
 

 

  

  

  

  מת במועד קינה ונהי על

טה יהסמוכות למ :ישמעאל אומר ביר .(בידיים זו על זו) אבל לא מטפחות ,נשים במועד מענות: משנה ב') ח(כ"

  .מטפחות

   .מענות ומטפחות ,בראשי חדשים בחנוכה ובפורים) :לתנא קמא משנה(המשך 

  .בזה וזה לא מקוננות) :משנהמשך (ה

  1.לא מענות ולא מטפחות ,נקבר המת) :משנה(המשך 

ְדָנה  שנאמרשאחת מדברת וכולן עונות אחריה  - קינה .שכולן עונות כאחת -  איזהו עינוי) :משנה(המשך  "ְוַלּמֵ

ה ְרעּוָתּה ִקיָנה".  ָ   ְבנֹוֵתיֶכם ֶנִהי ְוִאׁשּ

וֶ  אומר אבל לעתיד לבא הוא) :משנה(המשך  ע ַהּמָ ּלַ ִנים" וגו'. ת ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאדָֹני ה'"ּבִ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ   ּדִ

  שיטות הראשונים

כתנא קמא, שבמועד מענות אבל לא מטפחות וכל שכן  הראשוניםו : פסקוכו' אבל לא מטפחות ,נשים במועד מענות

   2.עהשו"שלא מקוננות. וכן פסק 

אבל עתה נהגו לאומרו בבית  ;בדין הוא שיאמרו צידוק הדין בשעת יציאת נשמה, הרוקחכתב : צידוק הדיןאמירת 

נהגו ישראל בכל מקום כתב,  הרמב"ןנם אמ .מרים אותו בעוד שעדיין המת בביתהקברות מפני כבוד המת. ויש שאו

 3.השו"עוכן כתב  .לומר צידוק הדין עם יציאת נשמה

לגבי מועד וראשי ביום טוב אין מתעסקין במת, ואין אומרים צידוק הדין. ו: וזמני שמחה אמירת צידוק הדין במועד

 ורי"ץ גיאתר וכולן עונין אחריו, אסור. אם עונין כולן כאחד, מותר. ואם אחד מדב, הגאוניםכתבו חדשים וחנוכה ופורים, 

כתבו בשמו, שאומר על המת צידוק  רש"יותלמידי  4שלא לאומרו בזמנים אלו. זקנים הראשוניםשהמנהג מימות כתב, 

. וכן פסק , ואף ביו"ט שניהרמב"ןוכן דעת  הדין וקדיש בחולו של מועד, שאין זה הספד, אלא הודאה וקבלת דין שמים.

  5כתב שיש אוסרים, ושכן המנהג. והרמ"א. השו"ע

                                                
  . נמוקי יוסף.בחולו של מועד דחמיר טפי ל שכןוכ ,כהוחנוכה ופורים דלא אסירי בעשיית מלא אשי חודשיםאפילו בר  . 1
ריא"ז (הלכה ו, הרוקח (הל' חול המועד, סי' שז). . רמב"ם (הל' אבל יא,ד; הל' שביתת יו"ט ו,כד). מקורות: יו"ד תא,ה; או"ח תקמז,ב  . 2

   . סעי' ב)
  . רמב"ן (שער הסוף, ענין ההוצאה, עמ' קא). כלבו (סי' קיד)הרוקח (הל' אבלות, סי' שטז). ד שלט,ג. מקורות: יו"  . 3
דלא עדיף צדוק הדין  .ובחנוכה ובפורים אשי חודשיםשלא לומר צידוק הדין אחר המת בר ,ומנהגינו אנו מימות זקנים הראשונים  . 4

ואפילו בר"ח ובחנוכה  ,בשבת שחל להיות במועד (דהיינו שמבטלים אותו) דמסלקינן ליה, מצדוק דינו של משה רבינו ,דהדיוט

ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכםּוְביוֹ " ,י)י , פר' בהעלותך,במדבר(דכתיב  ,ינהודהללו ימי שמחה נ ;שחלו בשבת אומר  חד ואחדוגו' ובכל א" ם ׂשִ

וכל שכן לכולי עלמא. אבל  .שנזכר ובא לידי יגון ועצב ,לפיכך מבטלין בו צידוק הדין, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו ,בו הלל

  רי"ץ גיאת.להודיע כי בשבת מת משה רבינו.  ,אומר צדוק הדין ,ב ביהשמחה לא כתי ,כיון דענג כתיב ביה ,שבת
שערי תשובה סי' ריט; הו"ד  -ד תא,ו. מקורות: גאונים (תשובות רב נטרונאי גאון, ברודי, או"ח סי' קיח; תשובות הגאונים יו"  . 5

ה). רא"ש (סי' פז). תלמידי רש"י (הו"ד ענין ההוצאבראשונים). רי"ץ גיאת (הל' אבל; הו"ד בראשונים). רמב"ן (תורת האדם, 

  ברמב"ן ורא"ש). 

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



 

 

  

  

  

  

  

וכל שכן חנוכה  .םמיחכ יאין מועד בפני תלמידלגבי הספד, אמרינן לעיל כ"ז ב', : םמיחכ יתלמיד עלעינוי וטיפוח 

וכתב  .לא, אבל שלא בפניו. והני מילי בפניו כדרכן בחול.עליהם  מענות ומקוננותגם ש הראשוניםוכתבו  .ופורים

כתב, יש מפרשים דיום שמועה דהתם הוה יום מיתה  ונימוקי יוסףוקה נמי, כבפניו דמי. דאפילו שמועה רח הרמב"ם

, כל ששואלין אותו דבר הלכה ואומר, גאוןרב משה בשם  הנימוקי יוסףובגדר ת"ח שאין מועד בפניו, כתב  6וקבורה.

   7.כרמב"ם כתב והשו"ע ואפילו במסכת כלה.

  שולחן ערוך

"ד, הלכות אבילות, סימן תא) ו י )  

לָּ   ה.  ּכֻ ַהְינּו ׁשֶ חֹל ַהּמֹוֵעד ְמַעּנֹות, ּדְ ים ּבְ ַהְינּו לְ ָנׁשִ חֹות, ּדְ ַאַחת; ֲאָבל לֹא ְמַטּפְ ה ן עֹונֹות ּכְ רֹאׁש חֶֹדׁש, ֲחֻנּכָ ף. ּבְ ף ַעל ּכַ ַהּכֹות ּכַ

ֶרת ְוֻכלָּ  ַאַחת ְמַדּבֶ ַהְינּו ׁשֶ חֹות, ֲאָבל לֹא ְמקֹוְננֹות, ּדְ ת, לֹא ְמַעּנֹות ְולֹא ּופּוִרים, ְמַעּנֹות ּוְמַטּפְ ר ַהּמֵ ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה. ִנְקּבַ

ַעְלָמא, ֲא  חֹות; ְוָהֵני ִמֵלי ְלִאיַנׁש ּדְ ה ּופּוִרים, ְמַעּנֹות ְמַטּפְ רֹאׁש חֶֹדׁש, ֲחֻנּכָ ין ּבְ חֹל ַהּמֹוֵעד ּבֵ ין ּבְ ָבל ְלַתְלִמיד ָחָכם, ּבֵ

מּוָעה, ֲאִפלּו ְרחֹוָקה,  ָפָניו, לֹא. ְויֹום ׁשְ ּלֹא ּבְ ָפָניו, ֲאָבל ׁשֶ חֹל; ְוָהֵני ִמֵלי ּבְ ן ּבַ ַדְרּכָ ֵמי. ּוְמקֹוְננֹות ּכְ ְבָפָניו ּדְ   ּכִ

ֵאיןאֹוְמִרי  ו.  יָון ׁשֶ יֹום טֹוב ִראׁשֹון, ּכֵ ִני; ֲאָבל ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ ן. ְוֵכן ּבְ ַדְרּכָ יׁש, ּכְ ין ְוַקּדִ ת ִצּדּוק ַהּדִ ת ֵאין  ם ַעל ַהּמֵ ּמֵ ִמְתַעְסִקים ּבַ

ּמָ  הגה:אֹוְמִרים אֹותֹו.  ּמֹוֵעד (ַהּטּור ֵהִביא ּכַ ין ּבַ ּלֹא לֹוַמר ִצּדּוק ַהּדִ ָוָתא)ְוֵיׁש חֹוְלִקין ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר  ,ה ַרּבְ ְמִדינֹות ֵאּלּו ׁשֶ ׁשּוט ּבִ ְנָהג ּפָ ְוֵכן ַהּמִ

ּקֹוְבִרין ִצּדּוק הַ  ׁשֶ ן ּכְ ם ּכֵ ִמְנָהִגים); ְוָלֵכן ֵאין אֹוְמִרים ּגַ ֲחנּון (ּבְ ֶהם תַּ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ָכל ַהּיָ ין ּבְ תּדִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  ֵיׁש אֹוְמִרים .ַאַחר ֲחצֹות ּבְ

יׁש ְולֹא ִצּדּוק הַ  ֵאין אֹוְמִרים ַקּדִ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ת ּבַ ִאם קֹוְבִרים ַהּמֵ ל ּבֹו)ׁשֶ ין (ּכָ    .ּדִ
( ח, הלכות חול המועד, סימן תקמז   (או"

ֶרת ְוכֻ   ב.  ַאַחת ְמַדּבֶ ַהְינּו ׁשֶ ַאַחת; ֲאָבל לֹא ְמקֹוְננֹות, ּדְ ם עֹונֹות ּכְ ּלָ ּכֻ ַהְינּו ׁשֶ ים ְמַעּנֹות, ּדְ חֹות, ָנׁשִ ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה; ְולֹא ְמַטּפְ ּלָ

ת, ַאף לֹא ְמַעּנֹות. ר ַהּמֵ ף; ִנְקּבַ ף ֶאל ּכַ ַהְינּו ְלַהּכֹות ּכַ   ּדְ
וגוסס, סימן שלט) "ד, הלכות נוטה למות  ו י )  

ן ֱאֶמת, קֹוֵרַע ָהָאבֵ   ג.  יַע ְלַדּיַ ּגִ ּמַ ָמה, ּוְכׁשֶ ין ִעם ְיִציַאת ְנׁשָ    ל.אֹוְמִרים ִצּדּוק ַהּדִ

   ותאבלהנהגות 

   .שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו ,אבל כיון שניענע ראשו :אמר רבי יוחנן (כ"ז ב')

   .חוץ מאבל וחולה ,הכל חייבין לעמוד מפני נשיא :ואמר רבי יוחנן

  .חוץ מאבל וחולה ,(כשעומדים לפני הנשיא) לכל אומרים להם שבו :יוחנן ביואמר ר

בּו ִאּתֹו ָלָאֶרץ"ר רב: אין מנחמין רשאין לישב אלא על גבי קרקע, שנאמר רב יהודה אמאמר  ב') ח(כ" ׁשְ   8."ַוּיֵ

                                                
   .הלכך כבפניו דמי ,ובו ביום הגידוהו ,והולכין מהרה מזו לזו ,דפום נהרא ונהרדעא קרובים הם  . 6
  . )ף(יז ב ברי". נימוקי יוסף )יא,הרמב"ם (הל' אבל ד תא,ה. מקורות: יו"  . 7
(הל' אבל , רמב"ם (יח א בדפיו), רי"ף (הל' אבל), רי"ץ גיאת (כ"ט א')ברבינו חננאל  :ביםבראשונים ר מימרא זו הובאהאיוב ב,יג.   . 8

והושמט בדפוס . ובכת"יועוד,  (סי' תתצה), מרדכי (סי' צח), רא"ש (תורת האדם, שער האבל, עניין האבלות, עמ' קפג), רמב"ן יג,ג)

  . וראה עוד להלן, בשיטות הראשונים, גירסת הרמב"ן.שפז,א, ס"ק ב)(יו"ד . וכן כתב בביאור הגר"א וילנא שלפנינו, מחמת הדומות

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



 

 

  

  

  

  

יהוּ  ַאֲחֵרי" שנאמר ,אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל :מר רב יהודה אמר רבא ַתח ִאּיֹוב ֶאת ּפִ " ֵכן ּפָ

יָמִני"והדר  ַען ֱאִליַפז ַהתֵּ   ".ַוּיַ

ר " שנאמר ?סב בראשאמר רבי אבהו: מנין לאבל שמי ֲאׁשֶ דּוד ּכַ ּגְ ֶמֶלְך ּבַ ּכֹון ּכְ ב רֹאׁש ְוֶאׁשְ ם ְוֵאׁשֵ ְרּכָ ֶאֲבַחר ּדַ

  ". ֲאֵבִלים ְיַנֵחם

  ! (שמנחמין יושבין בראש) ינחם אחריני משמע(ומקשה) 

  ם כתיב. חֵ נָּ אמר רב נחמן בר יצחק: יִ 

  .(לגדולים הבאים לנחמו) נעשה שר לסרוחים ,)10היינו האבל(, ִמְרַזח "ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים" :9מר זוטרא אמר מהכא

  :')ו ב(כ" בפרקיןגרסינן לעיל 

מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על , ל לא יניח תינוק בתוך חיקובֵ ָא  :תנא באבל רבתי :אמר רב פפא

   .הבריות

  שיטות הראשונים

אמר רב יהודה אמר רב: מניין לאבל שאינו רשאי לישב גרס:  הרמב"ן: ניחום אבליםאבלות ובי קרקע בעת ישיבה על ג

בּו ִאּתֹו ָלָאֶרץ" 11על גבי המיטה, אלא על גבי קרקע, שנאמר ׁשְ ואמר רב יהודה אמר שמואל: אין המנחמין רשאין  ".ַוּיֵ

בּו ִאּתֹו ָלָאֶרץ"לישב על גבי מיטה, שנאמר  ׁשְ , שרק בשעת שינה ואכילה, מיסב האבל על מיטות רמב"ןומכאן למד  12".ַוּיֵ

  13.השו"ע ל גבי קרקע. וכן המנחמין. וכ"פכפויות, אבל כל היום אינו יושב אפילו על מיטה כפויה, אלא ע

היה חוזר  ,מעשה באדם אחד שהיה נוהג בעצמו כשהיה אדם אבל, בספר חסידים: כתוב השתתפות בצער עם האבל

ויום ט' באב  ,יום שנקבצו כל הקהילות לאותו העיר ,והיה אותו יום שמת בו ;א מנעלים להצטער עם האבללביתו בל

   14אף על פי שלא הוצרך לעשות. ,והראה הקדוש ברוך הוא שהטוב והישר בעיניו עשה .והלכו הכל יחפים, היה

                                                
רֹאׁש ּגִֹלים ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים.  . 9 ה ִיְגלּו ּבְ   עמוס ו,ז: ָלֵכן ַעתָּ

  חה ומעותקה מעליו.הגמרא דורשת זאת: מר וזח. ופירש רש"י: מי שנפשו מרה ודעתו ז(ס"ט ב') בכתובות   . 10
  איוב ב,יג.  . 11
  .א בגמרא שלנו שהשמיטוהו המדפיסיםהכל ליתכתב הגר"א (ביאורו, יו"ד שפז, ס"ק ב): וו  . 12
על , (שפז,ב, ס"ק א. וכתב ש"ך (ובביאור הגר"א, ס"ק ב, הביא גירסת הרמב"ן. ושם גרס גם מימרא שניה משמיה דרב)יו"ד שפז,א   . 13

: מכל מקום אסור לו לישב על גבי ספסל או כרים וכסתות, כי אם על גבי ק השו"ע, עכשיו לא נהגו בכפיית המיטה)מה שפס

קרקע. אם לא חולה וזקן שיש להם צער בישיבה על גבי קרקע, מותרים להשים כר קטן מתחתיו. מיהו יכול לילך ולעמוד, ואין 

מיהו  גבי קרקע. והוא הדין דכשרוצה לישן דצריך לישן על גבי קרקע. צריך לישב כלל, רק כשהמנחמים אצלו צריך לישב על

(תורת . מקורות: רמב"ן (ס"ק א)ספסל דמסתמא מחיל להו, כל זה מבואר בדרישה. עכ"ל. וכן פסק הט"ז  ל גביהמנחמים יושבים ע

א', ד"ה אבל חייב), וארחות חיים (הל'  וכן ר' ר"ן (חי' ט"ו .), בשינוייםעמ' קפג בהוצ' מוה"ק האדם, שער האבל, עניין האבלות,

  אבל, אות יז).
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  שולחן ערוך

( "ד, הלכות אבלות, סימן שעו ו י )   

ָ   א.  ִענְ ֵאין ַהְמַנֲחִמים ַרׁשּ רֹאׁשֹו, ּבְ ְעַנע ָהָאֵבל ּבְ ּנִ רֹאׁש, ְוֵכיָון ׁשֶ ִחָלה. ְוָהָאֵבל ֵמֵסב ּבָ ח ָהָאֵבל תְּ ְפתַּ ּיִ ָין ִאים ִלְפּתַֹח, ַעד ׁשֶ

ב ֶאְצלֹו.  ִאים ֵליׁשֵ ָ ּפֹוֵטר ֶאת ַהְמַנֲחִמים, ֵאיָנם ַרׁשּ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ִבים ַלֲעמֹד, ֲאִפּלוּ (ׁשֶ יא ֵאין ָאֵבל אֹו חֹוֶלה ַחּיָ ֵני ָנׂשִ   .(פ' א"מ) )ִמּפְ

ב בָּ   ב.  ָמע: ׁשֵ ַמׁשְ ן הּוא ָאֵבל אֹו חֹוֶלה, ּדְ ב, ֶאָלא ִאם ּכֵ ָניו, אֹוֵמר לֹו: ׁשֵ ד ֶאת ֲחֵברֹו ְוָלקּום ִמּפָ א ְלַכּבֵ ב ַהּבָ ְלָך, ׁשֵ ֲאֵבלּות ׁשֶ

ְלָך.  חִֹלי ׁשֶ י, הגה:ּבַ ִפי ַמֲעׂשַ י ּכְ ָטן  לֹא יֹאַמר ָאָדם: לֹא ִנְפַרְעתִּ ָ יו ַלׂשּ ח ּפִ ַאל ִיְפתַּ ְדָבִרים ֵאּלּו, ׁשֶ ּיֹוֵצא ּבִ תֹו אֹו ּכַ ּמֵ ֶפֶרק ִמי ׁשֶ ָמע ּבְ ן ַמׁשְ (ּכֵ

ם) הֹות ַאְלָפִסי ׁשָ ִגּדּוף .ּוְבַהּגָ הּו ּכְ ּזֶ ּנֹות, ׁשֶ ר ְלׁשַ י ִאי ֶאְפׁשָ ְך ַלֲעׂשֹות ּכִ ָמע ָהא ִאם ,ְוַאל יֹאַמר ָאָדם ְלָאֵבל: ַמה ּלְ ַמׁשְ ּנֹות ָהָיה  ּדְ ר ְלׁשַ ֶאְפׁשָ

ַרְך ֵמַאֲהָבה  ם ִיְתּבָ ֵ ֵזַרת ַהׁשּ ל ָעָליו ּגְ א ְיַקּבֵ ה, ֶאּלָ ָמָרא)עֹוׂשֶ ּגְ ן ּבַ ָמע ּכֵ ַמׁשְ ַגח ּדְ ּנָ   .(נ"י פ' ׁשֹור ׁשֶ
( "ד, הלכות אבלות, סימן שפז ו י )  

ָנה ַוֲאִכיָלה, יוֹ   א.  ַעת ׁשֵ ה. ּוִבׁשְ ּטָ ת ַהּמִ ְכִפּיַ ב ּבִ פּוָיה, ָאֵבל ַחּיָ ה ּכְ ב, ֲאִפלּו ַעל ִמּטָ ל ַהּיֹום ֵאינֹו יֹוׁשֵ פּוָיה, ֲאָבל ּכָ ה ּכְ ב ַעל ִמּטָ ׁשֵ

י ַקְרַקע.  ב ֶאָלא ַעל ַגּבֵ ִאים ֵליׁשֵ ָ י ַקְרַקע. ְוֵכן ַהְמַנֲחִמים ֵאיָנם ַרׁשּ   ֶאָלא ַעל ַגּבֵ
"ד, הלכות אבלות, סימן שצא) ו י )  

ְמָחה; ְלִפיכָ   א.  ׂשִ חֹוק.ָאֵבל ָאסּור ּבְ א ָיבֹא ִליֵדי ׂשְ ּמָ ְבָעה, ׁשֶ ל ׁשִ ֵחיקֹו ּכָ ינֹוק ּבְ   ְך לֹא ִיַקח תִּ
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