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  סימ�  שמז
  

  די� הספד בתו� שלושי� יו� הסמוכי� לרגל
  
  .ק  ח"מו

  


  .לא יעורר אד
 על מתו ולא יספידנו קוד
 לרגל שלושי
 יו
  

והשתא יוציא המעות , רב מפרש שהטע
 הוא לפי שאד
 מקמ� מעות לצור� הרגל
  .ט"ואתי לבטולי משמחת יו, לצור� הספד

  

, כח מ� הלב פחות משלושי
 יו
שמואל מפרש שהטע
 הוא לפי שאי� המת משת
  .ואי מספידו בתו� שלושי
 יו
 אתי למיספד ברגל דעדיי� לא שכחו

  

  .'איכא בינייהו דקעביד בחינ
'ובגמרא מבואר ש      
  
  

  ]ולכ� אסור דווקא בשכר[.  פסק כרב  �"רמב
  

  ע"פ  שו"וכ      ]ולכ� אסור אפילו בחינ�[.  פסקו כשמואל  ש"רא, ד"ראב
  
  

  

לא יספדנו משיכנסו ,  מי שמת לו מת לפני שלושי
 יו
 הסמוכי
 לרגל " 'אע  "שו
כגו� שמת לו מת בתו� שלושי
 , יש לו הספד בלא זה ואפילו,  שלושי
 יו
 הסמוכי
 לרגל

  .)]ב"משנ(ואינה מתווספת בשביל ההספד , מטע
 שהוא לו חדשה והמרירות קבוע לו בליבו[שמותר לספדו 
  .אסור להספיד עמו על המת שמת לו לפני שלושי
 יו
 קוד
 המועד מת ערב הרגל  ואפילו

  

פ "יו� למיתתו אע' שכל שהוא עדיי� תו� ל, שדעת גדולי הראשוני�, הוכיח בית אפרי�בית אפרי�בית אפרי�בית אפרי�
ודווקא א� בשעת ההספד כבר ,    ג מת חדש מיקרי"דכל כה, שרי, שהוא תו� שלושי� לרגל

מ מסיק שאי� לזוז "א� מ.    א מתייש� ואסורלרגל אז הו' יו� ממיתתו והוא בתו� ל' עברו ל
  .ע"מדברי השו

  
  

  .כ אינ� כרגלי� לעניי� זה"ה ויוה"ר  ::::אגודת אזובאגודת אזובאגודת אזובאגודת אזוב
  

  
ח משו� "יו� קוד� הרגל לת' שמותר להספיד תו� ל  סובר     אגודת אזובאגודת אזובאגודת אזובאגודת אזוב    פ הבנת"ע    יייי""""שבושבושבושבו

  . כבוד התורה
        

כיו� דמריר  שאיסור ההספד הוא דווקא על מתו  סובר    שששש""""הפתהפתהפתהפת    פ הבנת"ע    יייי""""א� השבוא� השבוא� השבוא� השבו
רק שמספידו בשביל , אבל א� אינו מתו,   ליביה טובא ולכ� קיימי� טעמיה� של רב ושמואל

דהיינו .  [ומותר להספיד, כ ולא חיישינ�"אינו מתעורר ההספד בליבו כ, כבוד תורתו
  ]וטע� דכבוד תורה כתב רק לסני! בעלמא, שהחילוק הוא א� יש ש� קרובי המת או לא

  
  

נראה לי שמותר לספדו ,  י שבאה לו שמועה בתו� שלושי
 יו
 קוד
 הרגלמ " 'ע  ב"שו
  .פ שהיא רחוקה"אע
  
  

נראה לי שאינו בכלל ,  מה שאנו נוהגי� בתשלו
 השנה לקונ� ולהזכיר נשמות " 'ע  ג"שו
  .זה ומותר לעשותו סמו� לרגל

  

הלב דאי� זה עירור שלא ישכח מ� ,  א! לדברי שמואל שרי  :)באורח חיי�(י "ב
שקוד� לכ� לובשי� , י כ� אבלות�"אלא אדרבה דעת� להפסיק ע,   שלושי� יו�
  .כ מסירי� אות� ולובשי� מחצלות"שחורי� ואח

  

שהרי , אי� זה מה שנוהגי� עכשיו להזכיר נשמתו באל מלא רחמי�,  ש ולהזכיר נשמתו"מ  ::::בית הללבית הללבית הללבית הלל
,  גל עצמו מזכירי� ואי� זה הספדכ הא א! בר"א, אנו נוהגי� לומר אל מלא רחמי� בכל רגל ורגל

  .'שאחר קריאת התורה נהגו להזכיר נשמות וכו ה"ח בש� שבל"באי "אלא שמתפללי� עליה� כדכתב ב


