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 דף כו

 

 קרעים שאין מתאחים

מבואר, שעל   קרויה אבל רבתי ה   מסכת שמחותב 

כל הדברים המנויים להלן יש לקרוע, ואותו קרע 

 ו לעולם. אות אסור לאחות 

 קריעה על אביו ואמו ורבו שלמדו תורה

אמו  מיתת  ועל  אביו,  מיתת  רבו על  מיתת  ועל   ,

 אלישעב  נאמרש  יש לעשות קריעה.שלמדו תורה,  

עבשעת עליית אליהו לשמים, "  ֹרֶאה ְוהּוא   ֶוֱאִלישָׁ

יו  שָׁ רָׁ ּופָׁ ֵאל  ִיְשרָׁ ֶרֶכב  ִבי  אָׁ ִבי  אָׁ עֹוד   ְמַצֵעק  ָרָאהּו  ְולֹא 

ֵעם  יו ַוִיְקרָׁ דָׁ    .ִלְשַנִים ְקָרִעים" )מלכים ב' ב' י"ב(   ַוַיֲחֵזק ִבְבגָׁ

" ואמרו  ִבי ,  אָׁ ִבי  ואמו "  אָׁ אביו  " זה  ֵאל ,  ִיְשרָׁ ֶרֶכב 

יו  שָׁ רָׁ רב זה רבו שלימדו תורה ",  ּופָׁ , כמו שתרגם 

בצלותיה  לישראל  להון  דטב  רבי  "רבי  יוסף, 

ֵעם ונאמר " מרתיכין ופרשין".   יו ַוִיְקרָׁ דָׁ " ַוַיֲחֵזק ִבְבגָׁ

 .שיש לעשות קריעה על הסתלקותם מלמד 

הדבר  היה  לא  הלא  כך,  על  הקשה  לקיש  וריש 

במיתת אליהו, שהרי אליהו עודו חי, ואם כן כיצד 

 נלמד מכאן שיש לקרוע על המת. 

ותירץ רבי יוחנן, מאחר שנאמר "ְולֹא ָרָאהּו עֹוד", 

לגבי אלישע נחשב אליהו כמת, ואם קרע עליו, יש 

 ללמוד מכאן, שיש לקרוע על המת.

, למד אינם מתאחים לעולם קרעים אלו  ענין זה ש ו 

הכתוב,   ִבְבָגָדיו  ,  שנאמר מסוף  ֵעם "ַוַיֲחֵזק  ַוִיְקרָׁ

ִעים  ", שכן מתוך כך שנאמר "ַוִיְקָרֵעם", ִלְשַנִים ְקרָׁ

ברור שקורע לשנים, שתמיד הקריעה מחלקת את 

ְקָרִעים",  "ִלְשַנִים  גם  נאמר  למה  כן  ואם  הדבר, 

 . שיהיו קרועים לשנים לעולם ,  ללמד 

 

 קריעה על נשיא ואב בית דין ושמועות רעות

על מיתת נשיא, ועל מיתת אב ביד דין, ועל שמועות 

 לאחר שבאה  דוד ב   שנאמר,  קריעה   יש לקרוע   רעות 

וישראל אליו   ויהונתן  שאול  נפילת  , שמועת 

ֵעם"  ַוִיְקרָׁ ו  דָׁ ִוד ִבְבגָׁ ְוַגם ָכל ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ִאּתֹו.    ַוַיֲחֵזק דָׁ

ן ְבנֹו ְוַעל ַוִיְסְפדּו ַוִיְבכּו ַוָיֻצמּו ַעד ָהָעֶרב   תָׁ אּול ְוַעל ְיהֹונָׁ ַעל שָׁ

ֶרב ַעם ה' ְוַעל ֵבי ְפלּו ֶבחָׁ ֵאל ִכי נָׁ )שמואל ב' א'  "  ת ִיְשרָׁ

אּול ואמרו, "י"ב(,  - י"א  נשיא "  שָׁ " זה  ן ,  תָׁ זה ְיהֹונָׁ  ,"

ְפלּו , "אב בית דין  ֵאל ִכי נָׁ ְוַעל ַעם ה' ְוַעל ֵבית ִיְשרָׁ

ֶרב  רעות ",  ֶבחָׁ שמועות  על אלו  דוד  שקרע  הרי   ,

 הדברים הללו. 

ורב בר שבא הקשה, שמא רק כשיהיו כל הדברים 

הללו יחד, יש לקרוע, אבל על אחד מהם אין צריך 

 לקרוע. 

ָשאּול  "ַעל  כתוב,  היה  שאם  כהנא,  רב  לו  והשיב 

ִוְיהֹוָנָתן ְבנֹו ְוַעם ה' ְוַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב", 

בל א  .היה ניתן לומר, שרק על כולם יחד יש לקרוע 

"ַעל",  כל אחד ואחד במילה  בין  עכשיו שהפסיק 

ְוַעל  ְוַעל ַעם ה'  ְבנֹו  ְיהֹוָנָתן  ְוַעל  שנאמר "ַעל ָשאּול 

ֶבָחֶרב", משמע שעל כל אחד  ָנְפלּו  ִכי  ִיְשָרֵאל  ֵבית 

 בפני עצמו צריך לקרוע. 

ובהמשך יתבאר בעזה"י, אלו שמועות נחשבות שמועות  

 רעות. 

 

 

 ברכת השםעל  קריעה 

כלומר השומע את חבירו מקלל את  השומע ברכת ה',  

ֶאְלָיִקים ֶבן ִחְלִקָיה   ַויָׁבֹא , " שנאמר   .חייב לקרוע ה',  

ֲאֶשר ַעל ַהַבִית ְוֶשְבָנא ַהֹסֵפר ְויֹוָאח ֶבן ָאָסף ַהַמְזִכיר 

ִדים  ְבגָׁ ִחְזִקיָׁהּו ְקרּוֵעי  ִדְבֵרי ַרבָשֵקה"  ֶאל   ַוַיִגדּו לֹו 

על ששמעו את   שקרעו בגדיהם )מלכים ב' י"ח ל"ז(,  

 .רבשקה מברך את ה' 

השומע  השומע ,  ואחד  מפי  השומע  חייב ואחד   ,

שכבר קרעו ,  והעדים אינן חייבים לקרוע לקרוע,  

ששמעו  "שנאמר ,  בשעה  ַהֶמֶלְך ,  ִכְשֹמַע  ַוְיִהי 

יו דָׁ ְבגָׁ ֶאת  ַוִיְקַרע  וַ   ִחְזִקיָׁהּו  ַבָשק  ה'"  ַוִיְתַכס  ֵבית  ָיבֹא 

 . שוב   המלך קרע, והם לא קרעו)מלכים ב' י"ט א'(,  

לעולם  מתאחה  אינו  זה  ללמוד וקרע  יש  שכן   ,

שווה,   קריעהבגזרה  לשון  בו  "ְקרּוֵעי   שנאמר 

ְבָגָדיו",   וכן נאמר בקורע על ְבָגִדים", "ַוִיְקַרע ֶאת 

ואמו על   אביו  ובקורע  ַוִיְקָרֵעם"  ִבְבָגָדיו  "ַוַיֲחֵזק 

וכשם  ַוִיְקָרֵעם",  ִבְבָגָדו  ָדִוד  "ַוַיֲחֵזק  נשיא  מיתת 

שקרעים אלו אינם מתאחים, כך קרע על ברכת ה' 

 אינו מתאחה.

 

 קריעה על ספר תורה שהושחת

 שנאמר , שנשרף  על ספר תורהיש לעשות קריעה  

ָשֹלש ְדָלתֹות   ַוְיִהי ִכְקרֹוא ְיהּוִדי , " ( כ"ד - רמיהו ל"ו כ"ג )י 

לקרוא    ",ְוַאְרָבָעה  כשהתחיל  וארבעה שלושה  כלומר 

ֶעהָׁ "   , פסוקים  "   המלך   " ִיְקרָׁ ַהֹסֵפר למגילה  ְבַתַער 

ֵאש  ַעד ֹּתם ָכל ַהְמִגָלה ַעל  ֲאֶשר ֶאל ָהָאח    ְוַהְשֵלְך ֶאל הָׁ

ֲחדּו וְ ָהֵאש ֲאֶשר ַעל ָהָאח.   ְרעּו ֶאת ִבְגֵדיֶהםְולֹא פָׁ  לֹא קָׁ

ָהֵאֶלה"  ַהְדָבִרים  ָכל  ֵאת  ַהֹשְמִעים  ֲעָבָדיו  ְוָכל  מבואר   ַהֶמֶלְך 
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 ]ובהמשך יתבאר ענין זה יותר[. .  שהיה להם לקרוע 

הרואה ספר תורה אמר רבי חלבו אמר רב הונא,  ו 

, אחת על הגויל ,  חייב לקרוע שתי קריעות ,  שנקרע 

ַאֲחֵרי "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמָיהּו  שנאמר,    . ואחת על הכתב 

 " ְוֶאת ַהְדָבִרים "  , זה הגויל   " ְשֹרף ַהֶמֶלְך ֶאת ַהְמִגָלה

ִיְרְמָיהּו ֵלאֹמר" )ירמיהו ל"ו  "   זה הכתב ִמִפי  ָכַתב ָברּוְך  ֲאֶשר 

 כ"ז(.

לעולם  מתאחה  אינו  זה  בגזרה וקרע  ללמוד  יש  שכן   ,

שווה, שנאמר בו לשון קריעה, וכן נאמר בקורע על אביו  

 ואמו. 

 

 וכמעשה שהיה  לא אמרו אלא בזרוע

מעשה ברבי אבא ורב הונא בר חייא שהיו יושבים, 

נטל תפילין לנקבים,  ורצה להיפנות    רבי אבאקם  

הכר   והניח,  שלו  ורצתה ו.  על  יענה  בת  באה 

 .ם לבולע 

שאם , כמעט נתחייבתי שתי קריעות , עכשיו  אמר 

ויש לקרוע על ,  כאילו נשרף , הרי זה היתה בולעת 

 . הגויל ועל הכתב 

, זאת מנין לך, והלא בי היה מעשה אמר לו רב הונא 

כעין זה, ובאתי לפני רב מתנה, ושאלתיו, ולא ידע 

יהודה, ואמר לי,   אמר   כךלהשיב. באתי לפני רב 

בזר ,  שמואל  אלא  אמרו  להציל   , וע לא  יכול   ,שאין 

שהיה   יכול   . ביהויקים וכמעשה  שהיה  בזה  אבל 

גם אם היתה בת היענה בולעת את התפילין, לא    , להציל 

 צריך לקרוע.היה צריך 

 

 על ערי יהודה והמקדש וירושליםקריעה 

קריעה  יש   יהודה  לעשות  ערי  חורבן  , שנאמר על 

ִשים"  ְשֹמִנים ִאיש   ִמְשֶכם ִמִשלֹו ּוִמֹשְמרֹון  ַויָֹׁבאּו ֲאנָׁ

ִדים ן ּוְקֻרֵעי ְבגָׁ קָׁ ה ּוִמְתֹגְדִדים    ְמֻגְלֵחי זָׁ ה ּוְלבֹונָׁ ּוִמְנחָׁ

ה'  ֵבית  ִביא  ְלהָׁ ם  ה'(,  "  ְביָׁדָׁ מ"א  מבואר )ירמיהו 

 .כשראו חורבן ערי יהודה ,  שבעודם בדרך קרעו 

, שאם על חורבן קל וחומר לכאורה מעתה יש ללמוד ב ו 

שכן   כל  לקרוע,  יש  יהודה  חרבן ערי  על  לקרוע  שיש 

 . המקדש וירושלים 

, שכן יש ללמוד בגזרה וקרעים אלו אינם מתאחה לעולם 

על  נאמר בקורע  וכן  קריעה,  לשון  שווה, שנאמר בהם 

 אביו ואמו. 

 

 שתי הקריעות על ירושלים ועל המקדש

ירושלים  חורבן  ראה  תחילה  כך,   וקרע,  אם  על 

צריך לקרוע קרע ,  ולאחר מכן ראה חורבן המקדש 

 . בפני עצמו  אחר 

 

המקדש  חורבן  ראה  תחילה  כך,   וקרע ,  ואם  על 

די לו שיוסיף על ,  ואחר כך ראה חורבן ירושלים 

 , ואינו צריך לקרוע קרע בפני עצמו. הקרע הראשון 

 

 פסוקים שאומר בשעת הקריעה על החורבן

  :ה אמר רבי אלעזר אמר רבי חלבו אמר עולא בירא 

יהודה בחורבנם  ערי  " אומר ,  הרואה  ְדְשָך ,  קָׁ ֵרי  עָׁ

ר   ִמְדבָׁ יּו  )ישעיהו ס"ד  הָׁ ְשָמָמה"  ְירּוָשַלִם  ָהָיָתה  ִמְדָבר  ִציֹון 

 . וקורע ט'(,  

ר , " אומר ,  ירושלים בחורבנה את  הרואה  ו  ִציֹון ִמְדבָׁ

ה  מָׁ ְשמָׁ ַלִם  ְירּושָׁ ה  יָׁתָׁ ווקורע ",  הָׁ ש .  הרואה אמרו 

, משיגיע למקום הנקרא צופים על ירושלים  קורע  

 שמשם רואים את ירושלים. 

אומר את  הרואה  ו  בחורבנו  המקדש  "בית  ֵבית , 

יָׁה  הָׁ ֲאֹבֵתינּו  ִהְללּוָך  ֲאֶשר  ְוִתְפַאְרֵתנּו  ְדֵשנּו  קָׁ

ה  ְרבָׁ יָׁה ְלחָׁ ל ַמֲחַמֵדינּו הָׁ )ישעיהו ס"ד  "  ִלְשֵרַפת ֵאש ְוכָׁ

 .וקורע י'(,  

 

 קריעה על השמיעה ועל הראייה

 את החורבןואחד הרואה על החורבן  אחד השומע  

 . בכל המבואר לעיל   שווה דינם    בעיניו

 

 שמועות רעות שקורעים עליהם

כן  אם  אלא  רעות  שמועות  על  קורעים  אין 

 מתקיימים בהן שני התנאים הבאים. 

 .ברוב ציבור .  א 

שמועות רעות, חייב לקרוע. לעיל נתבאר, שהשומע  

בּורו  שָׁ שהרג  לשמואל  פרס  מלכא  כשאמרו   מלך 

 . לא קרע ,  שנים עשר אלף יהודים במזיגת קסרי 

אמרו שיש לקרוע על שמועות   לא  כי והסיבה לכך,  

ש  בדבר  אלא  ציבור   ארערעות,  וכמעשה ,  ברוב 

בשאול ויהונתן, אבל שמועות רעות במיעוט שהיה  

 חייבים לקרוע.ציבור, אין  

 .דברים שכבר ארעו .  ב 

מבואר, שכששמע יהויקים מגילת איכה, שרף את 

ומכאן  כך.  על  לקרוע  צריך  והיה  באש,  המגילה 

 למדו שיש לקרוע על שריפת ספר תורה.

צריך  שהיה  שהקריעה  מנין  הקשה,  פפא  ורב 

לקרוע היא על שריפת ספר התורה, שמא היא על 
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 דף כו מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 יכה.השמועות הרעות ששמעו בקריאת א 

אין לקרוע על שמועות רעות של והשיב לו אביי, ש 

לא   שעדיין  שנשמעו ,  ארעו דברים  פי  על  אף 

ורק על שמועות רעות של ,  מהנביא ועתידים לבוא 

 .יש לקרוע ,  אירעו דברים שכבר  

 

בּור   מלכא והיהודים שָׁ

אמר לשמואל, שתעמוד לו מלך פרס  ָשבּור מלכא  

 יהודים. זכותו, על שמעולם לא הרג 

הרג  לא  שמעולם  לומר  נתכוון  שלא  וביארו, 

ש  אלא  כלל,  יהודים יהודים  הרג  לא  מעולם 

יהדותם ,  בחינם  שהרג   . מחמת  יהודים  ואותם 

 . הרגם על שמרדו בו , במגיזת קסרי 

וכמאמר רבי אמי, שחומת לודקיא נבקעה מחמת 

 רוב השירה ונגינת כינורות של מורדי מזיגת קסרי.

 

 בידי יהויקים שריפת מגילת איכה 

 אמרו,  מגילת איכה היא  ספר קינות    כשכתב ירמיה 

  . וביקש לדעת מה כתוב בה , ליהויקים זאת  

שנאמר "ַוִיְשַלח ַהֶמֶלְך ֶאת ְיהּוִדי ָלַקַחת ֶאת ַהְמִגָלה 

ֱאִליָשָמע  ִמִלְשַכת  ְיהּוִדי   ַוִיָקֶחָה  ַוִיְקָרֶאָה  ַהֹסֵפר 

ֵמַעל  ָהֹעְמִדים  ַהָשִרים  ָכל  ּוְבָאְזֵני  ַהֶמֶלְך  ְבָאְזֵני 

ַהֶמֶלְך. ְוַהֶמֶלְך יֹוֵשב ֵבית ַהֹחֶרף ַבֹחֶדש ַהְּתִשיִעי ְוֶאת 

 כ"ב(.  - )ירמיה ל"ו כ"א ָהָאח ְלָפָניו ְמֹבָעֶרת"  

כ ו  וארבעה   קראו שלאחר  שלושה  במגילה  לפניו 

הפסוק כלומר  פסוקים,   את  לפניו  כשקראו 

 ך אותהוהשלי ,  בתער את המגילה    קרע,  החמישי 

  .לאש 

שנאמר, "ַוְיִהי ִכְקרֹוא ְיהּוִדי ָשֹלש ְדָלתֹות ְוַאְרָבָעה 

ִיְקָרֶעָה ְבַתַער ַהֹסֵפר ְוַהְשֵלְך ֶאל ָהֵאש ֲאֶשר ֶאל ָהָאח 

)ירמיה ל ַהְמִגָלה ַעל ָהֵאש ֲאֶשר ַעל ָהָאח"  ַעד ֹּתם כָ 

   .ל"ו כ"ג( 

ולהלן יתבאר מדוע בקריאת הפסוקים הראשונים 

 לא עשה דבר ובקריאת הפסוק החמישי עשה כן.

ה את הפסוק הראשון, " קראו לפניו  תחילה כש ֵאיכָׁ

ד   דָׁ ה בָׁ ְכַאְלָמָנה ַרָבִתי ַבגֹוִים ָשָרִתי    ָהִעיר ַרָבִתי ָעם ָהְיָתה יְָׁשבָׁ

, אני מלך ,  אמר להם ַבְמִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס" )איכה א' א'(.  

 .ועלי לא נאמרה כאן שום פורענות 

ה את הפסוק השני, " קראו לפניו   כֹו ִתְבֶכה ַבַלְילָׁ בָׁ

ֶעיָה ָבְגדּו ָבּה  ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין ָלּה ְמַנֵחם ִמָכל ֹאֲהֶביָה ָכל ֵר 

, ועלי אני מלך ,  ואמר להם ָהיּו ָלּה ְלֹאְיִבים" )איכה א' ב'(.  

 לא נאמרה כאן שום פורענות.

לפניו   " קראו  השלישי,  הפסוק  ה את  ְיהּודָׁ ה  ְלתָׁ גָׁ

ּוֵמֹרב ֲעֹבָדה ִהיא ָיְשָבה ַבגֹוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ָכל ֹרְדֶפיָה  ֵמֹעִני  

, אני מלך , ואמר להם ַהְמָצִרים" )איכה א' ג'(.  ִהִשיגּוָה ֵבין 

 ועלי לא נאמרה כאן שום פורענות.

ַדְרֵכי ִציֹון ֲאֵבלֹות את הפסוק הרביעי, "קראו לפניו  

ְבתּוֹלֶתיָה  ֶנֱאָנִחים  ֹכֲהֶניָה  שֹוֵמִמין  ְשָעֶריָה  ָכל  מֹוֵעד  ָבֵאי  ִמְבִלי 

, אני מלך ,  ואמר להם (.  ּנּוגֹות ְוִהיא ַמר ָלּה" )איכה א' ד' 

 ועלי לא נאמרה כאן שום פורענות.

החמישי  הפסוק  את  לפניו  לקרוא  " החלו  יּו ,  הָׁ

ְלרֹאש   ֶריהָׁ  ְפָשֶעיָה עֹוָלֶליָה  צָׁ ֹרב  ַעל  ִכי ה' הֹוָגּה  ֹאְיֶביָה ָשלּו 

הנכרי ראש ולא   , כלומר    .ָהְלכּו ְשִבי ִלְפֵני ָצר" )איכה א' ה'( 

 . אתה 

ּה , " ואמרו לו   ?מי אמר דבר זה ,  אמר להם  ִכי ה' הֹוגָׁ

ֶעיהָׁ  כלומר קדר כל אזכרות שבה,  מיד  ". ַעל ֹרב ְפשָׁ

 ושרף את האזכרות,  חתך כל מקום שנזכר בה שם ה' 

 . באש 

ִבְגֵדיֶהם  ֶאת  ָקְרעּו  ְולֹא  ָפֲחדּו  ועל כך נאמר, "ְולֹא 

ים ָהֵאֶלה" ַהֶמֶלְך ְוָכל ֲעָבָדיו ַהֹשְמִעים ֵאת ָכל ַהְדָבִר 

כ"ד(,   ל"ו  ולקרוע )ירמיהו  לפחד  להם  שהיה  משמע 

 ומכאן שיש לקרוע על שריפת ספר תורה.  .בגדיהם 

 

 תיקון קרעים שאינם מתאחים 

נמנו   לאחותם לעיל  שאסור  ואמרו קרעים   .

האיחוי אסור, וביאר רב חסדא   דווקאבברייתא, ש 

ל  אלכסנדרי שהכוונה  נעשה איחוי  הבגד  שבכך   ,

 שלם כבתחילה. 

, כגון תיקון שאינו גמור את הקרע    אבל מותר לתקן

למוללו   או  בתפירה,  לשוללו,  בגד  וללקטו, לקפל 

 ולעשותו כמין סולמות.

האיחוי לא נאסר   אףבברייתא,    ולדעת תנא קמא

אבל  לקדמותו,  הבגד  מחזיר  הוא  כשבכך  אלא 

שיהיה התחתון עליון והעליון ,  רשאי להפוך הבגד 

ועושה בית צואר ,  ומאחה את הקרע למטה ,  תחתון 

. ורבי שמעון בן אלעזר אוסר את האיחוי למעלה 

 גם באופן הזה.

 

 גם אחרים אסורים לאחות את הקרע

ם, ר לאחות אסו את הקרעים הללו  כשם שהקורע  

את הקונה אסור לאחות  את הבגד, גם  כך אם מכר  

 הקרעים. 

למכור   בא  אם  הבגד,  ולפיכך  להודיע את  צריך 

 לקונה שלא יוכל לתקנו. 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 
 דף כו מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 קריעת בגד במקום שיש בו תיקון

, כגון ותקנו אותו תיקון שאינו גמור ,  בגד שנקרע 

או במלילה, או בלקיטה, או בסולמות,  בשלילה, 

צריך לעשות   אם ,  ולפיכך   . קרוע עדיין הוא נחשב  

 . לא יצא ידי חובתו ,  וקרע במקומות הללו ,  קריעה 

שנקרע ו  גמור ,  בגד  תיקון  אותו  באיחוי ותיקנו   ,

אם צריך ,  לפיכך ו   .נחשב כאינו קרוע אלכסנדרי,  

קריעה  האיחוי ,  לעשות  במקום  ידי ,  וקרע  יצא 

 .חובתו 

 

 תחילת קריעה ותוספת קריעה

לקרוע  שצריכים  רבים  דברים  שיש  נתבאר,  כבר 

קרע,   . עליהם  כשכבר  שפעמים  נתבאר,  כן  וכמו 

וארעו דבר שטעון קריעה, יכול להוסיף על הקרע 

   . הראשון, ואינו צריך לקרוע קרע חדש 

ירושלים, כ כגון   ראה  כך  ואחר  המקדש,  על  שקרע 

שקרע על מת אחד, ואחר  כ וכגון    . שמוסיף על קרע ראשון 

   . אמרו לו על מת אחר, שמוסיף על קרע ראשון כך  

בתחילתה,  הקריעה  שיעור  כמה  חכמים,  ונחלקו 

 וכמה הוא שיעור התוספת.

, טפח לכל הפחות    תחילת קריעה ,  לדעת רבי מאיר 

 .שלוש אצבעות קריעה   ותוספת

 

, אמנם תחילת קריעה לכל הפחות ולדעת רבי יוסי 

 .אפילו כלשהו קריעה    תוספתטפח, אבל 

בשלוש די לה    תחילת קריעה,  ולדעת רבי יהודה 

 , ותוספת קריעה כל שהו.אצבעות 

מאיר בתחילת קריעה,   כרבי   הלכה , שואמר עולא 

והלכה כרבי יהודה בתוספת קריעה, שהרי כן דעת 

 .יוסי רבי  

 

 קריעה על מספר מתים יחד

קמא לדעת   קר   ,תנא  קורע  על   תאח  הע י לעולם 

יחד אם  בין  ,  מתים   מספר  מכולם  לו  שאז ,  נודע 

קר  בזה אם  ובין  ,  לכולם   ת אח  העי קורע  לו  נודע 

די לו ,  על הראשון קריעה  שמאחר שקרע  ,  אחר זה 

 . על השני ודיו  שיוסיף תוספת באותה קריעה 

. )א( אמרו יש חילוק בדבר הקריעה  לענין איחוי  ו 

לו תחילה מת אביו, וקרע. ושוב אמרו לו מת בנו, 

בנו  על  שקרע  תחתון  ראשון.  קרע  על  והוסיף 

עליון שקרע על אביו אינו ו   לאחר שלושים, מתאחה  

)ב( אמרו לו תחילה מת בנו וקרע. לעולם.  מתאחה  

עליון מתאחה,  והוסיף.  לו מת אביו,  ושוב אמרו 

בבת אחת, מתו תחתון אינו מתאחה. )ג( אמרו לו  

קר וקרע  ואחותו,  ואחיו  ואמו   ת אח  ה ע י אביו 

 לכולם אינו מאחה. 

הדין על שאר מתים  ,ולדעת רבי יהודה בן בתירה 

על שני מתים, או   תאח  הע ירשאי לקרוע קר כן, ש

אבל על אביו ואמו   .לקרוע על זה, ולהוסיף על זה 

קורע אלא  ,  עם שאר מתים קריעה אחת  אינו קורע  

עצמה עליהם   בפניה  נחמן קריעה  רב  ואמר   .

שהטעם לכך כי אין ראוי שהקריעה עליהם תהא 

 תוספת לקריעה על אחרים.

ואף .  הלכה כרבי יהודה בן בתירה   , ואמר שמואל 

אמר שמואל שבכל מקום שנחלקו חכמים על פי  ש

, הלכות קריעה הלכה כדעת המיקל בדיני אבילות  

אבילות.   הלכות  נחשבים  לחוד= ]אינם   אבילות 

 [.  קריעה לחוד 

 

 עד היכן קורע

נתבאר, שהקריעה היא טפח, והתוספת כל שהו. 

יש גבול עד כמה יוסיף על הקריעה, ועדיין יוצא ו 

 ידי חובתו. 

קמא  אותה   , לדעת תנא  על  ולהוסיף  לקרוע  יכול 

טיבורו   קריעה  כנגד  הקריעה  שתגיע  יותר ו  . עד 

צריך לקרוע על מזה לא יוסיף על הקריעה, ואם  

בגד, מקום אחר ב מת אחר, יעשה קריעה חדשה ב 

 במרחק שלוש אצבעות מהקריעה הראשונה.

ניתן להוסיף על קריעה ראשונה לא  ש   ויש אומרים 

יותר מזה לא יוסיף על ו  עד כנגד לבו אלא כשתגיע  

, זכר לדבר ואף על פי שאין ראיה לדבר,    . הקריעה 

 )יואל ב' י"ג( "  ְגֵדיֶכםבִ ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל  שנאמר " 

קרעים  הבגד  לאחוריו   , מלפניו   נתמלא  , מחזירו 

לפניו  קרעים  וקורע  נתמלא  הופכו ,  מלמעלה . 

 . וקורע לפניו , מלמטה 

כהן גדול ו ,  לא יצא , ומן הצדדים ,  והקורע מלמטה 

 . כסימן בעלמא   פורם מלמטהבלבד שאינו קורע  

 

 מתי קורע ומתי מוסיף במיתת קרוב שני 

אחר  קריעה  בדין  נחלקו  עוקבא  ומר  מתנה  רב 

ורבי  חזקיה  של  משמם  דבריהם  ואמרו  קריעה, 

 יוחנן.

ש אומר מהם  אחד   שמי  שבעה קרובו  מת  ,  בתוך 

אחר,   קרוב  השניקורע  למיתת  בפני   על  קריעה 

למיתת קרוב לאחר שבעה  קרובו  מת  , ומי שעצמה 
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 דף כו מועד קטןמסכת  

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 . יוסיף על הקרע הראשון אחר, דיו בכך ש 

את הקרע,   שבעה אסור לשלול כל  כי  והטעם לכך  

להוסיף  וכשיבוא  שהוא,  כמות  הראשון  והקרע 

  .עליו, אין היכר שקרע קריעה על המת השני 

אחר שבעה, כבר שלל את הקרע, וכשיבוא ל אבל  

לקרוע את מה ששלל ולהוסיף, ניכר שקורע על מת 

 אחר. 

אשה  הזה,  הטעם  לפי  שמותרת לשלול    ואף שלכאורה 

על  להוסיף  תוכל  כ"ב,  בדף  שנתבאר  כפי  שבעה,  תוך 

מה   כי  כן,  הדין  אין  באמת  שבעה,  בתוך  גם  הקרע 

משום   אלא  מהדין,  אינו  שבעה  תוך  שוללת  שהאשה 

 כבודה, ואינו נידון כשלול.

בתוך שלושים קרובו  מת  , שמי ש אומר מהם  ואחד  

אחר,   קרוב  השניקורע  למיתת  בפני   על  קריעה 

ש   , עצמה  שלושים  קרובו  מת  ומי  למיתת לאחר 

 .יוסיף על הקרע הראשון קרוב אחר, דיו בכך ש 

לכך   לאחותכי  והטעם  אסור  שלושים  את   כל 

  , אף אם שללו אותו   ,הקרע, ואם כן הקרע הראשון 

עדיין נחשב קרוע, וכשיבוא להוסיף עליו, אין היכר 

  . שקרע קריעה על המת השני 

הקרע, לאבל   את  איחה  כבר  שלושים,  אחר 

ניכר  ולהוסיף,  שאיחה  מה  את  לקרוע  וכשיבוא 

 שקורע על מת אחר. 

ואף שלכאורה לפי הטעם הזה, כשקרע תחילה על אביו  

ועל אמו שאסור לאחות לעולם, כפי שנתבאר בדף כ"ב, 

באמת אין הדין כן, כי    . לא יוכל להוסיף על הקרע לעולם 

חה לעולם אינו מהדין, אלא  מה שעל אביו ואמו אינו מא 

 משום כבודם, ונחשב כמאוחה.

 

 היוצא בבגד קרוע

הרי שהיה קרוע קודם לכן,    בבגדלפני המת  היוצא  

שמרמה את הכל,   . זה גוזל את החיים ואת המתים 

לא  ובאמת  המת,  על  שקרע  כמי  עצמו  להראות 

 קרע עליו.

 

 לבקר את הנוטה למות  המשאיל חלוק לחבירו 

לחבירו,  האומר  אומר,  גמליאל  בן  שמעון  רבן 

שהוא  אבא  את  ואבקר  ואלך  חלוקך,  השאילני 

 . ומאחה ,  קורע חולה, והלך ומצאו שמת,  

, כי מאחר שידע המשאיל והטעם לכך שמותר לקרוע,  

ובכל זאת  ,  שהולך זה למקום שיבוא לידי חיוב קריעה 

  . ל לקרוע הרי זה משאיל על דעת שיוכ,  השאיל 

דמי  לו  ונותן  חלוקו,  לו  מחזיר  לביתו,  וכשיבא 

 קרעו. 

השואל למשאיל שהולך לבקר את אם לא הודיעו  ו 

מאחר שלא השאיל לו את החלוק  אביו הנוטה למות, 

 . הרי זה לא יגע בו   על מנת שיקרענו, 

 

 חולה שמת קרובו

שמא שמת,   אין מודיעים אותו חולה שמת לו מת,  

ומשתקים .  ואין מקרעים בפניו עליו.  תטרף דעתו  

 . את הנשים מפניו 

 

 קטן שמת קרובו

הוא מכל המצוות, ובכלל אף על פי שפטור  קטן,  

אבילות זה   , מכל מקום, אם מת קרובו, ממצוות 

 . מקרעים לו את בגדו מפני עגמת נפש 

 

 קריעה על הורי אשתו

עליהם,   קורע  חמותו,  או  חמיו  כבוד מת  מפני 

 .אשתו 

 

 האבל אסור להניח תינוק בחיקו

מסכת  היא  רבתי  באבל  תנא  פפא,  רב  אמר 

חיקו,   בתוך  תינוק  יניח  לא  מפני שמחות, האבל 

 . ונמצא מתגנה על הבריות ,  שמביאו לידי שחוק 

 

 במועד כפיית המטה 

, שגם בחול המועד יש קריעה כבר נתבאר בדף כ"ה 

לענין הבראה, יש חילוק בין חול ו חליצה והבראה.  

ש ימים,  לשאר  ימים  המועד   האבליםבשאר 

הבראה   סעודת  יושבים אוכלים  מטה   כשהם  על 

יושבים    ובמועד ,  כפויה  כשהם  אוכלים  על הם 

 .מטה זקופה 

 

 כפיית המטה למנחמים 

האבל,   לבית  בו ההולך  גס  לבו  היה   יברוהו,  אם 

על , יברוהו  ואם לאו ,  על מטות כפויות   לאותו שבא

 .מטות זקופות 

בר  אבא  אצלו  נכנס  אבילות,  דבר  בו  ארע  רבא 

מרתא הוא אבא בר מניומי, רבא זקף את מטתו, 

ואבא בר מרתא כפה, אמר על כך רבא, כמה אין 

 בו דעת בצורבא מרבנן זה.

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20

