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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    חיי שרהחיי שרהחיי שרהחיי שרהשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        
  

        """"ויבא אברה� לספוד לשרהויבא אברה� לספוד לשרהויבא אברה� לספוד לשרהויבא אברה� לספוד לשרה""""
  בגדרי מצות ההספד בגדרי מצות ההספד בגדרי מצות ההספד בגדרי מצות ההספד 

הנה לא הוזכר בפסוק מה ספד אברה�  ,"ויבוא אברה� לספוד לשרה ולבכותה"  .א
ואמרו ש� , "אשת חייל"אמרו שקרא עליה את כל מזמור   1אול� במדרש, לשרה

 ...זה ישראל � " מפרי כפיה נטעה כר�", אלו בגדי כהונה � " מרבדי� עשתה לה"
דהיינו שבזכות מעשיה של  ."ליראיו' סוד ה"שנאמר  ,זו המילה � " סדי� עשתה"

 .תעטרו בה�הש וזכו ישראל לכל הדברי�שרה ק� כלל ישראל 
א� היא משו� כבוד החיי� או משו� ה 2חובת ההספד דנה הגמרא בגדרהנה ו  .ב

היא שמשו� כבוד המת חייבי� והפוסקי� ומסקנת הגמרא , כבוד המתי�
מ שאי� "וכ� נ, ונפקא מינה שא� ציוה שלא להספידו שומעי� לו, להספידו

שאי� זכות ליורש (, היורש יכול לעכב מלהוציא מנכסי המת לתשלו� לספד�
 .)המתעבור כל צרכי מליטול מנכסי המת לעכב 

וההספד מצילו מדינה של , י ההספד"שיש תועלת לנשמת הנפטר ע 3עוד מצינו  .ג
עליו אול� א� מגזימי� ואומרי� , ומאיד% כל זה כשאומרי� עליו אמת, גיהנ�

 .4הרי אדרבה נפרעי� בי� מ� הנפטר ובי� מ� הספד�, דברי� שאינ� נכוני�
, "ני שומעי� לוהאומר אל תספדו"שלאחר שנפסק להלכה ש 5ומבואר בפוסקי�  .ד

שמצוה לקיי� דברי , כ לא רק שאי� חובה להספידו אלא שאסור להספידו"א
 .)ואדרבה זהו כבודו לעשות רצונו(ת המ

ואמנ� יש מ� האחרוני� שהורו שגדול הדור שציוה שלא להספידו אי� לשמוע   .ה
 .ומצינו בזה נימוקי� שוני�, לו

וציוה שלא ) מ"בפפדד "מ ואב"שהיה ר" (פני יהושע"דהנה כשנפטר בעל ה  .ו
 6ונימוקו עמו, )ד פראג"מ ואב"ר" (נודע ביהודה"כ ה"הספידו אעפ, להספידו

מכה בבשרו עד "שכשנפטר רבי אליעזר היה רבי עקיבא  7'שהנה  מצינו בגמ
וכמו , הרי דבר זה אסור מ� התורה' סותמהו התו, "שהיה דמו שותת לאר*

הרי , "ו� תורה קעבידדמש"ותירצו , "ושרט לנפש לא תתנו בכ�"שנאמר 
כבוד התורה ש ש"כ כ"וא, שכבוד התורה דוחה את האיסור לשרוט על המת

 .ידחה את המצוה לשמוע בקול המת
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 .'מדרש תנחומא בפרשתנו סימן ד 
2

 .מז - : סנהדרין מו 
3

 . מ"ד ריש סימן שד"א יו"עיין גליון מהרש 
4

  .ב"ברכות ס 
5

 .ז"ד וסימן ר"א סימן קע"ת תשובה מאהבה ח"עיין שו 
6

  .כן הביא בשמו תלמידו בעל התשובה מאהבה שם 
7

  .ח"סנהדרין ס 
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שכבוד ' דנראה שאי� כוונת התו ,אמנ� תלמידו בעל התשובה מאהבה תמה  .ז
אול� כא� לא , המתהמתהמתהמתאלא שאי� האיסור לשרוט אלא על , התורה מתיר איסורי�

 .8שלא יזכה לה מעתה חסרו� התורהחסרו� התורהחסרו� התורהחסרו� התורהמחמת צערו על אלא , סרט על המת
ת "היתר נוס, מצינו להספיד את גדול הדור למרות צוואתו שלא להספידו בשו  .ח

אלא יש בו ג� משו� , כבוד המתכבוד המתכבוד המתכבוד המתח אינו רק "דהנה הספידו של ת, 9בית יעקב
אול� הרי כבר , ח שמחל על כבודו כבודו מחול"אלא שהרי ת, כבוד התורהכבוד התורהכבוד התורהכבוד התורה

והורה , בזיו� התורהבזיו� התורהבזיו� התורהבזיו� התורהולא על  כבוד התורהכבוד התורהכבוד התורהכבוד התורהח יכול למחול על "כתבו הפוסקי� שת
אלא , כ הבית יעקב שמניעת הספד גדול התורה איננה רק מניעת כבוד התורה"א

 . ועל זה אי� בכוחו למחול, בזיו� התורה יש בה
ומסיק שבכל אופ� מצוה לשמוע דברי  חלק עליו 10הת תשובה מאהב"אול� בשו  .ט

הוא רק בבזיו� , ח למחול על בזיונו"דמה שאי� בכח ת, ואולי סברתו. (המת
 .)ולא בבזיו� הבא מחמת מניעת כבוד, בקו� ועשה

  
  
  

 הא� יכול אד� לצוות שלא יתאבלו עליוהא� יכול אד� לצוות שלא יתאבלו עליוהא� יכול אד� לצוות שלא יתאבלו עליוהא� יכול אד� לצוות שלא יתאבלו עליו

על שהוא משו� כבוד המת ויכול הוא למחול (ל נאמר לגבי ההספד "הנה כל הנ  .א
, הא� מצות האבלות ג� היא משו� כבוד המתי�, אול� דנו בפוסקי�, )כבודו

 .ויכול אד� למחול עליה או שאינה משו� כבוד�
י וייל הורה שיש לחלק בזה בי� אבלות שבעה ושלושי� שעליה "ת מהר"ובשו  .ב

שהיא תוספת אבלות , ב חודש על ההורי�"לאבלות י, אי� האד� יכול למחול
 .ויכולי� ה� למחול על כבוד�משו� כבוד� 

על אשה שצותה לבנותיה שלא לישא הסרבל על ראש� : "יילו י"המהרל "וז  .ג
הדעת מכרעת דהבנות יקיימו מה שציותה מידי דהוי אמי שציוה , כדר% האבלות

שלא יספידוהו והכא נמי לאחר שלושי� יו� עד שני� עשר חדש יקרא דשכבא 
דאשאר מתי� נמי מתאבלי� עליה�  אבל תו% שלשי� כיו�, הוא ושומעי� לה

דהא ודאי אבלות , ואסמיכינהו אקראי לא נתברר לי קרא דחיי או דשכבא היא
 ".כ בטלת די� אבלות"גופה אינה יכולה למחול דא

' פירשו בכוונתו שמתחילה הסתפק על כל די� אבלות ז 11והנה באחרוני�  .ד
אלא , ר בזהומספק הכריע להחמי, ושלשי� א� היא מכבוד החיי� או המתי�

" דהא ודאי אבלות גופה אינה יכולה למחול"כ "להבי� את מש שהז ק"דלפי
ולולא דברי האחרוני� היה נראה דעל עיקר האבלות , )א"כ בזה רע"ועיי� במש(

                                                
8

כאין כאן משום כבוד התורה שידחה את המצוה "א, יש להקשות עוד שמאחר שכבודו הוא לעשות רצונו' לכאו 

 .ועיין, וע בקולולשמ
9
 .מ"שד' ג הביאו בפתי תשובה ריש סי"סימן פ 
10

 .שם 
11

  .מ"שד' ד סי"א יו"רע' ב ובחי"ק' ב סי"ת שבות יעקב ח"בשו 
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וספיקו היה רק על לבישת , ו שודאי אינה משו� כבוד המתי�"לא הסתפק המהרי
 .ועיי�, ותהסרבל בימי� אלו א� היא משו� כבוד או משו� אבל

ו שיכול אד� למחול על אבלות "א כמסקנת המהרי"פ להלכה כתב הרמ"ועכ  .ה
 .'ולא על אבלות שבתו% ל 12ב חודש"ישלאחר 

ל שכל שהוא "קיי, ל"דהנה לגבי מאבד עצמו לדעת ר, ובאחרוני� תמהו בזה  .ו
אול� מה ) 'ולכ� עומדי� בשורה ומנחמי� את החיי� וכו(כבוד לחיי� נוהגי� בו 

� הא� מתאבלי� "� ע� הרמב"ונחלקו הרמב. והגי� בוד למת אי� נשהוא כבו
ע נפסק "ובשו, � מתאבלי� עליו"אי� מתאבלי� עליו ולרמב� "דלרמב, עליו

כ מדוע "וא, הרי שהאבלות כבוד החיי� היא, � שאי� להתאבל עליו כלל"כרמב
  .לא יוכל האד� למחול על כ%

אול� , שלאחר היו� הראשו�א דהתינח לגבי אבלות "כבר תמה רע, ומאיד%  .ז
אי% נדרוש ) להרבה מ� הראשוני�(באבלות ביו� הראשו� דהיא מ� התורה 

 .טעמא דקרא ונפטור מלהתאבל על המאבד עצמו לדעת
כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו : "ל"וז �13"עוד יש לעיי� דהנה כתב הרמב  .ח

ש מצות הרי ששור, ."..אלא יפחד וידאג ויחזור בתשובהאלא יפחד וידאג ויחזור בתשובהאלא יפחד וידאג ויחזור בתשובהאלא יפחד וידאג ויחזור בתשובהחכמי� הרי זה אכזרי 
, האבלות היא ג� לעורר את האד� לחזור בתשובה ולא רק משו� כבוד המת

 .כ מדוע אי� מתאבלי� על המאבד עצמו לדעת"וא
, רק משו� כבוד המת) יו�' תו% ל(נראה לבאר בזה דא, שאי� האבלות ' ולכאו  .ט

, הרי אי� שיי% להתאבל עליו, "באבוד רשעי� רנה"מ כל שהיה הנפטר רשע ו"מ
ועל כ� , ואי� להצטער על איבוד רשעי�, היא הבעת צער על מותושהאבלות 
כ דינו כשאר "� שהמאבד עצמו לדעת שעשה מעשה רשע גדול כ"סובר הרמב

ל "דס 14� ביאר החת� סופר"ובסברת הרמב(, הרשעי� שאי� מתאבלי� עליה�
ולא כשהרשיע , רק כשהרשיע קוד� מיתתו" באבוד רשעי� רינה"שלא שיי% 

 .)ש"עיי, הצטער שהגיע לכלל כ%ל שעל זה עצמו יש, עצמהבשעת מיתתו 
 .וא% טוב וחסד ירדפונו כל הימי�, שנזכה א% ורק לשמחהר "ויה
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 .מדוע לא ליתסר משום מראית עין, ע דאף דמשום אבלות אין איסור כל שמחל"בעיקר הדבר צל 
13

  .ב"י' ג מאבל הל"פי 
14

 .ו"שע' ד סי"ת יו"שו 


