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 Mourning For Parents - אבילות על אב ואם
 

 שמועה קרובה ורחוקה
 

  א עמוד כ דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד .1
 ואיזו קרובה היא איזו. אחד יום אלא נוהגת אינה רחוקה שמועה, ושלשים שבעה נוהגת קרובה שמועה: רבנן תנו
 שמועה אחת: אומרים וחכמים. עקיבא רבי דברי, שלשים לאחר - רחוקה, שלשים בתוך - קרובה? רחוקה היא

 .ושלשים שבעה גתנוה - רחוקה שמועה ואחת קרובה
, מזו חוץ, כרבים הלכה - מחמירין ורבים מקיל יחיד מוצא שאתה מקום כל: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר
 . באבל המקיל כדברי הלכה: שמואל דאמר. עקיבא כרבי הלכה - מחמירין וחכמים מקיל עקיבא שרבי פי על שאף

 
 רחוקה שמועה: אמרו הרי: ליה אמר. דרבא לקמיה אתא, חוזאי מבי דאימיה שמועה ליה אתא אמי בר נתן רב

 - אמו ועל אביו על אבל, מצוה מתי בחמשה - אמורים דברים במה: איתיביה. בלבד אחד יום אלא נוהגת אינה
, בגינזק צדוק רבי של אביו ומת מעשה: דתניא. כוותיה לן סבירא ולא, היא יחידאה: ליה אמר! שיםושל שבעה

 בנו וכשמת. ושלשים שבעה נהוג: ואמרו, שעמו וזקנים אבויה בן אלישע את ושאל ובא, שנים שלש לאחר והודיעוהו
 .ושלשים שבעה עליו ישב בגולה אחייה רבי של

 
 נוהג אינו - רחוקה נעשית שבת ולמוצאי, בשבת קרובה שמועה שמע: יוחנן דרבי קמיה קסרי דמן אדא רבי תני

: חנינא לרבי מני רבי ליה אמר. קורע: אמר חנינא רבי. קורע אינו: אמר מני רבי? קורע אינו או קורע. אחד יום אלא
 שבעה בלא קריעה, קורע דאמרת לדידך אלא. שבעה אבילות איכא דלא היינו, קורע אינו דאמינא, לדידי בשלמא

 חלוק לו שאין מי: זירא דרבי קמיה זירא דרבי אחוה לה ואמרי, זירא דרבי אבוה איסי והתניא? ולא -? איכא מי
 - אמורים דברים במה: בתריה זירא רבי עני -. קורע אינו - שבעה לאחר, קורע - שבעה בתוך לו מןונזד, לקרוע

 .ואמו אביו לכבוד - ההיא תניא כי -! והולך קורע - אמו ועל אביו על אבל, מצוה מתי בחמשה
 

  The Ripping of Garments- קריעה
 

 ב עמוד-  א עמוד כב דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד .2
 

 . ממעט - אמו ועל אביו על, ממעט אינו רצה, בעסקו ממעט רצה, כולן המתים כל על
 ...חולץ – אמו ועל אביו על. חולץ אינו - רצה, חולץ - רצה, כולן המתים כל על

 
 . חבריו בו שיגערו עד - אמו ועל אביו על, יום שלשים לאחר מסתפר כולן המתים כל על
 . חדש עשר שנים לאחר - אמו ועל אביו על, יום שלשים לאחר השמחה לבית נכנס - כולן המתים כל על

 
 דוד ויחזק - קרא מאי: אבהו רבי אמר. לבו את שיגלה עד - אמו ועל אביו על, טפח קורע - כולן המתים כל על

 . מטפח פחות אחיזה ואין ויקרעם בבגדיו
, כולן את קורע - אמו ועל אביו על. עליון אלא קורע אינו - חלוקין עשרה לבוש אפילו, כולן המתים כל על

, התחתון את קורעת האשה: אומר אלעזר בן שמעון רבי. אשה ואחד האיש אחד, מעכבת אינה ואפיקרסותו
 . העליון את וקורעת וחוזרת, לאחוריה ומחזירתו

 
 ואינו, שלשים לאחר שולל - אמו ועל אביו על. שלשים לאחר ומאחה, שבעה לאחר שולל - כולן המתים כל על

 . כבודה מפני, לאלתר שוללתו והאשה. לעולם מאחה
 רבי ואמר. ביד - אמו ועל אביו על. בכלי קורע - רצה, ביד קורע - רצה, המתים כל על: יוחנן רבי אמר רבין אתא כי

 . מבחוץ קורע - אמו ועל אביו על, מבפנים - כולן המתים כל על: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא



 

 
  א עמוד כו דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד .3

 שמועות ועל, דין בית אב ועל, נשיא ועל, תורה שלימדו רבו ועל, אמו ועל, אביו על הקורע: מתאחין שאין קרעין ואלו
 מקדש על וקורע. ירושלים ועל, המקדש ועל, יהודה ערי ועל, שנשרף תורה ספר ועל, השם ברכת ועל, הרעות
 . ירושלים על ומוסיף

 זה - אבי אבי. ופרשיו ישראל רכב אבי אבי מצעק והוא ראה ואלישע דכתיב? מנלן תורה שלימדו ורבו ואמו אביו
 להון דטב, רבי רבי: יוסף רב כדמתרגם -? משמע מאי. תורה שלימדו רבו זה - ופרשיו ישראל רכב, ואמו אביו

 . ופרשין מרתיכין בצלותיה לישראל
? שלשנים יודע איני ויקרעם שנאמר ממשמע. קרעים לשנים ויקרעם בבגדיו ויחזק דכתיב -? מנלן מתאחין ולא

 כיון: ליה אמר -! הוא חי אליהו: יוחנן לרבי לקיש ריש ליה אמר. לעולם לשנים ועומדים שקרועים מלמד, אלא
 .דמי כמת דידיה לגבי - עוד ראהו ולא דכתיב

 
  ב עמוד כב דף קטן מועד מסכת א"הריטב חידושי .4

 אמרו שהרי, ואינו), ג"ה ט"פ( ל"ז ם"הרמב כתב וכן רבו על ה"דה אומרים ויש. לבו את שיגלה עד אמו ועל אביו על
 מנשיא לבר אלא קאמרינן לא כאן ועד, בכלל רבו' אפי ובההיא בלבד לאיחוי אלא ולאמו לאביו השוו לא לקמן

 לקרוע לא ולאמו לאביו רבו דומה אינו דברים לשאר הא, חליצה לענין או מבחוץ קריעה לענין ואמו לאביו שהושווהו
 ממנו שבטלה רמז ואמו באביו הוא מיוחד דבר הלב על שהקריעה אלא עוד ולא, מבחוץ לקרוע ולא לבו על

 )ח"ה' ירו( כבוד מצות
 

The Emergence of Kaddish 
 

 d.1391oledo T ,Nakawa-Rabbi Israel ben Rabbi Joseph Al 127 עמוד בנים גידול - יא פרק המאור מנורת .5
 

 ומרהיט כתפו על עצים טעון שהיה, כפחם שחור אחד באדם ופגע, הקברות בבית מהלך שהיה עקיבא' בר מעשה
 עול לך נתן ואדניך אתה עבד אם, כזאת קשה בעבודה לך מה, בני, לו' אמ. והעמידו עקיבא' ר עליו גזר. כסוס בהן
 . אעשירך אני, עני אתה ואם, לחירות ואוציאך ממנו אפדך אני, כבד
 האיש אותו מת, לו' אמ. אתה המזיקין מבני או אתה אדם מבני, לו' אמ. לעמוד יכול שאיני, אדוני, הניחני, לו' אמ

 המס גבאי, לו' אמ. בחייך מלאכתך היתה מה, לו' אמ. באש אותו ונותנין עצים לחטוב אותו מוסרין ויום יום ובכל
, לו' אמ. הכפורים ביום מאורשה נערה שבעלתי אלא עוד ולא, העניים את והורג לעשירים פנים נושא והייתי, הייתי

 ולאותו, הפורענות בעלי עלי ירגזו שמא, תעכבני אל, לו' אמ. תקנה לך יש אם עליך הממונים מאותם שמעת, בני
 בצבור עומד שיהיה בן לך היה אם, אומרים שהיו הממונים מאותם שמעתי אלא, פדיון כלום ולא תקנה לו אין האיש

, מעוברת אשתו את שהניח אלא, בן לו אין האיש ולאותו. הפורענות מן אותך מתירין יהיו, המבורך' ה את ברכו' ואו
. אשתך ושם. עקיבא, לו' אמ. שמך מה, לו' אמ. תורה ילמדנו מי זכר ילדה ואם, נקבה או זכר ילדה אם ידוע ואין
 עד לעיר מעיר הולך והיה, עקיבא' ר עליו נצטער שעה באותה. אלדוקה, לו' אמ. עירך ושם. ששומירה, לו' אמ

 מן וזכרה שמה ימחה, אמרו. אשתו על שאל. בגיהנם עצמותיו ישחקו, אמרו. ביתו הוא היכן ושאל, לעירו שהגיע
 והושיבו, אותו ומל, לבנו עקיבא' ר תפש מיד. עסקו לא מילה במצות' אפי, ערל הוא, אמרו. בנו על שאל. העולם

 אתה זה על, ואמרה קול בת יצאתה. יום ארבעים בתענית עליו שישב עד, לומד היה ולא. תורה ללמדו לפניו
 והתפלל והעמידו, ותפילה שמע וקרית המזון ברכת ולימדו לביתו שהוליכו עד, בית באלף וקרא. הן' אמ. מתענה
' ואמ, האיש אותו בחלום ובא. הפורענות מן התירוהו שעה באותה. ועד לעולם המבורך' ה את ברכו' ואמ, בציבור

 זכרך' ה לעולם שמך' ה, ואמר עקיבא' ר פתח מיד. גיהנם של מדינה שהצלתני, עדן בגן דעתך תנוח, עקיבא, לו
 .ודור לדור

 
 
 



 

  ,d. Algiers  1326b. Barcelona Responsa Rav Yitzchak Bar Sheshet 1408 קטו סימן ש"הריב ת"שו .6
 נדון שהיה לאביו שראהו מעשה ההוא על, אבלו שנת כל אביו שמת מי דרבנן קדיש לומר בספרד ונהגו: כתבת עוד

 נועם דרכי דרכיה לדעת, האדון יודיעני מקומה וגם; זוכרה ואיני, ארץ באותה ראיתיה, ההגדה אותה. פחמי שהיה
 . שלום ונתיבותיה

, חיים אורחות בספר מצאתי אבל. בתנחומא או הרבות בספרי ואולי; שלנו בגמרא אינה ההיא ההגדה: תשובה
 מצוה: ע"נ ם"הר כתב. אמו ועל אביו על שאומר הקדיש תקנת טעם: לשונו וזה, ל"ז הכהן אהרן רבי החכם שחבר
 לומר צואה שעשתה י"ואעפ; מקפיד אביו אם, אביו בחיי אמו בשביל קדיש לומר אין אבל. ואמו אביו על קדיש לומר
 פגע אחת פעם: בהגדה שנמצא מה על קדיש לומר ל"ז ותקנו. האם לכבוד קודם האב כבוד, מ"מ, בשבילה קדיש

 כל משפטי כה, רבי: לו אמר? לך למה, בני: לו אמר. כתפו על ונושאן עצים מקושש שהיה אחד במת פלוני רבי
 אם, שיצילני מי אין: לו אמר? הצער מן להצילך שיוכל מי ואין: לו אמר. בה נדון להיות גיהנם של באש להביא' הימי

. בעדי ויגן אלי תעמוד זכותו כי ידעתי, כן יעשה ואם; בעבורי השם לכבוד בנביא יפטיר או, קדיש בני שיאמר לא
: לו ויאמר, אחרת פעם הנזכר החכם אל נגלה, לימים. אמר אשר ככל ויעש, מת של לבנו זה ויגד, פלוני רבי ויבא
 להפטיר וגם, חדש ב"י כל בתרא קדיש מת של בנו לומר המנהג פשט זה ועל. דעתי את שהנחת, דעתך תנוח

 .בנביא
 

The Role of Kaddish 
 

 Poland-Rav Shlomo Kluger 1785 ,1869 סא סימן חיים אורח חלק שלמה לך האלף ת"שו .7
 עבור קדיש אומר ואחד אחרים מתים בעד קדיש לומר שנשכרו אחרים אנשים רק אבלים כאן אין באם נסתפקתי

 חלקים' ב שנים בעד שאומר לזה מגיע או בשוה לשניהם הקדיש שייך אם אחד מת עבור אומר ואחד מתים שני
 . אחד חלק ולהשני

 לפי חצר לענין מ"וחו ס"בש ש"למ זה ל"די אחד חלק ולהשני חלקים' ב לו יש' ב בעד קדיש שאומר דלזה ברור ל"נ
 מגיע אחד בעד רק שאומר ולהשני חלקים' ב לו מגיע מתים' ב בעד אומר שהוא כיון בזה נ"ה כן מתחלקת פתחים

 מנה אביו חייב אם ודאי כ"וא ואמו אביו עונות על חוב כפרעון הוי דזה הקדיש אמירת בענין אבל ...אחד חלק לו
 הגנה כעין הוי שהקדיש כיון נ"ה כ"וא שניהם עבור מנה הבן ישלם אם הבן בזה יפטור לא ודאי מנה חייבת ואמו

 דהרי הוא ה"לא דבאמת חזינן פ"עכ מיהוצמו... עני בפ חדאל לכ מיוחד פרעון צריך ואמו אביו עונות על חוב ופרעון
 . חלקים' ב נוטל אינו ואמו אביו על שאבל מי

 
 first Sefardi Chief Rabbi of Israel-Rav Ben Tzion Uziel, 1880 ,1953 ב י'ס "חאו עוזיאל משפטי ת"שו .8
 

 נקטפו רבים, לחלי ראש שכל האלה העתים בצוק התעוררתי אשר, הנוכחית השאלה מ"כרו לפני להגיש הנני
 ונסתפקתי, עבורם קדיש אומרים אחרים קרובים או והאבות עבורם קדיש שיאמרו בנים הניחו ולא ימיהם באביב

 . אחרים לדחות יוכלו ואם נשמתו לעלוי הנעדר של מזרעו שאינם אחרים של קדיש אמירת מועלת אם
 

, ברא מזכה אבא אין אבל, אבא מזכה דברא ישמעאל את מציל אברהם אין) א קד סנהדרין( ל"רז שאמרו מה ידוע
 ד"יו( א"רמ' פ וכן, תפלתו ידי על דאתי לשלמא לאבשלום אייתי דדוד מועלת דתפלה כתבו) א מד סוטה' (התוס אך
. א"פ' ד הברכות במקור ג"רע בסדר פרומקין ל"הרא מורי שהאריך דבמה עו ויעוין, מקדיש עדיף דתפילה) ו"שע' סי
 אביו עבור אומר שהבן רק אלא, המת על תפלה אינו קדיש אבל המת על תפלה רק מהני דלא נראה פנים כל על

 על זוטא א"בתדב וכמובא, גהינם של מדינה ומוציאו עליו ברחמים מתמלא ה"הקב הגון בן לו שנשאר ידי שעל
 אבל: ומרים קשים מדינים האבות העלו, וברכו קדיש המתים לבני שלמדו ידי שעל ק"רע על כלה ובמסכת ז"ריב

 קדיש לומר שצריך בן יש דאם כ"מ בשם' כ) אבלות' ה סוף ד"יו( י"הב אמנם, מועיל אינו אולי אחרים של קדיש
 אחר דגם מדבריו נשמע. ד"עכ אביו מות אחרי אומר שהיה כמו תושב דין לו יש קדיש לומר ששכרוהו שכיר ואחד
 הרי, היתום את לדחות יכול היאך מהני דלא נימא דאם שלו קדיש ומהני יתום דין לו יש מת של קרובו שאינו
 .…דמהני כ"ע אלא? המת את כגוזל מכנהו ה"השל



 

 
 : אבא מזכה ברא. ב סעיף

 
 זאת. אבא מזכה ברא מבחינת הוריו עלוי גורמת, בצבור היתום מפי ברכו או הקדיש שאמירת נלמוד כולם מדברי
 באגדה ש"וכמ מותם אחרי גם הוריו לזכות נחשבת ההורים של האישית צורתו המשך שהוא הבן של זכותו: אומרת

) ו"שע' סי ד"יו על בהגהותיו( יהודה לחם בית בספר כ"וכ בעדי ויגן אלי תעמוד זכותו כי - ש"הריב שבתשובת
 כשבנו למת היא ומצוה זכות אלא: מטה משאול שיעלוהו' ה לפני האב על הבן שיתפלל תפלה אינו הזה הקדיש
 כפרה היא אביו מיתת אחר הבן שעושה וזכויות מצות שאר הדין והוא אמן אחריו יענו והקהל ברבים'. ה מקדש
 האב לנפש

 
 נפש העלאת גורמת הנעדרים של בנות מפי קדיש באמירת שגם לומר נותנת דהסברא כתב) ב"רכ' סי( יאיר ובחות

') ה ק"ס' קלב' סי ח"או( ט"ובבאה הוריה את מזכה זאת ובעשותה, השם קדוש על מצווה האשה שגם, הוריהם
 . זה לענין כבנים דינם בנים בני שגם כתב

 
 ומסתברא אבא מזכה ברא אמרינן) ד"ק' ד( בסנהדרין דהנה: הקדיש אמירת למנהג אחר טעם נראה ד"ולענ
 כיון כ"וא, אביו את מזכה בה, עצמו את שמזכה עצמו הזכות באותו מעשיו י"ע לעצמו זוכה שהבן מה דכל לומר

 אלא אמונים תקרי אל אמונים שומר צדיק גוי ויבא שערים פתחו כדכתיב ע"ג שערי לו שפותחים זוכה אמן שבעניית
 ואהני האב את מזכה שעה באותה) ב"ע י"ק' ד( בסנהדרין כדאמרינן בזה עצמו את מזכה שהבן משעה לכן אמנים
 .הבן י"ע הנעשים המעשים ידי על בחייו בהם שנכשל המעשים באותם אביו מעשי על לכפר הבן של מעשיו

 אופן בשום אבל מגעת שכלנו שיד מקום עד וסברא טעם לבקש אלא לנו אין ואנו אלהינו' לה הנסתרות שיהיה איך
 של ומנהגם תדרוש אל ממך במופלא נאמר זה כגון ועל הקדיש אמירת סוד לדעת כזאת ידיעה לידי להגיע נוכל לא

 בידינו אבותינו מעשה לאחוז אלא לנו אין ראשונים מדורות אצלינו המקובל שכזה במנהג כ"כש היא תורה ישראל
 על גדיותיך את ורעי הצאן בעקבי לך צאי בנשים היפה לך תדעי לא אם: מליצה בדרך נאמר ז"וע, בדרכיהם וללכת

 לך תדעי לא אם המסורתיים ומנהגיה בתורתה בעמים היפה ישראל כנסת: כן לפרשו רגיל שאני, הרועים משכנות
 בלכתם הרועים שכבשוה כבושה היא זאת דרך אם וראי הצאן בעקבי לך צאי, מקובל מסורתי מנהג איזה של טעם
 האושר אל המובילה בטוחה דרך שהיא הרועים משכנות על גדיותיך את ורעי אחריה את גם לכי הצאן לפני

 נגד בך לחוסים פעלת ליריאך צפנת אשר טובך רב מה כ"כמאה לצדיקים הצפון טוב רב של האמתית וההצלחה
 …אדם בני

 
 להם הסיבה הוא אשר האב את מזכה, זכות בעצמה שהיא הבנים של הקדיש אמירת כי האמור מכל הלמד דבר

 ! אבא מזכה ברא וכדאמרינן, בחיים הרוחנית דמותו את ומקיימים האב פעולת ממשיכים כאילו זו אמירתם ונחשבת
 

 דדוקא בשכר ובין בחנם בין עבורו קדיש אחרים שיאמרו במה להמשלם זכות שום אין: לומר ד"נלע דדינא מסקנא
 בנים לו באין וכן בממונם א"או כבוד מצות הבנים שיקיימו כדי אחרים להשכיר חכמים התירו אנוסים כשהבנים

 או צדקה או פרס בתור שכר להם וינתן בשבילו קדיש אחרים שיאמרו תקנו המת שם ישכח שלא נפש עגמת משום
 . עבורו קדיש יאמרו עצמם שהקרובים

 
  ב עמוד כא דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד .9

 - חדש עשר שנים לאחר, בשלומו שואל ואינו תנחומין עמו מדבר - חדש עשר שנים בתוך, אבל חבירו את המוצא
 לאחר אבל חבירו את המוצא: מאיר רבי אמר. הצד מן עמו מדבר אבל, תנחומין עמו מדבר ואינו בשלומו שואל
 כלך: לו ואמר רופא מצאו. וחיתה רגלו שנשברה לאדם - דומה הוא למה, תנחומין עמו ומדבר, חדש עשר שנים
 -. קרובים בשאר - הא, ואמו באביו - הא: קשיא לא -. יפין שלי שסממנין שתדע כדי, וארפאנה השובר שאני, אצלי
  .הצד מן עמו מדבר אבל, כדרכו - תנחומין עמו מדבר אינו ומאי. נמי הכי, אין -! הצד מן תנחומין עמו ידבר נמי התם


