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  ):ז"ך וט"כולל ציוני ש(א "ע והרמ"סעיפי השו

כב אלא שהאישה , אחד האיש ואחד האשה שוים לענין קריעה: סעיף יא  .יא
  .וחוזרת וקורעת העליון, קורעת התחתון ומחזירתו לאחריה

אם רצה מניח שפת הבגד שלימה וקורע מהשפה , על כל המתים: סעיף יב  .יב
  . מו צריך לקרוע כל השפהועל אביו וא) ו(, ולמטה

îø"à) :éå"äôùä òåø÷ì êéøö íéúî øàù ìò óà à ,ïéâäåð ïëå.(  

לפיכך יש לו , על כל המתים יש לו לקרוע בפנים שלא בפני אדם: סעיף יג  .יג
אינו קורע אלא ] ואמו[אבל על אביו , וקורע בצינעא, להכניס ידו בפנים

  .מבחוץ בפני כל אדם

. על אביו ואמו ביד, קורע ביד רצה קורע בכלירצה , על כל המתים: סעיף יד  .יד
ימים מחליף ואינו קורע כג על אביו ' אם בא להחליף תוך ז) ז(על כל המתים 

ואינו מאחה לעולם , קורע כל הבגדים שהוא מחליף' ואמו אם מחליף תוך ז
  . כמו בפעם הראשון

îø"à :äòáù êåú åéøçàì åòø÷ øéæçäì ìåëé íéúîä ìë ìò ,áàá àì ìáàåîàå åé.  

ומאחה כד '  לאחר ז)éô 'äåù éúìá äøéôú øôåú(, שולל) ח(על כל המתים : סעיף טו  .טו
 על אביו ואמו ,)îø"à) :àì åà ìâøä íäá òâô íà ÷åìéç ïéàåלאחר שלושים יום כה  

  . והאשה שוללת לאלתר מפני כבודה. יום ואינו מאחה לעולם' שולל לאחר ל

îø"à :ìåìùì øåñàù ïîæ ìëå ,éôà 'ò äòéø÷ä ùàø øáçì"øåñà èçî é . øéîçäì åâäðù úåîå÷î ùéå
éôà 'ì êåú ìåìùì àìù íéúî øàù ìò ,'éôà æàå 'ò øáçì øåñà äòéø÷ä ùàø"èçî é.  

  באור הסעיפי

  כיצד תקרע אשה את בגדיה

 רבי שמעו, )לעני קריעה(ש מובא שאיש ואשה שוי , ב"ק כב ע"מקור די זה הוא מהגמרא מו

מסובבת אותו לאחוריו , קורעת את הבגד התחתו) על אביה ואמה(ב אלעזר אומר שהאשה 

  . ואחר כ תקרע העליו, )משו צניעות(

  .ע סעי זה מילה במילה"כ נפסק ג בשו

ק כב מבואר שהטע שתסובב בגדה הפנימי הקרוע הוא כדי שלא יבואו האנשי ש " ס"ובש

  ).י" ב–שהרי שקועי ה בצער , בלי עצמ אי חשש להרהורלמרות שביחס לא(לידי הרהור 

  א"סעיף י
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שאי , שבבגדי נשי שלנו, )סימ לח, ברמת רחל, ה"ח(יש לציי את מה שנפסק בספר צי אליעזר 

, תקרע על אב וא רק את הבגד העליו ולא את כל בגדיה, אפשר לה להחזיר את הקרע לאחוריה

  .משו צניעות

  :הא צרי לקרע או לא, להל תובא רשימת בגדי

  : סוודר

, אבלות, ד"ח, "ארחות רבנו"וכ מובא ג בספר , א אי צרי לקרעו"ש אלישיב שליט"לדעת הגרי

  ).יא, ד, אבלות(כ פסק ג בילקוט יוס . סעי ז

  : קט'ז

א "ש פישר שליט"ושמעתי מהגר). ז"הובא לעיל בש הט(א אי לו רגילות ללבשו אינו קורע 

, קט יש שיש לו'ולכתחילה יקרע ז, יש מסתפקי בדבר, כבימינו, ל ללבשו כשיוצא מביתושברגי

  .אלא יקרע החולצה, א בקריעת שאר קרובי לא יקרענו

  ).באביו ואמו' אפי(קט 'המנהג הוא שהספרדי לא קורעי הז: לבני ספרד

  : טלית קט

הליכות שלמה , ת הר צבי"שו, גשר החיי, בו אבלות כל(א שאי לקרוע טלית קט "י  .א

  ). ילקוט יוס ויביע אומר, אורחות רבנו, ל"ז אויערב זצ"לגרש

  ).  צי אליעזר, בפני ברו(ויש חולקי וסוברי שיש לקרעה   .ב

 ).ל"ז אויערב זצ"לגרש, הליכות שלמה( המנהג פשוט שאינו קורעה –טלית גדול 

  : מה'פיג

הערות  (–) באביו ואמו(ל חלוק לילה יש לקרוע ואו, )כשלבשה בימי השבעה(אי צרי לקרעה 

  ). בש גדולי הוראה, והוספות שבסו ספר פני ברו

  קריעת שפת הבגד

, "מבדיל קמי שפה, על אביו ואמו"הקובעת ש, ב"ק כב ע"מקורו של סעי זה הוא מהגמרא במו

רוב הראשוני . שאר מתייהודה חולק ש ולא מחלק בי אביו ואמו ל' ור. (ולא על שאר מתי

  ). י"פרט למרדכי שפסק כר, ק"פסקו כת

  ב"סעיף י
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בחלקו (שהכוונה היא לאותה תפירה הנעשית סביב שפת הבגד , וביאר זאת הנימוקי יוס

בקריעה , אמנ. ויודגש הקרע, והסיבה שיש לקרעה היא כדי שיובדלו חלקי הבגד זה מזה, )העליו

על אביו ואמו יש , ואול, כמובא ש בגמרא, הבגדעל שאר קרובי אי צרי לקרוע ג שפת 

  .להתחיל לקרוע מהשפה ומטה

ולקרוע רק , שבקריעה על שאר קרובי יכול להניח שפת הבגד לא קרועה, ע"כ נפסק ג בשו

  . ואול על אביו ואמו קורע מהשפה, מתחתיה

א "א שי"פוסק הרמוממילא , ק"יהודה ולא כת' הפוסק כר, א מביא את פסק המרדכי"הרמ, ואול

  ". וכ נוהגי"ומסיי , שג על שאר מתי יש לקרוע מהשפה

  קריעה בפני או בחו

ועל אביו ואמו , שעל כל המתי יכול לקורע מבפני, מקורו של די זה הוא מהגמרא ש ג

  . דווקא מבחו

  ".בחו"ומהו " בפני"מהו , ויש לברר

  .בפני הציבור, כוונתו, "בחו"ו. בתו החדר, ונתוכו, "בפני"י ש היא ש"דעת רש  .א

קריעה (שמכניס ידו תחת חלוקו וקורע , כוונתו, "בפני" גיאת מבאר ש"הרי, לעומתו  .ב

  ).קריעה גלויה(שיש לו לקרוע כדרכו , כוונתו, "בחו"ו, )בצינעא

, ת אבלפרק ח מהלכו( פסק "ואילו הרמב,  גיאת"ש הסכימו לפירושו של הרי" והרא"הרמב

הלכ פסק שעל אביו ואמו יש לאד לקרוע מבחו ובפני כל , כשני הפירושי יחדיו) גהלכה ב

 .הע

הלכ כתב שעל כל המתי יכול לקרוע שלא בפני , )כשני הפירושי( "ע פסק כדברי הרמב"השו

ובפני , שקורע מבחו, כ על אביו ואמו"משא, וכ יכול להכניס ידו פנימה ולקרוע בצינעא, הציבור

  .הציבור

  קריעה ביד

הגמרא ש מביאה את דבריו של רבי יוחנ שעל . ק ש"ג מקורו של סעי זה הינו מהגמרא במו

ואול על אביו או אמו קורע רק , )סכי או מספריי(כל המתי יכול לקרוע ביד או בעזרת כלי 

  .ביד

  .ע בתחילת סעי זה"כ נפסק ג בשו

שא קשה לו להתחיל , )סימ שמ סעי יב" (ערו השולח"ת המובא בספר ויש לציי פה א

וכ נוהגי כיו שאחר עושה (כ ימשי לקרוע בידו "ואח, יכול לקרוע מעט בסכי, לקרוע ביד

  ג"סעיף י

  ד"סעיף י
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גשר "וכ מובא ג בספר , בסכי את החת בשפת הבגד העליונה והאבל קורע את השאר בידו

  ).ש הראשו שבסימ זה"ג בפת' ועי, טו, א פרק ד" ח"החיי

  קריעת בגד מוחל

, שאבל על אביו או אמו המחלי בגדיו, המביאה ברייתא, א"כד ע, ג די זה מקורו בגמרא ש

ופוסקת הגמרא ש . מחלי ואינו קורע, ואול אבל על שאר קרוביו, קורע ג את הבגד המוחל

) נתפר מחדש(אינו מתאחה , )באבלות אביו ואמו, בבגד המוחל(י שג הקרע השנ, )"פ הרי"ע(

  .לעול

אינו , תו השבעה) באבלות אביו ואמו(שא החלי את בגדיו , דעת רבנו האי גאו היא  .א

  . אלא יקרע רק את הבגד העליו בלבד, צרי לקרוע שוב את כל בגדיו

  . בגדיוש חלק עליו בזה ופסק שהמחלי יקרע שוב את כל"ואול הרא  .ב

ואילו אבל על אביו , )בשבעה(מחלי ואינו קורע , ע בסעי זה פוסק שאבל על שאר מתי"השו

ואינו , )ולא כרבנו האי גאו, ש"כרא(א מחלי בגדיו בשבעה קורע כל הבגדי שמחלי , או אמו

  .מאחה את הקרע החדש לעול

שההבדל היסודי בדי זה בי קרע , טז, פרק ד, א"ח" גשר החיי"מעניי לציי את המובא בספר 

שבאבלות על אב וא הדי הוא שהאבל ייראה ע , הוא, על אב וא לבי קרע על שאר קרובי

ולכ א (שהדי הוא רק שיקרע , כ באבלות על שאר קרובי"משא, יהיה ע בגד קרוע, בגד קרוע

  ).שוב אי צרי לקרוע ג את הבגד שהחלי, כבר קרע פע אחת

, )באבלות על אביו ואמו(שקורע ג את הבגד המוחל , שכל די זה, ק כג" ס" ש השומוסי

וא אי לו . אבל בשבת יכול להחלי ואינו קורע הבגד המוחל, היינו דווקא בימות החול

, ובדבר השאלה הא יכול להחלי א לבגדי שבת. (להחלי יכול לסובב את הקרע לאחוריו

  ).א סימ שפט סעי ג"ומובא ברמ, יבואר להל

שאבל על שאר מתי יכול לסובב , י"א ש מוסי ומביא את דינו של רבנו ירוח המובא בב"הרמ

  . א לאבל על אביו ואמו אסור לנהוג כ, את הקרע לאחוריו בתו השבעה

שג באבלות , )א"ק כד ע"מו(יש לציי את המובא במאירי , בעני זה של החלפת הבגד הקרוע

ז שלא במקו צור לא יחלי את "בכ, ובי שאז לא חייב לקרוע את הבגד המוחלשאר קר

  .בגדו הקרוע

שג באבלות שאר קרובי שאז לא חייב לקרוע , עוד ראוי לציי את המובא בברכי יוס פה

  .אי להחלי את הבגד הקרוע קוד הקבורה, את הבגד המוחל

שאמנ באבלות על אביו , )סימ ו, אבלות" (אורחות חיי"עוד יש להוסי את המובא בספר 

אי צרי ', א מרבה בגדי מחמת קור וכד, ואול, א מחלי הבגד הקרוע קורע ג אותו, ואמו

  .לקרע
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  תפירת הקרע באופ גס או מדוייק

תופר תפירה לא (ש נפסק שעל כל המתי שולל . ב"ק כב ע"מקורו של סעי זה הוא בגמרא במו

ואילו על אביו ואמו שולל רק , לאחר שלושי) תפירה מדוייקת(ומאחה , לאחר שבעה) ייקתמדו

  . מפני כבודה, והאשה יכולה תמיד לשלול מיד. ואינו מאחה את הקרע לעול, לאחר שלושי

  .ל ככתב וכלשונ"ע בסעי זה פוסק את דברי הגמרא הנ"השו

ע שקרע על אב וא אינו מתאחה "וק ט המבאר שמה שפסקה הגמרא והש"ש ס"ש בפת"ועי

. לחתו את אותה חתיכה שבה הקרע ולעשות במקומה טלאי' כוונת היא שאסור אפי, לעול

  .  ז ומתיר לעשות כזה טלאי"ז חולק ע"ואול מציי ש שהט

שביחס לתפירת הקרע אי חילוק בי א , א ש מביא את דברי ההגהות מיימוניות בפרק י"הרמ

ובכל מקרה לא יוכל לתפרו לפני , לבי א לא, )שאז בטילה אבלותו(בתו הימי פגע בו הרגל 

א , )ז בהמש הסימני"ויורחב ע(מבטל אבלותו ) הרגל(ואמנ המועד . הזמני המצוייני לעיל

  .ואי דיני ביטול אבלות חלי על דיני קריעה, "אבלות לחוד וקריעה לחוד"כבר נכתב בגמרא 

. שביחס לעניני קריעה זקוקי אנו לשבעה ושלושי יו מלאי, ק כה"ס "כ מובא ג בש

ואול כיו נהגו לאחות הקרע כאשר נפסקה ,  שכל זה מעיקר הדי"מוסי ש הש, ואול

קריעה לחוד ואבלות "וסוברי שכל די הגמרא , )המועד(י הרגל "כשנפסקה ע' ואפי, האבלות

א , )שבקריעה לא אומרי כלל זה" ( כדברי המיקל באבלהלכה"היינו דווקא ביחס לדי , "לחוד

  . לא לשאר דיני

שכאשר נפסק , )המובאי ג בדרכי משה(י וייל "א את דברי המהר"בסו הסעי מביא הרמ

  .י סיכה"אזי אסור ג לחבר הקרע ע, שאסור לשלול

תו שלושי על שאר מתי ' ואי שוללי אפי, שיש מקומות שנהגו להחמיר, עוד מוסי ש

  .י סיכה"ע' ואז לא מחברי אפי, )ע"ולא כשו(

  ו"סעיף ט
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  סיכום  

  

  .איש ואשה שוי לעני קריעה  .א

  .ואחר כ תקרע העליו, מסובבת אותו לאחוריו, האשה קורעת את הבגד התחתו  .ב

תקרע על אב וא רק את , שאי אפשר לה להחזיר את הקרע לאחוריה, בבגדי נשי שלנו  .ג

 .בגדיההבגד העליו ולא את כל 

 .א שאי צרי לקרעו"י, סוודר  .ד

א , קט יש שיש לו'ולכתחילה יקרע ז, א אי לו רגילות ללבשו אינו קורע, קט'ז   .ה

  .אלא יקרע החולצה, בקריעת שאר קרובי לא יקרענו

 .חלוקי האחרוני הא קורעי טלית קט  .ו

 .המנהג שאינו קורעה, טלית גדול  .ז

  . אי צרי לקרעה, מה'פיג  .ח

ואול , ולקרוע רק מתחתיה, ל שאר קרובי יכול להניח שפת הבגד לא קרועהבקריעה ע  .ט

  .על אביו ואמו קורע מהשפה

  .א שג על שאר מתי יש לקרוע מהשפה"י  .י

וכ יכול להכניס ידו פנימה ולקרוע , על כל המתי יכול לקרוע שלא בפני הציבור  .יא

פ שני הפירושי "ע(ובפני הציבור , שקורע מבחו, כ על אביו ואמו"משא, בצינעא

 ).המובאי בגו הסיכו

 .ואול על אביו או אמו קורע רק ביד, על כל המתי יכול לקרוע ביד או בעזרת כלי  .יב

  .כ ימשי לקרוע בידו"ואח, יכול לקרוע מעט בסכי, א קשה לו להתחיל לקרוע ביד  .יג

, ו או אמוואילו אבל על אבי, מחלי הבגד הקרוע ואינו קורע בשנית, אבל על שאר מתי  .יד

ואינו מאחה את הקרע החדש , א מחלי בגדיו בשבעה קורע כל הבגדי שמחלי

 .לעול

וא אי לו להחלי יכול לסובב את . בשבת יכול להחלי ואינו קורע הבגד המוחל  .טו

  .הקרע לאחוריו

א לאבל על אביו , אבל על שאר מתי יכול לסובב את הקרע לאחוריו בתו השבעה  .טז

  . וג כואמו אסור לנה
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ואילו על אביו ואמו שולל רק , ומאחה לאחר שלושי, על כל המתי שולל לאחר שבעה  .יז

  . ואינו מאחה את הקרע לעול, לאחר שלושי

 . האשה יכולה תמיד לשלול מיד  .יח

  

 


