
 

 

  

  

  

  קרעים שאין מתאחים

ועל רבו שלימדו  ,הקורע על אביו ועל אמו :(לעולם) אלו קרעין שאין מתאחיןו :(שמחות פ"ט) תנו רבנן (כ"ו א')

ועל ספר תורה  ,ועל ברכת השם ,(ששמעו רוב ציבור שנהרגו) ועל שמועות הרעות ית דין,ועל נשיא ועל אב ב ,תורה

  .ירושלים (חורבות) על (על הקרע)וקורע על מקדש ומוסיף  .ועל ירושלים ,ועל המקדש ,ועל ערי יהודה ,שנשרף

 12,000( והא אמרו ליה לשמואל קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי ?!ומי קרעינן אשמועות הרעות (ומקשה)

  ! ולא קרע ,במזיגת קסרי יהודים)

  . (בשאול ויהונתן) לא אמרו אלא ברוב צבור וכמעשה שהיה (ומתרץ)

יר ֶאל " 1דכתיב ?רכת השם מנלןעל ב ְזּכִ ן ָאָסף ַהּמַ ְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ּבֶ ִית ְוׁשֶ ר ַעל  ַהּבַ ה ֲאׁשֶ ן ִחְלִקּיָ בֹא ֶאְלָיִקים ּבֶ ַוּיָ

הּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים   . "ִחְזִקּיָ

רעו בשעה והעדים אינן חייבין לקרוע שכבר ק. חייב לקרוע ,ואחד השומע מפי השומע ,אחד השומע: תנו רבנן

  .ששמעו

אחד על הגויל ואחד על  ,הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות :חלבו אמר רב הונא מר רביא

  . הכתב

אחתיה  (תפיליו) שקליה לטוטפתיה .(להתפנות) רבי אבא בעא לאפנויי. קם רבי אבא ורב הונא בר חייא הוו יתבי

אמר ליה:  .אמר: השתא איחייבין לי שתי קריעות .למיבלעיה בעא (בת יענה) . אתאי בת נעמיתא(כר) אבי סדיא

מנא לך הא? והא בדידי הוה עובדא, ואתאי לקמיה דרב מתנה ולא הוה בידיה, אתאי לקמיה דרב יהודה, ואמר 

  2לא אמרו אלא בזרוע, וכמעשה שהיה. :לי: הכי אמר שמואל

רָעֵרי ָק " :אומר ,הרואה ערי יהודה בחורבנן :אמר רבי אלעזר ָך ָהיּו ִמְדּבָ  :אומר ,ירושלים בחורבנה. וקורע 3"ְדׁשְ

ָמָמה" ם ׁשְ לִַ ר ָהָיָתה ְירּוׁשָ ר ִהְללּוָך " :אומר ,בית המקדש בחורבנו .וקורע "ִצּיֹון ִמְדּבָ נּו ֲאׁשֶ נּו ְוִתְפַאְרתֵּ ית ָקְדׁשֵ ּבֵ

ינּו ָהָיה ְלָחְרבָּ  ֵרַפת ֵאׁש ְוָכל ַמֲחַמּדֵ   .וקורע 4"הֲאבֵֹתינּו ָהָיה ִלׂשְ

כיון  ,אחד השומע ואחד הרואה: ורמינהו .על ירושלים (באותו קרע)קורע על מקדש ומוסיף  (שנינו בברייתא:)

  ! (דמקדש לא סגי בתוספת קרע) בפני עצמה (קרע)ועל ירושלים  ,וקורע על מקדש בפני עצמו .שהגיע לצופים קורע

 הא דפגע בירושלים ברישא ,קדש ומוסיף על ירושלים)(קורע על המ הא דפגע במקדש ברישא ,לא קשיא (ומתרץ)

  .(קורע על ירושלים בפני עצמה, ועל מקדש בפני עצמו)

                                                
  ב, יח,לז. -מלכים  . 1
 כול להציל, כמעשה דיהויקים. אבל פתאום, כי האי גוונא, לא. רש"י.רואה ששורפין אותו, ואינו י  . 2
 ישעיהו סד,ט.  . 3
  ישעיהו סד,י.  . 4

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

דסגי  ראב"ד, רמב"ן, ורא"שודעת  5.כל אלו הקרעים קורע עד שמגלה את לבו, הרמב"ם: כתב ואלו קרעין שאין מתאחין

  7.כרמב"ם. ובמקום אחר סתם כרמב"ןובשם יש אומרים  .כרמב"םבמקום אחד סתם  והשו"ע 6להו בטפח.

שהיו רוב ישראל שם ונפלו בחרב פירש, "והרמב"ן כתב "שנהרג רוב ציבור". הרמב"ם : לא אמרו אלא ברוב ציבור

 9.קרי רוב ציבור, דכל שהוא רוב שבט אחד אומרים יששכתב,  וריטב"א 8".ואף על פי שלא מתו אלא מיעוט ,אויביהם

  10.כרמב"ןסק פ והשו"ע

פירשו, שכל השומע סתם מפי עדים: איש פלוני קילל בשם המיוחד, או  רמב"ן ונימוקי יוסף: עואחד השומע מפי השומ

פירש, דווקא שאמר העד בפירוש פלוני בירך את השם, ומזכיר שם בן ד' אותיות.  הר"ן 11בכינוי הראוי לקרוע, קורע.

  12.כרמב"ןפסק  והשו"עאבל בסיפור בעלמא, לא. 

, אית דאמרי רבשקה ישראל מומר הוה, אבל דנכרי, בירושלמידפלוגתא היא  תוספות: כתבו השומע ברכת ה' מפי גוי

, שאם שמע רמב"ןנמי פליגי בה בש"ס שלנו. ולהלכה, דעת  (סנהדרין ס' א')לא. ואית דאמרי נכרי הוה. ובפרק ד' מיתות 

שהשומע מפי גוי פטור לעולם מקריעה.  הרמב"םינוי, פטור. ודעת שם המפורש, אפילו מגוי, חייב קריעה. ורק כששמע כ

  14, דבזמן הזה, מומר דינו כגוי, ופטור מקריעה.הרמ"אוכתב  13.השו"עוכן פסק 

  , לשמואל שאין קורעין אלא על שם המיוחד, ולרבי חייא אף (ס' א') בסנהדרין: פלוגתא האם חייב קריעה על כינוי

                                                
הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו שלמדו תורה ועל נשיא ועל אב בית דין. ומשמע , וטעמו מדתניא: אלו קרעים שאינם מתאחים  . 5

  עור הקריעה. ב"י (יו"ד רמב,כה).דכשם שהם שוים לענין איחוי, כך הם שוים בשי, ליה
מדגרסינן בפרק ואלו מגלחין (כ"ב ב') אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: על כל המתים כולם, מבפנים. על אביו ועל אמו, קורע   . 6

לא לאיחוי מבחוץ. אמר רב חסדא: וכן לנשיא. מתיבי: לא הושוו (רבו ואב בית דין ונשיא וכל הנך דתני במתניתא) לאביו ולאמו א

בלבד. מאי לאו אפילו לנשיא? לא, לבר מנשיא. ועוד שגילוי הלב דבר מיוחד הוא באביו ובאמו, רמז שבטלה ממנו מצות כיבוד 

ְק  ְבָגָדיו ַוּיִ ִוד ּבִ ֲחֵזק ּדָ ָרֵעם", כדאיתא בירושלמי (תענית פ"ג ה"ח), והרי אמרו בגמרא בקריעה טפח מאי קרא? דכתיב (ש"ב א יא): "ַוּיַ

  ין אחיזה פחותה מטפח, והא דוד קורע על נשיא ואב בית דין ושמועות הרעות, וסגי ליה בטפח. רמב"ן.וא
יו"ד שמ,ח; יו"ד רמב,כה (הביא שתי הדעות). או"ח תקסא,ד (סתם כרמב"ם). מקורות: רמב"ם (הל' אבל ט,ג). ראב"ד (השגות הל'   . 7

  ' נט). רא"ש (סי' מג).תעניות ה,יז). רמב"ן (תורת האדם, עניין הקריעה, עמ
  לכאורה פליג רמב"ן על הרמב"ם, וכן כתב הלחם משנה (הל' אבל ט,ו). אמנם בב"י לא הביאו, וצ"ב.  . 8
מודה הכא דרוב שבט אחד רוב ציבור מקרי, והתם  ,מאן דפליג התם לוואפי .כדאמרינן בהוריות (ה' ב') לענין העלם דבר של ציבור  . 9

   .כדי רוב שבט אחדודאי נהרגו ביד אויביהם 
  יו"ד שמ,לו. מקורות: רמב"ם (הל' אבל פ"ט, הלכה ב, והלכה ו). רמב"ן (תורת האדם, עניין הקריעה, עמ' סז).  . 10
שאם סיפר  ,ולא סיפר הדברים ממש כמו שהיה .אני שמעתי את איש פלוני שקלל את השם בפירוש :שאמר חדכגון ששמע מא  . 11

  . נימוקי יוסף.עפשיטא שחייב לקרו ,הדברים ממש
בשו"ע אין הדברים מפורשים ממש, אבל בב"י הביא בפשטות דברי הרמב"ן, שלמד כן מדברי הירושלמי. וכן ב'דרכי . זיו"ד שמ,ל  . 12

מקורות: משה' (אות טז) הביא דברי הנימוקי יוסף ללא חולק. וכן כתב הש"ך (ס"ק נה) בפשיטות. ור' 'פתחי תשובה' (ס"ק יח). 

נימוקי יוסף (טו ב ברי"ף, ד"ה שומע). ר"ן (חי' מו"ק כ"ו א', ד"ה ת"ר אחד השומע;  ).זעניין הקריעה, עמ' ס מיחוש,שער הרמב"ן (

  חי' סנהדרין נ"ו א', ד"ה אמור מה ששמעת). 
ן בכתיבתו והש"ך (ס"ק נג) הביא דעת הרמב"ן וטור, דבשם המיוחד חייב לקרוע אפילו מגוי, ופירשו, שם המיוחד בי. זיו"ד שמ,ל  . 13

  תוספות (ד"ה ברכת השם). ).חעניין הקריעה, עמ' ס שער המיחוש,). רמב"ן (עבודה זרה ב,ימקורות: רמב"ם (הל' בין בקריאתו. 
ואין . בישראל מומר חייב לקרוע לולפי מה שפירש הוא דברי הרמב"ם והסמ"ג דאפי ,והב"ח חלק על זהוהש"ך (ס"ק נד) כתב,   . 14

  .יי"שע ,דבריו מוכרחים

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  15, אפילו אמרו בלשון לעז, הוי ככינוי.הרמ"א. וכתב השו"ע, וכן פסק רמב"ם ורמב"ןסקו כששמע רק כינוי. וכן פ

, שנשרף. וכן כתב רי"ף, רא"ש, ורמב"ן: במימרת רב הונא, בגירסה שלפנינו, נקרע. וגירסת הרואה ספר תורה שנקרע

  16.השו"עחייב לקרוע. וכן פסק , דהוא הדין על פרשה אחת מנביאים וכתובים, וכן על תפילין, הרא"ש. וכתב הרמב"ם

רואה ששורפין אותו, ואינו יכול ביאר ' רש"י: אמרינן, לא אמרו אלא בזרוע וכמעשה שהיה. ספר תורה שנשרף באונס

פירשו, דווקא כששורף ביד רמה, להכעיס לבורא ברוך הוא, וכמעשה שהיה שנתכוין יהויקים  ור"ן ונימוקי יוסף.' להציל

  17אבל אם נפלה דליקה בס"ת ובתפילין באונס, או חטפן עוף, אינו חייב לקרוע כלל. לבזות המגילה להכעיס.

ועל כל האחרות  .דעל ערי יהודה אינו קורע אלא על הראשונה שראה, רמב"ן ורא"ש: כתבו הרואה ערי יהודה בחורבנן

  19.השו"עוכן פסק  18.אינו קורע יותר ,שהוא רואה

  שולחן ערוך

"ד, הלכות קריעה, סימן ו י   שמ) (

ב ִלְקרַֹע ָעָליו  א.  ל ֲעֵליֶהם, ַחּיָ ָראּוי ְלִהְתַאּבֵ ִתים ׁשֶ ת לֹו ֵמת, ְוהּוא ֵמַהּמֵ ּמֵ   ...ִמי ׁשֶ

ל בְּ   ח.  ָמָרא; קֹוֵרַע ּכָ ָמָרא, ּגְ ָנה; ִאם ּגְ ָנה, ִמׁשְ ּנּו; ִאם ִמְקָרא, ִמְקָרא; ְוִאם ִמׁשְ רֹב ָחְכָמתֹו ִמּמֶ ּמְ ַעל ַרּבֹו ׁשֶ ה ִלּבֹו. ָגָדיו ַעד ׁשֶ ַגּלֶ

מּוָעה ְרחֹוָקה, קֹוֵרַע ָעָליו  ְ א ֶטַפח, ְוֵאינֹו ְמַאֶחה ְלעֹוָלם. ַוֲאִפּלּו ִמׁשּ ֵאינֹו קֹוֵרַע ֶאּלָ   ..ְלעֹוָלם.ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

נִּ   לו.  ְמעּו ׁשֶ ְלָחָמה ְוׁשָ ּבּור ַלּמִ צּו רֹב ַהּצִ ְקּבְ ּנִ גֹון ׁשֶ מּועֹות ָרעֹות, ּכְ א קֹוְרִעין ַעל ׁשְ פּו ִלְפֵני אֹוְיֵביֶהם, ֲאִפּלּו לֹא ֶנֶהְרגּו ֶאּלָ ּגְ

עּוט ֵמֶהם.  ִבי(ַהּמִ ֶ ׁשּ ין ִאם ָהְלכּו ּבַ   (נ''י פא''מ).  )ְוהּוא ַהּדִ

ּנּוי   לז.  ת ַהּכִ ְרּכַ ם, ַוֲאִפּלּו ּבִ ֵ ת ַהׁשּ ְרּכַ ֹוֵמַע ּבִ ''ם פ''ב ֵמִהְלכֹות ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ד''י) ַהׁשּ ִכּנּויֲא ((ַרְמּבַ ְלׁשֹון ַלַעז ָהֵוי ּכְ ֶרק  )ִפּלּו ָאְמרּו ּבִ (נ''י ּפֶ

ע ִמיתֹות),  ָרֵאל. ַאְרּבַ ׂשְ ה ִמּיִ ָמֶעּנָ ׁשְ ּיִ ב ִלְקרַֹע, ְוהּוא ׁשֶ ינֹו כְּ (ַחּיָ ה מּוָמר ּדִ ַמן ַהּזֶ ַבּזְ ם). י)וֹ גְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ֹוֵמַע  (ג''ז ׁשָ ַוֲאִפּלּו ַהׁשּ

ַרף,ֵמָהֵעִדים ֵהיָאְך  ׂשְ ּנִ ַעם ַאֶחֶרת. ָהרֹוָאה ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ב ִלְקרַֹע. ְוָהֵעִדים ֵאיָנם ְצִריִכים ִלְקרַֹע ּפַ לֹוִני, ַחּיָ ַרְך ּפְ ין,  ּבֵ ִפּלִ אֹו תְּ

ֹוְרִפין ׂשּ י ְקִריעֹות. ְוַדְוָקא ׁשֶ תֵּ תּוִבים, קֹוֵרַע ׁשְ ִביִאים אֹו ֵמַהּכְ ה ַאַחת ֵמַהּנְ ָהָיה. אֹו ֲאִפּלּו ְמִגּלָ ה ׁשֶ ְזרֹוַע, ּוְכַמֲעׂשֶ   אֹוָתּה ּבִ

ב ִלְקרַֹע. לח.  ׁש, ַחּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ַלִים אֹו ּבֵ ָנן, אֹו ְירּוׁשָ ֻחְרּבָ ן בא''ח סי' תקס''א(ָהרֹוֶאה ָעֵרי ְיהּוָדה ּבְ    .)ְוַעּיֵ
ות, סימן תקסא) ח, הלכות תשעה באב ושאר תעני   (או"

ֻחְר   א.  ר, ְוקֹוֵרעַ ָהרֹוֶאה ָעֵרי ְיהּוָדה ּבְ ָך ָהיּו ִמְדּבָ ָנן אֹוֵמר: ָעֵרי ָקְדׁשְ ִמן ַהּצֹוִפים (. ּבָ יַע ָסמּוְך ָלֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ׁשֶ א ּכְ ב ִלְקרַֹע ֶאּלָ   ְוֵאינֹו ַחּיָ

                                                
עבודה מקורות: רמב"ם (הל' , כגון חנון ורחום, חייב לקרוע. אפילו כינויים הנמחקיםוכתב ב'פתחי תשובה' (ס"ק טז), . זיו"ד שמ,ל  . 15

   ).חעניין הקריעה, עמ' ס תוה"א, שער המיחוש,). רמב"ן (זרה ב,י
בין  ,נקרע ונחתך ונמחק בזרוע וא הדיןוהנו) שכתב, וכן ר' דק"ס כגירסת הרי"ף ורא"ש. אמנם לדינא, ר' ש"ך (ס"ק . זיו"ד שמ,ל  . 16

, ר' פתחי תשובה (ס"ק כא). שריפת תלמוד ומדרש. ולגבי לול השם בזרוע, ב"חידהכל תלוי כשרואה הח גויים,מישראל בין מ

  מקורות: רי"ף (טו ב בדפיו). רא"ש (סי' סד). רמב"ם (הל' אבל ט,ט). רמב"ן (ענין הקריעה, עמ' סח). 
לכה, כתבו אחרונים רבים, כדעת הר"ן ונימוק"י, שפטורים מקריעה, כשאירע באונס (אמנם כתבו שהמנהג להתענות). וכן ולה  . 17

  הכריע בשו"ת 'יביע אומר' (ח"ד, יו"ד, סי' כד), עיי"ש. מקורות: ר"ן (חי' ד"ה לא אמר). נמוק"י (טו ב ברי"ף, ד"ה שנשרף).
בחורבנה קורע, והלא ירושלים בכלל (ערי יהודה) היתה. דיש לומר שאם קרע על ערי יהודה ובזה תירצו, מה צריך לומר ירושלים   . 18

  חוזר וקורע על ירושלים, משא"כ בשאר ערי יהודה.
או"ח תקסא,ג. וכתב ב"י (תקסא,א), דדוקא על ערי יהודה קורע, ולא על ערי ישראל. והביאו המשנ"ב (ס"ק א). עוד כתב ב"י, דהאי   . 19

בחורבנן' דקאמר, דהיינו שהן חרבות ואין בהן ישוב כלל. אבל אם יש בהן ישוב אף על פי שהן בידי גויים, היה נראה 'ערי יהודה 

לכאורה דאין צריך לקרוע. ואפשר דכל שהן בידי גויים, אף על פי שיש בהן ישוב בחורבנן מיקרי, וכן עיקר. והביאו המשנ"ב (ס"ק 

  ). רא"ש (בתוספותיו, כ"ו א, ד"ה הרואה ערי).ניין הקריעה, ד"ה ערי יהודהסוף, עב). מקורות: רמב"ן (תורת האדם, שער ה
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ַלִים ית יֹוֵסף) )ִלירּוׁשָ  . (ּבֵ

ָנּה, אֹוֵמר: ִצּיֹון ָהְיָתה ִמְדבַּ   ב.  ֻחְרּבָ ַלִים ּבְ נּו ָהרֹוֶאה ֶאת ְירּוׁשָ ית ָקְדׁשֵ ׁש, אֹוֵמר: ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ רֹוֶאה ּבֵ ָמָמה ְוקֹוֵרע; ּוְכׁשֶ ר ׁשְ

ר ִהְללּוךָ  נּו ֲאׁשֶ ב ִלְקרַֹע, ִמן ַהּצֹוִפים;  ְוִתְפַאְרתֵּ ה, ְוקֹוֵרַע. ּוֵמֵהיָכן ַחּיָ ֵרַפת ֵאׁש ְוָכל ַמְחָמֵדנּו ָהָיה ְלָחְרּבָ ֲאבֹוֵתינּו ָהָיה ִלׂשְ

ְך כְּ  ׁש ְוַאַחר ּכָ ְקּדָ ָאז רֹוֶאה ַהּמִ ר, ׁשֶ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ א ּדֶ ׁש קֹוֵרַע ֶקַרע ַאֵחר, ְוָכל ְקִריָעה ֶטַפח; ְוִאם ּבָ ְקּדָ ְרֶאה ַהּמִ ּיִ ה, קֹוֵרַע ׁשֶ ִחּלָ  תְּ

הּוא. ל ׁשֶ ַלִים מֹוִסיף ַעל ֶקַרע ִראׁשֹון ּכָ ְרֶאה ְירּוׁשָ ּיִ ׁשֶ ְך ּכְ ׁש, ֶטַפח, ְוַאַחר ּכָ ְקּדָ    ַעל ַהּמִ

ח  ג.  ַלִים, ׁשֶ ָאר ָעֵרי ְיהּוָדה; חּוץ ִמירּוׁשָ ְרֶאה ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֹוֵזר ְוקֹוֵרַע ָעֶליָה ֶקַרע ִאם ָקַרע ַעל ַאַחת ֵמָעֵרי ְיהּוָדה, ֵאינֹו חֹוֵזר ְוקֹוֵרַע ּכְ

ה, ֵאינֹו ָצִריְך ִלְקרַֹע ַעל ׁשְ  ִחּלָ ַלִים תְּ ְפֵני ַעְצמֹו; ְוִאם ָקַרע ַעל ְירּוׁשָ   ָאר ָעֵרי ְיהּוָדה. ַאֵחר ּבִ

ה ֶאת ִלּבֹו, ְוֵאינֹו ְמַאחֶ   ד.  ַגּלֶ ּיְ ָעָליו ַעד ׁשֶ סּותֹו ׁשֶ ל ּכְ ד, ְוקֹוֵרַע ּכָ ָידֹו ּוְמֻעּמָ ָרִעים ָהֵאּלּו ּבְ ל ַהּקְ ה ְקָרִעים ֵאּלּו ְלעֹוָלם; ֲאָבל ּכָ

מוֹ  ִמין ֻסּלָ ָטן ּוְלָתְפָרן ּכְ ְלָלן, ְלָמְלָלן, ְלַלּקְ אי ְלׁשָ ַ   ת.ַרׁשּ

  באיזה אופן מותר לחבר הקרעים

אבל לא  22.ולעשותן כמין סולמות 21,וללוקטן 20,ולמוללן, (תפירה רחבה) וכולן רשאין לשוללן: תנו רבנן ')א(כ"ו 

  .(תפירה יפה) לאחותן

  .(דהוה שלם) 23ובאיחוי אלכסנדרי: אמר רב חסדא

לא  ,מתוך הסולמות ,מתוך הלקט ,מתוך המלל ,למתוך השל (בגד שקרעוהו כבר, ותפרוהו)הקורע : תנו רבנן ')ב(כ"ו 

   .יצא ,(מתוך קרע שאיחו אותו) מתוך האיחוי .יצא

  .(שהוא כשלם)ובאיחוי אלכסנדרי  :אמר רב חסדא

   .שמעון בן אלעזר אוסר לאחותו ביר .ולאחותו ,רשאי להופכו למטה (קרע שאסור לאחותו): תנו רבנן

 ולפיכך מוכר צריך להודיעו ללוקח .כך הלוקח אסור לאחותו ,ותווכשם שהמוכר אסור לאח:) הברייתא(המשך 

  .(שהקרע שבבגד שמכר לו, הוא כזה שאסור לאחותו)

  :(כ"ב ב')בפרקין גרסינן לעיל 

 שלושים,על אביו ועל אמו שולל לאחר  .שיםולאחר של ומאחה ,שולל לאחר שבעה ,על כל המתים כולן) תניא:(

  . ו לאלתר מפני כבודהוהאשה שוללת .ואינו מאחה לעולם

  שיטות הראשונים

   24, שחיבור ראש הקריעה על אביו ואמו, פשיטא דאסור.ווייל מהר"י: כתב חיבור ראש הקריעה, ודין חיבור במחט

                                                
 אוחז שני ראשי הקרע בין אצבעותיו, וכורכן יחד כעין כריכת ספרים, ותוחב במחט שתי תפירות. רש"י.  . 20
 אוגד בידו כל הקרע ראשו עם סופו, ותוחב במחט שתיים ושלוש פעמים. רש"י.  . 21
 , שתופר שתי תפירות ומפסיק, וחוזר ותופר למטה, שמניח בין תפירה לתפירה הפסק מעט.כמעשה סולם  . 22
 בירושלמי: איזהו איחוי? כל שאין מקומו ניכר. ובמסכת שמחות (פ"ט) מפרש: כל שאיחוהו כל צורכו. תוספות (ד"ה ובאיחוי).  . 23
אינו מבדיל, על אביו ואמו מבדיל, רבי יודא אומר: כל קרע דהא אמרינן פרק אלו מגלחין (כ"ב ב'): רצה מבדיל קמי שפה, רצה   . 24

שאינו מבדיל קמי שפה, אינו אלא קרע של תיפלות כו'. וכיון דלא הוי קריעה על אב ואם אא"כ הבדיל, אם חיבר ראש הקריעה 
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ראש הקריעה כל י"ב  לוכשהיה אבל על אמו, לא היה מחבר בתפירה אפי שמהרי"לוכתב  25ובשאר המתים תלוי במנהג.

  26.כמהר"י וויילפסק  והרמ"א מא היה תחוב בראש הקריעה כדי שלא יפלו בגדיו מעליו.דש, רק במחט בעלוח

מותר  ,שאמרו בהם שאין מתאחים(שאינם משום אבילות) כל הקרעים , שרמב"ם ונמוקי יוסףכתבו  :וכולן רשאין לשוללן

  27.השו"ע. וכן פסק לשוללן למחר

כגון (דבטלה ממנו האבלות ברגל  ע"גדא, ורג, ונימוקי יוסףראבי"ה, מהר"ם מרוטנב: דעת האם רגל מבטל דין קריעה

 29.וכן הדין לענין שאילת שלום 28.אפילו הכי איחוי הקריעה אסור, )שיםושנהג שבעה ופגע בו הרגל דמבטל ממנו גזירת של

סק פ והרמ"אדמותר לאחות ולשלול.  רמב"ן. ודעת אלא יש להן דין אחר ,דקריעה ושאילת שלום אינן בכלל אבלות

   30.כראבי"ה

, שגם תפירה ראב"ד ורא"שדווקא כששווה מלמעלה ומלמטה כעין אריגה. ודעת  רמב"ן: דעת מהו איחוי אלכסנדרי

    31.השו"עששווה רק מלמעלה ובולטת מלמטה, בכלל איחוי אלכסנדרי. וכן פסק 

אבל  32ח מותר לאחותו., והיה נראה, דכל שלא הודיעו המוכר, שיהא הלוקריטב"א: כתב שלא הודיע ללוקח מוכר

תניא: והלוקח אסור לאחותו, עד שיוודע לו שהוא מן הקרעים שמתאחין. או שנאמר דמיירי דווקא בלוקח  במסכת אבל

  וסיים, וכבר הורה זקן.  33כתב, שאף בלוקח מתלמיד חכם אסור אף בסתם לאחותו. הרמב"ןמגוי או עם הארץ. ובשם 

                                                                                                                                                                         

   ושים.אז לא נראה כקריעה. ועל אב ואם אסור אפילו לשלול תוך שלושים, וצריך להניח הקריעה כמו שהיא כל של
שבשאר מתים אע"ג דאם רצה שלא להבדיל שפה אינו מבדיל, מכל מקום נוהגין להבדיל. וכיון דנהיגי בהכי, חיבור ראש הקריעה   . 25

תלוי במנהג, דמקומות מקומות יש: במקצת מקומות נהגו שלא לשלול אפילו על שאר מתים עד לאחר שלשים יום, באותן 

 עה כל ל'.מקומות אסור לחבר אפילו ראש הקרי
  יו"ד שמ,טו. מקורות: מהר"י ווייל (שו"ת סי' ו).   . 26
יו"ד שמ,לט. וכתב הגר"א (ס"ק נב, ד"ה למחרתו): דאין ענין לזה ז' ול', כיון שאינן באבלות. מקורות: רמב"ם (הל' אבל, ט,יב).   . 27

  נמוקי יוסף (טו ב ברי"ף, ד"ה וכולן).
עשר, ואחר כך משלים עליו ששה עשר יום, ומאחה על שאר קרובים אי נמי שולל על  אלא הרגל עולה למנין שבעה הרי ארבעה  . 28

 אביו ואמו.
 דאחרים אין שואלין בשלומו עד דמשלים שלשים יום אחר הרגל.  . 29
טל חלקו על השו"ע, ופסקו כרמב"ן שכשם שרגל מבטל אבלות ז' ול', כן הוא מב) לה(ס"ק והגר"א (ס"ק כה) והש"ך יו"ד שמ,טו.   . 30

. וביאר הש"ך דמה דאמרינן בש"ס אבילות לחוד וקריעה לחוד (ומשם הוכיח ראבי"ה שרק אבלות בטלה ברגל), גזירת הקריעה

היינו לומר דלית ביה האי כללא דהלכה כדברי המיקל באֵבל; אָבל לענין כל שאר מילי, אין חילוק וכמש"כ הרמב"ן. וכן הוכיח על 

מבטל גזרת ז' ול', משמע דכל הגזרה ששייך בז' ול' מבטל מכל דבר. מקורות: ראבי"ה  פי מה שכתבו הפוסקים סתמא שהרגל

  ). מהר"ם מרוטנבורג (הל' שמחות, סי' פד). הו"ד בהגמ"י(
דאיחוי אלכסנדרי הוי כעין , רוב גאונים. וכן מפרשים ראבי"ה וריב"א הלוי והערוךיו"ד שמ,כ. והב"ח כתב, שכדעת הרמב"ן סוברים   . 31

(וכן כתב ב'פסקי  שהכריע כרמב"ן(ס"ק מג)  וכן משמע מביאור הגר"א, עיי"ש. א עליו ברכהותב, ועל כן המחמיר כמותם אריגה

 הגר"א'). מקורות: ראב"ד (הו"ד ברא"ש ורמב"ן וריטב"א). רא"ש (סי' סה). רמב"ן (שער הקריעה, עמ' נט; הו"ד ברא"ש). 
המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו: אמה מכרתי  ,בארבעה פרקים בשנהינו במשנה: כמו שמצינו בגמרא חולין (פ"ג א'), שם שנ  . 32

 , ותנא בברייתא: אם לא הודיעו, הולך ושוחט ואינו נמנע. לשחוט, בתה מכרתי לשחוט
, יעוואעפ"כ הוצרך להוד .כיון שהקרע פוחתו מדמיו ,היה המוכר מאחה אותו, ים לדבר שאילו היה מן הקרעין המתאחיןידרגל  . 33

 . ויהא בו משום אונאה ,שמא יטעה לוקח בדעתו בשעת המקח
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  34וכן פסק השו"ע.

  שולחן ערוך

ו י   "ד, הלכות קריעה, סימן שמ)(

ל ַהֵמִתים, ׁשֹוֵלל   טו.  ָוה) ַעל ּכָ י ׁשָ ְלתִּ ִפיָרה ּבִ ים יֹום. (פי' ּתֹוֵפר תְּ לֹׁשִ ֶהם ָהֶרֶגל אֹו (ְלַאַחר ז', ּוְמַאֶחה ְלַאַחר ׁשְ ַגע ּבָ ְוֵאין ִחּלּוק ִאם ּפָ

ם ַרַאִבָי''ה).  )לֹא ׁשֵ ֵני  ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו, ׁשֹוֵלל(הגמ''יי ּבְ ר, ִמּפְ ה ׁשֹוֶלֶלת ְלַאְלתַּ ָ ְלַאַחר ל' יֹום, ְוֵאינֹו ְמַאֶחה ְלעֹוָלם. ְוָהִאׁשּ

בֹוָדּה.  ִריָעה ַעל ְיֵדי ַמַחט, ָאסּור הגה:ּכְ ר רֹאׁש ַהקְּ לֹל, ֲאִפּלּו ְלַחּבֵ ָאסּור ִלׁשְ ָא  .ְוָכל ְזַמן ׁשֶ ֲהגּו ְלַהְחִמיר ֲאִפּלּו ַעל ׁשְ ּנָ ר ֵמִתים, ְוֵיׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ

ר ַעל ְיֵדי ַמַחט (מהרי''ו ִסיָמן ו') ִריָעה ָאסּור ְלַחּבֵ לֹל ּתֹוְך ל', ְוָאז ֲאִפּלּו רֹאׁש ַהקְּ ּלֹא ִלׁשְ    .ׁשֶ

ה, ּוְלַאחֹותֹו;   יט.  ֶגד ְלַמּטָ ל ּבֶ ְך ָאסּור ַלֲהפְֹך ַצד ֶעְליֹון ׁשֶ ֵאינֹו ִמְתַאֶחה, ּכָ ָאסּור ְלַאחֹות ֶקַרע ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ֲאִפּלּו ַהּלֹוֵקַח אֹותֹו, וַ ּכְ

א ְלָמְכרֹו, ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו. ְוִאם ְמָכרֹו לֹו ְסָתם, ְולֹא הֹוִדיעֹו, ָאסּור ְלַאחוֹ  ֵאינֹו ָאסּור ְלַאחֹותֹו. ְלִפיָכְך ִאם ּבָ ַדע ׁשֶ ּיֵ תֹו ַעד ׁשֶ

ֵאיָנם ִמְתַאִחים. ְוָאסּור ְלָמְכרֹו לְ  ָרִעים ׁשֶ   .יוֹ גּ ֵמַהּקְ

מֹות, לֹא ָיָצא. ֲאָבל ִמּתֹוְך ִאחּויַהּקוֹ   כ.  ּקּוט, ּוִמּתֹוְך ַהֻסּלָ ָלל, ּוִמּתֹוְך ַהּלִ ְ ָלל, ּוִמּתֹוְך ַהׁשּ ַהְינּו  ֵרַע ִמּתֹוְך ַהּמְ ִרי, ּדְ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ

ה, ָיָצא.  ַמּטָ ָוה ְלַמְעָלה ּובֹוֶלֶטת ִמּלְ ִהיא ׁשָ ִפיָרה ׁשֶ   תְּ

ַ לט.  ָרִעים ַרׁשּ ל ֵאּלּו ַהּקְ מֹות, ְלָמֳחָרתֹו; ֲאָבל ֵאין ִמְתַאִחין ְלעֹוָלם.ּכָ ִמין ֻסּלָ ָטן, ַלֲעׂשֹוָתן ּכְ ְלָלן, ְלַלּקְ   אי ְלָמְלָלן, ְלׁשָ

  שיעור קריעה, ותוספת קריעה

דברי רבי  ,ש אצבעותושל (כגון שמת לו מת אחר, וצריך לקרוע) ותוספת 35,תחילת קריעה טפח )1(: תנו רבנן(כ"ו ב') 

  . ותוספת כל שהו ,36ש אצבעותותחילת קריעה של :רבי יהודה אומר )2(. מאיר

   .והלכה כרבי יהודה בתוספת ,הלכה כרבי מאיר בקריעה :אמר עולא

  . ותוספת כל שהו ,תחילת קריעה טפח :רבי יוסי אומר :נמי הכי תניא

(שקרע על עליון  ,ר שלושים)(לאח מתאחה (שקרע על בנו)תחתון  ,מת בנו והוסיף ,אמרו לו מת אביו וקרע: תנו רבנן

  .תחתון אינו מתאחה ,מתאחה (על בנו) עליון ,מת אביו והוסיף ,מת בנו וקרע 37.אינו מתאחה אביו)

רבי יהודה בן בתירה . קורע קרע אחד לכולן -  מתה אחותו ,מת אחיו ,אמו המת ,מת אביו :)הברייתא(המשך 

   .שאין מוסיפין על קרע אביו ואמו לפי .על אביו ואמו קרע אחד .על כולן קרע אחד :אומר

   38.לפי שאינן בתוספת :אמר רב נחמן בר יצחק ?מאי טעמא

                                                
 יו"ד שמ,יט. מקורות: ריטב"א (כ"ו ב', ד"ה לפיכך).   . 34
ְקָרֵעם", ואין אחיזה פחות מט  . 35 ְבָגָדו ַוּיִ ִוד ּבִ ֲחֵזק ּדָ  פח.כמו שראינו לעיל, כ"ב ב', על כל המתים כולן, קורע טפח. מאי קרא? "ַוּיַ
אין אחיזה פחות מטפח. רש"י. וריטב"א כתב: ולא דריש 'ויחזק'. אי נמי דסבירא ליה דחזקה היינו ג' אצבעות, שבהן ולית ליה   . 36

 עיקר תפיסת האדם כשקורע. ואין טעם ברור לדברי רבי מאיר, מפני מה התוספת ג' אצבעות.
 פירוש, וקמ"ל דלא גזרינן בתחתון אטו עליון. ריטב"א.  . 37
 אינו יכול להוסיף קרע עליו. ואם קרע על בנו ומת אביו, אינו עושה קריעת אביו תוספת. רש"י.ָקרע על אביו,   . 38
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  . (שעל אביו ואמו חייב קרע נפרד) הלכה כרבי יהודה בן בתירה :אמר שמואל

  ! הלכה כדברי המיקל באבל :והאמר שמואל ?!ומי אמר שמואל הכי (ומקשה)

   39.אבילות לחוד קריעה לחוד (ומתרץ)

זכר  ,אע"פ שאין ראיה לדבר .עד לבו :ויש אומרים .עד טיבורו ?(תוספת קריעה על קרע קיים) עד היכן קורע) תניא:(

ְגֵדיֶכם" 40שנאמר ,לדבר    ".ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ּבִ

 .וקורע (בצד אותו קרע) ש אצבעותומרחיק של ,(ומת לו מת אחר) הגיע לטיבורולדעת תנא קמא:)  הברייתא(המשך 

   .הופכו מלמטה ,נתמלא מלמעלה. (וחוזר וקורע לפניו)מחזירו לאחוריו  ,מלפניו (הבגד קרעים)נתמלא 

   .פורם מלמטה )41(שנאסר בקריעה אלא שכהן גדול. לא יצא ,והקורע מלמטה ומן הצדדין:) הברייתא(המשך 

  : ותרוייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי ,פליגו בה רב מתנה ומר עוקבא

 ,לאחר שבעה .)42(קריעה אחרת. ומבאר בגמרא, משום דלא ניתן לשוללו קורע, (אם מת לו מת נוסף)כל שבעה  :חד אמר

  . (על קרע ראשון) מוסיף

  .שים מוסיףולאחר של ,שים קורעוכל של :וחד אמר

  שיטות הראשונים

, צריך כל אחד קרע או אביו או אמו. אבל אביו ואמו ממש ריטב"א שיש מפרשים: כתב על אביו ועל אמו קרע אחד

   45.כשם שכל שאר קרובים מין אחד ,אביו ואמו כי הדדי נינהו ומין אחד הםד 44,דברים כפשוטןד הריטב"אודעת  43שלו.

  

                                                
ביאר נמוקי יוסף (טז ב ברי"ף, ד"ה אבלות), שאין הקריעה בכלל מה שאמרו הלכה כדברי המיקל באבל, שהקריעה קודם שתחול   . 39

ות הרא"ש (ד"ה אבלות) ביאר מפני שהקריעה מפורשת בתורה, האבילות היא, והנה יש קריעה במועד ואין אבלות במועד. ובתוספ

 דכתיב "ובגדיכם לא תפרומו", "ובגדיו לא יפרום".
 יואל ב,יג.  . 40
ָגדִ   . 41 א ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהּבְ ָחה ּוִמּלֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ לֹא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא  ים ֶאת רֹאׁשוֹ כמש"כ: "ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ

 ִיְפרֹם" (ויקרא כא,י).
  לקרע הראשון, כי מוסיף על קרע ראשון קא חשיב, דהוי כאילו מרחיב קרע ראשון, ולא יצא. רש"י.  . 42
ומת אביו ומתה אמו דקתני רישא, או מתה אמו קתני. מפני שמצאו באבל (פ"ט): מי שמתו אביו ואמו בבת אחת, הרי זה קורע   . 43

קרע אחד לשניהם. רבי יהודה בן תימא אומר: קורע לזה בעצמו, ולזה בעצמו. ואומרים דרבי יהודה בן תימא היינו רבי יהודה בן 

 בתירה שנפסקה הלכה כמותו בגמרא.
 כי ה'יש מפרשים' משבשין לשון הברייתא דקתני על אביו ועל אמו קרע אחד. ועוד, דאי מאי דקתני רישא ומתה אמו או מתה  . 44

אמו הוא דקתני, הכי נמי מת אחיו ומתה אחותו או מתה אחותו קתני, ואין כאן אלא שמועת שני מתים אחיו או אחותו עם אביו 

 או אמו, והיכי קתני קרע אחד לכולן, הא ודאי לישנא דכולן על כל הנזכרים משמע.
בן תימא לחוד ורבי יהודה בן בתירה לחוד. ורבי יהודה וברייתא דאבל משבשתא, ואביו ואחיו הוה ליה למיתני. אי נמי רבי יהודה   . 45

 בן בתירה כת"ק דהתם סבירא ליה.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  46.השו"עוכן פסק 

: בברייתא שלושה מקרים: א. מת אביו ואח"כ בנו. ב. מת בנו ואח"כ אביו. ג. על אביו ואמו קרע אחד .על כולן קרע אחד

דעת  47שלרבי יהודה בן בתירא, לעולם קורע על אביו ואמו בנפרד. רש"ייו, אמו, אחיו, ואחותו, יחד. דעת מתו אב

שמת אביו וקרע עליו, יכול להוסיף על  הרמב"םודעת  48, דלא פליג רבי יהודה בן בתירא אלא בקורע בבת אחת.ראב"ד

   49.השו"עריעה נפרדת. וכן פסק מות בנו. ורק שקרע על בנו והוסיף על אביו, או קרע יחד, צריך ק

פסקו הלכה כתנא קמא.  רי"ף, רמב"ם, רא"ש, וריטב"א: עד טיבורו. ויש אומרים עד לבו. עד היכן קורע תוספת קריעה

  50.כרי"ףפסק  והשו"עפסק כיש אומרים.  ורי"ץ גיאת

אמר כל ז' חייב לקרוע קרע כמאן ד רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו מת לו מת נוסף, האם צריך קרע חדש או יכול להוסיף

  52.השו"ע. וכן פסק (על הישן)לאחר ז', מוסיף כל שהוא  51חדש,

, רמב"ןלמטה, בשולי הבגד. מן הצדדין, שתחת בתי הידיים. וכתב  רי"ץ גיאת: פירש לא יצא ,הקורע מלמטה ומן הצדדין

 53כאן ומכאן, נקרא צדדין, ולא יצא.וכן דעתנו, דכל בית הצוואר שלפניו, מקום קריעה הוא. שלא לפני בית הצואר מ

רבינו פרץ, האגודה, כלבו, ומהר"י כת"ק. אמנם כתבו  כל הפוסקיםשיצא. ופסקו  (במסכת שמחות ט,יח)ודעת רבי יהודה 

 , כרבי יהודה.נהגו להקלכתב ש כרמב"ן. והרמ"אפסק  והשו"ע 54, שנהגו העולם לקרוע למטה, כדעת רבי יהודה.וייל

   55.כשקורעין על שאר מתים שאינן מתאבלין עליהם לקרוע בשולי הבגד,

  שולחן ערוך

"ד, הלכות קריעה, סימן שמ) ו י )  

אר ְלָפָניו; ֲאָבל ִאם ָקַרע ְלַאֲחָריו,   ב.  ּוָ ֵבית ַהּצַ ָכל ָמקֹום ּבְ ִריָעה, ּבְ ֶגד(ְמקֹום ַהּקְ ׁשּוֵלי ַהּבֶ ָדִדין, לֹא ָיָצא.  (טּור) )אֹו ּבְ   אֹו ִמן ַהּצְ

  

  

                                                
 יו"ד שמ,כג. מקורות: ריטב"א (כ"ו ב', ד"ה רבי יהודה בן בתירא).  . 46
 וסובר שרבי יהודה בן בתירא חולק על כל שלושת המקרים בברייתא.    . 47
ם ברישא. ורק אסיפא פליג. וזה לשון הרמב"ן: והראב"ד מחלק בדבר, דבזה וסובר שרבי יהודה בן בתירא מסכים בשני המקרי  . 48

אחר זה, מת אביו וקרע מת בנו לאחר שבעה והוסיף, יצא. ולא פליג רבי יהודה אלא אסיפא בקורע בבת אחת. וכתוב בהגהות 

 בדיעבד.) דלהראב"ד אם שמע על שניהם בבת אחת וקרע קרע אחד על שניהם, יצא (הו"ד בב"ימיימוניות 
סב. ושם הסכים לדברי רמב"ם). רא"ש (סי' עא). ראב"ד (הו"ד -יו"ד שמ,כב. מקורות: רמב"ן (תורת האדם, עניין הקריעה, עמ' סא  . 49

 י).-ברמב"ן ורא"ש). מרדכי (סי' תתקכו). רמב"ם (הל' אבל, ח,ט
  ב', ד"ה ת"ר). יו"ד שמ,כא. מקורות: רמב"ם (הל' אבל, ח,י). רא"ש (סי' עב). ריטב"א (כ"ו  . 50
 בין באותו קרע עצמו, שמוסיף בו וקורע עוד טפח, או מרחיק ג' אצבעות וקורע טפח. טור (יו"ד שמ).  . 51
 יו"ד שמ,כא.  . 52
וכתב הב"י בבדק הבית, שנראה מדברי הרמב"ן שהקריעה צריכה להיות בבית הצואר למעלה, ולא כמו שנוהגים העולם לקרוע   . 53

  ה.בצדדי המלבוש כנגד החז
אמנם תמהו על זה: רבינו פרץ נשאר בצ"ע על המנהג. וכן מהר"י ווייל כתב, לא ידענא סמך לדבר וכו' שמא בהא נהגו כרבי יהודה   . 54

  וכו'. 
יו"ד שמ,ב. וכתב ב"י: ועכשיו לא נהגו לקרוע אלא למעלה, כרבנן. מקורות: רמב"ם (הל' אבל ח,א). רמב"ן (תורת האדם, שער   . 55

דינין והלכות סי' י). חידושי ן הקריעה, עמ' ס). רבינו פרץ (בהגהות על סמ"ק, מצוה צז הגהה יב**). מהר"י ווייל (, ענייהמיחוש

  האגודה (שבת, פרק האורג, אות קיט). כלבו (סי' קיד, ד"ה כל מי).
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ֶגד, (ֵאּלּו ִמנְ  הגה: ׁשּוֵלי ַהּבֶ ֶגד, ְוֵכן ָנֲהגּו ְלָהֵקל ִלְקרַֹע ּבְ ׁשּוֵלי ַהּבֶ ּיֹוֵצא ִאם קֹוֵרַע ּבְ י ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ְסַמ''ק ובמהרי''ו ּוְבִחּדּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ָהִגים תִּ

ה ּוְבָכל ּבֹו) ֵאיָנן ִמְתַאבְּ  ,ֲאֻגּדָ ָאר ֵמִתים ׁשֶ ּקֹוְרִעין ַעל ׁשְ ׁשֶ ֵהם ְקרֹוָביוּכְ ִתים ׁשֶ ְקִריָעה  ,ִלין ֲעֵליֶהם; ֲאָבל ַעל ַהּמֵ ִלים ֲעֵליֶהם, ֵאינֹו יֹוֵצא ּבִ ּוִמְתַאּבְ

אר, ְוֵכן ָנֲהגוּ  ּוָ ֵבית ַהּצַ   .זֹו ְוָצִריְך ִלְקרַֹע ּבְ

אֹוָתּה ְקִריָעה ַעל ֵמת  ג.  עּור ְקִריָעה, ֶטַפח. ְוִאם ָקַרע ַעל ֵמת, ּוָבא ְלהֹוִסיף ּבְ הּוא. ְוִאם הּוא  ׁשִ ָכל ׁשֶ ַאֵחר, ִאם ַאַחר ז', ָסֵגי ּבְ

ה ֶאת ִלּבֹו.  ַגּלֶ ּיְ תֹוְך ז', ָצִריְך ֶטַפח. ְוַעל ָאִביו ְוִאּמֹו, ֲאִפּלּו ַאַחר ז', קֹוֵרַע ַעד ׁשֶ   ּבְ

ת, ּוֵמת לֹו ֵמת ַאֵחר ּתֹוְך ז', קֹוֵרַע ֶקַרע ַאֵחר; ְלַאַחר ז', מֹוִסיףכא.  הּוא. ֵמת לֹו ֵמת  ָקַרע ַעל ַהּמֵ ל ׁשֶ ַעל ֶקַרע ָהִראׁשֹון ּכָ

ּבּור, ַמְר  יַע ַלּטַ הּוא. ְוֵכן מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ַעד ַטּבּורֹו. ִהּגִ ל ׁשֶ ִני, מֹוִסיף ָעָליו ּכָ ל ׁשֵ י ַאַחר ז' ׁשֶ ִליׁשִ עֹות, ְוקֹוֵרַע. ׁשְ ִחיק ג' ֶאְצּבָ

א ְלָפָניו, ַמֲחִזירֹו ַלֲאחֹוָריו. ִנְתמַ  ֵאין לֹו ָחלּוק, ִנְתַמּלֵ ִמי ׁשֶ ה ּכְ אן, ַנֲעׂשָ אן ּוִמּכָ א ִמּכָ ה. ִנְתַמּלֵ ַמְעָלה, הֹוְפכֹו ְלַמּטָ א ִמּלְ ּלֵ

ֵאינֹו קֹוֵרַע.    ׁשֶ

נֹו, ְוָקַרע, ְוַאַחר ָאְמרּו לֹו: ֵמת ָאִביו ְוָקַרע, וְ כב.  ְחּתֹון ְולֹא ָהֶעְליֹון. ָאְמרּו לֹו: ֵמת ּבְ נֹו, ְוהֹוִסיף. ִמְתַאֶחה ַהתַּ ְבָעה ֵמת ּבְ ַאַחר ׁשִ

תֹוֶסֶפת.  ֵאין ָאִביו ְוִאּמֹו ּבְ א קֹוֵרַע ְקִריָעה ַאֶחֶרת, ׁשֶ   ז' ֵמת ָאִביו, ֵאינֹו מֹוִסיף, ֶאּלָ

ֵני ֵמִת   כג.  תּו לֹו ׁשְ ּמֵ ְך ֵמתִמי ׁשֶ ֵניֶהם. ָקַרע, ְוַאַחר ּכָ ֶאָחד, קֹוֵרַע ְקִריָעה ַאַחת ַעל ׁשְ ַנִים ּכְ ְ מּוָעה ִמׁשּ ָאה לֹו ׁשְ ּבָ ֶאָחד, אֹו ׁשֶ  ים ּכְ

ְבָעה(לֹו ֵמת ַאֵחר  ּמֹוִסיף ּבֹו ְוקֹוֵרַע  (טּור), )ּתֹוְך ׁשִ אֹותֹו ֶקַרע ַעְצמֹו ׁשֶ ין ּבְ ְפֵני ַעְצמֹו, ּבֵ עֹוד ֶטַפח, אֹו ַמְרִחיק ג' קֹוֵרַע ֶקַרע ּבִ

ָאר ְקר ְ הּוא. ֵמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ְוֶאָחד ִמׁשּ ל ׁשֶ עֹות ְוקֹוֵרַע ֶטַפח. ְלַאַחר ז', מֹוִסיף ַעל ֶקַרע ִראׁשֹון ּכָ ה ֶאְצּבָ ִחּלָ ֹוָביו, קֹוֵרַע תְּ

עֹות, ְוקֹוֵר  לֹׁש ֶאְצּבָ ת ָהַאֵחר. ֵמת ָאִביו, ְוָקַרע, ְוַאַחר ז' ֵמת ֶאָחד ַעל ָאִביו אֹו ַעל ִאּמֹו ַעד ִלּבֹו, ּוַמְרִחיק ׁשָ ַע ֶטַפח ַעל ַהּמֵ

רֹוִבים, וְ  רֹוִבים, מֹוִסיף ַעל ֶקַרע ָהִראׁשֹון, ְוַתְחּתֹון ִמְתַאֶחה ְוֶעְליֹון ֵאינֹו ִמְתַאֶחה. ֵמת ֶאָחד ֵמַהּקְ ְך ֵמת ֵמַהּקְ ָקַרע, ְוַאַחר ּכָ

תֹוְך ז ין ּבְ יל ָקֵמי ָאִביו אֹו ִאּמֹו, ּבֵ ֲהֵרי ָצִריְך ְלַהְבּדִ ֶגד, ׁשֶ ַפת ַהּבֶ ׂשְ ד ּבִ עֹות ְוקֹוֵרַע ִמן ַהּצַ ין ְלַאַחר ז', ַמְרִחיק ג' ֶאְצּבָ ' ּבֵ

ֵניֶהם.  ֶאָחד, קֹוֵרַע ֶקַרע ֶאָחד ַעל ׁשְ יַע ְלִלּבֹו. ֵמתּו ָאִביו ְוִאּמֹו ּכְ ּגִ ּמַ ָפה, ְוקֹוֵרַע ַעד ׁשֶ   ׂשָ

  אופנים בהם אין קורעים  

(שמרמה את כולם,  הרי זה גוזל את המתים ואת החיים ,לפני המת (קודם לכן)היוצא בבגד קרוע : תנו רבנן (כ"ו ב')

   .שמראה להם שקרע על המת)

והלך ומצאו  ,האומר לחבירו השאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שהוא חולה :רשב"ג אומר:) הברייתא(המשך 

 ,(שהולך לבקר את אביו) ואם לא הודיעו .חזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעוא לביתו מווכשיב ,קורע ומאחו ,שמת

  .הרי זה לא יגע בו

ומשתקין את  .ואין מקרעין בפניו .שמא תטרף דעתו עליו ,אין מודיעין אותו שמת ,חולה שמת לו מת: תנו רבנן

וקורעין על חמיו ועל  .ו הרואים)(כדי שיבכ מפני עגמת נפש ,(כשנפטר אחד מקרוביו) ומקרעין לקטן .הנשים מפניו

   56.חמותו מפני כבוד אשתו
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  שיטות הראשונים

תניא הקורע בחמתו ובאבלו על מתו אף על פי שחלל את  (שבת ק"ה ב') האורג בפרק: הקורע בשבת והקורע בחלוק גזול

שמעון  בילא כן א"ר יוחנן בשם ר :בעון קומי ר' יוסי הלכה ג) (שבת פרק יג, בירושלמיהשבת יצא ידי קריעה. ומקשינן עלה 

ברם הכא הוא עבר  ,תמן גופה עבירה :אמר לון ,ופריק !57בפסח די חובתומצה גזולה אין אדם יוצא בה י ,בן יהוצדק

שמעינן מינה שאם ד רמב"ן?! וכתב 58אינו יוצא בה ידי חובתו בפסח ,כך אנו אומרים הוציא מצה מרה"י לרה"ר .עבירה

  59.השו"עוכן פסק  נו יוצא ידי קריעה.אי ,קרע בחלוק הגזול

  60דרשאי להמתין מלקרוע, עד שיחליף לבגד אחר. מהרי"ל: כתב בגד שחס עליו לקרעו ורוצה להחליף לבגד אחר

, דהא הרמב"ןשאין דין חינוך באבלות לקטנים. וכתב  גאונים וראשונים: מבואר מדברי דין חינוך באבלות לקטן

ורי"ץ ת נפש. הא שלא מפני עגמת נפש, לא, דאם כן נמצאת אבילות נוהגת בקטן. דמקרעין לקטן, דווקא מפני עגמ

שאין  כגאונים וראשוניםפסק  והשו"עכתב, שאם הגיע לחינוך, קורע על קרוביו כשאר מצוות שמחנכין אותו. גיאת 

  61חינוך לאבלות.

  שולחן ערוך

"ד, הלכות קריעה, סימן שמ) ו י )  

ת לֹו ֵמת, מְ   כז.  ּמֵ   ָקְרִעין לֹו. ָקָטן ׁשֶ

זּול, לֹא ָיָצא ְיֵדי ְקִריָעה. כט.  ָחלּוק ּגָ   ַהּקֹוֵרַע ּבְ

ים ְוֶאת   לג.  ַרע, ְולֹא ָקַרע, ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֵזל ֶאת ַהַחּיִ ּקָ ְרֶאה ַעְצמֹו ׁשֶ ּמַ ת, ׁשֶ ֶבֶגד ָקרּוַע ִלְפֵני ַהּמֵ ִתים.ַההֹוֵלְך ּבְ   ַהּמֵ

ִאיֵלִני חֲ לד.  ת, קֹוְרעֹו, ּוְמַאֶחהּו ּוַמֲחִזיר לֹו ֲחלּוקֹו, ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ַהׁשְ ּמֵ הּוא חֹוֶלה, ְוָהַלְך ּוְמָצאֹו ׁשֶ א ׁשֶ ר ֶאת ַאּבָ ֲאַבּקֵ לּוְקָך ׁשֶ

ע ּבֹו.  ֵמי ִקְרעֹו. ְוִאם לֹא הֹוִדיעֹו, ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיּגַ ם לֹו ּדְ ּלֵ   ּוְמׁשַ

  

                                                
 אף קריעה זו שקרע בשבת, מצוה הבאה בעבירה היא!  . 57
כלומר לא דמי למצה גזולה, דהתם גוף המצוה, שהיא המצה, היא עבירה שהיא גזולה. אבל הכא גוף החלוק אינו עבירה, אף על   . 58

חיד לרשות הרבים, אע"פ פי שהמעשה שהוא עשה בו הוא עבירה, לא מיקרי מצוה הבאה בעבירה. כי היכי דמוציא מצה מרשות הי

 שעבר עבירה יוצא בה ידי חובתו בפסח, לפי שהיא עצמה אינה עבירה. ב"י.
 יו"ד שמ,כט. מקורות: רמב"ן (תורת האדם, שער הסוף, עניין הקריעה, בסופו, עמ' סו).  . 59
בו אם הוא רוצה לשלם לו כל חלוקו,  והביא ראיה מסוגיין, השואל חלוק מחבירו כו' ומסיק עלה הרי זה לא יגע בו, ואמאי לא יגע  . 60

לשלם ולקנות לו חדש, ומאי טעמא לא יתחייב לקרעו ולשלמו?! אלא ודאי אי קרע יצטרך לשלם לו מחדש והוא חס על זה, 

ולהכי לא יקרע עד שיזדמן לו טליתו. וכן פסקו כדבריו החיד"א (ברכי יוסף יו"ד שמ,לד, סעי' יא), וחכמת אדם (שער השמחה, כלל 

  נב, סעי' ו). מקורות: מהרי"ל (שו"ת סי' קצח).ק
וכן מבואר ב'דגול מרבבה' (לבעל הנודע ביהודה, סי' שמ, הל' קריעה), וב'שיורי ברכה' למרן החיד"א (סי'  .צו,ג; יו"ד שפד,היו"ד ש  . 61
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