
 

 

  

  

  

  נשמהאדם חכם, כשר, וביציאת קריעה על 

יֶכם " 1חייב מיתה, שנאמר ,אבל שלא פרע ושלא פירםאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל:  ')ד א(כ" ָראׁשֵ

ְפָרעּו ּוִבְגֵדי   חייב מיתה. ,הא אחר שלא פרע ושלא פירם, "וגו' ֶכם לֹא ִתְפרֹמּו ְולֹא ָתֻמתוּ ַאל תִּ

אלא  ,(סעודת הבראה, סעודה ראשונה שאסור לאבל לאכול משלו) צין ואין מבריןולא חול אין קורעין :משנה ')ד ב(כ"

  .קרוביו של מת

והכל חולצין עליו והכל  ,הכל קורעין עליו ;קרוביו)כ(הכל  ,חכם שמת :והתניא ?!חכם אפילוו )ומקשה( ')ה א(כ"

   .מברין עליו ברחבה

  . לא צריכא דלאו חכם הוא )ומתרץ(

 ?מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים :דתניא !חיובי מיחייב למיקרע ,הואואי אדם כשר  )ומקשה(

מוחלין לו על כל עונותיו בשביל  ,שכל הבוכה ומתאבל על אדם כשר .מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר

   .כבוד שעשה לו

  .דלאו אדם כשר הוא )ומתרץ(

העומד על המת  :רבי שמעון בן אלעזר אומר: דתניא !ייבחיובי מיח ,אי דקאי התם בשעת יציאת נשמה )ומקשה(

  ! למה זה דומה לספר תורה שנשרף שחייב לקרוע. חייב לקרוע ,בשעת יציאת נשמה

  .דלא קאי התם בשעת יציאת נשמה )ומתרץ(

   .לא גמרינן מיניה :אמרי .לא קרעו רבנן עליה ,כי נח נפשיה דרב ספרא

(והוי כמאן  כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשא ,ועוד !כם שמת תניאח ?!מי תניא הרב שמת :אמר להו אביי

   !דגמרינן מיניה)

   .(הואיל ולא קרעו בשעת מיתה, שוב לא קורעים) סבור מה דהוה הוה

   .כל זמן שעוסקין בהספד חייבין לקרוע ,חכם :תנינא :אמר להו אביי

   .(בלא הספד) סבור למיקרע לאלתר

   .כבודו בהספידו ,םחכ :תניא :אמר להו אביי

כיון שהחזירו  ,חכם(קרע על) כי נח נפשיה דרב חסדא סבור דלא למישלל קרעייהו. אמר להו רבי יצחק בר אמי: 

  .שוללין ,טהיפניהם מאחורי המ

  .אינו יושב עליו אלא יום אחד ,אפילו רבו שלימדו חכמה :יוחנן ביחייא בר אבא אמר רבי אמר ר ')ב ה(כ"

  

                                                
  א, פרשת שמיני, י,ו.ויקר  . 1
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  שיטות הראשונים

אבל שלא פרע ושלא , דקריעה ופרימה דאורייתא היא, מדאמר שמואל ראב"דדעת : חיוב קריעה מהתורה או מדרבנן

ולפי שכל העובר על דברי חכמים  ,מדרבנן קאמרד ,תוספותו , מהר"ם מרוטנבורג,רמב"ןדעת וכו'. ו חייב מיתה ,פירם

  2.3אסמכתא בעלמאחייב מיתה בידי שמים, וקרא 

איירי בחול  דאין קורעין אלא קרוביו של מת, דמתניתין ,ורא"ש ,רמב"ןראב"ד, רמב"ם, דעת : קריעה בחול המועד

ומכל מקום מודה הוא  5מיירי בחול. דמתניתין נו שמשוןרביפירש בשם  ריטב"או 4המועד. ושמעינן דיש קריעה במועד.

שאין קורעים כלל בחול  ,רבינו פרץו רבינו שמחה,ודעת . רא"ם, בה"ג 7,רב נטרונאי גאוןוכן דעת  6שיש קריעה במועד.

כרמב"ם  פסק והשו"ע כתבו שקורעים על אב ואם בחול המועד, ולא על שאר מתים. ומהרי"ל ותרומת הדשן 8המועד.

    9.כמהרי"לכתב שנהגו  , והרמ"אורא"ש

  , דיש קריעה בחולו של מועד, ואפילו ביום ומהר"ם מרוטנבורג ,ראב"דרא"ם, : דעת קריעה על שמועה קרובה במועד

  

                                                
. דהא דרשא דקרא מדאורייתא לאנפא אחרינא מדריש, לעניין כהן ששימש פרוע ראש ופרום בגדים שהוא חייב מיתה בידי שמים מן 2

. והכי מדריש קרא: "לא תפרעו ולא תמותו", הא (עי"ש י"ח ב')ובפ"ב דזבחים  (סנהדרין פ"ג א')התורה, כדאיתא בפרק הנחנקין 

, וכו', וסברא נמי, דמהיכי תיתי דתהוי מיתה למי שלא קרע (סנהדרין פ"ג ב', ועי"ש)תמותו. וכדדריש שתויי יין שעבדו אם תפרעו, 

  ולא גדל שיער, ואפילו להוי מדאורייתא! ריטב"א.
(כ"ד . תוספות (תורת האדם, שער האבל, עניין הקריעה, עמ' סג)כתב שהיא מדרבנן. מקורות: רמב"ן  (יו"ד שמ,א, ס"ק ב)והש"ך   . 3

  .(כ"ד א', ד"ה והכי). ריטב"א (סי' ג). רא"ש (הו"ד ברא"ש). מהר"ם מרוטנבורג (הו"ד ברא"ש וריטב"א). ראב"ד א', ד"ה הא אחר)
, שלא לרבות את ההספד, ואם באו (הראויים להתאבל, והכי מפרש לה בירושלמי, הלכה ז). וקמ"ל שאין קורעין במועד אלא קרובין 4

  אחרים לקרוע מוחין בידם. ומכללא שמעינן דקריעה אינה מצוה בחול אלא בקרובין. 
ועד, ואין ספק כי התלמוד הירושלמי בקי היה בפירוש משנתנו! ועוד, כיון אמרו בפירוש שאין הבראה במ (הלכה ט). שהרי בירושלמי 5

דסיפא דמתניתין קתני אין אומרים ברכת אבלים במועד, מכלל דרישא לאו במועד! לפיכך, הנכון בפירוש משנתינו שהיא 

ילו קאמר כשמברין אין כפשוטה בכל עת ובכל שעה. והא דקתני שאין מברין אלא על מיטות זקופות, משום חול נצרכה, וכא

מברין אלא על מיטות זקופות. דאילו במועד ליכא הבראה כלל, כדברי הירושלמי. ולפי זה, אפילו בחול אין מברין בחיוב אלא 

  קרובין. ובחכם הוא שאמרו הכל מברין עליו לפי שהכל כקרוביו.
  לחוד וקריעה לחוד. . והוא פשיטא, ולא איצטריך לאשמועינן, דאע"ג דאין אבלות במועד, אבלות6
. זה לשון רי"ץ גיאת: ואמר רב נטרונאי מי שנפטר אביו ואמו בחולו של מועד חייב לקרוע שכך אמרו חכמים הקורע בחמתו ועל 7

מתו, וכל המקלקלין, פטורין. וזה פטור אבל אסור הוא. וכיון דבשבת פטור אבל אסור, בחולו של מועד מותר לכתחלה. וסיים רי"ץ 

מינה, דלא הוחזק לו שמשנתינו במועד נשנית. שאילו היה יודע, לא הוצרך לומר ממקום אחר. ולא שנא אביו ואמו  גיאת: שמע

  ולא שנא שאר קרובין דמתניתין סתם תנן.
 ורמינהי הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב, ואע"פ שחילל את השבת יצא ידי קריעה! ושנינן (פרק האורג, ק"ה ב'). דאמרי' בגמרא 8

לא קשיא, הא במת דידיה, והא במת דעלמא. פירוש, במת שחייב להתאבל עליו, אם קרע עליו בשבת חייב, דהאי קריעה תיקון 

הוא. והא דקתני במתניתין דפטור אבל אסור, היינו במת שמוטל עליו לקברו אבל לא להתאבל עליו, דהאי קריעה לאו תיקון היא, 

  .(וראה עוד אור זרוע)קרוע בחולו של מועד על חמישה מתי מצוה ולהכי פטור אבל אסור. אם כן, אסור ל
(הו"ד . רא"ם (הו"ד בראבי"ה, מהר"ם, מרדכי ועוד. וראה פסקה הבאה). בה"ג (הו"ד ברי"ץ גיאת). או"ח תקמז,ו. מקורות: רב נטרונאי 9

(הל' אבל, סי' תתמא, הו"ד בראשונים. אמנם . ראבי"ה (הו"ד בראשונים). ראב"ד ג)-(הל' יו"ט ו,כג, והל' אבל יא,ב. רמב"ם במרדכי)

. רבינו פרץ (הגהות על סמ"ק, מצוה קצה, הגהה א; מצוה צז בסוף, דין אבל באו"ז כתב משמו שקורעים לכתחילה בחוש"מ, וצ"ב)

(כ"ד ב', ד"ה מתני' אין . ריטב"א נט)- (סי' נח. רא"ש (תורת האדם, ענין הקריעה, עמ' סו)הבא מחוץ לתחום, הגהה יז). רמב"ן 

(הל' . מהר"ם (סי' תתפד). מרדכי (הל' אבלות, סי' תלב). אור זרוע (הו"ד באו"ז). רבינו שמחה קורעין; כ"ה א', ד"ה ואפילו חכם)

  .(מצוה קצה; מצוה צז). ור' סמ"ק (סי' רפח)תרומת הדשן  .(מנהגים, הל' חול המועד, סעי' טז). מהרי"ל שמחות, סי' לז)
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 והשו"ע. ואחר המועד קורע ונוהג אבילות ,אסור לקרוע במועד, שבאתה לו שמועה קרובהדמי  בה"גודעת  10שמועה.

  11.כראב"דפסק 

על מתו קורע ביום קבורה  ,כתב בה"ג - ת בדברויש ג' מחלוק ,בהלכות קריעה בחול המועד: המרדכי, כתב לסיכום

כתב  ורא"ם .לא יקרע בחול המועדדאפילו ביום הקבורה  כתב וראבי"ה .ולא ביום שמועה אם שמע במועד ,במועד

  .המיימוני רשוכן פי בירושלמיוכן משמע  .ודבריו נראין. פילו ביום שמועה קורע בחול המועדדא

שאינו  רמב"ם ורמב"ןודעת  12הסתפקו אם קורע ביו"ט שני, או לא. שהמפרשים נמוקי יוסףכתב : קריעה ביום טוב שני

  13.השו"עקורע. וכן פסק 

, דבאדם כשר אין חיוב קריעה אלא כשהוא ראב"דבשם  ראשונים ו: כתבר לחכם לעניין קריעהההבדל בין אדם כש

, דדוקא אי קאי עליה בשעת יציאת ראבי"הודעת . ואע"ג דלא קאי עליה בשעת יציאת נשמה 14בפניו, קודם שנקבר.

ם כשר אין קורעין עליו ביאר, דגבי חכם ראוי לקרוע עליו אפילו חכם כשהוא שוה לו. אבל על אד ורמב"ן 15נשמה.

  16, ושכן נוהגים.כראבי"הכתב בשם יש אומרים  כראב"ד וכרמב"ן. ורמ"אפסק  והשו"עחכמים. 

אבל אם אין יודעין מחידושיו כלום וגם  ;דוקא חכם שיודעין משמועותיו שחידש ,מהר"ם: דעת קרוביוכחכם שמת הכל 

דחכם לא בעינן דניהוי שמעתתיה  הרא"שודעת  17.הקרוע עליו ביום שמועה לאחר קבורלא מיחייב ל ,אינו רבו

  19.כמהר"ם אלוקפסק ל והרמ"א 18.בפומיה

                                                
. וההיא מוקי לה (כדלעיל, לשיטתם שפירשו המשנה במועד)שכן מבואר בברייתא, חכם שמת הכל כקרוביו, ואפילו במועד איירי   . 10

רוביו, אלמא קרובין ביום שמועה, דאי בין מיתה לקבורה, אפילו על אדם כשר דלאו חכם נמי חייב לקרוע. ומדקאמר הכל כק

קורעין בחולו של מועד אפילו ביום שמועה, אע"ג דלאו יום קבורה הוא. מהר"ם. והא דפליגי לעיל בשומע שמועה ברגל אם קורע 

לאחר הרגל אלמא לכולי עלמא אינו קורע ברגל התם מיירי כששמע ביום טוב ולא בחוה"מ מדקאמר ברגל ולא קאמר במועד. 

  רא"ש.
  פיסקה קודמת. 'ו. מקורות: ראו"ח תקמז,  . 11
האם מתירין לו לקרוע כי היכי דמותר בשאר עניני אבלות, דכחול שויוה רבנן לגבי מת וקורע; או דילמא כיון דספק יום טוב הוא,   . 12

  והקורע ביום טוב לוקה, דמתקן גמור הוא ואסור.
שום ספיקא דידהו. ואפילו לדידיה, כיון דספיקא נינהו אינו יו"ד שצט,יג; יו"ד שמ,לא. דלא שבקינן פשיטותא דהרמב"ם והרמב"ן מ  . 13

 וכן ;, עמ' רכבשבתות וימים טובים, עניין שער האבל(. רמב"ן (הל' אבל יא,א)קורע, דשב ואל תעשה עדיף. ב"י. מקורות: רמב"ם 

  .(יא ב ברי"ף, ד"ה וכתב). נמוקי יוסף )סז בענין הקריעה, עמ'
י נח נפשיה דרב ספרא, לא קרעו רבנן עליה, ואמר להו אביי: מי תניא הרב שמת?! חכם שמת תניא. ותירצו בזה הא דאמרינן דכ  . 14

  והקשו, מי גרע רב ספרא מאדם כשר דמחייב למיקרע עליה?! וראה רמב"ן שהתקשה בדבריו.
  ר' ביאור הגר"א (ס"ק יז) שהדבר תלוי בגירסאות הגמרא, כאן ובמסכת שבת (ק"ה ב').  . 15
, שער הסוף, ענין ה"א(תו. רמב"ן (כ"ה א', ד"ה כי נח). ריטב"א (סי' נט). מקורות: רא"ש (ס"ק יז),ו. ועיין ביאור הגר"א יו"ד שמ  . 16

(חי' מו"ק, ד"ה ולענין הפסק; חי' שבת, פרק האורג, ק"ה ב', ד"ה לא צריכא; לז ב ברי"ף, ד"ה . ר"ן הקריעה, ד"ה תניא חכם, עמ' נב)

  .(תשובות וביאורי סוגיות, סי' תתקמח, בסופו). ראבי"ה (נתיב ב ח"ה)חם . רבינו ירוובגמרא מוכח)
  מדקאמר ועוד כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשא.  . 17
מדקאמר ליה אביי מי קתני הרב שמת חכם שמת קתני, ועוד כל יומא שמעתתיה וכו'; והכי פירושו: ועוד, אפילו אי תנן הרב   . 18

ת"ח שבבבל קורעין זה על (ל"ג א') ן בבי מדרשא והרי הוא רב שלנו, כדאמר בפרק אלו מציאות שמת, כל יומא שמעתתיה בפומי

זה, ופירש רש"י קורעים זה על זה כדין רבו שאינו מאחה לעולם דכל יומא שמעתתיה דהדדי בפומייהו, שאילו לענין קריעה 

  עצמה, אין חילוק בין חכם לרבו מובהק.
  .(וכן ראה פסקי הגר"א, יו"ד רמב,ל) נראה שסובר להלכה כדעת הרא"ש(ס"ק כג)  ר"אאבל מביאור הגיו"ד שמ,ז.   . 19
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כך קורעים על  ,כשם שקורעים על החכמים ,(הלכה ז) ירושלמי בשם שרמב"ן ורא"כתבו : מה גדר חכם שקורעים עליו

כל ששואלין אותו דבר הלכה  ?ו ת"חאיזה :יוחנן מר רביא )'ד א"קי, פרק ואלו קשרים(י מסכת שבת בבלובוכו'.  ,תלמידיהם

  .21השו"עוכן פסק . 20וכן לענין קריעה ןהרמב"כתב . וואומרה (ואפילו במסכת כלה) בכל מקום

אלא  ,ולא ביטל שום מצוה ,ואינו חשוד על שום עבירה ,כיון דלא סנו ליה שומעניה, דהרא"ש: כתב מהו גדר אדם כשר

   23.כרא"שכתב  שו"עוה 22דהיינו שיש עמו קצת תורה.כתב  וריטב"א, נקרא כשר. שאין גדול בתורה

, שדומה לספר תורה שנשרף. חייב לקרוע ,העומד על המת בשעת יציאת נשמה :האם אשה בכלל -קריעה על אדם כשר 

שהדמיון לספר  רמב"ןשלפי זה אין צורך לקרוע על אשה. ודעת , רמב"ןיכול ללמוד. וכתב  זה , שעדיין היהביאר רש"י

   25.השו"עוכן פסק  24מד על גודל ההפסד, ועל כן קורעים גם על אשה.תורה, לל

 ,אלא אדרבה יש לשמוח ,אין חייב לקרוע ,אדם רשע וחשודשעל  ,יונה רבינו : דעתעל אדם רשע, ומהו גדר רשעקריעה 

ה" 26כדכתיב ִעים ִרּנָ לבד ממומר  27,השחייב לקרוע על הכל בשעת יציאת נשמ מהר"ם מרוטנבורגודעת  ."ּוַבֲאבֹד ְרׁשָ

  אבל אם אדם עושה  28.תורה להכעיסהת ממצות עובר על אח או ,שכל המודה בה כופר בכל התורה כולה בודה זרה,לע

                                                
וכן כתבו רא"ש ונמוקי יוסף בשם תשובות הגאונים, אמר רב משה: איזהו תלמיד חכם שאין מועד בפניו כל ששואלין אותו דבר   . 20

  הלכה ואומר, ואפילו במסכת כלה.
י תמה שלא נהגו לקרוע אפילו על חכם שיודעין משמועותיו שחדש ואפילו על גדול ממנו, : אנ(ס"ק יז)יו"ד שמ,ז. וכתב הש"ך   . 21

ואין להם על מה שיסמכו! ואולי סבירא להו דלא נקרא ת"ח אלא כשיודע דבר הלכה בכל מקום ואפילו במסכת כלה כדאיתא 

ו במסכת כלה עכ"ל. והביאו מהרי"ל ומהרי"ו בש"ס, וכבר כתב האגודה פ"ק דחולין דעתה בעוונינו אין ת"ח, דהא אין יודע אפיל

  .(יז ב ברי"ף, סוד"ה אין). נימוקי יוסף (סי' נט). רא"ש (תורת האדם, עניין הקריעה, עמ' נד)בתשובותיהם. וצ"ע. מקורות: רמב"ן 
אין עליו חיוב  ל מקום, מכאוי לבכות עליו ועל חסרון מצותיושר , אע"פדאילו כשר שאין בו תורה .שלא הגיע להיות תלמיד ע"פא  . 22

  . אי אפשר להיותו כשר באמת ,כי מי שאינו בן תורה .קריעה
והש"ך (ס"ק יב) דן האם חייב לקרוע דווקא בפניו, או אפילו עומד בביתו, כשידע בין מיתה לקבורה. וסיים, מיהו  יו"ד שמ,ו.  . 23

  .(סי' נט)מקורות: רא"ש  האידנא נהגו להקל בכל עניין.
שה על רש"י, דקשה הדבר לומר שיקרעו על העתיד. ועוד, אם מן הדין, אף בספר תורה אין קורעין אלא בזרוע הרמב"ן הק  . 24

וכמעשה שהיה. ולכן ביאר, שנפש בגוף כאזכרות בגוילין, ומשל בעלמא הוא, לומר שהוא הפסד גדול וחרדה רבה, וחייב אדם 

, כשם שקורעין עליה כך קורעין על מקיימי מצותיה, שבשריפתה לקרוע עליה כאילו נשרף ספר תורה לפניו. אי נמי יש לומר

אובדים מצות כתיבתה, ובמיתת עושיה אובדים מצוות של מעשה. הילכך על כל אדם מישראל קורעין ואפילו על אשה. והמפרש 

י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור", ונשמה נקראת נר דכתיב ַמת ָאָדם".  פירש דתורה קרויה נר, שנאמר (משלי ו,כג) "ּכִ (משלי כ,כז) "ֵנר ה' ִנׁשְ

וכתב ב"י דלפירוש זה פשיטא שעל אשה נמי חייב לקרוע. וגם רש"י עצמו פירש (בשבת ק"ה ב') "אף נשמת ישראל הניטלת 

דומה לו (לס"ת), שאין לך ריק שבישראל שאין בו תורה ומצות". וגם לפירוש זה, כתב ב"י, שאשה שייכת במצוות, וגם בתורה, 

  עשה המצוות שהיא חייבת. במ
  .(תורת האדם, שער הסוף, ענין הקריעה, עמ' נא)יו"ד שמ,ה. מקורות: רמב"ן   . 25
  משלי יא,י.  . 26
למה זה דומה? לספר תורה שנשרף שחייב לקרוע. ופירש רש"י התם: ואף נשמתו של ישראל דומה  (ק"ה ב')דאמרינן בפרק האורג   . 27

  ורה ומצות.לו, שאין לך ריק שבהן שאין בו ת
דמומר דאוכל נבילות להכעיס עבריין הוא והיינו דתניא במסכת  (י"א א')שהרי זה כעובד עבודה זרה, דקי"ל בפרק בתרא דהוריות   . 28

הפורש מדרכי צבור אין מתעסקין בו בכל דבר אחיהם וקרוביהן לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלין  (פ"ב ה"י)שמחות 

  ונאו של מקום שנאמר הלא משנאיך ה' אשנא. עיי"ש.ושותין ושמחין שאבד ש
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 29.ן זה חייב לקרוע בשעת יציאת נשמהעל כגו ,או שמניח לקיים מצוה אחת בשביל הטורח ,לפעמים עבירה לתיאבון

. כמהר"םפסק  והשו"עה, הרי הוא בכלל פורש מדרכי צבור. : יפה דקדק, שאם היה רגיל לעשות עבירמרדכיוכתב 

  30.המרדכיהוסיף דברי  והרמ"א

הוה ליה  ,נהרג בידי גוים מתוך רשעו, שאדם שאור זרוע: כתב רשע שנהרג בידי גויים, האם מתאבלים וקורעים עליו

  31.הרמ"א. והביאו ומתאבלין עליו ,כפרה

שאילו ברבו, כיון  ם שאינו רבו קאמר;, בקורע על חכרמב"ןכתב : ןולליש ,טהיכיון שהחזירו פניהם מאחורי המ ,חכם

  32.השו"עוכן פסק  יו יום אחד באבלות גמורה, היאך יהא שולל?! לא מצינו שולל בתוך ימי אבילות!לשיושב ע

: (רבתי ט) באבלותניא  לאחר קבורה מיד. מאחה , הוא הדין לאיחוי, שמאחה מיד. אי נמי,רמב"ן: כתב איחוי קרע על חכם

ת כתב, " והרמב"ם והקורע לשם כבוד, הרי זה מאחה מיד. ּמֵ ֲאִפּלּו ַרּבֹו ׁשֶ ַהּקֹוֵרַע ַעל ֶהָחָכם ְמַאֶחה ְלָמָחר, ׁשֶ ְוֵיָרֶאה ִלי ׁשֶ

ְלַבד  א יֹום ֶאָחד ּבִ ל ָעָליו ֶאּלָ מּוָעה. -ֵאין ִמְתַאּבֵ   34.השו"עוכן פסק  33"אֹו יֹום ִמיָתה אֹו יֹום ׁשְ

  רוךעשולחן 

ח,    תקמז)הלכות חול המועד, סימן (או"

חוֹ   ו.  ת ּבְ ר; אֹו ִאם עֵ וֹ ּמ ל הַ ֵאין קֹוְרִעין ַעל ַהּמֵ ׁשֵ ל ָעָליו; ְוֵכן ַעל ָחָכם אֹו ַעל ָאָדם ּכָ ִבים ְלִהְתַאּבֵ ֵהם ַחּיָ א ִלְקרֹוָביו ׁשֶ ד, ֶאּלָ

ב לְ  ַחּיָ ָמה; ְוַעל ָקרֹוב ׁשֶ ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ם ּבִ ָאה לֹו ָעַמד ׁשָ ּבָ א ׁשֶ ָפָניו ֶאּלָ ל ָעָליו; ְוַעל ָחָכם קֹוֵרַע ֲאִפּלּו ֵאינֹו ּבְ ִהְתַאּבֵ

ין ִמיָתה ן ָיַדע ּבֵ א ִאם ּכֵ ר ֵאינֹו קֹוֵרַע ֶאּלָ ׁשֵ ים יֹום; ְוַעל ָאָדם ּכָ לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ּמֹוֵעד ִאם הּוא ּבְ מּוָעה ּבַ ְוֵיׁש  הגה:ִלְקבּוָרה.  ׁשְ

י ִאם ַעל ָאִביו ְוִאּמוֹ  חֹוְלִקים. ְוָנֲהגוּ  ּמֹוֵעד ּכִ ּלֹא ִלְקרַֹע ּבַ ַנז ׁשֶ ּכְ ֵני ַאׁשְ ן  ;ּבְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ִתים קֹוְרִעים ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד (ַמֲהִרי''ל ְותְּ ָאר ַהּמֵ ְוַעל ׁשְ

ם ּלָ ֵאין ִמְנָהג, ֵיׁש ִלְקרַֹע ַעל ּכֻ    .ִסיָמן רפ''ח); ּוְבָמקֹום ׁשֶ

ל ָעָליו, אֹו ַעל ָחָכם. ֵאין חֹוְלִצין כָּ   ז.  ִבים ְלִהְתַאּבֵ ל ֵמת ַהְמֻחּיָ א ְקרֹוָביו ׁשֶ   ֵתף ֶאּלָ

חֹול ַהּמֹוֵעדַמְבִרין   ח.  א ַעל ִמּטֹות ּבְ יתֹו ֶאּלָ תֹוְך ּבֵ ל ֵמת; ְולֹא ַיְברּו ָהָאֵבל ּבְ א ְקרֹוָביו ׁשֶ ְרָחָבה ֶאּלָ ּלֹא ַיְברּו ּבָ , ְוהּוא ׁשֶ

ֵאי ָלל. ְזקּופֹות, ְלִפי ׁשֶ ֶרֶגל ּכְ ה ּבָ ּטָ ת ַהּמִ ִפּיַ   ן ּכְ

ַהּכֹל ֲאֵבִלים עָ   ט.  ְבִרין ֶאת ָהֲאֵבִלים, ׁשֶ ּמַ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ תֹוְך ָהְרָחָבה ּכַ חֹול ַהּמֹוֵעד ּבְ   ָליו. ַעל ֶהָחָכם ַמְבִרין ַהּכֹל ּבְ
"ד, הלכות קריעה, סימן שמ) ו י )  

ל ִאיׁש   ה.  ָמה ׁשֶ ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ב ִלְקרַֹע  , אוֹ ָהעֹוֵמד ּבִ ָרֵאל, ַחּיָ ׂשְ ה ִמּיִ ָ ''י).ִאׁשּ ''ן ּוֵבית יֹוֵסף ַאף ְלַדַעת ַרׁשִ ם ַרְמּבַ ׁשֵ   ַוֲאִפּלּו  (טּור ּבְ

                                                
ד ְליֹוָאב) (ב,יט,ב): "-כיון שאינו כופר ואינו עושה להכעיס, דכתיב (שמואל  . 29 ּגַ לֹם", אף על פי ַוּיֻ ל ַעל ַאְבׁשָ ְתַאּבֵ ֶלְך ּבֶֹכה ַוּיִ ה ַהּמֶ ִהּנֵ

, אלא כיון שלא עשה להכעיס אלא מתאוה היה למלוך, שעשה כמה עבירות, ומרד באביו ובמלכות בית דוד, ובא על פילגשי אביו

  ראוי להתאבל עליו.
  .(סי' תתפו; וסי' תתקלז). מרדכי (סי' נט). רא"ש (הו"ד ברא"ש)יו"ד שמ,ה. מקורות: רבינו יונה ומהר"ם   . 30
ים, ושכן עיקר. וכתב ש"ך יו"ד שמ,ה. הרמ"א הביאו בלשון 'יש אומרים'. ומהמשך לשונו אפשר להבין שיש אומרים שאין מתאבל  . 31

דצ"ע, שבדרכי משה לא הביא אלא הגהת אשר"י והאו"ז שכתבו דמתאבלים עליו, ולא הביא שום חולק! וכן מוכח מש"ס  (ס"ק ט)

דמומר שנהרג בידי גויים, כיון דלא מיקטל כדין, הוי ליה מיתתו כפרה, ומתאבלים עליו. וכן משמע ב') -(פרק נגמר הדין, מ"ז א'

  .(סי' נט). הגהות אשר"י (הל' אבילות, סי' תכח)ר"מ שהביא הרא"ש בפרק אלו מגלחין. מקורות: אור זרוע מדברי ה
  יו"ד שמ,יז. מקורות: רמב"ן (תורת האדם, שער האבל, ענין האבלות, עמ' רא).   . 32
  והרמב"ן הביא דבריו, ותמה עליו וכתב, ואיני יודע למה ייאסר בו ביום!   . 33
  מקורות: רמב"ם (הל' אבל ט,יב). רמב"ן (תורת האדם, שער האבל, ענין האבלות, עמ' רא).  יו"ד שמ,יז.  . 34
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ִביל טַֹרח.  ׁשְ יַח ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ּבִ ּנִ ּמַ ה ֲעֵבָרה ְלֵתָאבֹון, אֹו ׁשֶ ִלין ָעָליו ֲאָבל ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה, ֵאין  הגה:ִאם ִלְפָעִמים ָעׂשָ ִמְתַאּבְ

ַכי סֹוף מ''ק) ה ּדּוְכֵתי) .(ָמְרּדְ ין ְוַכּמָ ''ס פי' ִנְגַמר ַהּדִ ַ ם ּופֹוְסִקים ְוֵכן מּוָכח ִמׁשּ ן ַעל מּוָמר (ׁשָ ּכֵ נֶּ  .ְוָכל ׁשֶ ּמּוָמר ׁשֶ יֵדי ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ֱהַרג ּבִ

ֶר ִייםוֹ ג ִר''י ּפֶ ַהת ֲאׁשֵ ִלין ָעָליו (ַהּגָ ם ר''י  .ק א''מ ואֹור ָזרּוַע), ִמְתַאּבְ ׁשֵ ַכי ה''א ּבְ ָאנּוס (ָמְרּדְ ָהֵוי ּכְ ֵהִמיר ִעם ָאִביו אֹו ִאּמֹו, ּדְ ְוֵכן מּוָמר ָקָטן ׁשֶ

ִלין ֵאין ִמְתַאּבְ ית יֹוֵסף ִסיָמן שמ''ה) ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ם ר''ח) ,ּוְמִביאֹו ּבֵ ׁשֵ ם ּבְ ר (ׁשָ ְר  .ְוֵכן ִעּקָ ים ִמּדַ ִלין ַהּפֹוְרׁשִ ֵאין ִמְתַאּבְ י ׁשֶ ֵכי ִצּבּור, ַאף ַעל ּפִ

ֵניֶהם (אֹור ָזרּוַע). ְוע''ל ִסיָמן שמ''ה ִלין ַעל ּבְ    .ֲעֵליֶהם, ִמְתַאּבְ

ּטּול ִמְצָוה, ְולֹא ַסֵני ׁשּוְמָעֵניּה, ַאף ַעל ּפִ   ו.  ֵאינֹו ָחׁשּוד ַעל ׁשּום ֲעֵבָרה ְולֹא ַעל ׁשּום ּבִ ר, ׁשֶ ׁשֵ דֹול ַעל ָאָדם ּכָ ֵאינֹו ּגָ י ׁשֶ

ין ִמי ם ּבֵ עֹוֵמד ׁשָ ב ִלְקרַֹע ָעָליו; ְוהּוא ׁשֶ ָמה, ַחּיָ ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ּלֹא ָעַמד ּבִ י ׁשֶ ּתֹוָרה, ְוַאף ַעל ּפִ ָתה ִלְקבּוָרה; ְוַתְלִמיֵדי ּבַ

ִריָעה זֹו.  טּוִרים ִמּקְ ב ִלְקרַֹע  הגה:ֲחָכִמים ּפְ ֵאין ַחּיָ ָמה ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ן עֹוֵמד ָעָליו ּבִ א ִאם ּכֵ ר, ֶאּלָ ׁשֵ ב  ;ַעל ָאָדם ּכָ ֲאָבל ַחּיָ

ם ַרַאִבָי''ה), ְוֵכן ָנֲהגּו ְלהָ  ׁשֵ ֶרק י''א ּבְ הֹות ַמְימֹוִני ּפֶ ל ָעָליו (ר''ן פ' ָהאֹוֵרג ְוַהּגָ   .ֵקלִלְבּכֹות ּוְלִהְתַאּבֵ

ְלִמיד ָחכָ   ז.  יֹום ַעל ָחָכם ְוַעל תַּ ָכל ָמקֹום ְואֹוְמָרּה, קֹוְרִעין ָעָליו ֲאִפּלּו ְלַאַחר ְקבּוָרה, ּבְ ַבר ֲהָלָכה ּבְ ֹוֲאִלין אֹותֹו ּדְ ׁשּ ם ׁשֶ

מּוָעה, ִאם הּוא ּתֹוְך ל' יֹום. ְוקֹוֵרַע ָעָליו דֹו.  ׁשְ ַעת ֶהְסּפְ ׁשְ דֹו, וְ (ּבִ מּוָעה, ּוְכָבר ָעַבר ְזַמן ֶהְסּפְ יֹום ׁשְ לֹא ָקַרע, ׁשּוב ֵאינֹו לֹא ָקַרע ּבְ

ּטּור ּוְבֵבית יֹוֵסף). )קֹוֵרַע  ָמע ּבַ ְך ַמׁשְ ָכל ָמקֹום ִלְקרַֹע ֶזה  (ּכָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ם. ּוְכָבר ָנֲהגּו תַּ ין ֶאת ִלּבָ ַגּלִ ּמְ ְוקֹוְרִעין ָעָליו ַעד ׁשֶ

ִוים, ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ְמלַ  ֵהם ׁשָ י ׁשֶ ד ֶאת ֲחֵברֹו. ַעל ֶזה ֶטַפח, ַאף ַעל ּפִ ן הּוא  הגה:ּמֵ א ִאם ּכֵ ֵאין קֹוְרִעין ַעל ָחָכם, ֶאּלָ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ם הר''מ) ׁשֵ ַהְינּו ַרּבֹו, (ָהרֹא''ׁש והגמי''י ּבְ ׁש, ּדְ ִחּדֵ מּועֹוָתיו ׁשֶ ְ ּיֹוְדִעין ִמׁשּ ְמִדינֹות ֵאּלוּ  ,ַרּבֹו אֹו ׁשֶ    .ְוֵכן ָנֲהגּו ְלָהֵקל ּבִ

ָגָדיו עַ  ַעל ַרּבוֹ   ח.  ל ּבְ ָמָרא; קֹוֵרַע ּכָ ָמָרא, ּגְ ָנה; ִאם ּגְ ָנה, ִמׁשְ ּנּו; ִאם ִמְקָרא, ִמְקָרא; ְוִאם ִמׁשְ רֹב ָחְכָמתֹו ִמּמֶ ה ִלּבֹו. ׁשֶ ַגּלֶ ּמְ ד ׁשֶ

מּוָעה ְרחֹוָק  ְ א ֶטַפח, ְוֵאינֹו ְמַאֶחה ְלעֹוָלם. ַוֲאִפּלּו ִמׁשּ ֵאינֹו קֹוֵרַע ֶאּלָ ה, קֹוֵרַע ָעָליו ְלעֹוָלם. ְוִאם לֹא ָלַמד ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ל ֲעֵליֶהם. ַוֲאִפּלּו לֹא ָלמַ  הּוא ִמְתַאּבֵ ָאר ֵמִתים ׁשֶ ִדין ׁשְ א ּכְ ּנּו, ֵאינֹו קֹוֵרַע ָעָליו, ֶאּלָ ָבר ֶאָחד, רֹב ָחְכָמתֹו ִמּמֶ א ּדָ ּנּו ֶאּלָ ד ִמּמֶ

דֹול, קֹוֵרַע ָעָליו.  ין ּגָ ין ָקָטן ּבֵ ׁשֵ  ְוֵיׁש  הגה:ּבֵ ם ָהרֹא''ׁש ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ׁשֵ ֵאינֹו ֻמְבָהק, ָנֵמי ֵאינֹו ִמְתַאֶחה (טּור ּבְ ַעל ַרּבֹו ׁשֶ ֶקַרע ׁשֶ ם אֹוְמִרים ּדְ

''י ְותֹוָספֹות והר''ן) ַיַחד .ַרׁשִ ים ּוְמָפְרִקין ֶזה ָלֶזה ְולֹוְמִדים ּבְ ַיַחד ּוַמְקׁשִ ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵאינֹו ֻמְבָהק, יֵ  ,תַּ ַרב ׁשֶ יָנן ּכְ ּדִ ׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ּטּור) ִני ַהְסָברֹות ּבַ ַרב ֻמְבָהק (ֵאּלּו ׁשֵ יָנן ּכְ ּדִ דֹו רֹב ָחְכָמתֹו, ֲאָבל ֲחֵבִרים  .ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּמְ ּלִ א ַעל ַרּבֹו ׁשֶ ֵאין ְצִריִכין ִלְקרַֹע ֶאּלָ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ָעְלָמאַהּלֹוְמִדים ֶזה ִעם  א ֻחְמָרא ּבְ ָדָבר ֶאָחד, ֵאינֹו ֶאּלָ ֵהִאיר ֵעיָניו ּבְ ן.  ,ֶזה, אֹו ׁשֶ לֹא ָנהּוג לֹא ָנהּוג, ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ ָנהּוג ָנהּוג, ְוֵהיָכא ּדְ ְוֵהיָכא ּדְ

ַכי ה''א  ִאְלּתֹות והגמ''י(ָמְרּדְ ְ ם ַהׁשּ ׁשֵ ְמדִ  ּבְ ם הר''מ), ְוָלֵכן ָנֲהגּו ְלָהֵקל ּבִ ׁשֵ  .ינֹות ֵאּלוּ ּבְ

ה, ׁשֹוְלִלין ּוְמַאִחין ְלָמָחר. ְוחָ ...   יז.  ּטָ ֵניֶהם ֵמֲאחֹוֵרי ַהּמִ ֶהֱחִזירּו ּפְ יָון ׁשֶ ת, ּכֵ ּמֵ ל ַהּקֹוְרִעים ַעל ָחָכם ׁשֶ מּוָעתֹו, ּכָ ָאה ׁשְ ּבָ ָכם ׁשֶ

ּיֹום, ּוְמַאֶחה ְלָמָחרׁשֹוֵלל בּ  יא ְוַעל ַרּבֹו ֻמְבָהק, ׁשֹוֵלל ְלָמָחר ְוֵאינֹו ְמַאֶחה ְלעֹוָלם.. ֹו ּבַ   .. ְוַעל ָנׂשִ

חֹל ַהּמֹועֵ   לא.  ל ֵמת. ֲאָבל ּבְ ֻלּיֹות, ֲאִפּלּו ְקרֹוִבים ׁשֶ ל ּגָ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב, ֲאִפּלּו ּבְ ל ֵאין קֹוְרִעין ּבְ ד, קֹוְרִעין ַעל ּכָ

ה ֶ ִפי ַמה ׁשּ ֵאר. ֶאָחד ּכְ ְתּבָ ּנִ ִדינֹו ׁשֶ ל ֶאָחד, ּכְ ר אֹו ָחָכם ַעל ּכָ ׁשֵ ָמה, אֹו ִאם הּוא ָאָדם ּכָ ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ  הגה:ּוא, ִאם עֹוֵמד ּבִ

ָאר ֵמִתים קֹוְרִעין ְלַאחַ  חֹל ַהּמֹוֵעד, ַרק ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו; ְוַעל ׁשְ ֵאין ִלְקרַֹע ּבְ נֹוֲהִגין ׁשֶ ֵאין  .ַהּמֹוֵעד (ת''ה ִסיָמן רפ''ח) רְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ּוְבָמקֹום ׁשֶ

ם ּלָ    .ִמְנָהג, ֵיׁש ִלְקרַֹע ַעל ּכֻ

"ד, הלכות אבלות, סימן שצט) ו י )  

ֵני   יג.  ין ׁשְ עֹוׂשִ ְמקֹומֹות ׁשֶ ַסח אֹו יםטֹובִ  ִמיםיָ ּבִ ל ּפֶ הּוא יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ת לֹו ֵמת ּבְ ּמֵ ל ַחג, אֹו , ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ּיֹום, נֹוֵהג ּבֹו ֲאֵבלוּ  ל ֲעֶצֶרת, ּוְקָברֹו ּבֹו ּבַ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ִני, ֵאינֹו ת..ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ ּנֹוֵהג ֲאֵבלּות ּבְ ָאַמְרנּו ׁשֶ אֹוָתם ׁשֶ . ַוֲאִפלּו ּבְ

  ...קֹוֵרעַ 
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  אופן הוצאת המת במיטה

אמר להו רב . (ולומר קיים זה מה שכתוב בזה)תורה אפורייה  כי נח נפשיה דרב הונא סבור לאותובי ספר ')ה א(כ"

   ?!השתא ליקום ליעבד ליה ,מילתא דבחייה לא סבירא ליה :חסדא

 ,והוה מנח ספר תורה עליה ,(לשבת על מיטה)ה אנא חזיתיה לרב הונא דבעי למיתב אפוריי :דאמר רב תחליפא

טה שספר יאלמא קסבר אסור לישב על גבי מ .עילויה ואותיב ספר תורה, ח כד על הקרקע)י(הנוכף כדא אארעא 

   .תורה מונח עליה

 ,הא גמירנא מיניה :אמר להו רב חסדא .סבור לשלשולי דרך גגין .היה צר) הבית שער( לא הוה נפיק פוריא מבבא

   35.חכם כבודו דרך פתח

חכם  ,הכי גמירנא מיניה :אמר להו רב חסדא .(לתתו במיטה אחרת קטנה יותר) סבור לאשנויי מפוריא לפוריא

  .טה ראשונהיכבודו במ

 תניאו .ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים ,עומדים עליו בשורה ,ארון העובר ממקום למקום :תניא

  .קשיין אהדדי .ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים ,ן עומדין עליו בשורהאי :אידך

  36.שלדו קיימת כאן בשאין ,כאן ששלדו קיימת ,לא קשיא

אמר להו רבי יצחק: מילתא דלרביה לא סבירא  .ותובי ספר תורה אפורייהכי נח נפשיה דרב חסדא סבור לא

  ?!ליה, אנן ניקום נעביד ליה

  שיטות הראשונים

מהו לעשות לו הספד וספר  ,לענין אדם חשוב שמתנשאל  רב האי גאון: הנחת ספר תורה לפני המיטה בשעת ההספד

, וכתב רמב"ןוהביאו  37.תורה מונח לפניהם וסדין פרוש עליו, והתיר לעשות כן לאדם חסיד וגדול בתורה ויחיד בדורו

  39.השו"עוכן פסק  38.טפי עדיף דלא למיעבד הכיד

, אם היתה תכונת גופו קיימת, אע"פ שנתעכל המאיריוכן כתב  פירש שהגוף קיים עדיין. רש"י: כאן ששלדו קיימת

םכתב " והרמב"ם הבשר, דנין אותו כמת עצמו שמת בו ביום. ת ַקּיָ ּמֵ ּלַ ְדרֹו ׁשֶ   ה. , שלדו היינו השדרהר"ןוכן פירש ". ִאם ׁשִ

  

                                                
היה להם להוציאו בארונו הנעשה לו  ?!טהיומה ענין למ ,ארץ ישראל העלוהו כדאיתא בשמעתאלוהלא יש שואלין, כתב המאירי,   . 35

לה ישכל העולים ליקבר לארץ ישראל היו נקברים תח ,םאלא שמתוך כך פירשו גדולי המפרשי !להוציאו ולהעלותו לארץ ישראל

  .טהיולאותה קבורה היו מוציאין אותו במ ,במקומם עד שיתעכל הבשר
  עצמותיו. רש"י. (=נפרדו) שעברו ימים רבים ונפרסו  . 36
  רה על מיטתו.דבבא קמא, י"ז א', גבי חזקיה מלך יהודה, שהניחו ספר תו מאקרק כמבואר בפ  . 37
מהגמרא שלנו, שלא עשו כן לרב הונא, ולרב חסדא. וכתב: ושמענו רבנן וזקנים נמנעו מזאת. ואם נעשה לחכם גדול וחסיד ויחיד   . 38

  מי שישנה בכך. (כלומר, תאמרו תוכחה)במקומו, אל יהא ס"ת בדבר זה מוטל, אלא עומד בתיבה ובדומה לה. והוכיחו 
  .(תורת האדם, שער הסוף, עניין ההספד, עמ' פח)רמב"ן יו"ד שנג,ב. מקורות:   . 39
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  40.הרמ"אוכן כתב 

קרובים עם הארון, ושלדו של מת קיימת, כיון ה, שאם היו רמב"ןביאר : מתי אומרים ברכת אבלים על ארון העובר

או  ,וכן אם היו מפנין אותו בתוך שבעהשמתאבלין ביום ליקוט עצמות, אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים. 

ת , "רמב"םהוכתב  41.למנות, מברכין עליהן ברכת אבלים שלא נסתם גולל ראשון ולא התחילו עדיין ּמֵ ּלַ ה ֲארֹונֹו ׁשֶ ַפּנֶ ַהּמְ

ם  ת ַקּיָ ּמֵ ּלַ ְדרֹו ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום: ִאם ׁשִ יִדין  -ִמּמָ ת ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים, ּוַמְסּפִ ְרּכַ ׁשּוָרה, ְואֹוְמִרים ָעָליו ּבִ עֹוְמִדין ָעָליו ּבְ

ר חֶֹדׁש.אֹותֹו, ַאף ַעל ּפִ  ֵנים ָעׂשָ ֶהֱעִבירּוהּו ְלַאַחר ׁשְ   42"י ׁשֶ

  שולחן ערוך

( "ד, הלכות אבלות, סימן שנג ו י )  

יִחין ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל  ב.  ל ָחָכם.  ֵאין ַמּנִ תֹו ׁשֶ   ִמּטָ

ּגֹות; ּוְבִמּטָ   ג.  ֶרְך ּגַ לֹו ּדֶ ְלׁשְ ַתח, ְולֹא ְלׁשַ ֶרְך ַהּפֶ ל ָחָכם ְלהֹוִציאֹו ּדֶ בֹודֹו ׁשֶ ה.ה ִראׁשֹוָנה, ְולֹא לְ ּכְ ה ְלִמּטָ ּטָ ּנֹותֹו ִמּמִ   ׁשַ
"ד, הלכות אבלות, סימן שמה) ו י )  

ְלּדֹו ָארֹון   ח.  קֹום ְלָמקֹום, ִאם ׁשִ ְדָרה ְוַצְלעֹוֶתיָה)ָהעֹוֵבר ִמּמָ ִ רּוׁש ַהׁשּ ת ֲאֵבִלים  (ּפֵ ְרּכַ ׁשּוָרה ְואֹוְמִרים ָעָליו ּבִ ֶמת, עֹוְמִדין ָעָליו ּבְ ַקּיֶ

ׁשּוָרה ְוַתנְ  ֶמת, ֵאין עֹוְמִדין ָעָליו ּבְ ְלּדֹו ַקּיֶ ִלין ָעָליו; ְוִאם ֵאין ׁשִ ְתַאּבְ ּמִ ְוֵאין אֹוְמִרים ָעָליו חּוֵמי ֲאֵבִלים, ִאם ֵיׁש ֲאֵבִלים ׁשֶ

ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ת ֲאֵבִלים ְולֹא תַּ ְרּכַ   . ּבִ
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  מאירי (ד"ה ארון העובר). 
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