  גםש ,בפיהםם רישוהלימוד הנהוג, את לומדים שם ו
 

 קהאחל
עושים בהגיע הבן לגיל שלוש, שאין שיש  אקהאין לאבל להשתתף במסיבת חל

 סיום מסכת, רשאי להשתתףכל מקום אם יעשו שם ומזה בכלל סעודת מצוה. 
 (450עמוד )מבואר בחוברת "חג הפסח בהלכה ובאגדה"  ובלאו הכי .כשאין שם מוסיקה

חול המועד, סיום מסכת וכיוצא שמחה של מצוה כמו תוך ה, הנכון שיעשוהו בקאשהעושים חל
 אין מצוה. חלאקה עצמהבזה, כי ב

 

 . בת מצוה.בר מצוה
אין לך ששנעשית ללא כלי נגינה,  מצוה בת / מותר לאבל להשתתף בסעודת בר

גיל להגיע ל ושזכ ם יתברךולה מזו, שעושים שמחה והודאה להשסעודת מצוה גד
, שמצוה לעשות סעודה ביום שנעשה בנו בר מצוה כמו ן אברהםהמג כתב. במצוות םחיוב

א ביום מלאת י"ג שנה יה ,שעיקר כניסת נפש הקדושה באדםרבנו זלמן שנכנס לחופה. וכתב 
 ות מן התורה.ואז במצ יםחייבתמולכן  ,ד לזכר, וי"ב שנה ויום אחד לנקבהויום אח

 
את מסיבת הבר מצוה בכמה אחר לאו  םקדיוצרכו להאם ה ומכל מקום אף
גדול היום העיקר המסיבה נעשית לכבוד יון שכיום הולדתו ממש, ימים, ואינה ב

נחשב דברי תורה, הרי זה חתן דורש בהיום היכנסו לעול תורה ומצוות, ו -
 )ב שנא, שנד(. ם, ורשאי האבל להשתתף שסעודת מצוה

 
, בעת שאין כלי השיר כנסחגיגת בר מצוה שיש שם כלי שיר, מותר לאבל להי

 )ד תקצג(. ך את בעלי השמחהלברכדי  ,מנגנים

 

 צדיקיםת הילול
וכגון בל"ג לעומר לרבי שמעון  ,מסוייםצדיק בכל שנה לעשות הילולא להרגיל 

ההילולא כבכל שנה,  רשאי לערוך את ,שבעההוא אבל לאחר הכעת בר יוחאי, ו
 )מעיין אומר ער(ללא כלי שיר.  ובלבד שיאמרו שם דברי תורה, וישירו בפה

 

 בני אשכנז
, אף ללא כלי שיר יש מבני אשכנז הנוהגים שלא להשתתף בשום סעודת מצוה

. על כן, כנ"לת מצוה ואפילו לא בברית מילה. ויש הנוהגים להשתתף בכל סעודו
 שאי, וכל שכן כאשר יש צורך בדבר.ל בזה, ראיש מבני אשכנז הרוצה להק
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מותר להשתתף בסעודות מצוה שאין שם כלי נגינה, אלא שכתב  אף לבני אשכנז, מן הדין

שאילת , וכן נראה משו"ת לא חששו כל כך למנהגהרמ"א שנהגו שלא להשתתף. אך יש ש
 הבן, ה ופדיוןשים לסעודת מילושהאבל על שאר קרובים, מותר להכנס בתוך של ,פסקשיעב"ץ 

נראה מהגאון בעל שואל . וכן שוט. וכן דעת הדגול מרבבההוא פו ,שמחה ןכיון שאין בה
 , שנד(שנג שנב,ב ) .בענייני אבלות שהולכים אחר המיקלובפרט  .שו"ת מטה לויו ומשיב

 
 

 השתתפות בשמחת נישואין 

 שמחת חתן וכלה
 "שבע ברכות" סעודתשמחת חתן וכלה, הן בחתונה והן באין לאבל להשתתף ב
ואף שזו סעודת מצוה, מכל מקום אף אם אין שם כלי נגינה.  ,שבשבעת ימי המשתה

)ב  כים "שהשמחה במעונו", החמירו יותר.כמו שמברובשמחת חתן וכלה שישנה שמחה יתירה 

 (שלח

 

 הכנסת כלה
אבל בעל חסד שמארגן ועוזר ליתומים ויתומות להינשא, ואם לא ישתתף 

יתנהלו הדברים כהוגן, מבחינת האולם או התזמורת וכיוצא בזה, בחתונה, לא 
 ם.יכנס לשלהותר לו מ
 

יתבטל 'לשם שמים, ואם לא יכנס שם  כתב הראב"ד, מי שמשיא יתום ויתומה או עני ועניה
שים. אבל בנישואי ואחר שלשם , אף אם הוא אבל על אב או אם, מותר לו להכנס 'המעשה

אין הכוונה שיתבטלו ש ובארו הפוסקים בד בו, אסור להכנס שם.עשיר שהזמינו לסעודה להתכ
קצה את הרק  מיעטולכן  שבהעדרו יהיה ביטול השמחה.הנישואין לגמרי באותה שעה, אלא 

רבי ). לא יכנס לשםתלויה בו,  השמחהאין אז ש כדי להתכבד בו,אם הזמינוהו האחרון, ש
 ב שלח, שמו( .שלחן העזר ,דברי יציב ,זרע אמת, משנת רבי אליעזר, שבט שמעון ,ידידיה טיאה ווייל

 

 השתתפות הקרובים בחתונה
או אם, בתוך שלושים יום לאבלות על אב אם הם אף  ,הורי החתן או הכלה

ולסעוד עם המסובים כל שבעת ימי המשתה בחתונה ובמצוה עליהם להשתתף 
למכרים . והוא הדין כדי שתהיה שמחת החתן והכלה שלימההניגונים, ולשמוע 
ת החתן או הכלה שלימה, כמו סבא וסבתא, שמחשבלעדיהם לא תהיה  מיוחדים
מסויימים כאחים ואחיות, וחברים מיוחדים שחשוב מאוד מאוד לחתן קרובים 

. שו"ת )ב שלט .את האורחיםהם ישרתו בבואם לשם, ש צורך ואיןבואו. יאו לכלה ש

 (סב, רד, רז, ריסימן מג. מעיין אומר ק רה דעהט יולק חיביע אומר 
 

הרשות, אבל שמחת  בשמחת דוקא, המשתה לאבל ללכת לבית מה שאסרו ,התוספות כתבו
 יחיאל רבנו תלמידיצחק. וכתב  ורבנו תם רבנו וכן דעת. חתן וכלה, מותר מצוה כסעודת

 ורוב יוסף הנימוקי ,ד"ואולם דעת הראב .ואמו אביו על שלושים בתוך אפילולהתיר  ,יש  רִ פָּ מִ 
 ישתתף בסעודה לא שאם, ויתומה יתום במשיאדוקא  , להתיר בשמחת חתן וכלהשוניםהרא

 אבי ולפי זה,ע"כ.  אסור. בו, להתכבד רק כדי לסעודה אם הזמינוהו אבל שמחתם. תתבטל
 ברור שמותר העניינים, ובכל החופה בצרכי והכלה החתן בעד המשתדל שהוא הכלה או החתן
 והכלה, החתן בצרכי שמתעסקים כתב, השושבינים מאירות פנים ת"ובשו. להשתתף בשמחהלו 
 הלכה שמא, ספיקא יש כאן ספק גם. שם ולאכול הנישואין בשמחת להשתתף להקל נהגו

, להשתתף לסתם אנשים שאינם קרובי משפחה מותר אפילו מצוה כתוספות ועוד, שבסעודת
 קרובי ימנעו שאם יובודא. מותר, בהעדרו צער להם שיגרם לחוש כהראב"ד שאם יש ושמא
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 הוצרך שלא, ם"המהרשד וכמו שכתב. ולכלה לחתן צער יהיה, לסעודה להיכנס והכלה החתן
 קרוב שאינו זר איש שהוא מפני אלא, תמעט שמחתם פן ויתומה יתום במשיא להתיר ד"הראב
 שיש ידוע כי, לסעודה להיכנס שמותרים בודאי, לכלה או לחתן הקרובים אבל, ולכלה לחתן
 שהמנהג ש"מהריק תבכו .חמד שדיו שמעון שבט ווכן פסק .מלהיכנס לחתן בהימנעםצער 

 שעצם ובאמת ,כתב ץ"המשתה. והיעב ימי בשבעת להשתתף נכנסים שהקרובים במצרים
, לברכותיהם טוב מזל ולהשיב המוזמנים פני לקבל מאוד חשובה הכלה או החתן הורי נוכחות

 )ב שלט, שמז( .בפניהם ולשמש לעמוד צורך ואין, שם ולאכול להשתתף להם שמותר ברור ולכן

 
קרובים שאינם הכרחיים כל כך לחתן ולכלה, דהיינו שאף אם לא יבואו, שאר 

החופה והברכות. ויכולים להכין להם  בעתלא תתמעט שמחתם, רשאים לבוא 
וכמו  )מעיין אומר רפד( לו, אך לא ישתתפו בחתונה עצמה.שלחן בחדר צדדי ושם יאכ

אחל מזל לכדי  שאין כלי השיר מנגנים,כ בעת האוכל כנסרשאי האבל להי כן,
 יכוון שלא ליהנות.טוב לבעלי השמחה. ואף אם יש מוסיקת רקע, 

 

 אירוסיןהשתתפות הקרובים ב
שאין בהם כלי שיר, שגם זה נחשב  רשאים קרובי המשפחה להשתתף באירוסין

 (, שכגקפו, רי אומרמעיין )כשמחה של מצוה. וטוב שלא יאכלו שם פת. 

 

 הורי החתן והכלה בשבעה
ברור שיש ארע אבל אצל הורי החתן או הכלה,  לחתונהימים ספורים קודם אם 

 בה,להשתתף שבתוך השבעה  הורה האבלל לקיים את החתונה כרגיל, רק שאין
 (ב שדמ) חזור לביתו.יו ,הברכותאת ע בעת החופה לשמווד בחוץ אך רשאי לעמ

ליף את בגדיו חורשאי לה .[רשאי לעמוד בפנים בעת החופה ,]ובמקום צורך
 (ד תקפד) זמן. מעטאחר שהו ימהעליונים לבגדי שבת שאינם מכובסים או שלבשם 

 
לעיל, דיברו רק , וכל הפוסקים שהתירו שבעההבתוך בחתונה להשתתף אין שום מקור להתיר 

ראש  ,"לון רבי יהודה צדקה זצגאוכן היה מעשה בפטירת מורנו ורבנו ה .(ב שדמ) לאחר השבעה
רבי שלמה הרה"ג בנו , בת נכדתו תקיימה חתונת, הישיבת "פורת יוסף", שבתוך ימי השבעה

חופה, ומיד לאחר מכן חזר לשבת ברכות שבצדקה שליט"א, והוא אבי הכלה שמע רק את ה
 הגאונים שליט"א.הרבנים שבעה עם אחיו 

 

 שבת חתןהשתתפות הקרובים ב
 םאם השתתפות חתן",שבת קרובי המשפחה להשתתף בסעודות "מותר לאבלים 

ח"ד  לות יעקבהקה)ארחות רבנו ובספר  (. מעיין אומר קפג)ב שלח. תגרום שמחה לחתן ולכלה

סב יה ל זאתבכ ,ן החזון איש זצ"ל היה בתוך שנת אבלותוהגאואף ש כתב, קלח אות פד( ודעמ
 .זצ"ל שהיתה בשבת גריינמן שמואל און רביהג ברכות של שבעבסעודת 

 

 שבע ברכות
 "פנים חדשות"או לצורך סעודת שבע ברכות, למנין להשלים אבל ביקשו מאם 

לברך יוכלו כדי ש, של החתן והכלה באחת הסעודות שני אנשים חדשים שלא היו]שצריכים 

 (ח. ב שלהגאון רעק"א) .םשולאכול שאי ללכת , ר[ברכותהבע שאת כל 

 
האבל שבתוך י"ב חודש לארגן סעודת שבע ברכות , רשאי בדבריש צורך אם 
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כלי זמר, שמאחר בשם נגן לאף ונראה שרשאים  רסט( מעיין אומר)לחתן ולכלה בתוך ביתו. 

ואף  .שבעל הבית אבל תם בגללולא הגבילו א ,כדלהלן חה לחתן וכלה בלי כלי שירמשאין ש
בחתונה באופן השתתף ל מסויימיםם ובירמותר לקכמו שו, השתתףרשאי ל בעל הבית עצמו

ויצטרך  שתתףמלהכאן אם בעל הבית ימנע אף כלה, ושהעדרותם תגרום צער לחתן או ל
הבית  לבעזו, כאשר יזו שמחה אכי  ונים, הדבר יגרום צער לחתן ולכלה. גםלצאת בעת הניג

ולנהל את כל הערב,  המוזמנים פני לקבל מאוד חשובה ונוכחות עצםנמצא, ובהמארח אינו 
 ., ויהיה הוא המלצרסיח את דעתו בעת שמנגניםטוב שימכל מקום, ו ל הבית.ככל בע

 
עמוד ב מבואר לעיל)כ התרפאה המשפחהש במשפחה אם נולד בן -התרפאה המשפחה 

בסעודת שבע ברכות כשאין ניגונים, אף אם אין  שתתףלה לאבלים מותר, (008
הגהות יד ) ורים.ולכלה, ובאים יותר לכבוד ההם הכרחית כל כך לחתן השתתפות

 (. ועיין ב פהמעיין אומר רצגשאול. 

 

 ליווי לבעל
שמחת בעלה לאין לה ללכת עם תוך י"ב חודש על אביה או אמה, באשה אבלה 

שתפנה הנכון  לבוא עמו,בתוקף דורש ממנה ואם בעלה  .נישואין של קרוביו
. וללכת עמלהכריחה ויאסור עליו ללחוץ עליה  אשר ,רב מובהקלשאול  אותו

ן ותכואך עמו,  לה ללכתלהקל יש בית, בשלום הכך יופר  אולם אם על ידי
 (ב שסו) .לא תאכל שםגם כון שנו .שירהכלי שלא ליהנות מ

 
להביא כלי זמר בברית מילה כשהאם אבלה, כי שם  (007 )עמוד אין זה דומה למה שהותר לעיל

יום טוב שלה בלאו הכי, גם ]ובשמחה, יו מוטלת עלה המצואת הלעשות מ ויכולה לעכב נהאי
, אין זו מצוה המוטלת עליונישואי קרובו, שאבל  ילה[,הוא ויום שמחתה להקריב פרי בטנה למ

ין להתיר לה א, ללכת חפץ אלא שהוארים, אח ל ידיכלה יכולה להתקיים עהחתן והששמחת 
יש  אזש ם,הנכון שלא תאכל שו ורק אם יופר השלום בבית, יש להקל לה. .הותת אבללהפר א

לבד בלא אכילה  בית המשתהל שכניסה ה שכתבו רבים מהראשוניםעל מגם לסמוך לה 
הריטב"א בשם כן כתבו: התוספות בשם רבי אליעזר, שאין שמחה בלא אכילה ושתיה.  ושתיה מותרת,

 צחקרבנו ירשב"ם, ארחות חיים בשם האור זרוע בשם , יוסף רבנובשם מיימוני  בותתשו, נו יצחקרבנו תם ורב
 כן.שיש נוהגים הטור וכתב  המכתם.ו ,הכל בו, הסמ"ק ,רבי יהודה אלברצלונימקורביל, 

 

 סידור קידושין
, שיש בזה גמילות לחתן וכלה בתוך י"ב חודש, רשאי לסדר חופה וקידושין ,רב

 רשאים לנגן בכלי זמר ניגוניםשם,  ותוהובעת ששמחם בהופעתו. חסד שמ
 מעוררים שמחהאינם אשר  ,לחופההחתן והכלה כפי המנהג בעת ליווי  ניםעדי

 נו. ב שמה( סימן "דיו יח" אומר )יביע .כוון ליהנות מהםלא י, וומחולות יםהמביאה לריקוד

 
 לבית המשתה בלי לאכול, מותר לאבל להיכנס ,תם יצחק ורבנו רשב"ם, רבנוהלדעת תוספות, 

והמאירי כתב שכן  חכמים. מקצת הרמב"ן שכן נהגו וכתב .ושתיה אכילה בלי שאין שמחה
ואף . תמצוה מותר , אבל שלהאסור רשות של שמחה שדוקא המנהג. ובצירוף דעות הראשונים

 שאוכלים החופה בבית זה שכל, א"הרמ להחמיר, מכל מקום כתב השלחן ערוך פסק שמרן
 מיד מותר, ושתיה אכילה שם שאין הכנסת בבית שעושים בחופה אבל, שם ושמחים ושותים
 והסכים ,קידושיןחופה ו להקל לסדרבעצמו  מעשה עשה שכן, משה וכתב בדרכי. השבעה לאחר
 התיר אפרסמון נהרי ת"ובשו. י'פלאג ח"מינץ והגר ם"ח, מהר"וכן התירו מהראנפאדווה.  ם"מהר עמו

 גם. שמותר לו צריכים כרבים דהוי, כנהוג תורה דברי ולהשמיע בסעודה להשתתף אבל לחכם
ושאין , פרנסתו תקופח שלא, נישואין לסעודת ללכת נכבד לרב התיר קלוגר רבי שלמה הגאון

 שנאמר, קונו ממידת בו יש, וכלה חתן ומשמח חתנים ברכת והרי המברך. בזה לאיסור לחשוש
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ְדָרָכיו ְוָהַלְכתָּ "  ד"בכ מקושטת הראשון לאדם חוה את שהביא, וכלה חתן משמח הקב"ה מה, "ּבִ

ךְ " שנאמר, יםחתנ ברכת רךקישוטים, וב  .חתנים מברך אתה אף ",יםֱאלֹקִ  ֹאָתם ַוְיָברֶּׁ
 

רבי  אביו השנה לפטירת מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בתוך עשה מעשה וכן
 בעין בישיבות התומך, רבנן ומוקיר ונכבד נדיב גביר של לבנו וקידושין חופה , וסידריעקב ז"ל

והוסיף מרן זצוק"ל בכתב יד בגיליון  .הקדושות בישיבות בתמיכתו וולחזק וכדי לעודד, יפה
ם הגברים מצד אחד ישבש צורך בדבר, שעל ידי בואי לשם יושיכוכל שכן ": (שם אומר יביעשו"ת )

והנשים מצד אחר, ולא יושבים בערבוביא, לבלתי היות שם ערוב, שכך היה התנאי לגבי 
קודם של הנדיב הנ"ל, על פי התנאי השתתפותי שם. וכן נעשה בעבר בנישואין של בנו ה

הראשון גם מורנו  ."שהתנתי עמו. ואם אמנע מללכת שם, יחזרו לפרוץ לעשות הכל בערבוביא
כשהיה בתוך השנה על עשה מעשה  י לישראל רבנו יצחק יוסף שליט"א,לציון והרב הראש

וכן בחתונת משה יוסף שליט"א,  רה"גאביו מרן זצוק"ל, וסידר קידושין בחתונת בת אחיו ה
 נהגו ר' מיכאל מימון הי"ו, ואף עשה מעט מחול עם החתן בשירה בפה בלי כלי נגינה.

 
בתוך שלשים  פילור קידושין אשמותר לרב העיר לסד ראה ליונכתב, והנה הרב ערוך השלחן 

בשו"ת דבר  אך .מוטל עליו, רק שלא ישמע הכלי זמרעל אביו ואמו, כיון שהדבר  לאבלו
רבה המביאה  כשמזמרים בכלי זמר באופן שמעוררים שמחהאלא  לא אסרש ,כתב יהושע
כלי זמר  ה שאין כןמ, הבוקעת ועולה במזמוטי החתן והכלהשמחה שהיא  ,ומחולות יםלריקוד

שעושים בעת שמלווים את החתן והכלה, אינם לשם שמחה, אלא הוא כדרך שמלווים את 
 ואין כאן בית מיחוש. ,הרה, ואינם בכלל מזמוטי חתן וכלהמלך בשירה וזמ

 
 

 ת המועדיםהשתתפות בשמח 

 שמחת בית השואבה
יש  ם כלי נגינה,ע סוכותל המועד חו יבלילנוהגים לעשות שמחת בית השואבה ש

 שם.שתתף להלאבל  תירלה
 
לנגן בכלי זמר  , אם רשאידשותוך י"ב חבאבל נשאל על שנה(  844-)לפני כשו"ת זקן אהרן ב
שגם  ,הוא יום שמחה שלוש התיר, כיוןשיב להם. וריבחהמועד עם רעים ו ובחול פוריםסעודת ב

כמו  ,הוא מצווה לשמוח בפורים, ובשמחת מצוה מותר, וכן מוכח מהראב"ד ורוב הגאונים
ששנינו במסכת שמחות. ומה שכתב הראב"ד שלשמחת נישואין אסור להיכנס אלא אם כן 

מחה שאינה חובה עליו שאינו מצווה עליה, משיא יתום ויתומה שאי אפשר בלעדיו, היינו בש
אבל שמחת פורים ויום טוב מצווה עליה. גם כי יש שכר לפעולתו שהוא משמח אחרים. עי"ש. 

בשמחת פורים. ובשו"ת זרע  הגרי"ש אלישיב תירהוכן  ,)סימן תרצו ס"ק כו(וכן פסק בכף החיים 
בחול המועד סוכות, כיון  כלי שירלנגן בשבעה,  אחרלאבל ל פסק שמותר )חלק ב סימן קנז(אמת 

לאבל בתוך י"ב התיר מרן זצוק"ל ו .זכר לשמחת בית השואבה שהוא ,דבר מצוהשזה נחשב 
 מעיין אומר רמג() חודש להשתתף בהקבלת פני רבו ברגל, ורק יסיח את דעתו בעת שמנגנים שם.

 
יה חסרונו יה של בני קהילתו, שתתף בשמחת בית השואבהשאם לא י ,הליקהרב 

אם ימנע, יהיה נראה  כיה, כלי נגינשם שיש הם אף משתתף עיש לו להמורגש, 
 (. מעיין אומר רטז)ב שסד אבלות בפרהסיא בחג. כנוהג

 
לענין שמחת בית  ,פרי האדמה ורבי מיוחס בכ"ר שמואל בספר ון לציוןכתב הגאון הראש
]אצלי היה  הוה עובדא בדידיירושלים, שמרקדים ומספקים, פה עיר הקודש השואבה שנוהגים 

מאחר שמקומי שם, ולהשתמט משם הוא זר כי גם . ירושלים להיות שםני והכריחוני רב מעשה[
ב )ח"ובשו"ת זרע אמת  וכן פסקו עוד אחרונים. קיימתי דבריהם אני ואחי. ,ופרהסיא גמורה

שנה,  התיר לאבל שנפטר לו מת בחול המועד, לנגן בליל הושענא רבה כדרכו בכל סימן קנז(
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כיון שהכלי שהיה מנגן בו היה מיוחד, ובלעדיו לא היו שאר כלי הזמר נחשבים. והרי זה כדין 
תלמוד תורה שאם היו רבים צריכים לו לאבל, מותר, כך כאן רבים צריכים לו. ועוד שאם 

 היה נמנע מלבוא כדרכו, הרי זו אבלות בפרהסיא שאסורה במועד. עי"ש.

 

 שמחת תורה
שאם לא ולרקוד ולשיר,  ,שמחת תורהחג ב כנהוג ת הקפותעשולמותר לאבל 

ספר  ,גשר החיים ,מנחת יצחק ,כף החיים, מועד לכל חי). בחג אבלות בפרהסיאכ רי זוה ,כןיעשה 

 (. ב שסהוכן נהג הגאון ממונקאטש ,רביעי בקודש

 

 סעודה לגומרה של תורה
עודה נערכת מותר לאבל להשתתף בסעודת חתן תורה בשמחת תורה, ואף אם הס

 , רשאי האבל ללכת עם כל הציבור ולהשתתף בסעודה.חתןבביתו של ה
 

ה למעשה מתלמידי חכמים גדולים שהורו לבחורים ראה הלכ כנסת הגדולה, ושכןכן כתב ב
שהיא סעודת מצוה. וכתב רבי אברהם פלאג'י,  ים להתיר להשתתף בשמחת סיום מסכתאבל

ת מצוה גדולה מזו, ועדיפה מסעודת סיום מסכת. מה שסעודה לגומרה של תורה, אין לך סעוד
 )חזו"ע פורים קפ. ב שנג(היא שמחת כל ישראל ולא רק לחתן תורה בעצמו.  , ששמחה זוגם

 

 הקפות שניות
רשאי  זמר, איןאם יש שם כלי  ,שמחת תורהבמוצאי  לערוךההקפות שנוהגים 

 האבל להשתתף בהם.

 

 מסיבת חנוכה
ת חנוכה הנעשית על טהרת הקודש עם דברי תורה מותר לאבל להשתתף במסיב

סעודת מצוה שמותר לאבל להשתתף  ושירי קודש ללא תזמורת, שהרי זה בכלל
כתב הרמ"א, ו לימי "שמחה" והלל.נקבע  ועוד, שחנוכההרמב"ם  ה שכתבוובפרט לפי מ]. בה

והוא [ טו( וכהחנחזו"ע ) ת מצוה.וסעודהן י רשאם אומרים זמירות ותשבחות בסעודות חנוכה, ה
הדין למנהג שנהגו החסידים מבני אשכנז ללכת לסעודת האדמורי"ם שעושים 

 (ב שנו. )הגרשז"א , שמותר לו להשתתף שם.בלילות החנוכה לאחר ההדלקה ברוב עם
 

 מסיבת פורים
אף אם יש להשתתף בסעודת פורים שנערכת חוץ לביתו, האבל  רשאימן הדין 

, כיון שגם האבל מצווה (044, 007ים )הובא לעיל עמודזקן אהרן  ו"תשב התירן כ שם כלי נגינה.
)הובא  .זצ"ל הגרי"ש אלישיב תירהוכן  ,)סימן תרצו ס"ק כו(כף החיים כן פסק לשמוח בפורים. ו

כל שכן ובחול המועד.  לנגןוכן נראה משו"ת זרע אמת שהתיר  .(03במשנ"ב דרשו סימן תרצו הערה 
 קצד( חזו"ע פורים קפ,) .רשאי לנגן לכבוד פוריםשנגן, לעצמו יודע  אבלאם ה

 

יהיה חסרונו  ,לתואם לא ישתתף בסעודת פורים של בני קהיה שליקהרב 
 . אבלות בפרהסיא, כדי שלא ינהג םהמלהשתתף עמצוה עליו רגש, מו
 

לביתו של הרב נגנים  להביאאודות הנוהגים ביום פורים  רח חיים,נימוקי אוספר בכתב 
וכעת הרב בתוך שנים עשר חודש על אביו, מכיון שיום  ,ים בכלי זמר כחצי שעהושר ,אומנים
 רי זות המנגנים בכלי זמר לבוא לבית הרב, הא, אם ימנעו שמחהמשתה ויום הוא פורים 
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ולא גרע פורים ממה שהתירו למשיא יתום ויתומה, או וכן לא יעשה. אבלות בפרהסיא, 

 (ה)ב שס שמוע שירה בכלי זמר.משיא בנו ובתו, להכנס אצל החופה ולל

 
 

  הנהגות למשך השנה 
 שליח ציבור
שהבן יעלה שליח ציבור בתוך י"ב חודש לפטירת אביו או אמו, ישנה מעלה 

אם האבל ראוי להיות שליח  :רש"להכתב ו. , וכדלהלןראוי לזה יהיהובלבד ש
לים מלך מלכי המלכים חפץ בככי  הוא עושה,מצוה שאדרבה נראה לי ציבור, 
ָרה: ")תהלים נא יט( שנאמר ,שבורים ּבָ ר וְ  ,ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנש ְ ּבָ ה ֱאלִֹהים ֵלב ִנש ְ ִנְדּכֶּׁ

ה עילוי נשמה יותר מאמירת הקדיש. בזה ואדרבה יש . (אות ג ב"ח סימן שפד) "לֹא ִתְבזֶּׁ
י על מרת וכן עשיתי מעשה לעבור לפני התיבה בימי אבל"זצוק"ל:  וכתב מרן הראש"ל )א קכח(

מעשה מורנו הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א . וכן עשה "אמי נ"ע. וכן ראוי להורות
 ועלה שליח ציבור במשך כל השנה על אמו הרבנית ז"ל בתפילות שחרית, מנחה וערבית.

 
זצוק"ל הראש"ל ומרן . יוב אלא מעלה חשובהח שום זהבברור שאין  ומכל מקום,

 לא עשה אותו חזן". ךמי שאביו נפטר, עשה אותו יתום, אהיה אומר בדרך הלצה: "

 
 ריקן שיהיה צריך ,: "שליח ציבורה( ,ד )או"ח סימן נג סעי'שלחן ערוך כתב מרן ה

 ויש ,לעם ומרוצה עניו ושיהיה ,בילדותו אפילו רע שם עליו אצָ יָ  ושלא ,רותימעב
 םמוצאי אין אםו. וכתובים נביאים ,תורהב לקרות ורגיל ,ערב וקולו ,נעימה לו
 ובמעשים בחכמה ,בורישבצ הטובאת  יבחרו, לולה תעלוהמ כלאת  בו ושיהי מי

בעלי תשובה גם עלות שליחי ציבור הכיום המנהג ל ,ואמנםע"כ. . "טובים
ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין  אמיתיים, כי אין דבר העומד בפני התשובה,

 ע ימים נוראים עמוד לז()ג רו. חזו"צדיקים גמורים יכולים לעמוד. 
 

 בקי בדקדוק
לבד מהנ"ל, על השליח ציבור להקפיד לבטא נכון את האותיות, אבל אם קורא 

ה' כמו א', או ק' כמו ּכ', אין ראוי למנותו -ח' כמו ה' או כמו כ' רפויה, או ע' ו
שליח ציבור כשיש אחר היודע לבטא כהוגן. כמו כן, יזהר שלא יבלע תיבות 

בהלעטה. וכן יזהר בניקוד: שוא  אמרןא יחתוך את המילים, ולא יואותיות, אל
 .. ג רו(סי' סא סעיפים כב, כג )או"חנע, שוא נח, דגש קל, דגש חזק, כמבואר בשלחן ערוך 

 
בור ישלא כל הבא ליטול את השם להיות שליח צ ,הנה הדבר ברור: )ג רו(כתב מרן זצוק"ל 

ן לעילוי נשמת הוריו ביום פטירתם. כי ווא מתכותיבה יבוא ויטול, אף אם הלעבור לפני ה
זהר יעליו לה ,וביותר .נפסק בשלחן ערוךהיו לו המעלות שאמרו חכמים, כצריך שי ,ראשית כל

אותיות, וכמו שאמרו ובות יתלה כדת וכדין, ולא יבלע ילבטא היטב את כל האותיות שבתפ
 ןוך את המילים ולא לאומרלחת םצריכישליחי ציבור הקוראים בתורה, בתיקוני הזוהר: 

ר" ,ערב רבבהלעטה, כמו שנאמר ב ש ָ ּנוּ  ַהּבָ ין עֹודֶּׁ ם ּבֵ יהֶּׁ ּנֵ בהלעטה ולא  םכליוו איהש, "ש ִ
. ובודאי "וכו' ָבָעם ָחָרהה'  ְוַאףנאמר "ו ,"ָנא ַהְלִעיֵטִני"עשו ן נאמר אצל , וכם את הבשרחניוט

שצריך לדקדק  ב("סימן סא סכ חיים חאור)לה, וכמו שכתב מרן השלחן ערוך יתפבשהוא הדין 
אינו שאבל  ,כמו שצריך לדקדק בקריאת שמע. וכתב הפרי מגדים ,להיבפסוקי דזמרה ובתפ

לא יתפלל שליח צבור. באופן שכל תיבה ותיבה היוצאת מפיו  ,האותיות כהוגןאת ך ויודע לחת
דורשי רשומות:  תהיה בשפה ברורה ובנעימה, מאירה ומזהירה כשמש בצהרים, וכמו שהמליצו
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ה ֹצַהר" ֲעש ֶּׁ ָבה ּתַ ויש לדעת, כי על כל אדם להיזהר בזה, למען תהיה תפילתו צחה. ואף מי  ."ַלּתֵ

עמים רבות מחמת ההיגוי וזאת לבד ממה שפשלא התרגל בצעירותו, לא יתעצל ללמוד עתה. 
 (440ה ובאגדה" עמוד )ועיין בזה עוד בהרחבה בחוברת "סדר היום בהלכ השגוי, הריהו מחרף ומגדף ח"ו!

 

 שומר פיו ולשונו
לשון שקר, פיו בשום דיבור איסור, כהשליח ציבור להזהר מאוד, שלא יפגום  על

 ()פלא יועץ. ב לשרת לפני ה' בכלי טמא ומאוסרַ קְ רכילות, קללה, כדי שלא יִ הרע, 

 

 שליח ציבור במועדים
תות, ימים ציבור בשבאשכנז שאין האבל בתוך י"ב חודש עולה שליח  מנהג

 .אחר חזן שם אין כן אם אלא, חנוכהלל בראש חודש והנוראים, טובים, ימים 
וכן נהג מרן רבנו עובדיה יוסף אבל מנהג בני ספרד שלא לחשוש לזה כלל ועיקר. 

עלה שליח ציבור בחול, בשבת, בחגים, ובקריאת לאביו ואמו שזצוק"ל בהיותו בתוך י"ב חודש 
 אלא בדבר איסור שאין שמץ ביהודה, הנודע כתבו בכל השנים. המגילה בפורים כדרכו תמיד

 (. מעיין אומר רעאמ סימן "דיו טח" אומר יביע ת". שו)ג ו, ז, ח בזה. לא נהגו ובני ספרד בעלמא, מנהג
 

 משלים או מפטיר
זוהר )עליית מפטיר מסוגלת מאוד לעילוי נשמת הנפטר יותר מעליית משלים. 

 ג קצה, קצט(הקדוש. 
 
 בשבת וחומר וקל, מועדיםשבת ראש חודש או בב מפטיר אם שכן וכל ,חי איש ב הבןכתו

נידון שנפטר ל עמעשה הביאו  והריב"שם יארחות חיהו. מהתורה ןקריאתש פרה או זכור
אמר לו אין  ?מה הדבר אשר יצילך מן הצער הנורא הזה ,שאל אותו החכםו, גהינםלשריפה ב

ולעילוי נשמתי, ואם יעשה  ש או יפטיר בנביא לכבוד ה'א שיאמר בני קדימי שיצילני אם ל
א החכם ויגד לבנו של הנפטר, ויעש ככל אשר וויב .חני כי תעמוד לי זכותו ויגן בעדיכן בטו

 ח"י "א)יבי אמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתיאמר. לימים נגלה הנפטר בחלום אל החכם, וי

בנו  עקיבא את בירעל אותו רשע שמת ולימד  (078 )עמודשהוזכר לעיל מעשה . ועיין בנז( יו"ד
רבי עקיבא, ואמר לו: בשעה שאמר ובא בחלום ללקרוא את ההפטרה, ואחר כך לימדו תורה, 

. ובשעה שהתפלל ואמר קדיש, קרעו לי גזר דיני גהינםבני את ההפטרה, הפקיעו ממני דין 
י בכתרם של צדיקים ונעיטר, מכל וכל. ובשעה שלמד תורה ונעשה חכם והוסמך על ידך

 עי"ש. עדן. מהם בגןוהושיבוני ע

 
בקי ויודע לקרוא את ההפטרה  בןדוקא בתנאי שההיא עליית מפטיר, המעלה ב

מילה במילה, בדקדוק ובטעמים כהוגן. אבל אם אינו בקי בקריאתה, לא יעלה 
לוי נשמת ויאמר קדיש. וטוב שיקנה עליית מפטיר לעי'מפטיר' אלא 'משלים' 

 ההפטרה כהוגן.את אחר שיודע לקרוא אדם ויכבד בה  ,הנפטר
 

 ,הפטרה למנוחת הוריהםהאנשים הקופצים בראש וקוראים  נםיש, ספר חסד לאלפיםכתב ב
שאף על פי שאמרו  ,ובאמת .בולעים האותיות, ושגיאות מי יביןתיבות וומדלגים חציין של 

, אבל הדבר ברור שכל זה טוב םגהינרבותינו שעל ידי הקדיש וההפטרה ניצולים ההורים מדין 
תיבה בתיבה, אבל אלו הבולעים אותיות או מדלגים  ,ומועיל כשאומרים אותם אות באות

 יהםברכותד שור טוב ממציאות הרע, וקרוב מאדֶּׁ והעְ  ,'נגעֹ ' במקום 'נגע' גורמים להוריהם ,תיבות
י חכמים ובני ההפטרה יתנום לעניים תלמיד ןלבטלה. ויותר טוב היה שהמעות שקונים בה

ָפַתִים" ."כויהיה נחת רוח לאביהם ואמם. ע ,אדם מהוגנים ק ש ְ ָ יב ,ִיש ּ ָבִרים ֵמש ִ  )ג רז( ."םְנֹכִחי ּדְ
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 בבית הכנסת שינוי מקום
, אין משנים את המנהג פשוט שגם אם יש לאבלים מקום קבוע בבית הכנסת

]ודי להם  .מקומם במשך השנה על אב ואם, וכל שכן בשבתות וימים טובים
 )ד תקסט(לשנות כאשר באים הם לבית הכנסת בימי השבעה בחול[. 

 
בבית הכנסת : הנוהגים כשהם אבלים שלא לשנות מקומם )סימן שצג ס"ד( שלחן ערוךהתב כ

העיד על רבנו האר"י  חיים ויטאלרבנו  ,ו"ת רב פעליםוכתב בשבשבת, יפה הם עושים. 
אבל  שבעה,והנה כל זה ב. פרהסיאאבלות במקומו משום את  לא שינהה, שבעשבבשבת ש
יהו פה עירנו . מחוללא בבשבת ולא  ,ית הכנסת כללאין טעם לשנות מקום בב השבעהאחר ל

אחר ול ב ואם,שים יום אפילו על אושלרק בבגדאד היה מנהגם לשנות מקום בבית הכנסת 
ת הכנסת בין ומאיזה שנים נהגו כמה יחידים לשנות מקומם בבי ,מקומםלשים חוזרים ושל

אדם מדעתם הבני  םודברים אלו וכיוצא בהם אשר מחדשי ,בחול בין בשבת כל י"ב חודש
 ע"כ. כלום. םמהם ואין חשובי םאין למדי ,ואין להם שורש

 

 קריאת תהילים
אין שום דבר להגן מפני המזיקים כאמירת הקדיש על מזמורי כתב מרן החיד"א, 

אבותם שיקראו בכל יום מהשנה קצת לים. לכן יש להנהיג את הבנים על יתה
 ג נט() .]"יהא שלמא"[ מזמורי תהלים, ואחריהם יאמרו קדיש

 

 צדקה
)פלא להם נחת רוח.  מתוגור תלעילוי נשמת ההורים, מכפרנתינת צדקה מידי יום 

 וביתו אב ת נרהדלקמ בלי ספק יותרעדיף  ,בשו"ת חתם סופר, חילוק צדקה לעניים כתבו יועץ(
 בעד צדקה נותןה בן, יט( ק"ס תרכא )סימן ברורה וכתב המשנה )ג נט(. יון שבקברואפילו על הצ

 .אבא מזכה סוף סוף ברא כי, אפילו אם היה רשע ,מיסוריו עליו להקל מועיל אביו,
 

 "הריני כפרת משכבו"
או הנהגה טובה  ,תורה בשם אביו ידבר ]או כותב[אומר הבן בתוך השנה, אם 

כשמזכיר שמו יאמר: "הריני כפרת משכבו". וכמו כן,  שהיה עושה, כשמזכיר את
שהיתה מכסה את ראשה  , כגוןחשובה לכההלשבח שהיתה מקיימת את אמו 
ולא בפאה נכרית, או שהקפידה להתלבש בצניעות במטפחת או כובע כהלכה 

על הדלקת נרות ברכה : ש]באשה ספרדיה[או  כהלכה ללא בגדים קצרים וצמודים,
על נטילת לולב  ברכהשלא או כדעת כל הראשונים ומרן השלחן ערוך, , שבת קודם ההדלקה

יאמר: "הריני כפרת משכבה". אבל  ומרן השלחן ערוך,ועוד כדעת הרמב"ם וישיבה בסוכה, 
 )ג קצו(. ר אותם בדברי חול, אין צריך לומראם מזכי

 
יאמר: "זכרונם לברכה לחיי העולם כנזכר לעיל שנה, כשמזכיר את שמם לאחר 

ואם מפאת כבודו  .או "עליהם השלום" הבא" או בקיצור "זכרונם לברכה"
 (. ד תר, תרב)ג קצו, קצז ., רשאילומר "הריני כפרת משכבו" צהשרוחש לו מאוד רו

 
א וא כל רע הראוי לבועלי יב :(ב"מסכת קידושין לא ע)רש"י  כתב - ביאור "הריני כפרת משכבו"

אלא  גהינםשאין משפט רשעי ישראל ב ,בליבל מה שקיכבר ק אבל לאחר י"ב חודש,, נפשועל 
 ם,יסוריו צער סובל נפטרהמכיון ש ,דשוח ב"יבתוך שכתב רבנו שמעון בן צמח: וכן  דש.וי"ב ח
 ב"י לאחר אבל. משכבו כפרת צערי להיות ,צער אותו אויב עלידרך כבוד,  לומר הבן חייב
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 אף לאחר י"ב חודש, היו חכמיםמקום מכל וע"כ. . בכך מכבדו אינוו ,דינו בליק כבר דשוח
אמר ריש ש (ע"א וכה כסמסכת ) שמצאנו כמובכך,  שנפטרומזכירים ומכבדים את החכמים ש

 ועיין בשו"ת מהרש"ם )חלק ג סימן קנא(.. "חייא ובניו ביהריני כפרת ר" :לקיש

 
ר"(: ח כא דברים)על הפסוק  ספֵריה הלקט בשם בשבולי בכת ּפֵ ךָ  ּכַ ר ָרֵאלִיש ְ  ְלַעּמְ ִדיתָ  ֲאש ֶּׁ  "כפר ",ּפָ

 זה ועל כפרה. צריכים שהמתים מגיד המתים, אלו פדית" "אשר החיים, אלו ישראל" לעמך
כי  משכבו", כפרת "הריני אחר פטירת אב או אם: חודש ב"י בתוך לומר העולם סמכו

 תועיל מה בממונם של החיים. וכתב הרוקח, ואם תאמר או בצער גופם המתים מתכפרים
 המתים היו שאילו ויודע לבבות בוחן השם יתברך אלא המתים? בעד נותנים שהחיים דקההצ

 דוד כגון, המת את דין להקלכדי  רחמים לבקש יכול והחי בעצמם. צדקה נותנים היו בחיים
 ת")שו. חגיגה טו ע"ב(מסכת )אחר  אלישע על יוחנן רבי וכן, (י ע"ב סוטהמסכת ) אבשלום המלך על

 לז( סימן דעה יורה ח קחל אומר יביע
 

מה יעשה הבן כדי אם כן יסורי אביו, את ויש להתבונן, מאחר ובאמירה זו הבן מקבל עליו 
שקיבל אדם בעולם קטנים יסורים שאפילו  ערכין טז ע"ב(מסכת )חז"ל שאמרו נצל מהם? ואף להי

חפץ  מין , אבל עדיומרים עד מאוד שאי אפשר לתארםקשים  גהינםיסורי  מנוהזה, פודים מ
י רֵ להינצל מהם? וצריך לומר, ראשית כדברי הספ ומה עליו לעשות כדיביסורים חס ושלום, 

שילך ויהיה גבאי של  . ובארו במדרש ויקרא רבה,יסוריםהמפני  מועילה להגןצדקה לעיל שה
ֶּׁ עַ מְ וּ היינו שיהיה עושה צדקה, ד לאחרים לזכותם שיתנו אף הם, ולא די בנתינת צדקה  הש ּ

שמור שבת יתשובה שלימה ועל עצמו קבל י אםזאת ועוד, . ריח(עמ' )חזו"ע ימים נוראים  כלשהי
 ,כןכמו ו .(רמבסימן )ט"ז או"ח  לכפר סגולת ומעלת השבתהיא , שכך םיסוריניצול מן הה, תכהלכ
קבל עליו יאם  כןו .ברכות ה ע"א(מסכת ) יסוריםינצל מן ה, כהוגן תורהרבה בעסק היאם 

ומיתות  תיתוכר יאפילו חייבהרי , שםאו עליו יסוריויב , לאעל כל עוונותיו ""תשובה מאהבה
 )ג קצז( .םיסוריניצולים מן השובה מאהבה על ידי ת, בית דין

 

את אביו או אמו בדברי מזכיר בימים אלו אם  -, יום השנה פוריכ, ראש השנה
לו אחר , אפי"הריני כפרת משכבו" :מרל, טוב שיאוהנהגות חשובות כנ"תורה 

זה י רהודנים אותם,  הקב"ה שכיון שספרי חיים ומתים נפתחים לפני ם.כמה שני
 , הגר"ח פלאג'י. ג קצז(בתי כנסיות). , שיוכל לכפר בעדםי"ב חודשכמו ב

 

 לבוש שחור
 ללאות אב יםשחור לובש בגדיםאבל שהחוץ לארץ, בעיקר בהמנהג שנהגו 

ם שחורים היו מאז ומקדם מנהג שום איסור, כי בגדי וחודש, אין ב י"בבמשך 
לא נהגו ללבוש אמנם בארץ ישראל ו. , כמבואר בגמרא ובכל הפוסקיםאבלות

 )ג ס( ינהגו כמנהג ארץ ישראל. ץ לארץחובוטוב שגם  ,כן

 

 בית חדש
שמטרתו כ ובפרטיכנס לבית חדש לאחר השבעה, המותר לעבור דירה או ל

ויעשה "חנוכת הבית"  (. ד תקסחב שה) לצורך מגורים הכרחיים למנוע צפיפות וכדומה.
 ב שנו()עיין . היא , ורשאי לערוך גם סעודה, כי סעודת מצוהעם סדר הלימוד כנהוג

 
ממתינים מלהיכנס בו עד לאחר תשעה להרווחה,  נעשהכל בנין ששחודש אב, מצאנו לגבי 

בין  יש לחלקך א ?בשמחההאבל מעט צריך ללכאורה הוא הדין בתוך י"ב חודש ש. ובאב
לא  אבלות של יחיד. תדע לך, שהריבין ישראל, לעם לכל  תכלליאבלות החורבן שהוא 

. גם יש לחלק כןלא אסרו אבל , ואילו בחמיםמים ולא רוחצים בבתשעת הימים בשר  אוכלים
בשלחן ערוך מאחר ולזמן ממושך של שנה. ו זה,לעמוד ב ה ימים שיכולתשעבין זמן מועט של 
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דירה לעבור לומכל מקום  כנס לדירה חדשה.ילה ורשאס, מנין לנו לחדש לא הוזכר איסור בזה

מחמת פסד מנע, כל שאין לו היראוי לה ,שהשמחה בה היא גדולה מאוד שהיא להרווחה
עצם קניית הדירה מותרת, כי הרי המחירים עולים, וגם יכולים אחרים אך ברור כי  המתנה זו.

 .הג כאמורלהקדימו, ורק לענין העברה ינ

 

 . רהיטים.צביעה
וכן מותר לקנות רהיטים ומוצרי  לצבוע את הדירה לאחר ימי השבעה.מותר 

 (. ד תקסט)ב שה חשמל חדשים, שאין לנו אלא מה שאסרו חז"ל ולא יותר.

 
 

 אחד עשר  חודש 
 אמירת הקדיש

שנים חודש  תחילתהמנהג שהאבלים מפסיקים לומר את הקדישים שבתפילה ב
, שאחר לימוד תורה וקריאת תהילים קדיש, אבל עשר למשך שבוע אחד

 )א שלו. ג קצו(. וממשיכים לאומר
 

אמרו דשים, כדי שלא יוהגו שאין אומרים קדיש רק י"א ח: נ)סימן שעו סוף סעיף ד(כתב הרמ"א 
שפט רשעים בגהינם שנים , מב("יות סוף פועדמסכת ) שנינואביהם ואמם רשעים, כי את עשו ש

שער הכוונות כתב, ושמעתי ממורי האר"י ז"ל שטוב לומר הקדיש על אולם בו. עשר חודש
פטירת אביו ואמו כל השנה כולה, ואף בשבתות וימים טובים, לפי שאין טעם הקדיש כמו 

 מאודמדינה של גהינם בלבד, אלא יש תועלת רבה  םשחושבים המון העם, כדי להציל
ולכן אף בשבתות וימים טובים יש  להכניסם לגן עדן, ולהעלותם ממדרגה למדרגה בגן עדן.

 ,לאומרו. ע"כ. ולפי זה יכולים לומר הקדישים כל שנים עשר חודש. וכן כתב הרב פחד יצחק
הרה"ג רבי אהרן בן שמעון שהמנהג  ן כתבוכ קדיש כל י"ב חודש. לומר השמנהג בני איטלי

בספר כתר שם  כתבו האר"י ז"ל, לומר קדיש כל י"ב חודש. וכן נהגו במצרים. ל פיבירושלים ע
קלוגר,  רבי שלמההגאון  וכך ציוומנהג הספרדים בארץ ישראל, והוא המנהג הנכון. כן טוב ש

ובשו"ת זקן אהרן  .כל י"ב חודשב הםחריא, לומר קדיש יהםלבנ ,הגאון רבי אליהו רגולרו
ה ממדרגה למדרג העלותוי לדעת האר"י אמירת קדיש מועילה להרש ,הרמ"אהעיר על וואלקין 
שנהגו  חודש, ועל הראשונים אנו מצטערים כל השנים עשר ודאי שיוכל לומר קדישבובגן עדן, 

יסדו יתהינים האלה יכהרמ"א להפסיק מאמירת הקדיש בסוף אחד עשר חודש, שהרי כל הענ
על יסוד דברי המקובלים שיודעים מה למעלה בעולם הנשמות, וכיון שאמרו שבאמירת הקדיש 

מה נפסיק לאומרו, והרי אנו תופסים כדבריהם שאומרים קדיש גם יש עילוי לנשמה, ל
סיים, שבשביל המון העם שחושבים , וכןגם מרן החיד"א העיר בשבתות וימים טובים. 

, וכמו שהנהיג הכנסת שנים עשרחודש חסר שבוע אחד מל די להציל מדין גהינם, רקשהקדיש 
הלימוד והאזכרה בסוף י"א חודש, בשו"ת רב פעלים, שמנהגם שעושים כן כתב ו הגדולה.

הסוד.  ל פיומפסיקים לומר קדיש בשבוע הראשון של חודש י"ב בלבד. ושכן ראוי לעשות ע
 וכך פשט המנהג. וכתב הרב נתיבי עם שכן המנהג כעת בירושלים ת"ו.

 

קדיש לומר פסיק לא י, שניתאבל בתוך שנה, ושוב מת לו מת ונעשה מי ש
 )ד תעט(. ן, הואיל והוא בתוך י"א חודש של השניבסיום י"א חודש של הראשו

 

 אזכרה
נוהגים בסוף אחד עשר חודש לעשות אזכרה ולימוד, ומביאים תלמידי חכמים 

עיקר האזכרה היא בליל י"ב ה וחיזוק. ומכל מקום, יש לדעת שלומר דברי תור
 יהם, כדיוטוב לעשות בשנ )א שלו. ג רו(, ולא באחד עשר. שזהו יום השנה חודש
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וכן עשה מרן הראשון לציון זצוק"ל בפטירת להרבות חיזוק בתורה ובמעשים טובים. 

היאך ההנהגה הנכונה בעשיית אזכרה. ושומע  (080 )עמודועיין לעיל  רעייתו הרבנית מרגלית ז"ל.
 לנו ישכון בטח.

 
 

 מדוע אינך בא לטפל בבשמים עבור הרב?
לפטירת רעייתו הרבנית מעשה ששמעתי ממרן זצוק"ל באזכרה של י"א חודש 

 הי"ו:חיברו נכדו ש( 78)ח"ב עמוד מרגלית ז"ל, והעתקתיו מספר "אביר הרועים" 
 

מנין מאה ברכות בכל יום, ובפרט ביום השבת. בהיה זהיר מאוד  ,הרב אדוני זקני
ועל כן היו שתולים במרפסת ביתו בתוך עציצים כמה מיני ועצי בשמים טובים, 

ה הרבנית מרת זקנתי ז"ל בקו הבריאות, היתה היא מטפלת להריח בהם. ובזמן שהית
]שהיה משומעי ה יונה מנשבר'  . וכשנחלשה בערוב ימיה, החלה להעזרליםודיהגבאותם 

, והיה מגיע לפי הזמנתה ומטפל בגידולים, גוזם ומשקה ומדשן. לקחו של מרן זצוק"ל[
כי אחרים  מנשה מלטפל בהם, בהיותו סבור 'לאחר שנפטרה הרבנית, חדל ר

מטפלים בגידולים, שכן לא קראוהו, עד כי יבש חציר, כלה דשא, ירק לא היה. ויהי 
היום, יצא הרב מרן זקני אל מרפסת ביתו, לברך על הבשמים כמנהגו, ויעבור על 

מנשה אל  'ימים, בא ר האיזמאוד. אחר  , והנה יבשוסביב סביב כל גידולי הבשמים
ר, בעודו ישן על מיטתו, נראתה אליו הרבנית, ותאמר בית הרב, וסיפר, כי לפנות בוק

עתה אין לרב ם עבור הרב כאשר הורגלת? הנה בשמיא לטפל באינך במדוע  ,אליו
שבת, והוא מצטער מזה. ויקץ משנתו וישכם קום לבוא בשמים כדי לברך עליהם ב

וראה כי אכן אמת ויציב הוא. אל בית הרב, לראות אם יש אמת בדברי חלומו. 
 ,אמנה איתו. ע"כ. וסיים מרןאז המשיך לטפל בגידולים במסירות כאשר היתה במו

ת אחרים, הרי זה סימן שכבר הוא שאם הנפטר מגיע בחלום ומביע את דאגתו לטוב
 לאחרים.בשמים, ולכן מצא עתה לבוא ולסייע ונמצא במקום טוב  דרוסמ

 

 
 

  יום השנה 
 

 השנהיום  = יארצייט
 ,יארצייט משמעות כי ודע": ויחי אות יד( פרשתא  שנה חי איש בן)כתב רבנו יוסף חיים 

 זה בשם אותו לקרוא הורגלו הספרדים וגם, אשכנז בלשון הפטירה יום הוא
 . ע"כ."העולם םשחושבי כמו אחר רמז או אשי תבותר בזה ואין, בספריהם

 
  האזכרהיום קביעת 

 י"ב חודש
יום  וי"ב חודש שזה יוםסבלנפטר בשנה הראשונה היא האמיתית האזכרה 

  )ג רו(. ולא בי"ב דשי"א חובכאותם העושים רק השנה, ולא 
 

 יום מיתה ויום קבורה
ולא לפי  יום המיתהיש לקבוע את האזכרה לפי יום, קבר באותו נמי שמת ולא 

והנוהגים בשנה הראשונה  .ובין בשאר השניםבשנה הראשונה יום הקבורה, בין 
 )ג ר(ך. סמול ייש להם על מ ,הקבורהיום לעשות האזכרה לפי 
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 שנה מעוברת
, אין שני חודשי אדר[שיש בה ]מעוברת שנה היא  פטירהה השנה שאחריאם 

 יום, אלא בסשאז הם יוצאים מהאבלות[אף ]י"ב חודש  יוםעורכים את האזכרה בס
בדברי תורה וחיזוק האזכרה את  וטוב שיעש ,ואם אפשרי"ג חודש שהוא יום הפטירה. 

 )ג רלא(. , כדי להרבות זכויות לנפטריהםבשנ
 
, והשנה שאחריה היא מעוברת, ונמצא שי"ב חודש מי שנפטר בי"ט אב: דוגמאל

, אף על פי כן, עיקר האזכרה היא אז הם יוצאים מהאבלות[ש]הסתיימו בי"ט תמוז 
 אב שהוא יום הפטירה ממש, ולא בי"ט תמוז.י"ט ב
 

שו"ת דברי יוסף , רבי יצחק ב"ר גרשום חפץ בשו"ת נחלת יעקב ,דיםהפרי מג "ח,הבכן פסקו רבים, ומהם: 
 ,חתם סופר ,בית היוצר ,גשר החיים, קרית חנה דוד ,ויאמר יצחק ,זכרנו לחיים, נשמת כל חי ,הלבוש ,אירגאס

 .בשו"ת רב פעלים, וכן נראה איש מצליח ,מים טהורים שואל ונשאל,

 

 נפטר בחודש אדר

 ,שנה מעוברתבשנים הבאות כשתהיה  - ה רגילהבשנ אדרחודש ב מי שנפטר
אם  - נה מעוברתבשבחודש אדר נפטר אם  בלאר שני. ו את האזכרה באדרכיע

נפטר באדר שני, אם ראשון, ואדר באת האזכרה ם רכיעו ,נפטר באדר ראשון
 )ג רכט( שני.באדר עורכים את האזכרה 

 

 בין השמשותבנפטר 
 ,[הכוכבים, שהוא ספק יום ספק לילה יעה ועד צאת]הזמן שמהשקמי שנפטר בבין השמשות 

 )ג רלו(מחרת. המשתייך לקובעים את יום השנה בתאריך של היום ולא של הלילה 

 

 ל' לחודש -נפטר ב
דהיינו כ"ט  ,דש חסרהיה אותו חו שנה הבאהמי שנפטר בתאריך ל' לחודש, וב

: אם נפטר בל' א' לחודש הבא. למשל-יערכו את האזכרה ב, ל'יום בו יום ואין 
ולאחריו א' טבת, כ"ט כסלו, אין ל' כסלו, אלא רק לחודש כסלו, ובשנה הבאה 

שהם  כסלווחשון  ירק בחודש]דבר זה יכול להיות יערכו את האזכרה בא' לחודש טבת. 
ים עשרים ותשעה יום, אבל חסרשהם ופעמים ים שלושים יום, מלאשהם פעמים  ,משתנים

עיין  ,לביאור מורחב בעניןמלאים או חסרים. הם  לעולםו, כלל החודשים, אינם משתנים שאר

 .[(55בחוברת "ראש חודש בהלכה ובאגדה" )עמוד 
 

 הבדל שעות בין מקום הנפטר לאבלים
ין עד בחוץ לארץ האבליםמקום מגוריהם של וב בלילה, נפטר בארץ ישראלמי ש

ם לפי מקום את יום השנה לפי מקום המת, ויש נוהגילקבוע נוהגים יום, יש 
ושאר עניני  ותהלימוד וצדקטוב שיעשו ו .האבלים. וכל מנהג יש לו על מה לסמוך

 )ג רלו(בשני הימים. תשובה 
 

 פטירהה יום יודע אינו
במשך השנה איזה יום שירצה לעצמו  קבע, יהפטירהיום אימתי  יודעמי שאינו 

 )ג רלד(. שכבהוהה קדיששבו יערוך את האזכרה, הלימוד, ה



הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  211  |  א

 

 עשות אזכרהשכח ל
, יכול לעשות האזכרה ולומר הפטירהאזכרה ולומר קדיש ביום מי ששכח לעשות 

או באיזה יום שירצה, ומכאן והלאה יזהר לערוך האזכרה והקדיש  תקדיש למחר
 )ג רלג( .ה ממשפטירהביום 

 
 

 ההנהגות ליום השנה 

 קדיש
ין" לומר קדיש לאחר אמירת "במה מדליק יםתחילשבשאר השנים מהמנהג 
וכגון . עצמו של אותו שבוע שבו יחול יום השנה ועד יום השנה, שבת שבליל

שחל כאו  רביעי,מליל שבת ועד סוף יום  יםשחל יום השנה ביום רביעי, מתחיל
כי יש תועלת רבה  מוצאי שבת הבאה.לבשבת, אזי מתחיל מהשבת הקודמת עד 

 (בן איש חי ,שלמי צבור)בשבת.  עליית הנשמות היא עיקרולקדיש להעלותו ממדרגה למדרגה, 
 

 (ד תעט)ג קצה.  מזלזל בכבוד הוריו.כהרי הוא  כנהוג,קדיש אינו אומר מי ש
 

 מפטיר
נשמת הנפטר, ובלבד שיודע לקרוא שעליית מפטיר מסוגלת מאוד לכבר בארנו 

את ההפטרה כהוגן. על כן, טוב לעלות מפטיר בשבת הסמוכה ליום השנה. ואם 
של , אם יכול יעלה מפטיר גם בשבת הקודמת וגם בשבת בשבת שנהחל יום ה

 )ג קצה(. שהיא העיקר הפטירה, אך אם אינו יכול, יעלה בשבת של יום הפטירה
 

 אזכרה
ועיין ה וחיזוק. תלמידי חכמים לומר דברי תור וביאילימוד, ויום השנה יערכו ב

 יוסף לקח.ו היאך ההנהגה הנכונה בעשיית האזכרה. ישמע חכם (080)עמוד לעיל 

 

 נר נשמה
י מדליק נר זה לעילוי ויאמר בפיו: הרינ להדליק נר ביום השנה,חשוב מנהג 

מותר אם חל יום השנה ביום טוב, אף ו. [(430 )עמוד לעילכמבואר ] נשמת וכו'
ֻאִרים: (טו כד ישעיה) שנאמר ,וטוב להדליקו בבית הכנסת מאש לאש,נר  להדליק  "ּבָ

דוּ  ּבְ וכן פשט המנהג להתיר להדליק נרות "זצוק"ל: הראש"ל  וכתב מרן .ה'" ּכַ
 ,מדיםנזהרים להדליקן סמוך לשלחנות הלו נשמה בליל חג השבועות, והמדקדקים

עשה מעשה הגאון ממונקטש ושלח שליח מיוחד בליל  וגדולה מזוע"כ. . "כדי לקרות לאורן
 נד, נז, רז(ג ) ז"ל.תשובה  בעל דרכייום טוב שני של סוכות להדליק נר על קבר מר אביו הגאון 

 
ודי להדליק נר אחד לעילוי נשמת אביו ואמו  נר גם בערב כיפור.נהגו להדליק 

 ה"ע ח קיט( .נוג ). : "נר לאחד נר למאה"ע"א( קכב שבת)שאמרו  עין מהכו נפטרים, ועוד

 
כפר ל ' יתברךפורים, כי כבוד הוא להי, נוהגים שכל אחד מדליק נר בערב יום הכא"שרהכתב 

ֻאִרים: "(טו כד ישעיה)על אביו ואמו, שנאמר  דוּ  ּבָ ּבְ ומכאן נהגו  (רמ"אוהכל בו ארחות חיים, ה). ה'" ּכַ
 . ובשו"ת כתב סופרדי שנהיאביו או אמו מדליקים נרות לעילוי נשמתם, מ תפטירשגם ביום 

 מצות עשה של כיבוד אב ואם. ויש ב כתב, שמנהג זה
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 נר שמן או חשמל
נר  ואו בשעוה. ואם לא מתאפשר, ידליקזית נר נשמה בשמן טוב להדליק 

חשמל. ומה טוב להתנדב עבור אור החשמל של בתי מדרשות שעוסקים בתורה 
י" ,יו למליצי יושר עליו, ויהיותר גדול ה, שבזה יגרום עילוי נשמיומם ולילה  ֵנר ּכִ

 )ג נד, רז( ."אֹור ְותֹוָרה ִמְצָוה
 

כל שכן שאפשר לצאת ידי אם כן , חובת נר שבת בנר חשמלישאפשר לצאת ידי  ההלכהלפי 
ובפרט שכאשר מדליקים נר נשמה בשמן בבית  .מנהג של הדלקת נר נשמה בנר חשמליה

בור רגישים לריח יהכנסת, עשן השמן והפיח משחירים את תקרת וכותלי בית הכנסת, ויש מהצ
כן יש להעדיף נר חשמל על נר צלול, ואין ריח נודף ממנו, ל ונר השמן, ואילו החשמל אור

 )ג נז( שעוה.בטוב לשמור על המנהג להדליק בשמן או אפשר, אם שמן. אלא ש

 

 עליה לבית קברות
. בזה נוהגים לעלות לקבר, ולומר שם פרקי תהלים, משניות וכיוצא -לימוד 

 )ג קצו, רי( קדיש לאחר מכן. ואמריכדי ש ,אנשים מניןלפחות  ישתדלו מאוד שיהיוו
 

 ,גדול אדם בו שמת מנהגם היה שביום הגאונים: תובשם תשוב א("ע קכב יבמותמסכת ) י"רש בכת
 מכל תלמידי חכמים מתקבצים יום, אותו כשמגיע בשנה שנה ומידי לכבודו, אותו קובעים
 לנפטר רוח נחת שיש הריע"כ.  שם. ישיבה להושיב העם שאר עם קברו על ובאים סביביו,

 לשמה תורה ת")שו ערכו. כפי רוח נחת ישיג אחד וכל שנפטר, ביום וקבר על שלומדים לימודב

 תצג עיין שם( סימן

 
חנוכה או פורים,  או חול המועד או ראש חודשב חלאם יום השנה  -מועדים 

לבכי ומספד. אבל אם יודע שלא  ותעורריאם לא יעלו לקבר באותו יום, 
 , נט()חזו"ע חנוכה יאלבכי ומספד, מותר לעלות.  ויתעורר

 
כתב בשו"ת ירך יעקב, מותר לבקר בבית הקברות בחול המועד, לפי מנהגנו שלא הולכים 
לעורר על המת אלא ללמוד שם רק פרק משניות ולומר קדיש והשכבה ולא יותר, ולכן אין 

 )חזו"ע חנוכה יב(בזה חשש. 

 

אם העלייה לקבר גורמת לבן ביטול תורה, רשאי שלא לעלות.  -ביטול תורה 
 (ד תריא)גדול השלום. , כי מחמת כן שלא יבואו לידי מחלוקת בדבלו

 
, מחמת שהיה יושב ליה השלוםעגורג'יה מרן זצוק"ל, לא נהג לעלות מידי שנה לקבר אמו 

יום לקברו בלעלות חשב . וגם כשאביו נפטר, לא , והרי זה ביטול תורה בשבילוועוסק בתורה
, אך בחזרתו נפל בבית םהמיוד מאוד, עלה עני המשפחה מא, אך מאחר שהפצירו בו בשנהה

 הכל לפי הענין.ברור שטלתי מהתורה לעלות לקבר. ויהעלמין. אמר מרן, זהו עונש על שב

 
 

 עילוי נשמה האמיתיה
: זצוק"ל, אחיו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף ז"לסיפר רבי נעים עובדיה 

ביום השנה בבית מר אבי בשכונת מי עליה השלום, עשינו כנהוג אזכרה כשנפטרה א
קטמון. באתי אל הרב ואמרתי לו שיש אזכרה לאמא בערב בשעה פלונית, אמר לי 

בסדר, בעזרת ה' אני אבוא. והנה בערב מחכים, הגיעו כל המשפחה, הקרובים,  ,הרב
אנשים שבאו לכבודה, וכבוד הרב לא הגיע. אז לפני כחמישים שנה, לא היה טלפון 

קשר עמו, ולא בא. עשינו את האזכרה, הלימוד והסעודה, גמרנו הכל. מצוי ולא היה 
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אבא אמר לי לך תברר למה הרב לא בא, לא יתכן שהוא לא יבוא לאזכרה של 
אמא, בטח יש משהו לא רגיל. למחרת הלכתי לביתו של הרב בשכונת 'בית ישראל', 

א ידענו מה שאלתי אותו למה כבודו לא בא לאזכרה של אמא, אולי כבודו שכח, ל
קרה. אמר לי הרב, תשמע מה שקרה, הייתי מוכרח לכתוב איזה פסק על אשה 

בבוקר,  7עגונה, ישבתי לכתוב את התשובה כל הלילה, עד שסיימתי ברוך ה' בשעה 
ומצאתי לה היתר, והיתה לי שמחה גדולה. תאמר לי אתה, הלוא זה עילוי נשמה 

או לא? אמרתי בודאי, בלי שום ספק. לאמא גדול יותר משהייתי בא לאזכרה, נכון 
 בקשתי מהרב מחילה, ובאתי לספר את הדברים לאבא, הוא שמח מאוד ונרגע.

 

 

 עד כמה שנים עורכים אזכרה?
יש לערוך את האזכרה להורים מידי שנה בשנה, ואפילו אחר  כתב רבנו האר"י:

איר מאה שנה. כי בכל שנה ושנה, דנים שוב את הנפטר, בבניו ובנותיו שהש
אחריו. אם הם הולכים בדרך ה', מעלים אותו לדרגה גבוהה יותר, ואם חס 

לבנות בית מדרש, או זיכה את , להיפך. וכמו כן, אם זכה בחייו ושלום להיפך
לזכותו  פתנזקהרבים בספרים שילמדו בהם, הרי שכל התורה שלומדים מכוחו, 

בתי קרקס, בריכה אבל אם חס ושלום בנה  .בגן עדן מעלהמעלה  ומעלים אותו
וכיוצא בזה, משנה לשנה מורידים אותו לשאול תחתית, מגרש כדורגל מעורבת 

 )ג רלז(קדושה ויראת שמים.  השמים, ויהפך אותו מקום, למקוםעד שירחמו עליו מ
 

 גבול לו איןיום האזכרה, : (יז סימן ישרים סוד ד"ח פעלים רב)וזו לשון רבנו יוסף חיים זיע"א 
 חייו ימי כל לעשות צריך ,אמו או אביו פטירת אחר שנים מאה הבן יחיה אם ולואפי ,בשנים
ף א ,האדם נפש כי מפני .לתוויכ כפי ולימוד ,וצדקה ,ונר ,קדיש בענין ,כנהוג םלמנוחת אזכרה
 העליות שלימות קונה אינה ן עדן,לג ונכנסה ,עונש מכל וניצולה לם הזהמהעו שנפטרה על פי
 לא שנים אלף עד לושאפי נשמה ויש .חלוקים בזמנים בהדרגות להעו אלא ,אחת בפעם שלה
 לתכלית שתגיע עד ,עליה אחר עליה השנים במשך ועולה ,הל הראויות המעלות לכל תגיע

 עושה שהיה ,ל"ז י"האר רבנו על ל"רבי חיים ויטאל ז שהעיד נואמצ וכבר. לה הראויה המעלה
 אביו כי. וידוע קטן בהיותו נפטר אביו כי ,אביו משנפטר שנה שיםומשל יותר לאביו אזכרה

 רבנו של ימיו כל ,ם כל זהוע ור לטוב,זכ הנביא אליהו אליו ונגלה ,גדול וחסיד צדיק היה
 נמצא .לדרגה מדרגה שיתעלה העילוי בשביל והיינו ,אביו שבילערך את האזכרה ב י"האר

 כי ,דע וגם. אביו למנוחת הזיכרון יוםעשות ל צריך הבן של ימיו כל אלא ,לזה גבול איןש
 עוד הנה ,מדרגה אחר מדרגה ,בהדרגות ן עדןלג שנכנס אחר האדם לנפש שיהיה העילוי מלבד
 לנפש תועלת יש תמיד ם כןוא ,דרגהמל דרגהממ שתעלה פעם בכל ומשפט דין לנפשו יהיה

 ע"כ. .ויותר שנים מאה אחר לואפי ,בנו של טובים מעשים מכח האדם

 

 השתתפות בשמחות
עים או חתונה וכיוצא בזה, שנה הראשונה, לא ישתתף בסעודת מרבליל יום ה

)מגן אברהם, מענה לשון בשם אבל בליל יום השנה שבשאר השנים, מותר להשתתף. 

 וסקים גדולים. ג רד(פ

 
 

 ביום השנה תענית 
 טעמי התענית

 .צער לזכרון של א.זה: וכמה טעמים ל. יש נוהגים להתענות ביום פטירת אב או אם
ואם , אם ראוי הוא למדרגות גבוהות יותר בגן עדן את הנפטרשוב דנים  מאחר ובכל שנה ב.
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באמת ראוי הוא, עדין צריכה נשמתו לעבור איזה צחצוח לכפרתו. והתענית של הבן מכפרת 

יחזור במעשיו והבן יפשפש כדי ש ג.דרגה. מדרגה למלעלות מ שבכך יקל לנשמתו יותר ,עליו
כדי להגן  ד. יותר.גבוהות במעלות  הוריוכך יזכה את ב, ויותר ותוק בתורה ובמצבתשובה ויתחז

 )ג ריז, רכד( פטירת הוריו.יום ב ומזל שהורע, משום הבן על

 

 קבלת תענית
תענית, הקודם שהתענית בתפילת מנחה של יום את צריך לקבל עליו  ,המתענה

 )ד תריט(. שצריך לקבלה תענית יחיד ככל
 

 שנה מעוברת
יתענה , שני חודשי אדר[שיש בה ]מעוברת שנה היא  פטירהה השנה שאחרים א

יכול להתענות גם בסוף י"ב חודש וגם ואם ממש.  שנהבסוף י"ג חודש שהוא יום ה
, סוף חודש י"גיתענה בהמתענה הדבר פשוט ש ,בשו"ת גבעת שאולוכתב  בי"ג, תבוא עליו ברכה.

א יה הבזה והורו להתענות בסוף י"ב חודש, וטעות גדולוהוצרכתי לכותבו לפי ששמעתי שהרבה טעו 
קדים קודם החודש שמת בו אביו, הוא להבשנה מעוברת , שהאומרים כתב והמאמר מרדכי בידם.

 (. ועיין שו"ת יבי"א ח"ט או"ח סימן ק אות כ)ג רלא ע"כ. בורות, שלעולם הוא בחודש שמת בו.
 

 בלי נדר
ואז , "בלי נדרנוהג כן "השנה, יאמר ש ילת מנהגו להתענות ביוםנכון שבתחה

התרה. ואם לא לא יצטרך לעשות , לבטל מנהגולאחר כמה שנים ירצה אם 
 באופן חד פעמי מסיבת חוליהתענות רוצה לובשנה אחת אינו , אמר "בלי נדר"

 )ד תריט(. אינו צריך התרה, וכיוצא בזה
 

 דור חלש
 נפטרהשובודאי  .להתענות שלא םנוהגירבים  חולשה לעולם,ירדה דורות אלו שב

 מעשים טוביםבו ותדקצב ,תורההלימוד שירבו כמה שיותר ב ף, ומעדימוחל
 )ג ריז( .לעילוי נשמתו

 

 שכיר לתענית
ן זה אימי שקשה עליו התענית, לא נכון שישכור אדם אחר שיתענה במקומו, ש

 (ג ריח) .טיל צומו על אחריםמן הראוי לה

 

 ביטול תורה
כוחו את כי התענית עלולה להחליש , השנהביום  התענא יתורה לסק בועש בן

ויעסוק בתורה  ,על כן, הנכון שיאכל כהוגן. הבנהולבטלו מללמוד תורה ב
יותר מתענית אכילה. וזכות התורה וכמה בתענית דיבור, שמעלתה גדולה פי כמה 

תעלה במעלות גבוהות מאוד את נשמת המנוח. וכל שכן אם יזכה לארגן שיעור 
היה מנהגו של מרן  זכורני שכךוברבים לעילוי נשמתו, שבודאי אין ערוך לזה.  תורה

הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ביום פטירת אביו רבי יעקב עובדיה ז"ל, שהיה בא 
 )ג ריז(. , ולא היה מתענהלישיבתו "חזון עובדיה", ומוסר שיעור בפני התלמידים

 
ם לנהוג תעניות קדמונייהו, כל מה שתמצא בדברי הכתב בספר חרדים בשם תנא דבי אל
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לא נאמרו דברים אלו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו  ,וסיגופים לבעלי תשובה

שלא יחליש עצמו בתעניות, כדי שלא יתבטל מלימודו, ו ויודע דעת ויראת ה', תקנתו אומנות
 על כן, .בשם רבנו האר"ירן החיד"א ומהשל"ה  וכתבוכן לא יוכל לעיין היטב בעומק ההלכה. ו

לחן ערוך שבמרן  כתבוכן  .השנהדיר, אין ראוי לו להתענות ביום תורה תסק בועבודאי מי ש
מפני שממעט במלאכת  ,יחיד תלמיד חכם אינו רשאי לישב בתענית: ב("תקעא סאורח חיים סימן )

כתב ו גם בזמן הזה.כל מי שתורתו אומנותו נקרא תלמיד חכם  ,ן אברהםוכתב המג .שמים
מלברר ההלכה  יתענה ויתבטל מלימודובנו ש נפטרל וחשבודאי לא נ ,בשו"ת חמדת שאול

א לידי חולשה ויתבטל מלימוד ויבשיודע והיושב בתענית  :בשו"ת דודאי השדה תב. וכלמעשה
בספר ו .החזון אישוכן על  ,שלא התענהוהעידו על המהר"ם שיק . ות, נקרא חוטאוהתורה והמצ

, השנהביום  תתענולהם שלא שומעיהגולות ישראל כתב בשם כמה צדיקים שנתנו עצה לס
 )ג ריט( .ליםיבקריאת תהוצדקה לעמלי תורה, ירבו בו, ותואלא לרדוף ביותר אחר התורה והמצ

 

 תורה יממה של
כתב הגאון רבי עקיבא איגר בצוואתו: "בני ובנותי לא יתענו ביום השנה, אבל 

 כל היום בלי הפסק. ואין מן הצורך שרק הם בעצמם ילמדו,ילמדו כל הלילה ו
ולתת להם שכרם. רק שיהיה  ,שילמדו אלא יכולים להעמיד אחרים תחתיהם

ל כן, מה בענין שלא יהיה הפסק מתחילת הלילה, עד תחילת הלילה הבאה". ע
כמיטב יכולתם  ושתדלוישלא לעבוד ביום זה, טוב ומה נעים מה שנהגו רבים 

היום שכור תלמידי חכמים שיעסקו בתורה כל תורה ובשיעורי תורה, ולבלימוד ה
 )ג ריח( נחת רוח גדולה לנשמת המנוח.זוכים לעשות ספק ש . ובליוכל הלילה ההוא

 

 מלמדי תינוקות
 )ג ריז(מלאכת שמים שבידם. מפני שממעטים מ, מלמדי תינוקות, לא יתענו כלל

 
למידי חכמים שלא יתענו, כת דינם תינוקות מלמדי :ב("תקעא ססימן  או"ח) ערוך לחןפסק מרן הש
 ל ידיע להחמיר להתענות, כילהם אין ש . וכתב מרן החיד"אבמלאכת שמים יםמפני שממעט

וכיוצא בזה  רבים.הגזל  שהוא ,ד. ועודוכך הם ממעטים מלימוד התינוקות שהוא חשוב מא
ותר מדאי, וכן אסור לו להתענות אסור למלמד תינוקות להיות ניעור בלילה י :ירושלמיאמרו ב

 )ג רכ(להתרשל בלימודו. לו מנע ממאכל ומשתה, ולא להרבות במאכל, שכל זה גורם יולה

 

 ערב שבת
יב להתענות , חייום שישיב השנההג להתענות בכל שנה, ואירע שחל יום ומי שנ

ם, ואול .תענית האינ ,עד צאת הכוכבים מתענהלא אם ככל תענית שעד צאת הכוכבים, 
 לבואו בבפיו  ותתנלהביום חמישי בתפילת מנחה, רשאי בעת קבלת התענית 

להתפלל ערבית  לת ערבית, ואז יוכליהתענית אלא עד אחר תפאת שאינו מקבל 
 ,[43:74, ובקיץ בערך 49:94שעה ורבע לפני צאת הכוכבים בשעות זמניות. בחורף בערך ] מזמן "פלג המנחה"

אשכנז רשאי לאכול לאחר ערבית אף שלא התנה כן  ולבני לקדש ולאכול.ואחר כך 
 ג רכא()שו"ע או"ח סימן רמט ס"ד. מראש, אך טוב שיתנה כן. 

 

 שבת
 ת ביום ראשוןלמחר םתענימ, יש להתענות סורשא בשבת השנהאם אירע יום 

כדי שקודם  ,יום חמישי שלפניומתענים בויש , ת שדוחים ולא מקדימים[ותעני כשאר]
ויועיל לנשמת המנוח להעלותו תחזק בתשובה ובמעשים טובים, יכבר יום השנה 

 )ג רכג(. בשבתשוהלימוד  אזכרהה ין לוותר עלאובכל אופן, ה יותר בגן עדן. וגב
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  מדיני אבלות בחתן וכלה 
 אונן קודם החופה 

מת אחד מקרובי  החופה שעת חתן וכלה שהזמינו אולם שמחות כנהוג, וקודם
ם יש הפסד מרובה בביטול האולם, באופן שיקשה עליה אם -ונעשה אונן  החתן

]ובפרט לפי המציאות כיום שרבו ההוצאות,  אחר כך לטרוח שוב בהכנת הסעודה
ום הפסד עצום של עשרות אלפי ביטול יגרהו וזמנים,מ 844/744-וחתונה ממוצעת יש בה כ

ום לעיכוב החתונה ביטול החתונה עתה, יגרגם  מלבד תזמורת, צלם, שמלת כלה ועוד. שקלים,

את  רשאים לערוך ,[דרוש זמן רב מראששוב אולם וכל הנ"ל,  קבועלזמן ממושך, כי כדי ל
יאכל החתן בשר וישתה עם תזמורת וריקודים, וכרגיל החופה והסעודה באולם 

נה ילכו החתן והכלה לביתם, לאחר החתוואכילתו אף שהוא אונן.  ויברך על ,יין
ונוהג שבעת  .המתאת  יקברובבוקר ו ,רשומצוה ופ בעילתמקיים ו רוחץ החתן,

ובסיום ימי המשתה, ישב שבעת ימי אבלות.  .כרגיל משתה בשמחה ושיריםהימי 
 חכם הבקי בהוראה, כי פעמים שכל מקרה לגופו.[למעשה, ישאלו ]ו
 

מי שהכין כל צרכי חופתו, ומת אביו של חתן, והוא במקום  :ב(שמ)סימן שלחן ערוך כתב מרן ה
או שמתה אמה של  .פה יפסיד מה שהכין, ואם תדחה החואת מה שהכין אינו מצוי למכורש

לא ]כדי שאת המת לחדר  םמכניסי - שאינם מתקיימים םתמרוקי נשים וקישוטי ישכלה, ו

, דפסהואם אין לו  .ואת החתן והכלה לחופה, ובועל בעילת מצוה ופורש ,[יראהו החתן ויצטער
, ומתה אמו של חתן או דפסה יש לומה שהכין, או אפילו את  כגון במקום שמצוי למכור

, "לפעם אחרת]לחתן והכלה[ שנשאר מי שיכין להם " כלה או אחד משאר קרוביהםאביה של 
 םונוהג שבעת ימי אבלות, ואחר כך מכניסי קובר אותו מיד אלא ,לא התירו לדחות האבלות

וכתב הש"ך בנקודות הכסף, ונראה ע"כ. את החתן והכלה לחופה מיד ונוהג שבעת ימי המשתה. 
שהרי מצוי ", דין שאר קרובים יש להם, של כלה ואמהשל חתן שבזמנינו אפילו מת אביו 

, לכן בכל ענין "הרבה ששאר קרובים מטריחים עצמם ומכינים צרכי סעודה ותכשיטים לכלה
שער )אדם  חכמתנוהג תחילה שבעת ימי אבלות, ואחר כך שבעת ימי המשתה. ע"כ. והנה ב

הסעודה שהכין ונראה לי שאם הוא בעיר קטנה שאינו מצוי למכור כתב,  (דאות  השמחה כלל קנד
לא כל וומת אותו המתעסק,  ,מעות םבצו בשבילינעשו על ידי שק ןשואייוהנ לו הפסד,ויהיה 

 ישועבורו אם אין לו מי שיטרח שגמרא ן הדינחזור ל ,ע מעיר לעירוסנאדם ראוי לקבץ ול
 ע"כ. ., בועל בעילת מצוה ושבעת ימי משתה ואחר כך אבלותדפסה
 
וחתן מאוד,  עד שההוצאות רבובימינו לפי המציאות כל שכן וקל וחומר נראה מדבריו, שו

בלתי אפשרי גם לטרוח ולהוציא את כל ההוצאות הללו, ושוב שלא תהיה לו אפשרות  היודע
 נקבעים כמה חודשיםר הצרכים לעוד שבוע, מחמת שבדרך כלל האולמות ושא להתארגן

ימי ואחר כך נוהג ימי משתה עושה חופה ומראש, הרי דינו כמו שאין מי שיטרח עבורו, ו
קונה עופות ושוחט ובאים היה זמנם שכל אחד אמורים על המציאות בהש"ך  יברד. ואבלות

יזו שמתארגנים כמה משפחות לא]וכמו שמצוי  ה אפשר שיסתדרו שובבזשהקרובים ועוזרים, 
ובודאי לא מסתבר שיאמרו לחתן, אם אין לך  אחד מכין ומבשל משהו ומביא עמו[. סעודה, וכל

שוב את כל ההוצאות, די לך שתעשה את החתונה בחצר בית הכנסת עם מנין אנשים ומעט 
 .כלל וכלל, ואין בזה כבוד הבריות לסעודת מצוה, כי אין זו צורת השמחה בימינו לפתןפת ו

 
אמנם כתב הש"ך ושכתב,  (יורה דעה חלק א סימן רכז)שו"ת אגרות משה ן מבואר בשוב ראיתי שכ

הוא הפסד  ,אדרבהשבזמן הזה ידחו את החתונה, אבל נראה לי שבזמנינו ששוכרים אולם, 
ודאי יש לכן ב ן,על הנישואיפעם שנית גדול כזה הרבה לא יוכלו להוציא עוד סך ו ,יותר גדול

שאר של ואף באבלות כדין הגמרא, שהרי אין מי שיטרח עבורם,  ,להתיר לערוך החופה קודם
רבנו עובדיה יוסף  ון לציוןכתב שמרן הראש )קצוש"ע ח"ב עמוד תתפה(ע"כ. ובילקוט יוסף  קרובים.

נפטרו בבוקר יום החתונה, מכניסים את החתן של חתן זצוק"ל הורה, שאם אביו או אמו 
הג שבעת ימי אבלות. ונאחר שבעת ימי המשתה את המת, וים והכלה לחופה, ואחר כך קובר
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ה שהעתיקו על כן, מובבוקר.  תוחתונערב בחתן שנפטרה אמו ב שהיה מעשהב פסקוכן 

את דברי הש"ך, זה נכון לפי המציאות  ]חתם סופר, ערוך השלחן, קיצור שלחן ערוך ועוד[אחרונים ה
ו, ב רעג. דברי )עיין א קצכמבואר. , ווהצלמים עידן האולמות נונשל זמנם, אך אין מזה ראיה לזמ

 וכן השיב לי הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א )בעל סדרת הספרים הלכות חג בחג ועוד(. סופרים סימן שמב(

 

 טעם היתר הרחיצה קודם הקבורה
( 485 )עמודכבר התבאר לעיל ומה שכתבנו שמותר לחתן להתרחץ אף שהוא אונן, ראשית, 

אסור ברחיצה, וגם דעת מרן השלחן ערוך בזה אינה ברורה, על כן,  מחלוקת אם אונןישנה ש
צורך להתרחץ, לאחר  ובחתן בודאי שישסמוך. לו על מה לבמקום צורך, כגון שמזיע מאוד, יש 

 עם הכלה.בליל החופה בפרט ושמחת החתונה והריקודים, וגדול כבוד הבריות שהזיע הרבה ב
 

 כי הנהם אונן, יודו בחתן אונן להקל לכתחילה, , נראה שאף המחמירים בסתזאתלבד מאך 
, מפני בנורחץ וסך כשמת המלך שדוד והוכיח כן מ ברחיצה וסיכה,כתב להתיר אונן הרמב"ם 

שאיסור רחיצה וסיכה  ,הרמב"ן כתב. אבל כתב רבנו יצחק אבן גיאת ןשהיה קודם קבורה, וכ
כי דוקא , המלך מדוד הראיה תדחה או. שהוא אסור בהם קל וחומר מבשר ויין ,נוהג באונן

לֶּׁךְ " :(יז לג ישעיה) שנאמרראה לעם ברוב תפארה, יצריך שיש להקל כי  מלךב ָיְפיוֹ  מֶּׁ יָנה ּבְ ֱחזֶּׁ  ּתֶּׁ
יךָ   כתב, הרשב"ץגם . ש"יע .פוריםייום הכוכלה לרחוץ פניהם ב חז"ל למלך, וכמו שהקילו "ֵעינֶּׁ

עסקי המת, קל וחומר  כראוי עלשאפילו בבשר ויין אסרוהו מפני אנינותו, כדי שיפקח 
 .ש"יע .גם בשאר דיני אבלות חייב האונןלכן ושאפילו קל שבקלים אינו עושה כן,  ,לתשמיש

 
א לחתן הותר לאכול קל וחומר מבשר ויין, הלממעתה, לטעם שאסר הרמב"ן רחיצה אמור 

ךְ "כי  מלךדין בשר ויין, אם כן בטל הקל וחומר. וגם מה שכתב ששונה  לֶּׁ יָנה ָיְפיוֹ בְּ  מֶּׁ ֱחזֶּׁ  ּתֶּׁ
יךָ  ךְ "דומה למלך וגם עליו נאמר  חתן אהל ,"ֵעינֶּׁ לֶּׁ ָיְפיוֹ  מֶּׁ יָנה ּבְ ֱחזֶּׁ יךָ  ּתֶּׁ הוא יהיה  לכן גם ,"ֵעינֶּׁ

קל וחומר לתשמיש המטה, שאפילו קל שבקלים אינו  הרשב"ץ, כתבמותר ברחיצה. ומה ש
 א קנג, קנו(עיין )חיצה. לחתן בעילת מצוה, קל וחומר שנתיר לו ר . הנה כיון שהתירועושה כן

 
היתה החופה,  לילהנפטר ביום לפני השקיעה, ובשל החתן אם קרובו  - תפילין

, עודמשום ספק ספיקא, שמא הלכה כמהריט"ץ ולמחרת בבוקר יניח תפילין בברכה. 
שחייב ודעת קדושים  ענף עץ אבותדעת . ושמא כליןיתפמיתה חייב בבורה שאינו יום קהשיום 
 .אצלו חגכ הם ימים אלו, כי תפיליןלהניח החתן 

 
 אל, יש אומרים שלמחרת יום החופה בבוקרהקבורה היתה ואם מת בלילה ו

 וטוב שיניח בלי ברכה.ככל יום מיתה וקבורה. , בבוקר ליןיח תפיינ

 
אם אירע לו אבל בחול  תפילין בחול המועד, נוהגים להניחאותם הן אברהם, להמג כתב

טרו מתפילין בגלל ובמועד שהוא יום שמחה לפכי לא שייך ראשון, ה אפילו ביוםהמועד, יניח 
שיש ואף  .ושמחה משתה יום שהוא לגבי פורים הפרי מגדים פסקכן . ושמעולל בעפר קרנו

משמחת פורים וחול וחשובה , מכל מקום שמחת חתן נראה שיותר חמורה חולקים עליהם
עד עולים ם, ואילו פורים וחול המוהמועד, שהרי שבעת ימי המשתה שלו לא עולים לשלושי

החתן מתירים לו בליל החופה, תזמורת, בשר ויין, רחיצה ובעילת הלוא  לשלושים. זאת ועוד,
לדעת מה גם ש! ?עולל בעפר קרנו, ולא יניח תפיליןמפתאום בבוקר הוא נעשה  היאךמצוה, ו

על כן, . אצלו ם כרגלה , כי ימים אלותפיליןלהניח החתן חייב  ,ענף עץ אבות ודעת קדושים
 חזו"ע פורים קצא(עי' ב רעג, רעד. ) בלי ברכה, כדי לחשוש לחולקים. טוב שיניח תפילין

 

 בשבעת ימי המשתה ההנהגה
 צינעהברים שבדאבלות בהחתן בשבעת ימי המשתה, נוהג  -נעה יאבלות בצ

תספורת, גילוח כמו: מותר,  אפרהסיל דברים שבאבל . בלבד טהיתשמיש המכ
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חתן מאחר ו, ומגוהצים בגדים מכובסיםישת לבציפורניים, יזת גז, רחיצה, הזקן

ךְ דומה למלך, ונאמר:  לֶּׁ ָיְפיוֹ  "מֶּׁ יָנה ּבְ ֱחזֶּׁ יָך" ּתֶּׁ יורה דעה )חתם סופר כתב בשו"ת ו .ֵעינֶּׁ

והלוא  ,פיוובי נראהלות ולא מצטערת אם החתן מראה אבכיון שהכלה  ,(סימן שמח
 .לצערה בימי שמחתה םרשאיאין לכך  ,להנה אבהיא אי

 
לחתן להתייחד עם  אסור ,כל שבעת ימי המשתה ושבעת ימי האבלב -יחוד 

במקרה זה מותר לשאר קיים החתן בעילת מצוה, שר אם כבכי אף  זה,הטעם לו. כלהה
הואיל בחתן אבל, רה מחמת דם בתולים, מכל מקום וסשאאף  עם הכלהחתנים להתייחד 

, וגם קודם הקבורה בעודו אונן בעילת מצוהשהתירו לו י מפנבעיניו,  והאבלות נעשית קלה
לכן אסרוהו ביחוד שמא ישמש  ,שבעת ימי המשתה קודם שבעת ימי האבלות הקלו עליו לנהוג

 ו(א קצ) .או שהיא בעולה ואין לה בתולים רהנטהשהכלה זה הוא אף וברור שאיסור  .באיסור

 
 בימי המשתה טעם היתר הרחיצה

שאפילו תספורת הוא מפני התיר רחיצה לחתן בשבעת ימי המשתה, לכאורה הטעם שיש ל
שלושים יום, אנחנו מקילים עליו משום "מלך ביופיו", אם כן לאבל שהיא חמורה ואסורה 

בצונן. חתן להתרחץ לאחר שבעה, לא כל שכן שנתיר ללאבל רחיצה שהיא קלה יותר שמותרת 
הותרה רחיצה אפילו בתוך  איסטניסהלוא להיאך יהיה "מלך ביופיו" כשכולו מזיע. מה גם, ו

לא גרע לעת עתה תן שדומה למלך ודרכו לרחוץ כל יום ולהסתפר ולהתגלח, וחשבעה, 
כיון ן למה להתיר לו לרחוץ, זה אינו, שביחוד, אם כאסורים כיון שש ותקשין להוא .איסטניסמ

אבלה וכמו שלכלה  משום "מלך ביופיו", מה לי אם מותרים ביחוד או לא,הוא שטעם ההיתר 
מסכת כתובות ) וראיתי בשיטה מקובצת .א הדין לחתןביחוד, הוהם מתירים לרחוץ אף שאסורים 

הוא דבר שטה יודוקא תשמיש המ ,רבנו יונה ז"ל וכתבו תלמידיוזו לשונו: שכתב ( א"ד ע
 ,שהרי פעמים שיפרוש מאשתו מפני הנדות ,נוהגשמחמת אבלות הוא שאינו ניכר ש צינעהשב
כ"ל. אין נוהג בימי חתונתו. ע ,בל שאר דברים שיכירו בני אדם שמונע בעבורה מן השמחהא

נראה שהוא הדין תורה. עי"ש. ו שמותר לחתן ללמוד )ח"א מג ע"א( ומזה למד בספר חינא וחסדא
ותר, ואם עתה לא ירחץ, ניכר ימקפיד ברחיצה חתן המציאות היא שמאחר ו שמותר ברחיצה,

חתן מותר הבמפורש שהפוסקים הנ"ל שמה שלא כתבו לומר ואפשר  .לותשנוהג כן מחמת אב
: (ז"הט ד"הלכות דעות פ)רמב"ם על פי מה שכתב ההוא ברחיצה, כמו שכתבו שמותר בתספורת, 

ביום חתונתו,  ץח. והלוא בודאי רדרך הרחיצה, שיכנס אדם למרחץ משבעה ימים לשבעה ימים
אבל למציאות של היום  ימי המשתה. שבעתבתוך אם כן שמא אין לו צורך כל כך ברחיצה 

 כל יום, שמא יש להתירב מתקלחים בתדירות גבוהה יותר, ורבים רבים מתקלחים אנשיםש
)או"ח סימן כג  אלחנן בשו"ת באר יצחק גםמשום "מלך ביופיו", שזה "יופיו" למציאות כיום. 

עת ימי המשתה, שהרי התירו כתב, ומשום אבלות לא שייך לאסור רחיצה בשב סוד"ה ואי נימא(
חתן אונן שכל שכן שוט. ע"כ. ולאור האמור, גיהוץ ותספורת, ובודאי שמותר גם ברחיצה, וזה פ

 , שהרי אפילו כשהוא אבל מותר לו.ברחיצהיהיה מותר הנזכר לעיל 

 

 מנין השלושים
את השלושים מונה משתה ואחר כך שבעת ימי אבלות, שנוהג שבעת ימי  חתן

 אלוהטעם לזה, מאחר ובשבעת ימי המשתה האבלות, ולא מיום הקבורה.  מתחילת ימי
אין לכן גם ציפורניים ולכבס. ו ושים, שהרי מותר לו להסתפר, לגזוזמנהגי אבלות של של נהג

זה דומה למי שנעשה אבל בחול המועד, שמונה את השלושים מיום הקבורה ולא ממוצאי החג 
 ול המועד אסורים בתספורת וכיבוס, נמצא שנהג בהםשאז מתחיל לשבת שבעה, מכיון שימי ח

 )א רג, רה(מענייני אבלות.  קצת

 

 כלה אבלה
וא הדין אם מת אחד מקרובי הכלה. ואולם בכלה מקילים בכל הנזכר לעיל, ה
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בימי האבלות מותר לה לרחוץ גופה במים צוננים, ופניה, ידיה אף יותר, ש

מבואר )כ .ולגזוז ציפורניה ושערותיהר, להתקשט ולהתאפוכן ורגליה במים חמים. 

 (040 - 047עמודים לעיל 

 

 חופהאחר כך אבלות ו
לערוך את חופתם כנ"ל, אלא  יש להבהיר, שאם החתן והכלה אינם מעוניינים

אבלות, ואחר כך לערוך חופה ושבעת לשבת שבעת ימי חפצים לקבור את המת, 
לנהוג  כומשייתה, ימי המש בסיוםמשתה, בודאי שרשאים לעשות כן. וימי 

 .מהקבורה השלושיםיום אבלות עד סוף 
 
 םמבטלי םאין הנישואי שעל כל פנים,ונראה וזו לשונו:  (סימן שמח "דיו)שו"ת חתם סופר בתב כ

וימי  ם.אחר ימי הנישואים חוזר להשלים ימי אבלו הנשארילאלא  ,ממנו גזירת שלשים
 ,]בשאר קרובים[ מדיני שלושים לו לגמרימבטש חגל המוולא דלו לשלושים.  םעולי םהנישואי
וזה שייך  חג,מבטל מהנשמה דין שמים ואינה חוזרת לדין אחר ה חגשה ,אמרו הטעםכי שם 

 . ע"כ.אין הדין מתבטל מהנשמה שזה יום טוב שלו פרטי, ןאבל כא ,רבים חג שלב

 

 עת לנחם
לנחם  ואחר כך שבעת ימי אבלות, אין כלה הנוהגים שבעת ימי המשתה וא חתן

חתן ואין זה דומה למי שמת לו מת בחול המועד שמנחמים אותו, כי אותם בימי המשתה. 
 , אבל מי שמת לו מת במועד שעולים לוימי המשתה שלהם אינם עולים לשלושיםוכלה 

ראוי לו גם לקבל נחמה באותם , ]אף שיושב שבעה רק ממוצאי החג[השלושים הימים למנין 
 )בית חתנים ח"ב עמוד תפ(. אסור בתספורת וכיבוס הוא שהרי אבלותבמעט וא ה ךימים, כי שיי

 

 חג בתוך ימי המשתה
]פסח, שבועות, ראש השנה,  חל חגקודם, ו כלה הנוהגים שבעת ימי המשתה וא חתן

 תשבבטל החג את האבלות, ואינם צריכים לבתוך ימי המשתה, מ כיפור, סוכות[
 )א רטז(לאחר החג.  באבלות

 

  החופהאונן לאחר 
חתן וכלה שנכנסו לחופה, ולאחר החופה מת אחד מקרובי החתן, בין בלילה 

לא קיים, בעילת מצוה ובין ש קייםהראשון בין בשאר ימי המשתה, בין ש
 מת לו מתהוא כמי שהרי החלו ימי המשתה, שכבר קוברים את המת. ומאחר 

בתוף  שיריםבימי המשתה בשמחה ושבעת אלא ממשיך את אינו קורע ו, בחג
אסור בתשמיש המיטה ו ,כנ"ל צינעהבדברים שברק נוהג אבלות ו ובכינור,

קורע כולו עד הלילה,  ]מימי המשתה[. ובסיום יום השביעי ואפילו בבעילת מצוה
ולא  שלושיםהימי  את תחיל למנותעתה ממו ,עת ימי אבלותבש תשבמתחיל לו

 )א קצח, רו(. [לוכנ" והוא הדין בכל זה אם אירע כן לכלה] .מיום הקבורה

 
ים החתן והכלה מותראם קיים החתן בעילת מצוה קודם שמת לו מת,  - יחוד
עד כל ימי המשתה ייחד ים להת, אסורת מצוהליבעקיים אבל אם לא  .דוחביי

ה נאבל אם אינ .מותרים אם היא טהורהיהיו גמר שבעת ימי האבלות, שאז 
לת חכם, כי יש שאעשות וטוב ל ב קפ(. ב"שפג ססימן ) .הראסורים עד שתטעדין טהורה, 

 כמה פרטים בזה.
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עדין יושבים אחיו וקרוביו  ימי המשתהשבעת סיום באם  -סיום ימי האבלות 

את האבלות גם החתן הם, ואז כשיסיימו הם , יכול החתן להצטרף אליבאבלות
חתן שהתחתן ביום שלישי,  :למשל. דוקא םימי השבע שבתל לא יצטרךסיים, וי

בצאת  יעי מת קרובו, הריהו ממשיך את שבעת ימי המשתה עד יום שניוביום רב
, וכיון יחד עם קרוביו באבלות תשבהכוכבים. ואז בליל שלישי הוא מתחיל ל

למחרת ביום שלישי בבוקר, גם החתן  מים את השבעהמסיי שאר הקרוביםש
 )א רז(ומעט בבוקר.  דרק לילה אח באבלות , ונמצא שישבהםמסיים עמ

 
אך . כיהם[צורשאר ל ]כמו שיוצאים רשאים ללכת ללויה כלההחתן וה -ללויה  יציאה
 )א שי( ., מפני כבודםבית הקברותאחר המיטה עד  כולא יל

 

 נישואין שניים
כגון: גרוש שה ימי שמחה, ונישואין שאין בהם שבעת ימי המשתה, אלא של

לה, ואחר ימת לו מת, נוהג שבעת ימי אבלות תחקודם החופה ו, שנשא גרושה
 השונוהג של ,מת לו מת החופהאם אחר אבל  .החמשימי שלשה ג הונו שאנוכך 
חכם הבקי בהוראה, כי פעמים למעשה, ישאל ]ו שמחה ואחר כך שבעת ימי אבלות.ימי 

 שכל מקרה לגופו.[
 

ולנהוג שבעת  ולפרושקודם קבורה  בעילת מצוה קייםל חתןל םמתירימה שכתב רבנו ירוחם, 
לה, היינו דוקא בנושא בתולה, אבל אם נשא אלמנה, שאינו חייב לטרוח יחמשתה תימי 

אינו בועל בעילת מצוה קודם קבורה, אלא נוהג שבעת  ,שה ימיםובסעודה לשמחה אלא של
 .שבט יהודה, ומסגרת השלחן ,שו"ת באר מים חיים ויטל סת הגדולה,והובא בכניכנוס.  ר כךימי אבלות, ואח

שא אלמנה, ומת אביו של חתן, אין מכניסים את המת לחדר, ונהון מהריט"ץ: אלמן כתב וכ
משום שדין הגמרא הוא  .ישאנה ר כךאלא יקברו את המת וינהג שבעת ימי אבלות ואח

, וכיון שמתו אין מי שיטרח להכין יש הפסדבבחור שנשא בתולה והכינו כל צרכי החופה, ו
 שהושלשמחה אלא  ין צריךשא ,ל כךלהם. אולם באלמון שנשא אלמנה לא שייך הכנה כ

 מכניסים את המת לחדרמה שאמרו , שה. ועודז להוסיף על אין, וואמר ומרשא היכןימים. ו
 אבל משום שעל ידי כך עושה אותה כלי,הוא בועל בעילת מצוה, ווהחתן והכלה לחופה 
דעת שכן נראה  ,בשו"ת דברי אמתכתב ו לא שייך דבר זה, לא התירו.שבאלמון שנשא אלמנה 

ה, שיש שלא התירו לדחות את האבלות אלא בנושא בתול כתבנת ורדים יגגם ב פות.התוס
אולם המאירי ו]. למה נזלזל באבלות ,לא שייך טעם זהשאלמנה במצוה רבה בנישואין, אבל 

ואינו מתחיל באבלות עד  בחור שנשא בתולה,הדין כ ,כתב: ויראה שאף באלמון שנשא אלמנה
 [דעת תורה. ,ערוך השלחן ,דבית דו ,"ץהיעב ן דעתוכ. ין לו אלא יום אחד לברכה, שהרי אשיעבור יומו

 
כדין מי זה י רמת לו מת, ה ר כך, ואחהחופהאת ערכו אלמון שנשא אלמנה ומכל מקום, ו

 ,יעב"ץה ,מהריט"ץ ן כתבוכשבעת ימי אבלות.  ר כךימי שמחה, ואח שלשה, ונוהג חגשמת לו מת ב

בשו"ת רבנו יוסף ש מהו([ סימן שמב)רבי עקיבא איגר ]וכן דעת הגאון שדי חמד. , מזבח אדמה ,לחם הפנים
עלה שאלמון שנשא אלמנה ולמחרת מת לו מת, עליו למנות תיכף שבעת ימי אבלות המסלוצק 

]וכל שכן בצירוף דעת  ם.הוהעיקר כדברי הנ"ל זה שלא כדברי האחרונים ,ימי משתה ר כךואח
 ימי המשתה קודם[. שתמיד נוהג ועוד, המאירי

 
 

  נישואין לאחר השבעה 

 .שלושיםשבעה. 
אסור בין על שאר קרובים, כיון שהוא אסור בשמחה, בין על אביו ואמו  ,האבל
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 לו לשאתתוך השלושים, מותר בואם חל חג ] .שלושים יוםעד שיעברו לשאת אשה לו 

 , דהיינו שישמצות פריה ורביהכבר קיים ש מיבמה דברים אמורים, ב .[בערב החג
מפני רשאי לשאת אשה מיד לאחר השבעה, אם אין לו בן ובת,  אבלובת, לו בן 
אם חל חג בתוך השבעה, מותר לו לשאת ]ו .ורביה מצות פריהוחשיבות  חומרתגודל 

 לו לעשות התירוכל דבר שאי אפשר לעשותו בחג, ש( 058 )עמודמבואר להלן כ אשה בערב החג.
 (שכבשכ, )ב  [.חגב כבסלחג, כי אסור בערב הבגדיו לכבס  לאבלשהתירו  כמוו ,חגבערב ה

 
אם כן ולהכנס לבית המשתה עד י"ב חודש, אסור אמו אביו ו לרבנו תם, אף שלאבל ע כתב
כיון  לומרלאחר שלושים יום? צריך  חתןלהת לאבל שקיים פריה ורביהמתירים כאן  מדוע

 מצוה עליו לשאת אשה, פריה ורביה, יםקיש ף מיאשהרי מקיים מצוה,  שבנישואין אלו הוא
ישא אשה בזקנותו, היו לו בנים  -אשה בילדותו נשא : (ב"מסכת יבמות סב ע)חז"ל כמו שאמרו 

ךָ : "(קהלת יא ו) מריהיו לו בנים בזקנותו, שנא -תו בילדו ת ַזְרעֶּׁ ר ְזַרע אֶּׁ ּבֹקֶּׁ ח  ,ּבַ ּנַ ב ַאל ּתַ רֶּׁ ְוָלעֶּׁ
ךָ  בראשית ב ) לא אשה, שנאמרלעמוד בלאדם סור א יאשה, כ מצוה עליו לשאת זקןואף ". ...ָידֶּׁ

ר : "(חי ְגּדוֹ  ,לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדוֹ  ,ה'ַוּיֹאמֶּׁ נֶּׁ ה ּלֹו ֵעזֶּׁר ּכְ ֱעש ֶּׁ  שבט ת"שוועיין ב .(ב"סא עשם ) "אֶּׁ
 ( אימתי חייב הזקן לשאת אשה ואימתי לא.רכג סימן י חלק) הלוי
 

. אולם ברו שלושים יום מפטירת קרובהּ אשה אבלה אסור להתחתן עד שיעגם ל
 .מיד שבעהה אחרלים להינשא מותר ,עדין לא קיים מצות פריה ורביה אם החתן

, , מכל מקום כיון שהיא מסייעת לבעלה במצוהפריה ורביה שה מצווה עלאין האואף על פי ש
 )ב שלא( ., ואינה צריכה להמתין שלושים יוםאת האבלות שלהאף וזו מצוה רבה, הריהי דוחה 

 
, אשה השתדך עם, ושצריך לטפל בהם קטנים יש לו בן ובתגרוש או אלמן ש

עד אך לא ישמש עימה שבעה, האחר ים להינשא מיד למותר ביה,אמת פתאום ו
 שלה, שלח()ב  אסורה בשמחה.אבלה ו, כיון שהיא שיםושלשימתין ליום ה

 

 לאלמן היתר נישואיןזמני 

]פסח,  רגלים השועד שיעברו שלאשה ישא לא , ויש לו בן ובת ,אשתומתה מי ש
אך ם נזכר בה יותר. חגיב, שכי עד אז אינו שוכח את אהבת אשתו הראשונה. שבועות, סוכות[

 לסייע מצטברות שמחות ובכוחן של כמה עצבות, להשכיח השמחה טבע ,שה חגיםושל לאחר

אבל אם  .אחרתעם אשה  בריא ושמח בית ותולבנ לו, שאבדה אשתו מאהבת להתנחם לאבל
שמתוך  ,החתם סופרובאר  אין לו בן ובת, רשאי לשאת אשה מיד לאחר השבעה.

 )ב שכג( ל אשתו הראשונה.מצות פריה ורביה, נחה דעתו ופג לבו מהרהור ע תשוקת
 

שמא הלכה מיד. ם וראש השנה או כיפור, יכול לשאת ועברו שני רגלי, יש לו בן ובת* 
 )ב שלז(רגל לענין זה. ים מא הלכה שראש השנה או כיפור נחשבכהפוסקים שדי בשני רגלים, וש

 
ראש השנה, כיפור וסוכות, במקום צורך יש להקל לו לשאת אשה מיד ועברו , לו בן ובתיש * 

שהרי ראש השנה ] כי לדעת רבים ראש השנה וכיפור נחשבים כרגלים לענין זה.. לאחר חג הסוכות
ֹוָפר: "(ם פא דתהלי)הוא חג ומצוה לשמוח בו, שנאמר  ש  ש  ְקעּו ַבֹחדֶּׁ נוּ  ,ּתִ ה ְליֹום ַחּגֵ סֶּׁ ּכֵ נחמיה ח ) ". וכן נאמרּבַ

ים: "(י תּו ַמְמַתּקִ ים ּוש ְ ַמּנִ ָעֵצבוּ  ...ִאְכלּו ַמש ְ ְדַות  ,ְוַאל ּתֵ י חֶּׁ ם ה'ּכִ כֶּׁ ". וגם יום הכיפורים הוא יום ִהיא ָמֻעזְּ
שהוא משום , פוריםייו ימים טובים לישראל כיום הכלא ה: "(ב"מסכת תענית ל ע) שמחה, כמו שאמרו חז"ל

 )ב שלה( .[כפרה על עוונותינוסליחה ויום של מחילה, 
 

, בזרע לבטלה ל להיכשל חס ושלוםעלווקשה לו להעמיד את עצמו בלי אשה ו, לו בן ובתיש * 
או כשיש צורך גדול, רגלים, והכין את עצמו לנישואין,  האו שלא ידע שצריך להמתין שלש

 (. ד תקעח)ב שלו, שלח. , ואין לעכבו כללאחר השבעהישא אשה מיד ל
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בישול, בצרכי הבית כ ונאו שאין לו מי שישמש, לטפל בהם ךשצרי קטנים לו בן ובת יש* 

 שכ()ב  .שיםושלהעד  אך לא ישמש עימהשבעה, האחר לאשה  לשאתלו מותר כיבוס וכיוצא, 
 

 תספורת
ולגזוז ציפורניים גם להסתפר לו מותר  שבעה,האחר ללשאת אשה לו ותר כשה

ךְ (יז )ישעיה לגכי חתן דומה למלך, ונאמר ללא גערה, אף נישואין לכבוד ה לֶּׁ  : "מֶּׁ
ָיְפיוֹ  יָנה ּבְ ֱחזֶּׁ יָך", ונאמר ּתֶּׁ יֹוםיא( ג השירים )שיר ֵעינֶּׁ תוֹ  : "ּבְ ְמַחת ּוְביֹום ֲחֻתּנָ ּבֹו". לִ  ש ִ

 שכד(, , חתם סופר. ב שכג)אליה רבה בתוך שבעת ימי המשתה. גםומותר 

 
נדחית אבלותו חתם סופר: נראה לי פשוט שביום חתונתו מותר לו להסתפר, שמכיון שכתב ה
 נראה לי, כדי לעשות המצוה כתיקונה. והדבריםשאר נדחים גם מצות פריה ורביה, בשביל 

ו נראה שכל הפוסקים לא דיבר ו הכיאין להחמיר, דבלא המשתה ימיאר בשגם  ,שאם מצטער
ד ומצטערים הרבה, ושמנוול אותם מא ,אלא בתספורת הראש, אבל בגילוח הזקן הנהוג עכשיו

והיא  הכלה מצטערת אם החתן נוהג אבלות שבזה גם ,ראה לילא עלה על לבם לאסור. ועוד נ
עיקר , בשבולי הלקטוכבר כתב  .כ"ע .אינה אבלה, ואין אנו רשאים לצערה בימי שמחתה

ועוד יש לצרף, כי מיני שמחה, ולהתנאות בכל מיני יופי ותספורת.  לשמוח בכל ונה היאחתה
 עדיף מבעל ברית. ואחתן שהלל שכן כ ,שיםושלתוך הלבעלי ברית להסתפר בהמתירים לדעת 

וממה שהתירו לחתן להסתפר אפילו בתוך שלושים על אב ואם, מוכח ששמחת הנישואין 
להסתפר, ואילו לכבוד הנישואין התירו עדיפה משמחת החג, שהרי לכבוד החג לא התירו לו 

 את הגערה. אףלו, ולכן גם אין צריך שיגערו בו חבריו שיסתפר, כי שמחתו מבטלת 

 
ין, ללא שום שבעה, מותרת בכל ההכנות לנישואהכלה אבלה הנשאת לאחר 

 הגבלה.
 

 תזמורת
 , כמו שנאמרת אשה כנ"ל, מותר גם להביא תזמורת לחתונהשאכאשר מותר ל

יֹוםיא( ג שיריםה )שיר תוֹ  : "ּבְ ְמַחת ּוְביֹום ֲחֻתּנָ חתן וכלה בלי כלי  אין שמחתשִלּבֹו",  ש ִ
 )ב שכו(שבעת ימי המשתה. כל מותר גם לנגן בשיר. ו

 
גזר המושל על תושבי עירו ושער מקומו שלא לנגן בכלי שיר במשך שנה פעם  ,מהרי"לתב כ
שאין לעשות הנישואין  הורהתן וכלה בעיר, ורע נישואין של חיוא על אשתו שמתה, לבֶּׁ אֵ אות ל

עם  ןלמקום אחר לעשות הנישואיכו בלא כלי שיר, הואיל וזהו עיקר שמחת חתן וכלה, ולכן יל
כדי  ,כלי שיר בשבת לתקן גוילהתיר לומר ל ב("שלח ס מןסי "ח)אוכלי שיר. ומכאן סמך הרמ"א 

 תכלי שיר, מותר ל ידיוכלה ע שעיקר שמחת חתןשכיון לשמחת חתן וכלה. גוי נגן בהם שי
זה  ריאמרי ברוך, כיון שמשעת החופה הבכתב ומצוה.  לצורך דשבות אחבאפילו אמירה לגוי 

איסור בכלי זמר האין ש כיון ,ו הכיובלא .אבלות בפרהסיארי זו ה כלי שיר, אם ימנעו מחגכ
 .הותרהחת הנישואין, גם השמחה בכלי שיר כיון שהותרה שממשום שמחה, אלא 

 

 חתונה מעורבת
נערכת בתערובת החתן או הכלה, ה י"ב חודש לפטירת אחד מקרובי בתוךחתונה 

ואין  והשכינה מסתלקת משם, איסור חמור מאוד שזהום, שכידוע נשיאנשים ו
יש להורות , במעונו של הקב"ה ו", כי אין שמחה"שהשמחה במעונבה  יםברכמ

)ב רים ומכשולים ככל היותר. איסוחתונה, כדי להפחית שאסור להביא תזמורת ל

 שכט(
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כתב בשו"ת בנין ציון: ומה שהורית שלא לרקד ולזמר כשהחתן אבל על אביו ואמו, יפה 

 ,ואם תוכל לבטל את הריקודים בכל החתונות. ידו על התחתונה ,הורית, והמערער על פסקך
, ועוברים על יישר כחך וחילך, כי אין זו שמחה של מצוה כשמרקדים בחורים ובתולות יחדיו

מאיסור שיש בו טעם  םאנשי םרשיופשידוע ודגילוי עריות, ולשמחה מה זו עושה.  ייהואביזר
אבלות ובפרט על אב ואם יותר  בעיניהם הכי חמוריותר ויותר מאיסורים חמורים,  ,אבלות

על  וכבר הרעישו גדולי ישראל. ע"כ. מגופי תורה, כי רואים בזה פגיעה חמורה בכבוד ההורים
יל אנשים ונשים יחדיו. צא ולמד ממה שכתב בשו"ת זכרון יוסף: חִ  יםקדורשהמנהג הרע 

נו רתנפש על דת ודין תועמנו לעבור בשאט  רצה הגדולה שעושים פריצייורעדה אחזתני על הפ
ושעירים ירקדו שם, אוי  ,ואנשים ונשים ,, שמחוללים במחולות בחורים עם בתולותהקדושה

וי עריות, והתורה חוגרת שק דגיל ייהועל אביזר ההם לעבור בפרהסילנפשם כי גמלו רעה ל
חו ולבטל הריקודים והמחולות של ומחוייב למחות בכל כ ,וכל רב ומורה צדק בעירו .עליהם

בחורים ובתולות יחדיו, ואין לך הסתת יצר הרע לזנות גדולה מזאת, כי בשעת הריקודים 
ה לֹא ְלָיד ָיד" :(כא יא משלי) וקורא אני עליהםמביטים ומתבוננים בפני הנשים והבתולות,  קֶּׁ  ִיּנָ

ע תן, ובאים ות תאווולפעמים גם מחבקים ומנשקים אותן למלא .גהינםמדינה של  ", לא ינקהּרָ
חד ביניהם לזנות והיה במחשך מעשיהם, יגם לפעמים ימתיקו סוד להתי .למעשה ער ואונן

עובר בלא  ,בהינדות, והנוגע בהן לשם חהן  זהבזמן הוהרי ידוע שהפנויות  .מהיומלאה הארץ ז
ל" :(יט יח ויקרא) תעשה, שנאמר ה ְואֶּׁ ָ ת ִאש ּ ִנּדַ אין לך גדר  ,. כללו של דבר"ִתְקַרב לֹא ֻטְמָאָתהּ  ּבְ

ערוה גדול מזה לבטל הריקודים והמחולות של אנשים ונשים יחדיו, בין נשואים בין פנויים, כי 
, והקולר הזה על המנהג הרע מאודשדי חמד התמרמר הגם אין לך הרגל עבירה יותר מזה. 

, שלובשות בגדי פריצותקל וחומר כועי"ש.  אר מי שיכול למחות ואינו מוחה.ותלוי בצו
ביתר בכל זה ר ומכשילות את הרבים, רחמנא ליצלן, על אחת כמה וכמה שיש להזהר ולהזהי

 שאת וביתר עוז.

 

 קביעת חתונה בשנת האבל 
שאין זה מכבוד הנפטר לקבוע חתונה בתוך  טועים לחשוב מהמון העםיש 

 .השנה, ולכן דוחים אותה לאחר השנה וחושבים שבכך עושים נחת רוח לנפטר
את הנפטר זו טעות חמורה מאוד, ואדרבה מצערים הם אך יש להבהיר להם ש

, וגם מצערים את עצמם בלי שום טעם לקיים מצות פריה ורביהבגללו שנמנעים 
באיסור נגיעה  נכשלים. וכל שכן אם החתן והכלה אינם יראי שמים וןהגון ונכו

את החתונה ככל  עליהם להקדים. על כן, ועוד, ה' יצילנו התורהן מ שהוא
 )ב שלט, שדמ(. רבים וחמורים האפשר, וימנעו ממכשולים

 
 

  דיני אבלות סמוך לחג 
 חג מבטל שבעה

, בועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים[]דהיינו לפני פסח, ש לפני החג ומתנקבר מי ש
ו מהאבלות, ואינו צריך ם החג, החג מוציאבאבלות שעה אחת קודאפילו ישב 

להשלים את ימי השבעה לאחר החג. ואפילו נפטר ממש סמוך לחג וקברו אותו 
הרי  ,נעליושהספיק האבל אפילו רק לחלוץ  כמה דקות קודם שקיעת החמה, כל

שכל ישראל , "ושמחת בחגךצות "כיון שמת, ויוצא מהשבעה. זה נחשב שישב באבלו
. ומפאת קדושתם של ימי ראש את אבלותו ת, ומבטליחידשל ת אבלות מצווחה ד מצווים בה,

 )ג צא, קיג, קיז( .(035 )עמודוכמובא לעיל השנה ויום הכיפורים, השוו אותם לחגים לענין זה, 

 

 לא ישב בשוגג או במזיד
בין מחוסר [, ]מזידכוונה בין ב ,ולא נהג אבלות כללהחג,  בבערמתו  מי שנקבר
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קודם החג שמת לו מת, צריך  לא הודיעוהואם  וכל שכן ,]שוגג[ ידיעת ההלכה

כמו  צינעהינהג אבלות בדברים שב ובינתיים בימי החג,] אחר החגללשבת שבעה ימים 
 ()ג צב .[בשבת

 

 לא ישב מחמת אונס
כגון שהיה חולה א נהג אבלות מחמת אונס, ך להחג, א בערבמתו  מי שנקבר

כן  שבעה לאחר החג.ב על הארץ, אינו צריך להשלים לא חלץ נעליו ולא ישלכן ו
. ובצירוף דעת המאירי שכל שנקבר לפני החג, אפילו לא ישב ם סופר, ישועות יעקב ועודפסקו החת

 )ג צג, צד(כלל, פטור מלשבת לאחר החג, וכן נראה מהרמב"ם. 

 

 בבין השמשותקבורה 
אבלות כלל, אינו צריך ין השמשות, אף שלא נהג במי שנקבר מתו בערב החג ב

אולי בין השמשות יום, ונמצא שנקבר ביום, וספק דרבנן כי  שבעה לאחר החג.להשלים 
אבלות מלנהוג שהתורה עכבתו מחמת אונס,  ואה. ומה שלא נהג אבלות אפילו מעט, להקל

כמהר"ר דוד  מעשה עטרת ראשנופסק הלכה לשכן  ,אהרן ביתהרב וכתב  ם טוב.יוספק ב
 כמת שלמה, חהרדב"זכן פסקו ו, בפטירת מהרי"ו וינטורה בערב חג השבועות. )בעל עיני דוד(אמאדו 

 ועוד. )ג צד, צו(טהרת המים  ,שו"ת חיים שנים ,שו"ת בני יהודה עייאשקלוגר, 

 

 קבורה ח"י דקות אחר השקיעה
מהשקיעה,  ]זמניות[החג עד שמונה עשרה דקות וחצי גם מי שנקבר מתו בערב 

 )ב צז( ולא נהג אבלות כלל, אינו צריך להשלים את השבעה לאחר החג.
 

דקות זמניות,  43.9שיש אומרים ששיעור בין השמשות הוא  (440 )עמודעל פי מה שבארנו לעיל 
 .ה אנוס מלשבת, והיהרי נחשב שנקבר ביום שקודם החג ,המיקל באבל בריהלכה כדוכיון ש

 

 קבורה בחו"להבארץ וושב י
, ונהג חגבערב ה חוץ לארץבקרובו קיבל ידיעה שנפטר וישראל הגר בארץ 

 כניסתאחר לבחו"ל  בפועל קברוהוש ף על פי, אחגאבלות שעה אחת קודם ה
קיבל שכיון שהאבלות חלה עליו מיד כמכל מקום , החג לפי שעון ארץ ישראל
 )ג צב( .לאחר החג ה, ואין צורך להשליממהאבלותאת הידיעה, הרגל מוציאו 

 
 והתיירא, טוב יום בערב מת לו : מי שמתסי"ד( שצט )סימןבדומה לזה פסק מרן השלחן ערוך 

 מהעיר שהוציאוהו כיון, לקוברו שיוליכוהו לגויים ומסרו, יום מבעוד לקוברו יספיק לא שמא
 גזירת לה בטלה, חגה קודם מעטלות בא נהג ואם אבלות. עליו חלה ,הקרובים מעיני ונתכסה
 טוב. ע"כ. ביום שנקבר פי על אף ,שבעה

 

 כיבוס בגדים
מותר לו לכבס בערב החג לכבוד , והתחיל באבלות לפני החג ומת קברמי שנ

הוא חג שמפני היותר כדי שיהיה ניכר  החג. וטוב שיכבס לאחר חצות היום,
 ג צו, קטז(עיין ). מכבס

 

 רחיצה בערב החג
לבני ספרד אין  אולם, .מבני אשכנז, רשאי להתקלח בערב החג מבעוד יוםאבל 
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להתקלח כל הגוף במים חמים ורשאי . יום טובתקלח בערב החג, אלא בליל לה

 חיים אורח) .מרחץבטיה פרטית ולא בבית באמ ]שהתחממו לפני יום טוב או מדוד שמש[

ובערב פסח בלבד, גם  . ד תרס(שכא. ג צו, קטז. ב ס"ה שצט ס"ו. יורה דעה סימן תקמח סימן
 לספרדי יש להקל להתקלח בערב החג, וכדלהלן.

 
אין להקל לבני ספרד להתקלח ביום שישי ערב החג. בשבת,  החגגם אם חל 

ומותר לפתוח מעט את המים החמים של הדוד . בצונן ואולם, בליל שבת יתקלח
אר אבריו במים ושליו ידיו ורג ,מותר לרחוץ פניווכן מהקור. , כדי להפחית שמש

כמבואר . בחמים , כל שבסך הכל אינו רוחץ את רוב גופו]מדוד שמש או מיחם מים[חמים 

וא מצטער מאוד שאם ה (080 )עמודכבר כתבנו לעיל ואולם, ] .בחוברת "השבת הלכה ובאגדה"
 ים חמים של דוד שמש.[במאף אם לא יתקלח, מותר לו להתקלח בביתו 

 
ת יוסף, הבי באראסור לו לרחוץ עד הלילה. ואך , בערב החג ס בגדיומותר לכבכתב הטור, 
בגדים שאסור  אבל כיבוס אפשר לו לרחוץ בלילה,לרחוץ בערב הרגל, מפני ש שלא התירו

)סימן משנה ברורה וכתב ה לכבס בערב הרגל, ולא ילבשם אלא בלילה. לעשותו בלילה, מותר

ומכל  .אפשר לרחוץ בלילה בצונן, כיון שבצונן אפילו ,עד הלילהלרחוץ אסור  :תקמח ס"ק לח(
 , שבכיבוס(ד"יקסימן תקמח ס)מגן אברהם מקום, בני אשכנז מקילים ברחיצה, כמו שכתב ה

ממנו  הנהנ ,וירוחץ עכשמכבס וכשש ,לכבוד הרגלהם שבאים בערב החג, כיון  ורחיצה התירו
 .עד שתחשך םינוהג ,כישיבת קרקע וחליצת מנעל ,אבל שאר דיני אבלות .ברגל

 

 אבלותיציאה מ
לגבי ערב שבת  (459 )עמודנוהגת עד סוף היום, וכמבואר לעיל בערב החג  ותהאבל

אלא  ,, ולא יושב על כסאא חולץ נעליולו ,שבתוך השבעה, שאינו מחליף בגדיו
 החג, ולא לפני זמן "פלג המנחה". שקיבל עליו אתעת מ
 

: אבל תוך שבעה בערב קלב סק"ד( מן)סיאליה רבה וכתב ה .מגן אברהםנימוקי יוסף וו כן כתב
אלא יש לנהוג אבלות עד , זה אינו נכוןאחר חצות, ובאבלות לקצת נוהגים להקל יש שבת, 

. והוא הדין בערב ם הכיפוריםי בערב יו"ובסימן תר ,ח סעיף י"בסימן תקמ בוארמן שתחשך. וכ
 )ג פד( . ע"כ.ם טוביו
 

 אבלות בערב פסחיציאה מ
היום, חצות זמן מלצאת מהאבלות כבר  נהגו בני אשכנז בלבד, פסחג החבערב 

, שיש בו פסחהקרבן מאחר ובזמן שבית המקדש היה קיים, היה זה זמן הקרבת 
הטרחות בפרט שו ,מעלה קצת כמו יום טוב. וספרדי הרוצה להקל בזה, רשאי

 צוה".. וכמו כן, רשאי לאפות בעצמו "מצות מביום זה מאוד עד וההכנות רבות
 

מן הראוי שיחלוץ  -מי שנקבר מתו בערב פסח לאחר חצות היום, לבני אשכנז 
עד כניסת  שבת[ב מו]כ צינעהנעליו וישב זמן מה על הארץ ויקום, וינהג אבלות ב

)אבן ישראל החג. ואם רוצה להחמיר ולנהוג אבלות רגילה עד כניסת החג, רשאי. 

 , רשאי.כבני אשכנזוספרדי הרוצה להקל  (ה רבח"פסקי תשובות  ,הגרש"ז אוירבך פישר,
 

שי לימי יפעם אחת אירע לאחד יום ש ,תשב"ץבשם ה( סימן שצט אות ג)בית יוסף כתב מרן ה
הלל את ה םיאואז בימיהם היו קור ,פסחהכיון שהיה זמן שחיטת שואמר  ,אבלו בערב פסח

א "רמעכ"ד. ואמנם ה. סמך וראיה ואין לדבר זהע"כ.  .אין אבלות נוהגת בו ,והיה יום טוב



הה |   211 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
בערב פסח  תתשב"ץ שאין אבלות נוהגדעת האור זרוע כהדעת כתב, ד( אות ג, )בדרכי משה 

פנים מאירות, חכמי אשכנז: אליה רבה, וכן פסקו . ע"כ. וראוי לסמוך עליו ,מזמן שחיטת הפסח ולמעלה
קנה בושם )ח"ג סימן לה(, , כג( משמרת שלום, אבן ישראל פישר )ח"ז סימןמשנ"ב )תקמח ס"ק לא(, חכמת אדם, 

חשוקי הגר"ש דבליצקי )קובץ בית אהרון וישראל ק(, תשובות והנהגות )ח"ב סימן ריג(, שבט הלוי )ח"ו סימן קעג(, 
 כף החיים )סימן תקמח סק"מ(.ק בפס ןועוד. וכ חמד )פסחים נה ע"ב(

 
מה ראיות לדבריו מהגמרא, האריך בזה מאוד, והביא כ (לות סימן תלבהלכות אב)והנה האור זרוע 

וכמדומה אני בשם  ,כבר עברו ימים שראיתי כתוב בשם גאון אחדוזה תוכן דבריו בקצרה: ו
ודבר ברור לי  ,פסח מותר לרחוץ משעת שחיטת הפסחשבערב  ,זצ"ל בנו גרשום מאור הגולהר

משה  ין רבבי על הדבר אני יצחק ביונתתי ל ,אך שכחתי הענין על בוריו ,שכך ראיתי כתוב
שמותר  ,פסחערב ב אבלות של ראשוןיום  לושכשחל אפי ,ונראה בעיני הלכה למעשה .המחבר

וקל וחומר הוא וכו'.  ,לרחוץ משעה שהגיע זמן שחיטת הפסח. וראיה לדבר ממסכת זבחים
כיון שהוא זמן  הוא מן התורה,מחצות שאיסור מלאכה בערב פסח  ,משמע בירושלמישותדע 

יצחק בר  נורב ביאר הזוב .עסוק במלאכתך וקרבנך קרבשתהא  בדיןהקרבת הפסח, ואינו 
 ,אני מבני סנאב בן בנימין ,צדוק ביבר רבי אליעזר ע"א( מסכת תענית יב) מה שאמראשר זצ"ל 
את  נו ולא השלמנויחר השבת והתענלהיות בשבת ודחינוהו לא שעה באבחל תופעם אחת 

קרבן עצים אבותיו מביאים  יוהבזמן בית המקדש ]פירוש,  .מפני שיום טוב שלנו היה התענית,
שעתה חרב המקדש, המשיכו צאצאיהם אף ו יום טוב שלהם.לזה נקבע יום בעשירי באב, ומחמת כן 

בערב פסח מחצות, אסורים במלאכה  בזמן הזהגם אנחנו  כןל .ולא להתענות[ יום טובבו  גונהל
שעה באב שהוא ת , אםמעתהו ן.מחמת הקרב שלנו ם טוביוהיה זה  דשקהמת יבבזמן  יכ

ן נדחה מכיו [,אומריםכן ובאבלות  ,"מקצת היום ככולו" וב אומריםלא ]שהרי חמור יותר מאבלות 
ראשון היום ה לוואפי שהיא קלה, תדחה, אבלותש ל שכןכשפעם היה זה זמן הקרבת הקרבן, 

"ד. והנה אפשר עכ הקרבת הקרבן.שבעה משהגיע זמן דיני מנו מ ובטלוית של האבלות ידחה,
, היה מסכים, ולא היה כותב שאין ה רואה את ראיות האור זרועשאילו מרן הבית יוסף הי

ובצירוף דעת האומרים שהלכה כדברי המיקל באבל אפילו נגד  )עיין ג קיב( סמך וראיה לדעה זו.
ל בזה שמיק[ ]מהראשונים שמואל . וגם יש לצרף את דעת רבנו(047לעיל  ובאכמ)מרן השלחן ערוך 

ערב יום טוב מבעוד יום והלך לבית בלותו עמד מאבבכל ערב יום טוב, וכן עשה מעשה ו
מפסיק חמור יותר ששיום טוב רבנו יצחק הלוי, הכנסת. ונתן טעם לדבריו מפי הגאון אביו 

רש"י ו ,מבעוד יוםועומד  השבעהערב יום טוב מבטל גם  ולכן שבעה ושלושים,ומבטל תורת 
 ובהערות שם( תשב"ץ קטן סימן תל) .במחזור ויטרי, הרמב"ן, הראב"ן, ראבי"ה, מהר"ם והואיבוה. הודה לדבריו

 

 ליל הסדר
לשתות בליל פסח ל ווכחייב לאברור שאבל שפסקה אבלותו מחמת חג הפסח, 

 )ג קטז(שמחת החג. חייב במצות חירות ככל השנים, ובה דרך יסבה

 

 ערב כיפור
 )אורח .בערב כיפור לרחוץ ולטבולרד מותר מבני ספאבל גם ל - רחיצה וטבילה

בחג, הותר  סור, שכיון שאכיבוסמו בכו .אסורהרחיצה ה פוריכמאחר וב תרו ס"ד. ג קיג( סימן חיים
לטבול בערב רבים נהגו גם כי  .כף החייםו ,מי שלמה קמחיי ,ערך השלחן כתבווכן  .בערב החגלו 

 חובה.טבילה זו כ קבעונחשב כאילו ו כיפור,

 
 בערב מנחהאף שאין אומרים וידוי בבית האבל, מכל מקום בתפילת  -דוי וי
 . ב שיד(הגר"ח פלאג'י)השעה. צורך  וזהלחש, כי תפילת בש הוידויאת , יאמרו פוריכ

 
 ובמקום צורך, רשאי להקל לשבת על כסא. על הארץ. אכלי -סעודה מפסקת 

 
עד  םנוהגי ,לות כגון ישיבת קרקעני אבשאר דישופשוט , (י"סימן תרו סק) מגן אברהםכתב ה
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 תנוהגש שיש אומריםולא עדיף מפורים  ,יום שמחה נחשבלא  כי ערב יום הכיפורים ,שתחשך
אבל אם מפסיק את האבלות או לא,  ראבגממחלוקת יש  ום כיפור עצמו,י לוואפי .לותבו אב

בו מעלה אלא ואין מותר בהספד  ן הדיןומ .כללום טוב י נקראלא ש וטפש רב יום כיפור,ע
וכן דעת  .קרקע ל גביע אלא אוכל אינו המפסקת סעודה שגם ומשמע . ע"כ.שמצוה לאכול בו

 סעודה לאכול קלישהמ אירגאס יוסף דברי ת"שוומרן החיד"א כתב בשם  האליה רבה.
 (. ד תרפז)ג פד. הבשו"ת שמש צדק ן כתבוכ .הפסיד לא ספסל או כסא על המפסקת

 

 זמן האזכרה והדלקת הנר
כל בלהדליק נר נשמה מכל מקום ימשיכו  שבעה,את דיני המבטל  אף שהחג

. ואת . ג נו("בשנ, ומהאליה רבה, ונכדו רבי אהרן שמעון שפירא גאב"ד פראג ,חלת שבעה)נ שבעת הימים
 )ג קלו( ד.בחול המוע החלא אף שהי ,יעשו בליל השבעה ]הלימוד והסעודה[האזכרה 

 
, אף שהאבלים קמים מהשבעה בי"ד בתשרי ערב תשרידוגמא: מי שנקבר בי"א ל

חג הסוכות, בכל זאת יעשו את האזכרה בחול המועד ליל י"ז בתשרי שהוא ליל 
 ליל י"ד בתשרי ערב חג הסוכות.בולא  ,השבעה

 
כמו כן: מי שנקבר בכ"ו באלול, אף שהאבלים קמים מהשבעה בכ"ט באלול 

את האזכרה במוצאי ראש , בכל זאת יעשו סמוך לכניסת החג ערב ראש השנה
 ליל כ"ט באלול ערב ראש השנה.בהשנה ליל ג' בתשרי שהוא ליל השבעה, ולא 

 
]ליל חמישי[ כ"ו באלול, וערכו את האזכרה של ליל  ערבומעשה באחד שנקבר ביום רביעי ב

בערב. ובודאי שלא נהגו נכון, ועליהם היה לערוך את ביום חמישי השבעה כבר למחרת 
 ראש השנה שהוא ליל השבעה ממש. האזכרה במוצאי

 
ליל השבעה  ול, ואם יחמוּ כָּ חְ , כי לא רבים יֶּׁ על כךיש ליידע את הציבור ו

 ובזה מונעיםאת האזכרה כמה ימים קודם,  יםקדיממ חג,במוצאי שבת או 
ומכל מקום, אם מוכרחים להקדים,  .כיאות מהנפטר נחת רוח ועילוי נשמה

אנשים,  מעטל השבעה ממש, ואפילו שיבואו בליגם אזכרה עוד  ישתדלו לערוך
 והעיקר שיאמרו דברי תורה וחיזוק לעילוי נשמתו בלילה זה.

 
זהו ו, "ושמחת בחגך" :משום שנאמר את האבלות,מבטל מה שהחג  ,בשו"ת נחלת שבעהכתב 

 ,ודבר הנוגע לכבוד המת ועילוי נשמתבכן  לאנוגע לכבוד החיים ושמחתם בחג, הדוקא בדבר 
ן וכ. וזלוואין לג ,ביותרזו לכפרה וזקוק שים ושלובבשבעה כי עדין הוא  שהחג יבטלו,ך לא שיי

 "ך ועוד רבים. )ג קלו(שהמהר"ר אהרן שמעון שפירא,  ,הט"זדעת 

 

 עליה לקבר
, אלא ביום השביעי, מכל מקום בחול המועד לא יעלולקבר אף שהמנהג לעלות 

 )ג קמ(, וכן לא יעשה במועד. דולהספי בכ, מתעוררים לקברהכי כאשר רואים . לאחר החג

 

 מצבהבניית 
ה ביום השביעי מיום הקבורה, אם נפטר כמה ימים קודם החג, יקימו את המצב

במעלת והכרח בניית המצבה ( 084)עמוד וראה לעיל )א תנג. ג קמא( חול המועד. באפילו הוא 
 ביום השביעי דוקא, ולא יאוחר מזה הזמן.
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 לחג ימי השלושים סמוך 
 פטירת שאר קרובים

אם נפטר לו על כן,  .השלושיםדיני השבעה, כך מבטל דיני כשם שהחג מבטל 
וישב , [אשה על בעלהו, , בת, איש על אשתו]שהם: אח, אחות, בן אחד מחמשה קרוביו

בערב ולגזוז ציפורניים ג, מותר לו להסתפר חל חהשלושים ימי שבעה, ובתוך 
 .שלושיםדיני הכל ממנו  ים, ובטלהחג

 

 פטירת אב ואם
רו שלושים אם נפטר לו אב או אם, אינו רשאי להסתפר בערב החג, עד שיעב

 שיסתפר. אבל לגזוז ציפורניים רשאי בערב החג.חבריו יום וגם יגערו בו 
 

אף אם עברו ארבעה חגים בתוך השלושים יום, כגון שנפטר בכ"ה באלול, 
שמחת תורה, אינו רשאי להסתפר עד ועברו: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, ו

 )ב רצה. ג צז, קג, קיז(עברו שלושים יום. יכ"ה בתשרי, ש
 

אב ואם החג מתיר דברים שהיתרם תלוי בגמר השבעה או השלושים בלבד, אבל תספורת ב
גערה, אין החג מתירה. ואף אם יגערו בו עתה, לא יועיל, כי אין שהיתרה תלוי בשלושים ו

 )תלמוד ירושלמי, טור ושו"ע, ורבים מהאחרונים. ג צז( משלושים יום. גערה מועילה בפחות

 
קמו איזה מחכמי הדור, שדרכם לפסוק  ,התָ עָ : והנה ּבֶּׁ )ג קה(וזו לשון מרן הראשון לציון זצוק"ל 

רשם של דברים, והורו למעשה לאבל על אביו לגלח בתוך ומספרי הקיצורים מבלי לעיין בש
, על מה )סימן תקמח ס"ק לד(גערה, ומקורם מדברי המשנה ברורה שלושים בערב הרגל על ידי 

שכתב מרן בשלחן ערוך: אבל על אביו ואמו שאסור להסתפר עד שיגערו בו חבריו, אפילו פגע 
בו הרגל לאחר שלושים יום, אינו מבטל. וכתב המשנה ברורה: ואם גערו בו אף "בתוך" 

שלא אסר מרן אלא בלי גערה, אבל על ידי  שלושים מותר. אליה רבה. עכ"ל. ומבואר מדבריו
שלושים בערב הרגל. ע"כ. ולכאורה יש לתמוה הפלא ופלא על המשנה  "בתוך"גערה מותר אף 

ברורה, שהיאך סתם משנתו היפך דברי כל האחרונים האוסרים, אשר דבריהם מיוסדים על 
מקור דינו של המשנה  ,. ועיינתי באליה רבה)סימן שפט(אדני פז, דהיינו הטור ושלחן ערוך 

א טעות סופר יום" שלושים מותר. ע"כ. ואם כן היברורה, וראיתי שכתב, ואם גערו בו אף "ב
בדברי המשנה ברורה, וצריך להגיה אף "ביום" שלושים, וכמו שכתב הבית יוסף בשם הגהות 

רה, מימוניות והגהות סמ"ק, וכן הסכמת רוב האחרונים. ומצוה לתקן זאת בגליון המשנה ברו
א טעות הדפוס. וכמה גדולים מותו לא טעה חס ושלום בזה, ורק הישבודאי גאון וצדיק שכ

 דברי חכמים שהזהירונו בלשון של זהורית השכם והערב, לעיין במקורם של דברים. ע"כ.
 

 זקן בערב חג בפטירת אב ואםגילוח 
נו אבל על אביו או אמו שהגיע החג בתוך שלושים, שאינו רשאי להסתפר, היי

הזקן. אולם במקרה שיש לו צורך גדול לגלח את  שיערהראש ובין  שיערבין 
דם, יש בפני בני אבחג שהוא איש חשוב ונכבד ומתבייש ללכת כך  זקנו, וכגון
 )קו, קי(. ח הזקן בלבדבערב החג לגללהקל לו 

 
מיד לכאורה היה נראה לצדד להקל בזמן הזה בגילוח הזקן בתוך שלושים ערב הרגל, משום ש

. וכתב הנודע ביהודה: במדינות שמגלחים זקנם, שבוע אחד מתנוולים ומצטערים מאודאחר 
תיכף בשנים ושלשה שבועות נמאסים מאוד, והשערות הקצרים הצומחים בזקנם, דומים 

ואם  ,כקוצים בעיניהם ובעיני כל רואיהם. וכתב המהר"ם שיק, שבמקום שנהגו לגלח הזקן
יהם, יש לחשוב שיעור גערה בשנים או שלושה שבועות. ובנחל אינו מתגלח, מתנוול בעינ
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אשכול כתב, שבזמנינו הגערה בזקן בשמונה ימים. ומאחר שכבר מתנוולים בזה, היה מקום 
לומר שמועילה גערה בתוך שלושים. ועל כל פנים יש כאן ספק ספיקא, שמא הלכה כרב האי 

כשאר  בטל את השלושים לאב ואםרגל מונים ורבנו חננאל ושבולי הלקט, שגאון, והגא
זקן מועילה אפילו בתוך שלושים, וממילא הרגל מבטלו מדיני קרובים, ושמא גערה בגילוח 

השלושים. ומה גם שבזמן רבותינו בעלי התלמוד והפוסקים, לא היו נוהגים בכלל לגלח הזקן, 
האיסור. על  את ורק התחדש בזמן הזה לגלח הזקן, לכן אין זה בכלל גזרתם, וקל יותר לדחות

כן, אם הניוול בזקן גורם לו עלבון גדול, הרי זה צורך גדול ורשאי להקל. וכן פסק השערי 
תשובה. וכתב בשערי דעה, אין להרעיש הרבה על מי שמורה להתיר במקום צער רב ושעת 
הדחק, כי לא נמצאה סתירה לזה מהפוסקים הראשונים ולא מהשלחן ערוך. והתוספות כתבו 

 ייש ללכת כן בפני בני אדם, אין לך צער גדול מזה. והכל לפי המקום והזמן.שאם מתב
 

לטוס לחוץ בכל שנה ומעשה באחד שנפטר כשלושה שבועות לפני ראש השנה, ובנו רגיל 
כדי לכהן להם כשליח ציבור בראש השנה ויום הכיפורים, והוא בוש ומצטער לעמוד כך לארץ 

גודל, על כן יש להתיר לו לגלח או לסדר זקנו, כי מצטער לפני קהל גדול ולחזן להם כשזקנו מ
 בדבר מאוד, וגדול כבוד הבריות.

 

 לפני ראש השנהאבלות 
מעט לפני ראש השנה, בהגיע ראש השנה הוא יוצא ]על שאר קרובים[ נהג אבלות 

 )ג קיז( מהשבעה, ובהגיע כיפור הוא יוצא מהשלושים, ורשאי להסתפר בערב כיפור.

 

 יום כיפור לפניאבלות 
מעט לפני כיפור, בהגיע כיפור הוא יוצא מהשבעה, ]על שאר קרובים[ נהג אבלות 

 )ג קיז(ובהגיע חג הסוכות הוא יוצא מהשלושים, ומותר לו להסתפר בערב סוכות. 

 

 שלושיםלשביעי עולה לשבעה והיום 

החג מבטל ממנו את  ,בערב חג]על שאר קרובים[ לאבלות יום השביעי אם חל 
והטעם לזה, מכיון שאנו אומרים בערב החג להסתפר. כבר השלושים, ומותר לו  דיני

בערב החג בבוקר, ומיד התחילו דיני  םסתיייעי ההשב ונמצא שיוםשמקצת היום ככולו, 
דיני השלושים, הרי החג מבטל מאחר וו בהם מותר ברחיצה ואסור בתספורת.השלושים ש

 )ג קיז(דיני האבלות לגמרי.  שמותר לו להסתפר לכבוד החג, ובטלו ממנו

 
 מסתיים: מי שנקבר מתו בצום גדליה ג' בתשרי, מאחר ויום השביעי דוגמאל

 בערב כיפור ט' בתשרי, מותר לו להסתפר בערב כיפור.
 

בערב חג הפסח  מסתייםח' בניסן, מאחר ויום השביעי -וכן, מי שנקבר מתו ב
 י"ד בניסן, מותר לו להסתפר בערב פסח.

 
בערב חג  מסתייםשנקבר מתו בכ"ח באייר, מאחר ויום השביעי וכן, מי 

 השבועות ה' בסיון, מותר לו להסתפר בערב שבועות.
 

 יום השלושים בחול המועד
על אביו או אמו בחול המועד, מותר ומצוה להסתפר אם הגיע יום השלושים 

 )ג קד, קי(במועד לאחר גערה, כי זהו כבוד המועד להיראות בו טוב ונאה. 
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האליה רבה וכן כתבו קרי הד"ט ושכן מנהג קדמון להתיר בפשיטות, יכן פסקו מרן החיד"א, שו"ת הלק"ט, ע

ושהעיקר כסברת חכמי עירו של מהר"י אישקאפה להקל, שו"ת עדות ביהוסף בן סאמון, מהר"ר חנן דוד, מהר"י 
הלוי, בית דוד, בית אהרן, חכמה א וזיין בשו"ת שערי ישועה, מהר"י בכר דוד בספרו דברי אמת, זרע אמת, יב

ומוסר, מהר"א טולידו בספר דברי חפץ, מהר"י פאסי, משנת רבי אליעזר די טולידו, חסד לאברהם, באר המים 

ששמע שבארץ ישראל נהגו להחמיר, מי  ם טובוכתב החיד"א, ומה שכתב השביתת יוועוד. 
גלח על ידי גערה בחול ומותר ל ,יאמין לשמועתו, כי באמת אין מנהג כזה בארץ ישראל

המועד, ולכבוד יום טוב האחרון, ומצוה הוא עושה. ובשו"ת ידיו של משה כתב, וגם אני עשיתי 
מעשה בעצמי שנפטר מר אבי ביום ט"ו אדר, והסתפרתי בחול המועד פסח. וכן הגאון חשק 
שלמה עשה מעשה רב בחול המועד סוכות. ובפרט שמצאנו שכן כתב תלמיד רבנו יחיאל 

פריש: ונראה לי שאם כלו לו שלושים יום בחול המועד, וגערו בו חבריו ושכניו, מותר לו מ
 לגלח במועד.

 

 גערו בו בחול המועד
אבל על אביו ואמו, שהגיע יום השלושים קודם החג, אך לא גערו בו אלא בחול 

 )ג קיב(המועד, יכול להסתפר במועד, כיון שלא יכל להסתפר קודם לכן. 

 

 זמן האזכרה
יעשו  ]הלימוד והסעודה[את האזכרה מכל מקום  ,דיני השלושיםמבטל  אף שהחג

 )ג קלו(בליל השלושים ממש, אף שהוא בתוך ימי חול המועד. 
 

 עליה לקבר
כי ביום השלושים, מכל מקום בחול המועד לא יעלו. לקבר אף שהמנהג לעלות 

 )ג קמ(עשה במועד. , וכן לא ידולהספי כאשר רואים את קבר הנפטר, מתעוררים לבכ

 
 

  כשנפטר סמוך לחגחישוב השלושים 
 קיצור שלושים יום

מבטל את שבעת ימי  ]פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים[ מאחר והחג
האבלות, הרי שנחשב לו כאילו עברו שבעה ימים ממש, ומתמעטים לו שבעה 

ים? בשאר קרובים. ימים ממנין השלושים, כפי המבואר להלן. במה דברים אמור
ממש אבל על אב ואם אין השלושים מתקצרים כלל, ועליו להמתין שלושים יום 

 )סימן שצט(מיום הקבורה. 
 

 לפני חג הפסח
ימים, והחג  4: אבל שנהג אבלות קודם חג הפסח, נחשב לו כאילו עברו דוגמאל

אי השלושים, ורש לסיום יום 40יום, וממתין עוד  47ימים, הרי  4עצמו הוא 
 )ג קטו(להסתפר. 

 

 לפני חג השבועות
ימים, והחג עצמו  4אם נהג אבלות לפני חג השבועות, נחשב לו כאילו עברו 

פסח וסוכות ב]כיון שכל הרגלים הוקשו זה לזה, וכמו שימים  4נחשב גם כן כאילו הוא 

הרי  , אפילו שהם יום אחד בלבד[,נחשב שעברו שבעה ימים, הוא הדין לשבועות ושמחת תורה
 )ג קטו(השלושים.  לסיום יום 40יום, וממתין עוד  47
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 לפני חג הסוכות
ימים, והחג עצמו  4אם נהג אבלות מעט לפני חג הסוכות, נחשב לו כאילו עברו 

]כי הוא חג בפני עצמו, שלא ימים  4-ימים, וחג שמחת תורה גם כן נחשב כ 4הוא 

 )ג קיז(השלושים.  לסיום םימי 5יום, וממתין עוד  04, הרי שייך לחג הסוכות[

 
חג כשנפטר לו מת לפני א חג בפני עצמו, אם כן מדוע יש לשאול, מאחר ושמחת תורה הו

כתב הרמב"ן, שאין מבטלים ? כשאר חגים את דיני השלושיםשמחת תורה בטל סוכות, לא יה
 יזאהשבעה, דיני מאפילו דקה אחת  החגעד שינהגו מקצתן, דהיינו כאשר נהג בערב  גזירות

דיני השלושים, בהגיע החג לפני החג בוכן כאשר נהג  דיני השבעה.בטלו ממנו בהגיע החג 
הגיע החג יצא בולפני סוכות,  אבלותנהג מעט ש במקרה זהדיני השלושים. אבל בטלו ממנו 

יני השלושים, כי מה שלא הסתפר, דחלו עליו עדין לא  ,חגעתה הוא במאחר ו מדיני השבעה,
 שמחת תורה מוציאו מדיני שלושים. ןלכן אי ולא מדין אבלות, חול המועד מפני הלכותהוא 

 
 

  מועדי השנהבמדיני הפטירה  
 אונן ביום טוב

, כך אין אנינות ביום טוב. אולם (474 עמוד )ראה לעיל כשם שאין אנינות בשבת
מאחר ומותר לקבור את המת ביום טוב על ידי גויים, על כן אם רוצים לקוברו 

אם רוצים לקוברו ביום, וגויים בלילה, חלים עליהם דיני אנינות בלילה.  על ידי
או  של ראש השנה]חלים עליהם דיני אנינות ביום ולא בלילה. וכן ביום טוב שני 

שמותר לקוברו על ידי ישראל, אם קוברים אותו ביום, חלים  חוץ לארץ[של 
אותו ביום טוב,  לא בלילה. אך אם אינם קובריםועליהם דיני אנינות ביום 

)שלחן ערוך אורח חיים ביום טוב.  יםקורע ןובכל אופן, פשוט שאיאינם אוננים כלל. 

 סימן תקמח ס"ה, ונהר שלום שם. סימן שמא ס"א. א קסד, קעד, קעו. ד קעח(

 
מתו ביום טוב, אוכל בשר ושותה יין, כי מצות את  אונן שקובר -בשר ויין 

 כמו צינעהות באבלונוהג נינות של יחיד. שמחה של כל ישראל, דוחה את האה
 )א קעח, ג קכו. ד קעז(. בשבת

 

 שהיית הקבורה ליום טוב שני
ו ם, אסור להשהותיאלא על ידי גוי קוברואסור לשראשון,  ם טובשנפטר ביו ימ

. אבל אם היה המת אדם גדול הודיםכדי שיתעסקו בו י ,שני יום טוב -למחרת 
יש מפני כבודו של מת, שני,  ם טובלת ליל יויומפורסם, המיקל להשהותו לתח

 )א שעט(. סמוךללו על מה 
 

ן ואין לכוכתב הארחות חיים, הטעם שאין לדחות את הקבורה למחרת יום טוב שני, כי 
 כאןאין אז ם, שגויי ל ידיראשון ע ם טובשמוטב לקוברו ביו ,ועוד מועד.מלאכתו בלעשות 

 ל ידיע למחרתברו ו, מלקבלבד אמירה לגוידהיינו ה, שאין בו מעש ]איסור דרבנן[אלא שבות 
 ,הרא"ש מלוניל ,אהל מועד ווכן פסק. , שיעשו מלאכות עבורומעשה עםשבות  , שאז יש כאןישראל

 תקכו ס"ב(. מןסיאורח חיים ) לחן ערוךמרן בשו
 

 אונן בחג הסוכות
מצוות הקובר את מתו בליל חג הסוכות על ידי גויים, הריהו אונן ופטור מכל 
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הלילה, כתפילת ערבית, קידוש, אכילת פת בסוכה ועוד. אבל אם דעתו לקוברו 

 )א קעד(ברכה. עתה בלילה הוא חייב בכל המצוות עם  למחרת ביום,

 

וכות, פטור מאכילה ושינה בסוכה. וטוב שיאכל פת פחות אונן בחול המועד ס
מתו מסר את  הוא פטור מסוכה. ואם , שאז בלאו הכיגרם[ 97]משיעור כביצה 

 )א קעו(, יאכל בסוכה בברכה, וכן יטול ארבעת המינים עם ברכה. חברא קדישאל
 

 אונן בחג שמחת תורה
בחג, אנינות מי שמת לו מת בשמחת תורה, ואינו קוברו עד למחרת, כיון שאין 

 )ד קפא( רשאי לעלות לספר תורה ככל שאר הציבור, שלא תהיה אבלות בפרהסיא.

 

 אונן בבדיקת חמץ
בודק את החמץ בביתו בליל י"ד בניסן, מאחר והוא פטור מכל  אונן אינו

והאונן יאמר  השליח "על ביעור חמץ", יבדוק, ויברךשהמצוות, אלא ימנה שליח 
, חברא קדישאבפיו. ואולם אם מסר את המת ל]כל חמירא וכו'[ הביטול נוסח את 

 )א קפ(רשאי לבדוק בעצמו ולברך. 
 

 אונן בליל הסדר
אונן ופטור מכל מצוות הלילה  ר על ידי גויים, הריהור את מתו בליל הסדהקוב

הוא חייב  ,או במוצאי החג עד שיקברוהו. אבל אם דעתו לקוברו למחרת ביום
 )א קפב, קפד( בה, הגדה והלל.יסהמרור, בכל המצוות: ערבית, ארבע כוסות, מצה, 

 
כי אם ימנע  א.בה זו: יסענין בהף שהוא בצער ולכאורה אין בה, איאונן חייב בהסהטעם ש

בה היא להראות דרך חירות, שחייב כל אדם יסמצות ה ב.. הסב, הרי זו אבלות בפרהסיאמל
עתה יצא ממצרים, והרי זו מצוה של רבים שדוחה לאבלות של הוא לראות את עצמו כאילו 

 א קפה()מאחר ומי שחייב בהיסבה ולא היסב, לא יצא, יש לחשוש לזה גם כאן.  ג.יחיד. 

 

 העומר ימיאונן ב
א ידי חובה, וזה יועיל האונן יספור את העומר בלי ברכה או שישמע מאחר ויצ

כי יש כאן ספק לאחר הקבורה, יוכל להמשיך לספור בברכה. הבא בלילה לו ש
 מיספיקא, שמא האונן רשאי להחמיר על עצמו ולברך, ואם כן ספירתו הועילה. ושמא גם 

, כדעת האומרים שבכל יום יש מצוה בפני עצמה פסיד את הספירהשלא ספר כל יום, לא ה
 )א קפו, קפח( .חברא קדישאל ומתאת כשמסר . וכל שכן לספור

 

 בכיפור ונןא
דין  , אין לקרוביוכלל אחר שאין קוברים בו ביוםאם נפטר המת בכיפור, מ

ורק במוצאי כיפור יהיו  ,לות היוםאנינות, וחייבים בכל המצוות ובכל תפי
לב שלא להתפלל ערבית במוצאי כיפור, כי הוא פטור מכל ישים האונן אוננים. ו
תפילת נעילה חצי שעה לפני  מתחיליםלא יתפלל מבעוד יום, כי מאחר וגם שונראה  המצוות.

שלא השקיעה, מצד המציאות לא יוכל להתפלל ערבית מוקדמת, כמו במוצאי שבת. וכל שכן 
בלילה לאחר הקבורה יתפלל ערבית ויאמר על כן, רק  תיה., כי אסור בשהבדלה מוקדמתיעשה 

 )ד קעט( הבדלה. ללא מידלאכול  רשאי ובצאת הצום, ויבדיל על היין והנר.ננתנו, אתה חו

 

 .(847)עמוד עיין להלן  - אונן בחנוכה ופורים
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  בחול המועד אבלותמדיני 
 קריעה

אחר, מפני כבוד  קורע, ולאחר מכן מחליף את החולצה בבגד -על אב או אם 
לבני אשכנז, קורע  -על שאר קרובים המועד שאין נוהגים בו אבלות בפרהסיא. 

קורע במוצאי למנהג ירושלים בלבד,  - לבני ספרדו. ]כדעת הרמ"א[במוצאי החג 
השלחן ערוך ]כדעת מרן  בחול המועד קורע ,החג. אבל בשאר ערי הארץ וחוץ לארץ

 )א רמב( .ורוב הפוסקים[

 
ריעה קהאף משום שאין קורעים לקטן בחול המועד אפילו על אביו או אמו.  -קטן 

ה כבוד המת, אבל במועד ּבֶּׁ רְ יִ מפני עגמת נפש, כדי שיבכו הציבור וְ  אהימי החול ישאר לקטן ב
 )א רנח( אין ראוי לעשות דבר שמרבה את הבכי והצער.

 

 ברכת "דיין האמת"
שאין "ברוך... דיין האמת",  קורע במועד כנ"ל, חייב לברך שלאאף במקרה 

 )א רמב. ג קלג( הברכה קשורה לקריעה כלל.
 

 סעודת הבראה
 מפני כבוד המועד, מברים בעוגות וקפה או תה, ולא בביצים ועדשים.

 
מברים בעוגות וקפה, ואז  -מנהג ירושלים בלבד, שעל פטירת אב או אם 

לא  -ים מצטרפים גם שאר הקרובים האבלים. אבל על פטירת שאר קרוב
 מברים כלל, אלא דוחים את ההבראה למוצאי החג כשמתחילים לשבת שבעה.

הרוצה להקל שלא להברות כלל אף במוצאי החג, יש לו על מה לסמוך. וכן מנהג  ,ובמקרה זה
 )א תצד, תצז, תצח, תצט(בני אשכנז. 

 

 ברכת המזון
 ()ד רפח אבלים. ת המזון שלהאבל שאוכל לחם במועד, אינו מברך ברכ

 

 צידוק הדין
. וכל מקום יעשו יםומראיש נוהגים לומר צידוק הדין בחול המועד, ויש שלא 

 )א צא(כפי מנהגם. ועל תלמיד חכם בעת הלוויה אומרים. 

 

 צינעהאבלות ב
. ומכל מקום בהערה[ פרטי הדינים]ועיין  צינעההאבל בחול המועד נוהג אבלות שב

 )ג קל, קלו(יחפוץ.  לבורשאי ללמוד תורה בכל נושא ש

 
)שאילתות, הלכות גדולות, הרי"ף, ]הרמב"ם, הטעם שרשאי ללמוד תורה, כי יש אומרים  -תלמוד תורה 

 לא נוהגת בחג, ויש אומרים צינעהאבלות שבאפילו ש מווינא( י"ור מפריש י"ר המאור, הריטב"א,[ בעל

אין מוד תורה שיל לעניןו ,בשו"ת חכם צבי. וכתב צינעהשלימוד תורה אינו נחשב כדברים שב
לא מסתבר שילמד בדברים הרעים ובדיני אבלות מקילים, כי על ה אנו סומכים, למעלה ממנו

)ג קל. ב  שגם האבל מצווה במצות "ושמחת בחגך".", פקודי ה' ישרים משמחי לב"במועד, אלא ב
 לא אות ו( סימן דעה יורה ד חלק אומר יביעשו"ת רח. 
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מועד, יש אומרים שאינה אלא באיסור הנוהגת ב צינעהשב אבלות -ס וביכרחיצה,  תספורת,

. יםתספורת, שבלאו הכי נוהג איסור זה במועד, אבל רחיצה ולבישת בגדים מכובסים, מותר
רא"ש אך ה ,)סימן שצט(השלחן ערוך מרן החמיר בזה, וכן פסק הרמב"ן כי אמנם . הקלובמקום צורך, יש ל

 ית יוסףהבמרן אילו ראה אפשר שנו ירוחם. וורב ,אור זרוע ,יצחק בן גיאתנו רב ,רש"י ,לתותיהשאכן דעת והתיר, 
 )ג קלג( ., שהרי הלכה כדברי המיקל באבל, וכל שכן שרבים הםהיה מסכים להקל ,ראשונים הללוה דבריאת 

 
שיש חשש לאיסור הוצאה לבטלה, בשעת הדחק כזו, יש כ שבעת ימי החגאבל ב -תשמיש 

דחק היש להתיר לה לטבול בשעת , אם האשה אבלה גםבלבד. ו להתיר לו לשמש בימי החג
שערים. בצירוף  פתחי יוסף, גנזי ם,")מהרשאיסור נידה. ב עלולים להכשלכזו ולשמש. וכל שכן אם 

ובצירוף דעת הרמב"ם והריטב"א שלא  .מרן נגד אפילו באבל המיקל כדברי הלכה מהאחרונים שלדעת רבים
 לא אות ו. ד תער( סימן רה דעהיו דלק ח אומר יביעשו"ת ג, ואפילו תשמיש. כלל בח צינעהנאסרו דברים שב

 

 ניחום אבלים
כל אלא במוצאי החג, מ על הארץנו יושב הגם שאי, מועדמי שמת לו מת ב

גם טוב לנחמו ו. מהקבורה עד שבעה ימיםבחג ו ממקום מתחילים כבר לנח
 תקמח ס"ו. ג קל, קלג( או"ח סימן)שו"ע . שיושב על הארץ השבעהימי כלות  מכן עדלאחר 

 

 סוכה ולולב
חג הסוכות חייב ב ,על כןת, ובכל המצוהאבל תחייב מ קבורההלאחר מכיון ש

 גומרבתפילת שחרית, ו .ויגונו צערוסיח דעתו מתאמץ להסוכה, וילאכול ולישון ב
 נוטלו ,]כגון שהביאו לשם ספר תורה[ו אפילו אם מתפללים בבית ה,את ההלל בברכ

סוכות בשבת, יום טוב ראשון של ואם חל ]התיבה. את קיף מו מנענעעת המינים וארב

מתחיל שחג במוצאי הו. [על הלולב "שהחיינו"ביום הראשון של חול המועד מברך גם אז 
 )ב רעג. ג קלד(. ]אסרו חג[ למחרת בבוקר ליןי, מניח תפהשבעלשבת 

 
עם הלולב, וכן כל י"ב חודש על  את התיבה אבל אינו מקיףהמנהג אצל חלק מבני אשכנז ש

ם" :נאמר בלולבשמשום והטעם כתב הגר"א,  .אביו ואמו ַמְחּתֶּׁ םה'  ִלְפֵני ּוש ְ ְבַעת ֱאלֵֹהיכֶּׁ  ש ִ
בים מהאחרונים תמהו אך ר, וההקפות למזבח היו משום שמחה, והאבל אינו בשמחה. "ָיִמים

אבל אסור בשמחה של מצוה  יה, היכן מצינו שיהכתבבשו"ת דברי מלכיאל גם על מנהג זה. 
, זה. ומכל מקום אף למנהג בחינם הפסיד מצוה התיבה,כתב, שאבל שאינו מקיף  יעב"ץוהכזו. 

אם הרב מרא דאתרא אבל, כיון שבדרך כלל הוא צועד לפני כל הקהל המקיפים בלולב, לא 
 (אגרות משה ,מנחת יצחק, חמדת שאול, ערוך השלחן) .ימנע מלהקיף כדרכו, משום אבלות בפרהסיא

 

 הושענא רבה
התיקון וללמוד ברוב עם את הושענא רבה ב בוא לבית הכנסתלהאבל יכול 

)מזבח אדמה, שלחן מלכים, אם ימנע מלבוא, הרי זו אבלות בפרהסיא. כי . ה זהלילהמסודר ל

 ט יורה דעה סימן מה. ג קלו. ב ריא(כה, שלמי צבור. שו"ת יביע אומר חלק רבני ירושלים, מחזיק בר

 

 חג שחל בשבתמוצאי 
הוא שבת, הרי בעה במוצאי החג, ומוצאי החג אבל שצריך להתחיל לשבת ש

 כדין צינעהשבעה, ונוהג בו אבלות בראשון מהיום ו לנחשב לעצמו שבת שיום 
כן מבואר ממה וקר. ביום שישי בבנמצא שיקום מאבלותו שבת שבתוך השבעה, ו

השבת עולה לו ליום אחד,  ,מע שמועה קרובה בשבתהשו: (ז"סב סימן ת)שלחן ערוך שפסק מרן ה
 )ד תערה( שביעי לאבלות.הוא השי יולמחר קורע, ויום ש
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למשל: מי שמת לו מת בחול המועד פסח, וחל שביעי של פסח ביום שישי, 

לשבת על הארץ רק מתחיל למנות את ימי השבעה משבת, אף שבפועל יתחיל 
 ישי בבוקר.ם מהשבעה ביום שקונמצא ש במוצאי שבת.

 

 תחילת השבעה בחו"ל
מתחיל למנות את היום בעה במוצאי החג, אבל בחוץ לארץ שצריך לשבת ש

ומונה , בארץ ישראל[ "אסרו חג"]שהוא  שבעה מיום טוב שני האחרוןהראשון של ה
 סימן שצט ס"ב(). ששה ימיםעוד אחריו 

 
שני, אזי למשל: מי שמת לו מת בחול המועד פסח, וחל שביעי של פסח ביום 

-בארץ ישראל מתחיל לשבת על הארץ ולמנות את השבעה מיד במוצאי החג 
מתחיל למנות אמנם ליל שלישי, וקם ביום שני הבא בבוקר. אך בחוץ לארץ, 

מליל שלישי שהוא יום טוב שני שלהם, אך בפועל אינו יושב על הארץ אלא 
 הבא בבוקר.ליל רביעי, וקם מהשבעה ביום שני  -למחרת בערב מוצאי החג 

 

 זמן האזכרה
הלימוד ]בכל זאת יערכו את האזכרה , חגה במוצאישבעה  יםיושבבמקרים ש

באמצע  הםש ףמיום הקבורה, אממש ימים השבעת בגמר של השבעה  [והסעודה
בליל השביעי שעיקר האזכרה  (059 )עמודוכמבואר לעיל  אבלות.יושבים בימי השבעה ש

 )ג קמ(. דוקא מהקבורה

 

 סוכותושים לנפטר במנין השל
לאחר רק שיושב שבעה  אףסוכות, נפטר קרובו למשל ביום שלישי של מי ש

שמחת תורה חג , וימי החגמ 9מונה  , הריהוהשלושיםהחג, מכל מקום למנין 
 )ג קיז(. השלושיםיום, ומסיים את  43יום, וממתין עוד  40ימים, הרי  4-נחשב כ

 

 פסחמנין השלושים לנפטר ב
, כי השלושיםשלישי של פסח, אין לו קיצור ממנין ובו למשל ביום נפטר קרמי ש

 )ג קיז(יום שלמים.  שלושים"שביעי של פסח", אינו חג בפני עצמו, ועליו להמתין 

 
, הוא השלושים נ"ל שמתקצרים ימיכל האופנים הב, ש(053 )עמודוכבר בארנו לעיל 

אף ו] מיום הקבורה. יום ממש שלושיםרק בשאר קרובים, אבל באב ואם, ממתין 
השייכים דברים והג במאחר ובמועד עצמו נשאינו יושב ממש מיום הקבורה, בכל זאת 

 )ג קל, קמא( [.מנין השלושיםל לכך מצטרפים הם לו ,תספורת ועודאיסור שלושים כל
 
 

 מדיני אבלות בראש חודש, חנוכה ופורים 
 קריעה

 (קפ)א . ראש חודש, חנוכה ופוריםבקורעים על המת 
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 אונן בחנוכה
 והאונן פטור מהדלקת נרות חנוכה. ויאמר לאשתו או לאחד מבני ביתו שידליק

 ישהה שם ולא ישמע את הברכות כלל.טוב יותר שלא ו את הנרות בברכה.
 

היה אונן בליל ראשון של חנוכה, כשידליק למחרת בליל שני לאחר שנקבר מתו, 
ינו כשהדליקו בביתו, לא יברך גם "שהחיינו". ואם שמע אתמול ברכת שהחי

 )א קעז. חזו"ע חנוכה ס(. יברך עתה שנית
 

אם נפטר המת בערב שבת של חנוכה, באופן שאי אפשר לקוברו קודם השבת, 
, ידליק נרות חנוכה בברכה. ואם זה היום הראשון של נו אונןמאחר ועתה אי

 [.(474 )עמודלעיל  ]ויתפלל מנחה של ערב שבת, כמבואר )א קסג( חנוכה, יברך גם שהחיינו.
 

לבדו, טוב שידליק את הנרות בלי ברכה, כדי שיתפרסם הנס אונן המתגורר 
 )א קעז(לעוברים ושבים. 

 

 צידוק הדין
 )עמודמבואר לעיל כלומר צידוק הדין בימים אלו, ויש שאינם אומרים, יש נוהגים 

 א()א צ. ועל תלמיד חכם בעת הלוויה אומרים צידוק הדין בכל מקום. (407

 

 סעודת הבראה
 )חזו"ע חנוכה יא(מברים את האבל בחנוכה בקפה ועוגות, מפני כבוד היום.  -חנוכה 

 

מפני כבוד . ותכ( סימן חיים אורח יוסף )ביתבראש חודש מברים את האבל  -ראש חודש 
 יצחק יוסף שליט"א נוהגאון רב ל"צהראשלי  שיבוכן ה .בקפה ועוגותההבראה את יעשו  ,היום

 
זאת מן התורה. מקורו , מעלה גדולה יש לראש חודש יותר מחנוכה, שהרי ראש חודש ראשית

, מפני שהוא יום שמחה לישראל, כמו שדרשו חז"ל מהפסוק ואסור להתענות בא והל ועוד,
ם ּוְביֹום: "י( י במדבר) ְמַחְתכֶּׁ ם ש ִ י ּוְבמֹוֲעֵדיכֶּׁ ם ּוְבָראש ֵ יכֶּׁ בנו )ר הבסעודבו ה להרבות מצואף ו ."ָחְדש ֵ

כמו  ,ואין אש של גהינם שולטת בו. תיט(ו אורח חיים סי' תיחשלחן ערוך ו טורהרא"ש, יצחק בן גיאת, 
י ְוָהָיה" :(כג סו ישעיה)בשבת, שנאמר  ש   ִמּדֵ וֹ  ֹחדֶּׁ ָחְדש  י ּבְ ת ּוִמּדֵ ּבָ ּתוֹ  ש ַ ּבַ ש ַ ר ָכל ָיבֹוא ,ּבְ ש ָ  ּבָ

ֲחֹות ּתַ )זוהר הקדוש, החיד"א ועוד. חוברת  .בחינה מסוימתמיתירה נשמה  בו ישה'". ו ָאַמר ְלָפַני ְלִהש ְ

 "ראש חודש בהלכה ובאגדה"(

 

 נר חנוכה בבית הכנסת
אין לו מנין בביתו, ובא להתפלל בבית הכנסת, לכתחילה לא יכבדוהו שאבל 

, "שהחיינו" ברוב עם בברכת וכז כי הדלקה בלילה הראשון,נר חנוכה להדליק 
. אבל אם האבל על ידי שתהיה ראויה אינה זו חהושמ, לציבור שמחה מעוררת

, בשאר ימי החנוכהוכל הברכות ולהדליק. ין מי שידליק, רשאי האבל לברך א
אף ביום הראשון  , רשאימכל מקום לאחר השבעהולכתחילה להדליק.  רשאי
 )חזו"ע חנוכה נט(. ללא חשש ולהדליק'שהחיינו' לברך 

 

 נר חנוכה באוהל
שם נר  ודליקיבאוהל, נעשה האוהל כדין בית הכנסת, ואם האבלים מתפללים 
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ו גם בבית ידליק ערביתכל בתי הכנסת. ולאחר בחנוכה בין מנחה לערבית כ

הגאון רבי הראשון לציון ורנו מלי  שיבוכן ה כל בית בישראל שחובה להדליק בו.כהאבלים 

 יצחק יוסף שליט"א.
 

 אזכרה
ל ראש חודש, חנוכה ופורים, אם חל ליל השבעה או השלושים בימים אלו ש

 המועד. בדין חול (059 )עמודמבואר לעיל וכ .אזכרהאת הבהם  יערכו
 

 עליה לקבר
אם חל , מכל מקום שנהובשלושים ביום השביעי, ב לקבראף שהמנהג לעלות 

כי כאשר רואים את קברו של הנפטר, מתעוררים  בראש חודש, חנוכה ופורים לא יעלו.

אך אם ברור להם שלא יבכו, רשאים לעלות. . בימים אלו עשה, וכן לא יי ומספדלבכ
בשם כל  ית יוסףב) איסור בעצם העליה לקבר, אלא מפני כבודו של היום שלא יבכו בו.הכי אין 

 (. ד תקנד, תרפטנטיב, חנוכה יא, חזו"ע . ג ק. ארחות חייםובו 

 
ברות במלאת השבעה מהר"ש הלוי, למנוע לעלות לבית הק ה שכתבמכתב בשו"ת ירך יעקב, 

הולכים לפי מנהגנו ש שאנשים הולכים ומספידים על הנפטר, אבלביום פורים, שם היה המנהג 
 חנוכה יב(חזו"ע )אין בזה חשש. ללמוד שם פרק משניות ולומר קדיש והשכבה ולא יותר,  רק

 
 

 עוד מדיני אבלות בפורים 
 קריעה

בגד הקרוע, מפני יף את החלילאחר הקריעה אך  ,בפוריםהן אמת שהאבל קורע 
 רמב(קפ, )א . בו אבלות בפרהסיא ים, ואין נוהגמצות שמחהנוהגת בו ש כבוד היום

 

 נינותא
פטור מקריאת ו וקוברו בליל פורים, הריהו אונן ,מי שנפטר קרובו בערב פורים

 וכל המצוות. המגילה
 

, והולא אסרשסתם אונן אסור בבשר ויין, מכל מקום בפורים  אף -בשר ויין 
אבלות של ום שמחה של כלל ישראל, ודוחה בין בלילה בין ביום, משום שהוא י

 )א קעח, קעט. ג קכו(יחיד. 

 
ואינו קוברו בלילה מכל  ,מי שנפטר קרובו בליל פורים -תפילה וקריאת המגילה 
אונן בלילה וחייב בכל המצוות, ערבית, קריאת המגילה  סיבה שהיא, אינו נחשב

שיטפלו בו,  חברא קדישאל ומתמסר את אם ומיד נעשה אונן.  וכו'. אך בבוקר,
, ואחר ]בלי תפילין, כמבואר בהלכה הבאה[יתפלל שחרית בציבור עם קריאת המגילה 

מתנות את שאר מצוות היום, משלוח מנות,  . ואז יקייםכך יקבור את המת
 )א קעח, קפ(. וסעודת פורים לאביונים

 
אחר רק להמת את לקבור המנהג וכן  לקבורה, קודמתקריאת המגילה  ,המגן אברהםכתב 

אבל תעסק בצרכי המת, כדי שי הואת, ושהאונן פטור ממצוכי כל מה  .בית הכנסתיציאתם מ
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עבודת בית  , שהרי אפילומגילהאת העד שיקרא  המת להתעסק בקבורתלו כאן שאסור 

חייב ולכן  מפני זה,שקבורת המת תדחה  בציבור, כל שכן המגילה מפני קריאת נדחית המקדש
, ובצירוף דעת שמטפלים במת חברא קדישאשיש  מן הזהובזע"כ. . להיותפ ריאת שמעאפילו בק

את האונן רשאי, יקרא לקיים את המצוות רוצה להחמיר על עצמו האונן רש"י והרמב"ם שאם 
 )א קפ( יקבור את מתו. ר כך, ואחתפילת שחריתבור ביהמגילה עם הצ

 
 שנפטר קרובו בפורים, אינו מניח תפילין ביום המיתה. אךמי  - הנחת תפילין

יניח , ט"ו ובכל מקום[בין בי"ד ובין ב] ליל פוריםבקברוהו אם נפטר לפני פורים ו
בברכה. ואם קברוהו ביום פורים, יניח תפילין  ת שחריתתפילתפילין בבוקר ב

 )חזו"ע פורים קצא, קצב(לאחר הקבורה בברכה. 

 
וקברוהו  דבי" או שנפטראדר וקברוהו בליל י"ד, ובו בי"ג נפטר קרמי ש על כן,
שני . ואין הבדל בת שחרית, יניח תפילין בברכהבתפילבבוקר  למחרת ,ט"ובליל 

 .]פורים דפרזים[ לשאר הערים []פורים דמוקפיםבין תושב ירושלים מקרים אלו 
 

ומעולל בעפר קרנו, שצערו גדול  וןמכי, הפטירהביום תפילין מניח  אינושהאבל  םהטעהנה 
למחרת  הרוקבהכשאומרים שגם  ישו .במצב כזה ן, ואין ראוי להניח"פאר" ולין נקראיהתפהלוא ו

הוא יום בברכה, שכיון שניח יבפורים שודו הם י ףא אולם, .ביום הקבורהיניח לא יום הפטירה, 
הפרי  תבן כוכ .כל כך שמעולל בעפר קרנו, לא שייך נוהגת בואין אבלות משתה ושמחה ו

מניחים תפילין ן אברהם, שלאותם ההמגכתב  צא בזהוכיו] ,אוירבך ז"גרש, וכן פסק המגדים
אם  ואולם. [כי לא שייך טעם זה במועד, לאבלו ראשוןהאפילו ביום יניח האבל בחול המועד, 

, כמו כי בודאי מר לו מר ,אחר הקבורהללו אפי ליןיתפ יניח לא, הפטירה היתה בפורים עצמו
יֹום ָמר: "(עמוס ח י)ר שנאמ  וכן פסק בסידור דרך החיים. ."ְוַאֲחִריָתּה ּכְ

 

 סעודת הבראה
אין מברים את האבל בפורים בביצים ועדשים כנהוג בשאר ימים, אלא בעוגות 

ירושלים במנהג והלכבוד היום.  וקפה. וטוב יותר שיעשו את ההבראה בבשר ויין
 אז, אלא על אב ואם. וכלל שלא להברות בפורים על שאר קרוביםבלבד, 

 ג קכה. חזו"ע פורים קצג, חנוכה יא(תקא.  )א תצד,מצטרפים גם שאר הקרובים האבלים. 

 
גדול המסובים מברך על הפת ובוצע, אף שבסתם סעודת הבראה,  -בציעת הפת 

בצע, ולא יתן את יהאבל בעצמו  ,בפורים ם של האבלים, אולםונותן פרוסה ביד
 )א תקא(. די שלא יראה כאבלות בפרהסיאא יניח על ידם, כם אלהאבלי הפת ביד

 

 צינעהאבלות ב
ולא בט"ו  ]פורים של ערי הפרזות[לא בי"ד  ,אין אבלות בפרהסיא נוהגת בפורים

, בין בירושלים בין בערי הפרזות. ואין הבדל בין היום הראשון של ]שושן פורים[
ן אבלות בשבת. על כן, כדינוהג,  צינעהאבל דברים שבשאר הימים. האבלות ל

וביום פורים . ולא ילבש את החולצה הקרועה ,לא ישב על הארץבשני הימים 
חליף את בגדיו העליונים לבגדי שבת, כמו: חולצה , י]כל אחד לפי מקומו[עצמו 
ואומר  ,ואם הוא רגיל בעניבה, ילבש כן. ונועל נעלי עור מצוחצחות יפה ,וחליפה

 .ג קכב .תא ס"זסימן )כלל. בפרהסיא אבלות כנוהג ראה לא יש פורים שמח",לכולם: "

 (תורת המועדים פורים ערב, רעו. מעיין אומר שקפז. חזו"ע פורים 
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 ליל י"ד וליל ט"ו
 )ג קכו( .צינעהבדברים שבכיום פורים, ונוהג אבלות  דינם פורים י לילותגם שנ

 
שלום  בירגיד הירושלמי המהרה"ג הרב המגיה את ספר "דעת תורה" לגאון המהרש"ם, הוא 

: בשנת תשי"ח מת עלי אחי הגדול הרב מנחם מנדל, ונודע לי , וכתב בהגה כךזצ"ל שבדרון
ביום ח' אדר, ונסתפקתי היאך לנהוג בליל פורים ]י"ד[, ואז היו בביתי הגאון רבי דוד יונגרייז, 

לנהוג בכל דיני וגיסי הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, ונחלקו בדין זה, רבי דוד אמר שיש 
ב "ימי" משתה ושמחה, אבל חזקו עליו דברי גיסי רש"ז שכתואבלות בליל פורים, משום 

בראיות והוכחות, העלה אחר שהאריך הרב לילה. ווירבך שאמר שאין לחלק בין היום לא
 הלכה כדברי המיקל באבל.ו גם בלילה, וכדעת רבים מהאחרונים, שבפורים מצות שמחה נוהגת

 

 םניחומצות 
תקמח  )סי'חול המועד שכתב השלחן ערוך  ןדיכו גם בפורים מצוה לנחם את האבלים.

 וכל שכן בפורים.ע"כ. לנחמו.  מתעסקים בו ברגל, מת לו מת םשאין אבלות ברגל, א אע"פ :ס"ו(

 

 יציאה לבית הכנסת
אם אין לאבל מנין אנשים שיתפללו עמו בביתו, ילך לבית הכנסת ויאמר 

. אבל אם קראוהו שחרית, לא יעלה לספר תורהבוהמגילה.  קדישים וישמע את
 )ב שי, שיב, שיג. ד תשע( אבלות בפרהסיא. יראה כנוהגבשמו, יעלה, כדי שלא 

 

 קריאת המגילה בבית הכנסת
אבל היושב שבעה, רשאי לקרוא את המגילה ברוב עם בבית הכנסת ולברך גם 

 )ג קכח(ע. ברכת 'שהחיינו', וכל שכן אם הוא שליח ציבור קבו
 

בבית  ארנו שאבל לא ידליק בלילה הראשוןייש לשאול, הלוא לענין הדלקת נר חנוכה, ב
, מפני שצריך לברך 'שהחיינו' שיש בה שמחה יתירה, אם כן מדוע כאן התירו לו הכנסת

בנר חנוכה, כל אדם ראשית,  ים הנידונים זה מזה.שונ ,יבור ולברך 'שהחיינו'? אולםלקרוא בצ
ידי יוצאים  לאבית הכנסת נר חנוכה בבקא. ועוד, את האבל דוו כבדליק ולמה לנו ליכול להד

סיו של הבורא יתברך ברבים. לא כן בקריאת ירק בשביל לפרסם את נחובה, ומדליקים 
המגילה, הרי האבל עצמו חייב בקריאת המגילה ובברכת "שהחיינו", והדבר דומה לאבל שחייב 

מה גם שאם לכן רשאי גם לברך ולקרוא ברבים. שהחיינו, ו להדליק נר חנוכה בביתו ולברך
 אבלות בפרהסיא שאינה נוהגת בפורים. יינו ויתן לאחר לברך, הרי זוימנע מלברך שהח

 

 משלוח מנות ומתנות לאביונים
בכל המצוות.  האבל חייב בפורים במשלוח מנות ומתנות לאביונים, כמו שחייב

ות שימורים וכיוצא בהם, ולא מיני מתיקה בשר, דגים, קופסאוטוב שישלח מנות 
במשלוחים, אלא ישלח ותפנוקים שעשויים בעיקר לשמחה. וכמו כן, לא ירבה 

 )ב רנה, רנב(שירבה במתנות לאביונים. ומצוה רבה ביו כפי הצורך. הולרעיו וא

 
יותר מלהרבות בסעודת  מוטב לאדם להרבות כמיטב יכולתו במתנות לאביונים,כתב הרמב"ם: 

שאין שמחה גדולה ומפוארה אצל הקב"ה, כאדם המשמח לב עניים, ורים ובמשלוח מנות לרעיו, פ
: "ָמרֹום )ישעיה נז טו(שנאמר לב האומללים האלו דומה לשכינה, שהמשמח יתומים ואלמנות. 

ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות לֵ  ַפל רּוַח, ְלַהֲחיֹות רּוַח ש ְ א ּוש ְ ּכָ ת ּדַ ּכֹון ְואֶּׁ ש ְ ִאים".ְוָקדֹוש  אֶּׁ  ב ִנְדּכָ
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י מתיקה, מינתפנוקים ושלוח מנות לאבל, אך לא ישלחו לו ללאחרים מותר 
וכיוצא בהם. וכמו כן, אם האבל עני,  קופסאות שימוריםבשר,  מנותאלא 

נותנים לו מתנות לאביונים. ואם הוא תלמיד חכם המרביץ תורה, מותר לשלוח 
 )ב רנב(חוב, ולא משום שמחה.  לו בפורים דורון דרך כבוד, שאינו אלא כתשלום

 
היתר זה הוא אף לבני אשכנז, שהרי כתב הרמ"א: "אסור לשלוח מנות לאבל על אביו או אמו 

 ים בשבת, מותר". וכתב המגן אברהם,כל י"ב חודש, ובמקום שנהגו לשאול בשלום האבל
בל במקום שכוונת הרמ"א להורות שכל זה לדעת האומרים שכל דיני אבלות נוהגים בפורים, א

שאין נוהגים אבלות בפורים, דין פורים כדין שבת, ובמקום שנהגו לשאול בשלום אבלים 
שואלים ום שאין נוהגים אבלות בפורים, וכי ,בשבת, מותר לשלוח אליו מנות. ע"כ. ולפי זה

אף אם יש מקום שלא שואלים בשלום האבלים מותר לשלוח לו מנות. ו בשלום אבלים בשבת,
, שהרי אפילו אם שאלו ןמנות, יקבלחברו משלוח לו  אם כבר הביאום, ל מקבשבת, מכ

 שה ימים לאבלו, עונה. וכן פסקו האחרונים.ובשלומו אחר של

 

 סעודה ומשתה
הנמנעים מלאכול בשר ויין בפורים מחמת האבלות, הרי הם עושים איסור, 

 )ב שטו, שטז(ועבירה היא בידם. 
 

לא  על כן,קור לאותם שנהגו שלא לאכול בשר בשבעה, אין מש (430 )עמודכבר בארנו לעיל 
יאמר שרוצה "להחמיר" ולא לאכול  ר האבל את עצמו בחינם, וכל שכן בפורים, שאםיצע

מצוה להרבות בסעודת שהרי בשר, הלוא חומרתו היא קולתו, שמיקל במצות שמחת היום, 
אדם להרבות בשמחה  חייבתב המאירי: צריך לאכול בשר בהמה דוקא. וכפורים, ולכתחילה 

, יחמיר בקדושת ומעלת היום, על כןבפורים, ובאכילה ושתיה, עד שלא יחסר דבר מעל שלחנו. 
יתברך. שהרי אפילו אונן השם את ויאכל בשר וישתה יין לשם שמים, ויבוא על שכרו מ

שאסור לו לאכול בשר מן הדין, התירו לו בפורים מפני מצות היום, כל שכן אבל שאין לו 
אין יסוד למנהג זה, ואינו אלא מנהג ו וכלשון הרב שואל ונשאל: ם איסור ולא מנהג אמת.שו

ואי שיזהרו . והלהמונים ודעת נשים שמתנהגים על פי סברת הכרס ודעת עצמם כפי שיראה להם
 ל בשר בשבעה.האבלים בשמירת שבת והנחת תפילין ושאר מצוות, כמו שמקפידים שלא לאכו

 

 איסור בכיה
. )ג קכח שבעה, כיון שהם "ימי משתה ושמחה".שחל בתוך הבפורים בכות ל אסור

 (חזו"ע פורים קצב

 
נשאל: האם מותר לנשים ביום פורים לבכות )אורח חיים סימן כד( בשו"ת בית יהודה עייאש 

אבל  כמו ששנינו במשנה. ,: זה ודאי שאסור לקונןוהשיבולקונן על המת שמת זה כמה ימים? 
שזה סתירה  בפרט בפורים ,ות, ונראה לי להחמירבלא קינ תבכיה מותריש להסתפק אם ה

לשמוע דברי חכמים,  ותשנאמר "ימי משתה ושמחה". רק אין למחות באלו הנשים המסרבלמה 
. ומה שירצו ןבכסילות ןומוטב לחכם המורה שלא להשיב להן לא איסור ולא היתר, אלא יניח

 דות.יעשו, שמוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזי

 

 חנותפתיחת 
מותר לאבל לפתוח חנותו בפורים. כי אם לא יפתח, הרי זו אבלות בפרהסיא. 

 פורים קצ(חזו"ע , מהרש"ם ועוד. בצור יעקמשחא דרבותא, )
 

למשל: אם האבל מערי הפרזות שחוגגים פורים בי"ד, אזי חנויות שמותר לפותחן 
מזון וממתקים, מותר לו בפורים ויש רגילות לפותחן, כמו מכולת ושאר חנויות 
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לפתוח. אולם בט"ו שאין איסור מלאכה כלל, מותר לו לפתוח כל חנות, כי אם 
לא יפתח, הרי זו אבלות בפרהסיא. וכן להיפך, אם הוא מירושלים שחוגגים 
פורים בט"ו, אזי חנויות מזון, מותר לפתוח בט"ו, ואילו בי"ד שאין איסור 

 .שלא תהיה אבלות בפרהסיא, , מותר לפתוח כל חנותנוהג מלאכה
 

 פורים משולש

בשבת, אזי בעיר הקודש ירושלים בלבד  ]שושן פורים[כשחל ט"ו באדר  -הקדמה 
]דהיינו, שמחלקים את מצוות הפורים לשלושה ימים: קריאת  עושים "פורים משולש".
בא ביום שישי י"ד באדר. על הניסים וקריאת התורה בפרשת "וי -המגילה ומתנות לאביונים 

 .[ביום ראשון ט"ז באדר -ביום שבת ט"ו באדר. משלוח מנות וסעודת פורים  -עמלק" 
 

מכיון , צינעהאין אבלות נוהגת בירושלים בפרהסיא ביום "פורים משולש" אלא ב

אבל . ליום ראשון מיום שבתשיום זה הוא יום "משתה ושמחה" שהעתיקו אותו חכמים 
)כן דעת הגרש"ז אוירבך, הג"ר אליהו זלאטניק, הגאון  בשאר המקומות נוהגת אבלות לכל דבר.

 קל( שר ועוד. גרבי ישראל יעקב פי

 
אינו נמצא שוקברו אותו סמוך לשקיעה,  ,ירושלמי שמת לו מת ביום שלישי י"א אדרלמשל: 

, כי ביום חמישי בערב הוא קם כמו [ לערךרביעי וחמישי]נוהג דיני אבלות ממש אלא יומיים 
 לכבוד פורים דפרזיםלובש חולצה קרועה,  לאבגדיו ונועל נעלי עור ואת  ליףחלפני שבת, ומ

ובמוצאי שבת, ובשבת קודש.  ,. וכן ביום שישי]והולך לבית הכנסת לשמוע קריאת המגילה[
]ליל שני[ סעודת פורים במשתה ושמחה. ובערב משלוח מנות ווביום ראשון עושה  ינהג אבלות.

 .ה וינהג מנהגי אבלות עד הבוקרליל השבעה, יערוך אזכר הואש

 
 

  דיני הספד במועדי השנה 
 חול המועד, ראש חודש, חנוכה ופורים

אין להספיד בימי חול המועד, ראש חודש, חנוכה ופורים, מפני מעלתם וקדושתם 
 )א רפח, ג קלג( הם לישראל.וקדושה של ימים אלו, שימי שמחה 

 
זצוק"ל, שנערכה  מרן ו שלאבי בי יעקב עובדיה,רל שנה באזכרת השבעה ש 84כורני לפני וז

וליל השבעה חל בליל ראש חודש מנחם אב  קודש,בישיבת "אור החיים" בירושלים עיר ה
ה'תשמ"ז, וההספדים החלו מבעוד יום ]כ"ט תמוז[ קודם השקיעה, על ידי רבנים מגדולי הדור 

מרן הקדים שכיון שכבר  ראש חודש, ואז -זצוק"ל, ועד שעמד מרן לדבר כבר הגיע הלילה 
 השעה.מענייני  והתעוררותרק דברי מוסר אינו רשאי להספיד, ודיבר  הגיע ראש חודש

 
בין ן בירושלים ]בי ובכל מקום ,ם י"ד וט"והימיבשני שאין מספידים, היינו בפורים 

 ובשנה מעוברת, אין מספידים גם בי"ד וט"ו שבאדר ראשון. .בערי הפרזות[

 
ר להספיד תלמיד חכם בעת הלוויה בלבד. אבל לאחר מות -תלמיד חכם 

 )א רפח, רצ. ג קלג( הקבורה, אין מספידים.

 
וזכורני כי בי"ג באדר ה'תשמ"ה, נפטר הגאון הגדול רבנו משה פיינשטיין זצוק"ל בארצות 
הברית, ולאחר שהספידוהו שם מספד גדול וכבד מאוד, הובא ארונו לארץ ישראל לירושלים 

 -לוויה התקיימה בישיבת "עץ חיים" בשכונת "מחנה יהודה", בשושן פורים ההעיר הקודש, ו



הה |   111 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
ולאחר  ומכללם הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, י הדור בכבוד גדול,מאורט"ו באדר, והספידוהו 

מועדים ) הליכות שלמהובספר  בהר המנוחות גבעת שאול.ליווהו רגלי למקום אשר נטמן מכן 

 בליל וחגיגות משתאות לערוך שלאזלמן אוירבך[  ]שלמה רבנו אז והורהכתב, ( אדר עמוד שמה
. לארץ שמים בין מוטל משה ביר שהגאון בשעה נשמח איך מרוובא ,שנה כל כדרך הפורים

 ביתו מבני אחד לפניו תינהר שאוכ. ההלויה עתב השבת בגדי את רבנו הסיר לאכל מקום ומ
 הפורים יום של הגדולה השמחה מצות ינועל שמוטלת, זה ביום מעשיו לכלכל איך מבוכתו את

 על תמיהני, רבנו ענהו, גיסא מאידךפטירת גדול הדור ב והצער האבלות וחובת, גיסא מחד
 ולקונן להתאבל שציונו ומי, שםה רצון ומקיימים הממלאים" חיילים" אלא איננו הרי, מבוכתך

 המעוררים הם הם שםה תומצוו, בשמחה היום מצוותאת  לקיים ציונואשר  הוא ,ההלויה עתב
 ע"כ. .לו כראוי מצב לכל המתאימים הלב רגשות את

 

)חנוכה י,  שקובע עיתים לתורה, דינו כתלמיד חכם ומותר להספידו. מלמד תינוקות

 יא(
 

 חודש ראש ביום, חנוכה בימי : הנהמו( סימן דעה יורה ט חלק אומר יביע ת")שוכתב מרן זצוק"ל 
 והכניסו, גבעתיים של רבה (יהושע אזני מחבר ספר) משה יהושע ירב ג"הרה ע"נלב, ט"תשל טבת

 דברי ובפתח ,להספידו והתבקשתי. שם תורה ומרביץ מתפלל שהיה לבית הכנסת מיטתו
 כבר מקום מכל, בחנוכה ולא חודש בראש מספידים שאין ל"חז שאמרו שאף על פי ,הקדמתי

בשלחן  נפסק וכן. ופורים חנוכה וכל שכן ,חכם תלמיד בפני מועד אין( ע"ב ג מגילהמסכת ) אמרו
. בפניו חכם תלמיד של לכבודו הספד מילי בקיצור אמרתי ואז. ובאורח חיים ביורה דעה ערוך
, הזה בזמן חכם תלמיד דין שאין אברהם המגן כתב שכבר ואמר, אחד חכם אחרי קם והנה
 שמעשים ובאמת. במחנה הינָ הרִ  ותעבור. וחנוכה חודש ראש שהוא מכיון, להספיד אסור ולכן
 ראש בימי חכמים לתלמידי ההלוויה בעת מספידים שאנו, תקום פעמיים צרה לא, יום בכל

 לו היתה טובה ,המערער וזה, בדורו כשמואל בדורו יפתח כי, פה פוצה ואין, וחול המועד חודש
 דיםמספי הזה בזמן שגם השלחן ערוךה וכמו שכתב. יחשב חכם מחריש אויל גם כי, השתיקה
 יש בזה. וחובה וגם מצוה, בפניו חכם על וחול המועד חודש בראש ובוכים

 
 שאין, הזה בזמן חכם תלמיד על לקרוע שאין ו"המהרי על פי כתב אברהם שהמגן פי על ואף
 המגן אברהם שאף, רבה האליה כתב כבר מקום, בכל הלכה להשיב היודע תלמיד חכם לנו
והרי המגן  טוב. יום שנקרא )סוכה לח ע"א(אנו בגמרא שמצ חול המועד לגבי אלא כן כתב לא

 לנו כי יש, בפניו חכם על שדורשים, חודש ראש לגבי הלבוש דברי להלכה הביא עצמו אברהם
תלמיד  דין שאין לאומרים שאפילו ,כתב ונשאל שואל ת"ובשו. בזמן הזה גם תלמיד חכם דין

 ושכן, תלמיד חכם כדין לדונו יש, ולהורות לדון העיר כרב משמש הוא אם, חכם בזמן הזה
 ועל יצאו פיו על, ולהורות לדון העיר של רבה היה ,המנוח ג"הרה והרי. יועץ פלא הרב כתב
 .יבואו פיו
 

לכל  צריכים אין, מרן הוראות בלנוישק שאנחנו הספרדים א,"החיד מרן כתב כבר ,ובלאו הכי
 שנאמרו הדינים כל כתב שהרי, תלמיד חכם בזמן הזה דין שאין כלל ששח לא מרן כי, זה

 הכף ן דעתוכ בזה, ו"מהרי תשובת דחה ט"המהרימ וגם, שהם כמות תלמיד חכם לענין בגמרא
 תלמיד דין שאין ע"הסמ מה שכתב הביא ,התומים ספרבהגאון רבי יהונתן אייבשיץ ו. החיים
, ולומדיה התורה כבוד את בכך להשפיל שחלילה, וכתב, בזכותו להפך לענין הזה בזמן חכם

 ולחלוק, התורה לומדי מעלת את ולנשא לרומם עלינו קדושה חובה אלה בדורותינו ואדרבה
, כתב שמשון נזירות ובספר. ככהן כעם יהיה ולא, תושיה שוחרי ולעודד לחזק ויקר כבוד להם

 ויפתח, התורה כבוד משום הטעם עיקר שהרי, חכם תלמיד דין אין הזה שבזמן לומר איןש
 .בדורו ואלכשמ בדורו

 
 אפשר אם הרבה להתיישב יש, הזה בזמן חכם תלמיד דין שאין שאמרו מה שבעיקר ,ועוד

 אם (ב"ע קיב שבתמסכת ) אמרו הראשונים גם שהרי, צד בשום חכם תלמיד בכבוד להקל
 של כחמורו ולא כחמורים אנו אדם כבני ראשונים ואם, אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים
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 של בםיל, אולם של כפתחו ראשונים של לבם (א"ע נג) עירוביןמסכת וב .יאיר בן פנחס רבי

זאת לא אמרו שפקע בדורם דין ]ולמרות  סדקית מחט אוכמל ואנו, היכל של כפתחו אחרונים
 ולא, תלמיד חכם דין הפוסקים כתבו מספר אין עד רבים במקומות שהרי ,ועוד. תלמיד חכם[

 תשובהשו"ת וכן כתב ב. הזה בזמן חכם תלמיד דין שיש וכן מבואר ברש"ל. כללבזה  חילקו
 היה להספידו שראוי ובודאי. מני אליהו זכרונות בספר ן פסקוכלהספיד.  התירל מאהבה
בכיוצא  ונאמר, מרעיתו צאן הקדוש והקהל העיר פרנסי כל שם שנאספו, העיר רב בהיותו

ֵדִני" :בזה ּבְ ד ָנא ּכַ גֶּׁ י ִזְקֵני נֶּׁ גֶּׁד ַעּמִ רָ  ְונֶּׁ  השכל במוסר אלא, בדברי הספד הארכנו לא רק ."ֵאלִיש ְ
 .תורה שזה העיקר בתלמודי הבנים וחינוך, התורה בלימוד ההתמדה על

 

 חודש ניסן
מספידים בחודש ניסן, ומכל מקום מותר להספיד על תלמיד חכם המנהג שלא 

. שיםואו השל השבעהבמלאת כאשר עורכים את האזכרה אפילו שלא בפניו 
 )א רצ( .כמו אשת תלמיד חכם, וכיוצא בהן ,תחשובולנשים והוא הדין 

 
חודש ב שנפטר ישיבה חורב להספיד מותר אם הראשון לציון זצוק"ל, מרןאת  וששאל ומעשה

 של דין קצת לו יש ישיבה בן כי, יהוההלו בעת הספד דברי לומר להקל שיש, והשיב ?ניסן
 )ד רסט( .שאפשר כמה עד ההספד את צרלק יש ךא ,זה לענין שלנו הדור ערך לפי למיד חכםת

 

 יום טוב
או ביום טוב שני על ידי  על ידי גוייםראשון ביום טוב את המת אם קברו 

ני ילו לחכם בפניו, אבל דורשים בעניאפ דספאומרים דברי ה, אין ישראל
 ג קלד(א רצא. )תוכחות ומוסר לעורר את העם. 

 
ו שאין להספיד ביום טוב, וכמ אף ,מהרימ"טהתב וכ. ביום טוב הרמב"ם כתב לאסור להספיד

ָעֵצבוּ  ְוַאל: "שהזהיר הנביא י ּתֵ ְדַות ּכִ ם ִהיאה'  חֶּׁ כֶּׁ מותר לעורר את העם  כל מקום", מָמֻעזְּ
וכעין מה שמצינו ברבי עקיבא  .עושק ידינו, ולתקן את אשר עוותנובדברי מוסר למען נחדל מ

והלא התורה אמרה ו עד שהיה דמו שותת, שפגע במטתו של רבו רבי אליעזר והיה מכה בבשר
הגר"ח בדעת  וכן צריך לומרכבוד התורה.  פניכן מ עשה, שפותכתבו התוס"לא תתגודדו"? אלא 

בפניו, או על מי שהיה  למיד חכםעל ת ם טובבעירנו איזמיר נהגו לדרוש ביו ,שכתב פלאג'י
ם רש בבית הקברות ביווכן עשה מעשה רב, רב אחאי הרב דרש אברהם נר"ו, שד .שר וחשוב

בספר וכן כתב ראשון של חג השבועות על גביר אחד שהיה בגדר למדן, הן נבון וחכם.  טוב
 ,שתייבנבנ רבנו יום טובשכאשר נתבקש בישיבה של מעלה אבי התעודה הרה"ג  ,מנחם אבלים

ן וצריך לומר שיש הבדל בי שביעי של פסח, דרש עליו הרה"ג כמהר"ם הספד גדול. ם טובביו
 דרוש שיש בו תוכחות מוסר וחיזוק לעם שמותר, לבין הספד ממש שאסור ביום טוב.

 

 מוסר והתעוררות
שאין מספידים  ראש חודש[חודש ניסן ו, פורים ,חנוכהחול המועד, ]בכל הימים הנ"ל 

טובות הדות ימותהילה במעלת הדברי שבח בההספד הוא  עיקרבהם, בזמנינו ש
ממדרגה למדרגה  טרשמעלים את הנפ יםהקדיש מעלתשבח כן בשהיו לנפטר, ו

כי הזדמנות נאותה היא להחדיר בלב האבלים  להספיד כך, בגן עדן. יש להתיר
ת, ובחינוך וזנם בשמירת תורה ומצוו, ולהטות למוסר אטהורה יראת שמים

בניהם לתורה. והנסיון הורה שכמה פעמים אחר שהקשיבו לדברים אלו, חזרו 
, 'בי טעמא'בית האבל נקרא  ,רבנו ירוחםכתב ו] ו בניהם לתורה.בתשובה שלימה, וגידל

אירע להם, כדי שיחזרו בתשובה, והאבל ישוב אל על מה  על שם שדורשים שם ונותנים טעם
 ()א רצ. [לדבר על לבווה' וירחמהו, וכן לנחם אותו 
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 החגשלושים יום לפני 
]פסח, ים גלרשלש שים יום הסמוכים לושלקודם  אחד מקרוביומי שמת לו 

לאחר מכן קודם חג  הויספידולא  , למשל: עד י"ג לחודש אלול,שבועות, סוכות[
אם מת  ולם. אחג עצמובגם א להספידו ויבו ויעורר צער ההספדלפי ש הסוכות.

, כי בלאו הכי המת זכור ומותר להספיד ,]י"ד אלול ואילך[ רגללשים יום ובתוך של
מותר , [י"ב חודש]תשלום השנה בם אזכרה שעושיבומכל מקום  .אצלו היטב

 לחג.הסמוכים יום שים ובתוך של הספידל
 

אמרו דברים אלו אלא למנהגם שהיו מספידים מתיהם נשלא לי נראה ו ית יוסף:כתב מרן הב
שים יום. ושאותו עצב וצער אינו נשכח מן הלב עד של ,באמצע השנה לעורר בכי ומספד ויללה

, זכרון המתאת שאין זה מעורר כיון  ם השנה מספידים,אבל מה שנוהגים בזמנינו שבתשלו
הספד האזכרה וה לפי זה,וע"כ. . מותרהרי זה  ,אבלותםאת  תהאלא אדרבה דעתם להפסיק ע

 בי"א חודש, אינו בכלל היתר הזה, כיון שממשיכים את ימי האבל עד סוף י"ב חודש.עושים ש
 )א רצג, רצו(

 

מר עליו הרבה. אבל  לבומספיד, ש ו של המתרק כאשר קרוב האמור הואכל 
 )א רצד(בכל אופן, כיון שאין צערם מתעורר בזה כל כך.  ולאחרים מותר להספיד

 
 

  הקברותמדיני בית  
 ברכת הראיה

 יצר אשר, העולם מלך אלוקינו ,'ה אתה ברוך"הרואה בית הקברות, מברך: 
 ואסף, יןבד אתכם והחיה בדין, אתכם וכלכל בדין, אתכם וזן בדין, אתכם
 העולם לחיי בדין ולהקימכם להחיותכם ועתיד, כולכם מספר ויודע, בדין אתכם
 ס"ה( רכד סימן חיים אורח ערוך )שלחן ."המתים מחיה ,'ה אתה ברוך, הבא

 
מה השבח בזה שהקב"ה כי ו ,כולכם" מספר מה שאומרים בנוסח הברכה: "ויודעב ,יש להתבונן

ּכוּ  :(ע"א מד סנהדרין) ל"חז אמרוש מה על פי ויש לבאר לספור? יודע ם "ַוּיַ י ֵמהֶּׁ ים ָהַעי ַאְנש ֵ לֹש ִ ש ְ  ּכִ
ה ָ ש ּ " ְוש ִ  ה שלכרוב היה שקולש מנשה בן הרגו רק את יאירממש, אלא  80לא שהרגו , ִאיש 

 זה ושיקול. שהיו שקולים כרבים צדיקים מצאנו בכמה וכן. הסנהדרין שהם שלושים וששה
 את שבח מספרים אנו הקברות, נובראות לכך יודע. רק הקב"ה ,דיקצ כל של את המספר ןלכוו

. כערך כל אחד ואחדשל כולם האמיתי  מספרה יודע יתברך לבדו ברוך הוא, שהוא המקום
 אות ג( ל ה יו"דח" אומר יביע אור. עמודי ת")שו. , מברכים שובבלבד יחיד קבר ולכן גם כאשר נוסף

 
ראה את אותו בית הקברות. שלא יום עברו שלושים ברכה זו מברכים כל ש

ואם ראה בית  שים יום.ובתוך של אףשוב  , יברךקבר חדששם  וסיפוה ואם
 אות ג( ל סימן "דיו ה חלק אומר יביע ת")א תמז. שו שים יום, יברך.וקברות אחר, אף בתוך של

 
 אין לברך ברכה זו אלא אם כן נכנס לבית הקברות ממש, אבל -מקום הברכה 

 בכביש הסמוך, וכגון שהוא נוסע במכונית מבחוץ בית הקברות הרואה את
 )א תנב( .מברךאינו קברות, הבית את רואה ו

 
שבת של הרב , יהודה יעלה אסאדשו"ת ) מברך ברכה זו.ויום טוב אף בשבת  - ומועדים שבת

 . א תנא(החזון איש ,פתח הדביר, רבי אברהם ישראל ים בשם רבווקמי בספר מתת אל
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 םשאלת שלו
לוויה. אבל כשאין שם לוויה, האין אומרים שלום זה לזה בבית הקברות בעת 

 ס"ב. א שכד( שמג )הרמ"א סימןהקברות.  מן אמות ארבע מותר לומר שלום בריחוק

 

 צורך מצוה
ן ואין ללכת לבית הקברות אלא לצורך הלויית המת, ובפרט אם לא תיקן עו

להשתטח על קברי צדיקים, או ולך אם האולם, ו קרי, כי החיצונים מתדבקים בו.
: (ה ח קהלת)עליו נאמר צורך מצוה,  שזהשהולך על קבר אביו ואמו לכבודם, כיון 

ֹוֵמר" ָבר ֵיַדע לֹא ִמְצָוה ש   (ר. ג ריבשו"ת מנחת אלעזן אברהם, )האר"י ז"ל, מג ."ָרע ּדָ

 

 נשים
חל יום  אם באותם ימים בפרטללכת לבית הקברות בימי ראייתן. ומותר לנשים 

השנה של קרוב משפחתה או כל יום אחר שרגילים לעלות בו לבית הקברות, 
רשאית לעלות עם משפחתה, ואינה צריכה להחמיר בזה. ומתביישת שלא ללכת, 
 )ג ריב. "הטהרה בהלכה ובאגדה"(

 

 כבוד המקום
אין לאכול או  ןית הקברות, לכבאסור לנהוג קלות ראש במפאת כבוד המתים, 

עצמם,  קברותמהה מעט רחוקשהיא  ה שבחוץאולם ברחבשם. לעשן  לשתות או
ובפרט ] .יברכו לעילוי נשמת הנפטרור כדי שהציב, מאכל מינימעט מותר להביא 

, מילה במילה לברך כראויישימו לב ו [.בבית הכנסתמותרת אפילו שאכילת עראי,  שזו
 ג()א תלג, תלה. ג רי .נפטרלועילוי נשמה יש נחת רוח  דוקא אזש

 

 אכלים ומשקיםהכנסת מ
ההולך עם תרמיל על כתפו, ובו מאכלים ומשקים, רשאי להיכנס עמו לבית 
 .הקברות, ואין צריך להשאירו בחוץ, מחשש לרוח טומאה ורוח רעה השורים שם

 )א תלג(

 
קרקע על השמותר להניח מאכל לצורך העירוב בערב שבת  כו ע"ב(מסכת עירובין )משנה מבואר ב

, והרי העירוב צריך להיות ראוי לאכילה. [בהנאה קרקע עולם אינה נאסרתכי ] ברותשל בית הק
יש  ,הנהמשום כבוד המתים. ו הוא ,ר לאכול בבית הקברותומה שאסו .אלא ודאי שאינו נאסר

מעשה באחד שהיה מוכר את כלי ביתו ושותה בדמיהם יין,  :מדרשההביא ראיה ממי שרצה ל
מה עשו, השקוהו יין ושיכרוהו והוציאוהו  .משאיר לנו כלום ליורשואין אבינו אמרו בניו, הרי 

בעיר, פרקו ורעש עברו מוכרי יין, וכאשר שמעו קול הומיה . באותו זמן והניחוהו בבית הקברות
תוך כדי כך פג יינו  .ברות, והלכו לראות מה הקול הזהמעל חמוריהם בבית הקהיין משא את 

 לאחר .מעלה מראשותיו, נתן פי הנוד לתוך פיו ושתה מן הייןוהתעורר וראה נוד יין לשל האב 
הלכו ומצאוהו שנוד היין  עושה? אבינו אמרו בניו: וכי אין אנחנו נלך לראות מה ימים שלשה

 ובוראך נתן לך, אמרו: הואיל והמציא לך יין. אף כאן לא עזב אותך בוראך :אמרונתון בפיו, 
ביניהם שכל אחד מהם ישקנו יין יום אחד. הבנים ו גמרעוד.  לך נעשה אין אנו יודעים מה

לא כיון שדחה ראייתו, שהקברות. ו שנתנו את המאכלים והמשקים שלהם בביתלך הרי ע"כ. 
ירחון וילקט וייס, הובא ב)הגאון רבי יצחק . רוח רעה כלל בו אין ,בתוך הנודמגולה אלא היין היה 

 יוסף שנה טז סימן קלב(
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 לועג לרש
נראה כלועג המתים, אין לקיים מצוות בגלוי בבית הקברות, כי מפאת כבוד 

אינם יכולים לקיים מצוות והוא יכול הם רשים, שלרש, דהיינו שלועג למתים ש
בגדיו, או המוציא ציציותיו בחוץ, לא יכנס על לקיים. על כן, הלובש טלית קטן 

 תלג( א)סימן שסז סעי' ב, ד. כך לבית הקברות, אלא יכסה אותן תחילה. 
 

 מכוון , אלא אם כןבבית הקברותתורה ללמוד או לים יתה אלקרו יןאכמו כן, 
)סימן שסז  .משום לועג לרש ם, שאז אין בזההנפטרי לעילוי נשמתלומד קורא וש

 א תלג(ס"ג. 

 

 ארבע אמות
 אין בזה לועג לרש, ומותר לקרוא, מהקברות מטר[ 0]אמות  ארבע שהרחיק כיון

מחיצה בינו  יש ואם. הקברות שהוא בשטח בית שם, ואף וללמוד ולקיים מצוות
 ס"ו( שסז )סימן. לקבר אמות ארבע בתוך אף, ללמוד מותר, קברל
 

בלג( לב ב הימים )דבריעל הפסוק  ּכַ ש ְ הוּ  : "ַוּיִ ֻרהוּ  ,ֲאֹבָתיו ִעם ְיִחְזִקּיָ ְקּבְ ַמֲעֵלה ַוּיִ  ָדִויד, ְבֵני ִקְבֵרי ּבְ
וּ  ְוָכבֹוד ל וֹ ְבמֹות לוֹ  ָעש  ֵבי ְיהּוָדה ּכָ ָלִים", דרשו חז"ל  ְוֹיש ְ , : מלמדע"ב( טז קמא בבאמסכת )ְירּוש ָ

 אמות ארבע בריחוק אלא ממש קברו על "ולא התוספות: וכתבו .קברו על ישיבה שהושיבו
 .לרש" לועג שאין בזה משום

 

 הליכה על מצבות
ת הקברות בעיר וכגון בבי, כשאין דרך אחרתאולם  .מצבותדרוך ברגליו על ילא 

 יש להתירהרבה קברים ישנים צפופים אחד בשני,  נםהקודש צפת תובב"א, שיש
 )א תלו( ., כל שאינו עושה כן בדרך ביזיוןלעבור ברגליו אף שדורך על הקברות

 
נשאל הרשב"א: מהו לשבת על גבי מצבות של קברים, שרוב בני אדם אינם נזהרים בכך? 

שאין מציבים אותן מצבות עכשיו אלא לכבוד בלבד, וכמי תשובה: מסתבר שהוא מותר, לפי 
לציון וסימן  אלא שאינןהתיר, כתב לשהתנו עליהן מראש שלא יאסרו בישיבה. גם הרא"ש 

דיבר רק בבנין מאבנים שבונים על מקום  ,בשו"ת מכתב לחזקיהו, שאף מי שאסרכתב ו בלבד.
לצורך  ולאסימן נן אלא לאות ומצבות שאיהמת ממש, לצורך המת שלא תגררנו חיה, אבל ה

המת כלל, כולם מודים שמותר. והט"ז כתב, שמהרשב"ם משמע שאין איסור במה שדורכים על 
 ,גבי הקברים לפי שעה לעבור דרך שם. וכן דעת מרן הבית יוסף. וכתב בערוך השלחן, ודע

ישעיה  ידרוך על הקברים, כי חששו לסברת רבלו י לגדולים שאסרו להישען על המצבהשראית
ובאמת שרוב הפוסקים חולקים עליו, ואפילו לדעתו לא  שהעפר שעל המת אסור בהנאה.

הקברים, היה יותר נוח ידעתי אם ההילוך על הקברים נקרא הנאה, שהרי אם לא היו שם 
לנו גדול י לא מצאנו בשום מקום שיהיה אסור לדרוך במקום האסור בהנאה, ומללכת. ו

הר הבית והעזרה. ורק המדיר את חברו  תרצפבר ללכת ולדרוך מותוקדוש ממקום המקדש, ש
, אבל בשאר כל איסורי הנאה לא מצאנו סורמנכסיו שהוא כאוסר במפורש דריכת כף רגלו א

המת.  אסור משום בזיון ,דרך דריכה ורמיסה ולעבור דרך עליו. ורק לדרוך שיהיה אסור לדרוך
שכמה אנשים וחברים צא וראה  ,למה קמחיכן דעת הרמ"א להתיר. וכתב בספר ימי שע"כ. ו

 מן המנין שמהלכים על גבי המצבות וקברים ואין פוצה פה לאסור.

 

 זריעת פרחים
 על כן, .המנהגים המקובלים בישראל ןאין לשנות מ ,יני בית הקברותיבכל ענ
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 .םגויי, שזהו מנהג בורות והתדמות לעצמם אסור לזרוע פרחים על גבי הקברות

שסח  )סימן. הםמ ליהנותלהריח וותר לזרוע באדמה שבין הקברות, וממותר ואולם, 

 ס"א. א תלג, תמ, תמג(

 

 כתב שאינו בולט
שעל בולט הקורא כתב כי , ותולא בולט ותשקועתהיינה מצבה שעל האותיות ה
 תאפילו מלהרהר אמנע יש להו עליו להבין את לימוד התורה.קשה י, מצבהה

 ()א תנח. מצבההל בולט שעהב הכת
 

 הקברהליכה מן 
 הוא זה להראותכבוד המת ומעל המצבה,  יתןאבן ו יקח קבר,הליכתו מן הב

ד. וכן ראינו מעשה רב אצל מרן הראשון לציון ועואליה רבה  ,תוספות יו"ט, מנהגי מהר"ש)שהיה על קברו. 

על דוקא יניח ידו השמאלית  ר כךואחזצוק"ל כשבא על קבר רעייתו הרבנית מרגלית ז"ל( 
יָך )ישעיה נח יא( מצבה, ויאמרה ָך, ְוַעְצֹמתֶּׁ ַצְחָצחֹות ַנְפש ֶּׁ יַע ּבְ ּבִ ִמיד, ְוִהש ְ : "ְוָנֲחָך ה' ּתָ

בּו ֵמיָמיו ר לֹא ְיַכזְּ ה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאש ֶּׁ ַגן ָרוֶּׁ ותישן  ,תשכב בשלום ,"ַיֲחִליץ, ְוָהִייָת ּכְ
העד בוא מנחם מבשר שלום,  ,בשלום ץ ֵלךְ  "ְוַאּתָ  ְלֵקץ ְלֹגָרְלךָ  ְוַתֲעֹמד ָתנּוחַ וְ  ,ַלּקֵ
ִמין"   ג(, ג ריח)א תנאת המצבה בדרך כבוד.  . וינשק(יג יב )דניאלַהּיָ

 

 נטילת ידים
פרטי ועיין . , משום רוח טומאהפעמים שלוש יורחץ ידימבית הקברות,  היוצא

 .(400 )עמודלעיל דינים בזה 

 

 ביקור פעמיים בקבר
, אליה רבה, רבנו האר"י, ר' יהודה החסיד). מים ביום אחדפע שתי ,ללכת על קבר אחדאין 

 ן אברהם. א תנב(מג
 

 לא בא עשר שנים
, שמא יקפידו עליו שלא ו, שוב לא ילךהורי מי שלא הלך עשר שנים על קבר

 הנכון. על כן, קורי קרוביהםיההנאה שיש להם בבאת מנע מהם בא זמן רב, ו
 ר כךא להשתטח על קברם, ואחקבר להודיעם שרוצה לבוהשישלח שליח על 

על קברם.  יכל ללכתשלא היה אנוס אם אפילו  וטוב שיעשה כןעצמו. הוא  ילך
 ,ר"ח מצאנז)הגלוי נשמתם. יצדקה לע קבל על עצמו לתתבאותו מעמד יגם שוטוב 

 . ג ריג(אבן יעקב ,משמרת שלום, אפרקסתא דעניא ,מהר"ם בריסק ,דודאי השדה ,תירוש ויצהר ,אבני צדק

 

 פתיחת קבר
ס"ז.  שסג )סימן .מסויימיםלבד ממקרים אסור לפותחו , מוהוסתובו מת  וקברש קבר

 א ת והלאה(
 

שכאשר  ,כח( א )שמואלכמסופר בנביא  .הקבר פתיחת בעת הדין ואימת חרדת הטעם בזה משום
 את הקב"ה בחלומות, באורים ותומיםלחם בישראל, שאל שאול המלך ישתים להיבאו הפל
ולא ענה לו. אז הלך שאול אצל בעלת אוב שעל ידי כישופים היתה מעלה את המת  ,םובנביאי

פתאום עלה וומדברת עימו. וביקש ממנה שתעלה לו את שמואל הנביא שנפטר לא מזמן. 
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ר מּוֵאל שמואל יחד עם משה רבנו. "ַוּיֹאמֶּׁ ל ש ְ אּול אֶּׁ ה ,ש ָ ִני ָלּמָ ְזּתַ  ֹאִתי, ְלַהֲעלֹות ]החרדתני[ ִהְרּגַ

רוַ  אּול ּיֹאמֶּׁ ים ְמֹאד ִלי ַצר ש ָ ּתִ י, ִנְלָחִמים ּוְפִלש ְ ם עֹוד ָעָנִני ְולֹא ֵמָעַלי ָסר ֵואלִֹהים ּבִ ַיד ּגַ  ּבְ
ִביִאים ם ַהּנְ ֲחלֹמֹות ּגַ ה ,ּבַ ְקָראֶּׁ ה". ומבואר בגמרא  ָמה ְלהֹוִדיֵעִני ְלךָ  ָואֶּׁ ֱעש ֶּׁ ע"ב(  ד חגיגה )מסכתאֶּׁ

רבנו  אצל משה ולכן הלך, תת דין וחשבון על מעשיונקרא להוא הנביא פחד שמא  ששמואל
, כי אין דבר שכתבת ותעיד עלי אני נתבע לדין, לכן בוא עמי יחד ושלום חס לו: שמא ואמר

 שמואל ואומר: "ומההיה בוכה  זההיה מגיע לפסוק שכ אלעזר ורבי .קיימתי בתורה שלא
 "!וכמה כמה אחת על אנחנו, הדין מן מתיירא היה הצדיק

 
תימן, וזו לשונו הטהורה  ענין זה נשאל מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל מיוצאיוב
 לפני בעוונות הרבים שנעשתה יההשערור אודות :לו( סימן דעה יורה ט חלק אומר יביע ת")שו

 של השלטונות ויש קול שלא פוסק שנציגי, מתימן לארץ ישראל הייהעל בעת, שנה כארבעים
 היו ימים איזה ואחר, קצת חולים כשהיו החולים לבית הוריהם מחיק תינוקות יםלוקח היו, אז

 חשוכי אצל לאימוץ אותם לוקחים שהיו היתה המרה האמת אבל ונקברו. שמתו להם אומרים
 והראו, מתו שבניהם לומר ההורים על משקרים היו האלו והנבלים, ובחוץ לארץ בארץ, בנים
על  הוקמה ,ההורים לדרישת ועתה .ריקים היו הקברים מותמקו אך, קבורה מקום במרמה להם
 האלה הקברים לפתוח ונדרשו, הזאת הידיעה נכונה אם לברר חקירה ועדת השלטונות ידי

 .את האמת לברר כדי, זו לדרישה להסכים מותר האם, ריקים הם אם לראות
 

 בעת הדין אימת דתחר משום קבר, לפתוח אסור (ז"ס שסג סימן) בשלחן ערוך כתב מרן תשובה:
 הדין וחרדת ניוול שייך כי אז יש אומרים שדוקא בתוך י"ב חודש אסור, ,ואמנם. הקבר פתיחת
 שנעשתה מהזמן שנה מארבעים יותר כאן שעברו ,ולפי זה. קיימים פניו ופרצוף גופו שרוב
 ויש להוסיף מה שכתב האמת. כדי לברר הקברים לפתוח שמותר אפשר, הזאת הגדולה הרעה

 ֵמץ, מחבר )אב בית דין אשכנזי גרשון רבי הגאון שהיה אצל במעשה, אופנהיים דוד רבי גאוןה

 אחד מלבוש להלבישם חברא קדישאה ושכחו, שנקברו מתים בשני, הגרשוני( עבודתשו"ת 
 והורה, שנה מעשרים יותר גדול היה והשני, שנים שלש בן קטן היה אחד ומת, מהתכריכים

 על מחילה לבקש רק, הגדול קבר לפתוח ושלא, להלבישו הקטן של את הקבר לפתוח להתיר
 שבא כיון, הדין אימת עליו יש והגדול, הדין חרדת משום הוא הקבר פתיחת כי איסור, קברו
 לא ומורא, עונשים בר ואינו שנה עשרים לכלל הגיע שלא הקטן אבל, מעלה של עונש לכלל
 הגיעו שלא בתינוקות שאף כתב נודע ביהודהה אולם .שלו הקבר לפתוח מותר, ראשו על יעלה

 כזה גדול לצורך ,ועל כל פנים. הקודם בגלגול שעשו מעשיהם על הדין חרדת כתשיי למצוות
 ואולי, רמהיומ דמים אנשי, כזה גדול רשע עושי רבים בת בשער ולהוקיע, הדברים לברר כדי

 הקוצים יבער השם יתברךו. הקברים לפתוח להתיר שיש נראה, ישראל מקרב הרע לבער נזכה
 .ואמן אמן ,עולמים ישועת לגאלנו ויחיש, הכרם מן

 
 

 )משלי יד ל(" ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה"
פועלים  הביאו ,היה לו תל עפר בכרמובר יצחק ש רב נחמןאמרו במדרש: מעשה ב

קפץ אדם אחד  םחופרי םשני כשההלו, ליום וחפרו כל היום כליטול את התל, 
שמא הגיע זמן תחיית המתים? שמא הגיע זמן  ומר,לעל התל והתחיל  שבוי למטה,מ

מר מי אתה? א מר לו:תחיית המתים? רצו הפועלים והודיעו לרב נחמן, בא ומצאו. א
דיין לא הגיע זמן ע ,רב נחמן מר לושמא הגיע זמן תחיית המתים? א ,מת אני לו:

אמרתי לך שמת אני. והלא  מר לו:מה טיבך בתל הזה? אמר לו: תחיית המתים. א
הכניסוך לבית הרב ולא הקרוך ספר משלי, ולא  מר לו:ומת אינו נרקב? א מר לו:א

 -כל מי שיש לו קנאה בלבו "?! ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה" :)משלי יד ל(כך אמר שלמה 
מימי אמר לו: אין עצמותיו מרקיבים.  -עצמותיו מרקיבים, כל שאין לו קנאה בלבו 

 ]דברתי[ספרתי רי מעולם, ולא ולא תפשתי בלבי קנאת חב ,דותיעמדתי על מלא 

לקיים מה  ,בי ואזני אלא לדברי תורהיבבית המדרש, ולא נתתי לובבית הכנסת 
ַטח: "ג(ל )משלי אשנאמר  ן ּבֶּׁ ּכָ ֵֹמַע ִלי ִיש ְ אמר מששו רב נחמן, וראה שיש בו ממש.  ".ְוש 
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 למדת,לא  םאפילו נביאישדעתך לית יג מר לו:א בית, ותעלה ותגור בו.אבנה לך  :לו

י ֲאִני : "(יחזקאל לז יג) שנאמר ם ּכִ םה' ִויַדְעּתֶּׁ ת ִקְברֹוֵתיכֶּׁ ִפְתִחי אֶּׁ ם ּוְבַהֲעלֹוִתי אֶּׁ  ,ּבְ ְתכֶּׁ
י ם ַעּמִ ְברֹוֵתיכֶּׁ י עָ : "(בראשית ג יט)ב וכתרי : והו רב נחמןאמר ל". ִמּקִ ל ָעָפר ּכִ ה ְואֶּׁ ָפר ַאּתָ

ּוב ש  ואל  ,אל תעש לי מאומהעל כן,  עה אחת קודם תחיית המתים.שזה, : ו! אמר ל?ּתָ
 .מפני שברשות קברוני, אלא השב העפר שנטלת למקומו ,תעבירנו ממקום זה

 

 .אוי לי שמא הרגזתי לאותו המת :אמר ,לווהיה רב נחמן מפחד ומתעצב כל היום כ
 ,קוםמיד נתן שבח והודאה למ .הדסיםך שהיה יושב בתו ,בחלוםאותו ראה בלילה 

ְלֹתַתי יֹום יֹום: "(משלי ח לד) הוקרא מקרא ז קֹד ַעל ּדַ ֵֹמַע ִלי ִלש ְ ֵרי ָאָדם ש  מֹר  ,ַאש ְ ִלש ְ
ָתחָ  י ֹמְצִאי  ,יְמזּוֹזת ּפְ יםּכִ שאין מקפח שכר כל  ,ב"הישתבח שמו של הק ",ָמָצא ַחּיִ

 לםיכך ש ,שלא עמד על מדותיו ,אלא שכר שתיקהבידו בריה. ומה זה שלא היתה 
והולך  למוד תורה,ו לתיוהמגדל בנ ,שכרו, המרגיל עצמו לתלמוד תורה ב"ההקלו 

שכרו בכפלי כפלים.  הקב"השמשלם לו  חת כמה וכמהעל א ,בענוה ובשפלות רוח
 (ב ע"בשבת קנמסכת  .מדרשיםה)אוצר 

 

 
 

 גופו מכובד על הבריות" כל המכבד את התורה,"
ן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בשיעורו מרן הראשון לציוסיפר , מפליאומעשה נורא 

 העיר דימונה.תושב  על המנוח רבי יעקב בן שושן זצ"ל (אמור ה'תשס"ב פרשת)מוצאי שבת 
 :)בהקדמה לספרו "נחלת יעקב" על התורה( הבאנו ממה שכתב בנו הגאון רבי מאיר שליט"א להלןו
 

ון בשבת קודש וזכה אבינו לקדש שם שמים במותו, וכך היה המעשה: ביום י"ד בסי
פרשת בהעלותך תשס"ב, בעת עלות המנחה עלתה נשמתו הטהורה. ומפני דוחק 

ושעת חימום לקוברו סמוך לחצות לילה, נטמן בבית החיים בבאר שבע. וכיון  ,השעה
שלא הכירוהו אנשי החברא קדישא דשם )מפאת שרוב ימיו גר בעיר דימונה יע"א( 

מקום אשר אין ראוי לו. ]והיו ביניהם נטמן שלא לפי כבודו ולא לפי מעשיו, ב
ביהדותם בכלל[. וכבר אמרו אין קוברים צדיק אצל היה ספק קבורים בני אדם ש

ירושלים,  ר המיטה עד מקום הקבר, כמנהגומפני החשכה, וגם שלא הלכנו אח רשע.
על כן לא עלה על ליבנו לברר איה מקום קבורתו, וה' הטוב יכפר בעדנו. ולאחר 

ו למקום קבורתו וחשכו עינינו, ותירב האניה והאניה על אשר נטמן השבעה עלינ
שלא לפי כבודו במקום הראוי לו. ומיד עלתה על ליבי להעבירו למקום קבורת 

נו מתחילה, להיטמן במקום קבורת ווכפי אשר ידוע לי שזה היה ודאי רצ ,אבותיו
ת ה', אחר רוב ובעזרכן. לי  וי, והורותאבותיו בעיר דימונה. ושאלתי לעצת רב

אשר לקחו  ,טובה אנשי החברא קדישא של דימונההשתדלויות עלה בידי, ויזכרו ל
על עצמם במסירות לטפל בזה. וכעבור עשרה ימים מיום הקבורה, ביום שלישי כ"ד 

כדי להעבירו  למקום קבורת אבינו ז"ל,סיון תשס"ב הגיעו אנשי החברא קדישא 
מקום קבורת אבותיו וצדיקים ואנשי צורה  אשר הוכן לו בדימונה על יד למקומו

העדה. והיה צריך לזה הכנה גדולה, ורופא מטעם הרשות מפני הסכנה שבזה  יזקנ
 חר עשרה ימים, ובפרט בימות החמה.מגודל הסרחון שהגוף נרקב ומסריח א

 

ויהי כאשר ניגשו להעלותו ויתפלאו האנשים מאוד בהיות גופו טהור ונקי בלא שום 
ימה ותולעה לא שלטה בו כלל. והיו תכריכיו נקיים כביום קבורתו בלא ור ,ריח רע

שום רבב, והעלוהו בידיהם ממקום קבורתו, וכבוד גדול עשו לו במותו, ונטמן בו 
חיים ז"ל.  רביביום בדימונה בחלקת הרבנים ויראי אלוקים, סמוך למקום קבר אביו 

 בו. הורימה לא שלט ויהי הדבר לפלא, וכבר עברו עשרה ימים מיום קבורתו
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גדולים וטובים לא זכו לכל זה. וה' יודע פלא על מה זכה אבינו ז"ל למה שובעיני י

תעלומות, עליונים למטה ותחתונים למעלה. וה' יראה ללבב. ומידי שוטטי ברעיוני 
עלתה מחשבה בלבי אשר אפשר זכות זו עמדה לו. שבחיים חיותו כל ימיו היה 

ונקיות לפני כל תפילה. והיה ממשכימי קום, בערך שעה  גופו בטהרהומכין משמר 
קודם זמן תפילה לנקות גופו ולטהרו בעומדו לפני ה' בתפילה. וכן כל תפילות היום, 

זאת ועוד, אשר כבוד התורה היה גדול בעיניו, י. למען הזכיר שם ה' בטהרה ובגוף נק
והיה מזכירו  וכשהיה מגיע בתפילתו להזכיר שמות הקדושים היה מנשקו בפיו

בסילודין והיה מפליא כל רואיו, שפעמים היה מנשק כמה וכמה פעמים שם הקדוש. 
והיה נעמד לידה ולא  ,וכן נהג כל ימיו לנשק המזוזה קודם צאתו מפתח ביתו

וכשהיה ספר תורה יוצא מהיכל הקודש, היה רץ וממהר לנשקו  כמעביר ידו בלבד.
תורה למקומו להיכל. הספר . וכן בהחזרת התיבורה עד מקומו בתהספר את וות ולל

וכבוד תלמידי חכמים היה גדול בעיניו, אשר בהיותו פוגש בתלמיד חכם היה מתבטל 
. וכן כבוד שבתות וימים טובים היה צעיר לימים ואה ו ואפילוכל מציאותו בפני

ן שכיבד ד יום. ולזה מידה כנגד מידה, כיועובטורח ומכין בעצמו לסעודת היום מ
כל  ז"ל:חרה בחייו, גופו נמצא נקי ומכובד ולא נתבטל כבודו. וכמו שאמרו התו

גופו מכובד על הבריות. וגדול היה בכח מידת השתיקה, וכל ימיו  ,המכבד את התורה
היה מן הנעלבים ואינם עולבים, שומע חרפתו ואינו משיב, וכל זה ודאי עמד לו 

 (שא ויקרא ב עמוד "ומתוק האור"רא רצ. ויק "משוש תבלעיין ") לזכות שלא יתבזה במותו.
 

 
 

  הנאה מהמת ומתשמישיו 

 איסור הנאה

מותר בהנאה  , מת גוי,. אולם)סימן שמט ס"א(מת יהודי ותכריכיו, אסורים בהנאה 
. ובפרט ועוד רבים(רמב"ם, הרוקח, היראים, הרמב"ן, הרשב"א, המאירי, הרשב"ש )תלמוד ירושלמי, תוספות, ה

 )א תסז, תע, תפא(שאין בו סכנה.  ףרך חולה איש להתיר לצו

 
ו שמת אסור בהנאה מגזירה שווה ממיתת מרים לעגלה למד)מסכת עבודה זרה כט ע"ב( בגמרא 

את  שםמרים", ובעגלה ערופה כתוב: "וערפו  שםערופה, שאצל מרים הנביאה כתוב: "ותמת 
 אה.עגלה ערופה אסורה בהנאה, כך מת אסור בהנהעגלה בנחל", כמו ש

 

 תוספת שיער
]הסובל מנשירת שיער,  .מת, אסורה בהנאהתוספת שיער המחוברת לראשו של ה

מדביקים לו תוספת שיער על ראשו, ותוספת זו נדבקת היטב היטב בדבק רפואי מיוחד 
שגדל שערו הטבעי, מוריד הספר את ין ואינה יוצאת, ופעם בחודש כונראית טבעית לחלוט

אחר מכן חוזר ומדביק את התוספת ראשו, ול שיערחד ומספר את התוספת באמצעות חומר מיו
 .תחילה[כב
 

פאה נכרית  שיער: נויי המת המחוברים בגופו, כגון )סימן שמט ס"ב(פסק מרן בשלחן ערוך 
בסתם,  ?בהנאה כמו המת עצמו. במה דברים אמורים יםגופו של המת, אסור שיערהקשור ב

וברים בו לבנו או לבתו או לצורך דבר אחר, מותרים. אבל אם ציוה שיתנו את נויי גופו המח
 )א תנט, תסד(אבל שערו ממש, אפילו אם ציוה עליו, אסור בהנאה. 

 

 שיניים תותבות
קבועות היטב בפי המת, אסורות אם הן מחוברות ו, של זהב[ אפילו]שיניים תותבות 
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מבואר כפי האפשר להוציאן ולהכניסן תמיד, מותרות בהנאה. אם בהנאה. אבל 
 )א תעב(אסורים בהנאה. המחוברים בגופו ממש, שרק נויי המת 

 

 תכשיטים ובגדים
אם . ואפילו )סימן שמט ס"ב( ובגדים שהיו על המת, מותרים בהנאהצמידים טבעות, 

 )א תנט( .היו קשורים ומהודקים בגוף המת
 

, שעיקר כתב התבואות שור, לא שמענו לאסור נויי המת, כי אם פאה נכרית ושן תותבת
 ,אפילו טבעות המהודקותעשייתן שיהיה נראה שהוא מן הגוף, אבל שאר תכשיטי כסף וזהב, ו

נם עדיפים ממלבושי המת שאפילו היו קשורים בו בשעת לא נשמע בשום מקום לאסור, שאי
 )א תסב( .ית ממונם של ישראל. וכן פסק רבי יהודה עייאש, ואין להשחמיתה, לא נאסרו

 

 קוצב לב
אסר בהנאה. ואינו נ ולי לב, מותר להוציאורופאים לחדי ב שהושתל על יקוצב ל

 )א תנט(
 

כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, בהיות והמכשיר "קוצב לב" אינו דומה לדברים הנטפלים 
לגוף האדם, כגון פאה נכרית המהודקת ומחוברת שחשובה כשערה, וכן שן תותבת וכיוצא בזה, 

מה שאין כן קוצב לב שהוא מכשיר  ן האדם במידה מסויימת.שבים כחלק משכל אלה נח
היא מסתיימת וצריכים להחליף אותה עם  מסוייםחשמלי הפועל על ידי סוללה שכעבור זמן 

לכך יש לראות את המכשיר הזה כמו מכונה קבועה תחת העור הפועלת על ידי  .סוללה אחרת
אלא יותר יש לה דמיון למכונת חשמל, אשר בודאי אין להשוותה לדבר שהוא נוי לגוף, 

הנשמה שגם היא מחוברת לגוף ממש, אלא שהיא עומדת מבחוץ, וגם נקבעה לאותו זמן 
שהאדם חי, ואילו הקוצב לב הוא מבפנים מתחת לעור לזמן ארוך. על כן, לאחר שהקוצב חדל 

טר להיות שימושי, הרי זה ממש גוף זר שלא חשוב כלל כטפל לגוף, ומן הסתם נוח לו לנפ
שיוציאו את המכונה הזרה מגופו, ובפרט לעזור בה לחולים אחרים. וכן העלה בשו"ת ציץ 

מת כדי להשתמש בו עבור חולה אחר הנצרך לכך, קוצב לב מגופו של אליעזר להתיר להוציא 
ובפרט שיש בזה הפסד ממון רב, וגם צריך אותו להצלת נפשות לחולה אחר בשעת הצורך, 

מתירים שאף המחוברים והמקושרים למת, כל שאינם מגופו של המת, שבודאי יש לסמוך על ה
 )א תסד, תסז(וכן פסקו שבט הלוי, בנין אב ותשובות והנהגות. מותרים בהנאה. 

 

 נעלי המת
, כדי שלא ינעלו ןמה שיש נוהגים לחתוך את נעלי המת לחתיכות קטנות ולאבד

לבוש בהם בחוליו  בני אדם אחרים, אין לעשות כן אלא בנעליים שהיה ןאות
כלל אלא בעת שהיה בריא, וכל שכן  נעלןאשר מת בו, אבל נעליים שלא 

 )א תפד(כלל, אין להחמיר.  ןנעליים חדשות שלא נעל

 
האחרונים שחששו לזה, ד שלא לנעול נעלי המת, ויש כמה מבספר חסידים כתב שיש להקפי

ים של בהמה שמתה, שיש לא אסר אלא בנעלידבריו וטעות סופר ב היש אומרים שנפל אך
 ולחוש שמא הכישה נחש והארס בלוע בעור ויוכל להזיק לאדם הנועלם. ואם כי פשט דברי

במותו, המת היה לבוש בהם שם ינעליאלא בלומר שלא החמיר  לא משמע כן, מכל מקום יש
כי אין לחוש לזה. וכמו שכתב ולכל הפחות שלבשם בחוליו אשר מת בו, אבל בלאו ה

לע ונדבק המת בעת חוליו, מחשש שמא נב ןשכל הקפידה רק בנעלים שלבש ,םמשמרת שלוב
גשר וכן כתבו שהיה בריא, אין להקפיד כלל. עת ב רק לבשןבעור הנעלים זיעת החולי, אבל אם 

, כל הניחושים הם כנגד המקפידים. על חסידיםוכתב עוד בספר  החיים, שאילת משה, עצי הלבנון.
נעו משום איסור "בל תשחית", אבל מי שאינו רוצה ון בידינו כח למהרוצה לחוש לעצמו אי כן,
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 ה ברגלו כלל בזמן חוליו.תנעל לא הילסמוך. וכל שכן כשהלחוש לזה, בודאי שיש לו על מה 

 רבי יהודה החסיד( צוואותתוקפה ההלכתי של עצם על אבן העזר סימן ז, ב שו"ת יביע אומר חלק בועיין  .)א תפו

 

 השתלת קרום עין
מאדם מת ]קרנית[ הזקוק לרפואה למאור עיניו, על ידי שמוציאים קרום עין 

ת, טוב ומשתילים אותו בעינו, ויחזור לו מאור עיניו, אם ישנה אפשרות כספי
יש לתלות שקרומי העין הם לעשות כן בחוץ לארץ שמצויים שם גויים, שאז 

וסים יותר, כי הם גם כי הרופאים שם מומחים ומנ .ממתים גויים שמותרים בהנאה

אבל אם אין לו אפשרות כספית, מטפלים בחולים רבים יותר מאשר בארץ ישראל. 
 (, דשכג. ד פא-כ 'סי"ד ג יו)יביע אומר ח"מותר לו להתרפאות אפילו בעיר שרובם ישראל. 

 
 

 דיני שמועה קרובה ורחוקהמ  
 

 ות יותר.בהיות והלכות אלו אינן מצויות כל כך, לכך נבארן באותיות קטנ
 

 שמועה קרובה
וכגון  ,הפטירמיום ה שים יוםושל עברוש קודםעל כך לאחר זמן שמע וו, מי שמת קרוב

לנהוג בכל דיני אבלות הרי זו שמועה קרובה, וחייב שנסע לחו"ל ולא הודיעוהו עד שחזר, 
מברך 'דיין האמת', אינו מניח תפילין ביום השמועה, קורע, על כן:  כאילו עתה נקבר,

ויושב שבעה, וחלים עליו איסור תספורת ושאר דיני  רים אותו סעודת הבראה,מב
 )ג קמא, קמב. ב עדר( ה.זשים מיום ושלה
 

 שמועה רחוקה
, ומברך זו שמועה רחוקה , הרישים יום מיום המיתהואחר שלו לשמת קרוב שמעמי ש

ת, אלא רק 'דיין האמת', ואין מברים אותו סעודת הבראה, ואינו יושב שבעת ימי אבלו
הארץ, אפילו דקה אחת. שב על וייו או נעל, כגון שחולץ אבלותבו  תמעשה שניכרעושה 
)ג קמא, קמו,  קורע, ועל אביו או אמו קורע לעולם. שאר קרובים אינו לע - קריעהולענין 

 קנו(קנה, 
 

 נוהג - על אב ואםו בשאר קרובים אינו נוהג כלל. -תספורת ושאר דיני השלושים  ולענין
יום שים ושלאם בתוך הו] יגערו בו חבריו.מיום השמועה עד שיעברו שלושים יום ובהם 
 לבית המשתה הסכנילענין איסור ו בבוקר[.אפילו ו חגמותר לו להסתפר בערב ה חג, הגיע

 )ג קמא, קנו, קנט( .הפטירחודש מיום ה י"במונה ולשמוע כלי נגינה, 
 

אבלות נוהג , וואמו לאחר י"ב חודש, קורעאם באה השמועה על אביו  -אחר י"ב חודש 
 )ג קמא( .כלל שיםושלדקה אחת כנ"ל, אך אינו נוהג דיני 

 

 הבא ממקום קרוב אל גדול הבית
 שעות 40תוך  [במטוס]אפילו  ישנה אפשרות שיגיעש, כל רתוהוא במדינה אח קרובומי שמת 

, לאבלות החמישיום ביביום הרביעי או  באשבפועל  ףשאר האבלים, אעיר שיושבים בה ל
ביום השביעי,  הגיע . ואפילו אםגם הוא קם מים,קהם שצטרף אליהם, וביום השביעי מהריהו 

]גדול הבית, היינו שסומכים מהם. הו מצטרף וקם עהרי, הבית לא קם מאבלוגדול  ןכל שעדי
ועיין . ס"ב( שעה )סימן עליו ומתייעצים עמו, והדברים נחתכים על פיו, אף שהוא קטן מכולם

לאבלות והגיע  ביום השביעישמע שמת לו מת ואם  בקטע הבא שלא דווקא גדול הבית[.
יום ה בשבילו הוא, כיון שבבוקר ליןיאסור לו להניח תפהבית יושב, גדול  ועדין, מיד
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אבלו, קם מלאחר שהלכו המנחמים, הוא מצטרף לגדול הבית שת, ואולם הראשון לאבלו

 )ג קפא. ב עדר. ד שטז( לין בו ביום בלי ברכה.ימניח תפוגם הוא קם מאבלו, ו
 

קטן ל"ע ולא הודיעו לו. כעבור , ומת בנו המסוייםבאחד שנסע מביתו למקום ה עשמ שאלה:
אליהם הוא צטרף מהאם מצא אותם יושבים אבלים, ושה ימים מהקבורה חזר לביתו, חמ

 ?לות לעצמוימי אב שבעתעליו למנות ששביעי לאבלם, או הלצאת מהאבלות ביום 
 

אחד הקרובים ממקום אחר מונה עמהם, בא אם מה שאמרו שהר"י מיגאש, כתב  תשובה:
, לפי דיבר בהווהשאין הכוונה גדול הבית דוקא, אלא  ראה לי, נבבית גדול הביתא שווה

ם טפלים אלא אצל גדול הבית, והשאר ה תוֶּׁ צֶּׁ ים לא ישימו מגמתם ולא ישבו לְ שידוע שהמנחמ
ומצא קרוב זה ובא  ,על פי שאירע שגדול הבית יצא לאיזה דבר או לאיזו סיבהאף  ,לכןו .לו

. והומנחמים אצל שאר אבלים ואין גדול הבית נמצא אצלם אותה העת, הדין אצלנו בזה ש
. תמונה עם הקטנים הנמצאים בבי ,בגדול הבית הבא ממקום קרו, שכתב הרשב"אוכן דעת 

הרבה אבלים, שהיחיד נגרר אחר הרבים, אבל  כשבא אצל דוקאהתנה שובספר מצבת משה 
 וכן דעת רבים מהפוסקים. ואף על פי שיש חולקים אין להקל.בזה  ,גדול הבא אצל קטן לבד

 בידינו, הלכה כדברי המיקל באבל. , מכל מקום כלל גדולשלעולם אין הגדול נגרר אחריהם
 
סומך בעל  רבנו עובדיהיד הגאון בגדאד, ותלמשל הראשי  הרב]יצחק אברהם שלמה  ביהגאון רהנה ו

ושכן הסכימו עמו הרבנים הגדולים ח"ר  ,כנ"להקל להורה  ,, בספרו אקים את יצחק[זבחי צדק
שהיה וח"ר אברהם יהושע, וכן עשו מעשה. וסיים: ולא אכחד כי מעשה  ,נסים הלוי ]חכם רבי[
 ,שואל ושאל אותיוהורה שימנה לעצמו. ובא ה ,את הרב המופלא כמהר"ר יוסף חיים ששאלו

את . ושלחתי ביד השואל להקל כדברי הרב זכור לאברהם ועוד ית המדרשוהורתי בפני חכמי ב
יעיינו בזה ויפסקו  ית המדרשלהרב הנ"ל, וחזר והשיב בשמו שחכמי ב ר לאברהםזכו פרסה

והורנו לשואל שימנה עמהם. וכששמע  ית המדרשוכן היה, והסכימו עמי חכמי ב .הדין לשואל
ממה שהורנו,  היפךלהקל, שלח פתקא לומר שהמנהג בזה ב הנ"ל שפסקנו הלכה למעשה הר

ובאמת ששאלתי מהרבנים הגדולים  .המיקל באבל נגד המנהג בריושאין לומר הלכה כד
הנמצאים פה בבגדאד הרה"ג ח"ר דוד מאיר נסים, והרה"ג ח"ר נסים הלוי, והרה"ג ח"ר צאלח 

, והרה"ג ח"ר אברהם יהושע, שכולם זקנים וגדולים בחכמה [סומך עובדיהבנו של מורנו הרב ]סומך 
 בידודו של הגאון ר]גם הרה"ג הישיש ח"ר דוד מאיר ו. וכו' אמרו שאין כאן מנהג להיפךו ,ובמנין

הסכים לדברי. וכן הסכימו עמי רוב חכמי המדרש להקל, וכן אחר זמן רב בא  [יוסף חיים
חשש זצ"ל  גאון עוזנו רבנו יוסף חייםש ברורכ. ו"קל. עמעשה לפנינו בבית המדרש ופסקנו לה

 (שו"ת יביע אומר חלק ו יורה דעה סימן לז)למי ורוב הפוסקים שהחמירו בזה. ירושתלמוד ה עתלד
 

ואמנם דע, כי אין זה פלא שרבי יוסף חיים אמר שכן המנהג, וחכמי בגדאד לא הסכימו עמו 
כתב מרן זצוק"ל הפוסקים במנהגים. ועיין מה ש מצאנו בכמה מקומות שנחלקועל זה, כי כבר 

לא היה בקי  און רבי יוסף חיים,יהושע שרבאני זצ"ל, שהג ביואני שמעתי מפי הרה"ג ר: ")ב רד(
]כי לא היה מעורב עם הקהל כל  "כל כך במנהגי בגדאד לרוב טרדת לימודו ועיונו בפוסקים

כיוצא בזה . ו[ובצהרי היום בשבת קודש תפילה,כך, ושיעוריו לרבים היו בעיקר בבוקר לאחר ה
רבנו יוסף קארו, וזה תוכן על מרן הקדוש  לה אות ב( מןשו"ת חיים שאל ח"ב סי)מרן החיד"א כתב 
דאתרא  ארובפרט בארץ ישראל דמ ,מרן ז"ל תואל תתמה על זה איך נהגו שלא כדע דבריו:

ין צריך כוס אחר לשבע אש תבשכ ס"ט(סב  מןסי) בן העזרבאשמצאנו כיוצא בזה הוא. דע 
המנהג בארץ שעינינו הרואות הנה כן פשט המנהג. ושו , ודי בכוס אחת של ברכת המזון,ברכות

גט דין כתיבת המרן ב ישראל ובארץ מצרים להצריך כוס אחר לשבע ברכות. וכיוצא בזה כתב
 ,תד אח'ב ביונהגו לכתו ,צפת בזמן מרן יר הקודשבעאילו ו ,י יודיןתבש 'בנפשיכי'נהגו לכתוב ש

כתב ששאל למרן עצמו על זה. , והרב המוסמך מהר"ם גלאנטי ז"ל בתשובותיו ו שכתבוכמ
המנהג  ,בדבר שמרן כתב שכך נהגו לווהרי אפי ".המנהגאת לא ישנו  ,אם כך נהגו" :והשיבו

מנהג בכן ואינו כן. ו ןוסבר שהמנהג כ ,לא דקדק ,פך. ויתכן שלרוב קדושתו וטרדת לימודויבה
 שהיה טרודומרן אגב  ,תשריום הכיפורים עד סוף חודש מוצאי ילומר תחנון מם שלא ודקה
 עכ"ד. לא שת לבו בעת ההיא. ,ומשפטיו עם ישראל לימודוב
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  חומרת המאבד עצמו לדעת 
 העוון הגדול

פוגע בנפשו אדם הל על חומרת העוון הגדול מאוד ש ראשית, יש לדעת ולהודיע
לו  סור, א, עניות, ויסורים ומכאובים כאיובו צער גדוליש לאם  ומאבדה. ואפילו

 : "ְוָאַהְבתָּ (ה ו )דברים , שנאמריסוריו באהבהאת קבל אלא עליו ל ,עצמולפגוע ב
יָך... ּוְבָכל ה' ֵאת ָך"  ֱאלֹהֶּׁ  מודד שהוא ומידה מידה בכל מידה, דהיינו לשון -ְמֹאדֶּׁ
 : בכללה"ג( פ"י ברכות )הלכות ם"בכתב הרמכמו שו. לו התודֶּׁ  רעה, ובין טובה בין ,לך

 וישבח יודה לו, שייצר בעת שאפילוהיא,  ,בה וינושהצט היתירה האהבהמצות 
ֵרי(צד יב)תהלים דוד מלך ישראל  אמרוכן  .בשמחה ר : "ַאש ְ בֶּׁ ר ַהּגֶּׁ ּנוּ  ֲאש ֶּׁ רֶּׁ ַיּסְ ּה, ּתְ  ּיָ

ּנּו". ּוִמּתֹוָרְתךָ  דֶּׁ מְ ה' ר מּוסַ : "(יא גמשלי )ואמר שלמה בנו  ְתַלּמְ ִני ַאל ּתִ ָאס ְוַאל ּבְ
תֹוַכְחּתוֹ  ֹקץ ּבְ ֱאַהב  .ּתָ ר יֶּׁ ת ֲאש ֶּׁ י אֶּׁ ה ,ִכיחַ יוֹ  ה'ּכִ ן ִיְרצֶּׁ ת ּבֵ  ".ּוְכָאב אֶּׁ

 
 שמחתם היא ,השם לעובדי : הרעהרכב ס"ג( סימן חיים )אורח ערוך וכתב מרן השלחן

 הרע שבקבלת נמצא השם יתברך, עליו שגזר מה מאהבה שמקבל שכיון, וטובתם
 כי כל ,ובאמת :משנה ברורהוכתב ה. לו שמחה שהיא, השם את עובד הוא זו

 יצטרך שלא כדי העוונות, על כפרה הכל הוא ,בממון ובין בגוף בין ,הייסורים
דברים ח )גדול. וכמו שנאמר  יותר הרבה הוא העונש ששם לעולם הבא, להתייסר

ךָ : "(טז ְתָך ּוְלַמַען ַנּסֹתֶּׁ ךָ ְלֵהי ,ְלַמַען ַעּנֹ ַאֲחִריתֶּׁ  )בראשית רבה סהאמרו במדרש ". וִטְבָך ּבְ

 יצחק את ידעש , אך מחמתעד ימיו של יצחק אבינו, לא היו יסורים בעולם ,(ט
אדם מת בלא  נו של עולם,רבו" :אמרביקש מהקב"ה ו בעולם הבא,חומרת העונש 

 ,מביא עליו יסורים אבל אם אתה בעולם הבא, כנגדו מתוחהדת הדין ימ ,יסורים
אני  וממך ,תקשבִּ דבר טוב  "חייךָ  :אמר לו הקב"ה ".דת הדין מתוחה כנגדויאין מ
י" שנאמר: ,"מתחיל י ,ָזֵקן ִיְצָחק ַוְיִהי ּכִ ְכהֶּׁ דוד המלך  אמר ןוכ". תֵעיָניו ֵמְראֹ  ןַוּתִ
ךָ  : "ָסַמר(קכ קיט )תהלים ְחּדְ ִרי ִמּפַ יךָ  ְבש ָ טֶּׁ ּפָ ש ְ שיתן לו  מהקב"ה לכן תבעָיֵראִתי",  ּוִמּמִ

 עוד. יפחד לאש וכל מכל קהושינ כדי יסורים,
 
היכן כי ב, שֵ חַָ הלוא ללעג וקלס יֵ פטר מיסוריו, ילהשחושב  ,עצמואת בד המאו

אתיו, בהוסיפו פשע על היד ה' תקצר ליסרו שבע על חטֹ  ב"ה,יברח מלפני הק
תכפר מבהיותו רוצח ושופך דם נקי. וחטאו חמור יותר מכל הרוצחים ש ,חטא

 עצמו, הפסיד כפרה זו.את מית הזה שלא כן  ,לאחר תשובה ונם במיתתםוע
 

, הרי הוא שעשה כן מדעת ולא שהשתגע[ ,]כלומרהמאבד עצמו לדעת כללו של דבר: 
פושע גדול, וגדול עוונו מנשוא, שהרי הנשמה איננה קנין פרטי של האדם אלא 

ל )יחזקאל יח ד(מר ורק ִהְפִקיָדּה אצל האדם, כמו שנא בורא יתברך,שייכת ל : "ֵהן ּכָ
ה", ואינו רשאי לשלוח בה יד. ועתיד הקב"ה לפרוע ממנו, שנאמר  ֹות ִלי ֵהּנָ ָפש  ַהּנְ

ש  )בראשית ט ה( פֶּׁ ת נֶּׁ ְדֹרש  אֶּׁ ... ּוִמּיַד ָהָאָדם אֶּׁ ְדֹרש  ם אֶּׁ ֵֹתיכֶּׁ ם ְלַנְפש  ְמכֶּׁ ת ּדִ : "ְוַאְך אֶּׁ
, תקכבתקז, תקח, תקי, )א  הבא. חמור עד שאין לו חלק לעולםגדול וָהָאָדם", ועונשו 

 (יורה דעה סימן כד שו"ת יביע אומר חלק ב .תקכו

 
 

 מעשה נורא ואיום
כתב הגאון רבי אליהו הכהן בעל "שבט מוסר" בספרו "מנחת אליהו": מעשה שהיה 
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בשנת ה'תמ"ח בחודש אב, שנכנס רוח אחד באשה אחת, ומיד היתה האשה הולכת 

יות, עד שנמשך הדבר כשמונה חדשים, ונלאו הרופאים חולנית, ונופלת בכל מיני כפ
למצוא פתח לרפואתה. ויהי היום נכנסתי אני לחצר מגוריה של האשה הזאת, ומיד 
כשראתה אותי נפלה בכפיה גדולה, והתחילה לגמגם בלי חיתוך דברים, ומיד כראותי 

, ויהי כן, ידעתי שנתלבש בה רוח רעה והייתי כמחריש. ויצאתי משם להתפלל מנחה
בעבור המנחה הלכתי שוב אליה בחברת אנשים כשרים. ושוב כשראתה אותנו נפלה 
כמו בפעם הראשונה. ואני גזרתי חרם חמור על הרוח שיאמר מי הוא זה ואיזהו 
אשר מלאו לבו לצער את בת ישראל בצער כזה ובמשך כל הזמן הזה. ומכוח החרם 

וגזרתי עליו שישוב למקומו התחיל הרוח לגמגם בקול, אולם לא הבנתי דבר, 
הראשון שהוא מוצנע שם. ואז קמה האשה מעלפונה, וסיפרה כי שמעה קול מדבר 
מתוך גופה ואומר: מה מפציר וגוזר מעלת כבוד תורתו שאדבר, ואני במקום צר 

מעי כן מיד גזרתי והפצרתי שוב בחרמות ובמצור ובמצוק ואיככה אוכל לדבר? וכש
ל לדבר עמי, וכן עשה, והתחיל לספר: אני אברהם סניור שיעלה אל תוך גרונה שיוכ

די קורוניאל שחנקתי את עצמי בעבור עוניי סמוך לזמן חופתי ונישואי, כי לא היה 
בידי להוצאות החופה, ובחרתי מוות מחיים מרוב צער ובושה, וידוע למעלת כבוד 

ק ואפר על תורתו שהייתי בעל תשובה במשך כמה שנים קודם מותי, והייתי לבוש ש
עוונותי, והרביתי בתעניות אין מספר, וקודם שחנקתי את עצמי צמתי שלושה ימים 
ושלושה לילות ועשיתי צדקות, אולי יועילו להגן עלי ולהצילני מן העונש ממה 
שאבדתי עצמי, והתוודיתי כמה וידויים קודם מותי, אבל לא הועיל לי כלום, ואדרבה 

תם עלי, באומרם: איך אבדת כל מה שיגעת כָּ המלאכים הממונים עלי מכבידים מ
וטרחת בכמה תעניות וסיגופים שעשית על עוונותיך, וכבר היית רצוי ושלם לפני 
הקב"ה, והחלוק שנעשה מהתשובה ומעשים טובים שעשית היה שלם, וכעת אין בו 
מתום, והיו מעבירים אותי אצל קברי, ומראים לי כדמות לבוש תלוי באוויר וכתוב 

אותיות "תשובה". אך הוא מגוון הענן החשוך. וכשדיבר כן התחיל לבכות בכי  עליו
גדול נהי תמרורים. שאלתיו, למה אתה בוכה? השיב, בוכה אני מרוב צערי וייסורים, 
ועוד שהאשה שהיתה מיועדת לי להיות כלתי נשאת לאיש אחר, ואומרים לי 

להיולד לך בן, ואחר כך הממונים עלי, אלמלא עשית המעשה הרע הזה, היה עתיד 
היית עתיד למות באורח טבעי וללכת למנוחות שאננות, וכעת הילד הזה שנולד למי 
שנשא את המיועדת לי, ימות מיד. וכן היה. "ואני המחבר הכרתי את האיש הזה 
בחיים חיותו, והיה בעל תשובה גמורה, וידעתי טבעו הטוב, ומידי פעם היה שואל 

עוון פלוני ופלוני, והסיגופים הנדרשים לתיקון העוונות". ממני תיקון ותשובה על 
שאלתי אותו מה עשו לו במותו? ואמר: מיד כשיצאה נפשי מהגוף, נטרפה בפתע 
פתאום בבהלה גדולה, ושמו אותי בכף הקלע והושלכתי סמוך לפתח גיהינום שמפאת 

מגהינום ודחפוני  ומיד יצאו רבבות של רשעים )וכמבואר במסכת עירובין יט ע"א(ירושלים 
במקלות אש, ואמרו: סורו טמא קראו למו, וגם המחבלים אשר נתנו עלי לשומרני, 
היו מכים בי בחוזקה עד שנתפרקו כל החוליות שבנפשי, ותהי המכה גדולה עד 
שברחתי ופרחתי באוויר, ורדפו אחרי המחבלים והיו מכים אותי הכאות רצופות 

וח בין מכה למכה, עד אשר אין הפה יכול בכוח גדול בלי חמלה ובלי שום ריו
לספר, וכל מי שלבוש בחומר הגוף לא יכול להבין עוצם המכות הללו, לא שלוותי 
ולא שקטתי אף לרגע קט, חוץ מיום שבת שמניחים אותי לנוח במקום אחד, 

ם ובמוצאי שבת מתחילים שוב להכותני מכה רבה מאוד. ואני בורח והם רודפי
שאלתיו כיצד נכנס באשה הזאת, השיב: נכנסתי ד בלעי רוקי. אחרי, לא ירפוני ע

לתוך קיתון של מים, ועשו לאשה תרופה על פי הרופאים, והשליכו עליה מאותם 
המים ונכנסתי לתוך גופה. וזה כשמונה חדשים שאני יושב בקרבה. הפצרתי בו 
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ה, אך מועד הזלצאת מהאשה, וביקש שהות וזמן, ורציתי להשביעו בתפילין שיצא ל

תפילין כפול, ויאמרו הנה התיק אשר התפילין בתוכו, עשיתי בערמה להביא כיס 
וכשהובא אצלו, אמר: בכאן אין תפילין, ואני רוצה להישבע בתפילין לקיים הבטחתי, 

הרגישה  וציויתי להביא תפילין, ונשבע בתפילין לצאת ביום פלוני. וכשהגיע הזמן,
ני מקיים שבועתי לצאת, ואני יוצא עכשיו ר: הרי אהאשה קול מדבר בקרבה לאמ

מעצמי, כי אני בוש לצאת בפני קהל ועדה. והרגישה האשה שיצא ממנה, ולא שב 
עוד לדעתה. ואני המחבר העתרתי עליו רחמים כי בשגגה עשה מה שעשה, שקוצר 

 )א תקכב(ידיעתו גרם לו לעשות כן. 
 

 

 מים שבשכונת המתאבד
 .(488 )עמודכמבואר לעיל  אבד,תהמ ונתאין צריך לשפוך את המים שבשכ

 

 ברכת "דיין האמת"
אם  . ואפילו אם לא ברורהתאבדמיתת אדם ש"דיין האמת" על אין מברכים 

"דיין  בלים עליו, בכל זאת לא יברכומתאמספק איבד עצמו מדעת, שאז 
יתברך שלוקח נפשות בצדק  שםברכה זו נתקנה להצדיק את דינו של הבהיות ו האמת".

במקרה זה שהוא עצמו טרף נפשו באפו נגד רצון ה' ורצון יראיו, לא שייך  אךשפט, ובמ
 )הגר"ח פלאג'י ומנחם אבלים. א תקח, תקכה(ה. ואף בספק לא יברכו, כי ספק ברכות להקל. כלבר

 

 אנינות
, ועליהם לקיים את כל המצוות, ולברך את כל אינם אוננים ,קרובי המתאבד
 ם,"ספיקא, שמא אין דין אונן במתאבד. ושמא הלכה כהרמבספק משום  הברכות כרגיל.
, רשאי לברך חברא קדישאל מתו את מסר ושמא הלכה שאם. ולהתפלל לברך שכל אונן רשאי

אבל כאן  איסור ברכה לבטלה, בברכות, הוא מחשש ספיקא ספק ולהתפלל. ומה שלא עושים
מוחים  אין ומתפלל מברךש שאונן ערוך שודאי אין ברכה לבטלה, שהרי פסק מרן בשלחן

 בידו, אם כן עושים ספק ספיקא.

 

 וֹ ּת לא מתעסקים ִא 
מו כשאר ימתעסקים ע, לכך אין עוונו מנשואהמאבד עצמו לדעת, גדול מחמת ש

, ואין מספידים אותו איןו, עליו קורעים איןואין רוחצים אותו, שמתים, דהיינו 
ים אותו קוברלא א, "תתכלי חרבאהמיוחד לאבלים "קדיש אומרים עליו 

 םמברים עליו סעודת הבראה, ואין יושביאין ו ,בתכריכים ואומרים קדיש רגיל
 תקכט(תקט, ס"א. ערך לחם למהריק"ש סימן שמה. א תקז,  שמה )סימן .שבעהעליו 

 

 צידוק הדין
 כל העולםך רזו היא דשמרים כי בנוסח או ."צידוק הדין" המתאבד אין לומר על

 ,האומר כןש ,לעשות כן. ועודהם  גםו רצאפשר שישים שהם מרי נפש, בשמוע כך אנ, ושמתים
 . א תקכה(שמה מןסי מהריק"ש)ערך לחם ל .חס ושלום ,דרך כל העולם זושאין  ,דובר שקריםהוא 

 

 בעל תשובה
, מעשיו הרעים והתחרט עליהםחזר בתשובה מהיה בעל עבירות גדול, ומי ש

ל ידי כך עיבד עצמו לדעת, בחושבו ש, אבררות שעיומרוב צערו ויגונו על העב
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, כי הקב"ה חמורגדול ואיסור בודאי עשה , אף על פי שיותר תתקבל תשובתו

אומרים בתפילת נעילה ביום אנחנו ולא במיתתו, כמו ש םהאד חפץ בחיי
כי לא תחפוץ בהשחתת עולם... ואתה אלוה סליחות חנון ורחום... "הכיפורים: 

: (לג יא )יחזקאל שנאמר ואין אתה חפץ במיתתם, רוצה אתה בתשובתם של רשעים,
ם ֱאֹמר ץ ִאם יםֱאלֹהִ  ֲאֹדָני ְנֻאם ָאִני ַחי ֲאֵליהֶּׁ ְחּפֹ מֹות אֶּׁ ע, ּבְ י ָהָרש ָ ּוב ִאם ּכִ ש   ּבְ
ע ָ ְרּכוֹ  ָרש  ּובוּ  ִמּדַ ּובוּ  ְוָחָיה, ש  ם ש  ְרֵכיכ  ה ָהָרִעים ִמּדַ ית ָתמּותוּ  ְוָלּמָ ָרֵאל ּבֵ  שם) ונאמר ,ִיש ְ

ָחֹפץ: (כג יח ְחּפֹץ ה  ע מֹות א  ָ ּובוֹ  ֲהלֹוא ?!יםֱאלֹהִ  ֲאֹדָני ְנֻאם ָרש  ש  ָרָכיו ּבְ  ונאמר ,ְוָחָיה ִמּדְ
י: (שם לב) ְחּפֹץ לֹא ּכִ מֹות א  ת ּבְ יבוּ  יםֱאלֹהִ  ֲאֹדָני ְנֻאם ַהּמֵ כיון  ,מכל מקום. ִוְחיּו" ְוָהש ִ

לו דין "מאבד עצמו  אין, יועוונותשחשב שעל ידי כן ימחלו לו  ,שגהטעה וש
 )א תקטז( .מת אחרכל כומתעסקים בו  ,לדעת"

 
מצאוהו שוכב מגואל בדם, שאודות ירא שמים ועמל ויגע בתורה,  ,בשו"ת אבן השוהםכתב 

מאחר כי  ,ועוד. עשה כן מתוך שגעון שלא לדעתויש לומר שרוח רעה בלבלתו,  ,וסכין בידו
דן טעה ובר עבירה שחייב עליה מיתה, ולכן שע עצמוידע באפשר שאולי  ,שהוחזק בחסידות

 )א תקכח( מאבד עצמו לדעת. בכללעצמו בכך, ואין זה את 
 

 בעל יסורים
, אף שעבר איסור חמורשלח יד בנפשו, ו ומריםבעל יסורים קשים שהיה  מי

פעמים שלאחר מעשה, יש לדונו לכף זכות שלא ידע את חומרת העוון הגדול 
אם  יקבע לפי העניןהוראה שמורה התייעץ עם חכם ועל כן, יש לשאול ולהזה. 

 )א תקח( מטה כלפי חסד.החכם ויהיה  ,לא ומאבד עצמו לדעת א יש לו דין
 

, כי ברוב פעמים אינו עושה כן בדעה ברורה וצלולה, וגם הוא כלפי חסד צריך החכם להטות
על מה שנהגו  הילדסהיימר נשאל בי עזריאלבשו"ת רכי לא קיבל התראה קודם לכן. ו ,שוגג

מעולם שאמר גופתו, אף שלא שמענו את בווינא שאם נמצא אחד תלוי או שפלטו מי הים 
זה נגד המבואר והרי  .דנים אותו כדין מאבד עצמו לדעת ף על פי כן, אשבדעתו לאבד עצמו

 עולה הוא הרי: שאמר כגון ?לדעת עצמו מאבד איזהו"שכתב:  ס"ב( שמה סימן)בשלחן ערוך 
 שאיבד בחזקת זה הרי, ומת ונפל רמיצֵ  שהיה או, כעס דרך מיד שעלה וראוהו ,הגג לראש
 הוא הרי, וחרב גבי על ומושלך הרוג או, באילן ותלוי חנוק ראוהו אם אבל. לדעת עצמו
א, לֵ פָּ יִ גם בעיני  הרב: . והשיב"דבר ממנו םמונעי ואין עמו ומתעסקים, המתים כלת בחזק

שהרי זה נגד האמור בכל הפוסקים. ובלי ספק שהוא מנהג רע,  ,ואינני מוצא שום יישוב לזה
 כ."חזקת כשרות. עבוראוי לבטלו, שהרי כל ישראל 

 
מאבד עצמו לדעת אלא כשקיבל  שאינו נחשב, וכתבודרכי משה מהר"ם מינץ וומהרי"ו 

 מותרש לתלות שטעה בדין וחשב שהא לאו הכי, י. "על מנת כן אני עושה"התראה, ואמר 
אפילו  ,החתם סופרוכתב  עוד.בעל פתח הדביר ו ובנו ,ת בדבשישו"ת צפיחוכן פסקו עצמו.  אתלאבד 

נמצא תלוי או שאם ראינוהו חנוק ותלוי באילן, באופן שנראה ודאי שהוא תלה את עצמו, 
שרוח  םליות כל מקוםסגור מבפנים, באופן שנראה ודאי שהוא פגע בעצמו, מ בחדר והחדר

יבד עצמו בידים, מעשה גמור שמוכיח שאעשה  אפילוו .עשה כן רעה ביעתתו ושלא מדעת
, אלא אם כן שמענו מפיו ומחמת שגעון עשה כןשמא רוח רעה ביעתתו,  יש לתלות עדיין

שאמר מתוך יישוב הדעת שהוא מתכונן לאבד עצמו לדעת, אבל זולת זה לעולם אנו תולים 
 )א תקכח(. ערוגת הבושםוכן פסק בשו"ת שאיבד עצמו שלא מדעת. 

 

 קל דעת
זה אין לכף זכות ולהתאבל עליו,  ן האדםמה שהתבאר לעיל שפעמים יש לדו
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זה יש מקום לדונו לזכות שעשה שבוחרד לדבר ה',  א שמיםיריה אלא באופן שה

אדם שהיה מוחזק לקל  ה שאין כן. מולא בארו לו את חומרת העוון, כן בשגגה
שב  את חומרת העוון, לא היהאפילו היו מודיעים לו ש, שמיםדעת ביראת 

 ,ותו הרעהותא תלא השיג אששהתאכזב כן מחמת  אם עשה ל שכן, וכדעתומ
 . א תקכה(שו"ת פרי השדה, שו"ת פרשת מרדכי) .כלל תאבל עליואין לה

 
 המורה צדק יעמוד בפרץ
שאפילו אם היו  ,ביראת ה'שהיה מוחזק לקל דעת  זצוק"ל: מי כתב מרן הראשון לציון

אין לחפש היתרים ו .כלל תאבל עליואין לה, דעתושב מ לו את חומרת העוון, לא היהמודיעים 
ו וכמ ,ל בעיני חבריו לעשות כןקַ יֵ ת ש ֶּׁ חַ פַּ סְ מִ ה הָ ש ֶּׁ פְ תִּ עליו, שבזה גורם ש ֶּׁ  ולהורות שיתאבל

דרכם כסל  הם, זילמדו ממעשה הגוי ונות הרביםשבעו ,מהריק"ש. ובפרט בדור האחרון שכתב
שהוא זן  ם יתברך, בהיות שאין להם אמונה בהשבדים עצמם לדעתל דבר קטן מאשעל כ ,למו

על אשר טרף ה' , מוחץ ורופא. וגם אינם מודים בהשארת הנפש כי נקום ינקם לכל ומפרנס
 ,דכל מאי דעביד רחמנא"כי אנו מאמינים בני מאמינים  ,נפשו באפו. ולא כאלה חלק יעקב

 )דבריםועל כל גל וגל נענעתי לו ראשי, שנאמר , , לטובה עושה[]שכל מה שעושה הקב"ה -" לטב עביד

ְתךָ  : "ְלַמַעןטז( ח ךָ  ּוְלַמַען ַעּנֹ ָך" ְלֵהיִטְבךָ  ַנּסֹתֶּׁ ַאֲחִריתֶּׁ  .ּבְ
 

, יתבוננו הללו בדאתכשיאזור הרב המורה כגבר חלציו לבל יספדו ולבל יתאבלו על המ ,והנה
ראון עולם, והוא לקברות יובל בחרפה ובזיון כי במותו נשאר לחרפות לד רפויה,אשר אמונתם 

בם הדברים האלה ויחדלו מדרך יאולי יתעשתו ויתבוננו וישיתו אל ל ללא טהרה, כבהמה
המורה לתור אחרי הוראות הרב כי יחוסו על שמם וכבודם. ואם יחתור  ,ת וכסילות כזולֶּׁ יּוֶּׁ אִ 

בדור היתום  ונות הרביםולחוס על כבוד המת, יתן יד לפושעים אשר רבו בעו, בדבר להקל
רצה יתניו לגדור את הפושינס מ, ובן שמעון רבי אהרון גאוןה עשה מעשה במצריםהזה. וכבר 

ולעיני כל, למען ישמעו וייראו. זכרה לו  הבפרהסי בדאתהזאת, והתנהג בכל חומר הדין נגד המ
 )א תקכה( אלוה לטובה.

 
בדורנו  :)הלכות אבלות אות מו(נהר מצרים בספרו בן שמעון  רבי אהרון להלן מלשונו של הגאון
ראוי והגון לכל  ,ד לדאבון לבבוהיראה מא ונתרופפה ,ואבדה האמונה ,זה אשר הפרוץ מרובה

בענין מאבד  הלהיות נוטה ראשו ורובו לצד החומר ,היושב על כסא ההוראה רה צדקרב ומו
חקר ודרש והתברר לו  רה צדקואחרי שהרב המו ,כאשר יגישו לפניו את משפטו .עצמו לדעת

ולא בעל יסורים ומכאובים קשים  ,ולא מבולבל בדעתו ,כורילא היה ש ,שהמאבד עצמו לדעת
 ,ובפרט אם הוא מפורסם לאיש בלי דת ,גזו ובחמתווורק טרף נפשו באפו בר ,שהיה סובל

אבד ד לבקש לו קולות וקולי קולות להעבירו מסוג מסֵּ חַ תְ מבלי הִ  ,ידונו בו ככל חומר הדין
כי בשנים הראשונות לשבתי על כסא ההוראה  ,די במרומיםהשמים עדי וסב ,והנה .עצמו לדעת

כי ענין מאבד עצמו  ,נמס לבי כדונג ורעדה אחזתני מראות ברע ,בקריה עליזה זאת מצרים
 ,וכמה איבדו עצמם לדעת על סיבה קלה או בעבור כבוד מדומה ,דולדעת היה כאב מצוי מא

ואני  .ןהקלון רשום עליה אותוכהנה מהסיבות אשר  ,מה אשר לא השיגיזאו לחשק טינוף ה
הושיבני לכסא  מדי אשריאם יהיה ה' ע ,הזההפרץ בי לגדור את יתני וגמרתי בלונסתי מיש

ולא  ,אחר הבירור שאיבד עצמו לדעת מחמת רוגז וקצף ,ובמקרה הראשון שבא לידי .שופט
ולא נתתי  ,ר הדין ככל אשר כתב מרן מהריק"ש ז"לנתתי עליו חומ ,כור ומבולבל וכו'יהיה ש
כי  .בי לתור ולחפש בדברי הפוסקים למצוא צד קולא אשר אולי אמצאנה בדבריהם ז"ליאל ל

מן המקולקלים  ומדול ה,ד שראיתי שנשתרבב הנגע הזה מערי אירופובי הומה עלי מאיל
 ,ם על סיבת מה בכךשבאומות אשר זה דרכם בכל שנה מאבדים עצמם לדעת למאות ולאלפי

ולא יראת  ,ולא דין וחשבון בשאול אשר הוא הולך שם ,כי אין להם אמונת השארות הנפש
ובשעה מועטת  ,לא יקבלו דין שמים באהבה ,ועל כן בהציק להם הזמן מעט קט ,יםוקאל

 .המות אשר יקרא לו ל ידייוציא עצמו למרחב ע
 

ואנחנו מאמינים באמונת  ,ושמירתה אשר הוזהרנו על רציחת הנפש ,לא כאלה חלק יעקב
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ועוד אחריו  .ברוך אלהינו שהבדילנו מן התועים .ותוהגמול והעונש על כל המעשה אחר המ

וגם עליו נטיתי  ,ינויאירע עוד מאורע שאיבד עצמו לדעת אשר נתברר לי ענ ,בזמן לא רחוק
 וכל זאת אלוכאשר ראו  .יםוקותהי העיר לחרדת אל ,קו הדין לכל חומרותיו בפרהסיא

בהיות נעדר  ,אמונה שהעונש החמור כזה יעטה חרפה עליהם ועל משפחתם אחריהםויים ברפה
רצה כמעט ישנגדרה הפ הילות לאל יתברךות ,מאז חדלו רוגז ,ד המתים וכיוצאומהם כל כב

וגם פי מלאתי תוכחות מוסר  .כן יהיה תמיד ,וחהוומאותו זמן עד היום אין פרץ ואין צ ,כולה
תהיינה עיניו פקוחות לראות מה הזמן  רה צדקהרב המו ,על כן. ות ברבים לעת מצואבדרשו

ובפרט בדורותינו אשר מלחמת החיים קשה כקריעת ים  ,ולהיות עומד לגדור פרץ ,דורש ממנו
ועל כן אין לו  .את חייהם ברחמיו המרוביםה' ימתיק להם  ,ומרי נפש רבים המה ,סוף

 חואין בכ ,א בכל כבוד אשר נעשה לווהל ,וס על נפש המתיחואם . דהילהתחסד יותר מהמ
אנושי למלטו ממשפטי העונשים הצפויים לו מאת הבורא יתברך שמו על אשר שלח ידו 

בהחמירו על מאבד עצמו לדעת אחד לעשות בו משפט כתוב  ,הואדרב .בפקדון שאינו שלו
והוא והם  ,לא יעשו כמעשהוא הוא יתן חיים למרי נפש אחרים שוהל ,נויאחרי שנתברר לו עני

 .ודי בזה .יבחרו בחיים ויוסיפו לו ולהם שנות חיים
 

 גדול כבוד הבריות
שחוששת שכאשר יראו אנשים שמת להם מי מקרוביהם ואינם מכובדת משפחה 

מתאבלים עליו, יתפרסם הדבר שהמת איבד עצמו לדעת ותהיה להם בושה 
 כבוד הבריות.וכלימה גדולה, רשאים להתאבל עליו, כי גדול 

 
, היינו שלא חייבים להתאבל עליו, אבל אם רוצים יואומרים שמה שאין מתאבלים עליש 

 ,אומר אני ם סופר:החתבצירוף מה שכתב . וודעת ועוד( שו"ת טוב טעם) בזהאין איסור להתאבל, 
 מה, שאחד מהם קלקל מעשיוישאם יש בזה כבוד משפחה נכבדה, אשר יהיה להם לבוז ולכל

ואם יתירו להם להתאבל, יאמרו הבריות שכנראה בדקו חכמים את הדבר, , עצמו לדעת ואיבד
לה להתאבל, ייכול המורה להורות לכתחוהתברר להם שלא היה לו דין מאבד עצמו לדעת, 

המיקל  בריהלכה כדשאף ש. בד עצמו לדעתאפילו אם באמת נתברר לו שהיה למת כל דין מא
לענין פגם משפחה, אין הלכה כהמיקל  בכל זאת, אבלותוצריכים לפוטרם מלהתנהג ב באבל
ל שכן כשיש ספק אם הוא בגדר מאבד עצמו וכ ע"כ. בני אברהם יצחק ויעקב. ם שלבכבוד

להחמיר. הולכים ספק כבוד הבריות שב כתב מהר"ם שיקלדעת, שבודאי מתאבלים עליו, כמו ש
שעשו זצ"ל, ם הזקנים גדולי ארץ ישראל וכן ראינו לחכמי .תעלומות לבו שדהדודאי שו"ת בן כתבו וכ

 )א תקט, תקכו( פגם משפחה.של במקום האבלים הורות שיתאבלו מעשה ל

 

 גדולה תשובה
 עשה תשובהוודה והת, ואחר מעשהו הנמהר אבד עצמו לדעת,עשה פעולה למי ש

, והתחרט על צעדו המר, וגם ביקש להצילו, אין למנוע ממנו שום קודם שמת
רב  ,הגר"ח פלאג'י ,כרך של רומי) דבר העומד בפני התשובה. ןשאי לות,מענייני אב דבר

 ועוד. א תקכז(פעלים 
 

שה ורבנו יצחק מאיו, על אחד ששתה רעל, וחי שלאצל רב מעשה בספר פני מבין כתב: ראיתי 
אין לדונו כדין שומת, והורה הרב שיתאבלו עליו,  ,תחרט ובכה על מה שעשההדה ווימים והתו

הפיל עצמו במים מפני שמאס בחייו, כיון אף אם  החתם סופר,כתב וו לדעת. מאבד עצמה
 ים הואיאותו לפני שיטבע ויפול אל התהום וימות, ודאי שבינת םומורידי םשגלי הים מעלי

 )א תקכז( דה ומתחרט.וומתעסקים עמו לכל דבר. וכל שכן אם שמענו אותו שמתו ,מתחרט

 

 שוטה

 א תקיט() .ת רגיל, מפני שעשה כן מחוסר דעתמתנהגים עמו כמ, שהתאבד שוטה
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 קטן

, מאחר ואין סתםדינו כמת שאיבד עצמו לדעת, פחות מגיל בר מצוה, קטן ילד 
 . א תקלא(ג"שמה ס מן)סי. בו דעת מספיקה למעשיו

 

 אנוס
דינו ככל מתי , וכלוםאין מונעים ממנו , סמחמת אונ שאיבד עצמו לדעת מי

 לא(. א תקג"שמה ס מן)סי ישראל.

 
שהרג את עצמו בעת המלחמה בפלישתים, כי ראה  צאנו אצל שאול המלך שהיה אנוסכמו שמ

ים" :(לא )שמואל אשתיכף יתפסוהו ויתעללו בו, כמסופר בנביא  ּתִ ָרֵאל ִנְלָחִמים ּוְפִלש ְ ִיש ְ ֻנסוּ  ,ּבְ  ַוּיָ
י ָרֵאל ַאְנש ֵ ֵני ִיש ְ ים ִמּפְ ּתִ לוּ  ְפִלש ְ ּפְ ַהר ֲחָלִלים ַוּיִ ְלּבֹעַ  ּבְ קוּ . ַהּגִ ְדּבְ ים ַוּיַ ּתִ ת ְפִלש ְ אּול אֶּׁ ת ש ָ ָניו ְואֶּׁ  ,ּבָ
ּכוּ  ים ַוּיַ ּתִ ת ְפִלש ְ ת ְיהֹוָנָתן אֶּׁ ת ֲאִביָנָדב ְואֶּׁ י ְואֶּׁ ּועַ  ַמְלּכִ ֵני ש  אּול ּבְ ד .ש ָ ְכּבַ ְלָחָמה ַוּתִ ל ַהּמִ אּול אֶּׁ  ,ש ָ

ְמָצֻאהוּ  ים ַהּמֹוִרים ַוּיִ ת ֲאָנש ִ ש ֶּׁ ּקָ ל ,ּבַ חֶּׁ שתים מצאו י]כלומר, היורים בחץ וקשת מהפל. ֵמַהּמֹוִרים ְמֹאד ַוּיָ

ר לשון פחד וחלחלה[. -. ויחל בו יתעללו שלא ופחד ,וב נטמןשל שאול ש מקומואת  אּול ַוּיֹאמֶּׁ א ש ָ  ְלֹנש ֵ
לֹף ,ֵכָליו ךָ  ש ְ ן ,ָבהּ  ְוָדְקֵרִני ַחְרּבְ לוּ ְוִהְתעַ  ּוְדָקֻרִני ָהֵאּלֶּׁה ָהֲעֵרִלים ָיבֹואוּ  ּפֶּׁ א ָאָבה ְולֹא ,ִבי ּלְ  ֵכָליו ֹנש ֵ
י ח ,ְמֹאד ָיֵרא ּכִ ּקַ אּול ַוּיִ ת ש ָ ב אֶּׁ רֶּׁ ל ַהחֶּׁ ּפֹ יהָ  ַוּיִ ְרא. ָעלֶּׁ א ַוּיַ י ֵכָליו ֹנש ֵ אּול ֵמת ּכִ ל ,ש ָ ּפֹ ם ַוּיִ  ַעל הּוא ּגַ

ָמת ַחְרּבוֹ  ָמת. ִעּמוֹ  ַוּיָ אּול ַוּיָ ת ש ָ לֹש ֶּׁ ָניו ּוש ְ א ּבָ ם, ֵכָליו ְוֹנש ֵ יו לכָּ  ּגַ ּיֹום ֲאָנש ָ ו ַההּוא ּבַ  ."ַיְחּדָ
 

ברור תב בשו"ת פרשת מרדכי, אודות מי שהיה במאסר, ונמצא תלוי בחדר המאסר, שנראה וכ
ירא לנפשו ישכיון שהיה מת כל מקום יש לומראחרים, מ ל ידישבשום אופן לא נעשה לו כן ע

שתטה בדעתו והיה משומם, ה פן ידינוהו למיתה, היה סבור שמותר לו להרוג את עצמו, ואולי
שאם איבד עצמו לדעת  :כתב המאירי צא בזהמאבד עצמו לדעת. וכיו נקראלא  ם כןוא

מי שנתחייב מיתה למלכות, והניחוהו ב, כתב . ובשו"ת בן ימיןמתאבלים עליומחמת יראה, 
במשמר עד עת הוצאתו להורג, והאיש הזה בחושבו יום הוצאתו להורג שיהיה בהמון רשעים 

ם שונאי ישראל, ויהיה חילול ה' ובזיון למשפחתו ולכל ישראל, ציוה לבנו להביא לו יבים, גויר
ומכל זה  . ע"כ.אנוס הוא בזהכי צמו, אינו בסוג מאבד עצמו לדעת, ות שימות מיתת עוסם המ

תש"ז, בזמן שלטון הבריטים שנתפשו בידיהם כמה מאנשי 'רע בשנת הילמדנו על מה שא
ויינשטיין ומשה ברזאני, ודנו אותם שופטים בריטיים רשעים למות בתליה,  אצ"ל, ומהם מאיר

לאחר שאמרו וידוי עם ם שלמחרת יבצעו גזר דינם בתליה, ונתנו אותם בכלא. וכאשר נודע לה
רב האסירים הגאון רבי אריה לוין זצ"ל, בצאתו משם הפציצו את עצמם ומתו, ואמרנו שאין 

 )א תקכח( .קום דמם' ים הנ"ל. הימטעהלהם דין מאבד עצמו לדעת מ
 

 עילוי נשמה
בניו להשתדל , חייבים עבר עבירה כה גדולה וחמורה עצמו לדעת ף שהמאבדא

 ואזכרה, וללמוד השכבה תעשוולקדיש, עבורו לעילוי נשמתו. על כן עליהם לומר 
ואולי בסוף יזכה  ככל האפשר,, כדי להצילו צדקה לעניים לתתו ,תורה ומשניות

 )א תקכט(מקום שהוא בגן עדן. איזה ל
 

שלא כהוגן , וכי מפני שעשה בד עצמוקדיש אחר המא למה לא לומר בשו"ת חתם סופר,כתב 
דוד אביו והרי אבשלום לא היה עושה מעשה עמיו, והתפלל עליו  ?!ת שחתדֶּׁ רֶּׁ לא נצילהו מֵ 

הרשיע ר ישע אחֵ . ואל(ע"ב סוטה ימסכת ) נם ולהכניסו לגן עדןילהעלותו משבעה מדורי גההמלך 
 חגיגה טומסכת ) גן עדןיוחנן הכניסו ל ביור ,נםיגהדין הוציאו מהתפלל עליו ו מאיר בי, ורהרבה

שטוב להתפלל גם על רשע שמת כתב מעבר יבוק ספר וב וכן פסקו רבים מהאחרונים.. ע"ב(
י ראוודש. ולכפרת נפשו, ואפילו אחר י"ב חילוי ותיקון כל דבר שיש בו עו ,צדקה תתול

 והיתה מנוחתו כבוד. ולשלוות הכואר יהותה ,להתאמץ הרבה ולהוסיף עליו יותר משאר מתים
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 משהו?ולם הבא, האם בכל זאת זוכה למי שאין לו חלק לע

אין להם חלק ידוע ש ,רוש, פילם הבאשאין להם חלק לעו בחיי, שכל אלו רבנו כי כתב ,דע
צדקה הגנוזים לאותם שלא זכו, כעני  , אבל ניזונים ונהנים הם מכמה אוצרותםבפני עצמ

שמי שאין לו חלק  ,עזריאל נולחן חברו. וכן כתב רבושאין לו מה יאכל משלו, וסמוך על ש
לו  םשעושי ,הוא מושל עליושואוצר שהוא ברשותו  ני עצמושאין לו בית בפלעולם הבא, היינו 
, וכן השיב לי תלפיות תב במדרשעומד הוא במקום שעומדים רבים. וכלא מדור לפי כבודו, א

בד עצמו לדעת, וגם הודה שבעל אשת איש, ואמר ירוח אחד שנכנס באשה אחת על שא
מרו והרי א ,ושאלתיו .נם ומשם לגן עדןידש לגהוילך י"ב חרק אז  ,שבצאתו מהאשה הזאת

בא וב ,ע"ב סוטה ד פות)תוס לם הבא"אין לו חלק לעוולא עשה תשובה,  שת אישהבא על א"ז"ל ח

והשיב לי, שאין לו אותו החלק הידוע שהראוהו לו קודם בואו לעולם, אבל  ?(ע"ב נח עאמצי
יש להם מקום בגן עדן במקום ו ,הקב"ה נותן לו בתורת צדקה חלק אחר לאחר קבלת עונשו

הצדקות שעושים לעילוי ריבוי תועלת רבה באמירת הקדיש ו נהשרבים עומדים שם. ולפי זה יש
שלא  ן נשמותשאת מאוצרות הצדקה הגנוזים לאות כל ליהנות ביתר, שיובד עצמונשמת המא

ולהקדיש לבית מדרש ספרי קודש, , והפטרה ,להיתפ ,הבן השכבה זכו. וכן יש תועלת באמירת
 )א תקל( כ.תלמוד ופוסקים, כמו על שאר מתי ישראל, לעשות להם נחת רוח בעולם האמת. ע"

 

 למתאבד תיקון
ובעשיית  .דם שנכשל אפילו בעוונות חמורים מאודחז"ל גילו סוגי תיקונים לא

שה תיקונים אלו, יכפר על עוונותיו וינצל מעונשים בעולם הבא. על כן, חובה קדו
ולארגן עשרה אנשים כשרים  ,לעשות חסד חינם ,מוטלת על קרובי המתאבד
פרו "לשון סגאון עוזנו רבנו יוסף חיים זיע"א ב לעשות את התיקון שכתב

כדי שיביאו מזור ותעלה לנשמתו האומללה, אשר אין לה , ב סימן מב( )חלקחכמים" 
רן הראשון לציון רבנו עובדיה ממ שמעתי)כן  מנוחה בעולם הבא כלל. וה' הטוב יכפר בעד.

 יוסף זצוק"ל(

 

 הצלה
מי ששתה רעל וכדומה, אף שעשה איסור חמור, חייבים להתאמץ ולהצילו, 

ואפילו אם מוחה שלא יצילוהו וצועק  ואפילו לחלל עליו שבת כדי להצילו,
 (א תקכ) שברצונו למות, אסור לשמוע לו.

 
 

 מן הפח אל הפחת
הובא  ,בשיעורו ן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ללהלן תמליל מדברי מרן הראשון לציו

המאבד את עצמו : (קנ עמוד ד לק, וחחרכ ודא עמק לח) "מעדני המלך"בספר הנפלא והחשוב 
, אך שם היסורים הרבה יותר קשים. םלדעת, מסכן, חושב שפוטר את עצמו מהיסורי

זה. כשהייתי בישיבה היה אחד יתום, לא אומר את שמו, והיה כמה צריך ליזהר ב
מלא יסורים מסכן. יום אחד היתה לו קטטה עם מישהו, מרוב צער לקח סם המוות 

בני חכם יוסף שר סימני מיתה.כאבי בטן עזים, התכווצויות ורעל ושתה, והתחילו לו 
. מיד אמר "תעזרו ציון שאול, היה שם, קראנו אותועליו השלום, חותנו של חכם בן 

 ,לי", והוציאו אותו בכח. היה מכה ברגלו שיעזבו אותו למות, אך לקחו אותו בכוח
, שיעשו לו שטיפת קיבה לבית החולים "ביקור חולים"והביאו אותו הזעיקו אמבולנס, 

ים חשובים מאוד, טובים בני הביא שננשא אשה ואחר כך ברוך ה'  הקיא וניצול.
טוב וישר. הצלנו אותו ברגע האחרון, אם לא היינו מצילים  מאוד. והוא גם כן אדם

 היה הולך לאיבוד. ס ושלום,אותו ח
 

יש . הרבה יותר קשים. צריך להזהר ם? שם היסוריםמה הוא חושב, שיפטר מהיסורי



הה |   111 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
, , אני מכיר אנשיםאנשים שאינם יודעים מה מתרחש בעולמות ההם. לצערנו הרב

ה צער, מאבדים עצמם לדעת, טורפים נפשם על איזה אכזבה שיש להם, על איז
אפילו כל  ,איזה טפשים! הלא כותב הרמב"ןפם, חושבים שבזה ינצלו מהיסורים. בא

לך וים שעה אחת של גהינם, הוא הוולא ש ,יסורי איוב במשך כל חייו של האדם
 .יתברך השםיסוריו באהבה, ולדעת שהכל לטובה מ מהפח אל הפחת. חייב לקבל את

 

כל כך כואב לנו עליהם, הם לא ידעו ולא יבינו, הם לא אשמים, לא  וכאלאנשים ש
מְ  חומר האיסור הזה:את הסבירו להם  ת ּדִ ""ְוַאְך אֶּׁ ְדֹרש  ם אֶּׁ ֵֹתיכֶּׁ ם ְלַנְפש  הוא חמור . כֶּׁ

יותר מרוצח, אם אדם רצח את חברו, כואב לו שעשה מעשה כזה, כל ימיו בתשובה, 
שאיבד נפש מישראל שהוא כמו מאבד  על פי ףאין לך דבר העומד בפני התשובה, א

מתי יספיק לשוב בתשובה? אם יורה לעצמו בראש  ,אבל המאבד עצמו עולם מלא.
או חותך את הקנה והושט שלו, זה יותר גרוע מרוצח, כמה צריך להזהיר את 

 ים את הדברים האלה, צר לנו מאוד.האנשים שלא יודע
 

שבת, היה עולה לספר תורה ונהנה  היה אדם אחד שהיה מתפלל אצלנו בכל יום
מהתפילות. פתאום עברה עליו רוח רעה, ירה בעצמו ואיבד נפשו. לא יכולנו להינחם 
על האיש הזה, על מעשה כזה כואב לנו, וכל זה מחוסר ידיעה של חומר האיסור 
הזה, חושב שנפשו שלו, ה' הביא אותך לעולם והוא יתברך שמו אלהי הרוחות לכל 

 פעלך, מה אדם יכול לעשות לעצמו? לך והגוףבשר, הנשמה 
 

כל הדברים האלה כמו שאמרנו, צריך להסבירם בישוב הדעת כדי שידעו. לא לחינם 
כל המאבד עצמו לדעת אסור להספיד עליו, אסור להתאבל עליו, ואסור  :אמרו חז"ל

לקבור אותו בקבר עם כל האנשים, צריך להפריש אותו במקום רחוק מקברי ישראל, 
פי שאין קוברים רשע עם צדיק, והוא נחשב רשע רוצח. כל זה צריך להגיד לציבור ל

 .ו את ההלכות האלה, שישמעו ויראושידע
 

, וכי בבתי הספר םחושבים שבזה נגאלים מהיסורי ,בני אדם לא למדו תורה
הממלכתיים מלמדים אותם שיש עולם הבא והשארת הנפש ועומדים ליתן דין 

ו לא מאמין שיש יים שיש רק עולם הזה, כמו שהיה עשחושב !?לפני הקב"ה וחשבון
ו היה לועג עליו, ועל כן אמר יעולם הבא, היה יעקב אומר לו שיש עולם הבא, ועש

ה" ה ָלמּות הֹוֵלךְ  ָאֹנִכי ִהּנֵ ֹכָרה ִלי זֶּּׁה ְוָלּמָ מי שאינו  ., ואמרו חז"ל שכפר בעיקר"ּבְ
ן כל אחד צריך לדעת, עולמנו זה הוא ו. לכיהוא גלגול של עש ,מאמין בעולם הבא

עולם הבל, אשרי אדם שהולך לשם עם מצוות ומעשים טובים, נותנים לו את השכר 
ר יֱֶּׁאַהב ם, יודע "ואם יש יסורי .שלו, מניחים אותו בגן עדן, בין הצדיקים ת ֲאש ֶּׁ י אֶּׁ ּכִ

ה ,יֹוִכיחַ  ה' ן ִיְרצֶּׁ ת ּבֵ ץ  ,י ָאָדםכִּ "". וכי יש אדם נקי מעוונות? ּוְכָאב אֶּׁ ָארֶּׁ יק ּבָ ֵאין ַצּדִ
ה ּטֹוב ְולֹא יֱֶּׁחָטאֲאש ֶּׁ  ולא יתבייש בעולם  ,בעולם הזההם  םישמח שהיסורי ",ר ַיֲעש ֶּׁ

 ,? דע לךמה עשיתי ,הבא בפני הצדיקים, לכן לפעמים אדם מהרהר מה חטאתי
 בלי שיצטרכו לנקות אותו. ,ולם הבאשהכל לטובתך לאושרך, כדי שיכנס מיד לע

 

ו בשווייץ במסיבה לכבוד מלאת שמונים שנה לרבה הראשי של שווייץ, כשהיינ
נסעתי עם הרב משאש ועוד כמה רבנים גדולים, עמד "שר החינוך" חסר החינוך של 

וכי אפשר ללמד את דורנו שכר ועונש? צריך לחנך על פי  ,מדינת ישראל, ואמר
 תרבות ותרבות ותרבוש... והכל צריך להיות רק בהגיון.

 

משאש הפסיק אותו באמצע דבריו, לקח את המטה שבידו, כמו המטה של הרב 
כלל בשכר ועונש? והלה לא משה רבנו... הכה על השלחן ושאל אותו: אתה מאמין ב
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לפחות יאמר אני מאמין, אך אי אפשר לחנך כך, הוא אפילו לא תירץ את ענה לו. 

מלמדם, לא  המורה אם -ם מסכניבאמת אינו מאמין בכך, והתלמידים עצמו כן, כי 
 התלמידים מנין להם.

 

לכן לא פלא שאם הם מתאכזבים מאיזו "תאוה", יורים לעצמם כדור בראש 
וחושבים שהעסק נגמר, אם היתה להם אמונה בשכר ועונש, שהקב"ה מעניש את 
הרשעים, ומי שרוצח אוי לו ואוי לנפשו, והשולח יד בנפשו גרוע יותר מרוצח, לא היו 

ב של היהדות, לא שייך ללמדם אחרי -הם א ,אלההדברים הל כ מגיעים לכך.
שגיון, ההגיון  -שיגדלו הנערים, שאז כבר הם לא יקבלו זאת. אם ילמדו הכל בהגיון 

למה לא ליהנות מהעולם הזה, למה לא לעשות את כל התאוות? מה  ,יאמר לנער
 נה?למה לא יה ,בכך שהוא רוצה ליהנות מהחיים. אם אין עונש בעולם הבא

 

אם יאמרו לו רק 'הזהר שלא יראו אותך שאתה גונב, אוי ואבוי לך', הוא יחשוב 
ד, מה בכך'. אך אם יודע שיש עונש מהקב"ה, הוא פוחושלא יראו אותי, כ'אגנוב 

יאכל נבלות וטרפות, יעבור על עריות, יקבל שם ו, אם ים שלעיניהיודע שהכל יצא מ
וכמו שאמר אברהם אבינו עליו פוחד. את עונשו, זה מפחיד אותו, הוא סולד ו

קֹום ַהזֶּּׁה ַוֲהָרגּוִני ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִֹהים" השלום ּמָ  ".ּבַ
 

 
 

  על מי לא מתאבלים 
 לא ברור שמת

ולא נמצאת גופתו, אם הוא בחור רווק,  ,שיצא קול שנהרגטבע בים או נשמי 
. אבל אם היה נשוי, ותאבלי ם שבעת ימתחילימ ,חפש אחריול תייאשוהמשעה ש

, אסור כךעל כל שאין עדות ברורה שמת, סבירות גבוהה מאוד יש אם אף 
השכבה וקדיש, כדי שלא  לומרלאשתו ולבניו להתאבל עליו, או להספידו, ולא 

תייאשו לבקש את הטבעה בים ואשה ש ,אולםואו להשיא את אשתו. ויביטעו ו
 )א תקלב( יש לבעלה ולבניה להתאבל עליה ולהספידה. גופתה,

 

 שונאי התורה
 האנשים והם, בוריצ מדרכי הפורשים כל: ("השמה ס מן)סי פסק מרן השלחן ערוך

 בעשיית ישראל בכלל נכללים נםואי, םיהמעל תוהמצוהתורה ו עול שפרקו
 הם לאא, מדרשות ובתי כנסיות בתי ישיבתבו ים,המועדהשבת ו ובכבוד המצוות

היהודים  וכן .העולם אומות כשארבפריקת עול שמים  לעצמם חורין כבני
 אין שמתו, אלו כל - את ממונם של ישראל לשלטונות והמוסרים ,המומרים

 לבנים לובשים קרוביהם ושאר אחיהם אלא, עליהם מתאבלים ואין אוננים
 .וםמק של שונאיו שאבדו על, ושמחים ושותים ואוכלים ,לבנים ומתעטפים

 את ושנא החכמים את אהוב ,אדם אמרי לא: (טז פרק) נתן דרבי אבותאמרו בו
והאפיקורסים, המסיתים  המינים את ושנא ,כולם את אהוב אלא ,הארץ עמי

 ֲהלֹוא: "(כא קלט תהלים)הוא אומר  דודב וכן רים,סוהמו משומדיםוהמדיחים, ה
יךָ  ְנאֶּׁ ָנא ה' ְמש ַ ש ְ יךָ  ,אֶּׁ ְתקוֹ  ּוִבְתקֹוְממֶּׁ ְכִלית. ָטטאֶּׁ ְנָאה ּתַ ֵנאִתים ש ִ  ָהיוּ  ְלאֹוְיִבים ,ש ְ

ִעים ּוַבֲאֹבד: "(י יא משלי)". ועליהם אמר שלמה בחכמתו ִלי ה ְרש ָ  ק"ס שמה סימן ך"ש)". ִרּנָ

 . א תקלו. ענף עץ אבות עמוד קמ(ט
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 לשבת שלא זצוק"ל מרן והורה, בעבירה וחי בו חזר לא ימיו וכל, גויהלקח ש באחד מעשה

את מרן זצוק"ל  יוחָ אֶּׁ מעשה באחד שלקח גויה בנישואין אזרחיים, ושאלו ו. )ד קעא( שבעה יועל
 קצו( מעיין אומר)אם ישבו עליו, והשיב בזו הלשון: "חס ושלום, ברוך המקום שהרגו". 

 
'שם רשעים ירקב',  בן גוריוןראש הממשלה על רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל,  מרןשמעתי מכה ו
 יתאחינו במהיה אחראי להעברתם על הדת של רבבות רבבות ת הרבים, וחטא והחטיא אש

 הלך לבית הכנסת בכיפור.צם והוא כתבו עליו בעיתון שיום הכיפורים,  תחרלמפעם ישראל. ו
שזה שקר, ממשרד ראש הממשלה, וביקש לפרסם ולהודיע  הכחשהיצאה למחרת ביום שמיד 
ִעים ֲאֹבדבָּ "נאמר: דאי ועליו בהוא לא צם ולא היה בבית הכנסת. כי  ה" ְרש ָ  .ִרּנָ

 

רבנו ת יוסף: מרן הביכתב ו מספידים עליו.אין אין בוכים וומת,  מי שהמיר דתו
מרוב שתאבל י"ד יום על בנו שהמיר דתו ומת בהמרתו. אך אין לנו ללמוד ממנו, הגרשום 

 )א תקלט( בחייו. שוב בתשובהלשלא זכה כן, על אנינות עשה 
 

 שריפת גופו
לשמוע לו, שהרי זה  סורמי שציוה לשרוף את גופו לאחר מותו, הדבר פשוט שא

הפורשים ו ,פושעי ישראלבכלל שהוא  רורבותורתנו הקדושה,  ל פיעחמור איסור 
הוא כופר בהשארת כן ש כלל, אין אוננים ולא מתאבלים עליהםש, בורימן הצ

ורה כולה. ולא הנפש ובתחיית המתים, וכאילו כופר בעשרת הדברות ובכל הת
ציוה לשרוף ו הרשע שהחריב את בית המקדשנו דבר זה אלא אצל טיטוס אמצ

 השם יתברךשלא ימצאהו בחושבו נהרות,  הגופתו, ולפזר את אפרו בשבעאת 
אבל ישראל קדושים שמאמינים בשכר ועונש ובתחיית  ,(ע"ב גיטין נומסכת ) להענישו
, בית יצחק ,שו"ת אבן יקרהכל גדולי ישראל, ומהם:  כן פסקו לא ישמע ולא יזכר דבר זה. ,המתים

כמו  ,חיי עולם ,וילקט יוסף, מנחת אלעזר, חבלים בנעימים, תעלומות לב ,מהר"ם שיק ,שרידי אש, למד להועילמ
 )א תקלט( ועוד.אוירבך  גרש"זה ,בית דוד לייטר, השחר

 

 תורם גופו
אף שכוונתו לקידום התורם את גופו לאחר מותו לצרכי מדע לנתיחת אבריו, 

הוא עושה איסור חמור, ועלול למנוע את גופו שלא יקום הרי חכמת הרפואה, 
שה חסד טעה וחשב שעאולם, אם בתחיית המתים, ולכן אין להתאבל עליו. 

להציל נפשות מישראל, ובחייו לא היה פורש מדרכי ציבור כנ"ל, מצוה להתאמץ 
 (פסחים מט ע"ב - מאור ישראל .א תקלט .הליכות שלמה אוירבך) להביאו לקבר ישראל.

 
 ג חלק דעת יחוה ת")שואף שמצד ההלכה מותר לעשות ביטוח חיים, מכל מקום כתב מרן זצוק"ל 

, בתאונה תומו למקרה לביטוח בנספח סעיף קיים מסויימות ביטוח שבפוליסות בהיות: פה( סימן
 תוהמו שלאחר ניתוח בה ולבצע הגופה את לבדוק הזכות תהיה לביטוח לחברה כי, הקובע
, זה לסעיף להסכים להתיר מקום אין ההלכה פי שעל ולהזהיר להבהיר יש, לה ראהשתי בדרך

 קנד) בתרא ובבא, (ב"ע יא) בחולין כמבואר, וניוולם מתים נתיחת של האיסור חומרת שגדולה

 ואסור. בטל תנאו ,בתורה שכתוב מה על הנֶּׁ המתְ  :(א"ע ונ כתובות) אמרו בזה כיוצא ועל. (ב"ע
 על ובעלות רשות לאדם שאין, ותוהמ שלאחר ניתוח בגופו לבצע זה לתנאי מראש להסכים

 .בזה מועילה מחיים מחילה איןו ,האדם יוצר ם יתברךהש של קנינו הוא שהכל, ונפשו גופו

 
 

 ?את מי מותר לנתח לאחר מותו
וכתב  ."מגבופילו או, עם הארץ מותר לקורעו כדג": (ב"מסכת פסחים מט ע)אמרו חז"ל 

פשט נכון  ייעתא דשמיאבס אמרתיגאון עוזנו רבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידע: 
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שמדובר בחולה שמת בחוליו, ודרך הרופאים לקרוע בטן החולה אחר שמת כדי  ,בזה

ינו, על כן ודאי במת ישראל לא ניתן להם רשות בכך ילידע סיבת מחלתו ומה ענ
, מותר לקורעו כדג דהיינו גוי עם הארץ שמת, זה אמר , ועלהמת משום ניוול ובזיון
י , כדנוולא חוששים לביזיו כדי להתלמד בו דבר בחכמת הרפואה, ,מראשו ועד רגליו

שמותר לקורעו אפילו מגבו, אף שהניוול יותר כשקורעו  שתהיה לו כפרה בכך. והוסיף
מסכת )ו בגמרא נאשמצכמו  ,בדורות הראשוניםכבר מגבו. ודברים אלו היו נמצאים 

 ,שהתחייבה שריפה למלךגויה אחת  פרוצה קוּ לְ שתלמידי רבי ישמעאל ש ָ בכורות מה ע"א( 
ומצאו בה רנ"ב איברים. נמצא שגם בזמן התנאים היו עוסקים בחכמת הניתוח 

לבדוק ולהבחין באיברים הפנימיים, ולא רצו לעשות ניוול זה אלא לגבי והרפואה 
יעשו קריעה בגוף  לא אם כןחכמות אלו על בוריין א אי אפשר להשיגש .מרשעת זו

: מעשה לתלמידיו ישמעאלרבי אמר ש( ב"מסכת נדה ל ע)]וכן מצאנו האדם שכבר מת. 
ובעם כו'.[ ו םאות ושנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות, ובדק ןבקלפטרא מלכת יו

ש משום לנתחו אחר מותו ואפילו מגבו, ואין לחשולקורעו ושמותר אמרו הארץ כזה 
 בזיון וניוול המת.

 

ועוד יש לפרש, שמדובר : (פסחים מט ע"ב) "מאור ישראל"מרן זצוק"ל בספרו  הוסיףו
 .מגבואפילו ו, מותר לקורעו כדגואותו  בעם הארץ רשע שאין חייבים לקוברו,

שהיה ישראל טבח על  תרומות פ"ח ה"ג(מסכת )ירושלמי תלמוד בשהובא וכאותו מעשה 
פות לישראל, ונפל מן הגג ומת, והיו הכלבים מלקקים את דמו, רימאכיל נבלות וט

אמר להם, הרפו להם, משלהם  רבי חנינא, האם להוציאו מתחת ידם?באו ושאלו ל
ה ְטֵרָפה לֹא ֹתאֵכלוּ ": (ב לכשמות )הם אוכלים, שנאמר  דֶּׁ ָ ש ּ ר ּבַ ִלכּון ֹאתוֹ  ,ּוָבש ָ ש ְ ב ּתַ לֶּׁ ", ַלּכֶּׁ

אכיל לישראל. ונראה שגם היום שיש אפיקורסים והוא היה גוזל מן הכלבים ומ
למסור את גופותיהם לאחר מיתתם  םשאינם מאמינים בתחיית המתים, ומצווי

יד למחקר רפואי, שאין צריך להשתדל להביאם לקבר ישראל, וכשנמסרים לקבורה ל
הביא  בשו"ת ציץ אליעזרורחוק מקברי ישראל.  , יקברום ליד הגדרחברא קדישאה

ה ולמעשה או הלכלהורות בזה  ןותכוהבן יהוידע הנ"ל, והסתפק אם רב דברי האת 
 וגם למעשה.נראה לי מה שכתבתי להלכה ווכתב מרן זצוק"ל: . רק דרך דרוש

 

 

 שבת בפרהסיא ללחמ
 והיא, התורה ותומצ כל כנגד שקולה השבת: הלכה טו( פרק ל שבת הלכות) ם"רמבכתב ה
 ,תוהמצו שאר על העובר כל ,לפיכך .עולםל ובינינו הוא ברוך הקדוש שבין האות
]דהיינו בגלוי, בפני עשרה  בפרהסיא שבת מחללה אבל, ישראל רשעי בכלל הוא הרי

 לכל יםיכגו ושניהם ,זרה עבודה כעובד הוא הרי, יהודים, כנוסע ברכב בשבת[
ת אפילו שאין כוונת המחלל שבת להכעיס את הקב"ה, אלא רק למילוי תאוותיו מחמ]ו דבריהם

מחלל שבת שמת, בכל זאת, . ע"כ. [ס"ה( ב סימןיו"ד ) ערוך יצרו הרע, כמבואר בשלחן
 קורעים עליו, ומתאבלים עליו, ונוהגים עמו כשאר מתי ישראל.

 
להרחיק מחללי שבת לנו הרמב"ם באגרת השמד, שאין ראוי כמה טעמים לדבר, כי הנה כתב ו

ואף הפושע שפשע ברצונו, אמרו חז"ל  .תווולמאוס אותם, אלא יש לקרבם ולזרזם לעשות מצ
נהג בזיון, וכמו שאמר שלמה מקבלים אותו, ואין לנהוג בו מ ,להתפלל ית הכנסתא לבושכשיב

ב ָיבּוזוּ  לֹא: "ו ל(משלי ) ּנָ י ַלּגַ וֹ  ְלַמּלֵא ,ִיְגנֹוב ּכִ י ַנְפש  אל יבוזו לפושעי ישראל כלומר: , "ִיְרָעב ּכִ
מחללי שבת בזמנינו שנמשכו אחר שהחזון איש  הגאון תב. וכותולגנוב מצמידי פעם שבאים 

אין כי , גוייםכתינוק שנשבה בין הונחשבים כאנוסים הרי הם הוריהם לחלל שבת בפרהסיא, 
בספר גם  .גמור , לרובם נעשה החילול שבת כהיתרומחמת כן .ם כהוגןאנו יודעים להוכיח
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של השבת,  תהחומראת אינם יודעים ם שבעוונות הרבי ן הזהבזמ כתב, צקיניאמת ליעקב קמ

 כתינוק שנשבההרי הם ושעיניהם רואות שומרי שבת רבים, אינם מתחשבים בהם,  ף על פיא
 .בין הגויים שהוא אנוס

 
לבית דין  תיכף יעלהשבלבו אה את ימיו ורגעיו האחרונים ויודע וכאשר רכי  ,לומר יש ועוד

מה יענה כשישאל אותו השם  הוא מתבונןו, מעשיכל של מעלה, ויצטרך לתת דין חשבון על 
מאמין, למה קבע מזוזה  אינושאם שהרי הוא בודאי מאמין בהקב"ה, ]יתברך למה לא שמרת שבת וכו', 

בפתח ביתו?! ולמה צם בכיפור?! ולמה עשה ברית מילה לבניו?! ולמה קנה תפילין לבנו בבר מצוה?! ולמה הזמין רב 
וישראל בחתונתו ובחתונת ילדיו?! ולמה כשהוריו נפטרו הוא ישב שבעה, ואמר  שיערוך חופה וקידושין כדת משה

 לבו, מן הסתם בעת כזאתו ,וכו'[וכו' קדיש, והניח תפילין, וערך אזכרות והביא רבנים שיאמרו דרשות?! 
הלכות )רמב"ם תב הכמו שכויתברך,  'ה ומתחרט על מעשיו הרעים שעשה נגדמתעורר לתשובה 

ונותיו וכל ע ,אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו" :(א"ב ה"תשובה פ
כל הגדול: אליעזר  ביר וכן אמר ."נסלח לו ,בוראו ושב קודם שימותאת זכר שכל ש ם,נמחלי

ועל כל לא תעשה, ו ות עשהוכל מצעל מי ששב בתשובה לפני בוראו קודם מיתתו, אפילו עבר 
מיתה מכפרת לו עם אם עשה תשובה, הוחילול שם שמים,  ן,ית דיבומיתות כריתות  חייבי

ן יש לנהוג בו יודעים שאין את הטעמים הנ"ל, עדי. ואפילו אם (945עמוד אוצר המדרשים ) התשובה
מנהגי אבלות, מחשש של איבה ושנאה חס ושלום, כי הקב"ה חפץ שיהיה שלום בין בניו, וכמו 

 )א תקלח(ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. : "לא מצא הקב")סוף מסכת עוקצין( ושאמר

 
מחלל שבת בפרהסיא ולא עשה תשובה לפני שהיה קרוב להם שמת  שפחהמ

, עליהם על כןשבעה, עליו חיוב לשבת שיש כלל מאחר ומן הדין לא ברור מותו, 
שבעה בכל נושא ם ללמוד תורה ברשאיקודם הקבורה, ואף ך ברולפלל להת
 (, קפד, רעדקמג מעיין אומר יין)עקא בהלכות אבלות. ולא דו ,ץוחפי םשליב

 
 .(444 )עמודעיין לעיל  -דין נפל ותינוק שמת, אם מתאבלים עליו 

 
 

  עילוי נשמה 
 עולם הזה ובעולם הבאמכבדו ב

גם לאחר מותם. ובארו בזוהר הקדוש,  םכבדבכלל מצות כיבוד אב ואם, ל
מתוקנים, ודיבורו בנחת עם בדרך טובה וישרה, ומעשיו הבן הולך שכאשר 
 .בן כזהזכו לש אביו ואמואת  בריותהמשבחים והבריות שמחים בו, הבריות, 

חס על אביו ומושיבו בכסא כבודו. ובזכותו , טוביםה שמח במעשיוהקב"ה וגם 
אבל אם הבן הולך בדרך לא טובה, ומשאו ומתנו אינו בנחת עם הבריות, 

 (409 יבוד אב ואם בהלכה ובאגדה" עמודכ"חוברת ) .רהריהו מבזה את הוריו, וגורם להם צע

 
שם שמים מתאהב  יהשיה - "אהבת את ה' אלהיךו": על הפסוק (א"פו ע מסכת יומא) דרשו חז"ל

 -משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו קורא ושונה, ו יהעל ידך, שיה
ראו כמה נאים דרכיו,  -י שלמד תורה אשרי רבו שלמדו תורה. פלונ מדו תורה,יאשרי אביו של

ה: "(מט גה ישעי)כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר  י ָאּתָ ר ִלי ַעְבּדִ ָך ִיש ְ  ,ַוּיֹאמֶּׁ ר ּבְ ָרֵאל ֲאש ֶּׁ
ָאר ְתּפָ בורו בנחת עם הבריות, יואין משאו ומתנו באמונה, ואין ד ,. אבל מי שקורא ושונה"אֶּׁ

אוי לו  מדו תורה,יאוי לו לאביו שלפלוני שלמד תורה, אוי לו ל -מה הבריות אומרות עליו 
 דרכיו! םמעשיו וכמה מכוערי םראו כמה מקולקלי -לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה 

 
וכתב הפלא יועץ: "עיקר הכיבוד שיהיה מכבדו במותו, וכל אשר בכוחו לעשות נחת רוח 

ביהם ואמם אלא ביום השנה א להוריו, יעשה. ולא כרבים מעמי הארץ שאינם זוכרים את
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נותנים מעט צדקה ולומדים מעט. אוי להם לאבות שמצפים על בניהם מעט, אומרים קדיש, 

ת, שבזה שעושים כמעט לא מעלה ולא מוריד, והלואי שלא יהיה חַ שיפדום ויעלום מבאר ש ַ 
לבטלה, וכן  ןמוריד מה שאומרים הקדיש במרוצה, וכן ברכות ההפטרה, עד שברכותיה

 נג לאביהם גורמים נגע חס ושלום".תפלל בציבור, עד שחוששני במקום עֹ ולים להכשע

 

 בנות הנפטר

אף הבנות מצוות לעשות כמיטב יכולתן לטובת הוריהן, ויקדשו שם שמים 
במעשיהן הטובים ובהתנהגותן והליכתן בצניעות וביראת שמים טהורה כיאות 

שמה להוריהן. ואף אם עדין לבת ישראל כשרה, ובזה תעשינה נחת רוח ועילוי נ
לא זכו לשמור מצוות כל כך, הרי שכל חיזוק שתעשינה, יהיה למליץ יושר על 

 הוריהן בשמים, ותעלינה אותם דרגות רמות ונשגבות.
 

 

 ותוכלי להעלותו להיכלות עליונים" ,במעשייך תעשי לו נחת רוח"
ם שחוותה מול שה המצויה בתהליכי תשובה מתקדמים על נס עצולאחרונה סיפרה א

בכל מצב. עיניה. נס זה הוכיח לה עד כמה הבורא אוהב כל התקדמות של כל אדם ו
"סבי היה חולה אנוש ומצבו הקשה טרף את מנוחתי. כל חיי לוו  :וכך היא סיפרה

ן שהורי לא היו כשירים גידל אותי בביתו מגיל צעיר, מכיובחברת הסבא הטוב ש
יוחד ואני חשתי שאני חייבת לעשות כל לגדלני. הוא דאג לי תמיד באופן מ

היה חולה הייתי בתחילת תהליכי התשובה. הוא שביכולתי לרפואתו. בתקופה שבה 
התחלתי להתקדם בקיום ההלכות אך הלכות הצניעות היו קשות ביותר עבורי. פחדתי 
מסיווג חברתי בשכונה שבה אני מתגוררת, ולא רציתי לעורר פרובוקציות מיותרות 

מתי החדשה. אך לאחר שראיתי שכלו כל הקיצין ומצבו של סבי בכי רע, סביב מג
תית ניעות ולקבל על עצמי קבלה משמעוהחלטתי לשבור את הקרח גם מנושא הצ

 ד שהיה קשה ומהפכני ביותר עבורי.חלתי לכסות ראשי לרפואת סבי, צעתלרפואתו. ה
 

הגדולים: השכנות  לאחר תקופה קצרה ואז החלו ניסיונותיי למגינת לב נפטר סבי
והמכרות החלו לשכנע אותי להפסיק עם הקבלה שלקחתי לרפואת סבי, שהרי הוא 
כבר נפטר, והייתה זו רק קבלה זמנית... מעבר למשפטי השכנוע הכובשים סבבו 

 שמן למדורה וכמעט שהכריעו אותי. אותי עוד שלל תגובות בלתי אוהדות שהוסיפו
 

יתה משיך הלאה בצעד החדש שהתחלתי, ההההחלטה האם לחזור לקדמותי או ל
גדולה מכפי מידותיי. לבסוף ניגשתי להתייעץ עם הרבנית שמסייעת לי בתהליכי 

"תדעי לך שאם התשובה, והיא פתחה לי אפיק מחשבה חדשני, שלא הכרתי עד אז: 
במעשייך "תגרמי לסבך בשמים עילוי נשמה גדול. כך אמרה, תמשיכי עם כיסוי הראש", 

המידע על  נחת רוח ממקומו בעולם האמת ותוכלי להעלותו להיכלות עליונים",תעשי לו 
התועלת שאני יכולה עדיין לגרום לסבי, הפיחה בי חיים והזרימה בי כוחות 

 המשיך בדרך הקשה בה החלתי לצעוד.מחודשים ל
 

לאחר ששוכנעתי לגמרי החלטתי לקבל על עצמי באופן מוחלט וקבוע את כיסוי 
 הצעד אותו רוצה ממני בורא העולם.תנאי, רק כי זה  הראש, בלי כל

 

בחיי מאז שקיבלתי והנה, לאחר תקופה קצרה שמתי לב לתפניות חדות שחלו לפתע 
תה קבלת הצניעות ת הראש באופן יציב ועקבי, כמו הית צניעועל עצמי את מצו

 .ה מוגפים וחתומים על סוגר ובריחמפתח הפורץ שערים שהיו עד עת
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ה עד אז צונן לדת ולא נקט בהתקדמות משמעותית בצעדי התשובה, החל בעלי, שהי

 זו משאלה שייחלתי לה זמן רב! היתלפתע להתפלל שלוש תפילות ביום! ה
 

 )!(תה חולה כרונית במשך שנים ארוכות, ולא יכלה אף להחזיק כוס מים מי, שהיא
לפתע פתחה  ()!עקב חולשתה הרבה, ואף לא הוציאה הגה מפיה במשך שנים  ,בידיה

את פיה וקראה בשמי! לא האמנתי למשמע אוזניי, אך הדיבור לא היה החידוש 
היחיד שחל בה. מאותה תקופה היא החלה להשתקם במהירות ולחזור להיות פעילה 

מי קניות, לצאת ולבוא ולפרוח כמו ימים עברו. היא החלה לערוך עונמרצת ממש כי
חשתי  ירו לחיותו הקסומה והצבעונית.עץ שהיה בשלכת ולפתע עלה בו השרף והחז

יוכלו להיפתח אי שכיצד קבלת הצניעות פורצת שערים שעד עתה לא נראה היה 
 פעם.

 

התמורות הדרסטיות שחלו בחיי המריצו אותי להמשיך הלאה ולהתקדם בדרך 
 שמאמציי הכבירים רצויים לפניו. התשובה. ראיתי בהן זריקות עידוד מבעל הבירה

 

ר המשכתי הלאה; לכבוש פסגות נוספות ברכסי הצניעות. אני מקווה זהו, מאז כבו
אל  -להצליח גם בהן, אך מה שבטוח, שאני כעת בדרך אל המטרה הרצויה 

 (לאימות 40-9345008)הצניעות המושלמת! 
 

 
 

 צוואתו של אבא
בספר "קול בדממה נשמע": באחד מימי הקיץ של שנת  בתיה מייזליק רתגבמספרת 

חמישי, חזרתי כרגיל מהעבודה, ופגשתי את אבא ממתין לי בחצר. , ביום ךתש"
ברכתיו לשלום ונשקתי את ידו כמנהגי יום יום. בתחילה פנה אלי בקול רך ומפתה: 
"אולי מתחשק לך לערוך יחד טיול קצר על נהר הדנייפר? רצוני לשוחח אתך רחוק 

ל משק מי הנהר משאון העיר ומהמולתה. נפשי הסוערת תמצא מרגוע בהקשיבה לקו
הזורמים לאיטם בשובה ונחת". צעדנו שנינו בכיוון הדנייפר, החוצה את קייב לשנים, 
כששתיקה מעיקה אופפת אותנו. נעצרנו ליד מעגן הסירות, שכרנו סירת משוטים 
וירדנו לתוכה, שטנו במורד הנהר בכיוון היציאה מהעיר, למרחקים האינסופיים של 

לקול משק המשוטים וציוצי השחפים אמר אבא את  שדות התבואה של אוקראינה.
פתח אבא במונולוג על החיים עלי אדמות,  ,דבריו בקול שקט ומתוח. כמבוא לשיחה

שחותם הארעיות טבוע בהם, וכי האדם, אף על פי שהוא בר חלוף, יש בו גרעין 
נצחי, שהיקפו ומהותו נקבעים על ידי מעשיו הטובים בחיים. אבא דיבר בשטף 

 נו הסופי עם החיים יכול לדבר כן.מה כה רצינית, שרק אדם העורך את מאזובני
 

כשעשה אבא אתנחתא קצרה, אזרתי אומץ ואמרתי בטון של מחאה: "אבא, מה 
פתאום הינך משוחח כה ברצינות על המוות?! האם חלמת חלום בלהות שהבעית 

בר על אותך? האם כואב לך משהו, או קרה לך משהו בלתי צפוי שגרם לך לד
המוות? השבח והתודה לה', הנך בריא ורענן, ומרגיש מצוין, ושום דבר בלתי רגיל לא 
קרה לך. מה פתאום נתפסת לדבר על נושא מעציב ומדכא כמו המוות? הבט נא, 
אבא, כמה נאה עולמו של הקב"ה. איזו שלוה פסטורלית נסוכה על הבריאה, איזו 

נהר ורננת הצפורים. למה תקלקל לי את סימפוניה נפלאה מתמזגת כאן בין המיית ה
 מה, שלא כל יום מזדמן לי כמוהו?"הנאת הטיול הנפלא הזה בחברתך הנעי

 

אבא העניק לי מבט אבהי וסלחני, ואמר: "בתי חמדתי, מהשיחה על המוות עדיין 
אין מתים. ואין דבר זה צריך לקלקל לך את מצב הרוח והנאתך מטיולנו. חייב אדם 
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שבון ובידיעה ברורה עם קביעתו של החכם מכל אדם: "ויום המוות לחיות תמיד בח

מיום היוולדו", דהיינו שמיום שהאדם נולד ומתחיל את חייו עלי אדמות, כל יום 
שחולף מקרב אותו אל המוות. אמנם תהליך זה מתקדם באטיות ובהדרגה, אבל אין 

מאוחר. אם באו אדם שהצליח להימלט מהגורל הצפוי לכל בן תמותה, במוקדם או ב
לאדם הרעיון והרצון לשוחח על נושא חשוב ורציני כזה, אל ידחם למחר ולאחר זמן, 
ובפרט כי לא ידע האדם את עתו. לפיכך אין רצוני לדחות שיחה עמך על נושא 

הוא שאת תהיי הקדיש חשוב כל כך הקשור עם נצחיותו של האדם בן החלוף. רצוני 
 והמצבה שלי".

 

יודעת, בתיה'לה, שהיו לי בנים מוצלחים ומוכשרים. לימדתי  ואבא המשיך: "את
אותם תורה במסירות נפש, וחינכתי אותם לאמונה בה'. אני בעצמי נתתי גווי למכים 
ולחיי למורטים, וסבלתי רבות כדי לקיים את המצוות ולהתנהג כפי שהתורה מצווה. 

זה מבלי להשאיר והנה ההשגחה העליונה רצתה אחרת. ונגזר עלי ללכת מהעולם ה
אפילו מי שיגיד אחרי קדיש. לפיכך רצוני הוא, שאת תהיי הקדיש שלי והמצבה שלי! 

 לי מכל תקוותי ושאיפותי בחיים!".זהו רצוני האחרון, וזה מה שנשאר 
 

נשתררה דממה מעיקה, אחר כך אמרתי: "אבא, מילא קדיש הוא תפילה, ואף על פי 
. [(090 )עמוד]עיין לעיל  ת תפילת הקדיש בהעדר בןד אחריך אשהנני בת, אולי אוכל להגי

אבל מה הכוונה שרצונך שאהיה המצבה שלך?". השיב לי אבא: "לא ירדת לסוף 
דעתי. מצבה אין הכוונה לשורת האבנים ולוח השיש שעליהן. אלה הם רק סימן 
וציון לזהות את מקום הקבר. המצבה של האדם הם מעשיו ופעליו הטובים שעשה 

מעשים הטובים שעושים צאצאיו אחריו ואף המיום היוולדו עד יום פטירתו. בחייו 
והתנהגותם הישרה והמופתית הם חלק מהמצבה הנצחית שהאדם בר החלוף מציב 
לעצמו לדורות שאחריו. אינני מרגיש שיש צורך לצוות לך שתשמרי שבת, שתאכלי 

מצווים עליו ועומדים נה הצוואה שלי, זהו ציווי הבורא שאנו נכשר וכדומה. זו אי
מהיום שבו עמדו רגלי אבותינו ליד הר סיני! הכרה זו מושרשת עמוק בתודעתך, ואין 
לי כל חשש שאחרי מותי תחול אצלך התרופפות בקיום ושמירת המצוות. מה שאני 
כן רוצה לבקש ממך, שתשתדלי להתנהג בצורה כזאת, שכל מי שיפגוש בך בכל 

בעו: 'הנה, זאת בתו של ר' יהודה לייב מייזליק'. זאת מקום שתבואי, יראה עליך באצ
תהיה המצבה הנצחית שלי, וכך כל תנועה מתנועותיך תסמל ותציין את ההמשכיות 

 יזליק. זה הקדיש וזו המצבה שלי".של ר' לייב מי
 

עוד הוסיף אבא: "ברצוני שתדעי, שאם הילדים סרו מדרך ה', גם אב צדיק לא 
הבן מזכה  -ההיפך כבר אמרו חז"ל: 'ברא מזכה אבא'  יצילם ולא יפדם. אבל על

. ואני סמוך ובטוח גהינםאת האב. אם יש לרשע בן צדיק, הבן הזה מוציא אותו מ
ואזכה להתענג בגן עדן.  גהינםשבזכות התנהגותך המופתית ומעשיך הטובים אנצל מ

לכן אני מבקש ממך שלא תעשי דברים שבגינם יוציאו אותי מגן עדן. וככל 
שתשתדלי יותר להתנהג כראוי לבת ישראל כשרה, ולבתו של לייב מייזליק, תעלה 
נשמתי למדור יותר עליון ויותר קרוב לשכינה הקדושה. ואם יתנכל אליך היצר, אל 

לתי כל תתפתי לשמוע לו, כי אם חס ושלום תלכדי ברשתו, עלול כל עמלי שעמ
 החיים לרדת לטמיון חלילה.

 

את רואה את הגשר הזה, הנטוי מעל נהר הדנייפר? מאות אמשיל לך משל. הנה, ו
אנשים עסקו בבנייתו. מהנדסים, טכנאים ופועלים רבים השקיעו בו עמל רב, עד 
שראוהו גמור ומושלם. משנסתיימה מלאכת הבנייה והגשר נמסר לממשלה שהזמינה 
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אותו, הגיש הקבלן את החשבון עבור הקמת הגשר. לפני שמאשרים את החשבון 

שלום, עושים מבחן חוזק, אם הגשר מסוגל לשאת את כובד המשאות והתנועה לת
העתידה לעבור עליו. איך מבצעים את המבחן? מעבירים על הגשר כארבעים קרונות 
עמוסים, והיה אם יעמוד במבחן ההעמסה, יקבלו כולם את שכרם, ויהיו שמחים 

עובדים הרבים עומדים בעמלם. התחילו להעביר את הקרונות, זה אחר זה. הקבלן וה
וצופים מתוחים ולבם פועם: היעמוד הגשר במבחן, והם יקבלו את שכר מאמצם 
העצום, בנוסף לתהילה ומוניטין, או לא? קרון אחר קרון עובר, וכל קרון העובר 
בשלום גורם הנאה לצופים וקצב פעימות לבם מתגבר מקרון לקרון. שלושים קרונות 

הלאה. הנה כבר עולה על הגשר הקרון הארבעים,  עברו כבר, שלשים ואחד, וכך
האחרון שבשיירת הקרונות. המתח עולה, והנה, שוד ושבר, כשהקרון האחרון עבר 
באמצע, קרס הגשר תחתיו בשאון אדיר וגרר אחריו את כל הקרונות שעברו עליו! 
כל עמלם של המהנדסים, הטכנאים והפועלים ירד למצולות. ברגע אחד איבדו את 

כבשו פניהם בקרקע  כרם ותהילתם, ובמקום לצאת וזרי דפנה על ראשם,כל ש
 מבושה וכשלון.

 

כך הוא גשר הדורות, הנמשך מאברהם אבינו עד דורנו אנו. אבותינו ואבות אבותינו 
עברו בשלום את גשר החיים, עמדו בכל הנסיונות והתלאות שהדורות העמיסו  -

ונה ובבטחון בה', וכשאזכה לעולם עליהם, ועמדו במבחן העליון של דבקות באמ
הבא אפגוש שם את כל הסבים שכולם טוו והמשיכו את שרשרת הדורות לבית 
מייזליק עד הנה. והיה אם חס ושלום הקרון האחרון שלפני ביאת משיח צדקנו לא 
יעמוד במבחן, ויקרוס תחת נסיונות החיים הקשים, הוא עלול לסחוף אחריו את כל 

אבותינו עמלו ובנו לקדש שם שמים. לפיכך התבונני היטב, הגשר המפואר שאבות 
וראי כיצד עיני כל הסבים והסבות, שמהם מסתעפת משפחתנו המפוארת, צופות 
עליך בחרדה, ומייחלות שלא תביישי אותם, ותשלימי את שרשרת הקרונות העמוסים 
, בתורה ובמעשים טובים. לפיכך אם ירצה היצר הרע לפתותך לסטות מדרך הישר

באמרו לך 'הנה ראי, בתיה, הלוא כולם עושים כך. ההשגחה חס ושלום שכחה 
אותנו, וכשיבוא המשיח תוכלי לחזור בתשובה ולקיים אז את המצוות', עני לו: 'אבא 
שלי, סבא שלי, וכל הדורות שלפני, שמרו תורה ומצוות וקידשו שם שמים. אני, 

ן לבית מייזליק. אם ארד מהדרך, שנשארתי לפליטה מכל הדורות, הנני הקרון האחרו
אסחוף אחרי את כל שרשרת הדורות שהשתלשלו מאז היהודי הראשון ועד היום, 
ואנה אוליך את חרפתי שגרמתי לכך? כלום יתכן שדווקא אצלי תיפסק השרשרת 
הקושרת אותי אל העבר המפואר של אבות אבותי?'. אם אלו יהיו מחשבותייך ואלו 

דאי בסייעתא דשמיא תינצלי מכל המלכודות והמוקשים יכוונו את דרכייך, בוו
שמטמין לך היצר הרע. אנא, זכרי שבגלל עבירה רגעית, את עלולה להרגיז את 
מנוחתי בגן עדן! ואם תתגברי על פיתויי היצר הרגעיים, תנעימי את מנוחתי בעולם 

 האמת".
 

ימי מאבק בלילה שאחרי הטיול על הדנייפר לקה אבא בשבץ מוח, ואחרי ארבעה 
 עם המוות, החזיר את נשמתו הטהורה לבוראה.

 

 

 עלית על כולנה -לימוד התורה 
עליית שליח , הפטרה ,נר נשמה, השכבה, קדיש, בהדלקת שיש עילוי נשמהאף 

לוי נשמה גדול יותר , מכל מקום יש לדעת, כי אין מעלה ועיציבור וכיוצא בזה
 ע למעלות עצומות, נשגבות ונוראות.להגי ה הנשמהיכול שעל ידי זהמלימוד התורה, 
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מכאן ישכילו אותם החושבים כי העיקר הוא להיות שליח ציבור, ולומר קדיש, ו

עיקר עילוי הנשמה. וזכורני  ושזהקבוע עיתים לתורה ולא נותנים אל ליבם ל
באחד שאמו נפטרה, והיה בא לבית הכנסת להיות שליח ציבור במנחה, ולאחר 

דקות לפני שתי ור תורה, אלא היה הולך לביתו, וחוזר מכן לא היה נשאר בשיע
דבר זה  יכאין ספק סוף השיעור, כדי לומר קדיש, ולהיות שליח ציבור בערבית. 

, שעושים מהעיקר טפל ומהטפל עיקר , עדהתבוננותנעשה מחוסר שימת לב ו
ֹמעַ  ָאְזנוֹ  ֵמִסיר: "ט( כח משלי)וכבר נאמר  ְ ם ,ּתֹוָרה ִמש ּ ִפלָּ  ּגַ  ".ּתֹוֵעָבה תוֹ ּתְ

 
כתב בספר יוסף אומץ: "ענין הקדישים וברכו, תיקון זה אינו אלא צא וראה מה 

תפילה, שעל ידי כן ל לימוד תורה מועיל שבעתיים מכל לעמי הארץ, אב
מכניסים את הנפטר למעלות גבוהות בגן עדן. ואם הבן מחדש חידושי תורה, אין 

ולכן על ע"כ. זה בישיבה של מעלה.  על ידיואמו אביו  יםערוך אל הכבוד שזוכ
ה כל מה שאפשר לו לפי חכמתו. כל אחד, להשתדל מאוד להרבות בלימוד התור

 ,ילמד תורה לפי ערך חכמתו בתורה מה טוב שהבן ם כן,ואוכתב מרן זצוק"ל: 
בכל אתר ואתר קובעים  הילות לאל יתברך,ות. והוריל חת רוחויעשה בזה נ

מורי למידי חכמים וובבתי מדרשות, בראשות תתים לתורה בבתי כנסיות יע
כי מן  ,אגדה יפנה אליהםבסו בהלכה ויוכל החפץ ידו למלאת כר. הוראות בישראל

 ,וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ובלי לימוד תורה הבאר ההיא ישקו העדרים.
: "לאחר הרידב"ז בצוואתו לבניווכך כותב הגאון  ד.ותועלת הקדיש מועטת מא

מים ושנים, תזהרו ביום שתאמרו בו קדיש, ללמוד דף גמרא באותו אריכות י
יום. ואם תהיה חס ושלום איזו סיבה ותבטלו את השיעור הזה, תזהרו מאוד 

כי לא תעשו נחת רוח לנשמתי  ומר קדיש באותו יום כלל,מאוד שלא ל
לקח, כ. ישמע חכם ויוסף ". ע"רכם קדיש בלי לימוד גמרא, תזהרו בזהובאמ

 . א שמב(קיזח )ה"ע  המדבר על אוזן שומעת.ואשרי 

 
 פטירתואשרי אדם שזכה לבנים תלמידי חכמים עוסקים בתורה, שאף לאחר 

מזכים הם אותו לעלות מעלה מעלה ממדרגה למדרגה בגן עדן. וכן אמרו 
 בתורה, הקב"ה מתמלא עליו רחמים, שנאמר עַ גֵ יָּ כל מי שיש לו בן הַ  :במדרש

נִ " :(טו כג משלי) ךָ  ָחַכם ִאם יּבְ ַמח ,ִלּבֶּׁ י ִיש ְ כמה ו": הקדוש בזוהר תוב. וכ"ָאִני ַגם ִלּבִ
אותו אדם  את אביו שלבכל יום כבוד על כבוד, ועטרה על עטרה, מעטרים 

ובאותה שעה  .ןם בהצדיקים מתעטרישה ליונותע ותבעטרהמחדש חידושי תורה, 
ל פלוני בן פלוני, אומר הקב"ה לפמליא שלו, התאספו לשמוע חידושים בתורה ש

ומנשקים את האב על ראשו בזכות בנו. אשרי חלקם של העוסקים בתורה, 
עוסק האב שהניח בן האשרי חלקו של ו .רט ביום השבת יותר משאר הימיםובפ

 (ג רלד)שלח לך קעג סע"ב.  ".תדיר בתורה
 

 

 "הצדיקים בגן עדן אצלחו את כסאי באותו יום שנעשה בני חכם, הני"
ממחיש לנו מהי הזכות הגדולה ה (ב"ע מא ותר חדשזוהר )הקדוש  זוהרא במעשה שהוב

 עוסק בתורה יומם ולילה:חזר בתשובה וזכו שבנם רשעים, כאשר של הורים אפילו 
 

יצא לכפר אוני, ראה בקעים, ושלהבות של אש עולות מהם, אמר  זמיראה רבי
אותו  , ולקחו. פתאום ראה אדם שצועקגהינםבודאי כאן זה אחד מהמקומות שב
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לאחר זמן קט נרדם שם רבי  לעומק מדור אחד, והתכסה מעיניו ולא נראה יותר.

זמיראה, וראה בחלום את אותו אדם, שאלו מי אתה, אמר לו יהודי אני שלא 
השארתי דברים רעים וחטאים שלא עשיתי בעולם הזה. אמר לו מה שמך, אמר לו 

שמם. אמר לו מה מקום מגוריך, אמר אינם זוכרים את  גהינםאינני יודע, שחייבי 
לו בגליל העליון הייתי קצב, ומרוב החטאים שעשיתי, דנים אותי שלש פעמים ביום, 
ושלש פעמים בלילה. אמר לו, האם הנחת בן? אמר לו, כן. קם רבי זמיראה והלך 
לגליל העליון לחפש אחר ביתו של הרשע הזה. והנה מצא ילד אחד ושאלו על אותו 

לו, רבי, יבואו עונשים על הרשע הזה, שלא הניח חטא שלא עשה. אמר רשע, אמר 
רשע כמותו. חיפש אחריו גם הוא לו האם הניח בן בעולם, אמר לו הניח בן אחד ו

לאחר מכן  .שמע וקריאתלה ירבי זמיראה, לקחו והתחיל ללמדו, עד שלמד מקרא, תפ
דול, והסמיכו אותו שנעשה חכם ג עד גדותאו הלכות ,תלמוד משנה,המשיך ללמדו 

ולמה נקרא שמו פקולי, על שם הפסוק  ."הפקולי נחום רביונעשה התנא הגדול: "
קוּ " :ז( חכ הישעי) ה ּפָ ִליִלּיָ . וזכה גהינם", שהוציא את אביו מעונש חמור מדינה של ּפְ

 דור, וכולם נקראו על שמו פקולי.ויצאו מבניו כמה חכמי ה
 

בי זמיראה, אמר לו, רבי כמו שאתה נחמת לאחר זה, בא אותו האבא בחלום לר
שמאותו יום שידע בני פסוק אחד, כבר הוציאו אותי . ה"אותך הקב ינחם כןאותי, 

הפסיקו לדון אותי כל כך, ודנו אותי רק פעם  ,שמע קריאת קראש כיוןמאותו עונש. ו
הפסיקו  בית רבו המלמד,בשהתחיל לקרוא פסוק  כיוןאחת ביום ופעם אחת בלילה. ו

 אצלובאותו יום שנעשה חכם וקראו לו 'רבי', הניחו את כסאי . וכל מכל את עונשי
הצדיקים בגן עדן. ובכל יום ויום שהוא מחדש בדברי תורה, מעטרים אותי בעטרה 

ע"כ. אשריהם . ם בה, ובגללך זכיתי לכל הכבוד הזהעטריתמ צדיקיםעליונה שרק ה
בנים את בניהם לעסוק בתורה ואשרי חלקם של אותם אבא ואמא, שמחזקים ומדר

שאינם יודעים אלו מעלות גדולות, ואיזה שכר גדול ועצום, זוכים הם  יומם ולילה,
 בעולם הזה ובעולם הבא כאשר ביניהם עוסקים בתורה. אשרי המשכיל והמבין זאת.

 

 

 משנההלימוד מעלת 
 שילמדם בהבנהמשניות לעילוי נשמת הנפטר, ובלבד המעלה גדולה יש בלימוד 

 .בכוונה שלא מהרבות ,בכוונה מעט , וטובלבדה ולא בקריא
 

לעזור לנשמה  ה"משנה" אותיות "נשמה", ויש כח גדול בלימוד המשנהשל"ה הקדוש,  כתב
 טובה הוא ,המת נפש עבור משניות לימוד ,האלף מגן ולהעלותה למקום גבוה. וכן כתב בספר

 ולכל ,גהינם פתח על יושבעליו השלום,  אבינו יעקב בנו של אשרכי  ל,"חז ואמרו לו. גדולה
ֵמָנה ַלְחמוֹ " אמר:נש וזהו מצילו., משנה הלומד ר ש ְ על  לחמו. זהו ,"משנה" אותיות שמנה ",ֵמָאש ֵ

הגאון  . וכך כותבטובת נשמתםל משניות שילמדו בצוואתם, קשויב ישראל, מגדולי כן, רבים
 מבקש שהריני ההערה עם בעיתונים, פטירתי את יודיעו ע,וַ גְ אֶּׁ  "אם בצוואתו: רבי עקיבא איגר

 את לזכות משניות, אחד פרק ויום יום כל הראשונה השנה במשך ללמוד יוחברַ  יתלמידַ  את
 ושנה". שנה בכלש רצייטהיא ביום וכן נשמתי.

 

לו  נחשב שלא ודאי נראה, בלבד רסהיבגתורה  הלומד: כו(סימן  א)חלק  אומר יביע ת"כתב בשוו
 גדול תורה ביטול לך ואיןהבנה, לא מקיים מצות תלמוד תורה,  את דברי תורה בלישבקרי, לימוד
ם ד בכל יושילמבתנאי למיד חכם מי שהקדיש סכום לתעל  שאלנ ,ספר שערי חייםוב .מזה
חזר בו בטענה  ,שהתחיל לקיים התנאילמיד חכם , והתלעילוי נשמת אביו פרקי משנה ח"י

 ברטנוראנה פרקים עם פירוש הוונוח לו ללמוד שמפרקים בלי הבנה,  "יחשהוא לומד 
את כל שיסיים כדי פרקים,  "ייום טוב, והמקדיש טוען שרצונו יותר שילמד ח פותוהתוס
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דש. והשיב, שמכיון שלימוד משנה בלי הבנה לא נחשב לימוד, יותר טוב והמשניות בכל ח

יש , להבין יכול תי ואינוע"כ. ואמנם מי שהוא פ .לבדשיקרא ח' פרקים בהבנה ולא באמירה ב
 להבין שיכול ומי .לענין סעודת מצוה סיום מסכתו, אך אין זה נחשב קריאתעצם לו שכר על 

 ע"כ.. שמים במלאכת כמתרפה הוא הרי כן, עושה ואינו

 
 

 כוס יין לאבא
קרוב לחג  נפטררבי שאול צדקה זצ"ל זצוק"ל: אביו  צדקה יהודהרבי  סיפר הגאון

 וללמוד לילה חצותכל יום ב להשכים התחיל "שבעה"ה ימי תמו כאשרו הפסח.
 שלא פסח, חול המועד ימי בתוךלילה אחד  אירע והנה .נשמתו לעילוי משניות
 אביו את בחלום ראה פסח, של שביעי טוב יום בליל ויהי זה. ללימוד התעורר
 945עמוד  "הליהוד וזאת") "הפסקת? מדוע .יין כוס לי מזגת לילה בכל הנה" :מתמרמר כשהוא

 ("וחכך כיין הטובעל הפסוק " א"צז ע מסכת יבמות (. )השווה4הערה 
 

 

 מזכה הרבים
זוכה לייסד שיעור תורה לעילוי נשמת הוריו, ומביא חכם שידרוש אשרי הבן ה

מו שכתב וכ עולה פי כמה וכמה, םמעלת אזש לציבור, ובפרט ביום שבת קודש
לימוד תורה ": (לגרעמוד )ח"ב שיבת ציון  ובספרהגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א 

ומקורו על פי ספר עץ  ליון שעות של חול".יה כמאה שבעים משל שעה אחת בשבת, שו

בהקדמה  ב)שנה  שכתב הבן איש חיחיים לרבי חיים ויטאל, והרש"ש בספרו נהר שלום על פי תיקוני הזוהר. ומה 
, ]כמו שאומרים אמר לו אביו זצ"ל שהוא לאו דוקא ,כאלף שעות בחולשווה  בשבת ששעה אחת לפרשת שמות(

ומכאן רואים, כמה לוקים אנו בחסר,  ע"כ. .[ובאמת שגם ביותר מאלף, אינו בטל 'חמץ אפילו באלף לא בטל',

וכל שכן כאשר בגודל ערכה וחשיבותה של השבת, עד שאין לנו הבנה ומושג כלל ועיקר בערך הזמן בה. 
חד נוטל שכר כנגד כל הנמצאים, כיון שהוא הלימוד נעשה בחבורה, שכל א

 םהעושי םלמרובי מצוה םהעושי םמועטי , שאינו דומהםמחזק את כל אחד מה
 נמצא אפוא ששיעור כזה, מעלתו רבה, עצומה ונשגבה לאין ערוך. מצוה.

 
כתב הגאון רבי חיים פלאג'י, על ידי עסק התורה וקיום המצוות ומעשים טובים שעושה הבן 

שמת הוריו, זוכה שבעולם העליון יתפללו בעדו שיהיו לו אורך ימים ושנים טובים, לעילוי נ
 .עושר וכבוד, ויושפע משפע העליון שפע ישועה ורחמים

 

 ראלהליכות בת יש
ם: "(יט יא דברים) מוד תורה, שנאמרנשים פטורות מליאף על פי ש ְדּתֶּׁ ת ֹאָתם ְוִלּמַ  אֶּׁ

ם ֵניכֶּׁ . מכל מקום חייבות קידושין כט ע"ב(מסכת ) "נותיכםולא בבניכם ודרשו חז"ל " ",ּבְ
הלכות שבת, ברכות, כשרות, טהרה, כיבוד כללמוד את הדינים השייכים להן, הן 

כדת  ,היאך תוכלנה לקיימן כראוי ,שאם לא תלמדנהאב ואם וכיוצא בהן, 
דקות, ללמוד את  כעשראפילו מידי יום  מןשתקבענה לעצמאוד חשוב ווכדין?! 

נכתבות בשפה השייכים להן. וברוך ה' שחוברות אלו "בהלכה ובאגדה" נים הדי
ה מקיפה בכל השווה לכל נפש, ובקלות יכולות לרכוש ידיעונעימה קלה 

 הנושאים הנצרכים להן.
 

, והריהי מעלה הוריה בלימודהל הבתנחת רוח מרובה תעשה על כן, כמה אשר 
ף אם הם לא חינכו אותה , ואהעליון בגן עדן נשגבותאותם למעלות גדולות ו

 הבתואשרי  .כנזכר לעיל במעשיה להםהיא ועיל תדרכי התורה, בכל זאת ב
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ודאי ברבנית שתמסור להן דברי חיזוק והלכה, ש עם שיעור לנשים זכה לייסדשת

 תעשה נחת רוח להוריה בשמים, ושכרה גדול עד מאוד.
 

 

 !!!"הלכות 2"מטילדה, מטילדה! קומי, קומי, היום לא קראת לי 
הארץ, שנפטרה עליהם צפון אצל משפחה מסוימת ב ה,שנ 48-כמעשה שהיה לפני 

ל מוצאי שבת הסבתא, וקבלו עליהם בני המשפחה, שבמשך י"ב חודש בכ -האמא 
ר דברי תורה לעילוי אחד הבנים או הבנות, ויביאו חכם שידב יתבבֵ  יתאספו כולם
ית בנה הי"ו, ובדרך לביתו . והנה גם אני הוזמנתי באחת הפעמים לבנשמת האמא

דברי י תורה ומצוות כראוי, ולכן לאחר אמר לי, שחלק מבני המשפחה אינם שומר
הו דבר זשיקבלו על עצמם 'קבלות', כי  ל ליבםשאדבר עבקשתו התורה שאומר, 

. וכך היה, לאחר שגמרתי לדבר, אמרתי להם, עתה כל שהם 'מחזיקים' ממנו מאוד
, שבודאי תגרום נחת רוח רבה לאמא, ויעזור שהיא האחד ישתדל לקבל איזו קבל

 לא 'לפספס' תפילת מנחהאחד קיבל ש -לה מאוד. וכך קבלו עליהם קבלות שונות 
קיבלה להדליק  , אחתעל אף שהוא נהג מונית והתפילה היא באמצע שעות עבודתו

ה, אופן לקבל קבל, לא הסכימה בשום [+04]בגיל נרות שבת וכו'. והנה הבת הגדולה 
היתה בידי אפילו קטנה, והתעקשה על כך. מעשה זה היה כשבועיים לפני פורים, 

נתתי לה חוברת, ודברתי על מעלת לימוד  חוברת "ימי הפורים בהלכה ובאגדה",
התורה, כמה נחת רוח יכולה היא בלימודה לגרום לאמּה שבשמים, ולהעלותה 

הלכות, שאין זה  0א רק במעלות גדולות, ובקשתי שתקבל על עצמה בכל יום לקרו
 0לוקח אפילו דקה אחת. בחסדי ה' היא הסכימה לזה, וקיבלה על עצמה לקרוא 

 הלכות בכל יום, לעילוי נשמת אמה ז"ל.
 

ת זו. אחובמוצאי שבת הבאה הוזמנתי שוב, והפעם התאספו כולם בביתה של 
ם בסיימי את הדרוש, אמרה אותה גברת, שיש לה לומר משהו והיא רוצה שכול

הלכות מתוך  0יקשיבו היטב, וכך אמרה: קבלתי על עצמי בשבוע שעבר לקרוא 
החוברת, וכך עשיתי בכל יום יחד עם בעלי, ומחשש שמא אשכח לקרוא למחרת, 

הלכות, בשביל יום המחרת. והנה ביום רביעי שכחתי  0הייתי קוראת בכל יום עוד 
: "מטילדה, בקול ראה לילקרוא, והלכתי לישון, פתאום אמא באה אלי בחלום, וק

הלכות!!!" מיד התעוררתי, הערתי את בעלי  0מטילדה! קומי, קומי, היום לא קראת לי 
הלכות, קום  0ואמרתי לו, אמא שלי באה אלי בחלום, להזכיר לי שלא קראתי לה 

הלכות  0הלכות, ועוד  0מהר ונקרא. גם בעלי התרגש מאוד, קמנו מיד וקראנו 
 שר שנינו מרוגשים מאוד מהחלום שראיתי זה עתה.בשביל יום המחרת, כא

 

הלכות, פחות מדקה,  0, קורא מסוייםפעמים שאדם עושה איזו מצוה, מתחזק בדבר 
נחת רוח הוא עושה  אך אינו יודע כמה מעשיו גדולים ועצומים אצל הקב"ה, כמה

 אין מי שיעזור לו, אלא רק התורה, המצוות והמעשים הטובים של יוצאילנפטר, ש
 חלציו בעולם הזה.

 

 

 להקדיש ספרים
. אמנם מצוה גדולה יותר, דיש ספר תורה לעילוי נשמת הוריהםיש נוהגים להק

אור, או חיבור יצא לין לא מים להוצאת חיבור של חכם קדמון שעדכאשר תור
שהתחבר על ידי תלמיד חכם מורה הוראה ירא שמים, שדבריו התקבלו בחסדי 

נחת רוח ועילוי ו לך הנצחה, גים בהם, ובודאי איןה' בקרב העם, ויושבים והו
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נשמה גדולים מזה, וכל הזכויות שיהיו כתוצאה מהלימוד בחיבורים הללו, הכל 

אשריו בעולם הזה וטוב לו  נזקף לזכותו של התורם, ולעילוי נשמת המנוח.
פסק  בזה צא)שו"ת יביע אומר חלק ח יורה דעה סימן לו. וכיו לעולם הבא, מחלקו יהיה חלקנו.

 סימן לב( רה דעהבשו"ת משנת רבי אהרון קוטלר יו
 

 שםאת  להנציח רצונו עז אשר ,שמים ירא אישמרן הראשון לציון זצוק"ל נשאל מ שאלה:
 לבית תורה ספר הכנסת או, מצוות משתי אחת לפניו ישו. נשמתם לעילויככל היותר  הוריו
 ?קודמת צוהמ איזו, הוראה מורה חכם תלמיד שחיברו, הלכה ספר הדפסת או, כנסת

 
 זהו מכל מקום, תורה ספר לכתוב גדולה מצוה שבודאי פי על אף ,ש"הרא כתב תשובה:
 אותו ומניחים שכותבים בזמנינו אבל, בו ולומדים ספר תורה כותבים שהיו, הראשונים בדורות

 משנה,ו התורה, חומשי לכתוב מישראל איש כל על מצות עשה, ברבים וב לקרוא הכנסת יתבב
, בה ללמוד כדי היא התורה כתיבת מצות כי, ובניו הוא בהם להגות ופירושיהם, וגמרא,
ָדהּ ": יט( לא דברים) שנאמר ת ְוַלּמְ ֵני אֶּׁ ָרֵאל ּבְ יָמהּ  ִיש ְ ם ש ִ ִפיהֶּׁ  ידע ומפרשיו התלמוד ועל ידי, "ּבְ
 כתבו כןו. לכותבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן, בוריים על והדינים המצוות פירוש

 ס"וש חומשים כתיבת חיוב הרא"ש לחדש שיש גםכוונת ש, הבית יוסף מרן אריהגאונים. וב
ספר  גדולה מלכתוב מצוה יותר ושזה, ספר תורה כתיבת מצות בכלל אלו שגם ,ופירושיהם

 נדבה מעות שנותן למי הדין שהוא נראה זה ולפי ,י'פלאג ח"הגר וכתב .ברבים בו אלקרותורה 
 (ע"א כתובות נ) אמרוש מה בכלל שזהו, אחרונים או ראשונים של מתורתם חדש ספר להדפיס

ת ִצְדָקתוֹ " דֶּׁ  ספר מהונו שמדפיס למי הדין ואהו. לאחרים ומשאילם ספרים הכותב זה, "ָלַעד ֹעמֶּׁ
 שזה, לרבים תועלת בו ושיש, הוראה ומורה בתורה גדול איש ידי על חובר אשר, בהלכה יד כתיבת
 ולמען, בישראל ולהפיצם ביעקב לחלקם, עולם לאור ספר תורה, שמוציאם יבתמכת יותר חשוב
 .מזו גדולה ההורים נשמת לעילוי הנצחה לך ואין, השמים מן כפול שכרו שבודאי, רבים ימים יעמדו

 ס"ש בקניית את נדרו לשנותרשאי , ספר תורה כתיבת מצות לקיים שנדר מי עוד,כתב ו
 מכתיבת יותר רבה מצוה שהיאן יוכ בהם, שילמדו מים כדילתלמידי חכ ולמוסרם ופוסקים

 לב. בעל חקרי הגאון זקנו מר עמו והסכים. ספר תורה
 

 של בכולל ולהניחם, ופוסקים ס"ש לקנות יותר עדיף הוריו שם שלהנצחת, הוא הדין כאן ומעתה
 ידי על כתבנש בהלכה יד כתיבת ספר להדפיס וכן. בתורה בענייני הלכה שעוסקים חכמים תלמידי
, בו התלוי הרבים זכות ,הרבים את המזכה וכל. הרבים את לזכות בו ויהיה, מובהק הוראה מורה
 תורה חידושי המחדש, אריה לב תב הרבכו .השמים מן כפול ושכרו. ידו על בא חטא ואין

 זיכוי בו שיש ספר עולם לאור שמוציא ידי שעל, קרבנות ממקריב יותר גדול שכרם ,והמדפיסם
 זה ויהיה ,הרבים את לזכות הספר להדפיס ראוי יו,אבאת  מזכההבן ש וכיון. לו מתכפר, ביםהר

ל ֵמַחִיל ֵיְלכוּ " :(ח דפ תהלים) נאמרש מה בהם ויקויים, ההורים נשמת לעילוי  עוד ועיין שם ."ָחִיל א 
 ,להדפיסו דמים מתן ידי על בהלכה ספר עולם לאור למוציא ונישאות רמות טובות מעלות
ויעויין עוד בדברי הפתיחה לחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה" במעלת  .שיעור לשכרו שאין

אותם יהודים שעדין לא זכו לקיים את התורה והמצוות, אם שמירת מזכה הרבים, ובפרט ל
ונותן להם מהחוברות הללו "בהלכה הרה ושאר מצוות התורה כדת וכהלכה, השבת או ט

למדם את הדרך ומימה השוה לכל נפש, ובכך משפיע עליהם ובאגדה" הכתובות בשפה קלה ונע
שזו המעלה היותר גדולה בצדקה שמזכה לאחרים אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו, 

 .שבת שחילקו בה חוברותבהרצליה אותה אזכרה מעשה הנפלא בב( 088 )עמודועיין לעיל  שאינם יודעים.

 

 עילוי נשמה לבעל עבירות

רשע  אם היה אביוגם  תויכולת ככל שבעשולואזכרה  ולערוךקדיש  יש לומר
הינם ולהכניסו לגן עדן. ולא חינכו בדרך התורה, כדי להצילו מג רותובעל עבי

 .זמיראהורבי עקיבא ( המעשיות עם רבי 885-ו 078ועיין לעיל )עמודים 

 
יסד ילמה, ומת, ורוצים מקורביו יחזר בתשובה של אחר כךמי שהמיר דתו, ו ,כתב סופרכתב ה



הה |   111 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
חברה אחת בשם "תיקון הנפש" ללמוד תורה ולהתפלל עבור תיקון נשמתו, ויש אנשים 

הרי אין לך דבר שעומד בפני התשובה, ומצוה לעשות  ,מערערים על זה. מכיון שעשה תשובה
מה. ובשו"ת מהר"ם ילמען תיקון נשמתו אפילו היה מת ברשעו, כל שכן כשחזר בתשובה של

לישא אשה נכרית, אבל נשאר אוהב ישראל  דתו כדיר שהמיר אודות מומכתב, בריסק מ
נו ועל תיקון ומותר להתפלל על כפרת עופשוט ש ,ומת בפתע פתאום ,עושה להם טובותו

ד, אומרים עליו קדיש ומתפללים וון חמור מאווהרי גם המאבד עצמו לדעת שהוא ע .נשמתו
 עיקר הלימוד מקיימים מצותלהציל נפשו מרדת שחת, וכל שכן ללמוד משניות ותלמוד שב

נה ובקשה שבזכות זאת יזכה הנפטר למנוחת י, אלא שמוסיפים תח"והגית בו יומם ולילה"
ת וצדקות שעושה ובשו"ת יהודה יעלה אסאד, שאפילו אם אביו רשע, במצו ן כתבוכ. עולמים

 ל, תקלא()א תקכט, תק , לכן מצוה עליו להזכיר נשמת אביו ולהתפלל עליו.יואבאת זכה מבנו, 
 

 

 מת טומאת כהנים במדיני ה 

 טומאהאיסור 
ל : "ֱאֹמרא( כא )ויקראנאמר בתורה  ֵני ַהּכֲֹהִנים אֶּׁ ם ְוָאַמְרתָּ  ַאֲהֹרן ּבְ ש   ֲאֵלהֶּׁ פֶּׁ  לֹא ְלנֶּׁ

א ּמָ יו".  ִיּטַ ַעּמָ וכשם שאסור לגעת  .למת ותטמאהיהכהנים שלא להוזהרו מכאן ּבְ
 )ב א( .גדול מקוםהאם אפילו ו, שםהמת ה שרֶּׁ למקום מקוכנס במת, כך אסור להי

 

 קטנים

ל ֱאֹמרר: "שנאמ למת. ושלא יטמאעל הכהן להזהיר את בניו הקטנים   ַהּכֲֹהִנים... אֶּׁ
ם", ְוָאַמְרּתָ   (ב סא ע"א. יבמות קידמסכת )אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים.  ֲאֵלהֶּׁ

 

 נשים. חללים.
 "ֱאֹמר :שנאמר .לא הוזהרו על טומאת מתנשים הנשואות לכהנים או בנות כהנים, 

ל ֵני ַהּכֲֹהִנים אֶּׁ כהן שנשא אשה שאסורה דהיינו, ] וכן החללים , ולא בנות אהרן.ַאֲהֹרן" ּבְ

 :שנאמר .טמא למתיםימותרים לה ,["חלל" הנולד לו ממנה נקרא, בנוגרושה,  ,גוןכ עליו,
ֵני "ַהּכֲֹהִנים  (. ב א, סא)תורת כהנים. החללים נפסלו מהכהונה, אבל , עד שיהיו בכיהונםַאֲהֹרן" ּבְ

 

 ברתמעו
חולים ללדת בבית  הומותר ל ,כנס לאהל המתיאשת כהן מעוברת, מותר לה לה

, כדי זכר או נקבה תשאל בבדיקת האולטרא סאונד מהו מין העוברועדיף שלא  שיש בו מת.
 )ב סב( .שישאר הדבר בגדר ספק

 
כנס לאהל המת, משום ספק ספיקא, שמא נפל ילה תאשת כהן מעוברת מותר ,כתב הרוקח

 שלכן מותרחזון נחום והמשנה ברורה, , האליה רבה, נתיב חיים וכתבוהוא, ושמא נקבה היא. 
ואף שאחר הלידה כבר נודע שהוא זכר, ואיך תגרום לו  .ללדת במקום שיש בו טומאת מת לה
שלחן ערוך במבואר הפי ל עאשמה כלל,  נהאי שבזה בשבט הלוי,כתב  ,? מכל מקוםמאהוט
קוח יפ בגללבמדבר, ויודעים שיצטרכו לחלל שבת  השהיוצאים בשייר רמח ס"ד( מןסי ורח חייםא)

כיון שיציאתם , פילו בערב שבתלצאת אלהם מותר  ,לצורך מצוהיציאתם , אם שבדרכים נפש
רוב ש ןכן כאובשעת היתר. ואם אחר כך תהיה סכנה, הרי זה ככל פיקוח נפש שדוחה שבת. 

, אין למנוע מהיולדת והוולד קוח נפשיהלידה בבית חולים מונעת סכנה ופהעולם חושבים ש
 לאשלה לייעץ מקום יש ולפי זה  ספק ספיקא. להשיש כאותן מזה, כיון שהיא נכנסת בהיתר, 

לא זכר, וא אם יתברר שה בדיקת אולטרא סאונד, לדעת אם העובר זכר או נקבה, כיעשה ת
ש טומאת מת, כי יהיה אסור לה ללדת בבית חולים שיש שם חשאולי ספיקא, וספק יהיה לה 

שמכשיר זה  ,כתבבספר אבן ישראל פישר ואולם  נפלים, ואיברי מתים.מצויים שם מתים, 
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בירור גמור, כי פעמים רבות הראה המכשיר שהעובר זכר ויצא שהיא נקבה, ת אמבאינו מברר 
ואפילו  .בר חיוני, ויצא תינוק שלםייר שהעובר חסר אגם כמה פעמים הראה המכש .וכן להיפך

גמור, הרי רוב המעוברות מקפידות ללכת לבית חולים באופן אם היה מכשיר זה מברר 
מקפידות ללכת  ,ללדת שם, שסומכות עליו בלבד, ואפילו כשאחזו אותן צירים בשבת מסויים

שיש בית חולים קרוב  ף, אקוח נפשיואם הותר לחלל שבת מטעם פ .דוקא לבית חולים ההוא
 כל מקוםא רק איסור לאו. ומיא חילול שבת, כל שכן טומאת מת שהי ללשתוכל ללכת רגלִ 

 )ב סב, סו(. בודאי עדיף שלא תעשה בדיקה במכשיר זה, כדי שישאר ספק ספיקא כראוי

 

 מצות טומאה לקרובים
תו, אשתו, ב, אמו, בנו ,אביושהם: כהן שיטמא לקרוביו, למן התורה עשה  תמצו

מטמאים אותו בעל הם, ואם לא רצה להיטמא ל .מאביו ]רווקה[ חותוואאחיו 
ולאחותו הנשואה.  ,לא מאביושלאחותו מאמו ורחו. אבל אינו מיטמא לאחיו וכ

, שכל אלו הקרובים שמיטמא להם, אפילו ה("שעג ס מן)סי השלחן ערוך ופסק מרן
מת בשבת שאי אפשר לקוברו, אם מת לו גם  על כן,מותר.  הקבורהשלא לצורך 

 )ב סט( זיון.ימוטל בב יהטמאות לו ולשומרו, כדי שלא יהימותר לה
 
]וראה להלן מה הדין כשעוברים דרך קברות  .הקבורהעד היא , םיטמא לקרוביהמצוה לה

קברם לאחר מכן, אלא אם כן לבקר בבוא ל על כן, ברור שאינו יכול [.נוספים
 .(875)עמוד כמבואר להלן ו ,בריחוק

 
ה ואשה מצו אףבין בישראלים. ובין בכהנים , נוהגת םיטמא לקרוביהמצוה לה

זו ו (רש"י, תוספות, הראב"ד, הרמב"ן, והרא"ש) .דת יכולתהילהתעסק בצרכי קבורת קרוביה, במ
 מצוה, להם מטמא שכהן בפרשה האמורים המתים : כלס"ג( שעג )סימן ערוך שלחןלשון ה
 )ב ע( .האשה ואחד האיש אחד, כורחו על אותו מטמאים, רצה לא ואם להם. שיטמא

 

שמתעסקת בכל צרכי המת, מצוה על הכהן  חברא קדישאאף בזמן הזה שיש 
ומעשים בכל יום שהכהנים נכנסים  יהיה איזה צורך בו.בודאי טמא לקרוביו, שילה

הם והנח ל ,טמאים לקרוביהם, בלי שום חקירה ודרישה, אם יש צורך בהםילחדר המת, ומ
 ב ע( ישכיל עבדי.שו"ת )בני נביאים הם.  ,אם אינם נביאים ,לישראל

 

 חסר אבר
, ]ולא פנימי שאינו ניכר[ אבר חיצונימן המת נחסר  ,היאם בשעת מיתה או לאחר

 למשל,. ו, אין הכהן רשאי להיטמא לודיאפילו אם האבר החסר מונח בצ
אבר בחייו האם נחסר  אולם, .אינו מיטמא לובתאונה ונפטר,  המת ה רגלנקטע

 )ב עא( , מיטמא לו אף שאינו שלם.כגון שקטעו את רגלו, לכשיפטרעל ידי ניתוח, 
 

ְוַעל " :(ויקרא כא יא) שנאמר נקטע ראשו של אביו, אינו מיטמא לו, :ואמר( ע"ב )נזיר מגבגמרא 
ֹת ֵמת לֹא ָיֹבא ל ַנְפש  א ,ּכָ ּמָ , בזמן שהוא שלם, ולא בזמן 'יולאב", ודרשו 'ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ

הואיל וכבר נקטע אינו מיטמא  ,בצד הגוףמונח שהוא חסר. ופירש רש"י, אף על פי שהראש 
ולא בזמן שהוא חסר כגון  ,בזמן שהוא שלם שלא נתפרדו אבריו זה מזה ',לאביו' לו, שנאמר

 ,ממנו כל שהוא, שאם חסר שעג ס"ט( מן)סי לחן ערוךשוההרמב"ם  ווכן פסק זה שנקטע ראשו.
כשנחסר לאחר מיתה, אבל אם  ,במה דברים אמוריםאינו מיטמא לו.  ,אפילו הוא מונח אצלו

שכיון שחי כך נחשב  ,שאינו שלם ף על פיהיה חסר ממנו אבר בחייו, ומת, מיטמא לו, א
בין מחיים בין לאחר  כהן שעשו לו ניתוח, והוציאו ממנו אבר פנימיומכל מקום  .שלם שהוא
 שלם. נחשבניכר וגלוי לעין, חסרון שכל שאין ה ,ות לוטמאילה ניםכהקרוביו המותר ל ,מיתה
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א ניסן "הנה בגליון האגרות משה, כתבתי לפני עשרות שנים, שביום יכתב מרן זצוק"ל: וו

ם, אם מותר להם להטמא ויל, שהם כהניותשמ"ח נשאלתי מהאחים הרה"ג אהרן ויצחק ט
והשבתי להם  .ו ממנה את הרחםות הוצרכה לניתוח, והוציאאשר לפני שנים רב לקבורת אמם

שנשים שחלו  מאודוכן עשו הלכה למעשה. והנה בזמנינו מצוי משום וכו' להתיר להטמאות, 
את השד, כדי שלא תתפשט בהן המחלה,  ןניתוח מוציאים לה ל ידיד, עבמחלת סרטן הש ַ 

 ע"כ. .הל ותמלהטמאאינו מונע  ,הואיל ונעשה הניתוח מחייםש ,ונראה להלכה
 

 אבר מן החי
גידים ועצמות, אבל , בשר :אבר שלם כברייתוההיה ובלבד שי ,אבר שנחתך מאדם חי, מטמא

שקטעו את רגלו כהן אינה מטמאת. על כן, לשון וכיוצא בה, הואיל ואין בה עצם, אבר כמו 
הרגל את או  מביאים את היד שבמותו ,מנהג]וה .רגלות ללהיטמאאו את רגל אביו, אסור לו 

כהן שנפצע ונקטעה לו אצבע, מותר לו ואולם, [ .(408עמוד ). כמבואר לעיל הקטועה לקוברה עמו
אותה. ואם אין שם ישראל,  ו לוכדי שיחבר להביא את האצבע לבית החוליםות ולהיטמא

 (צ סימן יג חלק אליעזר ציץ ת". שוב ח, עא, ט) לעשות זאת. ואלא רופא מומחה כהן, מותר ל

 

 קרוביו רשעים
 וקרוב ןעצמו לדעת, אי בדיאאו ש בפרהסיא,שבת מחלל ת וועול מצו רקפמי ש

ש   .וטמא להכהן נ פֶּׁ א לֹא כן דרשו חז"ל מהפסוק: "ְלנֶּׁ ּמָ יו",  ִיּטַ ַעּמָ  םעושי קרוביובזמן שּבְ
 ב עה( ח."שעג ס מן)סי לא שפירשו מדרכי ציבור.אבל  ,בתורה ובמצוות מעשה עמיו

 
ואם לא מחלל שבת בפרהסיא, שהיה  נפטר אביהםבעלי תשובה כהנים שנשאל ממרן זצוק"ל 

יש והשיב שאינם יכולים להתחמק, כי , משפחהלו, תפרוץ מחלוקת ב ותבו להטמא ועסקית
שהכל טמאי מתים, אין  זמן הזההראב"ד, שבזו. כי הנה דעת להקל להם בשעת הדחק כ

רוף יבצו ו תם.נרבו ,רש"ידעת הבה"ג,  ויש אומרים שכןעל טומאת מת.  יםמוזהר ניםהכה
שלא נקרא מומר לעשות במגעו יין נסך  ובצירוף האומריםנו הם ספק ולא ודאי, ישכהני זמנ

יש שלדעת רבים בפרט ושחילל שבת בפרהסיא. ית הדין בלו עדות בפניו בביק לא אם כןא
מודה ש כיוןלא חשיב מומר,  שאזלהקל אם המחלל שבת היה נוהג לעשות קידוש בביתו, 

הרי השבת,  תחומראת אינם יודעים ש בצרוף האומרים שכיוןו]קידוש על מעשה בראשית. ב
זמן שישראלי מאמין כל כתב, והגר"א  ים.[אנוסל שנחשביםבין הגויים  כתינוק שנשבההם 

 מומר לכל התורה, שאע"פ שחטא אינו ,יתברך, אפילו עובר על כמה עבירות 'באחדותו של ה
לות של כלל ישראל, ורק במודה בעבודה ילתו נכללת עם התפימצטרף למנין, ותפו ישראל הוא

 לתו עולה כלל.יממנו, ואין תפ זרה ומשתחוה לאל אחר, וכן בבת אל נכר, מסתלק הקב"ה
 

 מת נוסף
כהן שנטמא לקרובו כדין, ופתאום נפטר באותו מקום מת אחר, הריהו רשאי 

 )ב פג(חשש.  קום ללאלהישאר במ

 
בכהן שמת בנו עמו בבית, ושוב באותה שעה  ,ו"ת שאילת יעב"ץ, הורו דייני אלטונאבשכתב 

, שכל ות, שהרי תלמוד ערוך הואמת אחר בשכונתו, והצריכוהו שיצא מביתו ויניח מתו. וזו בור
והנה  .זמן שלא פירש ממתו, רשאי לקבל אף מתים אחרים ולקברם בשעה שמיטמא למתו

שנפטרה, וכשהכניסוה לחדר הטהרה, הובא לשם מת אחר,  אשת כהןכתב, בשו"ת הר צבי 
ק שיצא משם לפני . רבעלה הכהן צריך לעזוב את המקום איןמכיון שאין כאן תוספת טומאה, 

את ראשו מלכות רומי הרשעה , שאחר שכרתו רו במדרש. והביא מה שאמשיוציאו את אשתו
לשון " :ווח עליו בקול מר כשופרגדול, וצישמעאל כהן  בינטלו ר ,בן שמעון בן גמליאלשל ר

שהיו  כיוןאיך לא חשש לאיסור טומאה. ויישב, . ו"איכה לוחכת את העפר ,רפֶּׁ ש ֶּׁ המדברת דברי 
 מותר.הרי זה ואין תוספת טומאה בנגיעתו, באהל המת,  נטמאתחת קורת גג אחד, וכבר 
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 כניסה לבית הקברות בעת הלוויה
לא יטמא בקברות שקברות, כדי בסוף בית הבור את מתו קיהכהן לה ילכתח

אותו פנימה יותר, אל יכנס  יםברואפשר וקואם לא הת. בעת הקבורהאחרים 
. ואולם, במקום שנהגו להקל (ס"ז שעג מן)סילשטח בית הקברות אלא יעמוד מבחוץ 

אך בגמר הקבורה  בית הקברות, יש להם על מה לסמוך, שיכנס הכהן לשטח
 )ב פא( .כלל רת צידוק הדין וקדישולא ימתין לאמי ,מידלצאת עליו 

 
משפחות כהנים עושים שכונת קברות שלהם בסוף בית הקברות, ומי  ,הרמב"ן והרא"שכתבו 

 ופסקשמת לו מת קובר אותו בסוף שכונת הקברות, כדי שלא יטמא בקברות אחרים. וכן 
ביו בבית המורה לכהן ללכת ללוות את א ,מהרי"ל כתב. ולחן ערוךשהמרן הרשב"א ו ,הרמב"ם

מטעם שחזרת הכהן אין בה צורך  ,א גם לשאר מתים, צריך כפרה על זההקברות, והוא מיטמ
לאביו, והרי הוא מוסיף טומאה. ומנהג פשוט הוא שאין הכהנים מלווים את קרוביהם אלא 

וכן . מותר לכהן להכניס מתו לקוברו בבית הקברות, רבנו תםואולם לדעת עד בית הקברות. 

ארחות חיים, ב וכתב. בוריםישלטי ג , הסמ"ק,הסמ"גהראבי"ה, היראים,  ,הראב"דגדולות, רש"י, דעת: הלכות 
ו בין מתים מת רושמחות, שכהן נכנס לבית הקברות לקב כתבהרבה מקומות סמכו על מס

אחרים. וכן פשט המנהג בלוניל. וכן עשה מעשה רבי יהונתן הכהן, כשמת בנו. וכמה מעשים 
רבנו שלמה בן  :הורו להתיר חכמי ההר לאחר משא ומתן, ואלו הן נעשו כן בארץ. וכן

אברהם, ורבנו שאול בר יעקב, ורבנו יצחק בר מתתיה ועוד. וכן עשה רבנו יצחק בנרבונא 
כשמתה אשתו. אבל הרי"ף והרמב"ם ועוד חכמים אחרים חולקים בדבר. ובגלילות קטלוניה 

נהג שהמ ,שלחן גבוהוכתב בחר המנהג. ע"כ. וקשטיליאה נהגו להחמיר כדבריהם. והכל הולך א
מתיהם בכל אשר את בירושלים ובסלוניקי ובכל הערים ששמענו שמעם, שהכהנים קוברים 

גדול כבוד וכו, שיש להם על מה שיסמ. ובודאי שימצא להם, והכהן נכנס אף בבין הקברות
ילווהו כל מכיון שאם לא  ,בשו"ת אגרות משהוכתב  .מת שדוחה לא תעשה של דבריהםה

אמות של קברי  ארבעהקרובים עד הקבר, נחשב כבזיון למת, מותרים ללוותו ולחזור בתוך 
תיכף ומיד מבית הקברות לאחר יצאו  כל מקום,אלא מדרבנן. ומ ן זהאיש ,מתים אחרים

 )ב פא, ה( .שם לאמירת צידוק הדין וקדיש נוסתימת הגולל, ולא ימתי

 
 

 טומאת אוהל המת 
 גוססכניסה לבית ה

 )ב כא( .שאינו אחד מקרוביו כהן לא יכנס בבית שיש שם גוסס
 

 ישן ונמצא מת בבית
בלי להודיעו  לצאת,לו  ולקרוא רויעה, יש לפתאום מת שם אדםישן ושוכב ערום, והיה כהן ש

שיש שם מת, המיקל הודיעוהו יצא. אבל אם כבר  ואחר כך להיכדי שיתלבש תחשיש שם מת, 
 )ב כג( שגדול כבוד הבריות. ,סמוךלו על מה יש ללהתלבש תחילה, 

 

 מתטיסה עם 
לקוברו בארץ כדי הנפטר בחוץ לארץ ומעלים את ארונו לארץ ישראל במטוס 

באותו מטוס, ובפרט שהוא צריך בהגיעו ארצה  טוסישראל, מותר לכהן קרובו ל
 )ב נא( חרור הארון והכנתו לקבורה.להסדיר את שִ 

 
וכתב . לצורך שלא אפילו, להם שהכהן מיטמא אלו : כלס"ה( שעג )סימן ערוך פסק מרן השלחן

 כאןהרי ו ותכריכים. ארון לו ולהביא קבורה לצורך רק לטמאות שלא להחמיר ונכון הרמ"א,
מטוס, כדי שתיכף ומיד בהגיעו ארצה, יסדיר את אותו לוות אליו בתצריך לה כהןהקרובו 
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לצורך קבורה,  בתחשנשנסיעתו באותו מטוס ובודאי , טוס והכנתו לקבורהמהמשחרור הארון 

 ואין מקום להחמיר בזה.

 

 בית סמוך
קומה או ל הסמוך בית, אלא גם בכנסילהלכהן אסור לא רק בבית שיש בו מת 

 פתוח לאותו ביתש ,על טפח ס"מ[ 3]טפח  בגודלחור או חלון  שישל כשמעליו, 
 )ב א( שהמת שם.

 

 חציצה בפני הטומאה
מיעט את החור או אף ין הבית שהמת בו לבית הסמוך, שבאם סתם את החור 

בפני חוצצת  ריהי, הסתימה זמניתאם הף אשביניהם ונעשה חלל פחות מטפח, 
 )ב א, לד(. לבית הסמוךכנס יומותר לההטומאה 

 

 במה חוצצים

 ,מקבל טומאה לאשדבר ב צריכה להיותלחצוץ בפני הטומאה, סתימת החלון 
וכיוצא בהם. אבל דבר המקבל  ,ניירותלי זכוכית, ככמו ניילון, כלי פלסטיק, 

 )ב א(. אינו חוצץהתורה, ן טומאה מ

 
הים ן דבר הגדל מכ םדינו ,מעמקי האדמהמעיינות שבמנפט היוצא מ יםפלסטיק נעשוההניילון 

דברי  ,הגרי"ש אלישיב, שבט הלוי ,רי"א הענקיןגה) חוצץ בפני הטומאה.והריהו שאינו מקבל טומאה, 
 . ב ד(שערי טהרה שטרן ,טהרת פתחים ,להורות נתן, חזקת טהרה, יידרשלמה שנ

 
נעשה לאחר שנטחנו בלאי שכיון  אך, שמקבלים טומאה ןי בגדי צמר ופשתאנעשה מבל ניירה

 וולבש םלגמרי מבריית והפשתן נשתנהצמר והבגדים דק דק ונימוחו לגמרי במים, נמצא ש
בהם הוא דמיון כלל ללבדים שהפשתן  נייראין לו ,שתיםידין צמר ופ הםפרח מוצורה אחרת, 

ניירות אלו שמיוחדים בשתים אלא על העומד לבגד, אבל ישאין תורת צמר ופ ,בעין. ועוד
 . ב ד(גידולי טהרה, ברית יעקב ,חתם סופר)ה. לכתיבה ולצרכים אחרים לא שייך ז

 
, הבגדים: התורהמ מקבלים טומאה כלים מיני : שבעהה"א( פ"א כלים )הלכות ם"כתב הרמב

וסקים בדבר ונחלקו הפע"כ. . סחר וכלי, עץ וכלי, מתכות וכלי, עצם וכלי, עור וכלי, והשקים
אם יכול לחצוץ בפני הטומאה. לדעת התוספות, רבנו שמשון, הרמב"ן, המקבל טומאה מדרבנן, 

מרא ה ועוד, הרי זה חוצץ. ולדעת הרשב"א אין זה חוצץ. ויש לשאול, הרי בג"הר"ן, יד רמ
אמרו, אם ישב הגוי בחלון שבין שני הבתים, הריהו חוצץ בפני  )מסכת בבא בתרא כ ע"א(

רשב"א למה הוא חוצץ? ותירץ הגאון רבי דברי ההטומאה, והרי הגוי טמא מדרבנן כמו זב, ול
ולכן שמואל רוזובסקי שחכמים לא החלו טומאה על הגוי עצמו, כי בו לא שייכת טומאה כלל, 

 )ב ב(זרו טומאה על אחרים שנוגעים בו שיהיו כמו מי שנגע בזב. א שגאלהוא חוצץ, 
 

נודע ביהודה נשאל על דלת מזכוכית אם חוצצת בפני הטומאה, והשיב, כיון שהדלת בשו"ת 
שפשוטי כלי זכוכית טהורים,  ,ועוד .כל המחובר לקרקע אינו מקבל טומאהמחוברת לקרקע, 

טומאת כלי כיון שש ,יש לומר עוד ,הראשונים הנ"לב ורדעת  יולפ ולכן אין לחשוש לכלום.
 (גב ) בפני הטומאה. ץחוצ, הרי זה דרבנןרק מזכוכית 

 

 סורגים
אף שיש ו הם חוצצים. הרי ואין ביניהם ריווח טפח, ,יש סורגים בחלוןאם 

 )ב לד(. טפחחלל ל נקבים מצטרפיםה, אין נקבים הרבהביניהם 
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 חציצה בשבת
יוכל ו ,החלוןאת וך ויש חלון ביניהם, מותר לסתום הסמבית אם יש מת בשבת ב

, מותר הסמוך לבית הכנסתמת בחדר ההיה אם ן, הכהן להישאר בביתו. וכמו כ
 )ב לז( .התפלל ולברך ברכת כהניםלם בואו הכהניכדי שי ,החלוןאת לסתום 

 
אלא ואין הסתימה מועילה  ,הכלים שהיו שם כבר נטמאוון ש, כיבשבת מתקןואין זה נחשב כ

שאין זה מתקן כל  ,, והריהם עדין טהורים. ועודלהבאמכאן והנכנסים שלא יטמא אדם וכלים 
החלון מפני את סותם אולי אינו נראה כמתקן, כי  גםו .כנס שםיישראל רשאי להכך, שהרי 

שאין ספק  חכמים, במקום צער לא גזרוומדרבנן, הוא כמתקן נראה איסור  ,ובלאו הכינה. יהצ
כשאין  ובנותיו תוהן ללכת מביתו בשבת ולחזר אחר בית אחר, מלבד הצער לאששיש צער לכ

ישב בשבת על שלחנו לסעוד סעודות שבת יחד שובפרט שיש מצוה  .האיש בביתו כל השבת
 ברכות יטמסכת )עם בני ביתו, והרי התירו חז"ל טומאה דרבנן משום מצוה קלה, כמו שאמרו 

ם לקראת המלכים, שבמקום מצוה לא גזרו. וכן מבואר מדלגים על גבי ארונות של מתי (ע"ב
בספר לקט הקמח במעשה שאירע בבית הכנסת הגדול בירושלים, ביום שבת קודש, שהורו 
גאוני ההוראה לסתום החלון שהיה בו טפח על טפח, כדי שלא תכנס הטומאה לבית הכנסת, 

 שא כפיהם.יויוכלו הכהנים להכנס לבית הכנסת ל

 
 ביטול תורה

מוך לבית המדרש, ויש שם שיש מת בבית הס לומד בבית המדרש, ונודע לאיזה אנשיםה כהן
אם ירצה להמשיך בלימודו, אינו  ,הודיעוהואם ו .לא יודיעוהו שיש שם מתטוב ש ,חלון טפח

 )ב לב( במקום ביטול תורה. להקליש שהיא קלה, זו טומאה ב חייב לצאת מבית המדרש, כי
 חלון כנ"ל ואז אין שום חשש.וטוב יעשו אם יסתמו את ה

 
 

 כניסת כהן לבית הקברות 
 שמור מרחק

ואם היה הקבר  .לתוך ארבע אמות של מת או של קבר אסור לכהן להתקרב
ר וקבהמת שכמו שמצוי היום או  ,ס"מ[ 34] במחיצות גבוהות עשרה טפחים מוקף

אלא ארבעה מהקבר  קילהרחהכהן , אין צריך ויותר עשרה טפחים בעומק
 ב ט(סימן שעא ס"ה. ) .בלבד ס"מ[ 80] פחיםט

 
להתקרב אדם  ליהמת מטמא את כל הנכנס בארבע אמותיו, כדי שלא ירג יהחכמים גזרו שיה

 (רש"י). בלי ידיעתו עליו שלא האהיל, ושמא יפשוט ידו ויאהיל חשובו, ויילא
 

אף אם יש מחיצות המקיפות את כל שטח בית הקברות, לא נאסרה הכניסה 
 )ב י(ם, אלא רק בסמוך לקברות כנ"ל. לכהני

 

 נסיעה בבית הקברות
הוא סמוך אף ש מותר לכהן לנסוע במכונית בכביש שבתוך בית הקברות,

שמא יאהיל על הקבר, אך כיון שהוא הוא מחשש כי כל מה שאסרו להתקרב,  קברות.ל
 )ב ט(ה. לזוש ש, ואין לחהרבה הרחקה והיכריש  ובכביש המיועד לנסיעה,נמצא במכונית 

 

 מעל בית הקברותמטוס ורכבת 
כדין אוהל  .םסוע בהנקברות, מותר לכהן להעל בית מ יםעוברמטוס ורכבת ה
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שמא לא יעבור ש כאן כמה ספקות להקל, וי ,ץחוצלא , ורק מדרבנן תורהמה ץשחוצהמיטלטל 

בים גם נוסעים ראינם מיטמאים באהל. גויים שרוב בתי קברות של שמא מעל בית הקברות, ו
ספק טומאה ברשות הרבים, ובצירוף שיטת הראב"ד, שמכיון שהכהנים  רי זה, והשםנמצאים 

 )ב לט, נ( .טומאההמוזהרים על  נםבזמן הזה טמאי מתים, אי

 

 קברי צדיקים
י מפורש בתלמוד כקברי צדיקים, למערת המכפלה ושאר  היכנסל ניםאסור לכה

ד מי שרוצה להקל בזה, בצדיקים. ולכן יש למחות בי גםשטומאה נוהגת 
 )ב יב(. הוא איסור חמורשולהודיעו 

 
שקברות הצדיקים  )כה ע"ב(וסוכה  )פה ע"ב(ובבא מציעא  )נח ע"א(כן מבואר במסכת בבא בתרא 

וכן פסקו: רש"י, הרי"ף, תוספות, הרא"ש, המאירי, הריטב"א, האשכול, מהרי"ל, מהר"ש גרמיזאן, מטמאים. 

וכתב הגר"ש קלוגר, הדבר ברור שכהן הנטמא בקברי י חמד ועוד רבים. הלק"ט, מהר"ם בן חביב, שד
בפאת רת כהן, ולא יעשה כן בישראל. וצדיקים, הרי הוא מחלל קדושת כהונתו, ואין עליו תו

י הצדיקים תנאים השלחן כתב, יש למחות ולמנוע מנהג איזה כהנים שהולכים אל קבר
א בידם, כי מי לנו צדיקים ים, וטעות ה, באומרם שאין קברי הצדיקים מטמאיואמוראים

גדולים יותר מאבותינו הקדושים ויוסף הצדיק, שמפורש בגמרא שמטמאים. וכתב בדברי 
 יחזקאל שחייבים להודיע כן ברבים שאין על מי לסמוך להקל. וכן כתב בקיצור שלחן ערוך,

 .ם ולמונעםות בהלמחך ל קברי הצדיקים, וצרישהולכים ע טעות ביד כהנים הדיוטות בזמנינו
 [)שו"ת מבשרת ציון(לא ישעו הצדיקים לתפילתם. ל היה אומר כי בודאי ]והגאון המקובל רבי סלמן מוצפי זצ"

 

 בית קברות גויים
ת א נושא] ומשא ]נגיעה[ אלא במגע ,הלואטומאת ם אינם מטמאים ביויגמתים 

לבית כנס ילכהן להמן הדין , לפיכך אין טומאה בקברותיהם, ומותר [המת
 . ב נב, נו()רמב"ם בנעליו. ולדרוך על קבריהם ,הקברות שלהם

 
 שמצא את אליהו אבוה בר מסופר על רבה ע"א. ועיין יבמות סא ע"א( קיד מציעא בבא )מסכתבגמרא 

 ,[שהיה כהן פנחס ואה]שאליהו  כהן והלא כבודו שאל אותו, גויים. של הקברות הנביא בבית
ששנינו ? טהרות למדת סדר וכי לא: לו אליהו אמר רות?הקב אם כן איך אתה נמצא בבית

 לד )יחזקאל שנאמר, מטמאים באוהל אינם גויים של קבריהם: אומר יוחאי בן שמעון רבי שם:

ןלא( ם ָאָדם ַמְרִעיִתי ֹצאן ֹצאִני : "ְוַאּתֵ וזו . אדם קרואים הגויים ואין, אדם קרואים אתם -" ַאּת 
 והרי הוא, קבלה זה ודבר באוהל, מטמא הגוי : איןהי"ג( פ"א מת טומאת )הלכות ם"לשון הרמב

ָחָלל ֹנֵגעַ  ְוֹכל": ()במדבר לא יט מדין במלחמת אומר הוא  אינו הגוי וכן אוהל. שם הזכיר ולא "ּבֶּׁ
 זה למה הא נגע. שלא כמי הוא הרי עליו, האהיל או נשאו או במת שנגע גויו מת, טמא נעשה
 בכל אלא בלבד, המת בטומאת ולא המת. על הילההא או במת שנגעה לבהמה דומה?

 ע"כ. .בהם מיטמאים הבהמה ולא הגוי אין כולן, הטומאות

 
לבית הקברות של גויים, מכל מקום מחשש להיכנס  מותרעל פי שמן הדין אף 

 שם כלל ועיקר, כי בנפשו הדבר.לתקרב שלא י סכנת נפשות, יזהר
 

 ב"של'ה וזו לשונו: בשנת)שער הגלגולים סג ע"ב( טאל להלן מעשה נורא ואיום שכתב רבנו חיים וי
 ,ציונו על נפשיאת  וראה ,שנים מאלף יותר קדמון אחד גוי קבר על ועברנו ,השדה אל יצאנו
 ומשמאלי מימיני ישוערו שלא צדיקים ונשמות רבים מלאכים והיו ,ולהזיקני להמיתני וביקש

 עמי הלך כך ואחר. עוד הזה בדרך אחזור לא שבחזרתי ל"זהאר"י  מורי ניווויצ .לי יכול ולא
 בי להתחבר הגוי נפש ותחל, משען יאודה הרב עם נתכעסתי בשדה ושם. ממני רחוק הגוי נפש

 הנשמות כל הנה :ויאמר לבכות והתחיל .ל"ז מורי דרשת לשמוע רציתי ולא, עוד ותחטאני
 ,אעשה ומה, ההיא הנפש בו השלט ולפיכך ,הכעס ל ידיע להם הלכו והמלאכים הצדיקים
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 מה כל יתקיים ולא ,ימיתוהו פן אני ירא אבל ,תוולרפא אוכל כי ,חי ויניחוהו קוהוישיז והלואי
 צערו מרוב הלילה כל אכל ולא ...יגעתי לריק וכי ,לי דעכנו ידו על העולם שיתוקן חושב שאני

 עצמי וראיתי ,שממ נשאתני רוח, קברו על וכשהגעתי לבדי איהה בדרך וחזרתי והלכתי .ודאגתו
 הכוכבים צאת בעת למדינה שהגעתי עד ,הקרקע גבי מעל קומה עשרים גבוה באויר רץ

 אחד נחלשים איברי והיו ,לקום ורציתי .הבוקר אור עד בריא ןוליש והלכתי ,שם והניחוני
 נשמה בי נותרה לא שם ובהגיעי ,לאט לאט ל"ז מורי פתח עד והוליכוני בי והרגישו ,לאחד
, לבד הוא בית לאותו נכנס כך ואחר ,והתפלל הדלת וסגר מטתו על ל"ז מורי כיבניוהש, כלל
, לגמרי מת שהייתי היום חצי עד עשה וכה, בה עלי וגוהר המטה על וחוזר בבית הולך והיה

 וברכתי וקמתי עיני שפתחתי עד מעט מעט בי נשמתי חזרה כי בעצמי ראיתי היום ובחצי
 (ע ארבע תעניות שצב"חזועי' ) .ל"עכ .ספק שום בלי ויציב אמת זה וכל. המתים מחיה ברכת

 
 

  צדיקיםקברי  
 השתטחות
לפני השם יתברך על כל צרה לעלות לקברות הצדיקים ולהתפלל יש נוהגים 

עוררים שמתבערבי ראש השנה ויום הכיפורים, בפרט יש ענין בזה ו .ואשלא תב
רנִ  ֵלב": (יט נא תהלים) נאמרו ,תשובהיותר ל שם ּבָ ה ש ְ )חזו"ע  ."ִתְבזֶּׁה לֹא ֱאלִֹהים ְוִנְדּכֶּׁ

 ימים נוראים נב(

 
כדי שהנשמות , לב נשברבתשובה ובבאים אצל הנפטרים ישראל , שהר הקדושובזכן מבואר 

מסכת  בעין יעקבבתוספתא, הובא ) וכן אמרו חז"ל קב"ה.רחמים לפני העליהם ת יבקשו והקדוש

מפני שגלוי וידוע לפני  ?נו מעיני בשר ודםשל משה רב מפני מה נסתתר קברו :ד ע"א(יסוטה 
ויעמדו  ארצם, שמא יבואו לקברו של משהעתיד להחרב, וישראל יגלו מ דשקהמת שבי ב"ההק

צדיקים  , מפני שחביביםגזירהלה בעדם, ועומד משה ומבטל את הימוד בתפשיעבבכיה ויתחננו 
נה השתטח על קברי אבותינו ובן יפ כלב :)לד ע"א( שם אמרו עודובמיתתם יותר מבחייהם. 

חיים  נוהקדושים בחברון, ואמר: "אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת המרגלים". וכתב רב
מר, הוא וכל ובל"ג לע בי שמעון בר יוחאיעל קבר ר, ראיתי למורי האר"י ז"ל שהלך ויטאל

אם יודע לעשות  כי בהשתטח האדם על קבר הצדיק, ובפרט .אנשי ביתו וישב שם שלשה ימים
 ייחוד השייך לאותו צדיק, תהיה נשמת אותו צדיק לעזר ולסיוע גדול לאותו אדם.

 
 

 צדיקיםקברות הרבנו יוסף חיים ב
השתטח בקברות ל, ארץ ישראללמבגדד פעמיים עלה , הגאון רבנו יוסף חיים זיע"א

יהוידע,  ירושלים, חברון, צפת, מירון ועמוקה. ובהיותו בקבר בניהו בןבם, הצדיקי
שם הפסוק על וחיבר ספרים  קשורה בנפשו.היתה נפשו שם יעשה שם יחודים נוראי

ן ְיהֹוָיָדע: "(שמואל ב כג כ) ן ִאיש   ,ּוְבָנָיהּו בֶּׁ ְבְצֵאל ,ַחִיל [חי]ּבֶּׁ ָעִלים ִמּקַ עיין בחוברת )". ַרב ּפְ

 (403"חג השבועות בהלכה ובאגדה" עמוד 
 

 

 דורש אל המתים
 יח דברים)קש מהצדיק עצמו שיושיע אותם, כי יש בכך משום ישימו לב שלא לב

ל ֹדֵרש  : "(יא ִתים אֶּׁ אלא יבקשו מהקב"ה שירחם עלינו בזכות הצדיק או  ",ַהּמֵ
 נב( ח"ע י"נ). יתברך השםלפני ויהיה מליץ יושר עלינו עלינו רחמים  יבקש הצדיקש

 

 יציאה לחוץ לארץ
כל  צדיקים,השתטח על קברי מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, כדי לה



הה |   112 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו ל ב  א

 
לישועה  כיון שיש בזה ענין של מצוה שיתפללו עלינו ,שדעתו לחזור לארץ ישראל

 נז( מןה סיחלק  ה דעת)שו"ת יחו. והצלחה

 

 ביטול תורה
להשתטח על קברי הצדיקים, היינו דוקא באופן שאינו מתבטל  המעלה שיש

, לא יפה הימוד תורלמ ל ידי זהמתבטל עה תלמיד חכםאבל , מלימוד התורה
, ואין לך מידה טובה ד תורה שקולה כנגד כל המצוותמצות תלמוה, שהרי עוש
והגאון המקובל האלהי רבנו מרדכי . (אות ז לה מןיס רה דעהד יולק שו"ת יביע אומר ח) מנהמ

שרעבי זיע"א, כאשר היה שומע על בחורים העוסקים בתורה, שרוצים לנסוע 
להם: "אתם מחפשים לטייל? תשבו ותעסקו בתורה, לקברי צדיקים, היה אומר 
, לצאת צורךמרגישים תים ילעאם ומכל מקום  .התורה היא למעלה מכל!"

ויראת שמים, ולא  תורהרשאים ללכת, אך ישתדלו שנסיעתם תלווה בדברי 
שיעורי תורה  ים לשמועבדברים בטלים חס ושלום. וברוך ה', היום יכול

 ומקיים בזה מצות תלמוד תורה. בהליכתו ובנסיעתו,מוקלטים 
 

 

 קברי צדיקים"ל בוקמרן רבנו עובדיה יוסף זצ
 הגיע 74לראשונה בחייו בגיל  ,מרן זצוק"ל בקברי צדיקיםביקר שפעמים בודדות 

המקובל האלהי קבר רבי שמעון בר יוחאי, בעקבות חלום שחזר ונשנה מללמירון 
רבי שמעון שביקש להודיעו כי , "כף החיים"ספר בעל יעקב חיים סופר זצוק"ל  ירב

]עיין  .הארה גדולהשם וישנה , שערכו שם תלמידיו מסכתבסיום  ובר יוחאי מחכה ל

כהו עיניו בפתאומיות, והלך  ,לערך 98. בגיל [כל הסיפור בסוף החוברת "חג הפסח בהלכה ובאגדה"
ו, רחל אמנ בקברלקבר מרן הבית יוסף במשך שבוע שלם ובכה שם ונושע. גם היה 

שלום  ימנצור בן שמעון, ורב ירברבנו יעקב אביחצירא, הגאונים החיד"א,  הרמב"ם,
ולשאלת  לפני כחמש שנים לבקר בקבר יהושע בן נון.אף הביע את רצונו משאש. 

הרי הוא מה אתה מדבר, : "ות גדולהרגשהתסבא, מה היום מיומיים? ענה לו ב :נכדו
לא  ,דברבסופו של אך  "!יו של הקב"המיד של משה רבנו שקיבל את התורה וידתלמ

 , ובסוף הספר(494)"מעדני המלך" ח"ג  מסיבות בטחוניות. דברההתאפשר 
 

 

 הדלקת נר
קבר הצדיק עצמו. בשמדליקו כיש ענין להדליק נר לכבוד הצדיק, וכל שכן 

היה מדליק נר לכבוד נשמות האחים  ,ישועההחיד"א כאשר הוצרך ל הגאוןו
רבי ישראל מאיר מזרחי זצ"ל בעל ספר "פרי הגאון המזרחיים,  הקדושים
 רבי ניסים חיים משה מזרחי זצ"ל בעל ספר "אדמת קודש"הגאון אחיו ו הארץ",

 והיה נושע. ,שהיה רבו של החיד"א[ ,יונה נבון נורבותיו של רב]
 

 הזה הנר מדליק שהוא הנר הדלקת בשעת בפיו ויאמר, תקכ( מן)סיבשו"ת תורה לשמה כתב 
 ההוא האדם לנפש הנאה גיעת בפה שמוציא זו בקריאה ואז פלוני בן פלונית, נפש תלמנוח
 הרי הנפש.ר על המצבה עצמה ששם משכן חלק מל שכן אם הוא מדליק נמרחוק, כ אפילו

 .שם להשתטח כשהולכים א"זיע הצדיקים מצבות אצל נרות בהדלקת גם טעם שיש לך הודעתי

 
  תם ונשלם שבח לאל בורא עולם 


