
  שמ' ס
  

  'סעי� א
  

', ראשיכ� אל תפרעו ובגדיכ� לא תפרמו ולא תמותו'שנאמר ,  אבל שלא פרע ושלא פר� חייב מיתה:אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל "– גמרא
  .)ק כד"מו". (כמו כל העובר על דברי חכמי�, הא אחר שלא פרע ושלא פר� חייב מיתה בידי שמי�

  
  :ע במיושב א� קר�ומה הדי, קריעה בעמידה

  .)ק כא"מו". ( המל  ויקרע את בגדיוויק	: יש פסוק אחר, שהרי עבד מילתא יתירתא, פ שיש להקשות"ואע,  איוב ויקרע את מעילוויק	 "– גמרא
  ".ק� קרע מעומד, אידכר דמיושב קרע. קרע באפיה, אתא בריה. אמימר קרע על בר בריה "– גמרא

  .זה חומרא בעלמא, ומה שאמימר קרע שוב שאחרי שנזכר שישב,  קריעהיצא ידי, א� קרע בישיבה – ד"� וראב"רי
  .וראיה מהסיפור של אמימר,  לא יצא ידי קריעה וצרי  לחזור ולקרוע– מרדכי, ש"רא,  גאות�"רי, �"רמב, 	"רמב

  
  ?קריעה מדאורייתא או מדרבנ�

  .והפסוק הוא אסמכתא בעלמא,  קריעה מדרבנ�– תוספות, �"רמב
  .ה מדאורייתא קריע– ד"ראב

  . שאז יש לו צער גדול, צרי  לקרוע קוד� שיסת� פי המת בקבר– ק"סמ ?מתי יש לקרוע
  

  .וא� לא קרע מעומד צרי  לחזור ולקרוע, שצרי  לקרוע מעומד, פסק כרוב הראשוני� – מחבר
  ")דיי� האמת"קורע לאחר ברכת ש, ג"רלט ס' ולעיל משמע בס. ( בקברק שלכתחילה קורע לפני שיסתו� פי המת" פסק את הסמ– א"רמ
  .שמצות קריעה היא מדרבנ�, � וכתוספות" פסק כרמב– �"ש
  

  ?י מי"קריעה ע
  .חייב לשל�, וא� חברו קרע לו יותר מדי, וכ� אי� לקרוע יותר מדי משו� איסור בל תשחית. י המתבייש ממנו"קריעה צריכה להיות ע – פתחי תשובה
והמנהג שאחד מאנשי חברא קדישא חות  קצת בבית הצואר והוא , מע שצרי  לקרוע בעצמו ורק לקט� מקרעי� מהגמרא ומהראשוני� מש– גשר החיי	

  .פ הילקוט יוס�"וכ. ממשי  וקורע
  

  ?מתי קורעי� למעשה כיו�
ש יש עניי� שאחרי� "פ הפת" ע.ב. ק" אי� הכל בקיאי� ומחכי� לאנשי ח.א: מכמה סיבות,  בפועל נוהגי� לקרוע עד אחרי הוצאת המת– גשר החיי	

הנהיגו שיקרעו , ובירושלי� שאי� הבני� יוצאי� אחר מיתת אביה�.  בזמ� הוצאת המת זה שעת חימו� בגלל ריבוי האנשי�.ג. ובפרט בקטני�, יקרעו לו
  .קוד� הוצאת המת

  .קורע בזמ� סעודת ההבראה,  בדיעבד א� לא קרע– ילקוט יוס�
  

  'סעי� ב
  

  .ופסקו הראשוני� כרבנ�:) ק כו"מו". (רבי יהודה אומר יצא, הצדדי� לא יצאהקורע למטה או מ�  "– גמרא
  . ג� לקרוע מאחוריו זה לא טוב ולא יוצאי� בזה ידי חובה– 	"רמב
  .ושמא סמכו בשאר מתי� על רבי יהודה,  נהגו העול� לקרוע למטה– ק"סמ

  . פסק כרבנ�– מחבר
ע יש לנהוג "א  על מתי� שמתאבל עליה� לכו. ק"ינהגו כ  כסמ, לא מתאבל עליה� וכדלקמ� במקו� שנהגו שקורעי� למטה על שאר מתי� ש– א"רמ
  .ע שרק במקו� הצוואר מלפניו"כשו

  .שנראה שנקרע מעצמו, א� קרע לרוחב לא יצא – פתחי תשובה
  

  'סעי� ג
  

  :)ק כב"מו". (ואי� אחיזה פחות מטפח,  דוד בבגדיו ויקרע�ויחזק "– גמרא
אפילו לאחר שבעה קורע ובאביו ואמו ,  מוסי� טפח בתו  שבעה וכלשהו לאחר שבעה,על מת אחרוא� רוצה להוסי� . מרא להלכה פסק את הג– מחבר

  .עד שיגלה את לבו
  

  'סעי� ד
  

, לקרובו מכא� לומדי� שצרי  לקרוע על קרוב שמת ".ק� קרע מעומד, אידכר דמיושב קרע. קרע באפיה, אתא בריה. אמימר קרע על בר בריה "– גמרא
  .שהרי אמימר קרע על נכדו

  .צרי  לקרוע שוב, וא� לא קרע בפניו, "באפיה"ודייק מכ  שכתוב בגמרא ,  קורע רק בפניה�– �"רמב, � גאות"רי
א  אי� . קרע לפני שבא, שהיות ואמימר ידע שבנו יגיע אליו, והוא מסביר את הגמרא, בשעת חימו�, שזו עיקר הקריעה,  קורע אפילו שלא בפניו– ש"רא

  .שהרי קרע פע� נוספת, �"והקשה על כ� הרמב. פשט הגמרא כדבריו
  .ג	 בפניוובנוס�  ,קורע ג� בשעת חימו� שלא בפניו,  א� יודע שיגיע אליו קרובו– ד"ראב
  .יר על עצמוואמימר החמ, אבל לא על שאר קרובי קרובו, וכ� היא על חמיה וחמותה,  קורע רק על חמיו וחמותו משו� כבוד אשתו– 	"רמב

וכ� קורע על , שקורע בפניו� "כרמבופסק , כגו� ב� בנו או אחי בנו או א� בנו, כ  קורע על קרובי קרובו, פסק את הגמרא שכש� שקורע על קרובו – מחבר
  .חמי וחמותו והאשה על חמיה וחמותה

ע מקלי� בקריעה על "שג� הנוהגי� כשו, וכתב הילקוט יוס� .באבלות והקריעה על קרוב של קרוהבכל דיני כיו� שעד יתבאר שלא נוהגי� '  בס– א"רמ
  .קרוב של קרוב

  

  '� הסעי
  

  ".שהכל חייבי� לקרוע עליו, חייב לקרוע מפני שדומה לספר תורה שנשר�, כל העומד בשעת יציאת נשמה של אד� "– גמרא
  . קורעי�אבל על רשע וחשוד אי�, ודווקא שאינו רשע,  חובה לקרוע על כל אד�– רבנו יונה

  .ז או עובר על אחת מכל המצוות להכעיס"חו% ממשומד עובד ע,  על כול� חייבי� לקרוע– 	 מרוטנבורג"מהר
  .הרי הוא בכלל פורשי צבור, כשרגיל בכ ש, וכ� עובר עברות לתאבו� שרגיל בכ , עובר עברה להכעיס, ז" על משומד לעי�קורעאי�  – מרדכי

  די� קט� שהשתמד ע� אמו
  .אבלי� עליומת – י"ר
  .א"פ הרמ"וכ, מתאבלי� עליואי�  – ת"ר

  ?הא� קורעי� עליו, מומר שנהרג בידי גויי�
  .ומתאבלי� עליו,  א� נהרג בידי גויי� מיתתו מכפרת– י"הגהות אשר

  .לפי שאי� מיתתו מכפרת,  נהרג בידי גויי� לא מתאבלי� עליו– ת"ר
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  ?לקרוע על אשה וקט�ולפי זה הא� צרי  , מדוע קורעי� בשעת יציאת נשמה

  .ולכ� על אשה לא קורעי	 אבל על קט� כ�, הוא מפני שהאד� יכול ללמוד יותר תורה בעתיד,  הדמיו� לספר תורה– �"פ רמב"י ע"רש .1

כ  קורעי� על מקיימי , וכ� מפני שכש� שקורעי� על ספר תורה שנשר�, ת הוא בגלל ההפסד הגדול והחרדה הרבה" הדמיו� לס– �"רמב .2
 .כ קורעי	 בי� על אשה ובי� על קט�"וא,  שמתי�מצוותיה

, לפי זה על אשה קורעי	. כ כשיוצאת נשמה יש לקרוע כמו על ספר תורה"וא, "נשמת אד�" התורה נקראת – )ק"מו(פ פרושו לגמרא "י ע"רש .3
 .�"ז והש"הט, ח"וכ� פסקו הב, ע"לכו ורעי	 עליוקכ הוא יודע מקרא ש"אא, א� על קט� לא

 .כ על אשה קורעי	 א� על קט� לא"וא,  אי� ל  ריק שבישראל שאי� בו תורה ומצוות– שו למסכת שבתפ פרו"י ע"רש .4
א  לא נהגו לקרוע על קט� , ה קט�" וה–  "ח וש"ב (�"כטע� הרמב,  חייב לקרועיש או אשה פסק את הגמרא שהעומד בשעת יציאת נשמה של א– מחבר
ז שלא "כ, ד"אפילו עברה חמורה שיש עליה מיתת בי (.תאבו� או שמניח לעשות מצוה בשביל טורחוג� א� לפעמי� עשה עברה ל, )כ לומד מקרא"אא

  )ש" פת–המיר דתו 
  

  א"רמ

א את " ומביא כי. ואי� מתאבלי� עליו אי� קורעי� עליה� בשעת יציאת נשמה,ז ורגיל בעברות לתאבו�"שמשומד לע, �"פסק כמרדכי וכמהר .1
  .ויש חשש שהרהר תשובה בלבו, כי מיתתו מכפרת,  שיש לקרוע עליו� פסק"והש. קורעי� עליו שנהרג בידי גויי�, י"הגהות אשר

 .ת" ופסק כר, שאי� מתאבלי� עליות"א את דעת ר" שמתאבלי� עליו והביא כיי"הביא דעת ר, מומר קט� שהמיר ע� אביו ואמו .2
  . על בניה�מתאבלי�, פ שאי� מתאבלי� עליה�"שהפורשי� מדרכי צבור אע, פסק כאור זרוע .3

  פתחי תשובה

  .חייב לקרוע במוצאי שבת א� לא נקבר עדיי�,  עומד בשעת יציאת נשמה בשבת– ז"רדב .1

 . לא– ז"רדב.  כ�– ש"פת: קריעה על קטנה .2
א כגו� שהו, א  א� הוא לא יכול לראותו, אלא א� היה לידו חייב לקרוע עליו, לא עוזר להחזיר פניו ממנו, מי שהיה ע� המת ביציאת נשמה .3

 .לא צרי  לקרוע, בחדר אחר
  ?כיצד נוהגי� למעשה

פ הילקוט "וכ, כי אחרת לא ימצאו אנשי� שיעמדו ליד המת בשעת יציאת נשמה,  למעשה נהגו שלא לקרוע בשעת יציאת נשמה–) ט"ד ה"פ (גשר החיי	
  .יוס�

, אלא שלא מוחי� במי שלא נוהג כ , לוש לבטל מנהג ישראלח טע� ק"וראה בטעמו של גשה, חייב לקרוע") א� נמצא"ה "עג ד' ס' מ ב"חו (אגרות משה
  .א  לכתחילה צרי  לקרוע כדינו

  

  'ח*'ז*'ו פי�סעי
  

  די� קריעה על אד� כשר שמת
סברי מאי דהוה . חכ� שמת קתני, מי קתני הרב שמת: אמר להו אביי. אמרו לא גמרינ� מיניה, לא קרעו עליה רבנ�, כי נח נפשיה דרב ספרא "– גמרא

  ".חכ� כבודו בהספדו: אמר להו אביי. סבור למיק� ולמקרע לאלתר. כל זמ� שעסוקי� בהספדו, חכ� שמת: אמר להו רב אידי בר אבי�. ההו
  ."בפניו"וזהו , א� עומד בי� מיתה לקבורה קורע,  על אד� כשר– רבנו ירוח	, �"רמב
  ".שלא בפניו"והיינו אפילו , בי� מיתה לקבורהורע  ק– ש"רא, ד"ראב

  .בוכה ולא קורע, א  שלא בשעת יציאת נשמה,  על אד� כשר קורעי� רק בשעת יציאת נשמה– מ"הגה, ה"ראבי, �"ר
חייבי� , ושלא יוצאות עליו שמועות רעות ושנואות, ) צרי  שיחזר אחר מצוות–  "ש( פסק שאד� כשר שאי� חשוד על עברה או בטול מצווה – מחבר

  .�"ש וכרמב"כדעת הרא, � מיתה לקבורהביבפניו והוא שעומד , לקרוע עליו
  .א  כיו� נוהגי� להקל ולקרוע רק א� זה בפניו ממש, א� יודע שמת בי� מיתה לקבורה, יו טוב שיקרע אפילו שלא בפנ– �"ש
  .אבל חייב לבכות עליו, שנהגו כיו� לא לקרוע על אד� כשר שמת אלא בשעת יציאת נשמה בלבד, �" פסק כר– א"רמ
  

  ?מי� חייבי� בקריעה זוכהא� תלמידי ח
  . פסק שתלמידי חכמי� פטורי� מקריעה זו על אד� כשר– מחבר

א  לפני קבורה היו קורעי� כמו כל אד� , משמע שלא קרעו כי זה היה לאחר קבורה, כי מהסיפור של רב ספרא, ש שחייבי�"ד וכרא" פסק כראב– �"ש
והוי כמו זק� ,  "ח לקרוע א� לדעת הש"לא צריכי� ת, אבל א� האד� שמת היה פחות, ח כמותו חייב"שדווקא א� היה ת, ש השיג וכתב"והפת .כשר

  .  בלי חילוק זה"מ פסק להלכה כש"ומ. ואינה לפי כבודו
כי פה זה לא תלוי בספר תורה כדלעיל או ,  מסתפק הא� באשה כשרה שמתה קורעי� עליה א� שלא בשעת יציאת נשמה כאיש כשר– פתחי תשובה
  .ה"אלא רק ביציאת נשמה ממש כבס, ואשה לא שייכת בזה, כוונה לבעל תורהשאד� כשר ה

  
  די� קריעה על תלמיד חכ�

  . ששואלי� אותו הלכה ואומר?מיהו תלמיד חכ� שקורעי� עליו
  .שאביי אמר לה� שכל היו� שמועותיו בפיו,  דווקא א� יודעי� משמועותיו שחידש–	 "מהר
  .קורעי� על חכ�, אבל ג� בלא זה, הרי הוא רב שלנו,  שכיו� שכל היו� שמועותיו בפיו, בגמראוהכוונה, שחידש אפילו לא יודעי� משמועותיו – ש"רא

  .וכ� תלמידי חכמי� קורעי� אחד על השני.  עד שיגלה ליבו כמו אב וא�– 	"רמב: שעור הקריעה
  

  ?מתי לקרוע
  .ש הוסי� שקורע אפילו נמצא בעיר אחרת"והרא. עת הספדקורע בש, וא� לא קרע בשעת שמועה,  צרי  לקרוע בשעת שמועה– ד"ראב
  .כ הוא רבו" לא קורע בשמועה רחוקה אא– �"רמב
  . לכתחילה קורע בשעת הספד– 	"רמב

א� הוא תו  שלושי� ,  אפילו לאחר קבורה בשעת שמועה,קורעי� על תלמיד חכ� ששואלי� אותו דבר הלכה בכל מקו� ואומרד ש" פסק כראב– מחבר
קורע ' א שבסעי� ח"פ הי" וע,� שקורע עד שיגלה לבו" ופסק כרמב.לא קורע כלל, וא� לא קרע ג� בשעת הספד. יקרע בשעת הספד, � לא קרעוא, יו�
  .טפח, ח קורעי� זה על זה בכל מקו�" וכ� ת.טפח
  .דהיינו רבו,כ יודעי� משמועותיו שחידש" נהגו להקל שאי� קורעי� על תלמיד חכ� אא– א"רמ
  .ע"ונשאר בצ, שכיו� א� אחד לא יודע מסכת כלה,  האגודה�תר% בשו,  למה היו� לא קורעי� על תלמיד חכ� תמה– �"ש
  

   מובהקדי� הקריעה על רבו
תלמידי חכמי� שבבבל עומדי� זה מפני זה : אמר עולא. שמואל קרע מאניה על ההוא מרבנ� דאסבריה אחד יורד לאמת השתי ואחד כיו� "– גמרא

  ".זהוקורעי� זה על 
  .מ קורע טפח"ומ. אבל הקרע מתאחה,  הדמיו� לאביו ואמו שקורע אפילו בשמועה רחוקה– � מרדכי"רמב
  .מ קורע טפח"ומ, ואינו מאחה לעול�,  בשמועה רחוקה קורע אפילו– ש"רא

  . הדמיו� לאביו ואמו שקורע עד שמגלה לבו– 	"רמב
ואינו מאחה לעול� , ש שקורע טפח"א� והר"מבא את הר"והביא כי. קורע עד שמגלה לבו� ש"פסק כרמב, שרוב חכמתו הימנו,  על רבו מובהק– מחבר

  .טפח ומתאחה,  כדי� שאר מתי� שהוא מתאבל עליה�קורע, וא� לא למד רוב חכמתו. ואפילו משמועה רחוקה
  א"רמ

  )י ותוספות"רש. (כ לא מתאחה"א שקרע על רבו שאינו מובהק ג"הביא כי .1
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א שקורע רק על רבו מובהק ולקרוע "וי, א שדינ� כרבו מובהק"א שדינ� כרב שאינו מובהק וי"י, � ומפרקי� זה לזהח שיושבי� יחד ומקשי"ת .2
 .ונוהגי� להקל במדינות אלו. ח זו חומרא בעלמא"על ת

  . על רבו שלמדו רוב חכמה יושב יו� אחד או שעה אחת באבלות– ז בש	 הרוקח"ט
  

מ על "אבל מ, בלא ש� ומלכות" ואפילו ברבו מקלי� שרק אומר דיי� האמת,  כשר או על חכ� מחכמי ישראל ראינו שלא קורעי� על אד�– גשר החיי	
דיי� "מבר  , ש על גדולי הדור"וכ, וכ� כל מי שמרגיש צער על פטירת תלמיד חכ� או רבו, א שקורע"משמע ג� מהרמ, רבו מובהק שמד רוב חכמתו הימנו

  .כ אי� לדבר סו�"שאל, קוט יוס�פ היל"וכ.  בש� ומלכות וקורע"האמת
  )א שכיו� אי� די� רבו מובהק"רמב הבהיר הרמ' בס(
  

  'י*' טפי�סעי
  

  ".עד שמגלה לבו, ועל אביו ואמו קורע כל בגדיו אפילו עשרה, על כל המתי� קורע טפח בבגד העליו� ודיו "– גמרא
  .ח"לא יצא י,  א� לא קרע כל בגדיו– ש"� ורא"רמב

וכל זמ� שאותו בגד עליו אומרי� לו לקרוע . וגוערי� בו, שא� לא קרע כל בגדיו לא יצא, ש"� וכרא"וכתב כרמב, י הגמרא להלכה פסק את דבר– מחבר
  )ד"ראב. (ובשאר מתי� רק בתו  השבעה. אותו אפילו לאחר שלושי� יו� באביו ואמו

  .ל קרע לבנו על אמו מצד ימי�"ומהרי. וזה רק מנהג,   אי� זה מעכבא,  נוהגי� על אביו ואמו לקרוע מצד שמאל והשאר מצד ימי�– ל"� בש	 מהרש"ש
  .ח"א� לא קרע רק את הבגד העליו� יצא י – פתחי תשובה בש	 גינת ורדי	

  
  ".אפרקסותו אינה מעכבת הקריעה "– גמרא

  .ה"קאפ  הקרויבגד עליו� – ג"סמ. זיעה בגד שעשוי לקבל את ה– ש"רא, א"רשב, �"רמב, הערו�.  סודר שעל ראשו לצניעות– י"רש? מהי אפרקסותו
  .משמע שלכתחילה צרי  לקרוע. שהרי הלשו� היא שא� לא קרע אי� זה מעכב,  לכתחילה צרי  לקרוע ג� את אפרקסותו– ד"ראב
  .כי אחרת הגמרא היתה צריכה לומר זאת,  ג� לכתחילה לא קורע אפרקסותו– ש"רא, �"רמב

  
א  את החלוק העליו� לא קורע , שהיא בגד עליו� אפילו באביו ואמו אפרקסותוכלל את  וכתב שנהגו לא לקרוע , הביא את הפרושי� לאפרקסותו– מחבר

  .ע קורע את הגופיה שהיא בגד זעה" לכ� לפי השו.א  באביו ואמו קורע, בשאר מתי�
חת לסרבל א  הבגד שמת. ש בשאר מתי�" וכ, לזעהולא בגד העשוי,  אפילו באביו ואמו ולא הסרבל העליו� אי� קורעי� כלל את הבגד העליו�– א"רמ

  .א לא קורע את הגופיה" לכ� לרמ.ע קורע אפילו בשאר מתי�"לכו, העליו�
  .שאינו אלא להג� מפני הצנה, )לב' ח ס"יביע אמר ח(א שלא לקרוע גופיה ולא סוודר בחור� " ג� בעדות המזרח המנהג כרמ– ילקוט יוס�

  
  די� קריעה בטלית קט�

  . לא לקרוע כי זה לצניעות בעלמא– ילקוט יוס�, )יד,ד"פ(גשר החיי	 , )משיב דבר(ב "נצי
  . יש לקרוע ג� טלית קט�– צי� אליעזר

  

  'סעי� יא
  

  ".האשה קורעת התחתו� ומחזירתו לאחוריה וחוזרת וקורעת את העליו�: רבי שמעו� ב� אלעזר אומר. אחד האיש ואחד האשה "– גמרא
  .כי אי� היצר  הרע מגרה בשעת צרה, ק ולא חוששי� להרהור" הלכה כת–מרדכי , 	"רמב
  .ולכ� כול� חוששי� להרהור מצד המלווי� שאינ� קרובי�, ולא לחלוק, ק"שמעו� ב� אלעזר בא לפרש את ת'  ר– טור

  .או לידי הרהורכדי שלא יבו, מחזירה את הקריעה לאחוריה, כשקורעת על אביה ואמה ושג� אשה קורעת,  פסק את הגמרא וכטור–מחבר 
  

  ?כיצד נוהגי� למעשה כיו�
  .ולכ� אינה קורעת את כל הבגדי�, א להחזיר לאחוריה" בבגדי� שלנו א– ערו� השולח�

  . בבגדד לא קרעו נשי� כלל– רב פעלי	
  .כ שוללת את הקרע מפני כבודה"ואח, ע" פסק כמו השו– גשר החיי	
  .א  ע� אביה ואמה אסור, � הקרע בסיכת בטחו� לצניעות על שאר מתי�ולאחר הקריעה יסגרו מקו, ע" פסק כשו– ילקוט יוס�

  

  'סעי� יב
  

אינו אלא קרע של , כל שאינו מבדיל קמי שפה: ורבי יהודה סובר. על אביו ואמו מבדיל. רצה אינו מבדיל, על כל המתי� רצה מבדיל קמי שפה "– גמרא
  ).א� בשאר מתי�(תפלות 
  .יהודה פסק כרבי – י וויל"מהר, מרדכי

  .שבשאר קרובי� מותר להבדיל קמי שפה, ק" כת– שאר ראשוני	
  .שעל כל הקרובי� מותר להניח שפת הבגד שלמה ולקרוע מהשפה ולמטה,  פסק ככל הראשוני�– מחבר

  . פסק כמרדכי שג� על שאר המתי� צרי  לקרוע את כל השפה– א"רמ
  

  'סעי� יג
  

  ".על אביו ואמו דווקא מבחו%, על כל המתי� קורע מבפני� א� ירצה "– גמרא
  .ועל אביו ואמו בפרהסיא, הכוונה שקורע  בשאר מתי� בתו  החדר –י "רש
  . מכניס ידו בחלוקו וקורע על שאר מתי�– � גאות"רי, �"רמב
  . פסק את שני פרושי�– 	"רמב

  .ואמו קורע בחו% בפני כל אד�ועל אביו , י שמכניס ידו בחלוקו"שעל שאר מתי� קורע בחדר ע,  פסק את שני הפרושי�– מחבר
  

  'סעי� יד
  

  ".על אביו ואמו דוקא ביד. רצה בכלי, על כל המתי� רצה קורע ביד "– גמרא
ומסבירה הגמרא שכל ". מחלי� ואינו קורע, וא� בא להחלי�, לאחוריומחזיר בשבת , מחלי� וקורע, וא� בא להחלי�, אבל כל שבעה קרעו לפניו "– גמרא

  .שאר מתי� ג� בחול מחלי� ואינו קורעוב, זה באביו ואמו
  .חד אמר מתאחי� וחד אמר אי� מתאחי�: פליגי בה אבוה דרב הושעיה ובר קפרא? אות� קרעי� מתאחי� או אינ� מתאחי� "– גמרא

  .ד אי� מתאחי�" פסק כמ– �"רי
סובר , ומי שמתיר באיחוי, אלא עיקר האבלות, תסובר ששאר הימי� אינ� תוספת לאבלו,  מי שמחייב לקרוע בשאר ימי� ואוסר באיחוי– ירושלמי

  .ששאר הימי� ה� תוספת ליו� הראשו� שהוא העיקר
  . מנהג קדמוני� הוא שמי שהחלי� בגדיו קורע רק את העליו�– רבנו האי גאו�
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,  יכול להחלי� בגד ולא לקרוע שובוכ� שעל כל מתי�, א  על אביו ואמו דווקא ביד, שעל כל המתי� רצה קורע ביד רצה בכלי,  פסק את הגמרות– מחבר
  .ה לעול� את כל הבגדי� שהוא מחלי� באביו ואמו� שלא מאח"וכ� פסק כרי. א  על אביו ואמו קורע שוב

  .א  באביו ואמו לא מחזיר לאחוריו, שבשאר מתי� יכול להחזיר הקרע לאחוריו כמו שיכול להחלי�, ד" הביא פסק הראב– א"רמ
מצרי  לקרוע " שבט יהודה"א  ב, לא צרי  לקרע� שוב אחרי שבעה,  בגדי� ישני� שידוע שלבש אות� קוד� מיתת אביו– ר מנח	 ממי�"ז בש	 הר"ט

  .הכל
  

  הדי� בלבישת הבגדי� בשבת
  ).ג"שפט ס' ס(א  לא לובש בגדי שבת , מחזיר הקרע לאחוריו, � לו להחלי�וא� אי.  ובשבת מחלי� ולא קורע ג� על אביו ואמו– �"ש

  . נהגו כול� כיו� להקל וללבוש בגדי שבת– יי	גשר הח
  

  'סעי� טו
  

  ".על אביו ואמו שולל לאחר שלושי� ואינו מאחה לעול�,  לאחר שלושי�ומאחה,  לאחר שבעה)תפירת תפר לא שוה (על כל המתי� שולל "– גמרא
, פ שהאבלות בטלה"ואע, � יומיי� לאחר יו� הכפורי�מותר לשלול על אביו ואמו או לאחות על שאר מתי, ש" א� קרע על מת שמת לפני רה– מ"הגה
  .מ איחוי קרע אינו בכלל הקולא של האבלות"מ

לא , אמצעבה א� היה רגל "שה, מ"הביא כא� את הגהא "והרמ, שעל כל המתי� שולל לאחר שבעה ומאחה לאחר שלושי�,  פסק את הגמרא–מחבר 
  .והאשה שוללת לאלתר מפני כבודה. חר שלושי� ולא מאחה לעול�וכ� פסק שבאביו ואמו שולל לא. מאחה עד לאחר שלושי�

  .די� שלושי� לקריעה כדי� שלושי� לאבלות, אבל א� הרגל בתו  שבעה,  כל זה  כשהרגל אחר שבעה– א"רעק
כ "ואז ג, שאר מתי�כ יש מחמירי� לא לשלול תו  שלושי� אפילו ב"כמו. י מחט אסור"אפילו לחבר ראש הקריעה ע,  כל זמ� שאסור לשלול– א"רמ

  .י מחט"אסור לחבר את ראש הקריעה אפילו ע
שמה , א"י הרגל ולא כרמ"וכ� לעניי� איחוי נהגו לאחות הקרע כל שפסק האבלות אפילו ע, כ בערב הרגל לאחר מנחה" פסק שמותר לשלול ג– �"ש

  .א  לשאר דברי� דינ� שוה, לותזה רק שלא מקלי� בקריעה כפי שמקלי� באב" אבלות לחוד וקריעה לחוד: "שכתוב גמרא
  . אסור– ש"פת. ב חודש מותר" באביו ואמו לאחר י– ז"ט ?)טלאי(הא� מותר לתפור בגד תחת הקרע 

  

  'יז*' טזפי�סעי
  

 ואי� כבודו וא� הב� אד� גדול. על אביו ואמו חול%, רצה אינו חול%) מוציא זרועו מחו% לקרע או פושט כסותו העליו�(על כל המתי� רצה חול%  "– גמרא
  ".אינו חול%, בכ 

וא� הב� אד� גדול לא , והול  כ  לפני המיטה עד שיקבר המת,  פסק את הגמרא שעל כל המתי� רצה חול% רצה לא חול% ועל אביו ואמו חול%– מחבר
  .חול%

  .ו הכתפיי� צרי  לקרוע עד שירא– ז"ט. אלא מוציא זרועו ממקו� פתוח,  א� מוציא זרועו לא צרי  לקרוע ש�– פרישה
  

  .שלא מאחי� את הקרע עליו, ובמשנה כתוב שג� לעניי� איחוי הקרע ה� שוי�:) ק כב"מו". (נשיא דומה לאב שחול% עליו כת� וקורע מבחו% "– גמרא
  ? חכ� ועל רבומתי שולל על

  .ונוהג אבלות מקצת יו�, וברבו ביו� השני,  בחכ� שולל מיד כשהחזיר פניו מהמיטה– טור
  ?ל חכ� ועל רבו עמתי מאחה

  .וברבו לא מאחה לעול� כמו בנשיא,  בחכ� מאחה למחר– 	"רמב.  מאחה מיד לאחר ששולל– �"רמב
  

� שמאחי� "ועל חכ� שמת שוללי� מאחורי המיטה וכרמב. קורע מבחו% ולא מאחה את הקרע,  פסק את הגמרא שנשיא דומה לאב וחול% כת�– מחבר
  .עול�וברבו שולל למחר ואינו מאחה ל, למחר

  .ועל אביו ואמו ורבו מובהק מאיזה צד שירצה, ועל נשיא משני הכיווני�, ד משמאל"על אב בי, וכ� על חכ� חול% מימי�
  .שכיו� לא נוהגי� בכלל לחלו% כת�,  כתב על שני סעיפי� אלו– א"רמ
  

  'סעי� יח
  

  ".קורע והול , אבל באביו ואמו, א בשאר מתי�"בד: זירא' ואמר ר. רעלאחר שבעה לא קו, קורע, מי שאי� לו חלוק לקרוע ונזדמ� לו תו  שבעה "– גמרא
  .ב חודש" באביו ואמו קורע והול  עד י– גאוני	

  . עד שלושי� יו�– 	"רמב
  . לעול�–ג "בה, �"רמב

רועי� או שלבוש כלי� היינו שבגדיו ק (ומי שלא היה לו חלוק,  פסק את הגמרא שמי שלא שמע שמת לו מת עד לאחר שלושי� יו� לא קורע– מחבר
� שקורע והול  לעול� "ובאביו ואמו פסק כרמב, קורע אחר שבעה לא קורע,  ונזדמ� לו תו  שבעה)או שיש לו רק חלוק עליו� שלא קורעי� אותו, שאולי�
  .כל בגדיו

  .כ"אבל לא מה שיחלי� אח, ועההכוונה רק הבגדי� שנמצאי� עליו בשעת שמ,  מה שקורע באביו ואמו כל בגדיו כא�– �"ש
  

  'סעי� יט
  

ק "מו". (כ  הלוקח אסור לאחותו, וכש� שהמוכר אסור לאחותו.  רבי שמעו� ב� אלעזר אוסר לאחותו.רשאי להפכו למטה ולאחותו: תנו רבנ� "– גמרא
  :)כו
  .א שאסור" פסקו כרשב– ג"בה, ש"רא, 	"רמב, �"רי

  .ק שמותר" הלכה כת– כלבו בש	 רבנו יצחק
� "ומסביר הש. אבל ג� א� לא הודיעו לו אסור לאחותו, ולכ� צרי  להודיע ללוקח שקרע זה מקרעי� שאינ� מתאחי�,  ג� הלוקח אסור לו לאחות– טור

גד כי אחרת היה מתק� את הקרע ומוכר את הבגד ללוקח מתוק� ולא מוכר לו ב, זה סימ� שזה קרע שאינו מתאחה, שהיות ומכרו לו קרוע, �"פ הרמב"ע
  .זה כדי שלא תהיה אונאה במקח, ומה שצרי  להודיעו שזה קרע שאינו מתאחה. קרוע ששוה פחות כס�

  .�" אסור למכור בגד כזה לעכו– �"רמב, אבל רבתי
 י צר, ואפילו מי שקנה בגד זה, כ  אסור להפו  צד עליו� למטה ולאחותו, שכש� שאסור לאחות קרע שאינו מתאחה,  פסק ככל הראשוני�– מחבר
  .�"וכ� אסור למכרו לעכו, וג� א� מכרו לו סת� אסור ללוקח לתקנו עד שיברר א� זה מהקרעי� המתאחי� או לא,  להודיעו משו� מקח טעותהמוכר

  .ש אסר זאת" וראינו לעיל שהפת.ב חודש לאביו ואמו" אבל לתפור בגד אחר תחת הקריעה מותר לאחר י– ח"ז בש	 הב"ט
  

  'סעי� כ
  

 ומתו  הסולמות) אוגד כל הקרע בידו ותוחב בו מחט( ומתו  הליקוט )תפירה רחבה ( ומתו  השלל)תפור כל כריכת ספר (מתו  המללהקורע  "– גמרא
  .ובאיחוי אלכסנדרי יצא, מתו  האיחוי יצא. )כי ג� ככה זה כבר קרוע (לא יצא ידי קריעה, )כמו בסול�, תופר שתי תפירות ומפסיק(

  ?מהו איחוי אלכסנדרי
  . תפירה ששוה מלמעלה ובולטת מלמטה–ד "ראב, ש"רא
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  . תפירה ששוה מלמעלה ומלמטה–� "רמב
  . תפירה גמורה–רבנו ירוח	 

שא� קרע תפירה ששוה , ד"ש וכראב"ופסק כרא, מתו  הליקוט ומתו  הסולמות לא יצא, מתו  השלל,  פסק את הגמרא שהקורע מתו  המלל– מחבר
  .יצא, למעלה ובולטת מלמטה

  

  'אסעי� כ
  

וחד אמר , לאחר שבעה מוסי�, )טפח חדש (חד אמר כל שבעה קורע: ותרוייהו משמו� אבוה דשמואל ולוי אמרו, פליגי בה רב מתנא ומר עוקבא "– גמרא
  .לאחר שלושי� מוסי�, כל שלושי� קורע

היינו תוספת , "כל שבעה קורע קרע אחר"שומה שכתוב בירושלמי . לאחר שבעה מוסי�, ד כל שבעה קורע" פסקו כמ–ש "� ורא"רמב, 	"רמב, �"רי
  .הטפח ג� א� הוא הוספה על הקוד�

התמלא . עד טבורו מרחיק שלוש אצבעות וקורע? עד היכ� הוא קורע ומוסי�...תוספת כל שהוא, תחילת קריעה טפח: רבי יוסי אומר, תניא "– גמרא
  ".שאינו קורע, נעשה כמי שאי� לו חלוק, מכא�נתמלא מכא� ו, נתמלא מלמעלה הופכו מלמטה, מלפניו מחזירו לאחוריו

מוסי� , וא� לאחר שבעה, א� בתו  שבעה קורע קרע אחר, כ מת לו מת אחר"מי שמת לו מת אחד וקרע עליו ואח: "�" מדייק מדברי הרמב–דרכי משה 
אינו , � מת לו מת שלישי בתו  שבעה של שני� שא"משמע מהרמב". מוסי� כל שהוא, מת לו מת שלישי אחר שבעה של שני. על הקרע הראשו� כל שהוא

  .� דיבר על קרע אחד"ואמר שאולי הרמב, מ רעיו� זה"ודחה הד .יכול להוסי� על קרע ראשו� היות והוא תו  שבעה
והול  עד ולאחר שבעה מוסי� ומוסי� כ  או מוסי� טפח ולכ� על מת נוס� תו  שבעה לראשו� קורע קרע חדש ,  פסק את כל הגמרות להלכה– מחבר
שה כמי שאי� לו חלוק ענ, א� התמלא מכל הכיווני�. הופכו ללמטה, נתמלא מלמעלה, נקרע מלפניו קורע מאחוריו, מרחיק שלוש אצבעות וקורע. טבורו

  .ולא קורע
ח והוא יכול לבוא א  כתב שצרי  לקרוע קרע חדש טפ, �"ודחה זאת הש. שצרי  על מת שלישי קרע חדש, �" ברמבשהמרכי  פסק את דיוק הד– ח"ב

  .א  שיהיה טפח ולא כל שהוא, בתוספת לקרעי� הקודמי�
  

  'כג*' כבפי�סעי
  

עליו� מתאחה תחתו� אינו , ומת אביו והוסי�, מת בנו וקרע. תחתו� מתאחה עליו� אינו מתאחה, מת בנו והוסי�, מת אביו וקרע: אמרו לו "– גמרא
ועל אביו ואמו קרע , על כול� קרע אחד: רבי יהודה ב� בתירא אומר.  קורע קרע אחד על כול�,מת אחיו ומתה אחותו, מת אביו ומתה אמו. מתאחה

  .יהודה ב� בתירא' ופסק שמואל בגמרא כר". לפי שאינ� בתוספת: אמר רב נחמ� בר יצחק? ט"מ. לפי שאי� מוסיפי� על קרע של אביו, אחד
  

  .הקרע של האב צרי  להיות בפני עצמו, ובי� מת האב תחילה, בי� מת בנו תחילהש, יהודה ב� בתירא חולק על שני הדיני� ברישא'  ר– י"רש
וא� מתו זה אחר זה בי� הב� מת קוד� ובי� האב מת , ב אינו חולק כלל על הרישא אלא רק על המקרה של הסיפא" ריב– פ הטור" עד"ראב, �"רמב
כלומר על אביו ואמו קורע אחד ועל האח ,  קורעי� קרע נפרד על אביו ואמו,הא� והאחות יחד, כשמתו האבא  , להוסי�) לאחר שבעה(יכול , קוד�

  .יצא, א� קרע קרע אחד על כול�, א  בדיעבד,  שג� לשיטה זו כל זה לכתחילהמ מעיר"והגה, והאחות עוד אחד
, ואינו מוסי� על קרע הב�, לאביו מת האב שלשיטתו עושה קרע חדש אחר שבעהב חולק על המקרה שכשמת הב� ו" ריב– ש"פ הרא"ד ע"ראב, 	"רמב

 אבל קרע על הב� מתווס� על .כלומר קרע על אביו ואמו א� פע� אינו תוספת לקרע אחר אלא רק בפני עצמ�, "לפי שאינ� בתוספת: "וזהו הסבר הגמרא
  .הקרע של האב לאחר שבעה

כ מת "א  כשמת הב� ואח, ל זה לפי שאי� מוסיפי� על קרע אביווכ, שעושה קרע חדש, כ מת הב�"ב חולק כאשר מת האב ואח" ריב– מ"הגה, י מיגש"ר
  .יכול קרע האב להתווס� לאחר שבעה, האב

  
וא� מת , תחתו� מתאחה ועליו� לאו, הוסי�יכול ל,  שא� מת אביו וקרע ולאחר שבעה מת בנו,�"וכרמב, יהודה ב� בתירא' וכר פסק את הגמרא – מחבר

  .שאי� אביו ואמו בתוספת, אלא קורע קריעה חדשה, וסי� קריעה על אביומ לא, הב� קוד�
אצבעות ' קורע תחילה על אביו או אמו עד לבו ומרחיק ג, � המתי� האלויוא� אביו ואמו ב.  על כול�קורע קרע אחד, א� מתו לו כמה מתי� בו זמנית

  .קורע קריעה אחת על שניה�,  וא� אביו ואמו מתו יחד.רע טפח על המת האחרוקו
  

  'סעי� כד
  
  .)נדרי� פז". (יחזור ויפר, נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו "– שנהמ

יצא ידי , כ נמצא בנו"ואח, אמרו לו מת אביו וקרע: ותניא, והא גבי קרעי� דכתיב על שאול ועל יונת� בנו, למימרא דיניא אותה דוקא הוא "–גמרא 
, אמרו לו מת לו מת. לא יצא ידי קריעה, כ נמצא בנו"ואח, וקרע, ת אביואמרו לו מ: "ומביאה הגמרא ראיה". הא במפרש, הא בסת�: ק"ל? קריעה

  ".כא� לאחר כדי דיבור, כא� בתו  כדי דיבור: רב אשי אמר. יצא ידי קריעה, כ נמצא שזה בנו"וקסבר שזה אביו וקרע ואח
  ?הא� רב אשי חולק על התרו% הראשו� או להוסי� עליו

  . רב אשי מוסי�– �"ר, ש"רא, �"רי
  .כ דבור לאחר כדי דבור"אלא בי� ת, ואומר שאי� חילוק בי� סת� למפרש,  חולק– �"רמב, 	"ברמ

א  א� אמרו . וא� לאחר כדי דיבור לא יצא, יצא ידי קריעה, לכ� א� אמרו לו מת אביו ונמצא שהוא בנו בתו  כדי דיבור, ש"� וכרא" פסק כרי– מחבר
ולא ידע מיהו כלל , ה א� אמרו לו מת ל  מת סת�" שה�"וכתב הש .יצא אפילו לאחר כדי דיבור,  בנוכ התברר שזה"לו מת ל  מת וחשב שזה אביו ואח

  .יצא ידי קריעה
א  א� חשב והיה בטוח שזה אביו ונמצא שהוא בנו לא , איזשהו מתעל רק א� קרע , וכתב שיצא ידי קריעה לאחר כדי דיבור,  חלק על הלכה זו– ח"ב

  .כ דיבור לקריעה"תכ ידע שזה בנו ב"אא, יצא
  

  'סעי� כה
  

אמר רבי שמעו� ב� פזי אמר רבי יהושע ב� לוי משו� . כ מת לא יצא ידי קריעה"ואח, ונתעל� וכמדומה שמת וקרע, מי שהיה לו חולה בתו  ביתו "– גמרא
  .)נדרי� פז". (כדיבור דמי, אבל בתו  כדי דיבור, לא שנו אלא שמת לאחר כדי דיבור: בר קפרא

  .סק את הגמרא להלכה פ– מחבר
  

  'סעי� כו
  
ולאחר מכ� אמרו לו שבאמת מת , והפסיק האבלות, ואמרו לו שאביו קיי�,   מי ששמע שמת לו מת וקרע וישב שבעה שלושה ימי�– �"רמב,  גאות�"רי

  .ואינו צרי  לשבת שבעה מחדשודינו לא גרע ממי שביטל מקצת מימי השבעה בשוגג או במזיד . כי קרע בשעת חימו�, יצא ידי קריעה, כבראשונה
  .וכ� צרי  לשבת שבעה מחדש.  כיו� ששמע שמת לאחר כדי דיבור מהקריעה לא יצא– גאו�

  .ע חוזר וקורע"לכו, כ"שא� באמת היה חי בפע� הראשונה ומת אח, �"ז והש"והעירו הט. � שיצא ידי קריעה"פסק כרמב – מחבר
  .מ צרי  עיו�"ומ, � שלא גרע ממי שביטל בשוגג או במזיד" מהרמבמשמע,  לגבי א� חוזר ומשלי� ימי אבלותו– �"ש
  

  'סעי� כז
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  ".קט� שמת לו מת מקרעי� לו מפני עגמת נפש "– גמרא
  .כדר  שמחנכי� אותו בשאר מצוות, מקרעי� לו, א� הגיע לגיל חינו ,  אפילו איפה שאי� עגמת נפש– � גאות"רי

  . פסק את דברי הגמרא– מחבר
  .וא� הגיע לחינו  קורעי� לו טפח,  הגיע לחינו  קורעי� לו קצת מפני עגמת נפש א� לא– פרישה

  .% גאות" פסק את דברי רי– ז"ט
   

  ?הא� קט� צרי  לנהוג דיני אבלות
לחינו  מפני שקורעי� בו לקט� שהגיע , שהוא כיו� קבורה, וכ� הדי� ג� ביו� שמועה . מדי� קריעה נלמד שצרי  להתחנ  בכל דיני אבלות– ז"ט, דרישה

  . מי שחולק ואומר שלא קורעי� לקט� ביו� שמועה קרובהש הביא"ובפת. עגמת נפש
, כ יש מחלוקת הא� מי שנעשה בר מצוה בימי אבלו"וכמו. שאי� עניי� לבטלו מתור,  פטור מדיני אבלות– גשר החיי	, דגול מרבבה, )הכס�' נק(� "ש

  . כללמשמע שבעודו קט� אינו מתאבל. הא� צרי  להתאבל
  

  'כט*' כחפי�סעי
  

  :)שבת קה". (יצא ידי קריעה, פ שחילל את השבת"אע, הקורע על מתו בשבת "– גמרא
א  בקריעה אי� גו� , וזוהי מצוה הבאה בעברה,  שש� גו� המצה אסורהומתר� הירושלמי?  והרי מצה גזולה אי� יוצאי� בה ידי חובתו בפסח– ירושלמי

ואי� זו , ח אכילת מצה במצה זו"ברור שיצא י, י"ר לרה"כמו שא� אד� יעביר מצה מרה, ולכ� יוצא ידי קריעה, אלא האד� עשה עברה, החלוק אסור
  .מצוה הבאה בעברה

  .כי גו� החלוק הוא עברה, לא יוצא ידי קריעה,  ממילא נלמד שמי שקרע בחלוק גזול– �"רמב
  .ח"� שא� החלוק גזול לא יצא י"ת הרמב וכ� א.שא� קרע בשבת יצא ידי חובה,  פסק את דברי הגמרא– מחבר

  

  'סעי� ל
  
ובאבלות הולכי� , כי אבלות לחוד וקריעה לחוד, א  קורעי� עליו,  שמת ביו� השלושי� ולא כלו לו חדשיו אי� מתאבלי� עליוקט� – א"� בש	 י"במר

  .שיש לזה אסמכתא מהתורה, לקולא ובקריעה לחומרא
  .לא צרי  לקרוע מספק, דרבנ� מכיוו� שסו� סו� קריעה היא מ– �"רמב

  .אי� קורעי� עליו, ש א� מת קוד�"� שקט� שלא כלו לו חדשיו ומת אפילו ביו� שלושי� וכ" פסק כדעת הרמב– מחבר
  .קורע אפילו קוד� היו� השלושי� ללדתו, כגו� שבעל ופרש,  אבל א� ידוע לנו שכלו לו חדשיו– �"ש
  

  'סעי� לא
  

א  לא , "כחול שוויוהו רבנ�"ט שני של גלויות כי "� הביא דעה שיקרע ביו"והר. ט שני של גלויות"אפילו ביו, ט"י� ביו אי� קורע– �"� ור"רמב, 	"רמב
  .פסק כדעה זו

  
  ?הא� קורעי� בחול המועד

 אד� כשר או רבו או וכ� קורעי� על מי שצריכי� לקרוע בשביל חכמתו או שהוא...אי� קורעי� בו אלא קרוביו של מת הראויי� להתאבל עליו "– משנה
  .)כה*:ק כד"מו". (שעומד עליו בשעת יציאת נשמה

ומה שנכתב במשנה שאי� , )'ובי� וכורק, רבו, ח"ת, על אד� כשר, בשעת יציאת נשמה על כל אד�( קורעי� על כל אחד לפי מה שהוא – �"רמב, מרדכי
  .הכוונה בקריעת רשות, קורעי� במועד

  .ועד אפילו ביו� קבורה לא קורעי� כלל בחול המ– ה"ראבי
  .א  לא על שאר מתי�, מ על אביו ואמו" נוהגי� באשכנז לקרוע בחוה– תרומת הדש�

, מ"ויקרע אחרי החג ולא בחוה (.ט שני של גלויות"ט ולא ביו"א  לא ביו, מ"� וכמרדכי שקורעי� על כל מי שחובה לקרוע עליו בחוה" פסק כרמב– מחבר
  )ש" פת–כי זה לא שעת חימו� 

חו% מאד� כשר כפי שפסק  (.מ על כול�"א  א� אי� מנהג קורעי� ג� בחוה, ד יש לנהוג כ  ולקרוע רק על אביו ואמו" במקו� שנהגו כתרוה– א"מר
  )ו שנהגו לקרוע עליו רק בשעת יציאת נשמה ולבכות עליו"א בס"הרמ

  .מ כלל" כיו� נוהגי� לא לקרוע בחוה– ילקוט יוס�, כ� החיי	
  .ימי� לא יבר ' וא� עברו ג, "דיי� האמת"יבר  אז ,  דוחה את הקריעה לאחר המועד א�– גשר החיי	

  �"ז וש"ט

 כי ,קורע על כול�, אפילו במקו� שנהגו לקרוע רק על אביו ואמו, ולאחר המועד יהיה שמועה רחוקה, מ זו שמועה קרובה" א� בחוה– ח"ב .1
ועיי� . (בזה נהגו לא לקרוע כלל, שבזה נוהג אבלות רק יו� אחד, ברגל עצמואבל א� שמע שמועה רחוקה , לאחר המועד יהיה פטור מלקרוע

  )ב שכ  פסק"� לקמ� בסל"ברמב

 .ט חלק על דבריו"תשובת מהריבו .מ"מ אלא רק לאחר חוה"ע אינו קורע בחוה"אז לכו,  שמועה רחוקהשמעמ "א� בחוה * ל"רש .2
  

  'סעי� לב
  

וכא� לא " אי� קריעה בלא שבעה "ולא נאמר שהיות וכתוב בגמרא, אפילו א� תהיה אחר הרגל רחוקהו, מ קורע" א� שמע שמועה קרובה בחוה– �"רמב
יכול , מ"אבל כששמע בחוה, אלא יקרע כדי� ודי� זה נאמר בגמרא כשמת המת ברגל עצמו שאינו קורע מצד הרגל, ל שלא"קמ, נוהג שבעה לכ� לא יקרע

  .גלפ שלא יהיה די� שבעה אלא אחרי הר"אע, לקרוע
  .�" פסק את דברי הרמב– מחבר

  

  'סעי� לג
  

  ".הרי זה גוזל את החיי� ואת המתי�, )שמראה כאילו קרע ולא קרע(ההול  בבגד קרוע לפני המת  "– גמרא
   פסק את דברי הגמרא כלשונ�– מחבר

  

  'סעי� לד
  

וכשיבוא לביתו משל� לו , קורעו ומאחהו,  ומצאו שמתוהל , האומר לחברו השאילני חלוק  ואל  לבקר את אבא שהוא חולה: ג אומר"רשב "– גמרא
  ?ואי  מותר לו לאחות כא�, )ו"סט(הרי קרע של אביו ואמו לא מתאחה לעול� , וקשה". וא� לא הודיעו הרי זה לא יגע לו, דמי קרעו ומחזיר לו חלוקו

  .שהקרע עליה� מתאחה לאחר שלושי�, ו אחותודהיינו שהל  לבקר את החולה והוא אחיו א,  יש לשנות את הגירסא בגמרא– ש וטור"רא
, אול� לא הקנה לו לגמרי את החלוק, זה רק כדי לא לביישו, ולמרות שנת� לו רשות לקרוע,  משאירי� את הגירסא כמו שהיא– �"	 ורמב"רמב, �"רי

  .ולכ� מאחה ונות� לו את הכס� שנגרע מער  החלוק בגלל הקריעה
  .ולכ� מאחה ג� כשקרע כא� על אביו ואמו, �"� והרמב"הרמב, �" פסק את הגמרא וכהסבר הרי– מחבר
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  .לא יצא ידי קריעה, א� בכל זאת נגע וקרע,  כשלא הודיעו שאסור לגעת בחלוק– �"ש
  

  'סעי� לה
  

  ".אינו רשאי ליטלו ממנו עד שיגמרו ימי האבל, המשאיל לחברו חלוק ליל  לבית האבל "– גמרא
  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר

  ?ש� לא פסק כ , ב"שמא ס' מ ס" המחבר סותר את עצמו מחו– א"רמ
אבל כא� השאיל מיוזמתו ורצה לתת לשואל בגד ללכת לבית האבל , ולכ� יכול ליטול ממנו, מ שיל  ויחזור"כי ש� המקרה הוא ששאל ע, מ" לק– �"ש

  .עד שיגמרו ימי האבל, בגד חזרהולכ� כל יו� יש עליו את המצוה ולא יכול לקחת את ה, ויקיי� מצות ניחו� אבלי�
  

  'סעי� לו
  

  ".כי נפלו בחרב' ויחזק דוד בבגדיו ויקרע� על שאול ועל ע� ה: דכתיב, קורעי� על שמועות רעות "– גמרא
, שהיהברוב ציבור וכמעשה לא אמרו אלא ? והא אמרו לשמואל קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי ולא קרע, ומי קרעינ� אשמועות רעות "– גמרא

  ".פ שלא מתו אלא מיעוט"ואע, כלומר שהיו רוב ישראל ש� ונפלו לפני אויביה�
  .פ שמתו מעט"כגו� שנקבצו רוב ציבור להילח� ושמעו שנגפו אע, שקורעי� על שמועות רעות, מרותג פסק את שתי ה– מחבר

  .ה א� שמעו שהלכו בשבי" ה– א"רמ
  .ולכ� שולל את הקרע רק למחר וכ� מאחה רק למחר, ע עליה� צרי  להתאבל יו� אחד כששמע שמועות רעות שקור– � בש	 רבנו ירוח	"ש

  .ט"כפי שנפסק לקמ� בסל, שהרי קריעה על שמועות רעות היא מהקרעי� שלא מתאחי� לעול�,  "עצומה על השתמיהה , ש"ותמהו הדגול מרבבה והפת
  

  'זסעי� ל
  

אבל , אי� קורעי� אלא על הש� המיוחד: ואמר רב יהודה אמר שמואל.  הגוי אינו חייב לקרוע מפיהשומע הזכרה: אמר רב יהודה אמר שמואל "– גמרא
? ממא�. נתמלא כל הבגד קרעי�, א אומר כ�"שא� א, השומע הזכרה בזמ� הזה אינו חייב לקרוע: חייא' דאמר ר, חייא בתרוייהו' ופליגא דר, בכינוי לא

הא , ושמע מינה בזמ� הזה הוא דלא מחייב, אלא לאו דכינוי? מי גמירי, ואי ש� המיוחד, יטא מגויאלא פש?? מי פקירי כולי האי, אילימא מישראל
  ".שמע מינה, מעיקרא חייב אפילו בכינוי

  .אבל מישראל קורע בי� על ש� המיוחד בי� על כינוי, ולכ� כששמע מהגוי אינו קורע בכינוי אלא רק בש� המיוחד, חייא'  הלכה כר– � וטור"רמב
  .ועל גוי לא קורע כלו�, ולכ� רק כששמע מישראל קורע בי� על ש� המיוחד ובי� על כינוי,  הלכה כשמואל– 	"רמב

  .ושהעדי� המעידי� על כ  לא קורעי� פע� נוספת כשמעידי� מה שמעו, י בי� על ש� המיוחד ודוקא מישראל� שקורע בי� על כינו" פסק כרמב–מחבר 
  .חרת כל בגדיו יתמלאו קרעי�כי א,  על גוי לא קורע כלל– ז"ט
  .כ"� והטור שעל ש� המיוחד בי� בכתיבתו ובי� בקריאתו על ידי גוי חייב לקרוע ג" מביא את דעת הרמב– �"ש
 שאי� דבריו �"וכתב הש,  וכתב שבישראל מומר קורעי� תמיד כמו כל ישראלח חלק על זה"והב.  בזמ� הזה יהודי מומר דינו כעובד כוכבי�– א"רמ

  .י�מוכרח
  

אחרי שרו� המל  את המגילה ואת ': שנאמר, אחת על הגויל ואחת על הכתב, ת שנשר� חייב לקרוע שתי קריעות"הרואה ס: חלבו'  אמר ר– גמרא
  ".' הדברי�

, אמר. עאאתא בת נעמיתא בעא למיבל. שקליה לטוטפתא אחת אבי סידא. ק� רבי אבא לאפנויי. רבי אבא ורבי הונא ברבי חייא הוו יתבי "– גמרא
לא אמרו אלא , ואמר לי הכי אמר שמואל, והא בדידי הוה עובדא ואתאי לקמיה דרב יהודה? אמר ליה מנא ל  הא. השתא איחייבא ל� שתי קריעות

  .שאינ� יכולי� להציל וכמעשה שהיה ביהויקי�, בכח, דוקא בזרוע, כלומר". בזרוע וכמעשה שהיה
ודוקא א� נשר� בזרוע וכמעשה , או תפלי� או מגילה מדברי הנביאי� והכתובי� קורע שתי קריעות, ת שנשר�" פסק את הגמרות שהרואה ס– מחבר

  .שהיה שלא יכלו להציל
  .שהכל תלוי כא� בחלול הש�, �"נחת  או נמחק בזרוע בי� מישראל ובי� מעכו, ה א� נקרע" ה– �"ש
  )י חלול הש�" בזרוע עכי זה לא היה, לכ� אי� לקרוע על תפילי� שנשרפו בטעות בעת מלחמה(
  

  פתחי תשובה
  .ת שנשר� בשבת או א� שמע ברכת הש� בשבת"יש להסתפק הא� יש לקרוע על ס .1

 .יש לקרוע עליה�, "רחו� וחנו�"שמע כינויי� הנמחקי� כ .2
 .קורע עכשיו, א� ישראל אומר לו ששמע מגוי שגיד� קורע וג� הישראל השומע שקוד� לא קרע, פ שהשומע מגוי לא קורע"אע .3
 .לא קורע, ולכ� א� שמע ממישהו ששמע ממישהו את הגידו�. ג לא כ  ונראה להקל כמות�"� וסמ"ודעת רמב, קורע, פ שלא שמע הגידו� מהעד או מהשומע"אע .4
 .אי� לעדי� להזכיר הגידו� בבית הדי� וג� לא למר שפלוני גיד�, היו� שאי� דני� דיני נפשות .5
 .כמו עדי� שלא קורעי� שוב בבית הדי�, צ לקרוע שוב"א,  ואמר שוב שאותו אד� גיד�ובא שני, א� אחד אמר שפלוני גיד� וקרע .6
  ".הפרו תורת ' עת לעשות לה"שהרי ניתנו להיכתב מדי� , ספק הא� קורעי� על תלמוד ומדרש שנשרפו .7

  

  'סעי� לח
  

  ".הרואה ערי יהודה בחורבנ� או ירושלי� או בית המקדש חייב לקרוע "– גמרא
  .וא� קרע על ירושלי� תחילה אינו קורע על השאר, אה את ירושלי� מוסי� לאחר שקרע על ערי יהודה כשרו– �"רמב
  )� שמוסי� קרע על ערי ירושלי�"ולא כרמב (. קורע רק העיר הראשונה ולא על השאר– ש"רא

  .קורע שוב, יה הקודמתוכל שעברו עליו שלושי� יו� מהרא, וביד ולא בכלי,  קורע מעומד וכל הגדי� שעליו עד לבו– 	"רמב
  .תקסא' ח ס"ע או"ע בשו"וע.  פסק את הגמרא להלכה– מחבר

  
  הדי� למעשה כיו�

  .א  על בית המקדש קורע,  לא קורעי� על ערי יהודה וירושלי�– אגרות משה
  .הוכ� פסק הרב גור� בתורת המדינ, �"כל עוד יש ש� כנסיות וקברי עכו,  ג� על ירושלי� צרי  לקרוע– מנחת שלמה

וכ� אפשר שא	 יחויב הע	 ', י נסיעה וכד"כי בקלות יכולי	 להגיע אל הכותל בכל יו	 ע, למעשה הציבור מקל לא לקרוע אפילו על מקו	 המקדש
ל הורה שלא לקרוע לאחר "והרב צבי יהודה קוק זצ. כדלעיל, לקרוע יתמעטו המגיעי	 לסביבת הר הבית כמו הסברה שביטלו קריעה על יציאת נשמה

  .זר שלטו� ישראל בהר הבית לאחר מלחמת ששת הימי	שח
  

  'סעי� לט
  

ת "ועל שמועות רעות ועל ברכת הש� ועל ס, ד"ועל נשיא ועל אב, ועל רבו שלמדו תורה, על אמוהקורע על אביו ו: � שאינ� מתאחי�ואלו קרעי "– גמרא
ובאיחוי : אמר רב חסדא. אבל לא לאחות�, למולל� וללוקט� כמי� סולמותוכול� רשאי� לשולל� : ר"ת. שנשר� ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל ירושלי�

  :)ק כו"מו (".אלכסנדרי
ואי� לומר שנשלול לאחר , כמו שבשאר מתי� שולל לאחר שבעה, ולא מיד, לשלול וללקוט זה דוקא לאחר שבעה,  מה שמותר למלול– פ הטור"ש ע"רא

  . ולמאי דלא גלי לא גלי,ולמאי דגלי דדומה לאביו ואמו גלי, שלילה על שאר מתי�כי דיינו שנדמה אות� ל, שלושי� כמו באביו ואמו
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ורק באביו ואמו שולל לאחר ,  ברוב מקרי� אלו שולל למחר ולא צרי  להמתי� שבעה– נמוקי יוס�, פ הבית יוס�"ש ע"רא, �"רמב, 	"רמב, �"רי
  .שלושי� יו�

  .א  לא מתאחי� לעול�, ללוקט� ולעשות� כמי� סולמות למחרת, לשולל�,  למולל�שכל אלו הקרעי� רשאי,  פסק כרוב הראשוני�– מחבר
  

  ?מעשה הקריעה או שיהיה בגד קרוע: די� קריעה
כ יש חובה שיל  בבגד "ואח, כי חובת קריעה יש בראשונה, כי העיקר שיהיה בגד קרוע, לא קורע שוב, ד משמע שא� מחלי� באביו ואמו לבגד קרוע"מסי
  .קרוע

  .משמע שמעשה הקריעה עיקר, משמע שא� החלי� צרי  לקרוע שוב" שבט יהודה"מאמנ� 
א  לא באביו ואמו ש� העיקר להראות בבגד , כי העיקר הוא מעשה הקריעה, שבשאר מתי� יכול להחזיר הקרע לאחוריו, ד מוכח"א בסי"מדברי הרמ

  .קרוע
והסתפק אולי צרי  להיות . א  לא המעשה עיקר, כי יש חובה שיהיה קרע, קריעהש� ד� שא� קרע בשבת יצא ידי , :)שבת קה" (שפת אמת"חקר זאת ה

  .ש בדבריו"ע, וצרי  ללבוש בגד קרוע, כי אסור ללובשו, וייתכ� שבבגד גזול לא יצא ידי קריעה. וזה לכאורה רק באביו ואמו. קרוע


