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חבריי האהובים ,בני כיתתי,
שנהרגו על קידוש ה'

שמואל עקיבא וייס

הי"ד

נהרג במבצע "חומת מגן" בקרב בג'נין בשעה שרץ להגיש עזרה לחבר שנפצע
כו ניסן תשס"ב

יעקב שמשון עמיחי מרחביה

הי"ד

נהרג במלחמת לבנון השנייה בקרב בבינת ג'בייל
א' באב תשס"ו

יהונתן נתנאל

הי"ד

נהרג במבצעת "עופרת יצוקה" בעזה מפגיעת פגז טועה של צה"ל
י' טבת תשס"ט

חומ ַֹתי יָד וָ ׁ ֵשם,
יתי ּו ְב ֹ
"וְ נָ ַת ִּתי לָ ֶהם ְּב ֵב ִ
לו אֲ ׁ ֶשר לֹא יִ ָּכ ֵרת"
עולָ ם ֶא ּ ֶתן ֹ
טוב ִמ ָּבנִ ים ּו ִמ ָּב ֹנותֵ ׁ ,שם ֹ
ֹ
)ישעיה נו ,ה(

שירת הי"ם  הסכמות

ì"öæ óñåé äéãáåò â"äøä ö"ìùàøä úîëñä
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שירת הי"ם  הסכמות

à"èéìù âøáãìåâ äéîçð ïîìæ â"äøä úîëñä
אב בית דין בבית הדין לדיני ממונות "הישר והטוב" ,וראש ישיבת "דעת משה" של חסידות סדיגורא
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שירת הי"ם  הסכמות

à"èéìù ñééå âéìòæ øùà â"äøä úîëñä
ראש בד"ץ דרכי הוראה ,רב קהילה בקרית טשכנוב שבירושלים ,וראש כולל דיינות והוראה
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à"èéìù ìàéøà á÷òé â"äøä úîëñä
רב העיר רמת גן ,ואב בית דין לדיני ממונות רמת גן
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שירת הי"ם  הסכמות

à"èéìù åäéìà ìàåîù â"äøä úîëñä
רב העיר צפת ,וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
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à"èéìù ìè ìàåîù â"äøä úîëñä
ראש מוסדות תורת החיים – יד בנימין

ב"ה ,י' מרחשון ה'תשע"ה

מכתב ברכה
הובאו לפניי גיליונות ספר 'שירת הי"ם' על הלכות אבלות מאת חביבי הרב
הלל מרצבך שליט"א ,מחובשי בית מדרשנו מלפנים וכיום רב קהילה ביד בנימין.
כמעשהו בראשונים )הלכות שבת והלכות איסור והיתר( ,כך מעשהו בכרך זה.
כתיבה קצרה ועם זאת ממצה ומקיפה ,בבחינת 'מעט המחזיק את המרובה',
בסגנון בהיר ובסדר מופתי.
יהי רצון שספר זה יתקבל כקודמיו בברכה על ידי חובשי בית המדרש
החוזרים על תלמודם בתחומי הלכה חשובים אלו ,ויזכה הרב המחבר שליט"א
להגדיל תורה ולהאדירה מתוך שמחה ורוב טובה וברכה.

מברך מכל לב

שמואל טל
ראש הישיבה
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הקדמה
ִּכ י ִמ ְּמ ָך הַ כּ ֹל ו ִּמ יּ ְָד ָך ָנ ַת ּנ ּו לָ ְך

)דברי הימים א' כט ,יד(

זיכני ה' יתברך להוציא לאור שני כרכים של ספרי "שירת הים" על הלכות שבת והלכות איסור והיתר .בחסדיו המרובים,
הספרים התקבלו באהבה בקרב לומדי התורה ,וכבר נדפסו מהדורה שנייה ושלישית .רבים עודדוני להמשיך להוציא
חיבורים בסגנון זה על נושאים נוספים .והנה אחר עמל רב ,בעזרת ה' ,יוצא לאור הספר השלישי על הלכות שמחות
)אבלות(.
מטרתו של ספר זה ,כמתכונת הספרים הקודמים ,לסכם את עיקרי שיטות הראשונים ,האחרונים והפוסקים בהלכות
שמחות )אבלות( ,בצורה מתומצתת ומובנת ,למען ירוץ הקורא בו ,ויוכל לחזור על לימודו ביעילות ובבהירות ,על פי סדר
השו"ע .כמו כן ,מסייע הספר לכל החפץ לדעת את שורשי ההלכה הפסוקה בהלכות אבלות ,ובפרט ללומדים לקראת
בחינות הסמכה לרבנות.
מכיוון שתכלית הספר לסכם את הסוגיות בצורה ברורה וקצרה ,השתדלתי לנסות לקצר במילים בכל אחת מהדעות
השונות בסוגיה ,וכן לצמצם בהבאת הסברות של כל דעה ודעה .במקומות שהיה נצרך להרחיב ולפרט ,הדברים הובאו
בהערת שוליים .לתועלת הלומדים ,הובאו הסברים לציטוטים מתוך הגמרות והפוסקים בתוך סוגריים מסולסלים } { .כמו
כן ,בסוף הספר הוספתי מבחנים על החומר הנלמד ,לוח ראשי תיבות ומפתח נושאים .חלק מההסכמות שהובאו בתחילת
הספר הן הסכמות מתוך ספרי "שירת הים" הקודמים על הלכות שבת והלכות איסור והיתר.
כפי שנכתב בהקדמה לספר על הלכות שבת ,שמו של הספר "שירת הים" על שם היישוב "שירת הים" שהיה בגוש קטיף,
אשר בו התגוררנו אני ומשפחתי .ברצות ה' גורשנו מגוש קטיף ,ובחסדיו הרבים אנו מייחלים לחזור וליישב את "שירת
הים" יחד עם יתר יישובי גוש קטיף ,וכל שאר ארצנו הקדושה.
כמו כן ,בשם הספר "שירת הי"ם" רמוזים ראשי התיבות של שמי :ה'לל י'עקב מ'רצבך ,כפי שכתוב בספר הרוקח,
שצריך המחבר לרמוז שמו בשם חיבורו .וכן הגימטרייה של שם הספר "שירת הים" ) (965זהה לגימטרייה של שמי ושם
רעייתי" :הלל יעקב ושני מרצבך" ).(965
רציתי להקדיש ספר זה לעילוי נשמת שלושה מחבריי ,בני כיתתי ,שלמדו איתי בימי נעוריי בישיבת ירושלים לצעירים,
אשר מסרו נפשם למען עם ישראל ,ונהרגו על קידוש ה' במלחמות ישראל .הלא הם :שמואל וייס ,עמיחי מרחביה ויונתן
נתנאל הי"ד .זיו פניהם ומסירות נפשם חקוקים על לוח ליבי.
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גם בספר זה ,ברצוני להודות להורי היקרים :עלי ומרים מרצבך הי"ו ,אשר חינכוני והדריכוני לאהבת תורה מתוך ישרות
ודרך ארץ ,ודאגו לצרכי בגשמיות ורוחניות לאורך כל שנות חיי .ועד היום מלווים אותי בחכמתם ,בעצתם ובכל מה
שיכולים להעניק לי ולמשפחתי.
בנוסף ,רציתי להודות שוב לתלמידי כולל ההלכה בישיבת "תורת החיים" ,העמלים ושוקדים על התורה ,אשר זכיתי
ללמוד יחד עמם את הסוגיות המובאות בספר זה .זכות גדולה הייתה לי להיות חלק מחבורה מתוקה ונפלאה שכזו.
עוד ברצוני להודות למגיהים היקרים שטרחו ועמלו רבות למען יצא הספר בתכלית הדקדוק ,ראש וראשון ,גיסי היקר,
הרב אב"י ונגרובר הי"ו שעמל קשה להגיה את הספר ,והנלווים עליו ,תלמידי כולל ההלכה היקרים ,שמתוך חידודם
והערותיהם החשובות יצא ספר זה לאור .כאן המקום להעיר ,שאף על פי שהשתדלנו עד מאוד לבל נכשיל את הרבים
חלילה ,מן הסתם ישנן טעויות שלא שמנו לב אליהן ,ולכן כל המוצא טעויות בספר ,אודה לו אם יודיעני עליהן על מנת
שנוכל לתקנן בעז"ה.
כמובן ,זו הזדמנות נוספת ,להודות לנוות ביתי" ,מִ נָּשִׁ ים בָּ אֹ הֶ ל תְּ בֹרָ ) "שופטים ה ,כד(" ,אֵ שֶׁ ת חַ יִל ִמי י ְִמצָ א ...כָל בֵּ יתָ הּ
ָלבֻשׁ שָׁ נִים" )משלי לא( ,רעייתי ,שָׁ נִי היקרה .אשר טורחת רבות למעני ולמען משפחתנו ,משקיעה את כוחותיה לגידול
ילדינו לתורה ויראת שמים .יהיה הספר זה כהוקרה עבורה "כִּ י תִ לְ בְּ ִשׁי שָׁ נִי כִּ י תַ עְ ִדּי ע ֲִדי זָהָ ב" )ירמיהו ד ,ל( .אני תפילה
שנזכה לבנות בית של קדושה וטהרה לאורך ימים ושנים ,ונראה נחת וברכה מכל צאצאינו.
ומעל הכל ,תודה לה' יתברך ,ריבון העולמים ,שזיכני להוציא לאור ספר נוסף .פשוט וברור לי שכל שלב בכתיבת
הספרים ,הוצאתם לאור ,ופרסומם הוא מתנת שמים ,ובלא סייעתא דשמיא עצומה ,לא היינו זוכים להגיע עד הנה.
בימים אלו ,חלפו שנתיים שבהן שימשתי בקודש כרב קהילה בבית הכנסת המרכזי ביישוב יד-בנימין ,כולי תפילה
שיזכני ה' יתברך להמשיך לשמש כרועה נאמן ,ויחד עם חברי הקהילה נתקדם בעבודת ה' מתוך אהבה ושמחה.
אסיים בתפילה לה' יתברך ,שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש את שמו בעולם ,וכל מעשינו יהיו לשם שמים לעשות
נחת רוח לפניו ,ונהיה תמיד שמחים בעבודתו ,ולא ניכשל חלילה בדבר הלכה ,ונזכה לראות בביאת גואל ובבניין בית
המקדש במהרה בימינו.

הלל יעקב בן עלי יששכר מרצבך
)מרחשון תשע"ה(

][15

úåëìä
úåðéðàå äòéø÷
[16]

[17]

הלכות אבלות  סימן שמא  הלכות אונן והספד

סימן שמא – הלכות אונן והספד
סעיף א – דיני אונן
הטעם לאנינות
ירושלמי ברכות כא ע"ב ,פרק ג הלכה א
תני :אם רצה להחמיר על עצמו }ולקיים מצוות באנינותו{ ,אין שומעין לו .למה? אמפני כבודו של מת }שנראה שאינו מתאבל עליו{ ,או
במפני שאין לו מי שישא משאו }שצריך לדאוג לצרכי המת{.

אנינות מדאורייתא לעניין אכילת קדשים
זבחים ק ע"א
שהרי אמרו' :אונן טובל ואוכל את פסחו אבל לא בקדשים' ,נימא ליה :קאמינא לך אנא יום מיתה דאורייתא ,ואמרת לי
את יום קבורה דרבנן!


 וכ"כ הפני ברוך )הל' אנינות סע' ג-ה עמ'  (19ע"פ הפוסקים" :אנינות יום המיתה ואפי' אחר שנקבר היא מן התורה ,ואסור

לאונן לאכול מן התורה מעשר שני ,ביכורים וקדשים ...אם לא נקבר ביום המיתה אפילו שהה כמה ימים עד הקבורה ,כל
אותם הימים עד הקבורה אינו אונן מן התורה ,אבל הוא אונן מדרבנן אם צריך להתעסק".
גדר אנינות
מועד קטן כג ע"ב ,ברכות יז ע"ב
מי שמתו מוטל לפניו :אוכל בבית אחר ,אין לו בית  -אחר אוכל בבית חברו ,אין לו בית חברו  -עושה לו מחיצה עשרה
טפחים ,אין לו דבר לעשות מחיצה  -מחזיר פניו ואוכל ,ואינו מיסב ואוכל ,ואינו אוכל בשר ,ואינו שותה יין ,ואין מברך ,ואין
מזמן ,ואין מברכין עליו ,ואין מזמנין עליו ,ופטור מק"ש ,ומן התפלה ,ומן התפילין ,ומכל מצות האמורות בתורה.


 וכ"פ השו"ע ע"פ הראשונים" :מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו ,קודם קבורה:

 oאוכל בבית אחר.1
 אין לו בית אחר  -אוכל בבית חבירו.
 אין בית לחבירו  -עושה לו מחיצה ואוכל; ואפילו מחיצה של סדין סגי אם תקע שולי הסדין
בענין שאינו ניטל ברוח.
 ואם אין לו דבר לעשות מחיצה  -מחזיר פניו ואוכל.
 oובין כך ובין כך ,ואפילו הוא בעיר אחרת  -אינו מיסב ואוכל ,ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין.
 oואינו מברך ברכת המוציא ,ולא ברכת המזון ,ואין מברכים עליו ולא מזמנין עליו,
 oאפילו אם אוכל עם אחרים שמברכים ,לא יענה אחריהם אמן.
 oופטור מכל מצות }עשה{ האמורות בתורה ,ואפילו אם אינו צריך לעסוק בצרכי המת ,כגון שיש לו
אחרים שעוסקים בשבילו".
 כתב החכם צבי )הובא בפת"ש ס"ק ז( שאונן אמנם פטור ממצוות עשה ,אך חייב במצוות לא תעשה.
 1כתבו הט"ז )ס"ק א( והש"ך )ס"ק ג( מפני שנראה כלועג לרש ,שאינו מתעסק בקבורתו.
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האם מותר לאונן לברך ברכות) :ב"י(

 רש"י ורמב"ם – אם רוצה לברך  -יכול לברך.
 י"א )ע"פ דעת ר"ת( )הובא ברא"ש( – אם עוסק בצרכי המת  -אסור לברך ,ואם לא עוסק בצרכי המת  -יכול לברך.
 תוספות ,רבנו יונה ורא"ש – אסור לאונן לברך ,גם אם רוצה.
 הכרעה :השו"ע פסק כדעת התוספות וסיעתם" :וי"א שאפילו אם ירצה להחמיר על עצמו לברך או
לענות אמן אחר המברכין – אינו רשאי" .וכ"פ באו"ח )סי' עא סע' א( .וכ"פ הפני ברוך )עמ'  21סע' י(.
 וכתב המשנ"ב )סי' עא ס"ק ה( בדעת השו"ע" :מ"מ אין אנו יכולין למחות במי שנוהג היפך זה דיש לו על
מי לסמוך היכא שיש לו מי שישתדל בשבילו בצרכי קבורה".
אונן שבעיר אחרת



האם חל אנינות על קרוב שנמצא בעיר אחרת ,כשיש למת קרובים המטפלים בו בעירו) :ב"י סע' ב ,ש"ך ס"ק ה(

 ר"ת – לא חלים עליו דיני אנינות ,כיוון שקרובים אחרים עוסקים במת.
 רא"ש – חלים עליו דיני אנינות ,ואסור בכל המצוות כולם.
 הכרעה :השו"ע הכריע כרא"ש" :ואפילו הוא בעיר אחרת }חלים עליו דיני אנינות{".
 אך הב"ח )סע' ד( פסק כר"ת ,שלא חל אנינות ,אם יש קרובים אחרים שעוסקים בצרכי המת.
 וכתב ערוה"ש )סע' יב( שיש לפסוק כשו"ע ,ולכן אם קיבל מברק שמת לו קרוב ,ינהג דיני אנינות עד זמן
שמעריך שקברו את המת.
אכילת אדם אחר בפני המת
 האם מותר לאדם שאינו קרובו של מת לאכול בפני המת ,והאם מותר בשבת לקרוב לאכול בפני המת:

)ט"ז ס"ק א ,ש"ך

ס"ק ג ,פת"ש ס"ק ב(

 )ט"ז )להבנת הפת"ש(( – מותר ,משום שאדם שאינו קרוב ,או קרוב בשבת ,אינם מחוייבים לעסוק בקבורת המת.
 )ש"ך )להבנת הפת"ש(( ,פת"ש ושדי חמד – אסור ,משום שיש בזה משום "לועג לרש חרף עושהו".
 )ט"ז וש"ך )להבנת באה"ט )מהרי"ט( וערוה"ש(( ,באה"ט )מהרי"ט( וערוה"ש – קרוב של מת  -אסור לאכול בפני המת אפילו
בשבת ,משום לועג לרש .ושאינו קרוב של המת  -מותר לאכול אפילו בחול בפני המת ,שאין בו לועג לרש.
 הכרעה :החזו"ע )אבלות ח"א "דיני אונן" סע' יד עמ' קנא( כתב להחמיר" :אפילו אדם אחר שאינו קרוב למת
– אסור לו לאכול או לשתות לפני המת" .וכ"פ הפני ברוך )הלכות אנינות סע' ז עמ' .(20
 והוסיף הפני ברוך )הלכות אנינות סע' יט עמ'  (23שלאונן אסור אף בשבת לאכול בפני המת.
אנינות בשבת
מועד קטן כג ע"א
ובשבת :מיסב ואוכל ,ואוכל בשר ושותה יין ,ומברך ומזמן ,ומברכין ומזמנין עליו ,וחייב בקריאת שמע ובתפלה ובתפילין
ובכל מצות האמורות בתורה .רבן גמליאל אומר :מתוך שנתחייב באלו }בשבת{ נתחייב בכולן ,ואמר ר' יוחנן :תשמיש המטה
איכא בינייהו

}לת"ק :אסור בתשמיש המטה .לרבן גמליאל :מותר בתשמיש המטה .עכ"פ משמע שאונן חייב במצוות בשבת{.
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ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה ,יד ע"א
בשבת :מיסב ואכל כל צורכו ,ושותה כל צורכו ,ואוכל בשר ושותה יין ,ומזמנים עליו ,ואם בירך עונים אחריו :אמן,
ואחרים שבירכו עונה אחריהן :אמן .אמר רשב"ג :הואיל והיתרתה לו את כל אלו ,חייבהו בשאר מצוותיה של תורה ,חיי שעה
היתרתה לו חיי עולם לא כל שכן?! ר' יהודה בר פזי בשם ריב"ל :הלכה כרשב"ג.

ירושלמי ברכות פ"ג ה"א ,כב ע"א
אמר ר' חנינא :מכיון שהוא }האונן{ זקוק לו }למת בשבת{ להביא לו ארון ותכריכין ,כיי דתנינן תמן

}כפי ששנינו במסכת שבת

)פכ"ג

מ"ד({ 'מחשיכין על התחום }הולכים עד סוף תחום שבת,לפני צאת השבת ,כדי שבמוצ"ש יוכל להמשיך בהליכתו ,על מנת{ לפקח על עיסקי הכלה ועל
עיסקי המת להביא לו ארון ותכריכין חלילים ומקוננות' ,כמי שהוא נושא משאו }של המת ופטור ממצוות{.


 האם אונן פטור ממצוות בשבת לקראת הערב )כיצד מתיישבת הסתירה בין הבבלי לירושלמי ברכות() :ב"י(

 סמ"ג – אונן במשך כל השבת חייב בכל המצוות ,ואף שהירושלמי חולק על הבבלי ,הלכה כתלמוד הבבלי.
 י"א )מובא ברא"ש( – אונן בשבת לקראת הערב  -פטור מקיום מצוות עשה ,כיוון שיכול להחשיך.
 רא"ש – אונן בשבת לקראת הערב ,אם צריך להחשיך כדי לעסוק במצוות המת  -פטור ממצוות עשה.
 הכרעה :השו"ע פסק כרא"ש" :בשבת ויו"ט אוכל בשר ושותה יין )אם ירצה( 2ומברך וחייב בכל
המצות ...ואם צריך להחשיך על התחום כדי לעסוק בצרכי המת  -חל עליו אנינות ליאסר בכולם משעה
שמתחיל ללכת כדי להחשיך על התחום".
תשמיש המטה לאונן בשבת



האם מותר לאונן לשמש מיטתו בשבת) :ב"י ,ב"ח סע' ו ,שש"כ ח"ב עמ' ש(
3

 )רי"ף ורמב"ם )להבנת הב"י(( ורא"ש – אסור ,כדעת ת"ק ,שכך משמע מהבבלי .ואין אומרים הלכה כמיקל ,שאנינות
אינה אבלות.
 רבנו יונה ע"פ הירושלמי – מותר בתשמיש המיטה ,כדעת רבן גמליאל.
 הכרעה :השו"ע פסק כרי"ף וסיעתו ע"פ הבנתו" :חוץ מבתשמיש המיטה שאסור בו" .וכ"פ החזו"ע
)אבלות ח"א "דיני אונן" סע' כ עמ' קסד(.
 וכ"פ הפני ברוך )הלכות אנינות סע' יט עמ'  (23והשש"כ שאונן אסור בדברים שבצינעה ,דהיינו רחיצה
ותשמיש המיטה.
בגדי שבת לאונן
 כתב הברכי יוסף )ס"ק יד( ע"פ שו"ת בית דוד )יו"ד סי' קסז( ,שאונן שמת לו מת בליל שבת ,מנהג העולם שלא ללבוש בגד
מכובס באותה שבת ,ויש להחמיר בזה אם אין צורך גדול להקל.
הליכת אונן לביה"כ בשבת ובחול
 כתב רמ"א" :ומותר לילך לבית הכנסת בשבת .ואף בחול אין בו איסור ,רק מאחר שאסור להתפלל ,מה יעשה שם".
 2כתב בשו"ת ושב הכהן
ביו"ט מצות שמחה.
 3כתב הב"ח )אות ו ד"ה ומ"ש וכתב הרמב"ן( שלדעת הרי"ף והרמב"ם ,מותר לו לשמש מיטתו בשבת ,ופסקו כת"ק ,שאינו חייב לשמש מיטתו ,אך אם רוצה
מותר .ולהבנת הב"ח ,לדעת ר"ג ,חייב ממש לשמש מיטתו בשבת.
)הובא פת"ש ס"ק יג(

שאף שבשבת לא חייב אונן לאכול בשר ולשתות יין ,ביו"ט אונן חייב לאכול בשר ולשתות יין ,משום שיש
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 כתב השש"כ )ח"ב עמוד ש( שאונן בשבת מתפלל בביה"כ ,ולא משנה את מקומו בביה"כ ,ומצטרף למנין ,אך ראוי שלא
יהיה חזן ,ולא יעלה לתורה ,ולא ישנה את בגדיו ,ואם הוא כהן אינו עולה לדוכן.
תפילת מנחה בערב שבת לאונן
 כתב בחזו"ע )אבלות ח"א עמ' קסג( שמי שמת לו מת בער"ש ואי אפשר לקוברו אלא במוצאי שבת  -חייב להתפלל מנחה
בער"ש ,משום שנחשב כמי שאינו מוטל עליו לקוברו.
לימוד תורה לאונן בשבת
 כתב רע"א )ד"ה וחייב בכל המצוות( ע"פ התפארת למשה ,שאונן אסור בלימוד תורה אף בשבת.
 וכתב ערוה"ש )סע' טז( שאונן יכול ללמוד בשבת שנים מקרא ואחד תרגום ,ודברים הנצרכים לאבל.
 וכתב השדי חמד ,שמכל מקום יכול להספיד בדברי תורה לכבוד המת )אף בימות החול(.
מת שנפטר ביו"ט
 כתב השו"ע ע"פ הרא"ש" :ואם רוצה לקברו ביו"ט ראשון על ידי עממין }נוכרים{  -אסור בכולן }בכל המצוות ,שדינו כאונן{ .וכל
שכן ביו"ט שני ,שהוא בעצמו יכול לקברו ,שחלו עליו כל דיני אנינות".

 האם אנינות נוהגת ביו"ט שני) :ט"ז ס"ק ג ,ש"ך ס"ק ט ,פת"ש ס"ק טו-טז ,משנ"ב סי' תקמח ס"ק יט(

 רא"ש ,שו"ע וש"ך – אנינות נוהגת בכל יו"ט שני ,משום שיכולים הקרובים לקבור את המת בעצמם.
 )מהר"ש) 4להבנת הדרישה והט"ז(( ,ט"ז ומג"א – אנינות נוהגת רק ביום של יו"ט שני )שבו אפשר לקבור את המת( ,אך
לא נוהגת בלילה של יו"ט שני.
 סמ"ג )ומהר"ש )להבנת הש"ך(( – אין אנינות ביו"ט שני כלל ,כפי שאין דיני אבלות ביום טוב.
 הכרעה :המשנ"ב כתב שאנינות נוהגת רק ביום של יו"ט שני )כיוון שאין דרך לקבור בלילה( ,ולכן אונן
מקדש בליל יו"ט שני .וכ"פ השש"כ )ח"ב עמ' שא(.
 וכתב הישועות יעקב ,שאם אינו צריך לעסוק במת ,כגון שיש חברה קדישא ,חייב בכל המצוות.
 וכתב השבט יהודה) 5סי' שמא ד"ה ואם צריך להחשיך( שאם רוצה לקבור ביו"ט שני  -חלים כל דיני אנינות
גם מהלילה ,אך אם לא קוברים את המת כלל ביו"ט שני  -אין כלל דיני אנינות ביו"ט.
אנינות לתלמיד שמת רבו
 כתב הרמ"א ע"פ הגהות אשירי" :י"א דתלמיד על רבו מובהק  -אסור לאכול בשר ויין }בימות החול אך לא בשבת )ט"ז ס"ק ד({ כל
זמן שמוטל לפניהם".

 4המהר"ש התיר לאדם שמת לו קרובו בשמיני עצרת לעשות קידוש בליל שמחת תורה )יו"ט שני של גלויות( .והאחרונים דנו מדוע הורה כך:
לדעת הדרישה – מכיוון שנפסק שאין לתפור ביו"ט שני תכריכים למת ולא לחפור את הקבר ,ממילא דיני אנינות ביו"ט שני מועטים ולא
חלים בלילה.
לדעת הט"ז – מכיוון שבלילה לא נהגו לקבור לא חלים דיני אנינות.
לדעת הש"ך – מכיוון שמהר"ש סובר כדעת הסמ"ג וסיעתו ,שאין אנינות כלל ביו"ט שני )אך הש"ך לא סבר כן ,אלא פסק כדעת הרא"ש(.
 5אודות הספר "שבט יהודה"  -ראה הערה שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת..
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אנינות לקטן שמת תוך שלושים יום
 כתב בשו"ת תפארת למשה )הובא בפת"ש ס"ק א( שקטן שמת בתוך שלושים יום אסור לקרוביו לאכול בשר ולשתות יין
כיוון שרוב התינוקות אינם נפלים ,אף שלא מתאבלים עליו .וצ"ע לגבי פטור שאר מצות.
 אך הברכי יוסף )הובא בפת"ש שם( כתב שאין עליו כלל דיני אנינות שמי שלא מתאבלים עליו  -אין בו דין אנינות.
אונן בפורים  -סעודת פורים
 כתב השו"ע )או"ח סי' תרצו סעיף ז( לגבי אונן בפורים" :יש מי שאומר שאונן מותר בבשר ויין דלא אתי עשה דיחיד דאבילות
ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים דדברי קבלה נינהו שהם כדברי תורה" .וכ"פ החזו"ע.
 אך הרמ"א )שם( כתב" :ונ"ל דדווקא בלילה אע"פ שמתו מוטל לפניו ,אבל ביום שרוצה לקברו קבורת מתו קודם".
 וכ"פ בשו"ת ושב הכהן )הובא בפת"ש ס"ק יא( שאונן לא יאכל בשר ולא ישתה יין ,בסעודת פורים.
אונן בפורים  -קריאת מגילה ומתנות לאביונים
 כתב המשנ"ב )או"ח סי' תרצו ס"ק כה( שאף בלילה עדיף שישמע את המגילה מאדם אחר ,ולא יקראנו בעצמו.
 וכתב שו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות ד( לגבי מתנות לאביונים בפורים" :אם נותן לעילוי נשמתו של המת מסתבר
דכמו שמותר לומר קדיש כך גם מותר גם בזה ,וממילא יתחייב גם בפורים במתנות לאביונים".
אונן בפסח – בדיקת חמץ
 כתב בשו"ת בית יהודה )או"ח סי' ה ,הובא בפת"ש ס"ק ו( שאונן פטור ממצוות בדיקת חמץ ,ואדם אחר יבדוק לו את ביתו.
 ובספר תשובה מאהבה כתב שבפראג נוהגין שהאונן מקנה את ביתו לאדם אחר ,וכך חברו יכול לבדוק לו בברכה.
 וכ"פ הילקוט יוסף )קצוש"ע יו"ד סי' ז' סע' עא(" :אונן בליל בדיקת חמץ ,ימנה שליח שיבדוק את החמץ במקומו ...אם
}השליח{ אינו דר באותה דירה  -יכוין השליח לצאת מברכת אחרים שבודקים לעצמם ,ויבדוק לאונן בלי ברכה".
אונן בפסח – ביטול חמץ
 כתב הילקוט יוסף )קצוש"ע יו"ד סי' ז' סע' עב(" :האונן יבטל את החמץ בליל י"ד ,על ידי שיאמר כל חמירא דאיכא ברשותי
וכו' .וכן למחרת בערב פסח יבטל את החמץ בעצמו בזמן הביעור .וחייב למכור ולבער את החמץ ,כדי שלא יעבור על
איסור בל יראה ובל ימצא".
אונן בפסח – ליל הסדר
 כתב גליון מהרש"א ,שבליל הסדר ישמע האונן ממישהו אחר את קריאת ההגדה .וכ"פ החזו"ע )אבלות ח"א עמ' קפד(.
 וכתב הילקוט יוסף )קצוש"ע יו"ד סי' ז' סע' עה(" :אונן צריך להסב בליל פסח כרגיל }כשאינו צריך להתעסק בצרכי המת{ ...כיון שכל
דבר הצריך הסבה אם עשאו בלי הסבה לא יצא ידי חובתו".
אונן בחול המועד
 כתב השו"ע )או"ח סי' תקמח סעיף ה( שעל אף שאין דין אבלות בחול המועד ,יש בו דין אנינות.
אונן בספירת העומר
 כתב גליון מהרש"א ,שאונן יספור ספירת העומר בלא ברכה ,בשביל שלא יפסיד את ספירת שאר הימים .וכ"פ החזו"ע
)אבלות ח"א עמ' קפו( .וכ"פ שו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות ז(.
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אונן בתשעה באב
 כתב שו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות ח(" :נראה דאונן בתשעה באב אם יחלוץ נעליו יקשה עליו מלהתעסק בצרכי המת
 מותר בנעילת הסנדל ,והוא הדין במי שנעשה אונן תוך ימי אבלו ...אך בזמננו דאיכא מנעלים מותרות שהן טובות ממשכמו של עור אפשר דאסור בנעילת סנדל של עור".
אונן בתענית ציבור
 כתב הילקוט יוסף )קצוש"ע יו"ד סימן ז' סע' עח(" :אונן חייב לצום בתעניות צבור כיון דהוי בשב ואל תעשה ...אולם אם על
ידי שיתענה ייחלש ולא יוכל לטפל בקבורת המת  -פטור מלהתענות .וכיום שמוסרים את המת לטיפול החברא קדישא,
בכל גוונא צריך להתענות".
אמירת קדיש בשבת ע"י אונן



האם אונן אומר קדיש בשבת ,על מת שהוא אונן עליו) :פת"ש ס"ק יד ,שש"כ ח"ב עמ' רצט(

 ט"ז ,אבן שהם ,שער אפרים ,נחלת שבעה ושבות יעקב – אונן אומר קדיש בשבת.
 נקה"כ וגליון מהרש"א – אונן לא אומר קדיש אף בשבת ,שאין המת נכנס לגיהנום קודם קבורה.
 הכרעה :הפת"ש כתב ע"פ השבות יעקב ,שנהגו ,שהאונן אומר הקדיש יחד עם החזן.
 והחזו"ע )ח"א הל' ד עמ' שמז( פסק שאם מסר את מתו כבר לחברה קדישא  -רשאי לומר קדיש ,שאמירת
הקדיש היא לכבודו של המת.
 כתב השש"כ ,שאם יש מי שישמור על המת שלו ,מותר לו ללכת לבית הכנסת ולומר קדיש על מתו ,אך
במקום שנוהגים שאמירת קדיש היא רק ע"י אבל אחד ויש שם אבלים אחרים  -הם קודמים לו.
נשיאת כפיים לאונן בשבת ויו"ט



האם אונן רשאי לשאת כפיים בשבת ויו"ט) :חזו"ע אבלות ח"א "דיני אונן" הערה י עמ' קלח(

 יעב"ץ בשם המג"א ושער אפרים – אונן אינו נושא כפיים אף בשבת ויו"ט ,כיון שנשיאות כפיים הוקשה לעבודה
במקדש ,ואסור לאונן לעבוד במקדש.
 החזו"ע – אונן רשאי לשאת כפיו בשבת ויו"ט ,שאין היקש גמור בין נשיאת כפיים לעבודה במקדש ,שהרי אע"פ
שעבודה בלילה פסולה ,הראבי"ה התיר לישא כפיים בלילה.
אכילה ושתיה להנאתו בלי ברכה



האם מותר לאונן לאכול להנאתו בלי לברך) :חזו"ע אבלות ח"א "דיני אונן" הע' יג' עמ' קמט(

 גשר החיים – יתכן שאסור ,משום שהתירו לאונן לאכול בלי ברכה ,רק אכילה הכרחית ,אבל אכילה שאינה הכרחית
יתכן שלא התירו לו לאכול בלי ברכה.
 חזו"ע – מותר לו לאכול אף אכילה שהיא להנאתו בלי ברכה ,כגון פירות ושאר משקים ,שלא הגבילו אותו חכמים
אלא בבשר ויין .שאין לנו להמציא חומרות יתרות שלא נמצאו בפוסקים.
אונן שעבודתו לשמש בסעודת מצווה
 כתב הגבעת שאול )הובא בפת"ש ס"ק י( שמותר לאונן לשמש בסעודת ברית מילה שבשבת ,אם עבודתו בכך ,בתנאי שלא
יאכל שם .אך בסעודת נישואין או בברית מילה ביום חול  -אסור לאונן לשמש בסעודה ,אף שאינו אוכל.
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אכילת בשר שנשתייר מן השבת
 כתב הפת"ש )ס"ק יב( שמשמע מהברכי יוסף ,שמותר לאונן לאכול בשר שנשתייר משבת ,אך לדעת הנוב"י – אסור.
שתיית דברים המשכרים
 כתב החזו"ע )אבלות ח"א "דיני אונן" הע' יג עמ' קנ( שאין איסור בשתיית שכר ויתר דברים המשכרים ,אלא שהביא בשם הרב
אפרים זלמן מרגליות 6שעכ"פ ישתה מעט שלא יבוא לידי שכרות ,פן יתבטל מלהתעסק במצווה.
הצטרפות למניין
 כתבו מהרי"ט ופרח מטה אהרון )הובאו בפת"ש ס"ק יד( שאונן לא מצטרף למנין ,ולכל דבר שבקדושה.
קדיש אחר שנמסר לחברה קדישא



האם אונן צריך לומר קדיש אחר שהמת נמסר לכתפים) :ט"ז או"ח סי' עא ס"ק ב ,חזו"ע אבלות ח"א דיני אונן הל' ט ,עמ' קלו(

 גליון מהרש"א – אונן לא אומר קדיש על מת שלא נקבר ,משום שהמת עדיין לא נכנס לגיהנום.
 ט"ז – "בן שהוא אונן על אביו ויש מתעסקין  -ילך לבית הכנסת ויאמר קדיש כי זה כבודו של אביו".
 הכרעה :החזו"ע )ח"א "דיני אונן" הלכה ט עמ' קלו( פסק כדעת הט"ז שאחר שמסרוהו לכתפים ,יכול האונן
לומר קדיש על המת ומצטרף לעשרה.
ברכות השחר לאונן
 כתב החזו"ע )ח"א "דיני אונן" סע' י עמ' קלח( שאונן פטור מברכות השחר ,ואחר הקבורה מברך את כל הברכות ,אף אחר
חצות היום.
 אך הפני ברוך )הלכות אנינות סע' טז עמ'  (22כתב" :אם נמשך האנינות מהבוקר עד אחר ארבע שעות – לא יברך ברכת השחר,
כיון דבעיקר זמן חיובו שהוא בבוקר היה פטור ,חוץ מברכת התורה ,וברכת שלא עשני גוי ,ושלא עשני עבד ,ושלא עשני
אשה שמברך כל היום".
טלית קטן לאונן
 כתב בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות ג(" :אונן מותר בלבישת טלית קטן".
 וכ"פ הילקו"י )קצוש"ע יו"ד סימן ז' סע' מג(" :אונן ,אף שהוא פטור מן המצוות ,אינו צריך לפשוט הטלית קטן מעליו ,ואף
מותר לו ללבוש בבוקר את הטלית קטן כהרגלו .ובלי ברכה".
יארציי"ט בשעת אנינות
 כתב ארבעה טורי אבן )הובא בפת"ש ס"ק ט( שאונן שיש לו יארציי"ט על הוריו ,יכול לומר עליהם קדיש .אך הפת"ש נשאר
בצ"ע בדין זה.

 6הרב אפרים זלמן מרגליות )חי :י"ט בכסלו תקכ"א-כ"ד באב תקפ"ח;  (1828-1760היה רב בברודי ,חוקר עצי משפחה ,פוסק ומחבר ,מגדולי חכמי
דורו .מצאצאיו של הרב אלכסנדר סנדר שור .כתב ספר לתולדות משפחתו "למעלות היוחסין" ובו מייחס עצמו לרבנים חשובים ,לרש"י ומשם לדוד
המלך ,לכן מהווה אחד העוגנים החשובים בעצי משפחה של משפחות רבנים ואדמו"רים ,שקשרו קשרי נישואין עם צאצאיו .מבין חיבוריו נפוצו בייחוד
ספרו על דיני קריאת התורה "שערי אפרים" ויצירתו "מטה אפרים" העוסקת בהלכות הימים הנוראים.
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נטילת ידיים לאונן
 כתב הפת"ש )ס"ק ד( שאונן חייב בנטילת ידיים הן בבוקר והן על הלחם ,אף שאסור לו לברך על הנטילה ,משום שנטילה
היא משום סרך תרומה ,והאונן חייב לשמור על כל האיסורים כולל גזירות דרבנן .וכ"פ החזו"ע )ח"א "דיני אונן" סע' יג עמ'
קמג( והוסיף שטוב שיטול גם מים אחרונים.
נודע לו שמת לו מת תוך כדי תפילה וכדומה
 כתב השבות יעקב )פת"ש ס"ק ו( שמי שהתפלל או קרא ק"ש ,ופתאום נהיה אונן – לא יפסיק מתפילתו או מקריאתו .וכ"פ
החזו"ע )ח"א "דיני אונן" סע' ח עמ' קל( ,והוסיף שהוא הדין בברכת המזון.
עניית אמן אחר ברכה של אונן
 כתב שו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות ה(" :נראה להוסיף שאם עבר ובירך אין עונין אחריו אמן".
ברכת "אשר יצר אתכם בדין" לאונן ומלוויו
 כתב שו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות ו(" :אונן עצמו פטור לגמרי מברכת "אשר יצר אתכם בדין" ,מכל מקום המלווים
את המת מסתבר שצריכים שפיר לברך לאחר הקבורה".
קריאת שמע על המיטה לאונן
 כתב שו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות ט(" :נראה שאם הקבורה תהא למחר והוא הולך לישן דשפיר חייב בקריאת שמע
וגם בברכת המפיל כשהוא שוכב על מטתו ,דבכה"ג לא שייך כ"כ הטעמים שנאמרו בפטורא דאונן ממצות" .וכ"פ
החזו"ע )אבלות ח"א "דיני אונן" הע' א' עמ' קכ(.
הודעה לאדם שמת לו מת
 כתב חמודי דניאל )פת"ש ס"ק ח( מי שנמצא לפני תפילה ,לא יגידו לו שמת לו מת עד שיתפלל ,אא"כ אין למת קוברים.
"ברכת המזון" או "אשר יצר" אחר הקבורה



אונן שאכל סמוך לקבורה ,או אונן שהתפנה קודם קבורה ,האם צריך לברך לאחר הקבורה) :פת"ש ס"ק ה(

 מהר"י מליסא ,מהר"ר דניאל וחכמת אדם )כלל קנג( – מברך אחר הקבורה את ברכה"מ או ברכת "אשר יצר".
 טוב טעם ודעת וערוה"ש )סע' יז( – אינו מברך כלל ברכה"מ או "אשר יצר" אחר הקבורה.
 הכרעה :הגרע"י בחזו"ע )אבלות ח"א סוף הע' טו ,עמ' קנב( וביבי"א )חלק ג או"ח סי' כז( והילקו"י )עמוד נא(
כתבו שאינו מברך ברכה"מ או "אשר יצר" ,שבשעת החיוב היה פטור .ובסוף ההערה כתב החזו"ע
שהנכון לצאת ידי ספק שיאכל האונן אחר הקבורה כזית פת ויברך ברכת המזון.
הנחת תפילין לאונן אחר הקבורה – עיין בסי' שפח סע' א.
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סעיף ב – השלמות תפילות לאונן
תפילת תשלומים לאונן
 כתב השו"ע ע"פ הרא"ש" :מי שמת לו מת ,יאכל במוצאי שבת בלא הבדלה ,ולא יתפלל ,ולא בבוקר קודם קבורה,
ולאחר קבורה יתפלל תפלת שחרית ,אם לא עבר זמנה .אבל תפלת הערב לא יתפלל ,שכבר עבר זמנה .ולא דמי לשכח ולא
התפלל ערבית שמתפלל שחרית שתים ,כיון שבלילה לא היה חייב להתפלל".
 כתבו הדגמ"ר )הובא בפת"ש ס"ק יח( והילקו"י )עמ' קפ ,הלכה י( ,שאם מת לו מת אחר צאה"כ ,ולא התפלל עדיין ערבית ,וקבר
7
את מתו קודם שעבר זמן תפילת שחרית  -צריך להשלים שחרית פעמיים ,משום שהתחייב כבר בערבית.
 וכ"פ החזו"ע )אבלות ח"א "דיני אונן" סע' יא ,עמ' קמא( :שכשמת לו המת אחר הנץ החמה "חייב להתפלל תשלומים של
שחרית ,שכיון שבבוקר קודם פטירת המת היה לו חיוב להתפלל שחרית  -לא פסק חיובו ומתפלל מנחה שתים".
הבדלה לאונן



האם אונן צריך להשלים את ההבדלה אחר קבורת המת) :ש"ך ס"ק ו ,ט"ז ס"ק יב ,ילקו"י עמ' קפ ,שש"כ ח"ב עמ' שג(

 מהר"ם ,מרדכי והגה"מ – אונן צריך להבדיל לאחר קבורה.
 רבנו יהודה ורא"ש )בפסקים( – 8אונן אינו מבדיל כלל ,אף לאחר הקבורה ,ולא משלים תפילות.
 הכרעה :השו"ע פסק כמהר"ם וסיעתו" :ולענין ההבדלה – יבדיל אחר שייקבר המת".
 וכתבו הט"ז והש"ך ,שיכול להבדיל עד יום שלישי בשבוע.
 וכתבו השש"כ והילקו"י ,שלא יברך על הנר והבשמים ,אם לא הבדיל במוצ"ש ממש.
 כתב השש"כ )ח"ב עמוד שב ,הלכה כה(" :אונן העומד לקבור את מתו אחרי שבת או אחרי יו"ט  -יקרא לפנות ערב שלוש
פרשיות של ק"ש ,אבל לא יברך את ברכותיה ,לא יתפלל ,וגם לא יבדיל עד אחרי הקבורה".
 אך הילקו"י )קצוש"ע יו"ד סימן ז' סע' כא( חלק וכתב" :ובמוצאי שבת יקדים להתפלל ערבית מבעוד יום ,מפלג המנחה,
ויבדיל על הכוס אחר התפלה ,אך כמובן לא יברך על בשמים ונר ]שהרי טרם יצאה שבת[ .ואם לא הבדיל ויצא השבת -
רשאי לאכול ולשתות בלי הבדלה }ויבדיל אחר הקבורה{".
 וכתב הפנים מאירות )הובא בפת"ש ס"ק יט( שאם אונן טעה והבדיל במוצ"ש  -אינו צריך לחזור ולהבדיל אחר הקבורה.
וכ"פ החזו"ע )אבלות ח"א עמ' קעג(.
תפילת תשלומים לעוסק במצווה



אדם שעוסק במצווה ומחמת טרדתו לא התפלל ,האם צריך להשלים את תפילתו) :ט"ז ס"ק ה ,באה"ט ס"ק ט(

 דרישה ונקה"כ – לא .מכיוון שהוא היה פטור מתפילה ,אינו צריך להשלים תפילתו .ורק באונס חייב בתשלומים.
 ט"ז – אם הפטור מחמת דבר חיצוני כמו אבלות  -אינו צריך להשלים תפילתו ,אך בטרוד או אנוס  -חייב.
אונן שצריך למול בנו
אבל רבתי פרק ב הלכה ג
 7וכתב הפת"ש )ס"ק יח( :אם מת לו מת בצהרים ,קודם שהתפלל מנחה ,וקברו בלילה ,נחלקו האחרונים האם צריך להשלים ערבית פעמיים:
לדעת האשל אברהם – לא צריך להשלים ערבית פעמיים ,משום שהחיוב עצמו של תפילת מנחה ,הוא רק לפני השקיעה ממש.
לדעת מהר"מ עשאל – צריך להשלים ערבית פעמיים ,משום שהחיוב של מנחה מתחיל מחצות היום.
 8כתב הב"י ,שאף שבתשובות הרא"ש פסק כמהר"ם ,שצריך להשלים את ההבדלה ,מ"מ בפסקים פסק כרבנו יהודה .ור' יהודה בנו כתב ,שהולכים אחר
הפסקים של הרא"ש ,ולא אחר תשובותיו ,כשיש סתירה ביניהם ,משום שהפסקים היו מאוחרים לתשובות.
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המת והמילה  -המילה קודמת ,שזו מצוה לחיים וזו מצוה למתים.


 וכ"פ השולחן ערוך )יו"ד סי' שס סע' א ,יובא לקמן(" :המת והמילה  -מילה קודמת".

 מה יעשה אונן שיש לו בן שצריך למולו) :ט"ז ס"ק ו ,באה"ט ס"ק י ,פת"ש ס"ק כ ,חזו"ע אבלות ח"א סע' לא ,עמ' קפט(

 רש"ל ,זכרון יוסף וחת"ס – ימול קודם את הבן ,ואח"כ יקבור את מתו .ואף כשהאב הוא המוהל.
 רמ"א בכתב יד – יקבור קודם את המת ,כדי שיוכל לברך "להכניסו בבריתו."...
 ט"ז ,תשובה מאהבה ואור חדש – אם יכול לקבור קודם שילכו הציבור מביה"כ ,יקבור קודם ,אך אם עד שיקבור
9
ילכו הציבור מביה"כ  -ימול קודם הקבורה ,והסנדק יברך" :להכניסו בבריתו ,"...משום שמילה קודמת לקבורה.
 הכרעה :הפני ברוך פסק כדעת הט"ז" :ישתדלו להקדים הקבורה ,אבל אם אי אפשר  -מלין אותו
בשחרית ויברך הסנדק ...ואם קברו בבוקר צריכים למול מיד אחר הקבורה ,ואחר הברית יתחיל
שבעת ימי אבלות".
 אך החזו"ע כתב" :מצוות קבורת המת קודמת ,מפני שהאונן פטור מכל המצוות ...ואם אי אפשר לו
לטפל בקבורת המת ,ימסור קבורת המת לידי החברה קדישא ,ואח"כ ימול את בנו עם הברכות
)להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ,ושהחיינו( .ואונן רשאי להיות סנדק".
אונן שצריך לפדות את בנו
 כתב החזו"ע )אבלות ח"א "דיני אונן" סע' לב ,עמ' קצב(" :מי שהגיע זמן פדיון של בנו בכורו ,ואירע לו אנינות – יפדה את בנו
מיד לאחר הקבורה ...ולא ידחה הפדיון אחר שיעברו כל ימי האבל ,שמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה".

סעיף ג – אנינות כשמסר המת לכתפים
ירושלמי מועד קטן יד ע"א ,פ"ג ה"ה
נמסר }המת{ לרבים } -האונן{ אוכל בשר ושותה יין ,נמסר לכתפים }אנשים שעובדים בנשיאת המת{  -כמי שנמסר לרבים.


 וכ"פ השו"ע ע"פ הרמב"ן" :מקום שנוהגים שכתפים מיוחדים להוציא המת ,ולאחר שנתעסקו הקרובים בצרכי הקבורה

ימסרוהו להם והם יקברוהו ,משמסרוהו להם  -מותרים הקרובים בבשר ויין ,אפי' קודם שהוציאוהו מהבית ,ששוב אינו
מוטל עליהם" .והוסיף הנוב"י )הובא בפת"ש ס"ק כא( ,שמרגע זה ,האוננים חייבים בכל המצוות.



כשקרובי המת עתידים להיות בהלווית קרובם המת ,מתי הם צריכים להתפלל) :פת"ש ס"ק כא ,משנ"ב סי' עא ס"ק ד(

 נוב"י )תנינא יו"ד סי' ריא( ופת"ש – רק אחר הקבורה.
 חכמת אדם )כלל קנג אות ג( – מיד כשמוסרים את המת לכתפים.
 הכרעה :המשנ"ב פסק כדעת החכ"א" :לא יפה עושים האוננים שממתינים להתפלל עד אחר קבורה".
 אך הפני ברוך )הלכות אנינות סע' נה( כתב ע"פ גשה"ח )פי"ח סע' ב אות כא( כנוב"י וסיעתו" :אבל האבלים
ההולכים ללוות את המת לקבורתו לא מהני המסירה ואין מפסיקים האנינות עד לאחר הקבורה".

 9וכתבו הברכי יוסף והבית יהודה ,שאם האב הוא בעצמו המוהל  -יקבור קודם את מתו תמיד.
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 כתבו גשה"ח )פרק יח ,ב ,כא( והפני ברוך )הלכות אנינות ,הלכה נה( ,שאם רצה להחמיר על עצמו להתפלל ולקרוא ק"ש אחר
10
שמסרו לחברה קדישא – רשאי ,אע"פ שמשתתף בהלוויה.
סוף זמן האנינות
זבחים ק ע"ב
אחד זה ואחד זה }יום שמועה ויום קבורה{ טובל ואוכל בקדשים לערב!


 כתב הסמ"ג )הובא בב"י( שאף שאונן מותר בקדשים רק מהערב ,לשאר העניינים האנינות בטלה אחר הקבורה.

מת שלוקחים אותו ממקום למקום
 כתב רמ"א ע"פ רבנו יונה" :מקום שנושאין המת מעיר לעיר ,אם מקום קרוב הוא הוי כאילו מוטל לפניו }והקרוב אסור בבשר
ויין{ .אבל אם הוא מקום רחוק ,כגון מהלך ב' ימים  -מותר }בבשר ויין{ עד שיבואו לעיר קבורתו }שחל אבלותו{".
 כתב שו"ת יביע אומר )ח"ד יו"ד סי' כח אות ד( ,שמת שנשלח לעיר אחרת ,ויודעים מתי יקבר ,אוננים עד הקבורה ומתאבלים
מסתימת הגולל.

סעיף ד – מת שלא ניתן לקוברו
מסכת שמחות פרק ב הלכה י
מי שנפל לים ,או ששטפו נהר ,או שאכלתו חיה רעה ...מאימתי מתחילין למנות ,משעה שנתיאשו לבקש.


 כתב השו"ע ע"פ הרא"ש והמרדכי בשם ר"י" :מי שמת בתפיסה }במאסר{ ,ולא ניתן לקבורה  -לא חל על הקרובים אנינות,

וגם אבילות לא חל עליהם ,כיון שלא נתייאשו מלקברו .וכן אם קרובי המת בתפיסה  -אין אנינות חל עליהם .וכן מי
שנהרג בדרך או גררתו חיה או שטפו נהר ,ולא נתייאשו מלקברו  -אין על הקרובים לא דין אנינות ולא דין אבילות,
ומונים לו שבעה ושלשים מיום שנתייאשו מלקברו".
 וכתב הש"ך )ס"ק טו( שאם נמנעה קבורתו מחמת ממון – לא נחשב יאוש ,אך אם מחמת שנאה – יש יאוש ,ומתאבלים.
 האם חלים דיני אנינות במקום שגזרו שאין לקבור את המת עד שיעברו  48שעות משעת מיתתו:

)פת"ש ס"ק כב ,חזו"ע

אבלות ח"א "דיני אונן" סע' יט עמ' קסג(

 נוב"י )תניינא יו"ד סי' ריא( – חלים דיני אנינות ,משום שצריך להכין למת את התכריכים.
 שו"ת יד אליהו) 11סי' טז( – לא חלים דיני אנינות ,משום שאינו יכול להתעסק עם המת ודומה למת בתפיסה.
 הכרעה :החזו"ע פסק שלא חלים דיני אנינות אם אינו יכול לקבור את המת.
זמן טהרת המת כשמאחרים את הקבורה
 כתב הפת"ש )ס"ק כב( שמשמע מדברי הנוב"י שאם מעכבים את קבורת המת יש להסמיך את הטהרה לקבורת המת .

 10וכתב החיים וחסד )עמ' נה( ,שאף שערוה"ש חלק ,וכתב שאף משנמסר המת לחברה קדישא ,עדיין לא פסקה האנינות ,דחו אותו רוב האחרונים.
 11לרב אליהו רגולר מקאליש .חי בין השנים ה'תקנ"ד -ה'תר"י .היה תלמידו של ר' חיים מוולוז'ין ,והיה פוסק ומקובל שהתפרסם כראב"ד קאליש.
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סעיף ה – מה נאסר על אונן
שמואל ב' ,פרק יב ,פסוק כ

לו לֶ ֶחם
יתו ,וַ ִּי ׁ ְש ַאל ,וַ ָ ּי ִ ׂשימ ּו ֹ
ש ְמל ָֹתו ,וַ ָ ּיבֹא ֵבית ה' ,וַ ִּי ׁ ְש ּ ָתח ּו ,וַ ָ ּיבֹא ֶאל ּ ֵב ֹ
וַ ּי ָָקם ָ ּדוִ ד ֵמ ָה ָא ֶרץ וַ ִּי ְר ַחץ וַ ָ ּי ֶס ְך ,וַ יְ ַח ּ ֵלף ִ ׂ
ֹאכל.
וַ ּי ַ

מסכת שמחות פי"א הי"ד
אבל כל זמן שמת מוטל לפניו  -אין ישן לא על גבי מטה ולא על גבי מטה כפויה.


 האם חלים דיני אבלות על אונן) :ב"י ,פת"ש ס"ק כג(
12

 רי"ץ גיאת ורמב"ם – לא חלים עליו דיני אבלות ,כדוד המלך שרחץ וסך כשהיה אונן ,ומותר בתשמיש המיטה.
 תוספות – לא חלים על אונן דיני אבלות ,אך אונן אסור בבשר ויין ותשמיש המיטה.
13
 רמב"ן – חלים על אונן דיני אבלות ,חוץ מאיסור נעילת הסנדל ,עטיפת הראש וכפיית המיטה.
 רבנו פרץ – 14חלים על אונן כל דיני אבלות ,חוץ מאיסור נעילת הסנדל ,כדי שיוכל לעסוק בקבורה.
 הכרעה :השו"ע כתב" :כל זמן שלא נקבר המת ,אינו חולץ מנעל וסנדל ,ואינו חייב בעטיפת הראש
15
וכפיית המטה ,אבל אסור לישב או לישן על גבי מטה ,אפילו כפויה" ,ונחלקו האחרונים כמי סבר.
 והרמ"א הוסיף" :וכל שכן שאסור בתשמיש המטה .וי"א :דאסור ברחיצה וסיכה ושמחה ושאלת
שלום ותספורת ובמלאכה ,אבל מותר לצאת מפתח ביתו" )וכתב החת"ס ,שכן דעת השו"ע(.
 וקיצוש"ע של הרב רצאבי )מנהג תימן ,חלק תורה ומצוות עמ' שעט( כתב ע"פ שו"ת פעולת צדיק )לרב יחיא
צאלח ,ח"ג סי' רס(" :אנן דקי"ל דאתרין אתריה דהרמב"ם הוא יש להקל" שלאונן לא חלים דיני אבלות.

סעיף ו – המשמר את המת
ברכות יח ע"א
והתניא :המשמר את המת אע"פ שאינו מתו  -פטור מק"ש ,ומן התפלה ,ומן התפילין ,ומכל מצות האמורות בתורה- .
משמרו אע"פ שאינו מתו ,מתו אע"פ שאינו משמרו.


 12מלשון הרמב"ם משמע שאונן מותר אף בתשמיש המיטה שכך כתב הרמב"ם )הלכות אבל פ"א הל' ב(" :כל זמן שלא נקבר המת אינו אסור בדבר מן
הדברים שהאבל אסור בהן" )וכן נראה שהבינו בדעתו הטור והב"י( .אך מאידך במקום אחר כתב הרמב"ם )הלכות אבל פ"ד הל' ו( לגבי אונן בשבת" :וחייב
בכל מצות האמורות בתורה חוץ מתשמיש המטה" משמע שסבר שאסור לאונן לשמש מיטתו.
ותירץ הב"ח )ס"ק ו( שכוונת הרמב"ם היא ,שאין חובה לשמש מיטתו בשבת ,אך אם רוצה מותר לו ,וכפי שמותר לו ביום חול.
אך לענ"ד הבנת הב"ח קשה בלשון הרמב"ם .שאם כך ,מדוע כתב הרמב"ם ע"פ הגמרא את דין תשמיש המיטה בשבת ,הוא היה יכול לסתום ולא לדבר
כלל על נושא זה ,וממילא היינו לומדים שאם רוצה ישמש מיטתו ואם לא רוצה לא ישמש מיטתו ,ומדוע הרמב"ם מדגיש זאת .וצ"ע.
 13כתב הדרישה )ס"ק ו( שהאופנים ליישב כיצד דוד המלך רחץ וסך אחר שמת בנו ,למרות שאסור לאונן לעשות זאת:
א .דוד רחץ אחר הקבורה ,בסעודת ההבראה ,וכפי שכתב הטור )בסימן שפא( ,שהיה מנהג לרחוץ האבלים בסעודת הבראה.
ב) .הילד מת תוך  30יום ,שאינו בר קיימא ,ולכן לא חלו בו דיני אבלות – .אך הדרישה דחה הסבר זה ,שמשמע שודאי דוד התאבל(.
ג .התירו לדוד ,משום שהיה מלך ,לרחוץ ולסוך ,משום שכתוב" :מלך ביפיו תחזינה עיניך".
 14מלשון הטור נראה שדעתו היא כדעת הרמב"ן .וכן נראה שהבין החת"ס )הובא בפת"ש ס"ק כג(.
 15החת"ס )שו"ת סי' שכד ,הובא בפת"ש ס"ק כג( הבין שדעת השו"ע היא כדעת רבנו פרץ )דהיינו כדעת הרמב"ן(.
אך ערוה"ש )סע' כח( כתב שדעת השו"ע היא כרמב"ם ,ודעת הרמ"א כדעת התוס' ,והי"א ברמ"א הוא דעת הרמב"ן ,ושלא כפי שהבין החת"ס" :רבינו
הב"י פוסק כהרמב"ם וסייעתו ורבינו הרמ"א בא להוסיף דאפילו לשיטה זו אסור בתשמיש המטה כדעת התוס' וי"א דאסור ברחיצה וכו' כלומר כדעת
הרמב"ן והר"ף אלא שקיצרו בזה".

][29

הלכות אבלות  סימן שמא  הלכות אונן והספד

 וכ"פ השו"ע" :המשמר את המת ,אפילו שאינו מתו – פטור מקריאת שמע ומכל מצות האמורות בתורה .היו שנים ,זה
משמר וזה קורא" .וביאר הש"ך )ס"ק יח( שהטעם שפטור הוא מפני שהעוסק במצווה פטור מהמצווה.
 וכתב המשנ"ב בהלכות קריאת שמע )סי' עא ס"ק יב(" :ואינו רשאי אז להחמיר על עצמו }לקרוא ק"ש או להתפלל{ ואפילו הוא
יושב חוץ לד' אמות" משום ששומר את המת מן העכברים.
 וכתב החזו"ע )ח"א דיני אונן סע' ו ,עמ' קכט( שמותר לאונן שהוא משמר את המת לומר מזמורי תהלים לעילוי נשמת קרובו,
ואפילו בלילה קודם חצות .וכ"כ בשו"ת צי"א )ח"ה רמת רחל סי' מו אות ב(" :בכה"ג שזהו כבודו של המת  -מותר אמירת
התהילים הנאמרת לשם שמירה והגנה על הנפטר בדרכו הארוכה רבת התלאות".
אנינות על הפורשים מדרכי ציבור – עיין לקמן סי' שמה סע' ה
בכי על מת בשבת
 כתב הרמ"א )או"ח ,סי' רפח סע' ב(" :מי שיש לו עונג אם יבכה ,כדי שילך הצער מלבו  -מותר לבכות בשבת".
סיום האנינות
 כתב ערוה"ש )סע' כח( שאנינות פוסקת ברגע שמכסים את העפר על המת ,ומיד יכול האבל ללכת להתפלל.
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